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 اجلزء األول
 اإلهـــــــــــــــداء

 
حممد عجاج  /  الدكتور:   أستاذنا املفضال    -إىل صاحب القلب الكبري واهلمـة العالية       

 .يــن  حفظه اهللا ونفع به آم-اخلطيب 
 

    إىل مجيع أساتذيت يف كلية الشريعة جبامعة دمشق الذين خترجت م ، وأخص منـهم               
 الـذي كـان يـوجهين       - أستاذ احلديث وعلومه     -نور الدين عتر    / أستاذنا الدكتور 

 .للبحث يف السنة وعلومها
      

ديث شعيب األرناؤوط الذي كانت بداية صليت بتخريج األحا       /     إلـى فضيلة الشيخ  
 .على يـديـــه

 
 .    إىل فضيلة الشيخ عبد القادر األرناؤوط الذي جالسته مراراً ، وأفدت منه كثرياً 

 
    إىل حميب السنة النبوية الشريفة والدارسني لعلومها ، والباحثني فيها ، ومجيع املسلمني             

 .يف كل مكان 
 

ئالً املوىل عز وجلّ أن يتقبله          أهدي هذا اجلهد رجاء أن ينال لديهم القبول احلسن سا         
 .منا وأن ينفعنا بـه يف الدارين 
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 ))شكــــــــــــر  ((   
 
 

 وهو  -والترمذي   أخرجه أمحد)) من مل يشكِر الناس ، مل يشكِر اَهللا ((  : �   قال رسول -

  .حديث صحيح
 

 فإنْ مل جتدوا فادعوا له ، حتى من أتى إليكم معروفاً فكافئوه    : ((  �   وقال رسـول اهللا        -
 أنْ قد كافئتموه أخرجه البخاري يف األدب املفرد وأبو داود والنسائي وهو حديث صحيح))  يعلم.  

 
   من منطلق األخوة إالميانية ، ونسب الفضِل إىل أهله ، أتوجه بالشـكر اجلميـل إىل                   -

حممد ((ة ، األخ الفاضل الشيخ      صاحب اليد الفُضلى ، الذي قام بتمويل طبع هذه املوسوع         
 الذي تعود املسلمون على بذله املعطاء يف أكثر         - من أهايل مدينة أبوظيب      -)) جابر اهلاملي 
 .وجوه اخلري 

 
   كما أتوجه بالشكر اجلزيل إىل كلّ من ساهم يف إعداد هذه املوسوعة جبهد مـادي أو                   -

الذي قام مبراجعـة    )) اج اخلطيب   حممد عج (( معنوي ، وأخص بالذكر أستاذنا الدكتور       
مقدمات هذه املوسوعة واأللف األوىل من أحاديثها ، الذي مل يدخر وسعاً يف تقدمي النصح               

 .والتوجيه يل ، الذي أفدت كثرياً من مالحظاته القيمة 
 
 الذي راجع   - من علماء مدينة محص      -)) إمساعيل جمذوب   ((    ومنهم الشيخ الفاضل       -

 .ملوسوعة وأبدى بعض املالحظات القيمة مقدمات هذه ا
 
تيسري (و) حممد قنصو (و) هاين راشد (و) حممد ميسر (و) خمتار مخيس (   واألخوة الزمالء      -

 .، وغريهم كثري )عبد املعني القاسم(و) ربيعبد القادر القن(و) خالد اخلالد(و) العمر
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يوم ال ينفع مالٌ وال بنونَ إالّ          أسأل اهللا تعاىل أن يكون ذلك يف صحائف أعمالنا مجيعاً              -
 .من أتى اَهللا بقلٍب سليٍم 

 
 
 
 .......واحلمد هللا أوالً وآخـــراً    
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 
علي نايف الشحود يف كتابه املنتقـى       / تقريـر علمـي حـول عمـل املـدرس السيــــد      

 من جامع األحاديـث
 

 محداً كثرياً يوايف نعمه ، ويكايفء مزيده ، والصالة والسالم على                 احلمد هللا رب العاملني   
وبعد فقد رغب   . سيدنا حممد وعلى أله وصحبه أمجعني ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين             

 حفظهـا اهللا وسـائر بـالد        -علي نايف الشحود املدرس يف مدارس أبوظيب        / إىلّ السيد 
نتقى من جامع األحاديث ، وأبدي رأيـي فيـه ،           املسلمني أن أطلع على عمله يف كتابه امل       

فرتوالً عند رغبته ، وإسهاماً يف خدمة السنة الشريفة ، وأداء لواجب العلم أقـدمت علـى        
 :طلبته ، مع كثرة الواجبات ، وضيق الوقت ، وهذا أهم ماخلصت إليه 

 
مام احلافظ جالل   للجامع الصغري وزوائده واجلامع الكبري لإل     (    جامع األحاديث      -: أوالً  

اجلامع األزهر يف حديث النيب     " ، وبعده   ) هـ٩١١-٨٤٩(الدين بن عبد الرمحن السيوطي      
مجع ) هـ١٠٣١-٩٥٢(للشيخ زين الدين حممد عبد الرؤوف املناوي القاهري         "  األنور  

وترتيب الشيخ أمحد عبد اجلواد ، والسيد عباس أمحد صقر ، طبـع يف تسـع جملـدات ،         
سبعمائة وأربعون صفحة ، يف املطبعة اهلامشية بدمشق ، مث          ) ٧٤٠(لد  متوسط صفحات ا  

أربعـة  ) ٣٤٢٢٠(أعاد طبعها حممد نور الدين عدنان اجلزائري ، ضم جامع األحاديـث             
تسعة وعشـرون ألـف     ) ٢٩٠٢٤(وثالثني ألف حديث ومائتني وعشرين حديثاً ، منها         

مخسة آالف ومائة  ) ٥١٩٥( اهللا ، و   حديث وأربعة وعشرون حديثاً للحافظ السيوطي رمحه      
سوى األحاديث الواهية واملوضـوعة ،      . ومخسة وتسعون حديثاً للحافظ املناوي رمحه اهللا        

أربعمائة وسـبعة   ) ٤٨٧(ثالمثائة واثنان وثالثون حديثاً للحافظ السيوطي ، و       ) ٣٣٢(منها  
معاصرة مطبوعة حـىت    فغدا اجلامع أكرب موسوعة حديثية      . ومثانون حديثاً للحافظ املناوي     

 .اآلن 
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     غري أن الشيخ يوسف النبهاين رمحه اهللا تعاىل الذي سبق فضم زيـادات اجلـامع إىل                
جـامع  ( اجلامع الصغري مل ينص على درجة احلديث ، والذين قاموا بترتيب هذه املوسوعة              

وا هـذا   مل ينصوا على درجة أحاديث جوامع اإلمام السيوطي ، ولو أم فعل           ) األحاديث  
 .لكفوا من جاء بعدهم مؤونة هذا اجلانب 

 
     كما أنه يبقى االنتقاء والتحقيق والتنقيح ، والتحبري ومزيد التدقيق ، وحسن التتبـع ،               
واملوازنة ، والترجيح والتصحيح ، الذي فات بعض األعمال احلديثية اجلامعة ، ممـا دفـع                

ذه املهمة ، اليت اليقوم ا إال أُلو العزم         علي نايف الشحود إىل االضطالع      / املدرس السيد 
من أهل العلم ، فيسر اهللا تعلى له حتقيق أمنيته بعد جهد متواصل ، وحبث دائم ، يف حنـو                    
أربع سنوات ، فأمثر عمله ، وأينع جهده ، وسد بعض ثغرات من سبقه ، وقدم للمكتبـة                  

عمل القيم اجلامع ، جزاه اهللا تعاىل خري        اإلسالمية مايفي حباجة املشتغلني يف احلديث ، ذا ال        
 .اجلزاء ، ونفع به العباد والبالد 

 
من هذه املوسوعة   (   لقد اطلعت على مسودات عمله يف الد األول من األصل             -: ثانياً  

، فقد قدم لعمله مبقدمة علمية هامة ، تلقي األضواء على خدمة األمة وعلمائها للحديث               ) 
ناء به حفظاً ورواية وتصنيفاً ، وذكر أشهر مصنفات احلديث ، وأشهر            النبوي وحسن االعت  

كتب الرواة واجلرح والتعديل ، وأملع بشيء حول مراتب اجلرح والتعديل ، مث بني منهجه               
وعمله يف الكتاب ، وذكر أنه عمل للكتاب ملحقاً أخرج فيه أحاديث مل يذكرها احلـافظ                

 .بعض التنبيهات اليت رأى أا هامة ملوضوعه السيوطي وال من استدرك عليه ، وذكر 
 

) ١٠٠٢(إىل حـديث رقـم      ) ١(     راجعت ألف حديث وحديث ، من حديث رقم         
 :مراجعة دقيقة متأنية وانتهيت إىل مايلي 

 
  لقد وفّى الباحث احملقق بكل ماذكره يف مقدمة عمله ، فلم يدع مصدراً أو مرجعاً يف                -١

، أو معجماً أو كتاب ختريج أو جامعاً ، أو كتاباً من كتب الزوائد              احلديث قدمياً أو حديثاً     
 .مما يتصل بعمله احلديثي إال وأفاد منه 
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فيعزو احلـديث إليهـا ، ويـذكر        ) املذكورة يف األصل    (   يعود إىل الكتب املخرجة     -٢

لبسـاً  موضعه فيها ببيان اجلزء والصفحة ، أو رقم احلديث ، أو الكتاب والباب مبا اليدع                
لباحث أو شبهة ملتتبع ، فإن مل يكن األصل مطبوعاً أو ميسراً عزا إىل كتاب آخر خـرج                  

 .احلديث ، وأفاد من كتب العلماء املعاصرين ، كما أفاد من كتب املتقدمني واملتأخرين 
 
 ٧٥ و ٧٤( كثرياً ماحييل على مصادر ومراجع مل تذكر يف األصل ، كما يف األحاديث              -٣
وذا مل يقف عندما انتهى إليه السيوطي ، بل تعداه إىل           ) . ١٧٦ و ٩٠ و ٨٣ و ٦٨ و ٧٩و

مصادر أخرى ، وذا وسع قاعدة ختريج أكثر األحاديث ، مما ييسر على الباحثني آفـاق                
 .البحث العلمي ، ويتيح هلم اإلستعانة بأكرب قدر ممكن من املصادر واملراجع 

 
صل إىل خمرجيه ، أو أنّ العزو قد سقط على الناسخ             قد اليعزواملصنف احلديث يف األ    -٤

 ١٧٦ و ١٥٢( وحنــو هـذا ، فيعـزو احملقـق إلـى املصــادر كما يف األحاديث           
 .، وغريها ) ٢٧٦ و٢٤٧ و٢٠٠ و١٧٩ و٨٧و
 
بدالً من أن يعـزو     ) تلخيص احلبري   ( و) نصب الراية   (  فـي بعض األحاديث عزا إىل       -٥

 إىل السنـن 
 .بعضها األربعة أو 

 
 كما أنه يشرح غريب احلديث ، وكثرياً مايبني املراد من بعـض عباراتـه ، كمـا يف             -٦

 ٣٥٠ و٢٣٣ و٢٠٢ و١٦٥ و١٥٦ و١٥٨ و١٣٧ و١٢٩ و٦٥ و٢٦ و١٦(األحاديـث  
 ٦٦١ و ٦٢٣ و ٥٢٢ و ٥١٩ و ٤٣٢ و ٤٢٥ و ٤٠٧ و ٣٨٥ و ٣٠٠ و ٢٤٩ و ٣٨٦و
 ) .٨٦٦ و٦٧٧و
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 إىل الرواية اجلامعة الطويلة ، كمـا ينبـه إىل       قد يرد احلديث خمتصراً يف األصل فيشري        -٧
 ٣٥٥ و٣١٧(بعض روايات احلديث وألفاظها عند بعض املخـرجني كمـا يف احلـديث     

 ) .٧٢٧ و٥٧٠و
 
 ٨٦ و٨١ و٥٧ و٥٥( اهتم ببيان أسباب ورود احلديث ومناسباته ، كما يف األحاديث    -٨
 ) .٦٧٦ و٦٥٢ و٥٧٣ و٥٥٢ و٤٦٤ و٤٤٧ و٤٤٥ و٣٢١ و٢٦٥ و١٠٨ و١٠٥و
 
  له تتبعات دقيقة ، وحتقيقات جيدة ، وتعليقات مفيدة ، ولطائف نادرة ، وتصويبات              -٩

 ٤٣٧ و ٣٩٦ و ٣١٣ و ١٥١ و ٩٠ و ٧٨ و ٣٧ و ٢٩( موضوعية ، كمـا يف األحاديـث        
 ٥٤٧ و ٥٤٣ و ٥٣٧ و ٥٣٨ و ٥٣٦ و ٥٣١ و ٥١٦ و ٥٠٦ و ٥٠٣ و ٤٧٣ و ٤٤١و
 ٨٢٤ و ٨١٣ و ٨٠٤ و ٧٧٢ و ٧٥٧ و ٧١٩ و ٦٦٨ و ٦٣٩ و ٦٢٣ و ٦٢٠ و ٥٦٢و
  ...)٩٦١ و٩٤٨ و٩٢٠ و٩٠٣و
 

حسبنا من عمله هذا بيان مواطن األحاديث يف مظاا ، مع حتديدها جزءاً وصفحة               -١٠
ورقماً ، ونصه على درجة احلديث مبا يطمئن قلوب أهل العلم ، ويكفيهم مؤونة البحـث                

تـه ،   والتتبع والدراسة ، والتردد يف احلكم على احلديث ، أو االضطراب يف حتديـد درج              
 .وخباصة لغري املتخصصني 

 
كان جيد التتبع والتحقيق واالستقصاء واملوازنة والترجيح ، وقد خالفته يف بعـض              -١١

أحاديث حسنها وهي ضعيفة ، أو صححها وهي حسنة ، وهذا أمر طبيعي لتفاوت أنظار               
 يف اجلرح   النقاد ، فإين أرجح االعتماد على ما انتهى إليه شيخ اإلسالم ابن حجر العسقالين             

والتعديـل يف كتابه تقريب التهذيــب واعتماد قول اإلمام احلافظ الذهيب يف ميزانـه يف            
 .الرواة املختلــــف فيهم 

إنه عمل فذ ، قائم على منهج علمي موضوعي ، بعيد عن امليل واهلوى ،               :   وبعد    -:ثالثاً  
 والتضعيف ، فقد ـج      مستند إىل قواعد علوم احلديث ، من حيث التصحيح ، والتحسني          

 -  مع تفاوت أنظار العلماء ومناهجهم يف احلكم على الرواة واملرويات             -سبيل االعتدال   
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وإننا النشك يف أنّ اجلميع تغييوا خدمة السنة النبوية ، واحلفاظ عليها ، واالحتياط هلـا ،                 
لَّ ما أراد ، وقدم     وقد استوىف الباحث يف عمله ج     . ومقبوهلا من مردودها    . وبيان ذخائرها   

فحري ذا العمل العلمي أن     . أهم ماحيتاج إليه الباحثون عامة واملشتغلون باحلديث خاصة         
خيرج إىل عامل النور ، لينتفع به أهل العلم وطالبه وعامة املسلمني وخاصتهم وجدير به أن                

 يقدم يف طبعة جيدة واضحة ، تليق حبديــث 
 وسلم ، املصدر التشريعي الثاين ، ليسهم يف بناء الفكر اإلسالمي            رسول اهللا صلى اهللا عليه    

 -، وحضارة اإلسالم ، على أيدي جيلنا املعاصر ، وقادم األجيال ، لعلّها تسطر لإلنسانية                
وقُِل اعملُوا  "  ماال تغيب عنه الشمس ، كما سطر أسالفنا األفذاذ ،            -يف صفحات اخللود    

ه واملؤمنونَ ، وستردونَ إىل عاِلِم الغيِب والشهادِة فَينبئكُم مبـا           فَسريى اُهللا عملكُم ورسولُ   
 .واهللا تعاىل املوفق لكل خري ، وبيده السداد والرشاد " . كُنتم تعملونَ 

 
 

 .واحلمد هللا رب العاملني     
 
 
 
 
 
 هـ١٤١٥/مجادي اآلخرة/١٠  بعد فجر يوم األحد -

 م١٩٩٤/تشرين الثانــي/١٣                 املوافق 
 

 حممد عجاج اخلطيب/ د.أ                                    
       وكيل كلية الشريعة ورئيس قسم علوم القرآن والسـنة جبامعـة                

 دمشق سابقاً
      أستاذ احلديث وعلومه واإلسالميات جبامعة اإلمارات العربية املتحدة             
 حالياً
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 سم اهللا الرمحن الرحيمب
 تـمهيــــــــــد

 
     احلمد هللا رب العاملني ، وأفضل الصالة وأمت التسليم ، على سيدنا حممد الصادق الوعد األمـني ،                  

 .وعلى آله وصحبه أمجعني  ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
نا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا ، وزدنا        اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم ، اللهم علم             

 .علماً يا أرحم الرامحني 
 :أما بعد 

 ٥٩احلشر .. )) وما آتاكم الرسولُ فخذوه وما اكم عنه فانتهوا : ((  فيقول اهللا تعاىل 

 :نيإن اإلسالم خامتة الرساالت السماوية اليت أراد اهللا تعاىل هلا اخللود ، واإلسالم يتمثل بشيئني جوهري
إنا حنن نزلنا الذِّكر وإنا له      : (( القرآن الكرمي ، وقد تكفل اهللا تعاىل حبفظه إذ يقول سبحانه             :   األول

 ٩: احلجر )) حلافظون 

إىل يومنا هذا كما نزل متاماً دون زيادة أو نقصان ، ليكـون              فنقل إلينا بالتواتر اللفظي من عهد النيب        
 .يام الساعة احلجة الظاهرة على اخللق إىل ق
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: وأشري إليها يف القرآن الكرمي مبثل قولـه تعـاىل            �السنة النبوية ، وقد وردت عن النيب         :  والثاين
هو الذي بعث يف األميني رسوالً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتـاب واحلكمـة وإن                 ((

 ٢: اجلمعة )) كانوا من قبل لفي ضالٍل مبني
 .واحلكمة هي السنة 

رواه الشيخـان ...)) إمنا األعمال بالنيات :  كحديث  �كل قول قاله النيب: هي  �وسنة النيب 
. 

رواه ...)) يقوم من الليل حىت تتفطر قـدماه         �كان  : أو فعٍل فعله مثل قول عائشة رضى اهللا عنها          
 . الشيخان 

 فعل شيٌء حبضرته ويسكت عليه كأكِل بعض أصحابه الضبحبضرته وسكوته عليـه  أو تقرير ، كأن ي 

 يف طعامه أو شرابه أو لباسه وحنوها        � أو صفة من صفاته      ٤١٩ - ٧/٤١٥انظر جامع اإلصول    ... 
 .أخرجه الشيخان )) كان أحب الثياب إليه احلبرةُ: ((ميكن أن نقتدي ا ، مثل حديث 

 .بسند صحيح رواه أمحد والترمذي )) كان أحب الشراب إليه احللو البارد: ((أو حديث 
 .أخرجه الشيخان )) كان أحسن الناس ، وأجود الناس ، وأشجع الناس: ((أو حديث 

واهللا تعاىل مل يتكفل حبفظ السنة النبوية بنفسه ، كما تكفل حبفظ القرآن الكرمي ، وإمنا تـرك مسـألة                    
لحفاظ على منـهج اهللا     حفظها لألمة اإلسالمية ، ليبني للناس أن هذه األمة هي األمة الوحيدة املؤهلة ل             

لكي اليعبث به أحد وال يضيع ، كما حصل عند األمم السابقة من أهل الكتاب حيث إم مل حيافظوا                   
على الكتاب وال على أقوال أنبيائهم وأفعاهلم وال على تارخيهم ، فحرفت التوراة ، وحـرف اإلجنيـل                  

رق األمة اإلسالمية عن غريها يف هذا       ومن مث فال بد أن تفت     . وضاع الزبور ، وضاعت الكتب األخرى       

 ، وميكن أن نـذكر      �فالسنة النبوية حمفوظة منذ عهد النيب       . اال ليكون أحد عناصر اخلريية فيها       
 :بعض نواحي هذا احلفظ فكان منها 

 ســــؤال أو  - يقوهلا فـي املناسبـات فعندمـا حتــدث قضيــة     �  كان رسول اهللا      -

  .�ه الرسول  جييــب عنــ-استفســار 
 فإن الذين سألوه عنها لن ينسوا هذا احلديث ومن مثّ يعملون به ، مث ينقلونه ألهليهم وذويهم ، وهؤالء           

 .ينقلونه لألجيال اليت تليهم حىت عصر التدوين 
  والسنة النبوية يف احلقيقة هي التطبيق العملي للقرآن الكرمي فكانت حمفوظة من خالل هذا التطبيـق                  -

 وأصحابه ، وهي إما أن تكون جواباً على سؤال ، فيبقى هـذا              �ي، الذي كان يقوم به النيب       العمل
السؤال ، واجلواب حمفوظاً لدى السائل ، وكذلك من حضره ، أو تقرير على حالٍة حصلت عند النيب                  
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 أمام  فعله أمام أصحابه يف املسجد ، أو يف املغازي ، أو� كأكل الضب ، أو فعل من أفعال النيب   �
 .نسائه يف البيت

  وكذلك كانت حمفوظة يف صدور الصحابة رضي اهللا عنهم ، وهم الذين عاصروا الترتيل وحفظـوا                -
القرآن الكرمي ، ونقلوه إلينا بالتواتر ، وهم الذين نقلوا لنا السنة النبوية ، وساعدهم على حفظها حبهم                  

 وهـي   � ودونَ قسم من السنة يف عهد النيب         ...لإلسالم ، وصفاء أذهام ، وخوفهم من اهللا تعاىل          
 :أمهها نوعان : على أنواع 

 
  :  النوع األول-

 كإذنه لعبد اهللا بن عمرو بن العاص        �   كان إذناً خاصاً لبعض الصحابة بكتابة أحاديث الرسول            -
 حضـنه مث    رضي اهللا عنهما بذلك ، فدون الصحيفة الصادقة اليت رواها عنه ابن ابنه شعيب إذ رباه يف                

رواها عنه ولده عمرو مث اشتهرت يف األمصار فأودعها اإلمام أمحد يف مسنده وغريها ، وفيها مئـات                  
 .األحاديث وقد حكم عليها أهل العلم بالصحة إذا صح السند لعمرو 

 
  :  النوع الثاين-
ينه وبني أهـل      وكذلك كانت تكتب املعاهدات اليت جتري بينه وبني الكفار كصلح احلديبية ، أو ب               -

الكتاب ، ككتابة املعاهدات اليت كتبت بينه وبني يهود املدينة ، أو الدستور الذي كتب يف بداية العهد                  

 بعض أنصبة الزكاة ،     �وكتب يف عهده    . املدين أو الرسائل اليت أرسلها للملوك والزعماء يف عصره          
 .ككتاب عمرو بن حزم

ن ، بل حمفوظ يف الصدور ومعروف يف التطبيق العملي ، وذلك            إال أنَّ القسم األكرب منها كان غري مدو       

 عن كتابة السنة يف بداية األمر خشية اختالطها بالقرآن الكرمي ، وبقيت احلـال               �بسبب ي النيب    

ويف عهد أصحابه حاول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي          ..  إال ما استثنيناه     �على هذا يف عهده     
 النبوية إال أنه مل يعزم على ذلك ، ومع هذا نالحظ أن بعض التابعني دونوا بعـض  اهللا عنه تدوين السنة  

ويف اية القرن اهلجري    . حديثا عن أيب هريرة     ) ١٣٣(الذي دون حوايل    ) كهمام بن منبه  (األحاديث  
) زهريابن شهاب ال  (األول أمر أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز بتدوين السنة وكلف التابعيني اجلليلني              

، فجابا األمصار هلذه الغاية ، ولكن الندري ما حصل ذا التدوين لوفـاة أمـري                ) وأيب بكر بن حزم   (
مث بدأ التدوين الفردي على يدي أتباع التابعني ، يف مجيـع  . املؤمنني وعدم اهتمام من جاء بعده بذلك        
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ر وهكذا حىت دونت مجيـع     مكــة ، املدينــة ، اليمن ، الشام ، العراق ، مص          : أمصار املسلمني   
 . مما سنتحدث عنه الحقاً  )١(األحاديــث النبويــة تباعاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ 
 حممد عجاج اخلطيب. ذنا دراجع كتاب السنة قبل التدوين ألستا)   ١(

 :تشتمل هذه املقدمة على املوضوعات التالية 
 
 .سبب تأليف هذه املوسوعة  - ١
 . القدمية واحلديثة -تعريف بأهم كتب احلديث    - ٢
 .تعريف بأهم كتب اجلرح والتعديل  - ٣
 .منهجنا يف هذا الكتاب  - ٤
 .تعريف موجز باملصطلحات الواردة يف التخريج  - ٥
 .بيان الرموز واملصطلحات الواردة يف هذه املوسوعة  - ٦
 .بيان املصادر واملراجع  - ٧

  :سبب تأليف هذه املوسوعة:   أوالً 
 على قلة احملققني -إن هذه املوسوعة كانت حلماً يراودين منذ زمان ، حيث كثر الذين يشتغلون بالسنة     

وهناك أسباب كثرية دفعتين للقيـام ـذا        . بحث   وكثرة االختالف بينهم يف املنهج وطريقة ال       -فيهم  
 :العمل كان من أمهها 

 ...عدم ضبط املصطلحات واملعايري يف كثري من كتب املصطلح  - ١
 .كثرة االختالف يف احلكم على الراوي بني علماء اجلرح والتعديل  - ٢
 .اختالف علماء اجلرح والتعديل يف كثري من املصطلحات العلمية  - ٣
 .دم ضبط أقوال العامل نفسه ، لكثرة الروايات الواردة عنه يف راٍو واحد ع - ٤
 .االختالف بني النظرية والتطبيق ، كأن يضعف راٍو ، مث حيسن حديثه يف مكان آخر  - ٥
طعن بعض الناس بعلماء احلديث ، أو علماء اجلرح والتعديل وهو ناشيء عن جهل أو مـن                  - ٦

 ...باب التعصب املذهيب 
رد األحاديث مبجرد التعارض الظاهري ، أو ملخالفتها ملذهب معني ، أو عمل راويها خبالفها                - ٧
. 
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 .عدم بيان الناسخ من املنسوخ أحياناً أو ادعاء النسخ دون حتقق شروطه  - ٨
 .التشدد يف التخريج عند بعض أهل العلم القدامى أو املعاصرين  - ٩

ريها وال سيما خمتصرات املتأخرين دون الرجوع للمصادر        االعتماد على بعض املصادر دون غ      -١٠
 .األصلية مما أوقعهم يف أخطاء جسيمة 

 .كثرة الردود اليت ال تستند للمنهج الوسط املعتدل الذي سار عليه مجهور أهل العلم  -١١
عدم وجود عمل علمي متكامل حول ختريج السنة وال سيما املقبول منها ، لكي يستفيد منه                 -١٢
 .بة العلم والباحثون طل

 .عدم الدقة يف نقل آراء علماء اجلرح والتعديل يف كثري من األحيان  -١٣
هلذه األسباب وغريها مشرنا عن ساعد اجلد ، بعد اعتمادنا على اهللا تعاىل ، واستشارتنا لبعض أهل العلم             

ت ، وقد كنت أعمل فيه ليل       ، فبدأنا ذا العمل ، وذلك بعد جميئنا لدولة اإلمارات حيث توفر لنا الوق             
 -ار ماال يقل عن عشر ساعات يومياً وقد كنت يف عملي هذا متأنياً وحمتاطاً ، ومما سهل يل العمـل                   

 وجود الفهارس الكثرية ، وكتب التخريج الكثرية ، باإلضافة ملعـرفيت            -بالرغم من الصعوبات الكثرية     
وكنـت أسـجل أيـة      . ب اجلرح والتعديل    الدقيقة ملنهج كل كتاب من كتب السنة على حدة وكت         

مالحظة أجدها على الكتاب نفسه فجاءت هذه املقدمة الواسعة من خالل هذه املالحظات اهلامة واليت               
فسرت وفق املنهج املعتدل الوسط يف اجلرح والتعديل فلم         . قلما جتدها يف كتاب واحد من كتب السنة         

أكد بنفسي من حكم كل حديث على حدة ، وما قالـه            وكنت أت . أكن من املتشددين وال املتساهلني      
وإذا تعارضت أقواهلم يف احلكم على احلديث فكنت أتأكد مـن سـبب االخـتالف               . فيه أهل العلم    

والراوي املختلف فيه وأبدي رأيي فيه ، مث أحكم على احلديث مبا يناسبه وأما األحاديث اليت قواها قوم                  
 االختالف وأتأكد من ترمجـة الـراوي أو اخـتالفهم يف            وضعفها آخرون فقد كنت أسرب سبب هذا      

فقد كنت  :  وأما األحاديث الضعيفة     - بعد التتبع واالستقراء     -املصطلح مث أصدر احلكم على احلديث       
أتأكد من سبب الضعف ، فإن كان وجيهاً أخذت به ، هذا إذا مل أجد ما يقوي احلديث أو يشهد لـه     

 كأن يكون صدر عن تعصب مـذهيب ، أو          -التضعيف غري وجيه     وإن كان سبب     - لفظاً أو معىن     -
مل أقبلـه ،    ... جرح أقران أو اختالف يف شروط القبول والرد ، أو عدم االطالع على شـواهد لـه                  

وقد استدركت على بعـض السـابقني       . وحكمت على احلديث مبا يستحقه ، وهي أحاديث كثرية          
يستدرك على غريه، وغريه يستدرك عليه ، فمن طبيعة         والالحقني ، وهذا أمر بدهي ، فكل طالب علم          

البشر النسيان والقصور ، وعدم اإلحاطة ، وسيبقى هذا إىل قيام الساعة وما استدركناه على غرينا ، أما                 
من خالل تتبعنا ألقواله يف احلديث الواحد أو رواته ، وإما من خالل مقارنة كالمه مع كالم غريه مـن         

وإما ألنه كان من املتشددين يف اجلرح والتعديل فمـثالً اإلمـام            . والالحقيــن  أهل العلم السابقني    
تقريـب  (احلافظ ابن حجر العسقالين الذي مأل الدنيا وشغل الناس جنده متشدداً يف كتابـه النفـيس                 
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كتابه  بينما جنده معتدالً يرد على املتشددين يف         -  كما سنبينه أثناء ترمجته يف هذه املقدمة          -) التهذيب
 -، علماً أنه كان يف التخريج ويف مجيع كتبه املشـهورة  ) تعجيل املنفعة(وكتابه  ) لسان امليزان (النفيس  

امليـزان والكاشـف ، والسـري ،        ((معتدالً وكذلك اإلمام الذهيب يف اجلرح والتعديل فهو يف كتبـه            
ديـوان  ((ما جنـده يف كتبـه       بين) . الكاشف(يف األعم األغلب من املعتدلني وال سيما يف         )) والتاريخ

من املتشددين يف كثري من     )) الضعفاء واملتروكني ، واملغين يف الضعفاء واملتروكني ، وتلخيص املستدرك         
 .األحيان 

 :أمثلة 
 قبله بعضـهم ،     - صاحب مالك    -أمحد بن إمساعيل أبو حذافة السهمي       : قال اإلمام الذهيب يف ترمجة      

 ) .١٠(ا هـ الديوان حدث بالبواطيل : وقال ابن عدي 
 ١/٨٣الصواب أنه من أهل الصدق ، ومساعه للموطأ صحيح وخلط يف غريه راجـع امليـزان       :  أقول

 ) .٩( والتقريب ١/١٥والتهذيب 
بينما قال يف   ) ١١(وقال يف ترمجة أمحد بن أوىف عن شعبة قال ابن عدي خيالف الثقات عن شعبة ا هـ                  

 وقال  ١/٤٨قات عن شعبة ، وله عن غريه أحاديث مستقيمة ا هـ            خيالف الث : قال ابن عدي    : امليزان
 ) .١٢(يكتب حديثه مع ضعفه ا هـ : قال ابن عدي / مشهور : يف ترمجة أمحد بن بديل اليامي 

حدث عن حفص بـن غيـاث وغـريه         : ال بأس به وقال ابن عدي       : قال النسائي   : وقال يف امليزان    
 . ١/٨٤فيه لني ا هـ     : ديثه على ضعفه ، وقال الدارقطين       أحاديث أنكرت عليه ، وهو ممن يكتب ح       

) ١٢( ويف التقريب    ١٨ و ١/١٧حمله الصدق ، ووثقه ابن حبان التهذيب        : وقال ابن أيب حامت     :  أقول  
له مناكري ا : صدوق له أوهام ، وقال يف ترمجة أمحد بن بشري عن األعمش وغريه ، قال عثمان الدارمي                  

 .صدوق له أوهام ) ١٣( ال بأس به ويف التقريب ١/٨٥ويف امليزان ) ١٣(هـ 
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 أهم ميزات املوسوعة هذه
 
 .النظرة الشمولية للسنة - ١
 .ضبط املصطلحات املختلف فيها  - ٢
 .االعتدال يف اجلرح والتعديل  - ٣
 .الدفاع عن السنة  - ٤
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 .وضوعة يف هذا الفن فهم السنة حسب القواعد األصولية امل - ٥
 .فك التعارض بني النصوص املتعارضة ظاهرياً  - ٦
 .بيان الناسخ من املنسوخ  - ٧
 .حترير القول يف الرواة املختلف فيهم  - ٨
 .بيان مفاتيح التعامل مع كتب السنة وكتب اجلرح والتعديل  - ٩

 .تطبيق األصول على الفروع   -١٠
 .هور والصحيح لذاته وغريه واحلسن لذاته واحلسن لغريه التمييز بني املتواتر واملش -١١
 .أكرب عمل موسوعي إىل اآلن فهو حيتوي على غالب السنة النبوية  -١٢
 .الرد على األخطاء سواء يف املصطلحات أو التخريج إذا كانت فاحشة ألخذ احليطة واحلذر  -١٣
ضعها يف هذا الكتاب بشـكل خمتصـر   نقل خالصة جهود العلماء والباحثني قدمياً وحديثاً وو   -١٤

 .وواضح 
 .حذف األحاديث غري املقبولة حسب املصطلحات العلمية  -١٥
 .ذكر كثري من علم العلل واجلرح والتعديل  -١٦
 .بيان معىن األحاديث املشكلة بشكل دقيق  -١٧
 .اإلحالة إىل املصادر للتوسع يف التخريج والتحقيق والشرح  -١٨
 .اء احلديث واألئمة الدفاع عن علم -١٩

وأمسيتـها  . وهناك تفاصيل أخرى ستراها يف ثنايا هذه املقدمة إن شاء اهللا تعاىل             . وغري ذلك من ميزات   
ثالثـة  ) ٢٣٠٠٠(وقد اشتمل على أكثر من      )) موسوعة السنة النبوية  ((املنتقى من جامع االحاديث       

فمن اهللا تعاىل ، وله احلمد واملنـة ،         فإن أصبت   . وعشرين ألف حديث مرتبة على األحرف األلفبائية        
إنْ أريد إالَّ االصالح ما استطعت وما توفيقي إالَّ باِهللا          (( وإن أخطأت فمن نفسي وأستغفر اهللا تعاىل ،         

وإليِه أنيب عليِه توكلّت(( 
 
 .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني   
            

      وكتبه    هـ١٤١٥ ذي احلجة ٢٧أبوظيب يف 
    علي نايف الشحــود     م٢٧/٥/١٩٩٥املوافق لـ  

    إجازة بالشريعة من جامعة دمشق        
 



 )١٨(  

 

 
  :تعريف موجز بأشهر كتب السنة:  ثانياً 

 
  :) هـ ١٧٩ت  ( موطأ اإلمام مالك إمام دار اهلجرة  - ١

وى عن اإلمام مالك أكثر مـن موطـأ          وهو أول كتاب يف السنة ، وفيه شيء من فقه اإلمام مالك ور            
واألحاديث املوصولة فيه صحيحة ،     ..  موطأ حيىي الليثي ، وموطأ حممد بن احلسن الشيباين          : أشهرها  

وأحسن طبعاته الـيت قـام بتحقيقهـا      . وكذلك املرسلة وكان من أعلم الناس يف أحاديث احلجازيني          
 احلسن فأحسنها ماحققها األستاذ عبد الوهاب عبـد     األستاذ حممد فؤاد عبد الباقي وأما موطأ حممد بن        

 ) ١(تقي الدين الندوي : اللطيف وماشرحها العالمة اللكنوي وقام بتحقيقها الدكتور 

   :هـ) ٢١١(مصنف عبد الرزاق الصنعائي اليمين ت  - ٢
 ثالثة وثالثون وواحد وعشرون ألف حديث     ) ٢١٠٣٣(وهو كتاب مصنف على األبواب الفقهية وفيه        

ومؤلفه إمام جليل ، ثبت يف كتابه ، وأحاديثه تدور بني الصـحيح واحلسـن والضـعيف                 . وأثــر
وغالبها مقبول ، وقد قام العالمة حبيب الرمحن األعظمي بتحقيقه وختـريج أحاديثـه              . والواهي أحياناً 

بشكل موجز وقد طبع يف أحد عشر جزءاً وحيتاج لتخريج أحاديثه بشكل مفصل ، وبيـان حكمهـا                  
  .)٢(صحةً وضعفاً ، مع شرح ما غمض منها 

   :هـ) ٢٠٤(مسند أيب داود الطيالسي ت  - ٣
حديث وغالبها يدور بني الصحيح واحلسـن ، وال  ) ٢٧٠٠(وهو مصنف على الصحابة وفيه أكثر من    

 أمحد بن عبد الرمحن الساعايت    : خيلو من الضعيف والواهي وقد قام بترتيبه على األبواب الفقهية الشيخ            
 .وحيتاج لتحقيق وختريج كامل ألحاديثه . 
   :هـ) ٢٠٤(مسند اإلمام الشافعي ت  - ٤

وكذلك السنن فيهما ما يقرب من ألفي حديث ، وغالب متوا مقبول إال أنه أكثر عن شيخه إبراهيم                  
ـ                  ند بن أيب حيىي األسلمي وهو واٍه وله طبعات خمتلفة بعضها حمقق وخمرج األحاديث وقد مجع بني املس

وهو حباجة لتخريج من جديد وفق      . والسنن الشيخ أمحد بن عبد الرمحن الساعايت يف كتابه بدائع املنن            
 .األسس العلمية السليمة 

  :هـ ) ٢٣٨(مصنف ابن أيب شيبة  ت  - ٥
وهو مرتب على األبواب الفقهية ، وفيه أكثر من ثالثني ألف حديث وأثر ، ومؤلفه من كبار علمـاء                   

صره وأحاديثه تدور بني الصحيح واحلسن والضعيف ، وغالب أحاديثه صحيح وحسن ،             احلديث يف ع  



 )١٩(  

 

بريوت وفيهـا   /األوىل اهلندية ، والثانية طبعة دار الفكر      : وغالب األحاديث الضعيفة مقبولة وله طبعتان       
 .ها أخطاء مطبعية وفنية كثرية ، وهو حيتاج لضبط وختريج لكامل أحاديثه مع بيان احلكم النهائي علي

  :هـ) ٢٤١(كتب اإلمام أمحد بن حنبل ت  - ٦
 : وهو إمام اجلرح والتعديل يف عصره وله عدة كتب أمهها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ
  ٩٥ - ٩٣ واألجوبة الفاضلة ص ٤٠٦ - ٤٠٤ واحلديث النبوي ص ٢٣٣ و٢٣٢ ومنهج النقد يف علوم احلديث ص ٣٠ ص انظر الباعث احلثيث)   ١(
 ٣٨٥انظر قواعد يف علوم احلديث )   ٢(

حديثاً باملكرر وقد مجع فيه معظم السنة القولية والفعليـة ،           ) ٢٧٦٣٤(وفيه حوايل    :  املسند -أ 
احلسن والضعيف ضعفاً حمتمالً ، وال خيلو من أحاديـث واهيـة ،             وأكثر أحاديثه تدور بني الصحيح و     

ولكنها قليلة ، ونوزع يف وجود املوضوع فيه وقد ذكر ابن اجلـوزي يف املوضـوعات عـدداً مـن                    
 ونازعهما احلافظ ابن حجر     -وغالبها يف الفضائل    -العراقي عليها   . األحاديـث ووافقـــه احلافظ    

وقد قام بعض أهل العلم بترتيبـه       . قول املسدد يف الذب عن مسند أمحد        العسقالين يف كتابه النفيس ال    
على األبواب الفقهية كما يف كتاب الكواكب الدراري والفتح الرباين للساعايت ، وقد قـام بتخـريج                 

وأما املسند فقد قام العالمة أمحد حممـود شـاكر          . أحاديثه وشرح غريبه وحذف األحاديث املكررة       
قيقه إال أن املنية اخترمته قبل إكماله ، وخترجيه دقيق ونفيس ، وميكن اإلعتماد عليه ،        بتخريج أحايثه وحت  

وحق له ذلك ، وطبع أخرياً عدة طبعات مرقمة أمهها نشر املكتب اإلسالمي وال ختلو من أخطـاء يف                   
رحـوم  وحيتاج املسند لتخريج وضبط وحتقيق إلكمال ما قام بـه امل          . الضبط ، وهي خالية من الشرح       

 )   ١(أمحد شاكر 

  : الزهد له -ب 

 أقوال الصحابة والتابعني وهو من   وأفعاله املتعلقة بالزهد والرقائق ، وكذلك      �مجع فيه أقوال الرسول     
 .ولكنه حيتاج لضبط وختريج لكامل أحاديثه مع شرح بعض مشكله . الكتب املمتازة 

  :فضائل الصحابة له -ج 
واته دون رواة املسند والزهد ، وقد كانوا يتساهلون يف أحاديث الفضائل  ذكر فيه فضائل الصحابة ، ور     

، وفيه الصحيح واحلسن والضعيف والواهي وله طبعة جيدة حمققة وخمرجة األحاديث وحنا احملقق منحى               
 . املتشددين يف التخريج 

 :وهناك عدة كتب يف الزهد أمهها 



 )٢٠(  

 

 :هـ برواية املروزي وغريه ) ١٨١(ملبارك ت كتاب الزهد والرقائق لإلمام عبد اهللا بن ا - ١
 وقد قام العالمة حبيب الرمحن األعظمي بتحقيقه والتعليق عليه ، وأحاديثه تدور بني الصحيح واحلسن               

 .والضعيف وصدرت له طبعة حمققة خمرجة األحاديث بشكل دقيق صدرت يف جملدين ضخمني 
 :هـ ) ٢٤٣(ت : كتاب الزهد هلناد السري  - ٢
و كتاب جيد ، وفيه أكثر من ألف وأربعمائة حديث وأثر يف الزهد وغريه وقد قام الشيخ عبـد اهللا                    وه

إبراهيم األنصاري بتحقيقه وختريج أحاديثه بشكل دقيق ، وهي تدور بني الصحيح واحلسن والضعيف              
 .والواهي 

  :) هـ٢٥٦ - ١٩٤(كتب اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري ت  - ٧
 :مام البخاري   صحيح اإل-أ 

وهو أصح كتاب بعد القرآن الكرمي ضمن فيه البخاري أصح األحاديث ، ووفّى بشـرطه وأحاديثـه                 
حديث ونيف عدا األحاديث املعلقة واليت ليست على شرطه ، وهو مرتـب             ) ٧٥٠٠(باملكرر  حوايل    

ـ         ... على األبواب الفقهية     ور عنـها ، مث الطبعـة       وله طبعات كثرية جداً ، وأمهها طبعة بوالق وماص
وأحاديثه كلـها   .. السلفية ، والطبعة اليت  قام أستاذنا الدكتور مصطفى البغا بضبطها وشرح غريبها              

صحيحة ، ومن انتقد بعضها كالدارقطين وغريه ال يعين أا ليست صحيحة ، ولكنها دون الشـروط                 
ــاري     ــام البخــــ ــترطها اإلمــــ ــيت اشــــ ــة الــــ العاليــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــ
 ٤١٠-٤٠٦النبوي  واحلديث ١٠٠-٩٥ واألجوبة ص ٣٣٠-٣٢٨ وأصول احلديث ص ٣١انظر الباعث ص )   ١(

وقد وفّى شيخ اإلسالم ابن حجر العسقالين يف الرد على النقاد وبني أن القول فيها للبخاري             . رمحه اهللا   
وال يغرنك بعض املعاصرين ، الذين ضعفوا أحاديث يف صحيح          ) هدي الساري (يف مقدمة فتح الباري     

االً ، وإما جاهلون بشروطه ، وقد ناقشتهم         فهؤالء إما حاقدون على السنة إمج      - بغري حق    -البخاري  
لذا فكل حـديث    ..) ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة      : وبينت خطأهم بشكل دقيق ، انظر مثالً حديث         

موصول يف صحيح البخاري فهو صحيح وعلى ذلك مجهور أهل العلم ، وال جيوز لنا أن نعيد النظر يف                   
وهذا الكتاب له شروح وخمتصـرات وتعليقـات        . لّها  أسانيده مرة أخرى ، واال شككنا يف السنة ك        

وحواشي كثرية جداً ، أمهها فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين ، وعمدة القاري                
  .. )١(للعيين ، وإرشاد الساري للقسطالين ، وفيض الباري 

 :األدب املفرد له  -ب 



 )٢١(  

 

) ١٣٢٢(قات اإلجتماعية ، وأحاديثه حـوايل       وهو كتاب نفيس حول اآلداب العامة واألخالق والعال       
حديثاً وأثراً ، وهي تدور بني الصحيح واحلسن والضعيف وهذا يدل على أن البخاري جيـوز العمـل                  

 ٣٥ و ٣٢ و ٣٠ و ٢٣ و ٢٢(انظر األحاديث   ! باحلديث الضعيف وليس كما يشاع عنه من منعه لذلك          
ات خمتلفة أمهها اليت قام بتحقيقها حممد فؤاد والكتاب له طبع.  وغريه كثري ٥٤ و٥١ و٤٥ و٤٣ و٤٢و

وهو حيتاج لتخريج كامل ألحاديثـه وشـرح        ... وله شرح جيد وهو فضل اهللا الصمد        . عبد الباقي   
 .غريبها من جديد 

  ) : هـ٢٦١ - ٢٠٤(صحيح اإلمام مسلم  - ٨
حديثاً دون املكـرر ،     ) ٣٠٣٣(وهو يأيت يف املرتبة الثانية بعد صحيح اإلمام البخاري وأحاديثه حوايل            

وهو مرتب  . وشروطه دون شروط اإلمام البخاري ، وأخرج يف املتابعات لرواة مل خيرج هلم البخاري               
على األبواب الفقهية ، وكل أحاديثه صحيحة ، وجمرد العزو إليه يعين الصحة ، واألحاديث اليت ضعفها                 

 درايتهم الكافية بعلم اجلرح والتعديل ، انظر        بعض املعاصرين ، ال يسلّم هلم بتضعيفها لتسرعهم وعدم        
إن من شر الناس عند اهللا مرتلة يوم القيامة الرجل يفضى إىل امرأته             : (خترجينا حلديث   : على سبيل املثال    

وله طبعات كثرية أمهها التركية ، مث اليت قام بتحقيقها األستاذ حممد فؤاد عبد الباقي ، وله خمتصـر                   ..) 
  )٢( مطبوع وأهم شروحه شرح مسلم لإلمام النووي ، وهو شرح نفيس لإلمام املنذري

  :هـ وأمهها) ٢٧٥(كتب أيب داود السجستاين ت  - ٩
  :سنن أيب داود -أ 

حديثاً  ) ٥٢٠٨(وهو كتاب مرتب على األبواب الفقهية ، ويركز على أحاديث األحكام ، وفيه حوايل               
وما كان فيه نكارة شديدة ذكره ، وأحاديثه تدور بني          باملكرر وكل ماسكت عليه فهو مقبول عنده ،         

ماذكرت يف كتايب حديثاً اجتمع الناس على       : الصحيح واحلسن والضعيف ، وقد وفّى بشرطه ، وقال          

مخسمائة ألف حديث ، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتـاب            �تركه  ، وقد كتبت عن رسول اهللا         
وكان يرى أن احلديث الضعيف خري من رأي الرجـال ،           .. وذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه      .. 

ولـه  .. واألحاديث الضعيفة يف كتابه قليلة ، كاملنقطع ، ورواية سيء احلفظ ، واهول ، واملخـتلط             
شــــــروح كــــــثرية منــــــها معــــــامل الســــــنن      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ٢٣٥-٢٣٣ ، ومنهج النقد يف علوم احلديث ٣١٣-٣٠٩ وأصول احلديث ٣٨٠-٣٦٢ واحلديث النبوي ٣٥ و٢٥انظر  الباعث احلثيث )   ١(
 ٢٣٩-٢٣٥ ومنهج النقد ص ٣١٨ - ٣١٤ وأصول احلديث ص ٣٥انظر الباعث ص )   ٢(



 )٢٢(  

 

للخطايب ، وعون املعبود وبذل اهود وله طبعات كثرية منها الطبعة اليت حققها األستاذ عزت عبيـد                 
دعاس ، والطبعة اليت حققها حممدحمىي الدين عبد احلميد وغريها ، وهو حباجة لتخريج كامل ألحاديثه                 

)١(.  
  : املراسيل له -ب 

حديثاً وهي تدور بـني     ) ٥٤٣(أورد فيه األحاديث املرسلة مرتبة على األبواب الفقهية وعددها حوايل           
الصحيح واحلسن املرسل والضعيف ، وأغلبها مقبول وقد قام أستاذنا احملقق الشيخ شعيب األرنـاؤوط               

 .بتحقيقه وختريج أحاديثه بشكل دقيق وال خيلو من تشدد 
  :هـ وهو حممد بن عيسى بن سورة الترمذي ، وأمهها) ٢٧٧(ت اإلمام الترمذي  كتب -١٠

  :كتاب سنن الترمذي - ١
ونيف وقد مجع يف    ) ٤٠٠٠( جامع الترمذي ، وقد رتبه على األبواب الفقهية ، وعدد أحاديثه حوايل             

 كتابه بني طريقة اإلمام البخاري ومسلم ، حيث يذكر احلديث يف مكانه املناسب مث يشري لألحاديـث                
املشاة له بذيله ، ويبني درجة احلديث من حيث الصحة والضعف ، وله مصطلحات خاصة بـه ، مث                   
يذكر من أخذ به من الصحابة والتابعني ، فغدا كتابه من الكتب اهلامة يف هذه األمور ، وقـد عرضـه        

مـام حجـة يف   على اإلمام البخاري واإلمام مسلم وأيب زرعة الرازي وأيب حامت الرازي فقبلوه ، وهو إ       
اجلرح والتعديل ، وقد طعن بعض أهل العلم يف بعض ما حسنه أو صححه ، وجياب عـن هـذا إمـا             
باختالف النسخ ، فنسخة يقول عن حديث حسن غريب ، وأخرى غريب ، أو أنه حسـن احلـديث       

أيب لشواهده ، أو كان له رأى يف راو خمتلف فيه رجح عنده عدالته ، كرأيه يف دراج أيب السمح عـن                      
وقد لقى كتابه القبول لدى عامة أهل العلم ، وقام بشرحه كثريون كابن رجب احلنبلي ،                . اهليثم مثالً   

واحلافظ العراقي ، وابن العريب واملباركفوري وغريهم ، وله طبعات متعددة أمهها اليت قـام بتحقيقهـا                 
ة اليت حققها األستاذ عزت عبيـد  ، والطبع.. العالمة أمحد حممد شاكر ولكن املنية اخترمته قبل إكماله      

  .)٢(وهو حيتاج لتحقيق ومقارنة بني النسخ وختريج لكامل أحاديثه . دعاس 
  :الشمائل له - ٢

حديث وهو من الكتب القيمة يف بابه وله طبعات عدة وشـروح متعـددة ،               ) ٤٠٠(مجع فيه حوايل    
 . وغالب أحاديثه مقبولة وحيتاج لتخريج أحاديثه من جديد

  :هـ) ٢٧٣(نن ابن ماجه القزويين ت س -١١
حديـث ، وفيهـا الصحيـح واحلسـن والضعيـف ، والواهـــي ،          ) ٤٢٠٠(وفيها أكثر من    

إذا كانت ليلةُ النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا ارهـا  : (وبعــض املوضــوع كحديث  
من العلماء بفصلها وخترجيهـا     حديثاً وقد قام عدد     ) ١٣٣٤(وقد انفرد عن الكتب الستة حبوايل       ...) 

ولكتابه طبعات كثرية أشهرها الطبعة حققها حممد فؤاد عبد الباقي ، مث اليت             ... كالبوصريي والسندي   



 )٢٣(  

 

وهو حباجة لتخريج كامل لكل أحاديثه مـن        . مصطفى األعظمي   . حباشية السندي ، مث اليت حققها د      
 .) ١(جديــد 

 :) اتىب(هـ ) ٣٠٣(سنن النسائي ت  -١٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــ
 ٧٣ و٦٧واألجوبة الفاضلة ص  ٣٢٢-٣٢٠ وأصول احلديث ٤٢ و٤١انظ الباعث ص )   ١(
نور الدين العتر واحلـديث النبـوي       .  واإلمام الترمذي ألستاذنا د    ٣٢٤-٣٢٢ وأصول احلديث    ٧٣ و ٧٠-٦٨ واألجوبة الفاضلة ص     ٤٣ و ٤١انظر الباعث   )   ٢(

 ٢٧٠ و٩١ و٥٣-٥١ وقواعد يف علوم احلديث ٣٩٩-٣٩٦

حديث ، وغالبها صحيح وحسـن      ) ٥٨٠٠(وهو مرتب على األبواب الفقهية ،وعدد أحاديثه حوايل         
بأن اإلمام النسائي اختصرها من السنن الكربى وذكر فيها ما صح ،            : وفيها شيء من الضعيف ،وقيل      

وهذا القول فيه نظر ، ألا جزء من السنن الكربى له ، واحملذوف من اتىب كتب بأكملها كالفضائل                  
 وله طبعات عدة أشهرها الـيت حباشـية السـندي           ...والتفسري وخصائص على ، وعمل اليوم والليلة        

  .)٢(والسيوطي وهو حيتاج لتخريج أحاديثه من جديد 

 :السنن الكربى له  -١٣
وقد طبعت حديثاً بست جملدات كبار وضمنها اتىب وفيها كتب كثرية ليست يف الصغرى ، وعـدد                 

لقليل منها ضعيف ، وقد متيـز       حديثاً ، وغالبها صحيح وحسن وا     ) ١١٧٧٠(أحاديثها باملكرر حوايل    
وال ختلو هذه الطبعة من تعليقـات       ... كتابه هذا بذكر املتابعات وطرق احلديث ، ونقد بعض الرواة           

قيمة للمحققني ومع هذا فإن هذا الكتاب حيتاج لتخريج كامل ألحاديثه ووضع فهارس هلا ، وهو كرت                 
بوعة بشكل مستقل ككتـاب عشـرة       عظيم من كنوز السنة وهناك عدة كتب مستخرجة منه ، ومط          

 .النساء ، وعمل اليوم والليلة ، والتفسري وهلذه الكتب طبعات حمققة خمرجة األحاديث بشكل دقيق 
  :هـ) ٢٢٧(سنن سعيد بن منصور  ت  -١٤

وهو من الثقات األثبات ، واملوجود من سننه الد الثالث وقد طبع يف جملدين بتحقيق الشيخ حبيـب                  
، وعـدد   ... مي ، ويتضمن املواريث والزواج والطالق والنفقات واجلهاد يف سبيل اهللا            الرمحن األعظ 

 ...وهو حيتاج لتخريج كامل ألحاديثه كلها . وعليها تعليقات قيمة ) ٢٩٧٨(أحاديثه حوايل 
  :هـ ) ٢٨١(كتب ابن أيب الدنيا ت  -١٥

 باملعروف والنهي عن املنكر ، والشكر       وهي عبارة عن جمموعة من الرسائل املفردة كذم الدنيا ، واألمر          
، وأمهها كتاب الصمت وله طبعات عدة أمهها حتقيق أيب إسحاق احلويين األثري وخترجيه دقيق ، ولكنه                 

 .حديث وأثــر ) ٧٥٠(ينحو منحى املتشددين يف التخريج وفيه أكثر من 
  :هـ ) ٢٨٧(السنة البن أيب عاصم ت  -١٦



 )٢٤(  

 

 ، وقد قام بتحقيقه وختريج أحاديثه الشيخ ناصر الدين األلباين ، وهـو              حديثاً) ١٥٥٩(وعدد أحاديثه   
 ) ! .١٥٥٩(حىت ) ١٢٠٩(حتقيق جيد ، وال خيلو من تشدد ، وهناك أحاديث مل خترج من 

 :هـ ) ٣١١(صحيح ابن خزمية ت  -١٧
العبادات ، حديث يف ) ٣٠٠٠(وهو كتاب كبري ، لكنه مل يعثر إال على ربعه ، وعدد أحاديثه أكثر من           

، وقـد    واألحاديث املنتقدة فيه قليلة   . وهو دقيق املالحظة وقد كان يشك يف تصحيح بعض األحاديث         
حممد مصطفى األعظمي والشيخ ناصر وال خيلو خترجيهما من تشدد ، بل إن ماضـعفه               / حققه الدكتور 

وقارا مبا يف   ) ١٠٣و ٩٠ و ٨٩ و ٧٧ و ٧١ و ٦٩ و ٢٩: (ينبغي إعادة النظر فيه ، انظر األرقام التالية         
  .)١(كتابنا 

وأحاديثه تدور بني الصحيح واحلسن ، وعددها        : هـ) ٣٠٧(املنتقى البن اجلارود ت      -١٨
 .حديثاً ، وله طبعتان األوىل بغري ختريج ، والثانية خمرجة خترجياً دقيقاً وال ختلو من تشدد ) ١١١٤(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 ٣٥٩ و٣٥٨و ٢٢٢ و١٧٩ و٧٦ و٧٥ و٧٤ و٣٨ و٣٧ و٧٢ و٧١ وقواعد يف علوم احلديث ٧٦-٧٤انظر األجوبة الفاضلة )   ١(
 ٧٥ و٧٤ و٣٨ و٣٧ و٧٢ و٧١ وقواعد يف علوم احلديث ٧٦-٧٤انظر األجوبة الفاضلة )   ٢(

 :هـ ) ٣١٠ - ٢٢٤(كتب اإلمام الطربي  -١٩
  : التفسري له  -أ 

  والصحابة والتابعني من تفسري لكتاب       �وهو أعظم تفسري باملأثور ، وفيه أكثر ما ورد عن الرسول            
ه كثرية جداً ، وهي تدور بني الصحيح واحلسن والضعيف والواهي وله طبعة حمققة              اهللا تعاىل ، وأحاديث   

  )٢(ولكنها غري كاملة وفيها فوائد قيمة وهو حيتاج لتخريج وضبط من جديد 
  :التاريخ له -ب 

فيه جزء من السرية النبوية وبعض دالئل النبوة مما له صلة بكتابنا ، وذكره بأسانيده وفيـه الصـحيح                   
ن  والضعيف والواهي أحياناً وهو على جاللة قدره يف احلديث والتفسري والفقـه والتـاريخ مل                 واحلس

يضمن أصالً صحة ما أورده يف تارخيه كما ذكر ذلك يف مقدمة كتابه وأمثال هؤالء األئمـة الكبـار                   
 يرفعون العهدة عن أنفسهم بذكر أسانيد أخبارهم وعلى الباحث والقاريء واملتخصـص أن حيقـق يف   

  .) ٣(الصحيح والضعيف والراجح واملرجوح منهــــا 
 :ذيب اآلثار  -ج 



 )٢٥(  

 

وهنا تظهر عبقريته يف السنة والفقه وغريمها ، وقد وصلنا بضعة أجزاء من هذا الكتاب كمسـند ابـن                  
ويقوم بتخريج احلديث واحلكم عليه وبيان معناه ، ويذكر الشواهد املناسبة لـه             ... عباس ومسند علي    

 .وقد قام بتحقيق معظم هذه األجزاء العالمة حممود شاكر ...  خيالفه ويذكر ما
  : هـ) ٣٥٤(صحيح اإلمام ابن حبان  ت   -٢٠

املسند الصحيح على التقاسيم واألنواع من غري وجود قطع يف سندها وال ثبوت جرح يف ناقليها                (وامسه  
به ترتيباً خاصاً تعسـر معرفة احلديث فيه       ، وقد رت  )) التقاسيم واألنواع (( املشتهر بني أهل العلم باسم      

، مث قام بترتيبه بعده األمري عالء الدين الفارسي ، حسب ترتيب كتب السنن على األبـواب وعـدد                   
العدالة يف الـدين بالسـتر   : حديثاً وقد اشترط يف أحاديثه أن يتوفر يف رواا  ) ٧٤٩١(أحاديثه حوايل   

يه، والعقل مبا حيدث من احلديث والرابع العلم مبا حييـل مـن             والصدق يف احلديث بالشهرة ف    . اجلميل  
وميتاز كتابه بدقة عناوينه ومشوهلا ، وشرحه ملا        ... تعري خربه عن التدليس     : معاين مايروى ، واخلامس     

وأحاديثه تـدور   . وما أشكل منها ، وترمجته لبعض الرواة ، وذكره الناسخ واملنسوخ             غمض من السنة  
األوىل دون حتقيق وختريج والثانية اليت قـام  : حلسن ، وال خيلو من الضعيف وله طبعتان بني الصحيح وا  

بتخرجيها والتعليق عليها أستاذنا احملقق الشيخ شعيب األرنؤوط ، ومتتاز هذه الطبعة بأـا اُألوىل مـن                 
يق ، والتخريج   نوعها يف ختريج احلديث والتعليق عليه ، وفيها دراسة تامة لكل رجال أسانيده بشكل دق              

املفصل املسهب لكل أحاديثه ، مع التعليق الدقيق عليها مما ال يستغين عنه طالب علم وال عامل ، وممـا                    
يؤخذ على أستاذنا أنه ضعف أحاديث بسبب ضعف رواا وعدم وجود ما يقويها ، استناداً ملا قالـه                  

 أخطـأ يف    - مع سعة علمـه      -ه  احلافظ ابن حجر يف التقريب عنهم ، علماً أن احلافظ ابن حجر رمح            
أبو الزبري املكي ووصفه بالتـدليس ،       : ومن هؤالء   .. حكمه على بعض الرواة مما سأوضحه يف مكانه         

ــا ،        ــثم وحنوه ــن أيب اهلي ــمح ع ــة دراج أيب الس ــحاق ، ورواي ــن اس ــذلك اب وك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 - ٩١ و ١٠٧ - ١٠٣انظر األجوبة الفاضـلة     )   ٢            (١٤٨ - ١٤٤ واألجوبة الفاضلة ص     ٢٣٩ ومنهج النقد    ٤١٣ - ٤١٢انظر احلديث النبوي    )   ١(

٩٢ 
 ٥ و١/٤ ومقدمة تاريخ الطربي ٩٢ و٩١ و٩٣انظر األجوبة الفاضلة )  ٣(

) ٤٠٣(و) ٣٩٨(و) ٣٦٨(و) ٣٤٧(و) ٣٠٩(و) ١٩٣(و) ٢٤٨(و) ٢(و) ١(انظر األحاديـث    ... 
حديث ناقشته يف أكثرها ، وبينت أن  ) ٥٠٠(وقد بلغ عدد األحاديث اليت ضعفها حوايل        ) ... ٤٢٢(و

  .)١(ن حبان الصواب مع اب
  :)٢( أمهها -هـ ) ٣٦٠(كتب الطرباين ت  -٢١

 :املعجم الصغري له  -أ 



 )٢٦(  

 

األوىل بغـري حتقيـق ،      : فيها الصحيح والضعيف الواهي ، وله طبعتان        : حديثاً  ) ١١٩٨(وفيه حوايل   
 .وعليها تعليقات جيدة ) الروض الداين(والثانية حمققة 

 :املعجم األوسط  -ب 
حممود الطحان وفيه الصحيح واحلسـن والضـعيف        /  وله طبعة بتحقيق الدكتور    وهو أكرب من األول   

 .والواهي ، وحيتاج لتخريج كامل أحاديثه 
  :املعجم الكبري له -ج 

حديث ، تدور بني الصحيح واحلسن والضعيف والواهي واملوضوع ، وهو  من             ) ٣٠٠٠٠(فيه حوايل   
وعلق عليه تعليقات ال بأس ـا ،        ) محدي السلفي  (املصادر الضخمة يف السنة وقد قام بتحقيقه الشيخ       

 .وحيتاج الكتاب لتخريج أحاديثه بشكل دقيق ومعتدل . ولكنه حنا منحى املتشددين 
 :الدعاء له    -د 

حديثاً يف األدعية واألذكار فيها الصـحيح واحلسـن والضـعيف والـواهي ،              ) ٢٢٥١(وفيه حوايل   
وىل دراسة الشيخ مصطفى عبد القادر عطا وعليها تعليقات ال بأس           األ: وله طبعتان   . واملوضوع أحياناً   

حممد سعيد البخاري   . ا ، وأخرى حمققة خمرجة مفهرسة بشكل دقيق يف ثالث جملدات كبار حتقيق د             
طبع دار البشائر اإلسالمية ، وفيه ترمجة كاملة جلميع الرواة فيه ، وهو معتدل يف التخريج وله فهـارس             

 .عامة قيمـــة 
   :هـ) ٤٠٥(املستدرك أليب عبد اهللا احلاكم ت  -٢٢

حديث ، وقد استدرك فيه احلاكم على الشيخني وأورد أحاديـث           ) ٩٠٠٠(وعدد أحاديثه ما يقارب     
شرطهما أو شرط أحدمها ، أو صحيحة وليست على شرط أحدمها ، وقد انتقده من جاء بعده ،                   على

انظر على  . ليس صحيحاً ،بل حكموا على بعضها بالوضع        يوف بشروطه ، فأدرج يف كتابه ما        بأنه مل 
 ٣/١٤ و ٣١٧ و ٤/٢٢٢ و ١٠٣ و ٣/١٢٧ و ٤/١٠٢ و ٣٧ و ٢/٣١٦ و ٣/١٣٢ و ٤/٤١٥سبيل املثال   

  وقد قام اإلمـام      )١ (٣/١٢٤ و ٤/٣٦٨ و ١٥ و ٣/١٤ و ١/٥٦٦ و ٣٧١ و ٢/٣٠٠ و ٣/٥٦٨ و ١٢٩و
ف أحاديث ، وحكم علـى      ، وضع % ٧٥الذهيب بتخليصه واحلكم على أحاديثه وقد صحح أكثر من          

، ويظهر على منهج الذهيب رمحه اهللا التشدد يف التخريج ، وقـد وقـع يف بعـض                  . أحاديث بالوضع   
 :األخطاء منها 

صححه هنا وضـعفه  ) ١٩٦١(  تصحيحه حلديث يف مكان ، وتضعيفه له يف آخر مثل احلديث رقم             -
وهو مـن الطريـق     ) ٧٩٤١(م  استنكره وعاد فصححه برق   ) ١٣٩٥(، واحلديث رقم    ) ٣٤٧٩(برقم  

 .نفسه ، ومثل ذلك عدد من األحاديث 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 )٢٧(  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

       ١٨٧-١٨١ و١٢١ و٧٨ و٦٧ وقواعد يف علوم احلديث ١٤٥ و٨٧-٨٦انظر األجوبة الفاضلة ص )   ١(
     ١٠٥ و١٠٤ و٩٢ و٩٠ و٨٩ واألجوبة الفاضلة ٤٤٠انظر قواعد علوم احلديث )   ٢(

) ٨٥٤(ولـه متابعـة يف الشـعب        ) ٤٢٨ و ٤٢٧: (  وتضعيفه ألحاديث التستحق التضعيف مثل        -
، واألحاديث  ) ١٤٣٨(قال عنه منكر ، وهو صحيح ، انظر اإلحسان          ) ٥٦١(سن ا ، واحلديث     فيح

) ١٦٨١(و) ١٤٥٠(و) ١٤٢٣(و) ١٣٨٧(و) ١٣٧٣(و) ١٣٣٠(و) ١١٤٧(و) ٨٧١(و) ٧٧٠(
) ١٨٤١(و) ١٨٣٢(و) ١٨١٧(و) ١٨٢٠(و) ١٨١٥(و) ١٧٧٩(و) ١٧٣٨(و) ١٧٠٢(و
) ١٩٩٠(و) ١٩٨٦(و) ١٩٧٧(و) ١٩٤١(و) ١٨٩٨(و) ١٨٩٤(و) ١٨٩٣(و) ١٨٧٧(و
 .وهذا يف الد األول فقط ) ٢٠٧٦(و) ٢٠٤٢(و) ٢٠٤٠(و) ٢٠٣٧(و) ١٩٩٢(و
فقد صححه  ) ٩٢٤(  وأحاديث وافق احلاكم على تصحيحها وهي التستحق ذلك مثل احلديث رقم              -

) ١٢١٢(واحلديث رقـم    ) ٦٢٢٩(على شرطهما ، وفيه حممد بن القاسم األسدي واه جداً التقريب            
صححه وفيه موسى بن ) ١٢٤٨(واحلديث رقم ) ٧٩٩٨(ه وفيه أبوبكر العنسي جمهول التقريب       صحح

صححه وفيه عمر بـن  ) ١٦٤٤(، واحلديث  ) ٧٠٠٦(حممد بن إبراهيم التيمي منكر احلديث التقريب        
صححه ، وفيه حممد بن عون متروك       ) ١٦٧٠(واحلديث  ) ٤٩٤٩(عطاء بن أيب وارة ضعيف التقريب       

صححه ، وفيه حممد بن احلسن بـن أيب يزيـد واٍه التقريـب              ) ١٨١٢(واحلديث  ) ٦٢٠٣(التقريب  
واحلـديث  ) ٤٨٩٤(صححه ، وفيه عمر بن راشد ضعيف التقريـب          ) ١٨٣٥(واحلديث  ) ٥٨٢٠(
) ١٩٩٨(واحلـديث   ) ٥٨٣٦(صححه ، وفيه حممد بن أيب محيد املدين ضعيف التقريـب            ) ١٩٠٣(

 .يف الد األول فقط صححه ، وفيه عدة متكلم فيهم ، وهذا 
) ١٢٣٠(  وهناك أحاديث صححها على شرط الشيخني أو أحدمها وليست كذلك مثال احلـديث                -
 .وهذا يف الد األول فقط ) ٢٠١١(و) ١٩٠٨(و) ١٤٣٢ و١٤٣١(و) ٩٢٩(و) ١٢٨٩(و
وأعلـه بعبـد    ) ٢٢٦(  وهناك بعض األحاديث حكم بوضعها وليست موضوعة مثل احلديث رقم             -

ومنها احلـديث   ) ١٧٥(وابن خزمية   ) ٨٢٤( ابن العباس ، وفاته أن له متابعة عند ابن أيب عاصم             اجلبار
) ٦٩٩(مال إىل وضعه ، وفاته أن له طريقاً آخر صحيح يف األدب املفرد للبخاري رقم                ) ١٨٦٨(رقم  

إذ حكم بوضعه وليس كذلك وهذا يف الد األول فقـط ، ويف غـريه كـذلك                 ) ٢٠٩٠(واحلديث  
كتاب طبعتان األوىل بغري حتقيق ، والثانية ط دار الكتب العلمية وهي مرقمة ، وعليها تعليقـات ،                  ولل

 .وفيها أخطاء كثرية 
 .والكتاب حباجة لتخريج كامل ألحاديثه دون تشدد مع ضبط للرجال والنص ، وشرح الغريب 

 :وأمهها )  هـ٤٣٠ - ٣٣٠(كتب اإلمام أيب نعيم األصبهاين  -٢٣
  :ية األولياءحل  -أ 



 )٢٨(  

 

حديث وقد علق على بعضها انظر أية صفحة منه جتد ذلـك ،             ) ٥٠٠٠(وقد ذكر يف التراجم حوايل      
كذكر املتابعات والتفرد والغرابة ، وسكت على كثري منها ، وهي تـدور بـني الصـحيح واحلسـن      

اج لتحقيق وختريج والضعيف والواهي ، واملوضوع أحياناً ، والضعيف فيه كثري وله طبعة غري حمققة وحيت   
 .) ١(لكامل أحاديثه مع شرح غريبها 

  :صفة اجلنة له -ب 
حديثاً ، تدور بـني الصـحيح واحلسـن    ) ٤٥٤(وهو يتحدث عن نعيم اجلنة ، وعدد أحاديثه حوايل     

 والضعيف ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
    ٣٠-٢٩ والباعث ٧١-٧٠ وقواعد يف علوم احلديث ص ٢٤٢-٢٤١ ومنهج النقد ٨٥-٨٠انظر األجوبة الفاضلة )   ١(

 . بأس به وله طبعة حمققة وخمرجة األحاديث بشكل ال
 :دالئل النبوة له  -ج 

 .وله طبعة حمققة وخمرجة األحاديث ، وال ختلو من أحاديث موضوعة 
 )٢( :هـ وهي كثرية أمهها) ٤٥٨(كتب اإلمام البيهقي ت  -٢٤

  :السنن الكربى  -أ 
، املرفوعة واملوقوفة واحلديث الذي له شواهد ومتابعات يـذكرها          : أورد فيه أحاديث األحكام كلها      

وخيرج كثرياً من األحاديث ، وهي تدور بني الصحيح واحلسن والضعيف والكتاب يعترب أكرب موسوعة               
والكتـاب  . يف أحاديث األحكام وعليه حاشية البن التركماين عقب عليه يف ختريج بعض األحاديث              

 .وصدرت له طبعة مرقمة ولكنها بغري ختريج . حباجة لضبط وختريج لكامل أحاديثه 
  :عرفة السنن واآلثار لهم  -ب 

وهو كتاب ضخم ، أورد فيه اإلمام البيهقي أدلة املذهب الشافعي احلديثية ، وقام بتخـريج بعضـها ،      
والكتاب . حديث وأثر ، وقد طبع طبعة حمققة وعليها بعض التعليقات القيمة            ) ٢٠٠٠٠(وفيه حوايل   

 .حباجة لتخريج كامل ألحاديثه كلها 
 :ه السنن الصغري ل  -ج 

حديث إال قليالً ، وغالبـها مـن املرفـوع          ) ٥٠٠٠(وكأنه خمتصر لكتابه السنن الكربى وفيه حوايل        
  .واملقبول وله طبعة حمققة خمرجة األحاديث 

 :شعب اإلميان له   -د 



 )٢٩(  

 

وهي تدور بـني الصـحيح واحلسـن        . وفيه من املرفوع واملوقوف أكثر من ستة آالف حديث وأثر           
وله . خيرج األحاديث اليت يف الصحيحني ، وتكثر فيه أحاديث فضائل األعمال والضعيف والواهي وهو 
واملتداولة اآلن بتحقيق حممد السعيد بسيوين زغلول وعليها بعض التعليقات ،           : أكثر من طبعــــة    

 وفيها أخطاء عديدة

 . يف الضبط والتخريج والكتاب حباجة لضبط وختريج لكامل أحاديثه وشرح مايلزم شرحه 
  :  دالئل النبوة له- هـ

 واليت حصلت له يف حياته ، وهو مرتب على ترتيب كتب السرية             �وقد احتوى على معجزات النيب      
وأحاديثه تدور بني الصحيح واحلسن والضعيف والواهي وهو خيرج         . وهو أمشل كتاب يف دالئل النبوة       

ق على كثري من الروايات الواهية وله       األحاديث اليت يف الصحيحني ، ويذكر الشواهد واملتابعات ، ويعل         
 .عبد املعطي قلعجي ، وعليها تعليقات جيدة . طبعة جيدة بتحقيق د

 :  األمساء والصفات له -و 
وهو أمشل كتاب يبني ما ورد عن صفات اهللا تعاىل مع بيان املقصود منها ، وفيه قرابة األلف حـديث                    

 .ب حيتاج لتخريج كامل ألحاديثه وغالبها من املقبول ، وله طبعات متعددة والكتا
 :  البعث له -ز 

حـديثاً  ) ٦٥٠(أورد فيه األحاديث املتعلقة بيوم القيامة واحلساب واجلزاء واجلنة والنار وفيه حـوايل              
 غالبها من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ١١٤ و١١٣ وقواعد يف علوم احلريث ٨٨ و٧٩ و٧٨انظر األجوبة الفاضلة )  ٢      (٤٤٥ و٤٣٩ وقواعد يف علوم احلديث ١١٠انظر األجوبة الفاضلة )   ١(

 .ه بعض الضعيف ، وله أكثر من طبعة الصحيح واحلسن وفي
 :  عذاب القرب - س

حديثاً مرفوعـاً وموقوفـاً ،      ) ٢٦٣(ذكر فيه ماورد من أحاديث حول هذا املوضوع اهلام وفيه حوايل            
غالبها من الصحيح واحلسن ، وفيه بعض األحاديث الضعيفة وله طبعة حمققة نشـر مكتبـة التـراث                  

 .اإلسالمي
 :  اآلداب له - ش

حديثاً وله طبعة جيدة حمققة ومرقمة ، وغالـب         ) ١٠٤٩(كاألدب املفرد للبخاري ، فيه حوايل       وهو  
 .أحاديثه مقبولة ، وفيه قليل من الضعيف 

 :  الزهد له - ص



 )٣٠(  

 

 .نشر دار اجلنان . حديثاً وأثراً وله طبعة حمققة حتقيقاً ال بأس به ) ٩٨٣(وفيه حوايل 
 ) :٤٦٣(كتب ابن عبد الرب القرطيب ت  -٢٥

 : وله كتب عدة منها 
 :شرح املوطأ :   التمهيد -أ 

وهو من أعظم شروح املوطأ ، وقد أورد فيه آالف األحاديث ، أكثرها من املقبول ، وخرج كثرياً منها                   
 .وهو مطبوع وحيتاج لضبط وختريج لكامل أحاديثه 

 :  االستذكار له -ب 
موقوفة ، وغالبها مقبول ، وجلها يف األحكام        وهو شرح آخر للموطأ ، وفيه أحاديث كثرية مرفوعة و         

 .الشرعية ، وله طبعة نفيسة مرقمة مشكلة وتقع يف واحد وثالثني جملداً 
  :  جامع بيان العلم له -ج 

 .ذكر فيه أمهية العلم واإلجتهاد ، وحيتاج لضبط وختريج لكامل أحاديثه 
 :هـ ) ٣٦٠(ت ) أبو بكر حممد بن احلسني اآلجري(الشريعة لآلجري  -٢٦

حديث وقـام بتحقيقـه     ) ٢٠٠٠(وهو يتحدث عن العقيدة والفرق وبعض أمور اآلخرة وفيه حوايل           
 .الشيخ حممد حامد الفقي وهو حيتاج لتحقيق وختريج لكامل أحاديثه 

  :هـ) ٣٦٤(ت : عمل اليوم والليلة البن السين  -٢٧
الضعيف والواهي ، وله عدة طبعـات       حديثاً ، فيها الصحيح واحلسن و     ) ٧٧٨(وعدد أحاديثه حوايل    

 .أمهها نشر دار البيان وهي خمرجة األحاديث وطبعة مؤسسة الكتب الثقافية وخترجيها جيد 
أمحد بن حممـد السـلفي األصـبهاين ت         : املنتقى من كتاب مكارم األخالق       -٢٨

وأكثر أحاديثه  حديثاً ، وله طبعة حمققة نشر دار الفكر دمشق ،           ) ٦١٣(وفيه حوايل    : هـ) ٥٧٦(
 .من املقبول 

  :هـ) ٣٢٧(مساويء األخالق للخرائطي ت  -٢٩
حديثاً ، وله طبعة حمققة ، وفيـه الصـحيح واحلسـن والضـعيف ،     ) ٨٧١(وعـدد أحاديثه حوايل    

 .وغالبــه مقبــــول 
 :) ١( هـ) ٥٦٤(فردوس األخبار للديلمي ت  -٣٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 ١١١انظر األجوبة الفاضلة )   ١( 



 )٣١(  

 

بول منها قليل ، وله طبعتان وعليهما       حديث ، وغالبها غري صحيح ، واملق      ) ٩٠٠٠(أورد فيه ما يقارب     
 .تعليقات ال بأس ا وال سيما اليت حققها بسيوين زغلول

  :هـ) ٤٥٤(مسند الشهاب للقضاعي ت  -٣١
 ١٣ و ٦( أكثر أحاديثه غري صحيحة ، وله طبعة حمققة حتقيقاً جيداً وال ختلو من تشدد مثل األحاديث                 

  ...) .٢٥ و١٦و
  :هـ) ٦٥٦(مام املنذري ت الترغيب والترهيب لإل -٣٢

وهي تدور . حديثاً  ) ٥٥٨٠( وهو أمجع كتاب يف أحاديث الترغيب والترهيب ، وعدد أحاديثه حوايل            
وقد بني يف مقدمته طريقته يف احلكم علـى         . بني الصحيح واحلسن والضعيف ، والقليل من املوضوع         

ألنه صحيح وما كان يف غريمها فعلى احلديث ، فما كان يف الصحيحني رواه بصيغة اجلزم وسكت عليه        
 :أقسام 
انظـر  : ما كان صحيحاً أو حسناً رواه بصيغة اجلزم ، فإما أن يسكت عليه ، أو يبني سنده                   :  األول

 )٩ و٨ و٧ و٦ و٢(األرقام 
ما اختلف يف أحد رواته والراجح توثيقه فقد رواه بصيغة اجلزم ، مع إشارته للراوي املختلف                 :  والثاين

 ) .١٢ و١١ و٤(انظر الرقم فيه 
 ٥(ما كان ضعيفاً ، فقد رواه بصيغة التمريض وقد يبني ضعفه أو يسكت عليه انظر األرقام        :  والثالث

 ) .١٣و
) ٥٦(و) ٣٦: (انظـر األرقـام   : ما كان واهياً رواه بصيغة التمريض وبني سبب ضـعفه         :  والرابع

قد وفّى بشروطه يف األعم األغلب ، ويل عليه         و. وبعضه بعد التحقيق موضوع     ) ٨١(و) ٦٧(و) ٦٠(و
 :بعض املالحظات منها 

خالد بن دريك مل يدرك ابن عمر ومل يسمع منـه ورجـال             ) ٦( حيث قال عن حديث رقم       ١/١١٧
 .إسناده ثقات ا هـ 

 : بسند صحيح ١/٨٥وصله احلاكم يف املستدرك  :  أقول
 بن عبد الرمحن الرقاشي وقد وثقـه شـعبة   ومدار طرقه كلها على واصل  : قال  ) ١( ح   ١٦٩ /١ويف  

 .وغريه اهـ
  :١٠٤ و١١/١٠٣ليس هو بل واصل بن السائب الرقاشي واٍه التهذيب  :  أقول
) ٩٥٤٣( والشـعب    ٢/٣١٠رواه بصيغة التمريض وفاته أنه عند حم        ) ١٣( ح   ٥٦١ و ٢/٥٦٠ويف  

 .وهو حديث حسن 



 )٣٢(  

 

 والشـعب   ٤/١٣٣ وامـع    ٢/٢٣ أمحـد    وفاته أنه عند  . رواه بصيغة التمريض    ) ١٣( ح   ٢/٤٦و
 .وإسناده صحيح ) ١١٢٦٠(
: رواه بصيغة اجلزم وذكر تصحيح احلاكم وسكت عليه ، وقد قال عنه الـذهيب               ) ١٢(ح   : ٢/٥٢و

 . سنده واه
رواه بصيغة اجلزم وذكر تصحيح احلاكم وسكت عليه ، وفيه سعيد بن سنان أبـو               ) ٨( ح   ٢/٤٦٩و

 . مهدي متهم 
 وسنده حسن   ٧/٣١١ واإلحتاف   ٦/٤٣١رواه بصيغة التمريض وفاته أنه عند حم        ) ٢١( ح   ٣/٢٣٠و
. 
يف إسناده املاضي بن حممد وفاتــه أن لـه طريقـاً         : رواه بصيغة التمريض وقال     ) ٨( ح   ٣/٢٧١و

 آخــر عنــــد
 .فيقوى به ) ٥٤١٨ و٥٤١٧( البيهقي يف الشعب 

: يف إسناده بعض من جيهل ا هـ وفاته أنه يف حـم             : رواه البيهقي ، وقال     : وقال  ) ٩( ح   ٣/٦١٣و
 . وإسناده صحيح٣/٢٦٩امع 

 . وإسناده صحيح ٢٨٨ - ٥/٢٨٧وضعفه وفاته أنه عند ابن سعد ) ٥( ح ٤/٥٩و
صحيح اإلسناد وسكت عليـه ويف  : رواه احلاكم وقال : رواه بصيغة اجلزم وقال  ) ١٥( ح   ٤/٢٦٤ و

 .فيه كالم ، وآخره شاذ تصحيحه نظر ، فيه سليمان بن مرشد 
رواه بصيغة اجلزم وسكت عليه وفيه زيادة بن حممد األنصـاري منكـر احلـديث               ) ٢( ح   ٤/٣٠٥و

 ) .٢١١٣(التقريب 
 ١٠٩ و ١/١٠٨ ومشـكل    ٢/١٦٩وفاته أنه عند حـم      . رواه بصيغة التمريض    ) ٢١( ح   ٤/٢٧٣و

 .وإسناده حسن 
طفى عمارة ، وعليها حواٍش كثرية ، ولكنه مل         وله عدة طبعات منها بغري حتقيق ، وأخرى بتحقيق مص         

. حديثة حمققة خمرجة األحاديث بشكل دقيق نشر دار ابن كثري دمشـق             : خيرج حديثاً واحداً ، وثالثة      
 :وال ختلو من مالحظات يف التخريج منها 

 ضعفوه وأعلوه بعبيد اهللا بن زحر وأنه ضعيف والراجح أنه صدوق راجع التهـذيب             ) ٣(احلديث رقم   
 ) .٢٧٥٢(صدوق خيطيء ، وانظر اجلامع يف اجلرح والتعديل ) ٤٢٩٠( ويف التقريب ١٣ و٧/١٢

 ٨/٢٦٧ و ١/٩٣ و ١٠/٦٣ضعفوه والراجح أنه حسن لغريه على األقل انظر اإلحتـاف           ) ٨(واحلديث  
 .وقد قال عنه املنذري ال بأس بإسناده ) ٦٨٣٦( والشعب ١/٥١ وقط ٢٨٣و

) ٢٣٣٦( بن حوشب والراجح أنه حسن احلديث انظر الكاشـف           أعلوه بشهر ) ١٢ و ١١(واحلديث  
 ! . ) ٤٣( ، وتناقضوا فقالوا عنه صدوق احلديث رقم ٣٧٢ - ٤/٣٦٩والتهذيب ) ١٨٣٨(واجلامع 



 )٣٣(  

 

رواه املنذري بصيغة اجلزم ، وضعفوه والصواب أن إسناده صحيح فهو من طريق             ) ٣٥(واحلديث رقم   
 عـن   - وهو بشري بن سلمان الكندي       -سى ثنا بشري أبو إمساعيل      العباس ابن حممد ثنا عبيد اهللا بن مو       

 ) .٦٨٣٨(عكرمة عن ابن عباس الشعب 
ضعفوه جداً ، وأعلّوه بسليمان بن داود الشاذكوين وأنه متروك ، والصواب أنه ثقة له               ) ٣٩( احلديث  

  .٣/٨٤ واللسان ٢/٢٠٥وامليزان ) ١٦٥٧( ، واجلامع ٣/٢٩٨أفراد انظر الكامل البن عدي 
) ١٣٩١ و ١٣٩٠(ضعفوه وفام أن له طرقاً أخرى عند الطـرباين يف الـدعاء             ) ٤٠(واحلديث رقم   

 .فيحسن لغريه على األقل 
أحاديثه عامتـها    : ١/٢١٣ضعفوه باهلجري والصواب ماقاله ابن عدي يف الكامل         ) ٤٢(احلديث رقم   

 يكتب حديثه أ هـ     -ص عن ابن مسعود     مستقيمة املنت ، وإمنا أنكروا عليه كثرة روايته عن أيب األحو          
 . وصوب املنذري وقفــه 

 :وقالوا مرسل ) ٤٥(احلديث رقم 
حممود بن لبيد ذكره احلافظ ابن حجر يف الطبقة األوىل من الصحابة وذكر له روايات تـدل                  :  أقول

ة فال  وإذا كان معظم روايته عن الصحاب     ) ٧٨٢١( رقم   ٣/٣٨٧ انظر اإلصابة    �على مساعه من النيب     
وهـذا  . يضره ذلك ، ألن مرسل الصحايب صحيح ، وإام الصحايب ال يضر ، فحديثه إذن موصـول   

 عـن   ٨/٢٧٤ و ٣/١٤٤ واإلحتـاف    ٢/٤٨١ وابن أيب شيبة     ٢/٢٩١احلديث رواه البيهقي يف السنن      
 ! .حممود بن لبيد عن جابر بن عبد اهللا وإسناده صحيح ، وقد فام ذلك 

 رقـم   ٢/٤٥ه املنذري ، وضعفوه وفام أن له طرقاً أخرى قوية طـص             صحح) ٤٦(واحلديث رقم   
 ١/٥وحلية  ) ١٩٥( والزهد للبيهقي    ٢/٣١٧ ومشكل   ٤/٣٢٨ وك   ٦وأولياء  ) ٥٠٠(وصفة  ) ٨٩٢(
 . فهو صحيح لغريه على األقل ) ٦٨١٢( والشعب ١٥و

وفام أم نقلـوا  رواه بصيغة اجلزم ، وضعفوه ألنه من رواية شهر بن حوشب ،    ) ٥٠(واحلديث رقم   
أن أحاديث عبد احلميد بن رام عن شهــر صحاح         ) ٤٣(عن أيب حامت الرازي هامش احلديث رقم        

 !! وهذا منهـــــا 
صححه املنذري ، وضعفوه ، وأعلوه بعبيد اهللا بن عبد الرمحن بن موهب والراجح        ) ٧٧(واحلديث رقم   

 فاحلـديث  ٢٩ و ٧/٢٨ والتهذيب   ٤/٣٢٩والكامل البن عدي    ) ٣٦١٧(أنه حسن احلديث الكاشف     
 . حســـن 
وهـذا  . وأعلوه بأيب بكر بن أيب مرمي الغساين وأنه منكر احلديث           . ضعفوه جداً   ) ٨٠(واحلديث رقم   

 :خطأ من وجهني 
 والتهـذيب   ٣/٢٧٥والكاشـف   ) ٧٩٧٤(أبو بكر بن أيب مرمي ليس ضعيفاً جداً التقريب           :  األول

 . بل هو ضعيف فقط ٤٠ - ٢/٣٦ والكامل ٣٠ - ١٢/٢٨



 )٣٤(  

 

  . ١٨٧ و٣/١٨٦ واإلصابة ١٣/٢٥٤أن له متابعة حسنة انظر الفتح  :  والثاين
ونقلوا عن  .. ضعفوه جداً ، وأعلّوه بكثري بن عبد اهللا ابن عمرو بن عوف املزين              ) ٩١(واحلديث رقم   

وهذا خطأ مـن   ا هـ   .. متروك  : الشافعي وأيب داود أنه ركن من أركان الكذب ، وقال الدارقطين            
 :وجهـيــن

ضعيف ، أفرط مـن     : عنه  ) ٥٦١٧: (قال احلافظ ابن حجر يف التقريب       . أنه ليس متروكاً     :  األول
 .نسبه إىل الكذب 

 واملطالب  ١/٢٣أن للحديث شواهد يرتقي بسببها إىل درجة احلسن وهي عند ابن أيب عاصم               :  الثاين
وامـع  ) ٩٧( والترغيب بـرقم     ٧/٦١طب  و) ١٧٣( وصحيح ابن ماجة     ١/٢٣٣وسنة  ) ٣٠٥٨(
والصواب أنه حسن لغريه على األقل انظر ابن أيب عاصم          . ضعفوه جداً   ) ٩٨( واحلديث رقم    ١/١٦٨
  .٨/٣٢٩واحللية ) ٢٩٩ و٢٩٨ و٢٩٧ و٢٩٦(

رواته ثقات ، وضعفوه بليث بن أيب سليم وأن اجلمهور ضعفوه ،            : قال املنذري   ) ٩٩(واحلديث رقم   
 ) .١١٢( والسنة البن أيب عاصم ٢/٤٣٠وك ) ٣٢٢٨(ه حسن انظر ت والصواب أن

) ٣٥٠٣(حسن احلديث ، ومن ضعفه فإمنا ضعفه الختالطه بآخره الـديوان            :  قال الذهيب عن الليث     
لذا أرجـو  !! وهذا يف املئة األوىل فقط  . ٦/٩٠والكامل ) ٣٦٩٢(واجلامع ) ٤٧٦١(وانظر الكاشف  

  .)١(ظر فيما خالفوا فيه املنذري ألن الصواب يف غالبه معه من احملققني أن يعيدوا الن
  :هـ) ٦٠٦: ت (جامع األصول البن األثري  -٣٣

 مجع فيه الكتب الستة ، املوطأ ، صحيح البخاري ، صحيح مسلم ، سنن أيب داود والترمذي والنسائي                  
.. 

خالية من التعليق   :  األوىل   وله طبعتان .  ورتبه على املوضوعات ، وشرح غريب أحاديثه بشكل دقيق          
إال نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادراً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 ١٢٢ - ١٢٠انظر األجوبة الفاضلة )   ١( 

والثانية بتحقيق أستاذنا الشيخ عبد القادر األرناؤوط وقد خرج أحاديثها بشكل دقيق ، وعلق على مـا   
 : وال ختلو من مالحظات تتركز على النقاط التالية . حيتاج التعليق عليه 

دى لتضعيفه عدداً من األحاديث     اعتماده على تقريب التهذيب يف اجلرح والتعديل وحده مما أ          :  األوىل
تبعاً ملا قاله احلافظ بن حجر يف رجاهلا ، مثل األحاديث اليت رواها ابن اسحاق وأبو الزبري املكي بصيغة                   

 .وغريهم ... وأحاديث دراج أيب السمح عن أيب اهليثم .. العنعنة 



 )٣٥(  

 

ا هـ  .. وهو منقطع   : قال عنه   ) ١٥(احلديث رقم   : أحاديث ضعفها وليست ضعيفة مثل       :  والثانية
 ٥/٣١ وتـخ    ١/٢٠١ وطـص    ٤/٩٦وفاته أنه روى موصوالً بغري انقطاع بسند صحيح عند هـق            

  .٢/٣٧١واإلصابة ) ١٠٤٦(والصحيحة 
 كما بيناه يف ترمجته     -ضعفه بدراج عن أيب اهليثم والصواب أن حديثه عنه حسن           ) ٣١(واحلديث رقم   

 ١/١٠٦ وامع   ٣/٣٧٧ه طرقاً حتسنه انظر نصب الراية       فيه جمهول وفاته أن ل    ) ٣٢( واحلديث رقم    -
 ٣/٣٦٧ والبيهقي يف السنن     ٥/٤٣٣ واحلديث يف املسند     ٢/٥٦ وقط   ٨/١٨٥ و ٣/١٢١ وهق   ١٠٧و
 . وإسناده صحيح ٨/١٩٦و

 .اهلامش وأعله بعبد الرمحن بن عمرو السلمي وأنه مل يوثقه إال ابن حبان ) ٨٢(واحلديث 
 عنه ابنه جابر وخالد بن معدان وضمرة بن حبيب وحممد بن زياد األهلـاين               فيه نظر فقد روى    :  أقول

وزعم ... ووثقه ابن حبان والترمذي واحلاكم ، وذكره مسلمة يف الطبقة األوىل من التابعني              . وغريهم
) : ٣٣٢٠: ( ، وقال يف الكاشف      ٢٣٨ و ٦/٢٣٧التهذيب  ! القطاب الفاسي أنه اليصح جلهالة حاله       

 .فاحلديث صحيح ) ٥(ن صدوق واإلحسا
 . أعله بعنعنة ابن اسحاق والصواب أنه غري مدلس ، فاحلديث صحيح ) ٨٦(واحلديث رقم 
 .أعله بسعيد بن عبد الرمحن بن أيب العمياء وأنه مل يوثقه إال ابن حبان ) ٩٢(واحلديث رقم 

 وثق وسـكت  )١٩٤١( ويف الكاشف    ٥٨ و ٤/٥٧روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان التهذيب        :  أقول  
 ٦/٢٥٦ و ١/٦٢ وامـع    ٤/٩٧ وتـخ    ٦/٨٨ وله متابعة بنحوه انظر طـب        ٤/٤١عليه أبو حامت    

 . فاحلديث صحيح لغريه
أعله باالنقطاع بأن أبا عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود مل يسمع من أبيه ، وهذا صحيح ، ) ١٠٩(احلديث 

 كان من أعلم الناس حبديث أبيه انظر شـرح          وفاته أم جودوا هذا الطريق وأوردوه يف املسانيد ، ألنه         
  .١/٢٩٨علل الترمذي البن رجب 

 .أعله بعبيد اهللا بن جرير وأنه مل يوثقه غري ابن حبان ) ١١٢(واحلديث رقم 
 وسكت عليه ابن أيب حامت فحديثه حسن ، وقد ٦/٥روى عنه ثالثة ووثقه ابن حبان التهذيب        :  أقول

 ٣٦٣ و٤/٣٦١عنـد حـم   ) ٥٧٢٩( وهو ثقة الكاشف     ٥/٣١٠ أبيه   تابعه أخوه املنذر بن جرير عن     
 .فاحلديث صحيح لطرقه ) ٣٠٢ و٣٠٠(وصححه ابن حبان اإلحسان 

قصوره يف ختريج بعض األحاديث ومنها بعض ماذكرته ، وكاكتفائه بأصـحاب الكتـب               :  والثالث
 النظر فيمـا ضـعفه      لذا أرجو إعادة  ) ١٤٥ و ١٣٣ و ١٣٢ و ١١٧ و ١١٣(الستة أحياناً انظر األرقام     

 .أستاذنا 
 ) .٨٠٧(جممع الزوائد للحافظ نور الدين اهليثمي ت  -٣٤



 )٣٦(  

 

وهذا الكتاب جيمع األحاديث اليت زادت عند اإلمام أمحد يف مسنده والبزار يف مسنده وكذلك أبو يعلي  
كتب الستة حديثاً ،وهو متمم لل) ١٨٠٠٠(وفيه حوايل  . والطرباين يف معامجه الثالثة على الكتب الستة        

وفيه الصحيح واحلسن والضعيف ، والواهي ، واملوضوع أحياناً وقد قام           . فقد حوى معها معظم السنة      
وهو بشكل عام من املعتدلني ، سار على منهج شـيخه           . اإلمام اهليثمي بتخريج أحاديثه حديثاً حديثاً       

إسـناده  : لك يف ذيل احلديث     احلافظ العراقي ، ولكنه كان من املتهيبني يف التصحيح ، فكان يقول ذ            
رجاله ثقات أو رجاله رجال     : وقد ظن قوم أن قوله      .. حسن ، رجاله ثقات ، رجاله رجال الصحيح         

 اليعين أن إسناد احلديث صحيح ، ألنه مل يتوفر فيـه سـوى العدالـة والضـبط ، دون                    -الصحيح  
 ...االتصــــال

يعـين أن   ... رجاله ثقات ، أو رجال الصـحيح        : ه  قد تبني يل بعد التتبع واالستقراء أن قول        :  أقول
 .. ٣٤ و ٣٢ و ٣٠ و ٢٢ و ١٦ و ١/١٥إسناده صحيح ، ألنه يبني احلديث الذي يف سنده انقطاع انظر            

فال تلتفت ألولئك الـذين يريـدون أن        . وقدأشرف على الكتاب احلافظ العراقي واحلافظ ابن حجر         
يثمي اجلنوح إىل التشدد أحياناً ومن ذلـك قولـه   يشككوا يف كل شيء بل إين الحظت على اإلمام اهل 

 .ضعيف ) ٢٦٩٢( يف سويد بن عبد العزيز إنه متروك ا هـ ويف التقريب ١/١٥
ضعيف لسوء حفظه والصواب أنه صـدوق اجلـامع يف          :  يف عبداهللا بن حممد بن عقيل        ١/١٧وقوله  

  .١٥-٦/١٣ والتهذيب ١٢٩ - ٤/١٢٧والكامل البن عدي ) ٢٣٠٥(اجلرح والتعديل 
صـدوق  ) ٥٤٧٠(القاسم أبو عبد الرمحن وهو متروك ا هـ وفـــي التقريب           :  قال   ١/٢٣ويف  

 .صدوق ) ٤٥٨٧(يغرب كثرياً والكاشف 
ضعيف وكذا  ) ٧٦٣٣( قال عن حيىي بن املتوكل أبو عقيل وهو كذاب ا هـ ويف التقريب               ١/٦٢ويف  

 ) .٦٣٤٨(يف الكاشف 
) ١٢٢٢(جعفر اجلفري متروك الحيتج به ا هـ وقال يف التقريب           عن احلسن بن أيب     :  قال   ١/٦٤ويف  

 والتهـذيب   ٣٠٩ - ٢/٣٠٤ضعيف مع عبادته وفضله والصواب أنه صدوق له أفراد انظر الكامـل             
  .٢٦١ و٢/٢٦٠

 .هالك يف الضعف ا هـ :  قال عن موسى بن عبيدة الربذي ١/٨٦ويف 
 .يف ضع) ٦٩٨٩(قال احلافظ ابن حجر يف التقريب  :  أقول
 .شريح بن عبيد ثقة مدلس ، اختلف يف مساعه من الصحابة لتدليسه ا هـ :  قال ١/٨٨ويف 
 . وإمنا أرسل عن بعض الصحابة ) ٢٢٨٨(والكاشف ) ٢٧٧٥(مل يتهم بتدليس ، التقريب  :  أقول
يزيد بن عبد امللك النوفلي منكر احلديث جداً والصواب أنه ضعيف فقط التقريـب              :  قال   ١/٩٩ويف  

)٧٧٥١.( 



 )٣٧(  

 

على بن أيب سارة ضعيف متروك احلديث والصواب أنه ضعيف فقط ، التقريـب              :  قال   ١/١٠٧ويف  
 .وحنو ذلك كثري ) ٤٧٣٥(
 وعـاد  ١/٢٣كقوله عن القاسم أيب عبد الرمحن متـروك  :   وكذلك ال ختلو أحكامه من اضطراب  -

... يف عند األكثـرين      ضع ١/٩٦ ضعفه أمحد وغريه ، ويف       ١/٩٣ضعيف ، ويف     : ١/٥٧فقال عنه   
 ١/١٥٧ هالك بالضـعف ، ويف       ١/٨٦الحيتج به ، ويف      : ١/٧٩وقال عن موسى بن عبيدة الربذي       

 ! ضعيف جداً ، وفيها ضعيف 
 عن حديث رواه البزار ورجاله      ١/١٧   وهناك بعض الرواة مل يعرفهم ، وهم معروفون ، كقوله يف               -

 .هلما على ترمجة ا هـ ثقات ، إال أن من روى عنهما البزار مل أقف 
  .١/١٧مها معروفان انظر هامش الصفحة  :  أقول
 .ورجاله ثقات إن كان تابعيـه عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود ا هـ :  قال ١/٢٦ويف 
  .٧/٨٣بل هو عبد امللك بن عمري راجع التهذيب  :  أقول
 .مد بن عباد فإين مل أعرفه ا هـ ورجاله موثقون إال شيخ البزار احلسن بن حم:  قال ١/٤٤ويف 
 .هو معروف ، انظر هامش الصفحة  :  أقول
 .ونوفل بن مسعود مل أر من ذكر له ترمجة:   قال ١/٥٥ويف 

 ) .١١٢٠(بل معروف وثقه يف التعجيل :   أقول 
 :  وهناك قليل من األحاديث صححها أو حسنها وهي ليست كذلك أمثلة -

اله رجال الصحيح ، وليس كذلك إذ فيه عطية بن سعد العـويف              قال عن حديث رج    ١٨ و ١/١٧يف  
 . وليس من رجال الصحيح ، وفيه ضعف ومنت احلديث صحيح 

 قال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ا هـ وليس كما قال ، ففيه عبد اهللا بن خليفة ليس              ١/٨٤ويف  
  .٥/١٩٨من رجال الصحيح ، وروى عنه اثنان ووثقه ابن حبان التهذيب 

 . قال عن حديث رواه الطرباين يف الكبري ورجاله موثقون ١/١٢٦ويف 
  .٨/١٩٢والتهذيب ) ١٣٨١(وطب ) ٨٦٧(انظر الضعيفة . فيه العالء بن مسلمة متهم  :  أقول

 قال فيه صدقة بن خالد وهو من رجال الصحيح ا هـ واملذكور يف اإلسناد صدقة بن                 ١/١٢٧ويف ص   
 .جال الصحيح وهو ضعيف عبد اهللا السمني ليس من ر

 .رواه الطرباين يف الكبري والبزار ورجاله رجال الصحيح ا هـ : قال  : ١/١٧٩ويف 
وحنو ذلك ولكنه قليـل      . ٧/١٧فيه نعيم بن محاد ، وهذا احلديث مما أنكر عليه انظر الكامل              :  أقول

 .بشكل عام 
ثمي اليعين بالضرورة ضعف متنه ، ألنه قـد         وهي أننا إذا رأينا حديثاً ضعفه اهلي       :  ومثة مالحظة هامة  

 .يكون له طرق وشواهد يف غري هذه الكتب فيقوى ا 



 )٣٨(  

 

 : أمثلة 
رواه أبو يعلي وفــي إسناده كوثر      ) مـن شهد أن ال إله إال اهللا فهو له جناة         : (حديث   : ١/١٥يف  

رواه ... نـاد   وفيها حديث اخرج ف   . وهـو متــروك اهـ ولكن هلذا املنت شواهد صحيحة تقويه          
 .أبو يعلى وفيه سويد بن عبد العزيز متروك ا هـ 

  .١/١٦سويد ضعيف واملنت صحيح له شواهد صحيحة ذكرا يف مكاا وله شاهد  :  أقول
من شهد أن ال إله إال اهللا حرمه اهللا على النار وأوجب لـه               : (١٦ و ١/١٥وحديث سهيل بن بيضاء     

قد روى عـن    : كبري ومداره على سعيد بن الصلت قال ابن أيب حامت           رواه أمحد والطرباين يف ال    ) اجلنة
 .سهيل بن بيضاء مرسالً وابن عباس متصالً ا هـ 

 ٣١٨ و ٥/٢٣٦ و ٤/٤٠٢ و ٤٥١ و ٣/١٣٥احلديث صحيح لشواهده الكثرية انظـر حـم          :  أقول
 ) .٢٨٤٥(واملطالب ) ١١٣٥(والصحيحة 

 .وأعله باالنقطاع ) شيئاً جعله اهللا يف اجلنةمن لقي اهللا اليشرك به : ( حديث معاذ ١/١٦ويف 
 وم اإلميـان    ١/٤٤ وخ   ٦/٢٩ وسعد   ٣/٢٤٧ورد من طرق أخرى صحيحة انظر املستدرك         :  أقول
أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا وأشهد أنه ال يقوهلا أحد :   قال عن حديث  ١/١٧ويف   .. ١٥٢

 .أعله بعاصم بن عبيد اهللا وأنه ضعيف و) من حقيقة قلبه إال وقاه اهللا حر النار
 ٥/٢٣٦ و ٤/٤٠٢ و ٤٥١ و ٣/١٣٥ وحـم    ٤٩ و ١/٤٢له شواهد تصححه انظر امـع        :  أقول

واحلديث صحيح انظر امع    . وضعفه  ) من قال ال إله إال اهللا خملصاً دخل اجلنة        ( وفيها حديث    ٣١٨و
) ٣٦٩(حلميـدي   وا) ١٤٧٨-١٤٧٥( والـدعاطب    ٨/٦٥ وتـخ    ٩/٢٥٤ و ٧/٣١٢ وحلية   ١/١٨

 .وأعله باجلهالة ) من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة( وفيها حديث ٢/٤١٤والترغيب 
وهذا مـن   ) ٤٦( وم   ٤/٣٩ وخ   ١١/٢٦٧ والفتح   ٤/٢٥١احلديث صحيح انظر املستدرك      :  أقول

 .صفحاته األربع األوىل فتنبه 
  ..١/١٧  وهناك أحاديث قليلة سكت عليها انظر -
 .تاج لضبط وختريج كامل ألحاديثه وإخراج بشكل جديد ، وشرح غريب حديثه   والكتاب حي-

 :هـ أمهها ) ٦٧٦(ت : كتب اإلمام النووي  -٣٥
  :  األذكار -أ 

 وهو من الكتب القيمة يف هذا البـاب ، وقـد            �ذكر فيه ماورد من أدعية وأذكار واردة عن النيب          
حديثاً ، تدور بني الصحيح واحلسن والضعيف       ) ١٠٩١(ضمنه كثري من اآلداب وعدد أحاديثه حوايل        

وهو من املعتدلني يف اجلرح والتعديل ، . وبعض الواهي ، وقد قام بتخرجيها بنفسه وسكت على بعضها      
) ٢٩(انظر احلـديث رقـم      . وقد أخذ عليه بعض العلماء بأنه قد تساهل يف ختريج بعض األحاديث             



 )٣٩(  

 

) ٧١٤(و) ٦٨٦(و) ٥٣٥(و) ٤٦٢(و) ٤٥٩(و) ٢٦٤(و) ٢٥٦(و) ٢٠٦(و) ١٦٠(و) ٣٠(و
نشر دار ابن كثري حتقيق األستاذ حمـىي الـدين          : والكتاب متداول مشهور ، وله طبعات متعددة أمهها         

وال ختلو من أخطاء يف التخريج واحلكم على احلديث         . مستو ، وقد قام بضبطها وختريج كامل أحاديثها       
: 

الصواب أنه حسن لغريه على األقـل انظـر البغـوي           أعله بدراج عن أيب اهليثم و     ) ٢١(فاحلديث رقم   
  .٢/٣٩٦ والترغيب ٤/١٨٩ واإلحتاف ٥/١٧ وشرح السنة ٦/٤١٦ وابن كثري ٥/١٩٥

 والفـتح   ١٩٣ و ٤/١٩٢ و ١/٥٠٧ضعفه والصواب أنه حسن لغـريه انظـر ك        ) ٣٦(واحلديث رقم   
 ١/٣٦١لتهذيب  وأما أصبغ بن زيد فالصواب أنه ثقة راجع ا        ) . ٦٢٨٧ و ٦٢٨٦( والشعب   ١٠/٣٠٣

 ) .٤١٦(واجلامع ) ٤٥٤(والكاشف 
وهو حديث صـحيح انظـر ت       !! أعله بالغرابة وجبهالة يعقوب بن سلمة الليثي        ) ٦١(واحلديث رقم   

 وهـق   ١/١٧٦ ومي   ٦/٣٩٧ و ٤/٧٠ و ٣/٤١ و ٢/٤١٨وحم  ) ٤٠٠(و) ٣٩٧(وهـ  ) ٢٦ و ٢٥(
 . وغريهم ٤/٦٠ وك ٢/٣٧٩ و٤٣ و١/٤١

 . فيحسن لغريه ٣/٤٦٢ه أن له طريقاً أخرجه احلاكم يف املستدرك ضعفه وفات) ١٦١(واحلديث رقم 
فقد استغربه وعضده لشواهده وهو حديث صحيح انظر صحيح اجلـامع الصـغري             ) ١٦٥(واحلديث  

  .١٢٨ و٥/١٢٧ واإلحتاف ٣/٢٢١وشرح السنة ) ٦٣٤٦(
 ٥/١١١ واإلحتـاف    ٣/٣٣٧ضعفه والصواب أنه صحيح لغريه انظـر طـب          ) ١٨٦(واحلديث رقم   

 ) .٣٥٢(وصحيح اجلامع 
 ٣/٤٠٦صححه النووي ، وضعفه احملقق وفاته أنه صحيح انظر مسـند أمحـد              ) ١٩٢(واحلديث رقم   

  :٢/٢٩٢والدارمي ) ٢٩٤ و٢٩٣( والدعاطب ٩/٧٧ وش ١٠/١١٦ وامع ٥/١٢٣ و٤٠٧و
ه انقطاعـاً   ضعفه جداً وفاته أن له طريقاً آخر ورجاله رجال الصحيح غري أن في            ) ٢٥٨(واحلديث رقم   

  .١٠/١٢٦وامع ) ١٠٨٤(الطرباين يف الدعاء 
) ٢٥١٦(ضعفه جداً وفاته أن لـه طريقـاً آخـر فيــه جمهـول الشـعب              ) ٢٨٦(واحلديث رقم   

 ) .٢٨٩٣(والتــرمـذي 
 وإسناده صحيح   ٤/١١٥وفاته أن له طريقاً آخر عند ابن سعد         !! حكم بوضعه   ) ٧٨٨(واحلديث رقم   

  .)١( حباجة لتخريج دقيق ومنصف من جديد وغري ذلك كثري فالكتاب
  : رياض الصاحلني له -ب 

حديثاً وقـد   ) ١٨٩٣(وهو من الكتب القيمة ، ضمنه اآلداب اإلسالمية الرفيعة وعدد أحاديثه حوايل             
 اشترط



 )٤٠(  

 

وله طبعات كثرية وشروح متعـددة ،       . أال يدخل فيه إال الصحيح واحلسن ، وقد وفّى بشرطه تقريباً            
ه اليت قام بتحقيقها الشيخ ناصر الدين األلباين ، وقدانتقد اإلمام النووي يف أكثر من مخسني                ومن طبعات 

حديثاً واليسلّم له مما انتقده سوى بضعة أحاديث وكذلك الشيخ شعيب األرنؤوط ، وقد ضعف أكثر                
  .)٢(من مخسني حديثاً والصواب مع اإلمام النووي خال بضعة أحاديث 

اديث األحكام نقل عنها الزيلعي يف نصب الراية وكذلك قام بتخريج كثري من             اخلالصة يف أح   -ج 
 .األحاديث يف كتابه النفيس شرح املهذب ، وخترجيه دقيق 

 :هـ ) ٧٢٨(كتب اإلمام ابن تيمية ت  -٣٦
. كان اإلمام ابن تيمية يذكر األحاديث يف كتبه وخيرجها ويعلق عليها سواء يف الفتاوي أو يف غريهـا                   

حظ على خترجياته يف بعض األحيان التشدد والسيما إذا كان يرد على قوٍم ، كما يف كتابه القـيم                   ويال
 )٣(منهاج السنة النبوية وقد يتساهل أحياناً كما يف كتابه الكلم الطيب 

 :هـ ) ٧٥١(كتب ابن القيم  ت  -٣٧
 تيمية يف التشدد ومـن      وهي كثرية وقد ضمنها كثرياً من األحاديث ، وقد سار على طريقة شيخه ابن             

 :كتبه القيمة 
 .  زاد املعاد يف هدي خري العباد -أ 

وقد قام الشيخان شعيب األرنـؤوط  . فيه آالف األحاديث ، وهو من الكتب النفيسة يف السرية النبوية   
 - على أمهيته    -وال خيلو هذا التحقيق     . وعبد القادر األرناؤوط بتحقيقه وختريج أحاديثه بشكل دقيق         

 .ن التشدد أحياناً م
 .  الوابل الصيب من الكلم الطيب -ب 

وهو كتاب يف الذكر والدعاء ، وقد ضمنه مقدمة نفيسة حول فوائد الذكر ، وقد قام بتحقيقه وختريج                  
 .أحاديثه الشيخ عبد القادر األرناؤوط 

   �لى النيب  ، ويف كل منها أحاديث خمرجة ككتابه عن فضائل الصالة ع  وهناك كتب كثرية له-ج 

وقد أدرج فيها أحياناً ما ليس مبقبول ، وهي حباجـة لتحقيـق             ... وحادي األرواح إىل بالد األفراح      
وختريج كامل ألحاديثها انظر على سبيل املثال كتاب حادي األرواح إىل بالد األفراح حتقيق يوسـف                

 علي بديوي ط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــ
 ٤٤٢-٤٤١ وقواعد يف علوم احلديث ١٧٦-١٧٣انظر األجوبة الفاضلة )  ٣            (١٢٤ و١٢٣نفسه )  ٢            (١٢٢انظر األجوبة الفاضلة )   ١( 



 )٤١(  

 

 ١١٩ و ١١٨ و ١٠٤ و ١٠١ و ١٠٠ و ٩٩ و ٩٦ و ٩٥ و ٩٤دار ابن كثري ، وانظر الصفحات التاليـة         
  .)١( وغريها ١٥٤ و١٥٣ و١٣٧ و١٣٦ و١٣٣ و١٢٧و

 ) :٧٤٨(اإلمام الذهيب ت  -٣٨
 :وله كتب كثرية ضمنها كثرياً من األحاديث ومنها 

 :  الكبائر -أ 
وقام بعض الوعـاظ    . تصر ، ذكر فيه حوايل سبعني كبرية ، وخرج أحاديثه خترجياً دقيقاً             وهو كتاب خم  

وقد طبع األصل طبعـة     ... بعده فأضافوا لكتابه قصصاً وحكايات وأحاديث غري ثابتة ، فأساؤوا إليه            
 .وخمرجة األحاديث قام ا األستاذ حمي الدين مستو  حمققة
 :  العلو له -ب 

ديثه بشكل دقيق الشيخ ناصر الدين األلباين وله طبعات متعددة وكذلك األحاديث اليت             قام بتخريج أحا  
 .يذكرها يف كتبه اآلخرى كالسري وغريه وال خيلو منهجه من تشدد 

 ) :٧٧٤(ت :  اإلمام ابن كثري  -٣٩
 :له كتب متعددة منها 

 :  التفسري له -أ 
ن سبعة آالف حديث ، وقد ذكرهـا بسـندها ،   وهو من أعظم كتب التفسري باملأثور ، ضمنه أكثر م        

وله . وأكثرها قد بني حكمها من صحة وضعف ، وسكت على بعضها وهو بشكل عام من املعتدلني                 
والكتاب حباجة  . طبعات متعددة أمهها طبعة دار الشعب وهي مضبوطة وفيها ختريج لكثري من أحاديثه              

  .)٢(لطبعة جديدة حمققة وخمرجة لكامل أحاديثها 
 :  النهاية يف الفنت واملالحم -ب 

حول الفنت واملالحم وعالمات الساعة ويوم القيامة واجلنة والنار ، وقد أحلقه بكتابه البدايـة والنهايـة       
 وهو

من الكتب القيمة ، وقد ذكر أحاديثه بسندها ، وحكم على كثري منها بالصحة والضعف ، وسـكت                  
 .كامل أحاديثه على بعضها والكتاب حباجة لتحقيق وختريج ل

  :   البداية والنهاية-ج 
من الكتب القيمة والدقيقة يف التراجم والتاريخ واليت ال يستغىن عنها وقـد ضـمنه آالف األحاديـث       
والسيما يف السرية النبوية ودالئل النبوة والفضائل ، وقد ذكرها بأسانيدها وقام بتخريج الكثري منـها                

وهو حباجة لتحقيق وختريج لكامـل      . كتاب له طبعات متعددة     وسكت على بعضها وال     واحلكم عليها 
 أحاديثه وضبطها 



 )٤٢(  

 

  :  جامع املسانيد والسنن-د 
  الذي مجع فيه بني الكتب الستة ومعاجم الطرباين الثالث ، ومسند البزار ، ومسند أيب يعلى املوصلي ،                 

 وهو يذكر احلديث بسنده ، وقد       وقد طبع أخرياً بسبعة وثالثني جملداً ، وهو مرتب على أمساء الصحابة           
حيكم عليه ، وعلى هامش هذه الطبعة حتقيقات ال بأس ا ، ولكل جملد منـها فهـارس لألحاديـث                    

إال أنه خال   . والكتاب ال يستغين عنه طالب علم ، وقد بذل مؤلفه جهداً كبرياً إلخراجه ذه الصورة                
مـــــــــن مســـــــــند أيب هريـــــــــرة لوفـــــــــاة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 ١٠٨-١٠٤ر األجوبة الفاضلة انظ)   ٢                   (١٣٢-١٣٠انظر وقارن باألجوبة الفاضلة )   ١( 

املؤلف قبل إكماله وحيتاج لفهرس شامل لألحاديث ، مع شرح الغريب وضبط أمساء الرجال والـنص                
 .بشكل دقيق 

 هـ) ٧٦٧(ت : اإلمام الزيلعي  -٤٠
وقد قام بتخريج أحاديث اهلداية يف الفقه احلنفي بشكل مل يسبق إليه ، وكان يذكر األحاديث بسندها                 

ها جرحاً وتعديالً ، وهو من األئمة املنصفني واملعتدلني يف اجلرح والتعديل وال خيلـو مـن                 ويعلق علي 
 :مالحظات قليلة منها 

وقد نبه على هذا الشيخ عبد الفتاح أبـو  ) غريب ذا اللفظ: (قوله عن األحاديث اليت مل جيد هلا أصالً  
 .للقاريء غدة يف تعليقه على املوضوعات الصغرى للقاري ، وفيه إيهام 

.  فما كان ينبغي لـه ذلـك           والثانية كقوله عن األحاديث اليت أخذ ا غري احلنفية أحاديث اخلصوم            
 !  والكتاب مطبوع ، وعليه حتقيقات جيدة ، والختلو من تعصب مذهيب 

 )هـ) ٨٥٢: (ت : ( احلافظ بن حجر العسقالين  -٤١
ه كتب قيمة حمررة ال يستغين عنها عامل وال طالب علم وهو خامتة احلفاظ وأمري املؤمنني يف احلديث ، ول    

 :ومنها
 :  فتح الباري شرح صحيح البخاري -أ 

وهو أعظم كتاب يف شرح السنة ، ودائرة معارف إسالمية ضخمة ، فقد قام بتخريج أحاديث صحيح                 
 بشكل دقيق وقد اإلمام البخاري ، وشرحها حديثاً حديثاً وتكلم على رجاهلا وعللها ، وفقهها ودالالا
 :ضمنه أكثر من عشرة آالف حديث ، وقد كان منهجه يف هذه األحاديث كما يلي 

فإما أن يتكلم على سنده صحة وضعفاً وهو كثري وإما أن يذكر طرفاً من سندها ويسكت عليها ، فهذه 
عـديل  اليشترط أن تكون صحيحة أو حسنة بل غالباً فيها ضعف ، وهو من املعتدلني يف اجلـرح والت                 



 )٤٣(  

 

وأحاديث ذكرها بصيغة اجلزم ومل يذكر سندها وال حكمها فهذه األحاديث تعتـرب مقبولـة ، إمـا                  
صحيحة أو حسنة وقد وفّى ذا الشرط يف كتابه هذا وكتبه األخرى وللكتاب طبعات متعددة كطبعة                

 .املكتبة السلفية وهو حيتاج لتحقيق ، وختريج لكامل أحاديثه 
 : ختريج أحاديث الرافعي الكبري   التلخيص احلبري يف-ب 

وقد ) فتح العزيز (وهو باألصل خمتصر لكتب ابن امللقن الذي قام بتخريج أحاديث شرح الرافعي الكبري              
. خرج احلافظ ابن حجر أحاديث الرافعي كلها وبني الصحيح من غريه وذكر الشواهد واملتابعات هلـا       

وما ذكره بسنده وسكت عليه معلول      ) و حسن صحيح أ (وما سكت عنه ومل يذكر سنده فهو مقبول         
على األغلب وهذا الكتاب من الكتب اهلامة يف ختريج أحاديث األحكام وله أكثر من طبعة وأفضـلها                 

. شعبان امساعيل شعبان ، وهي قليلة التعليـق     . بتعليق الشيخ عبد اهللا هاشم اليماين وله طبعة بتحقيق د         
  .)١(حاديثه وضبطها وشرح مشكلها والكتاب حيتاج لتحقيق علمي وختريج أ

 :  الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية -ج 
وهو اختصار لكتاب نصب الراية للزيلعي ، وقد قام بتخـريج أحاديـث اهلدايـة بشـكل دقيـق ،                    

 ومنهجــه فيــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــ
 ١٢٦-١٢٥ واألجوبة الفاضلة ٤/١٨ و٢٧٣ و٣/١٦٤ و١٣١ و١٢٧ و١/٩٨ والنيل ٩٠- ٨٩انظر قواعد يف علوم احلديث ص )   ١ (

ة جيدة بتعليق الشيخ عبد اهللا هاشم اليماين والكتاب حباجـة لتخـريج   كمنهجه يف الفتح متاماً وله طبع  
 .كامل ألحاديثه 

 :  بلوغ املرام من أدلة األحكام -د 
حديث من أحاديث األحكام ، قام بانتقائها وخترجيها ، ومنهجه فيه كمنهجه يف             ) ١٤٠٠(فيه أكثر من    

 السالم وهو حباجـة لتخـريج كامـل         كتبه األخرى وله طبعات متعددة ، وشرحه الصنعاين يف سبل         
 .مع شيء من التعليق عليها  ألحاديثه

 :  املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية -هـ
مسند احلارث والطيالسي وابن أيب شيبة وأبو يعلى ومسدد وعبد بن محيد وابن أيب عمر وابن منيع وابن       

فيما زادوه على الكتـب السـتة       ) ف عليه من نصفه الذي وق   (أيب أسامة ، ومسند اسحاق بن راهوية        
وقد علق على بعضـها وخرجـه       ) ٤٧٠٢(ومسند أمحد ، ورتبه على األبواب الفقهية وعدد أحاديثه          

بشكل دقيق ، وسكت على البعض اآلخر وقد قام بالتعليق عليه الشيخ حبيب الرمحن األعظمي ، وبني                 
هو صحيح أو حسن ، ومامل يذكر له نقطة فهو        طريقته باحلكم على احلديث فما ذكر قبله نقطة كبرية ف         

إما ضعيف أو مل ينشط لتخرجيه وال خيلو الكتاب من أحاديث موضوعة نبه عليها احلافظ ابـن حجـر         



 )٤٤(  

 

كأحاديث العقل اليت تفرد ا داود احملرب ، وقد ام بوضعها والكتاب حباجة لتخريج أحاديثه كلها من                 
 .جديد والسيما اليت سكتا عنها 

 :اإلصابة يف متييز الصحابة   -و 
 :وهو أمشل وأوسع كتاب يف متييز الصحابة عن غريهم ، وقد قسمه ألربع طبقات 

فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه ، أو عن غريه سواء كانت الطريق صحيحة أو حسنة                 :  األوىل
كل من وقـف علـى      أو ضعيفة ، أو وقع ذكره مبا يدل على الصحبة بأي طريق كان ، وقد زاد فيها                  

 ) . ز(صحبته ، ورمز هلا يف اية الترمجة بـ 

 ومات قبل بلوغهم سن �ذكر فيها صغار الصحابة من األطفال الذين ولدوا يف عهد النيب          :  والثانية
 .التمييز أو التحمل 

 . ولكنهم مل يروه �املخضرمون الذين أسلموا يف عهد النيب  :  الثالثـة
 يف الكتب السابقة على سبيل الوهم والغلط وبيـان ذلك الغلـط ، ولــم              فيمـن ذكر  :  الرابعة

 .يسبــق هلــذا القســم 
وذكر أثناء التراجم بعضاً من األحاديث للراوي وقد تبلغ ألفي حديث فبعضها بني درجته ، وبعضـها                 

ري ذكره دون سند وسكت عليه فهذا إما صحيح أو حسن ، وأخرى ذكر سندها وسكت عليها يف كث                 
والكتاب له طبعات متعددة وهو حباجة لتحقيق . من األحيان فهذه أحاديث غالبها معلّ وبعضها مقبول         

 .وختريج لكامل أحاديثـــه 
 :هـ ) ٨٠٦(ـ :  احلافظ العراقي  -٤٢

 :وله كتب متعددة أمهها 
  :  ختريج أحاديث إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل-أ 

وقد قام احلافظ العراقي بتخريج أحاديثـه  . ه آالف األحاديث دون ختريج هلا فقد أورد اإلمام الغزايل في   
.. وبني صحيحها من ضعيفها . وقد أمضى زمناً طويالً يف ذلك ، وهو من املعتدلني يف اجلرح والتعديل          

  وهو يذكر طـرف    )١(كما هو معلوم    .. ويف اإلحياء كثري من األحاديث الضعيفة والواهية واملوضوعة         

يث مث يبني حكمه بشكل دقيق وهو مطبوع امش اإلحياء ، وهو خمتصر من كتابـه املطـول يف                   احلد
 .ختريج أحاديث اإلحياء ، واإلحياء حباجة لتحقيق وختريج كامل ألحاديثه والتعليق على بعض مشكله 

 :  طرح التثريب -ب 
كمله ولده أبو زرعـة ،      وهو كتاب يف أحاديث األحكام ومل يذكر إال الصحيح منها وقام بشرحه وأ            

 .وله كتب أخرى كمحجة القرب وغريها . وفيه أحاديث خمرجة خترجياً دقيقاً 
  :احتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين   -٤٣



 )٤٥(  

 

لإلمام حممد بن حممد احلسيين الزبيدي ت القرن الثاين عشر اهلجري وقد قام بشرح إحياء علوم الـدين        
ج أحاديثه كلها ، وقد نقل ختريج احلافظ العراقي املطول وزاد عليه كـثرياً ،               شرحاً دقيقاً مفصالً وخر   

وتعقبه يف مواضع عديدة ، وكذلك تعقب اإلمام الغزايل يف بعض املواضع وقد ذكر أسـانيد احلـديث     
وشواهده بشكل نادر ونفيس وبني درجة كل حديث وهو من األئمة املعتدلني يف اجلرح والتعـديل ،                 

هذا من أنفع كتب السنة والفقه ، فهو دائرة معارف إسالمية نادرة ، فيه بضعة عشر ألـف                  فغدا كتابه   
وله طبعتـان   .  بأسانيدها وكثري من مصادره قليلة الوجود        - يف األغلب    -حديث خمرجة ، مذكورة       

ب والكتا. األوىل بعشر جملدات ضخمة واألخرى بأربعة عشر جملداً وكالمها خاٍل من التحقيق العلمي              
 .حباجة لضبط وختريج لكامل أحاديثه 

 :هـ ) ٩٠٢(اإلمام السخاوي ت  -٤٤
 :تلميذ احلافظ ابن حجر ، له كتب نافعة وقيمة منها 

 :  املقاصد احلسنة -أ 
حديثاً ، وقد قام بتخرجيها     ) ١٣٥٠(وهو يذكر األحاديث املشهورة على األلسنة ، وزادت عنده على           

 .و من أئمة اجلرح والتعديل املعتدلني وله طبعات متعددة بعضها حمقق والتعليق عليها بشكل دقيق وه
 :  القول البديع يف الصالة على الشفيع -ب 

 ، قد قام بتخرجيها وبيان درجة كل حديث منها وهـو حباجـة              �وهو يف فضائل الصالة على النيب       
 .لضبط وختريج من جديد وغري ذلك من كتبه القيمة 

 هـ) ٩١١(وطي ت كتب اإلمام السي -٤٥
  :)١(وهي كثرية جداً ونافعة وجامعة ومنها 

 :  اجلامع الصغري -أ 
وفيه أكثر من عشرة آالف حديث ، وذكر يف مقدمته أنه نقاه من املوضوع والواهي ، وذكر فيه ختريج                   

وهو مرتب على احلروف اهلجائية ولكنه كان واسع اخلطـو يف           . كل حديث بالرموز مع احلكم عليه       
وقد ذكر من جاء بعده أنه مل يوف بشرطه ، فقد أورد يف كتابه هذا عدداً . حيح ، ومتساهالً جداً     التص

من األحاديث املوضوعة دون أن ينتبه هلا ، بل حكم على كثري منها بالوضع يف كتابه الآليلء املصنوعة                  
غري ، ولكنه تشدد كثرياً فأورد      كتاباً مساه املغري يف األحاديث املوضوعة على اجلامع الص        وقد ألف الغماري    . 

 كما أن رموز اإلمام السيوطي ليست دقيقة والكتاب طبع عدة مرات خالية           !!أحياناً ماليس مبوضــوع  
 من التحقيــق العلمــي ، وهــــــو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــ



 )٤٦(  

 

 ١٢٠-١١٨ و٣٥انظر اجلوبة الفاضلة )  ١(
 .حباجة لتحقيق وختريج لكامل أحاديثه مع شرح مشكلها 

 :  اجلامع الكبري -ب 
الفعلية ورتبه على األحرف اهلجائية ، فبدأ باجلـامع الصـغري           حاول أن جيمع فيه السنة كلها القولية و       

الفـاً هـذا    ) ٢٨٠٠٠(وقـد بلغـت أكثـر مـن     ... ومازاده عليه مث باإلكمال من اجلامع الكبري        
ومل يعلـق علـى ... وأمـا األفعال فرتبه على املسانيد وفيها املرفوع واملوقوف      . بالنسبـة لألقـوال 

 وفيهـا الصحيـح. أحاديثـه إال نـادراً 
واحلسن والضعيف والواهي واملوضوع أحياناً وسأزيد الكالم عليه عند كالمي عن جامع األحاديـث              

 .وقد طبع طبعة غري حمققة 
 :اخلصائص الكربى  -ج 

وقد طبـع بغـري    . مجع فيه ما ورد من دالئل النبوة وفيها الصحيح واحلسن والواهي واملوضوع أحياناً              
وله خمتصر جيد اقتصر فيه على املقبول فيه        . ج لضبط وحتقيق وختريج لكامل أحاديثه       حتقيق ، وهو حيتا   

حديثاً هذبه وخرج أحاديثه وعلق عليه تعليقات قيمة الشيخ عبد اهللا التليدي نشر دار البشـائر    ) ٦٩٤(
 .اإلسالمية 

 :  شرح الصدور بأحوال املوتى وأهل القبور -د 
بعات متعددة ، ومنها طبعة بتحقيق األستاذ يوسف على بـديوي ال            وله ط .. وهو أمجع كتاب يف بابه      

 .بأس ا ولكنها ال ختلو من مالحظات 
 :  البدور السافرة يف أمور اآلخرة -هـ

وهو أمجع كتاب يتحدث عن اليوم اآلخر من خالل نصوص القرآن والسنة ، وفيه أكثر مـن ألفـي                   
وله طبعة البأس ا وعليها تعليقات جيدة ولـه         وفيها الصحيح واحلسن والضعيف والواهي      . حديث  

 .كتب أخرى ورسائل مفردة يف موضوعات من السنة قيمة 
 :هـ ) ٩٧٥(كرت العمال يف السنن واألفعال واألقوال للمتقي اهلندي ت  -٤٦

قام بترتيب أحاديث اجلامع الكبري للسيوطي على املوضوعات ، ومل يزد عليه أحاديث أخرى ، وعـدد                
والكتاب حيتـاج لتحقيـق     . حديثاً وقد طبع طبعة حمققة ، وعليها تعليقات قليلة          ) ٤٦٦٠٠ (أحاديثه

حديث حذف املكرر منـه وهـو       ) ٣٠٠٠٠(وقد قام املؤلف باختصاره بـ      . وختريج لكامل أحاديثه    
واملالحظات اليت على هذا الكتاب     !!      خال من التخريج وقد طبع طبعة جديدة ، دون ضبط أو ختريج             

 .فس املالحظات اليت قيلت عن أصله هي ن
 :هـ ) ٩٧٣(ترتيه الشريعة البن عراق الكناين ت  -٤٧



 )٤٧(  

 

أورد فيه األحاديث املوضوعة حسب علمه ورتبه على األبواب ، وبدأه مبقدمة قيمة ذكر فيها الـرواة                 
 :قسام املتهمني بالوضع ورتبهم على األحرف اهلجائية فنافوا على األلف والكتاب مقسم إىل ثالثة أ

ما أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ووافقه غريه عليها والثاين ما أورده ابـن اجلـوزي يف                  :  األول
املوضوعات وانتقده غريه فيها والثالث ما كان موضوعاً ومل يذكره ابن اجلوزي والكتاب قيم ودقيق يف                

 صحيح والكتـاب حباجـة      وقد طبع طبعة عليها قليل من التعليقات بعضها صحيح وبعضها غري          . بابه  
 .لضبط وحتقيق وختريج لكامل أحاديثه 

 )حممد بن حممد بن سليمان(للتلمساين :  مجع الفوائد  -٤٨
مجع فيه بني جامع األصول وجممع الزوائد ، وحذف املكرر وفيه حوايل عشرة آالف حديث ، ورتبـه                  

 علــــــى
ت عليه فهو مقبـول يـدور بـني احلسـن     األبواب وقدتكلم على أسانيده جرحاً وتعديالً ، وما سك    

وقد وفّى بشرطه تقريباً ، وهو من املعتدلني يف اجلرح والتعديل وله أكثر من طبعـة األوىل                 . والصحيح  
قربص ، وعليها تعليقات ال     /بتحقيق العالمة عبد اهللا هاشم اليماين وله طبعة نشر بنك فيصل اإلسالمي           

أعلوه باإلرسال ، وفام أن له      ) ٤(احلديث رقم   :  على ذلك    بأس ا ، ولكنها الختلو من تشدد أمثلة       
اعلوه بشهر بن حوشب ، والصواب أنه حسن احلديث ،       ) ٤١(و) ٤٠(احلديث  . طرقاً وشواهد كثرية    

ضعفوه والصواب أن احلديث صـحيح      ) ٦٥(واحلديث رقم   . كما أن احلديثني هلما شواهد صحيحة       
أعلوه بشهر  ) ٨٣(الة ، والصواب أنه حسن لغريه واحلديث رقم         أعلوه باجله ) ٧٨(لغريه واحلديث رقم    

أعلوه بابن اسـحاق ، وهـو       ) ١١٣(واحلديث  . بن حوشب ، والصواب أنه حسن وله شواهد قوية          
واحلديث رقـم   . والصواب أنه غري مدلس ، واحلديث صحيح        . مدلس ، ومل يصرح بالسماع ا هـ        

عيف ا هـ وفام أن له طريقاً آخر إسناده حسن طص           أعلوه بأسامة بن زيد بن أسلم وهو ض       ) ١١٦(
 .وغري ذلك ) .. ٥٤٦( والصحيحة ٢/١٠٩ وحم ٧/٢٥٦ واإلحتاف ١/١٤٧

 .والكتاب حباجة لتحقيق وختريج لكامل أحاديثه 
 :هـ ) ٧٠٥(للحافظ الدمياطي ت : املتجر الرابح يف ثواب العمل الصاحل  -٤٩

وقد قام بتخـريج أحاديثـه ،       . ائل األعمال الصاحلة    حديث حول فض  ) ٢٢٠٠(وقد ضمنه أكثر من     
فحيث كان احلديث ضعيفاً ذكره بصيغة خرج فالن بإسناده ، وما كان مستقيم احلديث فقد نص عليه                 
، إذا مل ينص عليه خمرجه من الصحاح أو احلسان وما سكت عليه فهو صحيح أو حسن وقـد وفّـى                     

ض التعليقات لعبد اهللا حجاج ، وبعض هذه التعليقات فيـه           والكتاب مطبوع وعليه بع   . بشرطه تقريباً   
 .حسن صحيح وليس كذلك : قال الترمذي :  قال املصنف ) ١٣(نظر ، كقوله على احلديث رقم 

 :وهذا خطأ من وجهني  :  أقول



 )٤٨(  

 

أن احلديث صـحيح انظـر جـامع    : األول أن هذا االختالف يرجع الختالف نسخ الترمذي والثاين         
  .١/١٠١ والترغيب ١/٧٧ومي ) ٤٢١٣(وصحيح اجلامع الصغري  ٩/٢٢٧األصول 

رجال إسناده ثقـات إال أن      : وقال يف الزوائد    ) ٢٢٦(أخرجه ابن ماجه    ) ٢٢(وكقوله عقب احلديث    
 :عاصم بن أيب النجود اختلط بآخــره  ا هـ وهذا خطأ من وجهني 

صدوق له أوهام حجـة يف      : ريب   ويف التق  ٤٠-٥/٣٩الصواب أنه مل خيتلط انظر التهذيب        :  األول
 ) .٣٠٥٤(رقم ... القراءة 
 وحـب   ١/١٠٤ وترغيب   ١/١٩٧ وقط   ١/٢٨٢ وهق   ٤/٢٤٠احلديث صحيح  انظر حم      :  والثاين  

 .والكتاب حباجة لتخريج كامل ألحاديثه بشكل دقيق ) ٥٧٠٢(وصحيح اجلامع ) ٧٩٣(وعب ) ٧٩(
 :هـ ) ١٢٥٥(ت : كتب اإلمام الشوكاين  - ٥٠

 :عددة ومنها وهي مت
 :  نيل األوطار شرح منتقى األخبار -أ 

         وفيه أكثر من مخسة آالف حديث أخرى ، فغـدا          . وهو شرح لكتاب منتقى األخبار البن تيمية اجلد
كتابه هذا من أوسع وأنفع أحاديث األحكام وشرحها ، وطريقته فيه شرح العنوان مث ذكر أحاديـث                 

، مث شرح غريبها مث بيان ما يستنبط منها مع بيان كـل رأى ودليلـه                الباب ، مث خترجيها حديثاً حديثاً       
وهو بشكل عام مـن املعتـدلني يف اجلـرح    . وبيان الراجح من املرجوح ، دون تعصب ملذهب معني       

والتعديل وقد طبع الكتاب طبعات متعددة دون حتقيق ، وهو حباجة لتحقيق وضبط وختـريج لكافـة                 
 .أحاديثه 

 :شرح عدة احلصن احلصني البن اجلزري   حتفة الذاكرين -ب
 .وهو شرح لكتاب عدة احلصن احلصني ، وقد قام بتخريج أحاديثه وشرحه بشكل دقيق 

 :هـ ) ١٠٣١(كتب املناوي ت  - ٥١
 :أمههــا 

  :  فيض القدير شرح أحاديث اجلامع الصغري للسيوطي-أ 
د كثرياً على اإلمام السيوطي ، وهـو        وهو شرح دقيق ، وقد قام بتخريج أحاديث اجلامع الصغري ، ور           

بشكل عام من املعتدلني ولكنه تشدد يف مواضع متعددة فضعف أحاديث ال تستحق ذلك كقوله عـن                 
وفيه إبراهيم بن مهاجر ، فإن كان البجلي فقد أورده الذهيب يف الضعفاء ، أو املدين                ) ٣٦(احلديث رقم   

 .لدارقطين ا هـ فقد ضعفه النسائي أو األزدي الكويف فقد تركه ا
 . هذا خلط عجيب ، فاحلديث صحيح على كل األحوال فهو بنحوه يف الصحيحني وغريمها  :  أقول



 )٤٩(  

 

أتـاين جربيـل    ) ٧٩(ومل حيقق يف أقوال أهل العلم السابقني ، فنقلها كما هي كقوله مثالً يف حديث                
 .ق ثقة لكنه مدلس ا هـ فيه ابن اسحا:  قال اهليثمي ) . يا حممد كن عجاجاً ثجاجاً: فقـــال

أتاين جربيل يف خضر    ) ٨٤(الصواب أنه غري مدلس كما حققته يف موضعه وكقوله يف حديث             :  أقول
 !يف األفراد وأبو الشيخ يف العظمة عن ابن مسعود وضعفه ا هـ ) قط(رواه : وقال عقبه ) تعلّق به الدر

أتدرون مـا   ) ١٠٦(وله عقب حديث    وق) ٧٦(احلديث صحيح لغريه ، انظر صحيح اجلامع         :  أقول
فقال فيـه سـنان بـن       ... العضة؟ رمز املصنف حلسنه وليس كما قال ، فقد أعله الذهيب يف املهذب              

 .سعدوهو ضعيف 
 ٣/١٣٩ ومشـكل    ٢٤٧ و ١٠/٢٤٦ورد حنوه عند مسلم ، فاحلديث صحيح ، انظر هـق             :  أقول

 ) .٨٤٥(والصحيحة 
 :وطي دون أن يتأكد من حكمها مثل   وذكر أحاديث ومل يزد على قول السي-

. رمز املصنف لصـحته     : قال  ) ١٢٤(واحلديث رقم   . رمز املصنف لصحته    : قال  ) ٩١(احلديث رقم   
رمز املصـنف   : قال عقبه   ) ١٢٦(رمز املؤلف لضعفه واحلديث رقم      : قال عقبه ) ١٢٥(واحلديث رقم   

حاديث سـكت عليهـا ومل يـبني        وأ. قال عقبه ورمز املصنف حلسنه      ) ١٣٠(لضعفه واحلديث رقم    
 .فالكتاب حباجة لتخريج علمي من جديد ) . ١٢٢(احلديث رقم : حكمها مثل 

 :  اجلامع األزهر له -ب
فيه عشرة آالف حديث ، زادها على اجلامع الكبري للسيوطي وقام بتخريج أحاديثه كلها ، نقالً عـن                  

 والواهي ، وبعض املوضوع وطبع يف ثالث        اهليثمي والعراقي وغريمها وفيها الصحيح واحلسن والضعيف      
جملدات ضخمة مصورة عن األصل اخلطي دون حتقيق علمي وبعض ما استدركه موجـود يف اجلـامع               

وقد قام حمققا جامع األحاديث بإضافة مازاده على اجلـامع الكـبري يف آخـره ،                % ٤٥الكبري حوايل   
ا إىل كتابه والكتاب حباجة لتحقيق وختـريج        ولكنهما حذفا ما قاله املناوي يف ختريج األحاديث فأساء        

 .لكامل أحاديثه 
 :  كرت احلقائق يف حديث خري اخلالئق -ج

فيه عشرة آالف حديث قصار ، مرتبة على حروف املعجم ومل أر خترجياً عليـه ، وفيـه كـثري مـن                      
 ..الواهيـــــات 

 .وهو حباجة لتحقيق وختريج وضبط وشرح لغريبه 
 :ر الدين األلباين كتب الشيخ ناص  - ٥٢

 :للشيخ ناصركتب كثرية يف هذا املوضوع ومتعددة وأمهها 
 :  صحيح اجلامع الصغري وزياداته -أ 



 )٥٠(  

 

وهو يف األصل كتاب الفتح الكبري لإلمام السيوطي أى اجلامع الصغري والزيادة عليه ، وقد قام بضـمها                 
 يف ختريج هذه األحاديـث وعـدد        الشيخ يوسف النبهاين إال أنه حذف الرموز اليت ذكرها السيوطي         

. حديث مرتبة على األحرف اهلجائية ، والكتاب خال من أي حتقيق علمي             ) ١٤٧٠٠(أحاديث الفتح   
هلذا قام الشيخ ناصر بتخريج أحاديثه كلها وحكم على كل حديث منها صحة وضـعفاً ، وقســم                  

 اجلامع الصغري والزيادة عليه صحيح اجلامع الصغري والزيادة عليه ، وضعيف: الكتاب إىل قسمـيــن 
 .وال أعلم أحداً سبقه إىل مثل هذا التقسيم ، وسنتكلم على كل واحد منهما يف موضعه 

. تدور بني الصحيح واحلسن حسب وجهة نظر الشيخ         ) ٨٢٠٢(أما صحيح اجلامع فقد بلغت أحاديثه       
ستقراء تبني يل أن ما صـححه أو        وبعد التتبع واال  . والشيخ ناصر من املتشددين جداً يف قبول األخبار         

حسنه فمقبول وهو يف ذلك حجة ، واملالحظات عليه يف هذه الناحية نادرة إال أن كتابه هـذا عليـه                    
 :مالحظات مجـــة

 .أنه مل يقم بتخريج أحاديثه من مصادرها اليت ذكرها السيوطي إال نادراً ، ولو فعل لكان أوىل  :  منها
ج إىل كتبه األخرى يف الغالب وليس إىل كتب السنة ، افتح أية صفحة منـه                أنه يعزو التخري   :  والثاين

 .جتد ذلك
 .أنه خلط بني الصحيح لذاته والصحيح لغريه وخلط بني احلسن لذاته واحلسن لغريه  :  والثالثة
وقوعه يف تناقض حيث صحح بعض األحاديث أو حسنها هنا ، وضعفها يف كتب أخـرى      :  والرابعة

اتركوا احلبشة حسنه هنا ، وضعفه يف املشـكاة بـرقم           ) ٩٠(نبه على ذلك فاحلديث رقم      له دون أن ي   
 ! ٢/٢٥٧صححه ، وضعفه يف تعليقه على صحيح ابـن خزميـة            ) ٦٦٣(واحلديث رقم   )! ٥٤٢٩(

حسـنه ،  ) ١٣٣٤(واحلـديث رقـم   ) ! ١٦٠٨(حسنه ، وضعفه يف املشكاة      ) ٩٣٥(واحلديث رقم   
) ٤٠٩٩(حسنه وصححه يف صـحيح أيب داود        ) ١٦٧٢(ديث رقم   واحل) ٥٥٣١(وضعفه يف املشكاة    
وغري ذلك  ) ١٢٦٦(حسنه ، وضعفه يف املشكاة      ) ١٨٣١(واحلديث رقم   ) ٤٨٥٠(وضعفه يف املشكاة    

. 
والصواب أنه صـحيح    ) ١٤٢(حتسينه ألحاديث ينبغي أن تكون صحيحة كاحلديث رقم          :  واخلامسة

والصواب أنه صحيح ، واحلديث     ) ١٦٨(احلديث رقم   والصواب أنه صحيح ، و    ) ١٥٣(واحلديث رقم   
 .والصواب أنه صحيح وحنو ذلك ) ٢٦٥(والصواب أنه صحيح ، واحلديث رقم ) ٢٤٣(رقم 

) ٦٣٩(تصحيحه أو حتسينه لبعض األحاديث وهي التستحق ذلك ، كاحلديـث رقـم              :  والسادسة
 واحلـديث رقـم     ٢/٤٨٢صابة   واإل ٢/١٩٥وفيه الفضل بن خمتار وهو ضعيف جداً امع         ! صححه

واحلـديث  ) ٦٨٢٩(صححه ، وقد صوب مجاعة كثر من أهل العلم وقفه راجع اإلحسان             ) ٢٢٧٦(
وشيخه إبـراهيم  ) ١١٣٠(صححه ، وفيه جهالة ، فيه حجاج بن عبيد جمهول التقريب         ) ٢٦٦٢(رقم  

 ) .١٥٢(بن إمساعيل جمهول التقريب 



 )٥١(  

 

 !انظر أية صفحة جتد ذلك ... ني نصه على تصحيح أحاديث الصحيح :  والسابعة
هو يف الصحيحني وحسـنه     ) ٨٦١(حتسينه لبعض أحاديث الصحيحني كاحلديث رقم        :   والثامنـة

حسنه وال يدري ) ١٦٢٩(واحلديث رقم !! حسنه وهو يف الصحيحني    ) ٣٠١٨(فقط ، واحلديث رقم     
) ١٦٨٦(احلـديث رقـم   و) ٦٥( واألدب املفرد ٤/١٦٢ وك ١٠/٤١٧ والفتح  ٨/٧أنه يف البخاري    

 ٦٤حسنه وهو يف مسلم اجلنـة       ) ١٧٢٥( ومسلم واحلديث رقم     ٤/٢٢٤حسنه وفاته أنه يف البخاري      
 ٢/١٠٠حسنه ، وفاته أنه يف الصحيحني البخـاري  ) ٢٣٨١(واحلديث رقم   )! ١٥٢(الفضائل ح   ... 

 ) .١١( ومسلم اجلنائز ح ٩/١٤١ و٨/١٦٦و
 .إال نادراً عدم شرحه لغريب احلديث :  والتاسعـة 

وانظـر إىل ناسـخه     ) ٢٣٢٩(مل يذكر الناسخ من املنسوخ إال نادراً انظر احلديث رقم            :   والعاشرة
 ) ! .٧٣٥٤(مع ) ٣٩٧(واحلديث رقم ) ٣٨٧ و٣٨٦(

بعض األحاديث هلا سبب ورود يتوقف فهم احلديث عليه ومل يـذكر منـه شـيئاً              :  واحلادية عشرة 
 ) .٥٦٤(و) ٥٦٠(و) ٥٥٨(و) ٤٠١(كاحلديث رقم 
 :له بعض التعليقات اليت فيها نظر  :  والثانية عشرة

هذه الزيادة واهية جداً ،     : قال  ) وامسحوا ا وجوهكم  (على زيادة   ) ٥٩٣(كتعليقه على احلديث رقم     
علماً أن  . وبيان ذلك يف الصحيحة ا هـ       ) الميسح وجهه إال جاهل   : ولذلك قال العز بن عبد السالم       

فلـم هـذا    ) ١٠٣٩ و ١٠٣٨(حجر حسنه لشواهده انظر األذكار للنووي احلديث رقم         احلافظ ابن   
حول السترة للمصـلي فـذكر يف اهلـامش         ) ٦٥٠(وتعليقه على احلديث رقم     ! . اإلنكار الشـديد؟ 

وتعليقه على حـديث    !! .  وجوا عن أمحد ، والصواب أن العلماء أمجعوا على استحباا ال وجوا             
وادعى أن هذه الزيادة من الكنوز ، من عرفهـا          ) وشفعين فيه (وزاد يف رواية    ) ١٢٧٩(توسل األعمى   

 ! . استطاع ا أن يطيح بشبهات املخالفني 
فقـد  ) ٢٠٤٤(وتعليقه على احلديث رقم     ! واملخالفون له هم مجهور السلف واخللف فتأمل         :  أقول

 .جاء مبا مل يسبق إليه 
اركبوا هذه الـدواب  (مثل : من احلديث ، ويف بعض ماحذفه نظر حذفه ملا مل يصح    :  والثالثة عشرة 

حذف جزءاً منه لعـدم صـحته عنـده         ) ٩٠٨(رقم  ..) ساملة واتدعوها ساملة وال تتخذوها كراسي       
إن ) ١٧٣٩( وقوله عن حـديث      ٤٤٠ و ٣/٤٣٩والصواب أن احلديث جبملته حسن انظر مسند امحد         

حيح دوا فكأن أحد الضعفاء خلط اآلية باحلديث ا هـ          احلديث ص ... اهللا جعل هذه األهلة مواقيت      
. 

وعبـد الـرزاق    ) ٤٢٣( واحلاكم   ٣/١٤٥ وامع   ٤/٢٣هي صحيحة من طرق انظر أمحد        :  أقول
  .٤/٢٠٥والبيهقي ) ٧٣٠٦(



 )٥٢(  

 

هو يف األصل عن   ) ١٢٤٨(وقع يف بعض األخطاء اثناء ضبطه لرواا كاحلديث رقم           :  والرابعة عشرة 
 أن الصواب   ٢١٩ و ١/٢١٨ه مبعاوية بن جامهة ، وقد بني احلافظ ابن حجر يف اإلصابة             جامهة ، فصوب  

أنه مل يره يف مسـند أيب       ) ١٢٧٨(أو كقوله يف تعليقه على احلديث رقم        . جامهة وأن معاوية هو ولده      
 .داود وال يف ترتيبه 

: قـال  ) ١٤٠٨(ث رقـم    أو احلدي ) ٤٨٤(ذكره ابن حجر يف املطالب العالية وعزاه له برقم           :  أقول
فتأمل ، أو احلديث رقم     ) ٦٤٦١(و) ٦٤٦٠(عزوه هلب عن جابر فيه نظر ا هـ أقول هو يف الشعب             

بعثت ألمتـم  ) (٢٨٣٣( ورمز للحديث رقم ١٨٧ و٦/١٣٣مل جيده يف مسند أمحد وهو فيه   ) ١٦٢٠(
خاري وإمنا هـو يف     للبخاري عن أيب هريرة ، وهو وهم كبري ، فاحلديث ليس يف الب            ) مكارم األخالق 

 ) .٢٨٣٤(وإمنا أخرج البخاري الذي بعده  ... ٢/٦١٣ واملستدرك ١٠/١٩٢البيهقي 
تصحيحه ألحاديث مث تراجعه عنها وحذفها من الصحيح انظـر احلـديث رقـم               :  اخلامسة عشرة 

املتفق وغري ذلك من مالحظات ، فلذا ينبغي إعادة النظر يف هذا التخريج وفق القواعد العلمية ) ١٢٥٥(
 .عليها 

  :ضعيف اجلامع الصغري وزياداته   -ب 
حديثاً ، وقد قام الشيخ ذا الفصل ألنه يرى عدم جواز العمـل باحلـديث               ) ٦٤٥٢(وعدد أحاديثه   

 .الضعيف ال يف الفضائل وال يف األحكام ، وأن األحاديث الضعيفة جرت الويالت على األمة 
 .قول ، وال إىل مثل هذا الفصل ذا الشكل مل يسبقه أحد إىل مثل هذا ال :  أقول

  أما العمل باحلديث الضعيف ، فقد عمل به قوم كثر يف األحكام والسيما إذا مل يكن يف الباب غريه                     -
، وقدموه على رأي الرجال ، كما هو الراجح عند احلنفية واحلنابلة ، وهذا إذا مل يكن شديد الضعف                   

مييزون بني احلسن والضعيف قبل الترمذي ، غري صحيح واألدلة عليه           وما ادعاه بعضهم أم مل يكونوا       
  .)١(كثرية من أقوال من سبق الترمذي أو عاصره 

  وأما يف الفضائل ، فالصحيح أن اجلميع يعملون به من اإلمام البخاري فمن دونه ، وما من عامل إال                     -
فرد للبخاري تراه يذكر بعض األحاديث      ذكر أحاديث ضعيفة يف كتبه وعمل ا ، راجع مثالً األدب امل           

الضعيفة ، حىت يف الصحيح ذكر يف تراجم األبواب واملعلقات أحاديث ضعيفة وبـىن عليهـا بعـض                  
اشارة منه بأن أصل الباب معترب يف اإلسالم غري أنه مل يقف على حديث فيـه        . األحكام أو الترجيحات  

 .توفرت له مجيع شروطه اليت التزمها يف صحيحه 
-                     ت الويالت على األمة ، فهذا ليس بصحيح ، وإمنـا الـذي جـروأما أن األحاديث الضعيفة جر

 . الويالت هو ترك األمة لدينها واتباعها لألهواء والشهوات 
متشدد جداً يف التصـحيح ، ومتسـاهل جـداً يف           :  وقد تبني يل بالتتبع واالستقراء أن الشيخ ناصر         

 التضعيف



 )٥٣(  

 

 اجلرح وإذا ضعف حديثاً جيب علينا أن ننظر يف سبب تضعيفه ، وهل وافقه إمام                 ، لذا فال حيتج به يف     
 .معترب ام ال ، وهل احلديث له شواهد أو متابعات أم ال 

 :وميكن أن يناقش الشيخ يف نصف العدد الذي ضعفه واألحاديث اليت ضعفها على أنواع 
) ١٩(و) ١٣(و) ٤(و) ١(ألحاديث رقم   ما ضعفه فقط والصواب أنه حسن لغريه أو لذاته كا          :  األول

) ٥٦(و) ٥٢(و) ٥١(و) ٤٨(و) ٤٧(و) ٤٠(و) ٣٨(و) ٣٧(و) ٣٣(و) ٢٩(و) ٢٣(و) ٢١(و
 ...إخل ) ٧٠(و) ٦٦(و) ٦٥(و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ

 راجع قواعد يف علوم احلديث)  ١(
) ٥٩(و) ٣٦(و) ٢٢(و) ١٤(ما ضعفه وهو صحيح لذاته أو لغريه انظر األحاديـث رقـم              :  والثاين

 .غريها كثري و) ٢١٠(و) ١٩٩(و) ١٦٢(و) ١٣٢(و) ١٢٩(و) ١١٩(و) ٨٧(و) ٨٠(و
ما ضعفه ألنه مرسل ، والصواب أن املرسل حيتج به عند أكثر أهل العلم ، وال سـيما إذا                    :  والثالث

 .. إخل ) ٢٣٥(و) ٨٩(و) ٦٠(و) ٤٤(انظر األحاديث . اعتضد بعاضد 
 )٢(ماضعفه جداً وهو إما حسن لغريه أو لذاته ، أو صحيح لغريه أو لذاته انظر األحاديث                  :  والرابع

) ٣٩٨(و) ٣٥٤(و) ٢٤٦(و) ٢٠٣(و) ١٨٩(و) ١٤٢(و) ١٢٨(و) ١٢٣(و) ٦٨(و) ١٧(و
 .وغريها ) ٤٠٥(و

والصـــواب  ) ٥(أحاديث حكم عليها بالوضع وليست موضوعة كاحلـديث رقـم            :  واخلامس
 أنـــه صحيـــــح

ـ         ) ٩( موقوف ومثله اليقال بالرأي واحلديث رقم        ه حكم بوضعه والصواب أنه ضعيف فقـط ألن في
حكـم  ) ٣١(واحلديث رقم   ) ١٠٢٩(والتقريب  ) ٨٦٨(ابن عبد اهللا األعور ضعيف الكاشف        احلارث

 .بوضعه ، والصواب أنه غري موضوع بل حسن لغريه على األقل 
 والشـعب   ١٠/٢٨٩حكم بوضعه والصواب أنه ضعيف فقـط انظـر امـع            ) ٥٠(واحلديث رقم   

حكم بوضعه ، والصواب أنـه غـري        ) ٥٨ ( واحلديث رقم  ٤/١٤٥٨والكامل البن عدي    ) ١٠٣٦٠(
واحلديث رقـم   ) ٤٢٧ - ٤٠١ و ٤٠٠ و ٣٩٦(موضوع ، إذ له شواهد بنحوه عند أمحد يف الفضائل           

 واألدب  ٢/٥٥١وك  ) ٦٢٠٥ و ٦٢٠٤(حكم بوضعه ، والصواب أنه صحيح انظر اإلحسان         ) ١٣٦(
 انظر شعب اإلميـان     حكم بوضعه ، والصواب أنه حسن لغريه      ) ٣٣١(واحلديث رقم   ) ١٢٥٠(املفرد  

 . ٨/١٧١واإلحتاف ) ١٠٨٣٩ و٧٦٥٩(
) ٨١٤٢ و ٨١٤١(حكم بوضعه ، والصواب أنه حسن له طرق أخرى الشعب           ) ٤٤٠(واحلديث رقم   

) ٥١١(حكم بوضعه ، والصواب أنه لني فقط واحلديث رقـم       ) ٤٩٥(واحلديث   . ٨/٣٥٣واإلحتاف  



 )٥٤(  

 

كم بوضعه ، والصواب أنه ضعيف فقط       ح) ٥٨٦(حكم بوضعه ، والصواب أنه حسن لغريه واحلديث         
حكم بوضـعه ،    ) ١٠٣٧(حكم بوضعه ، والصواب أنه حسن لغريه واحلديث رقم          ) ٩٠٣(واحلديث  

 ) .١٩٤٩( واملتجر الرابح ٢/٥٦٣والصواب أنه غري موضوع انظر الترغيب 
ضعفه ، وصححه   ) ٢٣٢(أحاديث ضعفها هنا وصححها يف موضع آخر كاحلديث رقم           :  والسادس

 ) !٥٩٠٩( صحيح اجلامع يف
 ) !٧٤٣(ضعفه هنا ، وصححه يف صحيح الترغيب ) ٣١٣(واحلديث رقم 
 ) !١٧٠٧(واإلرواء ) ! ١٢٢٥(ضعفه ، وصححه يف صحيح ابن ماجه ) ٣٦٣(واحلديث رقم 
 ) !٢٧٨٨(ضعفه هنا ، وصححه يف صحيح الترمذي ) ٣٧٦(واحلديث رقم 
 ) !٢٨٣١(شكاة ضعفه هنا ، وصححه يف امل) ٣٩٠(واحلديث رقم 
  !٥/٣٩٧ضعفه هنا ، وحسنه يف الصحيحة ) ٤٣٥(واحلديث رقم 
 ) !١٠٨٣(ضعفه ، وصححه يف صحيح الترغيب ) ٤٩٤(واحلديث رقم 
 ) !١٨٠٣(ضعفه ، وصححه يف اإلرواء ) ٥٣٣(واحلديث رقم 
 ) !٣٩٠(ضعفه ، وصححه يف صحيح الترمذي ) ٥٨٤(واحلديث رقم 
 ) !٣١٤(وحسنه يف املشكاة ضعفه ، ) ٦٠٧(واحلديث رقم 
 ) !٢٧٨٧(ضعفه ، وصححه يف صحيح الترمذي ) ٦٩٩(واحلديث رقم 
 ) !٣٣٠٣(ضعفه ، وصححه يف صحيح ابن ماجه ) ٧٢٦(واحلديث رقم 
 ) !٣٣٧٥(ضعفه ، وصححه لغريه يف صحيح النسائي ) ٨٤٦(واحلديث رقم 
 ) !١٨٩٠ (٤/٥١١ضعفه ، وصححه يف الصحيحة ) ٩٠٢(واحلديث رقم 
 ) !٤٤٨٧(ضعفه ، وحسنه يف املشكاة ) ١٦١٦(واحلديث رقم 
 ) !٩٥٨(ضعفه ، وصححه يف صحيح ابن ماجه ) ١٦٢٢(واحلديث رقم 
 ) !٧٠٥(ضعفه ، وصححه يف صحيح الترغيب ) ١٦٦٦(واحلديث رقم 
 ) !٦٢٨(ضعفه ، وصححه يف صحيح أيب داود ) ١٦٦٨(واحلديث رقم 
 ) !٢٨٠( الصحيحة ضعفه ، وصححه يف) ١٧٩٨(واحلديث رقم 
 ) !٦١١(ضعفه ، وصححه يف صحيح الترمذي ) ١٨٥٧(واحلديث رقم 
 ) !٣٣٢٧(ضعفه ، وحسنه يف صحيح ابن ماجه ) ١٨٨٦(واحلديث رقم 
 ) !٣٥٥(ضعفه ، وصححه يف صحيح الترغيب ) ١٩٥٨(واحلديث رقم 
 ) !١٧٩٧(ضعفه ، وصحح حنوه يف الصحيحة ) ١٩٦٥(واحلديث رقم 
 ) !١٢٢٧(ضعفه ، وصححه يف صحيح ابن ماجه ) ١٩٧١(واحلديث رقم 
 ) !٣٤٢-٣٢٨(ضعفه ، وصححه يف تعليقه على ابن أيب عاصم ) ١٩٧٥(واحلديث رقم 



 )٥٥(  

 

 ) !٢٩٦(ضعفه ، وحسنه لغريه على ابن أيب عاصم ) ٢٠٢٢(واحلديث رقم 
  !٩٣ضعفه ، وصححه يف صفة صالة النيب ص ) ٢٠٨٢(واحلديث رقم 
 ) !٢٩٧٦(ضعفه ، وصححه يف صحيح النسائي ) ٢٠٨٤(واحلديث رقم 
 ) !٥٧٥٩(ضعفه ، وصححه يف املشكاة ) ٢٠٩١(واحلديث رقم 
 ) !٣٣٩٣(والنسائي ) ٧٨٠(ضعفه ، وصححه يف صحيح الترمذي ) ٢١٢١(واحلديث رقم 
 ) !٤٦٠(ضعفه ، وصححه يف صحيح النسائي ) ٢٣٤٣(واحلديث رقم 
 ) !١٧٩٥(حيحة ضعفه ، وصححه يف الص) ٢٥٠٤(واحلديث رقم 
 ) !٢٤٦٣(ضعفه ، وحسنه يف صحيح النسائي ) ٢٦٣٨(واحلديث رقم 
 ) !١٥١١(ضعفه جداً ، وصححه يف صحيح الترمذي ) ٩٢٦(واحلديث رقم 
 ) !٥١٨٩(ضعفه ، وحسنه يف املشكاة ) ٩٧٤(واحلديث رقم 
 ) !١٧٩٦(ضعفه ، وصححه يف صحيح النسائي ) ٩٨٥(واحلديث رقم 
 ) !٢٥٧٣(ضعفه ، وصححه يف صحيح ابن ماجه ) ١٢٦٧(واحلديث رقم 
 ) !!١٣٨٥(وصحيح اجلامع ) ١١٢٨(ضعفه ، وصححه يف الصحيحة ) ١٥١١(واحلديث رقم 
 .وغري ذلك كثري ) ٢١٣٥(ضعفه ، وأقر الترمذي على تصحيحه يف املشكاة ) ١٥٢٤(واحلديث رقم 

 :مع بغري حق أورد بعض األحاديث اليت يف الصحيحني يف ضعيف اجلا :  والسابع
 وضعفه هنا ، وصـححه يف       ٢/٣٩٩وأمحد  ) ٧٦٨(وهو يف صحيح مسلم     ) ٦١٩(مثل احلديث رقم    

  !!٢/٢٠٢) ٤٥٣(إرواء الغليل 
 والبيهقـي   ٣٤ضعيف ذا التمام ، وقد أخرجه مسلم الطهارة ح          : قال عنه   ) ١٣٢٨(واحلديث رقم   

ه ، وقد أخرجه مالك يف املوطأ       ضعف) ١٤٧٢( واحلديث رقم    ١/٢٤٣ وعوانة   ١/٢٣٥ والفتح   ١/٧٧
وأنـه  ... وأمحد وابن ماجه والبيهقي عن عبد اهللا الصناحبي ، وأعله بعبد اهللا بأن الصواب أبو عبد اهللا                  

 ت  ٣٨٥ و ٢/٣٨٤تابعي فَخلطَ خلطاً عجيباً ، والصواب أنه صحايب واحلديث صحيح انظر اإلصابة             
 وجـامع  ٢/٣٣٤ الفتح وأمحد ١١/٣٠٨ري ضعفه ، وهو يف البخا) ١٥٠٢(واحلديث رقم  ) ٥٠٤٦(

 . واحلديث صحيح ١١/٧٣٠األصول 
ضعفه ، وهو عند أمحد ومالك وأبو داود والترمذي واحلاكم عن عمر ، وعاد              ) ١٦٠٢(واحلديث رقم   

وأبـو داود  ) ٣٠٧٥(، والصواب أنه صـحيح انظـر الترمـذي      ) ٢٢٠(فصححه يف الطحاوية رقم     
 ) .١٨٠٤( واملوارد ٢/٨٩٩ واملوطأ ٢/٥٤٤ و١/٢٧ واحلاكم ١/٤٤وأمحد ) ٤٦٩٣(

 ١٢/١٤٩ و ١/١٣٥ والفـتح    ١/٤٦وضعفه وهو يف الصحيحني البخـاري       ) ١٨١٦(واحلديث رقم   
فمـن اسـتطاع    (وذكره يف ضعيف اجلامع ألن اجلملة األخرية        ) ٢٤٦( ومسلم   ١/٤٢٥وشرح السنة   



 )٥٦(  

 

م أيب هريـرة ، لكـن هـذا ال    ذكر بعض أهل العلم أا مدرجة من كال) منكم أن يطيل غرته فليفعل  
 !!يقتضي ذكره يف ضعيف اجلـامــع 

) ٦٠٨( وابن السين    ٣/٦٩ وأمحد   ١٠٦٠ضعفه ، وهو يف صحيح مسلم ص        ) ١٩٨٨(واحلديث رقم   
 .بل صحيح ) ! ٤٨٧٠( وأبو داود ٦/٥٢٢ وجامع األصول ١٠/٢٣٦واحللية 

 ٣/٨٦ والترغيـب    ٤/٣٩١بة  وابن أيب شي  ) ١٤٣٧(ضعفه ، وهو عند مسلم      ) ٢٠٠٧(واحلديث رقم   
  .٩/٤٨٣ وجامع األصول ٧/١٩٣والبيهقي 

 وجامع األصـول    ٤/٤١٧والفتح  ) ٢٢٢٧(ضعفه وهو يف صحيح البخاري      ) ٢٥٧٦(واحلديث رقم   
 .والصواب أنه صحيح ) ١٤٨٩(وعاد فحسنه يف إرواء الغليل ) ٧٣٣٩( واإلحسان ١١/٧٠٨

وهنـاك  !! يست أحاديثه خمرجة ، ويعـزو غالبـاً لكتبـه           أنه غري حمقق حتقيقاً علمياً ، ول       :  والثامنة
 .مالحظات أخرى كثرية ال جمال لذكرها 

 .لذا فال جيوز االعتماد على هذا الكتاب ألنه واسع اخلطو يف التضعيف إىل حد اإلسراف 
 .جيب حتقيق الفتح الكبري من جديد وختريج أحاديثه دون غلو وال شطط  :  أقول بعد هذا

  :األحاديث الصحيحة لهسلسلة   -ج 
وهو يذكر احلديث مث يذكر من خرجه من أهل العلم ، مث يذكر درجة احلديث ، وقد يشرح غريبـه ،              
أو يعلق على قضية ، وقد طبع منها مخسة جملدات إىل اآلن ، كل جملد حيتوي على مخسمائة حـديث                    

مـن أمههـا    :  ختلو من مالحظات     وهذه السلسلة من أنفع كتبه ، وفيها كثري من التعليقات القيمة وال           
تشدده يف تصحيح األحاديث أو اعتماده يف اجلرح والتعديل على تقريب التهذيب لوحده يف كثري مـن      

وعلـى كـل   . أو يف بعض تعليقاته نظر إذ يقسو على خمالفيه ، ويشدد النكري عليهم أحياناً        . األحيان  
 .حاٍل فما صححه أو حسنه فهو دقيق 

 : اديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة له سلسلة األح  -د 
. وقد طبع منها أربعة جملدات ، يف كل جملد مخسمائة حديث أورد فيها الضعيف والواهي واملوضـوع      

وهو يرى أنّ هلا أثراً سيئاً على األمة ، وسبباً لضالهلا واحنرافها ، ولنا على هذه السلسـلة مالحظـات           
 :كثرية أمههــا

أن هذا التقسيم مل يسبق إليه ، فوضع األحاديث الضعيفة ضعفاً حمتمالً مع شديدة الضعف ،                 :  األوىل
 .بل املوضوعة واعتبارها قسماً واحداً ، ليس قول أحٍد من أهل العلم الذين هم املرجع يف هذا الباب 

 ، واعتـربوا لكـل   فرق أهل العلم بني الضعيف ضعفاً حمتمالً وبني شديد الضعف واملوضوع         :  الثانية
واحد منها حكماً فالضعيف ضعفاً يسرياً قد عملت به األمة من قبل وهو موجود يف أكثر كتب السنة                  

ومنهم من عمل به يف     .. ومنهم من عمل به مطلقاً يف األحكام ويف غريها          . والفقه والتفسري واألصول    
 .فضائل األعمال مطلقاً أو بشروط 



 )٥٧(  

 

 تشكل قسماً غري قليل من السنة فإهدارها إهدار جلانب هام من السنة ألا            األحاديث الضعيفة  :  الثالثة
توضح جممالً أو تزيده تأكيداً وقوة ، أو حتث على العمل الصاحل ، أو تنفر من األعمـال والتصـرفات         

 .السيئة
ي الضعف أمر نسيب تبعاً الختالف الشروط اليت وضعها أهل العلم ، وهذا االختالف يـؤد               :  الرابعة

 بدوره إىل 
 .االختالف يف احلكم على احلديث صحة وضعفاً 

قد يكون احلديث ضعيفاً يف زمان معني أو مكان معني ألنه مل يتح للناقد الوقوف على مجيع              :  اخلامسة
طرقه مث يتاح لغريه من العلماء الوقوف على طرقه وشواهده بعد ذلك ، فيصري حسناً لغريه ، والبد من                   

لنقاد يف التضعيف فكثرياً ما يقيدونه بطريق بذاته ، فال يكون لتضعيفهم لغريه من الطرق مالحظة أقوال ا  
 .وقد حيسن أو يصح بعد ذلك تبعاً جلمع طرقه وشواهده . 

التسرع يف تضعيف األحاديث وتوهينها ، ليس هو منهج أهل العلم ، فكيف باحلكم عليها                :  السادسة
 .كار الكثري مما يثبت من السنة فهذا يؤدي بدوره إىل إن! بالوضع ؟

 وإن ذكر يف مقدمته أنه      - كما سترى    -عدم التزامه بالقواعد العلمية املوضوعة يف هذا الفن          : السابعة
 .التزم ا 

 .أنه يضعف احلديث ألدىن شبهة حىت لو كان يف الصحيحني ، أو صححه األئمة الكبار  :  الثامنة
 : على أنواع األحاديث اليت أوردها :  التاسعة

 :  قسم ضعفه وهو حسن لذاته أو لغريه -
) ١٤٩٢(و) ١٧١١(و) ١٤٨٩(و) ١٥٤٧(و) ١٠٧٩(و) ١٣٠٠(و) ١٥٧٩(انظر األحاديث رقـم     

ــا ) ١٧٥٣(و) ١٧٤٥(و) ١٦٧٤(و) ١٧١٦(و) ١٥٩٤(و) ١٧١٥(و) ١٥٨٨(و) ١٥٨٧(و وغريه
 .كثري

) ١٧٨٧(و) ١٧٠٢(و) ١٧٥٦(  وقسم ضعفة وهو صحيح لذاتـه أو لغـريه انظـر األحاديـث                -
) ١٥٤٠(و) ٩٠٧(و) ٣٩٧(و) ٩٥٦(و) ١٩٢١(و) ١٧٧١(و) ١٦١٩(و) ١٨٥٠(و) ١٧٣٠(و
) ١٥٣٧(و) ١٨٥٠(و) ١١٧٧(و) ١٣(و) ٦٣٢(و) ١٠٠٧(و) ٩٣٦(و) ١٤٨٦(و) ١٥٣٣(و

 .وغريها كثري 
) ١٧٠٢(  وقسم ضعفه ألنه مرسل ، والصواب أن املرسل يعمل بـه ، انظـر األحاديـث رقـم                     -
 ) .١٩٥٣(و) ١٨٢٣(و) ١٦٤٧(و) ٢٧٥(و) ١٨٦٣(و) ١٧٤٣(و
  وقسم ضعفه ألنه ورد مرفوعاً وموقوفاً والصواب وقفه ، وكثري من هذا املوقوف مثلـه ال يقـال                    -

) ١٠٩٤(و) ١٦٥٧(و) ١٦٩٠(و) ١١٦٣(بالرأي وهو يف حكم املرفوع ، انظر األحاديـث رقـم            
 ).١٣(و) ٢١٠(و



 )٥٨(  

 

ذاته أو لغريه أو صحيح لذاته أو لغريه ، أو حسن مرسل ،     وقسم ضعفه جداً ، والصواب أنه حسن ل         -
) ١٥٤٤(و) ١٣٨٣(و) ١٦٤٢ و ١٥٠٠(و) ٧٥٩(و) ٥١٥(أو صحيح مرسل ، انظـر األحاديـث         

) ١٨٣٥(و) ١٨١٣(و) ١٨١٢(و) ١٧٩٨(و) ١٩٩٥(و) ١٧٨٤(و) ١٧٧٢(و) ١٧٥٥(و
 ) .٧٥٩(و) ١٨٢٨(و) ١٨٨١(و) ١٨٧١(و) ١٨٧٠(و
وهو ) ١٢٩٩(ني أو يف أحدمها أو يف موطأ مالك مثل احلديث رقم              وقسم ضعفه وهو يف الصحيح      -

  !١١/٧٣٠ وجامع األصول ٢/٣٣٤ الفتح وأمحد ١١/٣٠٨يف البخاري 
 !وهو يف الصحيحني وقد أدخله يف ضعيفته رد إدراج يف آخره خمتلف فيه ) ١٠٣٠(واحلديث رقم 

سناً أو صحيحاً ، أو صحيحاً موقوفاً         وقسم حكم بوضعه وليس موضوعاً ، فقد يكون ضعيفاً أو ح            -
) ١٧٩٧(و) ١٧٤٢(و) ١٦٧٦(و) ٦٧٨(و) ١٥٨٥(و) ١٣٠٢(و) ٧٨٨(، انظــر األحاديــث  

 ) .٦٠١(و) ١٤٤(و) ١٠٣٣(و) ١٨٦٦(و) ١٥٦٣(و) ١٣٩(و) ١٩٥٨(و) ١٤٣٧(و) ١٦٣(و
نبه   وقسم ضعفه أو ضعفه جداً أو حكم بضعفه هنا ، وحسنه أو صححه يف كتبه األخرى دون أن ي                    -

 . لذلك
 ) !٢٨٣١(ضعفه ، وصححه يف املشكاة ) ١١٦٣(كاحلديث رقم 
 ) !١٨٠٣(ضعفه ، وصححه يف اإلرواء ) ٩٥٦(واحلديث رقم 
 ) !٢٧٨٧(ضعفه ، وصححه يف صحيح الترمذي ) ١١٥٠(واحلديث رقم 
 ) !١١٢٨(والصحيحة ) ١٣٨٥(ضعفه ، وصححه يف صحيح اجلامع ) ٥٨٢(واحلديث رقم 
 ) !٢١٧٠(حكم بوضعه ، وحسنه يف صحيح الترمذي ) ١٧٣٦(واحلديث رقم 
  !٢٣٨-٣/٢٣٧ضعفه ، وصححه يف اإلرواء ) ١٣٢٤(واحلديث رقم 

عدم حتققه من اجلرح والتعديل ، كتضعيفه أحاديث أيب الزبري املكي وابن اسحاق واحلسن               :  العاشرة
 ل الصواب تدليسهم أم ال ؟البصري إذا مل يصرحوا بالتحديث حبجة أم مدلسون ، دون أن حيقق ه

وكذلك تضعيفه ألحاديث دراج أبو السمح عن أيب اهليثم حبجة أن احلافظ يف التقريب ضـعفه دون أن        
) ١٥(و) ٣٠٩(و) ٢٧٨(يرجع إىل الكتب السابقة املطولة ليتأكد من ذلك انظر األحاديـث التاليـة              

 ) .٤٠١(و) ١٥١(و) ٤٩٤(و) ٣٦٣(و) ٣٤٨(و) ٣٣٨(و) ٢٧٣(و) ٢١٠(و
تضعيفه ألحاديث الرواة املختلف فيهم وهم كثر كأيب صاحل كاتب الليـث انظـر               :  احلادية عشرة 

) ٢٧٨(و) ٢٢٨(و) ٥٧(وعبد اهللا بن هليعة انظر األحاديـث        ) ٤٧٥(و) ٢٩٢(و) ٢٢٨(األحاديث  
) ٢٢٩(و) ١٦٨(وبقيـة بـن الوليـد احلمصـي انظـر األحاديـث          ) ٤٧٦(و) ٤٧١(و) ٣٢٨(و
 ) .٤٨٢(و) ٣٤١(و) ٢٣٢(و

  : أمثلة من أخطائه اجلسيمة



 )٥٩(  

 

كان : وإن روى له البخاري ففيه ضعف ، فقد قال ابن حبان   : كقوله يف ترمجة أيب صاحل كاتب الليث        
كان بينه :  يف نفسه صدوقاً ، وإمنا وقعت املناكري يف حديثه من قبل جار له ، فسمعت ابن خزمية يقول        

 ابن صاحل ويكتبه خبط يشبه خط عبد اهللا ، ويرميه يف داره             وبينه عداوة ، كان يضع احلديث على شيخ       
  .٢٠ و١/١٩، ا هـ ! بني كتبه ، فيتوهم عبد اهللا أنه خطه فيحدث به 

 !هذه القصة غري صحيحة ألا ليست موصولة والذي حدث ا ولد بعد وفاة أيب صاحل  :  أقول
ع ترمجة عبد اهللا بن صاحل كاتب الليـث  كما أن ابن حبان متهور يف اجلرح كما سنذكره مفصالً وراج  

والصواب أنه صدوق له أفـراد ،        . ٢٠٨-٤/٢٠٦ والكامل البن عدي     ٢٦١-٥/٢٥٦يف التهذيب   
 .وهو من أوثق الناس رواية  عن الليث 

 .، ا هـ ! أبو عقيل وهو كذاب . وفيه حيىي بن املتوكل  : ١/٢١وكنقله عن اهليثمي يف امع 
) ٧٦٣٣( يتأكد بنفسه عن احلكم يف هذا الراوي والصواب أنه ضعيف التقريب             كان عليه أن   :  أقول

  .١/٢٢وقوله يف عبد الرمحن بن زياد بن أنعم ضعيف نقالً عن التقريب ) ٦٣٤٨(والكاشف 
 .وكان الراوي عنه ثقة ) املصريني(الصواب فيه أنه حسن احلديث إذا روى عن أهل بلده  :  أقول

 وحيىي بن سعيد القطان وحيىي بن معني يف رواية واجلوزجاين ويعقوب بن شيبة              وقد وثقه سفيان الثوري   
، ويعقوب بن سفيان ، وأبو زرعة وأمحد بن صاحل املصري ، والبخاري ، وابن وهـب ، وسـحنون                    

 .واحلريب 
 .علماً أنه روى عنه يف املسند .. وضعفه حيىي وهشام بن عروة وأمحد 

روى عن جماهيل ، وصاحل جزرة والنسائي وابن خزمية والسـاجي وابـن   ولينه أبو حامت وأبو زرعة إذا   
) ٣(رقم  ..) أهل الشام سوط اهللا     ( وقوله عن حديث     ١٧٦-٦/١٧٣حبان وابن عدي راجع التهذيب      

ضعيف ، وصحح وقفه على الصحايب خرمي بن فاتك ، وفاته أن مثله اليقال بالرأي ، ألن هذا الصحايب      
 .بالرأي يتحدث عن مسألة ال تعرف 

 . عن املسعودي عبد الرمحن بن عبد اهللا وهو ضعيف الختالطه ا هـ ١/٢٥وكقوله 
صـدوق  (دون أن مييز بني مارواه قبل االختالط ومارواه بعد االختالط وقد قال احلافظ يف التقريـب                 

 )٣٢٨١(ويف الكاشف   ) . ٣٩١٩ (-وضابطه أن من مسع منه ببغداد فبعد االختالط         ) اختلط قبل موته  
ما أعلم أحداً أعلم بعلم     : البأس به ، وقال مسعر      : ثقة اختلط بآخره ، وقال سي       : قال ابن منيــر    

 .ابن مسعود منه 
له : وقال بعد أن خرج له حديثني       ... فقد ضعفه ابن عدي     :  قال عن روح بن صالح       ١/٣٣ويف ص   

 .أحاديث كثرية يف بعضها نكرة ا هـ 
وهذان احلديثان بإسناديهما   : منا ذكره وذكر له حديثني وقال عقبهما        مل يضعفه ابن عدي ، وإ      :  أقول

...  ولروح - أي الراوي عن روح -ليسا حمفوظني ، ولعل البالء فيه من عيسى هذا فإنه ليس مبعروف    



 )٦٠(  

 

أحاديث ليست بالكثرية عن ابن هليعة والليث وسعيد بن أيب أيوب ، وحيىي بن أيوب وحيوة وغريهم ،                  
أقوال املضعفني له   :  وكذلك نقله عن فضيل بن مرزوق        ٣/١٤٦ه نكرة ا هـ الكامل      ويف بعض حديث  

 .  نقالً عن التهذيب ليس سديداً ١/٣٥دون املوثقني 
وثقه الثوري وابن عيينة وابن معني وأمحـد وابـن         : فقد قال احلافظ ابن حجر يف التهذيب ماخالصته         

  .٣٠٠-٨/٢٩٩ التهذيب وضعفه من ذكرهم الشيخ ناصر انظر.. عدي والعجلي 
 ٦/١٩ولفضيل أحاديث حسان وأرجو أنه البأس به الكامل         : والصواب فيه ماقاله ابن عدي       :  أقول

ثقة ا هـ وقد وثقه الكبار انظـر اجلـامع يف اجلـرح والتعـديل     ) ٤٥٦٢(وقال الذهيب يف الكاشف     
)٣٥٣٢ .( 

 مع اعترافـه    - له   -اد بتوثيق ابن حبان     لقد عاد الشيخ إىل االعتد    : وكقوله عن عبد احلكم بن ذكوان       
ال أعرفه ، فـإذا مل      : بشذوذه يف ذلك كماسبق النقل عنه ، هذا مع قول ابن معني يف ابن ذكوان هذا                 

  .١/٣٧ا هـ ! يعرفه إمام اجلرح والتعديل فأىن البن حبان أن يعرفه ؟
 :يل يف كالمه عدة مالحظات  :  أقول

بن حبان ويعتربه من املتساهلني والصواب بعكس ما يقول ، ألن ابن حبان             أنه اليعتد بتوثيق ا    :  األوىل
  .٤٠-١/٣٦من املتشددين يف اجلرح والتعديل راجع مقدمة اإلحسان 

 :كان عليه أن يرجع إىل ترمجة عبد احلكم هذا  يف التهذيب مثالً  :  الثانية
ال أعرفـه ،    : وضي وقال ابن معني     فقد روى عنه مروان بن معاوية وأبو داود الطيالسي وأبو عمر احل           

هذا أستر ، وذكره ابن     : قلت أليب هو أحب إليك أم عبد احلكم القسملي ؟ فقال            : وقال ابن أيب حامت     
وثقـه البسـيت ا هــ       ) ٣١٣٣( وقال الذهيب يف الكاشف      ٦/١٠٧حبان يف الثقات ا هـ التهذيب       

 .فالصواب أن حديثه حسن
عني وعرفه غريه فهذا أمر طبيعي ، الميكن لإلمام ابن معني وال غـريه أن               إذا مل يعرفه ابن م     :  والثالثة

 . ولو رحت أتتبع أخطاءه يف اجلرح والتعديل ملألت جملداً ضخماً . يعرف كل الرجال 
 ٣٠ و ٢٥ و ٢٣ و ٢٢ و ١/١٧إكثاره من الرد على خمالفيه ووصمهم بكل نقيصة انظر           :  الثانية عشرة 

  .٣٨ و٣٦ و٣٥ و٣٣ و٣١و
 وإن من آثار هذا احلـديث       ٧٧ و ١/٧٦) اختالف اميت رمحة  ( قال يف تعليقه على احلديث املختلق        وقد

السيئة أن كثرياً من املسلمني يقرون بسببه االختالف الشديد الواقع بني املذاهب األربعة وال حيـاولون                
نهم ، بل إن أولئك     أبداً الرجوع ا إىل الكتاب والسنة الصحيحة كما أمرهم بذلك أئمتهم رضى اهللا ع             

لريون مذاهب هؤالء األئمة رضي اهللا عنهم إمنا هي كشرائع متعددة يقولون هذا مع علمهم مبا بينها من              
اختالف وتعارض الميكن التوفيق بينها إال برد بعضها املخالف للدليل ، وقبول البعض اآلخر املوافق له                

اقض وهو وحده دليل على أنه ليس من اهللا عز وجل وهذا  ماال يفعلونه ، وبذلك نسبوا إىل الشريعة التن    



 )٦١(  

 

 ،  النساء) ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً         (لو كانوا يتأملون قوله تعاىل يف حق القرآن         
.. فاآلية صرحية يف أن االختالف ليس من اهللا ، فكيف يصح إذن جعله شريعة متبعة ، ورمحة مرتلـة ؟       

لو كان االختالف رمحة ، لكان االتفاق سخطاً ، وهذا ماال يقوله مسلم             :  ابن حزم    وقد نقل قبله قوله   
  .٥/٦٤، ألنه ليس إال اتفاق أو اختالف ، وليس إال رمحة أو سخط اإلحكام 

 :يف هذا الكالم خلط عجيب ، ال أعتقد أن أحداً من السابقني يقول به ، وسأذكر بعضه  :  أقول
اب اختالف الفقهاء ، وقد ألفت عشرات الكتب فيها قدمياً وحديثاً ككتاب            عدم معرفته بأسب   :  األول

 .رفع املالم عن األئمة األعالم البن تيمية رمحه اهللا 
يستحيل إزالة أسباب اخلالف إزالة تامة ألنه يرجع إىل النصوص نفسها فغالبها ليس قطعـي                :  الثاين

 .الكتاب والسنة الصحيحة ؟ الداللة بل ظين الداللة ، فكيف نرجع اخلالف إىل 
 .أن الفقهاء استنبطوا أحكامهم من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس وليس من فراغ  :  الثالث

لو شاء اهللا تعاىل جلعل نصوص الشريعة كلها قطعية الداللة ال حتتمل أكثر من معىن ، ولكن              :  الرابـع
 مل يشأ ذلك ، فكيف نزيل اخلالف ؟

أنه يوجد يف املسألة الواحدة أكثر من قول واملكلف         : لفقهاء بقوهلم االختالف رمحة     يعين ا  :  اخلامس
يف سعة من أمره طاملا أنه مل يبلغ درجة االجتهاد ، وهذا االختالف موجود منذ عهد الصحابة وسيبقى                  

 .إىل قيام الساعة ولن يستطيع أحد إزالته 
ضي اهللا عنهم إمنا هي كشرائع متعددة ا هـ وعزاه          قوله أم يرون مذاهب هؤالء األئمة ر       :  السادسة

  .١/٢٠٩لفيض القدير 
إن اختالفهم توسعة على الناس جيعل املذاهب كشرائع متعددة بعـث           : قال املناوي رمحه اهللا      :  أقول

 بكلها ، لئال تضيق م األمور من إضافة احلق الذي فرضه اهللا تعاىل علـى اتهـدين دون                   �النيب  
مل يكلفوا ماال طاقة هلم به ، توسعة يف شريعتهم السمحة السهلة ، فاختالف املذاهب نعمـة     غريهم ، و  

كبرية وفضيلة جسيمة خصت ا هذه األمة ، فاملذاهب اليت استنبطها أصحابه فمن بعدهم من أقوالـه                 

ـ  �وأفعاله على تنوعها كشرائع متعددة له ، وقد وعد بوقوع ذلك ، فوقع ، وهو من معجزاته                   ا  أم
 وهناك فرق كبري بني كالم الشيخ ناصر ١/٢٠٩ا هـ  .. االجتهاد يف العقائد فضالل ووبال كما تقرر        

 .وكالم املناوي 
علماً أن الفقهاء يصرحون ويقولون قال أبو حنيفة رأيي يف          ! من قال بأن الشريعة متناقضة ؟      :  السابع

هذه حالل  : سألتهم عن حكم مسألة مثالً      وهكذا غريه ، لذلك يقولون لك إذا        ... هذه املسألة كذا ،     
بل إن اختالف الفقهاء هو اختـالف تنـوع وليــس   ... يف املذهب الشافعي ، وال يقولون من اهللا     

 .اختـالف تضـــاد 
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ما عالقة اآلية القرآنية باختالف الفقهاء وال سيما أا واردة عن القرآن الكرمي وليس علـى                 :  الثامنة
 .؟ غريه كما هو معلوم 

 ، فهذا الثاين غري     كان االتفاق سخطاً  ما قاله ابن حزم غري صحيح ، إذا كان االختالف رمحة             : التاسع
الزم قطعاً وال مراد واالختالف من طبيعة البشر واحلياة والنصوص ، فمن أراد أن يزيله فليغري طبيعـة                  

 وحـده وإذا أردت التفصـيل       البشر واحلياة والنصوص حىت يتسىن له ذلك ، واليقدر على هذا إال اهللا            
يوسـف  / فارجع إىل كتاب الصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املـذموم للـدكتور            

 .القرضاوي 
  .٤٦٥ و٣٩٠تضعيفه لإلمام أيب حنيفة انظر ص  :  الثالثة عشرة

، ومل يذكر احلافظ    وهذا كالم مردود ، فهؤالء األئمة الكبار ال جيوز الوقوع فيهم ، فقد بلغوا القنطرة                
 حرفاً واحداً مما سود به الشـيخ ناصـر          ٤٥٢-١٠/٤٤٩ابن حجر يف ترمجة أيب حنيفة من التهذيب         

 !.كتابه هذا 
 .وباجلملة فهذه السلسلة ال يعتمد عليها لألخطاء الفاحشة اليت وردت فيها 

  :    إرواء الغليل-هـ
ومنهجه فيـه أنـه خيـرج       . حديث ونيف   ) ٢٧٠٠(لتخريج أحاديث شرح إقامة الدليل وفيه حوايل        

وفيه األخطاء السابقة نفسها ، من التشـدد يف اجلـرح           . احلديث من مصادره أحياناً مث يبني رأيه فيه         
 . يف األعم األغلب -ولكن ما صححه فهو دقيق فيه ... والتعديل ، والتناقض 

 :   غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام -و 
حديثاً ومنهجـه فيـه     ) ٤٨٤(يوسف القرضاوي حوايل    / اديث احلالل واحلرام للدكتور   خرج فيه أح  

 :كمنهجه يف اإلرواء وسأذكر أمثلة 
صححه الذهيب واحلاكم ، بل قال عنه حسن فقط ، فإن فيه رجاء بن حيوة قال فيه                 ) ٢(احلديث رقم   

: ويقال  : ات ، الذهيب يف امليزان      يلج ، وقال أبو زرعة البأس به وذكر ه ابن حبان يف الثق            : ابن معني   
 .تكلم فيه ابن قتيبة ا هـ  

، فقد وثقه ابن سعد والعجلي والنسائي ، وابن حبـان           : كان ينبغي عليك الرجوع للتهذيب       :  أقول
ثقة فقيه  ) ١٩٢٠(ولذا فقد قال عنه يف التقريب        . ٢٦٦ و ٣/٢٦٥ومل يذكر أن أحداً ضعفه التهذيب       

  . فاحلديث صحيح، 
-١٠/٢٨٩والصواب أنه غري مدلس بل يرسل انظر التهذيب . وله عن مكحول الدمشقي أنه مدلس وق

 .ا هـ  ... ثقة فقيه كثري اإلرسال مشهور ) ٦٨٧٥( ولذا قال احلافظ ابن حجر يف التقريب ٢٩٣
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وعزاه القرضاوي ألمحد ، فأنكر الشيخ ناصر أن يكـون          ) بعثت باحلنيفية السمحة  ) (٨(واحلديث رقم   
 فلعلـه خطـأ   - كما وقع يف هذا الكتـاب  -أما عزو احلديث إىل اإلمام أمحد :  مسند أمحد فقال   يف

 .ا هـ  ... مطبعي ، فإنه مل يروه أمحد ذا اللفظ ، وال عزاه إليه أحد 
إين مل أبعـث    : ( ضمن حديث ولفظه     ٥/٢٦٦احلديث يف مسند أمحد عن أيب أمامة الباهلي          :  أقول

 .ويف سنده ضعف ...) لنصرانية ، ولكين بعثت باحلنيفية السمحة باليهودية وال با

 ٣٧(وعلقه البخاري تغليق    ) احلنيفية السمحة  : �أي األديان أحب إىل اهللا؟ فقال       (وقال عن حديث    
من طريق حممد بن إسحاق عن داود بن احلصني عن عكرمـة            ) ٢٨٧(ووصله يف األدب املفرد     ) ٣٨و

 .ا هـ  .. إسناده حسن  : ١/٨٧:  الفتح عن ابن عباس وقال احلافظ يف
ثقـة  : وهو القائل يف ترمجة داود بن احلصني من التقريب         : كذا قال   : مث عقب على احلافظ ابن حجر       

 " . صدوق ، يدلس : وهذا منها وقال يف ترمجة حممد بن إسحاق " إال يف عكرمة 
... وهو قد رواه معنعناً عند أمحد والبخاري أنه الحيتج حبديثه ) عن(واملعلوم أن املدلس إذا روى بصيغة   

  .٢٢ و١/٢١اهـ ... وقد تتبعت طرقه إليه عند غريمها ويف كلها مل يصرح بالتحديث 
 :يف هذا الكالم مغالطات كثرية أمهها  :  أقول

أن الصواب يف رواية داود بن احلصني عن عكرمة أا مقبولة وليس كما قـال احلـافظ يف                   :  األوىل
واجلامع يف  ) ١٣١١( وديوان الضعفاء    ٣/٩٢٠٩٣ والكامل   ١٨٢-٣/١٨١ب ، راجع التهذيب     التقري

 .، ومن ضعفه عن عكرمة مل يأت حبجة واضحة ) ١١٥٠(اجلرح والتعديل 
مدلس ، دون أن يرجع إىل األصول والصواب أنه ثقة مطلقـاً دون             : قوله عن ابن اسحاق      :  والثانية

 مل يعاصره ، والطبقة األوىل من علماء اجلرح والتعديل ممن عاصـره مل      تدليس ، ألن من امه بالتدليس     
 والكامل  ٤٦-٩/٣٨يتهموه بذلك ، وال اليت تليها ، فأنى عرف من بعدهم أنه مدلس راجع التهذيب                

واجلامع يف اجلرح والتعديل    ) ٣٥٨٩(وديوان الضعفاء   ) ٤٧٨٩( والكاشف   ١١٢-٦/١٠٢البن عدي   
 ) .٣٧٨٨(رقم 

عن معمـر عـن     ) ٢٠٥٧٤(  فاته أن له طريقاً آخر مرسل عند عبد الرزاق يف مصنفه برقم                :الثالث
 .الزهري عن عمر بن عبد العزيز مرسالً وإسناده صحيح ، فأين هذا التحقيق العلمي ؟ 

وحسـنه ،   ) ٨٨١(والصحيحة  ) ١٦٠(أنه قد ذكر احلديث يف صحيح اجلامع الصغري برقم           :  والرابع
 .وهذا تناقض صريح 

ليس بـالقوي   : قال أبو زرعة    :  أورده الذهيب يف الضعفاء وقال       ٢٧وقوله عن حجاج بن فرافصة ص       
 .اهـ 
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ال يعتمد على كتاب املغىن يف الضعفاء واملتروكني لوحده وجيب مقارنته مع األصول ، ولـو                 :  أقول
 شيخ صـاحل متعبـد ،       ال بأس به ، وقال أبو حامت      : راجعنا التهذيب لوجدنا أنه قد قال عنه ابن معني          

فلـم هـذا     . ٢/٢٠٤اهـ التهـذيب    .. وذكره ابن حبان يف الثقات ، وقال أبوزرعة ليس بالقوي           
 .االعتماد على املختصرات دون الرجوع لألمهات ؟ 

فضيل بن مرزوق خمتلف فيه مث حسن حديثه ، وهو يف صحيح مسلم وغريه               :  ٢٨ و ٢٧وقوله يف ص    
واجلامع يف اجلرح والتعـديل     ) ٤٥٦٢( والكاشف   ٦/١٩والكامل   ٣٠٠-٨/٢٩٩ولو رجع للتهذيب    

وهب أنه وقع يف بعض األخطاء ، فما رواه له مسلم قـد بلـغ               . لوجد أن الصواب أنه ثقة      ) ٢٥٣٢(
القنطرة فهو مما مل خيطىء فيه ، فكيف حتسن حديثه فقط ؟ هل سبق إىل حتسينه أحد ؟ ، والذهيب نفسه                     

 .ثقة ) ٤٥٦٢(قال عنه يف الكاشف 
  .٣٠ضعيف كما يف التقريب ص : وقال عن حبان بن على العرتي 

 وقـال   ٤٢٩-٢/٤٢٧ والكامل   ١٧٤-٢/١٧٣الصواب أنه صدوق له أفراد راجع التهذيب         :  أقول
 .فقيه صاحل احلديث ا هـ ) ٩٠٧(الذهيب يف الكاشف 

 :جر يف تصحيحه قال  يف ترمجة شريك بن عبد اهللا التخعي راداً على احلافظ ابن ح٨٢وقال يف ص 
لـه أغـاليط ،   : مازال خملطاً ، وقال أبو حامت : قال القطان : وشريك أورده الذهيب يف الضعفاء وقال      

صـدوق خيطيء كثرياً تغيـــر حفظـه   :  وقال الدارقطين ليس بالقوي ، وقال احلافظ يف التقريب      
 .منذويل القضاء بالكوفة ا هـ 

والصواب أنه ثقة وال سـيما  !  الكتب األصول واكتفى باملختصرات ؟ملاذا مل يرجع الشيخ إىل   :  أقول
 .يف روايته عن الكوفيني وهذا منها 

سيء احلفظ ، وقـال  : أحد األعالم ، وثقه ابن معني ، وقال غريه ) : ٢٢٩٨(قال الذهيب يف الكاشف     
 هــ وانظـر     ليس بــه بــأس ، هو أعلم حبديث الكوفيني من الثوري قاله ابن املبـارك ا              : س  

  ٣٣٧-٤/٣٣٣التهذيـــب 
  .٢٣-٣/٦والكامل البن عدي 

   :  صحيح أيب داود ، وصحيح الترمذي ، وصحيح النسائي ، وصحيح ابن ماجه -ز 
وتشـدده  . ذكر يف كل واحد منها ما صح وحسن عنده ، وفصل الضعيف والواهي يف كتب أخرى                 

 كان ال خيلو من مالحظـات ، كالتنـاقض يف           فيها واضح ، فما صححه ، ميكن االعتماد عليه ، وإن          
وأما ما ضعفه فال يقبل منه حىت يوافقه أهـل          .. التصحيح والتضعيف ، واخللو من التخريج يف الغالب         

 .العلم 
 : التاج اجلامع األصول للشيخ منصور على ناصيف  -٥٣
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لى األبـواب ، وقـام      حديثاً انتقاها من الكتب الستة ومسند أمحد ورتبه ع        ) ٥٨٠٠(أورد فيه حوايل    
بشرح غريبه وما يستنبط منه من أحكام بشكل موجز ، وأشار لتخريج بعض األحاديث ولكن خترجيه                

 .لألحاديث غري دقيق ، وخاٍل من التحقيق العلمي فالكتاب حباجة لتخريٍج كامٍل ألحاديثه كلها 
  :  الكرت الثمني -٥٤

 :تأليف عبد اهللا بن حممد الصديق احلسين 
حديث ونيف  ) ٤٦٠٠(ختصار لكتاب اجلامع الصغري للسيوطي ، مع بعض الزيادات وفيه حوايل            وهو ا 

وهو بشكل عام قد وفّى بشرطه      ) الصحيحة واحلسنة (وقد اشترط فيه أال يذكر إال األحاديث املقبولة         . 
 :إال أنه يؤخذ عليه مايلي . 
 ١٩ و ١٨ و ٧ و ٦ و ٥(ديث رقـم      حذفه ألحاديث صحيحة أو حسنة من اجلامع الصغري كاألحا          -أ  
 ..)٢٨ و٢٣ و٢٢و

 ) .٩٢(  تساهله يف أحاديث الفضائل اليت رويت يف أهل البيت كاحلديث رقم -ب
) ٤٤٧(و) ٢٩٦(و) ١٧٣(  تصحيحه أو حتسينه ألحاديث ال ترتقي لذلك مثل األحاديث رقـم              -ج
 ) .١٢١٥(و) ٦٩٥(و) ٥٧٦(و) ٥٣١(و) ٤٦٩(و
 )١٦١٨(و) ٥٣١(ليقاته على قلتها انظر احلديث رقم   الغلو والشطط يف بعض تع-د 

  خلوه من التخريج كأصله ، ومن الناسخ واملنسوخ وسبب ورود احلديث ، لذا فهـو حباجـة                   -هـ
 .لتخريج وحتقيق لكامل أحاديثه 

 :عواد بشار معروف / املسند اجلامع تأليف الدكتور -٥٥
دة يف صحيح البخـاري ومسـلم وسـنن أيب داود           مجع فيه األحاديث املرفوعة ، واملوصولة ، املوجو       

والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ اإلمام مالك ، وبعض السنن الكربى للنسائي ومسند اإلمام أمحد               
، وسنن الدارمي ، وصحيح بن خزمية ومسندي احلميدي وعبد بن محيد وحذف منها املكرر واملرسل                

 .واملوقوف 
وذكر أحاديث كل صحايب تبعاً لذلك ، ورتبها حسب موضـوعاا ،            وقد رتبه على أمساء الصحابة ،       

اخل وهو يذكر نص احلديث مشكوالً ، ويذكر بعده من أخرجه مـن هـؤالء               ... العقيدة ، العبادات    
 .بأسانيدهم كلها 

وقد بلغت أحاديثه أكثر من سبعة عشر ألف حديث وقد طبع يف عشرين جملداً ، طبعة أنيقـة مرقمـة                    
ومع جاللته فـال    . عمل قيم جداً ، والسيما يف ضبط أمساء الرواة ، وضبط األحاديث             مشكولة وهو   

 :خيلو من مالحظات أمهها 
 عسـراً ،  - إذا كان صاحبه من املكثرين -  ترتيبه على أمساء الصحابة جيعل الوقوف على احلديث  -أ  

 .ألنه اليوجد له فهرس الفبائي 
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عتربة مثل صحيح ابن حبان ، ومعاجم الطرباين الثالث ، وكتـب              إمهاله لكثري من كتب السنة امل       -ب
اإلمام البيهقي كالسنن الكربى ودالئل النبوة ، والشعب ، واملعرفـة ، واآلداب ، والبعـث واألمسـاء         
والصفات ، والزهد ، وصحيح أيب عوانة ، ومنتقى ابن اجلارود ، والزهد البن املبارك ، والتمهيد البن                  

 .مما فوت عليه كثرياً من األحاديث ... تذكار له ومستدرك احلاكم وغريها عبدالرب ، واالس
  عدم بيانه احلكم على احلديث ، وأحاديث الكتاب غالبها مقبول لكن منها الضـعيف والـواهي                -ج

 .واملوضوع أحياناً 
رض   عدم شرح ما يصعب من مفردات األحاديث ، وعدم ذكره الناسخ من املنسوخ ، ودرء التعا                 -د  

 .الظاهري بني بعض النصوص ، وعدم توضيح بعض اإلشكاالت على بعض األحاديث 
 الحيتاج إليها إال املتخصصون بالسنة الذين يريـدون         - على أمهيتها    -  كما أن أسانيده املطولة       -هـ

 .على األقل % ٥٥دراسة أسانيد حديث معني ، وهي آخذة من حجم الكتاب حوايل 
 :جامع األحاديث  -٥٦
 :ع وترتيب عباس أمحد صقر وأمحد عبد اجلواد مج

قسم األقـوال ،    : وهو عبارة عن اجلامع الكبري للسيوطي وما استدرك عليه املناوي ويقسم إىل قسمني              
 . وقسم األفعال 

وقسم األقوال طبع يف تسع جملدات ضخمة ، وهو مرقم ومضبوط ومرتب على األحرف اهلجائية تقريباً            
مع الصغري والزيادة عليه ، مث يتبعها بأحاديث اإلكمال من اجلامع الكبري ، وعـدد               ، يبدأ بأحاديث اجلا   

 .حديث ) ٣٤٥٠٠(أحاديث قسم األقوال حوايل 
 .وأما قسم األفعال فمرتب على املسانيد 

وقد غدا هذا الكتاب أمشل وأوسع كتـاب     . وكال منا على قسم األقوال فقط ، إذ هو موضوع كتابنا            
ن واإلمام السيوطي يذكر نص احلديث ، مث يذكر بالرموز من خرجه مـن احملـدثني ،                 يف السنة إىل اآل   

وغالباً ما يأيت بلفظ احلديث ، وأحياناً مبعناه أو ينتقي أشهر رواية للحديث ، ويترك الروايـات غـري                   
 يف  فغالباً يذكره ... املشهورة لإلختصار للحديث نفسه واحلديث الذي يشتمل على قول وفعل أو قصة             

قسم األفعال ، والكتاب حيتوي على الصحيح واحلسن والضعيف ، واملنكر والواهي ، واملوضوع أحياناً               
. 

 :أما مالحظاتنا عليه فكثرية 
 .وجود أخطاء كثرية يف نص األحاديث ، أو يف ضبطها أحياناً  :  األوىل
 .خلّوه من التحقيق العلمي  :  الثانية
 . يف رموز احلديث وجود أخطاء كثرية :  الثالثة
 .وجود أخطاء كثرية يف ضبط اسم راوي احلديث  :  الرابعة



 )٦٧(  

 

 .عدم ختريج أحاديثه  :  اخلامسة
التكرار يف عديد من األحاديث ، فقد يذكر احلديث يف اجلامع الصغري وزياداته ، مث يعـود    :  السادسة

 .فيذكره يف اإلكمال بنصه 
 ...ائياً عدم الدقة يف ترتيبه آلفب :  السابعة

 .العزو ملصدر بعيد وهو يف مصدر قريب وهو كثري جداً  :  الثامنـة
 :) ١( هـ) ٣٧٥(سنن اإلمام الدارقطين ت  - ٥٧

وهو مرتب على األبواب ، ويف أحاديث األحكام وقد قام اإلمام الدارقطين ببيان احلكم علـى معظـم       
  أربعة أجزاء وعليها حاشية قيمة لعبد العظيم       أحاديثه وهو من املعتدلني يف اجلرح والتعديل وله طبعة يف         

 .والكتاب حباجة لضبط وختريج لكامل أحاديثه . اآلبادي 
  :هـ) ٥١٦(ت : شرح السنة للبغوي  -٥٨

حديثاً ، مع ذكر اآليـات  ) ٤٤٢٢: (وهو كتاب ذكر فيه البغوي األحاديث املقبولة عنده وفيه حوايل        
، وفيه شرح نفيس ، وله طبعة حمققة خمرجة األحاديث بشـكل            اليت تناسبها وهو مرتب على األبواب       

دقيق ، وعليها تعليقات قيمة ط املكتب اإلسالمي وال خيلو هذا التخريج من تشدد كالذي ذكرناه عن                 
 وأعله بتـدليس احلسـن البصـري ،         ١/١٥٩...) مامن مولود   (صحيح ابن حبان كتضعيفه حلديث      

  .٢/٢٥٣ صحيح عند حم والصواب أنه غري مدلس وله طريق آخر
 وضـعفه بنعـيم بـن محـاد        ١/٢١٣) اليؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعاً ملا جئت به        : (وحديث  

 .والصواب أنه حسن وليس هذا مما أنكر على نعيم بن محاد 
 .ضعفه والصواب أنه حسن لغريه ) ١١٠(واحلديث رقم 
 وطربي  ١/١٦٧ ومشكل   ٢٦٩ و ١/٢٣٣ضعفه والصواب أنه حسن انظر حم       ) ١١٧(واحلديث رقم   

  .١/١٦٣ وامع ١/٢٧
 والصواب أنه حسن لوجود متابعة لروح بن جناح وهـو           ١/٢٧٨وضعفه  ..  فقيه واحد   : وحديث  

  لذا جيب إعادة النظر فيما ضعفه ١/٢٦مروان ابن جناح عند ابن عبد الرب جامع بيان العلم 
  :) هـ٤٥٦: ت (احمللَّي البن حزم الظاهري  -٥٩
أورد يف كتابه هذا أحاديث كثرية مرفوعة وموقوفة ومقطوعة بسنده املتصل ، وهو من املتشددين               وقد  

 .يف اجلرح والتعديل ، وما صححه فهو حجة ، ومل حيتج بكتابه هذا إال بالصحيح واحلسن 
لثقـات  وليعلم من قرأ كتابنا هذا ، أننا ال حنتج إال خبرب صحيح من رواية ا              : وقال يف مقدمة كتابه هذا      

  .١/٢مسند ، وال خالفنا إال خرباً ضعيفاً ، فبينا ضعفه ، أو منسوخاً فأوضحنا نسخه ا هـ 
  )١(وأما ماضعفه فيه فيتوقف فيه حىت يوافقه غريه على ذلك 



 )٦٨(  

 

  : مع املشكاة: مصابيح السنة للبغوي   -٦٠
صحاح ما كان يف    صحاح وحسان ، وال   : ذكر فيها حوايل أربعة آالف حديث ، وقسمها إىل قسمني           

الصحيحني أو أحدمها ، واحلسان ما كان يف كتب السنن ، وما كان فيها من ضعيف أو غريب نبـه                     
 ، وحـذف    ١/٢عليه ، مع حذفه ملا كان منكراً أو موضوعاً ، حسب ماذكر يف مقدمة كتابه هـذا                  

ولنا عليـه بعـض      . أسانيدها وخمرجيها ، ورتبه على األبواب الفقهية ، وقد وفّى بشرطه إىل حد ما             
 :املالحظات 

 .هذا التقسيم مل يسبق إليه ، ومل يوافقه عليه أهل العلم  :  األوىل
وقد قام بتخريج أحاديثه وإضافة أحاديث      ... إمهاله ختريج احلديث مما يقلل من قيمته العلمية          :  الثانية

ة قام ا الشيخ ناصـر الـدين        آخر له اخلطيب التربيزي بكتابه مشكاة املصابيح ، وقد طبع طبعة حمقق           
 . األلباين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 ٤٠٩ و٤٠٧ و ٢٧٢-٢٦٨ و ٢٦٥ و ٢٦٣-٢٦٢انظر معجم فقه ابن حزم املقدمة وقواعد يف علوم احلـديث            )  ٢        (٧٨-٧٧نظر األجوبة الفاضلة ص     ا)  ١(
 ٤٢٦و
 

 :ولنا عليه بعض املالحظات 
 .عدم خترجيه جلميع أحاديث الكتاب ، وإمنا خرج بعضها بشكل خمتصر جداً  :  األوىل
 :تخريج حبيث ضعف ماال يستحق التضعيف التشدد يف ال :  الثانية

 .ضعفه والصواب أنه صحيح ) ٥٨(مثل احلديث رقم 
 .ضعفه والصواب أنه حسن لغريه ) ٥٩(واحلديث رقم 
 .ضعفه والصواب أنه حسن ) ٧٤(واحلديث رقم 
اعتربه مضطرباً والصواب أنه صحيح ألن أبا خزامة صحايب له حديث واحـد يف              ) ٩٧(واحلديث رقم   

  .٢/٤١٧التقريب  ... الرقي
 .ضعفه وهو حسن لغريه ) ١٠٥(واحلديث رقم 
 .ضعفه والصواب أنه حسن ) ١٠٨(واحلديث رقم 
 .ضعفه والصواب أن حسن ) ١٣٤(واحلديث رقم 
 .ضعفه والصواب أن حسن لغريه) ١٣٥(واحلديث رقم 
 .ضعفه والصواب أنه حسن ) ١٦٧(واحلديث رقم 

 .اليت أشرنا إليها يف كتبه األخرى فيه األخطاء نفسها  :  لثالثةا



 )٦٩(  

 

 .والكتاب حباجة لتحقيق وختريج كامل ألحاديثه من جديد ومن غري غلو وال شطط 
 :الصحيح واحلسن : موسوعة احلديث النبوي الشريف  -٦١

  :تأليف ندمي مرعشلي وأسامة مرعشلي
األول ، مث يذكر حتته نصـه  صدر منها الد األول ، وهي مرتبة على أطراف احلديث ، إذ يذكر طرفه  

 كامالً
حديث مث شرح مفصـل لغريـب      ) ٧٠٠(وعدد أطراف أحاديث هذا الد      . مع الروايات املشاة له     

احلديث من كتب الغريب وشروح السنة مث ختريج احلديث من مصادره ، مث نقل ما قـالوه يف احلكـم     
 .عليه 

 :وأما املالحظات على هذه املوسوعة فكثرية منها 
 .  أن املؤلفني ليسا خمتصني باحلديث ، بل يف الفهارس -أ 

حسب ماذهب إليه الشيخ ناصر الدين األلباين ليس دقيقاً كما بينا           ) صحيح وحسن (  هذا التقسيم     -ب
 .من قبل 

 .  النقل عن السابقني دون حتقيق علمي -ج
 .  عدم معرفتهما بعلم اجلرح والتعديل -د 

 .قني دون تثبت   نقلهما ألخطاء الساب-هـ
 !     التناقض حيث يذكران عن عامل تصحيحه حديثه وعن عامل آخر تضعيفه فأيهما الصواب ؟-و 
 .  عدم إشراف أحد من علماء احلديث عليها-ز 

 ) :٢٥٥: ت (سنن الدارمي   -٦٢
 وهو مرتب على األبواب الفقهية ، وهو كالسنن األربعة فيه الصحيح واحلسن والضعيف واملرسـل ،               
وهو أمثل من سنن ابن ماجه والحيتوي على أحاديث منكرة وال شاذة ، وفيه أكثر مـن ثالثـة آالف                    

 .حديث 
وله طبعات متعددة بعضها خمرجة بشكل ال بأس به وهو حباجة لتخريج كامل ألحاديثه مـع شـرح                  

  )١(غريبها من جديد 
 
 
 
 
 



 )٧٠(  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
     ٤١٢-٤١٠انظر احلديث النبوي ص )  ١(

 :والتعديل املعتربة وهي دراسة موجزة عن أهم كتب اجلرح : ثالثاً 
 
 :هـ ) ٢٣٠(ت : طبقات ابن سعد  - ١

وكتابه هذا تضمن السرية النبوية مث أهل بدر مث من أسلم بعدهم ، مث التابعني ، مث أتباعهم ، يف كل من                      
وقد ذكر يف كتابه رأيه يف كـل        . احلجاز والشام ومصر والعراق وهو كتاب قيم جداً من هذه الناحية            

 .وتعديالً راٍو جرحاً 
 :  أمثلة )١ (١٨٣-٩/١٨٢  وهو ممن حيتج به يف ذلك انظر التهذيب -

روى عن عمر بن اخلطاب وواله قضاء       .. سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم          : قال يف ترمجة    
  .٦/١٨٢) ٢٠٢٤(وكان ثقة قليل احلديث رمحه اهللا .. الكوفة 



 )٧١(  

 

بن اخلطاب ، وكان خازنه روى عن عمر ونزل الكوفـة ،            وقوله يف ترمجة يسار بن منري ، موىل عمر          
  .٦/١٨٢) ٢٠٢٨(روى عنه الكوفيون وكان ثقة قليل احلديث 

... عفيف بن معدي كـرب روى عـن عمـر           :   وأحياناً يذكر الراوي وال يذكر رأيه فيه كقوله           -
 ) .٢٠٣٠(وحصني بن حدير روى عن عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه ) ٢٠٢٩(
 :ان شديداً على أهل الرأي   وك-

وعاد فذكر ذلـك يف     !! وكان ضعيفاً يف احلديث ا هـ       ) ٢٦٣١: (قال يف ترمجة أيب حنيفة رمحه اهللا        
 .هذا ومثله مرفوض ) ! ٣٤٥٣(

وقد ذكر ضمن التراجم أحاديث كثرية وفيها الصحيح واحلسن والضعيف والواهي وغالبـها مقبـول               
يق حممد عبد القادر عطا والكتاب حباجة لضبط وختريج ألحاديثه ،           ولكتابه طبعات متعددة أمهها بتحق    

 ..ومقارنة لرجاله  مع غريهم 
 :هـ ) ٢٣٣(التاريخ والعلل لإلمام حيىي بن معني ت  -٢

 ) .٧٦٥١(التقريب ... وهو ثقة حافظ مشهور إمام اجلرح والتعديل 
ا خلق اهللا تعاىل أحـداً كـان أعـرف         م: كان ابن معني أعلمنا بالرجال ، وقال العجلي         :  قال أمحد   

باحلديث من حيىي بن معني، ولقد كان جيتمع مع أمحد وابن املديين ونظرائهم ، فكان هو الذي ينتخب                  
هـذا  : هلم األحاديث ال يتقدمه منهم أحد ، ولقد كان يؤتى باألحاديث قد خلطت وتلبست فيقول                

 وكتابه عبارة عن أسئلة     ٢٨٨-١١/٢٨١يب  احلديث كذا ، وهذا كذا ، فيكون كما قال ا هـ التهذ           
من طالبه كعباس الدوري وغريه عن رجال احلديث ، فيقول هلم رأيه فيهم ، ولكن كثرت الروايـات                  
املختلفة يف الراوي الواحد عنه ، فقد يقول عن الراوي ثقة يف رواية ، ويف أخرى ال بأس به ، ويف ثالثة                      

 .ضعيف 
: اهيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهري يف رواية عثمان بن سعيد قال          كقوله يف إبراهيم بن سعد بن إبر      

 ويف روايـة . كالمها ثقة   : سألت حيىي عن إبراهيم بن سعد ، أحب إليك يف الزهري ، أم ليث ؟ فقال                 

 .إبراهيم بن سعد ؟ قال ليس به بأس ا هـ : قيل ليحىي : قال : عباس 
إبراهيم بن سعد ثقةٌ حجـة أ       :  مسعت حيىي بن معني يقول       :ويف رواية أمحد بن سعد بن أيب مرمي قال          

ــر   ـــ انظــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ

 ٤٣٤ و٤٢١ و٤١٩ و٤١٥ و٣٩٧ و٣٩٦ و٣٩٠ و٢٦٤وانظر قواعد يف علوم احلديث )  ١ (

البأس بـه ويف روايـة      :  وقوله يف أمحد بن إبراهيم بن خالد أبو علي املوصلي            ٢٤٧-١/٢٤٦الكامل  
  .١/٩التهذيب .. ثقة صدوق : أخرى 



 )٧٢(  

 

فاً ذا بال وال سيما وأن اإلمام حيـىي كـان مـن             هذه عبارات كلها يف التوثيق فال تثري خال        :  أقول
ولكن املشكلة تكمـن يف اآلراء املختلفـة        . املتشددين يف التعديل فإذا وثق رجالً فعض عليه بالنواجذ          

 .الصادرة عنه يف رجٍل واحد واليت توثقه وتضعفه بآن واحد 
 .ن الغنوي بشيء ما مسعت حيىي وال عبد الرمحن حيدثان عن أيب هارو: كقول ابن املثىن 

.. أبوهارون الغنوي ثقة    : مسعت حيىي بن معني يقول      : ويف رواية أخرى قال عبد اهللا بن أمحد الدورقي          
 ٢١٠ و١/٢٠٩الكامل 

واإلمام حيىي متشدد يف اجلرح ، فال بد من مقارنة كالمه عن الراوي مع كالم غريه من علماء اجلـرح                    
كان حيىي   : - الفالس   - يزيد اخلوزي املكي قال عمرو بن علي         والتعديل وانظر إىل قوله يف إبراهيم بن      

ليس بشيء ، ويف ثالثة ليس      : وعبد الرمحن حيدثان عن إبراهيم بن يزيد ويف رواية أخرى قال حيىي عنه              
قد روى سفيان الثوري عن     : قال  : بثقة ، ويف رابعة ضعيف ، ويف خامسة ليس به بأس ، ويف سادسة               

 ! فأي واحدة من هذه العبارات هي الصواب ؟ ١/٢٢٦ الكامل البن عدي ...إبراهيم اخلوزي 
يظهر يل أن سبب اختالف الروايات عن حيىي إما أن بعضها غري صحيح ، أو أنه قد ضـعفه                    :  أقول

، ويف هذه احلـال     .. حبديث معني أو بشيخ معني ، أو ضعفه عندما قارنه مبن هو أوثق منه وحنو ذلك                 
 يف أقوال أئمة اجلرح والتعديل فيه ونقارا بأقوال اإلمام حيىي حىت نصل إىل الـرأي                جيب علينا أن ننظر   

 .الراجح يف حكمنا على هذا الراوي 
  وقد يقول أحياناً عن الراوي ليس بشيء وهو يعين أنه قليل الرواية كما ذكر اللكنـوي يف الرفـع                     -

 .والتكميل 
 عن اإلمام حيىي يف الراوي الواحد ومقارنتها مبا قال غريه ،            ال بد من مجع الروايات املختلفة      :  لذا أقول 

 .لنصل إىل الرأي الراجح يف الراوي املختلف فيه 
  :هـ) ٢٤١(العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين  - ٣

م من  خرجت من بغداد وما خلفت ا أفقه وال أزهد وال أورع وال أعل            : قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا      
 .أمحد بن حنبل ا هـ 

 ليس يف أصحابنا أحفظ منه ا هـ: وقال ابن املديين 
 أمحد إمام الدنيا ا هـ:  وقال قتيبة 

كان حافظاً متقناً فقيهاً مالزماً للورع اخلفي ، مواظباً على العبـادة            :  وقال ابن حبان يف الثقات عنه       

 احملنة ، وبذل نفسه هللا حىت ضـرب بالسـياط     وذاك أنه ثبت يف   �الدائمة ، أغاث اهللا به أمة حممد        
-١/٧٢للقتل فعصمه اهللا تعاىل عن الكفر ، وجعله علَماً يقتدى به ، وملجأ إليه ا هـ راجع التهذيب                   

٧٦. 



 )٧٣(  

 

 .روى أوالد اإلمام أمحد وبعض تالميذه قوله يف الرجال  :  أقول بعد هذا
مة اجلرح والتعديل تطبيقاً ملا يقوله يف الراوي ، من   وهو إمام معتدل يف اجلرح والتعديل ، بل هو أكثر أئ          

 .خالل روايته له يف مسنده العظيم 
 :وهناك رواة اختلف قول اإلمام أمحد فيهم 

حديثه حـديث   : ضعيف احلديث ، ويف رواية أخرى       : كقوله يف إمساعيل بن زكريا أبوزياد اخللقاين        
 مقـــارب 

  .٣١٨ و١/٣١٧الكامل 
 . عنه يف مسنده فالصواب أنه مقبول الرواية إذا روى :  أقول

  وقد يوثق الراوي ويترك الرواية عنه لسبب خارجي كقوله يف أمحد بن إسحاق بن زيد احلضـرمي                   -
كان عندي إن شاء اهللا صدوقاً ، ولكين تركته من أجل ابن أكثم دخل له يف شيء                 :  قال  ... البصري  

  .١/١٤ راجع التهذيب مل يكن به بأس: ، وقال املرزوي عن أمحد 
 - إن صح عنه ذلك -ال أروي عنه ، وقد روى عنه كثرياً فالصواب أنه :   وقد يرد عنه قوله يف راٍو         -

 .أنه يقصد رواية معينة ال أكثر 
 والصواب أنـه مل     ٩/٣٠٣كما روي عنه أنه ترك حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى كما يف التهذيب                

 .يتركه وقد روى عنه فأكثر 
  وقد يضعف راوياً مث يروي عنه كقوله يف أحاديث دراج أيب السمح عن أيب اهليثم فيهـا ضـعف                     -

 . وقد روى عنه كل أحاديثه ، والصواب أنه عنده مقبول الرواية عن أيب اهليثم ٣/١١٢الكامل 
ومقارنة ذلك لذا ينبغي مجع أقوال اإلمام أمحد يف الراوي الواحد والنظر هل روى عنه يف مسنده أم ال ؟ 

 .بأقوال علماء اجلرح والتعديل إذا اختلفت أقواله 
  ) :٢٥٦(التاريخ الكبري للبخاري ت  - ٤

وهو أمري املؤمنني يف احلديث وجبل احلفظ ، وكان أعلم أهل عصره باحلديث صحيحه وضعيفه وبالعلل        
  .٥٥-٩/٤٧راجع التهذيب ... والرجال 

 .من عشرة آالف ترمجة لرواة احلديث ، وله ترتيب خاص وكتابه هذا كتاب ضخم ، ضم فيه أكثر 
سكتوا عنه ، فيه نظر ، منكر       : (  والرواة الذين ذكرهم ، منهم من بني رأيه فيه بعبارة لطيفة كقوله               -

 ..) .احلديــث
  ومنهم من سكت عنه ، وهو من املعتدلني يف اجلرح والتعديل والراجح عندي أن من تـرجم لـه                     -

، إذ لو كان يعلم فيه جرحاً لذكره ، وسواء يف ذلـك روى عنـه                ) ١( ثقة أو صدوق     وسكت عليه أنه  
واحد أو أكثر ويلحق بذلك رواية بعض األئمة عن راو وسكوم عن جرحه توثيق له مثل اإلمام مالك                  
وشعبة وحيىي بن سعيد وعبد الرمحن بن مهدي وأمحد بن حنبل وحممد بن سريين وإبـراهيم النخعـي                  



 )٧٤(  

 

املسيب وحيىي بن معني وحيىي بن أيب كثري وسفيان بن عيينة وأبو حنيفة والشافعي والنسائي               وسعيد بن   
ومسلم وأبو داود وبقي بن خملد وحريز بن عثمان وشيوخ الطرباين الذين مل يضعفوا يف امليزان وغريهم                 

)١. ( 

 .أمثلة مقارنة مما سكت عنه 
 ثقة ) ٣٢٢٠(التقريب  قال عنه يف) ١٠٢(عبداهللا بن باباه رقم 

 صدوق) ٣٢٣٢(قال عنه يف التقريب ) ١٠٤(وعبد اهللا بن بشر اخلثعمي 
 خمتلف فيه) ٣٢٣١(وعبد اهللا بن بشر عن الزهري قال عنه يف التقريب 

 ..ال بأس به : وذكر أن أبا زرعة والنسائي قاال فيه 
ني ، واضطرب فيه كـالم ابـن     وثقه ابن مع  ) ٣٢٢٢(قال عنه يف التقريب     ) ١٠٧(وعبد اهللا بن حبري اليماين      

 حبــــــان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 ٢٢٧-٢١٦انظر قواعد يف علوم احلديث ص )  ٢                              (٢٢٣  قواعد يف علوم احلديث انظر)  ١(

 ثقة ) ٣٢٢٣(قال عنه يف التقريب ) ١٠٨(وعبد اهللا بن بدر 
 .ثقة وهؤالء كلهم قد سكت عنهم البخاري ) ٣٢٢٧(وعبد اهللا بن بريدة قال عنه يف التقريب 

هلم ، منهم من روى عنه مجاعة ، ومنهم من ذكر له راٍو واحد ،ومثـل هـذا                    والرواة الذين ترجم      -
 .األخري كثري 

) ٩٧(و) ٩٣(و) ٩٢(و) ٨٨(و) ٨٧(و) ٨٥(  انظر القسم األول من اجلزء الثالث األرقام التاليـة            -
 ) .١٠٧(و) ١٠٦(و) ٩٩(و
ثه ، وهذا يعين تضـعيفه      ال يصح حدي  :   وقسم ذكرهم وذكر هلم رواية معينة عن راٍو معني مث قال              -

 .هلذه الرواية فقط وليس التعميم 
 .عبد اهللا بن إنسان عن عروة بن الزبري عن أبيه روى عنه ابنه حممد ، مل يصح حديثه ) ٩١ :  (أمثلة

 وال يتابع عليه ...  يف القرعة �عبد اهللا بن خليل احلضرمي عن زيد بن أرقم عن النيب ) ٢١٦(ورقم 
منكر احلديث  ... عبد الصمد ثنا عبد اهللا ثنا حممد بن املنكدر          :  بن ذكوان قال     عبد اهللا ) ٢٣١(ورقم  

 .يف األذان 
. وعبد الرمحن ، وال يصح حديث عبد الرمحن ... مسع منه ... عبد اهللا بن زيد بن أسلم      ) ٢٦٤(ورقم  

  . فيجب اإلنتباه أثناء نقل رأي اإلمام البخاري لراٍو ، فقد يكون النقل عنه حمرفاً
وقوله يف األعم األغلب عن راٍو فيه نظر أو سكتوا عنه يعين به اجلرح الشديد وغالبه وافقه عليه غريه ،                    

 :وبعضه مما خالفه غريه والصواب مع غريه أمثلة 



 )٧٥(  

 

متام بن جنيح وراشد بن داود الصنعاين وثعلبة بن زيد احلماين وجعدة املخزومي ومجيع بن عمري وحبيب                 
خريت وسليمان بن داود اخلوالين وطالب بن حبيب املدين األنصاري وصعصـعة      بن سامل وحريث بن     

بن ناجية وعبد الرمحن بن سلمان الرعيين وغريهم فقد قال فيهم ما ذكرناه ، ووثقهم غريه ، والصواب                  
معهم فتنبه  ومن قال فيه منكر احلديث ، يعين الحتل الرواية عنه ، أي متهم بالكذب وهذا مـن أدبـه     

  .)١( اهللا رمحه
وقد ذكر أثناء التراجم عدداً كبرياً من األحاديث بصيغة اجلزم ، وأكثرها مسنده ، وسكت على كـثري                

 منها
) ٢٢(و) ٢١(و) ٢٠(و) ١٩(و) ١٨(و) ١٧(و) ١٦(و) ١١(و) ٩(و) ٥(و) ٤(و) ٣(انظر األرقـام    

ن إذ لو كان فيهـا      والصواب عندي أا مقبولة تدور بني الصحيح واحلس       ) ... ٢٨(و) ٢٧(و) ٢٥(و
 .علة لذكرها 

وهو حباجة  . والكتاب مطبوع طبعة واحدة ، صورت مرات عديدة وعليها بعض التعليقات يف اهلامش              
 . لضبط وحتقيق وختريج لكامل أحاديثه ، ومقارنة رواته بكتب اجلرح والتعديل 

 ) : ٢٦١(الثقات للعجلي ت  - ٥
ملعتدلني يف اجلرح التعديل ، ويف كتابه هذا قريب من ألفـي         وهو إمام من أئمة اجلرح والتعديل ، ومن ا        

 .ترمجة وقد ذكر الثقات فيه 
ثقة ، وعن آبـان بـن إسـحاق         ) ٤٤(ثقة ، وعن آدم بن طريف       ) ٤٢(كقوله عن آدم بن أيب إياس       

 ثقة) ٩(األسدي النحوي الكويف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 ٤٠١ و٢٥٧-٢٥٤انظر قواعد يف علوم احلديث )  ١ (
راٍو خمتلف فيه رجحت عنـده    ورمبا نسبه بعضهم للتساهل ، وهذا عندي غري دقيق ولكنه رمبا وثق         -

 .عدالته 
  :  أمثلة

 .ثقة ) ١٤(قال عن إبراهيم بن أيب حبيبة حجازي 
اختلفوا فيه فوثقه أمحد وابن عدي واحلريب وضعفه البخاري والنسائي والدارقطين وأبو حـامت               :  أقول

  .١٠٥ و١/١٠٤واضطرب فيه قول حيىي بن معني راجع التهذيب ... وأبو أمحد احلاكم وابن حبان 
  .٢٣٦-١/٢٣٣والصواب أنه صدوق له أفراد راجع الكامل البن عدي 

 .جائز احلديث ) ٣١(أو كقوله يف ترمجة إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكويف 



 )٧٦(  

 

يعترب به اجلـامع يف اجلـرح       : مل يكن بالقوي ، وكذا النسائي ، وقال الدارقطين          : وقال عنه الترمذي    
صدوق لني احلفظ ا هـ فما قاله العجلـي    ) ٢٥٤(احلافظ ابن حجر يف التقريب      وقال  ) ٩٦(والتعديل  
 .صحيح 

: ضعيف ، وقال النسائي     : وقال أبو داود    ) ٣٩(أو كقوله يف أجلح بن عبد اهللا بن حجية الكندي ثقة            
صدوق ) ٢٨٥(وقال احلافظ يف التقريب     ) ١١٦(ليس بالقوي ، وكان مسرفاً يف التشيع ا هـ اجلامع           

 .ي اهـ شيع
 )٣(أو كقوله يف أمحد بن صاحل املصري ثقة صاحب سنة 

والصواب قول العجلي ألن النسائي جرحه من باب جرح         ) ٦٩(ليس بثقة الضعفاء له     : وقال النسائي   
  ٤٢-١/٣٩األقران انظر التهذيب 

بـن  كان ا : وقال البخاري قال لنا علي      ) ٤١(ال بأس به    : وكقوله عن األحوص بن حكيم بن عمري        
 .عيينة يفضل األحوص على ثور يف احلديث ، وأما حيىي فلم يرو عن األحوص 

يعترب به إذا حدث    : منكر احلديث ، وقال يف رواية أخرى        : ضعيف ، وقال الدارقطين     : وقال النسائي   
 فالصواب ما قاله    ١٩٣-١/١٩٢وانظر التهذيب   ) ٢٤٥(عنه ثقــة ا هـ اجلامع يف اجلرح والتعديل         

 ....ـي العجلــ
 هـ) ٢٦٤(أليب زرعة الرازي ت  :  الضعفاء وأجوبة الربذعي - ٦

حدثين أبو زرعة عبيد اهللا بن عبد الكرمي بن يزيد القرشي رضي اهللا عنه ، وهو                : قال أبو حامت الرازي     
ماخلّف بعده مثله علماً وفقهاً وصيانة وصدقاً ، وهذا ماال يرتاب فيه ، والغش ، وال أعلم من املشرق                   

 .واملغرب من كان يفهم من هذا الشأن مبثله ، ولقد كان يف هذا األمر بسبيل ا هـ 
ا هـ انظر الكامل    ... كلّ حديث ال يعرفه أبوزرعة الرازي ، ليس له أصل           : وقال إسحاق بن راهوية     

  .١٣٣-١/١٣٢البن عدي 
ا الشـأن ، واملعتـدلني يف       ويف كتابه هذا يذكر الرواة ويترجم هلم ، ويبني رأيه فيهم وهو من أئمة هذ              

اجلرح والتعديل غالباً وله كتاب الضعفاء ، ويف كتاب اجلرح والتعديل والعلل البن أيب حامت آراء كثرية                 
 .لــه 

 ) .٣١(واٍه وكذا قال غريه بنحوه ، اجلامع : قال يف ترمجة إبراهيم بن احلكم بن أبان العدين 
وأحياناً ) ٤٩(ثقة وكذا قال غريه اجلامع : قال أبومسهر  : أو كقوله يف إبراهيم بن أيب شيبان ، دمشقي      

ضعيف احلديث  : يتشدد يف هذا األمر قال يف ترمجة إبراهيم بن عيينة بن أيب عمران اهلاليل أخو سفيان                 
) ٢٢٧(ويف التقريـب    ) ٧٩(اجلـامع   ... وقال أبو داود صاحل     ) ٢٥(صدوق  :  ، وقال عنه العجلي     

 .صدوق يهم 



 )٧٧(  

 

 أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن أيب السفر أبو عبيدة قال عنه ملا سأله الربذعـي                     أو كقوله يف  
لو حلف إنسان على    : حدثنا شيخ بالكوفة يقال له أبو عبيدة بن أيب السفر عن زيد بن احلباب ؟ فقال                 

 ) !١٦١(هذا أنه باطل ، مل حينث عندي ا هـ اجلامع 
 .صدوق ) ٤٩(يهم ، ويف الكاشف صدوق ) ٦٠(وقال عنه يف التقريب 

ال أرى ظهر مبصر منذ دهر أو ضع للحـديث        ... أو كقوله يف أمحد بن عبد الرمحن بن وهب املصري           
 ) !!١٦٧(اجلامع .. وأجسر على الكذب من هذا 

 ١٨٥-١/١٨٤صدوق تغري بآخره ا هـ وانظر الكامل ) ٦٧(ويف التقريب 
ما رأيت أهل مصر يشكون يف أن أمحد        :  التنيسي املصري    أو كقوله يف أمحد بن عيسى بن زيد اللخمي        

ليس : وقال الدارقطين  ) !! ١٨٣(بن عيسى ، وأشار بيده إىل لسانه ، كأنه يقول الكذب ا هـ اجلامع               
وهكذا ، فيجب االنتباه أثناء نقل رأيه       ). ٨٧(بالقوي ، وهذا ما اعتمده احلافظ ابن حجر يف التقريب           

 .أن نقارنه مع غريه من أئمة اجلرح والتعديل . يف راٍو خمتلٍف فيــه 
  :هـ ) ٢٧٥(سؤاالت اآلجري أليب داود السجستاين ت  - ٧

 ) .٢٥٣٣(وهو سليمان بن األشعث ثقة حافظ مصنف السنن وغريها ، من كبار العلماء التقريب 
 .وهو من املعتدلني يف اجلرح والتعديل ، وله آراء كثرية ذكرها اآلجري وغريه 

اليعرف اجلامع   : أو كقوله عن أبان بن طارق البصري        ) ١(ثقة ، اجلامع    : وله يف آدم بن أيب إياس       كق
وإذا روى يف كتبـه عـن راٍو        ) ١٣(ال يكتب حديثه اجلامع     ... أو كقوله عن أبان بن عياش       ) ١٠(

ـ            )١(وسكت عنه فهو مقبول عنده       ن مسـلم    ورأيه دقيق يف الرواة املختلف فيهم كقوله يف إبـراهيم ب
وهو خمتلف  ) ٩٥(كان إبراهيم يسوق احلديث سياقة جيدة ا هـ اجلامع          : قال حيىي بن سعيد       اهلجري

 .وإذا اختلف قوله مع غريه قارنا بينهما لنصل إىل الراجح يف الراوي . فيه كما بينا 
  :هـ) ٢٧٥(علل الترمذي الكبري وسننه ت  - ٨

كان الترمذي أحد األئمة الـذين      : ئمة ، قال اإلدريسي     حممد بن عيسى بن سورة الترمذي ، أحد األ        
يقتدى م يف علم احلديث صنف اجلامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عامل متقن ، كان يضرب بـه                  

 . وهو من املعتدلني يف اجلرح والتعديل ٣٨٩-٩/٣٨٧التهذيب ... املثل يف احلفظ 
 ١٤٦٢(اري األشهلي يضعف يف احلـديث السـنن         كقوله يف إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة األنص        

: أو ينقل رأي علماء اجلرح والتعديل فيه كقوله يف ترمجة إبراهيم بن أيب حية قال البخاري                 ) ٢٠٧٥و
وهو يكثر من النقل عن اإلمام البخاري ، وقد ينقل عن غريه وقـد              ) . ٣٦(اجلامع  ... منكر احلديث   

لضعفاء وهذا إذا صح عنه ، فإنه من بـاب االجتـهاد ، أو              أخذ عليه بعضهم حتسينه لبعض أحاديث ا      
يكون حتسينه ألحاديثهم يف األغلب لشواهدها الكثرية ، ونفس الراوي املضعف يضعفه ، وحيسن حديثه 

 .مثالً كبعض أحاديث كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزين للسبب الذي ذكرناه 



 )٧٨(  

 

 احلافظ عبد الرمحن بن عمرو أبو زرعة الدمشقي ت لإلمام  :تاريخ أيب زرعة الدمشقي     - ٩
 :هـ ) ٢٨١(

يذكر يف كتابه هذا تراجم لبعض رواة األحاديث ويـذكر  ) ٣٩٦٥(التقريب . وهو ثقة حافظ مصنف  
رأيه فيهم ، وهو من املعتدلني يف اجلرح والتعديل وينقل كثرياً عن اإلمام أمحد كقوله يف ترمجة أبان بن                   

من أثبت الناس يف حيىي بن أيب كثـيــر        : مسعت أمحد بن حنبل يسأل      ) ١١٤٢ (:يزيد العطّــار   
 هشـــام: ؟ فقــال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ

 ٢٢٤انظر قواعد يف علوم احلديث )  ١(
 .علي بن املبارك ، وأبان ، وهشام ، وحرب بن شداد ا هـ : الدستواين ، مث هؤالء األربعة 

 .ثقة ا هـ : قال أبو مسهر ) ٨٤١(أو كقوله عن إبراهيم بن شيبان الدمشقي 
 :هـ ) ٢٧٧(عقوب بن سفيان الفسوي ت املعرفة والتاريخ لي -١٠

وقـال  . كان ممن مجع وصنف مع الورع والنسك والصالبة يف السنة ا هـ         : قال ابن حبان يف الثقات      
 وكتابه املعرفة مرتـب     ٣٨٨-١١/٣٨٥كان إمام أهل احلديث بفارس ا هـ  انظر التهذيب           : احلاكم

ن بعدهم ، وهو مـن املعتـدلني يف اجلـرح           على الطبقات ، ففيه تراجم لبعض الصحابة والتابعني فم        
 . أي الضعفاء ٣/٣٧والتعديل كقوله يف حارثة بن أيب الرجال يف باب من يرغب يف الرواية عنهم 

ليس حديثه  ... وقد شدد النكري على املبتدعني كقوله يف حبة بن جوين بن علي العرين الكويف البجلي                
  ٣/١٩٠بشيء ، كاد أن يكون رافضياً املعرفة 

يذكر عنه سوء مذهب وذكـره الـدارقطين يف الضـعفاء           : وقال البخاري   ) ٢١٢(بينما وثقه العجلي  
 .صدوق له أغالط ، وكان غالياً يف التشيع ا هـ ) ١٠٨١(ويف التقريب ) ١٧٨(

صاحل احلديث  : ورأيه غالباً ما يكون دقيقاً يف الرواة املختلف فيهم كقوله يف حجاج بن أرطأة النخعي                
  .٢/١٦٧يف مكان آخر بني أنه خيطىء  و٢/١٦٤

 :هـ ) ٢٧٧(حممد بن إدريس احلنظلي أبو حامت الرازي ت  -١١
 ٣٤-٩/٣١راجع التهـذيب    .. كان إماماً عاملاً باحلديث ، حافظاً له متقناً ثبتاً ا هـ            : قال الاللكائي   

 . عبد الرمحن وأراؤه يف اجلرح والتعديل موجودة يف كتايب العلل واجلرح والتعديل مجع ولده
 هـ) ٣٢٧(مجع ولده عبد الرمحن   :    العلل-أ 

وهو عبارة عن أسئلة طرحها عليه ولـده        ) ٢٨٤٠(وهو مرتب على األبواب الفقهية ، وعدد أحاديثه         
 .عبد الرمحن فأجابه عليها ، وفيه بعض األسئلة موجهة أليب زرعة الرازي 



 )٧٩(  

 

 .ة حسب علمه ومعرفته وهذه األحاديث املذكورة يف كتابه تعترب معلول
 ، وقد ذكر فيها بعض الصحيح الذي ذكـره األئمـة            )١(وأبو حامت من املتشددين يف اجلرح والتعديل        

 .الكبار
وهو يتكلم على أسانيد كل حديث جرحاً وتعديالً وقد يكون فيها علة يف السند ، ولكنها غري قادحة                  

)  ٣(و) ٢(و) ١(لة ضعفه انظر األحاديث رقـم       يف املنت فيبقى احلديث صحيحاً ، أو التقتضي تلك الع         
 ) ..٤٨(و) ٢٣(و) ٧(و) ٦(و) ٥(و) ٤(

حتت كل شـعرة    ) : (٥٣(وهناك أحاديث ضعفها أو استنكرها وهي صحيحة أو حسنة مثل احلديث            
 ...) جنابـــة

هذا منكر ، واحلارث بن وجيه ضعيف احلديث ا هـ وقد صح مرسالً ، انظر التلخيص احلبري                 : فقال  
 ) .١٠٠٢( وعبدالرزاق ١/١٧٥ وسنن البيهقي ١/١٤٢

 رجح املرسل والصواب أنه صحيح مرفوع) ٧٠(واحلديث رقم 
 مضطرب اإلسناد وهو حديث صحيح يف الصحيحني وغريمها : قال عنه ) ٧٩(واحلديث رقم 
 أعله ، وهو حديث صحيح) ٨٠(واحلديث رقم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 ١٧٩انظر قواعد يف علوم احلديث )  ١(

 رجح املرسل ، وقد صح مرفوعاً وموصوالً) ٨٨(واحلديث رقم 
 ا هـ وقد صحت القصة من طريق آخر... هذا حديث منكر : قال عنه ) ١٠٥(ديث رقم واحل

فينبغي ... ضعفه ، والصواب أنه صحيح راجع أمكنة هذه األحاديث من كتابنا  ) ١١١(واحلديث رقم 
 .االنتباه أثناء النقل منه 

 .والكتاب مطبوع من غري حتقيق ، وحيتاج لتحقيق وختريج ألحاديثه كلها 
 :هـ ) ٣٢٧(مجع ولده عبد الرمحن ت  :    اجلرح والتعديل-ب

وهو اإلمام احلافظ الناقد شيخ اإلسالم ، وكان ممن مجع علو الرواية ومعرفة الفن ، وكتابه يف اجلـرح                   
 .انظر اجلرح والتعديل املقدمة ... والتعديل يقضي له بالرتبة املتقنة يف احلفظ 

اً حول أمهية اجلرح والتعديل وترجم ألئمة اجلرح والتعديل ترمجة          وقد ضمن كتابه هذا مقدمة هامة جد      
 .ترمجة ) ١٨٠٠٠(دقيقة مث بقية األجزاء فيها تراجم لرواة احلديث وعددها حوايل 

وقد سعى أبلغ السعيي يف استيعاب مجيع أحكام أئمة اجلرح والتعديل يف الرواة إىل عصره ، ينقل ذلك                  
صلة بالسماع أو القراءة أواملكاتبة ، فغدا كتابه أصـالً لكــل مــن             عنهم باألسانيد الصحيحة املت   

 .ألّـف فــي هذا الفن بعده 



 )٨٠(  

 

وأما ترتيبه فمن حيث املبدأ على األحرف اهلجائية ، ولكنه ليس دقيقاً فيشبه إىل حد ما ترتيب تـاريخ                   
 .البخاري

يوخه وكذلك من روى عنه من      وترامجه بشكل عام خمتصرة ، وهو يذكر املترجم له وكنيته ، ويذكر ش            
 .طالبه ، مث يذكر رأي علماء اجلرح والتعديل فيه 

كقوله يف ترمجة أمحد بن إبراهيم بن خالد أبو علي املوصلي ، روى عن محاد بن زيد وصاحل بن عمـر                     
وسالم أيب املنذر وأيب إمساعيل املؤدب روى عنه أبو زرعة وعمر بن شبة النمريي وموسى بن إسـحاق                

سألت حيىي بن معني عن     : ي حدثنا عبد الرمحن أنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل فيما كتب إىلّ قال                القاض
 .ليس به بأس ، حدث عن محاد بن زيد ا هـ : أمحد بن إبراهيم املوصلي فقال 

أو كقوله يف ترمجة أمحد بن إبراهيم أبو صاحل اخلراساين ، روى عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم املديين                
سألت أيب عنه فقـال شـيخ       : ، روى عنه صاحل بن بشر بن سلمة الطرباين ، حدثنا عبد الرمحن قال               

 .جمهول ، واحلديث الذي رواه صحيح ا هـ 
 .  وإذا قال ابن معني عن راٍو ال بأس به يعين أنه ثقة عنده ، كما صح عنه ذلك -
 .ا قال عنه صدوق فهو ثقة عند غريه   وأما أبو حامت فهو من املتشددين يف اجلرح والتعديل ، فم-

 . ثقة حافظ ١٠-١/٩كقوله عن أمحد بن إبراهيم بن كثري الدورقي صدوق ويف التقريب 
وقد يقـول   . كقوله يف ترمجة أمحد بن اسحاق احلضرمي ثقة         :   وقد يقول أبو حامت عن الراوي ثقة          -

 .ضرار الرازي عن الراوي ثقة مأمون ، كما قال عن أمحد بن إمساعيل ابن أيب 
  وقد ال يذكر فيه جرحاً وال تعديالً ، ولكنه يشري إىل رواية والده عنه أو أبوزرعة أو حيىي بن معـني         -

 كما يف ترمجة أمحد بـن       ٢/٣٦كما ذكر ذلك    . أو أمحد بن حنبل ، ورواية هؤالء عنه تعد تعديالً له            
 إبراهيم بن موسى

 .و حامت فقد روى عنه أب. الرملي أبو بكر السراج 
 .وأمحد بن أيوب بن راشد البصري روى عنه أبوزرعة الرازي 

 .وأمحد بن أسد بن بنت مالك بن مغول البجلي أبو عاصم روى عنه أبو زرعة 
 .  وهناك رواةٌ ذكرهم ومل يذكر فيهم جرحاً وال تعديالً ومل يرو عنهم من ذكرناه سابقاً -

  .)١(هم جرحاً لذكره فالراجح عندي أم مقبولون ، إذ لو علم في
 .  كقوله يف ترمجة أمحد بن أيوب الضيب روى عن إبراهيم بن أدهم روى عنه إبراهيم بن الشماس -

  .١/٢/٢ وسكت عليه البخاري التاريخ ٨/٤روى عنه مجاعة ووثقه ابن حبان الثقات  :  أقول
كر أنه روى عن مجاعة وسكت      وقوله عن أمحد بن أيب عبيد الوراق بن بشر أبو عبد اهللا البصري وذ               -

 . ثقة ١/٢١عليه ويف التقريب 



 )٨١(  

 

  وقوله يف ترمجة أمحد بن ثعلبة الدمشقي روى عن أيب معاوية األسود ، وروى عنـه أمحـدبن أيب                     -
 .احلواري 

 .  وقد يقول عن راٍو كذاب كما قاله عن أمحد بن ثابت بن عتاب الرازي املعروف بفرخويه -
 احلديث كما يف ترمجة أمحد بن احلارث الغساين أبـو عبـد اهللا الواقـدي    متروك:   وقد يقول عنه      -

 . البصـــري 
  .١/٢/٢وقال عنه البخاري فيه بعض النظر 

وقد يذكر أقواالً خمتلفة يف راٍو واحد ،كأن يضعفه أبوه ويقويه غريه ، وبعد التتبع واالستقراء تبني لنا أن    
 .تشددين الراجح مع من وثقه ألن أبا حامت من امل

  كقوله يف ترمجة أمحد بن سليمان بن أيب الطيب ضعيف احلديث مع أن أبا زرعة وثقه وروى عنـه                     -
  .١/١٧ والتقريب ١/١٠٢ وامليزان ٢/٥٢البخاري راجع اجلرح 

شيخ وهي تعديل كقوله عن أمحد بن عبد اهللا أبو عبيدة ابن أيب السفر الكويف قال                :   وقد يقول عنه      -
 .يخ ا هـ ش: أبو حامت 

  وقد يقول عن راٍو بأنه جمهول كقوله عن أمحد بن عمر القصيب قال سألــت أبــي عنـــه                  -
 .مـجهـــول اهـ :  فقال 

  وقد يكون يف كالمه نظر عن ااهيل كقوله عن أمحد بن عاصم البلخي جمهول ، والصواب أنـه                    -
  .١/٢/٥ والتاريخ الكبري ١/١٠٦معروف وثقة انظر امليزان 

وكذلك إبراهيم بن عبد الرمحن املخزومي ، وأسباط أبو اليسع ، وبيان بن عمرو ، وحممد بن احلكـم                   
  .)١(املروزي جهلهم أبو حامت ، وعرفهم غريه 

  .)٢(ال يكون جتهيل أيب حامت حجةً ما مل يوافقه غريه ، نقله الزيلعي : لذا قال اإلمام ابن دقيق العبد 
 .القيم وضبطه ومقارنته مع غريه من كتب اجلرح والتعديل لذا جيب حتقيق هذا الكتاب 

 :هـ ) ٣٠٣(الضعفاء واملتروكون للنسائي ت  -١٢
 :للحافظ أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي 

أبو عبد الرمحن مقدم على كل من يذكر ذا العلم من أهل عصره ، ويف رواية أخرى                 : قال الدارقطين   
التهـذيب  ... ا هـ .. ره وأعرفهم بالصحيح والسقيم ، وأعلمهم بالرجال أفقه مشايخ مصر يف عص    : 

٣٩-١٠/٣٦.  
  )٣ (هو من املتعنتني يف اجلرح والتعديل يف بعض األحيان :  أقول

 وأما ما جرحه ينظر هل وافقه غريه أم ال؟. وكل من روى عنه وسكت عليه فهو مقبول عنده بال شك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 )٨٢(  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ

نفسه )  ٤       (٢٦٦نفسه ص   )  ٣           (٢٦٨-٢٦٦حلديث ص   انظر قواعد يف علوم ا    )  ٢    (٤٠٤ و ٤٠٣ و ٢٢٣انظر قواعد يف علوم احلديث ص       )  ١(
 ٣٩٥ و٢٢٢ و١٨٨ و١٨٧ و١٨٠ و١٧٩ص 

 متروك احلديث ا هـ ) ٣(كقوله يف إبراهيم بن عطية أبو إمساعيل الثقفي الواسطي 
 )٥١(ليس بثقة :  وكقوله يف أسامة بن زيد الليثي 

 صدوق يهم ا هـ) ٣١٧(ويف التقريب 
 )٤٩(اق بن حممد بن عبد اهللا بن أيب فروة العزوي ليس بثقة وكقوله يف إسح

 .صدوق كُف بصره فساء حفظه ا هـ ) ٣٨١(ويف التقريب 
 .ثقة ) ١٥٦٩(ليس بالقوي ويف الكاشف ) ٢٠٦(وقال عن ربيعة بن كلثوم بن جرب البصري 

  .٨/٢٥٨أو كقوله يف سعيد بن سلمة بن أيب احلسام العدوي شيخ ضعيف السنن 
صدوق صحيح الكتاب ، خيطيء من حفظه ، وأكثر من ضعفهم وافقه غـريه              ) ٢٣٢٦( التقريب   ويف

 .عليــه 
  :هـ ) ٣٥٤(الثقات البن حبان  -١٣

هو اإلمام العامل الفاضل املتقن احملقق احلافظ العالمة حممد بن حبان ابن أمحد بن حبان أبو حامت التميمي                  
 .البسيت السجستاين 

كان صاحب فنون ، وذكاء مفرط ، وحفظ واسع إىل الغاية ، رمحه اهللا ا هـ                : ر  قال احلافظ ابن حج   
كل مـن   :  وقد ذكر يف ثقاته الذين جيوز االحتجاج خبربهم فقال           ٣٥-١/٧انظر مقدمة صحيحه    ... 

 أذكره
يف هذا الكتاب األول فهو صدوق جيوز االحتجاج خبربه إذا تعرى عن خصال مخس فذكرها املؤلـف                 

 :وهــي 
 .  أن يكون فوق الشيخ الذي ذكر امسه يف اإلسناد رجل ضعيف ال حيتج خبربه - أ

 .  أو يكون دونه رجل واه الجيوز االحتجاج بروايته -ب
 .  أو يكون اخلرب مرسالً ال تلزم به احلجة -ج
 .  أو يكون منقطعاً ال تقوم مبثله احلجة -د 

 . يف اخلرب من الذي مسعه منه   أو يكون يف اإلسناد رجل مدلس مل يبني مساعه-هـ
فكل من ذكرته يف كتايب هذا إذا تعرى عن اخلصال اخلمس اليت ذكرا ، فهو عـدلٌ جيـوز   :  مث قال  

 .االحتجاج خبربه 



 )٨٣(  

 

العدل من مل يعرف منه اجلرح ضد التعديل ، فمن مل يعلـم             : (مث ذكر شرط العدل املوثّق عنده فقال        
إذ مل يكلّف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم ، وإمنـا كلفـوا               ) دهجبرح فهو عدلٌ إذا مل يبين ض      

 .احلكم بالظاهر من األشياء غري املغيب عنهم 
وقد أورد يف كتابه هذا كل من هو ثقة عنده كما ذكر وفيه حوايل بضعة عشر ألف ترمجـة بشـكل                     

 :خمتصر والثقات  الذين أوردهم يف كتابه على أنواع 
 :متفق على ثقته وعدالته مثل قسم  :    األول-

 قال عنه يف التقريب أخرج له اجلماعـة عـدا           ٤/٤إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهري القرشي         
 ) .٢٠٦(الترمذي 

 .ثقة ) ١٧٨(ويف التقريب ... وإبراهيم بن سعد بن أيب وقاص الزهري 
ثبت له مسـاع إال مـن بعـض    له رؤية ومل ي) ١٩٩(ويف التقريب   . وإبراهيم بن أيب موسى األشعري      

 .وغريهم كثري مما ال خالف فيه . الصحابة ووثقه العجلي ا هـ 
 :قسم اختلف فيهم علماء اجلرح والتعديل ، ورجح عند ابن حبان عدالتهم ومنهم  :   والثاين-

 صدوق ضعيف احلفظ ا هـ) ٢٠٤(إبراهيم بن عبد الرمحن السكسكي ، قال عنه يف التقريب 
  رواة ذكرهم ، وذكر عليهم بعض املالحظات كيخطيء مثالً ، وتكلم فيهم غريه  :  والثالث-

ويف التقريـب    . ٤/١٩خيطـيء   : كقوله يف ترمجة إمساعيل بن سليمان بن أيب املغرية األزرق قال عنه             
 .ضعيف ) ٤٥٠(

نـه  وكقوله يف ترمجة أيوب بن خالد روى عنه موسى بن عبيده يعترب حبديثه من غري حديث موسى ع                 
 .فيه لني ) ٦١٠( ويف التقريب ٤/٢٩

 .صدوق ) ٤٠٨( ويف التقريب ٤/٥٩وكقوله يف ترمجة أمساء بن احلكم الفزاري خيطيء 
فهؤالء الرواة الذين تكلم فيهم ينظر يف أحواهلم وفيما قال فيهم أئمة اجلرح والتعديل لنصل إىل الـرأي              

 .الراجح فيهم 
ثنان من الثقات ، فما فوق فهؤالء مقبولون على الراجح ، مامل        رواة وثقهم وروى عنهم ا     :   والرابع -

 .يضعفهم إمام معترب 
 علـى  - ومل يأتوا خبرب منكـر ، فهـؤالء         )١(رواة وثقهم ومل يرو عنهم إال راٍو واحد          :   واخلامس -

ن  مقبولون وحديثهم حسن ، والسيما إذا ذكره البخاري يف التاريخ وسكت عليه أو ذكره اب           -الراجح  
وثّق ، أو وثقه معه اإلمام ابـن خزميـة أو           : أيب حامت وسكت عليه ، أو قال عنه الذهيب يف الكاشف            

الترمذي ، أو احلاكم ، أو روى له أبو داود والنسائي وسكتا عليه ، أو روى له أمحـد يف املسـند ومل     
ه من أنه واسع اخلطو     وما نسب إلي  ... يضعفه أو مانص عليه احلافظ ابن حجر يف التقريب بأنه مقبول            

يف باب التوثيق ، يوثق كثرياً ممن يستحق اجلرح ، فهو قول ضعيف مردود ، وقد عرفنا أنه معدود ممن                    



 )٨٤(  

 

له تعنت وإسراف يف جرح الرجال ، ومن هذا حاله الميكن أن يكون متساهالً يف تعديل الرجال ، وإمنا                
 .ة ماال يكفي يف التوثيق عند غريه عنده يقع التعارض كثرياً بني توثيقه وبني جرح غريه ، لكفاي

 أن شيخه احلافظ ابن حجر نازع يف نسبة ابن حبان إىل التساهل             ١/٣٦ونقل السخاوي يف فتح املغيث      
إن كانت باعتبار وجدان احلسن يف كتابه ، فهو مشاحة يف االصطالح ألنه يسميه صـحيحاً ،                 : فقال  

يف الصحيح ماكان راوية ثقة غري مدلس ، مسع ممن فوقـه ،             وإن كانت باعتبار خفّة شروطه فإنه خيرج        
     هول احلال جرحومسع منه اآلخذ عنه ، وال يكون هناك انقطاع وال إرسال ، وإذا مل يكن يف الراوي ا
والتعديل ، وكان كلّ من شيخه والراوي عنه ثقة ، ومل يأت حبديث منكر ، فهو ثقـة عنـده ، ويف                      

 هذا حاله ، وألجل هذا رمبا اعترض معترض عليه يف جعلهم ثقات مـن مل                كتاب الثقات له كثري ممن    
 .يعرف اصطالحه ، وال اعتراض عليه ، فإنه ال يشاح يف ذلك ا هـ 

، وهو ما مل يكن فيه جرح وال تعديل ، وكان كلٌ من شيخه    ) مستور احلال (فغاية ما يف األمر أن يوثق       
قد وثق األئمة كثرياً ممن هذا شأم ومثة نقول كثرية عنهم           والراوي عنه ثقة ومل يأت حبديث منكر ، و        

  :١/٥٥٦تعزز رأيه يف رواية املستور فقد نقل الذهيب يف امليزان 
مل أذكـر  : اليعرف له حال وال يعرف ، مث عقبه بقوله : يف ترمجة حفص بن بغيل قول ابن القطان فيه      

يف كل من مل يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجــل ،           هذا النوع يف كتايب هذا ، فإن ابن القطان يتكلم           
 أخــذ عمـن  أو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ

 ٢٠٨-٢٠٤  و١٨٣-١٨٠انظر قواعد يف علوم احلديث ص  )  ١(
عاصره ما يدل على عدالته ، وهذا شيء كثري ، ففي الصحيحني من هذا النمط خلق كثري مستورون ،                   

 .ماضعفهم أحد ، والهم مبجاهيل 
  :٨ويف كتاب قرة العينني يف ضبط أمساء رجال الصحيحني ص 

 :ال ، وهو على ثالثة أقسام اليقبل جمهول احل
 . جمهول العدالة ظاهراً وباطناً ، فال يقبل عند اجلمهور أحدمها
 جمهول العدالة باطناً ، وهو املستور ، واملختار قبوله ، وقطع به سليم الرازي أحد أئمة الشافعية                  وثانيها

من تقـادم عهـدهم     ، وشيخ احلافظ اخلطيب البغدادي وعليه العمل يف كتب احلديث املشهورة فـي            
 ٣٤٧ و ٣٢٣ و ١/٣٢١وتعذّرت معرفتهم ا هـ ومبثله قال ابن الصالح والسخاوي يف شرح األلفيـة              

 ٤٠-١/٣٦وراجع مقدمة اإلحسان 
 ..رواة وثقهم ومل يرو عنهم إال واحد أو اثنني نادراً ، ونص غريه على جهالتهم  :   والسادس-
 !!  لثقات ، ويف اروحون رواة تناقض فيهم فذكرهم يف ا :   والسابــع-



 )٨٥(  

 

 .والكتاب حباجة لتحقيق وضبط ومقارنة رواته مع ماقاله فيهم غريه من علماء اجلرح والتعديل 
  :  اروحون له -١٤

وهو يذكر املترجم لـه ،      . قد ذكر يف مقدمة كتابه هذا أنواع اروحني ، وقسمهم إىل عشرين قسماً              
وهو من املسرفني يف اجلرح ، كما قلنـا ، فإنـه            . ثر من ألف ترمجة     وفيه أك .. مث يذكر ما أنكر عليه      

يروي األباطيل وامللزوقات على األثبات     : وكثرياً ما يقول عن الراوي      . جيرح الراوي لغلط أو غلطني      
)١( !!  

 
  : أمثلة

شيء ولعله روى عن أنس أكثر من ألف ومخسمائة حديث ما لكبري            : قال يف ترمجة أبان بن أيب عياش        
 .منها أصل يرجع إليه 

ال جيوز االحتجاج ذا الشيخ والرواية عنه إال علـى سـبيل          : وقال يف ترمجة أبان بن سفيان املقدسي        
 .االعتبار للخواص 

 ...وكقوله عن أبان بن عبد اهللا البجلي من أهل الكوفة ، وكان ممن فحش خطؤه وانفرد باملناكري 
 .صدوق يف حفظه لني ) ١٤٠(نه علماً أن احلافظ يف التقريب قال ع

 .وكان ممن خيطيء فيكثر : وقال يف ترمجة إبراهيم بن مسلم اهلجري 
ويف الكامل أنكروا عليه كثرة روايتـه عـن أيب          . لني احلديث رفع موقوفات     ) ٢٥٢: (ويف التقريب   

  .١/٢١٣األحوص عن عبد اهللا بن مسعود ، وعامتها مستقيمة املنت ، يكتب حديثه الكامل 
كثري اخلطأ تستحب جمانبة ما انفرد به مـن الروايـات ،            : وقال يف ترمجة إبراهيم بن مهاجر البجلي        

صدوق لني  ) ٢٥٤(ويف التقريب   ... واليعجبين االحتجاج مبا وافق الثقات لكثرة ما يأيت من املقلوبات           
 احلفظ أخرج له

 .مسلم وأصحاب السنن 
 .ضعيف ) ٢٥٥(منكر احلديث جداً ويف التقريب : وقال عن إبراهيم بن املهاجر بن مسمار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 ١٨٧-١٨٣  انظر قواعد يف علوم احلديث )١(

خيالف الثقات يف الروايات ويروي عن أبيه ماال يتابع عليه من رواية            : وقال عن إبراهيم بن عمر سفينة       
 !!األثبات فال حيل االحتجاج خبربه حبال ا هـ 

 .مستور ، روى له أبو داود والترمذي ) ٢٢١(ويف التقريب 



 )٨٦(  

 

 .اد عليه وحده يف اجلرح إلسرافه فيه الجيوز االعتم: ومن هنا نقول 
 .والكتاب حباجة ملراجعة ترامجه وأحاديثه ومقارنة ذلك مع غريه 

 :هـ ) ٣٦٥(الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  -١٥
 وهو اإلمام احلافظ أبو أمحد عبد اهللا بن عدي اجلرجاين

سـألت  : يف زمانه مثله ، وقـال       كان أبو أمحد بن عدي حافظاً متقناً ، مل يكن           : قال محزة السهمي    
فيه : قلت نعم ، قال     ! أوليس عندك كتاب ابن عدي ؟       : الدارقطين أن يضيف كتاباً يف الضعفاء فقال        

  .٢٢٦كفاية ال يزاد عليه ا هـ تاريخ جرجان 
هـو إمـام    :  وقال ابن ناصر الدين      ١/٢أما يف العلل والرجال فحافظ الجيارى امليزان        : وقال الذهيب   

 . كبري ثقة مأمون ، له كتاب يف اجلرح والتعديل مساه الكامل ، وهو كتاب جليل حافل حافظ
له كتاب الكامل يف اجلرح والتعديل ، مل يسبق إىل مثله ومل يلحق يف شـكله                : وقال احلافظ ابن كثري     

  ١١/٢٨٣البداية 
يحني ، منتصر له إذا     وقد ذكر يف كتابه هذا كل من تكلّم فيه بأدىن شيء ، ولو كان من رجال الصح                

 ١٦/١٥٤راجع السري ... وهو منصف يف الرجال حبسب اجتهاده .. أمكن 
الضعفاء ، والثقات الذين تكلّم فيهم أو أنكر عليهم أحاديث ، ومن اختلف فيهم              : والذين أوردهم فيه    

 .، ومن مل يتكلم فيه أحد ، مع العلم أن أحاديثه غري حمفوظة 
هلجائية ، وبدأه بترمجة لعلماء اجلرح والتعديل وهو يذكر اسم املترجم له ، مث              وقد رتبه على احلروف ا    

ينقل بسنده املتصل رأي علماء اجلرح والتعديل فيه ، مث يذكر له بعض مارواه ، مث يذكر رأيه فيه بعـد                     
 .سربه ألحاديثه 

 .  وهو من املنصفني يف اجلرح والتعديل إىل حد بعيد -
- ذه الدراسة النقدية الداخلية   وهو أول من قام 

  :أمثلة
كان : الأعرفه وقال عثمان بن سعيد الدارمي       : قال اإلمام حيىي بن معني      : قال يف ترمجة أمحد بن بشري       

 .مث ذكر ابن عدي بعض ما أنكر عليه .من أهل الكوفة ، مث قدم بغداد ، وهو متروك 
حاديث اليت ذكرا أنكر ما رأيت له ، وهـو يف  وأمحد بن بشري له أحاديث صاحلة ، وهذه األ   : مث قال   

  .١٦٧-١/١٦٥القوم الذين يكتب حديثهم 
 .يعين أنه مقبول الرواية خال هذه األحاديث اليت أوردها يف ترمجته  :  أقول

 .صدوق له أوهام ) ١٣(وقال عنه يف التقريب 
 .كر مث األحاديث اليت أنكرها عليه ابن عدي فيها املنكر وفيها غري املن

 واه منكر...) تعبد رجل : (فاألول 



 )٨٧(  

 

 ٤/٤٧واخلطيب ) ٨٣٥ و٨٣٤(والصواب وقفه انظر الشعب ...)) لووزنت دموع آدم :  (والثاين 
ضعيف مرفوعاً ، والصواب وقفه انظر      . ال ينبغي لقوم يكون أبو بكر فيهم أن يؤمهم غريه           :  والثالث  
 ) ٣٦٧٣(الترمذي 
 والـدعا   ١٠/١٨٢ وامـع    ١/٥٤٢خمتلف فيه احلاكم    ...) رزقك  اللهم أوسع   (حديث  :  والرابع  
 .وحسنه اهليثمي ) ١٠٤٩(للطرباين 

 صحيح لغريه ) اللهم بارك ألميت يف غُدوها:  (واخلامس 
 ٥/١٢٠هـو يف الصـحيحني البخـاري        ) الحول وال قوة إال باهللا كرت من كنوز اجلنة        :  (والسادس  

 ) .٤٧ و٤٥ و٤٤( الذكر والدعاء رقم  ومسلم يف٩/١٤٤ و١٥٦ و١٠٨ و٨/١٠٢و
 وابـن أيب    ٩٠ و ٦/٨١أخرجه أمحد   ...) قومك  : حديث من أسرع الناس هالكاً ؟ قال        :  (والسابع  
 . وهو حديث صحيح لغريه ١٠/٢٨ وامع ٢/٦٤عاصم 

فيجب االنتباه لألحاديث اليت يوردها اإلمام ابن عدي يف كامله فليست كلها مـردودة ، بـل فيهـا                   
  .يح واحلسنالصح

وقال يف ترمجة أمحد بن حازم أظنه مديين ، ويقال مزين معافري ، مصري ، ليس باملعروف ، حيـدث                    
عنه ابن هليعة وحيدث أمحد هذا عن عمرو بن دينار وعبداهللا بن دينار ، وعطاء وابن املنكدر ، وصفوان                   

 ا هـ.. بن سليم بأحاديث عامتها مستقيمة 
قـال وهـذان   : نافع أبو سلمة املوصلي ، بعد أن روى له بعض األحاديث           أو كقوله عن أمحد بن أيب       

  .١/١٦٩احلديثان غري حمفوظني ، وأمحد ابن أيب نافع متقارب احلديث ليست أحاديثه باملنكرة جداً 
أظنه بصري ، حيدث عن أهل األهواز ، خيالف الثقات يف روايته عن : أو كقوله يف ترمجة أمحد بن أوىف        

ومل أر يف حديثه شيئاً منكـراً ، إال  : د حدث عن غري شعبة بأحاديث مستقيمة مث قال أخرياً       شعبة ، وق  
 ١٧١ و١/١٧٠ماذكرته من خمالفته على شعبة وأصحابه ا هـ 

واألهم من هذا أنه استطاع بنظرته الثاقبة وحفظه الواسع أن ميحص يف الرواة املختلف فـيهم                 : أقول
 . هذا املعترك الصعب ويصل إىل نتائج هامة جداً يف

  كقوله يف ترمجة أمحد بن حممد بن أيوب صاحب املغازي روى عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق     -
 .املغازي ، وأنكرت عليه وحدث عن أيب بكر بن عياش باملناكري : 

ـ                  : مث قال    ي كان أمحد بن حنبل وعلي بن املديين حيسنان القول يف أمحد بن حممد بن أيوب ، ومسع عل
 .منه املغازي ، وكان حيىي بن معني حيمل عليه 

وأمحد بن حممد هذا أثىن عليه أمحد وعلي ، وتكلم فيه حيىي ، وهو مع هذا كله صاحل احلديث                   : مث قال   
  .١٧٥ و١/١٧٤ليس مبتروك ا هـ 



 )٨٨(  

 

مث .   وكان يرد جرح األقران كجرح حيىي بن معني والنسائي يف أمحد بن صاحل أبو جعفر املصـري                    -
ولوال أين شرطت يف كتايب هذا أن أذكر فيه كل من تكلّم فيه             ... قال وأمحد بن صاحل ممن أجلّه الناس        

  ١٨٤-١/١٨٠متكلم لكنت أجلّ أمحد بن صاحل أن أذكره ا هـ 
  أو كقوله يف ترمجة أمحد بن الفرات أيب مسعود الرازي بعد أن نقل عن ابن خراش أنه حلف باهللا أن               -

وهذا الذي قاله ابن خراش أليب مسـعود    : بن الفرات يكذب متعمداً ، فقال رداً عليه         أبا مسعود أمحد    
  .١/١٩٠هو حتامل ، وال أعرف أليب مسعود رواية منكرة ، وهو من أهل الصدق واحلفظ ا هـ 

  وقد يرجح قوالً من األقوال اليت قيلت يف الراوي كقوله عن إبراهيم بن عبد الرمحن أبو عبد الرمحن                    -
مث ... ليس بذلك القوي ويكتب حديثه      : سكسكي الكويف ونقل عن شعبة طعنه فيه ، وقال النسائي           ال

ومل أجد له حديثاً منكر املنت ، وهو إىل الصدق أقرب منه إىل غريه ، ويكتب حديثه كما قـال                    : قال  
  ٢١١ و١/٢١٠النسائي 

تضعيفه عن سفيان بن عيينة وحيـىي    أو كقوله يف إبراهيم بن مسلم أبو اسحاق اهلجري بعد أن نقل               -
 ..بن معني والنسائي 

وإبراهيم اهلجري هذا حدث عنه شعبة والثوري وغريمها ، وأحاديثه عامتها مستقيمة املنت ، وإمنا               : قال  
-١/٢١١أنكروا عليه كثرة روايته عن أيب األحوص عن عبد اهللا وهو عندي ممن يكتب حديثه ا هـ                  

٢١٣  
منكـر احلـديث ،     :  بن مهاجر بن مسمار املديين بعد أن نقل قول البخاري فيه             أو كقوله يف إبراهيم   

 ..وذكر له حديثاً يف فضل قراءة طه ويس . وقول حيىي بن معني صاحل ليس به بأس 
وبـاقي أحاديثـه    ) ... قرأ طه ويس  (وإبراهيم بن مهاجر مل أجد له حديثاً أنكر من حديث           : مث قال   

 ١/٢١٦صاحلة اهـ 
 .كن ليتعصب ضد الرواة املتهمون بالتشيع أو الغلو فيه   ومل ي-

فقد قال يف ترمجة جابر بن يزيد اجلعفي بعد أن نقل تكذيبه عن الشعيب وأيب حنيفة وليث بن أيب سليم                    
 ...وحيىي بن معني وغريهم 

ث وجلابر حديث صاحل ، وقد روى عنه الثوري الكثري وشعبة أقل رواية عنه من الثوري ، وحد                : قال  
عنه زهري وشريك وسفيان واحلسن بن صاحل وابن عيينة وأهل الكوفة وغريهم ، وقد احتملـه النـاس                  
ورووا عنه ، وعامة ماقذفوه أنه كان يؤمن بالرجعة ، وقد حدث عنه الثوري مقدار مخسني حـديثاً ،                   

و مع هـذا كلـه   ومل يتخلّف أحد يف الرواية عنه ، ومل أر له أحاديث جاوزت املقدار يف اإلنكار ، وه       
 ١٢٠-٢/١١٣أقرب إىل الضعف منه إىل الصدق ا هـ 



 )٨٩(  

 

  وقد يذكر راوياً ويورد له عدداً من األحاديث ويضعفه ويكون احلمل فيها ليس على هذا الـراوي                   -
وإمنا على الراوي عنه مثل غالب القطان فقد ذكره وأورد له أحاديث ، واحلمل فيها على الراوي عنـه                 

 )١( وغريه ، وهو من عجيب ماوقع له والكمال هللا تعاىل عمر بن خمتار البصري
  وقد ينسب إىل التساهل مع بعض الرواة كما ذكر يف ترمجة إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي األسلمي                    -

. حيث نقل تكذيبه عن مالك وحيىي بن سعيد وحيىي بن معني وغريهم ، وأطال النفس يف ترمجته                  : املدين
مث نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 ٤٢٤-٤٢٣علوم احلديث  وقواعد يف ٤٣٤/ ومقدمة الفتح ص٢٠٣٥-٦/٢٠٣٤انظر الكامل )  ٢(

 .رواية الشافعي عنه وابن جريج والثوري وعباد بن منصور وحيىي بن أيوب 
وإبراهيم بن أيب حيىي ذكرت من أحاديثه طرفاً ، روى عنه ابن جريج والثوري وعبـاد بـن                  : مث قال   
 منصور

وقد نظرت أنا   ... ة ،   ومندل ، وحيىي بن أيوب ، وهؤالء أقدم موتاً منه وأكرب سناً ، وله أحاديث كثري               
يف أحاديثه وسجرا وفتشت الكل منها ، فليس فيها حديث منكر وإمنا يروي املنكر إذا كان العهـدة                  
من قبل الراوي عنه ، أو من قبل من يروي إبراهيم عنه وكأنه أتى من قبل شيخه ال من قبله ، وهو يف                       

 ٢٢٥-١/٢١٧وغريمها ا هـ مجلة من يكتب حديثه ، وقد وثقه الشافعي وابن األصبهاين 
 .متروك ا هـ ) ٢٤١(وقال عنه احلافظ ابن حجر يف التقريب 

 )١(  ولكن الثابت عن ابن عدي وغريه من األثريني حتاملهم على أهل الرأي ، وهذا اليقبل منهم -

   كقوله يف ترمجة حممد بن احلسن الشيباين بعد أن نقل تضعيفه عن أمحد بن حنبل وحيىي وغريمهــا                  -
. 

وحممد بن احلسن هذا ليس هو من أهل احلديث ، وال هو ممن كان يف طبقته يعنـون باحلـديث            : قال  
 واالشتغال حبديثه شغل ال حيتاج إليـه ،         - املوطأ   -حىت أذكر شيئاً من مسنده على أنه مسع من مالك           

ه حممد بن احلسـن     وقد استغنى أهل احلديث عما يروي     ... ألنه ليس هو من أهل احلديث فينكر عليه ،          
 ١٧٥ و٦/١٧٤وأمثاله ا هـ 

تفقه علـى أيب    : هذا الكالم يف حقه فيه جتن كثري قال احلافظ ابن حجر يف ترمجته من اللسان                 :  أقول
حنيفة ، ومسع احلديث من الثوري ومعمر وعمر بن ذر ، ومالك بن مغول ، واألوزاعي ، ومالك بـن                    

لشافعي ، وأبو سليمان اجلوزجاين ، وهشام الرازي وعلي بن          أنس ، وربيعة بن صاحل ، ومجاعة وعنه ا        
: مسعت الشافعي يقول  : مسلم الطوسي ، وغريهم ، ويل القضاء يف أيام الرشيد ، وقال ابن عبد احلكيم                

: أقمت على باب مالك ثالث سنني ، ومسعت منه أكثر من سبعمائة حديث ، وقال الربيع               : قال حممد   



 )٩٠(  

 

ت عن حممد وقر بعيد كتباً ، وقال عبد اهللا بن علي املديين عن أبيه يف حق                 محل: مسعت الشافعي يقول    
 )٢( ١٢٢-٥/١٢١صدوق ا هـ : حممد بن احلسن 

  أو ماقاله يف ترمجة اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا النعمان بن ثابت حيث نقل تضعيفه عن كثري من أهل                     -
و حنيفة له أحاديث صاحلة ، وعامـة مايرويـه   وأب: اجلرح والتعديل وأفاض يف ترمجته مث ختمها بقوله     

غلط ، وتصاحيف وزيادات يف أسانيدهها ومتوا ، وتصاحيف يف الرجال ، وعامة مايرويه كـذلك ،              
ومل يصح له يف مجيع مايرويه إال بضعة عشر حديثاً وقد روى من احلديث لعله أرجـح مـن ثالمثائـة            

 ألنه ليس هو من أهل احلديث ، وال حيمل على           حديث من مشاهري وغرائب وكله على هذه الصورة ،        
 ١٢-٧/٥من تكون هذه صورته يف احلديث ا هـ 

أبو حنيفـة اإلمـام     : ١/١٦٨هذا الكالم غري صحيح ، قال اإلمام الذهيب يف تذكرة احلفاظ             :  أقول
ـ             ... األعظم ، فقيه العراق      ل حدث عن عطاء ونافع وعبد الرمحن بن هرمز األعرج ، وسلمة ابن كهي

 ...وأيب جعفر حممد ابن على وقتادة وعمرو بن دينار وأيب إسحاق وخلق كثري 
وحدث عنه وكيع ويزيد بن هارون وسعد بن الصلت وأبو عاصم وعبد الرزاق وعبيد اهللا بن موسـى                  
وبشر كثري ، وكان إماماً ورعاً عاملاً عامالً ، متعبداً ، كبري الشأن ، اليقبل جوائز السلطان قـال ابـن                   

 :ملبارك ا
الناس يف الفقه عيال على أيب حنيفة ، وروى أمحد بن حممد بن             : أبو حنيفة أفقه الناس ، وقال الشافعي        

 ا هـ... ال بأس به ، ومل يكن متهماً : القاسم عن حيىي بن معني قال 
ح احلذر كل احلذر أن تفهم أن قاعدم أن اجلـر         : قال   : ١/١٨٨ويف طبقات الشافعية للتاج السبكي      

مقدم على التعديل على إطالقها بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته ، وكثر مادحوه وندر جارحه                 
 ...، وكانت هناك قرينة دالّة على سبب جرحه من تعصب مذهيب أو غريه مل يلتفت إىل جرحه 

ـ         : ١/١٩٠مث قال    ه علـى  قد عرفناك أن اجلارح اليقبل فيه اجلرح وإن فسره يف حق من غلبت طاعات
 معصيته ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 ٣٤٥ - ٣٤٢انظر قواعد قواعد يف علوم احلديث )  ٢             (٢١٦ - ٢٠٨ والرفع والتكميل ١٩٠ - ١٨٩ انظر قواعد يف علوم احلديث)  ١(

 ومادحوه على ذاميه ومزكوه على جارحيه ، إذا كانت هناك قرينة تشهد بأن مثلها حامل على الوقيعة                 
 أيب حنيفة ، وابن أيب ذئب       فيه من تعصب مذهيب أو منافسة دنيوية وحينئذ فال يلتفت لكالم الثوري يف            

وغريه يف مالك ، وابن معني يف الشافعي ، والنسائي يف أمحد بن صاحل وحنوه ، ولو أطلقنا تقدمي اجلرح                    
 )١(ملا سلم لنا أحد من األئمة إذ ما من إمام إال وقد طعن فيه طاعنون ، وهلك فيه هالكون ا هـ 



 )٩١(  

 

رمجة مطولة ومل يذكر رواية واحدة تطعن يف         ت ٤٥٢-١٠/٤٤٩وترمجه احلافظ ابن حجر يف التهذيب       
وهذا هو احلق واملذهب احلنفي مملوء بـآالف األحاديـث          ... روايته وعدالته ، بل أثبت عدالته وثقته        

املستدل ا على األبواب وهذا يرد على كل من يطعن يف مذهب اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا وكل جرح                  
 . ض مهما كان قائله إذ اليعصم عن اخلطأ إال األنبياء اليستند إىل أسس موضوعية سليمة مرفو

وهناك نقطة هامة حول كتاب الكامل البن عدي رمحه اهللا فقد أورد ضمن تراجم الكتاب مايزيد على                 
.  مثانية آالف حديث وهي تدور بني الصحيح واحلسن والضعيف ، واملنكـر والـواهي واملوضـوع                 

 .واملقبول منها غري قليل 
 ومسـلم الصـالة ح      ٧ و ٢/٥ فهو صحيح ، إذ أخرجه البخاري        ١/٢١٥) ذنوا للنساء ائ(كحديث  

 فلا بد من    !!)٢(وغريمها فليس جمرد عزو احلديث إىل الكامل دليالً على ضـعفه ووهنـه              ) ١٣٩(
 .مراجعة احلديث يف كتب السنة األخرى لترى ماقالوا فيه 

 .تحقيق وضبط وختريج لكامل أحاديثه  حباجة ل- الذي مل ينسج على منواله -وهذا الكتاب 
 : هـ ) ٣٨٥(أبو احلسن الدارقطين علي بن عمر  -١٦

 ..وهو اإلمام احلافظ الكبري ، الناقد 
وله أراء كثرية يف اجلرح والتعديل جندها يف الضعفاء واملتروكني له ، ويف سؤاالت السهمي له ، وكذا                  

 .وهو من املعتدلني يف اجلرح والتعديــل . العلل ، واإللزامات والتتبع الربقاين ، ويف كتابه السنن ، و
  ٢/١٦٢  كقوله عن آدم بن أيب إياس ثقة السنن -

 ) .٦(متروك اجلامع : أو كقوله أبان بن سفيان اجلزري 
روك ،  مت:   وقد يرد عنه بعض األقوال املتباينة كقوله يف إبراهيم بن إمساعيل ابن أيب حبيبة األنصاري                  -

 ) .٢٠(اجلامع .. ضعيف : ليس بالقوي ويف ثالثة : ويف رواية أخرى 
 .ويف هذه احلال فال بد من مقارنة كالمه مع غريه من علماء اجلرح والتعديل 

:   وقد يتعارض قوله مع غريهه كقوهله يف ترمجة أبان بن عبد اهللا ابن أيب حـازم البجلـي الكـويف         -
 .ضعيف

ويف التقريـب   ) ١١(ثقة ا هـ اجلامع     : صدوق احلديث ، وقال العجلي      : عنه  علماً أن البخاري قال     
ويف هذه احلال البد من مقارنة كالمه مع كالم غريه لنصل إىل الـرأي    . صدوق يف حفظه لني     ) ١٤٠(

 .الراجح يف الراوي املختلف فيه 
  :هـ) ٤٠٣(ت : تاريخ جرجان للسهمي  -١٧



 )٩٢(  

 

 رأيه فيهم جرحاً وتعديالً ، وغالب أرائه فيه منقولة عن شـيخه             مجع فيه تراجم علماء جرجان ، وبني      
الدارقطين وهو من املعتدلني يف اجلرح والتعديل وكتابه مطبوع ، وهو حباجة لتحقيق وضبط ومقارنة مع    

 .غريه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 ٤٢٤ و٢٧٥-٢٧٤انظر قواعد يف علوم احلديث )  ٢             (٣٣٨-٣٠٨انظر ترمجته مطولة يف كتاب قواعد يف علوم احلديث )  ١(

 :هـ ) ٥٧١(ت تاريخ دمشق البن عساكر  -١٨
أورد فيه تراجم للعلماء الذين وردوا دمشق وفيه تراجم للكثري من احملدثني ، وهو من املعتدلني يف اجلرح      

 .والتعديل 
فيها الصحيح واحلسن والضعيف ، والواهي ، واملوضوع ، والكثري منها ليس  : وفيه كثري من األحاديث     

 .بصحيح 
 :هـ ) ٤٦٣(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ت  -١٩

فيه بضعة عشر ألف ترمجة ، وهو بشكل عام من املعتدلني يف اجلرح والتعديل ، خال كالمه عن أهـل                    
 . وفيه أكثر من أربعة آالف حديث أكثرها غري صحيح ، وفيها الصحيح واحلسن )١() احلنفية(الرأي 

 !وليس جمرد وجود احلديث فيه دليالً على ضعفه كما ذكر السيوطي
خر امسه موضح أوهام اجلمع والتفريق ناقش فيه اإلمام البخـاري يف تارخيـه يف بعـض                 وله كتاب آ  
 .وفيه مايقرب من ألفي حديث تدور بني الصحيح والضعيف والواهي . ترامجــه 

 .والكتابان حباجٍة لتحقيق وضبط وختريج ألحاديثهما 
 :هـ ) ٣٧١(الثقات البن شاهني ت  -٢٠

 . التعديل وله الضعفاء كذلك وهو من املعتدلني يف اجلرح و
 .والكتاب حباجة لضبط ومقارنة مع غريه 

 :هـ ) ٧٤٥(ذيب الكمال لإلمام احلافظ املزي ت  -٢١
 .وهو أوسع كتاب يف اجلرح والتعديل ملا رواه أصحاب الكتب الستة 

 .وهو يذكر املترجم له مث يذكر الذين روى عنهم دون أن يترك واحداً منهم 
  روى عنه باستقصاء نادر مث يذكر من

 .مث يذكر رأي أهل اجلرح والتعديل فيه ، ونادراً مايذكر رأيه فيه 
 عواد بشار معروف ، وعليها تعليقات قيمة ، باإلضافة لتخريج. وقد طبع الكتاب طبعة حمققة بتحقيق د

 . وهذا الكتاب اليستغين عنه عامل. األحاديث اليت أوردها اإلمام املزي ضمن التراجم 



 )٩٣(  

 

 :هـ ) ٧٤٨(اإلمام مشس الدين الذهيب ت  -٢٢
أما أستاذنا أبو عبد اهللا فبصر النظري له ، وهو امللجأ إذا نزلت املعضلة ، إمام الوجـود                  : قال السبكي   

حفظاً ، وذهب العصر معىن ولفطاً ، وشيخ اجلرح والتعديل ، ورجل الرجال يف كل سـبيل ا هــ                    
 طبقات الشافعية

 . بنحوه ٥/٢١٦
أتقن احلديث ورجاله ، ونظر علله وأحواله وعرف تـراجم النـاس ، وأزال    :  وقال ابن شاكر الكتيب     

اإلام يف ترامجهم والبأس ، مجع الكثري ، وأكثر من التصنيف ، ووفر باالختصار مؤنـة التطويـل يف                   
  .٢/١٨٣التأليف ا هـ فوات الوفيات 

 : ولإلمام الذهيب كتب كثرية سنذكر أمهها 
  :  التاريخ له -أ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 ٣٤٠-٣١٠اعد يف علوم احلديث وقو. انظر تأنيب اخلطيب )  ١(

 .وهو أوسع كتبه وأكربها ، فيه تراجم من السنة األوىل اهلجرية إىل مابعد السبعمائة 
وهو يذكر املترجم له بعد بيان امسه ونسبه ولقبـه          ... وهو مرتب على الوفيات ، ومقسم إىل طبقات         

ته ، مع بيان ماقاله فيه علماء اجلرح        ويبني أمساء الرواة الذين أخذ عنهم ، ومن روى عنه ونبذة من حيا            
 .والتعديل وكثرياً مايديل بدلوه يف ترجيح رأي من اآلراء ، أو استنباط حكم جديد 

 .وقد طبع الكتاب طبعة حمققة جيدة ومل يكمل بعد 
 :    تذكرة احلفاظ -ب

كتاب ممتاز يف   وهو  . فيه تراجم ألعالم احملديثني أكثر من ألف حىت عصره هو ، مرتب على الطبقات               
  .)١(تراجم هؤالء األعالم وهو حباجة لتحقيق وختريج ومقارنة مع غريه 

 :  ِسـير أعالم النبالء -ج
وهو كتاب هام يف تراجم مشاهري العلماء ورواة األخبار فهو يترجم للراوي ويذكر عمن روى ، ومن                 

تعديل فيه ، وقد يـرجح رأيـاً ،         روى عنه مع شذرات من سرية حياته ، مث يبني أراء علماء اجلرح وال             
ويظهر اعتدال اإلمام الذهيب يف هذه الكتب الثالث بشكل جلي وقد حقق السري حتقيقاً علمياً دقيقاً مع                 

 ختريج ألحاديثه الكثرية من قبل شيخنا الشيخ شعيب األرناؤوط
 :  ميزان االعتدال يف نقد الرجال -د 



 )٩٤(  

 

: يه كل راٍو تكُلّم فيه ، ولو بغري حق انظر األرقام التاليـة          وهو من أهم كتب اجلرح والتعديل ، ذكر ف        
أحد عشر ألفاً وثالث ومخسون ترمجة وقـد        ) ١١٠٥٣(، وفيه   ...)  و ٦١ و ٥٤ و ٢٠ و ١٠ و ٨ و ٢(

رتبه على حروف املعجم ، ويذكر املترجم له ، مث يبني أهم من أخذ عنهم احلديث ، مث يذكر من روى                     
أو أخباره ، مث يذكر رأي علماء اجلرح والتعديل فيه ، وقد يرجح رأياً من               عنه ، مث يذكر بعض مروياته       

 ٢٢ و ٢٠ و ١٧ و ١٠ و ٨(، ويأيت برأي جديد انظـر األرقـام          ...) ٣٥ و ٢ و ١(اآلراء انظر األرقام    
 ) .٥٣ و٣٢و

 :ويغلب عليه االعتدال واالنصاف ، والخيلو من تشدد أحياناً ومن تشدده 
 )٢٠ (١/٢٤ومارد عليه احلافظ ابن حجر يف اللسان ) ١٣(محر قوله عن أبان بن عثمان األ

 )٤٩ و٤٨/ (١واللسان ) ٢٩ و٢٨(وانظر األرقام 
 )٥٠/(١واللسان ) ٣٠(و
 )٥١/(١واللسان ) ٣١(و
 )٥٢/(١واللسان ) ٣٣(و
 )٦١/(١واللسان ) ٣٧(و
 )٦٧/(١واللسان ) ٤٣(و
 )٦٨/(١واللسان ) ٤٤(و
 )٧١/(١واللسان ) ٤٧(و
 )١/٧٢سان والل) ٤٨(و
 )٨١/(١واللسان ) ٥٦(و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 ١٩٦د يف علوم احلديث انظر قواع)  ١(
 ) ٨٥/(١واللسان ) ٥٩(و

 .وغري ذلك كثري 
وقد تعقبه احلافظ ابن حجر يف أشياء يف التهذيب واللسان والكتاب حباجة لتخريج أحاديثه ومقارنـة                 

  .)١(رواته بغريهم من كتب اجلرح والتعديل 
 :  املغين يف الضعفاء واملتروكني له -هـ

ر فيه أكثر من سبعة آالف ومخسمائة ترمجة ، ويغلب عليه التشدد انظـر              وهو خمتصر لكتابه امليزان ذك    
 ) ٢٠/(١وقارنه باللسان ) ١٢(األرقام التالية 

 )٢٢/(١واللسان ) ١٣(و



 )٩٥(  

 

 )١١٠٩(و) ١٠٩٦/(٢، واجلرح والتعديل ) ٣١/(١واللسان ) ١٨(و
 )٦١/(١واللسان ) ٣٤(و
 )٦٨/(١واللسان ) ٤١(، و) ٦٧/(١واللسان ) ٤٠(و
) ٥٢(، و ) ٢٢٥/(٢واجلرح والتعديل   ) ٥٠(و) ٧٢/(١واللسان  ) ٤٤(، و ) ٧١/(١واللسان  ) ٤٣(و

وتـاريخ البخـاري    ) ٩٧/(١واللسـان   ) ٥٧(، و ) ٢٢٧/(٢واجلرح والتعـديل    ) ٨٤/(١واللسان  
) ١١٠/(١ واللسـان    ١/١/٢٨١والتاريخ الكـبري    ) ٦٣(، و ) ١٠٦/(١واللسان  ) ٦٢( و ١/١/٢٨١

 ) .١٣٢/(١سان والل) ٧٣( ، و٨/٨٠والثقات 
وغريهم كثري ، وقد قـام      ) ١٣٨/(١واللسان  ) ٧( ، وك    ٢/٩٨واجلرح  ) ١٣٧/(١واللسان  ) ٧٥(و

 .أستاذنا الدكتور نور الدين العتر بتحقيقه ورد كثرياً من أخطائه 
ومع هذا فالكتاب حباجة لدراسة أوسع ومقارنة الرواة الذين ذكرهم مبا قاله علماء اجلـرح والتعـديل                 

 .تطيع االعتماد عليه حىت نس
 :  ديوان الضعفاء واملتروكني له -و 

فيه أكثر من مخسة آالف ترمجة ، والتشدد فيه جلّي والتراجم خمتصرة جداً ، وقد يذكر رأي عامل مـن         
 . علماء اجلرح والتعديل ويسكت عليه ، أو يذكر رأيه هو 
 .أينا تناقضاً صارخاً ولو قارنا بني قوله يف الراوي هنا وبني قوله يف امليزان لر

صاحب مالك ، قبله بعضهم ، وقال ابن        ) ٩(  كقوله يف ترمجة أمحد بن إمساعيل أبو حذافة السهمي            -
ومل ينقم على أيب حذافة منت ، بـل إسـناد ومل    : ١/٨٣عدي حدث بالبواطيل ا هـ وقال يف امليزان       

 يكن ممن
 .ط يف غريه ا هـ مساعه للموطأ صحيح ، وخلّ) ٩(ويف التقريب ..) يتعمد

 ) .١١(خيالف الثقات عن شعبة : قال ابن عدي :   أو كقوله يف ترمجة أمحد بن أوىف عن شعبة -
 خيالف الثقات عن شعبة وله عن غري شعبة أحاديث مستقيمة ا هـ:  قال ابن عدي ١/٤٨ويف امليزان 

ال ماذكرته من خمالفته على شعبة      بعد كالمه ذلك ومل أر يف حديثه شيئاً منكراً ، إ          : وقال ابن عدي عنه     
  .١/١٧١وأصحابة ا هـ 

يكتب حديثه مع ضـعفه ا هــ        :   وكقوله يف ترمجة أمحد بن بديل اليامي مشهور قال ابن عدي              -
)١٢.( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ

  وقاعدة يف اجلرح والتعديل للسبكي٣٥١ و٢١٢ و٢١١ و٢٠٥ و١٨٩ و١٨٨ و١٨٧ و١٨٥ و١٨٤ و١٨٣ و١٨٠ و١٧٩انظر قواعد يف علوم احلديث )  ١(



 )٩٦(  

 

 به ، وقال ابن عدي حدث عن حفص بن غيـاث وغـريه              قال النسائي البأس   : ١/٨٤: ويف امليزان   
 أحاديــــث

: قـال س  ) ١٠(فيه لني ا هـ ويف الكاشف       : أنكرت عليه وهو ممن يكتب حديثه ، وقال الدارقطين          
 صدوق له أوهام ا هـ ) ١٢(ويف التقريب . البأس به ، ولينه ابن عدي والدارقطين وكان عابداً ا هـ 

 ) .١٣(له مناكري ا هـ : شري عن األعمش وغريه ، قال عثمان الدارمي   أو كقوله يف أمحد بن ب-
ليس بذاك القـوي    : ضعيف يعترب حبديثه ، وقال س       : البأس به ، قال الدارقطين      : وقال عنه يف املغىن     

١/٣٤  
 .ليس حبديثه بأس ا هـ : قال ابن معني ) ١١(ويف الكاشف 

 ) .٤٤(ضعفه ابن أيب حامت ا هـ : ب عن هشيم   أو كقوله عن أمحد بن سليمان بن أيب الطي-
 .حافظ حمله الصدق ا هـ : وثق ، وضعفه ابن أيب حامت وحده وقال أبو زرعة  : ١/١٠٢ويف امليزان 

 .وصفه باحلافظ وسكت عليه ) ٣٥(ويف الكاشف 
 ١/١٠٦وقال يف امليـزان     ) ٥٣(جمهول  :   أو كقوله يف ترمجة أمحد بن عاصم البلخي قال أبو حامت              -

 .بل مشهور روى عنه البخاري يف األدب املفرد ا هـ : تعقيباً على كالم أيب حامت 
) ٥٩(ويف التقريـب    ) ٦٦(اليعـرف   :   أو كقوله يف أمحد بن عبد اهللا بن أيب املضاء شيخ للنسائي               -

 .ثقــة 
ت شـيوخ   رأي: أو كقوله يف ترمجة أمحد بن عبد الرمحن بن أيب ابن وهب شيخ مسلم قال ابن عدي                  

 ) .٦٩(مصر جممعني على ضعفه ، حدث مبا ال أصل له ا هـ 
ومن كتب عنه من الغرباء غري أهل بلده ال ميتنعون من الروايـة        : قال ابن عدي بعد أن ضعفه        :  أقول

كـان  : عنه ، وحدثوا عنه ، منهم أبو زرعة الرازي وأبو حامت فمن دوما ، وسألت عبدان عنه فقال                   
وكل ما أنكروه عليـه     :  أيامنا ، وكان أبو الطاهر بن السرح حيسن القول فيه ، وقال              مستقيم األمر يف  

 ويف  ١٨٦-١/١٨٤ا هــ الكامـل      ... فمحتمل وإن مل يكن يرويه عن عمه غريه ولعله خصه بـه             
  .١/٦٠صدوق تغري بآخره ، ويف اجلرح والتعديل صدوق ) ٦٧(التقريب 

 ) .١٠٥(لدينوري صاحب احلجالة امه الدارقطين ا هـ   أو كقوله يف ترمجة أمحد بن مروان ا-
 .ضعفه الدارقطين ومشاه غريه ا هـ :  قال ١/١٥٦ويف امليزان 

شيخ : ويف املغين   ) ١١٥(ال يعرف ا هـ     :   أو كقوله يف ترمجة أمحد بن نفيل الكويف شيخ النسائي             -
ويف التقريـب    . ١/٦١به ا هــ     للنسائي ال يعرف ، لكن النسائي نظيف الشيوخ وقد قال ال بأس             

 صدوق ا هـ) ١٢١(
 )١١٦(امه الدارقطين ا هـ :   أو كقوله يف ترمجة أمحد بن هاشم عن عباد بن صهيب -

  ووثقه احلاكم ا هـ١/١٦٢ويف امليزان 



 )٩٧(  

 

 .صدوق يف حفظه شيء ) ١٢٢(ويف التقريب 
بـامليزان أوالً ، مث بكتـب اجلـرح         وهكذا الكثري ، فال جيوز االعتماد عليه لوحده والبد من مقارنته            

 .والتعديـــل 
   وقد يدافع عن املترجم له ويرد ماقيل فيه أحياناً -

ثقة حافظ تكلم فيه ابن طاهر بكالم بارد ، وهو أوثق من ابن             : كقوله عن أمحد بن احلسن بن خريون        
 ) .٢٣(طاهر بكثري ا هـ 

 ) .٤٧(ثقة ، مل يتكلم فيه النسائي حبجة ا هـ : أو كقوله يف ترمجة أمحد بن صاحل املصري احلافظ 
 ) ٦٧(ثقة مل يتكلم فيه حبجة ا هـ : أو كقوله يف ترمجة أمحد بن عبد اهللا أبو نعيم 

 )١٣٩(ثقة لينه بعضهم بال حجة ا هـ : أو كقوله يف ترمجة أبان بن يزيد العطار 
 :  وقد ينقل يف ترمجة الراوي أقواالً مل تصح -

 ) !١٩١(ضعفه النسائي ا هـ :  إبراهيم بن سويد الصرييف كقوله يف ترمجة
 مشهور ، ووثقه غريه ا هـ : قال ابن معني  : ١/٣٧وقال يف امليزان 

 ثقة مل يثبت أن النسائي ضعفه ا هـ ) ١٨٤(ويف التقريب 
 )١٠٠٠(وكقوله يف ترمجة احلسني بن علي املصري الفراء من شيوخ ابن عدي ضعفه ابن عدي ا هـ 

أحلقه ابن عدي بالثقات ، ولينه بعضهم وقال ابن عدي مل أر له شيئاً منكراً ا هـ  : ١/٥٤٣ امليزان ويف
 . بنحوه ٢/٣٦٧والكامل 

 .لذا جيب حتقيقه من جديد ومقارنته مع غريه من كتب الرجال 
 :  الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة -س 

 .اقتصر فيه على من له رواية يف الصحيحني والسنن األربعة وهو خمتصر لكتابه تذهيب التهذيب ، و
وهو مرتب على األحرف اهلجائية ، ويذكر اسم صاحب الترمجة مث يبني عمن روى مث من روى عنه ،                   

 :مث يبني رأيه فيه بشكل دقيق ، ومعتدل 
 ، وعنـه د و      عن شريك ومحاد بن زيد وطبقتهما     : كقوله يف ترمجة أمحدبن إبراهيم املوصلي أبو علي         

 ٢٣٦البغوي وأبو يعلى وخلق ، وثق ، مات 
أمحد بن إبراهيم البغدادي الدورقي احلافظ عن هشيم ويزيد بن زريع والنـاس ،              : أو كقوله يف ترمجة     

  ا هـ٢٤٦وعنه م د ت ق وحاجب بن أركني وخلق ، وله تصانيف تويف 
ري الدمشقي عن أيب اجلماهر ، وحممد بـن         أو كقوله يف ترمجة أمحد بن إبراهيم أبو عبد امللك ، البس           

 . ا هـ ٢٨٩س ، وابن أيب العقب والطرباين وطائفة صدوق ، تويف : عائذ ، وخلق ، وعنه 



 )٩٨(  

 

  وقد يذكر رأي أحد علماء اجلرح والتعديل فيه ويسكت عليه كقوله يف ترمجة أمحـد بـن بشـري                  -
قـال  .  وأبو سعيد األشج وطائفة      عن األعمش وهشام بن عروة وعدة ، وعنه ابن عرفة         : الكوفــي  

  ا هـ١٩٧ليس حبديثه بأس ، تويف : ابن معني 
أو كقوله يف ترمجة أمحد بن خالد أبو سعيد الوهيب أخو حممد عن ابن إسحاق ومجاعة ، وعنه الذهلي ،                    

 . ا هـ ٢١٤والبخاري ، وحممد بن عوف وطائفة ، وثقه ابن معني مات 
 اهلمداين أبو جعفر املصري عن ابن وهب وطائفة ، وعنه د وابن أيب              أو كقوله يف ترمجة أمحد بن سعيد      

  ا هـ٢٥٣ليس بالقوي مات : داود وعدة ، قال س 
 :  وقد يبني أنه خمتلف فيه -

ال بأس به ، ولينه ابـن       : قال س   ... كقوله يف ترمجة أمحد بن بديل أبو جعفر اليمامي قاضي الكوفة            
  .٢٥٨يف عدي والدارقطين ، وكان عابداً تو

 .وكقوله يف ترمجة أمحد بن أيب الطيب سليمان املروزي البغدادي وثق ، وضعفه أبو حامت وحده 
   وهناك رواة سكت عنهم -

قتـل الفـاً مـن     : كقوله يف أمحد بن إسحاق السلمي السرماري البخاري من يضرب بشجاعته املثل             
  ا هـ٢٤٢تويف مسع يعلي بن عبيد وطبقته وعنه خ وأهل بلده : التــــرك 

 .وكقوله يف ترمجة أمحد بن ثابت اجلحدري عن ابن عيينة وغندر وعنه ق ، وابن خزمية وعدة 
وهذا الكتاب يعترب أهم كتاب يف اجلرح والتعديل لإلمام الذهيب ، وهو معتدل فيه بشكل عام أكثر من                  

 .والكتاب مطبوع وعليه حاشية قدمية . كتبه األخرى 
 .بط ومقارنة رجاله مع غريه من كتب اجلرح والتعديل وهو حباجة لتحقيق وض

 ) :٨٥٢(احلافظ ابن حجر العسقالين ت  -٢٣
وهو اإلمام احلجة العالمة قاضي القضاة احلافظ شيخ مشايخ اإلسالم ، سيد العلماء األعالم ، مرجـع                 

الفضل أمحد بن حممـد     احملققني ، وسند املدققني شيخ السنة ، البيهقي الثاين ، شهاب الدنيا والدين أبو               
صاحب التصانيف النادرة ، واليت تشهد بأنه إمام احلفاظ ، حمقـق            .... بن حممد بن حجر العسقالين      

 ٥٠٤-١٢/٤٩٨اهـ انظر التهذيب ... احملدثني زبدة النقادين ، مل خيلّف بعده مثله 
 :وأهم تصانيفه يف اجلرح والتعديل هي 

 :   ذيب التهذيب -أ 
قيح وتعقيب لكتاب ذيب الكمال للمزي ، مرتب على احلروف اهلجائية ، يـذكر              وهو اختصار وتن  

مث يذكر أهم شيوخه الذين روى عنهم ، مث من روى عنه ، مث أقوال أهـل                 . اسم الراوي ونسبه ولقبه     
 اجلرح والتعديل ، مث بيان وفاته كقوله يف ترمجة أمحد بن إبراهيم بن خالد أبو علي املوصلي نزيل بغداد                  

وابـن  ... وروى عنه أبو داود     ... روى عن حممد بن ثابت العبدي وفرج بن فضالة ، ومحاد بن زيد              



 )٩٩(  

 

وذكـره ابـن    ) ٢٣٦(مات سنة   ... البأس به ،    : وقال حيىي بن معني     ... ماجه ، وأبو زرعة الرازي      
 ١/٩... ثقة صدوق ا هـ : حبان يف الثقات ، وقال إبراهيم بن اجلنيد عن ابن معني 

وله يف ترمجة أمحد بن إبراهيم بن فيل األسدي أبو احلسن البالسي نزيل انطاكية والد القاضي أيب                 أو كق 
وأبـو عوانـة    ... وعنه النسائي   ... طاهر ، روى عن أمحد ابن أيب شعيب احلراين وأيب جعفر النفيلي             

سن اهلمداين  كان ثقة ، وروى عنه حممد بن احل       : قال ابن عساكر    ) . ٢٨٤(مات سنة   ... االسفرايين  
إنه صاحل ، وذكره ابن حبان يف الثقات ، وقال النسائي يف أسامي شيوخه رواية محزة ال بأس به                 : وقال  

 ١٠و١/٩، وذكر من عفته وورعه وثقته ا هـ 
 )١(وهكذا منهجه يف كتابه هذا ، وهو من أهم كتب اجلرح والتعديل وأدقها ، وعمدة كتب املتأخرين                  

ها ط دار إحياء التراث وفيها بعض الفوائد وهو حيتاج لتحقيق وضبط ومقارنـة              وله طبعات متعددة أمه   
 .رجاله مبا قاله علماء اجلرح والتعديل 

 :  تقريب التهذيب -ب
 :وهو اختصار لكتابه القيم ذيب التهذيب 

إنين : وهو بنفس ترتيبه ، وفيه اسم صاحب الترمجة ، واحلكم عليه جرحاً وتعديالً ، حيث قال احلافظ                  
أحكم على كل شخص منهم حبكم يشمل أصح ما قيل فيه ، وأعدل ما وصف به ، بأخلص عبـارة ،                     

 .مث مىت تويف الراوي مع بيان طبقته .. وأخلص إشــارة
 :ستة للتعديل وستة للجرح وهي باختصار : وقسم الرواة الثنيت عشرة مرتبة 

 .الصحابة ، وهم مجيعاً عدول  :  األولـى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 راجع فهارس قواعد يف علوم احلديث)  ١(

 .كأوثق الناس ، أو ثقة ثقة ، ثقة حافظ :  مدحه من أكّد :   الثانيـة
 .كثقة ، أو متقن ، أو ثبت ، أو عدل : من أفرد بصفة  :  الثالثـة
 .من قصر عن درجة الثالثة قليالً كالصدوق ، أو ال بأس به ، ليس به بأس  :  الرابعة

أو له أوهام ، أو خيطيء      صدوق سيء احلفظ ، صدوق يهم       : من قصر عن الرابعة قليالً مثل       :  اخلامسة
، أو تغير بآخره ، ومن رمى ببدعة كالتشيع والقدر والنصب ، واإلرجاء ، والتجهم ، مع بيان الداعية                   

 .من غريه 
من ليس له من احلديث إال القليل ، ومل يثبت فيه مايترك حديثه من أجله ، وإليه اإلشـارة                   : السادسة

 .احلديث مقبول ، حيث يتابع وإال فلني : بلفــظ 



 )١٠٠(  

 

 .من روى عنه أكثر من واحٍد ومل يوثّق ، ويشار له بلفظ مستور وجمهول احلال : والسابعة
من مل يوجد فيه توثيق ملعترب ، ووجد فيه إطالق الضعف ولو مل يفسر ، وإليه اإلشارة بلفظ                   :  والثامنة

 .ضعيف : 
 .مبجهول من مل يرو عنه غري واحٍد ، ومل يوثق وإليه اإلشارة :  والتاسعة
من مل يوثق البتة ، وضعف مع ذلك بقادح ، وإليه اإلشارة مبتروك أو متروك احلديث ، أو                   :  والعاشرة

 .واهي احلديث ، أو ساقط 
 من ام بالكذب:  احلادية عشرة
  .٧٦-١/٧٣ا هـ انظر التقريب ... من أطلق عليه اسم الكذب والوضع :   الثانية عشرة

 .ملعتدلني يف اجلرح والتعديل واحلافظ ابن حجر من ا
 وقد التزم ذه التفاصيل من حيث املبدأ 

  :  أمثلة
 ا  ٣٦أمحد بن إبراهيم بن خالد املوصلي أبو علي ، نزيل بغداد ، صدوق ، من العاشرة مات سنة                   )  ١(

 . ، دفق ٢٣٦هـ أي 
ة حافظ ، من العاشرة ، مات       البغدادي ، ثق  : أمحد بن إبراهيم بن كثري بن زيد الدورقي النكري          )  ٣(

 .م د ت ق ) ٢٤٦(سنة 
أمحد بن األزهر بن منيع أبو األزهر العبدي النيسابوري ، صدوق كان حيفظ ، مث كرب فصار كتابه      )  ٥(

 .س ق ) ٢٦٣(أثبت من حفظه ، من احلادية عشرة مات سنة 
  :بعد دراسيت ملنهج احلافظ ابن حجر وتطبيقاته تبني يل عدة أمور :  أقول

أن الرواة الثقات الذين الخيتلف يف عدالتهم قد كفانا احلافظ مؤنتهم وأعطانا عبارة دقيقة يف                :  ألولا
 اجلرح

 .والتعديل تدلنا على ثقتهم ، وتغنينا عن مراجعة ماقاله األقدمون فيهم 
صـري ،  كقوله يف ترمجة أمحد بن إسحاق بن زيد بن عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي أبو إسحاق الب             

 ) ٧... (ثقة كان حيفظ من التاسعة 
كان عندي إن شاء اهللا صدوقاً      : فقد قال أمحد    . ولو رجعنا إىل التهذيب لوجدنا أم اتفقوا على ثقته          

  .١/١٤ووثقه أبو زرعة وأبو حامت والنسائي وحممد بن سعد وابن منجوية وابن حبان التهذيب ... 
 )١٠... (ضرمي ، أبو عبد اهللا الصفّار ثقة حافظ ، أو كقوله يف ترمجة أمحد بن إشكاب احل

وثقه يعقوب بن سفيان وأبو زرعة وأبو حامت وحيىي بن معني والعجلـي وابـن                : ١/١٦ويف التهذيب   
 . حبــان 



 )١٠١(  

 

) ٣(وهكذا مجيع الرواة املتفق على عدالتهم انظر األرقام التالية من التقريب مع مقارنتـها بالتهـذيب                 
) ٤٩(و) ٤٤(و) ٤٣(و) ٣٩(و) ٣٧(و) ٣٢(و) ٣١(و) ٢٩(و) ٢٥(و) ٢٣(و) ٢١(و) ١٠(و) ٧(و
 ) ...٥٦(و) ٥٥(و

وكل من قال فيه ثقة أو حافظ أو        ... ثقة حافظ ، ثقة ثبت ، ثقة متقن         : وهذا يشمل كل من قال عنه       
 .وعددهم ليس قليالً حوايل ثلث الكتاب ... ثبت 
نا عبارة خمتصرة دقيقة تبني حاهلم ، وقد أصاب احملـز إىل            الرواة املتفق على ضعفهم ، قد أعطا       :  الثاين

 .حد بعيد والسيما من قال فيه متروك ، أو متهم ، أو كذاب ، أو وضاع 
) ١٤٢(و) ٣٤: (وانظـر األرقـام التاليـة       ) ١٤.. (كقوله يف ترمجة أمحد بن بشري البغدادي متروك         

 ) .٢٢٨(و
 .أصاب   وأما من قال فيه ضعيف ، ففي أكثره قد -
  وأما من اختلف فيه ورجح احلافظ ضعفه ، ففي بعضها نظر كقوله يف ترمجة أمحد بن عبد اجلبار بن               -

 ) .٦٤... (حممد العطاردي أبو عمر الكويف ضعيف ، ومساعه للسرية صحيح 
) ١٦٦( واجلـامع يف اجلـرح والتعـديل    ٥٢ و١/٥١الصواب أنه ال بأس به راجع التهذيب     :  أقول

  .١/١٩١ وبني ابن عدي أنه ليس له حديث منكر الكامل ١٦٣ص والسهمي 
والصـواب أنـه    ) ١٤٦... (يف ترمجة إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة األشهلي ضعيف           : أو كقوله   

 .صدوق له أوهام 
قال ابن عدي بعد أن ذكر له ما أنكر عليه وهو صاحل يف باب الرواية كما حكى عن حيىي بن معـني ،                     

  ١٠٥ و١/١٠٤ وانظر التهذيب ١/٢٣٦ثه مع ضعفه ا هـ ويكتب حدي
 ) .٢١٩(أو كقوله يف ترمجة إبراهيم بن علي بن حسن بن أيب رافع املدين نزيل بغداد ضعيف ا هـ 

وإلبراهيم هـذا  :  وقال ابن عدي ١٤٧ و١/١٤٦والراجح عندي أنه صدوق له أوهام راجع التهذيب        
 ١/٢٥٨ا هـ أحاديث غري ماذكرت من احلديث وهو وسط 

 ) .٢٩٠(أو كقوله عن األحوص بن حكيم بن عمري العنسي احلمصي ضعيف احلفظ 
 ) .٢٤٥( واجلامع ١٩٣ و١/١٩٢هو خمتلف فيه والراجح أنه صدوق انظر التهذيب  :  أقول

ولألحوص بن حكيم روايات غري ماذكرت ، وهو ممن يكتب حديثه ، وقد حـدث               : وقال ابن عدي    
ات ، مثل ابن عيينة ، وعيسى بن يونس ، ومروان الفزاري وغريهم وليس له فيمـا                 عنه مجاعة من الثق   

  .١/٤١٥يرويه شيء منكر ، إال أنه يأيت بأسانيد ال يتابع عليها ا هـ 
وهو خمتلف فيه ، والـراجح عنـدي أنـه    ) ٣٠٩(أو كقوله يف ترمجة أزهر بن سنان البصري ضعيف     

  .٢٠٤ و١/٢٠٣صدوق له أوهام راجع التهذيب 



 )١٠٢(  

 

 وألزهر بن سنان غري ماذكر أحاديـث ولـيس          -وقال ابن عدي بعد أن ذكر له حديثني أنكرا عليه           
  .١/٤٣٠بالكثري ، وأحاديثه صاحلة ليس باملنكرة جداً ، وأرجو أنه ال بأس به ا هـ 

هو خمتلـف   : أقول  ) ٣١٥... (وقال يف ترمجة أسامة بن زيد بن أسلم العدوي ضعيف من قبل حفظه              
 فيه
ومل أجد ألسامة بن زيد حديثاً منكراً جداً ال إسناداً وال متناً ، وأرجو أنه صاحل ا هـ           : قال ابن عدي    و
 ) .٨٧٨(و) ٦٨٥(و) ٦٧٤(و) ٥٢٤(انظر التراجم  ... ١/٣٩٧

 ٣٩٨ و ٣٢٦ و ٢٦٨(انظـــر   ... من قال عنه لني احلديث ، فقد أصاب يف أكثـره             :  والثالث
  ٧٨٥ و٦٢٠و
 ...) و ٨٠٤و

حيدث عن األصمعي   : فقد قال ابن عدي     ) ٧٨(بعضه نظر كما يف ترمجة أمحد بن عبيد بن ناصح           ويف  
 .وحممد بن مصعب ماال حيدث به غريه 

  .١/٦٠ والتهذيب ١٨٩-١/١٨٨وهو عندي مع هذا كله من أهل الصدق ا هـ الكامل : مث قال 
وقـد قـال ابـن      ) ٢٥٢(قوفات  لني احلديث رفع مو   ... أو كما يف ترمجة إبراهيم بن مسلم اهلجري         

 عـــدي 
وعامة أحاديثه مستقيمة املنت ، إمنا أنكروا عليه كثرة روايته عن أيب األحوص عن عبد اهللا ، وهو عندي                   

  .١٦٦-١/١٦٤ والتهذيب ١/٢١٣ممن يكتب حديثه ا هـ 
 ) .٤٢٠(أو كقوله يف ترمجة إمساعيل بن إبراهيم الكرابيسي لني احلديث 

 ١/٢٨١مجاعة ، ووثقه ابن حبان ، وأنكر عليه حديث مرفوع التهذيب روى عنه : أقول 
 فالراجح أنه صدوق 

 ) .٦٠٦(لني احلديث : أو كقوله يف ترمجة أيوب بن ثابت املكي قال 
: روى عنه أبو عامر العقدي وأبو داود الطيالسي وأبو حذيفة اهلذيل وغريهم ، وقال أبو حامت                  :  أقول

  .١/٣٩٩ هـ التهذيب ١٠ ابن حبان يف الثقات ال حيمد حديثه ، وذكره
 .وأبو حامت متعنت يف الرجال ، فالراجح عندي أنه البأس له 
صوابه أنه ثقة ، إذروى عنه مجاعة ،        ) ٦١٠(أو كقوله يف ترمجة أيوب خالد بن صفوان املدين فيه لني            

 ١/٤٠١ذي بعده التهذيب    وأخرج له مسلم والترمذي والنسائي ، ووثقه احلافظ ابن حجر يف ترمجة ال            
  .٤٠٢و

 ٣٠٤ و ٢٨٠ و ٢٧٨ و ٢٢٥ و ٢٠٨ و ١٤٧(من قال عنه جمهول فهو كما قال انظر األرقام           :  والرابع
  ...)٣٨٧ و٣٨٣ و٣٧٨ و٣٢٩و



 )١٠٣(  

 

  وهناك بعض من قال عنهم جمهول فيه نظر مثل إبراهيم بن طريف الشامي ، جمهـول تفـرد عنـه                    -
 ) .١٨٨(األوزاعي وقد وثّق 

 واألوزاعي إمام ثقـة     ١/١٢٨قه ابن حبان وأمحد بن صاحل املصري وابن شاهني التهذيب           وث :  أقول
 .حجــة  

 ) .٢٩٥(وقوله عن إبراهيم بن صبيح األودي جمهول ، ويقال هو ابن يزيد 
 )٢٩٦( وإبراهيم بن يزيد األودي ثقة التقريب ١/١٦٥ورجحه يف التهذيب :  أقول 

 :ال ، فهو كما قال إال يف مواضع متعددة من قال عنه جمهول احل:   واخلامس
 )١٥٢(كقوله يف ترمجة إبراهيم بن إمساعيل اليشكري جمهول احلال 

  .١/١٠٧قد روى عنه ثقتان ، ورمبا ثالث راجع التهذيب  :  أقول
 )١٨٠(أو كقوله يف ترمجة إبراهيم بن سعيد أبو إسحاق املدين جمهول احلال 

شيخ من أهل املدينـة ،  :  وزكريا بن حيىي بن محويه ، وقال أبو داود          روى عنه قتيبة بن سعيد     :  أقول
له عنده حديث واحد يف احلج ، قال        : ليس باملعروف ، قلت     : ليس له كبري حديث ، وقال ابن عدي         

منكر احلـديث ا هــ      : رفع حديثاً ال يتابع على رفعه ، وقال صاحب امليزان           : ابن عدي أيضــاً    
 .اب أنه معروف وحسن احلديث  والصو١/١٢٥التهذيب 

ورواه مجاعة عن نافع عن ابن عمر من قوله         ) التنتقب املرأة احملرمة  (واحلديث الذي قال ابن عدي رفعه       
. 

) ٢٦٠٠ و ٢٥٩٩(الصواب الرفع وقد تابعه ثقات أثبات على رفعه انظر صحيح ابن خزميـة               : أقول
 وأبو داود 

  .٤/٥٢ والفتح ٥/٤٧ والبيهقي ٣/١٩ والبخاري ٢/١٩٩ وأمحد ٣٢يف املناسك ب 
 ) .٣٥٤(وكقوله يف ترمجة إسحاق بن سامل موىل بين نوفل بن عدي جمهول احلال 

الصواب أنه ليس جمهوالً فقد روى عنه مجاعة وسكت عليه البخاري وابن أيب حامت ، ووثقـه                  :  أقول
  .١/٢٣٣ابن حبان ، وصحح حديثه احلاكم وابن السكن التهذيب 

 )٣٧٠( ترمجة إسحاق بن عبيد اهللا بن أيب مليكة التيمـي جمهول احلال وكقوله يف
 . مقبول ) ٣٠٩(والصواب أنه ليس مبجهول فقد روى عنه ثقتان ، وقال عنه الذهيب يف الكاشف 

 ) .٣٨٠(وكقوله يف ترمجة إسحاق بن كعب بن عجرة جمهول احلال 
جمهول احلال ماروى عنه    :  وقال ابن القطان     روى عنه ابنه سعد بن اسحاق ، ووثقه ابن حبان          :  أقول

  .١/٢٤٨غري ابنه سعد التهذيب 
 . وذا تزول جهالته ٤/٢٩وروى عنه أبو معشر كما يف مسند أمحد  :  أقول

 ...وحنو ذلك 



 )١٠٤(  

 

قوله يف ترمجة أمحد بـن      : من قال عنه مستور فهو كما قال إال يف مواضع متعددة منها              :  والسادس
ويف التهذيب روى عنه ابن ماجه واحملاملي ، ووثقه ابـن           ) ٦٨(ي املخزومي مستور    عبد الرمحن القرش  

 .حبــان 
 . فالصواب أنه صدوق ١/٥٦التهذيب ... وقال روى عنه أصحابنا 

 )٧٢(أو كقوله عن أمحد بن عبد الواحد بن يزيد العقيلي مستور 
 ١/٥٨ويف التهذيب روى عنه ابن عدي وابن أيب العقب وغريهم 

 !ف يكون مستوراً ؟فكي
 )١٥٧(أو كقوله يف ترمجة إبراهيم بن أيب بكر املكي االخنسي مستور 

ويف التهذيب روى عنه ابن أيب جنيح وابن جريج ووثقه ابن حبان وزاد روى عنه امساعيل بـن                   : أقول
نه  فالصواب أ  ١/١١١منصور بن املعتمر ، وقرأت خبط الذهيب حمله الصدق ا هـ            : أمية وزاد اخلطيب    

 .صدوق 
ويف التهذيب روى عنـه     ) ٦٠٤(وكقوله يف ترمجة أيوب بن بشري بن كعب العدوي البصري مستور            

خالد بن ذكوان وقتادة ومحيد بن هالل ، قال ابن خراش جمهول ، ووثقه ابن حبان ، وكان قاضي أهل                 
  .١/٣٩٧فلسطني 

 .من كان ذه الصفة ينبغي أن يوثق  :  أقول
 ) .٨٤٦(بة بن مسلم اخلثعمي الشامي مستور وقوله يف ترمجة ثعل

 وثق) ٧١٩( ويف الكاشف ٢٦ و١/٢٥قد روى عنه مجاعة ، ووثقه ابن حبان التهذيب  :  أقول
 ....وهكذا 
 :من قال فيه صدوق فيه لني ، أو لني احلديث ففي كثري منه نظر  : والسابع

 ) .٦٢٨(كقوله يف ترمجة أيوب بن هاينء الكويف صدوق فيه لني 
يعترب به ، ووثقه ابن حبان ، وضعفه ابن معني          : شيخ صاحل ، وقال الدارقطين      : قال أبو حامت     :  أقول

 صدوق ا هـ ) ٥٣٧( وقال الذهيب يف الكاشف ١/٤١٤ال أعرفه ا هـ التهذيب : وقال ابن عدي 
 .وهو الراجح  : أقول

 ) .٧٢٣(ى باإلرجاء أو كقوله يف ترمجة بشري بن املهاجر الكويف صدوق لني احلديث رم
 ٤٦٩ و ١/٤٦٨روى عنه مجاعة من الثقات ، ومسلم وأصحاب السنن واختلفوا فيه التهذيب              :  أقول

 .ثقة فيه شيء ا هـ وهو الصواب ) ٦١٧(وقال الذهيب يف الكاشف 
 ) ٧٣٧(وقوله يف ترمجة بكر بن احلكم التميمي الريبوعي صدوق فيه لني 

  .١/٤٨٠تهذيب الصواب أنه ثقة راجع ال : أقول
 ) .٧٦٨(صدوق فيه لني ... وقوله يف ترمجة بكري بن معروف األسدي 



 )١٠٥(  

 

  .٢/٣٤ والكامل ٤٩٦ و١/٤٩٥الصواب أنه ثقة راجع التهذيب  :  أقول
 ) .٨٢٣(أو كقوله يف ترمجة ثابت بن عمارة احلنفي صدوق فيه لني 

صدوق ا هــ    ) ٦٩٨(لكاشف  ويف ا ) ٦٠٤( واجلامع   ٢/١١الصواب أنه ثقة انظر التهذيب       : أقول
 وهكذا
 .من قال فيه صدوق ، وعددهم كثري ، والكثري منهم ينبغي أن يكون ثقة :  والثامن

 ) .١(صدوق .. كقوله يف ترمجة أمحد بن إبراهيم بن خالد املوصلي أبو علي 
 ) .١( والكاشف ١/٩الصواب أنه ثقة راجع التهذيب  :  أقول

 )٢(صدوق ...  بن فيل وقوله يف ترمجة أمحد بن إبراهيم
 ١٠ و١/٩الصواب أنه ثقة التهذيب  :  أقول

 ) .٤(صدوق ... يف ترمجة أمحد بن إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن بكار : وقوله 
  .١/١١والصواب أنه ثقة التهذيب 

 ) .٦(وقوله يف ترمجة أمحد بن إسحاق بن احلصني بن جابر السلمي صدوق 
 وقارن األرقام التالية بالتهذيب جتد الصواب أم        ١٤ و ١/١٣اجع التهذيب   الصواب أنه ثقة ر    :  أقول

ــات   ، ٥٣ ، ٤٦ ،٤٢ ، ٤١ ، ٣٨ ، ٣٦ ،٣٠ ،٢٨ ، ٢٧ ،٢٦ ، ١٨،٢٤ ، ١٧ ، ١٦ ، ١٥(ثق
٩٠ ، ٨٦ ، ٨٤ ، ٨٢ ، ٧٦ ، ٧٥ ، ٧٣ ، ٧١ ، ٧٠ ، ٦٦ ، ٥٨(..  

 ، ويف بعضه نظر...  فهو كما قال ...صدوق يهم ، خيطيء ، سيء احلفظ : من قال فيه  :  والتاسع
 )٥١(كقوله يف ترمجة أمحد بن أيب الطيب صدوق حافظ له أغالط ضعفه بسببها أبو حامت 

 ) .٤٢( والكاشف ١/٤٥الصواب أنه ثقة راجع التهذيب  :  أقول
 ) .٥٢(صدوق له أفراد ... وقوله عن أمحد بن أيب طيبة 

  .١/٤٥وانظر التهذيب ) ٤٣(كاشف الصواب أنه صاحل احلديث كما يف ال : أقول
صدوق وانظـر   ) ٤٩(صدوق يهم ويف الكاشف     ) ٦٠(وقوله يف ترمجة أمحد بن عبد اهللا بن أيب السفر           

 ٤٩ و١/٤٨التهذيب 
 ) ١٠٩(وقوله يف ترمجة أمحد بن املفضل احلفري صدوق شيعي يف حفظه شيء 

شيعي صـدوق ا    ) ٨٧(لكاشف   وقال الذهيب يف ا    ١/٨١الصواب أنه صدوق راجع التهذيب       : قلت
 هـ

 ) .١٢٢(وقوله يف ترمجة أمحد بن هاشم بن أيب العباس الرملي صدوق يف حفظه شيء 
  ١/٨٨الصواب أنه صدوق فقط راجع التهذيب 

 ) .١٣٨(وقوله يف ترمجة أبان بن صمعة األنصاري صدوق تغري آخراً 
  .١/٣٩٢ والكامل ١/٩٥والصواب أنه ثقة اختلط بآخره راجع التهذيب 



 )١٠٦(  

 

 ) .١٤٠(وقوله يف ترمجة أبان بن عبد اهللا بن أيب حازم صدوق يف حفظه لني 
 )١١( واجلامع ٣٨٨ و١/٣٨٧ والكامل ٩٧ و١/٩٦الصواب أنه ثقة التهذيب  :  أقول

 ...وهكذا 
فهو كما قال ، ويف بعضه      ... من قال فيه ثقة يدلس أو يرسل ، أو صدوق يدلس أو يرسل               : والعاشر
 :نظــر

 ) .١٦٢(ه يف ترمجة إبراهيم بن احلجاج بن زيد السامي ثقة يهم قليالً كقول
  .١/١١٣بل ثقة بإطالق راجع التهذيب :  أقول 

 ) .١٨٢(وقوله عن إبراهيم بن سليمان األفطس الدمشقي ثقة إال أنه يرسل 
مانع أن  مل يذكر أنه يرسل إال البخاري فقال عن مكحول مرسل ، ومل يذكر ذلك غريه ، وال                 :  أقول

يسمع من مكحول والسيما أنه قد روى عن الوليد بن عبد اجلرشي وهو من الرابعة وأدرك عدداً مـن                   
) ١٤٢(ولذا قال عنه يف الكاشف      .  فالصواب عندي أنه ثقة ثبت باطالق        ١/١٢٦الصحابة التهذيب   

 ثبت ا هـ: قال دحيـم 
 قبل موته فكان خيطـيء وال يرجـع         وقوله يف ترمجة أمحد بن مرزوق البصري نزيل مصر ، ثقة عمي           

 .صدوق ) ٢٠٢(ويف الكاشف ) ٢٤٨(
الصواب أنه ثقة يرسل ، ومن امه       ) ٢٦٩(وقوله يف ترمجة إبراهيم بن يزيد التميمي ثقة يرسل ويدلس           

 )٢١٩( والكاشف ١٧٧ و١/١٧٦بالتدليس فكالمه مردود انظر التهذيب 
 )  .١٠٨٤(جليل ، وكان كثري اإلرسال والتدليس أو كقوله يف ترمجة حبيب بن أيب ثابت ثقة فقيه 

والصواب أنه ثقة أرسل عن أم سلمة وحكيم بن حزام وعروة بن الزبري على قول ، والتـدليس لـيس                    
كان ثقة جمتهداً   ) ٩١٢( وقال يف الكاشف     ٢/٤٠٨ والكامل   ١٨٠-٢/١٧٨صحيحاً راجع التهذيب    

 فقيهاً ا هـ
ثقة فقيه فاضل مشهور ، وكان يرسل كثرياً ويـدلس  .. البصري وقوله يف ترمجة احلسن بن أيب احلسن        

)١٢٢٧. ( 
والصواب أنه غري مدلس ، ألنه مل يتهم عند األقدمني بشيء من ذلك وإمنا امه به ابن حبـان وهـو                     

اإلمام ، كان كبري    ) ١٠٢٩( وقال الذهيب يف الكاشف      ٢٧٠-٢/٢٦٣حمجوج مبن قبله راجع التهذيب      
ومل يذكر له تدليساً وحىت مراسيله صحيحة خال أربعة         ...  رأساً يف العلم والعمل      الشأن رفيع الذكر ،   

 . هـ التهذيب ١٠أحاديث كما قال أبو زرعة وابن املديين 
 :من قال فيه مقبول  :  واحلادية عشر

 ..فهذا أوالً مصطلح جديد مل يسبق إليه 



 )١٠٧(  

 

 التتبع واالستقراء وجدنا أنه قد اضطرب       وبعد! وثانياً قد أوقع من جاء بعده حبرية شديدة ، وغموض           
 :يف هذه املرتبة اضطراباً شديداً وهذه أمثلة الضطرابه 

روى عنه البخاري يف األدب : ويف التهذيب ) ١١(  كقوله يف أمحد بن أيوب بن راشد الضيب مقبول      -
د ووثقه ابن حبان    املفرد وأبوزرعة واحلسن بن علي املعمري وأبو يعلي وغريهم ، وكذا عبد اهللا بن أمح              

 .  فالصواب أنه ثقة ١/١٧التهذيب ... ، وقال رمبا أغرب 
ويف التهذيب روى عنه مسلم واملفضـل بـن   ) ١٩(  وقوله يف ترمجة أمحد بن جعفر املعقري مقبول     -

ومل يذكر تضعيفاً ألحد فيـه راجـع        ... حممد اجلندي وحممد بن إسحاق ابن العباس الفاكهي املكي          
 . والصواب أنه صدوق على األقل ١/٢١التهذيب 

 ) .٢٠٥(  وقوله  يف ترمجة إبراهيم بن عبدالرمحن بن عبداهللا بن أيب ربيعة املخزومي مقبول -
روى عنه مجاعة ووثقه ابن حبان ، وأخرج له البخاري والنسائي وابن ماجه ، وقـال ابـن                   :  أقول

 صدوق والصواب أنه ١/١٣٩اليعرف له حال انظر التهذيب : القطان
والصواب أنه ثقة إذ روى عنه مجاعة ومنـهم         ) ٢٤٧(  وقوله عن إبراهيم ن مرزوق الثقفي مقبول          -

شيخ يكتب حديثه ووثقه ابن حبان التهذيب       : حيىي بن معني والبخاري يف األدب املفرد وقال أبو حامت           
١٠/١٦٣ 
 ١/١٦٩جع التهـذيب    والصواب أنه ثقة را   ) ٢٥٦(  وقوله عن إبراهيم بن مهدي املصيصي مقبول          -

 ) .٢٠٩(والكاشف 
 ) .٣٥٣(  وقوله عن إسحاق بن العصفري الكويف مقبول -

  فالصواب أنه صدوق١/٢٣٢صدوق ا هـ التهذيب : روى عنه مجاعة وقال الذهيب  :  أقول
 ) .٣٦٠(  وقوله عن إسحاق بن الصباح الكندي مقبول -

  .١٠/٢٣٧سة الوراق التهذيب يروي عنه أبو داود ومحاد بن احلسن بن عنب :  أقول
 ) .٣٦٣(وقوله عن إسحاق بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي مقبول 

.. روى عنه ابنه وابنا أخيه إسحاق وطلحة وذكره ابن سعد يف الطبعة األوىل من أهل املدينـة                   : أقول
  فالصواب أنه صدوق١/٢٣٨ووثقه ابن حبان التهذيب 

 )٤١٣(عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي مقبول   وقوله عن إمساعيل بن إبراهيم بن -
 ١/٢٧٢شيخ ، وثقه أبـو داود وابـن حبـان التهـذيب             : روى عنه مجاعة وقال أبو حامت        :  أقول

 .فالصواب أنه ثقة ) ٣٤٩(والكاشف 
 ٥٢٥ و٥٢٠ و٥١٨ و٥٠٤ و ٤٧٢ و ٤٧٠ و ٤٦٧ و ٤٦٢(وانظر األرقام التالية وقارـا بالتهـذيب        

 ٧١٣ و ٦٩١ و ٦٧٢ و ٦٧١ و ٦٥٦ و ٦٥١ و ٦٤٧ و ٦٣٣ و ٦٣١ و ٥٦٧ و ٥٦٠ و ٥٥٥ و ٥٥٤و



 )١٠٨(  

 

 ٧٨٧ و ٧٨٣ و ٧٨٢ و ٧٧٥ و ٧٤٤ و ٧٦٩ و ٧٦٤ و ٧٦١ و ٧٥٧ و ٧٥٣ و ٧٤١ و ٧٤٠ و ٧١٩و
  ...)٨٠٦و

 .جيب إعادة النظر ذه املرتبة اليت يبلغ عدد رواا أكثر من سبعمائة ترمجة  :  أقول
اب فيه أنه ثقة كقوله يف ترمجة إمساعيل بن إبراهيم بن بسام من قال عنه البأس به فالصو   :  الثاين عشرة 

 )٤١٢(البغدادي ال بأس به 
روى عنه مجاعة من كبار أهل العلم وقال عنه أمحد وابن معني وأبو داود والنسائي ليس بـه                   :  أقول

  .٢٧٢ و١/٢٧١التهذيب ... شيخ ووثقه ابن قانع وابن حبان : بأس ، وقال أبو حامت 
من قال فيه ثقة فيه نصب أو تشيع ، أو صدوق فيه نصب ، فيه تشيع ، إرجاء ، قدر                     :  عشرالثالث  

 :فهو كما قال ويف بعضه نظر ... 
 ) .٣٩٩(أسد السنة صدوق يغرب وفيه نصب .. كقوله عن أسد بن موسى 

  .١/٢٦٠الصواب أنه ثقة دون النصب راجع التهذيب  :  أقول
 )٤٥٩(بن خالد بن يزيد القرشي صدوق نسب لرأي جهم وقوله عن إمساعيل بن عبد اهللا 

الصواب أنه ثقة ، ونسبته لرأي جهم فيها نظر ألن الكبار مل ينسبوه لـه راجـع التهـذيب                    :  أقول
 )٣٨٩( والكاشف ٣٠٨ و١/٣٠٧

 ما اختلف يف صحبته فهو كما قال  :  الرابع عشر
وى عنهم الراوي أو من روى عنـه ،         من املالحظات العامة عدم ذكره بعض من ر        :   اخلامس عشر 

كما فعل الذهيب يف الكاشف فقد خيتلط اسم الراوي بغريه والسيما إذا كانا من طبقة واحـدة وبلـد                   
 .واحد ، أو ممن روى عنهما أبو داود مثالً ، فقد يصعب التمييز بينهما أحياناً 

ت أن الطعن فيهم يف غري حمله انظر          وهناك ميزة هامة للتقريب أنه دافع عن كثري من الرواة الذين ثب             -
ــة  ــام التالي  ٤٥٧ و٤٤٣ و٤١٤ و٤٠١ و٣٣٤ و٣١٤ و١٧٩ و١٧٧ و١٣٧ و١٣٦ و١٣٥(األرق

  ..)٩٧٠و٨٠٨ و٧٣٩ و٦٨٨ و٦١٣ و٥١٢و
والكتاب حباجة لتحقيق من جديد ومراجعة مع أصله التهذيب وغريه من كتب اجلـرح والتعـديل ،                 

 .ديل وأسهلها رجوعاً والسيما وأنه من أشهر كتب اجلرح والتع
  :  تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة-ج 

 أي مالك والشافعي وأبو حنيفة وأمحد رضي اهللا عنهم 
حيث ذكر فيه الرواة الذين أخرجوا هلم مبا زاد عما يف رواة الكتب الستة الذين أوردهم يف التهـذيب                   

ذكر صاحب الترمجة مث يذكر شيوخه مث طالبه        وهو مرتب على األحرب اهلجائية بشكل دقيق ، وهو ي         
 ...) ٨ و ٧ و ٦ و ٥ و   ٤ و ٣ و ٢(، مث يبني رأي علماء اجلرح والتعديل فيه ، وقد يتعقبهم انظر األرقام              



 )١٠٩(  

 

وفيه الثقـة والصـدوق     . ترمجة  ) ١٧٣٢(وهو متمم لرجال الكتب الستة بشكل دقيق ، وفيه حوايل           
 .والضعيف والواهي واهول 

ة لتحقيق وضبط وختريج األحاديث اليت ذكرها ضمن التراجم ، ومقارنة رجاله مع غريه              والكتاب حباج 
 .من كتب اجلرح والتعديل 

 :  لسان امليزان له -د 
وهو كتاب ضخم أورد فيه كل من تكلّم فيه وليس له ذكر يف التهذيب وعدد الرواة املترجم هلم أكثر                   

ص ما قاله األقدمون يف الراوي مبا فيهم الذهيب يف          وخل... من عشرة آالف ورتبه على حروف املعجم        
 :امليزان واستدرك عليه كثرياً ، وناقشهم يف كثري من الرواة انظر األرقام التالية من اجلزء األول 

  ...)٧٣ و٧٢ و٧١ و٦٨ و٦١ و٥٦ و٥٢ و٥١ و٤٩ و٣١ و٢٢ و٢٠ و١٢ و٩ و٦(
 .وهو حباجة لتحقيق وضبط من جديد 

  : ح والتعديلاجلامع يف اجلر -٢٤
السيدأبو املعاطي النوري ، أمحد عبد الرزاق عيد ، حسن عبـد املـنعم              : تأليف مجاعة معاصرين وهم     

شليب ، حممود حممد خليل الصعيدي ط عامل الكتب يقع يف ثالث جملدات ، فيه ما قاله البخاري ومسلم          
الرازي وأيب زرعـة الدمشـقي      والعجلي وأبو زرعة الرازي وأيب داود والترمذي والفسوي وأبو حامت           

ترمجة وهو مرتب على أحرف املعجم      ) ٥٤٩٦(والنسائي والبزار والدارقطين وعدد الرواة املترجم هلم        
 .وهو دقيق فيما قاله هؤالء األئمة .. 

 :وعليه بعض املالحظات 
ده إذا اختلفوا   قد خيتلف علماء اجلرح والتعديل يف راٍو معني ، فال نستطيع االعتماد عليه وح              :  األوىل

  ...) .٢٤٥ و١٥١ و١١٦ و٩٦ و٧٩ و٢٠ و١١:  (انظر األرقام التالية مثالً 
 .أنه خال من ضبط أمساء الرواة  :  والثانية
 ) .٣٧٥٣(و) ٣٥٩١(و) ٣٥٨٦(ليس فيه تعليق علمي لرواة كثريين إال نادراً انظر األرقام  :  والثالثة
فيها من اخللط والتعصب العجيـب      ) ٤٦٤٣(م أيب حنيفة رقم     هناك تعليق على ترمجة اإلما     :  والرابعة

والكتاب حباجة لضبط وحتقيق ومقارنة بينه وبني غريه        . ضد اإلمام أيب حنيفة الميكن أن يصدقها عاقل         
 .من كتب الرجال 

  :كتب اإلمام اللكنوي -٢٥
مة واليت متتاز مبا يلي وهو اإلمام العالمة عبد احلي اللكنوي صاحب املؤلفات النافعة والكتب القي: 

التمكن التام من الولوج يف كل علم أو فن يؤلف فيه ، بل فيه التفوق واملهارة البارزة واإلتقان الظـاهر    
يف كل مايكتبه ، وفيها التواضع البالغ عند عرض املسائل واآلراء اليت خيتارها أو يرجحها أو جيزم ـا                   



 )١١٠(  

 

 والبعد عن التعصب ملذهب أو رأي معني بوضوح وجالء ، وخيطىء سواها ، وفيها اإلنصاف واالعتدال
 :وأهم كتبه اليت هلا عالقة مبوضوعنا هي .. اتباعاً منه للدليل ولوجاهة الرأي املختار 

 :  الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل -أ 
 توضيح هلا   وهو من الكتب النادرة يف هذا الباب ، إذ ذكر فيه كثرياً من عبارات اجلرح والتعديل ، مع                 

 .وبيان ملعانيها ، وضبط ملطلقها وتوضيح ملشكلها 
 .حديث منكر ، ومنكر احلديث ، ويروي املناكري : كقوله الفرق بني قوهلم 

يروي : هذا الراوي منكر احلديث ، وبني قوهلم        : هذا حديث منكر ، وبني قوهلم       : بني قوهلم   :  قال  
هذا حديث منكر أن    : وال تظنن من قوهلم     .  وابتلي بالفرق    فرق ومن مل يطلع عليه زلّ وأضلّ      : املناكري

راويه غري ثقة ، فكثرياً ما يطلقون النكارة على جمرد التفرد ، وإن اصطلح املتأخرون على أن املنكر هو                   
وكذا ال تظنن   . احلديث الذي رواه ضعيف خمالفاً لثقة وأما إذا خالف الثقة غريه من الثقات فهو شاذّ                : 

 .أنه ضعيف : فالن روى املناكري ، أو حديثه هذا منكر ، وحنو ذلك : هلم من قو
كثرياً مايطلقون املنكر على الـراوي لكونـه        : قال الزين العراقي يف ختريج أحاديث إحياء علوم الدين          

قال أمحد بن سـعيد بـن   : وقال الذهيب يف ترمجة أمحد بن عتاب املرزوي     .. روى حديثاً واحداً اهـ     
 . ماكل من روى املناكري يضعف اهـ : شيخ صاحل ، روى الفضائل واملناكري ، قلت : معدان 

 مع قـول    -وتوثيقه  : وقال احلافظ ابن حجر يف مقدمة فتح الباري عند ذكر حممد بن إبراهيم التيمي               
ذي املنكر أطلقه أمحد بن حنبل ومجاعة على احلديث الفرد ال         :  قلت   -يروي أحاديث مناكري    : أمحد فيه 

 .المتابع له ، فيحمل هذا على ذلك ، وقد احتج به اجلماعة اهـ 
وقال احلافظ رمحـه    : وقال حمقق الكتاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة زيادة على ماذكر اإلمام اللكنوي              

احـتج بـه مالـك       : ٢/١٧٣اهللا تعاىل أيضاً يف هدى الساري يف ترمجة يزيد بن عبد اهللا بن خصيفة               
هـذه اللفظـة     : - أي ابن حجر     -قلت  . منكر احلديث   :  وحكى عن أمحد أنه قال       واألئمة كلهم ،  

 أي يتفرد وإن مل خيالف عرف ذلك باالستقراء من          -يطلقها أمحد على من يغرب على أقرانه باحلديث         
 .حاله اهـ 

 موضع   قوله يف غري   - وخاصة يف كتابه العلل      -وقد كثر يف كالم اإلمام أمحد       : وقال بعد كالم طويل     
وإليك صفحات املواطن اليت قال فيها ذلك       ) حديث منكر ، ومنكر احلديث ، وأحاديثه مناكري       : (منه  

 ٢١٩ و ٢١٦ و ٢١٢ و ٢١٠ و ٢٠٦ و ٢٠٥ و ٢٠١ و ١٩٩ و ١٦٨ و ١٣٧ و ١/٥٦من اجلـزء األول     
  .٣٨٤ و٣٧٨ و٣٧٢ و٣٤٧ و٣٣١ و٣٠٣ و٢٢٦و

اليتابع : بن عجالن األنصاري قال العقيلي وقال احلافظ ابن حجر يف مقدمة فتح الباري يف ترمجة ثابت        
وتعقّب ذلك أبو احلسن بن القطان بأن ذلك اليضره إال إذا كثرت منـه روايـة                .. على حديثه اهـ    

 .املناكري ، وخمالفة الثقات ، وهو كما قال اهـ 



 )١١١(  

 

: النأنكر مارواه ف:  وقع يف عبارام ١٥٣وقال السيوطي يف تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ص   
أنكر ماروى بريد بن عبد اهللا ابن أيب بـردة  : كذا ، وإن مل يكن ذلك احلديث ضعيفاً ، قال ابن عدي      

وهذا طريق حسن ، رواته ثقات ، وقد أدخله قـوم يف            : قال  ) إذا أراد اهللا بأمة خرياً قبض نبيها قبلها       (
 .صحاحهم اهـ 

االعتدال وغريه من كتب أمساء الرجال أال تغتـر      فعليك يامن ينتفع من ميزان      : مث قال بعد كالم طويل      
أن تثبت وتفهم أن املنكر     : بلفظ اإلنكار الذي جتده منقوالً من أهل النقد يف األسفار ، بل جيب عليك               

إذا أطلقه البخاري على الراوي فهو ممن الحتل الرواية عنه ، وأما إذا أطلقه أمحد ومن حيذو حذوه فـال                   
وأال تبادر حبكم ضعف الراوي بوجود أنكر مـاروى يف حـق   .. ممن الحيتج به   يلزم أن يكون الراوي     

روايته يف الكامل وامليزان وحنومها ، فإم يطلقون هذا اللفظ على احلديث احلسن والصـحيح أيضـاً                 
هـذا  : هذا حديث منكر ، وبني قول املتـأخرين         : مبجرد تفرد روايهما وأن تفرق بني قول القدماء         

فإن القدماء كثرياً مايطلقونه على جمرد ما تفرد به راويه ، وإن كـان مـن األثبـات                  حديث منكر ،    
  .١٥١-١٤٣ص... واملتأخرون يطلقونه على رواية راو ضعيف خالف الثقات 

ويعد هذا الكتاب من أنفس الكتب اليت تبني كثرياً من عبارات علماء اجلرح والتعديل وهو حمقق حتقيقاً                 
 ...نفيســـاً 

 : األجوبة الفاضلة وغريه  -ب
وهو من كتبه النادرة عن قضايا يف املصطلح وكذلك بعض قضايا اجلرح والتعديل ، وفيه حتقيقات قيمة                 
والسيما حول العمل باحلديث الضعيف ، والكالم عن كتب السنة وماهلا وماعليها ، واملتشـددين يف                

 .اجلـــرح
  :قواعد يف علوم احلديث للتهانوي -٢٦

حدث عن القواعد اليت وضعها علماء اجلرح والتعديل لقبول األخبار ، ونقلَ من درر عبـارام                وهو يت 
 :الشيء الكثري وهو ينبه إىل كثري من األمور يف اجلرح والتعديل كقوله مثالً 

إذا ترجم أبو حامت للراوي وسكت عنه ، فسكوته يعد توثيقاً له وكذلك يعد سكوت أيب زرعة الرازي                  
 حامت والبخاري كما يفيده صنيع احلافظ ابن حجر يف مواضع من كتبه ، فقد قال يف هـدي                   وابن أيب 

الساري يف ترمجة احلسن بن مدرك السد وسي عن أيب داود كان كذاباً يأخذ أحاديث فهد بن عـوف             
 إن كان مستند أيب داود يف تكذيبه هذا الفعل فهـذا :  أي ابن حجر -فيقلبها على حيىي ابن محاد قلت   

ال يوجب كذباً ، ألن حيىي بن محاد وفهد بن عوف مجيعاً من أصحاب أيب عوانة ، فإذا سأل الطالـب                     
 فحدثه به أو ال فكيف يكون كاذبـاً ؟          -شيخه عن حديث رفيقه ليعرف إن كان من مجلة مسموعه           

 .اهـ !! وقد كتب عنه أبو زرعة وأبو حامت؟ ومل يذكرا فيه جرحاً ومها مامها يف النقد ؟
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ذكره ابن أيب حامت ومل يذكر فيه جرحاً ، قال ذلـك           : قال يف مواضع عديدة من كتابه تعجيل املنفعة         و
يف ترمجة عاصم بن صهيب وعبد اهللا بن احلصني وعبد اهللا بن سعيد وعبد اهللا بن عباد وعبد ربه ابـن                     

 :اهـ ، وقد حبث مسائل كثرية جداً منها ... ميمون وعبد الرمحن بن العداء 
  .٥٥-٤٩التضعيف والتوثيق والتصحيح والتحسني لألحاديث أمر اجتهادي ص   -
  .٦٠  تلقي الضعيف بالقبول يصححه -
  ٧٥  الراوي املختلف فيه حديثه حسن ص -
 ٨٢-٧٨  احلسن لغريه -
 ٩٠-٨٩  ماسكت عنه احلافظ ابن حجر يف الفتح والتلخيص حسن أو صحيح ص -
  ١١٧-٩٢  حكم العمل بالضعيف ص -
 ١٢٥-١١٨  زيادة الثقة ص -
 ٢٨٧-٦٧  أصول اجلرح والتعديل ص -
  وغريها من فوائد قيمة ٣٠٣-٢٨٨  تعارض األدلة وترجيح بعضها على بعض ص -
   والخيلو من تعصب ملذهب اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا-

 ١ط  :   شفاء العليل بألفاظ اجلرح والتعديل -٢٧
ل وذكر فيه مراتب التعديل مث مراتب اجلـرح ، مث مصـطلحات             تأليف أيب احلسن مصطفى بن إمساعي     

خاصة لبعض األئمة يف بعض األلفاظ ، مث ذكر ألفاظ هلا مرتلة معينة عند إطالقها جرحاً أوتعـديالً وال                   
 .تنتقل عنها إال لقرينة صارفة 

ترددة بني    وذكر ألفاظ ظاهرها اجلرح أو التعديل واألمر على خالف ذلك وذكر ألفاظ وعبارات م               -
 .مرتبتني فأكثر من مراتب اجلرح والتعديل والترجيح بالقرينة 

  وذكر ألفاظ ختتلف يف املعىن وقد يظن احتادها أو تقارا وذكر ألفاظ يتفق معناهـا وقـد يظـن                     -
 وهكذا وهو كتاب قيم وهاك بعض األمثلة ... اختالفها 

 :قال يف آخر مرتبة من مراتب التعديل 
صاحل احلديث ، وعند العراقي مقارب احلديث ، وما أعلم به بأسـاً             : مت وابن الصالح    عند ابن أيب حا   

 اهـ
 .صدوق إن شاء اهللا ، وأرجو أن البأس به وصويلح : وذكر السيوطي عنه 

 .يعتقب حديثه ، يكتب حديثه وما أقرب حديثه ا هـ : وعند السخاوي كما يف فتح املغيث 
 .أي حيث يتابع وإال فلني احلديث )) مقبول(( التقريب وعند شيخه احلافظ ابن حجر كما يف
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، وفالن حديثه من ... مث أضاف هلا فالن يعترب به وفالن شويخ ... مث شرع يف شرح هذه املصطلحات    
-١٤٦أقسام احلسن وفالن ليس ببعيد عن الصواب ، أو خيرج حديثه ، أمر فالن يستدل به انظـر ص                  

١٥٠.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :هج املتبع يف هذه املوسوعة املن:  رابعاً 
 
 :  مجع األحاديث املقبولة  - ١
   ماهو املقبول بنظرنا ؟-أ 

 ،  )١(هو احلديث الصحيح لذاته أو لغريه ، واحلسن لذاته أو لغريه والصحيح املرسل ، واحلسن املرسـل                  
 .واحلديث الذي يف سنده لني أوجهالة ، أوضعف حمتمل 

والبد من التنبيه على أنه إذا تعـارض        . أهل العلم كلهم أو بعضهم      وكل هذه األحاديث قد عمل ا       
وقد أوردنا يف كتابنا هذا     . حديثان أحدمها صحيح واآلخر ضعيف مثالً فنقدم األول من باب الترجيح            

مجلة من األحاديث الضعيفة ضعفاً حمتمالً ، ألن مجهور أهل العلم اتفقوا على العمل ـا يف فضـائل                   
 منهم يعملون ا يف األحكام والسيما إذا مل يكن يف الباب أقوى منها ، وهي متممـة                  األعمال وكثري 

لألحاديث الصحيحة ، كما أن ضعفها ليس مقطوعاً بــه ، وداخلـة ضمن اإلطار العام للنصوص               
 وهناك أحاديث كثرية كان يظن أا ضعيفة غري مقبولة فتبني لنا بالدليل أا مقبولـة                )٢(الصحيحــة  

 - عدا امللحق    -وقد بلغ عدد األحاديث املقبولة يف كتابنا هذا         ... تدور بني الصحيح واحلسن وحنوه      و
 .حوايل ثالثةً وعشرين ألفاً 
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  :  األحاديث املردودة  -ب
 :وهو كل حديث ليس له شواهد تقويه واشتمل على أحد األمور التالية 

أو خمالفاً للمشهور من السنة ، أو مصادماً لنصوص           العلة القادحة يف متنه ، كأن يكون ركيكاً ،            - ١
قاطعة يف العقيدة وغريها ، أو حيتوي على مبالغات اليوجد مايشبهها يف الثابت من القرآن والسنة ، أو                  

 .خيالف أولويات العقل ونص عامل معترب من أئمة اجلرح والتعديل على ذلك 
 :أمثلة 

وكيع يف الغرر وابن مردويه يف التفسري ، خط عـن ابـن      ) آخر أربعاء يف الشهر يوم حنٍس مستمر        (-
 .عباس 
 وترتيه الشريعة   ١/٢٥٢ والآليلء   ٢/٧٣ واملوضوعات   ١٤/٤٠٥هذا حديث خمتلق انظر خط       :  أقول

 ) .١٥٨١( والضعيفة ٢/٥٥
خـط يف   ) عند جهينة اخلرب اليقني   : آخر من يدخل اجلنة رجل يقال له جهينة ، فيقول أهل اجلنة               (-
 .واة مالك عن ابن عمر ر

 )٣٧٧( والضعيفة ٢/٣٩٩هذا خرب باطل راجع ترتيه الشريعة  :  أقول
-)  هم١/٢/١٦٥ابن سعد عن حممد بن عبداهللا بن عمرو بن عثمان ) آمن كل شيء من معاذ حىت خات 

 !هو حديث منكر ، فال عالقة للخامت بإميان أو كفر  :  أقول
 فرعن أنس) لبالء سلطاناً على بدن عبده املؤمنأىب اهللا أن جيعل ل:  (وقوله 
وهو مناقض للنصوص القاطعه يف القرآن والسنة       ) ٤٧١(هذا حديث موضوع راجع الضعيفة       :  أقول

 .اليت تثبت سلطان البالء على البدن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
         ٣٥٠-٣٤٦ ومنهج النقد ١٥٨-١٣٨انظر حكم املرسل يف قواعد علوم احلديث )  ١(
 ٦٤-٣٥ و٢٣٨-٢٢٨ واألجوبة الفاضلة من ٦٢-٦٠انظر قواعد يف علوم احلديث ص )  ٢(

رجل جيالس األمراء ، فما قالوا من جور صـدقهم عليـه ،             : أبعد اخللق من اهللا رجالن      : (أو حديث   
 .كرعن أيب أمامة) ومعلم  الصبيان اليواسي بينهم واليراقب اهللا يف اليتيم

  .٦/١٢٧هذا حديث خمتلق انظر االحتاف  : أقول
مر ينطق بلساين وأنا من عثمان وعثمان مين ، كـأين           أبو بكر وزيري يقوم مقامي ، وع      : (أو حديث   

 .ابن النجار عن أنس ) بك يا أبا بكر تشفع ألميت
وعـدي  ) ٣٢٢( وامليـزان ت     ١/٣٦٩ وترتيه   ٢٠١ و ١٥/٢٠٠هو حديث واٍه انظر الآليل       :  أقول

 . وهكذا كل األحاديث اليت من هذا القبيل ٦/٢١٠٣
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 :  العلة القادحة يف السند - ٢
ساقط ، متروك ، ضعيف جداً ، منكر احلديث ، الحيل االحتجاج به ، كذاب ،          : ن يف سنده    كأن يكو 

 .وضاع ، متهم 
 :أمثلة 

 .الفردوس عن ابن عباس ) فقيه فاجر ، وإمام جائر وجمتهد جاهل: آفة الدين ثالثة : (كحديث 
 ) .٨١٩( والضعيفة ٢/٣٢٨إسناده واٍه مبرة انظر أخبار أصبهان  :  أقول
 .عد ، وطب يف الدعاء عن أيب هريرة ) آمني خامت رب العاملني ، على لسان عباده املؤمنني: (يث وحد
 ) .١٤٨٧( والضعيفة ١/٤٩وابن كثري ) ٢١٩(سنده ضعيف جداً انظر الطب دعا  :  أقول

طس ، والفردوس عن ابـن      ) اتزروا كما رأيت املالئكة تأتزر عند را إىل أنصاف سوقها         : (وحديث  
 عمرو
 ) .١٦٥٣( والضعيفة ٥/١٢٣سنده واٍه جداً انظر امع  :  أقول

 .عدي عن علي ) ائتوا املساجد حسراً ومقنعني ، فإن العمائم تيجان املسلمني: (وحديث 
 ) .١٢٩٦( والضعيفة ٦/٢٤١٣سنده واٍه جداً عدي  : أقول

 عد عن ابن عمر) مكحتلم عمن جهل عليك وتعطي من حر: ابتغوا الرفعة عند اهللا : (وحديث 
وآخره لـه شـاهد     ) ١٥٧٥( والضعيفة   ٨/٢٨ واإلحتاف   ٧/٢٥٥٧سند واٍه جداً انظر عدي       : أقول

هذا وقد بلغ عدد األحاديث     ...   ومل أحذف حديثاً إال بعد تأكدي من سنده ومتنه وطرقه             -صحيح  
 .توف شروط القبول املكرر ومنها ماذكرته أي من مل يس:  احملذوفة حوايل عشرة آالف حديث منها 

 .وقليل منها قد يقوى لو وجدنا مايقويه يف املستقبل 
  :من يقبل قوله يف اجلرح والتعديل بشكل عام  -ج

اإلمام عبد الرمحن بن مهدي ، أمحد بن حنبل ، البخاري ، أمحد بن صاحل املصري ، أبو زرعة الدمشقي 
رود واإلمام مالك ، وابن شاهني ، وابن عـدي ،  والترمذي ، أبو داود والنسائي ، ابن خزمية وابن اجلا        

والدارقطين ، واحلاكم ، والبيهقي ، واخلطيب ، وابن عبد الرب ، ودحيم ، واملزي ، والـذهيب ، وابـن    
.... كثري ، والعراقي ، واهليثمي ، وابن حجر العسقالين ، والسخاوي ، والشوكاين ، وأمحد شـاكر                  

 )١( يف اجلرح والتعديل وحنوهم ألم غالباً من املعتدلني
 :  من يقبل قوله يف التعديل دون اجلرح -د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ

 ٣٩٣ و٢٠٠ - ١٩٤ و١٨٨ - ١٨٧ والرفع والتكميل ١٩٧ - ١٨٨انظر قواعد يف علوم احلديث )  ١(



 )١١٦(  

 

شعبة بن احلجاج ، حيىي بن سعيد القطان ، حيىي بن معني ، أبو حامت الرازي ، أبو زرعة الرازي ، وابن                      
فهؤالء وأمثاهلم إذا وثقوا . يين ، واأللباين حبان، وابن اجلوزي ، وابن تيمية ، وابن القيم ، وعلي بن املد

راٍو فعض 
 .عليه بالنواجذ ألم متشددون غالباً 

   من يتوقف يف قوله يف اجلرح إذا انفرد به -هـ
شعبة بن احلجاج ، اإلمام حيىي بن معني ، أبو حامت ، ابن حبان ، ابن اجلوزي ، ابن تيمية ، الـذهيب يف             

 )٢(عقيلي ، األزدي ، األلباين ألن هؤالء وأمثاهلم جيرحون الراوي ألدىن شبهة ال.... الضعفاء والديوان 
 .  ختريج كل حديث على حدة ، من مصادره الرئيسة ، وبشكل خمتصر -٢

 عن ابن عمر) هق كر...)  (أمجلوا يف طلب الدنيا ) (٥٢٧(كاحلديث رقم 
 ٨/١٥٩إلحتاف موقوفاً وا) ١١٩٤(و) ١١٩٣(وخمتصراً ) ١١٠٨٥(خترجيه الشعب 

 حسن لغريه
    بيان احلكم النهائي على احلديث ضمن مستطيل صحيح أو حسن أو لني-٣

 وتأكدنا يف أغلـب  -وقد صدر هذا احلكم بعد اطالعنا على ماقاله أهل العلم فيه إن كان هلم فيه قول      
أذكر ما قاله أهل    ومل  . األحيان مما قالوا مث نضع خالصة احلكم األخري عليه ضمن املستطيل كما قلت              

العلم ، ألن الكتاب سيطول جداً عند ذلك وعلى كل حال ، من أراد التأكد من حكم حـديث مـا                     
فريجع إىل املصادر اليت ذكرا يف خترجيه ، فإن مل جيد حكمه فلريجع إىل سنده وينظر يف ترمجة رواتـه                    

 .من كتب اجلرح والتعديل حسب التفاصيل اليت ذكرناها سابقاً 
ناك أحاديث كثرية مل نطلع على حكم هلا ، فرجعنا إىل أسانيدها ودرسناها دراسـة فاحصـة ،           وه  -

 .وذكرنا مايشهد هلا مث بينا حكمها ضمن املنهج الذي سار عليه املعتدلون يف اجلرح والتعديل 
 دائرة    وهناك أحاديث ضعيفة أتينا هلا بشواهد يف لفظها أو معناها وأخرجناها من دائرة الضعيف إىل                -

احلسن لغريه أو الصحيح لغريه أحياناً وهي باآلالف ، منها أكثر من ألفي حديث قد ضعفها  الشـيخ                   
 .ناصر الدين األلباين يف ضعيف اجلامع 

 .حسن لغريه ...) آيت يوم القيامة باب اجلنة (حديث  :  مثل
 صحيح لغريه...) آجرت نفسي من خدجية سفرتني بقلوص (وحديث 
 حسن لغريه...) حممد كل تقي آل : (وحديث 
 حسن...) آخر قرية من قرى اإلسالم خراباً املدينة : (وحديث 
 صحيح لغريه...) آمروا النساء يف بنان : (وحديث 
 صحيح لغريه) آمن شعر أمية بن أيب الصلت وكفر قلبه: ((وحديث 



 )١١٧(  

 

ن املوصول صحيح ،     إذ كل مافيهما م    :  أحاديث الصحيحني أو أحدمها مل أنص على تصحيحها           -٤
وهو قول مجهور السلف واخللف ، والعربة ملن شذّ عنهم ، أما إذا كان معلقـاً أو                . كما ذكرنا سابقاً    

 .أخرجه البخاري يف غري الصحيح كاألدب املفرد أو التاريخ ، فقد بينا حكمه 
)  ...٣٢ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٢ و ١٨ و ١٣ و ٧ و ٣ و ٢( انظر األحاديـث التاليـة مـن األدب املفـرد           

 وقارـــا بـمــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 ١٨١ - ١٦٢ ص انظر األجوبة الفاضلة)  ١(

 .حكمناه عليها يف موسوعتنا هذه 
 وغالباً مانعتمد يف شرحها على النهاية يف غريب احلديث            شرح غريب احلديث بشكل خمتصر ،       -٥

 واألثر ،
مبا يدل بشكل دقيق على معىن الكلمة املراد يف         ... أو جامع األصول ، أو فيض القدير أو قواميس اللغة           

 .هذا احلديث 
  :ض األحاديث اليت يغمض معناها ، أو حيتمل وجوهاً عدة بشكل مشكل  شرح بع-٦

 ...)أخوك البكري وال تأمنه (كحديث 
 :  بيان الناسخ من املنسوخ -٧

 .هناك أحاديث منسوخة وأحاديث ناسخة ، ذكرت عند كل منها مانسخه 
 ...ب الغسل إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وج: كحديث إمنا املاء من املاء ، بينا ناسخه 

 :  درء التعارض بني األحاديث املتعارضة ظاهرياً -٨
اليوجد حديثان صحيحان متعارضان من كل الوجوه وهذا التعارض اعتمدنا يف درئه قواعد التـرجيح               

 :وهي
اجلمع بني املتعارضني ما أمكن وهو األغلب أو الترجيح باألقوى أو النسخ إن علمنا الناسخ من املنسوخ     

  .أو التوقف
 ) هل هو إال بضعة منك(فقد عارضه حديث ...) من مس ذكره فليتوضأ : (كحديث 

ومل نلجأ إىل ... محلنا كل واحد منهما على حالة حبمل األول على القصد والشهوة والثاين على عدمها          
 .ما سواه إال نادراً 

 ...) مع العدوى وال طرية ... فر من اذوم فرارك من األسد(وكحديث 
 ك محلنا املطلق على املقيدوكذل

 ...)مع حديث من جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة...) ماحتت الكعبني يف النار : (كحديث 



 )١١٨(  

 

  ...)٦٧٧ و٦٥٢ و٦٢٣ و٥١٩ و٤٦٤ و٣٦٧ و٣٥٠ و٢٠٢ و١٥٦ و٦٥: (وانظر األحاديث 
 :  بيان الرأي الراجح يف الرواة املختلف فيهم -٩

 .الً ، وجزء كبري من السنة قد روى من طريقهم وعددهم ليس قلي
فكل راٍو خمتلف فيه رجعت إىل كتب األصول اليت ترمجت له ونظرت يف أقوال علماء اجلرح والتعديل                 

 :، ومدى احتجاجهم به مث بينت الراجح من أقواهلم فيه مثل 
محاد ، احلارث األعور ،       حممد بن اسحاق بن يسار ، عمر بن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، نعيم بن                   -

عطاء اخلراساين ، شعيب بن زريق الشامي ، قيس بن بشر ، حممد بن مالك اجلوزجاين ، يزيد بن عبد                    
 .وغريهم كثري ... ، سعد بن سعيد األنصار ي ...الرمحن 

  وكذلك رددت كثرياً من التهم املوجهة لبعض رواة احلديث كالتدليس ، والـوهم ، واإلرسـال ،             -
 ...ط البدعة االختال

 ...  مثل تدليس ابن اسحاق وأيب الزبري املكي واحلسن البصري وقد تبني يل أم غري مدلسني -
  أو رواية داود بن احلصني عن عكرمة فبينت أا صحيحة أو نعيم بن محاد أو حبيب بن أيب ثابـت                      -

وشب أو دراج أيب السمح عن      أوعبداهللا ابن صاحل كاتب الليث ، أو عبد اهللا بن هليعة ، أو شهر بن ح               
 .وغريهم كثري ... أيب اهليثم أو حامت بن إمساعيل أو سعيد بن بشري ، أو مساع احلسن من مسرة 

 )٥٧٢٥.. (صدوق يدلس : حممد بن إسحاق بن يسار قال عنه يف التقريب  :  مثال
ليت عاصرته ومن أخذ عنها     بعد الرجوع لترمجته وتدقيقها تبني لنا أنه غري مدلس ، ألن الطبقة ا             :  أقول

 .مل ترمه بأي تدليس ، ورماه من مل يعاصره فريفض قوله 
ثقة إن ) : ٣٥٨٩( وقال الذهيب يف ديوان الضعفاء ١١٢-٦/١٠٢ والكامل ٤٦-٩/٣٨راجع التهذيب 

 .ومل يذكر تدليساً ) ٤٧٨٩(شاء اهللا صدوق ، وبنحوه يف الكاشف 
 . لعنعنة فهي موصولة وصحيحة وهي كثرية وعلى هذا فاألحاديث اليت رواها بصيغة ا

أو رواية دراج عن أيب اهليثم ، فقد قال احلافظ يف التقريب صدوق يف حديثه عن أيب اهليـثم ضـعف                     
والصواب أن حديثه عنه حسن كما هو رأي اإلمام حيىي بن معني وابن شاهني ، وابن عدي ،   ) ١٨٢٤(

انظر التهـذيب   ... مية وابن حبان واحلاكم وغريهم      وقد صحح حديثه عن أيب اهليثم الترمذي وابن خز        
  .١١٥-٣/١١٢ والكامل ٢٠٩-٣/٢٠٨
وثقه قوم وضعفه آخرون فالراجح أنه حسن احلديث ، وهذا تـراه يف   :   وإذا كان الراوي خمتلفاً فيه        -

 )١(كتب الرجال والعلل والتعقبات على املوضوعات 

 ٥٣٨ و٥٣٧ و٥٣٦ و٥٣١ و٥١٦ و٥٠٣و ٤٧٣ و٥١ و٩٠ و٢٩: (وانظــر األحاديــث التاليــة 
 ) ٥٤٧ و٥٤٣و

 وهي غري قليلة...   الرد على أخطاء يف التخريج أو الفهم -١٠



 )١١٩(  

 

فمن أخطأ يف ختريج حديث خطأ شنيعاً رددت عليه عند خترجيي هلذا احلديث ، سـواء أكـان مـن                    
 ...السابقني أو الالحقني 

 ٦/١١٨ عن جابر )هق) (آجرت نفسي من خدجية سفرتني بقلوص: (مثل حديث 
فقد أعله بالربيع بن    ) ١٤٨٣(ويف الضعيفة   ) ضعيف جداً (فقد قال عنه الشيخ ناصر يف ضعيف اجلامع         

 .بدر وأنه متروك ، وبأيب الزبري وأنه مدلس 
 وصححه ووافقه الـذهيب ورده األلبـاين        ٣/١٨٢احلاكم  ) سفرتني كل سفرة بقلوص   : (وورد بلفظ   

 .أيب الزبري اهـ  لعنعنة
إذ : الصواب أن أبا الزبري غري مدلس فالرواية الثانية صحيحة كما أنه التنايف بينها وبني األوىل                 :  أقول

 آجر نفسه من خدجية سفرتني بقلوص فهي خمتصرة والثانية توضـحها ، فيكـون               �تبني األوىل أنه    
 .احلديث حسناً لغريه وباهللا التوفيق 

) إذا حدث كذب ، وإذا ائتمن خان ، وإذا وعد أخلـف           من  : (آيات املنافق   :   أو قوله عن حديث       -
 .عن أيب بكر ) طس(

وأعله بزنفل العريف إذ قال عنه اهليثمي يف امـع          ! ضعيف جداً   ) ١٧(وقال األلباين يف ضعيف اجلامع      
  كذاب اهـ١/١٠٨

والثاين أن احلديث ورد بلفظ آيـة وهـو صـحيح           ) ٢٠٣٨(الصواب أنه ضعيف التقريب      :  أقول
 . واب أنه على األقل حسن لغريه فالص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 ٧٧-٧٢له يف كتاب قواعد يف علوم احلديث ص انظر تفصي)  ١(

 )اختنت إبراهيم وهو ابن عشرين ومائة سنة ، مث عاش بعد ذلك مثانني سنة(  أو كقوله عن حديث -
 .عن أيب هريرة ) ابن عساكر(

 !موضوع ) ٢٢٥(قال يف ضعيف اجلامع 
والفـتح  ) ١٢٥٠(الصواب أنه صحيح وليس يف رواته من هو جمروح انظـر األدب املفـرد               :  أقول  

 واعتباره موضوعاً ليس له أي ٢/٤٣٥ وأمحد ٢/٥٥١واحلاكم  ) ٦٢٠٥ و ٦٢٠٤( واإلحسان   ١١/٨٨
مربر ، وذلك رد معارضته للرواية األوىل اليت تنص على أنه اختنت وهو ابن مثانني ، وهذه وهو ابـن                    

 .مائة وعشريــن 
 األول أنه اختنت بعد الثمانني ، وهذه تنص         ال معارضة بينهما ألنه ورد يف بعض طرق احلديث         :  أقول

 ٦/٣٩١على املئة وعشرين راجع الفتح 



 )١٢٠(  

 

 ٣١٣ و ١٧٢ و ٧٨ و ٣٧(ووروده موقوفاً ومرفوعاً اليضره ، إذ الرفع زيادة ثقة وانظر األحاديث رقم             
 ...)٦٦٨ و٦٢١و

 .  بيان سبب ورود احلديث إذا كان فهم احلديث يتوقف عليه -١١
وهكـذا ،    ...) ٣٤٤ و ٣٢١ و ٢٦٥ و ١٢٩ و ١٠٨ و ١٠٥ و ٨٦ و ٨١ و ٥٧ و ٥٥(انظر األحاديث   

اليفهم معناه دون معرفة سبب وروده وهو أن رجالً كان يدعو بأصبعيه فقال له              ) أحد أحد (فاحلديث  

 . ذلك �النيب 
 ...  تصحيح األخطاء املطبعية سواء أكانت يف نص احلديث أو يف خترجيه وهي كثرية جداً -١٢
 :امللحق   -١٣

بعد أن انتهيت من ختريج أحاديث الكتاب تبني يل أن هناك أحاديث مل يذكرها اإلمام السيوطي وال من    
 :استدرك عليه وهي على أنواع 

 ...  إما أحاديث نسيها أصالً -
 .  أو أحاديث هلا ألفاظ متعددة فاكتفى بلفظ منها وترك ماسواه -
 .قوال وأفعال   أو ذكرها ضمن قسم األفعال ألا حتتوي على أ-

 :أمثلة 
بل أمـرت   : من أنت؟ فأقول حممد ، فيقول       : آيت يوم القيامة باب اجلنة ، فأستفتح فيقول اخلازن            (-

 عن أنس) م) (أن ال أفتح ألحد قبلك
  ١٠/٥٢٧ واإلحتاف ٥/٤٨٠ونبوة ) ٣٣٣(م اإلميان 
 عن جابر) حم ، حب)  (آتيكم (-وحديث 

  صحيح٣/٣٩١وكر ) ١٩٥٢( وحب ٣/٣٠٣حم 
 قاله جلابر ملا جاءه طالباً منه مساعدته يف دين

 عن ميمونة ) حم ، د) (آجرك اهللا ، أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم آلجرك(وحديث 
 ١/٤١٤ وك ١/٢٠٦ومتهيد ) ١٦٩٠( ود ٦/٣٣٢حم 

 صحيح
 قاله مليمونة ملا أخربته بعتق جارية هلا 

 عن بريدة) هـ ، حم ، طب) (رياثآجرِك اهللا ، ورد عليك امل(وحديث 
 ٦/١١٢ وكر ٨/٣٤٥ وطب ٣٦١ و٣٥١ و٥/٣٤٩وحم ) ٢٣٩٤(هـ 

 صحيح
 قاله المرأة تصدقت جبارية على أمها وأا ماتت



 )١٢١(  

 

كلها تـدور بـني الصـحيح    . وقد تصل أحاديث هذا امللحق حوايل مخسة عشر ألف حديث مقبول   
والصحيح املوقوف واحلسن املوقوف اللذان هلمـا  واحلسن بقسميه والصحيح املرسل واحلسن املرسل ،        

 .حكم الرفع 
 .وفيه بعض اللني 

وذا يكون قد ضم الكتاب مع امللحق حوايل أربعني ألف حديث مقبول ، أي كل األحاديث املقبولة                 
 )١(إال ماندر 

  حسب األحرف اهلجائية ليسهل الرجوع إليه وحاولت ترتيبه        -  األصل وامللحق     -  ترتيبه    -١٤
 .على أدق ترتيب بعد اطالعي على أهم الفهارس املطبوعة ذا اخلصوص 

 :تنبيهات   -١٥
كل حديث يف هذا الكتاب جيوز العمل به مامل ينص على نسخه ، مع التقيد بأصول التفسري                  :  األول

 .املوضوعة لفهم النصوص الشرعية 
تبوعة فليس بالضرورة أن ذلك املذهب الدليـل        إذا وجدنا حديثاً خيالف مذهباً من املذاهب امل        :  الثاين

 .عنـــده
فاألدلة الشرعية إما آية قرآنية أو حديث صحيح أو نص عام منهما أو إمجاع ، أو قاعدة مستنبطة مـن               
 القرآن والسنة أو قياس ، أو قول صحايب ، أو مصلحة مرسلة ، أو عرف أو شـرع مـن قبلنـا ، أو                       

فقد يكون ! رع باإلنكار عليهم مبجرد خمالفتهم هلذا احلديث بعينه         لذا الجيوز التس  .... استصحــاب  
 .هلم أدلة أخرى غريه 

وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه النفيس رفع املالم عن األئمة األعالم عشرة أسـباب لتـرك                   
 .وقد يكون هناك أسباب أخرى مل نطلع عليها : الفقيه العمل حبديث ما ، مث قال 

إذا صح احلديث فهو مذهيب ، قول صحيح ، ولكن ليس على            :   قول األئمة رضي اهللا عنهم         :الثالث
فال بد أن تتوفر فيه الشروط اليت وضعها ذلك اإلمام لقبول األخبار ، وأنه غري منسوخ عنده ،                  . إطالقه

 .أو غري معارض ملا هو أقوى منه 
اب اليت أشرنا إليها من قبل كتـرك اإلمـام          وما من إمام إال وترك أحاديث صحيحة مل يعمل ا لألسب          

 .مالك بعض األحاديث الصحيحة اليت رواها يف املوطأ ملخالفتها لعمل أهل املدينة مثالً 
 ...أو ترك بعض الفقهاء حلديث صحيح عمل راويه خبالفه 

الدليل ما اشتهر من أن أهل الرأي بضاعتهم يف احلديث مزجاة كالم غري صحيح ، واليدعمه                 :  الرابع
 .، وهو من باب اخلالف املذهيب 



 )١٢٢(  

 

كان اإلمام أبو بكر بن أيب شيبة من املخالفني ألهل الرأي ، شديد التمسك باألثر ، ومـن مث                    :  مثال
فقد أحصى املسائل اليت خالف فيها أبو حنيفة ، رمحه اهللا السنة فبلغت مئة وأربعاً وعشرين مسألة الغري           

 .، وذكر ذلك يف آخر مصنفه 
 قد وافق السنة فيما سوى هذه املسائل القليلـة  - أستاذ مدرسة الرأي -ىن هذا أن اإلمام أبا حنيفة  ومع

 .وهي بعشرات اآلالف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ

 امللحق مل يكمل لذا سنفرده بذيل مستقل على املوسوعة إن شاء اهللا تعاىل)  ١(

 :ولو نظرنا يف هذه املسائل اليت ذكرها ابن أيب شيبة يف رده على أيب حنيفة لوجدنا مايلي 
 .عهد الصحابة مل ينفرد فيها اإلمام أبو حنيفة   معظمها أمور خمتلف فيها من -أ 

 .  أو أمور وجد ماهو أقوى منها فلم يعمل ا -ب
  : أمثلة

ويرى اإلمـام  .  رجم اليهودي واليهودية �رجم اليهودي واليهودية ، فقد ثبت أن النيب ) ١(املسألة  
 أدلة ، وقالوا عن احلديث بأنـه        أبو حنيفة رمحه اهللا وحممد واملالكية أن اإلسالم شرط لإلحصان ، وهلم           

كان يف أول اإلسالم مث نزل حكم الرجم باشتراط االحصان واشتراط اإلسالم ، وإن كـان الـراجح                  
 ٨١-٣/٧٩الرجم كما هو رأي اجلمهور وأيب يوسف ، لكن املسألة خالفية راجع التعليـق املمجـد                 

 ٩٤-٧/٩٣والنيل 
 .الصالة يف أعطان اإلبل ) ٢(واملسألة 

جازها اجلمهور ومنهم أبو حنيفة ، ومحلوا النهي على الكراهة مع عدم وجود النجاسة والتحـرمي                فقد أ 
  ...١٣٨-٢/١٣٧انظ النيل .... مع وجودها 

 .وهكذا بقية املسائل ، وقد يكون الراجح فيها قول أيب حنيفة وقد يكون مرجوحاً 
ك أيها املسلم أن تأخذ بـأي القـولني وال          واخلالصة أنه الجيوز اإلنكار يف املسائل املختلف فيها ، ول         

 .حرج عليك ، دون أن تعتقد بطالن ماسواه 

 وأقرهم عليه وسيبقى هذا االختالف إىل قيام الساعة ، وهـو            �فقد اختلف الصحابة منذ عهد النيب       
 يدل على سعة هذا الدين ومرونته ومسايرته للحياة ومالئمته لطبائع الناس ومشارم ، وصالحيته لكل              
زمان ومكان فحذار أيها املسلم أن تشغل نفسك باخلالف ، وتترك االتفاق فكل األئمة على خـري ،                  
والجتد واحداً منهم تعمد ترك العمل بنص ثابت عمداً ، أو عن هوى أو شهوة ، فقد كانوا من أتقـى                     

 .الناس وأعلمهم ذا الدين 



 )١٢٣(  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة يف التخريجتعريف موجز باملصطلحات الوارد:  خامساً 
 
العدالـة والضـبط ،     : هو احلديث الذي توفرت فيه شروط القبول اخلمسة         :    احلديث الصحيح     -١

 ١٧ و ١٦ و ١٠ و ٧(انظر التعليق علـى األحاديـث التاليـة         . واالتصال، واخللو من الشذوذ والعلة      
 ...)١٨و
ن ضـبط الصـحيح ،   التعريف السابق نفسه عدا الضبط فيكون ضبطه أخف م:   احلديث احلسن  -٢

 ...) .٢٩ و٢٤ و٢٣ و٢٠ و١١ و٦: (انظر األحاديث التالية 
إما حديث حسن ورد من طريقني حسنني فأكثر ، أو من           : وهو نوعان   :   احلديث الصحيح لغريه      -٣

 ...) .٧٨ و٥٠ و٣٧ و٥: (طريق حسن وطريقني ضعيفني ضعفاً يسرياً فأكثر ، انظر األحاديث التالية 



 )١٢٤(  

 

هو كل حديث ورد من طريقني ضعيفني ضعفاً يسرياً أو أكثـر ، انظـر         :  سن لغريه     احلديث احل   -٤
 ...) .١٥ و١٣ و٤ و٣ و٢: (األحاديث التالية 

هو احلديث الصحيح الذي ورد من طرق متعددة مل تبلغ درجة التواتر ، انظر            :    الصحيح املشهور     -٥
 ...) .٣١٦ و١٥٠ و٤٠: (األحاديث التالية 

 ويستحيل اتفاقهم على الكذب ،      �هو ما رواه مجع عن مثلهم إىل الرسول         :  ملتواتر    احلديث ا   -٦
 ١٠١ و ١٠٠ و ٩٩ و ٩٤ و ٨١: (حديث انظر األحاديث التاليـة      ) ٥٠٠(وعدد هذه احلاديث حوايل     

. (... 
 ٢٤٧ و١١٥ و١١: ( هذه مرتبة بني الصحيح واحلسن ، انظر األحاديث التالية     :   اجليد أو القوي      -٧
 ) .٢٥٧و

 مباشرة ومل يذكر فيه اسـم الصـحايب         �هو مارواه التابعي عن الرسول      :    الصحيح املرسل     -٨
 ...) ٢٧٠ و١٧٥ و٧٦: (وتوفرت فيه شروط احلديث الصحيح عدا االتصال ، انظر األحاديث التالية         

. 
 التعريف السابق نفسه وينطبق عليه تعريف احلسن من حيـث خفـة الضـبط             :   احلسن املرسل     -٩

 ) .٤٤٢(كاحلديث 
 .هو مرادف للحديث احلسن :    ال بأس به -١٠
هو احلديث الذي مل تتوفر فيه شروط الصحيح أو احلسن ، وينبغي أن يكون         :   احلديث الضعيف     -١١

 ٢٠٧ و ١٤: (ضعفه يسرياً ، وغالبه يعود على فقدان الضبط أو االتصال ، انظر األحاديـث التاليـة                 
 .شكل عام قليلة جداً وعددها ب...) ٤٠٤ و٢٩٥و

هو احلديث الضعيف الذي يف سنده راوٍٍ قيل فيه لين احلديث ، وهـو أقـرب                :    احلديث اللني     -١٢
 ) .٣٤٦ و٢٦٤ و١٣٦ ، ٥٤: (للمقبول من غريه ، انظر األحاديث 

ورد هذا يف احلديث الذي روي موصوالً ومرسالً وصحح األئمة إرسـاله ،             :    الصواب مرسل     -١٣
 .وعددها قليل جداً ) ٢٦٧ و١٦٦(ث رقم كاحلدي

هو احلديث الذي ورد مرفوعاً وموقوفاً      :   الصواب وقفه أو صحيح موقوف ، أو حسن موقوف            -١٤
وصوب األئمة وقفه على الصحايب لكن غالب هذه األحاديث اليت من هذا القبيـل حكمهـا حكـم                  

) ٤٤١(و) ٤٣٧(و) ٣٩٥(حلديث رقـم    املرفوع من حيث العمل ا ألا مما اليعرف مبجرد الرأي كا          
 .وعددها قليل جداً ) ٥٠٦(و

) ٣٣١(هو احلديث الذي مل يسمع راويه ممن روى عنه كاحلـديث رقـم              :    احلديث املنقطع     -١٥
 وهــو مـــن 



 )١٢٥(  

 

 .قسم الضعيف 
 يقال هذا عن احلديث الذي يف سنده راو جمهول وهو من قسم الضعيف :    فيه جهالة -١٦
يقال هذا عن احلديث الذي يف سنده راو مبهم مل يذكر امسه وهـو مـن قسـم                   :    فيه مبهم   -١٧

 )١(الضعيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )١٢٦(  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ

نور الدين العتر ، مقدمة ابن الصـالح ، شـرح ألفيـة احلـديث              . حممد عجاج اخلطيب ، منهج النقد يف علوم احلديث د         . أصول احلديث د  : راجع للتوسع   )  ١(
 للسخاوي وتدريب الراوي للسيوطي وغريها من كتب املصطللح

 بيان رمـوز األصــل :  سادساً
 
 للبخاري يف صحيحه   :  خ -١
 مسلم يف صحيحه  : م -٢
 هلما أي متفق عليه  : ق -٣
 أليب داود يف سننه  : د -٤
 للترمذي يف سننه  : ت -٥
 للنسائي يف سننه الصغرى  : ن -٦
 البن ماجه يف سننه  : هـ -٧
 هلؤالء األربعة  : )٤( -٨
 جههلم إال ابن ما  : )٣( -٩

 أمحد يف مسنده  : حم -١٠
 البنه عبد اهللا يف زوائد املسند  : عم -١١
 للحاكم يف املستدرك  : ك -١٢



 )١٢٧(  

 

 ريف تارخيه ، أي احلاكم يف تاريخ نيسابو  : ك -١٣

 البخاري يف األدب املفرد  : خد -١٤
 البخاري يف التاريخ الكبري  : تخ -١٥
 ابن حبان يف صحيحه  : حب -١٦
 اين يف معجمه الكبريالطرب  : طب -١٧
 الطرباين يف معجمه األوسط  : طس -١٨
 الطرباين يف معجمه الصغري  : طص -١٩
 سعيد بن منصور يف سننه  : ص -٢٠
 ابن أيب شيبة يف املصنف  : ش -٢١
 عبد الرزاق يف املصنف  : عب -٢٢
 أبو يعلي يف مسنده  : ع -٢٣
 الدارقطين يف السنن واألفراد  : قط -٢٤
 الفردوس للديلمي  : فر -٢٥
 احللية أليب نعيم والطب النبوي وفضائل الصحابة وكتاب املهدي  : حل -٢٦
 شعب اإلميان للبيهقي  : هب -٢٧
 السنن الكربى للبيهقي  : هق -٢٨
 يف دالئل النبوة للبيهقي  : ق -٢٩
 يف املعرفة ، يف البعث ، يف األمساء والصفات  : ق -٣٠
 لكاملابن عدي يف ا  : عد -٣١
 العقيلي يف الضعفاء  : عق -٣٢
 للخطيب يف التاريخ واجلامع والبخالء  : خط -٣٣
 الضياء املقدسي يف املختارة  : ض -٣٤
 أليب داود الطيالسي  : ط -٣٥
 البن عساكر يف تارخيه  : كر -٣٦
 أليب حامد البزار يف مسنده  : بز -٣٧

 .ز الحاجة لذكرها هنا وهناك مصادر كثرية ذكرها اإلمام السيوطي دون رم
 
 
 



 )١٢٨(  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )١٢٩(  

 

 
 
 

 املصادر واملراجع اليت يف التخريج :  سابعاً 
 
اإلحتاف جزء  : احتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي تصوير بريوت ، ورمز              -١

 .وصفحة  
 م ١٩٨٨اآلداب للبيهقي ط مؤسسة الكتب الثقافية  -٢
 للشيخ ناصر الدين األلباين ط املكتب اإلسالمي عدا اخلـامس ط            ٥-١حيحة  األحاديث الص  -٣

 .الرياض رقم ، ج وص /املعارف مكتبة 
 .هـ ١٣٩٨األحكام يف أصول األحكام البن حزم ط مطبعة االمتياز القاهرة  -٤
 إىل تقريب صحيح ابن حبان ط مؤسسة الرسالة رقم : اإلحسان  -٥
 ن اجلراح ط عامل الكتبأخبار القضاة لوكيع ب -٦

النهضـة املصـرية   :  أليب الشيخ عبد اهللا بن حممد بن جعفر األصـبهاين ط             �أخالق النيب    -٧
 :ص  م ١٩٧٢  

 رقم) خد(األدب املفرد للبخاري ط املطبعة السلفية القاهرة ورمزه  -٨
 األذكار للنووي ت مستو  ط دار ابن كثري رقم -٩

الشيخ ناصر الدين األلباين ط املكتب اإلسالمي       : ج أحاديث منار السبيل     إرواء الغليل يف ختري    -١٠
 وص ، ورمزه إرواء        ج رقم و

 االستذكار البن عبد الرب الس األعلى للشؤون اإلسالمية ج وص -١١
 .االستيعاب البن عبد الرب هامش اإلصابة دار إحياء التراث العريب  -١٢
 .لبيهقي  ط األوىل ت الكوثري ص ، رمزه صفة األمساء والصفات ل -١٣
 األشربة ألمحد بن حنبل ط مصر -١٤
 البن حجر العسقالين ط دار إحياء التراث العريب ج وص: اإلصابة  -١٥
 اقتضا: اقتضاء القول العمل للخطيب  بريوت ص رمزه  -١٦
ارف العثمانيـة حيـدر آبـاد       االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار للحازمي ط دائرة املع          -١٧

        ورقم        ص هـ ١٣٥٩
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 األم للشافعي ت حممد زهري النجار ، ط دار املعرفة بريوت ج وص -١٨
 أولياء:  مصر   رمزه ١األولياء البن أيب الدنيا     ط  -١٩
 شج  ج وص: البن الشجري   ط بريوت  رمزه : األمايل  -٢٠
 هـ١٤٠٤ار السلفية بومباي اهلند األمثال للرامهزي  الد -٢١
 هـ  رقم و ص١٣٥٣األموال أليب عبيد القاسم بن سالّم  املطبعة التجارية  القاهرة  -٢٢
 اإلميان البن أيب شيبة   ط  املكتب اإلسالمي واملطبعة العمومية   دمشق -٢٣
 هـ١٣٦٩وار مصر بدائع املنن يف مجع وترتيب مسند الشافعي والسنن للساعايت ط دار األن -٢٤
 بداية:  البداية والنهاية البن كثري  ط  دار الفكر  ج  وص ورمزه -٢٥
 هـ   رقم١٤٠٨البعث والنشور للبيهقي  ط مؤسسة الكتب الثقافية  -٢٦
 خط ، ج وص: م   ورمزه ١٩٣١تاريخ بغداد أليب بكر اخلطيب البغدادي  ط  القاهرة  -٢٧
 هـ ورمزه ثقات ،   رقم١٤٠٥ار الكتب العلمية بريوت تاريخ الثقات للعجلي  ط  د -٢٨
 جرجان ، ص: هـ   ورمزه ١٤٠١تاريخ جرجان للسهمي   ط  عامل الكتب بريوت  -٢٩
 عساكر ، ج وص: تاريخ دمشق البن عساكر اختصار بدران  ورمزه  -٣٠
 ب الثقافيةتخ   ومؤسسة الكت: التاريخ الكبري للبخاري  تصوير بريوت ج وص   ورمزه  -٣٢
 ليحىي بن معني   ط جامعة أم القرى ، مكة املكرمة: تاريخ ابن معني  -٣٣
 ترغيب: الترغيب والترهيب للمنذري   مصطفى احلليب  ج وص  ورمزه  -٣٤
 تذكرة احلفاظ للذهيب    دار إحياء التراث العريب   ج وص   ورقم -٣٥
 تغليق: سالة دكتوراه   ورمزه البن حجر العسقالين   ر:  تغليق التعليق  -٣٦
 تعجيل املنفعة البن حجر العسقالين   ط مكتبة ابن تيمية   القاهرة   رقم -٣٧
 بغوي:  ط دار املعرفة  بريوت  ج وص  ورمزه :   تفسري البغوي  -٣٨
 طربي:  ط دار املعرفة  بريوت  ج وص ورمزه :   تفسري الطربي  -٣٩
 كثري: دار الشعب   ج وص ورمزه ط :   تفسري ابن كثري  -٤٠
 در: ط دار املعرفة بريوت ج وص ، ورمزه :  تفسري الدر املنثور للسيوطي  -٤١
تقريب التهذيب البن حجر العسقالين ت  حممد عوامة  ط دار الرشيد  حلب ، ورمزه تقريب                   -٤٢
        رقم، 

هـ  ت اليماين أو ماصور عنها    ١٣٨٤ورة  التلخيص احلبري البن حجر العسقالين  ط املدينة املن         -٤٣
 تلخيص: وص  ورمزه  ج 
 متهيد: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين األسانيد البن عبد البدر ط املغرب ج وص ورمزه  -٤٤
 التعليق املمجد على مسند اإلمام حممد للكنوي  ط دار القلم دمشق -٤٥
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 ترتيه: ج وص ورمزه ترتيه الشريعة البن عراق  ط  القاهرة  -٤٦
 ذيب اآلثار للطربي  ت حممود شاكر مطبعة املدين القاهرة ج وص -٤٧
 ذيب: ذيب التهذيب البن حجر العسقالين  ط دار صادر بريوت  ج وص ، ورمزه  -٤٨
 ذيب الكمال يف أمساء الرجال للمزي  ط مؤسسة الرسالة  ج وص ، ورقم -٤٩
 هـ١٣٩٣   دار الفكر التوحيد البن خزمية -٥٠
 توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار للصنعاين   ط اخلاجني ج وص -٥١
 م  ج وص١٩٧٣الثقات البن حبان  ط حيدر آباد دائرة املعارف العثمانية  -٥٢
 الثقات البن شاهني   ط دار الكتب العلمية  ص ، رقم -٥٣
 م ، رقم  وج وص١٩٦٩ادر األرناؤوط  دمشق جامع األصول البن األثري  ت الشيخ عبد الق -٥٤
 جامع بيان العلم البن عبد الرب  دار الكتب العلمية  ج وص -٥٥
 هـ١٣٩٨جامع التحصيل يف أحكام املراسيل للعالين  ط وزارة األوقاف العراقية  -٥٦
 اجلامع الكبري للسيوطي  جممع البحوث -٥٧
  دار الكتب العلمية اجلرح والتعديل أليب حامت الرازي  ط  -٥٨
 سليم اهلاليل   دار ابن اجلوزي:  اجلامع املفهرس  -٥٩
 اجلامع: اجلامع يف اجلرح والتعديل مجاعة   ط عامل الكتب   رقم   رمزه  -٦٠
 ط مكتبة الفالح  رقم:  اجلعديات  -٦١
  رقممجع الفوائد حممد بن حممد بن سليمان   ط بنك فيصل اإلسالمي    قربص     -٦٢
 هـ١٣١٧للعسكري  ط  املطبعة األدبية مبصر :  مجهرة األمثال  -٦٣
 اجلوهر النقي البن التركماين  ط دار الفكر حاشية سنن البيهقي   ج وص -٦٤
 حاوي: احلاوي للفتاوي للسيوطي  جممع البحوث  ج وص  ورمزه  -٦٥
 ةاحلالل واحلرام يف اإلسالم   القرضاوي  ط مؤسسة الرسال -٦٦
 ١احللم البن أيب الدنيا  ط  -٦٧
 حلية األولياء أليب نعيم األصبهاين  اخلاجني ، أو ماصور عنها ج وص ورمزها حل ، أو حلية -٦٨
 خصائص ، وذيبها : خصائص علي للنسائي  ط مكتبة املعال  ورمزه  -٦٩
 هـ١٤٠٤خلق أفعال العباد للبخاري  ط مؤسسة الرسالة  -٧٠
 دعاطب: لطرباين  دار الكتب العلمية  رقم    رمزه الدعاء ل -٧١
 نبوة: دالئل النبوة للبيهقي   دار الريان ت عبداملعطي قلعجي  ج وص   ورمزه  -٧٢
 در السحابة للشوكاين   دار الفكر دمشق -٧٣
 ديوان: ديوان الضعفاء واملتروكني للذهيب  دار القلم بريوت رقم    رمزه  -٧٤
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  طلب احلديث للخطيب  ط  دار الكتب العلمية بريوتالرحلة يف -٧٥
الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل  ط مكتب املطبوعات اإلسالمية حلب وط  دار النفـائس                 -٧٦

 بريوت  
 م١٩٤٥روضة العقالء البن حبان  مطبعة السنة احملمدية مصر  -٧٧
 ةرياض الصاحلني ت الشيخ شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسال -٧٨
 هـ١٣٩٩زاد املعاد البن القيم  ط مؤسسة الرسالة  -٧٩
 الزهد ألمحد بن حنبل  دار الكتب العلمية ص -٨٠
 الزهد لعبد اهللا بن املبارك  ط دار الكتب العلمية ص -٨١
 الزهد هلناد السري  ط قطر ت  عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري -٨٢
 لزهد للبيهقي    ط دار اجلنان رقما -٨٣
 سنن ابن ماجه    ط دار إحياء الكتب العربية  القاهرة   ورمزه هـ ، رقم -٨٤
 سنن ابن ماجه    ت مصطفى األعظمي ورمزه  هـ ، رقم -٨٥
 أي طبعة مرقمة رمزه د  ، رقم سنن أيب داود    -٨٦
 ط  مصطفى احلليب القاهرة رمزه ت   رقم سنن الترمذي -٨٧
 قط: الفنية املتحدة  ج وص  ، ورمزه الطباعة  سنن الدارقطين -٨٨
 مي   ،  ورقم: ط دار إحياء السنة النبوية ج وص ورمزه   سنن الدارمي -٨٩
 منصور: سنن سعيد بن منصور  ط دار الكتب العلمية بريوت رقم  ، رمزه  -٩٠
 ن  ، ج وص : سنن النسائي الصغرى   تصوير دار الكتب رمزها  -٩١
 ن: ربى   دار الكتب العلمية رقم ،   رمزها سنن النسائي الك -٩٢
 هق ، ج وص: هـ رمزها ١٣٥٢لسنن الكربى للبيهقي   ط اهلند ا -٩٣
 عاصم  ،  وج  وص:هـ رقم ،  رمزها ١٤٠٠لسنة البن أيب عاصم    ط املكتب االسالمي ا -٩٤
 هـ١٤٠٥لسنة لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل  ط دار الكتب العلمية ا -٩٥
 لسنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي   السباعي املكتب اإلسالمي صا -٩٦
 سري:  هـ  ،  رمزه ١٤٠١سري أعالم النبالء للذهيب  ط مؤسسة الرسالة  -٩٧
 لسرية النبوية البن هشام   ط دار الكنوز األدبيةا -٩٨
 سنة: هـ  رقم ، رمزها ١٣٩٠شرح السنة للبغوي  املكتب اإلسالمي دمشق  -٩٩

 شرح صحيح مسلم للنووي   املكتبة املصرية ج وص -١٠٠
 شرح علل الترمذي البن رجب  دار املالح للطباعة والنشر  ج وص -١٠١
 معاين: شرح معاين اآلثار للطحاوي   دار الكتب العلمية بريوت ج وص ، ورمزه  -١٠٢
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 شرف: شرف أصحاب احلديث للخطيب  ط بريوت  رمزه  -١٠٣
 ئمة اخلمسة للحازمي  دار الكتب العلمية بريوتشروط األ -١٠٤
 آجري  ص: الشريعة لآلجري   ط دار الكتب العلمية رمزها  -١٠٥
 الشعب: هـ  ،  رمزه ١٤١٠شعب اإلميان للبيهقي   ط دار الكتب العلمية  -١٠٦
 شفاء العليل  مصطفى إمساعيل ، مكتبة ابن تيمية  ص -١٠٧
  رمزه شكر١ا   ط الشكر البن أيب الدني -١٠٨
 مشائل  ،  ورقم: الشمائل للترمذي   هامش املواهب اللدنية احلليب رمزه  -١٠٩
 )خ(صحيح البخاري  دار الفكر ج وص  رمزه  -١١٠
 صحيح البخاري  ط املكتبة السلفية رقم -١١١
 ، ص هـ رقم١٣٧٤صحيح مسلم    ت حممد فؤاد عبد الباقي ط دار إحياء الكتب العلمية              -١١٢

  م: كتاب ورقم احلديث ضمنه ، رمزه  ، 
 ط التركية ج وص:   صحيح مسلم  -١١٣
 خزمية  ،  وجزء وصفحة: صحيح ابن خزمية    ط املكتب اإلسالمي  رقم ، رمزه  -١١٤
 صحيح اجلامع الصغري وزياداته األلباين املكتب اإلسالمي رقم -١١٥
 صحيح أيب عوانة    بريوت ج وص -١١٦
 صفة اجلنة أليب نعيم األصبهاين  مكتبة التراث اإلسالمي رقم -١١٧
 الصمت البن أيب الدنيا   دار الكتاب العريب   رقم -١١٨
 ، ورقم) ضعيفة(الضعيفة لأللباين   ط املكتب اإلسالمي  ج وص رمزه  -١١٩
 )ضعيف اجلامع(ضعيف اجلامع الصغري وزياداته  األلباين املكتب اإلسالمي رقم   ورمزه  -١٢٠
 هـ  رمزه عقيلي١٤٠٤الضعفاء واملتروكون للعقيلي  ط دار الكتب العلمية  -١٢١
 سعد: الطبقات الكربى البن سعد   ط  التحرير ج وص  رمزه  -١٢٢
 الطبقات الكربى البن سعد   ط  دار الكتب العلمية -١٢٣
 لبطرح التثريب يف شرح التقريب للعراقي ط دار املعارف  ح -١٢٤
 عذاب القرب للبيهقي  ط  مكتبة التراث اإلسالمي  رقم -١٢٥
 العزلة للخطايب    ط  السلفية -١٢٦
 عشرة النساء للنسائي  ط  مؤسسة الكتب الثقافية رقم -١٢٧
 العظمة أليب الشيخ  ط  دار العاصمة -١٢٨
 علل: وط السلفية رمزه علل احلديث البن أيب حامت الرازي  ط  مكتبة املثىن بغداد  رقم   -١٢٩
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العلل املتناهية يف األحاديث الواهية البن اجلوزي ط  اهلند  وط دار الكتب العلميـة رقـم ،     -١٣٠
 متناهية ،  وجزء وصفحة  : رمزه
 العلل ومعرفة الرجال ألمحد بن حنبل  ط الكتب اإلسالمي -١٣١
 للدارقطين ط  دار طيبة يف الرياض:  العلل  -١٣٢
 ن عمل: مل اليوم والليلة للنسائي  ط  مؤسسة الرسالة رقم  رمزه ع -١٣٣
 سين: عمل اليوم والليلة البن السين  ط  اهلند ، مكتبة الكليات األزهرية  رقم ،  رمزه  -١٣٤
: فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين ط املكتبة السلفية ج وص  رمزه                 -١٣٥
 فتح

 رح ألفية احلديث للسخاوي ط املكتبة السلفية املدينة املنورةفتح املغيث ش -١٣٦
 الفتوحات الربانية البن عالن املكتبة اإلسالمية  ج وص رمزه الفتوحات -١٣٧
 غاية املرام بتخريج أحاديث احلالل واحلرام لأللباين رقم ط املكتب اإلسالمي -١٣٨
 فضائل: ة رقم ، رمزه فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل ط مؤسسة الرسال -١٣٩

  إلمساعيل القاضي ط املكتب اإلسالمي رقم�فضل الصالة على النيب  -١٤٠
 فقيه: بريوت  ص   رمزه :  الفقيه واملتفقه للخطيب  -١٤١
 فوائد ،  ص: الفوائد اموعة للشوكاين   السنة احملمدية  رمزه  -١٤٢
 الفيض: ص  ، رقم ،  رمزه فيض القدير للمناوي   ط دار املعرفة  ج و -١٤٣
 القاموس احمليط للفريوز آبادي مؤسسة الرسالة دمشق -١٤٤
 القراءة خلف اإلمام للبيهقي  ط  دار الكتب العلمية  بريوت -١٤٥
 مكتب املطبوعات  حلب: قاعدة يف اجلرح والتعديل للسبكي  ت  عبد الفتاح أبو غدة  -١٤٦
 مكتب املطبوعات  حلب: وي   ت  عبد الفتاح أبو غدة قواعد يف علوم احلديث للتهان -١٤٧
: القول املسدد يف الذب عن مسند أمحد البن حجر العسقالين ط مكتبة املعـارف  رمـزه                   -١٤٨
 مسدد
 يوسف املرعشلي  دار النور اإلسالمي: فهارس الزهد ألمحد  -١٤٩
 مييوسف املرعشلي  دار النور اإلسال:  فهارس تفسري البغوي  -١٥٠
 الكاشف للذهيب  دار الكتب العلمية  رمزه الكاشف رقم -١٥١
 دار الفكر ج وص: الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  -١٥٢
 م١٩٧٩كشف األستار عن زوائد البزار  مؤسسة الرسالة  -١٥٣
 الكفاية يف علوم الرواية للخطيب ط دار الكتاب العريب   بريوت -١٥٤
 لدواليب  دار الكتب العلمية  ص رمزه الكىنالكىن واألمساء ل -١٥٥
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 اللباب يف ذيب األنساب البن األثري   ط دار صادر  بريوت -١٥٦
 ) لسان(لسان امليزان البن حجر العسقالين مؤسسة األعلمي بريوت ح وص  ورقم ،  -١٥٧
 الكاف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف البن حجر دار املعرفة -١٥٨
 الطيب البن تيمية  املكتب االسالمي  رقمالكلم  -١٥٩
 كرت العمال  للمتقي اهلندي   ط  حلب   رقم -١٦٠
 البن حبان   ط دار الوعي:  اروحون  -١٦١
 خمتصر العلو   للذهيب   املكتب اإلسالمي -١٦٢
 جممع الزوائد  للهيثمي   ط  القدس  ج وص -١٦٣
 طباعة املنرييةاحمللى البن حزم     ط  إدارة ال -١٦٤
 مد     وط  مؤسسة الرسالة ، رقم: املراسيل أليب داود   ط  صبيح   رمزه  -١٦٥
 دار إحياء التراث العريب:  مرفاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح للقاري  -١٦٦
 املستدرك على الصحيحني للحاكم  ط دائرة املعارف العثمانية  ج وص ، رمزه ك -١٦٧
 على الصحيحني للحاكم  ط دار الكتب العلمية   رقماملستدرك  -١٦٨
 مسند أيب يعلي املوصلي   ط  دار املأمون للتراث  دمشق  رقم -١٦٩
 حم:  مسند أمحد بن حنبل   ط  دار صادر ج وص  رمزه  -١٧٠
 مسند أمحد بن حنبل   ط  املكتب اإلسالمي  رقم -١٧١
 محيدي: لمية بريوت  رقم   رمزه      ط   دار الكتب الع مسند احلميدي -١٧٢
 الشهاب:  مسند الشهاب للقضاعي  ط مؤسسة الرسالة  رقم  رمزه  -١٧٣
 طيا: مسند الطيالسي  ط  دار املعرفة بريوت رقم ،   رمزه  -١٧٤
 مسند الفردوس للديلمي  ط  دار الكتب العلمية بريوت   رقم -١٧٥
  جلنة إحياء السنةخمتصر صحيح مسلم  للمنذري  رقم  ط  -١٧٦
 املتجر الرابح   للدمياطي   رقم ،  مكتبة التراث اإلسالمي  مصر -١٧٧
 مشكاة املصابيح للخطيب التربيزي    ط  املكتب اإلسالمي  رقم -١٧٨
 مشكل اآلثار للطحاوي     ط   اهلند  ج وص -١٧٩
 مصنف ابن أيب شيبة    ط  الدار السلفية اهلند  ج وص -١٨٠
 ش: مصنف ابن أيب شيبة  ط  دار الفكر ج وص ومزه  -١٨١
 عب: املصنف عبد الرزاق  ط  الس العلمي ، املكتب اإلسالمي  بريوت  رقم  ورمزه  -١٨٢
 املطالب: املطالب العالية البن حجر  ط  دار الكتب العلمية بريوت ، دار الباز  رقم ،  رمزه  -١٨٣
 تبة العلمية ، حلبمعامل السنن للخطايب  املك -١٨٤



 )١٣٦(  

 

 املعجم املفهرس  أللفاظ احلديث النبوي  مجاعة من املستشرقني -١٨٥
 مساويء األخالق  للخرائطي  مكتبة الوادي  رقم -١٨٦
 طس: املعجم األوسط للطرباين  ط املعارف الرياض  رقم ، رمزه  -١٨٧
 ورة ج وصاملعجم الصغري للطربانـي   املكتبة السلفية املدينة املن -١٨٨
 طص: املعجم الصغري للطربانـي   املكتب اإلسالمي رقم ، رمزه  -١٨٩
 طب: املعجم الكبري للطربانـي    نشر وزارة األوقاف العراقية  ج وص  ورقم  ورمزه  -١٩٠
 جممع اللغة العربية:  املعجم الوجيز  -١٩١
 جممع اللغة العربية:  املعجم الوسيط  -١٩٢
 نن واآلثار للبيهقي  دار قتيبة  رقم ، وج وصمعرفة الس -١٩٣
 الفسوي: املعرفة والتاريخ للفسوي   مؤسسة الرسالة ج وص ، رمزه  -١٩٤
 املغين البن قدامة   دار املنار   مصر -١٩٥
 مغين ، رقم: نور الدين العتر   رمزه . املغين يف الضعفاء  واملتروكني للذهيب ت د -١٩٦
 هـ  رقم١٤٠٥ة للسخاوي   دار الكتاب العريب املقاصد احلسن -١٩٧
 مقدمة ابن الصالح  ط  دار الفكر -١٩٨
 مكارم األخالق للخرائطي   املطبعة السلفية ، رقم -١٩٩
 من تكلم فيه وهو موثق   ط مكتبة املنار -٢٠٠
 املنار املنيف البن القيم   مكتب املطبوعات اإلسالمية -٢٠١
  هـ ، رقم١٤٠٨عبد بن محيد  عامل الكتب املنتخب من مسند  -٢٠٢
  ، مؤسسة الكتب الثقافية ، رقم١البن اجلارود  ط : املنتقى  -٢٠٣
 مكارم رقم: املنتقى يف مكارم األخالق للخرائطي  دار الفكر دمشق رمزه  -٢٠٤
 منحة   رقم: منحة املعبود يف ترتيب مسند الطيالسي   ط املطبعة املنريية  رمزه  -٢٠٥
 حب: موارد الظمآن البن حبان   ط املطبعة السلفية  مصر  رقم ، رمزه  -٢٠٦
 نور الدين العتر  ط دار الفكر. منهج النقد يف علوم احلديث د -٢٠٧
 فاروق محادة املغرب. املنهج اإلسالمي يف اجلرح والتعديل د -٢٠٨
 يوسف القرضاوي  رقم. املنتقى يف الترغيب والترهيب د -٢٠٩
   ج وص١املوضوعات البن اجلوزي  ط  -٢١٠
 موضح أوهام التفريق للخطيب   بريوت ، ومؤسسة الكتب الثقافية ، ج وص -٢١١
 مالك  ط  دار إحياء التراث بريوت ج وص:  املوطأ  -٢١٢
 ميزان االعتدال للذهيب  دار املعرفة  ج وص ، رقم -٢١٣



 )١٣٧(  

 

 كرموسوعة أطراف احلديث زغلول   ط دار الف -٢١٤
 نتائج األفكار البن حجر ط مكتبة املثىن بغداد -٢١٥
 )نصب(نصب الراية للزيلعي   ط  الس العلمي اهلند  ج وص   -٢١٦
 للكتاين  ط دار املعارف حلب  رقم:  نظم املتناثر يف احلديث املتواتر  -٢١٧
 النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري دار إحياء التراث -٢١٨
 نيل األوطار للشوكاين   دار اجليل   ج وص -٢١٩
 هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر املكتب السلفية -٢٢٠
 حممد عجاج اخلطيب  ط جامعة دمشق. الوجيز يف علوم احلديث د -٢٢١
 نور الدين العتر. اإلمام الترمذي واملوازنة بينه وبني الصحيحني د -٢٢٢
  أحوال اآلخرة السيوطي  مكتبة القرآنالبدور السافرة يف -٢٢٣
 طخ: تاريخ الطربي  ت  حممد أبو الفضل إبراهيم  ج وص  رمزه  -٢٢٤
 وهبة الزحيلي  دار الفكر  دمشق. أصول الفقه اإلسالمي د -٢٢٥
 ظن:   رمزه ١حسن الظن باهللا ابن أيب الدنيا  ط  -٢٢٦
   ط  املكتب اإلسالميرفع املالم عن األئمة األعالم البن تيمية  -٢٢٧
 وهبة الزحيلي  دار الفكر دمشق. د:  التفسري املنري  -٢٢٨
   املكتب اإلسالمي٣احلديث النبوي حممد الصباغ  ط  -٢٢٩
 علم احلديث  ابن تيمية   ط عامل الكتب -٢٣٠
 األجوبة الفاضلة  للكنوي   مكتب املطبوعات اإلسالمية حلب -٢٣١
 ٣حممد عجاج اخلطيب   دار الفكر  ط .  أصول احلديث   د -٢٣٢
 الباعث احلثيث   أمحد شاكر    دار الكتب العلمية -٢٣٣
 مقدمة ابن الصالح    ت  نور الدين العتر  دار الفكر -٢٣٤
 حممد عجاج اخلطيب   دار الفكر.  السنة قبل التدوين د -٢٣٥
سيين احلنفي  ط دار التـراث العـريب          ابن محزة احل  ) البيان والتعريف (أسباب ورود احلديث     -٢٣٦

 القاهرة  
 حممود الطحان  املطبعة العربية حبلب. أصول التخريج ودراسة األسانيد د -٢٣٧
 يوسف القرضاوي. كيف نتعامل مع السنة النبوية د -٢٣٨
 بلوغ املرام من أدلة األحكام ابن حجر العسقالين -٢٣٩
 اية ابن حجر العسقالينالدراية يف ختريج أحاديث اهلد -٢٤٠
 ذيب سري أعالم النبالء  ط مؤسسة الرسالة -٢٤١



 )١٣٨(  

 

 معجم البلدان لياقوت احلموي -٢٤٢
 معجم أعالم النساء عمر رضا كحالة  مؤسسة الرسالة -٢٤٣
 الوابل الصيب البن القيم    دار الرائد العريب -٢٤٤
 تحدة الكويت ، رقمعواد بشار معروف الشركة امل. املسند اجلامع   د -٢٤٥
 التحفة ، رقم: تقريب حتفة األشراف مجاعة  مؤسسة الكتب الثقافية بريوت  رمزه  -٢٤٦

 
 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 
 :وكتبه     هـ١٤١٥األول من حمرم  

 خادم العلـم الشريــــــــف    م١٣/٦/١٩٩٤يوم اإلثنني 
ـــف               ــي نايـــــ علــــ

 ــــــودالشـحـ
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١- }             أن ال أَفتح أُمرت فَيقولُ ِبك حمد؟ فَأقولُ م ن أنتفَيقولُ اخلازنُ م اجلنِة فَأستفتح ابآيت ب
 عن أنس) حم م (.} ِألحٍد قَبلك 

 ) .١(وصحيح اجلامع ) ٧٧٤( والصحيحة ١٥/١٦٧ وسنة ٣/١٣٦وحم )١٩٧ (٣٢٣م االميان 
٢ - }  ـاجداً                آيت يس لى كُرسيِه فَيتجلى فَأخرع هويب ويل فَأرى ر اجلنِة فَيفتح ابالقيامِة ب وم{ 
 .عن ابن عباس ) ابن النجار(

 ) .١٥٧٩( والضعيفة ١٠/٥٢٧ مطوالًواإلحتاف ٥/٤٨١و وبنوة١/٢٨٢ حم 
 حسن لغريه

  .عن جابر) هق(}  آجرت نفسي ِمن خدجيةَ سفرتِني ِبقلوٍص  { - ٣
  .٢/٦٦ ونبوة ٣/١٨٢ و ك ٦/١١٨هق 

 حســن لغيــره 
 اجلمــل : القلوص 

اللهم زحزحين عِن الناِر وال يقـولُ أَدخلـين         : آخر أ هِل اجلنِة دخوالً رجلٌ كَانَ يقولُ           { - ٤
يارب ، مايل هنا    : قولُ  اجلنةَ ، فَإذَا دخلَ أَهلُ اجلنِة اجلنةَ ، وأهلُ الناِر النار ، بقى ذَلك الرجلُ فَي               

يارب ، أَدخلين اجلنةَ ، فَيقولَ يا ابن آدم     : ذَاك الذي كُنت تسألين يا ابن آدم ، فَيقولُ          : ؟ فَيقولُ   
يارب أَدنين من   : أَمل تسألِن أَن أُزحزحك عِن الناِر ؟ فَينشيُء اهللا شجرةً على باِب اجلنِة ، فَيقولُ                : 

، أََمل تكن تسألين أَن أُزحزحك      يا ابن آدم    :  الشجرِة فَآكلَ من ثَمِرها وأستظلَّ ِبظلها ، فَيقولُ          هذِه
          قالَ لَهىت يسألُ حزالُ ين الناِر ، فَال يع :        يناكرأت عو قَدماك  لغتابم طـب   ( . } ِاذهب فَلك (

 .عن عوف بن مالك 
) ٤٥٣(وصـفة اجلنـة   ) ٣٥٥٦ و ٢٧٦٠(  وبـز     ٤٠٢ و ١٠/٤٠١مع  وا) ١٤٣(١٨/١٧ وطب   ٢٢١صفة  
 ٤٥٩و١١/٤٥٨وفتح) ١٢٦٥(ومب

 حســـــن لغيـــــره 
 .عن ايب البختري ) حم ، طك ( . } آخر شربٍة يشرا عمار ِمن الدنيا شربةُ لَنب    {  - ٥

ــوة  ــم ٦/٤٢١ و٢/٥٥٣نب ــع ٤/٣١٩ وح ــب ٩/٢٩٧ و٧/٢٤٣ وجمم   و ٣/٣٨٥و ك ) ٤٤٨٨( ومطال
 )١٦٢٦(وع) ٣٧٨٦٦(وش٣٨٩

 صحيــح لغيــــره 
  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ) ت (   }آخر قَريٍة ِمن قُرى اإلسالِم خراباً اَملدينةُ    {  - ٦



 )١٤٠(  

 

 )٤٦٠( والسنن الواردة يف الفنت ٤/٩١  وفتح٩/٣٣١وجامع األصول ) ١٠٤١( وحب ) ٣٩١٩( ت 
 حسـن 

ابن عساكر ( }  ما ِشئت  لناس ِمن كَالِم النبوِة اُألوىل ِإذا لَم تستِح فاصنعآخر ما أَدرك ا  {  - ٧
 .عن أيب مسعود البدري ) يف تارخيه

 ٥/٤٠٥وحـم   ) ٢(وصـحيح اجلـامع     ) ٦٨٤(والصحيحة  )٦٠٧(و واإلحسان )٦١٢٠و٣٤٨٤و٣٤٨٣( خ  
  ١٢/١٣٦ وخط ٤/٣٧١ وحلية ٦٤/٦٣ و٥٣/١٢٠ و٤٦/٣٠١ و٥٠٩ و٤٠/٥٠٨ و١٤/٣٢٢وعساكر 

عن أيب ) خط   ( }آخر ما تكلم ِبـه ِإبراهيم ِحني أُلقي ِفي الناِر حسيب اهللا ونعم الوكيلَ             {    - ٨
 . غريب واحملفوظ عن ابن عباس : هريرة وقـال 

 موقوفاً عن ابن عباس )١١٠٨١(ون) ٤٢٨٧(و م) ٤٥٦٣( و خ٩/١١٨خط 



 .ــرأي الصـــواب وقــــــفه ومثله ال يقال بالـ
آخر من يحشر راعياِن ِمن مزينةَ يريداِن املدينةَ ينعقاِن ِبغنمهما فَيجداا وحوشاً حىت ِإذا                {  - ٩

 .عن أيب هريرة ) ك (}  بلغا ثَنيةَ الوداِع خرا على وجوههما 
 ) .٣(وصحيح اجلامع ٤٩٩)١٣٨٩(وم)  ١٨٧٤(٣/٢٧ و خ٤/٥٦٥ و ك ٢/٢٣٤حم 
عن وكيع عن إمساعيل عن قـيس        ش}  آخر من يحشر ِمن هذِه اُألمِة رجالِن ِمن قُريش                { - ١٠

قال أخربت أن رسول اهللا قال فذكره وعن وكيع عن املسعودي عن سعد ابن خالد عن حذيفة بن أسيد موقوفـاً                     
 .واألول صحيح ألن قيس ابن أيب حازم مسع من العشرة والثاين حسن وله حكم الرفع 

 )٣٥٨٤٠(و )٣٥٤١(١٤/٩٦ش 
 صحيــح 

يا ابن آدم ما أَعددت     : آخر من يخرج ِمن الناِر رجالِن يقولُ اهللا عز  وجلَّ َألحدمها               {  - ١١
ِلهذا اليوِم هل عملت خرياً قَطُّ هل رجوتين فَيقولُ ال ياربَِ فَيؤمر ِبِه إىل الناِر فَهو أَشد أَهِل الناِر                   

ياابن آدم ما أعددت ِلهذا اليوِم هل عملت خرياً قَط ورجوتين ؟ فَيقولُ الَ              : رةً ويقولُ ِلآلخِر    حس
يارب ِإال أَين كُنت أَرجوك فَترفع لَه شجرةٌ فَيقولُ أَي رب قُرين تحتها الَ أَسألك غَريها فَأسـتظلَّ                  

ن آدم أَمل تعاهدين أَن الَ تسألين غَريها ؟ فَيقولُ أَي رب هذِه ال       ِبظلها وأشرب ِمن مائها فَيقولُ يا اب      
                  أغـدقِني واألولي نم أَحسن اِب اجلنِة ِهيجرةٌ ِعند بش لَه رفعت حتها ، ثُمت هغَريها فَيقـر أَسألك

ه أَنْ الَ يسأله غَريها ، فَيسمع أَصوات أَهِل         ماًء فَيقولُ أَي رب هذِه قَرين تحتها فَيدنيِه ِمنها ويعاهد         
سلْ ومتن فَيسألُ ويتمنـى     : اجلنِة فَال يتمالك فَيقولُ أَي رب أَدخلين اجلنةَ فَيقولُ اُهللا عـز وجلَّ             

ويتمنى فَإذا فَرغَ قَال لَـك مـا        ِمقدار ثَالثِة أَياٍم ٍمن أَياِم الدنيا ويلقِّنه اهللا ماالَ ِعلم لَه ِبِه فَيسأل              
 .وعبد بن محيد عن أيب سعيد وأيب هريرة ) حم(}  سألت ومثله معه وقالَ أَبو هريرةُ وعشرةُ أَمثالِه 

 ٣١١)١٨٨(وبنحوه م) ٩٩١( وعبد بن محيد٧٤  و٣/٧٠ وحم ٤/٥٠٢ وترغيب ١٠/٤٠٠امع 
 حســن 

 أي جيلسه:  فيقره 
١٢ -  }   م آخر              تسـفعهرةً وو ميكبرةً ومشي مي راط فَهولى الصمشي عجلٌ يدخلُ اجلنةَ ري ن

            ـا أَعطـاهيئاً مأَعطاين اهللا ش لَقد جاين ِمنكالَّذي ن باركِإليها فَقالَ ت اوزها الْتفترةً فَإذا جم النار
قولُ أَي رب أَدنين ِمن هذِه الشجرِة فَألستظلَّ ِبظلها أَحداً ِمن األولني واآلخرين فَترفع له شجرةٌ فَي       

يا ابن آدم لَعلِّي ِإنْ أَعطيتكَها سألتِني غَريها فَيقول الَ يارب ويعاهده            : وأَشرب ِمن ماَئها فَيقولُ اهللا    
فَيدنيِه ِمنها فَيستظلُّ ِبظلها ويشرب من      أَنْ الَ يسأله غَريها وربه يعذره ألنه يرى ما الَ صرب لَه عليِه              

                   ِمـن ذِه َألشربه نأَدِنين م باُألوىل فَيقولُ أَي ر نم جرةٌ أُخرى ِهي أَحسنش لًه رفعت ائها ثُمم
غَريها ؟ فَيقـولُ    مائها وأستظلَّ بظلها الَ أَسألك غَريها فَيقولُ يا ابن آدم أَملْ تعاهدين أَنْ الَ تسألِني                



 

 

٢ () 

                   لَه ربا الَ صرى مي هَألن عذرهي هربغَريها و سألهأَنْ الَ ي سألِني غَريها فَيعاهدهِمنها ت لَعلِّي ِإنْ أَدنيتك
                  اِب اجلنـِة ِهـــىب جرةٌ ِعندش لَه رفعت ائها ثُمم ِمن شربليِه فَيدنيِه ِمنها فَيستظلُّ ِبظلها ويع

وأشـرب مـن   حســن ِمــن اُألولييِن فَيقولُ أَي رب أَدنين ِمن هـذِه فألسـتظلَّ بِظلِّهـا               أَ
مائهـــا الَ أَســـألك غَريهـــا فَيقــولُ يا ابــن آدم أَلـم تعــــاهدنـي أَنْ الَ            

 بلى يارب أَدنين من هذِه: قَالَ تسألنـــي غَريها ؟
لك غَريها وربه يعذره َألنه يرى ما الَ صرب لَه عليِه فَيدنيِه ِمنها فَإذا أَدناه ِمنها سمع أَصوات                  الَ أَسأ 

يا ابن آدم ما يعِريين ِمنك أَيرضيك أَنْ أُعطيك الدنيا : أَى رب أَدخلِْنيها فَيقولُ : أَهِل اجلنِة فَيقولُ   
أَي رب أَتستهزيُء ِمين وأَنت رب الْعاملني فَيقـولُ ِإين الَ أَسـتهزيُء ِمنـك        : لُوِمثلها معها فَيقو  

 ا أَشاء قَادرلى مي علكنعن ابن مسعود ) حم م ( } و. 
 ) ٤( وصحيح اجلامع ١٥/١٨٦  وسنة ٢٨٢ واآلجرى ١/٤١٠وحم ) ١٨٧(٣١٠م اإلميان 

 ين وبينك أى شىء يرضيك ويقطع السؤال بي: يعريين 
١٣ -  }             الً قَال لَهاهللا قَب سوالً ، كَلمهبياً ركَانَ ن اجلنــةَ      : ( آدم زوجكو أَنت كناس ا آدمي
 عن ايب ذر) حم ، تخ ) ( طس ، حم(}  
 )٤٢٥٩(وطس)  ٢٢٩٦( ومنحه ٥/٤٢٧ و١/٢٩ وتخ ١٧٩ و٥/١٧٨حم 

 حســن لغريه 
١٤ -  }       ، لفآفـةُ اجلمـاِل     آفةُ الظَّرِف الصو ، آفةُ السماحِة املـنو ، آفَةُ الشجاعِة الْبغيو

اخليالُء ، وآفةُ العبادِة الْفَترةُ ، وآفةُ احلديِث الكذب وآفةُ الِعلْمِِ النسيانُ وآفةُ اِحللِم السفه ، وآفةُ                 
  رفآفةُ اجلُوِد السو ، وضعفه عن علي ) هب ( }  احلَسِب الفخر. 

 ) .٤٦٤٨( والشعب ٦/٣٦٤واإلحتاف ) ٧٥و٧٧٤(الشهاب 
 ضعيف

 عن ابن مسعود) ش ( }  آفةُ الِعلِْم النسيانُ    { - ١٥
 ٨/٣٦٨احلسـن واإلحتـاف     ١/١٥٠ ومي   ١/١٠٨علي وجامع بيان العلم     )٧٥و٧٤(والشهاب  ) ٢٦١٣١( ش

 علي) ٤٦٤٨(والشعب 
 حسـن لغيـره 

به وشاهده ِإذا علموا ذلك ، والْوامشةُ واملوشومةُ ِللحسـِن،          آكلُ الربا وموكله وكات     {  - ١٦
عن ابن   )حم(}  والَوي الصدقِة واملرتد أَعرابياً بعد اهلجرةَ ملعونونَ على ِلساِن محمٍد يوم القيامِة               

 .مسعود 
 ١٠/٥٣٨والترغيـب   ) ١٥٣٥٠( وعب   ٩/١٩  وهق    ٤٦٤  و  ٤٠٩ علي و  ١٢١ و ١/٨٣وحم  ) ١١٥٤(حب  

 ) .٥( وصحيح اجلامع ٦/١٥١علي وابن مسعودواإلحتاف ) ٢١٦٩-٢١٦٨(والدعا طب 
 صحيــح 



 

 

٣ () 

 .مانعها وجاحدها :  الوي الصدقة 
آكلُ كَما يأكلُ العبد فُوالَّذي نفسي ِبيده لَو كَانِت الدنيا تزنُ ِعند اهللا جناح بعوضـٍة            {  - ١٧

 .يف الزهد عن عمرو بن مرة مرسالً) هناد (  }  ما سقى ِمنها كَافراً كَأساً 
أيـوب وحيـىي بـن أيب كـثري         ) ١٩٥٥٤ و ١٩٥٤٣(عائشة وعب   )١٩٣ (٢/٥٣ومبارك  ) ٨٠٠و٧٩٩(هناد

 ١١٦ و ٧/١٠٢ واإلحتـاف    ١٣/٢٤٨ ابن عمـر وسـنة       ٢١خمتصراً عائشةو ٩/١٩وامع  ) ٥٤٤(والصحيحة  
 ) .٧(من طرق وصحيح اجلامع ٩/٣٥١و

 صحيـح 
١٨ -  }    دالعب جلسكَما ي أجلسو دأكلُ العبعن عائشة ) ع عب(ابن سعد }  آكلُ كَما ي. 

وناسـخ  ) ٤٩٢٠(أيوب وع ) ١٩٥٤٣(وعب  ) ٥٤٤( والصحيحة   ٩/١٩صادر وامع   ١/٣٨١و١/٢٨٨سعد  
 ) .٧( وصحيح اجلامع ١٣/٢٤٨أنس وسنة )٦٣٧(احلديث

 صحيــح 
عـن  ) هب  ( ابن سعد   }  س كَما يجلس العبد فَإمنا أَنا عبد        آكلُ كَما يأكلُ العبد وأجل      {  - ١٩

 .حيىي بن أيب كثري مرسالً 
) ٥٩٧٥(والشـعب   ) ٨( وصحيح اجلـامع     ٩/٣٥١ و ١١٦ و ٧/١٠٢صادر واإلحتاف   ١/٣٧١ و ١/٢٨٠سعد  

 وانظر ماقبله
 صحيـح 

دنيا صبا حىت الَ يزيغَ قَلب أَحدكم       آلفقر تخافونَ والَّذي نفسي بيده لَتصبن عليكم ال         {  - ٢٠
عـن أيب   ) هـ(}  لَيلُها وارها سواء      : إَنْ أَزاغه ِإال ِهى وايم اهللا لَقد تركتكم على ِمثِل الْبيضاِء            

 .الدرداء  
أبـو  ) ١٧٤(و)١٧٣( وزهد حم ٦/٢٤وحم) ٩٣(١٨/٥٢وطب ١٠/٢٤٥وعن عوف بن مالك جممع   ) ٥(هـ  

 ) .٩(وصحيح اجلامع الدرداء 
 صحيح لغريه

 .عن أنس ) حم ( }  آلُ القرآِن آلُ اِهللا    {  - ٢١
واإلحتاف ) ٢١٥(وه) ٨٠٣١( ون ١/٥٥٦وك)) ٢٦٨٩و٢٦٨٨( وهب ٢١٢٤( وطيا ٢٤٢و١٢٨ و ٣/١٢٧حم  

  .٢/٣٥٤ والترغيب ٤/٤٦٥
 صحيح لغريه 

٢٢ -  }    قيحمٍد كُلُّ تعن انس ) طس ( }  آلُ م. 
 وهو مبعـىن    ٣/٥٩٢وكثري  ) ٣١٨(١/١١٥وطص  ) ٣٣٣٢( وطس ١٠/٢٦٩ و ٧/٦٩ وامع   ٧/٢٥٠٦عدي  

 )).إنْ أولياؤه إال املتقون(( قوله تعاىل 
 .عن ابن عمرو) حم( }  آمرك ِبالوالديِن خرياً    {  - ٢٣
 ) .١٧٢٢( وحب ١/٣٠١ وامع ٢/١٧٢حم 



 

 

٤ () 

 حســن 
ِمن طَمٍع حيثُ الَ يطمع ، وِمن طَمٍع يؤدي ِإىل طَمٍع ،            : ٍث  آمركم أَنْ تتعوذوا ِمن ثَال      {  - ٢٤

 .عن جبري بن نفري عن عوف بن مالك ) طك .  ( }  وِمن طَمٍع يؤدي ِإىل مطمٍع  
) ٩٤(١٨/٥٢و) ٧٩٢٧(وطب) ١١٥( وعبد بن محيد   ٢٤٧ و ٥/٢٣٢وحم) ٢٦٦٢( وبز ٢٤٩و١٠/١٤٤امع  

 )١٧٩(٢٠/٩٣و
 صحيح

٢٥ -  }  اِهللا       آم ِمـن أَمر أتيكُمىت يميعاً حوا ِبالطاعِة جعتصمأنْ تيئاً وشركوا ِباهللا شأَنْ الَ ت كمر
وأنتم على ذَلك ، وأَنْ تناصحوا والةَ اَألمِر الَّذين يأمرونكم ، وأاكم عن ِقيٍل وقـالَ ، وكثـرِة        

 .ن عمر بن مالك ع) طك ( }  السؤاِل ، وِإضاعِة املاِل  
 )٧٣٩٩(وهب)  ١٧١٥(و م ) ١٥٤٣(وبنحوه  عن أيب هريرة حب ) ٨٣٠٧ (٩/٢٨ وطب ٥/٢١٧امع 

 صحيح 
آمركم ِبأربٍع وأاكم عن أَربٍع آمركم ِباإلمياِن ِباهللا وحده ، أَتدرونَ ما اإلميانُ ِبـاهللا                 {  - ٢٦

 وأنَّ محمداً رسولُ اِهللا وِإقاِم الصالِة وإيتاِء الزكـاِة وصـياِم            وحده ؟ شهادِة أَنْ الَ إلـه إالَّ اهللاُ       
رمضانَ وأنْ تؤدوا خمس ما غَنمتم وأاكم عِن الدباِء والنقِري واحلَنتمِ واملُزفَِّت احفظُوهن وأخربوا    

 راءكـمو نم عن ابن عباس  ) ٣ق(} ِبهن. 
) ١٧) (٢٣(، و م اإلميان     ) ٤٣٦٩و٤٣٦٨و٣٥١٠(و) ٣٠٩٥(٤/٩٨و) ١٣٩٨(٢/١٣١ و )٥٢٣(١/١٣٩خ  
 ) .١١(وصحيح اجلامع ) ٢٦١١( و ت ٣٠٣ و٦/٢٩٤ وهق ٨/١٢٠ون ) ٣٦٩٢(ود 

 .أوعية كان ينتبذ ا : الدباء والنقري واحلنتم 
ا ِبِه شيئاً وأقيموا الصالةَ وآتوا      آمركم ِبأربٍع وأاكم عن أَربٍع اعبدوا اَهللا والَ تشركُو          {  - ٢٧

الزكاةَ وصوموا رمضانَ وأَعطُوا الْخمس ِمن الْغنائِم ، وأَاكم عن أَربٍع عـِن الـدباِء واحلَنـتِم                 
 .عن أيب سعيد ) حم م(} واملزفَِّت والنقـِري 

 ) .١٠(امع وصحيح اجل)  ١٣٩٠( وحب ٣/٢٣وحم ) ١٨ (٢٦ و٢٣م اإلميان 
آمركم ِبثالٍث وأاكم عن ثَالٍث اعبدوا اَهللا والَ تشركُوا ِبِه شيئاً وأنْ تعتصموا ِبحبِل                {  - ٢٨

اِهللا جميعاً والَ تفرقُوا وتسمعوا وتطيعوا ِلمن والَّه اُهللا أَمركم ، وأاكم عن ِقيٍل وقـاٍل وكثـرِة                  
 .عن أيب هريرة ) حب ( }   املاِل السؤاِل وِإضاعِة

) ١٧١٥( و م ٣٦٧ و٣٦٠ و٢/٣٢٧وحـم  ) ٦٨٥(وصـحيحه  ) ١٨٦٣(٢/٩٩٠وموطـأ  ) ١٥٤٣(حـب  
 ) .١٢(وصحيح اجلامع ) ٤٥٦٠( واإلحسان ٥/٢١٧وامع ١٠
تعتصـموا  آمركم ِبثالٍث وأاكم عن ثَالٍث آمركم أَنْ الَ تشركُوا ِباهللاِِ شـيئاً ، وأنْ                 {  - ٢٩

                   الـذين الةَ اَألمـِر ِمـنناِصحوا وأنْ تو لى ذلكع أنتماِهللا و ِمن أَمر أتيكمىت يميعاً حِبالطاعِة ج



 

 

٥ () 

عن عمر بـن    ) طب  ( }  يأمرونكم ِبأمِر اِهللا ، وأاكم عن قَيٍل وقاٍل وكثرِة السؤاِل وإضاعِة املاِل               
 .مالك األنصاري 

 . وبنحوه ماقبله٢/٥٢٠واإلصابة ) ٨٣٠٧(٩/٢٨طب 
 صحيح لغريه

 .وثق ) ٤٧٥٩( ويف الكاشف ٨/٤٥٩فيه هليعة بن عقبة روى عنه مجاعة ووثقه حب التهذيب 
آمركم ِبالسمِع والطاعِة واجلماعِة واهلجرِة واجلهاِد ِفي سـبيِل اِهللا ،          : آمركم ِبخمٍس     {  - ٣٠

قَيد ِشٍرب فَقد خلع ِربقةَ اإلسالِم ِمن رأسِه ، ومن دعى دعوةً جاهليةً فَهـو               فَمن خرج ِمن اجلماعِة     
نعم وِإنْ صام وصلَّى ، ولكن تسـموا ِبسـِم اِهللا           : وإنْ صام وصلَّى ؟ قَالَ      : ِمن جثا جهنم، ِقيلَ     

  مننياملؤ ِبِه املسلمني ماكميب مالك األشعري عن أ) حم ( }  الِذي س. 
) ١٠٣٦(وعصـم   ) ٣٤٦٨و٣٤٣١-٣٤٢٧(وطب) ١٥٧١(وع) ١١٦١( وطيا ٥/٣٤٤ و ٢٠٢ و ٤/١٣٠حم  

 ) .١٢٢٢(وحب 
 صحيــح

 اجلماعات :  اجلثا 
٣١ -  }               ، اخلـري فنتسـوو ، كثرنَ اللَّعنت طِب الناِر ، َألنكنح أَكثر دقِة فَإنكنِبالص كنرآم

تكفرنَ العشريعن حكيم بن جزام ) طس (   }  و. 
 )١١٥٦(وطس) ٣١٠٩(وطب) ٧٤٧٩ و٧٤٧٨و٣٣٢٠(  واإلحسان١٠/٣٩٤امع 

 صحيح لغيـره
طب (}  آِمروا النساَء فَي أَنفسهن فَِإنَّ الثَّيب تعرب عن نفسها ، وإذنُ الِبكِر صمتها                {  - ٣٢
 .عن العرس بن عمرية ) هق

 ٤/١٩٢ وحـم ٤/٣٦٨ومعـاين ) ١٨٧٢(وعن عدي الكندي  ه   ) ٢٤٣٠(حاد واملثاين من طرق  واآل   ٧/١٢٣هق  
وصـحيح  ) ٣٤٣(١٣٨عـدي و )٢٦٤(١٧/١٠٨ وطب٤/٢٧٩ابن املسيب وامع   ) ١٠٢٨١و١٠٢٨٠(وعب

 ) .١٣(اجلامع 
 صحيــح 

٣٣ -  }   نناوا النساَء ِفي بعن ابن عمر ) دهق ( }  آِمر. 
  .١١/٤٦٤وجامع األصول ) ١٠٣١١ و١٠٣١٠( وعب ٩/٣٢ة  وسن٧/١١٥ وهق ٢/٣٤وحم ) ٢٠٩٥(د 

 حســن لغريه
 .عن أيب موسى ) طب ( }  آِمروا اليتيمةَ ِفي نفسها وإذْا ِصماَا    {  - ٣٤

أبـو هريـرة    )٢٠٩٣( ود ٣/٢٤٢ وقـط  ٢/١٦٦وك) ٤٠٨٥(أبو هريرة و  ) ٤٠٧٩( و اإلحسان  ٤/٢٨٠امع  
وصحيح ) ٦٥٦(ابن عباس والصحيحة    )١٠٧٤٦(وطب) ٧٣٢٧( وع ٤١١و٤٠٨و٤/٣٩٤ وحم ٤/٣٦٤ومعاين
 ) .١٤(اجلامع 

 صحيـح 



 

 

٦ () 

٣٥ -  }             قَلبه كفَرلِت وِن أَيب الصةَ بأُمي ِشعر نخـط (بن األنباري يف املصاحف     ) أبوبكر  ( }  آم (
 .وابن عساكر عن ابن عباس 

 الشـريد وأيب    ٣-١)٢٢٥٦و٢٢٥٥( وبنحـوه م     ٩/٢٧٢ وعساكر   ٤/٧ ومتهيد   ٦/٥٧٨ وكثري   ٧/١٥٤الفتح  
 أبو هريرة)٦١٤٧(هريرة و خ

 صحيــح لغيـــره 
٣٦ -  }    ليكع راً فَيكتبقلْ شوالَ ت ، لَك كتبرياً يقلْ خِباِهللا و عن معاذ ) طس ( }  آِمن. 

 )٧٥٠٣(  وطس١٠/٣٠٠امع 
 ضعيف

عن أيب  ) طس  ( }  من خانَ وإذا وعد أَخلف      آيات املنافِق من ِإذا حدثَ كَذب وِإذا ائْت         {  - ٣٧
 بكر 

 )٤٣(  وبنحوه ح٣/٥٩٣ والترغيب ١١/٥٦٩وجامع األصول ) ٨١٨٧( وطس١/١٠٨امع 
 صحيـح لغيــره

 !وأعله اهليثمي بزنفل وأنه كذاب 
 ) .٢٠٣٨(الصواب أنه ضعيف التقريب :   أقــول 

٣٨ -  }        الليلةَ لَم لىع أُنزلت الناِس            آيات أعوذُ ِبربالفلِق و قَطٌ أَعوذُ ِبرب ِمثلهن رن ( }  ي
 .عن عقبة بن عامر ) 
 )٩٦٤(١٧/٣٥٠ وطب٢/٣٩٤  وهق٤/١٥١وحم ) ٨١٤(٢٦٤ ويف م صالة املسافرين ٢/١٥٨ن 

سفِر ، وكآبـِة    آيبونَ تائبونَ عابدونَ ِلربنا حامدونَ ، اللَّهم ِإين أَعوذ ِبك ِمن وعثاِء ال              {  - ٣٩
 ) .طس عن جابر( .  }  املُنقلِب ، وسوِء املنظِر ِفي األهِل واملاِل  

  ٦/٤١٢ واإلحتاف ١١/٣١وسنة ) ٦٠٤٤(  وطس١٠/١٣٠امع 
 صحيـح

وابـن أيب   ) ط حم   ( عن أنس   ) حم خ م ن   ض      ( }  آيبونَ تائبونَ عابدونَ ِلربنا حامدونَ          {  -٤٠
 .عن الربيع بن الرباء بن عازب عن أبيه  ) ت ن ع حب ض . ( عن جابر ) ض(لدعاء عاصم واحملاملي يف ا

) ٥٩٦٨(٧/٢١٩ابـن عمـر و    )٤١١٦(٥/١٤٢و)٣٠٨٦و٣٠٨٥ (٩٤ و ٩٣/ ٤ابن عمـر و   )١٧٩٧(٣/٩خ  
ابن عمر و ت    )٢٥٩٩( أنس ود   )١٣٤٥(ابن عمر  و   ٤٢٨)١٣٤٤(ابن عمر وم  )٦٣٨٥(١٠٢و) ٦١٩٥(٨/٥٢و
 ابن عمـر    ١٥٠و١٠٥و٦٣و٣٨و٢١ و ١٥  و  ٢/١٠ ابن عباس و     ١/٢٥٦م  ابن عمر وح  ) ٣٤٤٧(و) ٣٤٤٠(
ون )  ٩٧٠ و  ٩٦٩( وحـب    ٥/٢٥٩وهـق   ) ١٦٦٤( الرباء وع  ٢٩٨و٢٨٩و٤/٢٨١أنس و ١٨٩ و   ٣/١٨٧و

ابن عمر  )١٠٣٨٢و١٠٣٧٣ و ٨٧٧٣ و ٤٣٤٤ و ٤٢٤٣(أنس  و  )١٠٣٨٥و٤٢٤٧(الرباء ون ) ٥٥٠و٥٤٩(عمل
ابـن  )١٥٢٨(ابن عباس وطـس   )٢٧١٦(رباء و ال)٢٧١٢و٢٧١١(ابن عمرو )٢٧٠٧و٤٦٩٦و٤٦٩٥(واإلحسان

 الرباء)٧١٦(ابن عمر و)١٩٣١(من طرق وطيا٢٥٩و٢٥١و٥/٢٥٠أنس  وهق)٧٧٠٩(جابر و)٦٠٤٤(عباس و
 متواتر



 

 

٧ () 

 .عن أنس ) حم ق ن ( }  آيةُ اإلمياِن حب األنصاِر وآيةُ النفاق بغض األنصاِر    {  - ٤١
) ٧٤ (١٢٨ و م اإلميـان      ١٤/١٦٨وسنة  ) ٨٣٣١(ن  و  ٢٤٩ و ٣/١٣٠وحم  )٣٧٨٤ (٥/٤٠ و ١١)١٧/(١خ

 ) .١٥(وصحيح اجلامع 
 .عن معاذ بن أنس ) حم طب ( }  آيةُ العز احلمد ِهللا الِذي لَم يتخذْ ولداً ، اآلية    {  - ٤٢
  .٥/١٣٣واإلحتاف ) ٤٢٠(٢٠/١٩٢وطب) ١٧٣٢( والدعاطب ١٠/٩٦ و٧/٥٢ وجممع ٣/٤٣٩حم 

 حســــــن لغيـــــره 
) ق ت ن    ( }  ِإذا حدثَ كَذب وإذا وعد أَخلف وِإذا ائْتمن خانَ          : آيةُ املنافِق ثَالثٌ      {  - ٤٣

 .عن أيب هريرة 
  و   ١٠٨ و ١٠٧)٥٩(  و م   ١٠/١٩٦ و ٢٨٨ و ٦/٨٥وهق  ) ٦٠٩٥(٨/٣٠و)٢٦٨٢ (٣/٢٣٦و) ٣٣(١/١٥خ
 ) ١٦(وصحيح اجلامع )٦٥٣٣( وع٢/٣٥٧وحم ) ١١٧٥٢و١١١٢٧(ون) ٢٦٣١(ت

٤٤ -  }       املُنافقني بنييننا وما      : آيةُ بستطيعوالصبِح الَ يالِعشاِء و هودعن سعيد بن   ) موطأ(}  ش
 .املسيب مرسالً 

ــأ ــب )٢٩٤(موط ــة   ) ٢٨٥٦(وه ــرة خزمي ــن أيب هري ــوه ع و ) ٦٥٧(١/١٤٧و خ)١٤٨٤(وبنح
  .٢/٢٤٢وحم )٢٠٩٨(واإلحسان)٦٥١(م

 صحيح لغيـــــره 
٤٥ -  }  يننا وآيةُ ب مزمز م الَيتضلعونَ ِمنَأ املُنافقني عن ابن عباس ) هـ ك ( }  بني. 
وهــ  ١/١٥٧وتـخ )  ١١٢٤٦(١٢٤/ ١١وطـب   ) ٩١١١١( وعب ٢/٢٨٨ وقط ١/٤٧٢ و ك    ٥/١٤٧هق  

)٣٠٦١. ( 
 صحيـــــــح

تِني من آخِر سورة     يعين اآلي  -آيتاِن أُوتيتهما ِمن كٍَرت تحت العرِش وملْ يؤما نيب قَبلي             {  - ٤٦
 .عن أيب ذر ) حم ( }  البقــــرِة 

) ٢٦٤و٢٦٣( وعن حذبفة خزمية   ٢/٤٥٠ ومي   ١/٥٦٢و ك   ١/٧١  وجممع  ٢/٣٧٢والترغيب  ١٥٩و٥/١٥١حم  
 .٥/٣٨٣وحم) ٨٠٢١(ون) ٦٤٠٠و١٦٩٧(واإلحسان

 صحيح
 ِمـن عجـوِة املدينـِة       ِإئِت احلارث بن ِكلدةَ فَإنه رجلٌ يطبب فَليأخذْ خمس تمراتٍ           {  - ٤٧

     ِبهن ِلكفَليد ِبنواهن صلى اهللا عليه وسلم يعودين       : عن سعد بن ايب رافع قال       ) طك(}  فَليجأهن دخل علي
 ).فوضع يده بني ثديي حىت وجدت بردها فقال فذكره 

سـعد بـن أيب وقـاص        ) ١٠٥١(٣/٣٤٣  والضـياء   ٢/٢٦صـادر و واإلصـابة      ٣/١٤٦وسعد  ) ٣٨٧٥(د
 ٥/٨٨وجممع)٥٤٧٩(وطب

 حســـــــن 



 

 

٨ () 

٤٨ -  }     قُمت ِإذا أَنت القوم قول لَكأَنْ ي أذنك عجبا يم انظرو اجتنِب املنكرو ائِت املعروف
                فَاجتنبه ِعندهم ِمن ِإذا قُمت القوم قولَ لَكأَنْ ي كرهانظِر الذي تفَأتِه و ِعندهم وابن ) خد  ( }  ِمن

 .عن حرملة بن عبد اهللا بن أوس وماله غريه ) هب ( ردي والبغوي يف معجمه سعد والباو
 ١/٣٥٩وحلية) ١١١٢٩(وهب)  ٢٢٢(وخد ) ١٦٦٨(صادر واإلصابة ت ١/٣٢٠سعد 

 حســـــــن 
٤٩ -  }                قبِح الوجهوالَت ، اكسها ِإذا اكتسيتو ، أطعمها ِإذا طَعمتو ى ِشئتأَن رثكائِت ح

ضربالَ تز بن حكيم عن ابيه عن جده ) د ك (  }  و عن. 
 ٧/٤٦٦وهـق ) ٩١١(و الر وياين  ) ١٠٠٠و٩٩٩ (١٩/٤١٥ وطب   ٥و٥/٣وحم  )٢٨١(ون عشرة )  ٢١٤٣(د  

 ) .١٧(وصحيح اجلامع 
 صحيح

٥٠ -  }               ضيتها أَنكحتكينكما فَإنْ رب ِللود أَثبت فَإنه مإىل فَتا عـن  ) طب(} ائِت فُالناً فَانظر
 ملغريةا

) ١٨٦٦( وه ٨٥ و ٧/٨٤ وهـق    ٤/٢٤٦وحـم   ) ١٠٨٧(  و ت     ٧٠و٦/٦٩و بنحوه ن    )٨٦٢(٢٠/٣٧٠طب
 ) .٦٧٥(ومنتقي 

 صحيح لغريه
٥١ -  }              فَليصم طَعم منو أكلْ فَليصمي لَم ِمنهم أَدركت فَمن عن عبادة بن    )طب(} ائِت قَومك

 . أمساء بن عبد اهللا يوم عاشوراء قال فذكره بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الصامت قــال 
ــع  ــاميني٣/١٨٧جمم ــب)١٣٩٨( والش ــعيد وط ــو س ــيفي )٥٣٢و٥٣١(١٩/٢٣٨أب ــن ص ــد ب حمم

 )١٤٣٨(٤/٢٣٢والضياء)٣٧١٦(واإلحسان
 صحيــــــــح

عمر عن ابن   ) هـ ك هب    ( }  ائتِدموا ِبالزيِت وادهنوا ِبِه فَإنه يخرج ِمن شجرٍة مباركٍة            {  - ٥٢
. 

ـــ  ــياء) ٣٣١٩(هـ ــحيحه ٤/١٢٢و ك )٨٣و٨٢(١/١٧٥والضـ ــب ٤/١١٢ وصـ )  ١٩٥٦٨( وعـ
 ) ١٨(وصحيح اجلامع )٥٩٣٩(هبو

 صحيح
٥٣ -  }                 ِمنه فَليصب بليِه طيع رضع منو ، يتعين الزذِه الشجرِة يه ِدموا  ِمنطس(}  ائت (

 .عن ابن عباس 
 ) .١٩(وصحيح اجلامع )٩٤١١( ون٣/٢٤٥هق وبنحوآخره ) ٨٣٤٠(  وطس٥/١٥٧امع 

 صحيح لغريه
 .عن ابن عمر ) طس ( }  ائتِدموا ولو ِباملاِء   {  - ٥٤
 )١٥٧٢(  وطس٥/٣٥ وامع ٧/٤٣٠خط 



 

 

٩ () 

 فيـــه ليــــــن
واملؤمنـونَ  ائتين ِبداوٍة وكتٍف أَكتب لَكم ِكتاباً الَ تضلوا بعده أَبداً ، ثُم قَالَ يأىب اُهللا                  {  - ٥٥

 .عن عبد الرمحن بن أيب بكر ) ك(}  ِإالَّ أَبا بكــر 
 عائشة١٠٦ و ٦/٤٧عمر وحم ) ٧٥١٦(و) ٥٨٥٤(ون)  ٤٤٣١(٦/١١ وبنحوه عن ابن عباس خ٣/٤٧٧ك 

 صحيــــــــــح لغريه
 .قاله لعبد الرمحن بن أيب بكر الصديق قبيل وفاته 

اللهم هؤالَِء آلُ   : يِك ، فَألقى عليهم ِكساًء خيربيا ثُم قَالَ         ائتين يا فَاطمةُ ِبزوجِك وابن      {  - ٥٦
               جيدم ميدح إنك لى آِل إبراهيمعلتها عحمٍد كَما جلى آِل مع بركاتكو لواتكحمٍد فَاجعلْ صم

 .عـن أم سلمة ) حم(}  
 ٩/١٦٦وجممع)٧٠٢٦و٦٩١٢(وع) ٧٧٩(٢٣/٣٦٦  وطب٦/٣٢٣حم 

 ـنحســــــــــ
 .عن ابن عباس ) حم ( }  ائتها على كُلِّ حاٍل إذا كَانَ ِفي الفرِج   {  - ٥٧

 جابر  وابـن عبـاس   ٤٣ و٣/٤١ ومعاين٧/١٩٦ و١/٣٠٩ وهق١/٢٦٨  وحم١٢/٢٣٧ وطب   ٦/٣١٩امع  
 ) ٣٢٨٣(وطس

 صحيح لغيـــــره
وا النيب صلى اهللا عليه وسلم فسألوه       يف أناس من األنصار أت    ) نساؤكم حرث لكم  (نزلت هذه اآلية    : قال ابن عباس    

 فقال هلم
عن ) حل(} ائتموا يب وليأمتَّ ِبكم من بعدكم ، الَ يزالُ قَوم يتأخرونَ حىت يؤخرهم اُهللا                 {  - ٥٨

 أيب سعيد 
 و اجلعد   ٣/١٩ وحم ٢/٤٢ وعوانة ٩/١٩ وحلية   ٢/٢٠٤وفتح  )٢٨٧(وطيا)  ٦١٠( تعليقاً ، ومنحه     ١/١٨٢خ  

)٣١٣٧ ( 
 صحيــــح

٥٩ -  }   عيتموا الدعوةَ ِإذا دعن ابن عمر ) م ( }  ائت 
 )٢٠(وصحيح اجلامع )٤١٩٦(وعوانة)  ١٠٩٨(و ت ) ١٤٢٩(١٠٢ و٩٩م النكاح 

٦٠ -  }             بقكما ساقضوا مو ا أَدركتمكينةُ فَصلوا مالس عليكموا الصالةَ وعـن أيب   ) د  ( }  ائت
 هريرة

 ) ١٢٧٣و١٢٣١(وعوانة) ١٥٠٥(وخزمية) ٩٠٨( و خ٣٨٦ و٢/٣٨٢وحم ) ٥٧٣(د 
لَم يزلْ يخفَّف : ائتوين ِبجريدتِني فَجعلَ إحدامها ِعند رأسِه واألخرى ِعند ِرجليِه وقال          {  - ٦١

 ذاِب القِرب،ماكانَ فيِهما ندوع عضب نهمر على قرب فذكره : عن أيب هريرة قال ) حم ( }  ع 
 )٦٠٥٥و٢١٦( وبنحوه عن ابن عباس خ١/٣١٩ وفتح ٣/٥٧ وجممع ٢/٤٤١حم 

 صحيــــــــــح



 

 

١٠ () 

د ) ( حم ( }  ائتوه فَصلوا ِفيِه فَإنْ لَم تأتوه وتصلوا ِفيِه فَابعثوا ِبزيٍت يسرج يف قَناديلِه            {  - ٦٢
  يف بيت املقدس ، قال فذكرهيارسول اهللا افتنا: عن ميمونة موالة النيب صلى اهللا عليه وسلم أا قالت ) 

  ٢/٣٤٢وسنة ) ٤٥٧( ود ٦/٤٦٣وحم ) ١٤٠٧(هـ 
 صحيـــــــح

 عن ابن عمر) ت والطيالسي (}  ائذَنوا ِللنساِء أَنْ يصلني ِبالليِل يف املسجِد   {  - ٦٣
وحـم  ) ٤١١٤(وه) ٥٦٨(ود  ) ٥٧٠(و ت   ) ٤٤٢(١٣٩و م الصالة    )٨٩٩و٨٦٥ (٧ و ٢/٥و خ   ) ٨٩٢(طيا
 )٢١(يح اجلامع وصح٢/٤٩

 عن ابن عمر) حم م د ت ( }  ائذَنوا ِللنساِء ِبالليِل إىل املساجِد   {  - ٦٤
 وصحيح  ١٤٥ و ٩٨ و ٢/٤٩وحم  ) ٥٦٨(ود  ) ٥٧٠(و ت   ) ٤٤٢(١٣٩و م الصالة    ) ٨٩٩و٨٦٥(٧ و ٢/٥خ

 )٢٢(اجلامع 
  املختارة عن انسوالضياء يف) طب ( }  أَىب اُهللا أَنْ يجعلَ ِلقاتِل املؤمِن توبةً   {  - ٦٥

 ابـن   ١/٣٦٤ابن عباس  ومعجم الشيوخ    ) ١٢٣١٤(وطب) ٢١٦٤(٦/١٦٣  والضياء  ٢٩٦ و   ٣/٢٩٥الترغيب  
  ٤/٣٥١ و ك ٨/٢١ و٣٥٩ و٢/٣٣٥ وهق ٤/٩٩ وحم ٧/٨١ون ) ٤٢٧٠(وبنحوه د ) ٦٨٩(عمروالصحيحة 

 صحيــــــح
وعدم قبول التوبة اليعين اخللود يف النار وعلى        هذا حممول على من استحل القتل أو على الزجر والتنفري ،            : أقوال  

والراجح قبول توبته بشروطها استناداً لآليات الـيت  . كل حال فالقتل العمد من أكرب اجلرائم اليت حرمها اهللا تعاىل        
 .وغريها .. ) إال من تاب ( يف سورة الرمحــــن 

٦٦ -  }          ىت يِبدعٍة ح احبملَ صقبلَ عأَىب اُهللا أنْ ي     ِبدعته وابن أيب عاصم يف السنة     ) هـ  ( }  دع
 عن ابن عباس 

)  ٤٢٠٢( وطـس  ١٠/١٨٩ و عن أنـس امـع        ١/٨٦وترغيب  ) ٣٩( وعاصم   ١٣/١٨٦وخط   ) ٥٠( هـ  
 )٣٧(وعاصم) ٩٤٥٦(وهب) ٣٩٨(وإسحاق

 حســن لغيــره
 عن عائشة ) حم( }  أَىب اُهللا واملؤمنونَ أَنْ يختلف عليك يا أبا بكٍر   {  - ٦٧
 )٢٤( عبد الرمحن بن أيب بكر وصحيح اجلامع ٣/٤٧٤صادر  وك٣/١٨٠ و٣/١/١٢٨ وسعد ٦/٤٧حم 

 صحيــح
٦٨ -  }                  تفـارقو املسـلم ناصـحتؤيتَ الزكـاةَ وتالصالةَ و تقيماهللا و عبدلى أَنْ تع أُبايعك

 عن أيب اليسر السلمي) ك(}  املُشــرك 
 )٦٣٦(  وصحيحة٣٦٤و٤/٣٥٨  وحم ١٤٨و٧/١٤٧  وعن جرير ن ٣/٥٠٥ك 

 صحيــــــــــح
أُبايعك على أَنْ تعبد اَهللا الَتشرك ِبِه ِشيئاً ، وتقيم الصالةَ املكتوبـةَ وتـؤيتَ الزكـاةَ                   {  - ٦٩

 عن جرير ) حم ن  ( } وتنصح ِلكلِّ مسلٍم وتبرأَ ِمن الشرِك 



 

 

١١ () 

وصـحيحه  )٢٣٥١( وطب ٣٨و١/٣٧خمتصراً وعوانة   ٩٨و٩٧)٥٦( و م  ٣/٥٠٥ و ك    ٤/٣٦٤ وحم   ٧/١٤٧ن  
 )٢٥(وصحيح اجلامع ) ٦٣٦(

 صحيـــــــح
أُبايعِك على أَنْ الَتشركي ِباِهللا شيئاً ، والَتسرقي ، والَ تزين ، والَ تقتلي ولـدِك ، والَ                 {  - ٧٠

) جم   ( } والَ تربجي تربج اجلاهليِة اُألوىل      تأيت ِببهتاٍن تفترينه بني يديِك ورجليِك ، والَ تنوحي ،           
 جاءت أميمة بنت رقيقة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم تبايعه فذكره: عن ابن عمرو قال 

  ٢٨/٥٢ وطربي ٨/١٢٤ وكثري ٦/٣٧أميمة بنت رقيقة وجممع )٤٧٠(٢٤/١٨٦ وطب ٢/١٩٦حم 
 صحيــــــــح

وا ِباِهللا شيئاً والَ تسرقوا وال تقتلوا أَوالدكم وال تأتوا ِببهتاٍن           أُبايعكم على أَنْ الَتشرك     {  - ٧١
                  مـنفَأجره علـى اِهللا ، و فَّى ِمنكمو عروٍف فَمنعصوين يف مال تو أرجلكمو أيديكم نيب فترونهت

              ، طهوركَفارةٌ و لَه يئاً فَأُخذَ ِبِه ِفي الدنيا فَهوش ذَلك ِمن أصاب     إىل اِهللا عـز اُهللا فَذلك ترهس نمو
 لَه اَء غَفرذبه وإن شاَء عجلَّ إنْ شعن عبادة بن الصامت ) حم ق ت ن  ( } و 

) ٢٦( وصحيح اجلامع    ٣/٢١٥ وقط   ٥/٣٢٠ وحم   ١٣٩-٧/١٣٧ون) ٧١٩٩(٩/١٦٩و) ٦٨٠١(٨/٢٠١خ  
 )٢٨٦٦(وه) ١٤٣٩( و ت ١٠/٢٤٦ و٨/١٨وهق ) ١٧٠٩(٤١و م احلدود 

أُبايعكم على أَنْ الَتشركوا ِباِهللا شيئاً والَ تقتلوا النفس اليت حـرم اُهللا إالَّ ِبـاحلق والَ                   {  - ٧٢
                   هليِه فَحساباُهللا ع ترس نمكَفارةٌ و فَهو دليِه حع يئاً فَأقيمش ذَلك فَعلَ ِمن سرقوا ، فَمنال تتزنوا و

   لَم نملى اِهللا ولى اِهللا اجلنةَ           عع لَه منتيئاً ضش ذَلك فعلْ ِمنعن عمـرو بـن     ) هنا د طس عد      ( }  ي
 شعيب عن أبيه عن جده

 وبنحوه ماقبله) ٩٢٧( وطس١/١٠٤ وجممع٦/٢٢٠٠عدي 
 حســـــــــن

لن أَوالدكـن وال  أُبايعكن على أَنْ الَتشركن ِباِهللا شيئاً وال تسرقن وال تزنني وال تقـت        {  - ٧٣
ِفيمـا  : تأتني ِببهتاٍن تفترينه بني أَيديكن وأرجلكن وال تعصينين يف معروٍف ، قُلن ، نعـم قـال                  

 هعن عائشة بنت قدامة بن مظعون ) حم طب(}  استطعتن 
 ٤/٧١وك) ٤٥٥٣(وبنحوه عن أميمة بنت رقيقة اإلحسـان      ) ٨٥٧(٢٤/٣٤٣ وطب ٦/٣٨ وجممع   ٦/٣٦٥حم  
 )٧٨٠٤(ون) ١٥٩٧(وت

 صحيح
 عن يعلى بن أمية) ن ك ( }  أُبايعه على اجلهاِد وقِد انقطعِت اهلجرةُ    {  - ٧٤

 ) ٦٦٤(٢٢/٢٥٧ وطب١٠/٤٠و٩/١٦وهق) ٤٨٦٤( واإلحسان٣/٤٢٤ و ك ٤/٢٢٣ وحم ١٤٥ و٧/١٤١ن 
 صحيح

 عن أنس ) ع ( }  أَبِت األنصار إالَّ حب التمِر    {  - ٧٥



 

 

١٢ () 

 ) ٣٣٩٨(وع ) ٧١٨٨(صادر واإلحسان ٨/٤٣١ وسعد ٣/١٧٥م ح
 صحيـــــــــح

ابتاعوا أَنفسكم ِمن ربكم أَيها الناس أال إنه لَيس المرىٍء شيٌء ، أَال ال أَعرفن امـرأً                   { - ٧٦
وعبد بـن محيـد يف      )عب(}بخلَ ِبحق اِهللا عليِه حىت إذا حضره املوت أَخذَ يدعدع ماله ههنا وههنا            

 تفسريه عن قتادة مرسال
 ) ١٦٣٦٨(عب 

 صحيح مرسـل
 عن حيىي بن أيب كثري مرسال) ش ( }  ابتدروا اَألذانَ وال تبتدروا اإلقامةَ    {  - ٧٧
 صحيح مرسل)                                              ٤١١٦(١/٤٠٨ش 

 يف األفراد عن أيب هريرة) قط ( }  جوِه  ابتغوا اخلري ِعند ِحساِن الو  {  - ٧٨
 من طرق جابر وابن عباس وأيب هريرة ويزيد بن خصيفة           ١٩٥ و ٨/١٩٤الزهري وامع   ) ٢٦٢٦٨ (٦/٢٠٨ش  

 ١٥٧ و ١/٥١ وتـخ    ١٣/١٥٨ و ٢٩٦ و ١١/٤٣ و ٧/١١ و ٤/١٨٥ وخط   ٩/٩١وعائشة وأيب سعيد واإلحتاف     
ابـن عبـاس    )١١١١٠(عائشـة وطـب  )٤٧٥٩(ابن عباس وع  )٦٣٥( وطص ٣٨٥ وجرجان   ٣/١١٣٨وعدي  

 عائشة)٣٥٤٢ و٣٥٤١(ابن عمر وهب)٦٦١(يزيد بن خصيفة والشهاب)٩٨٣(٢٢/٣٩٦و
 صحيح لغريه

 اطلبوا اخلري عند الذين يستقبلونكم ببشاشة: ومعناه ) ٣١( ضعيف اجلامع !!وحكم األلباين بوضعه 
٧٩ -  }           نيا برجى يف اجلمعِة مغوا الساعةَ الِتي تابت      الِة العصِر إىل غَيبوبِة الشمـِس وِهـىص

 عن أنس) طب)(قبضة: يقول (} قَدر هــذا
 )٧٤٧(وطب) ٤٨٩(و ت ) ١٨٥( ودعا طب ٢/١٦٦جممع  

 حســن
 عن يوسف بن ماهك مرسال) الشافعي(}  ابتغوا يف أَمواِل اليتامى الَ تستهلكها الصدقةُ   {  - ٨٠
) ٦٢٠( وشـفع  ٢/١١١ من طرق عنه وعـن عمـر وقـط   ٢٨٥ و٦/٢ و٢١٦ و٤/١٠٧وهق ) ٦٩٨٢(عب  

  ٢/١٥٨والتلخيص 
 حســن لغريه

 عن معاذ ) طب ( }  ابدأْ ِبأمك وأبيك وأختك وأخيك واألدىن فَاألدىن   {  - ٨١
معـاذ وابـن مسـعود وصعصـعة        ١٢٠أبو رمثة و    ٣/٩٨وبنحوه جممع ) ٣١١(٢٠/١٥٠ وطب ٣/١٢٠امع  

 ١٠/٤٠٢عمران ومسرة وفتح)٣٢١(١٨/١٤٩أبو رمثة وطب٤/٦٤ و٢/٢٢٦رجل وحم٦/٢٨٣و
 حسن لغيــره

 عن حكيم ابن حزام ) طب ( }  ابدأْ ِبمن تعولُ    {  - ٨١
ــب  ــاة  )٥٣٥٦و٥٣٥٥ (٧/٨١و) ١٤٢٧(٢/١٣٩و خ )٣١٢٩( ط ــرةو م الزك ــو هري ) ١٠٣٤(٩٥أب

ابن عمر  ١٥٣ و   ٩٤حكيم و القعقاع بن   ٢/٤ وحم   ٥/٦٩أبو هريرة ون    )١٠٤٢ (١٠٦أبو أمامة و  )١٠٣٦(٩٧و



 

 

١٣ () 

 ٤٠٣ و ٤٠٢جـابر و  ٣٤٦ و   ٣/٣٣٠ أبو هريـرةو   ٣٩٤ و ٣٦٢ و ٣٥٨ و ٣١٩ و ٢٨٨ و ٢٧٨ و ٢٤٥ و ٢٣٠و
أبو ٤٧٠ و ٧/٤٦٦ طارق بن شهاب و٦/٢١عمرو بن عثمان و١٩٥ و ١٨٢أبو هريرة و٤/١٨٠حكيم بن حزام    

 )٢٧( بن زهدم وصحيح اجلامع ٨/٣٤٥هريرة و
 متواتــر

 ٣/١١٦امع :  أل النيب صلى اهللا عليه وسلم أى الصدقة أفضل ؟ فقال له وسببه أن حكيم بن حزام س
م ( }  ابدأ ِبنفسك فَتصدق عليها ثُم على أبويك ثُم على قَرابتك ثُم هكذَا ثُم هكذَا                   {  - ٨٣

 عن جابر ) حب 
 )٣٣٣٩(سان  واإلح٥/٧٢ و٤/٤٢٢ وفتح ١٠/٣٠٩ و٤/١٧٨ وهق ٥/٧٠ون ) ٩٩٧(٤١م الزكاة 

ابدأ ِبنفسك فَتصدق عليها فَإنْ فَضلَ شيٌء فَألهلك فَإنْ فَضلَ شيٌء عن أَهلك فَلذى                {  - ٨٤
 عن جابر) ن ( }  قَرابتك فَإنْ فَضلَ عن قَرابتك شيٌء فَهكذَا  وهكذَا 

ــاة  ــان ٥/٧٠ون ) ٩٩٧(٤١م الزك ــق ) ٣٣٣٩(واإلحس ــتح ١٠/٣٠٩ و٤/١٧٨وه  ٥/٧٢ و٤/٤٢٢ وف
 )٢٨(وصحيح اجلامع ) ٥٨٠٥(وعوانة
عن أم عطية ان النيب صـلى  ) حم خ م د ت ن       ( }  اْبدأْنَ ِبميامينها ومواضِع الوضوِء ِمنها          {  - ٨٥

 اهللا عليه وسلم قال يف غسل ابنته فذكره
) ٣٠٣٢(  واإلحسـان   ٤/٣٠ون) ٩٣٩(٤٣ و ٤٢و م اجلنائز    ) ١٢٥٦-١٢٥٤(٩٤ و ٢/٩٣و) ١٦٧(١/٥٣خ
 )١٠٨٩٢و١٠٨٩١(٣/٢٤٠وش ) ٥١٩( ومنتقى ٣/٣٨٨ وهق ٦/٤٠٨وحم )٩٩٠(وت) ٣١٤٥(ود

٨٦ -  }              وِرجاهلم يف األمحسيني اركب اللهم لى القيسينيع مسينيدؤوا ِباألحعـن  ) طب  ( } اب
 طارق بن شهاب

 )١٢٥(٨/١١١والضياء)  ٤١٨٧( ومطالب ١٠/٤٩وجممع ) ٨٢١١(٨/٣٢٣ وطب ٤/٣١٥حم 
 صحيـح

 به ان وفد أمحس ، ووفد قيس وفدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوسب
٨٧ -  }    أَكابركم عدؤا ِباألكابِر فَإنَّ الربكةَ معن ابن عباس )ع (} اب 

) ٨٩٩١( وطـس  ١/٦٢و ك   ) ١٩١٢(وحب  ) ١٧٧٨( والصحيحة   ١/١٥٨ وجامع بيان    ٨/١٥و٥/٨١امع  
 خمتصراً)٢٤٢٥(وع) ١١٠٠٤(وهب) ٣٧و٣٦(والشهاب

 صحيح
كان النيب صـلى اهللا عليـه       : عن ابن عباس قال     ) ع ، طس    ( }  ابدؤا ِبالكربى أَو ِباألكابِر         {  - ٨٨

 وسلم إذا سقى ذكره
 )١١٠٠٧و١١٠٠٦(وهب) ٣٧٨٦(وطس) ٢٤٢٥(  وع٥/٨١امع 

 صحيـــح
 عن جابر) قط ( }  ابدؤا ِبما بدأَ اُهللا ِبِه    {  - ٨٩



 

 

١٤ () 

 ١٤٧)١٢١٨(و م )  ٣٩٦٨( ون   ٢/٢٥٤وقط  )١٩٠٥(  ود  ٢/٣٠وطربي  ٣/٣١٥  و  ١/٨٥وهق   ٣/٣٩٤حم  
 )٨٦٢(و ت) ٢٩٤٤ و٢٩٤٣(واإلحسان) ٢٧٥٧(وخزمية) ٤٦٦و٤٦٥(ومنتقى

عن عائشة اا كان هلا غالم وجاريـة زوج فقالـت           ) هـ ك   ( }  ابدئي ِبالرجِل قَبلَ املرأِة         {  - ٩٠ 
 ا قال فذكرهيارسول اهللا إين أريد أن أعتقهم

 ٧/٢٢٢ وهـق    ٣/٢٨٨وقـط   ) ٢٢٣٧(ود  ٢/٢٠٦وك) ٩٦٧(وإسحاق) ٥٦٣٩و٤٩٣٦(ون)  ٢٥٣٢(هـ  
 ) ١٢١٠(وحب 

 حسن
  ٤/٣٢٩والكامل ) ٣٦١٧(فيه عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن موهب صاحل احلديث الكاشف 

حم ( }  نَ حيثُ كُنتم      ابدوا يا أسلم فَتنسموا الرياح واسكنوا الشعاب ِإنكم مهاجرو          {  - ٩١
 عن سلمة بن األكوع ) طب ض 

 ٥/٢٥٣ وجممـع   ٦/١٦٦ و ١/٢١وتـخ   ) ٢٣٧٢(واآلحاد واملثاين ) ٦٢٦٥(٧/٢٦ وطب   ٤/٥٥ و ٣/٣٦١حم  
 ١٣/٤١ وفتح ٢/٢٩٨ ومشكل ٢٥٤و

 حسن لغيـره
٩٢ -  }    هنمفَيِح ج نا مى ِباملاِء فِإاألنصاريعن أيب بشري) حم ، طك ( }  أَبردوا احلم  

عائشــة و )٥٧٢٥(٧/١٦٧و) ٣٢٦٣(٤/١٤٦وبنحــوه خ ٢٢/٢٩٥ وطــب٥/٢١٦وحــم ٥/٩٤امــع 
  ابن عمر وغريهم٧٨)٢٢٠٩(م
 ٩٣ -  }    فَيِح جهنم الظهريِة ِمن رعن أيب هريرة   ش} أَبردوا ِبالصالة فَِإنَّ ح 

 وبنحوه مابعده)  ٣٢٨١(٣٢٥ و١/٣٢٤ش 
 صحيــح لغريه

عـن  ) حم د حب عد حل طب هـق         ( }  وا ِبالصالِة فَإنَّ ِشدةَ احلر ِمن فَيِح جهنم           أَبِرد  {  - ٩٤
 املغرية بن شعبة

 ٦/٢٧٤ وحليـة    ١/٤٣٩أبـو سـعيد وهـق       ٣/٥٣أبو هريـرة و   ٤٨٥ و   ٣٩٤ و ٣٩١ و ٣١١ و ٢/٢٢٩حم  
حجاج األسلمي وخـط    ٢/٣٧٢وتخ  ) ٦٨٠(وه) ٢٦٩(وحب  ) ٢٢٣( ومطالب   ٩/٢٢٨أبو هريرة و  ٨/١٧٣و
أبوذر ) ٣٢٥٨(أبو ذر و خ١٨٤)٦١٦(أبو هريرة و ١٨٠)٦١٥( و م  ٤/١٣٣٥ أبو هريرة  وعد    ١٤/١٧١ و ٧/٥٢
أبـو  )١٤٨٨(عنه وعن أيب هريرة ون    )١٥١٠-١٥٠٦(أبو هريرة واإلحسان  )٥٣٤و٥٣٣(أبو سعيد و  )٣٢٥٩(و

 وغريهم) ٩٤٩(٢٠/٤٠٠أبو موسى وطب١/١٨٧هريرة ومعاين
 متواتــر

 عن أيب هريرة ) حل (}  احلر فَإنَّ حرها من فَيِح جهنم  أَبردوا ِبالصالِة يف   {  - ٩٥
 )٥٣٤و٥٣٣( و خ١٨٠)٦١٥( و م املساجد ٢/٤٠٠وحم ٨/١٧٣ و٦/٢٧٤حلية 
عن جابر وعـن أمسـاء      ) ك  ( عن ابن عمر    ) فر  ( }  أَبردوا ِبالطعاِم فَإنَّ احلار ال بركةَ ِفيِه            {  - ٩٦

 نسعن أ) حل(عن أيب حيىي )مسدد(



 

 

١٥ () 

أبو هريـرة  )٣٢٧(أمساء وفر٨٥-٢٤/٨٤ أمساء وطب  ٦/٣٥٠وحم)  ٢٣٥٧( ومطالب   ٥/٢٠ وجممع   ٤/١١٨ك  
 ٧/٢٥٢وحل

 حسن لغريه
 عن جابر ) ك(عن أيب هريرة ) طس(}  أَبردوا ِبالطعاِم فَإنَّ الطعام احلار غَري ذي بركٍة    {  - ٩٧
 سلمة بن األكوع)٣٩٥٥(وفر) ٦٢٠٩(وطس) ٢٣٥٧( ومطالب ٥/٢٠ وجممع ٤/١١٨ك 

 حسن لغريه
 عن أمساء بنت أيب بكر) حم طب حب ك هق ( }  أَبردوا ِبالطعاِم فَإنه أَعظم ِللربكِة    {  - ٩٨

وعبد بن  )  ٣٩٢ و ٦٥٩(وصحيحه  ) ٢٠٤٧( ومي ٧/٢٨٠وهق  ) ٢٣٥٧( واملطالب   ٤/١١٨ و ك    ٥/٢٠امع  
 ) ٥٢٠٧(واإلحسان ٦/٣٥٠وحم) ٢٢٦(٢٤/٨٤وطب) ١٥٧٥(محيد

 صحيح لغريه
 عن عبد الرمحن بن جارية) طب(عن ابن عمر ) هـ(}  أَبردوا بالظُّهِر    {  - ٩٩
أبو موسـى وحـم     )١٤٩٠(أبو سعيد ون    ) ٥٣٨(١/١٤٢أبو سعيد واملغرية وابن عمرو خ       ) ٦٨١– ٦٧٩(هـ  

 ٣٠٧ و ١/٣٠٦جممـع   ) ٢٩(من طرق وصحيح اجلامع     ١/٤٣٧املغرية وهق   ٤/٢٦٢و٣/٥٢ أبو هريرة و   ٢/٣٧٧
 عائشة )٤٩٤٩( وع٣/٢٥١من طرق و ك 

 متواتــر
١٠٠ -  }               هنمفَيِح ج ِمن احلر جدونَ ِمنوالسراج يف مسـنده    ) ن(}  أَبردوا ِبالظهِر فَإنَّ الذي ت

 عن أيب موسى) طب(
 ١٠/٣٨٨وجممع) ١٠١٦و١٠١٥(وعوانة)  ٦١٥(١٨١و م مساجد    )٥٣٦ (٤/١٤٦وعن أيب هريرةخ  ١/٢٤٩ ن

 من طرق 
 ـرمتوات

١٠١ -  }             هنمفَيِح ج ِمن وا ِبالظهِر فَإنَّ ِشدةَ احلرـ (}  أَبرد عـن  ) حـم ك  (عن أيب سعيد    ) خ ه
 عن املغرية بن شعبة) هـ(عن جابر ) عد(عن ابن مسعود ) طب(عن أيب موسى ) ن(صفوان بن خمرمة 

أبـو  ١٨١)٦١٥(عمرو م أبو هريرة وابن    )٥٣٤و٥٣٣(أبو هريرة و  )٥٣٦(أبو ذر  و   )٣٢٥٩(و) ٥٣٨(١/١٤٢خ
عطاء بن يسار وأبو هريـرةو  )٢٩-٢٧(أبو هريرة وأبو موسى وموطأ)١٤٩١-١٤٨٧(أبو ذر ون  )٦١٦(هريرة و 
 أبو  ٢/٣٧٧أبو هريرة واملغرية وأيب موسىوحم    ١/١٨٧أبو سعيد واملغرية وابن عمر  ومعاين         )٦٨١-٦٧٩(وهـ  
أبو )١٣٠٩( حجاج األسلمي وع   ٣٦٨و ذر و  أب٥/١٥٥صفوان و ٢٦٢ املغرية و    ٢٥٠/ ٤أبو سعيدو ٣/٥٢هريرةو
صفوان الزهـري   )٧٣٩٩(حجاج الباهلي و  )٣٢٢٢(أبو هريرة وطب  )٦٠٧٤(عائشة و )٤٩٤٩و٤٦٥٦(سعيد و 

 ٣/٢٥١أبـو ذروك  )٤٠١( من طرق  ود    ٤٣٨ و ١/٤٣٧املغريةو وهق   )٩٤٩(٢٠/٤٠٠ابن مسعود  و   )٩٧٩٣(و
أبو هريرة واملغرية وأبو ذر     )١٥١٠-١٥٠٤(انأبو ذر وأبو هريرة وابن عمر وعائشة واإلحس       )٣٣١-٣٢٨(وخزمية  

عائشة )٢٠٧٤(أبو ذر و  )١٥٨(أبو هريرة و  )١٥٧(صفوان و ت  )٤٢-٤٠(٥١ و ٨/٥٠ابن عمر والضياء  )٦٠٦٦(و
 )٣٠(  من طرق وصحيح اجلامع ٣٠٧ و١/٣٠٦وجممع 

 متواتـر



 

 

١٦ () 

١٠٢ -  }    عن عائشة) ابن خزمية وعد(}  أَبردوا ِبالظهِر يف ِشدِة احلر 
 ٢/٧٠٦ وعـدي    ١/٣٠٧ صـفوان وجممـع      ٤/٢٦٢أبو سـعيد و   ٣/٥٢ابن عمروحم )٣٣٠(و)٣٣١( خزمية

 ٦/٢٢٨٩و
 صحيـح

١٠٣ -  }                 هنمفَيِح ج ِمن فَإنَّ ِشدةَ احلر ومتام وابن  ) طب(}  أَبردوا ِبصالِة الظهِر يف اليوِم احلار
 عساكر عن عمرو بن عبسة

وانظرح ) ١٢٢٦( ومتام ٢٦/١٧٢ وعساكر   ١/٣٠٧جممع   و ٢/٢٠٨وسنة  ) ١٤٠١(صفوان والشاميني ٤/٢٦٢حم
 ١٠١ و١٠٠

 صحيــح
أبو نعيم يف فضائل الصحابة ، عن العباس أنه أتى مبجاشع يـوم             }  أَبررت عمي والَ ِهجرةَ         {  - ١٠٤

 وقال  يارسول اهللا بايعه على اهلجرة فقال ال هجرة ، فقال أقسمت عليك لتبايعنه فبسط يده فبايعه               : فتح مكة وقال  
 فذكره
 )٧٨٠( واآلحاد واملثاين١٠/٤٠ و عن عبد الرمحن بن صفوان هق٣/٢٥٣ ومشكل ٣/٤٣١وحم) ٢١١٦(هـ 

 حســن
 عن عائشة) حم هق(}  أَبريها فَإنَّ اإلمثَ على املُحنِث    {  - ١٠٥

 ٣)٢٠٦٦(و م) ٥١٧٥( وبنحوه عن الرباء خ ٩/٣٦١ و٤/١٨٣ وجممع ٤/١٤٢ وقط١٠/٤١ وهق٦/١١٤حم 
 حيــحص

أقسمت عليك أال أكلت بقيـة ،       : وسببه أن امرأة أهدت لعائشة متراً يف طبق فأكلت بعضاً وبقى بعض ، فقالت               
 ...فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 عن أيب هريرة) ت(}  أَبشر عمار تقتلك الفئةُ الباغيةُ    {  - ١٠٦
من طرق  )٨٥٤٩-٨٥٤٣( ون ٢٩٨-٢٩٦  و  ٧/٢٤٢ وجممع ٧٢)٢٩١٦(وبنحوه عن أم سلمة م    )  ٣٨٠٠(ت  

 )٣١(وصحيح اجلامع ) ٧١٠(والصحيحة 
 صحيح

أَبشر فَإنَّ اجلالب إىل سوقنا كَااهِد يف سبيِل اِهللا ، واحملتكر يف سوقنا كَامللحِد فـي                 {  - ١٠٧
 عن اليسع بن املغرية) ك(} ِكتاِب اهللا

 ٢/١٢ك 
 حســن

 تعاىل يقولُ ِهي ناري أُسلطها على عبدي املُؤمِن يف الدنيا ِلتكونَ حظَّه             أَبشر فَإنَّ اهللاَ    {  - ١٠٨
القيامِة  ِمــن ومعن أيب هريرة) حم هـ ك(}  الناِر ي 

وصحيح اجلامع  ) ١٠( وطس ٢/٤٤٠ وحم ٣/٣٨١ وهق ٦/٨٦ وحلية   ١/٣٤٥وك) ٣٤٧٠(وهـ  ) ٢٠٨٨(ت  
)٣٢( 



 

 

١٧ () 

 صحيح
وسلم عاد مريضاً من وعك كان به ومعه أبوهريرة فقال النيب صلى اهللا عليـه               وسببه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه        

 :وسلم له 
 عن زيد بن أرقم) طكس(}  أَبشر يا أَبا بكٍر ِباجلنِة   {  - ١٠٩

) ٨٦٨( وطــس٩/٥٥ســعيد بـن زيــد وجممـع  ١٩٣ و ١٨٨ و١/١٨٧وحـم  ) ٣٧٤٧(و ت ) ٤٦٥٠(د 
 )٥٠٦١(وطب

 صحيح
 ِباجلنِة بعد بالٍء شديٍد ، إنَّ اَهللا مقمصك قَميصاً فَإنْ أَرادك املنافقونَ             أَبشر يا عثمانُ    {  - ١١٠

  خلعهلعِه فَال تلى خعن زيد بن أرقم) طكس(}  ع 
وقسمه الثاين عـن    ) ٥٠٦١(وطب) ٨٦٨( وطس ٥٦ و ٩/٥٥سعيد بن زيد وجممع     ١٩٣ و   ١٨٨ و ١/١٨٧حم  

 ٦/٧٥ وحم٣/١٠٠عائشة ك
 صحيــح

 عن زيد بن أرقم) طكس(}  بشر يا عمر ِباجلنِة  أَ  {  - ١١١
و ) ٤٦٥٠( ود   ١٩٣ و ١٨٨ و ١/١٨٧وعن سعيد بن زيد حم      )  ٥٠٦١(وطب) ٨٦٨( وطس ٥٦ و ٩/٥٥جممع  

 )٣٧٤٧(ت 
 صحيــح

١١٢ -  }                   صلى هذِه الساعِة غَريكمالناِس ي ِمن أحد لَيس أَنه ليكمِنعمِة اِهللا ع  أَبشروا ،إنَّ ِمن
 عن أيب موسى ) خ( } 
 ) ٣٣( وصحيح اجلامع ٢/٤١٣ومشكل )١٠٧٢( وعوانة٢٢٤)٦٤١(وم)  ٥٦٧(خ 

أَبشروا ِباملهدي رجلٌ ِمن قُريٍش ِمن ِعتريت يخرج يف اختالٍف ِمن النـاِس وزلـزاٍل                 {  - ١١٣
            اكنس نهيرضى عجوراً وطُلماً و لئتعدالً كَما مِقسطاً و األرِض    فَيمُأل األرض سـاكنالسماِء و

ويقسم املالَ ِصحاحاً ِبالسويِة وميُأل قُلوب أُمِة محمٍد ِغىن ويسعهم عدله حتى إنه يـأمر مناديـاً                 
                  عطيـكىت يفَيقولُ ائِت السادنَ ح أتيِه فَيسألهي احدجلٌ وأتيِه إال راجةٌ إىلّ؟ فَما يح لَه نفَينادي م

احِث فَيحثي وال ييستطيع أنْ يحملـه       :  فَيقولُ أنا رسولُ املهِدي إليك ِلتعطين ماالً ، فَيقولُ         فَيأتيِه
فَيلقى حىت يكونَ قَدر ما يستطيع أنْ يحمله فَيخرج ِبِه فَيندم فَيقولُ أنا كُنت أَجشع أُمِة محمـٍد                  

       ذا املاِل فَتركهإىل ه عىد فساً ، كُلهمفَيلبثُ             ن ، يئاً أعطيناهقبلُ شا ال نليِه فَيقولُ إنع غَريي ، فَريد 
 ِري يف احلياة بعدهوالَ خ ِسنني ِتسع ثَمانياً أَو بعاً أَوس ِستاً أَو والبارودي عن أيب سعيد ) حم(}  ِفي ذلك 

) ١٠٣٨(ونعيم بن محاد  ) ٥٦٤(والسنن الواردة يف الفنت   ) ٢٠٧٧٠( وعب ٤/٤٦٥و) ٩٨٧(  وع  ٥٢ و ٣/٣٧حم  
  ٣١٤ و٧/٣١٣وامع 

 حســن



 

 

١٨ () 

أَبشروا فَإنَّ هذا القرآنَ طَرفه ِبيِد اِهللا وطرفه ِبأيديكم فَتمسكوا ِبِه فَإنكم لن تهلكوا                {  - ١١٤
 عن جبري رضي اهللا عنه ) طب(}  ولن تضلوا بعده أَبداً  

) ١٥٣٩(وطـب ) ٣٤٢١( وبـز  ١/١٦٩وجممـع ) ٢٩٩٩٧(وش) ١٧٩٢( وعن أيب شريح حـب       ٩/٤٥تخ  
وصـحيح  ) ٧١٣( والصحيحة   ١/٧٩أبو شريح وترغيب    )٢٠١٣( و ١٩٤٢(أبو شريح وهب  )٤٩١(٢٢/١٨٨و

 ) ٣٤(اجلامع 
 صحيـــح

أَبشروا فَإنه سيأيت عليكم زمانٌ يغدى على أَحدكم ِبالقصعِة ِمن الثَّريد ويراح ِبمثلها   { - ١١٥
 عن ابن مسعود) بز(}  إنكم اليوم خري ِمن يومئٍذ : ٍذ خريٍ ؟ قالنحن يومئ: قالوا 
الزبري ٣/٦٢٨ و٤/٥٤٩و٣/١٥وعن طلحة النضري  ك) ٣٦٧٢( وبز٣/١٣٩ وترغيب ١٠/٣٢٣امع 
 جابر١٠/٢٣٧أبو جحيفةو٩/٣٤وجممع

 جيــد
}  ال اُهللا صادقاً ِبها دخلَ اجلنـةَ   أَبشروا وبشروا من وراءكم أَنه من شهد أَنَّ ال إله إ            {  - ١١٦

 عن أيب موسى) حم طب(
وصـحيح  )٦٠٣٤و٦٠٣٣(  وطـب   ٤١١و٤/٤٠٢وحم  ) ٧١٢( من طرق وصحيحه     ٨٣ /١٠ و ١/١٦امع  
 )٣٥(اجلامع 

 صحيح
١١٧ -  }             السبع الكبائر اجتنبو لى الصلواِت اخلمسص نخل  -أَبشروا أَبشروا أَبشروا مد 

 عقوق الوالديِن والشرك ِباِهللا وقتلُ النفس وقَذف احملصناِت وأكلُ ماِل           -ب اجلنِة شاَء    ِمن أَى أَبوا  
 عن عمرو) طب(}  اليتيِم والفرار ِمن الزحِف وأكلُ الربا 

   ٢/٢٣٨ وكثري ٨/٥٣٨ واإلحتاف ٢/٢٠٠ والترغيب ١/١٠٤ وامع ٥/٢٤٠حم 
 حسن

ونَ أَنْ ال أله إال اُهللا وأين رسولُ اِهللا فَإنَّ هذا القرآنَ سبب طَرفه              أَبشروا أَليس تشهد    {  - ١١٨
عـن  ) ش طب حب(}  ٍبيِد اِهللا وطَرفه ِبأيديكم فَتمسكوا ِبه فَإنكم لَن تضلوا ولن تهلكوا بعده أَبداً          

 أيب شريح اخلزاعي 
 ) ٤٩١(٢٢/١٨٨وطب١/١٦٩مع وا)  ٢٩٩٩٧(١٠/٤٨١وش ) ١٢٢(واإلحسان ) ٣٥٠٨(املطالب 

 صحيح
١١٩ -  }      زال هذا اَألمرِقلتِه ، ِواِهللا الَ ي ِمن ليكمِمين ع أَبشروا فَواِهللا َألنا ِلكثرِة الشىِء أَخوف

: ِفيكم حىت يفتح اُهللا لكم أَرض فَارٍس وأرض الروِم وأرض ِحمير ، وحىت تكونوا أَجناداً ثَالثـةً                  
لشاِم وجنداً ِبالعراِق وجنداً ِباليمِن ، وحىت يعطى الرجلُ املائةَ فَيتسخطها ، ِقيـل ومـن                جنداً ِبا 

يستطيع الشام مع الروم ذَاِت القروِن ؟ فَقالَ واِهللا لَيفتحنها اُهللا لَكم ، ويستخلفكم ِفيها حىت تظلَّ                 



 

 

١٩ () 

قفاؤهم ِقياماً على الروجيِل اَألسوِد ِمنكم ما أَمرهم ِمن ِشىٍء الِعصابةُ ِمنهم البيض قُمصهم ، احمللقةُ أَ 
                    ناِهللا ب بدالقرداِن يف أَعجاِز اإلبِل ، قالَ ع ِمن ميويف ع أَصغر ِرجاالً َألنتم وإنَّ ِبها اليوم ، فَعلوه

لَك الشام فَإا صفوةُ اِهللا ِمن ِبالدِه       إين أَختار   : إختر يل يارسولَ اِهللا إنْ أَدركين ذلك قَال         : حوالة  
                  فَمن األرِض الشام فوةَ اِهللا ِمنِبالشاِم فَإن ص عباده  يا أَهلَ اليمِن فَعليكم ِمن فوتهجتيب صإليها يو

 د اهللا بن حوالةعن عب) طب هق(}  أىب فَليسق ِبغدِر اليمِن فَإنَّ اَهللا تبارك وتعاىل تكفلَ يل ِبالشاِم وأهلِه 
) ٢٤١(٩/٢٧٨والضـياء ) ٩٤١( والشـاميني  ١/٢٣٤ واإلصـابة    ١/٢٩ وكر   ٢/٣٥ ومشكل   ٦/٢١٢امع  

 ) ٢٢٩٥( واآلحاد واملثاين ٩/١٧٩وهق
 صحيح

١٢٠ -  }                  زالُ هذا األمرِقلتِه ، واِهللا الَ ي ِمن ليكمع كَثرِة الشىِء أَخوف أَبشروا فَواِهللا ألنا ِمن
جنداً ِبالشاِم  : تفتح لَكم أَرض فَارس والروِم وأرض ِحمري ، وحىت تكونوا أجناداً ثَالثةً             ِفيكم حىت   

احلسن }  وجنداً ِبالعراِق وجنداً ِباليمِن ، وحىت يعطـى الرجـلُ املائــةَ ِدينــاٍر ِفيتسخطها            
 عن عبد اللــه بــن حوالة) حل(بن سفيان 

   وانظر ماقبله٦/٢١٢جممع  و٦/٣٢٧ ونبوة ٢/٣حلية
 صحيح

 عن فاطمة بن قيس) حب(يعين املدينة }  أَبشروا معشر املسلمني الَ يدخلها الدجالُ   {  - ١٢١
 من طرق وغريهم٣/٣٠٩وجممع) ٦٧٨٩و٣٧٣٠( واإلحسان ٤١٣ و٦/٤١٢حم

 صحيح
بع ، دخـلَ ِمـن أَي        من صلى الصلواِت اخلمس ، واجتنب الكبائر الس        !أَبشروا    {  - ١٢٢

عقوق الوالديِن ، والشرك ِباِهللا ، وقَتلَ النفس ، وقذف احملصناِت ، وأكلَ ماِل              : أَبواِب اجلنِة شاَء    
 عن ابن عمرو) طك(}  اليتيِم ، والفرار ِمن الزحِف وأكلَ الربا 

 ١/١٠٤ وجممع٢/٢٣٨ وكثري ٨/٥٣٨ واإلحتاف ٥/٢٤٠ وحم ٢/٣٠٣ وترغيب ١٢/١٨٢الفتح 
 حسن

انظروا : أَبشروا هذا ربكم قَد فَتح باباً ِمن أَبواِب السماِء يباهى بكم املالئكةَ يقولُ              {  - ١٢٣
 عن ابن عمرو) حم هـ(}  إىل ِعبادي قَد قَضوا فَريضةً وهم ينظرونَ أُخرى 

وصـحيح اجلـامع    ) ٦٦١( وصحيحة   ١/٢٨٢وترغيب  ) ٢٣٦٥( وبز ٢٠٨ و ١٨٧و٢/١٨٦وحم  ) ٨٠١(هـ  
)٣٦( 

 صحيح
 قَالـه   -أَبشروا وأقروا عيناً فَأنتم أَولُ من يِرد على احلوض وأنتم يف أعلى الغرِف                {  - ١٢٤

 عن زيد بن أيب أوىف) طك(}  َألصحابــِه
 )٣٤٤(ومتناهية) ٥١٤٦( وطب١٠/٥٠٧اإلحتاف 



 

 

٢٠ () 

 صحيح لغريه
 فَواِهللا ما الفقر أَخشى عليكم ، ولكن إذا صبت عليكم الـدنيا             أَبشروا وأملوا خرياً    {  - ١٢٥

 كَانَ قَبلكم ننافسها ما فَتنافسوها كَما تبعن ابن خمرمة) حم(}  ص 
ــم  ــع٤/٣٢٧حـ ــق) ٢٤٦٢( و ت٦)٢٩٦١(و م) ٦٤٢٥و٤٠١٥( و خ٣/١٢١  وجممـ  ٩/١٩٠وهـ

 )٣٩٩٧(وه) ٨٧٦٧و٨٧٦٦(ون
عن أيب الزبري عن جـابر      ) طس ك هق كر ض    (}   عمار فَإنَّ موعدكم اجلنةُ      أَبشروا يا آلَ    {  - ١٢٦

 بن سعد وعن أيب الزبري مرسال ، وعن يوسف املكي مرسال
 ١١/٣٤٣ و ٣/٣١٤ و ١/١٥٠وخـط ) ١٦٣١(وهب) ٧٦٩(٢٤/٣٠٣وطب) ١٥٠٨( وطس ٣٨٨و٣٨٣/ ٣ك

 وعسـاكر   ٩/٢٩٣ وجممـع    ٢/٢٨٢ونبـوة   ) ١١٣٣٦و٩٢١٤و٥٧٠٨و٥٠٣٤( واإلصـابة    ٢٤٩//٣وسعد  
 ٣٧٢و٣٧١و٣٦٩و٣٦٨و٤٣/٣٦٠

 صحيح
أَبشروا يامعشر صعاليِك املهاجرين ِبالنوِر التام يوم القيامِة تدخلونَ اجلنةَ قَبلَ أَغنياِء              {  - ١٢٧

 عن أيب سعيد ) حم د(}  الناِس ِبنصِف يوم ، وذلك خمسمائِة سنٍة 
وجـامع  ) ٣٣٦٥(  وطـس ١٤/١٩٢وسـنة  ) ١٠٤٩٢(وهب) ١٣١٧و١١٥١(وع٩٦//٣وحم   ) ٣٣٦٦(د  

 ٤/٦٧٥اإلصول 
 صحيح لغريه

أَبشري يا أُم العالِء فَإنَّ مرض املسلِم يذهب خطاياه كَما تذهب النار خبثَ احلديِد                {  - ١٢٨
 عن أم العالء ) طب(}  
والترغيب ) ٣٧(وصحيح اجلامع   ) ٤١٧(وصحيحة  )٣٤٠(٢٥/١٤١وطب  ) ١٥٦٤(وعبد بن محيد  )  ٣٠٩٢(د  
٤/٢٩٨ 

 صحيح
 عن عائشة ) ق(}  أَبشري يا عائشةُ أَما اهللا فَقد برأِك   {  - ١٢٩

ــة ) ٤٧٥٧(٦/١٣٦خ ــان٥٦)٢٧٧٠(و م التوب ــم )٨٩٣١(ون) ٧٠٩٩و٤٢١٢(  واإلحس   ٦/١٣٦وح
 وصحيــــــح اجلـامع     ٧٦ و ٧٥ و ١٨/٧٣وطربي  ) ٥٢١٩(ود  ) ٩٧٤٨(وعب  )٤٩٣٤و٤٩٢٧(وع

)٣٨( 
 ملنافقونأي مما رماها ا

 عن احلسني) ابن عساكر(}  أَبشري يافاطمةُ املهدي ِمنِك   {  - ١٣٠
أبـو أيـوب     ٩/١٦٦أم سلمة وجممع  ٤/٥٥٧ و ك    ١٢٩٤ و   ٣/١٠٥٣وعدي  ) ٤٠٨٦(وهـ  ١٩/٤٧٥ عساكر

  علي ١/٨٤وحم
 حسن لغريه 



 

 

٢١ () 

١٣١ -  }          فَقلعه أسهالصبياِن فَتناولَ ر عم لعبغُالماً ي اخلَضر فسـاً      أَبصرن وسى أَقتلتفقالَ م 
 عن ابن عباس ) د(}  زكيةً ؟ اآلية 

ــدي )  ٣١٤٨( و ت ١٧٠)٢٣٨٠(و م ) ٤٧٢٧و١٢٢(و خ ) ٤٧٠٧(د  ــول )٣٧١(واحلمي ــامع األص وج
٢/٢٢٤ 

١٣٢ -  }   ندسليِه سطناِن اجلنِة عوفِل يف بن نرقةَ بو عن جابر) ع(}  أَبصرت 
 )٦٠٢(حاد واملثاينواآل) ٢٠٤٧(  وع٩/٤١٦امع 

 حسن
 عن املغرية) طب(}  أبعدك اُهللا فَإنك كُنت تبغض قُريشاً   {  - ١٣٣

ــب  ــع ) ١٧٩٨٨(ع ــب١٠/٢٧وجمم ــعد ش) ٨٩٥(٢٠/٣٨٢ وط ــن س ــز) ٣٢٣٨٩(و ع ) ١١٨٣(وب
 الزهري )١٩٩٠٤(وعب

 حسن لغريه
ا املالعن الَ يتغوطْ أَحدكم تحت      أبعدوا اآلثار إذا ذَهبتم للغائِط وأِعدوا النبلَ واتقو         {  - ١٣٤

 ليكمفَيدعونَ اَهللا ع ِمنه شربماٍء ي ال ِعندو ، حتها أَحدرتلُ تجرِة يعن الشعيب مرسال) عب(}  ش 
 ١/٢٠٤عن سراقة وصحح وقفه وبنحوه امع ) ٧٥( والعلل ابن أيب حامت٢/٣٤٠ واإلحتاف ١/١٠٧التلخيص 

 حسن لغريه
 عن ابن عمر) د هـ ك(}  بغض احلالِل إىل اِهللا الطالق أَ  {  - ١٣٥

 ٣/٨٤ والترغيـب    ٢/٣٨٢ وكثري   ٥/٣٩١ واإلحتاف   ٩/١٩٥ وسنة   ٧/٣٢٢وهق)  ٢٠١٨(وهـ  ) ٢١٧٨(د  
  موصوالً ومرسال٧/٦٢٣ًوجامع اإلصول 

 الصواب مرسل
١٣٦ -  }   كَفر ثُم آمن ناخللِق إىل اِهللا م متام عن معاذ }  أَبغض 
 )٥٤( والفيض ٥/١٥٦حلية 

 يف سنده لني
١٣٧ - }   اخلصم الرجاِل إىل اِهللا األلد عن عائشة) ق حم ت ن(}  أَبغض 

 وصـحيح   ١٣/١٨٠ و ١٠/٤١١ و ٨/١٨٨ وفتح   ٥٠١ وصفة   ١٠/١٠٨وهق  ) ٢٩٧٦( وت   ٩/٩١ و ٦/٣٥خ
 ) ٣٩(اجلامع 

 الشديد اخلصومة واجلدال: األلد اخلصم 
ملحد يف احلرِم ، ومبتٍغ يف اإلسالِم سنةَ اجلاهيِة ، ومطَّلب : ٌ   إىل اِهللا ثَالثةُ  أَبغض الناسِِ     { - ١٣٨

 مهد ِلرييق قامرىٍء ِبغِري ح معن ابن عباس) خ(}  د 
 )٤٠(وصحيح اجلامع ) ٧٧٨( وصحيحه ١٢/٢١٠ وفتح ٤/٢٢ وتلخيص ٨/٣٧٤ وطب ٩/٧خ 

 عن أيب هريرة) خ(}   وال تأتين ِبعظٍم وال روٍث ابغين أَحجاراً أَستنفض ِبها  { - ١٣٩
 ٧/١٧١ و١/٢٥٥ وفتح ١/٢١٩ ونصب ١/١٠٧ وهق ٥/٥٩ و١/٥٠خ



 

 

٢٢ () 

١٤٠ - }   تنصرونَ ِبضعفائكمرزقونَ وعفاَء فَإمنا تغوين الضعن أيب الدرداء) حم حب ك(}  اب 
 وجـامع   ٦/٤٦ ون   ٤/١٤٩والترغيـب   ) ٧٧٩( وصـحيحه    ٢/١٠٦ وك   ٦/٣٣١ و ٣/٣٤٥وهق  ) ٢٥٩٤(د

 )٤١( وصحيح اجلامع ٥/١٩٨ وحم ٤/٦٧٦األصول 
 صحيح

ابكوا فَإنْ لَم تبكوا فَتباكوا ، فَإنَّ أَهلَ الناِر يبكونَ يف الناِر حىت تسيلَ دمـوعهم يف                   { - ١٤١
 عن أنس) ع(}  خدودهم كَأا جداولُ حىت تنقطع الدموع فَيسيلَ الدم فَتقرح العيونُ 

 ٤/٢٣١ وترغيب ٤/١٣١وكثري ) ٤١٩٦(هـ 
 صحيح لغريه

إبكني وإياكن ونعيق الشيطاِن فَإنه مهما كَانَ ِمن العِني والقلِب فَمن اِهللا ، وما كَـانَ                  { - ١٤٢
 عن ابن عباس) ابن سعد(}  ِمن اليِد واللساِن فَمن الشيطاِن 

 ٨/٣٠ و٣/٣٠٥ وسعد ١/٢٣٨حم 
 حسن

الَ يصح شرطاِن يف بيٍع ، وال بيع وسلف ، وال بيع مـاملْ              : بِلغهم عن أربِع ِخصاٍل     أَ  { - ١٤٣
 ضمني ا لَمم ال ربحو ملكعن ابن عمرو) هق(}  ي 

  ٥/٣٤٠هق 
 صحيح

١٤٤ - }                الَ ي ـناجةَ ملطاناً حأبلغَ س اجتِه فَمنإبالغَ ح ستطيعالَ ي ناجة مأَبِلغوا ح  سـتطيع
 عن أيب الدرداء) طب(}  إبالغها ثَبت اُهللا قَدميِه على الصراِط يوم القيامِة 

 ١/٢/١٣٠ وسعد ٥/٢١٠امع 
 حسن لغريه

١٤٥ - }                قليلٌ ِمنكنو عدلُ ذلكاعترافها ِبحقِه يِن النساِء أنَّ طَاعةَ الزوِج ولَقيِت م نأَبلغي م
 يفعله نهذا اجلهاد كتبه اهللا على الرجال فإن يصيبوا اجروا         : جاءت امرأة فقالت    :  عباس قال    عن ابن ) بز(}  م

 )وإن قتلوا كانوا أحياًء عند رم يرزقون ، وحنن نقوم عليهم فما لنا يف ذلك ؟ فذكره 
 ٣/٥٣ وترغيب ٤/٣٠٥امع 

 حسن لغريه
عن أم خالد بنت خالد بن سعيد       ) خ د ( }  أبلي وأَخلقي ثُم أَبلي وأخلقي ثُم أبلي وأخلقي         { - ١٤٦
عـن  ) ك(والبغوي والباوردي ) طب(أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى قميص أصفر قال فذكره      : قالت

 خالد بن سعيد ابن العاص 
 ١٠/٢٧٩ وفـتح    ١٢/٤٢ وسنة   ٤/١٨٨ و ٢/٦٣ وك   ٦/٣٦٥وحم  ) ٤٠٢٤( ود   ١٩٧ و ٧/١٩١ و ٤/٩٠خ  
 )٤١٠(اطب  والدع٤٢٥ و٣٠٤ و٣٠٣و



 

 

٢٣ () 

١٤٧ - }   آخره أَوِل النهاِر أَكفك كعتِني ِمنيل ر اضمن آدم نعن ابن عمر) طب(}  اب 
 ٣/٣٨ وهق ١/٣٣٨ ومي ١٢/٤٠٧طب 

 حسن
١٤٨ - }                سقَال ح احلر وإنْ أصابه ، سقَال ح الربد إنْ أَصابه آدم نعن خولة بنت   ) حم(}  اب

 قيس
 ١٠/٣٦١ وجممع )٨٥٢( وحب ٦/٤١٠حم 

 صحيح
ابن آدم ِستونَ وثالمثِة مفِصٍل على كُلِّ واحٍد ِمنها يف كُلِّ يوٍم صدقةٌ ، فَالكلمةُ الطيبةُ         { - ١٤٩

يتكلم ِبها الرجلُ صدقةٌ ، وعونُ الرجِل أخاه على الشىِء صدقةٌ ، والشربةُ ِمن املاِء يسقيها صدقةٌ                 
 عن ابن عباس) طب(}  عِن الطريِق صدقةٌ ، وإماطةُ األذى 

 )٤٢( وصحيح اجلامع ١١/٥٥طب 
 صحيح

١٥٠ - }       أُخِت القوِم ِمنهم عن جـبري بـن     ) طب(عن أيب موسى    ) د(عن أنس   ) حم ق ت ن   (}  ابن
 مطعم وعن ابن عباس وعن أيب مالك األشعري 

 ٢٧٥ و ٢٤٦ و ٢٣١ و ٢٢٢ و ٢٠١ و ١٧٢ و ٣/١٧١ وحم   ٢/٢٤٤ ومي   ٥/١٠٦ون  ) ٥١٢٢( ود   ٤/٢٢١خ
 )٤٣(وصحيح اجلامع ) ١٩٨٩٧( وعب ٤/٣٩٦ و٢٧٧ و٢٧٦و

 صحيح مشهور
ابن أُختكم ِمنكِم وحليفكم وموالكم ِمنكم إنَّ قُريشاً أَهلُ ِصدٍق وأمانٍة فَمن بغاهـا                { - ١٥١

  بن رافع الزرقي عن رفاعة) حم(الشافعي }  العواثر كَبه اُهللا تعاىل يف الناِر على وجهِه 
 )١٧٤٣( والفضائل ٣/٢٣٥ وبنحوه حم ٤/٣٤٠ وحم ٤/٧٣وك ) ٧٥(خد 

 حسن لغريه
فيه إمساعيل بن عبيد اهللا بن رفاعة روى عنه ابن خثيم ، وصحح حديثه الترمزي واحلاكم ، ووثقـه ابـن حبـان            

 ١/٣١٨التهذيب 
١٥٢ - }          موالنا ِمنا ، وحليفنا ِمنا ، وأُختنا ِمن ناملتقونَ ،          اب ا معشر قُريٍش إنَّ أَوليائي ِمنكما ، ي

يف  البغـوي }  فإنْ تكونوا أَنتم فَأنتم ، يا أَيها الناس ، من بغى قُريشاً العواثر كُب على ِمنخريـِه                  
 معجمعه من طريق ابن القارىء عن ابن أيب عبيد الزرقي عن أبيه

  ٤/٣٤٠ وحم ٣/٥٩٢وكثري ) ٧٥(خد 
 حسن

١٥٣ - }                لَه غُفر لسانهو بصرهو معهِفيِه س لكم نم ومأَخي إنَّ هذا ي نيعين يوم عرفة ابـن     }  اب
 عن عبد اهللا بن عباس) حم(سعد
 ٤/٤٠ وسعد ٣/٢٥١ وجممع ٢/٢٠٤ وترغيب ١/٣٢٩حم 



 

 

٢٤ () 

 صحيح
 عن أيب هريرة ) طص(يعين من زمزم }  ابن السبيِل أَولُ شارٍب   { - ١٥٤

 )٤٤( وصحيح اجلامع ٣٠/٢٨٦ وجممع ٦/١٣٢ وخط ١/٩٢ص ط
 صحيح

١٥٥ - }   نفست ثٌم ِفيك نع عن أيب سعيد) حب) (مسويه يف فوائده( }  أبِن القدح 
 وصحيح اجلـامع    ٣/١٢٨ وترغيب   ١٠/٩٣ وفتح   ١١/٣٧٢وسنة  ) ١٣٦٧( وحب   ٣/٥٧وحم  ) ١٨٨٧(ت  

)٤٦( 
 صحيح

 عن أنس) خط كر(}  لفئةُ الباغيةُ قَاتله وسالبه يف الناِر ابن سميةَ تقتله ا  { - ١٥٦
 ٣/٣٨٧ وك ٧/٢٤٤ وجممع ٤/١٩٨ وحم ٣/١٩٧سعد 

 صحيح
 ال يعين دخوله النار خلوده فيها إال إذا استحل ذلك :  أقـــول

 عن ابن مسعود) ش(}  ابن سميةَ ما خير بني أَمريِن إال اختار أَرشدمها   { - ١٥٧
  ٧/٥٢٣ وش ٣/٣٨٨ وك ١/٣٨٩ حم

 صحيح
 عن ابن مسعود) حم ك(}  ابن سميةَ ما عرض ععليِه أَمراِن قَطُّ إال اختار األرشد ِمنهما   { - ١٥٨

 )٤٨(وصحيح اجلامع ) ٨٣٥( وصحيحه ٧/٥٢٣ وش ٣/٣٨٨ وك ١/٣٨٩حم 
 صحيح

 عمار بن ياسر رضي اهللا عنه:  ابن مسية 
 عن أيب هريرة) ابن سعد حم ك طب(}   مؤمناِن ِهشام وعمرو ابنا العاصي  { - ١٥٩

 )٤٥( وصحيح اجلامع ٤/١/١٤١ وسعد ٦/٣٠٣ وتخ ٤٥٢ و٣/٢٤٠ وك ٣٥٤ و٣٥٣ و٢/٣٢٧حم 
 صحيح

ابـن  (}  ابناى هذاِن احلسن واحلسني سيدا شباب أَهِل اجلنِة وأبومها خـري ِمنـهما                { - ١٦٠
 رعن علي وعن ابن عم) عساكر
 ١٦٧ و ٣/١٦٦ وك   ٨٢ و ٦٤ و ٢٦ و ٣/٣ وحـم    ١١/٩٠وخط  ) ١١٨(وهـ  ) ٣٧٦٨( وت   ١/٢٨٢عدي  

 )٤٧(وصحيح اجلامع ) ٢٢٢٨( وحب ١٨٤ و١٨٣ و١٨٢ و٩/١٧٨وامع 
 صحيح

١٦١ - }   مااختذوها جو عن أنس ) ش هق(}  ابنوا املساجد 
 ١/١٩٧ والترغيب ٢/٩ وامع ٣/١٢ وحلية ١/٣٠٩ وش ٢/٤٣٩هق 

 نحس
 أي غري مرتفعة السقوف:  املساجد مجاً 



 

 

٢٥ () 

 عن ابن عباس) ش(}  ابنوا مساجدكم جماً وابنوا مدائنكم مشرفةً   { - ١٦٢
 ٢/٤٣٩ وهق ١/٣٤٤ وش ٦/٢١٠٧عدي 

 حسن لغريه
هـذا  أَذا أُمرمتْ أَو ِبهذا أُرسلت إليكم ؟ إمنا هلك من كَانَ قَبلكم ِحني تنازعوا يف                  { - ١٦٣

 حسن عن أيب هريرة) ت(}  اَألمِر ، عزمت عليكم أَنْ الَ تنازعوا ِفيِه 
 ٨/٤٥٧ و٧/١١٤ و٢/٧٤ و١/١٨٢ واإلحتاف ٧/٢٠٢وامع ) ٢٩٢٤ و٢٩٢٣(ومطالب ) ٢١٣٣(ت 

 حسن لغريه
١٦٤ - }                عضكمب ضربعدي كُفاراً يرجعوا بِبهذا أُمرمتْ ؟ أالَ الَ ت أَم عثتمذا بَعٍض   أب ِرقاب  {

 عن أيب سعيد ) طس(وابن الضريس ) بز(
 )٢٩٢٤ و ٢٩٢٣( واملطالب ٨/٤٥٧اإلحتاف 

 صحيح لغريه
١٦٥ - }                 موتىت يدعها حلى الفطرِة ، أَبو اليقظاِن الَ يلى الفطرِة أَبو اليقطاِن عأَبو اليقظاِن ع

 ماهلَر نسيهي وضعفه عن حذيفة) عد(ابن سعد } أَو 
٥/١٨٤٩ وعدي ٣/١/١٨٨ وسعد ٣/٩٦ وتخ ٩/٢٩٥مع ا 

 حسن
 عمار بن ياسر رضي اهللا عنه:  أبو اليقظان

١٦٦ - }   كونَ نيبالناِس إالَّ أَنْ ي ريعن سلمة بن األكوع) طب عد(}  أَبوبكٍر خ 
 ) ٣٩٦( والفضائل ألمحد ٥/١٩٦٤عدي 

 والصواب وقفه من قول عمر
ؤنسي يف الغاِر ، سدوا كُلَّ خوخٍة يف املسجِد غَري خوخِة أيب بكٍر             أَبوبكِر صاحيب وم    { - ١٦٧

 عن ابن عباس) عم(}  
 ٢٧٠ وحم ١/٥٥٨وآخره يف خ ) ٦٠٣( والفضائل ٧/١١٠ وفتح ٩/٤٢ وجممع ٥/٢٦ و٤/٣٠٤حلية 

 حسن
١٦٨ - }            يف اجلنِة و عليعثمانُ يف اجلنِة ويف اجلنِة و عمرطلحةُ يف اجلنـــِة أَبوبكٍر يف اجلنِة و

والزبري يف اجلنِة وعبد الرمحِن ِبن عوٍف يف اجلنِة وسعد بن أيب وقَّاٍص يف اجلنِة وسعيد بن زيـٍد يف                    
 عند عبد الرمحن بن عوف) ت( والضياء عن سعيد بن زيد ) حم(}  اجلنِة وأبو عبيدةَ بن اجلراِح يف اجلنة 

 وحليـة   ١٤/١٢٨ وسنة   ١/٩٥ وحلية   ١٩٣ و ١٨٨ و ١/١٨٧وحم  ) ١٣٣(وهـ  ) ٣٧٤٧(وت  ) ٤٦٥٠(د  
 )٥٠( وصحيح اجلامع ٥/٢٥

 صحيح



 

 

٢٦ () 

١٦٩ - }                املرسـلنيو إالَّ النبيني واآلخرين األولني يدا كُهوِل أَهِل اجلنِة ِمنس عمرأَبوبكٍر و  {
 ن جابر وعن أيب سعيدع) طص(عن أيب جحيفة والضياء يف املختارة عن أنس ) هـ(عن علي ) حم ت هـ(

 ٩/٥٣ وامـع    ١٤/١٠٣ وسنة   ٢/٧٧وطص  ) ٢١٩٢( وحب   ١/١٢٠وك  ) ١٠٠ و ٩٥(وهـ  ) ٣٦٦٦(ت  
 )٦٩٠٤(واإلحسان ) ٥١(وصحيح اجلامع 

 صحيح
١٧٠ - }                لَست ليا عخربمها يالَ ت واآلخرين األولني يدا كُهوِل أَهِل اجلنِة ِمنس عمرأَبوبكٍر و

 عن جابر) طس(  }خرياً ِمنهما 
 ٩/٥٣جممع 

 حسن
عن جابر ، ابن ) خط(}  أَبوبكٍر وعمر ِمن هذا الديِن كَمرتلِة السمِع والبصِر ِمن الرأِس         { - ١٧١

 النجار عن ابن عباس
 )٨١٥( وصحيحه ٨/٤٦٠خط 

 حسن
 بن عبد اهللا بـن      عن املطلب ) ع(}  أَبوبكٍر وعمر ِمين ِبمرتلِة السمِع والبصِر ِمن الرأِس           { - ١٧٢

 عن جابر) خط(عن ابن عباس ) حل(حنطب عن أبيه عن جده ، قال ابن عبد الرب وما له غريه 
 ٨/٤٦٠ وخط ٣/٦٩وك ) ٦٨٦ و٥٧٥(والفضائل ) ٨١٤(الصحيحة 

 حسن
 )٨١٤(وحسنه يف الصحيحة ) ٥٩(وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع 

قام عبد  : عن أيب وائل قال     ) ك(ابن سعد   }   ، الولد للفراِش     أَبوك حذافةُ أَجنبت أُم حذافةَ      { - ١٧٣
 يا رسول اهللا من أيب ؟ قال فذكره : اهللا ابن حذافة رضي اهللا عنه فقال 

 وم  ١١٨ و ٧/١١٧ و ٩٤ و ١/٣٤ وبنحـوه خ   ١٣/٢٩٩وسـنة   ) ٢٠٧٥٦( وعـب    ٣/٦٣١ وك   ٢/٥٠٣حم  
 ١٣/٢٦٤ و١٨٨ و١/١٨٧ وفتح ١٣٨ و١٣٧ و١٣٦الفضائل 

 صحيح
 عن أيب حبة البدري ) طب ك(}  أَبو سفيانَ بن احلارِث خري أهلي   { - ١٧٤

 )٥٢( وصحيح اجلامع ٤/١/٣٦ وسعد ٣/٢٥٥ك
 حسن

 عن عروة مرسال) ك(ابن سعد }  أَبوُ سفيانَ بن احلارِث سيد ِفتياِن أَهِل اجلنة   { - ١٧٥
 ٤/١/٣٦ وسعد ٣/٢٥٥ك

 صحيح مرسل
 عن أيب سعيد) ع(}   العلِم أَبو هريرةَ ِوعاُء  { - ١٧٦

 ٦/٢٠٢ وكر ٣/٥٠٩ك



 

 

٢٧ () 

 حسن لغريه
١٧٧ - }   الشمس طلعىت تمرةَ العقبِة حرموا جالَ ت عن ابن عباس) حم(}  أَبين 
 ٣/٧٥ ونصب ١/٣٤٣وحم ) ٤٦٥( ومحيدي ١٤٠ و١٢/١٣٩طب 

 صحيح
 سقط من صحيح اجلامع وضعيفه

اِب ِخيار من يف األرِض قَالَ رجلٌ ِمن األنصاِر يا رسولَ           أَتاكم أَهلُ اليمِن ِمثلَ السح      { - ١٧٨
                 فيفةً إالَّ أَنتمأَعادها فَقالَ كَلمةً خ ثُم ، أَعادها فَسكت ثُم ، فَسكت حنحم وابن منيع   ( }  اِهللا إالَّ ن

 عن حممد بن جبري بن مطعم عن ابيه) طب ض) 
 ١٢/١٤٨ وش ٤/٨٤ وحم ٢/١٣٤ طب 

 صحيح
١٧٩ - }                  مانيةٌ ، والفخراحلكمةُ يقُلوباً ، اإلميانُ مياٍن ، و ألنيأَفئدةً و أَرق مأَهلُ اليمِن ه أَتاكم

 عن أيب هريرة) ق(}  واخليالُء يف أَصحاِب اإلبِل ، والسكينةُ والوقار يف أهِل الغنِم 
 ٨٤ وم اإلميـان    ٨/٨٩تح   ف ١/١٥٩ وتخ   ١/٣٨٦ وهق   ٥٣٥ و ٤٧٤ و ٣٨٠ و ٢٥٢ و ٢/٢٣٥ وحم   ٥/٢١٩خ
 )٥٣( وصحيح اجلامع ٩٠و

هـق  (}  أَتاكم أَهلُ اليمِن هم أَضعف قُلوباً وأرق أَفئدةً ، الفقه يماٍن واحلكمةُ يمانيةٌ                { - ١٨٠
 عن ايب هريرة) ت
 )٥٤( وصحيح اجلامع ١٤/٢٠١وسنة ) ٣٩٣٥( وت ٩٠ و٨٤ وم اإلميان ٢٢٠ و٥/٢١٩خ

١٨١ - }   ش أَتاكم             تغلقاجلنِة و ِفيِه أَبواب فتحت ِصيامه ليكماُهللا ع بارك فَرضم هرمضانَ شر هر
        ريها فَقـدخ رمح نهٍر مألِف ش ِمن ريخ فيِه لَيلةٌ ِهيردةُ الشياطِني وتغلُّ ِفيِه ماجلحيِم و ِفيِه أَبواب

 رمعن أيب هريرة ) حم ن هب(}  ح 
  ٢/٤٢٥وحم ) ٥٥( وصحيح اجلامع ٣/١٤٢وامع ) ٣٦٠٠( وشعب ٢/٩٩ وترغيب ٤/١٢٩ن 

 صحيح
أَتاكم شهر رمضانَ شهر بركِة ِفيِه خري يغشيكم اُهللا فَيرتلُ الرمحةَ وحيطُ ِفيِه اخلطايـا                 { - ١٨٢

ا اَهللا ِمن أنفسكم خـرياً      ويستجيب ِفِيِه الدعاُء ينظر اُهللا إىل تنافسكم ويباهى ِبكم مالئكته ، فَأرو           
 عن عبادة بن الصامت ) وابن النجار) طب(}  ِفإنَّ الشقي من حرم ِفيِه رمحةَ اِهللا عز وجلَّ  

 ٣/١٤٢ وامع ٢/٩٨ترغيب 
 حسن لغريه

ِة فَاخترت  أَتاين آٍت ِمن ِعنِد ريب فَخريين بني أنْ يدخلَ ِنصف أُميت اجلنة وبني الشفاع               { - ١٨٣
عن عـوف بـن مالـك    ) حب ت(عن أيب موسى ) حم(}  الشفاعةَ وهي ِلمن مات الَ يشرك باِهللا شيئاً    

 األشجعي



 

 

٢٨ () 

 )٥٦(وصحيح اجلامع ) ٢٥٩٢( وحب ٥/٢٣٢حم 
 صحيح

 لَه ِبها أَتاين آٍت ِمن ِعنِد ريب عز وجلَّ فَقالَ من صلى عليك ِمن أُمتك صالةً كَتب اهللاُ     { - ١٨٤
عـن أيب   ) حـم (}  عشر حسناٍت ومحا عنه عشر سيئاٍت ورفع لَه عشر درجاٍت ورد عليِه ِمثلُها              

 طلحة
 )٥٧( وصحيح اجلامع ٢/٤٩٧ وترغيب ٦/٤٥٧ وكثري ٥/١٥٩حم 

 صحيح
 ئشةعن عا) بز(}  إنك ِبواٍد مبارٍك : أَتاين آٍت وأنا ِبالعقيِق فَقال   { - ١٨٥
 ٢/٢٣١ وترغيب ٤/٤١امع 

 صحيح
١٨٦ - }                   أُميت اجلنةَ ، أِو الشفاعةَ ، فَـاخترت دخلَ ِنصفأَنْ ي نيخربين بنامي يأَتاين آٍت يف م

إنا نسألك ِبحق اإلسالِم وحبق الصحبِة إال ما أدخلتنا يف شفاعتك ، فَدعى             : الشفاعةَ لَهم  ، قيلَ      
 فَاجتمع فقالَ         لَهم ، ثلَ ذلكقالوا مو ليِه الناسـيئاً           : عبـاِهللا ش شركالَ ي اتم فاعيت ِلمنإن ش  {

 عن معاذ وأيب موسى) حم(
 )٢٥٩٢( وحب ٥/٢٣٢حم 

 صحيح
أَتاين آٍت ِمن ريب فَأخربين أَنه لَم يصلِّ على أَحد ِمن أُميت إال ردها عليِه عشرةَ أَمثاهلا                   { - ١٨٧

 عن أيب طلحة) هب(}  
 )١٥٦٠ - ١٥٥٣(وبنحوه ) ١٥٦١(الشعب 

 صحيح لغريه
 العقيق وقلْ   - يعين   -أَتاين الليلةَ آٍت ِمن ِعنِد ريب فَقالَ صلِّ يف هذا الوادي املبارِك               { - ١٨٨

 عن عمر) حم خ د(}  عمرةٌ يف حجٍة 
 وصحيح اجلـامع    ١٣/٣٠٥ وفتح   ٧/٧٣وسنة  ) ٢٦١٧( وخزمية   ١/٢٤وحم  ) ١٨٠٠( ود ٩/١٣٠ و ٢/١٦٧خ
)٥٨( 

أَتاين البارحةَ رجالِن فَاكتنفاين فَانطلقا ِبي حىت أَتيا على رجٍل يف يدٍه كُالَّب يدخله يف                 { - ١٨٩
ِفي رجٍل فَيشق ِشدقَيه حىت يبلغَ لَحييِه فَيعود فَيأخذُ ِفيه فَقلت من هذا ؟ قَال هم الذين يسـعونَ                   

 ابن أيب الدنيا يف ذم الغيبة عن أيب العالية مرسالً}  النميمِة ِب
 ٧/٥٦٨واإلحتاف ) ٢٦٤(الصمت 

 حسن لغريه



 

 

٢٩ () 

١٩٠ - }                ختصـمي دري ٍفيملْ ته حمدا مورة فَقال يتعاىل يف أحسِن صبارك ويب تأَتاين الليلةَ ر
 وجدت بردها بني ثَدىي فَعلمت ما يف السمواِت املُأل األعلى ؟ قُلت الَ ، فَوضع يده بني كَتفي حىت         

نعم يف الكفَّـاراِت    : يا حممد هلْ تدري ِفيم يختصم املُأل األعلى ؟ قُلت           : وما يف األرِض ، فَقال      
والدرجاِت والكفارات املُكثُ يف املساجِد بعد الصلواِت واملشى على األقـداِم إىل اجلماعـاِت              

صدقت يا محمد ومن فَعلَ ذلك عاش ِبخٍري ومات ِبخٍري وكانَ : سباغُ الوضوِء يف املكارِه ، قَالَ   وإ
ِمن خطيئته كَيوِم ولدته أُمه وقالَ يا حممد إذا صليت فَقِل اللهم إين أَسألك ِفعلَ اخلرياِت وتـرِك                  

      غفرأنْ تاملساكِني و حباملنكراِت و          ِفتنةً فَاقبضين إليك ِبعبادك وإذا أَردت على تتوبترمحين ويل و
               ِنيام الناسالصالةُ ِبالليِل والطعاِم و إفشاُء السالِم وإطعام الدرجاتفتوٍن ، وم عب حـم  (}  غَري (

 عن ابن عباس ) ت(وعبد بن محيد 
 ١٤٢١ - ١٤١٤( والـدعاطب    ٧/١٦٢ وطربي   ١/٢٠٤ وعاصم   ٤/٦٦ و ٣٧٥ و ١/٣٦٨وحم  ) ٣٢٣٣(ت  

 وطـــــــب
 )٥٩( وصحيح اجلامع ٨/٣٤٩ 

 صحيح
إنه ال يصلي عليـك     : أَتاين امللك فَقالَ يامحمد أما يرضيك أَنَّ ربك عز وجلَّ يقولُ              { - ١٩١

   أُمتك ِمن أحد ليكع سلمشراً ، وال يليِه عع ليتالةً إال صص أُمتك ِمن أحد  ـلمتسليمةً إال ست
 شراً ؟ قُلتليِه عع : رب لى أىعن أيب طلحة) حب ك هب ض(والدارمي وابن عاصم ) حم(}  ب 

 ٦/٤٥٧ وكثري ٢/٤٩٧ وترغيب ٣/٤٤ ون ٢/٤٢٠ك
 صحيح

١٩٢ - }                   شـرِبهـا ع لَـه الةً كُتبص ليكلى عص نم أَنه أُمتك رشأَتاين ِجربيلُ آنفاً فَقالَ ب 
) طـب (}  حسناٍت وكفَّر عنه ا عشر سيئاٍت ، ورفع لَه عشر درجاٍت ورد اُهللا عليِه ِمثلَ قَولِه                 

 أنسعن 
  ١٠/١٦١امع 

 حسن لغريه
أَتاين ِجربيلُ آنفاً فَقالَ يا محمد من صلى عليك مرةً كَتب اُهللا له ا عشر حسـناٍت                   { - ١٩٣

 عن سهل بن سعد) ض(ابن النجار }  ه عشر سيئاٍت ورفع له عشر درجاٍت وحمى عن
  حنوه١٦٣ - ١٠/١٦٠ وامع ١/١٣٤شج 

 صحيح لغريه
١٩٤ - }                   ِمن أحد لَيس أنه أُبشرك عثين إليكوجلَّ ب يب قَالَ إنَّ اَهللا عزر أَتاين ِجربيلُ ِببشارٍة ِمن

عن أنس عـن أيب     ) طب(البغوي  }   إال صلى اُهللا ومالئكته عليِه ِبها عشراً         أُمتك يصلي عليك صالةً   
 طلحة



 

 

٣٠ () 

 ١٦٣ - ١٠/١٦١امع 
 حسن

أَتاين ِجربيلُ ِباحلمى والطاعوِن فَأمسكْت احلمى يف املدينِة وأرسـلت الطـاعونَ إىل               { - ١٩٥
وابن سـعد عـن أيب   ) حم(}  جس على الكافرين الشاِم ، فَالطاعونُ شهادةٌ ُألميت ، ورمحةٌ لَهم ، ور 

 عسيب
 )٦٠( وصحيح اجلامع ٢/٣٣٥وترغيب ) ٧٦١( والصحيحة ١٠/١٩١ وفتح ٢/٣١٠ وجممع ٥/٨١حم 

 صحيح
أتاين ِجربيلُ ِحني زاغِت الشمس فقالَ قُم فَصلِّ فَصلى الظهر ، ثُم جاَء حني غابـِت                  { - ١٩٦

م فَصلِّ فصلى املغرب ، ثُم جاَء حني غاب الشفق فقالَ قُـم فَصـلِّ               الشمس ودخلَ الليلُ فَقالَ قُ    
فصلى العشاَء ، ثُم جاَء حني أضاَء الفجر فقالَ قُم فصلِّ فصلى الفجر ، ثُم جاَء الغد حني كـانَ                    

ثليِه فقالَ قُـم  ِظلُّ كلِّ شىٍء ِمثله فقالَ قُم فصلِّ فصلى الظهر ، ثُم جاَء حني كانَ ِظلُّ كُلِّ شىٍء مِ                
فصلِّ فصلى العصر ، ثُم جاَء حني غابِت الشمس ودخلَ الليلُ فقالَ قُم فصلِّ فصلى املغرب ، ثُم                  
جاَء حني ذهب ثُلثُ الليِل فقالَ قُم فصلِّ فصلى العشاَء ، ثُم جاَء ِحني أسفر فقالَ قُم فصلِّ فصلى               

 قالَ له ثُم ، هذِه صالةُ الن: الفجر فَالزم قَبلك عن عباس ) عب(}  بيني 
 )٢٠٢٩ و٢٠٢٨(عب 

 صحيح
 احلسني وأتاين ِبتربٍة ِمن تربتِه      - يعين   -أتاين ِجربيلُ فأخربين أنَّ أُميت ستقتلُ ابين هذا           {- ١٩٧
 عن أم الفضل بنت احلارث) ك(}  حمراَء

 )٦١( وصحيح اجلامع ١١/٣٠٩ واإلحتاف ٦/٤٦٩ ونبوة ١١/٢٠٩وفتح ) ٨٢١( وصحيحه ٣/١٧٧ك
 صحيح

: أتاين ِجربيلُ فأخذَ ِبيدي فأراين باب اجلنِة الذي يدخلُ ِمنه أُمـيت ، قـالَ أبـوبكٍر               { - ١٩٨
د (}  أما إنك يا أبا بكٍر أولُ من يدخلُ اجلنةَ ِمن أُميت            : وِددت أين كَنت معك حىت أنظر إليِه قالَ         

 عن ايب هريرة) ك 
  ١٠/٥٢٥ واإلحتاف ٣/٧٣وك ) ٤٦٥٢(د 

 حسن
حــم (}  أتاين ِجربيلُ فأمرين أنْ آمر أصحايب ومن معي أنْ يرفعوا أصوام ِبالتلبيِة               { - ١٩٩

  حب ك٤
 عن السائب بن خالد ) هق
 وموطـأ   ٥/٤٢ وهـق    ٤/٥٥وحم  ) ٢٩٢٢(وهـ  ) ٨٢٩( وت   ٣/٣٥ ونصب   ٢/١٨٩وترغيب  ) ١٨١٤(د  

 )٦٢( وصحيح اجلامع ٣٣٤



 

 

٣١ () 

 صحيح
٢٠٠ - }                   رهذِه السـورِة إنَّ اَهللا يـأم هذِه اآليةَ ِبهذا املوِضِع ِمن أتاين جربيلُ فأمرين أنْ أضع

 عن عثمان بن أيب العاصي) حم(}  ِبالعدِل واإلحساِن 
 ٤/٥١٦ وكثري ٢/١٨٧ وتخ ٧/٤٨ وجممع ٤/٢١٨حم 

 حسن
٢٠١ - }       احلسنيو باِب أهِل اجلنِة      أتاين جربيلُ فَبشرين أنَّ احلسنيدا شعـن  ) ابن سـعد  (}   س
 حذيفة

 )٦٣( وصحيح اجلامع ١٠/٥٦٩ واإلحتاف ١٠/٢٣١ وخط ٣/٣٨١ وك ٥/١٦١حم 
 صحيح

٢٠٢ - }           خلَ اجلنِة ، فَقلـتيئاً دِباِهللا ش شركال ي أُمتك ِمن اتم نم هأتاين جربيلُ فَبشرين أن :
 عن أيب ذر) ق(}  إنْ زىن وإنْ سرق و: وإنْ زىن وإن سرق فقالَ 

 ) ٦٤( وصحيح اجلامع ١/١٩٥ والدواليب ٥/١٦١وحم ) ٢٦٤٤( وت ١٥٣ وم اإلميان ٩/١٧٤خ
 أي الخيلد يف النار ومآله إىل اجلنة وإن ارتكب الكبائر مامل يشرك باهللا شيئا

ِف أُميت ، فَـاخترت الشـفاعةَ ،        أتاين جربيلُ فَخريين بني الشفاعِة وبني أنْ يغفر ِلنص          { - ٢٠٣
من لَقى اَهللا يشهد أنْ ال إله إالَّ        : شفاعيت لَكم ، فَلما أكثروا عليِه قَالَ        : اشفَع لنا ، فقال َ    : فَقيلَ  

 عن أيب موسى) حم ، طك(}  اُهللا دخلَ اجلنــةَ 
 ١٠/٣٦٩ وامع ٤/٣٥ك 

 صحيح
نْ يدخلَ ِنصف أُميت اجلنةَ وبني الشفاعِة فَاخترت الشـفاعةَ          أتاين جربيلُ فَخريين بني أ      {- ٢٠٤

البغوي عن السليل األشجعي قال وما له غريه وابـن          }  وهي ِلمن شهد أنْ ال إله إال اُهللا وأين رسولُ اِهللا            
 قانع عن أيب السليل وقال من قال السليل أخطأ

 ٢/٧٣اإلصابة 
 صحيح

عن عبد اهللا   ) طب(}  ر أنَّ يف نعلي قَذراً فَخلعتهما ، فَصلوا يف ِنعالكم           أتاين جربيلُ فَذك    {- ٢٠٥
 بن الشخري 

 ٤٣١ و٤٣٠ و٤٠٤ و٢/٤٠٣ وهق ٩٢ و٣/٢٠ وحم ١/٢٦٠ك
 صحيح

أتاين جربيلُ فَصلى الظهر ِحني زالِت الشمس ، وصلى العصر ِحني كَـانَ الْفـيُء يف                  {- ٢٠٦
ني غَابِت الشمس ، وصلى العشاَء ِحني غاب الشفق ، وصـلى الفجـر       تماِمِه ، وصلى املغرب حِ    



 

 

٣٢ () 

ِحني طَلع الفجر ، ثُّم جاَء يف الغِد فَصلى الظهر وفَىُء كُلِّ شيٍء ِمثله ، وصلى العصـر والْفـيُء                    
 قَامتاِن ، وصلى املغرب ِحني غَابِت 

وِل ، وصلى الصبح ِحني كَادِت الشمس تطلع ، ثُـم           الشمس ، وصلى العشاَء إىل ثُلِث الليِل األ       
 : قــــــالَ 

 عن أيب سعيد) حم ، طك(}  الصالةُ فيما بني هذيِن الوقتيِن
  ١/٣٠٣امع 

 حسن
 عن أنس ) ش(}  إذا توضأْت فَخلِّلْ ِلحيتك : أتاين جربيلُ فَقالَ  { - ٢٠٧

 ١/٢٣ ونصب ١/١٣ش
 فيه ضعف

 عن سليمان بن صرد) ص(ابن منيع }  اقرِإ القرآنَ على حرِف : تاين جربيلُ فَقال أ  { - ٢٠٨
 ١٠/٥١٧ وش ٧/١٥٣ وجممع ٢/٣٨٤هق 

 صحيح
 ابن الضريس عن ابن عباس}  اقرإ القرآنَ على سبعِة أحرٍف: أتاين جربيلُ فَقالَ   { - ٢٠٩
 ١/١٣طربي 

 صحيح
 عن ابن عباس) ن(}  سعةٌ وعشرونَ يوماً الشهر ِت: أتاين جربيلُ فَقالَ   { - ٢١٠

 ٢٤٣ و٦/٥١وحم ) ٦٨٩( وت٤/١٣٨ن
 صحيح

سأل رجل عـن    : عن ابن عباس قال     ) طك(}  إنْ لَم يكن عليِه دين      : أتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢١١
 الرجل يقاتل يف سبيل اهللا حمتسباً حىت يقتل أيف اجلنة هو ؟ فذكره

 ٤/١٢٨ وجممع ١١/١٨طب 
 يح لغريهصح

}  فَقالَ إنَّ احلسن واحلسني سيدا شباِب أهِل اجلنِة وأبومها أفضلُ ِمنهما     : أتاين جربيلُ     { - ٢١٢
 عن حذيفة) طك(

 ٣/٣٨١ك 
 صحيح

إنَّ اَهللا عز وجلَّ أمرك أنْ تدعو ِبهؤالِء الكلماِت فإنـه يعطيـك             : أتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢١٣
 اللهم ،إحداهن               محتـكالدنيا إىل ر خروجاً ِمنو ليتكلى بصرباً عو افيتكعجيلَ عت إين أسألك   {

 عن عائشة) حب ك(



 

 

٣٣ () 

 )١٤٥٢(والدعاطب ) ٩٢٢( وحب ١/٥٢٢ك
 حسن

إنَّ اَهللا قَالَ من صلى عليك صليت عليِه أنا ومالئكيت عشـراً ،             : أتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢١٤
 عن أنس ) طب(}  يك سلمت عليِه أنا ومالئكيت عشراً ومن سلم عل

 ١٠/١٦٠ وامع ٦٤ وشكر ٩/٢٨٦ و٢/٣٧١هق 
 صحيح

إنَّ اَهللا يأمرك أنْ تقرىَء أُمتك القرآنَ على حرٍف فَقلت أسألُ اَهللا        : أتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢١٥
 عافاتهم 

م أتاين الثانيةَ فَقالَ إنَّ اَهللا يأمرك أنْ تقرىَء أُمتك القرآنَ علـى             ومغفرته فإنَّ أُميت ال تطيق ذلك ثُ      
حرفِني فَقلت أسألُ اَهللا معافاته ومغفرته إنَّ أُميت ال تطيق ذلك ، ثُم جاءين الثالثـةَ فقـالَ إنَّ اَهللا                    

اَهللا معافاته ومغفرته إنَّ أُميت ال تطيق       يأمرك أنْ تقرىَء أُمتك القرآنَ على ثَالثِة أحرٍف فَقلت أسألُ           
ذلك ، ثُم جاءين الرابعةَ فَقال إنَّ اَهللا عز وجلَّ يأمرك أنْ تقرىَء أُمتك القرآنَ على سبعِة أحـرٍف                   

 عن أيب بن كعب) م د ن( }  فأيما حرٍف قَرؤوا عليِه فَقد أصابوا
 ٤/١٩١ ومشـكل    ٢/٣٨٤ وهق   ٣٦ ون افتتاح ب     ٢٧٤افرين   وم صالة املس   ٩/٢٤ وفتح   ١٢٨ و ٥/١٢٧حم  

 )٦٥(وصحيح اجلامع 
ِباسـِم اِهللا   : إنَّ ربك أرسلين إليك َألرقيك فَحللت رأسي فَقالَ         : أتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢١٦

              اسٍد أَرقيكِني حكلِّ ع شر ِمنو ، ؤذيكىٍء يكُلَّ ش ِمن ، دها ثَالثاً  -أرقيكعن ) طس( }  -  ورد
 بريرة

 )١٤١٧( وحب ٦/٣٣٢ و٢/٤٤٦وبنحوه وحم ٥/١١٤امع 
 صحيح

إنَّ ربي وربك يقولُ لك تدري كَيف رفعت لك ِذكرك ؟ قُلـت             : أتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢١٧
 دوالضياء يف املختارة عن ايب سعي) ع حب(}  اُهللا أَعلم قالَ ال أُذكر إالَّ ذُكرت معي 

 ٨/٤٥٢ وكثري ٤٢٦ والشريعة ٨/٢٥٤ وجممع ٣٠/١٥١وطربي ) ١٧٧٢(حب 
 حسن

إنْ ِشئت أُصبح هلم الصـفا  : إنَّ ربك يقرئك السالم ويقولُ لك   : أتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢١٨
               العاملني ، وإنْ ِشئت أحداً ِمن ذاباً ال أُعذبهع ذبتهع ِمنهم كَفر التوبـِة    ذَهباً فَمن ابب لَهم فَتحت

    الرمحِة ، قُلتالرمحِة     : والتوبِة و ابلْ بادع لنا ربك جيعل    : قالت قريش   : عن ابن عباس قال     ) طس(}  ب
 لنا الصفا ذهبا ، فإذا اصبح ذهبا اتبعناك فدعى ربه فذكره

 ١٠/١٩٦ وامع ٩/٨هق 
 صحيح



 

 

٣٤ () 

تك أنه من مات ال يشرك باِهللا شيئاً دخلَ اجلنةَ ، قُلت يـا  بشر أُم: أتاين جربيلُ فَقالَ    { - ٢١٩
وإنْ سرق  : نعم قُلت   : وإنْ سرق وإنْ زىن ؟ قالَ       : نعم قُلت   : جربيلُ وإنْ سرق وإنْ زىن ؟ قَالَ        

 عن أيب ذر ) حم ت ن حب(}  نعم وإنْ شرب اخلمر : وإنْ زىن ؟ قَالَ 
وت ) ٩٤( وم ٥/١٥٣وحـم  ) ٣٢٢٢(وخ ) ٦٦(وصـحيح اجلـامع   ) ١١٢١( ون عمـل  )٢١٣(اإلحسان  

 ١/١٨وعوانة ) ٣٦٤٤(
الباوردي }  بشر خدجيةَ ببيٍت ِمن قَصٍب ال صخب فيه وال نصب           : أتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢٢٠

 عن أيب سعيد) طب(عن جابر بن عبد اهللا بن رئاب ) هب(وابن قانع 
 )٨٣٦٢ - ٨٣٥٨( ون ٩/٢٢٤ وجممع ٣/١٨٥ك

 صحيح
) طس(}  خري الِبقاِع بيوت اِهللا يف األرِض ، وشر البقاِع األسواق       : أتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢٢١

 عن أنس
 ٢/٦امع 

 حسن
) طـك (}  راجع حفصةَ فإا صوامةٌ قَوامةٌ وإا زوجتك يف اجلنِة     : أتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢٢٢
 س بن يزيدعن قي
  ٩/٢٤٥ وجممع ١٨/٣٦٥طب 

 صحيح
رغم أَنف امرىٍء أَدرك رمضانَ فَلم يغفر لَه فَأدخله اُهللا النار قُلْ            : أَتاين جربيلُ فَقال      { - ٢٢٣

                    ، اُهللا قـلْ آمـني اجلنةَ فأبعده دخالهي الديِه فَلمو امرىٍء أدرك أَنف رغمو ، آمني فَقلت ، آمني
عـن  ) بـز (}  قلت آمني ، ورجٍل ذُكرت ِعنده فَلم يصلِّ عليك فأبعده اُهللا قُلْ آمني فَقلت آمني                فَ

 عمار
  حنوه١/٥٤٩ وك٣٤٦ و٢/٢٥٤ وحم ٢/٥٠٨وترغيب ) ٣٥٤٥(ت 

 صحيح
قلت آمني  رغم أنف رجلٍٍ أدرك رمضانَ فَلم يغفر له قُلْ آمني ، فَ           : أَتاين جربيلُ فَقال      { - ٢٢٤

                   رجـلٍٍ أَدرك أَنف غمرو ، آمني فَقلت قُلْ آمني ليكصلِّ عي فَلم ِعنده جلٍٍ ذُكرتر أنف رغمو ،
              آمني فَقلت اجلنةَ قُل آمني دخالهي فَلم الكرب عن كعب بـن    ) طب(}  أَبويِه أَحدمها أَو ِكليهما ِعنده

 عجرة
  ١٦٧ - ١٠/١٦٥وامع ) ٢٥٠٠ - ٢٤٩٥( والترغيب ٤/١٥٣كوبنحوه ) ٣٥٤٥( وت ١/١٢٩شج 

 صحيح لغريه



 

 

٣٥ () 

إين كُنت أَتيتك البارحةَ فَلم يمنعين أنْ أَكونَ دخلت عليك البيت     : أَتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢٢٥
 متاثيـلُ وكـانَ يف    وكانَ يف البيِت ِقرام ِستٍر فيِه-الذي كُنت ِفيِه إال أنه كَانَ على الباِب تماثيلُ  

   ِبالسـتِر            -البيِت كَلب ـرمكَهيئِة الشجرِة ، و فَيصري قطعِبرأِس التمثاِل الذي يف البيِت فَلي رفَم 
 ِبالكلِب فَليخرج روطئاِن ، ومنبوذتِني تجعلَ ِوسادتِني مفَي قطععن أيب هريرة ) حم دت هق(}  فَلي 

 وصحيح اجلـامع    ٧/٢٧٠ وهق   ١٠/٣٩٢ وفتح   ١٢/١٣٤وسنة  ) ٢٨٠٦(وت  ) ١٤٨٧( وحب   ٥/٣٠٥حم  
)٦٨( 

 صحيح
) طـب (ابن سعد   }  ارفع صوتك ِباإلهالِل فإنه ِمن ِشعار احلج        : أَتاين جربيلُ فَقالَ يل       { - ٢٢٦

 عن خـالد بن السائب عن زيد بن خالد اجلهين 
 ٣/٢٢٤ وامع ٧/١٦٧ وطب ٢/١/١٢٨سعد 

 حسن
إنَّ اَهللا يأمرك أنْ تأمر أصحابك أنْ يرفعوا أصوام ِبالتلبية فإا   : يلُ فَقالَ يل    أَتاين جرب   { - ٢٢٧

 عائِر احلجش عن زيد بن خالد) حم هـ حب ك(}  ِمن 
 )٦٧( وصحيح اجلامع ٣/٢٢٤وامع ) ٨٣٠( وصحيحه ١/٤٥٠ وك٤/١٥ وتخ ٤/٥٦حم 

 صحيح
يؤتى ِبسيئاِت العبِد وحسناتِه فيقـتص      : لرب تبارك وتعاىل    قالَ ا : أَتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢٢٨

 عن ابن عباس) بز(}  فَإنْ بقيت له أُوِسع له يف اجلنِة 
 ٢٢٩والبدور السافرة ص ) ٦٩٢٠( والشعب ٣/٩١حلية 

 حسن
 فَأبعده اُهللا وأسحقه    من ذُكرت ِعنده فَلم يصلِّ عليك دخلَ النار       : أَتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢٢٩

                  أسحقهاُهللا و فَأبعده خلَ النارمها دربي ما فَلمالديِه أَو أَحدهو أدرك نقالَ وم ، آمني فَقلت قُلْ آمني
: قَلْ آمني فَقلت آمني ، ومن أدرك رمضانَ فَلم يغفر لَه دخلَ النار فأبعده اُهللا وأسـحقه قُــلْ                    

 عن ابن عباس) طب(} آمني: قلت آميـن فَ
 ١٠/١٦٥ وجممع ١١/٨٢طب 

 حسن لغريه
يارسولَ اِهللا هذِه خدجيةُ ِقد أَتتك معها ِإناٌء فيِه ِإدام أَو طَعـام أَو              : أَتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢٣٠

 اجلنةَ ِمن قَصـٍب ال      شراب فإذا هي قَد أَتتك فاقرأْ عليها السالم ِمن ِرا ومين وبشرها ِببيٍت يف             
 صبفيِه وال ن خبعن أيب هريرة) م(}  ص 

 )٦٩( وصحيح اجلامع ٩/٢٢٤ وامع ٣/٧وبنحوه خ) ١٥٥٤(وصحيحه ) ٢٤٣٢(م 



 

 

٣٦ () 

يا محمد اشتكَيت قُلت نعم ، قالَ ِبسِم اِهللا أرقيك ِمن كُلِّ شىٍء             : أَتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢٣١
ـ    (}  لِّ نفٍس وعِني حاسٍد ، ِبسِم اِهللا أَرقيك واُهللا يشفيك           يؤذيك ِمن شر كُ    عـن أيب   ) حم م ت هـ

 عن عبادة بن الصامت) حم هـ حب ك( سعيد 
 وصـحيح   ٣/٣٩٣ و ٢/٥٤١ وك ٤/٣٢٩ومعـاين   ) ١٤١٧( وحب   ٦/٣٣٢ و ٢/٤٤٦وحم  ) ١٤٤٤(خمتصر م 
 )٧٠(اجلامع 
ا يرضيك أَنَّ ربك عز وجلَّ يقولُ ِإنه ال يصلي عليك           يا محمد أم  : أَتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢٣٢

                  لمتسليمةً إال ست أُمتك ِمن أحد ليكع سلمشراً وال يا ع ليِهع ليتالةً إال صص أَحد أُمتك ِمن
  بر لى أىب شراً فَقلتليِه عوالضياء عن أيب طلحة) حم ن حب ك(}  ع 

) ٩١٥(وحب  ) ٦٠( ون عمل    ٦/٤٥٧ وكثري   ٥/١٥٩ وحم   ٢/٤٩٧ والترغيب   ٢/٥١٦ش  و) ٨٢٩(صحيحة  
 )٧١( وصحيح اجلامع ١٠/١٦١وامع 

 صحيح
 .الدعاء أي طلب رفع مقامه وإعالء شأنه صلى اهللا عليه وسلم من اهللا عزوجل : معىن الصالة هنا 

ا يرضيك أنه ال يصلي عليك أحد ِمن        يا محمد إنَّ ربك يقولُ أم     : أتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢٣٣
عـن  ) ن(}  أُمتك إال صليت عليِه عشراً ، وال يسلم عليك أحد ِمن أُمتك إال سلمت عليِه عشراً                 

 عبد اهللا بن أيب طلحة عن أبيه
 ٣/٤٤ون ) ٨٢٩(صحيحة 

 صحيح
تونةٌ بعدك قُلت لَه فما املخرج يا ِجربيـلُ ؟         يا محمد إنَّ اُألمةَ مف    : أَتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢٣٤

ِكتاب اِهللا فيِه نبأُ ما قَبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو حبلُ اِهللا املتني وهـو                  : قَــالَ
مـلُ ِبغـريِه إال     الصراطُ املستقيم وهو قَولٌ فَصلٌ لَيس ِباهلزِل إنَّ هذا القرآنَ ال يليِه ِمن جباٍر فَيع              

قَصمه اُهللا ، وال يبتغي ِعلماً ِسواه إال أضله اُهللا وال يخلُق على كَثرِة الرد وهـو الـذي ال تفـىن           
 عجائبه ، ِمن يقُلْ بِه يصدق ومن يحكم بِه يعدلْ 

 عن علي ) حم(}  ومن يعملْ بِه يؤجر ومن يقِسم بِه يقسطْ 
 ٤/٥٣٠ واإلحتـاف    ٤/٤٣٨ وسـنة    ٢/٤٣٥ ومي   ١٠/٤٨٢ وش   ٥/٢٥٢ وحلية   ٧/١٦٤امع   و ١/٩١حم  

 ١/٥٥ وفقيه ١/٩١ وشج ١/٨وبغوي 
 حسن لغريه

يا محمد إنَّ اَهللا عز وجلَّ لَعن اخلمـر وعاِصـرها ومعتصـرها             : أَتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢٣٥
والضياء عن ابن   ) طب ك هب  (}  ومبتاعها وساقيها ومسقيها    وشارا وحاِملها واحملمولةَ إليِه وباِئعها      

 عباس



 

 

٣٧ () 

) ٨٣٩( وصـحيحه    ٣/٢٥٠وترغيب  ) ١٣٧٤( وحب   ٥/٧٣ وجممع   ١٢/٢٣٣ وطب   ٢/٣١ وك   ١/٣١٦حم  
 ) ٧٢(وصحيح اجلامع 

 صحيح
 ِعبادي ِمن   إَنَّ ِمن : يا محمد ربك يقرأُ عليك السالم ويقولُ لك         : أَتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢٣٦

                     لـوإال بـالفقِر و هإميان صلُحال ي نِعبادي م وِإنَّ ِمن ، لَكفر هأفقرت لوى وإال ِبالِغن هِإميان صلُحال ي
أَغنيته لَكفر وِإنَّ ِمن ِعبادي من ال يصلُح إميانه ِإال بالسقِْم ولو أصححته لَكفر ، وإنَّ ِمن ِعبـادي                   

 عن عمر ) خط(}  ن ال يصلُح إميانه إال ِبالصحِة ولو أسقمته لَكفر ِم
 ٢/٢٤٨ وكر ١٢١ وصفة ١ وأولياء ٦/١٥خط 

 حسن لغريه
٢٣٧ - }                 فارقهم فَإنك ئتش نم وأَحبب يتم فإنك ما ِشئت ِعش حمدأتاين جربيلُ فَقالَ يا م

}   واعلم أنَّ شرف املؤمِن ِقيامه ِبالليِل وعزةُ استغناؤه عِن الناِس            واعملْ ما ِشئت فإنك مجزي بهِ     
 عن علي ) حل(عن جابر ) هب(عن سهل ابن سعد ) ك هب(يف األلقاب ، ) الشريازي(
 واإلحتـاف   ١/٤٣١والترغيـب   ) ٧٣( وصحيح اجلامع    ١٠/٢١٩ و ٢/٢٥٢ وامع   ٣/٢٥٣ وحلية   ٤/٣٢٤ك
 ٨/١٦٩ و١/٤٦٧

 هصحيح لغري
قُلْ أعوذُ ِبكلمـاِت اِهللا     : قُلت وما أقولُ ؟ قَالَ      : أَتاين جربيلُ فَقالَ يا محمد قُلْ         { - م   ٢٣٧ 

التاماِت اليت ال يجاوزهن بر وال فَاجر ِمن شر ما خلق وذَرأ وبرأَ وِمن شر ما يرتلُ ِمـن السـماِء      
       منِفيها و عرجما ي رش منِفِنت الليِل               و رش ِمنمنها و خرجما ي رش رأَ وِمنما ذرأَ يف اَألرِض وب شر

             ِبخٍري يا رمحن طرقإالَّ طَارقاً ي طرقكُلِّ طارٍق ي رش النهاِر وِمنعن عبد الرمحن بـن     ) حم طب (}  و
 خنبش 

 ) ٧٤( وصحيح اجلامع ١/١٦٤ وعاصم ٣/٤١٩حم 
 صحيح

 عن السائب بن خالد) حم والضياء(}  يا حممد كُن عجاجاً ثَجاجاً : جربيلُ فَقالَ أتاين   { - ٢٣٨
 ٣/٢٢٤ وامع ٤/٥٦حم 

 حسن
 ر الدم بنحر البدن:   رفع الصوت بالتلبية والثجاج :  العجاج 
نار فأَبعده اُهللا قُلْ    يا محمد من أَدرك أَحد والديِه فَمات فَدخلَ ال        : أَتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢٣٩

آمني فَقلت آمني ، قَالَ يا محمد من أدرك شهر رمضانَ فَمات فَلم يغفر لَه فأُدخلَ النار فأبعده اُهللا                   
 قُلْ آميــــــن 



 

 

٣٨ () 

 قُـلْ آمـني     فَقلت آمني ، قَالَ ومن ذُكرت ِعنده فَلم يصلِّ عليك فَمات فَدخلَ النار فأَبعده اهللاُ              
آمـني فَقلـت{ 

 عن جابر بن مسرة) طب(
 )٧٥( وصحيح اجلامع ٣/٢١٨ وترغيب ١٩/٢٩٢ و٢/٢٧١وطب ) ٢٣٨٦(حب 

 صحيح
يا محمد من صلى عليك ِمن أُمتك صالةً كَتب اُهللا له ا عشـر              : أَتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢٤٠

 رفعهيئاٍت وس شرع نهحما عسناٍت ويـا   ح قُلـت املَلك مثلَ ما قَالَ لك قالَ لهرجاٍت ود شرا ع 
جربيلُ وما ذاك املَلك قَالَ إن اَهللا عز وجلَّ وكَّلَ بك ملكاً ِمن لَدنْ خلقك إىل أنْ يبعثك ال يصلي                    

 ليكلى اُهللا عص أنتإال قالَ و أُمتك ِمن أحد ليكةعن أيب طلح) طب(}  ع 
 ١٠/١٦١وامع ) ٩١٥(وحب ) ٦٠( ون عمل ٣٠ و٤/٢٩ وحم ٢/٤٩٧الترغيب 

 حسن
يا محمد من صلى عليك واحدةً صلى اُهللا عليِه عشراً ورفع لـه             : أتاين جربيلُ فَقالَ      { - ٢٤١
 عن أنس) بز(}  عشراً

 ٢/٣٧٥ وبنحوه  حم ٢/٤٩٧ترغيب 
 صحيح

٢٤٢ - }      الين فَما هذا ؟ قالَ        : أتاين جربيلُ فَقلتوتاً هص تمعس :      ِمـن ـوتخرةٌ ههذِه ص
شفِري جهنم ِمن سبعني عاماً فَهذا ِحني بلَغت ، فأحب اَهللا أنْ أُمسعك صوا ، فَما رِئى رسـولُ اِهللا                    

 عن أيب سعيد) طس(} ضاحكاً ِملَء ِفيِه حىت قَبضه اُهللا 
  ط مؤسسة املعارف١٠/٣٩٣مع  وا٤٧٢ و٤/٤٧١الترغيب 

 صحيح لغريه
٢٤٣ - }      أَتاين جربيلُ فَقلت :           لَم شعاعو وريضاَء نب طَلعت اليوم ايل أرى الشمسيا جربيلُ م

إنَّ ذلك ِلمعاويةَ بِن معاويةَ اللِّيثي مات باملدينِة اليوم فَبعـثَ اُهللا  : أرهـا طَلعت فيما مضى ، قالَ  
)) قُلْ هو اُهللا أحد: ((كَانَ يكثر ِمن ِقراءِة     : اً ِمن املالئكِة يصلونَ عليِه ، قُلت وفيم ذلك ؟ قالَ            ألف

يف الليِل والنهاِر ، ويف ممشاه ويف مناِمِه وقعودِه ، فَهلْ لك أنْ أقبض لك األرض فَتصلِّى عليـِه ؟                
 عن أنس بن مالك) ع(}  نعم ، فصلّى عليِه : قالَ 

  ٤٣٧ و٣/٤٣٦اإلصابة 
 حسن لغريه

٢٤٤ - }         له دخلْ فَقلتي ؟ فقالَ     : أَتاين جربيلُ فَلم نعكـورةٌ        : ما ميتاً ِفيِه صدخلُ با ال نِإن  {
 عن علي) عم(

 ١/٢٨٦ وجممع ١/١٤٦حم 



 

 

٣٩ () 

 صحيح لغريه
٢٤٥ - }         ىت ظَنوصيين ِباجلاِر حأَتاين جربيلُ فَما زالَ ي    ثهوري هأن اخلرائطي يف مكارم األخالق    }  نت

 عن أيب هريرة
 ود  ٤٧٨ و ٢/٣٠٥ وحـم    ٧/٢٧٠ وهق   ٣/٣٠٦وحلية  ) ١٤٨٧(وحب  ) ٩٦ و ٩٤ و ٩٣(املنتقى من املكارم    

)٤١٥٨( 
 صحيح

 أخذَ  أَتاين جربيلُ يف أوِل ما أُوحي إىلَّ فَعلمين الوضوَء والصالةَ فَلما فَرغَ ِمن الوضوءِ               { - ٢٤٦
 ِبها فَرجه املاِء فَنضح عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة) حم قط ك(}  غَرفَةً ِمن 

 )٧٦( وصحيح اجلامع ٤/١٦١وحم ) ٨٤١(الصحيحة 
 صحيح لغريه

٢٤٧ - }   ربِه الد علقضٍر تيف األفراد عن ابن مسعود) قط(}  أَتاين جربيلُ يف خ 
 ٧/٤٢٧ وكثري ١/٤٠٧حم 

 اده جيدإسن
إين قد  : يا حممد إنَّ اَهللا عز وجلّ يقولُ        : أَتاين جربيلُ ِمن عنِد اِهللا تبارك وتعاىل فَقالَ           { - ٢٤٨

      سجودهنو ركوعهنو مواقيتهنو ضوئهنلى وع واىف ِبهن لواٍت فَمنص مسخ لى أُمتكع تفَرض
    أنْ أُدخله هدع عندي ِبهن ِعنـدي  كانَ له له يئاً فَليسش ذلك ِمن لَقيين قَِد انتقص نماجلنةَ و ِبهن 

        محتهر وإنْ ِشئت ذبتهع إنْ ِشئت هدوالضياء يف  ) طب(يف كتاب الصالة ،     ) الطيالسي وحممد بن نصر   (}  ع
 املختارة عن عبادة ابن الصامت

 ) ٧٧(وصحيح اجلامع ) ٨٤٢(وصحيحه ) ٣٠٧( ومطالب ٥/١٢٦وحلية ) ٢٥١(منحة 
 صحيح

أَتاين جربيلُ ويف يده كَاملرآِة البيضاِء ِفيها كَالنكْتِة السوداِء ، فَقلت يا جربيلُ ما هذِه                 { - ٢٤٩
؟ قالَ هذِه اجلُمعةُ ، قُلت وما اجلمعةُ ؟ قالَ لَكم فيها خري ، قُلت وما لنا فيها ؟ قَالَ تكونُ ِعيـداً                     

 لقومكو ِفيهـا                   لك وما لنا فيها ؟ قالَ لَكم قُلت ، بعاً لكوالنصارى ت تكونُ اليهودو ، عدكب ِمن 
                    أو إيـاه إال أعطاه مقَس له والدنيا واآلخرِة ه يئاً ِمنسألُ اَهللا ِفيها شي سلمم بدوافقها عاعةٌ ال يس

        ما ه ِعنده له ـٍْم إال ذُخــر و أفضلُ منه ، أو يتعوذُ ِمن شـر هـو عليـِه             لَيس لــه ِبقسـ
          قُلت ،ِمنه أعظم والبالِء ما ه ِمن نهع رفكتوٍب إال صالساعةُ ،    : م كتةُ ِفيها ؟ قَالَ هيما هذِه النو

 ، قُلت مم ذلك ؟ وهي تقوم يوم اجلمعِة ،وهو ِعندنا سيد األيام وحنن ندعوه يوم القيامِة يوم املزيدِ            
                    ـبطَ ِمـناجلمعِة ه ومفإذا كَانَ ي ِمسٍك أبيض ادياً ِمنوتعاىل اختذَ يف اجلنِة و باركت بكقالَ ألنَّ ر
ِعلِّيني على كُرسيِه تبارك وتعاىل ثُم حف الكُرسي ِبمنابر ِمن ذهٍب مكَلَّلٍة ِباجلوهِر ، ثُـم يجـىُء                  

نَ حىت يجلسونَ عليها ويرتلُ أهلُ الغرِف حىت يجلسوا على ذلك الكَثيِب ، ثُم يتجلى لَهم                النبيو



 

 

٤٠ () 

سلوين أُعطكم ، فَيسألونه الرضى فَيقولُ ِرضاى أحلَّكم داري وأنالكم          : تبارك وتعاىل ، ثُم يقولُ      
 كَراميت ،

دهم أنه قَد رضى عنهم ، فَيفتح لَهم مالَم تـر عـني وملْ               فَسلوين أُعطكم فَيسألونه الرضى فَيشهِ    
            يرتفعو رتفعي وِم اجلمعِة ، ثُمي ِمن انصرافكم ِمقدار ذلكمشٍر ، وعلى قَلِب ب خطُرملْ يأُذنٌ و تسمع

ي درةٌ بيضاُء لَيس ٍفيها فَصم      معه النبيونَ والصديقونَ والشهداُء ويرِجع أهلُ الغرِف إىل غُرفهم وه         
وال وهم ، أو درةٌ حمراُء أو ِزبرجدةٌ خضراُء فيها غُرفُها وأَبواا مطرورةٌ وفيها أارها ومثارهـا                 
                  ليـزدادوا ِمنـهظـراً ون موِم القيامِة ِليزدادوا إىل رإىل ي منهم تدليةٌ فَليسوا إىل شـىٍء أحوجم

 عن أنس ) ش(}  ةً  كَرامـ
 ٣/٢١٥ واإلحتاف ٤/٥٥٣ وترغيب ١٠/٤٢١ وجممع ٢٦/٢٠٩ وطربي ٢/١٥٠ش

 صحيح لغريه
 الصدع والعيب:  كسر الشيء من غري فصله  الوصم : عالمة  الفصم :  نكتة 

يـا  : أَتاين جربيلُ وميكائيلُ فَقعد جربيلُ عن مييين وميكائيلُ عن يساري فَقالَ ِجربيلُ               { - ٢٥٠
اقرأه على حرفِني فَقالَ     : استزده فَقلت ِزدين فَقالَ     : محمد اقرِإ القرآنَ على حرٍف فقالَ ِميكائيلُ        

استزده فَقلت زِِدين فَقالَ اقرأءه على ثَالثِة أحرٍف فَقالَ ِميكائيلُ استزده فَقلـت ِزدين              : ِميكائيلُ  
حم وعبد بـن    (}  اقرأه على سبعِة أَحرٍف كُلها شاٍف كَاٍف        : كذلك حىت بلغَ سبعةَ أحرٍف فَقال       

 عن أيب بكرة) حم طب(عن أيب بن كعب ) محيد ن
 )٧٩٨٦(ون ) ٧٨(وصحيح اجلامع ) ٨٤٣( وصحيحة ٤/١٨٩ ومشكل ١١٤ و٥/٤١حم 

 صحيح
نه ال يصلي عليك    إ:يا محمد أما يرضيك إنَّ ربك عز وجلّ يقولُ          : أَتاين امللك فَقالَ      { - ٢٥١

 شراً ، قُلتليِه عع ليتالةً إال صص أمتك نم أحد : بعن أيب طلحة) حم(}  بلى أى ر 
  ٤/٢٩ وحم ٢/٥١٦ش 

 صحيح
ِزنـه ِبرجـٍل    : أهو هو ؟ قالَ     : أَتاين ملكاِن ِوأنا ِببعِض بطحاِء مكةَ ، فَقالَ أحدهما            { - ٢٥٢

ِزنه ِبمائٍة فَوزنين ِبمائٍة فَـرجحتهم ،  : نه ِبعشرٍة فَوزنين ِبعشرٍة فَوزنتهم ، ثُم قالَ    ِز: فَرجحته قَالَ   
لو وزنته ِبأُمتِه لَرجحها ، ثُم قـالَ أحـدهما     : زنه ِبألٍف فَرجحتهم ، فقالَ أحدمها ِلصاحبِه        : قَالَ  

ه ِقسم الشيطاِن فَطرحها ، ثُم اغِسلَ بطنـه غَسـلَ      شق بطنه ، فَشق بطين ثُم أخرج ِمن       : ِلصاحبِه  
ِخطْ بطنه فَخاطها وجعـلَ     : اإلناِء ، ثُم دعا ِبالسكينِة كَأا زهرةٌ بيضاُء ، فَأُدِخلَت قَليب ثُم قالَ              
ـَّيا عني كَأمنا أُعاين األمر معاينةً   عن أيب ذر) بز(}  اخلاتم بني ِكتفي ، فما هو إال أَنْ ول

 ١/٣٧٠ وكر ٧/١٥٣اإلحتاف 



 

 

٤١ () 

 حسن لغريه
لَبيــك  : يـا محمـد فَقلـت       : أَتاين ريب عز وجلَّ الليلةَ يف أحسِن صورٍة فَقالَ            { - ٢٥٣

 أو  -ال أدري ، قَاله مـرتِني       : هلْ تدري ِفيم يختصم املُأل األعلى ؟ قُلت         : وسعديـك قَــالَ   
وضع كَفه بني كَتفي فَوجدت بردها بني ثَدىي حىت تجلى يل ما يف السمواِت واألرِض    ، ثُم    -ثالثةً  

: قَالَ يا محمد    ..) وكذلك نرى ِإبراهيم ملكوت السمواِت واألرِض اخل        : ( ، ثُم تلى هذِه اآليةَ      
 فيم يختصم املُأل األعلى ؟ قُلت يف الكفاراِت

املشى على األقداِم، واجللوس يف املسـجِد خلـف         : وما الكفارات ؟ قُلت     : قَالَ   والدرجاِت ،   
صدقت يا محمد فَمن فَعلَ ذلك ِبخٍري عاش ِبخٍري         : الصلواِت ، وإسباغُ الوضوِء يف املكارِه ، قالَ         

يب الكالِم ، وبذلُ السـالِم ،       ِط: ومات خبٍري وكانَ ِمن خطيئتِه ِكيوم ولدته أُمه ، وِمن الدرجاِت            
اللـهم إين أسـألك     : وإطعام الطعاِم ، والصالةُ ِبالليِل والناس ِنيام ، يا محمد إذا صليت فَقـلْ               

الطيباِت ، وترك املنكراِت ، وحب املساكِني ، وأنْ تتوب على وإذا أردت ِفتنةً يف الناِس فَتـوفين                  
 عن ابن عباس) حم(}  غَري مفتوٍن 

 )١٤٢١ - ١٤١٤( والدعاطب ٧/١٦٢ وطربي ١/٢٠٤ وعاصم ٤/٦٦ و٣٧٥ و١/٣٦٨حم 
 صحيح

}  ) اآليـة   .. إنَّ اَهللا يأمر ِبالعدِل واإلحسـاِن       : ( أتاين رسولُ ريب وأنا جالس فَقالَ         { - ٢٥٤
 )حم ، طك(

 عن ابن عباس
 ٧/٤٨ وجممع ١٠/٣٣٤ و٩/٢٢٨ وطب ١/١/١١٥وسعد ) ٨٩٣( وخد ١/٣١٨حم 

 حسن
اختر أنْ تكونَ نبياً ملكاً أو نبياً عبداً ، فَأومأ          : أَتاين ملك ِجرمه يساوي الكعبةَ فَقالَ         { - ٢٥٥

: إىلِّ ِجربيلُ أنْ تواضع ِهللا فَقلت بلْ أُحب أن أكونَ عبداً نبياً ، فَشكَر ريب عز وجلَّ ذلك فَقـالَ                     
أولُ م افٍع أنتأولُ شو ، األرض نهع نشقت عن أيب هريرة) حم ع(عن عائشة وابن عباس ) كر(}  ن 

 ٢٠ و٩/١٨ وجممع ٩/٥٤١وفتح ) ٢١٣٧( وحب ٢/٢٣١ وحم ١/٢٨٨سعد 
 صحيح

٢٥٦ - }                احلسـنيو رتلْ قَبلها فَبشرِني أنَّ احلسـني السماءِِ لَم زلَ ِمنن لىع فَسلم لكأَتاين م
 عن حذيفة) ابن عساكر(}  سيدا شباِب أهِل اجلنِة وأنَّ فَاطمةَ سيدةُ ِنساِء أهِل اجلنِة 

 )٧٩(وصحيح اجلامع ) ٧٩٦( والصحيحة ٤/٣١٧كر 
 صحيح

٢٥٧ - }   مدر بكو مرعن صهيب) ك(}  أَتأكلُ الت 
 ٧/٥٠٢ و٥/٢٧٠ واإلحتاف ٣/٣٩٩ك



 

 

٤٢ () 

 إسناده جيد
ملسِك وجتدها يف ِكتابكم فإنَّ البولَ واجلنابةَ عرق يسيلُ ِمن ذَوائبهم           أَتؤمن ِبشجرِة ا    { - ٢٥٨

 عن زيد بن أرقم ) طب(}  إىل أقدامهِم كَاملسك يعين أهلْ اجلنِة 
 )١١٤٧٨(ون ٤/٣٦٧ وبنحوه حم ١٠/٢١٦ وامع ١٠/٥٤٦ واإلحتاف ٤/٥٢٥الترغيب 

 صحيح
٢٥٩ - }  بتدعوا فَقدال تبعوا وات موالدارمي يف العلم من مسنده عن ابن مسعود موقوفاً) طب(}   كُِفيت 
 ٢٠٢ وزهد ألمحد ١/١٨١جممع 

 صحيح
٢٦٠ - }   أكلنيِبما الَ ت قنيفذكره : عن عائشة ، قالت ) طس(}  أتتصد نتأردت ان أتصدق بلحم أن 
 ٣/١١٣امع 

 حسن
٢٦١ - }   الفنت مسي مؤمنـاً          ُ كَقطِع الليِل امل    أتتكمميسي كَافراً ، ويؤمناً والرجلُ م صبحظلِم ي

فَكيف نصنع يارسولَ اِهللا ؟ قَالَ       : ويصبح كَافراً ، يبيع أحدكم ِدينه ِبعرٍض ِمن الدنيا قَليٍل ، ِقيلَ             
 :              ىت ؟ قَالَ حىت ماألخرى ، قَالَ ح كسرقَالَ ت ترقَالَ فَإِن إجنب دكي كسرت     اطئةٌ أوخ دي أتيكىت ت

 عن حذيفة) طس(}  منيةٌ قَاضيةٌ 
  ٧/٣٠١ وجممع ٢/١٤٥طس 

 صحيح لغريه
٢٦٢ - }               طَعامك ِمن أطعمهو أسهر امسحو ؟ ارحِم اليتيم كاجتح تدركو كقَلب لنيأنْ ي أَحتب

قَلبك لني 
 اجتكح دركتعن أيب الدرداء ) طب(}  و. 

وصـحيح  ) ٨٥٤( وصـحيحه    ٣/٣٤٩ وترغيب   ٨/١٦٠ وجممع   ١/٢١٤وحلية  ) ٢٠٠٢٩( وعب   ١/٣٨٤ك
 )٨٠(اجلامع 

 صحيح
أفتحبـه  : والَ الناس يحبونه ُألمهام ، قالَ       : أحتب الزنا ُألمك ؟ قَالَ الَ واِهللا ، قَالَ            { - ٢٦٣

والَ الناس : أحتبه ُألختك ؟ قالَ الَ ، قالَ : م ، قالَ والَ الناس يحبونه ِلبنا: إلبنتك؟ قالَ الَ ، قالَ      
أحتبـه  : والَ الناس يحبونه ِلعمام ، قالَ       : أحتبه ِلعمتك ؟ قالَ الَ ، قَالَ        : يحبونه َألخوام ، قالَ     
اللهم اغفر لَه ذَنبه ، : لَ والَ الناس يحبونه ِلخاالم فَوضع يده عليِه وقا    : ِلخالتك ؟ قالَ الَ ، قالَ       

      فَرجه نحصو ، قَلبه طهرإذن يل يف الزنـا     : أتاه فىت من قريش فقـال       : عن أيب أمامة قال     ) حم طك (}  و
 ادن ِمين فلما دنا منه ذكره: فَزجره القوم ، فقال له النيب

 )٣٧٠( وصحيحه ٧/٥١ واإلحتاف ٥/٦٩ وكثري ٢١٥ و٨٠/١٩٠ وطب ٢٥٧ و٥/٢٥٦حم 



 

 

٤٣ () 

 صحيح
أحتب لَو أنَّ ِعندك ابنك كَأحسِن الصبياِن وأكيسِه ؟ أحتب لَو أنَّ ِعندك ابنك كَأجرِإ                 { - ٢٦٤

الصبياِن جرأةً ؟ أحتب لَو ِعندك ابنك كَهالً كَأفضِل الكُهوِل وأسراه ؟ أَو يقالُ لَك ادخِل اجلنـِة                  
والبغوي وابن قانع وابن مندة وابن السكن وابن عساكر عن حوشب أن            ) حم(}  ِبثواِب ما قَد أخذنا ِمنك ؟       

مل يـرو   : وقال البغوي   . رجالً توىف ابنه فوجد عليه أبوه فقال له النيب فذكره ، قال ابن منده هذا حديث غريب                  
 .حوشب غري هذا احلديث 

 ٤/١٤٨ وكر ٣/٤٦٧حم 
 يف سنده لني

عن ) ت) (حم  (}   يوم القيامِة ِبسواريِن ِمن ناٍر ؟ فَأديا زكاته          أحتباِن أنْ يسوركما اهللاُ     { - ٢٦٥
 عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده 

 ٣/١٥٣ وش ٦/٤٨ وسنة ٢/٢٠٤ وحم ٢/١٧٥وتلخيص ) ٦٣٧(ت 
 صحيح لغريه

 ذهب ، فقال هلا     وسببه ان امرأة اتت النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعها ابنة هلا ، ويف يد ابنتها مسكتان غليظتان من                  
 ٥٥٩ - ١/٥٥٧انظر الترغيب ....  ال فقال : اتعطني زكاة هذا فقالت : 

إنَّ الفقر أسرع إىل من يحبين ِمـن السـيِل إىل           : نعم ، قَالَ    : أحتبين يا كَعب ؟ قَالَ        { - ٢٦٦
 عب بن عجرةعن ك) طس(}  مغاِديِه ، وأنه سيصيبك بالٌء فَأعد له تجفافاً 

 ٣/٤٣ وحم ٤/٣٣١وك ) ٢٣٥٠( وت ٤/١٩١ترغيب 
 صحيح لغريه

 الصبـر: التجفاف 
عن أيب حازم األنصاري قال     ) طس(}  أحتبونَ أنْ يستظلَّ نبيكم ِبظلٍّ ِمن ناٍر يوم القيامِة ؟             { - ٢٦٧

 أتى رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم بنطٍع من الغنيمة ليستظل به فذكره: 
مرفوعاً ومرسال٢/٣١٠ً وترغيب ٥/٣٣٩مع ا  

 والصواب مرسل
اللهم أعنا على شكرك وِذكـرك      : أحتبونَ أيها الناس أنْ تجتهدوا يف الدعاْء ؟ قُولوا            { - ٢٦٨

 وحســــنِِ
 عن أيب هريرة) ك حل(}  ِعبادتك 

ـ ٣/٢٠٠ونبـوة   ) ٨٤٤( وصحيحه   ١٠/١٧٢ وجممع   ٩/٢٢٣ وحلية   ٢/٢٩٩حم وك ) ٨١(حيح اجلـامع    وص
١/٤٩٩ 

 صحيح
 عن أنس) طس(}  اتجروا يف أموالِِ اليتامى الَ تأكُلها الزكاةُ   { - ٢٦٩



 

 

٤٤ () 

 وتلخيص  ٧/١٤٦ وعدي   ٢/١١٠وخط  ) ٦٩٨٩( وعب ٤/٦٣٧ وجامع األصول    ٢/٣٣٢ ونصب   ٣/٦٧جممع  
٢/١٥٨ 

 صحيح
٢٧٠ - }        دملِِ احلجارِة إمنا الشةَ يف حدأحتسبونَ الش          ـهغلبي غَيظاً ثُم ةُ يف أنْ ميتلىَء أحدكم  {

 يف ذم الغضب عن عامر بن سعد بن أيب وقاص) ابن أيب الدنيا(
 ٢٥٦ومبارك ) ٨٢٧٦(الشعب 

 صحيح مرسل
 عن بريدة ) ٣(}  اتخذه ِمن ورٍق والَ تِتمه ِمثقاالً يعين اخلامتَ   { - ٢٧١

 )١٧٨٥(وت ) ٤٢٢٣(ود ) ٩٥٠٨( ون ٧١١ و٤/٧٠٦ول  وجامع األص١٠/٣٢٣ وفتح ٩/١٢١سنة 
 حسن

 بلفظ اختذي غنما فإا بركة) هـ(عن أم هاينء ورواه ) طب خط(}  اتخذوا الغنم فَإا بركةٌ   { - ٢٧٢
 )١٢٤٧(والشعب ) ٨٢(وصحيح اجلامع ) ٢٣٠٤(وهـ ) ٧٧٣( وصحيحه ٧/١١ وخط ٦/٤٢٤حم 

 صحيح
 الشرك والشهوةَ اخلفيةَ ، قيلَ يا رسولَ اِهللا أتشرك أُمتك ِمن بعدك             أختوف على أُميت    { - ٢٧٣
 ؟ قالَ

             ، ِبأعمـاِهلم راؤونَ النـاسي لكنثناً وجراً والَ ومساً والَ قَمراً والَ حعبدونَ شالَ ي ما ِإأَم ، نعم 
حم طب ك   (}  ه شهوةٌ ِمن شهواتِه فَيترك صومه       والشهوةُ اخلفيةُ أنْ يصبح أحدهم صائماً فَتعِرض لَ       

 عن شداد ابن أوس) حل هب
 ٧١و١/٧٠والترغيب ) ٦٨٣٠ و٦٨٢٩( والشعب ٤/٣٣٠ وك ٤/١٢٤حم 

 حسن لغريه
يتبعونَ األرياف والشهواِت ويتركونَ الصالةَ ، والقـرآنُ        : أختوف على أُميت اثنتِني       { - ٢٧٤

 عن عقبة بن عامر ) طب(}  يجادلونَ ِبِه أهلَ العلِم يتعلمه املنافقونَ 
 ١/١٨٧ وامع ٤/١٥٦حم

 حسن
٢٧٥ - }                  ـنع كتأو س رياً فَغنمبداً قَالَ خاُهللا ع حـمهذا يعين اللسـانَ ، ر ليكمع أختوف

وٍء فَسلــميف الزهد عن خالد بن أيب عمران مرسال ) ابن املبارك(}  س 
 )٤٩٣٨( والشعب ٧/٥٧٩واإلحتاف ) ٨٥٥(يحه  وصح٢٨مبارك 

 حسن
 عن أم هاينء ) حم(}  اختِذي غَنماً فإا تروح ِبخٍري وتغدو ِبخٍري   { - ٢٧٦

والشـعب  ) ٨٣(وصحيح اجلامع   ) ٤١٧( وصحيحة   ٨/٢٠٢ وخط   ٤/٦٦وجممع  ) ٢٣٠٤( وهـ   ٦/٣٤٣حم
)٦٣٥٠( 



 

 

٤٥ () 

 حسن
٢٧٧ - }  ؟ احلُب األعماِل أحب يف اِهللا أَتدرونَ أى البغضعن أيب ذر) حم(}   يف اِهللا و 

 ١/٩٠ وجممع ٥/١٤٦حم 
 حسن لغريه

هذا بلد حرام وشهر    : أتدرونَ أى يوٍم هذا ؟ وأى شهٍر هذا ؟ وأى بلٍد هذا ؟ قَالوا                 { - ٢٧٨
رمِة يومكم هذا يف شـهركم    أال إنَّ أموالكم ودماَءكم عليكم حرام كَح      : حرام ويوم حرام ، قالَ      

هذا ، يف بلدكم هذا ، أال وإين فَرطُكم على احلَوِض أنظركم وأكاثر ِبكم اُألمم فَـال تسـودوا                   
وجهي ، أَالَ وقد رأيتموين ومسعتم ِمين وستسألونَ عين ، فَمن كَذب على فَليتبوأ مقعده مِن الناِر ،                  

إنك الَ تدري ما أحدثوا     : قذٌ أُناساً ومستنقذٌ ِمين أُناس فَأقولُ يا رب أصحايب فَيقولُ           أال وإين مستن  
 عدكعن ابن مسعود) هـ(حب عن رجل من الصحابة (}  ب 

 )٣٩٣١(و) ٣٠٥٧( وهـ ١٠/٤٦٣ وفتح ١٤/٣٥ وسنة ١٥/٢٨وش ) ٧٣٥٤(اإلحسان 
 صحيح

٢٧٩ - }         وموٍم هذا ؟ يي عـثَ النـاِر             أتدرونَ أىفَابعثْ ب قُم ا آدمي وجلَّ آلدم قولُ اُهللا عزي
ِمن كُلِّ ألٍف ِتسعمائٍة وتسعةٌ وتسعونَ إىل الناِر وواحـد يف    : يارب وما بعثُ الناِر ؟ قالَ       : فَيقولُ  

فسي ِبيدِه ما أنتم يف     سددوا وقاربوا وأبشروا ، فَوالذي ن     : اجلنِة ، فَكرب ذلك على املسلمني فَقالَ        
                   عا كَانتا ملَخليقتِني م عكمإنَّ مِة ، وقّمِة يف ذراِع الدابكَالر نِب البعِري ، أوالناِس إالَّ كَالشامِة يف ج

           اجلنكَفرِة اإلنِس و ِمن لكه نوم ، أجوجوم أجوجي ىٍء قطُّ إال كَثَّرتاهعن ) ك(عبد بن محيد (}  ش
حم ت حسـن صـحيح   (قال فذكره ) يا أيها  الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم  (س قال ملا نزلت     أن
 عن ابن عباس) ك(عن عمران بن حصني ) طب ك(
 ٤/٤٣٢ وحم ٣٧٩ وم إميان ٤٦ وخ رقاق ٩/١٨١واإلحتاف ) ٣١٦٨( وت ١٨/١٤٤ وطب ٢/٢٣٤ك

 صحيح
ملنيحةُ أنْ يمنح أحدكم الدرهم أو ظَهر الدابِة أو لَـنب           أتدرونَ أى الصدقِة أفضلُ ؟ ا       { - ٢٨٠

 عن ابن مسعود ) حم(}  الشاِة أو لَنب البقرة 
 ٣/١٣٣ وجممع ١/٤٦٣حم

 حسن لغريه
 أي من األنعام ذوات الدر تعطى ملن ليس عنده منيحة:  املنيحــة 

 حىت تنتهي إىل مسـتقرها تحـت   أتدرونَ أين تذهب هذه الشمس ؟ إنَّ هذه تجري        { - ٢٨١
                   يثُ ِجئِت ، فَترجـعح قالَ هلا ارتفعي ارجعي ِمنىت يح زالُ كَذلكاجدةً فَال  تس العرِش ، فَتخر
فَتصبح طَالعةً ِمن مطلعها ثُم تجري حىت تنتهي إىل مستقرها تحت العرِش فَتخر ساجدةً فَال تزالُ                

 لَها ارتفعي ارجعي ِمن حيثُ ِجئِت فَترجع فَتصبح طَالعةً ِمن مطلعها ثُم تجري الَ           كذلك حىت يقالَ  



 

 

٤٦ () 

يستنكر الناس ِمنها شيئاً حىت تنتهي إىل مستقرها ذاك تحت العرِش فَيقالُ هلا ارتفعـي اصـبحي                 
           ىت ذَاكما أتدرونَ مغرم طَالعةً ِمن غربِك فَتصبحم طَالعةً ِمن         كـنت ها لَـمفساً إميانن نفعالَ ي ِحني

 عن أيب ذر ) م(}  آمنت ِمن قَبلُ أو كَسبت يف إمياا خرياً 
 )٨٤(وصحيح اجلامع ١/١٠٨ وعوانة ٢٥٠م اإلميان 

) طـب (}  أتدرونَ ِلم أُقارب اخلُطَا ؟ الَ يزالُ العبد يف صالٍة ما دام يف طَلِب الصالِة                  { - ٢٨٢
كنت أمشي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن نريد الصالة فكان يقارب              : أنس عن زيد بن ثابت قال       عن  

 اخلطا  ، فذكره 
 ٢/٣٢ وجممع ١/٢٠٩ترغيب 

 صحيح
أتدرونَ ما أكثر ما يدخلُ الناس اجلنةَ ؟ تقوى اِهللا وحسن اخللِق ، أتدرونَ ما أكثر ما                   { - ٢٨٣

   دخِل الناسي      جوالفر ؟ األجوفاِن الفَم عـن  ) أبو الشيخ يف الثواب واخلرائطي يف مكارم األخالق     (}  النار
 أيب هريرة

 ١٣/٧٩ وسنة ٧/١٣٢بغوي 
 صحيح

٢٨٤ - }                ينهمعِض ِليفسدوا بعِض الناِس إىل بب قلُ احلديِث ِمنةُ ؟ نا الِعضخـد  (}  أتدرونَ م
 عن أنس)هق

 )٤٢٥(وخد ) ٨٥(وصحيح اجلامع ) ٨٤٥( وصحيحة ٣/١٣٩ ومشكل ٩/٩٩ وطب ٢٤٧ و١٠/٢٤٦هق 
 صحيح

٢٨٥ - }                   كني وإنْ لَم اغْتبته اتقولُ فقدإنْ كَانَ فيِه م كرهمبا ي أخاك كأتدرونَ ما الغيبةُ ؟ ِذكر
 ههتب عن أيب هريرة) حم م د ت(}  فيِه فقد 

وحم ) ٨٦(وصحيح اجلامع   ) ١٨٣٦( وخمتصرم   ١٠/٤٦٩ وفتح   ١٣/١٣٨وسنة  ٦/٢٢٩ وبغوي   ١٠/٢٤٧هق  
 ٢/٢٩٩ومي ) ١٩٣٤(وت ) ٤٨٧٤( ود ٢/٣٨٤

أتدرونَ ما املُفلس ؟ إنَّ املفلس ِمن أُميت من يأيت يوم القيامِة ِبصالٍة وصـيامٍٍ وزكـاٍة                   { - ٢٨٦
ب هذا فَيعطي هذا ِمن حسناتِه ويأيت قَد شتم هذا وقذف هذا وأكلَ مالَ هذا وسفك دم هذا وضر       

                  ليه ثُـمع فَطرحت طاياهمخ ليِه أُخذَ ِمنا عقضى مقَبلَ أنْ ي سناتهح سناتِه فَإنْ فَنيتح هذا ِمنو
 عن أيب هريرة) حم ت(}  طُرح يف الناِر 

يح اجلامع  وصح٢/٣٣٤ وحم ٣/١٨٦ وترغيب ١٤/٣٦٠وسنة ٢٨/٩٩وطربي )٢٤١٨( وت ٥٩م الرب والصلة    
)٨٧( 



 

 

٤٧ () 

أتدرونَ ما خرافةُ ؟ إنَّ خرافةَ كَانَ رجالً ِمن عذرةَ أسرته اجلن يف اجلاهليِة فَمكـثَ                  { - ٢٨٧
                 األعاجيِب فَقالَ الناس ِمن أى ِفيهممبا ر ثُ الناسحدإىل اإلنِس فَكانَ ي تهدر هراً طَويالً ثُمد ِفيهم

 يف الشمائل عن عائشة) م تح(}  حديثُ خرافــةَ 
 ٤/٣١٥ وجممع ٦/١٥٧حم 

 حسن
٢٨٨ - }                    بـنيأُميت اجلنـةَ و صفدخلَ نأنْ ي نيريين بخ ي الليلةَ ؟ فَإنهريين ِبِه ربا خأتدرونَ م

 عن عوف بن مالك األشجعي) هـ ك(}  الشفاعِة فَاخترت الشفاعةَ وِهي ِلكلِّ مسلٍم 
 ١٨/٦٨ وطب ٣٤٣ والشريعة ٦٦ و١/١٥وك ) ٤٣١٧(هـ 

 صحيح
 أى تسامونَ -الَ ، إمنا قالَ السام عليكم  : سلَّم علينا ، قالَ     : أتدرونَ ما قالَ ؟ قالوا        { - ٢٨٩

  أهلْ الكتاِب فَقولوا          -ِدينكم جلٌ ِمنر ليكمع لمفإذا س  :  عليكعن أنس رضى اهللا عنه     ) حب(}  و
  أن يهوديا سلم فقـــال

 النيب صلي اهللا عليه وسلم فذكره
 ١١/٤٣ وفتح ٢٣٤ و٣/٢١٨وحم ) ٥٠٣(اإلحسان 

 صحيح
}  أتدرونَ ما مثلُ ناركم هذه ِمن ناِر جهنم ، لَهي أشد ِمن ناركم هذه ِبسبعني ِضعفاً                   { - ٢٩٠

 عن أيب هريرة) طس(
  ٤٦٢ - ٤/٤٦١ ط املعارف الترغيب ١٠/٣٩٠امع 

 صحيح
إمنا مثلي ومثلكم مثلُ قَوٍم     : أتدرونَ ما مثلي ومثلكم ؟ قالوا اُهللا ورسوله أعلم ، قالَ              { - ٢٩١

                  ، فَأقبـلَ ِلينـذرهم والعد أبصر كَذلك وفَبينما ه ، تراءى لَهمجالً يفَبعثوا ر أتيهمدواً يخاَفوا ع
ه ، فَأهوى ِبثوبِه ، أيها النـاس أُتيـتم ، أيهـا النـاس          وخشى أنْ يدركه العدو قَبلَ أنْ ينذر قَوم       

 عن بريدة ) حم(}   ثَالِث ِمراٍر -أُتيتـــم 
 ٥/٣٤٨حم 

 صحيح
فــي  ) خ(}  أتدرونَ ما هذا ؟ تذهبونَ اخلير فاخلير حىت الَ يبقى ِمنكم إال ِمثلُ هذه                 { - ٢٩٢

بت قال قُرب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متراً ورطب           عن رويفع بن ثا   ) حب ك طب ض   (تارخيـــــه  
 فأكلوا منه حىت مل يبق منه شيء إال نواه قال فذكره

 ١٠/٥٦٢ واإلحتاف ١/٣١٦ وحم ٧/٣١١ وحلية ٤/٤٣٤وك ) ١٨٣٢(حب 
 صحيح لغريه



 

 

٤٨ () 

ه ابـن آدم  أتدرونَ ما هذا ؟ فإنَّ هذا اإلنسانُ ، وذاك األجلُ ، وذاك األملُ يتعاطـا          { - ٢٩٣
     ونَ ذلكاإلجلُ د ختلجهأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : ابن املبارك عن أيب املتوكل الناجي قال        }  وي

 ثالثة أعوادفغرز عوداً بني يديه واالخر إىل جنبه ، فأما الثالث فأبعده فقال فذكره
 ١٠/٢٣٨ واإلحتاف ١٤/٢٨٥ وسنة ١/٣٨٥وحم ) ٤٢٣١(اخرج حنوه هـ 

 يح لغريهصح
أتدرونَ ما هذاِن الكتاباِن ؟ هذا ِكتاب ِمن رب العاملني فيِه أمساُء أهِل اجلنةِِ وأمسـاُء                  { - ٢٩٤
آبائهم 

                  العـاملني بر ِمن هذا ِكتابأبداً و ِمنهم نقصوالَ ي ِفيهم زادفَال ي لى آخرهمأُمجلَ ع ثُم قبائلهمو 
اِر وأمساِء آبائهم وقبائلهم ثُم أُمجلَ على آخرهم فَال يزاد ِفيهم والَ ينقص ِمنـهم               فيِه أمساُء أهِل الن   

أبداً ، سددوا وقاِربوا  فإنَّ صاحب اجلنِة يختم له بعمِل أهِل اجلنـِة وإنْ عمـلَ أى عمـٍل وإنَّ                     
ى عمٍل ، فَرغَ ربكم ِمن العباِد فَريق يف اجلنـِة           صاحب الناِر يختم له ِبعمِل أهِل الناِر وإنْ عملَ أ         

 عن ابن عمرو ) حم ت ن(}  وفريق يف السعِري
 ١٧٣واآلجـرى   ٢٥/٧وطـربي   ١١/٤٨٨وفـتح   ٦/١١٧ وبغوي   ٥/١٦٨وحلية  ٢/١٦٧وحم  ) ٢١٤١(ت  

 )٨٨(وصحيح اجلامع 
 صحيح

٢٩٥ - }          وايا األرِض يةُ هِذِه رأتدرونَ ما هذه ؟ هذه الغاي      عبدونهوقُها إىل أهٍل الَ يأبو الشيخ  } س
 يف العظمة 

 عن أيب هريرة
  يف سنده انقطاع٢٨/٩٩ وطربي ٢/٣٧٠حم

 ضعيف
٢٩٦ - }             غتابونَ الناسي الذين ؟ هذِه ريح يحذِه الريف األدب وابـن أيب     ) حم خ (}  أتدرونَ ما ه

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنـة قـال    كنا مع رسول    : عن جابر قال    ) ض(الدنيا يف ذم الغيبة     
 فذكره

 ٨/٩١وجممع ) ٧٣٢( وخد ٣/٥١١ وترغيب ٣/٣٥١حم 
 حسن

من صلَّى الصالةَ ِلوقتها وحافظَ     : أتدرون ما يقولُ ربكم ؟ فَإنَّ ربكم عز وجلَّ يقولُ             { - ٢٩٧
 ع عها استخفافاً ِبحقها فَلهضيملْ يليها وحافظْ عملْ يصلِّها ِلوقتها وي لَم ناجلنةَ ، وم أنْ أُدخله هدع لى

         له غَفرت إنْ ِشئتو ذبتهع إنْ ِشئت ، له هدضيعها استخفافاً ِبحقها فَال عليها وعـن  ) حـم (}  ع
 كعب بن عجرة

 ٤/٢٤٤ وحم ٤/٢٢٦مشكل 



 

 

٤٩ () 

 حسن لغريه
٢٩٨ - }       اجلمعِة ؟ ه وموِم اجلمعِة    أتدرونَ ما يي نع إين أُخربكم ، فيِه أبوكم معالذي ج اليوم و

                    لـه إال كَانـت التهص قضي اإلمامىت يح نصتي مشي إىل املسجِد ثُمي ثُم تطهرسلٍم يم ا ِمنم ،
 عن سلمان) هب(}  كَفارةَ ما بينه وبني اجلمعِة اليت قَبلها ما اجتنب املقْتلَةَ 

 )١٦٦٥ و١٦٦٤( ون ١/٢٧٧وك٥/٤٤٠حم 
 حسن

٢٩٩ - }                  ئلوهوإذا س قَبلُوه إذا أُعطوا احلق جلَّ ؟ الذينو زِن السابقونَ إىل ِظِل اِهللا عأتدرونَ م
 ألنفسهم حكموا للناِس كَحكمهمو ذلوهعن عائشة) حم حل(}  ب 

 ٢/١٨٧ و١/١٦ وحلية ٧/٤٩٠ وكثري ٦/٦٧حم 
 حسن

 أبو عوانة وقال غريب عن أنس}   أتدرون مِن الرقوب فيكم ؟    {- ٣٠٠
 ٨/٦٨ و١١ و٣/٨ وجممع ٤/٦٨ وهق ١/٣٨٣حم

 صحيح
 ٥/٣٦٧حم )) وتتمته الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات فلم يقدم منهم شيئاً((

نَّ شـهداَء أُمـيت إذنْ   إ: قَتلُ املسلم شهادةٌ ، قالَ  : أتدرونَ من شهداُء أُميت ؟ قالوا         { - ٣٠١
لَقليلُ ، قَتلُ املسلِم شهادةٌ ، والبطن شهادةٌ ، والغرق شهادةٌ ، واملرأةُ يقتلها ولدها جمعاً شهادةٌ                 

 ابن سعد عن عبادة بن الصامت}  
 ٣٠٠ - ٣/٢٩٩وجممع ٣/٤٠٠سعد 

 صحيح
 إذين فَإنه غُلولٌ ومن يغلُلْ يأِت مبا غَـلَّ          أتدري لَم بعثت إليك ؟ الَ تصينب شيئاً ِبغريِ          { - ٣٠٢

 فَامِض ِلعمِلك كعوتالقيامِة ِلهذا د ومعن معاذ) طب(حسن غريب ) ت(}  ي 
 ٦/١٦٠ واإلحتاف ١/١٣٢وكثري ) ١٣٣٥(ت 

 حسن
 طب هب ط(}  أتدري ِلم مشيت ِبك هذِه املشيةَ ؟ ِلتكثر عدد اخلُطا يف طَلِب الصالِة     { - ٣٠٣

 عن زيد بن ثابت
 ٥/١٢٦وطب ) ٤٥٨(خد 

 حسن لغريه
الَ حولَ عن معصيِة اِهللا ، والَ قُوةَ على         : أتدري ما تفسري الَ حولَ والَ قُوةَ إالَّ ِباِهللا ؟             { - ٣٠٤

 عن ابن مسعود) بز(}  طَاعِة اِهللا إالَّ بعوِن اِهللا 
 ١٢/٣٦٢ وخط ١/٣٠ وشج ١٠/٩٩جممع 



 

 

٥٠ () 

 حسن
أنِت صفويت ِمن ِبالدي    : أتدري مايقولُ اُهللا عز وجلَّ يف الشاِم ؟ إنَّ اَهللا يقولُ ِللشاِم               { - ٣٠٥

 عن ابن حوالة األزدي) طك(}  ، ِفيِك ِخرييت ِمن ِعبادي ، إنَّ اَهللا تكفلَ ِبالشاِم وأهلِه 
  ٥٩و١٠/٥٨امع 

 صحيح
٣٠٦ - }   مامالنعمِة ؟ ت مامالناِر أتدري ما ت خولُ اجلنِة والنجاةُ ِمنعن معاذ ) طب(}  النعمِة د 

 ٩/٨٥ واإلحتاف ٥/٢٣١ وحم ٩٣ت الدعوات ب 
 حسن

 كَمـا  -أتدري ما يوم اجلمعِة ؟ فيِه جمع أبوك آدم ، ما ِمن رجٍل يتطهر يوم اجلمعِة                  { - ٣٠٧
  أيت اجلمعةَ -أُمرىت ييتِه حب ِمن خرجي ثُم  إالَّ كَانَ كَفارةً ِلما قَبله التهقضي صىت يح فَينصت فَيقعد

 عن سلمان) ك(}  ِمن اجلمعــِة 
 ١/٢٧٧ك

 صحيح
٣٠٨ - }                  طَهوره حِسنلُ فَيالرج تطهراجلمعِة ، الَ ي وما ياجلمعِة ؟ لَكين أدري م وما يأتدري م

      ىت يح صتاجلمعِة فَين ومأيت يي اجلمعِة املقبلِة            ثُم نيوب ينهما ب كَفارةً له إالَّ كَانت التهص قضي اإلمام
 عن سلمان) حم ن ض(}  ما اجتِنبِت املقْتلَةَ 

 ٢/٢٣٦ وكثري ١/٢٧٧وك) ١٦٦٥ و١٦٦٤( ون ٥/٤٣٩حم 
 صحيح

ِل اجلنِة ؟ أترضـونَ     أترضونَ أنْ تكونوا ربع أهِل اجلنِة ؟ أترضونَ أنْ تكونوا ثُلثَ أه             { - ٣٠٩
أنْ تكونوا شطر أهِل اجلنِة ؟ إنَّ اجلنةَ الَ يدخلها إالَّ نفس مسلمةٌ وما أنتم يف الشرِك إالَّ كَالشعرِة                   

ـ  (}  البيضاِء يف ِجلِد الثَّوِر األسوِد أو كَالشعرِة السوداِء يف ِجلِد الثَّوِر األمحِر              عن ابـن   ) حم ت ه
 مسعود

) ٢٦٩٠( ومنحة   ٣/١٨٠ وهق   ١/٣٨٦وحم) ٤٢٨٣(وهـ  ) ٢٥٤٧( وت   ٣٧٧وم اإلميان    ١٦٣ و ٨/١٣٧خ
 )٨٩(وصحيح اجلامع 

أترضونَ أنْ تكونوا ربع أهِل اجلنِة ؟ أترضونَ أنْ تكونوا ثُلثَ أهِل اجلنِة ؟ والـذي                  { - ٣١٠
 نفسي ِبيدِه 

          نع سأخربكمأهِل اجلنِة و طركونوا شسـلمةٌ ،          إين َألرجو أنْ تم فسدخلُ اجلنةَ إالَّ نالَ ي إنه ذلك
إنَّ ِقلةَ املسلمني يف الكفاِر يوم القيامِة كَالشعرِة السوداِء يف الثَّوِر األبيِض ، أو كَالشعرِة البيضـاِء                 

 ابن جرير عن ابن مسعود}  يف الثَّوِر األسوِد
 ٥٢٥ و٣٩٢ و١١/٣٧٨ وفتح٧/٢١ وبغوي ٢٧/١١٠طربي 



 

 

٥١ () 

 صحيح
٣١١ - }                 الناس حذره؟ اذْكروا الفاِجر ِبما فيِه ي الناس عرفهىت يِذكِر الفاجِر م نعوونَ عأتر  {

عد طب هـق    (يف ذم الغيبة واحلكيم يف نوادر األصول واحلاكم يف الكىن والشريازي يف األلقاب ،               ) ابن أيب الدنيا  (
 عن ز ابن حكيم عن أبيه عن جده) خط
 ١/٣٨٢وخـط   ) ٩٦٦٧ و ٩٦٦٦(والشـعب   ١/١٤٩ وجممع   ٥/٥٩٥ وعدي   ١٩/٤١٨ وطب   ١٠/٢١٠هق  

 ٥٥٦ و٧/٥٥٥ واإلحتاف ٢٦٨ و٢٦٣ و٧/٢٦٢ و٣/١٨٨و
 حسن لغريه

٣١٢ - }   ركوكمما ت ركعن ابن مسعود) طب(}  اتركوا الت 
 ٧/٣١٢ و٥/٣٠٤ وجممع ١٩/٣٧٥ و٧/٢٢٤ وطب ٩/١٧٦وهق ) ٤٣٠٢(د 

 حسن
 تركوكم فإنه الَ يستخرج كَرتَ الكعبِة إالَّ ذُو السويقتِني ِمن احلبشِة            اتركوا احلَبشةَ ما    { - ٣١٣

 عن ابن عمر) د ك(}  
وصـحيح  ) ٧٧٢( وصحيحة   ١٢/٤٠٣ وخط   ٥/٣٠٣ وجممع   ٤/٤٥٣ وك   ٥/٣٧١وحم  ) ٤٣٠٩ و ٤٣٠٣(د  

 )٩٠(اجلامع 
 صحيح

 ) !٥٤٢٩(وحسنه  األلباين يف صحيح اجلامع وضعفه يف املشكاة 
اتركوِني ما تركتكم فَإذا حدثتكم فَخذوا عين فَإمنا هلك من كَانَ قَـبلكم ِبكثـرِة               {   - ٣١٤

 لى أنبيائهمع اختالفهمو ؤاهلمعن أيب هريرة) ت(}  س 
 )٩١(وصحيح اجلامع ) ٨٥٠(والصحيحة ) ٢٦٧٩(ت 

 صحيح
، واِهللا لَلدنيا أهونُ على اِهللا ِمـن        أترونَ هذِه السخلةَ هانت على أهِلها إذ طَرحوها           { - ٣١٥

هذِه السخلِة على أهلها ، ولو كَانت تزنُ ِعند اِهللا جناح بعوضٍة ماسقى كَافراً ِمنها قَطرةَ ماٍء أبداً                  
 مر النيب بسخلة ميتة مطروحة فذكره: عن عمر قال ) طكس(}  

 ٨/٧٩ واإلحتاف ٤/٣٠٦وك )١٠٤٦٦ و١٠٤٦٥(الشعب 
 غريهصحيح ل

أترونَ هذِه السخلةَ هانت على أهلها ِحني أَلقوها ؟ فَو الذي نفس محمٍد ِبيدِه لَلدنيا                 { - ٣١٦
عن املستورد بـن    ) هـ طب (حسن  ) حم ت (ابن املبارك   }  أَهونَ على اِهللا ِمن هذِه السخلِة على أهلها         

عن أيب موسى ، هناد عن أيب       ) طب(عن ابن عمر ،     ) طب(عن عبد اهللا بن ربيعة السلمى       ) حم طب ض  . (شداد  
 هريرة

 ١٣/٢٤٥ وش   ١٠/٢٨٧ و ١/٢٣٥ وجممع   ٢٣٦ و ٢٣٠ و ٤/٢٢٩ و ٢/٣٣٨وحم  ) ٤١١١(وهـ  )٢٣٢١(ت
 )١٧٧(وحب 



 

 

٥٢ () 

 صحيح مشهور
٣١٧ - }                 ـزلى اِهللا عفسي ِبيدِه لَلدنيا أهونَ عالذي ن احبها؟ فَولى صنةً عيأترونَ هذِه الشاةَ ه
ولو كانِت الدنيا تزنُ ِعند اِهللا جناح بعوضٍة ماسقى كَافراً ِمنها قَطرةَ .  ِمن هذِه على صاحبها  وجلَّ

 عن سهل بن سعد) طب ك(يف األفراد ) قط) (هـ(}  ماٍء أبداً 
 ١٣/٢٤٥ وش ١٤/٢٢٧ وسنة ٨/٨٠واإلحتاف ) ٤١١١(هـ 

 صحيح
خ (}   ؟ اُهللا عز وجلَّ أرحم ِبعبادِه ِمن هذِه ِبولدها           أترونَ هذِه طَارحةً ولدها يف النارِ       { - ٣١٨

 عن عمر) م
 ١٠/٤٢٦وفتح ٤٩٧ وصفة ١٤/٣٧٩وسنة ٣/٢٢٨ وحلية ١/٩٨ وطص ٢٢وم التوبة ٨/٩خ 

لَئِن استغفرت يل الَ أقعد حىت أنزعهمـا        : أترى ثَوبيك هذيِن يدخالنك اجلنةَ ؟ قالَ          {- ٣١٩
دخلت على الـنيب    : عن ضمرة بن ثعلبة قال      ) حم طك (}  ر ِلضمرةَ فَانطلق ونزعهما     اللهم اغف : فقالَ  

 صلى اهللا عليه وسلم وعلى حلتان من حلل اليمن فذكره
 ٣/١١٥ وترغيب ٨/٣٧٠وطب ٤/٣٣٧ وتخ ٤/٣٣٩حم 

 حسن
مِس وضحاها وسبِح اسم    أتريد أنْ تكونَ فَتاناً يا معاذُ ؟ إذاصليت ِبالناِس فَاقرأ ِبالش            { - ٣٢٠

 بكغشى واقرأ ِباسم رالليِل إذا ياألعلى و بكعن جابر) هق(}  ر 
 )٩٢( وصحيح اجلامع٢/١٧٣ ون٢/٣٩٣ وهق ١٧٩م الصالة 

 عن ابن عباس) ك(}  أتريد أنْ تميتها موتاٍت هالَّ حددت شفرتك قَبلَ أنْ تضجعها ؟   { - ٣٢١
 )٩٣( وصحيح اجلامع ٢٣٣ و٤/٢٣١ وك ٣/٢٠٥ و٢/١٥٨ترغيب  و١١/٣٣٣ وطب ٩/٢٨٠هق 

 صحيح
 وسببه أن رجال اضجع شاة يريد أن يذحبها وهو حيد شفرته فقاله له

٣٢٢ - }                 قتلُ بعضكمتتبعوين أفناداً يفاةً وو أولكم إين ِمنفاة ؟ أال وو آخركم أتزعمونَ أين ِمن
 عن واثلة) حم(}  بعضاً
 )٩٤(وصحيح اجلامع ) ٨٥١( وصحيحة ١/٢٩ ومي ١٠٦ و٤/١٠٤حم 

 صحيح
 مجاعات: أفنادا 
أتسمعونَ ما أمسع ؟ إين َألمسع أطيطَ السماِء وما تالم أنْ تئطَّ وما ِفيها موضع ِشٍرب إالَّ                   { - ٣٢٣

 أو قَائم اجدس لكعليِه معن حكيم بن حزام) طب والضياء(}  و 
 وطـربي   ٥/٣٢٩ و ٤/١٦٤ وكـثري    ٣/٢٢٥وطـب   ) ٩٥(وصحيح اجلامع   ) ٨٥٢( وصحيحة   ٦/٢٦٩حلية  

 ٢/٤٣ ومشكل ١٧/١٠



 

 

٥٣ () 

 صحيح
٣٢٤ - }              سولُ اِهللا ؟ قالتأين رإالَّ اُهللا و أنْ الَ إله قالَ    : أتشهدين ، عمن :   عدِبالبعِث ب أتؤمنني

 املوِت ؟ 
  قالَ    : قالت ، عمرقبة مؤمنـة     : ه جاء بأمة سوداء فقال      عن رجل من األنصار أن    ) حم(}  أعتقها  : ن أنا على

 فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها فذكره
  ١١/٢٠ وش ٩/٢٤٢ومتهيد ) ٩٣١( ومنتقى ١/٢٣وجممع )١٦٨١٤( وعب ٣/٤٥٢حم 

 صحيح
٣٢٥ - }            ِمنه اِهللا ألنا أغريعٍد ؟ وغَريِة س ِمين    . أتعجبونَ ِمن أجِل غَـريةِ   . واُهللا أغري ِمناِهللا  و 

       طنِمنها وما ب اظهرم الفواحش رمإليهِ   . ح أحب اهللاَ  . وال أحد ِمن ذرعـثَ      . العب أجِل ذلـك ِمن
  املرسلني نذرينمو بشريناُهللا اجلنة . م عدو أجِل ذلك اِهللا ، وِمن إليِه املدحةُ ِمن أحب حم خ ( }وال أحد

 عن املغرية ) م
 ٤/٢٤٨ وحم ٩/١٥١ وخ ١٢/١٧٤ و٩/٣١٩ وفتح ٤/٤١٩ وش ١٧م اللعان 
٣٢٦ - }                  يـــرعاٍذ يف اجلنِة خِن معِد بفسي بيدِه لَمناديلُ سالذي نِلِني هذِه ؟ و أتعجبونَ ِمن

ألـنيعن أنس) م ت ن( عن الرباء ) م ت هـ(}  ِمنها و 
 ١٤/١٨١ وسنة ٧/١٣٢ وحلية ٧/١٢٢ وفتح ١٢٦ وم فضائل الصحابة ٥/٤٤خ

أتعلم أولَ زمرٍة تدخلُ اجلنةَ ِمن أُميت ؟ فُقراُء املهاجرين يأتونَ يوم القيامِة إىل بـاِب                  { - ٣٢٧
اجلنـِة ويستفتحونَ فَيقولُ لَهم اخلزنةُ أو قَد حوسبتم قَالوا ِبأى شىٍء نحاسب وإمنا كَانت أسيافنا               

نا على ذلك فَيفتح لَهم فَيقيلونَ ِفيها أربعني عاماً قَبلَ أنْ يدخلها            على عواتقنا يف سبيِل اِهللا حىت مت      
 عن ابن عمرو)ك هب(}  الناس 

 )٩٦(وصحيح اجلامع ) ٤٢٦٠( وشعب ٢/٧٠ك
 صحيح

أتعلمونَ مِن الشهيد ؟ القتلُ يف سبيِل اِهللا شهادةٌ ، والطاعونُ شهادةٌ ، والغرق شهادةٌ              { - ٣٢٨
ِرِه إىل اجلنِة ، والبطْنها ِبسرلدها وجرفساُء يهادةٌ ، والنعن راشد بن حنبش) حم(}   ش 

  ٢/٣٣٤ وترغيب ٣/٤٨٩ وحم ٥/٢٩٩امع 
 حسن

٣٢٩ - }              الشر لقاِهللا إين َألخشى أنْ تكونوا خستترونَ ؟ وال تالذي   -أتغتسلونَ و عين اخللقي
    كونُ فيِه الشرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم علينا وحنن : بداهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال        عن ع ) طك(}  ي

 نغتسل يصب بعضنا على بعض فذكره
 ١/٢٦٨امع 

 حسن



 

 

٥٤ () 

حم ت (}  اتِق اَهللا حيثما كُنت وأتبِع السيئةَ احلسنةَ تمحها وخالِق الناس ِبخلٍُق حسٍن        { - ٣٣٠
 عن أنس) ابن عساكر(عن معاذ  ) حم ت هب( عن أيب ذر ) ك هب
 وصحيح اجلامع   ١/٥٤ وك   ٢/٣٢٣ ومي   ٢٣٦ و ٥/١٥٣وحم  ) ١٩٨٧( وت   ٣/٤٠٩ وترغيب   ٤/٢٧٦حلية  

)٩٧( 
 صحيح

٣٣١ - }   علمعن يزيد بن سلمة اجلعفي)تخ ت(}  اتِق اَهللا فيما ت 
 ٣/٦٥٧ واإلصابة ٨/١٤وجامع اإلصول ) ٢٦٨٣(ت 

 ضعيف إلنقطاعه
 وإذا كُنت يف مجلٍس فَقمت عنه فَسمعتهم يقولونَ ما يعجبـك فَأتـِه وإذا               اتِق اهللاَ   { - ٣٣٢

) طب هب ض  (وعبد بن محيد والبغوي والباوردي وابن قانع        ) ط حم (}  سمعتهم يقولونَ ما تكره فَال تأتِه       
 عن ضرغامة بن عليبة بن حرملة العنربي عن أبيه عن جده

 ٤/٣٠٥ وحم ١/٣١٧وجممع ) ٢٢٢(وخد ) ٩٤٥١ و٩٤٥٠(شعب 
 حسن

٣٣٣ - }                 محـكصـلْ رو الديكو براعتمر وو البيت جحأقِم الصالةَ وآِت الزكاةَ وِاتِق اَهللا و
 عن خمول السلمي) طب(}  واقِْر الضيف وأمر ِباملعروِف وأنه عِن املنكِر وزلْ مع احلق حيثما زالَ 

 ٣/٣٧٣واإلصابة ) ٥٨٨٢(سان  واإلح٤/١٦٥جممع 
 حسن لغريه

اتِق اَهللا والَ تحقرنَّ ِمن املعروِف شيئاً ولو أنْ تفرغَ ِمن دلِوك يف إناِء املستسـِقي وأنْ               { - ٣٣٤
 تلقى أخاك ووجهك إليِه منبسطٌ وإياك وإسبالَ اإلزاِر فَإنَّ إسباِل اإلزاِر ِمن املخيلِة وال يحبها اهللاُ               
                  أجرهليِه وع بالهكونُ وي دعهفيِه و وِبأمٍر ه رهعيفَال ت ِفيك وه ِبأمٍر لَيس ركعيو تمكش ؤوإِن امر

 عن جابر بن سليم اهلجيمي) الطيالسي حب(}  لَك وال تسبن أحداً 
 ٨٠٤٩(لشـعب   وا) ٢٠٥٨(والـدعاطب   ) ١٤٥٠ و   ٨٦٦( وحب   ٧/٧٢وطب  ) ٢١٤٩( ومنحة   ٥/٦٣حم  

 )٩٨(وصحيح اجلامع ) ٨٠٥٠و
 صحيح

٣٣٥ - }                  لونبسطٌ إليِه ، وم وجهكو لقى أخاكأنْ ت لويئاً واملعروِف ش حقرنَّ ِمناتِق اَهللا وال ت
ه أنْ تفرغَ ِمن دلوك يف إناْء املستسِقي ، وال تسنب أحداً ، وإِن امرؤ شتمك مبا يعلم فيك فَال تشتم                   

 مبا تعلم فيِه فإنه
ُ يكونُ لَك أجره وعليِه ِوزره ، وائتِزر إىل ِنصِف الساِق فإنْ أبيت فَإىل الكعبِني ، وإياك وإسـبالَ                   

البغـوي  ) ط حـم د ن (}  اإلزاِر فإنَّ إسبالَ اإلزاِر ِمن املخيلِة ، وإنَّ اَهللا تعاىل الَ يحـب املخيلـةَ              
 عن أيب جرى جابر بن سليم ويقال سليم بن جابر اجلهمي)  هب ضطب حب حل(والباوردي 



 

 

٥٥ () 

وطـب  ) ١٤٥٠ و ٨٦٦(وحب  ) ٨٠٥٠ و ٨٠٤٩(والشعب  ) ٢٠٥٨(والدعاطب  )٢١٤٩( ومنحة   ٥/٦٣حم  
 )٧٧٠( وصحيحة ٧/٧٢

 صحيح
لَها خـوار أو    ِاتِق اَهللا يا أبا الوليِد الَ تأِت يوم القيامِة ِببعٍري تحمله وله رغاٌء أو بقرٍة                  { - ٣٣٦

 اٍة لَها ثُؤاجعن عبادة بن الصامت ) طب(}  ش 
 ٣/٨٦جممـع   ) ٩٩( وصحيح اجلامع    ٣/٣٥٤ وك   ٤/١٥٨ وهق   ٧/٣١٢ وكر   ٦/١١٥واإلحتاف  ) ٦٤٤(شفع  

 ٩/٣٢٠و
 صحيح

ار ، أو شاٍة لَها اتِق اَهللا يا أبا الوليِد ، الَ تأيت يوم القيامِة ِببعٍري له رغاٌء ،أو بقرٍة هلا خو                  { - ٣٣٧
فَوالـذي  : إي والذي نفسي ِبيدِه ، قالَ       : يارسولَ اِهللا إنَّ ذلك كَذلك ؟ قالَ        : ثُــؤاج ، قال    

 بعثك ِباحلق الَ أعمــلُ
 عن عبادة) طك(}  لَك على شىٍء أبداً 

 ٤/١٥٨ وهق ٧/٢١٣ وكر ٦/١١٥واإلحتاف ) ٦٤٤(شفع 
 صحيح

الَ أجده ، ِاعفـين     : يا سعد أنْ تجيَء يوم القيامِة ِببعٍري تحمله لَه رغاٌء ، قالَ             اتِق اَهللا     { - ٣٣٨
عن ابن عمر) بز(}  فأعفــاه 

 ٨٦ و٣/٨٥امع 
 صحيح

ِاتِق اَهللا يا عثمان بن مظعوٍن ، فإنَّ َألهلك عليك حقاً ، وإنَّ لَضيفك عليك حقـاً ،                    { - ٣٣٩
حقاً وإنَّ ِلنفسك ليكمنْ :  عصلِّ وو ، وأفطر معن عائشة)حم(}  ص 

 ٢/١٢٦وترغيب ) ١٢٨٧(وحب ) ٤٢٥٣(ود ) ٧٤٨( وت ٦/٢٦٨حم 
 حسن

ِاتِق احملارم تكن أعبد الناِس وارض مبا قَسم اُهللا لك تكن أغىن النـاِس وأحِسـن إىل                   { - ٣٤٠
 تحب ِلنفسك تكن مسلماً وال تكثِر الضـحك فـإنَّ كَثـرةَ             جارك تكن مؤمناً وأِحب للناِس ما     

 القَلب ميــــتحِك تعن أيب هريرة) حم ت هب(}  الض 
 )١٠٠(وصحيح اجلامع  )١١١٢٨ و١١١٢٧ و٩٥٤٣( والشعب ٣/٣٥٩ والترغيب ٢/٣١٠وحم ) ٢٣٠٥(ت 

 صحيح
 عن أيب قتادة) ع هق ض(وعبد بن محيد ) حم(}  لقرآِن أتقرؤونَ خلفي فَال تفعلوا إالَّ ِبأُم ا  { - ٣٤١
 )٢٧٦٥( وعب ١/٢١٥ ومعاين ٢/١١٠جممع 

 صحيح



 

 

٥٦ () 

} أتقرؤونَ خلفي وأنا أقرأُ فَال تفعلوا ذاكم ، ِليقرأ أحدكم ِبفاحتِة الكتاِب يف نفسِه ِسرا                 { ٣٤٢
 عن أيب قالبة مرسال) عب(

 )٢٧٦٥(عب 
 صحيح مرسل

صالتكم خلف اإلماِم واإلمام يقرأُ ؟ فَال تفعلوا وليقـرأْ أحـدكم ِبفاحتـة              أتقرؤونَ يف     { ٣٤٣
 عن أنس) حب(} الكتاِب يف نفسِه

 ١/٣٤٠ وقط ٢/١٦٦ وهق٥/٨١ وحم ٢/١٨ ونصب ٢/١١٠وجممع ) ٤٥٨(حب 
 صحيح

 عن عمرو بن الشريد عن أبيه) د ك هق (} أتقعد ِقعدةَ املغضوِب عليهم ؟   { ٣٤٤
 )٥٦٧٤( واإلحسان ٤/٢٦٩ وك ٣/٢٣٦ وهق ٤/٣٨٨وحم ) ٤٨٢٨(د 

 صحيح
 وسببه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر به وهو متكىء على إلية يده خلف ظهره فقاله له

 عن أيب أُمامة ) طب(}  اتقوا البولَ فإنه أولُ ما يحاسب ِبِه العبد يف القِرب   { - ٣٤٥
 ١/١٤٢يب  وترغ١/٢٠٩ وجممع ٨/١٥٧طب 

 حسن لغريه
اتقوا احلديثَ عين إالَّ ما علمتم فَمن كَذب على متعمداً فَليتبوأ مقعده ِمـن النـاِر ،                 { - ٣٤٦

 عن ابن عباس) حم ت(}  ومن قَالَ يف القرآِن ِبرأيِه فَليتبوأ مقعده ِمن الناِر 
  ٢/٦ وجامع األصول ١/٣٦وعدي ) ٢٩٥١( وت ٣٢٣ و١/٢٩٣حم 

 لني
 عن ابن عمر) حم طب هب(}  اتقوا الظلم فإنَّ الظلم ظُلمات يوم القيامِة   { - ٣٤٧

 ٥/٢٣٥وجممـع   ) ٣٨٣( وخـد    ٥/١٠٠ وفتح   ١٤/٣٥٧ وسنة   ١٠/١٣٤ و ٦/٩٣ وهق   ١/١١ وك ٢/٩٢حم
 )١٠١(وصحيح اجلامع ) ١٨٢٩(وخمتصرم 

 صحيح
٣٤٨ - }       ومي ظُلمات فإنَّ الظلم قوا الظلمكَانَ          ات نم أهلك حفإنَّ الش حاتقوا الشالقيامِة ، و 

 حارمهماستحلوا مو فكوا ِدماَءهملى أنْ سع محلهمو عن جابر) حم خد م(}  قَبلكم 
 )١٠٢(وصحيح اجلامع ) ٨٥٨(وصحيحة ) ٣٨٣(وخد ) ١٨٢٩(وخمتصرم ) ٢٥٧٨(م 

 عن أيب هريرة) حب(}  ريِق الناِس وأفنيتهمِ اتقوا الالِعنني الذي يتخلى يف طَ  { - ٣٤٩
 ١/٣٨٣وسنة ) ١٤١٥(اإلحسان 

 صحيح
 عن أيب موسى ) طب(}  اتقوا اَهللا فإنَّ أخونكم عندنا من طَلب العملَ   { - ٣٥٠
 )١٠٣( وصحيح اجلامع ٧/١٨٤ و٢/٨٢ وتخ ٤١١ و٤/٣٩٣وحم ) ٢٩٣٠( ود ١٢/٢٧٤الفتح 



 

 

٥٧ () 

 صحيح
 رة وغريها بغري حقأى احلريص على اإلما

) حب(وابن خزمية ) حم(}  اتقوا اَهللا يف البهائِم املُعجمِة فَاركبوها صاحلةً وكُلُوها صاحلةً     { - ٣٥١
 عن سهل بن احلنظلية

 وصحيح اجلـامع   ٣/٢٠٩وترغيب  ) ٢٥٤٥( وخزمية   ٤/١٨١وحم  ) ٢٥٤٨(ود  ) ٢٣(وصحيحة  ) ٨٤٤(حب  
)١٠٤( 

 صحيح
 فهم وال تنطقأي اليت ال ت: املعجمة 
٣٥٢ - }                    لكتقوا اَهللا فيما مقوا اَهللا يف الصالِة ، اتقوا اَهللا يف الصالِة اتقوا اَهللا يف الصالِة ، اتات

هــ  }  أميانكم اتقوا اَهللا فيما ملكت أميانكم ، اتقوا اَهللا يف الضعيفِني املرأِة األرملِة والصيب اليتيِم                
 عن أنس 
 )٨٦٨( وبنحوه صحيحة ٣/١٦٤ وطربي ٦/٣٢٣ و٥/٣٥٢واإلحتاف ) ١١٠٥٣(الشعب 

 حسن لغريه
٣٥٣ - }   أميانكم ما ملكتقوا اَهللا يف الصالِة وعن أم سلمة) خط(}  ات 

 )١٠٥(وصحيح اجلامع ) ٨٦٨( وصحيحة ٦/٣٢٣ و٥/٣٥٢واإلحتاف ) ١١٠٥٣(الشعب 
 صحيح

 عن ابن عمر) ابن عساكر(}  ملوِك واملرأِة اتقوا اَهللا يف الضعيفِني املَ  {- ٣٥٤
 )٩١٥٠ و ٩١٤٩(وبنحوه ن ) ١١٠٥٣( والشعب٣/١٦٤ وطربي ٥/٣٥٢اإلحتاف 

 صحيح لغريه
 عن جابر )ن(}  اتقوا اَهللا يف النساِء   { - ٣٥٥
:  مطوالً وفيه ٤٩٥ و٧/٣٠٤ و٥/٨ وهق ٥/٧٣وحم  ) ٣٠٧٤(وهـ  ) ١٩٠٥(ود  ) ١١٦٣( وت   ١٤٧م حج   
أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا ، وإن لكم عليهن ان اليوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ،                 فإنكم  

 فإن فعلن فاضربوهن ضربا غري مربح ، وهلن عليكم رزقهن وكسون باملعروف
بـن  عن سـهل    ) حب(}  اتقوا اَهللا يف هذِه البهائِم ، كُلوها ِسماناً واركبوها ِصحاحاَ             { - ٣٥٦
 احلنظلية

 ) ٢٣(وصحيحة ) ٨٤٤(حب 
 صحيح

٣٥٧ - }   أميانكم لكتقوا اَهللا فيما معن علي) خد(}  ات 
 وترغيـب   ١٢٤ود األدب ب    ) ٢٦٩٨(وهــ   ) ١٥٨(وخـد   ) ١٢٢٠( وحـب    ٨/١١ وهـق    ١/٧٨حم  

 )١٠٦(وصحيح اجلامع ٣/٢١٥
 صحيح



 

 

٥٨ () 

 امتعن عدي بن ح) طك(}  اتقوا اهللا واْمسعوا وأطيعوا   { - ٣٥٨
 ٨/٢٢٤ وسعد ٥/٢٢١ وجممع ١٧/١٠١ وطب ٦/٤٠٢ و٥/٣٨١ و٤/٧٠حم 

 صحيح
) ع ك (}  اتقوا اَهللا وأصلحوا ذَات بيِنكم فإنَّ اَهللا تعاىل يصلح بني املُؤمنني يوم القيامِة                { - ٣٥٩

 عن أنس
 ١٠/٤٨٠ و٦/٢٦٧ واإلحتاف ٣/٥٥١ وكثري ٣/٣١٠ وترغيب ٧/٢٣١ ومتهيد ٤/٨٦ ومعاين ٤/٥٧٦ك 

 حسن لغريه
٣٦٠ - }   وكمربحبونَ أنْ يكَما ت أَوالِدكم نياعدلوا بقوا اَهللا وعن النعمان بن بشري) طب(}  ات 

 ١١/٦١٧ وجامع اإلصول ٣/٧٢ وتلخيص ٦/١٧٦هق 
 حسن لغريه

٣٦١ - }   اعدلوا يف أوالِدكمقوا اَهللا وعن النعمان بن بشري) ق(}  ات 
 ٥/٢١١ وفتح ٣/٢٠٦وخ ) ١٠٧( وصحيح اجلامع ٨/٢٩٦ وسنة ١٣م اهلبات 

٣٦٢ - }          ،  نكمع خربفَت أعماِلكم عنو نكمسؤولةٌ عا مفعلونَ فيها ، فإا تظروا مقوا اَهللا وانات
اخلرائطـي يف   }  واذكروا أنَّ ساكنها من الَ يأكلُ الدم ، والَ يأكلُ الربا ، والَ يمشـي ِبالنميمـة                  

 مساوىء األخالق عن ابن عمر ان رسول اهللا مر بقوم قعود بفناء الكعبة قال فذكره
 )٢٢٠(املساوىء 

 حسن
٣٦٣ - }    ِصلُوا أرحامكمقوا اَهللا وعن ابن مسعود) ابن عساكر(}  ات 

 )١٠٨( وصحيح اجلامع ٤/١٥٢وطربي ) ٨٦٩(الصحيحة 
 حسن

عبـد بـن   (}  األرحام فإنه أبقى لَكم يف الدنيا وخري لَكم يف اآلخرِة        اتقوا اَهللا وِصلوا      { - ٣٦٤
 عن قتادة مرسال) محيد وابن جرير يف تفسرييهما 

 ٤/١٥٢طربي 
 صحيح مرسل

٣٦٥ - }               ـكمطَيبةً ِبها أنفس كاةَ أموالكموا زوأد هركموموا شصو مسكملُّوا خصقوا اَهللا وات
 عن أيب أمامة) ت حب ك(}  ِركم تدخلوا جنةَ ربكم وأطيعوا ذا أم

 )١٠٩( وصحيح اجلامع ٤/١٨٧ واإلحتاف ٢/٣٢٧ ونصب ١/٢٣ وسنة ٥/٢٥١حم 
 صحيح

٣٦٦ - }   يف ظلِّهم تخلَّى يف طَريِق الناِس أوقوا الالِعنِني الذي يعن أيب هريرة) حم م د(}  ات 
 ١٣٤ و ١/١٣٣وترغيـب   ) ٣٢٨( وهــ    ١/١٦٧ وك   ١/٢٩٩وحـم   ) ٢٦(ود) ١٠٦(وخمتصرم  ) ٢٦٩(م  

 )١١٠(وصحيح اجلامع 



 

 

٥٩ () 

٣٦٧ - }   تقَى األسدكَما ي قوا املَجذُومعن أيب هريرة) تخ(}  ات 
 )١١١( وصحيح اجلامع ٢/٤٢٤ وصحيحة ٦/٢٣٥٥ وعدي ١/١٥٥ وتخ ٢/٣٠٦ وخط ٧/٢١٨هق 

 صحيح
احليطة واحلذر واألخذ باألسباب ، مع اإلعتقاد التام أن         وهناك حديث يعارضه ظاهرا واجلمع بينهما ممكن وهو هنا          

 ١٣٨ و١/١٣٧األمر بيد اهللا وحده راجع الفيض 
اتقوا املَظاملَ ما استطعتم فإنَّ الرجلَ يجيُء يوم القيامِة ِبحسناتِه يرى أـا سـتنجيِه                 { - ٣٦٨

زالُ ِعندفَماي 
 فَيقالُ احموا ِمن حسناتِه فَما يبقى له حسنةٌ ، ومثلُ ذَلك كَمثِل              ذلك يقولُ إنَّ ِلفُالٍن ِقبلك مظلمةً     

سفٍر نزلوا ِبفالٍة ِمن األرِض لَيس معهم حطب فَتفرق القَوم فاحتطبوا ِللناِر وأنضجوا ما أرادوا ،                
 الذُّنوب اخلرائطي يف مساوىء األخالق عن ابن مسعود}  فَكذلك 

 ١٠/٤٧٧واإلحتاف ) ٦٤٢(املساوىء 
 حسن لغريه

عـن  ) د هـ ك هق   (}  الِبزار يف املوارِد وقارعِة الطريِق والظلِّ       : اتقوا املالعن الثالثَ      { - ٣٦٩
 معاذ

 )١١٢( وصحيح اجلامع ١/١٠٥وتلخيص ) ٣٢٨(وهـ ١/١٦٧وك ١/٢٩٩وحم ) ٢٦(د 
 صحيح

دكم يف ظلِّ يستظلُّ فيِه أو يف طَريٍق أو يف نقِع ماٍء            أنْ يقعد أح  : اتقوا املالِعن الثالثَ      { - ٣٧٠
 عن ابن عباس) حم(}  
 )١١٣( وصحيح اجلامع ١/٢٠٤ وجممع ١/١٣٤ وترغيب ١/٢٩٩حم 

 صحيح
والضياء عن  ) طس(عن عائشة   ) حم(عن عدي بن حامت     ) ق ن (}  اتقوا الناِر ولو ِبشق تمرٍة        { - ٣٧١
 عن ابن عباس وعن أيب أمامة) طب(مان بن بشري وعن أيب هريرة عن النع) البزار(أنس 

ــاة ٩/١٨١ و١٤٤ و١٤٠ و٨/٨ و٤/٢٤ و٢/١٢٦خ ــع ٦٨ وم الزكـ  ٥/٧٥ ون١٠٦ و٣/١٠٥ وجممـ
  ٢٥٨ و٤/٢٥٦وحـــــم 

 )١١٤( وصحيح اجلامع ٦/١٣٧ و٣٧٩ و٣٧٧ و٢٥٩و
 متواتر

 عن عدي) حم ق(}  وا فَبكلمٍة طَيبٍة اتقوا الناِر ولو ِبشق تمرٍة فإنْ لَم تجد  { - ٣٧٢
 )١١٥( وصحيح اجلامع ٥/٧٥ ون٦/١٣٧ و٣٧٩و٣٧٧ و٢٥٩ و٢٥٨ و٤/٢٥٦ وحم ٦٨ وم الزكاة ٨/١٤خ

}  اتقوا النار ولو ِبشق تمرٍة فإا تقيم املُعوج وتقع ِمن اجلائِع ما تقع ِمـن الشـبعاِن                    {- ٣٧٣
 عن أيب بكر) البزار(



 

 

٦٠ () 

 ١/١٠٥ وتخ ٩١ و ٩٠ و ٨٩ و ٨٤ و ١٧/٨٢ و ١٢/١١٤ وطب   ٢/١٢٦ وبنحوه خ  ٣/١٠٥ وامع   ٢/١٢٥قط  
 ٤/١٦٥واإلحتاف ) ٢٤٢٨(وخزمية 

 حسن لغريه
 عن عائشة) حم(}  اتقوا النار ولو ِبشق تمرٍة فإا تسد ِمن اجلائِع مسدها ِمن الشبعاِن   { - ٣٧٤

 ١٠٦ و٣/١٠٥ وامع ٦/١٣٧حم
 حسن

٣٧٥ - }    فَليستتر خلهد فَمن اماحلم قالُ لهيتاً يقوا بعن ابن عباس) طب ك هب(}  ات 
 )١١٦(وصحيح اجلامع ) ٧٧٦٥( والشعب ١/١٤٤ وترغيب ١١/٢٧وطب ) ١١١٧( وعب ٤/٢٨٨ك

 صحيح
عن أيب سـعيد    ) حم(}  اتقوا ِخداج الصالِة إذا ركع اإلمام فَاركعوا وإذا رفع فَارفعوا             { - ٣٧٦

 عن أيب هريرة) طس(
 ٢/٧٧ وجممع ٣/٤٣حم

 حسن لغريه
 عن قيس بن أيب حازم مرسال) ش(}  اتقوا دعواِت سعٍد   { - ٣٧٧

 )١٣١٣(وفضائل ) ٤٠١٧( ومطالب ١٢/٨٨ش
 صحيح مرسل

 َألنصرنِك ولو   وعزيت وجاليل : اتقوا دعوةَ املظلوِم فإا تحملُ على الغماِم يقولُ اُهللا            { - ٣٧٨
 والضياء عن خزمية بن ثابت ) طب(}  بعِد ِحٍني 

 وترغيـب  ١٠/١٥٢وجممـع  ) ٣٦٦٨ و ٢٦٤٦ و ١٩٧٠(وت  ) ٧٦٧( وصحيحة   ١/١٨٦وتخ) ٢٤٠٩(حب  
 )١١٧( وصحيح اجلامع  ٣/١٨٨

 صحيح
 عمرعن ابن ) ك(}  اتقوا دعوة املظلوِم فإا تصعد إىل السماْء كَأا شرارةٌ   { - ٣٧٩

 )١١٨( وصحيح اجلامع ١/٢٩ك
 صحيح

٣٨٠ - }             ا ِحجابهوند لَيس عوةَ املظلوِم وإنْ كَانَ كَافراً فإنهقوا دوالضياء عـن   ) حم ع (}  ات
 أنس 
 )١١٩( وصحيح اجلامع ٣/١٥٣حم 

 حسن
احلكيم ومسويه  ( أيب سعيد    عن) تخ ت (}  اتقوا ِفراسةَ املؤمِن فإنه ينظر ِبنوِر اِهللا عز وجلَّ            { - ٣٨١

 عن ابن عمر) ابن جرير(عن أيب أمامة ) طب عد



 

 

٦١ () 

 ٤/٤٦١ و ١/٤٧٩ وكـثري    ٤/٣١ وبغوي   ٨/١٢١ وطب   ٦/١١٨ و ٤/٩٤ وحلية   ١/١٨٩وحنيفة  ) ٣١٢٧(ت
 ٧/٢٥٩ و٦/٥٤٤ واإلحتاف ١٢/٣٨٨وفتح 

 حسن لغريه
 عن جابر) حم(}  اتقوا فَورةَ الِعشاِء   { - ٣٨٢

  ٨/١١١ وجممع ٣/٣٦٠حم
 صحيح

 عن جابر) مسويه عد(}  اتقوا محاش النساِء   { - ٣٨٣
 ٥/١٨٥ وعدي ٣/٤٥معاين 

 حسن لغريه
 األدبار: احملاش 
قُولوا اللـهم إنـا     : كَيف نتقيِه ؟ قالَ     : اتقوا هذا فإنه أخفى ِمن دبيِب النمِل ، قيلَ            { - ٣٨٤

 عن أيب موسى) حم ، طكس(}  مه ، ونستغفرك ِلما الَ نعلمه نعوذُ ِبك أنْ نشرك ِبك شيئاً نعل
 ٤/٣٤٤ وكثري ٤/٤٠٣حم

 صحيح
ابن أيب  }  اتقوا هذِه الكعبتِني املَوسومتِني اللذيِن يزجراِن زجراً فإما ِمن ميسِر العجِم              { - ٣٨٥

 عن ابن مسعود) هق(الدنيا يف ذم املالهي 
 ٦/١٩١ وش١٠/٤١٥هق 

 صحيح
 عين النردي

٣٨٦ - }   عين احملاريبي قوا هذِه املذابحعن ابن عمرو) طب هق(}  ات 
 )١٢٠( وصحيح اجلامع ٨/٦٠ وجممع ٢/٤٩هق 

 صحيح
  ١٤٥ و١/١٤٤ان احملاريب هي صدور االس انظر تفصيل معناه يف الفيض : ذكر ابن اإلثري 

 واعملي عملَ أهِلك وإذا أخـذِت مضـجعِك         اتقي اَهللا يا فَاطمةُ وأدي فَريضةَ ربكِ        {- ٣٨٧
}  فَسبحي ثَالثاً وثالثني وامحدي ثَالثاً وثَالثني وكربي أربعاً وثالثني فَتلك ِمائةٌ فَهي خري ِمن خادٍم                

 عن علي) د(
 ٦/٥٠٢ و٤/٢٥٤وجامع األصول ) ٢٣٥( والدعاطب ١/٤١١وترغيب ) ٢٩٨٨(د

 حسن لغريه
}  ام من هو خري ِمنك إنَّ أبا بكٍر خري من طَلعت عليِه الشـمس وغربـت                 أمتشي أم   { - ٣٨٨

 عن أيب) كر(
 رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجالً ميشي أمام أيب بكر قال فذكره:  الدرداء قال 



 

 

٦٢ () 

 ٣/٣٢٥وحلية ) ٦٦٢ و١٣٧ و١٣٥(الفضائل 
 حسن لغريه

والذي نفسي ِبيدِه إين َألراكم ِمن وراِء ظَهري إذا ركعتم          أِتموا الركوع والسجود فَ     { - ٣٨٩
 عن أنس) حم ق ن(}  وإذا سجدمتْ 

 ٢٧٤ و ٢٦٩ و ٢٣٤ و ١٧٨ و ١٧٠ و ١٣٠ و ٣/١١٥ وحـم    ٨/١٦٤ و خ    ١١٧ و ٢/٨٩ وهق   ١١١م الصالة   
 )١٢١( وصحيح اجلامع ٢٧٩و

حم (}   ِمن نقٍص فَليكن ِمن الصف املُؤخِر        أِتموا الصف املُقدم ثُم الذي يليِه فَما كَانَ         { - ٣٩٠
 وابن خزمية والضياء عن أنس) د ن حب

 )١٢٢(وصحيح اجلامع ) ١٥٤٦( وخزمية ٣/٣٧٣ وسنة ٣/١٠٣ وهق ٢٢٥ و٣/١٣٢وحم ) ٦٧( ود٢/٩٣ن
 صحيح

 األول:  املقــدم  
 عن أنس ) م(}  أِتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظَهري   { - ٣٩١

 )١٢٣( وصحيح اجلامع ١٢٥لصالة م ا
عن خالد بن الوليد ويزيد بـن أيب سـفيان   ) هـ(}  أِتموا الوضوَء ويلٌ ِلألعقاِب ِمن الناِر       { - ٣٩٢

 وشرحبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص
 )١٢٤(وصحيح اجلامع ) ٨٧٢(وصحيحة ) ٤٥٥ - ٤٥٠(هـ 

 صحيح
بادِه آتاه اُهللا ماالً فقالَ لَه ماذا عملت يف الدنيا فقالَ مـا             أَتى اُهللا عز وجلَّ ِبعبٍد ِمن عِ        { - ٣٩٣

عملت ِمن شىٍء يارب إال أنك آتيتين ماالً فَكنت أُبايع الناس ، وكانَ ِمن خلقي أنْ أُيسر علـى                   
عـن حذيفـة    ) ك(}  ن عبدي   أنا أحق ِبذلك ِمنك تجاوزوا ع     : املُوسِر وأنِظر املُعسر قالَ اُهللا تعاىل       
 وعقبة ابن عامر وأيب مسعود األنصاري

 )١٢٥( وصحيح اجلامع ٧/٣١٨ون ) ١٥٦٠(وم ) ٣٤٥١( وبنحوه خ ٢/٧٢ وحنف ٢/٤٣الترغيب 
 صحيح

٣٩٤ - }   رامح عن خزمية بن ثابت) ن(}  إتيانُ النساِء يف أدبارهن 
 )١٢٦(امع وصحيح اجل) ٨٧٣( وصحيحة ٥/٣٧٥واإلحتاف ) ٨٩٩٥(ن 

 صحيح
) حـل (}  حسبنا اُهللا ونعم الوكيلُ     : أُيتَ بإبراهيم يوم الناِر إىل الناِر فَلما أبصرها قالَ            { - ٣٩٥

 عن أنس
  مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس٦/٤٨ وخ ١/١٩وحلية ) ١٠٨١(الشعب 

 صحيح موقوف
 ومثله اليقال بالرأي



 

 

٦٣ () 

 وجربيلُ فَسار ِبنا فَكانَ إذا أتى على جبٍل ارتفعت ِرجـاله            أُتيت ِبالبراِق فَركبت أنا     { - ٣٩٦
وإذا هبطَ ارتفعت يداه حىت صار إىل أرٍض غُمٍة منتنٍة ثُم أفضينا إىل أرٍض فَيحاَء طَيبٍة قُلـت يـا                    

لك أرض الناِر وهـذِه أرض      ِجربيلُ كُنا نسري يف أرٍض غُمٍة منتنٍة ثُم إىل أرٍض فَيحاَء طيبٍة فقالَ تِ             
            ا ِجربيلُ قالَ أخـوكي عكهذا م نصلي فقالَ مي هـو قَائمـٍل وجلـى رع اجلنــِة فَأتيــت

 ــلْ ُألمتــكقــالَ سدعا لــى ِبالربكــِة وو بفَرح حمدم 
ى من كَانَ صوته وتذمره أعلى ربِه ؟   اليسر ، قُلت من هذا ياجربيلُ ؟ قَالَ أخوك موسى ، قُلت عل            

قالَ نعم إنه يعرف ذلك منه وحدته ، ثُم سرنا فَرأينا مصابيح وضوءاً فَقلت ما هذا ياجربيلُ ؟ قَالَ                   
                 رحبفَدنونا ِمنها فَدعا ىل ِبالربكِة و ، عمأدنو ِمنها ؟ قَالَ ن قُلت ، إبراهيم جرةُ أبيكيب ،   هذه ش 

                شرتنو املسجد خلتد ا األنبياُء ثُم ُرِبطةَ ِباحللقِة اليت تابالد يِت املقدِس فَربطتضينا إىل بم ثُم
يل األنبياُء من سمى اُهللا يف ِكتابِه ومن لَم يسم فَصليت ِبهم إال هؤالْء النفر الثالثةَ إبراهيم وعيسى                  

 عن ابن مسعود) زار طب كالب(}  وموسى
 ) ١٧٩٨( والضعيفة ١/٣٨٦ وكر ١/٧٤ وجممع ٤/٦٠٦ك

 حسن
 ٨/٣٨٤والصواب انه ثقة راجع التهذيب ) ١١٩٥(فيه قنان بن عبد اهللا النهمي ضعفه األلباين يف الضعيفة 

ره عند منتهى   أُتيت ِبالرباِق وهو دابةٌ أبيض طَويلٌ فَوق احلماِر ودونَ البغِل يضع حاف             { - ٣٩٧
                 املسـجد خلـتد ربطُ ِبها األنبياُء ثُمِباحللقِة اليت ت املقدِس فَربطته يتب ىت أتيتح طَرفِه فَرِكبته
فَصليت فيِه ركعتِني ثُم خرجت فَجاءين ِجربيلُ ِبإناٍء ِمن خمٍر وإناٍء ِمن لٍَنب فَاخترت اللنب ، فَقـالَ     

فطرةَ ، ثُم عرج ِبنا إىل السماِء فَاستفتح ِجربيلُ فَقيلَ من أنت ؟ قَالَ ِجربيلُ ِقيلَ                ِجربيلُ اخترت ال  
محمد ، ِقيلَ وقَد بعثَ إليِه ؟ قَالَ قَد بعثَ إليِه ، فَفُتح لَنا فإذا أنا ِبآدم فَرحب                  : ومن معك ؟ قَالَ     

السماِء الثانيِة فَاستفتح ِجربيلُ فَقيلَ من أنت ؟ قَالَ ِجربيلُ ِقيلَ           ِبي ودعا يل ِبخٍري ، ثُم عرج ِبنا إىل          
ومن معك ؟ قَال محمد ، ِقيلَ وقد بعثَ إليِه ؟ ، قَالَ قَد بعثَ إليِه ، فَفتح لَنا فإذا أَنا ِبإبين اخلالِة                       

 ٍري ، ثُمِعيسى بِن مرمي وحيىي ِبِن زكريا فَرحبا ِبي ودعوا يل ِبخ
 عرج ِبنا إىل السماِء الثالثِة فَاستفتح ِجربيلُ فَقيلَ من أنت ؟ قَالَ ِجربيلُ ِقيلَ ومن معـك ؟ قَـالَ                    
                     ـطرش أُعطى قَد وإذا هو لنا فإذا أنا ِبيوسف عثَ إليِه فَفُتحب عثَ إليِه ؟ قالَ قدب ِقيلَ وقَد حمدم

ا يل ِبخٍري ثُم عرج بنا إىل السماِء الرابعِة فَاستفتح ِجربيلُ فَقيلَ من هـذا ؟                احلسِن فَرحب يب ودع   
قالَ ِجربيلُ ِقيلَ ومن معك ؟ قالَ محمد ، ِقيلَ وقَد بعثَ إليِه ؟ قالَ قَد بعثَ إليِه ، فَفُتح لَنا فـإذا                       

ثُم عرج ِبنا إىل السماِء    ) ورفعناه مكاناً علياً     : ( أنا ِبإدريس فَرحب يب ودعا يل ِبخٍري قالَ اُهللا تعاىل         
           ِقيـلَ وقَـد ، حمد؟ قالَ م عكم منهذا ؟ قَالَ ِجربيلُ ، ِقيلَ و نِجربيلُ فَقيلَ م اخلامسِة فَاستفتح



 

 

٦٤ () 

 ِبخٍري ، ثُم عرج ِبنا إىل بعثَ إليِه ؟ قالَ قَد بعثَ إليِه ، فَفُتح لَنا فإذا أنا ِبهارونَ فَرحب ِبي ودعا يل       
السماِء السادسِة فَاستفتح ِجربيلُ فَقيلَ من هذا ؟ قالَ ِجربيلُ ، ِقيلَ ومن معك ؟ قالَ محمد ، ِقيلَ                   
وقَد بعثَ إليِه ؟ قالَ قَد بعثَ إليِه فَفُتح لَنا فإذا أنا ِبموسى فَرحب ِبي ودعا يل ِبخٍري ، ثُم عرج ِبنا                      
                    ، حمـد؟ قَالَ م عكم نهذا ؟ قالَ ِجربيلُ ، ِقيلَ وم نِجربيلُ فَقيلَ م إىل السماِء السابعِة فَاستفتح
ِقيلَ وقد بعثَ إليِه ؟ قَالَ قَد بعثَ إليِه ، فَفُتح لَنا فإذا بإبراهيم مسنداً ظَهره إىل البيِت املعموِر وإذا        

نَ ألف ملٍك الَ يعودونَ إليِه ، ثُم ذَهب ِبي إىل ِسدرِة املُنتهى وإذا ورقها               هو يدخله كُلَّ يوٍم سبعو    
كَآذاِن الفيلِة وإذا ثَمرها كَالقالِل فَلما غَشيها ِمن أمِر اِهللا ما غَِشى تغريت فَما أحد ِمن خلـِق اِهللا                   

وحى فَفرض على خمسني صالةً يف كُلَّ يوٍم وليلٍة         يستطيع أنْ ينعتها ِمن حسِنها فَأوحى اُهللا إىلَّ ما أ         
ارجع إىل ربك   : ، فَرتلت إىل موسى فَقالَ ما فَرض ربك على أُمتك ؟ قُلت خمسني صالةً ، قالَ                 

               فَرجعـت ُمخـربين إسرائيلَ وب لوتب ي قَدفإن ذلك طيقالَ ت فإنَّ أُمتك التخفيف يب   فَسلهإىل ر 
فَقلت يا رب خفِّف عن أُميت ، فَحطَّ عين خمساً فَرجعت إىل موسى فَقلت حطَّ عين خمساً ، قالَ                   

التخفيـف فَسله بكإىل ر فَارجع طيقونَ ذَلكالَ ي إنَّ أُمتك 
مس صلواٍت كَلُّ يوٍم وليلٍة ِلكـِل  يا محمد إن خ: فَلم أزلْ أرجع بني ريب وبني موسى حىت قالَ         

 صـــــالٍة 
                  لـه ملها كُتبتسنةً فإنْ عح له عملها كُتبتي ِبحسنٍة فَلم مه نالةً ، وممسونَ صخ فَذلك شرع

لـت حـىت    عشراً ، ومن هم ِبسيئٍة فَلم يعملها لَم تكتب شيئاً فإنْ عملها كُتبت سيئةً واحدةً فَرت               
انتهيت إىل موسى فأخربته فَقالَ ارجع إىل ربك فَسله التخفيف ، فَقلت قَد رجعت إىل ريب حـىت                  

 ِمنه عن أنس) حم م(}  استحييت 
 )١٢٦(وصحيح اجلامع ) ٨٧٤( وصحيحة ٥/٣٩٢ و٣/١٤٨ وحم ٢٥٩ وم اإلميان ١٣/٣٤٣سنة 

أبيض طَويلٌ يضع حافره ِعند منتهى طَرفِه فَلم نزايلْ ظَهره أنا           أُتيت ِبالرباِق وهو دابةٌ       { - ٣٩٨
               الناراجلنةَ و رأيتالسماِء و يل أبواب املقدِس فَفُتحت يتب ىت أتيتجربيلُ ححم ع حب ك   (}  و (

 والضياء عن حذيفة 
 )١٢٨(وصحيح اجلامع ) ٨٧٤( وصحيحة ٢/٣٨٢ ونبوة ٥/٣٩٢ وحم١٣/٣٤٣سنة 

 حيحص
٣٩٩ - }                    فَكشـفت ، ـكرير يف املناِم ثَالثَ لَياٍل ، فَقيلَ هذِه امرأتح ِبِك يف ِخرقٍة ِمن أُتيت

 عن عائشة) ابن سعد(}  الثَّوب فإذا أنِت فَأقولُ إنْ يكن هذا ِمن عند اِهللا يمضِه 
 ٥١ و٨/٥٠سعد 

 صحيح



 

 

٦٥ () 

ق جاءِني ِبِه ِجربيلُ عليِه السالم ، عليِه قَطيفةٌ ِمـن           أُتيت ِبمقاليِد الدنيا على فَرٍس أبل       { - ٤٠٠
 والضياء عن جابر) حم حب(}  سنـــدٍس

 ٤/١٩٧ وترغيب ٩/٢٠ وجممع ٣/٣٢٧وحم) ٦٣٦٤(اإلحسان 
 صحيح

٤٠١ - }         مِشـفاههو مألسـنته قطـعِبي فإذا ِفيها ِرجالٌ ت ماءِِ الدنيا لَيلةَ أُسرىعلى س أَتيت
 عن أنس) هب(}  يض ِمن ناٍر ، قُلت ياجربيلُ من هؤالِء ؟ قَالَ خطباُء أُمتك ِبمقار

 )٤٩٦٧ و٤٩٦٦ و١٧٧٣(الشعب 
 صحيح لغريه

أُتيت فيما يرى النائم ِبمفاتيِح الدنيا ثُم ذُهب بنبيكم إىل خِري مـذهٍب وتـركتم يف                  { - ٤٠٢
صفره وأبيضه األصلُ واحد العسلُ والسمن والدقيق ، ولكنكم         الدنيا تأكلونَ اخلَبيص ، أمحره وأ     

 ابن سعد عن سامل بن أيب اجلعد مرسال}  اتبعتم الشهواِت 
 ٢/١٤٩سعد 

 صحيح مرسل
٤٠٣ - }                اٍر ، قُلتن ِمن ِبمقاريض مِشفاهه قرضلى ِرجاٍل تيب ع لَيلةَ أُسرى هؤالِء  : أَتيت نم

هـؤالْء خطباُء أُمتك الذين يأمرونَ الناس ِبالرب وينسونَ أنفسهم وهـم يتلـونَ          : قالَ  يا جربيلُ؟   
 عن أنس) ع ، بز، طس(}  الكتاب أفال يعقلونَ 

  ٣/٢٣٥ وترغيب ٧/٢٧٦امع 
 صحيح

٤٠٤ - }             رى ِمنت كَالبيوِت ِفيها احليات ملى قَوٍم ِبطويب ع لَيلةَ أُسرى أَتيت    ، مطوارِج بخ 
 فَقلت 

 عن أيب هريرة) هـ(}  من هؤالِء ياجربيلُ قالَ هؤالِء أكلةُ الربا 
 وفيه راو جمهول) ٢٢٧٣(هـ 

 ضعيف
٤٠٥ - }                 ، فتو ناٍر كُلما قُرضت ِمن ِبمقاريض مِشفاهه قرضلى قَوٍم تيب ع لَيلةَ أُسرى أَتيت

 ؟ قالَ خطباُء أُمتك الذين يقولونَ ما الَ يفعلونَ ويقرؤونَ ِكتاب اِهللا وال              فَقلت ياجربيلُ من هؤالءِ   
 عن أنس ) هب(}  يعملون بِه 

 )١٢٩(وصحيح اجلامع ) ٤٩٦٦ و١٧٧٣( والشعب ٣/٢٣٥الترغيب 
 صحيح

 ِبماِء زمزم ثُـم     أُتيت لَيلةَ أُسرى يب فَانطلق يب إىل زمزم فَشرح عن صدري ثُم غُسلَ              { - ٤٠٦
 عن أنس) م(}  أُنزلــت 



 

 

٦٦ () 

  )١٣٠(وصحيح اجلامع ) ١٦٢( وم ١١/٣٠٣و) ٨٨٦٧(و) ٨٨٦٦(جامع اإلصول 
حم (عن عثمان   ) ت(عن أنس   ) خ د ت  (}  أُثْبت أُحد فَإمنا عليك نيب وصديق وشهيداِن          { - ٤٠٧

 عن سهل بن سعد) حب
 )١٣١(وصحيح اجلامع ) ٢٠٤٠١(وعب  ٢/٣٣١ وحم٤٢ و٧/٢٢ وفتح ٥/١١خ

 عمر وعثمان: أبوبكر الشهيدان : حممد صلى اهللا عليه وسلم الصديق : النيب 
٤٠٨ - }            هيدأو ش ِصديق أو يبن ليكِحراُء فَإمنا ع ـ   (}  أُثبت ) حم(عن سعيد بن زيد ) حم د ت ه

 عن ابن عباس) طب(عن أنس وعن بريدة 
 ) ١٣٢( وصحيح اجلامع ١٢/١٤وش) ٦٩٩٦ و٦٩١٦( واإلحسان ٩/٥٥ وجممع ٥/٣٤٦ و١/١٨٩موح) ١٣٤(وهـ ) ٣٧٥٧(ت 

 صحيح

٤٠٩ - }               هيدأو ش أو ِصديق إال نىب ليكع لَيس ِحراُء ، فإنه تكان : عن بريدة قال    ) حم(}  أُثْب
 جالسا على حراء ومعه أبوبكر وعمر وعثمان فذكره

 ٥/٣٤٦ وحم ٩/٥٥وامع ) ٤٦٤٨(د
 صحيح

٤١٠ - }                    ِبها أجـر له طوةً إىل الصالِة إال كُتبخطو خبٍد يع ما ِمنها ، وأوتاد وا فَإنكمتاثْب  {
أردنا بين سلمة أن نتحول من منازلنا فقال رسول اهللا          : عن عبدالرمحن بن جابر بن عبد اهللا عن أبيه قال           ) ط ض (

 صلى اهللا عليه وسلم فذكره
 ٢/٣٠امع 

 يحصح
 عن أنس) طس هب(}  أثِْردوا ولو ِباملاِء   { - ٤١١
 )٥٩٢٣( والشعب ٥/٢٦٦ واإلحتاف ٥/١٩امع 

 حسن لغريه
أَثقلُ الصالِة على املُنافقني صالةُ العشاِء وصالةُ الفجِر، ولو يعلمونَ ما ِفيهما ألتومها               {  - ٤١٢

لــــوو 

الصالِة فَتقام،  ثُم آمر رجالً فَيصلى ِبالناِس،  ثُم أنطلق معي ِبرجاٍل             حبواً ، ولقد هممت أنْ آمر بِ      
حـم  (} معهم حزم ِمن حطٍب، إىل قَوٍم الَ يشهدونَ الصــالةَ، فأُحرق عليـهم بيوتهم ِبالنـاِر        

 عن أيب هريرة ) ق د هـ

 )٢١٧(وت ) ٥٤٩ و٥٤٨(ود ) ٦٥٧(وم ) ١٣٣( وصحيح اجلامع ٢/٢٤٢ وحم ٥/٥٠ وتخ ١/١٤٧خ
٤١٣ - }   احلسن ىٍء يف امليزاِن اخلُلقعن أيب الدرداء) حم(}  أثقلُ ش 

 )١٣٤(وصحيح اجلامع ) ٤٦٤( وخد ١٠/١٩٣ وهق ٣٨٣ واآلجري ٦/٤٥١حم
 صحيح



 

 

٦٧ () 

}  يَء  أثقلُ شىٍء يف ِميزاِن املؤمِن خلق حسن ، إنَّ اَهللا يبغض الفاحش املتفحش البـذ                { - ٤١٤
 عن أيب الدرداء) هق(

 )١٣٥( وصحيح اجلامع ١٠/١٩٣وهق ) ٤٦٤(خد 
 صحيح

أَمثَ املُستباِن ما قاالَ على البادىِء ِمنهما ماملْ يعتِد املظلـوم ، واملسـتباِن شـيطاناِن                  { - ٤١٥
 عن عياض) حم ، بز ، طكس(}  يتكاذباِن ويتهاتراِن 

 ٨/٧٥ وجممع ٤/٢٦٦حم 
 صحيح

٤١٦ - }   اداهمع نداوةُ مع ضرهمقُريٍش الَ ت ماً ِمنقَي شرعن جابر) طك(}  ِاثنا ع 
 ٥/١٩١ وجممع ٢/٢٨٦طب

 صحيح
عن ) قط(عن أيب أمامة    ) حم طب عد  (عن أيب موسى    ) هـ عد (}  اثناِن فَما فَوقهما جماعةٌ       { - ٤١٧

 عمريابن عمرو ، ابن سعد والبغوي والباوردي عن احلكم بن 
 ومتهيـد   ١١/٤٦ و ٤٢٥ و ٨/٤١٥ وخـط    ٢/٤١٢ وش ٢/٤٥ وجممع   ١/٢٨١ وقط   ٣/٦٩وهق  ) ٩٧٢(هـ  

٦/٣١٧ 
 حسن لغريه

٤١٨ - }                  صـتامـرأةٌ عو ، رجعىت يواليِه حم ِمن قأَب بدؤسهما عما رالص جاوزاثناِن الَ ت
 رجعىت توجها حعن ابن عمر) ك(}  ز 

 )١٣٦(وصحيح اجلامع ) ٢٨٨( وصحيحة ٥٩ و٣/٢٩ وترغيب ٤/٣١٣ع  وجمم١/١٧٢ وطص ٤/١٧٣ك
 صحيح

 عن أيب بكرة) تخ طب(}  البغي ، وعقوق الوالديِن : اثناِن يعجلهما اُهللا يف الدنيا   { - ٤١٩
 )١٣٧( وصحيح اجلامع ١/١٦٦ وتخ١٠/٣٥هق

 صحيح
٤٢٠ - }       آدم كرههما ابناثناِن ي :  املوتو املوت كرهِقلةَ املـاِل          ي كرهالفتنِة ، وي ِمن له ريخ 

 عن حممود بن لبيد) ص حم(}  وِقلةُ املاِل أقلُ للحساِب 
 )١٣٩( وصحيح اجلامع ٣٨٢ و١٠/٣٢٠ واإلحتاف ١٤/٢٦٧ وسنة ٤/١٥١ وترغيب ١٠/٢٥٧امع

 صحيح
يف ) اخلرائطـي (}   دخلَ اجلنـةَ     من حفظَ ما بني لَحييِه ورجليهِ     : اثنتاِن تدخالِن اجلنةَ      { - ٤٢١

 مكارم األخالق عن عائشة
 )١٤٠(وصحيح اجلامع ) ٥٤٠٦( وشعب ٤/٣٥٧وك) ٣٢٢٤( ومطالب ٦/٢٣٤طب

 صحيح



 

 

٦٨ () 

٤٢٢ - }     كُفر ما ِبهملى امليِت : اثنتاِن يف الناِس هالنياحةُ عيف األنساِب ، و حـم م (}  الطعن (
 عن أيب هريرة

 )١٣٨( وصحيح اجلامع ١/٢٦وعوانة  ٤/٦٣ وهق ١٢١م اإلميان 
٤٢٣ - }                 لـه عىد ثُم رابهش شربو ِبالربكِة فإنَّ الرجلَ إذا أُكلَ طَعامه وا لهادع أثيبوا أخاكم

 ِمنهم ثَوابه عن جابر) د هب(}  ِبالربكِة فَذاك 
 ١/٨٤وأصبهان ) ٩١١٠ و٤٦٠٥(والشعب ) ٣٨٥٣(د

 حسن
ك ِمنه على اثنتِني إما خري فَأحق ما شهدته ، وإما غَريه فَتنـهاه عنـه                أجب أخاك فَإن    { - ٤٢٤

 عن يعلى بن مرة) طب(}  وتأمره ِباخلِري
 ) ١٦٠٧( ومطالب ٤/٥٣امع 

 فيه ضعف
٤٢٥ - }        ِمـن كـتمنوالَ ي ينهنب تصادقنشرةَ امرأةً يف اجلاهليِة فَتعاقدنَ أنْ يإحدى ع اجتمع

زوجي لَحم جمٍل غَثٍّ على رأِس جبٍل وعٍر الَ سهلٌ فَريتقى           : خباِر أزواجهن شيئاً فَقالِت األوىل      أ
زوجي الَ أبثُ خربه ، إين أخاف أنْ الَ أَذره ، إنْ أذكر أذكر              : ، والَ سمني فَينتقى ، قالِت الثانيةُ        

: لعشنق ، إنْ أنطق أُطلَّق وإنْ أسكت أُعلق ، قالِت الرابعةُ            زوجي ا : عجره ِبجره ، قالِت الثالثةُ      
زوجي إنْ أَكلَ لف ، وإنْ شرب اشتف ، وإنْ اضطجع التف ، والَ يوجلُ الكف ِلـيعلم البـثَّ ،                     

مع كُال لَِك ، قالِت     زوجي عياياُء طَباقاُء ، كُل داٍء له داٌء شجِك أو فَلَِّك ، أو ج             : قالِت اخلامسةُ   
زوجي إنْ  : ُ   زوجي كَليِل ِتهامةَ ، الَ حر والَ قر ، والَ مخافةَ والَ سآمةَ ، قالِت السابعةَ               : السادسةُ  

زوجي الْمس مـس أرنـٍب ،       : دخلَ فِهد ، وإن خرج أِسد والَ يسألُ عما عهد ، قَالِت الثامنةُ              
زوجي رفيع العماِد طَويلُ النجاِد     : ، وأنا أغلبه والناس يغلب ، قالِت التاسعةُ         والريح ِريح زرنٍب    

زوجي مالك وما مالك ؟ مالك خري ِمن        :، عظيم الرماِد ، قَريب البيِت ِمن الناِد ، قالِت العاشرةُ            
           معناملبارِك ، إذا س املسارِح ، كَثريات إبلٌ قَليالت له ، ذَلك        ، والـكه نأ املزاهِر أيقن وتص 

زوجي أبو زرٍع وما أبو زرٍع ؟ أناس ِمن حلى أُذىنَّ ، ومـأل ِمـن شـحٍم                  : قالِت احلادية عشرةَ    
عضدي ، وبجحين فَبجحت إىلَّ نفسي وجدين يف أَهِل غُنيمٍة ِبشق ، فَجعلين يف أَهِل صهيٍل وأطيٍط         

 منقدائٍس ورٍع وما أم أيب                   وأُم أيب ز ، حفَأتقم وأشرب ، فَأتصبح وأرقد ، حأقولُ فَال أُقب فَعنده ، 
زرٍع ، عكومها رداح وبيتها فَساح ، ابن أيب زرٍع وما ابن أيب زرٍع ، مضجعةُ كَمسـلِّ شـطبٍة                    

 ، طَوع أبيها وطوع أُمها ، وملُء ِكسائها         وتشبعه ذراع اجلفرِة ، ِبنت أيب زرٍع وما ِبنت أيب زرعٍ          
وعطف ِردائها وزين أهلها وغيظُ جارا ، جاريةُ أيب زرٍع وما جاريةُ أيب زرٍع ، التنثُّ حـديثنا                  

 تنثيثاً ، والَ تنقِّثُّ ِمريتنا تنقيثاً ، والَ تمُأل بيتنا تعثيثاً ، 



 

 

٦٩ () 

    ، مخضت أبوزرٍع واألوطاب رجحـِت              خت لعبـاِن ِمـنعها ابناِن لَها كَالفهديِن ، يبامرأٍة م فَمر 
 خصرها ِبرمانتِني 

، فَطلَّقين ونكحها فَنكحت بعده رجالً سرياً ، ركب شرياً ، وأخذَ خطياً ، وأراح على نعماً ثَرياً ،                   
         ز وجاً ، فَقالَ كُلي أُمائحٍة زكُلِّ ر أعطاين ِمنىٍء أَعطانيِه         وكُلَّ ش معتج فَلو ، مِريي أَهلكرٍع و

           سلمرٍع ، فَقالَ النيب صلى اُهللا عليـِه وآنيِة أَيب ز إناٍء ِمن َأل أَصغرا ملَـِك   : (م ائشةُ كُنـتا عي
 أنا الَ أُطلقو رٍع طَلَّقرٍع إالَّ أنَّ أبا زز رٍع ُألمعن عائشة،) طب(} ) كَأيب ز 

وهو يؤيد رفع احلـديث  : يف الشمائل موقوفا ، إال قوله كنت لك كأيب زرٍع ألم زرٍع فرفعه قالوا ) خ ت(ورواه  
 .كله 

 وتـخ   ٢٥٧ و ٩/٢٥٦ وفتح   ١٨٠ و ٩/١٧١ وسنة   ٩٢ وم فضائل الصحابة     ٧/٣٥ وخ ٩/٢٤١ و ٤/٣١٨امع  
 )١٤١( وصحيح اجلامع ١/٢٢٥

هو املطبق عليه محقاً ، مجع : العنني ، الطباقاء  : الطويل ، العياياء    : نق  أرادت ظاهره وباطنه ، العش    :  عجره وجبره   
تريد أنه حالها مبا يتحرك يف أذنيها ،        : إا معه بني شج رأس وكسر عضٍو ومجع بينهما ، أناس            : تقول  : كاللك  
أي مكفية  :  أتصبح   تريد أا كانت يف أهل قلة فنقلها إىل أهل كثرة ،          : فرحين ففرحت ، دائس ومعنق      : جبحت  

السـعفة  : املسلول ، ماسل يف قشره ، الشطبة     : تشرب حىت تروى وترفع رأسها ، املسل        : فتنام الصباح ، أتقمح     
ال لك طعامنـا  : ال تنشره بني الناس ، تنفيثاً : هي اليت هلا أربعة أشهر من أوالد املعز ، تبثيثاً    : اخلضراء ، اجلفرة    

 ب فرساً يستشري يف سريه  ، أى جيدأى رك: بتفريقه ، شرياً 
اجتمع يف يومكم هذا عيداِن فَمن شاَء ِمنكم أجزأءه اجلمعةُ فَإنا مجمعونَ إن شاَء اُهللا                 { - ٤٢٦

 عن أيب هريرة ) خط(}  
 ٦/٢٤٤٨ و١٢١٨ و٣/١٠٥٠وعدي ) ١٠٧٢(ود) ١٣١١( وهـ ٣/١٣٥خط

 حسن
 عن جندب ) حل) (طب(}  تلفتم عليِه فإذا اختلفتم فَقوموا اجتمعوا على القرآِن ما ائ  { - ٤٢٧

 ٢/١٧٦ وطب ٣/١٠٩ وحلية ٤/٣١٣حم 
 صحيح

عـن  ) حم د هـ حـب ك     (}  اجتمعوا على طَعامكُم واذكروا اسم اِهللا يبارك لَكم ِفيِه            { - ٤٢٨
 وحشي بن حرب

 )١٤٢( وصحيح اجلامع ٣/١٣٣ والترغيب ٣/٥٠١وحم ) ٣٢٨٦( وهـ ٣/١٠٣ك
 صحيح

٤٢٩ - }   ساجدكمعن معن بن يزيد أو أيب معن) حم طك(}  اجتِمعوا يف م 
 )٨٧٧( وخد ٨/١١٧ وامع ١٩/٤٤٢ وطب ٣/٤٧٥حم

 صحيح
٤٣٠ - }   عن رجل من الصحابة) ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب وابن عساكر(}  اجتِنِب الغضب 
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 )١٤٣( وصحيح اجلامع ٨/٣٤٧وش) ٨٨٤( وصحيحة ٥/٤٠٨حم 
 صحيح

٤٣١ - }   ركُلِّ ش ا ِمفتاحفَإ عن ابن عباس) ك هب(}  اجتِنبوا اخلمر 
 ٤/١٤٥ وك ١/٥١٤ وترغيب ١/٥١٤ وبغوي ٦/٣٣ و٣/٥٦٨ و٢٣٧ و٢/١٩٤كثري 

 صحيح لغريه
 الشرك ِباِهللا ، والسحر ، وقتلَ النفِس الـيت حـرم اُهللا إالَّ            : اجتنبوا السبع املُوبقاِت      { - ٤٣٢

ِباحلـق ،وأكلَ الربا ، وأكلَ ماِل اليتيِم ، والتولِّي يوم الزحِف ، وقذف املُحصـناِت املُؤمنـاِت                 
 عن أيب هريرة) ق د ن(}  الغافالِت 

 ١/٥٥ وعوانـة    ١/٨٦ وسـنة    ٩/٧٦ و ٢٤٩ و ٨/٢٠وهق  ) ٢٨٧٤( و د  ١٤٥ وم اإلميان    ٨/٢١٨ و ٤/٢١٢خ
 )١٤٤(وصحيح اجلامع 

 رميهن بالزنا: العفيفات ذوات اإلزواج وقذفهن : ع موبقة وهي اخلصلة املهلكة واحملصنات مج: املوبقات 
٤٣٣ - }      السبع اِل           : اجتِنبوا الكبائرالزحِف ، وأكلَ م ِمن قتلَ النفِس ، والِفرارِباِهللا و الشرك

 عن سهل بن أيب حثمة) طب(}  اليتيِم وأكلَ الربا ، وقذف احملصنِة ، والتعرب بعد اهلجرِة 
 )١٤٥( وصحيح اجلامع ٦/١٢٤ وطب ١/١٠٣امع 

 حسن
 عن قتادة مرسالً) ابن جرير(}  اجتِنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا   { - ٤٣٤

 )١٤٦( وصحيح اجلامع ٢/٢٤٨ وكثري ٥/٤٩وطربي ) ٨٨٥( وصحيحة ٣/٣٩٤حم
 حسن

ابن اجلارود وأبو عوانة    }   طَريِق الناِس أو يف مجلِس قَوٍم        اجتِنبوا الالعنِني الذي تربز يف      { - ٤٣٥
 عن أيب هريرة

  ٦/٢٣١٣وعدي ) ٣٣(منتقى 
 صحيح

 عن أيب سعيد) عد(}  اجتِنبوا الوجوه الَ تضربوها   { - ٤٣٦
  ط املعارف٨/١٠٩ وامع ٣/٣٢٤ وبنحوه نصب ٦/٤٣٩عدي 

 حسن لغريه
 عن أيب سعيد وأيب هريرة معاً) ع(}  وِم ما بينها وبني اِهللا ِحجاب ِاجتنبوا دعواِت املظل  { - ٤٣٧

 )١٠٦١٠(والشعب ) ٣٣٧٠( ومطالب ٧/٣٩تخ
 حسن موقوف

 ومثله اليقال بالرأي فحكمه حكم املرفوع
 عن عبداهللا بن مغفل) طب(}  اجتنِبوا كُلَّ مسكٍر   { - ٤٣٨



 

 

٧١ () 

 وصحيح  ١٠/٤٤ وفتح   ٤/٢٥٨ وقط   ٧/٤٦٨ وش   ٣٥٩ و ٥/٣٥٥ و ١/٤٥٢وحم  ) ٣٤٠٥(وهـ  ) ٣٦٠١(د
 )١٤٧(اجلامع 

 صحيح
٤٣٩ - }   ا أسكرلي) احللواين(}  اجتِنبوا معن ع 

 )١٤٨(وصحيح اجلامع ) ٨٨٦( الصحيحة 
 صحيح

اجتنِبوا هذِه القّاذوراِت اليت نهى اُهللا تعاىل عنها ، فَمن أملَّ ِبشىٍء ِمنها فَليستتر ِبسـتِر          { - ٤٤٠
اِهللا و بليت 

 عن ابن عمر) ك هق(}  إىل اِهللا فَإنه من يبِد لَنا صفحته نقم عليِه ِكتاب اِهللا 
وصحيح ) ٦٦٣( وصحيحة   ١٠/٤٨٧ وفتح   ٣٨٣ و ٤/٢٤٤ وك ٨/٣٣١ وهق   ١/٢٠ومشكل  ) ١٣٢٢٦(عب  

 )١٤٩(اجلامـــع 
 صحيح

عن أيب  ) طب(}  راً فإا ِمن امليسِر     اجتِنبوا هذِه الكعباِت املوسومةَ الِتي يزجر ِبها زج         { - ٤٤١
 موسى 

  ٣/١٦٩ وكثري ١٠/٢١٥وهق ) ١٩٧٣٠ و١٩٧٢٧(عب 
 صحيح موقوف

 ومثله اليقال بالرأى
 )الدارمي عن عبد اهللا بن جعفر مرسالً(}  أجرؤكم على الفُتيا أجرؤكم على الناِر   { - ٤٤٢

  ١/٥٧مي 
 حسن مرسل

 عن سعيد بن املسيِب مرسال) ص(}  جلد أجرؤكم على الناِر أجرؤكم على قَسِم ا  { - ٤٤٣
 )١٩٠٤٧(وعب )٥٥(منصور 

 صحيح مرسل
اجعِل بني أذانك وإقامتك نفساً حىت يقضي املُتوضىُء حاجته يف مهٍل ، ويفرغَ اآلكلُ                { - ٤٤٤

 سلمان وعن أيب هريرةعن أيب ، وأبو الشيخ يف األذان عن ) عم(}  ِمن طَعامِه يف مهٍل 
 )١٥٠(وصحيح اجلامع ) ٨٨٧( وصحيحة ١/٢٧٥ ونصب ١/٢٠٤وك) ١٩٥(ت

 حسن
اجعـلْ صديعهـا قَميصاً وأعِط صاحبتك صديعاً ، مرها تجعلْ تحتها شـيئاً ِلـئالَّ                { - ٤٤٥

 عن دحية) ك(}  يصف هـــذا
  ٤/٤٨ وسعد ٥/١٣٧ وجممع ٤/١٨٧ وك٢/٢٣٤هق 

 حسن



 

 

٧٢ () 

 ة حينما اعطاه قبطيةقاله لدحي
٤٤٦ - }   حدهاَء اُهللا وا شلْ معن ابن عباس) هق(}  أجعلتين ِهللا ِعدالً ب 
 ١١/٥٤٠ وفتح ٣/٢١٧ وهق ١/٢١٤ وحم ٨/١٠٥خط 

 صحيح
٤٤٧ - }   عن أنس) ن(}  اجعلْها يف قَرابتك 

 ) ٨٣٤(وحب ) ٢٤٥٥( وخزمية ٣/١١٥ وحم ٦/٢٣٢ون ) ١٦٨٩( ود٤٣ وم الزكاة ٤/٧خ
 ..قاله أليب طلحة األنصاري حينما وهب أرضا له هللا 

 عن ابن عمر) ق د(}  اجعلُوا آخر صالتكم ِبالليِل ِوتراً   { - ٤٤٨
 وصـحيح اجلـامع     ١٠٢ و ٢/٢٠وحـم   ) ١٤٣٨( ود ١٥١ وم املسافرين    ١٣٢ و ٦/١٣١ و ٢/٣١ و ١/١٢٧خ
)١٥١( 

الِل ، من فَعلَ ذلك استبرأ ِلعرضِه ودينـِه ،          اجعلُوا بينكم وبني احلراِم ِستراً ِمن احل        { - ٤٤٩
 ومن أرتع ِفيِه 

كَانَ كَاملُرتِع إىل جنِب اِحلمى يوشك أنْ يقع ِفيِه وإنَّ ِلكلِّ ملٍك ِحمى ، وإنَّ حمى اِهللا يف األرِض                   
 حارمهم  { 

 عن النعمان بن بشري) حب طب(
 )١٥٢(وصحيح اجلامع ) ٨٩٦( والصحيحة ١/١٢٧ وفتح ١٠/٢٩٣وامع ) ٥٥٦٩(اإلحسان 

 صحيح
 عن فضالة بن عبيد) طب(}  اجعلُوا بينكم وبني الناِر ِحجاباً ولو ِبشق تمرٍة   { - ٤٥٠
 )١٥٣(وصحيح اجلامع ) ٨٩٧( وصحيحة ٣/١٠٦ وجممع ١٨/٣٠٣طب 

 صحيح
ابن سعد عن علباء بن أمحر اليشكري أن عليـاً          }  اجعلُوا ثُلُثِني يف الطِّيِب وثُلثاً يف الثِّياِب          { - ٤٥١

 رضى اهللا عنه تزوج فاطمة فباع بعرياً له بثمانني وأربعمائة درهم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكره 
 ٨/١٨سعد 

 صحيح مرسل
وا ما  انظر: أحرمنا ِباحلج فَكيف نجعله عمرةً ؟ قالَ        : اجعلُوا حجكم عمرةً ، قالوا        { - ٤٥٢

أمركم اُهللا بِه ، فَردوا عليِه القولَ فَغضب ، ودخلَ على عائشةَ فَعرفِت الغضب علـى وجهـِه ،                   
 اُهللا ؟ قَالَ : فقالت أغضبه أغضبك نم : تبعِباألمِر فَال ي أنا آمرو ايل الَ أغضبعن الرباء) ع(}  م 

  ٣/٢٣٣ وجممع ٤/٢٨٦حم 
 صحيح



 

 

٧٣ () 

كانوا يف اجلاهليـة إذا     : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت       ) حب(}  وا مكانَ الدِم خلوقاً     اجعلُ  { - ٤٥٣
عقوا عن الصيب خضبوا قطنة بدم العقيقة فإذا حلقوا رأس الصيب وضعوها على رأسه فقال النيب صـلى اهللا عليـه                     

 وسلم فذكره
 )٤٦٣(وصحيحة ) ٧٩٦٣( وعب ٩/٥٩٤ وفتح ٩/٣٠٣وهق ) ١٠٧٥(حب 

 صحيح
) ع(عـن ابـن عمـر     ) حم ق د  (}  اجعلُوا ِمن صالتكم يف بيوتكم وال تتخذوها قُبوراً           { - ٤٥٤

 والروياين والضياء عن زيد بن خالد وحممد بن نصر يف الصالة عن عائشة
وم ) ١٥٤(وصـحيح اجلـامع     ) ١٤٤٨(ود  ) ٤٣٢( وخ   ٢/١٨٩وهـق   ) ١٢٠٥( وخزمية   ٦/٦٥ و ٢/١٦حم

)٧٧٧( 
 صحيح

عـن أيب أسـيد     ) طـب (}  لوها على وجهِه واجعلوا على قَدميِه ِمن هذا الشجِر          اجع  { - ٤٥٥
إنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قرب محزة فجعلوا جيرون النمـرة علـى وجهـه                   : الساعدي قــال   

 فتنكشف قدماه وجيروا على قدميه فينكشف وجهه قال فذكره 
 ٣/١٠ وسعد ٢/٢٢٢ وترغيب ٦/١١٩ و٣/٣٠٠ وجممع ١٩/٢٦٥ و٣/١٥٨طب

 حسن
ط حم طـب    (}  يغفر اُهللا لَك يا أبا بكٍر       : أجلْ فَال تقلْ له ِمثلَ ما قَالَ لَك ولكن قُلْ             { - ٤٥٦

 والبغوي والباوردي عن ربيعة بن كعب األسلمي ) ك
 ١٧٤ و٢/١٧٣ وك٧/٢٦ وفتح ٥/٥٣ وطب ٤/٥٩حم

 صحيح لغريه
 عن عائشة) هق(}  ليِل اخلَمِر وكثريِه ، فإنَّ أوهلا حرام وآخرها حرام اجلدوا يف قَ  { - ٤٥٧

 ٨/٣١٣هق 
 حسن

اجلس أُحدثك عِن الصالِة وعِن الصوِم ، إنَّ اَهللا وضع شطر الصالِة عن املُسـافِر ،                  { - ٤٥٨
 ك رجل من كعبعن أنس بن مال) طب(}  ووضع الصوم عِن املسافِر واملريِض واحلامِل 

 ٧/٣٠ وسعد٦/١٣٢ وهق ٤/٣٤٧وحم) ١٦٦٧(وهـ ١/٢٣٦طب 
 حسن

٤٥٩- }       آنيتو آذيت فَقد عن عبد اهللا بن ) حم د ن حب ك هق(قاله للذي ختطى يوم اجلمعة    } اجلس
 عن جابر) هـ(بسر 

 ٢/٢٨٨وك  ) ٢٩٤(ومنتقـى   ) ٢٧٩٠(واإلحسـان   ) ١٨١١(وخزمية  ) ١١١٥( وهـ   ٣/١٠٣ون  ) ١١١٨(د
 )١٥٥(صحيح اجلامع و

 صحيح



 

 

٧٤ () 

خطب : عن ابن عمر قال     ) طك(}  اجِلس لَيس هذا ِبنذٍر إمنا النذْر ما أُريد بِه وجه اِهللا              { - ٤٦٠
 صلى اهللا عليه وسلم يف يوم شديد احلر فرأى رجال قائما يف الشمس فذكره

  ٤/١٦٣ وقط ٢١١ و٢/١٨٣حم
 حسن

٤٦١ - }   رابيا أبا ت عن سهل بن سعد) خ(اله لعلي ق}  اجِلس 
 )١٥٦( وصحيح اجلامع ٦/١٨٤ وطب ١٠/٥٨٧ و٧/٧٠ وفتح ٨/٥٦ و٥/٢٣خ

٤٦٣ - }                  رتلُ ِمنفَوقها فإنَّ الربكةَ ت أكلوا ِمنالَ توانبها وج وا كُلوا ِبسِم اِهللا ، كُلوا ِمناجلس
 عن واثلة) ك(}  فَوقهــا

 )٥٩٢١( والشعب ٤/١١٧ك
 حسن لغريه

 ابن سعد عن أم كبشة}  اجلسي الَ يتحدِث الناس أنَّ محمداً يغزو ِبإمرأٍة  {  - ٤٦٤
 ٨/٢٣٨سعد 

 حسن
يارسـول اهللا اين أداوي     : ال ، فقالـت     : وسببه ان امرأة استأذنت النيب صلى اهللا عليه وسلم ان تغزو معه فقال              

ني ، ورمبا منعها ألنه ليس معها زوج أو حمرم وهذا حممول على غري جهاد الع... اجلريح وأقوم على املريض ، فقال      
 وقد ثبت أن النساء كن يشاركن يف اجلهاد

٤٦٥ - }   لَكم غفرعن أيب الدرداء) حم ع طب(}  أجلُّوا اَهللا ي 
 ١/٢٢٦ وحلية ١٠/٢١٧ و١/٣١ وجممع ٥/١٩٩ وحم ٩/٦٣تخ

 فيه ضعف
 ِبأرزاقكم ، وكلُّ ميسر له عمله الذي كَـانَ          امجلُوا يف طَلِب الدنيا فإنَّ اَهللا قَد تكفلَ         { - ٤٦٦

 عامـــــالً 
 عن ابن عمر) هق كر(}  استعينوا اَهللا على أعمالكم فإنه يمحو ما يشاُء ويثبت وعنده أم الكتاِب 

 ٥/٢٦٤ وهق ٤/٦٦موقوفاً ومنثور ) ١١٩٤(و) ١١٩٣(وخمتصراً ) ١١٠٨٥( والشعب ٨/١٥٩اإلحتاف 
 حسن لغريه

عن أيب محيد   ) هـ ك طب هق   (}  أمجلُوا يف طَلِب الدنيا فّإنَّ كُال ميسر ملا كُتب له ِمنها              { - ٤٦٧
 الساعدي

 وصـحيح اجلـامع     ٥/٢٦٤ وهق   ٢/٥٣٤ وترغيب   ٢/٣ وك ٣/٣٦٥وحلية  ) ٨٩٨(وصحيحة  ) ٢١٤٢(هـ  
)١٥٧( 

 صحيح
 عن ابن عمر) طكسص ، بز(}  ِر جوف الليِل اآلخ: أجوب الليِل دعوةٌ   { - ٤٦٨
 ٥/١٦٤ واإلحتاف ٢/٢٢٥ و١/٢٢٤ وجممع ٤/٢٣٥ وحم ٢٦ و٤/٢٥متهيد 



 

 

٧٥ () 

 صحيح
 عن أيب موسى ) عب(}  أجيبوا الداعي وعودوا املريض وأطعموا اجلاِئع وفكُّوا العاِني   { - ٤٦٩
 ٤/٤٠٦ و٤/٣٩٤ وحم ٤/٢٩٧ ومتهيد ٩/٨٨ و٧/٣١ وخ١٠/٣وهق ) ٦٧٦٣(عب 

 صحيح
٤٧٠ - }           ضربوا املسلمنيال تردوا اهلديةَ وال توا الداعي وعـن ابـن   ) حم خد طب هب(}  أجيب
 مسعود

 )١٥٨(وصحيح اجلامع ) ٥٣٥٩(والشعب ) ١٥٧( وخد ٧/١٢٧ وحلية ٤/٥٢ وجممع ١/٤٠٤حم
 صحيح

 عن ابن عمر) ق(}  أجيبوا هذه الدعوةَ إذا دعيتم لَها   { - ٤٧١
 )١٥٩( وصحيح اجلامع ٢/٦٨ وحم ٩/٢٦٤ وفتح ٧/٢٦٢ وهق ١٠٣  وم النكاح٧/٣٢ خ

٤٧٢ - }                لَم مفإ ، رجكموأطفئوا س ، قيتكمأوكوا أسو ، اكفؤوا آنيتكمو ، كموابأجيفُوا أب
  ليكمِر عِبالتسو ؤذنْ لَهمعن أيب أمامة) حم(}  ي 

 ) ٦٠٦٢( وشعب ١١/٨٥وفتح ) ١٩٩٦( وحب ٨/١١١ وجممع ٥/٢٦٢حم 
 حسن

شدها بالوكاء ، وهو خيط يشد بـه فـم          : افراغ مافيها وقلبها ، وإيكاء القرب       : ردوه ، كفء اآلنية     : أجيفوا  
 السقاء
 عن ابن عباس) حم خد طب(}  أحب األدياِن إىل اِهللا تعاىل احلنيفيةُ السمحةُ   { - ٤٧٣

وصحيح اجلامع  ) ٨٨١(الصحيحة  و) ٢٨٧(وخد  ) ٢٠٥٧٤( وعب   ١١/٢٢٧ وطب   ١/٦٠ وجممع   ١/٢٣٦حم
)١٦٠( 

 حسن
 بإضطراب رواية داود بن احلصني عن عكرمة: وأُعلَّ بعلتني األوىل بعنعنة حممد بن اسحاق وأنه مدلس والثانية 

أما األوىل فالصواب أن ابن اسحاق غري مدلس ألن الطبقة األوىل والثانية من علماء اجلرح والتعـديل مل                   :  أقول
) ٤٧٨٩(والكاشف  ) ٣٥٨٩( وديوان الضعفاء    ١١٢ - ٦/١٠٢ والكامل   ٤٦ - ٩/٣٨لتهذيب  يرمه به راجع ا   

 ١٨٢ - ٣/١٨١والتهذيب ) ١٣١١( والديوان ٩٣ - ٣/٩٢فالراجح عدم اضطراا انظر الكامل : وأما الثانية 
ظاِمل أنت ظَـاملٌ    أحب األدياِن إىل اِهللا احلنيفيةُ السمحةُ ، فإذا رأيت أُميت الَ يقولونَ لل              { - ٤٧٤

 ِمنهم عودت عن أسعد بن عبد اهللا بن مالك اخلزاعي) كر) (ك(}  فَقد 
 وصحيحــــة  ٤/٤٧ وسنة   ١/١٦ وأوله عند خ   ١/٣٥ واإلصابة   ١٨٥ و ٩/١٨٤ واإلحتاف   ٢/١٩٠ وحم   ٦/٢٨٥كر

 وفتـــــح) ٨٨١(
 ٣/٢١٨ ون١/٣٣٦ وأصفهان ١/٩٣

 صحيح لغريه
 عن ابن عمر) م د ت هـ(}  ىل اِهللا عبد اِهللا وعبد الرمحِن أحب األمساِء إ  { - ٤٧٥



 

 

٧٦ () 

 ٣/٦٩ والترغيـب  ١/١١٢ والدواليب ٦/٢١٨ون) ٢٨٣٣( وت  ٥/٣٨٧ واإلحتاف   ١٠/٣٢٣وخط  ) ٤٩٤٩(د
 )١٦١( وصحيح اجلامع ٢أعظمي وم األداب ) ٣٧٧٣(وهـ 
 عن أنس ) ع(}  ارثُ أحب األمساِء إىل اِهللا عبد اِهللا وعبد الرمحِن واحل  { - ٤٧٦

 والصـحيحة   ٧٠ و ٣/٦٩ وترغيـب    ١٤٦٠و٤/١٤٤٦ وعـدي    ٨/٤٩وجممع  ) ٢٨٠٢( ومطالب   ٢/٢٩٤مي
 )١٦٢( وصحيح اجلامع ٥/٣٨٨واإلحتاف ) ٩٠٤(

 صحيح
 عن عائشة) م (}أحب األعماِل إىل اِهللا أدومها وإنْ قَلَّ   { - ٤٧٧

 )١٦٣( وصحيح اجلامع ٨/١٢٢ و٧/٢٠٠ وخ١٠/٣١٤ وفتح ١/٢٩١ وسعد ٦/١٦٥وحم ) ٧٨٥(م 
 عن أيب ذر) حم(}  أحب اإلعمالُ إىل اِهللا احلُب يف اِهللا والبغض يف اِهللا   { -٤٧٨

  وبنحوه أحاديث٥/١٤٦حم 
 حسن لغريه

}  أحب اإلعمالُ إىل اِهللا الصالةُ ِلوقتها ، ثُم ِبر الوالديِن ، ثُم اجلهـاد يف سـبيِل اِهللا              { - ٤٧٩
 عن ابن مسعود) حم هـ ق دن(

 وطـب   ٤٣٩ و ١/٤١٠ وحـم    ٤٩ون املواقيـت ب   ) ١٣٩( رقم   ٣٦ وم اإلميان ب   ٨/٢ و ٤/١٧ و ١/١٤٠خ
وصحيح ) ١١٩٨( واإلرواء   ١/٢٥٦ وترغيب   ١٠/٤٠٠ و ٢/٩ وفتح   ١/٦٤ وأبوعوانة   ٣/٩ واإلحتاف   ١٠/٢٣

 )١٦٤(اجلامع 
٤٨٠ - }        كلسانو موتاألعماِل إىل اِهللا أنْ ت ذكِر اِهللا      أحب ِمن طبوابن السـين يف    ) حب(}   ر

 عن معاذ) طب هب(عمل يوم وليلة 
) ٤٠١( ومبـارك    ٥/٦ و ١/٤٢٥ واإلحتـاف    ١٠/٧٤ وامـع    ٢٠/١٠٧وطب  ) ٢(وسين  ) ٨١٨(اإلحسان  
 )١٦٥(وصحيح اجلامع ) ٥٧٥ و٥١٦( والشعب ٢/٣٩٥وترغيب 

 حسن
 ، ثُم ِصلةُ الرحِم ، ثُم األمر ِباملعروِف والنهي عـِن            أحب األعماِل إىل اِهللا إميانٌ ِباهللاِ       { - ٤٨١

 عن رجل من خثعم) ع(}  املنكِر وأبغض األعماِل إىل اِهللا اإلشراك ِباِهللا ، ثُم قَطيعةُ الرحِم 
 )١٦٦( وصحيح اجلامع ٨/١٥١امع 

 صحيح
 عن ابن عباس) طب(}  سروِر على املسلِم أحب األعماِل إىل اِهللا بعد الفرائِض إدخالُ ال  { - ٤٨٢

 ٨/١٩٣ و٣/١٣٠ وامع ١٢/٤٥٣ وطب ٣/٣٩٤ و٢/٦٧ والترغيب ٦/٢٩٣اإلحتاف 
 حسن لغريه

 عن أيب جحيفة) هب(}  أحب األعماِل إىل اِهللا ِحفظُ اللساِن   { - ٤٨٣
 ١١٧ -٢٠/١١٦وطب ) ٨(والصمت ) ٤٩٥٠(الشعب 

 حسن لغريه



 

 

٧٧ () 

حم (عن أيب هريرة    ) م(}   إىل اِهللا مساجدها وأبغض البالِد إىل اِهللا أسواقُها          أحب البالدِ   { - ٤٨٤
 عن جبري بن مطعم) ك

وفـتح  ١/٢١٥ وترغيب   ٢/٥٠ وجامع بيان العلم     ٢/٣٤٦وسنة  ) ١٢٩٣( وخزمية   ٣/٦٥ وهق   ٢٨٨م املساجد   
 )١٦٧( وصحيح اجلامع ٢/٧ وك ٤/٤٤٩

 عن أيب أمامة) حم طب(}  ةُ حق تقالُ إلماٍم جائٍر أحب اجلهاِد إىل اِهللا كَلم  { - ٤٨٥
 والـدواليب   ٥/٢٥١ و ٤/٣١٤ وحـم    ٦٥ و ٧/٦٤ واإلحتاف   ٨/٣٣٨ وطب   ١٣/٥٣ وفتح   ٣/٢٢٥الترغيب  

 وصـحيح   ٨/٣٣٨ وطـب    ٧/١٦١ون) ٤٩١( والصحيحة   ٣/٦٢٦وك  ) ٤٠١٢( وهـ   ٢/٢٢٨ وشج   ١/٧٨
 )١٦٨(اجلامع 

 صحيح لغريه
 عن املسور بن خمرمة ومروان معاً) حم خ(}  لـى أصدقُه أحب احلديِث إ  { - ٤٨٦
ــم ــق ) ٢٦٩٣( ود ٥/١٩٥ و٤/١٠٨ و٢١٢ و١٩٣ و٣/١٣١ وخ٤/٣٢٦ح ــتح ٦/٣٦٠وه  ٤/٤٨٣ وف

 )١٦٩( وصحيح اجلامع ٢٢٦ و٥/١٦٩و
 إىل أحب الصياِم إىل اِهللا ِصيام داود ، كَانَ يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وأحب الصـالةِ    { - ٤٨٧

 دسهس ينامو ثُلثَه يقومالليِل و ِنصف نامكَانَ ي اودالةُ دعن ابن عمرو) حم هـ ق د ن هـ(}  اِهللا ص 
 ٢/٢٠٦ وحـم  ٢/١٣١ وترغيب ٤/٢٦٢ واإلحتاف ٣/٣ وهق  ٣/٢١٤ ون ١٨٩ وم الصيام    ٤/١٩٦ و ٢/٦٣خ

 ٢/٨٥ومعـاين   ) ٥٨٩(ي  ومحيد) ٧٨٦٤(وعب  ) ٢٤٤٨(ود  ) ١٧١٢( وهـ   ٦/٤٤ وبغوي   ٣/٢٧٩وحلية  
 )١٧٠( وصحيح اجلامع ٢/١٠٠ ومشكل ٢/٢٠ومي 

 والضياء عن جابر) ع حب هب(}  أحب الطعاِم إىل اِهللا ما كَثُرت عليِه اإليدي   { - ٤٨٨
 ٩٦٢١ و٩٦٢٠( والشـعب  ٥/١٩٨٣ وعدي ٢/٨١ وأصفهان  ٧/١١٥ و ٥/٢١٧واإلحتاف  ) ٨٩٥(الصحيحة  

 )١٧١( وصحيح اجلامع ٣/١٣٤  والترغيب٥/٢١وامع ) ٩٦٢٢و
 حسن لغريه

أحب العباِد إىل اِهللا تعاىل األتقياُء األخفياُء الذين إذا غَابوا لَم يفتقدوا ، وإذا شهدوا                 { - ٤٨٩
 عن معاذ) حل(}  لَم يعرفوا ، أُولئك أئمةُ اهلُدى ومصابيح العلِم 

) ٤٠٣٧( وهـ   ١/٦٨ والترغيب   ٢/٣١٧واملشكل   ٩/٢٤٣ و ١/١٥ وحلية   ٤٤٨ و ٨/٢٦٣ و ٧/٣٨٨اإلحتاف  
  ١٥٤ و٣٧ و٢٠/٣٦وطب ) ١٩٥( والزهد للبيهقي ٤/٣٢٨ و١/٤أعظمي وك

 صحيح لغريه
 عن أنس) هب(}  أحب العباِد إىل اِهللا تعاىل أنفعهم ِلعيالِه   { - ٤٩٠

 وحلية  ٨/١٩١مع  وا) ٧٤٤٨(و) ٧٤٤٧ و ٧٤٤٦(وبنحوه الشعب   ) ١٧٢(وصحيح اجلامع   ) ٧٤٤٥(الشعب  
 ٢٦١١ و٧/٢٦١٠ وعدي ١٠/٢٧٥ وبداية ٤/٢٣٧

 حسن لغريه



 

 

٧٨ () 

٤٩١ - }                 ِمنأوِل القرآِن إىل آخرِه و ِمن ضربعاىل احلالُّ املُرحتلُ الذي يالعمِل إىل اِهللا ت أحب
 ا أصحهذ: عن ابن عباس وعن زرارة بن أوىف مرسال وقال ) ت(}  آخرِه إىل أولِه كُلَّما حلَّ ارحتلَ 

 ٢٧٦ ومبارك ٢/٢٦٠ وحلية ١٢/١٦٨ وطب ٢/٤٦٩ومي ) ٢٩٤٨( وت٥٦٩ و١/٥٦٨ك
 ضعيف

 عن عائشة) حم(}  أحب العمِل إىل اِهللا ما داوم عليِه صاحبه وإنْ قَلَّ   { - ٤٩٢
 ٨/٢٥٤ وكثري ٨/٥٧٠ و٥/١٧٨ واإلحتاف ٦/١٩٩وحم ) ٧٨٢(م 

٤٩٣ - }        الكالِم إىل اِهللا أربع الَ              : أحب ، إالَّ اُهللا ، واُهللا أكرب ِهللا والَ إله احلمدبحانَ اِهللا ، وس
يضرك ِبأيهن بدأت ، الَ تسمني غُالمك يساراً والَ رباحاً والَ نجيحاً والَ أفلح فَإنك تقولُ أمثَّ هـو     

 كر عن مسرة بن جندبوابن شاهني يف الترغيب يف الذ) حم م حب طب(}  فَال يكونُ فَيقولُ الَ 
وخمتصـر  ) ١٦٨٧( والـدعاطب    ١٠/٨٨ وامع   ٣/٧ و ٢/٤٢٤ والترغيب   ١١/٢١٠ والفتح   ٢١ و ٥/١٠حم  

 )١٧٣(وصحيح اجلامع ) ٦٠١(والشعب ) ١٤١١(مسلم 
٤٩٥ - }   قولَ العبدالكالِم إىل اِهللا أنْ ي بحانَ اِهللا وِبحمدِه : أحبعن أيب ذر) حم م ت(}  س 

 وصحيح  ١٠/٢٩١ وش   ٢/٤٢١ وترغيب   ٥/١٦١ وحم   ٦/٥١ ومتهيد   ١١/٢٠٧وفتح  ) ١٩٠٧(خمتصر مسلم   
 )١٧٤(اجلامع 
أحب الكالِم إىل اِهللا سبحانَ اِهللا الَ شريك له ، له امللك وله احلمد وهو علـى كُـلِّ                { - ٤٩٦

بحانَ اِهللا وولَ والَ قُوةَ إالَّ ِباِهللا ، سوالَ ح ، يٍء قَديريف األدب عن أيب ذر) خ(}  حبمدِه ش 
 )٦٣٨( وخد ٤٨م الذكر والدعاء 

سبحانَ ريب وحبمدِه ، سـبحانَ      : أحب الكالِم إىل اِهللا تعاىل ما اصطفاه اُهللا ِلمالئكتِه            { - ٤٩٧
 عن أيب ذر) ت ك هب(}  ريب وحبمدِه ، سبحانَ ريب وحبمدِه 

حنوه ) ٧٦٨ و ٦٠٤( والدعاطب   ٥/٣٣٤ وبداية   ٩٦ و ٥/١٥إحتاف   و ٥/٥١ وطب   ٢/٤٨٦ وهق   ١١/٢٠٩فتح  
ون عمـل   ) ٣٥٩٣( وت   ٨٦ و ٨/٨٥ وم   ١٦١ و ٥/١٤٨ وحـم    ٢/٤٢١والترغيب  ) ١٧٥(وصحيح اجلامع   

)٨٢٥( 
 صحيح

سمحاً إذا باع ، ومسحاً إذا اشترى ، ومسحاً إذا قَضى ، ومسحاً      : أحب اُهللا تعاىل عبداً       { - ٤٩٨
 عن أيب هريرة) هب(}  إذا اقْتضى 

 وهـو يف خ     ٥٦٣ - ٢/٥٦٢والترغيـب   ) ١١٢٥٥ و ١١٢٥٤(وبنحوه  ) ١١٢٥٣(والشعب  ) ٢١٠٠٤(عب  
 بلفظ رحم

 حسن لغريه
 عن ابن عمر) طس(}  أحب الناِس إىل اِهللا تعاىل أنفعهم ِللناِس   { - ٤٩٩
 ٢/١٧٧ وشج ٢/٣٥وطص ) ٩٠٦( وصحيحة ٨/١٩١ وجممع ٣/٣٩٤ وترغيب ١٢/٤٥٣ و٣/٢٠٩طب 



 

 

٧٩ () 

 حسن لغريه
أحب الناِس إىل اِهللا أنفعهم للناِس وأحب اإلعماِل إىل اِهللا عز وجلَّ سرور تدِخله على          { - ٥٠٠

مسلٍم أو تكشف عنه كُربةً أو تقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً ، وَألنْ أَمشي مع أخي املسـلِم                
 ِمن أنْ أعتكف يف هذا املسجِد شهراً ، ومن كَف غَضبه ستر اُهللا عورته ، ومن                 يف حاجٍة أحب إىلَّ   

كَظم غَيظه ولو شاَء أنْ يمضيه أمضاه مأل اُهللا قَلبه ِرضى يوم القيامِة ، ومن مشى مع أخيِه املسلِم                   
دميِه يوم تزلُّ األقدام ، وإنَّ سوَء اخلُلِق لَيفسد العمـلَ           يف حاجتِه حىت يثبتها له ، أثبت اُهللا تعاىل قَ         

 ابن أيب الدنيا يف (}  كَما يفسد اخللُّ العسلَ 
 عن ابن عمر) قضاء احلوائج طب

 ٢/١٧٧ وشـج  ٢/٣٥وطـص  ) ٩٠٦( وصحيحة ٨/١٩١ وجممع   ٣/٣٩٤ وترغيب   ١٢/٤٥٣ و ٣/٢٠٩طب  
 اهدوحسنه ، ولفقراته شو) ١٧٦(وصحيح اجلامع 

 حسن لغريه
أحب الناِس إىل اِهللا وأقرم ِمنه مجلساً يوم القيامِة إمام عادلٌ ، وأبغض الناِس إىل اِهللا               { - ٥٠١

 ائرج ذاباً إمامع القيامِة وأشدهم ومعن أيب سعيد) هب(}  ي 
 وكثري ١٠/٦٥ة  وسن١٠/٨٨ وهق ٥٥ و٣/٢٢وحم ) ١٣٢٩(وت  ) ٧٣٦٦(والشعب  ١٦٨ و ٣/١٦٧الترغيب  

 ٢/١٤ وبداية ٧/٥٤
 حسن لغريه

ـ (عن عمرو بن العاص     ) ق ت (}  أحب الناِس إىلَّ عائشةُ ِوِمن الرجاِل أبوها          { - ٥٠٢ عن ) ت ه
 أنس

 وهـق   ٤/٢٠٣ وحـم    ٢٠٩ و ٥/٦ وخ   ١/٣٠٦ وكر   ٢/٢٢٨ واإلحتاف   ٨ وم فضائل الصحابة     ١/٤٢٥خط  
 ٦/٢٤ وتـخ  ٨/٧٤ و ٧/١٨ وفـتح    ٥٧٨ و ٢/٥٧٧ وعاصـم    ١٠/٤٥ وجممع   ١٠/٢٣٣ و ٧/٢٩٩ و ٦/٣٧٠

 )٧٧(وصحيح اجلامع 
 عن أسامة) ت ك(}  أحب أهلى إىلَّ فَاطمةُ   { - ٥٠٣

 وفيه عمر بن أيب سلمة بـن عبـد          ٨/٥٧٨ وجامع اإلصول    ٤/٤١٩ وكثري   ٣/٢٦٩ و ٢/٤١٧وك) ٣٨١٩(ت  
: قال أبو حامت    :  ويف الكاشف    ٥/٤٢الكامل  . متماسك احلديث ال بأس به    : الرمحن خمتلف فيه قال فيه ابن عدي        

 )٤١٢٩(صدوق ال حيتج به ، ووثقه غريه 
 فاحلديث حسن

٥٠٤ - }                نب ليع يٍد ثُمز امةُ ِبنليِه ، أسع أنعمتليِه واُهللا ع أنعم قَد نم أهلـى إلـى أحـب
 عن اسامة بن زيد) ت ك والضياء(}  أيب طَالــٍب

 ٣/٢٩٦و ٢/٤١٧وك) ٣٨١٩(ت 
 حسن



 

 

٨٠ () 

أحِبب حبيبك هوناً ما عسى أنْ يكونَ بغيضك يوماً ما ، وأبِغض بغيضك هونـاً مـا         { - ٥٠٥
يف ) قـط (وعن ابن عمر وعن ابن عمرو ) طب(عن أيب هريرة ) ت هب(}  عسى أنْ يكونَ حبيبك يوماً ما    

 عن علي موقوفاً) خد هب(عن علي ) عد هب(األفراد 
 ٨/٨٨ وجممـع    ١١/٤٢٨ وخـط    ٧١١ و ٢/٥٩٣وعدي  ) ٤٨٤( والفضائل ألمحد    ٧/١٢١وكر) ١٩٩٧ (ت

وصحيح اجلـامع   ) ٦٥٩٧ و ٦٥٩٦ و ٦٥٩٥ و ٦٥٩٤ - ٦٥٩٣( والشعب   ٢/٢٤٨ ومتناهية   ٦/٢٣٣واإلحتاف  
)١٧٨( 

 صحيح لغريه
 يوم القيامِة مع ِعيسى بِن      أحب شىٍء إىل اِهللا تعاىل الغرباُء الفرارونَ ِبديِنهم يبعثهم اهللاُ           { - ٥٠٦

ريـــمعن ابن عمرو) حل(}  م 
  ٩٨ مرفوعاً ورواه موقوفاً على عبد اهللا ١٨٧ والزهد ألمحد ١/٢٥واحللية ) ٢٠٤(الزهد للبيهقي 

 واملوقوف أصح
 لكن مثله ال يقال بالرأى

 سامة بن شريكعن أ) طب(}  أحب ِعباِد اِهللا إىل اِهللا أحسنهم خلقاً   { - ٥٠٧
 ٨/٢٤ وامع ٧/٥٦٢واإلحتاف ) ١٧٩(وصحيح اجلامع ) ٤٣٣(حنوه والصحيحة ) ١٠٥٥٠ و٧٩٩٣(الشعب 

 صحيح
أِحب يف اِهللا ، وأِبغض يف اِهللا ، وواِل يف اِهللا ، وعاِد يف اِهللا ، فَإنه الَ تنالُ ِواليةُ اِهللا إالَّ                        { - ٥٠٨

     جلٌ طَعمر جدوالَ ي ، ِبذلك             صـارتو ، كونَ كَـذلكىت يح صيامهو التهص إنْ كَثرتاإلمياِن و 
 عن جماهد عن ابن عمر موقوفاً) طك(}  مؤاخاةُ الناِس يف أمِر الدنيا 

 ٩٠و١/٨٩ وامع ٤/٢٣٤ وكر ١/٣١٢حلية 
 حسن لغريه

٥٠٩ - }   ِلنفسك حبا تِللناِس م سيدعن يزيد بن أ) تخ ع طب ك هب(}  أِحب 
) ٧٢( والصحيحة  ٢/٥٦١ والترغيب   ٢/٤٩ وتخ   ٢٦٤ و ٦/٢٢٣ واإلحتاف   ٨/١٨٦ وجممع   ٤/٧٠ و ٢/٣١٠حم

 )١٨٠(وصحيح اجلامع ) ١١١٣٠ و١١١٢٨(والشعب 
 صحيح

) حم ،طـك  (}   قَاله ِلخولةَ ِبنِت حكيمٍ    -أحب من يِرد علـي حوضي ِإلـي قَومِك          { - ٥١٠
 عن خولة بنت حكيم

 ٦/٤٠٩ وحم ٢/٣٢٤عاصم 
 صحيح

 عن ابن عمر أن عمر تصدق بأرض له يف خيرب فقاله له) ن هـ(} احِبس أصلها وسبلْ ثَمرا   { - ٥١١
) ١٣٧ و ٩( وشفع   ٢/٦١ وكثري   ١٥٧ و ٢/١١٤وحم) ٢٤٧٦( وخزمية   ٤/١٨٦وقط  ) ٢٣٩٧( وهـ   ٦/٣٣٢ن

 ) ١٨١( وصحيح اجلامع ١/٢١٣ومتهيد 



 

 

٨١ () 

 صحيح
 اجعلها مباحة ملن وقفها عليه: ، سبل الوقف : احلبس : احبس 
٥١٢ - }              ِفيها الشياطني خترقاعةٌ تا سفَوعةُ العشاِء فإ ذهبىت تح ِبسوا ِصبيانكمك(}  اح (

 عن جابر 
 )١٨٢( وصحيح اجلامع ٤/٧٨والترغيب ) ٩٠٥( وصحيحة ٤/٢١٤ وك٢/٣٦٢حم 

 صحيح
قاً ، املُوطَّئونَ أكنافاً الذين يألفونَ ويــؤلفونَ ، وإنَّ          أحبكم إىل اِهللا أحاِسنكم أخال      { - ٥١٣

 عن أنس) خط(}  أبغضكم إىل اِهللا املَشاؤونَ ِبالنميمِة املَلتمسونَ لَهم العثرات املُفرقونَ بني اإلخواِن 
بنحوه امع و) ١٣ و١٢(خمتصراً واملكارم ) ٥٨٣ و٦٣ و٦٢( واملساوى ٥/٢٦٤ وخط ٥٦٢ و٧/١٧٨اإلحتاف 

 ٣/٤١٠ وترغيب ٢/٢٥ وطص ٧/٣٢٢ واإلحتاف ٨/٢١
 صحيح لغريه

٥١٤ - }              ِإلـي أبغضكمأخالقاً ، و كماسنالقيامِة أح ومجلساً يِمين م أقربكمو ِإلـي ـكمأحب
عن ) هب(}  ملُتفيهقونَ  وأبعدكم ِمين مجلساً يوم القيامِة مساوئكم أخالقاً ، الثَّرثارونَ املُتشدقونَ ا          

 عن جابر) كر(أيب ثعلبة اخلشين 
 ٣/٤١٢ وترغيب   ٦/٣٤٧ وكثري   ٨/٣٢٧ وش   ٢/١٥٨وطب  ) ١٩١٧( وحب   ٦/١٧٣ واإلحتاف   ٤/١٩٤حم

  ٨/٢١وجممع 
 ) ٧٩٨٩(والشعب ) ١٤ و١٣ و١٢( واملكارم ٧/١٦٥ وكر ٣٢٥ و١٠/٢٥٣ و٩/٣٢٧و

 صحيح
}  إنَّ بقاءهم نور يف اإلسالِم ، وإنَّ فَناَءهم ظُلمةٌ يف اإلسالِم أِحبوا العرب وبقاَءهم ، فَ  { - ٥١٥

 أبو الشيخ يف الثواب عن أيب هريرة
 ٤/٣٣٢ وك١٠/٥٣وله شاهد امع ) ٥٧٨( والضعيفة ٢/٣٤٠أصفهان 

 ضعيف
لناِس ما تعلم ِمن    أِحبوا الفقراَء وجالسوهم ، وأِحب العرب ِمن قَلبك ، ولريدك عِن ا             { - ٥١٦
فسكعن أيب هريرة) ك(}  ن 

إن كان عمر الرياحي مسع من حجاج بن األسـود ، ويف            :  وصححه احلاكم مث قال      ٤/١٤٣ وترغيب   ٤/٣٣٢ك
حجاج بن األسود ثقة ا هـ ونقل التصحيح املنذري وسكت عليه           : أقره على التصحيح وقال     ) ٧٩٤٧(التلخيص  

لكن القلب مل ينشـرح لصـحة       : فلم يفلح ، مث قال      ) ١٨٣٨(ا احلديث يف الضعيفة     وقد حاول األلباين رد هذ    . 
مث نقل تصحيح احلاكم وإقرار الذهيب والسيوطي عن الفيض وأنكر عليهم           .... احلديث ، فإن عليه طابع التصوف،       

 وكلها ردود واهية... ذلك بغري حجة 
 فاحلديث صحيح



 

 

٨٢ () 

م الكرب وكذلك تبعدنا عن الترف ، ألن الفقراء أقرب إىل اهللا تعاىل مـن               وجمالسة الفقراء تعودنا على التواضع وعد     
 اإلغنياء واملترفني ، بل إن الفقراء سيدخلون اجلنة قبل اإلغنياء خبمسمائة عام كما ثبت بعدة أحاديث

ت (}  يت ِلحيب   أِحبوا اَهللا ِلما يغذوكم بِه ِمن ِنعمِه ، وأحبوين ِلحب اِهللا وأحبوا أهلَ بي               { - ٥١٧
 عن ابن عباس ) ك

 وطـب  ٦٦٢ و٩/٥٤٨ واإلحتـاف  ٤/١٦٠ وخـط  ٣/٢١١ وحليـة  ٣/٣٩ وطب  ٣/١٤٩وك) ٣٨٧٩(ت  
 ١٣٧٨ و ٤٠٨( والشـعب    ١/١٥٢ وشـج    ١/٢٦٦ومتناهيـة   ) ١٩٥٢( والفضـائل    ١/١٨٣ وتخ   ١٠/٣٤٢

  ٩/١٥٤وجامع اإلصول ) ١٥٠٢و
 حسن

 ريرةعن أيب ه) بز(}  أِحبوا بين تميٍم   { - ٥١٨
 ١٠/٤٧امع 

 حسن لغريه
أنت آدم الذي خلقك اُهللا ِبيدِه ونفخ ِفيـك ِمـن           : احتج آدم وموسى فَقالَ موسى        { - ٥١٩

روحِه ، وأسجد لَك مالئكته وأسكنك جنته ، أخرجت الناس ِمن اجلنِة ِبذنبك وأشقيتهم ، قـالَ                 
  الذي اص    : آدم وسى أنتا ملى أمـٍر         يالتوراةَ أتلومين ع ليكأنزلَ عبكالمِه واُهللا ِبرساالتِه و طفاك

 عن أيب هريرة) حم ق د ت هـ(}  كَتبه اَهللا علي قَبلَ أنْ يخلقَين فَحج آدم موسى 
ــدر ٩/١٨٢ و٨/١٥٧ و٤/١٩٢خ ــوي ) ٤٧٠١( ود٢٩٨ و٢٦٨ و٢/٢٤٨وحــم ) ١٥ - ١٣( وم الق وبغ
 ٧٠ و ٦٩ و ٦٧ و ٦٦ و ١/٦٤ وعاصـم    ١١/٥٠٥ وفـتح    ٣٢٤ و ٣٠١ و ١٨٠جري  واأل) ٨٠( وهـ   ٤/٢٨٤

 ١/١٢٤وسنة ) ١١١٦ و١١١٥( ومحيدي   ٥/١٠٣ وخط   ٩/٢٢٣ واإلحتاف   ٣١٦ و ٣١٥ و ٢٣٣ و ١٩٠وصفة  
 )١٨٤(وصحيح اجلامع 

يبة ، ال أن اللوم وقع على املصيبة اليت اخرجت أوالده من اجلنة ، فاحتج آدم عليه السالم بالقدر على املص                 : ومعناه  
 على اخلطيئة 

، فإن القدر حيتج به عند املصائب ال عند املعايب ، فما قُـدر من املصائب جيب اإلستسالم له ، فإنه مـن متـام                        
 الرضى باهللا ربـــا ، 

 ...يتوب من املعايب ويصرب على املصائب ... وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب ، وإذا أذنب ، فعليه بالتوبة 
  ط مؤسسة الرسالة١/١٣٦ وشرح الطحاوية ٤/٣٢٢امل السنن راجع مع
 عن عبد اهللا بن خممر) طب(}  احتجيب ِمن الناِر ولو ِبشق تمرٍة   { - ٥٢٠

 ٢/١٠ والترغيب ٣/١٠٦٨ وحنوه عدي ٣/١٤٠اإلصابة 
 حسن

: ، وقالـِت النـار      يدخلين الضعفاُء واملساكني    : احتجِت اجلنةُ والنار فَقالِت اجلنةُ        { - ٥٢١
: أنِت عذايب أنتقم ِبك ِممن ِشئت ، وقالَ للجنـِة  : يدخلين اجلبارونَ واملتكربونَ ، فَقالَ اُهللا للناِر      



 

 

٨٣ () 

عـن أيب   ) م(عن أيب هريـرة     ) م ت (}  أنِت رمحيت أرحم ِبِك من ِشئت ، ولكلِّ واحدٍة ِمنكما ِملؤها            
 عن أنس) ابن خزمية(سعيد 

وطـربي  ) ٥٥٤(وخد  ) ٢٥٦١(وت  ) ٥٨٩( وخد   ٣٩١ واألجري   ٣/٧٩ و ٤٥٠ و ٢/٢٧٦ وحم   ٣٥م اجلنة   
 ١٥٨وصفة ) ١٨٥( وصحيح اجلامع ٤/١٤٧ و٣/٥٦٤ وترغيب ٢٦/١٠٦

احتِجموا ِلخمس عشرةَ أو ِلسبع عشرةَ أو ِلتسع عشرةَ أو إحـدى وعشـرين ، الَ                  { - ٥٢٢
 فَيقتلكم الدم غْ ِبكمبيتار وأبو نعيم يف الطب عن ابن عباسالبز}  ي 

 ١٠/١٣٨ وفتح ٩/٥١٦ واإلحتاف ٥/٩٣ وجممع ١١/٧١طب 
 حسن موقوف

 ومثله اليقال بالرأى
ـَّغ الدم   تردد فيه بغلبة: تبي

٥٢٣ - }   الطعاِم ِبمكةَ إحلاد عن ابن عمر) طس(}  احتكار 
 )١١٢٢١( والشعب ٥/٤٧٩ واإلحتاف ٢/٥٨٥ وترغيب ٤/١٠١ وجممع٧/٢٥٥تخ

 حسن لغريه
 عن يعلى بن أمية) د(}  احتكار الطعاِم يف احلرِم إحلاد فيِه   { - ٥٢٤

 ٧/٢٥٥ وتخ ٩/٤٧٩واإلحتاف ) ٢٠٢٠(د
 حسن لغريه

٥٢٥ - }   جوِه املداحنييف و عن ابن عمر) عد حل(عن أيب هريرة )ت(}  اُحثُوا التراب 
 ٧/٣٣٨ وخط   ٢/١٣٠ والدواليب   ٦/٥ وحم   ٧/٢٥٤٥ وعدي   ٧/٢١٤وكر  ) ٢٠٠٨( وحب   ٧/٥٧٣اإلحتاف  

 )٢٣٩٦(وت ) ١٨٦(وصحيح اجلامع ) ٩١٢( والصحيحة ٦١٥ و٢/٦١٤ وصحيحة ١٢٧ و٦/٩٩وحلية 
 صحيح

٥٢٦ - }        التراب ابن عسـاكر  (عن ابن عمر    ) حب(عن املقداد بن عمرو     }  اُحثوا يف أفواِه املداحني (
 عن عبادة بن الصامت

وهــ  ) ٤٨٠٤(ود  ) ٣٠٠٢(وم  ) ١٨٧(وصحيح اجلـامع    ) ٩١٢(يحة   والصح ٧/٢١٤وكر  ) ٢٠٠٨(حب  
)٣٧٤٢( 

 صحيح
٥٢٧ - }   اعتمرو أبيك نع ججعن أيب رزين ) د(}  اح 

 وصحيح اجلامع   ٩/١٣٢ و ١/٣٩٠ ومتهيد   ٣/١٤٨ونصب  ) ٣٩٠٦(وهـ  ) ٩٣٠(وت  )١٨١٠( ود ١/٤٠٢خ
)١٨٨( 

}  اُحجج عن نفسك ثُم احجج عن شربمةَ        : الَ ، قالَ    : أحججت عن نفسك ؟ قالَ        { - ٥٢٨
 مسع صلى اهللا عليه وسلم رجال يليب عن شربمة: عن عائشة قالت ) ع(

 ٤/٦٩ وفتح ٣/٢٢٤ ومشكل ٢/٢٧٠ وقط ٤/٣٣٧ وهق ٣/٢٨٣جممع 



 

 

٨٤ () 

 صحيح
٥٢٩ - }   دأَح دعن أيب هريرة) ت ن ك(عن سعد ) د ن ك(}  أَح 

 ٢/٤١٢واإلحتـاف  ) ٣٢٥٥( وعـب  ٢/١٣١ وهق  ٥٢٠ و ٢/٤٢٠ وحم   ٣/٣٨ون  ) ٣٥٥٧(وت) ١٤٩٩(د
 )١١٣٤(والشعب ) ١٨٩( وصحيح اجلامع ١/٥٣٦وك) ٢١٦ و٢١٥( والدعاطب ٢/٤٨٤ وسنة ٥/٣٤و

 صحيح
 وسببه ان رجال كان يدعو بأصبعيه فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك

٥٣٠ - }       حنبهحبنا وبلٌ يج دوالضياء عن سويد   ) حم طب (عن أنس   ) ت( بن سعد    عن سهل ) خ(}  أُح
 يف أماليه عن أيب هريرة) أبو القاسم بن بشران(بن عامر األنصاري وما له غريه 

 ٢/٢٣٠ وترغيب   ٣٧٧ و ٣٤٥ و ٧/٣٨وفتح  ٥/٥٨ وتخ   ١/٢٣٩ وكر   ٤/١٣ وجممع   ٧/١٠٦ وطب   ٢/١٥٢خ
 )١٩٠(وصحيح اجلامع 

عـن  ) طـس (}  ِجئتموه فَكلوا ِمن شجرِه ولو ِمن ِعضاهِه أُحد جبلٌ يحبنا وحنبه فإذا     { - ٥٣١
 أنس

 ) ١٨٦٩( والضعيفة ٢٣٠ - ٢/٢٢٩ وترغيب ٤/١٣جممع 
 حسن

الـراجح أن   : وأعله األلباين بعبد اهللا بن متام موىل أم حبيبة بأن ابن أيب حامت ذكره ومل يذكر فيه جرحـاً أقـول                      
 ل الرواية إذ لو علم فيه جرحا ملا سكت عنهماسكت عليه ابن أيب حامت أو أبوه هو مقبو

 عن أيب ليلى) عب(}  أُحد على ترعٍة ِمن ترِع اجلنِة ، وعري على ركٍن ِمن أركاِن الناِر   { - ٥٣٢
 وعقيلـي   ٥/١٩٣ وتـخ    ٢/٢٣٠ والترغيب   ٢/١٠٨ووفاء الوفا   ) ٣١١٥( وهـ   ٤/١٣وامع  ) ٧١٧١(عب  

 ٤/٩ وبداية ٢/٣٠٨
 مضعف

٥٣٣ - }   عديا س دعن أنس) حم(}  أَح 
 )١٩٠( وصحيح اجلامع ٥/٣٤ واإلحتاف ١٠/١٦٧جممع 

 صحيح
 ادعو بإصبع واحدة: أى 

ثَالثاً أُقسم عليهن ، ما نقص مالُ عبٍد ِمن صدقٍة ، والَ ظُلم عبـد               : أُحدثكم حديثاً     { - ٥٣٤
 عز وجلَّ بها ِعزاً ، والَ فَتح عبد باب مسألٍة إالَّ فُتح له باب فَقٍر                ِبمظلمٍة فَصرب عليها إالَّ زاده اهللاُ     

 عن أيب كبشةَ األمناري) طب(}  
 ٣/٣٠٧ وترغيب ٤/٢٣١ وحم ١٠/٣٣٥ وبداية ٥/١٧٨٢ وعدي ١/٥٨ وترغيب ٨/٣٩اإلحتاف 

 صحيح
اُء ، وتعوذوا باِهللا ِمـن عـذاِب         كَأنها زجاجةٌ خضر   - يعين الدجالَ    -إحدى عينيِه     { - ٥٣٥
 ) ط(}  القِرب



 

 

٨٥ () 

 عن أُيب بن كعب) حب ض(وابن منيع والروياين ) حم(
 ٧/٣٣٧ وجممع ١/٢٩٥ وأصفهان ٤/٢٦٣ وحلية ٥/١٢٣حم 

 صحيح
أُحذركم املسيح وأنذركموه وكلُّ نيب قَد حذر قَومه وهو ِفيكم أيتها اُألمةُ وسأحكي               { - ٥٣٦
لَكم              هلكىت يح دبج مسروجِه ِسنونَ خكونُ قَبلَ خي ، حِك األنبياُء قَبلي ِلقومهما ملْ يعتِه من ِمن 

     لـيسو أعور وهو خرجي بِه املالئكةُ ، ثُم عيشاملومنونَ ؟ قالَ مبا ت عيشي افٍر ، قيلَ فيمكُلُّ ذي ح
قرؤه كُلُّ مؤمٍن كَاتٍب وغِري كَاتٍب ، أكثر من يتبعه اليهود والنساُء            ي" كافر  " اُهللا بأعور بني عينيِه     

واألعراب ، يرونَ السماَء تمطر وهي الَ تمطر ، واألرض تنبت وهى الَ تنبت ، ويقولُ ِلألعراِب                 
نعامكم شاخصةً ذُراها ،خارجـةً     ما تبغونَ ِمين ؟ أملْ أُرسِل السماَء عليكم ِمدراراً ؟ وأُحيي لَكم أ            

خواصرها ، دارةً ألبانها ، ويبعثُ معه الشياطني على صورِة من قَد مات ِمن اآلبـاِء واإلخـواِن                  
               بكر وعرفين ؟ هت فُالناً ألست محِه فَيقولُ ألستإىل أبيِه أو أخيِه أو ذي ر واملعارِف ، فَيأيت أحدهم

 ي كَالسـاعِة               فَاتبعه كَاجلمعِة ، واجلمعةُ كَاليوِم ، واليوم سنةً ، السنةُ كَالشهِر والشهر أربعني رعم
                 نيوأنا ب جخريِن ، أبشروا فإنْ يهٍل إالَّ املسجدنكُلَّ م ِردـفَِة يف الناِر ، يعوالساعةُ كَاحتراِق الس

عن أمساء  ) طب(}  رج بعدي فاُهللا خليفيت على كُلِّ مسلٍم        أظهركم فاُهللا كَافيكم ورسوله ، وإنْ يخ      
 بنت زيد 

 ٧/٣٤٧امع 
 حسن

ومكثه اربعني سنة وهم وإمنا هي أربعون يوما ، وهو من رواية شهر بن حوشب عن أمساء بنت السكن وكان موىل     
قال يف التقريـب صـدوق كـثري        هلا وحديثه عنها مستقيم كما ذكر اإلمام امحد ، وأما عن غريها فاختلفوا فيه               

ليس بالقوي ، ووثقه أمحد وابـن       : ضعفه شعبة ، وقال س      ) ٢٣٣٦(ويف الكاشف   ) ٢٨٣٠(اإلرسال واألوهام   
خمتلف فيه وحديثه حسن وقد وثقه ) ١٩٠٣(ليس بدون ايب الزبري ا هـ ويف ديوان الضعفاء          : معني وقال أبو حامت     

: ويف امليـزان  ) ١٨٣٨(الحيتج به ا هـ وانظـر اجلـامع       : ن عدي   ليس بالقوي وقال اب   : غري واحد ، وقال س      
مـا  : قال ابن معني ثقة ، قلت قد ذهب إىل اإلحتجاج به مجاعة ، وقال حرب الكرماين عن أمحد                     ... ٢/٢٨٤

شهر وإن تكلـم    : ليس به بأس ، وقال الفسوي       : أحسن حديثه ، ووثقه ، وهو محصي ، وروى حنبل عن أمحد             
  هـ ١ -فهو ثقة فيه ابن عون 

ال بأس به ومل يلق عمـرو بـن         : قال أبو زرعة    : فاألرجح انه حسن احلديث كما قال الذهيب وأما عن اإلرسال           
 ٣٧٢ - ٤/٣٦٩عبسة ، ومل يسمع من معاذ راجع التهذيب 

ن اليمِن ، وفتنـةً     ِفتنةً تقبلُ ِمن املدينِة ، وفتنةً ِمن مكةَ ، وفتنةً مِ          : أُحذّركم سبع ِفٍنت      { - ٥٣٧
                    ِمـن هىطِن الشاِم وب فتنةً ِمناملغرِب ، و قبلُ ِمنفتنةً تاملشرِق و قبلُ ِمنفتنةً تالشاِم ، و قبلُ ِمنت

 عن ابن مسعود) ك(}  السفياىنِّ 



 

 

٨٦ () 

 متهم بالكـذب  هذا من أوابد نعيم بن محاد وزاد األلباين يف الضعيفة هو:  وصححه ورده الذهيب بقوله     ٤/٤٦٨ك
 )١٨٧٠... (فاحلديث ضعيف جداً 

أرجو ان يكون باقي حديثه مستقيماً الكامـل  : وهذا جمازفة منهما فقد تتبع ابن عدي ما أنكر عليه مث قال     : أقول  
 )٧١٦٦(وأقره ابن حجر يف التقريب على ذلك.  وليس هذا احلديث مما أنكر عليه ٧/١٩

 فاحلديث حسن
٥٣٨ - }   ذروا البغىقوبِة البغِى            احع ِمن أحضر قوبٍة ِهىع ِمن لَيس وابن النجـار   ) عد(}    ،فَإنه

 عن علي
 ٥/٣١٠ عن أيب اسحاق عن احلارث عن علـي ، وكـر             ٢ - ٣١/١وابن ايب الدنيا يف ذم البغي       ٦/١٣٨عدي  

لى رأيه فقـط راجـع      واحلارث هو ابن عبد األعور خمتلف وفيه الراجح انه لني احلديث ، ومن كذبه فقد كذبه ع                
 )١٠٢٩(والتقريب ) ٨٦٨( والكاشف ١٤٧ - ٢/١٤٥التهذيب 

 فيه لني
 يف الزهد عن مصعب بن سعد مرسال) حم(}  ِاحذروا الدنيا فَإا خِضرةٌ حلوةٌ   { - ٥٣٩

 )١٩٢(وصحيح اجلامع ) ٥٥٢٧(و) ١٠٣٠٦(وبنحوه شعب ) ٩٠٠( والصحيحة ٧٨الزهد ألمحد 
 صحيح لغريه

عن طاووس ) بز(}  فَاستتروا : ينقِّي الوسخ ، قالَ  : حذروا بيتاً يقالُ له احلمام ، قَالوا        ِا  { - ٥٤٠
 عن ابن عباس

 ١/١٤٤ وترغيب ١/٢٧٧ وجممع ٧/٣٠٩هق 
 حسن لغريه

 ثوبانعن ) حل(}  ِاحذروا دعوةَ املسلِم وفراسته فَإنه ينظر ِبنوِر اِهللا وينظر ِبتوفيِق اِهللا   { - ٥٤١
 ١٠/٢٨١ وحلية ٦/٥٤٥اإلحتاف 

 حسن لغريه
 عن ثوبان) ابن جرير(}  ِاحذروا ِفراسةَ املؤمِن فَإنه ينظر ِبنوِر اِهللا وينظُر ِبتوفيِق اِهللا   { - ٥٤٢
 ٦/١١٨ و ٤/٩٤ وحليـة    ١٨/١٢١وطـب   ) ٣١٢٧( ون   ١/١٨٩ وحنيفـة    ٤/١٠٣ ومنثور   ١٠/٢٨١احللية  

 ٧/٢٥٩ و٥٤٥ و٦/٥٤٤ واإلحتاف ٤/٤٦١ و١/٤٧٩ وكثري ١٤/٣١وبغوي 
 حسن لغريه

٥٤٣ - }   رامسكٍر حسكٍر فَإنَّ كُلَّ معن بريرة) طس(}  ِاحذروا كُلَّ م 
صدوق يهـم   : ويف سنده عطاء اخلراساين قال يف التقريب        ) ١٨٧٢( حنوه والضعيفة    ١٩/٣٨٨ وطب ٦/٣٢٤كر

أرسل عن  ) ٣٨٦٠(ة يرسل ويعنعن ويف الكاشف      ثق) ٢٨٣٢(ويف ديوان الضعفاء    ) ٤٦٠٠(كثريا ويرسل ويدلس    
وبعد مراجعة ترمجته يف التهذيب مل أر احداً امه بالتدليس وقد وثقه ابن معني         :  قلت   -معاذ وطائفة من الصحابة     

  ٢١٥ - ٧/٢١٢راجع التهذيب ... وأبو حامت والنسائي والدارقطين وابن سعد وكفى م 
 والصحيح انه ثقة يرسل



 

 

٨٧ () 

) ٢٣١١(ويف الكاشـف    ) ٢٨٠١(صدوق خيطىء   : شعيب بن زريق الشامي قال عنه يف التقريب         : وفيه كذلك   
يعترب حديثه  : ال بأس به وقال ابن حبان يف الثقات         : وثقة الدارقطين ، وقال دحيم      : وثقة الدارقطين ويف التهذيب     

واألزدي اليوثـق   (وقال األزدي لني    ) عطاء ثقة فال معىن هلذا الكالم     : أقول  (من غري روايته عن عطاء اخلراساين       
ماذكره الذهيب يف الكاشف هـو الـراجح بعـد          :  أقول   ٤/٣٥٣وقال ابن حزم ضعيف راجع التهذيب       ) بكالمه

 التحقيق فالرجل ثقة حسب قول الدارقطين والذي ضعفه 
 مل يأت ببينة على ذلك 

 فاحلديث حسن
 عن عمر) م ، ع ، بزح(}  ِاحذروا كُلَّ منافٍق عليِم اللساِن   { - ٥٤٤

 ٣/٩٧٠ وعدي ١/٣٧٨ واإلحتاف ١/٢٢حم 
 حسن

يف مراسيله عن على بن احلسني ) د(}  أُحرثُوا فَإنَّ احلرثَ مبارك وأكِثروا فيِه ِمن اجلَماجِم       { - ٥٤٥
 مرسال

 ٦/١٣٨هق
 حسن مرسل

 عن أيب هريرة) د(}  الِك أَحرج اسٍم ِعند اِهللا يوم القيامِة رجلٌ يسمى مِلك األم  { - ٥٤٦
 )١٩٣(وصحيح اجلامع ) ٢٨٣٧(وت) ٤٩٦١( ود٩/٣٠٧ وهق ٢/٢٤٤ وحم ٣٠وصفة ) ٩١٥(الصحيحة 

 صحيح
 أي أُحرم:  أحرج 
٥٤٧ - }                 فَليقلِّ اللهم كرها يالطِّريِة م ِمن اى أحدكمسلماً فإذا رم ردال تالطريِة الفأْلُ و أَحسن

عن ) د هق (}  ِت إالَّ أنت ، والَ يدفع السيئاِت إالَّ أنت ، والَ حولَ والَ قُوةَ إالَّ ِبك                 الَ يأيت ِباحلسنا  
 عروة بن عامر القرشي

 وهو من طريق حبيب بن أيب ثابت عن عروة بن عـامر             ١٠/٢١٤وفتح  ) ٢٨٨( وسين   ٨/١٣٩وهق  ) ٣٩١٩(د
) ٩١٢(كان ثقة جمتهدا فقيهـا      : ويف الكاشف   ) ١٠٨٤(ثقة فقيه كثري اإلرسال والتدليس      : قال عنه يف التقريب   

أما التدليس فغري صحيح فالقدماء مل يتهمه أحد منهم ذا كابن معني والعجلـي والنسـائي وأيب حـامت                   : أقول  
 .واألزدي وإمنا امه بذلك ابن حبان وابن خزمية ، ولكن هذه التهمة مردودة فمن هو أعلم منهما مل يذكر ذلك 

فقد أرسل عن أم سلمة وحكيم بن حزام وعروة بن الزبري على قول ، الغري ومسع مـن غريهـم                     : وأما اإلرسال 
وأنكر عليه ابن معني حديثني حديث املستحاضة تصلي وإن قطر الدم على احلصري وحديث القبلة للصائم راجـع                  

س يف الكوفيني كـبري     وهو ثقة حجة كما قاله ابن معني ولعله لي        :  وقال ابن عدي عنه      ١٨٠ - ٢/١٧٨التهذيب  
ثقـة  ( فما قاله الذهيب يف الكاشف       ٢/٤٠٨أحد مثله لشهرته وصحة حديثه ، وهو يف أئمتهم جيمع حديثه ا هـ              

 هو الصواب كما ترى) جمتهد فقيه



 

 

٨٨ () 

فمختلف يف صحبته فقدأثبتها البعض ونفاها اخرون والمينع ان يكون صحابيا ،وأما ماذكره              :  وأما عروة بن عامر   
 التهذيب من أن رواية حبيب عنه منقطعة فليس له من دليل إذ الذين أرسل عنهم حمصورون وليس عروة                   احلافظ يف 

 ١/٤٧٦ واإلصابة ٧/١٨٥بن عامر منهم راجع التهذيب 
 فاحلديث صحيح

 ١٠/٢١٤وال حجة ملن ضعفه ، وسكت عليه احلافظ ابن حجر يف الفتح 
عـن  ) بز(}   سمعت ِقراءته رأيت أنه يخشى اَهللا        أحسن الناِس صوتاً ِبالقرآِن من إذا       { - ٥٤٨
 الطفيل

 ٥٢٢ و٤/٥٢١اإلحتاف 
 حسن لغريه

يف كتـاب   ) حممد بن نصـر   (}  أحسن الناِس ِقراءةً الذي إذا قَرأَ رأيت أنه يخشى اَهللا             { - ٥٤٩
 شةعن عائ) فر(عن ابن عمر ) خط(عن ابن عباس ، السجزي يف اإلبانة ) هب خط(الصالة 

 ٧/١٧٠وامع ) ١٩٤( وصحيح اجلامع ٤/٥٢١اإلحتاف 
 صحيح لغريه

 عن ابن عباس) طب(}  أَحسن الناِس ِقراءةً من قَرأ القرآنَ يتحزنُ بِه   { - ٥٥٠
 ٧/١٧٠ وجممع ٩/٢٤٣ وبداية ١١/٧ وطب ٢/٦٨ وأصفهان ٤/١٩ وحلية ٤/٤٨٠اإلحتاف 

 حسن لغريه
٥٥١ - }     م دىاهلَدِى ه أحسن             ـاتم ـناللةٌ ، مكلُّ ِبدعٍة ضها وحدثاتاألموِر م شرحمٍد ، و

 لىياعاً فَإىلَّ وعض يناً أود ركت ناالً فَألهلِه ، ومم تركابن سعد عن جابر }  و 
هـق  ) ٤٥( وهــ    ٤٣ وبنحوه م اجلمعة     ٨٢ وصفة   ١/٢٨٤ وسعد   ١/٤٣٧ واإلحتاف   ٣/٣١٩ وحم   ٣/٥٨ن
 ٤/٢٥٤ وسنة ٣/٢٠٦

 صحيح
 عن أنس) ع(}  أَحِسنا إليِه فَإين رأيته يصلي   { - ٥٥٢
 )٢٧٨٥(ومطالب ٤/٢٣٨امع 

 صحيح
 ....وسببه ان النيب صلى اهللا عليه وسلم اعطى عليا وفاطمة غالماً فقال 

}  قسم بينكم   أَحسنِت األنصار ، تسموا ِبامسي والَ تكنوا ِبكُنييت ، فَإمنا بعثت قَامساً أ              { - ٥٥٣
 عن جابر) ك(

 ٣٤١ و٤/٣٣٨ومعاين ) ٨٤٢( وهذا لفظه وخد ٤/٢٧٧ وك٣/٢٩٨ وحم ٦ وم اآلداب ٤/١٠٣خ
 صحيح على شرطهما

 عن أيب هريرة) حم حب(}  أحِسنوا إقامةَ الصفوِف يف الصالِة   { - ٥٥٤
 )١٩٥(وصحيح اجلامع ) ٣٨٤( وحب ١/٣٢٠ وترغيب ٢/٨٩ وجممع ٢/٤٨٥حم 



 

 

٨٩ () 

 صحيح
 عن ابن عباس) طب(}  أحِسنوا األصوات يف القرآِن   { - ٥٥٥
 ٢/٤٧٤ومي ) ٢١٤٤ و٢١٤٣ و٢١٤١ و٢١٤٠( وبنحوه الشعب ١٧١ و٧/١٧٠امع 

 صحيح لغريه
٥٥٦ - }            ملوي الذين ثُم ملوي الذين املخلِّص وابن ناصـر يف أماليـه       }  أحِسنوا إىل أصحايب ثُم

 وصححه عن عمر
 ٤/١٥٠ ومعاين ٧/٥١٦ واإلحتاف ٦/١١١وكر) ٤٣٠(وصحيحة ) ٢٢٨٢(حب  و١/٢٦حم

 صحيح
٥٥٧ - }                    ـيب إالَّ قَـدن ا ِمناجلنِة ، م وابد ا ِمنفَإ غامنها الرامسحوا عأَحِسنوا إىل املاعِز و

 ريرة عن أيب ه) بز خط(}  وأنا قَد رعيت الغنم : وأنت ؟ قالَ : رعى الغنم ، قالوا 
ـ  ٣/١١٦ وخ ١/١٠٠ وآخره عندابن سعد     ٥/٤٧١ وكثري   ٩/١٤٥ وخط   ٤/٦٦امع   وهـق  ) ٢١٤٩( وهـ

٦/١١٨ 
 حسن لغريه

٥٥٨ - }          سيِئهمم ناعفوا عحسِن األنصاِر وعن سهل بن سعد وعبد اهللا بن       ) طب(}  أحِسنوا إىل م
 جعفر
 )١٩٦(وصحيح اجلامع ) ٩١٦(والصحيحة ) ١٢٠١( ومحيدي ١٠/٣٧امع 

 صحيح
٥٥٩ - }               إليهم قَوٍم فَعادت نع التنفِّروها فَقلما زِنعِم اِهللا الَ ت عـن  ) ع عد (}  أحِسنوا ِجوار
 عن عائشة) هب(أنس 

 )٤٥٥٨ و٤٥٥٧( والشعب ٥/١٨١١وعدي ) ٢٦٢٣( واملطالب ٨/١٩٥امع 
 حسن لغريه

 عن أيب هريرة) حم(}  اكم قُدامي أحِسنوا صالتكم فَإين أراكم خلفي كَما أر  { - ٥٦٠
 وبنحوه كثري من األحاديث٢/٣٩ وأبو عوانة ٢/٣٧٩حم 

 صحيح
٥٦١ - }                   أدخلَ اللَّـو نفإنَّ م دخلوا اللَّووالَ ت ، قدرهعاىل واِهللا ت فَكتاب أحِسنواْ ، فإنْ غُِلبتم

 عن عمر) خط(}  دخلَ عليِه عملُ الشيطاِن 
 )١١١٤( ومحيدي ٣٤٢ وسين ٣٧٠ و٢/٣٦٦وه حم  وبنح١٢/٢٥٥خط 

 صحيح لغريه
عـن   )ك(} أحِسنوا ِلباسكم وأصلحوا ِرحالكم حىت تكونوا كَأنكم شامةٌ يف النـاِس              { - ٥٦٢

 سهل ابن احلنظلية



 

 

٩٠ () 

 ٢٥١ و ٣/٢٥٠وكـر   ) ٢٩٢( ومبـارك    ١١٥ و ٦/١١٤ وطـب    ٢٨ ود اللباس  ب    ٤/١٨٠ حم   ٤/١٨٣ك  
وفيه قيس بن بشر التغليب روى عن أبيه ، وثقه هشام بـن             ) ٦٢٠٥ و ٦٢٠٤(ب   والشع ٥/٣٤٥ وش   ١٠/١٠٧و

 ٨/٣٨٥ما أرى حبديثه بأساً التهذيب : سعد وابن حبان وقال أبو حامت 
 فاحلديث حسن

ابن أيب }   ِبرب العاملني الظن ، فإنَّ الرب ِعند ظَن عبدِه بِه - يا أيها الناس    -أحِسنوا    { - ٥٦٣
 ا وابن النجار عن أيب هريرةالدني

 ونبـوة   ٢٢وم املساجد   ) ٥٨١٥(وأوله عند خ    ) ١٠١٣ و ١٠١١(وبنحوه  ) ١٠١٢( والشعب   ٥٧حسن الظن   
  وآخره بنحوه يف الصحيحني ٧/٢٠٤

 صحيح لغريه
٥٦٤ - }                 إليهم رجعت يٍت فَكادتأهِل ب نع فرتا قَلّما نِنعِم اِهللا ، فإ هب(}  أحسين ِجوار (

 يف رواة مالك وابن النجار عن عائشة) خط(وضعفه 
 )٤٥٥٨ و٤٥٥٧( والشعب ٥/١٨١١وعدي ) ٢٦٢٣( واملطالب ٨/١٩٥امع 

 حسن لغريه
أالَ إا تعدلُ   : احشدوا فإين سأقرأُ عليكم ثُلُثَ القرآِن ، فَقرأ قُلْ هو اُهللا أحد وقالَ                { - ٥٦٥

 هريرةعن أيب ) حم م ت(}  ِبثلث القرآِن 
 )١٩٧( وصحيح اجلامع ٩/٦١ وفتح ٢/٤٢٩ وحم ٢/٣٨٠وترغيب ) ٢٩٠٠( وت ٢٦١م صالة املسافرين 

 عن رافع بن خديج ) قط(}  ِاحصوا ِعدة شعبانَ ِلرمضاِن   { - ٥٦٦
 ٢/١٦٣قط 

 حسن لغريه
 عن أيب هريرة) ت ك(}  أُحصوا ِهاللَ شعبانَ ِلرمضانَ   { - ٥٦٧

 )١٩٨(وصحيح اجلامع ) ٥٨٦( والصحيحة ٧/٢٦٦٨وعدي ) ٧٣٠٣( وعب ١/٤٢٥وك) ٦٨٧(ت
 صحيح

أُحصوا ِهاللَ شعبانَ ِلرمضانَ والَ تخلطوا ِبرمضانَ إالَّ أنْ يوافق ذلك صياماً كَـانَ                { - ٥٦٨
اً ، فإا   يصومه أحدكم ، وصوموا ِلرؤيتِه وأفطروا ِلرؤيتِه فإنْ غُم عليكم فَأكملوا العدةَ ثَالثني يوم             

 عن أيب هريرة) قط هق(}  لَيست تغم عليكم العدةُ 
 )١٩٩( وصحيح اجلامع ٢/١٦٣ وقط ٢٠٧ - ٤/٢٠٦وهق ) ٥٦٥(الصحيحة 

 صحيح
٥٦٩ - }                تخلـفي ىت إنهِن اجلمعِة حع اإلماِم فإنَّ الرجلَ لَيتخلف ادنوا ِمنروا اجلمعةَ واُحض

لَمن ـهإنِن اجلنِة ووالضياء عن مسرة) حم هق(}   أهلها ع 
 وصـحيح اجلـامع     ٢/١٧٧ وجممع   ٧/٢٤٩ وطب   ١/٥٠٣ وترغيب   ٣/٢٣٨ وهق   ١/١٢٥ وطص   ٥/١٠حم  

)٢٠١( 



 

 

٩١ () 

 حسن لغريه
اُحضروا اجلمعةَ وادنوا ِمن اإلماِم ، فإنَّ الرجلَ الَ يزالُ يتباعد حىت يؤخر يف اجلنـِة                  { - ٥٧٠

 عن مسرة)  كحم د هق(}  وإنْ دخلهــا 
) ٢٠٠( وصحيح اجلامع    ١/٢٨٩ وك ١/٥٠٣ وترغيب   ٢/١٧٧ وامع   ٣/٢٣٨ وهق   ١/١٢٥ وطص   ٥/١١حم

 وعندهم احضروا الذكر) ١١٠٨(ود) ٣٦٥(والصحيحة 
 صحيح

احضروا الذكر وادنوا ِمن اإلماِم فَإنَّ الرجلَ الَ يزالُ يتباعد حىت يؤخر يف اجلنِة وإنْ                 { - ٥٧١
 عن مسرة) حم د ك هق(}  ـادخلهـ

 )٣٦٥( وصحيحة ١/٢٨٩ وك٣/٢٣٨ وهق ٥/١١وحم ) ١١٠٨(د 
 صحيح

اُحضروا أمواتكُم ولقِّنوهم الَ إله إالَّ اُهللا وبشروهم ِباجلنِة ، فَإنَّ احلليم ِمن الرجـاِل                 { - ٥٧٢
          ا يم رعِِ ، وأنَّ الشيطانَ أقرباملص ذلك ِعند رتحيرِع ،        والنساِء ياملص ذلك ِعند كونُ ِمِن ابِن آدم

                 خرجفسي ِبيدِه الَ تربٍة ِبالسيِف ، والذي نألِف ض ِمن لِك املوِت أشدلَمعاينةُ م فسي ِبيدهوالذي ن
 عن واثلة ) حل(}  نفس عبٍد ِمن الدنيا حىت يتألَّم كُلُّ ِعرٍق ِمنه على ِحيالِه  

 ٣/٢٥٣وخط ) ٦٩١(واملطالب ) ٦٠٤٣(حوه عب  وبن١٠/٢٧١اإلحتاف 
 حسن لغريه

ِاحفروا وأعِمقوا وأوسعوا وادِفنوا االْثنِني والثالثة يف قٍرب واحٍد وقدموا أكثرهم قُرآناً              { - ٥٧٣
  ٤حم(}  
 عن هشام بن عامر) هق
 ونبوة  ٢/١٢٧ وتلخيص   ٩/٣٠ وحلية   ٤/٣٤ و ٣/٤١٢وهق  ) ٣٢١٥(ود) ١٥٦٠( وهـ   ٤/٨١ ون ٤/٢٠حم
  ٢٩٧ و٣/٢٩٦

 )٢٠٢( وصحيح اجلامع ٦٩ و٨/٦٨وخط ) ٢٥٨٢(ومنصور 
 صحيح

 ...كيف تأمرنا بقتالنا ؟ فقال : وسببه أم شكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القرح يوم أحد وقالوا 
 كَانَ القوم بعضهم يف     إذا: ِاحفظْ عورتك إالَّ ِمن زوجتك أو ما ملكت يمينك ، ِقيلَ              { - ٥٧٤

اُهللا : إذا كَانَ أحدنا خالياً ؟ قَالَ : إِن استطعت أنْ الَ يرينها أحد فَال يرينها ، ِقيلَ : بعـٍض ؟ قَالَ   
 عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده) حم ع ك هق(}  أحق أنْ يستحيا ِمنه ِمن الناِس 

 وسـنة   ٤/١٨٠ وك ٧/٩٤ و ٢/٢٢٥ و ١/١٩٩ وهـق    ٤ و ٥/٣وحم) ١٩٢٠(وهـ  ) ٢٧٩٤(وت) ٤٠١٧(د
 )٢٠٣( وصحيح اجلامع ١٩/٤١٣ وطب٧/١٢١ وحلية ١/٨٦ وفتح ١٣/٢٦ وخط ٤/٢٤٥ ونصب ١٣/٥

 صحيح



 

 

٩٢ () 

٥٧٥ - }  عن مالك بن خيامر مرسالً) ابن عساكر(}  ِاحفظْ ِلسانك 
  حنوه٣٠١ - ١٠/٣٠٠وجممع ) ٢٠٤(وصحيح اجلامع ) ١١٢٢(الصحيحة 

 صحيح
٥٧٦ -  }                مإالَّ ألسـنته جوهِهملى وع الناس كبهلْ يعاذُ ، وم أُمك ثَِكلتك ِاحفظْ ِلسانك  {

 عن احلسن مرسال) اخلرائطي يف مكارم األخالق(
 ١١/١٩٤وعب  ) ٣٩٧٣(هـ) ٢٦١٦( وت ٤١٣ - ٢/٤١٢ وك ٢١/٦٤وطربي  ) ١٠٩٠(وهناد) ٦(الصمت  

وصـحيح  ) ١١٢٢( من طرق حنوه والصـحيحة       ٢٨٧ - ٤/٢٨٦وك) ٥٦٠( وطيا   ٩/٦٥ وش   ٥/٢٣٧وحم  
 )٢٠٥(اجلامع 

 صحيح لغريه
٥٧٧ - }          ِرجليك نيا بوم كلَحيي نيا بعـن صعصـعة   ) ع وابن قانع وابن منده والضياء   (}  ِاحفظْ م

 ااشعي
 وفيه جهالة ومبعناه أحاديث كثرية) ٣٢٢٥(املطالب 

 حسن لغريه
 عن ابن عمر) خد طس هب(}   تقطعه فَيطفىُ اُهللا نورك ِاحفظْ ود أبيك الَ  { - ٥٧٨

 )١٣ - ١١(وم الرب والصلة ) ٤١(وبنحوه ) ٤٠(وخد) ٧٨٩٨( والشعب ٨/١٤٧ وجممع ٥/٣حم
 صحيح لغريه

وفيه عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث خمتلف فيه ، والراجح فيه أنه مستقيم احلديث له بعض األغالط اليت مل يتعمدها          
 ٢٦١ - ٥/٢٥٦ والتهذيب ٢٠٨- ٤/٢٠٦ينها العلماء انظر الكامل وقد ب

}  ِاحفظْ ِوعاءها وِوكاءها وعددها فإنْ جاَء أحد يخربك فَادفعها وإالَّ فَاستمتع ِبهـا                { - ٥٧٩
 عن أُيب) حب(

) ٥٥٢( وطيـا  ٥/١٢٦وحـم ) ١٧٠٢(ود) ٤٨٩١( واإلحسـان    ٥/٧٨ وفتح   ٣/١٦٢ وخ ١٩٤ و ٦/١٩٣هق
 ٤/١٣٧ومعاين ) ١٧٢٣(وم

عن عمرو بن شعيب عن أبيه      ) طب(الشافعي  }  ِاحفظُوا اليتامى يف أمواِهلم الَ تأكلُها الزكاةُ         { - ٥٨٠
 عن جـده

 ٢/١٥٨ وتلخيص ٧/١٤٦ وعدي ٣/٦٧ وامع ٢/١١٠قط 
 حسن لغريه

٥٨١ - }   سيِئهمم نجتاوزوا عحسِن األنصاِر وم سعد األنصاريعن أيب) طب(}  ِاحفظُوا ِمن  
 ١٠/٣٦امع 

 صحيح
٥٨٢ - }         شهدى يتح وا الكذبفشي ثُم ، ملوي الذين ثُم ملوي الذين ِاحفظوين يف أصحايب ثُم

 ستحلفما يو حيلفو ، دستشهما يعن عمر) هـ(}  الرجلُ و 



 

 

٩٣ () 

والصـحيحة  ) ٢٠٦(حيح اجلامع    وص ٦/٩٦ وكر   ٢/٥٨٠ وعدي   ١/١١٥ وك ٢/٣٢٤وعقيلي  ) ٢٣٦٣(هـ  
)١١١٦( 

 صحيح لغريه
وابن عسـاكر  ) خط(}  ِاحفظوين يف العباِس فَإنه بقيةُ آبائي ، وإنَّ عم الرجِل ِصنو أبيِه               { - ٥٨٣

 عن املطِّلب بن ربيعة
 وبنحوه النسائي يف    ١١/٨٠ وطب   ٢/٧٦٨ وعدي   ٧/٢٣٩ وكر   ٩/٢٦٩ وجممع   ١٠/٦٨ وخط   ١/٢٠٧طص  

  حنوه٢/٤٣٠واإلصابة ) ١٨٢٣( والفضائل ٧/٥١٨خمتصرا وش ) ٨١٧٦(الكربى 
 حسن لغريه

 عن علي) عد وابن عساكر(}  ِاحفظُوين يف العباِس فَإنه عمي وِصنو أيب   { - ٥٨٤
 ٧/٥١٨وش) ١٨٣٣(وبنحوه ) ١٨٢٣( والفضائل ٢/٧٦٨ وعدي ٧/٢٣٩كر

 حسن لغريه
 عن أيب هريرة) عد(عن ابن عمر ) م ت ن(}  للَّحى اُحفُوا الشوارب وأعفُوا ا  { - ٥٨٥

 ٢/٧٦ وأصـفهان    ٢/١٧ وطص   ٢/١٦وحم  ) ١٨٢( وهـ   ٨/١٢٩ و ١/١٦ون) ٢٧٦٣( وت   ٥٢م الطهارة   
وفـتح  ) ٢٠٧( وصحيح اجلامع    ٣/٤٣٥ والترغيب   ٢/٧٩٩ وعدي   ٤/٢٣٠ ومعاين   ١/١٨٨ وأبو عوانة    ٢٧٨و

١٠/٣٤٧ 
 عن أنس) الطحاوي(}  للَّحى والَ تشبهوا باليهوِد اُحفُوا الشوارب وأعفُوا ا  { - ٥٨٦
  عن أيب هريرة١٢/٢٦٧ وسنة ٢/٣٥٦ وحم ٧/١٥١ واإلحتاف ٢/٤٥٨نصب 

 صحيح
أحِفِهما جميعاً أِو أنِعلهما جميعاً وإذا لَبست فَابدأ ِباليمىن وإذا خلعت فَابدأ ِباليسرى               { - ٥٨٧

 عن أيب هريرة) حب(}  
 ٨/٤١٤وش) ٥٤٦١(واإلحسـان   ) ٢٠٨(وصحيح اجلـامع    ) ١١١٧( والصحيحة   ٤٩٧ و ٤٣٠ و ٢/٤٠٩حم

 حنوه) ٢٠٩٧(وم ) ٢٠٢١٥(وعب ) ٣٦١٦( وهـ ٤١٥و
 صحيح

٥٨٨ - }   لى أطفالكمع مليتا صم عن الرباء) الطحاوي هق(}  أحق 
 )٢٧١(والفيض ) ٦٦٠٤( وعب ٤/٩هق 

 حسن لغريه
 عن أيب موسى ) حم ن(}  ناِث أُميت وحرم على ذُكورها أُحلَّ الذهب واحلرير ِإل  { - ٥٨٩

 )٢٠٩( وصحيح اجلامع ١٢/٧٠ وسنة ٤/٢٢٤ونصب ) ١٩٩٣( وعب ٣٩٣ و٤/٣٩٢ وحم ٨/١٦١ن
 صحيح

}  ِنكاح ِبموارثٍة ، ونكاح ِبغِري موارثٍة ، وملـك الـيمِني            : أَحلَّ اُهللا ِمن النساِء ثَالثاً        { - ٥٩٠
 ابرعن ج) طس(



 

 

٩٤ () 

 ٢/٧٦٢ وعدي ٤/٢٧٠امع 
 حسن

 نكاح اجلاهلية:  نكاح مبوارثة 
 عن ضرار بن األزور) ك(}  احلبها ودع داعي اللَِّنب   { - ٥٩١

 ٢/٨٨ ومـي    ٣٣٩ و ٣٢٢ و ٣١١ و ٤/٧٦ وحم   ٢/٢٠٨ واإلصابة   ٨/٣٥٥ وطب   ٦٢٠ و ٣/٢٣٧ و ٢/٦٣ك
 ٧/٣٣ وكر )١٩٩٩(وحب ) ١٨٦٠( وصحيحة ٨/١٩٦ وجممع ٨/٣٥٤ وطب ٨/١٤وهق 

 صحيح لغريه
٥٩٢ - }      ماِن فَالكبـدأما الدو ، اجلرادو دمـاِن ، فَأما املَيتتـاِن فَاحلوتيتتاِن ولَنا م أُحلَّـت

 عن ابن عمر) هـ ك هق(}  والطِّحــالُ
) ١٥٢٤( وعلـل    ٢٠٢ و ٤/٢٠١ ونصب   ١١/٢٤٤ وسنة   ٩/٢٥٧ و ١/٢٥٤وهق  ) ٣٢١٨( وهـ   ٢/٩٧حم

 وصـحيح   ٩/٦٢١ وفتح   ٧/١٢٢ و ٦/٢١٧ و ٢/٣١٥واإلحتاف  ) ١٧٣٤( وشفع   ٢٥٨و ١٩٣ و ٣/١٢وكثري  
 )٥٦٢٧(والشعب ) ٢١٠(اجلامع 

 صحيح
أُحلت يل مكَّةُ ساعةً ِمن نهاِر والَ تحلُّ إلحٍد ِمن بعدي ، وهي حرام ِبحرمـِة اِهللا إىل                    { - ٥٩٣

، والَ ينفَّر صيدها ، والَ تلتقطُ لُقطتها إالَّ ملنِشٍد          يوِم القيامِة الَ يعضد شجرها ، والَ يختلى خالها          
 عن ابن عباس) طب(}  إالَّ اإلذخر : إالَّ اإلذْخر ، قَالَ : ، قَالـــوا 

 ٣/٢٨٣امع 
 صحيح

 عن ابن عمر) حل(}  ِاحلفُوا ِباِهللا وبروا واصدقوا فَإنَّ اَهللا يحب أنْ يحلف بِه   { - ٥٩٤
 ٧/٥٧٦واإلحتاف ) ٢١١(وصحيح اجلامع ) ١١١٩( والصحيحة ٧/٢٦٧حلية 

 صحيح
٥٩٥ -  }        رجال حو رقَص أو ِلققبـل أن       : عن علي أن رجالً قال      ) حم(}  اح يارسول اهللا إين أفَضت

 أحلق ، فقال لـــه
 )٢٨٨٩ و٢٨٣٧(وخزمية ) ٣٠١٠(وهـ ) ١٩٣٥ و١٩٢٢(ود ) ٨٨٥( وت ١٥٧ و١/٧٦حم 

 صحيح
خ م  (}  ِاحلق وأطعم فَرقاً بني ِستِة مساكني ، أو صم ثَالثةَ أياٍم ، أو انِسك نسـيكةً                   { - ٥٩٦

 عن كعب بن عجرة) ت
 ١١٥ و ١٩/١١٤ وطب   ٥/٥٥ و ٤/١٧٠وهق  ) ٩٥٣( وت   ٨٣ - ٨٠ وم احلج    ٧/١٦٣ و ٥/١٦٤ و ٣/١٣خ

 ومحيـــــدي
 ١٠/١٥٤ و٤/١٢وفتح ) ٢٦٧٦( وخزمية ٢/١٣٥وطربي ) ١٨٦٠( ود ٢٣٥ و٢/٢٣٣ومتهيد ) ٧٠٩(

٥٩٧ - }   كُله كوهأِو اتر كُلَّه ِلـقُوهعن ابن عمر) دن(}  اح 



 

 

٩٥ () 

والصـحيحة  ) ٢١٢( وصحيح اجلـامع     ٨/١٣٠ون  ) ٤١٩٥( ود   ٢/٨٨وحم) ١٩٥٦٤( وعب   ١٠/٣٦٥فتح  
)١١٢٣( 

 صحيح
رِس وهو أشده على فَيفصم عـين        يف ِمثِل صلصلِة اجلَ    - يعين الوحى    -أَحياناً يأتيين     { - ٥٩٨

) مالك حـم ق ت ن     (}  وقد وعيت ما قَالَ ، وأحياناً يتمثلُ يل املَلك رجالً فَيكلّمين فَإعي ما يقُولُ               
 طب(عن عائشة  زاد (يف آخره وهو أهونه علي 

 وبغوي  ٤٥٤ واألجري   ٢٥٧ و ١٥٨ و ٦/١٣ وحم   ١٩٧ وصفة   ٨٨ و ٨٧ وم الفضائل    ١/١٨ وفتح   ٣ و ١/٢خ
 وهق ١٣/٣٢١ وسنة ١٤٨ و٢/١٤٧ون ) ٢٠٢( وموطأ  ٨/٢٧٧ وكثري   ٣/٢٩٤وطب  ) ٣٦٣٤( وت   ٧/١٦٧
 وغريهم ) ٢١٣( وصحيح اجلامع ٧/٥٣

  وهي صحيحة٨/٢٥٦ وطب امع ١/٢٠والزيادة األخرية عند أيب عوانة كما يف الفتح 
ابن جريـر   }  وحيف السلطاِن ، وتكذيباً ِبالقدِر      أَخاف على أُميت اإلستسقاَء ِباألنواِء        { - ٥٩٩

 عن جابــر
 )١١٢٧(والصحيحة ) ٢٩٢٦( وبنحوه املطالب ٤/١٣٥٠ وعدي ١/٢٢٢ واإلحتاف ١/١٤٨ وتخ ٦/١٦٤الدر 

 صحيح لغريه
 عن أنس) طك(}  تكذيب ِبالقدِر ، وحيف السلطاِن : أَخاف على أُميت   { - ٦٠٠
 ٢٠٤ و٧/٢٠٣امع 

 حسن
}  زلِة عاٍمل ، وجدالَ منافٍق ِبالقرآِن ، والتكـذيب ِبالقـدِر            : أَخاف على أُميت ثَالثاً       { - ٦٠١

 عن أيب الدرداء) طب(
 ١٨٧ و١/١٨٦ وامع ١/٨٦ والترغيب ٣٧٨ و١/٣٧٧اإلحتاف 

 حسن لغريه
}  اناً ِبالنجوِم ، وتكذيباً ِبالقدِر      حيف األئمِة ، وِإمي   : أَخاف على أُميت ِمن بعدي ثَالثاً         { - ٦٠٢

 عن أيب حمجن) ابن عساكر(
 )٢١٤(وصحيح اجلامع ) ١١٢٧( والصحيحة ١/١٤٨ وتخ ٤/١٣٥٠ وعدي ١/٢٢٢اإلحتاف 

 صحيح لغريه
) ع عد خط(}  تكذيباً ِبالقدِر وتصديقاً ِبالنجوِم     : أَخاف على أُميت ِمن بعدي خصلتِني         { - ٦٠٣

 جوم عن أنسيف كتاب الن
 ٤/٣٤وعدي ) ١٠٢٣(وأبو يعلى ) ٢١٥(وصحيح اجلامع ) ١١٢٧( والصحيحة ٣/٣٥منثور 

 صحيح لغريه
إمارةَ السفهاِء وسفك الدِم ، وبيع احلُكِم ، وقطيعـةَ الـرحِم ،        : أَخاف عليكم ِستاً      { - ٦٠٤

 عن عوف بن مالك ) طب(}  َِط  ريتخذونَ القرآنَ مزامري ، وكثرةَ الش) نشأً(ونشواً 



 

 

٩٦ () 

 )٢١٦(وصحيح اجلامع ) ٩٧٩( والصحيحة ١٨/٧٥طب 
 صحيح

أُخربك ِبعمٍل إنْ أخذت بِه أدركت من كَانَ قَبلك وفُت من يكونُ بعدك إالَّ أحـداً                  { - ٦٠٥
 أخذَ ِبمثـــِل 

  ك       : ذلكتو ، ثالثنيالٍة ثَالثاً وكُلَّ ص لفخ سبحت        ثالثنيأربعاً و حتمدو ، ثالثنيثَالثاً و رحم(}  ب (
 وابن خزمية والضياء عن أيب ذر

وخزميـة  ) ١٣٣(أعظمي واحلميـدي    ) ٩١٤(وهـ  ) ٢١٧(وصحيح اجلامع   ) ١١٢٥( والصحيحة   ٥/١٥٨حم  
 ٢/١٨٦وهق ) ٧٤٩(

 صحيح
 اِهللا عدد ما خلـق يف السـماِء         أُخربِك مبا هو أيسر عليِك ِمن هذا وأفضلُ ، سبحانَ           { - ٦٠٦

،وسبحانَ اِهللا عدد ما خلق يف األرِض ، وسبحانَ اِهللا عدد ما خلق بني ذَلك ، وسبحانَ اِهللا عدد ما      
}  ذَلـك   هو اخلالق واُهللا أكرب ِمثلَ ذَلك ، واحلمد ِهللا ِمثلَ ذَلك ، والَ حولَ والَ قوةَ إالَّ ِباِهللا ِمثلَ                    

عن عائشة بنت سعد بن أيب وقاص عن أبيها أنه دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على امرأة بني يـديها                      ) د(
 نوى أو حصى تسبح به قال فذكره

 )٣٥٦٨(وت ) ١٧٣٨( ودعاطب ٢/٤٣٩ وترغيب ١/٥٤٨وك) ١٥٠٠(د
 صحيح

م القيامِة ؟ فَسكت القـوم ، فَأعادهـا         أُخربكم ِبأحبكم إىلَّ وأقربكُم ِمين مجلساً يو        { - ٦٠٧
       ثَالثاً ، قَالَ القوم رتِني أَوارسولُ اِهللا    : مي عملُقاً   : فَقالَ  !    نخ كُمعن عمرو بن شـعيب     ) خد(} أَحسن

 عن أبيه عن جده 
  ٢١٧ و٢/١٨٥وحم ) ٧٩٨٦(والشعب ) ٢٧٢(خد 

 صحيح
٦٠٨ - }       ي نم كمريخ ، ِبخريكم أُخربكم          ريهرجى خالَ ي نم كمشرو ، هرش يؤمنو ريهرجى خ

 رهش ؤمنعن أيب هريرة) حم(}  والَ ي 
 ٨/١٨٣وجممع ) ٢٠٦٨( وحب ٣٧٨ و٢/٣٦٨وحم ) ٢٢٦٣(ت

 صحيح
ربين أَخربين ِجربيلُ أنَّ ابىن احلُسني يقتلُ بعدي ِبأرِض الطَّف ،وجاءين ِبهذِه التربِة وأخ              { - ٦٠٩

 هعضجعن عائشة) ابن سعد طب(}  أنَّ فيها م 
 بنحـوه  ٦/٢٩٤ و٢٦٥ و٣/٢٤٢ وحم ٦/٢٣٠والبداية ٤٧٠ و٤٦٩ و٦/٤٦٨ ونبوة ٤/٣٩٨ وك ٣/١١٦طب

  ١/١٦٦وشج 
 صحيح لغريه



 

 

٩٧ () 

ـَِرين ِجربيلُ أنَّ ابىن احلُسني يقتلُ ِبأرِض الِعراِق ، فَقلـت ِلجربيـلَ أرين تربـةَ                  { - ٦١٠ أَخب
 عن أم سلمة) نبوة(}  رِض اليت يقتلُ ِبها فَجاَء ِبها ، فَهذِه تربتها األ

 ٦/٤٦٨ ونبوة ١/١٦٦ وشج ٣/١١٣طب 
 صحيح لغريه

٦١١ - }   داوى ِبِه الناسا يأنفِع م عن أيب هريرة) طس(}  أَخربين ِجربيلُ أنَّ اِحلجامةَ ِمن 
   ٢٠٩ و٤/٢٠٨ وك ٥/٩١امع 

 صحيح لغريه
 عن علي) حم(}   أَخربين ِجربيلُ أنَّ حسيناً يقتلُ ِبشاطىء الفُراِت   {- ٦١٢

  حنوه٤٧٠ و٤٦٩ و٦/٤٦٨ونبوة ) ٢١٩(وصحيح اجلامع ) ١١٧١( والصحيحة ١/٨٥حم 
 صحيح

عن ابن عمـر أن رجلـني   ) حم (} أَنك قَد فَعلت ، ولكن اَهللا غَفر لَك      : أَخربين ِجربيلُ     { - ٦١٣
لنيب صلى اهللا عليه وسلم ، فسأل املدعي البينة فلم يكن له بينة ، فاستحلف املطلوب ، فحلف بـاهللا                    اختصما إىل ا  

 ..الذي ال إله إال هو ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ٢/٧٠حم 

 صحيح
عـن  ) ك(عبدان يف الصـحابة     } أَخربين ِجربيلُ أنه الَ ِمرياثَ لَهما ، يعين العمةَ واخلالةَ             { - ٦١٤

 احلارث ابن عبد ويقال ابن عبد مناف
 ١١/٢٦٣ وش٤/٨٠ وقط ٦/٢١٣ وهق ١/٢٨٤ واإلصابة ٢/٢٦٥ وأصفهان ٤/٣٤٢ك

 صحيح لغريه
أَخربهم أنه الَ يجوز بيعاِن يف بيٍع ، والَ بيع ماالَ يملـك ، والَ سـلف وبيـع ، والَ              { - ٦١٥

 عن ابن عمرو) ك(}  شرطاِن يف بيٍع
ون ) ١٢٣٤(وت  ) ٣٥٠٤(ود) ٢٢٥٧( وطيـا    ٢٠٥ و ١٧٩ و ٢/١٧٤ وبنحوه حم    ٤/١٤٣ ونصب   ٢/١٧ك
 )٤٣٢١( واإلحسان ٧٥ - ٣/٧٤ وقط ٢٩٥ و٧/٢٨٨

 صحيح
٦١٦ - }   داوي ِبِه الناسا تم أنفع عن أيب هريرة) ك(}  أَخربين ِجربيلُ أنَّ احلَجم 

 ٢٠٩ و٤/٢٠٨وك) ٢١٨(وصحيح اجلامع ) ١١٧٦(الصحيحة 
 صحيح

أَخِبروين ِبشجرٍة ِشبِه الرجِل املسلِم الَ يتحات ورقُها ، والَ والَ والَ ، تؤيت أُكُلها كلَّ                  { - ٦١٧
 عن ابن عمر) خ(}  حٍني؟ هى النخلةُ 

 )٢٢٠(وصحيح اجلامع ) ٣٦٠( وخد ١٠/٥٣٦ و٨/٣٧٧ وفتح ٦٤ وم صفات املنافقني ٨/٤٢ و٦/٩٩خ



 

 

٩٨ () 

 ينقطع مثرها ، فإا حني خيرج طلعها يؤكل منه إىل أن يصري مثراً يابساً يدخر ، وال يبطل  معىن ال ، ال ، ال ، أي ال        
 نفعها ، وال يعدم فيؤها ، بل ظلها دائم

أَخربوين عن شجرٍة ِمثلُها ِمثلُ املؤمن ؟ فَجعلَ القوم يتذكرونَ شـجراً مـن شـجِر                  { - ٦١٨
 النخلةُ ، فَجعلت أُريد أَنْ أَقولُ ، فَأرى أَسناناً ِمن القوِم ، فَأهاب الوادي ، وأُلقى ِفي نفسي أَنـها    

            سلملى اُهللا وسولُ اُهللا صكشفوا ، فَقالَ ري فَلم خلةُ   : أَنْ أَتكملَّمالن عن ابن عمـر أن     ) حب(}  ِهى
 ..رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوماً إلصحابه 

 ١٣/١٣٨ وطربي ١٠/٥٣٦وفتح ) ٢٨١١(وم ) ٢٤٥(اإلحسان 
 عن أيب هريرة ) حم ، ق(}  اختتن إبراهيم وهو ابن ثَمانني سنٍة بالقّدوِم   { - ٦١٩

 وخد ٨/٢٢٥ وهق ٤٣٥ و٢/٤١٨ وحم  ٤/١٥٩٢ وعدي   ١١/٨٨ وفتح   ١٥١ وم الفضائل    ٨/٨١ و ٤/١٧٠خ
)١٢٤٤ ( 

 ٢/٤١٧ واإلحتاف ٢/١٤٨وكر 
ـَن إبرا   { - ٦٢٠ خـد ،   (}  هيم وهو ابن عشرين ومائةَ ثُم عاش بعد ذَلك ثَمانني سـنةً             اختت

 ) حب، ك ، حم
 عن أيب هريرة

 والفـتح   ٢/٥٥١وك) ٦٢٠٥ و ٦٢٠٤( واإلحسـان    ٤/٧٧٦ وجامع األصـول     ١١/٨٨والفتح  ) ١٢٥٠(خد  
 )٨٦٤٠( والشعب ٢/٤٣٥ وحم ٦/٣٩١

 صحيح
موضوعاً دون أى مربر ، وذلك رد معارضته للرواية األوىل اليت تـنص  ) ٢٢٥(واعتربه األلباين يف ضعيف اجلامع  

 .على أنه اختنت وهو ابن مثانني وهذه وهو ابن مائة وعشرين 
ال معارضة ألنه ورد يف بعض طرق احلديث األول أنه اختنت بعد الثمانني وهذه تنص على املائة وعشرين                   : أقـول

 رفوعاً اليضره والرفع زيادة ثقة ووروده موقوفاً وم٦/٣٩١راجع الفتح 
٦٢٢ - }       تر ، فَقالَ األعرابـييعاً    : ِاخاُهللا ب مركعن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم         ) ك(}  ع

 ..اشترى من أعرايب محل خبط ، فلما وجب البيع قال له 
 ٢/٤٩ك 

 صحيح
٦٢٣ - }   ائرهنس فارقأربعاً ، و نمنه رتن احلارث بن زيد األسدي ع) د(}  اخ 

وطب ) ١٢٦٢٤( وعب   ٣/٢٧١ وقط   ٢/١٩٢ وك ٧/١٨٣ وهق   ١٤ و ٢/١٣وحم  ) ١٩٥٢(وهـ  ) ٢٢٤١(د
) ١٨٦٥ و ١٨٦٤(ومنصور  ) ١٢٧٧( وحب   ٤/٢٢٣ وجممع   ٢/٢٦٢وتخ  ) ٢٥٦( وخد   ١٨/٣٥٩ و ١٢/٣١٥

 )٢٢٢( وصحيح اجلامع ٥/٣٧١وسعد 
 صحيح

 حرم اإلسالم مازاد على أربعأي الزوجات ، فقد كان عنده أكثر من أربع وقد 



 

 

٩٩ () 

سألت رسـول  : عن عائشة قالت ) ن ، حم(}  ِاختالس يختلسه الشيطانُ ِمن صالِة العبِد     { - ٦٢٤
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن التلفت يف الصالة

 )٩١٠(ود ) ٧٥١( وخ ١٠٦ و٦/٧٠ وحم ٣/٨ن 
 عن علي ) حم يف الزهد(}  الِرشوةَ كُفر أخذُ األمري اهلديِة سحت ، وقبولُ القاضي   { - ٦٢٥

  موقوفاً على ابن مسعود خمتصرا١٠/١٣٩ً وهق ٢٠٠ و٤/١٩٩أخرجه بنحوه امع 
 صحيح موقوف

أخذَ الرايةَ زيد فأصيب ، ثُم أخذَها جعفر فَأصيب ، ثُم أخذها عبد اِهللا ِبن رواحـةُ                   { - ٦٢٦
ومـا  :  إمرٍة فَفتح اُهللا عليِه ، وما يسرين أم ِعنـدنا ، أو قَـالَ      فَأصيب ثُم أخذها خالد عن غَري     

 عن ابن عباس ) حم ، خ ، ن(}  يسرهم أــم ِعندنـا
 وجممـع   ٢/٢٨٤ ونصب   ٣/٤٢ وك ٨/١٥٤ وهق   ١١٨ و ٣/١١٣ وحم ١٨٢ و ٥/٣٤و٨٨ و ٤/٢١ و ٢/٩٢خ
 )٢٢٣( وصحيح اجلامع ٣٦٩ و٣٦٧ و٤/٣٦٦ ونبوة ٦/١٦٠

 أخذَ الرايةَ زيد بن حارثةَ فَقاتلَ ِبها حىت قُتلَ شهيداً ، ثُم أخذها جعفر فَقاتلَ ِبها حىت                    {- ٦٢٧
 قُتــــلَ 

شهيداً ، ثُم أخذها عبد اِهللا بن رواحةَ فَقاتلَ ِبها حىت قُتلَ شهيداً ، لَقد رِفعوا يل يف اجلنِة فيما يرى                     
ن ذَهٍب فَرأيت يف سريرٍٍ عبِد اِهللا بن رواحةَ ازوراراً عن سريِر صاحبيِه فَقلت ِبم               النائم على سرٍر مِ   

 هذا ؟ فَقيـــلَ 
عن رجل من الصحابة من بين مرة بن ) طب(}  مضيا وتردد عبد اِهللا ِبن رواحةَ بعض التردِد ومضى    : يل

 عوف
 ٦/١٦٠امع 

 صحيح
اُهللا عز وجلَّ ِمين امليثاق كَما أخذَ ِمن النبيني ِميثاقَهم ،وبشر يب ِعيسى بن مـرمي        أخذَ    { - ٦٢٨

وأبو نعيم يف   ) طب(}  ورأت أُمي يف منامها أنه خرج ِمن بِني ِرجليها ِسراج أضاءت له قُصور الشاِم               
 الدالئل وابن مردويه عن أيب مرمي الغساين

 ٢٢٤ و٨/٢٢٣وامع ) ٢٢٤( وصحيح اجلامع ١/١٧٨ وعاصم ١/٣٨ وكر١/٢٧٢حم
 حسن 

أخـذَ ِجربيـلُ ِبيـدي فَـأراين باب اجلنِة الذي يدخلُ ِمنه أُميت ، فَقـالَ أبـوبكٍر         { - ٦٢٩
    قَالَ         : رضى اُهللا عنه ، ىت أراهح عكم ي كُنتأن تدددخلُ اجلنةَ       : وي نلُ مأو كأُميت   أما إن ِمن  {

 عن أيب هريرة) ك(
 )٥٩٣ و٢٥٨( وفضائل ٣/٧٣ك

 صحيح



 

 

١٠٠() 

! أَالَ تركت لَه أَحدهما فَيقر ِبِه ِعينه        ! أَخذت هذيِن الفرخِني ِوأبوهما يحوم عليهما         { - ٦٣٠
حيوم عليهما فقاله له    عن أيب األزهر أن رجالً مر بفرخي طري على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبومها                ) احلارث(}  
.. 

 )٢٧٩١(املطالب 
 حسن

 وصح أنه أمر رجالً برد الفراخ للعش
٦٣١ - }                لَهم ادوا فَقلْ ذَلككذا فإنْ عكَذا و يف املاِء فَقلت فَغطّوك الكُفار ابن سعد  }  أخذك

 عن ابن عون عن حممد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لقى عماراً فقال له فذكره
 ٤/٥٢٥ وكثري ١٤/١٢٢ وطربي ٨/٢٠٩ وهق ٢/٣٥٧ وك١٨٩ و٣/١٨٨سعد 

 صحيح لغريه
٦٣٢ - }       ِفيك ِمن يف الطب عن كثري ابن     ) ابن السين وأبو نعيم معاً    ( عن أيب هريرة    ) د(}  أخذنا فَأْلك

 عن ابن عمر) فر(عبد اهللا عن أبيه عن جده 
 )٧٢٦(والصحيحة ) ٢٢٥(ع  وصحيح اجلام١٠/٥٥٦ واإلحتاف ٢٨٦ و٢٨٥وسين ) ٢٩١٧(د

 صحيح
 عن أيب هريرة) طس ك(}  أُخر الكالم يف القَدِر ِلشراِر أُميت يف آخِر الزماِن   { - ٦٣٣

 )٢٢٦(وصحيح اجلامع ) ٣٥٠(وعاصم ) ١١٢٤( والصحيحة ٥/١٩٠٢ وعدي ٧/٢٠٢ وجممع ٢/٤٧٣ك
 صحيح

٦٣٤ - }         ن ِمنه خرجأنْ ت وشكي فإنه أَهلك رصرى      أَخاإلبِل ِبب ضيُء أعناقت ار-     عـين ِمـني 
 وتعقب عن أيب البداح بن عاصم عن أبيه) ك(}  حبِس سيــلْ

 ١٣ و٨/١٢ حنوه وامع ٢/٣٠وطب ) ١٨٩١( وحب ٣/٤٤٣ وحم٤/٤٤٣ك
 حسن لغريه

و الَ تستغفر لَهم ،     أَخر عين يا عمر إين خيـرت فَاخترت ، قَد ِقيلَ يل استغِفر لَهم أ               { - ٦٣٥
                    لـه غُفر لى السبعنيع ِزدت أين لَو أعلم لَو ، اُهللا لَهم غفري ـرةً فَلـنم بعنيس لَهـم ستغِفرإنْ ت

 عن عمر) ت ن(}  لَزدت 
 ١/٤٤ وحليـة  ٣/١٣١ وبغوي ١٠/١٤٢ وطربي ١/١٦وحم) ٣٠٩٧( وت٦٨ و٤/٦٤ ون٦/٨٥ و ٢/١٢١خ

 )٢٢٧(اجلامع  وصحيح ٤/١٣٣وكثري 
 عن ابن عمر) بز(}  أَخرت شفاعيت َألهِل الكبائِر يوم القيامِة   { - ٦٣٦
 ١٠/٤٨٨ واإلحتاف ٢/٤٣٣ وهق ٢١١ و١٠/٢١٠جممع 

 صحيح لغريه



 

 

١٠١() 

 فإنه يوشك أنْ تخرج ِمنه نـار تضـيُء   - يعين ِمن ِحبِس سيٍل     -أَخرج أَهلك ِمنها      { - ٦٣٧
 عن عاصم بن عدي) طب(}  ِببصرى أعناق اإلبِل 

  ١٣- ٨/١٢ وجممع ١٧/١٧٣طب 
 حسن لغريه

 عن على ) هق(}  اخرج فَأذِّنْ يف الناِس ِمن اِهللا الَ ِمن رسولِه لَعن اُهللا قَاطع السدِر   { - ٦٣٨
 )٥٩٠٩( وصحيح اجلامع ٤/١١٩ ومشكل ١٩/٤٣٠ وطب ٨/١١٥ وامع ٣/١٧٩ وحلية ٦/١٤٠هق

 غريهحسن ل
٦٣٩ - }                 ادِبفاحتِة الكتاِب فَما ز لوالةَ إالَّ ِبقرآٍن وفَناِد يف املدينِة أنْ الَ ص عن أيب  ) د(}  أُخرج
 هريرة
 ٢/٣٧ وهـق    ١/٢٣٩ وك ١/٣٢١وقط  ) ٨٢٠( ود ٢/٤٢٨وحم  ) ١٧٩١(واإلحسان  ) ٨١٩(ود) ٤٥٣(حب  

عنه الثقات مثل سعيد بن أيب عروبة ومجاعة من     قد حدث   :  ويف سنده جعفر بن ميمون اختلف فيه قال ابن عدي           
 ٢/١٣٩الثقـات ، ولـم أر بأحاديثـه نكـرة ، وأرجو انـه ال بأس به ، ويكتب حديثه الكامل 

 فاحلديث حسن
 وصححه احلاكم وابن حبان والذهيب

 عن أيب بكرة) ع( }  اُخرج فَناِد يف الناِس من شهد أنْ الَ إله إالَّ اُهللا وجبت له اجلنةُ  { - ٦٤٠
 )٢٢٩(وصحيح اجلامع ) ١١٣٥(وصحيحة )٢٨٤٥( ومطالب ١/١٥امع 

 صحيح
اخرج فَناِد يف الناِس من قَالَ الَ إله إالَّ اُهللا فَله اجلنةُ ، وإنْ زىن وإنْ سرق ، على رغِم                      { - ٦٤١

 عن أيب الدرداء) طب(}  أنِف أيب الدرداِء 
 ١٦ و١/١٥امع 

 صحيح لغريه
عـن  ) هق(}  لَعن اُهللا من يقطع السدر   : اخرج يا علي فَقلْ عِن اِهللا الَ عن رسوِل اِهللا             { - ٦٤٢

 أيب جعفر مرسال
 ٤/١١٩ ومشكل ٨/١١٥ وجممع ٣/١٧٩ وحلية ٦/١٤٠هق 

 حسن لغريه
سئل الـنيب   : ومتام عن جابر قال     ) دع ع (}  أَخرجته عن غَمرِة جهنم إىل ضحضاٍح ِمنها          { - ٦٤٣

 صلى اهللا عليه 
 وسلم عن أيب طالب قال فذكره

 ١٠/٣٩٥امع 
 حسن لغريه



 

 

١٠٢() 

أَخِرجوا إىلَّ اثْىن عشر ِمنكم يكونوا كُفالَء على قَومهم كَما كَفلِت احلَواريونَ ِلعيسى               { - ٦٤٤
ابن اسحاق وابـن    }  يؤخذَ غَريه فإمنا يختار ىل ِجربيلُ       بِن مرمي ، والَ يجدنَّ أحد ِمنكم يف نفسِه أنْ           

قال رسول اِهللا صلى اهللا عليه وسلم للنفر الـذين          : سعد عن عبد اهللا بن أيب بكر ابن حممد بن عمرو بن حزم قال               
 لقوه بالعقبة فذكره

 ٣/٤٥٢ وسعد ٢/٤٤٨ ونبوة ١٩/٨٩ وطب ٣/٤٦٢ وحم٣/٢٥٢ وك١٤/٥٩٧سنة 
 صحيح مرسل

 حلديث صحيحوأصل ا
٦٤٥ - }   يوتكمب ِمن عن أم سلمة) خ د هـ(عن ابن عباس ) حم خ(}  أَخِرجوا املُخنثني 

 ١١٣وخ النكـاح    ) ٢٣٠( وصحيح اجلـامع     ١٢/١٢٠ وسنة   ١١/٣٥٢وطب  ) ٢٠٤٣٤( وعب   ٨/٢٢٤هق  
 ٦/٢٧٣ وجممـع    ٢٣٧ و ٢٢٧ و ١/٢٢٦وحـم ) ٢٦١٤(وهـ  ) ٤٩٢٩(أعظمي ود ) ١٩٠٩( وهـ   ٧/٢٠٥و

 )أخرجوهم من بيوتكم(لفظه  و٩/٦٣وش
٦٤٦ - }               أُجيزهم ا كُنتِبنحِو م فدأجيزوا الوزيرِة العرِب ، وج ِمن خ (}  أَخرجوا املشركني

 عن ابن عباس) د
وسـنة  ) ١٩٣٧١( وعـب    ٩/٢٠٧ وهـق    ١/٢٢٢وحم) ٣٠٢٩( ود ٢٠ وم الوصية    ٦/١١ و ١٢١ و ٤/٨٥خ

 ١٢/٣٤٤ وش ٧/١٨٢ ونبـوة    ١/١٦٩متهيـد   و) ٥٢٦( ومحيدي   ٤/١٩ ومشكل   ٣/٤٥٥ ونصب   ١١/١٨٠
 )٢٣١(وصحيح اجلامع 

 عن عمر) م(}  أَخِرجوا اليهود والنصارى ِمن جزيرِة العرِب   { - ٦٤٧
 وصـحيح اجلـامع     ٥/٣٢٥ وجممـع    ١٩٦ و ١/١٩٥ وحم ١٢/٣٤٤وش) ١١٣٤( والصحيحة   ٤/١٢تلخيص  

)٢٣٢( 
 صحيح

 )...لئن عشت ( وليس هذا يف م وله لفظ آخر سيأيت يف 
}  أخِرجوا صدقاتكم ، فَإنَّ اَهللا عز وجلَّ قَد أراحكم ِمن اجلبهِة والكُسـعِة والنخـِة                { - ٦٤٨

 هق عن سارية اخللجي) أبو عبيد يف الغريب(
 وصحح إرساله فسارية تابعي٢/١٢ واإلصابة ٨/٢٢٤هق 

 العرِب واعلموا أنَّ شر الناِس الـذين        أخِرجوا يهود اِحلجاِز وأهلَ نجرانَ ِمن جزيرةِ        { - ٦٤٩
 ساجدم بيائهمأن خذوا قُبوروالضياء عن أيب عبيدة ابن اجلراح ) حم ع حل(}  ات 

وحـم  ) ٢٣٣(وصـحيح اجلـامع     ) ٨٥( ومحيدي   ٥/٣٢٥ وجممع   ٧/١٦٠ وكر   ٨/٣٧٢ وحلية   ٩/٢٠٨هق  
١/١٩٥ 

 صحيح
) طـب (والدارمي واحلاكم يف الكُىن عن أيب عبيدة        ) ط( }  أَخِرجوا يهود ِمن جزيرِة العربِ      { - ٦٥٠

 عن أم سلمة



 

 

١٠٣() 

 ٩/٢٠٨وهق ) ٨٥( ومحيدي ٨/٣٨٥ وحلية ٥/٣٢٥جممع 
 صحيح

 أبو نعيم يف املعرفة عن أيب عبيدة}  أَخِرجوا يهود نجرانَ ِمن احلجاِز   { - ٦٥١
  حنوه٧/١٦٠ وكر ٨/٣٧٢ وحلية ٩/٢٠٨هق

 صحيح
 عن ابن مسعود) هب(}  نها وهى ذَميمةٌ اخرجوا ِم  { - ٦٥٢

 )١٣٦٤ - ١٣٦٣(الشعب 
 حسن لغريه
فسألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال هلم ذلـك         .. وسببه أن قوما سكنوا داراً وكانوا ذوى قوة وائتالف فتفرقوا           

... 
 داروكأنه أمرهم بتركها للتخلص من سوء الظن ورؤية ما يصيبهم من البالء من نزول تلك ال

مسويه عن أنـس    }  أَخِرجوه ، من سره أنْ ينظر إىل رجٍل ِمن أهِل الناِر فَلينظر إىل هذا                 { - ٦٥٣
 يارسول اهللا ما صدعت قط وال وجعت قال فذكره: أن أعرابيا قال 

 ٢/٢٩٤وجممع ) ٤٩٥( وخد ٢/٣٣٢ وحم ١/٣٤٧وك) ٩٩٠٧(والشعب ) ٧٠٣(حب 
 صحيح

) حم(}   إليِه فإنه الَ يحسن االْستئذانَ فَقويل له فَليقلْ السالم عليكم أَأَدخلُ             أُخرجي  { - ٦٥٤
 عن رجل من بين عامر

) ١١٧٠(والصــحيحة ) ٢٣٤(وصــحيح اجلــامع ٦/٣٥٧ وكــثري ١/٤٢ وجممــع ٦/٣٥٧ و٥/٣٦٩حــم 
 حنوه) ٨٧٧(وخمتصر مسلم ٢/٢٠٧وك

 صحيح
عن جابر أن   ) دن هـ ك  (}  أنْ تصدقي ِمنه أوتفعلي خرياً      أُخرجي فَجدي نخلِك لَعلِك       { - ٦٥٥

 ...بلى : خالته طلقت ، فأرادت أن جتد خنلها ، فزجرها رجل أن خترج ، فأتت النيب صلى اهللا عليهه وسلم فقال 
وم ) ٢٣٥(وصحيح اجلامع   ) ٧٢٣( والصحيحة   ٧/٤٣٦ وهق   ٩/٢٩٥ وسنة   ٢/٢٠٧ وك ٦/٢٠٩ون) ٢٢٩٧(د
٤/٢٠٠ 

 صحيح
٦٥٦ - }        املُترفني رابهذا ش ، رهأُيت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه       : ابن سعد عن أيب صخر قال       }  أَخ

 وسلم ِبسويق لوز فقال فذكره
 ١١والزهد ألمحد ) ٥٥ ، ٢( ومبارك ١/٣٠٢سعد 

 حسن لغريه
٦٥٧ - }        لَك جيبتا فَقِد اسنرها عبينمـا  : أيب هريرة قال    اخلرائطي يف مساوىء األخالق عن      }  أَخ

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسري إذ لعن رجل ناقته قال فذكره



 

 

١٠٤() 

 ٣/٤٧٤وترغيب ) ٢٠٨٩(والدعاطب ٢/٤٢٨ وبنحوه حم١٣/١٣٦وسنة ) ١٩٥٣٢(وعب ) ٧٣(املساوىء 
 صحيح لغريه

سيله عن الزهري ووصـله     يف مرا ) د(}  أَخروا األمحالَ فَإنَّ األيدى مغلقةٌ واألرجلَ موثقةٌ          { - ٦٥٨
 عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة حنوه) ع طس(البزار 
 )٢٢٨(وصحيح اجلامع ) ١١٣٠( والصحيحة ٦/١٢٢هق 

 صحيح
٦٥٩ - }       املترفني رابذا شين هع روهابن سعد عن يزيد عبد اهللا بن قسيط أن الـنيب صـلى اهللا   }  أَخ

 قال فذكرهعليه وسلم أُتى بسويق من سويق اللوز ف
 ١١ وزهد ألمحد ١/٣٠٢وسعد ) ٥٥ ، ٢(مبارك 

 حسن لغريه
٦٦٠ - }       قَدرك وعدت أْ فَلنسطب (عن ابن عباس    ) خ(عن ابن عمر    ) حم خ م د   (قاله البن صياد    }  اخ

 عن أيب سعيد) حم(عن ابن مسعود ) م(عن أيب ذر ) ض(والروياين ) حم(عن السيد احلسني ) ض
ــنت ٥٠ و٨/٤٩ و٤/٨٦ و٢/١١٧خ ــم) ٢٢٤٩(وت ) ٤٣٢٩( ود٩٥ و٨٦ وم الف  ٢/١٤٨ و١/٣٨٠وح
 )٩٥٨( وخد ٨/٥وجممع ) ٤٤٢٢( ومطالب ٧/٢٣٤ وكثري ٣/٨٢و

عن الضحاك  ) طب ك (}  اخِفِضي والَ تنهكي ، فَإنه أَنضر ِللوجِه وأحظى ِعند الـزوِج             { - ٦٦١
 بن قيـس

 ) ٧٢٢(والصحيحة ) ٣٣٦ ( وصحيح اجلامع٤/٨٣ وتلخيص ٨/٣٥٨ وطب ٣/٥٢٥ك
 صحيح

 أى إذا ختنت املرأة فال تبالغي يف استقصاء حمل اخلتان بالقطع ، بل أبقي بعض ذلك املوضع
 عن معاذ) ك(يف اإلخالص ) ابن أيب الدنيا(}  أَخلص ِدينك يكِْفك القليلُ ِمن العمِل   { - ٦٦٢

 ويف سـنده    ١٠/٤٥واإلحتـاف   ) ٦٨٥٩ ( والشعب ١/٢٤٤ وحلية   ٢/٣٩٢ وكثري   ١/٥٤ وترغيب   ٤/٣٠٦ك
 انقطاع

 ضعيف
٦٦٣ - }   له لُصا خقبلُ إالَّ مِهللا ، فَإنَّ اَهللا الَ ي عن الضحاك بن قيس ) قط(}  أَخِلصوا أعمالكم 

 )٦٨٣٦( والشعب ١/٥٥ وترغيب ١/٥١ وقط ٨/٢٦٧ و١/٩٣ واإلحتاف ٧/٧كر
 صحيح لغريه

٦٦٤ - }     أَخِلصوا ِعبادةَ اِهللا ت          ، طَيبةً ِبها أنفسكم كاةَ أموالكموا زأدو، مسكمأقيموا خعاىل و
 بكمنةَ ردخلوا جت يتكموا بحجو ، هركمصوموا شعن أيب الدرداء) طب(}  و 

 ٥/١٦٦ وحلية ٢/٣٢٧ ونصب ١/٤٥امع 
 حسن لغريه



 

 

١٠٥() 

٦٦٥ - }         سمالقيامِة رجلٌ ت وماِهللا ي األمساِء ِعند نعإالَّ اُهللا        أَخ الكاألمالِك الَ م لكق د  (}  ى م
 عن أيب هريرة) ت
 وخد  ٢/٣١وكر  ) ٢٨٣٧( وت ٣٠ وصفة   ٦/٣٣٠ وخط   ٩/٢٣٣ و ٧/٣١٢ وحلية   ٩/٣٠٧ وهق   ٢/٢٤٤حم

 أخنـى: عند خ ) ٢٣٧( وصحيح اجلامع ١٢/٣٣٦ وسنة ٨/٥٦وخ ) ٤٩٦١( ود٢/١٦ومشكل ) ٨١٧(
  هـ ايةأذل وأوضع ، واخلانع الذليل ا: أخنع 

٦٦٦ - }                هطِعمِدِه فَليي حتت كَانَ أخوه فَمن ، أيديكم حتاُهللا ِفتنةً ت علهمج ولكمخ إخوانكم
                   عنـهفَلي غلبها يم فَإنْ كَلفه ، غلبها يم كلِّفهِلباسِه ، والَ ي ِمن لبسهليطَعامِه ، و حـم ق د ت     (}  ِمن

 عن أيب ذر) هـ
) ١٩٤(وخـد   ) ١٩٤٥( وت ٣/٢١٣ وترغيـب    ٤/٣٥٦ ومعـاين    ٥/١٥٨وحم  ) ٣٦٩٠( وهـ   )٥١٥٨(د

  وم اإلميان ١/١٤وخ
 )٢٣٨( وصحيح اجلامع ١/٨٤ وفتح ٦/٣٢٣ واإلحتاف ٤/١٣ وتلخيص ٤٠

٦٦٧ - }                ا غَلبـهملى مع أعينوهما غُلبوا ، ولى مع استعينوهمو ، فَأَصلحوا إليهم إخوانكم  {
 ) حم ، ع(

  رجالعن
 ٤/٢٣٦ وجممع ٣٧١ و٥/٥٨حم

 صحيح
 عن الرباء) خط(}  إخواين ِلمثِل هذا اليوِم فَأَِعدوا   { - ٦٦٨

وهــ  ) ١٠٥٤٨ و١٠٥٤٧( والشعب ٩/٤٢٣ والتهذيب   ٨/١٢٩ وش ١/٣٤١ وخط   ١/٢٢٩وتخ  ٣/٣٦٩هق
مـه ، روى عـن   خاد: ، ويف سنده حممد بن مالك اجلوزجاين موىل الرباء ويقال          ) ١٧٥١(والصحيحة  ) ٤١٩٥(

قال أبو حامت ال بأس به ، وتناقض فيه قول ابن           .. الرباء وعنه أبو رجاء اهلروي وإبراهيم بن حممد السامي وغريمها           
حبان فأورده يف الثقات ويف الضعفاء وزعم أنه مل يسمع من الرباء فرد عليه احلافظ يف التهذيب بأن رواية عند أمحد          

  فالعمدة قول أيب حامت الرازي٩/٤٤٣التهذيب ... ثبت أنه مسع منه 
 فاحلديث حسن

 عن عمر) حم حل(}  األئمةُ املُضلونَ : أَخوف ما أخاف على أُميت   { - ٦٦٩
وحـم  ) ١١٦٦(وشـهاب  ) ١٥٨٢(وصـحيحة  ) ٢٢٢٩( وت ١ ود الفنت ب٥/٤٣٩ وكر  ١/٣٥١اإلحتاف  

 ٦/٥٢٧ ونبوة ٢/٣١١ و١/٧٠ ومي ٥/٢٧٨
 صحيح

 عن جابر) عد(}  أخاف على أُميت اهلَوى وطولُ األمِل أخوف ما   { - ٦٧٠
 ) ١٠٦١٣(والشعب ) ٨٨١( والفضائل ٥/١٨٥وعد ١٠/٢٣٧اإلحتاف 

 صحيح موقوف
 واملرفوع ضعيف ، وحكمه حكم املرفوع



 

 

١٠٦() 

تصديق بالنجوِم وتكذيب ِبالقدِر والَ يؤمن عبد حـىت         : أَخوف ما أخاف على أُميت        { - ٦٧١
آمنت بالقدر خريه وشره ،     : عن أنس وأخذ بلحيته وقال      ) كر(}  ن ِبالقدِر خريِه وشرِه ، حلوِه ومرِه        يؤم

 حلوه ومره ، ابن النجار عن أنس
) ٢١٤٤(وآخــــره عند ت    ) ١١٢٧(والصحيحة  ) ٣٢٤( وله شواهد بنحوه عاصم      ٦/٣٤٤ و ١/٤٦٢كر

 ٧/٢٠٦ وجممع ٦/٢١٢وطـــــــب 
 حسن لغريه

االستسقاُء ِباألنواِء وحيف السلطاِن ، والتكذيب      : أَخوف ما أخاف على أُميت ثَالثٌ         { - ٦٧٢
 )ابن أيب عاصم يف السنة عن جابر بن مسرة(}  ِبالقـدِر

 )١١٢٧(والصحيحة ) ٣٢٤ (١/١٤٢ وعاصم ٥/٢٢٨امع 
 صحيح لغريه

، وهوى متبع ، وإعجاب كُلِّ ِذي رأى ِبرأيِه شح مطاع : أَخوف ما أخاف على أُميت       { - ٦٧٣
 أبو نصر السجزي يف اإلبانة عن أنس}  

 حنوه٨/٤٠٧ واإلحتاف ٧/٦٣ حنوه وطربي ٥/٢٣٩امع 
 حسن لغريه

 عن عمر) عد(}  أخوف ما أخاف على أُميت كُلُّ منافٍق عليِم اللساِن   { - ٦٧٤
وصـحيح اجلـامع    ) ٨٠(وبنحوه اإلحسان   ) ١٠١٣(الصحيحة   و ١/٢٢ وحم ٣/٩٧٠ وعدي   ١/٣٧٨اإلحتاف  

 )١٧٧٥(والشعب ) ٢٣٩(
 صحيح

٦٧٥ - }         األصغر الشرك ليكمع ا أخافم أخوف :  فعلُ ذَلكي قالُ ِلمنياُء ، يـاَء  : الركَذا ج
 ِعندهــم راءونَ فَاطلبوا ذَلكت ِاذهبوا إىل الذي كُنتم ِبأعماِهلم عن رافع بن خديج) كط(}  الناس 

 ١/١٠٢امع 
 صحيح

أَخوك استسقى قَبلك يشرب ثُم تشرب ما هو ِبأحبِهما إىلَّ ، وإنهما ِعندي لَبمكـاٍن                 { - ٦٧٦
 عن علي) طب(}  واحٍد ، وإين وإياك ومها وهذا الراِقد يوم القيامِة لَفــي مكاٍن واحـــٍد 

 ٢/٥٩٨ وعاصم ٤/٣٢٠وكر) ٢٤٨٦( ومنحة ١/١٠١حم و٩/١٧٠امع 
 حسن

وسببه أنَّ احلسن بن علي استسقى فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل إناء لنا فصب يف القدح فجاء به فوثب                      
 إنه استسقى قبله وذكره: كأنه أحبهما إليك يا رسول اهللا فقال : احلسني فقال بيده فقالت فاطمة 

٦٧٧ - }   وكأخ أمنهوالَ ت كريعن عمرو بن الغفواء) د(عن عمر بن اخلطاب ) طس(}  الب 
 ١٠/١٢٩ وهـق    ٢/٧٢ وعقيلي   ٥/٢٥٨ و ٣/٢١٥ وجممع   ٧/٢٩ وتخ   ١٧/٣٧وطب  ٥/٢٨٩وحم  ) ٤٨٦١(د

 )٣٠٧( والفيض ٢/٥٠٥ واإلصابة ٤/٢٢٢ وسعد ٣/١٠٦٥ و١/٣١٨وعدي 



 

 

١٠٧() 

 حسن لغريه
 اثبات احلذر واستعمال سوء الظن فيمن مل يتحقق فيه حسن السرية  خفه واحذر منه وفيه- شقيقك -معناه أخوك   

 الفيض... ، وهو مثل جاهلي متثل به الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
٦٧٨ - }   كانهوماً ماقِض يو أفِطر اكعدطَعاماً و نعص عن أيب سعيد) ط(}  أخوك 

 ٥/٢٤٣ واإلحتاف ٩/٢٤٨ و٤/٢١٠ والفتح ٤/٤٦٥ونصب ) ٢٣٨٥( ومطالب ٧/٢٦٤هق 
 حسن لغريه

٦٧٩ - }                   ِمن ألبسهو ، طَعامك ِمن أطعمهو ، ا أطاقالعمِل إالَّ م ِمن كلّفهيف اإلسالِم الَ ت أخوك
 فَِبعه فَإنْ كَرهته ، عن حذيفة) طس(يعين العبد }  ِلباسك 

 مبعناه) ٣٦٩٠(وهـ ) ٥١٥٨( ود١/٨٤ وفتح ٤٠ وم اإلميان ١/١٤وخ) ١٩٤( وبنحوه خد ٤/٢٣٧امع 
 حسن لغريه

٦٨٠ - }            انكخ نم خنوالَ ت ِن ائتمنكاألمانةَ إىل م والضياء ) قط(عن أيب هريرة    ) تخ دت ك  (}  أد
 عن أيب بن كعب) قط(عن رجل من الصحابة ) د(عن أيب أمامة ) طب(عن أنس 

 ٨/١٥٠ و١/٢٣٤ وطـب   ٣/٣٥  وقـط  ٢/٤٦ وك   ١٠/٢٧١ وهـق    ٣/٤١٤وحم  ) ١٢٦٤(وت) ٣٥٣٤(د
  ١/١٧١وطــــص 

 ٥/٩٣ وطـربي    ٢/٢٩٨ وكـثري    ٤/٣٦٠ وتخ   ٦/١٣٢ وحلية   ٤/١٤٥ وجممع   ٤/١١٩ ونصب   ٨/٢٠٦وسنة  
 )٢٤٠( وصحيح اجلامع ٧/٢٢٦وسنة ) ٤٢٤( وصحيحة ٣/٩٧ وتلخيص ٢/٣٣٨ومشكل 

 صحيح
 الرحِم ، واعِرف حـق السـائِل   أد الزكاةَ املفروضةَ فَإا طُهرةٌ تطهرك ، وأِت ِصلةَ         { - ٦٨١

 عن أنس) حم ك(}  واجلاِر واملسكِني 
 ٥/٦٦ وكثري ٣/٦٣وجممع ٣/١٣٦ وحم ١/٥١٦ والترغيب ٢/٣٦٠ك

 صحيح
٦٨٢ - }                   رعأو كنت ليكاُهللا ع مرا حم اجتنبأعبِد الناِس ، و ِمن كنت ليكاُهللا ع ا افْترضم أد

ارضأغىن الناِسالناِس ، و ِمن كنت اُهللا لك عن ابن مسعود) هب(}   مبا قَسم 
 حنوه) ٢٣٠٥( وت ٣/٢٤٤والترغيب ) ٢٠١( والشعب ٢/٣٢٢ ومتناهية ١/٤٦٢واإلحتاف ) ١٨٢٤(علل 

 صحيح لغريه
 عن )ت(}  إدبار النجوِم الركعتاِن قَبلَ الفجِر ، وأدبار السجوِد الركعتاِن بعد املغرِب             { - ٦٨٣

 ابن عباس
 ٢/٣٦٦ وجامع األصول ١١/٢٧٣ وقط ١/٣٢٠وك) ٣٧٤٧(ومطالب ) ٣٢٧٥(ت

 حسن لغريه
 عن ابن عمر) طس(}  ادخرت شفاعيت ألهِل الكبائِر ِمن أُميت يوم القيامِة   { - ٦٨٤

 ١٠/٣٧٨ وجممع ١٠/٤٨٨ واإلحتاف ٤/٢٨٢ وكر ١/١٦٣اصفهان 



 

 

١٠٨() 

 صحيح لغريه
 عن عائشة) الطحاوي ، د ، حب(}   ، وتصدقوا ِبما بقى ادخروا الثلثَ  { - ٦٨٥
 ٦/٥١وحـم ) ١٩٧١( وم ٤٨٥ - ٢/٤٨٤ وموطأ   ٧/٢٣٥ون) ٥٩٢٧(واإلحسان  ) ٢٨١٢( ود ٤/١٨٨معاين  
  وغريهم٩/٢٩٣وهق ) ٥٥٧٠(وخ 

٦٨٦ - }      لْ ، قُلتخكيثاً: كُلّي ؟ قَالَ  : ادضوءاً متوضأُ وي وفَإذا ه حـم (}  كُلُِّك ، فَدخلت (
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتبوك من آخر السحور ، وهو يف فسطاط ، أوقبة                 : عن عوف بن مالك قال      

 ..أدخل ؟ فقال : من أدم ، فسألت مث استأذنت فقلت 
 )٦٦٧٥(واإلحسان ) ٥٠٠٠( ود ٢٧ و٢٥ و٦/٢٤حم 

 صحيح
) حم ن هـ هب   (}  ياً وبائعاً ، وقاضياً ومقتضياً      أَدخلَ اُهللا اجلنةَ رجالً كَانَ سهالً مشتر        { - ٦٨٧

 عن عثمان ابن عفان
 )١١٨١(والصحيحة ) ٢٤٣( وصحيح اجلامع ٧/٢١٩ ون ٢/٥٦٢ وترغيب ١/٣٦ وسنة ٦٧ و١/٥٨وحم ) ٢٢٠٢(هـ 

 صحيح لغريه

 أهِلها النساَء   أُدِخلت اجلنةَ فَوجدت أكثر أهِلها ذُريةَ املؤمنني والفقراَء ووجدت أقلَّ           { - ٦٨٨
 عن حيان ابن أيب جبلة مرسال) هناد(}  واألغنياَء
 ٤١٥ و١١/٢٧٣ و٩/٢٩٨ حنوه وفتح ٣/١٨٣الترغيب 

 حسن لغريه
}  ادرؤوا احلدود ِبالشبهاِت ، وأقيلوا الكرام عثرام إالَّ يف حد ِمن حدوِد اِهللا تعاىل                 { - ٦٨٩

 يف ) عد(
وروى صدره أبو مسلم الكجي وابن السمعاين يف الـذيل          . مصر واجلزيرة عن ابن عباس      جزء له من حديث اهل      

 عن عمر ابن عبد العزيز مرسال ، ومسدد يف مسنده عن ابن مسعود موقوفاً
 وخط  ١٠/٢٣٠ وسنة   ٤/٣٨٤ وك ٨/٢٣٨وهق  ) ١٤٢٤( وت ٤/٥٦ وتلخيص   ٩/٣٠٣ وخط   ٣/٣٣٣نصب  

 )١٣٦٤٠ و١٣٦٤١ و١٨٦٩٨( وبنحوه عب ٣/٨٤ وقط ٥/٣٣١
 حسن لغريه

٦٩٠ - }               ، بيلهخرجاً فَخلّوا سجدمتْ ِللمسلِم مفَإنْ و ا استطعتمم ِن املسلمنيع وا احلدودرؤاد
عن ) ش ت ك هق   (}  فَإنَّ اإلمام َألنْ يخطىَء يف العفــِو خري ِمن أنْ يخطــىَء يف العقوبــِة             

 عائشة
 ٣/٦٠٣ وجامع األصول ٥/٣٣٠ وخط ٣/٣٠٩ ونصب ١٠/٢٣٠ وسنة ٤/٣٨٤ وك٨/٢٣٨وهق ) ١٤٢٤(ت

 حسن لغريه

 عن على ) قط هق(}  ِادرؤوا احلدود والَ ينبغي ِلإلماِم تعطيلُ احلدوِد   { - ٦٩١
 )٣١٥( والفيض ٣/٨٤قط 

 مضعف



 

 

١٠٩() 

 عـن  )حم ك( }  - يعين أخويِن -أدِركهما فَارجتعهما وِبعهما جميعاً والَ تفرق بينهما     { - ٦٩٢
 على
 )٥٧٥( ومنتقى ٤/١٠٧ وجممع ٤/٢٦ ونصب ٣/٦٦ وقط ٢/٥٤ وك٩/١٥٧ وهق ١٢٧ و١/٩٨حم

 صحيح
ادع إىل ربك الذي إنْ مسك ضر فَدعوته كَشف عنك ، والذي إنْ أُضللت ِبأرٍض                  { - ٦٩٣

لك أنبت نةٌ فَدعوتهس الذي إنْ أصابتكو ، ليكع در حم د هق( }  قَفٍر فَدعوته (عن أيب جري 
 )٢٧٢٢(وت ) ٤٠٨٤(و) ٤٠٧٥(ود ) ٢٤٤( وأوله أدعوا إىل اهللا وصحيح اجلامع ٣٧٧ و٥/٦٤حم

 صحيح
٦٩٤ - }               عاًء ِمــند ستجيباعلموا أنَّ اَهللا الَ يـُوقنـونَ ِباإلجابِة و اُدعـوا اَهللا وأنتـم م

 عن أيب هريرة) ت ك(}  قَلٍب غَافــٍل الٍَه
 ١/٤٩٣وك) ٦٢( ودعاطـب    ٤/١٣٨٠ وعـدي    ٥/٣٩ وإحتـاف    ٤/٣٦٠ وكر   ٤/٣٥٦وخط  ) ٣٤٧٩(ت

 )٢٤٥(وصحيح اجلامع ) ٥٦٤( والصحيحة ٢/٤٩٢وترغيب 
 حسن

 عن أيب موسى) م(}  ادعوا الناِس وبشروا والَ تنفروا ويسروا والَ تعسروا   { - ٦٩٥
 )٢٤٦(وصحيح اجلامع ) ٤٢٢( وصحيحة ٧١م األشربة 

أدعوا إىل اِهللا تعاىل وحده من إذا كَانَ ِبك ضر فَدعوته كَشـفه عنـك ، ومـن إذا                    {  - ٦٩٦
                   ليـكع در فَدعوته يف أرٍض قَفٍر فَأضللت إذا كُنت منو ، لك أنبت نٍة فَدعوتهس امع أصابك  {

أنت رسول اهللا ؟    : اهللا عليه وسلم رجل فقال      عن أيب متيمة اهلجيمي عن رجل من قومه قال أيت النيب صلى             ) حم(
 إالم تدعو؟ فذكره فأسلم: نعم ، قال : قال 
 )٤٢١( وصحيحة ١/٤٢٤ ونبوة ٥/٤٩ وكر ٦/٢١٢ وكثري ٣/٢٤٨ وك٥/٣٧٧ و٤/٦٥حم 

 صحيح
٦٩٧ - }                 عدي أبداً ، فَكرهنا ذَلكضلوا بِكتاباً الَ ت لَكم دواٍة أكتباُدعوا إىلَّ ِبصحيفٍة و أشد

 عن عمر) طس(}  الكراهِة
 ٩/٣٤امع 

 صحيح لغريه
ِادعي أبا بكِر أباِك وأخاِك حىت أكتب ِكتاباً فَإين أخاف أنْ يتمنى متمن ويقولُ قائـلٌ           { - ٦٩٨

 عن عائشة ) حم م(}  أنا أوىل ويأىب اُهللا واملؤمنونَ إالَّ أبا بكٍر
 ٦/١٠٦وحـم  ) ٢٤٧(وصحيح اجلامع ) ٦٩٠( والصحيحة ١/٢٠٩وفتح  ٨/١٥٣ وهق ١١م فضائل الصحابة    

 ١٤٤و



 

 

١١٠() 

}  ِادفع صدقةَ أموالك إىل أيب بكٍر ، فَإذا قُبض فَإىل عمر ، فَإذا قُبض فَـإىل عثمـانَ                     { - ٦٩٩
 عن عصمة) طك(
 ٢/٢٢٧ وأصفهان ١٧/١٨٠ وطب ٣/١/١٢٦ وسعد ١٧٩ و٥/١٧٨ وجممع ٣/٧٧ك

 حسن
 عن أيب هريرة) هـ(}   احلدود عن ِعباِد اِهللا ما وجدمتْ لَها مدفعاً ِادفعوا  { - ٧٠٠

 ٨/٢٣٨ وهق ٣/٨٤ وبنحوه قط ١/٢٣٣وعدي ) ٢٥٤٥(هـ 
 حسن لغريه

٧٠١ - }   التها فَإنَّ اخلالةَ أُمفعوا إىل خعن علي) ك(}  اد 
 )٢٤٨(وصحيح اجلامع ) ١١٨٢( وصحيحة ٤/٣٤٤ و٣/١٢٠ك

 صحيح
 عن سعد بن أيب وقاص) طس(}  دفعوها إليهم ما صلّوا اخلمس ِا  { - ٧٠٢
 ٢/١٦٤ وتلخيص ٣/٨٠امع 

 حسن لغريه
 أى زكاة األموال

٧٠٣ - }        كَلب نهبحثَ عالَ ي ابن سعد عن هارون بن رئاب مرسال أن رسول اهللا صـلى اهللا             }  ِادِفنه
 عليه وسلم احتجم مث قال لرجل فذكره

 ١/٣٤٦سعد 
 مرسلصحيح 

٧٠٤ - }   صارعهمعن جابر) عب(}  ِادفنوا القتلى يف م 
 ٣/٢٩٠ونبوة ) ٢٤٩(وصحيح اجلامع ) ٩٦٠٤( وعب ٤/٧٩ن

 صحيح
عن أنس ،   ) كر(}   يعين إبراهيم    -إدفنوه يف البقيِع فَإنَّ له مرضعاً تتم رضاعه يف اجلنِة             { - ٧٠٥

 عن الرباء) كر(ابن سعد والروياين 
 ١/١١٢ وسعد ٤/٢٩٧وحم) ١٤٠١٣(عب 

 صحيح
٧٠٦ - }   موِثيا ِبدمائهم عين قَتلى أحٍد -اُدفنوهمعن ابن عباس) حم(}   ي 

 ٢/١١٥ وخ١/٢٤٧حم
٧٠٧ - }   يف ِدمائهم أحٍد -إدفنوهم ومعين يعن جابر) خ(}   ي 

 ٢/١١٥خ
٧٠٨ - }   والَ أُحرمه عن أنس)ك ، طب(}  أدماِن يف إناٍء ، الَ آكله  

 ١٠/٣٢٥ وجممع ٤/١٩٧ وبنحوه الترغيب ٨/٣٥١ و٧/١٢٥ واإلحتاف ٥/٣٤ وجممع ٤/١٢٢ك



 

 

١١١() 

 حسن لغريه
 عن صفوان بن أمية) د(}  أدِن العظم ِمن فيك ، فإنه أهنأُ وأمرأُ   { - ٧١٠

 وترغيـب   ٦/٤٢٩ وكر   ٦/٤٦٥ و ٣/٤٠٠ وبنحوه حم    ٧/٣٩٣ وجامع األصول    ٧/١٢٠واإلحتاف  ) ٣٧٧٩(د
 )٥٨٩٩ - ٥٨٩٨(و) ٥٩٠١ و٥٩٠٠( والشعب ١١/٢٩٧وسنة  ٣/١٣٢

 حسن لغريه
٧١٢ - }          لـنيي فَإنَّ ذَلـك ، طَعامك ِمن أطعمهِبرأسِه ، و امسحو ، ألطفهو ، ِمنك أدِن اليتيم

 اجتكح تدركو ، عن أيب الدرداء) اخلرائطي يف مكارم األخالق وابن عساكر(}  قَلبك 
 )٢٠٠٢٩(وعب ) ٨٥٤(والصحيحة ) ٢٥٠(صحيح اجلامع  و٧٥ و٧٤مكارم 

 حسن
٧١٤ - }               اجتكلى حع تقدرو قَلبك لني وانكلى خع أجلسهِبرأسِه و امسحو اليتيم أدِن ِمنك

 اخلرائطي يف مكارم األخالق عن أيب عمران اجلوين مرسال}  
 )٨٥٤( والصحيحة ١/٢١٤ية وحل) ٢٠٠٢٩(وعب ) ١٠٦٥٧(الشعب موقوفا على أيب الدرداء 

 حسن لغريه
٧١٥ - }           كلْ ِمما يليكو كلْ بيِمينكاَهللا ، و فَسم عن عمـر بـن أيب      ) د ، ت ،حب   (}  أدنُ يابىن
 سلمة
وســـــىن  ) ١٩٥٤٤(وعـب   ) ١٨٥٧( وت   ٤/٢٧وحـم   ) ٨٨٤(ودعاطب  ) ٣٧٧٧( ود ٩/١٣طب  

 /٩وخـــــط ) ٣١٨(
وت ) ٨٨٥( ودعاطـب    ٥/٢٧٠واإلحتـاف   ) ٤٥٦( وسـين    ٢/٩١وبنحوه نصب   ) ٥٢١٥( واإلحسان   ١١٤

 )٢٥١( وصحيح اجلامع ٩/١٣ وطب ٤/٢٦وحم ) ١٨٥٤(
 صحيح

أَدىن الناِس عذاباً رجلٌ منتِعلٌ ِبنعلِني ِمن ناٍر يغلي ِمنهما ِدماغه مع إجراْء العـذاِب ،                  { - ٧١٧
العذاِب ، ومنهم من يكونُ يف الناِر إىل ترقُوتِه مـع           ومنهم من يكونُ يف الناِر إىل صدرِه مع إجراْء          

 عن أيب سعيد) بز(}  إجراْء العذاِب ، ومنهم من قَِد انغمس فيها 
 ١٠/٣٩٥ وجممع ١٠/٥١٣ واإلحتاف ٢/٤٣٩حم

 صحيح
٧١٨ - }      الناِر فَريتاح اُهللا ِمن خرجهمي صيباً قَومنظاً أوعـالَ  أدىن أَهِل اجلنِة حلَّ وج الرب لَهم

 ـــــمأ 
                رجِت األرواحىت إذا خالبقلُ ، ح نبتتونَ كَما تنبذونَ ِبالعراِء فَينبيئاً ، فَيكَانوا الَيشركونَ ِباِهللا ش
    إىل أجسادنا فَاصـــرف األرواح عترجالناِر و الذي أخرجتنا ِمن بنا أنتقَالوا ر يف أجسادهم

 ا عـــِن وجــوهنــ



 

 

١١٢() 

 عن أيب هريرة) بز(}  النــاِر
 ١٠/٤٠٠امع 

 صحيح
البغوي ،  (}  أدىن أَهلَ اجلنِة مرتلةً الذي له ثَمانونَ الف خادٍم ، واثناِن وسبعونَ زوجاً                { - ٧١٩

 عن أيب سعيد اخلدري) ت ، حب
 ٣/٧٦ وحـم    ٤/٥٠٨ والترغيب) ٢٥٦٢( وت ٢/٥٣٣ وعدي   ١٠/٥٥ واإلحتاف   ٧/١٩ وبغوي   ٧/٤٨٤كثري  

 ١٠/٥٣٢وجامع األصول ) ٤٣٨١(والبغوي ) ٧٤٠١( واإلحسان ٢/١٢٧ ومبارك ٤٠١ و١٠/٤٠٠وجممع 
 حسن

وهو عندهم من طريق دراج أيب السمح عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري وقد اختلف يف هذا السـند قـال يف                      
وثقة ابن معني وس وقـال د       ) ١٤٨٦(ف  ويف الكاش ) ١٨٢٤(صدوق يف حديثه عن أيب اهليثم ضعف        : التقريب  

أحاديثـه  : ضعفه أبو حامت وقال أمحد    ) ١٣٤٦(مستقيم إال ماكان عن أيب اهليثم هـ ويف ديوان الضعفاء           : وغريه  
 ٣/٢٠٨راجع التهذيب ... أحاديثه عن أيب اهليثم ال بأس ا وكذا قال  ابن شاهني   : مناكري ا هـ وقال ابن معني       

وقد أخرج أحاديثه اإلمـام     . ه عن أيب اهليثم الترمذي وابن حبان وابن خزمية واحلاكم            وقد صحح حديث   ٢٠٩ -
وبعد ان أفاض ابن عدي يف ترمجته وبني انه انفرد خبمسة أحاديث            . امحد يف مسنده حىت اليت قيل أا أنكرت عليه          

كرت عليه أن سائر أحاديثه ال      وأرجو اذا اخرجت دراج وبرأته من هذه األحاديث اليت أن         : الغري وذكرها مث قال     
 فالراجح قول حيىي ومن وافقه فحديثه       ١١٥ - ٣/١١٢الكامل  : بأس ا ويقرب صورته مما قال فيه حيىي بن معني         

 .عن أيب اهليثم ال بأس به 
 أدىن أهِل اجلنِة مرتلةً من له خمس درجاٍت وهو على السادسِة وفوقه السابعةُ ، وإنَّ                { - ٧٢١

                   ا ليسحفٍة مذَهٍب ، يف كُلِّ ص حفٍة ِمنِبثالمثائِة ص يراحوٍم وليِه كُلَّ يغدى عيادٍم ، ولَثالمثائِة خ له
يف اُألخرى ، وأنه لَيلذُّ ِبأولِه كَما يلذُّ ِبآخرِه ، وأنه لَيقولُ يارب لَو أِذنت يل َألطعمت أهلَ اجلنـِة             

  نقصي لَم سقيتهمأنَّ                والدنيا و وجةً ِمنز سبعنياحلوِر العِني ِالثنِني و ِمن إنَّ لهيٌء ، وِمما ِعندي ش 
 عن أيب هريرة) بز(}  الواحدةَ لَتأخذُ مقعدها قَدر ِميٍل ِمن األرِض 

 ١٠/٤٠٠امع 
 حسن

 عن أيب هريرة) طس(}  ِدماغه أدىن أهِل الناِر عذاباً الذي له نعالِن ِمن ناٍر يغلي ِمنها   { - ٧٢٢
 ١٠/٣٩٥امع 

 صحيح
عن أيب  ) م(}  أدىن أهِل الناِر عذاباً ينتعلُ بنعلني ِمن ناٍر يغلي ِدماغه ِمن حرارِة نعليـِه                { - ٧٢٣
 سعيد

 وترغيـب   ٢/١٦ وأصفهان   ٤/١٣٠وكثري  ١٣/١٥٧ وش   ١٠/٥١٣ واإلحتاف   ١٠/٣٩٥ وجممع   ٣٦١م اإلميان   
 )٢٥٢(وصحيح اجلامع ) ٢٦١٧(ب  وح٤/٤٨٧



 

 

١١٣() 

عـن  ) ابن أيب الدنيا يف ذكـر املـوت       (}  أدىن ِجبذاِت املوِت ِبمرتلِة مائةَ ضربٍة ِبالسيِف          { - ٧٢٥
 الضحاك بـــــن

 محزة مرسال
 ١٠/٢٧١اإلحتاف 

 حسن لغريه
٧٢٧ - }   نثمِن االسارِق ب دفيِه ي قطعا تىن مأمين احلبشيعن ) الطحاوي ، طب(}  أد 
 ٧/١٢٥ والنيل ٣/٣٥٦ ونصب ١/٢٦٦طب 

 حسن
 ٧/١٢٤النيل .. وقد ورد عند اجلماعة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قطع يف جمن مثنه ثالثة دراهم 

كان أليب قتادة مجة فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم          : البغوي عن جابر قال     }  ادهنها وأكرمها     { - ٧٢٩
 عنها فقال فذكره

 ٨/١٨٤ ون ١/٢٩٥عدي 
 صحيح لغريه

٧٣٠ - }   موهمكُفيت فَقد وا الناسدعو ، خصاقبلوا الرو زائموا الععن ابن عمر ) خط(}  أد 
 ٣/١٦٢ وجممع ٣/١٤٠ وهق ٢/١٠٨ وبنحو أوله عند حم ٤/١١ ومعاين ٥/٢٠٣وخط ) ٣٢٨(الفيض 

 فيه ضعف
٧٣١ - }       حقه قوا إىل كُلِّ ذي حواليِه أو      أدم وىل غَريت نوم ، ِللفراِش ولَلعاهِر احلجر الولدو ، 

) طب(}  ادعى إىل غَِري أبيِه فَعليِه لَعنةُ اِهللا واملالئكِة والناِس أمجعني ، الَ يقبلْ ِمنه صرف والَ عدلٌ                  
 عن ابن مسعود

 ٥/١٥ وجممع ١٧/٢٦١طب 
 حسن لغريه

٧٣٢ - }    ا قوا حأد            وا األبصارغضأرشدوا السبيلَ ، وطب(}  الِس ، اذكروا اَهللا كَثرياً ، و (
 عن سهل ابن حنيف

  حنوه٦/٤٢١ وكثري ١/٣١٨ وهق ٨/٦٢ وجممع ٦/١٠٥طب
 حسن لغريه

 عن ابن عباس) حل هق(}  أدوا صاعاً ِمن طَعاٍم يف الِفطِر   { - ٧٣٣
 )٢٤٢( وصحيح اجلامع ٦/٢٦٢وحلية ٤/١٦٧هق 

 حيحص
أدوا صاعاً ِمن بر أو قَمٍح بني اثنِني ، أو صاعاً ِمن تمٍر ، أو صاعاً ِمن شعٍري على كُلِّ                      { - ٧٣٤

 والضياء عن عبد اهللا بن ثعلبة) حم قط(}  حر وعبٍد صغٍري وكبٍري 



 

 

١١٤() 

) ٢٤١(جلامع   وصحيح ا  ٤/١٦٤ وهق   ٥/٤٣٢ وحم   ٥/٣٦ وتخ   ٢/٤٠٧ونصب  ) ٥٧٨٥( وعب   ٢/١٥٠قط  
 )١١٧٧(والصحيحة 

 صحيح
٧٣٥ - }            رفَقٍري ح أو غَىن كَبٍري أو غِري أوص أُنثى أو كُلِّ إنساٍن ذَكِر أو نقَمٍح ع اعاً ِمنوا صأد

بة بن عبد اهللا   عن ثعل ) هق(}  أو مملوٍك ، فَأما الغىن فَيزكيِه اُهللا وأما الفقري فَريد عليِه أَكثر ِمما أَعطى               
 أو عبد اهللا
 ابن ثعلبة

  ١٢/٤٠٩ ونصب ٢/١٤٨ وقط ٤/١٦٤ وهق ٥/٤٣٢حم 
 صحيح

}   أى زكاةُ الِفطِر عِن الصغِري والكبِري واحلر والعبِد ، فإـا طُهـور لـك                 -أدوها    { - ٧٣٦
 ال: من زكاة رمضان فقال أو لو ماشية وإمنا خنرج زكاا فهل جتزىء عنا : عن ايب سعيد قال ناس ) طس(

 ٣/٨١ وجممع ٢/١٤٧ وقط ٢/٤١٢ ونصب ٦/٢٠٨٣ وعدي ٤/١٧٣هق 
 صحيح لغريه

}  أدميوا احلج والعمرةَ ، فإما ينفيانَ الفقر والذنوب ، كَما ينفي الكري خبثَ احلديِد                 { - ٧٣٧
 عن جابر) قط يف األفراد ، طس(

 )٢٥٣(جلامع وصحيح ا) ١٠٨٥( والصحيحة ٣/٢٧٨امع 
 صحيح

 عن والد أيب األحوص) ك(}  إذا آتاك اُهللا ماالً فَلير أثر ِنعمِة اِهللا عليك وكرامتِه   { - ٧٣٩
 وسـعد   ٨/١٨١ون  ) ٢٥٤( وصحيح اجلامع    ٤/٢١١ و ٣/٢٠٦ وكثري   ١٩/٢٨١ وطب   ٤/١٨١وك) ٤٠٦٣(د
٦/١٠٤ 

 صحيح
٧٤٠ - }   ليكع راالً فَلياُهللا م عن أيب األحوص عن أبيه) حب(  }إذا آتاك 

 ١٥٤ و ٤/١٥٣ومشـكل   ) ٨٥٠( ومنحه   ٢٨٢ و ٢٨٠ و ٢٧٨ و ١٩/٢٧٧ وطب   ٣/٤٧٣وحم  ) ١٤٣٤(حب
 ٣٤٢وصفة 

 صحيح
٧٤١ - }                   حبسناً والَ يبدِه حلى عع رى أثرهأنْ ي حبفإنَّ اَهللا ي ليكع راالً فَلياُهللا م إذا آتاك

 والَ التباؤس ؤسوالضياء عن زهري بن أيب علقمة) خ طبت(}  الب 
 ١٥٤ و ٤/١٥٣ومشـكل   ) ١٤٣٤(وحب  ) ٨٥٠( ومنحة   ٢٨٢ و ٢٨٠ و ٢٧٨ و ١٩/٢٧٧ وطب   ٣/٤٧٣حم

 )١٣٢٠ و١٢٩٠(والصحيحة ) ٢٥٥( وصحيح اجلامع ٢/٢١ ومعاين ٣٤٢ وصفة ٦/١٧وسعد 
 حسن



 

 

١١٥() 

ـُو ِرزق         إذا آتـاك اُهللا تعاىل ماالً لَم تسأله وملْ تشره إليهِ           { - ٧٤٢  نفسك فَاقبلـه فإمنـا هـ
 اُهللا إليـك اقـهعن عمر) هق(}  س 

 ) ٢٥٦(وصحيح اجلامع ) ١١٨٧( والصحيحة ٦/١٨٤هق 
 صحيح

٧٤٣ - }                  متولهو  فَكله سألٍة والَ إشراٍف فَخذهغَِري م هذا املاِل ِمن اُهللا ِمن عن ) كر(}  إذا آتاك
 أيب الدرداء

  حنوه ٢/١٥٣ وخ٣/٣٤٢كر
 صحيح

٧٤٤ - }                 ؟ فإنـه هو نمـِه واسِم أبيِه ، وِمماس نع إذا آخـى الرجـلُ الرجـلَ ، فَليسأله
 عن يزيد بن نعامة الضيب) ابن سعد ، تخ ، ت(}  أوصلُ ِللمـودةَ

 ٩/١٠٦ وش٦/١٣٠وسعد ) ٢٧٢٦( ومطالب ٦/١٨١ وحلية ٨/٣١٤وتخ ) ٢٣٩٢(ت 
 حسن

روى عنه  : سعيد بن سلمان  : ويف سنده ) ٩٣١٧( ت   ٣/٦٦٣ هذا تابعي انظر اإلصابة      لكن رجح األئمة ان يزيد    
 ٤/٤١وثق والتهذيب ) ١٩١٨(واحد ووثقه ابن حبان وقال الذهيب يف الكاشف 

٧٤٦ - }   قتلهمِه فَال تلى دالرجلُ ع عن سليمان بن صرد) حم هـ(}  إذا آمنك 
 وك ١/١٦٧وحم ) ٢٧٦٩( وفيه جهالة وبنحوه د ٤/١٤٨٩ وعدي   ٦/٢٨٥ وجممع   ٦/٣٩٤وحم  ) ٢٦٨٩(هـ

 ١٠/٢٧١ وهق ٤/١٤٥ و١/٩٦ وامع ٤/٣٥٢
 حسن لغريه

) طس(}  إذا ابتاع أحدكم اجلاريةَ فَليكن أولَ ما يطعمها احلُلو ، فَإا أطَيب ِلنفسها                { - ٧٤٧
 عن معاذ بن جبل

 ٤/٢٣٦امع 
 حسن

}  ادم فَليكن أولَ شيٍء يطعمه احلَلوى فَإنـه أطيـب ِلنفسـِه             إذا ابتاع أحدكم اخل     { - ٧٤٨
 عن معاذ) اخلرائطي يف مكارم األخالق(

 ٤/٢٣٦وامع ) ٢٥٣(املكارم 
 حسن

٧٤٩ - }   ستوفيهىت تح بعهطَعاماً فَال ت تعتعن جابر) م(}  إذا اب 
 )٢٥٧( وصحيح اجلامع ٣/٢١ وطب ٥/٣١٢ وهق ٤١م البيوع 

أكتب له صاحلَ   : إذا ابتلى اُهللا العبد املسلم ِببالٍء يف جسدِه قالَ اُهللا عز وجلَّ ِللملِك                { - ٧٥٠
 رمحهو له غَفر وإنْ قَبضه ، طهرهو غَسله فاهملِه ، فإنْ شعن أنس ) حم(}  ع 

 ٥/٢٤١ وسنة) ٢٥٨( وصحيح اجلامع ٣/٢٣٣ وش٤/٢٩٠ وترغيب ٢/٣٠٤ وجممع ٣/١٤٨حم



 

 

١١٦() 

 صحيح
 عن بريدة) البزار(}  إذا أبردتم إىلَّ بريداً فَابعثوه حسن الوجِه حسن االْسِم  { - ٧٥١
 )٢٥٩(وصحيح اجلامع ) ١١٨٦(والصحيحة ) ٢٦٣٨( ومطالب ١٢/٣٤٩ وش٩/٩١واإلحتاف ٨/٤٧جممع 

 صحيح لغريه
 نزع ِمنه احلياَء لَم تلقه إالَّ بغيضـاً مبغضـاً ،   إذا أبغض اُهللا عبداً نزع ِمنه احلياَء فَإذا        { - ٧٥٢

فَرتع ِمنه األمانةَ ، فَإذا نزع ِمنه األمانةَ نزع ِمنه الرمحةَ ، فَإذا نزع ِمنه الرمحةَ نـزع ِمنـه ِربقـةَ                      
 عن ابن عمرو) هب(  }اإلسالِم ، وإذا نزع ِمنه ِربقةَ اإلسالِم لَم تلقه إالَّ شيطاناً مريداً 

 )٧٧٢٤(الشعب 
 حسن

٧٥٣ - }   مهلَّ دح رِك فَقدإىل الش العبد عن جرير) د وابن خزمية(}  إذا أبق 
) ٣٥١٩ - ٣٥١٥( ون الكـربى     ٦٣٨ و ٢/٣٦٧ وطب   ٨/٢٠٤ وهق   ٤/٣٦٥ وحم   ٧/١٠٣ون) ٤٣٦٠(د  

 وجامع األصول 
٨/٦٤ 

 صحيح
 لوقد ورد موقوفا واملرفوع زيادة ثقة فتقب

 عن أيب هريرة) عد(عن جرير ) طب(}  إذا أبق العبد فَقد بِرئَت ِمنه ِذمةُ اِهللا ورسولِه   { - ٧٥٤
 ٤/١٩٧ وعدي ٤/٣٦٢ وحم ١٢/٢٩٩ وش٤٠٣ و٢/٣٧٠طب 

 صحيح
٧٥٥ - }   كافر فَهو فَمات ِبالعدو فَلِحق العبد عن جرير) طب(خزمية ) حم(}  إذا أبق 

 )٧٠ و٦٨( وبنحوه م ٢/٣٧٢ وطب ٤/٣٦٤حم 
 صحيح

وابن خزمية وأبو عوانة عـن      ) م(}  إذا أبق العبد لَم تقبلْ له صالةٌ حىت يرِجع إىل مواليِه              { - ٧٥٦
 جرير

 وصـحيح اجلـامع     ٣/٢٨ والترغيـب    ٩/٣٤٦ وسنة   ٢/٣٦٩وطب  ) ٩٤١( وخزمية   ٧/٢ وت   ١٢٤م اإلميان   
)٢٦٠( 

 عن جرير) طب(}  م تقبلْ له صالةٌ وإنْ مات مات كَافراً إذا أبق العبد لَ  { - ٧٥٧
 ٣/٢٨ والترغيب ١٢٤ وم اإلميان ٢/٣٦٩أخرج حنوه طب 

 صحيح لغريه
هذا الكفر خمتلف فيه كفر النعمة ؟ أم كفر خيرج من امللة ؟ والراجح هو األول ، والخيلد صاحبه يف النـار ألنـه                        

 موحد



 

 

١١٧() 

٧٥٨ - }    قاملصد قُـِل              إذا أتاكو لعنـهوالَ ت فَولِِّه ظَهرك ليكفَإِن اعتدى ع ، دقتكفَأعطِه ص 
 عن أيب هريرة) هق(يف تارخيه ) ك(}  اللهم إين أحتسب ِعندك ما أخذَ ِمين 

 ١٣٧ و٤/١١٥هق
 صحيح

 عن جابر) عد(}  إذا أتاكُم السائلُ فَضعوا يف يدِه ولو ِظلفاً محرقاً   { - ٧٥٩
 )٢٦٧( وصحيح اجلامع ٧/٢٥٥٩عدي 

 صحيح لغريه
 عن جرير) حم م ت ن هـ(}  إذا أتاكم املُصدق فَليصدر عنكم وهو راٍض   { - ٧٦٠

 وت  ٥/٤٨٣ وسـنة    ٤/١٣٦ وهـق    ٤/٣٦٥وحم  ) ٨٢٩( ومنحة   ٢/٣٦٥ وطب   ٥/٣١ ون   ١٧٧م الزكاة   
  )٢٦٨(وصحيح اجلامع ) ٦٠٩(وشفع ) ٦٤٧(

٧٦١ - }  ش إذا أتاكم قَوٍم فَأكرموه عن أيب راشد) كر(لدواليب ا}  ريف 
 ٢/٤٠٩ واإلصابة ٤/٢٩٢ وك٨/١٦٨وهق ) ٣٧١٢( وهـ ٦/٢٦٦ واإلحتاف ١/٣١الدواليب 

 حسن لغريه
٧٦٢ - }        قَوٍم فَأكرموه كَرمي عـن  ) طب عد هب  (عن ابن عمر البزار وابن خزمية       ) هـ(}  إذا أتاكم
عن ابن عباس وعن عبد اهللا بن محزة        ) طب(عن جابر   ) ك(عن معاذ وأيب قتادة     ) عد(عن أيب هريرة    ) البزار(جرير  

يف الكىن وابن عساكر عن أيب راشد عبد الرمحن بن عبـد            ) الدواليب(عن أنس وعن عدي بن حامت       ) ابن عساكر (
 بلفظ شريف قومه 

ـ ٧/٩٤ وخـط    ٢/١٢ وطـص    ٢/٣٧٠ وطب   ٤/٢٩٢ وك ٨/١٦٨وهق  ) ٢٧١٢( وهـ   ٨/١٦جممع   ة  وحلي
ـــب ٦/٢٠٥ ــاف ) ٢٨١٥( ومطالــ ــوة ٩/٩١ و١١١ و٧/١٠٤ و٢٦٦ و٦/٢٦٥ و٤/١٨٤واإلحت  ونب
) ٢٦٩( وصــحيح اجلــامع ٢٤٥٥ و٦/٢١٧٢ و٤/١٥٢٦ و٣/١٢١٥ و٢/٨٦٢ و١/١٨١ وعــدي ٥/٣٤٧

 )١٢٠٥(والصحيحة 
 صحيح لغريه

تنةٌ يف األرِض وفسـاد  إذا أتاكم من ترضونَ خلقه ودينه فَزوجوه إنْ الَ تفعلوا تكن فِ          { - ٧٦٣
ريــضعن أيب حامت املزين) ت هق(عن ابن عمر ) عد(عن أيب هريرة ) ت هـ ك(}  ع 

 وصحيح اجلامع   ٤/٤١ وكثري   ٥/١٧٢٨وعدي  ) ٥٩٠( ومنصور   ٥/٢٨٧ واإلحتاف   ٢/١٦٩وك) ١٩٦٧(هـ  
 ٧/٨٢وهق ) ١٠٨٥(و ) ١٠٨٤(وت ) ١٠٢٢(والصحيحة ) ٢٧٠(

 حسن
٧٦٤ - }    إذا أتى أحد              ِليسـتطب ستدِبرها ، ثُـمالَ يستقِبلها وِقبلةَ اِهللا فَالَ ي فَليكرم رازالب كم

احلمد ِهللا الذي أخرج عين ما      : ِبثالثِة أحجاٍر أو ثَالثِة أعواٍد أو ثَالِث حثياٍت ِمن تراٍب ، ثُم ِليقُلْ              
 يهقي يف املعرفة عن طاوس مرسالوالب) عد ، قط(}  يؤذيين ، وأمسك على ما ينفعين 

 ١٠/٤٥٥ و١/٢وش) ٣٧٢ و٣٧١( والدعاطب ١/٥٧ وقط ٢/١٠٣ ونصب ٣/١١١هق 



 

 

١١٨() 

 حسن مرسل والكثره شواهد
 عن أيب هريرة) د ت ك(عن عمر ) د(}  إذا أتى أحدكم اجلُمعةَ فَليغتسلْ   { - ٧٦٥

 ٤٩٣ و٤٩٢(وت ) ١٢٢٦و) ١٢٢٤( واإلحســان ٧/٢٥٨٣ وعــــدي ٢/٦٦وتلخيــــص ) ٣٤٠(د
 )٨٤٤(وم ) ٨٧٧(وبنحــــــوه خ ) ٤٩٥و

 صحيح
٧٦٦ - }              اإلمام صنعكَما ي اٍل فَليصنعلى حع اإلمامالصالةَ و كمعن على  ) ت(}  إذا أتى أحد
 ومعاذ

 )٢٦١(وصحيح اجلامع ) ١١٨٨( والصحيحة ٢/٤٢ وتلخيص ٣/٣٨١وسنة ) ٥٩١(ت
 صحيح

:  فَليكرم ِقبلةَ اِهللا فَالَ يستقبلن القبلةَ ، واتقوا مجالس اللَّعـنِ           إذا أتى أحدكم الغاِئطَ     { - ٧٦٧
حرب ابن امساعيل الكرماين يف مسائله والطربي يف ذيبه عن سراقة           }  الظِّــــلَّ واملاَء وقارعةَ الطريِق     

 بآخره) عب(بن مالك وضعف وقال أبو حامت إمنا يروونه موقوفا وأسنده 
 وجممـع   ١/١٣٤وترغيـب   ) ٢٦( ود ١/٣٤٥ وفـتح    ٤/١٧٩وطب  ) ٨( ود   ١/٤٨حوه خ  وبن ٢/١٠٣نصب

١/٢٠٤ 
 حسن لغريه

}  إذا أتى أحدكم الغاِئطَ فَالَ يستقبلْ القبلةَ والَ يولِّهاظَهره ، ولكن شرقوا أو غَربوا                 { - ٧٦٨
 عن أيب أيوب ) ٤حم ق (

 ١/٢٤٥ وفـتح  ٦/٣٨٢ وكثري   ٤/١٧٩ وطب   ٥/٤١٦ وحم   ١/٢٣ون) ٨(ود) ١٠٩( وخمتصر مسلم    ١/٤٨خ
 )٢٦٢(وصحيح اجلامع 

حـب ك   (عن أيب سعيد زاد     ) ٤حم م   (}  إذا أتى أحدكم أهله ثُم أراد أنْ يعود فَليتوضأْ            { - ٧٦٩
 فإنه انشط للعود) هق

ـــض  ـــ ) ١٤١(وت) ٢٢٠( ود٢٧م احلي ـــق ) ٥١٧(وه  ١/١٥٢ وك٧/١٩٢ و٢٠٤ و١/٢٠٣وه
  وجممــــع٣/٢٣٩وخـــــط 

 )١٢١١(واإلحسان ) ٢٦٣( وصحيح اجلامع ١/١٤١ وتلخيص ٤/٢٩٥
 عن أيب هريرة) بز ، طك(}  إذا أتى أحدكم أهله فَأقْحطَ فَالَ غُسلَ   { - ٧٧٠
 ١/٢٦٥امع 

 صحيح
 ١/٢٦٧ وجممع ٥/٢٣٤وحم ) ١٠٩(ت) إذا جاوز اخلتان فقد وجب الغسل ( لكنه منسوخ حبديث 

عـن  ) طب(}  تى أحدكم أهله فَليستر عليِه وعلى أهلِه وال يتعرياِن تعرى احلمِري    أذا أ   { - ٧٧١
 أيب أُمامة

 ٢٤٧ و٤/٢٤٦ ونصب ٤/٢٩٣امع 



 

 

١١٩() 

 حسن لغريه
٧٧٢ - }               حضرو خرجتاستحيِت املالئكةُ و ستتري إذا لَم فَإنه فَليستتـر أَهله إذا أتى أحدكم

 عن أيب هريرة) طس(}   بينهما ولد كَانَ ِللشيطاِن ِفيِه شريك الشيطانُ فَإذا كَانَ
وإسناد البزار ضعيف ، ويف إسناد الطرباين أبو املنيب صاحب حيىي           :  وقال يف امع     ٤/٢٩٣ وجممع   ٧/١٩٢طب  

 بن أيب كثري ومل أجد من ترمجه ، وبقية رجال الطرباين ثقات ، ويف بعضهم كالم اليضر ا هـ
) : ٣٦١٥(صدوق خيطىء ويف الكاشـف  :  أما أبو املنيب فهو عبيد اهللا بن عبد اهللا قال عنه يف التقريب             :  أقول

عنده مناكري ا هـ ويف التهذيب وثقه ابن معني وأبو حامت والدروي وأبو داوود              : وثقة ابن معني وغريه ، وقال خ        
 وقال ابن عـدي بعـد أن   ٧/٢٧ قول النسائي واحلاكم وضعفه العقيلي وأبو أمحد احلاكم وابن حبان وتناقض فيه  

 إذ مل يـورده     ٤/٣٣٠وأليب املنيب أحاديث غري ماذكرت وهو الباس به ا هـ الكامل          : أورد له بعض األحاديث     
 .ابن عدي يف ترمجته 

 فاحلديث حسن
 اهللا بـن عبـد اهللا       فيه عبيد اهللا بن زحر وأبو املنيب وامسه عبيد        : بعلتني فقال   ) ١٨٤٠(وأعله األلباين يف الضعيفة     

 ضعيفان واألول اشدمها ضعفاً ا هـ 
: أما عبيد اهللا بن زحـر       .  أما أبو املنيب فقد عرفت حاله وأن املعتمد عند علماء اجلرح والتعديل توثيقه               :  أقول

فيه اخـتالف ولـه مناكيـــر       ) : ٣٥٩٣(ويف الكاشـف   ) ٤٢٩٠(صدوق خيطيء   : فقال عنه يف التقريب     
وقد وثقه أمحد بن صاحل وأبو زرعة والنسـائي         : أقول  . البأس بــه ا هـ     :  ، وقال س     ضعفــه أحــمد 

 ١٣ - ٧/١٢التهذيب ..  واخلطيب والبخاري واحلريب ، وضعفه ابن معني وأمحد وابن املديين وابن حبان 
عـن ابـن    ) ش طب هق  (}  إذا أتى أحدكم أهله فَليستتر وال يتجرداِن تجرد العرييِن            { - ٧٧٣

 عن أيب أُمامة) طب(عن عبد اهللا بن سرجس ) ن(عن عتبة بن عبد ) هـ(مسعود 
وعلـل  ) ١٠٤٧٠ و١٠٤٦٩( وعـب  ١٣/٢٤٨ وخـط  ٢٤٧ و٤/٢٤٦ ونصب ٧/١٩٣وهق  ) ١٩٢١(هـ  

 ٤/٢٦٧ وعقيلي   ٢/١٦٤ وختص   ٦/٢٤٤٨ وعدي   ٧/١٩٢ وطب   ٤/٢٩٣وجممع  ) ١٥٦٨(ومطالب  ) ١٢٨٣(
 )٧٧٩٣ و٧٧٩٢(الشعب  و١٩٥ و٦/١٩٤ والنيل ٤/٢٤٦ونصب 

 حسن لغريه
٧٧٤ - }              انهدخو هرىلَ حو فَإنه لِقمهِلي ليِه أوع دنِه ، فَليقعدِبطعامِه فَلي هادمخ إذا أتى أحدكم  {

 عن ابن مسعود) حم(
  وبنحوه ما بعده٤/٢٣٨ وجممع ١/٤٤٦حم 

 صحيح لغريه
قَد كَفاه ِعالجه ودخانه فَليجلسه معه فَـإنْ لَـــم          إذا أتى أحدكم خادمه ِبطعامِه        { - ٧٧٥

 عــــهم جلســهي 
 عن أيب هريرة) ق د ت هـ(}  فَليناوله أُكلةً أو أُكلتِني 



 

 

١٢٠() 

 ٤/١٣ وتلخـيص    ٦/٣٢٦ واإلحتـاف    ٢/٢٦٤ وكـثري    ٤/٢٣٨ وجممع   ١/٤٤٦ وحم   ٨/١٠٦ و ٣/١٩٧خ  
  )  ١٦٦٣ (و م ) ٢٦٤(وصحيح اجلامع ) ١٢٨٥(والصحيحة 

٧٧٦ - }                    إالَّ فَليحلـبو اإلبِل ثَالثاً ، فَـإنْ أجابـه اعىا راٍع فَليناِد يلى رع إذا أتى أحدكم
وليشرب وال يحملَـن ، وإذا أتى أحدكم على حائٍط فَليناِد ثَالثاً يا صاحب احلائــِط فَــإنْ                 

حملَـنال يإالَّ فَلياكلْ وو عن أيب سعيد) حب هق(}  أجابـه 
 ٤/٢٤٠ ومعـاين   ٤/١٣٢وك  ) ٢٣٠٠( وهــ    ٣/١٠٧وحم  ) ٥٢٨١( واإلحسان   ٣/٩٩ وحلية   ٩/٣٥٩هق  

 )١٩٣٢(والبزار 
 صحيح

٧٧٧ - }                 فَليحتلـب ها فَليستأذنْ فَإنْ أذنَ لهاحباشيٍة فَإنْ كَانَ ِفيها صلى مع إذا أتى أحدكم
وت ثَالثاً ، فَإنْ أجابه أحد فَليستأذنه فَإنْ لَم يجبه أحد فَليحتلب وليشرب، وإنْ لَم يكن ِفيها فَليص     

 والضياء عن مسرة) د ت هق(}  وليشرب وال يحملْ
 )٢٦٥( وصحيح اجلامع ٨/٢٣٤ وسنة ٧/٢٥٥ وطب ٩/٣٥٩وهق ) ١٢٩٦(وت ) ٢٦١٩(د 

 صحيح لغريه
 رب السمواِت ورب األرِض ، ربنا ورب كُـلِّ     اللهم: إذا أتى أحدكم ِفراشه فَليقِل        { - ٧٧٨

                  أَنتيٌء ، وش عدكب فَليس اآلخر أنتيٌء ، وش قَبلك األولُ فَليس آخذٌ ِبناصيتِه ، أنت يٍء أنتش
 يننا الداقِْض عالفقِر و يٌء ، اغْننا ِمنش ونكد فَليس عن أيب هريرة) ك(}  الباطن 

 ٥٣٦ و٢/٣٨١حم  و١/٥٤٦ك
 صحيح

إذا أتى أحدكم ِفراشه فَليِرتع داخلةَ إزارِه ثُم ِلينفض ِبها ِفراشه فَإنه الَ يـدري مـا                   { - ٧٧٩
ِبامسك ربي وضعت جنيب وبك أرفعه ،       : حدثَ عليِه بعده ثُم ِليضطجع على جنبِه األميِن ثُم ِليقلْ           

عـن أيب  ) حم(}  امحها وإنْ أرسلتها فَاحفظها ِبما حفظت ِبِه ِعبادك الصاحلني      فَإنْ أمسكت نفسي فَ   
 هريرة
 ٥/٩٩ وسنة ١١/١٢٦ وفتح ١٠٦ود األدب ب ) ٣٤٠١( وت ٩/١٤٥ و٨/٨٧ وبنحوه خ ٢/٤٢٢حم 

 صحيح
٧٨٠ - }                فَـإنْ أراد ، لسج جلسأنْ ي دا لهفَإنْ ب سلّمجلساً فَليم إذا أتى أحدكم    قـومأنْ ي 

 عن أيب هريرة) حب(ابن السين يف عمل يوم وليلة }  فَليسلم فَليسِت اُألوىل ِبأحق ِمن اآلخرِة 
 )٤٩٦ و٤٩٥ و٤٩٤( واإلحسان ٤٣٩ و٢/٢٨٧ وحم ٦/٢٧٩واإلحتاف ) ٤٤٤(سين 

 صحيح



 

 

١٢١() 

إذا جلـس غَمرتـه   إذا أتى الرجلُ أخاه يعوده مشى ِفي ِخرافِة اجلنِة حىت يجلس ، فَ           { - ٧٨١
الرمحةُ فَإنْ كَانَ غُدوةً صلّى عليِه سبعونَ ألف ملٍك حىت يمسي ، وإنْ كَانَ ممسياً صـلّى عليـِه                   

 صبحىت يلٍك حم بعونَ الفعن علي) هب(}  س 
 )٩١٧٣ و٩١٧٢( والشعب ٣/٣٨٠هق 

 حسن
فَمرحباً ِبِه يوم القيامِة يوم يلقى ربه ، وإذا أتى          إذا أتى الرجلُ القَوم فَقالوا لَه مرحباً          { - ٧٨٢

 عن الضحاك بن قيس) طب ك(}  الرجلُ القَوم فَقالوا لَه قَحطاً فَقحطاً لَه يوم القيامِة 
 )١١٨٩(والصحيحة ) ٢٦٦( وصحيح اجلامع ١٠/٢٧١ وجممع ٨/٣٥٨ وطب ٣/٥٢٥ك

 صحيح
  القيامة الفقر والشدة ، أي الحظ له يوم: القحط 
) د ت ن هـ ك(}  إذا أتى الرجلُ امرأته وهي حائض فَليتصدق ِبديناٍر أو ِنصِف ِديناٍر          { - ٧٨٣

 عن ابن عباس
و  ) ١٣٦( و ت    ) ٦٤٠( و هـ    ) ٢٦٤(   و د     ٣/٢٨٧وقط  ) ١٢٦٤( وعب   ١١/٤٠٢ وطب   ١/٢٥٥مي  
  ١/١٥٣ن 

 صحيح
 عن ابن مسعود) عب  ( } ليأخذْ جبوانبها كُلِّها إذا اتبع أحدكم اجلنازةَ ، فَ { - ٧٨٤
  ) ١٤٧٨(  و هـ ٤/١٠٣و ش  ) ٦٥١٨ و ٦٥١٧( عب 

 صحيح لغريه
٧٨٥ - }  وضعى تتجلسوا حنازةً فَال تج بعتمعن أيب سعيد) م  ( } إذا ات 

  ٢٦/ ٤ و هق ١/٣٥٦ و ك ٧٦م اجلنائز 
انةُ مغنماً والزكاةُ مغرماً ، وتعلِّم ِلغِري الديِن ، وأطـاع           إذا اتخذَ الفىُء دوالً ، واألم       { - ٧٨٦

                  سـاديف املساجِد ، و ظهرِت األصواتو ، أقصى أباهو ، ديقهأدىن صو ، أُمه عقو ،رأتهلُ امالرج
 ، وظهـرِت القَينـات      القبيلةَ فَاسقهم، وكانَ زعيم القوِم أرذهلُم ، وأكِرم الرجلُ مخافةَ شـرهِ           

واملعاِزف ، وشربِت اخلُمور ، ولعن آخر هذِه اُألمِة أولَها ، فَلريتقبوا ِعند ذَلك ِرحياً حمراَء وزلزلةً                 
 فَتتابع ِسلكه اٍل قُِطعكَنظاِم ب تابعآياٍت تقذفاً ومسخاً وخسفاً وعن ايب هريرة) ت(}  و 

  ٧ و٤/٦ والترغيب ٧/٣٥٨ و٦/٥٢١واإلحتاف ) ٢٢١١(ت
 فيه ضعف

 ولكثري من فقراته شواهد صحيحة
إذا اَّتسع الثوب فَتعطَّف بِه على منكبيك ثُم صلِّ ، وإنْ ضاق عن ذَلك فَشـد ِبـِه                    { - ٧٨٧

 والطحاوي عن جابر) حم(}  حقوك ، ثُم صلِّ ِبغِري ِرداٍء 



 

 

١٢٢() 

  ٣/٣٣٥ وحم )٢٧١( وصحيح اجلامع ٤/١٣٥٩عدي 
 صحيح

 عن جابر) عد(}  إذا أُتى أحدكم ِبريٍح طَيٍب فَليصب ِمنها   { - ٧٨٨
 ٥/١٥٨ وامع ٦/٢١٩٤عدي 

 حسن لغريه
٧٨٩ - }             ا فَاتكاقِض مو ا أدركتسكينٍة ، فَصلِّ مالصالةَ فَأِتها ِبوقاٍر و عن ) طس(}  إذا أتيت
 سعد 
 )٩٧٢( وصحيح اجلامع )١١٩٨( والصحيحة ٢/٣١امع 

 صحيح
 عن ابن عمر) عد هق(}  إذا أتيت أهلك ثُم أردت أنْ تعود فَتوضأ وضوَءك ِللصالِة   { - ٧٩٠

 ١/٢١٦النيل ) ١٩٢( وبنحوه املطالب ٦/٢٣٨٣ وعدي ٧/١٩٢هق 
 صحيح لغريه

 عن جابر) خط(}  إذا أتيت أهلك فَاعملْ عمالً كَيساً   { - ٧٩١
  ) ٢٧٣(   وصحيح اجلامع ٩/٣٤١ وفتح ٧/٥٠ وبنحوه خ١٢/٢٩٦خط 

 صحيح
 اجلماع:  الكيس هنا 

اُهللا أكرب اُهللا أكرب ِمن خلقِه جميعاً :  إذا أتيت سلطاناً مهيباً تخاف أنْ يسطو ِبك فَقلْ          { - ٧٩٢
 أنْ تقع على األرِض إالَّ ِبإذنِه ِمـن         ، اُهللا أعز ِمما أخاف وأحذر ، أعوذُ ِباِهللا الذي يمسك السماءَ           

شر عبدك فُالٍن وجنودِه وأتباعِه وأشياعِه ِمن اجلن واإلنِس ، إهلي كُن يل جاراً ِمن شـرهم جـلَّ                   
 غَريك ال إلهو مكاس تباركو كارج عزو عن ابن عباس) طك(}  ثَناؤك 

 )١٠٦٠(الدعاطب  و٣/١٩٣ وترغيب ١٠/١٣٧امع 
 صحيح

٧٩٣ - }                  ِمـن اشربو فَاحلُب اإلبِل ثَالثاً فَإذا أجابك اعىا راعي إبٍل فَناِد يلى رع إذا أتيت
غَِري أنْ تفسد ، وإذا أتيت على حائٍط فَناِد يا صاحب احلائِط ثَالثاً فَإنْ أجابك وإالَّ فَكُلْ ِمن غَـِري         

 فسدعن أيب سعيد)  هـ حب كحم(}  أنْ ت 
  ) ١١٤٣( وحب ) ٢٧٤( وصحيح اجلامع ٩/٣٥٩ وهق ٤/١٢وك ) ٢٣٠٠( وهـ ٨٥ و٣/٢١حم 

 صحيح
: إذا أتيت مضجعك فَتوضأ وضوءك ِللصالِة ثُم اضطجع على ِشقك األميِن ثُم قُـلْ                 { - ٧٩٤

         اجلأتو ، أمري إليك فوضتو ، جهِي إليكو أسلمت الَ        اللهم ، رهبةً إليكغبةً ور ظَهري إليك 



 

 

١٢٣() 

    ِمن تفَإنْ م ، الذي أرسلت بنبيكو ، الذي أنزلت ِبكتابك آمنت ، إالَّ إليك نجا ِمنكال ملجأَ وم
 عن الرباء) ٣حم ق (}  لَيلتك ، فَأنت على الفطرِة ، واجعلهن آخر ما تتكلم بِه 

 ٥/١١٠ واإلحتـاف    ٢/١٠٢ وتلخيص   ١/٤١٠ وترغيب   ٢/٢٤٩ونصب  ) ٢١٦(وخزمية  ) ٥٠٤٦( ود ١/٧١خ
  ) ٢٧١٠( و م ) ٤٧٠٤(والشعب ) ٢٧٦( وصحيح اجلامع ٢/٤٥ ومشكل ١٠/٤٢٥و

٧٩٥ - }                ـدكي آيةً فَضـع تغى ِمنكقاً ، فَإِن ابسو شرمخسةَ ع كيلي فَخـذْ ِمنهو إذا أتيـت
 عن جابر) د(}  على ترقُـوتـــِه

 ١١/٦٢٣ وجامع األصول ٥/٢٦٩ والنيل ٤/١٥٥ وقط ٦/٨٠وهق ) ٣٦٣٢ (د
 حسن

 عن مسرة) بز(}  إذا أتيتم اجلمعةَ فَادنوا ِمن اإلماِم واستمعوا اخلُطبةَ والَ تلغوا   { - ٧٩٦
 ٢/١٨٥امع 

 حسن لغريه
٧٩٧ - }            ا أدركتمالسكينةُ فَصلّوا م عليكمالصالةَ فَأتوا و إذا أتيتم     ـبقتما ساقضوا من (}  و

 عــــن) طب
  أنس

 بنحوه) ٩٣٤(وهو عند ن ) ٢١٤٧ و٢١٤٦ و٢١٤٥(٥ واإلحسان بنحوه ٢/٣١امع 
 صحيح

إذا أتيتم الصالةَ فَأتوها وعليكم السكينةُ والوقار فَما أدركتم فَصلّوا وما فَاتكم فَأمتوا               { - ٧٩٨
 اء بن عازبيف املتفق واملفترق عن الرب) خط(}  

 ٣/٢٢٨ و٢/٢٩٨ وهق ١/١٦٣ وخ٢/١٦٠ وعقيلي ٥/١٦٩٨ وعدي ٢/٣٥٨ وش ٢/٤٧٢أخرج حنوه حم 
 صحيح لغريه

إذا أتيتم الصالةَ فَعليكم ِبالسكينِة وال تأتوها وأنتم تسعونَ فَما أدركتم فَصلّوا ومـا                { - ٧٩٩
 عن أيب قتادة) حم ق(}  فَاتكم فَأمتوا

  ٣٠٦/ ٥و حم ) ٢٧٥( وصحيح اجلامع ٣/٢٢٨ و٢/٢٩٨ وهق ١٥٥اجد  وم املس١/١٦٢خ
٨٠٠ - }                ِبالسكينِة فَما أدركـتم عليكممشونَ ، وأتوها تسعونَ وأتوها تالةَ فَال تالص إذا أتيتم

 عن أيب هريرة) ن حب(}  فَصلّوا وما فاتكم فَاقضوا 
 )٢١٤٥( واإلحسان ٢/٢٧٤ونصب  ١١٥ و٢/١١٤ ون ٢/٢٣٨ وحم ٢٩٧ و٢/٢٢١ وهق ١/٢٩٤م 

 صحيح
إذا أتيتـم الغائـطَ فَال تستقبلـوا الِقبلةَ وال تستـدبـروهـا ِببـوٍل وال غَائـٍط       { - ٨٠١

هو أحسن شيء يف البـاب      ) ت(عن أيب أيوب قال     ) ض حم د ت ك    (}  ولكن شرقُـوا وغـربـــوا    
 وأصح



 

 

١٢٤() 

 ١/٢٣ ون   ٥/٤٢١وحم  ) ١٤١٦( واإلحسان   ١/١٠٩وبنحوه خ  ٢/١٠٢ ونصب   ١/١٧٠ ومي   ٥٩م الطهارة   
  ) ٩( و د  ) ٨(  وت ١/١٥٠وش

إذا أتيتـم على أعطاِن اإلبـِل فَال تصلّوا ِفيها ، وإذا أتيتم أعطانَ الغنِم فَصلّــوا                 { - ٨٠٢
عن عبد اهللا بن مغفل) هق(}  ِفيهـا إنْ ِشئتــم 

 )٢٣١٤( وبنحوه اإلحسان ٢/٤٤٨هق 
 يح لغريهصح

٨٠٣ - }                 أنـك ِجريانك ليكإذا أثْىن عو ، حسنم فَأنت حسنم كأن ِجريانك ليكإذا أثْىن ع
 عن ابن مسعود) ابن عساكر(}  مسيٌء فَأنت مسيٌء 

وسـنة  ) ١٩٧٤٩( وعـب    ١٠/١٢٥ وهـق    ١/٤٠٢وحم  ) ٤٢٢٣( وبنحوه هـ    ٦/٣١٠ و ٥/٥٠٥اإلحتاف  
 )٢٧٧(وصحيح اجلامع ) ٢٠٥٧( وحب ١٠/٢٧١ وجممع ٥/٤٣ وحلية ١٣/٧٣

 صحيح
٨٠٤ - }                  ـبقإنْ سما ِجـواراً ، واباً أقْرما باباً فَإنَّ أقْرما بأقر اعياِن فَأجبالد تمعإذا اج

 بقمها فَأجِب الذي سعن رجل له صحبة) حم د(}  أحد 
ويف سـنده   ) ٣٥١( والفيض   ٧/٤٨٨  وجامع األصول  ٤/٢٩ ومشكل   ٧/٢٧٥ وهق   ٥/٤٠٨وحم  ) ٣٧٥٦(د  

 أبوخالد الدالين 
صدوق خيطيء كثرياً وكان    : ويف التقريب   ) ١٣٢(يف حديثه لني الكاشف     : يزيد وثقة أبو حامت ، وقال ابن عدي         

 )٨٠٧٢(يدلس 
بد وثقة ابن معني والنسائي وأبو حامت وأمحد واحلاكم وضعفه ابن سعد وابن حبان وابن ع              : يف التهذيب    :  أقـول

له أحاديث صاحلة وأروى الناس عنه عبد السالم بن حرب ويف حديثه لني إال              :  وقال ابن عدي     ٨٣-١٢/٨٢الرب  
 فالراجح توثيقه ، ومن امه بالتدليس اليعتد به ألن املتقدمني مل يذكروا             ٧/٢٧٨أنه مع لينه يكتب حديثه الكامل       

يذكر له ابن عدي سوى ثالثة أحاديث قد يناقش بروايتها          ذلك ، وما قاله عنه ابن حبان هو ابعد شيء عنه ، ومل              
 وما سواها صاحل فالرجل حسن احلديث

 فاحلديث حسن
 وله شاهــد

٨٠٥ - }                  ِللمسلمني أهِل الِقبلِة قَالَ الكُفار اَء اُهللا ِمنش نم معهمأهلُ الناِر يف الناِر و تمعإذا اج
: فَما أغىن عنكم إسالمكم وقد ِصرمتْ معنا يف الناِر ؟ قَالوا : ، قَالوا بلى : أملْ تكونوا مسلمني قَالوا 

كَانت لَنا ذُنوب فَأُخذنا ِبها فَسمع اُهللا ما قَالوا فَأمر ِبمن كَانَ يف الناِر ِمن أهِل الِقبلِة فَأُخرجــوا 
:  كُنا مسلمني فَنخرج كَما خرجوا ، فَذلك قَوله      يا لَيتنا : فَلما رأى ذَلك من بقى ِمن الكفاِر قَالوا         
        سلمنيكَانوا م كَفروا لَو الذين ودمبا يوابن ) طب(ابن أيب عاصم يف السنة وابن جرير وابن أيب حامت           (}  ر

 يف البعث عن أيب موسى) ك هق(مردويه 
 ١٠/٥٥٩ واإلحتاف ٤/٤٤٣ وكثري ٧/٤٥ وجممع ٢/٤٠٥ وعاصم ٢/٢٤٢ك 



 

 

١٢٥() 

 صحيح
٨٠٦ - }                همفَإنْ أم ، غرهمإنْ كَانَ أصِلكتاِب اِهللا و أقْرؤهم مهمفَليؤ سلمنيثَالثةُ م تمعإذا اج

 مأمريه عن أيب سلمة بن عبد الرمحن مرسال) ش(}  فَهو 
 ١/٣٧٩ش 

 حسن لغريه
  هريرةعن أيب) د ن(}  إذا اجتمع ِعيداِن يف يوٍم أجزأهم األولُ   { - ٨٠٧

 وسـنة   ١/٢٨٨ وك   ٣/٣١٨وهـق   ) ١٠٧٣( ود   ٣/٢٨٢والنيل  ) ١٧٩٤ و ١٧٩٣(أخرج حنوه ن يف الكربى      
 ١٠/٢٧٢ومتهيد ) ٣٠٢( ومنتقى ٤/٢٢٢

 حسن
 والضياء عن جابر) حم هق(}  إذا أجمرمتْ امليت فَأجمروا ثَالثاً   { - ٨٠٨

 )٢٧٨( اجلامع وصحيح) ٧٥٢( وحب ١/٣٥٥ وك ٣/٤٠٥ وهق ٢/٢٦٤ ونصب ٣/٣٣١حم 
 صحيح

 خبرمت بالطيب:  أمجرمت
}  إذا أحب أحدكم أخاه فَليخربه وليقُلْ إين أُحبك يف اِهللا وِإين أَودك يف اِهللا عز وجلَّ                   { - ٨٠٩

 ابن أيب الدنيا عن جماهد مرسال
 وحـب   ٤/٥٩ وخـط    ٦/٩٩وحليـة    )٥٤٢( وخد   ٤/١٧١ وك   ٤/١٣٠ وحم   ٦/٢٢١اخرج حنوه اإلحتاف    

)٢٥١٤( 
 حسن لغريه

٨١٠ - }          هحبي أنه علمهفَلي أخاه أحدكم عن املقداد بن معـدي     ) حم خد د ت حب ك     (}  إذا أحب
 ) حب(كرب 

 عن رجل من الصحابة) خد(عن أنس 
 وحـب   ٤/٥٩ وخـط    ٦/٩٩ وحليـة    ٦/٢٢١وإحتاف  ) ٥٤٢(وخد  ) ١٩٣( وسين   ٤/١٣٠ وحم   ٤/١٧١ك
 وصحيح ) ٢٥١٤(

 )٢٥١٥ و٤١٨(وصحيحة ) ٢٧٩(اجلامع 
 صحيح

ابن أيب (}  إذا أحب أحدكم أخاه يف اِهللا فَليعلمه فَإنه أبقى يف اُأللفِة ، وأثبت يف املودِة   { - ٨١١
 عن جماهد مرسال) الدنيا يف كتاب اإلخوان

 )٢٨٠(وصحيح اجلامع ) ٩٠١٠(والشعب ) ١١٩٩( والصحيحة ٦/٢٢١وإحتاف ) ٥٤٢( وخد ٤/١٧١ك
 حيح لغريهص

عن أيب  ) حم والضياء (}  إذا أحب أحدكم صاحبه فَليأتِه يف مرتلِه فَليخربه أنه يحبه ِللِه              { - ٨١٢
 ذر



 

 

١٢٦() 

 )٢٨١(وصحيح اجلامع ) ٤١٨( والصحيحة ١٠/٢٨١ وجممع ٦/٢٢١ واإلحتاف ١٧٣ و٥/١٤٥حم 
 صحيح

٨١٣ - }  جدي فَإنه خربهبداً فَليع أحدكم إذا أحب له جدعن ابن عمر) هب(}   ِمثلَ الذي ي 
 )٩٠١٠(وشعب ) ٢٧٣١( ومطالب ٦/٢٢١اإلحتاف 

 صحيح
تابعي جمهول ا هــ وتابعـه       : وفيه عبد اهللا بن أيب مرة أورده الذهيب يف الضعفاء  وقال             ) : ٣٥٩(وقال املناوي   

 .فضعفه به ) ٤١٧(األلباين يف الصحيحة 
هقي رواه عن أيب عوانة عن منصور عن عبد اهللا بن مرة عن ابن عمر وهو عبد                 وقد ومها بذلك فإن البي     :  أقـول

وعنه اإلعمش ومنصور وهو ثقة بإتفـاق       ... اهللا بن مرة اهلمداين الكويف روى عن ابن عمر والرباء وأيب األحوص             
يف الوتر  أما ابن أيب مرة فليس هو ، فهورجل آخر له حديث فرد ٢٥ و٦/٢٤أخرج له اجلماعــــة التهذيب    

  ٦/٢٥راجع التهذيب 
٨١٤ - }          عهضرت ِليسمع تالهبداً اباُهللا ع عن ابن مسعود   ) هب(عن أيب هريرة    ) هب فر (}  إذا أحب

 وكردوس موقوفا عليهما 
 ٩٧٨٤ و٩٧٨٣ و٩٧٨٢ و٩٧٨٠(وبنحــوه ) ٩٧٨٦( والشــعب ٦٥٠ و٥٢٤ و٩/٢٧٧ و٥/٣٨اإلحتــاف 

 )٩٧٨٩ و٩٧٨٨ و٩٧٨٧ و٩٧٨٥و
 ريهحسن لغ

إذا أحب اُهللا عبداً أثىن عليِه سبعةُ أصناٍف ِمن اخلِري لَم يعمله ، وإذا سخطَ على عبٍد                   { - ٨١٥
عملهي لَم الشر بعةُ أصناٍف ِمنليِه سيف الزهد عن أيب سعيد) هق(}  أثىن ع 

 إلحسان الرب وا١/٢٩٢ واإلحسان ٢٧٣ و١٠/٢٧٢ وامع ٣/٣٨وحم ) ٨١٦(الزهد هق 
 حسن

 عن سعيد بن املسيب مرسال) هب(}  إذا أحب اُهللا عبداً ألصق بِه البالَء   { - ٨١٦
  ويشهد له ما بعده١٠/٢٧٣ و٥/٣٨وبنحوه اإلحتاف ) ٩٧٩٠( والشعب ٦١٤ و٩/١٤٤اإلحتاف 

 حسن لغريه
 عن أنس) طب(}   إذا أحب اُهللا عبداً صب عليِه البالَء صباً وثَجه ثَجـاً  { - ٨١٧

 ١٠/٢٧٣ و٩/١٤٤ و٥/٣٨اإلحتاف 
 حسن لغريه

عن ) ت ك هب  (}  إذا أحب اُهللا عبداً حماه ِمن الدنيا كَما يحمى أحدكم سقيمه املاَء               { - ٨١٨
 قتادة ابن النعمان

 ٤/١٣٢وترغيـب   ) ٢٤٧٤( وحـب    ١٩/١٢ وطـب    ٧/١٨٥ وتخ   ٤/٢٩٨ وطب   ٤/٣٠٩وك) ٢٠٣٦(ت  
 )١٠٤٤٩(و) ١٠٤٤٨(والشعب ) ٢٨٢ (وصحيح اجلامع

 صحيح



 

 

١٢٧() 

إذا أحب اُهللا عبداً نادى ِجربيلَ إنَّ اَهللا يحب فُالناً فَأحبه فَيحبه ِجربيـلُ ، فَينـادي                   { - ٨١٩
ِجربيلُ يف أهِل السماِء إنَّ اَهللا يحب فُالناً فأِحبوه فَيحبه أهلُ السماِء ، ثُم يوضع لـه القبـولُ يف                    

 عن أيب هريرة) ق(}  ألرِض ا
وموطـأ  ) ٣٦٥(واإلحسان  ) ٢٨٣(وصحيح اجلامع   ) ١٩٦٧٣( وعب   ٢٠٨ وصفة   ٩/٦١٠ و ٨/٣١٠اإلحتاف  

 )٢٦٣٧( وم ٢/٥١٤وحم ) ٣١٦١( وت ٤/١٣٥ وخ٥/٢٦٣ وكثري ١٣/٥٥ وسنة ٤/٢٦٢وبغوي ) ٩٥٣(
 فَأحبه فَينادى يف السماِء ، ثُـم        إذا أحب اُهللا عبداً نادى ِجربيلَ إين قَد أحببت فُالناً           { - ٨٢٠

إنَّ الذين آمنوا وعملوا الصاحلاِت سـيجعلُ لَهـم         : (ترتَلُ له احملبةُ يف األرِض ، فَذلك قَوله تعاىل          
ـ                ) الرمحن ودا  ه وإذا أبغض اُهللا عبداً نادى ِجربيلَ إين أبغضت فُالناً فَيناِدى يف السماِء ، ثُم ترتلُ ل

 عن أيب هريرة) ت(}  البغضاُء يف األرِض
 ٥/٢٦٣وكثري ) ٢٨٤(وصحيح اجلامع ) ٣١٦١(ت 

 صحيح
٨٢١ - }  تالهماُهللا قَوماً اب عن أنس) طس هب والضياء(}  إذا أحب 

) ٩٧٨٤( والشـعب    ٢/٢٩١ وجممـع    ٢/٨٩ وشج   ٤/٢٨٢ وترغيب   ٩/١٤٧ واإلحتاف   ٤٢٩ و ٥/٤٢٨حم  
 )٢٨٥(ع وصحيح اجلام) ١٤٦(والصحيحة 

 صحيح
٨٢٢ - }                  اجلزع فَله زعج منو ، ربالص فَله ربص فَمن ، تالهماُهللا قَوماً اب هـب (}  إذا أحب (

 عن حممود بن لبيد
 )٩٧٨٤( والشعب ٢/٢٩١ وجممع ٢/٨٩ وشج ٤/٢٨٣ وترغيب ٩/١٤٧ واإلحتاف ٤٢٩ و٥/٤٢٨حم 

 صحيح
 عن عائشة) هـ ك حب هق(}  ليأخذْ ِبأنفِه ثُم لينصرف إذا أحدثَ أحدكم يف صالتِه فَ  { - ٨٢٣

 ٢٢٣٨( واإلحسـان    ٣/٢٧٩ وسـنة    ١/١٥٨ وقـط    ٢٦٠ و ١/١٨٤ وك ٣/٢٢٣ و ٢/٢٥٤وهق  ) ١١١٤(د
  ) ١٢٢( و هـ ) ٢٨٦(وصحيح اجلامع ) ٢٢٣٩و

 صحيح
ته وصـالةُ مـن     إذا أحدثَ اإلمام يف آخِر صالتِه ِحني يستوي قَاعداً فَقد تمت صال             { - ٨٢٤

 عن ابن عمرو) طب(وابن جرير ) عب(}  وراَءه على ِمثِل صالتِه 
  ٢/١٧٦ وهق ٣/٢٧٦وسنة ) ٣٦٧٣(عب 

 حسن
وقد وثقه سفيان الثوري وحيىي بن سعيد وابن معني يف رواية     . فيه عبد الرمحن بن زياد بن انعم اإلفريقي خمتلف فيه           

بن سفيان وأبو زرعة وأمحد بن صاحل املصري والبخاري وابـن وهـب             واجلوزجاين ويعقوب بن شيبة ويعقوب      
وسحنون واحلريب وضعفه حيىي وهشام بن عروة وأمحد علماً أنه روى عنه يف املسند ، ولينه أبو حامت وأبو زرعة إذ                     

 ١٧٦ - ٦/١٧٣روى عن جماهيل ، وصاحل جزرة والنسائي وابن خزمية والساجي وابن حبان وابن عدي التهذيب 



 

 

١٢٨() 

 فهو إذن حسن احلديث
ويرد منه مارواه عن ااهيل والضعفاء فإذا روى عن ثقات أهل بلده قبلت روايته واحلديث هذا منها ، ورواه عنه                    

 كبار الثقات مثل سفيان الثوري والقعنيب وأبو معاوية 
) ت(}  زت صالته إذا أحدثَ الرجلُ وقَد جلس يف آخِر صالتِه قَبلَ أنْ يسلّم فَقد جا     { - ٨٢٥

 وضعفه وابن جرير عن ابن عمرو
 ٤/١٣٧ وهق ٣/٢٧٦وسنة ) ٣٦٧٣( وعب ١٠/٢١٣ومتهيد ) ٤٠٨(ت 

 حسن
 ٢/٣٠٥وانظر شرحه يف النيل 

إذا أحسن أحدكم إسالمه فَكلُّ حسنٍة يعملها يكتب له عشرةُ أمثاِلها إىل سـبعمائِة                { - ٨٢٦
 عن أيب هريرة) حم ق(}  يكتب له ِمثلُها حىت يلقَى اَهللا ِضعٍف وكلُّ سيئٍة يعملها 

) ٢٩٧( وصحيح اجلامع    ٧١ وصفـة   ٢/٣١٧ وحم   ١/١٠٠ وفتح   ٢/٢٠٦وبغوي  )٢٠٥( رقم   ٥٩م اإلميان ب    
 )٤٢(وخ 

:  إذا أحسن الرجلُ الصالةَ فَـأمتَّ ركوعهـا وسـجودها قَالـِت الصــــالةُ                 { - ٨٢٧
حفظتين فَترفع ، وإذا أساَء الصالةَ فَلم يتم ركوعها وسجودها قَالِت           حفظـــك اُهللا كَمــا    

) الطيالسـي (}  ضيعك اُهللا كَما ضيعتين فَتلف كَما يلف الثوب اخلَلق فَيضرب ِبها وجهه           : الصالةُ  
 عن عبادة بن الصامت

 ١/٣٠٢ وامع ٢٥٨ و١/٢٤٢وبنحوه الترغيب ) ٢٥٤(منحة 
 لغريهحسن 

٨٢٨ - }                 صافيهأنْ ي ريدجلَّ يو زاُهللا بِه البالَء فَإنَّ اَهللا ع فَألصق العبد هناد هب (}  إذا أحسن (
 عن سعيد ابن املسيب مرسال

 )٩٧٩٠( والشعب١٣/٢٣١ش 
 حسن مرسل

 عن ابن مسعود) ت هق(}  إذا اختلف البيعاِن فَالقولُ قَولُ البائِع ، واملبتاع ِباخلياِر   { - ٨٢٩
) ١٢٦٤( وشـفع    ٤/١٠٦ ونصب   ٨/١٧٠ وسنة   ٥/٣٣٢ وهق   ١٠/٢١٩وطب  ) ١٢٧٠( وت   ١/٤٦٦حم  

 )٢٨٨( وصحيح اجلامع ٦/٢٢٧ وش ١/٢٧٢وعدي 
 صحيح

د ن ك   (}  إذا اختلف البيعاِن وليس بينهما بينةٌ فَهو ما يقولُ رب السلعِة أو يتتاركانِ              { - ٨٣٠
 ن ابن مسعودع) هق
 ١/٤٦٦وحم  ) ٧٩٨( والصحيحة   ٨/١٦٩ وسنة   ٢/٤٥ وك   ٣٣٣ و ٥/٣٣٢وهق  ) ٣١٨٦(وهـ  ) ٣٥١١(د  

 )١٤٥٦(ومنحة ) ١٥١٨٥(وعب ) ٢٨٩( وصحيح اجلامع ٣/٢٠وقط 
 صحيح



 

 

١٢٩() 

٨٣١ - }                  ا قَـالَ البـائعِبعينِه فَالقولُ م قَائم املبيعينةٌ وينهما بب ليسعاِن والبي تلـفإذا اخ أو
كاِن البيــعترعن ابن مسعود) هـ(}  ي 

 ٤/١٠٥ ونصب ٣/٣٠وتلخيص )٢٩٠(وصحيح اجلامع ) ٢١٨٦(هـ 
 صحيح

إذا اختلف املُتبايعاِن وليس بينهما شاهد استحلف البايع ثُم كَانَ املُبتاع ِباخلياِر ، إنْ                { - ٨٣٢
 ركاَء تاَء أخذَ وإنْ شودعن ابن مسع) هق(}  ش 

 )٧٩٨( وصحيحة ٨/١٦٩ وسنة ٢/٤٥ وبنحوه ك ٣٣٣ و٥/٣٣٢هق 
 حسن

 عن ابن عباس ) طب(}  إذا اختلف الناس فَالعدلُ يف مضٍر   { - ٨٣٣
  وحسنه البوصريي١٠/٥٢ وجممع ١٢/١٩٨ وش ٤/١٤٥٦وعدي ) ٤١٨٨(مطالب 

 وفيه ضعف
٨٣٤ - }  احلق عةَ مميس نكَانَ اب الناس تلفعن ابن مسعود) طب( }  إذا اخ 
 ٣/٣٩١ وك ٦/٤٢٢ ونبوة ٧/٢٧١ و٦/٢٤٤ وبداية ١٠/١١٨ وطب ٧/٢٤٣امع 

 حسن لغريه
ـ    (}  إذا اختلفتم يف الطريِق فَاجعلوه سبعةَ أذرٍع          { - ٨٣٥ حم هـ  (عن أيب هريرة    ) حم م د ت ه

 عن) هق
  ابن عباس

 وبنحوه حـم    ٨/٢٤٨ وسنة   ١٥٤ و ٦/٦٩هق   و ٢/٤٢٩وحم  ) ٢٣٣٩(وهـ  ) ١٤٣( رقم   ٣١م املساقاة ب    
وكـر  ) ١٣٨٧( ومنحة   ٧١ و ٢/٧٠ومشكل  ) ١٠١٧( ومنتقى   ١١/٢٨١ وطب   ٧/٢٥٦ وش   ٢٣٥ و ١/٣١٧
 )٢٩١( وصحيح اجلامع ٤/١٥

}  إذا اختلفتم يف الطريِق فَاجعلوه سبعةَ أذرٍع ، ومن بىن ِبناًء فَليدِعمه حاِئطَ جـارِه           { - ٨٣٦
 بن عباسعن ا) حم هق(

 ١٥٤ و٦/٦٩وهق ) ٢٣٣٩( وهـ ٧/٢٥٦ وش ٣١٧ و١/٢٣٥حم 
 حسن

٨٣٨ - }          ذَلك جعلوا أقلَّ ِمنهبعةَ أذرٍع والَ تيف الطريِق فَاذرعوا س تلفتمعن ابن ) طب(}  إذا اخ
 عباس
  حنوه٢٣٥ و١/٣١٧ وحم ٧١ و٢/٧٠ ومشكل ١١/٢٨١طب 

 حسن
ِه ، وإذا أكلَ فَليأكُلْ ِبيمينِه ، وإذا شـرب فَليشـرب            إذا أخذَ أحدكم فَليأخذُ ِبيمين      { - ٨٣٩

 عن أيب هريرة) هـ(}  ِبيمينِه فَإنَّ الشيطانَ يأكلُ ِبشمالِه ويعطي ِبشمالِه ويشرب ِبشمالِه 
 )٣٢٦٦( وهـ ٣/١٢٨ حنوه والترغيب ٧/٢٧٧ وهق ٩٢٣ وموطأ ٨/١٠٤ش 



 

 

١٣٠() 

 صحيح
 الديلمي عن أيب هريرة}  فَال صالةَ إالَّ املكتوبةَ إذا أخذَ املُؤذنُ يف اإلقامِة   { - ٨٤٠

 ٦٤ و٦٣ وم صالة املسافرين ١/٣٧٢ ومعاين ٢/٣٥٢ وبنحوه حم ٤٠٣ و٣٣٤جرجان 
 حسن

 عن خباب) ن(}  إذا أخذت مضجعك فَاقرأ قُلْ يا أيها الكافرونَ   { - ٨٤١
) ٥٠٥٥(ود  ) ٦٨٩(وسـين   ) ٨٠١( ون عمل    ٤١٧ و ١/٢٢٣ واإلصابة   ٢٤٩ و ١٠/٢٧ وش   ١٠/١٢١امع  
 ٢/٥٣٨ وك٥/٤٥٦وحم ) ٣٤٦٤ و٣٤٦٣(وت 

 حسن
:  إذا أخذت مضجعك فَتوضأْ وضوءك ِللصالِة ثُم اضطجع على ِشقك األميِن ثُم قُلْ                { - ٨٤٢

               ، رهبةً إليكغبةً ور ظَهري إليك أجلأتو ، أمري إليك فوضتو ، جهي إليكو أسلمت الَ  اللهم 
     آخـر اجعلهو الذي أرسلت نبيكو ، الذي أنزلت ِبكتابك آمنت ، إالَّ إليك نجا ِمنكلجأَ والَ مم

عن الرباء قـال    ) حب(حسن صحيح ، وابن جرير      ) ت(}  ما تقولُ فَإنْ مت يف لَيلتك مت على الفطرِة          
هذا احلديث ، رواه ابن جرير بدون ذكر الوضوء وزاد يف وال نعلم يف شيء من الروايات ذكر الوضوء إال يف        ) ت(

 )وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خريا: ( آخره 
ــدعاء ٩/١٧٤ و٨٥ و٨/٨٤ و١/١٧١خ  ــذكر وال ـــان ٥٨ و٥٧ و٥٦ وم ال ) ٥٥٣٦( واإلحســــ
 ) ٥٠٤٦(ود ) ٥٥٤٢(و

 )٣٣٩٤( وت ١١/١٠٩ والفتح ٢٩٦ و٢٩٣ و٤/٢٩٢وحم ) ٧٨٢(ون عمل ) ١٣١٥(والسنة 
أَعوذُ ِبكلماِت اِهللا التامِة ِمن غَضبِه وعقابِه وشر عبـادِه          : إذا أخذت مضجعك فَقلْ       { - ٨٤٣

             ركضأنْ الَ ي باحلَرىو ، ركضالَ ي رونَ فَإنهحضأنْ يمزاِت الشياطِني وه ِمنوابن السين يف ) حم(}  و
 ريةعمل يوم وليلة عن الوليد ابن الوليد بن املغ

 )٢٣٨( والدعاطب ١٢٤ و١٠٠/١٢٣ وجممع ٢/٩٧وكر ) ٦٣٢( وسين ٧/٢٤٧ وحلية ٦/٦ و٤/٥٧حم 
 حسن لغريه

إذا أخذت مضجعك ِمن الليِل فَاقرأْ قُلْ يا أيها الكافرونَ ثُم نم على خامتتـها فَإـا                   { - ٨٤٤
البغوي وابن قانع والضياء عن جبلـة بـن         و) ن(عن نوفل بن معاوية     ) حم د ت ك هب    (}  براءةٌ ِمن الشرِك    

 حارثة
وحـم  ) ٥٠٥٥(ود  ) ٣٤٠٣(وت  ) ٢٧٧(و) ٢٧٨( والدعاطب   ١٠/٢٤٩ وش   ١٠/١٢١وجممع  ) ٦٨٣(سين  

 )٨٠٠(ون عمل ) ٢٩٢(وصحيح اجلامع ) ٢٥٢٢ - ٢٥١٩( والشعب٢/٥٣٨ و١/٥٦٥ وك ٥/٥٦
 صحيح

لمت نفسي إليك ، ووجهت وجهـي       اللهم أس : إذا أخذت مضجعك ِمن الليِل فَقلْ         { - ٨٤٥
                 املُرسِل ، اللهم نبيكاملُرتِل ، و ِبكتابك آمنت ، ظَهري إليك أجلأتو ، أمري إليك فوضتو إليك



 

 

١٣١() 

أسلمت نفسي إليك ، أنت خلقتها ، لَك مماتها ، إنْ أمسكتها فَارمحها ، وإنْ أخرا فَاحفظهـا                  
  وابن )ش(}  ِبحفِظ اإلمياِن

 وابن السين عن عمار) طب(جرير 
 

 ١٠/١٢٤ وامع ٧/٤٥ وش ٨/٥٢٧وكثري ) ٧٣٣(سين 
 صحيح لغريه

إذا أدخلَ أحدكم ِرجليِه يف خفيِه ومها طَاهرتاِن فَليمسح عليهما ثَالثاً ِللمسافِر ويوماً               { - ٨٤٦
 عن أيب هريرة) ش(}  ِللمقيِم

 )٢٩٣( وصحيح اجلامع ١/٢١١ش و) ١٢٠١( والصحيحة ١٨٣ و١/١٧٩سنة 
 صحيح

إذا أدرك أحدكم سجدةً ِمن صالِة العصِر قَبلَ أنْ تغرب الشمس فَليتم صالته ، وإذا                 { - ٨٤٧
 هالتص تمفَلي الشمس طلعالِة الصبِح قَبلَ أنْ تص جدةً ِمنس عن أيب هريرة) خ ن(}  أدرك 

 ١/٢٥٧ون ) ٢٩٤( وصحيح اجلامع ٢/٣٧ وفتح ١/٢٢٨ ونصب ٢/٢٥٠ وسنة ١/١٤٦خ
 عن سلمان) حل(}  إذا أدركت كَلبك وقد أكلَ فَال تأكلْ   { - ٨٤٨
 ٨/١٣٣ والنيل ٨/١٣٨ وحلية ٤/٣١٣نصب 

 صحيح لغريه
٨٤٩ - }                 يف أعطاِن اإلبِل فَـابتِرز ركتكإذا أدنِم فَصلِّ ، ورابِض الغالصالةُ يف م ركتكإذا أد

 عن عبد اهللا بن مغفل) عب(}  إا ِمن ِخلقِة الشياطِني فَ
 ) ٢١( وف ٢/٤٠٤ و١/٢٧٦ والتلخيص ٥/٥٥ وحم ٢/٤٤٩وهق ) ١٦٠٢(عب 

 صحيح
 ٢/٢٦٥وهو من طريق احلسن عن عبد اهللا بن مغفل وقد مسع منه التهذيب 

 أخرج إىل الفضاء: ابترز 
 الغنِم فَصلّوا ِفيها فَإا سـكينةٌ وبركـةٌ ، وإذا           إذا أدركتكم الصالةُ وأنتم يف مراحِ       { - ٨٥٠

أدركتكم الصالةُ وأنتم يف أعطاِن اإلبِل فَاخرجوا ِمنها فَصلّوا فَإا ِجن ِمن ِجن خلقت ، أَال تروا                 
 عن عبد اهللا بن مغفل) الشافعي هق(}  إذا نفرت كَيف تشمخ ِبأنفها 

 ٢/٤٤٩وهق ) ٢١( وف ٢/٤٠٤ و١/٢٧٦تلخيص 
 حسن لغريه

إذا ادعِت املرأةُ طَالق زوجها فَجاءت على ذَلك ِبشاهٍد عدٍل استحلف زوجها فَإنْ               { - ٨٥١
              طَالقه جازو اهٍد آخرِبمرتلِة ش كُولهكلَ فَنإنْ نهادةُ الشاهِد ، وش طلتب لفعن ابـن   ) هـ(}  ح

 عمرو



 

 

١٣٢() 

 )١٢٩٩( وعلل ٢/٤٥ وخط ١٦٦ و٤/٦٤وقط ) ٢٠٣٨(هـ 
 وصححه يف الزوائد

 عن أيب هريرة) حم م(}  إذا أدى العبد حق اِهللا وحق مواليِه كَانَ لَه أجراِن   { - ٨٥٢
 ٢/٢٥٢وحم ) ٢٩٥(وصحيح اجلامع ) ٧٢٨( وصحيحة ٩/٣٢٥واإلحتاف ) ١٢١٨( وهـ ٤٥م اإلميان 

ت ما عليك ، ومن جمع ماالً حراماً ثُم تصدق بِه لَم يكن             إذا أديت الزكاةَ فَقد قَضي      { - ٨٥٣
 هرليِه إصكانَ عو ، ِفيِه أجر عن أيب هريرة) ك هق(}  له 

 ٤/٢١٢ ومتهيد ٢/١٦٠ وتلخيص ٣/٤٩٥ و١/٥٣٥ وترغيب ١٠٥ و٤/٧ واإلحتاف ١/٣٩٠ وك٤/٨٤هق 
 صحيح

 عن أيب هريرة) ت هـ ك(}  د قَضيت ما عليك إذا أديت زكاةَ مالك فَق  { - ٨٥٤
 ١/٣٩٠وك ) ٧٩٧( وحـب  ٤/٨٤ وهـق  ٤/٥٦٩ وجامع األصـول  ٦/٧٦وسنة ) ١٧٨٨(وهـ  ) ٦١٨(ت

 )٣٤٧٧( والشعب ٤/٢١٢ ومتهيد ٢/١٦٠ وتلخيص ٣/٤٩٥ و١/٥٣٥ وترغيب ١٠٥ و٤/٧واإلحتاف 
 صحيح لغريه

٨٥٥ - }  أذهبت فَقد الككاةَ مز يتإذا أد هرش نكعن جابر) ابن خزمية ك(}   ع 
 )٢٤٧٠ و٢٢٥٨( وخزمية ٢/٥٤٩ وترغيب ٥/١٠٦ وخط ١/٣٩٠ وك٤/٨٤هق 

 صحيح
 عن أم سلمة) طب هق(}  إذا أديِت زكاته فَليس ِبكَنٍز   { - ٨٥٦

 ١/٣٩٠ وك٤/٨٣هق 
 صحيح

 ِمنها فَلك أجرها ، وإثـمها على  إىل رسويل فَقد برئت- يعين الزكاةَ -إذا أديتهـا     { - ٨٥٧
 عن أنس) حم هق(}  من بـدهلــا

 ٣/١٣٦وحم ) ٨٢٦( ومطالب ٥/٦٦ وكثري ٤/٩٧هق 
 صحيح لغريه

حم (}  إذا أذَّنَ ابن أُم مكتوٍم فَكلوا واشربوا ، وإذا أذَّنَ ِباللٌ فَال تأكُلوا والَ تشربوا        { - ٨٥٨
  أنيسة بنت خبيبعن) ن وابن خزمية حب

 )٢٩٦( وصحيح اجلامع ٣/١٥٤وجممع ) ٨٨٧( وحب ١/٢٩٠ونصب ) ٤٠٤( وخزمية ٦/٤٣٣ وحم ٢/١١ن 
 صحيح

٨٥٩ - }   صاصح لهالشيطانُ و برعن أيب هريرة) م(}  إذا أذَّنَ املُؤذنُ أد 
 ٢/٨٤وبنحوه خ ) ١٧( رقم ٨م الصالة ب 

 شدةُ العدو: احلصاص 



 

 

١٣٣() 

 املُؤذنَ أدبر الشيطانُ وله ضراطٌ ، فَإذا سكت أقبلَ فَإذا ثَوب أدبـر ولـه                إذا أذَّنَ   { - ٨٦٠
ضراطٌ فَإذا سكت أقبلَ يخطر بني املرِء ونفسِه حىت يضلَّ الرجلَ الَ يدري كَم صلّى ، فَإذا صلّى                  

 السج هوجدتِني وس فَليسجد ذَلك فَوجد كمهريرةعن أيب) حب(}  أحد  
 )٣٤٦٢(وعب ) ١٦٦٢(اإلحسان 

 صحيح

٨٦١ - }                  ، جـعاملؤذنُ ر كتفَإذا س ، صاصح املسجِد لَه الشيطانُ ِمن رجإذا أذَّنَ املُؤذنُ خ
فَإذا أقام املؤذنُ خرج ِمن املسجِد وله ضراطٌ فَإذا سكت رجع حىت يأيت املرَء املسلم يف صـالتِه                  

نه وبني نفسِه الَ يدري أزاد يف صالتِه أو نقص ؟ فَإذا وجد ذَلـك أحـدكم فَليسـجد                   فَيدخلَ بي 
  سلمي ثُم سلمقَبلَ أنْ ي السج هوجدتِني وعن أيب هريرة) هق(}  س 

 حنوه) ٣٨٩( وم ١/٣٧٤ وخط ٢/٣٤٠هق 
 صحيح

 الضراط ، أو شدة العدو: احلصاص 
 عن أيب هريرة) ن(}  ملؤذنُ فَقولوا ِمثلَ قَولِه إذا أذَّنَ ا  { - ٨٦٢

 )١٦٣٧(ون الكربى ) ٧١٨(هـ 
 صحيح لغريه

٨٦٣ - }   صلّىىت يح أحد خرجعن أيب هريرة) هب(}  إذا أذَّنَ املؤذنُ فَال ي 
 )٢٨٦٣( والشعب ٢/١٥٥ونصب ) ٢٩٧( حنوه وصحيح اجلامع ٢/٥ وجممع ٢/٥٣٧ وحم ١/١٨٩الترغيب 

 صحيح
 وعبد بن محيد عن جابر) ش حم(}  إذا أذَّنَ املؤذنُ هرب الشيطانُ حىت يكونَ ِبالروحاِء   { - ٨٦٤

 ١/٤٣٢ وهق ٣/٣١٦ وحم ١/٣٧٤ وقط ٢/٣٤٠هق 
 صحيح

٨٦٥ - }   ومالي ذابِه ذَلكع نها اُهللا ِمنعن أنس) طص(}  إذا أُذِّنَ يف قَريٍة أم 
 )٤٩٩( وطص ١/٣٢٨ وجممع ١/٢٠٨ وتلخيص ١/١٨٢ وترغيب ١/٢٣١طب 

 حسن لغريه
٨٦٦ - }                    ادتز ـادقلَ ِمنها ، فَإنْ عص ابوداُء ، فَإنْ تكتةٌ سيف قَلبِه ن كتن العبد إذا أذْنب

 عن أيب هريرة) ت ن هـ ك(}  حىت تعظُم يف قَلبِه 
ون ) ٣٣٣٤( وت   ١٠/١٨٨ وهـق    ٢/٢٩٧وحم  ) ٤٢٤٤(وهـ  ) ٧٢٠٣( والشعب   ٣٠/٦٢ وطربي   ١/٥ك  

 إحسان) ٩٣٠(وحب ) ٤١٨(عمل 
 صحيح

 طهر ونظف:  العالمة الظاهرة صقـل :  النكتة 



 

 

١٣٤() 

 عن أيب حمذورة) طب(}  إذا أذَّنت املغرب فَاحدرها مع الشمِس حدراً   { - ٨٦٧
 )٢٩٨( وصحيح اجلامع ١/٣١١ وامع ٧/٢١٠طب 

 صحيح
٨٦٨ - }       عيكبفَاجعلْ إص تإذا أذَّن      ِلصوتك أرفع فَإنه البـاوردي (عن بالل   ) طب(}  يف أُذُنيك (

 عن سعد القرظ
 ١/٣٣٤ وجممع ١/٢٧٨ ونصب ١/٣٣٧ وطب ١/٣٩٦هق 

 مضعف
أبو الشيخ عن   }  إذا أذَّنت فَارفع صوتك فَإنه الَ يسمعه أحد إالَّ شهد لَك يوم القيامِة                { - ٨٦٩

 أيب سعيد
 ٢/٨٧ وفتح ١٢/٣٧٣ وخط ١/٤٢٧ وهق ١٣ألذان ب  ون ا١/١٧٥الترغيب 

 صحيح
٨٧٠ - }                  فَإنْ أىب فَقاتله ، فَإنْ أىب فَادفعه ، دهدفَار ترتكس بنيو ديكي نيب مرأنْ ي أحد إذا أراد

 عن أيب سعيد) عب(}  فَإمنا هو شيطانٌ 
 ١/١٣٥ وخ٢/٥٧ وم ٣/٥٧وحم ) ٢٣٢٨(عب 

٨٧١ - }   إذا أراد              ، ِبقـدرتك أسـتقدركو ، ِبعلمك إين أَستخريك أَمراً فَليقلْ اللهم كمأحد 
                  يوِب ، اللهمالغ المع أنتو ال أَعلمو تعلمو ، الَ أَقدرو قدرت العظيِم ، فَإنك فَضلك ِمن أسألكو

 كَذا ِمــنإنْ كَانَ كَذا و 
ين ومعيشيت وعاقبِة أَمري فَيسره يل ، وإالَّ فَاصرفه عين واصـرفين            األمِر الذي يريد يل خرياً يف ِدي      

والضياء عن أيب سعيد    ) ع حب هب  (}  عنه ، ثُم قَدر يل اخلري أَينما كَانَ ، وال حولَ وال قُوةَ إالَّ ِباِهللا                
 عن أيب هريرة) حب(

) ١٣٠٤(و) ١٣٠٢(والـدعاطب    ١٠/٩٥ وطـب    ٢/٢٨١وامع  ) ٦٨٦( وحب   ٤/٢٥٧ وتخ   ١/١٩طص  
 )٢٠٦(والشعب ) ٨٨٦ و٨٨٥(واإلحسان ) ١٣٠٦و

 صحيح لغريه
 عن ابن عمر) م(}  إذا أراد أحدكم أنْ يأيت اجلمعةَ فَليغتسلْ   { - ٨٧٢

 ٣/٢٤٦ واإلحتاف ٢/٣٥٧ وفتح ٢/١٦١ وسنة ١/٢٩٧ وهق ١م اجلمعة املقدمة 
 عن أيب موسى) د هق(}  ريتد ِلبولِه إذا أراد أحدكم أنْ يبولَ فَل  { - ٨٧٣

 ٧/١١٤ وجامع األصول ١/٨٤ والنيل ١/٣٧٥ وسنة ١/٩٤ وهق ٤/٣٦٩وحم ) ٣(د 
 فيه مبهم

حم د ن (}  إذا أَراد أحدكم أنْ يذهب إىل اخلَالِء وأقيمِت الصالةُ فَليذهب إىل اخلَالِء          { - ٨٧٤
 عن عبد اهللا بن األرقم) هـ حب ك



 

 

١٣٥() 

وهــ  ) ٢٩٩( وصـحيح اجلـامع      ٢/١٠٢ ونصب   ١/١٦٨ وك   ٣/٧٢ وهق   ٤/٣٥ و ٣/٤٨٣وحم) ٤٨٨(د  
 ٢/١٠٠ون ) ٦١٦(

 صحيح
 عن أيب موسى) طب(}  إذا أَراد أحدكم أَنْ يزوج ابنته فَليستأِْمرها   { - ٨٧٥
 )٣٠٠(وصحيح اجلامع ) ١٢٠٦( الصحيحة ٤/٢٧٩امع 

 صحيح
 ...إذا أراد الرجل : ولفظه 
إذا أَراد أحدكم أَنْ يسألَ ربه فَليبدأْ ِباِملدحِة والثناِء على اِهللا ِبما هو أَهله ، ثُم ِليصلِّ                 {   - ٨٧٦

 نجحأنْ ي ردعدها ِبما جو بدعي لى النيب صلى اهللا عليه وسلم ثُمعن ابن مسعود) طك(}  ع 
 ١٠/١٥٥امع 

 حسن
 املــدح: املدحــة

 أَراد أَحدكم أنْ يضطّجع فَليِرتع داخلةَ إزارِه ثُم ِلينفُض ِبها ِفراشه فَإنه الَ يدري               إذا  { - ٨٧٧
رب ِبك وضعت جنيب وبك أرفعه ، فَإنْ : ما خلَّفه عليِه ، ثُم ِليضطّجع على ِشقِِّه األميِن ، ثُم ِليقلْ            

عـن أيب  ) هـ(}  تها فَاحفظْها ِبما حفظت ِبِه ِعبادك الصاحلني  أَمسكت نفسي فَارمحها ، وإنْ أرسل 
 هريرة
 ٦٤ وم الذكر ١٠/٢٤٩ و٧٧ و٩/٧٣وش ) ٣٨٧٤(هـ 

 صحيح
٨٧٨ - }                  الربـععطيِه ِبالثُلـِث وال يو اهمنحها إيأَرضاً فَلي أخاه عطىأنْ ي كمأحد إذا أَراد  {

 عن ابن) طب(
  عباس
 ٣٨ و٣٧ و٣٦ و٧/٣٥ ون ١/٦٧ح  وموض٤/١٨٦طب 

 صحيح
عن طلـق  ) حم طب(}  إذا أَراد أحدكم ِمِن امرأتِه حاجته فَليأْا وإنْ كَانت على تنوٍر           { - ٨٧٩

 بن على 
 )٣٠١(وصحيح اجلامع ) ١٢٠٢( والصحيحة ٦/٢١٦ وعدي ٨/٣٩٧ وطب ٤/٢٣حم 

 صحيح
 عن عدي بن حامت) طك(}  ضأُ وضوءه ِللصالِة إذا أَراد اجلُنب أَنْ ينام يتو  { - ٨٨٠
 ١/٢٧٤امع 

 صحيح لغريه
 عن أيب موسى) أبو يعلي ، طب(}  إذا أراد الرجلُ أنْ يزوج ابنته فَليستأذنها   { - ٨٨١



 

 

١٣٦() 

 ٤/٢٧٩امع 
 صحيح

ـ             { - ٨٨٢ م الرجلُ املرأةَ ، طَـار سمةَ ، فَجامعالن خلقاُهللا أنْ ي يف كُـلِّ ِعـرٍق   إذا أراد اؤه
                ، آدم بنيو كُلَّ ِعرٍق ِبينه اُهللا لَه أحضر ابعالس ــــــٍب ِمنهــا ، فَإذا كَانَ اليومعصو

 عن مالك بن احلويرث) طب(}  يف أي صورٍة ماشــــــاَء ركّبك (ثُم قَرأَ 
 ٤/٣٠٥ وهق ١/٤١ وطص ١٩/٢٩٠ وطب ٧/١٣٤امع 

 حسن
يارب ، أذكر ؟ أم أُنثى ؟       : إذا أراد اُهللا أنْ يخلُق نسمةً ، قَالَ ملك األرحاِم معرضاً              { - ٨٨٣

يارب ، أشقي أَم سعيد ؟ فَيقضي اُهللا أَمره ، ثُم يكتب بني عينيِه مـا            : فَيقضي اُهللا أمره ، ثُم يقولُ       
 عن عبد اهللا بن عمر) حب(}  هو الٍَق حىت النكبةُ ينكبها 

  عن أنس٣/١٤٨ وحم ٧/١٩٣وامع ) ٦١٧٨(اإلحسان 
 صحيح

إذا أراد اُهللا أنْ ينسى أهلَ الناِر جعلَ للرجِل ِمنهم صندوقاً على قَدرِه ِمـن نـاٍر ،                    { - ٨٨٤
               ، فيِه النار مضرت ناٍر ، ثُم ِمن ِعرٍق إالَّ فيِه ِمسمار ِمن جعـلُ         الَينبضي اٍر ، ثُمن قفلُ ِبقفٍل ِمني ثُم

ذَلك الصندوق يف صندوٍق ِمن ناٍر ، ثُم يضرم بينهما نار ، ثُم يقفلُ ، ثُم يلقى أو يطرح يف الناِر ،                      
   قَوله اُهللا             : (فَذلك فخوي ظُللٌ ، ذَلك حتهمت منالناِر و ظُللٌ ِمن فَوقهم ـا ِعبـاِد      ِمني ِبِه ِعباده

هق (}  فَما يرى أنَّ أَحداً يف الناِر غَريه        ) لَهم فيها زفري وهم فيها الَيسمعونَ     (وذَلك قَوله   ) فَاتقونْ
 عن سويد بن غفلة موقوفاً) يف البعث
 )٥٩٢( والبعث ٤/١٧٦ واحللية ٤٩٠ و٤/٤٨٩الترغيب 

 حسن
 ١١٨ و٢/١٠٠اختلف يف صحبته اإلصابة ومثله اليقال بالرأى ، وسويد خمضرم ، 

٨٨٥ - }                 ديدةٌ ِمـنجفةٌ شِبالوحي أخذِت السمواِت ر كلمِبأمرِه ت وحىعاىل أنْ ياُهللا ت إذا أراد
خوِف اِهللا تعاىل ، فَإذا سمع ِبذلك أهلُ السمواِت صعقوا وخروا سجداً فَيكونُ أوهلم يرفعه ِجربيلُ          

  تعالــىفَيكلّمه اُهللا
ِمن وحيِه ِبما أراد ، فَينتهي ِبِه ِجربيلُ على املالئكِة ، كُلما مر ِبسماٍء سأله أهلها ماذا قَالَ ربنا يـا          
ِجربيلُ ؟ فَيقولُ ِجربيلُ قَالَ احلق وهو العلي الكبري ، فَيقولونَ كُلهم ِمثلَ ما قَالَ ِجربيلُ ، فَينتـهي             

ابن جرير وابن أيب حامت وأبو الشيخ يف العظمة وابن مردويـه            }  حيثُ أُمر ِمن السماِء واألرِض      ِبِه ِجربيلُ   
 عن النواس بن مسعان) طب(ويف األمساء والصفات 

 ٩٥وابن خزمية يف التوحيد ) ٥١٥ (١/٢٢٧ وعاصم ٧/٩٤ وجممع ٦/٥٠٤ وكثري ٢٠٣صفة 
 



 

 

١٣٧() 

 حسن
 وفيه كالم كثري

األمِري خرياً جعلَ لَه وزير ِصدٍق ، إنْ نسى ذَكَّره ، وإنْ ذَكر أعانـه ،                إذا أراد اُهللا بِ     { - ٨٨٦
      عنهي لَم إنْ ذَكرو ذكَّرهي لَم سىوٍء ، إنْ نس زيرو علَ لَهج ذَلك ِبِه غَري إذا أرادعـن  ) دهـب (}  و

 عائشة
 )٣٠٢( وصحيح اجلامع ٣/٢١٩ وترغيب ٣/١٠٧٦ وعدي ٦/١٧٣ و٤/٣٢٤واإلحتاف ) ٢٩٣٢(د 

 صحيح
إذا أراد اُهللا ِبأهِل بيٍت خرياً أدخلَ عليهم باب الرفِق ، وإذا أراد ِبأهِل بيـٍت شـراً                    { - ٨٨٨

 اخلرق ليهماخلرائطي يف مكارم األخالق عن عائشة }  أدخلَ ع 
 )٨٤١٨(وبنحوه ) ٧٧٢٢(و) ٦٥٦١(الشعب 

 حسن لغريه
اخلرائطـي يف مكـارم     }  راد اُهللا تعاىل ِبأهِل بيٍت خرياً أدخلَ عليهم باباً ِمن الرفِق            إذا أ   { - ٨٨٩

 عن عائشة) هب(األخالق 
 "أدخل عليهم الرفق : وبلفظ " أدخل عليهم الرفق يف املعاش  : وأخره ) ٨٤١٨(و) ٦٥٦٠(الشعب 

 صحيح
٨٩٠ - }       ، رياً استعملهاُهللا ِبعبٍد خ ؟ قالَ إذا أراد ستعملهي قيلَ كَيف  : نياحلاً بمالً صع لَه فتحي

 ولهح نليِه مى عرضىت يوتِه حم ديعن عمرو بن احلمق) حم ك(}  ي 
ــم  ــب ١/٣٤٠ وك٤/١٣٥ و١٢٠ و٣/١٠٦ح ــع ) ١٨٢١( وح ــاف ٢١٥ و٧/٢١٤وام  ٨/١٧ واإلحت

 )٤٠٠(وعاصم ) ٣٠٤( وصحيح اجلامع ١٠/٢٧٣و
 صحيح

يوفّقه ِلعمٍل صاٍحل قَبـلَ     : إذا أراد اُهللا ِبعبٍد خرياً استعمله قيلَ كَيف يستعمله ؟ قالَ              { - ٨٩١
 عن أنس) حم ت حب ك(}  املوِت ثُم يقبضه عليِه 

 ومبـارك  ٤/١٤٨وكـثري  ) ١٨٢١( وحب ٤/٢٥٣ و١/٩٢ وترغيب  ١/٣٤٠ وك   ٤/١٣٥وحم  ) ٢١٤٢(ت  
 )٣٠٥( وصحيح اجلامع ١٠/٢٧٣ و٨/١٧حتاف  واإل٢١٥ و٧/٢١٤وجممع ) ٣٤٥(

 صحيح
إذا أراد اُهللا ِبعبٍد خرياٌ جعلَ ِغناه يف نفسِه وتقاه يف قَلبِه ، وإذا أراد اُهللا ِبعبـٍد شـراً                      { - ٨٩٢

 عن أيب هريرة) احلكيم فر(}  جعلَ فَقره بني عينيِه 
 ١/٢٧٢والبداية ) ٦٢١٧(واإلحسان ) ٨٦(حب 

 حسن
٨٩٣ - }   ينهاهو أمرهفسِه ين اعظاً ِمنو علَ لَهرياً جاُهللا ِبعبٍد خ عن أم سلمة) فر(}  إذا أراد 

 ٩/٦١٤ و٧/٢٢٨اإلحتاف 



 

 

١٣٨() 

 حسن
 عن أنس) فر(}  إذا أراد اُهللا ِبعبٍد خرياً صير حوائج الناِس إليِه   { - ٨٩٤

 )٧٦٦٠( وله شاهد يف الشعب ٨/١٧١عن ابن عمرو و اإلحتاف ) ١٠٨٣٩ و٧٦٥٩(الشعب 
 حسن لغريه

عملٌ صاحلٌ  : وما طَهور العبِد ؟ قالَ      : إذا أراد اُهللا ِبعبٍد خرياً طَهره قَبلَ موتِه ، قالوا             { - ٨٩٥
 عن أيب أمامة) طب(}  يلهمه إياه حىت يقبضه عليِه 

 )٣٠٦( وصحيح اجلامع ٢/١٠ والدواليب ٨/٢٧٤طب 
 صحيح

إذا أراد اُهللا تعاىل ِبعبٍد خرياً عجلَ لَه عقوبةَ ذَنبِه يف الدنيا ، وإذا أراد اُهللا ِبعبٍد شـراً                     { - ٨٩٦
           ريع القيامِة كَأنه ومي وافيهىت يقوبةَ ذَنبِه حليِه عع عـن  ) حم طب ك هب   (عن عمار   ) طب(}  أمسك

 عبد اهللا بن مغفل
 ٤/٨٧ وحم ٤/٦٠٨ وك ١٠/١٩١امع 

 صحيح
}  يحببه إىل ِجريانِه    : وما غَسله ؟ قالَ     : إذا إراد اُهللا عز وجلَّ ِبعبٍد خرياً غَسله ، قيلَ             { - ٨٩٧

 اخلرائطي يف مكارم األخالق عن عمرو بن احلمق
 ٧/٢١٥ وجممع ٤/٢٠٠وحم ) ١١٠(املكارم 

 صحيح
٨٩٨ - }       رياً غَسلهاُهللا ِبعبٍد خ ؟ قَالَ        إذا أراد ما غَسلهوتِه      :  ، قيلَ واحلاً قَبلَ ممالً صع لَه فتحي

 عن أيب عنبة) حم طب(}  ثُم يقبضه عليِه 
ومشكل ) ١٨٢٢( وحب   ١١/٤٣٤ وخط   ٨/٣٠٢ وتخ   ٤/٢٥٣ وترغيب   ٢٠٤ و ٨/١٣٠ وطب   ٤/٢٠٠حم  

 )١١١٤(والصحيحة ) ٣٠٧( وصحيح اجلامع ١/١٧٥ وعاصم ٧/٢١٥ وجممع ٣/٢٦١
 حيحص

٨٩٩ - }                    دىي نياحلاً بمالً صع لَه فتح؟ ي ا غُسلهدرونَ مهلْ تو ، رياً غَسلهاُهللا ِبعبٍد خ إذا أراد
 ِجريانه نهرضى عىت يوتِه حعن عمرو احلمق) حم طب ك(}  م 

 ١/٣٤٠ وك ٧/٢١٥ وجممع ٢٠٤ و٨/١٣٠ وطب ٤/٢٠٠حم 
 صحيح

 عن ابن مسعود) البزار(}  بٍد خرياً فَقهه يف الديِن وأهلمه رشده إذا أراد اُهللا ِبع  { - ٩٠٠
  وغريه٤/٩٢ وأوله عند خ ١/٩٢ والترغيب ٥/١٤٧ وحلية ١/١٢١امع 

 حسن
٩٠١ - }                  يوبهع بصرهنيا ، ويف الد زهدهيف الديِن ، و رياً فَقههاُهللا ِبعبٍد خ عن ) هب(}  إذا أراد

 ن كعب القرظي مرسالًأنس وعن حممد ب



 

 

١٣٩() 

 ٩/٣٣٣واإلحتاف ) ١٠٥٣٥(الشعب 
 حسن مرسل

 احلكيم عن عمر}  إذا أراد اُهللا ِبعبٍد خرياً يفقهه يف الديِن   { - ٩٠٢
  حنوه٩٧ و٩٦ و٤/٩٣حم 

 صحيح
٩٠٣- }   بىنىت يالطِّني حيف اللِنب و له رضراً خاُهللا ِبعبٍد ش رعن جاب) طب خط( } إذا أراد 
 ٩/٣٦٢ واإلحتاف ٤/٩٦ وجممع ١١/٣٨١ وخط ٣/٢١ وترغيب ٢/١٢٨ وطص ٢/٢٠١طب 

 صحيح لغريه
واملراد مايبين به حنو طوب وحجر وخشب فيشغله ذلك عن أداء الواجبات ويزين له احلياة ، وينسـيه املمـات ،                     

اء لغري غرض شرعي وأدى لتـرك       إذا كان البن  : وهذا يف بناء مل يرد به وجه اهللا وزاد على احلاجة ، وقال املناوي               
 ٣/٢١واجب أو لفعل حرام فهو حرام أ هـ الترغيب 

عن حممد بـن  ) البغوي هب(}  إذا أراد اُهللا ِبعبٍد هواناً أنفق ماله يف البنياِن واملاِء والطَِّني     { - ٩٠٤
 عن أنس) عد(بشري األنصاري وماله غريه 

 ٣/٣٧١واإلصابة ) ١٠٧٢٠( والشعب ٣/١٠٧١ وعدي ٩/٣٦٢ واإلحتاف ٤/٦٩ وجممع ٣/٢١الترغيب 
 صحيح لغريه

٩٠٥ - }                   نهع أمسك ِبعبدِه الشر إذا أرادنيا ، والعقوبةَ يف الد لَ لَهجع اُهللا ِبعبدِه اخلري إذا أراد
عن عمـار   ) طب (عن عبد اهللا بن مغفل    ) طب ك هب  (عن أنس   ) ت ك (}  ِبذنبِه حىت يواىفَ ِبِه يوم القيامِة       

 عن أيب هريرة) عد(بن ياسر 
 وصـحيح اجلـامع     ٤/٨٧ وحـم    ٣/١١٩٢ وعدي   ١/٣١٢ وبغوي   ٥/٢٤٥ وسنة   ٤/٦٠٨وك  ) ٢٣٩٦(ت  

 )١٢٢٠(والصحيحة ) ٣٠٨(
 صحيح

وما أضناه ؟   : إذا أراد اُهللا ِبعبدِه خرياً ابتاله ، وإذا ابتاله أضناه ، قالوا يارسولَ اِهللا                 { - ٩٠٦
 عن أيب عتبة اخلوالين ) طك(}  الَ يترك لَه أهالً وال ماالً  : قالَ

 ٢/٢٩١ وامع ٩/٥٢٤اإلحتاف 
 حسن لغريه

يوفقه ِلعمٍل صاٍحل قَبـلَ     : وكيف يغسله ؟ قَالَ     : إذا أرد اُهللا ِبعبدِه خرياً غَسله ، ِقيلَ           { - ٩٠٧
 عن عائشة) طس(}  موتِه فَيقبضه عليِه 

٧/٢١٥مع ا  
 صحيح

٩٠٨ - }    زقهــمراً رش ِبهم إذا أرادو ، عاشهــميف م فقالر زقهمرياً راُهللا ِبعبيٍد خ إذا أراد
 اخلــرق فــي 



 

 

١٤٠() 

عاشهمعن عائشة) هب(}  م 
 ١٩ و٨/١٨وبنحوه امع ) ٦٥٦١( والشعب٨/٤٦اإلحتاف 

 حسن لغريه
٩٠٩ - }  اُهللا ِبقوٍم خ إذا أراد تالهمعن أنس) ع هب(}  رياً اب 

 ٢/٢٩١ وامع ٩/٥٢٤وبنحوه اإلحتاف ) ٩٧٨٥(الشعب 
 حسن لغريه

٩١٠ - }   فقالر ليهمرياً أدخلَ عاُهللا ِبقوٍم خ عن جابر) بز(}  إذا أراد 
 ٨/١٩امع 

 صحيح
 بينهم علماؤهم ، وجعلَ املالَ      إذا أراد اُهللا ِبقوٍم خرياً ولّى عليهم حلماءهم ، وقضى           { - ٩١١

يف سمحائهم ، وإذا أراد ِبقوٍم شراً ولّى عليهم سفهاءهم ، وقضى بينهم جهاهلم ، وجعلَ املالَ يف                  
 خالئهـــمعن مهران) فر(}  ب 

 ١/٢٦٢ والفيض ٤/٦٢وكثري ) ٩٥٤( والفردوس ٣/٣٨٢الترغيب 
 مرسل حسن

٩١٢ - }     إذا إراد              لى أعمـاهلمعثوا عب ثُم كَانَ فيهم نم العذاب ذاباً أصابق(}  اُهللا ِبقوٍم ع (
 عن ابن عمر

 ٩/٧١وخ ) ٣٠٩( وصحيح اجلامع ١٥٥ وصفة ٢/٤٠ وحم ٨٤م اجلنة 
 عن أيب سعيد) م(}  إذا أراد اُهللا خلق شيٍء لَم يمنعه شيٌء   { - ٩١٣

 )٣١٠( وصحيح اجلامع ٣/١٤٠د  ومتهي٧/٢٢٩ وهق ١٣٣م النكاح 
) ك(}  إذا أراد اُهللا قَبض روِح عبٍد ِبأرٍض جعلَ لَه إليها حاجةً فَلم ينتِه حىت يقـدمها     { - ٩١٤

 عن مطر بن عكامس
 ٣٦٨ و١/٤٢ك 

 صحيح
 يأتيها ، ثُم قَـرأَ      إذا أراد اُهللا قَبض روِح عبٍد ِبأرٍض جعلَ لَه فيها حاجةً فَلم ينتِه حىت               { - ٩١٥

عـن أيب عـزة   ) ك طب حل(يف األدب ) حم خ(}  إنَّ اَهللا ِعنده ِعلم الساعِة إىل آخِر اآليِة (رسولُ اِهللا   
 عن جندب البجلي) ك(عن عروة بن مضرس ) ك هب(اهلذيل 

ن  واإلحسـا ٨/٣٧٤ وحليـة  ٤/١٣٣واإلصابة  ) ٩٨٩٠( والشعب   ١/٣٦٧ وك   ٧/١٩٦وامع  ) ١٢٨٢(خد  
)٦١٥١( 

 حسن لغريه
 عن أيب عزة) طب حم حل(}  إذا أراد اُهللا قَبض عبٍد ِبأرٍض جعلَ لَه فيها حاجةً   { - ٩١٦



 

 

١٤١() 

 وجممـع   ٤/١٦٣٤وعـدي   ) ١٢٨٢( وخـد    ٨/٣٧٤وحلية  ) ١٨١٥( وحب   ٧/٤٠٠ وتخ   ٣٦٨ و ١/٤٢ك  
 )٣١١( وصحيح اجلامع ٧/١٩٦

 صحيح
عـن  ) بز(}  ٍض جعلَ لَه إليها حاجةً ، فَإذا بلغها قُبض فيها           إذا أراد اُهللا قَبض عبٍد ِبأر       { - ٩١٧
 أيب عزة
 ٧/١٩٦امع 

 صحيح
٩١٨ - }     إذا أراد-     جامعِللصالِة       - يعين الذي ي ضوءهفَليتوضأْ و عودابن خزمية عن أيب    }   أنْ ي
 سعيد

 )٢٣٢ ( ومنحة٢/٣٨ وسنة ٧/١٩٢ و١/٢٠٤ وهق ١/١٤٢ ون ١/١٠١وش ) ٢٢١(خزمية 
 صحيح

 عن أيب هريرة) حم ، طس(}  إذا ارتفع النجم رفعِت العاهةُ عن كُلِّ بلٍد   { - ٩١٩
 ١/١٢١ وأصفهان ٧/٣٦٧ وحلية ٤/١٠٣ وجممع ١/٤١طص 

 حسن
٩٢٠ - }   املخرج اُهللا ِمنه ريكىت يِبالتؤدِة ح أمراً فَعليك عن رجل من بلى) خد هب(}  إذا أردت 

 وحسنه يف اإلحتاف) ١١٨٧( والشعب ١٦٦ و٨/٤٧واإلحتاف ) ٨٨٨(خد 
 حسن

ويف الكاشـف   ) ٢٢٣٧(ويف سنده سعد بن سعيد األنصاري أخو حيىي صدوق سيء احلفظ كمـا يف التقريـب                 
 ٤٧١ - ٣/٤٧٠وثقه قوم وضـعفه آخـرون       : ويف التهذيب   ) ١٨٤٥(ليس بالقوي   : قـــال س ) صدوق(

وله أحاديث صاحلة تقرب من اإلستقامة وال أرى حبديثه بأسا مبقدار           : عنه  ، وقال ابن عـدي     ) ١٤٥١(واجلامع  
 ٣/٣٥٣ما يرويه ا هـ 

 فالرجل حسن احلديث
٩٢٢ - }            فسكن يوبع فَاذكر غَريك يوبع ذكرأنْ ت عن ) الرافعي يف تاريخ قزوين   (}  إذا أدرت

 ابن عباس
 )٣٢٨( وخد ٢٣٦د ص موقوفاً على ابن عباس والزهد ألمح) ٦٧٥٨(الشعب 

 فيه ضعف
 عن ابن عمر) هق(}  إذا أردت أنْ تعود فَتوضأْ وضوءك ِللصالِة   { - ٩٢٣

 )٢٢١(وخزمية ) ٢٣٢( ومنحة ١/١٤٢ وبنحوه ٧/١٩٢ و١/٢٠٤هق 
 صحيح

لم وتغنم  إذا أردت أنْ تعزو فَاشتِر فَرساً أغر محجالً ، مطلق اليِد اليمىن ، فَإنك تس                { - ٩٢٤
 عن عقبة بن عامر) طب ك هق(}  



 

 

١٤٢() 

 وصححه احلاكم ووافقه الذهيب واملنذري وضـعفه        ٥/٢٦٢ وجممع   ٢/٢٦٥ وترغيب   ١٧/٢٩٤ وطب   ٢/٩٢ك  
 اهليثمي

 حسن لغريه
٩٢٥ - }                   تغـنمو سـلمت اليمِني ، فإنك طلقحجالً مم فَاشتِر فَرساً أغر كرأنْ ت إذا أردت  {

  بن عامرعن عقبة) طك(
 ٥/٢٦٢امع 

 حسن لغريه
٩٢٦ - }                  فَما كَانَ ِعندك الناس حبكأنْ ي إنْ أردتنيا ، واُهللا فَأبغِض الد حبكأنْ ي إذا أردت

 إليهم فُضوهلا فَانبذه عن ربعي بن خراش مرسالً) خط(}  ِمن 
 وترغيـب   ٧/١٣٦يـة    وحل ٤/٣١٣وك  ) ٤١٠٢(وبنحوه هــ    ) ٤١٨( والفيض   ٢/١٧٥ وكر   ٧/٢٧٠خط  

٤/١٦٥ 
 حسن لغريه

٩٢٧ - }              كاناً ، فَقلْ ألهلكم خرجأنْ ت فراً ، أوس إذا أردت :     خيباُهللا الذي الَ ت أستودعكم
دائعهعن أيب هريرة) احلكيم(}  و 

والـدعاطب  ) ٢٨٢٥( وهـ   ٤٠٢ و ٦/٤٠١ واإلحتاف   ٢/٤٠٣وحم  ) ٥٠٨ و ٥٠٦ و ٥٠٥(أخرج حنوه سين    
)٨٢٠( 

 لغريهصحيح 
إذا أرسلت ِكالبك املُعلمةَ وذكرت اسم اِهللا فَكلْ ِمما أمسكن عليك وإنْ قَـتلن إالَّ                 { - ٩٢٨

أنْ يأكلَ الكلب ، فَإين أخاف أنْ يكونَ إمنا أمسكه على نفسِه ، وإنْ خالطها ِكالب ِمن غَريها فَال                   
 رميت الصيد فَوجدته بعد يوٍم أو يومِني لَـيس ِبـِه إالَّ أثـر            تأكل فَإنك الَ تدري أيها قَتلَ ، وإنْ       

 عن عدي ابن حامت) ٤ق (}  سهمك فَكلْ ، وإنْ وقع يف املاِء فَال تأكلْ 
 ٩/٢٣٦ وهق  ٤/٢٥٨وحم  ) ٣٢٠٨(وهـ  ) ٢٨٤٨(و) ٢٨٤٧( ود   ٧/١٨١ ون   ٩/١٤٦ و ١١٤ و ٧/١١٣خ  

 )١٤٧٠(وت ) ٣١٣(وصحيح اجلامع  ٥/٣٥٤ وش ١٣/٣٧٩ وفتح ٦/٢٤واإلحتاف 
إذا أرسلت كَلبك املُعلم فَقتلَ فَكلْ ، وإذا أكلَ فَال تأكلْ فَإمنا أمـــسك علـى                 { - ٩٢٩

نفســـِه ، وإنْ وجدت معه كَلباً آخر فَال تأكلْ فَإمنا سميت على كَلبك وملْ تسم على كَلـٍب              
 عن عدي بن حامت) ق(}  آخر 

 ٥٨ و٥٧ و٦/٥٦وم ) ٢٥٥٤ و٢٥٥١(واإلرواء ) ٣١٤( وصحيح اجلامع ١/٢٧٩ وفتح ١/٥٥خ 
إذا أرسلت كَلبك املُكلَّب وذكرت ومسيت فَكلْ ما أمسك عليك كَلبك املُكلب وإنْ              { - ٩٣٠

 ما رد عليك سهمك     قَتلَ ، وإنْ أرسلت كَلبك الذي لَيس ِبمكلٍب وأدركت ذَكاته فَكلْ ، وكُلْ            
 عن أيب ثعلبة) ٣حم ق (}  وإنْ قَتلَ وسم اَهللا 



 

 

١٤٣() 

وصـحيح  ) ١٢٤١(وخمتصر مسـلم    ) ٨٥٠٣(وعب  ) ١٧٩٧(وت  ) ٢٨٥٢( ود   ٣٨٠ و ٣٧٧ و ٤/١٩٥حم  
  حنوه٤/٣١٢ ونصب ٢/١٣٦ وتلخيص ١١/١٩١ وسنة ١١٤ و١١٣ و٧/١١١وخ ) ٣١٥(اجلامع 
كِر اسم اِهللا ، فَإنْ أمسك عليك فَأدركته حياً فَاذحبـه ، فَـإنْ              إذا أرسلت كَلبك فَاذ     { - ٩٣١

أدركته قَد قَتله وملْ يأكلْ ِمنه فَكله ، وإنْ وجدت مع كَلبك كَلباً غَريه قَد قَتلَ فَال تأكلْ ، فَإنك الَ                     
إنْ غَاب عنك يوماً فَلم تجد فيِه إالَّ أثـر  تدري أيها قَتله ، وإنْ رميت ِبسهمك فَاذكِر اسم اِهللا ، فَ      

                    همكس أو دري املاَء قَتلهالَ ت أكلْ فَإنكغَريقاً يف املاِء فَال ت جدتهإنْ وو ، فَكلْ إنْ ِشئت همكس  {
 عن عدي بن حامت) م ن(

ح اجلـامع    وصـحي  ٣٣ ،   ٣/٣١ وكـثري    ١٧/٧٤ وطب   ٢٤٤ و ٢٣٨ و ٩/٢٣٦ وهق   ٧/١٧٩ ون   ٦م الصيد   
)٣١٦( 

إذا أرسلت كَلبك فَأكلَ الصيد فَال تأكلْ فَإمنا أمسك على نفسِه ، وإذا أرسلته فَقتلَ                 { - ٩٣٢
 عن ابن عباس) حم(}  وملْ يأكلْ فَكلْ فَإمنا أمسك على صاحبِه 

 ٧/١٤٩ون ) ٢٨٤٧( ود ١/٢٣١ وحم ٤/٣١امع 
 صحيح

٩٣٣ - }   فَأحسن عن ابن عمرو) ك هب( } إذا أسأت 
) ١٢٢٨( والصـحيحة    ٥/١٨١ وحـم    ٤/١١٠ و ٣/٤٠٩وترغيـب   ) ١٩٢٢( وحب   ٧/٦٧ وكر   ١/٥٤ك  

 )٣١٧(وصحيح اجلامع ) ٨٠٢٨ و٨٠٢٧(والشعب 
 صحيح

فـيب  : إذا أُسبلِت الشعور ومشى ِبالتبختِر ، يصم عِن السامِع قالَ اُهللا عـز وجـلَّ           { - ٩٣٤
 اخلرائطي يف مساويء األخالق عن ابن عباس}   بعضهم بعضاً حلفت َألذعرنَّ

 )٦١٣(املساويء 
 حسن
 - ٨/٢٦٠فال بأس به وهذا منـها التهـذيب         ) الشام(فيه الفرج بن فضالة خمتلف فيه ، وإذا روى عن أهل بلده             

٢٦٢ 
٩٣٥ - }   أجره أجرياً فَليعلمه أحدكم سعوديف األفراد عن ابن م) قط(}  إذا استأجر 

 ١٥٠٢٣( وعـب    ٥/٢٩٣ والنيـل    ٥/٤٥٩ واإلحتـاف    ٤/١٣١ ونصـب    ٤٩ و ٢/٤٤ وحنف   ٦/١٢٠هق  
 حنوه عن أيب سعيد اخلدري) ١٥٠٢٤و

 حسن لغريه
٩٣٦ - }              منعهشبةً يف ِجدارِه فَال يخ غرزأنْ ي أخاه ـ   (}  إذا استأذنَ أحدكم عن ) د ت صحيح ه

 أيب هريرة
) ١٠٧٦(ومحيـدي   ) ١٣٣١( وشـفع    ٦/٦٨ وهق   ٢/٢٤٠وحم  ) ٢٣٣٥(وهـ  ) ١٣٥٣(وت  ) ٣٦٣٤(د  

  واللفظ ل د١٠/٢١٨ومتهيد 
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 صحيح
٩٣٧- }           فَلريجع ؤذنْ لَهي ثَالثاً فَلم عن أيب موسى وأيب سعيد     ) مالك حم ق د   (} إذا استأذنَ أحدكم

 عن جندب البجلي) طب والضياء(معا 
ومتهيد ) ٧٣٤( ومحيدي   ١/٥٠ومشكل   ١٢/٢٨١ وسنة   ٢/١٨١ وطب   ٤/٤٠٣وحم  ) ٥١٨٠( ود   ٨/٦٧خ  
وت ) ٥١٨٤ - ٥١٨٠( ود   ٩٦٤ و ٢/٩٦٣وموطـأ   ) ٣١٨(وصحيح اجلـامع    ) ٢١٥٣( وم   ١٩٤ و ٣/١٩٣
)٢٦٩١( 

 عن ابن عمر) حم ق ن(}  إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل املسجِد فَال يمنعها   { - ٩٣٨
ومحيـدي  ) ١٦٧٧(وخزمية  ) ٥١٢٢( وعب   ١/١١٧ ومي   ٥/٢٢٤ و ٣/١٣٢ وهق   ٢/٧ وحم   ١٣٤م الصالة   

 )٣١٩( وصحيح اجلامع ١٥ ون املساجد ب ٢/٣٥١ وفتح ٧/٤٩٠ و١/٢٢٠ وخ ١٠/٢٢٣ومتهيد ) ٦١٢(
٩٣٩ - }   منعوهنإىل الصالِة فَال ت ِنساؤكم عن عمر) حم ، ض(}  إذا استأذنكم 

 ٢/٣٣ وجممع ٢/٥٧ و١/٤٠حم 
 صحيح لغريه

 عن ابن عمر) خ حب(}  لليِل إىل املسجِد فَأذنوا لَهن إذا استأذنكم ِنساؤكم ِبا  { - ٩٤٠
 )٢٢٠٨( واإلحسان ٢/٣٤٧ وفتح ٣/٤٤٠ وسنة ٣/١٣٢ وهق ١/٢١٩خ 

٩٤١ - }                 هـىلى املـرأِة ووإذا استؤذنَ ع سبيحالت صلي فَإذنهي هولى الرجِل وإذا استؤذنَ ع
 صفيقا التصلي فَإذعن أيب هريرة) هق(}  ت 

 )٣٢٠(وصحيح اجلامع ) ٤٩٧( والصحيحة ٢/٢٤٧هق 
 صحيح

 عن جابر) حم ض ش(}  إذا استجمر أحدكم فَليستجمر ثَالثاً   { - ٩٤٢
 ١/١٥٥ وش ١/٢١١ وجممع ١٠٤ و١/١٠٣ وهق ٣/٤٠٠حم 

 صحيح
٩٤٣ - }   فَليوتر أحدكم عن جابر) حم م(}  إذا استجمر 

وصـحيح  ) ٩٥٧( ومحيدي ١/١١٠ وتلخيص ٢/٣٢٤  واإلحتاف١٧/٣٣٨ وطب   ٤/١٥٦ وحم   ٢٤م الطهارة   
 )٣٢١(اجلامع 
إذا استجمر أحدكم فَليوتر فَإنَّ اَهللا تعاىل ِوتر يحب الوتر ، أما ترى السمواِت سبعاً                 { - ٩٤٤

 واجلمار بعاً ، والطَّوافس بعاً ، واأليامس األرضنيعن أيب هريرة) طس حب ك(}  و 
) ٧٧ و ٧٦(وخزميـة   ) ٩٨٠٤( وعب   ١/١٥٨ وك   ١/١٠٤ وهق   ٣/٢٩٤ و ٤٨٢ و ٣٨٧ و ٣٦٠ و ٢/٢٥٤حم  

 ١/٢١٩وعوانة ) ١٣١( وحب ١/٢١٨ونصب 
 صحيح

 عن طارق بن عبد اهللا) طك(}  إذا استجمرمتْ فَأوتروا وإذا توضأمتْ فَاستنثروا   { - ٩٤٥
 ٣٤٠ و٣١٩ و٣١٤ و٤/٣١٣وحم ) ٤٠٦( وهـ ١/٤١ ون ١/٢٧ وش ٨/٣٧٦طب 
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 صحيح
٩٤٦ - }         مارالد مساً فَعليهمأُميت خ تحلتإذا اس :         ، لبسوا احلريـرو ، العنالت فيهم إذا ظَهر

مـن  ) هـب (}  واتخذوا القيناِت ، وشربوا اخلمور ، واكتفى الرجالُ ِبالرجاِل والنساُء ِبالنسـاِء         
 ضم بعضه إىل بعض أخذ قوةكل من اإلسنادين غري قوي ، غري أنه إذا : طريقتني عن أنس ، وقال 

 ٣٣٢ - ٧/٣٣١(وامع ) ٤٥٦٩ و٥٤٦٨ و٥٤٦٧( والشعب ٢٦٧ و٣/٩٨الترغيب 
 حسن لغريه

 عن جابر) هـ(}  إذا استشار أحدكم أخاه فَليشر عليِه   { - ٩٤٧
وت ) ٥١٢٨(ود  ) ١٩٢٦( وت   ٧/١٥٧ ون   ٩٥ وم اإلميـان     ١/٢٢ وبنحوه خ    ٢/١٣٠وكثري  ) ٣٧٤٧(هـ  

 )٣٧٤٦ و٣٧٤٥(وهـ ) ٢٨٢٣(و) ٢٨٢٢(
 حسن لغريه

 عن عطية السعدي) حم طب(}  إذا استشاطَ السلطانُ تسلَّطَ الشيطانُ   { - ٩٤٨
 ٤/١٩٤ و٥/٢٣٥ و٨/٧١ وجممع ١٧/١٦٨ وطب ٤/٢٢٦حم 

 حسن
 - ٧/١٨٧يف سنده عروة بن حممد بن عطية بن سعد روى عنه مجاعة وهناك إشارات قوية لتعديله انظر التهذيب                   

  فحديثه اليرتل عن مرتبة احلسن١٨٨
٩٤٩ - }   صلي فَليقعدي هوو لى ِلساِن أحدكمالقرآنُ ع عجمعن أيب هريرة) م(}  إذا است 

 )١٣١٠( ود ٢٢٢م صالة  املسافرين 
 عن أيب موسى) حم(}  إذا استعطرِت املرأةُ فَمرت على القوِم لَيجدوا ِرحيها فَهى زانيةٌ   { - ٩٥٠

 )٣٢٣( وصحيح اجلامع ٤/٤٠٠وحم ) ٤١٧٣(د 
 صحيح

 عن أيب هريرة) هـ(}  إذا استطاب أحدكم فَال يستطب بيمينِه ليستنِج ِبشمالِه   { - ٩٥١
 )٣٢٢( وصحيح اجلامع ٣/٣٧٨وكر ) ٣١٢(هـ 

 صحيح
٩٥٢ - }   دعي أو أرضِه فَليمنحها أخاه نع عن رافع بن خديج) طب(}  إذا استغىن أحدكم  
 ٩٧وم البيوع ) ٢٤٦٥( وهـ ٤/١٦٩ وبنحوه حم ٤/٣١٣طب 

 صحيح
إذا استقبلت القبلةَ فَكبر ثُم اقرأْ ِبأم القرآِن ، ثُم اقرأْ ِبما ِشئت ، فَإذا ركعت فَاجعِل                   { - ٩٥٣

            ص فَأقم أسكر فعتفَإذا ر ، ِلركوعك مكنو ظَهرك امددو كبتيكلى رع احتيكــىت   رح لبك
                 لـى فَخـذكع فَاجلس لستفَإذا ج ، جودكس فَمكِّن جدتفاصلها ، فَإذا سإىل م العظام رجعت

 عن رفاعة بن رافع الزرقي) حم حب(}  اليسرى ، ثُم اصنع كَذلك يف كُلِّ ركعٍة وسجدٍة 



 

 

١٤٦() 

ـ ) ١٧٨٧( واإلحســــان   ١/٢٤٤ وش   ٢/١٤٧ و ١/٣٦٤ ونصـــب   ٤/٣٤٠حم    ١/٢٣٢اين  ومعـ
 ٢١٣٤ و٢/١٣٣وهق 

 ٨٥٩ و ٨٥٨ و ٨٥٧(ود  ) ٣٧٣٩(وعـب   ) ٣٢٤( وصحيـــح اجلامــع    ٣٨٠ و ٣٧٤ و ٣٧٣ و ٣٧٢ و
 وت) ٨٦١ و٨٦٠و
 ٢/١٩٣ون ) ٣٠٢ (

 صحيح
إذا استقر أهلُ اجلنِة يف اجلنِة اشتاق اإلخوانُ بعضهم إىل بعٍض فَيسري سـرير ذا إىل                  { - ٩٥٤

ا إىل سريِر ذا حىت يلتقيا ، فَيتكيء ذا ويتكيء ذا فَيتحدثاِن ما كَانَ بينـهما يف               سريِر ذا، وسرير ذ   
                    جلَّ فَغفرو زجلِس كَذا فَدعونا اَهللا عنيا يف ماِر الدكَذا يف د ومي ذكرا أخي تنيا ، فَيقولُ ياِر الدد

 عن أنس، ) البيهقي يف البعث (أبو الشيخ يف العظمة حل (}  لنا 
وحسـنه  ) ٥٥٤٩(والترغيب  ) ٣٩٩( والبعث   ١٠/٤٢١ وامع   ٦/١٥٠ وكر   ١٠/٥٤٩ واإلحتاف   ٨/٤٩حلية  

 ١٠/٤٢١ ولينه يف امع ٤٧٦السيوطي يف البدور الزاهرة ص 
 فيه ضعف

يـا  :   إذا استقرِت النطفةُ يف الرحِم أربعني يوماً وأربعني لَيلةً بعثَ إليها ملك فَيقولُ              { - ٩٥٥
 عن جابر) حم(}  يارب أشقي أم سعيد ؟ فَيعلم : رب أذكر أم أُنثى ؟ فَيعلم ، فَيقولُ 

 ٣/٢٧٩ ومشكل ١٨٣ واألجري ٣/٣٩٧حم 
 صحيح

 عن عطاء مرسالً) ص(}  إذا استكتم فَاستاكوا عرضاً   { - ٩٥٦
 ٥/٢٢٢ و٢/٣٥٠ و٧/١٢٥ واإلحتاف ١/٦٥تلخيص 

 حسن لغريه
عن ) هـ(}  إذا استلج أحدكم يف اليمِني فَإنه آمثُ لَه ِعند اِهللا ِمن الكفارِة اليت أُمر ِبها                  { - ٩٥٧

 أيب هريرة
 )٩٣٠(واملنتقى ) ٣٢٥(وصحيح اجلامع ) ١٢٢٩( والصحيحة ٢/٢٧٨وحم ) ١٦٠٣٦(وعب ) ٢١١٤(هـ 

 صحيح
٩٥٨ - }        ضعفَال ي لى قَفاهع تلقى أحدكملى اُألخرى      إذا اسعـن  ) ت ،حم (}   إحدى ِرجليِه ع
 عن ابن عباس) البزار(جابر 

 )٣٢٦(وصحيح اجلامع ) ١٢٥٥( والصحيحة ٣/٢٩٩ وحم ٨/١٠٠وجممع ) ٢٧٦٦(ت 
 صحيح

٩٥٩ - }   فَأوتر تجمرتوإذا اس ، فَاستنثر عن سلمة بن قيس) طب(}  إذا استنشقت 
وحـم  ) ٤٠٦( وهــ    ١/٤١ون  ) ٢٧(وبنحوه ت   ) ٣٢٧( وصحيح اجلامع    ١/١٧٢ واإلستذكار   ٧/٤٢طب  

 )٨٥٦( ومحيدي ١/٢٧ وش ١/٢٨٦ وخط ٣٤٠ و٣١٩ و٣١٤ و٤/٣١٣



 

 

١٤٧() 

 صحيح
 عن ابن عباس) هـ(}  إذا استنفرمتْ فَانفروا   { - ٩٦٠

 ٣٥٥ و٣١٦ و١/٢٢٦وحــم ) ٢٧٧٣( وهـــ ٨٦ و٨٥ وم اإلجــازة ١٢٧ و٩٢ و٢٨ و٤/١٨ و٣/١٨خ 
 ٨/٣٨٩ ومتهيـد    ١٩ و ١١/١٨ و ١٠/٤١٣ وطـب    ٩/١٦ و ٥/١٩٥ وهق   ٢/٢٣٩ ومي   ٦/٤٦٦ و ٣/٤٠١و

 )٢٣٥٢(ومنصور 
 عن جابر) ت ن هـ حب ك هق(}  إذا استهلَّ الصىب صلى عليِه وورثَ   { - ٩٦١

 ون  ٣/٩٩٢ و ٤/١٣٢٩وعـدي   ) ١٢٢٣( وحـب    ٢/٢٧٨ ونصـب    ٤/٣٤٨ وك   ٤/٨وهق  ) ٢٧٥٠(هـ  
  متعددةوله طرق) ٦٠٣٢(واإلحسان ) ١٠٣٢(وت ) ٦٣٥٩ و ٦٣٥٨(

 صحيح
ومن مث فقد ضعف . مدلس ) حممد بن مسلم بن تدريس    (وهو من طريق أيب الزبري عن جابر وقد شاع أن أبا الزبري             

 .هذا احلديث ألن أبا الزبري مل يصرح بالتحديث 
ليث بن  وغاية ما متسك به متهموه ، أن ال       . بعد الرجوع لترمجته تبني لدى أن رميه بالتدليس ليس صحيحا            : أقول

فـأعلم يل علـى     : ال ، قلت    : هذا كله مسعته من جابر ؟ قال        : سعد لقيه، وكان عنده كتاب عن جابر فقال له          
 .فاعلم يل على هذا الذي كتبته عنه : مامسعت ، قال 

ما الدليل على أن األحاديث اليت مل يسمعها من جابر ، كان يرويها عن جابر مباشرة ؟ وكذلك ممن مسـع             : أقول  
.  األحاديث؟ ومل يظهر لنا اىل اآلن بالروايات املعنعنة عن جابر أن هناك واسطة بينهما وال يف رواية واحـدة                     هذه

 علما أن طالب
 جابر كانو يقدمون أبا الزبري ليحفظ هلم أحاديث جابر ن فقد شهدوا له أنه أحفظهم ألحاديث جابر ، وقد الزمه                    

أخرجوا أليب الزبري عن جابر بالعنعنة ومل يعلوها باإلنقطاع ، علما أن            كما أن اجلماعة عدا البخاري      . مدة طويلـة 
ابن حبان اشترط يف مقدمة صحيحه أن الخيرج ملدلس إال إذا صرح بالتحديث وأخرج أليب الـزبري عـن جـابر                    

ـ                    احب بالعنعنة أحاديث فدل على أن مة التدليس ليست ثابتة يف حقه وقد توىل بالرد على من امه بالتدليس ص
 .كتاب تنبيه املسلم إىل تعدي األلباين على صحيح مسلم فأفاد وأجاد 

 وقال ابن عـدي     ٦/٣٠ وابن سعد    ٤٤٣ - ٩/٤٤٠ والتهذيب   ١٦٢ - ١/١٥٧راجع مقدمة صحيح ابن حبان      
، وقد كتب عنه ، وهو يف نفسه ثقة         وال أعلم أحدا من الثقات ختلف عن أيب الزبري إال           : بعد أن أفاض يف ترمجته      

إال أن يروى عنه بعض الضعفاء فيكون ذلك من جهة الضعيف ، وال يكون من قبله ، وأبو الزبري يروى أحاديـث     
 فالصحيح أنه ثقة بإطالق غري مـدلس        ٦/١٢٦صاحلة ومل يتخلف عنه أحد، وهو صدوق وثقة ال بأس به ا هـ              

وقال عنه الذهيب يف    ) ٤١٦٣(اجلرح والتديل   وانظر اجلامع يف    . وتقبل كل رواياته املعنعنة إذا كان الراوي عنه ثقة          
قال . حافظ ثقة   ) ٥٢٣٥( ا هـ ويف الكاشف      -ثقة ، غمزه شعبة لكونه وزن راجحا        ) ٣٩٧٨(ديوان الضعفاء   

 ال حيتج به ، وكان مدلسا واسع العلم ت هـ: أبو حامت 
 عن أيب هريرة) د هق(}  إذا استهلَّ املولود ورثَ   { - ٩٦٣

 )٣٢٨( وصحيح اجلامع ٨/٣٦٩ وسنة ١/٣٦٣ وك ٦/٢٥٧ وهق) ٢٩٢٠(د 
 صحيح



 

 

١٤٨() 

إذا استهلَّ املولود ورثَ وتلك طَعنةُ الشيطاِن ، كُلُّ بين آدم نائلٌ ِمنه ِتلك الطعنِة إالَّ                  { - ٩٦٤
                وذُريتها ِمن إين أُعيذها ِبك ضعتها أُمها قَالتا لَما وابنها فَإو رميم ا كَانَ ِمنالشيطاِن الـرجيِم   م

 ابن خزمية عن أيب هريرة}  فَضرب دوا ِبحجاٍب 
 ٢٧٥ و ٢٧٤ و ٢/٢٣٣وحم  ) ٦٢٣٥( واإلحسان   ٢/٢٨ وكثري   ١٦١ و ٣/١٦٠وطربي  ) ١٦٢٠(خمتصر مسلم   

 بتقدمي وتأخري) ٤٥٤٨(وخ 
 عن جابر) هق(}  إذا استوحشِت اإلنسيةُ ومتنعت فَإنه يحلُّها ما يحلُّ الوحشيةَ   { - ٩٦٥

 ٦٣٨ و٩/٦٣١ وفتح ٤/١٤٢ و٣/٤٦٣ وحم ٤/٦٢٥/ وأخرجه بنحوه ش٢٤٧ و٩/٢٤٦هق 
 صحيح لغريه

٩٦٦ - }   فظهيئاً حاُهللا ش تودععن ابن عمر) طك(}  إذا اس 
 ٦/٤٠٠واإلحتاف ) ٨٢٨(والدعاطب ) ٢٣٧٦( وحب ١٢/٤٢٨طب 

 صحيح
الذي رد على روحي وعافاين يف جسدي وأذنَ        إذا استيقظَ أحدكم فَليقِل احلمد ِللِه         { - ٩٦٧

 عن أيب هريرة) ابن السين(}  يل ِبذكرِه
 )٣٢٩(وصحيح اجلامع ) ٩(سين 

 حسن
إذا استيقظَ أحدكم ِمن الليِل فَليوقِظ امرأته فَإنْ لَم تستيقظْ فَلينضح فـي وجههـا               { - ٩٦٨

 الديلمي عن أيب هريرة}  ِمن املــاِء
 وهــ  ٣/٢٠٥ون ) ١٤٥٠(و) ١٣٠٨( ود ٤٣٦ و٢/٢٥٠وحـم   ) ١١٤٨(حنوه وخزمية   ) ٢٥٦٧(إلحسان  ا
 ١/٣٠٩ وك ٢/٥٠١وهق ) ١٣٣٦(

 صحيح
إذا استيقظَ أحدكم ِمن منامِه فَتوضأَ فَليستنثر ثَالثَ مراٍت فَإنَّ الشيطانَ يبيت علـى              { - ٩٦٩

 عن أيب هريرة) ق ن(}  خياشيمِه
 ٤٩ و ١/٤٦ وهـق    ٢/٢٣٣ و ١/١٤٧وأصـفهان   ) ١٤( وشـفع    ١/٢٦٢ وفتح   ١/٤١٤وسنة  ) ١٤٩(خزمية  

 ٤/١٥٣وخ ) ٣٣٠(وصحيح اجلامع ) ١٢٧(وخمتصر مسلم 
إذا استيقظَ أحدكم ِمن نومِه فَرأى بلالً وملْ ير أنه احتلم اغْتسلَ ، وإذا رأى أنه قَـِد                    { - ٩٧٠

 عن عائشة) ش هـ(}  عليِه احتلم وملْ ير بلالً فَال غُسلَ 
 )٩٧٤(وعب ) ٢٦٣(ود ) ٣٣٠( وصحيح اجلامع ١/٥٥وش ) ٦١٢(هـ 

 حسن
 عن ابن عمر) هـ(}  إذا استيقظَ أحدكم ِمن نومِه فَال يدخلْ يده اإلناَء حـىت يغسلها   { - ٩٧١



 

 

١٤٩() 

ـ ) ١٠(وف ) ٩٥٢ و٩٥١( ومحيدي   ١/٢٣ وحبيب   ١/١٨٩واإلستذكار  ) ٣٩٤(هـ   ) ٣٣١(امع وصحيح اجل
 )١٠٥(وبنحوه خمتصر مسلم 

 صحيح
إذا استيقظَ أحدكم ِمن نومِه فَال يدخلْ يده يف اإلناِء حىت يغسلها ثَالثاً فَإنَّ أحدكم الَ     { - ٩٧٢

 دهي اتتب دري أينعن أيب هريرة) ٤مالك والشافعي حم ق (}  ي 
 ٤٧ و٤٦ و١/٤٥ وهق ٥٠٧ و ٤٧١ و ٤٥٥ و ٢/٢٤١وحم  ) ٣٩٤(وهـ  ) ١٠٥( ود ٨٧ وم الطهارة    ١/٥٢خ  
 ١/٧٣ وتلخـيص    ١/٢ ونصـب    ١/٤٠٧وسنة  ) ١٤٦ و ١٤٥( وخزمية   ٥٠ و ١/٤٩ وقط   ٢٤٤ و ١١٨ و ٤٩و
 ١/٢١وموطأ ) ٢٤(وت ) ٣٣٢( وصحيح اجلامع ١/٩٩ون ) ١٧٠( ومنحة ١/٢٢٠ وجممع ٣٤٤و

افتح ِبخٍري ويقولُ   :  فَيقولُ امللك    إذا استيقظَ اإلنسانُ ِمن منامِه ابتدره ملك وشيطانٌ         { - ٩٧٣
افتح ِبشر ، فَإنْ قالَ احلمد ِهللا الذي أحيا نفسي بعد موا ، احلمد ِهللا الـذي يمسـك                   : الشيطانُ

السماَء أنْ تقع على األرِض ، واحلمد ِهللا الذي يمسك اليت قَضى عليها املوت ويرسلُ اُألخرى إىل                 
 أبو الشيخ يف الثواب عن جابر}  ، طَرد امللك الشيطانَ وظلَّ يكلؤه إجٍل مسمى 

 )٢٨٦(و) ٢٨٥(الدعاطب 
 صحيح لغريه

إذا استيقظَ الرجلُ ِمن الليِل وأيقظَ أهله وصليا ركعتِني كُتبا ِمن الذّاكرين اَهللا كَثرياَ                { - ٩٧٤
  سعيدعن أيب هريرة وأيب) د ن هـ حب ك(}  والذّاكراِت  

) ١٣٠٩(ود  ) ٣٣٣(وصـحيح اجلـامع     ) ٢٥٦٩( واإلحسـان    ١/٣١٦ وك   ٥/٢٣٤وكـثري   ) ١٣٣٥(هـ  
 ٢/٥٠١وهق ) ١٤٥١(و

 صحيح
سبحانَ الذي يحيي ومييت وهو على كُلِّ شـيٍء  : إذا استيقظَ الرجلُ ِمن منامِه فَقالَ    { - ٩٧٥

 شكربدي وع دقعاىل صقالَ اُهللا ت ، يف مكارم األخالق عن أيب سعيد) اخلرائطي(}  قَدير 
 )١٢٦٩(واإلصبهاين ) ٥٤٢( واملكارم ١١/٢٧٩وخط ) ١١( وسين ١/٢١٤كثري 

 فيه ضعف
 عن أيب سعيد) حم د حب ك(}  إذا استيقظت فَصلِّ   { - ٩٧٦

 )٣٣٤( وصحيح اجلامع ٢/٤٢٤ ومشكل ٨/١٤٦وبداية ) ٩٥٦( وحب ١/٤٣٦ وك ٤/٣٠٣ وهق ٣/٨٠حم 
 صحيح

 عن أيب سعيد) هـ (}  إذا أسلفت يف شيٍء فَال تصرفه إىل غَريِه   { - ٩٧٧
 )٣٤٦٨( ود ٣٠/٦وهق ) ٢٢٨٣(هـ 

 فيه ضعف
 عن صخر بن عيلة) حم(}  إذا أسلم الرجلُ فَهو أحق ِبأرضِه ومالِه   { - ٩٧٨



 

 

١٥٠() 

 ٨/١١والنيل ) ٣٣٥(وصحيح اجلامع ) ١٢٣٠( والصحيحة ٤/١٢ وتلخيص ٤/٣١٠حم
 نحس

إذا أسلم العبد فَحسن إسالمه تقَّبلَ اُهللا ِمنه كُلَّ حسنٍة زلفها ، وكفَّر اُهللا عنـه كُـلَّ               { - ٩٧٩
احلسنةُ ِبعشِر أمثاهلا إىل سبعمائٍة ، والسيئـةُ ِبمثلهـا أو         : سيئٍة زلفها ، وكانَ يف اإلسالِم ما كَانَ         

محوهـا اللّــهن يسار مرسالًعن عطاء اب) هب(}  ي 
 )٢٥( والشعب ١/٩٨ وفتح ١/١٧خ 

 صحيح لغريه
٩٨٠ - }                  نـهع حيتمسنٍة كَانَ أسلفها ، وكُلَّ ح اُهللا له كَتب إسالمه فَحسن العبد إذا أسلم

 ،  كُلَّ سيئٍة كَانَ أزلفها ، ثُم كَانَ بعد ذَلك الِقصاص احلسنةُ ِبعشِر أمثاهلا إىل سـبعمائِة ِضـعفٍ                 
 عن أيب سعيد) مالك ن هب(}  والسيئةُ ِبمثلها إالَّ أنْ يتجاوز اُهللا عنها 

 ١/١٧وبنحوه خ) ٢٤(والشعب ) ٣٣٦(وصحيح اجلامع ) ٢٤٧( والصحيحة ٨/١٠٦ن 
 صحيح

إذا أسلم العبد فَحسن إسالمه يكفر اُهللا عنـــه كُلَّ سيئــٍة كَانَ زلفها ، وكانَ                { - ٩٨١
عداُهللا                  ب تجـاوزبعمائِة ِضعٍف ، والسيئةُ ِبمثلها إالَّ أنْ ياحلسنةُ ِبعشِر أمثاهلا إىل س القصاص ذَلك 

 عن أيب سعيد) خ ، ن(}  عنها 
 )٣٣٧( وصحيح اجلامع ١٠ ون اإلميان باب ١/٩٨ وفتح ١/١٧خ 

٩٨٢ - }            ، هنمرِف جلى جلى أخيِه ِباسالِح فَهما عالرجلُ ع ميعاً      إذا أشارقعا فيِه جو فَإذا قَتله 
 عن أيب بكرة) الطيالسي ن(}  

 )٣٣٨(وصحيح اجلامع ) ١٢٣١( والصحيحة ٧/١٢٤ ون ٣/١٢٥٩وعدي ) ١٤٦٨(منحة 
 صحيح

٩٨٣ - }              هنمفَيِح ج ِمن فَأبردوا ِبالصالِة فَإنَّ ِشدةَ احلر احلر تدعـن أيب   ) ٣حـم ق    (}  إذا اش
 عن ابن عمر) ق(ن أيب ذر ع) حم ق د ت(هريرة 

 ٢/٢٦٦وحـم   ) ٦٧٧( وهـ   ١/٢٤٨ون  ) ١٥٧(وت  ) ٤٠٢( ود   ١/٣٢٤ وش   ١٨ وم املساجد    ١/١٤٢خ  
 ونصب ٤/٣١٦ وترغيب  ٢/٢٠٤وسنة  ) ٣٢٩(وخزمية  ) ٢٠٤٩( وعب   ٤٣٨ و ١/٤٣٧ وهق   ٥/١٧٦ و ٤٦٢و
 )٣٣٩(وصحيح اجلامع ) ٢١١( وف ٥/١ومتهيد ) ١٣٢ و١٣٠( وشفع ١/١٨١ وتلخيص ١/٢٤٥

 صحيح مشهور
٩٨٤ - }   هنمفَيِح ج ِمن فَإنَّ ِشدةَ احلر فَأبردوا ِبالظهر احلر عن أيب هريرة) هـ(}  إذا اشتد 

 )٣٤٠( وصحيح اجلامع ١/٣٢٤ وش ٢/٢٨١وعقيلي ) ٦٧٨(هـ 
 صحيح



 

 

١٥١() 

تها عليـِه ،    اللهم إين أسألك خريها وخري ما جبل      : إذا اشترى أحدكم اجلاريةَ فَليقلْ        { - ٩٨٥
وأعوذُ ِبك ِمن شرها وشر ما جبلتها عليِه وليدع ِبالربكِة ، وإذا اشترى أحدكم بعـرياً فَليأخـذْ                  

 ليقلْ ِمثلَ ذَلكِبالربكِة و ليدعنامِه وعن ابن عمرو) هـ(}  ِبذروِة س 
) ٢١٦٠( ود ١٠/١٤١٠مع وا) ٢٤١(وصحيح اجلامع ) ١٣٠٨( والدعاطب  ٥/١١٣واإلحتاف  ) ٢٢٥٢(هـ  
 ٦/٢١٤وكر 

 صحيح
عن ابن ) د(} إذا اشترى أحدكم بعرياً فَليأخذْ ِبذروِة سنامِه ، وليتعوذْ ِباِهللا ِمن الشيطانِ         { - ٩٨٦
 عمرو
 ٥/١١٣واإلحتاف ) ٢٢٥٢( وهـ ٢/١٨٥موصوالً وبنحوه ك ) ٢١٦٠( مرسالً واللفظ له ود ٢/٥٤٧موطأ 

 حسن لغريه
 عن حكيم بن حزام) حم ن حب(}  ا اشتريت مبيعاً فَال تبعه حىت تقبضه إذ  { - ٩٨٧

 ٥/٣١٣وهـق   ) ٤٩٨٣(واإلحسان  ) ١٣١٨(وطيا  ) ١٤٢١٤(وعب  ) ٦٠٢( ومنتقى   ٢/٩ وقط   ٣/٤٠٢حم  
 )١٣٤٢(وصحيح اجلامع 

 صحيح
ضلَ ما كانَ يعمـلُ إذا      اكتبوا له أف  : إذا اشتكى العبد املسلم قالَ اُهللا ِللذين يكتبونَ           { - ٩٨٨

 ى أطلقهتعن ابن عمرو) حل(}  كانَ طَلقاً ح 
 )٥٠٠(وخد ) ٢٧٧٣( ومي ٨/٣٠٩وحلية ) ١٢٣١(والصحيحة ) ٣٤٣( وصحيح اجلامع ٥/٢٠٥حم 

 صحيح
أعوذُ ِبعزِة اِهللا وقدرتِه ِمـن      : إذا اشتكى أحدكم فَليضع يده حيثُ يجد أمله ثُم ليقلْ             { - ٩٨٩

بعاً شس أُحاذرو ا أجدم عن عثمان بن أيب العاص) م د ت هـ ط(مالك }  ر 
وموطـأ  ) ١٠٠١(وم  ) ١١٣٣ - ١١٢٨(والـدعاطب   ) ٣٥٨٨(وت  ) ١٧٦٦ و ١٧٦٥ ومنحة   ١/١٨١طص  

 )٩٩٩(ون عمل ) ٣٥٢٢(وهـ ) ٣٨٩١( ود ٤/٢١وحم ) ٥٨٥(
اكْتبا ِلعبدي هذا ِمثلَ ما كانَ يعملُ يف ِصحتِه         إذا اشتكى العبد املؤمن قَالَ اُهللا ِلكاتبيِه          { - ٩٩٠

ما كَانَ يف حبسي فَإنْ قَبضته قَبضته إىل خٍري ، وإنْ هو عافاه أبدله ِبلحٍم خِري ِمن لَحمِه ، وبـدٍم                     
 عن عطاء بن يسار مرسال) هناد(}  خٍري ِمن دمــِه 

  حنوه٨/٢٠٩ واحللية ٢/٢٠٥حم 
 حسن لغريه

خد حـب   (}  إذا اشتكى املؤمن أخلصه ِمن الذُّنوِب كَما يخلص الكري خبثَ احلديِد             {  - ٩٩١
 عن عائشة) طس



 

 

١٥٢() 

وصـحيح  ) ١٢٥٧( والصـحيحة    ٤/٢٨٧ وترغيب   ٢/٢٨١وشج  ) ٦٩٥(وحب  ) ٤٩٧( وخد   ٢/٣٠٢جممع  
 )٢٤٤(اجلامع 

 صحيح
 عن عثمان) م(}  إذا اشتكى عينيِه وهو محرم ضمدمها ِبالصِرب   { - ٩٩٢

 )٣٤٥( وصحيح اجلامع ٤/٢٢م 
ِبسِم اِهللا أعوذُ ِبعزِة اِهللا وقدرتِه ِمن شر : إذا اشتكيت فَضع يدك حيثُ تشتكي ثُم قُلْ       { - ٩٩٣

 عن أنس) ت ك(}  ما أجد ِمن وجعي هذا ثُم أعد ذَلك ِوتراً 
 )٣٤٦(وصحيح اجلامع ) ١٢٥٨(يحة  والصح٨/٥٣١ وكثري ٤/٢١٩ وك ٣/٩وحم ) ٣٥٨٨(ت 

 صحيح
٩٩٤ - }   يئاً فَليطعمهش أحدكم ريضتهى معن ابن عباس) هـ(}  إذا اش 

 ٣٠٦ و٢/٢١٢وعقيلي ) ٣٤٤٠ و١٤٣٩(هـ 
 حسن

 ٤/٤٣١يف سنده صفوان بن هبرية روى عنه مجاعة وقال أبو حامت شيخ ، وجهله العقيلي التهذيب 
الَ إله إالَّ اُهللا    : لرمح إىل الرجِل فَكانَ ِسنانه ِعند ثُغرِة نحرِه فَقالَ          إذا أشرع أحدكم ا     { - ٩٩٥

 الرمح نهع عن ابن مسعود) حل) طس(}  فَلريفع 
 ٦/٤٤٨ وكر ١/٢٥وجممع ) ٢٨٤١( ومطالب ٤/٢٠٩ وحلية ١/٢٨شج 

 حسن
اِر فَليطفئها عنه ِباملاِء ، فَليستنِقع يف       إذا أَصاب أحدكم احلُمى فَإنَّ احلُمى ِقطعةٌ ِمن الن          { - ٩٩٦

نهٍر جاٍر ، وليستقبلْ جريته فَيقولُ ِبسِم اِهللا اللهم اشِف عبدك وصدق رسـولك ، بعـد صـالِة         
 فَخمس الصبِح قَبلَ طُلوِع الشمِس ، وليغمس فَيِه ثَالثَ غَمساٍت ثَالثةَ أياٍم ، فَإنْ لَم يربأْ يف ثَالثٍ            

عن ) حم ت والضياء  (}  فَإنْ لَم يربأْ فَسبع ، فَإنْ لَم يربأْ فَتسع ، فَإا الَ تكاد تجاوز ِتسعاً ِبإذِن اِهللا                  
 ثوبان 

  ٧/٥٣٠ وجامع األصول ١٠/١٧٦وفتح ) ٥٦٢( وسين ٥/٢٨١وحم ) ٢٠٨٤(ت 
 حسن

 وثق ) : ١٩٠٣(يف الكاشف  وقال ٤/٢٩التهذيب ... فيه سعيد بن زرعة روى عنه اثنان 
اُهللا اُهللا ربي الَ أُشرك ِبِه شـيئاً ، اُهللا اُهللا ريب  :  إذا أَصاب أحدكم غَم أو ْألواٌء فَليقلْ    { - ٩٩٧

 عن عائشة) حب(}  الَ أُشرك ِبِه شيئاً 
وهـ ) ١٥٢٥( ود   ٦/٣٦٩ وحم   ١٠/١٩٧ وبنحوه ش    ١٠/١٣٧وامع  ) ١٠٢٦(والدعاطب  ) ٢٣٦٩(حب  

)٣٨٨٢( 
 صحيح لغريه



 

 

١٥٣() 

عن ) ع هب (}  إذا أَصاب أحدكم مصيبةٌ فَليذكر مصيبته ِبي فَإا ِمن أعظِم املصائِب              { - ٩٩٨
 عن سابط اجلمحي ) طب(ابن عباس 

 )١١٠٦(والصحيحة ) ٣٤٧(وصحيح اجلامع ) ١٠١٥٢( والشعب ٥/١٨٢١ وعدي ٣/٢ وجممع ٦/٣١٣حم 
 صحيح

اب أحدكم مصيبةٌ فَليقلْ إنا ِللِه وإنا ِإليِه راجعونَ ، اللهم عنـدك أَحتسـب               إذا أَص   { - ٩٩٩
 عن أيب سلمة) ت هـ(عن أم سلمة ) د ك(}  مصيبيت فَآجرين ِفيها وأبدلين ِبها خرياً ِمنها 

 ود  ٤/٣٣٦ والترغيـب    ٥/١٠٣ واإلحتاف   ٨/٧١ وسعد   ٣/١٨٣ ومتهيد   ٤/١٦ وك   ١/٤٠ومي  ) ٣٥١١(ت  
 )١٠٧٠(ون عمل ) ٣١١٩(

 صحيح
}  إذا أَصاب أحدكم هم أو حزنٌ فَليقلْ سبع مراٍت اُهللا اُهللا ريب الَ أُشرك ِبِه شـيئاً                    { - ١٠٠٠

 عن عمر بن عبد العزيز مرسالً) ن(
 وحـب   ١٠/١٩٧ وش   ١١/١٤٨ وفتح   ٥/٣٦٠ وحلية   ٦/٣٦٩وحم  ) ١٥٢٥(ود  ) ٣٨٨٢(أخرج حنوه هـ    

 ٥/١١٤واإلحتاف ) ١٠٢٨ - ١٠٢٧( والدعاطب ٢/٦١٧ وترغيب ٥/٤٥٧ وخط ٤/٣٢٩وتخ ) ٢٣٦٩(
 صحيح لغريه

عـن  ) طس(}  إذا أَصاب أحدكم هم أو ْألواُء فَليقلْ اُهللا اُهللا ربي الَ أُشرك ِبِه شيئاً                 { - ١٠٠١
 عائشة
 )٨٦٤(واإلحسان ) ٣٤٨( وصحيح اجلامع ٢/٦١٧وترغيب ) ١٠٢٨ و١٠٢٧( والدعاطب ١٠/١٣٧امع 

 صحيح لغريه
إذا أَصاب املُكاتب حداً أو ورثَ ِمرياثاً فَإنه يورثُ على قَدِر ما عتق ، ويقام عليـِه       { - ١٠٠٢

 ِمنه تقا ععن ابن عباس) د ت ك(}  ِبقدِر م 
 )٣٤٩( وصحيح اجلامع ٤/١٢١ وقط ٢/٢١٩ وك ١٠/٣٢٥وهق ) ١٢٥٩(وت ) ٤٥٨٢(د 

 حيحص
١٠٠٣ - }                 ِباملــاِء ثُــم نضـحهلْت ثُم هاحلَيضِة فَلتقْرص ِمن الدم إحداكن ثَوب إذا أَصاب

 عن أمساء بنت أيب بكر) ق د(}  لتصلـي ِفيِه 
وصـحيح اجلـامع    ) ٦١(وموطأ  ) ٨(وف  ) ٢٩٩( وصحيحة   ٥/٥٥وكر  ) ٣٩( وشفع   ٢/٧٦ وسنة   ١/٨٤خ
 ١١٠وم الطهارة ) ٣٥٠(

ابـن  }  اللهم أَعطين أَجر مصيبيت واخلُفين خرياً ِمنها        : إذا أَصابتِك مصيبةٌ فَقويل      {  - ١٠٠٤
 سعد عن أم سلمة

  وهو يف الصحيحني بنحوه٨/٧٠سعد 
 صحيح



 

 

١٥٤() 

إذا داهن ِخياركم فُجاركم ، وصار الِفقه يف        : إذا أَصابكم ما أَصاب بين إسرائيلَ         { - ١٠٠٥
 و ِشراركم           ليكمع نكرينكرونَ وِفتنةٌ ت لبسكمت ذَلك فَعند ، يف ِصغاركم املُلك عـن  ) طس(}  صار

 مىت يترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟ فذكره: حذيفة قلت يا رسول اهللا 
 ٧/٢٨٦امع 

 حسن
 وبركِة اِهللا ، فَـإذا شـبعتم     ِبسِم اهللاِ : إذا أصبتم ِمثلَ هذا فَضربتم ِبأيديكم فَقولوا          { - ١٠٠٦

) حـب  (}احلمد ِهللا الذي هو أَشبعنا وأروانا ، وأنعم علينا وأفضلَ ، فَإنَّ هذا ِكفاف               : فَقولــوا
 عن ابن عباس

 ٣١٨ و١٠/٣١٧وامع ) ٥٢١٦( واإلحسان ١/٦٩طص 
 حسن

ر اللِّسانَ فَتقولُ اتِق اَهللا ِفينا ، فَإمنا نحن         إذا أَصبح ابن آدم فَإنَّ األعضاَء كُلها تكفِّ         { - ١٠٠٧
 عن أيب سعيد) هب(وابن خزمية ) ت(}  ِبك فَإنْ استقمت استقمنا، وإنْ اعوججت اعوججنا 

) ٤٩٤٥( والشـعب  ٣/٩٦ وحم  ٣/٥٣٣والترغيب  ) ١( وسين   ٤/٣٠٩ وحلية   ٧/٤٥١واإلحتاف  ) ٢٤٠٧(ت  
 )٣٥١(وصحيح اجلامع ) ٣٥٨(ومبارك 

 صحيح
إذا أصبح إبليس بعثَ جنوده فَيقولُ من أَضلَّ اليوم مسلماً أَلبسته التاج ، فَيجيئونَ                { - ١٠٠٨

لَم أزلْ ِبـِه    : فَيقولُ هذا لَم أَزلْ ِبِه حىت طَلّق امرأته فَيقولُ فَيوشك أنْ يتزوج وجييُء هذا فَيقولُ                
أَنت أَنـت ،  : لَم أزلْ ِبِه حىت زنا فَيقولُ :  أَنت أَنت ، وجييُء هذا فَيقولُ اليوم حىت أَشرك فَيقولُ  

 عن أيب موسى) طب ك(}  لَم أَزلْ ِبِه حىت قَتلَ فَيقولُ أَنت أَنت ويلبسه التاج : وجييُء هذا فَيقولُ 
 )٦١٨٩( واإلحسان ١/١٤١ وجممع ٣/٢٩٦ وترغيب ٤/٣٢٧ ونصب ٤/٣٥٠ك 

 صحيح
١٠٠٩ - }                مـوتن بكحيا ون بكأَمسينا و بكنا وأصبح ِبك فَليقِل اللهم كمأحد إذا أَصبح

اللهم ِبك أَمسينا وبك أَصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك :  وإليك املَصري ، وإذا أمسى فَليقلْ       
 شورت(}  الن ( 

 عن أيب هريرة
وسـين  ) ٢٣٥٤( وحب   ٥/١١٢ وسنة   ٥/١١١ واإلحتاف   ٥٢٢ و ٢/٣٥٤وحم  ) ٣٨٦٨(وهـ  ) ٣٣٩١(ت  

 )٢٩٢-٢٩٠( ودعاطب ١٠/٢٤٤ وش ١٠/١١٤وجممع ) ٤٨ و٣٨ و٣٣(
 صحيح

١٠١٠ - }   وترفَلي وترملْ يو كمأَحد عن أيب هريرة) ك هق(}  إذا أَصبح 
 ٣/٤٨ والنيل ١/٣٠٣ وك ٢/٤٧٨هق 



 

 

١٥٥() 

 صحيح
مناً يف ِسربك ، معاىف يف بدنك ، ِعندك قُوت يومك ، فَعلى الـدنيا               إذا أَصبحت آ    { - ١٠١١

 عن أيب هريرة) هب(}  وأهِلها العفاُء 
 )٤١٤١( وهـ ٣٤ وت الزهد باب ٦/١٢٤وخط ) ٣٠٠(وبنحوه خد ) ١٠٣٦١(الشعب 

 حسن لغريه
أصبحنا وأصـبح املُلـك ِهللا الَ   اللهم أَنت ريب الَ شريك لَك ، : إذا أَصبحت فَقلْ     { - ١٠١٢

                ينهنا بكفرنَ مي نفَإ ، فَقلْ ِمثلَ ذَلك إذا أَمسيتراٍت ، وثَالثَ م لَه ريكابن السين يف عمل    (}  ش
 عن سلمان) يوم وليلة

 )٦٣ و٦٠ و٥٩(وبنحوه ) ٦٦(سين 
 حسن لغريه

 )٧٣٩(يب فيه بكر بن خنيس صدوق له أغالط أفرط فيه ابن حبان تقر
اللهم ِبك أَصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك          : إذا أصبحتم فَقولوا      { - ١٠١٣

عن أيب هريرة) هـ وابن السين(}  املصـيــر 
 )٣٥٤(وصحيح اجلامع ) ٢٦٣(وصحيحة ) ٣٣(وسين ) ٣٨٦٨(هـ 

 صحيح
وأصبح املُلك ِهللا رب العاملني ، اللهم إين أَسألك         أَصبحنا  : إذا أَصبح أَحدكم فَليقلْ       { - ١٠١٤

خري هذا اليوِم فَتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ، وأَعوذُ ِبك ِمن شر ما فيِه وشر ما قَبله وشر ما                
 إذا أمسى فَليقلْ ِمثلَ ذَلك ثُم ، عدهعن أيب مالك األشعري ) د(}  ب 

 )٢٣٥٤(وحب ) ٣٣٨٨(وت ) ٣٥٢( وصحيح اجلامع ٥/١١١ واإلحتاف ٣/٣٣٧وطب ) ٥٠٨٤(د 
 صحيح لغريه

إذا اصطحب رجالِن مسلماِن فَحالَ بينهما شجر أو حجر أَو مدر فَليسلِّم أَحدمها               { - ١٠١٥
 يتباذلوا السالملى اآلخِر وعن أيب الدرداء) هب(}  ع 

 )٣٥٥(ح اجلامع وصحي) ٨٨٦٠(الشعب 
 حسن

عن ) طس(}  إذا أُصيب أَحدكم ِبمصيبٍة فَليذكر مصيبته ِبي فَإا ِمن أَعظِم املَصائِب             { - ١٠١٦
 سابط اجلمحي ، ابن سعد عن عطاء بن أيب رباح مرسال

 )١٠١٥٢( والشعب ٢/٢١٠ وسعد ١/١٥٨ واصفهان ٧/١٩٩وطب ) ٦٧٠٠(عب 
 صحيح لغريه

١٠١٧ - }   قَال        إذا اض نبِه األميِن ثُملى جع كمأَحد طجع :        ، فسـي إليـكن أَسـلمت اللهم
ووجهت وجهي إليك ،وأجلأْت ظَهري إليك ، وفوضت أَمري إليك ، الَ ملجأَ وال منجا ِمنك إالَّ                 



 

 

١٥٦() 

عن رافـع بـن     ) ت ن والضياء  (}  إليك ، أُوِمن ِبكتابك وبرسولك ، فَإنْ مات ِمن لَيلتِه دخلَ اجلنةَ             
 خديج

 )١٢١٣ و١٢١١( وبنحوه خد ٤/٢٦٦ وجامع األصول ١/٤١١ وترغيب ٤/٣٣٣وطب ) ٣٣٩٥ و٣٣٩٤(ت 
 صحيح لغريه

ِبسِم اِهللا أَعوذُ ِبكلماِت اِهللا التامِة ِمن غَضبِه وعقابِه ومن شر           : إذا اضطجعت فَقل      { - ١٠١٨
 عن ابن عمرو) أبو نصر السجزي يف اإلبانة(}  ِني وأنْ يحضروِن ِعبادِه ، ومن همزاِت الشياط

 ٣/٦٤٠واإلصابة ) ١٠٦٠٢ و١٠٦٠١( ون ٢/٤٥٦ترغيب 
 حسن

عـن  ) حم(}   يعين آنيةَ اوِس     -إذا اضطررمتْ إليها فَاغسلوها ِباملاِء واطْبخوا ِفيها          { - ١٠١٩
 ابن عمرو

 ٢/١٨٤حم 
 صحيح

يا ِعباد اِهللا   : حدكم شيئاً أو أَراد غَوثاً وهو ِبأرٍض لَيس ِبها أَنيس فَليقل            إذا أَضلَّ أَ    { - ١٠٢٠
 راهمعاىل ِعباداً الَ ياِهللا أَغيثوين ، فَإنَّ ِهللا ت ا ِعبادعن عتبة بن غزوان) طب(}  أَغيثوين ي 

بن عباس ومرفوعاً عنـد     موقوفاً على ا  ) ٧٦٩٧( والشعب   ٥/١٥١ وابن عالن    ١٠/١٣٢ وجممع   ١٧/١١٧طب  
 البزار حنوه

 وكالمها حسن
ليس بالقوي ، وقـال غـريه       : املوقوف ألن حامت بن امساعيل قال فيه النسائي         ) ٦٥٦(ورجح األلباين يف الضعيفة     

ا هـ  .. صدوق  : صحيح الكتات صدوق يهم وقال يف جعفر بن عون          : كانت فيه غفلة ،ولذلك قال فيه احلافظ        
 ك عندما زعم أن ابن عباس رمبا أخذه عن مسلمة أهل الكتاب بل ذهب أبعد من ذل

: ويف التهـذيب    ) ٨٤١(ثقة  : أما حامت ابن امساعيل فقال عنه الذهيب يف الكاشف          . وهذا كالم مردود     : أقـول
و ه: هو أحب إىل من الدراودي وزعموا أن حامتا كان فيه غفلة ، إال أن كتابه صاحل ، وقال أبو حامت                    : قال أمحد   

كان ثقة مأمونا كـثري احلـديث ،        : ليس به بأس ، وقال ابن سعد        : أحب إىل من سعيد بن سامل وقال النسائي         
روى : ثقة ، وكذا قال اسحاق بن منصور عن حيىي بن معني ، وقال ابن املـديين    : ووثقه ابن حبان وقال العجلي      

 ٢/١٢٨ليس بالقوي ا هـ     : يزان قال النسائي    جعفر عن أبيه أحاديث مراسيل أسندها ، وقرأت خبط الذهيب يف امل           
وال جيوز اإلعتمـاد علـى      .  وذا يتبني لك بطالن ما قاله يف حق هذا الرجل فهو ثقة كما قال الذهيب                 ١٢٩ -

 املختصرات يف مثل هذه األمور ، فاحلديث حسن
لمة أهل الكتاب عبارة عن رجـم       والرفع زيادة ثقة وال يضر وقفه فمثله ال يقال بالرأى ، وادعاء أنه أخذه من مس               

 .بالغيب ال دليل عليه 
 عن جابر) حم ق(}  إذا أطَالَ أَحدكم الغيبةَ فَال يطرق أَهله لَيالً   { - ١٠٢١



 

 

١٥٧() 

) ٢٧٧٨ و ٢٧٧٧ و ٢٧٧٦(ود  ) ٧١٥(وم  ) ٣٥٦( وصحيح اجلـامع     ٨/٢٦٢ وحلية   ٣/٣٩٦ وحم   ٧/٥٠خ  
 )٢٧١٣ و١١٧٢(وت 

 إىل الرجِل ثُم قَتله بعد ما اطْمأنَّ إليِه ، نصب لَه يوم القيامِة ِلواُء               إذا اطْمأنَّ الرجلُ    { - ١٠٢٢
 }غَـــدٍر

 عن عمرو بن احلمق) ك(
 )٣٥٧(وصحيح اجلامع ) ٨٧٤١(ون ) ٤٤١( وصحيحة ٤/٣٥٣ك 

 صحيح
١٠٢٣ - }   ركت ِبِه فَهرب الرجلُ ِبالزنا فَأُمر ترفعن أيب هريرة ) طس(}  إذا اع 

 ٦/٢٦٧امع 
 صحيح

١٠٢٤ - }            املُعتق طَهركونَ شإالَّ أنْ ي الهم بعهت الرجلُ العبد يف األفراد والديلمي   ) قط(}  إذا أَعتق
 عن ابن عمر

 ٨/١٠٥وسنة ) ٢٥٢٩( وهـ ٣/٣٠٩وحم ) ٣٩٦٢( وبنحوه د ٤/١٣٤قط 
 صحيح لغريه

١٠٢٥ - }       زوت ثُم تهالرجلُ أَم أَجراِن       إذا أَعتق ديٍد كَانَ لهعـن أيب  ) ط حل هق (}  جها ِبمهٍر ج
 موسى
 ٦/١١٥ون ) ٢٠٥٣(وبنحوه د ) ١١٩٤( ومنحة ٨/٣٠٨ وحلية ٢/٤٧ وأصفهان ٧/١٢٨ وهق ٤/٤٠٨حم 

 صحيح
إذا أُعتقِت اَألمةُ فَهى ِباخلياِر ما لَم يطأْها ، إنْ شاءت فَارقت ، وإنْ وِطئهـا فَـال                    { - ١٠٢٦

 عن رجال من الصحابة) حم(}  ار لَها وال تستطيع ِفراقه ِخي
 ٦/١٥٤ والنيل ٥/٣٧٨حم 

 حسن لغريه
 عبد الرزاق عن أيب سعيد}  إذا أَعجلَ أَحدكم أو أَقحطَ فَال يغتسلْ   { - ١٠٢٧

 ١/٨٩ وش ٨٣ وم احليض ١/٥٦وبنحوه خ ) ٩٦٣(عب 
 صحيح

 ن فقد وجب الغسل ، انزل أم مل يرتللكنه منسوخ حبديث إذا جاوز اخلتان اخلتا
 عن جابر بن مسرة) حم م(}  إذا أَعطى اُهللا أَحدكم خرياً فَليبدأْ ِبنفسِه وأهِل بيتِه   { - ١٠٢٨
 )٣٥٨( وصحيح اجلامع ٢/٢١٧ وطب ٨٩ و٥/٨٦وحم ) ١٤٥٤ (١٠م اجلهاد 
١٠٢٩ - }         خ فَإنه هردحيانَ فَال يالر كمأَحد اجلنِة    إذا أُعطى ِمن عن أيب  ) ت(يف مراسيله   ) د(}  رج

 عثمان النهدي مرسال
 ! وصححه الشيخ عبد القادر ٤/٧٦٨ وجامع األصول ١٢/٨٧وسنة ) ٢٧٩١(ت 



 

 

١٥٨() 

 حسن لغريه
١٠٣٠ - }   قتصدسألَ فَكلْ وغَِري أَنْ ت يئاً ِمنش عن عمر) م د ن(}  إذا أُعطيت 
 )٣٥٩( وصحيح اجلامع ٤/١٠٨ ومتهيد ٧/١٥ وهق ١/٥٢ وحم ٥/١٠٣ون ) ١٦٤٧( ود ١١٢م الزكاة 
عـن احلكـم بـن      ) طب(}  إذا اغْتسلَ أَحدكم ثُم ظَهـر ِمن ذَكِرِه شيٌء فَليتوضأْ            { - ١٠٣١

 عميــر الثمــالــي
 ١/٢٧٥ وجممع ٣/٢٤٤طب 

 ضعيف
ن ذكرِه بعد الغسـل نـاقضء   وال خالف بأن ما خيرج م) ١٠٢١ - ١٠١٩(وبنحوه ورد عن التابعني انظر عب  

 للوضوء
 الديلمي عن أم هاىنء}  إذا اغْتسلَ أَحدكم فَليغسلْ كُلَّ عضٍو ِمنه ثَالثَ مراٍت   { - ١٠٣٢
 ١/٧٩أصفهان 

 ضعيف
واملشهور أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصالة مث يفرغ على رأسه ثالثاً مث على سائر جسده انظـر                

 ١/١٧٧هق 
إذا اغْتسلَ أحدكم وهو جنب ِباِخلطمي ثُم اغْتسلَ بعد ذَلك فَليغسلْ رأسه إنْ شاَء                { - ١٠٣٣

 عن أيب سعيد) طك(}  ِباملاِء
 ١/٢٧٣امع 

 حسن
 :إذا أَفاد أَحدكم امرأةً أو خادماً أو دابةً فَليأْخذْ ِبناصيتها وليدع ِبالربكِة وليقـلْ                 { - ١٠٣٤

اللهم إين أَسألُك ِمن خريها وخِري ما جبلت عليِه وأعوذُ ِبك ِمن شرها وشر ما جبلت عليِه ، وإنْ                   
 عن ابن عمرو) ك هق(}  كَانَ بعرياً فَليأخذْ ِبذروِة سنامِه 

 )٣٦٠(وصحيح اجلامع ) ٢٥٧٢ و١٣٠٩( والدعاطب ٢/١٨٥ وك ٧/١٤٨وهق ) ١٩١٨(هـ 
 صحيح

 يف املعرفة عن جابر) هق(الشافعي }  إذا أَفْضى أَحدكم ِبيدِه إىل ذَكرِه فَليتوضأْ   { - ١٠٣٥
 )٩٢ و٩١( وشفع ١/١٣٦ك 

 صحيح
 عن بسرة بنت صفوان) ك(}  إذا أَفْضى أَحدكم إىل ذَكرِه فَال يصلِّ حىت يتوضأَ   { - ١٠٣٦

  حنوه١/١٣٧ك 
 صحيح

 عن بسرة بنت صفوان) ن(}  يده إىل فَرجِه فَليتوضأْ إذا أَفْضى أَحدكم ِب  { - ١٠٣٧



 

 

١٥٩() 

 وصحيح اجلامع   ١/١٢٥ وتليخص   ١/٥٦ ونصب   ١/٤٢ وطص   ١/١٤٧ وقط   ١٣٤ و ١/١٣٢ وهق   ١/٢١٦ن  
)٣٦١( 

 صحيح
١٠٣٨ - }                جـبو فَقـد ال ِسترو بينها ِحجابو ينهب ليسِبيدِه إىل فَرجِه و كمإذا أَفضى أَحد

 عن أيب هريرة) الشافعي حب قط ك هق(}  عليِه الوضـوُء
واإلحسـان  ) ١٢٣٥(والصـحيحة   ) ٣٦٢( وصحيح اجلامع    ١/٣٤١وسنة  ) ٩٢ و ٩١ و ١٣( وشفع   ١/١٣٦ك
 ١/١٣٢ وهق ١/١٤٧وقط ) ١١١٨(

 صحيح
) حب(}  إذا أَفطر أحدكم فَليفطر على تمٍر ، فَإنْ لَم يجد فَليحس حسوةً ِمن ماٍء                 { - ١٠٣٩

 سلمان ابن عامر عن 
وهـ ) ٦٥٨(و) ٢٣٥٥(ود  ) ٨٢٣(ومحيدي  ) ٦١٩٢( وطب   ٤/١٨وحم  ) ٧٥٨٦(وعب  ) ٣٥١٥(اإلحسان  

 ٢٣٩ و٤/٢٣٨وهق ) ٢٠٦٧(وخزمية ) ١٦٩٩(
 حسن

إذا أَفطر أَحدكم فَليفطر على تمٍر فَإنه بركةٌ ، فَإنْ لَم يجد تمراً فَليفطر على املـاِء                 { - ١٠٤٠
فَإنــه عن سلمان بن عامر الضيب) حب(وابن خزمية ) ٤حم (}   طَهــور 

 ٦/١٩٢ وسـنة    ٦/٣٣٤وطـب   ) ٧٥٨٦( وعـب    ٢/٧ ومي   ٤/١٧وحم) ١٦٩٩(وهـ  ) ٦٩٥ و ٦٥٨(ت  
 وجامع األصـول    ٣/١٠٧ وش   ٢/٥٧١وعدي  ) ٨٢٣(ومحيدي  ) ٨٩٢(وحب  ) ٢٣٥٥( ود   ٢/١٤٢وترغيب  

 ١٩٩ و٢/١٩٨وتلخيص ) ٦٧٠٧( ون ٦/٣٧٨
 صحيح

الترمزي وابن خزمية وابن حبان واحلاكم والذهيب وأبو حامت الرازي واملنذري ويف سنده الربـاب عـن                 وصححه  
 سلمان بن عامر مل يرو عنها غري حفصة بنت سريين ووثقها ابن حبان

 تصحيح هؤالء العلماء للحديث هو توثيق هلا وكفى م حجة عند اهللا تعاىل :  أقول
) عـب م  (}  وجد البائع ِسلعته ِبعينها فَهو أَحق ِبها دونَ الغرماِء          إذا أَفلس الرجلُ فَ     { - ١٠٤١

 عن أيب هريرة
 وش  ٦/٤٦وهق  ) ٥٠٣٨(واإلحسان  ) ٩٦٥( وخمتصرم   ٨/٤١٠ومتهيد  ) ١٥١٦٢( وعب   ٤/٢٢٩ و ٣/٣٠قط  

 )٢٣٥٨( وهـ ٦/٣٧
١٠٤٢ - }        الهم الرجلُ فَوجد املُفلِس ِبعينهِ    -إذا أَفلس عين ِعندِبِه     -   ي أَحق عن ابن  ) بز(}   فَهو

 عمر
 ٤/١٤٤ وجممع ٢/٤١٠حم 

 صحيح



 

 

١٦٠() 

١٠٤٣ - }   الصائم أَفطر فَقد غربِت الشمسهنا ، وه ِمن النهار أدبرهنا ، وه إذا أَقبلَ الليلُ ِمن
 عن عمر) ق د ت(}  
وحـم  ) ٦٩٨(ت  و) ٢٠( ومحيـدي    ١/١٦٤ وبغوي   ٢/١٠٣ وطربي   ٦/٢٥٩ وسنة   ٤/٢١٦ وهق   ٣/٤٦خ  
 )٣٦٤(حنوه وصحيح اجلامع ) ٧٥٩٥(وعب ) ٨٦٢( وم ٤/٢٣٧ وهق ٢/٧ ومي ٤٨ و١/٣٥

١٠٤٤ - }               ؤيا أَصدقهـمر دقهمأصو ، كذبؤيا الرجِل املسلِم تر كدت الزمانُ لَم إذا اقْترب
 عن أيب هريرة) ق د(}  حـديثــاً

 )٣٦٥( وصحيح اجلامع ٢/١٢٥ ومي ٢/٥٠٧وحم ) ٢٢٧(وت ) ٥٠١٩( ود ٦ وم الرؤيا ٩/٤٨خ 
إذا اقْترب الزمانُ لَم تكد رؤيا املسلِم تكذب ، وأصدقكم رؤيا أَصدقكم حديثاً ،                { - ١٠٤٥

فَالرؤيا الصاحلةُ بشـرى    : ورؤيا املسلِم جزٌء ِمن خمسٍة وأربعني جزءاً ِمن النبوِة ، والرؤيا ثَالثٌ             
ا تحزين ِمن الشيطاِن ، ورؤيا ِمما يحدثُ املرُء نفسِه ، فَإذا رأى أَحدكم مـا يكـره         ِمن اِهللا ورؤي  

}  فَليقُم وليتفُلْ وال يحدثُ ِبها الناس ، وأُِحب القيد يف النوِم ، وأكره الغلَّ ، القيد ثَبات يف الديِن        
 عن أيب هريرة) حم م د ت(

 )٥٠١٩( ود٢/١٢٥ ومي ٢/٥٠٧وحم ) ٢٢٧( وت٦م الرؤيا 
إذا اقْتربِت الساعةُ تقارب الزمانُ ، فَتكونُ السنةُ كَالشهِر ، والشهر كَاجلمعـِة ،                { - ١٠٤٦

 عن أيب هريرة) ع(}  واجلمعةُ إىل اجلمعِة كَاحتراِق السعفِة يف الناِر 
 ٧/٣٣١وامع ) ١٨٨٧( وحب ٢/٥٣٧وحم ) ٢٣٣٢(أخرج حنوه ت 

 صحيح
عبد الرزاق عـن رجـل مـن    }  إذا أَقحطَ أَحدكم أو أَكسلَ فَإمنا يكفي ِمنه الوضوُء           { - ١٠٤٧
 الصحابة

  ١/٢٦٥وجممع ) ٩٦٢(عب 
 صحيح

 مل يرتل: لكنه منسوخ ، أقحط 
 عن جابر) بز(}  إذا أَقحطَ أَحدكم أو أَكسلَ فَال غُسلَ عليِه   { - ١٠٤٨

 ١/٢٦٥وجممع ) ٩٦٢(عب 
 يحصح

 منسوخ
إذا أَقرض أحدكم أَخاه قَرضاً فَأهدى إليِه طَبقاً فَال يقبله ، أو حمله على دابٍة فَـال            { - ١٠٤٩

 قَبلَ ذَلك بينهو ينهرى بكونَ جركبها إالَّ أنْ يعن أنس) ص هـ هق(}  ي 



 

 

١٦١() 

ح البيهقي يف الشعب وقفه،     أعظمي روى مرفوعاً وموقوفاً وصح    ) ٢٤٥٧(وهـ  ) ٥٥٣٢( والشعب   ٥/٣٥٠هق  
لكن مثله ال يقال بالرأى وهو من طريق أيب نعيم ثنا عبد السالم عن شعبة عن حيىي بن سعيد عن أنس موقوفاً وقال           

 عن حيىي بن يزيد اهلنائي عن أنس : غريه 
ملوقـوف يف  هذا إسناد صحيح موقوف وحاول األلباين تضعيفه موقوفاً ومرفوعاً ، وفاته هـذا الطريـق ا               :  أقول

 )١١٦٢(الشعب انظر الضعيفة 
 يعـين   -إذا أَقسمت أَبررت ، إنَّ أَحب ِعباِد اِهللا إىل اِهللا لَرعاةُ الشمِس والقمـِر                 { - ١٠٥٠

 القيامِة ِبطوِل أَعناقهم ومعرفونَ يلَي مإ عن أنس) طس(}  املُؤذنني 
  حنوه١/٥١ وك ١/٣٢٦ وامع ١/١٧٨الترغيب 

 غريهحسن ل
إذا اقْشعر ِجلد العبِد ِمن خشيِة اِهللا تحاتت عنه خطاياه كَما يتحات عِن الشـجرِة                 { - ١٠٥١

 عن العباس) مسويه طب(}  الباليِة ورقُها 
 ٩/٢١٤ واإلحتـاف    ٤/٥٦ وخط   ٦/٧٣ وبغوي   ٢٦٦ و ٤/٢٣٤ وترغيب   ١٠/٣١٠وجممع  ) ٢٣٠٨(مطالب  

 )٨٠٢ و٨٠١ و٨٠٠(وه الشعب وبنح) ٨٠٤(و) ٨٠٣(والشعب 
 حسن لغريه

١٠٥٢ - }                    سولُ اِهللا فَذلكحمداً رأنَّ مإالَّ اُهللا و أَنْ الَ إله هدش ثُم يف قَربِه أُتى املُؤمن إذا أُقعد
 عن الرباء) خ(}  قَوله يثبت اُهللا الذَين آمنوا ِبالقوِل الثابِت 

 )٣٦٦(وصحيح اجلامع ) ١٣٤٤( والصحيحة ١/٤١٥ وعاصم ٢/١٢٢خ 
١٠٥٣ - }                  ، طـنما بِمنها و ا ظَهرم الفواحش هجرتالزكاةَ ، و آتيتالصالةَ ، و إذا أَقمت

 عن ابن عمرو) حم(}  فَأنت مهاجر وإنْ مت ِباحلضرمِة 
 )٨٢٩( والتعجيل ٢/٢٠٣حم 

 حسن لغريه
 احلضر ، أى على فراشك:  احلضرمة 
 عن أم سلمة) ن(}  أُقيمِت الصالةُ فَطويف على بعريِك ِمن وراِء الناِس إذا   { - ١٠٥٤

 )١٢٥٩(والصحيحة ) ٣٦٧( وصحيح اجلامع ٥/٢٢٣ن 
 صحيح

إذا أُقيمِت الصالةُ فَكبـر ، ثُم اقْرأْ ما تيسر معك ِمن القرآِن ، ثُم اركـع حـىت                    { - ١٠٥٥
     فعار اكعاً ثُمر طمئنت        طمـئنـىت تح فعار اجداً ، ثُمس طمئنىت تح جداس عتدلَ قَائماً ، ثُمىت تح

 عن أيب هريرة) ٣حم ق (}  جالساً ، ثُم اسجد حىت تطمئن ساجداً ، ثُم افْعلْ ذَلك يف صالتك كُلِّها 
) ٣٠٣(وت  ) ٣٦٨(جلـامع    وصحيح ا  ٤/٣٩٠ و ٢/٤٣٧وحم  ) ٣٩٧(وم  ) ٧٥٧( وخ   ٣/٥٩ ون   ٣/١٠سنة  

 وغريهم) ١٨٩٠(واإلحسان ) ٥٩٠(وخزمية ) ٨٥٦( ود ٢/١٢٢وهق ) ١٠٦٠(وهـ 



 

 

١٦٢() 

}  إذا أُقيمِت الصالةُ فَليمِش أَحدكم على هينتِه فَليصلِّ ما أَدرك وليقِض ما سبق ِبِه                 { - ١٠٥٦
 عن أنس) طس(

 ٢/٣١امع 
 صحيح

 تأتوها وأنتم تسعونَ وأتوها وأنتم تمشونَ وعليكم السكينةُ         إذا أُقيمِت الصالةُ فَال     { - ١٠٥٧
 عن أيب هريرة) ٤حم ق (}  فَما أَدركتم فَصلّوا وما فَاتكم فَأتـموا 

 وعب  ٤٥٢ و ٢/٢٧٠وحم  ) ٧٧٥(وهـ  ) ٣٢٧( وت   ٤/٢٢٨ و ٢/٢٩٧وهق  ) ٥٧٢(ود  ) ٤٢٠( وم   ٢/٩خ  
 وصحيح اجلـامع   ٢/٢٨ وتلخيص   ١/٣٩٦ ومعاين   ٢/٣١٦وسنة  ) ١٧٧٢ و ١٥٠٥(وخزمية  ) ٣٤٠٤ و ٣١٠٢(
)٣٦٩( 

 عن أيب قتادة) حم ق د ن(}  إذا أُقيمِت الصالةُ فَال تقوموا حىت تروين   { - ١٠٥٨
 ٢١ و ٢/٢٠ وهـق    ١/٢٨٩ ومي   ٥/٣٠٤ وحم   ٢/٣١ون  ) ٥٩٢(و) ٥١٧(وت  ) ٥٣٩( ود   ١٥٦م املساجد   

 ومنحـة   ١/٤٩ والدواليب   ١٢٠ و ٢/١١٩ وفتح   ٩/١٨٩ ومتهيد   ٢/٣١٢ وسنة   ١/٢٤وطص  ) ١٥٢٦(وخزمية  
 )٣٧٠(وصحيح اجلامع ) ٦٤٦(

 عن أيب قتادة) حب(}  إذا أُقيمِت الصالةُ فَال تقوموا حىت تروين وعليكم السكينةُ   { - ١٠٥٩
 وغريهم) ٥٣٩(ود ) ٩٠٩( وبنحوه خ ٥/٣١٠وحم ) ٢٢٢٣ و٢٢٢٢ و١٧٥٥(اإلحسان 

 صحيح
لصالةُ فَال تسبقوا قَارئكم يف الركوِع والسـجوِد والقيـاِم ، ولـئن             إذا أُقيمِت ا    { - ١٠٦٠

يسبقكم قَارئكم تدركوا ما سبقتم ِبِه يف ذَلك إذا كَانَ هو يرفع رأسـه يف الركـوِع والسـجوِد           
 عن مسرة) طك(}  والقياِم قَبلكم فَتدركونَ قَارئكم ِبـِه 

 ٢/٧٨وامع ) ١٣٩٣(صحيحة 
 حسن لغريه

١٠٦١ - }   الةَ إالَّ اليت أُقيمتعن أيب هريرة) طس(}  إذا أُقيمِت الصالةُ فَال ص 
 ٨٥ - ٣/٨٤ والنيل ٢/٥ وجممع ٥/٦٥٩ وجامع األصول ١/٣٧٢ ومعاين ٢/٣٥٢حم 

 حسن
 عن أيب هريرة) ٤م (}  إذا أُقيمِت الصالةُ فَال صالةَ إالَّ املكتوبةُ   { - ١٠٦٢
 ٢/٤٨٢ وهق  ٢/٤٥٥ وحم   ٢/١١٧ون  ) ١١٥١(وهـ  ) ٤٢١(وت  ) ١٤٦٦( ود   ٦٤ و ٦٣ملسافرين  م صالة ا  

 وصـحيح   ٤١٠ و ١٩٦ و ٢/١٤٩ وفـتح    ١٣/٣٦وسنة  ) ١١٢٣(وخزمية  ) ٣٩٨٩(وعب  ) ٢٧٠٢ و ٧(وف  
 وغريهم) ٣٧١(اجلامع 

 ، وال تعجلـوا   إذا أُقيمِت الصالةُ وأحدكم صائم فَليبدأْ ِبالعشاْء قَبلَ صالِة املغربِ           { - ١٠٦٣
 شائكمع نعن أنس) حب(}  ع 



 

 

١٦٣() 

 وصـحيح   ٢/٤٣٢والفتح  ) ٢٠٦٨( واإلحسان   ٢/٤٠٢ومشكل  ) ٦٧٢( وشفع   ٢/٣٢ وتلخيص   ٢/٤٦جممع  
 )٣٧٢(اجلامع 

 صحيح
حم ت ن هـ    (مالك والشافعي   } إذا أُقيمِت الصالةُ وأراد الرجلُ اخلالَء فَليبدأْ ِباخلالءِ         {- ١٠٦٤

  اهللا بن أرقم عن عبد) حب ك هق
وف ) ٨٧٢( ومحيـدي    ٢/٣٢ وتلخيص   ٣/٣٥٩وسنة  ) ١٤٢( وت   ٢/٤٠٣ومشكل  ) ١٧٥٩ و ١٧٦١(عب  

 وهـق   ٣/٤٨٣وحـم   ) ٢٠٧١( واإلحسان   ٣/٣٣٥وك  ) ٣٧٣( وصحيح اجلامع    ١١١ - ٢/١١٠ون  ) ٥٣(
 )١٦٥٢ و٩٣٢(وخزمية ) ٦١٦( وهـ ٣/٧٢

 صحيح
ـ    (}  ابدءوا ِبالعشاِء   إذا أُقيمِت الصالةُ وحضر العشاُء فَ       { - ١٠٦٥ ق (عن أنس   ) حم ق ت ن ه

 عن ابن عباس) حب(عن سلمة بن األكوع ) حم(عن عائشة ) خ هـ(عن ابن عمر ) هـ
 وت  ٦٤وم املساجد   ) ٣٧٤( وصحيح اجلامع    ٢/٤٠٢ ومشكل   ٨/٤٥٥ وكثري   ٩٠ و ٢/٨٤ وطص   ٧/١٠٧خ  

وسـنة  ) ١٦٥١(و) ٩٣٤(وخزميـة   ) ١٦٧( وعـب    ١/٢٩٣ ومي   ٢٢١ و ٣/١١٠ وحم   ٣/١١١ون  ) ٣٥٣(
  وغريهم٢/٢٣٢وتلخيص ) ٣٦٤( وشفع ١٤٧ و٨/١٠١ وخط ٣/٣٥٥

 متواتر
عن أيب  ) حم(}  إذا اكْتحلَ أَحدكم فَليكتحلْ ِوتراً ، وإذا استجمر فَليستجمر ِوتراً             { - ١٠٦٦

 هريرة
 )٣٧٥(وصحيح اجلامع ) ١٢٦٠( والصحيحة ١٧/٣٣٨ وطب ٥/٩٦ وجممع ٤/١٥٦ و٣٥٦ و٢/٣٥١حم 

 صحيح لغريه
١٠٦٧ - }   بلكماستبقُوا نِبالنبِل و فَارموهم عن أسيد) خ د(}  إذا أَكْثبوكم 

 وك  ٩/١٥٥ وهق   ٣/٤٩٨ وحم   ١٤/٣٨١ وش   ٣/٧٠ونبوة  ) ٢٦٦٤ و ٢٦٦٣( ود   ١٠٠ و ٥/٩٩ و ٤/٤٦خ  
 وغريهم) ٣٧٦( وصحيح اجلامع ٣/٤٥ وبغوي ١١/٦١ وسنة ٣/٢١ و٢/٩٦

عن مالك  ) د هق (}  ارموهم ِبالنبِل وال تسلُّوا السيوف حىت يغشوكم        إذا أَكْثبوكم فَ    { - ١٠٦٨
 بن محزة ابن أيب أسيد الساعدي عن أبيه عن جده

 ١٤/٣٨١ وش ٣/٧٠ونبوة ) ٢٦٦٤(د 
 صحيح

 عن محزة بن أسيد عن أبيه) خ(}  إذا أَكثبوكم فَعليكم ِبالنبِل   { - ١٠٦٩
 ١٠٠ و٥/٩٩ و٤/٤٦خ 

 عن ابن عمر ) م(}  أَكفر الرجلُ أَخاه فَقد باَء ِبها أَحدمها إذا   { - ١٠٧٠
 )٣٧٧( وصحيح اجلامع ١/٣٩وهق ) ٦٩٨( ومحيدي ١١١م اإلميان 



 

 

١٦٤() 

إذا أَكلَ أَحدكم الطعام فَليمص أَصابعه ، فَإنه الَ يدري يف أَي طَعامِه يكونُ الربكةُ                 { - ١٠٧١
 عن جابر) هب(}  

 )٥٨٥٢ و٥٨٥١(الشعب 
 صحيح

إذا أَكلَ أحدكم طَعاماً فَسقطت لُقمته فَليِمطْ ما رابه ِمنها ثُم ِليطعمها وال يـدعها                 { - ١٠٧٢
 عن جابر) ت(}  ِللشيطــاِن

 ٣/٣٩٤وحم ) ٣٧٨(وصحيح اجلامع ) ١٨٠٢(ت 
 صحيح

١٠٧٣ - }           لكنأَعال الصحفِة و أكلْ ِمنطَعاماً فَال ي أَسفلها فَـإنَّ      إذا أَكلَ أَحدكم ِليأكلْ ِمن 
 عن ابن عباس) د ت ن هـ(}  الربكةَ ترتلُ ِمن أَعالها 

 )٥٢٤٥(واإلحسان ) ٦٧٦٢(ون ) ٣٢٧٧(وهـ ) ١٨٠٥( وت ٣/١٣٠والترغيب ) ٣٧٧٢(د 
 صحيح

حـم ق د    ( } إذا أَكلَ أَحدكم طَعاماً فَال يمسح يده ِباِملنديِل حىت يلعقها أَو يلِعقها               { - ١٠٧٤
 )فإنه ال يدري يف أي طعامه تكون الربكة: (عن جابر بزيادة ) حم م ن هـ(عن ابن عباس ) هـ

وجممـع  ) ٣٢٦٩( وهــ    ٧/١٢٣ و ٥/٢٢ واإلحتاف   ٣/٣٠١ و ٣٤٦ و ١/٢٢١ وحم   ١٣٠ و ١٢٩م األشربة   
 ٥٢ ود األطعمة    ٧/١٠٦وخ  ) ٣٩٠(والصحيحة  ) ٣٧٩( وصحيح اجلامع    ٣/٣١٧ وحلية   ١/٤٢٣ وتخ   ٥/٢٧

 )٤٩٠( ومحيدي ١١/٣١٥وسنة ) ١٩٥٥٥( وعب ٢/٩٥ ومي ٣/٣٤٦ و١/٢٢١وحم 
والـدارمي وأبـو    ) حم(}  إذا أَكلَ أَحدكم فَال يمسح يده حىت يلعق أَصابعه الثالثَ             { - ١٠٧٥

 عن أنس) حب(عوانة 
) ٢٠٣٣( وم ٢/٩٧ ومـي  ٦/٣٨٦ و٣/٤٥٤وبنحوه حم   ) ٢٨٧٣(وسنة  ) ٣٤٧٥(واجلعد  ) ٥٢٥٢(اإلحسان  

 بلفظ قريب
 صحيح

إذا أَكلَ أَحدكم طَعاماً فَليذكِر اسم اِهللا ، فَإنْ نسى أَنْ يذكر اسم اِهللا يف أَولِه فَليقلْ                { - ١٠٧٦
 عن عائشة) د ت ك(}  ِبسِم اِهللا على أولِه وآخرِه : 

 ٥/٢١٧اف  واإلحت) ٣٢٦٤(وهـ  ) ١٨٥٨( وت   ٣/١٢٤والترغيب  ) ١٣٤١( وحب   ٤/١٠٨ وك   ٦/١٤٣حم  
 ٧/٢٧٦وهق ) ٣٧٦٧(ود ) ٣٨٠(وصحيح اجلامع 

 صحيح
اللهم بارك لَنا ِفيِه وأبدلنا خرياً ِمنه ، وإذا شـرب           : إذا أَكلَ أَحدكم طَعاماً فَليقلْ        { - ١٠٧٧

}   والشراِب إالَّ اللنب     لَبناً فَليقِل اللهم بارك لَنا ِفيِه وزدنا ِمنه ، فَإنه لَيس شيٌء يجزيُء ِمن الطعامِ              
 عن ابن عباس) حم د ت هـ هب(



 

 

١٦٥() 

 ٥٩٥٧(والشعب  ) ٤٦٨( وسين   ١/٢٢٥وحم  ) ٣٣٢٢(وهـ  ) ٤٨٢( ومحيدي   ٥/٢٢٦واإلحتاف  ) ٣٧٣٠(د  
 )٢٨٧ و٢٨٦(ون عمل ) ٣٤٥٥(وت ) ٣٨١(وصحيح اجلامع ) ٦٠٤١و

 حسن
١٠٧٨ - }          فَإنه أَصابعه طَعاماً فَليلعق كونُ الربكـةُ         إذا أَكلَ أَحدكمطَعامِه ت دري يف أَىالَ ي {

 عن أنس ) طس(عن زيد بن ثابت ) طب(عن أيب هريرة ) حم م ت(
 وم األشـربة    ٣/١٤٨ وترغيـب    ٧/١٢٣ واإلحتاف   ٨/٤٨٣ وخط   ٥/٢٨ وجممع   ١/١٦٥ وطص   ٢/٣٤١حم  
 ٥/١٧٠وطب ) ٣٨٢( وصحيح اجلامع ٢/٩٥ومي ) ١٨٠١( وت ١٣٧

١٠٧٩ - }    أكلُ            إذا أَكلَ أَحدكمِبيمينِه ، فَإنَّ الشيطانَ ي فَليشرب ربإذا شفَليأكلْ ِبيمينِه ، و 
 عن أيب هريرة) ن(عن ابن عمر ) حم م د(}  ِبشمالِه ويشرب ِبشمالِه 

 ومي  ٣٤٩ و ٣٢٥ و ٣٣ و ٢/٨وحم  ) ٣٧٧٥( ود   ١٠٥ وم األشربة    ٧/٢٧٧ وهق   ٢/٩٢٣ وموطأ   ٨/١٠٤ش  
 )٣٨٣(وصحيح اجلامع ) ٦٣٥(يدي  ومح١١/٢٨٤وسنة ) ١٩٥٤١( وعب ٢/٩٧

إذا أَكلَ أَحدكم فَليأكلْ ِبيمينِه وليشرب ِبيمينِه وليأخذْ ِبيمينِه وليعِط ِبيمينِه ، فَـإنَّ          { - ١٠٨٠
احلسـن بـن سـفيان يف       (}  الشيطانَ يأكلُ ِبشمالِه ويشرب ِبشمالِه ويأخذُ ِبشمالِه ويعطي ِبشمالِه          

 عن أيب هريرة) مسنده
 ٢/١٠٦وبنحوه حم ) ٣٨٤(وصحيح اجلامع ) ١٢٣٦(صحيحة ال

 صحيح
إذا أَكلَ أَحدكم فَال يأكلْ ِبشمالِه ، وإذا شرب فَال يشرب ِبشمالِه ، وإذا أَخذَ فَال                  { - ١٠٨١

 عن أيب قتادة) حب(}  يأخذْ ِبشمالِه ، وإذا أَعطى فَال يعِط ِبشمالِه 
 )٣٢٦٦(وبنحوه هـ ) ٥٢٢٨(إلحسان  وا٥/٢٦ وجممع ٤/٢٨٣ و٥/٣١١حم 

 صحيح
عن ابن  ) حم م (}  إذا أَكلَ أَحدكم مع أَصحابِه رطباً أَو تمراً فَقرنَ فَليقلْ إني قَارنٌ               { - ١٠٨٢

 عمر
 ٨/١١٨ وش ٢/٧وحم ) ٣٨٣٤(املختصر حنوه ود ) ١٣١٩(م 

}   هو ِرزق ساقه اُهللا وال قَضـاَء عليـِه           إذا أَكلَ الصائم ناسياً أَو شرب ناسياً فَإمنا         { - ١٠٨٣
 وصححه عن أيب هريرة) قط(

  وبنحوه يف الصحيحني٤/٢٧٠ واإلحتاف ٢/١٩٥ وتلخيص ٢/١٧٨قط 
 صحيح

ابن املبارك يف الزهد وعبد الرزاق يف املصنف        }  إذا أُكلَ ِعند الصائِم صلَّت عليِه املالئكةُ          { - ١٠٨٤
 عن أم عمارة

 )٧٩١٠( وعب ٨/٣٠٦ وسعد ٦/٤٣٩حم 
 صحيح



 

 

١٦٦() 

 عن عائشة وعن ابن عمر) ف(}  إذا التقى اِخلتاناِن فَقد وجب الغسلُ   { - ١٠٨٥
 ٤/١٦٣٥ وعدي   ١/١٣٤ وتلخيص   ١/١٦٣ وهق   ٦/٢٣٩ وحم   ٢/٣٨٣ واإلحتاف   ٦/١٨٢ وتخ   ١/٨٤نصب  

 )١٢٦١(والصحيحة ) ١٥٩(وف ) ٩٩( وشفع ٢/٥وسنة ) ٣٨٥(وصحيح اجلامع 
 صحيح

ـ  (}  إذا الْتقى اِخلتاناِن وتوارِت احلَشفةُ فَقد وجب الغسلُ           { - ١٠٨٦ عن عمرو بـن    ) حم ش ه
 شعيب عن أبيه

 عن جده
 ١/٨٩ وش ٢/١٧٨وحم ) ٦١١(هـ 

 صحيح
) طـس (}  إذا الْتقى اِخلتاناِن وغابِت احلَشفةُ فَقد وجب الغسلُ ، أَنزلَ أَو لَم يرتلْ                { - ١٠٨٧
 مروعن ابن ع

 )١٢٦١(والصحيحة ) ٣٨٦( وصحيح اجلامع ١٠/٨٤ ونصب ١/٨٩ وش ٢/١٧٨وحم ) ٦١١(هـ 
 صحيح

إذا الْتقى اخلَالئق يوم القيامِة ، فَأُدخلَ أَهلُ اجلنِة اجلنةَ ، وأهلُ الناِر النار ، نـادى                   { - ١٠٨٨
 عن أنس) طس(}  اِهللا مناٍد يا أَهلَ اجلُمِع تتاركوا املظاملَ عنكم وثوابكم على 

 ٨/٤١واإلحتاف ) ٤٦٥٧( واملطالب ١٠/٣٥٦امع 
 حسن لغريه

إذا الْتقى الرجالِن املُسلماِن فَسلم أَحدمها على صـاحبِه ، فَـإنَّ أَحبهمـا إىل اِهللا                  { - ١٠٨٩
ِمنـهما ِتسـعونَ ،     أَحسنهما ِبشراً ِبصاحبِه ، فَإذا تصافحا نزلت عليِهما ِمائةُ رمحـٍة ِللبـاديِء              

 عن عمر) بز(}  وللمصافِح عشرةٌ 
 ) ٨٠٥٢(و) ٨٩٦٢( والشعب ٦٨٢ وجرجان ١/١٥٢ والدواليب ٣/٤٣٣ وترغيب ٨/٢٧امع 

 حسن لغريه
إذا الْتقى املُسلماِن ِبسيفيهما فَقتلَ أَحدمها صاحبه فَالقاتلُ واملقتولُ يف الناِر ، ِقيـلَ                { - ١٠٩٠

  ارسولَ اِهللا هالُ املقتوِل ، قَالَ        ياحبِه       : ذا القاتلُ فَما بلى قَتِل صريصاً عكَانَ ح حم ق د ن   (}  إنه (
 عن أيب موسى) هـ(عن أيب بكرة 

 وحليـة   ١/٨٥ وفتح   ١٠/٢٢١ وسنة   ٨/١٩٠وهق  ) ٣٩٦٤( وهـ   ٧/١٢٥ ون   ١٥ وم الفنت    ٩/٥ و ١/١٥خ
 )٣٨٧(امع  وصحيح اجل٧/٢٩٦ و١٠/٩ واإلحتاف ٣/٥٠٣ وتخ ٦/٢٦٢ و٣/٣٠٣

إذا الْتقى املُسلماِن ومحلَ أَحدمها على أَخيِه السالح فَهما على جرِف جهنم ، فَإذا                { - ١٠٩١
 عن أيب بكرة) حم م هـ(}  قَتلَ أَحدهما صاحبه دخالها جميعا 

 وصـحيح   ١٥/١٠٦ وش   ٢٣/٣٣ وفـتح    ١٠/٩ و ٧/٢٩٦واإلحتاف  ) ٣٩٦٥(و) ٣٩٦٤( وهـ   ١٥م الفنت   
 ٥/٤١ و٤/٤١٨وحم ) ٣٨٨ (اجلامع



 

 

١٦٧() 

 عن الرباء) د(}  إذا الْتقى املُسلماِن فَتصافحا ومحدا اَهللا واستغفرا غُفر لَهما   { - ١٠٩٢
 ٣/٤٢٣ والترغيـب    ٥/١٨٣٥ و ٣/١٢٢٣ وعـدي    ١/١٥٤والدواليب  ) ١٨٩( وسين   ٧/٩٩وهق  ) ٥٢١١(د  

 ٦/٦١٨وجامع األصول ) ٨٩٥٦( والشعب ١٠/١٤٧ ومتهيد ٦/٢٨٠واإلحتاف 
 حسن لغريه

إذا الْتقى املُسلماِن فَسلم أَحدهما على صاحبِه ، كَانَ أَحبـهما إىل اِهللا أَحسـنهما                 { - ١٠٩٣
}  ِبشراً ِبصاحبِه فَإذا تصافحا أَنزلَ اُهللا عليِهما ِمائةَ رمحٍة ، ِللباديِء ِتسعونَ ، وللمصافِح عشـرةٌ                 

 عن عمر) احلكيم وأبو الشيخ(
) ١٩١( وسـين    ٤٣٣ - ٣/٤٣٢ وترغيـب    ١/٤٢٧ وكـر    ٨/٣٧ وامع   ١٠/١٤٧ومتهيد  ٦/٢٨٠اإلحتاف  
 )٦٨٢(وجرجان ) ٤٤٣(واملكارم ) ٨٩٦١(والشعب 

 حسن لغريه
) حم هـ ك هق   (}  إذا ألْقى اُهللا يف قَلِب امريٍء ِخطبةَ اْمرأٍة فَال بأس أَنْ ينظر إليها                { - ١٠٩٤

 عن حممـد بـن مسلمـة
 وك  ٧/٨٥وهـق   ) ١٨٦٤( وهـ   ٣/١٤ ومعاين   ٤/٣٥٧ وش   ٢٢٦ و ١٩/٢٢٥ وطب   ٣/٤٩٣ و ٤/٢٢٥حم  

ومنحـة  ) ٣٨٩(وصحيح اجلامع   ) ٩٨(وصحيحة  ) ١٢٣٥( وحب   ٤/٢٤١ونصب  ) ١٠٣٣٨( وعب   ٣/٣٤٣
)١٥٥١( 

 صحيح
إذا املُسلماِن حملَ أَحدهما على أَخيِه السالح فَهما يف جوِف جهنم ، فَـإذا قَتـلَ                  { - ١٠٩٥

ميعاً أَحدهخالها جد احبهعن أيب بكرة) حم م(}  ما ص 
 ٥/٤١ وحم ١٥/١٠٦وش ) ٣٩٦٥( وهـ ١٦م الفنت 

إذا أَم أَحدكم الناس فَليخفِّف فَإنَّ ِفيهم الصغري والكبري والضعيف واملـريض وذا               { - ١٠٩٦
 عن أيب هريرة) حم ق ت(}  احلاجِة ، وإذا صلى ِلنفسِه فَليطولْ ما شاَء  

 وصـحيح اجلـامع     ٢/٢٧١ وحم   ٢/٢٨وتلخيص  ) ٣٧١٢( وعب   ٣/١١٧وهق  ) ٢٣٦( وت   ١٨٣م الصالة   
 )٧٠٣(وخ ) ٣٩١(

١٠٩٧ - }                  ينهدِخلْ عال يم ، واخ فَإنْ فَعلَ فَقد همونعاٍء دِبد ختصفَال ي الرجلُ القوم إذا أَم
 عن أيب أمامة) هق(}  فَعلَ فَقد خام يف بيِت قَوٍم ِبغِري إذِم فَإنْ 

 ٣/١٢٩هق 
 حسن

١٠٩٨ - }   قامهمم ِمن كاٍن أَرفعيف م قُمفَال ي الرجلُ القوم عن حذيفة) د هق(}  إذا أَم 
 )٣٩٢( وصحيح اجلامع ٣/١٠٩وهق ) ٥٩٨(د 

 صحيح



 

 

١٦٨() 

١٠٩٩ - }         انو ها فَليغسلْ ذَكرهمسملْ يو صلِّ     إذا أَمذى أَحدكمليلْيتوضأْ و عب طب (}  ثييِه ثُم (
 عن املقداد ابن األسود

وحم ) ٦٠٠( وعب   ١/٢٩٢ واملعرفة للبيهقي    ١/٢١٤ون) ٢٢(وخزمية  ) ٣٠٣(وم  ) ١١٠٦ و ١١٠١(اإلحسان  
 )٣٩٠( وصحيح اجلامع ١/٩٠ وش ١/١١٥وهق ) ٥(وابن اجلارود ) ٥٠٥( وهـ ١/٩٧ون ) ٢٠٧( ود ٦/٥

 صحيح
) عد هـق  (}  مسك الرجلُ وقتله اآلخر يقتلُ الذي قَتلَ ويحبس الذي أَمسك           إذا أَ   { - ١١٠٠

 عن ابن عمر
 ٧/٢٣ والنيل ٣/١٤٠قط 

 حسن
إمساعيل ابن أمية من الثقات ، فال يعد رفعه مرة وإرسـاله            : وصوب إرساله قط وهق وصححه ابن القطان وقال         
  هامش٨/٥٠ند املذاكرة ، فإذا أراد التحميل أسند ا هـ هق أخرى اضطراباً إذ جيوز للحافظ ان يرسل احلديث ع

إذا أَممت الناس فَاقرأْ ِبالشمِس وضحاها ، وسبِح اسم ربك اَألعلـى ، والليــِل                { - ١١٠١
 عن جابر) م(}  إذا يغشــى

 )٣٩٣( وصحيح اجلامع ٢/٣٩٣ وهق ٦٩ ون اإلفتتاح ب ١٧٩م الصالة 
١١٠٢ - }  الصالةَ إذا أَممت ِبهم عن عثمان بن أيب العاصي) م د(}   قَوماً فَأخف 
ونبـوة  ) ٦٢٧( ومنحة   ٥/١٠٠ وحلية   ٢/٢٦ ونصب   ٣/١١٦ وهق   ٤/٢٢وحم  ) ٩٨٨( وهـ   ١٨٧م الصالة   

 )٥٣١(ود ) ٣٩٤( وصحيح اجلامع ٥/٣٠٦
}  ملالئكِة غُفر له ما تقدم ِمن ذَنبِه        إذا أَمن اإلمام أَمنوا ، فَإنه من وافق تأمينه تأمني ا            { - ١١٠٣

 عن أيب هريرة) ٤مالك حم ق (
 ٧٥٠( وخزمية  ٥٧ و ٢/٥٥وهق  ) ٨٥٢( وهـ   ٢/١٤٤ون  ) ٢٥٠(وت  ) ٩٣٦( ود   ٧٢ وم الصالة    ١/١٩٨خ  
 وف  ٢/٢٦٢ وفتح   ١١/٣٢٧ وخط   ١/٣٦٨ ونصب   ٣/٦٠ وسنة   ١٤/٢٤٤ وش   ٦١ و ٧/٨ومتهيد  ) ١٥٨٣و
 )٣٩٥(حيح اجلامع وص) ٨٧(وموطأ ) ٢١٢ و٣٧(

١١٠٤ - }                 لَه املالئكِة غُفر أمنيت هأمينت افقو فَمن ، نؤمنوا فَإنَّ املالئكةَ تالقاريُء فَأم نإذا أَم
 عن أيب هريرة) ن هـ(}  ما تقدم ِمن ذَنبِه 

 وترغيب  ٣/٦١وسنة  ) ٥٦٩( وخزمية   ٢/٥٥ وهق   ٢/٢٣٨ وحم   ٢/١٤٤ ون   ٨/١٠٦وخ  ) ٨٥٢ و ٨٥١(هـ  
 )٣٩٦( وصحيح اجلامع ١٤/٢٤٤ وش ١/٣٢٨

 عن علي) هـ(}  إذا أنا مت فَاغِْسلُوين ِبسبِع ِقرٍب ِمن ِبئِر غَرٍس   { - م ١١٠٤
 ٢/٧٦٢ وعدي ١٠/٢٨٨ و٤/٤٢٧واإلحتاف ) ١٤٦٨(هـ 

 حسن
 . فاستحق الترك وأعله يف الزوائد بعباد بن يعقوب ونقل عن ابن حبان أنه روى املناكري عن املشاهري



 

 

١٦٩() 

يستحق الترك : صدوق رافضي حديثه يف خ مقرون ، وبالغ ابن حبان فقال ) ٣١٥٣(قال عنه يف التقريب    :  أقول
شيعي جلد روى عنه خ مقروناً وت وف وابن خزمية وابن صاعد وخلق وثقه أبو               ) ٢٦٠٦(ا هـ ، ويف الكاشف      

 ويرد من حديثه ما دعا فيه إىل بدعته ولـيس           دوقص فالرجل إذن    ١١٠ - ٥/١٠٩حامت ا هـ وراجع التهذيب      
 .هذا منها وأعل كذلك باحلسني ابن زيد بن علي بن احلسني 

يعرف وينكر : قال أبو حامت  ) ١٠٩٦: (ويف الكاشف   ) ١٣٢١(صدوق رمبا أخطأ    : قال عنه يف التقريب      :  أقول
أرجو أنه ال بأس به إال أين       : ابن عدي    ، وقال    ٢/٣٣٩ والتهذيب   ١/٥٣٥ومشاه ابن عدي ا هـ وراجع امليزان        
 كما يف التقريب ولذا فقد جود إسـناده        صدوق رمبا أخطأ   فالرجل   ٢/٣٥١وجدت يف بعض حديثه النكرة ا هـ        

تقليداً للزوائـد   ) ١٢٣٧( وضعفه األلباين يف ضعيفته      ٥/٢٧٠الزبيدي يف اإلحتاف وسكت عليه احلافظ يف الفتح         
 دوماً ، وحاول اإلنتقاص من احلافظ يف الفتح ألنه سكت عليهوهو يقدم اجلرح على التعديل 

ِ اَهللا ثُم اقْرأْ ما تيسر عليك ِمن القرآنٍِ ، ثُم إذا أنت              إذا أَنت قُمت يف صالتك فَكبر       { - ١١٠٥
   فعتإذا ر ثُم ، ضٍو ِمنككُلُّ ع طمئنىت يح كبتيكلى رع ديكي فَأثبت كعتىت رفَاعتدلْ ح أسكر 

                   ذَلك فعتإذا ر ثُم ، ضٍو ِمنكعتدلَ كُلُّ عىت يح فَاطمئن جدتإذا س ثُم ، ضٍو ِمنككُلُّ ع رجعي
 فَاثبت حىت يرفع كُلُّ عظٍم 

ليسرى ، ثُـم  إىل موضعِه ، ثُم ِمثلَ ذَلك ، فَإذا جلست يف وسِط الصالِة فَاطمئن وافترش فَخذك ا    
 التكص فرغَ ِمنىت تح فَمثلَ ذَلك إذا قُمت ثُم ، دشهعن رفاعة بن رافع) طب(}  ت 

 ١/٢٣٢ ومعاين ٢/٢٧٢ والنيل ١/٣٦٧ ونصب ٥/٣١ وطب ٢/١٤٣وهق ) ٨٦٠( د 
 حسن

}  هادكم الرباطُ   إذا انتاطَ غَزوكم ، وكثرِت العزائم ، واستحلِت الغنائم ، فَخري جِ             { - ١١٠٦
 عن عتبة بن املنذر ) خط(وابن منده ) طب(

 وفيه لني وبنحـوه عنـد ش   ٥/٢٩٠ وامع ١٢/١٣٥ وخط   ٢/٢٤٧وترغيب  ) ١٦٢٥( وحب ١٧/١٣٦طب  
 وسنده صحيح وحكمه حكم املرفوع) ١٩٢١( موقوفاً على أيب أمامة وجبري ابن نفري الضعيفة ٤/٥٨٤

 فاحلديث صحيح لغريه
  ، تباطأبعد: انتاط 

إذا أَنت بايعت فَقلْ الَ ِخالبةَ ، ثُم أَنت يف كُلِّ ِسلعٍة ابتعتها ِباخلياِر ثَالثَ لَيـاٍل ،                    { - ١١٠٧
عن حممد بن حيىي بن حبـان       ) هـ هق (}  فَإنْ رضيت فَأمسك ، وإنْ سخطت فَارددها على صاحبها          

 مرسال
 )٦٠٧٧ و٦٠٧٦( وبنحوه عند ن ٧/٢٥٢ ون ٤/٧ ونصب ٥/٢٧٣وهق ) ٢٣٥٥(هـ 

 صحيح لغريه
 يعين ابن عبد اهللا     -عن أيب العالء    ) حم(}   يعين املُعوذتِني    -إذا أَنت صليت فَاقرأْ ِبهما        { - ١١٠٨

 بن الشخري
 ٥/٢٤حم 
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 صحيح
 عن أيب هريرة) ٤حم (}  إذا انتصف شعبانُ فَال تصوموا حىت يكونَ رمضانُ   { - ١١٠٩

 ٤/٢٦٠ والنيـل    ٤/١٦١٧ و ٢/٤٧٦ وعـدي    ٢/١٠٤ وشـج    ٤/٢٥٦ واإلحتاف   ٤/٢٠٩وهق  ) ٢٣٣٧(د  
وصـحيح اجلـامع    ) ١٦٥١(وهـ  ) ٧٣٨( وت   ٣/٢١ وش   ٢/١٧ومي  ) ٧٣٢٥(وعب  ) ٣٥٨٩(واإلحسان  

)٣٩٧( 
 صحيح

ذا بقى ومعىن هذا احلديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا ، فإ      : واستنكره اإلمام أمحد ، قال الترمذي       
فمـا ذكـره    . من شعبان شيء أخذ يف الصوم حلال شهر رمضان ا هـ وصح جواز الصوم بعد انتصاف شعبان                  

 الترمذي عن بعض
 أهل العلم من اجلمع بينهما حسن ، ومحله قوم على من ليست له عادة بذلك ، ومحل األمر على من له عادة وهذا   

  ٣/٢٦١هو الظاهر النيل 
 أَحدكم فَليبدأْ ِباليمىن ، وإذا خلع فَليبدأْ ِباليسرى ، ِلتكونَ اليمىن أَوهلما             إذا انتعلَ   { - ١١١٠

 رتعآخرمها تنعلُ وعن أيب هريرة) حم م د ت هـ(}  ت 
 ٢٨٣ و ٢٦٥ و ٢٤٥ و ٢/٢٣٣وحـم   ) ٣٦١٦(وهـ  ) ١٧٧٩(وت  ) ٤١٣٩( ود   ٦٧ وم اللباس    ٧/١٩٩خ  
وصحيح اجلـامع   ) ٩١٦( واملوطأ   ٦/١٣٢ وحلية   ١٢/٧٥وسنة  ) ٢٠٢١٥( وعب   ٢/٤٣٢ وهق   ٤٧٧ و ٣٤٠و
 وغريهم) ٣٩٨(

إذا انتهى أَحدكم إىل الِس فَإنْ وسع لَه فَلـيجلس ، وإالَّ فَلينظـر إىل أَوسـِع                   { - ١١١١
 عن شيبة بن عثمان) البغوي طب هب(}  مكــاٍن يراه فَليجلس ِفيِه 

والصحيحة ) ٣٩٩(وصحيح اجلامع   ) ٨٢٤٣( والشعب   ٨/٥٩ وجممع   ٦/٣٤٩ وكر   ٧/٣٦٠ وطب   ٢/٤٣٩حم  
)١٣٢١( 

 حسن
١١١٢ - }                   إذا قَام ثُم ، فَليجلس جلسأَنْ ي دا لَهفَإنْ ب ، سلّملِس فَليإىل ا تهى أَحدكمإذا ان

 عن أيب هريرة) حم د ت حب ك(}  فَليسلّم فَليسِت اُألوىل ِبأحق ِمن اآلخرِة 
 ٣/٤٢٨ وترغيـب    ١٤/٦٠وخط  ) ١٨٣( وصحيحة   ٢/١٣٩ ومشكل   ٦/٩٦وكثري  ) ٥٢٠٨( ود   ٢/٢٣٠حم  
 ) ١١٦٢(ومحيدي ) ٤٩٦ و٤٩٥ و٤٩٤(واإلحسان ) ٤٠٠( وصحيح اجلامع ١٢/٢٩٣وسنة ) ٢٧٠٦(وت 

 صحيح
١١١٣ - }    لى أَعماِهلمعثوا عب ثُم كَانَ ِفيهم نم العذاب ذاباً أَصابحم (  }إذا أَنزلَ اُهللا ِبقوٍم ع

 عن ابن عمر) خ
 )٤٠١( وصحيح اجلامع ٦/٨٨ وخط ١٣/٦٠ وفتح ٧/٢٦٨ وجممع ١٣٦ و٢/١١٠ وحم ٩/٧١خ 

عن أنس أن أم سليم سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            ) ن(}  إذا أَنزلِت املاَء فَلتغتسلْ       { - ١١١٤
 عن املرأة حتتلم قال فذكره
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 )١١٦٤( واإلحسان ١/١١٢ن 
 صحيح

اللهم أَجرين ِمن الناِر سبع مراٍت فَإنـك إذا         : إذا انصرفت ِمن صالِة املغرِب فَقلْ         { - ١١١٥
                   تإنْ م فَإنك فَقلْ كَذلك الصبح لّيتإذا صِمنها ، و ِجوار لَك كُتب يف لَيلتك تم ثُم ذَلك قُلت

  بن مسلم بن احلارث التميمي عن أبيهعن احلارث) د(}  ِمن يومك كُتب لَك ِجوار ِمنها 
 ٣/٤٦٠وكر ) ١٣٦( وسين ٤٣٤ و١٩/٤٣٣وطب ) ٥٠٧٩(د 

 حسن
 عن جابر بن مسرة) طب(}  إذا أَنعم اُهللا على عبٍد ِنعمةً فَليبدأْ ِبنفسِه وأهِل بيتِه   { - ١١١٦

 ١٠/٣٨ وخط ٢/٢١٧طب 
 حسن

١١١٧ - }  لى العبِد ِنعمةً ياُهللا ع ليِه إذا أَنعمرى عأَنْ ت عن أيب األحوص عن أبيه) طص(}  حب 
 ٣/٢٥٤ ومتهيد ٤/١٨٠اإلحتاف 

 حسن
عن ابن  ) حم ق ن  (}  إذا أَنفق الرجلُ على أَهلِه نفقةً وهو يحتسبها كَانت لَه صدقةً                { - ١١١٨

 مسعود
ـ ٥/٣١٤واإلحتاف ) ٧٢٩( والصحيحة  ١٧/١٩٦ وطب   ٥/٦٩ ون   ٧/٨٠ و ١/٢١خ وفـتح  ) ١٦٣٨(ة  ومنح
 ٥/٦٩ون ) ١٩٦٥(وت ) ١٠٠٢(وم ) ٤٠٢( وصحيح اجلامع ٣/٦٣ وترغيب ١/١٣٦

 يريد ا األجر من اهللا تعاىل: حيتسبها 
عـن أيب   ) ق د (}  إذا أنفقِت املرأةُ ِمن بيِت زوجها عن غَِري أَمرِه فَلها ِنصف أَجرِه               { - ١١١٩

 هريرة
 ٢/٥٩وسنـــة  ) ٧٢٧٥( وعـب  ٦/٤٤وحـم  ) ١٦٨٥( ود )٢٢٩٤( وهــ    ٨١ وم الزكاة    ٢/١٣٩خ  

 ) ٧٢٠(وصحيحة 
 )٤٠٣( وصحيح اجلامع ٦/٥٨٢وش ) ٢٧٦(ومحيدي ) ٧٣١(و

إذا أَنفقِت املرأةُ ِمن بيِت زوجها غري مفسدٍة كَانَ لَها أَجرها ِبما أَنفقت ولزوِجهـا               { - ١١٢٠
 أَجره ِبمــا 

 عن عائشة) ٤ق (}   ينقص بعضهم ِمن أَجِر بعٍض شيئاً كَسب ، وللخازِن ِمثلُ ذَلك الَ
 ٥/٤٠٥ واإلحتاف   ٢/٥٩ وترغيب   ٤/١٩٢ وهق   ٢٧٨ و ٦/٤٤ وحم   ٨٠ وم الزكاة    ٣/٧٣ و ١٤٢ و ٢/١٣٩خ  

 )٢٢٩٤( وهـ ٥/٦٥ون ) ٦٧٢ و٦٧١(وت ) ١٦٨٥(ود ) ٧٣٠(والصحيحة ) ٤٠٤(وصحيح اجلامع 
يا ِعباد اِهللا احبسوا على دابيت ، فَـإنَّ ِهللا         : أرٍض فَالٍة فَليناِد    إذا انفلتت دابةُ أَحدكم بِ      { ١١٢١

 ليكمع يحبسهاضراً سعن ابن مسعود) طب(وابن السين ) ع(}  يف األرِض ح 
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معروف بن حسان السـمرقندي  : ويف سنده ) ٥٠٢(وسين  ) ٣٣٧٥( ومطالب   ١٠/١٣٢ وجممع   ١٠/٢٦٧طب  
وأعل باإلنقطاع بني عبد اهللا بن      .  وليس هذا منه     ٦/٣٢٥عن عمر بن ذر ابن عدي       وقد استنكر حديثه    . جمهول  

بريدة وابن مسعود وهذا غري صحيح ، فبعد الرجوع لترمجته يف التهذيب مل يذكر أحد منهم أنه مل يسمع من ابن                     
شيء مينع مساعـه    مسعود علما أنه ولد لثالث خلون من خالفة عمر بالكوفة وابن مسعود ذهب إىل الكوفة ، فال                  

 وله طريق آخر عن ابن اسحاق عن أبان بن صاحل مرسال وإسناده صـحيح               ١٥٨ - ٥/١٥٧منه راجع التهذيب    
 - ١/٩٤ هـ راجع التهذيب     ٦٠وزعم األلباين أنه معضل علماً أن أبان روى عن أنس ومسع منه حيث ولد سنة                

ن اسحاق وتدليسه ، وقد بينا بطالن هذه التهمـة          بعلة أخرى وهي عنعنة اب    ) ٦٥٥( وأعله األلباين يف ضعيفته      ٩٥
 وأنه ليس مدلساً) ٥٢٩(على ابن اسحاق عند احلديث رقم 

 فاحلديث حسن لغريه
إذا انقطع ِشسع أَحدكم فَال يمِش يف نعٍل واحدٍة حىت يصلح ِشسعه ، والَ يمِش يف                  { - ١١٢٢

عـن  ) م د (}   يحتِب ِبالثوِب الواحِد ، وال يلتحِف الصماَء         خف واحٍد ، وال يأكلْ ِبشمالِه ، وال       
 جابر

 وسـنة   ٧/٣٣٧وطـب   ) ٢٠٢١٦( وعـب    ٢/٤١٣ وحم   ٨/١١٨ ون   ٤٣ ود اللباس ب     ٧١ و ٦٩م اللباس   
 )٤١٣٧(ود ) ٤٠٥( وصحيح اجلامع ٥/١٣٩ وجممع ٢/١٤٢ومشكل ) ٩٥٦( وخد ١٢/٧٧

عن أيب ) خد م ن (}  ال يمِش يف األرِض حىت يصلحها       إذا انقطع ِشسع نعِل أَحدكم فَ       { - ١١٢٣
 عن شداد بن أوس) طب(هريرة 

 )٤٠٦( وصحيح اجلامع ٥/١٣٩ وجممع ٧/٣٣٧وطب ) ٩٥٦( وخد ٧١ و٦٩م اللباس 
عـن أيب   ) البزار عـد  (}  إذا انقطع ِشسع نعِل أَحدكم فَليسترجع فَإا ِمن املصائِب            { - ١١٢٤

 هريرة
) ٣٣٥١(ومطالب  ) ٣٤٦( وبنحوه سين    ٧/٢٦٦١ وعدي   ١/١٨٣وأصفهان  ) ٣٣٥٢( واملطالب   ٢/٣٣١امع  

: وعند البزار بكر بن خنيس قال يف امـع عنـه            ) ٩٦٩٤(مرفوعاً وموقوفاً بنحوه عن عمر      ) ٩٦٩٣(والشعب  
 ضعيف 

: بن عبيد اهللا عن أبيـه       وعند البيهقي حيىي    ) ٧٣٩(قال يف التقريب صدوق له أغالط أفرط فيه ابن حبان            : أقول
 وهذا احلديث رواه عنه هشيم بن بشري وحفص بـن           ١١/٢٥٣خمتلف فيه ضعفه كثريون ووثقه بعضهم التهذيب        

 غياث وغريمها ومها من الثقات األثبات وله طرق أخرى فيها نظر
 فاحلديث حسن لغريه

عن ) هق(الشافعي  }  زاِن فَاألولُ أَحق    إذا أنكح الولياِن فَاألولُ أَحق ، وإذا باع املُجي          { - ١١٢٥
 عن مسرة بن جندب) طب ك(رجل له صحبة 

 )١٥٥٥( ومنحة ٩/٥٦ وسنة ٧/١٤١وهق ) ١٥٥٠ و١٥٤٩( وشفع ٣/١٦٥وتلخيص ) ١٠٦٣٠(عب 
 صحيح
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١١٢٦ - }                جلِني فَهـور يعـاً ِمنالرجـلُ ب ـاعإذا بِلألوِل ِمنهما ، و لياِن فَهوالو إذا أَنكح 
 } ِلألوِل ِمنهما 

 عن مسرة) ط هق(عن عقبة بن عامر ) حم هق(
 ) ١٥٥٥( ومنحة ٧/١٤١ وهق ٦/١٩١ وحلية ٢/١٧٥ وك ٤/١٤٩حم 

 صحيح
عـن  ) ص(}  إذا أَنكح الولياِن فَهى امرأةُ األوِل ، وإذا باع املُجيزاِن فَالبيع ِلألوِل               { - ١١٢٧

 احلسن مرسال
 ٤/١٣٩  وش٥/١٢وحم ) ٥٣٩(منصور 

 صحيح لغريه
١١٢٨ - }                يسمى اَهللا فَإنهو ِبها ِفراشه اخلةَ إزارِه فَلينفضإىل ِفراشِه فَليأخذْ د إذا أَوى أَحدكم

: ، الَ يدري ما خلَّفه بعده على ِفراشِه ، وإذا أَراد أَنْ يضطجع فَليضطجع على ِشقِه األميِن وليقلْ                   
    ضعتيب ور بحانكإنْ أَرسلتها فَاحفظهـا              سلَها ، و فسي فَاغفرن إنْ أَمسكت ، هأَرفَع بكنيب وج

 الصاحلني ِبِه ِعبادك فظتعن أيب هريرة) حب(}  ِبما ح 
 )١٢١٧(وخد ) ٥٥٣٥ و٥٥٣٤( واإلحسان ٦٤ وم الذكر والدعاء ٨/٨٧خ 

زارِه فَإنه الَ يدري ما خلفه عليِه ، ثُم         إذا أَوى أَحدكم إىل ِفراشِه فَلينفضه ِبداخلِة إ         { - ١١٢٩
لْيضطجع على ِشقِه األميِن ، ثُم ِليقلْ ِبامسك ريب وضعت جنيب وبك أَرفعه ، إنْ أَمسكت نفسـي                  

 الصاحلني حفظُ ِبِه ِعبادكإنْ أَرسلتها فَاحفظها ِبما تعن أيب هريرة) ق د(}  فَارمحها و 
 ودارمي ٢/٣٠٣ونصب ) ٢٥٥ و٤٥٤(ودعاطب  ) ٧٠٤( وسين   ٥/٩٩ وسنة   ٤٣٣ و ٢/٤٣٢وحم  ) ٥٠٥٠(د  
 )٤٠٧(وصحيح اجلامع ) ٢٧١٤( وم ٧/١٤٩ وخ ٢/٢٩٠

١١٣٠ - }             شيطانٌ ِفيقولُ امللكو لكم يقـولُ     : إذا أَوى الرجلُ إىل ِفراشِه أَتاهِبخٍري ، و اختم
 ثُم نام ذَهب الشيطانُ وبات يكلؤه امللك ، فَإذا استيقظَ اختم ِبشٍر ، فَإذا ذَكر اهللاَ     : الشيطــانُ  

      شيطانٌ قَالَ امللكو لكم تدرهقالَ الشيطانُ  : ابِبخٍري ، و افْتح : احلمد ِبشٍر ، فَإنْ قَالَ إذا قَام افْتح
يمسك السماَء أَنْ تقع على اَألرِض      ِهللا الذي رد على نفسي وملْ يمتها يف منامها ، احلمد ِهللا الذي              

                 لئنزوال واألرِض أنْ تالسمواِت و مسكِهللا الذي ي احلمد ، حيمر إالَّ ِبإذنِه إنَّ اَهللا ِبالناِس لَرؤوف
و على  زالتا إنْ أَمسكهما ِمن أَحٍد ِمن بعدِه إنه كَانَ حليماً غَفوراً ، احلمد ِهللا الذي يحىي املْوتى وه                 
ابن }  كُلِّ شيٍء قَدير ، فَإنْ وقع عن سريرِه فَمات دخلَ اجلنةَ ، فَإنْ قَام فَصلى صلّى يف الفضائِل                   

 عن جابر) ع حب ك ض(نصر 
 - ١٠/١٢٠وامـع  ) ٢٢١ و٢٢٠(والدعاطب  ) ١٢١٤( وخد   ١/٥٤٨ وك   ١/٤١٥وترغيب  ) ٢٣٦٢(حب  
١٢١ 

 صحيح



 

 

١٧٤() 

ِفراشك فَاقرأْ قُلْ يا أَيها الكافرونَ ثُم نم علـى خامتِتهــا فَإــا            إذا أَويت إىل      { - ١١٣١
عن جبلة بن حارثـة الكلـيب   ) طب(عن فروة بن نوفل عن أبيه ) ن حب ك هب  (}  بـراءةٌ ِمـن الشـركِ  

 وهو أخو زيد بن حارثة
ــان  ــي ) ٥٥٢٦(و) ٥٥٢٥(اإلحس ــل ) ٥٠٥٥( ود ١٠/٢٤٩ و٩/٧٤ وش ٢/٤٥٩وم وك ) ٨٠١(ون عم

٢/٥٣٨ 
 صحيح

أَعوذُ ِبكلماِت اِهللا التاماِت ِمن غَضبِه وعقابِه وِمن شر         : إذا أَويت إىل ِفراشك فَقلْ        { - ١١٣٢
                 قربكأنْ ال ي باحلريو كضرالَ ي حضروِن ، فَإنهأَنْ ي بر أعوذُ ِبكمزاِت الشياطِني وه ِمنِعبادِه و

و نصر السجزي يف اإلبانة عن حممد بن حيىي بن حبان مرسال أن الوليد بن الوليد ابن املغرية شكى              ابن السين وأب  }  
 إىل رسول اهللا صلى اللـه

جاء رجل إىل الـنيب     : عليه وسلم األرق وحديث النفس بالليل قال فذكره ، ابن السين عن حممد بن املنكدر قال                 
 يف املنام قال فذكره ، ابن السين عن ابن عمروصلى اهللا عليه وسلم فشكى إليه أهاويل يراها 

 ٥/١٣٢ واإلحتاف ٤/٥٧ وحم ٢/٦٢٨وعدي ) ٧٤٤ و٧٣٨( وسين ١٨٥صفة 
 حسن

اللهم رب السمواِت السـبِع ومـا أَظلـت ، ورب           : إذا أَويت إىل ِفراشك فَقِل        { - ١١٣٣
         كُن ، ما أَضلتالشياطِني و ربو ، ما أَقلتو ميعـاً أَنْ          األرضنيج كُلِّهم لقكخ رش اراً ِمنيل ج 

                      إالَّ أَنت ال إلهو غَريك ال إلهو جلَّ ثَناؤكو كارج زع ، بغىأَو أنْ ي ِمنهم أَحد لىطَ عفرت(}  ي (
 عن بريدة 

 عن خالد بنحوه ) ١٠٨٤( والدعاطب ١٠/١٢٦ وامع ٢/٤٥٧والترغيب ) ٣٥٢٣(ت 
 اده صحيح لكنه منقطعإسن

 عبد الرمحن بن سابط مل يدرك خالداً
إذا بات الضيف محروماً فَحق على املُسلمني نصرته حىت يأخذوا ِقراه ِمن ضـرعِه                { - ١١٣٤

 ابن عساكر عن املقداد بن األسود}  وزرعــِه 
 ٩/٨٢وتخ ) ٢٣٤٨(ومطالب ) ٢٣٦١(علل 

 حسن لغريه
١١٣٥ - }   إذا ب          صبحىت تا املَالئكةُ حهوجها لَعنتز اجرةً ِفراشِت املَرأةُ هعـن أيب   ) حم ق (}  ات

 هريرة
) ١٥٩٨( ومنحـة  ٢/١٥٠ ومي ٧/٢٩٢ وهق ٥١٩ و٢/٣٨٦وحم ٣/٥٩ وترغيب ١٢٠ وم النكاح    ٨/٣٩خ  

 )٤٠٨( وصحيح اجلامع ٢٩٧ و٦/٧٥وخط 
 عن أيب هريرة) ن(}  فَال يحفِّلها إذا باع أَحدكم الشاةَ أِو اللِّقحةَ   { - ١١٣٦

 )٤٠٩(وصحيح اجلامع ) ١٤٨٦٤( وعب ٢/٤٨١ وحم ٧/٢٥٣ن 



 

 

١٧٥() 

 صحيح
 اليت يبقى احلليب يف ضرعها ليظن املشتري أا ذات حليب كثري:  احملفلة 

 عن عقبة بن عامر) طس(}  إذا باع أَحدكم ِسلعةً فَال يكتم عيباً إنْ كَانَ ِبها   { - ١١٣٧
 ٤/٨٠جممع 

 حسن
 عن مسرة) هـ(}  إذا باع املُجيزاِن فَهو ِلألوِل   { - ١١٣٨

 ١١ و٥/٨ وحم ٧/٣١٤ ون ١٤١ و٧/١٤٠وهق ) ٢٣٤٤و) ٢١٩١(هـ 
 حسن

 ضعفه وأعلوه بعنعة احلسن عن مسرة) ٢٢٧٦(بسعيد بن بشري وأن احلافظ يف التقريب : وأعله البعض بعلتني
يتكلمون يف حفظه وهو حمتمـل ، وقـال      : قال خ   ) ١٨٧٧: (يف الكاشف   أما سعيد بن بشري فقال عنه        :  أقول

 ثقة ، : دحيم 
ضعيف ، : وثقه شعبة ، وفيه لني قال ن) ١٥٨١(ا هـ ويف ديوان الضعفاء .. كان مشيختنا يوثقونه ، كان قدرياً      

 وأبو زرعـة وابـن      وثقه شعبة وابن عينية ودحيم وأبو حامت      : فاحش اخلطأ ا هـ ويف التهذيب       : وقال ابن حبان    
 ٣٧٦ - ٣/٣٦٩:   وقال ابن عدي بعد أن أفاض يف ترمجته           ١٠-٤/٩التهذيب  .. عدي والبزار وضعفه آخرون     

 وال أرى مبا يروى عن سعيد بأساً ، ولعلــه : 
 يهم يف الشيء بعد الشيء ويغلط ، والغالب على حديثه اإلستقامة والغالب عليه الصدق ا هـ

 ق له أفرادإذا سعيد بن بشري صدو
وأما احلسن فقد مسع من مسرة حديث العقيقة وغريه وهذا ماذهب إليه البخاري وابن املديين وقال آخرون كتـاب                   

  فاحلسن مسع من مسرة ، فاحلديث حسن٢/٢٦٩وذلك اليقتضي اإلنقطاع راجع التهذيب 
عـن أيب   ) طب(}  دبرها ِبفرجِه   إذا بالَ أَحدكم أَو تغوطَ فَال يستقْبِل القبلةَ وال يست           { - ١١٣٩

 أيوب
 ١/٢١ ون ٥/٤١٤ وحم ١٣٧ وموطأ ٢٠٦ و١/٢٠٥ وامع ٤/١٦٨طب 

 صحيح
إذا بالَ أَحدكم فَال يمس ذَكره ِبيمينِه ، وإذا دخلَ اخلالِء فَال يتمسح ِبيمينِه ، وإذا                  { - ١١٤٠

  قتادةعن أيب) ٤حم ق (}  شرب فَال يتنفَّس يف اإلناِء 
) ٣١(ود  ) ٣١٠( وهــ    ١/٢٢٠ ونصـب    ٧/٢٨٢ و ١/١١٢ وهق   ٢/١٢٠ ومي   ٥/٣٠٠ وحم   ١/١٤٦خ  

 )١٥(وت ) ٤١٠(وصحيح اجلامع ) ٢٦٧( وم ١/٢٥ ون ١/٢٥٤والفتح ) ٦٨(وخزمية 
 عن أيب موسى) د(}  إذا بالَ أَحدكم فَلريتد ِلبولِه مكاناً لَيناً   { - ١١٤١

  ١/٨٤والنيل ) ٣(د 
 الةفيه جه

 اإلرتياد التطلب واختيار املوضع حىت اليرجع إليه بوله: فلريتد 



 

 

١٧٦() 

 عن يزداد) هـ(يف مراسيله ) حم د(}  إذا بالَ أَحدكم فَلينتر ذَكره ثَالثَ نتراٍت   { - ١١٤٢
 ٢٠٠ - ١/١٩٩ والتهذيب ١/١٨٧ وش ١/١٠٨ وتلخيص ١/٢٠٧ وجممع ٤/٣٤٧وحم ) ٣٢٦(هـ 

 فيه جهالة
 داد ليس بصحايب وأصله يف الصحيحورجحوا أن يز

 عن أنس) ٤(عن ابن عمر ) مالك حم ق د ن(}  إذا بايعت فَقلْ الَ خالبةَ   { - ١١٤٣
 ٢/٦٨٥ وموطأ   ٨ و ٧ و ٤/٦ ونصب   ٨/٤٦ وسنة   ٥/٢٦٢وهق  ) ٣٥٠٠( ود   ٩/٣١ وتعليقا   ١٥٧ و ٣/٨٦خ  

 ٣/٥٥ وقـط    ٢/٦١وحم   ٧/٢٥٢ون  ) ٤١١(وصحيح اجلامع   ) ١٣٣٧( ومنحة   ٨/١٧ وتخ   ٣/٢١وتلخيص  
 ٤٨ وم البيوع ٥٦و

إذا بايعت فَقلْ الَ خالبةَ ثُم أَنت ِباخلياِر يف كُلِّ ِسلعٍة ابتعتها ثَالثَ لَيـاٍل ، فَـإنْ                    { - ١١٤٤
 فَاردد خطتإنْ سو ، فَامسك ضيتعن ابن عمر) ن(}  ر 

 ٤/٧ ونصب ٥/٢٧٣ وهق ٧/٢٥٢أعظمي ون ) ٢٣٧٧(هـ 
 صحيح لغريه

إذا بدا حاجب الشمِس فَأخروا الصالةَ حىت تربز ، وإذا غَاب حاجـب الشـمِس        { - ١١٤٥
 غيبـى تروا الصالةَ حعن ابن عمر) م(}  فَأخ 

 ) ٤١٢(وصحيح اجلامع ) ٢٢( وموطأ ٢٩١م صالة املسافرين 
، ولكن عـن يسـارِه أَو تحـت        إذا بزق أَحدكم يف املسجِد فَال يبصق عن يمينِه            { - ١١٤٦

 عن حذيفة) بز(}  قَدميــِه 
 ١/٢٠٠ وترغيب ١/٨٢ وطص ٢/١٨ وجممع ٣/٣٣٧حم 

 صحيح
١١٤٧ - }             لَبس بينهو بينكو احبكص فارقِبالوِرِق فَال ت الذهب الطيالسي حم ن  (}  إذا ِبعت (

 عن ابن عمر
وهــ  ) ٣٣٥٤(ود  ) ٢٥٨٤( ومـي    ١٥٤ و ٨٣ و ٥٩ و ٢/٣٣وحم  ) ٦١٨٠(و) ٦١٧٥( وكربى   ٧/٢٨٢ن  
)٢٢٦٢( 

 صحيح
 فيه مساك بن حرب عن سعيد بن جبري وساء حفظ مساك بآخره وروايته عن عكرمة مضطربة 

ولسماك حديث كثري مستقيم إن شاء اهللا وهو من كبار تابعي أهل            : وليس هذا منها ، لذا قال ابن عدي          :  أقول
 ٢٣٤ - ٤/٢٣٣التهذيب .. ق ال بأس به الكوفة ، وأحاديثه حسان وهو صدو

١١٤٨ - }   قبضهىت تح بعهيعاً فَال تب عن حكيم بن حزام) ط ن(}  إذا ِبعت 
 ٧/٢٥٢ون ) ٦١٩٦ و٦١٩٥( ون ٣/٩وبنحوه قط ) ١٣٢٢(منحة 

 صحيح



 

 

١٧٧() 

يـا  :  أَصـواٍت    إذا بعثَ اُهللا اخلالئق يوم القيامِة نادى مناٍد ِمن تحِت العرِش ثَالثةَ             { - ١١٤٩
 ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب عن أنس}  معشر املُوحدين إنَّ اَهللا قَد عفا عنكم فَليعف بعضكم عن بعٍض 

 ٤١ و٨/٤٠اإلحتاف 
 حسن لغريه

١١٥٠ - }              ِبأضعفِهم القوم نصرفَإنَّ اَهللا ي اقْتطعهمو نقِّهمريةً فَال تس عثتيف ) احلـارث (}  إذا ب
 مسنده عن ابن عباس

 وآخره صحيح) ١٩١٦(املطالب 
 فيه جهالة

الديلمي وابن النجار عن ابن     }  إذا بعثتم إىلَّ بريداً فَابعثوه حسن الوجِه ، حسن االْسِم             { - ١١٥١
 عباس
وصـحيح اجلـامع    ) ١١٨٦( والصـحيحة    ٣/١٥٨ وعقيلي   ٤/١٤٢٧ وعدي   ٩/٩٢ واإلحتاف   ١٢/٣٢٧سنة  

)٤١٣( 
 يح لغريهصح

إذا بقى ثُلثُ الليِل الباِقي نزلَ الرمحن تبارك وتعاىل إىل سماِء الدنيا فَيبسطُ يده أَال                 { - ١١٥٢
داٍع يدعوين فَأستجيب له ، أَال تائب يتوب فَأتوب عليِه ، أَال مستغفر يستغفرين فَأغفر له ، حـىت              

لى عع عدص الفجر البغوي عن عبد احلميد بن أيب سلمة عن أبيه عن جده}  رشِه إذا طَلع 
 ٢/٢٥٨حم 

 صحيح لغريه
١١٥٣ - }                 نهع أَكشف رالض ستكشفذَا الذي ي نتعاىل مو باركثُلثُ الليِل قَالَ اُهللا ت قىإذا ب

 سألين أُعطيهذَا الذي ي نم ، سترزقين أَرزقهذَا الذي ي نعن أيب هريرة) ط هب(}  ، م 
 ١٠/١٥٤ وامع ٥٢١ و٢/٢٥٨حم 

 صحيح
مـــن ذَا   : إذا بقىثُلثُ الليِل يرتلُ اَهللا عز وجـلَّ إىل السـماِءالدنيا فَيقـولُ                { - ١١٥٤

 الـــذي يــدعونــــي 
             سترزقُين فَأرزقهذَا الذي ي نم، له ين فَأغفرستغفرذَا الذي ي نم ، له ذَا الـذي       فَأستجيب ـنم ، 

 الفجر رتفجىت يح نهع فَأكشفه رالض ستكشفعن أيب هريرة) حم(}  ي 
 ١٠/١٥٤ وجممع ٥٢١ و٢/٢٥٨حم 

 صحيح
 حسن صحيح عن أيب هريرة) ت(}  إذا بقى ِنصف ِمن شعبانَ فَال تصوموا   { - ١١٥٥

  ٣/٣٥٤ي  وعقيل٤/٢٥٦ واإلحتاف ٢/٤٤١ ونصب ٦/١٣٨وسنة ) ٧٣٨(ت 



 

 

١٧٨() 

 حسن
 واستنكره اإلمام أمحد ولعله يعين التفرد

١١٥٦ - }                  لغتفَإذا ب بلغَ أَربعنيىت تذعةٌ حج أَو ذعالبقِر ج ِمن بيعفَفيها ت ثَالثني لغَ البقرإذا ب
ابـن  ) حـم (}  رةٌ مسنةٌ   أَربعني فَفيها بقرةٌ مسنـةٌ ، فَإذا كَثُرِت البقر فَفي كُلِّ أَربعني ِمن البقِر بق             

 مسعود
 ١/٤١١حم 

 حسن
 عن أيب هريرة) ك(}  إذا بلغَ الرجلُ ِمن أُميت ِستني سنةً فَقد أَعذر اُهللا إليِه يف العمِر   { - ١١٥٧

 )٤١٤(وصحيح اجلامع ) ١٠٨٨( والصحيحة ٢/٤٢٧ك 
 صحيح

اجلُنوِن واجلذاِم والربِص   : اىل ِمن الباليا الثالِث     إذا بلغَ العبد أَربعني سنةً أَمنه اُهللا تع         { - ١١٥٨
              حباُهللا اإلنابةَ إليِه ِلما ي زقهنةً رس لغَ ِستنيفَإذا ب ، احلساب نهاُهللا ع ففنةً خس مسنيلغَ خفَإذا ب ،

ثبت اُهللا له حسناتِه وحما سـيئاتِه ،  ، وإذا بلغَ سبعني سنةً أَحبه أَهلُ السماِء ، فَإذا بلغَ ثَمانني سنةً أَ 
           ناٍد ِمنم ناداهيتِه ، ويف أَهِل ب فِّعشو ، أخرما تذَنبِه و ِمن ا تقدمم اُهللا له نـةً غَفرس لغَ ِتسعنيفَإذا ب

 واخلطيب عن أنس) ع(}  السماِء هذا أَسري اِهللا يف أَرضــِه 
 ٢/٧١ وخط ١٠/٢٠٥امع 

 حسن
) ش(}  إذا بلغَ الغالم سبع ِسنني فَأمروه ِبالصالِة ، فَإذا بلغَ عشراً فَاضربوه عليها                { - ١١٥٩

 عن سربة بـن معبـد 
 ٣٨٢ و١/٣٨١ وش ٧/١٣٥ وطب ٣/٤٠٤حم 

 صحيح لغريه
عـن  ) عبد بن محيد(}   إذا بلَّغَ اُهللا العبد ِستني سنةً فَقد أَعذر إليِه وأبلغَ إليِه يف العمرِ       { - ١١٦٠

 سهل بن سعد
 )٤١٥(وصحيح اجلامع ) ١٠٨٨(والصحيحة ) ٣٠٩١( ومطالب ١٠/٢٠٦ وجممع ٦/٢٦٥ وحلية ٦/٢٢٥طب 

 صحيح
 عن ابن عمر)  حب قط ك هق٣حم (}  إذا بلغَ املاُء قُلَّتِني لَم يحمِل اخلَبثَ   { - ١١٦١

 ومشـكل   ١/٣١ والنيل   ١/١٦ وتلخيص   ٢/٥٠٣ و ١/٢١ قط   ١/١٤٤وش  ) ٥١٨( وهـ   ١/٤٦ون  ) ٦٥(د  
  وهــــق ٣/٢٦٦
 )٤١٦( وصحيح اجلامع ٢/٣٢٣ واإلحتاف ١/١٣٤ وك١/٢٦٢

 صحيح



 

 

١٧٩() 

واحلديث يدل على أن قدر القلتني ال ينجس مبالقاة النجاسة ، وكذا ماهو أكثر من ذلك باألوىل ،                  : قال يف النيل    
طعمه وهو وإن كان ضعيفاً فقد وقع اإلمجاع على معناه          ولكنه خمصص أو مقيد حبديث إال ماغري رحيه أو لونه أو            

 ١/٣١ا هـ ..
 عن ابن عمر) هـ(}  إذا بلغَ املاُء قُلَّتِني لَم ينجسه شيٌء   { - ١١٦٢

 )٤١٧( وصحيح اجلامع ١/١٧٥ ون ١/٩٧وت) ٦٤( ود ١/١٨٧ومي ) ٥١٨ و٥١٧(هـ 
 صحيح

١١٦٣ - }        أَربعني لغَ املرُء املُسلمالـبالِء          إذا ب ثَالثةَ أَنواٍع ِمن نهاُهللا ع رفنةً صاجلُنـونَ  : س
 الربصو اجلُذاماحلكيم عن أيب بكر) ص(}  و 

 ١٠/٢٠٦ وجممع ٣/٤٧٨ وك ٥/٣٩٢ وكثري ١٠/١٥١ وفتح ٢/٨٩حم 
 حسن لغريه

اجلُنـونَ  :  ِمن الـبالِء  إذا بلغَ املرُء املُسلم خمسني سنةً صرف اُهللا عنه ثَالثةَ أَنواعٍ   { - ١١٦٤
                   ـيئاتهس حيتنةً مس بعنيلغَ ساُهللا اإلنابةَ إليِه ، فَإذا ب زقهنةً رس لغَ ِستنيفَإذا ب ، الربصو اجلُذامو

                  كانَ أَسريو ، أخرما تو ِمنه قدما تذَنبِه م اُهللا لَه نةً غَفرس لغَ ِتسعنيفَإذا ب ، سناتهح كُتبتاِهللا يف   و 
 عن عبد اهللا بن أيب بكر الصديق) طب(}  األرِض وشفيعاً ألهِل بيتــِه

  ويشهد له ماقبله٣/٤٧٨ وك١٠/٢٠٦امع 
 حسن لغريه

١١٦٥ - }                 نهمحى عتو احلسنات لَه كتباِهللا يف اَألرِض ت أَسري نةً فَإنهس ثَمانني لغَ املُؤمنإذا ب
ن أنسع) ع(}  السيئـات 

 ١٠/٢٠٦امع 
 حسن

١١٦٦ - }                فَاضربوهم ِسنني شرلغوا عإذا بفُرشهِم ، و نيفَفرقوا ب ِسنني بعس لغَ أَوالدكمإذا ب
 عن سربة بن معبد ) قط ك(}  على الصالِة 

 )٤١٨( وصحيح اجلامع ٤/٥٠ و٢/١٦٨ وعقيلي ١/٢٣٠ وقط ١/٢٠١ك 
 صحيح

  ابن عمر وأيب هريرة ال سربةواملشهور ان التفريق من حديث
إذا بلغَ بنو أَيب العاِصي ثَالثني رجالً اتخذوا ِعباد اِهللا خـوالً ، ومـالَ اِهللا دوالً ،                    { - ١١٦٧

 عن أيب ذر ) ك(عن أيب سعيد) حم ع ك(}  وكتاب اِهللا دغالً 
 وصـحيح اجلـامع     ٣/٨٠م  وح) ٤٥٣١( ومطالب   ٤٨٠ و ٤/٤٧٩ وك   ٥٠٨ و ٦/٥٠٧ ونبوة   ٥/٢٤١امع  

 )٧٤٤(والصحيحة ) ٤١٩(
 صحيح



 

 

١٨٠() 

 وهذا قد حصل يف آخر عهدهم فزال ملكهم بسببه
يف كتـاب   ) أبو الشـيخ  (}  الصالةُ خري ِمن النوِم     : إذا بلغت حى على الفالِح فَقلْ         { - ١١٦٨

 األذان عن أيب حمذورة
 ) ٥١٩ - ٥١٥(وصحيح أيب داود ) ٤٢٠(صحيح اجلامع 

 صحيح
 وهذا يف آذان الصبح كما ورد يف بعض طرقه

 عن أيب سعيد) حم م(}  إذا بويع خليفتاِن فَاقتلوا اآلِخر ِمنهما   { - ١١٦٩
 وخمتصـر مسـلم     ٢/٢٣٢ واإلحتاف   ١/٢٣٩ وخط   ٤/٤٣ وتلخيص   ٥/١٩٨ وجممع   ٨/١٤٤وهق) ١٨٥٣(م  
 )٤٢١(وصحيح اجلامع ) ٧٣٥٣(والشعب ) ١٢٠٠(

١١٧٠ - }   بايعإذا ت               ـرخيي ميعاً ، أَوكانا جقا وتفري ا لَماحٍد ِمنهما ِباخلياِر مالرجالِن فَكلُّ و 
أَحدمها اآلخر ، فَإنْ خيـر أَحدمها اآلخر فَتبايعا على ذَلك فَقد وجب البيع ، وإنْ تفرقا بعـد أَنْ                   

 عن ابن عمر) ق ن هـ(}  ب البيع تبايعا وملْ يترك واحد ِمنهما البيع فَقد وج
 ٨/٤٢ وسـنة    ٣/٥ وقـط    ٥/٢٦٩ وهق   ٢/١١٩وحم  ) ٢١٨١( وهـ   ٧/٢٤٩ وت   ٤٤ وم البيوع    ٣/٨٢خ  

 )٤٢٢( وصحيح اجلامع ٤/٣٣٣وفتح ) ١٢٥(وشفع 
طَ إذا تبايعتم ِبالعينِة ، وأخذمتْ أَذناب البقِر ، ورضيتم ِبالزرِع ، وتركتم اجلهاد ، سلَّ   { - ١١٧١

 رجعوا إىل ِدينكمىت تح رتعهالَ ي ذُال ليكمعن ابن عمر) د(}  اُهللا ع 
 ٢/٣٢٩ وترغيـب    ٢/٦٥والـدواليب   ) ١١( وصحيحة   ٤/٦٧ وكثري   ٤/١٧ ونصب   ٥/٣١٦وهق  ) ٣٤٦٢(د  

 )٤٢٣( وصحيح اجلامع ٢/٤٥٥ و٥/١٩٩٨ وعدي ٥/٢٠٩وحلية 
 صحيح

 والعينة نوع من الربا احملرم
 عن أيب سعيد) م(}  ا تبعتم اجلنازةَ فَال تجلسوا حىت توضع إذ  { - ١١٧٢

 ٧٧ و٧٣وم حنوه اجلنائز ) ٤٢٤( وصحيح اجلامع ٣/٣٨ وحم ٤/٢٦وهق ) ٣١٧٣(د 
ها ضِحك ِمنـه  : إذا تثاَءب أَحدكـم فَليـرده ما استطاع ، فَإنَّ أَحدكم إذا قَالَ             { - ١١٧٣

 ن أيب هريرةع) خ(}  الشيطـــانُ
 ٢/٢٨٩ وهـق    ٢/٤٢٨وحـم   ) ٢٧٤٧(وت  ) ٥٠٢٨ و ٥٠٢٦(خ يف األدب باب مايستحب من العطاس ود         

 )٤٢٥( وصحيح اجلامع ١٠/٦١١ وفتح ٦/٢٨٧واإلحتاف 
حم ق  (}  إذا تثاءب أَحدكم فَليضع يده على ِفيِه فَإنَّ الشيطانَ يدخلُ مع التثاؤِب               { - ١١٧٤

 عن أيب سعيد) د
 وم الزهد والرقائق    ٤/١٤٦١ وعدي   ١٠/٦١٢وفتح  ) ٩٤٩( وخد   ١٢/٣١٥وسنة  ) ٣٣٢٥( وعب   ٣/٩٣ حم
 ٦/٦٢٢وبنحوه خ جامع األصول ) ٤٢٦( وصحيح اجلامع ٥٩ و٥٨ و٥٧



 

 

١٨١() 

عن ) م د (}  إذا تثاءب أَحدكم يف الصالِة فَليكظم ما استطاع فَإنَّ الشيطانَ يدخلُ              { - ١١٧٥
 أيب سعيد
 )٤٢٧(وصحيح اجلامع ) ٩٤٢( وخد ٣/٣١ وحم ١٠/٦١٢ وفتح ٢/٢٨٩وهق ) ٥٠٢٧(ود  ٥٩م الزهد 
إذا تجشأَ أَحدكم أَو عطس فَال يرفع ِبهما الصوت ، فَإنَّ الشيطانَ يحـــب أَنْ                 { - ١١٧٦

 يرفــع ِبهمـــا 
  يف مراسيله عن يزيد بـن       )د(عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس وواثلة بن األسقع           ) هب(}  الصــوت 

 مرثد
 )٩٣٥٥( والشعب ٦/٢٨٧اإلحتاف 

 حسن
اللهم رب السمواِت ورب العرِش العظيِم كُن : إذا تخوف أَحدكم السلطانَ فَليقلْ    { - ١١٧٧

              أَحد لىطَ عفرأَنْ ي أتباعهماإلنِس وو اجلن شرِن فُالٍن وفُالِن ب رش اراً ِمنيل ج     كارج زِمنهم ، ع 
 كغَري ال إلهو كجلَّ ثَناؤعن ابن مسعود) طب(}  و 

واإلحتاف ) ١٠٥٧ و١٠٥٦( والدعاطب ١٠/١٨ وطب ٣/١٩٣ وترغيب ١٨٧ و ١٠/١٣٧ وجممع   ٢/٢٢٩شج  
 ) ٧٠٧( وخد ٤/٣٢٣

 حسن
 وصح موقوفاً لكن مثله ال يقال بالرأى

اللهم رب السمواِت السبِع ومـا ِفـيهن ، ورب          : اً فَقِل   إذا تخوفت ِمن أَحٍد شيئ      { - ١١٧٨
                أَو لىفرطوا عأشياعِه أَنْ يفُالٍن و اراً ِمنيل ج إسرافيلَ كُنميكائيلَ وِجربيلَ و ربالعرِش العظيِم و

            و إالَّ أَنت ال إلهو جلَّ ثَناؤكو كارج زأَبداً ع لىطغوا عأَنْ ي       ال قُوةَ إالَّ ِبكولَ واخلرائطي يف  }  ال ح
 مكارم األخالق عن ابن مسعود

 ٣/١٩٣ وترغيب ١٨٧ و١٠/١٣٧وجممع ) ٧٠٧(وخد ) ١٠٥٧(الدعاطب 
 حسن

اللهم أَسألك خريها وخري مـا      :  إذا تزوج أَحدكم امرأةً أَو اشترى خادماً فَليقلْ           { - ١١٧٩
عوذُ ِبك ِمن شرها وشر ما جبلتها عليِه ، وإذا اشترى بعرياً فَليأخذْ ِبذروِة سنامِه               جبلتها عليِه ، وأ   

 ليقلْ ِمثلَ ذَلـــكعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) د(}  و 
 )٥٩٤(وسنة ) ٢٢٥٢( وهـ ٥/٣٠٠ ومتهيد ٥/١١٧وسنة ) ٢١٦٠(د 

 حسن
جاريةً أَو فَرساً أَو خادماً فَليضع يده علـى ناصـيتها        إذا تزوج أَحدكم أَِو اشترى        { - ١١٨٠

 عن عمر) عد(}  وليدع ِبالربكـِة 
 ٥/٣٠٠ ومتهيد ٥/١١٧حنوه وسنة ) ٩٤٠( والدعاطب ٥/١٩٠٠عدي 



 

 

١٨٢() 

 حسن
١١٨١ - }             ليكع باركو اُهللا لَك اركب فَليقلْ لَه أَحدكم زوجعن عقيل بن   ) احلارث طب (}  إذا ت

 يب طالبأ
 واإلحتـاف  ٢/١٣٤ ودارمـي  ٣/٤٥١ و١/٢٠١وحم ) ٩٣٧ - ٩٣٦( والدعاطب ٦/١٢٨ون ) ١٩٠٦(هـ  

٥/١٣٣ 
 )٤٢٨( وصحيح اجلامع 

 صحيح
إذا تزوج أَحدكم لَيلةَ البناِء فَليصلِّ ركعتِني وليأمرها أَنْ تصلِّى خلفـه ، فَـإنَّ اَهللا                  { - ١١٨٢

 عن سلمان) زب(}  جاعلٌ يف البيِت خرياً 
 ٢٩٢ و٤/٢٩١امع 

 حسن لغريه
١١٨٣ - }                   لـى البكـِر أَقـامع زوجإذا تبعاً ، وِعندها س لى الثَّيِب أَقامع الِبكـر زوجإذا ت

ـَالثــاً  عن أنس) هق(}  ِعندهـا ث
 وجممـع   ٢/١٧٨ وحم   ٣/٢٨٣ وخط   ٩/٣١٣ وفتح   ١٠/٢٦ وخط   ١/٦٠٧ وبغوي   ٧/٣٠٢وهق  ) ٢١٢٤(د  
 )٤٢٩(وصحيح اجلامع ) ٨٤٠(وخمتصر مسلم  ٤/٣٢٣

 صحيح
 عن ابن عمر) هـ(}  إذا تزوج العبد ِبغِري إذِن سيدِه كَانَ عاهراً   { - ١١٨٤

 ٣/٢٠٤ ونصب ٢/١٩٤وك ) ١٩٥٩(هـ 
 صحيح

) هـب (}  إذا تزوج العبد فَقد استكملَ ِنصف الديِن فَليتـِق اَهللا يف النصِف الباِقي        { - ١١٨٥
 ن أنسع

 )٤٣٠(وصحيح اجلامع ) ٥٤٨٦(والشعب ) ٦٢٥( وصحيحة ٣/٤٢ترغيب 
 حسن

 عن جابر) ت(}  إذا تسميتم ِبي فَال تكنوا ِبي   { - ١١٨٦
 )٤٣١( وصحيح اجلامع ١٠/٥٧٣وفتح) ٢٨٤٢(ت 

 صحيح
لقـِرب ، وفتنـِة     ِمن عذاِب جهنم ، وعذاِب ا     : إذا تشهد أَحدكم فَليتعوذْ ِمن أَربٍع         { - ١١٨٧

 دا لَهدعو ِلنفسِه ِبما بي املسيِح الدجاِل ، ثُم رش مناملماِت ، وعن أيب هريرة) ن(}  املَحيا و 
 ٢/١٥٤ وهـق    ٢/٤٧٧ وحـم    ١٢٨وم املساجد   ) ٧٢١( وخزمية   ٣٧٣ واآلجري   ١/٢٦٤ وتلخيص   ٣/٥٨ن  

 )٧٣٢( وصحيح اجلامع ٣/٢٠٧واإلحتاف 
 صحيح



 

 

١٨٣() 

١١٨٨ - }   يف الصالِة فَليقلْ      إذا ت أَحدكم حمـٍد ،         : شهدعلى آِل محمٍد ولى ملِّ عص اللهم
              ترمحتو باركتو ليتحمٍد ، كَما صآلَ محمداً وم ارحمحمٍد ، وعلى آِل محمٍد ولى مع باركو

 جيدم ميدح إنك على آِل إبراهيمو لى إبراهيمعن ابن مسعود) ك هق(}  ع 
 ١/٢٦٣ وتلخيص ١/٤٢٧ ونصب ١/٢٦٩ وك٢/٣٧٩ هق

 فيه مبهم
 وأصله متفق عليه

 عن أيب أمامة) طب(}  إذا تصافح املُسلماِن لَم تفرق أَكفَّهما حىت يغفر لَهما   { - ١١٨٩
 )٤٣٣(وصحيح اجلامع ) ٥٢٥( والصحيحة ٨/٣٧ وجممع ٨/٣٣٧طب 

 صحيح
١١٩٠ - }      ب صدقِت املرأةُ ِمنـا            إذا تم لزوجهـا أَجـرفسدٍة فَلها أَجرها وم وجها غَرييِت ز

 للخازِن ِمثلُ ذَلكو وتا نم هلا أَجرو شة~عن عا) حب(}  اكْتسب 
 ٦١ و٢/٥٩وترغيب )٨٢٣( وحب ٦/٩٩ وحم ٥/٦٥ون ) ٦٧١( وت ١٤٢ و٢/١٤١خ 

 عن ابن عمرو) حم تخ(}  إذا تصدقت ِبصدقٍة فَأمِضها   { - ١١٩١
 ٥/٦٣ وم ٢/١٥٧ وبنحوه خ ٢/١٧٣حم 

 حسن لغريه
عن أيب هريرة أن جربيل     ) حم(}  إذا تطاولَ ِرعاُء البهِم يف البنياِن فَذلك ِمن أشراِطها            { - ١١٩٢

 ..سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أشراط الساعة فقال 
 غريهمو) ٢٢٤٤(وخزمية ) ٤٠٤٤(و) ٦٤( وهـ ١/٣٠ وم ٦/١٤٤ و١/١٩ وخ ٢/٤٢٦حم 

١١٩٣ - }                 أَحدكم ذكري وإنْ لَم ، كُله سدهج ـرطهي اِهللا فَإنه مفَليذكِر اس كمأَحد رطهإذا ت
               أَنْ الَ إله طُهورِه فَليشهد ِمن ليِه املاُء ، فَإذا فَرغَ أَحدكمع را مإالَّ م طهري لى طُهورِه لَماِهللا ع ماس

الشريازي يف األلقـاب    }  نَّ محمداً عبده ورسوله ، فَإذا قَالَ ذَلك فُتحت لَه أَبواب الرمحِة             إالَّ اُهللا وأ  
 وضعفه عن ابن مسعود) هق(

 ٢/٣٦٩ واإلحتاف ١/٧ ونصب ١/٧٣ وقط ١/٤٤هق 
 فيه ضعف

ـ              { - ١١٩٤ ه ِبكـلِّ خطـوٍة     إذا تطهر الرجلُ ثُم مر إىل املسجِد يرعى الصالةَ كَتب لَه كَاتب
                ِمـن املصلني ِمن يكتبرعى الصالةَ كَالقانِت ، وي القاعدسناٍت ، وح شرخطوها إىل املسجِد عي

 عن عقبة بن عامر) حم حب ك هق(}  ِحِني يخرج ِمن بيتِه حىت يرجع إليِه 
 )٤٣٤(ح اجلامع  وصحي١/٢٠٦وترغيب ) ٤٢١( وحب ٢/٢٩٢ وجممع ٤/١٥٧ وحم ١/٢١١ وك٣/٦٣هق 

 صحيح



 

 

١٨٤() 

١١٩٥ - }            نصـرفـىت يجهلْ حملْ يلغُ وملْ يأَتى اجلمعةَ و ثُم الطُّهور الرجلُ فَأحسن طهرإذا ت
                  زسألُ اَهللا عي ؤمنجلٌ موافقها راعةٌ الَ ييف اجلمعِة ساجلمعِة ، و بنيينها وكَفارةً ِلما ب كَانت اإلمام

 وابن خزمية عن أيب سعيد) حم(}   أَعطاه إياه ، واملكتوبات كَفارات ِلما بينهن وجلَّ شيئاً إالَّ
  ٢/١٧١وجممع ) ١٨١٧( وخزمية ٣/٣٩حم 

 صحيح لغريه
إذا تعلمت باباً ِمن العلِم كَانَ خرياً لَك ِمن أَنْ تصلي أَلف ركعٍة تطوعاً متقبلـةً ،                   { - ١١٩٦

لناس عملَ ِبِه أَو لَم يعمـلْ ِبـِه فَهـو خيـر لَك ِمن أَلِف ركعٍة تصليها تطوعـاً                وإذا علَّمت ا  
 الديلمي عن أبـي ذر}  متقبلةً 

 ١/٩٧اإلحتاف 
 حسن لغريه

 عن أيب أيوب) طب(}  إذا تغوطَ أَحدكم فَليستنِج ِبثالثِة أَحجاٍر فَإنَّ ذَلك كَافيِه   { - ١١٩٧
 ١/٢١١امع 

 حسن لغريه
والضياء عن السـائب  ) طس(عن جابر ) حم(}  إذا تغوطَ أَحدكم فَليمسح ثَالثَ مراٍت       { - ١١٩٨
 ابن خالد

 )٢٣١٢( والصحيحة ١/٢١٥ ونصب ١/١١٠ وتلخيص ٤/٢١٨ وطب ٣/٣٣٦ وحم ١/٢١١امع 
 حسن

ابن السكن عن جابر وصححه هو      }  حبِه  إذا تغوطَ الرجالِن فَليتوار كُلٌّ ِمنهما عن صا         { - ١١٩٩
 وابن القطان

 ١٢/١٢٢ وخط ١/١٠٠ وهق ١/٧٥النيل 
 صحيح

إذا تغوطَ الرجالِن فَليتوار أَحدمها عن صاحبِه وال يتحدثاِن على طَرفِهما ، فَإنَّ اَهللا                { - ١٢٠٠
 اخلطيب عن أيب سعيد}  يمقت عليِه 

وسـنة  )٧١( وخزميـة    ١/١٥٧ وك   ١/١٠٠ وهـق    ٣/٣٦وحم  ) ١٥( ود   ٧٥ و ١/٧٤ والنيل   ١٢/١٢٢خط  
 ٩/٤٦ وحلية ١/٣٨١

 صحيح
عن سعد بـن أيب     ) عد(والبزار عن جابر    ) ش(}  إذا تغولت لَكم الغيالنُ فَنادوا ِباألذاِن         { - ١٢٠١

 وقاص
  وخزميـة  ٧/١٢٠وش  ) ٥١٧( وسنة   ٢/٣٥١والصحيحة  ) ٢٠٠٩( والدعاطب   ١٠/١٣٤ وامع   ٣/٣٠٥حم  

)٢٥٤٨( 
 حسن لغريه



 

 

١٨٥() 

١٢٠٢ - }                 لـهو اَألذانَ أَدبر معالغيالنُ فَنادوا ِباَألذاِن ، فَإنَّ الشيطانَ إذا س لَكم لتغوإذا ت
 صــاصعن أيب هريرة) طس(}  ح 

) ٩٢٤٧( وعب   ٢/٣٥١ والصحيحة   ١٢/٤٤وش  ) ٢٠٠٩( والدعاطب   ٣٨٢ و ٣/٣٠٥ وحم   ١٠/١٣٤امع  
 ١/٤٣٢ وهق   ٢/٤٨٣ وحم   ١٦ ،   ١٥ وبنحو اجلملة الثانية م الصالة       ٣/٢١٣امع  و) ٥٢٤(وسين  ) ٩٢٥٢(و

 ١/١٧٧والترغيب 
 حسن لغريه

إذا تقاضى إليك رجالِن فَال تقِض ِلألوِل حىت تسمع كَالم اآلخِر فَسوف تـدري                { - ١٢٠٣
 عن علي ) ت(}  كَيف تقضـي 

 )٤٣٥( وصحيح اجلامع ٢/٨٤٤ وعدي ١٠/١٣٧ وهق ١/٩٠وحم ) ١٣٣١(ت 
 حسن

إذا تكلم اُهللا ِبالوحِي سمع أَهلُ السماِء الدنيا صلصلةً كَجر السلسلِة على الصـفَا                { - ١٢٠٤
فَيصعقونَ فَال يزالونَ كَذلك حىت يأتيهم ِجربيلُ ، حىت إذا جاءهم ِجربيلُ فُزع عن قُلوم فَيقولونَ                

 عن ابن مسعود) د(}  احلق احلق : احلق ، فَيقولونَ :  قَالَ ربك ؟ فَيقولُ يا ِجربيلُ ماذا: 
 )٤٣٦(وصحيح اجلامع ) ١٢٩٣( والصحيحة ٨/٥٣٨ وفتح ٢٩٤واآلجري ) ٤٧٣٨(د 

 صحيح
١٢٠٥ - }                  ـا أَصـابطَّ مح جههإذا غَسلَ وِبيديِه ، و ا أَصابطَّ مح أحدكم مضمضإذا ت

  أُصـوِل                 ِبوجهِه ، و ِمـن طاياهخ ناثرتِبرأسِه ت سحإذا مِبيديِه ، و ا أَصابطَّ مديِه حإذا غَسلَ ي
 عن أيب أمامة) طس(}  الشعِر ، وإذا غَسلَ قَدميِه حطَّ ما أَصاب ِبرجليِه 

  ١/٢٢١امع 
 صحيح

١٢٠٦ - }   بهسألُ رفَإمنا ي كثرفَلي ـى أَحدكممنعن عائشة) طس(}  إذا ت 
 )٤٣٧( وصحيح اجلامع ١٠/١٥٠ وجممع ٥/٢٠٨سنة 

 صحيح
}  إذا تمنـى أَحدكم فَلينظر ما يتمنـى ، فَإنه الَ يدري ما يكتب لَه ِمـن أُمنيتـِه                   { - ١٢٠٧

 عن أيب هريرة) حم خد هب(
 )٧٢٧٥ و٧٢٧٤( والشعب ٥/١٦٩٧ وعدي ٢/٣٥٧ وحم ١٣/٢٢٣وفتح ) ٧٩٤( وخد١٠/١٥١جممع 

 حسن
١٢٠٨ - }           رِه إياهيئاً فَليأَخيِه ش نع ناولَ أَحدكميف ) قـط (يف مراسيله عن ابن شهاب      ) د(}  إذا ت

 )إذا نزع(األفراد عنه عن أنس بلفظ 
 ٢/٢٤١ومتناهية ) ٥٣٣(الفيض 



 

 

١٨٦() 

 صحيح مرسل
 الفيض ... ينه ويعيبه تطييباً خلاطره إذا أحاط أحدكم عن ثوب أخيه أو بدنه أذى فلريه أنه بصدد إزالة مايش:  أى 

١٢٠٩ - }                  سـارِه أَوي نع قنليبصمينِه ، وي نال عجهِه وِقبلَ و تنخمنفَال ي كمأَحد منخإذا ت
 عن أيب هريرة وأيب سعيد) خ هـ(}  تحت قَدمِه اليسرى 

) ٤٣٨( وصحيح اجلـامع     ٣٤الة ب   أعظمي وخ الص  ) ٧٤٥( وهـ   ٥٣ وم املساجد    ٢/٢٥٠ و ٩٣ و ٣/٥٨حم  
 )١٢٧٤(والصحيحة 

١٢١٠ - }    ؤمٍن أَوم ِجلد صيبالَ ت خامتهن بغيفـي املسجِد فَلي هـوو كـمأَحـد منخإذا ت
 والضياء عن سعد) هب(وابن خزمية ) حم ع(}  ثَوبه فَتؤذيــِه

وصـحيح  ) ١١١٧٩( والشـعب    ٨/١١٤مع   وجم ٨/٢٠٨ وكثري   ٢/١٨وجممع  ) ١٣١١( وخزمية   ١/١٧٩حم  
 )٤٣٩(اجلامع 

 صحيح
: إذا تواجه املُسلماِن ِبسيفيِهما فَقتلَ أَحدمها صاحبه فَالقاتلُ واملقتولُ يف الناِر ، ِقيلَ                { - ١٢١١

عـن أيب  ) ش حم ن طـب (}  إنه أَراد قَتلَ صاحبِه : يا رسولَ اِهللا هذا القاتلُ فَما بالُ املقتوِل ؟ قَالَ         
 عن أيب بكرة) ن طب(موسى 

وكثري ) ٢٠٧٣٧ و٢٠٧٢٨(وعب  ٨/١٩٠ وهق   ١٢٦ و ١٢٥ و ٧/١٢٤ون  ) ٤٢٦٨( ود   ١٤ وم فنت    ٩/٦٤خ  
 ٥١ و٤٧ و٥/٤٣ و٤/٤٠١ وحم ٣/٤٨٥ والترغيب ٣٢ و١٣/٣١ وفتح ٣/٣٦ وحلية ٣/٧٩

يف مكارم األخالق عن ابن     ) طياخلرائ(}  إذا تواضع العبد رفعه اُهللا إىل السماِء السابعِة           { - ١٢١٢
 عباس

 ) ٨١٤٣ و٨١٤٠(وبنحوه ) ٨١٤٢ و٨١٤١(الشعب 
 حسن

ويف سنده زمعة بن صاحل خمتلف فيه وحديثه عن الزهري مناكري وليس هذا منه وبعد أن أفاض ابن عدي يف ترمجته                     
 وأمـا سـند   ٢٣٢ - ٣/٢٢٩ا هـ .. رمبا يهم يف بعض مايرويه ، وأرجو ان حديثه صاحل ال بأس به   : قال عنه   

 املكارم ففيه متهم
إذا توجهت إىل القبلِة فَكبـر ثُم اقْرأ ِبما شاَء اُهللا أَنْ تقرأَ ، فَإذا ركعت فَاجعـلْ                   { - ١٢١٣

راحتيك على ركبتيك وامدد ظَهرك ومتكّن ِلركوعك ، فَإذا رفعت فَاجلس على فَخذك اليسـرى    
 عن رفاعة بن رافع) طب(}  لَ ذَلك يف كُلِّ ركعٍة وسجدٍة وافْعلْ ِمث

 )١٧٩( وشفع ٥/٣٢طب 
 صحيح

إذا توضأَ أَحدكم فَأحسن الوضوَء ثَم خرج إىل الصالِة لَم يرفع قَدمه الـيمىن إالَّ                 { - ١٢١٤
حطَّ اُهللا عنه سيئةً ، فَليقرب أَحدكم أَو        كَتب اُهللا عز وجلَّ لَه حسنةً ، وملْ يضع قَدمه اليسرى إالَّ             



 

 

١٨٧() 

             عـضبقى بعضاً ولوا بص قدو فَإنْ أَتى املسجد ، له ماعٍة غُفرفَصلَّى يف ج فَإنْ أَتى املسجد ، بعدلي
               لَّوا فَأمتَّ الصالةَ كَانَ كَذلكص قدو قى ، فَإنْ أَتى املسجدا بأمتَّ مو ا أَدركلَّى معـن  ) د هق (}    ص

 رجل من األنصار
  ٢/١١١ون ) ٣٨٦( وت ٤/٢٤١وحم ) ٤٤٠( وصحيح اجلامع ٣/٣٤٢وسنة ) ٥٦٣( ود ٣/٦٩هق 

 صحيح
١٢١٥ - }                  إالَّ الصالةُ ، لَـم رتعهإىل املسجِد الَ ي رجخ الوضوَء ثُم فَأحسن كمأَ أَحدوضإذا ت

 وتكتب لَه اليمىن حسنةً حىت يدخلَ املسجِد ، ولـو يعلـم             تزلْ ِرجلُـه اليسرى تمحو عنه سيئةً     
 عن ابن عمر) طب ك هب(}  الناس ما يف العتمِة والصبِح َألتومها ولو حبوا 

) ١٢٩٦( والصـحيحة    ١/٢١٨ وك ٤/٣٣٨ و ٢/١١٨ وفـتح    ٢/٢٩حنوه وجممـع    ) ٧٧٤(وهـ  ) ٣٨٦(ت  
 )٤٤١(وصحيح اجلامع 

 صحيح
هو يف حديث آخر عن أيب هريرة عند الشيخني وغريمها وليس عن ابـن              ... علم الناس ما يف العتمة      لو ي : وآخره  

 عمر
إذا توضأَ أَحدكم فَأحسن وضوَءه ثُم خرج عامداً إىل املسجِد فَال يشبكن بني يديِه                { - ١٢١٦

 عن كعب بن عجرة) حم د ت(}  فَإنه يف صالٍة 
) ٤٤٢(وصحيح اجلامع   ) ٥٦٢( ود   ٣/٩٤ واإلحتاف   ١/٢٠٨ وترغيب   ٢/٣٦١وسنة  ) ٣٨٦( وت   ٤/٢٤١حم  

 )٢٠٣٤(واإلحسان 
 صحيح

مالك حم  (}  إذا توضأَ أَحدكم فَليجعلْ يف أَنفِه ماًء ثُم يستنثر وإذا استجمر فَليوتِر               { - ١٢١٧
 عن أيب هريرة) ق د ن
 ١/٤١٢ وسـنة    ١/٤٩ وهق   ٢٧٨ و ٢/٢٤٢ وحم   ١/٦٦ن  و) ١٤٠( ود   ٢١ و ٢٠ وم الطهارة    ١/٢٦٣الفتح  

  وخ الوضوء باب اإلستجمار وترا١/٢١ًوموطأ ) ٤٤٤٣( وصحيح اجلامع ٣/٤٤ وكثري ١/٢ونصب 
أبو (}  إذا توضأَ أَحدكم فَليجعلْ يف أَنفِه ماًء ثُم ِلينتثر ، وإذا استنثر فَليستنثر ِوتراً                 { - ١٢١٨
 نعيم يف 

  أيب هريرةعن) املستخرج
 )٩٥٧(ومحيدي ) ٤٤٤(وصحيح اجلامع ) ١٢٩٥(الصحيحة 

 صحيح
١٢١٩ - }   فَليوتر إذا استجمرو ، فَليستنثر وضأَ أَحدكمعبد الرزاق عن أيب هريرة}  إذا ت 

 حنوه) ١١٦(وخ ) ٢٣٧(وم ) ١٤٣٨( واإلحسان ٧/٢٠٧ وكر ٣٥٢ و٣٠٨ و٢/٢٧٧حم 
 صحيح



 

 

١٨٨() 

١٢٢٠ - }    أَ أَحدكموضإذا ت            فَليـوتر إذا استجمرو ، املاِء ِليستنثر ِبمنخريِه ِمن فَليستنشق   {
 عبد الرزاق 

 عن أيب هريرة
ود ) ١٤٣٩( وبنحوه اإلحسـان     ٤/٣٤ ومتهيد   ١٦٠ و ٤/١٥٩ وفتح   ١/١٦ ونصب   ١/٤٩ وهق   ٢/٣١٦حم  

 )٢٣٧(وم ) ١٦٢(وخ ) ١٤٠(
 صحيح

ى املسجد كَانَ يف صالٍة حىت يرجع فَال يقلْ هكـذا           إذا توضأَ أَحدكم يف بيتِه ثُم أَت        { - ١٢٢١
 عن أيب هريرة) ك(}  وشبك بني أَصابعِه 

 )١٢٩٤(والصحيحة ) ٤٤٥( وصحيح اجلامع ٢٠٦ و١/٢٠٤وترغيب ) ٦٤٧ و٤٣٩( وخزمية ١/٢٠٦ك 
 صحيح

١٢٢٢ - }            الصالةَ فَال ي ريدي رجخ يتِه ثُميف ب وضأَ أَحدكمفَـال       إذا ت رجعىت يالٍة حزالُ يف ص
 عبد الرزاق عن كعب بن عجرة}  تقولوا هكذا ، ثُم شبك األصابع إحدى أَصابِع يديِه ِباُألخرى 

 ٣/٢٣٠ وهق ١/٢٤٠وبنحوه امع ) ٣٣٣٢(و ) ٣٣٣١(عب 
 صحيح لغريه

 عن أيب هريرة) طس( }  إذا توضأَ أَحدكم ِللصالِة فَال يشبك بني أَصابعِه  { - ١٢٢٣
 )٤٤٦(وصحيح اجلامع ) ١٢٩٤( والصحيحة ١/٢٤٠امع 

 صحيح
إذا توضأَ أَحدكم ولبس خفّيِه فَليصلِّ ِفيهما وليمسح عليهما ثُم الَ يخلعهما إنْ شاَء    { - ١٢٢٤

 عن أنس) قط ك(}  إالَّ ِمن جنابٍة 
 )٤٤٧(وصحيح اجلامع  ١/١٧٩ ونصب ١/٢٠٤ وقط ١/١٨١ وك ١/٢٧٩هق 

 صحيح
١٢٢٥ - }                رجليِه ، فَإنْ قَعديديِه وبصرِه ومعِه وس ِمن طاياهخ رجتخ وضأَ الرجلُ املسلمإذا ت

 غفوراً لَهم عن أيب أمامة) حم طب(}  قَعد 
والشـعب  ) ٤٤٨( وصـحيح اجلـامع      ١/١٥٥ وترغيب   ١/٢٢٣ وجممع   ٨/١٤٥ وطب   ٢٥٦ و ٥/٢٥٢حم  

)٢٧٣٦( 
 حسن

إذا توضأَ الرجلُ فَأحسن الوضوَء ثُم خرج إىل الصالِة الَ يخرجه أَو الَ ينـهره إالَّ                  { - ١٢٢٦
عن ) هـ(حسن صحيح   ) ت(}  إياها ، لَم يخطُ خطوةً إالَّ رفعه اُهللا ِبها درجةً وحطَّ عنه ِبها خطيئةً               

 أيب هريرة
  مطوال٢٧٢ًأعظمي وم املساجد ) ٧٥٨(وهـ ) ٢٥٥( ومنحة ٥/٦٠وحلية ) ٦٠٣(ت 

 صحيح



 

 

١٨٩() 

إذا توضأَ العبد املؤمن فَتمضمض خرجِت اخلطايا ِمن ِفيِه ، فَإذا اسـتنثر خرجـِت                 { - ١٢٢٧
اخلطايا ِمن أَنفِه ، فَإذا غَسلَ وجهه خرجت اخلطايا ِمن وجهِه حىت تخرج ِمـن تحـِت أَشـفاِر                   

سلَ يديِه خرجِت اخلطايا ِمن يديِه حىت تخرج ِمن تحِت أَظفاِر يديِه فَإذا مسح              عينيــِه ، فَإذا غَ   
                 ا ِمـنرجِت اخلطايأُذنيِه ، فَإذا غَسلَ ِرجليِه خ ِمن خرجـىت تأسِه حر ا ِمنرجِت اخلطايِبرأسِه خ

          كَانَ م حِت أَظفاِر ِرجليِه ، ثُمت ِمن خرجـىت تافلةً       ِرجليِه حن لَه صالتهإىل املسجِد و مالك (}  شيه
 عن عبد اهللا الصناحبي) حم ن هـ ك

) ٤٤٩(وصحيح اجلامع ) ٢٨٢( وهـ ٢/٣٦٤ واإلحتاف  ١/١٥٢ وترغيب   ١/٣١ وموطأ   ١/١٢٩ وك   ١/٧٤ن  
 ٤٧٦ و٤/٤٧٤وحم 

 صحيح
ن وجهِه كُلُّ خطيئٍة نظر إليها      إذا توضأَ العبد املسلم أَِو املؤمن فَغسلَ وجهه خرج مِ           { - ١٢٢٨

ِبعينيِه مع املاِء أَو مع آخِر قَطِر املاِء ، فَإذا غَسلَ يديِه خرجت ِمن يديِه كُلُّ خطيئٍة كَانَ بطشـتها                    
                عم شتها ِرجالهطيئٍة مكُلُّ خ رجتآخِر املاِء ، فَإذا غَسلَ ِرجليِه خ عم املاِء أَو عم داهي    عم املاِء أو 

 عن أيب هريرة) م ت( مالك والشافعي }  آخِر قَطِر املاِء حىت يخرج نقياً ِمن الذنوِب 
 ٣/٥٦وكـثري   ) ٣٢( وموطأ   ١/٣٢٢ ، وسنة    ٤ وخزمية   ١/٨١وهق  ) ٣٢( وت   ٢/٣٠٣ و حم    ٣٢م الطهارة   
 )٢٧٣٣ - ٢٧٣٢(الشعب و) ٤٥٠( وصحيح اجلامع ٢/٣٧٥ واإلحتاف ٣١ و٤/٣٠ ومتهيد ١/١٥١وترغيب 
 عن سلمان) هب(}  إذا توضأَ العبد تحات عنه ذُنوبه كَما تحات ورق هذِه الشجرِة   { - ١٢٢٩
 ١/٢٢٣ وجممع ٢٥٦ و٥/٢٥٢وبنحوه حم ) ٢٧٣٧(الشعب 

 حسن لغريه
 ركوعهـا وسـجودها     إذا توضأَ العبد فَأحسن الوضوَء ثُم قَام إىل الصالِة فَإنْ أَمتَّ            { - ١٢٣٠

                  فتحتو نوروٌء وهلا ضِبها إىل السماِء و أُصعد فظتين ، ثُماُهللا كَما ح فظكح القراءةَ ِفيها ، قَالتو
                 القراءةَ قَالـتو السجودو الركوع تمملْ يالوضوَء و حسِن العبدي إذا لَمالسماِء ، و لَها أَبواب :

ضيعتين ، ثُم أُصعد ِبها إىل السماِء وعليها ظُلمةٌ ، وغُلَّقت أَبواب السماِء ، ثُـم                ضيعك اُهللا كَما    
 عن عبادة بن الصامت) عق طب(}  تلف كَما يلف الثوب اخلَِلق ثُم يضرب ِبها وجه صاحبها 

 ١/١٢١ وعقيلي ٢/١٢٢امع 
 حسن

١٢٣١ - }     املؤمن وضأَ العبدمنخرِه ، فَـإذا           إذا تِفيِه و ا ِمناخلطاي ناثرتت استنشقو فَمضمض 
غَسلَ وجهه تناثرِت اخلطايا ِمن أَشفاِر عينيِه ، فَإذا غَسلَ يديِه تناثرت اخلطاِيا ِمن أَظفارِه ، فَـإذا                  

ِت اخلطايا ِمن أَظفاِر ِرجليـِه ،       مسح رأسه تناثرِت اخلطايا ِمن شعِر رأسِه ، فَإذا غَسلَ ِرجليِه تناثر           



 

 

١٩٠() 

فَإذا انتهى ِعند ذَلك كُلِه كَانَ ذَلك حظُّه ِمن وضوئِه ، فَإنْ قَام وصلّى ركعتِني يقبلُ ِبقلبِه وطرفِه                  
أُمه لدتهالذنوِب كَما و ِمن رجعن عمرو بن عبسة) هب(}  إىل اِهللا خ 

 ١/٢٨٣ون ) ٢٨٣( وهـ ٤/١١١وحم ) ٢٧٣٦و ٢٧٣٥( والشعب ١٥٤ و١/١٥٣الترغيب 
 صحيح

١٢٣٢ - }                   تـرخ ـهجهديِه ، فَإذا غَسـلَ وي ِمن طاياهخ ترديِه خفَغسلَ ي وضأَ العبدإذا ت
      طاياهخ ترإذا غَسلَ ِرجليِه خِذراعيِه ، و ِمن طاياهخ ترإذا غَسلَ ِذراعيِه خجهِه ، وو ِمن طاياهخ

عن مرة بن كعب) حم(عن عمرو بن عبسة ) ش(}   ِرجليِه ِمن 
 ١/١٧ وش١/٢٢٤ وجممع ٢/١١٨طص 

 صحيح لغريه
١٢٣٣ - }                 كُفّـرت جههفَإذا غَسلَ و ، داهي ملتا عِبِه م ديِه كُفِّرتفَغسلَ ي وضأَ املسلمإذا ت

 عنـه مـــا 
ر ِبِه ما سمعت أَذناه ، فَإذا غَسلَ ِرجليِه كُفّرت عنه مـا             نظرت إليِه عيناه ، فَإذا مسح ِبرأسِه كُفّ       

 عن أيب أمامة ) طس(}  مشت إليِه قَدماه ، ثُم يقوم إىل الصالِة فَهى فَضيلةٌ 
 ١/٢٢٢ وامع ١/١٥٥الترغيب 

 حسن
١٢٣٤ - }           ص كنت ا لَماالستنشاِق مفَأبلغْ يف املَضمضِة و وضأتأبو بشر الـدواليب    }  ائماً  إذا ت

 فيما مجع من حديث الثوري عن عاصم بن لقيط عن أبيه
 ١/١٤١ والنيل ٤/٣٣حم 

 صحيح
١٢٣٥ - }                كشـبالٍة فَال تيف ص إىل املسجِد فَإنك مدتع ثُم ضوءكو فَأحسنت وضأتإذا ت

ــكعبد الرزاق عن كعب بن عجرة}  أَصاِبع 
 )٣٣٣٤(و) ٣٣٣( وعب ٤/٢٤٢حم 

 صحيح
١٢٣٦ - }          فَأوتر تجمرتإذا اسو ، فَانتثر وضأتعن مسلمة بن قيس ) حم ت ن هـ حب(}  إذا ت
 األشجعي

وخـط  ) ١٧٠ و ١٤٥( ومنحة   ٧/٤١ وطب   ٣٤٠ و ٣٣٩ و ٤/٣١٣وحم  ) ٤٠٦( وهـ   ١/٦٧ون  ) ٢٧(ت  
 )١٤٣٦(واإلحسان ) ١٣٠٥(والصحيحة ) ٤٥١( وصحيح اجلامع ١/٢٨٦

 صحيح
١٢٣٧ -   } رجليكو ديكي فَخلِّلْ أَصابع وضأتعن ابن عباس) ت ك(}  إذا ت 

 )٤٥٣( وصحيح اجلامع ١/٩٣ وعدي ٢/٣٦٥واإلحتاف ) ١٧١( ومنحة ١/١٨٢ وك ٤/٣٣وحم ) ٢٨(ت 



 

 

١٩١() 

 صحيح
١٢٣٨ - }   فَخلِّل اَألصابع وضأتعن لقيط بن صربة) ت ك(}  إذا ت 

) ١٣٠٦(والصـحيحة   ) ٤٥٢( وصحيح اجلامع    ٢/٣٦٥ف   واإلحتا ١/٩٤ وتلخيص   ١/٢٧ ونصب   ١/١٨٢ك  
 )٣٩(وت 

 صحيح
١٢٣٩ - }   وضأمتْ فَابدءوا ِبميامنكمعن أيب هريرة) هـ(}  إذا ت 

 وصـحيح اجلـامع     ٢/٣٦١ واإلحتاف   ١/٨٨وتلخيص  ) ١٥( وسين   ١/٣٤ ونصب   ٢/٣٥٤وحم  ) ٤٠٢(هـ  
)٤٥٤( 
 

 عن جابر ) د والضياء(}  كفّن يف ثَوٍب ِحبرٍة إذا توفِّـى أَحدكم فَوجد شيئاً فَلي  { - ١٢٤٠
 )٤٥٥( وصحيح اجلامع ٣/٤٠٣وهق ) ٣١٥٠(د 

 صحيح
إذا توفّيِت املرأةُ فَأرادوا أنْ يغسلوها فَيبدءوا ِببطنها فَلتمسح بطنها مسحاً رفيقاً إنْ               { - ١٢٤١

ردِت غَسلها فَابتدئي ِبِسفلها فَألِق علـى       لَم تكن حبلى ، فَإنْ كَانت حبلى فَال تحركوها ، فَإنْ أَ           
 عورــا ثَوباً

 ِسترياً ثُم خذي كُرسفةً فَاغسليها فَأحسين غَسلها ثُم أَدخلي يدِك ِمن تحِت الثوِب فَامسحيها قَبلَ              
تلي شيئاً غَريه حـىت تنقّي     أَنْ توضئيها ثُم وضئيها ِبماٍء فيِه ِسدر وتفرغُ املاَء امرأةٌ وهى قَائمةٌ وال              

 ِبالسدِر وأنِت 
تغسلني ، وليِل غَسلَها أَوىل الناِس ِبها ، وإالَّ فَامرأةٌ ورعةٌ مسلمةٌ فَإذا فَرغِت ِمن غَسِل سـفليها                  

ٍت ِبماٍء وِسدٍر فَابدئي ِغسالً نقياً ِبسدٍر وماٍء فَلتوضأْ وضوَء الصالِة ثُم غَسليها بعد ذَلك ثَالثَ مرا 
رأسها قَبلَ كُلِّ شيٍء فَأنِقي غَسله ِبالسدِر واملاِء وال تسرحي شعرها ِبمشٍط ، فَإنْ حـدثَ ِبهـا                  
     كلُّ ذَلـكبعاً ، واخلمسِة فَاجعليها س دثَ ِمنمساً فَإنْ حسالِت الثالِث فَاجعليها خالغ عددثٌ بح

ٍء وسدٍر ، فَإنْ كَانَ يف اخلامسِة أَِو الثالثِة فَاجعلي ِفيها شيئاً ِمن كَافوٍر وشيئاً ِمـن                 فَليكن ِوتراً ِبما  
ِسدٍر ثُم اجعلي ذَلك يف جرٍن جديٍد ثُم أَقعديها فَادعي عليها وابدئي ِبرأسها حىت تبلغي ِرجليها ،                 

لي يدِك ِمن وراِء الثوِب فَانزعيِه عنها ، ثُم احشي ِسفليها  فَإذا فَرغِت ِمنها فَألقي ثَوباً لَطيفاً ثُم أَدخ       
كُرسفاً ما استطعِت ، واحشي كُرسفاً ِمن طَيبها ، ثُم خذي ِبسبيبٍة طَويلٍة مغسولٍة فَاربطيها علـى                 

ا واطِو شعرها ثَالثةَ أَقرٍن قَصةً      عجزها أَى قَريباً ِمن ركبتيها فَهذا شأنُ سفْيتها ، ثُم طَيبيها وكفّنيه           
وقرنِني ، وال تشبهيها ِبالرجاِل ، وليكن كَفُنها يف خمسِة أَثواٍب أَحدمها اإلزار ، فَتلف ِفيِه فَِخذاها      

يف شـعِر   وال تنِقصي ِمن شعرها شيئاً ِبنورٍة وال غَريها ، وما سقطَ ِمن شعرها فَاغسليِه ثُم اغْرزيِه                 



 

 

١٩٢() 

رأسها وطييب شعرها فَأحسين تطييبه ، وال تغسليها ِبماٍء مسخٍن ، وأمجريها ، واجعلي كُلَّ شـيٍء                 
                    رأِسها ، وإنْ كَانـتأنُ كَفنها وذا شعليِه ِوتراً ، هعشها فَاجريها يف نجمدا لَِك أنْ تإنْ بِوتراَ ، و

باه ذَلك فَخذي ِخرقةً واحدةً وأحيلي سفى كُـلِّ شـيٍء ِمنـها وال              مجدورةً أَو مخضوبةً أَو أَش    
  هدر ستطاعيٌء الَ يِمنها ش تنفّسكيها فَإمنا أَخشى أَنْ يحرعن أم سليم عن أنس) طك (}ت 

 ٢٢ و٣/٢١ وجممع ٤/٥ و٣/٤٠٥هق 
 حسن

 احلبل وحنوه: هو ما غري لونه ، السبيـة : مصابة اجلدري  خمضوبة : جمدورة 
 عن جابر) حم(}  إذا ثُوب ِبالصالِة فُتحت أَبواب السماِء واستجيب الدعاُء   { - ١٢٤٢

 ١/١٨٦ وترغيب ٢/٤ وجممع ٣/٣٤٢حم 
 حسن

١٢٤٣ - }                السكينةُ ، فَما أَدركـتم عليكمأتوها وسعونَ وت أنتمأتوها وِللصالِة فَال ت بإذا ثُو
ـُّوا ، فَإنَّ أَحدكم إذا كَانَ يعمد إىل الصالِة فَهو يف صـالٍة               فَصلوا وما فَات   عـن أيب   ) م(}  كم فَأمت

 هريرة
 وشـفع   ٢/٣١٧وسـنة   ) ١٠٦٥( وخزمية   ٣/٢٢٨وهق  ) ٦٨( وموطأ   ٥٢٩ و ٢/٤٦٠ وحم   ١٥٢م املساجد   

)٣٥٧ ( 
 )٤٥٦(وصحيح اجلامع 

 عن ابن عباس) د هق(}   كَفه تراباً إذا جاَء أَحد يطلب ثَمن الكلِب فَامْأل  { - ١٢٤٤
 )٤٦٥(وصحيح اجلامع ) ١٥٠٣( والصحيحة ٦/٦ وهق ٣٥٠ و١/٢٧٨حم 

 صحيح
اللهم اشِف عبدك فُالناً ينكأْ لَـك عـدواً أَو          : إذا جاَء الرجلُ يعود مريضاً فَليقلْ         { - ١٢٤٥

 عن ابن عمرو) طب ك(وابن السين ) حم د(}  يمِش لَك إىل الصالِة 
ــدعاطب ) ٥٤١( وســين ٥٤٩ و١/٣٤٤ وك ٢/١٧٢وحــم ) ٣١٠٧(د   ٦/٢٩٨واإلحتــاف ) ١١٢٤(وال

 )٤٦٦(وصحيح اجلامع ) ١٥٠٤(والصحيحة 
 صحيح

اخلرائطي يف مكارم (}  إذا جاَء أَحدكم اجلمعةَ فَال يقيمن أَحداً ِمن مقعدِه ثُم يقعد ِفيِه      { - ١٢٤٦
 عن جابر) األخالق

 )٥٥٩١( وعب ٢/١٤٩ وحم ١/٢٩٣وبنحوه م ) ٤٥٧(وصحيح اجلامع ) ٢٥٠٢(لصحيحة ا
 صحيح

 عن ابن عمر) مالك ق ن(}  إذا جاَء أَحدكم اجلمعةَ فَليغتسلْ   { - ١٢٤٧



 

 

١٩٣() 

 وكـثري   ١/٨٦ ونصـب    ٢/١٦١ وسـنة    ١/٣٦١ ومي   ١٦٤ و ١٠٥ و ٥٥ و ٢/٣ وحم   ١٠٣ و ١/١٠٢موطأ  
 ون  ٤ وم اجلمعـة     ٢/٢حنوه وخ   ) ٤٠٤(وخمتصر مسلم   ) ٤٥٨( وصحيح اجلامع    ٣٥٧ و ٢/٣٥٦ وفتح   ٨/١٤٧
 ٣/٢٤٤ و٢/٣٨٥واإلحتاف ) ١٧٥٠ و١٧٤٨( وخزمية ٢٩٥ و١/٢٩٣ وهق ٣/٩٣

١٢٤٨ - }                  ـِبقَها سليقِض مو ا أَدركلى ِهينٍة فَليصلِّ مإىل الصالِة فَليمِش ع اَء أَحدكمإذا ج  {
 والضياء عن أنس) حم د هق(

 ٣/١١٦وسنة ) ٧٤١(وصحيح أيب داود ) ٤٥٩( وصحيح اجلامع ٣/٢٢٨ وهق ٣/١٨٩حم 
 صحيح

١٢٤٩ - }                  اِهللا أَكرمها أَخـوه كَرامةٌ ِمن فَإنه ، فَليجلس له إىل القوِم فَأُوسع اَء أَحدكمإذا ج
 يبةالبغوي عن ابن ش}  املسلم فَإنْ لَم يوسع لَه فَلينظر أَوسعها مكاناً فَليجلس ِفيِه 

 ٦/٢٨٢ واإلحتاف ٧/٣٥٢تخ 
 حسن

إذا جاَء أَحدكم املسجد فَليصلِّ سجدتِني ِمن قَبِل أَنْ يجلس ثُم ِليقعد بعد إنْ شاَء                 { - ١٢٥٠
 عن أيب قتادة) د(}  أَو ِليذهب ِلحاجتِه 

 )٤٦٠( وصحيح اجلامع ١/٣٢٤ومي ) ٣١٦(وت ) ٤٦٧(د 
 صحيح

كم إىل املسجِد فَلينظر فَإنْ رأى يف نعليـِه قَـذراً أَو أَذى فَليمسـحه           إذا جاَء أَحد    { - ١٢٥١
 عن أيب سعيد) د(}  وليصلِّ ِفيهمــا

 )٤٦١( وصحيح اجلامع ١/٢٠٨ ونصب ٢/٤٣١وهق ) ٦٥٠(د 
 صحيح

 ِبها وأخوه   إذا جاَء أَحدكم إىل مجلٍس فَأوسع لَه فَليجلس ، فَإا كَرامةٌ أَكرمه اهللاُ              { - ١٢٥٢
 عن ابن عمر) خط(}  املسلم ، فَإنْ لَم يوسع لَه فَلينظر أَوسع موضٍع فَليجلس ِفيِه 

 )٤٦٢(وصحيح اجلامع ) ١٣٢١( والصحيحة ٧/٣٥٢ وتخ ٦/٢٨٢ واإلحتاف ٢/١٣٣خط 
 حسن

١٢٥٣ - }            كَرامةٌ أَكرمه فَإمنا ِهى ، أَخوه لَه فَأوسع اَء أَحدكمعـن  ) تخ هب (}   اُهللا ِبها    إذا ج
 مصعب ابن شيبة

 )٤٦٣(وصحيح اجلامع ) ٨٧٧٤( والشعب ٧/٣٥٢ وتخ ٦/٢٨٢اإلحتاف 
 حسن

 عن السليك) حم ، طك(}  إذا جاَء أَحدكم واإلمام يخطب فَليصلِّ ركعتِني خفيفتِني   { - ١٢٥٤
 ٢/٤١١وفتح  ٢/١٨٤ وجممع ٧/١٩٥وطب ) ١١٧( ود ٢/١٤ وقط ٣/١٩٤ وهق ١/٣٦٤م 

 صحيح



 

 

١٩٤() 

حم ق  (} إذا جاَء أَحدكم يوم اجلمعِة واإلمام يخطب فَليصلِّ ركعتِني وليتجوز ِفيهما            {- ١٢٥٥
 عن جابـر) د ن هـ

ونصب ) ١٨٣٥ و ١٤٥٣( وخزمية   ٣/٣١٧ وحم   ١٥ ون اجلمعة ب     ٣٠ ود اجلمعة ب     ٥٩ وم اجلمعة    ٢/٧١خ  
 )٤٦٤(يح اجلامع  وصح٣/٢٩٦واإلحتاف ) ٦٩٧( ومنحة ٢/٢٠٣

١٢٥٦ - }                  هرىلَ حالذي و وه فَإنه ، ِمنه لْيناولَه أَو عهم قعدهِبطعامِه فَلي أَحدكم ادماَء خإذا ج
خانــهدعن ابن مسعود) حم هـ(}  و 

) ٤٦٩(وصحيح اجلامع   ) ٣٢٩١( وهـ   ٨/٨ وهق   ٣/٤٧٣ وحم   ٢/١٠٧ ومي   ١/٣٨٨ و ٤٣٠ و ٢/٤٠٦حم  
 )١٠٤٢(والصحيحة 

 صحيح
١٢٥٧ - }                ـفّدِت الشـياطنيصالناِر و أَبواب غُلّقتاجلنِة و أَبواب مضانُ فُتحتاَء رإذا ج  {

 عن أيب هريرة) ن(
 وفـتح  ٤/١٨٦ واإلحتـاف  ٢/٩٧ وترغيب  ٦/٢١٤ وسنة   ٤/٣٠٣ وهق   ٢/٣٥٧ وحم   ١ وم الصيام    ٣/٣٢خ  
 ٢/٢٦ ومي ٤/١٢٧ون ) ٤٧٠( وصحيح اجلامع ٤/١١٢

١٢٥٨ - }          لِسلِت الشياطنيسو ، هنمج أَبواب غُلقتالرمحِة ، و أَبواب مضانُ فُِتحتاَء رإذا ج
 عن أيب هريرة) ن(}  
 وبنحوه عند خ  م) ٤٧١(وصحيح اجلامع ) ١٥٠٧( والصحيحة ٢/٢٦ ومي ٤/١٢٧ن 

 صحيح
 عن عدي بن حامت) طب(}  قَبلَ ذَلك إذا جاَء رمضانُ فَصم ثَالثني إالَّ أَنْ ترى اهلاللَ   { - ١٢٥٩

 )٤٧٢( وصحيح اجلامع ١/٢١٠ ومشكل ٣/١٤٦جممع 
 صحيح

١٢٦٠ - }        ، فّدِت الشياطنيصالناِر و أَبواب غُلّقتاجلنِة و أَبواب مضانَ فُتحتر هراَء شإذا ج
 عن عتبة بن عبد ) طب(}  ينسلخ الشهر ونادى مناٍد ياطَالب اخلِري هلُم ويا طَالب الشر أَقصر ، حىت 

 ٢/٩٧ وترغيب ٢/٢٦ ومي ٤/١٢٧ وبنحوه ن ٤/٣٠٣ وهق ٤/١٩٢اإلحتاف 
 صحيح لغريه

إذا جاءك ِمن هذا املاِل شيٌء وأنت غَري مستشرٍف وال سائٍل فَخذْه ، وماال فَـال                  { - ١٢٦١
 ـــكفسن هتبععن عمر) خ(}  ت 

 )٤٧٣( اجلامع  وصحيح٢/١٥٣خ 
إذا جاَءكم من ترضونَ ِدينه وخلُقَه فَأنكحوه ، إالَّ تفعلوا تكـن ِفتنـةٌ يف األرِض                  { - ١٢٦٢

 ـريــضع فسادعن أيب حامت املزين وماله غريه) هق(حسن غريب ) ت(}  و 
 ١١/٦١ وخط ٢/٢٦ و١/٢٥ والدواليب ٩/٢٦ وتخ ٩/١٠وسنة ) ١٠٣٢٥( وعب ٧/٨٢وهق ) ١٠٨٠(ت 



 

 

١٩٥() 

 صحيح
إذا جامع أَحدكم أَهله فَليصدقها ، ثُم إذا قَضى حاجته قَبلَ أَنْ تقضى حاجتها فَال                 { - ١٢٦٣

 عن أنس) عب(}  يعجلْها حىت تقضى حاجتها 
 )١٠٤٦٨(وعب ) ١٥٦٩( ومطالب ٤/٢٩٥امع 

 فيه مبهم
 ... )يهن باملعروف وهلن مثل الذي عل( ويشهد آلخره قوله تعاىل 

) ش(}  إذا جامع أَحدكم أَهله ِمن الليِل ثُم أَراد أَنْ يعود فَليتوضأْ بينهما وضـوءاً                 { - ١٢٦٤
 عن أيب سعيد

 ١/١٠١ش 
 صحيح

ـ (}  إذا جامع الرجلُ امرأته ثُم أَكسلَ فَليغسلْ ما أَصاب املرأةَ ِمنه ثُم لْيتوضأْ                { - ١٢٦٥ م ح
 عن أيب بن كعب) ق

 ) ٣٤٦(وم ) ٤٧٤( وصحيح اجلامع ١/٨١وخ ) ٩٥٨( وعب ٥/١١٤حم
 صحيح

 إذا جامع ومل يرتل:  ، أكسل ) ١٢٦٩ و١٢٦٨(وهو حديث منسوخ بالذي بعده 
 عن أيب أيوب) عب(}  إذا جامع أَحدكم فَأكسلَ فَليتوضأْ وضوءه ِللصالِة   { - ١٢٦٦

 )٩٥٨(عب 
 صحيح

 ابن سعد عن أيب قالبة مرسال}  ا جامع أَحدكم فَليستتر ، وال يتجرد تجرد العرييِن إذ  { - ١٢٦٧
 ٨/١٥٦سعد 

 حسن لغريه
عن أيب أمامـة   ) طب(عن عائشة   ) حم ت (}  إذا جاوز اِخلتانُ اِخلتانَ فَقد وجب الغسلُ          { - ١٢٦٨

 يف األلقاب عن معاذ) الشريازي(وعن رافع بن خديج 
 وعـدي   ١/٣٩٥ وفـتح    ١٢/٣٨٤ و ٢/٢٣١ وخط   ١/٢٠٧ وجممع   ٤/٣١٧ وطب   ٥/٢٣٤وحم  ) ١٠٩(ت  

 )٤٧٥( وصحيح اجلامع ٨/٢٩١ وطب ٦/١٣٥ وحم ٣/١٠١٥
 صحيح

يف األفراد عن أيب هريرة     ) قط(}  إذا جاوز اِخلتانُ اِخلتانَ وجب الغسلُ أَنزلَ أَو ملْ يرتلْ             { - ١٢٦٩
 وابن العباس

 ١/١٠٨ وش ٢٢٠ و١/٢١٩والنيل ) ١١٧٨(إلحسان أخرج حنوه يف ا
 صحيح لغريه



 

 

١٩٦() 

إذا جاوز اِخلتانُ اِخلتانَ فَقد وجب الغسلُ ، وأما الصالةُ يف ثَوٍب واحٍد فَتوشح ِبِه ،       { - ١٢٧٠
 وأما ما 

 عن معاذ) طب(  }يحلُّ ِمن احلائِض فَإنه يحلُّ ِمنها ما فَوق اإلزاِر واستعفاف عن ذَلك أَفضلُ 
 ٤/٣١٧وطب ١/٢٦٧امع 

 حسن
١٢٧١ - }                 ـلّيتص قَد إنْ كُنتو ، عهمصلُّونَ فَصلِّ مي الناس إىل الصالِة فَوجدت إذا ِجئت

 عن يزيد بن عامر) د هق(}  تكن لَك نافلةً وهذه مكتوبةً 
 ٣/٩٣نيل األوطار  و٥/٦٥٣ وجامع األصول ٨/١٠٩ وتخ ١/٢٧٦ وقط ٢/٣٢وهق ) ٥٧٧(د 

 ويف سنده جهالة
وله شواهد مبعناه ومحل هذا على من صلّى األوىل منفردا والثانية يف مجاعة فتكون األوىل نفالً والثانية فرضاً لزيادة                   

 ٩٤ - ٣/٩٣أجر اجلماعة راجع النيل 
١٢٧٣ - }   ليتص قَد إنْ كُنتالناِس و عفَصلِّ م عن حمجن ) ن حب(مالك والشافعي }  إذا ِجئت 

 ٢٥٢ و ٤/٢٢٢ ومتهيـد    ١/١٣٢واملوطأ  ) ٤٣٣( وحب   ٣/٤٣٠ وسنة   ١/٤١٥ وقط   ٢/٣٠٠ وهق   ٢/١١٢ن  
 )٤٦٧(وصحيح اجلامع 

 صحيح
 عن ابن عمر) حب(}  إذا ِجئتم اجلمعةُ فَاغتسلوا   { - ١٢٧٣

 )١٢٢٣( واإلحسان ٢/٧٥حم 
 صحيح

دوا وال تعدوها شيئاً ، ومن أَدرك الركعةَ فَقد         إذا ِجئتم الصالةَ وحنن سجود فَاسج       { - ١٢٧٤
 عن أيب هريرة) د ك هق(}  أَدرك الصالةَ 

 ١/٢٧٣وك) ٤٦٨(وصحيح اجلامع ) ١١٨٨( والصحيحة ٣/٣٨١ وسنة ١/٣٤٧ وقط ٢/٨٩وهق ) ٨٩٣(د 
 صحيح

دوا ، وال تعتـدوا     إذا ِجئتم واإلمام راكع فَاركعوا ، وإنْ كَانَ سـاجداً فَاسـج             { - ١٢٧٥
 الركوع عهم كني عن رجل) هق(}  ِبالسجوِد إذا لَم 

 ٣٧٣ و١/٢١٦ وبنحوه ك٢/٢٦١ وغليل ٢/٨٩هق 
 صحيح

١٢٧٦ - }                ديكي نيب رم نم كضرحِل فَال يؤخرِة الرِمثلَ م ديكي نيب علتعـن  ) د(}  إذا ج
 طلحة ابن عبيد اهللا

 وبنحوه عند م) ٤٧٦( وصحيح اجلامع ٤/١٩٤ ومتهيد ٢/٨١ونصب ) ٦٨٥(د 
 صحيح



 

 

١٩٧() 

 عن أيب هريرة) م(}  إذا جلس أَحدكم على حاجتِه فَال يستقبِل القبلةَ وال يستدبرها   { - ١٢٧٧
 )١٣٠١(والصحيحة ) ٤٧٧( وصحيح اجلامع ٢/١٠٢ ونصب ٦٠م الطهارة 
ن أَحدِهما فَال تقِض َألحدمها حىت تسمع ِمـن         إذا جلس إليك اخلصماِن فَسمعت مِ       { - ١٢٧٨

 عن على) حم ك هق(}  اآلخِر كَما سمعت ِمن اَألوِل ، فَإنك إذا فَعلت ذَلك تبيـن لَك القضاُء 
 وسـنة   ١٠/١٤٠وهـق   ) ٣٥٨٢(ود  ) ١٣٠٠(والصـحيحة   ) ٤٧٨( وصحيح اجلامع    ٤/٩٣ وك   ٢/٩٦حم  
١٠/٩٦ 

 صحيح
١٢٧٩ - }   لسإذا ج  فَقـد اإلمام سلِّملفِه قَبلَ أَنْ يخ جلٌ ِمنأَحدثَ ر كعٍة ثُميف آخِر ر اإلمام 

 التهص تماخلطيب عن ابن عمرو}  ت 
 ١٣/١٤٩ وخط ١/٣٧٩قط 

 حسن
 وفيه كالم
١٢٨٠ -}        ي إنْ لَمليِه الغسلُ وع جبو دها فَقدهج بها األربِع ثُمعش نيب لسحـم  (} رتلْ إذا ج
 عن أيب هريرة) ق ن هـ

 ١/٤وسنة  ) ٢٢٧( وخزمية   ١/١١٣ هـ وقط    ١٩٤ /١ وم ٤٧١ و ٢/٢٣٤ وحم   ٨٨ و ٨٧ وم احليض    ١/٨٠خ  
ون ) ٤٧٩( وصـحيح اجلـامع      ١/٣٩٥ وفتح   ٦/٢٧٥ وحلية   ١/١٣٤ وتلخيص   ٢/٧٤ وخط   ١/٨٢ونصب  

 )٩٣٩( وعب ١/١١٠
١٢٨١ - }   مسبها األربِع وعش نيب لسسلُ إذا جالغ جبو عن عائشة) م(}  اِخلتانُ اِخلتانَ فَقد 

 ١٠٨( وت ١/٤٦وموطـأ  ) ٣٤٩(وم ) ٤٨٠( وصـحيح اجلـامع   ١٦٤ و١/١٦٣وهق  ) ١٥٢(خمتصر مسلم   
 )١٠٩و

ص (}  إذا جلس بني فُروجها األربِع ثُم أَجهد فَقد وجب الغسلُ أَنزلَ أَو لَم يرتلْ                 { - ١٢٨٢
 رةعن أيب هري) ش

 ١/١٠٨ش 
 صحيح لغريه

١٢٨٣ - }                 قـامكمم فَقولوا ِعنـد لى أَنفسكمخافونَ ِبها عاليت ت السا ِتلك لستمإذا ج :
 إليك أتوبو أَستغفرك إالَّ أَنت الَ إله حبمدكو اللهم بحانكعن الزبري) طص(}  س 

 ٢/٧٥ وطص ١٠/١٤١امع 
 حسن لغريه

١٢٨٤ - }  مفَأوتروا إذا ج عن جابر) حب ك(}  رمتُ امليت 
 وصـحيح اجلـامع     ٣/٢٦ وامع   ٣/٤٠٥ وهق   ١/٣٥٥ وك   ٣/٣٣١ وحم   ٣/٢٦٥وش  ) ٣٠٣١(اإلحسان  

)٤٨١( 



 

 

١٩٨() 

 صحيح
قَـد  : إذا جمع اُهللا األولني واآلخرين فَقضى بينهم وفرغَ ِمن القضاِء قَالَ املؤمنونَ               { - ١٢٨٥

انطلقوا ِبنا إىل آدم فَإنه أَبونا وخلقـه اُهللا         : ىل فَمن يشفع لَنا إىل ربنا ؟ فَيقولونَ         قَضى بيننا ربنا تعا   
              آدم فَيقولُ لَهم ، لَهم شفعأَنْ ي فَيكلّمونه فَيأتونُ آدم ، كلَّمهوحـاً     : ِبيدِه وِبنوٍح فَيأتونَ ن ليكمع

هيم فَيدلّهم على موسى ، ثُم يأتونَ موسى فَيدهلم على ِعيسى           فَيدلّهم على إبراهيم ، ثُم يأتونَ إبرا      
أَدلكم على النيب اُألمي فَيأتوين فَيأذنُ اُهللا يل أَنْ أَقوم إليِه فَيفور مجلسي : ، ثُم يأتونَ ِعيسى فَيقولُ   

يشفّعين وجيعلُ يل نوراً ِمن شعِر رأسـي إىل         ِمن أَطيِب ِريٍح شمها أَحد قَطُّ حىت آيت ريب عز وجلَّ فَ           
ظُفِر قَدمي ، ثُم يقولُ الكافرونَ هذا قَد وجد املؤمنونَ من يشفع لَهم فَمن يشفع لَنا ؟ ما هـو إالَّ                     

هم فَقـم أَنـت     قَد وجد املؤمنونَ من يشفع لَ     : إبليس فَهو الذي أَضلنا ، فَيأتونَ إبليس فَيقولونَ         
 ها أَحــدمأَنِنت ِريٍح ش جلسِه ِمنم ِمن فَيفور نا فَيقومأَضللت لَنا فَأنت فَاشفع 

الشيطانُ لَما قُضى األمر إنَّ اَهللا وعـدكم وعـــــد احلـق            : قَطُّ ثُم يعظّم ِلجهنم ويقولُ      
وابن مرويـة وابـن     ) طب(ن املبارك وابن جرير وابن أيب حامت      اب}  ووعدتكم فَأخلفتكُم إىل آخِر اآليـِة      

 عساكر عن عقبة بن عامر
 ١٠/٣٧٦ وجممع ٢/٣٦٢ وكر ٤/٤٠٩ وكثري ٢/٣٢٧مي 

 حسن
 وفيه عبد الرمحن بن زياد ال بأس به إذا روى عن أهل بلده وهذا منها

من كَـانَ أَشـرك يف   :  نادى مناٍد إذا جمع اُهللا األولني واآلخرين ِليوٍم الَ ريب ِفيهِ      { - ١٢٨٦
ـ   (}  عمٍل عِملَه ِهللا أَحداً فَليطلب ثَوابه ِمن ِعندِه ، فَإنَّ اَهللا أَغىن الشركاٍء عِن الشرِك                 ) حم ت هـ

 عن أيب سعيد ابن أيب فضالة
 ١/٣٥والـدواليب   ) ٤٢٠٣(وهــ   ) ٣١٥٤( وت   ٤/٢١٥ و ٣/٤٦٦ وحـم    ١/٦٩وترغيب  ) ٢٤٩٩(حب  
 ) ٦٨١٧(والشعب ) ٤٨٢( وصحيح اجلامع ٤/٨٦ابة واإلص

 حسن
هذِه غَدرةُ  : إذا جمع اُهللا األولني واآلخرين يوم القيامِة يرفَع ِلكلِّ غَادٍر ِلواٌء فَقيلَ               { - ١٢٨٧

 عن ابن عمر ) م(}  فُــالٍن إِبِن فُالٍن 
 )٤٨٣( وصحيح اجلامع ٩م اجلهاد 
الناس يف صعيٍد واحٍد يوم القيامِة أَقبلِت النار تركَب بعضـها بعضـاً     إذا جمع اُهللا      { - ١٢٨٨

وعزِة ريب لَتخلُّن بيين وبني أَزواجي أو ألغشني الناس عنقاً واحداً ،            : وخزنتها يكفُّوا وهى تقولُ     
رج ِلسانها فَتلقَطُهم ِبِه ِمن بِني ظَهراِين الناِس        كُلُّ متكٍرب جباٍر ، فَيخ    : فَيقولونَ من أَزواجِك فَتقولُ     

وعزِة : فَتقذفهم يف جوفها، ثُم تستأخر ثُم تقبلُ يركب بعضها بعضاً وخزنتها يكفُّوا وهى تقولُ               



 

 

١٩٩() 

 ومن أَزواجِك ؟ فَتقولُ كُلُّ      ريب لَتخلُّن بيين وبني أَزواجي أَو َألغشني الناس عنقاً واحداً ، فَيقولونَ           
                نييقضي اُهللا بو ستأخرت وفها ثُميف ج ظَهراِين الناِس فَتقذفهم نيب ا ِمنِبلسا اٍر كَفوٍر فَتلقَطُهمتخ

 عن أيب سعيد) ع ض(}  العباِد 
 )٥٨٤( وصحيحة ٢/٣٢٦ومي ) ٤٦٦٨ و٤٦٣٩( ومطالب ١٠/٣٩٢جممع 

 حسن
أُكسـوا  :  بكم عراةً حفاةً غُرالً فَيكونُ أَولَ من يكسى إبراهيم فَيقـولُ             إذا ِجيءَ   { - ١٢٨٩

خليلي ، فَيؤتى ِبريطتِني بيضاويِن فَيلبسهما ثُم يقعد مستقبلَ العرِش ، ثُم آيت ِبِكسـويت فَألبسـها                 
واآلخرونَ ، ويفتح لَهم ِمـن الكـوثِر إىل         فَأقوم مقاماً الَ يقومه أَحد غَريي ، فَيغبطُين ِبِه اَألولونَ           

 عن عبد اهللا بن مسعود) حم ، بز ، طك(}   احلديث -احلَوِض 
 ١/٣٩٨وحم ) ٢٨٠٣( ومي ١١١ والبدور السافرة ص ١٠/٣٦٢امع 

 فيه ضعف
 غري خمتونني:  غرالً  

 عن احلسن مرسال) ش( }  إذا حاضِت اجلاريةُ لَم تقبلْ لَها صالةٌ إالَّ ِبخماٍر  { - ١٢٩٠
 )١٧١٢ و١٧١١( وبنحوه مرفوعاً اإلحسان ٢/٢٣٣وهق ) ٥٠٣٨(عب 

 صحيح لغريه
١٢٩١ - }   عهيٌء فَدش فسكيف ن اكعن أيب أمامة) حم حب ك(}  إذا ح 

 ٤٨٤( وصـحيح اجلـامع      ٢/٥٥٩وترغيب  ) ٨٣( وصحيحة   ٤/٩٩ و ٢/١٣ و ١/١٤ وك   ٢٥٢ و ٥/٢٥١حم  
 ) ١٧٦(واإلحسان 

 حصحي
إنْ ساءتك سـيئَتك ،     : ما اإلميانُ ؟ قَالَ     : إذا حاك يف نفسك شيُء فَدعه ، قَالوا           { - ١٢٩٢

     ؤمنم فَأنت كتسنح تكسرسأل رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم ما اإلميان ؟          : عن أيب أمامة قال     ) حم(}  و
 فذكره

 ٥/٢٥٢ وحم ٢/٥٥٩الترغيب 
 صحيح

}  ذا حج الرجلُ عن والديِه تقبلَ ِمنه ومنهما واستبشر ِبِه أَرواحهما ِفي السـماِء               إ  { - ١٢٩٣
 عن زيد بن أرقم ) قط(

 )١٤٣٤( والضعيفة ٢/٢٦١قط 
 حسن لغريه

١٢٩٤ - }                    ـجإذا حجةٌ أُخرى ، وليِه حقلَ ععقلَ ، فَإذا عىت يجةٌ حح لَه فَهى يبالص جإذا ح
 عن ابن عباس) ك(}  َألعرايب فَهى لَه حجةٌ فَإذا هاجر فَعليِه حجةٌ أُخرى ا



 

 

٢٠٠() 

 )٤٨٥(وصحيح اجلامع ) ٣٠٥٠( وخزمية ١/٤٨١ك 
 صحيح

) هب(}  ِإذا حدثَ اإلنسانُ حديثاً فَرأى املُحدثُ املُحدثَ يلتفت حوله فَهى أَمانةٌ              { - ١٢٩٥
 عن جابر
 ٨/٩٨ وجممع ١٠/٢٤٧وهق ) ٤٨٦٨(وبنحوه د ) ١١١٩٣ و١١١٩٢(الشعب 

 صحيح لغريه
عن ) ٤(والضياء عن جابر ) حم د ت(}  ِإذا حدثَ الرجلُ ِبحديٍث ثُم الْتفت فَهى أَمانةٌ     { - ١٢٩٦

 أنس
 ٦/٢١٦ واإلحتـاف    ١٠/٢٤٧ وهق   ٣/٨٧ وترغيب   ١١/٨٢وفتح  ) ٤٨٦٨(ود  ) ٢٠٧٦(ومنحة  ) ١٩٥٩(ت  

 وجممع 
 )٤٨٦( وصحيح اجلامع ٤/٣٣٦ ومشكل ١٣/١٩١ وسنة ٣/٣٨٠وحم ) ٢٦٣٧( ومطالب ٨/٩٨

 صحيح لغريه
ِإذا حدثتك حديثاً فَال تزيدنَّ على أَربٍع هن ِمن أَطيِب الكالِم وهن ِمن القرآِن ، الَ                  { - ١٢٩٧

 دأتب ِبأيهن ضركِإالَّ اُهللا : ي ال ِإلهِللِه و احلمدبحانَ اِهللا وس اُهللا أَكربعن مسرة) ط(}  و 
 )٣٤٦( والصحيحة ٥/١١وحم ) ١٢٣٤(منحة 

 صحيح
١٢٩٨ - }    ليهمع يشقو فزعهمِبما ي حدثوهمفَال ت مر نع الناس دثتماحلسـن بـن   (}  ِإذا ح

 عن املقدام بن معدي كرب) سفيان طس عد هب
 )١٧٦٦( والشعب ٧/٢٥٤٢ ومعدي ٨/٥٥٠ و١/٢٥٣اإلحتاف 

 حسن لغريه
عن ) ك(}  ِإذا حدثكم أَهلُ الكتاِب حديثاً فَقولوا آمنا ِباِهللا ومالئكتِه وكتبِه ورسلِه              { - ١٢٩٩

 عامــر إبن ربيعة
 ٦/٢٩٣ و٣/٥٣١ و١/٦٨ وكثري ٤/١٣٦وحم ) ٦٢٥٧( واإلحسان ٣/٣٥٩ك 

 صحيح
ه قُلته أَو لَم أَقله فَصدقوا ِبِه فَإين أَقولُ         ِإذا حدثتم عين ِبحديٍث تعرفونه وال تنكرون        { - ١٣٠٠

ما يعرف وال ينكر ، وإذا حدثتم عين ِبحديٍث تنكرونه وال تعرفونه فَكذبوا ِبِه ، فَإين الَ أَقولُ مـا                    
 عرفال يو نكراحلكيم عن أيب هريرة}  ي 

 ١٥٠ و١/١٤٩حوه امع  وبن٢/٢٠٨ وقط ١١/٣٩١ وخط ٦/٥٢٣ واإلحتاف ١/١٢عدي 
 صحيح

إذا حدثتم عين حديثاً تعرفونه وال تنكرونه ، فصدقوا به ، وإذا حدثتم عين حديثاً تنكرونه وال                 (( ولفظ ابن عدي    
 منكرة) قلته أم مل أقله ( فعبارة )) تعرفونه ، فال تصدقوا به 



 

 

٢٠١() 

قِّقوا ، وإذا تطيرمتْ فَامضـوا وعلـى اِهللا      ِإذا حسدتم فَال تبغوا ، وإذا ظَننتم فَال تح          { - ١٣٠١
 عن أيب هريرة) عد(}  فَتوكلــوا

  موصوالً ومرسال٤/١٥٢٣ً وعدي ٦/١٢٥ ومتهيد ٤٨٢ و١٠/٢١٣ وفتح ٧٦ و٦٢ و٨/٥١ و٧/٥٥٢اإلحتاف 
 حسن مرسل

ع بني الصالتِني   ِإذا حضر أَحدكم اَألمر يخشى فَوته فَليصلِّ هذِه الصالةَ يعين اجلم            { - ١٣٠٢
 عن ابن عمر) ن(}  
 )٤٨٧(وصحيح اجلامع ) ١٣٧٠( والصحيحة ١/٢٨٦ن 

 حسن
ِإذا حضر أَحدكم الصالةَ ِفي مسجدِه فَليجعلْ ِلبيتِه نصيباً ِمن صـالتِه ، فَـإنَّ اَهللا                  { - ١٣٠٣

 عن جابر) حم م(}  جاعلٌ ِفي بيتِه ِمن صالتِه خرياً 
 ٢/٢٥٥ وش ٢/١٨٩وهق ) ٤٨٨( وصحيح اجلامع ٢١٠وه مسافرين  وم حن٣/٣١٦حم 

 صحيح
عن ) طص(عن ابن عباس    ) طك(}  ِإذا حضر العشاُء وأقيمِت الصالةُ فَابدءوا ِبالعشاِء          { - ١٣٠٤
 أيب هريرة

 ٩٣٤(وخزميـة   ) ١٦٧( وعـب    ١/٢٩٣ ومي   ٢٣١ و ٣/١١٠ وحم   ٢/١١١ون  ) ٣٥٣( وت   ٦٤م املساجد   
 ٢/٤٦وجممع ) ١٦٥١و

}  ِإذا حضر العلماُء رم يوم القيامِة كَانَ معاذُ بن جبٍل بني أَيديهم ِبقذفـِة حجـٍر           { - ١٣٠٥
 عن عمر) ابن عساكر(

 )٤٨٩(وصحيح اجلامع ) ١٠٩٠( والصحيحة ٩/٣١١ وجممع ٣/٥٩٠ و٢/٣٤٨ وسعد ١/٢٢٨احللية 
 صحيح

ةُ الرمحِة ِبحريرٍة بيضاَء فَيقولونَ اخرجي راضيةً مرضـياً   ِإذا حضر املؤمن أَتته مالئك      { - ١٣٠٦
عنِك ِإىل روٍح ورحياٍن ورب غَِري غَضبانَ فَيخرج كَأطيِب ِريِح املسِك حىت ِإنه لَيناوله بعضهم بعضاً 

ن األرِض فَيأتونَ ِبِه أَرواح     حىت يأتوا ِبِه باب السماِء فَيقولونَ ما أَطيب هذا الريح الَّيت جاءتكم مِ            
املُؤمنني فَلهم أَشد فَرحاً ِبِه ِمن أَحدكم ِبغائبِه يقدم عليِه ، فَيسألونه ماذا فَعلَ فَالنٌ ، ماذا فَعلَ فُالنٌ 

 دعوه فَإنه كَانَ ِفي غَم : ؟ فَيقولونَ 
 ِبِه ِإىل أُمِه الْهاويِة ، وإنَّ الكافر ِإذا حضر أَتته مالئكـةُ       ذُهب: الدنيا ، فَإذا قَالَ أَما أَتاكم ؟ قَالوا         

اخرجي ساخطةً مسخوطاً عليِك ِإىل عذاِب اِهللا ، فَيخرج كَأنِنت ِريـٍح            : العذاِب ِبمسٍح فَيقولونَ    
 ِبهــا أَرواح    ِجيفٍة حىت يأتوا ِبها باب األرِض ، فَيقولونَ ما أَننت هـذِه الـريح حـىت يـأتوا                 

 عن أيب هريرة) ن ك(} الكفـــاِر 
 ١/٣٥٣وك ) ٣٠١٤(واإلحسان ) ١٠٤٤(وعلل ) ٤٩٠(وصحيح اجلامع ) ١٣٠٩( والصحيحة ٤/٨ن 



 

 

٢٠٢() 

 صحيح
ِإذا حضرِت الصالةُ فَلم تجدوا ِإالَّ مرابض الغنِم وأعطانَ اإلبِل فَصلوا ِفي مرابِض               { - ١٣٠٧

 عن أيب هريرة) هق(}  عطاِن اإلبِل الغنِم وال تصلوا ِفي أَ
  حنوه ٥/٥٤ وحم ٢/٤٤٩ وهق ١/٣٢٣م 

 صحيح لغريه
 أمكنة مبيت اإلبل:  أعطــان 

اخلطيب يف املتفق واملفترق عن عبـد اهللا        }  ِإذا حضرِت الصالةُ واخلالُء فَابدءوا ِباخلالِء         { - ١٣٠٨
 بن األرقم

 )٨٨( ود ٣/٤٨٣ وحم ١١٧وموطأ ) ١٧٦١ - ١٧٦٠(وعب ) ٩٣٢( وخزمية ١/٢٥٧أخرجه  ك 
 صحيح

عن سلمة بن األكـوع     ) حم(}  ِإذا حضرِت الصالةُ وحضر العشاُء فَابدءوا ِبالعشاٍء          { - ١٣٠٩
 عن أم سلمة) حم طب(

 ٢/٤٨٦ وعدي ٢/١٦٤ وفتح ٣١٤ و٦/٣٠٣حم 
 صحيح

ِه ثُم لْيصلِّ بعد وال يأيت الصالةَ       ِإذا حضرِت الصالةُ وكانَ يأخذكم الغائطُ فَليبدأْ بِ         { - ١٣١٠
 دافعي هوعن عبد اهللا بن األرقم) طب(}  و 

 حنو آخره) ١٩٥(وحب ) ١٧٦١(و) ١٧٦٠(و) ١٧٥٩(وعبد الرزاق ) ٩٣٢( وخزمية ١/٢٥٧ك 
 صحيح

 حـب   ٤حم  (}  لونَ  ِإذا حضرمتُ امليت فَقولوا خرياً فَإنَّ املالئكةَ يؤمنونَ على ما تقو            { - ١٣١١
 عن أم سلمة) ك

 وترغيــب ٤/٦٥ و٣/٣٨٤ وهــق ٣٢٢ و٦/٢٩١وحــم ) ٣١١٥(و) ٣١١٨( ود ٥ - ٤/٤ون ) ٩٧٧(ت 
وم ) ١٤٤٧(وهـ  ) ١١٤٩ ،   ١١٤٨( والدعاطب   ١/٣٥٢ و ٤/١٦ وك   ٣/١٨١ ومتهيد   ١/٢٥٢ وشج   ٤/٣٤٧
 )٣٠٠٥(واإلحسان ) ٤٩١(وصحيح اجلامع ) ٩١٩(

 صحيح
موتاكم فَأغمضوا الْبصر ، فَإنَّ البصر يتبع الروح وقولوا خرياً ، فَـإنَّ             ِإذا حضرمتْ     { - ١٣١٢

 عن شداد بن أوس) حم هـ ك(}  املالئكةَ تؤمن على ما يقولُ أَهلُ البيِت 
 والصـحيحة   ٢/٦٨٧ وعدي   ٢/١٠٥ وتلخيص   ٢/٣٥٤ ونصب   ٧/٣٤٩ وطب   ٤/١٢٥وحم  ) ١٤٥٥(هـ  

 ١/٣٥٢وك ) ٤٩٢(وصحيح اجلامع ) ١٠٩٢(
 حسن

١٣١٣ - }   يٌء فَدعهش دركِفي ص كعن أيب أمامة) هب(}  ِإذا ح 
 ٥/٢٥١وحم ) ٥٧٤٦(وشعب) ١٠٣(حب 



 

 

٢٠٣() 

 صحيح
 حاك: حك 

الشريازي يف األلقاب   }  ِإذا حملتم فَأخروا اِحلملَ فَإنَّ اليديِن مطلقةٌ والرجلِني موثقةٌ            { - ١٣١٤
 واخلطيب عن أيب هريرة

 ٦/١٢٢ وهق ١٣/٤٥ وخط ٣/٢١٦جممع 
 حسن

١٣١٥ - }                فَأخطاَ فَلـه فَاجتهد كمإذا حأَجراِن ، و فَله فَأصاب فَاجتهد احلاكـم كـمِإذا ح
 احــدو عن أيب هريرة) ٤حم ق (عن عمرو بن العاص ) حم ق د ن هـ(}  أَجر 

 وسـنة   ١٠/١١٨ وهـق    ٤/٢٠٤وحم  ) ٢٣١٤( وهـ   ٨/٢٢٤ون  ) ٣٥٧٤( ود   ١٥ وم األقضية    ٩/١٣٣خ  
 وصحيح  ١٣/٣١٨ وفتح   ٢/٧١ وجامع بيان العلم     ١/٣٢٦ ومشكل   ٣/٣٠٥ وبغوي   ٤/٦٣ ونصب   ١٠/١١٥

 )٤٩٣(اجلامع 
١٣١٦ - }                  املُحسـنني حـبي حسـنفَأحسنوا فَإنَّ اَهللا م إذا قَتلتمفَاعدلوا ، و كمتمِإذا ح  {

 عن أنس) طس(
 )٤٩٤(يح اجلامع وصح) ٤٧٠( والصحيحة ٥/١٩٧امع 

 صحيح
١٣١٧ - }   وابالد أَبر ا ِمنفَأبِق ِلولِدها فَإ لبتعن عبد اهللا بن عمرو) طكس(}  ِإذا ح 

 ٨/١٩٦ وامع ٨/١٧٦حلية 
 حسن

١٣١٨ - }                    ِشئت اَء اُهللا ثُما شلكِن ِليقلْ مو ، ِشئتاَء اُهللا وا شقلْ مفَال ي أَحدكم لفِإذا ح{  
 عن ابن عباس) هـ(

 )١٠٩٣(والصحيحة ) ٤٩٥( وصحيح اجلامع ١١/٥٤وفتح ) ٢١١٧(هـ 
 حسن

 عن جابر) م هـ(}  ِإذا حلم أَحدكم فَال يحدِث الناس ِبتلعِب الشيطاِن ِفي املناِم   { - ١٣١٩
 )٤٩٦(ع وصحيح اجلام) ٢٢٦٨) (١٥( رقم ٢األعظمي وم الرؤيا ب ) ٣٩٥٩(وهـ ) ١٥٢٢(خمتصر مسلم 

والضـياء  ) ن ع ك(}  ِإذا حم أَحدكم فَليسن عليِه املاَء البارد ثَالثَ لَياٍل ِمن السحِر     { - ١٣٢٠
 عن أنس

وصـحيح اجلـامع    ) ١٣١٠( والصحيحة   ١٠/١٧٧وفتح  ) ٢٤٠٦( ومطالب   ٥/٩٤ وجممع   ٤٠٣ و ٤/٢٠٠ك  
)٤٩٧( 

 صحيح
 يصب عليه:  يسـن 



 

 

٢٠٤() 

لُ اآلخر فَدعا أَحدمها صاحبه إىل الرسوِل ِليقضي بينهما فَـأىب أَنْ            ِإذا خاصم الرج    { - ١٣٢١
 لَه قجىَء فَال حعن مسرة) طك(}  ي 

 ٤/١٩٨امع 
 حسن لغريه

١٣٢٢ - }                    اُهللا ِمن اَهللا أَخافه خِف العبدي إذا لَميٍء ، وكُلَّ ش اُهللا ِمنه أَخاف اَهللا العبد افِإذا خ
عن أيب هريرة) عق(}  يٍء كُلِّ ش 

 ١٤/٤٣١ من طرق متعددة وخـط       ٩/٢١١ و ٨/٦٢١ و ٦/١٣٦ واإلحتاف   ٢/٤٢ والدواليب   ٤/٢٦٧الترغيب  
 ٢/٦٨ وحبيب ١٠/١٦٣وبداية 

 حسن لغريه
 هق عن أم عطية}  ِإذا ختنِت فَال تنهكي فَإنَّ ذَلك أَحظى ِللمرأِة وأحب إىل البعِل   { - ١٣٢٣

 )٤٩٨(وصحيح اجلامع ) ٧٢٢( والصحيحة ٦/٢٢٢٣  وعدي٨/٣٢٤هق 
 حسن

١٣٢٤ - }                 لىع أمسكؤذيين ، وا يين مع ِللِه أَذهب اخلالِء فَليقِل احلمد ِمن أَحدكم رجِإذا خ
 عن طاوس مرسال) ش قط(}  ما ينفعنــي 

  وروى حنوه موقوفا١/١٢ًش 
 حسن مرسل 

١٣٢٥ - }     ِمن أَحدكم رجـاَء اُهللا        ِإذا خـا شال قُوةَ إالَّ ِباِهللا ، مولَ ويتِه فَليقلْ ِبسِم اِهللا الَ حب 
 عن أيب خصيفة) طب(}  توكلت على اِهللا ، حسىب اُهللا ونعم الوكيلُ 

ون ) ٣٤٨٦(ون  ) ٥٠٩٥(ود  ) ١٧٨ و ١٧٧( وبنحوه سين    ٤٠٨ والدعاطب   ٢٢/٢٩٦ وطب   ١٠/١٢٨امع  
 )٣٨٨٦(وهـ ) ٨٩(عمل 

 ن لغريهحس
١٣٢٦ - }                 هتغَمر ِعنده لسىت إذا جالرمحةَ ح خوضزلْ يي لَم عودهالرجلُ ِإىل أَخيِه ي رجِإذا خ

 عن على) هب(ابن جرير }  
 )٩١٧٩(و) ٩١٧٤(الشعب 

 صحيح لغريه
كاِن موكَّالِن ِبِه ، فَـإذا  ِإذا خرج الرجلُ ِمن باِب بيتِه أَو ِمن باِب دارِه كَانَ معه مل    { - ١٣٢٧

قَالَ ِبسِم اِهللا قَاالَ هديت ، وإذا قالَ الَ حولَ والَ قُوةَ إالَّ ِباِهللا قَاالَ وقيت ، وإذا قَالَ توكلت على                     
عـن  ) هـ(}  ما تريداِن ِمن رجٍل قَد هدى وكفى ووقى         : اِهللا قَاالَ كُفيت ، فَيلقاه قَريناه فَيقوالِن        

 أيب هريرة



 

 

٢٠٥() 

واإلحتـاف  ) ٢٣٧٥(وحـب   ) ١٧٤(وسـين   ) ٥٠٩٥( ود   ٤٥٨ - ٢/٤٥٧وبنحوه الترغيب   ) ٣٨٨٦(هـ  
٤/٣٢٦ 

 حسن لغريه
ِبسِم اِهللا حسىب اُهللا توكلت على اِهللا       : ِإذا خرج الرجلُ ِمن بيتِه أَو أَراد سفراً فَقالَ            { - ١٣٢٨

وو ديتهو كُفيت قَالَ امللك ابن صصري يف أماليه وحسنه عن عون بن عبد اهللا بن عتبة مرسال}  قيت 
 )١٧٤(وسين ) ٢٣٧٥(وحب ) ٣٤٢٦( وت ٥/١٩ و٤/٣٢٦ واإلحتاف ٧/٢٥٤حلية 

 صحيح لغريه
 إَذا خرج الرجلُ ِمن بيتِه فَقالَ ِبسِم اِهللا توكلت على اِهللا  الَ حولَ والَ قُوةَ إالَّ ِباهللاِ                   { - ١٣٢٩

    فَيقالُ لَه ، :   يطانٌ آخرش الشيطانُ فَيقولُ لَه ى لَهفَيتنح قيتوو كُفيتو ديته قَد سبكح : كَيف
 ِبرجــٍل قَـــد لَك 

 قىوو كُفىو دىعن أنس) د ن حب(}  ه 
 وصـحيح اجلـامع     ٤/٣٢٦ واإلحتـاف    ٤٥٨ و ٢/٤٥٧والترغيب  ) ٢٣٧٥(وحب  ) ١٧٤(وسين  ) ٥٠٩٥(د  
 ٤/٥٢واإلصابة ) ٤٩٩(

 صحيح
ِإذا خرج العبد ِمن داِر الشرِك قَبلَ سيدِه فَهو حر ، وإذا خرج ِمن بعدِه رد ِإليِه ،                    { - ١٣٣٠

                 دتعدِه رب ِمن رجتإذا خو ، اءتش نم زوجتوجها تاِر الشرِك قَبلَ زد رجِت املَرأةُ ِمنإذا خو
 يف اإلفراد والديلمي عن ابن عباس) قط(}  ِإليِه 
 ٧/٧٢٠ وبنحوه ش ٣/٧١ وعقيلي ٤/١١٣قط 

 حسن لغريه
١٣٣١ - }                   لَّفـهيتِه ، فَـإذا خاِب بلى بِجسراً ع ذُنوبه علتبيِل اِهللا جازي ِفي سالغ رجِإذا خ

           عوضٍة وناِح بليِه ِمنها ِمثلُ جع بقي كُلها ، فَلم ذُنوبه لَّفِبأربٍع     خ ِفيمـا    : تكفلَ اُهللا لَه خلفهِبأنْ ي
                      أَجـٍر أَو ِمن الهاملاً ِبما نس هددٍة رر أىاجلنةَ ، و ِبها أَدخله اتيتٍة مم أىمالِه ، وأَهلِه و ِمن خلفهي

 عن أيب هريرة) طس(}  غَنيمٍة والَ تغرب شمس ِإالَّ غَربت ِبذنوبِه 
 ٥/٢٧٦امع 

 حسن
١٣٣٢ - }   روا أَحدهمؤمفٍر فَليثَالثٌ ِفي س رجوالضياء عن أيب هريرة وعن أيب سعيد) د(}  ِإذا خ 

 )٥٠٠(وصحيح اجلامع ) ١٣٢٢( والصحيحة ١١/٧ وسنة ٥/٢٥٧وهق ) ٢٦٠٨(د 
 صحيح

١٣٣٣ - }            شقأَنْ ي ريدميعاً يجٍل جر عم أنتمو ارجخ ليكمع رجِإذا خ    فرقيو صى املُسلمنيع 
 فَاقتلوه معهمعن عبد اهللا بن عمري األشجعي) طب(}  ج 



 

 

٢٠٦() 

 ٢/٣٥٤ واإلصابة ٦/٢٣٣جممع 
 حسن لغريه

١٣٣٤ - }        وكلـتـاَء اُهللا تا شالَ قُوةَ ِإالَّ ِباِهللا ، مولَ ويتِه فَليقِل ِبسِم اِهللا الَ حب ِمن رجِإذا خ
 عن يزيد بن خصيفة عن أبيه عن جده) طك(}   ونعم الوكيلُ على اِهللا ، حسىب اُهللا

 )٤٢٨( والدعاطب ٦/٤٠٤ و٩٠ و٥/١٩ و٤/٣٢٦واإلحتاف ) ١٧٢( وسين ٢/٤٥٨وترغيب ) ٢٣٧٥(حب 
 صحيح

 عن زينب الثقفية) حم(}  ِإذا خرجت ِإحداكن ِإىل املسجِد فَال تقربن ِطيباً   { - ١٣٣٥
 )٥٠١(وصحيح اجلامع ) ١٠٩٤( والصحيحة ١/٣٦٣حم 

 صحيح
ِإذا خرجِت اللعنةُ ِمن ِفى صاحبها نظرت فَإنْ وجدت مسلكاً ِفي الِذي وجهت ِإليِه        { - ١٣٣٦

 ِمنه رجتِإىل الِذي خ ادتإالَّ ععن عبد اهللا) هب(}  و 
 )٥١٦٣( والشعب ٤٢٥ و١/٤٠٨وحم ) ٥٠٢(وصحيح اجلامع ) ١٢٦٩(الصحيحة 

 حسن
عن ) ن(}  ِإذا خرجِت املَرأةُ ِإىل املسجِد فَلتغتسلْ ِمن الطِّيِب كَما تغتسلُ ِمن اجلنابِة        { - ١٣٣٧
 أيب هريرة

 )٥٠٣(وصحيح اجلامع ) ١٠٣١( والصحيحة ٨/١٥٤ن 
 صحيح

 عن زينب الثقفية ) حب(}  ِإذا خرجِت ِإىل الِعشاِء فَال تمسني ِطيباً   { - ١٣٣٨
) ٤٤٣( وم   ٢/١٦ وعوانـة    ٦/٣٦٣ وحـم    ٢٤/٧٢٢وطب  ) ١٦٥٢( وطيا   ٨/١٥٥ون  ) ٢٢١٢(اإلحسان  
 )٧٨١٤(والشعب 

 صحيح
١٣٣٩ - }        خلِّفهت فٍر فَقلْ ِلمنِإىل س رجتِإذا خ :   دائعـهو ضـيعاَهللا الذي الَ ت أَستودعكم  {

 عن أيب هريرة) حم(
 ٢/٨٧وبنحوه حم ) ٥٠٨(ون عمل ) ٥٠٦(سين 

 حسن
 ِإذا خرجت روح العبِد املُؤمِن تلقَّاها ملكاِن يصعداِن ِبها ، فَذكر ِمن ِريِح ِطيبها ،                  {- ١٣٤٠

ويقولُ أَهلُ السماِء روح طَيبةٌ جاءت ِمن ِقبِل اَألرِض ، صلى اُهللا عليك وعلـى جسـٍد كُنـِت                   
ِبِه ِإىل آخِر اَألجِل ، وإنَّ الكافر ِإذا خرجت روحـه           تعمرينه ، فَينطلق ِبِه ِإىل ربِه ثُم يقولُ انطلقوا          

روح خبيثةٌ جاءت ِمن ِقبِل اَألرِض ، فَيقالُ انطِلقـوا ِبـِه ِإىل       : فَذكر ِمن نتِنها ويقولُ أَهلُ السماءِ     
 عن أيب هريرة) م (} آخِر اَألجِل 



 

 

٢٠٧() 

 )٥٠٤(امع  وصحيح اجل٤/٤١٨ وكثري ١٠/٤٠٢واإلحتاف ) ٧٥(م اجلنة 
ِإذا خرجت ِمن مرتلك فَصلِّ ركعتِني تمنعانك مخرج السـوِء ، وإذا دخلـت ِإىل                 { - ١٣٤١

 عن أيب هريرة) البزار هب(}  مرتلك فَصلِّ ركعتِني تمنعانك مدخلَ السوِء 
 ٢/٢٨٣وامع ) ٥٠٥(وصحيح اجلامع ) ١٣٢٣( والصحيحة ٣/٤٦٤اإلحتاف 

 حسن
 عن وحشي) طب(}  ِإذا خرجتم ِمن بيوتكم ِبالليِل فَأغلقوا أَبواا   { - ١٣٤٢

 ٨/١١٢امع 
 حسن

١٣٤٣ - }               بعوا الروا الثُلثَ فَدعدعت وا الثُلثَ ، فَإنْ لَمدعوا وفَجد رصتم٣حـم   (}  ِإذا خ 
 عن سهل بن أيب حثمة) حب ك

ومتهيد ) ١٦٠٥( ود   ٣/٤٤٨ و ٣ و ٤/٢ وحم   ٢/٢٧٢ومي  ) ٢٣٢٠(و) ٢٣١٩( وخزمية   ١/٤٠٢ وك   ٥/٤٢ن  
واجلارود ) ٦٤٣( وت   ٣/١٩٥وش  ) ٣٢٨٠( واإلحسان   ٤/٦١٤ وجامع األصول    ٤/٢٣ وهق   ٤٧١ و ٦/٤٧١
)٣٥٢( 

 حسن
يف سنده عبد الرمحن بن مسعود بن نيار األنصاري روى عن سهل بن أيب حثمة وعنه جنيب بن عبد الرمحن ووثقه                     

 ) ٣٣٥٤(وثق :  ويف الكاشف ٢٦٩ - ٦/٢٦٨القطان اليعرف التهذيب ابن حبان وقال ابن 
ووثقه ابن خزمية واحلاكم وابن اجلارود ورواية هؤالء مجيعاً عنه كافية لتوثيقه فال جيوز احلكم عليه باجلهالة  :  أقول  

 مع رواية هؤالء األئمة العظام ، وكفى م حجة عند اهللا تعاىل
 فاحلديث حسن

 وافقه الذهيب وال حجة ملن ضعفهوصححه احلاكم و
ِإذا خطب أَحدكم املرأةَ فَإِن استطاع أَنْ ينظر ِمنها ِإىل ما يدعوه ِإىل ِنكاحها فَليفعلْ                 { - ١٣٤٤

 عن جابر) ط ك هق(}  
وفـتح  ) ٩٩( وصـحيحة    ٣/١٤٧ وتلخيص   ٤/٢٤١ ونصب   ٩/١٧ وسنة   ٢/١٦٥ وك ٣/٣٣٤وحم  ) ٢٨٢(د
 ٧/٨٤وهق ) ٥٠٦( وصحيح اجلامع ٩/١٨

 صحيح
ِإذا خطب أَحدكم املرأةَ فَال جناح عليِه أَنْ ينظر ِإليها ِإذا كَانَ ِإمنـا ينظـر ِإليهـا                 { - ١٣٤٥

 علمالَ ت إنْ كَانتعن أيب محيد الساعدي) حم طب(}  ِلخطبتِه و 
 ٤/٢٧٦ وجممع ٧/٢٩٠وهق ) ٩٧(والصحيحة ) ٥٠٧( وصحيح اجلامع ٤/٢٤٢ ونصب ٥/٤٢٤حم 

 صحيح
ِإذا خطب ِإلكيم من ترضونَ ِدينه وخلقه فَزوجوه ، ِإالَّ تفعلوا تكن ِفتنةٌ ِفي اَألرِض                 { - ١٣٤٦

 ريضع فسادعن أيب هريرة) ت هـ(}  و 



 

 

٢٠٨() 

 )١٩٦٧(وهـ ) ١٠٣٢٥( وعب ٧/٨٢وهق ) ١٠٨٤( وت ٤/١٠٨ن 
 صحيح

قلْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا احللـيم الكـرمي ، سـبحانَ اِهللا رب              ِإذا ِخفت سلطاناً أَو غَريه فَ       { - ١٣٤٧
               كجلَّ ثَناؤو كارج زع ِإالَّ أَنت العرِش العظيِم ، الَ ِإله ربعن ابن  ) ابن السين (}  السمواِت السبِع و

 عمر
الـدعاطب   و ٣/١٩٣ وترغيـب    ١٣٨ - ١٠/١٣٧ جممـع    ٥ وبنحوه   ٣٢٨ و ٤/٣٢٧واإلحتاف  ) ٣٤٠(سين  

 عن ابن مسعود) ١٠٥٧ و١٠٥٦(
 حسن لغريه

 عن على ) خط(}  ِإذا خفضِت فَأِشمي وال تنهكي فَإنه أَحسن ِللوجِه وأرضى ِللزوِج   { - ١٣٤٨
 )٧٢٢(والصحيحة ) ٥٠٨( وصحيح اجلامع ١٢/٢٩١ و٣٢٧ و٥/٢٣٨خط 

 حسن
عن ) طس(}  سرى ِللوجِه وأحظى ِعند الزوِج      ِإذا خفضِت فَأِشمي وال تنهكي فَإنه أَ        { - ١٣٤٩

 أنس
 وصـحيح اجلـامع     ٧/٨ وكـر    ٦/٢١٨ وعدي   ٥/١٧٢ وجممع   ٢/١٢٢ والدواليب   ٦/٤٧ وطص   ٨/٣٢٤هق  

 )٧٢٢(والصحيحة ) ٥٠٩(
 حسن

 وال تستأصليها: اقطعي بعض النواة ، والتنهكي :   ختنت النساء كاخلتان للرجل  ، أمشـــي  :  خفضت 
ذا خلص املؤمنونَ ِمن الناِر حبسوا ِبقنطرٍة بني اجلنِة والناِر فَيتقاصونَ مظاملَ كَانت             ِإ  { - ١٣٥٠

                 حمٍد ِبيدِه َألحدهمم فسِبدخوِل اجلنِة ، فَوالذي ن ذبوا أُذنَ لَهمهقلوا وىت ِإذا ننيا حِفي الد ينهمب
 عن أيب سعيد) حم خ(}   ِفي الدنيا ِبمسكنِه ِفي اجلنِة أَدلُّ ِمنه ِبمسكنِه كَانَ

وفتـــح  ) ٤٨٦( وخد ٧/١٩٣ و ٣/٤١١ وكثري   ١٥/١٨١وسنة  ) ٢٠٨٥٧( وعب   ٢/٢٥٤ وك   ٣/١٦٧خ  
  ١٠/٤٨٩ و٥/٩٦

 ٣/٩٤وحم ) ٥١٠(وصحيح اجلامع 
١٣٥١ - }   طَهر فَقد بغَ اإلهابعن ابن عباس) م د(}  ِإذا د 
وفـتح  ) ٤٦( وشـفع    ١/١١٦ونصب  ) ٤٩٨( وموطأ   ٢/٩٧ وسنة   ١/٢٠وهق  ) ٤١٢٣( ود   ١٠٥م احليض   

 )٥١١( وصحيح اجلامع ٤/١٥٢ومتهيد ٩/٦٥٨
 عن عطاء مرسال) عب(}  ِإذا دبغَ ِجلد امليتِة فَحسبه فَلينتفع ِبِه   { - ١٣٥٢

 )٥٧٢(وصحيح اجلامع ) ١٨٦(عب 
 صحيح لغريه

عن السائب بن خالد اجلهين     ) طب(}  حجاٍر  ِإذا دخلَ أَحدكم اخلَالَء فَليتمسح ِبثالثِة أَ        { - ١٣٥٣
 قال البغوي وما له غريه



 

 

٢٠٩() 

 ٢/١٠ واإلصابة ١/٢١١ وجممع ٧/١٦٧طب 
 حسن لغريه

عن أيب قتادة   ) ٤حم ق   (}  ِإذا دخلَ أَحدكم املسجد فَال يجلس حىت يصلى ركعتِني            { - ١٣٥٤
 عن أيب هريرة) هـ(

وفـتح  ) ١٣٢٥( وخزميـة  ٣/٩٤ وهق  ٣١١ و ٥/٣٠٥وحم  ) ١٠١٢( وهـ   ٧٠ وم صالة املسافرين     ٢/٧٠خ  
 ٢/٥٣ون ) ٣١٦(وت ) ٤٦٨ و٤٦٧( ود ١/١٦٢وموطأ ) ٥١٣(وصحيح اجلامع) ١٦٧٣( وعب ٢/٤١٠

صلى اُهللا على محمٍد ، اللهم افْتح ِلي أَبـواب          : ِإذا دخلَ أَحدكم املسجد فَليقلْ        { - ١٣٥٥
س ين أَبوابع اغْلقو محتكر وسوستهين الشيطانَ وع رفاصو ، الديلمي عن ابن عمر}  خِطك 

 ) ٤٢٧ و٤٢٦( والدعاطب ٩١ و٥/٩٠اإلحتاف 
 حسن لغريه

اللهم افْتح ِلي أَبواب رمحتك     : ِإذا دخلَ أَحدكم املسجد فَليسلم على النيب وليقلْ           { - ١٣٥٦
عـن أيب   ) ن هـ حـب ك    (}  اللهم اعصمين ِمن الشيطاِن     : يقلْ  ، وإذا خرج فَليسلم على النيب ول      

 هريرة
) ٢٧٠٦(و) ٤٥٢( وخزميـة    ١/٢٠٧ وك   ٤٤٢ و ٢/٤٤١ وهق   ١/٣٢٤ومي  ) ٧٧٣ و ٧٧٢(وهـ  ) ٤٦٥(د  

 )٢٠٥٠ و٢٠٤٧(واإلحسان ) ٥١٤(وصحيح اجلامع ) ٤٢٧ و٤٢٦(والدعاطب 
 صحيح

١٣٥٧ - }        سلمفَلي املسجد خلَ أَحدكمليقلْ    ِإذا دو لى النيبع :     محتكر ِلي أَبواب افْتح اللهم
عن أيب محيد أو أيب أُسيد      ) د(}  اللهم ِإين أَسألك ِمن فَضلك      : ، وإذا خرج فَليسلم على النيب وليقلْ        

 عن أيب محيد) هـ(
 ٤٤٢ و٢/٤٤١وهق ) ٥١٥( وصحيح اجلامع ١/٣٢٤وم ) ٧٧٣ و٧٧٢(وهـ ) ٤٦٥(د 

 حصحي
اللهم افْتح ِلي أَبواب رمحتك ،   : ِإذا دخلَ أَحدكم املسجد فَليصلِّ على النيب وليقلْ           { - ١٣٥٨

عن أيب محيد وأيب أُسيد     ) حم م (}  اللهم إَين أَسألك ِمن فَضلك      : وإذا خرج فَليسلم على النيب وليقلْ       
 معاًعن أيب محيد وأيب أُسيد ) حم ن حب هق(

 والدعاطــب ٦/٧٠ و٤/٢٧٥ وكثري  ٢/٢٩٣ ومي   ٢/٢٣ ون   ٥/٤٢٥ و ٣/٤٩٧ وحم   ٦٨م صالة املسافرين    
 )٤٢٧ و٤٢٦(

 )٢٠٥٠ و٢٠٤٨ و٢٠٤٧(واإلحسان ) ٥١٦( وصحيح اجلامع ٥/٩٠واإلحتاف 
١٣٥٩ - }              املالئكةُ يو حبسها كَانِت الصالةُ تالٍة مكَانَ ِفي ص املسجد خلَ أَحدكمصلونَ ِإذا د

                    بت اللهم ، محهار اللهم ، لَه اغْفر قولونَ اللهملى ِفيِه ، يجلسِه الذي صِفي م اما دم لى أَحدكمع
 وابن جرير عن أيب هريرة) ش(}  عليِه ما لَم يؤِذ ِفيِه ، ما لَم يحدثْ ِفيِه 

 ١/٤٤٠ش 



 

 

٢١٠() 

 صحيح
 فَأُوسع لَه فَليجلس فَإمنا ِهى كَرامةٌ ِمن اِهللا أَكرمه ِبهـا            ِإذا دخلَ أَحدكم ِإىل القومِ      { - ١٣٦٠

 عن أيب شيبة اخلدري) احلارث(}  أَخوه املسلم ، فَإنْ لَم يوسع لَه فَلينظر أَوسعها مكاناً فَليجلس ِفيِه 
 )١٣٢١(والصحيحة ) ٥١٧(وصحيح اجلامع ) ٢٨٠٥(املطالب 

 حسن
حدكم على أَخيِه املسلِم فَأطعمه ِمن طَعامِه فَليأكلْ والَ يسألْ عنه ، وإنْ             ِإذا دخلَ أَ    { - ١٣٦١

 نهسألْ عال يو رابِه فَليشربش ِمن قاهعن أيب هريرة) طس ك هب(}  س 
 )٦٢٧(والصحيحة ) ٥١٨(وصحيح اجلامع ) ٥٨٠١( والشعب ٨/١٨٠ وجممع ٤/١٢٦ وك ٢/٣٩٩حم 

 صحيح
١٣٦٢ - }   ِإذا د   ، نهسألْ عال يطَعامِه و طَعاماً فَليأكلْ ِمن لى أَخيِه املسلِم فَأطعمهع خلَ أَحدكم

 نهسألْ عال يو راباً فَليشربهش قاهإنْ سعن أيب هريرة) حم ، طس(}  و 
 ٨/١٨٠ وامع ٢/٣٩٩حم 

 صحيح
١٣٦٣ - }         نيب قنبزِفي الصالِة فَال ي خلَ أَحدكمقَدمِه         ِإذا د حتت لكنمينِه ، وي نال عديِه وي 

 البزار عن أنس}  
 ١٩ و٢/١٨امع 

 صحيح
الصالةُ والصيام ، فَيأتيِه امللك عـن       : ِإذا دخلَ اإلنسانُ قَربه حف ِبِه عمله الصاحلُ           { - ١٣٦٤

يناديِه اجلس فَيجلس فَيقولُ لَه ما تقولُ ِفي هذا         نحِو ِمن الصالِة فَترده ، وِمن نحِو الصياِم فَريده فَ         
ـَنْ ؟ قَالَ محمد ، فَيقولُ أَشهد أَنه رسولُ اِهللا ، فَيقولُ                 وما يدريك أَدركته ؟    : الرجِل ؟ قَالَ مـ

وإنْ كَانَ فَاجراً أَو    أَشهد أَنه رسولُ اِهللا ، يقولُ على ذَلك ِعشت وعليِه ِمت وعليِه تبعثُ ،               : قَالَ  
ما تقولُ ِفي هذا الرجِل ؟ قَالَ وأى        : كَافراً جاءه امللك لَيس بينه وبينه شيٌء يرده فَأجلسه ويقولُ           

: واِهللا ما أَدري ؟ سمعت الناس يقولونَ شيئاً فَقلته فَيقولُ امللـك         : محمد ، فَيقولُ    : رجٍل ؟ قَالَ    
ـوطٌ                   ععهـا سظلمةٌ موداٌء مابةٌ ِفي قَربِه سد لَه ضقيبعثُ ، ويعليِه تو عليِه ِمتو ِعشت لى ذَلك

               فَترمحه وتهص سمعاَء اُهللا ِمما الَ تا شم رِف البعِري فَيضربهمرةٌ ِمثلُ عج عن أمساء  ) حم طب (}  ثَمرته
 بنت أيب بكر

 ١٠/٤١٨ واإلحتاف ٤/٤٢٠ري  وكث٦/٣٥٢ وحم ٣/٥١امع 
 صحيح

 عن أيب هريرة) د هق(}  ِإذا دخلَ البصر فَال ِإذنَ   { - ١٣٦٥
 ١١/٢٤وفتح ) ١٠٨٢( وخط ٨/٣٣٩ وهق ٢/٣٦٦وحم ) ٥١٧٣(د 



 

 

٢١١() 

 حسن 
 الَ: ِإذا دخلَ الرجلُ بيته فَذكر اسم اِهللا تعاىل ِحني يدخلُ وحني يطعم قَالَ الشيطانُ             { - ١٣٦٦

 املَبيت خولِه قَالَ الشيطانُ أَدركتمد اِهللا ِعند مذكِر اسي خلَ فَلمإنْ دنا ، وهشاَء هال عو لَكم بيتم
 عن جابر) حم م د هـ(}  ، وإنْ لَم يذكِر اسم اِهللا ِعند مطعمِه قَالَ أَدركتم املبيت والعشاَء 

 ١١/٨٧وفـتح   ) ١٠٩٦( وخـد    ٧/٢٧٦ وهـق    ٣/٣٤٦وحم  ) ٣٨٨٧(وهـ  ) ٣٧٦٥( ود   ١٠٣م األشربة   
 )٥١٩( وصحيح اجلامع ٣/٣٦٩ و٢/٤٥٩والترغيب 
}  ِإذا دخلَ العشر وأراد أَحدكم أَنْ يضحى فَال يمس ِمن شعرِه وال ِمن بشرِه شيئاً                  { - ١٣٦٧

 عن أم سلمة) م ن هـ(
 وم األضـاحي    ٣/٤٠٦ واإلحتاف   ٤/١٣٨ وتلخيص   )١١١٩( وشفع   ٤/٣٤٧ وسنة   ٩/٢٦٦ وهق   ٦/٣١٤حم  
 )٣١٤٩( وهـ ٧/٢١٢ون ) ٢٧٩١(ود ) ٥٩١٨(واإلحسان ) ٥٢٠( وصحيح اجلامع ٤٠

: ِإذا دخلَ امليت القرب مثلت لَه الشمس ِعند غُروا فَيجلس يمسح ِعينيِه ويقـولُ                 { - ١٣٦٨
 عن جابر) هـ حب ض(}  دعوين أُصلي 

 ٣/٤٧ وجممع ٢/١٧٢ وحم ٢/٨٥٥وعدي ) ٧٧٩ (وحب) ٤٢٧٢(هـ 
 حسن

١٣٦٩ - }                  حـاذىـىت يذا حه ريرتاقوا ِإىل اِإلخواِن ، فَيجيُء سخلَ أَهلُ اجلنِة اجلنةَ اشِإذا د
 تدري يوم غَفـر اهللاُ    !      يا فُالنُ   : سرير هذا فَيتحدثاِن ِبما كَانا ِفي الدنيا ، فَيقولُ أَحدهما ِلصاحبِه            

 عن أنس) بز(}  لَنا ؟ يوم كَذا ِفي موضِع كَذا وكذا ، فَدعونا اَهللا فَغفر لَنا 
 وحسنة السـيوطي يف البـدور       ٨/٤٩وحلية  ) ٣٩٩( والبعث   ٤/٥٤٣ وترغيب   ١٠/٤٢١ وجممع   ٧/٤١٠كثري  

 ٤٧٦السافرة ص 
 لني

ب ائْذنْ ِلي ِفي الزرِع ، فَقالَ اُهللا لَه         يا ر : ِإذا دخلَ أَهلُ اجلنِة اجلنةَ مر رجلٌ فَقالَ           { - ١٣٧٠
يا رب ائْذنْ ِلي ِفي الزرِع فَإذنَ لَه ، فَيبذُر حبه فَـال             : هذِه اجلنةُ كُلْ ِمنها حيثُ ِشئت ، فَقالَ         : 

يكونَ ِمنه ركام أَمثالُ   يلتفت حىت يعود كُلَّ سنبلٍة طَوهلا ِثنتا عشرةَ ِذراعاً ، ثُم الَ يربح مكانه حىت                
 أبو الشيخ يف العظمة عن أيب هريرة}  اِجلباِل 
 ٥١٢ و٢/٥١١وحم ) ٧٥١٩ و٢٣٤٨(وخ ) ٣٩٩( وصفة اجلنة ١٠/٥٤٩اإلحتاف 

 صحيح
 ِإذا دخلَ أَهلُ اجلنِة اجلنةَ، وأهلُ الناِر النار نادى مناٍد يا أَهلَ اجلنِة ِإنَّ لَكم ِعند اهللاِ                  { - ١٣٧١

موعداً يريد أَنْ ينجزكموه فَيقولونَ وما هو ؟ أَملْ يثقِل اُهللا موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا اجلنـةَ                 
                   ِمـن ِإليهم يئاً أَحباُهللا ش ا أَعطاهماِهللا م فَينظرونَ ِإليِه ، فَو احلجاب كشفالناِر ، فَي نا ِمننجيو

 عن صهيب ) حم هـ وابن خزمية حب(}  قر َألعينهــمالنظِر ِإليِه وال أَ



 

 

٢١٢() 

 وطيـا   ١/١٥٦وأبو عوانة   ) ٧٤٤٩ و ٧٤٤١( واإلحسان   ٤/٥٦١وترغيب  ) ١٨٧( وهـ   ٦/١٥ و ٤/٣٣٢حم  
 ومسلم ) ١٣١٥(
والبعـث هـق    ) ٧٣١٥ و ٧٣١٤(وطب  ) ٤٧٢(وعاصم    ) ١٧٦٢٦(وطربي  ) ٣١٠٥ و ٥٥٢٢(وت  ) ١٨١(
 )٥٢١(وصحيح اجلامع ) ٤٤٦(

 صحيح
١٣٧٢ - }                  وقـففَي أَملح كَبش جاُء ِباملوِت كَأنهي ، أهلُ الناِر النارخلَ أَهلُ اجلنِة اجلنةَ وِإذا د

بني اجلنِة والناِر ، فَيقالُ يا أَهلَ اجلنِة هلْ تعرفونَ هذا ؟ فَيشرئبونَ فَينظرونَ ويقولونَ نعـم هـذا                   
     ثُم ، آهر قَد كلُّهمو ونَ فَينظرونَ فَيقولـونَ              املوتذا ؟ فَيشرئبعرفونَ هلْ تا أَهلَ الناِر هي نادىي  :

يا أَهلَ اجلنِة خلود وال موت ، ويا أَهـلَ          : نعم هذا املوت وكلُّهم قَد رآه فَيؤمر ِبِه فَيذبح ويقالُ           
 وتال مو لودعن أيب سعيد) حم ق ت هـ(}  الناِر خ 

 ٢٦١( واآلجـري    ٥/٢٢٧ وكـثري    ١١/٧٥ وطربي   ٣/٨٦ وبغوي   ٤/٥٤٣ وترغيب   ٨/٤٦ وطب ٨/١٤١خ  
) ٢٨٥٠( وم   ٣٧٨ و ٢/٣٤٤ وحـم    ٧/٢٣٦ و ٥/١٣٢ وحليـة    ١/٤٠٢ وخط   ١٠/٥٥٤واإلحتاف  ) ٣٤٥و
 ) ٧٤٧٤(واإلحسان ) ٥٢٢(وصحيح اجلامع ) ٢٨٤٩(و

تريدونَ شيئاً أَزيدكم ؟ فَيقولـونَ أَملْ       :   ِإذا دخلَ أَهلُ اجلنِة اجلنةَ ، يقولُ اُهللا تعاىل          { - ١٣٧٣
تبيض وجوهنا ، أَملْ تدخلنا اجلنةَ وتنجنا ِمن الناِر ، فَيكشف احلجاب فَما أُعطوا شيئاً أَحب ِإليهِم                 

مالنظِر ِإىل ر عن صهيب) م ت(}  ِمن 
وصـحيح اجلـامع    ) ٢٥٥٢( وت   ٤/٥٥١والترغيب  )٢٦٤٧( وحب   ١/٨٢وك  ) ٢٩٧( وم اإلميان    ٨/١٤٤خ  

 )٧٤٤١(واإلحسان ) ٥٢٣(
هلْ تشـتهونَ شـيئاً فَأزيـدكم ؟        : ِإذا دخلَ أَهلُ اجلنِة اجلنةَ يقولُ اُهللا عز وجلَّ            { - ١٣٧٤

 ا أَعطيتنا ؟ فَيقولُ ِرضواين أَكربم ما فَوقبنا وعن جابر) ك(}  فَيقولونَ ر 
 )٥٢٤(اجلامع وصحيح ) ٢٦٤٧( وحب ١/٨٢ك 

 صحيح
١٣٧٥ - }               فدِت الشـياطنيصالناِر و أَبواب غُلِّقتاجلنِة و أَبواب مضانُ فُتحتخلَ رِإذا د  {

 عن أيب هريرة) ن(
 ٤/١٢٧ ون ٤/١٥٠خ 

 صحيح
ِإذا دخلَ رمضانُ فُتحت أَبواب اِجلناِن كُلها فَلم يغلق ِمنـها بـاب ِإىل آخـرِه ،                   { - ١٣٧٦

سالناِر  و ِمن عتقهمقِت كُلِّ ِفطٍر يو تقاُء ِعندِهللا عردةُ الشياطِني ، وم عن عائشة) طس(}  لسلت 
 ٤/١٢٩ وت ٣/١٤٣جممع 

 حسن



 

 

٢١٣() 

ِإذا دخلَ شهـر رمضانَ فُتحت أَبواب اجلنِة ، وغُلقت أَبواب جهنم ،وسلسـلِت               { - ١٣٧٧
عن ايب هريرة) حم ق(}  الشياطيــن 

 وصحيح  ٤/١٩٣ واإلحتاف   ١٢٨ و ٤/١٢٦ ون   ٢وم الصيام   ) ٧٣٨٤( وعب ٢/٢٨١ وحم   ٤/١٥١ و ٣/٣٣خ  
 )٥٢٨(اجلامع 

: ِإذا دخلِت املرأةُ على زوجها ، يقوم الرجلُ فَتقوم خلفه فَيصلياِن ركعتِني ويقولُ                { - ١٣٧٨
هم اْرزقهم ِمين وارزقين ِمنهم ، اللهم اجمع ِبيننا         اللهم باِرك ِلي ِفي أَهلي ، وبارك َألهلي ِفى ، الل          

 عن ابن مسعود) طس(}  ما جمعت ِفي خٍري ، وفرق بيننا ِإذا فَرقت ِإىل خٍري 
 ٤/٢٩١جممع 

 حسن لغريه
١٣٧٩ - }   جلسكعتِني قَبلَ أَنْ تفَصلِّ ر املسجد خلتعن أيب قتادة) ش(}  ِإذا د 

 ١/٣٧٤ش 
 حيحص

ِإذا دخلت على أَخيك املُسلِم فَكُلْ ِمن طَعامِه وال تسأله واشرب ِمن شـرابِه وال                 { - ١٣٨٠
سألهعن أيب هريرة ) ع ك(} ت 

 ٢/٣٩٩ وحم ٨/١٨٠ وجممع ٤/١٢٦ك
 صحيح

 عن عمر) هـ(}  ِإذا دخلت على مريٍض فَمره يدعو لَك فَإنَّ دعاَءه كَدعاِء املالئكِة   { - ١٣٨١
. إسناد صحيح لكنه منقطع ميمون بن مهران مل يسمع من عمـر             ) ٥٥١( وسين   ٤/٣٢٢ وترغيب   ١٤٤١(هـ  

وأعله ابن حجر يف التهذيب بعلة خفية وهي أن كثري بن هشام رواه عـن               ) ٦٢١٤(وله شاهد غري قوي الشعب      
 ) ١٠٠٤( األلباين يف الضعيفة وعيسى متروك وتابعه.. عيسى بن إبراهيم اهلامشي عن جعفر بن برقان

ما قااله جمرد احتمال لكن سند ابن ماجه ثنا جعفر بن مسافر ثىن كثري بن هشام ثنا جعفر بن برقان عـن                    :  أقول
وقد روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه ) ٨١١(وجعفر صدوق كما يف الكاشف . ميمون بن مهران عن عمر 

بصيغة التحديث وكثري يرويه عن جعفر بصيغة التحديث ومل يوصـف أحـد             وغريهم وهو يرويه عن شيخه كثري       
منهم بالتدليس ، كما أن كثري بن هشام جممع على ثقته وهو من أروى الناس عن جعفر بن برقان كما يف التهذيب              

 مسافر مـن    وال سيما ان جعفر بن    !    فلم التكون الرواية الثانية اليت فيها عيسى ابن إبراهيم وهم من راويها وغلط              
كمـا أن   . ومن هنا فإن املنذري والبوصريي والنووي وغريهم أعلوه فقط باإلنقطاع           . شيوخ ابن ماجه املباشرين     

احلافظ ابن حجر حسنه يف الفتح وأعله باإلنقطاع وهذا هو الراجح ألن الفتح مؤلف بعد التهذيب بكثري وهو من                   
 )٥٩٥(الفيض .. الكتب اليت رضى عنها 

) خ(}  ذا دخلت لَيالً فَال تدخلْ على أَهلك حىت تستحد املُغيبةُ ومتتشطَ الشعثةُ               ِإ  { - ١٣٨٢
 عن جابر 

 )٥٢٥( وصحيح اجلامع ٥/٣٦٠ واإلحتاف ٩/٣٤١ وفتح ١٢/١٨٨ وسنة ٣/٢٩٨ وحم ٧/٥٠خ 



 

 

٢١٤() 

١٣٨٣ - }   ليتص قَد إنْ كُنتالناِس و عسجداً فَصلِّ مم خلتعن حمجن الديلي ) ص(}  ِإذا د 
 ٣٩٣٢( وعـب    ٢/٣٠٠ وهـق    ٢٠/٦٩٧ وطـب    ١/٢٤٤ ك   ٢/١١٢ ون   ٤/٣٤وحم  ) ٢٤٠٥(اإلحسان  

 )٥٢٧(وصحيح اجلامع ) ٣٩٣٣و
 صحيح لغريه

١٣٨٤ - }               رتلكم ِمن رجتإذا خدخلَ السوْء ، وم منعانككعتِني تفَصلِّ ر رتلكم خلتِإذا د
 خرجم منعانككعتِني تعن أيب هريرة) بز(}  السوِء فَصلِّ ر 

 ٢/٢٨٣جممع 
 حسن

املعمـري يف   }  ِبسِم اِهللا أَعوذُ ِباِهللا ِمن اخلُبِث واخلبائِث        : ِإذا دخلتم الغائطَ فَقولوا       { - ١٣٨٥
 عمل اليوم والليلة عن أنس

 )٢٦٩( واجلماعة بنحوه املسند اجلامع ١/٧٢ والنيل ١/٢٤٤الفتح 
 صحيح

 أي ذكور الشياطني وإناثهم:  اخلبث واخلبائث 
١٣٨٦ - }                 لمإذا ساِهللا ، و مفَاذكروا اس إذا أُطعمتملى أَهلها ، وفَسلموا ع يوتكمب خلتمِإذا د

الَ مبيت لَكـم وال     : أَحدكم ِحني يدخلُ بيته وذكر اسم اِهللا على طَعامِه يقولُ الشيطانُ َألصحابِه             
م يسلم أَحدكـم وملْ يذكِر اسم اَهللا على طَعامِه يقولُ الشيطانُ َألصحابِه أَدركـتم              عشاَء ، وإذا لَ   

 وتعقب عن جابر) ك(}  املبيت والعشــاَء
  بنحوه٣٨٣ و٣/٣٤٦ وحم ١٥ ود أطعمة ب ١٠٣ وم أشربة ٦/٢٧٤ واإلحتاف ٢/٤٠٢ك 

 صحيح لغريه
عن ) هب(}   أَهلِه ، فَإذا خرجتم فَأودعوا أَهله ِبسالٍم         ِإذا دخلتم بيتاً فَسلموا على      { - ١٣٨٧

 قتادة مرسال
 )٨٨٤٥ و٨٨٣٣(والشعب ) ٥٢٦( وصحيح اجلامع ٦/٢٧٤ واإلحتاف ١٢/٢٩٤وسنة ) ١٩٤٥٠(عب 

 حسن لغريه
١٣٨٨ - }   حوهن رساً كَانَ أَوع جبفَلي أَخاه عا أَحدكمعن ابن عمر) حم د(}  ِإذا د 
 ١/٢٧٣ ومتهيـد    ٩/١٤٢وسـنة   ) ١٩٦٦٦( وعب   ٧/٢٦٢ وهق   ٢/١٤٦وحم  ) ٢٧٢٨( ود   ١٠٠ م النكاح 

 )٥٢٩( وصحيح اجلامع ٣/١٤٥والترغيب 
 صحيح

ِإذا دعا أَحدكم فَال يقلْ اللهم اغْفر ِلي ِشئت وليعزِم املسألةَ وليعظَِّم الرغبةَ فَإنَّ اَهللا                 { - ١٣٨٩
يٌء أَعطاهليِه شع عظُمعن أيب هريرة) م(عن أيب سعيد ) خد(}   الَ ي 

 ٩/١٨٨واإلحتـاف   ) ٧٢ و ٦٨ و ٦٥(والـدعاطب   ) ٦٠٨(و) ٦٠٧( وخد   ٥/١٩٤ وسنة   ٨م الذكر والدعاء    
 ٢/٤٥٧وحم ) ٥٣٠(وصحيح اجلامع 



 

 

٢١٥() 

ِإذا دعا أَحدكم فَليعزِم املسألةَ وال يقِل اللهم ِإنْ ِشئت فَأعطنــي فَــإنَّ اَهللا الَ                  { - ١٣٩٠
ملَــه عن أنس) حم ق ن(}  ستكـره 

 وصحيح اجلامع   ٥/٣٤٦ ومتهيد   ١/٢٣٣ وشج   ٩/١٨٩ واإلحتاف   ٣/١٠١ وحم   ٧ وم الذكر والدعاء     ٨/٩٢خ  
)٥٣١( 

 عن أيب هريرة) حب(}  إَذا دعا أَحدكم فَليعظِّم الرغبةَ فَإنه الَ يتعاظم على اِهللا شيُء   { - ١٣٩١
 ٢/٤٥٧وحم ) ٨٠ و٧٩ و٧٧ و٧٦(والدعاطب ) ٢٤٠١( وحب ٩/١٨ و٥/٣٩اإلحتاف 

 صحيح
ِإذا دعا الرجلُ املُسلم ِبطهورِه فَغسلَ وجهه سقطت خطاياوجهِه ِمن أَطراِف لَحييِه              { - ١٣٩٢

، وإذا غَسلَ يديِه سقطت خطايا يديِه ِمن أَناملِه وأظفارِه ، فَإذا مسح رأسه سقطت خطايا رأسـِه                  
ن أَطراِف شعرِه ، فَإذا غَسلَ ِرجليِه سقطت خطايا ِرجليِه ِمن بطوِن قَدميِه ، فَإِن انطلق فَصلَّى ِفي  ِم

 جماعٍة فَقد وقع أَجره علــى
 كَفارته ِللِه فَهو ِفيهما ِنيته خلصكعتِني يلَّى رإنْ صعن عمرو بن عبسة) ص(}  اِهللا ، و 

 مطوالً) ٣٥٧٩(وت ) ١٢٧٧( ود ٤/١١١ وحم ١/١٥٤والترغيب ) ٨٣٢(ه أخرجه مسلم بنحو
ِإذا دعا الرجلُ امرأته ِإىل ِفراشِه فَأبت فَبات غَضبانَ عليها لَعنتها املالئكـةُ حـىت                 { - ١٣٩٣
 صبحعن أيب هريرة) حم ق د(}  ت 

) ٢١٤١( ود   ١٢٢ح   وم النكـا   ٣/٥٨ وترغيب   ٩/١٥٧ وسنة   ٧/٢٩٢ وهق   ٤٨٠ و ٢/٤٣٩ وحم   ٧/٣٩خ  
 )٥٣٢( وصحيح اجلامع ٢/١٠٥وخط 

عـن  ) البزار(}  ِإذا دعا الرجلُ امرأته ِإىل ِفراشِه فَلتجب وإنْ كَانت على ظَهِر قَتٍب               { - ١٣٩٤
 زيد ابن أرقم

 )٥٣٣(وصحيح اجلامع ) ١٢٠٣( والصحيحة ٤/٣١٢امع 
 صحيح

   فلتليب حاجتهظهر دابة ، أى ولو كانت تريد الغزو: ظهر قتب 
عن طلق بـن    ) ن ت (}  ِإذا دعا الرجلُ زوجته ِلحاجتِه فَلتأتِه وإنْ كَانت على التنوِر             { - ١٣٩٥

 علي 
) ٥٣٤(وصحيح اجلـامع    ) ١٢٠٢( والصحيحة   ٣/٥٨والترغيب  ) ١٢٩٥( وحب   ٤/٢٩٥ وجممع   ٨/٣٩٨طب  
 )٨٥(ة  ون عشر٢٣ و٤/٢٢وحم ) ٤١٦٥( واإلحسان ٧/٢٩٤وهق ) ١١٦٠(وت 

 صحيح
عن أم الدرداء   ) م(}  لَك ِبمثلِه   : ِإذا دعا الرجلُ َألخيِه ِبظهِر الغيِب ، قَالِت املالئكةُ            { - ١٣٩٦

 اخلرائطي يف مكارم األخالق عن أيب هريرة
 ٦/٢٣٣ واإلحتاف ٤/٨٤والترغيب ) ١٣٢٨ و١٣٢٧(والدعاطب ) ١٥٣٤( ود ٦/٤٥٢وحم ) ٢٧٣٢(م 



 

 

٢١٦() 

 عن أيب هريرة) عد(}  لغائب ِلغائٍب قَالَ لَه امللك ولك ِمثلُ ذَلك ِإذا دعا ا  { - ١٣٩٧
 وم حنوه) ٥٣٥(وصحيح اجلامع ) ١٣٣٩( والصحيحة ٢/٨٣٤ وعدي ٦/٢٣٤اإلحتاف 

 صحيح
 عن أنس) بز(}  آمني ولك ِمثله : ِإذا دعا املرُء َألخيِه ِبظهِر الغيِب قَالِت املالئكةُ   { - ١٣٩٨

 ١٠/١٥٢امع 
 صحيح

١٣٩٩ - }            ـبقإنْ سما ِجواراً ، واباً أَقرما باباً ، فَإنَّ أَقرما بأَقر اعياِن فَأجبالد عاكِإذا د
 بقابن النجار عن رجل من الصحابة}  أَحدمها فَأجِب الذي س 

 ٣/١٩٦وتلخيص ) ٣٢٧( واآلداب ٧/٢٧٥وهق ) ٣٧٥٦( ود ١/١٦٤الدواليب 
 صحيح

 عن ابن عمر) مالك حم ق د(}  ِإذا دعى أَحدكم ِإىل الوليمِة فَليأا   { - ١٤٠٠
 وترغيـب   ٩/٤٠ وفتح   ٩/١٣٨ وسنة   ٢٦١ و ٧/٢٦٠وهق  ) ٣٧٣٦( ود   ٩٨ و ٩٧ و ٩٦ وم النكاح    ٧/٣١خ  
 ٢/٥٤٦وموطأ ) ٥٣٦( وصحيح ٣/١٤٥

١٤٠١ - }           اَء طَعمفَإنْ ش ، جبِإىل طَعاٍم فَلي أَحدكم عىِإذا د  طعمي اَء لَمإنْ شعـن  ) م د(}   و
 جابر

 ٩/٢٤٧ وفـتح  ٣/١٦٤ وتلخـيص  ٤/٥٢ وجممـع  ٤/٣٧٤ وسنة   ٧/٢٦٣وهق  ) ٧٨٠( وت   ١٠٥م النكاح   
  ٣/١٤٥وترغيب 

 )٣٧٤٠(ود) ٥٣٧(وصحيح اجلامع 
ـ                 { - ١٤٠٢ إنْ كَـانَ صفطراً فَليأكلْ ، وفَإنْ كَانَ م جبِإىل طَعاٍم فَلي أَحدكم عىائماً ِإذا د

 عن ابن مسعود) طب(}  فَليدع ِبالربكــِة 
 )٥٣٨( وصحيح اجلامع ٣/١٤٥ وترغيب ٤/٥٢امع 

 صحيح
ِإذا دعى أَحدكم ِإىل طَعاٍم فَليجب ، فَإنْ كَانَ مفطراً فَليأكلْ ، وإنْ كَانَ صائمــاً           { - ١٤٠٣

 عن أيب هريرة) حم م د ت هـ(}  فَليصـــلِّ
) ٢٣٨٤( ومطالـب    ٥/٣٢٠ وكـر    ٩/١٤١ وسنة   ٧/٢٦٤وهق  ) ٢٤٦٠( ود   ٢/٥٠٧حم   و ١٠٦م النكاح   
 وصحيح اجلـامع    ١٠/١٧٩ و ١/٢٧٥ ومتهيد   ٧/١١١ و ٥/٣٠٣وخط  ) ٤٨٣( وسين   ١٤٩ و ٤/١٤٨ومشكل  

 )٧٨١ و٧٨٠(وت ) ٥٣٩(
١٤٠٤ - }   ائمفَليقلْ ِإين ص ائمص هوِإىل طَعاٍم و أَحدكم عىهريرةعن أيب) م د ت هـ(}  ِإذا د  
 )٧٨١( وت ٦/٣٧٤وسنة ) ٥٤٠( وصحيح اجلامع ١/٢٥٨وشج ) ١٧٥٠(وهـ ) ٢٤٦١( ود ١٥٩م صيام 

١٤٠٥ - }   جبرٍس فَليليمِة عِإىل و أَحدكم عىعن ابن عمر) م هـ(}  ِإذا د 



 

 

٢١٧() 

وصحيح ) ١٠٩٨( وت   ١٠٣ - ٩٨ وم النكاح    ٩/٢٤٦ وفتح   ٢٦٢ و ٧/٢٦٠ وهق   ٢/٢٢وحم  ) ١٩١٤(هـ  
 )٥٤١(اجلامع 

 عن أيب أيوب) ابن منيع(}  ِإذا دعى أَحدكم ِإىل وليمٍة فَليجب وإنْ كَانَ صائماً   { - ١٤٠٦
 )٥٤٢( وصحيح اجلامع ٤/٢٢٢ ونصب ٤٨٩ و٢/٣٧حم 

 صحيح
 عن أيب هريرة) خد د هب(}  ِإذا دعى أَحدكم فَجاَء مع الرسوِل فَإنَّ ذَلك لَه ِإذنٌ   { - ١٤٠٧

 )٨٨٣١(والشعب ) ٥٤٣( وصحيح اجلامع ٨/٣٤٠وهق ) ١٠٧٥( وخد ١٢/٢٨٥وسنة  ٢/٥٣٣حم 
 صحيح

 عن ابن عمر) م(}  ِإذا دعيتم ِإىل كُراعٍٍ فَأجيبوا   { - ١٤٠٨
 )٥٤٤( وصحيح اجلامع ٣/١٤٥ وترغيب ١٠/١٧٩ ومتهيد ٧/١٧٤ وهق ١٠٤م النكاح 

 يد الشاة:  الكراع 
١٤٠٩ - }   معس امليت فنِإذا د نصرفنيم نهلَّوا عِإذا و ِنعاهلم فقعن ابن عباس) طس(}  خ 

 ٣/٥٤امع 
 صحيح

١٤١٠ - }   جهزفَلي أحدكم عن ابن عمر) هـ عد هب(}  ِإذا ذَبح 
 والشـعب   ٨/٤٩ وخـط    ٢/١٥٨ وترغيـب    ٤/١٨٨ ونصـب    ٩/٢٨٠ وهق   ٢/١٠٨وحم  ) ٣١٧٢(هـ  

)١١٠٧٤( 
 حسن

وحديثه أحاديث حسان ،    : وقد اختلفوا فيه وخالصة األمر فيه ما قاله ابن عدي            : )عبد اهللا   ( يف سنده ابن هليعة     
الثوري وشعبة ومالك وعمـرو     : وما قد ضعفه السلف هو حسن احلديث يكتب حديثه ، وقد حدث عنه الثقات               

 ٣٧٩ - ٥/٣٧٣ والتهذيب ١٥٤ - ٤/١٤٤ابن احلارث والليث ابن سعد راجع الكامل 
 عبد اهللا بن وهب عنه وابن املبارك وعبد اهللا بن يزيد املقري وقتيبة بن سعيد أعدل من غريها                   وقالوا رواية  :  قلت

 عنه ، وينبغي 
أن يضاف هلؤالء مارواه عنه أبو األسود واحلسن بن موسى وقد روى اإلمام أمحد يف مسنده أحاديث ابن هليعة من                    

كتبه احترقت فخلط بعد ذلك ، لكن هناك من ينفـي           إن  : طريق احلسن بن موسى وأيب األسود غالباً وقد قالوا          
 ذلك عنه ، وهناك عدة أحاديث انكرت عليه وحديثنا من رواية أيب األسود عنه فالرجل حسن احلديث له أفراد

١٤١١ - }                 القـدر إذا ذُكـرفَأمسكوا ، و جومإذا ذُكرِت النأَصحايب فَأمسكوا ، و ِإذا ذُكر
 عن ابن مسعود وعن ثوبان وعن عمر) عد(ابن مسعود عن ) طب(}  فَأمسكـــوا

 ومتهيـد   ٩/٤٠٢ و ٨/٥٥ و ٢٢٣ و ٥١ و ٢/٤٢واإلحتاف  ) ٣٤( وصحيحة   ٢٢٣ و ٧/٢٠٢ وجممع   ٢/٩٣طب  
 )٥٤٥( وصحيح اجلامع ٦/٢١٧٢ وعدي ٦/٨٦

 صحيح لغريه



 

 

٢١٨() 

 عن أيب سعيد املقربي مرسال) البزار(}  ِإذا ذُكِّرمتْ ِباِهللا فَانتهوا   { - ١٤١٢
٥٤٦(وصحيح اجلامع ) ١٣١٩( والصحيحة ١٠/٢٢٦مع ا( 

 حسن لغريه
}  ِإذا ذَكرها فَليصلِّها وليحسن صالته وليتوضأْ فَليحسن وضوءه فَذلك كَفارتهـا              { - ١٤١٣

 ..يارسول اهللا أفتنا يف رجل نسى الصالة حىت طلعت الشمس : عن ميمونة بنت سعد أا قالت ) طب(
 ١/٣٢٣جممع 

 حسن لغريه
١٤١٤ - }   ذَلَّ اإلسالم عن جابر) ع(}  ِإذا ذَلِت العرب 

 ) ٦١٧( والفيض ٢/٣٤٠ وأصفهان ١٠/٥٣امع 
 وإسناده قابل للتحسني

علماً أنه قد دل اإلستقراء ! وصححه احلافظ العراقي !! أنه موضوع سنداً ومتناً ) ١٦٣(وأدعى األلياين يف الضعيفة   
وهذا الينفي أن يقوم حبمل لواء اإلسالم غري العـرب  .  العرب عز لإلسالم وذهلم ذل لإلسالم التارخيي على أن عز  

لكن لو قام به هؤالء فيجب أن يعز العرب أوالً ألم حلمة اإلسالم وأدري الناس بفهمه ونشره وموقعهم اجلغرايف                   
ـ              : لمني ؟ أو إىل احملاضـرة القيمـة         كذلك ، من أراد التفصيل فلريجع إىل كتاب ماذا خسر العامل بإحنطاط املس

 امسعوعها يا عرب للندوي فيجد بغيته إن شاء اهللا
عن سهل بن   ) طب(}  ِإذا ذَهب أَحدكم ِإىل اخلالِء فَال يستقبِل القبلةَ وال يستدبرها             { - ١٤١٥

 سعد
 ٣/١٠٤ وعقيلي ١/٢٠٥ وجممع ٦/١٥٨ وطب ١١٢ و١/٩١هق 

 صحيح لغريه
مالـك  }  ب أَحدكم ِإىل الغائِط فَال يستقبِل القبلةَ وال يسـتدبرها ِبفرجـِه         ِإذا ذَه   { - ١٤١٦

 يف املعرفة عن أيب أيوب) طب هق(والشافعي 
 وحـب  ١/١٠٢وهـق  ) ١٩٣( وموطـأ  ١/٣٠٣ومتهيد ) ٥٧( وشفع ٤/١٦٨ وطب ٥/٤١٤ وحم   ١/٢٢ن  
)١٢٨ ( 

 صحيح
١٤١٧ - }       ِإىل الغائِط فَليذهب أَحدكم جزي        ِإذا ذَهبا تفَإ ِبهن ستطيبِبثالثِة أَحجاٍر ي عهم 

نــــهعن عائشة) حم د ن(}  ع 
 )٥٤٧( وصحيح اجلامع ١/١٠٩ وتلخيص ١/٢١٥ ونصب ١/١٠٣ وهق ٦/١٣٣ وحم ١/٤٢ون ) ٤٠(د 

 صحيح
 عن عمر) خ(}  ِإذا راح أَحدكم ِإىل اجلمعِة فَليغتسلْ   { - ١٤١٨

 وش  ٣٧٠ و ٢/٣٦وفـتح   ) ٦٧٧( ومنحة   ٣/٢٤٦ واإلحتاف   ٨/١٩٧وحلية   ١/٤٦ وحم   ٣/١٠٥ ون   ٢/٤خ  
 )٥٥٩( وصحيح اجلامع ٢/٩٤



 

 

٢١٩() 

عن أم سلمة قالت أم سليم يارسول اهللا املرأة         ) حم طب (}  ِإذا رأِت املاَء اَألصفر فَلتغتسلْ        { - ١٤١٩
 حتتلم قال فذكره

 ٢٦٨ و١/٢٦٧وامع حنوه ) ٢٣٥(خزمية 
 صحيح

١٤٢٠ - }   ئل رسول اهللا صلى اهللا عليه      : عن خولة بنت حكيم قالت      ) ن(}  أِت املاَء فَلتغتسلْ    ِإذا رس
عن سهلة بنت سهيل وعن أيب      ) طس(عن زينب بنت أم سلمة      ) هـ(وسلم عن املرأة حتتلم يف منامها قال فذكره         

 هريرة
 ١/١٩٥ ومي ٦/٣٠٦وحم ) ٦٠٠( وهـ ١/١١٥ن

 صحيح
يارسول اهللا املرأة : عن أم سليم قالت ) حم ، ع(}  لك فَأنزلت فَلتغتسلْ    ِإذا رأِت املرأةُ ذَ     { - ١٤٢١

 ترى ما يرى الرجل فذكره
 ١/٢٦٧وجممع ٦/٣٧٦ و٢/٩٠حم 

 صحيح
 عن أنس) هـ(}  ِإذا رأِت فَأنزلت فَعليها الغسلُ   { - ١٤٢٢

 ٣٠ احليض  وم٣/٢٨٢وحم ) ٥٥٨(وصحيح اجلامع ) ١٣٤٢( والصحيحة ٨/٣٣٨ومتهيد ) ٦٠١(هـ 
 صحيح

احلمد ِللِه الذي عافاين ِمما ابتاله ِبِه وفضلين : ِإذا رأى أَحدكم أَحداً ِفي بالٍء فَليقِل   { - ١٤٢٣
 عن أيب هريرة) هب(}  على كَثٍري ِمن ِعبادِه تفضيالً 

 )٤٤٤٣( والشعب ١٠/١٣٨جممع 
 حسن

فَليفسرها وليخرب ِبها ، وإذا رأى الرؤيا القَبيحةَ فَال         ِإذا رأى أَحدكم الرؤيا احلسنةَ        { - ١٤٢٤
 عن أيب هريرة) ت(}  يفسرها وال يخرب ِبها 

  عن أيب هريرة٢٨٨ - ١/٢٨٧والتمهيد ) ٥٤٨(وصحيح اجلامع ) ١٣٤٠(الصحيحة 
 صحيح

 )١٤٢٥( بعدها  وهي اليت٢/٥٢١وبنحوه عن أيب سعيد عند خ وت انظر جامع األصول ! مل جنده يف ت 
ِإذا رأى أَحدكم الرؤيا يحبها فَإمنا ِهى ِمن اِهللا فَليحمِد اَهللا عليها وليحدثْ ِبهـا ،                  { - ١٤٢٥

وإذا رأى غَري ذَلك ِمما يكره فَإمنا ِهى ِمن الشيطاِن فَليستعذْ ِباِهللا وال يـذكرها َألحـٍد فَإـا الَ                    
  هضـرعن أيب سعيد) حم خ ت(}  ت 

 وصحيح اجلامع   ٢/٤٥٥والترغيب  ) ٧٦٤( وسين   ٤/٣٩٢وك  ) ٥٠٢٢( ود   ٣/٨وحم  ) ٣٤٥٣( وت   ٩/٥٥خ  
)٥٤٩( 



 

 

٢٢٠() 

ِإذا رأى أَحدكم الرؤيا يحبها فَإمنا ِهى ِمن اِهللا فَليحمِد اَهللا عليها وليحدثْ ِبهـا ،                  { - ١٤٢٦
         فَإمنا ِهى كرهِمما ي ذَلك أى غَريإذا را          وذكرها َألحٍد فَإال يرها وش الشيطاِن فَليستعذْ ِباِهللا ِمن ِمن

ضــرهعن أيب سعيد ) حم خ(}  الَ ت 
 )٥٥٠( وصحيح اجلامع ٢/٤٥٥ وترغيب ٣/٨وحم ) ٣٤٥٣( وت ٩/٥٥خ 

 ِمن الشيطاِن   ِإذا رأى أَحدكم الرؤيا يكرهها فَليبصق عن يسارِه ثَالثاً وليستعذْ ِباهللاِ            { - ١٤٢٧
 عن جابر) م د هـ(}  ثَالثاً وليتحولْ عن جنبِه الذي كَانَ عليِه 

) ٧٦٦( وسـين  ٩/٢٥١ و١/٤٨٤ وخط   ١٢/٢٠٧ وسنة   ٤/٣٩٢وك  ) ٣٩٠٨(وهـ  ) ٥٠٢٢( ود   ٥م الرؤيا   
 )٥٥١( وصحيح اجلامع ١٢/٣٧٠وفتح 

 ولكن ِليصرها ِفي ثَوبِه فَإذا خـرج        ِإذا رأى أَحدكم القملةَ فَال يقتلها ِفي املسجدِ         { - ١٤٢٨
 عبد الرزاق عن حيىي بن أيب كثري مرسالً}  فَليقتلهــا

  موصوال٢/٢٦٢ً وش ٢/٢٩٤وهق ) ١٧٤٤(عب 
 حسن

١٤٢٩ - }                  عهمم فَإنَّ ذَلك ِبهم قعىت يِإىل أَهلِه ح فَلريجع عجبهاملرأةَ الَّيت ت أى أَحدكمِإذا ر  {
  جابرعن) حب(

) ٥٥٢(وصـحيح اجلـامع     ) ٥٥٧٣ و ٥٥٧٢( واإلحسـان    ٥/٣٠٤ واإلحتاف   ٣/٣٣٠ وحم   ٢/١٦٧الدواليب  
 )٥٤٣٥(والشعب ) ٢٣٥(والصحيحة 

 صحيح
١٤٣٠ - }                  أَو خلفـهت خلُفهـا أَوىت يح عها فَليقُماشياً مم كني نازةً فَإنْ لَمج أى أَحدكمِإذا ر

 عن عامر بن ربيعة) ق ن(}  فه توضع ِمن قَبِل أَنْ تخل
 ٤/٤٤ون  ) ١٠٤٣(و) ١٠٤٢( وت   ٣١٧٢( ود   ٤٤٦ و ٥١ و ٣/٤٨ وحـم    ٧٧ و ٧٣ وم اجلنائز    ٢/١٠٧خ  

 ٤/٧٥والنيل ) ٥٥٣( حنوه وصحيح اجلامع ١/٤٨٦ ومعاين ٤/٣٦٥وهق ) ١٤٢( ومحيدي ٣/٢٥٧وش 
 عن يسارِه ثَالثاً وليسـأِل اَهللا ِمـن         ِإذا رأى أَحدكم رويا يكرهها فَليتحولْ وليتِفلْ        { - ١٤٣١

 عن أيب هريرة) هـ(}  خريها وليتعوذْ ِباِهللا ِمن شرها 
 )٥٥٤(وصحيح اجلامع ) ١٣١١(والصحيحة ) ٣٩١٠(هـ 

 صحيح
}  ِإذا راى أَحدكم ِفي منامِه ما يكره فَلينفُثْ عن يسارِه ثَالثاً وليستعذْ ِممـا رأى                  { - ١٤٣٢

 عن أم سلمة) طب(
 ١٢/٣٧١ وفتح ٧/١٧٥امع 

 صحيح



 

 

٢٢١() 

احلمد ِللِه عافاين ِمما ابتالك ِبِه وفضلين عليك وعلى         : ِإذا رأى أَحدكم مبتلى فَقالَ        { - ١٤٣٣
 عن أيب هريرة) هب(}  كَثٍري ِمن ِعبادِه تفضيالً ، كَانَ شكر ِتلك النعمِة 

 )٥٥٥(ح اجلامع وصحي) ٤٤٤٣( والشعب ١/٢٤١طص 
 حسن

١٤٣٤ - }                   ِبالربكِة فَإنَّ العني لَه فَليدع عجبها يأَخيِه م ِمن الِه أَوم فسِه أَون ِمن أى أَحدكمِإذا ر
ـــقعن عامر بن ربيعة) ع طب ك(}  ح 

وكـثري  ) ٣٥٠٩(وهــ   ) ٥٥٦( وصحيح اجلـامع     ٥/١٠٨وجممع  ) ٢٠٢( وسين   ٤/٧٨ ومشكل   ٤/٢١٥ك  
  ٦/٢٣٨ ومتهيد ٣/٤٤٧ وحم ٢٣٣ و٨/٢٣٠

 صحيح
١٤٣٥ - }                  ِممن أَسفلُ ِمنه وه نِإىل م الرزِق فَلينظُرليِه ِفي اخلَلِق ولَ عفُض نم أى أَحدكمِإذا ر

 عن أيب هريرة) حب(}  فُضلَ هو عليِه 
 )٧١٤(و) ٧١٣(و) ٧١٢(و) ٧١١(اإلحسان 

 صحيح
١٤٣٦ - }    أى املؤمنِفي قَربِه فَيقولُ        ِإذا ر لَه حا فُسم  :      أَهلي فُيقالُ لَه رعوين أُبشد :  كناس  {

 والضياء عن جابر) حم(
 )٥٥٧(وصحيح اجلامع ) ١٣٤٤( والصحيحة ٣/٣٣١حم 

 صحيح
١٤٣٧ - }              ِتـلك ِمـن ـَاخـرج ِإذا رأيت اَألخويِن املسلمِني يختصماِن ِفي ِشٍرب ِمن أَرٍض ف

 عن أيب الدرداء) طب(}  رِض اَأل
 ٥/١٧٤ وبنحوه حم ٤/١٧٤جممع 

 حسن لغريه
١٤٣٨ - }               رأيـتنياِن ، وتطاولونَ ِبالبنياِن يالب أَصحاب رأيتتها وبر لدتاَألمةَ و أيتِإذا ر

 عن ابن عباس) حم(}  احلُفاةَ اجلياع العالةَ كَانوا رءوس الناِس فَذلك ِمن معاِمل الساعِة وأشراطها 
 )١٣٤٥(والصحيحة ) ٥٦٠( وصحيح اجلامع ٦/٣٥٧ وكثري ١٦٤ و٤/١٣٠ و١/٣١٩حم 

 صحيح
ِإذا رأيت اَهللا تعاىل يعطي العبد ِمن الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيِه ، فَإمنـا                   { - ١٤٣٩

 تدراجاس ِمنه عن عقبة بن عامر) حم طب هب(}  ذَلك 
 ١٠/٢٤٥ و ٧/٢٠وجممـع   ) ٤١٣( وصحيحة   ٧/١٢٤ وطربي   ٣/٢٥١ وكثري   ١/١١١ والدواليب   ٤/١٤٥حم  

 )٤٥٤٠(والشعب ) ٥٦١(وصحيح اجلامع 
 صحيح



 

 

٢٢٢() 

ِإذا رأيت املِذى فَاغسلْ ذَكرك وتوضأْ وضوءك ِللصـالِة ، وإذا نضـحت املـاَء                 { - ١٤٤٠
 عن علي) د ن حب(}  فَاغتسـلْ 

وحـم  ) ٥٦٢(وصـحيح اجلـامع     ) ٢٤١(وحب  ) ٢٠( وخزمية   ١٦٩ و ١/١٦٧ وهق) ٢٠٦( ود   ١/١١١ن  
 )١٣٠( ومنحة ٣/٢٩٥ ومشكل ١٢٥ و١/١٠٩

 صحيح
١٤٤١ - }                ـنيب كشبكذا وكانوا هو همأَمانات خفَّتو ، همهودع ِرجتم قَد الناس أيتِإذا ر

         و ، ِلسانك ليكع لكامو ، يتكب ِة أَمـِر          أَناملِه ، فَالزمِبخاص عليكو نكرا تم دعو عرفا تخذْ م
 عن ابن عمرو) ك(}  نفسك ، ودع عنك أَمر العامِة 

 )٥٦٣( وصحيح اجلامع ٦/٣٥٤ واإلحتاف ٤/٢٨٢ وك ٢/٢١٢حم 
 صحيح

ِفي احلَـرِة   ِإذا رأيت الناس يقتتلونَ على الدنيا فَاعمد ِبسيفك على أَعظِم صخرٍة              { - ١٤٤٢
عن حممـد  ) طس(}  فَاضربه حىت ينكسر ، ثُم اجلس ِفي بيتك حىت تأتيك يد خاطئةٌ أَو ِميتةٌ قَاضيةٌ      

 بن مسلمة
 ١/١٤٤ وطص ٧/٣٠٠وامع ) ٦٣٠( والدعاطب ٦/٢٩٢كر 

 صحيح
حم طـب ك    (}  املٌ فَقد تودع ِمنهم     ِإذا رأيت أُميت تهاب الظَّاملَ أَنْ تقولَ لَه ِإنك ظَ           { - ١٤٤٣

 عن جابر) طس(عن ابن عمرو ) هب
 وعقيلـي   ٣/٢٣٢ وترغيـب    ٧/٢٦٢ وجممع   ١٢٧٦ و ٣/١٢٦٧ و ٦/٢١٣٥ وعدي   ٤/٩٦ وك   ٢/١٩٠حم  

 )١٢٦٤(والضعيفة ) ٧٥٤٦( والشعب ٩/١٨٥ واإلحتاف ٦/٢٨٥ وكر ٤/٢٩٠
 صحيح

لزبري املكي مسع من عبداهللا بن عمرو وروى عنـه ، كمـا يف              وأعله بعضهم باإلنقطاع ، والراجح عندي أن أبا ا        
 التهذيب ، ألنه عاصره ، وليس مدلسا كما رجحنا سابقاً

}  ِإذا رأيت رجلِني ِمن أُميت يقتتالِن على املاِل فَأعد ِعند ذَلك سيفاً ِمـن خشـٍب                   { - ١٤٤٤
 عن عديسة بنت اهبان بن صيفي الغفاري عن أبيها) طب(

 )٢٢٠٣(وت ) ٣٩٦٠( وهـ ٦/٣٩٣ و٥/٦٩ وحم ١/٧٩ واإلصابة ١/٢٧٢طب 
 حسن

 ١٢/٤٣٨روى عنها ثالثة التهذيب :  وعديسة 
١٤٤٥ - }                  يئاً ِمنش إذا أَردتو ، لَك رسي تغيتهابأَمِر اآلخرِة و يئاً ِمنش كَلَّما طَلبت أيتِإذا ر

    ع رسع تغيتهابنيا وأَمِر              أَمِر الد يئاً ِمنش كُلَّما طَلبت أيتإذا رسنٍة ، واٍل حلى حع أَنك فَاعلم ليك



 

 

٢٢٣() 

اآلخرِة وابتغيته عسر عليك ، وإذا طَلبت شيئاً ِمن أَمِر الدنيا وابتغيته يسر لَك فَأنت على حـاٍل                  
 عن عمر بن اخلطاب) هب(يد مرسال عن سعيد بن أيب سع) ابن املبارك يف الزهد(}  قَبيحٍة 
 )١٠٤٥٤( والشعب ٨/٤٣٨واإلحتاف ) ٢٩(مبارك 

 صحيح مرسل
 واملرفوع منقطع

 عن ابن عباس) د ت(}  ِإذا رأيتم آيةً فَاسجدوا   { - ١٤٤٦
 )٥٦٤( وصحيح اجلامع ٣٩٧ و٤/٣٨٥وسنة ) ٣٨٩١(وت ) ١١٩٧(د 

 حسن
عن أيب سعيد   ) ٣حم ق   (}  ن تِبعها فَال يقعد حىت توضع         ِإذا رأيتم اجلنازةَ فَقوموا فَم      { - ١٤٤٧

 عن ) خ(
 جابر
 وش  ٤/٤٤ون  ) ١٠٤٣ و ١٠٤٢(وت  ) ٣١٧٢( ود   ٤٤٦ و ٥١ و ٣/٤٨ وحم   ٧٧ و ٧٣ وم جنائز    ٢/١٠٧خ  
 )٥٦٥( وصحيح اجلامع ١/٤٨٦ ومعاين ٤/٣٦٥وهق ) ١٤٢( ومحيدي ٣/٢٥٧

 عن عامر بن ربيعة) ٤حم ق (}  ها حىت تخِلفكم أَو توضع ِإذا رأيتم اجلنازةَ فَقوموا لَ  { - ١٤٤٨
 وم  ٢/١٠٧وخ  ) ٥٦٦( وصحيح اجلـامع     ٤/٤٤ ون   ٤٤٧ و ٤٥٤ و ٣/٤٤٦وحم  ) ١٥٤٢( وهـ   ٣/٣٥٦ش  

 )١٠٤٣(وت ) ٣١٧٣( ود ٧٧ و٧٣اجلنائز 
١٤٤٩ - }          طفئهي روا فَإنَّ التكبريفَكب احلريق أيتمعـن ابـن    ) ابن عساكر عد و ( ابن السين   }  ِإذا ر

 عمرو
 والدواليب  ٤١٤ وجرجان   ٢/٢٩٦وعقيلي  )٢٩٢ و ٢٨٩( وسين   ٤/١٤٦٩ و ٥/١٧٦٥وعدي  ) ٣٤٢٤(مطالب  

٢/١٣٧  
 )١٠٠٣ و١٠٠٢(والدعاطب 

 حسن لغريه
ِإذا رأيتم الراياِت السود قَد جاءت ِمن ِقبِل خراسانَ فَأتوها ، فَإنَّ ِفيها خليفـةَ اِهللا                  { - ١٤٥٠

عن ثوبان) حم ك(}  املَهــدى 
 ٥/٢٧٧ وحم ٤/٥٠٢وك ) ١٨٣٢( والفضائل ٥/١٧٨٣عدي 

 حسن
١٤٥١ - }                   لقَّـني فَإنـه نطٍق فَاقْتربوا ِمنـهقلةَ منيا وهداً ِفي الدز أُعطى الرجلَ قَد أيتمِإذا ر

 عن أيب هريرة) حل هب(عن أيب خالد ) هـ حل هب(}  احلكمـةَ 
 والشـعب   ٦/١٣٠ وسـعد    ٩/٣٢٥ واإلحتـاف    ١٠/٤٠٥ وحليـة    ٩/٩٨ وتخ   ٤/٤٥١كر  و) ٤١٠١(هـ  

 ٤/٥٥ و٢/٣٩٩واإلصابة ) ١٠٥٢٩(و) ٤٩٨٥(و) ١٠٥٣٤(
 حسن



 

 

٢٢٤() 

 عن أيب هريرة بإسناد نظيف) ٤٩٨٥(بعلل متعددة وفاته أنه يف الشعب ) ١٩٢٣(وأعله األلباين يف الضعيفة 
عـن  ) حم ن (}   اجلاهليِة فَأِعضوه ِبهِن أَبيِه وال تكنوا        ِإذا رأيتم الرجلَ يتعزى ِبعزاءِ      { - ١٤٥٢

 أُبي
 ١٣/١٢٠وسنة  ) ٧٣٦( وحب   ٥/١٣٦وحم  ) ٩٦٣(وخد  ) ٥٦٧( وصحيح اجلامع    ٣/٣ وجممع   ١/١٦٧طب  

 )٤٣٥(وسين ) ٩٧٦(ون عمل 
 صحيح

شنيع رداً ملا أتى به مـن       اعضض بذكر أبيك ، جياهر باللفظ ال      : أى قولوا له    : ينتسب وينتمي ، اعضوه     : يتعزى  
 اإلنتماء إىل قبيلته واإلفتخار م

ِإمنـا يعمـر    : ِإذا رأيتم الرجلَ يعتاد املساجد فَاشهدوا لَه ِباإلمياِن فَإنَّ اَهللا يقـولُ               { - ١٤٥٣
وابـن  ) هـ(يب  حسن غر ) ت(وعبد بن محيد والدارمي     ) حم(}  مساجد اِهللا من آمن ِباِهللا واليوِم اآلخِر        

 عن أيب سعيد) حب ك حل هق ض(خزمية 
 واإلحتـاف  ٨/٣٢٧واحللية ) ١٥٠٢( وخزمية ١/٢١٢وك ) ٣١٠( وحب ٣/٦٦ وهق ٣/٦٨وحم  ) ٨٠٢(هـ  

 ٤٥٩ و٥/٤٥٦وخط ) ٣٠٩٣ و٢٦١٧( وت ١٠١٣ و٣/٩٨١ وعدي ٣/٣٠
 حسن

حـم  (}  ن سمى اُهللا ، فَاحذروهم     ِإذا رأيتم الذين يتبعونَ ما تشابه ِمنه فَأولئك الذي          { - ١٤٥٤
 عن عائشة) خ م د ت هـ

 ٣/١١٩ وطـربي    ١/٥٥ومـي   ) ٤٥٩٨( ود ١ وم علم    ١/٣٣١ وبغوي   ٢/٦ وكثري   ١/٢٢١ وسنة   ٦/٤٢خ  
 )٤٧( وهـ ٣٣٢  و٧٢ و٢٦واآلجري 
 اَهللا تعـاىل    ِإذا رأيتم الرجلَ يلزم املسجد فَال تحرجوا أَنْ تشهدوا أَنه مؤمن فَـإنَّ              { - ١٤٥٥

 عن أيب سعيد) ك(}  ِإمنا يعمر مساجد اِهللا من آمن ِباِهللا : يقــولُ 
 )٣١٠( ومب ٣/٦٨وحم ) ٨٠٢( وهـ ٢/٣٣٢ك 

 حسن
ِإذا رأيتم الرجلَ يقتلُ صرباً فَـال تحضروا مكانه ، فَلعله يقتـلُ ظُلمـاً ، فَـتِرتلُ          { - ١٤٥٦

كمصيبخطةُ فَتعن خرشة) ابن سعد طب( }  الس 
 ٤/٢٥٩ وطب ٣/٣٠٤ والترغيب ١/٤٢٣واإلصابة ) ٦٣٦( والفيض ٧/٣٤٧سعد 

 حسن
١٤٥٧ - }   هصافيأَنْ ي ريدفَإنَّ اَهللا ي ، املرضو أَملَّ اُهللا ِبِه الفقر العبد أيتمفر(} ِإذا ر (عن على 
نس وسعيد بن املسيب مرسالً وعلى وعمـر وابـن          وهو مروي بنحوه عن أ    ) ٩٧٩٠( والشعب   ٩/١٤٤اإلحتاف  

 عباس
 حسن لغريه

 !!  ) ٥١١(وزعم األلباين أنه موضوع ضعيف اجلامع 



 

 

٢٢٥() 

١٤٥٨ - }   الصائم أَفطر نا فَقدهه أَقبلَ ِمن الليلَ قَد أيتمعن عبد اهللا بن أيب أوىف) ق د(}  ِإذا ر 
 ١٨٩ و ٤/١٧٩وفـتح   ) ٧٥٩٤( وعـب    ٦/٢٥٩وسـنة   ) ٢٣٥٢( ود   ٥٣ وم صيام    ٧/٦٧ و ٤٧ و ٣/٤٣خ  
 )٥٦٨( وصحيح اجلامع ٣/١٢ وش ٩/٤٣٦و

١٤٥٩ - }          رابالت جوِههمثوا ِفي وفَاح احنياملد أيتمعن املقـداد بـن     ) حم خد م د ت    (}  ِإذا ر
 يف الكىن عن أنس) احلاكم(عن ابن عمرو ) طب(عن ابن عمر ) طب هب(األسود 
 ٢٢٤٦( ومنحـة    ٤/٣٧٧ وحلية   ٩/٥ وش   ٢/٨٣ وكر   ١١/١٠٧وخط  ١٣/١٥٠ وسنة   ٦/٥وحم  ٦٩م الزهد   

 ٨/١١٧وامع ) ٣٤٠(وخد ) ٥٧٧٠(واإلحسان ) ٥٦٩(وصحيح اجلامع ) ٢٢٤٧و
١٤٦٠ - }         ـنيب كشبكذا وكانوا هو ، ُمأَمانا خفَّتو ، مهودهع ِرجتم قَد الناس أيتمِإذا ر

    ، يتكب ِة            أَصابعِه ، فَالزماصِبأمِر خ عليكو نكرا تم دعو ، عرفهخذْ ِبما تو ، ِلسانك ليكع ِلكامو 
 عن ابن عمرو) د(}  نفسك ، ودع عنك أَمر العامِة 

والصحيحة ) ٥٧٠( وصحيح اجلامع    ٢/٢١٢ وحم   ٤/٢٨٢وك  ) ١٩٦٣( ودعاطب   ٢/٦٨ومشكل  ) ٤٣٤٣(د
)٢٠٥( 

 صحيح
١٤٦١ - }   أيتمِإذا ر               فَأقِدروا لَـه ليكمع فَأفْطروا ، فَإنْ غُم أيتموهإذا روا ، واِهلاللَ فَصوم   {

 عن ابن عمر) ق ن هـ حب(
 )٥٧١(وصحيح اجلامع ) ٣٤٤٣(واإلحسان ) ١٦٠٤( وهـ ١٣٥ و٤/١٣٤ ون ٧ وم صيام ٣/٣٤خ 

إنْ أُغْمى عليكم فَعدوا ثَالثـني      ِإذا رأيتم اِهلاللَ فَصوموا وإذا رأيتموه فَأفطروا ، فَ          { - ١٤٦٢
 حم(} يوماً 

 عن طلق بن على) حم(عن حذيفة ) د(عن ابن عباس ) ن(عن أيب هريرة ) حم م ن هـ(عن جابر ) ق
 وحليـة   ٦/٢٣وسنة  ) ٧٣٠٥( وعب   ٢/١٦٠وقط  ) ١٦٥٥( وهـ   ١٣٥ و ٤/١٣٤ ون   ٧ وم صيام    ٣/٣٤خ  
 )٥٧٢( وصحيح اجلامع ١/٢٠٩ ومشكل ٢/١٩٨ وتلخيص ٣/١٤٥ وجممع ٧/١٣٧

 متواتر
ِإذا رأيتم شيئاً ِمن هذِه اآلياِت فَإمنا هو تخويف ِمن اِهللا ، فَإذا رأيتموها فَصلّوا ِمثلَ                  { - ١٤٦٣

 عن قبيصة بن خمارق) طب(}  أَحدِث صالٍة صليتموها 
 )١٨٧١ و١٨٧٠( ون ٢٠٩ و٢/٢٠٨ وامع ٢/٢٣٦نصب 

 صحيح لغريه
عن ابن عصام املزين عن     ) حم د (}  ِإذا رأيتم مسجداً أَو سمعتم مؤذِّناً فَال تقتلوا أَحداً           {  - ١٤٦٤

 أبيه
 ١/٥٨ وبغوي ٦/٢١٠ وجممع ١١/٦٠ وسنة ٣/٤٤٨وحم ) ١٥٤٩(وت ) ٢٦٣٥(ود ) ٢٣٨٥(منصور 

 حسن



 

 

٢٢٦() 

أَنشدكن العهد الذي أَخذَ    : قولوا  ِإذا رأيتم ِمنهن يعين احلياِت شيئاً ِفي مساكنكم فَ          { - ١٤٦٥
                دنَ فَاقتلوهنؤذُونا ، فَإنْ عليمانُ أَنْ الَ تس ليكمالذي أَخذَ ع العهد كنأَنشد ، وحن ليكمد(}  ع (

 عن أيب ليلى
 ٦٢٥ و٣/٦٢٤وترغيب ) ١٤٨٥( وت ١٠/٢٣٤ وجامع ٧/٩٢وطب ) ٥٢٦٠(د 

 حسن لغريه
١٤٦٦ - }    م أيتمِإذا ر               نم أيتمإذا رو ، اُهللا ِتجارتك ِفي املسجِد فَقولوا الَ أَربح بتاعي أَو بيعي ن

 التكض ليكاُهللا ع دالَّةً فَقولوا الَ رِفيِه ض دنشعن أيب هريرة) ت ك(}  ي 
 واإلحتاف) ١٣٠٥( وخزمية   ١/٢٠٣ وترغيب   ٢/٣٧٥ وسنة   ٢/٥٦ وك   ٢/٤٤٧ وهق   ١/٣٢٦وم) ١٣٢١(ت  

 )٥٧٣( وصحيح اجلامع ٥/٩٣
 صحيح

}  ِإذا رأيتم ِهاللَ ِذي احلجِة وأراد أَحدكم أَنْ يضحى فَليمسك عن شعرِه وأظفارِه                { - ١٤٦٧
 عن أم سلمة) م(

 )٥٧٤( وصحيح اجلامع ٤١م أضاحي 
١٤٦٨ - }             سلمولَ فَال تعين البذِه احلالِة يلى ِمثِل هين عأيتِإذا ر     لَم ذَلك ِإنْ فَعلت فَإنك ، لىع

 ليــكع دعن جابر) هـ(}  أَر 
 ) ٥٧٥(األعظمي وصحيح اجلامع ) ٣٦٢( وهـ ٧/٢٥٧٤وعدي ) ١٩٧( وصحيحة ١/٦نصب 

 صحيح
ـ                   { - ١٤٦٩ ي ِإذا رجع أَحدكم ِمن سفرِه فَلريجع ِإىل أَهلِه ِبهديٍة ولو لَم يجد ِإالَّ أَنْ يلقـى ِف

 معجبهِمما ي طٍب فَإنَّ ذَلكِحزمةَ ح جراً أَوعن أيب رهم) ابن شاهني يف األفراد وابن النجار(}  ِمخالتِه ح 
 ٤/٧١ واإلصابة ١/٢٨الدواليب 

 حسن
ِإذا رجعت ِإىل بيتك فَمرهم فَليحسنوا ِغذاَء ِرباعِهم ومرهم فَليقلِّموا أَظفارهم وال              { - ١٤٧٠

خِدشوا ي 
عن سوادة بن الربيع    ) طب هق ض  (وابن سعد والبغوي والباوردي     ) حم(}  ِبها ضروع مواشيهِم ِإذا حلبوا      

 اجلرمي
 ٥/١٦٨وجممع ) ٣١٧( وصحيحة ٧/١١٤ وطب ٨/١٤ وه ٣/٤٨٤حم 

 حسن
١٤٧١ - }             غسلهالْقيُء فَإنْ كَانَ قَلساً ي ذَرعه ِفي الصالِة أَو أَحدكم عفـذياً     ِإذا رم جدو أَو 

                  الَ يتكلم ذَلك عم هوديداً ، وستقبلها جال يالتِه وص ِمن قىا بِإىل م رجعي فَليتوضأْ ثُم فَلينصرف
 عن ابن جريج عن أبيه مرسالً) طب(}  حىت يرجع ِإىل ما بقى ِمن صالتِه 



 

 

٢٢٧() 

 ٢/٢٥٥ وهق ٥/١٩٢٨عدي  و١/٢٤٦ وجممع ٢/٦٢ونصب ) ٣٦١٨( وعب ١٥٥ و١/١٥٣قط 
 صحيح مرسل

١٤٧٢ - }                ضـوَءهو عيـدِلي ثُـم مالد نهفَليغسلْ ع التِه فَلينصرفِفي ص أَحدكم عـفِإذا ر
 عن ابن عباس) قط طب(}  وليستقبلْ صالتــِه 

 موصـوالً  ٢/٢٥٥ وهـق  ٥/١٩٢٨ وعدي  ١/٢٤٦ وجممع   ٢/٦٢ونصب  ) ٣٦١٨( وعب ١٥٥ و ١/١٥٣قط  
 ومرسالً

 صحيح مرسل
١٤٧٣ - }                لفهخ نالةُ مص متت أحدثَ فَقدالركعِة الرابعِة و ِمن أسهر اإلمام فعابـن  }  ِإذا ر

 جرير عن ابن عمرو
 )٤٠٨(وت ) ٦١٧(ود ) ٤٦٨(منحة 

 حسن
١٤٧٤ - }               صـاحبكاطِف مو ، ِإناءك مخَّرو ، ِك ِسقاءكأوو ، ابكب فَأغلق قدتفَـإنَّ    ِإذا ر ، 

الشيطانَ الَ يفتح باباً ، وال يحلُّ ِوكاًء ، وال يكشف ِغطاًء ، وإنَّ الفَأرةَ الفُويسقةَ تحرق علـى                    
أَهِل البيِت بيتهم وال تأكلْ ِبشمالك ، وال تشرب ِبشمالك ، وال تمِش ِفي نعـٍل واحـدٍة ، وال                    

 عن جابر) حب(}  ِفي الداِر مفضياً تشتمِل الصماَء ، وال تحتِب 
 )١٢٧٤ و١٢٧٣ و١٢٧٢( واإلحسان ١١/١٦٤وخط ) ١٣٤٢(حب 

 صحيح
 أبو عوانة عن جابر}  ِإذا رقدمتْ فَأطفئوا املَصابيح وأوِكئوا السقاَء   { - ١٤٧٥

 )٢٠١٢(وم ) ٣٣٠٤(وخ ) ١٣١( وخزمية ٣/٣١٩وحم ) ١٢٧٢(أخرج حنوه اإلحسان 
 صحيح

تغن ، فَإنْ كَانَ الَ     : ِإذا ركب العبد الدابةَ فَلم يذكِر اسم اِهللا ردفه الشيطانُ وقالَ              { - ١٤٧٦
 الغناِء قَالَ لَه حسنرتلَ : يىت يزالُ ِفي أُمنيتِه حفَال ي ، منالديلمي عن ابن عباس}  ت 

  امع عن ابن مسعود موقوفاً خمتصراًوسنده ضعيف ،ورواه يف) ٧٨٨( والدعاطب ٩/٧٠ وطب ١٠/١٣١امع 
 وإسناده صحيح

١٤٧٧ - }                 علـيكمجوا ، ونةٌ فَانس ليها ، فَإذا كَانتجوا عفَان جمالع ذِه البهائمه كبتمِإذا ر
 عن عبد اهللا بن مغفل ) طب(}  ِبالدجلِة فَإمنا يطويها اُهللا 

 )٥٧٦(وصحيح اجلامع ) ٦٨١( والصحيحة ٣/٢١٣جممع 
 صحيح

احلسن بن سفيان عن ربيعة     }  اللهم لَك ركعت وبك آمنت      : ِإذا ركع أَحدكم فَليقلْ       { - ١٤٧٨
 ابن احلارث ابن نوفل



 

 

٢٢٨() 

 ١/٥٠٦واإلصابة ) ٨٨٦(د 
 صحيح

تـم  سبحانَ رىب العظيِم ثَالثاً ، فَإذا فَعلَ ذَلك : ِإذا ركع أَحدكم فَليقلْ ِفي ركوعِه       { - ١٤٧٩
فَإذا فَعلَ ذَلـك    : سبحانَ رىب اَألعلى ثَالثاً     : ركوعه وذلك أَدناه ، وإذا سجد فَليقُلْ ِفي سجودِه          

  أَدناه ذلكو جودهس مت عن ابن مسعود) د ت هـ(}  فَقد 
) ٨٨٦( ود   ٣/١٠٢وسنة  ) ١١٠ و ٢٦١( وت   ١/٤٠٥وتخ  ) ٢٩٦( واآلجري   ١٠/٣٧٥ونصب  ) ٨٩٠(هـ  

 ٤/١٩٦ وجامع األصول ٢٤٣ و١/٢٤٢وتلخيص ) ٢٤٣( وشفع ٢/٨٦وهق ) ٥٤١(ودعاطب 
 حسن لغريه

١٤٨٠ - }          بـهتكج فَأمكن جدتِإذا سو ، طمئنىت تح كبتيكلى رع كَفّيك فَضع كعتِإذا ر
 اَألرض جمح جدىت تاَألرِض ح عن ابن عباس) حم(}  ِمن 

) ٥٧٧( وصـحيح اجلـامع      ٣٧٣ و ١/٣٧٢ونصب  ) ٢٨٦٠( وعب   ٣/١٤٥ وكر) ٩٦٣( وحب   ١/٢٨٧حم  
 )١٣٤٩(والصحيحة 

 صحيح
١٤٨١ - }            أَصابعك نيب جفرو كبتيكلى رع ديكي فَضع كعتعبد الرزاق عن القاسم بن     }  ِإذا ر

 أيب بزة عن رجل
 ٣٧٣ و١/٣٧٢ونصب ) ٢٨٦٠(عب 

 صحيح لغريه
١٤٨٢ - }  ج مى أَحدكميٍء ِإالَّ النساَء ِإذا ركُلُّ ش لَّ لَهح عن عائشة) د(}  مرةَ العقبِة فَقد 

 )٥٧٨( وصحيح اجلامع ٤/٤٠٠ واإلحتاف ٢/٢٦٠ وتلخيص ٣/٨١ ونصب ٨/٢١٠وسنة ) ١٩٧٨(د 
 صحيح

 }  ِإذا رمى الرجلُ جمرةَ العقبِة ، وحلق رأسه فَقد حلَّ لَه كُلُّ شـيٍء ِإالَّ النسـاءَ                  { - ١٤٨٣
 يف اإلفراد عن عائشة) قط(

) ٢٩٣٧( وخزمية   ٦/١٤٣ وحم   ٢/٢٦٠ وتلخيص   ٣/٨١ونصب  ) ١٩٧٨( ود   ٤/٤٠٠ واإلحتاف   ٢/٢٧٦قط  
 ٥/١٣٥وهق 

 صحيح لغريه
 عن ابن عباس) البزار(}  ِإذا رميت اِجلمار كَانَ لَك نور يوم القيامِة   { - ١٤٨٤
 ٣/٢٦٠ وامع ٢/٢٠٧الترغيب 

 حسن
١٤٨٥ - }               ننتي ا لَمم ِفيِه فَكلْه كسهمثَالِث لَياٍل و عدب فَأدركته يدالص ميتعـن  ) د(}  ِإذا ر
 أيب ثعلبة

 ٢/١٣والبغوي ) ٥٧٩(وصحيح اجلامع ) ١٣٥٠(والصحيحة ) ٢٨٦١(د 
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 صحيح
ال تأكلْه ، فَإنه وقيذٌ     ِإذا رميت ِباملعراِض الصيد فَخرق فَكلْه ، وإنْ أَصابه ِبعرضِه فَ            { - ١٤٨٦

 عن عدي بن حامت) حم م د ت هـ(}  
وصـحيح  ) ٢٨٤٧( ود   ٨/١٩٤ ون   ٣١ و ٣/١٥وكثري  ) ١٧٣٤( ومنحة   ٩/٢٣٥ وم صيد ا وهق      ٩/١٤٦خ  

 )٣٢١٢( وهـ ٦/٢٤واإلحتاف ) ٥٨٠(اجلامع 
 هو ماقتل بعصا أو حجر أو ماال حد له: والوقيذ 

١٤٨٧ - }  و ِبسهمك ميتِإذا ر ننتي ا لَمم فَكلْه أدركتهثَالثةَ أَيامٍٍ و عن أيب ثعلبة) حم م(}  غاب 
 ٤/١٩٤ وحـم    ٣/٣٣ وكـثري    ١٣/٣٣١ وخط   ٤/٣٩٤وقط  ) ١٧٩٧(و) ١٤٦٩( وت صيد    ٧ و ٦م الصيد   

 ١١/١٩٨وسنة  ) ٥٨١( وصحيح اجلامع    ٤/٣١٦ ونصب   ٧/١٩٢ ون   ٢٤٨ و ٩/٢٤٢ وهق   ٤/١٣٦وتلخيص  
 )٢٨٤٩( ود ٩/٦١١وفتح 

 عن ابن عباس) حم(}  ِإذا رميتم اجلمرةَ فَقد حلَّ لَكم كُلُّ شيٍء ِإالَّ النساَء   { - ١٤٨٨
 )٢٣٩( وصحيحة ١/٢٣٤حم 

 صحيح
) حم هق (}  ِإذا رميتم وحلقتم فَقد حلَّ لَكم الطيب والثياب وكلُّ شيٍء ِإالَّ النساَء               { - ١٤٨٩

 عن عائشة
وتلخـيص  ) ٢٩٣٧( وخزمية   ٦/١٤٣ وحم   ٢/١٨١ وطربي   ٣/٨١ ونصب   ٢/٢٧٦ وقط   ١٣٦ و ٥/١٣٥هق  

 ٧١ و٥/٧٠ والنيل ٤/٤٠٠ واإلحتاف ٢/٢٦٠
 صحيح لغريه

) ٢٣٩(واعترب الذبح واحللق منكراً ويف الصـحيحة        ) ١٠١٣(ومن تناقضات األلباين انه أورد احلديث يف ضعيفته         
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سامل عن ابـن            من طريق    ٥/١٣٥قال نفس الكالم مث أورد رواية عند هق         

)) إذا رميتم اجلمرة بسبع حصيات وذحبتم وحلقتم ، فقد حل كل شيء إال النساء والطيب              (( عمر عن عمر بلفظ     
 !ا هـ فهو أنكرها يف مكان وصححها يف آخر فتأمل .. هذا سند صحيح على شرطهما : وقال 

١٤٩٠ - }     ِمن أَهلك يتويتٍة    ِإذا رم ِمن نههى اُهللا عا نم وقاً فَاجتنبغَب عـن  ) ك هـق (}   اللنب
 مسرة 
 )٥٨٢( وصحيح اجلامع ٤/١٢٥ وك ٣١٠ و٧/٣٠٤طب 

 صحيح
١٤٩١ - }   ستأذنهىت يح قومنفَال ي ، ِعنده فَجلس أَخاه أَحدكم ارعن ابن عمر) فر(}  ِإذا ز 

 )١١٣(وأبو الشيخ يف تاريخ اصفهان ) ٥٨٣(جلامع  وصحيح ا٢/١٤١وشج ) ١٨٢(الصحيحة 
 صحيح

١٤٩٥ - }    جلٌ ِمنهمر صلِّ ِبهمليو صلِّ ِبهمقَوماً فَال ي أَحدكم ارعن مالك بـن  ) ٣حم (}  ِإذا ز
 احلويرث



 

 

٢٣٠() 

 )١٥٢٠(وخزمية ) ٣٥٦(وت ) ٥٩٦( ود ٣/٤٣٦وحم ) ١٥٢٠(وخزمية ) ٥٨٤( وصحيح اجلامع ٢/٨٠ن 
 صحيح

 عن خباب) طب(}  ِإذا زالِت الشمس فَصلّوا  {  - ١٤٩٣
 ٧/١٦٧ و٢/١٧ وفتح ١/٣٠٦ وجممع ١/٢٤٥ ونصب ٤/٩١ وطب ١/٤٣٩هق 

 حسن
١٤٩٤ - }           ليكمع مارفَالد ، صاحفكمم حلَّيتمو ساجدكمم خرفتمعـن أيب   ) احلكـيم (}  ِإذا ز

 الدرداء
 )٥٨٥(وصحيح اجلامع ) ١٣٥١( والصحيحة ٨/٤٨٦اإلحتاف 

 حسن
ِإذا زلزلت تعدلُ ِنصف القرآنَ ، وقلْ يا أَيها الكافرونَ تعدلُ ربع القرآِن ، وقـلْ                  { - ١٤٩٥

 عن ابن عباس) ت ك هب(}  هو اُهللا أَحد تعدلُ ثُلثَ القرآِن 
 ٨/٤٩٤وجامع األصول ) ٢٥١٧ - ٢٥١٤( والشعب ٢/٢٣٨ وترغيب ١/٥٦٦وك ) ٢٨٩٤(ت 

 حسن لغريه
ِإذا زنـِت اَألمةُ فَاجلدوها ، فَإنْ زنت فاَجلدوها ، فَإنْ زنت فَاجلدوها ثُم ِبيعوها                { - ١٤٩٦

 عن عائشة) حم هـ(}  ولو بضفـيـٍر 
 ٣/١٩٧ وقط   ٥/١٧٢٩وعدي  ) ١٤٣٣(وت  ) ٣١( وم احلدود    ٣/١٩٧وبنحوه خ ) ٢٥٦٦( وهـ   ٦/٦٥حم  

) ٧٢٤٩ - ٧٢٤٥( ون ٩/٩٨ ومتهيــد ١٢/١٦٣ و١٨٠ و٥/١٧٨ وفــتح ٥/١٩وتــخ ) ١٣٦٠٠(وعــب 
 )٧٢٤٤ - ٧٢٣٨(و

 صحيح
ِإذا زنت أَمةُ أَحدكم فَتبني ِزناها فَليجلدها وال يثرب ، ثُم ِإنْ زنت فَليجلـدها وال                  { -١٤٩٧

  هريرة وزيد بن خالدعن أيب) حم ق ن د هـ (}يثرب ، ثُم ِإنْ زنِت الثالثةَ فَليِبعها ولو ِبحبٍل ِمن شعٍر 
 ٣/١٦٢ وقط   ٨/٢٤٤ وهق   ٢/٢٤٩وحم  ) ٤٤٧٠(ود  ) ٣٠( وم حدود    ٤/٣٦٩ و ١٢/١٦٥ وفتح   ٨/١٢٣خ  

 )٥٨٧( وصحيح اجلامع ٤/٤٢١ وفتح ٤/٥٩وتلخيص ) ١٥٠١( وشفع ١٠/٢٩٧وسنة ) ١٣٥٩٩(وعب 
دت فَليِبعها ولو ِبحبٍل ِمن     ِإذا زنت أَمةُ أَحدكم فَليجلدها ثَالثاً ِبكتاِب اِهللا ، فَإنْ عا            { - ١٤٩٨

 حسن صحيح عن أيب هريرة) ت(}  شعـــٍر
 وبنحوه د   ٢/٨٦٥ وعدي   ٩/٩٧ومتهيد  ) ١٥٢٨ و ١٥٢٧( ومنحة   ٥/٢٧٥ وطب   ٣/١٦٠وقط  ) ١٤٤٠(ت  

)٤٤٧٠( 
 صحيح

ـ                 { - ١٤٩٩ إنْ ِإذا زنت أَمةُ أَحدكم فَليجلدها والَ يثرب عليها ، فَإنْ عادت فَليجلـدها ، فَ
 عن أيب هريرة) ش(}  عادت فَليِبعها ولو بضفٍري ِمن شعٍر 

 ٦/٤٨٧ وش ٦/٤٨٧ك 



 

 

٢٣١() 

 صحيح
ِإذا زنت أمةُ أَحدكم فَليجدهلا وال يعيرها وال يفندها ، ثُم ِإذا زنت فَليجـدهلا وال                  { - ١٥٠٠

 وابن جرير عن أيب هريرة) عب(}  عها ولو ِبحبٍل ِمن شعٍر يعيرها وال يفندها ، ثُم ِإذا زنِت الثالثةَ فَليِب
 )١٣٧٤٨(وأخرجه اجلماعة بنحوه املسند اجلامع ) ١٣٥٩٧(عب 

 صحيح
د (}  ِإذا زىن العبد خرج ِمنه اإلميانُ فَكانَ على رأسِه كَالظُّلِة فَإذا أَقلع رجع ِإليـِه                  { - ١٥٠١

 عن أيب هريرة) ك
 ٣/٢٧٣ والترغيب   ١٢/٦١ والفتح   ٥/٢٨٨واإلحتاف  ) ٥٠٩( وصحيحة   ١/٩٠ وسنة   ١/٣٣وك  ) ٣٦٣٥(ت  
 )٥٨٦(وصحيح اجلامع ) ٤٦٩٠(ود 

 صحيح
١٥٠٢ - }       ادمهخ أَحدكم وجِإذا ز-     أَجريه أَو بدهع -        فـوقرِة وونَ السا دِإىل م نظرفَال ي 

 عن ابن عمر) د هق(}  الركبـــِة
) ١٨٠٣( واإلرواء   ٤٥٠ و ٥/١٨٧ وجامع األصول    ١/٢٣٠ وقط   ٧/٩٤ و ٢/٢٢٩وهق  ) ٤١١٤ - ٤١١٣(د  

 ٢/٦٧ والنيل ١/٢٩٦ ونصب ٩/٢٥وسنة 
 حسن

 عن مسرة بن جندب ) ت ن هـ(}  ِإذا زوج املرأةَ الْولياِن فَهى ِلألوِل ِمنهما   { - ١٥٠٣
 )٢٠٨٨(ود ) ٢١٩١ (وهـ) ١١١٠( وت ٢/١٧٥ وك ٧/٤٤٦وطب ) ١٥٥٥(ومنحة ) ٥٣٩٨ و٥٣٩٧(ن 

 صحيح
١٥٠٤ - }       أَمريكم فَهو كمإذا أَمو ، إنْ كَانَ أَصغركمو كمأَقرؤ كممافرمتْ فَليؤالبزار(}  ِإذا س (

 عن أيب هريرة
 ) ٦٦٦( والفيض ٥/٢٥٥ و٢/٦٤امع 

 حسن
١٥٠٥ - }            اَألرِض ، و ظها ِمنافرمتْ ِفي اخلصِب فَأعطوا اإلبلَ حـنِة     ِإذا سافرمتْ ِفي السإذا س

                مأوى اهلـوامو وابالد ا طُرقفَإ ، ِبالليِل فَاجتنبوا الطريق ستمرإذا عو ، ريليها السفَأسرعوا ع
 عن أيب هريرة) م د ت(}  ِبالليِل 
 ١١/٣٣وسـنة   ) ٢٥٥٠( وخزميـة    ٥/٢٥٦ وهق   ٢/٣٣٧وحم  ) ٢٨٥٨(وت  ) ٢٥٦٩(ود  ) ١٧٨(م إمارة   

 )٥٨٩( وصحيح اجلامع ٤/٧٨يب والترغ
١٥٠٦ - }   ظَهركم نافرمتْ ِفي اِخلصِب فَانزلوا ععن أنس) ض(}  ِإذا س 

 )٢٨٥٨(وت ) ١٩٢٦( وم ٣٧٨ و٢/٣٣٧وحم ) ٢٧٠٥ و٢٧٠٣(أخرج حنوه اإلحسان 
 صحيح لغريه

 الك بن احلويرثعن م) ت ن حب(}  ِإذا سافرمتَا فَأذِّنا وأقيما وليؤمكما أَكربكما   { - ١٥٠٧



 

 

٢٣٢() 

 وصحيح  ١/١١٧ وش   ١/٢٩٠ ونصب   ٢/٢٩٥وسنة  ) ٣٩٦( وخزمية   ١/٤١١ وهق   ٧٧ و ٢/٩ون  ) ٢٠٥(ت  
 )٢١٢٩ و٢١٢٨(واإلحسان ) ٥٨٨(اجلامع 

 صحيح
١٥٠٨ - }                  فَإنَّ اَهللا أَعطاكـه فٍس فَخذهال ِإشراِف نسألٍة وغَِري م ِرزقاً ِمن اُهللا ِإليك اقِإذا س  {

 عن عمر) حب(
 )٥٩٠(وصحيح اجلامع ) ١٣٢٤(والصحيحة ) ٨٥٦(حب 

 صحيح
 عن أيب سعيد) عد(}  ِإذا سألَ أَحدكم الرزق فَليسأِل احلاللَ   { - ١٥٠٩

 ٤/١٤٣٨عدي 
 ضعيف

١٥١٠ - }   منعهفَال ي ائطهلى حع ِجذعه دعمأَنْ ي ارهج ألَ أَحدكمعن ابن عباس) هق(}  ِإذا س 
 ٦٩ و٦/٦٨ وهق ٤/١٦٠ وجممع ١٠/٢١٨د ومتهي٣/١٥٢مشكل 

 صحيح
١٥١١ - }                  ـتمِهللا الذي ِبنعمتـِه ت اإلجابةَ ، فَليقِل احلمد فسألةً فَتعرم بهر ألَ أَحدكمِإذا س

 يف الدعوات عن أيب هريرة) البيهقي(}  الصاحلات ، ومن أَبطأَ عنه ذَلك فَليقِل احلمد ِهللا على كُلِّ حاٍل 
 ويف سنده حمصن بن علي الفهري روى عنه ثالثة ووثقه ابن حبان وقال              ١٣٧ - ١٣٦ والصفات   ٥/٤٠إلحتاف  ا

لكنه مل يدرك أبا هريرة وله شاهد بنحـوه      ) ٥٤١٢(وثق  :  ويف الكاشف  ١٠/٥٩جمهول احلال التهذيب    : القطان  
 )١٧٧٠ و١٧٦٩( والدعاطب ٥/١٠٥اإلحتاف 

 حسن لغريه
 عن عائشة) حب(}  حدكم فَليكثر فَإمنا يسألُ ربه ِإذا سألَ أَ  { - ١٥١٢

 )٥٩١(وصحيح اجلامع ) ١٣٢٥( والصحيحة ٩/١٨٩واإلحتاف ) ٢٤٠٣(حب 
 صحيح

 عن العرباض ) طب(}  ِإذا سألتم اَهللا تعاىل فَاسألوه الِفردوس ، فَإنه ِسر اجلنِة   { - ١٥١٣
 وتخ ١٠/١٧١ وجممع ٤/١١٦ و٥/١٩٩ وكثري ٩/١٨٨ و٨/٥٥٨ واإلحتاف ١٥٩ و٩/١٥ حنوه وهق    ٤/١٩خ  
 )٥٩٢( وصحيح اجلامع ٤/١٤٦

 صحيح
 افضل موضع فيها: سر اجلنة 
ِإذا سألتم اَهللا تعاىل فَاسألوه الِفردوس ، فَإنه ِسر اجلنِة ، يقولُ الرجلُ ِمنكم الداعيةُ                 { - ١٥١٤

 عن العرباض ) طب(}  مرعه وأعشبه عليك ِبسر الوادي فَإنه أَ: ِلراعيــِه 
 ١٠/١٧١امع 

 حسن



 

 

٢٣٣() 

١٥١٥ - }                 ، جـوهكموا ِبها ومسحىت تدوها حرالَ ت ثُم ِببطوِن أَكفِّكم اَهللا فَاسألوه ألتمِإذا س
 ابن نصر عن الوليد بن عبد اهللا بن أيب مغيث مرسالً}  فَإنَّ اَهللا جاعلٌ ِفيها بركةً 

واإلحتـاف  ) ٣٨٦٦(وهــ   ) ١٤٨٥(ود  ) ٢٨٣( وآخره بنحوه عند ت      ٣٥٩ و ٣/١٤٠صابة   واإل ٧/٦٤ش  
٥/٣٥ 

 حسن لغريه
عن مالك بن   ) د(}  ِإذا سألتم اَهللا تعاىل فَاسألوه ِببطوِن أَكفِّكم وال تسألوه ِبظهوِرها             { - ١٥١٦

 )وامسحوا ا وجوهكم(عن ابن عباس وزاد ) هـ طب ك(يسار السكوين 
 وطـربي   ١/٥٨١ وبغـوي    ٧/٢٩٦ و ٥/٢٩٩ وكـثري    ١/٢٢٦ وشج   ٥/٢٠٣ وسنة   ١/٥٣٦وك  ) ١٤٨٦(د  

 )٥٩٣( وصحيح اجلامع ٥/٣٥ واإلحتاف ١٣/١٣٨وش ) ٣٣٤٦( ومطالب ١٦/٣٠
 صحيح

وحسنها لغريها احلـافظ    ) ١٤٩٢(و) ٣٨٦٦(وهـ  ) ١٤٨٥(ود  ) ٢٨٣(وأما الزيادة األخرية فيشهد هلا عند ت        
أن الزيادة واهية جداً ، ونقل عن العز أنه الميسـح           ) ٥٩٥( وادعى األلباين يف الصحيحة      بن حجر يف بلوغ  املرام     

 !!وجهه إال جاهل 
١٥١٧ - }   لَه ستكرهوا ، فَإنَّ اَهللا الَ ماَهللا فَاعزم ألتمعن أيب سعيد) ش(}  ِإذا س 

 )٧(ء  وم الذكر والدعا١٦٨ و٨/٩٢ وبنحوه خ٧/٢٣وش ) ٢١١٠(وعلل ) ٥٩٥(الصحيحة 
 صحيح

 عن عبد اهللا بن زيد األنصاري) طب(}  ِإذا سئلَ أَحدكم أَمؤمن هو فَال يشك ِفي إميانِه   { - ١٥١٨
 ١/٥٥ وجممع ٧/٢٣٨حلية 

 حسن
 ليست يف امع) يف إميانه ( 

) د(}  الَ فَصدق   ِإذا سئلَ الرجلُ عن أَخيِه فَهو ِباخلياِر ِإنْ شاَء سكت ، وإنْ شاَء قَ               { - ١٥١٩
 عن احلسن مرسالً) هق(يف مراسيله 

 )٤٠٠( ومد ١٠/١٢٥هق 
 حسن مرسل

خريهما وأمنحهمـا وأبرهمـا ، وإنْ       : ِإذا سئلت أَى اَألجلِني قَضى موسى ؟ فَقلْ           { - ١٥٢٠
يا أَبِت استأجره ِإنَّ    :  فَقالت   الصغرى ِمنهما ، وهى اليت جاءت     : سئلت أَى املرأتِني تزوج ؟ فَقلْ       

أَخذَ حجراً ثَقيالً فَألقاه على     : ما رأيِت ِمن قُوتِه ؟ قَالت       : خري ِمن استأجرت القوى اَألمني ، قَالَ        
  }امشي خلفي وال تمشي أَمامي      : قَالَ  : وما الذي رأيِت ِمن أَمانتِه ؟ قَالت        : البئِر ، وقـــالَ    

 عن أيب ذر) طص ، بز(
  ٥/١٧١ وبغوي ٢/١٢٨ وخط ٨/٢٠٣ وجممع ٢/١٩طص 

 حسن لغريه



 

 

٢٣٤() 

١٥٢١ - }                لَه تغريىت يح دعهجٍه فَال يو ِرزقاً ِمن عاىل َألحدكماُهللا ت ببـ (}  ِإذا س عـن  ) حم ه
 عائشة
 ٦/٢٤٦وحم ) ١٢٤٤ - ١٢٤٣ - ١٢٤٢ - ١٢٤١( والشعب ٤/٢٨٧واإلحتاف ) ٢١٤٨(هـ 

 حسن لغريه
ِإذا سبقت ِللعبِد ِمن اِهللا تعاىل مرتلةٌ لَم ينلها ِبعملِه ابتاله اُهللا ِفي جسدِه وِفي أَهلـِه                   { - ١٥٢٢

يف رواية ابـن    ) تخ د (}  ومالِه ثُم صبره على ذَلك حىت ينالَ املرتلةَ الَّيت سبقت لَه ِمن اِهللا عز وجلَّ                
 عن حممد ابن خالد السلمي عن أبيه عن جده) ع(سعد داسة وابن 

 )٩٨٥٦ و٩٨٥٥ و٩٨٥٤(وبنحوه ) ٩٨٥٢( والشعب ٧/٣٣٢ وسعد ١/٢٧ والدواليب ٥/٢٧٢حم 
 حسن لغريه

١٥٢٣ - }                   وبالهو لَك ذَلك فَيكونَ أَجر ِمنه علمِبما ت هسبفَال ت ، ِمنك علمجلٌ ِبما ير كبِإذا س
 عن ابن عمر) ابن منيع( } عليــِه
  ضمن حديث مطوال٣/٤٨٣ًوحم ) ٥٩٤(وصحيح اجلامع ) ١٣٥٢ و١١٠٩(الصحيحة 

 صحيح
أُمر ابن آدم ِبالسجوِد فَسجد فَله اجلنةُ ،وأُمرت        : ِإذا سجد ابن آدم قَالَ الشيطانُ         { - ١٥٢٤

 النار فَلى عن أنس) بز(}  ِبالسجوِد فَعصيت 
 ٢/٢٨٤امع 

 حسن
عن أيب ) د ن(}  ِإذا سجد أَحدكم فَال يربك كَما يربك البعري وليضع يديِه قَبلَ ركبتيِه     { - ١٥٢٥

 هريرة
) ٥٩٥( وصـحيح اجلـامع      ٢/٢٠٧ ون   ٣/٦٨ واإلحتاف   ٣/١٣٥ وسنة   ٢/٩٩ وهق   ٢/٣٨١وحم  ) ٨٤٠(د  

 )١٩١٧(واإلحسان 
 صحيح

عن أيب  ) د هق (}  يفترش يديِه افْتراش الكلِب وليضم فَخذيِه       ِإذا سجد أَحدكم فَال       { - ١٥٢٦
 هريرة

 ٣٧٨ و٥/٣٧٤ وجامع األصول ٢/٢٩٤وفتح ) ٦٥٣( وخزمية ٢/١١٥وهق ) ٩٠١(د 
 حسن

وضعفه ) ش هق (}  ِإذا سجد أَحدكم فَليبدأْ ِبركبتيِه قَبلَ يديِه وال يربك بروك اجلمِل              { - ١٥٢٧
 رةعن أيب هري

  ، وانظر شرحه فيه٢٥٥ و٢/٢٥٤ والنيل ١/٢٦٣ وش ٢/٢٩١ وفتح ٢/١٠٠هق 
 حسن



 

 

٢٣٥() 

ـ  (}  ِإذا سجد أَحدكم فَليعتدلْ وال يفترش ِذراعيِه افْتراش الكلِب            { - ١٥٢٨ وابن ) حم ت ه
 خزمية والضياء عن جابر

 ٧/٣٦٥وحلية   ٣/١٤٣وسنة  ) ٦٤٤(وخزمية  ) ٤٦٢٣ و ٢٩٣( وعب   ٣/٣١٥وحم  ) ٨٩١(وهـ  ) ٢٧٥(ت  
 )٥٩٦( وصحيح اجلامع ١/٢٥٨وش 

 صحيح
) ٤حم م   (} وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه     : ِإذا سجد العبد سجد معه سبعةُ آراٍب          { - ١٥٢٩

 عن سعد) عبد بن محيد ( عن العباس 
) ٤٤٠( ومنحـة    ١/٢٠٦وحـم   ) ٨٨٥( وهــ    ١٠٨ و ٢/٢١٠ون  ) ٢٧٢(وت  ) ٨٩١( ود   ٢٣١م الصالة   

 )٥٩٧( وصحيح اجلامع ٢/٢٩٦ وفتح ٧/٢٢٩ وكر ٩/٣٦وحلية ) ٢٥١( وشفع ٢/١٠١وهق ) ٦٣١(وخزمية 
١٥٣٠ - }   ِمرفقيك ارفعو كَفيك فَضع جدتعن الرباء ) حم م(}  ِإذا س 
) ٤٤٢( ومنحة   ١/٢٥٢ وتلخيص   ٣/١٤٤وسنة  ) ٦٥٦( وخزمية   ٢/١١٣ وهق   ٤/٢٨٣وحم  ) ٢٣٤(م الصالة   

 )٥٩٨(وصحيح اجلامع 
}  ِإذا سجدمتا فَضما بعض اللحِم ِإىل األرِض ، فَإنَّ املرأةَ لَيست ِفي ذَلك كَالرجِل                 { - ١٥٣١

 عن يزيد بن أيب حبيب مرسالً) هق(
 ٣/٥٩ واإلحتاف ١/٢٤٢ وتلخيص ٢/٢٢٣هق 

 صحيح مرسل
 ِفـي أَرٍض مجدبـٍة      ِإذا ِسرمتْ ِفي أرٍض ِخصبٍة فَأعطوا الدواب حظها ، وإذا ِسرمتْ            { - ١٥٣٢

 عن أنس) البزار(}  فَانجوا عليها ، وإذا عرستم فَال تعرسوا على قَارعِة الطريِق فَإا مأوى كُلِّ دابٍة 
 ١١٣وزوائد البزار ص ) ٢٥٥٦(وخزمية ) ١٧٨(وبنحوه م أمارة ) ٥٩٩(وصحيح اجلامع ) ١٣٥٧(الصحيحة 

 صحيح
اِخلصِب فَأمِكنوا الركاب ِمن أَسناا وال تجاوزوا املنازلَ ، وإذا ِسرمتْ           ِإذا ِسرمتْ ِفي      { - ١٥٣٣

ِفي اجلدِب فَاجنوا وعليكم ِبالدجلِة فَإنَّ اَألرِض تطوى ِبالليِل ، وإذا تغولت لَكم الغـيالنُ فَنـادوا                 
        الرتولَ عالطريِق و وادلى جالصالةَ عو إياكمِباَألذاِن ، و     إياكمالسباِع ، وأوى احلياِت وا مليها فَإ

 ا املالعنليها فَإقضاَء احلاجِة ععن جابر) حم د ن(}  و 
 واإلحتـاف   ٥/٢٥٦وهـق   ) ٢٠٠٩(والـدعاطب   ) ٢٥٤٩(وخزمية  ) ٥١٧(وسين  ) ٢٥٧٠( ود   ٣/٣٠٥حم  

 ٩/٢٥٠ وحلية ٨/٤٢٩ و٣/٥٤ وخط ٧/٢ والفتح ٦/٤٠٦ و٤/٣٢٨
 حسن لغريه

١٥٣٤ -}           ؤمنم فَأنت كيئتس ساءتكو كسنتح رتكوالضـياء  ) حم حب طب ك هب(}   إذا س
 عن أيب أمامة

 وصحيح اجلامع   ١/٨٦وجممع  ) ١٠٣(وحب  ) ٥٥٠( وصحيحة   ٨/١٣٨ وطب   ٥/٢٥٢ وحم   ٢/١٣ و ١/١٤ك  
 )٦٩٩١ و٦٩٩٠(والشعب ) ٦٠٠(



 

 

٢٣٦() 

 صحيح
١٥٣٥ - }   ِبنش لوو فَبعه اململوك رقعن أيب هريرة) حم خد د(}  إذا س 

 ومنحـة   ٧/٢٤٧وحلية  ) ٢٥٨٩( وهـ   ٨/٩١ ون   ٥/١٦٩٧ وعدي   ٢/٣٣٧وحم  ) ١٦٥(وخد  ) ٤١١٢(د  
 ٣/٥٧٦وجامع األصول ) ١٥٣٦(

 حسن
 ٥/٤٢فيه عمر بن أيب سلمة البأس به الكامل 

 يعـين   - هذا   إذا سركم أنْ تنظروا إىل الرجِل الضغيطْ املُطاِع يف قَومِه فَانظروا إىل             { - ١٥٣٦
 عن أنس) طس(}  عيينةَ إبن حصٍن 

 الضعيف:   الضغيط ١٠/٧٢امع 
 حسن

الدارمي وأبـو  } إذا سقطت لُقمةُ أَحدكم فَليمسح عنها التراب وليسم اَهللا وليأكلها           { - ١٥٣٧
 عن أنس) حب(عوانة 

 ٣/١٧٧ وحم ٨/٢٩٤وش ) ٢٠٣٤(وبنحوه عند م ) ٥٢٤٩( واإلحسان ٢/٩٦مي 
 صحيح

إذا سقطت لُقمةُ أَحدكم فَليمطْ عنها اَألذى وليأْكلـها وال يـدعها ِللشـيطاِن ،                 { - ١٥٣٨
 عن أنس) ٣حم م (}  وليسِلت أَحدكم الصحفةَ فَإنكم الَ تدرونَ يف أي طَعامكم تكونُ الربكةُ 

 ١٠/٣٩٦ وحليـة    ١/٣١٥ وخط   ٧/٢٧ق   وه ٢/٩٦ ومي   ٣٣١ و ٣/١٠٠وحم  ) ٣٨٤٥( ود   ١٣٥م األشربة   
وصـحيح  ) ١٩٥٤٦( وعب ٩/٥٧٨ وفتح ٧/٢٨٥ واإلحتاف ٣/١٤٧ وترغيب   ٨/١٠٩ وش   ٦/٢١٣٧وعدي  
 )٦٠١(اجلامع 

إذا سقطت لُقمةُ أحدكم فَليمطْ ما ِبها ِمن األذى وليأكُلها وال يدعها ِللشـيطاِن ،                 { - ١٥٣٩
     ىت يِباملنديِل ح دهي مسحال يطَعامِه الربكةُ           و دري يف أيالَ ي لعقها فَإنهـ  (}  لعقها أَو ي ) حم م ن هـ

 عن جابر
ون ) ٣٢٧٠(وهــ   ) ٣٨٤٥(ود  ) ١٨٠٤(وت  ) ٦٠٣(وصـحيح اجلـامع     ) ١٣٥( وم أشربة    ٣/١٠٠حم  

)٦٧٦٥( 
١٥٤٠ - }   املاَء أُجر رأتهقى الرجلُ امعن العرباض) تخ طب(}  إذا س 

 ٤/٣٢٥ و٣/١١٩ وامع ٤/١٢٨وحم ) ٦٨٠(والفيض ) ٦٠٢( وصحيح اجلامع ٢/٦ والعقيلي ٣/١٧٩تخ 
 حسن

إذا سكر أَحدكم فَاجلدوه ، ثُم إنْ سكر فَاجلدوه ، ثُم إنْ سكر فَاجلدوه ، فَـإنْ                   { - ١٥٤١
 الرابعةَ فَاقتلوه ادعن أيب هريرة) د هـ(}  ع 

 وترغيـب  ١٢/٧٨ وفـتح  ٨/٣١٣ وهق   ٢/١١٥ ومي   ٢/٥٠٤وحم  ) ٢٥٧٢( وهـ   ٨/٣١٤ون  ) ٤٤٨٤(د  
 )٦٠٣(وصحيح اجلامع ) ١٥١٧( وحب ٣/٢٦٤



 

 

٢٣٧() 

 صحيح
١٥٤٢ - }                 إياه ناولهي ثُم غمدهفَلي أخاه ناولهأنْ ي إليِه فَأراد يفاً ِلينظرس لَّ أَحدكمحم (}  إذا س

 عن أيب بكرة) طب ك
  ٥/٤٢وحم ) ٦٠٤( وصحيح اجلامع ٤/٢٩٠ك 

 حسن
 عن مسرة) هـ(}  إذا سلّم اإلمام فَردوا عليِه   { - ١٥٤٣

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليـه       ( ويف سنده متروك ، وروى بلفظ        ٣/١١٧١ وعدي   ٧/٢٦٢وطب  ) ٩٢١(هـ  
 )٩٢٢(هـ ) وسلم أن نسلم على أئمتنا ، وأن يسلم بعضنا على بعض

 سنده حسن
١٥٤٤ - }  ِمن أَحد ليكمع لّمأهِل الكتاِب فَقولوا إذا س  : عليكمعن أنس) حم ق ت هـ(}  و 

 وصـحيح اجلـامع     ١١/٤٣وفتح  ) ١٩٤١( وحب ٣/٤٣٥ وترغيب   ٨/٤٤٢وش  ) ٣٦٩٧(وهـ  ) ٣٣٠١(ت  
 ٣/٩٩وحم ) ٣٨٧(و) ٣٨٦(و) ٣٨٥(ون عمل ) ٥٢٠٧(ود ) ٢١٦٣(وم ) ٦٩٢٦(وخ ) ٦٠٥(

مالك (}  وعليك  : السام عليك ، فَقلْ     : حدهم  إذا سلّم عليكم اليهود فَإمنا يقولُ أَ        { - ١٥٤٥
 عن ابن عمر) حم ق

 ود  ٢/٩٦٠وموطـأ   ) ٢١٦٤(وم  ) ٦٠٦( وصحيح اجلامع    ٢/٩ وحم   ١١/٤٢ وفتح   ١/٥٦٧ وبغوي   ٨/٧١خ  
 )١٦٠٣(وت ) ٥٢٠٦(

}   فَاته فَليتم    إذا سمع أَحدكم اإلقامةَ فَليأِت وعليِه السكينةُ فَما أدرك فَليصلِّ وما            { - ١٥٤٦
 عن أيب هريرة) حم(

 )٣٤٠٥ و٣٤٠٤ و٣٤٠٣( وعب ٢/٣٨٧حم 
 صحيح

١٥٤٧ - }              ِمنه اجتهح قضىىت يح ضعهدِه فَال يلى ياإلناُء عالنداَء و أَحدكم معحم د (}  إذا س
 عن أيب هريرة) ك
 وحـم   ٣/٣٧٨ وحلية   ٢/١٠٢ وطربي   ٣/١١ واإلحتاف   ٢/١٦٥ وقط   ١/٢٠٣ وك   ٢/٥١٠وحم  ) ٢٣٥٠(د  
 )٦٠٧(وصحيح اجلامع ) ٤٥١ و٤٤٦( والدعاطب ٢/٤٢٣

 صحيح
 هذا يف أذان الفجر بالنسبة للصائم

عبد }  إذا سمعت اإلقامة فَامِش على ِهينِتك ، فَما أَدركت فَصلِّ وما فَاتك فَاقِض                { - ١٥٤٨
 الرزاق عن أنس

 )٣٤٠٦(عب 
 صحيح



 

 

٢٣٨() 

عـن أيب   ) مالك حم خـد م د     (}   يقولُ هلك الناس فَهو أهلكهم       إذا سمعت الرجلَ    { - ١٥٤٩
 هريرة
 )٦٠٨(وصحيح اجلامع ) ١٣٩( وم الرب والصلة ٢/٩٨٤وموطأ ) ٧٥٩( وخد ١٣/١٤٤ وسنة ٢/٤٦٥حم 

 عن كعب بن عجرة) طب(}  إذا سمعت النداَء فَأجب داعى اِهللا   { - ١٥٥٠
 ٤٣ - ٢/٤٢وامع ) ٦٠٩(وصحيح اجلامع ) ١٣٥٤( وصحيحة ٦/١٥٠ وكر ٣/١١ واإلحتاف ٢/٨٧قط 

 صحيح
١٥٥١ - }                قولونَ قَـدي معتهمإذا سو ، أحسنت فَقد أحسنت قولونَ قَدي ِجريانك معتإذا س

 أَسأْت فَقد عن كلثوم اخلزاعي) هـ(عن ابن مسعود ) حم هـ طب(}  أسأْت 
 ١٠/٢٧١ وجممـع    ٥/٤٣ وحلية   ١٣/٧٣وسنة  ) ١٩٧٤٩(عب   و ١٠/١٢٥ وهق   ١/٤٠٢وحم  ) ٤٢٢٣(هـ  

 )٦١٠( وصحيح اجلامع ٦/٣١٠ و٥/٥٠٥واإلحتاف ) ٢٠٥٧(وحب 
 صحيح

١٥٥٢ - }                معتمإذا سارغَبوا إليِه ، ولكاً فَاسألوا اَهللا وم ا رأتكِة فَإيالد أصوات معتمإذا س
 عن أيب هريرة) حب(}   ِباِهللا ِمن شر ما رأت نهاق احلمِري فَإا رأت شيطاناً فَاستعيذوا

 )٢٧٢٩(وم ) ٣٣٠٣(وبنحوه خ ) ١٠٠٥(اإلحسان 
 صحيح

١٥٥٣ - }                 هيقن معتمإذا سلكاً ، وم أتا رفَضلِه فَإ كِة فَسلُوا اَهللا ِمنيالد أصوات معتمإذا س
ا رالشيطاِن فَإ ذوا ِباِهللا ِمنفَتعو يطاناً احلمريش عن أيب هريرة) حم ق د ت(}  أت 

) ٣٣٠٣( وخ   ١٠/٤٢٠ وش   ٢/٣٢١وحـم   ) ١٠٠٥(واإلحسان  ) ١٨٨١(وخمتصر مسلم   ) ٢٠٠٦(الدعاطب  
 )٦١١(وصحيح اجلامع ) ١٣٣٤(وسنة ) ١٢٣٦(وخد ) ٣٤٥٩(وت ) ٥١٠٢(ود ) ٢٧٢٩(وم 

سكينِة والوقاِر وال تسرعوا فَمـا      إذا سمعتم اإلقامةَ فَامشوا إىل الصالِة وعليكم ِبال         { - ١٥٥٤
 عن أيب هريرة) خ(}  أَدركتم فَصلّوا وما فَاتكم فَأتـموا 

 )٤١٨( وشفع ٨/١٤٦ وكثري ٢/١١٧ وفتح ٣/٩٣ وهق ٢/٥٣٢ وحم ١/١٦٤خ
١٥٥٥ - }               ترونَ أنهو ، كمأبشارو أشعاركم لَه تلنيو ، قُلوبكم عرفهين تاحلديثَ ع معتمإذا س 

         كمأشـعار ِمنـه تنفـرو ، قُلوبكم نكرهين تاحلديثَ ع معتمإذا سِبِه ، و فَأنا أوالكم قَريب ِمنكم
 ِمنه فَأنا أبعدكم ِمنكم عيدب ترونَ أنهو ، كمأبشارعن أيب أسيد وأيب محيد) حم ع(}  و 

 والصـحيحة   ٦/٥٢٣واإلحتاف   ١/١٤٩ وجممع   ٤/٢٧٥ و ٣/٤٨٦وكثري  ) ٩٢( وحب   ٣/٤٩٧ و ٥/٤٢٥حم  
 )٦١٢(وصحيح اجلامع ) ٧٣٢(

 صحيح
وال خيفى أن هذا خاص بأهل العلم الذين يقومون خبدمة السنة ومعرفة عللها ودقائقها وصحيحها ومنخوهلا ، ألن                  

 هؤالء وحدهم قادرون على التمييز بني حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم وكالم الناس 



 

 

٢٣٩() 

١٥٥٦ - }     معتمـالةً               إذا سص لىلّى عص نم فَإنه لىلّوا عص قولُ ، ثُما ياملؤذِّنَ فَقولوا ِمثلَ م
صلّى اُهللا عليِه ِبها عشراً ، ثُم سلوا اَهللا ِلى الوسيلةَ فَإا مرتلةٌ يف اجلنِة الَ تنبغي إالَّ ِلعبٍد ِمن ِعبـاِد                 

 فَمن ، وأرجو أنْ أَكونَ أنا هليِه الشفاعةُ اِهللا وع لّتالوسيلةَ ح ألَ ِلىعن ابن عمرو) ٣حم م (}  س 
 ٨٨( وسـين    ٦/٤١٤ وكـر    ٢/٢٨٤وسنة  ) ٤١٨( وخزمية   ٢/٢٥ون  )٣٦١٤(وت  ) ٥٢٣( ود   ١١م الصالة   

 وصحيح اجلامع   ١/٢٢٦ وش   ٥/٤٩ و ٣/٦١ واإلحتاف   ١/٨٣ وترغيب   ٤/١١٦ وكثري   ١/٢١١وتلخيص  ) ٩١و
)٦١٣( 

 عن معاذ بن أنس) حم(}  تم املؤذِّنَ يثوب ِبالصالِة فَقولوا كَما يقولُ إذا سمع  { - ١٥٥٧
 ٣/٤٣٨وحم ) ٦١٤(وصحيح اجلامع ) ١٣٢٨( والصحيحة ١/٣٣١ وجممع ٦/٣٠٧ وحلية ٣/١٠١١عدي 

 حسن
 عن أيب سعيد) ٤مالك حم ق (}  إذا سمعتم النداَء فَقولوا ِمثلَ ما يقولُ املؤذِّنُ   { - ١٥٥٨

 وعـب   ١/٤٠٨ وهق   ٧٨ و ٣/٦ وحم   ٢/٢٣ون  ) ٢٠٨(وت  ) ٥٢٣ و ٥٢٢(ود  ) ١٠( وم صالة    ١/١٥٩خ  
 واإلحتـاف   ٩/٣٣٥ وخط   ٣/٣٧٨وحلية  ) ١٦١( وشفع   ١/٢٩٤ وتخ   ١/٦٧ وموطأ   ٢/٢٨٣وسنة  ) ١٨٤٢(
 )٦١٥(وصحيح اجلامع ) ٧٢٠( وهـ ١٠/١٣٤ ومتهيد ٢/٩٠ وفتح ١٣٧ و٣/٥

ٍض فَال تدخلوا عليِه ، وإذا وقع وأنـتم ِبــأرٍض فَـال             إذا سمعتم ِبالطاعوِن ِبأر     { - ١٥٥٩
    خرجوا ِفـراراً ِمنــهعن ابن  ) د(عن عبد الرمحن ابن عوف      ) حم ق (عن أسامة بن زيد     ) حم ق ن  (}  ت

 عباس
وطـب  ) ٢٠١٥٩( وعـب  ٧/٢١٨ و٣/٣٧٦وهق ) ٣١٠٣(ود ) ١٠٠ و٨٩( وم السالم    ٩/٣٤ و ٧/١٦٩خ  
 ٨٩٥( وموطأ ١٢/٣٤٤ و١٠/١٧٩ وفتح  ٢/٢٧٨ وبغوي   ١/٤٤٦ وكثري   ٩/٥٣١ واإلحتاف   ٩٤ و ٩٢ و ١/٩١
 ٥/٢٠٦وحم ) ٦١٦( وصحيح اجلامع ٨/٣٦٣ و ١٠/٦٥ و٦/٢١٠ومتهيد ) ٨٩٧و

 متواتر
إذا سمعتم ِبالطاعوِن ِبأرٍض فَال تدخلوا عليِه ، وإذا وقع وأنتم ِبأرٍض فَال تخرجوا                { - ١٥٦٠

 عن أسامة بن زيد) حم ق ن(}  ِمنها ِفراراً ِمنه 
 وغريهم) ٦١٧( وصحيح اجلامع ١٠ و٩٩ و٩٨ وم السالم ٩/٣٤ و٧/١٦٩خ 

إذا سمعتم ِبجبٍل زالَ عن مكانِه فَصدقوا ، وإذا سمعتم ِبرجٍل زالَ عن خلقِه فَـال                  { - ١٥٦١
 عن أيب الدرداء) حم(}  تصدقوا فَإنه يصري إىل ما جبلَ عليِه 

 ٧/١٩٦ وجممع ٦/٤٤٣حم 
 فيه انقطاع

واحلـاكم يف  ) حم(}  إذا سمعتم ِبقوٍم قَد خسف ِفيهم ههنا قَريباً فَقد أظلَِّت الساعةُ        { - ١٥٦٢
 عن بقرية اهلاللية) طب(الكىن 
 ٤/٤١٠واإلصابة ) ٦١٨(وصحيح اجلامع ) ١٣٥٥( والصحيحة ٥/٢٤١ ومنثور ٦/٣٧٩حم 

 حسن



 

 

٢٤٠() 

١٥٦٣ - }   خرجوا ِفراراً               إذا سِبِه فَال ت أنتمو قعإذا وليِه ، وموا عقدِبهذا الوباِء ِببلٍد فَال ت معتم
ِمنـــه{ 

 عن عبد الرمحن بن عوف) طب( 
 )١٥٥٩ و١٥٥٨( وقد مر حنوه برقم ١/٩٢طب 

 صحيح
والضياء ) حم ن حب طب   (}  إذا سمعتم من يعتزي ِبعزاِء اجلاهليِة فَأعضوه وال تكْنوا            { - ١٥٦٤

عن أُيب 
 )٦١٩( وصحيح اجلامع ٤/٢٣٧ومشكل ) ٩٦٣(وخد ) ٧٣٦( وحب ١٣/١٢٠ وسنة ٥/١٣٦حم 

 صحيح
١٥٦٥ - }                 نالشـيطاِن ، فَـإ ذوا ِباِهللا ِمناحلمِري ِبالليِل فَتعو يقالكالِب و ِنباح معتمإذا س

     أِقلُّوا اخلروجونَ ورا الَ تونَ مرـا                يلقِه مخ بثُّ يف لَيلِه ِمنجلَّ يو زجلُ ، فَإنَّ اَهللا عدأِت الرإذا ه 
شاُء ، وأجيفوا األبواب واذكروا اسم اِهللا عليها ، فَإنَّ الشيطانَ الَ يفتح باباً أُجيف وذُكر اسم اِهللا                  

 عن جابر) حم خد د حب ك(}  يةَ عليِه ، وغطُّوا اجلرار وأوِكئوا الِقرب وأكِفئوا اآلن
 ٦/٣٤٢وكـثري   ) ١٢٣٤ و ١٢٣٣( وخـد    ١١/٣٩٢ و ٥/١٢٧ وسنة   ٤/٢٨٤ وك   ٣/٣٠٦وحم) ٥١٠٣(د  

 )٦٢٠( وصحيح اجلامع ١٠/٤٢١وش ) ١٩٩٦(وحب 
 صحيح

إذا سمعتم نهاق احلمِري أو نباح الكلِب فَاستعيذوا ِباِهللا ِمن الشيطاِن الرجيِم ، فَإا                { - ١٥٦٦
ونَ ترا الَ تعن عبادة) طك(}  رى م 

 ٤/٢٨٣ وك ٣/٣٥٦وحم ) ٢٠٠٨(الدعاطب 
 صحيح

١٥٦٧ - }   الكيلَ فَِكله يتمعن عثمان) هـ(}  إذا س 
 )٦٢١(وصحيح اجلامع ) ٢٢٣٠(هـ 

 صحيح
ـ                { - ١٥٦٨ ج هوجدتِني وس فَليسجد قصن أَم دِر أزادي التِه فَلميف ص هى أحدكمإذا س الس

سلّــمي وابن عساكر عن أيب هريرة) هق(}  ثُــم 
 ٦/٣٢٤ و٤/٣٣وكر ) ١٠٢١( وخزمية ١/٣٧٠ وقط ٣٣٢ و٢/٢٤٠هق 

 صحيح
إذا سهى أحدكم ِفي صالتِه فَلم يدِر واحدةً صلّى أو اثْنتِني ، فَليبِن على واحدٍة ،                  { - ١٥٦٩

عن عبد ) ت(}   ، فَليِنب على ثَالٍث وليسجد سجدتِني قَبلَ أنْ يسلم         فَإنْ لَم يدِر ثَالثاً صلّى أو أربعاً      
 الرمحن بن عوف



 

 

٢٤١() 

وصحيح اجلامع  ) ١٣٥٦( والصحيحة   ٦/٣٢٤ و ٤/٣٣ وكر   ١٧٤ و ٢/١٧٠ ونصب   ٣/٢٨٢وسنة  ) ٣٩٨(ت  
)٦٢٢( 

 صحيح
١٥٧٠ - }            إذا لَمجدتا السهِو ، وقَائماً فَعليِه س فَاستتم ها اإلمامقَائمـاً فَـال       إذا س سـتتمي 

 عن املغرية) حم(}  سهــو عليــــِه 
 )١٢٠٨( وهـ ٢٥٤ و٤/٢٥٣وحم ) ٤٠٨(واإلرواء ) ٦٢٣(وصحيح اجلامع ) ٩٤٩(صحيح أيب داود 

 صحيح
إذا شبه على أحدكم الشيطانُ وهو يف صالتِه فَقالَ أحـدثت ، فَليقـلْ يف نفسـِه          { - ١٥٧١

يسمع صوتاً ِبأُذُنِه أو يجد ِرحياً ، وإذا صلى أحـدكم فَلـم يـدِر أَزاد أم نقـص                   كَذبت ، حىت    
 ـالــسج هـوجدتيـِن وس ـدعبد الرزاق عن أيب سعيد}  فَليسج 

 )٥٣٣( وعب ٣/٢٧حم 
 صحيح

١٥٧٢ - }  تمإذا ش           هال أُمو ال أباهو شريتهع مشتفَال ي أخاه ِليقلْ إنْ كَـانَ       أحدكم لكنو ،
                ِمنه ذَلك علمإنْ كَانَ ي لَكذوب إنكلَجبانٌ ، و إنكلَبخيلٌ ، و إنك ذَلك علمابن السين يف عمل    }  ي

 يوم وليلة عن احلسن مرسال
 )٣٢٥(سين 

 صحيح مرسل
د فَلينح اإلناَء ثُم ِليعد إنْ      إذا شرب أحدكم فَال يتنفَّس ِفي اإلناِء ، فَإذا أراد أنْ يعو             { - ١٥٧٣

 ريدهعن أيب هريرة) هـ(}  كَانَ ي 
 )٣٨٦(والصحيحة ) ٦٢٤(وصحيح اجلامع ) ٣٤٢٧(هـ 

 حسن
إذا شرب أَحدكم فَال يتنفَّس يف اإلناِء ، وإذا أتى اخلالَء فَال يمس ذَكره ِبيمينـِه ،                   { - ١٥٧٤

 عن أيب قتادة ) تخ (}  وال يتمسح ِبيمينِه 
 وصـحيحة   ١١/٣٧١ و ١/٣٦٧ وسنة   ٥/٣٠٩ و ٤/٣٨٣ وحم   ١/٤٣ون  ) ١٨٨٩( وت   ٧/١٤٦ و ١/٥٠خ  

 )٦٢٥( وصحيح اجلامع ٩٣ و١٠/٩٢ و١/٢٥٣وفتح ) ٣٨٦(
 عن أيب قتادة) ك(}  إذا شرب أحدكم فَال يشرب ِبنفٍَس واحٍد   { - ١٥٧٥
 ٤/١٣٩وك ) ٦٢٦( وصحيح اجلامع١٠/٨١ والفتح ٧/١٢٥اإلحتاف 

 صحيح
١٥٧٦ - }              بالع ِمن باً ، فَإنَّ الكُبادع بعال يصاً وم صفَليم كمأحد ربوابـن  ) ص(}  إذا ش

 عن ابن حسني مرسالً) هب(السين وأبو نعيم يف الطب 



 

 

٢٤٢() 

 )٦٠١٣ و٦٠١٢( والشعب ٧/١٢٥ و٥/٢٢٢واإلحتاف ) ١٩٥ و٩٤( وعب ٧/٢٨٤هق 
 حسن لغريه

ذا شرب اخلمر فَاجلدوه ، ثُم إذا شرب فَاجلدوه ، ثُم إذا شرب فَاجلدوه ، ثُـم                 إ  { - ١٥٧٧
 نقهالرابعةَ فَاضربوا ع ربعن معاوية) عب(}  إذا ش 

وجممـع  ) ١٥٤٢( ومنحة   ٣١٤ و ٨/٣١٣ وهق   ٧/٣٦٦ وطب   ٤/٢٧٣ وك   ٤/٩٦ و ٢/٥١٩وحم  ) ٤٤٨٤(د  
 )١٣٥٥٠( وعب ٦/٢٧٨

 صحيح
ـ   (}  ا شرب الكلب يف إناِء أحدكم فَليغسله سبع مراٍت          إذ  { - ١٥٧٨ عـن أيب   ) مالك ق ن ه

 هريرة
 وتلخـيص   ٢/٧٣ وسنة   ١/٣٤ وموطأ   ٢٥٦ و ١/٢٤٠وهق  ) ٩٧( وخزمية   ٢/٤٦٠ وحم   ١/٥٢ ون   ١/٥٤خ  
١/٢٣  

 )٦٢٧( وصحيح اجلامع ١/٢٧٤وفتح ) ٣٥(وشفع 
١٥٧٩ - }  وا ِمنهفَتمضمض اللنب مربتمساً إذا شد عن أم سلمة) هـ(}   فَإنَّ لَه 

 )٦٢٨(وصحيح اجلامع ) ١٣٦١(والصحيحة ) ٤٩٩(هـ 
 صحيح

يف مراسيله عن عطـاء  ) د(}  إذا شربتم فَاشربوا مصاً ، وإذا استكتم فَاستاكوا عرضاً          { - ١٥٨٠
 بن أيب رباح مرسالً

 ١/٦٥وتلخيص ) ٥( ومد ٧/١٢٥ و٥/٢٢٢اإلحتاف 
 هحسن لغري

١٥٨١ - }                ربوها فَاقتلوهمإنْ ش ثُم ، ِربوها فَاجلدوهمإنْ ش ثُم ، فَاجلدوهم وا اخلمرربإذا ش
 عن معاوية ) حم د هـ حب(}  

) ١٧٠٨١( وعـب    ١/٤١٨ وكـر    ٣/٢٦٤ وترغيـب    ٤/٣٧٢ وك   ٨/٣١٣ وهق   ٤/٩٥وحم  ) ٢٥٧٣(هـ  
 )٦٢٩(وصحيح اجلامع ) ١٥١٩(وحب ) ١٧٠٨٣(و

 صحيح
َّ أحـدكم يف االثنتِني والواحدِة فَليجعلها واحدةً ، وإذا شك يف االثنتِني             إذا شـك  {  - ١٥٨٢

والثالِث فَليجعلها اثنتِني ، وإذا شك يف الثالِث واألربِع فَليجعلها ثَالثاً حـىت يكونَ الـوهم يف                
حم هـ ك   (}  جد سجدتِني وهو جالس قَبلَ أنْ يسلم        الزيادِة ، ثُم ِليتم ما بقى ِمن صالتِه ، ثُم يس          

 عن عبد الرمحن بن عوف) هق
) ٦٣٠(وصحيح اجلامع  ) ١٢٠٩(و) ١٢١٢( وهـ   ١/٣٦٩ وقط   ٣٢٥ و ١/٢٦١ وك   ٥/٣٥ومتهيد  ) ٣٩٦(ت  

 ١/١٩٠وحم ) ١٣٥٦(والصحيحة 
 صحيح



 

 

٢٤٣() 

١٥٨٣ - }   نهيف األمِر فَليسألْين ع أحدكم كعن املقدادين األسود) طب(ير ابن جر}  إذا ش 
 ٥/١٠٣ وطربي ١/١٥٦وجممع ) ٨٩٢(مطالب 

 حسن
إذا شك أَحدكم يف صالتِه فَلم يدِر اثْنتِني صلّى أو ثَالثاً ؟ فَليلِق الشك وليِنب على                  { - ١٥٨٤

 عن أنس) هق(}  اليقيــِن 
) ٦٣١(وصحيح اجلـامع    ) ١٣٥٦(ة   والصحيح ٥/٢٢ ومتهيد   ١/٣٦٩ وقط   ٣٣٩ و ٣٣٨ و ٣٣٣ و ٢/٣٣١هق  

 ٣/٢٨١وسنة 
 صحيح

إذا شك أحدكم يف صالتِه فَلم يدِر زاد أو نقص ، فَإنْ كَانَ شـك يف الواحـدِة                    { - ١٥٨٥
والثِّنتِني فَليجعلها واحدةٌ حىت يكونَ الوهم يف الزيادِة ، ثُم يسجد سجدتِني وهو جالس قَبـلَ أنْ                

 عن عبد الرمحن بن عوف) ش(}  لـم ، ثُم يسلــميس
 )١٥٨٢( وبنحوه احلديث ١/٤٧٨ و٢/٢٦ش 

 صحيح لغريه
١٥٨٦ - }                    أربعاً ؟ فَليطـرِح الشـك لى ، ثَالثاً أمص دِر كَمي التِه فَلميف ص أحدكم كإذا ش

 وليِنب على ما 
 يسلّم ، فَإنْ كَانَ صلّى خمساً شفعن لَه صالته ، وإنْ كَـانَ         استيقن ، ثُم لْيسجد سجدتِني قَبلَ أنْ      

 عن أيب سعيد) حم م د ن هـ(}  صلّى إمتاماً ألربٍع كَانتا ترغيماً للشيطاِن 
) ٩٥( وموطـأ    ١/٣٧وطـص   ) ١٠٢٤(وخزميـة   ) ٣٤٦٦( وعب   ١/٣٧٥ وقط   ٣/٧٢ وحم   ٨٨م مساجد   
ون ) ١٢١٠(وهـ  ) ١٠٢٤(ود  ) ٦٣٢( وصحيح اجلامع    ٢/٢٦ وش   ٢٣ و ٢٠ و ٥/١٩ ومتهيد   ٢/٥وتلخيص  

٣/٢٧ 
١٥٨٧ - }                  مـامالت ـتيقنلى اليقِني ، فَإِن اسِنب عليو لِق الشكالتِه فَلييف ص أحدكم كإذا ش

ـ                  ت سجد سجدتِني ، فَإنْ كَانت صالته تامةُ ، كَانِت الركعةُ نافلةً والسجدتاِن نافلـةً ، وإنْ كَان
 عن أيب سعيد) حب ك(}  ناقصةً كَانِت الركعةُ تمام الصالِة والسجدتاِن يرغماِن أنف الشيطاِن 

واإلحتـاف  ) ١٢١٠(وهــ   ) ١٠٢٣( وخزمية   ٢/٢٥ وقط   ١/٣٧٢ وقط   ١/٣٢٢ وك   ٣/٢٧ون  ) ١٠٢٤(د  
 ) ٢٦٦٤(واإلحسان ) ٦٣٣( وصحيح اجلامع ٣/٨٥

 صحيح
}  دتِني قُبلت اُألوىل وتركت اآلخرةُ ، أُنزلَ ِبمرتلـِة الغـالِم      إذا شهد الرجلُ ِبشها     { - ١٥٨٨

 عن ابن املسيب مرسالً) عب(
 )١٥٥٠٨ و١٨٤٦٨(عب 

 حسن مرسل



 

 

٢٤٤() 

 عن زينب الثقفية ) حم م ن(}  إذا شهدت إحداكن الِعشاَء فَال تمس ِطيباً   { - ١٥٨٩
) ٢٢١٥(واإلحسـان  ) ٦٣٤(صحيح اجلامع  و١/١٩٨ وموطأ  ١٨٩ و ٨/١٥٥ ون   ٣/١٣٣ وهق   ١٤١م صالة   

 ٦/٣٦٣وحم 
١٥٩٠ - }               مهادعاىل شاُهللا ت أربعونَ فَصاعداً أجاز مهاُألمِم و ةٌ ِمنأُم هدتطـب (}  إذا ش (

 والضياء عن والد أيب املليح
 )٧١٤( والفيض ٥/١١٤ وتخ ١/١٥٧طب 

 حسن
}  ، فَال تزالُ مالئكةُ اِهللا تلعنه حىت يشيمه عنـه           إذا شهر املسلم على أخيِه ِسالحاً         { - ١٥٩١

 عن أيب بكرة) البزار(
 )٦٣٥( وصحيح اجلامع ٧/٢٩١امع 

 حسن
إذا صار أهلُ اجلنِة إىل اجلنِة وأهلُ الناِر إىل الناِر ، ِجيَء ِباملوِت حىت يجعلَ بني اجلنِة        { - ١٥٩٢

      ثُم ، ذبحي الناِر ثُمو           فَيزداد ، وتالَ م لودا أهلَ الناِر خي ، وتالَ م لودا أهلَ اجلنِة خناٍد ينادي مي
 مززناً إىل حأهلُ الناِر ح يزدادعن ابن عمر) حم ق(}  أهلُ اجلنِة فَرحاً إىل فَرحهِم ، و 

 وعدي ١١/٤١٥  وفتح٤/٢٤٧ وبغوي ٤/٥٦٥ وترغيب ٨/١٨٣ وحلية ٢/١١٨ وحم ٤٣ وم جنة ٨/١٤٢خ 
 )٦٣٦( وصحيح اجلامع ٥/١٦٨٠

 عن أيب هريرة) حم م ن(}  إذا صلّى أحدكم اجلمعةَ فَليصلِّ بعدها أربعاً   { - ١٥٩٣
 )٦٤٠( وصحيح اجلامع ١/١٠٩ والدواليب ٣/٣٣٩ وهق ٣/١١٣ ون ٢/٤٩٩ وحم ٦٧م مجعة 

١٥٩٤ - }         الفجِر قَبلَ ص كعىتالركعتِني ر لّى أحدكمنبـِه      إذا صلى جع الِة الصبِح فَليضطّجع
 } األميـــِن

 عن أيب هريرة) حب هق(حسن صحيح غريب ) د ت(
وت ) ٨٨٧(وسـنة   ) ٤٢٠(ون  ) ١١٢٠(وخزمية  ) ٢٤٦٨( واإلحسان   ٣/٤٥ وهق   ٢/٤١٥وحم  ) ١٢٦١(د  
)٤٢٠( 

 صحيح
١٥٩٥ - }        ِبشيٍء فَليتقد عتطوأنْ ي املكتوبةَ فَأراد لّى أحدكمإذا ص  قَلـيالً أو رِليتأخ قَليالً أو م

 عن عبد الرمحن بن سابط مرسالً) عب(}  عن يمينِه أو عن يسارِه 
 وفيه جهالة وصح حنوه موقوفـاً       ٢/٤٢٥وحم  ) ١٤٢٧( وهـ   ٢/١١٢/حسن مرسل ووصله  ش    ) ٣٩١٨(عب  

 ٢/١١٣على ابن عباس وابن الزبري وأيب سعيد وابن عمر ش 
١٥٩٦ - }   بينـها              إذا صو ينهالشيطانُ ب مردنُ ِمنها ، الَ يترٍة فَليإىل س طـب (}  لّى أحدكم (

 والضياء عن جبري بن مطعم



 

 

٢٤٥() 

) ١٨٨( وشـفع    ٢/٨٢ ونصـب    ٢٥١ و ١٤٦ و ٢/١١٩ وطب   ٢/٢٧٢ وهق   ٢/٦٢ ون   ٤/٢وحم  ) ٦٩٥(د  
جلـامع   وصحيح ا  ٤/١٩٥ ومتهيد   ٢/٥٩ وجممع   ٣/١٦٥ وحلية   ٣/٢٥١ ومشكل   ٧/٢٩٠وتخ  ) ٤٠٩(وحب  

)٦٣٧ ( 
 صحيح

١٥٩٧ - }   يٍء فَلريهقهإىل ش لّى أحدكميف اإلفراد عن طلحة) قط(}  إذا ص 
 )٢٣٠٥ و٢٣٠٣( وبنحوه عب ٨/٤٨١خط 

 حسن لغريه
 يقرب منه: يرهقه 

١٥٩٨ - }                 ، ديِه فَليدفعهي نيب أنْ جيتاز أحد الناِس فَأراد ِمن سترهيٍء يإىل ش لّى أحدكمإذا ص 
 عن أيب سعيد) حم ق د ن(}  فَإنْ أىب فَليقاتله فَإمنا هو شيطانٌ 

 ٢/٤٥٥وسـنة   ) ٨١٧( وخزميـة    ٢٧٢ و ٢/٢٦٧ وهـق    ٣/٦٣وحم  ) ٧٠٠( ود   ٢٥٩ وم صالة    ١/١٣٦خ  
 )٦٣٨( وصحيح اجلامع ١/٥٨٢ وفتح ١/٣٧٧ وترغيب ١/٢٨٦وتلخيص 
إنَّ فيِهم الضعيف والسقيم والكبري ، وإذا       إذا صلّى أحدكم ِبالناِس فَليخفِّف ، فَ        { - م   ١٥٩٨

 عن أيب هريرة ) مالك حم ق د ن(}  صلَّى أحدكم ِلنفسِه فَليطولْ ما شاَء 
 وصحيح اجلامع ٢/١٩٩ وفتح ٣/٤٠٨ وسنة ٣/١١٥ وهق ٢/٤٨٦ وحم ٧٩٤( ود   ١٨٥ وم صالة    ١/١٨٠خ  

 ١/١٣٤وموطأ ) ٢١٣٦ و١٧٦٠(واإلحسان ) ٩٥٨(
إذا صلّى أحدكم ثُم ثَبت يف مجلسِه ينتظر الصالةَ ، لَم تزِل املالئكةُ تصلّي عليِه ما                  { - ١٥٩٩

 عن أيب هريرة) حم(}  كَانَ يف مجلسِه ، اللهم اغْفر لَه ، اللهم ارمحه ما لَم يحدثْ أو يؤِذ 
 ١/٢٨٢وترغيب ) ٧٥٦( وخزمية ٤٢٢ و٢/٢٦١حم 

 صحيح
عـن أيب   ) د ت حب  (}  إذا صلّى أحدكم ركعِيت الفجٍر فَليضطّجع على جنبِه األميِن            { - ١٦٠٠

 هريرة
 )١٢٦١(ود ) ٦٤٢(وصحيح اجلامع ) ٦١٢( وحب ٣/٤٦٠وسنة ) ١١٢٠(وخزمية ) ٤٢٠(ت 

 صحيح
١٦٠١ - }   ِلينصرف لى أنفِه ثُمع مسكفَأحدثَ فَلي لّى أحدكمائشةعن ع) هـ(}  إذا ص 

 )١٠٠٧( وصحيح ابن ماجه ٢/٦٢ونصب ) ١٢٢٢(هـ 
 صحيح لغريه

إذا صلّى أحدكم فَخلع نعليِه فَال يؤِذ ِبهما أحداً ، ليجعلهما بني ِرجليِه أو ليصـلِّ                  { - ١٦٠٢
 عن أيب هريرة) د حب ك هق(}  ِفيهمـــا

 ٢/٢٥٧ وعقيلي   ٤/٣١١كر   و ٢/٥٥وجممع  ) ٣٥٨( وحب   ٢/٩٥ وسنة   ٢/٨ وطص   ٢/٤٣٢وهق  ) ٦٥٥(د  
 ١/٢٥٩وك ) ٦٤٣(وصحيح اجلامع 



 

 

٢٤٦() 

 صحيح
إذا صلّى أحدكم فَقضى صالته ثُم قَعد يف مصاله يذكر اَهللا ، فَهو يف صالٍة ، وإنَّ                   { - ١٦٠٣

ظر كَانَ ِمثلُ ذَلك    اللهم ارمحه واغفر له ، وإنْ هو دخلَ مصاله ينت         : املالئكةَ يصلُّونَ عليِه يقولونَ     
 عن رجل من الصحابة) ش(}  
 ١/٤٤٠ش 

 صحيح لغريه
١٦٠٤ - }                    سـارِه أوي ـنع ـقصليبمينـِه وي نال عديِه وي نيب قبصفَال ي لّى أحدكمإذا ص

 عن أيب هريرة) ن(عن جابر ) حم حب(}  تحــت قَـدمـــِه
وحـم  ) ٢٢٦٦(واإلحسـان   ) ٦٤٤( وصحيح اجلـامع     )١٦٩٢( وعب   ٢/٢٩١وهق  ) ٤٧٨( ود   ١/١٦٣ن  
 ٢٧٣ و٣/١٧٦

 صحيح
١٦٠٥ - }                    حـتت سـارِه أوي نع لكنمينِه ، وي نال عديِه وي نيب قبزفَال ي لّى أحدكمإذا ص

 عن أيب هريرة) ن(}  قَدمِه 
  ٢/٢٩١وهق ) ٤٧٨( ود ١/١٦٣ن 

 صحيح
١٦٠٦ - }      بصفَال ي لّى أحدكمفعلْ             إذا صي سارِه ، فَإنْ لَمي نع لكنمينِه ، وي نال عو أمامه ق

 عبد الرزاق عن أنس}  هكذا ، وعطف ثَوبه فَدلكه ِفيِه : فَليبصق يف طَرِف ثَوبِه ، وقالَ 
 ٢/٢٩٢وهق ) ١٦٩٢(عب 

 صحيح
 عن ابن عمر) حم ، م(}  إذا صلّى أحدكم فَال يدع أحداً يمر بني يديِه   { - ١٦٠٧

 )٨٠٢ و٨٠٠( وخزمية ٢/٥٨ وم ٢/٨٦وحم ) ٢٣٢٧ و٢٣٢٦ و ٢٣٢٥(عب 
١٦٠٨ - }                 إنَّ أحدكمالشيطاِن ، و ِمن أصابعِه ، فَإنَّ التشبيك نيب بكشفَال ي لّى أحدكمإذا ص

 ِمنه خرجىت ييف املسجِد ح اما دالٍة مزالُ يف صأليب سعيد اخلدريعن موىل) حم(}  الَ ي  
 ٢/٧٥ وش ١/٥٦٦ وفتح ٣/٥٤حم 

 حسن لغريه
إذا صلّى أحدكم فَال يضع نعليِه عن يمينِه وال عن يسارِه فَتكونُ عن يمِني ِغريِه إالَّ                  { - ١٦٠٩

 عن أيب هريرة) د ك هق(}  أنْ الَ يكونَ عن يسارِه أحد وليضعهما بني ِرجليِه 
 )٦٤٥( وصحيح اجلامع ٢/٩٥ وسنة ١/٢٥٩ وك ٢/٤٣٢وهق ) ٦٥٤(د 

 صحيح
 ابن عساكر عن أيب سعيد}  إذا صلّى أحدكم فَال يفرش ِذراعه ربضةَ الكلِب والسبِع   { - ١٦١٠



 

 

٢٤٧() 

  حنوه١/٢٥٨ وش ٣/٢٣٩ وهق ٣/٣٠٥حم 
 صحيح لغريه

١٦١١ - }           فَليسجد ، قصن أم دِر أزادي فَلم لّى أحدكمإذا ص      سلّمي ثُم السج هوجدتِني وس 
 عن أيب هريرة) ش هق(}  
 بنحوه) ٣٤٦٣( وعب ٣/٢٧ ون ٢/٣٣١ و هق ١/٤٧٩ش 

 صحيح لغريه
إذا صلّى أحدكم فَلم يدِر ثَالثاً صلّى أم أربعاً ؟ فَليصلِّ ركعةً وليسجد سـجدتِني                 { - ١٦١٢

  ثَالثةً ش ِللشيطاِن قَبلَ السالِم ، فَإنْ كَانت رغيمابعةً فَالسجدتاِن تر إنْ كَانتفعتها السجدتاِن ، و  {
 عن أيب سعيد) حب(

 ٨٤ و ٣/٧٢وحم  ) ٧٥٤( وسنة   ٢/٣٣١ وهق   ١/٤٣٣ومعاين  ) ١٠٢٦( ود   ١/٩٥واملوطأ  ) ٢٦٦٣(اإلحسان  
 )٢٤١( واجلارود ٣/٢٧ون ) ٥٧١( وم ١/٣٥١ ومي ٨٧و

ِر زاد أم نقص فَليسجد سجدتِني وهو قَاعد ، فَـإذا أتـاه          إذا صلّى أحدكم فَلم يد      { - ١٦١٣
الشيطانُ فَقالَ إنك قَد أحدثت فَليقلْ يف نفسِه كَذبت ، إالَّ ما وجد ِرحياً ِبأنفِه أو سمع صوتاً ِبأُذنِه                  

 عن أيب سعيد) حم د حب ك(}  
 وت ٧/٩١ومتهيـد  ) ٥٣٣( وحـب  ١٧٤ و٢/١٧١ ونصـب    ٣٧٥ و ١/٣٧٤ وقط   ١/١٣٤وك  ) ١٠٢٩(د  
 )٢٩( وخزمية ٥٣ و٣٧ و٣/١٢ وحم ١/٤٣٢ومعاين ) ٣٩٦(

 صحيح لغريه
حيىي بن أيب كثري ثين عياض ،     : أعلوه بعياض بن هالل وهو جمهول مل يوثقه غري ابن حبان ، لكن رواه احلاكم قال                 

 الذهيب ، وروى عن غريه انظر املسـند  ومساه احلاكم بأنه عياض بن عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح وهو ثقة ووافقه      
 )٤٢٩٨(اجلامع 

إذا صلّى أحدكم فَلم يدِر كَم صلّى ثَالثاً أَو أربعاً ، فَلريكَع ركعةً يحسن ركوعها                 { - ١٦١٤
 عن ابن عمر) ك(}  وسجودها ثُم يسجد سجدتِني 

 )١٠٢٦( وخزمية ٣٢٢ و١/٢٦١ك 
 صحيح

ـ  (}  دكم فَلم يدِر كَيف صلّى فَليسجد سجدتِني وهو جالس          إذا صلّى أح    { - ١٦١٥ ) ت هـ
 عن أيب سعيد

 )٦٤٦(وصحيح اجلامع ) ١٣٦٢( والصحيحة ٥/٣٩ومتهيد ) ١٢٠٤(وهـ ) ٣٩٦(ت 
 صحيح لغريه

 عن ابن عمر) حب هق(}  إذا صلّى أحدكم فَليأتزر وليرتِد   { - ١٦١٦
 ١/٢٥٣ وك٢/١٤٨ وحم ٣٧٨ و١/٣٧٧ومعاين ) ٦٤٧(مع وصحيح اجلا) ٣٤٨( وحب٢/٢٣٥هق 

 صحيح



 

 

٢٤٨() 

 يلبس: يرتدي 
١٦١٧ - }                   ثُـم ، لى النيبِليصلِّ ع ليِه ، ثُمالثناِء ععاىل وفَليبدأْ ِبتحميِد اِهللا ت لّى أحدكمإذا ص

 عن فضالة بن عبيد) د ت حب ك هق(}  ِليدع بعد ِبما شاَء 
 ومشكل ٦/٤٥١ وكثري ١/٢٦٢ وتلخيص ٢/٢٧٢ و١/٤٢١ونصب  ) ٧١٠(ة   وخزمي ١/٢٣٠وك  ) ٣٤٧٧(ت  
 )١٤٨١(ود ) ٦٤٨( وصحيح اجلامع ١١/١٦٥ وفتح ٥/٤١واإلحتاف ) ٥١٠( وحب ٣/٧٧

 صحيح
إذا صلّى أحدكم فَليتم ركوعه وال ينقُر يف سجودِه ، فَإمنا مثلُ ذَلك كَمثِل اجلـائِع       { - ١٦١٨

 عن أيب عبد اهللا األشعري مرسالً) متام وابن عساكر(}  تمرتِني فَماذا يغنياِن عنه يأكلُ التمرةَ وال
 )٦٤٩(صحيح اجلامع 

 حسن لغريه
إذا صلّى أحدكم فَليجعلْ ِتلقاَء وجهِه شيئاً ، فَإنْ لَم يجد شيئاً فَلينِصب عصاً ، فَإنْ       { - ١٦١٩

     نيخططْ بصاً فَليع عهم كني لَم          أمامه را مم هضرالَ ي طاً ثُمديِه خعـن أيب   ) عب حم د هـ حب    (}   ي
 هريرة

 والدواليب  ١/٢٨٦ وتلخيص   ٢/٨٠ ونصب   ٢/٤٥١ وسنة   ٢/٢٧٠ وهق   ٢/٢٤٩وحم  ) ٩٤٣(وهـ  ) ٦٨٩(د  
 ٣/٤والنيل ) ٨١١( وخزمية ٥/٥١٩ وجامع األصول ٤/١٩٩ومتهيد ) ٤٠٨ و٤٠٧( وحب ٢/١٠١

 حسن
}  ذا صلّى أحدكم فَليصلِّ إىل سترٍة وليدنُ ِمنها ، فَإنَّ الشيطانَ يمر بينه وبينـها                إ  { - ١٦٢٠

 عبد الرزاق عن نافع بن جبري مرسالً
 ٢/٢٧٢وهق ) ٢٣٠٣(عب 

 حسن لغريه
١٦٢١ - }               ليِه صالشيطانُ ع قطعترتِه الَ يس ليدنُ ِمنترٍة وصلِّ إىل سفَلي لّى أحدكمإذا ص الته

 عن سهل بن أيب حثمة) حم د ن حب ك(}  
ونصـب  ) ٨٠٤ و ٨٠٣(وخزمية  ) ٢٣٠٥ و ٢٣٠٣( وعب   ١/٢٥١ وك   ٢٧٢ و ٢/٢٦٧وهق  ) ٦٩٩ و ٦٩٨(د  
 )٤٠٨(وحب ) ١٣٧٣(والصحيحة ) ٦٥٠( وصحيح اجلامع ٢/٨١

 صحيح
١٦٢٢ - }             أحداً ي دعال ينُ ِمنها وليدترٍة وصلِّ إىل سفَلي لّى أحدكمديِه ، فَـإنْ      إذا صي نيب مر

 عن أيب سعيد) حم ق د هـ حب هق(}  جاَء أحد يمر فَليقاتله فَإمنا هو شيطانٌ 
 ٨٠٣(وخزميـة   ) ٢٣٠٥ و ٢٣٠٣( وعـب    ١/٢٥١ وك   ٢٧٢ و ٢/٢٦٧وهق  ) ٩٥٤(وهـ  ) ٦٩٩ و ٦٩٨(د  
 ١/١٣٦وخ ) ٣٣٨(وخمتصر مسلم ) ٦٣٨( وصحيح اجلامع ١/٢٧٩ وش ٢/٨١ونصب ) ٨٤٠و



 

 

٢٤٩() 

إذا صلّى أحدكم فَليصلِّ إىل سترٍة وليدنُ ِمنها وال يدع أحداً يمر بني يديِه ، فَـإنْ                   { - ١٦٢٣
 عن أيب سعيد) د هـ حب هق(}  جاَء أحد يمر فَليقاتله فَإنه شيطانٌ 

 ومعاين  ٢/٦٦ون  ) ٦٩٧(ود) ٥٠٥( ومسلم   ١/٣٢٨ ومي   ٤٤ و ٤٣ و ٣/٣٤وحم  ) ٢٣٦٨ و ٢٣٦٧(اإلحسان  
وصحيح اجلامع  ) ٤٢٧٤(و) ٥٠٩( وخ   ٢/٢٦٧ وهق ٢/٤٣وعوانة  ) ١٦٧( واجلارود   ٣/٢٥٠ ومشكل   ١/٤٦٠
)٦٥١( 

اللهم باعد بيين وبني خطيئيت كَما باعدت بني املشـرِق          : إذا صلّى أحدكم فَليقلْ       { - ١٦٢٤
 واملغـرِب ، 

        جهكين وع دصأنْ ت أعوذُ ِبك اللهم            الثَّـوب قّيـتطيئيت كَما نخ قِّين ِمنن القيامِة ، اللهم ومي
 عن مسرة) طب(}  األبيض ِمن الدنِس ، اللهم أحيين مسلماً وأمتين مسلماً 

 ٢/١٠٦ وجممع ٧/٣١١طب 
 حسن لغريه

١٦٢٥ - }            م جلَّ أحقو زثَوبيِه فَإنَّ اَهللا ع سفَليلب لّى أحدكمإذا ص        لَه كني فَإنْ لَم ، لَه نزيت ن
 عن ابن عمر) هق(}  إالَّ ثَوب فَليأتِزر ِبِه إذا صلّى ، وال يشتملْ أحدكم يف صالتِه اشتمالَ اليهوِد 

 ٣٧٨ و١/٣٧٧ ومعاين ٢/١٤٨وحم ) ٦٥٢( وصحيح اجلامع ١/٢٣٦وهق ) ١٣٩١ و١٣٩٠(عب 
 صحيح

) ك(}  يلبس نعليِه ، أو ِليخلعهما بني ِرجليِه وال يؤِذ ِبهما غَريه            إذا صلّى أحدكم فَل     { - ١٦٢٦
 عن أيب هريرة

 )٦٥٣( وصحيح اجلامع ٣/٣٠٩واإلحتاف ) ١٠٠٩( وخزمية ١/٢٥٩ك 
 صحيح

إذا صلّى أحدكم يف بيتِه ثُم دخـلَ املسجد والقوم يصلُّونَ فَليصلِّ معهم تكـونُ                { - ١٦٢٧
افلـــةًلَـهعن عبد اهللا بن سرجس) طب(}   ن 

 )٦٥٤( وصحيح اجلامع ٢/٤٥امع 
 صحيح

عن أيب ) حم د حب(}  إذا صلّى أحدكم يف ثَوٍب واحٍد فَليخالف ِبطرفيِه على عاتقيِه   { - ١٦٢٨
 عن أيب سعيد) حم(هريرة 

ومعاين ) ٣٦٠( وخ   ١/٣٨١  ومعاين) ١٣٧٤( وعب   ٢/٢٦٦ وحم   ٥٥ و ٣/١٥ وحم   ٦/٣٧٣ومتهيد  ) ٦٢٧(د  
 )٢٣٠٤(واإلحسان ) ٦٥٥( وصحيح اجلامع ١/٢٥٣وك ) ٧٦٩(وخزمية ) ٥١٦(

 صحيح
إذا صلّى أحدكم يف ثَوٍب واحٍد فَليشده على ِحقْويِه ، وال تشتملـوا كَاشـتماِل                { - ١٦٢٩

 عن ابن عمر) ك هق(}  اليهــــوِد



 

 

٢٥٠() 

 )٦٤٥(وصحيح أيب داود ) ٦٥٦(جلامع  وصحيح ا٢٥٣ و١/٢٤٤ وك ٣٠١ و٢/٢٣٦هق 
 صحيح

عبد }  إذا صلّى أحدكم يف رحِلِه ثُم أدرك اإلمام وملْ يصلِّ فَليصلِّ معه فَإا لَه نافلةٌ                  { - ١٦٣٠
 عن جابر بن يزيد بن األسود عن أبيه) د طب ك هق(الرزاق 

 وقـط   ١/٣٦٣ومعـاين   ) ٥٧٦ و ٥٧٥(ود  ) ١٢٤٧(والطيـا   ) ٢٣٩٥(و) ١٥٦٥(واإلحسان  ) ٣٩٣٤(عب  
  وحم ١/٤١٣
 وصحيح اجلامع   ٦١٧ و ٢٢/٦٠٨ وطب   ٢٤٥ و ١/٢٤٤ وك   ١١٣ و ٢/١١٢ون  ) ٢١٩( وت   ١٦١ و ٤/١٦٠
)٦٥٧( 

 صحيح
إذا صلّى أحدكم ِللناِس فَليخفّف ، فَإنَّ فيهم الضعيف والسـقيم والكـبري ، وإذا           { - ١٦٣١

 عن أيب هريرة) حم ، خ ، م(}  شاَء صلّى أحدكم ِلنفسِه فَليطولُ ما 
 ٢/٩٤ون ) ٢٣٦(وت ) ٧٩٤( ود ٢/٤٣ وم ١/١٨٠ وخ ٢/٤٨٦وحم ) ١٠٣(موطأ 

 عن معاوية) ش(}  إذا صلّى األمري جالساً فَصلّوا جلوساً   { - ١٦٣٢
 وصـحيح   ٢/٢٢٥وش  ) ٩٦٠(وخد  ) ٣٦٥( وحب   ٢/٤٤ونصب  ) ١٦١٥( وخزمية   ٢/٢٦١وهق  ) ٦٠٢(د  

 )٦٥٩(اجلامع 
 صحيح

١٦٣٣ - }                 صالهيف م ا دامليِه املالئكةُ مع لَّتالصالِة ص عدب لسج ثُم لّى الرجلُ املسلمإذا ص
اللهم اغْفر لَه ، اللهم ارمحه ، وإذا جلس ينتظر الصالةَ صلَّت عليِه املالئكـةُ               : ، وصالتهم عليِه    

 عن علي) حم(}  اغْفر لَه ، اللهم ارمحه اللهم : وصالتهم عليِه 
 ٢/٣٦ وجممع ١/١٤٤ وحم ١/٢٨٤الترغيب 

 حسن
١٦٣٤ - }                 ـالتهص ِل قَطـعحكَواسطِة الر حِل أوديِه كَآخرِة الري نيب ليسلّى الرجلُ وإذا ص

الكلب األسود شيطانٌ   : ؟ قالَ   ما بالُ الكلِب األسوِد ِمن األمحِر       : الكلب األسود واحلمار ، قيلَ      
 حسن صحيح عن أيب ذر) ت(}  
 )٧٣٧(ون ) ٧٠٢( ود ١٦٠ و١٥٦ و١٥١ و٥/١٤٩وحم ) ٩٥٢( وهـ ٢٦٥م الصالة ) ٣٣٨(ت 

) طب(}  إذا صلّى الناس الصبح فَطويف على بعريِك ِمن وراِء الصفوِف ثُم اخرجي               { - ١٦٣٥
 عن أم سلمة

   ٢٥٨( وم احلـج     ٦/١٧٥ و ١٩٠ و ٢/١٨٨ و ١/١٢٥ وخ   ٥/٤٧ والنيـل    ٣/٢٦٤مـع   أخرجه بنحـوه ا (
 وغريهم) ١٢٥٩(وصحيحة ) ١٨٨٢(ود

 صحيح



 

 

٢٥١() 

إذا صلّى مملوك أحدكم طَعاماً فَوىلَ حره وعمله فَقربه إليِه ، فَليدعه فَليأكلْ ، وإنْ                 { - ١٦٣٦
 نعا صدِه ِمميف ي ة بن الصامتعن عباد) طب(}  أىب فَليضع 

 ٤/٢٣٨امع 
 حسن لغريه

إذا صلِّت املرأةُ خمسها ، وصامت شهرها وحصنت فَرجها ، وأطاعت زوجهـا ،                { - ١٦٣٧
 عن أيب هريرة) حب(}  ِقيلَ لَها أُدخلي اجلنةَ ِمن أى أبواِب اجلنِة ِشئِت 

 وعـدي   ٥/٤٠١ واإلحتـاف    ٢/٢٥٧وكـثري   ) ١٢٩٦( وحب   ٣٠٦ و ٤/٣٠٥ وجممع   ٢٨٢ و ٣/٥٢ترغيب  
 )٦٦٠( وصحيح اجلامع ٣/٩٩٣

 صحيح
إذا صلَِّت املرأةُ خمسها ، وصامت شهرها ، وحفظت فَرجها ، وأطاعت زوجهـا                { - ١٦٣٨

 عن عبد الرمحن بن حسنة) طب(عن عبد الرمحن بن عوف الزهري ) حم(عن أنس ) البزار(}  دخلِت اجلنةَ 
 ١/١٩١وحم ) ٦٦١( وصحيح اجلامع ٢٨٢ و٣/٥٢ وترغيب ٣٠٦ و٤/٣٠٥جممع 

 صحيح
١٦٣٩ - }         أغفـرعلمونَ وِفيما ي ُمهادش أجزت قولُ الربرياً يوا خنازٍة فَأثْنلى جلّوا عإذا ص

 لَه مــا الَ 
 عن الربيع بنت معوذ) تخ(}  يعلمونَ 

 ٣/٤مع  وبنحوه ا٢/١/١٥٤وتخ ) ٦٦٢(وصحيح اجلامع ) ١٣٦٤(الصحيحة 
 صحيح لغريه

إذا صلّيت الصبح فَأقصر عِن الصالِة حـىت تطلع الشمس ، فَإذا طَلعت فَال تصلِّ                { - ١٦٤٠
                   مـٍح أور قَدر تفعتفَإذا ار ، لَها الكفار سجدحينئٍذ ييطاٍن ، وش ىقَرن نيب طلعا تفَإ رتفعىت تح

الةَ مشهودةٌ محضورةٌ حـىت يستقبلَ الرمح ِبالظلِّ ، ثُم أقصر عِن الصالِة            رحمِني فَصلِّ ، فَإنَّ الص    
                العصر صلّىىت تحضورةٌ حشهودةٌ مفَإذا فَاَء الْفيُء فَصلِّ فَإنَّ الصالةَ م ، هنمج سجرا ِحينئٍذ تفَإ

حـم  (}  طاٍن ، وحينئٍذ يسجد لَها الكفار       ، ثُم أقصر عِن الصالِة حىت تغرب الشمس بني قَرىنْ شي          
 ابن سعد عن عمرو بن عبسة ) طب
 ٤/١٦٣حنوه وسعد ) ٦١٨( وحب ٣/٣٢٣ وسنة ٤/١١١حم 

 صحيح
١٦٤١ - }                 ىقَرن نيب ِمن طلعا تفَإ ، الشمس رتفعىت تِن الصالِة حع فَأقصر الصبح لّيتإذا ص

ةٌ متقبلةٌ حىت ينتصف النهار فَإذا انتصف النهار فَأقصر عِن الصالِة حىت            شيطاٍن ثُم الصالةُ محضور   
تميلَ الشمس فَإنه ِحينئٍذ تسعر جهنم ، وشدةُ احلر ِمن فَيِح جهنم ، فَإذا زالِت الشمس فَالصـالةُ       



 

 

٢٥٢() 

صر فَأقصر عِن الصالِة حىت تغيـب       مشهودةٌ محضورةٌ متقبلةٌ حىت تصلي العصر ، فَإذا صليت الع         
 الصبح صلىىت تتقبلةٌ ححضورةٌ مشهودةٌ مالصالةُ م ثُم ، عن أيب هريرة) هق(}  الشمس 

 ٢/٤٥٥وهق ) ١٢٧٥(وخزمية ) ٦١٨( وحب ٣/٣٢٣ وسنة ٤/١١١حم 
 صحيح لغريه

لشمس فَإا تطلُع بـني قَـرِىن       إذا صلّيت الصبح فَأمسك عِن الصالِة حىت تطلُع ا          { - ١٦٤٢
الشيطاِن، فَإذا طَلعت فَصلِّ فَإنَّ الصالةَ محضورةٌ متقبلةٌ حىت تعتدلَ على رأسك ِمثـلَ الـرمِح                
فَأمسك ، فَإنَّ ِتلك الساعةُ اليت تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حىت ترتفع الشمس علـى                 

 فَإذا زالت عن حاجبك األميِن فَصلِّ فَإنَّ الصالةَ محضورةٌ متقبلةٌ حـىت تصـلّى               حاجبك األميِن ،  
الشمــس غيبىت تِع الصالةَ حد ثُم ، عن صفوان بن املعطل) حم هـ ك(}  العصر 

 ٣/٥١٨ وك   ٢/٤٥٥وهق  ) ١٢٥٢( وبنحوه هـ    ٣/١٧٢ واإلصابة   ٦/٤٤٠ وكر   ٢/٢٢٤ وجممع   ٥/٣١٢حم  
 ) ١٣٧١(والصحيحة ) ٦٦٣(وصحيح اجلامع ) ٦١٨( وحب ٣/٣٢٣ وسنة ٤/١١١وحم 

 صحيح
اللهم أجرين ِمن الناِر سـبع  : إذا صلّيت الصبح فَقلْ قَبلَ أنْ تكلِّم أحداً ِمن الناِس          { - ١٦٤٣

ا صليت املغرب فَقلْ قَبلَ     مراٍت فَإنك إنْ ِمت ِمن يومك ذَلك كَتب لَك اُهللا ِجواراً ِمن الناِر ، وإذ              
اللهم أجرين ِمن الناِر سبع مراٍت فَإنك إنْ ِمت ِمن لَيلتك كَتب اُهللا لَك   : أنْ تكلِّم أحداً ِمن الناِس      

 عن احلارث السلمي) حم د ن حب(}  ِجواراً ِمن الناِر 
 ١٩/٤٣٣وطـب   ) ٥٠٧٩( ود   ٤/٢٣٤وحم  ) ٦٦٥(والدعاطب  ) ١٣٦( وسين   ٧/٢٥٣ وتخ   ١/٣٠٤ترغيب  

 )٢٠٢٢(واإلحسان ) ٩٩٣٩(ون 
 حسن

يف سنده احلارث بن مسلم بن احلارث وثقه ابن حبان ومل يرو عنه سوى واحد ، لكن رواية هؤالء األئمـة هلـذا                  
 احلديث وسكوم عليه كاف لتقويته

١٦٤٤ - }   ِبأضعفِهم ِبقوٍم فَأقُدرهم لّيتالعاصعن عثمان بن أيب) حم(}  إذا ص  
 ٢/٧٣ وامع ٤/٢١٨حم 

 حسن
 

إذا صلّيت فَسبح دبر كُلَّ صالٍة ثَالثاً وثالثني ، وامحد ثَالثاً وثالثني ، وكبر أربعـاً                  { - ١٦٤٥
}   قَـدير  وثالثني، وقلْ الَ إله إالَّ اُهللا وحده الَ شريك لَه لَه امللك وله احلمد وهو على كُلِّ شـيءٍ    

 عن أيب الدرداء) طب(
 )٧١٢ و٧١٠( والدعاطب ١٠١ و١٠/١٠٠امع 

 صحيح لغريه



 

 

٢٥٣() 

اخلرائطـي يف  }  إذا صلّيت فَصلِّ صالةَ مودٍع وال تتحدثن ِبكالٍم تعتذر ِمنه عـذراً        { - ١٦٤٦
 مكارم األخالق عن أيب أيوب

 والشـهاب   ١٠/٢٥١ و ٨/١٦٠واإلحتاف  ) ١٩١٤(والصحيحة  ) ٤١٧١( وهـ   ٥/٤١٢وحم  ) ٢٤١(املكارم  
  حنوه ٤/٢٤٧ وترغيب ١٠/٢٢٩وجممع ) ٩٥٢(

 صحيح لغريه
١٦٤٧ - }                 عهاد ثُم ، لىلِّ عص ثُم أهلُه وفَامحِد اَهللا ِبما ه فَقعدت لّيتعـن  ) طـك (}  إذا ص

 فضالة بن عبيد
 )٧١٠(ة  وخزمي٣/٤٤ون ) ٣٤٧٦( وت ٦/١٨ وحم ١٥٦ و١٠/١٥٥امع 

 حسن لغريه
إذا صلّيت فَال تبزقن بني يديك وال عن يمينك ، ولكِن ابزق ِتلقاَء ِشمالك إنْ كَانَ                  { - ١٦٤٨

 ادلُكهسرى والي قَدمك إالَّ فَتحتعن طارق ابن عبد اهللا احملاريب)  حب ك٤حم (}  فَارغاً و 
وهـق  ) ١٦٨٨( وعـب    ٦/٢٩٦ وحم   ٢/٣٦٤ وش   ٣/٣١١  واإلحتاف ٣٧٥ و ٨/٣٧٤وطب  ) ١٠٢١(هـ  

ون ) ٤٧٨(ود  ) ٥٧١(وت  ) ٢٢٦٩(وبنحوه اإلحسان   ) ١٢٢٣(والصحيحة  ) ٦٦٤( وصحيح اجلامع    ٢/٢٩٢
٢/٥٢ 

 صحيح
١٦٤٩ - }               جاِف ِمرفقيكو احتيكلى رع عمادبِع ، وسطَ السب طْ ِذراعيكبسفَال ت لّيتإذا ص

 بعيـكض نعن ابن عمر)طب(}  ع  
 )٦٦٥( وصحيح اجلامع ٢/١٢٦جممع 

 صحيح
١٦٥٠ - }                 عهـمصلونَ فَصـلِّ مي الناس إىل املسجِد فَوجدت ِجئت ثُم يف أهلك لّيتإذا ص

 عن بشر بن حمجن عن أبيه) حم طب ك(}  واجعلها نافـلةً
 ٤/٢٢٢ومتهيد  ) ١٣٢(وموطأ  ) ٤٣٣( وحب   ٣/٤٣٠ وسنة   ١/٤١٥ وقط   ٢/٣٠٠ وهق   ١١٢ ون   ١/٢٤٤ك  
  حنوه٢٠/٦٩٦ وطب ٣٣٨ و٤/٣٣٤ وحم ٢٥٢و

 حسن
إذا صلّيت وعليك ثَوب واحد ،  فَإنْ كَانَ واسعاً فَالتحف ِبِه ، وإنْ ضيقاً فَأتزر ِبِه                   { - ١٦٥١

 عن جابر) حب(ابن خزمية }  
 )٣٠١٠(وم ) ٣٦١(وخ ) ٧٦٧(وخزمية ) ٢٣٠٥(اإلحسان 
١٦٥٢ - }  عدها أربعاً إذا صاجلمعةَ فَصلّوا ب عن أيب هريرة) د ، هـ(}  لّيتم 
 )٦٦٨( وصحيح اجلامع ٣/٢٤٠ وهق ٢/٢٤٩ وحم ٣٧د مجعة 

 صحيح



 

 

٢٥٤() 

: إذا صلّيتم على فَأحسنوا الصالةَ ، فَإنكم الَ تدرونَ لَعلَّ ذَلك يعرض على ، قُولوا   { - ١٦٥٣
   بركاتكو لواتكعلْ صاج إماِم           اللهم رسوِلكو بِدكع بينيخاِمت النو املتقني إمامو يِد املرسلنيلى سع 

}  اخلِري وقائِد اخلِري ورسوِل الرمحِة ، اللهم ابعثه املقام احملمود الذي يغبطه ِبِه األولونَ واآلخـرونَ                 
 عن ابن مسعود ) هب(

  عن كعب بن عجرة٢/٥٠٧وه مرفوعاً بسند صحيح عند ش موقوفاً على ابن مسعود وروى حن) ١٥٥٠(الشعب 
 إسناده حسن

أعلى درجـٍة يف  : وما الوسيلةُ ؟ قَالَ : إذا صلّيتم على فَاسألوا اَهللا ِلي الوسيلةَ ِقيلَ     { - ١٦٥٤
 وأرجو أنْ أكونَ أنا هو احدجلٌ وهريرةعن أيب ) حم(عبد الرزاق }  اجلنِة الَ ينالُها إالَّ ر 

  حنوه١/٣٣٢وامع ) ٣١٢٠( وعب ٤/١١٦ وكثري ٢/٢٦٥حم 
 حسن لغريه

 عن أمساء بنت يزيد) طب(}  إذا صلّيتم على اجلنازِة فَاقرءوا ِبفاحتِة الكتاِب   { - ١٦٥٥
 ٣/٣٢امع 

 حسن لغريه
  هريرةعن أيب) د هـ حب(}  إذا صلّيتم على امليِت فَأخِلصوا لَه الدعاَء   { - ١٦٥٦

) ٧٥٤(وحـب   ) ١٢٠٦ و ١٢٠٥( والـدعاطب    ٢/١٢٢ وتلخـيص    ٤/٤٠وهق  ) ١٤٩٧(وهـ  ) ٣١٩٩(د  
 )٦٦٩(وصحيح اجلامع 

 صحيح
إذا صلّيتم على فَقولوا اللهم صلِّ على محمٍد النىب اُألمي وعلى آِل محمٍد كَمـا                 { - ١٦٥٧

ك على محمٍد النيب اُألمي وعلى آِل محمـٍد كَمـا           صليت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم ، وبارِ       
 جيدم ميدح إنك على آِل إبراهيمو لى إبراهيمع اركتعن أيب مسعود) حم حب قط هق(}  ب 

 )١٩٥٩(واإلحسان ) ٦٧٠( وصحيح اجلامع ٢/٥٠٨ وش ١/٤٢٦ ونصب ١/٣٥٠ وقط ٢/١٧٨هق 
 صحيح

 عن ابن عمر) عد(}  وا وارتدوا وال تشبهوا ِباليهوِد إذا صلّيتم فَأتِزر  { - ١٦٥٨
 )٦٤٥(وصحيح أيب داود ) ٦٧١( وصحيح اجلامع ٧/٢٥٠٣عدي 

 صحيح
إذا صلّيتم فَأقيموا صفوفكم ثُم ِليؤمكم أحدكم فَإذا كَبر فَكربوا وإذا قَرأَ فَأنِصتوا               { - ١٦٥٩

     ليهمإذا قَالَ غَِري املغضوِب عفَقولوا     ، و ال الضالنيفَكربوا        :  و ركعو راُهللا ، فَإذا كَب كمحبي آمني
 واركعــوا فَــــإنَّ 

اللـهم  : سمع اُهللا ِلمن حمده فَقولوا      : اإلمام يركع قَبلكم ويرفع قَبلكم فَتلك ِبتلك ، وإذا قَالَ           
ا كَرب وسجد فَكربوا واسجدوا ، فَإنَّ اإلمام يسجد قَـبلكم           ربنا لَك احلمد يسمع اُهللا لكم ، وإذ       



 

 

٢٥٥() 

     الطيبـات التحيات ِل قَوِل أحدكمأو ِمن القعدِة فَليكن ندإذا كَانَ عو ، ِبتلك فَتلك قَبلكم يرفعو
نا وعلى ِعباِد اِهللا الصاحلني ، الصلوات ِللِه السالم عليك أيها النىب ورمحةُ اِهللا وبركاته ، السالم علي 

 رسولهو بدهحمداً عأنَّ م أشهدإالَّ اُهللا و أنْ الَ إله عن أيب موسى) حم م د ن هـ(}  أشهد 
وخزميـة  ) ٣٠٦٥( وعـب  ١٤٢ و١٤١ و٢/٩٦ وهـق  ٤/٣٩٣ وحـم  ٢/١٩٧ون ) ٩٧٢( ود ٦٢م صالة   

 )٦٧٢(مع  وصحيح اجلا١/٣٥٢ وش ١/٣٣٠ وترغيب ١/٣٦٩ونصب ) ١٥٩٣(
إذا صلّيتم فَقولوا سبحانَ اِهللا ثَالثاً وثالثني مرةً ، واحلمد ِللِه ثَالثاً وثالثني مـرةً ،                  { - ١٦٦٠

واُهللا أكرب أربعاً وثالثني مرةً ، وال إله إالَّ اُهللا عشر مراٍت فَإنكم تدركونَ ِبـِه مـن سـبقكم وال                     
 عن ابن عباس) ت ن(}  م يسبقكُم من بعدك

 وجامع األصـول    ٢/٤٥١ وترغيب   ١١/٣٦٥وطب  ) ٧٢٣( والدعاطب   ٣/٢٣٠وسنة  ) ٤١٠( وت   ٣/٧٨ن  
 ١٠/١٠٨ وبنحوه امع ٤/٢٢١

 حسن
 مرة واحدة.. واملشهور ذكر ال إله إال اهللا وحده الشريك له 

يا معه فَتكونُ لَكما نافلةً والـيت يف        إذا صليتما يف ِرحاِلكما ، ثُم أتيتما اإلمام فَصلّ          { - ١٦٦١
 عن ابن عمرو) فر(}  ِرحالكما فَريضةً 

 ) ٦٦٦(وصحيح اجلامع ) ٥٩٠(صحيح أيب داود 
 صحيح

حم (}  إذا صليتما يف ِرحالكما ثُم أتيتما مسجد جماعٍة فَصليا معهم فَإا لَكما نافلةٌ       { - ١٦٦٢
 عن يزيد بن األسود) ت ن هق

) ٤٣٤( وحـب    ٢/١٥٠ ونصـب    ١/٢١٧وطص  ) ١٢٧٩( وخزمية   ٢/٣٠٠ وهق   ٥٤ ون إمامة ب     ٢١٩ت  
 ٤/١٦٠وحـم   ) ٦٦٧( وصحيح اجلامع    ٢/٢٧٥ وش   ٢٥٨ و ٤/٢٥٧ ومتهيد   ٢/١٩٦ وفتح   ٢/٢٩٠وتلخيص  

 ١٦١و
 صحيح

حـم  (}  إذا صمت ِمن الشهِر ثَالثاً فَصم ثَالثَ عشرةَ وأربع عشرةَ ومخس عشرةَ               { - ١٦٦٣
 عن أيب ذر) ت ن حب

وصحيح اجلـامع   ) ٢١٢٦( وخزمية   ٤/٢٢٣ ون   ٤/٢٥٨ واإلحتاف   ٢/١٢٣ وترغيب   ٤/٢٩٤وهق  ) ٧٦١(ت  
 )١٧٠٨( وهـ ٥/١٦٢وحم ) ٦٧٣(

 صحيح
إذا صنعت مرقةً فَأكِثر ماَءها ، ثُم انظر أهلَ بيٍت ِمن ِجريانـك فَأصـبهم ِمنـها                   { - ١٦٦٤
 عن أيب ذر) حب(رك ابن املبا}  بمعروٍف

 )٣٩١( وسنة ٢/١٠٨ومي ) ٢٦٢٥(وم ) ٤٥٠( وطيا ٥/١٦١ حم ٣/٨٨وهق ) ٢١٤(وحب ) ١١٣(خد 



 

 

٢٥٦() 

١٦٦٥ - }                    يرجعِبِه ، و أحق فَهو بيعهجِل يِد ريف ي فَوجده ، تاعم لَه رقس ِللرجِل أو اعإذا ض
 املُشتري 

 عن مسرة) د هق(}  على البائِع ِبالثمِن 
 ٥/٢٤ وله شاهد بنحوه النيل ٦/٥١وهق ) ٢٣٣١(هـ 

 حسن لغريه
 عن أيب هريرة) حم(}  إذا ضحى أحدكم فَليأكلْ ِمن أُضحيتِه   { - ١٦٦٦

 ٢/٧٢٧ وعدي ٤/٢٥ وجممع ٧/٣٤وخط ) ١٦٠٥(و) ١٥٩٥( وعلل ٢/٣٩١حم 
 حسن

١٦٦٧ - }   اَهللا فَارفعوا أيديكم فَذكر ادمهخ أحدكم ربعن أيب سعيد ) ت(}  إذا ض 
 ٨/٥٣ وجامع األصول ٥/١٧٣٣وعدي ) ٣٤٢٣( ومطالب ٩/٣٤٩وسنة ) ١٩٥٠(ت 

 يف سنده ضعف
له أحاديث صاحلة عن أيب سعيد اخلدري وغريه وقـد          : وفيه أبو هارون العبدي عمارة بن جوين ، قال ابن عدي          

لوارث والثوري وغريهم من ثقـات      حدث عنه عبد اهللا بن عون بغري حديث ، واحلمادان وهشيم وشريك وعبد ا             
 الناس ، وقد حدث أبو

 هارون عن أيب سعيد حبديث املعراج بطوله ، وقد حدث عنه الثوري حبديث املعراج ، ومل يذكر عنه شـيئا مـن        
 ٥/٧٩التشيع والغلو فيه ، وقد كتب الناس حديثه ا هـ 

١٦٦٨ - }   فَليجتنِب الوجه ادمهخ أحدكم رباألدب عن أيب هريرةيف) خ(}  إذا ض  
 - ١١٢ وخ العتق باب إذا ضرب العبد فليتجنب الوجه وم الرب والصلة             ٩/٣٤٩وسنة  ) ١٩٥(وت  ) ١٧٤(خد  
١١٦ 

 صحيح
١٦٦٩ - }   فَليتِق الوجه ادمهخ أحدكم ربعن أيب هريرة) د(}  إذا ض 

 وصـحيحة   ٢/٢٢١ وخـط    ٥/٣٧٠ واإلحتاف   ٤/٧٧وتلخيص  ) ١٧٩٥٢( وعب   ٨/٣٢٧ وهق   ٢/٤٣٤حم  
 ٣/٣٢٤ونصب ) ٤٤٩٣(ود ) ٦٧٤(وصحيح اجلامع ) ١٧٤(وخد ) ٥٤٥(

 صحيح
قَبح اُهللا وجهك ووجه مـن أشـبه        : إذا ضرب أحدكم فَليتجنِب الوجه وال يقلْ          { - ١٦٧٠

) كـر ( السنة يف) طب(يف الصفات ) عب حم قط(}  وجهك ، فَإنَّ اَهللا عز وجلَّ خلق آدم على صورتِه    
 عن أيب هريرة

 حنوه) ١٧٣( وخد ٢/٤٣٤وحم ) ١٧٩٥٢(عب 
 صحيح لغريه

عـن قتـادة    ) عب(}  إذا ضربتم فَاتقوا الوجه فَإنَّ اَهللا خلق وجه آدم على صورتِه              { - ١٦٧١
 مرسالً



 

 

٢٥٧() 

 وبنحوه عند م وخ يف اإلستئذان موصوالً) ١٧٩٥٠(عب 
 صحيح

 املضروب ، ألن الضارب إذا ضرب وجه أخيه املسلم ضرب وجهاً خلـق اهللا آدم                يريد به صورة  : قال ابن حبان    
 ٥/٢١٧ والفتح ٤٢١ و١٢/٤٢٠اإلحسان .. على صورته 

يـا  : إذا ضلَّ أحدكم شيئاً أو أراد أحدكم عوناً وهو ِبأرٍض لَيس ِبها أنيس فَليقلْ                 { - ١٦٧٢
عن ) طك(}   أغيثوين ، يا ِعباد اِهللا أِغيثوين ، فَإنَّ ِللِه ِعباداً الَ نراهم              ِعباد اِهللا أغيثوين ، يا ِعباد اهللاِ      

 عتبة بن غزوان
 ١٠/١٣٢امع 

 حسن لغريه
١٦٧٣ - }              تركوا اجلهادالبقِر و تِبعوا أذبابتبايعوا ِبالِعينِة والدرهِم وِبالديناِر و الناس نإذا ض

عن ابن ) حم طب هب(}   تعاىل عليهم ذُالَّ الَ يرفعه عنهم حىت يراِجعوا ِدينهم يف سبيِل اِهللا أدخلَ اُهللا
 عمر
 وصـحيح   ٣/١٩وتلخيص  ) ١٠٨٧١ و ٤٢٢٤( والشعب   ٣/٣١٩ و ١/٤١٣ وحلية   ٤/١٧ ونصب   ٢/٢٨حم  

 )١١(والصحيحة ) ٦٧٥(اجلامع 
 صحيح

م ِبالعينِة ، وأخـذتم أذنـاب البقـِر ،          إذا ضننتم الناس ِبالديناِر والدرهِم وتبايعت       { - ١٦٧٤
ورضيتم ِبالزرِع ، وتركتم اجلهاد يف سبيِل اِهللا ، بعثَ اُهللا عليكم ذُال الَ يرتعه ِمنكم حىت تراِجعوا                  

 } عين ِبمالـِه    إنَّ هذا أغلق بابه وضن      : أمر ِدينكم ، وإنَّ الرجلَ لَيتعلق ِبجارِه يوم القيامِة فَيقولُ           
 ابن جرير عن ابن عمر

 حنوه) ١٠٨٧١(و) ٤٢٢٤( والشعب ٣/١٩ وتلخيص ٣/٣١٩ و١/٣١٤ وحلية ٤/١٧ ونصب ٢/٢٨حم 
 صحيح

إذا أُسند األمـر    : كَيف إضاعتها ؟ قَالَ     : إذا ضيعِت األمانةُ فَانتظِر الساعةَ ، ِقيلَ          { - ١٦٧٥
 عن أيب هريرة) خ( } إىل غَِري أهلِه فَانتظِر الساعةَ 

 ١/١٤٢ وفتح ٦/١٧٩ وبغوي ١٠/١١٨ وهق ٨/١٢٩ و١/٢٣خ 
١٦٧٦ - }               ثَ اجلسدبخ ثَ القلببإذا خو ، سدهج املرِء طَاب قَلب ابن السين وأبو   }  إذا طَاب

 نعيم يف الطب عن أيب هريرة
من حديث النعمان بن ) ٥٧٤١( والشعب ٦/٢٥٣ واإلحتاف ٥/٢٦٤ وهق ١٠٣ وم مساقاة ١/٢٠أخرج حنوه خ

 بشري
 فاحلديث حسن لغريه

 عن جابر) طس(}  إذا طَبخ أحدكم ِقدراً فَليكثر مرقها ثُم لْيناولْ جاره ِمنها    { - ١٦٧٧
 )٨٠٤٨(والشعب ) ٦٧٦(وصحيح اجلامع ) ١٣٦٨( والصحيحة ٨/١٦٥جممع 



 

 

٢٥٨() 

 صحيح
 عن جابر) بز(}  املرق ، وتعاهد ِجريانك : و قَالَ إذا طَبخت ِقدراً فَأكِثر ماءها ، أ  { - ١٦٧٨
 ٥/١٩ و٨/١٦٥ وامع ٨/٢٥٧وحلية ) ٢٠٤٢( وحب ٤/١٨٨ وهق ٦/٣٠٩اإلحتاف 

 صحيح
 عن أيب ذر) حب(}  إذا طَبخت ِقدراً فَأكِثر مرقها فَإنه أوسع ِلألهِل واجلرياِن   { - ١٦٧٩
 ٨/٢٥٧ وحلية ٤/١٨٨وهق ) ٢٠٤٢(وحب  ٩/٥٦٣ وفتح ٣/٢٥٢ وخط ٦/٣٠٩اإلحتاف 

 صحيح
 أبو الشيخ يف الثواب عن عائشة}  إذا طَبختم الِقدر فَأكِثروا املاَء واغْرفوا ِللجرياِن   { - ١٦٨٠
 حنوه) ١١٤(وخد ) ١٤٣ و١٤٢(وم عن أيب ذر ) ٩٥٤٠(الشعب 

 صحيح لغريه
 عن جابر) ش(}  سع وأبلغُ ِللجرياِن إذا طَبختم اللحم فَأكِثروا املرقةَ فَإنه أو  { - ١٦٨١

 )١٣٦٨(والصحيحة ) ٦٧٧( وصحيح اجلامع ٤/١٦٧ و٦/٣٠٩ واإلحتاف ٥/١٩ وجممع ٣/٣٧٧حم 
 صحيح

إذا طَِعم أحدكم فَسقطت لُقمته ِمن يدِه فَليمطْ ما رابه ِمنها وليطعمها وال يـدعها                 { - ١٦٨٢
املنديِل حىت يلعق يده ، فَإنَّ الرجلَ الَ يدري يف أى طَعامِه يبارك لَـه ،  ِللشيطاِن ، وال يمسح يده بِ 

                 لعقها أوىت يحفةَ حرفِع الصال يطعمِه ، وم ىت ِعنديٍء حلى كُلِّ شاإلنسانَ ع رصدإنَّ الشيطانَ يو
 عن جابر) حب هب(}  يلِعقها ، فَإنَّ يف آخِر الطعاِم الربكةَ 

) ١٨٠٢(وت  ) ٢٠٣٣( وم   ٣٦٦ و ٣٦٥ و ٣٣٧ و ٣٣١ و ٣/٣٠١ وحـم    ٢/٣٣٠ون التحفة   ) ١٤٤٣(ب  ح
 ٨/٢٩٧وش 

١٦٨٣ - }                   دري يف أىالَ ي فَإنه ، أصابعه لعقىت يح دهي مسحالطعاِم فَال ي ِمن أحدكم إذا طَِعم
 لَه باركعن أيب سعيد) طب(}  طَعامِه ي 

 ٥/٢٨ وجممع ٦/٤٢طب 
 غريهصحيح ل

إذا طَفا السمك على املاِء فَال تأكله ، وإذا جزر عنه البحر كُله ، وما كَانَ علـى                    { - ١٦٨٤
 افَّتيـِه فَكُـلهعن جابر) هق( ابن مردويه}  ح 

  ٨/١٤٩ والنيل ٦/٢٥٥ وهق ٤/٢٦٨قط 
 صحح األئمة وقفه

١٦٨٥ - }         اجةً فَال يأخيِه ح ِمن أحدكم إذا طَلب      ظَهـره ِباِملدحِة فَيقطع ابـن الل يف    (}  بدأه
 عن ابن مسعود) مكارم األخالق

 )٢١٠(الشعب 



 

 

٢٥٩() 

 صحيح موقوف
}  إذا طَلع الفجر فَقد ذَهب كُلُّ صالِة الليِل والِوتر ، فَأوتروا قَبلَ طُلوِع الفجـِر                  { - ١٦٨٦

 عن ابن عمر) ت(
 ٢/٤٧٨وهق ) ٣٩٠( وصحيح الترمذي ٣/١١١٦ وعدي ٢/١١٣ونصب ) ٤٦١٣(وعب ) ٤٦٩(ت 

 حسن
 عن أيب هريرة) طس(}  إذا طَلع الفجر فَال صالةَ إالَّ ركعِىت الفجِر   { - ١٦٨٧

 ٣/٤١والنيل ) ٦٧٨( وصحيح اجلامع ٦/٢١٨٦ و١/٢٩٧ وعدي ٢/٢١٨جممع 
 صحيح لغريه

 عن أيب هريرة)  بز طصحم(}  إذا طَلع النجم ارتفعِت العاهةُ ِمن كُلِّ بلٍد   { - ١٦٨٨
 ٣/٩١ ومشكل ٤/١٠٣ وجممع ٢/٣٤١حم 

 حسن
إذا طَلع حاجب الشمِس فَدعوا الصالةَ حىت تربز ، وإذا غَاب حاجب الشـمِس                { - ١٦٨٩

فَدعوا الصالةَ حىت تغيب ، وال تحينوا ِبصالتكم طُلوع الشمِس وال غُروا فَإا تطلع بني قَـرىنْ                 
 عن ابن عمر) خ قط(}  طاٍن شي

إذا طَلعِت    { - ١٦٩٠ ٣/٤٨٤ واإلحتاف   ٢/٤٥٣ وهق   ١/٢٧٩ ون   ٤/١٥٩ و ١/١٥٢ وخ   ٢/١٩حم  
 عن أيب هريرة) طص(}  الثُّريا أِمن الزرع ِمن العاهِة 

 )١٥٩( واآلثار ٤/١٠٣ وجممع ٢/٣٤١ وحم ٣/٩١ ومشكل ٢/١٩٢متهيد 
 صحيح

وهذا فيه جمازفـة يراجـع      !! بأيب حنيفة رمحه اهللا وأن أئمة احلديث قد ضعفوه          ) ٣٩٧(وأعله األلباين يف ضعيفته     
فاإلمام أبو حنيفة ثقة ثبت ومن تكلم فيه ألحد أمرين إما جرح أقـران               . ٤٥٢ - ١٠/٤٤٩التهذيب البن حجر    

 ويسمع ، ورحم اهللا     وهذا مردود ، وإما رجل يكره الرأي فتكلم فيه هلذا السبب ، وعلى العامل أن يتثبت فيما يقرأ                 
اإلمام احلافظ الذهيب ، فقد ذكر يف مقدمة امليزان أنه لن يتكلم يف أئمة املذاهب ، ألم بلغوا القنطرة يف احلفـظ                      

 واإلتقان
إذا طَلعِت الشمس ِمن مطلِعها كَهيئِتها ِلصالِة العصِر حني تغرب ِمن مغرِبها فَصلَّى               { - ١٦٩١

بع سجداٍت كُتب لَه أجر ذَلك اليوِم ، وكُف عنه خطيئته وإمثه ، فَإنْ مــات                رجلٌ ركعتِني وأر  
 عن أيب أمامة) طب(}  ِمـن يومِه دخلَ اجلنــةَ 

 ١/٤٦٦ وترغيب ٢/٢٣٧ وجممع ٧/٢٢٦طب 
 لني

١٦٩٢ - }             جيهدنادي واجداً يس إبليس رغرِبها خم ِمن ـرين أنْ      :إذا طَلعِت الشمسإهلـي م 
إمنا سألت  : أسجد ِلمن ِشئت ، فَتجتمع إليِه زبانيته ، فَيقولونَ يا سيدنا ما هذا التضرع ؟ فَيقولُ                 



 

 

٢٦٠() 

                    ابـةُ األرِض ِمـند خرجت ثُم ، املعلوم هذا الوقتنظرين إىل الوقِت املعلوِم ، وجلَّ أنْ يو زيب عر
 عن ابن عمرو) طب(}   فَأولُ خطوٍة تضعها ِبإنطاكيةَ فَتأتى إبليس فَتلطُمه صدٍع يف الصفا ،

 ٨/٨ وامع ١١/٣٥٥ وفتح ٣/٣٧٠كثري 
 حسن

١٦٩٣ - }          نِكحىت تح ِحلَّ لَهت بهمةً لَمطَلقها ثَالثاً م اإلقراِء أو ثَالثاً ِعند رأتهالرجلُ ام إذا طَلّق
 وجاً غَريهعن احلسن بن على أو عنه عن أبيه) بط(}  ز 

 ٤/٣٣٩ وجممع ٤/٣٣قط 
 حسن

ذَكر اُهللا من ذَكرين ِبخٍري     : إذا طَنت أُذُنُ أحِدكم فَليذكُرين ، وليصلِّ على ، وليقُلْ             { - ١٦٩٤
 عن أيب رافع) احلكيم وابن السين عق طب عد(}  

) ١٦٣( وسـين  ١/١٢٩ وشـج  ٦/٤٦٧ وكثري ٥/١٠٥ واإلحتاف ٢/٢١٥ وكر ٢/١٢٠ وطص ١/٣٠١طب  
) ٥٤٥( واملكـارم    ٢٦١ و ٤/١٠٤ والعقيلـي    ٢٤٤٣ و ٦/٢١٢٦ وعدي   ١٠/١٣٨وجممع  ) ٣٣٦٤(ومطالب  
 )٧٤٥(والفيض 

 فيه ضعف
 تبعاً البن اجلوزي) ٥٨٦(وزعم األلباين يف ضعيف اجلامع أنه موضوع 

: فَإنْ لَم يخرج أثره ؟ قَالَ       : يِه ، قَالت    إذا طَهرِت فَاغسلي موضع الدِم ثُم صلّي ف         { - ١٦٩٥
      هِك أثررضال يكفيِك املاُء وإن خولة بنت يسار أتت النيب صـلى اهللا عليـه           : عن أيب هريرة قال     ) حم(}  ي

 ليس يل إال ثوب واحد وأنا أحيض فيه فذكره: وسلـم فقالـت 
 ١/٣٣٤وفتح ) ٣٦٥( ود ٢/٤٠٨ وهق ٢/٣٨٠حم 

 حسن
إذا ظَننتم فَال تحقِّقوا ، وإذا حسدمتْ فَال تبغوا ، وإذا تطّريمتْ فَامضـوا وعلَـى اِهللا                   { - ١٦٩٦

 عن جابر) هـ(}  وإذا وزنتم فَأرجحوا  فَتوكّلوا ،
) ٢٢٢( وهـ   ٩/٢٨٠ و ٦/١٢٥ ومتهيد   ٤٨٢ و ١٠/٢١٣ وفتح   ٧/٣٥٧ وكثري   ٧٦ و ٨/٥١ و ٧/٥٥٢اإلحتاف  

 ٩/٢٨٠ و١٢/٦وسنة 
 حسن

 عن ابن عباس) طب ك(}  إذا ظَهر الزنا والربا يف قَريٍة فَقد أحلُّوا ِبأنفسهم عذاب اِهللا   { - ١٦٩٧
 )٦٧٩(وصحيح اجلامع ) ٥٤١٦ و٥٥٣١( والشعب ٣/٢٧٨ وترغيب ٤/١١٨ وجممع ١/١٤٤ وطب ٢/٣٧ك 

 صحيح



 

 

٢٦١() 

١٦٩٨ - }          أنزلَ اُهللا ِبهم نهنهوا عي وُء فَلمالس ِقيلَ     إذا ظَهر ، أسهالصاحلونَ    :  ب وإنْ كَانَ ِفيهم
) ك(نعيم بن محاد يف الفـنت      }  نعم يصيبهم ما أصام ثُم يصريونَ إىل مغفرِة اِهللا ورمحتِه           : ؟ قَــالَ   

 عن موالة  لرسول اهللا
 عن عائشة) ٧٥٩٩( وبنحوه الشعب ٤/٥٢٣ك 

 صحيح
 أنزلَ اُهللا بأسه ِبأهِل األرِض ، وإنْ كَانَ قَوم صـاحلونَ            إذا ظَهر السوُء يف األرضِ      { - ١٦٩٩

 عن أم سلمة) طب حل(}  يصيبهم ما أصاب الناس ثُم يرجعونَ إىل رمحِة اِهللا ومغفرتِه 
 وش  ١٣/٦٠ وفـتح    ١٠/٢١٨ وحليـة    ٧/٢٦٨ وجممع   ١/١٥٧ وجامع بيان العلم     ٣/٥٨٠ وكثري   ٦/٤١حم  
 )٧٥٩٩(والشعب ) ٨٦٠( وصحيح اجلامع ١٥/٤٣

 صحيح
١٧٠٠ - }                 قطـعو ، تباغضِت القلوبأُكلفِت األلسنةُ ، وزنَ العملُ ، وخالقولُ ، و إذا ظَهر

              أعمى أبصارهمو هماُهللا ، فَأصم لَعنهم ذَلك فَعند ، ِحمهحٍم راخلرائطـي يف مسـاوىء    }  كُلُّ ذي ر
 األخالق عن سلمان

 )٣١٢( واملساوىء ٧/٢٨٧ وجممع ٣/١٠٩ وحلية ٤/١٨٢ وكر ١/٣٠٠  واإلحتاف٦/٣٢٣طب 
 حسن

إذا كَانِت الفاحشـةُ يف ِكبـاركم ،        : إذا ظَهر فيكم ِمثلُ ما ظَهر يف بين إسرائيلَ            { - ١٧٠١
         يف ِرذالكم الِعلمو ، يف ِصغاركم  املُلكـ  (}  و مـىت نـدع    !    قيل يارسول اهللا    : عن أنس قال    ) حم ع ه

 األمر باملعروف والنهى عن
  املنكر ؟ قال فذكره 

) ٤٠١٥( وهــ    ١٣/٣٠١ وفتح   ٥/١٨٥ وحلية   ٣/١٥٦ وكثري   ٤/٣١٤ ومشكل   ٤/٣٨٧ وكر   ٣/١٨٧حم  
 )٧٥٥٥(والشعب 

 صحيح
إنا نسألُِك ِبعهِد نوٍح وبعهِد سليمانَ ِبـِن        : إذا ظَهرِت احليةُ يف املسكِن فَقولوا هلا          { - ١٧٠٢
 عن أيب ليلى) ت(}   الَ تؤذينا فَإنْ عادت فَاقتلوها داود أنْ

  ١٠/٢٣٤ وجامع األصول ١٢/١٩٤وسنة ) ١٤٨٥(ت 
 حسن لغريه

أما يف الناِس يومئٍذ    : إذا ظَهرِت املعاصي يف أُميت عمهم اُهللا ِبعذاٍب ِمن ِعندِه ، قيلَ               { - ١٧٠٣
}  ب الناس ثُم يصريونَ إىل مغفرٍة ِمن اِهللا ورضـواٍن           بلى ، يصيبهم ما أصا    : صاحلــونَ ؟ قالَ    

 عن أم سلمة) حم طب(
 ٧/٢٦٨ وجممع ٣/٥٨٠ وكثري ٦/٣٠٤حم 

 صحيح



 

 

٢٦٢() 

١٧٠٤ - }                 مشي لَـكي اً أودوع نكأُ لَكي بدكِف عاش ريضاً فَليقلْ اللهمم أحدكم ـادإذا ع
 عن ابن عمر) ك(}  إلــى صــالٍة

 )٦٨١(وصحيح اجلامع ) ١٣٦٥( والصحيحة ١/٣٢٠ وعقيلي ١/٣٤٤ك 
 حسن

 ابن جرير عن ثوبان}  إذا عاد الرجلُ أخاه املريض فَهو يف مخرفِة اجلنِة   { - ١٧٠٥
 ٤/٣٢٠والترغيب ) ٢٦٤( ومبارك ٦/٢٩٦ واإلحتاف ٣/٥٨ وسنة ٥/٢٨٤أخرج حنوه حم 

 صحيح
١٧٠٦ - }  املسلم الرجلُ أخاه ادإذا ع رجعىت يرافٍة حيف خ عن ثوبان) هب(ابن جرير }   فَإنه 

 )٩١٧٠( والشعب ٥/٢٧٦حم 
 صحيح

١٧٠٧ - }                  غَمرتـه لسفَإذا ج ، جلسىت يشى يف ِخرافِة اجلنِة حم املسلم الرجلُ أخاه ادإذا ع
             ، مسىىت يلٍك حم بعونَ ألفليِه سلَّى عليـِه       الرمحةُ فَإنْ كانَ غُدوةً صـلَّى عاً صشيإنْ كانَ عو

 صبحىت يلٍك حم بعونَ ألفحم ع هق(}  س (عن على 
) ٦٨٢(وصـحيح اجلـامع     ) ١٣٦٧( والصـحيحة    ١/٨١ وحم   ٤/١٣٦٧وعدي  ) ٣٤٥(وخد  ) ٧١٢(حب  

 حنوه) ٩١٧٠(والشعب 
 صحيح

 اجتناء مثرها: خرافة اجلنة 
١٧٠٨ - }       ارهز أو الرجلُ أخاه ادإذا ع  رتالً :  يف اِهللا قالَ اُهللا لَهم أتتبوو مشاكم طابو ِطبت

 عن أيب هريرة) حب هب(يف األدب وابن أيب الدنيا يف كتاب اإلخوان ) خ(}  يف اجلنــِة 
وت ) ٣٤٧٣ و ٣٤٧٢( وسـنة    ٣٥٤ و ٣٤٤ و ٢/٣٢٦ وحـم    ٤/١٣٦٧وعـدي   ) ٣٤٥(وخد  ) ٧١٢(حب  

 )٩٠٢٧(والشعب ) ١٤٤٣(وهـ ) ٢٠٠٨(
 حسن

 عن أنس ) هب(}  إذا عاهةٌ ِمن السماِء أُنزلت صرفت عن عماِر املساجِد   { - ١٧٠٩
 )٢٩٤٦(وبنحوه ) ٢٩٤٧(الشعب 

 حسن لغريه
١٧١٠ - }                   ِطئها فَال ِخيارإنْ وو ، فَارقته اءتطأْها ، إنْ شي ا لَمِباخلياِر م ِتقِت اَألمةُ فَهىإذا ع

 لَهــا وال 
 عن عمرو بن أُمية) حم(}  طيع ِفراقه تست

 ٤/٣٤١جممع 
 حسن لغريه



 

 

٢٦٣() 

 عن رجل من الصحابة) د هق(}  إذا عرف الغالم يمينه ِمن ِشمالِه فَمروه ِبالصالِة   { - ١٧١١
 ٢/٣٩٦ واإلصابة ٥/١٨٨وجامع األصول ) ٣٤٨( ومطالب ١/٢٩٤ وجممع ١/٩٩وطب ) ٤٩٧(د 

 حسن
١٧١٢ - }     طسإذا ع            توهشمحمِد اَهللا فَال تي إذا لَمو ، توهاَهللا فَشم فَحمد حم خد  (}  أحدكم

 عن أيب موسى) م
 وصـحيح اجلـامع     ١٠/٦١٠وفتح  ) ٩٤١( وخد   ٦/٢٨٥ واإلحتاف   ١٢/٣١٢ وسنة   ٤/٢٦٥ وك   ٥٤م زهد   

 ٤/٤١٢وحم ) ٦٨٣(
 صحيح

١٧١٣ - }         فَإنْ ز ، ليسهج تهشمفَلي أحدكم طسإذا ع        تشـمال يو زكومم لى ثَالٍث فَهوع اد
 عن أيب هريرة) د(}  بعـد ثَــالٍث 

 )٥٠٣٤(ود ) ٦٨٤( وصحيح اجلامع ١٠/٦٠٥ وفتح ٦/٢٨٥واإلحتاف ) ٢٤٧( وسين ٢/٤٥٣كر 
 صحيح

١٧١٤ - }            وتهص خفضليجهِه ولى وكَفَّيِه ع فَليضع أحدكم طسعـن أيب   ) ك هـب  (}  إذا ع
 ةهرير
 )٩٣٥٣(والشعب ) ٦٨٥( وصحيح اجلامع ٦/٢٨٦ واإلحتاف ٤/٢٦٤ك 

 صحيح
١٧١٥ - }                  ـوليقُلْ هاُهللا ، و كرمحي قَلْ لَهليو العاملني بِللِه ر فَليقُِل احلمد أحدكم طسإذا ع

 لكماُهللا لنا و غفرجعيعن سامل بن عبيد األش)  ك هب٣حم (عن ابن مسعود ) طب ك هب(}  ي 
وشـعب  ) ٦٨٦(وصحيح اجلامع   ) ٢٥٥ و ٢٥٢( وسين   ٦/٢٨٥ واإلحتاف   ٧/٦٦ و ٣/٣٣٢ وطب   ٤/٢٦٦ك  

 ٨ - ٦/٧وحم ) ٥٩٩(واإلحسان ) ٢٧٤٠(وت ) ٢٢٧(ون عمل ) ٥٠٣١( ود ٢/٥واإلصابة ) ٩٣٤٢(
 صحيح لغريه

يرمحك :  من حوله    احلمد ِللِه على كُلِّ حاٍل ، وليقُلْ لَه       : إذا عطس أحدكم فَليقُِل       { - ١٧١٦
           الكمب صلحياُهللا و هديكمي ولهح ِلمن وليقُلْ هعن ) هـ ك هب(عن أيب أيوب ) حم ت ن ك (}  اُهللا ، و

على 
 ٤/٢٦٦ وك   ١٠/٦٠٠وفـتح   ) ٢٤٩(وسين  ) ١٩٤٨( وحب   ٧/٦٧ و ٤/١٩٢ وطب   ٥/٤٢٢ و ٢/٢٥٣حم  
 )٢١٢(ون عمل ) ٣٧١٥(وهـ ) ٦٨٧(ع وصحيح اجلام) ١٩٨٠ - ١٩٧٦(والدعاطب ) ٢٧٤١(وت 

 صحيح
احلمد ِللِه ، فَإذا قالَ فَليقُلْ لَه أخوه أو صاحبه يرمحـك       : إذا عطس أحدكم فَليقُِل       { - ١٧١٧

 الكمب صلحياُهللا و هديكماُهللا فَليقُلْ ي كرمحي عن أيب هريرة) حم خ هـ(}  اُهللا ، فَإذا قالَ لَه 



 

 

٢٦٤() 

 ١٢/٣٠٨ وسـنة    ٢٦٧ و ٤/٢٦٦ وك   ٥/٤١٩وحـم   ) ٣٧١٥(وهـ  ) ٢٧٤١(وت  ) ٥٠٣٣(ود   ٨/٦١خ  
 ٧/١٦٣ وحليـة    ٨/٣٤وخط  ) ٢٥١ و ٢٤٩(وسين  ) ١٨٦٤(ومنحة  ) ٩٢٧ و ٩٢١( وخد   ٦/٢٨٥واإلحتاف  

  وفتـــــح ٨/٥٧ وجممــع ٨/٣٩٠و
 )٦٨٨( وصحيح اجلامع ٨/٥٠١ وش ٦٠٨ و٦٠٣ و١٠/٦٠٠

١٧١٨ - }     همكأنَّ س ِلمتٍع فَكُلْ       إذا عبس فيِه أثر رملْ تو حسن صحيح عن عدي بن ) ت(}   قَتله
 أرمي الصيد فأجد فيه من الغِد سهمي قال فذكره! قلت يا رسول اهللا : حامت رضى اهللا عنه قال 

 )١٤٦٨(ت 
 صحيح

 ، ومـن    إذا عِملَِت اخلطيئةُ يف األرِض كَانَ من شهدها فَكِرهها كَمن غَاب عنـها              { - ١٧١٩
 عن العرس بن عمرية) د(}  غَاب عنها فَرِضيها كَانَ كَمن شِهدها 

 )٦٨٩( وصحيح اجلامع ١٧/١٣٩ وطب ٣/٢٣٢ وترغيب ٣/١٥٤وكثري ) ٤٣٤٥(د 
 حسن

١٧٢٠ - }         مارالد مساً فَعليهمأُميت خ ِملتإذا ع :        ، ِربوا اخلُمورشو ، نالعالت فيهم إذا ظَهر
 عن أنس) حل(}  سوا احلرير واتخذوا الْقيناِت ، واكتفى الرجالُ ِبالرجاِل والنساُء ِبالنساِء ولِب

 )٥٤٦٩( والشعب ٣/٩٨ والترغيب ٦/١٢٣حلية 
 حسن لغريه

 فشا اللعن وازداد بني الناس وهو دليل الفسوق والبعد عن منهج اهللا: ظهر التالعن 
 خلادمة أو العشيقة اليت يتخذها الرجل للهو والتسلية بال نكاح شرعيوهى الفتاة ا: مجع قينة : القينات 
 عن أيب ذر) حم(}  إذا عِملت سيئةً فَأتِبعها حسنةً تمحها   { - ١٧٢١

 ٨/٦٠٣ واإلحتـاف    ٤/١١١ وترغيب   ١٠/٨١ وجممع   ١/٢٥ وشج   ٨/٨١ وطربي   ٤/٢٨٩ وكثري   ٥/١٦٩حم  
 )٦٩٠( وصحيح اجلامع ٦/٥٥ومتهيد ) ١٠٧(وصفة 

 صحيح
أِمن احلسناِت الَ إله إالَّ     ! إذا عِملت سيئةً فَأتِبعها حسنةً تمحها ، قيلَ يا رسولَ اِهللا              { - ١٧٢٢

 عن أيب ذر) حم(}  ِهى أفضلُ احلسناِت : اُهللا قــالَ 
 ٨/٦٠٣ واإلحتاف ٤/١١١ وترغيب ١٠/٨١ وجممع ٨/٨١ وطربي ٤/٢٨٩ وكثري ٥/١٦٩حم 

 حسن لغريه
يف ) حـم (}  إذا عِملت سيئةً فَأحِدثْ عنها توبةً ، السر ِبالسر والعالنيةَ ِبالعالنيـِة               { - ١٧٢٣

 الزهد عن عطاء مرسالً
  ٣٥والزهد حم ) ١٤٩٨( والدعاطب ٢٤٣ و٤/١٠٦ والترغيب ٢١٨ و٤/٢١٧ وحلية ٨/٦٠٣اإلحتاف 

 حسن لغريه



 

 

٢٦٥() 

ابـن  }  ِبجنِبها حسنةً ، السر ِبالسر ، والعالنيةُ ِبالعالنيـِة          إذا عِملت سيئةً فَاعملْ       { - ١٧٢٤
 النجار عن معاذ 

 ٤/٢١٧ وحلية   ٨/٦٠٣ واإلحتاف   ٤/١١١ وترغيب   ١٠/٨١ وجممع   ٨/٨١ وطربي   ٤/٢٨٩ وكثري   ٥/١٦٩حم  
 )١٤٩٨( والدعاطب ٢١٨و

 حسن لغريه
 عن أيب ذر) هـ(}  انك ِمنها إذا عِملت مرقةً فَأكثر ماءها واغرف ِلجري  { - ١٧٢٥

 )٦٩١(وصحيح اجلامع ) ١٣٦٨(والصحيحة ) ٣٣٦٢(هـ 
 صحيح

 عن جابر) ط(}  إذا غَاب الرجلُ فَال يأيت أهله طُروقاً   { - ١٧٢٦
 ١٢/٥٢٣ وش ٤٥١ و٣١٠ و٣/٣٠٢ و١/١٧٥وبنحوه حم ) ٥٨١(منحة 

 صحيح
عن ابن ) طب(}  إا ساعةٌ ينشر فيها الشياطني  إذا غَربِت الشمس فَكفُّوا ِصبيانكم فَ       { - ١٧٢٧

 عباس
 )٦٩٢(وصحيح اجلامع ) ١٣٦٦( والصحيحة ١١/٧٦ وطب ٨/١١١ وجممع ٤/٣٨٠حم 

 صحيح
ابـن جريـر يف     }  إذا غَشى أحدكم أهله ثُم أراد أنْ يعود فَليتوضأْ وضوءه ِللصالِة              { - ١٧٢٨

 ذيبه عن أيب سعيد
 ١/٢١٦ اجلماعة النيل  وبنحوه٣/٢٨حم 

 صحيح
إذا غَشى الرجلُ جاريةَ امرأتِه فَإِن استكرهها فَهى حرةٌ وهلا عليـِه ِمثلُهـا ، وإنْ                  { - ١٧٢٩

 عن سلمة بن احملبق) حم(}  طَاوعته فَهى أمةٌ وهلا عليِه ِمثلُها 
 ٣/٤٧٦ وحم ١/٢٣٥ وأصفهان ٨/٢٤٠هق 

 حسن
 عن ابن عباس) حم(}  دكم فَليسكت إذا غَضب أح  { - ١٧٣٠
وخد ) ٢٥٥٦ و٢١٣٦( واملسند حم ١/١٣١ وامع ١١/٢٣وطب ) ٢٤٥ و١٢٣( وخد ٨/٢٣اإلحتاف 

 )٦٩٣(وصحيح اجلامع ) ١٣٢٠(
 صحيح لغريه

١٧٣١ - }                إالَّ فَليضـطَجعو الغضب نهع فَإنْ ذَهب فَليجلس قَائم هوو أحدكم إذا غَضب  {
  عن أيب ذر)حم د حب(

 ٨/٧٠ وجممـع    ٢/١٠١وكـثري   ) ١٩٧٣( وحـب    ٨/٢٣ واإلحتاف   ٣/١٦٢ وسنة   ٥/١٥٢وحم  ) ٤٧٨١(د  
 )٦٩٤( وصحيح اجلامع ٣/٤٥٠وترغيب 



 

 

٢٦٦() 

 صحيح
 عن أيب هريرة) عد(}  أعوذُ ِباِهللا سكن غَضبه : إذا غَضب الرجلُ فَقالَ   { - ١٧٣٢
 )٦٩٥(وصحيح اجلامع ) ١٣٧٦( والصحيحة ٢٩٢ وجرجان ٥/١٨٩٦ وعدي ٨/٢٢اإلحتاف 

 صحيح لغريه
١٧٣٣ - }   فَاجلس عن عمران بن حصني) اخلرائطي يف مساويء األخالق(}  إذا غَضبت 
 )٦٩٦( وصحيح اجلامع ٨/٧٣ وجممع ٥/١٥٢وحم ) ١٩٧٣(وحب ) ٤٧٨٢(ود ) ٣٤٢(املساويء 

 صحيح لغريه
١٧٣٤ - }         غَضب ذهبي فَإنْ لَم ، دفَاقع إذا غَضبت يذهبس فَإنه فَاضطِجع الديلمي عن أيب }  ك

 ذر
 حنوه) ٥٦٨٨(واإلحسان ) ٨٢٨٤( والشعب ٨/٢٤اإلحتاف 

 صحيح
١٧٣٥ - }   هاٍب فَليلزمب ِمن ِرزق ألحدكم عن عائشة) هب(}  إذا فُتح 

 ٤/٢٨٧واإلحتاف ) ١٢٤٤(و) ١٢٤٢(و) ١٢٤١(وبنحوه الشعب ) ٩٦٣(واآلداب ) ١٢٤٣(شعب 
 غريهحسن ل

١٧٣٦ - }                    اُهللا ، قـالَ أو كونُ كَما أمر؟ قيلَ ن قَوٍم أنتم أى وموالر فَارس ليكمع إذا فُتحت
               ساكِن املُهـاجريننطلقونَ يف مت تباغضونَ ثُمت تدابرونَ ثُمت تحاسدونَ ثُمت تنافسونَ ثُمت ذَلك غَري

 عن ابن عمرو) م هـ(}   فَتجعلونَ بعضهم على ِرقاِب بعٍض
 )٦٩٧( وصحيح اجلامع ٨/٥٣واإلحتاف ) ٣٩٩٦( و هـ ٧م زهد مقدمه 

 صحيح
عن كعب بن   ) طب(}  إذا فُتحت ِمصر فَاستوصوا ِبالقبِط خرياً فَإنَّ لَهم ِذمةً ورِحماً             { - ١٧٣٧

 مالك
 )٦٩٨( وصحيح اجلامع ١/٢٤٧ وطربي ١٩/٦١ وطب ١٠/٦٣جممع 

 صحيح
اللهم إين أعوذُ ِبـك     : إذا فَرغَ أحدكم ِمن التشهِد األخِري فَليتعوذْ ِباِهللا أربٍع يقولُ             { - ١٧٣٨

}  ِمن عذاِب جهنم ، ومن عذاِب القِرب ، ومن ِفتنِة احمليا واملماِت ، ومن شر ِفتنِة املسيِح الـدجاِل                    
 عن أيب هريرة) حم م د هـ(

 ١/٤٢٢ ونصب   ٣/٢٠١ وسنة   ١/٣١٠ ومي   ٤٧٧ و ٢/٢٣٧وحم  ) ٩٠٩(وهـ  ) ٩٨٣( ود   ١٣٠م املساجد   
) ٦٢١( والـدعاطب    ١١/١٦٥ و ٢/٣٢٢ وفـتح    ٧/٥٢ وكر   ٦/٧٩ وحلية   ١/٢٦٩ وتلخيص   ٣٧٣واآلجري  
 )٦٩٩( وصحيح اجلامع ٢٠٧ و٣/٨١واإلحتاف 



 

 

٢٦٧() 

د ِبما شاَء ، اللهم إين أعـوذُ        إذا فَرغَ أحدكم ِمن صالتِه فَليدع ِبأربٍع ثُم ِليدع بع           { - ١٧٣٩
عن أيب  ) هق(}  ِبك ِمن عذاِب جهنم ، وعذاِب القِرب ، وفتنِة املَحيا واملماِت وفتنِة املسيِح الدجاِل               

 هريرة
 )١٦٤(وصحيحة ) ٧٠٠( وصحيح اجلامع ٢/١٥٤هق 

 صحيح
اِهللا التامِة ِمن غَضبِه وعقابِه وشـر       إذا فَزع أحدكم يف النوِم فَليقلْ أعوذُ ِبكلماِت           { - ١٧٤٠

 هضرت ا لَنحضروِن فَإأنْ يمزاِت الشياطِني وه منعن ابن عمرو) ت(}  ِعبادِه و 
وصحيح اجلـامع   ) ٣٨٩٣( ود   ١٠/٣٦٤ و ٧/٤٢١ وش   ٢/٤٥٥والترغيب  ) ١٠٨٦(والدعاطب  ) ٣٥٢٨(ت  

)٧٠١( 
 صحيح

عن قـيس   ) عب(}   فَليتوضأْ فَإنَّ اَهللا الَ يستحيي ِمن احلق         إذا فَسا أحدكم أو ضرطَ      { - ١٧٤١
 ابن طلق

 )٤٢٠١ و٤٨٩٩(واإلحسان ) ٥٢٩(عب 
 صحيح لغريه

١٧٤٢ - }                جازهنوا النساَء يف أعأتال تعِد الصالةَ ، وليو يف الصالِة فَلينصرف إذا فَسا أحدكم
 احلق ستحيي ِمنعن علي بن طلق)  حب٣حم ( } فَإنَّ اَهللا الَ ي 

) ٢٠٤( وحـب  ٢/٦٢ ونصب ٣/٢٧٧ وسنة ١/١٥٣ وقط ٢/٢٥٥ وهق ٧٨استفتاح ب  ) ٨(وت  ) ٢٠٥(د  
وجـامع األصـول    ) ٩٠٢٦ و ٩٠٢٥ و ٩٠٢٤(والكربى  ) ١٤٠ - ١٣٧( ون عشرة النساء     ١/٢٧٤وتلخيص  

 ١/٨٦ وحم ٧/١٩٦
 حسن

وثق : ان ووثقه ابن حبان وقال الذهيب يف الكاشف         يف سنده مسلم بن سالم احلنفي مل يرو عنه غري عيسى بن حط            
)٥٥١٤ ( 

 .رواية هؤالء هلذا احلديث تقوى أمره  :  أقول
١٧٤٣ - }                  همرضالَ ي نصورينأُميت م زالُ طَائفةٌ ِمنال تو ، فيكم ريأهلُ الشاِم فَال خ إذا فَسد

 ة بن إياسعن قر) حم ت حب(}  من خذهلم حىت تقوم الساعةُ 
 وحـب   ١٠/١٨٢ و ٨/٤١٨وخـط   ) ٢٦٩٧( ومنحة   ٧/٢٣٠ وحلية   ١/٦٥ وكر   ٣/٤٣٦وحم  ) ٢١٩٢(ت  

 )٧٠٢( وصحيح اجلامع ١٢/١٩٠ وش ١٩/٢٧وطب ) ٤٠٣(وصحيحة ) ٢٣١٣(
 صحيح

إذا قَاَء أحدكم يف صالتِه أو قَلس أو رعف فَلينصرف فَليتوضأْ ثُم ِليِنب علـى مـا                   { - ١٧٤٤
 والديلمي وابن النجار عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن عائشة) ض هق(}   ِمن صالتِه ما لَم يتكلَّم مضى



 

 

٢٦٨() 

 ١/١٥٣ وقـط    ٥/١٩٢٨ وعدي   ١٨٨ و ١/١٨٧والنيل  ) ٥١٢ و ٥٧( وعلل   ١/١٤٢ وهق   ١/٢٧٥التلخيص  
  موصوالً ومرسال١/٢٩٣ً وعدي ١/٣٩ونصب 

 صحيح مرسل
 هم علي وسلمان وابن عمر وكثري من التابعنيوقد صح حنوه عن بعض الصحابة من

١٧٤٥ - }   ِق الوجهفَليت عن أيب سعيد ) حم(}  إذا قاتلَ أحدكم 
 وعاصـم   ١/٢٨٧وعـدي   ) ٢٢٧١(ومنحة  ) ٥٥٤( وصحيحة   ٧/٢٥١ وحلية   ١١٣ وم بر وصلة     ٣/١٨٨خ  
 ٥/١٨٢ وفـتح    ٢/١٠٦ وجممع   ١٠/٢٦٥وسنة  ) ١٧٩٥١( وعب   ٣٤٧ و ٢/٣٢٧ وحم   ٢٩٠ وصفة   ١/٢٢٨
 )٧٠٣( وصحيح اجلامع ١٨٣و

عن أيب  ) م(}  إذا قاتلَ أحدكم فَليتجِنِب الوجه فَإنَّ اَهللا تعاىل خلق آدم على صورتِه               { - ١٧٤٦
 هريرة عبد بن محيد عن أيب سعيد

 )٨٨٩( وعبد بن محيد ٣/٣٨وحم ) ٢٦١٢(وم ) ٩٢٠ و٥١٩(عاصم 
 صحيح

 آمني ، وقالِت املالئكةُ يف السماِء آمني فَوافقت إحداهما   إذا قالَ أحدكم يف الصالةِ      { - ١٧٤٧
 عن أيب هريرة) مالك ق ن(}  اُألخرى غُفر لَه ما تقدم ِمن ذنبِه 

 وشـفع   ١/٣٦٨ ونصب   ٣/٦٢ وسنة   ٢/٥٥ وهق   ٤٥٩ و ٣/٣١٢ وحم   ٢/١٤٥ ون   ٧٤ وم صالة    ١/١٩٨خ
 )٧٠٤(وصحيح اجلامع ) ٣٨( وف ٢/٢٦٦تح  وف٧/١٧ ومتهيد ١/٩٩ واملوطأ ١/٣٢٨وترغيب ) ٢١٦(

اللهم ربنا لَك احلمد ، فَإنه من وافـق  : إذا قالَ اإلمام سمع اُهللا ِلمن حمده فَقولوا     { - ١٧٤٨
 عن أيب هريرة) ٣مالك ق (}  قَولَه قَولَ املالئكِة غُفر لَه ما تقدم ِمن ذَنبِه 

 ٢/١٦٢وحـم  ) ٨٧٧ و٨٧٦( وهـ ٢/١٩٦ون ) ٢٦٧(وت ) ٨٤٨( ود ٧١ وم صالة  ٤/١٣٩ و ١/٢٠١خ  
) ٢٩١٣ و ٢٩٠٩( وعـب    ١/٢٥٢ وش   ١/٨٩ وموطأ   ١/٣٤٠ وقط   ٢/٩٦ وهق   ١/٣٠٠ ومي   ٤٥٩ و ٣٩٤و

 )٧٠٥( وصحيح اجلامع ٣/١٥٥ واإلحتاف ١/٣٣٣وترغيب ) ٢٤٨(وشفع ) ٥٠٥( وحب ٣/١١٣وسنة 
١٧٤٩ - }        ح اُهللا ِلمن معس فَقولوا   إذا قالَ اإلمام مده :     احلمد لكبنا ور عن ) هـ ك (}  اللهم
 عن أيب هريرة) حب(عن أنس ) هـ حب(أيب سعيد 

) ٤٠٩(وم  ) ٣٢٢٨ و ٧٩٦( وخ   ٢/٤٥٩وحـم   ) ٦٣٠( وسنة   ٣/١٥٥واإلحتاف  ) ٥٠٥(وحب  ) ٨٧٧(هـ  
 )٧٠٦(وصحيح اجلامع ) ٢٩٠٩( هـ وعب ١٩٦ و٢/١٩٥ ون ١/٢٥٢ وش ٢/٩٦وهق 

ربنا لَك احلمد يسمع اُهللا لكم ، فَإنَّ        : الَ اإلمام سمع اُهللا ِلمن حمده ، فَقولوا         إذا ق   { - ١٧٥٠
 عبد الرزاق عن أيب موسى}  سمع اُهللا ِلمن حمده : اَهللا قَضى على ِلساِن نبيِه 

 ١٥ و٢/١٤وم مطوالً ) ٢٩١٣(عب 
 صحيح

١٧٥١ - }      وبِ : إذا قالَ اإلمامغَِري املغض            فَوافـق ، آمني لفهخ نفَقالَ م ، الِّنيال الضليهِم وع 
 رأخما تو ذَنبِهم ِمن مقدما ت لَهم املالئكِة ، غُفر أمنيت همأمينابن جرير عن أيب هريرة}  ت 



 

 

٢٦٩() 

  حنوه ١١ و٩ و٧/٨ ومتهيد ٢/١١٣ وجممع ٣٣٠ و١/٣٢٩الترغيب 
 صحيح

آمني ، فَـإنَّ املالئكـةَ    : غَِري املغضوِب عليهِم وال الضالِّني فَقولوا       : ام  إذا قالَ اإلم    { - ١٧٥٢
عـن  ) حم حب (عبد الرزاق   }  تقولُ آمني ، فَمن وافق تأمينه تأمني املالئكِة غُفر لَه ما تقدم ِمن ذَنبِه               

 أيب هريرة
 )٨٥٢( وهـ ٢/٢٣٣وحم ) ٥٨٩(ة وسن) ٤١٠( وم ٢/٢٧٠وحم ) ٢٦٤٤(وعب ) ١٨٠٤(اإلحسان 

 صحيح
آمني ، فَإنه من وافق قَوله      : إذا قالَ اإلمام غَِري املغضوِب عليهِم وال الضالِّني فَقولوا            { - ١٧٥٣

 عن أيب هريرة) مالك خ د ن(} قَولَ املالئكِة غُفر لَه ما تقدم ِمن ذَنبِه 
 ١/٨٧ وموطـأ    ١/٣٣١ وقـط    ٢/٥٥ وهق   ١/٢٨٤ ومي   ٢/٢٧٠ وحم   ٢/١٤٤ون  ) ٩٣٥( ود   ١/١٩٨خ  

وترغيب ) ٢١٤( وشفع   ٣٦٩ و ١/٣٦٨ ونصب   ٣/٦١ وسنة   ٧/٢٥٩وطب  ) ٩٧٩٣ و ٢٦٤٧ و ٢٦٤٤(وعب  
 )٧٠٧( وصحيح اجلامع ٩/١١ و٧/٨ ومتهيد ٨/١٥٩ وفتح ٣/١٩٣ واإلحتاف ٢/١١٣ وجممع ٣٣٠ و١/٣٢٩

١٧٥٤ - }      إذا قالَ اإلمــام :  وِب عفَقـولــــوا       غَِري املغض ، الِّيـنال الضو ليهـم :
اللـــه كمحبي ، عن مسرة) طب(}  آمني 

 ٢/١١٣امع 
 حسن

١٧٥٥ - }      إذا قالَ اإلمام :          لْفهخ قالَ الذين ، الِّنيال الضو ليهموِب عاملغض غَري :  الْتقت آمني
ا تقدم ِمن ذَنبِه ، ومثلُ الذي الَ يقولُ آمني كَمثِل رجٍل            ِمن أهِل السمواِت واألرِض آمني غُفر لَه م       

إنك لَم تقـلْ  : ما سهمي لَم يخرج ؟ قالَ : غَزا مع قَوٍم فَخرج ِسهامهم وملْ يخرج سهمه ، فَقالَ       
 عن أيب هريرة) ع(}  آمني 
 ٢/١١٣امع 

 حسن
اللهم رب هذِه الدعوِة التامـِة ، والصـــالِة         : نَ املُؤذِّنُ   إذا قالَ الرجلُ إذا أذَّ      { - ١٧٥٦

 القائمــِة أعـــِط 
 عن أنس) أبو الشيخ يف فوائد األصبهانيني(}  محمداً سؤله نالته شفاعةُ محمٍد 

 )٤٣١(الدعاطب 
 حسن

دمها ِبإمثِه إنْ كـانَ كَـذلك وإالَّ        أنت يل عدو فَقد باَء أح     : إذا قالَ الرجلُ َألخيِه       { - ١٧٥٧
 اخلرائطي يف مساويء األخالق عن ابن عمر}  رجعت على األوِل 



 

 

٢٧٠() 

انـت يل عـدو     :  وعندهم بلفظ ياكافر بدل      ١٠٥ و ٢/٤٧وحم  ) ١١١( وم   ٧/٩٧وبنحوه خ   ) ٢٠(املساويء  
 ٤/٢٤٢ وعقيلي ١/١٨١وذا اللفظ أصفهان 

 حسن
عـن أيب   ) ابن منيع خـط   (}  خيِه جزاك اُهللا خرياً فَقد أبلغَ يف الثَّناِء         إذا قالَ الرجلُ ألَ     { - ١٧٥٨

 عن ابن عمر) خط(هريرة 
 ٣/١١٦٦ وعـدي    ١٠/٢٨٢ وخـط    ٤/١٥٠ وجممع   ٢/٧وكر  ) ٣١١٨(وعب  ) ١١٦٠( ومحيدي   ٩/٧٠ش  

 )٧٠٨( وصحيح اجلامع ٢/٧٧وترغيب ) ١٩٣٢ - ١٩٢٩(ودعاطب 
 صحيح

عـن  ) حم خ (عن أيب هريرة    ) خ(}  َألخيِه يا كَافر فَقد باَء ِبها أحدمها        إذا قالَ الرجلُ      { - ١٧٥٩
 ابن عمر

 ٣/٤٦٥ وترغيـب    ١٨/٢٩٤ وطـب    ٨/٦٣ وجممع   ١/٣٦٨ ومشكل   ١٣/١٣١ وسنة   ٢/٤٧ وحم   ٨/٣٢خ  
 )٧٠٩( وصحيح اجلامع ١٠/٥١٤وفتح ) ١٥٠٦(ومنحة 

اَء ِبها أحدمها إنْ كَانَ كَافراً وإالَّ رجعت عليِه         يا كَافر فَقد ب   : إذا قالَ الرجلُ َألخيِه       { - ١٧٦٠
 عن ابن عمر) حم خ(عن أيب هريرة ) خ ت(}  
 ٣/٤٦٣ وترغيـب    ١٨/١٩٤ وطـب    ٨/٦٣ وجممع   ١/٣٦٨ ومشكل   ١٣/١٣١ وسنة   ٢/٤٧ وحم   ٨/٣٢خ  
 ١٠/٥١٤وفتح ) ١٥٠٦( ومنحة ٤٦٥و

عن عمـران   ) طب(}  تِلِه ، ولعن املُؤمِن كَقتِلِه      إذا قالَ الرجلُ َألخيِه يا كَافر فَهو كَق         { - ١٧٦١
 ابن حصني
  ٨/٧٣وامع ) ٧١٠(حنوه وصحيح اجلامع ) ٤٤٠( وخد ٣/٤٦٥الترغيب 

 صحيح
أنت حر  : إذا قالَ الرجلُ ِالمرأتِه أنِت طَالق إنْ شاَء اُهللا لَم تطلُق ، وإذا قالَ ِلعبدِه                  { - ١٧٦٢

 الديلمي عن معاذ}  نه حر إنْ شاَء اُهللا فَإ
  ٤/١٢١ وخط ٤/٤٣٥ وكر ٤/٣٥ وقط ١٠/٤٦وهق ) ١١٣٣١( وعب ٢/١٥٦ ومتناهية ٢/١٥٤حنف 

 حسن لغريه
إذا قَالَ الرجلُ ِالمرأتِه أنِت طَالق ِبمشيئِة اِهللا أو ِبإرادِة اِهللا ، املشيئةُ ِهى خـاص ِهللا               { - ١٧٦٣

 اخلطيب عن ابن مسعود}  دةُ يقع الطَّالق الَ يقع الطَّالق ، واإلرا
 ٢/١٥٦ ومتناهية ٢/١٥٤ وحنف ٤/١٢١خط 

 حسن لغريه
يا مخنثُ فَاضـربوه    : إذا قالَ الرجلُ ِللرجِل يا يهودى فَاضربوه ِعشرين وإذا قالَ             { - ١٧٦٤

 ، ِعشريــن 
 ٍم فَاقتلوهحرلى ذَاِت مع قعو نمعن ابن عباس) ت هـ هق(}  و 



 

 

٢٧١() 

 ٣/٥٥٤وجامع األصول ) ١٤٦٢( وت ١١/٢٢٩ وطب ٣/١٢٦ وقط ٢٥٣ و٨/٢٥٢وهق ) ٢٥٦٨(هـ 
 فيه ضعف

يف سنده إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة خمتلف فيه والراجح أنه صاحل احلديث عدا ما أنكر عليه راجع التهـذيب      
  صحيح وهذا احلديث مما أنكر عليه وآخره١/٢٣٦ والكامل ١٠٥ - ١/١٠٤

١٧٦٥ - }   بهر أغضب دي فَقديا سعن بريدة) ك هب(}  إذا قالَ الرجلُ ِللمنافِق ي 
) ٧١١( وصـحيح اجلـامع      ٣/٥٩٧ وترغيب   ٢/١٩٨ وأصفهان   ٥/٤٥٤وخط  ) ١٠١( وصحيحة   ٤/٣١١ك  

 ) ٥٢٢١ و٥٢٢٠ و٤٨٨٤(والشعب 
 صحيح

١٧٦٦ - }   مأهلكه فَهو الناس لكعن أيب هريرة) حم م د( } إذا قالَ الرجلُ ه 
 )٧١٢( وصحيح اجلامع ٢/٣٦٤ وأصفهان ٢/٣٤٢ وحم ٨٩ ود أدب ١٣٩م بر وصلة 

١٧٦٧ - }      إذا قالَ العبد :             إليِه غُفر أتوبو ومالقي احلى وإالَّ ه الذي الَ إله اَهللا العظيم أستغفر
 وابن النجار عن دينار عن أنس) كر(اخلطيب }  له وإنْ كانَ مولِّياً ِمن الزحِف 

 ٨/٣٨٢ وخط ١٣٤ و١٢٣ وسين ١٣١ و٥/١٢٧ واإلحتاف ٥/١٤٢كر 
 حسن لغريه

صدق عبدي الَ إله إالَّ أنا وأنا أكرب        : إذا قالَ العبد الَ إله إالَّ اُهللا واُهللا أكرب قالَ اُهللا              { - ١٧٦٨
صدق عبدي الَ إله إالَّ أنا وحدي ، فَإذا قالَ الَ إله إالَّ اُهللا الَ               : ، فَإذا قالَ الَ إله إالَّ اُهللا وحده قالَ          

صدق عبدي الَ إله إالَّ أنا وال شريك يل ، فَإذا قالَ الَ إله إالَّ اُهللا لَه املُلـك ولـه   : شريك لَه قالَ   
 احلمد ، فَإذا قالَ الَ إله إالَّ اُهللا وال حولَ وال            صدق عبدي الَ إله إالَّ أنا ِلى املُلك وىلَ        : احلمد قالَ   

صدق عبدي الَ إله إالَّ أنا وال حولَ والَ قُوةَ إالَّ يب ، من رزقهن ِعند موتِه لَـم                   : قُوةَ إالَّ ِباِهللا قالَ     
 النار همسعن أيب هريرة وأيب سعيد) ت ن هـ حب ك(}  ت 

) ٧١٣( وصـحيح اجلـامع      ١٠٣ وحنيفة   ١/١٥ وشج   ٥/١٧ واإلحتاف   ١/٥ وك   ١/٣٦٩وهق  ) ٣٧٩٤(هـ  
 ١٣٦ و٢/١٣٥ون ) ٢٩٥٣(وت ) ٧٧٦(واإلحسان ) ١٣٩٠(والصحيحة 

 صحيح
يف الدعاء عن ) ابن أيب الدنيا(}  لَبيك عبدي سلْ تعطَ : إذا قالَ العبد يا رب ، قالَ اُهللا     { - ١٧٦٩

 عائشة
 )٧٧٧( والفيض ٩/١٤٤ واإلحتاف ١٠/١٥٩ وجممع ٢/٤٨٨ب  وترغي١١/٢٢٥فتح 

 فيه ضعف
آمني ، فَوافق   : غَري املغضوِب عليهم وال الضالِّني فَقالَ من خلفه         : إذا قالَ القاريُء      { - ١٧٧٠

 عن أيب هريرة) م(}  قَوله قَولَ أهِل السماِء غُفر لَه ما تقدم ِمن ذَنبِه 
 ٢/٤٤٩ وحم ٢/٥٥ وهق ١/٢٨٤ومي  ٧٦م صالة 



 

 

٢٧٢() 

أشهد : إذا قالَ املؤذِّنُ اُهللا أكرب اُهللا أكرب فَقالَ أحدكم اُهللا أكرب اُهللا أكرب ، ثُم قالَ                   { - ١٧٧١
:  أشهد أنَّ محمداً رسولُ اِهللا قـــالَ : أنْ الَ إله إالَّ اُهللا ، قالَ أشهد أنْ الَ إله إالَّ اُهللا ، ثُم قالَ             

 أشهــد أنَّ محمــــداً
حى على الفالِح : الَحولَ وال قُوةَ إالَّ ِباِهللا ، ثُم قالَ       : حى على الصالِة قالَ     : رسولُ اِهللا ، ثُم قالَ      

 أكـرب ، ثُـــم   اُهللا أكرب اُهللا: اُهللا أكرب اُهللا أكرب قالَ : الَ حولَ وال قُوةَ إالَّ ِباِهللا ، ثُم قالَ : قالَ  
 عن عمر) م د(}  الَ إله إالَّ اُهللا قالَ الَ إله إالَّ اُهللا ِمن قَلبِه دخلَ اجلنةَ : قَـــالَ 

 والدواليب  ٢٩٣ /١ وتخ ١/١٨٤ وترغيب   ٢/٢٨٧وسنة  ) ٤١٧(وخزمية  ) ٥٢٧( ود   ١/٤٠٩ وهق   ١٢م صالة   
 )٧١٤( وصحيح اجلامع ١٠/١٣٦ ومتهيد ٣/٦ واإلحتاف ٢/٦٩

عـن  ) ش(}  اللهم ربنا لَك احلمد     : إذا قالَ إمامكم سمع اُهللا ِلمن حمده ، فَقولوا            { - ١٧٧٢
 أيب سعيد

 ١/٢٥٣ وش ١/٣١٣ ونصب ٢/١٦هق 
 صحيح لغريه

، إذا قام أحدكم إىل الصالِة أقبلَ اُهللا تعاىل عليِه ِبوجهِه فَال يتنخمن أحدكم يف ِقبلتِه     { - ١٧٧٣
 عن ابن عمر) حم(}  وال عن يمينِه 

 )٨٧٥( وخزمية ٣/٩٣ و٢/٣٤ وحم ٢/٢٩٣ حنوه وهق ٢/٣٦٥ش 
 صحيح

)  حـب  ٤حم  (}  إذا قام أحدكم إىل الصالِة فَإنَّ الرمحةَ تواِجهه فَال يمسِح احلصى              { - ١٧٧٤
 عن أيب ذر

ومبـارك  ) ٣٣٩٨( وعب   ٢/٢٨٤ وهق   ١/٣٢٢ومي  ) ١٠٢٧(وهـ  ) ١٢٨(ومحيدي  ) ٤٦٦ و ٣٠٥(حنيفة  
وش ) ٢٢٧٤( واإلحسـان    ٣/٦ ون   ٥/٤٩٢ وجامع األصول    ٢/٨٣ وجممع   ٣/١٥٨وسنة  ) ٩٤٥(ود  ) ٤١٨(
 )٣٧٩(وت ) ٢١٩(ومنتقى ) ٩١٣( وخزمية ٤١١ - ٢/٤١٠

 حسن
١٧٧٥ - }                 تعاىل ما دو باركناجي اَهللا تفَإمنا ي ، أمامه قبزإىل الصالِة فَال ي أحدكم يف  إذا قام ام

) حم خ(}  مصاله، وال عن يمينِه فَإنَّ عن يمينِه ملكاً ، وليبصق عن يسارِه أو تحت قَدميِه فَيدِفنها               
 عن أيب هريرة

وحـم  ) ١٧٨٣(واإلحسان ) ٨/٣٧٥وطب  ) ٧١٥(وصحيح اجلامع   ) ١٦٨٦( وعب   ١/٥١٢ وفتح   ١/١١٣خ  
 ٢/٢٩٣وهق ) ٥٥٠( وم ٢/٣١٨

 قام أحدكم عن ِفراشِه ثُم رجع إليِه فَلينفُضه ِبصنفِة إزارِه ثَالثَ مراٍت فَإنـه الَ                إذا  { - ١٧٧٦
يدري ما خلفَه عليِه بعده ، وإذا اضطجع فَليقُلْ ِباسمك ريب وضعت جنيب وبـك أرفعـه فَـإنْ                   



 

 

٢٧٣() 

ظُ ِبِه ِعبادك الصاحلني ، فَـإذا اسـتيقظَ         أمسكت نفسي فَارمحها ، وإنْ أرسلتها فَاحفظها ِبما تحف        
 عن أيب هريرة) ت(}  فَليقُِل احلمد ِللِه الذي عافاين يف جسدي ، ورد على روحي وإذنَ يل ِبذكرِه 

 ) ٧١٦(وصحيح اجلامع ) ٧٦٢(وسين ) ٣٤٠١(ت 
 حسن

ِء حىت يغسلها ثَالثَ مراٍت فَإنه الَ       إذا قام أحدكم ِمن الليِل فَال يغِمس يده يف اإلنا           { - ١٧٧٧
 دهي اتتب دري أينعن أيب هريرة) ص ش(}  ي 

 ٢٠٣ و١٤/٢٠٢ و١/٩٨ش 
 صحيح

١٧٧٨ - }         لَه ستجيبفَإنَّ اَهللا ي بهر الليِل فَليدع ِمن أحدكم احلكيم(عن ابن عمر ) ن(}  إذا قام (
 عن أنس

 وعـب   ٣/١٦ وهـق    ٣١٨ و ٢/٢٧٩وحم  ) ١٣٧٢( وهـ   ١/٢١٥ون  ) ١٣١١( ود   ٢٢٣م صالة املسافرين    
 )٧١٧( وصحيح اجلامع ١/٤٤٤ وترغيب ٤/٥٨وسنة ) ٤٢٢١(

) د(}  إذا قام أحدكم ِمن الليِل فَليصلِّ ركعتِني خفيفتِني ، ثُم لْيطولْ بعد ما شـاَء                  { - ١٧٧٩
 عن أيب هريرة

 رفوعاً دون العبارة األخرية موقوفاً وم٦/١٠٥وجامع األصول ) ١٣٢٣(د 
 صحيح

 عن أيب هريرة) حم م(}  إذا قام أحدكم ِمن الليِل فَليفتح صالتِه ِبركعتِني خفيفتِني   { - ١٧٨٠
 ٣/٦٠ والنيـل    ٢/٣٩٩وحم  ) ٦٥٠( وحب   ٤/١٧وسنة  ) ١١٥٠( وخزمية   ٣/٦ وهق   ١٩٨م صالة املسافرين    

 ) ٢٦٠٦(واإلحسان ) ٩٠٧( وسنة ٢/٣٠٤ وعوانة) ٢٦٥(والشمائل ) ١٣٢٣( ود ٢/٢٧٣وش 
 صحيح

وحجته ورود احلديث من    ) ٢٤٠(وضعيف أيب داود    ) ٦١٩(وزعم األلباين أنه ضعيف وأورده يف ضعيف اجلامع         
والكل ممكن وال تعارض بني اجلميع ، لـذلك مل يـتكلم   . طريق آخر من فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم وموقوفاً  

وينبغي أن يعلم اجلميع أن أحاديث الصحيحني قد بلغت القنطرة ، فـال             .  اهللا يف النيل     عليه بشيء الشوكاين رمحه   
 حيق ألحد منا أن يتسور محاها أبداً

١٧٨١ - }                  غسلها فَإنهىت ييف اإلناِء ح دهدخلْ يأْ فَال يأنْ يتوض النوِم فَأراد ِمن أحدكم إذا قام
ال عو دهي اتتب دري أينضعها الَ يعن جابر) الضياء(و) هـ قط(}  لى ما و 

 )٧١٨( وصحيح اجلامع ١٠/٤٥٠ و١/٤٩ وخط ١/١١٨وهق ) ٣٩٥(هـ 
 صحيح

إذا قام أحدكم ِمن منامِه فَليقُِل احلمد ِهللا الذي رد فينا أرواحنا بعــد إذْ كُنــا                   { - ١٧٨٢
 عن أيب جحيفة) طب(}  أمواتـاً 

 )٢٣٦٢(وحب ) ١٢( وسين ١/٥٤٨ وبنحوه ك ٢/٣٤٧لي  وعقي١٠/١٢٥امع 



 

 

٢٧٤() 

 حسن لغريه
١٧٨٣ - }                   دري أينالَ ي راٍت ، فَإنهإنائِه ثَالثَ م دِه ِمنلى يفرغْ عومِه فَلين ِمن أحدكم إذا قام

 ــدهي اتتعن أيب هريرة) ص ش(}  ب 
 ١٤/٢٠٣ و١/٩٧ وش ١/٤٧هق 

 صحيح
١٧٨٤ - }    أحدكم إذا قام كني حِل ، فَإذا لَمديِه ِمثلُ آخرِة الري نيإذا كَانَ ب رهستي صلِّي فَإنهي

بني يديِه ِمثلُ آخرِة الرحِل فَإنه يقطع صالته احلمار واملرأةُ والكلب األسود قيلَ ما بالُ الكلـِب                 
 عن أيب ذر) م ن(}  انٌ الكلب األسود شيط: األسوِد ِمن الكلِب األمحِر ، قالَ 

ون ) ٧١٩( وصـحيح اجلـامع   ١/٢٧٦ وش ٢/١٠١ونصـب  ) ٨٠٦( وخزمية   ٥/١٥١وحم  ) ٢٦٥(م صالة   
)٦٣١٢( 

١٧٨٥ - }                   ضـعـالتِه وإذا قَرأَ يف ص فَإنَّ أحدكم ، كالليِل فَليست صلِّي ِمني أحدكم إذا قام
 ومتام والضياء عن جابر) هق(}   إالَّ دخلَ فَم امللِك ملك فَاه على فيِه وال يخرج ِمن فيِه شيٌء

 ٢/١٢٢ وجممع ١/٣٨وهق ) ٧٢٠(وصحيح اجلامع ) ١٢١٣(الصحيحة 
 صحيح

إذا قام اإلمام يف الركعتِني فَإنْ ذُكِّر قَبلَ أنْ يستوى قَائماً فَليجلس ، فَإنْ اسـتوى                  { - ١٧٨٦
 عن املغرية) حم د هـ هق(}  سهِو قَائماً فَال يجلس ويسجد سجديت ال

) ٧٢١(وصحيح اجلامع   ) ٣٢١(وصحيحة  ) ٣٤٨٣( وعب   ١/٣٧٨ وقط   ٢/٣٤٣وهق  ) ٨٦(وت  ) ١٠٣٦(د  
 ٤/٢٥٣وحم 

 صحيح
عـن أىب   )  حم خد م د هـ      (}  إذا قَام الَّرجلُ ِمن مجلسِه مث رجع إليِه فَهو أحق ِبِه                { - ١٧٨٧

  عن وهب بن حذيفة) حم(هريرة 
 ) ١٩٥٧(  و حب    ١٥١/ ٦ و هق    ٢٨٢/ ٢ و مى    ٢٦٣/ ٢ و حم    ١١٠/ ٢املختصر و مشكل     ) ١٤٢٩( م  

  )١١٣٨( و خد  ) ٧٢٢(  وصحيح اجلامع ٨/١٥٤ وخط ٥/٢٨٢٢و عدى ) ٤٨٥٣(و د 
١٧٨٨ - }                فَصلَّى أطاف ثُم قَام الْوضوَء واسنت اراً فَأحسن توضأ لَيالً أوجلُ يالر ِبِه  إذا  قَام 

امللك اخللــف ودنا ِمنه ، حىت يضع فاه على ِفيِه ، فَما يقرأُ إالَّ يف ِفيِه ، وإذا لَم يتسن أطاف ِبِه                
 عن ابن شهاب مرسالً) حممد بن نصر يف الصالة(}  ، وال يضع فاه على ِفيِه 

 ٢/١٢٢ وجممع ١/٣٨وهق  ) ٧٢٣( وصحيح اجلامع ) ١٢١٣( الصحيحة 
 صحيح لغريه

١٧٨٩ - }                   ِبِه نسيه قموإن لَم  ي ، ههاِر ذَكرالنالْقرآِن فَقرأ ِباللَّيِل و احبص حممد (}  إذا  قَام
 عن ابن عمر ) بن نصر ىف الصالة 



 

 

٢٧٥() 

  حنوه ٢/٣٦٢والترغيب  ) ٥٩٧(  وصحيحة ٢٢٧م صالة املسافرين 
 صحيح

 فَال تجلس ِفيِه وال تمسح يدك ِبثــــوِب من ال          إذا قَام لَك رجلٌ ِمن مجلسهِ       { - ١٧٩٠
  ملكعن أىب بكرة ) الطيالسى هق (}  ت 

 ٢/٤٤ وأصفهان ١٢/٣٤٣ و ٣/١٩٧ وبنحو آخره  خط ٤/٢٧٢و ك ) ٢١٢٧(  ومنحة ٣/٢٣٣هق 
 حسن لغريه

مهَا اُملنكر ولآلخِر الـنكري     إذا  قُرب الـميت أتاه ملكاِن أسوداِن أزرقَاِن يقالُ ألحد           { - ١٧٩١
                    أن ال إلـه أشهد رسولهبد اهللا وع وقولُ ها كَانَ يجِل فَيقولُ مقولُ ِفى هذا الرت ا كُنتفَيقوالِن م

ونَ أال اهللا وأن محمداً عبده ورسوله ، فَيقوالِن قَد كُنا نعلم أنك تقولُ ثُم يفسح لَه ِفى قَربِه سـبع      
نـم  : ِذراعاً ِفى سبعني ، ثُم ينور لَه ِفيِه ، ثُم يقالُ نم فَيقولُ أرجع إىل أهلي فَأخِبرهم ، فَيقوالِن                    

كَنومِة العروِس الذي الَ يوقظه إالَّ أحب أهلِه إليِه ، حىت يبعثه اُهللا ِمن مضجعِه ذَلك ، وإنْ كـانَ                    
قَد كُنا نعلم أنك تقولُ     : اس يقولونَ قَوالً ، فَقلت ِمثله الَ أدري ، فَيقوالِن           سِمعت الن : منافقاً قالَ   

التئمي عليِه ، فَتلتئم عليــِه ، فَتختلف أضالعه ، فَال يزالُ فيها معـذباً              : ذَلك ، فَيقالُ ِلألرِض     
 ضجعِه ذَلكم اُهللا ِمن بعثهىت يعن أيب هريرة) ت(}  ح 

 وحـب   ٥/٤١٦ وسـنة    ٢/٤١٦ وعاصم   ٣٩٥ واآلجرى   ٤/٤١٩ وكثري   ١٠/٤١٣واالحتاف   ) ١٠٧١ ( ت
 ) ٧٢٤( وصحيح اجلامع  ) ١٣٩١(  والصحيحة ٤/٣٧١ وترغيب ٢/٢١٦واالحتاف ) ٧٨٠(

 صحيح
دنيا إذا قُبضت نفس الْعبِد تلقاه أهلُ الرمحِة ِمن ِعباِد اهللا كَما يلقونَ البشرى ِفى ال                { - ١٧٩٢

أنظروا أخاكم حىت يستريح فَإنه كَانَ      : فَيقبلُونَ عليِه ِليسألُوه ما فَعلَ فُالنٌ ؟ فَيقولُ بعضهم ِلبعٍض           
ِفى كَرٍب ، فَيقبلونَ عليِه فَيسألونه ما فَعلَ فُالنٌ ، ما فَعلت فُالنةٌ ؟ هلْ تزوجت ، فَإذا سألوه عِن                    

إنا ِهللا وإنا إليِه راجعونَ ، ذُهب ِبِه إىل         : إنه قَد هلك ، فَيقولونَ      : له ، قالَ لَهم     الرجِل قَد مات قَب   
أُمِه اهلاويِة ، فَبئسِت اُألم وبئسِت املُربيةُ ، فَتعرض عليهم أعمـاهلُم فَـإذا رأوا حسـناً فَرحـوا                   

}  اللهم راجع عبدك    : أِتمها ، وإنْ رأوا سوءاً قالوا       هذِه ِنعمتك على عبدك فَ    : واستبشروا وقالوا   
 ابن املبارك يف الزهد عن أيب أيوب األنصاري

 )١٩٥٩( وبنحوه ن ١٠/٣٩٤اإلحتاف 
 جيد موقوف

 له شواهد بنحوه مرفوعة سندها جيد واملوقوف حكمه حكم املرفوع فمثله اليقال بالرأي
}   أهلِه ِمن سفٍر فَليهِد َألهِلِه فَليطِرفهم ولو كـانَ ِحجـارةً             إذا قَدم أحدكم على     { - ١٧٩٣

 عن عائشة) هب(



 

 

٢٧٦() 

 ٢/٣٣٨ و ١/١٢٠وأصـفهان   ) ١٤٣٧ و ١٤٣٦(والضـعيفة   ) ٤٢٠٤( والشعب   ٢/٣٠٠ وقط   ٢/٩٧متناهية  
 )٨٨٠ و٨٧٩(والفيض 

 حسن لغريه
}   حىت تستحد املُغيبةُ ومتتشطَ الشـعثةُ        إذا قَدم أحدكم لَيالً فَال يأْتني أهله طُروقاً         { - ١٧٩٤

 عن جابر) م(
 )٧٢٥( وصحيح اجلامع ١٨٢م إمارة 
 ليالً: طُروقاً 

إذا قُدم العشاُء وحضرِت الصالةُ فَابدءوا ِبِه قَبلَ أنْ تصلُّوا صـالةَ املغـرِب وال                 { - ١٧٩٥
 شائكمع نعجلُوا ععن أنس) ق(}  ت 

 وخمتصر مسلم   ٣/٧٣ وهق   ٩/٥٨٥ و ٢/١٥٩ وفتح   ٣/٩٣ واإلحتاف   ٣/٧٢ وخط   ١/٢٣١ ونصب   ١/١٧١خ  
 )٧٢٦(حنوه وصحيح اجلامع ) ٣٥٠(

١٧٩٦ - }   إذا قَِدمت : الكيس عن جابر) خ م حب(}  فَالكيس 
 ٣/٣٧٥وم الرضاع باب استحباب نكاح البكر وحـم        ) ٧١٤٣(و) ٦٥١٨( واإلحسان   ٢/١٤٦ ومي   ٣/٨١خ  
 جرى بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وجابر أثناء ذهام لغزوة حيث قصر مجل جابر فقال له النيب           مطوالً يف  ٣٧٦و

 أما إنك قادم ، فإذا قدمت ، فالكيس الكيس: صلى اهللا عليه وسلم بعد سؤاله له هل تزوجت ؟ قال له 
  والنسل وكالمها صحيحومعىن هذه العبارة كما فسرها ابن حبان اجلماع وفسره البخاري وغريه بطلب الولد

١٧٩٧ - }            تكمروا قُوىت يلوا األشواطَ الثالثةَ اُألولَ حفَارم عن سهل بـن    ) طب(}  إذا قَِدمتم
 حنيف
  ٣/٢٣٩ وجممع ٦/٨٩طب 

 حسن
فيه رشدين بن سعد خمتلف فيه وهو صاحل احلديث كما قال اإلمام أمحد وله أفراد أنكرت عليه راجـع التهـذيب                 

٢٧٩ - ٣/٢٧٧ 
أبو نعيم يف املعرفة    }  إذا قَذف اُهللا يف قَلِب عبٍد ِنكاح امرأٍة فَال بأس أنْ يتأملَ خلقها                { - ١٧٩٨

 عن حممد ابن مسلمة
 )١٨٦٤( وهـ ٤/٢٢٥ و٣/٤٩٣ وحم ١٩/٢٢٥طب 

 حسن
١٧٩٩ - }             قولُ يا وبكي ييطانُ يتزلَ الشاع جدةَ فَسجدالس آدم نإذا قَرأَ اب     آدم ـناب أُمر يله

 النار فَلى ِبالسجوِد فَعصيت أُمرتاجلنةُ ، و فَله عن أيب هريرة) حم م هـ(}  ِبالسجوِد فَسجد 
 ٢/١٧٨ ونصـب    ٣/١٤٧وسـنة   ) ٥٤٩( وخزمية   ٢/٣١٢ وهق   ٢/٤٤٠وحم  ) ١٠٥٢( وهـ   ١٣٣م اإلميان   

 وغريهم) ٧٢٧( وصحيح اجلامع ٢/٢٥٦ وترغيب ٥/٦٠وحلية 
 عن أيب موسى) م(}  إذا قَرأَ اإلمام فَأنِصتوا   { - ١٨٠٠



 

 

٢٧٧() 

 وصحيح  ٦٣ وم الصالة    ٣٠ ون افتتاج    ٢/٤٢٠ وحم   ٦/٢٢٣٢ و ٣/١١٨٤ وعدي   ٤/١٨٧وكر  ) ٨٤٧(هـ  
 )٧٢٨(اجلامع 

إذا قَرأمتُ احلمد ِهللا فَاقرؤوا ِبسِم اِهللا الرمحِن الرحيِم إا أُم القـرآِن وأم الكتـاِب                  { - ١٨٠١
 عن أيب هريرة) قط هق(}  بع املثاِني وبسِم اِهللا الرمحِن الرحيِم إحدى آياِتها ِوالس
 ١/٢٣٢وتلخيص ) ٧٢٩(وصحيح اجلامع ) ١١٨٣( والصحيحة ١/٣٤٣ ونصب ١/٣١٢ وقط ١/٣١٢هق 

 صحيح
م لَك صمت إذا قُرب إىل أحدكم طَعام وهو صائم فَليقُلْ ِبسِم اِهللا واحلمد ِهللا ، الله          { - ١٨٠٢

                العليم ميعالس أنت لْ ِمين إنكقبت حبمدكو بحانكس ، وكَّلتت عليكو ، أفطرت على ِرزقكو  {
 عن أنس) قط(

 ٢/٢٠٢والتلخيص  ) ١٣(واملراسيل  ) ٩١٨( ودعاطب   ٣/١٥٦ وجممع   ٦/٢٦٥وسنة  ) ٢٣٩٨(أخرجه بنحوه د    
 ١/٢٥٩ وشج ٢/١٨٥ وقط) ٤٧٤( وسين ٢/٢١٧ وأصفهان ٣/١٠٠وش 

 حسن لغريه
 عبد الرزاق عن أنس }  إذا قَرب العشاُء ونودى ِبالصالِة فَابدؤوا ِبالعشاِء ثُم صلُّوا   { - ١٨٠٣

 ٨/٨٣ومتهيد ) ٢١٨٣( وعب ٣/١٦١حم 
 صحيح

١٨٠٤ - }   لَه رتغيىت يح دعهفَال ي ِرزق َألحدكم عن عائشة) هب(}  إذا قُسم 
 ٤/٢٨٧واإلحتاف ) ٩٦٣(واآلداب ) ١٢٤٤ و١٢٤٣ و١٢٤٢ و١٢٤١(ب الشع

 حسن لغريه
 عن أيب هريرة) د(}  إذا قُِسمِت األرِض وحدت فَال شفعةَ فيها   { - ١٨٠٥

 )٧٣٠(وصحيح اجلامع ) ١٣٧٥( والصحيحة ٤٧ و٧/٤٤ ومتهيد ٦/١٠٤وهق ) ٣٥١٥(د 
 صحيح

 يف الزهد عن احلكم مرسالً) حم(}  ابتاله اُهللا تعاىل ِبالْهم إذا قَصر العبد يف العمِل   { - ١٨٠٦
 وجممع  ٦/١٥٧ وحم   ٤/٢٨٧فيه جهالة وبنحوه الترغيب     ) ٧٩٦( والفيض   ١٦ والزهد ألمحد ص     ٧/١١١خط  

 ٢/١٨٩ وأصفهان ٨/٥٧٧ و٥/٣١٥ واإلحتاف ١٠/١٩٢ و٢/٢٩١
 حسن لغريه

 فَليجعلْ ِلبيتِه نصيباً ِمن صالتِه فَإنَّ اَهللا تعـاىل          إذا قَضى أحدكم الصالةَ يف مسجدهِ       { - ١٨٠٧
 يف األفراد عن أنس) قط(عن جابر ) حم م هـ(}  جاعلٌ يف ِبيتِه ِمن صالتِه خرياً 

 وصحيح اجلـامع    ٢/٢٥٥ وش   ١/٥٢٩ وفتح   ١/٢٧٨ وترغيب   ٢/١٨٩ وهق   ٣/٣١٦ وحم   ٢١٠م مسافرين   
 ٩/٢٧وحلية ) ١٢٠٦(وخزمية ) ١٣٧٦(وهـ ) ٧٣١(

عـن  ) ك هق(}  إذا قَضى أحدكم حجه فَليعجِل الرجوع إىل أهلِه فَإنه أعظم َألجرِه           { - ١٨٠٨
 عائشة



 

 

٢٧٨() 

 )٧٣٢( وصحيح اجلامع ٦/٢٢٨٥ وعدي ٢/٣٠٠ وقط ١/٤٧٧ وك ٥/٢٥٩هق 
 حسن

١٨٠٩ - }          صلِّ يف بيتِه فَليإىل ب جعر يف املسجِد ثُم التهص ليجعلْ إذا قَضى أحدكمكعتِني ويتِه ر
 عن أيب سعيد) حم ع(}  ِلبيتِه نصيباً ِمن صالتِه فَإنَّ اَهللا جاعلٌ يف بيتِه ِمن صالتِه خرياً 

 وهــ   ٤/٣١١ وخـط    ٤/١٣٤ وسـنة    ١/٢٧٨ وترغيـب    ٩/٢٧وحلية  ) ١٢٠٦( وخزمية   ٥٩ و ٣/١٥حم  
 )٧٣٣(وصحيح اجلامع ) ١٣٧٦(

 صحيح
١٨١٠ - }    كـانَ             إذا قَضى اإلمام نمو التهص تمت فَقد تكلَّمفَأحدثَ قَبلَ أنْ ي قعدالصالةَ و 

 عن ابن عمرو) د(}  خلفه ِممن أمتَّ الصالةَ 
 وجامع  ١/٤٤٢ ومتناهية   ١/٢٧٤ ومعاين   ٢/٦٣ ونصب   ٣/٢٧٦ وسنة   ١/٣٧٩ وقط   ٢/١٧٦وهق  ) ٦١٧(د  

 ٢/٣٥٢ وفتح )٣٦٧٣( وعب ١٠/٢١٣ومتهيد ) ٤٠٨( وت ٥/٦٥٩األصول 
 حسن

١٨١١ - }                 فَأخطأَ كانَ لَـه إذا اجتهدشرةُ أُجوٍر ، وع فَله فَأصاب إذا قَضى القاضي فَاجتهد
 عن ابن عمرو) حم(}  أجر أو أجراِن 

 ٤/١٩٥ وجممع ٢/١٨٧ وحم ٢٠٤ و٤/٢٠٣قط 
 حسن لغريه

ئكةُ ِبأجنحِتها خضعاناً ِلقولِه كَأنـه      إذا قَضى اُهللا تعاىل األمر يف السماِء ضربِت املال          { - ١٨١٢
                  العلي هوو قالوا ِللذي قالَ احلق كمباذا قالَ رقَالوا م قُلوِبهم نع عفواٍن ، فَإذا فُزلى صِسلسلةٌ ع

ـ               الش مبا أدركفَر آخر فَوق احدكذا ومِع هسترقوا السممِع ، وسترقو السها مفَيسمع الكبري هاب
املُستمع قَبلَ أنْ يرمى ِبها إىل صاحبِه فَيحِرقه ورمبا لَم يدركه حىت يرمى إىل الذي يليِه ، إىل الذي                   
                  قصـدعها ِمائةَ كَذبـٍة فَيم لى فَِم الساحِر فَيكذبلقى علقوها إىل األرِض فَتىت يح أسفلُ ِمنه وه

   ومخربنا يفَيقـولـونَ أملْ ت           ِمـن معـتقَّاً ِللكلمِة اليت سح كذا فَوجدناهكونُ كَذا وكذا يكَذا و 
 عن أيب هريرة) خ ت هـ(}  السمـاِء 

 ٥٠٣ و ٦/١٨٣ و ٤/٤٤٦ وكـثري    ٤/٦٠وبغـوي   ) ١٩٤(وهـ  ) ٣٢٢٣( وت   ٩/١٧٢ و ١٥٢ و ٦/١٠٠خ  
 )٧٣٤(وصحيح اجلامع ) ١١٥١( ومحيدي ٥٣٧ و٨/٣٨٠ وفتح ٢٣٥ و٢/١٩ونبوة 

عن مطر  ) ت ك (}  إذا قَضى اُهللا تعاىل ِلعبٍد أنْ يموت بأرٍض جعلَ اُهللا لَه إليها حاجةً                { - ١٨١٣
 عن أيب عزة) ت(بن عكامس 

 )٧٣٥( وصحيح اجلامع ٤/٣٤٦ وحلية ١/٢١٨ وحم ٦/٣٥٨ وكثري ١/٤٢وك ) ٢١٤٧ و٢١٤٦(ت 
 صحيح



 

 

٢٧٩() 

عـن  ) حـم (}  انَ ِباخلتاِن فَقد وجب الغسلُ      إذا قَعد بني شعِبها األربِع وألزق اخلت        { - ١٨١٤
 عــن ) د(عائشة 

 أيب هريرة
 وفـتح   ٣٥٧ و ٨/٢٩٤ وحليـة    ٣٨٤ و ١٣/٣٨١ وخـط    ١/١١٣ وقط   ١/١١١ ون   ١/١٦٣وهق  ) ١١٢(د  
وصـحيح اجلـامع    ) ٢١٧(ومنحة  ) ١٥٩(وف  ) ١٠٠( وشفع   ٢/٣ وسنة   ٦/٤٧ وحم   ١/٥٦ ومعاين   ١/٣٩٥
)٧٣٦( 

 صحيح
التحيات ِهللا والصلوات والطيبات السالم عليك      : تم يف كُلِّ ركعتِني فَقولوا      إذا قَعد   { - ١٨١٥

أيها النىب ورمحةُ اِهللا وبركاته ، السالم علينا وعلى ِعباِد اِهللا الصـاحلني أشـهد أنْ الَ إلـه إالَّ اُهللا                 
      رِليتخي ثُم ، رسولهو بدهحمداً عأنَّ م أشهدو بهِبِه ر فَليدع عاِء ما أعجبهالد عن ابـن  ) حب(}   ِمن

 مسعود
 )٧٢٠( وخزمية ٢/٢٣٨ ون ١/٤٣٧وحم ) ٣٠٤(وطيا ) ١٩٥١( واإلحسان ٥٧ و١٠/٤٩طب 

 صحيح
١٨١٦ - }             اَهللا فَزادك كرتش فَقد العاملني بِهللا ر احلمد ابن جرير يف تفسـريه عـن       }  إذا قُلت

  الثمايلاحلكم بن عمري
 ١/٣٨ وكثري ١/٤٦طربي 

 حسن
١٨١٧ - }           صتاجلمعِة أن ومي خطُبي اإلمامو ِلصاحبك إذا قُلت !   لَغوت حم ق  (مالك  }  فَقد
 عن أيب هريرة) د ن هـ

 وهـق   ١/٣٦٤ ومي   ٢/٢٧٢وحم  ) ١١١٠( وهـ   ٣/١٨٨ ون   ٢٩ ود مجعة ب     ١٢ و ١١ وم مجعة    ٢/١٦خ  
 ٢/٦٠ وتلخـيص    ٢/٢٠٢ ونصب   ٤/٢٥٨وسنة  ) ٥٤١٦(و) ٥٤١٤(عب  و) ١٠٣( وموطأ   ٢١٩ و ٣/٢١٨

 )٧٣٧( وصحيح اجلامع ١/٣٦٧ ومعاين ١/٥٠٥ وترغيب ٢/٤٠٩وفتح ) ٤٧٥(وشفع 
١٨١٨ - }                  عكم ريساقْرأ ما ت ثُم ، رتقبِل القبلةَ فَكباس إىل الصالِة فَأسِبِغ الوضوِء ثُم إذا قُمت

ع حىت تطمئن ِراكعاً ، ثُم ارفع حىت تستوى قَائماً ، ثُم اسجد حـىت تطمـئن                 ِمن القرآِن ،ثُم ارك   
 عن أيب هريرة) ق هـ(}  ساجداً ، ثُم ارفع حىت تستوى قَائماً ، ثُم افْعلْ ذَلك يف صالتك كُلِّها 

) ٤٥٤( وخزمية   ٣٧٣ و ٣٧٢ و ١٢٦ و ٢/١٥وهق  ) ١٠٦٠ و ٤٤٧( وهـ   ٤٦ و ٤٥ وم صالة    ١٦٩ و ٨/٦٩خ  
 )٧٣٩( وصحيح اجلامع ١/٢٨٨ وش ٥٤٩ و١١/٣٦ وفتح ١/٢١٨ وتلخيص ١/٣٤٠ وترغيب ٣/٣وسنة 

١٨١٩ - }                تثرِت الذُّنوِب ِمـنان تمضمضإذا ت إىل الصالِة فَأسِبِغ الوضوَء ، فَإنك إذا قُمت
 عينيك ، وإذا غَسلت يـديك انتثـرِت         منخِرك ، وإذا غَسلت وجهك انتثرِت الذُّنوب ِمن شعرِ        

                  إذا غَسـلتو ، رأِسـك ِمـن تثرِت الذُّنوبان أسكر سحتإذا مو ، ديكأظفاِر ي ِمن الذُّنوب



 

 

٢٨٠() 

     ، القرآِن ما ِشئت إىل الصالِة فَاقرأْ ِمن إذا قُمت ثُم ، أظفاِر قَدميك تثرِت الذُّنوِب ِمـنان ِرجليك
 ركعت فَأمِكن يديك ِمن ركبتيك ، وافِرج بني أصاِبعك حىت تطمـئن راكعـاً ، ثُـم إذا                   ثُم إذا 

سجدت فَأمِكن وجهك ِمن السجوِد كُلَّه حىت تطمئن ساجداً وال تنقر نقراً ، وصلِّ ِمــن أوِل                 
 عن أنس) بز(}  النهـاِر وآخـرِه 

 ٢٧٧ و٣/٢٧٦وبنحوه امع ) ١٠٨٣( والبزار ٦/٢٩٤ ونبوة ٢/٢٠٥والترغيب ) ٩٦٣(حب 
 حسن لغريه

١٨٢٠ - }                 رجليـكو ـديكي أصابع نياجعِل املاَء بإىل الصالِة فَأسِبِغ الوضوَء و إذا قُمت  {
 عن ابـــن) هـ(

 عباس
 )١٣٠٦(والصحيحة ) ٧٣٩(وصحيح اجلامع ) ١٠٦٠(هـ 

 صحيح
الصالِة فَتوضأْ كَما أمرك اُهللا ثُم قُم فَاستقبِل القبلةَ ثُم كَبر فَإنْ كَـانَ              إذا قُمت إىل      { - ١٨٢١

معك قُرآنٌ فَاقرأه ، وإنْ لَم يكن معك قُرآنٌ فَامحِد اِهللا وهلِّله وكبره فَإذا ركعت فَـاركع حـىت                   
سجد فَاعتدِل ساجداً ، ثُم ارفع رأسك فَاعتدلْ قَاعداً         تطمئن ، ثُم ارفع رأسك فَاعتدلْ قَائماً ثُم ا        

حىت تقضى صالتك، فَإذا فَعلت ذَلك فَقد تمت صالتك ، وإِن انتقصت ِمن ذَلك شـيئاً فَإمنـا                   
ـالِتـــكص ِمـن تقصتعن رفاعة البدري) ٣(}  ان 

 وصـحيح   ٧/٨٥ومتهيد  ) ٣٩٠( ومنحة   ٨/٢٩٧ وتخ   ١/٣٧٩ ونصب   ٥/٣٠ وطب   ٢/٣٨٠وهق  ) ٣٠٢(ت  
 اجلامع 

 ) ٨٦١ و٨٦٠ و٨٥٩ و٨٥٨ و٨٥٧( ود ٢/١٩٣ون ) ٧٤٠(
 صحيح

١٨٢٢ - }                 ثُـم ، أصابعك نيب جفَرو كبتيكلى رع ديكي فَضع إىل الصالِة فَركعت إذا قُمت
عبد } ن جبهتك ِمن األرِض وال تنقُر       ارفع رأسك حىت يرِجع كُلٌّ إىل مفصلِه ، وإذا سجدت فَأمكِ          

 الرزاق عن ابن عمر
 ١٢/٤٢٥ وطب ١/٣٧٣ونصب ) ٢٨٥٩(عب 

 حسن لغريه
١٨٢٣ - }                   طمئنىت تح اركع القرآِن ، ثُم ِمن عكم ريساقْرأْ ما ت ثُم رإىل الصالِة فَكب إذا قُمت

 ، ثُم اسجد حىت تطمئن ساجداً ، ثُم ارفع حىت تطمئن جالساً ،              راكعاً ، ثُم ارفع حىت تعتدلَ قَائماً      
 عن أيب هريرة) ٣حم ق (}  ثُم اسجد حىت تطمئن ساجداً ، ثُم افعلْ ذَلك يف صالتك كُلِّها 



 

 

٢٨١() 

 ٦٢ و ٢/٣٧ وهـق    ٢/٤٣٧ وحم   ٧ ون افتتاح ب     ٣٣ود استفتاح الصالة ب     ) ٣٠٣( وت   ٢٠١ و ١/١٩٣خ  
) ٢٨٢( وخمتصر مسلم    ٣/١٠٠ واإلحتاف   ٢/٢٣٧ وفتح   ٣٧٧ و ٣٦٦ و ١/١٤٧ونصب  ) ٥٩٠ و ٥٦١(وخزمية  

 )٧٤١(وصحيح اجلامع 
إذا قُمت يف صالتك فَصلِّ صالةَ مودٍع ، وال تكلَّم ِبكالٍم تعتذر ِمنـه ، وامجـِع                   { - ١٨٢٤

 يوبعن أيب أ) حم هـ(}  اإلياس ِمما يف أيدي الناِس 
 ١/٣٦٢وحليـة   ) ٤٠١( وصحيحة   ١٠/٢٥١ و ٨/١٦٠ واإلحتاف   ٤/١٨٥ وطب   ٥/٤١٢وحم  ) ٤١٧١(هـ  

 )٧٤٢(وصحيح اجلامع 
 صحيح

اُهللا أكـرب ،    : إذا قُمتم إىل الصالِة فَارفعوا أيديكم وال تخاِلف آذانكُم ثُم قُولـوا               { - ١٨٢٥
اىل جدك وال إله غَريك ، وإنْ لَم تزيدوا على التكـبِري            سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك اسمك وتع     

 عن احلكم بن عمري الثمايل) طب(الباوردي }  أجزأكم 
 ٢/١٠٢ وجممع ٣٢٣ و١/٣١٣ ونصب ٣/٢٤٦طب 

 فيه ضعف
 ولبعضه شواهد

١٨٢٦ - }              فَإين أراكــم وا الفُرجدسو فوفكمإىل الصالِة فاعِدلوا ص راِء   إذا قُمتمو ِمــن
 ) ش(}  ظَهـري 

 عن أيب سعيد
يف ) ن(وبنحـوه   ) ١٥٤٨( وخزميـة    ٢/١٣٤ وامـع    ١/٣٧٩وش  ) ٤١٧( وحب   ١/٣١٣ ونصب   ٣/٤٢ن  

 )٨٨٨ و٨٧٧(الكربى 
 صحيح لغريه

١٨٢٧ - }                 لكـنالقيـاِم ، والسجوِد وكوِع ويف الر سبقوا قَارئكمإىل الصالِة فَال ت إذا قُمتم
ارئُكم تدركونَ ما سبقتم ِبِه يف ذَلك إذا كانَ هو يرفع رأسه يف الركـوِع والسـجوِد                 ِليسبقُكم قَ 

 عن حبيب بن سليمان بن مسرة عن أبيه عن جده) طب(}  والقياِم قَبلكم فَتدركوا ما فَاتكم ِحينئٍذ 
  ومبعناه أحاديث٢/٧٨ وجممع ٧/٣٠٧طب 

 حسن لغريه
١٨٢٨ - }     إذا قُمتم            سـبقُكمي وه لكنالسجوِد وكوِع وِبالر سبقوا قَارئكميف الصالِة فَال ت  {

 عن مسرة) البزار(
 )١٣٩٣(والصحيحة ) ٧٤٣( وصحيح اجلامع ٢/٧٨ وجممع ٧/٣٠٧طب 

 صحيح



 

 

٢٨٢() 

١٨٢٩ - }                  در جـزع أواٍق ، ثُـم شراها إالَّ على ِمئةً أوقيٍة فَأدع غُالمه أحدكُم يف  إذا كاتب 
 قعن ابن عمرو) ش(}  الر 

 ٦/٣٩١ و٥/١٦٥ش 
 حسن

 عن ابن عمر) ابن عساكر(}  إذا كانَ اثْناِن يتناجياِن فَال تدخلْ بينهما   { - ١٨٣٠
 ) ١١٦٦(وخد ) ٧٤٤(وصحيح اجلامع ) ١٣٩٥( وصحيحة ٦/١٧٢كر 

 صحيح
فَإذا بلغَ أقصى أثرِه قَبضه اُهللا إليِه       إذا كانَ أجلُ أحدكم ِبأرٍض أتى لَه حاجةٌ إليها ،             { - ١٨٣١

 عن ابن مسعود) ك(واحلكيم ) هـ(}  فَتقولُ األرض يوم القيامِة رب هذا ما استودعتين 
 )٧٤٥( وصحيح اجلامع ١٠/٢٢٩وطب ) ٤٢٦٣( وهـ ١/١٧٣ وعاصم ١/١٩٤ وتلخيص ٤٢ و١/٤١ك 

 صحيح
١٨٣٢ - }        فطرائماً فَليص فَعلى املاِء فَــإنَّ           إذا كانَ أحدكم جِد التمري لى التمِر ، فَإنْ لَمع

عن سلمان بن عامر) د ك هق(}  املـاَء طَهــور 
 )٧٤٦( وصحيح اجلامع ١/٤٣١ وك ٤/٢٣٨ وهق ٢١د صيام ب 

 صحيح
إذا كانَ أحدكـم صائماً فَنسى فَأكلَ وشرب فَليتم صـومه فَـإنَّ اَهللا تعالــى                 { - ١٨٣٣

 عن احلسن مرسالً) حم(}  مـه وسقـــاه أطع
 ٢/٤٩٣ وحم ٣/١٥٧ وامع ٥/٢٢٠خط 

 صحيح لغريه
١٨٣٤ - }        ِمن كلى شكونَ عىت يصلِّ حقصاِن يف الصالِة فَليالن ِمن كلى شع إذا كانَ أحدكم

 عبد الرزاق عن عبد الرمحن بن عوف}  الـزيــادِة 
  من طرق١/٢٥١ين ومعا) ٣٤٧٦( وعب ٢/٣٣٢هق 

 حسن
إذا كانَ أحدكم فَقرياً فَليبدأ ِبنفسِه ، فَإنْ كانَ فَضلٌ فَعلى ِعيالِه ، فإنْ كانَ فَضـلٌ               { - ١٨٣٥

 عن جابر) حم م د ن(}  فَعلى ذي قَرابتِه ، فَإنْ كانَ فَضلٌ فَههنا وههنا 
) ٣٢٧( وف ٢/١٨٤ص  وتلخـي ٧/٤٩وخط ) ١٦٦٨١( وعب ١٠/٣٠٩ وهق ٨٤ ون بيوع ب    ٩د عتق ب    

 ٤١وم الزكاة ) ٧٤٧(وصحيح اجلامع 
إذا كانَ أحدكم فَقرياً فَليبدأ ِبنفسِه ، فَإنْ كانَ له فَضلٌ فَليبدأ مع نفسِه ِبمن يعولُ                  { - ١٨٣٦

 عن جابر) هق(}  ، ثُم إنْ وجد بعد ذَلك فَضالً  فَليتصدق على غَريهِم 
 ٩ود عتق ب ) ١٦١٨١( وبنحوه عب ١٠/٣٠٩هق 



 

 

٢٨٣() 

 صحيح
إذا كانَ أحدكم يف الشمِس فَقلص عنه الظلُّ وصار بعضه يف الظـلِّ وبعضـه يف                  { - ١٨٣٧

 عن أيب هريرة) د(}  الشمِس فَليقُــم 
 )١١٣٨( ومحيدي ٤/٥٨وترغيب ) ٧٤٨( وصحيح اجلامع ٣/٢٧٧وهق ) ٤٨٢١( ود ٢/٢٨٣حم 

 صحيح
١٨٣٨ - }      إذا كانَ أحدكم     صرهب لتِمعإىل السماِء أنْ ي صرهب رفعحـم ن (}  يف الصالِة فَال ي (

 عن رجل من الصحابة
 )٧٤٩( وصحيح اجلامع ١/٣٥٩وترغيب ) ٣٢٥٧( وعب ٥/٢٩٥ وحم ٣/٧ن 

 صحيح
 عن ابن عباس) طكسص(}  إذا كانَ أحدكم يف الصالِة فَال يغمض عينيِه   { - ١٨٣٩

 ٢/٨٣امع 
 حسن

إذا كانَ أحدكم يف الصالِة فَوجد حركةً يف دبرِه أحدثَ أو لَم يحدثْ فَأشكلَ عليِه           {  - ١٨٤٠
 عن أيب هريرة) د(}  فَــال ينصرف حىت يسمع صوتاً أو يجد ِرحياً 

 )٧٥٠( وصحيح اجلامع ٢/٢٥٤وهق ) ١٧٧(د 
 صحيح

ني إلييِه فَال يخرج حىت يسمـع صوتــاً        إذا كانَ أحدكم يف املسجِد فَوجد ِرحياً ب         { - ١٨٤١
 عن أيب هريرة) ت(}  أو يجــد ِرحيــاً 

 )٧٥(وت ) ٧٥١( وصحيح اجلامع ١/١٢٨ وتلخيص ١/٣٥٥سنة 
 صحيح

عن ابـن   ) عب ش (}  إذا كانَ أحدكم يف املسجِد فَال يشبك أصابعه فَإنه يف صالتِه              { - ١٨٤٢
 املسيب مرسالً

 ١/٢٠٤ والترغيب ٢/٧٥ش 
 حسن لغريه

١٨٤٣ - }                 إنَّ أحدكمالشيطاِن ، و ِمن بيكفَإنَّ التش ، كنشبيف املسجِد فَال ي إذا كانَ أحدكم
 ِمنه خرجىت يزالُ يف صالٍة ما كانَ يف املسجِد حالبغوي عن موىل أليب سعيد اخلدري}  الَ ي 

 ٢/٧٥ وش ٢/٢٥ وجممع ١/٢٠٤ وترغيب ٣/٤٣حم 
 حسن

إذا كانَ أحدكم يف صالٍة فَإنه يناجي ربه فَلينظُر أحدكم ما يقولُ يف صـالتِه وال                  { - ١٨٤٤
 ؤذوا املؤمننيفَت رفعوا أصواتكمعن رجل من بين بياضة) البغوي(}  ت 



 

 

٢٨٤() 

 )١٥٩٧(والصحيحة ) ٧٥٢( وصحيح اجلامع ٣/١٠٩حم 
 صحيح

عـن أيب   ) طكس(}  ٍة فَال يرفع بصره إىل السماِء الَ يلتِمع         إذا كانَ أحدكم يف صال      { - ١٨٤٥
 سعيد
 ٨٣ و٢/٨٢ وامع ٣/٤٤١حم 

 صحيح لغريه
١٨٤٦ - }                    فَضلٌ فَبأهلِه ، فَإنْ كـانَ لـه حتاجاً فَليبدأْ ِبنفسِه ، فَإنْ كانَ لهم إذا كانَ أحدكم

نا وفَضلٌ فَهه نا فَضلٌ فَبأقربائِه فَإنْ كانَ لهههنا وعن جابر) حب(}  هه 
وهق ) ٢٤٤٥( وخزمية   ٧/٣٠٤ون  ) ٣٩٥٧(ود  ) ٩٩٧( وم   ٣/٣٠٥وبنحوه حم   ) ٤٩٣٢ و ٣٣٤٢(اإلحسان  

 ٣١٠ و١٠/٣٠٩
 صحيح

١٨٤٧ - }                 صبىت ييف اإلناِء ح دهي ضعالوضوَء فَال ي تيقظَ فَأراداس ائماً ثُمن إذا كانَ أحدكم
 عبد الرزاق عن أيب هريرة}   يدري أين باتت يده على يديِه فَإنه الَ

 ٢/٥٠٠ وبنحوه حم ٧/٢٧٥٢ وعدي ١/٢٥٦ وهق ٢/٢٧١حم 
 صحيح

}  إذا كانَ أحدكم يصلِّي فَال يبصق ِقبلَ وجهِه ، فَإنَّ اَهللا ِقبلَ وجهـِه إذا صـلَّى                    { - ١٨٤٨
 عن ابن عمر) مالك ق ن(

 ١/١٩٤ وموطـأ    ٣١٠ و ٣/٣ واإلحتـاف    ٢/٢٨٤ وسنة   ٢/٢٩٣ وهق   ٢/٥١ ون   ٥٠ وم مساجد    ١/١١٢خ  
 )٧٥٣(وصحيح اجلامع 

إذا كانَ أحدكم يصلِّي فَال يدع أحداً يمر بني يديِه وليدرأه ما اسـتطاع فَـإنْ أيب                 { - ١٨٤٩
 عن أيب سعيد) م د ن(}  فَليقاتله فَإنما هو شيطانٌ 

) ٨٣٣ و ٨١٦( وخزمية   ٢/٢٦٧ وهق   ١/٣٢٨ ومي   ٣/٣٤وحم  ) ٩٥٥(هـ   و ٢/٦٦ ون   ٢٦٠ و ٢٥٨م صالة   
 ٤/١٨٥ ومتهيـد    ٣/٢٦٣ واإلحتاف   ٣/٢٥٠ ومشكل   ٣٧٨ و ١/٣٧٧وترغيب  ) ١٥٤( وموطأ   ٢/٨٤ونصب  

 )٧٥٤(وصحيح اجلامع 
أىب إذا كانَ أحدكم يصلِّي فَال يدع أحداً يمر بني يديِه وليدرأْه ما اسـتطاع فَـإنْ                 { - ١٨٥٠

 القرين عهفَإنَّ م قاتلهعن ابن عمر) حم م هـ(}  فَلي 
 ٢/٢٦٧ وهق ١/٣٢٨ ومي ٢/٦٦ ون ٣/٣٤وحم ) ٧٥٥(وصحيح اجلامع ) ٩٥٥( وهـ ٢٦٠ و٢٥٨م صالة 
 ١/١٥٤وموطأ ) ٨٣٣ و٨١٦(وخزمية 

١٨٥١ - }   لتٍمعإىل السماِء الَ ي صرهب رفعصلِّي فَال يي عن أيب سعيد ) سط(}  إذا كانَ أحدكم 
 ) ٧٥٦( وصحيح اجلامع ٢/٨٢ وجممع ٦/٣٤طب 

 صحيح



 

 

٢٨٥() 

 عن احلكم بن عمرو الغفاري ) طب ك(}  إذا كانَ األمر هكذا اتِخذْ سيفاً ِمن خشٍب   { - ١٨٥٢
  ٣/٢٣٦ وطب ٣/٤٤٢ و١/٣٤١ك 

 حسن
أم سلمة أا سألت النيب صـلى       عن  ) د ك (}  إذا كانَ الدرع سابغاً يغطِّي ظُهور قَدميها          { - ١٨٥٣

 أتصلي املرأة يف درع ومخار وليس عليها إزار ؟ قال فذكره: اهللا عليه وسلم 
 ١٠٧ وموطأ ١/٢٩٩ ونصب ٢/٦٢ وقط ٢/٢٣٣وهق ) ٦٤٠(د 

 صحيح
١٨٥٤ - }                 ماًء فَليتـيمم جدي فَحانِت الصالةُ فَليتوضأْ ، فَإنْ لَم إذا كانَ الرجلُ ِبأرٍض ِقـي

           ـرى طَرفـاهلِق اِهللا ما الَ يخ ِمن لفهلَّى خص أقامإنْ أذَّنَ وو ، لكاهم عهلَّى مص فَإنْ أقام قمليو  {
 عن سلمان) ض(وأبو الشيخ يف كتاب األذان ) عب طب(

 )١٩٥٥ و١٩٥٤ و١٩٥٣ و١٩٥٢ و١٩٥١( وعب ١/١٩٤ وتلخيص ٢٦٦ و١/١٨٣ وترغيب ٦/٣٠٥طب 
 صحيح

 األرض القفرة القاحلة: ـي األرض الق
 عن ابن عباس) د(}  إذا كانَ العام املقبلُ صمنا يوم التاسِع   { - ١٨٥٥
 ٤/٢٨٧ وهـق    ٧/٢١٤ ومتهيـد    ٢/٨٣ وشج   ٢/٤٥٥ ونصب   ٦/٣٤٠ وسنة   ٦٤ ود صيام ب     ١٣٣م صيام   

 )٧٥٧(وصحيح اجلامع 
به ، فَإنْ كَانَ موسراً يقـوم عليِه ِقيمته        إذا كَانَ العبد بني اثنِني فَأعتق أحدمهَا نصي         { - ١٨٥٦

  عتقططَ ثُم يال شو كسعن ابن عمر ) د (}  ال و 
  ١٠٦/ ٣ ومعاىن ١١/ ٢و حم  ) ٣٩٤٧( د 

 صحيح
إذا  كَانَ الْعبد يعملُ عمالً صاحلاً فَشغله عنه مرض أو سفر كُتب لَه كَصـاِحل مـا           { - ١٨٥٧

كَانَ ي قيمم حيحص هوعن أىب موسى ) د ك (}  عملُ و 
  ٣٤١/ ١و ك  ) ٣٠٩١( د 

 صحيح
( }  إذا كَانَ الْغالم لَم يطعِم الطَّعام صب على بولِه ، وإذا كَانِت الْجاريةُ غُسـلَ                  { - ١٨٥٨

 عن أم سلمة) طب 
  ٢٨٥/ ١امع 

 حسن لغريه
يف ) حم ن هق  (الشافعي يف القدمي    }  تِني أو ثَالٍث لَم ينجسه شيٌء       إذا كانَ املاُء قَدر قُلَّ      { - ١٨٥٩

 املعرفة عن ابن عمر
 ١/١٠٩واإلستذكار ) ٥١٨( وهـ ٣ ومياه ب ١/٤٦ون ) ٦٥(د 



 

 

٢٨٦() 

 صحيح
 ١٨٦٠ - }   نجسالَ ي ِني فَإنهعن ابن عمر) د هـ ك(}  إذا كانَ املاُء قُلَّت 

 وش  ١/٣٣ وحبيـب    ١١٣ ومنحة   ٢٥ و ٢٣  ٢٢ و ١٩ و ١٧ و ١٦ و ١٥ و ١/١٤ وقط   ١/١٣٣ وك   ٢/١٢حم  
 )٧٥٨( وصحيح اجلامع ١/١٠٩ ونصب ١/١٤٤

 صحيح
 عبد الرزاق عن ابن جريج بالغاً}  إذا كانَ املاُء قُلَّتِني لَم يحملْ نجساً وال بأساً   { - ١٨٦١

 )١٦٥ و٧( وف ٣/٢٦٦ومشكل ) ٢٥٨(عب 
 حسن لغريه

عن أيب ) حم(}  نصف ِمن شعبانَ فَأمسكوا عِن الصوِم حىت يكونَ رمضانُ  إذا كانَ ال    { - ١٨٦٢
 هريرة
 وهــ   ٨/٤٨وخـط   ) ٨٧٦(وحب  ) ٧٣٢٥( وعب   ١/٢٨٣ وأصفهان   ٣/٢١ وش   ٢/١٧ ومي   ٢/٤٤٢حم  

 ٤/٢٥٦واإلحتاف ) ١٦٥١(
 صحيح

لم يغلق ِمنها باب واحد     إذا كانَ أولُ لَيلٍة ِمن رمضاِن فُتحت أبواب اِجلناِن كُلّها فَ            { - ١٨٦٣
الشهر كُلَّه وغُلّقت أبواب الناِر فَال يفتح ِمنها باب واحد الشهر كُلَّه وغُلَّت عتاةُ اِجلن ، ونـادى       

                 الشر اغىيا بو ، لُماخلِري ه ا باغىفجاِر الصبِح ، ينيا كُلَّ لَيلٍة إىل انالسماِء الد ناٍد ِمنلْ    متِه ، هان 
ِمن مستغفٍر يغفر لَه ، هلْ ِمن تائٍب يتاب عليِه ، هلْ ِمن سـائٍل فَيعطـى ، هـــلْ ِمـن داٍع                       

اخلطيب عـن ابـن     }  فَيستجـاب له ، وِهللا عند كُلِّ ِفطرٍِ ِمن شهِر رمضانَ عتقاُء يعِتقهم ِمن الناِر               
 عباس
 حنوه) ٣٥٩٨ و٣٦٣٥ و٣٦٠٦( وشعب ١٠٤ و٢/٩٣ وترغيب ١/٢٨٤خط 

 حسن
١٨٦٤ - }                أبـواب غُلِّقتو مردةُ اِجلنو فِّدِت الشياطنيمضانَ صهِر رش إذا كانَ أولُ لَيلٍة ِمن

 يـا   الناِر فَلم يفتح ِمنها باب ، وفُتحت أبواب اجلنِة فَلم يغلق ِمنها باب ، وينادي مناٍد كُلَّ لَيلٍة ،                  
ت هـ حـب ك     (}  باغى اخلِري أقِبلْ ، ويا باغى الشر أقِصر ، وِهللا عتقاٌء ِمن الناِر وذلك كُلَّ لَيلٍة                 

 عن أيب هريرة) هق
 وشـج   ٤/٣٠٣ وهـق    ٤/١١٤ وفتح   ٣٩٣ واآلجري   ١/١٥٧ وبغوي   ٦/٢١٥ وسنة   ١/٤٢١وك  ) ٦٨٢(ت  

 )٣٤٣٥(واإلحسان ) ٧٥٩(جلامع  وصحيح ا٢/٩٧ وترغيب ٨/٣٠٦ وحلية ٤١ و٢/٣ و١/٢٨٨
 صحيح

١٨٦٥ - }                 احدو ِمنها باب غلقي اِجلناِن فَلم أبواب مضانَ فُتحتهِر رش إذا كانَ أولُ لَيلٍة ِمن
                    ، تـاةُ اجلـنع غُلَّتو ، كُلَّه الشهر احدو ِمنها باب فتحي الناِر فَلم أبواب غُلِّقتو ، كُلَّه الشهر



 

 

٢٨٧() 

يا باغى اخلِري تمم وأبشر ، ويا باغى الشـر          : ادى مناٍد ِمن السماِء كُلَّ لَيلٍة إىل انفجاِر الصبِح          ون
 ــلْ ِمـــــنه ، أبِصرو أقِصر 

         سائٍل ي لْ ِمنه ، لَه ستجاباٍع يد لْ ِمنليِه ، هع توبائٍب يت لْ ِمنه ، لَه غفرستغفٍر يم ؤلهعطى س
                      ـومالناِر ِستونَ ألفاً ، فَإذا كـانَ ي تقاُء ِمنمضانَ كُلَّ لَيلٍة عهِر رش كُلِّ ِفطٍر ِمن عاىل ِعندِهللا تو ،

 عن ابن مسعود) هب(}  الِفطِر أعتق ِمثلَ ما أعتق الشهر ثَالثني مرةً ِستني ألفاً ِستني ألفاً 
 ٢/١٠٤وترغيب ) ٣٦٣٥ و٣٦٠٦(الشعب 

 حسن
١٨٦٦ - }                 ديكي نيب رما م التكص قطعي رِة الرحِل لَمؤخِمثلُ م ديكي نياخلطيب }  إذا كانَ ب

 عن طلحــة
 ١/٢٧٧وش ) ٣١٨(ومطالب ) ٢٢٧٦( وعب ٨/٤٨٤خط 

 صحيح لغريه
١٨٦٧ - }             ركضحِل فَال يرِة الرؤخالطريِق ِمثلُ م بنيو ينكإذا كانَ ب     ليـكع رم نعبـد  }  م

 الرزاق عن املهلب بن أيب صفرة عن رجل من الصحابة
 )٢٢٧٦(عب 

 صحيح
١٨٦٨ - }                  ـتركس حِل فَقدرِة الرؤخِمثلُ م ديكِني يب ِمن مري نم بنيو ينكش(}  إذا كانَ ب (

 عن املهلب ابن أيب صفرة
 )٣١٨( واملطالب ١/٢٧٧ش 

 صحيح
 عن أيب هريرة) م(}  إذا كانَ ثَالثةٌ جميعاً فَال يتناجى اثْناِن دونَ الثالِث   { - ١٨٦٩

والصـحيحة  ) ٧٦٢( وصحيح اجلامع    ٨/٣٩٣ وش   ١/٣٧٩ وكثري   ١٣/٨٩ وسنة   ٣٦ وم سالم    ٢/٩٨٩موطأ  
)١٤٠٣( 

١٨٧٠ - }   روا أحدهمؤمفٍر فَليعن أيب هريرة) هق(}  إذا كانَ ثَالثةٌ يف س 
 )٧٦٣(وصحيح اجلامع ) ٩٢٥٦ و٣٨١٢( وعب ١١/٢٣ وسنة ٥/٣٥٧هق و) ٢٦٠٩(د 

 صحيح
١٨٧١ - }                 هـمِسناً ، فَإذا أم مإنْ كَانَ أصغرهو همأقرؤ همؤمفٍر فَليإذا كانَ ثَالثـةٌ فـي س

ــمأميـره عبد الرزاق عن أيب سلمة بن عبد الرمحن مرسالً}  فَهو 
 )٣٨١٢ و٩٢٥٦(عب 

 صحيح لغريه
 عن عمر) بز(}  إذا كانَ ثَالثه فَال يتناجى اثْناِن دونَ صاحِبهما   { - ١٨٧٢



 

 

٢٨٨() 

 ٨/٣٩٣ وش ١/٣٧٩ وكثري ١٣/٨٩ وسنة ٣٦م السالم 
١٨٧٣ - }                   أبـواب فتحت نيا ، ثُمجلَّ إىل السماِء الدو زهبطُ اُهللا عإذا كانَ ثُلثُ الليِل الباقي ي

    طُ يبسي فَيقولُ   السماِء ، ثُم ده :     سطــعىت يح ـزالُ كَـذلكفَال ي ، ؤلهعطى سائٍل يس لْ ِمنه
 عن ابن مسعود) حم(}  الفجـر 

 ١/٢١٩ وعاصم ١/٣٤٨ ومي ١٠/١٥٣ وجممع ١/٣٨٨حم 
 صحيح

١٨٧٤ - }              ِحينئٍذ ، فَإذا ذَهب نتشرت فَإنَّ الشياطني كمالليِل فَكُفُّوا ِصبيان نحاعةٌ  إذا كانَ جس 
ِمن الليِل فَخلُّوهم وأغِلقوا األبواب واذكروا اسم اِهللا فَإنَّ الشيطانَ الَ يفتح باباً مغلقاً ، وأوِكئـوا     
ِقربكم واذكـروا اسـم اِهللا ، ومخِّروا آنيـتكُم واذكـروا اســـم اِهللا ولـو أنْ تعِرضـوا                  

 عن جابر) ق د ( }  بيحكُــمعليــــِه شيئـــاً ، وأطِفئــوا مصا
ود ) ٧٦٤(وصـحيح اجلـامع     ) ٤٠( وصحيحة   ١١/٣٩٠ وسنة   ٩٧ وم األشربة    ٧/١٤٥ و ١٥٥ و ٤/١٥٠خ  

)٣٧٣١( 
ـ   (}  إذا كانَ دماً أمحر فَدينار ، وإذا كانَ دماً أصفر فَنصف ِديناٍر               { - ١٨٧٥ عـن  ) د ت ك ه
 ابن عباس

 . أي احليض - ١/١٧١ وك ٢٦٣ و٢٤٥ و١/١٨٦وحم ) ٢٦٤(ود ) ١٣٧(ت 
 صحيح

إذا كانَ دم احليِض فَإنه دم أسود يعرف فَإذا كانَ ذَلك فَأمسكي عِن الصالِة ، وإذا       { - ١٨٧٦
 ِعرق وصلِّي فَإمنا هئي وفَتوض عن عائشة) ن(عن فاطمة بنت أيب حبيش ) د ن ك(}  كانَ اآلخر 

 وصحيح اجلامع   ١/٢٠٧ وقط   ١/١٧٤ وك   ١/٣٢٥ وهق   ١٨٥ و ١/١٢٣ون  ) ٣٠٤ و ٢٨٦( ود   ٢/١٤٣سنة  
)٧٦٥( 

 صحيح
 عن ابن عباس) ن(}  إذا كانَ رمضانُ فَاعتمري فيِه فَإنَّ عمرةً فيِه تعِدلُ حجةً   { - ١٨٧٧

 )٧٦٦( وصحيح اجلامع ٤/٤٠٩ وكر ٤/٣٤٦ وهق ٤/١٣١ ون ٣/٤خ 
 وغُلِّقت أبـواب جهنــم ، وسلسلَــِت        إذا كانَ رمضانُ فُتحت أبواب اجلنةِ       { - ١٨٧٨

 عن أيب هريرة) طب(}  الشياطيـن 
 )١٠٧٩(وم ) ١٨٩٩ و١٨٩٨( وخ ٤/١٩٢ واإلحتاف ٤/١٢٨ن 

 صحيح
١٨٧٩ - }                  أمـِر ِدينكُـم يٌء ِمـنإذا كانَ شبِه ، و أعلم فَأنتم نياكمأمِر د يٌء ِمنإذا كانَ ش
 عن أنس وعائشة) هـ (عن أنس) حم م(} فَإلـى 

 ٦/١٢٣ و٥/٩٨ و٣/١٥٢ وحم ١٥وهـ و هون باب ) ٧٦٧( وصحيح اجلامع ١٤١م الفضائل 



 

 

٢٨٩() 

١٨٨٠ - }                 إذا كـانَ ِعنـدعاُء ، والد جيباستالسماِء و أبواب األذاِن فُتحت إذا كانَ ِعند
 وابن النجار عن أنس) ش(}  اإلقامِة لَم ترد دعـوةٌ 

 ٧/٣٥ش 
 حسن

١٨٨١ - }                 لـى ظُلِمهـمع مأعاو مِبكذ قهمفَصد ليهمخلَ عد نأُمراُء ، م ليكمإذا كانَ ع
                   مِعنـهملْ يو ِبكذِبهم مقهصدي فَلم ليِهمخلَ عد نمو ، احلوض لىع ِردال يو ال أنا ِمنهي وِمن فَليس

 عن كعب بن عجرة) طس(}  نه على ظُلمِهم فَهو ِمني وأنا ِم
 ١٩/١٦٢طب 

 صحيح
١٨٨٢ - }                مـرح بيِل اِهللا فَقداجلهاِد يف سالزكاِة وِبالصالِة و رونكمأمأُمراُء ي ليكمإذا كانَ ع

ليكـــــمع 
 ملفهالصالةُ خ لَكم حلَّتو همبعن عمرو البكايل) طب(}  س 

 ٥/٢٢١ وجممع ١٧/٤٣طب 
 حسن

١٨٨٣ - }   ِمنه تِجنبؤدي فَاحا ياملُكاتِب م عن أم سلمة) عب(}  إذا كانَ ِعند 
 )١٥٧٢٩( وعب ٢/٢١٩ وك ١٠/٣٢٧ وهق ٦/٣٠٨حم 

 صحيح
 عن معاوية) طب(}  إذا كانَ يف األرِض خليفتاِن فَاقْتلوا أحدهما   { - ١٨٨٤

 ٥/١٩٨ وجممع ١٩/٣١٤طب 
 صحيح

التحيات : صالِة أو حني انقضاِئها فَابدءوا قَبلَ التسليِم فَقولوا         إذا كانَ يف وسِط ال      { - ١٨٨٥
الطيبات والصلوات و السالم واملُلك ِهللا ، ثُم سلِّموا على النبيني ، ثُم سلِّموا على أقاِرِبكم وعلى                 

 والضياء عن مسرة) د طب هق(}  أنفُسكُم 
 ٢/١٨١ وهق) ٩٧٥ (٦٧د استفتاح الصالة ب 

 حسن
١٨٨٦ - }             نهع حتِجبي فَلتؤدما ي فَكانَ ِعنده بكاتم حم د ت ك هق    (}  إذا كانَ إلحداكُن (

 عن أم سلمة
 وكثري ١٢١ و١/١٢٠ومشكل ) ١٢٠١( وشفع ٣/١٤٨ وتلخيص ١٠/٣٥٧وهق ) ٢٥٢٠(وهـ ) ٣٩٢٨(د 

 واإلحسان ٢/٢١٩وك ) ٩٢٢٨ و٩٢٢٧(ون ) ٢٨٩( ومحيدي ٤/٣٣١ ومعاين ٨/٢٣٧ ومتهيد ٦/٥٠
)٤٣٢٢ ( 



 

 

٢٩٠() 

 صحيح
 . وأعله بعضهم بنبهان مكاتب أم سلمة وأنه مل يرو عنه سوى اثنان 

 فقال عن   ٩/٣٣٧وابن حجر يف الفتح     ) ٥٨٩٧( والذهيب يف الكاشف     ١٠/٤١٦وثقه ابن حبان التهذيب      :  أقول
ية عن نبهان ، وليست بعلة قادحة ، فإن من          إسناده قوي ، وأكثر ماعلل به انفراد الزهري بالروا        : إسناد آخر مثله    

يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ومل جيرحه أحد ال ترد روايته ا هـ وصـححه الترمـذي واحلـاكم                     
 .والذهيب وابن حبان وغريهم فكل هؤالء وثقوه وليس ابن حبان وحده فنبهان ثقة كما قال الذهيب 

 فَليصلِّ فيهما ، فَإنْ لَم يكن إالَّ ثَوب فَليأتِزر وال يشـتملْ             إذا كانَ َألحِدكم ثَوبانِ     { - ١٨٨٧
 عن ابن عمر) د(}  اشتماِل اليهوِد 

 ) ٧٦٨( وصحيح اجلامع ٦/٣٧٤ومتهيد ) ٦٣٥(د 
 صحيح

 التجلل بالثوب وإسباله من غري أن يرفع طرفه: اشتمال اليهود
١٨٨٨ - }      كَفاهقَد ادمخ اللُّقمـةَ           إذا كانَ َألحدكم ناِولهفعلْ فَليي فَإنْ لَم ، طعمهاملشقَّةَ فَلي   {

 عن جابر) طس(
 )٣٨٤٦(ود ) ١٢٨٤( وبنحوه م ٤/٢٣٨وامع ) ٧٦٩(وصحيح اجلامع ) ١٣٩٩(الصحيحة 

 صحيح
١٨٨٩ - }   له رتغيىت يح دعهيٍء فَال ييف ش ِرزق عن عائشة) حم(}  إذا كانَ َألحدكم 

 ٤/٢٨٧واإلحتاف ) ١٢٤٤ و١٢٤٣ و١٢٤٢ و١٢٤١( وبنحوه الشعب ٦/٢٤٦حم 
 حسن

١٨٩٠ - }   كِرمهفَلي عرش عن عائشة) هب(عن أيب هريرة ) د(}  إذا كانَ َألحدكم 
وسنة ) ٤١٦٣(ود  ) ٦٤٥٥(و) ٦٤٥٦(والشعب  ) ٧٧٠(وصحيح اجلامع   ) ٥٠٠( والصحيحة   ٤/٣٢١مشكل  

 ٥/٥٤ ومتهيد ١٢/٨٤
 صحيح

إذا كانَ ِللعبِد ِعند اِهللا درجةٌ لَم يِنله إياها ، ابتاله يف الدنيا ثُم صبره على الـبالِء                    { - ١٨٩١
 ابن شاهني عن حممد بن خالد بن زيد بن حارثة عن أبيه عن جده}  ِلينيله ِتلك الدرجةَ 

 ١/٥٦٢ واإلصابة ١٤٣ و٩/١٤٢اإلحتاف 
 حسن لغريه

لَيلةُ النصِف ِمن شعبانَ اطَّلع اُهللا إىل خلقِه فَيغفر ِللمؤمنني ويملي ِللكافرين            إذا كانَ     { - ١٨٩٢
 دعوهىت يح أهلَ اِحلقِد ِبحقِدهم يدععن أيب ثعلبة اخلشين) هب(}  و 

 )٧٧١(وصحيح اجلامع ) ١١٤٣( والصحيحة ٢/٧١ومتناهية ) ٣٨٢٤(الشعب 
 حسن لغريه



 

 

٢٩١() 

ةُ النصِف ِمن شعبانَ نادى مناٍد هلْ ِمن مستغفٍر فَأغفر له ، هـلْ ِمـن                إذا كانَ لَيل    { - ١٨٩٣
               شركم جها أوانيةٌ ِبفرإالَّ ز ، يئاً إالَّ أُعطىش سألُ أحدفَال ي هائٍل فَأُعطيعن عثمان بن أيب    ) هب(}  س

 العاص
 )٣٨٣٦(الشعب 

 فيه انقطاع
 ِمن شعبانَ يغفر اُهللا ِمن الذُّنوِب أكثر ِمن عدِد شعِر غَنِم كَلٍب             إذا كانَ لَيلةُ النصفِ     { - ١٨٩٤

 عن عائشة) هب(}  
 )٣٨٣١( والشعب ٨/٦٥ وجممع ٢/١١٩ترغيب 

 حسن لغريه
إذا كانَ لَيلةُ النصِف ِمن شعباِن يرتلُ اُهللا تعاىل إىل سماِء الدنيا فَيغفر اَهللا ِلعبادِه إالَّ                  { - ١٨٩٥

 عن أيب بكر) بز(}  ما كانَ ِمن مشرٍك أو مشاحٍن َألخيِه 
 ٨/٦٥امع 

 حسن لغريه
١٨٩٦ - }   ابلٌ فَصلُّوا يف ِرحاِلكمو طرعن عبد الرمحن بن مسرة) حم ك(}  إذا كانَ م 

 ٧/٤٨ وعدي ٣/٣١١ والعقيلي ٢/١٩٤ وجممع ١/٢٩٢ك 
 حسن

 ١٠/٤٠٣هذيب فيه ناصح بن العالء البصري خمتلف فيه الت
سألت امرأة رسول اهللا    : عن أنس قال    ) م(}  إذا كانَ ِمنها ما يكونُ ِمن الرجِل فَلتغتِسلْ           { - ١٨٩٧

 صلى اهللا عليه وسلم عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل يف منامه قال فذكره
 ١/٤٨ والفقيه ١/١٦٨ وهق ٣١م حيض 
 عن ابن عمر) ط(}   يتناجى اثْناِن دونَ الثالِث إذا كانَ نفر ثَالثةٌ فَال  { - ١٨٩٨

 )٨٠٠٥(و) ٨٠٠٢ و٨٠٠١(وبنحوه عند اجلماعة املسند اجلامع ) ٢١٢٢(منحة 
 صحيح لغريه

إذا كانَ يوم اجلمعِة خرج الشياطني يرمونَ الناس إىل أسواِقهم وتقعد املالئكةُ على               { - ١٨٩٩
السابق واملُصلِّي والذي يليِه حىت يخرج اإلمام ،        : س على قَدِر منازهلم     أبواِب املساجِد يكتبونَ النا   

                  وأنصت أى فَاستمعن نماألجِر ، و ِكفالِن ِمن لغُ كانَ لهملْ يو استمعو اإلماِم فَأنصت ىن ِمند فَمن
ماِم وملْ ينصت وملْ يستمع كَانَ لَه ِكفـالِن ِمـن           وملْ يلغُ كانَ لَه ِكفلٌ ِمن األجِر ، ومن دىن ِمن اإل           

 معةَ لَهالَ ج كلَّمت فَقد هقَالَ ص منحم(}  الِوزِر ، و (عن علي 
 ١/٥٠٠ وترغيب ١/٩٣حم 

 فيه مبهم



 

 

٢٩٢() 

١٩٠٠ - }             ِبالر ِبراياِتها إىل األسواِق فَريمونَ الناس اجلمعِة غَدِت الشياطني ومبائـِث  إذا كانَ ي
ويثبطوم عِن اجلمعِة ، وتغدوا املالئكةُ فَتجلس على أبواِب املسجِد فَيكتبونَ الرجلَ ِمن سـاعِة               
والرجلَ ِمن ساعتِني ، حىت يخرج اإلمام فإذا جلس الرجلُ مجلساً يستمِكن فيِه ِمـن االسـتماِع    

ه ِكفلٌ ِمن أجٍر ، وإنْ جلس مجلساً يتمكّن فيِه ِمن االستماِع والنظِر    والنظِر فَأنصت وملْ يلغُ كانَ لَ     
                     لَغا فَليس منلَغا ، و فَقد هاجلمعِة ِلصاحبِه ص ومقالَ ي منِوزٍر ، و ِكفلٌ ِمن كانَ لَه نِصتملْ يفَلغا و

 عن على) حم د(}  لَه يف جمعتِه ِتلك شـــيٌء 
 وحـم   ١/١٨٥ وكـر    ٢/٤١٤ والفتح   ٣/٢٢٠ وهق   ١/٥٠١ والترغيب   ٩/٤٣١وجامع األصول   ) ١٠٥١(د  
١/٩٣ 

 فيه مبهم
 مجع ربيثة ، أي كل ما يشغل املرء وحيبسه عن مقصده:  الربائث 
١٩٠١ - }                 ـتمعاسدنا وو ، تكرابغدا واغْتسلَ ، وو أسهر اجلمعِة فَغسلَ أحدكم إذا كانَ يوم

 عن أوس بن أوس) طب(}   لَه ِبكُلِّ خطوٍة يخطوها ِصيام سنٍة وقيام سنٍة وأنصت، كانَ
 ٦/٥٠ وسعد ١/١٨٥وطب ) ٥٥٦٦(عب 

 صحيح
إذا كانَ يوم اجلمعِة قَعدِت املالئكةُ على أبواِب املسجِد يكتبونَ الناس على قَـدِر                { - ١٩٠٢

     املُقدزوراً ، وج مفَاملُقد ، ناِزهلمم              رجيضةً ، فَإذا خب ماملُقدطَرياً ، و ماملُقداةً ، وش ماملُقدعرياً ، وب م
 حفطُويِت الص ابن مردويه عن أيب هريرة}  اإلمام 

 ١/٥٠٢ وترغيب ٣/٩٧ن 
 صحيح لغريه

١٩٠٣ - }            بونَ مكتلى أبواِب املسجِد ياجلمعِة قَعدِت املالئكةُ ع ومالناِس    إذا كانَ ي اَء ِمنج ن
على قَدِر منازِلهم فَرجلٌ قَدم جزوراً ، ورجلٌ قَدم بقرةً ، ورجلٌ قَدم شاةً ، ورجلٌ قَدم دجاجةً ،                   

 ورجلٌ قَدم عصفوراً 
             ا الصولى املنِرب طَوع اإلمام جلسيضةً ، فَإذا أذَّنَ املؤذِّنُ وب مرجلٌ قَدو ،    دخلوا املسـجدو حف

 ستمعونَ الذِّكرعن أيب سعيد) حم والضياء(}  ي 
 )٧٧٤( وصحيح اجلامع ٢/١٧٧وجممع ) ٥٥٦٤ و٥٤٨٣( وعب ٣/٨١ وحم ١/٥٠٢ وترغيب ٣/٩٧ن 

 صحيح
إذا كانَ يوم اجلمعِة كانَ على أبواِب املساجِد مالئكةٌ يكتبونَ األولَ فَاألولَ كَمهٍد               { - ١٩٠٤

بدِن إىل البدنِة إىل البقرِة إىل الشاِة إىل عليِة الطِري إىل العصفوِر ، فَإذا خرج اإلمـام طُويـِت                   يف ال 
 فُتهملْ تالصالةَ و أدرك روِج اإلماِم كَمنخ عداَء بج نكانَ مو حفابن زجنويه عن أيب سعيد}  الص 



 

 

٢٩٣() 

 ١٠/٨٤و ٥/٢٢٩ و٣/٢٢٦ وهق ٣/٢٥٦ واإلحتاف ٢/٢٣٩حم 
 صحيح

١٩٠٥ - }                 كتبونَ النـاسالئكةٌ يأبواِب املسجِد م اٍب ِمنلى كُلِّ باجلمعِة كَانَ ع ومإذا كانَ ي
                 ، سـتمعونَ الـذِّكرجاءوا يو حفا الصوطَو اإلمام لساألولَ فَاألولَ ، فَإذا ج ناِزهلملى قَدِر مع

     هدي بِر كَمثِل الذي يمثلُ املهجو              ثُـم ، هدي الكـبشكَالذي ي قرةً ، ثُمهدي بكَالذي ي دنةً ثُم
 عن أيب هريرة) ق ن هـ(}  كَالذي يهدي الدجاجةَ ، ثُم كَالذي يهدي البيضةَ 

 وخزميـة   ١٠/٨٤ و ٥/٢٢٩ و ٣/٢٢٦ وهق   ٢/٢٣٩وحم  ) ١٠٩٢( وهـ   ٣/٩٨ ون   ٢٤ وم مجعة    ٤/١٣٦خ  
 )٧٧٥(وصحيح اجلامع ) ٩٣٤( ومحيدي ٣/٢٥٦إلحتاف  وا٣/٢٤٨ ومشكل ٤/٢٣٢وسنة ) ١٧٦٩(

١٩٠٦ - }           لىليلةُ اجلمعِة فَأكِثروا الصالةَ عاجلمعِة و ومعن صفوان بن سليم    ) الشافعي(} إذا كَانَ ي
 مرسالً
 )٧٧٦(وصحيح اجلامع ) ١٤٠٧( والصحيحة ٦/٤٦٤وكثري ) ٧٠(وف ) ٤٣١(شفع 

 حسن لغريه
اغْدوا ! لِفطِر وقفِت املالئكةُ يف أفواِه الطُّرِق فَنادوا يا معشر املسلمني إذا كانَ يوم ا   { - ١٩٠٧

إلـى رب كَرٍمي يمن ِباخلِري ، ويثيب عليِه اجلَزيلُ ، لَقد أُمرتم ِبقياِم الليِل فَقُمتم ، وأُمرتم ِبصـياِم         
ئزكم ، فَإذا صلَّوا العيد نادى مناٍد ِمـن السـماِء أِن            النهاِر فَصمتم ، وأطعتم ربكم فَاقِْبضوا جوا      

}  ارِجعوا إىل مناِزلكم راشدين فَقد غُفر لَكم ذُنوبكم ويسمى ذَلك اليوم يف السماِء يوم اجلـوائِز                
 ألنصاري عن أبيهوأبو نعيم عن سعيد بن أوس ا) طب(احلسن بن سفيان يف مسنده واملعايف يف اجلليس والباوردي 

 ١/٨٨ واإلصابة ٢/٤٧ وشج ٢/٢٠١ وجممع ١/١٩٦طب 
 فيه ضعف

١٩٠٨ - }                 ـذبحاجلنِة والنـاِر فَي نيب وقفِباملوِت كَالكبِش األملِح فَي القيامِة أُتى إذا كانَ يوم
مات حزناً لَمـات أهـلُ   وهم ينظرونَ ، فَلو أنَّ أحداً مات فَرحاً لَمات أهلُ اجلنِة ، ولو أنَّ أحداً     

 عن أيب سعيد) ت(}  الناِر 
 ٤٣ وم جنة ٨/١٤٢وبنحوه عن ابن عمر خ ) ٢٥٥٨(ت 

 صحيح
إذا كانَ يوم القيامِة أُدنيِت الشمس ِمن العباِد حىت تكـونَ ِقيـد ِميـٍل أو اثْـنِني            { - ١٩٠٩

        ِق كَقدِر أعماِلهمرفَيكونونَ يف الع الشمس مصهرهفَت          ـنم منهمقبيِه ، وإىل ع أخذهي نم فَمنهم ،
 عن املقداد) حم ت(}  يأخذه إىل ركبتيِه ، ومنهم من يأخذه إىل ِحقويِه ، ومنهم من يلِجمه إجلاماً 

 )٧٧٧( وصحيح اجلامع ٨/٣٦٩ وكثري ٧/٢١٩ وبغوي ٣/٦وحم ) ٢٤٢١(ت 
 صحيح



 

 

٢٩٤() 

 أعطى اُهللا تعاىل كُلَّ رجٍل ِمن هذِه اُألمِة رجالً ِمن الكُفاِر فَيقالُ             إذا كانَ يوم القيامةِ     { - ١٩١٠
 عن أيب موسى) م(}  له هذا ِفداؤك ِمن الناِر 

وخمتصر مسـلم   ) ١٣٨١( والصحيحة   ١٤١ وحنيفة   ٥٦٩ و ٥٥٩ و ١٠/٥٥٨ و ٩/١٧٦ واإلحتاف   ٥/١٦٤كر  
 )٧٧٨(بنحوه وصحيح اجلامع ) ١٩٣٧(

كانَ يوم القيامِة أُمر ِبالواىل فَيوقف على ِجسِر جنهم ، فَيأمر اُهللا اجلسر فَينتِفض              إذا    { - ١٩١١
انتفاضةً فَيزولُ كُلُّ عظٍم ِمنه ِمن مكانِه ، ثُم يأمر اُهللا العظام فَترجع إىل مكاِنها ، ثُم يسـأله فَـإنْ      

فلِني ِمن األجِر ، وإنْ كانَ عاصياً خرق ِبِه اجلسـر فَهـوى إىل              كانَ ِهللا مطيعاً اجتبـذه فَأعطاه كِ     
 عن عاصـم بن سفيان الثقفي) طب(}  جهنم سبعيـن خـريفــاً 

 ) ٧٣٨٣( والشعب ٢/٢٤٦ واإلصابة ٥/٢٠٦ وجممع ١٧/١٧٥طب 
 حسن لغريه

اً معه كَافر ، فَيقولُ املَلك ِللمؤمِن       إذا كانَ يوم القيامِة بعثَ اُهللا إىل كُلِّ مؤمٍن ملك           { - ١٩١٢
 واحلاكم يف الكىن عن أيب موسى) طب(}  يا مؤمن هاك هذا الكافر فَهذا ِفداؤك ِمن الناِر 

 ٤/٣٩١ وحم ٨/١٠٤وبنحوه م ) ١٣٨١(والصحيحة ) ٧٧٩( وصحيح اجلامع ١٠/٥٧١ و٩/١٧٦اإلحتاف 
 صحيح

جاَء أهلُ اجلاهليِة يحملونَ أوثانهم على ظُهوِرهم ، فَيسـألُهم          إذا كانَ يوم القيامِة       { - ١٩١٣
ربهم عز وجلَّ فَيقولونَ لَم ترسلْ إلينا رسوالً وملْ يأِتنا لَك أمرؤ ولو أرسلت إلينا رسـوالً لَكُنـا                   

     همبر فَيقولُ لَهم، ِعبادك ِبأمٍر : أطوع كمرتإنْ أم أنْ   أرأيتم همفَيـأمر ، عـم؟ فَيقولونَ ن طيعونهت
يعبروا جهنم ، فَيدخلوا فَينطلقونَ حىت إذا دنوا ِمنها سمعوا لَها تغيظاً وزفـرياً ، فَريجعـونَ إىل                  

 فَيأخذُ علـى  أملْ تزعموا أني إنْ أمرتكم ِبأمٍر تطيعوين ؟ : ربنا أِجرنا ِمنها ، فَيقولُ      : ربهم فَيقولونَ   
ربنـا  : اعمدوا لَها ، فَينطلقونَ حىت إذا رأوها فَِرقوا فَرجعوا ، فَقـالوا      : ذَلك مواثيقَهم ، فَيقولُ     

فَِرقنا ِمنها ، وال نستطيع أنْ ندخلها، فَيقولُ ادخلوها داخرين ، قالَ رسولُ اِهللا صـلَّى اُهللا عليـِه               
 وابن مردويه عن ثوبان) بز ك(}  لَ مـرٍة كَانـت عليهم برداً وسالمــاً وسلم لَـو دخلوهـا أو

 ٥/٥٢ وكثري ١٠/٣٤٧ وجممع ٤/٤٥٠ك 
 صحيح

إذا كانَ يوم القيامِة جمع اُهللا أهلَ اجلنِة صفوفاً ، وأهلَ الناِر صفوفاً ، فَينظُر الرجلُ                  { - ١٩١٤
 ِمن صفوِف أهِل اجلنِة ، فَيقولُ يا فُالنُ أما تذكر يوم اصـطنعت              ِمن صفوِف أهِل الناِر إىل الرجلِ     

: اللهم إنَّ هذا اصطنع يل يف الدنيا معروفاً ، فَيقالُ لَه            : إليك يف الدنيا معروفاً فَيأخذُ ِبيدِه فَيقولُ        
 قضاء احلوائج واخلطيب عن أنسابن أيب الدنيا يف }  خذْ ِبيدِه فَأدِخله اجلنةَ ِبرمحِة اِهللا 

 ٣/٣٠٩وبنحوه الترغيب ) ٧٦٨٧( والشعب ٢/٤٦ وأصفهان ١٩ وحوائج ٤/٣٣٢ وخط ٩/٢٧٩اإلحتاف 



 

 

٢٩٥() 

 حسن لغريه
هـذا  : إذا كانَ يوم القيامِة جمع اُهللا أهلَ املعروِف كُلَّهم يف صعيٍد واحٍد فَيقـولُ                 { - ١٩١٥

   ـذوهفَخ هقَِبلت قَـد عروفُكمم   ، أنت ذهأوىل ِبِه ِمنا فَخ أنتِبِه و صنعما ننا وسيدفَيقولونَ إهلَنا و ، 
وما أصنع ِبِه وأنا معروف ِباملعروِف ، خذوه فَتصدقوا ِبِه على أهِل التلطُِّخ : فَيقولُ اُهللا عز وجـلَّ    

ـ       ـوب كَأمثاِل اجلباِل فَيتصدق عليِه ِبشـيٍء ِمـن         ِبالذُّنوِب فَإنه لَيلقى الرجلُ صديقه وعليِه ذُن
 ابن النجار عن أنس}  معروفِه فَيدخلُ ِبِه اجلنــةَ 

 ٢٦٣ و٧/٢٦٢ وجممع ١/١٢٤معضالً وبنحوه ك ) ١١١٨٤( وبنحوه الشعب ١٨ وحوائج ٢/٤٦اصفهان 
 لني

واحٍد ، ثُم يرفع ِلكلِّ قَوٍم آهلتـهم        إذا كانَ يوم القيامِة جمع اُهللا اخلالئق يف صعيٍد            { - ١٩١٦
           قالُ لَهمدونَ فَييبقى املُوحو ، النار موِردوعبدونَ فَينتظرونَ ؟ فَيقولونَ     : اليت كَانوا يا تم : نتظرن

        قالُ لَهمِبالغيِب ، فَي عبدهاً كُنا نبر :       فنا نراَء ع؟ فَيقولونَ إنْ ش عرفونهت أو      فَيتجلَّـى لَهـم ، فسه
ارفعوا رؤوسكم فَقد أوجب اُهللا لَكم اجلنةَ ، وجعـلَ  ! فَيخرونَ سجداً فَيقالُ لَهم يا أهلَ التوحيِد      

 عن أيب موسى) حل(}  مكانَ كُلِّ رجٍل ِمنكم يهودياً أو نصرانياً يف النـاِر 
 ٦/١٩٧لية  واحل٥٧٠ و١٠/٥٥٨ واإلحتاف ١/٢٥١أصفهان 

 حسن
١٩١٧ - }                البصـر نفذهمياعي والد مسمعهيثُ يعيٍد حيف ص الناس معالقيامِة ج ومإذا كانَ ي

عـن  ) اخلطيب(}  ليقومن من لَه على اهللا يد ، فَال يقوم إال من عفا : فَيقوم مناٍد ِمن ِعند اهللا فَيقولُ      
 احلسن مرسال 

 ٣٥٦ن  وجرجا١٣/٢١٢خط 
 حسن مرسل

إذا كانَ يوم القيامِة ِجىَء ِبأهِل البالِء فَال ينشر لَهم ديوانٌ ، وال ينصب لَهم ِميزانٌ                  { - ١٩١٨
 ابن النجار عن عمر}  ُ األجر صباً  ، وال يوضع لَهم ِصراطٌ ، ويصب عليهِم

 ٣/٩١ وحلية ١٢/١٨٢ وبنحوه طب ٩/١٤٤اإلحتاف 
 هحسن لغري

إذا كانَ يوم القيامِة حد اُهللا الذين شتموا عائشةَ ثَمـانني علـى رؤوِس اخلالئـِق                  { - ١٩١٩
 عن ابن عباس) طب(}  فَيستوِهب ريب املُهاجرين ِمنهم ، فَأستأمرِك يا عائشةُ 

 فيه عبد اهللا بن هارون أو علقمة الفروي ضعيف ا هـ :  وقال ٩/٢٤٠امع 
 ٤/٢٦٠إنه من ثقات الناس وأفاضلهم ا هـ        : عنه  :  ذكر له ابن عدي ثالثة أحاديث منكرة وقال عقبها            : أقول

 وليس هذا منهن
 فاحلديث حسن



 

 

٢٩٦() 

١٩٢٠ - }               لـيهمع الـذين بقىو ، أهلُ الناِر النارخلَ أهلُ اجلنِة اجلنةَ والقيامِة د ومإذا كانَ ي
ابن أيب الدنيا يف    }   العرِش ، يا أهلَ اجلمِع تتاركوا املظاملَ وثوابكم على           املظاملُ ، نادى مناٍد ِمن تحتِ     
 حسن الظن وابن النجار عن أنس

 ٨/٤١ واإلحتاف ١١٤حسن الظن 
 حسن لغريه

١٩٢١ - }                   ملِه ، فَـإنْ كانـِت الصـالةُ أكثـراإلنسانُ ِبأكثِر ع عىالقيامِة د ومإذا كانَ ي
  وإنْدعـــى ِبهــا ،

ـِِه ، ثُـم يأتـي باباً ِمن أبـواِب اجلنـِة يقـالُ لَه الريانُ يـدعى                  كانَ ِصيامـه أكثر دعـى ب
 عن أيب هريرة) بز(}  نعم أنت : أثَم أحد يدعى بعملِني ؟ قالَ : ِمنه الصائمونَ ، قالَ أبـو بكٍر 

 ١٠/٣٩٨امع 
 حسن

 يوم القيامِة شفعت فَقلت يا رب أدخِل اجلنةَ من كانَ يف قَلبِه خردلةٌ ِمـن                إذا كانَ   { - ١٩٢٢
 عن أنس) خ(}  إمياٍن فَيدخلونَ ، ثُم يقولُ أدخِل اجلنةَ من كانَ يف قَلبِه أدىن شيٍء 

 )٨٤٩ و٨٤٢(وعاصم ) ٧٨٠( وصحيح اجلامع ٩/١٧٩خ 
١٩٢٣ - }      القيامِة ع ومإذا كانَ ي          ـكـؤالِء جريانقالُ هفَي خاصمو ِبعملِه فَجحد الكافر فر

يشهدونَ عليك فَيقولُ كَذبوا ، فَيقولُ أهلُك وعشريتك فَيقولُ كَذبوا ، فَيقولُ احِلفوا فَيحِلفونَ ،               
 النار مدخلهفَي همألْسنت ليهمع تشهداُهللا و صِمتهمي دعن أيب سعي) ع ك(}  ثُم 

 ٤/٦٠٥ وك ١٠/٣٥١ وجممع ٦/٣٣كثري 
 حسن

١٩٢٤ - }                 قالُ النيبكَالشمِس ، فَي همورن ونَ اُألفقدسالناِس ي ثُلَّةُ ِمن القيامِة قام ومإذا كانَ ي
ا بني اُألفـِق ،     محمد وأُمته ، ثُم يقوم ثُلَّةٌ أُخرى يسد م        : اُألمي، فَيتحشحش لَها كُلُّ شيٍء فَيقالُ       

النيب اُألمي فَيتحشحش لَها كُلُّ شيٍء فَيقالُ محمد وأُمته ، ثُـم            : نورهم كَالقمِر لَيلةَ البدِر فَيقالُ      
 لَك يا   هذا ِمين : يقوم ثُلَّةٌ أُخرى يسد ما بني اُألفِق نورهم ِمثلُ كُلِّ شيٍء ثُم يحثى حثْـيتِني فَيقالُ                

 عن أيب أمامة) طك(}  محمد ، ثُم يوضع امليزانُ ويؤخذُ يف احلساِب 
 ١٠/٤٠٨ وجممع ٨/٢٢٢طب 

 حسن
 التحرك للنهوض: التحشحش 

}  إذا كانَ يوم القيامِة كُنت إمام النبيني وخطيبهم وصاحب شفاعِتهم غَـري فَخـٍر      { - ١٩٢٥
  كعبعن أيب بن) حم ت هـ ك(



 

 

٢٩٧() 

 وكـثري   ٤/١٤٤٨ وعدي   ١٠/٤٨٨ واإلحتاف   ٤/٧٨ و ١/٧١ وك   ٥/١٣٧وحم  ) ٤٣١٤(وهـ  ) ٣٦١٣(ت  
 )٧٨١( وصحيح اجلامع ٢/٣٦٤ وعاصم ٥/٤٨١ ونبوة ٥/١٠٢

 صحيح
إذا كانَ يوم القيامِة لَم يبق مؤمن إالَّ أُتى بيهودى أو نصراىنٍّ حىت يدفع إليِه فَيقالُ                  { - ١٩٢٦

 عن أيب موسى) حم(}   ِفداؤك ِمن الناِر هذا
 ١٠/٥٧٠ و٩/١٧٦ واإلحتاف ٤/٤٠٢حم 

 صحيح
إذا كانَ يوم القيامِة مد اُهللا األرض مد األدِمي ، حىت الَ يكونَ ِلبشٍر ِمن النـاِس إالَّ                    { - ١٩٢٧

ِن تبارك وتعاىل ، واِهللا ما رآه قَبلـها         موضع قَدميِه ، فَأكونُ أولَ من يدعى وِجربيلُ عن يمِني الرمح          
صـدق ، ثُـــم     : أى رب إنَّ هذا أخربين أنك أرسلته إىلَّ ، فَيقولُ اُهللا عـز وجـلَّ                : فَأقولُ  

 كِعبـــــاد بفَأقــولُ يــا ر ، فَــعأش 
 احملمود املقام هويف أطراِف األرِض و بدوكبن احلسني مرسالًعبد الرزا}  ع ق وابن جرير عن على 

 ١٠/٤٥٣ واإلحتاف ٣٠/٧٢ و١٥/٩٩ وطربي ٥/١٠٨كثري 
 حسن لغريه

١٩٢٨ - }                  ِملـهع نِمم ثَوابه مالً ِلغِري اِهللا فَليطلُبِملَ عع نناٍد مالقيامِة نادى م ومإذا كانَ ي
 عن أيب سعد بن أيب فضالة) ابن سعد(}  لَــه 

 ٤/٢١٥ و ٣/٤٦٦وحـم   ) ٤٢٠٣(وهــ   ) ٣١٥٤( وت   ١/٦٩وترغيـب   ) ٢٤٩٩( وحب   ٤/٨٧ة  اإلصاب
 )٧٨٢(وصحيح اجلامع 

 حسن
١٩٢٩ - }    ، عبدونَ الناسكَانوا ي الذين أين ، أهلَ اجلمع سمعناٍد يالقيامِة نادى م ومإذا كانَ ي

}   عمالً خالطه فيِه شيٌء ِمن الـدنيا وأهِلهـا           قُوموا وخذوا أُجوركم ِممن عملتم لَه فَإين الَ أقبلُ        
 الديلمي عن ابن عبــاس

 ٦٨ و٦٣ و١/٦٢ والترغيب ١٠/٢٢٢أخرج حنوه امع 
 صحيح لغريه

إذا كانَ يوم القيامِة وفرغَ اُهللا تعاىل ِمن قَضاِء اخللِق ، فَيبقى رجالِن فَيؤمر ِبهما إىل                  { - ١٩٣٠
كُنت : ِلم تلتِفت ؟ فَيقولُ     : ت أحدمها ، فَيقولُ اجلبار تعاىل ردوه فَريدونه ، فَيقولُ لَه            الناِر، فَيلتفِ 

لَقد أعطاين اُهللا عز وجلَّ حىت لَو أطعمـت         : أرجو أنْ تدخلَين اجلنةَ ، فَيؤمر ِبِه إىل اجلنِة ، فَيقولُ            
 عن عبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد) حم(}  ئاً أهلَ اجلنِة ما نقص ما ِعندي شي

 ٥٨ ظن ٩/١٧٢ واإلحتاف ١٠/٣٨٤ وجممع ٦/٢١ و٥/٣٣٠حم 
 حسن



 

 

٢٩٨() 

اقْبلوا : إذا كانَ يوم القيامِة يجاُء ِباألعماِل يف صحٍف محكَمٍة فَيقولُ اُهللا عز وجلَّ                { - ١٩٣١
إنَّ عمله كـانَ ِلغـِري      : تك ما كَتبنا إالَّ ما عِملَ ، فَيقولُ         وِعز: هذا وردوا هذا ، فَتقولُ املالئكةُ       

 ابن عساكر عن أنس}  وجهي ، وإين الَ أقبلُ اليوم إالَّ ما كانَ ِلوجهي 
 ١/٥١وقط ) ٦٨٣٦( والشعب ٥/٢٠٣ وكثري ٨/٢٦٣اإلحتاف 

 حسن لغريه
 العرِش ِليقُم من على اِهللا أجره فَال يقـوم  إذا كانَ يوم القيامِة ينادي مناٍد ِمن بطنانِ     { - ١٩٣٢

 عن ابن عباس) خط(}  إالَّ من عفا عن ذَنِب أخيِه 
 )٧٤٥١( وبنحوه الشعب ١/١٨٢ وشج ١٠/٤٧٢اإلحتاف 

 حسن لغريه
١٩٣٣ - }            الع ِمداد حلماِء فَريجهداِء ِبمداِد العوزنُ ِدماُء الشالقيامِة ي ومِم   إذا كانَ يلى دلماِء ع
 ابن النجار عن أنس}  الشهداِء
 ٢٢٢ و٩٢ وجرجان ١/٣٦ وجامع بيان العلم ١/٤١ واإلحتاف ٢/٢٠٨أصفهان 

 حسن لغريه
الَ إله  : إذا كانَ يوم حار ألْقى اُهللا سمعه وبصره إىل أهِل األرِض ، فَإذا قالَ الرجلُ                  { - ١٩٣٤

      رح ا أشدإالَّ اُهللا م              عاىل ِلجنهمقالَ اُهللا ت ، هنمج رح أِجرين ِمن ذا اليوِم ، اللهمه :    بداً ِمـنإنَّ ع
عبيدي استجارين ِمن حرِك ، وإين أُشِهدِك أين قَد أجرته ِمنِك ، وإذا كانَ يوم شديد الربِد ألْقى اُهللا               

د الَ إله إالَّ اُهللا ، ما أشد برد هذا اليوِم ، اللهم أِجرين              سمعه وبصره إىل أهِل األرِض فَإذا قالَ العب       
        قالَ اُهللا ِلجنهم ، هنممهريِر جز ِك           : ِمنإين أُشِهدمهريرِك ، وز يب ِمن تجاربيدي اسع بداً ِمنإنَّ ع

 الكافر فَيتميز ِمن ِشـدِة بـردِه        بيت يلقى فيهِ  : وما زمهرير جهنم ؟ قالَ      : أين قَد أجرته ، قالوا      
 ابن السين يف عمل يوم وليلة وابن النجار عن أيب سعيد وأيب هريرة}  بعضهم ِمن بعٍض 

 ٤٨٦وجرجان ) ٣٠١( وسين ١٧٧صفة 
 حسن

 عن ابن عمر) طب(}  إذا كانَ يوم ساِبعِه فَاهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه األذى   { - ١٩٣٥
 ١٢/٣٠٦ وطب ٤/٥٨جممع 

 صحيح
إذا كانَ يوم صوِم أحِدكم فَال يرفُثْ وال يجهلْ ، فَإِن امرو شامته أو قاتله فَليقُلْ إين         { - ١٩٣٦

  ائمإين ص ائمعن أيب هريرة) مالك ق د هـ(}  ص 
 ٣/٣ش   و ١/١٥٨ وبغـوي    ٣/١٧٩ وجممـع    ٤/٣٧٠ وهق   ٦/٢٤٤ و ٢/٣٥٦ وحم   ١٦٣ وم صيام    ٣/٣٤خ

 )٧٨٣( وصحيح اجلامع ١٠/١٥٨وطب 



 

 

٢٩٩() 

إذا كانَ يوم عرفةَ نزلَ الرب عز وجلَّ إىل سماِء الدنيا ِليباهي ِبهم املالئكةَ فَيقولُ                  { - ١٩٣٧
                    لَهـم غَفـرت أين قَد كمميٍق ، أُشهدع كُلِّ فَج ِمن نياجعثاً غُرباً ضظروا إىل ِعبادي أتوين شان ،

قَد غَفرت هلم ، فَما ِمن يوٍم أكثر ِعتقـاً          : إنَّ فيهم فَالناً مرهقاً وفُالناً فَيقولُ اُهللا        : فَتقولُ املالئكةُ   
ابن  أيب الدنيا يف فضل ذي احلجة والبزار وابن خزمية وقاسم بن أصبح يف مسـنده                 }  ِمن الناِر ِمن يوِم عرفةَ      

 وابن عساكر عن جابر) هب ض(
 ٢٠١ و٢/٢٠٠والترغيب ) ٤٠٦٨( والشعب ١/١٢٠ ومتهيد ٧/١٥٩سنة 

 صحيح
حبجة تدليس أيب الزبري ونقل عن الذهيب أن ابن حزم يرد من حديثه ما يقول               ) ٦٧٩(وقد ضعفه األلباين يف ضعيفته      

ري السـماع  فيه عن جابر وحنوه ، ألنه عندهم ممن يدلس ويف صحيح مسلم عدة أحاديث مما مل يوضح فيها أبو الزب 
 من جابر ، ففي القلب منها شيء ا هـ

وراجـع  ) ٩٦١(وهذا الكالم مردود من أساسه فلم يثبت أن أبا الزبري مدلس كما حققناه عند احلديث                 :  أقول
تنبيه املسلم وكالم ابن حزم مردود ، وكذلك ماذكره الذهيب يف ترمجة أيب الزبري ، فاألمة قد أمجعت على صـحة                     

 واحلقيقة هذه هفوة عظيمة من اإلمام الذهيب.  ومسلم قبل أن يولد اإلمام الذهيب رمحه اهللا أحاديث البخاري
إذا كانِت األرض مخصبةً فَتقصدوا يف السِري وأعطوا الركاب حقَّها ، فَإنَّ اَهللا تعاىل                { - ١٩٣٨

  عليكمجِدبةً فَاجنوا وم إنْ كَانتو ، فقالر حبي فيقر إياكمطوى ِبالليِل ، وت جلِة ، فَإنَّ األرضِبالد
 عن ابن عباس) طب(}  وألتعريس على ظَهِر الطريِق فَإنه مأوى احلياِت ، ومدرجةُ السباِع 

 ٨/٩ و٥/٢٥٧جممع 
 صحيح لغريه

م تحلَّ لَه حىت تـنِكح      إذا كانِت اَألمةُ تحت الرجِل فَطلَّقها تطليقتِني ثُم اشتراها لَ           { - ١٩٣٩
 وجاً غَيــرهيف اإلفراد عن ابن عمر) قط(}  ز 

 حنوه) ١٢٩٥٢( وعب ٧/٣٦٨وهق ) ١٢٩٤٩( وبنحوه عب ٤٣٣ وجرجان ٣/٢٢٧ ونصب ٣/٣١١قط 
 حسن لغريه

١٩٤٠ - }   شبخ يفاً ِمنخذْ سفَات املسلمني نيعن أُهبان) هـ(}  إذا كانِت الفتنةُ ب 
 )٧٦٠(وصحيح اجلامع ) ١٣٨٠(والصحيحة ) ٣٩٦٠(هـ 

 حسن
 عن مسرة) قط ك هق(}  إذا كانِت اِهلبةُ ِلذى رحٍم محرٍم لَم يرِجع فيها   { - ١٩٤١

  ٣/٧٣ وتلخيص ١٢٧ و٤/١٢٦ ونصب ٣/٤٤ وقط ٦/١٨١ وهق ٢/٥٢ك 
 حسن

اعه من مسرة ونقل عـن صـاحب        بتدليس احلسن البصري ، واخلالف حول مس      ) ٣٦١(وأعله األلباين يف ضعيفته     
التنقيح أنه أنكر ماروى احلسن عن مسرة وعلل ذلك مبخالفته للحديث الصحيح الذي جيوز للوالد الرجوع ديتـه             

 ا هـ.. لولده 



 

 

٣٠٠() 

ثقة ففيه فاضل مشهور وكان يرسل كثرياً       : أما عن تدليس احلسن فقد وصفه ابن حجر يف التقريب بقوله             :  أقول
 الرجوع للتهذيب مل جند أحداً من املتقدمني امه بالتدليس سوى ابن حبان ، وهو حمجوج                وبعد) ١٢٢٧(ويدلس  

 ولذلك قال   ٢٧٠ - ٢/٢٦٣راجع التهذيب   . مبن سبقه ، ألم مل يذكروا ذلك عنه ، بل الثابت أنه يرسل فقط               
ومل يذكر  ) ١٠٢٩.. ( والعمل   كان كبري الشأن ، رفيع الذكر ، رأساً يف العلم         .. اإلمام  : الذهيب عنه يف الكاشف     

إا صحيحة وقال أبو زرعة إنه وجد هلا أصـالً ثابتـاً            : حىت مراسيل احلسن فقد قال ابن املديين        . أى تدليس له    
 ماخال أربعة أحاديث 

 فالصواب أنه ثقة فقيه يرسل
 ..أنه مسع من مسرة وهو الراجح ) ١١٣٨(وبينا سابقاً عند احلديث 

وأما أنه معارض للحديث الصحيح الذي جيـوز        . فهذا كالم مردود إذ مل يذكره السابقون         :  وأما حول نكارته  
للوالد الرجوع بته إذا كانت لولده ، فليس بصحيح ، فيمكن اجلمع بينهما بسهولة وهي عدم جـواز الرجـوع                    

 .باهلبة إال للوالد فقط على ولده ، أو أن الواهب ليس والداً فال حيق له الرجوع 
١٩٤٢ - }               ، يـنكمورى بش كمأُمورو ، محاءكمس أغنياؤكمو ، كمِخيار اُمراؤكم إذا كانت

      ، خالءكـمب كمأغنيـاؤو ، أشـراركم كمأُمراؤ إذا كانتطِنها ، وب ِمن لَكم رياألرِض خ فَظهر
 عن أيب هريرة) ت( } وأُموركم إىل ِنسائكم ، فَبطن األرِض خري لَكم ِمن ظَهِرها 

 ) ٢٢٦٧( وت ١٠/٤١ وجامع األصول ٣/٣٨٢ وترغيب ٦/١٧٦حلية 
 فيه ضعف

إذا كانت ِبالرجِل اِجلراحةُ يف سبيِل اِهللا أِو القُرح أِو اجلُدرى فَيجنب فَيخـاف إِن                 { - ١٩٤٣
 مفَليتيم موتعن ابن عباس) ك هق(}  اغْتسلَ أنْ ي 

 ند ك موقوف وع١/١٦٥ وك ١/٢٢٤هق 
 حسن 

ت (}  إذا كانت ِعند الرجِل امرأتاِن فَلم يعِدلْ بينهما جاَء يوم القيامِة وِشقُّه ساقطٌ            { - ١٩٤٤
 عن أيب هريرة) ك

 )٢٠٧٧(والصحيحة ) ٧٦١( وصحيح اجلامع ٢/٤٨٦وك ) ١١٤١( وت ٣/٢٠١تلخيص 
 صحيح

 الديلمي عن ابن عمر}  لمةٌ فَصلُّوا يف الرحاِل إذا كانت لَيلةٌ مطريةٌ أو مظ  { - ١٩٤٥
 ١٨ و٢/١٧ وعوانة ٥/٧٥ و٤/٣٦٤وحم ) ١٩٠٣ و١٩٠٢ و١٩٠١( وعب ٢/٢٤أصفهان 

 صحيح
١٩٤٦ - }                إليها فَتكونُ أقصى أثٍر ِمنه احلاجةُ فَيقِصد لَه ِبأرٍض أُتيحت ةُ أحِدكمنيم إذا كانت

 عن ابن مسعود) ك(}  رض يوم القيامِة هذا ما استودعتين فَيقبض روحه فيها فَتقولُ األ
 )١٠٧٣( وعلل ٣٦٧ و١/٤٢ك 

 صحيح لغريه



 

 

٣٠١() 

 عن ابن عمر ) مالك ق(}  إذا كانوا ثَالثةً فَال يتناج اثْناِن دونَ الثالِث   { - ١٩٤٧
) ١٤٣٠( وخمتصـر مسـلم      ٨/٦٤ و ٥/٢٥٥وجممع  ) ١١٦٨(وخد  ) ٢١٢١( ومنحة   ٣/٢٣٢ وهق   ٨/٨٠خ  

 وصحيح اجلامع 
)٧٧٢( 

إذا كانوا ثَالثةً فَال يتناجى اثْناِن دونَ الثالِث ، وإذا كانوا ثَالثـةً فــي سفــٍر         { - ١٩٤٨
ــمروا أحـدهمعن ابن عمر) بز(}  فَليؤ 

 ٨/٦٤ و٥/٢٥٥امع 
 صحيح

 عن أيب سعيد) حم م ن(}   أقرؤهم إذا كانوا ثَالثةً فَليؤمهم أحدهم وأحقُّهم ِباإلمامِة  { - ١٩٤٩
 ١٢١ و ١١٩ و ٣/٨٩ وهـق    ١/٣٤٣وش  ) ٦٢٤(ومنحة  ) ١٥٠٨( وخزمية   ١٠٤ و ٢/٧٧ ون   ٢٨٩م مساجد   

 ٣٦ و٣/٢٤وحم ) ٧٧٣(وصحيح اجلامع 
١٩٥٠ - }        يرفـعو قَبلكـم ركـعي فَاركعوا ، فَإنَّ اإلمـام كعإذا رروا وفَكب اإلمام رإذا كَب

 عن أيب موسى) ش(}  م قَبلكــ
 ١/٢٣٨ ومعاين ٢/٣٢٩ش 

 صحيح
١٩٥١ - }                   فـعإذا رفَاسـجدوا ، و جدإذا سفَاركعوا ، و كعإذا رروا ، وفَكب اإلمام رإذا كَب

 لوساً أمجعنيالساً فَصلَّوا جلَّى جإذا صكوِع فَارفعوا ، والر ِمن أسهعن أيب أُمامة) طب(}  ر 
 ٢/٣٢٩وش  ) ١١٨٩( ومحيـدي    ٢/٧٨وجممع  ) ٤١٧( وحب   ٨/١٩٣وطب  ) ١٥٨٢( وخزمية   ٢/٤٣٨حم  

 )٧٨٤( وصحيح اجلامع ١/٢٣٨ومعاين 
 صحيح

إذا كَثُرت ذُنوب العبِد فَلم يكن لَه ِمن العمِل ما يكفِّرهـا ابتـاله اُهللا ِباحلُــزِن                 { - ١٩٥٢
نــــهها عكفِّرعن عائشة) حم(}  ِلي 

 ٤/٢٨٧ والترغيـب    ٢/٣٧٢ وكـثري    ٨/٥٧٧ و ٥/٣١٥ واإلحتـاف    ١٠/١٩٢ و ٢/٢٩١ وجممع   ٦/١٥٧حم  
 )٩٩٢٨ و٩٩٢٧( والشعب ٢/١٨٩وأصفهان 

 حسن
صدوق اختلط جداً ومل يتميز حديثه فترك       : أعله بعضهم بليث بن أيب سليم وأنه مدلس وقد عنعنه ، ويف التقريب              

فيه ضعف يسري من    ) : ٤٧٦١: (وقد قال عنه يف الكاشف      . جل  ويف هذا الكالم جتن كبري على هذا الر       ) ٥٦٨٥(
) ٣٥٠٣(وقال عنه يف ديوان الضـعفاء       . سوء حفظه كان ذا صالة وصيام وعلم كثري ، وبعضهم احتج به ا هـ               

له من احلديث أحاديث صـاحلة      : حسن احلديث ومن ضعفه ، فإمنا ضعفه الختالطه بآخره ا هـ وقال ابن عدي               
 روى عنه شعبة والثوري وغريمها من ثقات الناس ، ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه ا هـ                  غري ماذكرت وقد  



 

 

٣٠٢() 

 فالرجل حسن احلديث له أحاديث خلط فيها بأخره تـرد ، ومل             ٤٦٨ - ٨/٤٦٥ وانظر التهذيب    ٦/٩٠الكامل  
 .يصفه أحد بالتدليس 

 عن ابن عمر) ت حل(}   ما جاَء ِبِه إذا كَذب العبد تباعد عنه امللك ِميالً ِمن نِنت  { - ١٩٥٣
 والصـمت  ١٠/٥٩٩ وجامع األصول ٣/٥٩٧ وترغيب   ٥/١٩٢١ و ١/٢٥ وعدي   ٨/١٩٧وحلية  ) ١٩٧٨(ت  

)٤٧٧( 
 حسن لغريه

 عن أيب هريرة) د(}  إذا كَِره االثْناِن اليمني أِو استحباها فَليستِهما عليها   { - ١٩٥٤
 )٧٨٥(ع  وصحيح اجلام١٠/٢٥٥وهق ) ٣٦١٧(د 

 صحيح
١٩٥٥ - }   كَفنه حسنفَلي أخاه أحدكم عن جابر) د(}  إذا كَفَّن 
 ٣/١٤ وحليـة  ٥/٣١٥ وسـنة  ١/٣٦٩ وك ٤/٣٢ و٣/٤٠٣ وهـق    ٣/٣٤٩وحم  ) ٣١٤٨( ود   ٤٩م جنائز   

  وغريهم٢/١٠٩وتلخيص 
١٩٥٦ - }             ؤنتهمو هرح كفاهنعةَ طَعامِه ، وص ملوكهم إذا كَفى أحدكم    جلسـهإليِه فَلي بهقرو

 عن أيب هريرة) كر(}  فَليأكلْ معه ، أو لْيأخذَ أكلةً فَليروغها فَليضعها يف يدِه ، وليقُلْ كُلْ هذِه 
 ١٠٧١ و ١٠٧٠( ومحيـدي    ٢٩٩ و ٢/٢٤٥ وحم   ٦/٣٢٦واإلحتاف  ) ١١٩٤( وشفع   ٨/٨وهق  ) ١٨٥٣(ت  

  من طرق٤/٣٥٧ومعاين ) ١٠٧٢و
 صحيح

١٩٥٧ - }                  ـررحةٌ سبِه سو ررالس قالُ لهادياً يو نالكى فَإنَّ هِمن األخشبِني ِمن نيب إذا كُنت
 عن ابن عمر) ن هق(}  تحتها سبعونَ نبياً 

 ٩/٢٩٣وجامع األصول ) ١٠٢٩( وحب ٦/٣٣٦ وحلية ٤٢٤ وموطأ ٥/١٣٩ وهق ٢/١٣٨ وحم ٥/٢٤٩ن 
 حسن

وذكره البخاري وأبو حامت ومل يذكر فيـه        : مل يوثقه غري ابن حبان ، أقول        : ي  يف سنده حممد بن عمران األنصار     
وأما أبوه عمران األنصاري فقد قـال       . والصواب تعديله وال سيما رواية مالك عنه يف املوطأ          . جرحاً وال تعديالً    

ك له والنسائي وأمحد  ويكفي هذا احلديث قوة إخراج اإلمام مال٨/١٤٢البأس به التهذيب   : عنه مسلمة بن قاسم     
 .وابن حبان يف صحيحه 

إذا كُنت ترجو نتجاً فَتبلَّغْ ِبلُحوِم ماشيِتك أو كُنت ترجو ميسرةً تنالُها فَتبلَّغْ إليها                { - ١٩٥٨
                   ، نهع ستغىنىت تح دا لَكفيما ب أهلك يئاً فَأطعمرجو شالَ ت فإنْ كُنت ، اشيِتكلُحوِم م فقالَ  ِمن :

 الذي أدعه ما ِغناى 
إذا أديت أهلك عيوناً ِمن اللِنب واجتنب ما حرم عليك ِمن الطعام وأما مالُك              : إذا وجدته ؟ فَقال     

رعـاً  فَإنه ميسور لَك كُلٌّ لَيس فيِه حرام غَري أنَّ يف نتِجك يف إبِلك فَرعاً ويف نتِجك ِمن غَنِمك فَ                  



 

 

٣٠٣() 

         أمرهِبلحمِه ، و قتصدت إنْ ِشئتو ، أهلك أطعمته إنْ ِشئت ثُم ، نهع ستغىنىت تح كاشيتم غذوهت
عن ابن مسعود قال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم رجلٌ ما            ) بز ، طك  (}  ِبعٍرت ِمن الغنِم يف كُلِّ ِمائِة عنيزٍة        

  بلغته وما غناى الذي يغنيين عنه ؟ فذكرهفقرى وما الذي آكل من ذلك إذا
  ٦/٥٦ وطربي ٣/٢٧ وكثري ٤/١٦٤ وجممع ٧/٣١٠طب 

 فيه ضعف
إذا كُنت يف الصالِة فَال تبزق بني يديك وال عن يميِنك ، ولكن خلفك أو ِتلقـاَء                   { - ١٩٥٩

 رق بن عبد اهللا احملاريبعن طا) ن(حس صحيح ) ت(}  ِشمالك أو تحت قَدِمك اليسرى 
 ٢/٥٢ون ) ٨٧٧ و٨٧٦(وخزمية ) ٥٧١(ت 

 صحيح
١٩٦٠ - }             ثُم دتشهلى أربٍع تع كظَن رأكبأربٍع ، و يف ثَالٍث أو الٍة فَشكَكتيف ص إذا كُنت

 سلِّمت أيضاً ثُم دتشهت ثُم ، سلِّمقَبلَ أنْ ت السج أنتجدتِني وس جدتعن ابن مسعود) د هق(}  س 
 ٥/٥٣٤وجامع األصـول   ) ٦٠٥( ون الكربى    ٢/١٧٠و نصب   ١/٣٧٨ وقط   ٣٦٦ و ٢/٣٥٦وهق  ) ١٠٢٨(د  

 ٣/١٢٢والنيل 
 فيه ضعف

 ووقفه بعضهم
إذا كُنت يف صالِتك فَصلِّ صالةَ مودٍع ، وإياك وما يعتذَر ِمنه ، وامجِع اليأس ِمما                  { - ١٩٦١

 ابن عساكر عن أيب أيوب}  اِس يف أيدي الن
 ٣/١٦١ واإلحتاف ١٠/٢٢٩ وجممع ٤/٢٤٧ والترغيب ٣/٤٠٩كر 

 صحيح
١٩٦٢ - }                     زيف اِهللا ع هابالَ ي نم فيهم ري فَلم أكثر أقلَّ أو الً أوجر يف قَوٍم ِعشرين إذا كُنت

 قر قَد أنَّ األمر جلَّ فَاعلماهللا ابن بسرعن عبد) حم ، طك(}  و  
 ٧/٣١٢ وكر ١/١٨٣ وجممع ١/١١٥ وترغيب ٤/١٨٨حم 

 حسن
١٩٦٣ - }                 مهـمعتإذا سفَأِتِه ، و كعِجبقولونَ ما يي مفَسِمعته ِمنه جلٍس فَقمتيف م إذا كُنت

 فَاتركه كرها تقولونَ ميف الزهد عن حرملة العنربي) حم(}  ي 
 )٢٢٢( وخد ١/٣٢٠واإلصابة ) ١٢٠٧(وطيا ) ٩٤٥١ و٩٤٥٠(الشعب 

 حسن
١٩٦٤ - }   كتإذا سو ، القرآِن قَبله اإلماِم فَاقرأْ ِبأُم عم عبد الرزاق عن ابن عمرو}  إذا كُنت 

  من طرق٨٦ و٦٩وهق يف القراءة ص ) ٢٧٨٧(عب 
 صحيح لغريه



 

 

٣٠٤() 

ائي أنه متروك ، وعـن السـاجي أنـه    وأعله باملثىن بن الصباح ونقل عن النس    ) ٩٩٢(وضعفه األلباين يف ضعيفته     
 .. ضعيف جـــداً 

أما املثىن بن الصباح فقـال عنـه   . وهذا فيه جمازفة كبرية إذ ينقل اجلرح دون التعديل      ... وضعف ابن هليعة أيضاً     
وذكر ابن عدي أن له أحاديث صـاحلة        ) ٥٣٧٨(لني احلديث ا هـ     : قال أبو حامت وغريه     : الذهيب يف الكاشف    

 وذكر يف الكامل والتهذيب أنه مل يترك من أجل عمرو بن            ٦/٤٢٥بن شعيب عن أبيه عن جده الكامل        عن عمرو   
 وأما عبد اهللا بن هليعة فحسن احلديث كما حققناه يف           ٣٧ - ١٠/٣٥شعيب وإمنا من أجل عطاء راجع التهذيب        

 اهللا بن عمر وعبد احلميـد بـن         عبيد: وقد تابعهما بنحوه عند البيهقي يف القراءة        ) ١٤١٠(تعليقنا على احلديث    
  ومها ثقتان٨٦ و٦٩جعفر عن عمرو بن شعيب ص 

 فاحلديث صحيح
الَ : إذا كُنتم ثَالثةً فَال يتناجى اثْناِن دونَ صاِحبهما ، فَإنْ كَانوا أربعـةً ؟ قــالَ                  { - ١٩٦٥

ـِــِه  اخلطيب عن ابن عمر}  بـأس بـ
 روى مرفوعاً وموقوفاً) ٥٨٤ (واإلحسان) ١١٧٢(و)١١٧٠( وخد ١٣/٢٢٤خط 

 صحيح
١٩٦٦ - }                 ختِلطوا ِبالناِس فَــإنَّ ذَلـكىت تونَ اآلخِر حالِن دجر تناجثَالثةً فَال ي إذا كُنتم

 حِزنــهعن ابن مسعود) حم ق ت هـ(}  ي 
 ١/٤٣١ وحـم    ٢/٢٨٢ومـي   ) ٣٧٧٥(وهـ  ) ٢٨٢٥(وت  ) ١١٦٩( وخد   ٣٨ و ٣٧ وم السالم    ٨/٨٠خ  
 ٤/١٠٧ وحليـة    ٢/٣١٤ ومشـكل    ٨/٧٠ وكـثري    ٧/٥٠ وبغوي   ١٣/٩٠وسنة  ) ١٩٨٠٦(وعب   ٢/١٨و
 )٧٨٦( وصحيح اجلامع ٤/١٥٩٦ وعدي ١٣/٢٢٤ وخط ٣٦٤ و٧/١٢٨و

١٩٦٧ - }             كمِباإلمامِة أقرؤ أحقُّكمو كمأحد كممفٍر فَليؤثَالثةً يف س عن أيب  ) حب(}  إذا كُنتم
 سعيد

وطيـا  ) ٦٧٢(وم  ) ١٥٠٨( وخزميـة    ٣/٢٤وحـم   ) ٢١٣٢( واإلحسان   ٦/٣٩٨ واإلحتاف   ٣/١٢٦١عدي  
 ١/٣٤٣ وش ٣/١١٩ وهق ٢/٧٧ون ) ٢١٥٢(

إذا كُنتم يف اِخلصِب أمِكنوا الركب سنتها ، وال تعدوا املنـازلَ ، وإذا كُنـتم يف                   { - ١٩٦٨
 ، وإذا تغولت ِبكم الغـيالنُ فَبـادروا         اجلدِب فَاجنوا ، وعليكم ِبالدجلِة فَإنَّ األرض تطوى ِبالليلِ        

ِباَألذاِن وال تصلُّوا على جـواد الطريـِق وال ترتلوا عليها فَإا ماوى احليـاِت والسـباِع ، وال                 
 ـا املالعـــنفَإ ليها احلوائجقضوا ععن جابر) ع(}  ت 

 ٣/٢١٣جممع 
 صحيح

ٍة فَرأيتم من يفرق جماعتكم ، ويشق عصاكم فاقتلوه كَاِئناً مـن           إذا كُنتم يف جماع     { - ١٩٦٩
 عن حممد بن صريح األشجعي) طس(}  كانَ ِمن الناِس 

 ١٧/١٤٥ وطب ٦/٢٣٣جممع 



 

 

٣٠٥() 

 حسن لغريه
ملُ ِبِه  احلمد ِهللا الذي كَساين ما أُواري ِبِه عوريت وأجت        : إذا لَبس أحدكم ثَوباً فَليقُل        { - ١٩٧٠

 عن عبد الرمحن بن أيب ليلى مرسالً) ابن سعد(}  يف حياتـي 
 والـدعاطب   ١٠/٣٠٣ وفـتح    ٧/١٣٠ و ٥/١٠١ واإلحتاف   ١/٤٤وحم  ) ٣٥٥٧( وبنحوه هـ    ١/٣٥٧سعد  

 )٦٢٨٧ و٦٢٨٦(وشعب ) ٣٩٣(
 حسن لغريه

١٩٧١ - }   فَابدءوا ِبمياِمنكُم مأتوضإذا تو من أيب هريرةع) د حب(}  إذا لَِبست 
وسـين  ) ٧٨٧(وصحيح اجلامع   ) ١٤٥٢ و ١٤٧( وحب   ١/٣٤ونصب  ) ٤١٤١( ود   ١/٤٢٣ وسنة   ٣/٨٦هق  

)١٥( 
 صحيح

١٩٧٢ - }   ثْ ِبِه الناسحدنامِه فَال ييف م الشيطانُ ِبأحدكم عن جابر) م هـ(}  إذا لَِعب 
  )٧٨٨( وصحيح اجلامع ١٢/٢١٢ وسنة ٣/٣١٥وحم ) ٣٩١٢( وهـ ١٦م رؤيا 

١٩٧٣ - }                  ثُم جرح ائطٌ أوح جرةٌ أوما شينهب التليِه ، فَإنْ حع سلِّمفَلي أخاه أحدكم إذا لَقى
 عن أيب هريرة) د هـ هب(}  لَقيه فَليسلِّم عليِه 

) ٨٨٥٩ و ٨٨٥٨( والشـعب    ٩/٣٠٥ وبداية   ٦/٢٤٠١وعدي  ) ١٨٦( وصحيحة   ٤/٩٣وتلخيص  ) ٥٢٠٠(د  
 )٧٨٩(وصحيح اجلامع 

 صحيح
عن رجـل مـن     ) ت(}  إذا لَقى الرجلُ أخاه املسلم فَليقُلْ السالم عليكم ورمحةُ اِهللا             { - ١٩٧٤
 الصحابة

 )١٤٠٣(والصحيحة ) ٧٩٠( وصحيح اجلامع ٦/٨٢واإلحتاف ) ٢٣٢(وسين ) ٢٧٢١(ت 
 صحيح

 يستغفر لَك قَبلَ أنْ يدخلَ بيته فَإنـه  إذا لَقيت احلاج فَسلِّم عليِه وصافحه ومره أنْ      { - ١٩٧٥
لَــه غفورعن ابن عمر) حم(}  م 

  ٤/١٦ وجممع ٢/٦٩حم 
 فيه ضعف

 ١/٤٤١ وك   ٢/١٦٧وهو حديث صحيح الترغيـب      )) يغفر للحاج وملن استغفر له احلاج       (( ويشهد له حديث    
ين يف ضعيف اجلامع أن حـديث        وزعم األلبا  ٤/٢٧٥واإلحتاف  ) ٢٥١٦( وخزمية   ٢/١١٤ وطص   ٥/٢٦١وهق  

 !علماً أن احلديث الثاين الصحيح مبعناه ) !! ٦٨٩(الباب موضوع 
ابن (}  إذا لَقيتم املُشركني يف الطريِق فَال تبدءوهم ِبالسالِم واضطروهم إىل أضيِقها              { - ١٩٧٦

 عن أيب هريرة) السين



 

 

٣٠٦() 

 وتـخ   ٧/١٤١وحليـة   ) ١١١١(وخـد   ) ٢٣٨(وسين  ) ٩٨٣٧( وعب   ٩/٢٠٣ وهق   ٢/٥٢٥ و ١/٢٥٢حم  
 )١٤١١(والصحيحة ) ٧٩١( وصحيح اجلامع ٣/١٢٨٧ وعدي ٢/١٨١

 صحيح
١٩٧٧ - }   اشراً فَاقتلُوهع معن مالك بن عتاهية) حم(}  إذا لَقيت 

  ٣٤٩ و٣/٣٤٨ واإلصابة ٤/٢٣٤حم 
 فيه مبهم

 أى الذي يأخذ من الناس أمواالً بغري حق
 فَمن ذَا يعدلُ بعدي ، أما إنه ستمرق مارقةً يمرقونَ ِمن الديِن مروق              إذا لَم أعِدلْ    { - ١٩٧٨

                 جــاوزقرؤونَ القرآنَ الَ يلى فَوقِه يع همالس رِجعىت يعودونَ إليِه حالَ ي ِة ، ثُمميالر هِم ِمنالس
 تراِقيهــم ، يحسنــــونَ 

 ، فَمن لَقيهم فَليقاتلهم ، فَمن قَتلهم فَله أفضلُ األجِر ، ومن قَتلوه فَلـه                القولَ ، ويسيئونَ الفعلَ   
    أوىل الطَّائفتِني ِباحلق قتلهمي جلَّ ِمنهمو زرىَء اُهللا عِة بالربي رش مهادِة ، هعن أيب ) ك(}  أفضلُ الش

 سعيد
 ٢/١٥٤ك 

 صحيح
 أنا فَمن يعدلُ ، إنه سيخرج ِمن أُميت قَوم ِسيماهم ِسيما هذا ، يمرقونَ  إذا لَم أعِدلْ    { - ١٩٧٩

         ـرت يف ِرصافِه فَلـم نظريئاً ، ترى شيف قَدحِه فَال ت نظرِة ، تميالر ِمن همالس قمريِن كَما يالد ِمن
 أيب الطفيلعن ) طب(}  شيئاً ، تنظر يف فوقِه فَلم تر شيئاً 

  ٦/٢٢٨ وجممع ٢/٢١٩ وحم ٢/٤٥٤ حنوه وعاصم ٢/١٥٤ك 
 صحيح

إذا لَم تجدوا إالَّ مرابض الغنِم ومعاطن اإلبِل فَصـــلُّوا يف مرابِض الغنـــِم              { - ١٩٨٠
ـُّوا يف أعطاِن اإلبِل   عن أيب هريرة) ش(}  وال تصل

 أي أماكن جلوسها:  معاطن 
 )١٧٠٠ و١٣٨٤( واإلحسان ٥/٣٤٠وش ) ٧٩٥( وخزمية ٢/٤٥٨حم 

 صحيح
١٩٨١ - }              أساملعىن فَال ب بتمأصالالً وموا ححرال تراماً وِحلُّوا حت وابن ) طب(احلكم  }  إذا لَم

قلنا يا رسول اهللا إنا نسـمع       : عساكر عن يعقوب بن عبد اهللا بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال                 
 ث وال نقدر على تأديته كما مسعناه منك ، قال فذكره احلكيم عن أيب هريرةمنك احلدي

 ٣/٥١٥ و٢/٧٣ واإلصابة ١/١٥٤ وجممع ١٧/١١٧طب 
 فيه جهالة
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عن أيب ) حم طب ك هق(}  إذا لَم تغتِبقوا ولَم تصطِبحوا وملْ تحتفُّوا بقالً فَشأنكم ِبها             { - ١٩٨٢
 اهللا أنا بأرض يصيبنا فيها خممصة فماذا يصلح لنا من امليتة ؟ قال فذكرهيا رسول : واقد أن رجالً قال 

 والنيـل  ٩٥ و١/٥٩ والدواليب ٥/٥٠ و٤/١٦٥ وجممع  ٣/٢٨٤ وطب   ٤/١٢٥ وك   ٩/٣٥٦ وهق   ٥/٢١٨حم  
١٥١ - ٨/١٥٠  

 صحيح
 أى إذا مل جتدوا ما تأكلونه صباحاً أو عشاءاً ولو بقلة تأكلوا حلت لكم امليتة ا هـ

}  إذا لَم يجِد املُحِرم إزاراً فَليلبِس السراويلَ ، وإذا لَم يجِد النعلِني فَليلبس اخلُفَِّني                 { - ١٩٨٣
 عن ابن عباس) حم ش(

 ٥/١٣٥ون ) ١١٧( وف ٤/١٠٠ وش ١٢/٣٩ وطب ١/٢١٥حم 
 صحيح

يف املتفق واملفترق عن عمران     اخلطيب  }  إذا لَم تستطع أنْ تصلِّى قاعداً فَصلِّ مضطِجعاً           { - ١٩٨٤
 ابن حصني

 ومنتقى  ١/١٣٥ ومتهيد   ٤/٤٢٦وحم  ) ١٢٢٣(وهـ  ) ٣٧٢(وت  ) ٩٥٢( ود   ٢/٦٠أخرجه بنحوه مطوالً خ     
)٢٣١( 

إذا ما أحدكم اشترى ِلقحةً مصراةً فَهو ِبخِري النظريِن بعد أنْ يحِلبها إما ِهـى وإالَّ        { - ١٩٨٥
 فَلريدهـــــا 

 عن أيب هريرة) م(}  وصاعاً ِمن تمٍر 
 ٨/١٢٦ وسنة ٥/٣١٨ وهق ٢/٣١٧ وحم ٢٨م بيوع 

إذا مات أحد ِمن إخواِنكم فَنثرتم عليِه التراِب فَليقُم رجلٌ ِمنكم ِعند رأسِه ثُم لَيقُلْ     { - ١٩٨٦
 ثُم لْيقُلْ يا فُالنَ ابن فُالنٍة فَإنه يستوي جالسـاً          فَإنه يسمع ولكنه الَ يجيب ،     ! يا فُالنَ ابن فُالنِة     

أرِشدنا يرمحك اُهللا ولكن الَ تشعرونَ ، ثُم لْيقُلْ أُذكر : يا فُالنَ بن فُالنٍة فَإنه يقولُ : ، ثُـم لْيقُـلْ
 محمداً عبده ورسوله ، وأنك رضيت ِباِهللا        ما خرجت عليِه ِمن الدنيا شهادةَ أنْ الَ إله إالَّ اُهللا وأنَّ           

                 نكريو نكرأخذَ م إذا فَعلَ ذَلك بالقرآِن إماماً ، فَإنهباإلسالِم ِديناً ، وبياً وٍد نمبحماً ومها  -ربأحد 
ن حجته ولقَّنه اُهللا عز وجـلَّ        ِبيِد صاحبِه ثُم يقولُ له أخرج ِبنا ِمن ِعنِد هذا ما نصنع ِبِه وقد لُقِّ               -

وابن ) طب(}  يا رسولُ اِهللا فَإنْ لَم أعرف أُمه ؟ قالَ انسبه إىل حـواَء             : حجته دوم ، قالَ رجلٌ      
 عساكر والديلمي عن أيب أمامة

 ) ١٢١٤( والدعاطب ٣/٢٥ و٢/٣٢٤ وجممع ٢/١٣٥ وتلخيص ٨/٢٩٨ وطب ٦/٤٢٤كر 
 ده صاحل عدا نسبته إىل أمه فإا منكرةإسنا

 )١٩٩١( واليت تدل على سؤال امللكني وانظر ح ٤١٨ - ١٠/٤١٥انظر شواهده يف اإلحتاف 
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١٩٨٧ - }            أهِل اجلنِة فَمـن إنْ كانَ ِمن ، العشىِبالغداِة و قعدهليِه مع ِرضع أحدكم إذا مات
ـاِر فَمن أهِل الناِر ، يقالُ له هذا مقعدك حىت يبعثك اُهللا إليـِه             أهِل اجلنِة ، وإنْ كانَ ِمن أهِل الن       

 عن ابن عمر) ق ن هـ(}  يـوم القيـامــِة
 ٥/١١ ومتهيـد    ١٠/٣٨٠ واإلحتـاف    ١/٢٧٠ وهـق    ٤/١٠٧ ون   ٢/٥١وحـم   ) ٤٢٧٠( وهـ   ٨/١٣٤خ  
 )٦٠ و٥٩(قرب وعذاب ال) ١٠٧٢(وت ) ٢٨٦٦( وم ٢٣٩وموطأ ) ٧٩٢( وصحيح اجلامع ٦/٣٦٠و

١٩٨٨ - }                اسـتغِفروهو ، رونهت كماعبدوا اَهللا كَأنو ، ِقيامته قَامت فَقد أحدكم إذا مــات
 ابن الل يف مكارم األخالق عن أنس}  كُلَّ ساعــٍة 

 ١٠/٣٨٠ و٩/١١اإلحتاف 
 حسن لغريه

ربِه وليقرأْ ِعند رأسِه ِبفاحتِة الكتاِب      إذا مات أحدكم فَال تحِبسوه وأسِرعوا ِبِه إىل قَ          { - ١٩٨٩
 عن ابن عمر) طب هب(}  ، وعند ِرجليِه ، وخبامتِة البقرِة يف قَربِه 

 ٤/٧١والنيل ) ٩٢٩٤( والشعب  ١٢/٤٤٤ وطب ٣/٤٤ وجممع ٣٧١ و١٠/٣٧٠اإلحتاف 
 حسن لغريه

صدقٍة جاريٍة ، أو ِعلٍم ينتفع ِبِه ، أو         : إذا مات اإلنسانُ انقطع عمله إالَّ ِمن ثَالٍث           { - ١٩٩٠
 دعو لهاٍحل يلٍد صعن أيب هريرة) ٣خدم (}  و 

 ١/٣٠٠ وسـنة    ٦/٢٧٨ وهق   ٢/٣٧٢ وحم   ٦/٢٥١ون  ) ٣٨(وخد  ) ١٣٧٦(وت  ) ٢٨٨٠( ود   ١٤م وصية   
 )١٢٥٦ - ١٢٥٠( والدعاطب ١/٩٥ ومشكل ٩/٨٧ و٥/٢٨٨ و١/١١٤واإلحتاف 
يا فُالنَ ابن فُالنٍة    : جلُ ِمنكم فَدفنتموه فَليقُم أحدكم ِعند رأسِه فَليقُلْ         إذا مات الر    { - ١٩٩١

: يا فُالنَ ابن فُالنٍة فَإنه سيقولُ       : يا فُالنَ بن فُالنٍة فَإنه يستوي قَاعداً ، فَليقُلْ          : فَإنه يسمع فَليقُلْ    
 خرجت عليِه ِمن الدنيا شهادةَ أنْ الَ إله إالَّ اُهللا وأنَّ محمداً          أُذكر ما : أرِشدين رِحمك اُهللا ، فَليقُلْ      

 ، رسولهو بدهع 
وأنَّ الساعةَ آتيةٌ الَ ريب فيها ، وأنَّ اَهللا يبعثْ من يف القبوِر ، فَإنَّ منكراً ونكرياً ِعند ذَلك يأخـذُ            

م ما نصنع ِعند رجٍل لُقِّن حجته فَيكونُ اُهللا تعـاىل حِجيجهمـا             قُ: كُلُّ واحٍد ِبيِد صاحبِه ويقولُ      
 ونــهابن عساكر عن أيب أمامة }  د 

 وكـر   ٩٠ - ٤/٨٩ والنيـل    ٨/٢٩٨وطـب   ) ١٢١٤( والدعاطب   ٣/٤٥ وامع   ٣٦٩ و ١٠/٣٦٨اإلحتاف  
هد كثرية ، منها ثبوت سؤال امللكني إسناده صاحل وهو كما قال ، فإن له شوا   :  وقال احلافظ يف التلخيص      ٦/٤٢٤

استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت ، فإنه اآلن        : كما يف الصحيحني ومنها أنه يسمع قرع نعاهلم ، ومنها حديث            
لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا ، صحيح ، وهو يشمل احملتضر         :  حسن ومنها حديث     ٤/٥٦وهق  ) ٤٢٢١(يسأل ، د    

يس فيه جديداً ، ألن مفرداته ثابتة بنصوص صحيحة ، واملنكر فيه عندي هو لفظة يا ابـن                  فهذا التلقني ل  . وامليت  
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وهلذا استحب هذا التلقني كثري من السلف واخللـف         . فالنة ، ألن الثابت بالنصوص الشرعية النسبة لألب ال األم           
 من رده) ٥٩٩(وأما مازعمه األلباين يف ضعيفته 

أن : ومجلـة القـول     : سبب عدم إطالعه على بقية أسانيده وشواهده ولذا قال           للحديث واعتباره منكراً وذلك ب    
ويتحصل من كالم أئمة     : ٢/١٦١ونقل عن الصنعاين يف سبل السالم       . احلديث منكر عندي إن مل يكن موضوعاً        

 .التحقيق أنه حديــث ضعيف والعمل به بدعة ، واليغتر بكثرة من يفعله ا هـ 
ومن قال من السلف بأن العمل      ! د من اإلثنني فمن هم الذين أنكروا احلديث من السلف ؟          هذا كالم مردو   :  أقول

علماً أن ابن القيم يف كتاب الروح بني أن العمل قد جرى على هذا احلـديث يف أمصـار                   ! ذا احلديث بدعة ؟   
 !املسلمني فأيهما أوىل باإلتباع ؟

١٩٩٢ - }         أرواح وحهلْقى رت العبد إذا مات    فَيقولونَ له ما فَعلَ فُالنٌ ؟ فَإذا قـالَ   : املؤمنني :
 عن احلسن مرسالً) ك(}  ذُهِب ِبِه إىل أُمِه اهلاويِة فَِبئسِت اُألم وِبئسِت املُربيةُ  : مات ، قالوا 

 ٢/٥٣٣ وك ١٠/٣٩٤اإلحتاف 
 حسن لغريه

١٩٩٣ - }          أصاب ِمرياثاً أو تركو املُكاتب إذا مات         قاميو ِمنه لى قَدِر ما أُعِتقرثُ عي اً فَإنهدح
 ِمنه ِبقدِر ما أُعتق ليِه احلدعن ابن عباس) طب(}  ع 

 ٢/٢١٩وك ) ١٢٥٩(وت ) ٤٥٨٢( ود ٣٢٦/ ١٠وهق ) ١٥٧٣١(و) ١٥٧٣٤( وبنحوه عب ١١/٣١٧طب 
 صحيح

١٩٩٤ - }         الصرأسِه ،و كانِت الصالةُ ِعند املؤمن درِه       إذا ماتص ِعند الصياممينِه ، وي ندقةُ ع
 عن ثوبان) حل(}  
 ١٠/٤١٥ واإلحتاف ٦/١٤٧حل 

 حسن
إذا مات املؤمن وقالَ رجالِن ِمن ِجريانِه ما عِلمنا ِمنه إالَّ خرياً وهو يف ِعلِم اِهللا تعاىل            { - ١٩٩٥

اقْبلوا شهادةَ عبدي يف ِعبدي ، وجتاوزوا عن ِعلمي ِفيِه          : على غَِري ذَلك ، قالَ اُهللا تعاىل ِلمالئكتِه         
 ابن النجار عن أيب هريرة}  
  بنحوه١٠/٣٧٥ واإلحتاف ٢/٣٨٤حم 

 حسن لغريه
١٩٩٦ - }   لَّفا خم تقولُ الناسو ، مقولُ املالئكةُ ما قَدت امليت عن أيب هريرة) هب(}  إذا مات 
 )١٠٤٧٥(الشعب 

 حسن
 عن عائشة) د(}  إذا مات صاِحبكم فَدعوه الَ تقَعوا فيِه   { - ١٩٩٧

 وأصـفهان   ٥/١٨٢٩ وعـدي    ١٠/٣٧٤واإلحتـاف   ) ١٩٨٣(و) ١٣١٢(وحب  ) ٣٨٩٥(وت  ) ٤٨٩٩(د  
 )٧٩٤( وصحيح اجلامع ٢/٣٤٦
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 صحيح
لقّــذى ِمـن    إذا مات لَكم ميت فَآذنوين إني رأيتها يف اجلنِة لَما كَانت تلقُـطُ ا               { - ١٩٩٨

 عن ابن عباس) طب(}  املسجـِد 
 ١/١٩٧ وترغيب ٢/١٠جممع 

 حسن لغريه
نعـم ،   : إذا مات ولد العبِد قالَ اُهللا تعاىل ِلمالئكتِه قَبضتم ولد عبدي ؟ فَيقولونَ                { - ١٩٩٩

ي ؟ فَيقولـونَ حمـدك      فَيقولُ قَبضتـم ثَمـرةَ فُؤادِه ؟ فَيقولونَ نعم ، فَيقولُ ماذا قـالَ عبـد             
عـن أيب   ) ت(}  ابنوا ِلعبدي بيتاً يف اجلنِة ومسوه بيِت احلمـِد          : واسترجع ، فَيقولُ اُهللا تعالــى      

 موسى
وصـحيح  ) ١٤٠٨( والصحيحة   ٤/٣٣٧وترغيب  ) ٧٢٦( وحب   ١/١٢٨ وبغوي   ٥/٤٥٦وسنة  ) ١٠٢١(ت  

 )٥٠٨( وطيا ٤/٤١٥وحم ) ٧٩٥(اجلامع 
 حسن لغريه

٢٠٠٠ - }                  النسـاِء لَـيس عجالُ مالرها ، ورأةٌ غَريام معهم اِل لَيسالرج عإذا ماتِت املرأةُ م
من وجـه   ) هق(يف مراسيله   ) د(}  معهن غَريه فَإما يتيمماِن ويدفناِن ، ومها ِبمرتلِة من الَ يجد املاَء             

 آخر عن مكحول مرسالً
  بنحوه عن سنان بن غرفة مرفوعاً خمتصرا٢/٨٣ًواإلصابة ) ٦١٣٥( وعب ١٠/١٠٣ وكر ٣/٣٩٨هق 

 وإسناد املرفوع صحيح
 ١٣٦ - ٣/١٣٥ومبثله روى عن إبراهيم وصفية بنت أيب عبيد وعطاء وسعيد بن املسيب وأيب سلمة ش 

٢٠٠١ - }             القيامِة ت ومليِه يسلَّطُ عقَّها تعِط حي عِم لَمالن با رِبأخفاِفهـا ،      إذا م جهـهخِبطُ و
ويكونُ كَرتُ أحِدكم يوم القيامِة شجاعاً أقْرع يِفر ِمنه صاحبه ويطلبه ويقولُ أنا كَرتُك ، فَلم يـزلْ          

 لِقمها فَاهفَي دهطَ يبسىت يح طلبهعن أيب هريرة) حم(}  ي 
 ٤/١٢ واإلحتاف ٥/٤٨٠ وسنة ٢/٣١٦ وحم ٩/٣٠خ 

إذا مالَ حاجب الشمِس فَأخروا الصالةَ حىت تربز ، وإذا غَاب حاجب الشـمِس                { - ٢٠٠٢
 غيبىت تروا الصالةَ حعن ابن عمر) طب(}  فَأخ 

 ومتهيـد   ٢/٤٥٣ وهـق    ١/٢٧٩ ون   ٢٩١ وم صالة مسـافرين      ٤/١٤٩ و ١/١٥٢ وبنحوه خ    ١٢/٣٢٩طب  
 ٢/٣٥٤ وش ٦/٤٠٠

 صحيح
 عن أسامة بن زيد) طب ك(}  ؤمن يف وجهِه ربا اإلميانُ يف قَلبِه إذا مدح امل  { - ٢٠٠٣

  ٨/١١٩ وجممع ٤/١٨٢ واإلحتاف ١/١٣٥ وطب ٣/٥٩٧ك 
 حسن



 

 

٣١١() 

ا ... اليعرف حالـه    : بابن هليعة وشيخه صاحل بن أيب عريب قال ابن القطان           ) ١٦٣٨(وأعله األلباين يف ضعيفته     
 هـ
راوي عنه ثقة ثبت وهو عمرو بن خالد احلراين نزيل مصر وأما صـاحل بـن أيب          أما العلة األوىل فواهية فال     :  أقول

. ثقة  ) : ٢٣٧٧( وقال يف الكاشف     ٤/٣٩٨فقد روى عنه مجاعة من الثقات ووثقه ابن حبان التهذيب           : عريب  
 أحدفالرجل ثقة ، وكالم ابن القطان اليعتد به فإنه يضعف كل راو مل يوثقه معاصر له ومل يوافقه على ذلك 

 عن ابن عمر) هـ(}  إذا مر أحدكم ِبحائٍط فَليأكلْ وال يتخذْ خبنةً   { - ٢٠٠٤
 )١٢٨٧(وت ) ٢٣٠١(هـ 

 حسن لغريه
 أبو عوانة عن جابر}  إذا مر أحدكم ِبنبٍل يف املسجِد فَليمسك ِبيدِه على ِنصاهلا   { - ٢٠٠٥

 ٢/٤٣٦ وش ٤١٠ و٤/٣٩٧حم 
 صحيح

ا مر أحدكم يف مسجدنا أو يف سوِقنا ومعه نبلٌ فَليمسك على ِنصاِلها ِبكفِّـِه الَ                إذ  { - ٢٠٠٦
 عن أيب موسى) ق د هـ(}  يعقر مسلماً

 ٤/٢٨٠ومعـاين   ) ١٣١٨( وخزميـة    ٨/٢٣وهق  ) ٣٧٧٨(وهـ  ) ٢٥٨٧( ود   ١٢٣ وم الرب والصلة     ٩/٦٢خ  
 )٧٩٦( وصحيح اجلامع ١٠/٢٩٩وسنة 

ا مر ِبالنطفِة اثْنتاِن وأربعونَ لَيلةً بعثَ اُهللا إليها ملكاً فَصورها وخلـق سـمعها               إذ  { - ٢٠٠٧
يا رب أذَكر أم أُنثى ، فَيقضى ربك ما شاَء ويكتب           : وبصرها وِجلدها وحلمها وِعظامها ، ثُم قالَ        

         بفَيقولُ ر ، أجله بقولُ يا ري ثُم ، املَلك         ، ِرزقـه بقـولُ يـا ري ثُم ، املَلك يكتباَء وما ش ك
فَيقضى ربك ما شاَء ويكتب املَلك ، ثُم يخرج املَلك ِبالصحيفِة يف يدِه ، فَال يزيد على أمـٍر وال                    

 نقصعن حذيفة بن أسيد) م(}  ي 
 )٧٩٧(جلامع  وصحيح ا١٤٠ وصفة ٣/٢٧٩ ومشكل ٣/١٩٨ وطب ٣م القدر 
٢٠٠٨ - }                ُمفَـإ واتقهملى عع اءهمحيملُونَ أبنو ، سوقُونَ ِنساَءهمأهلُ الْيمِن ي ِبكُم رإذا م

 ا ِمنهمى وأنعن عتبة بن عبد) طب ( } ِمن 
 ١٠/٥٦ وامع ١٢٣/ ١٧طب 

 حسن
منعه مرتِني ، فَإنْ أىب فَليقاتله ، فَإمنـا         إذا مر بني يدى أحدكُم شىٌء وهو يصلَّى فَلي          { - ٢٠٠٩

 وأبو عوانة عن أىب سعيد) هق ( ابن خزمية والطحاوى }  هو شيطانٌ
 )٨١٩( وخزمية ٦٣/ ١ وبداية ٢٦٨/ ٢ و هق ١٤٩/ ٤خ 

٢٠١٠ - }               ِمن ه ردلى الْجلوِس ووا عرم جلٌ ِمن الَّذينر ِرجالٌ ِبقوٍم فَسلَّم رإذا م  احدؤالِء و
 عن أىب سعيد) حل ( }  أجزأ عن هؤالِء وعن هؤالِء 



 

 

٣١٢() 

  ) ٧٩٨( وصحيح اجلامع  ) ١٤١٢(  والصحيحة ٢٩٧/ ٢ وأصفهان ٢٥١/  وحلية ٢٧٥/ ٦االحتاف 
 صحيح

٢٠١١ - }   ِلفهخى تتا حلَه نازةٌ فَليقُمج ِبأحدكُم ترعن ابن عمر ) ط(} إذا م 
 )  ٧٩٤( منحة 

 صحيح لغريه
عن ) طب  ( }  إذا مرت ِبكم جنازةٌ فَقُوموا لَها فَإمنا تقومونَ ِلمن معها ِمن املالئكِة               { - ٢٠١٢

 أىب موسى 
 ٢٨ و٣/٢٧وجممع  ) ٧٩٤(  وبنحوه منحة ٣٤/ ٤ن 

 صحيح
قُوموا لَها ، فَإنه لَـيس لَهـا   إذا مرت عليكم جنازةُ مسلٍم أو يهودى أو نصراِنى فَ          { - ٢٠١٣

 عن أىب موسى)  حم ، طب ( } نقُوم وإمنَا نقُوم ِلمن معها ِمن املالئكِة 
 ٤١٣ و٤/٣٩١ وحم ٢٧/ ٣جممع 

 صحيح لغريه
إذا  مررت ِباِلس فَسلَّم على أهلِه ، فَإنْ يكُونوا ِفى خٍري كُنت شـريكهم ، وإنْ                   { - ٢٠١٤

 عن معاوية بن قرة عن أبيه)  طب ( } ونوا ِفى غَِري ذلك كَانَ لَك أجر يكُ
 ) ١٠٠٧(  وبنحوه خد ٣٥/ ٨امع 

 صحيح
٢٠١٥ - }   ريوا السا فَأجداُهللا أهله ِبأرٍض قَد أهلك مررتعن أىب أمامة ) طب  ( }إذا  م 

 ١٠/٢٩٠ وامع ٨/٣٣٣طب 
 حسن

ـّـِة ؟ قَـالَ       : رياِض الْجنِة فَارتعوا ، قَالُوا      إذا  مررتم بِ     { - ٢٠١٦ ِحلـق  : وما ِرياض الْجن
 عن  أنس ) حم ت هب (}  الذِّكــــِر 

 ٣٢٢/ ٨ و   ١٧٣ و   ٦/ ٥ و   ١/٢٤٠ واالحتـاف    ٣٣٢/ ١ و هق    ١٥٠/ ٣وحم   ) ٣٥١٠( و  ) ٣٥٠٩( ت  
( والشعب   ) ١٨٩٠( طب   والدعا ١١/٩٥ و طب    ٦/٢١٤٧ وعدى   ١٢٦/ ١ وجممع   ٣٥٤ و   ٢٦٨/ ٦وحلية  
  ٤٧٨ و ٣٧٧/ ٤وجامع األصول  ) ٥٢٩

 صحيح لغريه
    ) ٢٧٨٧( وصححه ىف صحيح الترمذى ) ١١٥٠( والضعيفة  ) ٦٩٩( وضعفه األلباىن ىف ضعيف اجلامع 

س مجـال : وما ِرياض الْجنــِة ؟ قَالَ      : إذا  مررتم ِبرياِض الْجنِة فَارتعوا ، قَالُوا           { - ٢٠١٧
 عن ابن عباس) طب(}  الْعلِم 
 ٨/٣٢٢ و ١٧٣ و ٥/٦ و ١/٢٤٠ واالحتاف ١١/٩٥ و طب ١٢٦/ ١امع 

 حسن لغريه



 

 

٣١٣() 

املساجد ،  : وما ِرياض الْجنــِة ؟ قَالَ      : إذا  مررتم ِبرياِض الْجنِة فَارتعوا ، قَالُوا           { - ٢٠١٨
عـن أىب  ) ت ( }  ، والْحمد ِهللا ، وال إله إالَّ اُهللا ، واُهللا أكرب           سبحانَ اِهللا   : وما الرتع ؟ قَالَ     : ِقيلَ  
 هريرة

 ٨/٣٢٢ و ١٧٣ و ٥/٦ و ٢٤٠/ ١واالحتاف  ) ٣١٥٠( ت 
 حسن

: وما ِرياض الْجنــِة ؟ قَـالَ       : إذا  مررتم ِبرياِض الْجنِة فَاجلسوا إليهم  ، قَالُوا             { - ٢٠١٩
 }  أهلُ الذِّكر

 عن أىب هريرة )  اهنيابن ش(
 ) ٥٢٩(  والشعب ٣٢٢/ ٨ و ١٧٣ و ٥/٦ و ١/٢٤٠ واالحتاف ١٢٦/ ١امع 

 صحيح لغريه
إذا  مررتم ِبالسهاِم ِفى أسواِق املسلمني أو ِفى مساجدِهم فَأمسكُوا ِبالنصـاِل ال                 { - ٢٠٢٠

 عبد الرازق عن أىب موسى}  تجرحوا ا أحــداً 
 ٣٦٨/ ١والفتح  ) ١٧٣٥( عب  و٢٩٣/ ٤حم 

 صحيح
) حب  ( }  إذا  مررتم ِبقُبورنا وقُبوركُم ِمن أهِل الْجاهليِة فَأخربوهم أنهم ِفى الناِر              { - ٢٠٢١

 عن أىب هريرة
 ١/١١٧ وامع   ١٩٢ و   ١/١٩١ونبوة و  )  ٦٠٠( وسين   ) ٣٢٦( وبنحوه طب    ) ٥٨٧( وسين   ) ٦٥( حب  

   ١١٨و 
 لغريهصحيح 

وقد اختلف أهل العلم ىف هذه املسألة وهى ما يسمى حبكم أهل الفترة ، فمنهم من اعترب هذا احلـديث منسـوخا     
 راجع تفسري القرطىب وابن كثري سورة اإلسراء عند آية وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال 

ـَانَ يعمـلُ      إذا   مرض الْعبد أو سافر كَتب اُهللا تعاىل لَه ِمن األ              { - ٢٠٢٢ جـِر ِمثلَ ما كـ
 عن أىب موسى) حم  خ ( }  صحيحــــاً مقيمــاً 

 ١/٦٠ وأصـفهان    ٢/٥٧١ وفـتح    ٦/٤٣٢ وتـخ    ٢/١٥٠ ونصب   ٣٧٤/ ٣ وهق   ٤١٠/ ٤ وحم   ٧٠/ ٤خ  
 ) ٧٩٩(وصحيح اجلامع 

ولُ ِلعواده ، فَإنْ هـو      انظُروا ما يق  : إذا   مرض الْعبد  بعثَ اُهللا إليِه ملكِني فَيقولُ              { - ٢٠٢٣
ِلعبدى إنْ أنا توفَّيته أنْ أُدخلـه       : رفعوا ذلك إىل اِهللا وهو أعلم فَيقُولُ        ! إذا دخلُوا عليِه حمد اَهللا      

                   ع أنْ أُكفَّرمِه ، ورياً ِمن دماً خدرياً ِمن لَحمِه ، ولَحماً خ أنْ أُبدله هفيتا شئاتِه  الْجنةَ ، وإنْ أنيس نه
 ىف الغرائب وابن صخر ىف عواىل مالك عن أىب هريرة) قط ( }  

  ٢٩٥/ ٤ وترغيب ١٤٦/ ٣ وصحيحة ٥/٤٧ ومتهيد ٢٠٨/ ٢ وشج ٩/٥٤٥ و ٦/٢٩٦ واالحتاف ٩٤٠موطأ 



 

 

٣١٤() 

 صحيح لغريه
ذى كَانَ يعملُ حتى إذا   مرض الْعبد  قَالَ اُهللا ِللكراِم الْكَاتبني اكتبوا ِلعبدى ِمثلَ الَّ            { - ٢٠٢٤

 افيهأو أُع هعن عطاء بن يسار مرسال) ش ( }  أقبض 
  )٥٦٠( واإلرواء  ) ٨٠٠(  وصحيح اجلامع ٢٣١/ ٣ش 

 صحيح لغريه
إذا   مرض الْعبد يقَالُ ِلصاحِب الشماِل ارفع عنه الْقَلم ، ويقالُ ِلصاحِب الْـيمِني                  { - ٢٠٢٥

أحسن لَه باكت هدتا قَيِبِه وأن ى أعلمعملُ فَإناكَانَ يعن مكحول مرسال) ابن عساكر ( }   م 
 ٥٢٥/ ٩االحتاف 

 حسن مرسل
 عن جابر ) هـ(}  إذا  مس أحدكُم ذَكره فَعليِه الْوضوُء   { - ٢٠٢٦

  ٥٧/ ١ونصب  ) ٤٨٠( هـ 
 صحيح لغريه

 عن ابن عمر ) عق ( }  قَد وجب الغسلُ  إذا  مس الْختانُ الْختانَ فَ  { - ٢٠٢٧
 ١/٣٠ وعقيلي ١٨٦٨/ ٥ وعدى ٥٣٢/ ١بغوى 

 صحيح لغريه
 عن بسرة) هق(}  إذا  مس أحدكُم ذَكره فَالَ يصلِّى حتى يتوضأَ    { - ٢٠٢٨

  ١/٧٣ ومعاىن ١٣٠ و ١٢٩ و ١٢٨/ ١هق 
 صحيح

عن بسرة بنت صفوان ، عبد الرازق عـن         ) حب  ( }  أَ    إذا  مس أحدكُم ذَكره فَليتوض       { - ٢٠٢٩
 زيد بن خالد اجلهىن 

 و  ١٤٨ و   ١٤٧ و   ١٤٦/ ١ و قط    ١٣٨/ ١ و ك    ١٢٨/ ١ و هق    ٦/٤٠٧وحم   ) ٤٧٩(  و هـ    ١٠٠/ ١ن  
(  وشفع   ٤٢( وموطأ   ) ١٤١ و   ١٣٩(  ومطالب   ١٥٩/ ٧ وحلية   ٣٤٠/ ١وسنة   ) ٣٣( وخزمية  ) ٤١٢(عب  
 م وغريه) ٢١٤(وحب  ) ٩٠

 صحيح
٢٠٣٠ - }    املرأةُ ِمثلُ ذلكأ وفَليتوض فَرجه أحدكُم سعن بسرة) حب (}  إذا  م 

 ٢٩/ ١وخط  ) ٢١٤( حب 
 صحيح

 عن عائشة) قط(}  إذا  مست إحداكن فَرجها فَلتتوضأْ ِللصالِة   { - ٢٠٣١
 ١/٢٠٠ والنيل ١/٢٥ وحبيب ٣/١٢٣ وخط ١٤٨ و١/١٤٧قط 

 صحيح لغريه
 عبد الرزاق عن بسرة}  إذا مست املرأةُ فَرجها فَلتعِد الوضوَء   { - ٢٠٣٢



 

 

٣١٥() 

 ١/١٣٣وهق ) ٤١٠(عب 
 صحيح لغريه

إذا مشت أُميت املُطيطاَء وخدمها أبناُء املُلوِك أبناُء فَارس والروِم سلِّطَ ِشرارها على               { - ٢٠٣٣
 عن ابن عمر) ت(}  ِخيارها 

 وأصفهان  ٦/٥٢٥ونبوة  ) ١٨٦٤( وحب   ٨/٣٤٨ واإلحتاف   ١٠/٢٣٧وجممع  ) ٩٥٦(ة  وصحيح) ٢٢٦١(ت  
 )٨٠١( وصحيح اجلامع ٦/٢٣٣٥ وعدي ٣/٥٧٠ وترغيب ٦/٢٨٩ وبداية ١/٣٠٨

 صحيح
) طس  (}  إذا مشى الرجلُ إىل الرجِل فَقتله ، فَاملقتولُ  ِفى الْجنِة والقَاتلُ ِفى الناِر                   { - ٢٠٣٤
 مر عن ابن ع

  ٢٩٧/ ٧ وجممع ٩٦/ ٢حم 
 صحيح

 أي بغري حــق:  فقتله 
٢٠٣٥ - }            ونَ لَيلةٌ قَالَ املَلكوأربع مسطفِة خلى النع ضتأم أنثى ، فَيقِضى اُهللا      : إذا م أذكر

      فَيقُولُ امللك ، امللك بيكتفَيقُولُ رِ          : و ، الَملك بيكتفَيقِضى اهللا و ، عيدأم س أشقى  أجلهو زقه
                    نقصال يا وِفيه زادحيفةُ فَال يطوى الصت ثُم ، املَلك بكت؟ فَيقِضى اُهللا وي مـلـهعطب  (}  و (

 عن حذيفة بن أسيد
  وصفة وعندهم ثنتان وأربعون  ٢٧٩/ ٣ ومشكل ٣ وبنحوه م القدر ٩٥/ ٤ و كر ١٩٥/ ٣طب 

٢٠٣٦ - }     ترجخ الْعبد ضضمِمن ِفيِه ،              إذا م رجاملاِء إذا خ عا مِبه تكلَّمطيئٍة  كَانَ يكُلُّ خ 
وإذا غَسلَ وجهه خرجت كُلُّ خطيئٍة ِفى وجهِه مع املاِء الَّذى يقطُر ِمن وجهِه ، وإذا غَسلَ يديـِه             

سلَ ِرجليِه خرجِت الْخطايا ِمن     خرجـِت الْخطايا ِمن يديِه مع املاَء الَّذى يقطُر ِمن يديِه ، وإذا غَ            
ِرجليِه ِحني يغسلهما ، فَإذا خرج ِمن بيتِه إىل املسجِد مِحى عنه ِبكُلِّ خطوٍة سيئةٌ وزيد ا حسـنةٌ       

دخلَ املسِجدى يتعن أىب هريرة ) عبد الرازق(}  ح 
 و م خمتصرا  ) ١٥٥( عب 

 صحيح لغريه
٢٠٣٧ - }   ضموإذا              إذا م ، طيئتـهخ غَسـلت جهكو فَإذا غَسلت ، طيئتهخ فَمج فَاك ضت

غَسلت يدك غَسلت خطيئةَ يدك وأظفَارك وأناملك ، وإذا غَسلت ِرجليك غَسلت خطيئتك ِمـن       
ـ                }  ب أجـرك      بطِن قَدميك ، وإذا صلَّيت فَأقبلت إىل اِهللا تعاىل كَانت كَفَّارةً ، وإنْ جلست وج

 عن عمرو بن عبسة ) طب (
 مطوالً  ) ١٥٤(  وبنحوه عب ٨/٣٠٠طب 

 صحيح



 

 

٣١٦() 

عن ) هق  (}  إذا مضى النصف ِمن شعبانَ فَأمسكُوا عن الصياِم حتى يدخلَ رمضانُ              { - ٢٠٣٨
 أىب هريرة 

 ٢٥٦/ ٤ واالحتاف ٢٠٦/ ٢هق 
 حسن

أال :  اُهللا عز وجلَّ إىل السماِء الدنيا فَلم يزلْ ا يقُـولُ             إذا مضى ثُلثُ اللَّيِل هبطَ      { - ٢٠٣٩
داٍع يجب لَه ، أال سائٍل يعطَ ، أال مذنٍب يستغفر فَيغفر لَه ، أال سقيٍم يستشِفى فَيشفَى ، حتـى                     

 الْفجــر طلــعابن جرير عن أىب هريرة }  ي 
  ) ١٢٦١( حة  ومن٢٥٥/ ٤ و خط ٤٣٣ / ٢حم 

 صحيح
هل ِمن داع ِليستجاب    : إذا  مضى شطر الليِل أو ثُلثُ اللَّيِل أمر اُهللا منادياً فَينادى               { - ٢٠٤٠

) ع  (}  لَه ، هل ِمن سائٍل فَيعطى سؤلَه ، هل ِمن مستغفٍر فَيغفر لَه ؟ هل ِمن تائٍب فَيتاب عليِه                        
 ىب سعيد معاًعن أىب هريرة و أ

 )٤٨٢(ون عمل ) ١٤٦(الدعاطب 
 صحيح

إذا مضى شطر اللَّيِل أو ثُلثَاه يرتلُ اُهللا إىل السماِء الدنيا فَيقُولُ هل ِمن سائٍل فَيعطى          { - ٢٠٤١
   بحالص نفجرى يتح ستغفٍر فَيغفَر لَهل ِمن مه ، لَه اباٍع فَيستجل ِمن دعن أىب هريرة )م (}  ، ه  

/ ٢ وترغيب   ٢١٨/ ١وعاصم   )  ١٤٨ و   ١٤٦( والدعاطب  ) ٩( وحب   ٤٣/ ٥ وطب   ١٧٠م صالة املسافرين    
 ٣١١ و ٣١وآجرى ) ٨٠٢( وصحيح اجلامع ٢٣٦/ ٢ وأصفهان ٤٨٩

ـ    : إذا مضى ِنصف اللَّيِل يرتلُ اُهللا عز وجلَّ إىل سماِء الدنيا فَيقُولُ               { - ٢٠٤٢ ن ال أسـألُ ع
ِعبادى أحداً غَريى ، من ذَا الَّذى يستغفرىن فَأغفر لَه ، من ذَا الَّذى يدعوِنى فَأستجيب لَه ، من ذَا                 

   الْفجر طلعى يتح سألِنى فَأعطيهوالدارمى وابن جرير وابن خزميـة والبغـوى   ) ط حم ن حب (}  الَّذى ي
 والباوردى وحممد بن نصر

 عرابة اجلهىن عن رفاعة بن  ) طب (
( وطيا   ) ٤٢٨٥(  و هـ    ١٦/ ٤وحم   ) ٩١٩ و   ٢١٢(  واالحسان   ٣١١ و   ٣١ واآلجرى   ٤٥ و   ٤٤/ ٥طب  

 ٤٠٨/ ١٠وجممع  ) ١٣٦٧( و هـ  ) ٤٧٥( و ف عمل  ) ١٢٩٢ و١٢٩١
 صحيح

٢٠٤٣ - }              ضٍو ِمنهفدى كُلُّ عي ا فَإنهقبٍة فَليعتقهر يئاً ِفيِه ثَمنش أحدكُم لكإذا م    ضواً ِمنـها ع
ـَاِر  والبغوى عن أىب سكينة) طب (}  ِمن النـ

 ٩٢/ ٤ واالصابة ٢٤٤/ ٤جممع 
 حسن لغريه



 

 

٣١٧() 

ابن سعد عـن الزهـرى      }  إذاملكُتم الْقبطَ فَأحسنوا إليهم فَإنَّ لَهم ِذمةً ولَهم رمحاً                { - ٢٠٤٤
 مرسال
 ٤٢/ ١وسعد  ) ١٩٣٧٩( و  ) ٩٩٩٦( عب 

 صحيح مرسل
إذا ِميز أهلُ اجلنِة وأهلُ الناِر فَدخلَ أهلُ اجلنِة اجلنةَ ، وأهلُ الناِر النار قَام الرسـلُ                 { - ٢٠٤٥

انطلقوا فَمن عرفتم فَأخِرجوه فَيخِرجوم قَِد امتحشوا فَيلقوم يف نهٍر يقالُ           : فَيشفعونَ ، فَيقولُ    
  لى حع همحاشاحلياةُ فَيسقُطُ م شـفعونَ فَيقـولُ   لهي خيرجونَ ِبيضاً ِمثلَ الثَّعاريِر ، ثُمافَِّة النهِر و :

انطِلقوا فَمن وجدمتْ يف قَلبِه ِمثقالَ قرياٍط ِمن إمياٍن فَأخِرجوه فَيخرجونَ بشراً ، ثُم يشفعونَ فَيقولُ                
إين : ِمن إمياٍن فَأخِرجوه فَيقولُ اُهللا عز وجـلَّ  انطِلقوا فَمن وجدمتْ يف قَلبِه ِمثقالَ حبٍة ِمن خردٍل   : 

                زتقاُء اِهللا عع يف ِرقاِبهم كتبفَي أضعافهجوا وا أخرم أضعاف خرجرمحيت ، فَيِبعلمي و اآلنَ أُخرج
         نيميونَ فيها اجلهنسمدخلونَ اجلنةَ فَيي جلَّ ، ثُمض(ي يف اجلعـديات  وابن منيع والبغو  ) حم حب (}  و (

 عن جابر 
 ١/١٣٩وعوانة ) ١٨٣( واإلحسان ٣/٣٢٥حم 

 صحيح
 عن جابر) ص(}  إذا ناداكم املؤذِّنُ ِبالصالِة هرب الشيطانُ حىت يكونَ ِبالروحاِء   { - ٢٠٤٦

 ١/٢٢٩ وش ١/٣٣٣عوانة 
 صحيح

 عن أيب أمامة) ع ك(}  دعاِء إذا نادى املُنادي فُتحت أبواب السماِء واستجيب ال  { - ٢٠٤٧
 )٨٠٣( وصحيح اجلامع ٢/٦١٨ و١/١٩١وترغيب ) ٩٦( وسين ١٠/٢١٣ وحلية ٢/٢٩١ وسنة ١/٥٤٧ك 

 صحيح
ـِِه             { - ٢٠٤٨ إذا نادى املُنادي فُتحت أبواب السماِء واستجيب الدعاِء ، فَمـن نـزلَ بــ

 كَــرب أو ِشــدةٌ 
إذا كَبر كَبر ، وإذا تشهد تشهد ، وإذا قالَ حى على الصالِة قالَ حى علـى                 فَليتحيِن املُنادي ، فَ   

اللهم رب هذِه الـدعوِة     : الصالِة ، وإذا قالَ حى على الفالِح قالَ حى على الفالِح ، ثُم يقولُ               
هلا دعوِة احلق وكلمِة التقوى أحِينا عليها وأِمتنا عليها ،          التامِة الصادقِة احلق املُستجابِة املُستجاِب      

      اجتهِليسأِل اَهللا ح نا ، ثُممماتحيانا وِخياِر أهِلها م علنا ِمناجليها ، وعثنا عابع وابن السين وأبـو  (}  و
 عن أيب أمامة) حل ض) (ك(يف األذان ) الشيخ

) ٤٥٨( والـدعاطب    ٢/٦١٨ و ١/١٩١وترغيـب   ) ٩٦( وسـين    ١٠/٢١٣ وحلية   ٢/٢٩١ وسنة   ١/٥٤٧ك  
 خمتصراً) ٤٦٣(و

 صحيح



 

 

٣١٨() 

إذا نام ابن آدم قالَ املَلك ِللشيطاِن أعطين صحيفتك فَيعطيِه إياها فَمـا وجـد يف                  { - ٢٠٤٩
فَـإذا أراد   صحيفتِه ِمن حسنٍة محى ِبها عشر سيئاٍت ِمن صحيفِة الشيطاِن وكتبهن حسـناٍت ،               

                ثالثـنيثَالثاً و سبحيحميدةً ، وت ثالثنيأربعاً و حيمدكبريةً وت ثالثنيثَالثاً و ركبفَلي نامأنْ ي كمأحد
 عن أيب مالك األشعري) طب(}  تسبيحةً فَتلك ِمائــةٌ 

  ٦/١٣٧ وكثري ١٠/١٢١ وجممع ٣/٣٣٦طب 
 ضعيف

 ة صحيحإذا أراد حىت النهاي: ومن قوله 
٢٠٥٠ - }                  فسهإالَّ ن لُومنيٌء فَال يش فَأصابه دهغسلْ يي ٍر فَلمغَم دِه ريحيف يو كمأحد إذا نام

 عن أيب هريرة) هـ(}  
 )٨٠٤(وصحيح اجلامع ) ٣٢٩٧(هـ 

 صحيح
ن شر ما خلق الَ يضره      أعوذُ ِبكلماِت اِهللا التاماِت مِ    : إذا نزلَ أحدكم مرتالً فَليقلْ        { - ٢٠٥١

 نهرحتلَ عىت ييٌء حعن خولة بنت حكيم) م(}  ش 
 )٨٠٥( وصحيح اجلامع ٤/٣٣٠واإلحتاف ) ٨٣١(ودعاطب ) ٥٥(م ذكر ودعاء 

٢٠٥٢ - }   مإالَّ ِبإذ مصلُ ِبقوٍم فَال يزلَ الرجعن عائشة) هـ(}  إذا ن 
 ٣/١٤٢ وحلية ٢/٧٢ وطص ٣/٢٠١وبنحوه امع ) ٧٨٩(وت ) ١٧٦٣(هـ 

 حسن لغريه
إذا نزلَ ِبأحدكم غَم أو هم أو سقم أو ْألواُء أو أُذلَّ فَليقِل اُهللا اُهللا ربي الَ أُشرك ِبِه                    { - ٢٠٥٣

 عن أمساء بنت عميس) خط(}  شيئاً ثَالثَ مراٍت 
) ١٥٢٥(ود  ) ١٠٢٩ و ١٠٢٨و ١٠٢٧ و ١٠٢٦ و ١٠٢٥( والـدعاطب    ٢٣٥ و ١/٢٢٩ وشج   ٥/٤٥٧خط  
 )١٠٢٢٩ - ١٠٢٢٥(حنوه والشعب ) ٣٨٨٢( وهـ ٦/٣٦٩وحم 

 صحيح لغريه
٢٠٥٤ - }                  له ريكنا الَ شبالٌء فَقولوا اُهللا اُهللا رب أو هدج أو كَرب زلَ ِبكمعـن  ) هب(}  إذا ن
 ابن عباس
 فيه مقال ويشهد له ماقبلهو) ١٠٢٣٠( والشعب ١٢/١٧٠ وطب ١٠/١٣٧وامع ) ١٠٢٨(الدعاطب 

 حسن لغريه
إذا أجـاِبكم  : إىل اِهللا ، قالَ : إذا نزلت ِبكم رغبةٌ أو رهبةٌ إىل من تفزعونَ ؟ قالوا     { - ٢٠٥٥

تعلمونَ وال تعملونَ تعلمونَ وال تعملونَ ، تعلمونَ        : إىل ما تعلم ، قالَ      : فإىل من تعودونَ ؟ قالوا      
ال تعن أنس) طس(}   ثَالثاً -عملونَ و 
 ٥/٤٩٥ وكثري ١٥٠ و١٠/١٤٩امع 



 

 

٣١٩() 

 لني
فَإنْ لَم يفعلوا فَخذوا ِمنهم     : إذا نزلتم ِبقوٍم فَأمروا لَكم ِبما ينبغي ِللضيِف فاقبلوا            { - ٢٠٥٦

 نبغي لَهميِف الذي يالض قعن عقبة بن عامر) حم(}  ح 
 ٢/٣٩٥ثري  وك٢/٣٤١ ومشكل ٤/١٤٩حم 

 صحيح
٢٠٥٧ - }                 آخرهو ِبسِم اِهللا أوله لى طَعامِه فَليقلْ إذا ذَكراِهللا ع ماس أحدكم سىع(}  إذا ن (
 عن امرأة

 )٨٠٦( وصحيح اجلامع ٥/٢٢جممع 
 صحيح

 عن أيب قتادة) ت(}  إذا نسى أحدكم صالةً أو نام عنها فَليصلِّها إذا ذَكرها   { - ٢٠٥٨
 وصحيح اجلامع   ١/٢٩٣ ون   ٢/٧٠ وفتح   ١/٣٨٦وقط  ) ٦٩٨(وهـ  ) ١٧٧(وت  ) ٤٧٧(و) ٣١٥(ملساجد  م ا 
)٨٠٧( 

٢٠٥٩ - }                  أسفلَ ِمنـه وه نإىل م نظراخلُلِق فَليليِه يف املاِل ولَ عفَض نإىل م أحدكم ظرإذا ن  {
 عن أيب هريرة) حم ق(

وعب ) ٨٠٨( وصحيح اجلامع    ٥/٩٧ وبغوي   ٩/١٣٢ و ٨/١٧٠ واإلحتاف   ٢/٣١٤ وحم   ٨ وم زهد    ٨/١٢٨خ  
 )٧١٢(واإلحسان ) ٧١٤(

إذا نظر أحدكم إىل من فَضلَ عليِه يف املاِل واجلسِم فَلينظر إىل من هو دونه يف املاِل                   { - ٢٠٦٠
 عن أيب هريرة) هناد هب(}  واجلسِم
 )٤٥٧٤(الشعب 

 صحيح
 عن ابن عباس) طب(}  ولده نظرةً كانَ ِللولِد ِعدلَ ِعتِق نسمٍة إذا نظر الوالد إىل   { - ٢٠٦١

 )٧٨٥٧( والشعب ١١/٢٣٩ وطب ٨/١٥٦ وجممع ٢/١٢٣شج 
 حسن

٢٠٦٢ - }      جلسِه ذَلكم لْ ِمناجلمعِة فَليتحو وميف املسجِد ي أحدكم عسحـم ش ت (}  إذا ن (
 عن مسرة) طب(عن ابن عمر ) ك هب هق(حسن صحيح 

 )٥٢٦( وت ٣/٣٣٧وهق ) ٥٧١( وحب ١/٢٩١وك ) ٤٦٨( وصحيحة ٢/٣٢ حم
 صحيح

عن ) د ت (}  إذا نعس أحدكم وهو يف املسجِد فَليتحولْ ِمن مجلسِه ذَلك إىل غَريِه               { - ٢٠٦٣
 ابن عمر

 )٥٢٦( وت ٧/٢٩٨ وطب ٢/١٨٦وأصفهان ) ٨٠٩( وصحيح اجلامع ١٣٥ و٢/٢٢وحم ) ١١١٩(د 
 صحيح



 

 

٣٢٠() 

إذا نعس أحدكم وهو يصلِّي فَلريقُد حىت يذهب عنه النوم ، فَإنَّ أحدكم إذا صلَّى               {   - ٢٠٦٤
 فسهن فَيسب ستغفري ذهبي دري لَعلَّهالَ ي اعسن هوعن عائشة) مالك ق د ت هـ(}  و 

وصحيح ) ١٨٥(ي  ومحيد٧/١٣٨ وحلية  ٢/٢٧٣ وكثري   ١/٥٣٠ وبغوي   ٤/٥٧ وسنة   ٦/٢٠٢وحم) ٣٥٥(ت  
ومشـكل  ) ٢٨٧(وشـفع  ) ٩٠٧(وخزميـة  ) ١١٨( وموطأ ٣/١٦وهق  ) ٣٨٦(وخمتصر مسلم   ) ٨١٠(اجلامع  

 )١٣١٠( ود ١/٦٤ وخ ١/٢١٦ ون ١/٤٤٤ وترغيب ٤/٣٥٥
عـن  ) حم خ ن(}  إذا نعس أحدكم وهو يصلِّي فَلينصرف فَلينم حىت يعلم ما يقولُ        { - ٢٠٦٥

 أنس
 ون  ١/٦٤وخ  ) ٨١١( وصـحيح اجلـامع      ١/٤٤٤ وترغيـب    ٤/٣٥٦ومشكل  ) ٤١٢٢( وعب   ٣/١٤٢حم  

١/٢١٦ 
٢٠٦٦ - }                  فسـِه أملى ندري أيدعو عالَ ي لى ِفراشِه فَإنهع صلِّي فَلينمي هوو أحدكم عسإذا ن

 عن عائشة) عب هق(}  يدعو لَهــا
 )٤١٢٢( وعب ٢/١٦وهق ) ١٨٥(محيدي 

 صحيح
٢٠٦٧ - }     عسقعدِه           إذا نإىل م احبهلْ صليتحواحبِه وقعِد صلْ إىل ماجلمعِة فَليتحو ومي أحدكم

 والضياء عن مسرة) هق(}  
 وصـحيح   ٢/١٢٠وش  ) ٥٧( وحب   ٢/١٨٠ وجممع   ١/٢٢٩ وخط   ٤/٢٦٩ وسنة   ٣/٢٣٨وهق  ) ٥٢٦(ت  

 )٨١٢(اجلامع 
 صحيح

ن (}  لَّه يدعو على نفسِه وهو الَ يـدري  إذا نعس الرجلُ وهو يصلِّي فَلينصرف لَع       { - ٢٠٦٨
 عن عائشة) حب

 )٨١٣(وصحيح اجلامع ) ٢٥٨٤( واإلحسان ١/١٠٠ن 
 صحيح

إذا نكح الرجلُ املرأةَ ثُم طَلَّقها قَبلَ أنْ يدخلَ ِبها فَإنه يتزوج ابنتها وليس لـه أنْ                   { - ٢٠٦٩
 عن ابن عمرو) هق(}  يتزوج أُمهــا 

 ٤/٢٢٢ وطربي ٢/٢١٩ وبنحوه كثري ٤/١٥١وعدي ) ١٠٨٣( وعب ٧/١٦٠هق 
 حسن

 عن ابن عمر) د(}  إذا نكح العبد ِبغِري إذِن مواله فَِنكاحه باطلٌ   { - ٢٠٧٠
 )٨١٤( وصحيح اجلامع ٣/٢٠٤ ونصب ٧/١١٢وهق ) ٢٠٧٩(د 

 حسن



 

 

٣٢١() 

خذُ الفتيلةَ فَتحرق أهلَ البيـِت ، وأغِلقـوا        إذا ِنمتم فَأطِفئوا اِملصباح فَإنَّ الفأرةَ تا        { - ٢٠٧١
 رابمخِّروا الشأوِكئوا األسقيةَ ، وو ، عن عبد اهللا بن سرجس) طب ك(}  األبواب 

 وموطـأ  ١١/٧٨ وفتح   ١/٢٥٧وهق  ) ١٣٢( وخزمية   ٣٩٥ و ٣/٣٨٦وحم  ) ٨١٥( وصحيح اجلامع    ١/١٨٦ك  
٩٢٩ 

 صحيح
٢٠٧٢ - }     رجكمفَأطِفئوا س إذا ِنمتم           حـِرقكمذا فَيلى هذِه عدلُّ ِمثلَ هد (}   فَإنَّ الشيطانَ ي

 عن ابن عباس ) حب ك هب
وهـق  ) ٨١٦(وصحيح اجلـامع    ) ١٤٢٦(والصحيحة  ) ٥٢٤٧(ود  ) ١٢٢(وخد  ) ١٩٩٧( وحب   ٤/٢٨٤ك  
١/٢٥٧ 

 صحيح
 صهيبعن ) طب(}  إذا نهق اِحلمار فَتعوذوا ِباِهللا ِمن الشيطاِن الرجيِم   { - ٢٠٧٣

 ) ٨١٩(وصحيح اجلامع ) ٢٠٠٧(والدعاطب ) ٣٠٨( وسين ١٠/١٤٥ وجممع ٨/٤٥طب 
 صحيح

٢٠٧٤ - }            فَـإذا قُضـى ، أذينالت سمعىت الَ يراطٌ حض لهالشيطانُ و برِبالصالِة أد ودىإذا ن
             ثويبالت ىت إذا قُضىح ، ِبالصالِة أدبر بىت إذا ثُوداُء أقبلَ حنفسِه      الناملرِء و نيب خطُرىت يأقبلَ ح

مالك (}  ، يقولُ اذكر كَذا واذكر كَذا ِلما لَم يكن يذكر حىت يظلَّ الرجلُ الَ يدري كَم صلَّى ؟                   
 عن أيب هريرة) ق د ن

 وجممـع   ١/١٧٧ وترغيـب    ٤٣٢ و ١/٣٣١ وهـق    ٢/٣١٢ وحم   ٢/٢١ون  ) ٥١٦( ود   ٤/١٥١ و ٢/٨٧خ  
 ٦٩وموطأ ) ٨١٧(وصحيح اجلامع ) ١٩٦( وخمتصر مسلم ٣٢٧( ومنحة ١/٣٣٤

والضياء عن  ) الطيالسي(}  إذا نودى ِبالصالِة فُتحت أبواب السماِء واستجيب الدعاُء           { - ٢٠٧٥
 أنس

 )٨١٨( وصحيح اجلامع ١/٣٣٤وامع ) ٤٨٦ و٤٨٥( ودعاطب ٦/٢٠٤وخط ) ٣٢٦(منحة 
 صحيح لغريه

٢٠٧٦ - }   ودىإذا ن              ـوتص سـمعىت الَ يوحاِء حالر بنيو ينهالشيطانُ فيما ب ِللصالِة أدبر 
 عن أنس) طس(}  التأذيِن وفُتحت أبواب السماِء واستجيب الدعاُء 

وفتح ) ٦٩( وموطأ   ٢/٢٧٣ وسنة   ٢/٤٦٠ وحم   ٣/٣١ ون   ٢٠ و ١٩ وم صالة    ٤/١٥١ و ٢/٨٧ و ١/١٥٨خ  
 ١/١٧٧ والترغيب ١/٣٣٤ع  حنوه وام١/٦٣ وبداية ٢/٨٤

 صحيح لغريه
إذا نودى ِللصالِة فَأتوها وأنتم تمشونَ وعليكم السكينةُ ، فَما أدركتم فَصلُّوا وما               { - ٢٠٧٧

 عن أيب هريرة) حم(}  فَاتكم فَاقضوا 
 )٣٤٠٣( وعب ٢/٣٨٢حم 



 

 

٣٢٢() 

 صحيح
٢٠٧٨ - }   قَد فَإنه قَومِه فَاحذره ِبالد بطتإذا ه أمنهال تو كرىالب حم د(}  قالَ القائلُ أخوك (

 عن عمرو ابن الغفواء
 ٥/٢٨٩ وحم ١٧/٣٧ وطب ٤/٢٢٢ وسعد ١٠/١٥٩وهق ) ٤٨٦١(د 

 حسن لغريه
٢٠٧٩ - }                   لى احلقع أُميت ظَاهرين زالُ طَائفةٌ ِمنال ييف أُميت ، و ريأهلُ الشاِم فَال خ لكإذا ه

قاتلوا الدىت يعن معاوية بن قرة عن أبيه) ك(نعيم بن محاد يف الفنت }  جالّ ح 
 )٢٣١٣( وحب ٧/٢٣٠ وحلية ٣/٤٣٦ وحم ٧/٥٥٥ وش ١/٦٥كر 

 صحيح
إذا هلك ِكسرى فَال ِكسرى بعده ، وإذا هلك قَيصر فَال قَيصر بعـده ، والـذي                   { - ٢٠٨٠

 عن أيب هريرة) حم ق ت(عن جابر بن مسرة ) حم ق(}   نفسي ِبيدِه لَتنفقن كُنوزهما يف سبيِل اِهللا
 ١/٣٥ وطربي ٢/٢٣٥ وطب ٩/١٨١ وهق ٥/٩٩وحم  ) ٢٠٦( وت   ٧٥ وم فنت    ٨/١٦٠ و ٢٤٦ و ٤/١٠٤خ  

 وغريهم) ٨٤٦(وصحيح اجلامع ) ١٠٩٤( ومحيدي ٤/٣٩٣ ونبوة ٥/٣٦ وخط ٧/٣١٣وكر 
ن غَِري الفريضِة ثُم لَيقُلْ اللهم إين أستخريك        إذا هم أحدكم ِباألمِر فَلريكع ركعتِني مِ        { - ٢٠٨١

                ال أعلمو تعلمو ، ال أقدرو قدرت العظيِم ، فَإنك فَضلك ِمن أسألُكو ، ِبقُدرتك كأستقِدرو ِبعلمك
خرياً يل يف ديين ومعاشي     وأنت عالّم الغيوِب ، اللهم فَإنْ كُنت تعلم هذا األمر ، وتسميِه ِبامسِه ،               

وعاقبِة أمري فَاقدره يل ويسره يل ، ثُم باِرك يل فيِه ، اللهم وإنْ كُنت تعلمه شـراً يل يف ديـين                       
حم (}  ومعاشي وعاقبِة أمري فاصرفين عنه واصِرفه عين ، واقْدر يل اخلري حيثُ كانَ ثُم رضين ِبِه                 

 برعن جا) ٤خ 
ـــ ٦/٨٠ون ) ١٥٣٨(ود ) ٤٨٠ و٤٠٨( وت ٩/١٤٤ و٨/١٠١ و٢/٧٠خ  ــق ) ١٣٨٣( وه  ٣/٥٢وه
 )٨٤٧( وصحيح اجلامع ٣/٣٤٤وحم ) ١٣٠٣(والدعاطب ) ٧٠٣( وخد ٥/٢٤٩و

٢٠٨٢ - }                 عملها كُتبتي ِبحسنٍة فَلم مإذا هسناٍت ، وح شرع له لُ ِبحسنٍة كُتبتالرج مإذا ه
 هم ِبسيئٍة فَعِملها كُتبت عليِه سيئةٌ ، وإذا هم ِبسيئٍة فَلم يعملها كُتبت لـه حسـنةٌ                 له حسنةٌ وإنْ  

 عن أنس) هناد(}  ِلتركِه السيئــةَ 
 ٢/١٤١ ونبوة ١/٨٣ وعوانة ٢٠٧ وبنحوه صفة ٩/١٧٩اإلحتاف 

 صحيح لغريه
) ض ن حب  (}  فَليبدأْ ِبالغائِط قَبلَ الصالِة     إذا وجد أحدكم الغائطَ وأُقيمِت الصالةُ         { - ٢٠٨٣

 عن عبد اهللا ابن أرقم
 ١٧٥٩(وعب  ) ٨٧٢( ومحيدي   ١/١٦٨وك  ) ٥٣(ون  ) ١٩٤( وحب   ٣/٣٥٩ وسنة   ٣/٧٢ وهق   ٢/١١١ ن  

 ) ٨٨(ود ) ١٧٦٠و



 

 

٣٢٣() 

 صحيح
عن رجـل مـن     ) هق(}  إذا وجد أحدكم القملةَ يف املسجِد فَليصرها حىت يخرجها            { - ٢٠٨٤

 نصاراأل
 ٢/٢٩٤هق 

 حسن
عن رجل من   ) حم(}  إذا وجد أحدكم القملةَ يف ثَوبِه فَليصرها وال يلِقها يف املسجِد              { - ٢٠٨٥
 األنصار

 ٢/٢٠ وجممع ٥/٤١٠حم 
 حسن

٢٠٨٦ - }               صلِّىىت يها حرصي لكنلها وقتصلِّي فَال يي هوالقملةَ و أحدكم جدهـق (}  إذا و (
 جلعن ر
 ٢/٢٠ وجممع ٢/٢٩٤ وهق ٥/٤١٠حم 

 حسن
أعوذُ ِبعزِة اِهللا   : إذا وجد أحدكم أملاً فَليضع يده حيثُ يجد أمله وليقلْ سبع مراٍت               { - ٢٠٨٧

 ا أجدم رش يٍء ِمنلى كُلِّ شقدرتِه ععن كعب بن مالك) حم طب(}  و 
 )٨٢٠(وصحيح اجلامع ) ١٤١٥( والصحيحة ٥/١١٤وجممع ) ١١٣٤( والدعاطب ١٩/٩٣ وطب ٦/٣٩حم 

 صحيح
مالـك  (} إذا وجد أحدكم ذَلك يعين املَذى فَلينضح فَرجه وليتوضأْ وضوءه ِللصالِة      { - ٢٠٨٨

 عن املقداد بن األسود) حم هـ حم
) ١٢(ون  ) ٤٩( وشـفع    ٢١٥ و ٤٠وموطـأ   ) ٦٠٠(وعب  ) ٥٠٥( وهـ   ١/٩٧ون  ) ٢٠٧( ود   ١/١١٥هق  

 )٨٢١( وصحيح اجلامع ٦/٤حم و
 صحيح

يف مراسيله عن رجل    ) د(}  إذا وجد أحدكم عقرباً وهو يصلِّي فَليقتلها ِبنعلِه اليسرى            { - ٢٠٨٩
 من الصحابة

 )٨٨٥(والفيض ) ٨( واملراسيل ١/٢٨٤ وتلخيص ٢/١٠٠نصب 
 فيه انقطاع

عليِه أخرج ِمنه شيٌء أم الَ فَال يخرجن ِمن         إذا وجد أحدكم يف بطنِه شيئاً فَأشكلَ          { - ٢٠٩٠
 عن أيب هريرة) م(}  املسجِد حىت يسمع صوتاً أو يجد ِرحياً 

 )٨٢٢( وصحيح اجلامع ١/٢٣٨ وفتح ١/١٢٧وتلخيص ) ٢٨٢٤( وخزمية ١/١١٧ وهق ٩٩م حيض 
٢٠٩١ - }  فَليتوض التِه ِرزاً فَلينصِرفيف ص أحدكم جدعن ابن عمر) طس(}  أْ إذا و 

 )١٤١٤(والصحيحة ) ٨٢٣( وصحيح اجلامع ١/١٤٢طب 



 

 

٣٢٤() 

 صحيح
 الصوت اخلفي ، ويريد به القرقرة ، أو حبس البول: والرز 

عن سهيل  ) حم ، طسص    (}  إذا وجد أحدكم وهو يف صالتِه ِرزاً فَلينصِرف فَليتوضأْ            { - ٢٠٩٢
 ابن أيب صاحل عن أيب هريرة

 )٨٢٣( وصحيح اجلامع ٢/٨٩جممع 
 صحيح

إذا وجد الرجلُ سرقةً يف يِد رجٍل غَِري متـهــٍم فَإنْ شاَء أخذها ِبالثمِن وإنْ شاَء       { - ٢٠٩٣
 ارقــهس بــــــعأبو نعيم عن أسيد بن ظهري}  ات 

 ١/١٢٣اإلصابة 
 صحيح

عن رجل من بـين     ) ص(}   ثَوِبك حىت تخرج     إذا وجدت القملةَ يف املسجِد فَلُفَّها يف        { - ٢٠٩٤
 خطمة
 ٢/٢٠امع 

 حسن
 عن أنس) مسويه(}  إذا وجدِت املرأةُ يف املناِم ما يجد الرجلُ فَلتغتسلْ   { - ٢٠٩٥

 ٤/١٦٠ و١/٧٨وخ ) ٢٥١(وبنحوه م ص ) ٨٢٤(وصحيح اجلامع ) ٢٣٤(صحيح أيب داود 
 صحيح

: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قـال           ) ش(}  تسلي يابسرةُ   إذا وجدِت بلالً فَاغ     { - ٢٠٩٦
 يا رسول اهللا إحدانا ترى أنه جيامعها زوجها يف املنام قال فذكره: جاءت امرأة يقال هلا بسرة فقالت 

 ١/٨١وش ) ٢٠٦(مطالب 
 حسن

٢٠٩٧ - }      ذَلك جدتعين الوسوسةَ    -إذا وي -     بابةَ الـيالس عكأُصب يف     فارفع مىن فَاطعنـه
 عن أيب املليح عن أبيه) طب(احلكيم والباوردي }  ِبسِم اِهللا فَإا ِسكِّني الشيطاِن : فَخذك اليسرى وقلْ 

 ٢/١٥١ وامع ٢/١٣٠ والدواليب ١/١٦٠ وطب ٤/٢٠٩عقيلي 
 فيه جهالة

٢٠٩٨ - }   اضِربوهو تاعهغَلَّ فأحِرقوا م لَ قَدجدمتُ الرجعن عمر) د ك هق( } إذا و 
 ٧/٣٠٠ والنيل ١١/١١٨ وسنة ٢/١٢٨ وك ٩/١٠٣وهق ) ٢٧١٣(د 

 فيه ضعف
 وصحح بعض األئمة وقفه

 عن جابر) هـ والضياء(}  إذا وزنتم فَأِرجحوا   { - ٢٠٩٩
 )٨٢٦( وصحيح اجلامع ١٢/٦وسنة ) ٢٢٢٢(هـ 



 

 

٣٢٥() 

 صحيح
 عن أيب هريرة) خ(}  عةَ إذا وسد األمر إىل غَِري أهلِه فَانتظِر السا { - ٢١٠٠

 وصحيح اجلـامع    ٦/١٧٩ وبغوي   ١٣/٨٤ و ١٤٢ و ١/١٢٣ وفتح   ٣٣٩ و ٣١٩ و ١/٢٨٤ واإلحتاف   ١/٢٣خ  
)٨٢٦( 

إذا وسع اُهللا عليكم فَأوسعوا على أنفُسكم ، جمع رجلٌ عليِه ِثيابه ، صلَّى رجلٌ يف                  { - ٢١٠١
وقباٍء يف سراويلَ ، وقميٍص يف سراويلَ وِرداٍء يف سـراويلَ ،            إزاٍر ورداٍء يف إزاٍر وقميٍص يف إزاٍر        

 عن أيب هريرة) حب(}  وِقباٍء يف تباٍن، وقميٍص يف تباٍن وِقباٍء يف تباٍن وِرداٍء 
واجلـارود  ) ٥١١( وسـنة    ٧٠ و ٢/٦٩ ون   ١/٢٨٢وقط  ) ٥١٥(وم  ) ٣٦٥( وخ   ٢/٢٣٦وهق  ) ٣٤٦(حب  

  وهو موقوف من قول عمر وليس مرفوعاً ١/٤٧٦والفتح ) ٧٥٨(وخزمية ) ١٧٠(
 نوع من الثياب مضموم األطراف: سراويل صغري ، يستر العورة املغلظة ، والقباء : والتبان 

٢١٠٢ - }                  راَء ذَلكو رم نباِل مال يصلِّ ، وحِل فَليرِة الرؤخديِه ِمثلَ مي نيب أحدكم ضعإذا و
  طلحةعن) م ت(}  

 )٦٨٥(ود ) ٣٣٥(وت ) ٨٢٧( وصحيح اجلامع ٢/٤٤٩ وسنة ٢/٢٦٩ وهق ٢٤١م صالة 
 اخلشبة اليت يستند إليها الراكب: هو الكور الذي يركب عليه وآخرته : موخرة الرحل 

قَدموين قَدموين ، وإذا وضع الرجـلُ       : إذا وضع الرجلُ الصاحلُ على سريرِه قالَ          { - ٢١٠٣
ريرِه قالَ السلى سذهبونَ يب : وُء عت يلي أينعن أيب هريرة) حم ن(}  يا و 
 ١/٤٧٨ومعاين ) ٤٤٤( وصحيحة ٢/٢٩٢ وحم ٤١ و٤/٤٠ن 

 صحيح
 عن ثوبان ) ت(}  إذا وضع السيف يف أُميت لَم يرتفع عنها إىل يوِم القيامِة   { - ٢١٠٤

 وفتح  ٣/٢٦٨ وكثري   ٧/١٤٤وطربي  ) ١٥٦٤( وحب   ٩/١٨١وهق  ) ٣٩٥٢(وهـ  ) ٢٢٠٢(وت  ) ٤٢٥٢(د  
 )٨٢٨( وصحيح اجلامع ٦/٥٢٧ ونبوة ١٣/٥٠

 صحيح
}  إذا وضع الطعام فَخذوا ِمن حافتِه وذروا وسطه ، فَإنَّ الربكةَ تـرتلُ يف وسـطِه              { - ٢١٠٥

 عن ابن عباس) هـ(
 ١/٣٦٤وحم ) ٨٢٩( وصحيح اجلامع ٥/٢١٥واإلحتاف ) ٣٢٧٧(هـ 

 حيحص
) ابن عساكر (}  إذا وضع الطعام فَليبدأْ أمري القوِم أو صاحب الطعاِم أو خري القوِم               { - ٢١٠٦

 عن أيب إدريس اخلوالين مرسالً
 )٨٩٠( والفيض ٣/٣٧٤كر 

 مرسل



 

 

٣٢٦() 

ـ        : إذا وضع املؤمن على سريرِه يقولُ         { - ٢١٠٧ ى قَدموين قَدموين ، وإذا وضع الكـافر عل
 عن أيب هريرة) هق(}  يا ويلتا أين تذهبونَ يب ؟ : سريرِه قالَ 

 ٤/٢٥٢ وسعد ٤/٢١هق 
 صحيح

إذا وضع عشاُء أحِدكم ، وأُقيمـِت الصـالةُ فَابدؤوا ِبالعشـاِء وال يعجــلْ              { - ٢١٠٨
فـرغَ ِمنـــهتـى يعن ابن عمر) حم ق د(}  ح 

 وهق  ٢/٢٠وحم  ) ٩٣٥ و ٩٣٤ و ٩٣٣(وهـ  ) ٣٤٥(وت  ) ٣٧٥٧ ( ود ٦٩ وم مساجد    ٧/١٠٧ و ١/١٧١خ  
 )٨٣١( وصحيح اجلامع ٢/٤٢٠ وش ٣/٩٣ واإلحتاف ٢/١٠١ ونصب ٣/٧٣

٢١٠٩ - }                ـاحلةً قَالـتص فَإنْ كَانت ، لى أعناِقهمجالُ عتملها الراحضعِت اجلنازةُ وإذا و
 يا ويلها أين تذهبونَ ِبها ، يسمع صوا كُلُّ شـيٍء            قَدموين ، وإنْ كانت غَري صاحلٍة قالت َألهِلها       

 ِمعها اإلنسانُ لَصِعقس لوعن أيب سعيد) حم خ ن(}  إالَّ اإلنسانَ ، و 
 وصـحيح اجلـامع    ٤/٤١ون  ) ١٨٥( وصـحيحة    ٥/٣٢٥ وسنة   ٤/٢١ وهق   ٣/٥٨ وحم   ١٢٤ و ٢/١٠٨خ  

)٨٣٠( 
}   بيِت زوِجها ،فَقد هتكِت السر بينها وبـني اِهللا           إذا وضعِت املرأةُ ِخمارها يف غَريِ       { - ٢١١٠

 عن أيب أمامة ) عد(
 ٤/٢٨٩ وك ٦/٤١ وحم ٦/٤٤٩عدي 

 صحيح لغريه
٢١١١ - }                أَِمنت فَقد اُهللا أحد وقُلْ هِبفاحتِة الكتاِب و قرأتلى الِفراِش وع نبكج ضعتإذا و

 يٍء إالَّ املوتكُلِّ ش عن أنس) البزار(  }ِمن 
 ١٠/١٢١ وجممع ١/٤١٦ترغيب 

 ضعيف
 عبد الرزاق عن أم سلمة}  إذا وضعِت ِحملِك فَقد حلَّ أجلُِك   { - ٢١١٢

 )١١٧٢٣(عب 
 صحيح

حم حب طب   (} إذا وضعتم موتاكم يف قُبوِرهم فَقولوا ِبسِم اِهللا علَى سنِة رسوِل اِهللا              { - ٢١١٣
 عن ابن عمر) ك هق
 ١٢٠٨ و ١٢٠٧( والـدعاطب    ٣/٣٢٩ وش   ٣/١٠٢ وحليـة    ١/٣٦٦ وك ٤/٥٥ وهق   ٦٩ و ٥٩ و ٢/٢٧حم  

 )٨٣٢(وصحيح اجلامع ) ٧٧٣(وحب ) ٣٢١٣(ود ) ١٢٠٩و
 صحيح



 

 

٣٢٧() 

٢١١٤ - }             ـرابمها التِبنعلِه األذى فَطُهور فِِّه أوِبخ كمطىَء أحداخلطيـب يف املتفـق     }  إذا و
 واملفترق عن أيب هريرة

 ١/٢١٦إلستذكار  وا١/٥١معاين 
 صحيح

٢١١٥ - }   رابما التورهفَّيِه فَطهطىَء األذى ِبخعن أيب هريرة) د ك(}  إذا و 
 ١/٥١ ومعـاين    ٢/٢٢١واإلحتـاف   ) ٢٤٩( وحب   ٤/١٩٢ وكر   ١/٢٠٧ونصب  ) ٢٩٢(وخزمية  ) ٣٨٦(د  

 ٢/٩٣ وسنة ١/١٦٦وك ) ٨٣٤( وصحيح اجلامع ١/٢١٦واإلستذكار 
 صحيح

٢١١٦ - }  إذا و طَهور له رابِبنعلِه فَإنَّ الت عن أيب هريرة وعن عائشة) د(}  طىَء األذى أحدكم 
 )٢٤٨( وحب ٢/٤٣٠وهق ) ٣٨٥(ود ) ٨٣٣(وصحيح اجلامع ) ٤١٣ و٤٠٩(صحيح أيب داود 

 صحيح
يعاِد فَال إمثَ عليِه    إذا وعد الرجلُ أخاه وِمن ِنيتِه أنْ يفى له ، فَلم يِف وملْ يجيء ِللم                { - ٢١١٧

 عن زيد بن أرقم) د ت(}  
 وجامع األصـول    ٥١٠ و ٧/٥٠٩واإلحتاف  ) ٢٦٣٣(وت  ) ٤٩٩٥( ود   ٩/٧٩ وتخ   ١/٩٠ وفتح   ١/١٩٨هق  
١١/٦٤٢ 

 حسن لغريه
إذا وقع الذُّباب يف إناِء أحِدكم فَامِقلُوه فَإنَّ يف أحـــِد جناحيـــِه داًء ويف                { - ٢١١٨

 عن أيب سعيد) حب(}  ًء اآلخـِر دوا
وهـق  ) ٣٥٠٤( وهـ   ٤٥ و ١/٤٤ وطيا   ١٧٩ و ٧/١٧٨ ون   ٣/٢٤وحم  ) ١٢٤٦(واإلحسان  ) ١٣٥٥(حب  

 )٢٨١٥( وسنة ١/٢٥٣
 صحيح

 أي اغمسوه: امقلوه 
إذا وقع الدباب يف إناِء أحِدكم فَليغِمسه فَإنَّ يف أحِد جناحيِه داًء ويف اآلخِر ِشفاًء ،      { - ٢١١٩

 عن أيب هريرة) د حب(}  ه يتقي ِبجناحِه الذي فيه الداُء فَليغِمسه كُلَّه ثُم ِليرتعه وإن
 )٨٣٥(وصحيح اجلامع ) ٣٨(والصحيحة ) ١٣٥٥(وحب ) ٣٨٤٤(د 

 صحيح
 إذا وقع الذُّباب يف إناِء أحِدكم فَليمقُله فيِه فَإنَّ يف أحِد جناحيِه سما ويف اآلخـرِ                 { - ٢١٢٠

 عن أيب سعيد) حم ن ك(}  ِشفاًء وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاَء 
واإلحسـان  ) ٣٥٠٥( وهــ    ٥/٣٨وجممع  ) ٨٣٦(وصحيح اجلامع   ) ٣٩( والصحيحة   ٧/١٧٩ ون   ٣/٢٤حم  

 ١/٢٥٣وهق ) ١٢٤٧(
 صحيح



 

 

٣٢٨() 

 العلم احلـديث هـذا راجـع        هذا من دالئل نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم وصدق رسالته ، فقد أثبت              :   أقول
 )٣٩(الصحيحة 
إذا وقع الذُّباب يف شراِب أحِدكم فَليغِمسه ثُم ِليرتعه فَإنَّ يف إحدى جناحيـِه داًء                 { - ٢١٢١

 عن أيب هريرة) خ هـ(}  ويف اآلخِر ِشفاًء 
 ٦/١٨ واإلحتـاف    ٢٦١ و ١١/٢٥٩وسنة  ) ١٠٥( وخزمية   ١/٢٥٢ وهق   ٢/٢٢٩ وحم   ٧/١٨١ و ٤/١٥٨خ  

وهــ  ) ٨٣٧( وصـحيح اجلـامع      ١/٣٣٧ ومتهيد   ١/٢٦ وتلخيص   ٢٨٣ و ٤/٢٨٢ومشكل  ) ١٣٤(ومنحة  
)٣٥٠٥( 

عن ابـن   ) د(}  إذا وقع الرجلُ ِبأهلِه وهى حائض فَليتصدق ِبديناِر أو ِبنصِف ِديناٍر              { - ٢١٢٢
 عباس

 ٢٧٩ - ١/٢٧٨ والنيل ٧/٣٤٦ وجامع األصول ١/٣١٦وهق ) ٢٦٦( ود ٣/١٧٧ ومتهيد ١/١٦٤تلخيص 
 صحيح

 وال خيفى أن هذا ملن فعله ناسياً أو جاهالً أو مضطراً ، ألن اهللا               ٢٧٩ - ١/٢٧٨وفيه كالم طويل انظره يف النيل       
 تعاىل قد حرم جمامعة احلائض يف فرجها حىت تطهر

٢١٢٣ - }              ، خرجوا ِفراراً ِمنهِبها فَال ت أنتمالطاعونُ ِبأرٍض و قعإذا و    ملستِبأرٍض و قعإذا وو
 عن عبد الرمحن بن عوف) طب(}  ِبها فَال تدخلوا عليِه 

 ٦/٣٠٣ وكر   ١/٢٨٨ وتخ   ٢/٣١٥ وجممع   ١/١٠٠ والدواليب   ١/٩٠ وطب   ٥/٣٧٣ و ٣/٤١٦ و ١/١٧٥حم  
 ١٨/١٥ وطب ٤/٣٠٦ ومعاين ٩/٥٣١واإلحتاف 

 صحيح
ال تخرجوا ِمنها ،وإنْ كُنتم ِبغريها فَال تقِدموا        إذا وقع الطاعونُ يف أرٍض وأنتم ِبها فَ         { - ٢١٢٤

 والبغوي وابن قانع عن عكرمة بن خالد املخزومي عن أبيه أو عمه عن جده) حم طب(}  عليهــا
 ٢/٣١٥ وجممع ١٨/١٥طب 

 حسن
٢١٢٥ - }               قُـماجراً وللقوِم زاصراً وِل نِللرج ٍأل فَكنيف م أنتِل ويف الرج قعإذا و   نـهمع   {

 عن أنس) ابن أيب الدنيا يف ذم الغيبة(
 )٢٤٢( والصمت ٧/٥٤٥اإلحتاف 

 ضعيف
 ومبعناه شواهد

 عن جابر) ت(}  إذا وقعِت احلُدود وصرفِت الطُّرق فَال شفعةَ   { - ٢١٢٦
والنيـل  ) ١٥٣٧(واإلرواء  ) ٨٣٨(وصحيح اجلامع   ) ١١٥٢( وحب   ٤/١١٨ وكر   ٦/١٠٢وهق  ) ١٣٧٠(ت  

٥/٣٣١ 
 صحيح



 

 

٣٢٩() 

إذا وقعِت الفأرةُ يف السمِن فَإنْ كَانَ جامداً فَألقوها وما حوهلا ، وإنْ كانَ مائعاً فَال                  { - ٢١٢٧
قربــوهعن أيب هريرة وعن ميمونة) د(}  ت 

 ٧/١٠٥ وجامع األصول ٩/٣٨ ومتهيد ٩/٣٥٢وهق ) ٣٨٤٢(د 
 صحيح

٢١٢٨ - }       عثَ اُهللا بب قعِت املالحمالعـرِب فَرسـاً ،            إذا و أكرم مه ِدمشق املوايل ِمن عثاً ِمن
 ذا الدينه اُهللا ِبهم دؤيها ِسالحاً يأجودعن أيب هريرة) هـ ك(}  و 

 )٣٣٠٣( وصحيح ابن ماجة ١/٥٧ وكر ٤/٥٤٨وك ) ٤٠٩٠(هـ 
 صحيح

 عن عطية بن قيس) كر(}  اِد اِهللا إذا وقعِت املالحم خرج بعثٌ ِمن ِدمشق هم ِخيار ِعب  { - ٢١٢٩
 ٤/٥٤٨وك ) ٤٠٩٠( وبنحوه هـ ٥٧كر 

 صحيح
إذا وقعت لُقمةُ أحدكم فَليمطْ عنها األذى وليأكُلـها وال يـدعها ِللشـيطاِن ،                 { - ٢١٣٠

)  م د ت   (وعبد بن محيد    ) حم(}  وليسلُت أحدكم الصحفةَ فَإنكم الَ تدرونَ يف أى طَعامكم الربكةُ           
 عن أنس وجابر) ن(حسن صحيح 

 )٢٦٢٠(وت ) ٤٦٧٨( ود ٣/١٤٧ والترغيب ٧/١٢٣ و٥/٢٢٠ واإلحتاف ٣/١٧٧ وحم ١٣٤م أشربة 
إذا وقف العباد ِللحساِب جاَء قوم واضعي سيوِفهم على ِرقام تقطر دماً فَازدمحوا               { - ٢١٣١

ِليقُم : الشهداُء كانوا أحياًء مرزوقني ، ثُم نادى مناٍد         : ؟ قيلَ   من هؤالِء   : على باِب اجلنِة ، فَقيلَ      
ِليقُم من أجره على اِهللا فَليدخِل اجلنةَ ، فَقام كَذا : من أجره على اِهللا فَليدخِل اجلنةَ ثُم نادى الثانيةَ         

 عن أنس) طس(}  وكذا ألفاً فَدخلوها ِبغِري ِحساٍب 
  ٦/١٨٧ وحلية ٣/٣٠٩ و٢/٣١٨ وترغيب ١٠/٤١١جممع 

 حسن
إذا ولـج الرجلُ بيته فَليقلْ اللهم إين أسألُك خري املولَـِج وخري املخرِج ، ِباسـِم             { - ٢١٣٢

عن أيب مالـك    ) د طب (}  اِهللا ولـجنا وِباسِم اِهللا خرجنا وعلى اِهللا ربنا توكَّلنا ثُم يسلِّم على أهلِه              
 ألشعريا

 )٨٣٩(وصحيح اجلامع ) ٢٢٥( وصحيحة ٣/٣٣٦وطب ) ٥٠٩٦(د 
 صحيح

 عن ابن عباس) طب(}  إذا ولغَ الكلب يف اإلناِء غُسلَ سبع مراٍت   { - ٢١٣٣
  ١١/٢٢٦طب 

 صحيح



 

 

٣٣٠() 

م د  حم  (}  إذا ولغَ الكلب يف اإلناِء فَاغسلوه سبع مراٍت وعفِّروه الثامنةَ ِبالتراِب              { - ٢١٣٤
 عن عبد اهللا بن مغفل) ن هـ

 ٦٥ و ١/٦٤ وقـط    ٢٥١ و ٢٤٢ و ٢٤١ و ١/١٨ وهق   ١/١٨٨ ومي   ١٧٧ و ١/٥٤ون  ) ٧٣( ود   ٩٣م طهارة   
 ٤٠٥ و ٨/٤٠٤ ومتهيـد    ٩/١٥٨ وحليـة    ١/٢٨٧ وجممع   ١٣٣ و ١/١٣١ونصب  ) ٩٨(وخزمية  ) ٣٣(وعب  
 )٨٤٠( وصحيح اجلامع ١/٢١ومعاين 
 ألصل أن يكون يف األوىلرشه بالتراب ، أو فركه به وا: التعفري 

 عن أيب هريرة) د(}  إذا ولغَ الكلب يف اإلناِء فَاغسلوه سبع ِمراٍر ، السابعةُ ِبالتراِب   { - ٢١٣٥
صحيح دون اجلملة األخرية واحملفوظ أوالً هـن        ) ٧٣ و ٧٢ و ٧١( ود   ١٠/٢٣٨ و ١٠١ و ٧/١٠٠جامع األصول   

 أو أحداهن بالتراب
 عن أيب هريرة) م ن(}  كلب يف إناِء أحِدكم فَليرقه ثُم ِليغسله سبع مراٍت إذا ولغَ ال  { - ٢١٣٦
 )٨٤١(وصحيح اجلامع ) ٣٦٦ و٣٦٤( وهـ ١٧٧ و١/٥٣ ون ٨٩م طهارة 
ـ (عن أيب هريرة ) ن هـ(}  إذا ولغَ الكلب يف إناِء أحِدكم فَليغسله سبع مراٍت          { - ٢١٣٧ ) هـ

 ن ابن عباسع) البزار(عن ابن عمر 
 ومنحـة   ٢/٧٤وسـنة   ) ٨( وف   ١/٩٢وطص  ) ٣٣٥( وعب   ٢٥٦ و ٢٤٨ و ٢٣٩ و ١/١٨ وهق   ٢/٢٤٥حم  

 ومحيـدي   ١/٢٣ ومعـاين    ٢٨٧ و ١/٢٨٦ وجممع   ١٢/٣٦٥ وطب   ١/١٧٣ وش   ١٢٨ و ٤/٣٦وخط  ) ١٢١(
 )٣٦٥ و٣٦٤ و٣٦٣(وهـ) ٨٤٢( وصحيح اجلامع ١/٢٠٧وعوانة ) ٩٦٨(و) ٩٦٧(

 صحيح
٢١٣٨ - }    لغَ الكلبراِب          إذا وِبالت راٍت إحداهنم بعس فَليغسله عن أيب  ) بز(}   يف إناِء أحِدكم

 هريرة
  وغريهم٢٨٧ و١/٢٨٦وجممع ) ٣٣٥( وعب ٢٥٦ و٢٤٨ و٢٣٩ و١/١٨ وهق ٢/٢٤٥حم 

 صحيح مشهور
عن ) م ن ح(}  إذا ولغَ الكلب يف إناِء أحِدكم فَليغسله سبع مراٍت أُوالهن ِبالتراِب              { - ٢١٣٩
 أيب هريرة

 )٨٤٣(وصحيح اجلامع ) ١٦٧( واإلرواء ١٧٧ و١/٥٤ ون ٢/٢٤٥حم 
 صحيح

عن أيب  ) حم(عبد الرزاق   }  إذا ولغَ الكلب يف إناٍء غُسلَ سبع مراٍت أُوالهن ِبالتراِب             { - ٢١٤٠
 هريرة
 ٢/٢٧١وحم ) ٣٣٥(عب 

 صحيح
٢١٤١ - }  حسفَلي أخاه كمىلَ أحدإذا و كَفنه عن أيب قتادة) ت هـ(عن جابر ) حم م د ن(}  ن 



 

 

٣٣١() 

) ٣١٤٨( ود   ٤٩ وم جنـائز     ٢/٣٤٦ وأصفهان   ٩/٨٠ و ٤/١٦٠وخط  ) ١٤٧٤( وهـ   ٤/٣٣ون  ) ٩٩٥(ت  
 )٨٤٤( وصحيح اجلامع ٥/٣١٥ وسنة ١/٣٦٩ وك ٤/٣٢ و٣/٤٠٣ وهق ٣/٣٤٩وحم 

٢١٤٢ - }        مفَإ كَفنه نحسفَلي أخاه كمىلَ أحديتزاورونَ فــي        إذا وو ، بعثونَ يف أكفاِنهمي 
 عن أنس) مسويه عق خط(}  أكفاِنهـــم 

 )٨٤٥(وصحيح اجلامع ) ١٤٢٥( والصحيحة ٩/٨٠ و٤/١٦٠خط 
 صحيح

حم خ (}  إِذ انبعثَ أشقاها انبعثَ لَها رجلٌ عزيز عارم منيع يف رهطِه ِمثلُ أيب زمعةَ              { - ٢١٤٣
 ن زمعةعن عبد اهللا ب) م ت
) ٣٣٤٣(وت  ) ٢٨٥٥(وم  ) ٣٣٧٧( وخ   ٢/١٤٧ودارمـي   ) ٥٧٩٤( واإلحسـان    ٩/١٨٢ وسنة   ٤/١٧حم  

 )١٩٨٣(وهـ 
يا رسول اهللا إين نذرت بدنة فلم     : عن ابن عباس أن رجالً قال       ) هق(}  إذبح سبعاً ِمن الغنِم       { - ٢١٤٤

 أجدها،  قال فذكره
 ) ١١٩٥( ومطالب ٥/٢٠١ وحلية ٥/١٦٩هق 

 نقطاعفيه ا
 وروى موقوفاً

٢١٤٥ - }   الظُّفرو نال السما خ ِى األوداجيٍء فَرعن حذيفة) طس(}  ِاذحبوا ِبكلِّ ش 
 ٤/٣٤امع 

 حسن لغريه
ابـن  }  ِبسِم اِهللا اللهم ِمنك وإليك ، هذِه عقيقةُ فُـالٍن           : إذحبوا على اسمِه فَقولوا     { - ٢١٤٦

 املنذر عن عائشة
 )٢٢٦٥( ومطالب ١٥٣ و٣/١٥٢ ونصب ٤/٥٨وجممع ) ٧٩٦٣( وعب ٩/٣٠٣هق 

 صحيح
إنـا كنـا   : عن أنس قال رجل ) طس(}  إذحبوا يف أى شهٍر كانَ ، وِبروا اَهللا وأطعموا       { - ٢١٤٧

 نعتر يف اجلاهلية فما تأمرنا ؟ فذكره
 )٣٩٤٢( وصحيح النسائي ٤/٢٨ وامع ٧/١٦٩ن 

 صحيح
 عن نبيشة ) د ن هـ ك(}   ِللِه يف أى شهٍر كانَ ، وِبروا ِللِه وأطعموا إذحبوا  { - ٢١٤٨

وشـفع  ) ٧٩٩٩( وعـب    ٩/٣١٢ وهق   ٥/٧٥وحم  ) ٣١٦٧( وهـ   ١٧١ و ١٧٠ و ٧/١٦٩ون  ) ٢٨٣٠(د  
 )٨٤٨( وصحيح اجلامع ١/٤٦٥ومشكل ) ١١٣٥(

 صحيح



 

 

٣٣٢() 

٢١٤٩ - }          لٍق حِبخ خاِلِق الناسو يثُ ما كُنتها       اذكُِر اَهللا حمحئةَ احلسنةَ تيأتبِع السسٍن ، و  {
 ابن شاهني يف الترغيب يف الذكر عن أيب ذر

 ٤/٢٨٩ وكثري ٥/١٧٤ وكر ٨/٣٢٩ وش ٥/٢٢٨ وحم ٧/٩٥ و٦/٢٦٢اإلحتاف 
 حسن لغريه

٢١٥٠ - }                  حسـنأنْ ي التِه لَحـرىيف ص املوت لَ إذا ذَكرفإنَّ الرج التكيف ص أُذكِر املوت
عـن  ) فر(}  ته وصلِّ صالةَ رجٍل الَ يظن أنه يصلِّي صالةً غَريها ، وإياك وكُلَّ أمٍر يعتذر ِمنه                 صال

 أنس وحسنه احلافظ ابن حجر وهو نادر يف مفاريد مسند الفردوس فإن أكثرها ضعاف
 )٨٤٩(وصحيح اجلامع ) ١٤٢١( والصحيحة ١/٢٥١اإلحتاف 

 حسن
٢١٥١ - }  ِمثلُ               أُذكِّر فَإنَّ األمري ، موا طَاعتهعدي أُمراُء فَأديكونُ بيت سلى أُمبغوا عاَهللا الَ ت كم

                   لـيهمع فَهـو إنْ أساءوا فيما أَمروكمو ، هلمو ِبخٍري فَلكم قى ِبِه ، فَإنْ أصلحوا أُموركمتي اِملجن
عن املقدام بن معـدي     ) طب(}  لريبةَ يف ألسنِة الناِس أفسدهم      وأنتم ِمنه براُء ، إنَّ األمري إذا ابتغى ا        

 كرب وأيب أمامة
 ٥/٢١٥ وامع ٢/٥١٠ وعاصم ٩/٧٨اإلحتاف 

 صحيح
٢١٥٢ - }                ، الغمام ليكمظلَّلَ عو ، البحر أقطعكمآِل ِفرعونَ و ِمن اكمجِباِهللا الذي ن أُذكِّركم

   السو املن ليكمأنزلَ عو            جمالر لى موسى أجتدونَ يف ِكتابكموراةَ عالت ليكمأنزلَ عد(}  لوى ، و (
 عن عكرمة مرسالً

  ٨/٢٤٧وهق ) ١٣٣٣١( وعب ٤/١٠٢ونصب ) ٣٦٢٦(د 
 حسن لغريه

 عن عمر بن أيب سلمة) طس(}  اُذكروا اسم اِهللا وليأكُلْ أحدكم ِمما يليِه   { - ٢١٥٣
 ٨١ون النكاح ب ) ٣٢١٨( وت ١٧/١٠٣ و٩/١٣ وطب ٥/٢٦امع 

 صحيح لغريه
 ابن شاهني يف الترغيب يف الذكر عن ابن عباس}  اذكروا اَهللا حىت يقالَ إنكم مراءونَ   { - ٢١٥٤

  مرسال١٣٤ً والزهد ألمحد ١٢/١٦٩ وطب ٢/٣٩٩ وترغيب ٣/٨١ واحللية ١٠/٧٦امع 
 صحيح مرسل 

وثقه أمحد والبخاري وابن معني وابن سعد والعجلي وأبو زرعة والدارمي وابـن             : سعيد بن زيد    : يف سند املرسل    
 وقـال  ٣٣ - ٤/٣٢عدي ، وضعفه حيىي بن سعيد والنسائي وأبو حامت واجلوزاين وتناقض فيه ابن حبان التهذيب             

 ينسـب  وله غري ماذكرت أحاديث حسان وليس له منت منكر ال يأيت به غريه وهو عندي يف مجلة من               : ابن عدي   
وثقه ) ١٦٠٧: ( وليس ملضعفه حجة ولذلك قال يف ديوان الضعفاء   فالراجح أنه ثقة   ،   ٣/٣٧٨إىل الصدق الكامل    

 مجاعة وضعفه ابن القطان ا هـ



 

 

٣٣٣() 

الذِّكــر اخلامــلُ    : اذكروا اَهللا ِذكراً خامالً ، قيلَ وما الذِّكر اخلامـلُ ؟ قالَ              { - ٢١٥٥
اخلفـــي يف الزهد عن ضمرة بن حبيب مرسالً) املباركابن (}  الذِّكـر 

 ١٨٧ و١/١٨٠وحم ) ٥٥٥ و٥٥٤ و٥٥٢ و٥٥١(وبنحوه الشعب ) ٥٠(مبارك 
 حسن لغريه

 عن ابن عباس) طب(}  أُذكروا اَهللا ِذكراً يقولُ املنافقونَ إنكم تراؤونَ   { - ٢١٥٦
 )٥٢٧( مرسالً والشعب ١٣٤ والزهد ألمحد ٣/٨١ وحلية ١٢/١٦٩ وطب ٢/٣٩٩ وترغيب ١٠/٧٦امع 

 صحيح مرسل
٢١٥٧ - }       ِمـنو شرِبها ع له حبمدِه كُتببحانَ اِهللا وإذا قالَ س اِهللا فَإنَّ العبد باداذكروا اَهللا ع

     اُهللا له اَهللا غَفر تغفرِن اسماُهللا ، و ادهز ادز نمِمائٍة إىل ألٍف و ِمنشٍر إىل ِمائٍة وشاهني عـن  ابن}  ع 
ومن حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا فقد ضاد يف ملكه ، ومن أعان علـى                 : وزاد  ) خط(ابن عمرو ورواه    

خصومة بغري علم فقد باء بغضب من اهللا ، ومن قذف مؤمنا أو مؤمنة حبسه اهللا يف ردعة اخلبال حىت يأيت بـاملرِج      
 س ثَم دينار وال درهم ، اخلطيب عن ابن عمرومن مات وعليه دين اقتص ِمن حسناته لي

 ٣/٣٩٢خط 
 ضعيف

 وألكثره شواهد صحيحة
 يف الزهد عن عطاء بن يسار مرسالً) حم(}  اذكروا اَهللا ِعند كُلِّ حجٍر وشجٍر   { - ٢١٥٨

 ١٠٦ و٤/٩٤ وترغيب ١/٣٢٨ وهق ٦/٢٦٢واإلحتاف ) ٦٩٦ و٥٤٨( والشعب ٣٥الزهد ألمحد ص 
 حسن لغريه

٢١٥٩ - }   ساويهمم نكُفُّوا عو وتاكمم حاسنعن ابن عمر) د ت ك هق(}  أُذكروا م 
وترغيب ) ١٩٨٦( وحب   ١٠/٣٧٤ و ٧/٤٩١ واإلحتاف   ٥/٣٨٧ وسنة   ٤/٧٥وهق  ) ١٠١٩(وت  ) ٤٩٠٠(د  
 ١/٣٨٥ وك ١٠/٧٦٥ وجامع األصول ١٢/٤٣٨ وطب ٤/٣٢٧

 حسن لغريه
٢١٦٠ - }       لكنميعاً وشتركونَ جاِهللا           إذَنْ ت ِمن ظَهري عكزالَ مي لَن فَإنه ، ِصلهمذْ ِبالفضِل وخ

     لى ذَلكع ا كُنتأصلُ ويقطعـون ، وأغفـر      : قال رجل إن يل ذوى أرحام       : عن ابن عمرو قال     ) حم(}  م
 ويظلمون ، وأحسن ويسيئون أن أفأكافئهم فذكره

  ٧/٣٠١ وكثري ٨/١٥٤امع 
 حسن

عن خالد  ) طك(}  الَ يدخلن اجلنةَ إالَّ نفس مسلمةٌ       : الصالةُ جامعةٌ   ! لناِس  أذِّنْ يف ا    { - ٢١٦١
 بن الوليد

 ١٧٨ وم اإلميان ٤/٨٨ وبنحوه خ ١/١٥٥امع 
 صحيح لغريه



 

 

٣٣٤() 

 أذِّنْ يف الناِس أنَّ من كانَ أكلَ فَليصم بقيةَ يومِه ، ومن لَم يكن أكلَ فَليصم فَـإنَّ                   { - ٢١٦٢
 عن الربيع بنت معوذ) م(عن سلمة بن األكوع ) حم ق ن(}  اليوم يوم عاشوراَء 

 ومشـكل   ٤/٢٤٥ وفتح   ٤/٤٧ و ٦/٣٥٩وحم  ) ٨٥٠( وصحيح اجلامع    ٢/٤٣٦ ونصب   ٩/١١١ و ٣/٥٨خ  
 )١١٣٦( وم ٣/٨٩

٢١٦٣ - }               ريكالَ ش حدهإالَّ اُهللا و أنْ الَ إله هدش نم خلَ اجلنةَ     أذِّنْ يف الناِس أنهخلصاً دم له 
 عن عمر) البزار ع(}  

 ٤/٢٠١وبنحوه خ ) ٢٨٤٥( ومطالب ٤٩ و٤٢ و١/١٥وامع ) ٨٥١(وصحيح اجلامع ) ١١٣٥(الصحيحة 
 صحيح

أُذنَ يل أنْ أُحدثَ عن ملٍك ِمن املالئكِة ِمن حملِة العرِش ما بني عاتقِه إىل شـحمِة                   { - ٢١٦٤
: سبعمائِة سنٍة خفقانَ الطِري ، قَدماه يف األرِض السابعِة والعرش على قَرنـِه يقـولُ                أُذنِه مسريةُ   

 يثُ ما كُنتح بحانكاخلطيب يف املتفق واملفترق عن ابن عمر}  س 
  ويشهد له مابعده٨/١٣٥ و١/٨٠وجممع ) ١٥١ و١٥٠( والصحيحة ١٠/١٩٥خط 

 حسن لغريه
٢١٦٥ - }     على قَرنِه            أُذنَ يل أنْ أُحدفلى ويف األرِض الس ملِة العرِش ِرجالهح لٍك ِمنم نثَ ع

العرش، وبني شحمِة أُذنيِه وعاتقِه خفقانُ الطِري سبعمائِة عاٍم ، يقولُ ذَلك املَلك سبحانك حيـثُ               
عن أنس) طس(}  كُنـت 

 ١٠/١٩٥وخـط   ) ٣٤٤٩(مطالـب    و ٨/١٣٥ و ١/٨٠ وجممع   ٣/١٥٨وحلية  ) ١٥٠(وصحيحة  ) ٤٧٢٧(د  
 )٨٥٣( وصحيح اجلامع ٨/٢٣٩ وكثري ٢٦٥ و١٠/٢٦٤واإلحتاف 

 صحيح
أُذنَ يل أنْ اُحدثَ عن ملٍك ِمن مالئكِة اِهللا تعاىل ِمن حملِة العرِش ما بني شـحمِة                   { - ٢١٦٦

 أُذنِه إلــــى 
 عن جابر) د والضياء(}  عاِتقِه مسريةُ سبعمائِة سنٍة 

 )٨٥٤(وصحيح اجلامع ) ١٥١(والصحيحة ) ٤٧٢٧(د 
 صحيح

٢١٦٧ - }   ؤمندخلُ اجلنةَ إالَّ مالَ ي يف الناِس أنه حمعن جابر) حم(}  أذِّنْ يا س 
 ٨/١٠٤ون ) ٢٩٦٠( وخزمية ١/٥٣ وامع ٣/٤١٥حم 

 صحيح
٢١٦٨ - }            آِخرتكو نياكأمِر د ِمن اُهللا ما أمهَّك كفيكأن ) هـب ) (حم وعبد بن محيد   (}  إذَنْ ي

يارسول اهللا أرأيت إن جعلت صاليت كلها لك ، قال فذكره عبدان وابن شاهني عن أيوب بن بشـري                : رجالً قال   
عن ) طب(قد أمجعت أن أجعل مجيع صاليت دعاء لك قال فذكره           ! يارسول اهللا   : األنصار رضي اهللا عنه أنه قال       



 

 

٣٣٥() 

يارسول اهللا أجعل صاليت كلها لك قال فذكره        : ن أبيه عن جده أن رجالً قال        حممد بن حيىي بن حبان ابن منقذ ع       
 عن حممد بن حيىي بن حبان مرسالً ، وقال مرسل جيد) هب(

 ١٠/١٦٠ وامع ٢/٥٠١ والترغيب ٢/٣٢٩ وكر ٤٥٧ و٦/٤٥٦كثري 
 صحيح لغريه

٢١٦٩ - }          ِلسوادي ح ستمعأنْ تو اِحلجاب رفعأنْ ي لىع كإذن   اكـ  (}  ىت أ عن ابن  ) حم م ه
 مسعود

 ١/١٢٦ وحليـة    ١/٢٩٠ وتـخ    ١/٥٠٣ ومشـكل    ١٢/٢٨٦وسنة  ) ١٣٩( وهـ   ١/٤٠٤ وحم   ١٦م سالم   
 )٨٥٢(وصحيح اجلامع 

 عن رافع بن خديج) طب(}  أذِهِب البأس رب الناِس إله الناِس   { - ٢١٧٠
 ٥/١١٤ وامع ١٩/٢٤٠طب 

 صحيح
٢١٧١ - }   ِشفــاًء الَ              أذِهِب البأس ايف الَ ِشفـاَء إالَّ ِشفـاؤكالش الناِس ، ِاشِف أنت بر 

 عن عائشة) حم هـ(عن ابن مسعود ) حم د هـ(}  يغـادر سقمـــاً
 ٦/٤٤وحم  ) ٣٥٣٠ و ٣٥٢٠ و ١٦١٩(وهـ  ) ٣٨٨٣( ود   ٤٩ و ٤٨ و ٤٧ و ٤٦ وم سالم    ١٧٣ و ٧/١٥٧خ  

 وجممـع   ١/١٧ وتـخ    ١٢/١٥٧ و ٥/٢٤٤سـنة    و ٤/٣٢٧وطب  ) ١٩٧٨٣( وعب   ٤/٦٢ وك   ٣/٣٨١وهق  
 ١٠/٣١٣ وش ١٧٥ - ٦/١٧٤ونبوة  ) ٥٤٥ و ٥٣٧(وسين  ) ١٤١٧ - ١٤١٥( وحب   ١١٤ و ١١٣ و ٥/١١٢
 )٨٥٥(وصحيح اجلامع ) ١١١١ - ١١٠٠( والدعاطب ٣١٨ و٣١٥و

الَّ اُهللا مستيقناً   اذهب ِبنعلى هاتِني فَمن لَقيت ِمن وراِء هذا احلائِط يشهد أنْ الَ إله إ               { - ٢١٧٢
 عن أيب هريرة) م(}  ِبها قَلبه فَبشره ِباجلنِة 

 )٨٥٧( وصحيح اجلامع ١/١٠ وأبو عوانة ٥٢م إميان 
 يعين ابن مظعون    -أذهب عنها أبا السائِب فَقد خرجت ِمنها وملْ تلبس ِمنها ِبشيٍء              { - ٢١٧٣

 عن ابن عباس) حل(}  -
 ٩/٣٠٣ وامع ٣/٣٠٤ وسعد ١٠/٤٠٦طب 

 صحيح مرسل
 قال هذا النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا مر جبنازة عثمان بن مظعون رضى اهللا عنه

 عن واثلة) طب(}  اذهب فاغسلْ ِبماٍء وسدٍر وألِق عنك شعر الكُفِر   { - ٢١٧٤
 وك ٢/١٢٩ و١/١٢٨ومعـاين  ) ٢١٧٨( ومطالب ٢/٢٨١ونصب ) ٧٩٣٦( وعب ١/٢٠١ وقط  ١/٣٠٥هق  

 )٨٥٨( وصحيح اجلامع ٣/٥٧٠
 صحيح

٢١٧٥ - }          دعالَ ت ثُم اغْسله ثُم فاغسله عن يعلى بن مرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم          ) ن(}  اذهب
 أبصر رجالً متخلقاً قال فذكره 



 

 

٣٣٦() 

 ومتهيد  ٤/٤١٣ وش   ٢/١٢٨ ومعاين   ٥/١٥٥ وجممع   ٣/٣٩٨ و ٣٠٥ و ١/٣٠٤ وهق   ٤/١١١ وحم   ٨/١٥٢ن  
٢/١٨٥ 

 صحيح لغريه
٢١٧٦ - }                   ـنهينا عن فَإنا قَد ضربهال تو ذهلَّى فَخص قَد غُالم فَإنَّ يف البيِت ثَالثةً ِمنهم اذهب

 عن أيب أمامة) هب(}  ضرِب أهِل الصالِة 
 ١/٢٩٦ وجممع ١٠/١٥٢ و٤/٣٣٥وبنحوه متهيد ) ٨٦٠(وصحيح اجلامع ) ١٤٢٨( والصحيحة ١/٢٩٨منثور 

 حسن
حم هــ   (عن أنس   ) حم قط ك هق   (}  اذهب فانظر إليها فَإنه أحرى أنْ يؤدم بينكما           { - ٢١٧٧

 عن املغرية بن شعبة) قط طب هق
 وقـط  ٢/١٦٥ وك ٧/٨٤ و١/٢٧١ وهـق  ٤/٢٤٥ وحم ٢/١٣٤ومي ) ١٨٦٦ و١٨٦٥( وهـ ٧٤م نكاح  

 )٨٥٩ (وصحيح اجلامع) ١٢٣٦( وحب ٨/١٢٦ واإلحتاف ٢٤١ و٤/٢٤٠ ونصب ٣/٢٥٣
 صحيح

اذهب فَصلِّ فيِه فَو الذي بعثَ محمداً ِباحلق لَو صلَّيت ههنا لَقضى عنك ذَلك كُلَّ                 { - ٢١٧٨
 عن رجل من األنصار) حم(}  صالٍة يف بيِت املقدِس 

 )١٥٨٩١(و) ١٥٨٩٠( وعب ٥/٣٧٣حم 
 حسن لغريه

 عن سهل بن سعد) ق ن(}  ن القرآِن ِاذهب فَقد ملَّكتكها ِبما معك ِم  { - ٢١٧٩
 وصـحيح  ٣/١٨٤ ومشـكل  ٦/٢١٤ وطب ٧/١٤٤ وهق ٧٦ وم النكاح ٢٦ و٢٢ و١٩ و٧/٩ و٦/٢٣٧خ  

 )٨٦١(اجلامع 
ابن }  اذهب فَناِد يف الناِس أنه من شهد أنْ الَ إله إالَّ اُهللا موِقناً أو مخِلصاً فَله اجلنةُ                    { - ٢١٨٠

 ابرعن ج) حب ض(خزمية 
 ٢٤٠ و٥/٢٢٩وحم ) ٣٢( وبنحوه م    ٦٣ - ٢٠/٥٩ وطب   ٥/٢٣٦وحم  ) ٣٦٩(واحلميدي  ) ٢٠٠(اإلحسان  

  ٢٤١و
 وغريمها

 صحيح
٢١٨١ - }        احبهاحٍد ِمنكما صحلِّلْ كُلُّ وِلي اقْتسما ، ثُم تِهما ثُماس يا ثُمتوخعن ) ك(}  اذْهبا و
 أم سلمة
 ١٠/٢٦٠ و٦/٦٦وهق ) ٨٥٦(مع  وصحيح اجلا٤/٩٥ وك ١/٣٣٠مشكل 

 صحيح
اقصدا احلق فيما تصنعانه من القسمة وليأخذ كل واحد منكما ماخترجه القرعة من القسمة حيث أمـا                 : توخيا  

 اختلفا يف مواريث وليس هلما بينة



 

 

٣٣٧() 

) حـم (}  قةُ أذَهبتم ِمن ِعندي جميعاً وِجئتم متفرقني إمنا أهلك من كانَ قَبلكم الفُر      { - ٢١٨٢
 عن سعد

  ٣/٢٤٨ وبداية ٦/٦٦ وجممع ١/١٧٨حم 
 حسن

) أبو نعيم (}  ِاذهبوا إىل صاحبكم فَأخِبروه أنَّ ربي قَد قَتلَ ربه الليلةَ ، يعين ِكسرى                { - ٢١٨٣
 عن دحية

 )٨٦٢( وصحيح اجلامع ٤/٣٩٠ ونبوة ٨/٢٣٧ و٥/٣٠٩جممع 
 صحيح

، فَإذا قَِدمتم إىل بلدكم فَاكِسروا ِبيعتكم وانضحوا مكاا ِمن هذا           ِاذهبوا ِبهذا املاِء      {- ٢١٨٤
 عن طلق بن على) حم حب(}  املاِء ، واتِخذوها مسجداً 

 ون  ٤/٢٣وحـم   ) ٨٦٣(وصحيح اجلـامع    ) ١٤٣٠( والصحيحة   ٢/٥٤٣ونبوة  ) ٣٠٤( وحب   ١/٦١نصب  
 ٣٩ و٢/٣٨

 صحيح
 إىل أيب جهِم بِن حذيفةَ وأتوين ِبأنِبجانيتِه فَإا أهلَتين آِنفـاً يف             اذهبوا بهذِه اخلَميصةِ    { - ٢١٨٥

 عن عائشة) ق د ن هـ(}  صالتـي
 ٧٥٢ و ٣٧٣(وخ  ) ٢٣٣٧(واإلحسان  ) ٨٦٤(وصحيح اجلامع   ) ١٣٨٩( وعب   ٦/١٩٩وحم  ) ٦٢(م املساجد   

 )٣٥٥٠( وهـ ٢/٧٢ون ) ٩١٤(ود ) ٥٨١٧و
}   إىل بعِض ِنسائِه فَليغيره ِبشيٍء وجنبوه السـواد          - ِبأيب قُحافةَ     يعين -اذهبوا ِبِه     { - ٢١٨٦

 عن جابر) حم م(
 وحـم   ٧٩ و ٧٨وم اللبـاس    ) ٨٦٥( وصحيح اجلامع    ٩/٢٩ وطب   ٥/٣٤ وسعد   ٨/٢٤٤وش  ) ٣٦٢٤(هـ  

٣/٣٣٨ 
 اَهللا الَ يحب ضاللةَ     ِاذهبوا فَقاِسموهم أنصاف األمواِل وال تمسوا ذَراريهم لَوال أنَّ          { - ٢١٨٧

 عن الزبيب العنربي) د(}  العمِل ما رزيناكم ِعقاالً 
 ١٠/١٧١وهق ) ٣٦١٢(د 

 حسن
أتى النيب  : عن أنس قال    ) حم(}  ِاذهيب إىل أم سلمةَ فَأعطيِه  األربعني درمهاً اليت ِعندها             {- ٢١٨٨

: سبحان اهللا مترة من رسول اهللا ؟ فقـال للجاريـة            :  وقال   صلى اهللا عليه وسلم سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها         
 ..اذهيب اخل 

 ٢٦٠ و٣/١٥٥حم 
 صحيح

 عن السوداء) طكس(}  ِاذهيب فَاختضيب ثُم تعايل حىت أُبايعِك   { - ٢١٨٩



 

 

٣٣٨() 

 ٤/٣٣٨ واإلصابة ٥/١٧٢امع 
 حسن لغريه

من كانَ متحريها فَليتحرها يف السـبِع       أرى رؤياكم قَد تواطأت يف السبِع األواخِر فَ         {- ٢١٩٠
 عن ابن عم) مالك حم ق(}  األواخــِر

) ٧٣٥(وشـفع   ) ٧٦٨٨ و ٧٦٨٠( وعـب    ٤/٣٠٨ وهق   ٦/٨ و ٢/٥ وحم   ٢٠٥ وم الصيام    ٣/٦٠ و ٢/٦٩خ
 ٣/٩١ومعانــــي 
 )٨٦٧(وصحيح اجلامع 

٢١٩١ - }   جعلها يف األقربنيعن أنس) ق(}  أرى أنْ ت 
  ٣/١١٥وحم ) ٢٤٥٥( وخزمية ٤٣وم الزكاة ) ٨٦٦(جلامع  وصحيح ا٨ و٤/٧خ 

لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما : (وسببه أن أبا طلحة تصدق بأغلى ماعنده وهو بستان بريحاء بناء على قول اهللا تعاىل           
قاربه وبين  أرى أن جتعلها يف األقربني ، فقسمها بني أ        : فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم        ) ٩٢(آل عمران   ) حتبون
 عمه

أراكم ستشرفونَ مساجدكم بعدي كَما شرفِت اليهود كَنائسها ، وكمـا شـرفِت             {- ٢١٩٢
 عن ابن عباس) هـ(}  النصارى ِبيعها 

  موقوفاً عن ابن عباس١/٣٠٩وش ) ٣٠٥(وبنحوه حب ) ٧٤٠(هـ 
 صحيح موقوف

٢١٩٣ - }       جر الكعبِة فَرأيت أراين الليلةَ ِعند           جاِل لـهأُدِم الر اءٍٍ ِمنر كَأحسِن ما أنت الً آدم
ِلمةٌ كَأحسِن ما أنت راٍء ِمن اللّمِم قَد رجلها فَهى تقطُر ماًء ، متكئاً على رجلِني يطُوف ِبالبيـِت                   

ٍد قَِطٍط أعوِر العِني اليمىن كَأـا  فَسألت من هذا ؟ فَقيلَ ِلى املسيح بن مرمي ، ثُم إذا أنا ِبرجٍل جع          
 عن ابن عمر) مالك حم ق(}  ِعنبةٌ طافيةٌ ، فَسألت من هذا ؟ فَقيلَ ِلى املسيح الدجالُ 

 )٨٦٩(وصحيح اجلامع ) ٩٢٠( وموطأ ١/١٦ وحبيب ٢٧٣ وم إميان ٩/٤٣ و٧/٢٠٧خ 
٢١٩٤ - }        جِبسواٍك فَجائين ر كأراين يف املناِم أتسو         اآلخـِر فَناولـت ِمـن مها أكربالِن أحد

 عن ابن عمر) ق(}  السواك األصغر ِمنهما فَقيلَ ِلى كَبر فَدفعته إىل األكِرب ِمنهما 
 تعليقاً) ٢٤٦(وخ ) ٨٧٠( وصحيح اجلامع ١٩ ورؤيا ٧٠م زهد 

عمر ، وأصدقهم حياًء عثمـانٌ ،       أرأف أُميت ِبأُميت أبو بكٍر ، وأشدهم يف ديِن اِهللا             { - ٢١٩٥
وأقضاهم على ، وأفرضهم زيد بن ثابٍت ، وأقرؤهم أُىب ، وأعلمهم ِباحلالِل واحلراِم معاذُ بن جبٍل                 

 عمرعن ابن ) ع(}  ، أال وإنَّ ِلكلِّ أُمٍة أميناً وأمني هذِه اُألمِة أبو عبيدةَ بن اجلَراِح 
 )٨٦٨(وصحيح اجلامع ) ١٢٢٤(والصحيحة ) ٤٠٣١( ومطالب ٢/٣٢٨ وكر ٣/٥٣٥ وك ٦/٢١٠هق 

 صحيح



 

 

٣٣٩() 

٢١٩٦ -}              ؟ قَالت نهقضيِه عأكُنِت ت ينلى أبيِك دأَيِت إنْ كَانَ عقَالَ    : أَر ، عماِهللا   : ن يند هفَإن
 )  أحج عن أمى وقد ماتت ؟ فذكره :عن عقبة بن عامر أن امرأة قالت ) بز ، طكس ( }  فَاقضيِه

 ٢١٩/ ٣ و مشكل    ١/٢٨٧ ومتهيد   ٣٢٩/ ٤ و هق    ٢٨٢/ ٣ وجممع   ٢٣٠/ ٤ و   ٢٣١/ ١ و طب    ٢٦٠/ ٢قط  
 ٢٢١و٢٢٠و

 صحيح
أَرأيت لَو كَانَ ِبفناِء أَحدكُم نهر يجِرى يغتسلُ ِمنه كُلَّ يوٍم خمس مراٍت ما كَـانَ            { - ٢١٩٧

( }  فَإنَّ الصالةَ تذهب الذُّنوب كَما يذهب املاُء الدرنَ           : ال شىَء ، قَالَ     : ِه ؟ قَالُوا    يبقَى من درنِ  
 عن عثمان ) ع ص هب ( والشاشى ) م هـ 

 وبنحوه ) ٢٨٣(  و م مساجد ١/٧٢و حم  ) ١٣٩٧( هـ 
 صحيح

فَديـن اهللا أحق أنْ    : نعم قَالَ   :  قَالَ   أَرأَيت لَو كَانَ على أبيك دين أكُنت قَاضيه ؟          { - ٢١٩٨
 قــضي  { 

 يا رسول اهللا أحج عن أىب قال فذكره : عن حصني بن عوف قال قلت ) طب ( 
  حنوه٩/١٣٢ و ٣٩٠/ ١ ومتهيد ١/٢٤٠ و حم ٥/١١٨ و ن ١٤٩/ ١١طب 

 صحيح
حــج  : نعم ، قَالَ    : لَ ِمنك ؟ قَالَ     أَرأَيت لَو كَانَ على أِبيك دين فَقضيته عنه قَبِ          { - ٢١٩٩

ـن أِبيـــكعن أنس ) طب ( }  ع 
 و ك ٢٢٩/ ٨ و ٣١٧ و١١١/ ٥و ت  ) ٩٣٠( و ت ) ٥٠٠(  وبنحــوه منتقــى ٣١/ ٤ و ٢٣١/ ١طــب 

 وغريهم) ٢٩٠٨ و ٢٩٠٦ و ٢٩٠٤( و هـ ١/٤٨١
 صحيح

فَـاُهللا  : نعم ، قَـالَ     : ه قُِبلَ ِمنك ؟ قَالَ      أَرأَيت لَو كَانَ على أِبيك دين فَقضيت عن         { - ٢٢٠٠
        ن أِبيكع جح ، إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلـج        : قال رجل   : عن سودة قالت    ) حم ، طك    ( }  أَرحم

 ) فذكره 
 ٤٢٩/ ٦ وحم ٢٢٤/ ٢ وتلخيص ٢٨٢/ ٣امع 

 صحيح
٢٢٠١ - }        فَقض يند  لىأَحدكُملَو كَانَ ع أَيتل كَانَ        أَره قِضيهى يتمِني حرهالدو مرهالد  اه

عن جابر سئل رسول اهللا عن تقطيع صيام        ) قط  ( }  فَذاك نحوه   : نعم ، قَالَ    : ذلك قَضاَء دينِه ؟ قَالُوا      
 وهـو   إسناده حسن إال أنه مرسل    ) قط  ( عن ابن املنكدر قال بلغىن قال       ) ش قط هق    ( شهر رمضان قال فذكره     

 عن صاحل بن كيسان مرسال ) هق(أصح من املوصول 
  ٣٢/ ٣ و ش ١٩٤/ ٢ و قط ٢٥٩/ ٤هق 

 حسن لغريه



 

 

٣٤٠() 

فَـدين اهللا   : نعم ، قَالَ    : أَرأَيت لَو كَانَ على أمك دين  أَكُنت قَاضيه عنها ؟ قَالَ               { - ٢٢٠٢
إن أمى ماتت وعليها صـوم     ! يا رسول اهللا    : عن ابن عباس أن رجال قال       ) ط م ت هـ      ( } أحق أن يقضى    

  شهر قال فذكره
/ ٣ ومشكل   ٢٥٦/ ٤ وهق   ٢٢٤/ ١ وحم   ٢٢٩ / ٨ و   ١٢٠/ ٥ و ن    ١٥٦ و م صيام     ١٢٥ / ٩ و   ٢٣/ ٣خ  

  ٧٢ و ٥١/ ١٢ و ٢٣٧/ ١١وطب  ) ١٧٤٤(  ومطالب ٢٨٢/ ٣ وجممع ٢٢١ و ٢٢٠ و٢١٩
٢٢٠٣ - }       بداِن أحدع لَو كَانَ لَك أَيتال          أَرو قُكصـدي واآلخـر ، ككـذبيو ونكخا يمه

       كمبر ِعند مأنت ؟ فَكذلك إليك ا أحبهمأي ، ونكخعن والـد أىب  ) طب هب ( واحلكيم ) حم (  }  ي
 األحوص
 ٧/١١ون ) ٢١٠٩( وهـ ٤/١٣٦ وحم ١٧٣/ ٤ و طب ١٠/٢٣٢وجممع  ) ٨٨٣( محيدى 

 صحيح
لَيلتكُم هذه فإنَّ على رأِس ِمائِة سنٍة ِمنها ال يبقَى من هو على ظَهِر األرِض               أرأيتكُم    { - ٢٢٠٤

عن ابن عمر ) حم ق د ت ( }  أحــــد 
 و ك   ٩/٧ و   ٤٥٣/ ١وهـق    ) ٢٢٥١( و ت    ) ٤٣٨٤(  و د    ٢١٧ و م فضائل الصحابة      ١٥٦ و   ١/١٤٨خ  
  ٢٢١/ ٢وحم  ) ٨٧١(  وصحيح اجلامع ٥٠٠ /٦ ونبوة ٣٦٣ / ١١ و ٢١١/ ١ وفتح ١٩٣/ ٢ وسنة ٣٧/ ٢

 أي ال يبقى أحد من الصحابة حيا بعد مائة عام 
اُهللا ورسوله أعلَم   : أَرأَيتم الزاينَ والسارق وشارب الْخمِر ما تقُولُونَ ِفيهم ؟ قَالُوا             {  - ٢٢٠٥
 : ، قَـالَ 

      قُوبةٌ ، أال أُنبع ِفيهنو فَواحش نِر الْكباِئِر ؟     هِبأكب قَرأ      : ئُكُم ِباِهللا ، ثُم شـرك   : ( اإلشراكن يمو
، وكَـانَ   ) أن اشكُر ِلي وِلوالديك إلَي املِصـري        : ( ، وعقُوقُ الْوالديِن ثُم قَرأَ      ) ِباِهللا فَقَد افترى    

  عن عمر)طك (  }  أال وقَولُ الزوِر : متكئاً فَاحتفز وقَالَ 
  ١٠٣/ ١ وجممع ١٤٠/ ١٨طب 

 حسن لغريه
٢٢٠٦ -  }     قا اسِتطَالةُ املرِء ِفى ِعرِض أخيِه املسِلِم ِبغِري حبا الرىف التاريخ عن عائشة ) خ ( }  أرب

 وعن أىب هريرة 
 ٣/٥٠٥ والترغيب ٣٦٣/ ٦ وخط ٣٢٧/ ٨االحتاف 

 صحيح
عن أىب جنيح   ) ابن أىب الدنيا ىف الصمت      ( }  على أخيِه ِبالشتِم      أربى الربا تفِضيلُ املرِء       {  - ٢٢٠٧

 مرسال
  ٢٤٨/ ٦و ش  ) ١٧٤( الصمت 

 صحيح مرسل



 

 

٣٤١() 

}  أربى الربا شتم األعراِض ، وأشد الشتِم اِهلجاُء ، والراويـــةُ أحد الشامتِني               {  - ٢٢٠٨
 عن عمر بن عثمان مرسال)  عب هب(

  ) ٥٠٩٢( والشعب  ) ٢٠٢٥٢( عب 
 مرسل حسن

 وهناك خالف ىف مساعه من الصحابة
 عن أىب سعيد ) هـ ك ( }  اربطُوا أوساطكُم ِبأرِديتكُم وعلَيكُم ِباهلَرولَِة    { - ٢٢٠٩

 وصححه ك ووافقه ذ٤٣٧/ ٢وعدى  ) ٢٥٣٥( وخزمية  ) ٣١١٩(  و هـ ٤٤٢/ ١ك
  حسن

وله غري ما ذكرنا وليـس بالكثري ومل أر لــه :  وقال ابن عدى ٢٥/ ٣يب وفيه محران بن أعني خمتلف فيه التهذ
  ٤٣٧/ ٢ هـ الكامل ١حديثا منكراً جدا فيسقط من أجله ، وهو غريب احلديث ممن يكتب حديثه 

ِصدق احلديِث ، وحفظُ األمانِة ،      : أربع إذا كُن فيك فَال عليك ما فَاتك ِمن الدنيا             {- ٢٢١٠
حطعٍم      وعفَّةُ ماخلُلِق ، و وابن عسـاكر  ) عد(عن ابن عمرو ) طب(عن ابن عمر  ) حب طب ك هب   (}  سن

 عن ابن عباس
 ٧/١٩ واإلحتـاف  ١/١٦٧ وعـدي  ٣/٥٨٩ وترغيـب  ١٠/٢٩٥ و ٤/١٤٥ وجممع   ٤/٣١٤ وك   ٢/١٧٧حم  

 )٨٧٣(وصحيح اجلامع ) ٧٣٣(والصحيحة ) ٢٦٩( واملكارم ١٠/٦٩و
 صحيح

٢٢١١ - }    أربع       دأتب هنِبأي كرضإالَّ          : أفضلُ الكالِم الَ ي ال إلـهِهللا ، و بحانَ اِهللا ، واحلمدس
 اُهللا أكربعن مسرة) هـ(}  اُهللا ، و 

  وبنحوه عند م٥/٢١وحم ) ٨٧٤(وصحيح اجلامع ) ٣٨١١(هـ 
 صحيح

آيةُ الكُرسي ، وخواتيم البقـرِة ،     أُم الكتاِب ، و   : أربع أُنزلن ِمن كٍَرت تحت العرِش         {- ٢٢١٢
الكوثرو { 

 وأبو الشيخ والضياء عن أيب أمامة) طب( 
 ٥/١٣٣ واإلحتاف ١/١٢٠شج 

 حسن
الفخر ِباإلحساِب ، والطَّعن يف     : أربع بقني يف أُميت ِمن أمِر اجلاهليِة لَيسوا ِبتاِركيها            { - ٢٢١٣

   االستسقاُء ِبالنقَبـلَ املـوِت     األنساِب ، و ـبتت ائحةَ إذا لَمإنَّ النِت ، ولى امليياحةُ عالنجوِم ، و
عـن أيب مالـك   ) حم طـب ك (}  جاءت يوم القيامِة عليها ِسربالٌ ِمن قَِطراٍن ودرع ِمن لَهِب الناِر       

 األشعري
وعب ) ٥١٤٣(لشعب  وا) ٧٣٤(والصحيحة  ) ٨٧٥( وصحيح اجلامع    ٥/٣٤٢ وحم   ٩/٦٧ وتخ   ٣/٣٢٣طب  

)٦٦٨٦( 



 

 

٣٤٢() 

 صحيح
 عن أيب صاحل مرسالً) ش(}  أربع ركعاٍت قَبلَ الظُّهِر يعدلن ِبصالِة السحِر   { - ٢٢١٤

  وبنحوه أحاديث عدة٣/٣٣٧ واإلحتاف ٢/١٩٩ش 
 صحيح مرسل

 فيها الـدماُء    اُألوىل تسفَك فيها الدماُء ، والثانيةُ يستحلُ      : أربع ِفٍنت تكونُ بعدي       { - ٢٢١٥
               مـورطبقةٌ ، تمياُء ماُء عمالرابعةُ صو ، الفروجاألموالُ وماُء وستحلُّ فيها الدالثالثةُ ياألموالُ، وو
                     ، تغشى الِعـراقِبالشاِم ، و طيفلجأً ، تالناِس ِمنها م ِمن أحد جدىت الَ ياملوِج يف البحِر ، ح ورم

 ِبيدها وِرجلها ، تعرك اُألمةُ فيها ِبالبالِء عرك األدِمي ، ثُم الَ يستطيع أحد ِمن الناِس                 وختِبطُ اجلزيرةَ 
نعيم بِن محاد يف الفنت عن أيب هريرة        }  يقولُ مه مه، الَ يرفعوا ِمن ناحيٍة إالَّ انفتقت ِمن ناحيٍة أُخرى             

 ورجاله ثقات لكن فيه انقطاع
 ٤/١٩منثور 

أربع فَرضهن اُهللا عز وجلَّ يف اإلسالِم فَمن جاَء ِبثالٍث لَـم يغنني عنه شيئاً حـىت                  { - ٢٢١٦
عن عمارة بـن حـزم      ) حم طب (}  الصالةُ والزكاةُ وصيام رمضانَ وحج البيِت       : يأتى ِبهن جميعاً    

 والبغوي عن زياد بن نعيم احلضرمي) حم(وحسن 
 ٥٤١ و١/٣٨٤ وترغيب ١/٤٧ وجممع ٤/٢٠١حم 

 حسن
٢٢١٧ - }           ُنكوِة الَ يترأمِر اجلاهلي يت ِمنيف أُم يف        : أربع الطَّعـنيف األحسـاِب ، و الفخر

 عن أيب مالك األشعري) م(}  األنساِب، واالستسقاُء ِبالنجوِم ، والنياحةُ 
 ومعـاين   ٧/٨٢ وبغوي   ٤/٣٥٠ وترغيب   ٥/٤٣٧ وسنة   ٤/٦٣ وهق   ٢/٤٥٥وحم  ) ١٠٠١( وت   ٢٩م جنائز   

 ٣/٣٩٠ وش ٤/٣٠٩
٢٢١٨ - }            الناس ندعهي ِة لَـمأمِر اجلاهلي يت ِمنيف أُم ياحـةُ      : أربعالنيف األنساِب ، و الطَّعن

            فَأجـر عريب رباإلعداُء جكذا ، ووِء كَذا وِطرنا ِبناألنواُء مِت ، ولى امليع     عيـٍر فَمـنِمائةَ ب ب
 عن أيب هريرة) حم ت(}  أجرب البعيــر األولَ ؟ 

 )١٠٠١( وت ٤٥٦ و٢/٤٥٥حم 
 صحيح

٢٢١٩ - }               ِمــن لـيسـحِر ، والِة السص ِمن ِبمثلِهن حسبواِل تالز عدقَبلَ الظُّهِر ب أربع
 هـــوـيٍء إالَّ وش 

 عن عمر) ت(}  لساعِة يسبح اَهللا تعاىل ِتلك ا
 ٥/١٤٥ واإلحتاف ١/٤٠٢ وترغيب ١/٢٥٣وخط ) ٣١٢٨(ت 

 فيه ضعف



 

 

٣٤٣() 

}  أربع قَبلَ الظُّهِر كَِعدِهلن بعد الِعشاِء ، وأربع بعد الِعشاِء كَِعدِهلن ِمن لَيلِة القـدِر          { - ٢٢٢٠
 عن أنس) طس(

 وحليـة   ٥/١٠٧ وبغـوي    ٨/٢١٠ وطب   ٥/١٤٥ واإلحتاف   ٢٣١ و ٢/٢٣٠ وجممع   ٤٠٦ و ١/٤٠٥الترغيب  
 ٢/٣٥ وكثري ٩/٤٥

 حسن لغريه
يف الشـمائل  ) د ت(}  أربع قَبلَ الظُّهِر لَيس فيهن تسليم تفتح لَهن أبواب السـماِء      { - ٢٢٢١

 وابن خزمية عن أيب أيوب
ي وعـد ) ١٢١٤( وخزميـة  ٥/١٤٥ واإلحتـاف  ١/٣٩٩ وترغيب  ٢/١٤٢ ونصب   ٣/٤٦٥وسنة  ) ١٢٧٠(د  
٥/١٩٩١  

 حسن لغريه
٢٢٢٢ - }            ِبهن ؤمنىت ياإلمياِن ح جلٌ طَعمر جدي لَن أربع :        ريكالَ ش حدهإالَّ اُهللا و أنْ الَ إله

) ك(}  له وأين رسولُ اِهللا بعثين ِباحلق ، وأنه ميت ثُم مبعوثٌ ِمن بعِد املوِت ، ويؤمن ِبالقدِر كُلِّـِه   
  علىعن

 )٨١( وهـ ١/١٣٣ وحم ٣٣ - ١/٣٢وك ) ٢٣(وحب ) ١٣٠( وعاصم ٣ واإلميان ١٨٨اآلجري 
 صحيح

ِلسانٌ ذَاكر ، وقلب شـاكر ،       : أربع من أُعِطيهن فَقد أُعطى خري الدنيا واآلخرِة           { - ٢٢٢٣
 عن ابن عباس) طب هب(}  ا وال مالِه وبدنٌ على البالِء صابر ، وزوجةٌ الَ تبغيِه خوناً يف نفِسه

ولـه شـاهد    ) ٤٤٢٩( والشـعب    ٢٤ والشكر   ٣/٤١ و ٢/٣٩٨ وترغيب   ٢/١٦٧ وأصفهان   ١١/١٣٤طب  
 ١/٢٥٦وشج ) ٤٤٣٠(

 حسن
فيه املؤمل بن امساعيل خمتلف فيه ، وثقة ابن معني وأبو حامت وأبو داود وابن حبان وابن سعد وابن قانع والدارقطين                     

  فحديثه ال يرتل عن احلسن٣٨١ - ١٠/٣٨٠فه بعضهم باخلطء الكثري التهذيب وإسحاق ولكن وص
النياحةُ وألتفاخر ِباألحساِب ، والعدوى ، واألنواُء       : أربع ِمن اجلاهليِة يف اإلسالِم        { - ٢٢٢٤

 ابن جرير عن ابن عباس}  
 ٤/٤٢١ وسنة ٥/٣٤٢ و٥٢٦ و٢/٢٩١أخرجه بنحوه حم 

 صحيح
املرأةُ الصاحلةُ ، واملسكن الواسع ، واجلار الصاحلُ ، واملركـب           : أربع ِمن السعادِة    {   - ٢٢٢٥

ك (}  املرأةُ السوُء واجلار السوُء ، واملركب السوُء ، واملسكن الضيق           : الْهينُء وأربع ِمن الشقاِء     
 عن سعد) حل هب

 وك  ١/١٦٨ وحم   ٨/٣٨٨وحلية  ) ٩٥٥٧ و ٩٥٥٦( والشعب   ٣/٣٦٣ب  وترغي) ١٢٣٢( وحب   ١٢/٩٩خط  
٢/١٦٢ 



 

 

٣٤٤() 

 صحيح
٢٢٢٦ - }         نينهالعنةَ بساِء الَ مالن ِمن املُسلِم       : أربع حتاليهوديةُ تاملُسلِم ، و حتصرانيةُ تالن
 ، واحلُرةُ

 احلُر حتاململوكةُ تاململوِك ، و حتيب عن أبيه عن جدهعن عمرو بن شع) هق(}   ت 
 ٣/١٦٣ وقط ٧/٣٩١وهق ) ٢٠٧١(هـ 

 حسن لغريه
أنْ تكونَ زوجته صاحلةً ، وأوالده أبراراً ، وخلطاؤه صاحلني   : أربع ِمن سعادِة املرِء       { - ٢٢٢٧

 عبد اهللا بـن     يف كتاب اإلخوان عن   ) ابن أيب الدنيا  (عن علي   ) ابن عساكر فر  (}  ، وأنْ يكونَ ِرزقه يف بلدِه       
 احلكيم عن أبيه عن جده

 )٣١٦٣(املطالب 
 حسن

 !!  وضعفه جداً ) ٧٥٩(والضعيفة ) ٧٥٩(ومل يطلع األلباين على هذا الطريق ومن مث فقد أورده يف ضعيف اجلامع 
٢٢٢٨ - }       نِن املُرسلنيس ِمن أربع :        واكالسو ، كاحوالن ، عطُّرالتهـب حم ت   (}  احلياُء ، و (

 عن أيب أيوب
 واإلحتاف  ٣/٤٠ وترغيب   ٤/٣٨٩ وكثري   ١/٦٦ وتلخيص   ٤/١٩ وطب   ٩/٥ وسنة   ٥/٤٢١وحم  ) ١٠٨٠(ت  

 )٧٧١٩( والشعب ١١/٦٩٠ وجامع األصول ١/١٧٠ وش ٨/٢٨
 حسن لغريه

٢٢٢٩ - }      نِن املُرسلنيس ِمن أربع : عطُرالتو ، واكالسو ، احللممليح بن البغوي عن}  احلياُء ، و 
 عبد  اهللا اخلطمي عن أبيه عن جده

 حنوه) ٧٧١٨( و٥/٩٢وامع ) ٧٧١٧(الشعب 
 حسن لغريه

رجلٌ ترك عِقباً صاحلاً يدعو لـه ينفعـه         : أربع ِمن عمِل األحياِء تجري ِلألمواِت         { - ٢٢٣٠
 جرت بعده ، ورجلٌ علَّم ِعلماً فَعملَ        دعاؤهم، ورجلٌ تصدق ِبصدقٍة جاريٍة ِمن بعدِه له أجرها ما         

عـن  ) طـب (}  ِبِه ِمن بعدِه لَه ِمثلُ أجِر من عِملَ ِبِه ِمن غَِري أنْ ينقُص ِمن أجِر من يعملُ ِبِه شيٌء                    
 سلمان
 )٨٨٨( وصحيح اجلامع ٦/٣٢٨طب 

 حسن
 وسقطت الرابعة ، ولعلها املرابط واهللا أعلم

٢٢٣١ - }  أربع               كَفر احدةً فَقدو كتمجاَء ِبثالٍث و نمو ، ؤمنم فيِه فَهو كُن نهادةُ أنْ  :  مش
متـام  }  الَ إله إالَّ اُهللا وأين رسولُ اِهللا ، وأنه مبعوثٌ ِمن بعِد املوِت ، وإميانٌ ِبالقدِر خريِه وشـرِه                    

 ومسوية عن سعد



 

 

٣٤٥() 

 )١٣١ و١٣٠( وعاصم ٢/١٠٣اليب  والدو١/٣٦٢ وتخ ٤/٤٣ و٣/٣٦كر 
 صحيح لغريه

أربع من كُن فيِه كانَ منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيِه خصلةٌ ِمنهن كانت فيِه خصلةٌ              { - ٢٢٣٢
إذا ائتمن خانَ ، وإذا حدثَ كَذب ، وإذا عاهد غَدر ، وإذا خاصم فَجر               : ِمن النفاِق حىت يدعها     

 عن ابن عمر) ق(}  
 ١/٧٤ وســنة ١٠/٧٤ و٩/٢٣٠ وهــق ٢/١٨٩وحــم ) ٢٦٣٢( وت ١٠٦ وم إميــان ٣/١٧٢ و١/١٥خ 

 ٢/٢٦٩واإلحتــــاف 
 )٨٨٩( وصحيح اجلامع ١/٢٠ وعوانة ٧/٢٠٤ وحلية ٣/٥٩٣ وترغيب ٩/٢٣٢ و٥٠٨ و٧/٥٠٧ و

يِه خصلةٌ ِمنهن كانـت فيـِه       أربع من كُن فيِه ، كانَ منافقاً خاِلصاً ، ومن كانت ف             { - ٢٢٣٣
إذا حدثَ كَذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهـد غَـدر ، وإذا               : خصلةٌ ِمن النفاِق حىت يدعها      

 فَجر عن ابن عمرو) ٣حم ق (}  خاصم 
 )٨٩٠( وصحيح اجلامع ٢/١٨٩وحم ) ٢٦٣٢( وت ١٠٦ وم إميان ٣/١٧٢ و١/١٥خ 

مرمي ِبنت ِعمرانَ ، وآسيةُ امرأةُ ِفرعونَ ، وخدجيـةُ          :  سادات عالَمِهن    أربع ِنسوةٍ   { - ٢٢٣٤
 عن ابن عباس) هب(}  فاطمةُ : ِبنت خويلٍد ، وفاطمةُ ِبنت محمٍد ، وأفضلُهن عالَماً 

 واإلحسان  ١/٣٢٢ وحم   ١٣٩ و ١٣٥ و ٧/١٠٧ وفتح   ٨/٢٠٠ وكثري   ١٨٥ و ٣/١٦٠ و ٢/٥٩٤أخرج حنوه ك    
)٧٠١٠ ( 

 صحيح لغريه
العوراُء البين عورها ، واملريضةُ البـين مرضـها ،          : أربع الَ يجزين يف األضاحي        { - ٢٢٣٥

 عن الرباء)  حب ك هق٤مالك حم (}  والعرجاُء البين ظَلعها ، والعجفاُء اليت الَ تنقي 
 واإلحسـان   ٢/٧٢ وشـج    ١/٤٦٧ وك   )١١١٠( ومنحة   ٩/٢٧٤ وهق   ٢/٧٧ ومي   ٧/٢١٤ ون   ٤/٢٨٩حم  

 )٧٣٢٩(والشعب ) ٣٩١٢(وخزمية ) ٣١٤٤(وهـ ) ٢٠٨٢(ود ) ٥٩٢٢ و٥٩١٩(
 صحيح

الصمت وهو أولُ العبادِة ، والتواضع ، وِذكـر اِهللا ،           : أربع الَ يصنب إالَّ بعجٍب        { - ٢٢٣٦
 عن أنس) طب ك هب(}  وقلَّةُ الشيِء

 ٢/٦٦٧وعدي  ) ١٨٣٦( وعلل   ٩/٣٣٤ و ٨/٣٥٣ واإلحتاف   ١٠/٢٨٥ وجممع   ٣/٥٣٤ وترغيب   ١/٢٩٩طب  
 )٨١٥٠( والشعب ٤/٣١١وك 

 صحيح موقوف
٢٢٣٧ - }            الفُراتيلُ والنجيحانُ ويحانُ واِر اجلنِة سأ اِر ِمنالشريازي يف األلقاب  (}  أربعةُ أ (

 عن أيب هريرة
 )٨٧٦(ح اجلامع وصحي) ١١١( والصحيحة ١٧/١٨وطب ) ١١٦٣(محيدي 



 

 

٣٤٦() 

 صحيح
من مات مرابطاً يف سبيِل اِهللا ، ومن علَّم         : أربعةٌ تجرى عليهم أُجورهم بعد املوِت         { - ٢٢٣٨

                   ركرجلٌ تو ، جدتما و جري لهها يِبصدقٍة فَأجر قصدت نمِملَ ِبِه ، وما ع ملهع له ِعلماً أُجرى
 عن أيب أمامة) حم طب(}  و يدعو له ولداً صاحلاً فَه

 )٨٧٧( وصحيح اجلامع ١/١١٩ وترغيب ٨/٢٤٣ وطب ٥/٢٦١حم 
 صحيح لغريه

٢٢٣٩ - }     نانريد بيِل             : أربعيف س أنفقته دينارقبٍة ، ويف ر أعطيته دينارِمسكيناً ، و أعطيته دينار
 عن أيب هريرة) خد(}  لذي أنفقته على أهِلك اِهللا ، ودينار أنفقته على أهِلك ، أفضلُها ا

 وبنحوه عند م) ٨٧٨( وصحيح اجلامع ٦/١٨٤وسنة ) ٧٥١(خد 
 صحيح

اليهوديةُ تحت املُسلِم ، والنصرانيةُ تحـت املُسـلِم ،          : أربعةٌ لَيس بينهن مالعنةٌ       { - ٢٢٤٠
 عن ابن عباس) عد هق( }  والعبد ِعند احلُرِة ، واحلُر ِعند اَألمِة

 ٣٩٧ و٧/٣٩٦ وهق ١/١٣١الدواليب 
 حسن

  هامش٣٩٧ و٧/٣٩٦وانظر تعليق ابن التركماين على كالم البيهقي 
٢٢٤١ - }        قتلنالَ ي وابالد أربعةٌ ِمن :        درالصو ، اهلُدهدحلةُ ، والنملةُ ، وعن ابن  ) هق(}  الن

 عباس
 )٨٧٩ ( وصحيح اجلامع٩/٣١٧هق 

 صحيح
جمود العِني ، وقسوةُ القلِب ، وطولُ األمـِل ، واِحلــرص           : أربعةٌ ِمن الشقاِء      { - ٢٢٤٢

 عن أنس) بز(}  علـى الدنيـــا
 ٢/٣٤٤ و١/٢٤٦ وأصفهان ٤/٢٤١ و٢/٥٣٩ وترغيب ١٠/٢٢٦امع 

 حسن لغريه
ن األذى ، يسعونَ بني احلميِم واجلحيِم يدعونَ        أربع يؤذونَ أهلَ الناِر على ما ِبهم مِ         { - ٢٢٤٣

ما بالُ هؤالِء قَد آذونا على ما ِبنا ِمـن األذى ،        : ِبالويِل والثُّبوِر ، يقولُ أهلُ الناِر بعضهم ِلبعٍض         
 ودماً ، ورجـلٌ     فَرجلٌ مغلق عليِه تابوت ِمن جمٍر ، ورجلٌ يجر أمعاءه ، ورجلٌ يسيلُ فُوه قَيحاً              

إنَّ : ما بالُ األبعِد قَد آذانا على ما ِبنا ِمن األذى ، فَيقولُ      : يأكلُ لَحمه ، فَيقالُ ِلصاحِب التابوِت       
                 أمعاءه جرقالُ ِللَّذي يي لَها قَضاًء ، ثُم جدنقِه أموالُ الناِس ما ييف عو مات ما بالُ األبعِد   : األبعد

إنَّ األبعد كانَ الَ يبايل أين أصاب البولُ ِمنه الَ يغسله ،            : نا على ما ِبنا ِمن األذى ؟ فَيقولُ         قَد آذا 
إنَّ : ما بالُ األبعِد قَد آذانا على ما ِبنا ِمن األذى ؟ فَيقولُ             : ثُم يقالُ ِللَّذي يسيلُ فُوه قَيحاً ودماً        



 

 

٣٤٧() 

ثُم يقالُ ِللَّذي يأكـلُ     : لمٍة قَذعٍة خبيثٍة يستلذُّ ِبها كَما يستِلذُّ الرفثَ         األبعد كانَ ينظر إىل كُلِّ كَ     
  األذى ؟ فَيقولُ             : لَحمه لى ما ِبنا ِمنآذانا ع الناِس      : ما بالُ األبعِد قَد أكلُ لُحومكانَ ي إنَّ األبعد

عن شـفى ابـن مـاتع       ) طب حل (ذم الغيبة وابن املبارك     ابن أيب الدنيا يف     ) ص(}  ِبالغيبِة وميشي ِبالنميمِة    
 وقد اختلف يف صحبته) طب(األصبحي قال 

 ٥/١٦٧ وحليـة    ٢/١٧٣ واإلصابة   ٥٣٨ و ٧/٤٧٩ واإلحتاف   ١/٢٠٨ وجممع   ٢/٦٠٥ وترغيب   ٧/٣٧٢طب  
 )١٨٦(والصمت 

 حسن مرسل
 شفي تابعي
 ، والفقري املُختالُ ، والشيخ الزاين ، واإلمام البياع احلالَّف: أربعةٌ يبغضهم اُهللا تعاىل    { - ٢٢٤٤

عن أيب هريرة) ن هب(}  اجلائر 
وصـحيح اجلـامع    ) ٧٣٦٥ و ٤٨٥٣( والشعب   ٩/٣٥٨ وخط   ٢/٥٨٩ وترغيب   ٧/٥١٣ واإلحتاف   ٥/٨٦ن  
)٨٨٠( 

 صحيح
جلٌ أمحق ، ورجلٌ هرم     رجلٌ أصم الَ يسمع شيئاً ، ور      : أربعةٌ يحتجونَ يوم القيامِة       { - ٢٢٤٥

رب لَقد جاَء اإلسالم وما أمسع شيئاً ، وأما األمحـق           : ، ورجلٌ مات يف فَترٍة ، فَأما األصم فَيقولُ          
 رب جــــاَء : فَيقولُ 

قد جاَء اإلسالم وما    رب لَ : اإلسالم وما أعقلُ شيئاً والصبيانُ يحذفونين ِبالبعِر ، وأما اهلِرم فَيقولُ            
رب ما أتاين لَك رسولٌ فَيأخذُ مواثيقهم لَيطيعنه ،         : أعِقلُ شيئاً ، وأما الذي مات يف الفترِة فَيقولُ          

فَيرسلُ إليهم أنْ ادخلوا النار فَمن دخلها كانت عليِه برداً وسالماً ومن لَـم يدخلها سحب إليها                
 عن األسود بن سريع وأيب هريرة) بحم ح(}  

 وصحيح اجلامع ١٥/٥٤ وطربي ٧/٢١٦(وامع ) ٤٠٤( وعاصم ٤/٢٤وحم  ) ٧٣٥٧( واإلحسان   ٥/٥١كثري  
)٨٨١( 

 صحيح
رجلٌ أصم الَ يسمع شيئاً ، ورجلٌ أمحق ، ورجلٌ هِرم           : أربعةٌ يحتجونَ يوم القيامِة       { - ٢٢٤٦

رب لَقد جاَء اإلسالم وما أمسع شيئاً ، وأما األمحـق           : رٍة ، فَأما األصم فَيقولُ      ، ورجلٌ مات يف فَت    
يا رب لَقـد جـاَء      : يا رب جاَء اإلسالم والصبيانُ يحذفوين ِبالبعِر ، وأما اهلِرم فَيقولُ            : فَيقولُ  

رب ما أتاين لَك رسولٌ فَيأخذُ مواثيقهم       : يقولُ  اإلسالم وما أعِقلُ شيئاً، وأما الذي مات يف فترٍة فَ         
فَو الذي نفسي ِبيدِه لَو دخلوها لَكانت عليهم برداً    : لَيطيعنه ، فَيرسلُ إليهم أِن ادخلوا النار ، قالَ        

 عن األسود بن سريع) حم(}  وسالماً ، ومن لَــــم يدخلـــها يسحب إليها 
 )٧٣٥٧( واإلحسان ٧/٢١٥ وجممع ١/٢٧٤ وعاصم ٤/٢٤حم 



 

 

٣٤٨() 

 صحيح
أربعونَ خصلةً أعالهن ِمنحةُ العِرت ، الَ يعملُ عبد ِبخصلٍة ِمنـها رجـاَء ثَواِبهـا                  { - ٢٢٤٧

 عن ابن عمرو) خ د(}  وتصديق موعوِدها إالَّ أدخله اُهللا تعاىل ِبها اجلنةَ 
 )٣٣٨٤(والشعب ) ٨٩١(يح اجلامع  وصح٣/٤٢٩وترغيب ) ١٦٨٣( ود ٣/٢١٧خ 

 عن أيب هريرة) طس(}  أربعونَ خلقاً يدخلُ اُهللا ِبها اجلنةَ أرفعها ِمنحةُ شاٍة   { - ٢٢٤٨
  وبنحوه ماقبله٣/١٣٣امع 

 صحيح لغريه
٢٢٤٩ - }   اراراً جعن الزهري مرسالً) د(}  أربعونَ د يف مراسيله 

 )٩٣٨( والفيض ٦/٢٧٦هق 
 سلصحيح مر

٢٢٥٠ - }             لكـنقطعِت اِهلجـرةُ وفَقِد ان كنِتكملى سوا عكَّةَ فَِقرهٍب إىل أباطِح مأبا و ِجعار
 عن ابن عباس) هق(}  ِجهاد ونيةٌ، وإِن استنِفرمتْ فَانِفروا 

 ١/٢٦٦ وحم ٨/٥٥ وطب ٩/١٧ وهق ٦/٤٣٠كر 
 حسن

عـن أيب   ) حم د ك  (}   إذنا لَك فَجاِهد وإالَّ فَربهما       ارجع إىل أبويك فاستأِذُما فَإنْ      { - ٢٢٥١
 سعيد
 وصـحيح   ١٣٨ و ٨/١٣٧ وجممع   ٩/٢٦ وهق   ١٠٤ و ٢/١٠٣وك  ) ٢٥٣٠( ود   ٦/٣٢٢ واإلحتاف   ٣/٧٦حم  

 )٤٢٢(واإلحسان ) ٨٩٢(اجلامع 
 صحيح لغريه

 !!لك وصححه يف صحيح اجلامع دون أن ينبه على ذ) ٢٨٢(وضعفه األلباين يف غاية املرام 
 املسور بن خمرمة) م(}  ارجع إىل ثَوِبك فَخذه وال تمشوا عراةً   { - ٢٢٥٢
 ٢/٢٢٥ وهق ٧٨م احليض 
ارجع إىل سيدِتك فَإنَّ مثلك مثلُ عبٍد الَ يصلِّي ، إنْ ِمت قَبلَ أنْ ترِجـع إليهـا ،                     { - ٢٢٥٣

 المليها الساقرأْ ععبد اهللا بن أيب ربيعة مرسالًعن احلارث بن) ت(}  و  
 ١/٣٨٧اإلصابة 

 صحيح مرسل
 عن ابن عمرو) م(}  ارِجع إىل واِلديك فَإحِسن صحبتهما   { - ٢٢٥٤

 )٢٣٣٥( ومنصور ٣/٣١٥ وترغيب ٩/٢٦ وهق ٦م بر وصلة 
 عن ابن عمرو) حم د ن هـ ك حب(}  ِارجع إليهما فَأضِحكهما كَما أبكيتهما   { - ٢٢٥٥



 

 

٣٤٩() 

) ٢٧٨٢( وهـ   ٣٣ ود جهاد ب     ٣/٣١٥ وترغيب   ٢/٢٤٨ وأصفهان   ١٩٨ و ١٩٤ و ٢/١٦٠ وحم   ٧/١٤٣ن  
 ومحيدي ٤/٩٠ وتلخيص ١٥٣ و٤/١٥٢وك ) ١٦ و١٣( وخد   ٣/٢٧ ومشكل   ٧/٢٥٠ وحلية   ١٠/٣٧٨وسنة  

 ٦/٣٢٢واإلحتاف ) ٥٨٤(
 صحيح

٢٢٥٦ - }   ثُ يف أفواِههنفاح فَإنْ أبني نفَأسكته إليهن ِارجع رابعن عائشة) ك(}  الت 
 ٣/٣٩٢ وش ٤/٢٥١ وبداية ٤/٣٠ وسعد ٦/٢٧٧ وحم ٣/٤٠ك 

 صحيح
٢٢٥٧ - }      ضوءكو فَأحسن ـ  (}  ِارجع أخربين عمر بن اخلطاب أن رجـالً       : عن جابر قال    ) حم م ه

 اخلالفيات  يف) د هـ قط هق حل    (توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النيب صلى اهللا عليه وسلم قال فذكر               
 عن أنس
 ٨/٣٣٠وحلية ) ١٦٤( وخزمية ١/٧٠ وهق  ٣/١٤٦ و ٢٣ و ١/٢١وحم  ) ٦٦٥(وهـ  ) ١٧٣( ود   ٣١م طهارة   

 ونصــب 
 ١/١٢٣ وأصفهان ٤٠٢ وجرجان ١/٢٦

ثقـل  : عن أيب هريرة قال     ) بز(}  ارجع فَإنَّ ِللِه ما أخذ وله ما بقى وكُلُّ أجٍل ِبمقداٍر              { - ٢٢٥٨
 رضى اهللا عنها فأرسلت ألبيها تدعوه فذكرهابن لفاطمة 

  ٣/١٨امع 
 حسن لغريه

٢٢٥٩ - }      ايعناكب فَقد كـان يف   : عن رجل من آل الشريد يقال له عمرو عن أبيه قال            ) هـ(}  ارجع
 وفد ثقيف رجل جمذوم فأرسل إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكره

  ٤/٣٩٠وحم ) ٣٥٤٤( وهـ ٧/١٥٠ن 
 صحيح

 حسن غريب عن كلدة بن احلنبل) حم ت(}  ِارجع فَقِل السالم عليكم أَأدخلُ   { - ٢٢٦٠
 وخد  ٦/١٩وكثري  ) ٧١٤( وصحيحة   ١٢/٢٨٤ وسنة   ٨/٣٤٠ وهق   ٣/٤١٤وحم  ) ٢٧١٠(وت  ) ٥١٧٦(د  
 ٦/٣٧٤ واإلحتاف ٧/٢٤١وتخ ) ١٠٨١(

 صحيح
٢٢٦١ - }   شركِبم أستعني فَلن عن عائشة) م ت(}  ِارجع 

 ونصـب   ٧/١٠٠ واإلحتاف   ٢٣٧ و ٣/٢٣٦ ومشكل   ٦/١٤٩وحم  ) ١٥٥٨( وت   ٩/٣٧ وهق   ١٥٠ جهاد   م
٣/٤٢٣ 

 علي وأنس) ع(عن علي ) هـ(}  ارِجعن مأزوراٍت غَري ماجوراٍت   { - ٢٢٦٢
 ٩/١٠٢ و ٦/٢٠١ وخـط    ٤/٣٥٩ وترغيـب    ٨/٢٩٦ و ٥/٤٦٥ وسنة   ٦/١٧٦ و ٤/٧٧وهق  ) ١٥٧٨(هـ  

 ٣/٢٨وجممع 



 

 

٣٥٠() 

 حسن لغريه
ارِجعوا إىل أهليكم فَأقيموا فيهم وعلِّموهم ومروهم وصلُّوا كَما رأيتموين أُصلِّي ،             {  - ٢٢٦٣

 كمأكرب كمليؤمو كمأحد ؤذِّنْ لَكمضرِت الصالةُ فَليعن مالك بن احلويرث) حم ق ن(}  فَإذا ح 
) ٢١٣( وخـد  ٣٩٧  وخزميـة ١/٢٧٣ وقط   ٢/١٧ وهق   ١/٢٨٦ ومي   ٢/٩ ون   ٢٩٢ وم مساجد    ٩/١٠٧خ  

 )٨٩٣( وصحيح اجلامع ٣/٤٣٦ وحم ١٧١ و٢/١١١وفتح 
}   يعين الذي يعملُ عملَ قَوِم لُوٍط        -ارجموا األعلى واألسفلَ ، ارجموهما جميعاً         { - ٢٢٦٤

 عن أيب هريرة) هـ(
 )٢٥٦٢(هـ 

 صحيح لغريه
٢٢٦٥ - }   أرحامكم عن أنس) حب(}  أرحامكم 

 )١٥٣٨(والصحيحة ) ٨٩٤(جلامع وصحيح ا) ٢٠٣٧(حب 
 صحيح

٢٢٦٦ - }   مجاِلسهو عن أيب ذر) حم(}  ِارحِم املساكني 
 ٥/١٧٣حم 

 حسن
أرحم أُميت ِبأُميت أبوبكٍر ، وأرفق أُميت ُألميت عمر ، وأصدق أُميت عثمانٌ ، وأقضى                 { - ٢٢٦٧

احلالِل واحلراِم معاذُ بن جبٍل ، يجيُء يوم القيامِة أمام العلمـاِء            أُميت علي بن أيب طَالٍب وأعلمها بِ      
 يعـين أبـا     -ِبرتوٍة ، وأقرأُ أُميت أُيب بن كَعٍب ، وأفرضها زيد بن ثَابٍت ، وقد أُوتى عومير ِعبادةً                  

 عن) طس( }  -الدرداِء 
  جابر

 ٩/٣٦٧بعضه وامـع    ) ٨٣٨ و ٨٠٣ و ٧١٦( والفضائل   ٢٨١ و ٣/١٨٤ وحم   ٧/٣٠٥ وبداية   ٢/١٣أصفهان  
 ويشهد له مابعده

 حسن لغريه
٢٢٦٨ - }                  أقرؤهمثمانُ ، وياًء عح أصدقهمو ، مريف أمِر اِهللا ع همأشدكٍر ، ويت أبو بأُم أرحم

           أعلمهمثَابٍت ، و نب يدز مأفرضهكَعٍب ، و نب بـٍل ،        ِلكتاِب اِهللا أُيبج نعاذُ باحلراِم مِباحلالِل و 
 احاجلر نبيدةَ بِة أبو عذِه اُألمه أمنيو ، ِة أمنيلكلِّ أُمعن أنس) حم ت ن هـ حب ك هق(}  و 

وكر ) ٢٢١٨( وحب   ١/٢٠١وطص  ) ٢٠٣٨٧( وعب   ٣/٢٨١ وحم   ٣/٤٢٢ وك   ٦/٢١٠وهق  ) ١٥٤(هـ  
ومتهيـد  ) ٢٥٢٠( ومنحـة    ١/٣٥٠ ومشـكل    ٦/٢١٦غوي   وب ٣/١٢٢ وحلية   ٧/١٦٣ و ٥/٤٤٨ و ٢/٣٢٨
 )٨٩٥( وصحيح اجلامع ٨/١٠٩

 صحيح



 

 

٣٥١() 

 عن ابن مسعود) طب ك(عن جرير ) طب(}  ِارحم من يف األرِض يرمحك من يف السماِء   { - ٢٢٦٩
 ومنحـة   ١٣/٣٩٠ وسـنة    ١/١٠١ وطـص    ٢/٤٠٨ وطـب    ٩/٤١ وهق   ١/٢١٩ وأصفهان   ١٠/١٨٣طب  

وك ) ٨٩٦(وصـحيح اجلـامع     ) ١١٠٤٨( والشـعب    ٤/٢١٠ وحلية   ٨/١٨٧ع   وجمم ٧/٤٣٤وكر  ) ٢٠٦٩(
٤/٢٤٨ 

 صحيح
٢٢٧٠ - }      الـذين ينصـريلٌ ِللميلٌ َألقماِع القوِل ، وو ، لَكم غفراغِفروا يرمحوا ، ووا تارمح

 عن ابن عمرو) حم خد هب(}  يصرونَ على ما فَعلوا وهم يعلمونَ 
وصـحيح  ) ٣٨٠( وخد   ٨/٢٦٥ وخط   ٣/٢٠٢ وترغيب   ٢/١٠٦ وكثري   ١٠/١٩١  وجممع ٢١٩ و ٢/١٦٥حم  

 )١١٠٥٢ و٧٢٣٦(والشعب ) ٨٩٧(اجلامع 
 صحيح

٢٢٧١ - }               الحهبدو صىت يخٍل حسلِّموا يف نال تو ِمنه ليِه ما أخذتع دعن ابـن   ) هـ(}  ارد
 عمر
  ٤/٤٣٣ وفتح ٤/٤٩ ونصب ١/١٠٠ وكر ١١/١١٠سنة 

 )٢٢٣٤ و٢٢٣٣(ـ ذا اللفظ وعنده بنحوه ومل أجده عند ه
 صحيح لغريه

: أُرسلَ ملك املوِت إىل موسى فَلما جاءه صكَّه فَفَقأَ عينه فَرجع إىل ربـِه فقـالَ                   { - ٢٢٧٢
                 قلْ لهإليِه و جعقالَ ارو ينهاُهللا إليِه ع فَرد ، املوت ريدبٍد الَ يأرسلتين إىل ع : ي ضعـِنت    يلى مع ده

ثُم املوت ، قالَ فَـاآلنَ ،  : أى رب ثُم ماذا ؟ قالَ : ثَوٍر فَله ِبما غَطَّت يده ِبكلِّ شعرٍة سنةٌ ، قالَ           
فَسألَ اَهللا أنْ يدنيه ِمن األرِض املُقدسِة رميةً ِبحجٍر ، فَلو كُنت ثَم َألريتكم قَربه إىل جانِب الطَّريِق                  

 عن أيب هريرة) حم ق ن(}  تحت الكثيِب األمحــِر 
 - ٤/١١٨ون  ) ٦٢٢٣( واإلحسان   ٢/٢٦٩ وحم   ٤٩٢ وصفة   ١/٢٦٦وعاصم  ) ٢٠٥٣٠( وعب   ٢/١١٣خ  

 )٨٩٨(وصحيح اجلامع ) ٢٣٧٢( وم ١١٩
ومعىن ذلك أن ملك املوت دخل على موسى بصورة رجل ال يعرفه ، وكان موسى غيوراً فرأى رجالً غريبـاً يف                     

اره ، فجاءه ولطمه ففقأ عينه اليت يف الصورة اليت تصور ا ال الصورة اليت خلقه اهللا عليها ، وال جنـاح علـى                        د
موسى فيما فعل ، فلما رجع ملك املوت إىل ربه وأخربه مبا كان من موسى فيه أمره أن يعود إليه ثانية أمر اختبار                       

 ١١٦ - ١٤/١١٤راجع اإلحسان ... وابتالء فقال له ما ورد باخلرب 
 -أرِسلين ِبها فَإا هاديةُ الشاِة ، وأقرب الشاِة إىل اخلِري ، وأبعدها ِمــن األذى                 { - ٢٢٧٣

 عن ضباعة بنت الزبري ) حم طب(}  الـرقبةَ -يعنــي 
 )١٥٩١٣( ون التحفة ٦/٣٦١حم 

 حسن
 ٨/٢٨٣فيه الفضل بن الفضل روى عنه اثنان ووثقه حب التهذيب 



 

 

٣٥٢() 

٢٢٧٤ - }     مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم رجالً قرأ فلحن         : عن أيب الدرداء قال     ) ك(}  أرِشدوا أخاكُم
 قال فذكره

 ٢/٤٣٩ك 
 صحيح

 عن جابر ) أبو الشيخ يف العظمة(}  أرض اجلنِة خبزةٌ بيضاُء   { - ٢٢٧٥
 )١٥٢ و١٥١( اجلنة وصفة) ٨٩٩(وصحيح اجلامع ) ١٤٣٨( والصحيحة ٤/٥١٤ وترغيب ١٠/٥٣١اإلحتاف 

 صحيح
أرض احملشِر وأرض املنشِر ِائتوه فَصلُّوا فيِه ، فَإنَّ صالةً فيِه كَألِف صالٍة يف غَريِه ،                  { - ٢٢٧٦

                    أتاه قَد يتاً كانَ كَمنأهدى إليِه ز فيِه ، فَمن سرجيتاً يز هِد لهفَلي أتيهأنْ ي ستطعي لَم ع(}  فَمن (
 ة قالت يا رسول اهللا أفتنايف بيت املقدسعن ميمون

 ٦/٤٦٣ وحم ٢/٢١٣ واإلحتاف ٤/٦وجممع ) ١٢٦٥( ومطالب ١/٢٤٩ومشكل ) ١٤٠٧(هـ 
 صحيح

 عن أمساء بنت أيب بكر) م ن(}  ارضخي ما استطعِت وال توعي فَيوعى اُهللا عليِك   { - ٢٢٧٧
 وسعد ١/٢٢٨ ومتهيد ٢/٦٠ وترغيب ٦/٦٠ و٤/١٨٧ وهق ٦/٣٥٣ وحم ٥/٧٤ ون ٨٩ وم زكاة ٢/١٤١خ 
 )٩٠٠( وصحيح اجلامع ٨/١٩٨

 ..تصدقي وال تشحي بالنفقة فيشح عليك ، وجتازي بتضييق رزقك : أى 
 عن عائشة) م د ن هـ(}  أرضعيِه تحرمي عليِه ويذهب الذي يف نفِس أيب حذيفةَ   { - ٢٢٧٨

وحـم  ) ١٩٤٣( وهــ    ٥١ ب   ١٠٥ و ٦/١٠٤ ون النكـاح  ) ٢٠٦١ (١ ود النكاح ب     ٢٨ و ٢٧م الرضاع   
 ومتهيد  ٢/٢٠٨ وتلخيص   ٤/٢٦٠ وجممع   ٧٠ و ٧/٦٩وطب  ) ١٣٨٨٤ و ١٣٣٤٥( وعب   ٣/٢٢٦ وك   ٦/٢٠١
  ٦/٢٢٨ وحم ٤٦٠ و٧/٤٥٩ وهق ٨/٢٥٩

٢٢٧٩ - }   قيكمصدمو عاتكمعن جرير) طب(}  أرضوا س 
 ٣٩٣ و٢/٣٧٢ وطب ١٤ ون زكاة ب ٦د زكاة ب 

 صحيح
 عن جرير) حم م د ن(}  ا مصدقكم أُرضو  {- ٢٢٨٠

) ٩٠١( وصحيح اجلامع    ٤/١٣٧ وهق   ٢٩ وم زكاة    ١/١٠٢وأصفهان ن   ) ١٥٨٩( ود   ٤/٣٦٢ وحم   ٥/٣١ن  
 وإن ظلمتم: وزادوا 

٢٢٨١ - }   املُسبلني حبفَإنَّ اَهللا الَ ي إزارك عن رجل) هب(}  ِارفع 
 ٢/٥٤٠واإلصابة ) ٦١٢٩ و٦١٢٨(الشعب 

 حسن
٢٢٨٢ -  }         كوأتقى ِلرب أْنقى ِلثوبك فَإنه إزارك عن األشعث بن سليم    ) ابن سعد حم هب   (}  ِارفع

 عن عمته عن عمها



 

 

٣٥٣() 

 ٩٦٨٢(ون  ) ٦١٢٩ و ٦١٤٥( والشـعب    ٦/٥٣ وبدايـة    ٦/١١٥ وسـعد    ١٠/٣١١ واإلحتاف   ٥/٣٦٤حم  
 )٦٩١٧( اإلحسان وصح قول عمرفيه جهالة ) ٩٦٨٤ و٩٦٨٣و

٢٢٨٣ - }  إزارك ِق اَهللا ِارفعاتعن الشريد بن سويد) طب(}   و 
 )٩٠٢(وصحيح اجلامع ) ١٤٤١( والصحيحة ٥/١٢٤ وجممع ٣/٤٦١ وتخ ٧/٣٧٨ وطب ٤/٣٩٠حم 

 صحيح
 عن خالد بن الوليد) طب(}  ِارفِع البنيانَ إىل السماِء واسأِل اَهللا السعةَ   { - ٢٢٨٤

 )٩٤٨( والفيض ٩/٣٦٢ واإلحتاف ٤/١٣٨طب 
 هحسن لغري

 عن عبيدة بن خالد) طب(عن احلارث ) حم(}  ِارفع ثَوبك فَإنه أبقى وأنقى   { - ٢٢٨٥
 ) ٦٩١٧( اإلحسان ٥/٣٦٢وحم ) ١٨٠٤(منحة 

 صحيح موقوف من قول عمر
يديك ، عن   : يف كتاب األدعية بلفظ     ) طك(}  ِارفع يديك إىل السماِء وسِل اَهللا السعةَ          { - ٢٢٨٦

 شكوت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ضيق املسكن فذكره: يد قال خالد بن الول
 ١٠/١٦٩امع 

 حسن
الَ إله إالَّ اُهللا ، احلمد ِللِه ، اللهم إنك بعثتين ِبهذِه الكلمِة             : ِارفعوا أيديكم وقولوا      { - ٢٢٨٧

         امليعاد خلفالَ ت إنكليها اجلنةَ ، ووعدتين عأمرتين ِبها ، وو ، لَكم غَفر أَالَ أبشروا فَإنَّ اَهللا قَد ،   {
 عن يعلي بن شداد ابن أوس عن أبيه وعبادة بن الصامت ) حم بز طب ن ض(

 ٥/٢٩٢ وكر ٢/٤١٥ والترغيب ١/٩٣ والدواليب ٧/٣٤٧طب 
 حسن

 عن ابن عباس) ك هق(}  ِارفعوا عن بطِن عرنةَ وارفعوا عن بطِن محسِر   { - ٢٢٨٨
وصـحيح  ) ١٥٣٤( والصـحيحة    ٦/٢٨٦ وكر   ٢/٧٢ ومشكل   ٩/٢٩٦ و ٥/١١٥ وهق   ٤/٨٢ و ١/٢١٩م  ح

 )٩٠٣(اجلامع 
 صحيح

 عن ابن عباس) حم هق(}  ِارفعوا عن بطِن محسٍر وعليكم ِبمثِل حصا اخلذِف   { - ٢٢٨٩
 )٩٠٤( وصحيح اجلامع ٥/١١٥ وهق ١/٢١٩حم 

 صحيح
٢٢٩٠ - }     كمإخوان لى ما           أِرقَّاؤكمع أعينوهمو ، ا غَلبكُملى مع تعينوهمفَأحِسنوا إليهِم ، اس

عن رجل) حم خد(}  غَلبهــم 
 ٣/٢١٤ والترغيب ٤/٢٣٦وامع ) ١٩٠(خد 

 حسن



 

 

٣٥٤() 

أِرقَّاءكم أِرقَّاءكم ، فَاطِعموهم ِمما تأكلونَ ، وألِبسوهم ِمما تلبسونَ ، وإنْ جاءوا               { - ٢٢٩١
 وابن سعد عن زيد بن اخلطاب) حم(}   تريدونَ أنْ تغفروه فَبيعوا ِعباد اِهللا والَ تعذِّبوهم ِبذنٍب الَ

 )٩٠٥( وصحيح اجلامع ٣/٢٨٨ وسعد ٣/٢١٤ وترغيب ٤/٢٣٦ وجممع ٤/٣٦حم 
 حسن

 عن الشفاء بنت عبد اهللا ) ك(}  ارقي ما لَم يكن ِشرك ِباِهللا   { - ٢٢٩٢
 ٦/٢٤٩وكر ) ٩٠٦(وصحيح اجلامع ) ١٤١٤( وحب ٤/٥٧ك 

 صحيح
٢٢٩٣ - }   ذِركن عنو نكع فَإنَّ اَهللا غَين يخها الشأي عن أيب هريرة) م هـ(}  ِاركب 
 ٢/٣٧٣ وحم ١٠/٧٨وهق ) ٢١٣٥( وهـ ١٠م النذر 

) حـب (مية  وابن خز ) حم م د ن   (}  ِاركبها ِباملعروِف إذا لَجأت إليها حىت تجد ظَهراً           { - ٢٢٩٤
 سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ركوب اهلدى قال فذكره: عن جابر قال

 واإلحسـان  ٢/١٦٥ ونصب ٧/١٩٦ وسنة ٥/٢٣٦ وهق ٥/١٧٧ ، ن    ١٨ ود مناسك ب     ٣٧٦ و ٣٧٥م حج   
)٤٠١٥( 

 عن جابر) حب(}  اركبوا اهلدى ِباملعروِف حىت تجدوا ظَهراً   { - ٢٢٩٥
 ) ٧٣٧(وبنحوه م املختصر ) ٩٠٧(وصحيح اجلامع ) ٤٠١٧ و٤٠١٥( واإلحسان ٧/٢٦٤٨عدي 

 صحيح
ِاركبوا وانتِضلوا ، وإنْ تنتِضلوا أُحب إىلَّ ، وإنَّ اَهللا لَيدخلُ ِبالسهِم الواحِد اجلنـةَ                 { - ٢٢٩٦

خلبِز وقبضِة التمِر وِمثلِه ِممـا      صانعه محتسب فيِه واملمد بِه والرامي ِبِه ، وإنَّ اَهللا لَيدخلُ ِبلُقمِة ا            
رب البيِت اآلمر بِه ، والزوجةَ تصلحه ، واخلادم الـذي ينـاولُ             : ينتفع ِبِه املسكني ثَالثةً اجلنةَ      

 عن أيب هريرة) طس(}  املسكني 
 حنوه) ١٠٦٢( ومنتقى ٤/١٣٤ وك ٦٥ و٦٤ و٢/٢٧٧ والترغيب ٥/٢٦٩ و٣/١١٢امع 

 هحسن لغري
ِاركبوا هذِه الدواب ساملةً ودعوها وال تتِخذوها كَراسى َألحـاديثكم يف الطُّـرِق               { - ٢٢٩٧

 ِذكراً ِللِه ِمنه أكثراِكبها ور ِمن ريركوبٍة خم باألسواِق ، فَرعن معاذ بن أنس) حم ع طب ك(}  و 
 ومي  ٥/٧٦ وكثري   ٣/١٥٤وكر  ) ٢٠٠٢( وحب   ٢/١٠٠ و ١/٤٤٤ وك   ٥/٢٥٥ وهق   ٤/٢٣٤ و ٣/٤٤٠حم  

 ١٠/١٤٠وامع ) ٥٦١٩( واإلحسان ٢/٢٨٦
 حسن

دخل سليك الغطفـاين    : عن جابر قال    ) حب قط (}  اركع ركعتِني وال تعودنَّ ِلمثِل هذا         { - ٢٢٩٨
 يوم اجلمعة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب قال فذكره

 ٣/٣٨٠وحم ) ٥٦٩( وحب ٢/١٦قط 



 

 

٣٥٥() 

 صحيح
 عن رافع بن خديج ) هـ(}  اركعوا هاتِني الركعتِني يف بيوِتكم السبحةَ بعد املغرِب   { - ٢٢٩٩

 وصحيح اجلـامع    ٢/٣٤٩ واإلحتاف   ٢/٢٤٦ وش   ٢/٢٢٩ وجممع   ٤/٢٩٨ وطب   ٥/٤٢٧وحم  ) ١١٦٥(هـ  
)٩٠٩( 

 صحيح لغريه
٢٣٠٠ - }   رواحلَز المها الغعن علي)ت(قاله لسعد }  ِارِم أي  

 ومنحـة   ٣/٣٩٧ وخـط    ١/١٠٤ وطب   ١٣٧ و ١/١٢٤وحم  ) ١٣٠ و ١٢٩( وهـ   ٢/٩٦وك  ) ٢٨٢٩(ت  
 )١٩٤ و١٩٣( ون عمل ٢/٦١٤وعاصم ) ٨٠٤(وخد ) ٢٥٤١(

 صحيح
 وأمثاهلا ،   - يعين القوس العربيةَ     - عليكم ِبهذِه    - يعين القوس الفارسيةَ     -ِارِم ِبها     { - ٢٣٠١

 عن على) ط هق(}   ِبهذِه يمكِّن اُهللا لَكم يف البالِد ، ويزيد لَكم يف النصِر ورماح القنا ، فَإنَّ
 ١٠/١٤هق 

 حسن لغريه
٢٣٠٢ - }      رجال ححنرت قبل  ! يا رسول اهللا    : عن جابر أن رجالً قال      ) طب حم هـ ع ض    (}  ِارِم و

 عن سعد) ش حم خ م هـ(أن ارمي قال فذكره 
وحـم  ) ٩١٦ و ٨٨٥( وت   ٧٨ ود مناسك ب     ٣٣٣ و ٣٣١ و ٣٢٨ و ٣٢٧م حج    و ٢/٢١٥ و ٤٣ و ١/٣١خ  
 وطـب  ١٤٣ و٥/١٤١ وهـق  ٢/٦٤ ومي ٣/٣٨٥ و٢١٧ و ٢١٠ و ٢٠٢ و ١٩٢ و ١٦٠ و ٢/١٥٩ و ١/٣٢٨
 وغريهم) ٨٥٠(ومحيدي ) ٤٢١( وموطأ ٨/٣١١ وحلية ٧/٢١٢ وسنة ١٢/٦٤ و١/١٥١

 عن سعد) ك(}  وأُمي ِارِم يا سعد رمى اُهللا لك ، ِارِم ِفداك أيب   { - ٢٣٠٣
 ٢/٩٦وك ) ٢٥٤١( ومنحة ١/١٠٤ وطب ١٣٧ و١/١٢٤وحم ) ١٣٠ و١٢٩(وهـ ) ٣٧٥٥(ت 

 صحيح
عـن  ) ض(وابن خزمية والبغوي وابن قانع      ) حم طب (}  ارموا اجلمرةَ ِمثلَ حصى اخلذِف        { - ٢٣٠٤

عن عبد الرمحن بـن  ) هق(أبيه عن اهلرماس بن زياد عن    ) طب(حرملة ابن عمرو األسلمي عن عمه سنان بن سنه          
 معاذ التميمي

 وصـحيح اجلـامع     ٥/١٢٧وهق  ) ٣٧٣( وف   ١٨/٢٧٣ وطب   ٥/١٨٨ وبداية   ٣٧٤ و ٥/٢٧٠ و ٤/٣٤٣حم  
 ٣/٢٥٨وجممع ) ٩١٠(

 صحيح
عـن أيب   ) ك(عن سلمة بن األكوع     ) حم خ (}  ارموا بين إمساعيلَ فَإنَّ أباكم كانَ رامياً          { - ٢٣٠٥

 هريرة
) ١٦٤٦( وحب   ٨/٣٩٠ وحلية   ٦/٤٩٤ وكثري   ٥/٢٦٨ وجممع   ١٠/٣٨٠ وسنة   ٢/٩٤ك   و ٢١٩ و ٤/١٧٩خ  

 )٩١١( وصحيح اجلامع ٢/٢٧٨ وترغيب ٨/٣١٠ وتخ ١/١٣٧والدواليب 



 

 

٣٥٦() 

كَيف : ارموا بين إمساعيلَ فَإنَّ أباكم كانَ رامياً ، وارموا وأنا مع بين فُالٍن ، قالوا                  { - ٢٣٠٦
 عن سلمة) حم خ حب(}  ارموا وأنا معكم كُلُّكم : نرمي وأنت معهم ؟ قالَ 

ــان  ــم ) ٣٥٠٧(و) ٣٣٧٣(و) ٢٨٩٩(وخ ) ٤٦٩٥ و٤٦٩٤ و٤٦٩٣(اإلحس ــب ٤/٥٠وح  ٦٩٩١( وط
 ٢/٢٦٨ وجممع ٢/٩٤وك ) ٢٦٤٠( وسنة ١٠/١٧وهق ) ٦٩٩٢و

  عن معاوية بن حيدة)طص(}  ارموا فَإمنا أيمانُ الرماِة لَغو الَ ِحنثَ فيها وال كَفَّارةٌ   { - ٢٣٠٧
 ٢/١٣٦ وطص ٤/١٨٥امع 

 حسن
ارموا واركبوا وأنْ ترموا أحب إىلَّ ِمن تركبوا ، كُلُّ شيٍء يلهو ِبِه الرجلُ باطلٌ إالَّ                  { - ٢٣٠٨

              نمو ، احلق ِمن نفَإ ، رأتهام العبتهم أو ، فَرسه أديبهت جِل ِبقوسِه ، أوالر مىما ر عدب مىالر ركت 
 لَّمهالذي ع كَفر فَقد ِلمهعن عقبة بن عامر) حم ت هب(}  ع 

 وطب  ٥/٥٣٠وش  ) ١٧٩٣ و ١١٧٩(ومنحة  ) ٢٨١١( وهـ   ٨ ون اخليل ب     ٢٤ود اجلهاد ب    ) ١٦٣٧(ت  
 ومنصور  ٤/٢٧٣ و ٣/٣٢٤ ونصب   ٢١٨ و ١٤ و ١٠/١٣ وهق   ١٤٨ و ١٤٦ و ٤/١٤٤ وحم   ٣٤٢ و ١٧/٣٤١

 )٦٤٩٦ و٤٣٠١( والشعب ٢/٢٧٦رغيب والت) ٢٤٥٠(
 حسن لغريه

: اُرموا وانتِضلوا ، وأنْ تنتِضلوا أحب إىل اِهللا ، إنَّ اَهللا لَيدخلُ ِبالسهِم الواحِد اجلنةَ      { - ٢٣٠٩
 التمِر ومثلِه ِمما    صانعه محتسب فيِه ، واملُمد ِبِه ، والرامي ِبِه ، وإنَّ اَهللا لَيدخلُ ِبلُقمِة اخلبِز وقبضةِ               

رب البيِت ، اآلمر ِبِه ، والزوجةُ تصلحه ، واخلادم الـذي ينـاولُ           : ينتِفع ِبِه املسكني ثَالثةٌ اجلنةُ      
 عن أيب هريرة) طس(}  املسكني ، احلمد ِهللا الذي لَم ينس خدمنا 

 )١٠٦٢( وبنحوه منتقى ٤/١٣٤ وك ٣/١١٢امع 
 حسن لغريه

ارموا من بلغَ العدو ِبسهٍم رفعه اُهللا بِه درجةً ، أما إنها لَيست ِبعتبِة أُمك ، ولكن ما     { - ٢٣١٠
 عن كعب بن مرة) ن(}  بني الدرجتِني ِمائةُ عاٍم 

 ٢/٢٨٠ والترغيب ٣/٤٥ وبغوي ٥/٣٠٩ وش ٤/٢٣٥ وحم ٦/٢٧ن 
 صحيح

من : نَّ أباكم كانَ رامياً وأنا مع ِمحجِن بِن األدرِع ، قالوا            ارموا يا بين إمساعيلَ فَإ      { - ٢٣١١
 عن محزة ابن عمرو األسلمي) طب(}  فَارموا وأنا معكم كُلَّكم : كُنت معه غَلب ، قالَ 

ومنصـور  ) ١٩٤٦(ومطالـب   ) ١١٨٣( ومنحة   ٧/٣٦ و ٣/١٧٤ وطب   ١٠/١٧ وهق   ٤/٥٠ وحم   ٦/٥٩خ  
 ٢/٦٤واإلصابة ) ٢٤٥٦(

٢٣١٢ - }   اءتيثُ شح علُقضٍر تهداِء يف طٍَري خالش عن كعب بن مالك) طب(}  أرواح 



 

 

٣٥٧() 

 وهــ   ٢/٣٢٦ وترغيـب    ١٢١ وبنحوه م اإلمارة     ١٠/٣٨٦ و ٩/٢٣٥ واإلحتاف   ٦/٣٨٦ وحم   ١٩/٦٦طب  
 )١١٢٦٤( واملسند اجلامع ٣/٣٠٣ونبوة ) ٢٨٠١(

 صحيح لغريه
 طٍَري خضٍر تعلُق يف أشجاِر اجلنـِة حـىت يردهـا اُهللا إىل     أرواح املؤمنني يف أجوافِ     { - ٢٣١٣

 عن كعب بن مالك وأم مبشر) طب(}  أجساِدها يوم القيامِة 
 ١٦٤وموطأ ) ٩١٢( وصحيح اجلامع ٦/٣٨٦ وحم ٣/٣٠٣ونبوة ) ٢٨٠١( و هـ ١٩/٦٤طب 

 صحيح
رسوِل اِهللا ، ونيطَ عمر ِبأيب بكٍر ، ونـيطَ          أُرى الليلةَ رجلٌ صاحلٌ أنَّ أبا بكٍر ِنيطَ بِ          { - ٢٣١٤

 مرعثمانُ بعن جابر) د ك(}  ع 
 ٣/٣٥٥ وحم ٧/٢٠٥ وبداية ٢/٥٣٧ وعاصم ٦/٣٤٨ ونبوة ١٠٢ و٣/٧١وك ) ٤٦٣٦(د 

 حسن
٢٣١٥ - }   إبراهيم األنبياَء فَأنا ِشبه عن جابر) طس(}  أُريت 

 ٨/٢٠١امع 
 حسن لغريه

٢٣١٦ - }  شخشةً أمامي فَإذا ِبـاللٌ    أُريتخ معتس رأةَ أيب طَلحةَ ، ثُمام م(}   اجلنةَ فَرأيت (
 عن جابر

 )٩١٣( وصحيح اجلامع ١/٣٥٨وحم ) ١٠٦(م فضائل الصحابة 
: يكفُرنَ ، قيلَ    : ِبما يارسولَ اِهللا ؟ قالَ      : أُريت النار فَإذا أكثر أهِلها النساُء قالوا          { - ٢٣١٧

 رنَ أيكفــ
يكفُرنَ العشري ، ويكفُرنَ اإلحسانَ إنْ أحسنت إىل إحداِهن الدهر ، ثُم رأت ِمنـك               : ِباِهللا ؟ قالَ    
يئاً قالترياً قَــطٌّ : شخ ِمنك ا رأيتعن ابن عباس) خ(مالك }  م 

 ) ٦١٠١( واجلماعة املسند اجلامع ١٣٢ وموطأ ١/٨٣ وفتح ٢/٢٦ و١/١٤خ 
 أُريت أين دخلت اجلنةَ فَإذا أنا ِبالرميصاَء امرأةُ أيب طَلحةَ ، وِمسعت خشفةً أمـامي                  {- ٢٣١٨

  ذا يا ِجربيلُ ؟ قالَ       : فَقلــته نم :            اريةٌ ، فَقلـتِبفنائِه ج قَصراً أبيض رأيتذا ِباللٌ ، وه :
) ع(}   أدخله فَأنظر إليِه فَذكرت ِغريتك       ِلعمر بِن اخلطاِب ، فَأردت أنْ     : ِلمن هذا القصر ؟ قالَ      

 عن جابر
 ٢٦٨ و٢٣٩ و١٢٥ و١٠٦ و٣/٩٩وحم ) ١٠٥( رقم ١٩ وبنحوه م فضائل الصحابة ب       ٣٠٠ و ٩/٢٩٩امع  

 ٣/٣٩٦ والصحيحة ٨/٣١٦ وسعد ٦/٣٦ و٥/٢٥٩و
 صحيح



 

 

٣٥٨() 

 فَأدخلت يدى فيِه فَـإذا      أُريت حوضي فَإذا على حافَّتيِه آنيةٌ ِمثلُ نجوِم السماِء ،           { - ٢٣١٩
أذفــر نربابن النجار عن أنس}  ع 

 ٤٢١ - ٤/٤١٧أخرجه بنحوه الترغيب 
 صحيح لغريه

٢٣٢٠ - }                 ثربكونَ يت راً أوجكونَ هٍة ، فَإما أنْ ترح ىظَهران نيبخةً بس ِهجرِتكم ارد أُريت
 عن صهيب ) طب ك(}  

 وصححه احلـاكم ووافقـه      ٢/٥٢٢ ونبوة   ٦/٤٥٢ وكر   ٦/٦٠ وجممع   ٨/٣٧ب   وط ٣/٤٠ وك   ٣/١٧٣بداية  
 ٣/٣ وك ٣/٢٠٣ ونبوة ٦/١٩٨ وحم ٥/٦٢الذهيب ، لكن فيه جهالة وبنحوه عند خ 

 حسن لغريه
 عن أم حرام) م(}  أُريت قَوماً ِمن أُميت يركبونَ ظَهر البحِر كَاملُلوِك على األِسرِة   { - ٢٣٢١
 ١٦١م إمارة 

 عن عبد اهللا بن أنيس) م(}  أُريت لَيلةَ القدِر ثُم أُنِسيتها وأُراين صبيحتها يف ماٍء وطٍني   { - ٢٣٢٢
 )٩١٦( وصحيح اجلامع ٣/٦٠ وحم ٧/٣٤٨ وجممع ٤/٢٣٥ واإلحتاف ٤/٣٠٩ وهق ٢١٨م صيام 

حم (}  ِمسوها يف العشِر الغوابِر أُريت لَيلةَ القدِر ثُم أيقظين بعض أهلي فَنسيتها فَالت      { - ٢٣٢٣
 عن أيب هريرة) م

 )٩١٧( وصحيح اجلامع ٣/٦٠ وحم ٢١٨م صيام 
أُريت لَيلةَ القدِر فَأُنسيتها ، فَاطلُبوها يف العشِر األواخِر ، وهى لَيلةُ ِريـٍح ومطـٍر                { - ٢٣٢٤

 عن جابر بن مسرة) طب(}  ورعــــــٍد
  ٣/١٧٥ وامع ٣/٦٠حم 

 صحيح
ابن النجار عـن    }  أُريت ما تعملُ أُميت ِمن بعدي فَاخترت لَهم الشفاعةَ يوم القيامِة              { - ٢٣٢٥

 أنس عن أم سليم
 )٥٦٤( ومبارك ٤٣٣ و٤٣٢ و٤/٤٣١ وبنحوه يف الترغيب ١/٦٨ك 

 صحيح
وكانَ ذَلك سابقاً ِمـن     أُريت ما تلقى أُميت ِمن بعدي وسفك بعِضِهم ِدماَء بعٍض ،              { - ٢٣٢٦

عن أم  ) حم طس ك  (}  اِهللا كَما سبق يف اُألمِم قَبلهم فَسألته أنْ يولِّيين شفاعةً فيهم يوم القيامِة فَفعلَ               
 حبيبة

 ٦/٤٢٧وحم ) ٩١٨(وصحيح اجلامع ) ١٤٤٠( والصحيحة ٤/٤٣٢ وترغيب ٢/٣٧٢ و٩٦ وعاصم ١/٦٨ك 
 صحيح



 

 

٣٥٩() 

املناِم مرتِني يحملُك امللك يف سرقٍة ِمن حريٍر فَيقولُ هذِه امرأتك فَأكِشف   أُريتِك يف     { - ٢٣٢٧
 عن عائشة) حم ق(}  عنها فَإذا أنِت ِهى ، فَأقولُ إنْ يكن هذا ِمن ِعنِد اِهللا يمضِه 

 ٣/١٣٠ وبدايـة  ٥/٤٢٨ وخط  ١٢/٢٣٦ وسنة   ٦/٤١ وحم   ٧٩ وم فضائل الصحابة     ٩/٤٦ و ٧/٦ و ٥/٧١خ  
 ونبـــوة 

 )٩١٥( وصحيح اجلامع ٤٦ و٨/٤٤ وسعد ٢/١٥٥
أُريته يف املناِم يعين ورقةَ وعليِه ِثياب بياض ، ولو كانَ ِمن أهِل الناِر لَكـانَ عليـِه                    { - ٢٣٢٨

 ذَلك غَري عن عائشة) ت ك(}  ِلباس 
 ٢/٢٦٣ وكـثري    ٦/٦٥ وحم   ٣/٩ وبداية   ٢/٥٤٧ وجامع األصول    ١٢/٢٤١ وسنة   ٤/٣٩٣وك  ) ٢٢٨٨(ت  

 ٩/٤١٦ من طرق وامع ٦٣٥ و٣/٦٣٤واإلصابة ) ١٠٤٣(وت 
 حسن لغريه

 !!    وفاته أن له طرقاً وشواهد تقويه ) ٧٩٢(وزعم األلباين أنه موضوع ضعيف اجلامع 
عـن  ) الضياء(عن أيب هريرة وأيب سعيد وابن عمرو        ) ن(}  إزرةُ املؤمِن إىل أنصاِف ساقيِه        { - ٢٣٢٩

 أنس
وتخ ) ١٨٠٢(ومنحة ) ١٤٤٥( وحب ٩/٣٥٩ واإلحتاف ١٢/١٢ وسنة ٢/٢٤٤ وهق ٣/٦وحم ) ٣٥٧٣(هـ  

 )٩١٩(وصحيح اجلامع ) ٩١٤(وموطأ ) ٧٣٧( ومحيدي ٣/٢٤٥ ومتهيد ٥/٣٦٦
 صحيح

}  ناِر  إزرةُ املؤمِن إىل عضلِة ساقيِه ثُم إىل الكعبِني ، فَما كانَ أسفلَ ِمن ذَلك فَفي ال                 { - ٢٣٣٠
 عن أيب هريرة) حم(

 )٩٢١( وصحيح اجلامع ٣/٨٨ وترغيب ٩/٣٥٩ واإلحتاف ٢/٢٨٧حم 
 صحيح

إزرةُ املؤمِن إىل ِنصِف الساِق وليس عليِه حرج فيما بينه وبني الكعبِني ، وما أسفلَ                 { - ٢٣٣١
 عن عبد اهللا بن مغفل) طب(}  ِمن ذَلك فَفي الناِر 

 ٩/٣٥٩ واإلحتاف ٣/٨٨ب  وترغي١٢/٣٤١طب 
 صحيح

إزرةُ املؤمِن إىل ِنصِف الساِق ، وال جناح عليِه فيما بينه وبني الكعبِني ما كَانَ أسفلَ               { - ٢٣٣٢
عن أيب  ) مالك حم د هـ حب هق     (}  ِمن الكعبِني فَهو يف الناِر ، من جر إزاره بطراً لَم ينظُِر اُهللا إليِه               

 سعيد
 ود ٨/٣٩١وش ) ٢٢٢٨( وطيـا  ٢/٢٤٤وهق ) ٣٥٧٣(وهـ  ) ٥٤٤٧ و ٥٤٤٦( واإلحسان   ٩٧ و ٣/٣١حم  

)٤٠٩٣( 
 صحيح



 

 

٣٦٠() 

عن حيىي بن أيب سليم عن عباية بن رفاعة عن          ) حم( }  - يعين األرض    -ِازرعها أو ذَرها      { - ٢٣٣٣
 جده

  ٤/١٤١ وحم ٤/٣٢٨ وطب ١ن شروط ب 
 صحيح

 وجده هو رافع بن خديج
}  ى الرقاِب أغالها ثَمناً وأفضلُ الليِل جوف الليِل ، وأفضلُ الشهوِر املُحـرم              أزك  { - ٢٣٣٤

 عن أيب ذر) ابن النجار(
خمتصراً ) ٣٠٥ و ٢٢٠( وخد   ٢٦٥ و ٥/١٧١ وحم   ٣/١٨٨وخ  ) ١٣١(ومحيدي  ) ٤٨٩٥ و ٤٨٩٤ و ٤٢١٦(ن  

واألخـرية  ) ١٣٤ - ١٢٨(اطب  والدع٧/١٢٩ وامع ١١١٣ و ٤/١١١وحم  ) ٦٤٨(والفقرة الثانية عند حب     
 )٢٤٢٩( ود ٢٠٣ و٢٠٢ ومبعناه م صيام ٢/٥٨٠ و١/٢٠٤شج 

 فاحلديث حسن لغريه
عن يوسف بن عبد اهللا ابـن       ) طس(}  أزنا الزنا استطالةُ الرجِل يف ِعرِض أخيِه املسلِم           { - ٢٣٣٥

 سالم
 ٨/٣٢٧ واإلحتاف ٦/٤٧٠ وكثري ٨/٩٢ وامع ٣/٥٠٥ وترغيب ٦/٤٢٣تخ 

 صحيح
أزهد الناِس من لَم ينس القرب والِبال ، وترك أفضلَ ِزينِة الدنيا ، وآثر ما يبقى على                   { - ٢٣٣٦

 عن الضحاك مرسالً) هب(}  ما يفىن ، وملْ يعد غَداً ِمن أيامِه ، وعد نفسه يف املوتى 
 ١٠/٣٥١ واإلحتاف ١٣/٢٢٣وش ) ١٠٥٦٥(الشعب 

 ل حسنمرس
٢٣٣٧ - }                الناس كحبفيما يف أيدي الناِس ي ازهداُهللا ، و كحبنيا ييف الد هـ طب ك (}  ِازهد

 عن سهل بن سعد) هب
 ٤/١٥٦ وترغيـب    ٧/١٣٦وحليـة   ) ٩٤٤ و ٦٦٣( وصـحيحة    ٦/٢٣٧ وطـب    ٤/٣١٣وك  ) ٤١٠٢(هـ  

 /  ٨واإلحتاف 
 )٩٢٢( اجلامع  وصحيح٢/٢٤٥ وأصفهان ٩/٢٠١ ومتهيد ٣٣٣ و٩/٣٢٦و

 صحيح
٢٣٣٨ - }   وكحبذا يه فَانِبذْ إليهم أما الناساُهللا ، و كحبنيا ييف الد عن أنس) حل(}  ِازهد 

 )٩٢٣(وصحيح اجلامع ) ٩٤٤( والصحيحة ٧/١٣٦حلية 
 صحيح

 عن ابن عمر) حم طب(}  أُسامةُ أحب الناِس إىلَّ   { - ٢٣٣٩
 )٩٢٤(وصحيح اجلامع ) ٢٥٢٢( ومنحة ١/١٢٢ وطب ٣/٥٩٦ وك ٢/٩٦حم 

 صحيح



 

 

٣٦١() 

إسباغُ الوضوِء شطر اإلمياِن ، واحلمد ِهللا تمُأل امليزانَ ، والتسبيح والتكبري يمـُأل                { - ٢٣٤٠
                  أو ـةٌ لَـكجالقرآنُ حضياٌء ، و ربالصرهانٌ ، وكاةُ بالزو ، ورالصالةُ ناألرِض ، ومواِت والس

 عن أيب مالك األشعري) حم ن هـ حب(}  عليك ، كُلُّ الناِس يغدو فَباِئع نفسه ، فَمعِتقُها أو موِبقُها 
) ٢٢٣(وم  ) ٩٢٥( وصحيح اجلـامع     ١/٢٢٣ وعوانة   ١/١٥٧وترغيب  ) ٢٣٣٦(وحب  ) ٢٨٠( وهـ   ٥/٥ن  

 ٥/٣٤٢وحم 
 صحيح

قداِم إىل املساجِد ، وانتظار الصـالِة بعـد         إسباغُ الوضوِء يف املَكارِه ، وإعمالُ األ        { - ٢٣٤١
 عن علي) ع ك هب(}  الصالِة يغسلُ اخلطايا غَسالً 

وحـم  ) ٨٣( ومطالـب    ٢٨٥ و ٢٨٤ و ٢١١ و ١/١٥٨ وترغيب   ٢/٣٦ وجممع   ٢/١٧١وكثري  ) ١٧٧(خزمية  
 ١/١٣٢ وك ١/١٧٨ومي ) ٤٢٧(وهـ ) ٩٢٦( وصحيح اجلامع ٢/٢٣٥

 صحيح
َء وإنْ شق عليك ، وال تأكُِل الصدقةَ ، وال تِرت احلُمر على اخليِل ، وال                أسِبِغ الوضو   { - ٢٣٤٢

 عن علي) بز (- قاله لعلي -}  تجالس أصحاب النجوِم 
 ١/٧٨ وحم ١/٢٣٦ وامع ٧/٤٣٤خط 

 فيه انقطاع
}  ستنشاِق إالَّ أنْ تكونَ صـائماً       أسِبِغ الوضوِء ، وخلِّلْ بني األصابِع ، وباِلغْ يف اال           { - ٢٣٤٣
 عن لقيط بن صربة)  حب ك٤حم (الشافعي 

وخزميـة  ) ٧٩( وعـب  ٤/١١٠ و١/١٤٧ وك ٥٢ و١/٥٠وهق  ) ٤٤٨(وهـ  ) ٧٨٨( وت   ٥٥د الطهارة ب    
 )٩٢٧( وصحيح اجلامع ٢١٧ و١٩/٢١٦وطب ) ١٥٩(وحب ) ١٥٠(

 صحيح
 عن ابن عمرو) ن(}  أسِبغوا الوضوِء   { - ٢٣٤٤

 ٢/٨٩ و١/٦٩ وهـق  ١٩٣ و١٦٩ و٢/١٦٤وحـم  ) ٤٥٠( وهـ ١/٦٦ ون   ٤٦ ود طهارة ب     ٢٦ارة  م طه 
ومنحـة  ) ٥٥٦( وصحيحة   ٦/٨٥ وطربي   ٣/٥٠ وكثري   ٤/٢٤٨ وتخ   ٦/٤ وخط   ٧/١٧٢ و ٢/٢٠٨واإلحتاف  

 )٩٢٨( وصحيح اجلامع ١/٢٦ وش ٤/١١٨ونبوة ) ٧٩(
نْ أشق على أُميت لَفرضت عليهم السواك       استاكوا استاكوا الَ تأتوين قُلحاً ، لَوالَ أ         { - ٢٣٤٥

 يف األفراد عن ابن عباس) قط(}  ِعند كُلِّ صالٍة 
 واإلصـابة   ٣/٤٤٢ وحم   ٢٤ وحنيفة   ١/٢٤١ وحنف   ٢/٥٤ وطب   ١/٣٦ وهق   ١/٢٢١ وامع   ١/٢١٤حم  

 ١٨٧ و١/١٨٦
 حسن لغريه

أعطانا النيب صلى اهللا عليـه وسـلم        :  قال   ابن سعد عن أيب خرية الصباحي     }  استاكوا ِبهذا     { - ٢٣٤٦
 أراكاً وقال فذكره



 

 

٣٦٢() 

 ٤/٥٤ واإلصابة ٧/٢٩٧ وسعد ٥/٦٢ وجممع ١/٧١تلخيص 
 حسن لغريه

٢٣٤٧ - }             الِوتر حبي جلَّ ِوترو زأوِتروا فَإنَّ اَهللا عتنظَّفوا وتاكوا وعن سليمان  ) ش طس (}  ِاس
 بن صرد

 ١/١٩٧ وش ٢/٢٤٠جممع 
 حسن

عن أسيد  ) د(}  ِاستأِخرنَ فَإنه لَيس لَكُن أنْ تحقِّقن الطَّريق عليكُن ِبحافَّاِت الطَّريِق             { - ٢٣٤٨
 األنصاري

والشـعب  ) ٩٢٩( وصحيح اجلـامع     ٦/٥٣ وكثري   ١٩/٢٦١ وطب   ٩/٥٥وتخ  ) ٥٣٧(وصحيحة  ) ٥٢٧٢(د  
)٧٨٢٢( 

 حسن
فَلم يأذنْ يل ، واستأذنته يف أنْ أزور قَربها فَـأِذنَ      ِاستأذنت ريب يف أنْ أستغفر ُألمي         { - ٢٣٤٩

 املوت كمذكِّرا تفَإ عن أيب هريرة) حم م د ن حب(}  يل ، فَزوروا القبور 
 وسـنة  ٤/٩٠ ون ٨١ ود جنائز ب ٣/٣٤٣ وش ٤/٣٥٧ وترغيب ٢/٤٤١وحم )١٥٧٢( وهـ   ١٠٨م جنائز   

 وتلخـيص  ٤/٧٠ وهق ١/٣٧٥وك ) ١٩٦٨(لدعاطب  وا٣٦٢ و١٠/٣٥٢ واإلحتاف  ٣/١٥٥ وبغوي   ٥/٤٦٣
 )٣١٦٩( واإلحسان ٢/١٣٧

هـو  : فَإنَّ الِبكر تستحي وتسكُت ، قـالَ        : استأِمروا النساَء يف أبضاعِهن ، قيلَ         { - ٢٣٥٠
 عن عائشة) حم ن حب(}  إذنها 

وهق ) ١٤٢٠(وم  ) ٦٩٧١(و  ) ٩٦٤٦(وخ  ) ١٠٢٨٥(وعب  ) ٤٠٨٠( واإلحسان   ٦/٨٦ و ٢٠٣ و ٦/٤٥حم  
 )٩٣٠( وصحيح اجلامع ١٢٣ و١٢٢ و٧/١١٩

 عن أيب سعيد) ابن عساكر(}   يعين السبايا -ِاستِربئوهن ِبحيضٍة   { - ٢٣٥١
 )٩٣١(وصحيح اجلامع ) ١٨٧( واإلرواء ٥/٣٣٩كر 

 صحيح
 عن الربيع بن سربة عن أبيه) حم ك هق(}  ِاستِتروا يف صالتكم ولو ِبسهٍم   { - ٢٣٥٢

 )٨١٠( وخزمية ٣/٤٠٤ وحم ١/٢٧٨ وش ٧/١٣٤ وطب ٢/٢٧٠ وهق ١/٢٥٢ك 
 حسن

٢٣٥٣ - }            قالقِرب ح ذابذاِب القِرب فَإنَّ عع عن أم خالد بنت خالد     ) طب(}  ِاستجريوا ِباِهللا ِمن
 بن سعيد ابن العاص

 )١٠٨(وبنحوه عذاب القرب ) ٩٣٢(وصحيح اجلامع ) ١٤٤٤(الصحيحة 
 صحيح لغريه

٢٣٥٤ - }   النساِء ِبأطيِب أمواِلكم حلُّوا فُروجيف مراسيله عن حيىي بن يعمر مرسالً) د(}  ِاست 



 

 

٣٦٣() 

 )٢٣(املراسيل د 
 مرسل حسن

٢٣٥٥ - }   شريِتكصاحلي ع لِني ِمنجر ِمن اِهللا استحياءك حيي ِمنعن أيب أمامة) عد(}  ِاست 
 حنوه ) ٧٧٣٩ و٧٧٣٨( والشعب ٣/١٤٠ واإلحتاف ٢/٥٦٠ وعدي ٧/٦٦كر 

 صحيح
 يف الشعب ولكن بلفظ رجل بدل رجلني وروى مرسالً

 عن أيب أيوب يف أكل البصل) ك حب(}  أستحىي ِمن مالئكِة اِهللا وليس ِبمحرٍم   { - ٢٣٥٦
 وم  ٥/٤١٥وحـم   ) ٢٠٩٢( واإلحسـان    ٢/٣٤٢ وفتح   ٦/١٨٨وكر  ) ١٦٧٠( وخزمية   ٢١٧ و ٤/١٨٨طب  

 ٤/٢٣٩  ومعاين٨/٣٠٥وش ) ٢٠٥٣(
٢٣٥٧ - }                ال تأتوا النساَء يف أدباِرهنو ، احلق ستحيي ِمنعـن  ) هق(}  ِاستحيوا فَإنَّ اَهللا الَ ي

 خزمية ابن ثابت
 )١٢٤ و١٢٣(وعشرة النساء ) ٩٣٣( وصحيح اجلامع ٧/١٩٧هق 

 صحيح
}   النسـاِء يف حشوِشـهن       استحيوا فَإنَّ اَهللا الَ يستحىي ِمن احلق ، الَ يحلُّ مـأتى             { - ٢٣٥٨

 عن جابر) مسويه(
 وصـحيح اجلـامع     ١/٣٨٤ وكثري   ٢/٦٦ وكر   ٤/٢٩٨ وجممع   ٣/٢٨٩ وترغيب   ٤/١٠٢ وطب   ٣/٢٨٨قط  

 حنوه ) ١٣٩ و١٣٧ و١٢٢(وعشرة ) ٩٣٤(
 صحيح

م بيـنكم   استحيوا ِمن اِهللا تعاىل حق احلياِء ، فَإنَّ اَهللا قَسم بينكم أخالقكُم كَما قَس               { - ٢٣٥٩
عن ابن مسعود) تخ(}  أرزاقكم 

 وترغيـب   ٢٢٨ و ١٠/٩٠ وامع   ١/١٤١ والدواليب   ٤/١٦٥ و ٢/٤٤٧ و ١/٣٣ وك   ١/٣٨٧أخرج حنوه حم    
 ٣/٣٥٤ و٢/٥٤٩

 حسن
٢٣٦٠ - }                  أساحلياِء ،فَليحفِظ الـر قاِهللا ح تحيا ِمنِن اساحلياِء ، م قعاىل حاِهللا ت استحيوا ِمن

 ما وِزينةَ احليـاِة         و ركاآلخرةَ ت أراد نمالِبال ، وو ليذكُِر املوتوى ، وما حو ليحفِظ البطنعى ، و
 عن ابن مسعود) حم ت ك هب(}  الدنيا ، فَمن فَعلَ ذَلك فَقِد استحيا ِمن اِهللا حق احلياِء 

 ٢/٥٥٠رغيــب  وت١/١٧٧ وطــص ١٠/١٨٨ و٣/٢٤٦ وطــب ٤/٣٢٣ وك ١/٣٨٧وحــم ) ٣٤٥٨(ت 
ــة ٤/٢٣٩ و٣/٤٠٠و ــاف ٤/٢٠٩ و١/٣٥٨ وحلي ــعب ٣٢٩ و٩/٣٢٨ و٣/١٢١ واإلحت  ٧٧٣٠( والش
 وصحيح اجلامع ) ١٠٥٦١و
)٩٣٥( 

 حسن



 

 

٣٦٤() 

 ) !٩٣٥(دون أن ينتبه أنه حسنه يف صحيح اجلامع ) ١٦٠٨(وضعفه األلباين يف املشكاة 
حم ق (}   الرجاِل ِمن النعِم ِمن عقُِلها ِاستذِكروا القرآنَ فَهو أشد تفصياً ِمن صدورِ    { - ٢٣٦١

 عن ابن مسعود) ت ن
وحـم  ) ١٧٨٤( وحـب   ٥/٤٥٣ وخط   ٢/٣٩٥ وهق   ٣٦ ون افتتاح ب     ٢٢٨ وم صالة املسافرين     ٦/٢٣٨خ  
 )٩٣٦( وصحيح اجلامع ٢/٣٦٢ والترغيب ١/٤١٧

 التفلت والنسيان: التفصي 
 عن أم سلمة) ق( }  ِاسترقوا لَها فَإنَّ ِبها النظرةَ  { - ٢٣٦٢

 وصحيح  ٩/٣٧ وخط   ٩/٣٤٨وهق  ) ١٩٧٦٩( وعب   ١٢/١٦٣ وسنة   ٤/٢١٢ وك   ٥٩ وم السالم    ٧/١٧١خ  
 )٩٣٧(اجلامع 

٢٣٦٣ - }   ولِّين ظَهركرين وعن ابن عباس) حم(}  اُست 
 ١١/٢٩١وطب ١/٢٦٩ وجممع ١/٣١٧حم 

 صحيح
٢٣٦٤ - }       أكلوهال تئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          عن أ ) قط هق (}  استصِبحوا ِبِه ويب سعيد س

 عن الفأرة تقع يف السمن والزيت قال فذكره
 .واملرفوع ال يصح ) ٢٨١( مرسالً عن مكحوالً وعب ٥/٥٥٢ وش ٢/٧٧ وتلخيص ٤/٤٩٢ وقط ٥/٣٥٤هق 

 واملرسل حسن
٢٣٦٥ - }   ٍل قَالَ  لَهِلرج ِللفَاقِة ، قَاله عداست :  كي أُحبعن انس ) بز ( }  إن 

  ٢٧٤/ ١٠امع 
 صحيح

٢٣٦٦ - }   مينكِعن ِبيعن ابن عباس ) احلكيم ( عن أىب هريرة ) ت ( }  است 
  ٦٩ و ٥٩/ ٣ و ٢٢/ ١ وعدى ٨٣/ ٣ وعقيلي ٢٥/ ٨ وجامع األصول ١٥٢/ ١وجممع  ) ٢٦٦٦( ت 

 حسن لغريه
 عن أىب سعيد ) ر ف( }  ِاستعيذُوا ِباِهللا ِمن الرغِْب    { - ٢٣٦٧

  ٥١/ ٢وأصفهان  ) ١٣٩٦( الدعاطب 
 فيه ضعيف 

 فإن الرغب شؤم : وله تكملة 
٢٣٦٨ - }    قح الْعِني فَإنَّ الْعني عن عائشة ) هـ ك ( }  ِاستِعيذُوا ِباِهللا ِمن 

  )٩٣٨( وصحيح اجلامع  ) ٧٣٧( والصحيحة  ) ٥٩٥( أعظى واملكارم  ) ٣٥٥٣(  و هـ ٢٦٥/ ٤ك 
 صحيح

عن عبادة بن   ) طب  ( }  ِاستِعيذُوا ِباِهللا ِمن الْفقِر والعيلِة وِمن أنْ تظلموا أو تظِلموا             {  - ٢٣٦٩
 الصامت 



 

 

٣٦٥() 

  ) ١٤٤٥( والصحيحة  ) ٩٣٩(  وصحيح اجلامع ١٤٣/ ١٠امع 
 حسن لغريه

٢٣٧٠ - }          اراِر املقَاِم ، فَإنَّ جج رش عيذُوا ِباِهللا ِمنايـلَ       استزايلَ زاَء أنْ يك(}   املسافِر إذا ش (
 عن أيب هريرة

 )١٤٤٣(والصحيحة ) ٩٤٠( وصحيح اجلامع ١/٥٣٢ك 
 صحيح

٢٣٧١ - }                   ِمـنطمٍع ، وهدي إىل غَِري مطَمٍع ي ِمنهدي إىل طَبٍع ، وطَمٍع ي استعيذوا ِباِهللا ِمن
 طمعيثُ الَ مبلعن معاذ بن ج) حم طب ك(}  طَمٍع ح 

 )١٣٨٨ و١٣٨٧( والدعاطب ٥/١٣٦ وحلية ١٠/١٤٤ وجممع ٥/١٦٤ وسنة ١/٥٣٣ وك ٢٤٧ و٥/٢٣٢حم 
 حسن لغريه

٢٣٧٢ - }      استعيذوا ِباِهللا ِمـن ، هنمذاِب جع ذاِب القِرب استعيذوا ِباِهللا ِمنع استعيذوا ِباِهللا ِمن
 عن أيب هريرة) خد ت ن(}   احمليا واملماِت ِفتنِة املسيِح الدجاِل ، استعيذوا ِباِهللا ِمن ِفتنِة

 ١٠/٤٠٠ واإلحتـاف    ٥٦ و ٣/٤٩ وجممع   ٣٦٣ واآلجري   ٦/٣٦٢ و ٤/٢٨٧وحم  ) ٣٦٠٤(وت  ) ٤٧٥٣(د  
وصـحيح اجلـامع    ) ١٣٧٦( والـدعاطب    ٣٨٠ و ٣/٣٧٤وش  ) ٧٨٧( وحب   ٣/٤٠٨ وكثري   ٨/١١٨وحلية  

)٩٤١( 
 صحيح

}   ، إم يعذَّبونَ يف قُبوِرهم عذاباً تسـمعه البـهائم   ِاستعيذوا ِباِهللا ِمن عذاِب القربِ    { - ٢٣٧٣
 عن أم مبشر) حم طب(

 )٩٤٢(وصحيح اجلامع ) ١٠٨(وعذاب القرب ) ٧٨٧( وحب ٥٦ و٣/٤٩ وجممع ٦/٣٦٢حم 
 صحيح

اشتكوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسـلم        : عن أيب هريرة قال     ) د ت ك  (}  استعينوا ِبالركِب     { - ٢٣٧٤
 ة السجود عليهم إذا انفرجوا قال فذكرهمشق

 ٢/٢٩٤وفـتح   ) ٥٠٧( وحب   ٤/٢٠٣ وتخ   ١/٢٢٩ وك   ٢/١١٧ وهق   ٢/٣٤٠وحم  ) ٢٨٦(وت  ) ٩٠٢(د  
 ١/٢٣٠ومعاين 

 صحيح
هـ ك طب (}  ِاستعينوا ِبطعاِم السحِر على صياِم النهاِر ، وِبالقيلولِة على قياِم الليِل            { - ٢٣٧٥

 عن ابن عباس) هب
) ٧٦٠٣( وعب   ٥/١٤٣ و ٤/٢٣٠ واإلحتاف   ٢/١٣٨ والترغيب   ٢/١٩٩ وتلخيص   ١/٤٢٥وك  ) ١٦٩٣(هـ  

 ) ٤٧٤٢ و٤٧٤١( والشعب ٢/١٤٢ وأصفهان ١١/٢٤٥وطب 
 حسن



 

 

٣٦٦() 

أرجو أن حديثه صاحل ال بأس بـه        :  وقال ابن عدي     ٣/٣٣٩زمعة بن صاحل ال بأس به عن غري الزهري التهذيب           
٣/٢٣٢ 

لنهاِر على قياِم الليِل ، واستعينوا ِبأكلِة السحوِر على صياِم النهـاِر  استعينوا ِبرقاِد ا   { - ٢٣٧٦
 عن طاوس مرسالً) عب هب (}

  ١/٤٢٥وك ) ١٦٩٣(وبنحوه هـ ) ٧٦٠٣(عب 
 حسن لغريه

ابـن  }  استعينوا ِبقائلِة النهاِر على قياِم الليِل ، وبأكلِة السحوِر على صياِم النهاِر               { - ٢٣٧٧
 عن ابن عباس) طب(نصر 
 ٥/١٤٣ واإلحتاف ١١/٢٤٥طب 

 حسن
٢٣٧٨ - }                   أدناها اهلـم رالض باباً ِمن بعنيس ذهبا تةَ إالَّ ِباِهللا فَإال قُوولَ واستعينوا ِبالَ ح  {

 عن جابر) حل(
 ١٠/٩٨ و١/٣٠٦ وجممع ٢/٩٤ وأصفهان ٣/١٥٦وحلية ) ٢٥٦(مطالب 

 حسن لغريه
٢٣٧٩ - }             حسودلى إجناِح احلوائِج ِبالكتماِن فَإنَّ كُلَّ صاحِب ِنعمٍة معق عـد   (}  استعينوا ع

يف فوائده ) اخللعي(عن ابن عباس ) خط(يف اعتالل القلوب عن عمر      ) اخلرائطي(عن معاذ بن جبل     ) طب حل هب  
 عن على
 ١٠/١٥٢هيد   ومت ٥/٢١٥ وحلية   ٣/١٢٤٠ وعدي   ٦/٩٦ وحلية   ٢/١٤٩ وطص   ٨/٥٧ وخط   ٢/١٠٩عقيلي  

 )٦٦٥٥(والشعب ) ٩٤٣(وصحيح اجلامع ) ١٤٥٣( والصحيحة ٨/١٩٥ وامع ٨/٥٤واإلحتاف 
 صحيح لغريه

 البغوي عن األغر}  استغِفروا ربكم إين أستغِفر اَهللا وأتوب إليِه كُلَّ يوٍم ِمائةَ مرٍة   { - ٢٣٨٠
 ٥/٥٧اف  واإلحت١٢/٤٨١وخط ) ١٤٥٢(والصحيحة ) ٩٤٤(صحيح اجلامع 

 صحيح
 عن عثمان) ك(}  استغِفروا َألخيكم وسلُوا له التثبيت فَإنه اآلنَ يسألُ   { - ٢٣٨١

 وصحيح اجلـامع   ١٠/٣٥٢ واإلحتاف   ٢/٣٠٥وشج  ) ٥٧٨( وسين   ٥/٤١٨ وسنة   ١/٣٧٠ وك   ٧٣د جنائز ب    
)٩٤٥( 

 صحيح
عـن  )  م(}  و قُسمت بني أُمٍة لَوِسعتهم      ِاستغِفروا ِلماعٍز بِن مالٍك لَقد تاب توبةً لَ         { - ٢٣٨٢

 بريدة
 )٩٤٦( وصحيح اجلامع ١/١٨٢ ومشكل ٨/٥٨٠ واإلحتاف ٣/٩٢ وقط ٨/٢١٤ و٦/٨٣ وهق ٢٢م حدود 
 عن ابن عباس) طب هب(البزار }  استغنوا عِن الناِس ولو ِبشوِص السواِك   { - ٢٣٨٣



 

 

٣٦٧() 

 )٣٥٢٧( والشعب ١١/٤٤٤وطب ) ٩٤٧(يح اجلامع  وصح١/٥٨٤ وترغيب ٩/٣٠٥ و٨/١٦٩اإلحتاف 
 صحيح

 ماتفتت من السواك: الشوص 
٢٣٨٤ - }     فسكيف             - قاهلا ثَالثاً    -ِاستفِت ن اإلمثُ مـا حـاكو ، فسإليِه الن تما اطمأن الِبر 

 أفتوكو الناس إنْ أفتاكو دركيف ص دتردو فِسكعن وابصة) حم ، ع(}  ن 
 ١٠/١٧٥ وجممع ٤/٢٢٨ وحم ١/١٤٥ وتخ ٩/٤٤ وحلية ١/١٦٠ف اإلحتا

 صحيح
 عن وابصة) تخ(}  استفِت نفسك وإنْ أفتاك املُفتونَ   { - ٢٣٨٥
 ١/٢٩والنيل ) ٩٤٨( وصحيح اجلامع ٢/٢٢٨ وشج ١/١٤٥ وتخ ٣/٢١٢ وكر ٩/٤٤ وحلية ١/١٦٠اإلحتاف 

 حسن
٢٣٨٦ - }        الةَ ِلمنفَال ص التكاستقِبلْ ص     حدهو فالص لفلَّى خعن على  ) ش هـ حب  (}  ص
 بن شيبان

 ٦/٢٦٠ وتخ   ١/٣٩٤ ومعاين   ٦/٧٦ و ٥/٤٠١ وسعد   ٢/١٩٣ وش   ٢/٣٩ونصب  ) ١٥٦٩( وخزمية   ٤/٢٣حم  
 )٢٢٠٢(واإلحسان ) ٩٤٩(وصحيح اجلامع ) ١٠٠٣(وهـ 

 صحيح
 ٣/١٨٤وقد اختلف يف داللة هذا احلديث راجع النيل 

 هذا الشعب حتى تكونَ يف أعاله ، وال نغرنَّ ِمن ِقبِلك الليلـةَ ، فَلمـا                 استقِبلْ  { - م   ٢٣٨٦
                  مـلْ أحسسـتقالَ ه ثُم كعتنير فَركع صالَّهإىل م سلمليِه ولى اَهللا عسوِل اِهللا صر رجأصبحنا خ

 فَجعلَ رسولُ اِهللا صلى اُهللا عليِه وسلم        يارسولَ اِهللا ما أحسسناه فَثُوب ِبالصالةِ     : فَارسكم ؟ قالوا    
 كُمجاَء فَاِرس قالَ أبِشروا فَقد عِب ثُمإىل الش لتفتي هوعن سهل بن احلنظلية ) د ، خزمية(}  ... و 

 ) ٤٨٧(وخزمية ) ٤٦٥٠(ون حتفة ) ٢٥٠١ و٩١٦(د 
 صحيح

ِهللا بِن مسعوٍد ، وساٍمل موىل أيب حذيفةَ ، وأُيب          ِمن عبِد ا  : استقِرئوا القرآنَ ِمن أربعٍة       { - ٢٣٨٧
 عن ابن عمرو) ق(}  بِن كَعٍب ، ومعاِذ بِن جبٍل 

 ١٨٩٤( ومنحـة  ٨/١٦٠ وخط ٤/٥١٧ وسنة  ١٩٥ و ٢/١٨٩ وحم   ١١٨ وم فضائل الصحابة     ٤٥ و ٥/٣٤خ  
 )٩٥٠( وصحيح اجلامع ٦/٣٧٩ وبداية ١/١٧٦وحلية ) ١٨٩٥و

٢٣٨٨ - }  ِللناِس استِقم لُقكخ نليحسعن ابن عمرو) طب ك هب(}   و 
ــب ٤/٢٤٤ و١/٥٤ك  ــب ) ١٩٢٢( وح ــعب ٣/٤٠٩وترغي ــامع ) ٨٠٢٨ و٨٠٢٧(والش ــحيح اجل ) ٩١٥(وص

 )١٢٢٨(والصحيحــة 
 صحيح



 

 

٣٦٨() 

استقيموا ِلقُريٍش ما استقاموا لَكم ، فَإنْ لَم يستقيموا لَكم فَضعوا سيوفَكم علـى                { - ٢٣٨٩
 عن النعمان بن بشري) طب(عن ثوبان ) حم(}  كم ثُم أبيدوا خضراَءهم عواِتق
 ١٣٨٦ و ٤/١٣٣٧ و ٢/٥١٧ وعـدي    ١٣/١١٦ وفـتح    ١٢/١٤٧ وخط   ٢٢٨ و ٥/١٩٥ وجممع   ١/٧٤طص  

 ١/١٢٤ وأصفهان ٥/٢٧٧ وحم ٥/١٨٩٩و
 حسن

  ومعدان ثقة٣/٤٣٣وفيه سامل بن أيب اجلعد مل يسمع من ثوبان بينهما معدان بن أيب طلحة التهذيب 
 عن أيب كبشة ) حم (}  استِقيموا وسددوا ، فإنَّ اَهللا ال يعبأُ ِبعذابكُم شيئاً   {- ٢٣٩٠

  ٤٣٥/ ٣ وكثري ٢٠/ ٢ وحلية ٢٣٠/ ٤حم 
 صحيح 

استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أنَّ خري أعمالكُم الصـالةُ ، وال يحـافظُ علـى       { - ٢٣٩١
عن سلمة بن األكوع ) طب ( عن ابن عمرو   ) هـ طب   ( عن ثوبان ) حم هـ ك هق     ( }   إالَّ مؤمن    الْوضوِء

. 
(  و موطـأ     ٣٠/ ١ و ك    ٤٥٧ و   ٨٢/ ١ و هق    ١٦٨/ ١ و مي    ٢٨٢ و   ٢٧٧/ ٥وحم   ) ٢٧٨ و   ٢٧٧( هـ  
وترغيـب  ) ٤٦( ومنحة   ١/٢٩٣ وخط   ٥/٤٥٨ وكثري   ٢/٨٨ و ١/١١ وطص   ٢٨/ ٧  و    ٩٨/ ٢وطب   ) ٣٤
 )٢٧١٤ و٢٧١٣(والشعب ) ٩٥٢( وصحيح اجلامع ٥٥٧ و١/١٦٢

 صحيح مشهور
استقيموا وِنِعما إِن استقمتم ، وخري أعماِلكم الصالةُ ، ولن يحاِفظَ على الوضـوِء                { - ٢٣٩٢

ؤمنعن عبادة بن الصامت) طب(عن أيب أمامة ) هـ(}  إالَّ م 
 )٩٥٣( وصحيح اجلامع ١/١٦٢وترغيب ) ٢٧٩(هـ 

 صحيح
استقيموا وِنِعما إنْ استقمتم وخري أعماِلكم الصالةُ ، وحتفَّظوا ِمـن األرِض فَإـا                { - ٢٣٩٣

والبغوي عن ربيعة   ) طب(}  أُمكم ، وإنه لَيس ِمن أحٍد عامٍل عليها خرياً أو شراً إالَّ وهى مخربةٌ ِبِه                
 اجلرشي

 ٤٨١ و٨/٣٧٠ وكثري ١/٢٤١ وامع ٧٠/٢٨ وطب ١/١٦٢الترغيب 
 حسن

 ٥١١ و١/٥١٠واختلف يف صحبة ربيعة انظر اإلصابة 
التسبيِح والتهليِل والتحميِد والتكبِري وال حولَ      : استكِثروا ِمن الباقياِت الصاِلحاِت       { - ٢٣٩٤

 عن أيب سعيد) حم حب ك(}  وال قُوةَ إالَّ ِباِهللا 
 وحب  ١٠/٨٧ وجممع   ١٥/١٦٧ وطربي   ٥/١٥٩ وكثري   ٤/٢١٤ وبغوي   ٥/٦٤ وسنة   ١/٥١٣ك   و ٣/٧٥حم  

 ٥/١٣١واإلحتاف ) ١٦٩٧ - ١٦٩٦( والدعاطب ٢/٤٣١وترغيب ) ٢٣٣٢(
 حسن



 

 

٣٦٩() 

استكِثروا ِمن السجوِد ، فَإنه ما ِمن عبٍد يسجد ِهللا سجدةً إالَّ رفعه اُهللا تعاىل ِبهـا                   { - ٢٣٩٥
  } درجــــةً 

 عن أيب فاطمة) هـ(
 ٣/٤٢٨وحم ) ١٤٢٦(و) ١٤٢٥(وبنحوه ) ١٤٢٤(هـ 

 صحيح لغريه
عـن  ) حم تـخ م ن (}  استكِثروا ِمن النعاِل فَإنَّ الرجلَ الَ يزالُ راِكباً ما دام منتعالً       { - ٢٣٩٦

 عن ابن عمرو) طس(عن عمران بن حصني ) طب(جابر 

 ٣/٤٢٥ وخـط    ٨/٤٤ وتخ   ١٣٨ /٥ وجممع   ١/١١٢ وكر   ١٢/٧٤ وسنة   ٣٦٠ و ٣/٣٣٧ وحم   ٦٦م اللباس   
 )٩٥٤( وصحيح اجلامع ١٨/١٦٧ وطب ٦/٢٤١٩ و٤/١٥٨٧ و٣/١٢٤٠ وعدي ٩/٤٠٥و

ِاستكِثروا ِمن ِذكِر هاذِم اللَّذَّاِت فَإنه ما ذَكره أحد يف ِضيٍق إالَّ وسع عليـِه ، وال                   { - ٢٣٩٧
قها عيعٍة إالَّ ضيف س عن أيب هريرة) طس(}  ليِه ذَكره 

 ١٠/٣٠٩امع 
 حسن

 عن ابن عمر) طب ك(}  استمِتعوا ِمن هذا البيِت فَإنه قَد هِدم مرتِني ويرفع يف الثالثِة   { - ٢٣٩٨
 ١/٢٠٣ وأصـفهان    ٢٨٠ و ٤/٢٧٣واإلحتـاف   ) ٩٦٦( وحب   ١/٤٤١ وك   ٣/٢٠٦ وجممع   ٢/١٦٨ترغيب  

 )٢٥٠٦(وخزمية ) ٩٥٥(امع وصحيح اجل) ١٤٥١(والصحيحة 
 صحيح

 عن ابن عباس) حم د هـ ك(}  استنِثروا مرتِني ِباِلغتِني أو ثَالثاً   { - ٢٣٩٩
 وصحيح  ١/١٧٢ واإلستذكار   ٤/٣٤ ومتهيد   ١/٢٦٢ وفتح   ١/١٤٨وك  ) ١٤١( ود   ١/٢٢٨وحم  ) ٤٠٨(هـ  

 )٩٥٦(اجلامع 
 صحيح

٢٤٠٠ - }   ِني أواِلغتِني بتنِشقوا اثْنتعن ابن عباس) ش طب(}  ثَالثاً اس 
 )١٠٧٨٤(١٠/٣٢٢وطب ) ٢٧٧(١/٢٧ش 

 صحيح لغريه
 ٢٤٠١ - } ملكع خواتيمو وأَمانتك ِدينك اللَّه  تودععن ابن عمر) د ت( }أَس  

ـــ  ) ٣٤٤٣ و٣٤٤٢(و ت  ) ٢٦٠٠(د  ــب   ) ٢٨٢٦(وهـ ــدعا طـ  و ٨٨٠٥( ن  ) ٨٢١(و الـ
ــم ٩٧ /٢ و١/٤٤٢و ك )١٠٣٥٧-و١٠٣٤٠و٨٨٠٦ ــة١٣٦  و ٣٨ و ٢٥ و  ٢/٧ و ح ) ٢٥٣١(  وخزمي

 )٩٥٧( و صحيح  اجلامع ٥/٢٥١وهق
  صحيـــح

٢٤٠٢ - }  دائعهو ضيعالَّذي الَ ت اللَّه عن أيب هريرة ) هـ(} أَستودعك. 
 )٩٥٨(و صحيح اجلامع ) ٨٢٠(و الدعا طب )١٠٣٤٢(ون)  ٢٨٢٥( و هـ ٢/٤٠٣حم 



 

 

٣٧٠() 

 صحيـــح
  . عن أيب عزيز)طب(} سارى خرياً ِاستوصوا ِباأل { - ٢٤٠٣

 ) ٩٧٧(٢٢/٣٩٣ وطب٤/١٣٣ و اإلصابة ٦/٨٦وجممع )٤٠٩ (١/١٤٦طص 
 حســــن

    .عن أنس ) حم (  }ِاستوصوا ِباألنصاِر خرياً  { -٢٤٠٤
 )١٥٤٣(و الشعب ) ٩١٦(و الصحيحة ) ٩٥٩(وصحيح اجلامع ) ٣٩٩٨( وع٣/٢٤١حم 

 صحيــح
 .  ابن سعد عن أيب بن كعب بن مالك }  قبِط خرياً فِإنَّ لَهم ِذمةً ورمحاً ِاستوصوا ِبال { - ٢٤٠٥

 ٢/٥٥٢ وك٥/٣٠٩ وتخ ١٠/٦٣صادر و امع ٨/٢١٤وسعد )١١١ (١٩/٦١طب 
 صحيـــح

ِاستوصوا  بِالنساِء خرياً ، فَِإنَّ الَمرأةَ خلقت ِمن ِضلٍع ، وِإنََّ أعوج شيٍء ِفي الضلِع                 { - ٢٤٠٦
عـن  ) ق  ( } أَعاله فَإنْ ذَهبت تقيمه كَسرته ، وإنْ تركته لَم يزلْ أَعوج فَاستوصوا  ِبالنساِء خرياً                

  .أيب هريرة
عمرو بن األحوص و هـق      ) ١٨٥١(و هـ   )١٤٦٨ (٦٠و م الرضاع    ) ٥١٨٦(٧/٣٤و  )٣٣٣١ (٤/١٦١خ  
 ) ٩٦٠(يح اجلامع وصح٥/٣٦٠ واإلحتاف ٣/٥٠و ترغيب  ) ١٩٢٦٥(٥/٢٧٦ وش ٧/٢٩٥
استووا استووا استووا واستقيموا  فَوالذَِّي نفِسي ِبيدِه ِإ ين ألََراكم  ِمن خلِفي كَما                { -٢٤٠٧ 

 ديِني يب ِمن و أبو عوانه عن أنس) ن ع ( } أَراكم    
 )١٣٧٦( وعوانة٣/٣٦٦ و سنة ٢/٩١و ن  ) ٣٥١٤( وع١/٢٨٧  وقط٣/٢٦٨حم 

 صحيـــح 
٢٤٠٨-  }   فوفَكما صدلِّوع ا وتووعن أنس)  د هق (} اس .    

 خمتصراً )٢٤٦٢(  و عب ٢ ٤٤ /١ و بنحوه  ك  ٢/٢٢ و هق ٢٥٤/ ٣و حم  ) ٦٦٩(د 
 صحيـــح لغيــــره

٢٤٠٩  - }               الن ا اَألحالِم وأُولو  لْيلِنى ِمنكم و ، قُلوبكُم ا فَتختلفختلفوالَ  تا وتووهـى  ،    اس
 ملوي الذين ثُم ملوي الذين البدريعن أيب  مسعود)  حم م ن (} ثُم . 

  ١/٣٥١ و ش ١/٣٢٥وترغيــب  ) ١٥٤٢(  و خزميــه ٤/٢٧٦ و حــم ٢/٩ و ن ١٢٢الصــالة  )٤٣٢(م 
 )٩٦١( وصحيح اجلامع )٣٥٢٧(

 عن ابن عمرو)  طب خد د ( } أَسرع اَلدعاِء إِجابةً دعوةُ غَائٍب لغائٍب   { - ٢٤١٠

) ٢٩١٥٠(وش) ١٩٨١(وت٦/٢٣٤ واإلحتاف   ٢/٩٥ وتلخيص   ٤/٨٤والترغيب   ) ٦٢٣( وخد  ) ١٥٣٥( د  
 )١٣٢٩و١٣٢٨(والشهاب

 حســـــن
 .ىف سنده عبد الرمحن بن زياد بن أنعم اإلفريقى وروايته عن أهل بلده مستقيمة وهذا منها 



 

 

٣٧١() 

٢٤١١ - }       رِب فناًء قُريشقَبائِل الع عـلُ           أَسرعالَمرأةُ ِبالنعِل فَتقولُ هِذِه ن مرأَن ت  وشـكي ،
 عن أيب هريرة)  حم ( }قُرشى 

  ) ٧٣٨(والصحيحه ) ٩٦٢( وصحيح اجلامع ١٠/٢٨ وجممع ٢/٣٣٦حم 
 صحيــح 

  عن عائشه) م ن ( } أَسرعكن لَحاقاً ِبى أطولُكن يداً   { -٢٤١٢
 و اإلحتـاف     ١/٨٢ميمونة  ومشـكل     ٩/٢٤٨ و ٨/٢٨٩ وجممع   ٤/٢٥وك  ) ٢٤٥٢(١٠١م  فضائل الصحابة       

 )٢٣٢١(ون ) ٩٦٣( وصحيح اجلامع ٦/٣٧٤ ونبوة ١٤٧/ ٨ و٧/١٨٥
 ٢٤١٣- }                  فَشر ِسوى ذَلك كا  ِإليِه  ،وِإنْ تهقدمونت احلةً فَخريص كوا بِاجلنازِة ، فَِإنْ تأََسرع

ضعونــهت 
 ِرقابكم نعن أيب هريرة  )٤حم  ق  ( } ع  . 

ــائز ٢/١٠٨خ  ــم ٤/٤٢و ن  ) ٣١٨١(و د  ) ٩٤٤ (٥٠ وم جن ــق ٢/٢٤٠ و ح ــنة ٢١/ ٤ وه  وس
وش ) ١٠٢٢( ومحيـدي    ٦/٣٠٢ واإلحتـاف    ٢/١١٣وتلخـيص   ٤/٣٤٥ وترغيـب    ٢/٢٨٩ونصب  ٥/٣٢٤
 )٩٦٤(وصحيح اجلامع  ) ١٠١٥(و ت ) ١٤٧٧(وهـ )١١٢٦٣(٣/٣٨١

٢٤١٤ -  }    فسِه فَلملى نجلٌ عر نيـِه فَقـالَ         أَسرفأَوصى ب الَموت ضرها ح :     ـا ِمـتِإذا أَن
فَأحرقوِني ثُم اسحقوِني ثُم اذروِني ِفي البحِر ، فَو الَّلِه لَئنَ قدر على ريب لَيعذبِني عذاباً ما عذبـه                   

ما حملـك   : فَقالَ  . ذَا هو قَائم    أَحداً ، فَفعلُــوا ذَلك ِبِه ، فَقالَ الَّله ِلألرِض أَدى ما أَخذِت فَا            
  عن أيب هريرة)  حم ق (} خشيتك ياَ  رب ، فَغفر لَه ِبذلك : على ما صنعت ؟ قَالَ 

 ٥١٠وصفة  ) ١٠٥٦) (٣٧٢( ومبارك   ) ٢٠٥٤٨( وعب   ٢/٢٦٩وحم   ) ٤٢٥٥(وهـ  )٢٧٥٦ (٢٥م توبة   
 ٩/١٧٧ ٣٥حيد ب و خ تو) ٩٦٥( وصحبح اجلامع ٢/١١١ وكر ٤/١١٣و ن 

أَسرف عبد علَى نفَسِه حىت ِإذاحضرته الوفاةُ قَالَ َألهلِه ِإذا أَنا ِمت فَـأَحرقوِين ثُّـم                 { -٢٤١٥
ِإسحقوِني ثُم اذْروِني ِفي اِلريِح ِفي الْبحِر ، فَو اِهللا لَئن قَدر على ربىليعذبِين عذاباً ما يعذبه أَحداً                  

 خ ِمن                قَائم وفِإذاَ ه ِمنه ا أَخذتم يئاً أَدش ذَ ِمنهيٍء أخفَقالَ اُهللا ِلكِل ش ، ذَلك فَفعلَ أَهله ، دعلقِه ب
 ؟  قَالَ: ، فَقالَ اللّه نعتا صم لىع ملكا حم : لَه فَغفر ، شيتكعن أيب هريرة)  كر(} خ.  

 )٢٧٥٦(٢٥ وبنحوه م توبة ٢/١١١ وكر ٤/١١٣ن 
 صحيــح 

٢٤١٦ - }                ـناِس مأخبلُ النا ، وجودهالَ سا وكوعهر تمالَ ي التهص سرقاِس الَِّذي يالن أَسرق
  عن عبد اهللا بن مغفل)  طس (}  بخلَ بِالسالِم 

 ٢/١٢٠وجممع ) ٩٦٦( وصحيح اجلامع ١/١٢١ وطص ٣/٤٣٠ و١/٣٣٥ترغيب 
 صحيـــــح



 

 

٣٧٢() 

الَ إلـه ِإالَّ اُهللا خالصاً  مخلصاً ِمــن         : لناِس ِبشفاعِيت يوم الْقيامِة من قَالَ       أَسعد ا  { -٢٤١٧
   عن أيب هريرة) خ(} قَلبه 

وصحيح اجلامع )٨٢٥ (٢/٣٩٤ وعاصم ٤١٢/ ٢ وترغيب ١/١٩٣ وفتح ٢/٣٧٣ وحم ١٤٦/ ٨ و١/٣٦خ 
)٩٦٧( 

نعـيم بـن   } ي رأِس اجلَبِل معتزلٌ عن شروِر الناِس       أَسعد الناِس ِفى الْفِنت رب شاٍء فِ       { - ٢٤١٨
 محاد يف الفنت عن  ابن عمر 

أبو سعبد واإلحتـاف    ) ٢٠٧٦١(طاوس مرسالً و   )٢٠٧٦٠(  ابن عباس وعب     ٤٦٤ و   ٤/٤٤٦أخرج حنوه ك      
 ابن عباس ) ٦٩٨(  والصحيحه ٦/٣٤٠

 صحيــح 
٢٤١٩- } الس ليكمع كَتب قَد اسعوا فإنَّ الَّله عن حبيبه بنت أيب جتراة)  حم ( } عي.   

 ١٤١/ ٧ وسـنه  ٤/٧٠ وك  ٢/٢٥٥ وقط ٥٧ و ٣/٥٦ ونصب   ١٠٢ و ١٠١ و   ٢/١٠٠ ومتهيد   ٦/٤٢٢حم    
 وحليــه 

وصحيــح  ) ٣٧٢( وف  ) ١٠٥٢(  وشــفــع   ١٣٨/ ١ وبغوي   ٢٤٨و  ٣/٢٤٧ وجممــع   ١٥٩/ ٩
 )٩٦٨(اجلامـع 

  صحيـــح

٢٤٢٠- } ِبصالِة الص أَسفر بلهمن واقعم الْقوم رىى يتعن  رافع بن خديج ) الطيالسى ( } بِح ح 
 )٩٦١(وطيا )٩٦٩( وصحيح اجلامع ٣/٣٠١ وتخ  ١/٩٧زيد ابن  أسلم مرسالً والدواليب  ) ٢١٨٢( عب 

 صحيــح  
  عن رافع بن خديج)  طب (} أَسِفروا بِالصبِح فِإنه  أَعظم ِلألجِر  { -٢٤٢١

 ١٩/١٢ وطب )١٤١(شفع 
 صحيــح لغيــره

 عن زيد بن أسلم مرسالً )ش (}أَسِفروا ِبالفجِر فَإنكم كُلَّما أَسفرمتْ كَانَ أَعظم ِلألجِر  { -٢٤٢٢
 ٤/٣٣٨ومتهيد )٣٢٥٣ (١/٣٢١ش 

 صحيــح لغيـــره
  .عن رافع) ت ن حب  ( } أَسِفروا ِبالفجِر فَإنه أَعظم ِلألجِر  { -٢٤٢٣

 وسـنة  ٤/٢٩٥وطب   ٤٥٧/ ١حممود بن لبيد  وهق      ٥/٤٢٩ و ١٤٣ و ١٤٢/ ٤ وحم   ١/٢٧٢و ن   ) ١٥٤(ت  
وش ) ٢٦٤( مـن طرقـه وحـب        ٣١٦ و   ٣١٥/ ١ وجممـع    ٢/٥٥ وفتح   ٢٣٧ و   ١/٢٣٥ ونصب     ٢/١٩٦
 )٦٧٢(وه )٤٢٤(ود ) ٩٧٠( وصحيح اجلامع ) ٣٢٤٢(١/٣٢٠

 صحيــح مشهور
وعبد بن محيد والدارمي عـن      )  ط( الشافعي     } جِرأَسِفروا ِبصالِة الصبِح فَإنه أَعظم ِلأل      { - ٢٤٢٤

 . عن ابن مسعود عبد الرزاق عن زيد بن أسلم مرسالً) طب (حممود بن لبيد عن رافع بن خديج 
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) ١٤١( وشـفع  ١٠/٢٣٦ ونصب ٣٢٩ و ٢/٢٦٣ وأصفهان     ٢٢٠/ ١٠وطب  ) ٣٠١( ومنحة   ٣١٥/ ١جممع  
 )٩٦١(وطيا ) ٢١٨٢(وعب 

 صحيــح 
 .عن رافع بن خديج )  طب ( } ا ِبصالِة الغداِة فَإنه أََعظم ِلألجِر أَسِفرو  { -٢٤٢٥
  ٤/٢٩٥ حنوه من طرق وطب ٣١٦ و ١/٣١٥امع  

 صحيــح لغيـــره 
 .عن  أنس ) بز  (  .}أَِسفروا ِبصالِة الْفَجِر فَإنه أَعظم ِلألجِر  { -٢٤٢٦

 ١/٣١٥ وجممع ١/٢٣٦ ونصب ١/٣٤حنف 
 صحيـــح 

أَسفلُ أَهِل اجلَنِة درجةً ِلمن يقوم على رأسِه عشرةُ آالِف خادٍم ، ِبيِد كُـلِّ خـادٍم                 { - ٢٤٢٧
                   أكلُ ِمنِفي اْألخرى ، ي احدة لَونٌ لَيسِفضِة  ، ِفي كُلٍّ و حفةٌ ِمنصذَهٍب و حفةٌ ِمنحفتاِن صص

ا ِمنِآلخره جدأَوهلَا ، ي أكلُ ِمنا يا ِمثلَ مآِخره كونُ ذَلكي هلَا ، ثُمألو جدا يِب ِمثلَ مالْطياللَّذِة و 
عن أنس  )   طب    ( } رشح ِمســـٍك و جشأَ ِمسٍك ، الَ يبولونَ و الَ يتغوطونَ و الَ يتمخطونَ               

. 
 )١٥٣٠) (٥٣٦( ومبارك ٥٠٩و٤/٥٠٨ الترغيب ١٠/٥٤١ واإلحتاف ١٠/٤٠١امع 

  حســن
عن عياض بـن    )  طب(}  الْماَء ، اِمحله ِإليهم ِإذا غَابوا، واكْفهم ِإياه ِإذا حضروا            اسِق { -٢٤٢٨

 مرثد  أو مرثد بن عياض  العامري أنه سأل النىب عن عمل يدخله اجلنة قال فذكره
  ٥١ و ٣/٥٠ واإلصابة ١٧/٣٧٠طب 

 حســـن
٢٤٢٩- }         رجعىت  يبِس الْماَء حاح ثُّم بريا زـ         (} الْماُء ِإىل اجلُدِر       اسِق ي )  حم خ م د ت ن  هـ

 عن ابن الزبري 
 ٣/٦٦وتلخيص  ) ٢٤٨٠( وهـ   ٨/٢٣٨و ن    ) ٣٠٢٧ و   ١٣٦٣( وت   ) ٣٦٣٧(  و د    ١٤٦ و   ٣/١٤٥خ  

 وكـثري   ١/٥٥٥ وبغـوى    ٥/١٠٠ وطربى   ٢٦٢و١/٢٦١ومشكل  ١٠/١٠٦و١٥٣ و ٦/١٤٥ وهق   ٤/٥وحم  
 )٢٣٥٧(  وم ٢/٣٠٦

٢٤٣٠- } دقسالً صاسقِه ع أَخيك طنب كَذبعن أىب سعيد)  حم خ م ت (}  اللُّه و 
 وسنة ٤٠٢ / ٤ وك     ٣٤٤/ ٩ و هق    ٩٢ و   ١٩/ ٣و حم    ) ٢٨٢(  و ت    ٩١ و م سالم     ١٦٩ و   ١٥٩/ ٧ خ  
  ٥٠١/ ٤ وكثري ١٠٢/ ٤ و بغوي ١٦٤/ ٦  ونبوة ١٤٧ /١٢

٢٤٣١- }  ى أجررقِها فَإنَّ ِفي كُلِّ ذَاِت كَبٍد حعن حممود بن الربيع) حب ( } اس  
 ٣/٦١٩وك  ) ٦٦٠٠(وطب  ١٨٦/ ٤وهق   ) ٣٦٨٦(   و هـ    ٤/١٧٥ و حم    ٢/٧١و ترغيب    ) ٨٦٠( حب  
 )١٩٦٩٢(وعب 
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  صحيــح  
 العطشى : إن يف سقي كل ذي كبد حرى أجرا ، و احلرى : و املعىن 

خربتكم ِبمإلكم ِمن أَهِل الناِر     اُسكتوا عني ماسكت عنكم ، فلَوالَ أَنْ الَ تدافنوا ألَ         {  - ٢٤٣٢ 
 أَنْ أَفعلَ لَفعلت لْو أُمرتاملَوِت ، و ِعند معرفوت ىتعن ابن عمر ) ع  ( . }ح. 

 ٧/١٨٨ وجممع ٧/٥٣طربى 
 حســـن

  عن أنس) حم خ ( } اسكن أُحد فَإنَّ عليك نيب أَو ِصديق وشهيداِن  { - ٢٤٣٣
 ٣/١١٢ وحم ٢/٦٢٢ و عاصم  ٧/٢٠١ وبداية ٢٥/ ٥ه  و حلي١٩/ ٥خ 

   عن عثمان) ت ن ( } اسكن ثَبري فَإمنَا عليك نىب و ِصديق وشهيداِن { -٢٤٣٤
  ٦٤١ و ٨/٦٣٩ وجامع األصول ٢/٥٤٩ وعا صم ٦/٢٣٦ن ) ٣٧٠٣(ت 

 صحيــح لغــريه
  ) ! ! ٣٣٧٥(  صحيح النسائي وصححه لغريه يف) ٨٤٦(وتناقض األلباين فضعفه ىف ضعيف اجلامع 

٢٤٣٥ - }             هيدأَوش  يقأَو ِصد ىبن ليكِحراُء فَإمنَا ع و ابـن  ) حـم  (عن أىب هريرة     ) م  ( }اسكن
عساكر عن عثمان بن عفان ، يعقوب بن سفيان يف تارخيه و احلسن  ابن سفيان و ابن منده واخلطيـب  وابـن                        

 .ح عساكر عن عبد اهللا بن سعد بن أىب سر
 ٤٣٥ و ٧/٨٠  و    ٥/٣٦٣ وكر   ٨/١٠٥ وتخ   ٤/١٩٨ وقط   ٦/١٦٧ وهق   ١/١٨٨ وحم   ٤٩م فضائل الصحابه    

 ٦٢٢ و ٢/٥٩٥ وعا صم ٧/١٩٣ واإلحتاف ٨/١٦١ وقط ٦/١٠٢و
٢٤٣٦- }               أَو شهيد يقِصد أَو ىبِإال ن ليكع ه لَيسِحراُء فَإن عن سعيد بن زيـد      ) طب  ( } اسكن

صلى اهللا عليه وسلم إىل حراء و معه هؤالء القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والـزبري                  صعد النىب : قال  
  .فتحرك فضربه برجله مث قال  فذكره. وسعد وعبد الرمحن ابن عوف وأنا 

 )١٤٢٦ و ١٤٢٥ (٦٢١ و ٢/٦١٨ و عا صم  ١/١١٦ وطب ٦/٢٣٦ن 
 حســـن

٢٤٣٧- } لمس  نِإسالماً م املْسلمني يدِه أَسلمِلسانِه و عن جابر) حب ( }   الْمسلمونَ ِمن   
(  وطب   ٣/٣٧٢ و حم    ١/١٠  وبنحوه  ك        ١٨٧/ ١٠و هق       )  ٣١٤(و مندة    ) ٤١(وم   ) ١٩٧(اإلحسان  

١٧٧٧ ( 
 صحيــح 

  عن عقبة بن عامر) حم ت ( } أسلم الناس و آمن عمرو بن العاصى  { -٢٤٣٨
  ) ٩٧١( وصحيح اجلامع ٨/٢٦ وبداية ١٧/٣٠٧وطب  ) ٢٥٧( وصحيحة  ٤/١٥٥و حم  ) ٣٨٤٤( ت  

  صحيـــح
 عن أيب هريرة    ) طس ( . }  أَسلمِت الَمالئكةُ طَوعاً  وأَسلمت عبد الْقيِس طَوعاً  { - ٢٤٣٩

  ١٠/٢٨امع 
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 ليـــن
  .عن حكيم بن حزام) حم ق ( } أَسلمت علَى  ما أَسلفت ِمن خٍري  { - ٢٤٤٠

 ٩/١٢٣ وهـق    ١٩٥ و   ١٩٤ وم إميـان     ٨/٧ و   ١٩٧ و   ٣/١٠٧ و ٢/١٤١ و خ    ١/٧٢ وعوانة   ٣/٤٠٢حم  
 ) ٩٧٢( وصحيح اجلامع ١٠/٣١٦و
 ٢٤٤١- }  سلمت عن أَمساء بنت أيب بكر ) طب  ك ( } أَسلم. 

 وحـب   ٦٩/ ١١ و ١٣٢/ ١ وخـط    ٩/١٧٨ وهق   ١/٢٦٣ وحم   ٥١٨ و ٨٢/ ٤ و   ٣/٤٦و ك    ) ٨٧( هـ  
 ٣٨٤ و ٤/٣٨٠ و نبـوة     ٥/٢٩٠ و   ٤/٧٩وكـثري    ) ٢٨٥٨ و   ٢٨٥٧( و مطالب    ٥/٣٠٥ع  وجمم ) ٢٢٨٠(

  ٥/٣٣٤ وسعد ١/٦١وعاصم 
 صحيـــح 

 .قاله النىبصلى اهللا عليه وسلم ألىب قحافة قبل إسالمه 
 تسلم قَلبك ِهللا ، ويسلم الُمسلمونَ ِمـن       :  وما اِإلسالم ؟ قَالَ     : أَسلم تسلمْ ، ِقيلَ      { - ٢٤٤٢

تؤمن ِبـاِهللا  : فَما اْإلميانُ ؟قَالَ : اْإلميانُ ، قَالَ  : فَأي اِإلسالِم أَفضلُ ؟ قَالَ      : ِلسانك  ويدك ، قَالَ      
: اهلجرةُ ، قال    : فَأي اِإلمياِن أَفضلُ ؟ قال      : ومالئكتِه و كُتبِه ورسلِه ِوبالبعِث بعد الَموِت ، قَالَ          

و ما الْجهاد،   : اِجلهاد ، قَالَ    :  أَنْ تهجر السوَء ، قَالَ فَأى اِهلجرِة أَفضلُ ؟ قَالَ          :وما اهلجرةُ ؟قَالَ    
أَنْ تقاتلَ الكُفَّار ِإذَا لَقيتهم والَ تغلَّ والَ تجنب  ، ثُم عمالِن هما  ِمن أَفضِل األعماِل ِإالَّ من                    : قَالَ  

عن أىب قالبة عن رجل من أهل الشام عن         ) هب  (}  مربورةٌ، أَو عمرةٌ  مربورةٌ       عملَ عمالً ِبمثلها ، حجةٌ    
 . أبيه 

  ٢/١٦٥ عن عمرو ابن عبسة والترغيب ٤/١١٤وحم ) ٢٢(الشعب 
 صحيـــح

  عن الرباء) خ(} أَسلم ثُم قَاتلْ  { -٢٤٤٣
 ) ٩٧٣(  وصحيح اجلامع ٢/٢٩٠ وترغيب ٩/١٦٧ وهق ٤/٢٤خ 

 عن أنس) حم  ع  و الضياء ( } م وإنْ كُنت كَارهاً أَسل { -٢٤٤٤
   )٩٧٤(وصحيح اجلامع ) ١٤٥٤( و الصحيحه ٥/٤٧٧ و٤/٩٩ و١/٤٦٠ و كثري ١٨١ و ٣/١٠٩حم 

 صحيـــح
٢٤٤٥ - }                    قَاله لِكن اللّهو ا أَنا  قُلتهاِهللا ماُهللا لَهاَ ، أَما و غَفر غفَارا اُهللا ، واملهس ـ (} أَسلم م  ح
 .عن أىب هريرة ) م ( عن سلمة بن األكوع  )  طب ك 

 و املسا جـد     ١٨٧ و   ١٨٦ و ١٨٥ و   ١٨٤ و ١٣٢وم فضائل الصحـــابـــــه    ٤/٢٢٠ و   ٢/٣٣خ  
   ٣٩٤١( وت ٣٠٨ و٣٠٧

ــم  ) ٣٩٤٩و  ٣/٢٤٥ و٤٦٩ و ٤١٨ و١٥٣ و ١٣٦ و ١٣٠ و١٢٦  و١١٧و١٠٧ و ٥٠ و ٢٠ / ٢وحـ
ـــق ١٧٧ و١٧٥ و ٥/٢٠و ٤٢٤ و٤٢٠ و٤٧ و٤/٤٨ و٣٨٣و  و ٣/٣٤٠ وك ٢٤٥ و ٢٠٨/  ٢ و هــ

 ) ٩٧٥(صــحيح اجلــامــع  
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) طـب   ( } أَسلــم ساملهـا اللّه ، وغفَـار غَفر اللّه لَها ، و تجيب أَجابوا اهللا                { - ٢٤٤٦ 
 . عن عبد اهللا ابن سندر 

  ١٠/٤٦ و امع ١١/٣٢٢طب 
  حســـن 

شجع و مزينةُ وجهينةُ ومن كَانَ ِمن بِىن كَعٍب مواىلَّ دونَ  الناِس ،              أَسلم وِغفار و أَ    { - ٢٤٤٧
 والهمم رسولهاُهللا وعن أىب أيوب ) ك (  } و 

 ٧/١٧٨ وم ٤/٢١٨وخ ٤٨١و٢/٢٩١وحم ) ٩٧٦( وصحيح اجلامع ) ١٤٥٥( و الصحيحة ٤/٨٢ك 
 صحيـــح

 
ةَ و جهينةَ خري ِعند اللِّه ِمن أََسٍد وتمـيٍم و هـوازنَ و               أَسلم و ِغفار و شيٌء ِمن مزين       - ٢٤٤٨
 .عن أيب هريرة ) حم ق  (}غَطفانَ 

 وحلية  ٢/١٥١ و طص    ٤/٨١ و ك    ٥/٤٨ و   ٤٦٨/ ٢و حم   ) ٣٩٥٢( وت   ١٩٤ و   ١٩٠ م فضائل الصحابة    
  .٤/٢٢٢وخ ) ٩٧٧(و صحيح اجلامع ) ١٩٨٧٧(  و عب ٣/٣٣٨ وبغوي ٤/٤٧٤

( } لم وِغفار ومزينةُ خري ِمن تميٍم و أَسـٍد وغَطفانَ وعامِر بـــِن صعصـعةَ              أَس { -٢٤٤٩
 عن أيب بكرة) ت 
و  ) ٣٥١٦( و خ    ٥/٤٨و حـم    ) ٣٨٥٤( و بغـوي     ) ٢٥٢٢( وم   ) ٧٢٩٠( و ا إلحسان     ) ٣٩٥٢( ت  

)٦٦٣٥ ( 
  ) .٩٧٨( وصحيح اجلامع 

  عن  حكيم بن حزام) ك  (} ن أجٍر أَسلمت علَى ما سبق  لَك ِم { - ٢٤٥٠
 ومحيـدي   ٣/٤٣٤وحـم    ) ٧٠( وخد   ٤/٤٢١ وكر   ١/٥٦ وسنة   ٢١٣ و ٣/٢١٠و طب    ) ١٩٦٨٥( عب    

 ٣/٤٨٤ وك ١٠/٣١٦ و٩/١٢٣وهق  ) ٥٥٤(
  صحيــح

 .عن صعصعه بن ناجيه ) بز طب ( } أَسلمت علَى ما فَرطَ لَك ِمن أَجر   {  - ٢٤٥١
  ١٨٦ /٢اإلصابة 

 ـــح لغيـــرهصحي
أَسلموا تسلموا و اعلموا أَنَّ اَألرض ِللِه ورسولِه ، وِإينِّ أُريد أَنْ أُجليكم ِمن هـذِه                 { - ٢٤٥٢

عن أىب هريرة أن ) خ( } اْألرِض فمن يجد ِمنكم ِبمالِه فَليبعه ،  وِإالَّ فَاعلموا أَنَّ اَألرض ِللِه ورسولِه               
 . عليه وسلم قال لليهود فذكره  النىبصلى اهللا

 ) . ١٦٢٦( وحب ٥/٣٠٥ وجممع ٩/٢٠٨ و هق ٢٢ ود اخلراج  ب ٦١ وم جهاد ١٣١و٩/٢٦ و٤/١٢٠خ 
ِفى البقـرِة ،  : اسم اِهللا اَألعظم  الَّذي ِإذَا دِعى ِبِه أَجاب ىف ثَالِث سوٍر ِمن اْلقرآِن               { - ٢٤٥٣

 طهآِل ِعمرانَ ، وعن أىب أمامة) هـ طب ك ( } و  
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 و ١/١٨٤ و الدوالىب ٢/٤٥ وشج ١٠/١٥٦ وجممع ٣٦٣ و٤٥٤ و ١/٢٨٩ وكثري   ٨/٢٨٢ و طب    ١/٥٠٥ك  
 مشكـــــل 

 )٧٤٦( و الصحيحه  ) ٩٧٩( و صحيح اجلامع ١/٦٣
 صحيـــح

الرمحن الرحيم ،   وِإهلكم ِإله واحد الَ ِإله ِإالَ هو        : اسم اِهللا اَألعظم ِفي هاتِني اآليتِني        { - ٢٤٥٤
 عن أمساء بنت يزيد) حم د ت هـ ( } آمل  اُهللا الَ ِإله ِإالَّ هو احلَي القَيوم : وفَاحتِة آلَ ِعمرانَ 

 و صـفة    ١٧٤/ ٢٤ وطـب    ٦/٤٦١ وحم   ٢/٤٥٠ودارمى   ) ٣٨٥٥( وهـ     ) ٣٤٧٨( وت   ) ١٤٩٦( د  
 ٢/٤٨٦و الترغيب  ) ٩٨٠(امع  و صحيح اجل٢/٤٥ و ١/١١٣وشج  ) ١١٣( و الدعا طب ١٠٢

 صحيـــح
٢٤٥٥ - }  لَك  سمحي محعن ابن عباس) حم طب هب ( } اس         .  

 واإلتــحاف   ٢/١٦٣ و الترغيــب     ١٠/١٩٣ و ٤/٧٤ و جممـــع    ٢/١٤٢ و  طـص     ١/٢٤٨حـم  
 ) . ٩٨٢( وصحيح اجلامع ٥/٤٩٨

  صحيــح 
٢٤٥٦ - }  لكُم سمحوا يمحطاء مرسال عن ع) عب ( } اس . 

  ) ٩٨١( صحيح اجلامع  ) ١٤٥٦(   والصحيحة ٢/٦٢ وكر ٥/٤٩٩واإلحتاف  ) ٢٣٧( عب 
 صحيــح لغيـــره

أَسمع صالصلَ  ثُم أَسكت ِعند ذلك ، فَما ِمن مرٍة يوحى ِإىلَّ ِإالَّ ظَننت أَنَّ نفِسـى                   { -٢٤٥٧
قبضعن ابن عمرو) حم (} ت  

 ٨/٢٧٧ وكثري ٢٢٢/ ٢حم 
 حســــن

 هل حيس بالوحي ؟:  قاله لعبد اهللا ملا سأله 
 عن أنس ) ط خ  ( }اسمع وأَطع ولَو ِلحبشى كَأنَّ رأسه زبيبةُ  { -٢٤٥٨

  )٢٦١٦(  ومنحة ١٣/١٢٢ و١٨٨/ ٢ و فتح ٣/٨٨ وهق ٣/١٧١ و حم ١٧٨/ ١خ 
 .عن اىب ذر ) حم م ( } راِف اسمع وأَطع ولَو ِلعبٍد حبشى مجدِع اَألط { - ٢٤٥٩

 وحم ١/١٧٨ وخ ٢/١٠٧وخط  )٢٠٦٩٧(وعب   ) ١١٣( وخد   ١/٥٥١ و بغوى    ١/٣٠ وكر   ١٠/٤٢سنة      
  ١٧١٨( واإلحسان  ) ٩٨٣( وصحيح اجلامع    ) ٢٢١٦(ومنحة  ١٣/١٢٢ و ٢/١٨٨ وفتح   ٣/٨٨ وهق   ٣/١٧١
 )١٨٣٧(و ) ٦٤٨(وم  ) ٥٩٦٤و 

٢٤٦٠- }    ليكميكونُ عس وا ِإنهمعاس           ، مِبكذ قوهمصدوالَ ت ، لى ظُلمهمع عينوهمأُمراَُء فَالَ ت 
             احلَوض لىع ردي فَلن ، ملى كَذع قهمدوص ، لى ظُلمهمع مأَعا نم حم  ع حب طب ك       ( }فَِإنه

 عن عبد اهللا بن خباب عن أبيه )  ض 
 ) ٢٨٤(  واإلحسان ٢٤٨/ ٥ وامع ١/٧٨وك )٣٦٢٧( وطب ١٠/٥٠٦ واإلحتاف ٦/٣٩٥ و ٥/١١١حم 



 

 

٣٧٨() 

 صحيـــح 
هلْ سمعتم أَنه سيكونُ بعِدى أُمـراُء فَمـن دخـلَ علـيهم فَصـدقهم                ! ِامسعوا   { - ٢٤٦١

ِبكذم،وأَعام على ظُلمهم ، فَليس ِمنى ولَست ِمنه ، ولَيس بوارٍد على احلوض ، ومن لَم يدخلْ          
 ليهملــــى عع عنهمي ولَم 

                  احلَـوض لـىع اردو ووه ، ا ِمنهى وأَنِمن فَهو مِبكذ صدقهمي  ولَم ، حسـن  ) ت  ( } ظُلمهم
 صحيــح غريب 

 عن كعب بن عجرة ) حب ( 
/( ١٩ وطــب ١/٧٩وك ) ٢٧٩( واإلحســان ٣/١٩٥ وترغيــب٢/١٠٧ وخــط ٧/١٦١ون  ) ٢٢٥٩( ت

 ٨/١٦٥ وهق )١٠٦٤(وطيا ) ٢٩٧و٢٩٦
 صحيــــح

٢٤٦٢- } لتمما حم ليكملُوا وعما حم ليهموا فَإمنَا عوا وأَطيععن وائل) م ت ()  امسع .  
 ) ٩٨٤( وصحيح اجلامع ٤/٧٣ و٣/٤٣وتخ ٤ و اآلجرى ١٠/٥٤وسنة ) ٢١٩٩(  وت ٥٠ و ٤٩م إماره 

٢٤٦٣- }      بدع ليكمتعملَ عوا وِإِن اسوا وأَطيعمعبيبةٌ      اسز أسهكَأنَّ ر بشىعن ) حم خ هـ  ( }  ح
 .أنس 

 ٦/١٢١و اإلحتاف   ٨/١٥٥ وهق   ٣/١١٤وحم  ) ٢٨٦٠( وهـ   ١٣/١٢٢ و ٢/١٨٤ وفتح   ٩/٧٨ و ١/١٧٨خ  
  ) ٩٨٥(وصحيح اجلامع

أَسوأُ  الناِس سرقةً الَّذى يسِرق ِمن صالتِه  الَ يـتم ركوعهـا والَ سـجودها والَ                   { - ٢٤٦٤
 .عن أىب سعيد ) الطيالسى حم ع ( عن أيب قتادة ) حم ك (} وعها خش
 وجممـع   ٤/٤١٠ وكـر    ٣٣٨ و ١/٣٣٥وترغيب   ) ٥٠٣(  وحب   ٣/٢٧٣ وطب   ٢٢٩ / ١ وك   ٥/٣١٠حم  

 ) ٩٨٦(  وصحيح اجلامع ٢/١٢٠
  صحيــح

 ابن سعد عن    } رِتى  أَشبه خلقُك خلِقى ، وأَشبه خلقُك خلُِقى ، فَأنت ِمنى  وِمن شج             { - ٢٤٦٥
 .حممد ابن اسامه بن زيد عن أبيه

   .٤/٢٦سعد 
  صحيـــح 

٢٤٦٦- }  ِبجربيلَ ِدحيةُ الكَلىب أيتر نم عن ابن شهاب مرسالً ) ابن سعد (} أَشبه. 
 ) . ٩٨٧(وصحيح اجلامع ) ١١١١( و الصحيحه ٤/١٨٩سعد 

 صحيــح لغيــــره
 .عن عبد  اهللا بن عباس ) حم ( } - قَاله ِلجعفر - أَشبهت خلِقى وخلُِقى{ - ٢٤٦٧

ــم ) ٣٧٦٥( و ت ١٨٠ و٥/٢٤ و ٣/٢٤٢خ  ــق  ٤/٣٤٢ و٢٣٠ و١١٥ و١٠٨ و ١/٨٩و ح  و ٨/٥ وه
  و غريهم  ٤/١٧٣ومشكل   ) ٢٠٣٩٤( و عب٣/١٢٠ وك ١٠/٢٢٦



 

 

٣٧٩() 

 .طيب عن على اخل}  أَشبهت خلِقى وخلُِقى وأَنت ِمن شجرِتى الَِّتى أَنا ِمنها  { -٢٤٦٨
   ٤/٢٦ وبنحوه سعد ١١/١٧١خط 

 صحيــــح
ابن عساكر عـن    }  على وسلمانَ وأَِبى ذَر وعمار بِن ياسٍر        : اشتاقِت اجلَنةُ ِإىل أَربعٍة      { -م٢٤٦٨

 حذيفة
وبدايـة   ) ٣٧٩٧( و ت    ١٠/٣٢٠ و ٢٠٠/ ٦ و ٣/٣٠٩ وكر   ١/٤٠٠ واإلحتاف   ١/١٩٠ و حليه    ١٣٧/ ٣ك  
٧/٣١٢٦/٢٦٤ و طب ٣٠٧ و ٩/١١٧مع  وا 

 حســـن لغيــــره
اشتد غَضب اِهللا على رجٍل قَتله رسولُ اِهللا ، واشتد غَضب اِهللا على رجٍل تسـمى                 { -٢٤٦٩ 

      .عن أيب هريرة) حم ( } مالك اَألمالِك الَ ملك ِإالَّ اُهللا 
  

  ٢/٤٩٢ وحم ١٢/٤٤ وبداية ٣/٢٨٣ و نبوة ٤/٢٧٥ك 
 صحيـــح

عن أىب هريره   ) حم  خ م     ( } اشتد غَضب اِهللا على رجٍل يقتله رسولُ اِهللا ِفى سبيِل اِهللا             { -٢٤٧٠
. 

 و خمتصـر    ١/٣١٦و أصفهان   ) ٢٨٧٦( ومنصور   ١٢/٣٣٧ وسنة   ٤/٢٧٥وك  ٣٣و٤/٢٩ و بداية    ٢/٣١٧حم  
   ٥/١٢٩و خ  ) ١١٦٤(مسلم 

 عن أىب هريرة) خ  م (} ى قَوٍم فَعلُوا ِبنبيِه ، يشري ِإىل رباعيتِه اشتد غَضب اِهللا عل { -٢٤٧١
 ١/٤٢٩ و بغوى ١٢٢ و ١٢١ و ٢/١١٤ وكثري ٥٠٤ وصفة ٣/٢٦١ و نبوة ١٠٦ و م جهاد ٥/١٢٩خ 

ـ ) حم ق    (} اشتد غَضب اِهللا على  من زعم أَنه ملك اَألمالِك ، الَ ملك ِإالَّ اُهللا                 { -٢٤٧٢  ن ع
 .عن ابن عباس ) احلارث (أىب هريرة 

 وم  ١٠/٥٦٦ وفـتح  ٥/٢٧٢ و ٤/٣٨٧ وحم   ٨/٥١وخ  ) ٩٨٨( وصحيح اجلامع    ٨/٥٠ وجممع   ١١/٣٩٦طب  
 ٢٠أدب 

)   طب(  } اشتد غَضب اِهللا على  من قَتله رسولُ الِله وعلَى من دمى وجه رسوِل اِهللا                 { -٢٤٧٣
 .عن ابن عباس  

  ٦/٢٠ و طب ١٢/٤٤ و٤/٣٣بداية  و٢/٤٥٤نبوة 
 صحيـــح

 .عن ابن عباس) هق ( } اشترِطى ِعند ِإحرامِك محلَّى حيثُ حبستىن ، فَإنَّ ذِلك لَِك  ( - ٢٤٧٤
  ٥/٢٢١ وهق ٢/٢١٩ وقط ١١/٢٤١ وطب ٢/٦٦ وأصفهان ١٢٣ وف ١٦٤ و٦/٣٤٩حم 

 صحيـــح
 .عن جابر  )  ض( }اشترِطى وقوِلى محِلى حيثُ حبستىن  { -٢٤٧٥



 

 

٣٨٠() 

  عن ابن عباس وضباعة  ٦/١٦٤ و١/٣٣٧ وحم ٦٠ ون حج ب ٢٢ ود املناسك ب ١٠٦و١٠٥و١٠٤خ احلج 
٢٤٧٦- }  أَعتق الُء ِلمنترِطى فَإمنَّا الوترِطى و اشعن بريرة ) طب (} اش. 

  ٤/٢٤٧جممع 
 صحيــــح

ـــلُ الَِّذى اشترى العقار ِفى عقـارِه       اشترى رجلٌ ِمن رجٍل عقاراً لَه فَوجد الرج        { -٢٤٧٧
جرةً ِفيها ذَهب ، فَقالَ الَِّذى اشترى العقار خذْ ذَهبك ِمنى ِإنما اشتريت ِمنك اَألرض ولَم أَبتـِع                  

       اَألرض وقَالَ الَِّذى لَه ، جلٍ        : الذَّهبا ِإىل رحاكما ، فتا ِفيهوم اَألرض كفَقالَ الَّـذى     ِإمنَا ِبعت ، 
أَنكحـوا  : ِلى جاريةٌ ، قَـالَ      : ِلى غُالم ، وقَالَ اآلخر      : تحاكما ِإليِه أَلكما ولد ؟  قَالَ أَحدمهَا         

 عن أىب هريرة  ) حم ق هـ ( } الغالم اجلَاريةَ ، وأَنفقُوا على أَنفسكما ِمنه وتصدقُوا 
وخ ) ٧٢٠(واإلحسـان   ) ٩٨٩( وصحيح اجلـامع     ٢/١٣٩اية   وبد ٨/٣٢١ وسنة   ٢/٣١٦ وحم   ٢١م األقضيه   

 )٢٥١١(وهـ ) ٣٤٧٢(
٢٤٧٨ - }  أَعتق الُء ِلمنا فَإمنَا الوتريها فَأعتقيهعن عائشة ) حم  ( }اش. 

  )١٢٦٠( ومنصور ٤/٣٤٢ و جممع ١٠/٢٩٩ و هق ٦/٤٢حم 
 صحيــــح

 .عن ابن عمر ) حم (} طَى الثَّمن اشتريها فَأعتقيها فَإمنَا الوالُء ِلمن  أَع { -٢٤٧٩
 ٢/٣٠ وحم ٧/٣٠٠ و ن ٢٠٥ و ٢٠٤ و ٣/١٩٨خ  م 

٢٤٨٠-  }      ا فَقالتِإىل ر ارتكِت النا ِبنفسِني          : اشعضاً ، فَأذنَ لَهعِضى بأَكلَ ب با رفـٍس  : ين
          احلَر جدونَ ِمنا تم أَشد يِف، فَهوفٍس ِفي الصتاِء ونمهريِر        ِفي الشالز جدونَ ِمنا تم وأَشد ،  { )

 عن أىب هريرة ) مالك ق هـ 
 الربد الشديد :  الزمهرير 

) ٤٣١٩( وهــ    ١/٤٧٣ و هـق     ٥٠٣ و   ٢٧٧ و ٢/٢٣٨وحم   ) ٢٥٩٢( وت   ١٨٥ وم مساجد    ١/١٤٢خ  
ح و صحي ) ٩٤٢( ومحيدى   ٢/١٨وفتح   ) ٤٦٧٢(ومطالب    ) ١٥( و موطأ    ١٠/٥١٤ واإلحتاف   ٨/٤٩١وكثري  
  ) ٩٩٠(اجلامع 

٢٤٨١- }        قالتا وِإىل ر ارتكِت النفسِني       : اشا نعِضي بعضا ، فَجعلَ لَهأَكلَ ب با رفسـاً  : ين
ِفي الشتاِء، ونفساً ِفي الصيِف ، فأَما نفسها ِفي الشتاء فَهو زمهرير ، وأَما نفسها ِفـي الصـيِف                   

 أىب هريرة عن)  ت ( }فَسموم  
 )٩٩١(وصحيح اجلامع   ) ١٤٥٧( و الصحيحه  ) ٢٥٩٢(ت 

 صحيــــح
ِذكر اهللا علىكُلِّ حاٍل ، وِإنصاف الناِس بعضهم ِمـن بعـٍض ،             : أَشد اَألعماِل ثَالثةٌ    { -٢٤٨٢

 .الديلمى عن على } ومواساةُ اِإلخـــواِن 



 

 

٣٨١() 

  مرسال٨/١٣١ وش ٦/١١٦٣ و اللسان ١/١٧٩وأصفهان ) ٢٥٧(مبارك 
 صحيح مرســل

أَشد الناِس بالًء اَألنبياُء ثُم اَألمثلُ  فَاألمثلُ ، يبتلَى الرجلُ على حسِب ِدينـِه ، فَـإنْ            { -٢٤٨٣
                     الـب ـربحا يلى قَدِر ِدينِه ، فَمع تلىوِإنْ كَانَ ِفى ِدينِه ِرقةٌ اب ، الؤهب تدلباً اشالُء كَانَ ِفى ِدينِه ص

  .عن سعد) حم ت هـ ( } ِبالعبِد حتى يتركه يمِشى على اَألرِض وما عليِه خطيئةٌ 
و ك  ) ٦٩٩( وحب   ٣/٦١ ومعاىن   ٢/٣٢٠ومى  ) ٤٠٢٣( وهـ   ٩/٥٢٣ و ٥٦٠ و ٨/١٢١ و ٥/١١٦اإلحتاف  

( وت ) ١٤٣(و الصـحيحه   ) ٩٩٢( و صـحيح اجلـامع      ١٨٥ و   ١٨٠ و   ١٧٤ و ١/١٧٢  وحم ٤١ و ١/٤٠
٢٣٩٨ ( 

  صحيــح
٢٤٨٤ - }                  فَمـن ، لى قَدِر ِدينـهمع اسبتلَى الناَألمثلُ فاَألمثلُ ، ي الًء اَألنبياُء ثُماِس بالن أَشد

                مِشىى يتالُء حالب جــلَ لَيصيبهوِإنَّ الر ، بالؤه عفض دينه عفض نوم الؤهب تداش ِدينه ثَخن
ا عاِس مطيئةٌِفى النعن أىب سعد ) حب  (}ليِه خ 

(  واإلحسـان    ٥/١١٦واإلحتاف  ) ١٤٤(و الصحيحة    ) ٩٩٣( و صحيح اجلامع     ٤/٣٠٧و ك    ) ٤٠٢٤(هـ  
٢٩٢٠  ( 

 صحيـــح
  .عن أخت حذيفه) طب  ( }أَشد الناِس بالًء اَألنبياُء ثُم الصاحلونَ ثُم اَألمثلُ فاَألمثلُ   { - ٢٤٨٥

 ) ٩٩٤( و صحيح اجلامع  ٥/٢٣٧و ١/٢٢٢ و بداية ٥٦٠ و ٥٥٩ و ٨/١٢١اإلحتاف 
 صحيـــح

أَشد الناِس بالًء اَألنبياُء ثُم الصاحلونَ ، لَقد كَانَ أَحدهم يبتلَى ِبالفَقِرحتى ما يجد ِإالَ               { - ٢٤٨٦
حدهم كَانَ أَشد فَرحاً ِبالبالِء ِمن أَحدكم       العباءةَ يجوا فَيلبسها ، ويبتلَى ِبالقمِل حتى يقتله ، وألَ         

 .عن أىب سعيد  ) هـ ع ك (} ِبالعطــــــاِء
 ) ١٤٤(و الصحيحة ) ٩٩٥(وصحيح اجلامع  ) ٤٠٢٤( وهـ ٣/٣٤٣ك 

 صحيــح 
٢٤٨٧- }           ملوي الَّذين ثُم ملوي الَّذين الًء اَألنبياُء ثُماِس بالن فاطمة بنـت    عن) حم طب   ( }أَشد

  .اليمان 

 ) ١٤٥(و الصحيحه ) ٩٩٦( وصحيح اجلامع ٩/٥٢٣ و ٨/٥٦٠ و اإلحتاف ٦/٣٦٩حم 
 صحيـــح لغيـــره

عـن  } ق ن     حـم ( }أَشد الناِس عذاباً ِعند اِهللا يوم الِقيامِة الَّذين يضاهونَ ِبخلِق اِهللا             { -٢٤٨٨
  .عائشه

 و ترغيـب    ٣/١٩٦ و تلخيص    ١٢/١٢٨ وسنة   ١٠٧و ن زينة ب      ) ٥٦٢( ومحيدى   ٦/٣٦و حم   ٩٢م اللباس   
 )٥٩٥٤(وخ ) ٩٩٧(  وصحيح اجلامع ٤/١٤١



 

 

٣٨٢() 

حم  (}أَشد الناِس عذابـاً ِللناِس ِفي الدنيا ،  أَشد الناِس عذاباً ِعند اِهللا يوم الِقيامِة                    { -٢٤٨٩ 
 .ام بن حكيم عن عياض بن غنم و هش) ك ( عن خالد بن الوليد ) هب 
 ٤/٩٠ و حم ٣/٢٩٠و ك  ) ٧٤٦٩(و الشعب ) ٩٩٨(وصحيح اجلامع  ) ١٤٤٢( و الصحيحة ٣/١٤٣تخ 

 صحيـــح
٢٤٩٠- }             لقتما خوا مأَحي مقالُ  لَهالِقيامِة املُصورونَ ي ومذاباً ياِس عالن عن ابـن   ) حم   ( }أَشد

 عمر 
 وصـحيح  ٤/٢٨٦ و معاىن ١٠/١٩٤ و طب  ٢/٢٦ و  ١/٤٢٦ وحم   ١٢/١٣١ وسنة   ٩٨ وم اللباس    ٧/٥خ  

 ) ٩٩٩(اجلامع 
أَشد الناِس عذاباً يوم الِقيامِة رجلٌ قَتلَ نبياً أَو قَتله نيب ، أَو رجلٌ يضلُّ الناس ِبغـِري                   { - ٢٤٩١

 عن ابن مسعود ) حم  ( }ِعلٍم ، أَو مصور يصور التماثيلَ 
)  ١٠٠٠(وصحيح اجلـامع   ) ٢٨١( و الصحيحة    ١٠/٢٦٠ و طب    ١/١٨١ و جممع    ١/١٤٦   وكثري ١/٥٦شج  

 ١/٤٠٧هذا  لفظ طب  و حم 
 حســن

 عن املستورد ) حم  ( }أَشد الناِس عليكم الروم وِإمنَا هلَكتهم مع الساعِة { -٢٤٩٢
  ٦/٣٣٥ ونبوه ٦/٢١٢ وجممع ٤/٢٣٠حم 

  حســن
٢٤٩٣ - }الن أَشد ائرج ذاباً ِإمامالِقيامِة ع ومعن أيب سعيد ) ع طس  حل  ( }اِس ي. 

  )١٠٠١(  وصحيح اجلامع ٢٣٦ و ٥/١٩٧ وجممع ٣/١٦٧  وترغيب ١/٢٣٨طص 
 حســـن

 عن ابن عمر) حل  (  }أَشد أُمِتي حيــاًء عثمانُ بن عفانَ  { - ٢٤٩٤
 )١٠٠٢( وصحيح اجلامع ) ١٢٢٤( و الصحيحة  ٢/٥٨٧ وعاصم ١/٥٦ حليه 

  صحيــح
(  } أَشد أُمِتى ِلى حبا ، قَوم يكونونَ بعِدى يود أَحدهم أَنه فَقد أَهله وماله وأَنه رآِنى               { -٢٤٩٥

 .عن أىب ذر ) حم 
  )١٠٠٣( و صحيح اجلامع ) ١٤١٨( و الصحيحه ١٠/٦٦ و جممع ٥/١٥٦حم 

 صحيـــح
رجلٌ كَانت ِعنده امراةٌ حسناُء جميلةٌ توحبه فَولدت        : بِن آدم ثَالثٌ    أَشد حسراِت ا  { - ٢٤٩٦

لَه غُالماً  فَماتت ولَيس ِعنده ما يسترضع البنِه ، ورجلٌ كَانَ على فَرٍس ِفي غَزوٍة فَرأَى الغنيمـةَ                   
ات وواقع  أَصحابه  الغنيمةَ فَاقتسموها ،        فَسابق أَصحابه ِإليها حتى ِإذَا قَرب ِمنها وقع الفَرس فَم         

ورجلٌ كَانَ لَه زرع وناضح فَلما استوى زرعه واستحصد مات ناضحه ولَيس ِعنده ما يشـتِرى                
 رعـهز عرياً فَماتوابن عساكر عن مسرة ) طب   (}ب. 



 

 

٣٨٣() 

  ٤/٢٧٢ و ٣/١٢وجممع  ٧/٢٥٦طب 
  حســــن

٢٤٩٧- }القُدرةِ            أَشد عدفَا بع نم كمضِب ،  وأَحلمالغ ِعند هفسن غَلب نم ابن أىب الدنيا    ( }كم
( لىيف ذم الغضب عن ع. 

  ٢٥ و ٨/٢٤اإلحتاف 
 ضعيف

  والشطر األول حسن  لغريه 
اكر عن جون  ابـن  البغوى و ابن قانع وابن مندة وابن عس       } اشربوا فَإنَّ ِدباغَ  املَيتِة طُهورها       { -٢٤٩٨

إنه جلد : كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فمروا بسقاء معلق ، فقال لصاحبه               : ( قتادة التميمي قَالَ  
 ميتة ،  ، قال النىي فذكره

 ٣/٤١٨ وكر ١٢٣ و٢/١٢٢ و التهذيب ١/٢٧١اإلصابة 
 حســـن مرســل

 صحيح وسيمر))  ه طهورها دباغ  امليت(( جون تابعى وأبوه صحاىب و نص احلديث 
و ابن سـعد و البغـوى       ) ش حم    ( }اشربوا ِفيما ِشئتم ، من شاَء أَوكأ ِسقَاَءه على ِإٍمث           { -٢٤٩٩ 

 .  عن الرسيم العبدى بوزن عظيم وقيل مصغر ) طب ( والباوردى وابن السكن ابن منده 
 وفيه جهالة وله    ١/٥١٥ واإلصابه   ٦/١٢٥ وسعد   ٦٦ و ٥/٦٣و جممع    ) ٥٧٥( وصحيحه   ٤٨١ و ٣/٢٥٠حم  

 شواهد 
  حســـن لغيــره

 .عن صحار العبد ) طب  (}اشربوا ِمنه ما الَ يذهب العقلَ واملالَ { -٢٥٠٠
    ٥/٦٦  وجممع ٨٨/ ٨طب 

  صحيح لغيــره
ِه ِإمنَـا علـى   اشربوا ما طَاب لَكم فِإذَا خبثَ فَذروه ، كُلُّ امرىٍء ِمنكم حسيب نفس     { -٢٥٠١
 .عن أىب هريرة ) حل (}البالغُ 

  ٤/٢٢٨ ومعاىن ٨/٣١٠ وهق ٢/٢١١وحم ) ٣٧٠٠(   وبنحوه  د ٣/٤٣ و عقيلى  ٢/٣٥٥حم 
 حســـن لغيــــره

٢٥٠٢- } أَموالكم ذِهبوالَ ي أَحالمكم سفّها الَ يوا مربعن عبد اهللا بن الشخري ) طب  ( }اش. 
  ٥/٦٦امع 

  ـحصحيـ
 .عن ابن عمرو )  طب  (  }اشربوا واجتنبوا كُلَّ مسكٍر { - ٢٥٠٣



 

 

٣٨٤() 

 )١٧٠٨( و منحة ٨/٢٩٨ و هق ٣٩ و ن أشربه ب ٢/١١ وبنحوه حم ٤/٢٥٨قط 
 صحيـــح لغيـــره

 اشربوا والَ تكرعوا ، ليغسلْ أَحدكم يده ثُم ليشرب ، أَي ِإناٍء أَنقَى ِمـن يـدِه ِإذَا                 { - ٢٥٠٤
 .عن ابن عمر ) هب  (}غَسلها ؟

 ) ١٩٥٩٦(وعب  ) ٦٠٣٠(و  ) ٦٠٢٩( الشعب 
 حســــن 

 .عن أىب هريرة ) خد  ( }أَشرف العبادِة الدعاُء { - ٢٥٠٥
 ) ٧١٢(وبنحوه  ) ٧١٣( خد 

 حســـن
 .عن ابن عباس ) طب (  }أَشرف املَجالِس ما استقبلَ ِبِه الِقبلةُ { -٢٥٠٦

 واإلحتاف  ٤/٥٩ و ترغيب    ٤/٢٧٠ و ك    ٤/١٣٧٠ و عدى    ٨/٥٩و امع    ) ٣٦٨(ارم   و املك  ١٠/٣٨٩ طب
 )١٠٢١و ١٠٢٠( و الشهاب ٥/٢٨٨  وسعد ٢/١٧٥وحلية ) ٣١١١( ومطالب ٧/٢٧٢ وهق ٤/٣٧١

 صحيـــح لغيـــره
م ت (  }َهللا  باطلُ أَالَ كُلُّ شىءٍٍ ما خالَ ا: أشعر كَلمٍة تكَلَّمت ِفيها العرب كَلمةُ لَبيٍد        { -٢٥٠٧

 عن أىب هريرة) 
  ) ١٠٠٤( وصحيح اجلامع ٤٨١ و٢/٤٤٤وحم )  ٢٨٤٩(  وت ٢م الشعر املقدمه  

 .ىف األفراد عن جابر ) قط (عن أنس ) خط  ( }أَشفِع اَألذانَ وأَوتِر اِإلقامةَ { -٢٥٠٨
 ) ١٠٠٥(و صحيح اجلامع ) ١٢٧٦( و الصحيحه ٦/٢١٦٨ وعدى ٤/٤٣٤خط 

 صحيـــح
أَى : أَشفع  ُألمىت حتى يناديىن ربى تبارك وتعاىل فَيقولُ قَد رضيت يا محمد ؟ فَأقولُ                { -٢٥٠٩

 ضيتر ببز ، طس  ( .} ر (عن على 
 ٩/٧٥ واإلحتاف ٤/٤٤٦ وترغيب ٣/١٧٩ و حليه ١/٤٨٦ و اإلحتاف ١٠/٣٧٧جممع 

 حســـن
 .عن معاوية  )  عساكر ابن (}اشفعوا تؤجروا { -٢٥١٠

 )١٤٦٤( و صحيح اجلامع ١٥٢ و٨/١٤ و٢/١٤٠ وخ ١/٤٩وعقيلي  ) ٥١٣١( د
 .عن أىب موسى  ) ٣ق  ( }اشفعوا تؤجروا ويقِضى اُهللا على ِلساِن نبيِه ما شاَء  { - ٢٥١١

ه  و سـن ٨/١٦٧ وهق ٤٠٩ و   ٤/٤٠٤ وحم   ٥/٧٨و ن    ) ٥١٣٢(  ود   ٩/٧١ و ١٥٢ و   ٨/١٤ و ٢/١٤٠ خ  
 ) ٧٧١(  ومحيدى   ٤/١٢٢ ومتهيد   ٢/١٥٥ وخط     ١/٥٦٦ وبغوى   ٢/٣٢٤  وكثري    ٦/٢٧٣ واإلحتاف   ١٣/٤٧

 وهــــــق ١٤١وصفه 
 )٢٦٢٧( وم ) ١٠٠٧(وصحيح اجلامع ) ٢٦٧٢(وت٨/١٦٧

 .عن أىب سعيد ) طس  ( }أَشقى اَألشقياِء مِن اجتمع عليِه فَقر الدنيا وعذاب اآلخرِة  { -٢٥١٢



 

 

٣٨٥() 

 )٥٤٩٩(و  ) ١٠٥٠٦(  و الشعب ٢٧٢ /٩ و٦/٢٨٩ واإلحتاف ٤/١٤٢ و الترغيب ٤/٣٢٢ك 
 

 حســــن لغيـــره
ضعفه أمحد وحيىي والنسائى والدارقطىن وأبـو       : يف سنده خالد بن  يزيد بن أىب مالك الدمشـــقى خمتلف فيه             

 حـيم  و العجلـى و احلـاكم           ووثقه ابو زرعه وأمحد بن صاحل املصرى وابن حبان  ود          ... داود وابن اجلارود    
ومل أر يف أحاديث خالد هذا إال كل مـا حيتمـل يف             :  ، قال ابن عدى يف آخر ترمجته         ١٢٨ -٣/١٢٦التهذيب  

  علما  أن ابن عدى ذكر لـه  ٣/١٣ هـ ١الروايه ، ويرويه عن ضعيف عنه ، فيكون البالء من الضعيف ال منه              
رد التفرد  ليس قادحا ما مل يكن كثريا وخيالف ما رواه الثقات ، وهذا               هذا احلديث ومل حيكم عليه إال بتفرده ، وجم        
 .احلديث صححه احلاكم والذهىب واملنذرى 

وأعله خبالد هذا ، حيث ذكر أقوال اجلارحني لـه     ) ١٣٩( ومع هذا فقد حكم عليه ااأللباىن  ىف ضعيفته بالوضع           
 !! د مل حيكم عليه بالوضع سواه دون املعدلني كعادته ، علما أن هذا احلديث ذا السن

األول من طريق املاضى بن حممد      :  وخلالد متابعان   ! وكم من حديث قوى أو خمتلف فيه حكم عليه بالوضــع           
و الثـاىن   ) ٦٤٢٣( عند ابن األعراىب ، وقد ضعفه قوم وثقه ابن حبان ومسلمة ، وقال عنه ىف التقريب  ضعيف                   

ويزيد ضـعيف   ) ٦٣٩٩( د بن سنان عن أبيه وحممد ليس بالقوى التقريب          عند القضاعى من طريق حممد بن يزي      
 ) ٧٧٢٧(التقريب 
٢٥١٣- }                  لى اَألرِض ِمـنع فكا سم ، الَِّذي قَتلَ أَخاه آدم نواب ، اقِة ثَمودن اقراِس عأَشقَى الن

 .عن ابن عمرو)  حل طب ك ( }دٍم ِإالَّ ِلحقه ِمنه ،َألنه  أَولُ من سن القَتلَ 
 حنو  الثانيـه     ٤/١٦٢ و ٢/١٠٠وخ  ) ١٠٨٨(  و الصحيحه    ٣/٢٥ وسعد   ٢٩٩ و   ٧/١٤ وجممع   ٤/٣٠٧حليه  

  )٨٥٣٨( قاتل على كما يف طبقات ابن سعد و النسائى الكربى : والثالثه 
 حســـن لغيـــره

و الثاىن عند ابن  ) ١٠٩٨( لضعفاء و ديوان ا ) ١٤٦٨(  وله طريقان األول فيه حكيم بن جبري ضعيف  التقريب         
 سعد مرسل فيه مقال ولبعضه شواهد 

طـب   (و الضياء عن األشعث بن قيس       ) حم طب هب     ( }أَشكر الناِس ِهللا أَشكرهم ِللناِس      { -٢٥١٤
 . عن ابن مسعود ) عد ( عن أسامة بن زيد ) هب 
 و  ٩١١٨(  و شـعب     ٢٠٠ و ١/٧١   والدوالىب ٨/١٨١وجممع  )  ٢٠٧٧( ومنحه   ١/١٣٥ و طب    ٦/١٨٢هق  

 ) ١٠٠٨( وصحيح اجلامع  ) ٩١٢٠
  صحيح لغريه

 .عن األشعث  بن قيس  ) هب طب  ( }أَشكركم ِهللا أَشكركم ِللناِس { - ٢٥١٥
  ١/٢٠٧و طب  ) ٩١٢٠( الشعب 

  صحيح لغريه
 . ابن جرير عن أىب هريرة }أَشكركم ِللناِس أَشكركم ِهللا { -٢٥١٦

  حنوه ٨/١٨١جممع  و ١/٢٠٧طب 



 

 

٣٨٦() 

 صحيح لغيـــره
أَشهد أَنَّ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وأَشهد أَني رسولُ اِهللا الَ يلقَى اَهللا عبد مؤمن ِبهما ِإالَّ حجبتـا                   { -٢٥١٧

 أىب  عن عبد الرمحن بـن    ) طب ك   ( وابن سعد والبغوى وابن قانع والباوردى       ) حم  ( } عنه النار يوم الِقيامِة     
 .عمرة األنصارى عن أبيه 

 وعـب   ٤/٣٣٦ وحم   ١٩/٣٣٥ و ١٧/٣٤٤ وطب   ١/٢٠ و امع    ٢/٦١٨ وك   ٦/١٣٢ و بدايه    ٦/١٢١نبوه  
 ) ٢٢١( واإلحسان ١/١٤٢ وسعد ٢/٣٦٧ واإلحتاف ١٦٣ وشفع ٢/٩٣وفتح  ) ٩٩١٩(

  صحيــح
شهد أَنْ الَ يقوهلَا عبد ِمن حقيقِة قَلبِه ِإالَّ         أَشهد أَنَّ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وأَني رسولُ اِهللا ، وأَ          { - ٢٥١٨

 .  احلاكم ِفى الكىن عن عمر }وقاه اُهللا حر الناِر 
  ١٢١ و ٦/١٢٠ وبنحوه ٥/٢٣٠نبوه 

 صحيـــح لغيـــره
٢٥١٩ -  }           بدا علقَى اَهللا ِبهمسولُ اِهللا الَ يي رِإالَّ اُهللا وأَن أَنَّ الَ ِإله ـا ِإالَّ   أَشهدِفيهم ـاكش غَري 

 عن أىب هريرة)  حم  م (} دخلَ اجلَنةَ
 ) ٥٤٨( وسـىن    ) ٣٢١(   ومبارك    ٢/٦١٨ و ك    ٤١٨ و ٣/١١ وحم   ٤٤  و م اإلميان        ٤/٦٧ و   ٣/١٨٠خ  

 -٨٧٩٣( و ن  ) ١٠٠٩(  وصـحيح اجلـامع   ١/٩ وعوانه ٦/١٢٠ و ٢٣٠  و  ٢٢٦ونبوه  ) ٢٥٠٤(ومنصور  
٨٧٩٦ ( 

٢٥٢٠- }ـا        أَشهدِبهم لقاهالَ ي ، سولهور بدهحمداً عوأَنَّ م لَه ريكالَ ش حدهِإالَّ اُهللا و أَنَّ الَ ِإله 
عن عبد الرمحن ابن أىب عمرة األنصارى عـن     ) طس   ( }أَحد يوم الِقيامِة ِإالَّ دخلَ اجلَنةَ على ما كَانَ ِفيِه           

 أبيه   
 ) ٧٥١ و ١٣٣ و   ٣١ و   ٢٩(  وسـىن    ٢٦٥ /٣ و ٣٥٠ و ١/١٩م   و ح  ١/٤ وش   ١/٨١ و طب    ١٣١م صالة   

 . حنوه ٢/٣١٥ وفتح ٥/١٠واإلحتاف 
 صحيـــــح

أَشهد أَنَّ هؤالِء شهداُء ِعند اِهللا ِإىل يوِم الِقيامِة فَأتوهم وزوروهم ، والَِّذى نفِسى ِبيدِه        { -٢٥٢١ 
 .عن عبيد بن عمري عن أيب هريرة ) ك  ( } ردوا عليِه الَ يسلّم عليهم أَحد ِإىل يوِم الِقيامِة ِإالَّ

  ٤/٤٥ وبدايه ٣/٢٨٤ ونبوة ٢/٢٤٨ك 
 حســـن

أحسبه موضوعا و قطن بن وهب مل يرو له البخارى ، وعبد األعلى بن عبد اهللا بـن                  :  وقال الذهىب يف التلخيص     
 .أىب فروه مل خيرجا له 

 :هذا احلديث ألمور قد أخطأ الذهىب يف حكمه هذا على :  أقول 



 

 

٣٨٧() 

 ! وصححه ووافقه الذهىب ٣/٢٠٠أن احلاكم أخرج حديثا ذا السند : األول 
وينبغى أن يكون ثقه ، قال أبو حامت         ) ٥٥٥٧( قطن بن وهب صدوق أخرج له مسلم والنسائي التقريب          :  الثاىن

  ٨/٣٨٣صاحل احلديث والنسائي ليس به بأس ووثقه إبن حبان ، التهذيب : 
 هـ ، واخلطأ الذي وقع      ١ثقه  فقيه    ) : ٣٧٣٣( عبد األعلى بن عبد اهللا بن اىب فروه  قال يف التقريب             : لث  والثا

 فيه احلاكم تصحيحه على شرط الشيخني بل صحيح دون شرط الشيخني 
٢٥٢٢-  }                  ـزاُهللا ع عثـهعـالَى ِإالَّ بِفـي اِهللا ت رحجـــروٍح جم ا ِمنلى هؤالِء مع أَشهد

  يوم الِقيامِة -جــــلَّ و
أَكثرهم جمعاً للقرآِن فَقـدموه  :  وجرحه يدمى ، اللَّونُ لَونُ دٍم ، والريح ِريح ِمسٍك ، انظروا        -

ملا أشرف رسول اهللا على قتلـى       :  عن عبد اهللا بن ثعلبه بن صعري  قال          ) حم طب ض     ( }ِإمامهم  ِفي القَِرب     
 .أحد قال فذكره 

 ٦/٢٩ و٤/٧٨ ون ٣/٤٢ وقط ٥/٤٣١ وحم ٨٥و دبيوع ب ) ٢٣٧٥( و هـ ١٧م هبات 
أَشهد ِعند اِهللا الَ يموت عبد يشهد أَنْ الَ ِإله ِإالَ اُهللا وأَني رسولُ اِهللا ِصدقاً ِمن قَلبـِه                   { -٢٥٢٣

 أَنْ يدخلَ ِمن أُمِتى اجلَنةَ سبعني أَلفـاً الَ          يسدد ِإالَّ سلك بِه ِفي اجلَنِة ، وقَد وعدِنى ربى عز وجلَّ           
                  آبائكم ِمن لحص نوم تبوُءوا أَنتمى تتا حدخلوهو أَنْ الَ يى َألرجوِإن  ، ذابوالَ ع ليهمع ِحساب

ـ ( و البغوى و الباوردى وابن قانع       ) حم  حب     ( }وأَزواجكم وذُرياتكم مساكن ِفي اجلَنِة       عـن  ) ب  ط
 رفاعة بن عرابه اجلهىن   

وطيـا  ) ٤٢٨٥(وهــ   ) ٣٢٢(وحـب   ٤١٤ وترغيب   ٦/٢٨٦وحليه  ٤٥ و ٤٤ و   ٥/٤٣ وطب   ٤/١٦ حم  
 ١٠/٤٠٨وجممع  ) ١٢٩٢ و ١٢٩١(

  صحيـــح
أُشهدكم أَنكم أَحياُء ِعند اِهللا فَزوروهم و سلّموا عليهم ، فَو الَِّذي نفَِسي ِبيـدِه  الَ                 { - ٢٥٢٤
  سلمالِقيامِة          ي ومليِه  ِإىل يوا عدِإالَّ ر أَحد ليهممر رسول اهللا    : ( عن عبيد بن عمري  قال       ) طب حل    ( }ع

 ) . صلى اهللا عليه وسلم على مصعب بن عمري حني رجع من أحد فوقف عليه وعلى أصحابه فقال فذكره
 ٣/٢٠٠ وك ٣/٢٨٤وة  و نب١٢٣/ ٦ و٣/٦٠ وجممع ٧٨/ ١٠ و ٤/٤٢٣ و اإلحتاف ١/١٠٨حليه 

  حسن لغريه
أَشهدوا هذَا احلَجر خرياً فَإنه يوم الِقيامِة شافع مشفّــــع ، لَه ِلسانٌ وشـفتاِن              { -٢٥٢٥

تلمــهعن عائشه ) طب (}ِلمِن اس. 
 ٣/٢٤٢ وجممع ٢/١٩٤ترغيب 



 

 

٣٨٨() 

  حسن لغريه
٢٥٢٦- }      هذَا الن ، كاحوا النأَشيد كاحوا النأَشيد    فاحالَ الس طـب  (  احلسن بن سـفيان   }كاح (

وابن عساكر عن عبد اهللا بن أىب عبد اهللا بن هبار عن أبيه عن جده هبار  أنه زوج بنتا له وكـان عنـدهم كـري           
 .زوج هبار بنته قال فذكره : ما هذا ؟ فقال : وغرابيل فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصوت فقال 

  ٢٨٩/ ٤ بنحوه جممع  و٣/٥٩٨اإلصابة 
  حسن لغريه

٢٥٢٧- } و أَعلنوه كاحوا النعن هبار بن األسود) احلسن بن سفيان طب (  }أَشيد .  
 ٤/٢٨٩ و جممع ٤/٥ وحم ٧/٢٨٨و هق  ) ١٠١٠(و صحيح اجلامع  ) ١٠٧٧(والفيض ) ١٤٦٣(الصحيحه  

  حســـن لغيـــره
 .عن أىب رمثة ) د طب ك  ( }طاِب أَصاب اُهللا ِبك يا ابن  اخلَ{ - ٢٥٢٨

  و فيه قصة٣/٢٠٨ و اإلحتاف ١/٢٧٠ و ك ٢/١٩٠و هق  ) ١٠٠٧( د 
 فيــه ضعــف

 عن ابن عباس  ) د  ( }أَصابع اليديِن و الرجلِني سواٌء { - ٢٥٢٩
و حـم    ) ٤٥٦٠(و د    ) ١٠١٢(و صحيح اجلـامع      ) ٢٢٧١(واإلرواء   ) ٦٠١٥(  و اإلحسان    ٣/٢١١قط  

١/٢٨٩  
 صحيـــح

٢٥٣٠- }               عضهممحةٌ ، و قَالَ بفَقالُوا هذِه ر ، كَافر وِمنهم اكراِس شِمن الن أَصبح  :   دقص  لَقد
مطر الناس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال             : (  عن ابن عباس  قال        )م   ( }نوُء كَذَا وكَذَا    

 ) . فذكره 
   )٩٦٣(  الدعا طب  و١٢/١٩٨ و طب ١٢٧م اإلميان 
٢٥٣١- }                ـنعوةَ مد بوساً ، و أَجبع ومكص ومي صبحترجالً والَ تهيناً مد ومكص ومي أَصبح

                    ـنلـى ملِّ عم ، وصجبهفالَ ت وا املَعازففإذَا أَظهر ، ازفوا املعظهري ا لَماملُسلمِني  م من عاكد
نْ كَانَ مصلوباً أَو مرجوماً ، وَألنْ تلقَى اَهللا ِبمثِل ِقراِب اَألرِض ذُنوباً خـري         مات ِمن أَهِل ِقبلتنا وإِ    

 .عن ابن مسعود ) طب  ( }لَك ِمن أَنْ تبت الشهادةَ على أَحٍد ِمن أَهِل الِقبلِة 
  ١/٢٧٩ و شج ٤/٢٣٦ و حليه ١٠/١٠٢طب  

 ضعيــــف
  و ألكثره شواهد صحيحه

عن مالك بن محزة بن أىب أسيد  الساعدى عن أبيه عـن             ) هـ   ( }بحت ِبخٍري ، أَمحد اَهللا      أَص{ -٢٥٣٢
 .كيف أصبحت ؟ قال فذكره! يا رسول اهللا : قالوا : جده قال 

  ٦/١٥٣و بداية  ) ٣٧١١(هـ 



 

 

٣٨٩() 

   فيــه ضعــف
مٍد  ، وِملِة أَبينا ِإبراهيم      أَصبحنا على ِفطرِة اِإلسالِم وكَلمِة اِإلخالِص ، وسنِة نبينا مح         { -٢٥٣٣

 املُشركني ا كَانَ ِمنسلماً ومنيفاً معن أىب بن كعب ) عم  ( }ح. 
 و  ٩/٧٧وش  ) ٣٢( و سىن    ١٠/١١٥ و جممـــــع    ٣/٢٧٦ و كــثري    ٥/١٢٣ و ٤٠٧ و   ٣/٤٠٦حم  

 ٥/١١١واإلحتاف ) ٢٩٤و ٢٩٣( والدعاطب ٢/٢٩٢دارمى 
 صحيـــح

 الشرك إىل التوحيدأي مائالً عن : حنيفــاً 
٢٥٣٤- }                   املُلـك لَه ، لَه ريكالَ ش حدهِإالَّ اُهللا و ِهللا والَ ِإله ِهللا ، واحلمد املُلك ا وأَصبحأَصبحن

                     روِم وشهذَا الي رش ِمن عوذُ ِبكون ، عدها بم ريوِم وخهذَا الي ريخ سألكا نِإ ن اللَّهم  ، الَحمد ولَه 
) د طب    ( }ما بعده ، اللَّهم ِإنى أَعوذُ ِبك ِمن الكَسِل و سوِء الِكِرب ، وأَعوذُ ِبك ِمن عذاِب الناِر                   

 . عن الرباء 
(  و خـد     ١١١ و ٥/١١٠ و اإلحتاف    ٢/٩و طب    ) ٣٣٩٠( و ت    ١٠٩  ود األدب  ب       ٧٥م الذكر و الدعاء     

٦٠٤(  
  ) ٢٩٥(  و الدعا طب ٢٩٣ /١٠و ش  ) ٨٠ و ٣٦ و ٣٥( سىن  و١٠/١١٤و جممع  ) ٣٤٠٧(  ومطالب 

 ٢٥٣٥ - }          َألجوركم بِح كَانَ أَعظمِبالص ا أَصبحتمكُلّم بِح فَإنكموا ِبالصعـن  ) حب( } أَصبح
  رافع بن خديج

 .   وغريهم ٤/١٤٢ و حم ١/٣٢١   و ش ٢ ١/٢٧ و  ن  ١٧٩/ ١و معاىن  ) ٢٦٣( حب 
  صحيح

 . البغوى عن  حممد بن املنكدر عن جابر عن أىب بكر عن بالل }حوا ِبالفجِر آجر لَكم أَصب { -٢٥٣٦
  وغريهم ٣/٤٦٥و حم  ) ٦٧٢( و هـ  ) ٤٢٤( أخرج حنوه د 

 صحيح 
اصرب أَبا سعيد فَإنَّ الفَقر ِإىل من يحبِنى ِمنكم أَسرع ِمن السـيِل ِمـن أَعلَـــى                  { -٢٥٣٧

  .عن أىب سعيد) حم هب ض ( }  وِمن أَعلَى اجلَبِل  ِإىل أَسفلِه الــواِدى ،
 مـن طـرق و      ٩/٥٤٨ واإلحتاف   ١٢/٢٢٨ وسنة   ٤/١٩١ وترغيب   ٤/٢٣١و ك    ) ٢٣٥٠( و ت    ٣/٤٢حم  

  .١٠/٢٧٤و امع ) ١٠٤٤٢ و ١٤٧٢(الشعب 
 صحيــح لغيـــره

) طـب   ( عن عمار البغوى وابـن منـدة          )طب  (} اصربوا آلَ ياسر فَإنَّ موعدكم اجلَنةُ        { -٢٥٣٨
 .واخلطيب و ابن عساكر عن عثمان 

 ٥/٤٤ وكر ١١/٣٤٣ و ١/١٥٠ و خط ٩/٢٩٣امع 
 صحيــح 

 قاله آلل ياسر عندما كانوا يعذبون يف رمضاء مكة



 

 

٣٩٠() 

فَإنَّ طَعام  اصبروا وأَبشروا فَإني قَد باركت على صاعكم ومدكم فَكلُوا والَ تفرقُوا ،              { -٢٥٣٩
الواحِد يكِفي اإلثْنِني وطَعام اإلثْنِني يكِفي اَألربعةَ ، وطَعام اَألربعةَ يكفي اخلَمســةَ و السـتةَ ،                
وِإنَّ البركةَ يف اجلَماعِة ، فَمن صرب على ْألوائها وِشدَا كُنت لَه شفيعاً أَو شهيداً يوم الِقيامـِة ،                   

  ع رجخ نوم                    ا ِبسوٍء أَذابـهأَراده نا ، ومِفيه هِمن ريخ وه نا ، أَبدلَ اُهللا ِبِه مِفيه وا همغبةً عا رنه
  .   غال السعر باملدينة واشتد اجلوع فذكره: عن عمر قال )  بز (}  اُهللا كَما يذوب اِمللح ِفي املَاِء

 ٢/٢٢٢ و ترغيب ٣/٣٠٥جممع 
 صحيح

عن ابن  ) طب  ( }  اصربوا على أَنفسكم يا بىن هاشٍم فَإمنَا الصدقات غُساالت  الناس              {- ٢٥٤٠
 عباس
 ٥٧٨ و١/٥٧٧ وبنحوه الترغيب ١٢/٢٣٥ طب 

 حســـن لغيـــره
-  يعىن احلمى  -} اصِربى فَإَا تذهب خبثَ ابِن آدم كَما يذهب الِكري خبثَ احلَديِد             { -٢٥٤١

  .ن فاطمه اخلزاعيهع) طب(
  ) ٢٠٣٠٦( وعب ٤/٢٩٩ترغيب 

 صحيـــح
 ٢٥٤٢- }                اِر قَتلـهمالن ِمن فَمنعهم بيِل اِهللا  ِبمعصيِة آبائهمقُتلُوا ِفي س اَألعراِف قَوم أَصحاب

          عصيةُ آبائهماجلَنِة م ِمن نعهمبيِل اِهللا ، ومطب هق  ( وعبد ابن محيد وابن منيع واحلارث      )ص  ( } ِفي س (
 ىف البعث عن عبد الرمحن املزىن  

 ٣٠/٢١٥ و٨/١٣٩ وطربى ٧/٢٣ و امع ٤٢٧ و٢/٤٢٦اإلصابة 
  حســـن لغريه

 .عن أىب أمامة ) أبو حامت اخلزاعى ىف جزئه   ( }أَصحاب الِبدِع ِكالب الناِر  {  -٢٥٤٣
 ٩٠٨(  و محيدي    ٨/١٨٨و هق    ٢/١٤٩ و ك    ٢٦٩ و ٥/٢٥٣ و حم    ٤/١٢٣ وكر   ٦/٢٣٢أخرج حنوه امع    

  ( 
 حســـن لغيـــره

ذُو سلطـــاٍن مقسطٌ موفق ، ورجلٌ رحـيم رقيـــق          : أَصحاب اجلَنِة ثَالثةُ     {  -٢٥٤٤
: القَلــِب ِبكلِّ ِذي قُربى ومسلٍم ، ورجلٌ عفيف متعفف ذو ِعياٍل ، وأَصحاب الناِر خمسـةٌ                 

مع وِإنْ دق ِإالَّ خانه ، ورجلٌ الَ يمِسى والَ يصبح ِإالَّ وهو يخادعـك عـن                 رجلٌ الَ يخفَى لَه طَ    
أَهلك و مالك ، و الضعيف الَِّذي الَ زبر لَه ، الَّذين هم ِفيكم تبع الَ يتبعونَ أَهـالً والَ مـاالً ، و     

 خلَ والكَذبالب وذَكر ، اشالفَح نظريعن عياض بن محار) طب(} الش.  



 

 

٣٩١() 

ون فضائل القرآن ) ٤١٧٩(  وهـ ١٥٩ و٨/١٥٨ وم ٤/١٦٢ وحم ١٧/٣٦١ وطب ٤/٦٧ و نصب ٤/٨٨ك 
 )٩٦و٩٥(
اصدعها ِصدعِني فَاقطع أَحدمهَا قَميصاً ، وأَعِط اآلخر امرأتك تعتجر ِبـِه ، وأْمـِر     { - ٢٥٤٥ 

 .عن دحيه بن خليفة )   ك هق  د طب(  } ها امرأتك أَنْ تجعلَ تحته ثَوبا الَ يصف
  ٤/١٨٧ و ك ٤/٤٨ و سعد ٥/١٣٧ و امع ٢٢٢ و ٥/١٢٠ وكر ٤/٢٦٧و طب  )  ٤٤١٦(د 

 حسن
  تلتف به:     تعتجر -أي اقسمها    : اصدعها 
 .سعيد  عن أىب)  حم ت حب ك هب  ( }أَصدق الرؤيا ِباَألسحاِر  { -٢٥٤٦

 و  ٥/٢٢٤ و كـر     ٢٦/ ٨ و   ١/٣٤٢و خط      ) ١٧٩٩( وحب   ٤/٣٩٢ وك   ٦٨و ٣/٢٩وحم   ) ٢٢٧٤( ت  
  ) .٤٧٦٨( و الشعب ٤/١٥١٩ و٩٨٢ و٣/٩٨٠عدى 

 حســــن
 .واعتربه ابن عدي مما تفرد به دراج أيب السمح عن أيب اهلثيم عن أىب سعيد 

الف الثقات ، وال نعلـم      لكن صححه ابن حبان و احلاكم و الذهيب و جمرد تفرد دراج به ال يضر إذا مل خي                 : قلت  
 ...حديثا يعارضه بل هناك نصوص قرآنية وحديثية تبني فضيلة األسحار 

: أَصدق الطِّريِة الفَألُ ، والَ ترد مسلماً ، ِإذَا رأيتم ِمن الطِّريِة شيئاً تكرهونه فَقولُوا                 { -٢٥٤٧
 ( }ب  ِبالسيئاِت ِإالَّ أَنت والَ حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ ِبـاِهللا           اللَّهم الَ يأِتي ِباحلسناِت ِإالَّ أَنت ، والَ يذه        

 عن عقبة بن عامر  ) ابن السىن 
 ) ٢٨٨( حنوه وسـين     ٨/٢٢٨و كثري    ) ٩١٣(و خد    ) ١٩٥١٢(  وعب   ٢/٢٨٩ و ٣٧٩و٥/٧٠ و ٤/٦٧حم  
  ٧/٨٧ و ش ٢/٤٧٦و اإلصابة  ) ١١٧١( و الشعب ١٠/٢١٤ و فتح ١٣٩ و ٨/١٣٥وهق  ) ٣٩١٩(ود 

 حســـن
واُختلف ىف صحبة عروة بن عامر والراجح أنه صحايب ، وقد أورده ابن حجرىف اإلصابة يف القسم األول وإعـالل   
احلديث حببيب بن أيب ثابت وأنه كثري اإلرسال والتدليس ، ليس بشيء ، وقد بينا سابقًا أنه ثقة ثبت فقيه أرسـل                      

 .لسابقني بالتدليسعن ثالثة ليس هذا منهم ومل يتهمه أحد من ا
) ق هـ    ( }أَالَ كُلُّ شىٍء ما خالَ اَهللا باطلُ          * أَصدق كَلمٍة قَاهلَا الشاعر كَلمةُ لَبيٍد        { - ٢٥٤٨

 .عن أىب هريرة 
 ٧/٢٢٢ و بداية  ٢/٤٧٠ و حم      ٧/٢٤٩ و تخ    ٢/٣٣٩وحم   ) ٣٧٥٧(  و هـ    ٣ و م الشعر املقدمة      ٨/٤٣خ  

 ) .١٠١٣(وصحيح اجلامع 
٢٥٤٩ - }  صركب رفعن جرير  ) ٣حم م  ( }اص. 

 و ٣/١٥ و معاين ٣/٣٦ وترغيب ٣٥٢ /٢ و مشكل ٩/٢٣ و سنة ٢/٣٨٤ و طب ٤/٣٦١وحم   ) ٢١٤٨( د  
 )٢٧٧٦(  وت ١٨٢ و٦/١٨١وم  ) ١٠١٤( صحيح اجلامع 



 

 

٣٩٢() 

 يف الطب عن علـى      عن أنس ، ابن السىن وأبو نعيم      ) قط ىف العلل      ( }أَصلُ كُلِّ داٍء البردةُ      { - ٢٥٥٠
 .وعن أىب سعيد وعن الزهري مرسال 

  من طرق ضعيفة ٧/٤٠٠ واإلحتاف ٢/١٧٨ ومتناهيه ٣/٩٨٦ و٢/٥١٣عدي 
 حسن لغريه 

دخل رسـول اهللا    :( عن زيد بن ثابت قال      ) طس(عن أنس   ) ض(   ابن خزميه     }أَصالتاِن معاً    { - ٢٥٥١
 ) رجال يصلى ركعىت الفجر قال فذكرهصلى اهللا عليه وسلم  وبالل يقيم الصبح فرأى 

وجممــع ) ١٢٨(  وموطــأ ٢/٢٠٠ وختــص ١/١٨٦وتــخ )  ١١٢٦(وخزميــة ) ٤٠٠٤ و ٣٩٩٥( عــب 
  ١١/٢١٢وطب  ) ٢٤٦(ومطالب ٢/٧٦

 لغيـــرهصحيـــــح 
عن ) م  ح ( }أَصلِحى لَنا املَجلس فَإنه يرتلُ ملك ِإىل اَألرِض لَم يرتلْ ِإىل اَألرِض قَطُّ              { - ٢٥٥٢
  أم سلمة

  ٨/١٧٤ وجممع ٣/٣٦٧ وترغيب ٥/٢٤٤ وكثري ٦/٢٩٦حم 
  فيه مبهم 

٢٥٥٣- } كاحوا كُلَّ شىٍء ِإالَّ الننعاص- عن أنس ) حم م (  } - يعِنى ِفى احلَيض. 
 و  ٣/٣٨ و معاين    ١/٣٧٨ و كثري    ٣/٥٨ وكر   ١/١٦٤ و تلخيص    ٣/١٣٢و حم    ) ٦٤٤(  و هـ    ١٦م حيض   

  ٣/١٦٣هيد  ومت١/٣١٣هق 
٢٥٥٤- }           شغلهما يم أَتاهم قَد عفٍر طَعاماً فَإنهوا آلِل جنععن عبد اهللا بن    ) حم د ت هـ ك      ( } اص

 .جعفر 
 و  ٢/٧٩ وقــــط   ١/٣٧٢وك٢٤/٦١ وهق   ١/٢٠٥وحم   ) ١٦١٠( وهـ   ) ٩٩٨( و ت    ) ٣١٣٢( د  

  ٦٦٦٥( عب 
  ) ١٠١٥(  و صحيح اجلامع ٢/١٣٨و تلخيص  ) ٨٠٨(  ومنحة ٥/٤٦٠وسنة  )  ٦٦٦٦و

 صحيح 
٢٥٥٥- }                   لدكونُ الوا يكُلِّ املَاِء م ِمن ولَيس ، كَائن عالَى فَهوا قَضى اُهللا تفَم دا لَكما بوا منعِاص

   . عن أيب سعيد) حم(}
  ) ١٠١٦(و صحيح اجلامع  ) ١٤٦٢( و الصحيحه ٤٧ و٣/٢٦حم 

 صحيـــح
 .الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن العزل فذكره وسببه أن الصحابة سألوا 

اضرب ِبهذَا احلَائطَ ،  فَإنَّ هذَا شـراب مـن الَ يـؤمن ِبالِلـه والَ ِباليـــوِم                { - ٢٥٥٦ 
عن ) د ن هـ    ( أتيت النيب بنبيذ جر تِنش قال فذكره ،         : عن أيب موسى قال     ) ع هق طب  (} اآلخــــِر  

  .أىب هريرة 



 

 

٣٩٣() 

 و ١١٠ و ١٠/١٠٩ وخـط  ٤/٢٥٢ و قط ٨/٣٠٣وهق  ) ٣٤٠٩(  و  هـ  ٢٥و ن أشربة ب      ) ٣٧١٦( د  
 ) ١٧٦٦  و    ١٧٦٥( ومطالب     ٥/٦١ وجممع   ٣/١٥٧ و تخ    ١٤٨ و   ١٤٧ و   ٦/٨٤ و ٢/١٩٧ وحلية   ١٢/٣٣

  ٣/١١١٩و عدي 
 صحيـــح

فَبعه ، ثُم اشتِر الَّـذى      أَضعفت أَربيت ؟ الَ تقربن هذَا ، ِإذَا رابك ِمن تمرك شىٌء              { - ٢٥٥٧
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاله ملن أخذ صاعني بصاع من التمر عن أيب سعيد) ع ( } تريد ِمن التمِر 

  ٤/٦٨ و معاين ٣/٦٠ و حم ٩٩م مساقاة  
٢٥٥٨ - }     الس وما ، فَكانَ ِلليهوِد يكَانَ قَبلن نِن اجلُمــعِة مى أَضلَّ اُهللا عبِت ، وكَانَ ِللنصار

                    مه كذلكو ، واَألحد بتعلَ اجلُمعةَ و السوِم اجلُمعِة ، فجا اُهللا ليا فَهداناَألحِد ،  فَجاَء اُهللا ِبن ومي
}  بلَ اخلَالئِق   تبع لَنا يوم الِقيامِة نحن اآلِخرونَ ِمن أَهِل الدنيا واَألولونَ يوم الِقيامِة املَقضي  لَهم قَ               

 عن حذيفة وأيب هريرة ) م ن هـ( 
 و صحيح اجلامع    ٤/٥٣٢ و كثري    ١/٢٩٤ و ترغيب    ٢/١٦٥و جممع      ) ١٠٨٣( و هـ    ٣/٨٧ ون   ٢٢م مجعة   

)١٠١٧ (  
عن عثمان بن عفان فيمن اشتكى عينه وهـو         ) ن  ( حسن صحيح   ) ت  ( } اضمدها ِبالصِرب    { - ٢٥٥٩

 حمرم 
  ٥/١٤٣ ون ٤/٢٢وم  ) ٩٥٢(و ت  ) ١٨٣٨( د 

 صحيح 
اصدقُوا ِإذَا حدثتم ، وأَوفُـوا ِإذَا       : اضمنوا ِلى ِستا ِمن أَنفسكم أَضمن لَكم اجلَنةَ            { -٢٥٦٠

               وكُفُّوا أَيـديكم ، وا أَبصاركموغُض ، فظُوا فُروجكمواح ، وا ِإذَا ائْتمنتمعـــدمتْ، وأَدو { )
 .ة ابن الصامتعن عباد) حم حب ك هب 

 وصـحيح اجلـامع     ٥٨٧و٢٨٣و٣/٣٥ وترغيب   ٢٢٤و٢١٨ و ٤/١٤٥ وجممع   ٤/٣٥٨وك  ٣٢٣و٥/٢٣٣حم  
 )٢٧١( واإلحسان ) ٥٢٥٦و٤٨٠٢(والشعب) ١٠١٨(

 صحيح 
٢٥٦١ - }                  ثُـم ، ِنيـام اسلِّ ِبالليِل والنوص ، وِصِل اَألرحام ، الموأَفِش الس ، أَطِب الكَالم

   . عن أيب هريرة) حب حل  ( }سالٍم ادخِل اجلَنةَ ِب
و صحيح اجلـامع     ) ١٤٦٦ و   ٥٦٩(  و الصحيحة    ٩/٥٩ حلية   ٥/١٧وجممع   ) ٦٤٢( و حب    ١٠/١٥٨هق  

)١٠١٩ (  
  ٣/٤٢٣وترغيب 

 صحيـــح
٢٥٦٢- }               نقـذفت بدحمٍد ِبيدِه ِإنَّ العم فسعوِة ، والَِّذي نالد ستجابم كنت طعمكم أَطب

 عن ابن عباس ) طص ( } ةُ احلَرام ِفي جوفِه ما يتقبلُ ِمنه عملٌ أَربعونَ يوماً اللُّقم



 

 

٣٩٤() 

  ٢/٥٤٧ و الترغيب ٥/٤١ واإلحتاف ١/٢٩٢ وكثري ٢٩٥و١٠/٢٩١جممع 
 فيه جهالة

 وألكثره شواهد
يها موضع ِشٍرب ِإالَّ ِفيِه أَطَِّت السماُء ويحق لَها أَنْ تئطَّ ، والَِّذي نفس محمٍد ِبيدِه ما فِ       { -٢٥٦٣

 .عن أنس ) ابن مردويه   ( }جبهةُ ملٍك ساجٍد يسبح اَهللا ِبحمدِه 
  ) ١٠٢٠( وصحيح اجلامع ) ٨٥٢(و الصحيحة  ) ٧٨٤ و ٧٨٣( و الشعب ٥/١٧٣حم 

 صحيـــح
: نَ مائعـاً ؟ قَــــالَ  فَإنْ كَا: اطْرحوها وما حوهلَا وكُلُوا ِإنْ كَانَ جامداً ، ِقيلَ      { - ٢٥٦٤

  }فَانتفعــوا ِبـــِه 
 . مسن فذكره  عن ابن عمر سئل صلى اهللا عليه وسلم عن فأرة وقعت يف) طس(

  ٢/٢٣٢ وحم ٧/١٢٦ وبنحوه خ ٤/٢٩١ و قط ١/٢٨٧ و جممع ٩/٣٥٤هق 
 صحيــح لغيـــره

٢٥٦٥ - } أَباك عن ابن عمرو ) طب ( }  أَطع.  
و جممـع    ) ٢٠٢٥(  و حـب     ٢٠٧ و   ١٦٤ و   ٢/٢٢٠ و حم    ٣/٢٩و تخ    ) ٤٤٨٤(  و مطالب    ٣/٥٢٧ك  
  ٥/٣٩٢ واإلحتاف  ٢٤٤و٧/٢٤٠

  صحيح
عن ) طب  ( }  أَطع كُلَّ أَمٍري ، وصلِّ خلف كُلِّ ِإماٍم ، والَ تسنب أَحداً ِمن أَصحاِبي                { - ٢٥٦٦

 .معاذ بن جبل 
 و م فضائل    ٢/٣٥ و تلخيص    ٤/١٩ و هق    ٥٧ و ٢/٥٥ و فيه انقطاع وبنحوه قط       ٦٧/ ٢ و جممع    ٨/١٨٥هق  

  .٦٣ و ٥٤ و ٣/١١ و حم ٢٢٢الصحابة 
 حســن لغيـــره

٢٥٦٧ - }  و أَطِب الكَالم ، اخلطيب عن أيب مسلم رجل من الصحابة( } أَطعِم الطَّعام .  
 .حنوه  ) ٥٦٩( و صحيحة ٩/٥٩ و حلية ٤/٥٦خط 

 صحيح 
و ابن عساكر عن املقدام بن شريح بن هاىنء عن          ) طب  ( } فِش السالم   أَطعم الطَّعام ، و أَ     { - ٢٥٦٨

  قلت يا رسول اهللا مرىن بعمل قال فذكره:أبيه عن جده قال 
 ٣/٤٢٣ وترغيب ٤/٤٤٨ وكر ١٧/ ٥و جممع  ) ٦٤٢( و حب ١٠/١٥٨هق 

 صحيـــح
٢٥٦٩- }            وص ، و أَطِب  الكَالم ، الموأَفِش الس ، ـدخِل      أَطعِم الطَّعامت ِنيام اسلِّ ِبالليِل والن

 .عن أنس ) بز ( }  اجلَنةَ ِبسالٍم
 . حنوه ٨/٢٧٣ و طب ١٦٠ و ٤/١٢٩ وك ٣٢٣ و ٢/٢٩٥ و حم ٣/٤٢٣ترغيب 



 

 

٣٩٥() 

 صحيح لغريه 
٢٥٧٠ - }             ِنيام اسِبالليِل والن قُمو ، وِصِل اَألرحام ، ـــالموأَفِش الس أَطعِم الطَّعـــام
 .عن أىب هريرة ) حب ( }  جلَنةَ ِبسالٍمتدخِل ا

 ) ٦٤٢(حب 
 صحيح لغيـــره

: الَ الَ ، ِإني شربت ماًء ، قَالَ         :  ؟ قَالَ    - يعىن يوم عاشوراء     -أَطعمت اليوم شيئاً     { - ٢٥٧١
 عن معبد  القرشى) طك (} فَالَ تطعم شيئاً حتى تغرب الشمس ، وأْمر من وراءك  أَنْ يصوموا 

  .٣/١٨٧و جممع  ) ٧٨٣٥( عب 
 صحيـــح

 ٢٥٧٢ - }       لبسا تأكلُ ، واكْسِه ِمما تِمم ـا    : عن أيب أمامة قال ) طك   ( }أَطعمهأعطى أبـا ذر ِقن
 .وذكره 

 ١٦١و٥/١٥٨ وبنحوه حم ١/٨٧ و فتح ٤/٢٣٧ و جممع ٨/٣٤٥طب 
 صحيـــــح  لغيـــره

 .عن احلسن بن على ) طب   ( }طَّعام ، وأَطيبوا  الكَالم أَطعموا ال{ - ٢٥٧٣
 ) ١٤٦٥(و الصحيحه  ) ١٠٢١( وصحيح اجلامع ٤/١٩١ وكثري ٥/١٧ وجممع ٣/٩٧طب 

  صحيح

 .عن عبد اهللا بن احلارث ) طب (  }أَطعموا الطَّعام ، وأَفشوا السالم  ، تورثُوا اِجلنانَ  { - ٢٥٧٤

 ١٠٢٢( و صحيح اجلامع  ) ١٤٦٦(  و الصحيحه ٣/٤٢٥ و ترغيب ١١/١٩ و فتح ٥/١٧ وجممع ٢/٥٠٢هق 
 ( 

 صحيـــح

٢٥٧٥ - }         املُؤمنني عروفكماَألتقياَء ، وأَولُوا م وا طَعامكميف كتـاب   ) ابن أيب الـدنيا       ( }أَطعم
 .عن أيب سعيد ) ع (اإلخوان 

(  و سنة ٥٥/ ٣وحم  ) ٧٣(  و الزهد مبارك     ٤/٩٠ و ترغيب    ٩/٢٧ و تخ    ٤/١٢٩واإلحتاف   ) ٢٤٥١( حب  
و  ) ٧١٤ و   ٧١٣( والشهاب  ) ١٠٩٦٤(والشعب   )  ١٣٣٢ و   ١١٠٦(  و أبو يعلى   ٨/١٧٩وحليه   ) ٣٤٨٥
  ٨٤ وله شاهد  عند الرامهرمزي يف األمثال ص ١٠/٢٠١امع 

 حســـن لغيـــــره

٢٥٧٦ - }       فَإنْ لَم ، طبالر لّدالو وا ِنساءكمأَطعم         جِر أَكرمالش ِمن ولَيس ، فَتمر طبر كني 
 .عن على ) ع  ( .} على اِهللا ِمن شجرٍة نزلت تحتها مرمي ِبنت ِعمرانَ 

  ٥/٢٦٦ واإلحتاف ٩/٥٦٦ وفتح ٥/٢١٩و كثري  ) ٢٣٨٠(  ومطالب ٥/٣٩جممع 
 فيــــه ضــــعف



 

 

٣٩٦() 

عـن  ) م حب    (  }- يعِني الرقيق    -هم ِمما تلبسونَ    أَطعموهم ِمما تأكلونَ ، وأَلبسو     { - ٢٥٧٧
 .يف األدب عن جابر ) خ ( أيب اليسر ابن سعد عن أيب ذر ، ابن سعد عن أيب الدرداء 

ــد  ــتح ٧٤م الزه ــاف ٥/١٧٤ وف ــد ٨/١٩٢ و٦/٣٢٣ واإلحت ــر ) ٧٣٨و١٩٩و١٨٨و١٨٧( وخ وك
 ١٩/١٦٩ وطب ٤/٣٥٦ ومعاىن ٧/٢٦٨و٣٥٩و٢/٢١٩

} موهن ِمما تأكلونَ ، واكْسوهن ِمما تكتسونَ ،والَ تضربوهن ، والَ تقبحوهن             أَطع { - ٢٥٧٨
 .قلت يا رسول اهللا ما تقول ىف نسائنا ؟ قال فذكره : عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده قال ) د ( 
 و  ٢/١٨٧ك  و   ) ٤١٦٣(  واإلحسان   ٥/٣  و  ٤/٤٤٧وحم   ) ٢٨٩(و   ) ٢٩٨( و عشرة النساء     ) ٢١٤٤(د  

  ) .٢٣٣٠(  و سنة ٤٦٧ و ٤٦٦ و٣٠٥ و ٧/٢٩٥ و هق ١٨٨
 صحيــح 

٢٥٧٩ - }              ِإىل آبائهم دهمرى يتارةُ حوس ِإبراهيم كفلهمبٍل ِفي اجلَنِة يِفي ج أَطفــالُ املُؤمنني
 .و البيهقي يف البعث عن أيب هريرة ) حم ك ( }يوم الِقيامِة

 ٢/٣٢٦وحم ) ١٠٢٣(وصحيح اجلامع ) ١٤٦٧(  والصحيحة ٢/٢٦٣ وأصفهان ٨/٥٦٧اإلحتاف 
 صحيــح 

  .عن سلمان موقوفا ) ص ( عن أنس ) طس  ( }أَطفالُ املُشركني خدم أَهِل اجلَنِة  { - ٢٥٨٠

  ) .١٠٢٤(  و صحيح اجلامع ٦/٤٠٨  وتخ ٨/٥٦٧اإلحتاف 
 صحيـــح

 .عن أيب هريرة ) س ط ( .} أَطفئُوا احلَريــــق ِبالتكبِري { - ٢٥٨١

 ) ٢٩٢ و   ٢٨٩( و سـين    ) ٣٤٢٤( ومطالب   ) ١٠٠٣  و    ١٠٠٢ و   ١٠٠١(  والدعا طب    ١٠/١٣٨امع  
  .٢/١٣٧ والدواليب ٤١٤وجرجان 

 حســـن لغيـــره
٢٥٨٢- }          وا الطَّعـاممروأَوكئُوا اَألسقيةَ ، وخ ، م ، وأَغلقُوا اَألبوابقدتِإذَا ر أَطفئُوا املَصابيح

 .عن جابر) خ  ( }لشراب ولَو ِبعوٍد تعرضه عليِه وا

 ) ٦٠٦٢( و الشعب ٣/٣٨٨و حم ) ١٠٢٥( و صحيح اجلامع ٦/٨٢ و كر ١١/٨٧ و١٠/٨٩ و فتح ٨/٨١خ 
 أي أغلقوا:  أوكئوا 

فَأنا : الَ  فَإذَا لَم أَلقك على الصراِط ؟ قَ      : أُطلبِني أَولَ ما تطلبين على الصراِط ، ِقيلَ         { -٢٥٨٣
فأَناِعند احلَــــوِض ، الَ أُخطىُء هذِه      : فَإنْ لَم أَلقك ِعند اِمليزاِن ؟ قَالَ        : على اِمليزاِن ، ِقيلَ     

واطــــنحسن غريب عن أنس  )حم  ت ( }الثَّالثةَ م. 

  ١٠/٤٩٥ و اإلحتاف ٣/١٤٨ وكر ٨/٤٠ و تخ ٣/١٧٨و حم )  ٢٤٣٣( ت 
   حســـن

(  }بوا استجابةَ  الدعاِء ِعند الِتقاِء اجلُيوِش ، وِإقامِة الصالِة ، ونـزوِل الغيـِث                اطْل{ -٢٥٨٤
 يف املعرفه عن مكحول مرسال ) الشافعي هق



 

 

٣٩٧() 

 ٢٢٤-١/٢٢٣واألم للشافعى   ) ١٠٢٦( و صحيح اجلامع  ) ١٤٦٩(الصحيحة 
 صحيــح لغيـــره 

٢٥٨٥-  }     وت ، كُله هركمد وا اخلَريمحتـِه           اطْلبر فحاِت ِمنمحِة اِهللا ، فِإنَّ ِهللا نوا ِلنفحاِت رعرض
                 وعاتكمر نؤموأَنْ ي ، وراتكمع ستراىل أَنْ يعلُوا اَهللا تِعبادِه ،  وس شاُء ِمني نا مِبه صيبابن (} ي 

  .عن أيب هريرة ) هب ( عن أنس ) أيب الدنيا يف الفرج واحلكيم هب حل 

 ١١٢٣ و١١٢٢و ١١٢١( والشعب ١٥٠ و صفة ٥/٣٣٩ و متهيد ٦/٤٣٥ وكر ٥/٤٠ واإلحتاف   ٤/٢٣٤كثري  
 ( 

 حســـن لغيـــره
 !!        ) ١٨٩٠ ( ٤/٥١١و حسنه يف الصحيحه  ) ٩٠٣( وتناقض األلباين فضعفه يف ضعيف اجلامع 

عن ) ع طب   ( ا يف قضاء احلوائج     وابن أيب  الدني   ) تخ   ( }اطْلبوا اخلَري ِعند ِحساِن الوجوِه       { -٢٥٨٦
( عن جابر متـام     ) طس  (عن أنس   ) ابن عساكر   ( عن ابن عمر    ) عد( عن ابن عباس    ) طب هب   (عائشــه    

 .يف رواة مالك عن أيب هريره ، متام عن أيب بكرة ) خط 
 ٢٩٦ و   ١١/٤٣ و   ٧/١١ و   ٤/١٨٥ و خـط     ٣/١٥٦ و حليه    ٩/١٠ و ش    ١٠/٩١ واإلحتاف   ٨/١٩٥جممع  

 و  ٣٤٠ /٣ و ١٣٩ و ٢/١٢١ و عقيلـي     ٢/١٥٤ و شـج     ٢/١٧٦ و ختـص     ١٥٧ و   ١/٥١ وتخ   ١٣/١٥٨و
(  والفضائــــل    ١١/٨١ وطب   ٢/٥٩ و أصفهان    ٣٨٥ و جرجان    ٦/٢٢٢٦ و ٣/١١٣٨ وعد ي    ٤/١٠٢

  ) ٣٥٤٢و ٣٥٤١(  و الشعــب  ) ١٢٤٦
 صحيـــح لغيـــره
تقليدا ) ٩٠٣(اعتربه موضوعا يف ضعيفته     وأخطأ من ادعى وضعه من السابقني وأشد منهم خطأ األلباين حيث            
 .ملن سبقه دون متحيص وكان بإمكانه استيعاب طرقه مث احلكم عليه 

راجع ---اطلبوا اخلري عند ذوي البشاشه من الناس ، فإم إذا قضوها قضوها بوجه طليق               : ومعىن احلديث   
 )١١٠٧( الفيض 

 عن علي ) عم (  }اخِر ، فَإنْ غُلبتم فَالَ تغلبون ِفي السبِع البواِقي اطْلبوا لَيلةَ القَدِر ِفي العشِر اَألو { -٢٥٨٧
 ٣/٩٠ و معاين ٢/٥١٣ و ش  ٣/١٧٤ و جممع    ١١/٢٩٩ و   ٢٥٣و٢/٢٤٤  وطب    ٣/٧١ و   ١/١٣٣حم  

 ) ١٠٢٧(و صحيح اجلامع 
 صحيـح 

 أي السبع األواخر:  السبع البواقي 
 عن أيب سعيد ) حم (  } اَألواخِر ِفي ِتسٍع يبقني ، وسبٍع يبقني ، وخمٍس يبقني ، وثَالٍث يبقني اطْلبوا لَيلةَ القَدِر ِفي العشِر{ - ٢٥٨٨
 ) ١٤٧١(و الصحيحه ) ١٠٢٨( حنوه و صحيح اجلامع ١٧٥ و ٣/١٧٤ و جممع ٣/٧١حم  

 صحيـــح 
 عن ابن عباس ) طب(  }اطْلبوا لَيلةَ القَدِر ِفي العشِر اَألواخِر ِمن رمضانَ { -٢٥٨٩
 )١٢٥٠(وصحيح أيب داود ) ١٠٢٩( وصحيح اجلامع ٢٥٣ و٢/٢٤٤طب 

 صحيـــح 



 

 

٣٩٨() 

٢٥٩٠ - }                       ِسـواهم ـنم لى قَوىفَضلٌ ع قُريٍش لَه وِإنَّ قَوى ، ِسواهم نلى أَمِني مفَضلٌ ع قُريٍش لَه ِمن قُريٍش ، فَإنَّ اَألمني وا اَألمانةَ ِمنمسوا و التاطْلب {  ) 
 .عن أيب هريرة ) طس 

 ١٠/٢٥امع 
 حســـن 

 أي زيادة:  فضل 
٢٥٩١- } ولَيلةَ ثَالٍث وِعشرين ، ِعشرينى ومضانَ ولَيلةَ ِإحدر شرةَ ِمنع بعا لَيلةَ سعن ابن مسعود) هق  ( }اطْلبوه 

  مرفوعاً وموقوفا٢/٤٠٦ً ومتهيد ٤/٣١٠وهق )١٣٨٤(د
 املوقوف أصح

 عن ابن عمرو  ) عم  ( }لعت ِفي اجلَنِة فَرأيت أَكثر أَهلها الفُقراَء ، واطَّلعت ِفي الناِر فَرأيت أَكثر أَهلها اَألغنياَء والنساَء اطَّ{ -٢٥٩٢
  ١٠/٢٦١ و امع ١٨٣ و ٤/١٨٢ و الترغيب ٥/٤٠١ و اإلحتاف ٢٩٧/ ٢حم 

 إسنــاده جيــد
شكيهن من الرجال وعدم شكرهن ، واألغنياء لعدم تأديتهم حـق اهللا يف             وسبب كثرة النساء يف النار لكثرة ت      

 .أمواهلم 
) خ ت ( عن ابن عباس   ) حم م ت    (} اطَّلعت ِفي اجلَنِة فَرأيت أَكثر أَهلها الفُقراَء ، واطَّلعت ِفي النـاِر فَرأيت أَكثر أَهلها النسـاءَ                {- ٢٥٩٣

  عن عمران بن حصني

 ٣٥٩ و ١/٢٣٤وحــم ) ٢٦٠٣و٦٠٢( وت ٩٤ وم الــذكر والــدعاء ١٤١ و ٨/١١٩ و٤/١٤٢خ 
 ١٨و ١٦٣و١٢/١٦٢ و طــب ٣٩١ و ٣٩٠ و اآلجــري ٤/١٨١ وتــخ ٤/٤٢٩ و٢٩٧و٢/١٧٣و
 )١٠٣٠( وصحيح اجلامع ٨٧ و جرجان ٣/٣٢٢ و متهيد ١٣٤/

  .عن أنس) حم (  }أَطولُ الناِس أَعناقاً يوم الِقيامِة املُؤذِّنونَ  { - ٢٥٩٤

 ) ١٠٣١(حنوه و صحيح اجلامع  ) ١٩٧( و خمتصر مسلم ٢٦٤ و ٣/١٦٩حم 
 صحيــــح

٢٥٩٥ - }  اردالب راِب احلُلوالش عن ابن عباس ) حم ( عن الزهرى مرسال ) ت ( ٠ }أَطيب. 
  ٣٧/ ٨وش  ) ١٩٥٨٣( و عب ٥/٧٨ و جممع ١/٣٣٨و حم ) ١٨٩٦(و ت ) ١٥٨٨(العلل 

 حســن لغيـــره
٢٥٩٦ -  } الطِّيِب اِملسك عن أيب سعيد) حم م د ن ( }أَطيب.  

(  و منحـة     ١/٣٦١و ك   ٤٦ و   ٤٠ و ٣/٣٦و حـم     ) ٩٩١( وت   ٤/٣٩ و ن    ١٩م األلفاظ من األدب     
 )١٠٣٢(وصحيح اجلامع  ) ٢٥٨٤( و خزمية ٣/٢٥٢ و اإلحتاف ١/٣٤و تلخيص ) ١٨٤٥

 .عن ابن عمر ) طب(عن رافع بن خديج ) حم طب ك (  } بيٍع مربوٍر أَطيب الكَسِب عملُ الرجِل ِبيدِه ، وكُلُّ { -٢٥٩٧

 و شفع ٣/٣ و تلخيص ٦١و ٤/٦٠ و جممع ٤/٣٣٠ و طب٢/٢٠ وك ٤/١٤١و حم  ) ٦٠٧(الصحيحة  
 و  ١٢٢٩(و الشـعب     ) ١٠٣٣( و صـحيح اجلـامع       ٢/٥٢٣ و ترغيب    ٥/٤١٥واإلحتاف   ) ١٢٢١(

١٦٨٦ ( 
  صحيـــح 



 

 

٣٩٩() 

 كَسب التجاِر الَّذين ِإذَا حدثُوا لَم يكذبوا ، وِإذَا ائْتمنوا لَم  يخونوا، وِإذَا وعدوا لَم يخلفُوا ، وِإذَا اشتروا لَم  يذموا ، وِإذَا باعوا لَـم                      أَطيب الكَسبِ  { - ٢٥٩٨

 عن معاذ  ) احلكيم هب (  }يطروا ، وِإذَا كَانَ عليهم لَم يمطلُوا ، وِإذَا كَانَ لَهم لَم يعسروا 

 )١٤٠٦( وعلل ٢/٥٣٠ و عدي ٢/٥٨٦و ترغيب  ) ٤٨٥٤(الشعب 
 فيــه انقطـــاع

  .عن عبد اهللا بن جعفر) حم هـ ك هب (  }أَطيب اللَّحِم لَحم الظَّهِر  { - ٢٥٩٩

 ) ٥٨٩٣ و ٥٨٩٢( و صححه ووافقه الذهيب ، وشعب      ٤/١١١وك  ٢٠٥ و ١/٢٠٤و حم   ) ٣٣٠٨(هـ  
  ١٧٠/ ٩و جممع 
 )٦٦٥٧( و ن ١١/٢٩٩ و سنة ٥/٣٦و جممع ) ١٦٧٠( و منحة ١/٢٣٧وأصفهان  ) ٥٣٩(ومحيدي 

 حســــن
عن ) ز  هب  ( عن سلمان   ) طب ك هـــب    ( عن ابن عمر    ) هـ   (}أَطولُ الناِس شبعاً أَكثرهم جوعاً يوم الِقيامِة         { - ٢٦٠٠

  .عن أنس) هب ( أيب جحيفه 

 ٩/٣١ و تـخ     ٨/٨٠ و   ٧/٣٩٠و اإلحتاف    ) ٥٦٤٣ و   ٥٦٤٢(  و الشعب    ٦/٢٨٩ و طب    ٣/٦٠٤ك  
  ) ٣٣٥٠(وهـ 

 صحيـــح لغيـــره
  .عباس عن ايب) الشريازي يف األلقاب(  }أَطيب كَسِب املُسلِم سهمه ِفي سبيِل الِله  { -  ٢٦٠١

 }وصفقة يده ، وما تعطيه أرضه { :و تكملته ) ٢٨٨٦(منصور 
  فيـــه جهالـــة 

 .عن عائشه ) ش  ( }أَطيب ما أَكلَ الرجلُ ِمن كَسبِه وولده ِمن كَسبِه   { - ٢٦٠٢

 و هق   ١٩٣ و ١٢٧ و   ٤٢ و   ٦/٣١و حم    ) ٢١٣٧( و هـ    ٧/٢٤١ و ن    ٢/١٠ و بداية    ١٤/١٩٦ش  
  ) ١٠٩٢و ١٠٩١(  و حب ٩/٣٢٩و سنة  ) ١٦٦٤٣( و عب ٧/٤٨٠

 صحيــح 
٢٦٠٣ - }   همم وا أُمراءكمأَطيع                        ِبِه فَإنـه آِتكم ا لَمِبشىٍء ِمم وِإنْ أَمروكم ، ؤجرونَ ِبطاعتهمليِه وتؤجرونَ عي مِبِه فَإ ا ِجئتكمِبشىٍء ِمم ا كَانَ ، فَإنْ أَمروكم

            اَهللا قُلتم ِإذَا لَقيتم ِبأنكم راٌء ، ذَلكمب ِمنه وأَنتم ليهمفَيقولُ     : ع ا الَ ظُلمبنفَتقولونَ     الَ: ر ، لفاَء       :  ظُلما خلينع تخلفتواس ، بِإذنك سوالً فَأطعناها رِإلين ا أَرسلتبنر

  .عن املقدام) طب هق( ابن جرير  }فَأطعناهم ِبإذنك ، وأَمرت علينا أُمراَء فَأطعناهم لَك ، فَيقولُ صدقتم هو عليهم وأَنتم ِمنه براٌء

 ٦/٥٢ و كر ٥/٢١٩و جممع  ) ١٠٤٨ (٢/٥٠٥و عاصم  ٨/١٥٩هق 
 صحيــح لغيـــره

 .عن عوف بن مالك ) طب( }أَحلُّوا حالله ، وحرموا  حرامه : أَطيعوِني ما كُنت بني أَظهركم وعليكم ِبكتاِب اِهللا { - ٢٦٠٤

 )١٠٣٤ (و صحيح اجلامع ) ١٤٧٢(  و الصحيحه ١٨/٣٨ و طب ١/٨٠ و ترغيب ١/١٧٠جممع 
 صحيـــح 

٢٦٠٥- }                         قهح ا أَدتم تلعتهاب ماً ثُمد ديداً أَوص نخراهم اْنتثر ا أَوِبِه قُرحةٌ فَلحسته تكَان وجِة لَولى الزوِج عق الزعلِك ، فِإنَّ حعـن أيب   ) بز( }أَطيِعى ب
والذي بعثك باحلق ال أتزوج أبدا ، :  فقالت أتى رجل فقال إن إبنيت هذه أَبت أن تتزوج فذكره،        : سعيد  قال    

 }ال تنكحوهن إال بإذن { فقال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم  

  ٤/٣٠٧امع 



 

 

٤٠٠() 

  صحيـــح

 عن عثمان )  عم (}أَظلَّ اللَّه عبداً ِفي ِظلِه يوم الَ ِظلَّ ِإالَّ ِظله ، أَنظر معسراً  أَو ترك ِلغارٍم { -٢٦٠٦
  ٢/٤٩٣ و كثري ٢/٤٧ و ترغيب ٤/١٣٣ وجممع ١/٧٣حم 

 حســن لغيـــره
أَظلتكم  ِفنت كَقطِع اللَّيِل املُظلِم ، أَجنَى الناِس ِمنها صاِحب شاهقٍَة يأكلُ ِمن ِرسِل غَنمِه ، أَو رجلٌ ِمن وراِء الدروِب أَخذَ ِبعناِن فَرسِه يأكلُ ِمن ِظلِّ                             { - ٢٦٠٧

 عن أيب هريرة ) ك   (}سيفِه 
  )١٤٧٨( والصحيحة  ) ١٠٣٥( و صحيح اجلامع ٢/٤٣ك 

 صحيـــح 
 يكتـب   أَظلَّكم شهركم هذَا ِبمحلوِف رسوِل الِله ، ما مر على املُسلمني شهر هو خري لَهم ِمنه ، والَ يأِتى على املُنافقني شهر شر لَهم ِمنه ، ِإنَّ اهللاَ                            { - ٢٦٠٨

أَجره وثَوابه ِمن قَبِل أَنْ يدخلَ ، ويكتب ِوزره وشقاءه ِمن قَبِل أَنْ يدخلَ ، وذَلك أَنَّ املُؤمن يعد ِفيِه النفقةَ للقُوِة ِفي الِعبادِة ، ويعد ِفيِه املُنافق اغْتياب املُـؤمنني و                                

 عن أيب هريرة) حم هق  ( }، وِنقمةٌ على الفَاجِر اتباع عورام ، فَهو غُنم ِللمؤمِن 
  ) .٣٦٠٧( و الشعب ٣/٢ وش ٢/٤١ و شج ٢/٩٦ و ترغيب ٥٢٤ و ٢/٣٧٤ و حم ٤/٣٠٤هق 

 حســـن
٢٦٠٩ - }                  اِهللا م فَو ، سركما يلوا موا وأَمحريِن فأَبشرالب ِبشىٍء ِمن بيدةَ قَدما عأَنَّ أَب معتمس قَد كمبسـطَ           أَظنأَنْ ت ليكمى عأَخش ولَكن ، ليكمى عأَخش ا الفَقر

                ا أَهلكتهمكَم ا فَتهلككمنافسوها  تا كَمفَتنافسوه كَانَ قَبلكم نلى مع سطتا با كَمنيالد ليكمعن عمرو بن عـوف     ) حم ق ت هـ      ( }ع
 األنصاري 

 ٤/١٣٧وحـم    ) ٣٩٩٧( و هــ     )   ٢٤٦٢ ( و ت    ٦ و م الزهد  املقدمـه        ٨/١١٢ و   ٤/١١٧خ  
  ١٤/٢٥٦ و سـنة     ٢/١٢١ و متهيـد     ١١/٢٤٣ و   ٧/٣٢٠ و فتح    ٢/٤١٣ و مشكل    ٤/١٨٠وترغيب  

 ) ١٠٣٦( وصحيح اجلامع ١٧/٢٥وطب 
 .عن عائشة ) هق  (}أَظهروا النكاح واضربوا عليِه ِبالغرباِل { -٢٦١٠ 

  ٥٥٨ و ٦/٥٥٧ و اإلحتاف ٢/١٣٨ومتناهية  ) ٦٣٥( ومنصور ٤/١٣٧ وخط ٧/٢٩٠هق 
  حســـن لغيــره 

عن زيد بـن  ) حل  (}اعبِد اَهللا كَأنك تراه فَإنْ لَم تكن تراه ِفإنه يراك ، واحسب نفسك مع املَوتى ، و اتِق دعوةَ املَظلوِم فِإَا مسـتجابةٌ                  { - ٢٦١١
 .أرقم 

 و صحيح اجلـامع   ٢٤٣ و   ٤/١٠٦ و الترغيب    ١٠/٥٩ و   ٧/٤٥٣ و   ٢/١٢٤ و اإلحتاف    ٦/١١٥احللية  
  ) ١٤٧٤(والصحيحه  ) ١٠٣٧(

 صحيــــح
٢٦١٢ - }                           سنةً ، السا حيئةً فَاعملْ ِبجنبهس ملتجٍر ، وِإذَا عكُلِّ ش جٍر وِعندكُلِّ ح ِفي املَوتى ، واذْكِر اَهللا ِعند فسكن ددواع ، راهت كاُعبِد اَهللا كَأن   ، ِبالسر ر

 .عن أيب سلمة عن معاذ وهو مل يدرك معاذا ورجاله ثقات ) طك  . ( }والعالنيةُ ِبالعالنيِة 
   .١٠٧ و ٤/١٠٦الترغيب 

 حســـن لغيـــره
٢٦١٣ - }                وع ، جاباتم نعواِت املَظلوِم فَإود ى ، وِإياكِفي املوت فسكن دوع راهت كبِد اَهللا كَأنـا    اععلمونَ مت الِة الِعشاِء فَاشهدمهَا فَلوداِة وصِبصالِة الغ ليك

 .عن أيب الدرداء ) طب  ( }ِفيهما َألتيتموهما ولَو حبواً 



 

 

٤٠١() 

  ٣/٥٩٢ و   ١/٢٦٨وترغيـب      ) ٣٠٩٧ و   ٣٠٩٦( ومطالـب    ٤/٢١٨ و ٢/٤٠ وجممـع    ٢/١٣٢حم  
  ) .١٠٣٨ ( و صحح اجلامع١٣/٢٢٥ و ش١١/٢٣٤ وفتح ٢/١٧٩ وكثري ٤/٢٤٧و

  صحيــح    
 .عن ابن عمر ) حل  ( }اُعبد اَهللا كَأنك تراه ، وكُن ِفي الدنيا كَأنك غَريب أَو عابر سبيٍل  { - ٢٦١٤
  )٤١١٤(و هـ  ) ٢٣٣٣( و ت ٨/١١٠ و آخره عند خ ٦/١١٥حليه 

 صحيــح لغيـــره 
 . عن معاذ  )  طس  . ( } ، وِإذَا أَسأت فَأحسن واستقم و لتحسنن خلقك اُعبِد اَهللا الَ تشرك ِبِه شيئاً { -  ٢٦١٥

  ٢٣ /٨امع 
  حســـن

لناِس أَنْ يأتوه ِإليك فَافعله     اُعبِد اَهللا الَ تشرك ِبِه شيئاً ، وأَقِم الصالةَ املَكتوبةَ ، و الزكاةَ املَفروضةَ ، وحج  واعتمر ، وصم رمضانَ ، وانظر ما تحب لِ                          { - ٢٦١٦

 ِمنه فَذرهم ِإليك أتوهأَنْ ي كرها تعن أيب املنتفق ) طب (}ِبِهم ، وم. 
 ٤/١٠٦ وترغيـب    ٨/٢٣  و    ١/٤٤ وجممع   ٢١٩ و   ١٩/٢١٨ و ٢/٣٥٦ و طب    ٤/٢٤٤ و   ١/٥٤ك  

 و  ٢/٥٠٩وعاصـم    ) ١٩٢٢( و حـب     ٥/٣٨ وتـخ    ١٠/٩٥ و ٧/٣٥٤ واإلحتـاف    ٢/١٢٣وطربي  
 ) ١٠٣٩(و صحيـــح اجلامـــــع  ) ١٤٧٤(لصحيحه ا

 صحيـــح
اُعبِد اَهللا والَ تشرك ِبِه شيئاً ، واعملْ ِهللا كَأنك تراه ، واعدد نفسك ِفي املَوتى ، واذْكِر اهللا تعاىل ِعند كُلِّ حجٍر وكُلِّ شجٍر ، وِإذَا عملـت سـيئةً                                { - ٢٦١٧

 .عن معاذ بن جبل ) طب هب (} نةً ، السر ِبالسر والعالنيةَ ِبالعالنيِةفَاعملْ ِبجنبها حس
والشعب  ) ١٠٤٠(وصحيح اجلامع   ) ١٤٧٥(  وصحيحة   ٨/٢٣ و ١/٤٤ وجممع   ٢١٩ و ١٩/٢١٨طب  

)٥٤٨ ( 
 حســـن لغيـــره 

 .عن أيب هــريــرة ) ت  ( }جلَنـِة ِبسالٍم أُعبدوا الرمحن ، وأَطعموا الطَّعام ، وافْشوا السالم ، تدخلُوا ا{ - ٢٦١٨
 و  ٣٢٣ و   ٢/٢٩٥ و حـم     ٩/٥٥١ وجامع األصول    ٢/٥٥١ و صحيحة    ٢/٦٣و ترغيب    ) ١٨٥٥(ت  

  ) ٦٤٢( و حب ٤٩٣ و٣٢٤
 صحيــح لغيـــره

 !!         ) ١٥١١(وصححه يف صحيح الترمذي ) ٩٢٦(وتناقض األلباين فضعفه جدا يف ضعيف اجلامع 
 عن ابن عمرو  ) حم هـ حب   ( }بدوا الرمحن ، وافْشوا السالم وأَطعموا الطَّعام تدخلُوا اجلنانَ أُع { - ٢٦١٩
 و فـتح    ١/٢٨٧ و حليـة     ٣/٤٢٥و الترغيـب     ) ١٣٦٠( و حب    ١٩٦ و ٢/١٧٠ و حم    ٢/١٠٩مي  
  )١٠٤١(وصحيح اجلامع ٨/٤٣٦ وش ١١/١٩

 صحيـــح
ا ِبِه شيئاً ، وأَطيعوا ِمن والَّه اُهللا أَمركم، الَ تنازعوا اَألمر أَهله وِإنْ كَانَ عبداً أَســود ، وعليـكم ِبما تعرفونَ ِمـن سـنِة                         اعبدوا اَهللا والَ تشركُو    { - ٢٦٢٠

 .   عرباض عن  ال) طب ك (  ابن جرير }نبيـــكم واخلُلفاِء الراشـــدين املَهديني عضـــوا عليها ِبالنواجِذ 
 ٢/٢٤٧ ونبوة ٢/٦٩ و مشكل ٧/٧ و٢/١٢٣ و طربي ١٨/٢٤٨ و ٨/٩  وطب ١/٩٦ك 

 صحيــح 



 

 

٤٠٢() 

٢٦٢١- } وا أَخاكموأَكرم بكموا ربدعن عائشه  ) حم  .(}اع 
 ٦/١٥٧ وبداية ٩/٩ و ٤/٣١٠ و جممع ٦/٧٦حم 

 جيـــد
٢٦٢٢ - } رآم كُنت ولَو ، وا أَخاكموأَكرم بكموا ربدالَمــــرأةَ أَنْ اع َألحــٍد َألمــرت سجدأَحداً أَنْ ي  

 . عن عائشة ) حم  . ( }تسجد ِلزوجها ، ولَو أَمرها أَنْ تنقلَ ِمن جبٍل أَصفر ِإىل جبٍل أَسود ، وِمن جبٍل أَمحر ِإىل جبٍل أَبيض كَانَ ينبِغي لَها أَنْ تفعلَ 
  ٤/٣١٠امع 

 حســــن
٢٦٢٣- } بكمنةَ ردخلُوا جت وا ذَا أَمركموأَطيع ، وأَدوا زكاةَ أَموالكم ، هركموا شوموص مسكملوا خوص ، بكموا رعن أيب أمامة ) ك  ( }أُعبد. 
 ٤/٣٢٦ و تخ    ٦/١٩١ و خط    ٢٠٥ و   ٨/١٨١ و طب    ٤٧٣ و   ٣٨٩ و     ١/٩ وك   ٢٦٢ و ٥/٢١٥حم  

  ٥/١٩٨و بداية 
 صحيـــح 

 . عن أنس ) ض(} عبدوا ربكم ، وصلُّوا خمسكم وصوموا شهركم ، وحجوا بيتكم وادخلُوا جنةَ ربكمأُ { - ٢٦٢٤
 حنوه ٤/١٨٧ و اإلحتاف ٥/٢٦٢حم 

 صحيـــح
 عنه موقوفا ) هب (عن ابن مسعود ) عد ( }اعتربوا اَألرض ِبأمسائها ، واعتربوا الصاحب ِبالصاحِب { -٢٦٢٥

  ) ٢٥٧٣(و الطيالسي  ) ٩٤٤٠(و ) ٩٤٣٩(شعب   ال
 حســـن مـوقـوف

 .عن ابن مسعود ) طك  ( } ِإذَا حدثَ كَذب ، وِإذَا وعد أَخلف ، وِإذَا عاهد غَدر : اعتبروا املُنافقني ِبثالٍث  {  -٢٦٢٦
  ١/١٠٨امع 

 صحيــح موقـــوف
 عن أنس ) هـ (  } ِبكناها ، والرؤيا َألوِل عابرٍة اعتربوها ِبأمسائها ، وكَنوها{  -٢٦٢٧
  ) ٣٩١٥( هـ 

 حســـن
 .عن أنس  ) ٤حم ق  ( }اعتدلُوا ِفي السجوِد والَ يبسطْ أَحدكم ِذراعيِه انبساطَ الكَلِب  { - ٢٦٢٨
وحـم   ) ٨٩٢(وهـ   ) ٨٩٧(ود   ) ٢٧٦(  وت   ٢/٢١٤ و ن    ٢٣٣ وم الصالة    ٢٠٨/ ٧ و ١/١٤١خ  
 ١٧٧و ٣/١١٥
  ) ١٠٤٢(  و صحيح اجلامع ٣٠١ و ٢/١٥و الفتح  ) ٤٣٧( و منحة ٢/١١٣ وهق ٢٩١ و ١٩١ و

 .عن أنس )  ش  ( }اعتدلُوا ِفي صفوفكم فَإني أَراكم ِمن وراِء ظَهِري  { - ٢٦٢٩ 
  ١/٣٥١ش 

 صحيـــح
 .عن ابن عباس ) طب (}يذبح ِهللا فَليأكلْ ولْيتصدق فَليفعلْ أَعتر كَعتِر اجلَاهليِة ، ولَكن ِمن أَحب ِمنكم أَنْ  { - ٢٦٣٠

  .١١/٢٣٢ وطب ٤/٢٨امع 



 

 

٤٠٣() 

 حســـن
هو صاحل يف باب الرواية كما حكـي عـن   :  فيه إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة خمتلف فيه وقال ابن عدي           

 لألصنام إذا بلغت إبلهم مئـة        وقد كَانوا يذحبون   ٢٣٦/ ١حييي بن معني ويكتب حديثه مع ضعفه ، الكامل          
 .وحنو ذلك فحرم هذا اإلسالم ، وأمرهم بالذبح هللا وحده 

 .عن ابن عباس ) هـ قط ك هق  ( }أَعتق أُم ِإبراهيم ولدها  { -٢٦٣١
 ٥/٣٠٤ وبدايـة      ٣/١٣٨ و متهيـد     ٣/٢٨٧أعظمي ونصب    ) ٢٥٤٣( و هـ    ٨/١٧٣ و ١/١٠٨سعد  
  ١/٣١٧ و حم ١/٣١٢ كر  و٤/١٣١وقط ١٩/ ٢ وك١٠/٣٤٦وهق 

 وفيــــه ضعـــف
  .٦/٩٦ورجح بعض األئمة وقفه راجع النيل 

ما أُشبع أَهلـي ،     : فَأطعم ِستني ِمسكيناً ، قَالَ      :الَ أَستطيع ، قَالَ     : فَصم شهريِن متتابعِني ، قَالَ      : ما ملكتها قَطُّ ، قَالَ      : ِاعتق رقبــــةً ، قَالَ      { - ٢٦٣٢
ما بني  الَبيتها  أَهلُ بيٍت أَحوج ِمنـا ،        : ِإىل الفَقِري من تعلم ، قَالَ     : ِإىل من أَدفعــه ؟ قَالَ      : تصدق ِبِهذا على ِستني ِمسكيناً ، قَالَ        : يتَ لَه ِبمكتٍل ِفيِه تمر قَالَ     فَأ

 .ر عن ابن عم)  ع ، طكس  ( }فَتصدق ِبِه على ِعيالك  : قَالَ 
  ٣/١٦٨ وامع ٢/٢٠٨حم 

 حســــن
الَ أَجد ، : فَتصدق ِبعشرين صاعاً ِمن تمٍر أَو ِتسع عشرةَ أَو ِإحدى وِعشرين ، قَالَ : الَ أَجد ، قَالَ : اهِد بدنةً ، قَالَ    : الَ أَجد قَالَ  : ِاعتق رقبةً ، قَالَ      { - ٢٦٣٣

    ِبمكتٍل ِفيِه ِعشرونَ ص ا ، قَالَ            : اعاً ، فقَالَ    فَأُِتيِإليِه ِمن يٍت أَحوجِباملدينِة أَهلُ ب ِبهذَا ، قَالَ لَيس صدقت :  أَهلك عن أيب هريـره  ) طس  . ( }فَأطعمه
 .إين أفطرت يوما من رمضان متعمدا وقعت فيه على أهلي فذكره : قال رجل 

 و ك   ٤/٣٧ و ٢٠٨/ ٢و حم   )  ١٦٧١(وهـ   ) ٣٢٩٩ و ١٢٠٠( حنوه و ت     ٤٩ و ٨/٢٩ و   ٧/٨٦خ  
  . ٢٢٤ و ٢٢٣و ٤/٢٢٢ و هق ٥/٦ و ٣/١٦٨ و جممع ٣/٣١٦ و ٢/٢٠٩ و قط ٢/٢٠٣

٢٦٣٤ - }  ن أُمكتق ععن سعد بن عبادة ) حم ن  ( }اع. 
  ٦/٢١ و طب ٦/٧حم 

 صحيــح 
 . عن واثلة ) د ك  ( }لناِر أَعتقُوا عنه رقبةً يعتِق اُهللا ِبكلِّ عضو ِمنها عضواً ِمنه ِمن ا { - ٢٦٣٥

و كـثري    ) ١٢٠٦( و حب    ٢/٢١٢ و ك    ٣/٣١ و ترغيب    ٨/١٣٣ و هق    ٣/٤٩١و حم    ) ٣٩٦٤( د  
 ٤٨٩١ و ٤٨٩٠( و ن الكـربى      ١/٣١٦ و مشكل    ٩/٣٥٢ و سنة    ٤/٣٨وتلخيص  ٨/٤٢٩ و ٢/٣٣٦
  ) ٤٨٩٢و

  صحيـــح
 .عن ابن عمر ) ك  ( }اعتكف وصم  { -٢٦٣٦

  .١/٢٧٦ و تخ ٢/٢٠٠ و قط ١/٤٣٩ و ك ٤/١٥٢٩ و عدي ٢/٢٨٧و نصب  ) ٢٤٧٤(د 
 حســــن

  ٢٦٩ - ٤/٢٦٧واختلف يف شرط الصوم للمعتكف راجع النيل 
 .عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم ) حم طب  ( }اعتمروا ِفي شهِر رمضانَ فَإنَّ عمرةً ِفيِه كَحجٍة { - ٢٦٣٧

 )١٠٢٠( وحب ٢٤و٣/٤ وبنحوه خ ٤/٢٧٨ واإلحتاف ٤/٣٥و١/٢٢٩وحم ) ٨٧٠(محيدى 



 

 

٤٠٤() 

 صحيح 
عن ابن حنبش   ) هق( عن أمه أم معقل     ) د  ( عن معقل بن أىب معقل      ) حم هق    ( }اعتمِرى ِفي رمضانَ كَحجٍة       { -٢٦٣٨

. 
(  و مطالـب     ٦/٢٧٤ و هـق     ٢/٥١ ومي   ٤٠٦ و   ٤٠٥ و ٦/٣٧٥ و   ٤/١٧٧ و حم    ٧٩د مناسك ب    

  ٣/٤٤٦ و اإلصابة ٨/٢٢٩ و سعد ١٢/٥٦و طب  ) ٣٤٧(و موطأ  ) ١٢١٣
 صحيــح 

٢٦٣٩ - }  ا أُمةٌ قَبلكمصلِّهت ائِر اُألمِم ، ولَملى سا عِبه لتمفُض قَد الِة فَإنكموا ِبهذِه الصعن معاذ بن جبل ) د  ( }أَعتم. 
 و صحيح اجلـامع     ٢/٤٣٩ و   ١/٣٣١ و ش    ٩/٢٣٨ و حلية    ١/٤٥١ و هق    ٥/٢٣٧و حم    ) ٤٢١( د  
)١٠٤٣( 

 يـــحصح
 . عن ابن عباس ) طب  ك ( عن أسامة بن عمري ) طب  ( }اعتموا تزدادوا ِحلماً  { - ٢٦٤٠

 و  ١١/٣٩٤ و خـط     ٣/٢٥٤ و اإلحتاف    ١٠/٢٧٣ و فتح    ٥/١١٩ و جممع    ١/١٦٢ و طب    ٤/١٩٣ك  
 .من طرق ضعيفة  ) ٦٢٦١ و ٦٢٦٠( والشعب ٥/١٧٨كر 

 ضعيـــف
 .عن خالد بن معدان مرسال  ) هب  ( }مِم قَبلكم اعتموا خالفُوا على اُأل { - ٢٦٤١

  ) ٦٢٦١(الشعب 
 صحيــح مرســل

 !!  ) ٩٣٣( وادعى األلباىن ىف ضعيف اجلامع أنه موضوع 
 .عن أنس ) بز  . ( }ِني أَعجب الناِس أَو اخلَلِق ِإمياناً قَوم يجيئونَ ِمن بعدكم فَيجدونَ ِكتاباً ِمن الوحِى فَيؤمنونَ ِبِه ويتبعو{ - ٢٦٤٢
  ١٢/٨٧ و طب ١/٢٣٧ و االستذكار ٣/٨٠ و مشكل ٨/٣٧كثري 

 حســـن 
 .عن ابن عباس ) حم(} أَعجب ناٍس ِمن أُمىت الَّذين يركبونَ هذَا البحر حولَ العدو و يجاهدونَ ِفي سبيِل اِهللا  { -٢٦٤٣
  ٥/٢٨١ وجممع ١/٢٩٩حم  

 حســـن
 .عن أيب  هريرة ) طس هب . ( }ز الناِس من عجز عِن الدعاِء ، وأَخبلُ الناِس من بخلَ ِبالسالِم أَعج{ - ٢٦٤٤
و الدعا طـب     ) ٦٠١(  و صحيحة    ٤/٩٤ و تلخيص    ٣/٤٣٠ و ترغيب    ٨/٣١و جممع    ) ١٩٣٩( حب  

  ) ١٠٤٤(وصحيح اجلامع  ) ٦١ و ٦٠(
 صحيــح 

ما هذَا  :  ِمن ِمصر ضلُّوا الطَّريق ، فَقالَ        - يعىن ببىن ِإسرائيلَ     -ِإنَّ موسى عليِه السالم لَما سار         : ا ِمثلَ عجوِز بىن ِإسرائيلَ ؟ فَقالَ        أَعجزمتْ أَنْ تكونو   { - ٢٦٤٥
    لماؤهماِهللا أَنْ الَ  : ؟ فَقالَ ع وثقاً ِمنا ملينأَخذَ ع املَوت ضرها حلَم وسفقَالَ ِإنَّ ي ، نقلَ ِعظامهى تتح ِمصر ِمن خرجقَربِه ؟ قَالُوا :  ن وضعم علمي فَمن : ِمن جوزع

ك ِفي اجلَنِة ، فكَره أَنْ يعطيها       أَكونُ مع : و ما حكمِك ؟ قَالت      : حتى تعطيِنى حكماً قَالَ   : دلّيىن على قَِرب يوسف ، قَالت       : بىن ِإسرائيلَ ، فبعثَ ِإليها فَأَتته  فَقالَ         
احفـروا  : انضبوا هذَا املَاَء ، فَلمـا نضـبوه قَالـِت           : ذلك ، فَأوحى اُهللا ِإليِه أَنْ أَعطها حكمـــها ، فَانطلقت ِبهم ِإىل بحريٍة موضِع مستنقِع ماٍء ، فَقالِت                   

ا أَقلوهفَلم ، وسفي  وا ِعظامتخرجاِر واسوِء النهِمثلُ ض عن أيب موسى ) ع (  }ا ِإىل اَألرِض ِإذَا الطَّريق. 



 

 

٤٠٥() 

  .٦/١٥٢ و كثري ١٠/١٧٠ و جممع ٢/٥٧١ك 
 صحيـــح 

 .عن أىب هريرة  ) طس(   }أَعِد الصالةَ  { - ٢٦٤٦
 )٢٦٤٩(  وبنحوه ما بعده ٢/٣٦٤ و ١/٣٥٢ و أصفهان و ٢/٩٦امع 

 صحيـــــح لغيـــره
أَعد اُهللا ِلمن خرج ِفي سبيلِه الَ يخرجه ِإالَّ اِجلهاد ِفي سبيِلى واِإلميانُ ِبي و التصديق ِبرسِلى  فهو على ضامن أَنْ أُدخله اجلَنةَ أَو أُرجعـه ِإىل مسـكنِه                    { -٢٦٤٧

ِذي نفِسي ِبيدِه لَوالَ أَنْ أَشق على املُسلمني ما قَعدت ِخالف سريٍة تخرج ِفي سبيِل اِهللا أَبداً و لكـن الَ          الَِّذي خرج ِمنه نائالً ما نالَ ِمن أَجٍر أَو غَنيمـــٍة ، والَّ           
                 أَن حمٍد ِبيدِه لَوددتم فسعِدى ، والَّذي نفَيتخلفونَ ب أَنفسهم طيبجدونَ سعةً فَيتبعوِني و الَ توالَ ي ، سعةً فَأمحلهم  و   أَجدأَغـز بيِل اِهللا فَأُقتلَ ثُـمِفى س ي أَغزو

 .عن أيب هريرة ) هـ  . ( }فَأُقتلَ 
  .٦/٣٣ و م ٧ و حنوه خ اجلهاد ب ٥/٢٨٨و ش  ) ٢٧٥٣( هـ 

 صحيـــح
قعاِص الغنِم ، ثُم استفاضةُ املَاِل حىت يعطى الرجلُ ِمائةَ ِديناٍر فَيظلُّ            موتى ، ثُم فَتح بيِت املَقدِس ، ثُم موتانٌ يأخذُ ِفيكم كَ           : أُعدد ِستا بني يدِي الساعِة      { -٢٦٤٨

ت كُلِّ غَايٍة اثْنا عشـر  ساخطاً ، ثُم ِفتنةٌ الَ يبقَى بيت ِمن العرِب ِإالَّ دخلته ، ثُم هدنةٌ تكونُ بينكم وبني بِنى اَألصفِر ، فيغدرونَ فَيأتونكم تحت ثَمانني غَايةً ، تح                        

 عن عوف ابن مالك ) خ ( }  أَلفاً 

 و اإلحتـاف    ١٥/٤٣ و سنة    ١٣/٨٧ وفتح   ٤٢٣ و   ٤/٤١٩ و   ٣/٥٤٧ و ك    ٩/٢٢٣ و هق    ٤/١٢٤خ  
 )١٠٤٥( وصحيح اجلامع ٦/٢١٩ وبداية ١/٢٢٥ وتخ ١٠/٩٥ و ٧/٤٥٣

٢٦٤٩- } فالص لفالةَ ِلفرٍد خالَ ص ، التكص بن شيبان ) ق ه( } أَعد عن على. 
وش ) ٦٦٧و٥٩٣( وخزميـة   ) ٨٧١(  وهــ    ١/٣٩٤ ومعاىن   ٣/١٠٥ وهق   ٤/٢٣وحم  ) ٤٠١(حب  

٢/١٩٣ 
 صحيـــح

٢٦٥٠- } أَوالدكم نيدلُوا باع ، أَوالدكم نيدلُوا بعن النعمان بن بشري )  هق  ( }اع 
 ٦/١٧٨وهق  ) ٥١٠٤(اإلحسان 

 صحيـــح 
٢٦٥١- } نيدلُوا بواللُّطــِف اع ِيف الرب ينكمعدلُوا بحبونَ أَنْ يا تحِل كَمِفي الن عـــن ) حب  ( } أَوالدكم 

 .النعمان بن بشري 
وحـم  ) ٥١٠٤( واإلحسـان    ) ٢٧٥ و   ٢٧٤ و   ٢٧٣ و   ٢٧٢( و غاية املرام     ) ١٠٤٦(صحيح اجلامع   

٤/٢٧٠ 
 صحيـــح لغيـــره

 .  عبد الرزاق  عن أنس }أَراكم ِمن خلِفي اعدلُوا صفوفكم فَِإني  { -٢٦٥٢
 )٧١٩( وخ حنوه ) ٢٤٦٢( وعب ) ٣٨٨( وحب ٢/٢٢هق

 صحيـــح
رأى :  البغوي عن شيخ من أهل مكة من قريش قال           }أَعدها ِفي ثَوبك الَ تطرحها ِفي املَسجِد حتى تخرج ِبها ِمن املَسجِد              { - ٢٦٥٣

 .م رجال أخذ قملة من ثوبه وهو يف املسجد قال فذكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل



 

 

٤٠٦() 

  ٢/٢٠و امع  ) ٣٥٨( املطالب 
 حســـن

 عن عتبة بن مالك ) د  ( }أَعجزمتْ ِإذَا بعثت رجالً فَلم ميِض َألمِري أَنْ تجعلُوا مكانه من يمِضى َألمِرى  { - ٢٦٥٤
  ) . ٢٥٣٧(  و د ١١٥/ ٢ و ك ١١٠/ ٤و حم  ) ١٥٥٣(  حب 

 صحيـــح
 .عن أيب هريرة ) خ  ( }أَعذر اُهللا ِإىل امريٍء أَخر أَجله حتى بلغَ ِستين سنةً  { - ٢٦٥٥
 ٦/٤٠ و كـثري     ١٠/٢٧٠ و اإلحتـاف     ١٤/٢٣٣ و سنة    ١/٢٣٨ و تخ    ٤/٢٥٣ و ترغيب    ٨/١١١خ  

 ٥/٣٠٥وبغوي 
  ) ١٠٤٧(  وصحيح اجلامع 

 . عن ابن مسعود  موقوفا  ) طك  .  ( }نه عريب ، وِإنه سيجيُء أَقوام ينعقونَ ِبِه ولَيسوا ِبخياركم اعربوا القُرآنَ فَإ { - ٢٦٥٦
  ١٦٤ و ٧/١٦٣امع 

 حســـن موقــوف
٢٦٥٧ - }  ِفيِه ِشرك كني ا لَمِبالرقَى م أسالَ ب ، قاكمر لىوا عرضعن عوف بن مالك ) م د  ( }اع. 

 و متهيـد  ٧/٥٦ و تـخ  ٩/٣٤٩ و هـق   ٤/٢١٢و ك    ) ٣٥١٥( و هـ    ) ٣٨٨٦(  و د    ٦٤م  م السال 
  ) ١٠٤٩(  و صحيح اجلامع ١٢/١٦٠ وسنة ١٨/٤٩ و طب ٢/٢٧٢

٢٦٥٨ - }  همفسدت ِكدت أَو ماِس أَفسديبةَ ِفي النالر تغيتِإِن اب أَنك راِس ، أَملْ تِن النوا عرضمعاوية عن ) طب  (}أَع . 
  ) ١٠٤٩(  و صحيح اجلامع ١٩/٣٦٥طب 

 حســـن
 عن أىب بن كعب  ) ٤مالك حم ق (} اعرف عددها ووعاءها ووكاءها ، ثُم عرفها سنةً فِإنْ جاَء صاحبها وِإالَّ فَهى كَسبيٍل  { - ٢٦٥٩
) ٧٥٧( وموطـأ    )٢٥٠٦( وهــ    ٦و٥و١ وم اللقطة املقدمة     ٧/٦٥ و ١٦٦و١٦٣و٣/١٤٩ و ١/٣٤خ  

 وشـفع   ٤/٢٣٥ وقـط    ٢٩٠و٥/٢٨٩وطـب   ١٩٧و٦/١٩٦وهق) ١٧٠٣( ود   ١١٧و٤/١١٦وحم  
 )١٠٥٠(وصحيح اجلامع ) ٨١٦( ومحيدى ٨/٣٠٨ وسنة ٨٤و٨٣ و٥/٤٦وفتح ) ١٣٦٥(

ِهى لَك أَو َألخيك أَو ِللذئِب ، ِقيلَ فُضـالةَ          : ضالةُ الغنِم ؟ قَالَ     اعرف ِعفاصها ووكاءها ثُم عرفها سنةَ ، فِإنْ جاَء صاحبها وِإالَّ فَشأنك ِبها ، ِقيلَ فُ                { - ٢٦٦٠

عـن أُىب  ) مالك حم خ م ت ن هـ حب ( } مالك ولَها ، معها ِسقاؤها وِحذاؤها ، ترد املاَء وتأكلُ الشجر حتى يلقاها را             : اِإلبِل ؟ قَالَ    
 .ابن كعب 

) ٧٥٧(وموطأ  ) ٢٥٠٦(وهـ  ) ١٧٠٣(ود٦و٥و١ وم اللقطة املقدمة     ٧/٦٥ و ١٦٣و٣/١٤٩و١/٣٤خ
 ) ٤٨٩٨و٤٨٩٣و٤٨٩٠و٤٨٨٩( واإلحسان ١٢٧ و٥/١٢٦وحم 
( الطيالسى } نت بعيـدةً  اعرفُوا أَنسابكم تِصلُوا أَرحامكم ، فِإنه الَ قُرب ِبالرحِم ِإذَا قُطعت وِإنْ كَانت قَريبةً ، والَ بعد ِبها ِإذَا وصلت وِإنْ كَا              { - ٢٦٦١

 .عن ابن عباس ) ك 
) ١٠٥١(وصـحيح اجلـامع   ) ٢٠٣٤(ومنحـة  ) ٢٥٠١( ومطالب  ٤/١٦١ و ١/٨٩ وك   ١٠/١٥٧هق  

 )٢٧٧(والصحيحة 
 صحيـــح



 

 

٤٠٧() 

٢٦٦٢ - }  طَريِق املُسلمني نعن أىب برزة ) م هـ (} ِإعزِل اَألذى ع. 
 ١/٣٨٢ وعدى   ٢/٨٧ وأصفهان   ٦/٢٥٤ واإلحتاف   ٣/٦١٦ وترغيب   ٤٢٣و٤/٤٢٠وحم  ) ٣٦٨١(هـ

 )١٠٥٢(وصحيح اجلامع ) ١٧٩٦(وخمتصر مسلم 
 .عن جابر ) م(} ِإعزلْ عنها ِإنْ ِشئت فِإنه  سيأتيها ما قُدر لَها  { - ٢٦٦٣

 وسـنة   ٩/٣٠٦ وفتح   ٤/٢٥١ ونصب   ٧/٢٢٩ وهق   ٣٨٦ و ٣/٣١٢وحم  ) ٢١٧٣(ود١٢٤م النكاح   
 )١٠٥٣(وصحيح اجلامع ٩/١٠٢

 .عن صرمة العذرى ) طب ( } ِإعزلُوا أَو الَ تعزلُوا ، ما كَتب اُهللا تعـــالَى ِمن نسمٍة ِهى كَائنةٌ ِإىل يوِم الِقيامِة ِإالَّ وِهى كَائنةٌ { - ٢٦٦٤
  ٩/١٠٢ وسنة ٩/٥٤ وهق ١٢٥ وبنحوه م النكاح ٤/٢٩٧ وجممع ٨/٨٩طب 

 صحيــح لغيـــره  

حـم د   ( }ــٍد الثُلثِني ، وأَعِط أُمهما الثُّمــن ، وما بقى فَهو لَك            أَعِط ابنىت سع   { - ٢٦٦٥
 .عن جابر )ت هـ ن هق ض ش 

 ٨/٢٤٤ و ٢/٢١٥ وفـتح    ٣٤٢و٤/٣٣٤ وك   ٣/٣٥٢ وحم   ٦/٢١٦وهق  ) ٢٧٢(وهـ  ) ٢٠٩٢(ت
  ٨/٣٩٧ وسعد ٢/١٩٦وكثري 

 صحيـــح
 .عن بعض الصحابة ) ش  ( } لسجوِد أَعِط  كُلَّ سورٍة حظها ِمن الركوِع وا { - ٢٦٦٦
 ) ١٠٥٤( وصحيح اجلامع ١/٣٦٩ش 

 صحيـــح
 .عن أىب أمامة ) طب (} أَعطاِنى ربى السبع الطُّولَ مكانَ التوراِة ، واملُبني مكانَ اِإلجنيِل ، وفُصلت ِباملُفصِل  { - ٢٦٦٧

  ١/٥٥ وكثري ١/٣٤ وطربى ٧/١٥٨امع 
 حســـن  

 أَجـــلْ: يا رسولَ اِهللا نمرتك أَجود ِمن نمرِتــى ، قَــالَ : أَعطِنى نِمرتك وخذْ نمرِتى ، قَالَ  { - ٢٦٦٨
 .عن عبد اهللا بن سرجس ) طب  ( }ولَكن ِفيها خيطاً أَمحر فخشيت أَنْ أَنظر ِإليها فَتفتنى عن صالِتى 

  ٢/٤٣٣ وسنة ٥/١٣٦امع 
 صحيـــح

 الثـــوب : النمرة 
) طـب   ( والدارمى وابن خزمية والطحاوى     ) ط حم م د ت ن هـ         ( } أَعطِه ِإياه فِإنَّ خري الناِس أَحسنهم قَضاًء         { - ٢٦٦٩

 .اقضه ، فلم أجد إال مجال خيارا رباعيا فقال فذكره : استلف النىب من رجل بكرا فقال : عن أىب رافع قال 
) ١٣٢١( وشـفع    ١/٢٨٨ وطـب    ٦/٢١ و ٥/٣٥٣وهق  ) ١٣١٨(وت  ) ٣٣٤٦( ود   ١١٨ة  م املساقا 
  ٨/١٩١ وسنة ٢/٢٥٤ومي ) ٦٨٠( وموطأ ٤/٥٨ومتهيد 

 .عن يعلى بن منية ) ك هق ( } أَعطها ِإياه فِإا حظُّه ِمن غُزاتِه  { - ٢٦٧٠
  ٨/٢٩٠ واإلحتاف ٩/٣١٦ وفتح ٨/٣٦٨ وطب ٢/١١٠ وك ٩/٢٩و٧/٢٥٢ و٦/١٤٤هق 



 

 

٤٠٨() 

 حســـن لغيـــره
 قاله ملن شرط خلروجه ِفى سبيل اهللا ثالثة دنانري 

٢٦٧١ - }  رقهع جفقَبلَ أَنْ ي أَجره طس ( عن أىب هريرة ) ع ( عن ابن عمر ) هـ  ( } أَعطُوا اَألجري ( 
 وحلية  ٣/٢٣ وترغيب   ٩٨و٤/٩٧وجممع  ) ١٤٢١( ومطالب   ١/٢٠ وطص   ٦/١٢٠وهق  ) ٢٤٤٣( هـ  

 ٤/١٣٥٢ وعدى ١/٤٠٦ وكر ٥/٣٣ وخط ٥/٤٥٩ واإلحتاف   ٣/٥٩ وتلخيص   ٤/٢٩صب   ون ٧/١٤٢
 )١٠٥٥( وصحيح اجلامع ١/٢٢١ وأصفهان ٥/١٨٢٠و

 صحيــــح لغيـــره
 .عن أىب هريرة ) عد ( } أَعطُوا السائلَ وِإنْ جاَء على فَرٍس  { - ٢٦٧٢

ــب  ــاف ) ٢٠٠١٧( ع ــد ٩/٣٠٢واإلحت ــدى ٥/٢٩٤ ومتهي ــ٤/١٥٨٠ وع ود ) ٩٩٦(أ  وموط
 واإلحتـاف   ٣/١١٣ وش   ٣/١٠١ وجممـع    ٣/١٤١ وطب   ٧/٢٣ وهق   ١/٢٠١وحم  ) ١٦٦٦و١٦٦٥(
  ٨/٣٧٩ وحلية ٨/٤١٦ وتخ ٣٠٣ و٩/٣٠٢

 حســـن لغيـــره
٢٦٧٣ - }  خيباملَ اِهللا الَ يملِه فَإنَّ عع املَ ِمنعن أىب هريرة) حم ( } أَعطُوا الع. 
 ٤/٩٨ وجممع ٢/٣٥٠حم 

 حســــن
٢٦٧٤ - }  جلسكعتِين قَبلَ أَنْ تا رقَّهح عن أىب قتادة ) ش ( } أَعطُوا املَساجد. 

 ١/٣٤٠وش ) ١٨٢٤(خزمية 
 صحيــح لغيـــره

بابن اسحاق وأنه مدلس وقد عنعنه وهذا ليس بشىء والصحيح أنه ليس            ) ١٥٤٠(وأعله األلباىن ىف ضعيفته     
إذا دخل أحـدكم املسـجد      " خمالف لرواية الصحيحني    وزعم أنه   ) ٤٧٣(مدلسا كما ذكرناه عند احلديث      

 .والصحيح أنه ال معارضة بينهما " فلريكع ركعتني قبل أن جيلس 
عـن  )  خ حب حم( } أَعطوِنى ِرداِئى ، فَلو كَانَ ِلى عدد هِذِه الِعضاِه نعماً لَقسمته بينكم ، ثُم الَ تجدوِنى كَذّاباً والَ بخيالً والَ جبانـاً          { - ٢٦٧٥

 .عن ابن عباس ) طب ( جبري بن مطعم 
(  واإلحسان   ٤/٣٥٤ وبداية   ٨/١٩٤ و ٧/١٤٠ واإلحتاف   ١٣٦و٢/١٣٥ وطب   ٤/٨٢ وحم   ٤/١١٥خ  

٥٧٧٢( 
 .عن أىب هريرة ) خ م ت ( } أَعطوه فِإنَّ خريكم أَحسنكم قَضاًء  { - ٢٦٧٦
) ٢٤٢٣( وهــ  ) ١٣١٧ ( وت١٢٠ وم مسـاقاة  ٢١١و٣/١٥٣ وخ   ١/١٨٨ وأصفهان   ٢/٥٠٩حم  

 )١١٢٢٧(  والشعب ٥/٥٦ وفتح ٢/٥٦٤ وترغيب ٦/٥٢ و٥/٣٥١وهق 
٢٦٧٧ - }  ليكى عحصِصى فَيحعن عائشة ) د  ( } أَعِطى والَ ت. 

  ٦/١٦٠وبنحوه حم ) ١٧٠٠( د 
 صحيـــح

 .مرسال وابن الضريس عن احلسن ) تخ  ( }أُعطيت آيةَ الكُرسى ِمن تحِت العرِش  { - ٢٦٧٨



 

 

٤٠٩() 

  ٢٢٧و١/٢٢٦ ومنثور ١/٢٤٩ تخ 
 حســـن مرســـل 

 } نصرت ِبالرعِب مسريةَ شهٍر ، وبعثت ِإىل  كُلِّ أَبيض وأَسود ، وأُحلت ِلى الغنائم ، وجعلت ِلى اَألرض طَهوراً : أُعطيت أَربعاً لَم يعطهن نىب قَبِلى        { - ٢٦٧٩
 .عن أىب أمامة ) طب ( 
  ١/١٥٨ وحم ١/٤٣٩ وفتح ٨/٢٨٥ وطب ٨/٢٥٩مع ا

 صحيـــح
٢٦٨٠ - }  رالد ِقباب هافّاتوِإذَا ح ، اللُّؤلؤ صاهوِإذَا ح ، أَذفر ربتِه فِإذَا ِمسكِبيدى ِإىل ت فَضربت الكَوثر ع عن أنس } أُعطيت  

  ٤/٤٢١ وترغيب ١٠/٣٦٦امع 
 حســـن  

 .عن أنس ) طك (} لكَوثر ، نهر ِفى اجلَنِة عرضه وطُوله ما بني املَشرِق واملَغرِب ، الَ يشرب ِمنه أَحد فَيظمأَ  أُعطيت ا { - ٢٦٨١ 

  ١/٤٣٩ وفتح ١٠/٤٩٨ واإلحتاف ٨/٥٢٠ وكثري ٢٤٧و٣/١٥٢حم 
 صحيــح لغيـــره

خلوف فَِم الصاِئم أَطيب ِعند اِهللا ِمن ِريِح اِملسِك ، وتستغفر لَهم املَالئكةُ حتـى               : طه أُمةٌ قَبلهم    أُعطيت أُمِتى ِفى شهِر رمضانَ خمس ِخصاٍل لَم تع         { - ٢٦٨٢
ليِك ، وتصفَّد ِفيِه مردةُ الشياطِني والَ يخلصونَ ِفيِه يوشك ِعباِدى الصاحلُون أَنْ يلقُوا عنهم املَؤونةَ واَألذَى ويصريونَ ِإ: يفطروا ، ويزين اللُه  كُلَّ يوٍم جنته ثُم يقولُ 

حم (  } الَ ولَكن العاملَ ِإمنَا يوفَّى أَجره ِإذَا قَضى عمله          : يا رسولَ اِهللا أَهى لَيلةُ القَدِر ؟ قَالَ         : ِإالَّ ما كَانوا يخلصونَ ِفى غَريِه ، ويغفر لَهم ِفى آخِر لَيلٍة ، ِقيلَ               
 عن أىب هريرة ) هب ( وحممد بن نصر ) 

 ) ٩٣٢( ومطالب ٤/١٤٢ ومشكل ٣/١٤٠ وجممع ٢/٢٩٢وحم ) ٣٦٠٢( والشعب ٩٢و٢/٩١ترغيب 
 حســـن لغيــره

يلٍة ِمن شهِر رمضانَ نظر اُهللا ِإليهم ، ومن نظر اُهللا ِإليِه لَم             أَما واحدةٌ فِإنه ِإذَا كَانَ أَولُ لَ      : أُعطيت أُمِتى ِفى شهِر رمضانَ خمساً لَم يعطهن نِبى قَبِلى            { - ٢٦٨٣ 
 ولَيلٍة ، وأَما الرابعةُ فِإنَّ يعذبه أَبداً ، وأَما الثَّانيةُ فِإنَّ خلوف أَفواههم ِحني يمسونَ أَطيب ِعند اِهللا ِمن ِريِح اِملسِك ، وأَما الثَّالثةُ فِإنَّ املَالئكةَ تستغفر لَهم ِفى كُلِّ يومٍ                        

 اَهللا يأمر جنته فَيقولُ لَها استعدى وتزيِنى ِلعبادى أَوشك أَنْ يسترحيوا ِمن تعِب الدنيا ِإلـــى داِرى 
الَ ، أَملْ تر ِإىل العماِل يعملونَ فِإذَا فَرغُوا ِمن أَعمـاهلم  :  أَهى لَيلةُ القَـــدِر ؟ قَالَ وكَرامِتى ، وأَما اخلَامسةُ فِإنه ِإذَا كَانَ آخر لَيلٍة غُفر لَهم جميعاً ، فقَالَ رجلٌ 

 فُّوا أُجورهمعن جابر ) هب  ( } و. 
  ٢/٩٢والترغيب ) ٣٦٠٣(الشعب 

 حســـن لغيـــره
 .عن عمر ) ع  ( } أُعطيت جوامع الكَلِم واختصر ِلى الكَالم اختصاراً  { - ٢٦٨٤
 ) ١٤٣٦( والشعب ٧/١١٣ واإلحتاف ١١/٤٣٣ش 

 جيــــد
أُرسلت ِإىل اَألبيِض واَألسوِد واَألمحِر ، وجعلت ِلى اَألرض مسجداً وطَهوراً ، ونصرت ِبالرعِب مسريةَ شهٍر ،                 : أُعطيت خمساً لَم يعطهن أَحد قَبِلى        { - ٢٦٨٥

 نائمالغ ِلى الكَلِم وأُحلت وامعج لَّ َألحٍد قَبِلى ، وأُعطيتحت ولَم { العسكرى ىف األمثال عن على  
  ٨/٢٥٨امع 

 حســــن 
حتى ِإنَّ العدو ليخافِنى ِمـن      أُرسلت ِإىل اَألمحِرواَألسوِد وكَانَ النىب يرسلُ ِإىل قَومِه خاصةً ، ونصرت ِبالرعِب             : أُعطيت خمساً لَم يعطهن نىب قَبِلى        { - ٢٦٨٦

                   فاعةً َألمِتى فَهـىعوِتى شد فَادخرت عطهلْ تسجداً وطَهوراً ، وِقيلَ ِلى سم اَألرض علِت ِلىقَبِلى ، وج حلَّ ِلمنت ولَم نائمالغ ِلى هريِن ، وأُحلتش هٍر أَوسريِة شم

 اتم اَء اُهللا ِلمنائلةٌ ِإنْ شيئاً نِباِهللا ش شركعن ابن عباس ) طب  ( } الَ ي. 



 

 

٤١٠() 

  ٨/٢٥٨امع 
 صحيـــح لغيـــره  

 . دون عبارة شهرين ، فإا وردت من طرق ضعيفة 
 ونصرت ِبالرعِب مسريةَ شهٍر ، وأَطعمت املُقيم ولَـم  بعثت ِإىل اَألمحِرواَألسوِد وِإمنَا كَانَ النىب يبعثُ ِإىل قَومِه ،       : أُعطيت خمساً لَم يعطهن نىب قَبِلى        { - ٢٦٨٧

يطعمه أَحد كَانَ قَبِلى ، وجعلت ِلى اَألرض طَهوراً ومسجداً ، ولَيس ِمن نىب ِإالَّ وقَد أُعطى دعوةً فتعجلها وِإنى أَخرت دعوِتى شفاعِتى َألمِتى وِهى بالغةٌ ِإنْ شاَء                            

يئاً اُهللا مِباِهللا ش شركالَ ي اتم عن أىب سعيد ) طس  ( } ن. 
  ٢٦٩ و٨/٢٥٨ امع 

 صحيـــح لغيـــره  
 َألحٍد كَـانَ    بعثت ِإىل اَألمحِر واَألسوِد، وجعلت ِلى اَألرض مسجداً وطَهوراً ، وأُحلت ِلى الغنائم ولَم تحلَّ              : أُعطيت خمساً لَم يعطهن أحد قَبِلى        { - ٢٦٨٨ 

قَبِلى ، ونصرت ِبالرعِب فيرعب العدو ِمنى مسريةَ شهٍر  ،  وِقيلَ سلْ تعطه ، فَاختبأت دعوِتى شفاعِتى َألمِتى وِهى نائلةٌ  ِمنكم ِإنْ شاَء اُهللا من لقى اَهللا عز وجـلَّ    

 .عن أىب ذر  ) ب ك ض ع ح( والدارمى ) ط حم  ( } الَ يشرك ِبِه شيئاً 
  ٢/٤٢٤ وك ٨/٢٥٩ وامع ١٦٢-١٦١و٥/١٤٨وحم ) ٦٤٦٢(اإلحسان 

 صحيــــح
 بعثت ِإىل اَألمحِرواَألسوِد ،  ونصرت ِبالرعــِب مسيــرةَ: أُعطيت خمساً لَم يعطَهن نىب قَبِلى  { - ٢٦٨٩

لت ِلى الغنائم ولَم تحلَّ ِلنىب كَانَ قَبِلى ، وأُعطيت الشفاعةَ وِإنه لَيس ِمن نىب ِإالَّ قَد سألَ شفاعته  وِإنى أَخرت                      شهٍر ، وجعلت ِلى اَألرض  مسجداً وطَهوراً، وأُح        

 .عن أىبموسى ) حم طب  ( } شفاعِتى ، ثُم جعلتها ِلمن مات ِمن أُمِتى الَ يشرك ِباِهللا شيئاً 
 ٤/٤١٦ وحم ٨/٢٥٨امع 

 صحيـــح
جعلت ِلى اَألرض طَهوراً ومسجداً ، ولَم يكن نىب ِمن اَألنبياِء يصلِّى حتى يبلغَ ِمحرابه ، وأُعطيت : أُعطيت خمساً لَم يعطهن أَحد قَبِلى  ِمن  اَألنبياِء       { - ٢٦٩٠

شركين مسريةُ شهٍر فَيقذف اُهللا الرعب ِفى قُلوم ، وكَانَ النىب يبعثُ ِإىل خاصِة قَومِه وبعثت أَنا ِإىل اِجلن واِإلنِس ، وكَانَ                      الرعب  مسريةَ شهٍر يكونُ بيِنى وبني املُ       

               ي ا ِفى فُقراِء أُمِتى ، ولَمأَنْ أَقْسمه وأُمرت ، فَتأكُله ارفَتجىُء الن عزلونَ الُخمسِتى           اَألنبياُء يفاعِتى ُألمش رتوأَخ ؤلهس ِإالَّ أُعطى ىبن عن ابن  ) هق   ( } بق
 .عباس 

  بنحوه ٤/٤٣٢ والترغيب ٨/٢٥٨ وامع ٢/٤٣٣هق 
 صحيــح لغيـــره

اَألمحِرواَألسوِد ، وكَانَ النىب قَبِلى     : كَــافــةًأُعطيــت خمساً لَم يعطَهن نىب قَبِلى ، والَ أَقوله فَخـــراً ،  بعثــت ِإلــى النــاِس                 { - ٢٦٩١
يبعثُ ِإىل قَومِه ،  ونصرت ِبالرعِب أَماِمى مسريةَ شهٍر ، وأُحلت ِلى الغنائم ولَم تحلَّ َألحٍد قَبِلى ، وجعلت ِلى اَألرض  مسجداً وطَهوراً، وأُعطيـت الشـفاعةَ                              

َا ُألمِتى فَهىيئاً فَأخرِباِهللا ش شركالَ ي مات واحلكيم عن ابن عباس ) حم  ( }  ِلمن. 
 ١/٢٥٠ وحـم    ١/٢٦٥ وبغـــوى   ٥٠٦و٦/١٠١ و ٤/٣٤ وكثري   ٤/٤٣٣ وترغيب   ٨/٢٥٨امع  
  ١٣/١٩٦وسنة 

 حســــن
٢٦٩٢ - }         ِإىل الن عثتفَخراً ،  ب قَبِلى والَ أَقوله ىبن عطهني مساً لَمخ أُعطيت   ِلـى سجداً وطَهوراً، وأُحلـتم  اَألرض ِلى علتاِس كَافةً   اَألمحِرواَألسوِد ، وج

نكم ِإنْ شاَء اُهللا سلْ تعطَ  ، فَاختبأت دعوتِى ُألمِتى وِهى بالغةٌ  مِ     : الغنائم ولَم تحلَّ َألحٍد كَانَ قَبِلى ،  ونصرت ِبالرعِب فيرعب العدو  ِمنى  مسريةَ شهٍر ، وِقيلَ                    

 .عن أىب ذر ) حم ، ع  (    } من لَقى اَهللا تعاىل الَ يشرك ِبِه شيئاً 
 ١٤٧و٥/١٤٥ وحم ٤/٤٣٣ وترغيب ٨/٢٥٩جممع 

 صحيــــح 



 

 

٤١١() 

 ِلى اَألرض  مسجداً وطَهوراً، فَأميا رجلٌ ِمن أُمِتى أَدركتـه      نصرت ِبالرعِب مسريةَ شهٍر  ،وجعلت     : أُعطيت خمساً لَم يعطهن أَحد ِمن اَألنبياِء قَبِلى          { - ٢٦٩٣
 }الصالةُ فَليصلِّ ، وأُحلت ِلى الغنائم ولَم تحلَّ َألحٍد كَانَ قَبِلى ، وأُعطيت الشفـــاعةَ  ، وكَــانَ النىب يبعثُ ِإىل قَومِه خاصةً وبعثت ِإىل النـاِس عامـةً                 

 .عن جابر ) ق ن (
 ١/٢١٢ وهـق    ٢/٢٢٤ ومـي    ٥/١٤٨ و ٣/٣٠٤ وحـم    ٤٦ ون النحل ب     ٣ وم مساجد    ١/١١٩خ  
 ١/٤٣٦ وفتح   ٨/٣١٦وحلية  ) ١٨١٧و١٢٢( وشفع   ٨/٥٩ وجممع   ٩/٤ و ٦/٢٩١ و ٤٣٣ و ٢/٣٢٩و
 )١٠٥٦(وصحيح اجلامع ) ٩٤٥( ومحيدى ١١/٤٣٣ وش ٥٣٣و

 جلَنةَ ِبغِري ِحساٍب ، وجوههم كَالقمــِر لَيلــةَ البـــدِر ،أُعطيت سبعني ألفا ِمن أُمِتى يدخلونَ ا { - ٢٦٩٤

 .عن أىب بكر ) حم  ( }  قُلوم  على قَلِب رجٍل واحٍد ، فَاستزدت ربى عز وجلَّ فَزادِنى مع كُلِّ واحٍد سبعني أَلفاً 
والصـحيحة  ) ١٠٥٧ ( وصـحيح اجلـامع    ١٠/٥٦٩ واإلحتاف   ٢/٧٨ وكثري   ١٠/٤١٠ وجممع   ١/٦حم  

)١٤٨٤( 
 صحيــــح

 . العسكرى عن أىب هريرة } أُعطيت فَواتح الكَلِم ونصرت ِبالرعِب  { - ٢٦٩٥
  حنوه ١٣/١٩٨ وسنة ٥/١٤٥ ونبوة ١١/٤٣٤ش 

 صحيــــح
٢٦٩٦ - }  وامتهوخ وامعهالكَالِم وج فَواتح عن أىب موسى ) ش ع طب  ( } أُعطيت. 

وصحيح اجلـامع   ) ١٤٨٣( والصحيحة   ٢/١٤٩ ونبوة   ٧/١١٣ واإلحتاف   ١/٢٩٤وش  ) ٣٨٢٤(مطالب  
)١٠٥٨( 

 صحيـــح
٢٦٩٧ - }   اسعطَ  الني ا لَمم قُريش تـيولُ  : أُعِطيِبِه الس التا سوم ، ارِبِه اَأل رتا جماُء ، وما أَمطرِت الساحلسن بن سفيان وأبو  ( } أُعطُوا م

 .عن احلليس  ) نعيم ىف املعرفة
  ١/٣٥١اإلصابــة 

 حســــن
نصرت ِبالرعِب ، وأُعطيت مفاتيح اَألرِض ، وسميت أَمحد ، وجعلَ ىل التراب طَهوراً ، وجعلت أُمِتـى                  : أُعطيت ما لَم يعطَ أَحد ِمن اَألنبياِء قَبِلى          { - ٢٦٩٨

 عن علي) حم  ( } خري اُألمِم 
  ١١/٤٣٤ وش ١/١٥٩ ونصب ٢/٧٨ وكثري ١/٢٦٠ وجممع ١/٢١٣ وهق ١/٩٨حم 

 حســــن
) طب هب  ( } أُعطيت مكانَ التوراِة ، السبع الطِّوالَ ، وأُعطيت مكانَ الزبوِر ، اِملئني ، وأُعطيت مكانَ اِإلجنيِل الَمثاىنَ ، وفُضلت ِباملفصـِل          { - ٢٦٩٩

 .عن واثلة 
) ١٩٠٨( ومنحـة    ١٧/٣٤ وطـربى    ١/١٠ وبغوى   ٢/٣٦٨ وترغيب   ١٥٨و٧/٤٦ وجممع   ٤/١٠٧حم  

 )٢٤٨٤(والشعب ) ١٠٥٩(وصحيح اجلامع 
 صحيــــح

٢٧٠٠ - }         الكَوثر قالُ لَههراً ِفى اجلَنِة ين أَ     : أُعطيت بِد ، ِفيِه طُيورالز ِمن سِل ،  وأَلنيالع اللَِّنب وأَحلَى ِمن ياضاً ِمنب أَشد اؤهَـا   مِإ مـرا كَاخلرِز ، قَالَ ععناقه

 . ابن مردويه عن أنس } آكلُها أَنعم ِمنها : لَناعمةٌ قَالَ 



 

 

٤١٢() 

 وأصـفهان   ٥٤١و٤٩٩و١٠/٤٩٨ واإلحتـاف    ٨/٥٢٠و٢/٧٩٨وكـثري   ) ٥٢٥( ومبارك   ٣/٢٣٦حم  
٢/١٨٨ 

 صحيــــح
  }  تحت العــرِش لَم يعطهـــا نىب قَبِلى أُعطيت هِذِه اآلياِت ِمن آخِر سورِة البقرِة ِمن كٍَرت { - ٢٧٠١

 .عن أىب ذر ) حم ( عن حذيفة ) حم طب هب ( 
ــم  ــق ٥/٣٨٣حـ ــع ١/٢١٣ وهـ ــتح ٣٢٤و٦/٣١٢ وجممـ ــعب ١/٤٣٩ وفـ  والشـ

 )١٠٦٠(وصحيح اجلامع ) ١٤٨٢(والصحيحة ) ٢٤٠١و٢٤٠٠و٢٣٩٩و٢٣٩٨(
 صحيــــح

 .عن أمساء بنت أىب بكر ) د  (  }أَعِطى والَ توِكى فَيوكَى عليِك  { - ٢٧٠٢
 وبنحوه عند خ م ) ١٠٦١(وصحيح اجلامع ) ١٦٩٩( ود ٦/١٦٠حم 

 صحيـــح
 .عن أنس ) ش حم ع ك  ( } أُعطي يوسف شطر احلُسِن  { - ٢٧٠٣
 ) ١٤٨١( والصحيحة ) ١٠٦٢( وصحيح اجلامع ٣/٤٥٢ وش ١/٣٣٠ وتخ ٣/٢٨٦حم

 صحيـــح
 عن أنس ) ك  ( } ه شطر احلُسِن أُعطي يوسف وأُم { - ٢٧٠٤
 )١٠٦٣( وصحيح اجلامع ٣/٤٥٢ وش ٥/٢٠٢١ وعدى ٢/٥٧٠ وك ٨/٢٠٣جممع 

 صحيــــح
سل لنـا   : قلت للعباس   : عن على قال    )  ك  ( ابن سعد   } أُعطيكم ما هو خري لَكَم ِمنها السقايةُ ترزؤكم والَ ترزؤوَا            { - ٢٧٠٥

 . عليه وسلم احلجابة فسأله فقال فذكره  رسول اهللا صلى  اهللا
  .٤/١٨وسعد ) ١٢٣٧( ومطالب ٣/٢٨٦ وجممع ٣/٣٣٢ك 

 صحيــــح
 عن أىب ) حم  ( } أَعظم آيٍة ِفى القُرآِن آيةُ الكُرسى ، والَِّذى نفِسى ِبيدِه ِإنَّ لَها ِلساناً وشفتِني تقدس املَِلك ِعند ساِق العرِش  { - ٢٧٠٦
 حنوه ) ١٤٦٠(ود ) ٢٣٨٦( والشعب ٦/٣٢١ وجممع ٥/١٤٢ وحم ٢/٣٧٥ والترغيب ١/٤٥٤كثري 

 صحيــــح
٢٧٠٧ - }  القَر ومي حِر ، ثُمالن وماِهللا ي اَألياِم ِعند عن عبد اهللا بن قرط ) حم د ك   ( } أَعظم. 
) ١٠٦٤(اجلامع  وصحيح  ) ٢٩٦٦و٢٩١٧و٨٦٦( وخزمية   ٧٠و٢/٦٠ وشج   ٤/٢٢١ وك   ٤/٣٥٠حم  
 )١٦٧٥(ود 

 صحيــــح
 اليوم الذى يلى يوم النحر: يوم القر 

٢٧٠٨ - }  ا اللِّسانُ الكَذوباخلَطاي عن ابن عباس ) عد ( عن ابن مسعود ) ابن الل ( } أَعظم. 
  ٧/٥٢٠ واإلحتاف ١/٥٥عدى 

 حســـن لغيـــره



 

 

٤١٣() 

 وصح من قول ابن مسعود 
) حـم خ م د ت ن   ( } تجعلَ ِهللا ِندا وهو خلقك، ثُم أَنْ تقتلَ ولدك مخافةً أَنْ يطعم معك ، ثُم أَنْ تزِنى حبليلِة جارك أَعظم الذَّنِب أَنْ     { - ٢٧٠٩

 .عن ابن مسعود 
) ٣١٨٢( ود ٩٠ و٧/٨٩ون ١٤١ وم اإلميان ٩/١٨٦و٢٠٤ و٨/٩ و١٣٧ و٦/٢٢ وخ ١٠/١٩٣خط  

 . وغريهم ١/٨٢ وسنة ٨/١٨ وهق ٤٦٤و٤٦٢و٤٣٤و٤٣١ و١/٣٨٠وحم ) ٢٣١٠(و 
٢٧١٠ - }                            ِلفالٍن كَذَا وِلفالٍن كَذَا ، أَالَ وقَد قُلت لغِت احلُلقومى ِإذَا بتمهلْ حى ، والَ تأملُ الِغنوت ى الفَقرخشت حيحش حيحص وأَنت قدصدقِة أَنْ تالص أَعظم

 .أىب هريرة عن ) حب ( } كَانَ ِلفالٍن كَذَا 
 ٢/٢٣١وحم  ) ٢٧٠٦(وهـ  ) ٢٨٦٥( ود   ٦/٢٣٧ و ٥/٦٨ ون   ٩٣و٩٢ وم الزكاة    ٤/٥ و ٢/١٣٧خ  
  وهـــــق ٤٤٧و٤١٥و
 )٣٣٣٥و٣٣١٢( واإلحسان ٤/٣٢٩وترغيب ) ٧٧٨( وخد ١١/٢٧١ وفتح ٤/١٩٠

٢٧١١ - } أَخيِه ، لَيست قح املَرُء ِمن نتقصهاَألرِض ي ِمن الظُّلِم ِذراع الِقيامِة أَعظم وما يا ِإالَّ طُوقهصاةٌ أَخذهعن ابن مسعود ) طب  ( }  ح. 
 ١٠/٢٧٦وطب ) ٢٢٦٧( ومطالب ٣/١٦ وترغيب ١٧٥و٤/١٧٤ وامع ١/٣٩٦حم 

 حســــن
 .عن على ) البزار  ( } أَعظم الِعيادِة أَجراً أَخفُّها  { - ٢٧١٢

ــع  ــعب ٢/٢٩٧امــــ ــوه ) ٩٢٢١و٩٢٢٠و٩٢١٩و ٩٢١٨(  والشــــ وبنحــــ
  ٦/٢٩٩ واإلحتاف ١١/٣٣٤وخط ) ٩٢٢٥و٩٢٢٤و٩٢٢٣و٩٢٢٢(

 ضعيـــف
 .وصح من قول بعض التابعني 

٢٧١٣ - }             أَحدمهَا ِمن اِر ، فَيقتطعِفى الد اريِن ِفى اَألرِض أَوجـلِني ججدونَ الراَألرِض ، ت ِمن الِقيامِة ِذراع ومعالَى ياِهللا ت لوِل ِعندالغ احبِه ِذراعاً أَعظمظِّ صح

 .عن أىب مالك األشجعى ) حم طب  ( } ، فِإذَا اقْتطعه طُوقه ِمن سبِع أَرضني يوم الِقيامِة
 وفـتح   ٢/١٣٠ وكثري   ٣/١٦وترغيب  ) ١٤٠٦( ومطالب   ٤/١٧٥ وجممع   ٥/٣٤١ و ٢٠٢و٤/١٤٠حم
٥/١٠٥ 

 حســــن
 ( } عدهم ِإليها ممشى فَأبعدهم ، والَِّذى ينتظر الصالةَ حتى يصليها مع اِإلماِم أَعظم أَجراً ِمن الِذى يصلِّيها ثُم ينام                    أَعظم  الناِس أَجراً ِفى الصالِة أَب       { - ٢٧١٤

 .عن أىب هريرة ) هـ ( عن أىب موسى ) ق 
 ٤/٦٣ وهـق    ٢٧٧وم املسـاجد    ) ١٠٦٥( وصـحيح اجلـامع      ٢/٣٥٣ وسنة   ٦/٤ وبغوى   ١/١٦٦خ
 )١٥٠١( وخزمية ٢/١٠ و١/٣٨٨ وعوانة ١/٢٠٩ وترغيب ١٠/٧٨و

طك ( } - قَاله ثَالثاً    -أَعظم  الناِس أَجراً قَوم يأتونَ ِمن بعِدى يأتيهم ِكتاب اِهللا بني لَوحنيِِ فَيؤمنونَ ِبِه ويعملونَ مبا فيِه أُولئك أَعظم  الناِس أَجراً                         { - ٢٧١٥
 .ن أىب مجعة األنصارى عن صاحل بن جبري ع) 

  ٦٦و١٠/٦٥امع 
 حســـن 

٢٧١٦ - }  جِل أُمهلى الرا عقاِس حالن  ا ، وأَعظموجهلى املَرأِة زا عقاِس حالن  عن عائشة ) ك ( } أَعظم. 



 

 

٤١٤() 

 وصححه احلاكم ، ورده الذهىب ، ونقـل     ٣/٥٣ وترغيب   ٤/٣٠٨ وجممع   ١٧٥و٤/١٥٠وك  ) ٩١٤٨(ن  
 وحسنه املنذرى ! ض موافقة الذهىب على تصحيحه ِفى الفي

 حســــن لغيــــره
٢٧١٧ - }  رجةً الذَّاكرونَ اَهللا و الذَّاكراتاِس دالن  عن أىب سعيد ) هب  ( } أَعظم 

  ٣/٧٥وحم ) ٣٣٧٦(وت ) ٥٨٩(الشعب 
 حســــن

عـن  ) هـ  ( ىف ذم الغضب    ) ابن أىب الدنيا   ( }  ِبأسرها ، ورجلٌ انتفَى ِمن أَبيِه        شاعر يهجو القَبيلةَ  : أَعظم  الناِس فَريةً اثْناِن       { - ٢٧١٨
 .عائشة 

أعظمـى  ) ٣٨٠٦( وهــ    ١٠/٢٤١وهق  ) ١٤٨٧(والصحيحة  ) ١٠٦٦(وصحيح اجلامع   ) ٨٧٤(خد  
 )٢٠١٤(وحب 

 صحيـــــح
  .عن عائشة) حم ك هب  ( } أَعظم النساِء بركةً أَيسرهن مؤنةً  { - ٢٧١٩
 وش  ٣٤٦و٥/٣٤٥ واإلحتاف   ٧/٢٩٠ و ٢/١٨٦ وحلية   ٤/٢٥٥ وجممع   ٢/١٧٨ وك   ١٤٥و٦/٨٢حم  

 ٧/٢٣٥وهق  ) ١٢٣(والشهاب  ) ٣٩٢(ون عشرة النساء    ) ٦٥٦٦(والشعب  ) ١٥٦٣( ومنحة   ٤/١٨٩
 )٤٠٧٢( و ) ٤٠٣٤( وبنحوه اإلحسان ٢/١٥٨ وكشف األستار ٣٠٦و١/١٧٤وموضح 

 حســـن لغيـــره
 .  اخلطيب ىف املتفق واملفترق عن عائشة } نكاِح بركةً أَيسره مؤنةً أَعظم ال { - ٢٧٢٠

 ٣٠٦و١/١٧٤ وموضح ٦/٢٥٧وحلية ) ١٥٦٣( منحة 
 حســـن لغيــــره

 .عن أىب سعيد بن املعلى ) خ د ت (} احلَمد ِهللا رب العاملني : أَعظم سورٍة ِفى القُرآِن  { - ٢٧٢١
 ٣/٤٥٠وحـم   ) ٣٧٨٥( وهـ   ٢٥ ون االفتتاح ب     ١٥ الوتر ب    ود) ٢٣٤٥( والشعب   ٢١-٦/٢٠خ  
  .٢/٣٦٦ وترغيب ٤/٢١١و

 .عن ابن مسعود ) د هـ  ( } أَعف  الناِس ِقتلةً أَهلُ اإلمياِن  { - ٢٧٢٢
وجامع األصول  ) ٨٤٠( واجلارود   ٨/٦١ وهق   ٩/٤٢٠ وش   ١/٣٩٣  وحم    ١١٩ب  ) ٢٦٦٦(د اجلهاد   

واإلحســان ) ١٨٢٣٢ و ١٨٢٣١(وعــب ) ١٥٢٣ (ومــوارد) ٢٦٨٢( وهـــ ١٠/٢٧٣و٢/٦١٩
)٥٩٩٤ ( 

 حســـــن 
هم أرحم  الناس خبلق اهللا ، وأشدهم حتريا عن التمثيل والتشـويه بـاملقتول               ) املسلون  ( أهل اإلميان   : ومعناه  

ـ  --وإطالة تعذيبه ، إجالال خلالقهم خبالف أهل الكفر والفجار ممن لَم تذق قلوم حالوة اإلميان                 ان  اإلحس
١٣/٣٣٧ 

 .حسن غريب عن ابن عمر ) د ت  (  } - يعىن اخلادم -اعف عنه ِفى كُلِّ يوٍم سبعني مرةً  { - ٢٧٢٣
 ٢/٩٠وحم ) ٥١٦٤( ود ) ١٩٤٩( وت ٧/٣ وتخ ٦/٣٢٤ واإلحتاف ٨ن القسامة ب



 

 

٤١٥() 

 صحيـــــح
٢٧٢٤ - } والَ ت يبكموا شوغَري واربوا الشزى وجى أُعفُوا اللِّحصاروا ِباليهوِد والنعن أىب هريرة ) حم  ( } شبه 

 وتـخ   ٦/٢٤٧ وخـط    ٣/٤٣٥ وترغيب   ١/١٤٩ وهق   ٣٨٧و٣٥٦و١٥٦و٢/٥٢ وحم   ٢ن الزينة ب    
 ) .١٠٦٧( وصحيح اجلامع ٤/٢٣٠ ومعاىن ١/١٨٨ وعوانة ٤/١٤٦٠ وعدى ١/١٤٠

 صحيــــح
 .عن أنس ) ت  ( } اعقلهـــا وتوكــــلْ  {  - ٢٧٢٥
 والشـهاب  ٣/٦٢٣ وك ٧ وتوكـل  ٩/٥٧ واإلحتـاف   ١٠/٢١٢ وفتح   ٨/٣٩٠وحلية  ) ٢٥٤٩ (حب  

( وت ) ١٠٦٨(  وصــحيح اجلــامع ٣٠٣ و١٠/٢٩١وامــع ) ١٢١٢-١٢١٠(والشــعب ) ٦٣٣(
٢٥١٧( 

 حســــن
 . عن حميصة بن مسعود ) هق  ( } اعلف ِبِه الناضح واجعله ِفى كَرشِه  {  - ٢٧٢٦

  ٩/٣٣٧ وهق ٤/١٣١ ومعاىن ٤/١٣٥ ونصب ٥/٤٣٥وحم  ) ١٢٨٤(محيدى 
 صحيــــح

 .عن جابر أن رسول اهللا سئل عن كسب احلجام قال فذكره )حم ع ض   ( } اعلفه ناِضحك  {  - ٢٧٢٧
 ٩٤ و٤/٩٣ وجممع ٣٨١و٣/٣٠٧حم 

 صحيــــح
٢٧٢٨ -  }  ِريقك وأَطعمه ا ناِضحكلفهاِم  -اعوابن قانع عن أىب حميصة عن أبيه ) هـ( حسن )ت   ( }  يعىن ِإجارةَ احلَج. 
 واإلحتـاف   ٨/١٨ وسـنة    ٤/١٣٤ونصب  ) ١٣٤٢( وشفع   ٥/٤٣٦وحم  ) ٢١٦٦(وهـ  ) ١٢٧٧(ت  
 )١٩٠(  وف ٩/٣٣٧ وهق ٦/٢٦٥ وش ١/٧٦والدوالىب ) ٩٧٤( واملوطأ ٦/٦٣

 صحيــــح
٢٧٢٩ -  }  اضحالن لفوهاِم -اعاحلَج ن ثوبان ع) طب   (  } - يعِنى أَجر. 
 ٣٨١و٣/٣٠٧ وحم ٦/١٠٦ واإلحتاف ٤/٩٤ وجممع ٢/٩١طب 

 صحيـــح لغيــــره
 .عن أىب أمامة ) حم ع  طب  ( } اعلم أَنك الَ تسجد ِهللا سجدةً ِإالَّ رفع اُهللا لَك ِبها درجةً وحطَّ عنك ِبها خطيئةً  {  - ٢٧٣٠
 وصحيح اجلامع   ٤/٣٠١ وهق   ٣/١٨واإلحتاف   ٥/١٧٥ وحلية   ٨/١٠٨وطب  ٢٥٨و٢٥٥و٥/٢٤٩حم  

 ٢٢٥وم الصالة ) ١٠٦٩(
 صحيـــح

 .عن أنس وصحح ) ط حم ش ن ع حل ( }اعلم أَنه من مات يشهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وأَنى رســـولُ اِهللا دخلَ اجلَنــةَ { -٢٧٣١
 )١١٣٣و١١٣٢(  ون عمل ٧/١٧٣وحلية ) ٤٠( ومنحة ٣/١٣١حم 

 صحيـــح
 .عن أىب ) حب (  } اعلم عددها وِوعاءها وِوكاءها ، فِإنْ جاَء أَحد يخربك ِبعددها وِوعائها وِوكائها فأَعطِه ِإياها وِإالَّ فاستمتع ِبها  { -٢٧٣٢



 

 

٤١٦() 

 ٦/٤٥٤وش  ) ١٣٧٤(ت  ) ١٧٢٣(ومسلم  ) ٤٨٩٢(واإلحسان  ) ١٨٦١٥( وعب   ١٢٦و٤/١١٥حم  
 ١٩٧و٦/١٩٢وهق ) ٦٦٨( واجلارود ٤/١٣٧عاىن وم) ٢٥٠٦(وهـ 
 .عن أىب مسعود ) م  (  }اعلم يا أَبا مسعوٍد أَنَّ اَهللا أَقدر عليك ِمنك على هذَا الغالم  { -٢٧٣٣

وترغيـب  ) ١٧١( وخـد    ١٧/٢٤٥ وطـب    ٨/١٠وهق  ) ١٩٤٨(وت  ) ٥١٥٩( ود ٣٥و٣٤م اإلميان   
 )١٠٧١( وصحيح اجلامع ٤/١٢٠  وحم٦/٣٢٦ واإلحتاف ٤/٢١٨ وحلية ٣/٢١١

٢٧٣٤- }ا ِمنملَ ِبهع ناَألجِر ِمثلُ م ِمن عِدى كَانَ لَهب أُميتت نِتى قَدس نةً ِمنا سأَحي نم اباللُ أَنهي لماع 

 ( }انَ عليِه ِمثلُ آثاِم مــن عملَ ِبها الَ ينقص ذِلك ِمن أَوزاِر الناِس شيئاً               غَِري أَنْ ينقص ِمن أُجورهم شىٌء ، ومِن ابتدع ِبدعةَ ضاللٍة الَ يرضاها اُهللا ورسوله كَ               
 عن عمروبن عوف) ت 
  ٩١و١/٨٧والترغيب ) ٢١٠(و) ٢٠٩(وهـ ) ٣٠٥٨( وبنحوه مطالب ١/١١٨واإلحتاف ) ٢٩٧٧(ت 

 حســـن لغيـــره
: ابن أىب الدنيا ىف كتاب اإلخوان عن أنس أن رجال قال              }أَعلمه فَإنه أَثبت ِللمودِة بينكما       { -٢٧٣٥

 .يارسول اهللا إىن ألحب هذا قال فذكره 
 ٧١ واإلخوان ١٠/٢٨٢ حنوه وامع ١٣/٦٦وسنة ) ٥١٢٥(  ود٤/١٧١ك 

 صحيــــح
٢٧٣٦- }  ِمن كمِمن لَيس وا أَنهلمالهِ        اعم ِإليِه ِمن ارثِه أَحبالُ وأَحٍد ِإالَّ م      ، ا قَدمتم الُكم ، 

 رتا أَخم ارثكالُ وعن ابن مسعود ) ن ( }وم. 
وصـحيح اجلـامع    ) ١٤٨٦( والصحيحة   ٢/١٠٠وكثري  ) ١٥٣( وخد   ٣/٣٦٨ وهق   ١/٣٨٢ وحم   ٦/٢٣٨ن  
 ٨/١١٦وخ ) ١٠٧٠(

٢٧٣٧- }  كــــاحوا النلنعن ابن الزبري ) حم حب طب حل ك ( }أَع. 
 )١٠٧٢(وصحيح اجلامع ) ١٢٨٥( وحب ٩/٢٢٦ح  وفت٤/٥ وحم ٧/٢٨٨هق 

 صحيــح لغيـــره
عن ) ت ( }أَعلنوا هذا النكــــاح واجعلوه ِفى املَساجِد واضربوا عليِه ِبالدفوِف  { -٢٧٣٨

 .عائشة 
) ١٠٨٩( وت   ١/١٧٤ وأصـفهان    ٨/٣٢٨ وحلية   ٤/٢٨٩وجممع  ) ١٢٨٥( وحب   ٢/١٨٣ وك   ٧/٢٨٨هق  

  ٤/٢٠١وتلخيص ) ١٨٩٥( وهـ ٣/١٦٨ ونصب ٦/٥٥٨ و٣٥١و٥/٣٣٢  واإلحتاف٩/٤٧وسنة  
 ضعيـــف

 وأوله وآخره صحيـــح
٢٧٣٩- }             ذِلك جوزي نم ن وأَقلّهمبعين ِإىل الستيالس نيا بأُمِتى م عن أىب هريـرة    ) ت  (} أَعمار

 .عن أنس ) ع(
 ٣/٣٥٧ وكـثري    ١٠/٢٠٦ وجممـع ) ٢٤٦٧( وحب   ٢/٤٢٧ وك ٣/٣٧٠وهق  ) ٤٢٣٦(وهـ  ) ٣٥٥٠(ت  

 )١٠٧٣(وصحيح اجلامع ) ٧٥٧( وصحيحة ١٢/٤٢ و٦/٣٩٧ وخط ٥/٣٥ وبغوى ٦/٥٤١و
 صحيـــح



 

 

٤١٧() 

آذاِنى جاِرى فتحق عليـِه     : اعمد ِإىل متاعك فَاقذفه ِفى السكِة فِإذَا أَتاك آٍت فقُلْ            { -٢٧٤٠
 .بن عبداهللا ابن سالم اخلرائطى ىف مساوئ األخالق عن حممد بن يوسف }  اللَّعنةُ 

 .موصوال ) ١٢٤(وخد ) ٥١٥٣(ود) ٣٩٤(املساوئ 
 حســـن

٢٧٤١- }                مــوتى أَنْ يخشرٍئ يام ذرح ذرأَبداً ، واح موتي أَنْ لَن ظنرٍئ يملَ امملْ عاع
 .عن ابن عمر ) هق(} غَداً 
 )٤١٥(ومبارك ) ٣٨٨٦( والشعب ٣/١٩هق 

 فيـــه مبهــــم
صود بالعمل هنا لآلخرة ألنه ورد ضمن حديث يتحدث عن الرفق ىف العبادة وعدم املغاالة فيها ، وخري العمل                   واملق

 أدومـــه وإن 
 .قـــل 
عـن أىب   ) حم  ( } ِاعملْ ِهللا كأَنك تراه وعد نفسك ِفى املَوتى ، وِإياك ودعوةَ املَظلوِم              { -٢٧٤٢

 .هريرة 
 ٢/٣٤٣ وحم ٢/٤٠مع  وا١٠/٥٩و٧/٤٥٣اإلحتاف 

 صحيـــح لغيــــره
ِاعملْ يا ابن الَخطاِب فَكلٌّ ميسر ، أَما من كَانَ ِمن أَهِل السعادِة فَيعملُ ِللسـعادِة ،                  { -٢٧٤٣

 .عن جابر ) حم  ( } وأَما من كَانَ ِمن أَهِل الشقاوِة فَيعملُ ِللشقاوِة 
  ٨/٤٤٠ وكثري ١/٥٦٨ وك ١/٧٢ وعاصم ٧٧و٢/٥٢و١/٢٩حم 

 صحيــــح
٢٧٤٤- }                ، ـهوا ِبشىٍء ِمنكفروا ِبِه ، والَ تواقْتد رامهوا حمروح اللهملُوا ِبالقرآِن أَحلُّوا حاع

ِمنوا وما تشابه عليكم ِمنه فردوه ِإىل اِهللا عز وجلَّ وإىل أُوِلى الِعلِم ِمن بعِدى كَيما يخربونكم ،  وآ       
         يـاِن فِإنـهالب ا ِفيِه ِمنالقُرآنُ وم سعكمولي ، مر بيونَ ِمنالن ا أُوتىبوِر ومِبالتوراِة واِإلجنيِل والز
شافع مشفع وما ِحلٌ مصدق، أَالَ وِإنَّ ِلكلٍّ آيٍة نوراً يوم الِقيامِة ، أَالَ وِإنى أُعطيت سورةَ البقـرِة                   

لذِّكِر اَألوِل ، وأُعطيت طه والطَّواسني ِمن أَلواِح موسى ، وأُعطيت فَاحتةَ الِكتاِب وخـواتيم               ِمن ا 
وابن عساكر عن   ) طب ك هق    ( حممد بن نصر    } القُرآِن ِمن كٍَرت تحت العرِش ، وأُعطيت املُفصلَ نافلةً          

 .معقل بن يسار 
  خمتصرا٣/٥٧٨وك ) ٢٤٨٦و٢٤٧٨( عب والش) ٣٤٨٦( ومطالب ١/١٦٩ وجممع ١٠/٩هق 

 حســــن



 

 

٤١٨() 

اعملُوا ِبكتاِب اِهللا فَما اشتبه عليكم فسلُوا عنه أَهلَ الِعلِم يخربوكم ، وآِمنوا ِبالتوراِة     { -٢٧٤٥
             واملَاحلُ واملُصد ، فعواملُش افعالش ويانَ ، وهوا ِبالفرقاِن فِإنَّ ِفيِه البواِإلجنيِل ، وآِمن  عن ) ك   ( } ق

 .معقل بن يسار 
  ١/١٦٩ وجممع ١/٢٧٢ وكثري ١٠/٩ وهق ٣/٥٧٨ك 

 حســــن
 -اعملُوا فِإنكم على عمٍل صاٍلح لَوالَ أَنْ تغلبوا لَرتلت حتى أَضع احلَبلَ على هـذِه                 { -٢٧٤٦

اتقهعِنى عن فيها فذكره عن ابن عباس أن النىب أتى زمزم وهم يسقون ويعملو) حم خ ( } ي. 
 ٥/٢٢٢ و   ٤/٤١١ و اإلحتاف    ٦/١٦٥و سنة    ) ٢٩٤٦(  و خزمية    ٥/١٤٧و هق   ٣/٧٠ و البغوى    ٢/١٩٢ خ  

 ١/٣٧٢  وحم ١١/٢٤٦و طب 
٢٧٤٧- }  لَه لقا خِلم ريسملُوا فكُلٌّ معن ابن عباس و عن عمران بن حصني ) طب  ( }اع. 

 و  ٢١٣٦(  و ت    ١٦ و د السـنة ب       ٨ و   ٧ و   ٦قدر   و م ال   ٩/١٩٥ و   ١٥٤ و   ٨/٥٩ و   ٢١٢ و   ٦/٢١١خ  
ــم  ) ٣٣٤٤ ــب ٤٣١ و ٤/٦٧ و ٣٠٤ و ٣/٢٩٣ و ٣٧٥ و ١٥٣ و ١٤٠ و ١/٨٢وح  و ٤/٢٨٠ و ط

 ٣/٢٥٣ و بغوى    ٤٩٧ و   ١١/٤٩٤ و   ١٠/٥٩٧ و   ٨/٧٠٨ و فتح    ١٣١ و ١٨/١٣٠ و ١٤٣ و   ١٤١ و ٧/١٤٠
  ٦٥/ ٢٧ و طربى ٧/٢٥٢و 
 و غريهم ) ١٠٧٤(وصحيح اجلامع ) ١٨٠٩(  و حب ٣٠/١٤٣و

 متـــواتــــر
 - قَاله ثَالثاً    -اعملى يا فَاطمةُ خرياً ِهللا ، فِإنى الَ أُغىن عنِك ِمن الِله شيئاً يوم الِقيامِة                 { -٢٧٤٨

 ) بز (}
 .عن حذيفة 

  حنوه٣٥١ وم اإلميان ٦/١٤٠ و٤/٨ وخ ١/٤٩ وامع ٢٨١ و ٧/٧٧اإلحتاف 
 صحيــح لغيــره

د  ( }م فَفَضلُ ما بني العموِم و اخلُصوِص كَما السماِء و اَألرِض يعىن ِفى الدعاِء               أَعم { -٢٧٥٠
 .عن عمرو بن شعيب مرسال ) هق ( ىف مراسيله ) 

  )١٢(  و مد ٣/١٣٠هق 
 صحيـــح مرســل

 .عن جابر ) عد  ( }أَعن أَخاك ظَاملاً أَو مظلوماً  { -٢٧٥١
 ٩/٢٨ و٣/١٦٨ و بنحوه خ ٢٩٩ و جرجان ٢/٨٣٨و عدى  ) ٢٤٦٥( و علل  ) ٢٠٢٢٧(  عب 

 صحيــح لغيــــره
 إذا كان ظاملا رده عن ظلمه فهذه إعانة و إن كان مظلوما نصره 



 

 

٤١٩() 

أَعهد ِإليكم أَنْ تقيموا الصالةَ و تؤتوا الزكاةَ، و تحجوا البيت احلَـرام، وتصـوموا      { -٢٧٥٢
لَيلةً خــــري ِمن أَلِف شهٍر، وتحرموا دم املُسلِم و ماله و املُعاهد ِإالَّ ِبحقِه و               رمضانَ فِإنَّ ِفيِه    

 .عن قرة ابن دعموص ) هب (}تعتصموا ِباِهللا و الطَّاعِة 
  وله شواهد كثريه٣/٢٣٣و االصابة  ) ٥٣٣٣(  الشعب 

 حســن لغيــره 
٢٧٥٣- }     الكُفِر والد ِبالكفِر ؟ قَالَ      : يِن، ِقيلَ   أَعوذُ ِباِهللا ِمن ينأَتعدلُ الد :  عموعبـد  ) حم  ( }ن
 .عن أىب سعيد ) ع حب ك ض (بن محيد 

  ) ١٠٢٥(  و اإلحسان ٥/٨٥ واإلحتاف ٢/٥٩٦ و ترغيب ١/٥٣٢ و ك ٣/٣٨ و حم ٢٦٥ و ٨/٢٦٤ ن 
 حســـن

 .عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن أبيه ) د هـ (  } أَعوذُ ِباِهللا ِمن الناِر ، ويلٌ َألهِل الناِر {  -٢٧٥٤
 )٨٨١(  ود ٢/٢١١ وش ٣/٢٠٣ وسنة ٧/٩٢ وطب ٤/٣٤٧وحم ) ١٣٥٢( هـ 

 حســــن
٢٧٥٥-  }                   ـرش ذاِب القَِرب ، وأَعوذُ ِباِهللا ِمـنع وأَعوذُ ِباِهللا ِمن ، هنمذاِب جع أَعوذُ ِباِهللا ِمن

 .عن عائشة ) ك  ( } اِهللا ِمن ِفتنِة املَحيا واملَماِت املَسيِح الدجاِل ، وأَعوذُ ِب
 وطـب   ٩/٥٦وحلية  ) ٧٤٣(ومنحة  ) ٦٧٣٧(وعب  ) ٦١٨( والدعاطب   ١/٣٧٩ وك   ٢٠١و١/٦/٢٠٠ حم  

١٢/١٦٦  
 صحيـــح 

بع ،  أَعوذُ ِباِهللا ِمن قَلٍب الَ يخشع ، وِعلٍم الَ ينفع ، ودعاٍء الَ يسمع ، ونفٍس الَ تش                  {  -٢٧٥٦
 .عن ابن مسعود )  ن (} وِمن اجلُوِع فِإنه بئس الضجيِع 

 ) ٧٩٠٣و٧٨٧١و٧٨٧٠و٧٨٩٦( ن 
 صحيـــح لغيـــره

أَعوذُ برضاك ِمن سخطك ، وِبعفوك ِمن عقوبتك ، وِبك ِمنك ، أُثِنى عليك الَ أَبلغُ                 {  -٢٧٥٧
 كُلَّ مـــا 

 عن عائشة ) ك هق  ( } ِفيك. 
 ١/١٤٣ وقـط    ١/٢٢٨ وك ٢/١١٦ وهـق    ٦/٥٨ وحم   ١/١٠٢ون  ) ٣٩٤٣( وت   ٣٧ستفتاح الصالة ب  د ا 

 وعـدى   ٩/٥٨ واإلحتـاف    ١/٣٠ ومشـكل    ٥/١٦٦ وسـنة    ١/٧١ونصب  ) ٦٥٤( وخزمية   ١/٥٣٤وبغوى  
 )٤٨٦(وبنحوه م ) ١٩٣٣و١٩٣٢(واإلحسان ) ٢١٤( وموطأ ٧/٢٧١٩

 صحيـــح
٢٧٥٨-  }       الَِّذى الَ ِإله تكأَعوذُ ِبعز             واِجلـن ، الَِّذى الَ ميوت احلى ضلِنى ، أَنتأَنْ ت ِإالَّ أَنت

 عن ابن عباس ) خ  (} واِإلنس يموتون 



 

 

٤٢٠() 

 )١٠٧٥( وصحيح اجلامع ١٣/٣٦٨و١١/٥٤٥وفتح ٩/١٤٣و٨/١٦٧خ 
٢٧٥٩-  }      ـائمى صِفى ِسقائِه فِإن منكمِفى ِوعائِه ، وس مركموا ت( تعليقـا  ) حـم خ   ( } أَعيد
 .عن أنـــس ) حـب 

) ٧١٨٦( واإلحسـان    ٤/٢٨٨ وفتح   ٨/٣١٥ وسعد   ٣/٤٦ وكر   ٦/٣٧٨ وسنة   ٣/١٨٨ تعليقا وحم    ٣/٥٤خ  
  ٢٥/٣٠٠ وطرباىن ٦/١٩٥موصوال وهق ) ١٩٨٢(وخ 

٢٧٦٠-  }                ش ِمن كُفواً أَحد لَه كني ولَم ولدي ولَم لدي مِد الَِّذى لَمِباِهللا اَألحِد الص ا  أُعيذكم ر
 عن عثمان ) ابن السىن  ( } تجد يا عثمانُ ، تعوذْ ِبها فَماَ تعوذت ِبمثلها 

 )١١٢٢و١١٢١( والدعاطب ) ٥٥٨و٥٤٧(  وسىن ٦/٢٩٦واإلحتاف ) ٢٤٤٧(واملطالب ٥/١١٠امع 
 فيـــه جهـــالة

نَ بعِدى ، فَمـن غَشـى أَبـوام         أُعيذك ِباِهللا يا كَعب بن عجرةَ ِمن أُمراَء يكونو         {  -٢٧٦١
           غَشى نوم ، احلَوض لىع ردوالَ ي هِمن ى ولَستِمن فلَيس لى ظُلمهمع موأَعا مِفى كَذ قهمفَصد

   ، ها ِمنى وأَنِمن وفه لى ظُلمهمع عنهمي ولَم مِفى كَذ قهمصدي فلَم غشي لَم أَو مأَبوا لىع ريدوس 
الصالةُ برهانٌ والصوم جنةٌ ، والصدقةُ تطفىُء اخلَطيئةَ كَما يطفىُء          ! احلَوض ، يا كعب ابن عجرةَ       
) ت   ( } ِإنه الَ يربو لَحم نبت ِمن سحٍت ِإالَّ كَانِت النار أَوىل ِبِه             ! املَاُء النار ، يا كَعب بن عجرةَ      

 .سن غريب عن كعب بن عجرة ح
 ٣/١٩٥ وترغيب ١٩/١٠٥وطب ) ٦١٤(ت

 صحيــــح
٢٧٦٢-  }                ـربكَفافاً فص الٍة وكَانَ ِرزقهص ظٍّ ِمناحلَاِذ ذُو ح فيفخ ؤِمناِس ِعنِدى مأَغبطُ الن

    اِس ، عبِه ، وكَانَ غَامضاً ِفى النِعبادةَ ر لقَى اَهللا ، وأَحسنى يتليِه حع وقَلّت راثهوقَلَّ ت نيتهم لتج
 .عن أىب أمامة ) حم ت ك هب ( } بواكيِه 

 والشــعب ١٤/٢٤٦ وســنة ١/١٨٨ وبغــوى ٣٦وعزلــة ) ٩٩( ومحيــدى ٤/١٥٢ وترغيــب ٤/١٢٣ك 
) ٥٤(ومبـارك   ) ٢٣٤٧(  وت   ٨/٢٤٢وطب  ) ٤١١٧( وهـ   ٥/٢٥٥وحم  ) ١٠٣٥٧و١٠٣٥٢و١٠٣٥١(

  ٨/٢٣٧ و٥/٢٩١واإلحتاف 
 يــــرهحســـن لغ

٢٧٦٣-  }      حلَمه وأَكلتم احبكمص ما أعجز فـالن    : عن أىب هريرة قال رجل      ) ع ، طس     ( } اغْتبتم
 فذكره 
  ٧/٥٤٠ واإلحتاف ٣/٤٨٧ ومشكل ٣/٥٠٦ وترغيب ٨/٩٤امع 

 حســن لغيـــره  
 .مرو عن ابن ع) حل  ( } اغْتبتموه ، حسبك ِإذَا ذَكرت أَخاك مبا فيِه  {  -م٢٧٦٣

  ٣/٥٠٦ والترغيب ١٣/١٤٠ وسنة ٦/٢٢٩ وبغوى ٨/١٨٩حلية 



 

 

٤٢١() 

 حســـن 
 .عن واثلة ) طص حل  ( } اغْتسلْ مباٍء وِسدٍر ، واحلق عنك شعر الكفِر  {  -٢٧٦٤

 ٩/٣٢٩ وحلية ١/٢٨٣ وجممع ٢/٤٢ وطص ١٩/١٤طب 
 حســـن لغيـــره 

ىف ) تـخ ك هـق    ( } إنه الطَّهور ماؤه ، اِحللُّ ميتته اغْتسلُوا ِمن البحِر وتوضؤوا ِبِه فَ   {  -٢٧٦٥
 املعرفة عن أىب هريرة 

 ٢٥٤و٤و١/٣ وهق ١/١٤١ك 
 حســــن 

 ( } اغْتسلُوا يوم اجلُمعِة واغْسلُوا رؤوسكم وِإنْ لَم تكونوا جنباً ومسوا ِمن الطِّيِب              {  -٢٧٦٦
 عن ابن عباس ) حم حب

 وترغيب  ٢/١٧٣وجممع  )  ١٧٥٩( وخزمية   ٨/٢٠٩ وطب   ٣/٢٤٢ و ١/٢٩٧وهق  ٣٣٠و١/٢٦٥ وحم   ٢/٤خ  
 )٢٧٨٢(واإلحسان ) ١٠٧٦( وصحيح اجلامع ١/١١٥ ومعاىن ٣٧٠و٢/٣٦٣ وفتح ١/٤٨٩

خرجنا مع رسول اهللا    : عن جابر قال    ) م د ن هـ      ( } اغْتسِلى واستثفِرى ِبثوٍب وأَحرِمى      {  -٢٧٦٧
 .ذا احلليفة فولدت أمساء بنت عميس فأرسلت إليه كيف أصنع قال فذكره صلى اهللا عليه وسلم حىت أتينا 

 وهـ  ٢/٤٣٦ وتلخيص   ٣/٤٨ونصب  ) ٩٩١( ومنحة   ٥/١٦٤ون  ) ٢٥٩٤( وخزمية   ٢/٤٥ ومى   ١٤٧م احلج   
 ١/٤١٧ وفتح ٢/٢٠١ ومعاىن ٥/١٠٧ وهق ٣/٣٠٩وحم ) ١٩٠٥(ود ) ٣٠٧٤(

بلَ موتك ، وِصحتك قَبلَ سقمك ، وفَراغـك         حياتك قَ : اغْتنم خمساً قَبلَ خمٍس      {  -٢٧٦٨
           قَبلَ فَقرك وِغناك ، رمكقَبلَ ه بابكوش ، غلك( ىف الزهد   ) حم  ( عن ابن عباس    ) ك هب    ( } قَبلَ ش

 .عن عمرو بن ميمون مرسال ) حل هب 
  واإلحتـاف  ١١/٢٣٥ وفـتح    ١٤/٢٢٤ وسـنة    ٥/١٨٢ وبغوى   ٤/١٤٨ وحلية   ٤/٢٥١ وترغيب   ٤/٣٠٦ك

 ) ١٠٢٥٠( و ) ١٠٢٤٨( والشعب ) ١٠٧٧(  وصحيح اجلامع ١٣/٢٢٣ وش ٢٥٣ و١٠/١٥١
 صحيــــح

 .عن أىب الدرداء ) أبو الشيخ  ( } اغْتنموا دعوةَ املُؤمِن املُبتلَى  {  -٢٧٦٩
  موقوفا على أىب الدرداء ١/٢١٤واحللية ) ٢٠٠٢٩(وعب ) ١٠٦٥٨و١٠٦٥٧( الشعب 

 فيـــه مبهــم
 ؤالء أرجى للقبول من غريهم يعىن دعوة ه

٢٧٧٠-  }        قرح باحاً ثُمىن صلى أُبع والبغوى ىف معجمه عن أسامة بن      ) حم د هـ    (  الشافعى   } أَِغر
 .زيد 

 ٢٠٩و٥/٢٠٥األعظمى وحم ) ٢٨٧١(  وهـ ٢٢١ و٢/٢٢٠ ومتهيد ٣/٣٨٢ونصب ) ٢٦١٦(د 
 ليــــن

  فلسطنياسم موضع بني عسقالن والرملة من أرض: ابىن 



 

 

٤٢٢() 

عن سلمان قال كاتبـت  ) حم  ( } ِاغرس واشترطْ لَهم ، فِإذَا أَردت أَنْ تشترطْ فآذنى          {  -٢٧٧١
أهلى على أن أغرس مائة فسيلة فإذا علقت فأنا حر فأتيت النىب صلى اهللا عليه وسلم فذكرته له فذكره ، فلما آذنته           

  .)جاء فغرس بيده إال واحدة غرستها فعلقن إال هى 
  ٤/٢٤٦ وجممع ٦/٢٨٥ وطب ٢/٢١٨ وك ١٠/٣٢١ وهق ٥/٤٤٠حم 

 صحيـــح لغيـــره
اغْزوا ِبسِم اِهللا ِفى سبيِل اِهللا ، الَ تغلُّوا والَ تغدروا والَ تمثلُوا والَ تقتلُـوا وليـداً ،     {  -٢٧٧٢

 .عن صفوان ابن عسال ) حم  ( } ِللمسافِر ثَالثٌ مسح على اخلُفِني ، وِللمقيِم يوم ولَيلةٌ 
  ٣٥٨ و٣٥٢ و٤/٢٤٠حم 

 صحيــــح
أُغزوا ِبسِم اِهللا وِفى سبيِل اِهللا وقَاتلُوا من كَفر ِباِهللا  ، أُغزوا الَ تغلُّوا والَ تغدروا والَ                  {  -٢٧٧٣

الِث ِخصاٍل ، فَأَيتهن مـا      تمثلُوا والَ تقتلُوا وليداً ، وِإذَا لَقيت عدوك ِمن املُشركني فَادعهم ِإىل ثَ            
                  ثُـم ، نهمع وكُف همفَاقبلْ ِمن ِإىل اِإلسالِم فِإنْ أَجابوك أُدعهم ، نهمع هم وكُففاقْبلْ ِمن أَجابوك
                  ـا ِللمهـاجرينم فَلهم اِر املُهاجرين وأَخربهم ِإنْ فَعلُوا  ذِلكارِهم ِإىل دد ِل ِمنِإىل التحو عهماد

وع                كونونَ كـأَعراِب املُسـلمنيي مَأ ها فأَخربهملُوا ِمنتحوا أَنْ يفِإنْ أَبو لى املُهاجرينا عليهم م
يجِرى عليهم حكم اِهللا الَِّذى يجِرى على املُؤمنني ، والَ يكونُ لَهم ِفى الغنيمِة والفَىِء شىٌء ِإالَّ أَنْ                  

إنْ هم أَبوا ، فسلَهم اِجلزيةَ ، فِإنْ هم أَجابوك فَاقبلْ ِمنهم وكُف عنهم فِإنْ               يجاهدوا مع املُسلمني فَ   
أَبوا فَاستعن ِباِهللا وقاتلَهم ، وِإذَا حاصرت أَهلَ ِحصٍن وأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ِذمةَ اِهللا وِذمةَ نبيـِه                  

ِه ولكِن اجعلْ لَهم ِذمتك وِذمةَ أَصحابك فـِإنكم ِإنْ تخفـروا            فَالَ تجعلْ لَهم ِذمةَ اِهللا والَ ِذمةَ نبي       
ِذممكم وِذمم أَصحابكم أَهونُ ِمن أَنْ تخفروا ِذمةَ اِهللا وِذمةَ رسولِه ، وِإذَا حاصرت أَهلَ اِحلصـِن                 

             كِم اِهللا ولكنلى حع رتلَهمكِم اِهللا فَال تلى حع رتلَهمأَنْ ت الَ      فأَرادوك فِإنـك كمكلى حع أنزلْهم
 عن بريدة  ) ٤حم م  ( } تدِرى أَتصيب حكم اِهللا ِفيهم أَم الَ ؟ 

 ٣٥٨و٥/٣٥٢  و  ٤/٢٤٠وحـم   ) ١٤٠٨(وت  ) ٨٧٦٥و٨٧٨٢(ون  ) ٢٨٥٨(وهـ  ) ٢٦١٣(ود٣م اجلهاد   
 وجممـع   ٨/٨٤ وطب   ١٨٧و١/١٢٣وطص  ) ٩٤٢٨(وعب  ) ٤٤٨( وموطأ   ٤/٥٤١وك  ٩١و٦٩و٩/٤٩وهق  

 )١٠٧٨( وصحيح اجلامع ١٢/٣٦٢ وش ٢/٢١٧ ومتهيد ١١/١١ وسنة ٤/٩٧ وتلخيص ٣١٧ و٥/٢٥٦
 .عن أىب هريرة ) طس  ( } اُغْزوا تغنموا ، وصوموا تصحوا ، وسافروا تستغنوا  {  -٢٧٧٤
 ٣/١٧٩ وامع ٥/٣٤٩ وش ٦/٣٠١ وكثري ٢/٨٣ترغيب 

 حســـن لغيـــره
ى سبيِل اِهللا فقَاتلُوا ِمن كَفر ِباِهللا، والَ تغلُّوا ،  والَ تغدروا والَ تمثلُوا               اغْزوا جميعاً فِ   {  -٢٧٧٥

 ِفيكم تهنسوِل اِهللا وسر هدليداً ، فهذَا عقتلُوا وعن ابن عمرو ) بز  ( } ، والَ ت. 
  ١٢/٣٢٨ وش ٦/٣٣٧ واإلحتاف ١/٣٢٨ وكثري ٢/٢١٥ ومى ٥/٣١٨امع 



 

 

٤٢٣() 

 صحيــــح
اغْسلنها وتراً ثَالثاً أَو خمساً أَو سبعاً أَو أَكثر ِمن ذِلك ِإنْ رأينت ذِلك مباٍء وِسدٍر ،                  {  -٢٧٧٦

 علـــنواج 
 .عن أم عطية ) خ م د ت ن هـ  ( } ِفى اَألخريِة كَافوراً أَو شيئاً ِمن كَافوٍر 

 ٤/٢٢ ون   ٣/٢٤٢ وش   ١/٣٧٣هيد   ومت ٤/٦ و ٣/٣٨٩ وهق   ٦/٤٠٧ و ٥/٨٥وحم  ) ١٤٥٩(وهـ  ) ٩٩٠(ت
وخ ) ٣٦٠( ومحيـدى  ٥/٣٠٤وسـنة   ) ٢٢٢(وموطـأ   ) ٥٥٠(وشـفع   ) ١٠٨٩(وحب  ) ٣١٤٢( د ٨/٣١و
  .٣/٤٧ وم ٩٤و٢/٥٩٣

عن ابن  ) هـ هب    ( } اغْسلُوا أَيديكم ثُم اشربوا ِفيها فَلَيس ِمن ِإناٍء أَطيب ِمن اليِد             {  -٢٧٧٧
 .عمر 

 )٣٤٣٣(   وهـ )٦٠٣٠(و) ٦٠٢٩(الشعب  
 حســـن 

جمهول  ، وبعد الرجوع للتهذيب تبني أنـه  ) : ٢٣٣٩(فيه سعيد بن عامر عن ابن عمر قال ابن حجر ىف التقريب         
 ، فالرجل ثقة وليس جمهوال ، ولذا قـال عنـه            ٤/٥١ال يعرف   : قد وثقه ابن معني وابن حبان ، وقال أبو حامت           

هـ ، لذا جيب االنتباه ملا يقوله احلافظ ابن حجر ِفى           ١ ليس به بأس     :قال ابن معني    ) ١٩٣٠(الذهىب ىف الكاشف    
التقريب وال سيما من يصفهم مبقبول بل جيب الرجوع للتهذيب للتأكد وكم من حديث ضعفه من جـاء بعـد                    

 !!  احلافظ ابن حجر اعتمادا على التقريب دون الرجوع ألصله وهو اليستحق التضعيف 
وِسدٍر وكَفِّنوه ِفى ثَوبِني والَ تمسوه طِيباً ،  والَ تخمروا رأسـه ، والَ               اغْسلوه مباٍء    {  -٢٧٧٨

 عن ابن عباس  ) ٤حم ق  ( } تحنطوه ، فِإنَّ اَهللا يبعثه يوم الِقيامِة ملبيـاً 
ــج  ـــ ١٩٦و١٤٥و٥/١٤٤ون ) ٩٥١( وت ٩٩و٩٧و٩٦و٩٤و٩٣و١٤م احلـ ــم ) ٣٠٨٤( وهـ وحـ

 وشفع  ٢/٨٦و١/٧٩ وطص   ٤/٢٩٦ وقط   ٤٠٤و٣٩٢و٣٩١و٣/٣٩٠هق   و ٢/٥٠ ومى   ٣٣٣و٣٢٨و١/٢١٥
  وسنة ٣/٢٨و٢/٢٥٦ونصب ) ٥٥٩(
) ١٠٧٩( وصحيح اجلـامع     ٣/٢٠ وخ   ١٤/٢٠٦ وش   ١/٩٨ ومشكل   ٢/١٠٧ وتلخيص   ٤/٦٤ وفتح   ٥/٣٢١

 .وغريهم 
٢٧٧٩-  }          جهِق الوِبقدِر الذَّنِب وات اقبفع اقبتفِإنْ ع املعرفة عـن    وأبو نعيم ىف  ) طب   ( } اغْفر 

 .جزء 
 ١/٢٣٤ واإلصابة ٢/٣٠١ وطب ٨/١٠٦امع 

وأعلّه اهليثمى باإلنقطاع ، لكن ذكر ابن سعد  أن أسد بن وداعة  هذا كان قدميا روى عن أىب الدرداء وبقى حىت                       
 . فقد يكون مسع منه ٧/٣٢٠ الطبقات --مات سنة سبع وثالثني ومائة 

 .واحلديث له شواهد ىف القرآن والسنة 
 حســـن لغيــــره



 

 

٤٢٤() 

٢٧٨٠-  }                 غلقاً ، واطْـِف ِمصـباحكاباً مب فتحيطانَ الَ ياِهللا فِإنَّ الش واذْكِر اسم ابكب اغْلق
                  عرضـهِبعوٍد ت اِهللا ولَو مواذْكِر اس ِإناءك رماِهللا ، وخ واذْكِر اسم الِله وأَوِك ِسقاءك واذْكِر اسم

 .ابــــر عن ج) حب  ( } عليِه 
 )١٢٧٢(واإلحسان ) ١٣١( وخزمية ٣/٣١٩وحم ) ٣٧٣١( ود ٩٧ وم األشربة ٤/١٥٠خ 

أَغْلقُوا أَبوابكم وخمروا آِنيتكم وأَطِفئوا سرجكم وأَوِكئوا أَسقيتكم ، فِإنَّ الشيطانَ            {  -٢٧٨١
 ( } نَّ الفُويسقةَ تضرم البيت على أَهلِه       الَ يفتح باباً مغلقاً والَ يكشف ِغطاًء والَ يحلُّ ِوكاًء ، وإِ           

 . عن جابــر ) حم م د ت 
 وسنة  ١١/٨٧وفتح  ) ١٢٧٣( ومحيدى   ١/٢٥٧ وهق   ٢/٢١ ومشكل   ١/٦٢وبداية  ) ١٣٢( وخزمية   ٣/٣٠١حم
 )٢٠١٢(وبنحوه م ) ١٢٢٢(وخد ) ٥٢٤٧(ود ) ١٠٨٠( وصحيح اجلامع ١١/٣٨٩

 صحيــــح
٢٧٨٢-  }    فِإنَّ          أَغلقُوا اَألبواب وا اِإلناَء وأَطفئُوا اِملصباحرمقاَء وأَكفئُوا اِإلناَء وخوأَوكئُوا  الس

                   يتهماِس بلى النع ضرمِإناًء وِإنَّ الفُويسقةَ ت كشفحلُّ ِوكاًء والَ يغَلقاً والَ ي فتحيطانَ الَ يالش { 
 .عن جابر ) حب (ىف األدب ) خ ( 

( واإلحسـان   ) ٩٢٩( وموطأ   ١١/٣٨٩ وسنة   ١١/٨٧وفتح  ) ١٢٢١( وخد   ١/٢٥٧ وهق   ٣٩٥و٣/٣٨٦حم  
١٢٧٢( 

 صحيــــح
أَغيظُ رجٍل على اِهللا يوم الِقيامِة وأَخبثه وأَغيظه عليِه رجلٌ كَانَ يسمى ملك اَألمالِك               {  -٢٧٨٣

 .عن أىب هريرة ) حم م  ( } ، الَ ملك ِإالَّ اُهللا 
 )١٠٨١(وصحيح اجلامع ) ٦٢٠( وصحيحة ١٢/٣٧٧ وسنة ٣/٧٠ وترغيب ٢/٣١٥ وحم ٢١م اآلداب 
أَفتانٌ أَنت أَفتانٌ أَنت الَ تطولْ ِبهم ، ِإقرأْ ِبسبِح اسم ربـك اَألعلـى والشـمِس                  {  -٢٧٨٤

 .عن جابر ) ن ( عن أنس ) حم  ( } وضحاها ونحو هذَا 
 ٥٦ وف   ١/٣٥٩ وش   ٣/٢٩٩ وحم   ٢٠٠و٢/١٩٥تح   وف ٢/٧١ وجممع   ١٧٨ وم الصالة    ٨/٢٣ و ١/١٨٠خ  
 .وغريهم ) ١٦٣٤و١٦١١( وخزمية ١١٧و١١٦ و١١٢ و٣/٨٥ وهق ١٦٨ و٢/٩٨ون 

ِبسبِح اسم ربك اَألعلى    " الَ تطولْ ِبهم ، ِاقرأْ      ! أَفتانٌ أَنت ؟ ،  أَفتانٌ أَنت يا معاذُ ؟          {  -٢٧٨٥
كان معاذ يؤم العامة فمر حرام وهو يريد أن  : عن أنس قال    ) ، بز   حم   ( } ونحومهَا  "، والشمِس وضحاها    

يستقى خنله فدخل املسجد ليصلى مع القوم ، فلما رأى معاذا طول جتوز ىف صالته وحلق بنخله ، فبلـغ ذلك النىب          
 ) .صلى اهللا عليه وسلم فذكره 

 ٢/٧١امع 
 صحيــــح



 

 

٤٢٥() 

يدخلُىن اجلَبابرةُ واملُتكربونَ واملُلـوك     ! يا رب   :  النار   افْتخرِت اجلَنةُ والنار فقَالتِ    {  -٢٧٨٦
أَنـِت  : أَى ربى يدخلُىن الضعفاُء والفُقراُء واملَساكني فقَالَ اُهللا للنـاِر           :واَألشراف، وقَالِت اجلَنةُ    

 وِسعت كُـلَّ شـىٍء ، وِلكـلِّ    أَنِت رمحىت ، ورمحىت: عذاِبى أُصيب ِبِك من أَشاُء ، وقَالَ ِللجنِة         
هلْ ِمـن   : واحدٍة ِمنكما ِملؤها ، فيلقى ِفى الناِر أَهلُها فتقولُ هلْ ِمن مزيٍد ، ويلقَى ِفيها وتقولُ                 

 وأَما اجلَنةُ   ِقدىن ِقدىن ،  : هلْ ِمن مزيٍد ؟  فيضع اُهللا قَدمه عليها فتقولُ           : مزيٍد ، ويلقَى ِفيها وتقولُ      
 .عن أىب سعيد ) حم  ( } فيلقَى ِفيها ما شاَء اُهللا أَنْ يلقى ، فَينشئُ اُهللا لَها خلقاً ما يشاُء

 )٧٤٥٤(  واإلحسان ١/٢٣٣ وعاصم ٧/٣٨٢ وكثري ٧/١١٢ وجممع ٧٨و٣/١٣حم 
 صحيـــح

م قدم اهللا للنار ، كما أن املسلمني قدمه للجنة          أى الذين قدمهم هلا من شرار خلقه ، فه        : فيضع قدمه عليها    : قوله  
: يأتيها أمر اهللا فيكفها عن طلب املزيد وقيـل          : وضع القدم على الشىء مثل للردع والقمع ، كأنه قال           : ، وقيل   

 ١٦/٤٨٤ راجع اإلحسان --أى يكفيىن يكفيىن : قدىن قدىن :أراد به تسكني ثورا وقوهلا 
٢٧٨٧-  } الن وا ِمنِبشِق مترٍة افْتد ابن خزمية عن أنس } اِر ولَو . 

 -- ٣/١٠٥وامع ) ٢٤٢٨( وخزمية ٢/١٢٦أخرج حنوه خ 
 صحيـــح

افْترقِت اليهود على ِإحدى وسبعني ِفرقةً فَواحدةٌ ِفى اجلَنِة وسبعونَ ِفـى النـاِر، و                {  -٢٧٨٨
إحدى وسبعونَ ِفى الناِر وواحدةٌ ِفى اجلَنِة، والَّـِذى         افْترقِت النصارى على اثْنتِني وسبعني ِفرقةً فَ      

نفس محمٍد ِبيدِه لتفترقن أُمِتى على ثَالٍث وسبعني ِفرقةً فَواحدةٌ ِفى اجلَنِة واثْنتاِن وسبعونَ ِفى الناِر           
 عن عوف بن مالك ) هـ ( } 
 ٨/١٤٠ و اإلحتاف    ١٨/٧٠ و طب    ١٠/٢٠٨ و هق    ٢/٣٣٢ و حم    ١/٤٧و ك    ) ٣٩٩٢(و هـ    ) ٤٥٩٦(د  

  )١٠٨٢( و صحيح اجلامع  ) ١٤٩٢( و الصحيحة ١/٣٢و عاصم 
 صحيــح

٢٧٨٩ - }              ـبعنيلى اثْنتِني وسصارى عفرقِت النِفرقةً ، وت بعنيى وسلى ِإحدع هودافْترقِت الي
 .ريرة عن أىب ه ) ٤ ( } ِفرقةً، وتفرقت أُمِتى على ثَالٍث وسبعني ِفرقةً 

) ٣٩٩١( وهــ   ) ١٠٨٣(وصحيح اجلامع     ) ٢٠٣( والصحيحة   ٨/١٤٠ واإلحتاف   ٢/٣٣٢وحم  ) ٤٥٩٦(د
 )٢٦٤٠(وت 

 صحيــــح  
افْترقت بنو ِإسرائيلَ على ِإحدى وسبعني ِملّةً ، ولَن تذهب اللَّياِلى والَ اَأليام حتـى                {  -٢٧٩٠

 عبد بن محيد عن سعد      } رقٍة ِمنها ِفى الناِر ِإالَّ واحدةً وِهى اجلَماعةُ         تفترق أُمِتى على ِمثلها ، وكُلُّ فِ      
 .بن أىب وقاص 

 )١٤٨(  وعبد بن محيد ٧/٢٥٩ امع 



 

 

٤٢٦() 

 حســـن لغيــــره
 ال يعىن دخوهلا النار اخللود فيها إال إذا كفرت

٢٧٩١-  }         كدقةٌ ، وأَمرص ِفى ِإناِء أَخيك لوكد ِمن دقةٌ      ِإفراغُكِن املُنكِر صع هيكِباملعروِف ون 
، وتبسمك ِفى وجِه أَخيك صدقةٌ ، وِإماطةُ احلَجِر والشوِك والعظِم عن طَريِق النـاِس صـدقةٌ ،                  

 .عن أىب ذر ) هب  ( } وِهدايتك الرجلَ ِفى أَرِض الضالِة صدقةٌ 
 ) ٣٣٧٧(والشعب ) ٨٩١( وخد ٣/٤٢٢وترغيب ) ٨٦٤(حب 

 صحيـــح
٢٧٩٢- }          رغَي نما وريت ا لَمينيِه مأَرى ع نعى ِإىل غَِري أَبيِه ، وأَفرى الِفرى مِن ادأفْرى الِفرى م

 .عن ابن عمر ) حم ( } تخوم اَألرِض 
  ٧/٥٣٢ واإلحتاف ١٢/٤٣٠ وفتح ٤/١٧٦ وجممع ٢/١١٨حم 

 صحيـــح
: هو معروف أبو عثمـان      : هـ ، أقول    ١ومل أجد من ترمجة     : ار قال اهليثمى    وفيه أبو عثمان عن عبد اهللا بن دين       

 )١٣٤٥(الوليد بن أىب الوليد ثقة من رجال مسلم راجع التعجيل 
٢٧٩٣- }        وسى الَّىت قَالتاحبةُ ماِس صالن أَفرس " :        ـتأجرتِن اسم ريِإنَّ خ تأجرها أَبِت اسي

كُنت أَمِشـى أَمامـه فجعــلَىن خلفـه ،     :  وما رأيِت ِمن أَمانتِه ؟ قَالت     :قَالَ  " القَوى اَألمين   
، وأَبو بكـٍر ِحـني    " أَكِرمى مثواه عسى أَنْ ينفعنا أَو نتخذه ولداً         : " وصاحب يوسف ِحني قَالَ     

 مرع تخلفعن ابن مسعود موقوفا ) طك  ( } اس. 
  ١٠/٢٦٨جممع 

 وقـــوفحســـن م
ابن سعد  ( } افْرشوا ِلى قَطيفِتى ِفى لَحِدى فِإنَّ اَألرض لَم تسلَّطْ عِلى أَجساِد اَألنبياِء         { -٢٧٩٤

 .عن احلسن مرسال ) 
  ٢/٢/٧٥ وسعد ٥/٢٦٩بداية 

 صحيـــح مرســـل
 وآخره صحيـــح

 .عن أنس ) ك  ( } أَفرض أُمِتى زيد بن ثَابٍت  { -٢٧٩٥
) ١٠٨٤(وصحيح اجلامع   ) ١٢٢٤( والصحيحة   ٢/٢/١١٥ وسعد   ١٢/٢٠ وفتح   ٣/٧٩ وتلخيص   ٥/٤٤٩كر  
 ٤/٣٣٥وك 

 صحيــــح



 

 

٤٢٧() 

أَفِش السالم وابذِل الطَّعام واستحِى ِمن اِهللا تعاىل كَما تستحىي رجالً ِمن رهطـك ذَا    { -٢٧٩٦
عن أىب أمامة   ) طب  (  } سناِت يذهبن السيئاِت    هيأِة وليحسن خلقك ، وِإذَا أَسأت فَأحسن فِإنَّ احلَ        

. 
 ٣/٤٠٩وترغيـب ٢٣٦و٥/١٥٣وحم  ) ١٩٨٧( حنوه وت    ٣/١٤٠واإلحتاف  ) ٧٧٣٨( والشعب   ٦/١٤٨جممع  

 . حنو آخره٤/١٠٩و
 حســـن لغيـــره

يام ، تدخِل   أَفِش السالم ، وأَطعِم الطَّعام ، وصِل اَألرحــام ، وقُم ِبالليِل والناس نِ             { -٢٧٩٧
 عن أىب هريرة ) حم حب ك ( } اجلَنة ِبسالٍم

 واإلحسـان   ٣/٤٢٣ وترغيـب    ٥/٣٣٣ وكثري   ٨/٢٧٣ وطب   ١٦٠و٤/١٢٩ وك ٤٩٣ و ٣٢٣ و ٢/٢٩٥حم  
 )١٠٨٥(وصحيح اجلامع ) ٥٠٨(

 صحيـــح
ـّــوا  { -٢٧٩٨  .عن أىب موسى ) ك  ( } أَفشوا السالم بينكم تحاب

 ) ١٠٨٦(ع  وصحيح اجلام٤/١٦٨ ك 
 صحيــــح

 .عن الرباء ) خد ع حب هب (} أَفشوا السالم تسلموا  { -٢٧٩٩
 ١١/١٨وفـتح  ) ١٢٦٦و٩٧٩و٧٨٧( وخـد  ٣/٤٢٥ وترغيـب  ٨/٢٩وجممع  ) ١٩٣٤( وحب   ٤/٢٨٦حم  

 ) ١٠٨٧(وصحيح اجلامع ) ٨٧٥٧( والشعب ١/٢٧٧وأصفهان 
 صحيـــح

 . اخلطيب عن ابن عمر }  وصفكم اُهللا أَفشوا السالم ِعباد اِهللا كَما {  -٢٨٠٠
 )٢٨٠٢(  وبنحوه الذى بعده ٣/٤٢٤ وم حنوه خمتصرا الترغيب ٣/٤٢٨ أخرج  البزار حنوه الترغيب 

 حســـن لغيــــره
عـن أىب  ) ت  ( } أَفشوا السالم ، وأَطعموا الطَّعام، واضربوا اهلَام ، تورثُوا اِجلنـانَ      {  -٢٨٠١

 .هريرة 
  وصححه ت ووافقه الشيخ عبد القادر ٩/٥٥٢وجامع األصول ) ١٨٥٤(ت 

 فيـــه مقـــال
 وصح دون ضرب الـهـــام 

عن ابـن   ) هـ  ( } أَفشوا السالم ، وأَطعموا الطَّعام، وكُونوا ِإخواناً كَما أَمركم اُهللا            {  -٢٨٠٢
 .عمر 
 ) ١٠٨٩ (وصحيح اجلامع) ١٥٠١( والصحيحة ٢/١٥٦وحم ) ٣٢٥٢( هـ 

 صحيـــح



 

 

٤٢٨() 

أصبت يوم خيرب قـالدة     : عن فضالة بن عبيد قال      ) ن   ( }افْصلْ بعضها ِمن بعٍض ثُم ِبعها          {  -٢٨٠٣
 .فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها فقال النىب صلى اهللا عليه وسلم فذكره 

 )٩٠( رقم ١٧وبنحوه م املساقاة ب) ٤٢٦٥(و ) ٤٢٦٤(  وصحيح النسائى ٧/٢٧٩ن 
 حيـــحص

 عن ابن عباس ) طس  ( } أَفضلُ اِإلسالِم احلَنيفيةُ السمحةُ  {  -٢٨٠٤
 وصـحيح اجلـامع   ٣/٣٧٦وكثري ) ٢٨٧(وخد ) ٢٠٥٧٤( وعب ١١/٢٢٧ وطب ١/٦٠ وجممع  ١/٢٣٦حم  

)١٠٩٠( 
 حســــن

 أَنْ تهجر مـا    أَفضلُ اِإلسالِم أَنْ يسلم املُسلمونَ ِمن ِلسانك ويدك ، وأَفضلُ اِهلجرةِ           {  -٢٨٠٥
ِهجرةُ احلَاضِر وِهجرةُ الباِدى ، فِهجرةُ الباِدى أَنْ يجيب ِإذَا دعى           : كَره ربك ، واِهلجرةُ ِهجرتاِن      

 .عن ابن عمرو ) ط حم حب ك  ( } ويطيع ِإذَا أُمر ، وِهجرةُ احلَاضِر أَعظمها بليةً وأَفضلها أَجراً 
 ١٠/٤٤٦ وفـتح    ٢/٢٤٠ ومـى    ١٠/٢٤٣ وهق   ١/١١ وك   ٢/١٩٥وحم  ) ٢٢٧٢(وطيا  ) ٥١٧٦(اإلحسان  
  ٣/٣٧٩وترغيب 

 صحيــــح
عن أىب موسى   ) حم م ت ن طب      ( } أَفضلُ اِإلسالِم من سلم املُسلمون ِمن ِلسانِه ويدِه          {  -٢٨٠٦

 ) طب(
 .عن ابن عمر ) طب هق ( عن جابر ) ع طص ض ( والدارمى وعبد بن محيد ) ط ( عن عمرو ابن عبسة 

 ٣/٣٩١و  ٢١٥و٢٠٦و٢/١٩١ وحم   ٨/١٠٧ون  ) ٢٦٢٨و٢٦٢٧و٢٥٠٤( وت   ٦٦و٦٤ وم اإلميان    ١/١٠خ  
 وطـص   ٩/٦٤ وش   ١٧/٤٩ و ٨/٣١٥ وطـب    ٣/٦٢٦ وك   ١٠/٢٤٣ وهق   ٢/٢٩٩ ومى   ٦/٢٢و٤/٣٨٥و
 . وغريهم ٣/٥٢٢ وترغيب ١/٥٤ وفتح ١/٢٥٣

 متـــــواتـــــر
سلمون ِمن ِلسانِه ويدِه ، وأَكملُ املُؤمنني ِإمياناً أَحسـنهم          أَفضلُ اِإلسالِم ِمن سلم املُ     {  -٢٨٠٧

 . ابن نصر عن جابر }خلقاً ، وأَفضلُ الصالِة طُولُ القُنوِت ، وأَفضلُ الصدقِة جهد املُِقلِّ 
 ،  ٥٢٧ و ٤٧٢ و ٢/٢٥٠وحـم   ) ٤٦٨٢(د  :  ، والثانيـة     ٦٦و٦٤ وم اإلميان    ١/١٠خ  : أخرج الفقرة األوىل    

 بطوله) ١٢٧٦(واحلميدى ) ٥٦٦( والصحيحة ٨/٩٦كثري :  ، والرابعة ١٦٤م مسافرين : والثالثة 
 فاحلديث صحيـــح لغيـــره

٢٨٠٨-  }  لى املُؤِمنروِر عخالُ السعن عمر ) طس ( } أَفضلُ اَألعماِل اد. 
 )٢٨١٥(  وبنحوه ٩٥ وقضاء احلوائج ٣/٣٩٤ترغيب 

 حســـن لغيــــره
٢٨٠٩- }                   ـائرفضـلُ سـربورةٌ تجةٌ مح ثُم ، اِجلهاد ثُم ، حدهأَفضلُ اَألعماِل اِإلميانُ ِباِهللا و 

 عن ماعز ) حم  ( } اَألعماِل كَما بني مطلِع الشمِس ِإىل مغرا 



 

 

٤٢٩() 

 )١٠٩٢( وصحيح اجلامع ٣/٢٠٧ وجممع ٤/٣٤٢ وحم ٢/١٦٥الترغيب 
 صحيـــح

 .عن أىب ذر ) د  ( } احلُب ِفى اِهللا والبغض ِفى اِهللا :  أَفضلُ اَألعماِل {  -٢٨١٠
 وشج  ٣/٣٩١ وخط   ٢٧٢ و ١٠/٢١٢ وطب   ٦/٥٥٢ وجامع األصول    ١/٤٧ وفتح   ٤/٢٤وترغيب  ) ٤٥٩٩(د
  حنوه ٢٨١ وجرجان ٢/١٣٣

 حســـن لغيـــره
٢٨١١-  }           الةُ ، ثُمالص الةُ ثُمالص الةُ ثُمبيِل اِهللا     أَفضلُ اَألعماِل الصِفى س حم حب   ( } اِجلهاد

 .عن ابن عمرو ) 
 مطوال ٦/١٤٠ والفتح ١/٣٠١ وجممع ٢/١٧٢وحم ) ١٧٢٢(اإلحسان 

 حســــن
 .عن أم فروة ) د ت ك  ( } أَفضلُ اَألعماِل الصالةُ ِفى أَوِل وقتها  {  -٢٨١٢

) ٢٨٠( وحب   ١/٣١٦ وش   ٤/٣٤٠ومتهيد  ) ٢٢١٧(وعب  ) ٣٢٧( وخزمية   ٤/٤٣٤ و ١/٢٣٢وهق  ) ٤٢٦(د
 )١٧٠( وت ) ١٠٩٣( وصحيح اجلامع ٢/١٠وفتح 

 صحيـــح
 .عن ابن مسعود ) م  ( } الصالةُ لوقتها وِبر الوالديِن : أَفضلُ اَألعماِل  {  -٢٨١٣
 )١٤٨٩(والصحيحة ) ١٠٩٤( وصحيح اجلامع ١٤٠م اِإلمياِن 
عن ) خط  ( }  وِبر الوالديِن ، واِجلهاد ِفى سبيِل اِهللا      الصالةُ لوقتها : أَفضلُ اَألعماِل    {  -٢٨١٤

 .أنس 
 ٤٤٤و٤٤٢و٤٣٩ و١/٤١٨ وحـم  ١٣٧ وم اإلميـان  ٩/١٩١ وبنحوه خ    ١٠/٢٨٦ و ٤/٢٨٠ و ٢/٤٠١خط  

 )١٤٨٩(والصحيحة ) ١٠٩٥( وصحيح اجلامع ٥/٣٦٨و
 صحيــــح

ِن سروراً ، أَو تقِضى عنـه دينـاً ، أَو     أَنْ تدخلَ على أَخيك املُؤمِ    :  أَفضلُ اَألعماِل    {  -٢٨١٥
 عن ابن عمر) عد(عن أىب هريرة )  هب(ىف قضاء احلوائج ) ابن أىب الدنيا (} تطعمه خبزاً

و ) ٧٦٧٨(والشعب  ) ١٤٩٤(والصحيحة  ) ١٠٩٦( وصحيح اجلامع    ١١٠ واحلوائج   ٥/٢٤٥ و ٤/١٧٨اإلحتاف  
)٧٦٧٩( 

 حســــن
 .عن امرأة من املبايعات ) طب  ( } ِل ِإميانٌ ِباِهللا ثُم  الصالةُ  َألوِل وقتها  أَفضلُ اَألعما {  -٢٨١٦

  ٧/١٧١تخ 
 صحيــــح لغيـــره

٢٨١٧-  }                   ، ـربورم ـجبيِل اِهللا ، وحِفى س ِبِه ، وِجهاد صديقأَفضلُ اَألعماِل ِإميانٌ ِباِهللا ، وت
عام وِلني الكَالِم والسماحةُ وحسن اخلُلِق ، وأَهونُ عليك ِمـن           وأَهونُ عليك ِمن ذِلك ِإطعام الطَّ     



 

 

٤٣٠() 

         كليع تهِم اَهللا ِفى شىٍء قَضاهالَ ت ع طب   ( واحلكيم  ) حم ش   ( } ذِلك (      نسعن عبادة بن الصامت وح )
 .عن عمرو بن العاص ) حم 

 ٨/١٦٤ و ٢/٤٢٣ وكـثري    ٦٠و١/٥٩وجممـع   ) ٢١٥٥( ومنحـة    ٤/٢٠٤ وحم   ٣/١٥٦وحلية  ) ١٦(منحة  
  ٥/٣١٩ وحم ٩/١٤٠ واإلحتاف ٢/٢٨٩والترغيب 

 صحيـــح لغيـــره
 ( } ِإميانٌ ِباِهللا ورسولِه ، ثُم ِجهاد ِفى سبيِل اِهللا ، ثُم حج مـربور               : أَفضلُ اَألعماِل    {  -٢٨١٨

وعبد بـن محيـد   ) حم ش  ( عن عبد اهللا ابن سالم) حم طب حب ص    ( عن أىب هريرة    ) حم خ م ت ن حب       
 .عن الشفاء بنت عبد اهللا ) ع طب ( واحلارث 

 وبنحوه  ٣/١٨٨ و ٩/١٩٦ وخ   ٩/١٠٨ و ٥/٢٨٥ وش   ٤/٢٤١ و ١/٥٩وجممع  ) ٢٣٣٨( ومنصور   ٥/١٥٠حم  
 ومـى   ٢٨٧ و ٢/٢٦٤وحم  ) ١٦٥٨( وت   ١٣٥ وم اإلميان    ١٩٦ و ٩/١٩٠ و ٣/١٨٨ و   ٢/١٦٤ و ١/١٣خ  
 ٤/٢٧١ وحلية   ٥/٢٧٨ وجممع   ٢/٢٣٧ واإلحتاف   ١/٧٧وفتح   ٢٨٣و٢/١٦٢ وترغيب   ٩/١٥٧ وهق   ٢/٢٠١

 ١/٦٢وعوانة ) ١٥٩٠(وحب 
 صحيــح مشــهور

ِإميانٌ ِباِهللا ورسولِه ، ثُم ِجهاد ِفى سبيِل اِهللا سنام العمِل ،            : أَفضلُ اَألعمــــاِل    {  -٢٨١٩
ربورم جح عن أىب هريرة ) حب ( } ثُم. 

 ٩/١٥٧ وهـق    ٨/٩٣ون  ) ٨٣(وم  ) ١٥١٩(و) ٢٦(وخ  ) ١٦٥٨( وت   ٢/٢٨٧وحـم   ) ٤٥٩٨(اإلحسان  
  ٥/٢٦٢وهق ) ٢٠٢٩٦(وعب 

أَفضلُ اَألعماِل  ِإميانٌ الَ شك ِفيِه ، وِجهاد الَ غُلولَ ِفيِه ، وحجةٌ مربورةٌ ، وأَفضلُ                  {  -٢٨٢٠
اِهلجرِة من هجر ما حرم اِهللا عليـِه ،         الصالِة طُولُ الِقياِم ، وأَفضلُ الصدقِة جهد املُقلِّ ، وأَفضلُ           

                هوادج قروع مهد ريقِن اهفسِه ، وأَفضلُ القَتِل مِبمالِه ون املُشركني اهدج نوأَفضلُ اِجلهاِد م { ) 
 .عن عبد اهللا بن حبشى اخلثعمى ) د ن طب هق ض( والدارمى ) حم 
  ٣/٤١٢ و٢/٣٤٨ وحم ٢/٢٩٣ وترغيب ٤/٢٧١ وحلية ٥/٢٥ وتخ ٥/٨٥ن 

 صحيــــح
 .عن أسامة بن شريك ) طب  ( } أَفضلُ اَألعماِل حسن اخلُلِق  {  -٢٨٢١
  حنوه ٤/١٩٨ وك ١٣/٢٣٦وش ) ٢٥٤٦(املطالب 

 صحيــــح
اخلرائطى ىف مساوى    ( } حسن اخلُلِق ، وأَنْ الَ تغضب ِإِن استطعت         : أَفضلُ اَألعماِل    {  -٢٨٢٢
  عن أىب العالء بن الشخري مرسال )األخالق 
  ٣/٤٠٦والترغيب ) ٣٤٨( واملساوئ ٨/١٧١اإلحتاف 

 صحيــح مرســـل
 .عن جابر ) عد  ( } أَفضلُ اَألعماِل سرور تدخله على مسلٍم  {  -٢٨٢٣



 

 

٤٣١() 

 )٧٦٧٨(الشعب 
 حســـن

: سبيِل اِهللا ، وحج مربور ، قالوا        ِإميانٌ ِباِهللا ،  وِجهاد ِفى       : أَفضلُ اَألعماِل ِعند اِهللا      {  -٢٨٢٤
عـن  ) ك حل ( وعبد بن محيد وابن خزمية ) حم  ( } ِإطعام الطَّعاِم ، وِطيب الكَالِم     : ما ِبر احلَج ؟ قَالَ      

 .جابر 
 وحـم   ٣/٢٠٧ وامـع    ٢/١٦٥ وترغيـب    ٤/٤٣٤ واإلحتـاف    ٦/١٤٦ وحليـة    ١/٤٨٣ وك   ٥/٢٦٢هق  

 ٣٣٤و٣/٣٢٥
 ـرهصحيـــح لغيــ

٢٨٢٥-  }                 ربورم جالَ غُلـــولَ ِفيِه ، وح ِفيِه ، وغَزو كاِهللا ِإميانٌ الَ ش أَفضلُ اَألعماِل ِعند
 )حم حب (} 

 .عن أىب هريرة 
 )٢٥١٨( وطيا ٥٢١ و٤٤٢ و٢/٢٥٨وحم ) ٤٥٩٧(اإلحسان 

 صحيـــح
د ومشهود ، ويوم عرفةَ ، واليوم املَوعود أَفضلُ  اَألياِم ِعند اِهللا يوم اجلُمعِة وهو شاه         {  -٢٨٢٦

 .عن أىب هريرة ) هب  ( } يوم الِقيامِة 
  ٧/٢٢٦ وبغوى ٢/٥١٩ وك ٣/١٧٠ وهق ٢/٢٩٨وحم ) ١٥٠٢(والصحيحة ) ٣٧٦٠(الشعب 

 صحيــح لغيــــره
 .عن أىب هريرة ) هب ( } أَفضلُ اَألياِم ِعند اِهللا يوم اجلُمعِة  {  -٢٨٢٧

  )١٠٩٨( وصحيح اجلامع  ) ٣٧٦٠( و الشعب  ) ٥٨٣( و العلل  ) ١٥٠٢( صحيحة ال
 صحيــح

٢٨٢٨- }  القَـر ومي حِر ثُمالن وماِهللا ي عن عبد اهللا بن قرط) حب طب ( } أَفضلُ اَألياِم ِعند. 
  )١٧٦٥(  و د ٤/٢٢١ و ك ٤/٣٥٠ وحم ٥/٣٥وتخ  ) ١٠٤٤( حب 

 صحيــح 
 و اليوم الذى يلى يوم النحره: يوم القر 
 .عن عمري الليثى ) تخ ( عن معقل بن يسار ) فر  (}أَفضلُ اِإلمياِن الصرب والسماحةُ  {  -٢٨٢٩
 و ش ١/٥٩ و جممـع  ٤/٣٨٥و حـم   ) ١٠٨٣٨( والشعب   ) ١٤٩٥( و الصحيحة    ٩/٥ و   ٨/١٧١اإلحتاف  

  )١٠٩٧( وصحيح اجلامع  ) ٣١٢٢(  ومطالب ١١/٣٣
 صحيــح

أَنْ تحب ِهللا وتبغض ِهللا ، وتعملَ ِلسانك ِفى ِذكِر اِهللا عز وجـلَّ ،               : أَفضلُ اِإلمياِن    {  -٢٨٣٠
       صمتت رياً أَوقولَ خوأَنْ ت ، ِلنفسك كرها تم لَهم كرهوت ، ِلنفسك حبا تِللناِس م حبوأَنْ ت { )

 .عن معاذ بن أنس ) طب 



 

 

٤٣٢() 

 )٥٧٨(عن معاذ بن جبل و) ٥٧٩( والشعب ٤/٢٣  وترغيب٥/٢٤٧حم 
 حســن لغيـــره

٢٨٣١-  }  ا كُنتيثمح عكأَنَّ  اَهللا م عن عبادة بن الصامت ) طب حل  ( } أَفضلُ اِإلمياِن أَنْ تعلم. 
  ١٥/١٦٥ و١٢/١٩٥ وش ٢/٧٣ والدوالىب ٤٣٠والصفات ) ٧٤١(الشعب 

 حســـن
٢٨٣٢-  } لقأَفضلُ اِإلمياِن خ سنعن عمرو بن عبسة ) طب  ( }  ح. 

 ٨/٢٤ وجممع   ٢/٢٨٤ وأصفهان   ٦/٣٤٧ وكثري   ٧/٣١٨ واإلحتاف   ١/١٤٦ وطب   ٢/٢٩١ وحم   ٥/٨٥امع  
 ) ٣٤٨(حنوه واملساوئ 

 حســـن لغيـــره
٢٨٣٣-  }  واهوه فسهجلُ نالر جاهدعن أىب ذر ) ابن النجار ( } أَفضلُ اِجلهاِد أَنْ ي. 

  ٢/٢٤٩ وحلية ٦/٢٥٤واإلحتاف ) ١٢٤٧(والفيض ) ١٠٩٩(وصحيح اجلامع ) ١٠٩٩ (الصحيحة 
 صحيـــح

 . الديلمى عن أىب ذر } أَفضلُ  اِجلهاِد أَنْ تجاهد نفسك وهواك ِفى ذَاِت اِهللا  {  -٢٨٣٤
  ٢/٢٤٩حلية 

 صحيــــح
٢٨٣٥-  }           مكد هراقوي كوادج عقر( وعبد بن محيد والـدارمى    ) ط حم    ( } أَفضلُ  اِجلهاِد أَنْ  ي

 .عن جابر ) ع حب طص ض 
 وترغيـب   ٢٩١ و ٥/٢٩٠وش  ) ٤٨٤٤( وعـب    ٢/٢٠١ ومـى    ٤/٣٨٥ و ٣٩١و٣٠٢و٣٠٠ و ٣/١٩١حم  

 وكـثري   ٦/٣٥٦وكـر   ) ٩٤( وحب   ٥/٢٩١ و ٣/٢٠٧ و ٦١و٦٠و١/٥٩وجممع  ) ١٥٠٤( وصحيحة   ٢/١٦٥
  ١٠/٢٤٣ وهق ٢/٤٢٤

 صحيـــح
 عن مسرة ) البزار (} نْ يكلَّم ِباحلق أَفضلُ  اِجلهاِد أَ {  -٢٨٣٦

  ٧/٢٧٢امع 
 حســن لغيـــره

حم هـ طب هب    ( عن أىب سعيد    ) هـ  ( } أَفضلُ  اِجلهاِد كَلمةُ حق ِعند سلطاٍن جائٍر          {  -٢٨٣٧
 .عن طارق بن شهاب ) حم ن هب ( عن أىب أمامة ) 

)  ٤٠١١(وهــ   ) ٤٣٤٤( ود   ٧/٦٤ واإلحتاف   ٣/١٥٤ وكثري   ١٣/٥٣ وفتح   ٣/٢٢٥ وترغيب   ٨/٢٣٨طب  
 ٣/٦٢٦ وك ٧/١٦١ ون ٥/٢٥١وحم ) ٩٤٢٤(و ) ٧٥٨١(والشعب ) ١١٠٠(وصحيح اجلامع 

 صحيــــح



 

 

٤٣٣() 

أَفضلُ اِجلهاِد ِعند اِهللا يوم الِقيامِة الذين يلتقونَ ِفى الصف اَألوِل ، فـالَ يلفتـونَ                 {  -٢٨٣٨
     ي لوا ، أُولئكقتى يتح جوههمِإىل            و حكوإذا ض ، كبر ِإليهم ضحكاجلَنِة ي رِف منطونَ ِفى الغتلب

 عن أىب سعيد ) طب (} قَوٍم فالَ حساب عليهم
 ٥/٢٩٢ وامع ٢/٣١٩الترغيب 

 حســــن
٢٨٣٩-  }  همد ريقواه وادهج قرع نعن  جابر) طب ( } أَفضلُ اِجلهاِد م 
   ١/٨٦ وعدى ١٠/٦٦ وسنة ٧/٦٤ واإلحتاف ٥/٢٩٠ وجممع ٣/٣٤٦وحم ) ١٢٧٦( محيدى 

 صحيـــح
٢٨٤٠-  }      والثَّج جالع عن ابـن   ) ع  ( عن أىب بكر    ) هـ ك هق    ( عن ابن عمر    ) ت  (} أَفضلُ احلَج
 .مسعود 
 واإلحتــاف ٢/٢٣٩ وتلخــيص ٣٥و٣/٣٣ ونصــب ٨/٣٢٧وكــثري ) ١٢٠٠( ومطالــب ٣/٢٢٤جممــع 

 وهـق   ١/٤٥٠ وك   ٢/٣١ومى  ) ٢٩٢٤و٢٨٩٦(وهـ   ) ٢٩٩٨و٨٢٧(ت   و ١/٥٠٩ وحنف   ٤٤٠و٤/٣٨٨
 وغريهم ) ١١٠١( وصحيح اجلامع ٤/٩٠وش ٥٨و٤٣و٥/٤٢ و٤/٣٣٠

 صحيـــح
 ومعناه أفضل احلج رفع الصوت بالتلبية وصب دماء اهلدى 

ك ِإذَا أُعطيتـهما  أَفضلُ الدعاِء أَنْ تسألَ ربك العفو والعافيةَ ِفى الدنيا واآلخرِة، فِإن  {  -٢٨٤١
 ِفى الدنيــا 

 أَفلحت ا ِفى اآلخرِة فَقدأُعطيتهم عن أنس ) حم و هناد ت هـ ( } ثُم. 
 و فـتح  ٧/٥٠ و هـق  ١٧٥ و ١٠/١٧٤و امـع   ) ٣٥١٢( أعظمى و ت    ) ٣٨٩٣(  و هـ    ٣/١٢٧حم  
 ١٠/٢٠٦ و ش ٤/٢٧١ وترغيب ١٣/٢٩٠

 حسن لغريه
 .عن عائشة ) ك ( } دعاُء املَرِء ِلنفسِه أَفضلُ الدعاِء  { -٢٨٤٢

  ) ٧١٥(  و خد ١٠/١٥٢ و امع ١/٥٤٣ك 
 جيـــد

وثقه ابن معني وقال س     : وصححه احلاكم ورده الذهىب بأن فيه مبارك ابن حسان واه ، لكنه قال عنه ىف الكاشف                 
وهذا تناقض صريح   !!! الكذب  قال األزدى رمى ب    ) : ٣٥٢٦( وقال عنه ىف الديوان      ) ٥٣٦٧( ليس بالقوى   : 
. 

: قـال عنـه   ) ١٥٦٣(وىف الضـعيفة  !! موضوعا ) ١٠٠٨(وأما األلباىن فتناقض أكثر فاعتربه ىف ضعيف اجلامع  
 !فأيهما األصح عنده ؟!! ضعيف وذكر قول الذهىب ، وقول ابن حجر ىف التقريب لني احلديث 

 بن سفيان وروى له البخارى ىف األدب املفرد ، وضـعفه  علما بأن املبارك هذا وثقه ابن معني وابن حبان ويعقوب 
  ١٠/١٥٢رواه بإسنادين أحدمها جيد : قوم وقال اهليثمي بعد عزوه للبزار 



 

 

٤٣٤() 

الَ ِإله ِإالَّ اُهللا    : أَفضلُ الدعاِء دعاُء يوِم عرفةَ ، وأَفضلُ ما قلت أَنا والنبيونَ ِمن قَبِلى               { -٢٨٤٣ 
 ريكالَ ش حدهو عن طلحة بن عبيد بن كريز مرسال ) مالك ( } لَه. 

 ٦/٣٨ والتمهيـد    ٣/١٢٥ وكر   ٥/١٠ و ٣٧٣و٤/٣٧١ واإلحتاف   ٥/١١٧ و ٢٨٩ و ٤/٨٩وهق  ) ٣٥٨٥(ت  
 وموطـأ   ٤/١٦٠٠وعـدى   ) ٨١٢٥( وعـب    ٢/٢٥٣ وتلخـيص    ٧/١٥٧وسنة  ) ٨٧٥و٨٧٤(والدعاطب  

 )١٥٠٣(والصحيحة ) ١١٠٢(وصحيح اجلامع ) ٤٢٢و٢١٥(
 ـــرهصحيـــح لغي

 .عن ابن عمرو ) ش ( } أَفضلُ الدعاِء دعوةُ غَائٍب ِلغائٍب  { -٢٨٤٤
 )  ١٩٨٠( وت ) ١٥٣٥( ود ) ٦٢٣(  وخد ١٠/١٩٨ش 

 حســـــن  
وابن النجـار عـن     ) عد هب   ( } أَفضلُ الدعاِء الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ، وأَفضلُ الذِّكِر احلَمد ِهللا             { -٢٨٤٥

 .جابر 
 )٤٣٧١( والشعب ١٠٥ وصفة ٥٠ وشكر ٩/٤٩اإلحتاف 

 حســــن
أَفضلُ الدنانِري ِدينار ينفقه الرجلُ على ِعيالِه، وِدينار ينفقه الرجلُ على دابتِه ِفى سبيِل              { -٢٨٤٦

 .ثوبان عن ) حم م ت ن هـ ( } اِهللا ، وِدينار  ينفقه الرجلُ على أَصحابِه ِفى سبيِل اِهللا عز وجلَّ 
 واإلحتاف ٣/٦١ وترغيب ٢/٤٧٣وحم ) ٣٩( رقم ١٢ وم الزكاة ٧/٤٦٧ وهق  ٩/٤٩٩والفتح  ) ١٦٤١(منحة  

وهـ ) ٧٤٨( وخد ٢٨٤و٥/٢٧٩وحم ) ٣٠٠(ون عشرة  ) ١٩٦٦(وت  ) ٤٦٤٦و٤٢٤٢( واإلحسان   ٥/٢٦٤
 )١١٠٣(وصحيح اجلامع ) ٢٧٦٠(

عن جابر  ) ت ن هـ حب ك      ( } لُ الدعاِء احلَمد ِهللا     أَفضلُ الذِّكِر الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ، وأَفض        { -٢٨٤٧
. 

 وبغـــوى  ١/٣٨ وكثري   ٢/٤١٥وترغيب  ) ٢٣٢٦( وحب   ٥٠٣ و ١/٤٩٨وك  ) ٣٨٠٠(وهـ  ) ٣٣٨٣(ت
  وفتـــــح ٤/١٩٠

 )١١٠٤( وصحيح اجلامع ٦/٤٣ ومتهيد ٥/٢٥ واإلحتاف ١١/٢٠٧
 صحيـــح 

٢٨٤٨-  }     م الةُ ولُزومباِط الصأَفضلُ الر          صالهِفى م قعدي صلِّى ثُمبٍد يع ا ِمنجالِس الذِّكِر ،وم
 قومي حدثَ أَوى يتليِه حصلِّى عزِل املَالئكةُ تت عن أىب هريرة ) الطيالسى  ( } ِإالَّ لَم. 

  حنوه ٤/٢٠٣ ومتهيد ١/٢٣١ وعوانة ٣٠٣و٢/٣٠١وحم ) ٢٦٠(ومنحة ) ٣٦٧(مطالب 
 حســـن لغيـــره

حـم  ( عن أىب ذر    ) حم ق ن هـ      ( } أَفضلُ الرقاِب أَغالها مثنـاً وأَنفسها ِعند أَهلهِا         {  -٢٨٤٩
 .عن أىب أمامة) طب 



 

 

٤٣٥() 

 وكثري  ١/٦٢ وأبو عوانة    ٨/٢٥٩ وطب   ١٠/٢٧٣ و ٩/٢٧٢ و ٦/٢٧٣ وهق   ٢٦٥ و ٥/١٧١ وحم   ٣/١٨٨خ  
 ومحيدى  ٩/٣٥٣ وسنة   ٥/١٤٨وفتح  ) ٢٩١٠(وخزمية  ) ٣٠٥و٢٢٠( وخد   ٦/٣٤٥ و ٥/٢٠٣ وحلية   ٢/٤٢٤
 ١٣٦وم اإلميان ) ١١٠٥(وصحيح اجلامع ) ١٣١(

 .عن عمرو بن عتبة ) طب  ( } أَفضلُ الساعاِت جوف اللَّيِل اَألخِري  {  -٢٨٥٠
 وهــق ٣٨٧و٣٨٥و٣٢١و٢٣٥و١١٤و٤/١١٢ وحــم ٣٨ون املواقيــت ب ) ٣٤٩٩(وت ) ١٢٧٧(د
 ١٠/١٥٥ و٤/٣٤٣ و٢٢٧و٢/٢٢٥ و١/٢٢٤ وجممع   ١/٩٤ وطب   ٤/٥٣ومتهيد  ) ١٥٣( وعب   ٣/٤و٢/٤٥٥

 )١١٠٦(وصحيح اجلامع ) ٥٥١(والصحيحة ) ٢٦٠(وخزمية 
 صحيـــح

أَفضلُ الشهداِء الَّذين يقاتلونَ ِفى الصف اَألوِل ، فَالَ يلفتونَ وجوههم حتى يقتلُوا ،          {  -٢٨٥١
    ضحكاجلَنِة ي لى ِمنرِف العتلبطونَ ِفى الغي بـٍد ِفـى   أُولئكِإىل ع بكر حكفِإذَا ض ، بكر ِإليهم

 عن نعيم بن مهار ) حم طب  ( } موطٍن فَالَ ِحساب عليِه 
 ٥/٢٨٧وحم ) ١١٠٧( وصحيح اجلامع ٢/٣٢٧وترغيب ) ٢٥٦٦(منصور 

 صحيــــح
٢٨٥٢-  }   مكد هرقوي كوادج عقرهداِء أَنْ يعن ابن عمرو ) ط ( } أَفضلُ الش. 

  ٢/٣١٥وترغيب ) ١٦٠٨( وحب ١/٣٠ وسنة ١٠/٢٤٣هق 
 صحيــــح

 .عن جابر ) طس  ( } أَفضلُ الشهداِء ِعند اِهللا حمزة  {  -٢٨٥٣
 )٣٧٦(  وصحيحة ٣/١٩٩وك ) ١٩٥(  وبنحوه د ٦/٣٧٧ وخط ٩/٢٦٨جممع 

 صحيــح لغيـــره
٢٨٥٤-  }  وادهج قروع مهد فكس نهداِء معن أىب أمامة ) طب (  }أَفضلُ الش. 

 )١١٠٨( وصحيح اجلامع ١/١٥٩ وجممع ٨/٢٥٩ وطب ٥/٢٦٥حم 
 صحيـــح

أَفضلُ الصدقاِت ِظلُّ فُسطاٍط ِفى سبيِل اِهللا عز وجلَّ ، أَو ِمنحةُ خادٍم ِفى سبيِل اِهللا                 {  -٢٨٥٥
 .عن عدى بن حامت )  ت (عن أىب أمامة ) حم ت  ( } ، أَو طَروقةُ فَحٍل ِفى سبيِل اِهللا 

  ٢/٢٥٨ وترغيب ٨/٢٧٩وطب ) ١٦٢٧(وت ) ١١٠٩( وصحيح اجلامع ٥/٢٧٠حم 
 صحيـــح

 .عن ابن عمرو ) طب هب  ( } أَفضلُ الصدقِة ِإصالح ذَاِت البِني  {  -٢٨٥٦
 وسـنة  ٦/٤٤٥ وحـم    ٣/٢٩٥ وتـخ    ٦/٢٦٧ واإلحتـاف    ٣/٤٨٩وترغيب  ) ٢٦١٤( ومطالب   ٨/٨٠جممع  

 ) ١١٠٩٢( حنوه والشعب ١/٥٩٧وبغوى ) ١٩٨٢( وحب ٤/٢٤٨ وكر ١٣/١١٦
 حســـن



 

 

٤٣٦() 

عن أىب أيـوب وعـن      ) حم طب    ( } أَفضلُ الصدقِة الصدقةُ على ِذى الرحِم الكَاشِح         {  -٢٨٥٧
 .عن أم كلثوم بنت عقبة ) طب ك ( عن أىب سعيد ) خد د ت ( حكيم ابن حزام 

) ٣٢٨( ومحيـدى    ٦/٣١٢ واإلحتـاف    ٤٠٦ و ٤/٤٠٥صب  ون) ٨٨٠(ومطالب  ) ٢٣٨٦( وخزمية   ٧/٢٧هق  
 ومتهيـد   ٣/١١٦ وجممـع    ٥/٤١٦ وحـم    ١/٤٠٦وك  ) ٥٩٥٤و٣٤٢٧( والشعب   ٤/١٦٥ و ٣/٢٢٦وطب  

  ٣/٢٤١ و ٢/٣٧وترغيب ) ١١١٠( وصحيح اجلامع ١/٢٠٧
 صحيــــح

 .عن ابن مسعود ) طب ( } أَفضلُ الصدقِة املَنيح أَن تمنح الدرهم أَو ظَهر الدابِة  {  -٢٨٥٨
  ٣/١٣٣ وامع ١/٤٦٣وحم ) ١٠٦١( ومحيدى ٤/١٨٤ وهق ١٠/١٠٣طب 

 حســـن لغيـــره
وإبراهيم هذا حدث عنه شـعبة والثـورى وغريمهـا ،           : فيه إبراهيم بن مسلم اهلجرى خمتلف فيه قال ابن عدى           

األحوص عن عبد اهللا ، وهو عنـدى ممـن   وأحاديثه عامتها مستقيمة املنت ، وإمنا أنكروا عليه كثرة روايته عن أىب        
 ١/٢١٣هـ الكامل ١يكتب حديثه 

 .عن أنس ) هب ( } أَفضلُ الصدقِة أَنْ تشبع كَبداً جائعاً  {  -٢٨٥٩
 ) ٣٣٦٧( والشعب ٢/٦٦الترغيب 

 ضعيـــف
٢٨٦٠-  }           خشى الفَقرأملُ الِغىن وتت حيحش حيحص وأَنت دقصدقِة أَنْ تمهلُ   أَفضلُ الصوالَ ت 

عن ) حم ق د ن      ( } حتى ِإذَا بلغِت احلُلقوم قُلت ِلفالٍن كَذَا وِلفالٍن كذَا أَال وقَد كَانَ ِلفالِن كَذَا               
 .أىب هريرة 

 ود ٨/٣٨٥ ومتهيد  ١٠/٤٠١ وفتح   ٣/٩١ وتلخيص   ٦/٢٣٧ و ٥/٦٨ ون   ٩٣و٩٢ وم الزكاة    ٤/٥ و ٢/١٣٧خ  
وصـحيح  ) ٧٧٨( وخد   ١١/٢٧١ وفتح   ٤/١٩٠ وهق   ٤٤٧ و ٤١٥ و ٢/٢٣١وحم  ) ٢٧٠٦(وهـ  ) ٢٨٦٥(

 )١١١١(اجلامع 
٢٨٦١-  }             املُسلم أَخاه علّمهي ِعلماً ثُم املَرُء املُسلم تعلّمدقِة أَنْ يعـن أىب   ) هــ   ( } أَفضلُ الص

 هريرة 
 ١٦٨-١/١٦٧ ىف سنده انقطاع لكن له شواهد مبعناه أنظر امع ١/٩٨وترغيب ) ٢٤٣(هـ 

 ـــن لغيـــرهحس
 .عن أىب هريرة ) د ك  ( } أَفضلُ الصدقِة جهد املُقلِّ وابدأْ ِبمن تعولُ  {  -٢٨٦٢

) ١٢٧٦(ومحيدى  ) ٥٦٦( والصحيحة   ٤/١١١ واإلحتاف   ٨/٩٦وكثري  ) ٢٤٥١(و) ٢٤٤٤( وخزمية   ١/٤١٤ك  
 ٢٩٣و ٢/٢٣ وترغيـب  ٤/١٨٠ وهـق  ٣/٤١٢ و ٢/٣٥٨ وحـم    ٥/٥٨ون  ) ١٦٧٧( ود   ٣/١٠٨٥وعدى  

 وغريهم) ١١١٢( وصحيح اجلامع ٣/٤٠٩و
 صحيــــح

 .عن أىب أمامة ) طب  ( } أَفضلُ الصدقِة ِسر ِإىل فَقٍري ، وجهد ِمن مقلٍّ  {  -٢٨٦٣



 

 

٤٣٧() 

 وكر  ٤/١٨٠ وهق   ٨/٢١٠ و ٣/١١٥ و ١/١٥٩ وجممع   ٢٦٩ و ٨/٢٥٩ وطب   ٥/٢٦٥ وحم   ٤/١١١اإلحتاف  
٦/٣٥٨  

 حســـن لغيـــره
عـن ابـن    ) ع  ( عن سعد بن عبادة     ) حم د ن هـ حب ك        ( } الصدقِة سقى املَاِء    أَفضلُ   {  -٢٨٦٤

 .عباس 
 وحـب   ١/٤١٤ وك   ٤/١٨٥ وهـق    ٦/٧ و ٥/٢٨٥وحـم   ) ٣٦٨٤( وهـ   ٢٥٥و٦/٢٥٤ ون   ٣/٤٢٠كثري  

 )١٦٨١(ود ) ١١١٣( وصحيح اجلامع ٦/٢٥ وطب ٢/٧٣وترغيب ) ٨٥٨(
 صحيـــح 

 .ِفى جزئه عن أنس ) سليم الرازى  ( } نَ أَفضلُ الصدقِة ِفى رمضا {  -٢٨٦٥
  ٢/١١٧ وترغيب ٦/٣٢٩ وسنة ٤/٣٠٦وهق ) ٦٦٣(وت ) ٣٨١٩و٣٦٣١(الشعب 

 حســــن
أَفضلُ الصدقِة ما ترك ِغىن ، واليد العليا خري ِمن اليِد السفْلى  ، وابدأْ ِبمن تعـولُ                   {  -٢٨٦٦

ِنى وِإما أَنْ تطلّقِنى ، ويقولُ العبد أَطعمِنى واسـتعملِنى ويقـولُ االبـن              تقولُ املَرأةُ ِإما أَنْ تطعم    
 عن أىب هريرة ) خ  (} أَطعمِنى ِإىل ِمن تدعِنى 

ون ) ١١١٤(وصحيح اجلامع   ) ٣٣٦٣( واإلحسان   ٤٧١و٧/٤٧٠ وهق   ٣/٤٣٤ وحم   ٩/٥٠٠ وفتح   ٧/٨١خ  
  ٩/٥٠١م أىب هريرة مدرج أنظر الفتح اخل من كال--- وقوله تقول املرأة ٣/٢١٢ وش ٥/٦٩

٢٨٦٧-  }                 دأْ ِبمنفْلى وابِد السالي ِمن ريا خليالع دى ، واليظَهِر ِغن نا كَانَ عدقِة مأَفضلُ الص
 .عن حكيم بن حزام ) حم م ن  (} تعولُ 

 ٣٤٦ و ٣/٣٣٠ وحـم    ٩٥ وم الزكـاة     ٧/٨١ وخ   ٢/١٨٤وتلخيص  ) ٨٢٦( وحب   ٢/٢٤٥ وحم   ٥/٦٩ن  
  ٣/١١٥وجممع 

 )١١١٥( وصحيح اجلامع ٢/٤١٢ونصب 
٢٨٦٨-  }                  دأْ ِبمنفْلى ، وابِد السالي ِمن ريا خليالع دوالي ، ظَهِر ِغىن نا كَانَ عدقِة مأَفضلُ الص

أَطعمِنى واستعملِنى ،    : ِإما أَنْ تطعمِنى وِإما أَنْ تطلقِنى ، ويقولُ العبد        : تعولُ، تقولُ املَـــرأةُ    
 قولُ االبنِنى : ويدعت عن أىب هريرة ) خ حب  (} أَطعمِنى ِإىل ِمن. 

مدرج من كالم   " تقول امرأته حىت آخره   " وغريهم وقوله   ) ٣٣٦٣( واإلحسان   ٥٢٤و٢/٤٧٦وحم  ) ٥٣٥٥(خ  
 أىب هريرة وقد مر حنوه 

 ابن جرير عن جنـدب      } وضة الصالةُ ِفى جوِف اللَّيِل      أَفضلُ الصالِة بعد الصالِة املفر     {  -٢٨٦٩
 .البجلى

  ٣/٤ وهق ٣٢٩ و٢/٣٠٣حنوه وحم ) ٤٢٧(ومبارك ) ١١٣٤( وخزمية ١/٣٠٧ك 
 صحيــــح

  ابن جرير عن أىب هريرة }أَفضلُ الصالِة بعد الفَريضِة ِقيام اللَّيِل  {  -٢٨٧٠



 

 

٤٣٨() 

  ٢/٤٥ وشج ٦/٩٤ وكر ٤/٢٩١ وهق ٢/٣٤٢حم 
 حيـــــحص

أَفضلُ الصالِة بعد املَكتوبِة الصالةُ ِفى جوِف اللَّيِل ، و أَفضلُ الصياِم بعـد شـهِر                 {  -٢٨٧١
هــرمضانَ شر 

 معن جندب ) طب ( عن أىب هريرة ، الروياىن ىف مسنده  ) ٤م ( }  اِهللا املُحر. 
 ٤/٢٩١ وهق   ٤/٢٥٥ واإلحتاف     ٥/٢٢٥ى   وبغو ٢/٣٤٤ وحم   ٣/٢٠٧ ون   ٥٥ ود الصوم ب   ٢٣٢م الصيام   

  ٢٢و٢/٢١ومى ) ١١١٦(وصحيح اجلامع ) ٤٣٨و٧٤(وت ) ١١٣٤( وخزمية ١/٣٠٧ وك ٣/٤٢وحلية 
 .عن زيد بن ثابت ) ن طب  ( } أَفضلُ الصالِة صالةُ املَرِء ِفى بيتِه ِإالَّ املَكتوبةَ  {  -٢٨٧٢

 ٣/٤١٩ واإلحتـاف    ٤/١٣٠ وسنة   ٨/١١٦ و ٦/٣١٩ ومتهيد   ٥/١٥٩وطب  ) ١٠٤٤( ود   ٢٥٦ و ٢/٢٤٥ش  
ون ) ١١١٧( وصـحيح اجلـامع      ٢/٢٩ وتخ   ٢/٨ وأصفهان   ١/٣٥١ ومعاىن   ٢/٢١ وتلخيص   ١/١٩٧وطص  

٣/١٩٧ 
 صحيــــح

عن أىب موسـى وعـن      ) طب  ( عن جابر   ) حم م ت هـ     (} أَفضلُ الصالِة طُولُ القُنوِت      {  -٢٨٧٣
 .عمرو بن عتبة وعن عمري بن قتادة الليثى 

 وحــم ٥/٥٨ون ) ١٤٢١(وهـــ ) ٣٨٧( وت ١/٨٥ وصــحيحة ٣/٨ وهــق ١٦٤م صــالة املســافرين 
) ٤٨٤٥(وعـب   ) ٩٤( وحـب    ١/٢٤٧ وبغوى   ١٧/٤٨ وطب   ٣٨٧و٤/٣٨٥ و ٤١٢و٣٩١و٣١٤و٣/٣٠٢

 )١١١٨( وصحيح اجلامع ١/١٣٢ومتهيد 
كملُ املُؤمنني ِإميانـاً    أَفضلُ الصالِة طُولُ القُنوِت ، و أَفضلُ الصدقِة جهد مقلٍّ ، وأَ            {  -٢٨٧٤

 عن عمريبن قتادة  ) طك  ( } أَحسنهم خلقاً 
  ٣/١١٦ وامع ٣/٤٠٩والترغيب ) ١٢٧٦( ومحيدى ٣/٨هق 

 صحيــــح لغيـــره
عن جابر ، ابن نصر عن عبـد اهللا بـن           ) ض  ) ( الطحاوى   (} أَفضلُ الصالِة طُولُ الِقياِم      {  -٢٨٧٥
 .حبشى 
  ١/٢٩٩اىن ومع) ١٢٧٦(محيدى 

 صحيــــح  
 ٢٨٧٦-  }  اللَّيِل وقَليلٌ فَاعله الِة ِنصفعن أىب ذر ) هق  ( } أَفضلُ الص 

 وبنحـوه ك    ٦/٤٦٠وعدى  ) ١٣٠٨(ون الكربى   ) ٢٥٦٤(واإلحسان  ) ٤٢٨( ومبارك   ٤/٦١ وسنة   ٣/٤هق  
 ) ١١٣٤( وخزمية ١/٣٠٧

 حســـن
عـن  ) حل هب    ( } ةُ الصبِح يوم اجلُمعِة ِفى جماعٍة       صال: أَفضلُ الصلواِت ِعند اِهللا      {  -٢٨٧٧
 ابن عمر 



 

 

٤٣٩() 

 )١١١٩(وصحيح اجلامع ) ١٥٦٦( والصحيحة ١/٤٦١ ومتناهية ٧/٢٥٧حلية 
 صحيـــح 

أَفضلُ الصوِم بعدرمضانَ شعبانُ ِلتعظيِم  رمضانَ ، وأَفضلُ الصـدقِة صـدقةٌ ِفـى                {  -٢٨٧٨
 .عن أنس ) ت هب (} رمضانَ 
 ٢/١١٧ وترغيـب    ٣/٣٢٩وسـنة   ) ٦٦٣(وت  ) ٣٨١٩و٣٦٣١( والشعب   ١/٢١٨ وشج   ٤/٢٥٥اإلحتاف  

 ) ٣٨١٨(وبنحوه الشعب 
 حســــن

ت  ( } أَفضلُ الصوِم صوم أَِخى داود كَانَ يصوم يوماً ويفطر يوماًوالَ يفر ِإذَا الَقى                 {  -٢٨٧٩
 .عن ابن عمرو ) ن 

 وصـحيح اجلـامع    ١/١٥١ وعقيـــلى    ٣/٤٢ وحلية   ١٩٠ و ٢/١٦٤ وحم   ٧٩ون الصيام ب      ) ٧٧٠(ت  
)١١٢٠    ( 

 صحيـــح
 ٢٨٨٠-  }  املُحرم دعونهالَِّذى ت هرمضانَ الشر عدياِم بعن جندب ) ن ( } أَفضلُ الص 

وحـم  ) ٤٣٨ و ٧٤(وت  ) ٢٤٢٩( ود   ٢٠٣و٢٠٢وبنحوه م الصـيام     ٣/٢٠٦ ون   ٤/٢٩١ وهق   ٢/٣٤٢حم  
 )١١٢١( وصحيح اجلامع ٦/٣٤١ و٤/٣٥ وسنة ٢/١١٤ و١/٤٢٣ وترغيب ٢٢و٢/٢١ ومى ٥٣٥ و٢/٣٤٤

عن أىب هريرة ابن سعد عن النعمان بن        ) عد  ( عن ابن عباس    ) ك   ( } أَفضلُ  الِعبادِة الدعاُء      {  -٢٨٨١
 .بشري 
والصـحيحة  ) ٢٣٩٦(وحب  ) ١٤٧٩( ود   ٢/٤٨٢وترغيب  ) ٣٣٧١( وبنحوه ت    ١/٤٩١ وك   ١/٣٢٢شج  

 )١١٢٢(وصحيح اجلامع ) ١٥٧٩(
 صحيـــح

٢٨٨٢-  }   رعيِن الووأَفضلُ الد ، عن ابن عمر ) طب  ( } أَفضلُ  الِعبادِة الِفقه. 
  ١/٢١وفقيه ٢/٥٦٠ و١/٩٣ وترغيب٢/١٣٤ وطص ١/١٢٠جممع 

 حســـن لغيـــره
 .والقضاعى عن أنس ) هب ( } أَفضلُ  الِعبادِة انتظار الفَرِج   {  -٢٨٨٣

 والشـعب   ٦/٢٠٦٩  و  ٢/٦٣٧ وعـدى    ٩/٢٧ و ١٨٨ و ٥/٣٠ واإلحتـاف    ٢/٤٨٢وترغيب  )  ٣٥٧١(ت  
 وبنحـوه  ىف الشعــــــب       ١/٢٢٨ وشـج    ٤/١٦٦وجامع األصول   ) ١٠٠٠٤(و) ١٠٠٠٧و١١٢٤(
 ) ١٠٠٠٦ و١٠٠٠٥و١٠٠٠٣(

 حســـن لغيــــره
عن أىب  ) حم ت    ( } اكرونَ اَهللا كَثرياً    الذَّ! أَفضلُ  الِعباِد درجةً ِعند اِهللا يوم الِقيامِة            {  -٢٨٨٤

 سعيد 
 )٥٨٩( والشعب ٨/٥٩٤و٢٥٤و٧/٢٥٣ و٤/١٨٩ واإلحتاف ٢/٣٩٦ وترغيب ٣/٧٥وحم ) ٣٣٧٦(ت 



 

 

٤٤٠() 

 حســـن لغيــــره
عن ) السجزى ىف اإلبانة    ( عن أسري بن جابر     ) ابن قانع    ( } أَفضلُ  الِعبادِة قَراءةُ  القُرآِن        {  -٢٨٨٥

 أنس 
 ) ٢٠٢٢( والشعب ٤/٤٦٤اإلحتاف 

 حســـن لغيــــره
 عن أىب ذر ) حب  ( }أَفضلُ  العمِل اِجلهاد ِفى سبيِل اِهللا واِإلميانُ ِباِهللا   {  -٢٨٨٦
ومـى  ) ٨٤(وم  ) ٢٥١٨( وخ   ١٧١و٥/١٥٠وحـم   ) ١٣١(ومحيـدى   ) ٢٠٢٩٩(وعب  ) ١٥٢( اإلحسان  

 ١٠/٢٧٣ و٩/٢٧٢ و٦/٢٧٣وهق ) ٩٦٩( واجلارود ٢/٣٠٧
 ٢٨٨٧-  }                 ِلسانك ِمن اسالن سلمأَنْ ي الديِن ، ثُمالو ِبر َا ، ثُملى ِميقاالةُ عمِل الصأَفضلُ الع

 .عن ابن مسعود ) هب (} 
  ١/٢٥٦ولبعضه الترغيب ) ٤٩٢٧(و ) ٤٩٢٦(الشعب 

 صحيــــح
 عن ابن مسعود ) هب  ( }  أَفضلُ العمِل الصالةُ ِلوقتها واِجلهاد ِفى سبيِل اِهللا {  -٢٨٨٨ 

  حنوه وفيه وبر الوالدين ١/٢٥٦ وترغيب ١٤٠وم اإلميان ) ١١٢٣(وصحيح اجلامع ) ٤٢٢٠و٤٢١٩(الشعب 
  صحيـــح

ِإميانٌ ِباِهللا وتصديق ، وِجهاد ِفى سبيلِه ، وحج مربور ، وِلني الكَالِم             : أَفضلُ  العمِل     {  -٢٨٨٩
ِاذهب الَ تتهِم اَهللا علـى      : وسماح وحسن خلٍق ، ِقيلَ أُريد كَلمةً واحدةً ، قَالَ           ، وبذلُ الطَّعاِم ،     

 فسكعن عمرو ) حم(} ن. 
  ٢/٢٨٩ وترغيب ٩/١٤٠ واإلحتاف ٥/٣١٩ وحم ٦٠و١/٥٩امع 

 حســـن لغيـــره
  عن أىب ذر )حب ( }أَفضلُ العمِل ِإميانٌ ِباِهللا وِجهاد ِفى سبيِل اِهللا  {  -٢٨٩٠
ومـى  ) ٨٤(وم  ) ٢٥١٨( وخ ١٧١ و ٥/١٥٠وأمحـد   ) ١٣١(ومحيـدى   ) ٢٠٢٩٩(وعب  ) ١٥٢(اإلحسان  

و ) ٣٦١( واإلحسـان    ١/٦٢ وعوانـه    ٥/٤٥١وحـم   ) ١١٢٤(وصحيح اجلـامع    ) ٩٦٩( واجلارود   ٢/٣٠٧
 )٤٥٩٦و٤٣١٠(

: أى الرقاِب أَفضـلُ ؟ قَـالَ        فَ: أَفضلُ العمِل ِإميانٌ ِباِهللا وِجهاد ِفى سبيِل اِهللا، ِقيلَ           {  -٢٨٩١
تعني صانعاً أَو  تصنع آلخر ، قَالَ        : أَنفسها ِعند أَهلها وأَغالها ثَمناً ، ِقيلَ فَإنْ لَم أَجــد ؟ قَالَ             

ـ ( } كُف أَذَاك عِن الناِس فِإا صدقةٌ تصدق ِبها على نفسك           : فِإنْ لَم أَستطع ؟ قَالَ       م خ م ك    ح
 .عن أىب ذر ) حب 

 ٩/٢٧٢ و٦/٢٧٣وهـق  ) ٢٤١٨(وسنة ) ٨٤(وم  ) ٢٥١٨(وخ  ٥/١٥٠وحم  ) ٤٥٩٦(و  ) ٤٣١٠(اإلحسان  
 . وغريهم ٦/١٩ ون ١٠/٢٧٣و



 

 

٤٤١() 

 .عن جابر ) فر ( }أَفضلُ الِعبادِة أَجراً سرعةُ الِقياِم ِمن ِعنِد املَريِض    {  -٢٨٩٢
  ٦/٢٩٨واإلحتاف ) ٩٢٢٢و٩٢٢١و٩٢٢٠و٩٢١٩و٩٢١٨( أخرج حنوه الشعب 

 حســـن لغيــــره
٢٨٩٣-  }              منع صفحوت ، رمــكح نم عطىوت ، قَطعـــك نصلَ مأَفضلُ الفَضائِل أَنْ ت

 عن معاذ بن أنس ) حم طب (} ظَلمــــك. 
 ٨/٤٠ و٧/٣١٨ و٦/٣١٣ واإلحتاف ٨/١٨٩ وجممع ٣/٤٣٨حم 

 حســـن لغيــــره
 .عن أنس ) ك هب (} رآِن احلَمد ِهللا رب العاملني أَفضلُ القُ {  -٢٨٩٤

 ) ١١٢٥( وصحيح اجلامع ) ١٤٩٩(والصحيحة ) ٢٣٥٨( والشعب ١/٥٦٠ك 
 صحيـــح 

٢٨٩٥-  }                 ِمن فريطانَ ليوِإنَّ الش ، آيٍة ِفيِه آيةُ الكُرسى قرِة ، وأَعظمورةُ البأَفضلُ  القُرآِن س
 .عن احلسن مرسال  ) احلارث وابن الضريس وحممد بن نصر  ( }  ِفيِه سورةُ البقرِة البيِت الَِّذى يقرأُ

  ١/٥٦١وك ) ٢٣٧٨و٢٣٧٧و٢٣٧٦(وبنحوه الشعب ) ٣٥٦٤(مطالب 
 صحيــح مرســــل

 .عن أىب بردة بن نيار ) حم طب  ( } أَفضلُ الكَسِب بيع مربور وعملُ الرجِل ِبيدِه  {  -٢٨٩٦
 ) ٦٠٧(والصحيحة ) ١١٢٦( وصحيح اجلامع ٢/٥٢٣ وترغيب ٤/٦٠جممع  و٣/٤٦٦حم 

 صحيـــح
٢٨٩٧-  }         دأتب باِلى ِبأيهنالَ ت ِإالَّ اُهللا     : أَفضلُ الكَالِم أَربع ِللِه والَ ِإله بحــان اِهللا واحلَمدس

عن مسرة بن جندب ) ش حب  ( } واُهللا أَكرب. 
وحـم  ) ٨٩٩(وطيـا  ) ٨٣٩( واإلحسـان  ١٠/٢٤٢ وش ١١/٥٦٦تح وف) ١١٤٢( معلقا وخزمية  ٨/١٧٣خ  
 ) ٣٨١١( وهـ ) ٨٤٧( ون عمل ٥/١١

 صحيــــح
٢٨٩٨-  }               دأتب ِبأيهن ضركالَ ي القُرآِن ، أَربع ِمن نالقُرآِن وه عدـبحانَ  : أَفضلُ الكَالِم بس

 .عن مسرة ) حم  ( } رب اِهللا ، واحلَمد ِهللا ،والَ ِإله ِإالَّ اُهللا ، واُهللا أَك
 ٥/٢٠حم 

 صحيـــح
عن ) حم   ( } سبحانَ اِهللا ، واحلَمد ِهللا ،والَ ِإله ِإالَّ اُهللا ، واُهللا أَكرب                 : أَفضلُ الكَالِم    {  -٢٨٩٩

 رجل 
 وصحيح اجلـامع    ٢/٤٢٤ وترغيب   ٤/٣٦ وحم   ١٠/٢٤٢ وش   ١١/٥٦٦وفتح  ) ١١٤٢( وخزمية   ٨/١٧٣خ  

)١١٢٧ ( 



 

 

٤٤٢() 

 عن احلسن مرسال ) ش  ( } فضلُ  اللَّيِل جوف اللَّيِل اَألوسطُ أَ {  -٢٩٠٠
  حنوه ٢٨٠-١/٢٧٩ و٣/٢٧٩ ون ٢/٢٧٢وش ) ١٣٦٤و١٢٥١( هـ 

 حســـن لغيــره
أَفضلُ  اللَّيِل جوف اللَّيِل اآلخر ، ثُم الصالةُ مقبولةٌ  ِإىل صالِة الفَجِر ، ثُم الَ صالةَ                   {  -٢٩٠١

ِع الشمِس ، ثُم الصالةُ مقبولةٌ ِإىل صالِة العصِر، ثُم الَ صالةَ حتى تغرب الشمس ،                ِإىل طُلــو 
: كَيف صالةُ النهـاِر ؟ قَـالَ        : مثْىن مثْىن ، ِقيلَ     : كَيف صالةُ اللَّيِل ؟ قَالَ      ! يا رسولَ اِهللا    : ِقيلَ  

       لىلَّى عص نأَربعاً أَربعاً ، وم               ِإذَا قَـام بدِقرياطاً ، والِقرياطُ ِمثلُ أُحٍد ، وِإنَّ الع اُهللا لَه الةً كَتبص
                  ِمـن ـهذُنوب رجـتخ تنشقواس مضمضِإذَا ت كَفّيهِ ، ثُم ِمن هذُنوب رجتسلَ كَفّيِه ختوضأُ فغي

، ثُم ِإذَا مسح ِبرأسِه خرجت ذُنوبه ِمـن         خياشيمِه ثُم ِإذَا غَسلَ وجهه خرجت ذُنوبه ِمن ِذراعيِه          
                ومذُنوبِه كي ِمن رجالِة خِإىل الص ِإذَا قَام ِرجليِه ، ثُم ِمن ذُنوبه رجتِإذَا غَسلَ ِرجليِه خ أسِه ، ثُمر

 أُمه  لدتهو { عبد الرازق عن على . 
  ٣/٣١ وترغيب ٢/٢٢٥امع  خمتصرا و٤/٢٣٥ وحم ٢٦و٤/٢٥والتمهيد ) ١٥٣(عب 

 حســـن لغيـــره
واخلرائطى ىف مكارم ) حم حب  ( } أَفضلُ املُسلمني من سلم املُسلمونَ ِمن ِلسانِه ويدِه      {  -٢٩٠٢

 .عن عمري بن قتادة الليثى ) طب( األخالق عن جابر واخلرائطى 
 وك ٣/٣٩١ وحم  ٨/١٠٧ون   ) ٢٦٢٨و٢٦٢٧و٢٥٠٤( وت   ٦٦و٦٤ وم اإلميان    ١/١٠ وخ   ٦/٢٥٤اإلحتاف  

 )١٩٢و١٩٠(عن ابن عمرو واملكارم ) ٤٠٠و٣٩٩( واإلحسان ٣/٥٢٢ وترغيب ٩/٦٤ وش ٣/٦٢٦
 .عن ابن عمر ) هـ ك  ( } أَفضلُ املُؤمنني أَحسنهم خلقاً  {  -٢٩٠٣
وصـحيح  ) ١٣٧٤(أعظمى والصـحيحة  ) ٤٣١٣( وهـ ٤/٥٤٠ و٣/٦٢٦ و٤٠٠و١/٣وك  ٧/٣٢٠اإلحتاف  

 ) ١١٢٨(ع اجلام
 صحيــــح

٢٩٠٤-  }               لَـه ِللموِت ِذكراً ، وأَكثـرهم أَكثرهم لقاً ، وأَكيسهمخ همأَحسن أَفضلُ املُؤمنني
 اَألكياس أُولئك رتلَ ِبهمتعداداً قَبلَ أَنْ يعن ابن عمر ) بز  ( } اس. 

 ٥/٣١٨وامع ) ٤٥٦( والزهد هق ٤/٢٣٨الترغيب 
 حســـن

 املُؤمنني ِإسالماً من سلم املُسلمونَ ِمن ِلسانِه ويدِه ، وأَفضلُ املُـؤمنني ِإميانـاً               أَفضلُ { -٢٩٠٥
                  فسهن اهدج نوأَفضلُ اِجلهاِد م ، نهاىل ععهى اُهللا تا نم جره نم لقاً ، وأَفضلُ املُهاجرينخ أَحسنهم

 .رو عن ابن عم) طب ( } ِفى ذَاِت اِهللا عز وجلَّ
 )١١٢٩(وصحيح اجلامع ) ١٤٩١( والصحيحة ٣/٢٦٨ حنوه و٦٠و١/٥٩ وامع ٦/٢٥٤اإلحتاف 

 صحيــــح



 

 

٤٤٣() 

٢٩٠٦- }                ـمحالقَضــــاِء ، س محراِء ، سالش محيِع ، سالب محجلٌ سر أَفضلُ املُؤمنني
 .عن أىب سعيد ) طب (} اِالقتضاِء 

هـ وجـود إسـناده     ١رجاله ثقات   : ال املنذرى واهليثمى    وق) ١٢٩٥( والفيض   ٢/٥٦٣ وترغيب   ٤/٧٥جممع  
 ) ١٩٤٩(الدمياطى ىف املتجر الرابح 

 حســــن
 ) !!١٠٣٧( وزعم األلباىن ىف ضعيف اجلامع أنه موضوع 

 التقى النقى الَِّذىالَ ِإمثَ ِفيِه والَ بغـى       : أَفضلُ املُؤمنني كُلُّ مؤمٍن مخموِم القَلِب قَالَ         { -٢٩٠٧
الَّذين نـسوا الدنيا وأَحبوا اآلخرةَ ، قَالُوا فَمن يليِه ؟   : والَ ِغلَّ والَ حسد ، قَالُوا فَمن يليِه ؟ قَالَ           

 .واخلرائطى ىف مكارم األخالق عن ابن عمرو ) حل (  احلكيم } مؤمن ِفى خلٍق حسٍن : قَالَ 
 ٤٧٥والزهد ألمحـد ص  ) ٤٨٠٠(والشعب ) ٢٣(ملكارم أعظمى وا) ٤٢٦٩( وهـ ٩/٣٢٦ و٧/٢٣٥اإلحتاف  
 .مرسال 

 صحيــــح
رجلٌ غَزا ِفى سبيِل اِهللا حتى يهبطَ موضعاً يسـوُء العـدو ،             : أَفضلُ الناِس رجالِن     { -٢٩٠٨

           تح بهر عبدالِه ويم قى حؤدوي لواِت اخلَمسالص قيماديِة ياحيةَ البجلٌ نور    قنيالي أتيهحـم   (} ى ي (
 عن  أىب هريرة 

  ٢/٢٤٧ وترغيب ٥/٢٧٩ و٨/١٧١ وبنحوه امع ٢/٥٢٢حم 
 صحيـــح لغيـــره

 ٢٩٠٩- }                وا هِذِه اَألبـوابظرأَىب قُحافةَ ، ان نِد ابحبِة وذَاِت اليى ِفى الصاِس ِعندأَفضلُ الن
     ا ِإالَّ موهِفى املَسجِد فَسد رعوراً           الشليِه نع أيتى ركٍر وِإناِب أَىب بب عـن  ) طكس   ( } ا كَانَ ِمن

 .معاوية 
  ٩/٤٥ وامع ١٠/٢٨٧اإلحتاف 

 صحيــــح
 .عن كعب بن مالك ) طب  ( } أَفضلُ الناِس مؤمن بني كَرميِني  { -٢٩١٠
 )١١٣٠( وصحيح اجلامع ١/٨٢ وجممع ١٩/٨٢ وطب ٢/٤٢٨مشكل 

 صحيــــح
٢٩١١- }                   ِفـى ِشـعٍب ِمـن ؤمنم الِه ، ثُمبيِل اِهللا ِبنفسِه ومِفى س جاهدي ؤمناِس مأَفضلُ الن

 .عن أىب سعيد ) حم ق ت ن هـ  ( } الشعاِب يتِقى اَهللا ويدع الناس ِمن شرِه 
 وصحيح  ٣/٤٣٩ و ٢/٢٣٨وترغيب  ) ٢٠٧٦١(وعب  ) ١٢٣( رقم   ٣٤ وم اإلمارة ب   ٤/١٨ وخ   ٣/٤٧٧حم  

 ٦/١١ون ) ١٦٦٠(وت ) ٣٩٧٨( وهـ ) ٢٤٨٥(ود ) ١١٣١(اجلامع 
 .عن عمرو بن عبسة ) طب  ( } أَفضلُ اِهلجرِة أَنْ تهجر السوَء  { -٢٩١٢



 

 

٤٤٤() 

  ١/٥٩ وجممع ٥/٣ و٤/١١٤ وحم ٢/١٦٥وترغيب ) ٥٥٣(الصحيحة 
 صحيـــح

عن ابـن   ) ن هق   (وعبد بن محيد عن جابر      ) م  ح ( } أَفضلُ اِهلجرِة أَنْ تهجر ما كَره اُهللا         { -٢٩١٣
 .عمرو 

 وصـفة   ٥/٣٩٠ وكـر    ٣/٣٧٩وترغيب  ) ١٥٨٠( وحب   ١٠/٢٤٣ وهق   ٤/٣٨٥و١٩٣و١٩١و٢/١٦٠حم  
٥٠١ 

 صحيـــح
أَفضلُ اِهلجرتِني اِهلجرِة البانةُ ، واِهلجرةُ البانةُ أَنْ تثبت مع رسوِل اِهللا صلىاُهللا عليـِه                { -٢٩١٤
   ، لموس                سـركوي سـركوالطَّاعـةُ ِفـى ع معالس ليكوع اديتكِإىل ب رجعاديِة أَنْ توِهجرةُ الب

  ليكوأَثرٍة ع نشطكوم كرهكعن واثلة ) طب  ( } وم 
 ) ١١٣٢(  وصحيح اجلامع ٥/٢٥٢امع 

 صحيـــح
  .عن جابر) البزار  ( } أَفضلُ أَياِم الدنيا أَيام العشِر  { -٢٩١٥

 )١١٣٣( وصحيح اجلامع ٢/٦٢ وشج ٢/١٩٩ وترغيب ٤/١٧امع 
 صحيـــح

أَفضلُ ِديناٍر ِدينار ينفقه الرجلُ على ِعيالِه ثُم على نفسِه ثُم على دابتِه ِفى سـبيِل اِهللا                  { -٢٩١٦
 .عن ثوبان )حم م  ( } ثُم على أَصحابِه  ِفى سبيِل اِهللا 

 )٧٤٨( وخد ٢٨٤و٢٧٩ و٥/٢٧٧ وحم ٣/٦١ وترغيب ٤/١٧٨وهق ) ٢٧٦٠( وهـ ٣٨م الزكاة 
٢٩١٧-  }              قرةُ ، وأَفضلُ آِى القُرآِن آيةُ الكُرسىوِر القُرآِن البالبغوى ىف معجمه     ( } أَفضلُ س (

 .عن ربيعة اجلرشى 
 ) ٢٣٨٦( و ) ٢٣٧٨( ومبعناه الشعب ١/٥١٠اإلصابة 

 جيــد اإلسنــاد
 .لف ِفى صحبته والراجح صحبته انظر اإلصابة ربيعة اجلرشى خمت

٢٩١٨-  }  احلَسن عن أىب الدرداء ) كر  ( } أَفضلُ شىٍء ِفى اِمليزاِن اخلُلق. 
 ) ١٠(  ومبارك ٧/٣٢٠ واإلحتاف ٦/٤٤٢وحم ) ٢٥٣٧( وحب ١/٣٥١ وطب ٣٥د اخلراج ب 

 صحيـــح
 عن زيد بن ثابت ) ت  ( }  أَفضلُ صالتكم ِفى بيوتكم ِإالَّ املَكتوبةَ {  -٢٩١٩

 وتـخ   ١٨٦//٢ وحـم    ١ وبنحوه ن قيام الليـل ب      ٥/١٤٠ وخط   ٤/١٣١ وسنة   ٢/١٥٦ونصب  ) ٤٥٠(ت  
 )١١٣٤(  وصحيح اجلامع ١/٢٩٢

 صحيـــح
 .عن النعمان بن بشري ) هب  ( } أَفضلُ ِعبادِة أُمِتى ِتالوةُ القُرآِن  {  -٢٩٢٠



 

 

٤٤٥() 

 ) ٢٢٢٨(قوفا عن ابن مسعود الشعب وبنحوه مو) ٢٠٢٢( والشعب ٤/٤٦٤اإلحتاف 
 حســــن لغيـــره

٢٩٢١-  }  سنح لقالِقيامِة خ ومى ِبِه يؤتمٍل يعن أىب الدرداء ) طب  ( } أَفضلُ ع. 
  ٧/٣٢٠ واإلحتاف ١/٣٥١طب 

 صحيـــح لغيـــره
 .بردة بن نيار عن أىب ) طب  ( } أَفضلُ كَسِب الرجِل ولده وكُلُّ بيٍع مربوٍر  {  -٢٩٢٢

( ويشهد ألوله مـا رواه عـب        ) ٩٦٨( وىف سنده مجيع بن عمري صدوق خيطئ ويتشيع التقريب           ٤/١٥٤جممع  
) ٤٢٦١(وأصحاب السنن واإلحسـان     “ إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه             ) : ١٦٦٤٣

وىف رواية “ ده ، وكل بيع مربور  عمل الرجل بي  “  من طريق مجيع بلفظ      ٢/١٠صحيح ، وروى احلديث  احلاكم       
 وال تناقض بينهما “ كسب الرجل بيده ، وكل بيع مربور “ وىف رواية “ كسب مربور “ 

 فاحلديــث صحيـــح لغيـــره
فمرة رواه على الشكل األول ويؤيده الشاهد الذى ذكرته ، فالولد من كسب أبيه ومن أطيب كسبه ، مث كل بيع                     

ومرة رواه على الشكل الثاىن وأما األلباىن فقد اعترب احلديث ضعيفا           .  فكأنه كسبه بيده     مربور ، فما كسبه ولده ،     
واعترب أن الثابت بيده بدل ولده ، ونسـى  . ألنه يقدم اجلرح  على التعديل غالبا ) ١٠٤٩(جدا ىف ضعيف اجلامع     

 !!أن له شاهدا صحيحا ذكرته آنفا 
 .عن أسامة بن شريك ) حب  ( } لم حسن اخلُلِق أَفضلُ ما أُعطى املَرُء املُس {  -٢٩٢٣
 )٦٠٦٤(و ) ٦٠٦١(اإلحسان 

 صحيــــح
٢٩٢٤-  }  سنح لقخ املُسلم ا أُعطىعن أسامة بن شريك ) طب  ( } أَفضلُ م. 
 ٤/٢٧٨ وحـم  ٤/٤٠٠وك ) ٤٦٩(وطـب  ) ٣٤٣٦( وهـ ٨/٢وش ) ٨٢٤(واحلميدى  )  ٦٠٦١(اإلحسان  

 ) ٣٢٢٦( وسنة ٩/٣٤٣وهق ) ٤٨٤-٤٦٣(وطب ) ٣٨٥٥( ود )٢٩١(وخد ) ١٢٣٢(وطيا 
 صحيـــح

٢٩٢٥-  }  اُء والكَتممطَ ، اِحلنا غَريمتْ ِبِه الشعن أىب ذر ) ن  ( } أَفضلُ م 
 )٩٣٤٩( والكربى ٨/١٣٩ن 

 صحيــــح
ورد بلفظ  حبجة أنه   ) !! ٤٧٠١(وصححه ىف صحيح النسائى     ) ١٠٥١(وتناقض األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع       

 وصححه " إن أحسن ما غريمت به الشيب احلناء والكتم " 
 !!هو الشعر الذى اختلط سواده ببياضه  القاموس ، فكالمها مبعىن واحد : علما أن الشمط 

 لَه  الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وحده الَ شريك لَه ،        :أَفضلُ ما قُلت أَنا والنبيونَ  قَبِلى عشيةَ عرفةَ           {  -٢٩٢٦
 لى كُلِّ شىٍء قَديرع ووه احلَمد ولَه لى } املُلكامساعيل بن عبد الغافر الفارسى ىف األربعني عن ع . 

 ٥/١١٧ و٢٨٩ و٤/٨٩وهق ) ٣٥٨٥( وبنحوه ت ) ٨٧٤( والدعاءطب ٥/١٧٥بداية 



 

 

٤٤٦() 

 حســــن
ِبنت محمـٍد ، ومـرمي ِبنـت     أَفضلُ ِنساِء أَهِل اجلَنِة خدجيةُ ِبنت خويلٍد ، وفَاطمةُ           {  -٢٩٢٧

 .عن ابن عباس ) حم طب ك  ( } عمرانَ ، وآسيةُ ِبنت مزاحٍم امرأةُ ِفرعونَ 
 ) ١١٣٥( وصحيح اجلامع ١/٣٢٢ وحم ١٣٩و١٣٥ و٧/١٠٧ وفتح ٨/٢٠٠ وكثري١٨٥و٣/١٦٠ك 

 صحيـــح
ةُ ِبنت محمٍد ، ومـرمي ِبنـت        أَفضلُ ِنساِء أَهِل الدنيا خدجيةُ ِبنت خويلٍد ، وفَاطم         {  -٢٩٢٨

 .عن ابن عباس ) حم ، ع ، طك  ( } ِعمرانَ ، وآسيةُ ِبنت مزاحٍم امرأةُ ِفرعونَ 
 ٣٢٢و٣١٦و١/٢٩٣وحم ) ٢٠٩٩( واملطالب ١٠/٩٥امع 

 صحيــــح لغيـــره
٢٩٢٩-  }  يتهماىل ِلرؤعاُهللا ت وا ذُكرؤِإذَا ر الَّذين عن أنس ) كيم احل ( } أَفضلُكم. 

  ٧/٢٣١ و١/٢٦ وحلية ١٠/٧٨أخرج حنوه امع 
 حســـن لغيـــره

٢٩٣٠-  }  لمهالقُرآنَ وع علّمت نم عن عثمان ) كر  ( } أَفضلُكم. 
 ٥/١٢٩ و ٤/٣٠٢ وخط   ٨/٣٨٤وحلية  ) ٥٩٩٥( وعب   ٦٩ و ١/٥٧وحم  ) ٢١٢و٢١١(وهـ  ) ٢٩٠٨( ت  

  وبنحوه عند خ م ٩/٢٤٣ و٣٦٣و
 حصحيــــ

٢٩٣١-  }  واملَحجوم احلَاجم عن ثوبان وهو متواتر ) حم د ن هـ حب ك  ( } أَفطر. 
 ٣٦٥و٢/٣٦٤وحــــم ) ١٦٨١-١٦٧٩( وهـــــ ) ٧٧٤(وت ) ٢٣٧١و٢٣٧٠و٢٣٦٩و٢٣٦٧( د 
ــى ٢٥٨و١٥٧و٦/١٢ و٢٨٣و٢٨١و٢٨٠و٢٧٧و٥/٢٧٦ و١٢٥و١٢٤و٤/١٢٣ و٤٨٠و٣/٤٧٤و  ومــ
ــق ١٥و٢/١٤ ــب ٢٦٨و٢٦٦و٤/٢٦٥ وهـ ــع ) ٧٥٢٢و٧٥٢٠و٧٥١٩و٢٥٢٥و٢٥٢٣( وعـ وجممـ
وغريهم وهو متواتر كما قال السيوطى رمحه اهللا وقد         ) ٦٨١و٦٨٠(وشفع  ) ٨٩٠( ومنحة   ١٧٠و١٦٩و٣/١٦٨

 ٢٠٣-٤/٢٠٠ذهب اجلمهور إىل أن هذا احلديث منسوخ بأحاديث أخر انظر النيل 
٢٩٣٢-  }  واملُستحجم احلَاجم عن أسامة بن زيد ) حم ن ض  ( } أَفطر. 

 ) ٣٢١٢-٣١٣٣( ون ٢/٤٧٥ونصب ) ٧٥٢٦( وعب ١/٢٣٠ وعدى ٣/١٦٩ وجممع ٥/٢١٠حم 
 حســـن

 .وصح وقفه على أىب هريرة وهو منسوخ عند اجلمهور 
هـ  ( } أَفطر ِعندكم الصائمونَ ، وأَكلَ طَعامكم اَألبرار ، وصلّت عليكم املَالئكةُ               {  -٢٩٣٣

 .عن ابن الزبري )  حب 
وحب ) ٣١٤٥(ومطالب ) ٧٩٠٧( وعب  ٢٤٠و٤/٢٣٩ وهق   ٢٠١و٣/١١٨وحم  ) ١٧٤٧(وهـ  ) ٣٨٥٤(د  
ون ) ٩٢٧-٩٢٢( والدعاطب   ٣/١٠٠ وش   ٢٤٠و٥/٢٢٥ واإلحتاف   ٢/٤٨٠ ونصب   ٣/٧٢وحلية  ) ١٣٥٣(

 )١١٣٧(وصحيح اجلامع ) ٢٩٧-٢٩٦(عمل 



 

 

٤٤٧() 

 صحيــــح
 .عن جابر )  حم  ( } أَفطر فِإنه لَيس ِمن الِبر الصيام ِفى السفِر  {  -٢٩٣٤

  حنوه٣/١٤٢ وم ٣/٤٤وخ ٣١٩و٣١٧ و٣/٢٩٩ وحم ٢/١٣٣ وترغيب ٤/١٧٦ن 
 صحيــــح

افْعلُوا اخلَري دهركم وتعرضوا ِلنفحاٍت ِمن رمحتِه يصيب ِبها من يشاُء ِمن ِعبـادِه ،                {  -٢٩٣٥
 وعاتكمر نؤموأَنْ ي ، وراتكمع سترألُوا اَهللا أَنْ يعن أنس ) طك  ( } واس. 

 )٢٧و٢٦( والدعاطب ١٠/٢٣١ وجممع ٧/١٢٦ و١/٢٢٣ وطب ١/٢٥٣ خمتصرا وك ٤٥م اإلميان 
 صحيــــح

٢٩٣٦-  }                   فَقـد أَهله أَهلِه ، فِإنْ أَصبتم ِمن وه لَيس نوِإىل م أَهله وه نِإىل م افْعلُوا املَعروف
ىف املعرفة عن حممد بن على ) هق ) ( الشافعى ىف السنن  ( } ه فأَنتم أَهله أَصبتم أَهله ، وِإنْ لَم تِصيبوا أَهل      

 مرسال 
 ) ١٧٩٤(شــفع 

 حســـن مرســـل 
 .عن عائشة )  حم  ( } أفَعلوها ؟ حولُوا مقعدِتى نحو الِقبلِة  {  -٢٩٣٧

 ٢٣٩و٢٢٧و٢١٩و٦/١٣٧وحم ) ٥٠( وعلل ١/٦٠ وقط ٣/١٥٦ وتخ ٢٣٤ و٤/٢٣٢معاىن 
 حســــن

عن عائشة  ) خ   ( } افْعِلى كُلِّ ما يفعلُ احلَاج غَري أَنْ الَ تطوِفى ِبالبيِت حتى تطهِرى              {  -٢٩٣٨
 .قدمت مكة وأنا حائض فقال النىب صلى اهللا عليه وسلم فذكره : قالت 

 وموطأ ٣/١٥٧ ومشكل ١/٤٠٧وفتح ) ٩١٦( وشفع ٥/٣ وهق ٢/٤٤ ومى ١٢٠ وم حج   ٢/١٩٥ و ١/٨٤خ  
  ٧/١٢٤ وسنة ٢/٢٠٣ومعاىن ) ٣١٠( وف ٨/١٩٩ومتهيد ) ٤١١(

 .حسن صحيح عن أم سلمة ) حم د ت  ( } أَفعمياواِن أَنتما أَلستما تبصرانِه  {  -٢٩٣٩
 ٦/٤٩١ واإلحتاف   ٩/٢٤ وسنة   ١٢/٣٧ و ١/٥٥٠ وفتح   ٧/٩٢ وهق   ٦/٢٩٥وحم  ) ٤١١٢(ود  ) ٢٧٧٨( ت

  ١٤٤ و٨/١٤١ وسعد) ١٩٦٨( وحب ٨/٣٣٩ و٣/١٦وخط 
 حســـن  

هذا ألزواج النىب صلى اهللا عليه وسلم خاصة ، أال ترى إىل اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابـن أم                    : قال أبو داود    
" اعتدى عند ابن مكتوم ، فإنه رجل أعمى تضعني ثيابك عنده    : " مكتوم ، وقد قال هلا النىب صلى اهللا عليه وسلم           

 ٦/١١٧ النيل  وانظر٢٤٩و٣٦وهو ىف م الطالق 
٢٩٤٠-  }            ِفى ى فَشكنئلَ عاحِب هذَا القَِرب الَِّذى سص ِمن رباح بن صاحل بـن     ) طب  ( } أَففت

 .عبيد اهللا ابن أىب رافع عن أبيه عن جده 
  ٣٠٧و١/٣٠٥وطب ) ٨٧٠و٨٦٩( وكشف األستار ٣/٥٣وامع ) ١١٢( وعذاب القرب ١٠/٤١٨اإلحتاف 

 حســـن لغيــــره



 

 

٤٤٨() 

عن أنس  ) بز   ( } أَفالَ أَدلكم على من هو أَشد ِمنه ؟ الَِّذى يملك نفسه ِعند الغضِب               {  -٢٩٤١
 .مر النىب صلى اهللا عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا يريدون الشدة فذكره 

  ٨/٥ واإلحتاف ٢/٢٦٨وحم ) ٤٧٧٩( ود ١٠/٥١٩الفتح 
 صحيـــح

عن أم سلمة   ) طب   ( }  فَإنَّ ِدباغها ذَكاَا ، يحلُّ كَما يحلُّ خلُّ اخلَمِر           أَفالَ انتفعتم ِبهِ   {  -٢٩٤٢
. 

 ٢١٨و١/٢١٧ وامع ٤/٣١١و١/١١٩ ونصب ٤/٢٦٦و١/٤٩ وقط ١/٢٣٧ حم 
 حســــن

 عن هزيلة) طب  ( } أَفالَ تفدين ِبها ِبنت أَخيِك أَو ِبنت أُختِك ِمن ِرعايِة الغنـــِم         {  -٢٩٤٣
 أم حفيد اهلاللية

 .أا قالت يا رسول اهللا إىن أردت أن أعتق هذه قال فذكره 
  ٨/٩٢سعد 

 حســـــن
مر رسـول اهللا    : عن ابن عباس قال     ) طب   ( } أَفالَ قَبلَ هذَا ، أَو تريد أَنْ تميتها موتتِني           {  -٢٩٤٤

شفرته وهى تلحظ إليه ببصرها قال فذكره       صلى اهللا عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو حيد              
. 

  ١٥٧ و٢/١٥٦ وترغيب ٤/٣٣ وجممع ٩/٢٨٠هق 
 صحيــــح

 .عن قرة بن هبرية ) تخ هب  ( } أَفلح من رزق لُباً  {  - ٢٩٤٥
 وامــع ٣/٢٣٤و٢/٤٧٩واإلصــابة ) ٤٦٥٦و٤٦٥٥و٤٦٥٤( والشـعب  ١/١٧٨ وحليــة ١٩/٣٤طـب  

 ٤٠١و٩/٤٠٠
 حســــن لغيـــره

عن فضالة بـن    ) طب ك    ( } أَفلح من هدى ِإىل اِإلسالِم وكَانَ عيشه كَفافاً وقَنع ِبِه            {  - ٢٩٤٦
 .عبيد 

 ) ١٥٠٦( والصحيحة ) ١١٣٨( وصحيح اجلامع ٢/١٥٤ وشج ١٨/٣٠٥ وطب ٧/٩١ وكثري ٤/١٢٢ك 
 صحيــــح

عن املقدام بـن    ) د   ( }  كَاتباً والَ عريفاً     أَفلحت يا قُدمي  ِإنْ مت ولَم تكن أَمرياً والَ          {  - ٢٩٤٧
 .معدى كرب 

 ) ٣٨٧( وسىن ٤/٥٦ وجامع األصول ٣/١٥٩ و١/٥٦٩ وترغيب ٤/١٣٣ وحم ٦/٣٦١وهق ) ٢٩٣٣(د
 فيــــه ليـــــن

 .عن ابن عباس ) طب ( } أَفيكم أَحد ِمن هذَيٍل ، ِإنَّ صاحبكم محتبس ِبدينِه  {  - ٢٩٤٨



 

 

٤٤٩() 

  ١/٢٤١صفهان  وأ١٢/١٠طب 
 حســـــن

٢٩٤٩ -  }    يئاً فلْيـتمش كَانَ طَعم نوم ، ومهص فَليتم طعمي كَانَ لَم نم ، ومالي طَعم نم أَفيكم
 . عن حممد بن صيفى األنصارى  )طب (    }- يعِنى يوم عاشوراَء -بقيةَ يومِه 

  ١٣٥ وبنحوه م الصيام ١٩/٢٣٨ طب 
 صحيــــح

عن ابن عمر   ) هـ   ( } ِإقامةُ حد ِمن حدوِد اِهللا خري ِمن مطٍر أَربعني لَيلةً ِفى ِبالِد اِهللا               {  - ٢٩٥٠
. 

 )١١٣٩( وصحيح اجلامع ٣/١١٩٧وعدى ) ١٥٠٧( وحب ٣/٢٤٦ وترغيب ٢/٧٢وطص ) ٢٥٣٧(هـ 
 صحيــــح

 شهر بن حوشب وعن أىب أمامة أو عـن بعـض   وابن السىن عن  ) د   ( } أَقامها اُهللا وأَدامها     {  - ٢٩٥١
 .الصحابة أن بالال أخذ ىف اإلقامة فلما قال قد قامت الصالة قال النىب صلى اهللا عليه وسلم فذكره 

 ٣/٦واإلحتـاف   ) ٤٩١( والـدعاطب    ٢/٢٨٨ وسنة   ١/٢١١ وتلخيص   ٧/٨١ وحلية   ١/٤١١وهق  ) ٥٢٨(د  
 )١٠٣(وسىن 

 فيـــه مبهـــم
 عن ابن عباس  ) خ ن  ( } ديقةَ وطَلقها تطليقةً ِإقبلِ احلَ {  - ٢٩٥٢

 )١١٤٠( وصحيح اجلامع ١/٤٠٣ وكثري ٩/١٩٤ وسنة ٩/٣٩٥ وفتح ٣/٢٤٥ ونصب ٦/١٦٩ ون ٧/٦٠خ 
أَقبلَ رجلٌ يمِشى ِفى برديِن لَه قَد أَسبلَ ِإزاره ينظر ِفى ِعطفيِه وهـو يتبختـر ِإذْ                  {  - ٢٩٥٣

 عن العباس ابن عبد املطلب  ) طب  ( } َألرض فَهو يتجلجلُ ِفيها ِإىل يوِم الِقيامِة خسف اُهللا ِبِه ا
 ) ٦١٢٣و٨٠٥٠( وبنحوه الشعب ١٢٦و٥/١٢٥وامع ) ٢١٦٤(املطالب 

 حســــن لغيــــره
 عن ابن عباس  ) حم  ( } أَقبلْ وأَدبر واتِق الدبر واحلَيضةَ  {  - ٢٩٥٤

 ٨/١٩١ وفـتح    ٢/٢٣٥ وطـربى    ١/٣٨٢وكثري  ) ١٧٢١( وحب   ٧/١٩٨ وهق   ١/٢٩٧وحم  ) ٢٩٨٠(ت  
 ) ١١٤١(وصحيح اجلامع 

 صحيـــح لغيــــره
٢٩٥٥ -  }        سيئهمم نوا عجاوزوت حسنهمم اقبلُوا ِمن-    عِنى اَألنصارعـن أىب   ) طب   (  } - ي

 بكر 
 .عن الرباء ) ش ( 

  ١٢/١٥٩ وش ٧/٢٠٣وكر  ١٠/٣٦ وجممع ١/١٧ وطب ٦/٣٧١ وهق ٣/٢٤١حم 
 صحيــــح

 .عن أم سلمة ) طب  ( } أَقبِلى على ِفاليتِك فِإنِك لَسِت تكلّمينها ِبعينيِك  {  - ٢٩٥٦



 

 

٤٥٠() 

  ٤/١٥٨ وامع ٦/٣٦٣ حم 
 حســـــن

٢٩٥٧ -  }  مركٍر وععِدى أَِبى بب ِمن  وا ِباللَّذينعن حذيفة ) حم ت هـ ( } ِإقتد. 
 ٣/٧٥وك٨/١٥٣ و ٥/١٢وهق    ٤٠٢و٤٠١ و ٣٩٩ و ٣٨٥ و ٥/٣٨٢وحم    ) ٩٧(هـ  و) ٣٨٠٥و٣٦٦٢(ت  

 ) ١١٤٢(وصحيح اجلامع ) ٢٩١٣( وحب ٢٩٥و٩/٥٣وجممع 
 صحيـــــح

٢٩٥٨ -  }                ـناب ـدثكما حماٍر ومِى عدوا ِبهدتواه مركٍر وععِدى أَِبى بب وا ِباللَّذيِن ِمنِإقتد
 سعوٍد فَاقبلوهيفة  عن حذ) ع    ( }م 

 ) ١٢٣٣(والصحيحة ) ١١٤٣( وصحيح اجلامع ٩/٢٩٥امع 
 صحيـــــح

ِإقتدوا ِباللَّذيِن  ِمن بعِدى ِمن أَصحاِبى أَِبى بكٍر وعمر واهتدوا ِبهـدِى عمـاٍر،                {  - ٢٩٥٩ 
  .عن أنس) عد ( عن حذيفة ) الروياىن ( عن ابن مسعود ) ت  (} وتمسكُوا ِبعهِد ابِن مسعوٍد 

 )١٢٣٣( والصحيحة ) ١١٤٤( وصحيح اجلامع ٧٩٧و٢/٦٦٦وعدى ) ٣٨٠٥و٣٦٦٢(ت 
 صحيــــح

 .عن ابن مسعود ) طب  ( } ِإقتربِت الساعةُ والَ تزداد ِمنهم ِإالَّ قُرباً  {  - ٢٩٦٠
 ٣١١و١٠/٢٥٥ و٢/٢٠٩ وامـــع ٨/٣١٥ و٧/٢٤٢ وحليـــة ٤/٢٤٦ وترغيـــب ١٠/١٥طـــب 
 ) ١١٤٥(امع وصحيح اجل) ١٥١٠(والصحيحة

 صحيــــح
ِإقتربِت الساعةُ والَ يزداد الناس على الدنيا ِإالَّ ِحرصاً ، والَ يزدادونَ ِمـن اِهللا ِإالَّ                 {  - ٢٩٦١

 .عن ابن مسعود ) ك(} بعداً 
 )١١٤٥( وصحيح اجلامع ٤/٣٢٤ك 

 صحيــــح
 .عن أىب هريرة ) د ت حب ك  ( } لعقرب اُقتلُوا اَألسوديِن ِفى الصالِة احلَيةَ وا {  - ٢٩٦٢

 وصحيح اجلـامع    ٥/١٨٢٧ وعدى   ١/٢٨٤وتلخيص  ) ٥٢٨( وحب   ٢/٢٣٧ وعقيلى   ٤/٢٧٠وك  ) ٩٢١(  د  
)١١٤٧ ( 

 صحيـــــح
اُقتلُوا احلَياِت اُقتلُوا  ذَا الطُّفيتِني واَألبتر فِإما يطفئاِن البصـــر ويستسـقطاِن         {  - ٢٩٦٣

 .عن ابن عمر ) حم خ م د ت هـ (} احلَبـــلَ 
 ١٢٩و١٢٨ وم السـالم     ٤/١٥٤ وخ   ٤/٤٦ وجممع   ١٢/٣١٠ وطب   ٣/٢٥٤ و ٢/١٢١وحم  ) ٣٥٣٥( هـ  
 ١٧٥ود األدب ب ) ١٤٨٣(وت 

٢٩٦٤ -  }  اربناهننذُ حم ساملهنن ا لَماِت فِإنعن ابن عمر  ) طب  ( } اُقتلُوا احلَي 



 

 

٤٥١() 

 ود  ١/٢٣٠وحـم   ) ٥٦٤٤(وبنحوه اإلحسـان    ) ١١٤٨( اجلامع    وصحيح ٤٦و٤/٤٥ وامع   ١٠/٢١١طب  
)٥٢٥٠( 

 صحيــــح
اُقتلُوا احلَياِت فَمن وجد ذَا الطُّـفيتِني واَألبتر فلَم يقتلهما فلَيس ِمنا فِإما اللَّذاِن              {  - ٢٩٦٥

 .عن ابن عمر ) طب  ( } يخطفاِن البصر ويسقطاِن ما ِفى بطوِن النساِء 
  ٤٦و٤/٤٥ وجممع ١٢/٢٩٦طب 

 صحيــــح لغيــــره
عن ابراهيم بن جرير    ) طب   ( } اُقتلُوا احلَياِت كُلها من تركها خشيةَ ثَأرها فلَيس ِمنا           {  - ٢٩٦٦
 عن أبيه 

 .عن عثمان بن أىب العاصى ) طب ( 
  ٢/٢٢٩ وطب ٤/٤٦جممع 

 صحيـــح لغيـــره
٢٩٦٧ -  }  ا      اُقتلُوا احلَيِمن فَليس ثَأرهن خاف نفم عن ) طب ( عن ابن مسعود ) دن  ( } اِت كُلهن

 .جرير وعن عثمان بن أىب العاصى 
 )١١٤٩( وصحيح اجلامع ٣/٦٢٤ وترغيب ٤٧و٤/٤٦ وجممع ١٠/٢١١ و٢/٣٨٢وطب ) ٥٢٦١و٥٢٤٩(د 

 صحيــــح
فيتِني واَألبتر فِإمـا يلتمســاِن البصـر        اُقتلُوا احلَياِت والِكالب واقْتلُوا ذَا الطُّ      {  - ٢٩٦٨

 عن ابن عمر ) م  ( } ويسقطاِن احلَبلَ
 ٨١و٨٠و٢٠/٢٥وطب  ) ٣٥٣٥(وهـ  ) ١٤٨٣( وت   ١٧٥ ود األدب ب     ١٢٩و١٢٨ وم السالم    ٤/١٥٤خ  

 وصحيح  ٥/٤٢٢ وتخ   ٩٢و٤/٩١ ومشكل   ١٢/١٩١ وسنة   ٣/٦٢٦ والترغيب   ٤/٤٦وجممع  ) ١٩٦١٦(وعب  
 )٦٢٠( ومحيدى ٣/٢٥٤ و٢/١٢١وحم ) ١١٥٠(اجلامع 

 .عن ابن عباس ) طب  ( } اُقتلُوا احلَيةَ والعقرب وِإنْ كُنتم ِفى الصالِة  {  - ٢٩٦٩
 )١١٥١( وصحيح اجلامع ١/١٧٠ وعقيلى٣/٦٢ و٢/١٠٠ ونصب ٤/٢٧٠ وك ٧/٢٧٢هق 

 صحيـــح
 .رازق عن احلسن مرسال  عبد ال} اُقتلُوا العقرب واحلَيةَ على كُلِّ حاٍل  {  - ٢٩٧٠

 ) ١٧٥٥(عب 
 حســـن لغيـــره

اُقتلُوا  الفَاعلَ واملَفعولَ ِبِه ِفى عمِل قَوِم لُوٍط ، والبهيمةَ والواقع علـى البهيمـِة                   {  - ٢٩٧١
 حرٍم فَاقتلوهلى ذَاِت مع قعو نعن ابن عباس ) حم  ( } وم. 

 وكـر   ٣٤٣و٣٤٠و٣/٣٣٩ ونصب   ٣/٣٤٣ وحلية   ٣/٢٨٨ وترغيب   ٤/٣٥٥ وك   ٨/٢٣٢ وهق   ١/٣٠٠حم  
  ١٠/٨ وش ١١/٢٢ وطب ١/٢٢٣ وعدى ٢/٩١



 

 

٤٥٢() 

 حســــن
 اجلمهور على عدم قتل البهيمة أو الفاعل ا

 .عن أىب بكر ) طس  ( } اُقتلُوا  الفَذَّ من كَانَ ِمن الناِس  {  - ٢٩٧٢
  ٦/٢٣٣امع 

 حســن لغيـــره
  اجلماعة ويشق عصا الطاعة الفرد أى الذى يفارق: الفذ 

فـاقْتلُوا ِمنـها    : اُقتلُوا الِكالب ، فِقيلَ ِإَا تنفعنا ، تكونُ ِفى غَنمنا وزرعنا ، قَالَ               {  - ٢٩٧٣
 هيمالب- اِجلن ِإنه اسقولُ النالَِّذى ي هيمعن أىب هريرة ) بز  (  } - والب. 
  ٤/٨٥وحم ) ١٠٨٣( وحب ٤/٤٣امع 

 حيـــح لغيـــرهص
 .عن ابن عباس ) طب ( } اُقتلُوا الوزغَ ولَو ِفى جوِف الكَعبِة  {  - ٢٩٧٤

  ١١/٢٠٢ وطب ٢/١٤٦ وكر ٤/٤٧ و٣/٢٢٩ وجممع ٦/٢٠٠حم 
 حســـن لغيــــره

٢٩٧٥ -  }           يربخ ومي قَتلهم نهى عن وقَد ، عهمم املُشركني عـن  )عم ، طـك   ( } اُقتلُوا أَوالد 
 .املصعب بن جثامة 

  حنوه ٧٢و٧١و٣٨و٤/٣٧حم 
 صحيـــح

هم : وسببه أنه صلى اهللا عليه وسلم سئل عن أهل الدار من املشركني يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال                   
فاحلديث كما ترى منسوخ وقد صح النهى عن قتل هؤالء بأحاديث انظـر عـب               .مث ى عن ذلك بعد      " منهم  

 ٣٨٨ و١٢/٣٨٢ وش ٣/٢٢١ ومعاىن٣١٨و٥/٣١٧ وجممع ٥/٣٥٨حم و) ٩٤٣٠و٩٤٢٨(
 عن عائشة  ) خ  ( } اُقتلُوا ذَا الطُّفيتِني فِإنه يلتمس البصر ويصيب احلَبلَ  {  - ٢٩٧٦

 )١١٥٢( وصحيح اجلامع ٦/٢٣٠ وحم ٤/١٥٦خ 
٢٩٧٧ -  }         صرطمساِن البا يمفِإ  ، سقطاِن احلَبلَ    اُقتلُوا ذَا الطُّفيتِني واَألبترحم ق د ت     ( }  وي

 عن) هـ  
 . ابن عمر  

) ٣٥٣٥( وهـ  ) ٢٢٣٣(وم  ) ١١٥٣( وصحيح اجلامع    ١٢/٣١٠ وطب   ٣/٤٥٣ و ٦/١٤٧ وحم   ٤/١٥٦خ  
 )١٤٨٣(وت 

٢٩٧٨ -  }   رخهمواستبقُوا ش املُشركني يوخعن مسرة ) حم د ت   ( } اُقتلُوا ش. 
 وتلخيص  ١٢/٣٨٨ وش   ١١/٤٨ وسنة   ٧/٢٧٢ وطب   ٩/٩٢ق   وه ٢٠و٥/١٢وحم  ) ١٥٨٣(وت  ) ٢٦٧٠(د
  ٧/٢٤٧ والنيل ٣/٣٨٦ ونصب ٤/١٠٣

 حســـــن



 

 

٤٥٣() 

 الشيوخ الرجال القادرون على محل السالح ، ومل يرد اهلرمى ، والشرخ الصغار الذين مل يدركوا
 ، وِإذَا كُنت وحدك     اقْدروا الناس ِبأضعفهم فِإنَّ ِفيهم الضعيف والكَبري وذَا احلَاجةِ         {  - ٢٩٧٩

 منعهؤذّنَ فَالَ تأَنْ ي ريداملُؤذنُ ي وِإذَا أَتاك ا ِشئتلْ معبد الرزاق عن عطاء مرسال } فطَو . 
 ٦/٢٦٥ وحلية ١٣٧و٢/٩٩ وفتح ٤٨و٩/٤١وطب ) ٣٧١٦( عب 

 حســــن
 .عن بريدة ) ل  ع طس ح ( } ِاقرِإ القُرآنَ ِباحلزِن فِإنه نزلَ ِباحلزِن   {  - ٢٩٨٠

  ٧/١٧١ وبغوى ١/١٠٥ وشج ٤/٤٨٠ واإلحتاف ٦/١٩٦وحلية ) ٣٤٩٨( ومطالب ٧/١٦٩امع 
 حســـن لغيـــره

٢٩٨١ -  }   نبج اٍل ِإالَّ وأَنتلى كُلِّ حأبو احلسن بن صخر  ( } ِاقرِإ القُرآنَ ع (  ىف فوائده عن على
. 

 والكـربى   ١٦٨ ون الطهـارة ب      ١/٢٧٦ ضعف وامـع      مرفوعا وفيه  ٣/٩٢٥موقوفا وعدى   ) ١٣٢١(عب
 )٩٩٩٨(حنوه وانظر طرقه ىف املسند اجلامع ) ٢٦٢و٢٦١(

 حســــن 
 لكنه فعلى ال قوىل

٢٩٨٢ -  }  عن ابن عمر ) ت  ( } ِاقرِإ القُرآنَ ِفى أَربعني. 
 ) ١٥١٢(والصحيحة ) ١١٥٤(وصحيح اجلامع ) ٢٩٤٧و٢٩٤٦(ت 

 حســـن 
 .عن سعد بن املنذر ) حم طب  ( } ِإ القُرآنَ ِفى ثَالٍث ِإنْ استطعت اقْر {  - ٢٩٨٣ 

 ٧/١٧١ و٢/٢٦٨ وامع ٢/١٩٨وحم ) ١٣٣٢(والفيض ) ١١٥٥(وصحيح اجلامع ) ١٥١٢(الصحيحة 
 صحيـــح

 عن ابن عمرو ) طب  ( } اقْرِإ القُرآنَ ِفى خمٍس  {  - ٢٩٨٤
 )١١٥٦(وصحيح اجلامع ) ١٥١٣( والصحيحة ٢/١٩٥حم 

 صحيـــح
عن ابن عمرو   ) د حم    ( } ِاقرِإ القُرآنَ ِفى شهٍر ، قَال ِإنَّ ِلى قُوةً قَالَ اقْرأْه ِفى ثَالٍث               {  - ٢٩٨٥

. 
 ١٩٥ و٢/١٨٨ وحم ٤/٢١٤ون ) ١٣٨٨( و ) ١٣٩١(د

 صحيــــح
رأه ِفى ِعشرين ، قَالَ ِإنـى       ِإنى أَجد قُوةً ، قَالَ فَاق     : ِاقرِإ القُرآنَ ِفى كُلِّ شهٍر قَالَ        {  - ٢٩٨٦

 أَجــد قُــوةً 
                  لى ذِلكع زدبٍع والَ تِفى س قُوةً قَالَ فَاقرأه ى أَجدشٍر ، قَالَ ِإنِفى ع عن ابن  ) خ م د     ( }قَالَ فَاقرأه

 .عمرو 



 

 

٤٥٤() 

 ١٨٤و١٨٢ وم الصيام ٢٤٣و٦/٢٤٢ و٣/٥٢ وخ ٤/٤٧٣ واإلحتاف ٩/٩٥ وفتح ١٨٨و١٦٥و٢/١٦٣حم 
ِاقرِإ القُرآنَ ِفى كُلِّ شهٍر ، ِاقرأه ِفى خمٍس وِعشرين ، ِاقرأه ِفى خمس عشـرةَ ،                  {  - ٢٩٨٧

 عن ابن عمرو  ) حم  ( } ِاقرأه ِفى عشٍر ، ِاقرأه ِفى سبٍع الَ يفقهه من يقرأه ِفى أَقلَّ ِمن ثَالِث 
 )١١٥٧( والصحيحة ١٩٥و٢/١٨٨ وحم ٤/٢١٤ون ) ١٣٨٨و١٣٩١(د

 صحيــــح
ِاقرِإ القُرآنَ ِفى كُلِّ شهٍر ، ِاقرأه ِفى ِعشرين لَيلةً ، ِاقرأه ِفى عشٍر ، ِاقرأه ِفى سبٍع                   {  - ٢٩٨٨

  لى ذِلكع زدعن ابن عمرو  ) ق د ( } والَ ت. 
 ٤/٤٩٨ وسنة   ٢٠١و١٩٨و١٦٢و٢/١٥٨ وحم   ٤/٢١٠ ون   ١٨٤و١٨٢ وم الصيام    ٢٤٣و٦/٢٤٤ و ٣/٥٢خ  

 )١٣٩١(ود ) ١١٥٨( وصحيح اجلامع ٤٧٣و٢٦٣و٤/٢٦٢ واإلحتاف ٩/٩٤ و٤/٢٢٤ وفتح ٢/١٣١وترغيب 
 .عن عقبة بن عامر ) د حب  ( } ِاقرِإ املُعوذاِت ِفى دبِر كُلِّ صالٍة  {  - ٢٩٨٩
) ١٥١٤(والصـحيحة ) ٢٩٠٣( وت   ١/٢٥٣ وك   ٣/٦٨ون  ) ١٥٢٣(ود  ) ٧٥٥(وخزمية  ) ٢٠٠٤(اإلحسان  

 )١١٥٩(وصحيح اجلامع 
 صحيــــح

 عن عقبة بن عامر  ) طب ( } ِاقرأْ  املُعوذتِني فِإنك لَن تقرأَ ِمبثلهما  {  - ٢٩٩٠
  ٢/٣٩٣ وترغيب ٨/٢٥٤ون ) ١١٦٠( وصحيح اجلامع ٨/٥٥٠ وكثري ٤/١٤٨ وحم ١٧/٣٠٨طب 

 صحيــــح
عن أنس  ) حم ، بز     ( } مهَا  ِاقْرأْ ِبسبِح اسم ربك اَألعلى ، والشمِس وضحاها ونحو         {  - ٢٩٩١

كان معاذ يؤم قومه فمر حرام وهويريد أن يسقى خنله فدخل ليصلى فلما رآه طول جتوز ىف صالته وحلـق                    : قال  
 .بنخله فذكر ذلك للنىب صلى اهللا عليه وسلم فذكره 

 ) ١٢٤٦( ومحيدى ٣٠٨و٣/١٢٤حم 
 صحيــــح

ِإنـى  : رسولَ اِهللا أَقرأُ عليك ، وعليك أُنـزلَ ؟ قَـالَ            ِاقرأْ علَّى القُرآنَ ، قَالَ يا        {  - ٢٩٩٢
 .عن ابن مسعود ) حم هـ د  ( } اشتهيت أَنْ أَمسعه ِمن غَِريى 

 وهق ٤٣٣و١/٣٨٠وحم ) ٤١٩٤(وهـ ) ٣٠٢٥( وت   ٢٤٨و٢٤٧ وم صالة املسافرين     ٢٤٣و٢٤١و٦/٥٧خ  
 ٧/٢٠٣ وحليـة    ٥٥١و٥١٨و٤/٤٩٨ف   واإلحتا ٩٨و٩/٩٣ وفتح   ١/٥٢٨ وبغوى   ٢/٢٦٩ وكثري   ١٠/٢٣١

  وغريهم ١١و١٤/١٠ و١٣/٢٥٤ و١٠/٥٦٣وش 
عن ابن عباس عن زيد بـن       ) طب   ( } لَوالَ أَنا حرم لَم نرده      : ِاقرأْ عليِه السالم وقُلْ      {  - ٢٩٩٣
 .أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل محار وحش فقال فذكره : أرقم قال 

 وحـم   ٥٣ رقـم    ٨ وفيه ضعف وبنحوه م احلج ب        ٤/٨٧ وخط   ٣/٢٣٠ وجممع   ٥/١٨٥ وطب   ١/٥٠طص  
 ٢/٣٣ وفتح ٥/١٩٣ وهق ١/٣٦٢

 حســــن لغيــــره



 

 

٤٥٥() 

قرأ رجل الكهـف وىف     : عن الرباء قال    ) حم خ م     ( } ِاقرأْ فِإنها السكينةُ ترتّلت ِللقُرآِن       {  - ٢٩٩٤
 .ه للنىب صلى اهللا عليه وسلم قال فذكره الدار دابة فجعلت تنفر فإذا ضبابة غشيته فذكر

  ٥/١٣٠ وكثري ٤/٢٨٤وحم ٢٤١ وم صالة املسافرين ٤/٢٤٥خ 
( } ثُم نم على خامتتها فِإَا براءةٌ ِمن الشـــرِك         “ قُلْ يا أَيها الكَافرونَ     “ ِاقرأْ   {  - ٢٩٩٥

 .عن فروة بن نوفل عن أبيه ) حم د ت ك هب
 وتخ  ١١/١٢٥ وفتح   ١/٤١٢ وترغيب   ٨/٥٢٧وكثري  ) ٢٣٦٣( وحب   ١/٥٦٥وك  ) ٣٩٠٣(وت  ) ٥٠٥٥(د  
  ١٠/٢٥٠ و٩/٧٤ وش ٨/١٠٨ و٥/٣٥٧

 صحيـــح
عـن  ) هب  ( } ِاقرأْ قُلْ  يا أَيها الكَافرونَ ِعند منامك فِإَا براءةٌ ِمن الشـــرِك              {  - ٢٩٩٦

 أنس 
 وتخ  ١١/١٢٥ وفتح   ١/٤١٢ وترغيب   ٨/٥٢٧وكثري  ) ٢٣٦٣( وحب   ١/٥٦٥وك  ) ٣٩٠٣(وت  ) ٥٠٥٥(د
ــفهان ١٠/٢٥٠ و٩/٧٤ وش ٨/١٠٨ و٥/٣٥٧ ــامع  ٢/٣٥١ وأص ــحيح اجل ــعب ) ١١٦١( وص والش
 )٢٥٢٢و٢٥٢١(

 صحيــــح
٢٩٩٧ -  }         ـنيظُلةٌ ب أَصبحت قَرأت فلَو ، وتكسمعونَ صزلْ يت فِإنَّ املَالئكةَ لَم  ا أُسيدِاقرأْ ي

عن حممود ابن لبيد عن أسيد بن حضري أنه قرأ ليلة           ) طب  ( } راآها الناس ِفيها املَالئكةُ     السماِء واَألرِض يت  
 .وفرسه مربوط فأدار الفرس ىف رباطه فانصرف فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فذكره 

  حنوه ١/٥٢ وكثري ٦/٢٣٤وخ ) ٢٦٨٠( والشعب ١/١٧٧طب 
٢٩٩٨ -  }   ا أُسيدالقُرآنَ       ِاقرأْ ي تمعاس لكم عن أىب  ) طب  (  عبد الرزاق ىف املصنـف      }  فِإنَّ ذلك

إذ غشى مثل السحابة فيها مثل املصابيح فانصرفت فـذكرت          : بينا أسيد بن حضري يصلى بالليل قال        : سلمة قال   
 .ذلك للنىب صلى اهللا عليه وسلم حني أصبحت قال فذكره 

  ٥/٥١٣وتخ ) ٤١٨٣و٤١٨٢( وعب ١/٥٥٣ك 
 صحيـــــح

٢٩٩٩ -  }     ـــابرا جالفَلِق " ِاقرأْ ي اِس " و " قُلْ أَعوذُ ِبربالن قـرأَ  " قُلْ أَعوذُ ِبربت ولَن
 .عن جابر ) ن حب (} ِبمثلهما 

  ٢/٣٩٣ والترغيب ١/٣٦ ومشكل ٨/٥٥١وكثري ) ١٧٧٨( وحب ١٥١و٤/١٤٩ وحم ٢٥٤و٨/٢٥٢ن 
 حســـــن

حسن ) ت  ( عن أنس   ) ط حم   (}  أَعفَّه صبر    - ما علمت    -مك السالم فِإم    أَقِْرئ قَو  { -٣٠٠٠
 .عن أنس عن أىب طلحة ) طب ك ض (غريب 

 )٣٩٠٣( وت ٤/٧٩ وك ٣/١٥٠حم 
 صحيــــح



 

 

٤٥٦() 

أَقرأِنى ِجربيلُ القرآنَ على حرٍف فَراجعته ، فَلم أزل أَستزيده فَيزيدِنىحىت انتهى ِإىل              { -٣٠٠١
 .عن ابن عباس ) حم ق ( }عِة أَحرٍف سب
  ١/٣٥وطـص   )٢٠٣٧٠( وعـب    ٢/٣٨٤ وهـق  ٣١٣ و ١/٢٦٤ وحم   ٢٧٢ وم صالة املسافرين     ٤/١٣٧خ  

 ١/١١وطربى 
 ) .١١٦٢( وصحيح اجلامع ٤/٣٠٥ وخط ٤/١٩٠ ومشكل ٤/٥٠١وسنة 

 اقْرؤا القُــــرآنَ على سبعــــــِة أَحــرف فَأميا قَرأمتْ أصـبتم ، وال          { -٣٠٠٢
وا ِفيِه فإنَّ اِملـراَء ِفيِه كُفـرعن عمرو بن العاصى )هب (}متار. 

 ) .١١٦٣(وصحيح اجلامع ) ١٥٢٢( والصحيحة ١٠/٥١٧ وش٧/١٥٣ وجممع ٢/٣٨٤هق
 صحيــــح

اقرُءوا الْقُرآنَ ، فِإذَا قَرأمتـوه فال تستكثروا ِبه وال تغلُوا ِفيِه وال تجفـــــوا              { -٣٠٠٣ 
ـِِهعنه وال   .عـن عبد الرمحن )طس(} تـأكلُوا بـ

  .٤/٣١٤امع 
 صحيــــح

٣٠٠٤- }                 أَلـف لكـنو ـرفـى الَ أَقـولُ أمل حا إنليِه ، أَمؤجرونَ عت ا القُرآنَ فَإنكماقرؤ
أبو جعفر النحاس ىف الوقف واالبتـداء  (  }عشـٍر والم عشـٍر وميـم حرف عشـٍر فَتلك ثَالثـونَ     

 .عن ابن مسعود ) خط( السجزى ىف  اإلبانة و
  . )١١٦٤( وصحيح اجلامع ١/٢٨٥وخط ) ٦٤٠(صحيحة 

 صحيــــح
اقْـرؤا القُـرآنَ فَـإنـه يـأِتـى يـوم الِقـيامـِة شـفيعــاًَألصحابِه اقـرؤا          { -٣٠٠٥

يامـِة كَـأمـا غَمامتـاِن أَو     الْبقرةَ وآلَ ِعمرانَ فَـإما يـأتيـاِن يـوم الْـقِ      : الـزهراويِن  
غَيايتـاِن أَو كَأمـا ِفـرقاِن ِمـن طَيـٍر صواف يحاجاِن عن أَصحامــا، اقْـرؤا سـورةَ               

 عـن أبـى أمامـة) حم م( }البقـرِة فَإنَّ أَخذهـا بركةٌ وتركهـا حسرةٌ والَ تستطيعهـا الْبطلةُ 
 وحـم   ٤٦٦ وصـفة    ٤/٤٥٦ وسـنة    ٢/٣٦٩ وترغيب   ٨/١٣٩ وطب   ٢/٣٩٥وهق   ٢٥٢م صالة املسافرين    

 )١١٦٥( وصحيح اجلامع ١/٥٣ وكثري ٢٥٧ و٢٥٥ و٥/٢٤٩
 السحرة: البطلة 

اقْرؤا الُقــرآنَ ما ائْتلفـت عليِه قُـلوبكـــم ، فَـإذَا اختلفتـــم فيـِه            { -٣٠٠٦
 عن جندب)  حــم ق ن  (}فَقومـــــوا 

 و  ١٣/٣٣٥ و   ٩/١٠١ وفـتح    ٤٤٢ و   ٢/٤٤١ و مى    ٤/٣١٣ وحم   ٤ و   ٣ و م العلم     ٩/١٣٦ و   ٦/٢٤٤خ  
 )١١٦٦( وصحيح اجلامع ١٠/٥٢٨ و ش ٤/٢٢٨ و خط ٤/٥٢٠ واالحتاف ٤/٥٠٠ وسنة ٣٣٦



 

 

٤٥٧() 

اقْرؤا القُرآن وابتغـوا ِبـِه اَهللا تعاىل ِمن قَبِل أَنْ يأتى قَوم يـقيمونــه ِإقامــةَ                { -٣٠٠٧
 عن جابر) حم د (  }يتعجلونـه وال يتأجلونه الِقدِح 

 ) ٨٣٠( ود  )١١٦٧(وصحيح اجلامع ) ٢٥٩( والصحيحة ٣/٣٥٧حم 
 صحيـــــح

اقرؤا القُـرآنَ واعملُوا ِبـِه وال تجفُوا عنه وال تغلُـوا ِفيـِه والتأكلُوا ِبــِه وال               { -٣٠٠٨
 الرمحن بن شبل عن عبد ) حم طب ع هب ( }تستكثـروا ِبـِه 

) ٢٦٢٤( والشعـــــب  ٢/٤٠٠ و ش  ٣/١٨ ومعاىن   ٩/١٠١ وفتح   ٧/١٦٧ وجممع   ٤٤٤ و   ٣/٤٢٨حم  
 ٤/١٤١٦وعــــدى 

 )١١٦٨( وصحيح اجلامع ١٣٦ و ٤/١٣٥ ونصب 
 صحيــــح

اقـرؤا القُـرآنَ وسلُـوا اهللا ِبـِه قَبـلَ أَنْ يـأتى قَـوم يقـرؤنَ القُــرآنَ              { - م ٣٠٠٨ 
 عن عمران بن حصني) حم طب هب  (}ونَ ِبـِه النـاس فَيسأل
 )١١٦٩(وصحيح اجلامع ) ٢٦٢٧( والشعب ١٨/١٦٧ وطب ١٠/٤٨٠ وش ٤٤٥ و ٤/٤٣٧حم 

 صحيــــح
اقرُءوا القُــرآنَ والَ تـأكلُـوا به والتستكثـروا ِبـِه ، وال تغلُـوا ِفيـِه ، والَ               { -٣٠٠٩

 القُـرآنَ فَإنـه شـافـع ِلصاحبـِه يوم الْقيامـِة ، تعلمـوا الْبقـرةَ            تجفوا عنـه ، تعلّمـوا   
 عن أىب هريرة) طس ( . }فَـإنَّ أَخذهــا بركةَ وتركها حسرةٌ ، وال تستطيعها البطلةُ 

 ٧/١٢٦ وحلية ٧/١٥٩ وجممع ٢/٤٠٠ وش ٥/٣٥٢حم 
 صحيــــح

٣٠١٠- }     قرِة ِفـى بورةَ البا سـورةُ          ِإقرؤقرأُ ِفيـِه سيتـاً يدخلُ بيطـانَ ال يفَإنَّ الش يوتكم
 عن ابن مسعود) ك هب(  }البقـرِة 

) ١١٧٠( وصحيح اجلامع    ٦/١٢ وكر   ٢/٣٧٠ وترغيب   ٢/٢٦٠ و   ١/٥٦١ حنوه و ك     ٢٥٢م صالة املسافرين    
 )٢٣٨٠(والشعب ) ١٥٢١(والصحيحة 

 صحيــــح
ـُمعـِة اقْرؤا سورةَ هـوٍد يـو{ -٣٠١١  عـن كعب مرسـال)  هب  (}م اجل

 )٢٤٣٨( والشعب ١/١١١ وشج ٣/٢٩٣ واالحتاف ٢/٤٥٤مى 
 صحيـح مرســـل 

 وكعب هو كعب األحبار
 عن معقل بن يسار)  حم د هـ حب ك  (}اقرؤا على موتاكُـم يـــس { -٣٠١٢



 

 

٤٥٨() 

) ١٩٧١(ومنحـة   ) ٣١٢١( و د    ٣٧٠ و   ١٠/٢٧٨ واالحتـاف    ٥/٢٩٥ وسـنة    ٦/١٧وبغوى  ) ٧٢٠(حب  
 وهـق   ١/٥٦٥و ك   ) ١٤٤٨( و هــ     ٢٧ و ٥/٢٦ وحم   ٣/٢٣٧وش  ) ١٠٧٤( ون عمل    ٢/١٠٤وتلخيص  

 )٩٢٣٢( والشعب ٣/٣٨٣
 فيه مقــــال

٣٠١٣- }     ـلى أَنبيائِهمع ـتالفهماخ كَـانَ قَبلكم نم ا أَهلكفَإنـم ، ملّمتا عا كَمابن  (}اقرؤ
 عن ابن مسعود) جرير ىف تفسريه

 ) ١٧٨٣(  وحب ١/٢٣وطربى ) ١١٧١(وصحيح اجلامع ) ١٥٢٢( والصحيحة ٦٩آلجرى ا
 صحيـــــح لغيـــره

٣٠١٤- }              ا ِمـنـى أَعطانيهمبقرِة فَـإنَّ رورِة البتيـِن اللتيـِن ِفى آخِر سـاتِني اآليا هاقرؤ
 عن عقبة بن عامر ) حم طب  (}تـحِت العرِش 

 )١٤٨٢(والصحيحة) ١١٧٢(حيح اجلامع  وص١٧/٢٨٣ و طب ٤/١٥٨حم 
 صحيــــح

تخ  ( }أَقرب العمِل إىل اِهللا عز وجلَّ اِجلـهاد ِفى سبيِل اِهللا وال يـقـاربـه شـىءٌ             { -٣٠١٥
 عن فضالة بن عبيد) 

 ٣/٤٧٧ والصحيحة ٢/٢٨٧ و حم ٤/٢٨٧ وبنحوه ك ٤/١٥٢تخ 
 حســن لغـيـــره

لرب عـز وجلَّ ِمـن العبـِد جـوف اللَّــيِل اآلخـِر ، فَـإِن               أَقرب ما يكونُ ا    { -٣٠١٦
استطعــت أَنْ تكون ِممن يذكر اَهللا ِفى ِتلك الساعِة فَكن فَإنَّ الصالةَ محضورةٌ مشهـودةٌ إىل               

 فَدِع الصالةَ حتى    طُلـــــوِع الشمِس فَإَا تطلع بني قَرىنْ شيطاٍن وهى ساعةُ صالِة الكُفارِ          
         مــسعتـدلَ الشى تتشهودةٌ ححضورةٌ مالصالةُ م ا، ثُمعاعهش يذهبمٍح ور قيــد رتفـعت
اعتــدالَ الرمــِح نصف النهاِر فَإَا ساعةٌ تفتح ِفيها أَبواب جهنم وتسجر ، فَدِع الصـالةَ              

    ـَىُء ، ثُم  الصالةُ محضورةٌ مشهودةٌ حىت تغيب الشمس فَإَا تغيب بـني قَـرِىن            حىت يفـىَء الف
 .عن أىب أمامة عن عمرو بن عبسة) ن (  }الشيطاِن وهى صالةُ الكُفـاِر 

 ١/١٦٤ مطوال و ك ١/٣٧٩خمتصرا و ن ) ١٢٨(والدعاطب ) ٣٥٧٩(ت 
 صحيـــح

٣٠١٧- }       ِمـن بكونُ الرـا يم كونُ         أَقربأَنْ ت ـتطعتوِف اللَّيِل اآلخِر فَإِن اسبِد ِفى جالع
 اعِة فَكنالس اهللا ِفى ِتلك ذكري عن عمرو بن عبسة ) ت ن ك (  }ِممن. 

 ١/١٦٤ و ك ١١٣ و ٤/١١١وحـم  ) ١٢٨( والدعاطب ١/٣٧٩و ن ) ٢٥٧٩( و ت ٤٨٩ و ١/٤٣٤ترغيب  
 )١١٧٣(وصحيح اجلامع ) ٦٤٨(وحب 

 صحيـــــح



 

 

٤٥٩() 

ابـن النجــــار عــن       }أَقرب ما يكونُ العبد ِمن اِهللا تعاىل إذَا كَـانَ سـاجداً              { -٣٠١٨
 عن أىب سعيد) طب ( عائشــــــة 

 ٢١٥ وبنحوه م الصالة ٢/١٢٧ وجممع ١٠/٩٦طب 
 صحيـــــح

عــن  )  م ن    ( }أَقرب مـا يكونُ العبد ِمن ربـِه وهـو ساجد فَأكثروا الـدعاَء             { - ٣٠١٩
 .أبـــى  هريــرة

 وترغيــــب   ٢/١١٠ و هـــق     ٢/٢٤١ و حم    ٢/٢٢٦و ن   ) ٨٧٥( و د    ٢١٥ وم صالة    ٣/١٥١سنة  
 وصـحيح اجلـامع     ٥/٣٣ و   ٣/٢٠واالحتاف  ) ٦١٣ و   ٦١١( والدعاطب   ١١/١٣٢ و ٢/٣٠٠ وفتح   ١/٢٤٩
)١١٧٥( 

 عن على) ابـن النـجار (  } أَقربكم ِمنى مجلساً يوم الِقيامِة أَحسنكم خلقاً { -٣٠٢٠
 )١٩١٦(و حب ) ١١٧٦(وصحيح اجلامع ) ٧٩١( والصحيحة ٨/٢١٣ و٧/٤٠٦االحتاف 

 صحيـــح
٣٠٢١- }                  ركتــهـا تا كَهيئـِة منيالـد ِمـن رجخ نالِقيامـِة م ومجلساً يى مِمن كمأَقرب

 .عن أىب ذر ) ش  ( }ِفيهــــا 
 والشـعب   ١٨٤ و ١٨٣ والزهـد ألمحـد ص       ٧/٥٢٦ ش   ١/١٦٢ وحليـة    ٧/٤٠٦ واإلحتاف   ٩/٣٢٧امع  

 )١٠٤٠٦(و) ١٠٤٠٥(
 حسن لغريه

أَقرع باب الـجـنة فَيفتح ِلى باب ِمن ذَهٍب وحلقـةٌ ِمـن ِفضــِة فَيسـتقبلُىن                 { -٣٠٢٢
ِارفع رأسك : بلى ، فَيقالُ ِلى     النـــور األكرب فَأخر ساجداً فَألِقى ِمن الثَّناِء ما لَم يلقـِه أَحد قَ           

، شفّعت اشفععطَ ، وســـــلْ تو 
أُمـىت ،   : أَى رب أُمىت أُمىت ، ثُم أَسجـد الثَّـانيةَ فَيقالُ ِلى ِمثـلْ ذَلـك ، وأَقـولُ                :  فَأقولُ
سجد الثَّالثةَ ِمــثلَ ذَلك ثُـم أَرفـع   لَك من كَانَ ِفى قَلبِه ِمثقالُ خردلٍة ِمن إمياٍن ، ثُم أَ   : فَيقالُ  

 عن انس) ع (  }ال إلـه إالَّ اُهللا مخلصاً : رأِسى فَأقولُ أُمىت ، فَيقالُ لَك من قَالَ
 ١٠/٣٧٣امع 

 حســــن
 .عن أم كرز) ك  (}أَقروا الطَّيـــــر على مكنـاتـهــــا  { -٣٠٢٣

 ١١/٢٦ وسـنة    ٩/٥٩وحليـة   ) ١٧٨١(ومنحـة   ) ١٤٣٢( و حب    ٤/٢٣٧ و ك    ٩/٣١١وهق  ) ٢٨٣٥(د  
 ومناقــب   ٦/٣٨١ و حـم     ٥/١٠٦وجممـع   ) ٣٤٧( ومحيدى   ٩/٤٢ و ش    ٤/٣١٥ ومتهيد ١/٢٤٢ومشكل  
 )١١٧٦( وصحيح اجلامع ٢/٢٤٢ و ٣٠٨ و ١/٣٠٦الشافعى 

 صحيــــح
 أوكارها وأماكنها : مكناتـهـــا 



 

 

٤٦٠() 

   !!              ) ٤١٥٢(وضعفه ىف املشكاة ) ١١٧٦(وتناقض األلباىن فصححه ىف صحيح اجلامع 
أِقروا على سـكنتكم فَقـِد انقطعـِت اِهلجـرةُ ولكـن ِجهــاد ونيــةٌ وإذَا                  { -٣٠٢٤

 .عن ابـن عباس) طب( }استنفــــرمتْ فَانفــروا 
 )٢٣٥٢( ومنصور ١١/١٨طب 

 صحيــح لغيـــره 
 املوضع والسكن : كنة ابقـــــوا      ، الس: أى أقـــروا 

اقْسموا املالَ بني أَهِل الفَرائِض على ِكتاِب اِهللا ، فَما تركِت الفَرائــض فَـألوىل               { -٣٠٢٥
 .عن ابـن عبـاس ) م د ه ( }رجٍل ذَكٍر 
 ١٢/١١و فتـح   ) ١٩٠٠٤( و عب    ٤/٧١ و قط    ٦/٢٥٨ و هق    ١/٣١٣و حم   ) ٢٧٤٠( و هـ    ٤م الفرائض   

 ) ٢٨٩٨(  ود ٨/١٨٧وخ ) ١١٧٨(وصحيح اجلامع 
) ك(} أَقصر ِمن جشائك ، فَإنَّ أَكثر الناِس شبعاً ِفى الدنيا أَ كثرهم جوعاً ِفى اآلِخرةِ              { -٣٠٢٦

 .عن أىب جحيفة 
)  ٣٣٥٠(و هــ    ) ١١٧٩(وصحيح اجلامع   ) ٣٤٣( والصحيحة   ٥/٣١وجممع  ) ٢١٣( ومبارك   ١٤/٢٥٠سنة  
عن أىب جحيفة  ) ٥٦٤٧ و٥٦٤٦ و٥٦٤٤ و ٥٦٤٣ و   ٥٦٤٢(  والشعب   ٣٤٦ و   ٣/٣٤٥ وحلية   ٤/١٢١وك  

 وسلمان وابن عمر  وأنس
 حسن لغريه

 عن معقل بن يسار ) طب ك  ( }ِاقِض بينهم فَإنَّ اَهللا مع القَاِضى ما لَم يحف عمداً  { -٣٠٢٧
ـ ١٩٤ و ٤/١٩٣ وجممـع    ١/٥١ وطـص    ٤/٢٠٣ و قط    ٤/٢٠٣ و   ٣/٥٧٧ وك   ٤/٢٠٥حم   ـــب   وط

 هوسنده و ا ه وله شواهــد حتسنــ) ٢٣١٢( ومطالب ٦/٢١٤٥ وعدى ١٠/١٧ و ٥/٢٢٤
 ٤/١٩٥فقد صح حنوه عن عقبة بن عامر مرفوعا امع " اقض بينهما : " فأما اوله 

( و هـــ    ) ١٣٣٠( فقـد روى حنــوه ت       " إن اهللا مـع القاضى ما مل حيف عمـدا         :" وأما القسم الثاىن    
 حسن) ١٥٤٠( وحب ٤/٩٣ وك ١٠/١٣٤و هق ) ٢٣١٢

 !!   ) ١٨٦٦(والضعيفة ) ١٠٧٥(ومع هذا فقد حكم األلباىن بوضعه ىف ضعيف اجلامع 
ونسى أن احلافظ ابن حجر رد على شيخه العراقى الذى ادعى وجود بعض األحاديث املوضوعة ىف املسند وبني أنه                   

 . ، ال يقطع بأن هذا احلديث موضوع ال يوجد ذلك فيه ، فمجرد وجود راو ام بالوضع ىف سند حديث
 ٣٠٢٨-   }               تهـدتإِن اجأُجـــوٍر ، و شـــرع فَلك إنْ أَصبت لى أَنكا عينهمِاقِض ب

أَجـــر فَلك عن ابن عمرو )  ك( }فَأخطــأت. 
  .٤/٨٨ وك ٤/١٩٥ وجممع ٤/٢٠٥حم 

 صحيــح لغيـــره
٣٠٢٩- }    ينــكحجة اإلسالم ودين فذكره     :  هريرة قال رجل     عن أىب ) ع(  .} ِاقْـــِض د على

. ( 



 

 

٤٦١() 

  .٤/٤٢٢وفتح ) ١٣٧٢( ومطالب  ١٠/٣١١ وهق ٨/٢٤٦ن 
 صحيــــح

٣٠٣٠- }        كانـها مومـا يأهديت  لعائشــة وحفصه    : عـن أبـى هريـرة قال     ) طس( .} ِاقْضي
 ).هدية ومها صائمتان فأكال منها فذكرتا ذلك له فقاله 

 ٣٠٦ وموطأ  ٦/٣٧٢ وسنة ٤/٢١٢ وفتح ٣/٢٠٢ وجممع ٢٨٠ و ٤/٢٧٩ وهق ٦/٢٦٣م وح) ٧٣٥(ت 
 صحيــــح

 .عن ابن عباس رضى اهللا عنهما ) خ (  }اقضوا اَهللا فَاُهللا أَحق ِبالوفــاِء { -٣٠٣١
 وخزمية  ٢/٢٤ ومى   ٩/١٣٣ ومتهيد   ٦/٢٧٧ و   ٥/١٧٩ و   ٤/٣٣٥ وهق   ١/٢٤٠ وحم   ٥/١١٦ ون   ٣/٢٤خ  

  ) .١١٨٠(  وصحيح اجلامع ٦٥ و ٤/٦٤وفتح ) ٣٠٤١(
عن ميمونة أم املؤمنني قالت     ) حل هب   ( }اقطع ِبالسكِني واذكِر اسم اِهللا تعاىل عليِه وكلْ         { -٣٠٣٢

 . سئل رسول اهللا عن اجلنب قال فذكره : 
  .٨/٢٩١ وحلية ٥/٤٣جممع 

 حســــن
 .عن عائشة ) حم هق (}ما هو أَدىن ِمن ذلك اقطعوا ِفى ربِع الديناِر وال تقطعوا ِفي{ -٣٠٣٣

 ) .١١٨١(  وصحيح اجلامع ١٢/١٠٦ وفتح ٣/٣٥٥ ونصب ٣/١٠١ وكثري ٨/٢٥٥ وهق ٦/٨٠حم 
 صحيــــح

٣٠٣٤- } بعــــيـنعن أىب هريرة ) احلكيم ( }أقلُّ أُمـِتى أَبنــاُء الس. 
  .)١٥١٧(  والصحيحة ١٢/٤٣٦ وطب ١٠/٢٠٦ وجممع ٤/١٤٨١عدى 

 صحيــــح
٣٠٣٥- }  ــبعنيبلغـــونَ السي ـِى الذيـن  .عن ابن عمر ) طب ( }أَقـلُّ أُمــت

 )١١٨٣( وصحيح اجلامع ) ١٥١٧(  والصحيحة ٢/٤٨٥ وعدى ١٠/٢٠٦ وجممع ١٢/٤٣٦طب 
 صحيـــح لغيـــره

 .عن جابر ) ك( }ِه ِبالليِل ما شاَء أَقلُّوا اخلُروج إذَا هدأِت الرجلُ إنَّ اهللا يبثُّ ِمن خلق { -٣٠٣٦
  ٤/٧٨وترغيب  ) ١٩٩٦( وحب ) ٢٥٥٩(  وخزمية ١/٤٤٥ وك ٣/٣٠٦حم 

 صحيــــح
أَقلَّوا اخلُروج بعد هدأِة الرجِل فَإنَّ ِهللا تعاىل دواب يبثهن ِفى األرِض ِفى ِتلك السـاعِة    { -٣٠٣٧

 .عن جابر ) حم دن(}
 ) .١٥١٨(والصحيحة ) ١١٨٤( وصحيح اجلامع ) ١٢٣٣(  وخد )٥١٠٤( ود ٣/٣٥٥حم 

 صحيــــح
عن ) ك هب   (  }أَقلوا الدخولَ على اَألغنياِء فَإنه أَحرى أَنْ التزدروا ِنعم اِهللا عز وجلَّ              { -٣٠٣٨

 عبد اهللا بن الشخري



 

 

٤٦٢() 

 )١٠٢٨٧(ب  والشع٥/١٧٣١ وعدى ٣/٣٢٧ وعقيلى ٦/١٣٤ واإلحتاف ٤/١٨٦ وترغيب ٤/٣١٢ك 
وصححه احلاكم ووافقه الذهىب واملنذرى والعراقى لكن إسناده سقط من النسخة الىت بني يدينا وأما عند البيهقـى                  

 ىف الشعب
 )١٠٨٠( ففى سنده عمار بن زرىبوهو منكر احلديث ، وأما األلباىن فقد ضعفه جدا ىف ضعيف اجلامع 

طب  ( } السوَء واسكن ِمن أَرِض قَومك حيثُ ِشئت أَقِم الصالةَ وآِت الزكاةَ واهجرِ   { -٣٠٣٩
 . فديك عن) 

 ٨/٣٩٠ ومتهيد ١٨/٣٣٦ وطب ٣/٢٦٠ومشكل ) ١٥٧٨ و ١٢٠٢(حب 
 صحيـــح لغيـــره

٣٠٤٠- }                  ،والـديك برو ، تمرواع ، البيت جمضانَ ، وحر مالزكاةَ ، وص الةَ ، وأَدأَقِم الص
 ،محكصلْ رالَ             اقْ و ويثُ زح قالـح عزلْ منكِر ون الـمع هانِباملعروِف و أمرو يفتخ ك  (}ِر الض

 .عن ابن عباس ) 
 وطب  ) ٥٨٨٢( واالحسان ٣/٢٦٠ومشكل ) ١٢٠٢(  وحب ٨/٣٠ وتخ ١٠/٤٤٥ وخط ٥/١٥٩ك 
 و  ٤/٢٨٠يـل    والن ٤/١٦٥ و ١/٤٤ وبنحوه امع    ٣/٣٧٣ واإلصابة   ٧/٣٠٤ وامع   ٢٠/٧٦٣ و   ١٨/٣٣٦

٢٨١ 
 حســـن لغيـــره

له حديث كثري مسـتقيم ،  : قال عنه ابن عدى : سليمان بن داود الشاذكوىن خمتلف فيه : وعند طب ىف األوسط  
وهو من احلفاظ املعدودين من حفاظ البصرة وهو أحد من يضم إىل حيىي وأمحد وعلى ، وأنكر ما رأيت له هـذه                      

إنه ذهبت كتبه فكان حيدث     : اكري وبعضها سرقة وما أشبه أمره مبا قال عبدان          األحاديث الىت ذكرا ، بعضها من     
 . وليس هذا منها ٣/٢٩٨حفظا فيغلط  اهـ 

٣٠٤١- }       وسفأَقولُ كَما قَالَ أَِخى ي " :           أَرحـم هـوو اُهللا لَكم غفري ومالي ليكمع ثريبال ت
امحنيهريرة ابن السىن ىف عمل يوم وليلة عن ابن عمرو ابن أىب الدنيا ىف ذم الغضب عن أىب }الر . 

  .٥/٥٨ونبوة ) ٣١٨(  وسىن ٨/٤١ واإلحتاف ٧/٢١١فتح 
 صحيـــح لغيـــره

٣٠٤٢- }  مثراع عن عائشـــة ) طس ( }أَقيلُوا الِكرام. 
  .٦/١٥٩ واالحتاف ٤/١٢٦ ونصب ٦/٢٨٢امع 

 صحيـــح لغيـــره
٣٠٤٣- }  خىأَقيلُوا الس         ثرا عفَإنَّ اَهللا آِخذٌ ِبيدِه كُلم لتهعن ابن  ) اخلرائطى ىف مكارم األخالق    ( } ز

 .عباس 
  ) . ١٠٨٦٩ و ١٠٨٦٨ ١٠٨٦٧ و ١٠٨٤٣( والشعب  ) ٢٨٢( واملكارم ١٧٣ و ٨/٧٤اإلحتاف 

 حســــن لغيـــره
٣٠٤٤- }  ـُدود  . عن عائشة )حم خد د ( }أَقيلُوا ذَوى اهلَيئاِت عثراِتهم إال احل



 

 

٤٦٣() 

 ٩/٤٣ وحلية   ٦/٢٨٢وجممع  ) ١٥٢٠( وحب   ٣/٢٠٧ وقط   ٣٣٤ و ٨/٢٦٧ وهق   ٦/١٨١وحم  ) ٤٣٧٥( د  
) ٦٣٨(   والصـحيحة  ١٢٩و ١٢٨ و١٢٧ و  ٣/١٢٦ ومشكل   ١٠/٣٣٠ وسنة   ١٢/٨٨وفتح  ٤/٨٠وتلخيص  

 ) .١١٨٥( وصحيح اجلامع ) ٤٦٥( وخد  ١/٨٦وخط 
  صحيــــح

٣٠٤٥- } لى مع دودوا الـحأَقيم أَميانكم لكتعن على ) هق (  }ا م. 
 ٤/٥٩ وتلخـيص  ٥/١٤ وطـربى  ٣/١٥٨ وقط  ٢٤٥ و ٨/٢٢٩ وهق   ١/٩٥وحم  ) ٧٢٣٩(ون  ) ٤٤٧٣(  د

  .١٢/١٦١ والفتح ٣/١٣٦ ومعا ىن ١٠/٣٠٠وسنة 
 حســـن لغيـــره

}  ركعتم وإذَا سجدمتَ أَقيموا الركوع والسجود فَواِهللا إنى َألراكم ِمن بعِد ظَهرى إذَا          { -٣٠٤٦
 .عن أنـــس ) ق(

 ) .٧١٩( وخ ) ١١٨٦(  وصحيح اجلامع ٣/٩٦ وسنة ٢/٢٢٥ والفتح ١١٠م الصالة  
ـَا تصفُّونَ ِبصفوِف الـمـالئكِة وحاذُوا بني املناكِب وسدوا            { -٣٠٤٧ أَقيموا الصفوف ِفإمن

     ال تو ـوا ِبأيِدى ِإخوانكمللَ وِليناُهللا ،        الـخ صـلها وـفصلَ صو منيطاِن ، ووا فُرجاٍت للشذر
 .عن ابن عمر ) حم د طب (  }ومن قَطع صفا قَطعه اُهللا عز وجلَّ 

 ) .٦٦٦( ود ٢/٩٨وحم ) ١١٨٧( وصحيح اجلامع ) ٧٤٣( والصحيحة ٢/٢١١فتح 
 صحيــــح

 .عن أىب هريرة ) م( }إقَامةَ الصف من حسِن الصالِة أَقيموا الصفوف ِفى الصالِة فَإنَّ  { -٣٠٤٨
 وفـتح   ٢/٣١٤وحم  ) ١١٨٨( وصحيح اجلامع   ) ٢٤٢٤(  وعب   ٣/٤٢٢ وسنة   ١٢٦ وم الصالة    ١/١٨٤خ  
٢/٢٠٩  

٣٠٤٩- }              سمعنصِت الَِّذى ال يالـم وا ، فَإنَّ أَجرصتاذُوا ِباملناكِب ، وانوح ،فوفوا الصأَقيم
 .عن زيد بن أسلم مرسال وعن عثمان ابن عفان موقوفا ) عب(  } الـمنصِت الِذى يسمـــع كَأجِر
 حنوه وىف سنده مقال وصح من قول عثمان رضى اهللا  ٢/٢١١ وفتح   ١/٣١٩وترغيب  ) ٦٦٦(ود  ) ٢٤٤١( عب  

  ) .٢٤٤٣ و ٢٤٤٢ و ٢٤٤٠( عنه عند عب 
٣٠٥٠- }     كاةَ وحوا الزالةَ وآتوا الصأَقيم      ِبكم ستقموا يتقيموا واستمروا واععـن  ) طب( }ج

 .مسرة 
وخ خمتصـرا   ) ١١٨٩(  وصحيح اجلامع    ١/٥٢٢ وترغيب   ٣/٢٠٥ و ١/٤١ وجممع   ٧/٢٦١ وطب   ١/٥٢طص  

٨/٥٠.  
 حســـــن

عـن  ) ـه(  }أَقيموا حدود اِهللا تعاىل ِفى البعيِد والقَريِب والَ تأخذكُم باِهللا لَومةُ الئٍم              { -٣٠٥١
 .عبادة بن الصامت 



 

 

٤٦٤() 

) ٦٧٠(  والصـحيحة    ٣/٢٤٦ وترغيـب    ٤/٥ و   ٢/١٣٤ وكـثري    ٩/٢١ وهق   ٥/٣٣٠وحم  ) ٢٥٤٠( هـ  
 وصحيح اجلامـــــــع  

) ١١٩٠. ( 
 صحيــــح 

عن النعمـان بـن   ) طب(  }أَقيموا صفوفكُم أَو لَيخالفن اُهللا بني وجوهكم يوم الِقيامِة          { - ٣٠٥٢
 .بشري 

-١/٢٨٢ وقـط    ١٠١-٣/١٠٠وهق  )  ٦٦٢( ود  ) ٢١٧٦(  حنوه واإلحسان    ٤/٢٧٦ وحم   ١/٣٢٦يب  ترغ
٢٨٣.  

 صحيــــح
 .عن أنس ) حب( )أَقيموا صفوفكم فَإنَّ تسويةَ الصف من تماِم الصالِة  { - ٣٠٥٣

 ٢٧٩ و   ٢٧٤ و   ٢٥٤ و   ١٧٧/ ٣ وحم   ١/٣٥١وش  ) ١٩٨٢( وطيا  ) ٢١٧١( واإلحسان   ) ١٥٤٣( خزمية  
(  وعـب    ١٠٠- ٣/٩٩وهـق   ) ٨١٢(  وسنة   ١/٢٨٩ ومى   ٢/٣٨وعوانة  ) ٩٩٣( وهـ  ) ٤٣٣( وم   ٢٩١و

٢٤٢٦. ( 
 صحيــــح 

٣٠٥٤ - }  فالِة إقَامةَ الصمتاِم الص فَإنَّ ِمن فوفكموا صعن أنس ) حل (  }أَقيم. 
  .٨/٣٠١حلية 

  صحيــــح
٣٠٥٥ - }  فَإنَّ ِمن فوفكموا صفوِف أَقيمالِة إقَامةَ الصسِن الصعن أنس ) ش (   }ح. 

   .١/٣٥١ وش ٢٧٤ و٣/١٧٩حم 
 صحيــــح

٣٠٥٦ - }  فوفَكُموا صأَقيم           قُلـوبكم نياُهللا ب خالفنلَي أَو فوفكُمص نعـن  ) د  (  }فَواِهللا لَتقيم
 .النعمان بن بشري 

وحلية  ) ٣٩٦( وحب  ) ١٦٠(  وخزمية   ١/٢٨٣ط     وق ٣/١٠١ و   ١٤١ و   ٢/٢١ و   ١/٧٦وهق     ) ٦٦٢( د  
 ١/٣٢٦ وترغيـب    ٢/٨٦ والدوالىب   ٢/١١٥ واإلحتاف   ٢/٢١١ وفتح   ٣/٥٥ وكثري   ١/٥٩ وتلخيص   ٧/٢٥٩

 ) ١١٩١(وصحيح اجلامع 
 صحيــــح

أَقيموا صفوفكم ال تخللكم الشياطني كَأَا أَوالد الـحـذِف ، ِقيلَ يا رسولَ اِهللا              { - ٣٠٥٧ 
 .عن الرباء ) حم ش ك (  }سود جرد ِبأرِض اليمِن : وما أوالد الـحذِف ؟ ِقيلَ ! 

  . )١١٩٢(  وصحيح اجلامع ٤/٢٩٧ وحم ١/٣٥١ش 
  صحيــــح

ـِّى أَراكم ِمن خلِف ظَهِرى  { - ٣٠٥٨  . عن أنس )  خ ن (}أَقيموا صفوفكم وتراصوا فِإن



 

 

٤٦٥() 

 وحليـة   ١/٣٢٠ وترغيب   ٢/٢١ وهق   ٢٦٣ و   ١٨٢ و     ٣/١٠٣ وحم   ١٠٥ و ٢/٩٢ ون   ١٨٥ و   ١/١٨٤خ  
(  وصـحيح اجلـامع   ٩/١٨٨ ومتهيد ٣٦٥/ ٣ وسنة   ٢٠٨ و   ٢/١٢٥وفتح   ) ١٨١٦ و   ٤٠٢( وشفع   ٦/٣٠٩

١١٩٣. (  
٣٠٥٩ - }             فوفكمن صيب ياطنيى الشـِّى ألر أَقيموا صفوفكم وتراصوا ، فَوالِذى نفِسى بيِده ِإن
 .عن أنس ) الطيالسى  ( }  نم عفركَأَا غَ

  ) . ١١٩٤( وصحيح اجلامع  ) ٦٤٩( منحة 
 صحيــــح 

أَقيِمى الصالةَ فَإَا أَفضلُ اِجلـهاِد ، واهجِرى الـمعاِصى فَإَا أَفضـلُ اِهلجـرةُ ،                { - ٣٠٦٠
 واذكِرى اَهللا 

لقينهماِل إىل اِهللا أَنْ تاألع أَحب عن أم أنس وليست أم أنس بن مالك ) طكس .(   }كَثرياً فَإنه. 
  .٢/٤٠٠ وترغيب ٧٥/ ١٠امع 

 حســـن لغيــــره
خ (  }أَكرب الكَبائِر اإلشراك باِهللا ، وقَتلُ النفِس ، وعقوق الوالديِن ، وشهادةُ الزوِر               { -٣٠٦١

 .عن أنـــس ) 
 ، كـثري  ١٢/١٩١ و ٤١٢ و  ١٠/٤٠٩ و ٥/٢٦٢ والفـتح    ١٩٧ و   ١٢١/ ١٠ و ٨/٢٠ وهق   ١٧ و   ٩/١٤خ  
  ) .١١٩٥(  وصحيح اجلامع ٥/٢٨ وطربى ٢/٢٤١

البزار (  }أَكُرب الكَبائِر الشرك باِهللا ، وعقوق الوالديِن ،ومنع فَضِل املاِء ، ومنع الفَحِل    { -٣٠٦٢
 .عن بريدة ) 

  ٣/١٤٥ وحم ٣٧ وم املساقاة ١٨٣ و٢/١٧٩ وبنحوه حم ١/١٠٥ امع 
 حســــن لغيــره

 ٣٠٦٣- }             أَمـه يسبـَاه ، و أَكرب الكَبائِر عقوق الوالديِن ، يسب الرجلُ أَبا الرجِل فَيسب أَب
أُمه عن ابن عمرو) حم ( }فَيسب  

  ٢١٦ و ٢/٢١٤حم 
 وهــو حديــث صحيــح 

/ ٣والترغيـب     ٢١٦/ ٢وحـم    ) ٥١٤١ ( وأخرجه بلفظ من أكرب الكبائر ان يلعن الرجــل والديـه    د             
  ١٠/٤٠٣والفتح٤٦٩

٣٠٦٤- }  قِإالَّ ح ِمنه ـَخرج  .عن ابن عمرو ) حم د ك (  }اكتب فَو الِذى نفِسى ِبيدِه ما ي
وصحيح  ) ٣٦٤٦(  ود ١/٢٠٧وفتح  ) ١٥٣٢(  والصحيحة  ١/١٠٦ و ك    ١/١٢٥ ومى   ١٩٢ و   ٢/١٦٢حم  

  ) .١١٩٦(اجلامع  
 يــث صحيــح وهــو حد



 

 

٤٦٦() 

وسببه أن عبد اهللا بن عمرو رضىاهللا عنهما كان يكتب كل  شئ يسمعه من النىب صلى اهللا عليه وسـلم فنهتـه                       
تكتب كل شئ تسمعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو بشر يتكلم ىف الرضا والغضب ،                  : قريش وقالوا له    

  .١/١٠٦ك.. اكتب : سلم فقال قال فأمسكت ، فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و
٣٠٦٥- }     رجالَ حوا وومسوية واخلطيب ىف كتاب تقييد العلم عن رافـع  بـن            ) طب   (  احلكيم }اكْتب

 .قلت يا رسول اهللا إنا نسمع منك أشياء فنكتبها قال فذكره : خديج قال 
قيـدوا  " ويشهد له حديث     ١/١٥١ وله شاهد عن أىب هريرة سنده حسن امع            ١/١٥١ وامع   ٤/٣٢٩طب  

 ٢/٧٩٣ وعدى ١٠/٤٦ وخط ١/١٠٦ك " العلم بالكتاب 
 حســـن لغيـــره 

٣٠٦٦- }           عرالش نبتوي صرجلُو البي روِح ، فَِإنهعن أىب النعمـان    ) حم  (  }اكْتحلُوا ِباإلمثِد الـم
 األنصارى 

  .٥/٩٦ وامع حنوه ، ) ٤٧(  ، الشمائل ١٠/١٥٧ ، الفتح  ٣/١٢٣ ، ترغيب  ٣/٤٧٦حم 
 حســـن لغيـــره 

 .عن ابن عباس ) ت (  }، فَإنه يجلُو البصر وينبت الشعر  ِباِإلمثِداكتحلُوا  { -٣٠٦٧
 ١١٩٧( وصحيح اجلامع    ) ٣٠(  ، مشائل    ٦٦/ ١٢ ، طب    ١٠/١٥٧ ، الفتح    ١٢/١١٦، سنة    ) ١٧٥٧( ت  
. ( 

 صحيــــح
٣٠٦٨- }   اكتِم اِخلطبةَ ثُم               بكر ـْمد  توضأْ فَأحسن وضوءك ، ثُم صلِّ ما كَتب اُهللا لَك ، ثُم اح

ـِى                : وجمده ثُم قُلْ     اللَّهم ِإنك تقدر وال أَقدر وتعلم وال أَعلم ، وأَنت عالَّم الغيوِب فَإنْ رأيت لـ
ـِى - يسميها ِبامسها    -ِفى فُالنٍة     ودنياى وآخرِتى فَاقدرها ىل وِإنْ كَانَ غَريها خـرياً   خرياً ِفى ِدين

ـِى   .عن أىب ايوب ) حم حب ك هق (  }ىل ِمنها ِفى ِديِنـى ودنياى  وآخرِتى فَاقدرها ل
(  واإلحسـان    ٧/١٤٧ ، والبيهقى    ١/٧١موارد ، نصب     ) ٦٨٥( ، حب    ) ١٢٢(  ، ابن خزمية     ٤/١٥٩طب  

  ٢/١٦٥ و ١/٣١٤ ، ك ٥/٤٣٣وحم  )  ٤٠٤٠
  حســــن

عن عباد بن محزة بن عبد اهللا بن الزبري أن          ) طب  (ابن سعد    }اكْتِنى ِبابنِك عبِد اِهللا بِن الزبِير        { -٣٠٦٩
 .عائشة رضى اهللا عنها قالت يانىب اهللا أال تكنيىن؟ قال فذكره 

 و ٦/١٨٦وحم  ) ٤٩٧٠(  ود ٧/١٠٧ والفتح ٦/١٥١ وحم ٥٢ و ٨/٥١ وإسناده صحيح و   ٨/٥٠ ابن سعد   
   ) .٨٥١(وخد   ) ٤٠١( وسىن  ) ١٩٨٥٩(  وعب ٤/٢٧٨ وك ٩/٣١١ وهق ٢٦٠

 وهــو حديــث صحيــح 
 .عن ابن عباس ) ك (  }أكثِر الدعـــــاَء بالعافيــــِة  { -٣٠٧٠

  ) ١١٩٨(  وصحيح اجلامع ١/٥٣٩ك 
  صحيــــح



 

 

٤٦٧() 

عن ) ابن الل وابن النجار      ( }ِة أَكثرهم كَالماً ِفيما ال يعنيِه       أَكثر الناِس ذُنوباً يوم الِقيام     { -٣٠٧١
 ىف الزهد عن سلمان) حم (عن عبد اهللا بن أىب أوىف )السجزى ىف اإلبانة (أىب هريرة 
  وىف سنده مقال٢/٢١٦ واملتناهية ٣/٤٢٤ والعقيلى ٧/٤٦٢ واالحتاف ٣/٥٤٠الترغيب 

وعن عبد اهللا   ) ١٠٨٠٧( وهو األشبه والشعب بنحوه عن سلمان        ١٨٨ن  ورواه أمحد ىف الزهد موقوفا على سلما      
وىف سنده عند أمحد انقطاع وعند البيهقى إسـناده     "  أكثرهم خوضا ىف الباطل      -أكثر الناس   " ولفظه  ) ١٠٨٠٨(

 .حسن 
  ومثله اليقال بالرأى

 عن سلمان) حل ( }  أكثر الناس شبعاً ِفى الدنيا أَطولُهم جوعاً ِفى اآلخرِة  { -٣٠٧٢
والترغيب ) ٥٦٤٧(عن ابن عمر وأنس     ) ٥٦٤٦(و  ) ٥٦٤٥(والشعب  ) ١١٩٩( وصحيح اجلامع    ١/١٩٨حلية  

٣/١٣٧ 
 صحيــح لغيـــره

٣٠٧٣- }                 ا ِسجننيا الدـَّم أكثر الناِس شبعاً ِفى الدنيا أَطوهلم جوعاً ِفى اآلخرِة ، يا سلمانُ إن
 عن سلمان) حل ض  ( } الكَافِر الـمؤمِن وجنةُ

 ٣/١٣٧ والترغيب ٨/٨٠واالحتاف ) ٣١١٧(واملطالب ) ٥٦٤٥( والشعب ١/١٩٨حل 
 وهو حديث صحيح لغريه

ـَّر عليهم فَيسألُوا             { -٣٠٧٤ والبغـوى  ) تخ  ( } أَكثر أُمِتى الِذين لَم يعطوا فَيبطروا ، ولـم يقت
 وابن شاهني عن اجلدع األنصارى 

 ١/٢٢٩إلصابة ا
 وفـى سنــده مبهــم

٣٠٧٥- }  ـلهنِة الْبـْج  .عن أنس ) البزار  ( }أَكثر أَهِل ال
 وابن عـدى    ٩/٢٣٦ و   ٦٢٧ ، ٢٤٤ ، ٧/١٥٧واالحتاف  ) ١٣٦١( وامليزان   ٤٠٥ و   ١٠/٢٦٧ و   ٨/٧٩امع  

 ١٠/٥٣٦وجامع األصول ) ١٣٦٨ و١٣٦٧-١٣٦٦ و١١٦٣( والشعب ٢/٤٥٢ واملتناهية ٣/١١٦٠
 ســـن لغيـــرهح

هم الذين وهلت قلـوم     : األبله ىف دنياه ، الفقيه ىف دينه وقيل         : هو األعمى عن الشر البصري باخلري وقيل        : األبله  
 .وشغلت باهللا عز وجل وليس معناه من البالهة كما ظن قوم ال علم عندهم 

 سجدةً ِإالَّ رفعه اُهللا ِبها درجـةً ِفـى   أَكثر بعِدى ِمن السجوِد فَإنه ما أَحد يسجد ِللهِ  { -٣٠٧٦
ـْجنِة وحطَّ عنه ِبها خطيئةً   والبغوى عن أىب فاطمة األزدى ) حم (  ابن سعد }ال

 ١/٢٥٠والترغيب ) ١٩٣٧ و ١٥١٩( والصحيحة ٣/٤٢٨ وأمحد ٧/٣٥١ابن سعد 
 وهـو حديــث صحيــح

ـْجنةَ      { -٣٠٧٧ ـْقوى اِهللا وحسن اخلُلُِق ، وأكثر ما يـدخلُ النـاس   أَكثر ما يدخلُ الناس ال ت
 الفَرجو ـْفَم  عن أىب هريرة ) ك حب هب ( صحيح غريب ) ت ( ىف األدب ) حم خ  ( }النار اَألجوفاِن ال
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 ١٣/٨٠ و١٤/٣١٦ وسنة ٤٤٢ و ٢/٣٩٢وحم ) ٣٧٩(ومبارك ) ٩٧٧( والصحيحة ٣/٤٠٣الترغيب 
تقوى اهللا وحسـن اخللـق      :  صلى اهللا عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس اجلنه ؟ فقال              سئل رسول اهللا  : وأوله  
".... 

 ٦/٣٤٧ وكثري   ٣/٤٠٣ و   ٢/٢٥٠والترغيب  ) ٢٩٤( وخد   ١٠/٤٥٩والفتح  ) ٢٠٠٤ و ١٩٢٣(وهو عند حب    
 ) .٢٠٠٤( وت ) ٨٠٧٩ و٥٧٥٦ و٥٤٠٨(والشعب 

 وهـو حديــث صحيـــح
ـْجراد الَ آكُله والَ أُحرمه أَكثر جنوِد اِهللا  { -٣٠٧٨  عن سلمان) د هـ هق  ( }ِفى اَألرِض ال

و املنثور  ٦/١٩٠ وكر   ١٤/٧٢ وخط   ٣/٤٥٩ و كثري    ٦/٣٠٩ وطب   ٩/٢٥٧وهق  ) ٣٢١٩(وهـ  ) ٣٨١٣(د  
 مرسال) ٨٧٥٧( مرسال عن أىب عثمان النهدى وعبد الرزاق ٥/٥٧٣ وابن أىب شيبة ٣/١٠٩

 لهوهو حديث صحيح  وال يضر ارسا
 عن ابن مسعود) طب هب  ( }أَكثر خطايا ابِن آدم ِفى ِلسانِه  { -٣٠٧٩

وصـحيح اجلـامع    ) ١٧٩٦(العلـل   ) ١٠٠٤( وامليـزان    ٤/١٠٧ واحللية   ٣/٥٣٤ و الترغيب    ١٠/٣٠٠امع  
 ) ٤٩٣٣(والشعب ) ١٢٠١(

 وهـو حديــث حســن 
٣٠٨٠- }       ـِم عـن  ) ابن أىب الدنيا ىف ذكر املوت       ( } ا ِسواه   أَكثر ِذكر اَملوِت فَإنَّ ِذكره يسليك م

 سفيان عن شريح مرسال
) ٨٢٨( وبنحوه مرفوعا عـن أىب سـعيد ىف الشـعب    ٢/٢٧٤ واملسانيد  ١٠/٢٣٠واالحتاف  ) ٣٠٩٨(املطالب  

 . خمتصرا  ١٠/٣٠٨وامع ) ٨٢٦(و
 فاحلديث حســن لغيـره

 عن أىب هريرة) حم هـ ك  ( }أَكثر عذاِب الْقِرب ِمن الْبوِل  { -٣٠٨١
 ١/١٢٢و ش ٢/٤١٢ وهـق  ١/١٣٩ وترغيب ١/١٢٨ وقط   ١/١٨٣وك  ) ٣٤٨( و هـ    ٣٨٨ و   ٢/٣٢٦حم  

 )١٢٠٢( وصحيح اجلامع ١/٣١٨والفتح 
 وهـو حديــث صحيــح

 عن عقبة بن عامر ) حم طب ( عن ابن عمرو ) حم طب هب  ( }أَكثر منافِقى أُمِتى قُراؤها  { -٣٠٨٢
 ن عصمة بن مالك ع)  طب عد(

 ٤/١٤٦٦ وعدى   ١/٣٥٧ و خط    ١/٧٥وسنة  ٢٣٠،٣٢٠ و   ٦/٢٢٩ و امع    ١٥٥ ،   ٤/١٥١ و   ٢/١٧٥حم  
 )١٢٠٣(وصحيح اجلامع ) ٢٦٥٦(و)٦٩٥٨،٢٦٥٩( والشعب ١٧/١٧٩وطب 

 وهـو حديــث صحيــح
 رفعه اُهللا ِبهاَ درجةً     أَكثر ِمن السجوِد فِإنه لَيس ِمن مسلٍم يسجد ِللِه تعاىل سجدةً إالَّ            { -٣٠٨٣

ـْجنِة وحطَّ عنه ِبها خطيئةً   عن أىب فاطمة) ابن سعد حم  ( }ِفى ال
 )١٢٠٤( وصحيح اجلامع ٧/٣٥١ وابن سعد ٣/٤٢٨حم 
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 وهـو حديــث صحيـــح
ـْجنِة  { -٣٠٨٤  عن أىب أيوب ) ب حب ع ط( } أَكثر ِمن الَ حولَ وال قُوةَ ِإالَّ ِباِهللا فَإَا ِمن كَِرت ال

 وابـن حبـان     ٩/٤٦٦االحتـاف   ) ٣٤٣٦( مطالب   ٤/١٥٨طب  ) ٣٨٢٦(هـ  ) ٣٦٠١( و ت    ٢/٣٣٣حم  
 )١٢٠٥(بنحوه وصحيح اجلامع ) ٨٢١(و)٨٢٠(و)٨٠٤(

 وهـو حديــث صحيـــح
ـَموت ِمن أُمِتى بعد قَضاِء اِهللا وقدرِه           { -٣٠٨٥ حلكيم والبزار الطيالسى تخ ا ( }ِبالعِني ! أَكثر من ي
 .عن جابر)  والضياء

 وعاصـم   ٢/٣٨٩ و متناهية    ٤/١٤٤٠ وعدى   ٥/١٠٦ وامع   ٤/٣٦٠ و تخ    ١٠/٢٠٤ و الفتح    ٨/٢٣٣كثري  
 )٧٤٧(والصحيحة ) ١٢٠٦( وصحيح اجلامع ١/١٣٦

 وهـو حديــث حســن 
 عن أنس ) حم خ ن ( } أَكثرت عليكم ِفى السواِك  { -٣٠٨٦

 و ١/١٧١و ش ٣٧٥ و ٢/٣٧٤ و فـتح     ١/٧٠ و تلخـيص     ١/٣٥ و هق    ١/١٧٤ ومى٣/١٤٣ و حم    ٢/٥خ  
 ٣/٢٤٩ وحم ١/١١ون ) ١٢٠٠(صحيح اجلامع 

٣٠٨٧ -}              ـمه ـُزوِل اَملوِت أُولئـك ـَه استعداداً قَبلَ ن ـِلموِت ِذكراً وأحسنهم ل أَكثرهم ل
ـُوا ِبشرِف الـدنيا واآلخرِة       ن عمر رضى اهللا عنهما أن رجال قال        عن اب ) طب ك حل     ( }اَألكياس ذَهب

فذكره وابن املبارك وأبو بكر ىف الغيالنيات عن سعد بـن مسـعود             : أى املؤمنني أكيس ؟ قال      ! يا رسول اهللا    : 
 .إنه تابعى : الكندى وقيل 

 ١٢/٤١٧ وطب   ٥/٢٢ والبدايه   ٨/٢٠ طربى   ٣/٣٢٧ وكثري   ٤/٢٣٨ والترغيب   ١٠/٣٠٩ وامع   ٢/٨٧طص  
 وجـزم   ٣٧ و ٢/٣٦ واإلصـابة    ١/٣١٣ وحلية   ٤/٥٤٠وك  ) ٤٢٥٩(، وهـ   ) ١٠٥٥٠ و ٧٩٩٣(والشعب  

 .بصحبته
 وهـو حديـث صحيـح لغيـره

سئل رسول اهللا صلى    : عن معاذ بن أنس رضى اهللا عنه قال         ) حم طب   ( }أَكثرهم ِللِه ِذكراً     { -م٣٠٨٧
 اهللا عليــه 

 .كذا الصالة والزكاة واحلج والصدقة ؟ قال فذكره وسلم أى ااهدين أعظم أجرا وأى الصائمني أعظم أجراو
مرسـال   )٥٥٨(وشعب   ) ٥٠١( وحب   ٦/٤١٦ وكثري   ٤٠٠ و ٢/٢٦٧ وترغيب   ١٠/٧٤ وامع   ٣/٤٣٨حم  

 ) .١٨٨٧( والدعاء للطرباىن 
 وهـو حديـث حسـن لغيـره

ـَإنه من صلَّى على صالةً صلَّى اهللاُ          { -٣٠٨٨ ابن النجار عن   }  عليِه عشراً    أَكثروا الصالةَ على ف
 .أنس 
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امـع  : وآخره  )٤٣٢(  والشفع   ٢/١٤٤ وامع   ٣/٣٤٩وهق  ) ١٣٦٧( هـ  : وأوله عند    ) ٣٠٣٠(الشعب  
 ٢٦١ و ٣/١٠٢ وحم   ٤ ود ىف الدعاء باب      ٥٥ ون السهو باب     ٢/٣١٧ والدارمى   ٢/٤٩٤ والترغيب   ١٠/١٦٣

 .وغريهم 
 وهـو صحيـــح لغيـــره

ـَإنها زكاةٌ لَكم أَ { -٣٠٨٩  .عن أىب هريرة ) ع.( } كثروا الصالةَ على ف
  .٢/١٤٤امع 

 حســــــــن
٣٠٩٠- }              ـُعرض ـَإنَّ صالتكم تـ ـْغراِء واليوِم اَألزهِر ، ف أَكثروا الصالةَ على ِفى الـلَّيلِة ال

 لىعن احلسن وخالد بن معدان مرسال ) ص (عن أنس رضى اهللا عنهما ) عد (عن أىب هريرة )هب (} ع. 
 ١/٤٩١ والترغيـب    ٢/٥١٦ وش   ٣/٩١ وضعفه وبنحوه عنـد ن       ٢/١٦٩ وامع   ٥/٤٩ و   ٣/٣٨١االحتاف  
  .٩٦٩ و٣/٩٦٨وابن عدى ) ٣٠٣١( و ) ٣٠٢٩(والشعب 

 وهـو حديــث حســن لغيــره
ـْغراِء والي      { -٣٠٩١  ـْجمعِة ِويـوِم      : وِم اَألزهرِ أَكثروا الصالةَ على ِفى الـلَّيلِة ال لَيلـِة الـ

ـْجمعِة   .عن ابن عباس ) هب ( }ال
 )٣٠٣٣ - ٣٠٣٠(وبنحوه ) ٣٠٣٤( الشعب 

 وهـو حديــث حســن لغيــره
ـْجمعِة            { -٣٠٩٢ ـُصلِّى على أَحد يوم ال ـَإنه لَيس ي ـْجمعِة ف ـَوِم ال أَكثروا الصالةَ على ِفى ي

لىع رضتِإالَّ ع التهعن أىب مسعود األنصارى ) ك هب ( }  ص. 
( و  ) ٣٠٣٠(والشـعب   ١٠٣٩ و   ٣/٩٦٩وعدى   ) ٣٧٣(وسىن  ) ٥٣٣٨( وعب  ) ٥٨٩( و علل    ٢/٤٢١ك  

 ) ١٢٠٨(وصحيح اجلامع  ) ٣٠٣٢
 وهـو حديــث صحيــح     

٣٠٩٣- }     ص ـْجمعِة ، فَمن ـْجمعِة وليلةَ ال ـَوم ال لى على صالةً صـلى  أَكثروا الصالةَ على ي
 عن أنس) هق  ( }اُهللا عليِه عشراً

 ) .١٢٠٩(وصحيح اجلامع ) ٣٠٣١( والشعب ٣٠/٨٤ ، طربى ٣/٩١ ، ن ٢/٥٠٣ ، ترغيب ٣/٢٤٩هق 
 وهـو حديــث صحيـــح لغيــره

( ىف الزهـد  ) ص حـم  (} أَكثروا ِذكر اِهللا تعاىل حىت يقولَ الـمنافقون ِإنكم مراءونَ        { -٣٠٩٤
 .عن أىب اجلوزاء مرسال ) هب 

 ٢/٣٩٩والترغيب ) ٥٢٧( والشعب ١٠/٧٩ مرسال عن أىب اجلوزاء وامع ١٣٤أمحد ىف الزهد 
 وإســناده صحيـــح مرسـل

ـَجنونٌ  { -٣٠٩٥ ـُوا م ـَقول  .عن أىب سعيد ) حم حب ك هب (} أَكثروا ِذكر اِهللا حىت ي
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) ٨١٧(وابـن حبـان   ) ٤( وسىن ٦/٤٢٧ وكثري ٢/٣٩٩و الترغيب ١٠/٧٥ و امع    ١/٤٩٩ و ك    ٣/٦٨حم  
 ) ٥٢٦(والشعب 

 حســــن
وهو من رواية دراج أىب السمح عن أىب اهليثم والصحيح أا مستقيمة كما قال ذلك ابن معني ، وابـن شـاهني                      

 وهذا منها ، لكن لو      واحلاكم وابن عدى ىف الكامل وذكره ىف الكامل وبني أنه مل ينكر عليه سوى مخسة أحاديث               
والقصد منه املبالغة ىف ذكـر اهللا       .. دققنا مبعناه نالحظ أنه ال خيالف أصول الشريعة الىت تأمر باإلكثار من الذكر              

 .تعاىل ألنه جيلو القلب 
٣٠٩٦- }  وا ِذكرـَّذاِت    -أَكثر ـَاذِم الل ـَموِت  - ه ) ك هب   ( عن ابن عمر    )ت ن هـ حل      ( }ال

 .عن أنس )  حل هب طس(عن أىب هريرة 
 ) ٤٢٥٨( وهــ   ) ٢٣٠٧( وت   )٢٩٩٥ و   ٢٩٩٤ و   ٢٩٩٣ و   ٢٩٩٢( أخرجه ابن حبـان ىف صـحيحه        

 ٧٣-١٢/٧٢ واخلطيب   ٩/٢٥٢ واحللية   ٤/٣٢١ واحلاكم   ٤/٤والنسائى  ٢٩٣-٢/٢٩٢وحم  ٩/٤٧٠واخلطيب  
 ) .١٢١٠(وصحيح اجلامع ) ٢٤٦٠( والترمذى ) ١٤٤٧( والبغوى 

 ــهوهـو حديـث صحيــح لطرق
قاطعها وهواملوت ، وهو هادم اللذات ، إما ألن ذكره يزهد فيها ، أو ألنه إذا جاء ما يبقى مـن                     :  هادم اللذات   

 .لذائذ الدنيـــا شيئا
٣٠٩٧- }  وا ذَكرـَّذاِت    -أَكثر ـَاذِم الل ـِيٍق       - ه ـَذكره أَحد ِفى ض ـَم ي ـَموِت فَـِإنه ل ال

ـْعيِش ِإالَّ وسعه علي     ـَليِه    ِمن ال ( عن أىب هريـرة  ) هب حب ( } ِه وال ذَكره ِفى سعٍة ِإال ضـيقها ع
 . عن أنس ) البزار 

وصحيح )١٠٥٦٠ و   ١٠٥٥٩ و   ٨٢٧ و   ٨٢٦( والشعب   ) ٦٧٠(و  ) ٦٦٨(والقضاعى  ) ٢٩٩٣(  اإلحسان  
 )١٢١١(اجلامع 

 وهـو حديـث صحيــح لغيــره
٣٠٩٨- }  وا ذَكرـَّذاتِ  -أَكثر ـِإنه ال يكونُ ِفى كثٍري ِإال قَلله ، وال ِفى قَليـٍل ِإال           هاذِم الل ، ف
 عن ابن عمر ) هب(}  َأجزله. 

 وامـع   ٥/١٨٦٤ وابن عدى    ١٢/٧٣ و   ٩/٤٧٠ و   ١/٣٨٤ وخط   ٣٥٥ و   ٩/٢٥٢ واحللية   ٤/٢٣٦الترغيب  
 .ويشهد له ما قبله ) ١٠٥٥٨(  والشعب ١٠/٣٠٩

 وهـو حديــث حســن
ـَإنَّ صالةَ أُمِتى تعرض على ِفىُ ِكل               أَكثروا مِ  { -٣٠٩٩ ـُمعٍة ، ف ن الصالِة على ِفى كُِل يوِم ج

ـُمعٍة ، فَمن كانَ أَكثرهم على صالةً كَانَ أَقرم ِمنى مرتلةً   .عن أىب أمامة) هب (}يوِم ج
) ٤٣٢( و شـفع     ٢/٤٩٨والترغيب  ) ٣٣٢٢( واملطالب   ١٦٩ و   ٢/١٤٤ و امع    ٣/٢٤٩هق  ) ١٦٣٧(هـ  
 ) ٣٠٣٢( والشعب ٨/٣٨٦ و ٦/٤٦٤ وابن كثري ٢/٥١٧وش 

 وهـو حديـث حســن لغيــره



 

 

٤٧٢() 

ـْجمعِة ،  فَإنه يوم مشهود تشهده الـمالئكةُ               { -٣١٠٠ ـَوِم ال أَكثروا ِمن الصالِة على ِفى ي
ـَفرغَ ِمنها ،وإنَّ أَحداً لَن يصلِّى على ِإال عرضت على صالت  .عن أىب الدرداء ) هـ(} ه حىت ي

  وجود إسناده ٢/٥٠٣والترغيب ) ١٦٣٧( هـ 
 وهـو حديـث حســن لغيــره

ـَوم  مشهود تشهده الـمالئكةُ ،              { -٣١٠١ ـْجمعِة فـِإنه ي ـَوم ال أَكثروا ِمن الصالِة على ي
     لىع صلِّىي ـَن ـَموِت            وإنَّ أَحداً ِمنكم ل ـَفرغَ ِمنها ، ِقيلَ وبعد ال  ِإال عرضت على صالته حىت ي

ـَالَ    ـِى اِهللا حى                : ؟ ق ـَأكلَ أَجساد اَألنبياِء ، فَنب ـَموِت ، ِإنَّ اَهللا حرم على اَألرِض أَنْ ت وبعد ال
 ـُرزق  .عن أىب الدرداء ) هـ  هب (}ي

 ١وبنحوه د اجلمعـة ب       )٣٠٣٢ و   ٣٠٣١ و   ٣٠٢٩ و   ٣٠٣٠( ه   والشعب أول  ٣/٣٤٩وهق  ) ١٦٣٧( هـ  
موارد وغريهـم ،     ) ٥٥٩( وحب   ٤/٥٦٠ وك   ٤/٨وحم   )١٦٣٧و١٦٣٦(و  ) ١٠٨٥( ، وهـ    ٤والدعاء ب   

 ٤/٢٣٦وكر ) ٦٢١( والصحيحة ٨/٢١١امع : والعبارة األخرية 
 وهـو حديـث صحيــح لغيــره

ـَعلَ ذَلك كُنـت          أَكثروا ِمن الصالِة على ي     { -٣١٠٢ ـْجمعِة ، فَمن ف ـْجمعِة وليلةَ ال ـَوم ال
ـْقيامةُ  ـَوم ال ـَه شهيداً وشافعاً ي  .عن أنس )هب  ( }ل

  ٩٦٩ و ٣/٩٦٨وابن عدى ) ٣٠٣٣(الشعب 
 حســـن لـغريه 

ال ابن عـدى ىف     وىف سنده يزيد بن أبان الرقاشى وهو ال بأس به إذا روى عنه ثقة من البصريني والكوفيني كما ق                  
 )٤٩٧٥(  واجلامع ٢٥٨- ٧/٢٥٧الكامل وهذا منها الكامل 

ـَينها ، ولقّنوها                { -٣١٠٣ ـَينكم وب ـُحالَ ب ـَبلَ أَنْ ي ـَهادِة أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ق أَكثروا من ش
 وتاكمعن أىب هريرة ) ع د (} م. 

 وصـحيح   ٢/٤٠٦ والترغيب   ٤/١١٩٤ وعدى   ٢/٣٥٩ وأمحد   ٦/٥٣ ون التمهيد    ٣/٣٨ وخط   ١٠/٨٢امع  
 )١٢١٢(اجلامع 

 وهـو حديـث صحيــح لغيــره
٣١٠٤- }                 وا ِمـنا ، فَـأكثررات ـَيب ـَاؤها ، ط ـَإنه عذب م ـْجنِة ، ف أَكثروا ِمن غَرِس ال

 .عن ابن عمر ) طب  (}ِغراسها ال حولَ وال قُوةَ ِإال ِباهللا 
واه أمحد والطرباىن ، ورجال أمحد رجال الصحيح غري عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبداهللا                ر:  وقال   ١٠/٩٧امع  

 بن عمر 
 وحسـنه ىف    ٥/٤١٨وأخرجه أمحـد    ) ١٢١٣(وهو ثقة مل يتكلم فيه احد ، ووثقه ابن حبان ، وصحيح اجلامع              

من ) ٣٦٠١(رمذى   والت ٢/٣٣٣وامحد  )١٣٣٥٤( ، والطرباىن   ) ٨٢١(  وابن حبان ىفصحيحه     ٢/٤٤٥الترغيب  
 طرق

 فاحلديـث صحيــح لغيــره



 

 

٤٧٣() 

ـْجنِة               { -٣١٠٥ ـَإَا ِمن كُنوِز ال ـُوةَ ِإال ِباِهللا ف ـَوِل الَ حولَ وال ق عن ) عد  ( } أَكثروا ِمن ق
 .أىب هريرة 

 و صحيح   ٢/٢٩٥ وأصفهان   ٤٧٤ و جرجان    ٧/٢٧٠٣ و عدى    ٧/١٨٠ و خط    ١/٣٠٦ ، امع    ٢/٣٣٣حم  
 )١٢١٤(اجلامع 

 وهـوحديــث صحيــح
ـْتعلَ  { -٣١٠٦ ـَا ان ـَزالُ راكباً م ـَإنَّ الرجلَ الَ ي ـِّعاِل ف  .عن جابر ) د(} أَكثروا ِمن هذِه الن

) ٥٤٥٧( وابن حبان ىف صحيحه      ٨/٤٤والبخارى ىف تارخيه    ) ٤١٣٣( وأبو داود    ٣٦٠ و   ٣/٣٣٧اخرجه امحد   
 )٥٤٥٨( وابن حبان ) ٢٠٩٦( وهو عند مسلم بنحوه ) ١٢١٥(وصحيح اجلامع 

 صحيــــح
ـِيلَ      { -٣١٠٧ ـْحجر والشجر ؟ ق ـَالَ : أَكثري ال ـَعم ، ق ـِيدِه  : ن ـَفِسى بـ ـَّذى ن ـَو ال ف

ـْحجِر والشجِر  ـَشفاعِتى أَكثر ِمن ال  .عن بريرة ) طس (  }ل
  ٣٧٩ و ١٠/٣٧٨امع 

 حســــن لغيـــره
ـْ { -٣١٠٨ ـْناِس ال  .عن أىب هريرة) حم هـ (} صباغونَ والصواغونَ أَكذب ال

 ١٣/٤٣٨وخـط   ) ١٣٠٦(  ومنحـة    ١٠/٢٤٩وهق  ) ٢١٥٢( وهـ   ٣٢٤ و   ٣٤٥ و   ٤٠٩ و   ٢/٢٩٢حم  
 ٥/١٠٠٥ و اللسان ٢/١١٥ واملتناهية ٢٢٩٥ و ٦/٢٢٨٨ و ٥/١٨٠٧ و١/١٦١وعدى 

 فـى ســــنده ليـــن 
 )١٤٤(خى أعله به ىف ضعيفته وزعم األلباىن أنه موضوع وفيه عندهم فرقد السب

رجل صاحل ليس بقوى ىف احلديث ، ووثقة حييي ابن معني ، وابن عـدى ، والعجلـى ،                   : قال عنه أمحد    : أقول  
 ) ٣٥٠٦(  واجلامع ٢٦٤-٨/٢٦٣وضعفه آخرون انظر التهذيب 

 أن الصناع كالصباغني    ليست هذه علة ،وإمنا املالحظ عمليا     : وأعله ابن القيم بأنه يوجد أكذب من هؤالء ، أقول           
 .والصواغني وحنوهم من أكذب الناس لكثرة وعودهم وعدم الوفاء ا 

ـَام ِإِلـى               { -٣١٠٩ ـْن عبِد الـمطلِب ، ثُم رجلٌ ق ـِْقيامِة حمزةُ ب ـَوم ال ـُّهداِء ي أَكرم الش
 ـَقتله ـَأمره واه ف  .عن ابن عباس   الرافعى عن أىب حنيفة عن عكرمة}ِإماٍمَ جائٍر ف

 و  ٣/٩٥ و   ٢/١٢٠و) ٤٩٠٠(  خمتصرا   ٢٢٠-٣/٢١٩و  ) ٤٨٨٤ (٣/٢١٥أخرجه احلاكم ىف املستدرك بنحوه      
 وصـحيحة  ٣/٢٢٥ وترغيـب    ٧/٣٦٨ وفتح   ٣/١٦٥ وطب   ٩/٢٦٨ و   ٢٧٢ و   ٧/٢٦٦ وجممع   ١٩٩ و ١٩٥

  ١٣٣ وحنيفة ٢/٢٨١وحنف  ) ٣٧٤(
 صحيــــــح

ـْت { -٣١١٠ ـَا اس ـْقبلةُ أَكرم الـمجالِس م ـِِه ال  .عن ابن عمر ) طس عد ( }قبلَ ب
 ٢/٧٨٥ وابن عدى    ١٠/١٠٧ و   ٧/١١١ و   ٤/٣٧١ واالحتاف   ٣/٦٣ونصب   ) ٣١٣( ،واملطالب   ٨/٥٩امع  

 وطـب   ٧/٢٧٢ وهق   ٤/٢٧٠وك   ) ٣٦٩ و   ٣٦٨(  واخلرائطى املكارم    ٨/٦٢ وبنحوه جممع    ٤/٥٩والترغيب  



 

 

٤٧٤() 

(  وشـهاب    ٢٨٨ و   ٥/٢٨٧ وسعد   ٤/٥٩وترغيب   ) ٣١١١(  ومطالب   ٨/٥٩ وجممع   ١٩/٣٨٩ و   ١٠/٣٨٩
  )١٠٢١ و ١٠٢٠

 صحيــــح لغيـــره
٣١١١- }  اِس أَتقاهمالـن عن أىب هريرة ) ق( } أَكرم. 

وصـحيح  ) ١٢٩( و خد    ١٦٨وم الفضائل   ) ٣٣٥٣" ( واختذ اهللا إبراهيم خليال     " خ األنبياء باب قول اهللا تعاىل       
  )٦٤٨ و ٩٢( واإلحسان  ) ٢٠٦٤١(  وعب ٧/٣٨٢ر  وك٨/٣٨٣وحلية ) ١٢١٦(اجلامع 

٣١١٢- }           ـِْن ِإبراهيم ـَعقوب بـِن ِإسحاق ب ـِْن ي ـُوسف ب عن أىب  ) ق  ( }  أَكرم الـناِس ي
 .عن ابن مسعود ) طب ( هريرة 

وم ) ١٢٩( وخـد    ٦/٢٣١ ونبوة   ٧/٣٦٥ وكثري   ٨/٣٦٢ وفتح   ١٣/١٢٥ وسنة   ٦/٩٥ و   ١٨٢ و   ٤/١٧٩خ  
 )١٢١٧( وصحيح اجلامع  ) ٢٠٦٤١(  وعب ٢/٤٣١ وحم ١٦٨الفضائل 
 عن أىب قتادة) طس ( } أَكرم شعرك وأحسن ِإليــــِه  { -٣١١٣

) ٦٤٦٠(مرسـال  و  ) ١٤٥٨(  وبنحوه الشعب   ٥/١٦٧٢وابن عدى   ) ١٢١٨( وصحيح اجلامع    ٥/١٦٤امع  
من كان له شعر "  بلفظ   ١٠/٣٦٨تح   والف ٤/٣٢٢ واملشكل   ٥/٥٤ ومتهيد   ١٢/٨٤وسنة  ) ٤١٦٣(عن جابر ود    

 "فليكرمه 
 وهـوحديـث صحيـــح لغيــره

ـَّذين يلوم ، ثُم يظهـر الكَـذب حـىت             { -٣١١٤ ـَّذين يلوم ثُم ال أَكرموا أَصحاِبى ثُم ال
ـْجنِة فَعليـه     يحلف اَملرُء قَبلَ أَنْ يستحلف ، ويشهد قَبلْ أَنْ يستشهد ، فَمن أَراد بحبو              حةَ الـ

ِباجلماعِة ، وإياكم والفُرقةَ فَإنَّ الشيطانَ مع الواحِد وهو ِمن االثنِني أَبعد ، ال يخلونَّ رجلٌ ِبامرأٍة                 
      ؤمنم فَهو يئتهس ساءتهو سنتهح رتهس منيطانُ وا الشواخلطيب وابن عسـاكر  ) حم ع ( } فإنَّ ثَالثهم

  .عن عمر
وشفع  ) ٢٦٤٢(  ومنحه   ١/٨٩من  طرق عن عمر وطص        ) ٩٢٢٦-٩٢١٩( أخرجه النسائى ىف عشرة النساء      

 )١٨٣٦( 
(  ، وعـب  ٣٢ ومحيـدى   ٤/١٥١ معاىن   ٦/٥٧ و ٢/١٨٧وخط   ) ٢٦٢٩( و   ) ٢٥٨٣(  وعلل   ٩/٢٧وسنة  

 ) .١٤٣و١٤٢و١٤١(  وأبو يعلى ١/٢٦وحم  ) ٢٠٧١٠
 وهـوحديــث صحيـــح 

٣١١٥- } أَكرم عن عائشة ) ك هب ( } وا اخلُبز. 
وصـحيح  ) ٥٨٧١-٥٨٧٠-٥٨٦٩( وصححه ووافقه الذهــىب والشـعب        ) ٧١٤٥ ( ٤/١٣٦احلـاكم  

  )١٢١٩( اجلــامــــع  
 وهـوحديـث حســن صحيــح

ـَركاِت اَألرِض  { -٣١١٦ ـِن ب ـَركاِت السماِء وأخرجه م } أَكرموا اخلُبز فإنَّ اَهللا أَنزله ِمن ب
 .عن عبد اهللا بن بريده عن ابيه ) ابن منده ( عن احلجاج بن عالط السلمى ) احلكيم ( 



 

 

٤٧٥() 

 وتـخ   ١٢/٣٢٣ واخلـط    ٥/٢١٧ واالحتاف   ٧/٢٥٠٨ وابن عدى    ٥/٢٤٦ واحللية   ٥/٣٤ وامع   ٤/١٢٢ك  
 وقد ورد بأسانيد ضعيفة يقوى بعضها       ٢٩١ و   ٢/٢٩٠ واملوضوعات   ٤/١٩٥واللسان  ) ٩١٤٣( وامليزان   ٨/١٢

 .البعض 
 فاحلديــث حســــن لغيــره 

٣١١٧- }  عروا الشعن عائشة )البزار ( } أَكرم . 
 . وله شواهد كثرية تقويه انظرها ىف امع ) ١٢٢٠( وصحيح اجلامع  ٢/٢١٤ و أصفهان ٥/١٦٤امع 

 فاحلديــث صحيـــح لغيــره
ـِنها     { -٣١١٨ ـْمعزى وامسحوا الـرغم م ـَإَا ِمن دواب       أَكرموا ال ـُّوا ِفى مراحها ف  وصل
ـْجنِة   .عن أىب هريرة ) البزار ( عن أىب سعيد ) عبد ابن محيد  ( }ال
  ) .١١٢٨(  والصحيحة  ٢/٢٧وامع  ) ١٩٢٢( املطالب 

 حســـــن لغيـــره
ـُبوراً      { -٣١١٩ ـَتخذوها ق ـِبعِض صالتكم وال ت ) ك( وابن خزميـة  ) عب ( } أَكرموا بيوتكم ب
 .عن أنس 
 وخزميـة   ١/٣٩٣ ) ١٥٣٤( واعله ىف التلخيص بعبد اهللا بن فروخ وعبد الـرازق            ) ١١٧٨  ( ١/٤٥٧احلاكم  

  ١/٣٣٥ وأصفهان ٤/١٥١٦ وعدى ٢/٢١٣
 وهـو حديــث حســـن لغيـــره

٣١٢٠- }     ا ِقسيكموا ِفيهـْفتنِة     -اكْسر ـَعِنى ِفى ال ـِيها    - ي أَوتاركم ، والزمـوا     واقطعوا ف
 ا أَجــــوافـِيه  ف

 آدم ىـْن  .عن أىب موسى ) ت ( }بيوتكم وكونوا ِفيها كَاخليِر ِمِن اب
 ٤/٤٠٨وحـم  ) ١٢٢١( وصحيح اجلـامع  ١٩/٢٣٣ وطب ٢/٢٧٤واملنثور ) ٥٣٢٢(   والشعب  ٨/٥٩٣ش  

 )١٥٢٤(  والصحيحة ٢/٦٧٥واملسانيد 
 وهـو حديــث صحيــــح

 .عن ثابت بن قيس بن مشاس ) د ن ( } اكْشِف الْباس رب الـناِس  { -٣١٢١
و ) ١٠١٧(  والنسـائى ىف اليـوم والليلـة    ١/٣٢٢ويعقوب بن سفيان ىف املعرفـة    ) ٣٨٨٥(أخرجه أبو داود    

 وابن حبان ىف صـحيحه      ١٠/٢٠٨ تعليقا ، والفتح     ٨/٣٧٧والبخارى ىف تارخيه     ) ١٣٢٣( والطرباىن  ) ١٠٤٠(
 )١٢٢٢(وروى مرسال وصحيح اجلامع ) ٦٠٦٩(

 وهـو حديــث صحيــــح
ـَّاِس  { -٣١٢٢  .عن رافع بن خديج ) هـ  (}اكْشِف الْباس رب الـناِس ، ِإلـه الن

-١٠٩٩( وبنحوه عند الطـرباىن ىف الـدعاء        ) ١٥٢٦( والصحيحة  ) ١٢٢٣( وصحيح اجلامع   ) ٣٤٧٣( هـ  
١١١١( 

 وهـو حديــث صحيــــح



 

 

٤٧٦() 

٣١٢٣- }          غَريك ـْكرب اخلرائطى ىف مكارم األخالق     ( }اكْشِف الْباس رب الـناِس الَ يكشف ال
 عن عائشة) 

 ومسـلم   ٧/٢٤وبنحوه عند البخـارى     ) ١١٠٤و١١٠٣و١١٠٢و١١٠١و١١٠٠و١٠٩٩( الطرباىن ىف الدعاء    
) ٢٠٨١(وت) ٣٩٠٢(د  و) ٥٩٣(واخلرائطى  ) ٣٥٢( وابن ماجه    ٢٨٠و٢٠٨ و ١٣١ و ٦/٥٠وأمحد  ) ٢١٩١(

 )١٢٢٤(وصحيح اجلامع 
 صحيــــح

ـَّواِف  { -٣١٢٤  عن ابن شهاب مرسال) طب  ( }اكْشفُوا عِن الـمناكِب واسعوا ِفى الط
   ٤/٩ ، البدايه ٦/١٤٦امع 

 فهو حديث صحيح لكنه مرسل
ـَّاِس ِفى الـدنيا ِشب         { -٣١٢٥ ـَإنَّ أَكثر الن عاً أَكثرهم ِفى اآلخرِة جوعاً     اكْفف ِمن جشائك ف

 عن أىب جحيفة) طب  ( }
) ٥٦٤٤(و  ) ٥٦٤٣(و  ) ٥٦٤٢( والشعب   ٦/٧٩٤واللسان  ) ٩٣٩١( وامليزان   ٧/٣٩٠ واالحتاف   ٥/٣١امع  

 )٥٦٤٧(و) ٥٦٤٦(و
 وهـو حديـث صحيــــح لغيــره

ـَال يكذب ، وإذَا اَئـتمن       ِإذا حدثَ أَحدكم  : اكْفلُوا ِلى ِبست أَكفلْ لَكم باجلنِة        { -٣١٢٦  ف
 احفظُوا فُروجكمو ، ـُّوا أَيديكم ـُّوا أَبصاركم ، وكف ـَخن ، وإذا وعد فَال يخلف  ، وغض فَال ي

 عن أىب أمامة) طب (  البغوى }
 عن عبادة بن الصامت ٣٥٩ و٤/٣٥٨ واحلاكم ٥/٣٢٣وأمحد ) ٢٧١(أخرجه بنحوه ابن حبان ىف صحيحه 

 و ٤/١٤٥ وامع ٣/٥٨٨ والترغيب ٤/٣٥٩واحلاكم ) ٨١(عند اخلرائطى ىف مكارم األخالق وبنحوه 
 ١/٥٣٥ وفيض القدير١٠/٣٠١

 وهـو حديــث صحيـــح لغيــره
ـْجنةَ        { -٣١٢٧ الصالةَ والزكـاةَ واألمانـةَ والفـرج    : أُكفلُوا ِلى ِست ِخصاٍل أَكفلْ لَكم ال

  عن أىب هريرة)طس  ( }والبطن واللسانَ
 ٧/٣٠٢ وخـط  ٦/٤٤ وكـثري  ٤/٣ و٢٤٧ و ١/٢٤٦ والترغيب  ١٠/٣٠١ و   ١/٢٩٣ وامع   ٥/٨١التمهيد  
 ٦/٢٠٤٧وعدى 

 حســـــن
حم  ( }أَكلَ طَعامكم األبرار، وصلت عليكم الـمالئكةُ ، وأفطر ِعندكم الصائمونَ            { -٣١٢٨

 عن أنس) د ن 
 وعـب   ٦/٣٦ وكـثري    ٣/١٩٩ والتلخيص   ٨/٣٤ وامع   ٧/٢٨٧هق   و ٢٠١ و   ٣/١٣٨وحم  ) ١٧٤٧(هـ  

وحــب ) ١٢٢٦( وصــحيح اجلــامع ٢/٢٨٠ و أصــفهان ١/٤٩٨ و مشــكل ١٢/٢٨٣ســنة ) ١٩٤٢٥(
 )٣٨٥٤(  ود ٣/١٠٠وش ) ٣١٤٥(موارد واملطالب )١٣٥٣(



 

 

٤٧٧() 

 وهـو حديــث صحيـــح
٣١٢٩- }  رامباِع حالس ـَاٍب ِمن  أىب هريرةعن ) هـ  ( }أَكلُ كُلِّ ِذى ن

 ٤٩٦ واملوطـأ    ٤/٣٧٥ ومشكل   ١١/٢٣٤ سنة   ٢/١٩٥وبغوى  ) ١٧٤٤( وشفع   ٩/٣١٩وهق  ) ٣٢٣٣(هـ  
 .خمتصرا ) ١٣٣١(ومسلم بنحوه ) ١٢٢٧(وصحيح اجلامع 

 صحيــــح
٣١٣٠- }                 إنَّ أَحـبـَملُّوا ، و ـَملُّ حىت تـ ـَإنَّ اَهللا الَ ي ـُطيقونَ ف ـَا ت اكْلفُوا ِمن الْعمِل م
ـَلَّ الْعمِل  ـَعاىل أَدومه وإنْ ق  عن عائشة) حم د ن  ( }ِإىل اِهللا ت

و ش  ) ٤٢٤٠( و هــ     ٢/٦٨و ن   ) ١٣٦٨( ود   ٢٧٦ و ٢٤١ و ١٧٦ و ٦/٦١ و ٣١٦ و ٤٩٦ و   ٢/٢٥٧حم  
 )١٢٢٨( وصحيح اجلامع ٦/٢٢٠٣ وعدى ٢/٢٧٠ ونبوة ٣/٨٣

 وهـو حديــث صحيــح
ـُلق { -٣١٣١  عن أىب هريرة) حم د حب ك  ( }اً أَكملُ الـمؤمنين ِإمياناً أَحسنهم خ

) ١٩٢٦ و ١٣١١( و حب    ١/٢١٨ و طص    ١/٣ و ك  ٢/٣٢٣ و مى    ٥٢٧ و ٤٧٢ و ٢/٢٥٠و حم   ) ٤٦٨٢(د  
 وتخ ١٠/٢٥٨ وفتح  ٩/٢٤٨ وحلية   ٣/٤١١والترغيب  ) ٢٥٤١( ومطالب   ٢٢ و ٨/٢١ و ٤/٣٠٣موارد وامع   

 )١٢٣٠( وصحيح اجلامع ٢/١٣٠
 وهـو حديــث صحيـــح

ـَألفونَ             أَكملُ { -٣١٣٢ ـُلقاً ، الـموطؤونَ أَكنافـاً الَّـذين يـ  الـمؤمنين ِإمياناً ِأحسنهم خ
 ـُؤلف ـَألف وال ي  عن أىب سعيد) طس ( } ويؤلفونَ ، وال خري ِفيمن الَ ي

 )٧٩٨٤(والشعب ) ١٢٣١(وصحيح اجلامع ) ٧٥١( والصحيحة ٨/٢١ وامع ١/٢١٨طص 
 وهو حديـث صحيـــح لغيــره

٣١٣٣- }              سلمونَ ِمـنالـم لمس نم سلمإمنا الـملقاً ، وخ ِإمياناً أَحسنهم ؤمننيأَكملُ الـم
  ابن النجار عن على}ِلسانِه ويدِه 
) ١٩٢٦ و ١٣١١( و حـب     ١/٣ و ك    ٢/٣٢٣ و مـى     ٥٢٧ و ٤٧٢ و ٢/٢٥٠و حم   ) ٤٦٨٢(أخرج أوله د    
 موارد وغريهم 

 وغريهم) ٢٤٨١( و د ٨/١٠٥و ن ) ٢٦٢٧(و ت ) ٦٥( ح  و م اإلميان٨/١٢٧ و١/٩خ : وآخره 
 وهـو حديــث صحيـــح

٣١٣٤- }           ِلنسائهم ِخياركم خياركملقاً ، وخ ِإمياناً أَحسنهم ؤمننيعن ) ت حب    ( }أَكملُ الـم
 أىب هريرة
ــم  ــان ١١/٢٧ و ٨/٥١٥ و ش ٤٧٢ و٢/٢٥٠ح ــب ) ٤٦٨٢(و د ) ١١٦٢(وت ) ١٨ و١٧( واإلمي وح

 ٨/٥١٦ و ش    ٢/٣٢٢ ودارمى   ٢/٥٢٧ و حم    ١/٣ و ك    ٩/٢٤٨واحللية  ) ٢٤٩٥ و   ٢٣٤١(والبغوى) ٤١٧٦(
 )١٢٣٢(  وصحيح اجلامع ٢٨ و١١/٢٧و 

 وهـو حديــث صحيــــح



 

 

٤٧٨() 

٣١٣٥- }               ـَعبد ـِنفسِه ومالِه ، ورجلٌ ي ـُجاهد ِفى سبيِل اِهللا ب أَكملُ الـمؤمنني ِإمياناً رجلٌ ي
ـَّاس شره اَهللا ِفى ِشعٍب ِمن ال  عن أىب سعيد ) د ك  ( }شعاِب قَد كَفَى الن

  وصححه ووافقه الذهىب ٢/٧١ و ك ٣/٤٣٩ و ٢/٢٨٣والترغيب ) ١٦٦٠(و ت ) ٢٤٨٥(د 
:   وأولـه     ٢/٢٨٣وىف سنده مقال بسيط ىف رواية سليمان بن كثري عن الزهرى وبنحوه عند خ م د ت الترغيب                   

 ، وىف الصحيحني أى الناس أفضل ؟.....أى املؤمنني أكمل إميانا فقال 
 وهـو حديــث صحيـــح لغيــره

 عن جابر ) ك  ( }أَكملُ الـمؤمنين من سلم الـمسلمونَ ِمن ِلسانِه ويدِه  { -٣١٣٦ 
 وأوله أفضل املسلمني ) ١٩٢( واخلرائطى ىف املكارم ١/٢٢٨ واالحتاف ١/١٠ك

 وهـو حديــث صحيـــح لغيــره
٣١٣٧- }  ـَارضفوه  عن ابن مسعود) ك  ( }اكووه ِإنْ ِشئتم وإنْ ِشئتم ف

 ٤٠٦ و١/٣٩٠ و حم ٤/٣٢٠ ومعاىن ٤/٤١٦ك 
 وهـو حديـث صحيـــح على شرطهما

 الكى باحلجارة احملماة: الرضف 
 عن مليكة بنت عمرو) طب  ( }أَلبانُ الْبقِر ِشفاٌء ومسنها دواٌء ولَحومها داٌء  { -٣١٣٨

٩/٣٤٥و هق ) ١٥٣٣(والصحيحة ) ١٢٣٣( وصحيح اجلامع ٥/٢٦٦ واالحتاف ٥/٩٠مع ا 
 وهـو حديــث صحيـــح

ـُرةَ عٍني ِفى الدنيا واآلخرِة              { -٣١٣٩ ـَهيداً ويرزقك اُهللا ق البس جديداً وعش حميداً ومت ش
 عن ابن عمر) حم هـ (  قاله لعمر }

وطـب  ) ٢٦٢( وسـىن    ٣/٣٥٦موارد وتخ   ) ٢١٨٣(و حب   ) ٢٠٣٨٢( و عب    ٢/٨٩و حم   ) ٣٥٥٨(هـ  
وصـحيح  ) ٣١١(وعمل للنسائى   ) ٤٠١ و ٩٩( والدعا للطرباىن    ٦/٢٣٢ والبدايه   ١/١٣٩ وأصفهان   ١٢/٢٨٤

 )١٢٣٤(اجلامع 
 وهـو حديــث صحيــــح

٣١٤٠- }       رسولهاُهللا و ا كَساكم سلى اهللا عليه   دخلت على النىب ص   : عن الرباء قال    ) حم ، ع     . ( }الب
 )وسلم وهو يقسم غنيمة فأخذ خامتا من ذهب مث قبض على كرسوعى وذكره 

 ٤/٢٩٤حم  
 حســــــن 

ال بأس به وتناقض فيـه قـول ابـن حبـان     : قال ابو حامت    :فيه حممد بن مالك اجلوزجاىن ابو املغرية موىل الرباء          
 ٤٢٣ و٩/٤٢٢التهذيــــب 

 خلصر  هـ طرف رأس الزند مما يلى ا: الكرسوع 
 وهذا من الرباء إما أنه مل يبلغه حترمي لبس خامت الذهب ، أو أنه كان يرى هذا خصوصية له

٣١٤١- }  وتاكما مـِه ـُوا ب  عن عمران بن حصني ) طب  ( }الْبسوا الْبياض وكفن



 

 

٤٧٩() 

  ٣/٨٧ وترغيب ٥/١٢٨ وجممع ١٨/٢٦٦طب 
 وهـو حديــث صحيــح   

٣١٤٢- }  ـِّياب ـِيها موتاكم البسوا الث ـُوا ف ـَإَا أَطهر وأطيب وكفن حـم ت ن   ( } الْبيض ف
 عن مسرة )هـ ك 

 وسنة  ٤/٣٧٨وحلية  ) ٦١٩٩( و عب    ١٢/٦٦ و ٧/٢١٦و طب    ) ٢٨١٠( و ت    ١٩ و ١٨ و ١٧ و ٥/١٣حم  
 ٤/٣٤و ن   ) ٣٥٦٧( و هــ     ٣/٨٧ والترغيـب    ٥/١٢٨ وامـع    ١/٣١٠ وأصفهان   ٣/٢٦٦ وش   ١٢/١٨

 )١٢٣٥(وصحيح اجلامع 
 وهـو حديــث صحيـــح

ـَوتاكم ، وإنَّ               { -٣١٤٣  ـِيابكم وكفنوا ِفيها م ـَإَا  ِمن خِري ث ـِيابكم الْبياض ف الْبسوا ِمن ث
 عرالش ينبتو ـَجلُو الْبصر  .عن ابن عباس ) حم دت حب ( } ِمن خِري أَكحالكم اِإلمثد ي

مـوارد   ) ١٣٣٩(  وحب   ٣٦٣ و   ٢٤٧ و   ١/٢٣٨ وحم   ٤/٣٤ون  )  ٩٩٤( وت  ) ٤٠٦١( و   ) ٣٨٧٨( د  
  )١٢٣٦( من طرق وصحيح اجلامع ٥/١٠ وحم ١/٩٩ وأصفهان ١٢/٦٥ وطب ٥/٣١٤وسنة 

 وهـو حديــث صحيـــح
ـَقري كَانـا ِفـى الـدنيا ،                 { -٣١٤٤ ـَجنِة مؤمن غَىن ومؤمن ف ـَاِب ال الْتقى مؤمناِن على ب

 ـْفَقري ـَأدخلَ ال ـْجنةَ فَلقيـه               ف ـُحبس ثُم أُدخلَ ال ـَا شاَء اهللا أَنْ ي ـْغىن م ـْجنة ، وحبس ال  ال
ـَقِد احتسبت حىت ِخفت عليك فَقالَ أَى أَِخـى                   ِإىن : الفَقري فَقالَ أَى أَِخى ماذَا حبسك ، واِهللا ل

       صلتا وـَطيعاً كَريهاً ، م ـَحبساً ق ـَو           احتبست بعدك م  ِإليك حتى سالَ ِمىن ِمن الْعرِق مـا لـ
ـَمضاً لَصدرت عنه ِرواًء   ـَعٍري كُلها أَكلت ح  .عن ابن عباس ) حم  ( }ورده أَلف ب

 ٤٧٣ والزهد ألمحد ٤/١٣٩ والترغيب ١٠/٣٦٣ وجممع ١/٣٠٤حم 
 وإســــناده جـــيد قـــوى 

٣١٤٥- } ح امتـاً ِمنخ لوو عن سهل بن سعد ) حم ق د  ( }ديد الْتمس. 
  مشـكل    ٧/٢٣٦ وهـق    ٥/٣٣٦وحـم   ) ٥٢٦( واملوطأ   ٦/١١٣ون   ) ١١١٤( ت  ) ٢١١١( ود   ٧/٢٢خ  
 ) .١٢٤١(املختصر وصحيح اجلامع )  ٨٢٠(  وم٣/١٦  ومعاىن ٣/٣٣٦

 قـــالــه لـرجـل لـم جيــــد مـــاال
َـ       { -٣١٤٦ ـَبقى ، وهى ه ـَالثٍة          التمسها لَيلةَ سابعٍة ت ـَيلةُ ثـ ـِيلَ هـذِه لـ ـَّيلةُ ، ق ذِه الل

ـَالَ        ـَبقني ، ق ـِثماٍن ت ـَبقني         : وعشرين وهى ل ـَنقص وهى سبع ت  . }كَذا هكذَا هذَا الشهر ي
 عن أنس ) ع (

  حنوه ١٧٧ -٣/١٧٥ خمتصرا عن جابر وجممع ٣/٣٣٦حم 
 حســـــن لغـــــريه

ـْخري ِع { -٣١٤٧  .عن أىب خصيفة ) طب  ( }ند ِحساِن الْوجوِه ِإلتمسوا ال



 

 

٤٨٠() 

 ٣/١٥٦ وحلــــية    ٩/١٠ وش   ٣/٢٢٦ وخـط    ٥/١٨٨ وكـر    ٩/٩١ واإلحتــــاف    ٨/١٩٥جممع  
 ٢/١٥٤ وشـج    ٢/١٧٦ وختـص    ١٥٧ و   ١/٥١ وتخ   ١٣/١٥٨ و   ٢٩٦ و   ١١/٤٣ و ٧/١١ و   ٤/١٨٥وخط

  )٣٥٤٢ و ٣٥٤١(  والشعب ١١/٨١ وطب ٢/٥٩ وأصفهان ٣٨٥ وجرجان ٦/٢٢٢٦ و ٣/١١٣٨وعدى 
 صحيـــــح لغـــــريه 

 !!!               أنه موضوع تقليدا البن  اجلوزى ) ١١٤٨(وزعم األلباىن ىف ضعيف اجلامع 
ـْتمسوا الـرزق ِبالنكــــاِح  { -٣١٤٨  .عن  ابـن عباس )فر ( } ال

خال مسلم بـن جنادة وهــو ثقـة        البزار ورجاله رجال الصحيح     " تزوجوا النساء يأتينكم باملال     " أخرج حنوه   
  حنوه٢/١٦١ وك ٤/٢٥٥هـ امع  ١

 صحيـــــح لغـــــريه
ـَـا اَألرِض      { -٣١٤٩ ـِّرزق ِفى خباي عن عائشة رضـى اهللا     ) هب  ( ىف األفراد   ) قط  ( } الْتمسواال

 .عن عبد اهللا بـن أىب عيـاش بـن أبـى ربيعـة ) ابن عساكر ( عنها 
 ٢/٩١ واـروحني    ٦/٦٩٥ولسـان    ) ١٢٩٠( واملطالـب   ) ٩٢٢٨( وامليزان   ) ١٢٣٤ و   ١٢٣٣( الشعب  

  ) ٩٥٨(  واآلداب للبيهقى ٤/٦٣  وامع ٣١٣ و ٢/٢٤٣ وأصفهان ٢/١١٣واملتناهية 
 فيــــــه ضعــــف

 وهذا إن صح فإمنا أراد بـه احلرث وإثارة األرض للزرع ا هـ: وقال البيهقى 
٣١٥٠- }  وا السمسمِس           الْتالْعصِر ِإىل غَيبوبِة الش ـَعد ـْجمعِة ب ـَوِم ال ـُرجى ِفى ي اعةَ الَّىت ت

 .عن أنـــس ) ت ( }
 والـدعاء   ٢/١٦٦ وامع   ١/١٧٧ وأصفهان   ٦/٢٣٤٦ وعدى   ٤/٢٠٨ وسنة   ١/٤٩٤والترغيب   ) ٤٨٩( ت  

 للطرباىن 
  ) ١٢٣٧( وصحيح اجلامع  ) ٤٨٩( 

 وهو حديث حســــن 
٣١٥١- } مسمضـــانَ الْتر لَيلٍة ِمن ـْقدِر آخر  .عن معاويـة ) ابـن نصـر  ( }وا لَيلةَ ال
  ) ١٢٣٨( وصحيح اجلامع  ) ١٤٧١(  والصحيحة ٦/٣٧٥ واملنثور ٤/٢٣٥االحتاف 

 وهو حــديث صحيـــح    
ـْقدِر ِفى الْعشِر اَألواخـِر ِمن رمضـــانَ  { -٣١٥٢  .ن عمر عن ابـ) ط( } الْتمسوا لَيلةَ ال

  ) ٩٥٧ و ٩٥٦( منحـــة 
 وهـو حديـث صحيــــح

٣١٥٢- }             ـِّى قَد ـَإن ـْقدِر ِفى الْعشِر اَألواخـِر ِمن رمضـــانَ ِفى ِوتـٍر ف الْتمسوا لَيلةَ ال
 .والضياء عن جابر بن ســمرة ) حم طب   (} رأيتها فَنسيتها  

والفـتح   ) ٩٥٧و  ٩٥٦(  ومنحـة    ٨/٤٦٧ وكثري   ٣/١٧٥ وامع   ٩٨ و   ٥/٨٦وحم   ) ٢١٩( م الصيام ح    
  )١٢٣٩( وصحيح اجلامع  ) ٧٦٨١(  وعب ٢/٣٦ وحم ٦/٤١٢ و ٤/٢٤٤ وكر ١٢/٢٥٢ وخط ٤/٢٦٢



 

 

٤٨١() 

) حـم ع     ( }الْتمسوا لَيلةَ الْقدِر ِفى الْعشِر اَألواخـِر ِمن رمضـــانَ ِوتــراً            { -٣١٥٣
 .عن عمـر ) حل ض (وابـن خزميـة  

  وغريهم ٣/١٧٥وجممع  ) ٧٦٨١(  وعب ٢/٣٦ و ١/١٤حم 
 وهـو حديـث صحيــــح

ِفـى التاسـعِة    : الْتمسوا لَيلةَ الْقدِر ِفى الْعشِر الْباقيـاِت ِمـن رمضــــانَ             { -٣١٥٤ 
 } والسابعـــِة واخلامســِة 

 .عن ابـن عمرو ) ابـن نصـر واخلطيب(
 وغيـرهـم ) ٧٦٨١(  وعب ٢/٣٦ وحم ١٢/٢٥٢خـط 

 و حديـث صحيــــحوهـ
ـَقيت ِمن الشهِر             { -٣١٥٥ عـن  ) حم  ( } الْتمسوا لَيلةَ الْقدِر ِفى هذِه السبِع اَألواخـِر الَّىت ب
 .جابـر 

 ٣/٨٥ و معاىن ٣/٢٨٩ و كر ٢/٢٨ و مى ٣/٣٣٦ و٢/٣٧حم 
 صحيــــح لغيــــره

٣١٥٦- }  ِعشرينبٍع ووا لَيلةَ الْقدِر لَيلةَ سعن معاوية) ب ط (}الْتمس 
و طـب   ) ١٢٤٠(وصـحيح اجلـامع     ) ١٤٧١( والصحيحة   ١٧٨-٣/١٧٤ وله شواهد كثرية     ٣/١٧٧امع  

١٩/٣٥٠ 
 وهـو حديـث صحيــــح

٣١٥٧- }        ِعشرينـَالٍث و ـَّيلةَ لَيلةَ ث وابن خزميـة وأبـو عوانـة       ) حم  (  مالك   }الْتمسوا هذِه الل
 والطحاوى عن عبد اهللا بن أنيس

 ٣٢٠ و موطـــأ     ٤/٢٦٤ و فـتح     ٢/٥١٤ و ش    ٤/٣١٠ و هق    ١٧٨-٣/١٧٤نظر امع    وا ٣/٤٩٥حم  
 ٦/٣٨٥وسنة ) ٧٦٩١( وعب ٣/٨٨ومعاىن 

 وهـو حديـث صحيــــح
الْتمسوها ِفى الْعشِر اَألوِل والعشِر اَألواخِر ، الْتمسوها ِفـى الْعشـِر اَألواخـِر ،                { -٣١٥٨

ـَعدها      الْتمسوها ِفى السبِع اَألواخِر ، الَ      وابـن خزميـة والطحـاوى    ) حم ن   ( }  تسألِنى عن شىٍء ب
 عن أىب ذر) حب ك ( والروياىن 

 و ك   ١٧٦-٣/١٧٤وجممـع   ) ٩٢٤( وحب   ٣/٨٠ ، ون    ٣٢٤ و ٣٢١ و ٣١٨ و ١٧١ و ٤٠ و ٣٩ و ٥/٣٦حم  
  وغريهم٢١٤ و٢/٢١٣ ومتهيد١/٤٣٧

 وهـو حديـث صحيــــح
ـُغلنب على السبِع          الْتمسوها ِفى الْعشِر اَألواخرِ    { -٣١٥٩ ـَإنْ ضعف أَحدكم أَو عجز فَال ي  ف
 عن ابـن عمر ) م  (}الْبواِقى 



 

 

٤٨٢() 

 و ٢٩١ و ٢/٧٨ و حــم ٣/٨٠و ن ) ٧٩٢(و ت ) ١٣٨١(و د ) ٢١٧ و٢١٦ و٢١٣ و٢٠٩(م الصــيام ح 
ــق ٣٢٤ و٣٢١ و٣١٨ و١٧١ و٤٠ و٣٩ و٥/٣٦ و٢٣٤ و ٣/٦٠  ٣٠٩ و٣٠٨ و٤/٣٠٧ و٢/٢٨٥ و هـ
 )١٢٤٢( موارد وصحيح اجلامع ) ٩٢٤(وحب ) ٧٦٨٣( وعب ٣٢٠ و٣١٩ و٣١٣ و٣١١و

ـَالٍث        { -٣١٦٠ ـَإَا ِفى ِوتٍر ِفـى ِإحـدى وعشـرين أَو ثـ الْتمسوها ِفى الْعشِر اَألواخِر ف
ـَامها                   وِعشرين أَو خمٍس وِعشرين أَو سبٍع وِعشرين أَو تسٍع وِعشرين أَو آخِر لَيلٍة ، فَمـن قـ

 ـَأخر ـَقدم ِمن ذَنبِه وما ت ـَا ت ـَه م  عن عبادة بـن الصامت) طب  ( }ِإميانـاً واحتساباً غُفر ل
  حنوه٨/٤٦٦ و كثري ٣/٧٥ و ش ٥/٣٢٤ و حم ١٧٥ و٣/١٧٤امع 

 وهـو حديـث حســـن
ـَاسعِه وسابعِه وخامسِه  { -٣١٦١  عن انس ) م ح ( }الْتمسوها ِفى الْعشِر اَألواخِر ِفى ت

 )٧٩٤( و ت ٣/٨٩ و معاىن ٢/٥١٤ و ش ٢٦٧ و٤/٢٦٠ و فتح ٤/٣٠٨ و هق ٥/٣١٩ و٣/١٠حم 
 وهـو حديـث صحيــــح

٣١٦٢- }               أَو ـَبقني ـَبقني أَو خمٍس ت ـَبقني أَو سبٍع ت الْتمسوها ِفى الْعشِر اَألواخِر ِفى ِتسٍع ت
ـَبقين أَو آخِر لَيلٍة   عن أىب بكرة )  هب حم ت ك ( }ثَالٍث ت

والطيالسـى  ) ٣٦٨١(والشعب  ) ٧٩٢(ت  ) ١٥٩٨( وك   ٣٢٤ و ٣٢١ و ٣١٨ و ١٧١ و ٤٠ و ٣٩ و ٥/٣٦حم  
وابن خزمية  ) ٣٦٨٦(و حب   ) ١٢٤٣( وصحيح اجلامع    ٧٥ و ٣/٧٣ و ٢/٥١٣ و ش    ٢/٢١٠والتمهيد  ) ٨٨١(
)٢١٧٥( 

 وهـو حديـث صحيــــح
ـَبقى وِفى       الْتمسوها ِفى الْعشِر اَألواخِر ِمن رم      { -٣١٦٣ ـَبقى وِفىسابعٍة ت ـَاسعٍة ت ضانَ ِفى ت

ـَبقى  عن ابن عباس ) حم خ د  ( }خامسٍة ت
 )١٢٤٤(وصحيح اجلامع ) ١٣٨١( ود ٣٦٥ و٢٥٩ و٢٣١ و١/١٤ و حم ٣/٦٠خ 

ـَّاسعِة والسـابعِة               { -٣١٦٤ الْتمسوها ِفى الْعشِر اَألواخِر ِمن رمضانَ والتمسـوها ِفـى التـ
ـْخ  .عن أىب سعيد ) د  (}امسِة وال

ومسـلم  ) ٢١٦٦( و طيالسـى     ٣/١٠وحم  ) ٢١٧٦(مطوال وخزمية   ) ٣٦٦١(و) ٣٦٨٧(وحب  ) ١٣٧٣(د  
 )١٢٤٥(وصحيح اجلامع ) ٧٦٨٤ و٧٦٨٣( و عب ٤/٣٠٨وهق ) ٢١٧ و١١٦٧(

 صحيـــــح
ـَإنْ ضعف  - يعِنى لَيلةَ الْقدِر     -الْتمسوها ِفى الْعشِر اَألواخِر      { -٣١٦٥  أَحدكم أَو عجـز      ف

ـُغلنب على السبِع الْبواِقى  ـَال ي  عن ابن عمر) م  ( }ف
ــيام ٣/٦٠خ  ــم ٣/٨٠و ن ) ٧٩٢(و ت ) ١٣٨١(و د ) ٢١٧ و٢١٦ و٢١٣ و٢٠٩( و م الص  ٢/٧٨ و ح
  وغريهم٢٩١و

ـِغرينا  { -٣١٦٦ ـَنا والشق ل ـَّحد ل ـَإنَّ الل  جريرعن ) حم  ( }احلدوا وال تشقُّوا ف



 

 

٤٨٣() 

وألوله شواهد منها عند النسائى ىف      ٤/٤٤ ومشكل   ٣/٢٨٩وكثري  ) ٨٠١(ومنحة  ) ٧٨٠( ومطالب   ٤/٣٥٩حم  
 وآخره له شـواهد     ٢٠٥-٣/٢٠٤ و ش    ٣/٤٢وعن عائشة وابن عمر وبريدة امع       ) ٢١٣٥ و ٢١٣٤(الكربى  

 ستمر
 فاحلديـث حســــن

٣١٦٧- } ـَقتلن ـَال ي ـِْن الْوليِد ف ـِخالٍد ب  عن رباح) ك  ( } ذُريةً وال عسيفاً احلق ب
 و  ٢/١٢٢و ك   ) ٢٦٢٣( ومنصـور    ٤٨٨ و ٣/٣٨٨ و حم    ٥/٧٠احسان وطب   ) ٤٧٨٩( و حب    ٩/٩١هق  
 )٤٦٢٠ و٤٦١٩(وطرباىن ) ٢٨٤٢(هـ 

 وهـو حديـث صحيــــح
نه قال ملا   عن األسود بن سريع رضى اهللا ع      ) طب ( }احلق ِبسلفنا الصاِحل عثمانَ ابِن مظعوٍن        { -٣١٦٨

 مات إبراهيم ابن رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم قال فذكره 
 ٣/٣٧٨ و تخ ٩/٣٠٢ وجممع ١/٢٦٣طب 

 صحيـــــح
 عن أىب حمذورة) حل  ( }الصالةُ خري ِمـن النـوِم : أَحلق ِفيهـا  { -٣١٦٩

عل بالل وأقره الـنىب      واملشهور أنه من ف    ٢٣٧-١/٢٣٦ وبنحوه ش    ٨/٣١٠ وحلية   ٧/٢٠٩ و طب    ١/٢٣٧قط  
 صلى اهللا عليه وسلم ، والتزم به املؤذنون ، ومنهم أبو حمذورة كما ورد عنه بسند صحيح ىف صالة الصبح الغري

ـِأهلهـا فَما بقى فَـألوىل رجٍل ذَكٍر            { -٣١٧٠ عن ابـن   ) حم ق ت     ( }أَحلقُـوا الفَرائض ِب
 عباس

 ٦/٢٣٤ و هق    ٣٢٥ و ١/٢٩٢وحم  ) ٢٠٩٨(وت  ) ٣ و ٢(ح   و م الفرائض     ١٩٠ و ١٨٩ و ١٨٨ و ٨/١٨٧خ  
 )١٢٤٦(  وصحيح اجلامع ٨/٣٢٦وسنة ) ١٤٣٨( ومنحة ٤/٧١ و قط ١٠/٣٠٦ و٢٣٩ و٢٣٨و 

ـِّر عثمانَ بـِن مظعوٍن        { -٣١٧١ ـِسلفنـا الْخي عن ابن عباس قال ) طب ك (  ابن سعد   }الْحِقى ِب
 يه وسلم  قال فذكره ملا ماتت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عل: 

 و  ٣/١٩٠ و ك    ٨/٢٤ ،   ٢٩٠:١:٣ وابن سعد    ٩/٢٥و طب   ) ٧٥٨( ومنحة   ٣/١٧ وجممع   ٣٣٥ و ١/٣٧حم  
 ٤/٧٦هق 

 وهـو حديـث صحيــــح
٣١٧٢- }  يتـــكب معن ابن عمر ) طب  ( }الْز 

  وصـحيح ٢/٢١٢ و حـم  ٣/٤٤٣ والترغيب ٢/٦٨ واملشكل  ٥/٢٠١ وامع   ٨/١٩١ و هق    ١٩/٢٣٥طب  
 )١٢٤٧(اجلامع 

 وهـو حديـث صحيــــح 
 "حىت تأتيك منية قاضية " وعند طب " وأمسك عليك لسانك : " وتكملته عندهم 

 وهذا يعىن ىف أيام الفنت الىت ال يعرف احملق فيها من املبطل
ـَثم الْجنــــةُ  { -٣١٧٣  .عن جامهـة ) هـ  ( }الْـزم ِرجلهـا ف



 

 

٤٨٤() 

ـ  ٨/٣٧٢وطـب    ) ٢٧٨١( هـ    وصـحيح   ٣/٣٢٤ وخـــــط    ٣/٣١٦ والترغيـب    ٢/١٢١ج   وش
  ٢١٩ و ١/٢١٨واإلصابة  ) ١٢٤٨( اجلامــــع 

 وهـو حديـث حســــن
عـن  ) حم ت    ( - يعىن الوالـدة    - }الْزمها فإنَّ الْجنـةَ حتَــت أَقدامهـــــا       { -٣١٧٤

 .جامهـــة 
 ٣/٣٠ ومشـكل    ٥/٦٣ وكثري   ٣/٤٢٩ وحم   ٣/٣١٦والترغيب   ) ٧٨٣٣(  والشعب   ٦/٣٢٢ وخط   ٦/١١ن  

  )١٢٤٩(  وصحيح اجلامــع ٤/٣٧١ و ٢/٣٢٥ وطب ١/١٩١ومسانيد  
 وهـو حديـث صحـيــح لغــريه

ـَلى ، قَـالَ  : أَلست أَوىل ِباملؤمنني ِمن أَنفسهم ، وأَزواِجى أُمهام ؟ ِقيلَ   { -٣١٧٥ فَمـن  : ب
       اللَّهم ، والهم فَعلى والهم كُنت        اداهع نعاِد مو ، االهو ناِل معن عبد الرمحن بـن أىب      ) طك  ( } و

 ليلى عن علي 
 ٢/٦٠٦ وعاصم ١٠٧ و٩/١٠٥ و جممع ٥/٢٢٠ و طب ٥/٣٤٧ و ٤/٣٧٢ و ١/١١٩و حم ) ١١٦(هـ 

 صحيــــح
ـْجالِل واِإلكراِم  { -٣١٧٦ ـِياذَا ال   عامر عن ربيعة بن) حم ن ك ( عن أنس ) ت ( } أَلظُّوا ب

 ٢٠٠٣( والعلـل    ٧/٤٨٥ وكـثري    ١٠/١٥٨ وامع   ٥/٦٠ و طب    ١/٤٩٨ و ك    ٤/١٧٧و حم   ) ٣٥٢٥(ت  
وبنحـوه م   ) ١٢٥٠(وصحيح اجلامع   ) ٩٤ و ٩٣ و ٩٢( والدعاء للطرباىن    ٥/٣٠٧ و كر    ٣/٢٨٠وتخ  ) ٢٠٦٩و
 ٢/٤٨٥والترغيب ) ٤١٤(

 وهـو حديـث صحيــــح
 ن قوله والتلفظ به ىف دعائكم أى الزموه واثبتوا عليه وأكثروا م:  ألظوا 

ـِأساور ِمن ناٍر             { -٣١٧٧ ـَخافين أَنْ يسورِك اُهللا ب ـَاأَمساُء أَال ت عـن  ) حم  ( } أَلِق السواريِن ي
 )أتيته وعلى سواران من ذهب فذكره : أمساء  قالت 

  ١٤٩ و٥/١٤٨امع 
 حســــن

ـَا كُنت صانعاً ِفـى حجـك          أَلِق عنك ِثيابك ِواغتسلْ واستبِق       { -٣١٧٨ ـَا استطعت ، وم م
   مرتكِفىع ـَاصنعه جاء رجل متضمخ باخللوق عليه مقطعات قـد        : عن يعلىبن أميه قال     ) ك ، طس     ( }ف

من السائل عـن    : فقال  " وأمتوا احلج والعمرة هللا     : " ما كنت تأمرىن ىف عمرتى ؟ فأنزل اهللا         : أحرم بعمرة فقال    
 )أنا فذكره  : العمرة ؟ فقال

 ومتهيـد   ٥/١٤٢ و ن    ٩ و ٧ وبنجوه م احلج     ٢/١٢٦ومعاىن  ) ٧٩١ و ٧٩٠( ومحيدى   ١٢١ و ف    ٤/٢٢٤حم  
 ٥/٥٦ وهق ٢/٢٥٢

٣١٧٩- }  ـْتنت  . عن عثيم بن كليب) حم د ( } أَلِق عنك شعر الْكُفِر ثُم اخ
 )١٢٥١(امع  وصحيح اجل٤/٨٢والتلخيص ) ٩٨٣٥( و عب ١/١٧٢ وهق ٣/٤١٥و حم ) ٣٥٦(د



 

 

٤٨٥() 

 حســــن
عـن  ) طـك    ( }ِالزمهما فَإنِّ اجلنةَ تحت أَرجلهما      : نعم ، قَالَ    : أَلك والداِن ؟ قَالَ      { -٣١٨٠

 )أتيته أستشريه ىف اجلهاد فذكره : معاوية بن جامهة عن أبيه قال 
 ٣/٣١٦ وترغيب ٤/١٥٥ و ك ٢/١٤وحم ) ١٦٧١(ت 

 صحيــــح
٣١٨١- }   نع أَملْ أَزجر            أَخاه ِليعطه ثُم فَليغمده يفالس اولَ أَحدكمذَا ؟ فَإذَا نحم ، بـز      ( } ه (

 )عن جابر أنه مر بقوم يسلون سيفا يتعاطونه بينهم فذكره 
 )١٨٥٤( و حب ٣/٣٧٠ و حم ١٣/٢٥ وفتح ٧/٢٩١جممع 

 صحيــــح
عـن  ) هـق    ( }ينةً فَانسك ا عنك     اُهللا أَحق بالقَضاِء والوفاِء اشـترهـا جذعةً سم       { -٣١٨٢

 سنان بن سلمة 
 ٢/١٠٧ واإلصابة ٢/٢٤ و مى ١/٣٤٥ و حم ٩/٢٧٣هق 

 حســــن
 رواه أمحد عن سنان سلمة عن أبيه وسنان له رؤيه وليس له مساع

٣١٨٣- }       املنيوا عمبا كَان عليه  سئل رسول اهللا صلى اهللا    : عن ابن عباس قال     ) ط خ د ن      ( }اُهللا أَعلم 
) د  ( عن أىب هريـرة     )خ م د ن     ( عن ابن عباس عن أىب بن كعب        ) ط  ( وسلم ىف أوالد املشركني فقال فذكره       

 واحلكيم عن عائشة عبد بن محيد عن أىب سعيد 
ــم ) ٤٧١١(و د ) ٢١٣٨( وت ٦٠ و٤/٥٨و ن ) ٢٠٤٩ و٢٠٤٨( و م ٨/١٥٣ و ٢/١٢٥خ   ١/٢١٥و ح
 ٢/٣٧٠ و ك    ٦/٨٤ و ٥/٧٣ و ٥١٨ و ٤٨١ و ٤٧١ و ٤٦٤ و ٣٩٣ و ٣١٥ و ٢٦٨ و ٢٥٩ و ٢٥٣ و ٢/٢٤٤و

 وغريهم) ٢٠٠٧٧(وعب ) ٢٨٢١ و٢٨٢٠ و٢٨١٨ و٢٨١٧(ومنحة ) ٢٤١( وموطأ ١٦١ و١/١٥٣وسنة 
 صحيـــح مشهـــور

٣١٨٤- }  ملقهن ِإذْ خامليوا عمبا كَان عن ابن عباس ) حم  ( }اُهللا أَعلم 
 )٤٧١٥( و د ١/٣٢٨حم 

 وهـو حديـث صحيــــح
ـُمر ِمن مكاِنى هذَا ،                { -٣١٨٥ اُهللا أَكرب أُعطيت مفاتيح الشاِم ، واِهللا ِإِنى ألبصر قُصورها احل

اُهللا أَكرب أُعطيت مفاتيح فَارس واِهللا إنى ألنظر الـمدائن وأَنظر قُصورها الِبيض ِمن مكاِنى هذَا ،                
 أُعطيــــت اُهللا أَكرب 

 عن الرباء ) حم ن ( } ليمِن واِهللا إنى ألنظر ِإىل أبواِب صنعاَء ِمن مكاِنى هذَا مفاتيح ا
 والنسـائى ىف    ٧/٣٩٧ و فـتح     ٤/١٣١ و   ١/١٣١ وخط   ٣/٤٢١ و نبوة    ٤/٣٠٣ و حم    ٤٢٢ و ١٤/٣٠٣ش  

  التحفة٢/٦٥الكربى 
 وهـو حديـث صحيــــح



 

 

٤٨٦() 

عـن ابـن    ) حم د   (  } الَّذى رد كَيده ِإىل الوسوسِة       اُهللا أَكبر اُهللا أَكبر ، الـحمد ِللهِ       { -٣١٨٦
 عباس 
 ٢/٢٥١واملشكل  ) ٥١١٢( و د    ٣٤٠ و ١/٢٣٥و حم   ) ٢٧٠٤(وطيا  ) ٦١٨٨ و ١٤٧(واإلحسان  ) ٤٥(حب  

 )٢٩٨٠( واملطالب ١٣/٢٧٣ و فتح ١/٢٩٦وعاصم ) ٦٠(والبغوى ) ٣٤٥( وابن منده ىف اإلميان ٢٥٢و
 وهـو حديـث صحيــــح

يا رسول اهللا ، إن أحدنا ليجد ىف نفسه ألن يكون محمه     :  رجال جاء إىل النىب صلى اهللا عليه وسلم فقال           وسببه أن 
 .....أحب إليه من أن يتكلم به فذكره 

٣١٨٧- }                    زموه ، بدهع صرون ، عدهو دقص ، حدهِإالَّ اُهللا و الَ إله اُهللا أَكرب اُهللا أَكرب اُهللا أَكرب
ب وحده ، أَال ِإنَّ كُلَّ مأثرٍة كانت ِفى الـجاهليِة تذكر وتدعى ِمن دٍم أَو ماٍل تحت قَدمى  األحزا

، إالَّ ما كَانَ ِمن ِسقايِة الـحاج وِسدانِة البيِت ، أَال ِإنَّ ِديةَ اخلَطِإ ِشبِه العمِد ما كَـانَ ِبالسـوِط          
 . عن ابن عمرو ) د  ( }يها أَربعونَ ِفى بطوَا أَوالدها والعصا مائةٌ ِمن اإلبِل ِف

)  ١٧٢١٣ و ١٧٢١٢( و عب    ١٢/٥١٩ و ش    ٧٢ و ٨/٦٩ و هق    ٥/٤١٢و حم   ) ٤٥٤٩ و ٤٥٤٧ و ٤٥٤٢(د  
 )٧٧٣(ومنتقى ) ٧١٢( و محيدى ٤/٣٣١ و نصب ٣/٤١٠ و٢/٣٦و حم ) ٢٦٢٨(و هـ 

 وهـو حديـث صحيــــح
كرب كَبرياً ، اُهللا أَكرب كَبرياً ، اُهللا أَكرب كَبرياً ، والـحمد ِللِه كَثرياً ،               اُهللا أَكرب ، اُهللا أَ     { -٣١٨٨

ش  ( }، أَعوذُ ِباِهللا ِمن الشيطاِن الرجيِم ِمن نفخِه ونفثِه ومهزِه           " ثالَثاً  "وسبحانَ اِهللا بكرةً وأَصيالً     
 .عن جبريبن مطعم  ) د 
و ) ٢٥٨٩( وعـب    ٢٥٣ و ٥/٢٤٤ و ٨٣ و ٤/٣٠و حم   ) ٧/٢٠(و ش    ٦/٤٠١و حم   ) ٥٣٩٥(و) ٥٠٤(د  

 .وغريهم ) ٤٤٣(حب 
 وهـو حديـث صحيــــح

٣١٨٩- }              نذرينالـم باحا ِبساحٍة فَساَء صزلنا ِإذَا نر ، ِإنيبخ ربتخ عـن  ) طب   ( }اُهللا أَكرب
 .أنس عــن طلحــة 

ــم ٧/٢٠٤ و٦/١٣٢و ن ) ١٠٤٤ و١٠٤٣( و م ٢٥٣ و٤/٥٨ و٢/١٩ و١٥٩ و١/١٠٤خ   ٢/١٠٢ و حـ
 ٦/١٤٩ وجممــع ١٥٢ و٨٠ و٧٩ و٩/٥٥ و٢/٢٣٠ و هــق ٤/٢٨ و٣/٢٠٦ و٢٦٣ و٢٤٦ و١٨٦ و١٦٤و

  وغريهم٢٢٧ و٤/٢٠٣ ونبوة ٧٩ ،٧٧:١:٢ وابن سعد ١٤/٤٦١و ش ) ٤٦٩(وموطأ 
٣١٩٠- }            ا ِإهلاً كَمعلْ لَنـِموسى اج ا لَهم آهلةٌ لَتـركنب     اُهللا أَكرب هذا كَما قَالت بنو ِإسرائيلَ ل

     كَانَ قَبلكم نم ننقلنا يا رسـول اهللا     : عن أىب واقد الليثى قال      ) طب  ( ىف املعرفة   ) حم هق   (  الشافعى   }س
 اجعل لنا ذات أنواط قال فذكره

 و ٢٧٦ و٣/٣٧٥ و طـب  ٢/١٨١ وبغـوى  ٣/٤٦٥ وكـثري  ٩/٣١وطربى  ) ٢٠٧٦٣( و عب    ٥/٢١٨حم  
 ) ٨٤٨(محيدى 
 ٣/٢١٣ و ت ١/٢٧٧وبدايه 



 

 

٤٨٧() 

 وهـو حديـث صحيـــح
٣١٩١- }  عن أىب رمثة) د  ( }اُهللا الطَّـبـيـب 

 )١٢٥٢( وصحيح اجلامع ٨٩ وصفة ٤/١٦٣وحم ) ٤٢٠٧(د 
 وهـو حديـث صحيـــح

 عن أمساء بنت عميس) هـ ( } اُهللا اُهللا ربى الَ أُشرك ِبِه شـيئـاً  { -٣١٩٢
 وحــــب   ١٠/١٩٧ و ش    ١١/١٤٨ وفـتح    ٥/٣٦٠ وحلية   ٦/٣٦٩و حم   ) ١٥٢٥(و د   ) ٣٨٨٢(هـ  

 )١٠٢٨ و١٠٢٧( والدعا للطرباىن ٢/٦١٧ وترغيب ٥/٤٥٧ وخط ٤/٣٢٩وتخ ٢٨٩و محز ) ٢٣٦٩(
 وهـو حديـث صحيـــح

٣١٩٣- }                 مـنو ـى أَحبـهمفَبحب أَحبهم عِدى فَمنغَرضاً ب تخذوهماَهللا اَهللا ِفى أَصحاِبى ال ت
أَبغضهم ، ومن آذاهم فَقد آذاِنى ومن آذاِنى فَقـد آذَى اَهللا ، ومـن آذَى اَهللا                 أَبغضهم فَببغِضى   
 أخذهأَنْ ي وشكعن عبد اهللا بن مغفل) ت (} ي 

 ١٤/٧٠ وسنة ٦/٢١٧ والبغوى ٨/٢٨٧واحللية ) ١٥١١( والشعب ٧٤ و٥٧ و٥٥ و٥/٥٤و حم ) ٣٨٦٢(ت  
 ٣/١/١٣١وتـخ   ) ٤ و ٣ و ٢ و ١(والفضائل ألمحـد    موارد  ) ٢٢٨٤( وحب   ٩/١٢٣ وخط   ٤/١٤٨٥وعدى  

 ٨/٥٥٣وجامع األصول 
 حســــن

صويلح وىف رواية ضعيف وىف :خ فيه نظر وقال ابن معني : وىف سنده عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يعلى الطائفى قال     
 وابـن    ووثقه ابن حبان   ١٦٨ و ٤/١٦٧هـ ابن عدى    ! ليس بالقوى   : رواية ليس به بأس يكتب حديثه وقال ن         

 )٢٢١٨( واجلامع ٥/٢٩٨املديىن والعجلى  التهذيب 
اَهللا اَهللا ِفى ِقبِط ِمصر فَإنكم ستظهرونَ عليهم فَيكونونَ لَكم عدةَ وأَعواناً ِفى سـبيِل                { -٣١٩٤

 عن أم سلمة ) طب (}اِهللا 
 ١٠/٦٣امع 

 وهـو حديـث صحيـــــح
كم أَلبسوا ظُهورهم ، وأَشـبعوا بطـوم ، وألينـوا لَهـم             اَهللا اَهللا ِفيما ملكت أَميان     { -٣١٩٥

 .عن كعب بن مالك ) ابن سعد طب (} القَــولَ 
 و  ٤٢:٢:٢ وابـن سـعد      ١٩/٤٢وطب  ) ٣١٦( وسىن   ١/٢٩٣ وامع   ٣/٢١٥والترغيب  ) ٢٧٨١(املطالب  

 ٥/٣٥٢ واإلحتاف ٢/١٩٥
 ٣/٢١٥هـ الترغيب !  وقد وثقا و ال بأس ما ىف املتابعات وىف سنده عبيد اهللا بن زحر عن على بن يزيد اآلهلاىن       

صدوق خيطىء واملعتمد أنه صدوق فقد وثقه مجاعة وضـعفه        : أما عبيد اهللا بن زحر فقال عنه ىف التقريب          : أقول  
 ١٣-٧/١٢آخرون انظر التهذيب 



 

 

٤٨٨() 

 ٧/٢٠٥ودالئـل النبـوة     ) ٢٦٩٧(وعلى بن يزيد ضعيف التقريب والتهذيب ويشهد ألوله ما أخرجه ابن ماجه             
 و  ٩/٥٨٢ و ٥/١٧٤والفتح  ) ٧٤( و م الزهد ح      ٧/١٠٦ واالحتاف   ١٩/١٦٩وإسناده صحيح وآلخره عند طب      

 )٧٣٨ و١٩٩ و١٨٨ و١٨٧(خد 
 حســـن لغريه

عن عبـد   ) ت(} اُهللا مع القَاِضى ما لَم يجر ، فَإذَا جار تخلَّى اُهللا عنه ولَزمه الشيطانُ                { -٣١٩٦
 . بن أىب أوىف اهللا

 وك  ١٠/١٣٤وهـق   ) ٢٣١٢(وهـ   ) ١٣٣٠( وت  ) ١٢٥٣(  وصحيح اجلامع    ١٣/١٣٠ والفتح   ٥/٢٦حم  
 ٣/١٩٤ وامع   ٦/٢١٤٥ وعدى   ١٠/١٧ و ٥/٢٢٤ ، وطب    ٣/١٧٢موارد والترغيب   ) ١٥٤٠( وحب   ٤/٩٣
 ..إن اهللا : وأوله ) ٢٣١٢( واملطالب ٤/١٩٤و 

 وهـو حديـث صحيـــح
٣١٩٧- }  اُهللا و             ارثَ لَهالَ و نارثُ مواخلَالُ و وىل لَهالَ م نوىل مم سولهعن عمر  )ت ، هـ    ( } ر

. 
 وامـع  ٤/٧مـوارد ومشـكل   ) ١٢٢٧( وحب ٤/٢٣٢ و   ٤٦ و   ١/٢٨وحم  ) ١٢٢٧(وهـ  ) ٢١٠٣(ت  
 وصـحيح اجلـامع     ٥/١٧٧ وعـدى    ١١/٢٦٤ وش   ٣٩٨ و   ٤/٣٩٧ ومعاىن   ٣/٨ وكر   ٤/٨٥ وقط   ٩/٤٠٦
)١٢٥٤( 

 ـو حديـث صحيـــحوه
 .عن أنس ) حم هب ( } أَملْ أَِك أَنْ ترفِعى شيئاً ِلغٍد فَإنَّ اَهللا يأِتى ِبرزِق كُلِّ غٍَد  { -٣١٩٨

 وخـط   ١٣/٢٤٩ وش   ١٠/٢٤٣ واحلليـة    ٦/٦٤ و البدايـة     ٣٢٢ و   ٣٠٣ و   ١٠/٢٤١ وامع   ٣/١٩٨حم  
 )١٣٤٨( والشعب ١٤/٣١٥

 صحيـــــــح
عـن  ) م(} ِإىل اِإلنساِن إذَا مات شخص بصره ، فَذاك ِحني يتبع بصره نفسه             أَملْ تروا    { -٣١٩٩

 أىب هريرة 
 )١٣١٣( وصحيح اجلامع  ) ٦٠٦٩(  وعب ٣٣٨٥وهق ) ٩(م اجلنائز ح 

يق ِمنـهم   ما أَنعمت على ِعباِدى ِمن ِنعمٍة ِإالَّ أَصبح فَر        : أَملْ تروا ما قَالَ ربكم ؟ قَالَ         { -٣٢٠٠
 .عن زيد بن خالد اجلهىن ) ن(عن اىب هريرة ) حم م ن  (}ِبها كَافرين ، يقولونَ الكَواكب وِبالكواكِب 

ون  ) ١٣١٤(وصـحيح اجلـامع     ) ٧٢( وم   ٢/٥٢٣ والفـتح    ٣/٣٥٨وهق  ) ٨١٣(  واحلميدى   ٢/٣٦٨حم  
٣/١٦٤ 

نوا ِإذَا أَصام البولُ قَطعوا ما أَصابه البولُ        أَملْ تعلموا ما لَقى صاحب بِنى ِإسرائيلَ كَا       { -٣٢٠١
 .عن عبد الرمحن بن حسنة) د ن هـ حب ك هـق  (} ِمنهم فَنهاهم عن ذَلك فَعذِّب ِفى قَربِه 



 

 

٤٨٩() 

 ١/١٢٢وش  .." وحيك ما علمت ما أصاب صاحب بىن إسرائيل ؟          :  واوله   ١٤١ و   ١٤٠/ ١والترغيب  ) ٢٢(د
 واحلـاكم   ٤/١٩٦وأمحـد    ) ٣٤٦(  وهـ   ٢٨-١/٢٦والنسائى     ) ٣١٢٧( حسان  موارد واإل ) ١٣٩(وحب  

 )١٣١٥( من طرق وصحيح اجلامع ١/١٠٤ وهق ١/١٨٤
 وهو حديث صحيـــح 

اخلرائطى ىف مكارم األخـالق عـن       } اللَّهم آمن روعِتى ، واحفظْ أَمانِتى ، واقِض ديِنى          { -٣٢٠٢ 
 .حنظلة ابن على مرسال 

  ٣٩٧ و ١/٣٩٦اإلصابة 
 صحيح مرسل 

ابن منده وأبو نعيم عن     } اللَّهم آِمن روعِتى واستر عورِتى واحفظْ أَمانِتى ، واقِْض ديِنى           { -٣٢٠٣
 .حنظلة ابن على األسلمى مرسال 

 ١٣٨وصفة   ) ٣٨( وسىن  )٢٣٥٦( وحب     ٢/٢٥وحم  ) ١٤١٣(والدعا للطـب   ١٠/١٨٠أخرج حنوه امع    
  ١٢/٣٤٣وطب 

 ديث صحيـــــحوهو ح
 ابن قانع وأبو نعيم عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن        }اللَّهم أَجرِنى ِمن الناِر ، ويلٌ ِألهِل الناِر         { -٣٢٠٤

 أبيه
 ٤/٣٤٧و حم ) ١٣٥٢( و هـ ٤/١٦٩ واإلصابة ٢/٢١١ و ش ٧/٩٣ و طب ٤٨٦جرجان 

 حســــن
اِب القَِبر ، اللَّهم جاِف األرض عن جنبيها وصعد         اللَّهم أَجرها ِمن الشيطاِن ومن عذ     { -٣٢٠٥

 عن ابن عمر) هـ  ( }روحها ولَقها ِمنك ِرضواناً 
 وهو حـديث صـحيح       ٣/٤٤ وعن أنس من قوله على ولده بنحوه امع          ١٠/٣٦٨ واالحتاف   ١٢/٢٧٤طب  

 ٤/٥٥و هق ) ١٢١٠(األعظمى والدعا طب ) ١٥٥٢(موقوف وأخرجه هـ 
 ـــن لغريهحسـ

 عن أنس ) حل ( } اللَّهم اجعلْ أَبا بكٍر معى ِفى درجِتى يوم الِقيامِة { -٣٢٠٦
  ١/٣٣ وحلية ٧/٦٨ و٦/٢٥٢اإلحتاف 

 حســــن
 عن عائشة ) ك  ( }اللَّهم اجعلْ أَوسع ِرزقك على ِعند ِكِبر ِسِنى وانقطاِع عمِرى { -٣٢٠٧

 )١٠٤٩(والدعاء للطرباىن ) ١٥٣٩( والصحيحة ١/٤٧٢ و كثري ١/١٧٠ و عدى ١٠/١٨٢ وامع ١/٥٤٢ك 
 هــ   ١رواه الطرباىن وإسناده حسـن      : عيسى بن ميمون امه الذهىب وقال ىف امع         : وىف سنده عند احلاكم     

 )١١٦٣(وعاد فضعفه وذكره ىف ضعيف اجلامع ) ١٢٥٥(وحسنه األلباىن ىف صحيح اجلامع 
 حســــن

 عن أنس) حم ق  ( } اللَّهم اجعلْ ِباملَدينِة ِضعفى ما جعلت ِبمكةَ ِمن البركِة {-٣٢٠٨



 

 

٤٩٠() 

 و  ٣/١١٦١ و عـدى     ٤/٩٧ و فتح    ٢/٢٢٧ والترغيب   ١/٢٥٠ و كثري    ٣/١٤٢و حم   ) ٩٩٤( و م    ٣/٢٩خ  
 )١٢٥٦(صحيح اجلامع 

٣٢٠٩- }        شيتكعلْ خاألشياِء إىلَّ ، واج أَحب بكعلْ حاج اللَّهم      اقطعاَألشياِء ِعنِدى ، و أَخوف 
                 يِنى ِمنع فَأقرر نياهمد ا ِمننين أَهِل الدأَعي إذَا أَقررتو ، ا ِبالشوِق ِإىل ِلقائكنياجاِت الدى حنع

 عن اهليثم بن مالك الطائى مرسال ) حل(} ِعبادتك 
 خمتصرا وإسناده صحيح مرسل ونسـبه  ٨٩ ص  و الزهد ألمحد١/٢٢٦ و حلية ٦٠٩ و٩/٥٤٩ و٥/٧٨االحتاف  

 موصوال عن أىب الدرداء عن النىب صلى اهللا عليه وسلم عن داود عليه السالم) ٣٤٩٠(لداود عليه السالم و ت 
 حســــن

 عن أىب هريرة) م ت هـ  ( }اللَّهم اجعلْ ِرزق آلَ محمٍد قُوتـاً { -٣٢١٠
 و التلخـيص    ٤/١٧٠ والترغيب   ٧/٤٦ و   ٢/١٥٠و هق   ) ٤١٣٩(و هـ   ) ٢٣٦١(و ت   ) ٢٢٨١ و ٧٣٠(م  
 ٢٩٣ و   ٢٧٥ و   ١١/١٦٠ والفتح   ٦/٥٨ و بدايه    ١٣/٢٤ و ش    ٤٨١ و   ٢/٤٤٦ و حم    ٨/١٢٢ و خ    ٣/١٢٣

 )١٢٥٧( و صحيح اجلامع ١٤/٢٤٤وشرح السنة ) ١٠٣٤٩ و ١٤٥٤( وشعب ٦/٨٧ و ١/٣٣٩و نبوة 
٣٢١١- }لى آِل سع محتكور لواتكعلْ صاج بادةَ اللَّهمعن قيس بن سعد ) د  ( }عٍد بِن ع 

 و  ١١/١٥٩ و فتح    ١٨/٣٥٤ وطب   ٦/٨٩ و كر    ٤٥٢ و ٦/٣١ و كثري    ٥/٣٥٣ و   ٣/٤٢١و حم   ) ٥١٤٧(د  
  ٢/٢٨٠ وأصفهان ٨/١٤٣خط 

 وهـو حديـث صحيـــح
عن أىب  ) طب  ( عد   ابن س  }اللَّهم اجعلْ عبيداً أَبـا عامٍر فَوق أَكثِر النـاِس يوم الِقيامِة           { -٣٢١٢

 موسى 
  ٢/١١٥ و ٤/٨٦ و ابن سعد ٤/٤١٢حم 

 وهـو حديـث صحيـــح
٣٢١٣- }               ِإِنى أَسـألك النيِتى ، اللَّهمع رياً ِمنريرِتى خاجعلْ ساحلةً ، والنيِتى صعلْ عاج اللَّهم

 عن عمر ) طك  ( }ـمضلِّ ِمن صاِلح ما تؤتى النـاس ِمن املاِل والولِد غَِري الضالِّ وال
  ١٠/٨٠واإلحتاف ) ١٤٣١(و الدعاطب ) ٣٥٨٦(ت 

 فيــــــه مبهــــــم
ـَّاعوِن       { -٣٢١٤  البارودى عن أسامة بن شريك عن أىب موسى         }اللَّهم اجعلْ فَناَء أُمِتى ِبالطعِن والط
 األشعرى 
  ٦/٧١ وغليل ١٩٥ و٤/٢٣٨ و ٣/٤٣٧ و حم ٦/٣٨٤ ونبوة ٨/٣٧٢التمهيد 

 وهـو حديـث صحيـــح
عـن أىب بـردة     ) حم طب    (}اللَّهم اجعلْ فَناَء أُمِتى قَتالً ِفى سبيلك ِبالطعِن والطاعوِن          { -٣٢١٥
 .األشعرى 



 

 

٤٩١() 

 فـتح   ٢/٣٣٧ والترغيـب    ٢/٣١٢ وامع   ٨/٣٧٢ ومتهيد   ٦/٣٨٤ ونبوة   ٢/٩٣ وك   ٣/٤٣٧ و   ٤/٢٣٨حم  
١٠/١٨٢  

 )١٢٥٨(وصحيح اجلامع 
 يـــحوهـو حديـث صح

اللَّهم اجعلْ ِفى بصِرى نوراً ، واجعلْ ِفى سمِعى نوراً ، واجعلْ ِفىِلسـاِنى نـوراً ،                 { -٣٢١٦
                 أَلقاك ومعلْ ِلى يوراً ، واجى نأَسفِل ِمن علْ ِمنوراً ، واجفَوِقى ن علْ ِمنوراً ، واجعلْ ِفى قَلِبى نواج

 . عن ابن عباس )ك (} نوراً وأَعظم ِلى نوراً
 )٧٦٠ و ٧٥٩( ودعا طب ١٠/٣٣٥ وطب ٣/٢٠٩ وحلية ٣/٥٣٥ك 

 وهـو حديـث صحيـــح
اللَّهم اجعلْ ِفى قَلِبى نوراً ، و ِفىِلساِنى نوراً ،  وِفى بصرى نوراً ، وِفى مسِعى نوراً ،                   { -٣٢١٧

 ، ومن تحِتى نوراً ، وِمن أَماِمى نوراً ، و ِمن وعن مييِنى نوراً ، وعن يساِرى نوراً ، ومن فَوِقى نوراً   
 .عن ابن عباس ) حم ق ن ( }خلِفى نوراً ، واجعلْ ِلى  ِفى نفِسى نوراً ، وأَعظم ِلى نوراً 

ــب  ) ١٣٤٩(  ود ٢/٢١٨ون ) ٥٣٠ و ٥٢٩ و ٥٢٦(  وم ٨/٨٦خ  ــم ١٠/٢٢١ وش ١٢/٦٠وط  وح
 ١٢٥٩( وغريهم وصحيح اجلامع    ) ٣٨٦٢(  وعب   ٣/٥٣٥ وك   ١١/١١٦ وفتح   ٤/١٢ وسنة   ٣٨٣ و   ١/٣٤٣
( 

٣٢١٨- }                 ـريصحبِنى ، وي نم بى وحبح ارزقهاكراً ، وِلساناً ذَاكراً ، وقَلباً ش علْ لَهاج اللَّهم
 .عن ابـن عساكرعن أىب الدرداء } أَمره ِإىل خٍري 

  ٤/٦ وطب ٤/١٤٣ وابن كثري ٤١٠ و ٩/٤٠٢امع 
 وهـو حديـث صحيـــح

اللَّهم اجعلنا ِمن ِعبادك الـمنتخبني الغر الـمحجلني ، الوفِد الـمتقبلني ، ِقيلَ مـا              { -٣٢١٩
فَما الغر الـمحجلونَ ؟ قَالَ الَّذين تبيض ِمنهم        : ِعباد اِهللا الصاحلونَ ، ِقيلَ      : الـمنتخبونَ ؟ قَالَ    

وفد يفدونَ ِمن هذِه اُألمِة مع نبـيهم ِإىل         : فَما الوفد الـمتقبلونَ ؟ قَالَ      : وِر ، ِقيلَ    مواضع الطُّه 
 .عن وفد عبد القيس ) حم ( } رم عز وجلَّ 

  ١٠/١٧٤ وجممع ٤/٢٠٧ و ٣/٤٣١حم 
 حســـــــن

 هـ ١فيه من مل أعرفهم : وقال اهليثمى 
 ثنا حممد بن عبد اهللا العمرى ثنا أبو سهل عوف عن زيد بن أىب القموص عن وفد                  هو من طريق أىب النضر    : أقول  

 ) ٧٢٥٦(أما أبو النضر فهو هاشم بن القاسم ثقة ثبت التقريب . عبد القبيس  
وهو يروى عن عوف بن اىب مجيلة       ) ٦٠٤٦( فهو إما ابن املثىن البصرى وهو ثقة التقريب         : وأما حممد بن عبد اهللا      

  ٧/١٩١قات ابن سعد كما ىف طب
 )٦٠٥٨(وإما حممد بن عبد اهللا العمىالبصرى وقد لينه ىف التقريب 



 

 

٤٩٢() 

 فهـو   ٩/٢٨٦ولينه آخرون انظر التهذيب     ) ١٢٦١(هو خمتلف فيه وقد وثقه ابن حبان والعجلى الثقات          : أقول  
  العمرىصدوق له أوهام  وليس هذا منها وهذا يروى عن أىب النضر والغالب أنه هو وحترف العمى إىل

  ) ٥٢١٥(التقريب ..ثقة : وعوف بن أىب مجيلة 
 )٢١٥٢(هو ابن على ثقة التقريب : وزيد بن أىب القموص 

اللَّهم اجعلِنى أُعظم شكرك ، وأُكثر ِذكــرك، وأتبـع نصيحتــك ، وأَحفـظُ               { -٣٢٢٠
 عن أىب هريرة ) ت(} وصيتـك. 

(  وت ٤/٣٣٣ وجـامع األصـول      ٦/٤٢٦وكـثري   ) ١٢٧٤ ( ومنحه ١٠/١٧٢ وامع   ٤٧٧  و    ٢/٣١١حم  
٣٦٠١( 

 وهـــو حديث صحيح
ـِى            { -٣٢٢١ اللَّهـم اجعلِنى شكوراً ، واجعلِنى صبوراً ، واجعلِنى ِفى عيِنـى صغـيـراً وف

ـِِن الناس كَبرياً  .عن بريدة ) البزار ( } أَعي
:  عبد اهللا بن عقبة األصم خمتلف فيه قال عنه ابن عـدى  وىف سنده ) ٢٠٤٧ و ١٩٧٨(  والعلل ١٠/١٨١امع  

  وله شواهد مبعناه٥/٢٧٩بعض احاديثه مستقيمة وبعضها مما ال يتابع عليه 
 ليــــــن

هــ  ( } اللَّهـم اجعلِنى ِمـن الَّذين إذَا أحسنوا استبشروا وإذَا أَساؤوا استغفروا             { -٣٢٢٢
 .عن عائشة ) هب 
)  ١٥٣٣( والطيالسـى    ) ٦٩٩٦ - ٦٩٩٢(  والشعب   ٢٣٩ و ١٨٨ و   ١٤٥ و   ٦/١٢٩وحم  ) ٣٨٢٠( هـ  

  ) ١٤٠١(والدعا طب 
 وهوحديث صحيح 

 .عن ابن عباس ) عق ( } اللَّهـم اجعلها حجةً مربورةً متقبـلةً الَ ِرياًء ِفيها وال سمعةً { -٣٢٢٣
 حنوه  ) ٢٨٣٦(  وخزمية ٤/٣٥٠ واإلحتاف ٥/١٢٩ وهق ٣/٢٢١ وجممع ٩/٣٠٨حلية 

 صحيــــح لغريه 
ـَا وعـذاِب              { -٣٢٢٤ ـَا ِفى اُألموِر كُلها وأَجرنا ِمن ِخـزِى الدنيــ اللَّهـم أَحسن عاقبتن

 .عن بسر بن أرطاه )حم حب ك ( }اآلخــــرِة 
 و  ٢/٢٢٧ وكر   ٢/١٢٣ و   ١/٣٠موارد ، وتخ     ) ٢٤٢٤(  وحب   ١٠/١٧٨ وامع   ٣/٥٩١ وك   ٤/١٨١حم  

 ١٤/٢٣٧ وخـط    ٤٣٩ و   ٢/٤٣٨ وعدى   ٢/١١٤ وبداية   ٥/١٣٦ و   ١/٢٢٦ وكثري   ١/٢٨١ وختص   ٣/٢١٦
 )٩٤٩( واإلحسان ٢/١٩وطب 

 وهــو حديــث صحيـــح
. اللَّهـم أَحسن عاقبِتى ِفى اُألموِر كُلها ، وأَجرِنى ِمن ِخزِى الدنيا وعذاِب اآلخـرِة    { -٣٢٢٥

 عاؤهد كَانَ ذَلك نـالُء مالب صيبهقَبلَ أَنْ ي اتعن بسر بن أىب ارطأة) طب  ( } م 



 

 

٤٩٣() 

 وجممـع   ٣/٥٩١ و ك    ٤/١٨١ وبنحوه عند حم     ٦/٤٣٨ و عدى    ٤/٢٤١ و كر    ٢/١٩ و طب    ١٤/٢٣٧خط  
 ) ١٤٣٦( والدعا طب ) ٢٤٢٤( وحب ١٠/١٧٨

 وهــو حديــث صحيـــح
 عن عائشة ) م ح( } اللَّهـم أَحسنت خلِقى فَأحسن خلِقى { -٣٢٢٦

 ٧/٩١ واإلحتاف ١٠/١٧٣ و ٨/٢٠ وجممع ١٥٥ و٦/٦٨ و ١/٤٠٣حم 
 صحيــــح

 عن أىب قتاده ) طب  ( }اللَّهـم احفظْ أَبا قَتادةَ كَما حفظِنى هِذه اللَّيلةُ { -٣٢٢٧
  ٣/٢٧٠و طب ) ٢٠٥٣٨( و عب ٢/١٥٢ و طص ٩/٣١٩ وجممع ١٤/٤٤٠خط 

  الصحيحني وغريمهاوهــو حديــث صحيـــح وأصله ىف
اللَّهـم احفظِنى ِباإلسالِم قَائماً واحفظِنى ِباإلسالِم قَاعداً ، واحفظِنى ِباإلسالِم راقداً           { -٣٢٢٨

           وأَعوذُ ِبـك ، ِبيدك زائنهٍري خكُلِّ خ ِمن ـِى أَسألك ، والَ تشمت ِبى عدواً والَ حاسداً ، اللَّهم ِإن
ٍر خكُلِّ ش ِمن ِبيـدك عن ابن مسعود ) ك ( } زائنه 

 )١٢٦٠(وصحيح اجلامع ) ١٥٤٠(موارد والصحيحة ) ٢٤٣٠( و حب ١/٥٢٥ك 
 وهـو حديـث حســــن

اللَّهـم احملْ عليها ِفى سبيلك فَإنك تحملُ القَوى والضعيف والرطب واليابس ِفى            { -٣٢٢٩
رحِر والبن عبيد عن فضالة ب) طب  ( }الب 

 )١٧٠٦( و حب ٦/٢٠و حم ) ٨٤٠( ودعا طب ١٨/٣٠١ و طب ٦/١٩٣امع 
 وهـو حديـث صحيــــح

اللَّهــم أَحيِنــى ِمســكيناً ، وأَمتِنــى ِمسكينـــاً ، واحشــرِنى ِفــى زمــرِة   { -٣٢٣٠
 والضياء عن عبادة بن الصامت ) طب ( عن أىب سعيد ) عبد بن محيد هـ( } الـمساكـــِني 

) ١٢٦١( وصـحيح اجلـامع      ١٠/٢٦٢ وامع   ٤/١٤٢ والترغيب   ٧/١٢و هق   ) ٤١٢٦(و هـ   ) ٢٣٥٢(ت  
  ٩/٧٥ و ٧/١٩٤ وتخ ١١/٢٧٤و الفتح ) ١٠٥٠٧ و١٤٥٣(والشعب 

 وهـو حديـث صحيــــح
 اخلاشع املتواضع هللا تعاىل وخللقه وليس من املتكربين وال اجلبارين : واملسكني 
ناً ، وتوفِنى ِمسكيناً ، واحشرِنى ِفى زمرِة الــمساكِين ، وِإنَّ            اللَّهـم أحيِنى ِمسكي  { -٣٢٣١

ـَا وعذاب اآلخرِة   عن أىب سعيد ) ك  ( }أَشقى اَألشقيـاِء من اجتمع عليِه فَقر الدنيـ
 )١٠٥٠٦( والشعب ٩/٣٧٢ و ٦/٢٨٩ واإلحتاف ٤/١٤٢ وصححه ووافقه الذهىب و الترغيب ٤/٣٢٢ك 

 رهحســــن لغيــ
 !!أنه موضوع ) ١١٧٠(و زعم األلباىن ىف ضعيف اجلامع 

 أشقى األشقياء: انظر ردنا عليه عند احلديث 



 

 

٤٩٤() 

وتعقب ) ك   ( }اللَّهـم أَخرج ما ِفى صدِر عمر ِمن ِغلٍّ وداٍء وأَبدله ِإميـانـاً ثالثـاً             { -٣٢٣٢
 .أسلم وقال فذكره وابن عساكر عن ابن عمر أن رسول اهللا ضرب صدر عمر بيده حني 

 ٣/٨٤ وك ١٢/٣٠٦ و طب ٩/٦٥امع 
 حســـــن

) ط   ( }اللَّهـم اخلف جعفراً ِفى أَهلِه ، وبارك لعبِد اِهللا ِفى صفقِة يمينِه ثالَثَ مراٍت               { -٣٢٣٣
 وابن عساكر عن عبد اهللا بن جعفر ) حم طب ك ( وابن سعد 

 ٤/٥١٦ و ١٢/١٠٥ و ش ٩/٣٣ و٤/٢٥٢ والبدايه ٢٩ و٤/٢٨ وابن سعد ١/٢٠٤حم 
 وهـو حديـث صحيـــح

وابن عساكر  ) حم  ( عن ابن عباس      ) طب وابن عساكر     ( }اللَّهـم اخلف جعفراً ِفى ولدِه      { -٣٢٣٤
 عن عبد اهللا ابن جعفر 

 ٤/٢٥٣ وبدايه ١١/٣٦٢ و طب ١/٣٧٢ و ك ٤/٦٠ و هق ١/٢٥٠حم 
 وهـو حديـث صحيـــح

٣٢٣٥ - }فَقالَ      اللَّهـم ، لىخلَ عذا الطَِّري ، فَده ِعى ِمنأكلْ مي ِإليك لقكخ أَحب لىأَدخلْ ع 
 عن سفينة) بز ، طك  . ( }اللَّهم ولـيى : 

 ١٣١-٣/١٣٠ و ك ٩/١٢٦امع 
 حســـــن

ـَا واغْفر لنـا { - ٣٢٣٦  لة بن األسقع عن عون بن عبد اهللا عن واث) طك . ( } اللَّهـم ارمحن
  ٢/٢٧امع 

 حســـــن
اللَّهم ارحـِم   : واملقَصرين يا رسولَ اِهللا ؟ قَالَ       : اللَّهـم ارحِم الـمحلقني ، قَالُوا      { - ٣٢٣٧

       قَالَ ِفى الثَّالثِة والـمقَصرين ، عن ) حم ش م    ( عن ابن عمر    ) ط حم خ م د ت هـ        ( مالك  } احمللقني
 عن عبد اهللا بن قارب ) طب ( عن أىب سعيد )  ع ط حم( أم احلصني  

 ومشـكل   ٧/٢٠٢ وسنة   ٥/١٠٣ و هق    ١٣١ و ٢/٧٩و حم   ) ١٩٧٩(و د   ) ٢٢٧٤ و   ٩٤٥( و م    ٢/٢١٣خ  
 وغريهم) ١٠٨٩( وشفع ٣٩٥ و موطأ ١٤٤ و٢/١٤٣

 متــــواتـــــر
ـَا قُـوتــاً        { - ٣٢٣٨ ـ   ( } اللَّهـم ارزق آلَ محمٍد ِفى الدني عـن أىب   )  ع هـق     حم م ت ه

 هريرة 
 وتلخـيص   ٤/١٧٠ وترغيـب    ٧/٤٦ و   ٢/١٥٠و هق   ) ٤١٣٩(و هـ   ) ٢٣٦١(و ت    ) ٢٨٨١ و ٧٣٠(م  
 ٢/٤٤٦ وحم ٣/١٢٣
 عن أىب هريرة ) خ م ( } اللَّهـم ارزق آلَ محمٍد قُوتـاً { - ٣٢٣٩ 



 

 

٤٩٥() 

و هــ    ١٣/٢٤ و ش    ٤٨١ و ٢/٤٤٦ و حم    ١١/٢٨٣ وفتح   ١٤/٢٤٤ وسنة   ٢٢٨١ و ٧٣٠ و م    ٨/١٢٢خ  
 ٦/٨٧ و٣٣٩ و١/٢٥٢ونبوة ) ٤١٣٩(

 عن أىب هريرة ) م ( } اللَّهـم ارزق آلَ محمٍد كَفافـاً { - ٣٢٤٠
  ٤/١٧٠ وترغيب ٧/٤٦٠ و ٢/١٥٠و هق ) ٤١٣٩(و هـ ) ٢٣٦١( و ت ٢٢٨١ م ص 
 “اللهم اجعل رزق آل حممد ىف الدنيا كفافا “ ولفظه 

 عن جابر) حم ، بز  ( }ِت اَألرِض ، وبارك لَنا ِفى مدنا وصاعنا اللَّهـم ارزقنا ِمن ثَمرا{ - ٣٢٤١
 )٤٨٢( و خد ٣/٣٠٤ و جممع ٣/٣٤٢حم 

 حســـــن
اللَّهـم ارزقنا ِمن فَضلك ، وال تحرمنا ِرزقك ، وبارك لَنا ِفيما رزقتنا ، واجعلْ ِغنانا          { -٣٢٤٢

 عن ابن عباس ) حل ض  (} ِعندك ِفى أَنفسنا ورغبتنا ِفيما
 ) ٧/٦٣(  و١٠/٢٨٣ش 

 ضعيــــــف
 عن أنس ) ض (  ابن أىب عاصم }اللَّهـم ارزقِنى اللَّهم اهدِنى  { -٣٢٤٣

 بنحوه ) ٨٢٧( و د ١/٥٣٠ك 
 صحيـــــح

ـِما أُحب   اللَّهـم ارزقِنى حبك وحب من يـنفعِنى حبه ِعندك ، اللَّهم ما             { -٣٢٤٤ رزقتِنى م
                 حبا تفَراغاً ِلى ِفيم ـَاجعله ـِما أُحب ف ـُوةًِ ىل ِفيما تحب ، اللَّهم وما زويت عنى م ـَاجعله ق ف

 عن عبد اهللا ابن يزيد اخلطمى ) ت ( } 
لدعا طب    وا ٤/٣٤١وجامع األصول   ) ٣٣٣٤(وامليزان  ) ١٤٤( وحب   ٩/٥٤٩ و   ٥/٧٨واالحتاف  ) ٣٤٩١(ت  

)١٤٠٣( 
 حســـــن

ـَلب ِبذروِف الدموِع ِمن خشيتك قَبلَ أَنْ    { -٣٢٤٥ اللَّهـم ارزقِنى عينِين هطالتِين تشفياِن الق
 عن ابن عمر )ابن عساكر  ( }تكونَ الدموع دماً واألضراس جمراً 

 ٣/٣٦٨ وكر ٩/٢١٤واإلحتاف  ) ١٤٥٧(  والدعا طب ٢/١٩٦ مرسال وحلية ١٥ والزهد حم ١٦٥مبارك 
 حســـــن

٣٢٤٦- }                  ، ـابرينقبِه ِفـى الغِفى ع لفهاخو ، ـُهتدين اللَّهـم ارفع درجةَ أَ ِبى سلمةَ ِفى امل
 .عن أىب بكرة ) بز ، طس  . ( }واغْفر لَنا ولَه يوم الَديِن 

 ٣/١/١٧٢ وسعد٨/١١٣تخ   و١٠/٢٧٩واإلحتاف ) ١١٥٦(  و الدعاطب ٢/٣٣٠امع 
 صحيــــح لغريه



 

 

٤٩٦() 

ـَاِر جهنم دعـــا           { -٣٢٤٧ ) طس  ( .} اللَّهـم أَركسهما ِفى الِفتنِة ركساً ، ودعهما ِإىل ن
 عن املطلب ابـــن 

 ال يزال حوارى تلوح عظامه : ربيعة قال مسع صوت رجلني يتغنيان ويقوالن 
  ١١/٣٨ وطب ٦/٥٢١واإلحتاف  ) ٤٢٢٦ و ٤٢٢٥(  ومطالب ٨/١٢١ وجممع ٤/٤٢١حم 

 حســـــن
ـَقيلَ ادع شـجرةً ، فَـدعاها                { -٣٢٤٨ اللَّهـم أَرِنى آيةً اليوم ال أُباِلى من كَذّبِنى بعدها ، ف

 ا فَرجعتأَمره ليِه ، ثُمع فَسلمت تهتى انتح خطُّ اَألرضت عن عمر ) بز ، ع . ( } فَأقبلت 
   )٣٨٣٨(  ومطالب ٩/١٠مع جم

 حســـــن
٣٢٤٩- }  عاكِلسعٍد  إذَا د تجباس عن سعد بن أىب وقاص) ت حب ك ( } اللَّهـم. 

(  وحـب    ١/١٢١ واصفهان   ٢/٢٤٠ وفتح   ١/١٠٥ وطب   ٦/٨٢ و   ٣/٢٦ وجممع   ٣/٤٩٩وك   ) ٣٧٥١(ت  
 ٣/١٠٥ وابن سعد ٦/١٨٩ونبوة  ) ٢٢١٥

 وهو حديث صحيح
 ( }م استجب لسعٍد ، اللَّهم سدد لسعٍد ِرميته ، ِإيهاً سعد ِفداك أَِبى وأُمـى              اللَّهـ { -٣٢٥٠ 
 .عن سعد ابن أىبوقاص )ك

  ٨/٧٦وبداية  ) ٢٠٤٢٣(  وعب ١/١٤٤ وخط ١٠/٣٢٥ و ١/٩٣ وحلية ٦/٩٩ وكر ٣/٥٠٠ك 
 وهو حديث صحيح

 .عن خباب ) طب ( } عنى ديِنى اللَّهـم استر عورِتى وآمن روعِتى واقِْض  { -٣٢٥١
 وجممـع   ٤/٣٨٦ وترغيـب    ١٢/٣٤٣ وطـب    ١٣٨وصـفة    ) ٣٨( وسـىن   ) ٢٣٥٦( وحب     ٢/٢٥حم  
 وطـربى   ٦/٣٨٩ و   ٣/٣٩١ وكثري   ٣/٣وبنحوه حم    ) ١٢٦٢( وصحيح اجلامع    ٩٤ و ٤/٩٣وطب  ١٠/١٨٠
 ٤/١١١ وبداية ٧/٤٠٢ وفتح ٢١/٨٠

 وهو حديث صحيح
دك وبهائمك ، وانشر رمحتك وأَحىي بلدك املَيت ، اللَّهم اسقنا غَيثاً            اللَّهـم اسِق ِبال   { -٣٢٥٢

مغيثاً مرياً مريعاً طَبقاً واسعاً عاجالً غَري آِجٍل ، نافعاً غَري ضار ، اللَّهم اسقنا سقيا رمحٍة الَ سـقيا                    
        حٍق ، اللَّهمدٍم والَ غَرٍق والَ مال هذاٍب ولى اَألعداِء       عا عصرنيثَ وانا الغقنابن سعد عـن أىب  } اس 

 .وجزة السعدى 
 ١٩١ وموطـأ    ٣/٣٥٦وهـق    ) ١١٧٣(  ، ود    ٥/٨٨ وبداية   ١١/٥٠٠ وش   ٦/١٤٤ ونبوة   ١/٢٢٦ابن سعد   

  )٩٦٠( ودعاطب  ) ٤٩١٢( وعب 
 وهو حديث صحيح لغريه



 

 

٤٩٧() 

٣٢٥٣- }     ريـاً مغيثـاًما غَيثـاً مقناس اللَّهـم          افعاً غَـريآجٍل  ، ناجالً غَريريعـاً طَبقاً غَدقاً ع
  ارعـن  ) حم طب هـ ك هق      ( عن جابر   ) ك هق ض    ( وابن خزمية وأبو عوانة     ) د(عبد ابن محيـــد    } ض

 .عن ابــن عبــاس ) هـ طب ( كعب بن مرة 
وعب ) ١٤١٦ ( وخزمية   ٢/٩٨ وتلخيص   ١/٣٢٧ وك   ٤/٢٣٦وحم   ) ١٢٧٠ و   ١٢٦٩( وهـ   ) ١١٦٩( د  
  ١٠/٣٤٥ وطب   ١/٣٢٣ومعاىن   ) ٧١٨(  ومنحة   ١/٣٣٦ وخط   ٢١٣ و ٢/٢١٢وجممع   ) ٤٩٠٩ و ٤٩٠٧( 
   )٢١٩٧ و ٢١٩٦ و ٢١٩٥ و ٢١٨٠(  ودعاطب ١١/٥٠٠ وش ١٢/١٣٠و

 وهو حديث صحيح
٣٢٥٤- }              افعاً غَرياٍث ، نر اجالً غَريريعاً طَبقاً عغيثاً ما غَيثاً مقناس اللَّهـم  ارعـن  ) طب   (} ض

 .ابن عباس 
(  ود   ١١/٥٠٠ و ١٠/٢١٩ وش   ٢٣٦و  ٢٣٥ و ٣٦ و   ٤/٣٥وحم   ) ٤٩٠٩( و ) ٤٩٠٨( و   )٤٩٠٧( عب  

 ٢١٣ و   ٢/٢١٢وجممـع    )١٤١٦( وخزمية   ٢/٩٨ وتلخيص   ١/٣٢٧وك   ) ١٢٧٠ و   ١٢٦٩( وهـ   ) ١١٦٩
 ٢١٩٥ - ٢١٨٠( والـدعاطب  ١٢/١٣٠  و   ١٠/٣٤٥ وطب   ١/٣٢٣ومعاىن   ) ٧١٨( ومنحة   ١/٣٣٦وخط  

- ٢١٩٧(      
 وهو حديث صحيح  

اللَّهـم اشدِد الدين ِبأحب الرجلِني ِإليك ِبعمر بِن اخلَطَّاِب أَو ِبأِبى جهٍل بِن ِهشـاٍم           { -٣٢٥٥
 .ابن عساكر عن ابن عمر }

  حنوه ٣/٢٠٢سعد 
 صحيـــح لغريه 

 .ىف األدب عن جابر ) خ (}اللَّهـم أَصح ِلى سمِعى وبصِرى  { -٣٢٥٦
  )٦٤٩(خـــد 

 وهو حديث حســن
٣٢٥٧- }                  ـا ِمـنجنـالِم ، ونبلَ السا سدنا واهقُلوبن نيب ا ، وأَلّفيننب ذَات أَصلح اللَّهـم

ِفى أَمساعنا وأَبصارنا الظُّلماِت إِلى النوِر ، وجنبنا الفَواحش ما ظَهر ِمنها وما بطن ، اللَّهم بارك لَنا                
          اكريـــنـا شعلنواج ، حيـــمالر وابالت أَنت ا ِإنكلينع با وتا وذُرياتنا وأَزواجنوقُلوبن

 .عن ابن مسعود ) طب(} ِلنعمتك مثنني ِبها قَابلني لَها وأَمتها علينا 
مـوارد وكـثري     ) ٢٤٢٩( وحب) ٩٦٥(  ود   ١٠/٢٣٦ وطب   ١/٢٤٢ وشج   ٤/١١٠ وحل   ١٠/١٧٩امع  

شريك بـن   : وىف سنده عندهم     ) ١٤٣٠ و   ١٤٢٩(  وصححه ووافقه الذهىب والدعاطب      ١/٢٦٥ وك   ٧/٢٦٥
 عبد اهللا النخعى وروايته عن الكوفيني قوية كما ىف التهذيب وغريه 

 فاحلديث صحيح على شرط مسلم 



 

 

٤٩٨() 

 أَمِرى ، وأَصلح ِلى دنياى الِتى ِفيها معاِشى ، اللَّهـم أَصلح ِلى ِديِنى الَِّذى هوِعصمةُ   { -٣٢٥٨
وأَصلح ِلى آِخرِتى الَِّتى ِإليها معــــاِدى ، واجعِل احلَياةَ ِزيادةً ِلى ِفى كُل خـٍري ، واجعـِل                 

ـركُلِّ ش احةً ِلى ِمنر عن أىب هريرة ) م (} املوت. 
 وحـب   ١١/١٣٣ وفـتح    ١١١ و   ١٠/١٠٩جممـع     و  ٦/٤٦ وحلية   ٤/٣٩٩ وحم   ٣/٦٣ون     ) ٢٠٢٧( م  
  )١٢٦٣(بنحوه وصحيح اجلامع  ) ٥٠٩  و  ١٤٤ و ١٢٤(وسىن ) ٦٨٩(وخد ) ٥٤١(

٣٢٥٩- }  ـفرليِه السونْ عوه عيدالب اطِْو لَه عن أىب هريرة ) ك(حسن ) ت ( } اللَّهـم. 
  ٥/٣٢٢ وحم ١/٤٤٥وك ) ٣٤٤٥(ت 

 وهو حديث صحيح
 قوى اهللا والتكبري على كل شرف مث دعاله بالدعاء املذكورأوصيك بت: وأوله 

) ت طب    (}اللَّهـم أَعز اِإلسالم ِبأِبى جهل ابن هشام ، أَو ِبعمر بِن اخلَطـــاِب              { -٣٢٦٠
 وابن عساكر عن ابن عباس وعن ابن مسعود

 وحـم   ٥/٣٦١ية   وحل ٧/٤٨ وفتح   ٣/٥٠٢وك   ) ٣٦٨٣( و   ) ٣٦٨١(  وت   ١٤/٩٢ وسنة   ١١/٢٥٥طب  
  وحـــب ٢/٩٥
 ٩/٦٣ وجممع ٢٠٢ و ٣/١٨٤وسعد  ) ٢١٧٩( 

 وهو حديث صحيح
٣٢٦١- }             ِن اخلَطـــاِب أَوب مرِبع جلِني ِإليكذيِن الرِبأحِب ه  اِإلســـالم أَعز اللَّهـم

 .ن ابن عمر  ع) ع حل ( حسن صحيح وابن سعد ) ت(وعبد بن محيد ) حم (} ِبأِبى جهٍل بِن ِهشاٍم
 ٥/٣٦١ وحليـة    ٧/٤٨ وفتح   ٣/٥٠٢ وك   ٢/٩٥وحم   ) ٣٦٨٣ و   ٣٦٨١(  وت   ٢٠٢ و   ٣/١٨٤ابن سعد   

 ٩/٦٣ وامع ٢/٢١٦ونبوة 
 وهوحديـث صحيــح 

ـَطـابِ      { -٣٢٦٢ عن ثوبان ابـن  ) طب (عن ابن عباس    ) ك(} اللَّهـم أِعـز اِإلسالم ِبعمر بِن اخل
 .عساكر عن على والزبري 

) ٢١٨٠(  وحـب    ٢/٩٣ وطـب    ٤/٥٤ وخط   ٦٢ و   ٦/٦١ وجممع   ٣/٨٣ وك   ٦/٣٧٠وهق   ) ١٠٥٩ (هـ
  ١٠/١٩٧ وطب ٣/٥٢ ، وابن سعد ٦/٢٣١٢ وعدى ٧/٤٨وفتح 

 وهوحديـث صحيــح مشـــهور
ـَطـاِب خاصـةً  { -٣٢٦٣  .عن عائشة ) هـ عد ك هق ( }اللَّهـم أِعـز اِإلسالم بعمر بن اخل

  ٦/٣٧ وهق ٣/٨٣ وك ٦/٢٣١٢عدى  ) ١٠٥(هـ 
 وهوحديـث صحيــح

( عن ابن عباس    ) حم طب حل    ( } اللَّهـم أَعِط ابن عباٍس اِحلكمةَ وعلمه التـأويـلَ         { -٣٢٦٤
 .عن ابن عباس ) حم طب ك ) (ابن سعد 

  ٣/٥٣٧ وك ٨/٢٩٧ وبداية ١١/٢١٢ وطب ٢/٢٧٩ وابن سعد ٧/١٠٠ وفتح ١/٢٦٩حم 



 

 

٤٩٩() 

 وهوحديـث صحيــح
٣٢٦٥- }  كَرمي فوع ى فَإنكنع فاع عن أىب سعيد ) طس   (}اللَّهـم. 

 وسىن  ٤/٢٧٣ وترغيب   ٢٠٨ و   ١٨٣ و   ١٨٢ و   ٦/١٧١وىف سنده متروك وأخرجه بنحوه حم       ١٠/١٧٣امع  
اللهم إنك  " ولفظه  ) ٣٧٠١-٣٧٠٠(  عن عائشة والشعب     ٥٥ وصفة   ١٢/١٨ وخط   ٨/٤٧٢وكثري   ) ٧٦٣( 

 ١/٥٣٠وك  ) ٣٨٥٠( وهـ  )٣٥١٣(وت "العفو فاعف عىن عفو حتب 
 وهوحديـث صحيــح لغريه

٣٢٦٦- }  سِن ِعبادتكوح كركوش لى ِذكركأَعِنىع عن ابن مسعود ) بز ( .}اللَّهـم. 
 وسىن  ١١/١٣٣ وفتح   ٢/٤٥٤ وترغيب   ٥/١٥٨ وخط   ١٠/١٧٢ وجممع   ٤٢٧ و   ١٠/٢٨٤وش   ) ١٥٢٧(د    
 )١٩٥ و١١٥( 

 صحيـــــح
 .عن عائشة )ت هـ ك (.}اللَّهـم أَعنىعلى غَمراِت املَوِت أَو سكراِت الـمـوِت  { -٣٢٦٧

 وفـتح   ٧/٢٠٨ وخـط    ١٥١ و   ٧٧و  ٧٠ و   ٦/٦٤ وحـم    ٣/٥٦ و   ٢/٤٦٥وك  ) ١٦٢٣(وهـ  ) ٩٧٨(ت  
 وجـامع األصـول     ٧/٢٠٧ والنبـوة    ٥/٢٣٩ والبداية   ٢٠٣ ومشائل   ٢٧:٢:٢ وابن سعد    ١١/٣٦٢ و ٨/١٤٠

هذا حديث حسن غريب ونقل عنه احلافظ ىف التهـذيب          :  وقال الترمذى    ١٠/٢٦٣ و ٩/١٣واإلحتاف   ١١/٦٥
 حديث غريب اهـ:  انه قال ١٠/٣٤٥

موسى بن سرجس وهو مستور احلال ، والوهم منه ىف التردد بيت غمرات املوت            : وىف سنده عند الترمذى     : اقول  
 ٨/١٤٤الفـتح   ) ٤١٤٩( خ  ..  ، إن للموت سـكرات       ال إله إالاهللا  : وسكرات املوت وهوىف الصحيح بلفظ      

 وغريمها 
 فاحلديـث حسـن لغريه

اللَّهـم أَعوذُ ِبك ِمن قَلٍب اليخشع ، وعلٍم الينفع ، ودعاٍء ال يستجاب ، ونفٍس الَ                 { -٣٢٦٨
 ، وِمن ِفتنِة الدجاِل وعـذاِب       تشبع ، وِمن اجلُوِع فَبئس الضجيع ، وِمن أَنْ أُرد إِلى أَرذِل العمرِ            

 .عن ابن مسعود ) ع (.}القَِرب 
 ٥/١٥٩ وسـنة    ٨/٤٣٦وكثري   ) ١٩٦٣٥(  وعب   ٣٨١ و   ٤/٣٧١وحم  ) ٣٤٨٢( و ت    ١٣ن االستعاذة ب    

  ٦/٦٦ ومتهيد ١٠/١٩٥وش 
 وهوحديـث صحيــح

ن سخطك  ، وأَعـوذُ ِبـك   اللَّهـم أَعوذُ ِبمعافاتك ِمن عقوبتك ، وأَعوذُ ِبرضاك مِ       { -٣٢٦٩
                فسكلى نع ا أَثنيتكَم لكنو ، رصتح لوو ليكثَناًء ع الَ أَستطيع اللَّهم ، عـن  ) طس  ( } ِمنك

 .على 
  ١٠/١٢٤امع 

 حســـــن 
٣٢٧٠- }  فَرجه صنوح قَلبه طهرو ذَنبه اغْفر عن اىب أمامة ) حم طب (} اللَّهـم. 



 

 

٥٠٠() 

  ٢/٨٥٨وابن عدى  ) ٥٤١٥(  والشعب ٥/٧٠ وكثري ٥/٢٥٧حم 
 وهوحديـث صحيــح

٣٢٧١- }  فَعلـت اسٍر وقَــدآلِل ياغْفر وابن سعد عن عثمان بن عفان )حم (} اللَّهـم. 
  ٩/٢٩٣ و ٧/٢٢٧ وامع ٧/١٧٩ والبداية ٣/١٨٨ وابن سعد ٣/٤١٣ وخط ١/٦٢حم 

 وهوحديـث صحيــح لغريه
ـم اغفرَألِبى سلمةَ ، وارفع درجته ِفى الـمقربني ، واخلفه ِفـى عقبـِه ِفـى                اللَّه { -٣٢٧٢

عن أم  ) حم م د    (}الغابرين ، واغْفر لَنا ولَه يارب العالـمني ، وافْسح لَه ِفى قَربِه ، ونور لَه ِفيـِه                 
 .سلمة 

  )٣١١٨(ود  ٢/٢٥٤ ونصب ٥/٣٠٠ وسنة ٣/٣٨٤ وهق ٦/٢٩٧وحم ) ٣١١٨( و ) ٦٣٤( م  
اللَّهـم اغْفر َألحيائنا وأمواتنا وأَصلح ذَات بيننا ، وأَلف بني قُلوبنا ، اللَّهـم هـذَا                 { -٣٢٧٣

                  أَعلم ارسولَ اِهللا فَإنْ لَمِقيلَ ي ، ا ولَهلَن فَاغفر ِبه أَعلم رياً وأَنتِإال خ علمفُالنٌ والَ ن بدكرياً ؟   عخ 
وأبو نعيم عن عبداهللا بن احلــارث بـن   ) طب ( ابن سعد والبغوى والبارودى }الَ تقلْ ِإالَّ ما تعلـم: قَالَ  

 .نوفل بن احلارث بن عبد املطلب عن أبيه 
 و ١١٦٦ و ١١٦٥(  ودعا طـب     ٤/٤٨٨ وعب   ١٠/٤١٤ وش   ١/٤٢٥ ومشكل   ٣/٢٦٨ وطب   ٣/٣٣جممع  

  ٤/٤٢وابن سعد  ) ١١٩٩ و١١٩٦
 وهوحديـث حســــــن

اللَّهـم اغْفر ِلحينا وميتنـا ، وشاهدنا وغَائبنا ، وصغرينا وكَبرينـا ، وذَكرنــا               { -٣٢٧٤
وأُنثانـا ، اللَّهم من أَحيـيته ِمنا فَأحيِه علىاِإلسالِم ، ومن توفيته ِمنا فَتوفه على اِإلمياِن ، اللَّهم الَ          

عن عبد اهللا بن أىب قتادة عن أبيه أنه شهد النىب على ميت قـال               ) حم ش   ( } منا أَجره ، والَ تضلنا بعده     تحر
 .فذكره 

 و  ١١٦٦( ودعاطـب    ١٢/١٣٣ وطـب    ١٠/٤١٠ و   ٣/٢٩٣ وش   ٣٦٨ و   ٣٠٨ و   ٥/٢٩٩ و   ٤/١٧٠حم  
 وجممــع  ) ١١٦٨

(  وعـب      ١/٣٥٨ وك   ٤/٤١ق  وه) ١٤٩٨(وهـ  ) ١٠٢٤(وت    )٣٢٠١( و د      ٤/٧٤ن:  وبنحوه   ٣/٣٣
 ٥/٣٥٥وسنة ) ٧٥٧(وحب  ) ٦٤١٩

 وهوحديـث صحيح
اللَّهـم اغْفر ِلعائشةَ ِبنِت أَِبى بكٍر الصديــِق مغفــرةً واجبـــةً ظَاهــرةً             { -٣٢٧٥

 .عن عائشة )  ك( } هذِه دعوِتى ِلمن شهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وأَنى رسولُ اِهللا! باطنـةً ، أَتعجباِن 
  ١٢/١٣٢ وش ٩/٢٤٣ وجممع ٤/١١ك 

 حســـــــن
 .عن أىب خرية الصباحى ) سعد ، طب(} اللَّهـم اغْفر ِلعبِد القَــيِس ثَالثــاً  { -٣٢٧٦

  ٩/٢٨ وتخ ٥/٦٢ و ٢/١٠٠ وامع ٧/٦٠ وابن سعد ١٢/٣٢١ طب 



 

 

٥٠١() 

 وهوحديـث صحيح لغريه
 القْيِس ِإذَ أَسلموا طَائعني غَري مكرهني ، ِإذْ بعض قَوٍم لَم يسلموا             اللَّهـم اغْفر ِلعبدِ   { -٣٢٧٧

 وتورينايـاً معن أىب خرية الصباحى ) طب (ابن سعد } ِإالَّ خز. 
  ٤/٢٠٦ وحم ٩/٢٨ وتخ ٥/٦٢ و ٢/١٠٠ وامع ٧/٦٠ وابن سعد ١٢/٣٢١ طب 

 وهو حديث حســـــن 
عبيٍد بِن عامٍر ، اللَّهم اجعله يوم الِقيامِة فَوق كَثٍري ِمن خلقك ، اللَّهم              اللَّهـم اغْفر لِ   { -٣٢٧٨

 .عن اىب موسى ) خ  (} اغْفر ِلعبِد اِهللا بِن قَيٍس ذَنبه، وأَدخله يوم الِقيامِة مدخالً كَرمياً 
ــق ) ١٩٤٤( وم ١٠١ و ٨/٩٠ و ٥/١٩٨ و ٤/٤١خ  ــتح ) ١٠٧٨(وتغلي  و ١٣٧ و ١١/١٣٥  و٨/٤٢وف

  ٤/٣٣٩ وبداية ١٨٧
٣٢٧٩- }                  هرا جوم ا أَسرمو ، ا أَعلنفى وما أخوم ، ا أَدبرا أَقبلَ ومِلعثمـانَ م اغْفر اللَّهـم

 .وابن عساكر عن ابن مسعود ) طس حل  ( } 
  ١/٥٩حلية 

 حسن لغريه 
 .عن سهل بن سعد ) حب طب هب ض  (} ونَ اللَّهـم اغْفر ِلقومِى فَإم الَ يعلم { -٣٢٨٠

 وطـب   ٤٦٠ واآلجـرى    ٣/١٨٩ وترغيب   ١/١٣ وطربى   ٦/١١٧ وجممع   ٤٤١ و   ١/٣٨٠ وحم   ٤/٢١٤خ  
  )١٤٤٨ و ١٤٤٧( والشعب ) ٩٧٣( واإلحسان ٣/٢١٥ ونبوة ١٢/٢٨٢ و ٧/٣٧٣ وفتح ٢٠١ و ٦/١٤٦

 . ن عن األحنف بن قيسعن احلس) ك (} اللَّهـم اغْفر ِلألحنِف بِن قَيـٍس  { -٣٢٨١
  ٧/٦٥ وسعد ٢/٥٠ وتخ ٣/٦١٤ وك ١/١٥٧ وختص ٨/٣٣ وطب ٧/١٣ وكر ٥/٣٧٢حم 

 وهو حديث حســـــن  
) خ ت    (} اللَّهـم اغْفر ِلألنصاِر وَألبنــاِء اَألنصاِروَألبنــاِءأَبنـاِء اَألنصـاِر        { -٣٢٨٢
 )ط حم م ( عن أنس 

 .عن أىب سعيد ) ش(بن ثابت عن خزمية ) طب (  عن زيد بن أرقم 
 و  ٤/٣٦٩ و   ٢١٧ و   ٢١٣ و   ١٦٢ و   ١٥٦ و   ٣/١٣٩وحم  ) ٣٩٠٩(وت   ) ١٩٤٨( وم   ١٩٣ و   ٦/١٩٢خ  

 و ٣٤ و ٥/٣٣ و ٤/٩٩ وطـــب  ٦/٢٢٣ وعــدى ٤/٥٧ ونبــوة  ٤/٨٠ وك   ٣٧٤ و   ٣٧٢ و   ٣٧٠
  وكثيــــــــر ١٨/٨٢ و ٢٣٣ و ٢٣٢

 و  ١٦٥/ ١٤وسـنة    )٤١٧٥(  واملطالب   ٤١ و   ١٠/٤٠وامع   ) ١٩٩١٣( وعب   ) ٢٥٠٣(ومنحة  ٤/١١٩
  وغريهم ١٤/٥٢٩ و ١٦٥ و ١٦٠  و ١٢/١٥٧ وش ١٦٩

 متواتـــر
ـــاِء   { -٣٢٨٣ ـــاِء أَبن ـــاِر ، وَألبن ـــاِروَألبناِء اَألنصــ ــر ِلَألنص اللَّهــــم اغْف

وِلذراريهـــم عـن جابر ) طس (} اَألنصــاِروَألزواجِهـــم. 
 ٤١ و ١٠/٤٠امع 



 

 

٥٠٢() 

 صحيــــح
اللَّهـم اغْفر ِلألنصــاِروَألبنـاِء اَألنصاِر وَألبنـاِء أَبناِء اَألنصاِر وَألوالِد اَألنصاِر          { -٣٢٨٤

 .عن عوف بن سلمة بن عوف عن أبيه ) طب (عن أنس ) حم م (} ومواِلى اَألنصار
 ٢٣٣ و ٢٣٢ و ٣٤ و ٥/٣٣  و ٤/٩٩وطــب) ١٩٤٨( وم ٢١٧ و ٢١٣ و ١٦٢ و ١٥٦ و ٣/١٣٩حــم 

 .وغريهم 
اللَّهـم اغْفر ِلألنصاِروَألبناِء اَألنصاِر وَألزواِج اَألنصـاِر وِلذراِرى اَألنصـــاِر ،         { -٣٢٨٥

                ِشــعباً َألخـذت أَخذُوا ِشـعباً وأَخذِت اَألنصـار ـاسأَنَّ الن لَويبِتى ، وكرِشى وع اَألنصار
عن النضر بن أنس عن     ) حم   (}  لَكنت امرءاً ِمن اَألنصـاِر      ِشـعب اَألنصاِر ، ولَوالَ اِهلجـــرةُ    

 .انس 
) ٢٢٩٥( وحـب   ٥/٢٣٣وطـب    ) ٣٩٠٢(  وت   ٧/٣٧٥ وخط   ١/١٢٨ وطص   ٣/٤١٨  وك    ٣/١٥٦حم  

  ٤٢-١٠/٢٨ وانظر امع ٨/٦٥١وفتح 
 وهوحديـث صحيح

بنـــاِء اَألنصــــاِر، اللَّهـــم اغْفــر لَألنصــاِروَألبناِء اَألنصــاِر ، وَألبنــاِء أَ { -٣٢٨٦
حم ش طب   (}ولنســـــاِء اَألنصـاِر،ولنساِء أبناِء اَألنصاِر، وِلنساِء أَبنـاِء أَبناِءاَألنصـاِر          

 .عن زيد ابن أرقم ) 
 ٤/٣٧٤ وحم ٧/٥٤٢ وش ١٦٩ و ١٤/١٦٥ وسنة ٥/١٨٧ طب ١٠/٤٠امع 

 وهوحديـث صحيح
اَألنصـاِر ، وَألبناِء أَبناِء اَألنصـاِر، وِللكنائـــِن اللَّهـم اغْفر لَألنصـاِروَألبناِء   { -٣٢٨٧

 .عن أنس ) طب (} واجلرياِن 
  ) ٤٧١٥( وبنحوه املطالب ١٠/٤٠امع 

 وهوحديـث صحيح
٣٢٨٨- }  احلَاج لَه تغفـرِلمِن اسو اجِللح اغْفر عن أىب هريرة) هب  ( } اللَّهـم 

 ٣/٢٦٩وخـط   ) ٢٥١٦( وخزميـة    ٣/٨٤ ونصب   ٢/١١٤ طص   ٢/١٦٧ وترغيب   ١/٤٤١ و ك    ٥/٢٦١هق  
 وصححه احلاكم ووافقه الذهىب ) ٤١١٢( والشعب ٤/١٣٢٦وعدى 

 وىف سنده شريك بن عبد اهللا النخعى وروايته عن أهل الكوفة مستقيمة وهذا منها فهو عن منصور 
 فاحلديث صحيــح على شــرط مســــلم 

 عن سهل بن سعد ) طب ( }  وِلمن رأَى من رآِنى اللَّهـم اغْفر ِللصحابِة { -٣٢٨٩
 ٣/٢٥٤ وحلية ١٠/٢٠ وجممع ٦/٢٠٥ و طب ٢/٦٧الدوالىب 

 صحيـــــح لغيـــره
 ابو نعيم ىف املعرفة عن سهل }اللَّهـم اغْفر ِللصحابِة وِلمن رآِنى ، ولَمن رأَ ى من رآِنى  { -٣٢٩٠
 بن سعد  



 

 

٥٠٣() 

  ٢/١٦٧ والدوالىب ٦/٢٠٥ وطب ١٠/٢٠ وجممع ٣/٢٥٤حلية 
 وهوحديـث صحيح

 .عن سهل بن سعد) طب  ( } اللَّهـم اغْفر ِللعباِس وأَبناِء الْعباِس وأَبناِء أَبناِء الْعباِس  { -٣٢٩١
  و ىف سنده شيخه عبد الرمحن بن حامت املرادى وهو متروك٩/٢٦٩ و امع ٦/٢٥٣طب 

 هــ  ١هذا من شيوخ الطرباىن ما علمت به بأسا ، يروى عن نعيم بن محاد ومجاعة        : وقال عنه الذهىب ىف امليزان      
  وبنحوه احلديث اآلخر٢/٥٥٤

 حســــــن لغيــره
ـُغادر ذَنباً ، اللَّهم اخلفه أَِو               { -٣٢٩٢ ـَاهرةً وباطنةً ال ت اللَّهـم اغْفر ِللعباِس وولدِه مغفرةً ظ

 عن ابن عباس ) ع (  حسن غريب )ت  ( }احفظه ِفى ولدِه 
 ٧/٢٣٩ وكر ١/٢٨٧ واملتناهية ١١/٢٤ و٣٩ و١٠/٢٧و خط ) ٣٧٦٢(ت 

 وهو حديث حســـــن
٣٢٩٣- }                 ـَالَ اللَّهـم ـَا رسـولَ اِهللا ؟ قـ ـَقصرين يـ اللَّهـم اغْفر للمحلّقني ، قَالُوا وامل

     املقصـَّالثـِة و عن حبشى  ) ض  ( وابن قانع   ) ش حم طب    (} رين  اغْفــــر ِللمحلقني قَالَ ِفى الث
( عن ابن عباس    ) حم ش طب    ( عن مالك بن ربيعة     ) حم طب   (عن يزيد بن أىب مرمي عنه       ) حم ش   ( بن جنادة   
 عن قارب بن األسود الثقفى ) حم ( عن أم احلصني ) حم طب 

 ١٧٧ و ٤/١٦٥ و ٤١١ و ٢٣١ و ١٥١ و ١٣٨ و ٢/٣٤ و ١/٢١٦وحـم   ) ٣٠٤٣(و هـ   ) ٩٤٦( و   ٢/٢١٣خ
 ١١/٩٣ و١٩ و٤/١٨ وطـب  ٢/٢٠٨وترغيـب   ) ٢٩٢٩( و خزمية    ٣/٢٦٢ و جممع    ٥/١٣٤ وهق   ٦/٣٩٣و
  وغريهم٤/١٥٠ ونبوة ١٢/٣٩٩ و ٣/٦٤ خط ٧/٣٠٠ وتخ ٢/١٤٣ ومشكل ١٩/٢٧٥ و٥٠٤و

 متـــواتـــر
واملُقصرين ؟ فَقالَ ِفى    : اللَّهـم اغْفر للمحلقني اللَّهـم اغْفر للمحلِّقني ، قَالَ رجلٌ           { -٣٢٩٤

 عن مالك بن ربيعة) حم ، طك ( } أَنا يومئٍذ محلوق الرأِس : واملُقصرين ، ثُم قَالَ : الثَّالثِة أَِو الرابعِة 
 ٣/٢٦٢امع 

 حســـــن
٣٢٩٥- }  جاِشيِللن اغْفر ــا ثَالثــاً -اللَّهـمطالبعن جعفر بن أىب) بز  . (  }- قَالـه  

 ٣/٧٢ وبداية ٢/١١١ و طب ٩/٤١٩جممع 
 حســـــن لغيــره

حم  . ( }اللَّهـم اغْفر لَنا ذُنوبنا وظُلمنا ، وهزلنا وِجدنا وعمدنا ، وكُلَّ ِذلك ِعندنا               { -٣٢٩٦
 عن ابن عمر) ، طك 

 )١٧٩٤( والدعاطب ١٠/١٧٢ وجممع١/٥٢٢ و ك ٢/١٧٣حم 
 صحيـــــــح

 عن صحاىب  ) ع . ( } هـم اغْفر لَنا وارمحنا اللَّ { -٣٢٩٧



 

 

٥٠٤() 

  ٢٥٦ و٥/٢٥٣ و حم ١٠/١٧٢امع 
 صحيــــــح

٣٢٩٨- }               اِر وأَصلحالن ا ِمنجنا اجلَنةَ ونا وأَدخلنقبلْ ِمنا وتنع ضا وارمحنا وارلَن اغْفر اللَّهـم
 عن أىب أمامة ) حم هـ طب  ( } أَو لَيس قَد جمعن اخلَير :لَنا شأننا كُله ، ِقيلَ ِزدنا ، قَالَ 

 وش  ٢/٣٣٤ و ١/٢٨٣وشـج   ) ٣٣٤٣( ومطالـب    ١٠/١٧٢ وجممـع    ٣٥٦ و ٥/٢٥٣وحم  ) ٣٨٣٦(هـ  
 )٨٩٣٧( والشعب ٨/٣٣٤ و طب ٦/٤٢١وكر ) ١٤٤٢( ودعا طب ١٠/٢٦٧

 وهو حديـث حســـن لغيـــره
٣٢٩٩- }    محـهوار لَـه اغْفر اللَّهـم             ، دخلـهم سـعوو زلهن وأَكرم ، نهع فافِه واعوع ، 

واغْسله ِباملاِء والثَّلِج والربد ، ونقِه ِمن اخلَطايا كَما نقيت الثَّوب اَألبيض ِمن الدنِس وأَبدلـه داراً                 
 ، وأَدخله اجلَنةَ ، وأَعذه ِمن عذاِب        خرياً ِمن دارِه ، وأَهالً خرياً ِمن أَهلِه ، وزوجاً خرياً ِمن زوجهِ            

: عن عوف بن مالك األشجعى رضى اهللا عنه قال ) ش م ن هـ  (  }- وِقِه فَتنةَ القَِرب  - وِفى لَفْظ    -القَِرب  
 .صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه 

ـ  ٢٨ و ٦/٢٣ وحم   ٤/٧٣ و ١/٥٢ ن    والدعا طـب    ٤/٤٠وهق  ) ٩٦٣( وم    ) ١٠٢٥(و ت   ) ١٥٠٠( و ه
 ١٠/٤٠٩ و ٣/٢٩١ و ش ٢/٣٢وجممع ) ١١٦٢(

٣٣٠٠- }          سولكر وضح ليِه وأَوردهلِّ عوص ـَه عن عائشة قالت   ) ع ،طك    . ( }اللَّهـم اغْفر ل
 )مسعت املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يقوله ىف الصالة على امليت : 

 )١١٨٨( والدعا طب ٣/٣٣جممع 
 ــــنحسـ

٣٣٠١- }  ى ، اللَّهمِبِه ِمن أَعلم ا أَنتهِلى وِإسراِفى ِفى أَمِرى ومطيئِتى وجِلـى خ اغْفر اللَّهـم
                 ا أَخـرتوم ا قَدمتِىل م اغْفر ِعنِدى ، اللَّهم ى وكُلُ ذَلكدزِلى وجمِدى وهطِئى وعِلى خ اغْفر

     أَنت ، ا أَعلنتوم ا أَسررتوم           لى كُِل شىٍء قَـديرع وأَنت املُؤخر وأَنت عـن أىب   ) ق   ( } املُقدم
 موسى

 ١٠/١٧٧ وامع ٢١٧ و   ٦٣ و ٤/٥٥وحم  ) ٢٠٨٧( م   ١٠/٢٨١ و ش    ٨٥ وصفة   ٤/٤١٧ و حم    ٨/١٠٥خ  
 )١٢٦٤(وصحيح اجلامع 

ـِى { -٣٣٠٢  بن أىب العاصعن عثمان ) حم ، طك  ( }ذَنِبى ، وخطِإى وعمِدى  اللَّهـم اغْفر ل
 ٢١٧ و٦٣ و٤/٥٥ و حم ١٠/١٧٧امع 

 صحيـــــح
ـِى   { -٣٣٠٣ ) حـل    ( }ذَنِبى كُلَّه ، ِدقه وجله ، ِسره وعالنيته ، أَوله وآخره             اللَّهـم اغْفر ل

 عن أىب هريرة
و  ٤٨٣ و   ٤/٣٢٧ و   ٣/٧٥واالحتـاف   ) ٦٠٧(والدعا طـب    ) ٦٧٢( وخزمية   ٢/١١٠حنوه و هق    ) ٣٥٠(م  
 ١/٢٦٣و ك ) ٨٧٨( ود ١٠٩ و ٥/١٠٤



 

 

٥٠٥() 

 صحيـــــح
ـِى { -٣٣٠٤  عن عجوز من بىن متيم) حم  ( }ذَنِبى وخطِئى وجهِلى  اللَّهـم اغْفر ل

 ١٠/٢٨٢ و ش ٩/٤٤وطب ) ١٣٩٢( ودعا طب ١٠/١٧٧ وجممع ٢١٧ و٦٣ و٥٥ و٤/٢١حم 
 وهو حديث صحيح لغريه

 فسئل عنـهن    }وسع ِلى ِفى داِرى ، وبارك ِلى ِفى ِرزِقى          ذَنِبى ، و   اللَّهـم اغْفر ِلـى   { -٣٣٠٥
 .عن رجل من الصحابة ) حم ( عن أىب موسى ) طب ( وهل تركن من شىء ، ابن السىن : فقال 
 وصحيح اجلامع   ١٠/٢٨١و ش   ) ٣٥٠٠( و ت    ٢/٩١ وطص   ١٠/١١٠ و امع    ٣٧٥ و ٥/٣٦٧ و ٤/٦٣حم  

)١٢٦٥( 
 وهو حديث صحيح

٣٣٠٦- } ا ،            اللَّهـمليلـهـا وجقيقَهـا ، دا وكَبريهـغريهـا صِلــى ذُنـوِبى كُلَّه اغْفر 
 .عن أىب هريرة) طب (}  قَديـمهـــا وحديثهــــا 

 وغريمها)٨٧٨(ود  ) ٤٨٣(اإلحسان ومسلم  ) ١٩٣١( وبنحوه عند حب  )٦٠٧(  والدعاطب ١/٢٦٣ك 
 صحيـــح

وخطاياى كُلها ، اللَّهم أَنعشِنى واجربِنى واهدِنى ِلصـاِحل         اللَّهـم اغْفر ِلـى ذُنوِبى      { -٣٣٠٧
 ا ِإالَّ أَنتيئهس صرفا والَ ياحلههِدى ِلصالَ ي عن أىبأمامة )طب ( }اَألعماِل واَألخالِق فَإنه 

 )١٢٦٦(و صحيح اجلامع ) ١١٣( و سىن ٩/٤٤ و ٨/٢٣٦ و طب ٥/١٦٥ و احتاف ١/٢٥٥شج 
 ـــنوهو حديث حســ

اللَّهـم اغْفر ِلـى ذُنوِبى وخطاياى وعمِدى ، اللَّهم ِإىن أَستهديك َألرشد أَمـِرى ،               { -٣٣٠٨
ـَفِسى   عن عثمان بن أىب العاصى وامرأة من قريش) ش حم طب ( } وأَعوذُ ِبك ِمن شر ن

 )٧/٦٢(و ش ) ١١٣( وسىن ٩/٤٤ و٨/٢٣٦ و طب ٢١٧ و٤/٢١وأمحد ) ٩٠١(اإلحسان 
 وهو حديث صحيــــــح

ـَا أَعلنت وما              { -٣٣٠٩  ـَا أَسررت وم ـَا عمدت ، وم ـَا أَخطأت وم اللَّهـم اغْفر ِلـى م
 هلتعن عمران بن حصني ) طب(} ج 

 ١/١٧٢ وجممع ١٨/١٢١ و طب ٤/٤٣٧حم 
 وهو حديث صحيــــــح

ـَا أَخر       { -٣٣١٠  ـَا قَدمت وم ـَا أَعلنـت ،         اللَّهـم اغْفر ِلـى م ـَا أَسررت ومـ ت ، وم
 الَ ِإله ِإال أَنت ، ـُؤخر ـُقدم وأَنت امل ـَا أَنت أَعلم ِبِه ِمنى ، أَنت امل  عن أىب هريرة) حم ( } وم

ــم ) ١٥١٤ و ٧٥٧(و د ) ٣٤٢٣(و ) ٣٤٢٢(و ) ٣٤٢١(وت ) ٥٣٦( و م ٨/١٠٥خ   ٩٥ و١/٩٤و حـ
 ١٠/١٧٢ وجممـع    ١١/١٩٦ وفتح   ٣/٣٥ وسنة   ١٨٥ و ٢/٣٢ و هق    ٥٢٦ و ٥١٤ و ٢/٢٩١ و ١٠٣ و ١٠٢و

 )١٧٩٦ و٦٧٨(ودعا طب ) ٧٤٣( وخزمية ١/٢٩٧وقط 
 وهو حديث صحيــــــح



 

 

٥٠٦() 

 عن عائشة) ق ت ( } اللَّهـم اغْفر ِلـى وارمحِنى وأِحلقِنى ِبالرفيِق اَألعلى  { -٣٣١١
 وموطـأ   ١٤/٤٥ وسنة   ٦/٢٣١و حم   ) ١٦١٩(و هـ   ) ٣٤٩٦(وت  ) ١٨٩٣( و م    ١٥٧ و   ١٧ و   ٦/١٣خ  

 والفتح ) ٢٣٨(
 )١٢٦٧( وصحيح اجلامع ١٠/٢٥٨ و ش ٧/٢٠٩ و نبوة ١٠/١٢٧ و ٨/١٣٧

ـَلِبى ِلذكرك ، وارزقِنى طَاعتك وطَاعةَ رسـولك وعمـالً              { -٣٣١٢ اللَّهـم افْتح مسامع ق
 عن على) طس (}ِبكتابك 
 )١٤٥١( والدعا طب ١٠/١٨٢ وامع ٢/١٥٠الدوالىب 

 فيه ضعـــــف
٣٣١٣- }  ا ِبرمحتكراءنو نفظْ مواح أَقبلْ ِبقلِبى ِإىل ِدينك عن ابن عمر) ع ص ( } اللَّهـم 

 ٣/٣٠٤ وجممع   ٥/١٨٥ و ٣/٣٤٢و حم   ) ٣٩٣٤( و ت    ٦/٢٩١ وبداية   ٦/٢٣٦ وبنحوه نبوة    ١٠/١٧٦امع  
 ٥/١٢٥وطب ) ٤٤٣٠( و مطالب ٧٠ و١٠/٦٩و 

 رهوهو حديث صحيــح لغيــ
٣٣١٤- }           ِبرمحتك رائهمو وِحيطَ ِمن ِإىل ِدينك مِأَقبلْ ِبقُلو ومسوية عــن أنس   ) طب  (} اللَّهم

 .دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألمته قال فذكره : قال 
  ٥/١٢٥وطب ) ٤٤٣٠( ومطالب ٧٠ و ١٠/٦٩ و٣/٣٠٤ وجممع ٥/١٨٥ و ٢/٣٤٢وحم ) ٣٩٣٤(ت 

 وهوحديث صحيح
٣٣١٥- }           محتكِبر أوزارِهم طَّ ِمنوح ، ِإىلطاعِتك مِأَقبلْ ِبقُلو دعا : عن أنس قال    ) طك(} اللَّهم

 ).رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك ألمته ، وقال  ذلك ألهل العراق واليمن والشام 
  ٦/٢٣٦ونبوة  ) ٤٨٢( وخد ٧٠ و ٦٩ و ١٠/٥٧ و ٣/٣٠٤جممع 

 صحيــــح
عـن  ) طس حل ض  (والروياىن  ) حم  ( } لَّهم أَقبلْ ِبقُلوِم وبارك لَنا ِفى صاعنا ومدنا         ال { -٣٣١٦

 أنس وزيد ابن ثابت
 و  ٥/١٢٥و طـب    ) ٤٤٣٠( مطالب   ٧٠ و ١٠/٦٩ و   ٣/٣٠٤ وجممع   ٥/١٨٥ و   ٣/٣٤٢و حم   ) ٣٩٣٤(ت  
  ١/٥٩ و كر ٦/٢٣٦ ونبوة ٦/١٩١ وبداية ١/٩٨وطص ) ٤٨٢(خد 

 ـــــحوهو حديث صحي
اللَّهم اقْسم لَنا ِمن خشيتك ما يحولُ بيننا وبني معاصيك ، ومن طَاعتك مــــا               { -٣٣١٧

تبلغنا ِبِه جنتك ، وِمن اليقِني ما يهونُ علينا مصيباِت الدنيا  ، ومتعنا ِبأَمساعنا وأَبصارنا وقُوتنا مـا                   
  الو علها واجأَحييتن                 ـنلـى ما عصـرنـــــا ، وانظَلمن ـنلى ما ععلْ ثَأرنا ، واجارثَ ِمن

عادانـــا ، والتجعلْ مصيبتنا ِفى ِديننا ، وال تجعِل الـدنيا أَكـرب همنــــا والَ مبلـغَ                  
ـَا  ـَا ، والَ تسلطْ علينــا من الَ يرحـمن  .عن ابن عمر  ) ت ك(}ِعلمنــ
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ـــة ١/٥٢٨وك ) ٣٥٠٢(ت  ــىن ٥/١٧٤ وسنــ ـــب ) ٤٤٠( وس ـــح ) ١٤٤(وحــ وصحيـ
 )١٩١١(والدعا طب ) ١٢٦٨(اجلامــــع 

 صحيــــح
 والَ يريدها أحد ِبسوٍء إالَّ أَذابه       - يعىن أَهل املَدينِة     -اللَّهم اكْفهم من دمههم ِببأٍس       { -٣٣١٨

 عن سعد بن أىب وقاص) بز (} اُهللا كَما يذوب اِمللح ِفى املَاِء 
  ٢/٢٤٢ وترغيب ٣/٣٠٧جممع 

 حســــن 
 .غشيهم بسرعة : دمههم 

٣٣١٩- }              هنمضِف جر ِمن وفهامْأل جوٍء وس قلب علْ قَلبها واجفُالن نالع الديلمى عـن   } اللَّهم
 عبد اهللا ابن 

 شبل 
 ٢/٣٢٣اإلصابة 

 صحيــــح
حيانـاً ورعـالً وسـلواناً وعصـية عصـِت اَهللا ورسـوله ، أَسـلم                اللَّهم العن لَ   { -٣٣٢٠

            اسا النا أَيهاُهللا هلَاَ ، ي غَفر ـــــا اُهللا ، وِغفاراملهس !        اَهللا قَاله ذَا ولكنه قُلت ى لَستإن {
 .عن خفـــاف بن إيــمـاء  )طك(

 ٤/٢٥٥ وطب ٢/١٣٨ وجممع ٧/٣٦٦ وفتح ٧/٤٨٦ و اإلحتاف ٢/١٩٧ هق 
 صحيــــــح

( و أبو نعيم    ) طب  (  البارودى و البغوى     }اللَّهم الْق طَلحةَ يضحك ِإليك وتضحك ِإليِه         { -٣٣٢١
 .عن حصني بن وخوخ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاله عن طلحة بن الرباء ملا مات ) ض 

   ٤/٢٦٣ و ابن سعد ٨/٣٧٣و طب  ) ١١٩٠(  و دعا طب ٦/٢٧٣ و متهيد ٤/٧٣ و طب ٣/٣٧جممع 
 وهو حديث حســــن  

٣٣٢٢- }             اأَرحـــمــاس ، يلى النواِنى عقُوِتى وِقلةَ ِحيلِتى وه عفأَشكُو ض ِإليك اللَّهم
                 كنت أَمِرى ، ِإنْ لَم لكتهِإىل قَريٍب م تجهمِنى أَمي دوكلِنى ؟ ِإىل عت نِإىل م ، امحنيالر   لىاخطاً عس 

                 لَــه الكَريــــِم الَّذى أَضـاءت جهكِلى ، أَعوذُ ِبنوِر و افيتك أَوسعأَنَّ ع فَالَ أُباِلى غَري
               غَضبك لىحلَّ عاآلخرِة أَنْ تا ونيالد ليِه أَمرع لحوص ، الظُّلمات لَه وأَشرقت واََألرض مواتالس

    س لىرتلَ عت أَو ،            الَ قُوةَ ِإالَّ ِبكولَ ورضى والَ حى تتتِبى حالع لَك ،عن عبد اهللا بن    ) طب  (} خطك
 جعفر  
 )١٣٠٦( والدعاطب ٦/١٦٧ والنبوة ٦/٣٥ وامع ٣/١٣٦بداية 

 وهو حديث حســــن  
 وابن اسحاق ثقة مل يثبت أنه مدلس
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 .عن أم سلمة) طك (.} هــلُ بيِتـى اللَّهم ِإليك الَ ِإىل الناِر أَنا وأَ { -٣٣٢٣
  ١٢/٧٣ وش ٣/٤٨ وطب ٤/٢٠٧ وكر ٦/٤٠٩ وكثري ٢/١٢١ والدوالىب ٣٠٥ و ٢٩٦ و ٦/٢٩٥حم 

ـّـــــن   لي
اللَّهم أَمتعِنى ِبسمِعى وبصِرى حتى تجعلهما الوارثَ ِمنى ، وعافِنى ِفى ِديِنى وِفـى               { -٣٣٢٤

مِنى حىت تريِنى ِفيِه ثَأِرى  ، اللَّهم ِإِنى أَسلمت نفِسى ِإليك وفَوضت             جسِدى ، وانصرِنى ِممن ظَل    
                   ، ِإالَّ ِإليـك نجى ِمنكلجأَ والَ مالَ م جِهى ِإليكو ليتوخ ، ظَهِرى ِإليك وأَجلأت ، أَمِرى ِإليك

 الَِّذى أَنزلت وِبكتابك ، الَِّذى أَرسلت ِبرسولك نتعلى عن ) ك(} آم. 
 )١٢٦٩( وصحيح اجلامع ٤٩٣ و ٢/٤٦٣ وعدى ١٠/١٧٨ وامع ٢/١٤٢ و ١/٥٢٣ك 

 وهو حديث صحيـــــح
وهواألصح ألن النىب صلى اهللا عليـه وسلــــم        " آمنت بنبيك الذى أرسلت     : ومر حبديث سابق عن الرباء      

 .راجعه فيهـا ملا غريها 
فَجعلها حراماً،وِإنى حرمت املَدينةَ ما بني مأزميهـا أَنْ الَ          اللَّهم ِإنَّ ِإبراهيم حرم مكةَ       { -٣٣٢٥

 يراق
َ ِفيها دم والَ يحملَ ِفيها ِسالح ِلقتاٍل ،وال يخبطَ ِفيها شجرةٌ ِإالَّ ِلعلٍف ، اللَّهم بارك لَنا ِفى مدينتنا        

رك لَنا ِفى مدنا ،اللَّهم اجعلْ مع البركِة بـركتِني، والَّـِذى            ، الَّلهم بارك لَنا ِفى صاعنا ، الَّلهم با        
 نفِسى ِبيِده ما ِمــن املَدينــــِة

 عن أىب سعيد ) م  ( }ِشعب والَ نقب ِإالَّ عليِه ملكاِن يحرساَا حتى تقدموا ِإليها 
 ٩/١٢٥ و   ٢٠١ و   ٥/١٩٧ وهـق    ٣/١٤٩وحم  ) ٣٩٢٢(وت  ) ١٠٠١( وم ٩/١٢٩ و   ٥/١٣٢ و   ٤/١٧٧خ

 )١٢٧١(وصحيح اجلامع 
٣٣٢٦- }              بــــــدكا عكةَ ، وأَنَألهِل م عاكد بيكون بدكوع ليلكخ ِإنَّ ِإبراهيم اللَّهم

ورسولك أَدعوك َألهِل املَدينِة ِمثلَ ما دعاك ِإبراهيم ِألهِل مــكةَ ، ندعوك أَنْ تبارك لَهم ِفـى                 
كـةَ ،              صـــا مِإلين ببتا حا املَدينةَ كَمِإلين ببح اللَّهم ، وِثمارِهـــم دهــموم ـِم اعه

واجعلْ ما ِبهــــا  ِمن وباٍء ِبخم ، اللَّهم ِإنى قَد حرمت مابني الَبتيها كَما حرمت على ِلساِن             
 احلَرم عن أىب قتادة ) ض(والروياىن ) حم  (}ِإبراهيم 

 ٢/٢٨٧ ونبوة   ٤/٢ومشكل  ) ٢٧٤( وسىن   ٢/٢٢٧ وترغيب   ٤/١٧١  وهق    ٥/٣٠٩و٢/٣٣٠ و   ١/١٨٦حم  
  ٣/٣٠٤وجممع )  ٣٤٥٤(وت  ) ٣١١٣(وهـ ) ٤٨٣(وبنحوه عند م احلج ) ٢(ومشائل )  ٢٢٣(ومحيدى 

 وهو حديث صحيـــــح
ك حرمت مكةَ على ِلساِن ِإبراهيم، اللَّهم وأَنا        اللَّهم ِإنَّ ِإبراهيم خليلك ونبيك ، وِإن       { -٣٣٢٧

ـَا  عن أىب هريرة ) هـ(} عبدك ونبيك وِإنى أُحرم ما بني الَبتيـه
 ) ٣١١٣(هـ 
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 وهو حديث صحيـــــح
٣٣٢٨- }            حمدا مركِة وأَنكةَ بالبَألهِل م عاكد ليلكوخ بدككَانَ ع ِإنَّ ِإبراهيم اللَّهم   بـدكع 

             ـعكـةَ مَألهِل م اركتا بِمثلَىم اعِهموص دِهمِفى م لَهم باركَألهِل املَدينِة أَنْ ت أَدعوك سولكور
 عن على       ) ت(} البركِة بركتِني 

وامــــــــع   ) ٣٤٥(وت   ) ٣١١٣(وهـ  ) ٤٨٣( وم احلج ح   ٥/٣٠٩ و   ٢/٣٣٠ و   ١/١٨٣حم  
 )١٢٧٢( وصحيح اجلامع ٢/٢٢٧غيب  والتر٤/١٧١ وهق ٣/٣٠٤

 صحيــــــح
 ٣٣٢٩- }                لفـتـَا خ ـِأحسِن مـ اللَّهم ِإنَّ جعفراً قَدم ِإىلَّ أَحسن الثَّواِب فَاخلفه ِفى ذُريتِه ب

 الواقدى وابن سعد وابن عساكر عن عبد اهللا بن جعفر ، ابن سعد عن عامر } أَحداً ِمن ِعبادك ِفى ذُريتِه 
 و إسناد ابن سعد صحيح لكنه مرسل فهو عن          ٧/٥١٦ و   ١٢/١٠٣ و ش    ٣٠ و ٤/٢٩ وابن سعد    ٤/٣٧١النبوة  

 عامر الشعىب من طرق ، واملرفوع ىف سنده الواقدى وهو واه 
 فاحلديث صحيح مرسل

ـَتقبلْ               { -٣٣٣٠  اللَّهم ِإن سعداً قَد جاهد ِفى سبيلك وصدق رسولك ، وقَضى الَِّذى عليِه فـ
ـِِه روحاً  ـَا تـقبلت ب ـِخِير م  .عن إمساعيل بن أىب خالد عن رجل من األنصار ) ابن سعد ( } روحه ب

 ٣/٣٢٦ابن سعد 
 وإســــــــــناده صحيح مرسل

ـَؤالِء شهداٌء  وأَنه من زارهم وسلّم علـيهم ِإىل                { -٣٣٣١  اللَّهم ِإنَّ عبدك ونبيك يشهد أَنَّ ه
 عن عبد اهللا بن أىب فروة مرسال) ك ( } يوِم الِْقيامِة ردوا عليِه 

 ٣/٣٠٧ و نبوة ٣/٢٩ك 
 وهو حديث صحيح لكنه مرسل

ـِتنِة                   { -٣٣٣٢ ـَقِه ِمـن فـ ـُالٍن ِفى ِذمتك وِظـلِّ ِجـوارك ، فـ ـْن ف ـُالنَ ب اللَّهم ِإنَّ ف
ْـ     ـَّاِر وأَنت أَهلُ ال ـْقَِربوعذاِب الن ـَه وارمحه ِإنـك أَنـت           ال ـَاغفر ل ـَمِد ، اللَّهم ف وفاِء واحل

 حيمالر ـَفور  عن واثلة) حم د هـ ( } الغ
وحـب  ) ١١٨٩( و دعـا طـب   ٢٢/٨٩ و طب   ٣/٤٩١ و حم    ٥/٢٥٢وحلية  ) ١٤٩٩(و هـ   ) ٣٢٠٢(د  
)٧٥٨( 

 وهو حديث صحيح
ـَتبعوِنى وِإِنى       { -٣٣٣٣ ـَاساً ي ـَتبعوِنى ، اللَّهم فَمن ضربت أَو         اللَّهم ِإنَّ ن ـُعجبِنى أَنْ ي الَ ي

ـَفارةً وأَجراً  ـَه ك ـَاجعلها ل  .عن خال أىب السوار العدوى ) حم ( } سببت ف
  ٩/٤٠٧امع 

 وهو حديث صحيح



 

 

٥١٠() 

ـَّا نسألك موجباِت رمحتك وعزائم مغفرتك والسالمةَ ِمن كُـلِّ           { -٣٣٣٤  ِإثــٍم ،    اللَّهم ِإن
ـَّاِر  ـِالـجنِة ، والنجاةَ ِمن الن ـْفَوز ب ـٍِر ، وال  عن ابن مسعود ) ك ( } والْغـنيمةَ ِمن كُلِّ ب

 ٤/٣٤٩ وجامع األصول ٣/٦وتخ ) ١٣٨٤( وصححه ووافقه الذهىب و هـ ١/٥٢٥ك 
 حســـــن

ـَل      { -٣٣٣٥ ـَا ف ـْحمد غَري مكفوٍر والَ مـودٍع    اللَّهم أَنت أَطعمتنـا وسقيتنـا وأَرويتن ك ال
نكع ستغىنالَ معن احلارث بن احلارث ) طب ( } و 

 ٥/٢٩ و امع ٨/١٢٧طب 
 وهو حديث حســن لغيــره

اللَّهم  أَنت اَألولُ فَالَ شئَ قَبلك ، و أَنت اآلخر فَالَ شئَ بعدك ، اللَّهم ِإنى أَعـوذُ                     { -٣٣٣٦
ن كُلِّ دابٍة ناصيتها ِبيدك ، وأَعوذُ ِبِك ِمن اإلِمث والكَسِل ومن عذاِب القَِرب وِمن عذاِب الناِر                 ِبِك مِ 

، وِمن ِفتنِة الِغىن وِفتنِة الفَقِر ، وأَعوذُ ِبك ِمن املَـأِمث واملَـغرِم ، اللَّهم نق قَلِبى ِمن اخلَطايا كَمـا                    
بيض ِمن الدنِس ، اللَّهم باعد  بيِنى وبني خطيئِتى كَما باعـدت  بـِني املَشـرِق                  نقيت الثَّوب األَ  
ما سأله محمد ربه ، اللَّهم ِإنى أَسألك خري املَسألِة وخري الدعاِء وخـري النجـاِح    واملَغرِب ، هذَا

ياِة وخري املَماِت ، وثَبتِنى وثَقلْ موازيِنى ، وأَحق ِإمياىن وارفع       وخري العمِل وخري الثَّواِب ، وخري احلَ      
درجِتى ، وتقبلْ صالِتى واغْفر خطيئىت وأَسألك الدرجاِت العلى ِمن اجلَنِة  آِمني ، اللَّهـم ِإنـى                  

الدرجاِت العلى ِمن اجلَنِة آِمني ،      أَسألك فَواتح اخلَِري وجوامعه ، وأَوله وآخره ، وظَاهره وباطنه و          
اللَّهم نجىن ِمن النار وأَسألك مغفرةً ِبالليِل والنهاِر ، واملَرتلَ الصاحلَ ِمن اجلَنِة  آِمني ، اللَّهم  ِإنـى   

وِفى أَهلـى ،  أَسألك  أَنْ تبارك ِلى ِفى نفسِى وِفى سمِعى   وِفى بصِرى  وِفى روِحى  وِفى خلِقى          
وِفى محياى وِفى مماتى ، اللَّهم وتقبلْ حسناِتى وأَسألك الدرجــــاِت العلى من اجلَنِة آِمني              

 .عن أم سلمة) طكس(} 
 ٢/٢٤ و ١/٥٢٤ وك ٢٢٦ و ١٠وصفة  ) ١٣٥٦-١٣٥٥( و الدعاطب ١٠/١٧٥جممع 

 صحيـــــح 
٣٣٣٧- }      ِفى الس احبالص تأَن  ـحبٍة ،           اللَّهما ِبصـحبناص ليفةُ ِفى اَألهِل ، اللَّهمفِر والـخ

ـِى أَعوذُ ِبك ِمن وعثـاِء                  ـَفلَ اَألرِض وهونْ علينا السفر ، اللَّهم ِإن واقْبلنا ِبِذمٍة، اللَّهم ارزقِنى ق
ـُنقلـــــِب ،   السفِر وكَـآبِة امل

سو ا اَألرضـَن ـِيها اللَّهم ازِو ل  عن اىب هريرة ) ك  ( }رينا ف
 والدعا للطـــــب   ٢/٩٩ و ك    ٥/٨٣ و   ٤٣٣ و   ٤٠١ و   ١٥٠ و   ٢/١٤٤ و ١/٢٥٦و حم   ) ٢٥٩٨(د  
)٨٠٩-٨٠٧( 

 وهو حديث صحيــــــح



 

 

٥١١() 

ـَحياها ، ِإنْ أَحييتها               { -٣٣٣٨ ـَماتها وم ـَوفاها ، لَك م ـَفِسى وأَنت ت اللَّهم  أَنت خلقت ن
ـَافيةَ فَاحفظه ـِى أَسألك الع ـَها ، اللَّهم ِإن ـَاغفر ل  عن ابن عمر ) م ( } ا ، وِإنْ أَمتها ف

 )١٢٧٠(وصحيح اجلامع ) ٢٠٨٣( بنحوه و م ٤/٤٢ و هق ٣٦٣ و ٢/٣٤٥ و حم ٧٥ وصفة ٢/٧٩حم 
٣٣٣٩- }   تأَن  اللَّهم          ا لِإلسالِم ، وأَنتديتهه ا وأَنتلقتهخ ا وأَنتر    ا ، وأَنتوحهر قَبضت

 .عن أىب هريرة ) د هـق  ( }، ِجئنا شفعاَء فَاغفِر لَها  أَعلم ِبسرها وعالنيتها
  ) ١١٩٢ و ١١٨٤ و ١١٧٩( ودعا طب ٣/٣٣ وجممع ٤/٤٢ و هق ٣٦٣ و ٢/٣٤٥وحم ) ٣٢٠٠(د 

 وهو حديث صحيــــــح
٣٣٤٠- }         ، لىغى عن بلى مصرِنى عان سِدى ،         اللَّهمافِنى ِفى جظَلمِنى ، وع وأَرِنى ثَأِرى ِممن

  البارودى عن سعد بن زرارة } ومتعِنى ِبسمِعى وبصِرى واجعلهما الوارثَ ِمنى 
  ٢/٢٧وإصابة ) ١٤٤٨( طب ىف الدعا 

 وهو حديث صحيــــــح
 .عن أنس ) سط(} اللَّهم انفعِنى ِبما علمتِنى ، وعلمِنى ما ينفعِنى  { -٣٣٤١

 ٥/١٧٣وسـنة    ) ١٤٠٥ و   ١٤٠٤(ودعاطـب   ) ٣٥٩٩( وت   ١/٥١٠وك   ) ٣٨٣٣ و   ٢٨٠ و   ٢٥١(هـ  
  ١٠/٢٨٢ وش ٥/٣١٣ وكثري ١٠/١٨١وجممع 

 وهو حديث صحيــــــح
 عـن   )هـ ك(} اللَّهم انفعِنِى ِبما علمتِنى ، وعلمِنى ما ينفعِنى ، وارزقِنى ِعلماً ينفعِنى     { -٣٣٤٢

 .أنس 
  ١/٥١٠وك ) ٣٨٣٣ و ٢٨٠ و ٢٥١(هـ 

 صحيــــــح
اللَّهم انفعِنى ِبما علّمتِنى ، وعلّمِنى ما ينفعِنى وِزدِنى ِعلماً ، احلَمد ِللِه على كُِل حاٍل                { -٣٣٤٣

ـَّــاِر   .عن أىب هريرة   )ت هـ (}  وأَعوذُ ِباِهللا ِمن حاِل أَهِل الن
 ١٠/٢٨٢ وش   ٥/٣١٣ وكـثري    ١٠/١٨١ وامع   ٥/١٧٣ وسنة   ١/٥١٠وك  ) ٣٨٣٣ و   ٢٨٠ و   ٢٥١(هـ  
 ٣/١٥٧واحلليـة   ) ٢٥٥(  وسىن   ١٠/٦٠٠ والفتح   ٢/١١٧وحم  )  و   ٣٨٠٤ و   ٣٨٠٣( وهـ  ) ٣٥٩٩(وت  

 )٤٣٧٦( والشعب ٣/١٣١ وخط ٦/٢٣٣٥ وعدى ١٣٧ و ٨٨وصفة 
 وهوحديث حســـن لغريه 

حسن صحيح غريب عن    ) حم ت  ( }أذق آخرهم نواالً    اللَّهم ِإنك أَذقت قُريشاً نكاالً فَ      { -٣٣٤٤
 ابن عباس 

 )٣٩٨(والضعيفة ) ٣٩٦٥( وامليزان ٢/٢٢٨ وعقيلي ١٧/٨٧وطب ) ٣٩٠٨( وت ١/٢٤٢حم 
 وهو حديث صحيــــــح



 

 

٥١٢() 

٣٣٤٥- }              ليكـَخفـى ع اللَّهم ِإنك تسمع كَالِمى وترى مكاِنى وتعلم ِسرى وعالنيِتى ، الَ ي
ـَقري الـمستغيثُ الـمستجير الوجلُ الـمشفـــــق           شىٌء ـَائس الف ـَا الب  ِمن أَمِرى وأَن

 ِبذَنبــــــِه ، أَسألك عترفالـم قرالـم 
ـَائِف الضريِر              ـْتهالَ الـمذنِب الذَّليِل ، وأَدعوك دعاَء اخل مسألةَ الـِمسكِين ، وأَبتهلُ ِإليك اب

  لَك ضعتخ نالَ                   م اللَّهـم ، أَنفـه لَك غمور ، ِجسمه وذَلَ لَك ، ربتهع لَك ـَاضت  رقبته ، وف
              عطنيالـم ريـَا خ ـَا خري الـمسؤولين وي ـَجعلِنى ِبدعائك شقياً وكن ِبى رؤوفاً رحيماً ي ( } ت

 واخلطيب عن ابن عباس ) طب 
وجممـع  ) ٨٧٧( ودعا للطب    ٥/١٧٥ وبداية   ٢/٣٦٠اهية   ومتن ١١/١٧٤ وطب   ٢٠/٦٠ و شج    ٦/١٦٣خط  

٣/٢٥٢  
  ١/٢٤٧ وطص ٤/٣٧٥واالحتاف 

 فيـــــه ضعـــــف
٣٣٤٦- }              ، شرـَرضى الب ـَغضب البشر وأَرضى كَما ي ـَا بشر أَغضب كَما ي اللَّهم ِإنـما أَن

ـَه زكاةً ـَاجعلها ل ـِى ف  عن أىب الطفيل) طب ( }  ورمحةً فَمن لَعنته ِمن أَحٍد ِمن أُمت
 ) ٣٢٤٨( و عب ١١/١٤٢ وفتح ٨/٢٦٧امع 

 وهو حديث صحيــح لغيــره
٣٣٤٧- }              ـَلدته ـَعنته أَو ج ـَا بشر فَـأيـما رجٍل ِمن الـمسلمين سببته أَو ل اللَّهم ِإنـما أَن

ـَه زكاةً ورمحـةً  ـَاجعلها ل  ريرةعن أىب ه) حم م ش ( } ف
 ١٠/٣٣٩ و ش ١١/١٧١ وفتح ٣/٤٠٠ و حم ٢٠١٠م ص 

٣٣٤٨- }                ـَلدته ـَعنته أَو ج ـَا بشر ،  فَـأى رجٍل ِمن الـمسلمين سببته أَو ل اللَّهم ِإنـما أَن
ـَه زكاةً وأجراً  ـَاجعلها ل  عن جابر )   ش حم م (} ف

  ١٠/٣٩٩ و ش ١١/١٧١ وفتح ٣/٤٠٠ و حم ٢٠١٠م ص 
٣٣٤٩- }                ـَه ـَاجعلها لـ ـَا بشر فَأميا عبٍد ِمن املُؤمنين دعوت عليِه ِبدعوٍة فـ اللَّهم ِإنـما أَن

 .عن أىب الطفيل وامرأته سودة )حم م (} زكاةً ورمحـةً 
  ) ٣٢٤٨( وعب ١١/١٢٤ وفتح ٨/٢٦٧ و ١/١٢ وجممع ٥/٤٥٤حم 

 وهو حديث صحيــح
ـّما  { -٣٣٥٠  محمد بشر يغضب كَما يغضب البشر ، وِإنى قَِد اتخذت ِعنـــدك            اللَّهم ِإن

                   ومي ا ِإليكِبه هقربكَفارةً وقُربةً ت ا لُهعلهفَاج لدتهج أَو ببتهس أَو ؤمٍن آذيتها مِفأمي ، خلفهت هداً لَنع
 عن أىب هريرة ) م (} الِقيامِة 

      ١١/١٧١ وفتح ٢/٤٩٣  وحم٢٠٠٨ و ٢٠٠٧م ص 



 

 

٥١٣() 

٣٣٥١- }      شرا بفَإمنَا أَن ، اِمليعاد خلفالَ ت الِقيامِة ِإنك ومؤديِه ِإىلَّ يهداً تع ى  أَختَّذُ ِعندكِإن اللَّهم
             ـَه ـَه صالةً واجعلها ل ـَاجعلها ل  زكاةً وقُربةً   فَأى الُمسلمني آذيته أَو شتمته أَو ضربته أَو سببته ف

 .عن أىب سعيد ) ع ض ( وعبد ابن محيد وابن منيع ) ش حم  (}تقربه ِبها ِإليك يوم الِقيامِة
 ١٠/٣٩٩ وش٧/٦١وهق  ) ٢٠٢٩٤ و ٢٠٢٩٣( وعب ٨/٢٦٦ وجممع ٥/٨ وسنة ٤٤٩ و ٢/٣١٦حم 

 وهو حديث صحيــح
ـَا بشر ،  فَأميا مـؤمٍن آذيتـه أَو            اللَّهم ِإنى أَختَّذُ ِعندك عهداً لن تخ       { -٣٣٥٢ لفنيِه فَِإنـما أَن

ـَه صالةً وزكاةً وقُربةً تقربه ِبها ِإليك يوم الِقيامِة                 ـَاجعلها ل عن ) ق(} شتمته أَو جلدته أَو لَعنته ف
 .أىبهريرة

) ٢٠٠٩(وم   ) ٢٠٢٩٤(و  ) ٢٠٢٩٣( وعـب    ٨/٢٦٦ وامـع    ٥/٨ وسـنة    ٤٤٩ و   ٣٩٠ و   ٢/٣١٦حم  
 )١٢٧٣( وصحيح اجلامع ٧/٦١ وهق ١١/١٧١ والفتح ٣/١٣٦والتلخيص 
٣٣٥٣- }                   أَو آذيتـه املُـؤمنني فَأى ، شرـَا ب اللَّهم ِإنى أَختَّذُ ِعندك عهداً الَ تخلفنيِه فَِإنـما أَن

ـَه زكاةً وصالةً وقُربةً تقر          ـَاجعلها ل عـن  ) حم ، ع    (} به ِبها ِإليك يوم الِقيامِة      سببته أَو جلدته  ف
 .أىب هريرة

  ٨/٢٦٦ وجممع ٢/٣٩٠حم 
 حســـــن

٣٣٥٤- }          حبهي نم وأَحب سيناً فَأحبهح ى أُحبِإن طب(عن أىبهريرة   ) حم خ م هـ ع      (  }اللَّهم (
 .وابن عساكر )طب (عن سعيد ابن زيد 

 ٤/٢٩٢ و ٥٣٢ و٣٣١ و٢٩٢ و٢/٢٤٩وحـم  ) ١٤٢(وهـ ) ٣٧٨٣( وت ١٨٢٢ وم  ٧/٢٠٥ و   ٥/٣٣خ  
وخـط  ) ١١١٣ و ٨٦( وخـد    ٤/٣١٥ و ٣/٤٥٣وتخ  ) ٣٩٨٨( ومطالب   ١/٢٣٣ وهق   ١٧٧ و ٣/١٦٦وك  

 ١٢/١٠١ وش ١٠/٣٣٢ و٧/٩٤ وفتح ٣/١٩ وطب ١/١٣٩
٣٣٥٥- }  فَأحبه  هى أُحبِإن عىن الْحسني-اللَّهمعن أىبهريرة ) ك (     }-ي. 

 ١٧٧ و ٣/١٦٩وك  ٣/٢٠طب 
 وهو حديث صحيــح

ش (   }- يعىن الْحسن والْحسني   -اللَّهم ِإنى أُحبهما فَأحبهما ،وأَبغض من أَبغضهما         { -٣٣٥٦
 عن أىبهريرة) طب 
 ٧/٩٤ وفـتح  ١٠/٢٣٣ وهق ١٣/٦٨  وفتح ١٨٠ و ٦/١٧٩ وجممع ٣٦٩ و ٥/٢١٠ و  ٤٤٦ و   ٢/٢٤٦حم  

 وعـــــــدى  ٩٨ و   ١٢/٩٦ وش   ٤/٤٦ وابـن سـعد      ٣/٣٩ وطب   ٢٠٧ و ٤/٢٠٥ و ٢/٣٣٥وكر  
 خمتصرا) ٢٧٨٢( وت ٥/٣٢ وخ ٤٢ و ٣/٢١ وطب ٣/١٠٤٥

 وهو حديث صحيــح
عن ) هـ ، ك    (} اللَّهم ِإنى أُحرج عن حق الضعيفـــيـِن اليتيــِم واملَــرأِة          { -٣٣٥٧
 أىب هريرة



 

 

٥١٤() 

 )١٠١٥( والصحيحة ١/٦٣ وك ٢/٤٣٩وحم  ) ٣٦٧٨( هـ
 وهو حديث صحيــح

اللَّهم ِإنى أُحرم ما بني جبليها كَما حرم ِإبراهيـــم مكةَ ، اللَّهم بارك لَهم ِفـى                 { -٣٣٥٨
مدهوم اعهمعن أنس ) حم خ م (} ص. 

 ١١/١٧٣ و ٩/٥٥٤ و   ٤/٨٣ وفتح   ٢/٢٢٩ وترغيب   ٣/١٥٩وحم  ) ٩٩٣( وم   ٨/٩٧ و ٧/٩٩ ٤٣ و ٤/٤٢خ  
  ١/٢٥٠وكثري 

٣٣٥٩- }                ، ِنعمتك كرش شِد ، وأَسألكزميةَ الرع ِفى اَألمِر ، وأَسألك الثَّبات ى أَسألكِإن اللَّهم
                  ِمن وأَسألك ، علما تم رش ِمن ليماً ، وأَعوذُ ِبكادقاً ، وقَلباً سِلساناً ص وأَسألك ، ِعبادتك سنوح

 وأَستغفرك ، علما تري ميوِب خالغ المع أَنت ِإنك علما تعن شداد بن أوس ) ت ن  (}ِمم 
) ٢٤١٨(و ) ٢٤١٦( وحب   ٥/١٦٠ و ٤/٨٢ وكثري   ١٢٥ و ٤/١٢٣وحم  ) ٢٤٠٧( وت   ٨/٢٣٧ و   ٣/٥٢ن  

 وجـامع   ٣٥٢ و ٧/٣٥١وطـب   ) ٦٢٦(  والدعاطب   ٢/٢٧ وأصفهان   ٦/٢٩٢ وكر   ١/٢٦٧موارد  واحللية    
  وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهىب ١/٥٠٨ وك ٣٠٣ و٢٥٩ و٤/٢١٠األصول 

 وهو حديث صحيــح
٣٣٦٠- }                جهـكظِر ِإىل واملَوِت ، ولَذةَ الن عديِش بالع ردضى ِبالقضاِء وبالر ى أَسألكِإن اللَّهم

 .عن فضالة بن عبيد ) طب  (} والشوق ِإىل ِلقائك ِمن غَِري ضراَء مضرٍة والَ ِفتنٍة مضلٍة 
 ٩/٦٠٤و٥/٧٦واإلحتاف ١٠/١٧٧وامع ) ١٤٢٣( ودعاطب ١٨/٣١٩طب  

 وهو حديث صحيــح
البـزار   (} اللَّهم ِإنى أَسألك الصحةَ والِعفـو واَألمانةَ وحسن اخلُلِق والرضا ِبالقَدِر            { -٣٣٦١

 .عن ابن عمرو) طب 
) ١٤٠٦(والـدعاطب   ) ٣٣٤٠ ( ومطالـب  ١٠/١٧٣ وجممـع    ١٢/١٢ وخط   ٧/٣٢٢واإلحتاف  ) ٣٠٧(خد  

 )٧(واملكارم 
 حســــن

 .وروايته عن أهل بلده ال بأس ا وهذا منها )زياد بن أنعم ( فيه اإلفريقى 
٣٣٦٢- }                ـتراس اِلى ، اللَّهـموِديِنى وأَهِلى وم نياىافيةَ ِفى دوالع فـوالع ى أَسألكِإن اللَّهم

ِنى ِمن بِني يدى وِمن خلِفى وعن يميِنى وعن ِشماِلى وِمن فَوِقى ،             عورِتى ، وآمن روعِتى ، واحفظ     
 .عن ابن عباس) البزار  ( } وأَعوذُ ِبك أَنْ أُغتالَ ِمن تحِتى 

) ١٢٧٤( وصحيح اجلامع    ٤/٣٥١ واإلحتاف   ١٠/١٧٥ وامع   ١/٥٥٥والترغيب  ) ٣٨٧١(وهـ  ) ٦٩٨( خد  
 والدعاطب ١٢/٣٤٣ وطب ١٣٨ وصفة ١/٥١٧ وك ٢/٢٥وحم  ) ٥٣٥٨ و ٥٠٧٤( د : وعن ابن عمر حنوه   

)٣٠٥( 
 وهو حديث صحيــــح

 .عن ابن مسعود) م ت هـ  ( } اللَّهم ِإنى أَسألك اهلُدى والتقى والعفاف والِغىن  { -٣٣٦٣



 

 

٥١٥() 

وسـنة  ) ١٠٨٧ و   ٦٧٤(  وخـد    ٤٣٧ و ٤٣٤ و ١/٤١٦وحم  ) ٣٨٣٢( وهـ  ) ٣٤٨٩(و ت   ) ٢٠٨٧( م  
 ١٠/١٢٧ وطب ١٠/٢٠٨ وش ٥/١٧٤ وسنة ٤٤٣ و٤٣٤ و١/٣٨٩ وبنحوه عند حم   ١٠/٢٠٨ وش   ٥/١٧٤

 )١٢٧٥(وصحيح اجلامع  
اللَّهم ِإنى أَسألك ِبامسك الطَّاهِر الطَّيِب املُبارِك اَألحب ِإليك ، الَّذى ِإذَا دعيت ِبـِه                { -٣٣٦٤

        وِإذَا اس ، ِبِه أَعطيت ئلتوِإذَا س ، أَجبت         ِبِه فَرجت تفرجتوِإذَا اس ، محتِبِه ر هـ   (} ترمحت (
 .عن عائشة 

 ١١/٢٢٤ بصيغة اجلزم والفتح ٢/٤٨٧والترغيب  ) ٣٨٥٩( هـ 
 حديث حســــن 

اللَّهم ِإنى أَسألك حبك وحب من يحبك ، والعملَ الَِّذى يبلغِنى حبك ، اللَّهم اجعلْ                { -٣٣٦٥
 .عن أىب الدرداء ) حل  (} حب ِإىلَّ ِمن نفِسى وأَهِلى واملَاِء البارِد حبك أَ

  ٥/٣٢٠ ومنثور ١/٢٢٦ وحل ٥/١٧٢ وكر ٩/٥٤٩ و٥/٧٨واإلحتاف ) ٣٤٩٠( ت 
 صحيـــــح

شعِثى اللَّهم ِإنى أَسألك رمحةً ِمن ِعندك تهِدى ا قَلِبى ، وتجمع ا أَمِرى ، وتلم ا                  { -٣٣٦٦
، وتصلح ا غَائِبى ، وترفع ا شاهِدى ، وتزكِّى ا عمِلى ، وتلهمِنى ا رشِدى ، وترد ا أُلفِتى                    
                    ـرفا ش ُمحةً أَنالور ، كُفر عدهب قيناً لَيسأَعطِنى ِإمياناً وي وٍء ، اللَّهمكُلِّ س ا ِمن عصمِنىوت ،

واآلِخرِة ، اللَّهم ِإنى أَسألك الفَوز ِفى القَضاِء ونزلَ الشهداِء وعيش السعداِء            كَرامتك ِفى الدنيا    
والنصر على اَألعداِء ، اللَّهم ِإنى أُنزلُ ِبك حاجِتى ، فَإنْ قَصر رأِيى وضعف عمِلى افْتقـرت ِإىل                  

ـَا        ِفى الصدوِر كَما تجري بين البحوِر ، أَنْ تجريِنى ِمـن           رمحتك ، فَأسألك يا قَاضى اُألموِر، ويا ش
 عذابِ السعِري ، وِمن دعوِة الثُّبوِر ، وِمن ِفتنــــِة 

                    ، لقكخ أَحداً ِمن عدتهٍري وخ سألِتى ِمنم بلغهت ِنيِتى ، ولَم بلغهت أِيى ولَمر ا قَصرم القُبوِر ، اللَّهم
 خ أَو              اربي ِبرمحتك ِفيِه ، وأَســألك ِإليــك ى أَرغــبفَإن ،بادكع عطيِه أَحداً ِمنم ٍري أَنت

                  ـومعيِد ، واجلَنـةَ يالو ومي اَألمن شيِد أَسألكديِد واَألمِر الرِل الشا ذَا احلبي اللَّهم ، الـمنيالع
الركِع السجوِد املُوفين ِبالعهوِد ِإنك رحيم ودود ، وِإنك تفعلُ مـا            اخلُلوِد مع املُقربني الشهوِد ،      

    ، اً َألعـدائكدووع ِسلماً َألوليائك ، ضلنيوالَ م النيض غَري ، هتدينادِين ما هعلناج اللَّهم ، ريدت
         ، الفكخ نم عاِدى ِبعدواتكون ، كأَحب نم ِبحبك حباِإلجابـةُ ،         ن ليـكعاُء وعذا الده اللَّهم 

                   ، دىي نيوراً بوراً ِفى قَِربى ، ونوراً ِفى قَلِبى، ونعلْ ِلى ناج كالنُ ، اللَّهمالت ليكوع وهذَا اجلُهد
نوراً ِمـن تحِتـى ،      ونوراً ِمن خلِفى ، ونوراً عن يميِنى ، ونوراً عن ِشماِلى ، ونوراً ِمن فَوِقى ، و                

ونوراً ِفىسمِعى ، ونوراً ِفى بصِرى ونوراً ِفى شعِرى ، ونوراً ِفى بشِرى ، ونوراً ِفـى لَحِمـى ،                    
ونوراً ِفى دِمى ، ونوراً ِفى ِعظاِمى ، اللَّهم أَعظم ِىل نـوراً ، وأَعـطِنى نوراً واجعــلْ ِلى نوراً                  



 

 

٥١٦() 

ف ِبالعز وقَالَ ِبِه ، سبحانَ الَّذى لَبس املَجد وتكرم ِبِه ، سـبحانَ الَّـذى الَ                 ، سبحانَ الَّذى تعطّ   
ينبِغى التسبيح ِإالَّ لَه ، سبحانَ ِذى الفَضِل والنعِم ، سبحانَ ِذى املَجِد والكَـرِم ، سـبحانَ ِذى                   

 .البيهقى ىف الدعوات عن ابن عباس و) طب ( وحممدبن نصر ىف الصالة ) ت  (} اجلَالِل واِإلكراِم 
 و طـب   ١٦٠ و   ١٥٩ وصفة   ٥/٢٠٧وكر  ) ١١١٩( وخزمية   ٥/٦٣ واإلحتاف   ١١/١١٨والفتح   ) ٣٤١٩( ت
وهو من طريق قيس بن الربيع عن ابن أىب ليلى عن           ) ٣٩٦( وخد   ٣/٢٩ ، وبعضه هق     ٣/٩٠ وعدى     ١٠/٣٤٣

وداود ال بأس برواياته عن أبيه عن جده كما قال ابـن  ) ٤٨٢(داود بن على عن أبيه عن ابن عباس ودعا للطرباىن  
 . ، وقيس ابن الربيع حسن احلديث كما ىف التهذيب والكامل والكاشف ٣/٩٢عدى ىف الكامل 

 فاحلديث حســــن 
٣٣٦٧- }                  ،فَـالح تبعـهجاحاً يلٍق ، ونسِن خِصحةً ِفى ِإمياٍن ، وِإمياناً ِفى ح ى أَسألكِإن اللَّهم

وِرضواناً ور غفرةً ِمنكافيةً ، وموع عن أىب هريرة ) طس ك  ( } محةً ِمنك. 
  ) ٩٨٤٩( ون ) ١٩١٩ ( ١/٥٢٣رجاله ثقات وك :  وقال ١٠/١٧٤ وامع ٢/٣٢١حم 

 وهو حديث حســــن 
٣٣٦٨- }             نفعِعلٍم الَ ي ِمن افعاً وأَعوذُ ِبكِعلماً ن ى أَسألكِإن عـن  )  ض طس    هـ حب ( } اللَّهم
 .عن عائشة ) طس(جابـر 

 و  ١٠/١٨١وامع  ) ٣٨٣٤(  وهـ   ١٨٨ و   ١٨٧ و   ١٠/١٨٥وش   ) ٨٣ و   ٨٢( واإلحسان  ) ٢٤٢٦( حب  
 وغريهم  ) ١٩٦٣٥(  وعب ١/١٠٤ وك ٨/٢٦٤ و ن ٣/٢٨٣ وحم ٦/٢٥٢وحلية ) ٢٠٠٧( وطيا ١٨٢

 وهو حديث صحيـــح
 .عن جابر ) طس (} عاً وعمالً متقبالً اللَّهم ِإنى أَسألك ِعلماً ناف { -٣٣٦٩

( ودعا طــــــب     ) ٩٢٥(  وهـ   ١٨٢ و   ١٠/١١١ وامع   ١/٦٨وشج  ) ١٠٨( وسىن   ٦/٢٩٤حم  
 )٦٧٢ و ٦٦٩

 وهو حديث صحيـــح
البـزار   ( } اللَّهم ِإنى أَسألك ِعيشةً نقيةً وِميتةً سويةً ، ومرداً غَير مخزى والَ فَاضٍح               { -٣٣٧٠

 .عن ابن عمر ) ك طب 
 وىف سنده شريك بن عبد اهللا النخعى وروايته عـن  ١٠/١٩٢ وش ١٠/١٧٩ وامع ١/٥٤١ وك   ٤/٣٨١حم    

 أهل الكوفــة 
 ) .١٤٣٥(مستقيمة والدعاطب 

 صحيـــــــح 
٣٣٧١- }  ــــوالىوِغىن م ِغناى ى أَسألكِإن عن أىب صرمة ) طب  (} اللَّهم. 

  )٧/٢٧ ( ١٠/٢٠٨ وش ١٠/١٧٣  وامع٣/٤٥٣حم 
 وهو حديث صحيـــح



 

 

٥١٧() 

٣٣٧٢- }                ، ا لَم أَعلــــموم ِمنه لمتا عاجلِه وآجلِه ماخلَِري كُلِه ع ِمن ى أَسألكِإن اللَّهم
ك خري مـا    وأَعوذُ ِبِك ِمن الشر كُلِه عاجلِه وآجلِه ما علمت ِمنه وما لَم أَعلم  ، اللَّهم ِإنى أَسأل                 

                   ى أَسـألكِإن اللَّهم ، بيكون بدكاذَ ِبِه عا عم ـــرش ِمن وأَعوذُ ِبك ، بيكون بدكِبِه ع ألكس
   قَــــوٍل أَو ا ِمنِإليه با قَرـاِر ومالن ِمن مٍل ، وأَعوذُ ِبكع قَوٍل أَو ا ِمنِإليه با قَراجلَنةَ وم

 .عن عائشة ) هـ  (}سألك أَنْ تجعلَ كُلَّ قَضاٍء قَضيته ِلى خرياً عمٍل ، وأَ
 وصحيح اجلامع   ١٠/٦٧ و ٢/٢٨٢موارد وطب     ) ٢٤١٣(  وحب   ١/٥٢١ وك   ٦/١٤٧وحم   ) ٣٨٤٦( هـ  

 )١٢٧٦( 
 وهو حديث صحيـــح

علــــم ، وأَعوذُ ِبـِك     اللَّهم ِإنى أَسألك ِمن اخلَِري كُلِه  ما علمت ِمنه وما لَم أَ             { -٣٣٧٣
 ا لَم أَعلموم ِمنه لمتا عكُلِه  م رالش عن جابر  بن مسرة ) الطيالسى طب ( }  ِمن. 

 ) ١٢٧٧( وصحيح اجلامع ) ١٥٤٢( والصحيحة  ١٠/٦٧ و ٢/٢٨٢طب 
 حديــث صحــــيح

لكها ِإالَّ أَنت ، فَأهديت لَـه شـاةٌ         اللَّهم ِإنى أَسألك ِمن رمحتك وفَضلك غَايةً الَ يم         { -٣٣٧٤
ضافه : عن ابن مسعود قال     ) طك ( } هذِه ِمن فَضِل اِهللا ونحن ننتظر الرحــمة        : مصــليةٌ فَقالَ 

 ) .ضيف فأرسل لزوجاته يبتغى طعاما فلم جيد فذكره 
 ١٠/٢٢٠ وطب ١٠/١٥٩امع 

 صحيــــح 
عـن ابـن    ) طب( } ن فَضلك ورمحتك فإنه الَ يملكهما ِإالَّ أَنت           اللَّهم ِإنى أَسألك مِ    { -٣٣٧٥
 مسعود  

 ٦/٧٠وكـثري  ) ١٥٣(  وسىن ١٠/١٥٩ وامع ٤٤٢ و٢/٤٤١ وهق   ٣/٤٩٧وحم  ) ٢٧٢(وهـ   ) ٤٩٤( م  
  ) ١٢٧٨(  وصحيح اجلامع ١٠/٢٢٠ وطب ٧/٢٣٩وحلية 

 صحيــــح 
جه ِإليك ِبنبيك محمٍد نىب الرمحِة ، يامحمد ِإنى توجهت ِبـك     اللَّهم ِإنى أَسألك وأَتو    { -٣٣٧٦

              ِفـى فَشـفعه ى ِلى ، اللَّهمقضاجِتى هذِه لتى ِفى حبعـن عثمــــان    ) ت هــ ك      ( } ِإىل ر
 .بــــــن حنيف 

 ١/٤٧٣ والترغيب) ٦٢٢( وسىن  ) ١٣٨٥( وهـ  ) ٣٥٧٨(  وت   ٥٢٦ و   ٥١٩ و   ١/٣١٣ وك   ٤/١٣٨حم  
: وىف روايـة    " وشـفعىن فيـه     " وىف آخره زيادة عند احلاكم وغريه       ) ١٢٧٩( وصحيح اجلامع    ٢/٢٧٩وامع  

 " وشفعىن ىف نفسى 
 وهو حديث صحيـــح على شرطهما مع الزيادة 



 

 

٥١٨() 

 ، يارسول اهللا ادع اهللا أن يكشف ىل عن بصـرى : وسببه أن رجال أعمى أتى إىل النىب صلى اهللا عليه وسلم فقال      
فانطلق فتوضـــــأ مث صـل     : يارسول اهللا ،إنه قد شق على ذهاب بصرى فقال له           : فقال أو أدعك ، قال      

 -----: ركعتني ، مث قل 
 .فرجع وقد كشف اهللا عنه بصره 

٣٣٧٧- }    قدرت فِإنك ، فَضلك ِمن وأَسألك ، ِبقدرتك وأَستقدرك ، ِبعلمك ى أَستخريكِإن اللَّهم
أَقدر ، وتعلم والَ أَعلم وأَنت عالم الغيوِب ، اللَّهم ِإنْ كَانَ هذَا خرياً ِلى ِفى ِديِنى وخرياً ِلى                   والَ  

ِفى معيشِتى ِفيما أَبتِغى ِبِه اخلَري ِفى عافيٍة يسره ِلى ثُم بارك ِىل ِفيِه ، وِإنْ كَانَ غَري ذلك خرياً ِلـى                      
اخلَري ِلى فَاقدر عزمي قولُ ثُمعن ابن مسعود ) طكس  ( }  ، ي. 

  ١٠/١٨٧ و ٢/٢٨٠امع  
 حســــن لغيـــــره

٣٣٧٨- }                املُقدم أَنت ، لنتا أَعوم ررتا أَسوم ، ا أَخرتوم ا قَدمتلـم ى أَستغفركِإن اللَّهم
 لى كُلِّ شٍئ قَديرع وأَنت املُؤخر أىب موسى عن) حم ( } وأَنت . 

  ١٠/٢٠٩ وجممع ١/٥١١ وك ٤/٣٩١حم 
 صحيــــح

٣٣٧٩- }         فورالغ وابالت أَنت ِإنك لىع فَتب ، ِإليك وأَتوب ى أَستغفركِإن عـن  ) ط  ( } اللَّهم
 .ابن عمر 

  )٢٢٧٩(منحة 
 صحيــح لغــريه 

٣٣٨٠- }       جهتوو ، فِسى ِإليكن ى أَسلمتِإن اللَّهم   ، أَمـِرى ِإليـك وفَوضت ، جِهى ِإليكو 
آمنت ِبكتابك املُرتِل ونبيك املُرسِل ، أَنت خلقت نفِسى ، لَك محياها ولَك مماتها ، فَإنْ أَمتهـا                  

 .عن عمار )ع  ( } فَارمحها ، وِإنْ أَخرَا فَاحفظها ِبحفِظ اِإلمياِن 
  )٣٣٥٤( ومطالب ١/٤١٠رغيب  وت٢/٢٤٩ونصب  ) ٣٣٩٥ و ٣٣٩٤( ت 

 حســـــن 
اللَّهم ِإنى أَعوذُِبرضاك ِمن سخطك ، وِبمعافاتك ِمن عقوبتك ، وأَعوذُ ِبك ِمنـك الَ          { -٣٣٨١

 فسكعلى ن ا أَثنيتكَم أَنت ليكعن عائشة ) ٤م  ( } أُحِصى ثَناًء ع. 
 و  ١/٩٦وحم   ) ٣٨٤١( و   )  ١١٧٩( وهـ  )  ٣٥٦٦( وت) ١٤٣٣( و د    ٥١ و قيام الليل باب      ٣/٢٤٩ن  
 ١/٢٣٤ومعاىن   ) ٦٧١ و   ٦٥٥( وخزمية   ) ٥٠٩ و   ١٢٤( موارد وسىن   ) ٥٤١( وحب   ٨/١٩٥ وخ   ٦/٢٠١

)  ١٣٦٦( وسنـــــة   ) ٢٨٨٣-٢٨٨١(  وعب   ١/١٢٧وهق  ) ٤٨٦( ومسلم   ١٠/٢٨٦ و   ٢/٣٠٦وش  
 ) ١٢٨٠( وصحيح اجلامع 



 

 

٥١٩() 

ِبك أَنْ أَضلَّ أَو أُضلَّ ، أَو أَزلَّ أَو أُزلَّ ، أَو أَجهلَ أَو يجهلَ على ، أَو        اللَّهم ِإنى أَعوذُ   { -٣٣٨٢
 أُظلم أَو عن ميمونة ) طكس  ( }أَظلم. 

  ٦/٢٠٤ و ٥/٩٠واإلحتاف  ) ٤١٣ و ٤١٢ و ٤١١(  والدعاطب ٦/٣٢٢وحم  ) ٣٨٨٤( وهـ ) ٥٠٩٤( د 
 صحــــيح

أَعوذُِبك أَنْ أَموت هماً أَو غَماً ، وأَنْ أَموت غَرقاً ، وأَنْ يتخبطِنىالشيطانُ             اللَّهم ِإنى    { -٣٣٨٣
 .عن أىب هريرة ) حم (} ِعند املَوِت ، وأَنْ أَموت لَديغاً 

 عن أىب اليسر وهو صحيح  ) ٧٩٧٤ و ٧٩٧٣ و ٧٩٧٢(  وبنحوه ن ٢/٣١٨ وجممع ٢/٣٥٦حم 
 حســن لغيــــره

ِمن ِعلٍم الَ ينفع ، وِمن قَلٍب الَ يخشع ، وِمن نفٍس            : هم ِإنى أَعوذُِبك ِمن اَألربِع      اللَّ { -٣٣٨٤
 سمععاٍء الَ يود ،شبععن أىب هريرة ) ش حم د ن هـ ك  ( } الَ ت. 

 وش  ٤٤ وصفة   ٥٣٤ و   ١/١٠٤ وك   ٤٥١ و   ٣٦٥ و ٢/٣٤٠وحم   ) ٣٨٣٧( وهـ  ) ١٥٥٣(  ود   ٨/٢٦٣ن  
٧/١٨ 

 ديث صحيـــــحوهو ح
اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن البخِل وأَعوذُ ِبك ِمن اجلُِنب ، وأَعوذُ ِبك ِمن أَنْ أَرد ِإىل أَرذِل                  { -٣٣٨٥

عن سعد بن   ) حم خ م ش حب       ( } العمِر ، وأَعوذُ ِبك ِمن ِفتنِة الدنيا ، وأَعوذُ ِبك ِمن عذاِب القَِرب              
 .أىب وقاص 

 ١/١٨٣وحـــم ) ٣٩٧٢(  و د ٢٧٢ و ٢٧١ و ٢٦٦ و ٨/٢٥٦ون ) ٢٠٨٠(  وم ١٠٣ و ٩٨ و ٨/٩٧خ 
 )٦٦١(  والدعاطب ١٨٩ و ١٠/١٨٨ و٩/٩٩وش  ) ٢٤٤٥(  وحب ١٩٢ و١٧٨ و١١/١٧٤ وفتح ١٨٦و

يـا  اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن البخِل والكُسِل وأَرذِل العمِر وعذاِب القَِرب وِفتنـِة املَح             { -٣٣٨٦
 .عن أنس ) م(} واملَماِت 

 ١١٧ و   ٣/١١٣وحم   ) ٣٥٧٢( وت   ) ١٥٤٥(  ود   ٢٥٨ و   ٨/٢٥٧ون  ) ٢٠٧٩(  وم   ٨/٩٨ و   ٤/٢٨خ  
ــع ١/٥٣٠ وك ٢١٤ و٢٠٨و  ــتح ١٨٨ و ١٠/١٤٣ وجمم ــوة ١١/١٧٦ وف  و ٣/٣٧٤ وش ٧/٢٥٢ ونب

 .وغريهم  ) ١٣٤٣ و ٦٦٢(  والدعاطب ١٥٩ و ٥/١٥٧ وسنة ٢٢٨ و٥/٢٢٧ وطب ١٠/١٨٦
عـن  ) حم د ن     (}اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن البرِص واجلُنوِن واجلُذاِم وِمن سيِئ اَألسقاِم            { -٣٣٨٧

 .أنس 
 والنسـائى ىف    ٢/٦٨٠ وعـدى    ١٨٨/ ١٠ وش   ١/١٦٠ وأصفهان   ٥/١٧٠ وسنة   ٣/١٩٢وحم   ) ١٥٥٩( د  

 ) ١٢٨١( وصحيح اجلامع ) ٧٩٢٩(الكربى 
 وهو حديث صحيـــــح



 

 

٥٢٠() 

لَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن الترِدى واهلَدِم والغرِق واحلَــرِق ، وأَعـوذُ ِبـــك أَنْ               ال { -٣٣٨٨
                  أَنْ أَمـوت دبراً ، وأَعوذُ ِبكم بيلكِفى س أَنْ أَموت املَوِت ، وأَعوذُ ِبك يطانُ ِعندتخبطِنى الشي

 .عن أىب اليسر ) ن ك  ( } لَديغاً 
  ) .١٢٨١( وصحيح اجلامع  ) ١٩٤٨ ( ١/٥٣١وك ) ١٥٥٧(  ود ٨/٢٨٢ن 

 وهو حديث صحيـــــح
اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن اجلُوِع فَإنه ِبئس الضجيع ، وأَعوذُ ِبك ِمـن اِخليانـِة فَِإـا                  { -٣٣٨٩

 .عن أىب هريرة ) د ن هـ ( } ِبئســـِت الِبطانــــةُ 
مـوارد    ) ٢٤٤٤( وحـب    ) ١٩٦٣٦(  وعب   ٤/١٠رغيب  والت ) ٣٣٥٤( وهـ  ) ١٥٥٢(  ود   ٨/٢٦٣ن  

  )١٢٨٣(  وصحيح اجلامع ٦/٦٦و متهيد  )١/٣١٣( ١١٩ :٢: ١  وابن سعد  ٥/١٧٠وسنة 
 وهو حديث صحيـــــح

 .عن أىب هريرة ) ن  ( }اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن الشقاِق والنفاِق وسوِء اَألخالقِِ  { -٣٣٩٠
 واإلحتـاف   ٤/١٤٢٣ وعـدى    ٥/١٧٠وسنة  ) ١٩٦٣٩(  وعب   ٣/٤١٣ والترغيب   ٩/٣٨٢ وخط   ٨/٢٦٤ن  
٤/٣٥٠   

 )٧٩٠٦( ورواه عبد الرازق مرسال بسند صحيح وله طريق آخر عند النسائى 
 فاحلديث حسن لغريه

ن ابـن  ع) ش حم ن  ( } اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن الشيطاِن الرجيِم وهمزِه ونفخِه ونفثِه           { -٣٣٩١
 مسعود

) ٤٧٢( وخزيــمة    ١/٢٠٧ وك   ٢/٣٦ وهـق    ٦/١٥٦  و  ٢٥٣ و ٥/٢٤٠ و ٨٥ و ٨٣ و ٤/٨٠ و ١/٤٠٤حم  
 ٢٥٧٢(وعـــــب 

 وش  ١٠/٤٦٧ وفـتح    ١٠/١٨٨ و ٢/١٦٥ وجممع   ٢/١٤٠ وطب   ٣/٤٥١ وترغيب   ٢/١٢٣ونصب  ) ٢٥٨٠و
 )٨٠٨ و ٨٠٧(وهـ ) ١٣٨١(  والدعاطــــــب ١٩٢ و١٠/١٨٦ و ٢٣٨ و١/٢٣١

 ـــح مشهـــوروهو حديث صحيــ
٣٣٩٢- }                 ِمن املَأِمث واملَغرِم ، وأَعوذُ ِبك ِمن كِم ، وأَعوذُ ِبكمِم والبالص ِمن ى أَعوذُِبكِإن اللَّهم

موِت الغم ، وأَعوذُ ِبك ِمن موِت اهلَدِم ، وأَعوذُ ِبك ِمن اهلَرِم ، وأَعوذُ ِبك ِمــــن اجلُـوِع                   
  الض ِبئس ا ِبئسِت الِبطانـــةُ          فَإنهاِخليانِة فَِإ ِمن وأَعوذُ ِبك ، ابن النجار عــن  أىب هريرة      } جيع

. 
  )١٥٤٧( ود  ) ١٣٦١ و ١٣٦٠(  والطب دعا ١٠/١٨٨وامع ) ٣٤٣٣ و ٣٤٣٢( املطالب 

 حسن لغريه
 عن  ابن عمرو   )بز  (  }ِنب والبخِل   اللَّهم ِإنى أَعوذُ ِبك ِمن العجِز والكَسِل واهلَرِم ، واجلُ          { -٣٣٩٣

. 
 ) ٢٠٧٩( وم ٨/٩٨ و٤/٢٨ وبنحوه خ ١٨٨ و ١٠/١٤٣امع 



 

 

٥٢١() 

 صحيــــح لغريه
 . } اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن الكَسـِل واهلَـرِم ، وِفتنـة الصدِر وعـذاِب القَــربِ             { -٣٣٩٤

 .عن ابن عباس ) طك(
  )٧٨٩٥-٧٨٩٣( ون ١٠/١٤٣امع 

 ـح لغـــريهصحيـــ
اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن العجِز والكَسِل ،وأَعوذُِبك ِمن القَسوِة والغفلِة والعيلِة والذِّلِة             { -٣٣٩٥

 ( } واملَسكنِة ، وأَعوذُ ِبك ِمن الصمِم والبكِم ، واجلُنوِن واجلُــذاِم ، وسِئ اَألسقــــاِم              
 .عن أنس) طص 
 ١٨٨ و ١٠/١٤٣جممع  

 صحيــــــح
٣٣٩٦- }             ِمـن خِل واهلَـرِم ،وأَعوذُِبكجِز والكَسـِل واجلُِنب والبالع ِمن ى أَعوذُِبكِإن اللَّهم

عن  ) ٣حم ق   (} عذاِب القَـِرب وأَعوذُِبك ِمن عذاِب الناِر ، و أَعوذُِبك من ِفتنِة املَحيـا واملَماِت              
 .أنس 

ــم ) ٣٥٧٢(وت ) ١٥٤٥(  ود ٢٥٨ و٨/٢٥٧ ون )٢٠٧٩( وم ٨/٩٨ و٤/٢٨خ   و ١١٧ و ٣/١١٣وحـ
 )١٢٨٤( وصحيح اجلامع ) ٦٧٢( وخد ١/٥٣٠ وك ٤/٣٧١ و٢١٤ و ٢٠٨

اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن العجِز والكَسِل ، واجلُِنب والبخِل ، واهلَرِم والقَسوِة ، والغفلِة               { -٣٣٩٧
وأَعوذُ ِبك ِمن الفَقِر والكُفِر ، والفُسوِق والشقاِق والنفاِق ، والسمعِة           والعيلِة، والذِّلِة واملَسكنِة ،     

ك  ( } والرياِء ، وأَعوذُ ِبك ِمن الصمِم والبكِم ، واجلُنوِن واجلُذاِم ، والبرِص وسـيِئ اَألسـقاِم                 
 .عن أنس ) والبيهقى ىف الدعاء 

  )١٢٨٥(  وصحيح اجلامع ١٠/١٤٣ وامع ٢٢٨ و ٥/٢٢٧ وطب ١/٥٣٠ك  
 وهو حديث صحيـــــح

اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن العجِز والكَسِل ، واجلُِنب والبخِل ، واهلَرِم وعذاِب القَِرب وِفتنِة               { -٣٣٩٨
ها ، اللَّهم ِإنى    الدجاِل ، اللَّهم آِت نفِسى تقواها ، وزكها أَنت خري من زكاها ، أَنت وليها وموال               

            سـتجابعوٍة الَ يد وِمن ، شبعفٍس الَ تن وِمن ، خشعقَلٍب الَ ي وِمن ، نفعِعلٍم الَ ي ِمن أَعوذُ ِبك
 .عن زيد بن أرقم ) م ن(وعبد بن محيد ) حم  (}لَها 
 )١٢٨٦( وصحيح اجلامع ٢٥٨ و ٨/٢٥٧ون ) ٢٠٧٩( وم ٤/٣٧١حم 

٣٣٩٩- } اللَّهم            أَنْ أَظلـــــم ِمن الفَقِر والِقلِة والذِّلــِة ، وأَعوذُِبك ِمن ى أَعوذُِبكِإن 
 أُظلــــم عن أىب هريرة ) د ن هـ ك (} أَو. 

) ٢٤٤٣( وحـب    ٧/١٢ وهق   ١/٥٤٠ و ك    ٣٥٤  و    ٣٢٥ و   ٢/٣٠٥ وحم   ١٤واالستعادة باب   ) ٨٢٦١(ن  
 )١٢٨٧(  وصحيح اجلامع ٩/٥٠ وطب ٧/٢٥٧موارد وتخ 
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 وهو حديث صحيـــــح
( } اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن الفَقِر وعذاِب القَـِرب وِفتنِة املَحيـا وِفتنِة املَمـــاِت             { -٣٤٠٠

 .عن عثمان ابن أىب العاصى ) طب 
 )٧٩٥٠( و  ) ٧٩٤٦(و ) ٧٩٤٥(و ) ٧٩٤٠(و) ٧٩٠٢(و ) ٧٩٠١( و ) ٧٨٩٤( أخرجه بنحوه النسائى 

 صحيـــــحوهو حديث 
اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن الكَسِل واهلَرِم ، واجلُِنب والبخِل ، وسوِء الِكِرب وِفتنِة الدجاِل               { -٣٤٠١

  .عن أنس ) ش ن (} وعذاِب القَِرب  
 ٣/٣٧٤ وش   ٢٧١ و ٢٦٩ و   ٨/٢٥٧ون  ) ٢٠٨٩(و  ) ٢٠٨٨( وم   ٢٩٨ و   ١٠٠ و   ٨/٩٩أخرجه بنحوه خ     

 )١٣٩٨(عاطب  والد١٩٤ و١٠/١٨٨و 
 وهو حديث صحيـــــح

اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن الكَسِل واهلَرِم ، واملَأِمث واملَغرِم وِمن ِفتنِة القَِرب وعذاِب القَِرب ،                { -٣٤٠٢
ـ             ِر ، وِمن ِفتنِة الناِر وعذاِب الناِر وِمن شر ِفتنِة الغنى ، وأَعوذُ ِبك ِمن ِفتنِة الفَقــــــــ

وأَعوذُِبك من ِفتنِة املَسيِح الدجاِل ، اللَّهم اغْسلْ عنـى خطايـاى ِباملـاِء والـثَّلِج والبـرِد ،                   
                طايـاىخ نييِنى وبب اعدنِس ، وبالد ِمن اَألبيض نقَّى الثَّوبا يا كَماخلَطاي قَلِبى ِمن ــــقون

 .عن عائشة ) ق ت ن هـ ( } غرِب  كَما باعدت بني املَشرِق واملَ
 ٣٨٣٨( وهـ ) ٣٤٨٥(   وت ٢٧١و  ٢٦٩ و ٨/٢٥٧ون  ) ٢٠٨٩(و  ) ٢٠٨٨( وم   ٢٩٨ و ١٠٠ و   ٨/٩٩خ  
 )١٢٨٨(  وصحيح اجلامع ١٩٤ و ١٠/١٨٨ و٣/٣٧٤ وش ٥/١٥٧ سنة ٦/٢٠٧ و٢/١٨٥وحم ) 

املَـأِمث ،و أَعوذُِبـك ِمـن ِفتنـِة         اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن الكَسِل واهلَرِم ، واملَغرِم و         { -٣٤٠٣
اخلرائطــــى } الدجـاِل، وأَعوذُِبك  من عذاِب القَربِ، و أَعوذُِبك ِمن عذاِب النـــــاِر         

 .عـــن ابن عمرو 
 من طرق  ) ٧٩٠٢ و ٧٨٩٥ و ٧٨٩٤ و ٧٨٩٢( أخرجه بنحوه ن 

 وهو حديث صحيـــــح
٣٤٠٤- }   ى أَعوذُِبكِإن ذاِب القَــرب         اللَّهمدِر وعالكَسِل واهلَرِم وِفتنِة الص طب  ض   ( }  ِمن (

 .عن ابن عباس
 )٧٩٢٦( و  ) ٧٨٩٥ و ٧٨٩٤ و ٧٨٩٣( وبنحوه ن ) ١٣٩٨(  والدعاطب ١٠/١٤٣امع 

 وهو حديث صحيـــــح لغــريه
) ن ك    ( } نعم  : أَيعدالِن ؟ قَالَ    : اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن الكُفِر والفَقِر ، قَالَ رجلٌ           { -٣٤٠٥

 .عن أىب سعيد
( وحـــب     ) ١٠٩ و ٦٧(  وسـىن    ٥٣٢ و ٢٥٢ و ١/٣٥ و ك    ٤٤ و   ٤٢ و   ٣٩ و   ٥/٣٦ وحم   ٨/٢٦٧ن  

  )١٣٧٨ و ١٣٧٧( والدعا للطب) ٧٤٧( وخزمية ١٠/١٩٠ و ٣/٣٧٤ وش ١١/١٣٣وفتح ) ٢٤٣٨
 وهو حديث صحيـــــح
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٣٤٠٦- }   ى أَعوذُِبكِإن ِفـى                اللَّهم أَنْ أَمـوت ى ، وأَعوذُ ِبكردالت ِمن اهلَدِم و أَعوذ ِبك ِمن 
 .عن أىب اليسر ) حم د ن طب  ( } سبيلك مدبراً ، وأَعوذُ ِبك أَنْ أَموت لَديغاً 

 )١٣٦٣(  ودعاطب ١/٥٣١وك  ) ١٥٥٢(  ود ٣/٤٢٨ وحم ٢٨٣ و ٨/٢٧٤ن 
 وهو حديث صحيـــــح

نى أَعوذُِبك ِمن اهلَِم واحلَزِن ، والعجِز والكَســِل ، والبخـِل واجلُـِنب ،              اللَّهم إِ  { -٣٤٠٧
ـَلِع الديِن وغَلبِة الرجاِل   .عن أنس  ) ٣حم خ  ( } وِضـ

وحم  ) ١٥٤٦ و   ١٥٤١( ود  ) ٣٥٠٣ و   ٣٤٨٤(  وت   ٢٥٨ و ٨/٢٥٧ ون   ٩٨ و ٨/٩٧ و ٧/٩٩ و ٤/٢٣خ  
ــق ٢٤٠ و ٢٢٦ و ٢٢٠ و٣/١٥٩ ــد ١/٥٣٣ وك ٩/١٢٥ و ٦/٣٠٤ وه ــتح ) ٨٠١(  خ  و ٩/٥٥٤والف

 )١٢٨٩(  وصحيح اجلامع ١١/٢٤ و٥/١٥٥ وسنة ٢/٦١٤ والترغيب ١٧٨ و١١/١٧٣
 .حسن غريب عن أىب بكرة ) ت( }اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن اهلَِم والكَسِل وعذاِب القَِرب  { -٣٤٠٨

  )٧٨٩٣( و  )٧٨٩٢( و ) ٧٨٨٧( وبنحوه عند ن  ) ٣٥٠٣ و ٣٤٨٤( ت 
 وهو حديث صحيـــــح

٣٤٠٩- }                   ِمن وأَعوذُ ِبك ، نفعالٍة الَ تص ِمن وأَعوذُ ِبك ، شبعطٍن الَ تب ِمن ى أَعوذُِبكِإن اللَّهم
 خشعقلٍب الَ ي ِمن وأَعوذُ ِبك ، سمععاٍء الَ يعن أنس ) ض(ومسوية ) حب  ( } د. 

 ٢٦٤ و ٨/٢٦٣ ون   ٢٨٣ و ٣/٢٥٥ وحم   ١٨٨ و   ١٠/١٨٧وش  ) ١٥٤٩) ( ١٥٥٤( ود  ) ١٠١٥( اإلحسان  
  ٢/٣٤٥ وطب ١٠/١٤٣وامع 

 وهو حديث صحيـــــح
) ك   ( } اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن جاِر السوِء ِفى داِر  املُقامِة ، فَإنَّ جار الباديِة يتحولُ                 { -٣٤١٠

 .عن أىب هريرة 
 )١٢٩٠(موارد وصحيح اجلامع ) ٢٠٥٦(  وحب ٨/٣٥٩ وش ٣/٣٥٥غيب والتر) ١١٧( وخد ١/٥٣٢ك 

 وهو حديث صحيـــــح لغريه
٣٤١١- }               ، وفَجأِة ِنقمتـك ، افيتكحوِل عوت ، واِل ِنعمتــــكز ِمن ى أَعوذُِبكِإن اللَّهم

خطكميِع سعن ابن عمر ) م د    ( } وج. 
( وشـعب   ) ١٢٩١(  وصحيح اجلامع    ٥/١٦٨وسنة  ) ٦٨٥( د   و خ  ١/٥٣١وك   ) ١٥٥٠( ود   ) ٢٠٩٧( م  

٤٥٤٤( 
 .عن جابر ) ك  ( } اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن شر الريـــِح  { -٣٤١٢

 )٣٢٠٦( وخ ) ٨٩٩(وم ) ٢٢٥٣( وت ) ٣٧٢٧( وهـ ) ٥٠٩٧(  وبنحوه د ٢/٤٧٦ك 
 صحيــــح لغيــــره

ن شر الريـــِح وِمن شر ما تجىُء ِبِه الريـــح وِمن ِريِح           اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك مِ    { -٣٤١٣
  قيمالع يحَا الرماِل فَإعن جابر ) ك  ( } الش. 
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 ٢/٤٦٧ك 
 وهو حديث صحيـــــح

وِمن شـر   اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن شر سمِعى ، وِمن شر بصِرى ، وِمن شر ِلساِنى ،                 { -٣٤١٤
 قَلِبى ، وِمن 

 .عن شكل ) د ، ك  (} شر منيى 
ــم  ) ١٥٥٦( ود ) ٣٤٩٢( ت  ــعد ١/٥٣٢ وك ٣/٤٢٩وح ــن س  و ١٠/١٩٣ وش  ٦/١١٦ و٦/٢٩ واب
 ) ١٢٩٢(  وصحيح اجلامع ١٥/١٣٠

  وهو حديث صحيـــــح
 أبو الشيخ   } لُ ، وشر ما تجىُء ِبِه الريح        اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن شر ما تجىُء ِبِه الرس         { -٣٤١٥

 .عن ابن عباس 
  ٣/١٠٨وعدى ) ١٣٧٢( املطالب 

 فيـه ضعـــف
عن عائشة  ) م د ن هـ     ( } اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن شر ما عملت وِمن شر ما لَم أَعملْ              { -٣٤١٦

. 
  و   ٦/٣١وحم  ) ٣٨٤٠ و   ٣٨٣٩( وهـ  ) ١٥٥٥(د   و ٢٨١ و   ٨/٢٨١ و ٣/٥٦ون   ) ٢٠٨٦ و   ٢٠٨٥( م  

 ) ١٢٩٣(  وصحيح اجلامع ٢٥٧ و٢٣٩ و ٢١٣
اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن شر من يمِشى على بطنِه ، و ِمن شر من يمِشى على ِرجلِني ،  { -٣٤١٧

 .عن ابن عباس ) طس ( } وِمن شر من يمِشى على أَربٍع 
  ٦/١٧٣ ، وبداية  ١/٦٢دالئل 

 ضعيـــــف
عن عبداهللا بن القاسم قال     ) حم   .( } اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن عذاِب القَِرب وِمن ِفتنِة القَِرب           { -٣٤١٨

 .حدثتىن جارة للنىب صلى اهللا عليه وسلم أا كانت تسمع النىب صلى اهللا عليه وسلم يقول: 
 ١٠/١١٥امع 

 صحيـــــــح
اللَّهم ِإنى أَعوذُِبك ِمن عذاِب القَِرب،و أَعوذ ِبك ِمن عذاِب الناِر ، وأَعوذُِبك ِمن ِفتنِة                { -٣٤١٩

 .عن أىب هريرة ) خ ن  (}احمليا واملَماِت ، وأَعوذُ ِبك ِمن ِفتنِة املَسيِح الدجاِل 
 وفتـــــح   ٢/٥٢٢وحم  ) ٥٠٩٠( و   ) ٨٧٤( ود   ٨/٢٦٦ون  ) ٤١٣ و   ٤١٢ و   ٢٨٩(  وم   ١/٢١١خ  
 )١٢٩٤(وصحيح اجلامع  ) ٦٧٥٥ و ٣٠٨٨( وعــب ٢/٣١٧

٣٤٢٠- }                 سمععاٍء الَ يود ، رفعمٍل الَ يوع ، نفعِعلٍم الَ ي ِمن ى أَعوذُِبكِإن حم حب   (} اللَّهم
 .عن أنس ) ك 
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موارد  ) ٢٤٤٠( حب   و ٥٣٣ و   ١/١٠٤ وك   ٢٨٣ و   ٣/٢٥٥وحم  ) ٢٥٠(  وهـ   ٨/٢٨٤ون   ) ٢٠٨٨( م  
 وصـحيح   ٦/٤٩١ والتمهيد   ١٨٨  و    ١٨٧ و   ١٠/١٨٦ وش   ٢/٥٤١ و   ١/١٢٤ والترغيب   ١٠/١٤٣وامع  
 )١٢٩٥(اجلامع 

اللَّهم ِإنى أَعوذُ ِبك ِمن ِعلٍم الَ ينفع ، وقَلٍب الَ يخشع  ،ودعاٍء الَ يسمع ، ونفٍس الَ          { -٣٤٢١
    اجلُوِع فَإنه وِمن ، شبعخـِل              تالكَسِل والب َا ِبئسِت الِبطانةُ ، وِمناِخليانِة فَإ وِمن ، جيعالض ِبئس 

واجلُِنب ، وِمن اهلَرِم ، وأَنْ أُرد ِإىل أَرذِل العمِر ، وِمن ِفتنِة الدجاِل وعذاِب القَِرب ، وِمن ِفتنِة احمليا                    
واهةً مخبتةً منيبةً ِفى سبيلك ، اللَّهم ِإنا نسألك عزائم مغفرتك           واملَماِت ، اللَّهم ِإنا نسألك قُلوباً أَ      

، ومنجياِت أَمرك ، والسالمةَ ِمن كُلِّ ِإٍمث ، والغنيمةَ ِمن كُلِّ ِبر ، والفَوز ِباجلنِة ، والنجاةَ ِمن الناِر                     
 .عن ابن مسعود ) ك  ( }
 )  ١٩٥٧ (١/٥٣٤ك  

 ده السابقهحسن لشواه
عـن  ) ن ك  ( } اللَّهم ِإنى أَعوذُ ِبك ِمن غَلبِة الديِن ، وغَلبِة العدو ، وشماتِة اَألعداِء        { -٣٤٢٢
 .ابن عمرو

 وصحيح اجلامع   ١٠/١٩٥ وش   ٢/١٠٢وطص  ) ٧٣٠( وسىن   ١/٥٣١ و ك    ٢/١٧٣ و حم    ٢٦٨ و   ٨/٢٦٥ن  
 )١٢٩٦( 

 وهو حديــث صحيــــح
٣٤٢٣- } ى والفَقِر               اللَّهمالِغن رش ذاِب القَِرب وِمنع اِر وِمنِفتنِة الن ِمن ى أَعوذُ ِبكعن ) د (}  ِإن

 .عائشة 
(  وعـب      ١/٥٤١ وك   ٦/٥٧وحم   ) ١٥٤٨( ود  ) ٣٨٣٨( وهـ  ) ٣٤٩٥(  وت   ٨/٢٦٢ ون   ٨/١٠٠خ  

  ١٠/١٨٩ وش ١٨٢ و ١١/١٨١وفتح  ) ١٩٦٣١
 وهو حديــث صحيــــح

 وأعوذ بك من شر فتنة املسيح الدجال ، اللهم اغسل خطاياى مباء الثلج والـربد ،                 --: "  وغريه   وتكملته عندك 
ونقىن من خطاياى كما نقيت الثوب األبيض من الدنس وباعد بيىن وبني خطاياى ، كما باعدت بـني املشـرق                    

 "واملغرب ، اللهم إىن أعوذ بك من الكسل واهلرم واملأمث واملغرم 
اخلرائطـى ىف    ( } هم ِإنى أَعوذُ ِبك ِمن ِفتنِة الِنساِء ، و أَعوذُ ِبك ِمن عذاِب القَِرب               اللَّ { -٣٤٢٤

 .عن سعد ) اعتالل القلوب 
   وآخره ثابت قد مر حنوه٢٠٩٨مسلم  ص " اتقوا الدنيا واتقوا النساء " ألوله شاهد صحيح 

 حســـن لغيــــره
ك ِمن قلٍب الَ يخشع ، وِمن دعاٍء الَ يسمع ، ونفــٍس الَ تشبع                اللَّهم ِإنى أَعوذُ بِ    { -٣٤٢٥

 .عن أىب هريرة )  ن ( } 



 

 

٥٢٦() 

 وش  ٥/١٥٩ وسنة   ٨/٤٣٦وكثري  ) ١٩٦٣٥(  وعب   ٣٨١ و ٤/٣٧١وحم  ) ٣٤٨٢(  وت   ١٣ن االستعاذة ب    
 " )-- ٧٨٧٢ و ٧٨٧١ و ٧٨٧٠ و ٧٨٦٩(  ون ىف الكربى ٦/٦٦ ومتهيد ١٠/١٥٩

 صحيـــــحوهو حديث 
اللَّهم ِإنى أَعوذُ ِبك ِمن قلٍب الَ يخشع ، وِمن دعاٍء الَ يسمع ، وِمن نفـــٍس الَ                   { -٣٤٢٦

عـن  ) د ن هـ ك ( عن ابن عمرو )ت ن  ( } تشبع ، وِمن ِعلٍم الَ ينفع ، أَعوذُ ِبك ِمن هؤالِء اَألربِع           
 .عن أنس ) ن ( أىب هريرة 

 ٥/١٥٩ سـنة    ٨/٤٣٦وكثري   ) ١٩٦٣٥(  عب     ٣٨١ و   ٤/٣٧١وحم    ) ٣٤٨٢(  ، ت    ١٣ ب   ن االستعاذة 
 ) ١٥٤٨(  ود ١/١٠٤وك  ) ١٢٩٧(  وصحيح اجلامع ٦/٦٦ ومتهيد ١٠/١٩٥وش 

 وهو حديث صحيـــــح 
 طب  ت ( } اللَّهم ِإنى أَعوذُ ِبك ِمن منكراِت اَألخالِق واَألعماِل واَألهواِء واَألدواِء            { -٣٤٢٧

 .عن عم زياد بن عالقة اجلملى ) ك 
وصححه على شرط مسلم ووافقه الـذهىب و طـب           ) ١٩٤٩ ( ١/٥٣٢ وك   ٧/٩١واالحتاف   ) ٣٥٩١( ت  
  ٢/٨٠ و١/٨٢وأصفهان  ) ١٢٩٨(  وصحيح اجلامع ١٩/١٩

 وهو حديث صحيـــــح
 احلَيِة وِمن السبِع ، وِمن احلَـرِق        اللَّهم ِإنى أَعوذُ ِبك ِمن موِت الفُجاءِة ، وِمن لَدغِ          { -٣٤٢٨

 وِمن الغرِق
) حـم    ( } وِمن أَنْ أَخر على شىٍء أَو يخر على شىٌء ، وِمن القَتــــِل ِعند ِفـراِر الزحِف                

 .عن ابن عمرو 
  ٢/٣١٨امع 

 حســــــــن  

٣٤٢٩- }       وِم السي ِمن ى أَعوذُ ِبكِإن اللَّهم       ـوِء ، وِمـناعِة السس وِء ، وِمنلَيلِة الس وِء ، وِمن
 .عن عقبة بن عامر ) طب  ( } صاحِب السوِء ، وِمن جاِر السوِء ِفى داِر املُقامِة 

 ) ١٢٩٩(  وصحيح اجلامع ٦/٢١٢ واالحتاف ٧/٢٢٠ وامع ١٧/٢٩٤طب 
 وهو حديث صحيـــــح

) طـب   ( } ذهم ِبك ِمن الكُفِر والضاللِة والفَقِر الِذى يصيب بِنى آدم           اللَّهم ِإنى أُعي   { -٣٤٣٠
 .عن بالل ابن سعد عن أبيه سعد بن متيم 

  مرفوعا وموقوفا٢/٢٢ واإلصابة ٦/٤١٤ وامع ٦/٥٥طب 
 صحيــــــح

 ٣٤٣١- }  ِإذْ أَماتوه ا أَمركأَحي نى أَولُ مِإن عن الرباء )  هـ حم م د ن ( } اللَّهم. 
 ١٦٤  و    ٦/١٥٠ وطربى   ٤/٢٨٦وحم   ) ٢٥٥٨ و   ٢٥٥٥( وهـ   ) ٤٤٤٧( و   ) ٤٤٤٦( ود   ) ١٣٢٧( م  

 ١٢/١٦٩ وفتح ٢/١٤٨و بداية 



 

 

٥٢٧() 

 .عن جابر ) ض ( ومسوية ) حم  ( } اللَّهم اهِد ثَقيفــــاً  { -٣٤٣٢
 وابن سـعد    ١/٣١٢دى   وع ١٤/٥٠٨و) ٧/٥٦٠ ( ١٢/٢٠١ وش   ٨/٤٥ وفتح   ٣/٣٤٣وحم   ) ٣٩٤٢( ت  

٢/١٢١  
 وهو حديث حســــن 

٣٤٣٣- }  ِد دوســـاً وأَِت ِبهـماه عن أىب هريرة ) خ م  ( } اللَّهم. 
 و  ٨/١٠١ وفـتح    ٥٠٢ و   ٤٤٨ و   ٢/٢٢٣وحم   ) ١٩٨(  وم فضائل الصحابة     ٨/١٠٥ و ٥/٢٥٠ و   ٤/٥٤خ  
(  ومحيدى   ٦/٣١٤ و   ٥/٦٨ و ٣/١٠٠ وبداية   ١٨١ و   ٤/١٨٠ وسعد   ٣٦٢ و   ٥/٣٥٩ ونبوة   ١٩٦ و ١١/١٤٢

١٠٥٠( 
اللَّهم اهدِنى ِفيمن هديت ، وعافِنى ِفيمن عافيت ، وتولِنى ِفيمن توليت ، وبارك ِلى                { -٣٤٣٤

          ، اليـتو ـنذلُّ مالَ ي وِإنه ، ليكى عقضقِضى والَ يت ِإنك ، ا قَضيتم روِقِنى ش ، ا أَعطيتِفيم
 ر باركتت   عاليتا وتوابن ) ع ( والدارمى وابن اجلارود وابن خزمية ) ن هـ (حسن ) ط ش حم د ت  ( } بن

علمىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمات أقوهلن ىف الوتر           : عن السيد احلسن قال     ) حب طب ك  ض      ( قانع  
عـن  ) طس ( طيب عن ابن عمر عن السيد احلسن  ، اخل) حم ( وال يعز من عاديت  ) طب هق   ( فذكره ، وزاد    

 .بريدة 
 ٤/٢٠٣ وكـر    ٣/٣٨ و   ٢١٠ و   ٢/٢٠٩ وهق   ٢٠٠ و   ١/١٩٩ ، وحم    ٥ ، والوتر باب     ٥١ن قيام الليل باب     

  ٣/١٧٣وك 
 ) ٥١٣ و   ٥١٢( وحــــب      ٢/١٣٨وجممـع    ) ٤٩٥٧( وعب   ٩/٣٢١ و حلية    ١٢٥ و   ٢/١٢٢ونصب  

وش  ) ٧٣٥( والـدعاطب  ٧٨و  ٧٧ و ٧٥ و ٣/٧٣ وطـب  ٣/١٢٨ وسـنة  ١٠/٢٨٥ وخط  ٢/٤٩٠وفتح  
 ) ١٤٢٥( ود   ) ١٤٢٦(و) ٤٦٤( وت   ) ١١٧٨(  وهـ   ٨/٣٠٠ وطب   ١/٢٩٨ وقط   ٣/٤٧٣ وك   ٢/٣٠٠

  ١/٣٧٣ودار مى 
 وهو حديث صحيـــــح

عن عمـــــرو بن ) ك (} اللَّهم أَولعت قُريشاً ِبعماٍر ، قَاتلُ عماٍر وسالبه ِفى الناِر            { -٣٤٣٥
 .العاص 

 ) ٤٤٨١( ومطالب  ٣/٣٨٧ك 
 وهو حديث صحيـــــح

٣٤٣٦- }  مــــرِبع أَيِد اِإلسالم والشاشى عن ابن مسعود )ط حم  ( } اللَّهم. 
  ١١/١٦٤ وخط ٩/٦٧ وجممع ٣/٨٣ وك ٧/٤٨وفتح  ) ٢٦٣٩(  ومنحة ١١/٢٥٥ وطب ١/٤٥٦حم 

 وهو حديث صحيـــــح
٣٤٣٧- } يِل أَمحٍس ورلى خع اركب طب ض عن خالد بن عرفطة  ( } جاهلَا اللَّهم( 

 وطـب   ٢/٢٨٩ وجممـع    ٩/١١٤ وهق   ٣/٤١١ونصب   ) ٣٠٦٧(  وبنحوه د    ٤/٢٢٨ وطب   ١٠/٤٩امع  
  ٤/٣٥١ وبداية ٢/٣٥٣



 

 

٥٢٨() 

 وهو حديث صحيـــــح
ارك ِفـى   اللَّهم ب : وِفى شرقنا ؟ فَقَالَ     : اللَّهم بارك ِفى شامنا وِفى يمننا ، قَالَ رجلٌ           { -٣٤٣٨

اللَّهم بارك ِفى شامنا ويمننا ِإنَّ ِمن هنالـك         : وِفى مشرقنا ؟ قَالَ     : شامنا وِفى يمننا ، قَالَ رجلٌ       
 .عن  ابن عمرو ) حم ، طس  .( } يطلع قَرنُ الشيطاِن وِبِه ِتسعةُ أَعشاِر الكُفِر وِبِه الداُء العضالُ 

 ٢/٩٠ وحم ١٠/٥٧امع 
 صحيـــــح

 قاله لعلى وفاطمة ليلة البناء ،       } اللَّهم بارك ِفيهما وبارك عليِهما وبارك لَهما ِفى نسلهما           { -٣٤٣٩
 .ابن سعد عن بريدة 

  ٨٨ وزفاف ٢/٤ وطب ٨/١٧وسعد ) ٦٠١( سىن 
 وهو حديث حســــن

( عن ابن عمر    ) هـ  ( عن صخر الغامدى     )  حب ٤حم   ( } اللَّهم بارك ُألمِتى ِفى بكورها       { -٣٤٤٠
عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن عبداهللا بن سالم وعن عمران بن حصني وعن كعب بن مالك وعـن                    ) طب  

 .النواس بن مسعان 
 ٤/٣٨٤ و   ٤٣٢ و   ٤١٧ و   ٣/٤١٦وحم     ) ٢٢٣٨ و   ٢٢٣٧ و   ٢٢٣٦( وهـ   ) ٢٦٠٦( ود  ) ١٢١٢( ت  
 ١٢٨٤(  واملطالب ٦/١٩٦ و ٤/٣١٠ وتخ   ٦٢ و   ٤/٦١وامع  ) ٢٣٠٠(  وعلل   ٩/١٥١ وهق   ٣٩١ و ٣٩٠و  
 وغريهم) ١٣٠٠(  وصحيح اجلامع ١/٤٠٥ وخط ٢/٢١٤ ومى ٢/٥٢٩ والترغيب ١١/٢٠وسنة  ) ١٢٨٥و 

 متواتــــــر  
 .عن أىب هريرة) هـ  (  } اللَّهم بارك ُألمِتى ِفى بكورها يوم اخلَميِس  { -٣٤٤١

 مـن   ٦٢-٤/٦١ وامـع    ٢/٥٢٩ والترغيب   ٦/٤٠٦ واإلحتاف   ٣٦٤ - ١/٣٦٣دى  وابن ع  ) ٢٢٣٧( هـ  
 ) ٨٧٨٧( ون ٧/٧٢٣طرق أحدها مثل طريق ابن ماجة ، وبنحوه ش 

 حســـن لغيـــره 
اللَّهم بارك َألهِل املَدينِة ِفى مدينتهم ، وبارك لَهم ِفى صاعهم ، وبارك لَهـم ِفـى                  { -٣٤٤٢ 

هم ِإنَّ ِإبراهيم عبدك وخليلك وِإنى عبدك ورسولك ، وِإنَّ ِإبراهيم سألك َألهِل مكةَ ،               مدهم ، اللَّ  
وِإنى أَسألك ِألهِل الَمدينِة كَما سألك ِإبراهيم َألهِل مكةَ ومثله معـه ، أَال ِإنَّ املَدينـةَ مشـبكةٌ                   

      ا مقٍب ِمنهلى كُلِّ نِباملالئكِة ، ع           ـنجــــالُ ، ما الطَّاعونُ والَ الددخلهَا ال يحرسالكاِن ي
عن سعد بن أىب وقـاص وأىب       ) حم ع ك ض      ( } أَرادها ِبسوٍء أَذابه اُهللا كَما يذوب اِمللح ِفى املَــاءِ        

 .هريرة معا 
  وغريهم١٣/١٠٥ وفتح ٤/٥٤٢ وك ٢/٣٣٠ و ١/١٨٣وحم ) ٤٩٥(م احلج 



 

 

٥٢٩() 

٣٤٤٣- } ا ِفى                  اللَّهملَن اركا ، وباعنا ِفى صلَن اركا ، وبدينتنا ِفى ملَن اركا ،وبمرنا ِفى تلَن اركب 
مدناَ ، اللَّهم ِإنَّ ِإبراهيم عبدك وخليلك ونبيك ،وِإنى عبدك ونبيك ، وِإنه دعاك ِلمكةَ ، وِإنـى                   

 عاكا ددينِة ِبمثِل مللم أَدعوك  عــهم عن أىب هريرة ) م ت  ( } ِبِه ملَكةَ وِمثله. 
  ٢/٢٢٥ والترغيب ٨٨٥وموطأ  ) ٣٤٥٤(وت  ) ٤٨٣( م احلج 

هناك : وِفى نجدنا ؟ قَالَ     : اللَّهم بارك لَنا ِفى شامنا ، اللَّهم بارك لَنا ِفى يمننا ، قَالُوا             { -٣٤٤٤
 .عن ابن عمر ) حم خ ت  ( } لع قَرنُ الشيطاِن الزالزلُ والِفنت وا يط

 ٤٥ و ١٣ و ٤/٩٨ و ٢/٥٢١ وفـتح    ٣/٣٠٥ وجممع   ١١٨ و   ٢/٩٠وحم   ) ٣٩٥٣(  وت   ٩/٦٧ و   ٢/٤١خ  
  ١/٢٧٩ ومتهيد ١٢/٣٨٤ وطب ٤/٢٠٦ وسنة ٤/٥٩وترغيب 
٣٤٤٥- }            ا ومكتنا ِفى ملَن اركا ، وبدنا وماعنا ِفى صلَن اركب ا      اللَّهمامنا ِفى شلَن اركا ، وبدينتن

 ( } وِعراقنا ؟ قَالَ ؛ ِإنَّ ا قَرنَ الشيطاِن وتهيج الِفِنت ، وِإنَّ اجلَفَا ِباملشرِق               : ويمننا ، فقَالَ رجلٌ     
 عن ابن عباس ) طب 

 ٣/٢٨٧ وجممع   ٣/٣٠٩ و   ١/٣٥ وكر   ٣/٤٧ و ٦/٢٤٠وحم   ) ٤٧٦(  وم احلج    ٨/٩٩ و   ٤/٤٢ و   ٣/٣٠خ  
  ١٢/٨٥ بنحوه خمتصرا وطب ٢/٢٨٣ ونبوة ٩٩ و ٤/٩٨ وفتح ٢/٢٢٧ وترغيب ٦/١٣٣ وحلية ١/٢٤وخط

 صحيـــح لغريه 
 .عن أىب سعيد ) حم  ( } اللَّهم بارك لَنا ِفى مدنا وصاعنا واجعلْ مع البركِة بركتِين  { -٣٤٤٦

 ٤/٤٢ و   ٣/٣٠وبنحـوه عنـد خ       ) ٣٧٣٤(  واإلحسان   ٦/٦٥بنحوه وحم   ) ٢٠٠٣( والدعاطب   ٣/٤٧حم  
 وفتح  ٢/٢٢٧ وترغيب   ٦/١٣٣ وحلية   ١/٢٤ وخط   ٣/٢٨٧ وجممع   ٦/٢٤٠وحم   ) ٤٧٦(  وم احلج    ٨/٩٩و
  .١٢/٨٥ وطب ٩٩ و٤/٩٨

 وهو حديـــث صحيــــح 
ك لَنا ِفـى شـامنا      اللَّهم بارك لَنا ِفى مدينتنا ، وبارك لَنا ِفى مدناوصاعنا ، اللَّهم بار             { -٣٤٤٧

 .عن ابن عمر ) طس  ( } ِمن ثَم يطلع قَرنُ الشيطاِن وتهيج الِفنت : ويمننا ، فِقيلَ والِعراق ؟ فقَالَ 
 )٢٠٠٣( والدعاطب ٣/٣٠٥جممع 

 صحيـــــــح
عن عمرو بن حريـث     ) ع ، طك    ( .  }- أَو قَالَ ِفى صفقتِه      -اللَّهم بارك لَه ِفى بيعـِه       { -٣٤٤٨

 ) .مر النىب بعبد اهللا بن جعفر وهو يبيع بيع الصبيان فذكره : قال 
  ٦/١٨٦ وبداية ٣/٣٩١ وكر ٩/٢٨٦جممع 

 صحيـــــح 
 .عن حكيم ) طب ( قاله حلكيم بن حزام }اللَّهم بارك لَه ِفى صفقِة يدِه  { -٣٤٤٩

  ٦/١١٢  وهق٤/٣٧٦ وبنحوه حم ١/٥٧٧ والترغيب ٣/٩٧امع 
  حســن لغيـــــره



 

 

٥٣٠() 

٣٤٥٠- }            دهموم اعهمِفى ص لَهم اركوب ِفى ِمكياهلم هلَم اركب ِنى املَدينةَ    -اللَّهممالك   } - يع 
 .عن أنس ) حب ( والدارمى ) خ م ن ( 

 ومـى   ٢/٩٧ومشـكل    ) ٤٦٥ و   ٤٦٢(  وم احلج ح     ٩/١٢٩ و   ١٨١ و ٨/٩٧ و ٧/٩٩ و ٤/٤٤ و ٣/٨٩خ  
 ــــح  وفتـ٢/٢٥٧
  )٥٧٤٥( واإلحسان ٨٨٥ وموطأ ١/٢٧٨ ومتهيد ١٣/٣٠٤ و٥٩٩ و ٥٩٧/ ١١ و ٤/٣٤٧

اللَّهم بارك ِلِى ِفى ِديىن الَِّذى هـو ِعصـمةُ أَمـــِرى ، وِفـى آخرِتـى الَّـىت                    { -٣٤٥١
ى كُل خـٍري ،     ِإليهـــــا مصِريى ، وِفى دنياى الِتى ِفيها بالِغى ، واجعلْ حياِتى ِزيادةً ِلى فِ             

 ركُلِّ ش احةً ِلى ِمنر عِل املَوتعن الزبري ) بز (} واج. 
 ١٠/١٨١جممع 

 صحيـــــح  
 ٣٤٥٢- }                قِنى ِمـنن املَشرِق واملَغرِب ، اللَّهم نيب اعدتا بكَم طاياىخ نييِنى وبب اعدب اللَّهم

 } ن الدنِس ، اللَّهم اغْسلِنى ِمن خطاياى ِباملاِء والثَلِج والبرِد           خطاياى كَما ينقَّى الثَّوب اَألبيض مِ     
 .عن أىب هريرة ) ش حم خ م د ن هـ( 

وحـم  ) ٨٠٥( وهــ   ) ٧٨١(  ود ١٥ واالفتتاح باب    ٤٨ون الطهارة باب    ) ١٤٧(  وم املساجد    ١/١٨٩خ  
(  وخزمية ١/٣٣٦ وقط  ٢/١٠٦ وجممع   ١١/١٣٢ و   ٢/٢٢٧ وفتح   ١/٢٨٤ ومى   ٢/١٩٥ وهق   ٤٩٤ و ٢/٢٣١

  ١٦٣٠ و ٤٦٥
 )٥٢١(  ودعاطب ٣/٤٠وسنة  ) ١٦٤٣و

اللَّهم باعد بـيِنى وبني ذَنىبكَما باعدت بني املَشرِق واملَغرِب ، ونقِّىن ِمن خطيـئىت               { -٣٤٥٣
 .عن مسرة ) طك  ( } كَما ينقَّى الثَّوب اَألبيض ِمن الدنِس  

  ويشهد له ما قبله ٧/٢٧٦ وطب ٢/١٠٦جممع 
 صحيـــــح لغيـــره

اللَّهم ِبعلمك الغيب وقُدرتك على اخلَلِق ، أَحيِنى ما علمت احلَيـاةَ خـرياً  ِلـى ،                   { -٣٤٥٤
 وتوفِنى ِإذَا علمت الوفاةَ خرياً  ِلى ، اللَّهم وأَسألك خشيتك ِفى الغيِب والشهادِة ، وأَسألك كَلمةَ   
                  ، نفـدعيمـاً الَ ين ى ، وأَسألكِفى الفَقِر والِغن القَصد ضِب ، وأَسألكا والغضاِإلخالِص ِفى الر
وأَسألك قُرةَ عٍني الَ تنقطع ، وأَسألك الرضا ِبالقضاِء ، وأَسألك برد العيـــِش بعــد املَوِت               

ق ِإىل ِلقائك ِفى غَِري ضراَء مضرٍة ، والَ ِفتنٍة مضلٍة ، اللَّهم            ، وأَسألك لَذةَ النظِر ِإىل وجهك والشو      
 هتديــنــداةً ما هعلنا ِبزينِة اِإلمياِن واجينعن عمار بن ياسر ) ن ك  (} ز. 

 ٥٢٤( والدعاطب للطــــرباىن      ١٠/٢٦٥موارد وش   ) ٥٠٩(  وحب   ١/٥٢٤ وك   ٤/٢٦٤ حم   ٣/٥٥ن  
 )١٣٠١( وصحيح اجلامع ) ٦٢٥و

 وهو حديث صحيـــــح 



 

 

٥٣١() 

اللَّهم ِبك انتشرت وِإليك توجهت ، وِبك اعتصمت ، اللَّهم أَنت ِثقىت وأَنت رجاِئى               { -٣٤٥٥
اللَّهم اكِْفىن ما أَمهَّىن وما الَ أَهتم ِبِه وما أَنت أَعلم ِبِه ِمنى وزودِنى التقوى ، واغْفر ِلى ذَنـىب ،                     

 وجهتا تيثُ مِري حهِنى للخجعن أنس ) ع  (} وو. 
  ) ٨٠٥( والدعاطب  ) ٣٣٦٧(  ومطالب ١٠/١٣٠ وجممع ٦/٤٠٤ و٤/٣٢٧ واإلحتاف ٥/٢٥٠هق 

 حســــن لغيـــره 
اللَّهم توفِنى فَقرياً والَ توفِنى غَنياً واحشرِنى ِفى زمرِة املَساكِني ، فَـإنَّ أَشـــقى                { -٣٤٥٦

 .عن أىب سعيد ) عد هب  ( }شقياِء مــن اجتمع عليِه فَقر الدنيا وعذاب اآلخرِة اَأل
 واإلحتاف  ٤/١٣٤والترغيب  ) ١٤٢٦( والدعاطب   ) ١٠٥٠٦ و   ٥٤٩٩(  والشعب   ٣/٨٤٤ وعدى   ٤/٣٢٢ك  
   ٩/٤٧٢ و٨/١٥٢ و٦/٢٨٩

 حســــن لغيــــره 
٣٤٥٧- } ِد قَلبهواه ِلسانه تثب اللَّهم - لعلى عن على ) ك  (}- قاله. 

  ٥/١٠٧ وبداية ٨/٦٥ وفتح ٣/١٣٥ وك ١/١١١حم 
 وهو حديث صحيـــــح 

عـن  ) طب ك ( احلكيم } اللَّهم جنبِنى منكراِت اَألعماِل واَألخالِق واَألهواِء واَألدواِء      { -٣٤٥٨
 .زياد بن عالقة عن عمه 

 ١/٨٢ وأصفهان   ١٩/١٩ وطب   ١٠/١٨٨وجممع  ) ٣٥٩١(  و ت    ٩٢ و   ٧/٩١ و ٥/٨٤ واإلحتاف   ١/٥٣٢ك  
 )١٣٨٤(  ودعاطب ٢/٨٠و 

 وهو حديث صحيـــــح
ينظـر ِفـى ِكتابـِه      : اللَّهم حاسبِنى ِحساباً يسرياً ، ِقيلَ ما اِحلساب اليسري ؟ قَالَ             { -٣٤٥٩

           وكُلُّ م ، لكومئٍذ هي اِحلســاب وقشن نم ِإنه ، نهع تجاوزوي       ِمن نهاللُه ع كَفري املُؤمن صيبا ي
شوكهوكةُ تى الشتيئاتِه حعن عائشة ) ك هب  ( } س. 

(  والشـعب  ٥٨٠ و٤/٢٤٩ و ٢٥٥ و ١/٥٧ وك ٨/٣٧٩وكثري  ) ٨٤٩(  وخزمية   ٣٠/٧٤ وطربى   ٦/٤٨حم  
٢٧٠ ( 

 وهو حديث صحيـــــح
مكةَ أَو أَشد ، اللَّهم بارك لَنا ِفى صـاعنا ومدنــا            اللَّهم حبب ِإلينا املَدينةَ كَحبنا       { -٣٤٦٠

 .عن عائشة ) حم م  ( } وصححها لَنا وانقلْ حماها ِإىل اجلُحفةَ 
) ٨٩١(  وموطـأ    ٣/٣٢٣ وهـق    ٦/٥٦وحم  ) ٤٨٠(  وم احلج    ٨/٩٩ و ١٥٨ و   ٧/١٥١ و ٥/٨٤ و ٣/٣٠خ  

 ٢٨٤  و    ٢/٢٨٣ ونبوة   ١٢/٤٢٥ و ١٣٣ و ١٠/١١٧ و ٧/٢٦٢ و ٤/٩٩ وفتح   ٧/٣١٧ وسنة   ٢/٢٢٦وترغيب  
  .٥٦٦ و ٢٨٥و 

 .عن أنس ) هـ  ( } اللَّهم حجةً ال ِرياَء ِفيها والَ سمعةً  { -٣٤٦١



 

 

٥٣٢() 

 ٢/١٨٣والترغيـب   ) ٢/١٣٤ (٢٧:١:٢ وابن سـعد     ٤/١٠٦ وش   ٣/٥٤واحللية   ) ٢٩٩٣ و   ٢٨٩٠( هـ  
 )١٣٠٢(وصحيح اجلامع 

 وهو حديث صحيـــــح
٣٤٦٢- } والكُفاِر اللَّهم لى املُشركنيِن ثَعلبةَ عاب مد مرعن ضمرة بن ثعلبة ) طك  ( }  ح. 

  ٩/٣٧٩جممع 
 حســـــن 

٣٤٦٣- }                ـالَّىت ِبقـدرتكض لىع ددالِل ارالض هِدى ِمنالِة تالض اِدىالِة ، وهالض ادر اللَّهم
 وفَضلك طائكع َا ِمنفِإ لطانكعن ابن عمر ) طكسص ( } وس. 

  ١/٢٣٦ وطص ١٢/٣٤٠ وطب ١٠/١٣٣امع 
 فيـه جهـالــــة

اللَّهم رب الناِس ، مذهب الباِس ، اشِف أَنت الشاِفى الَ شاىفَ ِإالَ أَنت ، اشِف ِشفاًء                  { -٣٤٦٤
 غادرالَ ي 

 .عن أنس ) ٣حم خ ( } سقمـــاً 
 وم بنحـوه    ١٧٣ و   ٧/١٥٧وخ  ) ٣٥٣٠-٣٥٢٠-١٦١٩(  وهـ   ٤/٢٥٧ وخط   ٣/١٥١وحم  ) ٣٨٩٠( د

 )١٣٠٣( وصحيح اجلامع )  ١٩٧٨٣(  وعب ٣/٣٨١ وهق ٦/٤٤وحم ) ٤٩ و ٤٨ و ٤٧ و٤٦( سالم ح
 ( } نعوذُ ِبك ِمن النـــــاِر     : اللَّهم رب ِجربيلَ وِميكائيلَ وِإسرافيلَ ومحمٍد        { -٣٤٦٥
 .عن والد أىب املليح ) طب ك 

 وصـحيح   ٨/٢٧٨ و   ٣/٢١٣ ون   ١١٠ و   ١٠/١٠٤ و   ٢/٢١٩وامع  ) ٦٦١٠ ( ٣/٦٢٢ وك   ٦/١٥٦حم  
 ).١٣٠٤(اجلامع 

 وهو حديــث حســـن 
اللَّهم رب ِجربيلَ وِميكائيلَ ورب ِإسرافيلَ ، أَعوذُ ِبك ِمن حر الناِر وِمن عذاِب القَِرب      { -٣٤٦٦

 .عن عائشة ) ن (} 
 )١٣٠٥( وصحيح اجلامع ) ١٥٤٤(  والصحيحة ٨/٢٧٨  و٣/٢١٣ن 

 وهو حديــث حســـن
عـن  ) ق (} اللَّهم ربنا آتنـا ِفى الدنيـا حسنةً وِفى اآلخرِة حسنةً وِقنا عذاب الناِر        { -٣٤٦٧

 .أنس 
 ٢٨٨ و٢٤٧ و ٣/١٠١ وحـم    ٤ود ىف الدعاء باب      ) ٢٧ و   ٢٦(   وم الذكر والدعاء ح       ٨/١٠٣ و ٦/٣٥٠خ  

 )١٣٠٦(  وصحيح اجلامع ١٠/٦٧وطب 
اللَّهم ِزدنا والَ تنقصنا ، وأَكرمنا والَ تهنا ، وأَعطنا والَ حتَرمنا ، وآثرنا والَ تؤثر علينا     { -٣٤٦٨

 .عن عمر ) ت ك  ( } ، وأَرضنا وارض عنا 



 

 

٥٣٣() 

 وكـثري   ٥/١٧٧ وسـنة    ٥/٣١ والبغوى) ٦٠٣٨(  وعب   ٢/٣٩٢  و  ١/٥٣٥ وك   ١/٣٤وحم  ) ٣١٧٣( ت  
 وىف سنده عندهم يونس بن سليم الصنعاىن خمتلف فيه هل هو ثقه أم جمهـول                ١١/٢٨٢ وجامع األصول    ٥/٤٥٤

وصححه الذهىب ىف موضع وضعفه ىف موضع آخر ، وقال ىف الكاشف عنـه واٍه               ) ٧٥١( ت   ١١/٤٤٠التهذيب  
 )٨٨٤٧(  وحسنه حمقق جامع األصول ١٧٥ و ٧/١٧٤وانظر ابن عدى 

 فاحلديث فيه ليــــن
وابـن  ) ش (} اللَّهم صلِّ على اَألنصاِر وعلى ذُريِة اَألنصاِر وعلى ذُريِة ذُريِة اَألنصاِر             { -٣٤٦٩

 .السىن عن قيس بن سعد بن عبادة 
  ١٨/٣٥٠ وطب ١٢/١٥٦وش ) ٦٥٧( سىن 

 حســـن لغيــــره
٣٤٧٠- }  لى املُتسحريــنلِّ عص عن رجل  ) بز ، طك  ( }اللَّهم 

  ١٣٩ و ٢/١٣٧ والترغيب ٧/١٦٢٨ و ٤/١٥٨٣ وعدى ٩/٤٠تخ 
 صحيـــح لغيـــره

 . ابن منده وأبو نعيم عن جابر بن األزرق الغاضرى }اللَّهم صلِّ على املُحلِّقني ثَالثاً  { -٣٤٧١
  ٢١١ و ١/٢١٠اإلصابــة 

 حســـــن 
عـن أىب مالـك   ) حم  ( } ىب مالٍك واجعله فَوق كَثٍريِمن الناِس   اللَّهم صلِّ على عبيٍد أَ     { -٣٤٧٢
 .األشعرى 

  ٢/٨٥٨ وعدى ٥/٣٤٣حم 
 وهو حديـث صحيــح لغيــره

اللَّهم صلِّ  على محمٍد و على أَهـِل بيتــِه وعلـى أَزواجـِه وذُريتــــِه ،                    { -٣٤٧٣
       ميدح ِإنك لى ِإبراهيمع لّيتـــا صلـى            كَملى أَهِل بيتِه و عحمٍد و على مع اركوب ، جيدم

 جيدم ميدح ِإنك لى ِإبراهيمع   اركتا  بعن رجل من الصحابة  )حم  ( }أَزواجِه وذُريتِه كَم  
  ١/٣٥٤ وخط ٢/١٤٤ وامع ٣/٧٤ ومشكل ٥/٣٧٤حم 

 صحيــــح 
٣٤٧٤- } ا وزركتها بِفى أَرضن عض ــا  اللَّهمكنها وسعن مسرة ) طس (.} ينه. 

  ٣/٧٧ وحلية ٧/٢٧٠ وطب ١٠/١٨٢جممع 
 إسنـــاده جيــــــد

٣٤٧٥- }                ـرتا طَها كَماخلَطاي قَلِبى ِمن رطَه ارِد ، اللَّهمرِد واملَاِء البطَهرِنى بالثَّلِج والب اللَّهم
ِنى وبني ذُنوِبى كَما باعـدت بـني املَشــــــرِق          الثَّوب اَألبيض ِمن الدنِس ، وباعد بـي      

واملَغــرِب ، اللَّهم ِإنى أَعوذُ ِبك ِمن قَلٍب الَ يخشع ونفٍس الَ تشبع ، ودعاٍء الَ يسمع ، وِعلٍم                    



 

 

٥٣٤() 

          ى أَسألكِإن هؤالَِء اَألربع ، اللَّهم ِمن ى أَعوذُ ِبكِإن اللَّهم ، نفعـويةً ،   الَ يقيةً ، وِميتـةً سِعيشةً ن 
 خزىم ا غَريردعن عبداهللا بن أىب أوىف )  حم(} وم. 

 وخـد   ١/٥وهـق   ) ٣٥٤٧( وت   ١٩٩ و ١/١٩٨ون  ) ٢٠٤( وبنحوه م الصالة     ١٠/٢١٣ وش   ٤/٣٨١حم    
 ) ١٤٤١(  ودعاطب ١١/١٣٢وفتح ) ٦٧٦(

 وهو حديث صحيـــح 
 ، اللَّهم عافِنى ِفى سمِعى ، اللَّهم عافِنى ِفى بصِرى ،اللَّهم ِإنى             اللَّهم عافِنى ِفى بدِنى    { -٣٤٧٦

              ِإالَ أَنت ذاِب القَِرب ، الَ ِإلهع ِمن ى أَعوذُِبكِإن الكُفِر والفَقِر، اللَّهم ِمن عن أىب بكرة )دك(} أَعوذُِبك
. 

 ٥/٤٢وأمحـد   ) ٣٤٥( والدعاء للطرباىن    ١٠/٢٠٦وش    ) ٦٧(وسىن  )١٢٤٣(ومنحة  ) ٧٠١(وخد)٥٠٩٠(د  
خمتصرا والنسائى  ) ٩٧٠( واإلحسان   ١٠/١٣٧وامع  ) ١٠٣٢( والدعاء   ١١/١٤٨موارد والفتح   ) ٢٣٧(وحب  

)٩٨٥٠  ( 
  وهو حديث حســــن

 اللَّهم عافِنى ِفى جسِدى ، وعافِنى ِفى بصِرى واجعله الوارثَ ِمنـى ،الَ ِإلـه ِإالَ اهللاُ          { -٣٤٧٧
 املـيـنالع بِللِه ر ظيِم ، احلَمدرِش العالع ببحانَ اِهللا رس ، الكَرمي عن عائشة )  ت ك (} احلَليم. 

 وجامع ا   ٢/٨١٥ وعدى   ١/٢٧٠ ونصب   ١/٢٣٣ وشج   ٢/١٣٧ وخط   ٥/٤٢وحم  ١/٥٣٠وك  ) ٣٤٨١(ت  
 وإسناده حســـن ) ٥٠٩٠( وبنحوه د ٤/٣٤٤ألصول    

 لغيــــرهفاحلديث حســــن 
 .عن ابن عباس )  طب(وابن سعد ) هـ(} اللَّهم علّمه اِحلكمةَ وتأويلَ الِكتاِب  { -٣٤٧٨

) ١٦٦( وهــ    ٨/٢٩٧ وبداية   ٢/٢٧٨ وابن سعد    ١١/٣٤٥ و ١٠/٢٩٣ وطب   ١/٣١٥ وحلية   ١٤/١٤٦سنة  
  ١/١٧٠وفتح 

 وهو حديث صحيـــح
ـ     { -٣٤٧٩ حم (} - قَاله ِلمعاويةَ    -اً مهديــاً واهدِه واهِد ِبِه      اللَّهم علمه الِعلم واجعله هادي

 .ومتام وابن عساكر  عن عبد الرمحن بن أىب عمري املزىن ، ابن عساكر  عن عمر ) طس حل(وحسن غريب ) ت
 وسنة  ١٣/٢٤٥ و ١/١٦٩ وفتح   ٩/٣٥٦ وجممع   ١/٣٥٩وحم  ) ٣٨٢٤(حنوه وت   ٩/١١٣ و ٥/٣٤ و ١/٢٩خ  
  ٢٧٣ و١/٢٧٢ واملتناهية ٢٩٧ و ٨/١٢١ وبداية ١٤/١٤٦

 وهو حديث حســـن
٣٤٨٠- }             ــذابِفى الِبـــالَِد ، وِقِه الع لَه كنوم واِحلساب الِكتاب لمهع اللَّهم-  قَاله 

 .وابن عساكر  عن مسلمة بن خملد ) طب( ابن سعد }-ملُعاويــةَ 
 ٨/١٢١ والبدايـة    ١٩/٤٣٩ طـب    ٦/٢٤٠٢ و ٥/١٨١٠ وعدى   ٧/٣٢٧وتخ  ) ٢٢٧٨( وحب   ٤/١٢٧حم  

 )٧٢١٠( واإلحسان ٣/١٢٤ والسري ٣٥٧ و٩/٣٥٦ وامع ١/٢٧٢ومتناهية 
 حســن لغيـــره



 

 

٥٣٥() 

 .عن ابن عباس )  طك ، بز ( } - يعىن ابن عباٍس -اللَّهم علمه تأويلَ القُرآِن  { -٣٤٨١
  ٢/٢٧٨ وسعد ١١/٣٦٢ وطب ٧/١٠٠ وفتح ٣/٥٣٧ك 

 صحيــــح لغيـــره
٣٤٨٢- }  سولها اَهللا ورصوع مصيةَ فَإِببِنى ع ليكع عن ابن عمر )  طب (} اللَّهم. 

  ٤٤ و١٠/٤٣امع 
 وهو حديث صحيـــح

عن عائشـة  وأىب     )  ك (} اللَّهم  عن محمٍد وأُمتِه من شهد لَك ِبالتوحيِد وِلى ِبالبالَِغ             { -٣٤٨٣
 .هريرة 
 ونصـب  ٥/٤٢٣ وكـثري   ٤/٢٢ وجممع   ٩/٢٥٩ وبنحوه هق    ٤/٢٢٩ و ٢/٣٩١ وك   ٦/٢ وهق   ٤/١٧٧معاىن  

 . من طرق ١/١٩١ وابن سعد ٣/٢٠٤ و١/٢٩١ وطب ٤/١٨٤ و٣/١٥٣
 وهو حديث صحيـــح

عن ابن عمرو رضى اهللا عنـهما أن رسـول اهللا   )ك (} اللَّهم عنى وعمن لَم يضح ِمن أُمِتى     { -٣٤٨٤
 .بح كبشا باملصلى فقال فذكره صلى اهللا عليه وسلم ذ

  ٤/٣٦٠ ومنثور ٥/٤٢٣ وكثري ٤/٢٢٨ك 
 وهو حديث صحيـــح

اللَّهم فَارج اهلَم وكَاشـف الكَـرِب ، مجيـب دعـوةَ املُضـطر ، رمحـــانَ                  { -٣٤٨٥
          ِســواك منا عغنِنى ِبهمحةً تىن رممحاِىنفَارحر ــــا واآلخرِة أَنتنيعن أىب بكر )   بز    .(} الد

. 
  موصوال ومرسال١٠/٤٤١ وش ٥/٩٩ وا إلحتاف ١٠/١٨٦ وجممع ٢/٦١٥ وترغيب ١/٥١٥ك 

 واملرســـل صحيـــح
اللَّهم فَاطر السمواِت واَألرِض ، عاملَ الغيِب والشهادِة ، أَنـت رب كُـلِّ شـىٍء،                 { -٣٤٨٦

ـَر الشيــطاِن            واملَالئكةُ يشهدونَ أَنك الَ ِإله ِإالَ        أَنت ، فَِإنا نعوذُ ِبك ِمن شر أَنفسنا وِمن شـ
عن أىب مالك  ) د طب ( } الرجيِم وِشـــركِه ، وأَنْ نقترف على أَنفسنا سوًءا أَو نجره ِإىل مسلٍم  

 أصبحنا وإذا أمسينا وإذا اضجعنا      أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نقول إذا         : األشعرى رضى اهللا عنه قال      
 .على فراشنا فذكره 

 وطب  ٧/٩٤ و ٤/٣٤٤ وكثري   ٥/١٩١ و ١٩٦ و ٢/١٧١  و  ٤١٢ و ١٤ و ١/٩وحم  ) ٥٠٨٣(ود  ) ٣٥٢٩( ت  
 وسنــة   ٢/١٤حـم   :  وبنحوه   ١/٤١٧ والترغيب   ١٠/١٢٢وجممع  ) ٢٦٣( ودعاطب   ١٦٣ وصفة   ٣/٣٣٥
 ٤٣( وســنـــــــى ٤/١٧٦
 )١٤٥٦(ودعاطب  ١١/١٢٥وفتح ) ٧٢٠ و٧١٨و

 وهو حديث صحيـــح



 

 

٥٣٦() 

٣٤٨٧- }           أَذقتـهم واالً فَقدوِمى هذَا ِإىل آخِر اَألبِد ني ِمن يِن وأَذقهمقُريشاً ِفى الد فَـقِّه اللَّهم
 .عن العباس بن عبد املطلب ) طب (} نكاالً 
وطـب  ) ٣٩٠٨( ت   عنـد  " ------أذقهم  "  وفيه عبداهللا بن شعيب ضعيـــف وآخره        ١٠/٢٦امع  

١٧/٨٧  
 صحيـــــح

عـن ابـن    ) حم ، طك    (  } - قَاله البِن عباٍس     -اللَّهم فَقهه ِفى الديِن وعلمه التأويلَ        { -٣٤٨٨
 .عباس 

 واإلحتـاف   ١٤/٤٣٥ وخـط  ٣٣٥ و ٣٢٨ و ٣٢٧ و ٣١٤ و ١/٢٦٦ وحم   ١٣٨ وم فضائل الصحابة     ١/٤٨خ  
  ١٢/١١٢ وش ٩/٢٧٦ وجممع ٩/٦٤٧ و٧/٢٥٩ و٤/٥٣٢ و١/٢٥٨

 ابن عساكر عن عائشـة أبـونعيم وابـن          } اللَّهم قَد رضيت عن عثمانَ فَارض عنه ثَالثاً          { -٣٤٨٩
 .عساكر عن أىب سعيد 

  .٩/٨٥ وىف امع بنحوه ١/١١٤ وصفوة الصفوة ٧/٢١٢البداية 
 حســــن

ِد أَمِرى ، اللَّهم اغْفر ِلى ما أَسررت ومـا          اللَّهم ِقِنى شر نفِسى واعِزم ِلى على أَرش        { -٣٤٩٠
 هلتا جوم مدتا عوم ا أَخطأتوم  عن عمران بن حصني)حم  (.} أَعلنت. 

 )١٣٩٤( والدعاطب ١٠/١٨١وجممع ) ٢٤٣١( وحب ١/٥١٠ وك ٤/٤٤٤حم 
 صحيـــــح

ـِّـن خلُـِقــى  { -٣٤٩١  .عن ابن مسعود )  حم (} اللَّهم كَما حسنت خلِقى فَحس
والترغيب ) ١٤٠٧ و   ٤٠٤(والدعا للطرباىن   ) ١٦٠( وابن السىن    ١٠/٤٥٦ والفتح   ١٠/١٢٧ وطب   ١/٤٠٣حم  

 )٦(ومكارم األخالق ) ١٣٠٧(وصحيح اجلامع ) ١/٢٨٥( وابن سعد ١٠/١٧٣ وامع ٣/٤١٠
 وهو حديث صحيـــح

٣٤٩٢- }      ليكوع نتآم ِبكو أَسلمت لَك اللَّهم        اللَّهم ، اصمتخ وِبك أَنبت وِإليك وكلتت 
 } ِإنى أَعوذُ ِبعزتك ، الَ ِإله ِإالَّ أَنت أَنْ تضلِنى ، أَنت احلَى الِذى الَ يموت واِجلن واِإلنس يموتونَ               

 .عن ابن عباس ) م ( 
 ١/٣٠٢وحـم   ) ١٩٩(افرين ح   وصالة املس ) ٦٧( خمتصرا ، وم الذكر والدعاء ح        ١٦٢ و ٩/١٤٣ و   ٨/٨٦خ  
) ٧٥٨( والـدعاء لـه      ٤٥ و ١١/٤٣ والطب   ١٣٠ و ١١١وصفة  ) ٤٩٥( واحلميدى   ٣/٥ وهق   ٣٥٨ و ٣٠٨و

 )١٣٠٩(وصحيح اجلامع 
 .عن ابن أىب أوىف ) حم طب (} اللَّهم لَك احلَمد حمداً كَثرياً طَيباً مباركاً ِفيِه  { -٣٤٩٣

  ٤٥٠ و٢/٤٤٣ وترغيب ٤/٣٥٥حم 
 ــث صحيـــــحوهو حدي

 .عن ابن أىب أوىف ) حم ، طك  (} اللَّهم لَك احلَمد كَثرياً طَيباً مباركاً ِفيِه  { -٣٤٩٤



 

 

٥٣٧() 

 ٤/٣٥٥حم 
 صحيــــــح

اللَّهم لَك احلَمد كُله الَ قَابض ِلما بسطت ،  والَ باسطَ ِلما قَبضت ،  والَ هاٍد ِلمـا                     { -٣٤٩٥
 ، أَضللت 
ِلمن هديت ،  والَ معطى ِلما منعت ، والَ مانع ِلما أَعطيت  والَ مقرب ِلما باعـدت ،                     والَ مضلَّ   

والَ مباعد ِلما قَربت ،اللَّهم ابسطْ علينا ِمن بركاتك ورمحتك وفَضلك وِرزقـك ، اللَّهـم ِإنـى                  
 يزولُ ، اللَّهم ِإنى أَسألك النعيم يوم الغلبِة ، واَألمن يـوم          أَسألك النعيم املُقيم الَِّذى الَ يحولُ والَ      

اخلَوِف ، اللَّهم ِإنى عائذٌ ِبك ِمن شر ما أَعطيتنا ، وِمن شر ما منعت ِمنا ، اللَّهم حبب ِإلينا اِإلميانَ                     
الفُسوق والِعصيـــــانَ واجعلنا ِمن الراشدين ، اللَّهم       وزينه ِفى قُلوبنا ، وكَره ِإلينا الكُفر و       

توفنا مسلمني وأَحينا مسلمني وأَحلقنا ِبالصاحلني غَري خزايــا  والَ مفتونني ، اللَّهم قَاتِل الكَفرةَ               
عن ) حم، بز   (} عذابك  الَّذين يكذبونَ رسلك ويصدونَ عن سبيــلك ، واجعلْ عليهم ِرجزك و          

 عبيد اهللا بن عبد اهللا الرزقى عن أبيه 
 وك  ٤/٣٨ وبدايـة    ٧/٣٥٣وكثري  ) ١٠٧٥( والدعاطب   ١٠/٩٦ و ٦/١٢٢وجممع  ) ٦٩٩( وخد   ٣/٤٢٤حم  

  ٥٠٧ و١/٥٠٦
 صحيـــــح 

 .وحم وغريمها ) ٦٩٩(ووهم الذهىب حيث مال إىل وضعه وفاته أن له طريقا صحيحا عند خد 
عـن  ) حـم ، ع  ( } هم لَك الشرف على كُلِّ شرٍف ، ولَك احلَمد على كُلِّ حاٍل          اللَّ { -٣٤٩٦

 .أنس
 )٨٤٩( والدعاطب ١٠/١٣٣وجممع ) ٣٣٦٩(ومطالب ) ٥١٦( وسىن ٦/٤٠٨ واإلحتاف ٢٣٩ و ٣/١٢٧حم 

 حســـــن 
 .عن عبد اهللا بن الشخري ) طب( } اللَّهم متعِنى ِبسمِعى وبصِرى واجعلهما الوارثَ ِمنى { -٣٤٩٧

 ٢/١٠٨وطـص   ) ٦٥٠( وخـد    ٢/١٤٢ و ١/٥٢٣وبنحوه ك   ) ١٤٥٣ و ١٤١٠( والدعاطب   ١٠/١٧٨امع  
 )٢٤٨٠( وت ٢/١٨٢وحلية ) ١٩٦٦٠(وعب )٧٣٠ و٥٥٩(وسىن 

 وهو حديـث صحيـــح 
ى ِديىن ، وانصـرِنى     اللَّهم متعِنى ِبسمِعى وبصِرى واجعلهما الوارثَ ِمنى، وعافِنى فِ         { -٣٤٩٨

 عن جابر  ) بز  ( } على من ظَلمِنى ، وأَِرىن ِفيِه ثَـأِرى
 )٣٤٨٠(وت ) ١٤٥٣( والدعاطب ١٠/١٧٨امع 

 صحيــــح لغيــره
اللَّهم متعِنى ِبسمِعى وبصِرى واجعلهما الوارثَ ِمنى وانصرِنى على من ظَلمِنى وخذْ             { -٣٤٩٩

 .عن أىب هريرة ) ت ك  (}ِمنه ِبثــأِرى



 

 

٥٣٨() 

) ١٩٦٦٠( وعب  ) ٧٣٠ و   ٥٥٩( وسىن  ) ٣٤٨٠(  وت   ٢/١٠٨وطص  ) ٦٥٠( وخد   ٢/١٤٢ و ١/٥٢٣ك  
 )١٣١٠( وصحيح اجلامع  ) ١٤٥٣ و ١٤١٠(  والدعا للطرباىن ٢/١٨٢ وحلية ١٠/١٧٨وامع 

 وهو حديـث صحيـــح
عن بعض أمهات املؤمنني    ) حم ك    ( } ئـها عنى   اللَّهم مطفئَ الكَبِري ومكبر الصغِري اطْف      { -٣٥٠٠

. 
 - أى البثرة- ٥/٩٥وجممع ) ٦٢٩( وسىن ٤/٢٠٧ وك ٥/٣٧٠حم 

 وهو حديـث صحيـــح
اللَّهم من آمن ِبك وشهد أَنى رسولك فَحبب ِإليِه لقَاءك وسهلْ عليِه قَضاَءك وأَقللْ               { -٣٥٠١

      نا ، ومنيالد ِمن ليـِه                 لَهلْ عسـهوالَ ت ، ِإليِه ِلقاءك حببفَالَ ت سولُكى رأَن شهدوي ِبك ؤمني لَم
 .عن فضالة بن عبيد ) طب (} قَضاَءك ، وكَثّر لَه ِمن الدنيــا 

 )٢٠٨(واإلحسان ) ١٣١١(  وصحيح اجلامع ٤/٣٣٥ والترغيب ١٠/٢٨٦ وامع ١٨/٣١٣طب 
 وهو حديـث صحيـــح

٣٥٠٢- }                لْ قَبضهجوع لدهوو الهفَأقلَّ م ِبِه احلَق ا ِجئتأَنَّ م هددقِنى وشِبى وص نآم نم اللَّهم
، اللَّهم ومن لَم يؤمن ِبى ولَم يصدقِنى ولَم يعلم أَنَّ ما ِجئت ِبِه احلَق فَأكثر ماله وولـده وأَطـلْ                     

 مرهعن معاذ  ) عد طب هب ( } ع. 
-١٤٧٦( والشـعب  ) ٢٤٧٥(  وحـب  ١٠/٢٧٦ وجممـع    ١٨/٣١٣ وبنحوه طب    ٣٣٥ و ٤/١٥١الترغيب  
١٤٧٧( 

 حســـــن لغيــره
٣٥٠٣- }                 ِعنـدك ِمن احلَــــق وِبِه ه ـا ِجئتأَنَّ م لـمدقِنى وعِبى وص نآم نم اللَّهم

ك وعجلْ لَه القَضاَء ، ومن لَم يؤمن ِبى ولَم يصدقِنى ولَم يعلم             فَأقللْ  ماله وولده وحبب ِإليِه ِلقاء      
              مرهلْ عوطَو لدهوو الهم فَأكثر ِعندك ِمن احلَق وِبِه ه ا ِجئتعن عمرو بـن غـيالن      ) هـ   ( } أَنَّ م

 .عن معاذ ) طب(الثقفى 
 وعمرو بـن غـيالن خمتلـف ىف         ٣٣٥ و ٤/١٥١ والترغيب   ١٧/٣١ وطب   ١٠/٢٨٥، وجممع   ) ٤١٣٣( هـ  

  ٣/١٠صحبته اإلصابة 
 وهـو حديـث حســــن 

ـَــاراً               { -٣٥٠٤  ( } اللَّهم من حبسنا عِن الصالِة الوسطى فَامْأل بيوم ناراً وامْأل قُبورهم ن
 .عن ابن عباس ) حم 

  ويشهد له ما بعده٤/١٠٩ وبداية ١/٣٠٩جممع 
 ســــنوهـو حديـث ح



 

 

٥٣٩() 

ـَـاراً وامـْأل               { -٣٥٠٥  اللَّهم من شغلنا عِن صالِة الوسطى امْأل بيوم ناراً وامْأل أَجوافهم ن
ـَـاراً  .عن ابن عباس ) طب  ( } قُبورهم ن

  ٧/٢٥٨١ وعدى ١١/٣٢٩طب
 وهـو حديـث حســــن

  " ---عصر شغلونا عن الصالة الوسطى صالة ال" وأصله ىف مسلم وغريه بلفظ 
٣٥٠٦- }              ، اِس أَمجعـنيليِه لَعنةُ اِهللا واملَالئكِة والنوع فَأخفه أَهلَ املَدينِة وأَخافهم ظَلم نم اللَّهم

 .عن عبادة بن الصامت ) طب  ( } الَ يقبلُ ِمنه صرف والَ عـدلٌ 
  ٧/١٧٠ وطب ٢/٢٣٢ وترغيب ٣٠٧ و٣/٣٠٦وامع ) ٢٦٠٥ و٧٨٧( علل 

 يــــح صح
٣٥٠٧- }    ـنم صروان اداهع ناِد موع االهو ناِل مو اللَّهم ، والهم فَعلى والهم كُنت نم اللَّهم

 أَعانه نم وأَعن ، صرهعن حبشى بن جنادة ) طب( } ن. 
 ٩/١٠٦وجممـع   ) ٣٩٧٣(  ومطالب   ١/٦٤ وطص   ٤/٢٠ وطب   ٢/٣٠٨ ومشكل   ٣/١١٦ وك   ٥/٣٧٠حم  

  ١٢/٧٨ وش ١٠٧و
 وهو حديـث صحيـــح

٣٥٠٨- }                ِإليك قُربةً لَه خلَ ِفى اِإلسالِم فَاجعلْ ذلكد ِفى اجلَاهليِة ثُم لَعنت نم طب (} اللَّهم (
 عن معاوية

  ١٩/٣٩٣ وطب ٨/٢٦٧امع 
 وهـو حديـث حســــن لغيــره

ئاً فَشق عليهم فَاشقق عليِه ، ومن وىلَ ِمن أَمِر أُمِتـى            اللَّهم من وىلَ ِمن أَمِر أُمِتى شي       { -٣٥٠٩
 .عن عائشة ) م  ( } شيئاً فَرفق ِبهم فَارفق ِبِه 

 ١٣/١٣٠والفتح ) ٨٨٧٣(  والنسائى ىف الكربى ٣/١٧٥ والترغيب ١٠/١٣٦ و٩/٤٣وهق ) ١٩( م اإلمارة ح  
 )١٣١٢(  وصحيح اجلامع ٢٥٨ و٢٥٧ و٦/٩٣وحم 

عن أم سـلمة    ) د ( } اللَّهم هذَا ِإقبالُ ليلك وِإدبار نهارك وأَصوات دعاتك فَاغفر ِلى           {  -٣٥١٠
 .علمىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أقول عند آذان املغرب فذكره : رضى اهللا عنها قالت 

 )٥٣٠(ود) ٤٣٤(  والدعاطب ٢٣/٣٠٣ وطب ١/١٩٩ وك ١/٤١٠ وهق ١/١٤٦ومعاىن ) ٣٥٨٩( ت 
 وهو حديـث حســـن

٣٥١١- }              هيدليِه شا عهيداً فَأنفَقُتلَ ش بيلكهاجراً ِفى سم رجخ بدكهذَا ع عـن  ) ك (} اللَّهم
 .شداد بن اهلادى 

  ٤/٢٢ ونبوة ٤/١٩١ وبداية ١/٥٠٦ومعاىن ) ٩٥٩٧( وعب ٢/٣٠٠ وترغيب ٣/٥٩٥ وك ٤/٦٤ن 
 وهو حديـث صحيـــح

٣٥١٢- } أُمِتى اللَّهم نى وعنعن أىب رافع ) ك  ( }  هذَا ع. 



 

 

٥٤٠() 

  ٤/٢٢٨ك 
 وهو حديـث صحيـــح

 .عن ابن عمر) ع  (} اللَّهم واقيةً كَواقيِة الوليِد  { -٣٥١٣
  ١٦ والزهد ألمحد ص ١٠/١٨٢وامع ) ١٤٤٧ و١٤٤٦(  والدعاطب ١/٢٩٥عدى 

 فيـه مبهـــم
 املولـــود : الوليد 

ـا -م واِل من وااله وعاِد من عاداه     اللَّه { -٣٥١٤ عن بديل عن طلحة ) بز  ( } - يعىن عليــ
. 

 ٥/٢٤١ وطـب    ٩/١٠٧ وجممـع    ٥/٣٧٠ و ٣٧٣ و   ٣٧٠ و ٣٦٨ و   ٤/٢٨١ و ١/٢١٩وحـم   ) ١١٦(هـ  
  ٧٤ و ٤٩ و ٤٤ و ٤١ وخصائص ١٢/١٢٢و

 صحيــــــح 
٣٥١٥- } كذبأَنْ ي الَ أُحلُّ لَهم اللَّهم لَىابن سعد عن املنقع بن احلصني التميمى } وا ع . 
  ٣/٤٦٤ واإلصابة ٧/٤٥ وابن سعد ٢/١٦١أصفهان 

 لغيـــره حســـن 
اللَّهم الَ تجعلْ قَِربى وثَنــاً يصلَّى ِإليِه ، فَِإنه اشتد غَضب اِهللا على قَوٍم اتخـذُوا                 { -٣٥١٦

 ساجدم أَنبيائهم ورالرازق عن زيد بن أسلم مرسال  عبد} قُب . 
 وقـد   ١٧٢ وموطـأ    ١٨٦ و ٢/١٨٥وابن سعد   ) ١٠٢٥( ومحيدى   ٥/٤٤ومتهيد  ) ١٥٨٧( وعب   ٢/٢٤٦حم  

 .وصلوه عن أىب هريرة
 وهو حديــث صحيــــح

 .اذ  الديلمى عن مع} اللَّهم الَ تجعلْ  ِلفاجٍر ِعنِدى ِنعمةً أُكافئه ا ِفى الدنيا واآلِخرِة  { -٣٥١٧
  ٨/٨٠ وكثري ٩/٥٥٤ و١٧٧ و٦/١٤٨اإلحتاف 

 فيــــه ضعـــــــف
اللَّهم الَ تكلهم ِإىلَّ فَأضعف عنهم ، والَ تكلهم ِإىل أَنفسهم فَيعجزوا عنهــــا ،               { -٣٥١٨

 ِبأرزاقهم دوحت ولكن ، ليهموا عستأثراِس فَيِإىل الن كلهمن عبد اهللا بن حوالة ع) حم د ك  ( }والَ ت. 
  ٧/٣٧٧ و١/٨٨ وكر ٨/٤٣٦ وتخ ٤/٤٢٥ وك ٥/٢٨٨وحم ) ٢٥٣٥(  د

 وهو حديــث صحيــــح
) ض(وأبو نعيم   ) طب  ( ابن قانع    } اللَّهم الَ تخزِنى يوم البأِس ، و الَ تخزِنى يوم الِقيامِة             { -٣٥١٩

 .عن أىب قرصافة 
  ٨/١٩٧ وكثري ١٠/١٠٩وجممع ) ١٢٥( وسىن ٤/٢٣٤ أمحد وبنحوه عند) ١٤٣٧(  والدعاطب ٣/٤طب 

 وهــو حديـث حســــن 
 .عن أنس ) ك ( } اللَّهم الَ خري ِإالَّ خري اآلخرِة فبارك ِفى اَألنصاِر واملُهاجرِة  { -٣٥٢٠



 

 

٥٤١() 

  ١٣/٣٦٧ وسنة ٩/٣٩ وهق ٢١٠ و٣/٦٩ وحم ١/١٨٥ وابن سعد ١/٣٩٨ وأبو عوانة ٤/١١٨ك 
  صحيــــحوهو حديــث

 ابن أىب عمـر     } اللَّهم الَ سهلَ ِإالَّ ما جعلته سهالً وأَنت تجعلُ احلَزنَ ِإذَا ِشئت سهالً               { -٣٥٢١
 .وابن السىن ىف عمل يوم وليلة عن أنس ) حب(

  ٤/٢٥وابن عالن شرح األذكار ) ٩٧٤( واإلحسان ٢/٣٠٥وأصفهان ) ٣٤٥(وسىن ) ٢٤٢٧(حب 
 ــحوهو حديــث صحيــ

عن سهل بـن    ) حم ق   (عن أنس    ) ٣حم ق    ( } اللَّهم الَ عيش ِإالَّ عيش اآلِخـــرِة        { -٣٥٢٢
 .سعد 

  ١٣ود الصالة باب ) ١٢٨و١٢٧و١٢٦(  وم الطهارة ح     ٨/١٠٩ و   ١٤٨ و ١٣٧ و ٥/٤٢ و ٤/٦١ و ١/١١٧خ  
 ٢/٣٠١ وحــــل    ٩/٣٩ و ٧/٤٨ وهـــق   ٥/٣٣٢ و ٢٧٦ و ٣/١٧٢وحم  ) ٣٨٥٧(و) ٣٨٥٦(وت  

 والنبـوة  ١١/٢٢٩ و٣٩٢ و ٧/١١٨والفتح  ) ٤٣٣٢(واملطالب  ) ١٩٩٧٢( وعـــب   ٦/٢٣٠وطـــب  
 )١٣٠٨(  وصحيح اجلامع ٣/٤١٢

 .أثناء حفر اخلندق “ اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة ، فاغفر للمهاجرين واألنصار “ وله تكملة 
الَ يتبع ِفيِه العليم ، والَ يستحيا ِفيِه ِمـن          اللَّهم الَ يدركِنى زمانٌ ، والَ تدركُوا زماناً          { -٣٥٢٣

عـن أىب   ) ك(عن سهل بن سـعد      ) حم (} احلَليِم ، قُلوم قُلوب اَألعاجِم ، وأَلسنتهم أَلسنةُ العرِب          
 .هريرة 

 وصححه احلاكم ووافقه الذهىب ، وىف سنده عند أمحد ابن هليعـة             ١/١١٤ والترغيب   ١/١٨٣ وامع   ٤/٥١٠ك  
 .وحسن احلديث وتابعه بكر بن مضر عند احلاكم وه

 فاحلديث صحيــــح
 .عن جابر ) ك هب ( } أُهلم ِإمساعيلُ هذَا اللِّسانَ العرىب إهلامـــــاً  { -٣٥٢٤

 ) ١٦٢٠-١٦١٨(  والشعب ٤٣٩ و٢/٣٤٤ك 
 صحيـــــح  

 .ورجح هـــق إرسالــه ، واملوصول زيادة ثقة فيقبل 
٣٥٢٥- }  ت ِإالَ اُهللا ؟ قَالَ         أَليس أَنْ الَ ِإله سولُ اِهللا ، قَالَ         : شهدحمداً رأَنَّ م وأَشهد عمن : فَقد

     كوفَجرات كغَدرات لَك أقبل شيخ يدعم على عصـى      : عن عمرو بن عبسة قال      ) حم ، طك     .(} غُفرت
 إن ىل غدرات وفجرات فهل يغفر ىل فذكره : فقال 
 ٤/٣٨٥ وحم ١٠/٨٣ و١/٣٢وجممع ) ٢٨٥٠( ومطالب ٩٨ و٢/٩٣طص 

 حســــن لغيــــره
فِإـا  : بلى ، قَالَ    : أَليس قَد صليت معنا هذِه الصالةَ وأَحسنت لَها الطُّهور ؟ قَالَ             { -٣٥٢٦

   ـ   : عن احلرث عن على قال      ) طص   ( .}  كَفارةُ ذَنبك ام كنا مع النىب صلى اهللا عليه وسلم ننتظر الصالة ، فق
 إىن أصبت ذنبا فأعرض عنه ، فلما قضى النبـى الصالة أعاد الرجل القــــول فذكره : رجل فقال  



 

 

٥٤٢() 

  ٨/٦٠٤ واإلحتاف ١/٣٠١ وجممع ٢/٥١ وطص ٨/٣٣٣ حنوه وهق ٨/٢٠٧خ 
 صحيــــح لغيــــره

ذَا سجدةً ِفـى    أَليس قَد مكثَ هذَا بعده سنةً فَأدرك رمضانَ فَصامه وصلَّى كَذَا وكَ            { -٣٥٢٧
 .عن طلحة ) هـ حب هق (} السنِة فَلما بينهما أَبعد ِمما بين السماِء واَألرِض 

 وبنحوه عند أمحـد     ٣٧٢ - ٣/٣٧١وهق  ) ٣٩٢٥(  وهـ   ١/١٦٣وحم  ) ٢٩٨٢(واإلحسان   ) ٢٤٦٦(حب  
اجلـامع   وصـحيح    ١٦٣ و ١٦٢ و ١٦١ و ١/١٧٧ وأمحد   ١/١٧٤ ومالك   ٢٠٤ و ١٢٤/ ١٠ وامع   ٢/٣٣٣
)١٣١٦( 

 وهو حديـث صحيــــح لغيــــره
فَِإنَّ حرمته ما بينكم ِإىل يـوِم الِقيامـِة         : بلى ، قَالَ    : أَليس هذا اليوم احلَرام ؟ قَالُوا        { -٣٥٢٨

م مِن املُؤمن   كَحرمِة هذَا اليوِم ، وأُحدثكم مِن املُسلم ؟ من سلم الناس ِمن ِلسانِه ويدِه ، وأُحدثك               
اسالن أَمنه ن؟ م 

 على أَنفسهم وأَمواهلم ، وأُحدثكم من املُهاجر ؟ من هجر السيئاِت ، واملُؤمن حرام على املُـؤمِن                 
لمه ، وأَذاه   كَحرمِة هذَا اليوِم ، حلَمه عليِه حرام يأكله ِبالغيبِة يغتابـه ، وِعرضه عليِه حرام أَنْ يظ               

 .عن أىب مالك األشعرى ) طك ( } عليِه حرام أَنْ يدفعه دفعــــاً
  ٢٦٩ و٣/٢٦٨ وجممع ٣٣٩ و٣/٣٣٣طب 

 حســـــن لغريه
 ( } أُولئك الِذين نهاىن اُهللا عنهم      : بلى ، قَالَ    : أَليس يشهد أَنْ الَ ِإله ِإالَ اُهللا ؟ قَالَ           { -٣٥٢٩

  اهللا بن عدى استأذنه رجل من األنصار ىف قتل رجل من املنافقني فذكره عن عبد) حم 
 ٥/٤٣٣ وحم ٢٨ و٢٧ و١٨/٢٥ وطب ١/٢٤جممع 

 صحيـــــح 
 .عن أىب هريرة ) طس هب ( } ِإليك انتهِت اَألماىنُّ ياصاحب العافيِة  { -٣٥٣٠

  ١٠/٢٨٩امع 
 حســـــن 

 .عن عبادة ) قط ك هق  ( } ريها وليس غَريها ِمنها ِعوض أُم القرآِن ِعوض ِمن غَ { -٣٥٣١
  ١/٣٢٢ وقط ١/٢٣٨ك 

 صحيــــح
 لكنه شاذ فقد أخرجه الشيخان بغري هذا اللفظ

٣٥٣٢- }  ظيماملَثاِنى والقُرآنُ الع بعالس القرآِن ِهى عن أىب بكر ) خ هب  ( } أُم. 
 والشـعب   ١٤/٤٠ وطـربى    ٤/٤٦٥ وكثري   ٣٨١ و ٨/١٥٦ وفتح   ١/٣٣٨ ونصب   ٤/٤٤٥ وسنة   ٦/١٠٢خ  

 )١٣٩٤(وصحيح اجلامع ) ٢٣٥٢(و) ٢٣٤٤(



 

 

٥٤٣() 

 .عن ابن عباس ) طب  ( } أُم الولد حرةٌ وِإنْ كَانَ ِسقطـــاً  { -٣٥٣٣
  ٦/٩٦ والنيل ١١/٢٣٩ وطب ٤/١٣١ وقط ١٠/٣٤٦هق 

 ضعيـــــف
 والصحيح وقفه على عمر من قوله 

من أَم قَوماً فَليخفف فِإنَّ ِفيهم الكَبري، وِإنَّ ِفيهم املَريض ، وِإنَّ ِفـيهم              أُم قَومك ، فَ    { -٣٥٣٤
عن عثمان بن   ) م  ( } الضعيف ، وِإنَّ ِفيهم ذا احلَاجِة ، فَِإذَا صلَّى أَحدكم وحده فَليصلِّ كَيف شاَء               

 أىب العاصــــى 
 )١٣٩٨(امع  وصحيح اجل٤/٢١ وحم ٣/١١٨ وهق ١٨٦م الصالة 
٣٥٣٥- }             هنمج ا ِمنرها وحردهب ، مالد شربوت أكلُ اللَّحمِملدٍم ت عن شبث بـن    ) طب ( }أُم

 .سعد 
  ٢/٣٦ واإلصابة ٧/٣٧٥طب 

 حســـــن
 احلمـــة: أم ملدم 
ـ             {  -٣٥٣٦ لٌ أَخلـف ِمـن     أَما أَبو جهٍم فَأخاف عليِك قَسقاسه ِبالعصا ، و أَما معاويةُ فَرج

 . عبد الرازق عن فاطمة بنت قيس } املَـــاِل 
  وبنحوه ما بعده٦/٢٠٨ و٢/١٠٢ون ) ١٢٠٢١( عب 

 حســــن 
 أى حتريكه هلا ، كناية عن الضرب ا :  قسقاسه للعصا  
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٥٤٤() 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

٥٤٥() 

 
 
 ــــرسالفهـــــ

 
 

   ص
 اإلهـــــداء         -١
 شـكــــــــر       -٢
 حممد عجاج اخلطيب. تقرير علمـي   د       -٣
 متهيــــــــــد       -٧
 سبب تأليف هذه املوسوعة       -٩
 

 أهم مميزات هذه املوسوعـة:  أوالً        -١٢
 
 ةدراسة موجزة عن كتب السنة املشهور :ثانياً       -١٣ 
 موطأ مالك -١        ،، 
 مصنف عبد الرزاق -٢        ،، 
 مسند أيب داود الطيالسي -٣        ،، 
 مسند الشافعي -٤        ،، 
 مصنف ابن أيب شيبة -٥        ،، 
 كتب اإلمام أمحد بن حنبل -٦       -١٤ 
     املسنـــد-أ          ،، 
   الزهد له-ب             ،، 
    فضائل الصحابة له-ج            ،، 
    الزهد البن املبارك-د              ،، 



 

 

٥٤٦() 

    الزهد هلناد السري-هـ            ،، 
 كتب اإلمام البخاري -٧        ،، 
 صحيح اإلمام البخاري -أ          ،، 
 األدب املفرد له -ب           -١٥  
 صحيح مسلم -٨        ،، 
 أيب داودكتب  -٩        ،، 
 السنن له -أ          ،، 
 املراسيل له -ب           -١٦ 
 اإلمام الترمذي -١٠        ،، 
 سنن الترمذي -أ          ،، 
 الشمائل له -ب            ،، 
 سنن ابن ماجه -١١       -١٦ 
 )اتىب(سنن النسائي  -١٢       -١٧ 

 )له(السنن الكربى  -١٣          ،،
 سنن سعيد بن منصور -١٤         ،، 
 كتب ابن أيب الدنيا -١٥         ،، 
 السنة البن أيب عاصم -١٦         ،، 
 صحيح ابن خزمية -١٧         ،، 
 املنتقى البن اجلارود -١٨       -١٨ 

 كتب اإلمام الطربي -١٩          ،،
 التفسري -أ          ،، 
 له: التاريخ  -ب            ،، 
 ذيب اآلثار -ج            ،، 
 صحيح اإلمام ابن حبان -٢٠        ،، 
 كتب الطرباين للطرباين -٢١       -١٩ 
 املعجم الصغري -أ          ،، 
 املعجم األوسط -ب         ،، 
 املعجم الكبري له -ج         ،، 



 

 

٥٤٧() 

 الدعاء له -د             ،، 
 املستدرك للحاكم -٢٢        ،، 
 كتب أيب نعيم األصبهاين -٢٣       -٢٠ 
 حلية األولياء -أ          ،، 
 صفة اجلنة له -ب            ،، 
 دالئل النبوة له -ج            ،، 
 كتب اإلمام البيهقي -٢٤       -٢١  
 السنن الكربى -أ             ،، 
  
 معرفة السنن واآلثار له -ب         ،، 
 السنن الصغري -ج            ،، 
 شعب اإلميان له -د             ،، 
 دالئل النبوة له -هـ            ،، 
 األمساء والصفات -و             ،، 
  
 البعث  له -ز            ،، 
 عذاب القرب له -س           -٢٢ 
 اآلداب له -ش            ،، 
 الزهد له -ص           -٢٢ 
  عبد الربكتب ابن -٢٥        ،، 
  التمهيد -أ          ،، 
 االستذكار له -ب         ،،     
 جامع بيان العلم -ج            ،، 
 الشريعة لآلجري -٢٦        ،، 
 عمل اليوم والليلة البن السين -٢٧        ،، 
 املنتقى من مكارم األخالق -٢٨        ،، 
 مساويء األخالق للخرائطي -٢٩        ،، 
 فردوس األخبار للديلمي -٣٠       ،،  



 

 

٥٤٨() 

 مسند الشهاب للقضاعي -٣١        -٢٣ 
 الترغيب والترهيب للمنذري -٣٢        ،، 
 جامع األصول البن األثري -٣٣       -٢٥  
 جممع الزوائد للهيثمي -٣٤       -٢٦ 
 كتب اإلمام النووي -٣٥       -٢٩ 
 األذكار -أ          ،، 
 رياض الصاحلني له -ب            ،، 
اخلالصة يف أحاديـث     -ج            ،، 

 األحكام
 كتب اإلمام ابن تيمية -٣٦       -٣٠ 
 كتب اإلمام ابن القيم -٣٧        ،، 
 زاد املعاد له -أ          ،، 
الوابل الصيب من الكلم     -ب         ،، 

 الطيب
فضائل الصالة على النيب     -ج         ،، 

اهللا عليه وسلم             صلى 
 وغريه

 كتب اإلمام الذهيب -٣٨       -٣١ 
 الكبائـــر -أ          ،، 
 العلو له -ب            ،، 
 كتب ابن كثري -٣٩        ،، 
 التفسيــر -أ          
النهاية يف الفنت واملالحم     -ب            ،، 

 له
 البداية والنهاية  -ج            ،، 
 جامع املسانيد والسنن -د          ،، 
نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية       -٤٠        -٣٢ 

 للزيلعي



 

 

٥٤٩() 

 كتب احلافظ ابن حجر -٤١        ،، 
 فتح الباري -أ          ،، 
التلخيص احلبري البـن     -ب            ،، 

 حجر
ــريج   -ج            ،،  ــة يف خت الدراي

 أحاديث اهلداية
بلوغ املرام مـن أدلـة       -د             -٣٣ 

 األحكام له
 املطالب العاليــة -هـ            ،، 
اإلصــابة يف متييــز   -و             ،، 

 الصحابة له
 كتب احلافظ العراقي -٤٢        ،، 
ختريج أحاديـث إحيـاء      -أ          ،، 

 علوم الدين
 طرح التثريب له -ب           -٣٤ 

 السادة املتقني بشرح إحياء     احتاف -٤٣         ،،
 الدين الزبيدي          علوم 

 كتب اإلمام السخاوي -٤٤        ،، 
 املقاصد احلسنة -أ          ،، 
 القول البديع للسخاوي -ب            ،، 
 كتب اإلمام السيوطي -٤٥        ،، 
 اجلامع الصغري -أ          ،، 
 لهاجلامع الكبري  -ب           -٣٥ 

 اخلصائص الكربى له -ج         ،،
 شرح الصدور -د             ،، 
 البدور السافرة -هـ            ،، 
 كرت العمال للمتقى اهلندي -٤٦        ،، 
 ترتيه الشريعة البن عراق -٤٧        ،، 



 

 

٥٥٠() 

مجع الفوائد حممد بن حممد بـن        -٤٨        ،، 
 سليمان

  للدمياطياملتجر الرابح -٤٩       -٣٦ 
 كتب اإلمام الشوكاين -٥٠         ،،

 نيل األوطار -أ          ،، 
شرح عـدة احلصـن      -ب           -٣٧ 

 احلصني له
 كتب اإلمام املناوي -٥١        ،، 
 فيض القدير -أ          ،، 
 اجلامع األزهر له -ب            ،، 
 كرت احلقائق -ج            ،، 
  كتب األلباين -٥٢       -٣٨ 
 صحيح اجلامع الصغري -أ          -٣٨ 
ضعيف اجلامع الصـغري     -ب           -٤٠ 

 لأللباين
ــث   -ج           -٤٣ ــلة األحادي سلس

 الصحيحة له
ــث   -د             ،، ــلة األحادي سلس

 الضعيفة له
 إرواء الغليل له -هـ           -٤٨ 
 غاية املرام  له -و             ،، 
صحيح أيب داود ، وصحيح      -ز             -٥٠ 

وصحيح النسائي            الترمذي 
 وصحيح ابن ماجه

التاج اجلامع األصول منصور علي      -٥٣        ،، 
 ناصيف

الكرت الثمني عبد اهللا حممد الصديق       -٥٤        ،، 
 احلسين

 املسند اجلامع عواد بشار معروف -٥٥        ،، 



 

 

٥٥١() 

ع األحاديث عباس أمحد صقر     جام -٥٦       -٥١ 
 عبد اجلواد         ، وأمحد 

 سنن الدارقطين -٥٧       -٥٢
 شرح السنة للبغوي -٥٨        ،، 
 احمللى البن حزم -٥٩        ،، 
 مشكاة املصابيح -٦٠           ،، 

 موسوعة احلديث النبوي -٦١       -٥٣
 سنن  الدارمي -٦٢        ،،
 
 

 راسة موجزة عن أهم كتب التجريح والتعديلد:  ثالثاً   ص 
 
 طبقات ابن سعد -١       -٥٥ 
 التاريخ والعلل حيىي بن معني -٢        ،، 
العلل ومعرفة الرجال أمحد بـن       -٣       -٥٦ 

 حنبل
 التاريخ الكبري للبخاري -٤       -٥٧ 
 الثقات للعجلي -٥       -٥٨ 
 رازيالضعفاء أليب زرعة ال -٦       -٥٩ 
ــري أليب داود  -٧       -٦٠  ــؤاالت اآلج س

 السجستاين
 علل الترمذي -٨        ،، 
 تاريخ أيب زرعة الدمشقي -٩        ،، 
 املعرفة والتاريخ للغسوي -١٠       -٦١ 
 كتب أبوحامت الرازي -١١        

 العلل -أ           ،،
 اجلرح والتعديل -ب            -٦٢ 
 الضعفاء واملتروكون للنسائي -١٢       -٦٣ 



 

 

٥٥٢() 

 الثقات البن حبان -١٣       -٦٤ 
 اروحون له -١٤       -٦٦ 
الكامل يف ضعفاء الرجال البـن       -١٥       -٦٧ 

 عدي
 الضعفاء واملتروكون للدارقطين -١٦       -٧١ 
 تاريخ جرجان السهمي -١٧        ،، 
 تاريخ دمشق البن عساكر -١٨       -٧٢ 

 بغداد للخطيب البغدادي -١٩         ،،
 الثقات البن شاهني -٢٠        ،، 
 ذيب الكمال للمزي -٢١        ،، 
 كتب اإلمام الذهيب -٢٢        ،، 
 التاريخ الكبري له -أ          ،، 
 تذكرة احلفاظ للذهيب -ب           -٧٣ 

 سري أعالم النبالء للذهيب -ج            ،،
 ميزان االعتدال للذهيب -د             ،،

ــعفاء   -هـ           -٧٤  ــين يف الض املغ
 واملتروكني له

ديـــوان الضـــعفاء  -و             ،، 
 واملتروكني له

 الكاشف له -س           -٧٦  
 كتب احلافظ ابن حجر -٢٣       -٧٧ 

 ذيب التهذيب -أ          ،،
 تقريب التهذيب له  -ب            ،، 
 تعجيل املنفعة له -ج           -٨٥ 

 لسان امليزان له -د             ،،
 اجلامع يف اجلرح والتعديل مجاعة -٢٤        ،، 
 كتب اإلمام اللكنوي -٢٥       -٨٦ 
 الرفع والتكميل -أ          ،، 



 

 

٥٥٣() 

ــلة   -ب          -٨٧  ــة الفاض األجوب
 اللكنوي

 التهانويقواعد يف علوم احلديث  -٢٦        ،،
شفاء العليل بألفاظ اجلرح والتعديل      -٢٧       -٨٨ 

 مصطفى بن إمساعيل         ت 
  

 املنهج املتبع يف هذا الكتاب:  رابعاً  ص
 
 مجع األحاديث املقبولة -١       -٨٩ 
    ماهو املقبول بنظرنا ؟-أ          ،، 
    األحاديث املردودة-ب         ،، 
 من يقبل قوله يف اجلـرح         -ج        -٩٠ 

 والتعديل
من يقبل قوله يف التعديل دون         -د           ،، 

 اجلرح
من يتوقـف يف قولـه يف          -هـ        -٩١ 

 اجلرح إذا انفرد
ختريج كل حديث على حدى مـن        -٢        ،،

 الرئيسة         مصادره 
بيان احلكم النهائي على احلديث      -٣        ،،

 مستطيل         ضمن 
 أحاديث الصحيحني صحيحة -٤        ،، 
 شرح غريب احلديث -٥       -٩٢ 
شرح بعض األحاديث اليت يغمـض       -٦        ،، 

 معناها
 بيان الناسخ من املنسوخ -٧        ،، 
درء التعارض بني األحاديث املتعارضة      -٨        ،، 

 ظاهرياً



 

 

٥٥٤() 

ة املختلف  بيان الرأي الراجح يف الروا     -٩        ،، 
 فيهم

الرد على أخطاء يف التخـريج أو        -١٠       -٩٣ 
 الفهم

 بيان سبب ورود احلديث -١١       -٩٤ 
 تصحيح األخطاء املطبيعة -١٢        ،، 
 امللحق وسببه -١٣        ،، 
 ترتيبه حسب األحرف اهلجائية -١٤       -٩٥ 
 تنبيهات -١٥        ،، 
  

  موجز باملصطلحات الواردة يف التخريجتعريف:     خامساً  -٩٧
 

 بيان رموز األصل:    سادساً  -٩٩
 

 املصادر واملراجع الواردة يف التخريج:     سابعاً -١٠١
 

 فهرس األحاديث
 

  احلديث  حىت   من احلديث      
 
 ٤٦     ١         آ

 ٦٤     ٤٧        أ ئـ
  ١٧٧      ٦٥        أ ب
  ٤٠٦     ١٧٨        أ ت
  ٤٢٣     ٤٠٧        أ ث



 

 

٥٥٥() 

  ٤٧٢     ٤٢٤        أ ج
  ٥٩٨     ٤٧٢        أ ح
  ٦٧٩     ٥٩٩        أ خ
  ٧٣٧     ٦٨٠       أ د
  ٢١٨٩     ٧٣٨        أ ذ
  ٢٣٢٨     ٢١٩٠        أ ر
 ٢٣٣٨     ٢٣٢٩        أ ز

  ٢٤٦٤     ٢٣٣٩        أ س
 ٢٥٢٧     ٢٤٦٥        أ ش
  ٢٥٥٥     ٢٥٢٨        أ ص
  ٢٥٦٠     ٢٥٥٦        أ ض
  ٢٦٠٥     ٢٥٦١        أ ط 
  ٢٦١٠     ٢٦٠٦        أ ظ 
  ٢٧٦١     ٢٦١١        أ ع
  ٢٧٨٣     ٢٧٦٢        أ غ
  ٢٩٤٩     ٢٧٨٤        أ ف
  ٣٠٦٠     ٢٩٥٠        أ ق
  ٣١٣٧     ٣٠٦١        أ ك
  ٣٥٣٠     ٣١٣٨        أ ل
 -        ٣٥٣١        أ م

 
 

 اجلزء الثاين
 



 

 

٥٥٦() 

: بلى ، قَالَ    : أَليس قَد صليت معنا هذِه الصالةَ وأَحسنت لَها الطُّهور ؟ قَالَ             { -٣٥٢٦ 
    ا كَفارةُ ذَنبككنا مع النىب صلى اهللا عليه وسلم ننتظر الصالة ،          : عن احلرث عن على قال      ) طص   ( .}  فِإ

 إىن أصبت ذنبا فأعرض عنه ، فلما قضى النبـى الصالة أعاد الرجل القــــول فذكره : ال  فقام رجل فق
 واإلحتـاف   ٨/٣٣٣ وهـق    ٤٤)٢٧٦٤(و م   ) ٦٨٢٣ (٨/٢٠٧  وعن أنـس خ       ١/٣٠١وجممع  ) ٩١٦( طص

٨/٦٠٤  
 صحيــــح لغيــــره

٣٥٢٧- }          وص مضانَ فَصامهر نةً فَأدركس عدهكثَ هذَا بم قَد جدةً ِفـى      أَليسلَّى كَذَا وكَذَا س
 .عن طلحة ) هـ حب هق (} السنِة فَلما بينهما أَبعد ِمما بني السماِء واَألرِض 

 وبنحـوه عـن أيب      ٣٧٢ – ٣/٣٧١وهق  ) ٣٩٢٥(  وهـ   ١/١٦٣وحم  ) ٢٩٨٢(واإلحسان   ) ٢٤٦٦(حب  
 سعد وصـحيح    ١٦٢ و ١٦١ و ١/١٧٧ وأمحد   ١٧٤)٤٢٢/(١ ومالك   ٢٠٤/ ١٠ وامع   ٢/٣٣٣هريرة أمحد   

 )١٣١٦(اجلامع 
 صحيــــح لغيــــره

فَِإنَّ حرمته ما بينكم ِإىل يـوِم الِقيامـِة         : بلى ، قَالَ    : أَليس هذا اليوم احلَرام ؟ قَالُوا        { -٣٥٢٨
 ، وأُحدثكم مِن املُؤمن     كَحرمِة هذَا اليوِم ، وأُحدثكم مِن املُسلم ؟ من سلم الناس ِمن ِلسانِه ويدهِ             

    ـيئاِت ، واملُـؤمنالس جره ن؟ م املُهاجر نم ثكموأُحد ، وأَمواهلم لى أَنفسهمع اسالن أَمنه ن؟ م
م حرام على املُؤمِن كَحرمِة هذَا اليوِم ، حلَمه عليِه حرام يأكله ِبالغيبِة يغتابـه ، وِعرضه عليِه حرا                

 .عن أىب مالك األشعرى ) طك ( } أَنْ يظلمه ، وأَذاه عليِه حرام أَنْ يدفعه دفعــــاً
 ) ٦٤٢(  وتعظيم قدر الصالة ٢٧٢ و٢٦٩ و٣/٢٦٨وجممع )٤٠٠(١٩/١٧٥و) ٣٤٦٢و٣٤٤٤(طب 

 حســـــن لغريه
 ( } أُولئك الِذين نهاىن اُهللا عنهم      : بلى ، قَالَ    : أَليس يشهد أَنْ الَ ِإله ِإالَ اُهللا ؟ قَالَ           { -٣٥٢٩

 عن عبد اهللا بن عدى استأذنه رجل من األنصار ىف قتل رجل من املنافقني فذكره ) حم 
ومتهيـد  ٨/١٩٦ وهـق    ٥/٤٣٣عتبان بن مالـك وحـم       ) ٤٧-٤٣(٢٨ و ٢٧ و ١٨/٢٥ وطب   ١/٢٤جممع  

١٦٨-١٠/١٤٩ 
 صحيـــــح 

 .عن أىب هريرة ) طس هب ( } احب العافيِة ِإليك انتهِت اَألماىنُّ ياص { -٣٥٣٠
 )١٠١٤٥(وهب ) ١٤٩٥(والشهاب ) ٦٦٤٩٤(  وطس ١٠/٢٨٩امع 

 حســـــن  لغريه
٣٥٣١- }  ا ِعوضا ِمنهغَريه ا وليسغَريه ِمن القرآِن ِعوض عن عبادة ) قط ك هق  ( } أُم. 

 )٥٣٣(٥/١٥٥ان واللس) ٧٤٩٤(وامليزان ) ١٦٨٨(  وفر١/٣٢٢ وقط ١/٢٣٨ك 
 صحيــــح



 

 

٥٥٧() 

ولعل هذه الرواية سيقت باملعىن كمـا  ) ال جتزئ صالة ال يقرأ فيها بأم القرآن(لكنه شاذ فقد أخرجه اجلماعة بلفظ   
 أشار احلافظ يف اللسان

٣٥٣٢- }  ظيماملَثاِنى والقُرآنُ الع بعالس القرآِن ِهى عن أىب هريرة) خ هب  ( } أُم 
ــن) ٤٧٠٤(٦/١٠٢خ  ــة ٤/٤٤٥ة وس ــق ) ٢٢١٨(ود)  ٥٠١(  وخزمي وت )  ١١٢٠٥( ون٢/٣٧٦وه

وبنحوه عن أيب   ) ١٣٩٤(وصحيح اجلامع   ) ٢٣٥٢(و) ٢٣٤٤( والشعب   ١٤/٤٠وطربى  ٢/٣٥٧وحم  )٣١٢٤(
 وغريهم) ٧٧٥(واإلحسان) ٥٠٠(وعن أيب خزمية ) ٧٧٧(واإلحسان ) ٤٤٧٤(سعيد بن املعلى خ

 .عن ابن عباس ) طب  ( } ِسقطـــاً أُم الولد حرةٌ وِإنْ كَانَ  { -٣٥٣٣
  ٦/٩٦والنيل ) ١١٦٠٩(عمر وطب ) ١٣٢٤٣(  وعب ٤/١٣١ وقط ٣٤٨ و١٠/٣٤٦هق 

 ضعيـــــف
 والصحيح وقفه على عمر من قوله 

٣٥٣٤- }                  وِإنَّ ِفـيهم ، املَريض وِإنَّ ِفيهم ،الكَبري فِإنَّ ِفيهم قَوماً فَليخفف أَم فَمن ، قَومك أُم
عن عثمان بن   ) م  ( } لضعيف ، وِإنَّ ِفيهم ذا احلَاجِة ، فَِإذَا صلَّى أَحدكم وحده فَليصلِّ كَيف شاَء               ا

 أىب العاصــــى 
 )١٣٩٨( وصحيح اجلامع ٤/٢١ وحم ٣/١١٨ وهق ١٨٦)٤٦٨(م الصالة 
عن شبث بـن    ) طب ( }ن جهنم   أُم ِملدٍم تأكلُ اللَّحم وتشرب الدم ، بردها وحرها مِ          { -٣٥٣٥

 .سعد 
  وبنحوه شواهد٣٠٧و٢/٣٠٦ وجممع ٣٨٤٠٩٣٦/(٢واإلصابة )٧٢٣٣(طب 

 حســـــن
 احلمـــة: أم ملدم 
٣٥٣٦-  }                   ِمـن لـقعاويـةُ فَرجـلٌ أَما ما ، و أَمِبالعص ليِك قَسقاستهع هٍم فَأخافو جا أَبأَم

 .بنت قيس  عبد الرازق عن فاطمة } املَـــاِل 
 وبنحوه ما بعده) ١٨(وإسحاق ) ١٢٠٢١( وعب ٦/٢٠٨ون ) ١٢٠٢١( عب 

 حســــن 
 فقري:أى حتريكه هلا ، كناية عن الضرب ا  ،أملق :  قسقاسته للعصا  

أَما أَبو جهٍم فَالَ يضع عصاه على عاتقـِه ، و أَمـا معاويـةُ فَصعلــــوك الَ                   {  -٣٥٣٧
 } ه مـــــالَ لَــ

عن فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية أخت الضحاك وكانت عند عمرو ابن حفص بن املغرية فطلقها ) حم م د ن (
 .فخطبها معاوية وأبو جهم بن حذيفة فاستشارت النىب صلى اهللا عليه وسلم قال فذكره 

ـ  ٤٧١ و ١٨١ و ٧/١٧٨وهق  ) ١١٣٥(و ت   ) ٢٢٨٤(  ود  ٦/٤١٢ وحم   ٦/٢٠٨ون  ٣٦) ١٤٨٠(م   أ  وموط
  ٢٧٥-٨/٢٧٣ وسعد ٣/٥ ومعاىن ٩/٢٩٧وسنة ) ٤٢٥٣و٤٠٤٩(واإلحسان) ١٢٤٢(وحب ) ١٢٣٤(٥٨١



 

 

٥٥٨() 

٣٥٣٨-  }                 حـدرِإليِه ان ى أَنظركأَن ، مآد ى فَجعدوسا مو أَم احبكموا ِإىل صفَانظر ا ِإبراهيمأَم
 عن ابن عباس  ) حم ق ( } ِفى الواِدى يلبى على جمٍل أَمحر مخطوٍم ِبخلبٍة 

 )١٣٤٢( وصحيح اجلامع ٥/١٧٦ وهق ١/٢٧٧وحم )١٦٦ (٢٧٠و م اإلميان ) ٣٣٥٥ (٤/١٧٠خ 
 حبل من ليــف : اخللبـــة 

٣٥٣٩-  }  فعهن نهع صدقتوت ِبالتوحيِد فَصمت كَانَ أَقر فَلو وكا أَبعن ابن عمرو ) حم (} أَم. 
 ) ١٢٠٧٨ (٤/١٩٢ وجممع ٢/١٨٢حم 

 ــــن  حسـ
 .قاله لعمرو ملا أراد أن ينفذ نذراً نذره والده ىف اجلاهلية 

 .عن أم سلمة ) د (} أَما ِإذ فَعلتما فَاقتسما وتوخيا احلَق، ثُم استهما ثُم تحاالَّ   {  -٣٥٤٠
 ٦/٣٢٠وحـم   ٢٢/٢٢٢ومتهيد  ) ٩(وإسحاق  ٤/١٦٤ومعاين  ) ١٠٠٠(  ومنتقى  ١٣/١٧٤ وفتح   ٧) ٣٥٨٤(د  

  ٥/٢٥٣والنيل )٣٦٤٧٨ (٧/٢٣٤وش 
 صحيح 

 --هى ألخى فقال هلما ذلك :  هذا حول االختصام ىف مواريث دون بينة فذكرمها باهللا فكل منهما قال 
أَما الَِّذى أَسألُ ِلربى أَنْ تؤمنوا ِبِه والَ تشركُوا ِبِه شيئاً ، و أَما الَّــِذى أَســألُ                 {  -٣٥٤١

ِإنـــى أَسألكم  أَنْ تطيعوِنى أَهدكم سبلَ الرشاِد ، وأَسألكم ِلى وَألصـحاِبى أَنْ      ِلنفِســى فَ 
ا ِفى ذَاِت أَيديكمواسونت 

                لىلى اِهللا اجلَنةُ وعع فَلكم ذلك فَِإذَا فَعلتم أَنفسكم ِمنه نعتما ما ِبممنعونعن ابن  ) طب (} ، وأَنْ ت
 .مسعود 

 وطـص   ٣/٣٢٢ عـامر وعـن جـابر ك         ٤/١٢٠ عامر وحـم     ٤٥١-٢/٤٥٠ونبوة  )٧١٠ (١٧/٢٥٦طب  
١٠٧٨(٢/١١٠( 

 صحيــــح لغيـــــره 
أَما الَِّذى أَسألُكم ِلربى فَتعبدوه والَ تشركُوا ِبِه شيئاً ، و أَما الَِّذى أَسألُكم ِلنفِسـى                 {  -٣٥٤٢

 منعونَ ِبِه أَنفسكما تعن جابر ) ب ط ( } فَتمنعوِنى ِمم. 
 )١٧٥٧(وطب ) ٧٩٦٨(وطس) ١٠٧٨ (٢/١١٠ وطص ٣/٣٢٢ك 

 صحيــــح
أَما الرجلُ فَلينثر رأسه فَليغسله حتى يبلغَ أُصولَ الشعِر ، و أَما املَرأةُ فَالَ عليهـا أَنْ           {  -٣٥٤٣

 ن ثوبان ع) د (} الَ تنقضه ، ِلتغرف على رأسها ثَالثَ غَرفاٍت تكفيها 
 )١٣٤٣(من طرق مرسلة وصحيح اجلامع )١٠٠٥-١٠٠١(وعب ) ١٦٨٦( والشاميني١/١٧٣وهق )  ٢٥٥(د

  صحيـــــح



 

 

٥٥٩() 

أَما السن فأَنا أَكرب ِمنِك ، و أَما اَألطفالُ فَهم ِإىل اِهللا ورسولِه ، و أَما الِغريةُ فـأَدعو               {  -٣٥٤٤
 . عن أم سلمة  )حم طب ( } اَهللا فَيذهبها عنِك 

 ٤٠٦و) ٤٩٩و٤٩٧(٢٣/٢٤٦وطـب  ) ٣٠٨٢(  واآلحاد واملثـاين   ٧/٦٢وتخ  ) ١٠٦٤٤( وعب   ٦/٣٠٧حم  
 )٢٩٣( والصحيحة٧/٣٠١ وهق ٨/٩١وسعد )٩٧٤(

 صحيــــح
 .قاله ألم سلمة ملا أراد التزوج منها فتعللت بالسن وباألطفال 

) حـم    (} جِبى ِمنه ياسودةُ فِإنه لَيس لَِك ِبـأٍَخ         أَما اِملرياثُ فَله ، و أَما أَنِت فَا حت         {  -٣٥٤٥
 .عن ابن الزبري وفيه قصة ) قط ك طب هق (والطحـــــاوى 

 )٦٨١٣(وع ) ١٣٨٢٠(  وعب ٣/١١٥ ومعاىن ٤/٢٤٠ وقط٩٧ و٤/٩٦ وك ٨٧عائشة/٦ وهق ٤/٥حم 
 صحيــــح 

٣٥٤٦-  }         كَفيك سلتفغ وضأتِإذَا ت ضوُء فَإنكا الوـِني      أَمب ِمن طاياكخ رجتا خفَأنقيتهم
أَظافرك وأَناملك فِإذَا تمضمضت واستنشقت منخريك وغَسلت وجهك ويـديك ِإىل اِملـرفقِني             
                ضعتو فَإنْ أَنت ، طاياكامِة خع ِمن ِإىل الكَعبِني ، اغْتسلت ِرجليك وغَسلت ، أسكر سحتوم

عن أىب أمامة عن عمرو بن      ) ن طب  ( }  خرجت ِمن خطاياك كَيوم ولَدتك أُمك        وجهك ِهللا عز وجلَّ   
 .عبسة 

  مطوالً ٢٩٤)٨٣٢( و م ١/١٥٤ وترغيب ٤/١٤ ومتهيد ١/٣٧ومعاين ) ١٧٧( ون ١/٩١ن 
كم املَالئكةَ فَيقولُ هـؤالِء ِعبـاِدى       أَما الوقوف عشيةَ عرفةَ فَإنَّ اهللا يهبطُ ِإىل السماِء الدنيا فَيباِهى بِ            {  -٣٥٤٧

ـَا  فرجِر لغمـِل وكَعـدِد القَطِر أَِو الشكَعدِد الر كمذُنوب كَانت محِتى ، فَلورجونَ رعثـاً ياءوِنى شج 
 لَـه فعتمش وِلمن غفوراً لَكموا ِعباِدى مأَفيض ، جرجان عن أنس } لَكم. 

) ١٨٨٧(واإلحسـان ) ٩٦٣( وحب ٢٧٥و٣/٢٧٤ وجممع ١٨٧ و ٢/١٧٢ر ترغيب    وعن ابن عم   ٤٨٤جرجان  
  جابر ٤٥/٣١٦وعساكر 

 حســـن لغـيـره 
وهذا من أحاديث الصفات الىت جيب اإلميان ا مع ترتيه اهللا تعاىل عن كل صفات احملدثني واهلبـوط والنــزول                  

  تعاىل ومـا يشبههــا ال يقصد منها املعىن احلسى ، فهو مستحيل على اهللا
 عن أىب رمثـــة ) حم د ن ك  ( } أَما ِإنَّ ابنك هذَا الَ يجِنى عليك والَ تجِنى عليـِه  { -٣٥٤٨

وصحيح ) ٥٩٩٥(واإلحسان) ١٥٢٢( وحب   ٢/١٩٩ ومى   ١/٢٩ والدوالىب   ٢/٤٢٥ وك   ٨/٣٤٥و  ٤/٧٣هق  
 ٣/١٨٥ون ) ٤٠٦٥(ود )٧٢٤-٧١٤(٢٢/٢٧٩ وطب ٤/١٦٣  و٢/٢٢٦وحم ) ١٣١٧( اجلامـــع 

 صحيـــح 
 .عن األشعث بن قيس ) طك . (} أَما ِإنَّ اَألوالد مبخلةٌ مجبنةٌ محزنةٌ  { -٣٥٤٩

 يعلى ١٠/٢٠٢ من طرق وهق     ٨/١٥٥ األسود بن خلف وجممع      ٢٩٦ يعلى بن منبه و    ٣/١٦٤وك  )  ٦٤٧(طب  
  يعلى٤/١٧٢أبو سعيد وحم)١٠٣٢(وع 



 

 

٥٦٠() 

 صحيــــح لغيـــــره
 ِإنَّ الناس لَم يزالُوا ِفى صالٍة ما انتظروها ، لَوالَ ضعف الكَبِري وبكـاُء الصـغِري                 أَما { -٣٥٥٠

أبطأ النىب صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة عـن          : عن جابر  قال     ) بز   . ( } َألخرت الِعشاَء ِإىل عتمِة اللَّيِل      
 صالة العشاء حىت نام بعض من كان باملسجد فخرج فذكره 

 )١٥٢٠( وخزمية ١/٣١٢وبنحوه جممع )  ٣٥٤٢( وزوائد بز٤٠٧ و١٠/٤٠٦جممع 
 حســــن 

٣٥٥١- }  املَدح حبي بكا ِإنَّ رعن األسود بن سريع ) حم خد ن ك  ( }أَم. 
 ٣٤٢( وخد )٨٤٤-٨٢٠(وطب ) ١٤٥٢و١٤٥١(٤/٢٥٢ والضياء ٧/٤٢ وسعد ٤/٢٩٨ ومعاىن ٣/٤٣٥حم 

 وشهاب  ٥/١٧٦٣ وعدى   ١/٤٦ وحلية   ٣/٦١٤ وك   ١٠/٩٥ و ٩/٦٦ و ٨/١١٨  وجممع ١/٣٨وكثري  ) ٨٦١و
)١٠٨٢( 

 صحيح
٣٥٥٢- }             وِفى لَفٍظ احلَمد ، املَدح حبي بكا ِإنَّ روابن سـعد والطحـاوى     ) ن) (حم خد    ( }أَم

 .عن األسود بن سريع ) طب ك هب ص (والبارودى وابن قانع 
 ١٠/٩٥ و ٩/٦٦ و ٨/١١٨ وجممـع    ١/٣٨وكـثري   ) ٨٦١ و ٣٤٢( وخـد   )٨٤٤-٨٢٠( وطب   ٣/٤٥٣حم  

 ٤/٢٩٨ومعاىن ٣/٦١٤وك ) ٧٧٤٥(ون ) ٤٣٦٦(والشعب 
 صحيـــح

٣٥٥٣- }           أَو أَو سـجٍد أَوا كَانَ ِفى مالِقيامِة ، ِإالَّ م وماحبِه يلى صبالٌ عو ا ِإنَّ كُلَّ ِبناٍء فَهوأَم
 .عن أنس ) حم هـ(} 

حنــــوه  ) ٤٢١٣(  وهــ      ٣/٢٢٠ وحـم    ١١/٩٣ وفـتح    ١/٤١٦ ومشكل   ٣/٢٠ترغيــــب  
  وسـكت  ٩/٣٩٦إبراهيم وجـرح  )١٠٧٠٨(و  ) ١٠٧٠٧ و١٠٧٠٦ و ١٠٧٠٥ و ١٠٧٠٤( والشعــب  
والكـىن خ   ) ٣٠٨١(رجالـه ثقـات  وطـس        : وقال   ٤/٧٠وحسنه وجممع   )  ١٥٣٧(٤/٣٧٠عليه والضياء   

 )٣٨٥و٣٨٤(
 صحيح

 ) ١٧٦(الضعيفة  . مل يوثقه أحد ، ونقل عن التقريب أنه مقبول          : قال  وضعفه األلباىن وأعله بأىب طلحة األسدى و      
!! صـــدوق   ) : ٢٣٤(ومل يكلف نفسه بالرجوع للتهذيب فقد روى عنه مجاعة وقال الذهىب ىف الكاشـف               

 )٧٤٥٣(وانظر ذيب الكمال ) ٦٢٣٦(ووثقه حب 
 عبد األعلى بن عبد اهللا بن أيب فـروة      وروي من طريق آخر إسناده صحيح وهو من طريق الوليد بن مسلم حدثنا            

أن عبد األعلى جمهـول     _ رمحه اهللا _عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس به، وزعم الشيخ ناصر الدين                
فقال عبد األعلى بن عبد     ) ٣٧٣٣(ومل جيد له ترمجة، وهذا عجيب منه، وقد ترمجه احلافظ ابن حجر يف التقريب               

وبـني أن   ) ٤٢٤٧( موىل آل عثمان  أبو حممد ثقة فقيه من السابعة اه وترمجه يف التهذيب                اهللا بن أيب فروة املدين    
 ووثقوه) ٢٣٩٢( واجلامع يف اجلرح والتعديل ٦/٢٧الوليد روى عنه وترمجه يف اجلرح



 

 

٥٦١() 

  .عن أنس) د ( } أَما ِإنَّ كُلَّ ِبناٍء وبالٌ على صاحبِه ِإالَّ ما الَ و ِإالَّ ما الَ  { -٣٥٥٤
 وانظر ماقبله) ١٠٧٠٤(والشعب ) ٥٢٣٧(د

 حســــن
٣٥٥٥- }              هذَا ، قَالَ لَه تمكا شكُلم نكع ذبا يينكملكاً با ِإنَّ مأَم :      و أَنــت لْ أَنــتب

لنعمان عن ا ) حم  (} الَ بلْ لَك أَنت أَحق ا       : عليك السالم ، قَال     : أَحـق ِبــِه ، وِإذَا قُلت له       
 بن مقرن

  ٦/١٣٢ وكثري ٨/٧٥ وجممع ٥/٤٤٥حم 
 رجاله ثقات وفيه انقطاع 

 أبو خالد الوالىب مل يسمع من النعمان
أَما أَنا فَآخذُ ِبكفِّى ثَالثـــاً فَأصب على رأِســـــى ثُـم أُفـيض علـى            {  -٣٥٥٦ 

 عن جبري بن مطعم  ) حم ق د ن هـ (} ســــائِر جســـِدى 
ــذا لفظــه وهـــ ٤/٨١م حــ  ٥٦ و٥٥و م احلــيض )٢٥٤ (١/٧٣و خ ) ١٤٨٣(وطــب)  ٥٧٥(  وه

 وهذا حول كيفية اغتسال اجلنب) ١٣٤٤( وصحيح اجلامع ) ٢٣٩(ود ) ٤٢٥(ون)٣٢٧(
أَما أَنا فَأتوضأُ وضوِئى للصالِة ثُم آخذُ ِملَء كَفِّى ثَالثَ مراٍت  فَأصبه على رأِسـى                 {  -٣٥٥٧

سِدى           ثُمائِر جلى سع عدب أُفيض ذكرنـا  : عن جبري ابن مطعم قال ) طب ص(}   أَغسلُ ، وِفى لَفٍظ ثُم
 .عند النىب صلى اهللا عليه وسلم الغسل من اجلنابة فقال فذكره 

 وبنحوه ما قبله) ٧٣٩٧( وع ١/٢٧١وجممع ) ٨٥٦(و عوانة )  ١٤٨٨-١٤٨١(طب 
 صحيــــح 

 عن جابر ) حم م  ( }فَأفيض على رأِسى  ثَالثـــــاً  أَما أَنا  {  -٣٥٥٨
والضـــياء ) ٨٥٧(  وعوانـــة ٥٦)٣٢٨(و م )٢٥٦و٢٥٥ (١/٧٣ و خ ١/١٧٦ وهـــق ٤/٨٤حـــم 

 )١٣٤٥( وصحيح اجلامع  أنس)٢٠٣٥(٦/٥٩
 .عن أىب جحيفة ) ت (} أَما أَنا فَالَ آكُلُ متكئــاً   {  -٣٥٥٩

 وصحيح  ١١/٣٤٨ و ٧/٤١٤ وخط   ٤/٢٧٤ومعاىن  ) ٨٣٢(ومحيدى   ٣/١٥ ومشكل   ٧/٤٩وهق  ) ١٨٣٠(ت  
 )٦٧٤٢(ون ) ٣٧٦٩(ود) ٥٢٤٠(واإلحسان) ٥٣٩٩و٥٣٩٨(و خ) ٥٩٧١(والشعب ) ١٣٤٦( اجلامع 

عن جابر بن مسرة رضى اهللا عنه أن رجال قتل نفسه ، فقال النىب              ) ن(} أَما أَنا فَالَ أُصلِّى عليِه       {  -٣٥٦٠
 . فذكره :صلى اهللا عليه وسلم 

 ٩٤و٩٢و٥/٩١وحم ) ٢٠٩١( والكربى ٤/٦٦ن 
 صحيح

) ط حم   (} أَما أَنت يا أَبا بكٍر فَأخذت ِبالوثْقى ، و  أَما أَنت يا عمر فَأخذت ِبالقُوِة                  {  -٣٥٦١
بكـر  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ألىب  : و الطحاوى عن جابر رضى اهللا عنه قال    ) هـ(وعبد بن محيد    

 .آخر الليل ، قال فذكره : فأنت يا عمر ، قال : أول الليل بعد العتمة ، قال : رضى اهللا عنه أى حني توتر ؟ قال 



 

 

٥٦٢() 

  ٣/٣٠٩ وحم ١/٣٤٢ومعاين ) ١٦٧١(وطيا)  ١٢٠٢( وهـ ٣/٣٣٠حم 
 صحيــــح

٣٥٦٢-  }           ا حنيِفى الد كٍر واملُؤمنونَ فَتجزونَ ِبذلكا با أَبي ا أَنتأَم      لَكـم ا اَهللا ولَيسلقوى تت
 عن أىب بكر  ) ت (} ذُنوب ، وأَما اآلخرونَ فيجمع ذلك لَهم حتى يجزوا ِبِه يوم الِقيامِة 

  ١٣/١٠٤جابر وخط ٦/١٠٣ وتخ ٥/٢٤٩وسنة ) ٣٠٣٩(ت 
 حســــن

ِقى خلقك ، وأَنت ِمنى وشجرِتى ، أَما أَنت يا جعفر فَأشبه خلقك خلِقى ، وأَشبه خل    {  -٣٥٦٣
و أَما أَنت يا على فَختِنى وأَبو ولدى وأَنا ِمنك وأَنت ِمنى ، و أَما أَنت يا زيد فَموالى وِمنى وِإىلَّ                     

  عن أسامة بن زيد  )حم ك (} ، وأَحب القَوِم ِإىلَّ 
 وصـحيح   ٩/٢٧٥وجممـع   ) ١٣٦٩(٤/١٥٢لضياء   وا ٥/٢٠٤ وحم   ٤/١٧٤ ومشكل   ١/٢٠ وتخ   ٣/٢١٧ك  

 ١١/١٧١ و٩/٦٢وخط ) ١٥٥٠(والصحيحة ) ١٣٤٨(اجلامع 
 صحيــــح

أَما أَنت يا جعفر فَأشبهت خلِقى وخلِقى ، وأَنت ِمن شجرِتى الَِّتى أَنا ِمنها ، و أَمـا             {  -٣٥٦٤
 .آخره ) د هق (عن على وروى ) ك  ( } إمنَا اخلَالةُ أُم اجلَاريةُ فَأقِض ِبها جلَعفر تكونُ مع خالتها فَ

  ٧/٥٠ وفتح ٨/٦وهق ) ٢٢٨٠( ود ٣/٢١١ وك ٤/٣٤٠ونبوة ) ٨٩٠( وبز٩/١٥٦  وجممع ٤/١٧٤مشكل 
 صحيــــح

٣٥٦٥- }                     ، ـا ِمنـكـى وأَنفَِمن  ا زيدي ا أَنتلِقى ، وأَملِقى وخخ فَأشبهت عفرا جي ا أَنتأَم
 عن على ) حم  (} وأَخونا وموالنا واجلَاريةُ ِعند خالتها فَإن اخلَالةُ والدةٌ 

( أسامة وصـحيح اجلـامع      ٩/٦٢ وخط   ٣/٢١٧ وك   ٤/٣٤٠ ونبوة   ٤/١٧٤ ومشكل   ٥/٢٠٤  و  ٩٨ /١حم  
 الرباء)٤٢٥١( وبنحوه ىف خ ) ١٣٤٧

 صحيــــح
نتظرمتوها ، أَما ِإَا صالةٌ لَم يصلها أَحد ِممن كَـانَ           أَما أَنتم لَن تزالُوا ِفى صالٍة ما ا        { -٣٥٦٦

  .عن املنكدر) طب ( }  ٠٠٠- يعِنى الِعشاَء -قَبلكم ِمن اُألمِم 
علـي بـن أيب     )٥٦٤(٢٠٠ومبارك  ) ٩٦٨(٢/٧٣أبو موسى وطص    ٤/٣٩٩ وحم   ١/٣١٢ وامع   ٣/٤٥٧ك  

 ) ٧٤٦٧(وطس )٨٤٦ (٢٠/٣٦٠طلحة وطب 
  صحيح لغيــــره

٣٥٦٧- }  احبكبوُء بِإمثِه وِإِمث صي فِإنه نهع فوتِإنْ ع ا ِإنكعن وائل بن حجر ) دن (} أَم. 
ــق ) ٤٥٠١( ود ٨/١٤ن  ــنة ٨/٥٥وه ــدوالىب ١٠/١٦٠ وس ــكل ٢/٤١ وال ) ٥٩٧٥( ون ٣/٤١٠ ومش

 )١٠٨(٢٢/٤٣وطب ) ٢٧٩٨٨(وش ) ٦١٨٦(وعوانة

 صحيــــح



 

 

٥٦٣() 

عن ابن عباس رضى اهللا عنهما أن ) خ ( } ها أَخوالِك كَانَ أَعظم َألجرِك أَما ِإنِك لَو أَعطيت { -٣٥٦٨
 .عن ميمونة ) حم د ك حب (ميمونة أعتقت وليدة فقال النىب صلى اهللا عليه وسلم فذكره  

وترغيــب  ) ٢٤٣٤(  وخزيـمـــة    ٦/١٩٥ وسنــة   ٢/٢١٣وك  ٤٤)٩٩٩(و م   ) ٢٥٩٢ (٣/٢٠٨خ  
 ) ٣٣٤٣( واإلحسان ) ١٦٩٠(  ود ٦/٣٣٢وحم ٢١٨ و ٥/٢١٧ وفتـح ٣/٣٣٧

٣٥٦٩- }            لَـم لـقـا خم ـرش اماِت ِمنأَعوذُ ِبكلماِت اِهللا الت أَمسيت ِحني قُلت لَو ا ِإنكأَم
  ضـــــــركعن أىب هريرة أن رجال لدغته عقرب ىف الليل فقال له رسول اهللا صـلى اهللا                ) م د ( }ت

 .عليه وسلم 
 وك ٢/٣٧٥وحـم  )٣٤٩ و ٣٤٦(  والدعا طــــب    ١٨٤ و ١٧٠وصفة  ) ١٧٧٤(٩٥١وموطأ  ) ٣٨٩٨(د
ـــ ٤/٤١٦ ــان ٥٥) ٢٧٠٩(و م ) ٣٥١٨(  وهــ وع ) ١٠٤٢٨-١٠٤٢١(ون ) ١٠٢٠( واإلحســ
 ) .١٣١٨(وصحيح اجلامع )٦٦٨٨(

خلــق أَما ِإنك لَو قُلت ِحني أَمسيت أَعوذُ ِبكلماِت اِهللا التاماِت كُلها ِمـن شر ما    { -٣٥٧٠
 صبحى تتشيٌء ح ضــركي عن أىب هريرة)خط(} لَــم 

وش ١٨٤و١٧٠وصـفة   ) ٣٥١٨(  وهــ    ٤١٦/ ٤و ك   ) ١٧٧٤ (٩٥١وموطأ  ) ٣٨٩٨( ود   ١/٣٨٠خط  
  ٢/٣٧٥أبو صاحل وحم )٢٩٧٨٩(١٠/٤١٨

 صحيـــــح 
 ِفى سبيِل اِهللا ، أَقرئهـا       أَما ِإنك لَو كُنت حججت ا يعِنى على اجلَمِل احلَبيِس كَانَ           { -٣٥٧١

 .عن ابن عباس ) ك (}ِمنى السالم ورمحةَ اِهللا ، وأَخربها أََا تعدلُ ِحجةً مِعى عمرةٌ ِفى رمضانَ 
وجممـع  ) ١٠٢٠( وحـب    ٦/١٦٤حنوه وهـق    ٢٢١) ١٢٥٦(و م   ) ١٩٩٠(ود) ٣٠٧٧( وخزمية   ١/٤٨٤ك  
٣/٢٨٠ 

 صحيح 
لرجل أىب أن حيج مع زوجته ورفض أن يعطيها مجله احلبيس ىف سبيل اهللا أن حتـج                 قاله النىب صلى اهللا عليه وسلم       

   - -عليه 
٣٥٧٢- }  َا َألتتــكأت لَم لَو ا ِإنكعن ابن عمر ) طب هب (} أَم. 
 )٨٨٥(وعلل قط) ٢٦٥(وعاصم ) ٣٢٤٠(واإلحسان) ١١٩٠( والشعب ٤/٧١ وجممع ٢/٥٣٦ترغيب 

 صحيـــــح
 - - - صلى اهللا عليه وسلم رأى مترة غابرة فأخذها فناوهلا سائال فقال وسببه أن النىب

عن عبد اهللا بن عامر     ) تخ د طب هق ض       (} أَما ِإنِك لَو لَم تعطِه شيئاً كُتبت عليِك ِكذبةٌ           { -٣٥٧٣
أعطيه : عطيه ؟ قالت وما أردت أن ت: تعال أعطك ، فقال هلا رسول اهللا : دعتىن أمى يوما فقالت  : ابن ربيعة قال    

 .مترا قال فذكره 



 

 

٥٦٤() 

 وهـق   ٥/١١ وتـخ    ٧/٥١٤ واإلحتـاف    ٣/٤٤٧وحم  ) ٢٥٦٠٠(٨/٤٠٥ وش   ٣/٥٩٨وترغيب  )٤٩٩١(د
أبو هريـرة   )٣٧٥(١٢٧ومب  ) ١٤٧٤(والروياين  ) ٤٦٦(٩/٤٨٣والضياء  ) ١٣١٩( وصحيح اجلامع    ١٠/١٩٨

 )٤٧٨١( واإلصابة ٦/٢١٢ومتهيد ) ١٠٥(واملكارم 
 حســـــن 

واصرب نفسـك ِإىل    : أَما ِإنكم املَُأل الَِّذى أَمرِنى اُهللا أَنْ أَصرب نفِسى معكم ، ثَم تلى              {  -٣٥٧٤
قَولــِه فُرطاً ، أَما ِإنه ما جلس عدتكم ِإالَّ جلس معهم ِعدم ِمن املَالئكـِة ، ِإنْ سـبحوا اَهللا                    

نْ كَربوا كَبروه ، ثُم يصعدونَ ِإىل الرب وهو أَعلم ِمنهم فَيقولونَ           سبحوه ، وِإنْ حمدوا حمدوه وإِ     
يا مالئكَىت أُشهدكم : ربنا ِعبادك سبحوك فَسبحنا ، وكَبروك فَكربنا ، وحمدوك فَحمدنا فَيقولُ  : 

هم القَـوم الَ يشـقى ِبهـم        : اُء ، فيقولُ    أَنى قَد غَفرت لَهم ، فَيقولونَ ِفيهم فُالنٌ وفُالنٌ اخلَط         
 ليسهمعن ابن عباس )طص.(} ج 

  وعسـاكر  ٢/٤٠٤ وترغيـب  ١٠/٧٦وجممـع   )١٠٤(ون عمـل    )  ١٠٧٦(٢/١٠٩ وطـص    ٦/٢٩٨عدي
 ٢/٢٥١ وحم ١/٤٩٥و ك ) ٢٦٨٩(  وبنحوه عن أيب هريرة م١١٨ و٥/١١٧وحلية ٢٨/٨٨

 حســــن لغيــــره
٣٥٧٥- }    ا ِإنكمكَـانَ          أَم ِممن ا أَحدصلِّهي الةٌ لَمَا صا ِإا ، أَمتظرمتوها انالٍة مزالُوا ِفى صت لَم

 عن املنكدر ) طك . ( } - يعىن الِعشاَء -قَبلكم ِمن اُألمِم 
 وطــب ١/٣١٢وجممــع ) ٩٦٨ (٢/٧٣ وطــص ١/١٧٥ومعــاىن ) ٧٤٦٧( وطــس ٤٠٢)٤٠٦٣/(١ش 
أبـو سـعيد    )٣٤٥(وخزميـة   ) ٦٩٦٦(وطـس   ) ١٥١٩(ون  ) ٥٧٢(وبنحوه عن أنـس خ    ) ٨٤٦(٢٠/٣٦٠

 جابر٣/٣٦٧جابر وحم )١٥٢٩(واإلحسان
 صحيـــــح مشهور

 .عن أىب بكرة ) طب  (} أَما ِإنكم لَو قَتلتموه لكَانَ أَولَ ِفتنٍة وآِخرهـــا  { -٣٥٧٦
 ) ٧٠٣( وزوائد احلارث ٦/٢٢٥وجممع ) ٩٣٨( وعاصم ٥/٤٢حم 

 صحيــــح
 ديث حول اخلوارج هذا احل

أَما ِإنه ِإنْ كَانَ يسعى على والديِه أَو أَحدمهَا فَهو ِفى سبيِل اِهللا ، وِإنْ كَـانَ يسـعى             { -٣٥٧٧
 .عن أنس ) هق  (} على نفسِه فهو ِفى سبيِل اِهللا 

ـ ٤/٣٢٥كعب بن عجرة وجممع     )٢٨٣ (١٩/١٢٩أبو املخارق وطب    ) ٢٦١٨( ومنصور   ٧/٤٧٩هق   ب وترغي
  بأطول منه٥/٤١٥كعب بن عجرة واإلحتاف ٣/٦٣

 صحيــــح
لو كان ذلك ىف سبيل اهللا فرد عليهم النىب صلى اهللا عليه وسلم : وسببه أن الصحابة رأوا رجال يعمل بنشاط فقالوا        

. 



 

 

٥٦٥() 

اطمة بكسرة عن أنس جاءت ف   ) طك   (} أَما ِإنه أَولُ طَعاٍم دخلَ فَم أَبيِك منذُ ثَالثِة أَياٍم                { -٣٥٧٨
 ) .قرص خبزته فلم تطب نفسى حىت أتيتك ذه الكسرة فذكره : ما هذه ؟ قالت : فقال 
) ٢١٠( والزهـد حـم      ٣/٢١٣وحـم ) ١٠٤٣٠(  والشعب   ١/٢٤٠٠ وسعد   ٧/٣٩١واإلحتاف  ) ٧٤٨(طب  

 ) ٢٥٦٧(٧/١٦٧والضياء 
 حســـن لغيــــره

لقَائم ِفيِه خري ِمن املَاِشى ، والقَاعد ِفيِه خـري ِمـن   ا: أَما ِإنه سيأِتى على الناِس زمانٌ       { -٣٥٧٩
 .عن حذيفة ) طكس  .( } القَائِم ، القَاتلُ واملَقتولُ ِفىالنــاِر 

وش ) ١٠٦(والفنت نعـيم  ) ٤٢٦٢(وعن أيب موسى د     ) ٤٣٤٦(وطس  ) ٣٦٣١و٣٦٣٠(  وطب    ٧/٣٠٨امع  
 أبو هريرة٢/٢٨٢أبو بكرة وحم )٣٧١٠١و٣٧١٠٠(

 حيـــح لغيـــره  ص
٣٥٨٠- }  ا ِإنهأسِه           أَمر ا أُمِمنهم صبعالِن تليِه نناٍر ع حضاٍح ِمنا طَالب -ِفى ضعِنى أَبعن أىب ) هناد  (} - ي

 .عثمان مرسال 

 و ك   ٢٠٩)٣٥٧(و م   ) ٣٨٨٣(٥/٦٥ و خ    ٥٥و٥٠و٣/٩ و ١/٢٠٦وعن العبـاس حـم      ) ٣٠٩-٣٠٦(هناد  
 ريهموغ) ٢٧٨( وعوانة ٤/٥٨١

 صحيـــح لغيـــره
٣٥٨١- }            نِك ، قَالتلى ابزعِت علغِنى أَنِك جب قَد ا ِإنهالَ         : أَم قـوبـا روأَن ا ِلى الَ أَجزعم

ِإنما الرقوب الَِّذى يعيش ولدها ، ِإنه الَ يموت ِالمرأٍة مسـلمٍة أَو             : يعيـــش ِلى ولد ، فَقالَ      
  سلٍم نرٍئ ماجلَنةُ ، ِقيلَ             ام لَه جبتِإالَّ و لدِه فَيحتسبهمو ثَالثةٌ ِمن واثْنِني  :واثْنِني ؟ قَالَ  : سمةٌ أَو {

) بلغ النىب صلى اهللا عليه وسلم أن امرأة من األنصار مات ابن هلا فجزعت عليه فذكره                 :  عن بريدة قال    ) بز  ( . 
. 

 )٩٧٥٧( وهب ١/٣٨٤  و ك ٣/٨ امع 
 ــحصحيـــــ

أَما ِإنه قَد صدقك وهو كَذوب ، تعلم من تخاطب منـذُ ثَـالِث لَيـاٍل يـا أَبـا                     { -٣٥٨٢
 عن أىب هريرة) خ ( } ذَاك شيطانٌ : الَ ، قَالَ : هريـــرةَ ؟ قَـــالَ 

  ٧/١٠٨ ونبوة ٧/٥١٩ و٤/٤٨٧ وفتح ٤/٤٦٢ وسنة ١/٤١٩ وترغيب ١/٤٥٢و كثري )  ٣٢٧٥(٥/١٨٥خ 
يا رب سلْ هذَا ِفيم     : أَما ِإنه كَانَ خرياً ِمما هو صانع ِبك يوم الِقيـــامِة ، يقولُ              { -٣٥٨٣
 ) ن(}قَتلِنى 

 .عن بريدة 
وجممـع  ٥/٣٧٥ و ٢٤٠و١/٢٢٢وحم  )  ٤٢-٤٠(٤٧و١٠/٤٦ وعن ابن عباس الضياء      ٨/١٧ون  ) ٦٩٣٣(ن  
 ابن مسعود) ٧٦٦(س ابن مسعود وط)٣٦٤٠( من طرق ون ٢٩٧و٧/٢٩٤

 صحيح لغريه 



 

 

٥٦٦() 

ثقة فيـه   :  وفيه بشري بن املهاجر الكوىف الغنوى خمتلف فيه فقد وثقه قوم وضعفه آخرون قال الذهىب ىف الكاشف                  
   وله شواهد عدة كما ترى١/٤٦٨والتهذيب ) ٦١٧(شئ 

) م ، د ، ت (} وهو عنه معـرض  أَما ِإنه لَئن حلف على مالِه ِليأكله ظُلماً ، ليلقني اهللاَ        { -٣٥٨٤
 عن وائل بن 

 حجر 
ون ) ٥٩٨٢و٥٩٨١(وعوانة  ) ٥٠٧٤(واإلحسان  ) ٣٢٤٥و٣٢٤٤(ود  )  ١٣٤٠(و ت   )١٣٩(٢٢٣م اإلميان   

 وسببه أن رجال ادعـى      ---لئن  : وأوله  ) ١٣٢١( وصحيح اجلامع    ٢/٦٢٠وترغيب  ١٠/١٧٩وهق  ) ٥٩٨٩(
إنه فاجر ال يباىل على ما حلف فقـال رسـول اهللا   / ف فقال املدعى على آخر حول أرض واملدعى عليه هم باحلل      

� 
أَما ِإنه لَم تهلِك اُألمم قَبلكم حتى وقعوا ِفى ِمثِل هذَا ،يضربونَ القُرآنَ بعضه ِببعٍض                { -٣٥٨٥

               م ا كَانَ ِمنوم ، راٍم فَحرموهح ا كَانَ ِمنوم ، الٍل فَأحلوها كَانَ ِمن حوا ِبِه    مهب  (} تشابٍه فَآمن (
 . عن ابن عمرو  

 )١٣٢٢(وصحيح اجلامع )١٥٢٢( والصحيحة ٢/١٨٥وحم ) ٢٢٥٨(الشعب 
 صحيــــــح 

٣٥٨٦- }  ى لكَفاكممس لَو ا ِإنهعن عائشة ) ت(} أَم. 
 )١٠١١٢(ون ) ٥٢١٤(واإلحسان) ١٣٤١(وحب ٣/١٢٤وترغيب ) ١٨٥٨(ت 

 صحيــــــح 
٣٥٨٧- } أَم                  سـىطَعاماً فَلْيقلْ ِبسِم اِهللا ، فَإنْ ن فَِإذَا أَكَل أَحدكم قاَلَ ِبسِم اِهللا لكَفاكم لَو ا ِإنه

  وآخره قولَ ِبسِم اِهللا ِفى أَولِه ، فلْيقلْ ِبسِم اِهللا أَولهعن عائشة )حـم هـ حب هق (} أَنْ ي 
و ك  ) ٥٢١٤(واإلحسان) ١٣٤١( وحب   ٣/١٢٤وترغيب  ) ١٨٥٨(امرأة و ت    )٢٣٦٩( ومطالب   ٥/٢٢جممع  

(  وصحيح اجلـامع     ٢/٢١ ومشكل   ٧/٢٧٦ وهق   ٢٤٦ و ٦/١٤٣وحم  ) ٢٨١(ون عمل   ) ٣٧٦٧( ود ٤/١٠٨
 ) .٣٢٦٤(وهـ ) ١٣٢٣

 صحيــــــح
أَعوذُ ِبكلماِت اِهللا التاماِت ِمن شر ما خلق ِما ضره لَدغُ           : أَما ِإنه لَو قَالَ ِحني أَمسى      { -٣٥٨٨

ع صبحى يتعن أىب هريرة ) هـ (} قرٍب ح. 
ـــ  ــان)  ٢٧٠٩(و م )  ٣٥١٨(ه ــع ) ١٠٣٦و١٠٢١و١٠٢٠(واإلحس ون ) ٣٨٩٨( ود١٠/١٢٠وجمم

 وع  ٢/٣٧٥وحم  ) ٦٠٣٨(وطس  ) ٢٩٧٩١(وش  )  ١٧٧٤(واملوطأ) ١٠٤٢٨و١٠٤٢٣و١٠٤٢١و١٠٣٩٤(
 )١٣٢٤(وصحيح اجلامع ) ٧٠٦(وسىن ٧/١٤٣وحلية )٦٦٨٨(

 عن أىب سعيد ) ك (} ه الَ يدرك قَوم بعدكم صاعكم وال مدكم أَما ِإن { -٣٥٨٩
) ٨٨٥٥( ون   ٦/١٤٥ وجممـع    ٣/٣٦و ك   )  ١٣٢٥(وصـحيح اجلـامع     ) ١٥٤٧( والصـحيحة    ٣/٢٦حم  
 )٣٦٨٤٢(وش



 

 

٥٦٧() 

 صحيــــــح
 سمعتم اَهللا تعاىل حيثُ     أَما ِإنه الَ ينبِغى َألحٍد أَنْ يكونَ خرياً ِمن يحيى بِن زكريا ، أَما              { -٣٥٩٠

 ابـن   } وصفه ِفى القُرآِن ، وسيداً وحصوراً ونبياً ِمن الصاحلني لَم يعملْ ِبسيئٍة قَطُّ ولَم يهم ِبها                 
 .وابن مروديه عن ابن عباس )طب(ىف األفراد وقال غريب ) قط(ليس إسناده من شرطنا : خزمية وقال 

 عمرو بـن    ٢/٣٧٣  من طرق وبنحوه ك       ٨/٢٠٩ وجممع   ٢/٢٢والدوالىب  ) ٢٣٥٨(وزوائد بز ) ١٢٩٣٨(طب  
 العاص 

 حســـن 
 عن جابر ) ق د ت  (} أَما ِإَا ستكونُ لَكم اَألمناطُ  { -٣٥٩١

 ومحيـدى   ٦/٢٨٨وبدايـة   ) ٢٧٧٤(و ت   ) ٤١٤٥(ود  )٢٠٨٣ (٤٠ و   ٣٩و م اللباس    )٣٦٣١ (٤/٢٤٩خ  
 )١٣٢٠(وصحيح اجلامع ) ١٢٢٧(

أَما ِإَا صالةٌ لَم يصلِّها أَحد ِممن كَانَ قَبلكم ِمن اُألمِم ثُم رفع رأســه ِإلـــى                 { -٣٥٩٢
النجوم أَمانٌ ِمن السماِء، فَإذَا طُمسِت النجوم، أَتى السماَء مـا توعـدونَ     : السمــاِء وقَـالَ   

 ،وأَنا أَمانٌ َألصحاىب ،فإذا



 

 

٥٦٨() 

خرج رسول اهللا صلى اهللا     : عن املنكدر قال    ) طك   . (}  أصحاِبى ما يوعدونَ ، ياِباللُ أَقم        قُبضت، أتى 
 ) .عليه وسلم ذات ليلة وقـــد أخر صالة العشاء حىت ذهب من الليل هنيهة والناس ينتظرون فذكره 

 ٢٠٠ومبـارك   )٩٦٧(وطـص ) ٧٤٦٧(  وطـس     ٣١٣و١/٣١٢وجممع  ) ٨٤٦(٢٠/٣٦٠ وطب   ٣/٤٥٧ك  
ابـن  ) ١١٠٢٣(وطـب  ) ٧٢٧٦(وع ) ٣١٠٢(  وبز٢٠٧)٢٥٣١( و م   ٤/٣٩٩و عن أيب موسى حم      )٥٦٩(

 عباس
٣٥٩٣- }        عـــدا بأويلُهأِت تي لـمَا كَائنةٌ وا ِإعن سعد بن أىب وقاص   رضى اهللا ) حم ت(} أَم
 . صلى اهللا عليه وسلم فذكره قال النىب. ملا نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم : عنه قال 

  ٣/٢٦٥وكثري ) ١٧٠٠(والفنت نعيم ) ٤٣٣(  وطس ٨/٢٩٢ وفتح ١/١٧١وحم ) ٣٠٦٦(ت 
 حســـــن 

أَما ِإَا الَ تزيدك ِإالَّ وهناً ، وِإنك لَو ِمت وأَنت ترى أََا تنفعك لَمت علـى غَـِري                    { -٣٥٩٤
 } الِفطرِة 

 . حصني عن عمران بن) حم طب (
و )  ٣٥٣١(وهـ  ) ٦٠٨٥( واإلحسان   ٥/١٠٣ وجممع   ٤/٤٤٥ وحم   ٤/٣٠٧وترغيب  ) ٤١٤(١٨/١٧٩طب  

 )٢٣٤٥٠( وش ٤/٢١٦ك 
 حســـــن

 ----- والواهنـــة نوع من املرض ---من الواهنـــة : رأى ىف يد رجل حلقة فسأله عنها فقال النىب صلى اهللا عليه وسلم وسببه أن 

 الَ تضر والَ تنفع ولكن تقُر ِبعِني احلَى ، وِإنَّ العبد ِإذَا عملَ عمـالً أَحب اُهللا                 أَما ِإَا  { -٣٥٩٥
   تقنـــهعن عبد الرمحن بن حسان عن أمه سريين قالت ملا دفن إبراهيم رأى النىب صلى اهللا  ) طك   . (} أَنْ ي

 ) .عليه وسلم فرجة ىف اللنب فأمر بسدها وذكرها 
 )٣٣٩٦(أبو أمامة واالستيعاب ٣/٤٠٩  وهق ٩/١٦٢و٤/٩٨ وجممع ٢١٦و٢١٥و١٤٣مكحول و١/١٤٢سعد 

 حسن لغريه 
أَما ِإَا الَ تنفعه ، ولِكنها تكونُ ِفى عقبِه ، ِإم لَن يخزوا أَبداً ، ولَن يذلُّوا أَبـداً ،                     { -٣٥٩٦

إن أىب كـان  : قلت يارسـول اهللا  : بن عامر الضىب  قال عن سلمان ) طب ص ( البغوى } ولَن يفتقروا أَبداً    
مات مشـركا ؟    : يقرى الضيف ، ويكرم اجلار ، ويفى بالذمة ، ويعطى ىف النائبة ، فما ينفعه ذلك ؟ قـــال                   

 .فذكره : نعم ، قال : قلت 
 ٣/٦١٠ و ك ١/٤٥٤وموضح ) ٦٢١٣(  وطب ٣٠/١٧٥ وطربي ١/١١٩امع 

 حســـــن 
 ِإَما يعذباِن وما يعذباِن ِفى كَِبري ، أَما أَحدمهَا فَكانَ يغتاب الناس ، وأَما اآلخـر                 أَما { -٣٥٩٧

ـَــا رطبتِني                ىف األدب وابـن أىب     ) خ   (}فَكانَ الَ يتأذَّى ِمن بولِه أَما ِإنه سيهونُ عليهما ما كَانت
 .الدنيا ىف ذم الغيبة عن جابر 



 

 

٥٦٩() 

ود ) ٢٩٢ (١١١وعن ابن عباس م الطهارة      )٣٧(والغيبة  ) ١٧٦(والصمت  )٢٠٦٦و٢٠٥٠(وع  )  ٧٣٥( خد  
  ١/٢٠٧ وجممع ١/١٣٩ وترغيب ١/١٠٤ وهق ٢٩ و١/٢٨ون ) ٢٠(

 صحيـــــح
أَما ِإنى سأحدثكم ما حبسِنى عنكم الغداةَ ، ِإنى قُمت فَتوضأت وصليت ما قُدر  ِلى                 { -٣٥٩٨

يـا  : ى صالِتى حتى استثقلت ، فِإذَا أَنا ِبربى تبارك وتعاىل ِفى أَحسِن صورٍة قَـالَ                ، ونعست فِ  
الَ أَدِرى ، قَاهلَا ثَالثاً ، فَرأيتـه  : ِفيم يختصم املَُأل اَألعلى ؟ قُلت : محمد ، قُلت لَبيك ربى ، قَالَ       

      ب جدتفو ، كَتفى نيب كَفّه ضعفَقالَ             و ، رفتىٍء وعجلَّى ِلى كُلُّ شفت ، ثَدىي نيأَناملِه ب ـا  : ردي
 قُلت ، حمدقَالَ : م ، املَُأل: لَبيك ختصمي ِفيــم 

مشى اَألقداِم ِإىل احلَسنات ، واجلُلوس ِفـى  : ما هن ؟ قُلت : اَألعلى ؟ قُلت ِفى الكَفاراِت ، قَالَ   
ِفى ِإطعـاِم الطَّعاِم   : د الصلواِت ، وِإسباغُ الوضوِء ِحني املَكروهاِت ، قَالَ ِفيم ؟ قُلت             املَساجِد بع 

اللَّهم ِإنى أَسألك ِفعـلَ اخلَـرياِت ،   : ، وليـِن الكَالِم ، والصالِة والناس ِنيام ، قَالَ سلْ ، قُلت            
نْ تغفر ِلى وترمحِنى ، و ِإذَا أَردت ِفتنةً ِفى قَوٍم فتوفِّنى غَري             وترك املُنكراِت ، وحب املَساكِني ، وأَ      

                  ـــــقَـا حِإ ، بكقربِنى ِإىل حمٍل يع بوح ، كحبي نم بوح ،كبح فتوٍن ، أَسألكم
 عن معاذ ) ت حم( } فادرسوها ، ثُم تعلّموها  

  وعلـل    ٢٩٩ وصفة   ٥/٧٧ن اإلمام البخاري تصحيحه واإلحتاف      حسن صحيح  ونقل ع    :وقال  )  ٣٢٣٥(ت  
تصحيحه ) ٧٤٨( ونقل ىف املشكاة     ١/٢٢٦ حنوه وحلية    ١/٢٦٢ وترغيب   ٥/٢٤٣وحم  )٦٦١(الترمذي للقاضي   

 .عن الترمذى والبخارى وأمحد 
 صحيـح 

سبـــع  أَما ِإنى على ما ترونَ ِبحمـــِد اِهللا قَــد قَـرأت البارحـــةَ ال              { -٣٥٩٩
 .عن أنس ) ع حب  ك هب ض(  ابن خزميــــــة } الطِّــوالَ 

وع ) ٢٤٢٧(وهـب   )  ٣١٩(واإلحسـان ) ٦٦٤(وحـب   ) ٥٣٠( واملطالـب    ١/٣٠٨و ك   ) ١١٣٦(خزمية  
   ٢/٢٠٩ وسعد ٢/٢٧٤العلمية وجممع :ط ) ٣٤٣١(

 صحيـــــح 
اِنى ِجربيلُ فأَخربِنى أَنَّ اَهللا عز وجلَّ يباِهى        أَما ِإنى لَم أَستحلفكم تهمةً لَكم ولكنه أَت        { -٣٦٠٠

عن معاوية أن رسول اهللا صلى عليه وسلم مر عليهم وهـم يـذكرون              ) ش حم ت ن حب       ( } ِبكم املَالئكةَ   
 :فاستحلفهم مث قال 
 ٢/٤٠٣وترغيب  ) ١٨٩٢( والدعاطب   ٤/٩٢وحم  ) ٣٣٧٩( و ت    ٨/٢٤٩ون  )٢٧٠١ (٤٠م الذكر والدعاء    

وطـب  ) ٥٢٩(واآلحاد واملثـاين  ) ٧٣٨٧(وع  ) ٢٩٤٦٠(١٠/٣٠٥وش  ) ٨١٣( واإلحسان   ١٩/٣١١وطب  
٧٠١(١٩/٣١١( 



 

 

٥٧٠() 

٣٦٠١- }                 أَصابتهم اسن لكنحيونَ ، وا والَ يموتونَ ِفيهالَ ي ما فَإأَهلُه مه اِر الذِّينا أَهلُ النأَم
كَانوا فَحماً أُِذنَ ِبالشفاعِة فَجىَء ِبهم ضبائر ضبائر فَبثُّوا على          النار ِبذنوم فأَماتتهم ِإماتةً حتى ِإذَا       

 } يا أَهلَ اجلَنِة أَفيضوا عليهم ، فَينبتونَ نبات اِحلبِة تكونُ ِفى حميِل السـيِل                : أَاِر اجلَنِة ثُم ِقيلَ     
 .عن أىب سعيد ) حم م هـ (

 وصحيح ٢/٣٣٢ومى ) ١٨٤( واإلحسان٣٤٥ واآلجرى ١١ و٣/٥وحم ) ٤٣٠٩(وهـ  ) ١٨٥(٣٠٦م اإلميان   
 ) ١٣٥٠(اجلامع 

أَما أَهلُ النــاِر فَكـلُّ جعظـــرى جـواٍظ متكـٍرب ، وأَمـا أَهـلُ اجلَنـِة                   { -٣٦٠٢
 .عن سراقة ) حم  (} فالضعفـــــاُء املَغلوبـــونَ 

وحم ) ٨١٧٠(وهب  )  ٣١٥٧(وطس  ) ٦٥٨٩( وطب ٣٩٣و١٠/٢٦٥ وجممع   ٤/١٤٦  وترغيب    ٤/١٧٥حم  
  ٣٤٣ و ٣٤٢ و٨/٢٢٥ ابن عمرو واإلحتاف ٢/٢١٤

 صحيـــــح 
أَما أَولُ أَشراِط الساعِة  فنار تخرج ِمن املَشرِق فَتحشر الناس ِإىل املَغرِب ، وأَما أَولُ                 { -٣٦٠٣

 ِشبه الولِد أَباه وأُمه ، فَِإذَا سبق ماُء الرجِل ماَء املَرأِة            ما يأكلُ أَهلُ اجلَنِة فَزيادةُ كَبِد احلُوِت ، وأَما        
 .عن أنس ) حم خ ن (} نزع ِإليِه الولد ، وِإذَا سبق ماُء املَرأِة ماَء الرجل نزع ِإليها 

 ٣/١٠٨وحـم   )١٨٩(ون عشرة )  ٧١٦١(واإلحسان) ٤٤٨٠ (٦/٢٣و)٣٩٣٨ (٥/٨٨و) ٣٣٢٩(٤/١٦٠خ  
   و ١٨٩و

 ) .١٣٤٩( وصحيح اجلامع ٦/٢٦١ونبوة ٢٧١
٣٦٠٤- }    عدا بـا                : أَموأَن ، ى فَأجيببسولُ رأتيِنى رأَنْ ي وشكي شرا بفِإمنَا أَن ، اسا النأَالَ أَيه

 ِبِه كَانَ على اهلُدى ،      تارك ِفيكم ثَقلِني أَوهلما ِكتاب اِهللا ِفيِه اهلُدى والنور ، مِن استمسك ِبِه وأَخذَ             
 ومن أَخطأه ضــلَّ ،

                يِتى ، أُذكركماَهللا ِفىأَهِل  ب يِتـــى أُذكركمتمسكُوا ِبِه ، وأَهلُ باىل واسعفَخذُوا ِبكتاِب الِله ت
 .عن زيد بن أرقم ) حم ،عبد بن محيد،م (} اَهللا ِفى أَهـــِل بيِتى 

) ٢٦٥(  وعبد بن محيـد     ٧/٣٠ و ٢/١٤٨وهق  ) ٢٣٥٤( وخزمية   ٤/٣٦٧وحم  )٢٤٠٨ (٣٦م فضائل الصحابة    
 )١٣٥١( وصحيح اجلامع ٧/٨٥وفتح )١٥٥١(وعاصم) ٥٠٢٧و٥٠٢٦(وطب 

٣٦٠٥- }    عدا بـاِس             : أَموا ِفى النكونى يتح ، قلُّ اَألنصاركثرونَ ويي اسفَإنَّ الن ، اسا النأَيه
 ، فَمن وىلَ ِمنكم أَمراً يضر ِفيِه أَحداً أَو ينفع ِفيِه أَحداً فَليقبلْ ِمن محسنهم                ِبمرتلِة اِمللِح ِفى الطَّعامِ   

 سيئهـــمم نع تجاوزعن ابن عباس ) خ (} وي 
 )١٣٥٢(وصحيح اجلامع ) ١١٦٨٤(١١ وطب ٤/٧٨ و ك ١/٢٨٩وحم ) ٣٨٠٠(٥/٤٣خ 

لَّ دٍم كَانَ ِفى اجلَاهليِة فَهو هدر ، وِإنَّ أَولَ دمائكم أُهدر            أَما بعد  أَيها الناس فَإنَّ كُ       { -٣٦٠٦
دم ربيعةَ بِن احلَارِث كَانَ مسترضعــــاً ِفى بىن لَيٍث فَقتلتـه هـذيلٌ ، و أولُ ِربـاً كَـانَ                    



 

 

٥٧١() 

 املُطلِب ، أَيها النـاس      ِفـــى اجلَاهليِة  فَهو موضوع ، وأَولُ  ِرباكم أَضع  ِربا العباِس بِن عبدِ              
                   شـرـا عهوِر اثْنوِإنَّ ِعدةَ الش ، مواِت واَألرضالس اللَّه  لقخ وميئتِه يكه تدارمانَ قَِد اسِإنَّ الز
                 عبانَ وذُو القَعدِة وذُو اِحلجِة واملُحـرممادى وشج نيالَِّذى ب ضرم جبر ، رما أَربعةٌ حهراً ِمنهش
ذلك الدين القَيم فَالَ تظلموا ِفيهن أَنفسكم ، ِإنما النسئُ ِزيادةٌ  ِفى الكُفِر يضلُّ ِبِه  الَّذين كَفروا                   
                   فرحلّونَ صوا ياُهللا ، كَان رما حاُهللا ، فَيحلُّوا م رما حاماً ِليواطئُوا  ِعدةَ مع مونهحراماً ويع حلّونهي

 عاماً لي                  حرمونَ املُحـرماماً ويع فرحلونَ صوا ياُهللا ، كَان مرا حاُهللا ، فَيحلُّوا م رما حواطئُوا ِعدةَ م
        اسا النا أَيهسئُ ، يالن اماً فَذلكـا             ! عـا ، أَيهليهع ِن ائْتمنها ِإىل مديعةٌ فَليؤدهو ِعنده كَانت نم

  اسيطا !  النِبمحقّراِت اَألعماِل   ِإنَّ الش ِمنكم ضىر ماِن وقَدالز آخر ِببالدكم عبدأَنْ ي  أَيس  نَ قَد
         اسا النماِل ، أَيهحقّراِت األعم لى دِينكموا عفَاحذر  !         ـواٍن ، أَخـذمتوهنع ندكمساَء عِإنَّ  الن

 لَكم عليهن حـــــق ولَهـن علـيكم حـق          ِبأمانِة اِهللا واستحللتم  فُروجهن ِبكلمِة اِهللا ،       
                فَليس ذلك عروٍف ، فَِإنْ فَعلنِفى م عصينكمغريكم والَ ي كمفُرش وطئنأَنْ الَ ي ليهنع رجعكموم

              رباً غَريوا ضفَاضرب ربتمِباملعروِف ، فَإنْ ض ـنوِكسو ِرزقهن بيلٌ ولَهنس ليهنع ربٍح ، الَ   لَكمم
               اسا النأَيه ، فسهِبِه ن ا طَابتاِل أَخيِه  ِإالَّ مم حلُّ ِالمرٍئ ِمني  !      مسكما ِإنْ تم ِفيكم ركتى تِإن

فأَى : يوم حرام  ، قَالَ      : أَى يوٍم هذَا ؟ قَالُوا      ! ِكتاب اِهللا فاعملُوا بِه ، أَيها الناس        : ِبِه لَن تضلُّوا    
فَـِإنَّ اَهللا حـرم     : شهر حرام ، قَالَ     : فَأى شهٍر هذَا ؟ قَالُوا      : بلد حرام ، قَالَ     : بلٍد هذَا ؟ قَالُوا     

               ـاهدكمبلغْ شهِر ، أَالَ ليلِد وهذَا الشوِم وهذَا البكَحرمِة هذَا الي وأَعراضكم وأَموالكم ِدماءكم
ب ىبالَ ن  ، وقَالَ غَائبكم دهي فعر ثُم عدكمعِدى  والَ أُمةَ ب : هداش عن ابن عمر  ) بز ( .} اللَّهم. 

وزوائـد  ) ٨٥٨(وعبـد بـن محيـد     ) ١٤١٦(والرويـاين   ) ٣٥٩٦١( وش   ٣/٢٦٧ وامـع    ٥/٢٠٢بداية  
  ٤/٨٦ رجل  وكثري ٥/٧٣وبنحوه حم )١١٤١(بز

 حســـــن لغيــــــره
٣٦٠٧- }      عدا بنكسفاِن ِلموِت أَحـٍد    أَمآياِت اِهللا الَ ي آيتاِن ِمن والقَمر مسِإنَّ الش اسا النأَيه

 .وابن سعد عن حممود بن لبيد ) حم  ( } والَ ِلحياِة أَحٍد ، وِإذَا رأيتم ذِلك فَافزعوا ِإىل املَساجِد 
وخزميـة  ) ٢٨٢٩(حسـان واإل) ٥٩٤( أمساء وحـب    ٦/٣٥٤ و ٥/٤٢٨ابن عمر و  ٢/١٥٩ وحم   ١/١٤٢سعد  

 )٨٢٩٩( وش ٢/٢٠٧عائشة وأمساء وجممع )١٤٠٠ و١٣٨٦(
 صحيـــــح 

٣٦٠٨- }                غَنمه لَيدعن ثُم أَحدكم ضعفناِهللا ليو ، علمنت وا َألنفسكُمفَقدم اسا النأَيه  عدا بأَم
أَملْ يأتك رسولٌ بلّغك : مجانٌ والَ حاجب يحجبه دونه ولَيس لَها راٍع ثُم لَيقولن لَه ربه ، لَيس لَه تر     

                   ـيئاً ، ثُـمرى ش؟ فَلينظرنَّ مييناً وِشماالً فَالَ ي فسكلن متا قَدفَم ليكع االً وأَفضلتم يتكوآت ،



 

 

٥٧٢() 

       ِمن جههو تقىأَنْ ي تطاعفَمِن اس ، هنمج رى غَيـرفَــالَ ي قُدامه نظرمـرٍة   ليت ِبشـق اِر ولَوالن 
 فَليفعلْ ، ومن لَم يجد فِبكلمٍة طَيبٍة ، فَإنَّ ِبـها 

عـن أىب  ) هنـاد  ( } يجِزى احلَسنةُ عشر أَمثاهلَا ِإىل سبعمائِة ِضعٍف ، والسالم علـى رسـوِل اِهللا      
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      كانت أول خطبة خطبها رس    : سلمــة بــن عبــــد الرمحن بن عوف قال        

 فذكره: باملدينة أنه قام فيهم فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال 
وهـق  ) ٢٩٥٣(و ت   ) ٢٢٥(١٧/٩٥و  طـب     )٦٥٣٩(  وبنحوه عن عـدي خ        ٢/٥٢٤ونبوة  ) ٤٩٢(هناد  

 )٧٣٦٥( واإلحسان ٤/٣٧٩  وحم ٤/١٧٦
 حســـــن لغيـــــره

 قَد آذَنت ِبصرٍم وولَّت حذَّاَء ولَم يبق ِمنها ِإلَّا صبابةٌ كَصبابِة الِْإناِء أَما بعد فَِإنَّ الدنيا{ -م٣٦٠٨
 قَد هفَِإن، ِتكُمرضا ِبحِر ميِقلُوا ِبختا ،فَانالَ لَهواٍر لَا زا ِإلَى دهِقلُونَ ِمنتنم كُمِإنا وهاِحبا صـهابصتي

ر لَنا أَنَّ الْحجر يلْقَى ِمن شفَِة جهنم فَيهِوي ِفيها سبِعني عاما لَا يدِرك لَها قَعرا ،و واللَِّه لَتملَأَنَّ ذُِك
ةُ أَرِسريِة مناِريِع الْجصم ِن ِمنياعرِمص نيـا با أَنَّ ملَن ذُِكر لَقَدو، متِجبأَفَع، نأِْتيلَيةً ،ونس ِعنيب

علَيها يوم وهو كَِظيظٌ ِمن الزحاِم ،ولَقَد رأَيتِني ساِبع سبعٍة مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ما 
طْت بردةً فَشقَقْتها بيِني وبين سعِد بِن ماِلٍك لَنا طَعام ِإلَّا ورق الشجِر، حتى قَِرحت أَشداقُنا ،فَالْتقَ

 ٍر ِمنلَى ِمصا عأَِمري حبِإلَّا أَص دا أَحِمن موالْي حبا أَصا ،فَمِفهِبِنص دعس رزاتا وِفهِبِنص ترزفَات
 ِفي نفِْسي عِظيما وِعند اللَِّه صِغريا ،وِإنها لَم تكُن نبوةٌ قَطُّ ِإلَّا الْأَمصاِر، وِإني أَعوذُ ِباللَِّه أَنْ أَكُونَ

عن خاِلِد بِن ) م (}تناسخت حتى يكُونَ آِخر عاِقبِتها ملْكًا ،فَستخبرونَ، وتجربونَ الْأُمراَء بعدنا 
 : خطَبنا عتبةُ بن غَزوانَ فَحِمد اللَّه وأَثْنى علَيِه ثُم قَالَ عميٍر الْعدِوي قَالَ

 ٤/١٧٤وحم ) ٥٣٤١(وطس ) ٢٠٨٩١(وعب ) ٧١٢١( واإلحسان ١٤)٢٩٦٧(م
٣٦٠٩- }                 ـرؤام تضـخالفَضـــــِل ، ار وا ِمـنتضخرأنْ ت اسا النأَيه فَلكم عدا بأَم

ـ   ـِض صاٍع ، ِبقبضٍة ، ِبتمرٍة ، ِبشق تمرٍة ، ِإنْ أَحدكم الَ قَى اَهللا فَقائلٌ لَه                 ِبصـــاٍع ، ِببعـ
 :                     ديـِه وِمـني ـنيب ؟ فَينظر متاذَا قَدلداً ؟ فماالً ووم صرياً ؟ أَملْ أَجعلْ لَكميعاً بس أَملْ أَجعلك

اً ، فَالَ يتِقى النار ِإالَّ ِبوجهِه ، فاتقُوا النار ولَـو            خلفـــِه وعن يمينِه وعن ِشمالِه فَالَ يجد شيئ       
ِبشق تمرٍة ، فَإنْ لَم تجـــدوا فَبكلمٍة طَيبٍة ، ِإنـى الَ أَخشـى علـيكم الفَاقــــــةَ                  

ِة ويثرب ، ِإنَّ أَخوف ما      لينصرنكم اُهللا ولَيعطينكم ، أَو لَيسخرنَّ لَكم حتى تسري الظَّعينةُ بني اِحلري           
 قرا السهلى ظَعينتع خافعن عدى بن حامت ) حم طب (} ت. 

 و ت   ٥/٣٤٠ ونبـوة    ١٠/٤٧٠ واإلحتـاف    ٤/٣٧٩ وحم   ٧/١٧٠وحلية  ) ٢٣٧(١٧/٩٩ وطب   ٤/١٧٦هق  
 )٦٥٣٩( وبنحوه خ٦/٢٠٨وجممع ) ٧٣٦٥(خمتصراً   واإلحسان ) ٢٩٥٣(

 حســـــن  



 

 

٥٧٣() 

 ى قليــالأعطـ:  ارتضــخ 
أَما بعد فَأقروا ِبشهادِة أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وأَنى رسولُ اِهللا ، وأَدوا الزكـاةَ ، وخطُّـوا      { -٣٦١٠

 وِإالَّ غَزوتكم عن أىب شداد ) طس ( } املَساجد. 
 )٦٨٤٩(وطس ٣/٦٤ وجممع ٥/٢٢٥ وأسد الغابة٩/٤٢وتخ) ١٠١١٤ (٤/١٠٥اإلصابـــــة 

 ـــــن حس
٣٦١١- }    عدا بأَم :               ـرحمـٍد ، وشم ىدى هاِهللا ، وِإنَّ أَفضلَ اهلُد احلَديِث ِكتاب فَإنَّ أَصدق

اُألموِر محدثاتها وكُلَّ محدثٍة ِبدعةٌ ، وكُلَّ ِبدعٍة ضاللةٌ ، وكُلَّ ضاللٍة ِفى النار ، أَتتكم السـاعةُ                  
    ا والسأَن عثتغتةً ، بب               نفسِه ، من ؤمٍن ِمنا أَولَى ِبكلِّ مأَن ، تكمساعةُ ومالس حتكمباعةَ هكذَا ، ص

                ىلُّ املُؤمننيا ووأَن ، لىياعاً فَإىلَّ وعض يناً أَود ركت ناالً فَألهلِه ، ومم ركعـن  ) حم م ن هــ       (} ت
 .جابر 
) ١٣٥٣(وصحيح اجلامع   ) ١١١١ و ٢٩٧(ومنتقى  )٤٥(وهـ  ٤٣)٨٦٧( و م اجلمعة     ٣/١٨٨ ون   ٣/٣١٠حم  

ــق  ــتح ٣/٢٠٧وه ــفة ٢/٤٠٥ وف ــى م  ) ٢١١٩( وع ١٨٩ وص ــتخرج عل ) ١٩٥٣-١٩٥١(واملس
 ) ٥٨٩٢و١٧٨٦(ون

٣٦١٢- }    عدا بأَم :        ـريى ، وخقوى كَلمةُ الترالع اىل ، وأَوثقعاِهللا ت احلَديِث ِكتاب فَإنَّ أَصدق
براهيم ، وخري السنِن سنةُ محمٍد ، وأَشرف احلَديِث ِذكر اِهللا ، وأَحسن القَصِص هـذَا                اِمللِل ِملةُ إِ  

                اَألنبياِء ، وأَشرف دىى هاهلَد َا ، وأَحسنحدثااُألموِر م را ، وشوازمهاُألموِر ع ريالقُرآنُ ، وخ
 بعد اهلُدى ، وخري الِعلِم ما نفع ، وخري اهلُـدى مـا   املَوِت قَتلُ الشهداِء ، وأَعمى العمى الضاللةُ 

                    ا كَثرِمم ريا قَلَّ وكَفى خفلَى ، ومِد السالي ِمن ريا خليالع دمى القَلِب ، واليى عمالع روش ، بعات
     دامِة يالن روش ، املَوت حضري املَعذرِة ِحني رـأِتى    وأَلْهى ، وشالَ ي ـنـاِس مالن الِقيامِة ، وِمن وم

                    ـريوخ ، ا اللِّسانُ الكَـذوباخلَطاي جراً ، وأَعظماَهللا ِإالَّ ه ذكرالَ ي نم براً ، وِمنهمالةَ ِإالَّ دالص
 خري ماالِغنى ِغىن النفــِس ، وخري الزاِد التقوى ، ورأس اِحلكمــِة مخافــةُ اِهللا ، و

وقر ِفى القُلوِب اليقني ، واِالرتياب ِمن الكُفِر ، والنياحةَ ِمن عمِل الَجاهليِة ، والغلولَ ِمن جثَـا                  
جهنم ، والكَرتَ كَى ِمن النـاِر ، والشعر ِمن مزامِري ِإبليس ، واخلَمـر ِجمــاع اِإلثـــِم ،                 

بالةُ الشســاَء حيطانِِوالن 
                 عيدتيِم ، والسالُ الياملَآكِل م را ، وشبالر املَكاسـِب كَسب راجلُنوِن ، وش عبةٌ ِمنش بابوالش ،
من وعظَ ِبغريِه ، والشقى من شقى ِفى بطـِن أُمِه ، وِإمنَا يصري أَحدكم ِإىل موضِع أَربـِع أَذرٍع ،                    

الك العمِل خوامته ، وشر الروايا روايا الكَذِب ، وكُلَّ ما هـو آٍت قَريـب ،                 واَألمر ِبآخرِه ، ومِ   
وِسباب املُؤمِن فَسوق ، وِقتالَ املُؤمِن كُفر ، وأَكلَ لَحمِه ِمن معصيِة اِهللا ، وحرمةَ مالِه كَحرمِة دمِه         

         ي غفري نوم ، كذبهلى اِهللا يتألَّ عي نيظَ             ، ومكظِم الغي نوم ، نهاُهللا ع عفي عفي نوم ، غفِر اُهللا لَه



 

 

٥٧٤() 

                    صربي نسمِع اُهللا ِبِه ، وممعةَ يتبِع السي ناُهللا ، وم عوضهزيِة يلى الرع صربي ناُهللا ،  وم أجــرهي
غْفر ِلى وُألمِتى ، اللَّهم اغْفر ِلى وُألمِتى ، اللَّهم يضعِف اُهللا لَه ، ومن يعِص اللَه يعذبه اُهللا ، اللَّهم ا      

         اَهللا ِلى ولَكم ِلى وُألمِتى ، أَستغفر عن عقبة بن عامر اجلهـىن      ) البيهقى ىف الدالئل وابن عساكر       ( } اغْفر
 .عن ابن مسعود موقوفا ) ش(أبو نصـر السجزى ىف اإلبانة عن أىب الدرداء 

ونبـوة  ) ٤٦( وهــ    ١/٤٣٧واإلحتـاف   ) ٤٩٧(وهنـاد   ) ٣٤٥٤١( وش   ١/١٣٨حللية  وا) ٣١٠٥(املطالب  
  ٥١/٢٤٠و٣/١٧٩ وعساكر ١٤-٥/١٣ والبداية ٢٤٢-٥/٢٤١

 حســــن موقــــوف 
 ومثله ال يقال بالرأى 

٣٦١٣- }    عدا بأَم :    كَيف ا فَناظرِفيه لفُكمستحلوةٌ ، وِإنَّ اَهللا مضرةٌ حا خنيعلمـونَ ،  فَإنَّ الدت 
فَاتقُوا الدنيا واتقوا النساَء ، فَإنَّ أَولَ ِفتنِة بِنى ِإسرائيلَ كَانت ِفى النساِء ، أَالَ ِإنَّ بِنى آدم خلقُوا                   

يحيا على طَبقاٍت شتى ، ِمنهم من يولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت مؤمناً ، وِمنهم من يولد كَافراً و    
كَافراً ويموت كَافراً ، وِمنهم من يولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت كَافراً ، وِمنهم من يولد كَافراً                 
ويحيا كَافراً ويموت مؤمناً ، أَالَ ِإنَّ الغضــب جمرةٌ توقد ِفى جوِف ابِن آدم ، أَالَ تـرونَ ِإىل                   

   ينيِه ، وانمرِة عح                ـريأَالَ ِإنَّ خ ، اَألرض فاَألرض ِذلك يئاً ِمنش أَحدكم جدتفاِخ أَوداجِه ، فَإذَا و
الرجاِل من كَانَ بطئَ الغضِب سريع الرضا ، وشر الرجاِل من كَانَ سريع الغضِب بطئَ الرضـا ،      

 وسريع الغضِب سريع الفَِئ فَإَا ـا ، أَالَ ِإنَّ خـري             فَإذَا كَانَ الرجلُ بطئَ الغضِب بطئَ الفَِئ ،       
التجاِر من كَانَ حسن القَضاِء حسن الطَلِب ، وشر التجاِر من كَانَ سيئَ القَضاِء سيئَ الطَلـِب ،                  

ن الطَّلِب فِإَا  ِبهـا ، أَالَ    فَإذَا كَانَ الرجلُ حسن القَضاِء سيئَ الطَلِب ، أَو كَانَ سيئَ القَضاِء حس            
ِإنَّ ِلكلِّ غَادٍر ِلواًء يوم الِقيامِة ِبقدِر غَدرتِه ، أَالَ وأَكرب الغدِر غَدر أَمِري عامٍة ، الَ يمـنعن رجـالً                     

ند سلطاٍن جائٍر ، أَالَ ِإنَّ      مهابةُ الناِس أَنْ يتكلم ِباحلق ِإذَا علمه ، أَالَ ِإنَّ أَفضلَ اِجلهاِد كَلمةُ حق عِ              
                  ى ِمنهضا مهذَا ِفيم ومكمي ِمن قىا بثلُ ما مى ِمنهضا ما ِفيمنيالد ِمن قىا بثلَ محم ت ك هب     (} م

 .عن أىب سعيد ) 
) ٢٠٧٢٠(وعــب ) ٢١٩١(و ت ) ٨٢٨٩( والشــعب ٣/٤٤٨ والترغيــب ٤/٥٠٥ و ك ٦١و٣/١٩حــم 

 ١٨/٦١ومتهيد) ٨٦٤(وعبد بن محيد)١١٠١(وع) ٢١٥٦(وطيا
 حســــــــن 

٣٦١٤- }    عدا بفـٍس               : أَمن ِمـن لقكمالَِّذى خ بكمقُوا رات اسا النها أَيزلَ ِفىِكتابِه يفَإنَّ اَهللا أَن
هـم  : قَدمت ِلغٍد ِإىل قَولـِه      يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اَهللا ولْتنظُر نفس ما          ..واحدٍة ِإىل آخِر اآليِة     

الفَائزونَ ،   تصدقُوا قَبلَ أَنْ  تصدقُوا ،  تصدق رجلٌ ِمن ِدينارِه ،  تصدق رجلٌ ِمـن ِدرمهـِه ،                       



 

 

٥٧٥() 

                     دقِة ولَوالص يئاً ِمنحقرنَّ شعريِه ، الَ تش مرِه ، ِمنت جلٌ ِمنر قصدِه ،  ترب جلٌ ِمنر قصدت ِبشق
 عن جرير ) م(} تمرٍة 

 )٢٦٧٥( و ت ٥/٧٥ ون ٣٥٩و٤/٣٥٨وحم ) ١٣٥٤( وصحيح اجلامع ٦٩)١٠١٧(م الزكاة 
٣٦١٥- }    عدا بهاِر   : أَمالن اعةً ِمنا ِلى سوِإمنَا أَحلّه ، اسا النمهحري كةَ ، ولَمم مرح وفَإنَّ اَهللا ه

 أَمـِس ، 
    رامح ومالي هىلَّ ثَالثـةٌ                  ووج زلى اِهللا عاِس عى النرٍة ، وِإنَّ أَعتلَّ أَولَ موج زا اُهللا عمهرا حكَم :

عن أىب شـريح  ) حم هق (} رجلٌ قَتلَ ِفيها ،و رجلٌ قَتلَ غَري قَاتلِه ، ورجلٌ طَلب ِبذحٍل ِفى اجلَاهليِة  
 .األنصارى 

 ٤/١٦١١ وعـدى    ٧/٢٧٧ابن عمر وتخ    )٥٩٩٦(واإلحسان) ١٦٩٩( وحب   ٩/١٢٣و٨/٧١ وهق   ٤/٣٢حم  
 )٥٠٠(٢٢/١٩١ ابن عمرو وطب ٤/٢٢وتلخيص 

 حســــــــن 
 الثأر وحنوه : الذحل 

٣٦١٦- }    عدا بأَم :            مسِت الشهذا املَوضِع ِإذَا كَان دفعونَ ِمنوا يرِك واَألوثاِن كَانفَإنَّ أَهلَ الش
   ؤوِس اِجلباِل كَأنلى رع          غيبأَنْ ت عدب دفعا نجاِل ، وِإنالر مائما ععن املسـور بـن     )طب ك هق   (} ه

 .خمرمة 
 ) ٢٨(٢٠/٢٤ وطب ٣/٢٥٥  وجممع ٥/١٨٣ وبداية ٣/٥٢٣ و٢/٢٧٧ و ك ٥/١٢٥هق 

 صحيــــــح 
٣٦١٧- }    عدا بأَ         : أَم شيتى خاللَّيلةَ ، ولكن أنكمش لىع خفي لَم هالةُ    فَإنص ليكمع فرضنْ ت

 عن عائشة ) م (} اللَّيِل فَتعجزوا عنها 
وفـتح  ) ٤٧٢٣( وعـب    ٦/١٦٩وحـم   ) ٧٦١(١٧٨و م صالة املسافرين     ) ٢٠١٢(٣/٥٩و)٩٢٤ (٢/١٣خ  
 )١٣٥٥(وصحيح اجلامع ) ١١٢٨( وخزمية ٢/٤٠٣

٣٦١٨- }    عدا با: أَمب هذِه اَألبواِب غَري ِبسد ى أُمرتـى   فَإنوِإن ، فَقالَ ِفيِه قَـائلُكم ، لىِب ع
 بعتهِبشىٍء  فَات أُمرت ولِكن ، يئاً والَ فَتحتهش ددتا ساِهللا معن زيد بن أرقم ) حم ،ك (} و 

من طرق وفـتح    ٩/١١٤ وجممع   ٢/٤٤٣ وهق   ٣/١٢٥و ك   )  ٨٤٢٥و٨٤٢٣( ون   ٣/١٢٥ و ك    ٤/٣٦٩حم  
  ٢/٦٨ و١/٤٠٨من طرق وتخ ٧/١٤

 ــــن حســ
أَما بعد ، فَما بالُ أَقواٍم ِإذَا غَزونا تخلّف أَحدهم ِفى ِعيالنا ، لَه نبيب كَنبيِب التيِس ،  { -٣٦١٩

 .عن أىب سعيد ) ك (} أَما ِإنى علِّى أَنْ الَ أُوتى ِبأحٍد فَعلَ ذلك ِإالَّ نكَّلت ِبِه 



 

 

٥٧٦() 

وعوانة ) ٤٤٣٨(جابر بن مسرة و   )٤٤٣٦(واإلحسان٣٦٢/ ٤ و ك )١٢١٥(  وع    ٢٠و١٧)) ١٦٩٤و١٦٩٢(م  
وحـم  ) ١٣٣٤٣(وعـب ) ٤٤٢٢( وعن جابر بـن مسـرة د       ٨/٢٢٧عن جابر وعنه  وهق      )٦٢٨٢-٦٢٧١(
 )٢٠٤٩و١٩٧٩و١٩١٧(وطب ) ٧٦٤( وطس ٨٧و٥/٨٦

 ذكر:  نبيب 
٣٦٢٠- }    عدا بِفى ِكتاِب اهللاِ        : أَم روطاً لَيستشترطونَ شالُ أَقواٍم يا بـرٍط       فَمش ا كَانَ ِمنم ، 

لَيس ِفى ِكتاِب اِهللا فَهو باطلٌ ، وِإنْ كَانَ مائةَ شرٍط ، قَضاُء الِلـه أَحــــق ، وشـرطُ اِهللا                     
 أَعتق الُء ِلمنوِإمنَا الو ، عن عائشة ) ٤ق (} أَوثـــق. 

ون ) ١١٥٤( و ت    ) ٤٣٢٥(واإلحسـان   ) ٩٨١(ومنتقى) ٢١٦٨(٣/٢٥٩و) ٤٥٦(١/١٢٣و خ   ) ١٥٠٤(م  
 وقـط   ٧/١٣٢وهق  )٤٧٩٠(وعوانة)  ١٣٠٠٦(وعب  )٤٤٣٥(وع  ) ٦٢٥١و٥٠١٦(  ون  ٧/٣٠٥ و ٦/١٦٤
 ) ٢٥٢١(وهـ) ٣٩٣٠و٢٢٣٤( ود )١٥١٩ (٧٨٠وموطأ ) ١٣٥٦( وصحيح اجلامع ١١/٢٨٣ وطب ٣/٢٢

٣٦٢١- }    عدا بفَيأتينا فَيقولُ  : أَم ستعملهامِل نالُ العا بم: فَمع ِإىلَّ ، هذَا ِمن وهذَا أُهدى ، لكم
                     غلُّ أَحدكمحمٍد ِبيدِه الَ يم فسالَِّذى ن الَ ؟ فَو أَم ى لَههدلْ يه أَبيِه وأُمِه فَينظر يتِفى ب أَفالَ قَعد

ه رغاٌء، وِإنْ كَانت بقرةً ِمنها شيئاً ِإالَ جاَء ِبِه يوم الِقيامِة يحمله على عنقِه ، ِإنْ كَانَ بعرياً جاَء ِبِه لَ           
 لّغتب فَقد ، يعراَء ِبها تاةً جش وِإنْ كَانت ، وارا خا لَه اَءعن أىب محيد الساعدى ) حم ق د  (} ج. 

) ٦٤١(وشفع  ) ٨٤٠( ومحيدى   ١١/٥٢٤ وفتح   ١٠/١٣٨ و ٧/١٦ وهق   ٢٦)١٨٣٢(و م   ) ٦٦٣٦(٨/١٦٢خ  
  ٢/٢٣٢ومى  ) ٢٣٣٩(وخزمية  ) ٢٩٤٩(ود  ) ٧٠٦٩-٧٠٦٢(انة وعو ٥/٤٢٣ وحم   ٥/٤٩٦وسنة  ) ٩٩(وف  
 )١٢١٣(وطيا

ِإنى مسلم ، أَبــى اُهللا علــى      : أَما بعد  فَما بالُ املُسلِم يقتلُ املُسلم  وهو يقولُ             { -٣٦٢٢
 .عن عقبة بن مالك ) طب(} ِفيمــن قَتـــــلَ مسلماً

 ٧/٢٩٣ وجممع ١٩و١/١٨  و ك٤/١١٠وحم ) ٩٨١(١٧/٣٥٦طب 
 صحيــــــح 

٣٦٢٣- }    عدا بالَّـِذى              : أَم ِإىلَّ ِمن أَحب جلَ ، والَِّذى أَدعالر جلَ وأَدعى ُألعِطى الرفَواِهللا ِإن
 جعـلَ اُهللا  أُعِطى ، ولكنى أُعِطى أَقواماً ِلما أَرى ِفى قُلوم ِمن اجلَزِع واهلَلِع ، وأَِكلُ أَقواماً ِإىل ما   

  غلبت نو بمرع همى واخلَِري ، ِمنالِغن ِمن معن عمرو بن تغلب ) خ (} ِفى قُلو. 
 ) ١٣٥٨( وصحيح اجلامع ٢/٤٠٣وفتح ) ٩٢٣(٢/١٣خ 

ن  فَقد أَكثرمتْ ِفى شأنِه ، فَإنه كَذاب ِم- يعِنى مسيلمةَ -أَما بعد ِفى شأِن هذَا الرجِل       { -٣٦٢٤
ثَالثني كَذاباً يخرجونَ قَبلَ الدجاِل ، وِإنه لَيس بلد ِإالَّ يدخله رعب املَسيِخ ِإالَ املَدينةَ ، على كُلِّ                  

 .عن أىب بكرة ) حم طب ك  ( } نقٍب ِمن أَنقاا ملكَاِن يذباِن عنها رعب املَسيِخ 
وامع )١٥٤٦(والفنت نعيم )  ٢٠٨٢٣(وعب )٦٦٥٢(  واإلحسان  ٤/٥٤١ و ك    ٤/١٠٤ ومشكل   ١٣/٩٤فتح  

  ٥/٤١ وحم ٧/٣٣٢



 

 

٥٧٧() 

 صحيــــــح
أَما بعد يا عائشةُ ِإنه بلغِنى عنِك كَذَا وكَذَا ، فَإنْ كُنِت بريئةً فَسـيربئِك اُهللا ، وِإنْ                   { -٣٦٢٥

           بدوِبى ِإليِه ، فَإنَّ العليِه         كُنِت أَملمِت ِبذنٍب فَاستغفِرى اَهللا وتاُهللا ع ابت ، ابت ِبذنبِه ثُم ترفإذَا اع
 .عن عائشة ) خ م  (} 
) ٩٧٤٨( وعـب    ١٠/١٥٣  وهـق     ٧/٤٣٤وفتح  ١٩٦ و   ٦/٦٠ وحم   ٥٦)٢٧٧٠( و م    ١٣٥)٤٧٥٧/(٦خ  

-٢٣/٥٤وطب  ) ٤٩٢٧(وع) ٨٩٣١(ون  ) ٤٢١٣(  واإلحسان    ٨/٤٠٤ وفتح   ١٨/٧٣ وطربى   ٦/٢٠وكثري  
١٣٨-١٣٣(٦٤( 

 بعد يا معشر قُريٍش فَإنكم أَهلُ هذَا اَألمِر ما لَم تعصوا اَهللا ، فَإذَا عصيتموه بعثَ                 أَما { -٣٦٢٦
 ى هذَا القَضيبلحا يكَم لحاكمي نم ليكمعن ابن مسعود  ) حم  ( } ع 

 ٥/١٩٢ وجممـع    ١/٤٥٨وحـم   ) ١٣٥٩(وصحيح اجلامع   ١٣/١١٦وفتح  ) ٥٠٢٤(وع  )  ١٥٥٢(الصحيحة  
 )٨٦٩(شاشيوال

 صحيـــــح  
 يؤذيكم: اخلالفـــة      ويلحاكم :  األمر 

عن جابر  ) د (} أَما بلغكم ِإنى لَعنت ِمن وسم البهيمةَ ِفى وجهها أَو ضرا ِفى وجهها               { -٣٦٢٧
. 
 )١٥٤٩(والصحيحة ) ١٣٢٦(وصحيح اجلامع ) ٢٥٦٤(د

 صحيـــــح 
: عن أمسـاء قالـت      ) حم   .(} يسوركما اُهللا أَسورةً ِمن ناٍر ، أَديا زكاته          أَما ختَافاِن أَنْ   { -٣٦٢٨

ال فذكره  : أتعطيان زكاته ؟ قاال     : دخلت أَنا وخالىت على النىب صلى اهللا عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب فقال               
. ( 

 ٥/١٧٩ والسري   )٤٣١(٢٤/١٧٠ وطب   ٣/٦٧ وجممع   ٢/٣٧٢من طرق ونصب    ٢/١٧٦ وتلخيص   ٦/٤٦١حم  
  ٢٠٨و٢/١٧٨وحم) ٧٠٦٥( وعب ٢/١٠٨وقط) ٦٣٧( وابن عمرو ت١/٥٥٦ وترغيب ٣/٢٠٧وخط

 صحيح لغريه 
أَما تخشى أَنْ ترى لَه بخاراً ِفى جهنم ، أَنفق يا ِباللُ والَ تخش ِمـن ِذى العـرِش                    { -٣٦٢٩
 عن ابن مسعود وأىب سعيد اخلدرى وأىب هريـرة          )طب  (عن أىب هريرة    ) هب( احلكيم عن ابن مسعود      } ِإقالالً  

 : ثالثتهم عن بالل قَـــالَ 
يا رسول اهللا ادخرته    : ما هذا ؟ قلت     : دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعندى صربة من التمر ، فقال               

 .فذكره : لك ولضيفانك ، قال 
 وطـب   ٩/٥٠٤ واإلحتاف   ١/٥١ب  أبو هريرة وأنس والترغي    )٣٣٣٨ و ١٣٤٦ و ١٣٤٥( وشعب   ١/٣٢٥طب  

  من طرق ١٠/٢٤١و٣/١٢٦ وامع ١٠/١٩٢ و١/٣٢٣
 حســــــن  



 

 

٥٧٨() 

 .عن عمر ) ق هـ  ( } أَما ترضى أَنْ تكونَ لَهم  الدنيا ولَنا اآلخرةُ  { -٣٦٣٠ 
)  ٢٥٢٥( وحـب    ٣/١٤٠ وحم   ٧/٤٦وهق  ) ٤٥٧٤(وعوانة) ٤١٥٣(وهـ) ١٤٧٩(وم  ) ٤٩١٣(٦/١٩٦خ  

وصـحيح اجلـامع    )١١٦٣(وخـد )٢٧٨٣(وعن أنـس  ع    )  ١٠٤١١ و ١٤٤٩(والشعب  )٦٣٦٣(واإلحسان
وسببه أَنْ عمر دخل على النىب صلى اهللا عليه وسلم فإذا                 ٠)١٣٢٧(

 فبكى عمر فقال له النىب صلى       --هو جيلس على حصري قد أثر ِفى جنبه ونظر ِفى بيته فلم جيد إال قبضة من شعري                  
ك ياعمر ؟ فذكر له السبب وأن قيصر وكسرى عندمها من الثمار واألار الكثري  وأنت                ما يبكي : اهللا عليه وسلم    

 .يارسول اهللا وصفوته وال متلك شيئا فقال له النىب صلى اهللا عليه وسلم احلديث 
عن مالك بن احلسن بن مالك ) طب (} أَما ترضى أَنْ تكونَ ِمنى ِبمرتلِة هارونَ ِمن موسى   { -٣٦٣١

 .بن احلويرث عن أبيه عن جده 
سـعد   ) ٣٧٢٤(سعد و ت    ) ٢٤٠٤ (٣٢ سعد و م فضائل الصحابة       ٤٢)٤٤١٦/(٥وخ  )٦٤٧(١٩/٢٩١طب  
سـعد  ٩/٤٠جابر وهق   ٣/٣٣٨ ابن عباس و   ٣٣١ سعد و  ١٨٤ و ١٨٢ و ١٧٥ و ١/١٧٣سعد وحم   )١١٥(وهـ

 وجممع  ٢/٣٠٩ل   وابن املسيب  ومشك    ١٩٦و٧/١٩٥ابن عباس وحلية    ١٣٢سعد و   ١٠٩ /٣ علي و  ٢/٣٣٧وك
( جابر وحب   ٣/٢٨٩ سعد و  ٤/٢٠٤سعد وأم سلمة وخط     )٣٩٥٠( من طرق ومطالب     ١١١و١١٠ و ٩/١٠٩

) ٧١(سعد ومحيدى   ٧/٧١سعد وفتح   )٢٠٣٩٠ و   ٩٧٤٥(سعد وأم سلمة وعب     ) ٦٦٤٣(واإلحسان)  ٢٢٠١
). ٣٢٠٦٥ (١٢/٦٠ وش   ١٩/٢٩١ و ١٢/٩٩ و ١١/٧٦وطـب   ) ٣٧ و ٢٩ و ٢٧ و ٢٦ و ١٧ و ٨(وخصائص  
 الرباء وزيد بن أرقم )٥٠٩٤(ابن عمر وطب )١٤٦٥(عائشة وطس )١٢٠٠(أمساء بنت عمبيس وبز)٥(وإسحاق 

 متواتــر
أَما ترضى يا على  أَنْ تكونَ ِمنى ِبمرتلِة هارونَ ِمن موسى ِإالَّ أَنك لَست ِبنىب ِإنه الَ                   { -٣٦٣٢

 .عن ابن عباس ) حم ( .}ينبِغى ِىل أَنْ أَذهب ِإالَّ وأَنت خليفِتى 
) ١٢٥٩٣(علـي وطـب     )٤٢٤٨(وطـس   ) ٨٤٠٩( ون   ٣/١٣٣ و ك    ٩/١٢٠ مطوالً  وجممـع    ١/٣٣١حم  

 )١٣٥١(وعاصم
 صحيح 

 .قاله النىب صلى اهللا عليه وسلم ملا استخلف عليا على املدينة أثناء ذهابه لغزوة تبوك 
 ابن قانع عن خالد بن سـعيد بـن          } جرتاِن  أَما ترضونَ أَنْ تكونَ ِللناِس ِهجرةٌ ولَكم هِ        { -٣٦٣٣

عمرو بن العاص عن أبيه عن خالد بن سعيد بن العاص وكان من مهاجرة احلبشة هو وأخوه عمرو بن سعيد فلما                     
 .قدموا جزعوا أن ال يكونوا شهدوا بدرا ، فقال النىب صلى اهللا عليه وسلم فذكره 

 )٦٢٦٦(وطس٣/٢١٢أمساء بنت عميس   ك وعن ) ٧٢٣٣(وع) ٣١٥٩(  وعن أيب موسى بز٤/١٠٠سعد 
 صحيــــــح 

عن عائشة  ) خ هـ   ( } - قَاله لفَاطمةَ    –أَما ترضني أَنْ تكوِنى سيدةَ ِنساءِِ املُؤمنيــن         { -٣٦٣٤
 .عن فاطمة 



 

 

٥٧٩() 

وحـم  ) ٥(وإسحاق  ) ١٦٢١(وهـ  ) ٦٣(وخصائص  ) ٢٤٥٠(٩٨و م فضائل الصحابة     ) ٣٦٢٣(٤/٢٤٨خ  
 .)١٠٣٣(٢٢/٤١٩وطب) ٢٩٦٧(حاد واملثاينواآل) ٦٧٤٥( وع ٦/٢٨٢

حـم  ( } أَما ترضني أَنى زوجتِك أَقدم أُمِتى ِسلماً ، وأَكثرهم ِعلماً ، وأَعظمهم ِحلماً       { -٣٦٣٥
 .عن معقل بن يسار ) طب

أبـو إسـحاق وطـب      )١٦٩(أبو إسحاق  واآلحـاد واملثـاين        )٣٢١٢٢(  وش    ٥/٢٦ وحم   ٩/١١٤امع  
  ٨/٢٢٧واإلحتاف )٥٣٨(٢٠/٢٢٩

 حســـــن 
٣٦٣٦- }     قلت ،العام احلج ريدينا تي لعليلَةٌ يا رسولَ اللَّه،قالَ    :أَمي وقويل :ِإنِحلِّي حيثُ  :حجم
 :وأنا شاكية فقال �دخل علي النيب :عن ضباعة قالت)هـ،هق( } حتِْبسين  

 )٨٤٣(٢٤/٣٣٦وطب )  ٩١٠( وشفع٤/٨ وفتح٥/٢٢١وهق ) ٢٩٣٧(هـ
 يـحصح

٣٦٣٧- }                كتبي احلتكا رطؤهطأٍة تِبكلِّ و فَإنَّ لَك احلَرام يتالب ؤمت يتكب ِمن  كروجا خأَم
اُهللا لَك ِبها حسنةً ويمحو عنك ِبها سيئةً ، وأَما وقوفك ِبعرفةَ فَإنَّ اَهللا عز وجلَّ يرتلُ ِإىل السـماِء              

هؤالِء ِعباِدى جاؤوِنى شعثاً غُرباً  ِمن كُلِّ فَج عميٍق يرجـونَ            : ِهى ِبهم املَالئكةَ فَيقولُ     الدنيا فَيبا 
رمحِتى ويخافونَ عذاِبى ولَم يروِنى ، فَكيف لَو رأوِنى ، فلَو كَانَ عليك ِمثلُ رمٍل عاٍجل ، أَو ِمثـلُ                    

سماِء ذُنوباً غَسلها اُهللا عنك ، وأَما رميك اِجلمار فإنه مذخور لَـك ،              أَياِم  الدنيا ، أَو ِمثلُ قَطِر ال       
                  ذُنوبـك ِمن  رجتيِت خبالب سنةً ، فِإذَا طُفتسقطُ حعرٍة تِبكلِّ ش فَإنَّ لَك أسكر لقكا حوأَم

  أُمك لدتكعن ابن عمر  ) حب طب  ( } كَيوِم و 
واإلحسان ) ١٣٦٠( وصحيح اجلامع    ٤٨٤ وجرجان   ١/١٢٨ ومتهيد   ١٨٧ و ٢/١٧٠ب  والترغي) ١٣٥٦٦(طب  

 )٨٨٣٠(  وعب ٣/٢٧٤وجممع ) ١٨٨٧( 
 حســـــن 

أَما رأيت العارض الَِّذى عرض ِلى قُبيلُ ؟ هو ملك ِمن املَالئكِة لَم يهبطْ ِإىل اَألرِض                  { -٣٦٣٨
      ا             قَطُّ قَبلَ هذِه اللَّيلِة ، استأذنَ رـيدس واحلُسـني رِنى أَنَّ احلَسنبشوي لىع سلّملَّ أَنْ يوج زع به

 عن حذيفة ) حم ت ن حب ( } شباِب أَهِل اجلَنِة ، وأَنَّ فَاطمةَ سيدةُ ِنساِء أَهِل اجلَنِة 
و ) ٢٦٠(ون ىف الفضائل    )٣٢١٦٨ (١٢/٩٦وش  ) ٦٩٦٠( واإلحسان   ٣٩٢ و ٥/٣٩١وحم  ) ٧٩٦(الصحيحة  

 )١٣٢٨( وصحيح اجلامع ٣/٣٨١و ك ٤/١٩٠وحل ) ٨٣٦٥و٨٢٩٨(ون )  ٢٦٠٧(وطب ) ٣٧٨١(ت 
 صحيـــــح  

٣٦٣٩- }                  ـومجىُء ِبِه يالَِّذى ت أَنت جىَء ِبِه كُنتأَنْ ت نعكا مناِدى ثَالثاً فَمِبالالً ي معتا سأَم
 ِمنك أَقبله عن ابن عمرو ) حب (} الِقيامِة فَلن. 



 

 

٥٨٠() 

 ٩/١٠٢  و  ٦/٢٩٣ وهـق    ٢/١٢٧و ك   ) ٢٧١٢(ود  ) ٤٨٠٩(واإلحسـان   ) ١٦٧٧( وحـب    ٢/٢١٣حم  
 ) ١٢٨٠(والشاميني

 صحيـــــح  
 وهو حول كتم الغنائم 

٣٦٤٠- }       ا كَانتم َا أَحسنيدعوا سعىن املدينةَ    -أَممِن        - يالي ِمن ارن خرجىت تِشعِرى م لَيت 
ضىُء ِمنهراِق يبِل الوج هاِر ِمنوِء النصرى كَضروقاً ِبباِإلبِل ب عن أىب ذر ) حم ، ع  ( } ا أَعناق. 

 ) ٣٧٣٠٤(وش ) ٦٨٤١( واإلحسان ٨/١٢و٤/١٥ وجممع ٥/١٤٤حم 
 صحيـــــح

 أَما صالةُ الرجِل ِفى بيتِه تطوعاً فَنور ، فَنور بيتك ما استطعت ، وأَما احلَائض فَلك ما     { -٣٦٤١
                   فرغُ ِبيمينـكاجلَنابِة فت سلُ ِمنا الغوأَم ، حتها تلى مع طّلعقبيِل ، والَ توالت مالض اِإلزاِر ِمن فَوق
على ِشمالك ، ثُم تدخلُ يدك ِفى اِإلناِء فَتغسلُ فَرجك وما أَصابك ، ثُم تتوضأُ وضوءك للصالِة ،                  

ك ثَـالثـاً تدِلك رأسك كُلَّ مرٍة ، ثُم أَفض على جســـدك ، ثُم تنح عن       ثُم تفرغُ على رأس   
 فَاغسلْ ِرجليك غتسلكعن عمر  ) عب، طيا ( }م 

/ ٢ ومعـاين    ١/٣١٢وهـق   ) ٢١٤٣(وسعيد بـن منصـور      ) ٩٨٨(و  ) ٩٨٧( و عب    ٢٧١– ١/٢٧٠امع  
 )٢٥٦٨(واجلعد ) ١٣٧و٤٩(وصحح إسناده وطيا) ٢٦١و٢٦٠(١/٣٧٥والضياء ٢١

 حســــن
 )٦٠٢٥( ووثقه حب التهذيب ٦/٣٨٠وسكت عليه أبو حامت اجلرح) ٤٣٦٢(فيه عمري موىل عمر وثّق الكاشف 

٣٦٤٢- }  يوتكما ب وافَنور ، يتِه  فَنورجِل ِفى بالةُ الرا صعن عمر ) حم هـ  ( }أَم 
   وانظر ما قبله١/٢٧٠ وجممع ١/١٤ وحم )٩٨٨(و ) ٩٨٧( وعب ١/٢٧٩وترغيب ) ١٣٧٥(هـ 

 حســـــن
أَما علمت أَنَّ اِإلسالم يهدم ما كَانَ قَبله ، وأَنَّ اِهلجرةَ تهدم ما كَـانَ قَبلـها ، وأَنَّ                    { -٣٦٤٣

 ا كَانَ قَبلهم هدمي عن عمرو بن العاص ) م  ( } احلَج. 
  .٤/٢٠٥ وحم )١٣٢٩( وصحيح اجلامع ١٩٢)١٢١(م اإلميان 
٣٦٤٤- }        أَكلُـــه ـَــرام حجمت النىب صلى اهللا عليـه      :  قال سامل    } أَما علمت أَنَّ الدم ح

 وسلم
 .ابن منده عن سامل بن احلجام .  فلما وليت احملجمة منه شربته قال فذكره 

 )٨٨٢(واالستيعاب ) ٧١٤٥(وفر ) ٣٠٥٣ (٢/٦ ابن عباس واإلصابة ١/٣٠تلخيص 
 ـن حســـ

امسه داود بن أيب عوف قال عنه يف :يف إسناده أبو احلجاف وفيه مقال اهـ أقول:١/٣٠ وقال يف التلخيص 
وقد وثقه األئمة الكبار ) ١٤٧٠(ووثقه الذهيب يف الكاشف) ١٨٠٥(صدوق شيعي رمبا أخطأ:التقريب
 وهذا ال عالقة له بالتشيع) ٢١٢٦(التهذيب
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عن ابن عباس ) حم ،ق (} تعاىل حرم ِمن الرضاِع ما حرم ِمن النسِب         أَما علمت أَنَّ اَهللا      { -٣٦٤٥
. 

و ت  )٤٣٩٧(  وعوانـة   ١٠/٣٥٣ وطـب    ٣/١٢ وسـعد    ١٣و١٢)١٤٤٧(و م   ) ٥١٠٠( و خ    ١/٢٧٥حم  
 )٥٩٣٩( ون ٤٥٢وو٧/١٥٨علي وهق )١١٤٦(

ةٌ ، وأَنَّ من صنع الصور يعـذب يـوم          أَما علمت أَنَّ املَالئكةَ الَ تدخلُ بيتاً ِفيِه صور         { -٣٦٤٦
 عن عائشة  ) خ ( } أَحيوا ما خلقتم : الِقيامِة ، فَيقالُ 

 ) ١٣٣٠(وصحيح اجلامع )٢١٥١(وهـ) ٩٧٨٩( ون ٧/٢٦٨ وهق ٩٦) ٢١٠٧(و م ) ٣٢٢٤(٤/١٣٨خ 
 ة  عن عائش) حم .(} أَما علمت أَنَّ على كُلِّ شعرٍة جنابـــةً  { -٣٦٤٧

من طرق  ١/١٧٥علي وهق   )٥٩٩(وهـ) ٢٤٩(أبو هريرة ود  )١٠٦(  و ت   ١/٢٧٢ وجممع   ٢٥٤ و ٦/١١١حم  
أبو أيـوب ومتهيـد     )٣٩٨٩(احلسن وطب   )١٠٠٢(احلسن وعب   )١٠٦٨(علي و )١٠٦٧(علي وأبو هريرة وش     

 علي وأبو هريرة١٠٠و٢٢/٩٩
 حســـــن  

وابن عساكر عن على  وابن عسـاكر        ) حم (}ـــِه  أَما علمت أَنَّ عم الرجِل ِصنو أَبي       { -٣٦٤٨ 
 .وابن عساكر عن أىب رافع ابن عساكر عن جابر ) قط(عن ابن مسعود 

) ١٦٢٣( ود ١١)٩٨٣( و م    ٢/٣٢٢من طرق كثرية وعن أيب هريرة حم        ٣١٩-٢٦/٣٠١وعساكر  ٩٤/ ١حم  
ن العباس ك     و ع   ٤/٢٧ وسعد   ١٣/٦٧من طرق وطربى    ١٢٤و٢/١٢٣ وقط   ١٠/٢٣٨و٩/٢٦٩و٣/٧٩وجممع  

ــي و)٣٧٦٠(و)٣٧٥٨(  و ت٤/٧٥و٣/٣٣٣ ــق   )٣٧٦١(عل ــرة وه ــو هري  وش ٦/١٦٣و٤/١١١أب
 العبـاس   ٤/١٥٦عمـر وحـم   )٧٨٦٢(ابـن مسـعود و    )١٠٠٠(العباس وجماهد وطـس   )٣٢٢٠٢و٣٢٢٠١(

 ابن مسعود وابن عباس)١١١٠٧و١٠٦٩٨و٩٩٨٥(علي وطب )٥٤٥(وع
 صحيــــح مشهور 

رجِل ِصنو أَبيـــِه ، ِإنَّ العباس كَانَ أَسلفنا صدقةَ العاِم عـاِم      أَما علمت أَنَّ عم ال     { -٣٦٤٩
 .عن عمر ) طس (}أَوٍل 
 وانظر ما قبله) ٧٨٦٢(  وطس٣/٧٩ وامع ١٢٥ و٢/١٢٤ وقط ٤/٢٧سعد 

 صحيح لغيــــــره
٣٦٥٠- }  كَسِب أَبيـــك ِمن ا لَكوم أَنك لمتا ععن ابن عمر ) طب (}أَم 

وصـحيح اجلامــــع   ) ١٥٤٨(من طرق والصـحيحة     ٤/١٥٤وجممع  ) ١٢٥٩(وزوائد بز ) ١٣٣٤٥ (طب
)١٣٣١  ( 

  حســـــن
اللَّهم اجعلْ ِلماِل منفٍق خلفاً ، واجعلْ       : أَما علمت أَنَّ ملكاً يناِدى ِفى السماِء يقولُ          { -٣٦٥١

 رة  عن عبد الرمحن بن مس) طب (} ِلماِل ممسٍك تلفاً 
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و م  ) ١٤٤٢(وبنحـوه عـن أيب هريـرة خ       ) ١٣٣٢(وصحيح اجلامع   ) ٢٤٧٩( واآلحاد واملثاين    ٣/١٢٢جممع  
)٥٧)١٠١٠  

 حســـن لغيـــره 
٣٦٥٢- }            ـنملـِه ، وموكةُ فَيكافأُ ِبأسـوأ عكبةُ والشالن عيبهت ائشةُ أَنَّ املُؤمنا علمِت يا عأَم

    قَالَت ذّبع وسبح :أَليس            رضالع سرياً ، قَالَ ذَالكمِحساباً ي حاسبي قولُ اُهللا فَسوفـا  :  يي
 ذّبع اِحلساب وقشن نائشةُ معن عائشة ) د  ( } ع. 

و )١١٦١٩(ون   )  ٣٣٣٧(  و ت          ٧٩)٢٨٧٦(و م  ) ٦٥٣٧و١٠٣(و خ     ) ٣٠٩٣(د   
 ١٠/٢٥ و ٨/١٢٠اف   واإلحت ١١/٤٠٠  وفتح    ٩١و٦/٤٧ وحم   ٣٠/٧٤ وطربي   ٥٨٠و٤/٢٤٩و٢٥٥و١/٥٧ك

 وغريهم
٣٦٥٣- }            ينهيِنى وبا بى ِفيمِلرب ى قُلتائشةُ أَنا عي لمتا عأَم :        فَـأى ، أَغضـب شرا بما أَنِإن

دعوٍة دعوت ِبها على غَضٍب على أَحٍد ِمن أُمتى ، أَو أَحٍد ِمن أَهِل بيِتى أَو أَحٍد ِمن أَزواِجـى ،                     
 . الشريازى ىف األلقاب عن عائشة } ها عليِه بركةً ومغفرةً ورمحةً وطُهوراً فَاجعل

 ٧/٣٣٥ابن مسعود واإلحتاف    ٧/٢٠٨أبو هريرة وحلية    ٢/٢٤٣وأخرج حنوه حم    ٦/١٠٧وحم  ) ٧٩٣( إسحاق  
  ٣/١٣٧ وتلخيص ٨/١٧ واإلحتاف ١١/١٧٢أنس وفتح )٢٦٠٣(٩٥أبو هريرة و م الرب والصلة ٤/١٠٩وتخ 

 ـــح لغيـــــره صحيـ
٣٦٥٤- }                باسا العتسلفنا فَاستجنا احا كُنأَبيِه ، ِإن جِل ِصنوالر مأَنَّ ع مـــرا عي لمتا عأَم

 .عن على ) هق  ( } صدقةَ عامِني
 ومشكل  ١٠/٦٨ابن مسعود وخط    )٩٩٨٥(وطب)١٠٠٠( وطس   ٢/١٢٤وقط  ) ٢٣٣٠(  وخزمية    ٤/١١١هق  

 )٣٦٤٩(  وانظر ح ٤/٢٧ وسعد ٢/٢٦
 صحيــــح لغيـــــره

٣٦٥٥- }                   ِبحـديٍث لَـم كُموهأحذروس ، أُمته ذّرح ِإالَّ قَد  ىبن كني لَم جاِل فَإنها ِفتنةُ الدأَم
    أُمته ىبن حذرهي :               ينيـِه كَـافرع نيب كتوبم ، بأَعـــور وِإنَّ اَهللا لَيس ، أَعـور هِإن  قـرأهي

كُــــلُّ مؤمـــٍن ، وأَما ِفتنةُ القَِرب فَِبى تفتنونَ ، وعنى تسألونَ ، فَإذَا كَانَ الرجلُ الصاحلُ                
         قالُ لَهي فَزٍع ثُم ِفى قَربِه غَري سـولُ اِهللا          : أُجلسر حمد؟ فَيقولُ م جلُ الَِّذىكَانَ ِفيكماهذَا الرم

 وسلم جاءنا ِبالبيناِت ِمن ِعنِد اِهللا فصدقناه ، فيفرج لَه فُرجةٌ  ِقبلَ الناِر فينظر ِإليها                 صلى اُهللا عليهِ  
       قالُ لَهعضاً ، فيا بعضهب حطمِإىل                : ي نظـرفُرجةٌ ِإىل اجلَنـِة في لَه فرجي اُهللا ، ثُم قاكا وِإىل م اُنظر

على اليقِني كُنت ، وعليِه مت ، وعليِه     : هذَا مقعدك ِمنها ، ويقالُ لَه       : الُ لَه   زهرَا وما ِفيها ، فيق    
          قالُ لَهِفى قَربِه فَِزعاً ، في وُء أُجلسجلُ الساَء اُهللا ، وِإذَا كَانَ الربعثُ ِإنْ شت :  ــــا كُنـتم

سـمعت النـاس   : هذَا الرجلُ الَِّذى كَانَ ِفيكم ؟ فيقولُ  ما  : الَ أَدِرى ، فيقالُ     : تقولُ ؟  فَيقولُ     
       ا ، فيقال لَها ِفيهَا ومهرِإىل ز نظرِقبِل اجلَنِة في  فُرجةٌ ِمن لَه فرجا قَالُوا ، فيكَم قولونَ قَوالً فَقلتي
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لَ الناِر ، فينظر ِإليها يحطم بعضها بعضـاً ،         اُنظر ِإىل ما صرف اُهللا عنك ، ثُم يفرج لَه فُرجةٌ  ِقب            : 
 ( } هذَا مقعدك ِمنها على الشك كُنت ، وعليِه مت ، وعليِه تبعثُ ِإنْ شاَء اُهللا ثُم يعذب                : ويقالُ  

 عن عائشة ) حم 
والسـنة لعبـد اهللا     ) ١٠٦٧(واإلميان ابن مندة  ) ١١٧٠( وإسحاق   ٣/٤٩ وجممع   ٤/٣٦٤ وترغيب   ٦/١٤٠حم  

 ) .١٣٦١(وصحيح اجلامع ) ٤٢٦٨(وعن أيب هريرة هـ)١٤٤٨(
 صحيـــــح  

ِعند اِمليزاِن حتى يعلم أَخيف ِميزانه أَم يثقلُ        : أَما ِفى ثَالثِة مواطن فَالَ يذكر أَحد أَحداً          { -٣٦٥٦
تابيه حتى يعلم أَين يقع كتابه أَِفى يمينِه أَم ِفى ِشـمالِه      هاؤم اقْرؤوا كِ  : ، وِعند الِكتاِب ِحني يقالُ      

       سـككَـثريةٌ وح كَالليب افتاهح هنمظَهراىنْ ج نيب ضعراِط ِإذَا والص راِء ظَهرِه ، وِعندو ِمن أَو
 .عن عائشة ) د ك  (}  كَِثري يحبس اُهللا ا من  يشاُء ِمن خلقِه حتى يعلم أَينجو أَم الَ

واإلحتاف )٣٤٣٩٥( وش ٣٨٤واآلجرى ٦/١١٠أنس وحم ١/١٠٠ وموضح ٤/٥٧٨و ك ) ٤٧٥٥(  د 
١٠/٤٧٣ 

 صحيــــح لغيـــــره 
أَما قَطع السبيِل فَإنه الَ يأِتى عليك  ِإالَّ قَليلٌ حتى يخرج الِعري ِإىل مكَّـــةَ ِبغـِري                   { -٣٦٥٧

  فٍري ، وأَمخ    ثُـم ، ها ِمنقَبلهي نم جدِبصدقتِه والَ ي أَحدكم طوفى يتح قوماعةَ الَ تيلةُ فِإنَّ السا الع
                لَه قولنلي رمجانٌ ، ثُموالَ ت ِحجاب نهوبي ينهب دِى اِهللا لَيسي نيب أَحدكم قفنـاالً     : ليأَملْ أُوِتـك م

  لى ، ثُ  : فلَيقولنب   قولنلي م :        سوالً ؟ فلَيقولنر ى         : أَملْ  أُرسلْ ِإليكـرمينِه فَالَ يي نع نظرلى ، فيب
                      مرٍة ، فَإنْ لَـمت ِبشق ولَو ارالن أَحدكم فَليتقني ، ارى ِإالَّ النرِشمالِه فَالَ ي نع نظري ثُم ، ارِإالَّ الن

كنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاءه رجالن          : عن عدى بن حامت  قال       ) خ   (}   يجد فَبكلمٍة طَيبةٍ  
 .فذكره : أحدمها يشكو العيلة ، واآلخر يشكو قطع السبيل قال : 

 )١٣٦٢(وصحيح اجلامع ) ٢٢٤و٢٢٣(١٧/٩٤وطب ) ٧٣٧٤(واإلحسان) ١٤١٣(٢/١٣٥خ 
٣٦٥٨- }      نياِس بقاِم النِفى م ا قَولُكأَم            ، ؤذنُ لَهمنٍة الَ يس الِقيامِة فَألف ومي املنيالع بر دىي 

 ا قَولكجلِني               : وأَمـابقونَ فَكـالرا السفَريقاِن فَأم املُقاِم فَإنَّ املُؤمنني ذلك لى املُؤمِن ِمنع شقا يم
وبني اجلَنِة والناِر حوِضى ، شرفاته على اجلَنِة ،         تناجيا فَطالت نجوامهَا ثُم  انصرفَا فَأدخالَ اجلَنةَ ،          

                لـى ِمـناللَّـِنب ، وأَح ياضاً ِمنب أَشد ، هرش رضهوع ، هرش اِر ، طُولهلى النع رفاتهش ضربوت
شـــاً ، والَ   العســــِل ، ِفيِه أَقداح ِمن ِفضٍة وقَوارير ، من شرب ِمنه كَأساً لَم يجد عط              

 عن ابن عمرو) طب  ( }غَرثاً حتى يقضى بني الِعباِد فَيدخلَ اجلَنةَ  
        ١٠/٣٣٧ وامع ١٠/٤٩٧اإلحتاف 
 وِفى سنده هشام بن بالل مل يعرفه اهليثمى ، والظاهر أنه هاشم بن بالل وهو ثقة  

 حســــــــن



 

 

٥٨٤() 

 .عن أنس ) بز  ( .}لعافيةَ ؟  أَما كَانَ هؤالِء يسألونَ اَهللا ا { -٣٦٥٩
 )٤٩(  الشريد والدعا طب ٦/٣٥٥وحلية ) ٣١٣٤( وزوائد بز١٠/١٤٧جممع 

 حــــــن 
 .وسببه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بقوم مبتلني فقاله 

حم د   (}ِه ِثيابه     أَما كَانَ يجد هذَا ما يسكن ِبِه رأسه ، أَما كَانَ يجد هذَا ما يغسلُ بِ               { - ٣٦٦٠
 عن جابر) حب ك 

 ١/٣٠٦ واإلحتـاف    ٦/٧٨و٣/١٥٦وحليـة   ) ٤٩٣(  والصـحيحة    ٣/٣٥٧ وحم   ٥/٥٢ومتهيد  ) ٤٠٦٢(د  
 ) ١٣٣٣(وصحيح اجلامع ) ٦٢٢٤( وهب ٤/١٨٦ و ك ١٨٤-٨/١٨٣و ن ) ٥٤٨٣(واإلحسان 

 صحيـــح
سبحانَ اِهللا العظيِم وِبحمـدِه     : ِة الصبِح   أَما ِلدنياك فَإذَا صليت الصبح فَقلْ بعد صال        { -٣٦٦١

ِمن اجلُنوِن واجلُـذاِم    : والَ حولَ والَ قُــوةَ  ِإالَّ ِباِهللا ثَـالثَ مراٍت ، يوقيك اُهللا ِمن باليا أَربٍع                
ِمـن فَضـِلك ،   اللَّهم اهدِنى ِمن ِعنِدك ، وأَفض علـى  : والعمى والفَاِجل ، وأَمـا آلخرتك فَقلْ   

         الِقيامِة لَم ومي اىف ِبهنو نفِسى ِبيدِه ، موالَِّذى ن ، ركاتكب ِمن لىوأَنزلْ ع محتكر ِمن لىع شروان
 عن ابن عباس  ) ابن السىن  ( } يدعهن ، ليفتحن لَه أَربعةُ أَبواٍب ِمن اجلَنِة يدخلُ ِمن أَيها شـــاْء  

) ١٣١ و ١٣٠(وسـىن   ) ٩٤٠(١٨/٣٦٨ وطب   ٥/٦٨ واإلحتاف   ١/١٠٤ وترغيب   ١/١٣٢ وجممع   ٥/٦٠حم  
من طرق عن قبيصة بن خمارق وفد على النىب صلى اهللا عليه وسلم مث طلب منه وصية فقال له                   ) ٧٣٣(والدعا طب   
 هذا احلديث 

 حســــن لغيــــره
 النوِم تفريطٌ ِإنما التفريطُ على من لَم يصـلِّ حتـى   أَما لَكم ِفى أُسوةٌ ، ِإنه لَيس ِفى        { -٣٦٦٢

                   فلْيصـلِّها ِعنـد دا فَإذَا كَانَ الغلَه نتبهي فَليصلِّها ِحني فَعلَ ذلك ى ، فَمنالٍة أُخرص قتجىَء وي
 . ابن سعد والبغوى عن أىب قتادة }وقتها 

ــعد  ــم١/١٨١س ــ٣١١)٦٨١( و م ٥/٢٧٨  وح ــط١/٣٧٦ق  وه ــد ) ١٥٨٣( ون ١/٣٨٦و وق واجلع
 مطوالً)٣٠٧٥(

 واملشهور عدم إعادا
٣٦٦٣- }                  ى أُحـبفَـإن ِإذَا جئـت لقيتكوت ، ِإذَا ذَهبت عتكيقيِق شِبالع صيدت كُنت ا لَوأَم

يـه  كنت أرمى الوحوش وأصيدها وأهدى حلمهـا إل       : عن سلمة بن  األكوع قال       ) طك (} العقيــــِق  
 أين كنت ؟ فقلت نعد على الصيد فذكره: ففقدىن فقال 

 ٢/٢١٣وترغيب ) ٦٢٢٢( وطب ٤/١٤ وجممع ٤/١٩٥معاىن 
 حســــن



 

 

٥٨٥() 

أَما ما أَثنيــــت ِفيِه علـى اِهللا فَهاتــــِه ، وأَمـا مـا مـدحتِنى ِفيـِه                   { -٣٦٦٤ 
  ـــــهقلت يانىب اهللا إىن قلـت      :  سريع قال    عن  األسود بن   ) طب ك ض    ( البارودى وابن قانع     } فَدع

 .شعرا أثنيت فيه على اهللا ومدحتك ، قال فذكره 
  وجممـع    ٦١٥/ ٣و ك   ) ٣٤٢(وخـد   ) ٨٤٤-٨٤٢( وطـب    ٤/٢٩٨ ومعـاىن    ٣/٤٣٥ وحم   ٧/٤٢سعد  

 )٥٧٩٤( وطس ١/٢٢٥وهق ) ١٤٥٣(٤/٢٥٤ من طرق والضياء ١٠/٩٥ و٩/٦٦و٨/١١٨
 صحيح لغريه 

٣٦٦٥- }   ا ذَكرتا مأَم                ـا ،وِإنْ لَـمأكلُوا ِفيها فَالَ تجدمتْ غَريهآنيِة أَهِل الِكتاِب ، فَإنْ و ِمن 
تجدوا غَريها  فَاغسلوها وكُلُوا ِفيها ، وما ِصدت ِبقوسك وذَكرت اسم اِهللا عليِه فَكلـه ، ومـا                   

دت ِبكلبك غَِري املُعلِم فَأَدركت ذَكاته      ِصدت ِبكلبك املُعلِّم وذَكرت اسم اِهللا عليِه فَكلْ ، وما صِ          
 عن أىب ثعلبة  ) حم ق هـ (} فَكلْ 

 ون ١٠/١٠وهـق  )  ٣٢٠٧( وهـ ٣٤٢ و٤/١٩٥وحم  ٨) ١٩٣٠(و م   ) ٥٤٩٦و٥٤٨١(١١٧ و ٧/١١٤خ  
 ) ١٣٦٣(وصحيح اجلامع )٤٧٧٧(

ما ما ذَكرِت ِمن السـن فَقـد   أَما ما ذَكرِت ِمن الِغريِة فَسوف يذهبها اُهللا عنِك ، وأَ      { -٣٦٦٦
 .عن أم سلمة ) حم  ( } أَصابِنى ما أَصابِك ، وأَما ما ذَكرِت ِمن الِعياِل فَإمنَا ِعيالِك ِعياِلى 

 )٦٩٠٨( وع ٩/٣٤٧وجممع )٧٠٦(  ومنتقى٩١و٨/٩٠ وسعد ٤/٢٨حم 

 صحيــــــح
يِه حرام غَري أَنَّ ِفى ِنتاجك ِمن ِإبلك فَرعـاً وِفـى            أَما مالك فِإنه ميسور كُله لَيس فِ       { -٣٦٦٧

 ِمـــن ِنتاجك 
                  قصـدت وِإنْ ِشئت ، أَهلك فَأطعمه ِإنْ ِشئت ثُم ، نهع ستغىنى تتح اشيتكم غذوهفَرعاً ت غَنمك

أتاه رجل فاستفتاه عما حيل لـه       : ن مسرة قال    ع) طك(} ِبلحمِه وأَمره ِبعٍرت ِمن الغنِم ِفى كُلِّ ِمائٍة عنيزٍة            
 ) .وما حيرم عليه من ماله وسكنه وماشيته وفرعه من نتاج إبله وغنمه ؟ فذكره 

 )٢٨٦١(وزوائد بز) ٧٠٤٦و٧٠٢٨(  وطب٤/٢٨امع 
 لـني

  ٣/٣٨٧وسكت عليه أبو حامت ) ١٣٨٦( وخبيب ويف الكاشف٠فيه خبيب بن سليمان بن مسرة عن أبيه عن جده
وسكت عليه ) ٢١١٧(وثق وسليمان  وثق الكاشف ) ١٦٧٦(وذيب الكمال) ٧٧٠٦(ووثقه ابن حبان 

 )٢٥٢٦( وذيب الكمال٤/٣١٤ ووثقه ابن حبان٤/١١٨ وأبو حامت٤/١٧البخاري



 

 

٥٨٦() 

 ِإليهم  أَما ما يحبك اُهللا عليِه فَالزهد ِفى الدنيــا ، وأَما ما يحبك الناس عليِه فَانبذْ               { -٣٦٦٨
 .عن الربيع بن خيثم مرسال ) حل(عن أرطأة بن املنذر مرسال ) حل(عن جماهد مرسال ) حل  ( } هذَا القُثاَء 

( وهـب   )  ٩٤٤( وصحيحة   ٤/١٥٦ وترغيب   ٤/٣١٣و ك   ) ٤١٠٢(وبنحوه عن سهل هـ     ٥٣و٨/٤٢ حل  
 )١٠٥٢٣ و١٠٥٢٢

 حســــن لغريه
ابن ) ط (}ى طَالـــٍب وأَما عبد اِهللا فَشبيه خلِقى وخلِقى         أَما محمد فَشبيه عمنا أَبِ     { -٣٦٦٩

 .وابن عساكر عن عبد اهللا بن جعفر ) ك(وأبو نعيم ِفى املعرفة ) حم طب(سعد 
ــتح ) ٣٦٩٦٣ (١٤/٥١٨ وش ١/٢٠٤حــم  ــعد وف ــن س ــياء ٤/٣٧ وســعد ٧/٥١٣احلســن ب  والض

) ١٤٦١(وطـب ) ٤٣٤(اد واملثـاين  واآلح) ٨٦٠٤و٨١٦٠( ون   ٦/١٥٧وجممع) ١٣٩-١٣٧(١٦٤و٩/١٦٢
  مطوال٢٧/٢٥٦ًوعساكر ) ٦١١١(واإلصابة

 صحيـــــح
أَما مررت ِبواِدى قَومك ممحالً ، ثُم تمر ِبِه خِضراً ، ثُم تمر ِبِه ممِحالً  ثُم تمر ِبـِه                     { -٣٦٧٠

 عن أىب رزين  ) حم طب (} خِضراً ، كَذلك يحِيى اُهللا املَوتى 
وصـحيح اجلـامع    ) ٤٧٠(١٩/٣٠٨ وطب   ١٥٣و٨٥/ ١ وجممع ٥٠٧وصفة  ) ٦٣٩( وعاصم   ١٢ و ٤/١١حم  

)١٣٣٤ ( 
 حســــن 

وابن أىب ) ٥٥٣١(، علما أنه قد ضعفه ىف تعليقه على املشكـــاة      ) ١٣٣٤(وحسنه  األلباىن ىف صحيح اجلامع       
 عاصـم 

 !!  وأنكر على اهليثمى حتسينه ) ٦٣٩(
 .عن ابن عمر ) خ (} ض كَما بني جرباَء وأُذرح  أَمامكم حو { -٣٦٧١

ــم ٣٤)٢٢٩٩(و م) ٦٥٧٧ (٨/١٤٩خ  ) ٣١٦٥٥ (١١/٤٤٠وش ) ٤٧٤٥( ود ١٣٤ و١٢٥ و٢/٢١ وحـ
 ) ٧٢٦(وعاصم 
نه أَما هذَا الَِّذى جاَء فَجلس ِإلينا فَإنه تاب فتاب اَهللا عليِه ، وأَما الَِّذى مضى قَليالً فَإ                 { -٣٦٧٢

                نهى اُهللا عى فَاستغنتغناس جهِه فَإنهلى وى عضا الَِّذى موأَم ، هى اُهللا ِمنتحيتحىي فَاسعن  ) ك   ( } اس
 .أنس 

و ) ٤٧٤(١٢٨و) ٦٦(١/٢٦وبنحوه عن أيب واقـد خ       )٢٥٦٩(٧/١٣٦ والضياء   ١٠/٢٣١   وجممع     ٤/٢٥٥ك
 ٢٦)٢١٧٦(م

 صحيــــح  
 .عن ابن عباس) طب ، ك  (} ---َألرِض ِمن الغرِق القوس أَمانٌ َألهِل ا { -٣٦٧٣

 )٧٦٥(و٧٦٧(وسنده واه وصح من قول ابن عباس خد         ) ١١٤٧٩و١٠٥٩١( وطب   ٥/١٩٥ وجممع   ٤/٧٥ك  
ومثله ال يقال بالرأى وحاول  األلبـاىن ىف         ) ١٦١٢(واملقصود به قوس قزح وروى عن على حنوه الفيض           



 

 

٥٨٧() 

وهو احتمال بعيد ، فلم ال يكون قـد         !! اس الحتمال أنه تلقاه عن أهل الكتاب        رد قول ابن عب   ) ٦٨٣(الضعيفة  
 وهل ترد  األخبار باالحتماالت الـىت ال         --تلقاه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ وقد روى حنوه عن علي               

 !وجود هلا ؟
 ِفيِه صورةٌ ، هذَا ِإبراهيم مصور       أَما هم  فَقد سمعوا أَنَّ املَالئكـــةَ الَ تدخلُ بيتاً          { -٣٦٧٤

    ستسقــمي ا لَهدخل النىب صلى اهللا عليه وسلم البيت فوجد فيـه صـورة            : عن ابن عباس قال     ) خ  (} فَم
 : إبراهيم بيده  األزالم قـــال 

 .فذكره 
 ٥/١٥٨  وهق ٨/٣٢٥وحلية )١٢١٩٨( وطب ٤/٢٨٢ ومعاىن ١/٢٧٧وحم  )٣٣٥١ (٤/١٦٩خ 

دخل النىب  : عن سامل أىب النضر قال      ) طك (}  ما هو قَد جاءه اليقني والَ نعلم  ِإالَّ خرياً             أَ { -٣٦٧٥
على عثمــــان بن مظعـون وهو ىف الرتع فأمر بثوب فسجى عليه ، فمكث مكبا عليه طـويال مث تنحـى                    

وما يدريك  : لك أبا السائب اجلنة ، فقال       هنيئا  : رمحك اهللا أبا السائب ، فقالت امرأة من األنصار          : وبكى وقال   
 ) .فذكره 
 ١٢/٢٤٣ وسـنة    ٧/٢٦١ و ٤/٤٧٢ وكثري   ٦/٤٣٦وعن أم العالء حم     )٣٥٢(٢٥/١٤٦ وطب   ٣/١٩  جممع  

ــعد  ــق   ٣/٣٩٨وس ــلم وه ــن أس ــد ب ــتح ١٠/٢٨٨ زي  ٥/٨٥و) ١٢٤٣(٢/٩١ و خ ٧/٢٦٤  وف
 ).٧٠١٨و٧٠٠٤و٧٠٠٣(٩/٤٤و)٣٩٢٩(

٣٦٧٦- }    م فسا والَِّذى نالِقيامِة ِإىل اجلَنِة ِمثلُ اللَّيـل اَألسـوِد             أَم ومي كمِمن بعثنحمٍد ِبيدِه لي
) طـب  (}لَما جاَء مع محمٍد أَكثر مما جاَء مع  اَألنبياِء           : جمعياً تخبطونَ  اَألرض فَتقولُ املَالئكةُ       

 .عن أىب مالك  األشعرى 
 ) ١٦٧٧( والشاميني١٠/٤٠٤ وامع) ٣٤٥٥( وطب ٧/٤٩٣ و٢/٨٤كثري 

 حسن لغريه
أَما والَِّذى نفِسى ِبيدِه لَجعيلُ ابن سراقةَ خري ِمن ِطالِع اَألرِض كُلها ِمثـلَ عيينـةَ                 { -٣٦٧٧ 

  ابن إسحاق ىف املغـازى       }واَألقرِع ، ولِكن تألفتهما ليسلما ، ووكلت جعيلَ ابن سراقةَ ِإىل ِإسالِمه             
قيل يا رسول اهللا أعطيت عيينة بن حصن واألقرع بن حابس وتركت جعيال قال : د بن إبراهيم التيمى قال   عن حمم 
 .ابن سعد عن شريك بن عبد اهللا بن أىب منر مرسالً . فذكره 
 )١١٧٤( واإلصابة٤/٣٦٠ والبداية ٥/١٨٣ ونبوة ٤/٢٤٦ وسعد ١/٣٥٣حلية 

 حســـن لغيــره
أَحدكُم ليخرج مبسألتِه ِمن ِعنِدى يتأبطُها وما ِهى لَه ِإالَّ نار ، قَالَ عمـر         أَما واِهللا ِإنَّ     { -٣٦٧٨

عـن أىب  ) حم ع ض    ( }ما أَصنع ؟ يأبونَ ِإالَّ ذِلك ، ويأْىب اُهللا ِلى البخلَ            : ِلم تعِطيها ِإياهم ؟ قَالَ      :
 سعيد
) ٩٢٤( وزوائد بز  ١/٤٦ و ك    ٣/٩٤عمر وجممع   )٣٤١٤(واإلحسان)  ٨٤٩( و حب    ١/٥٨٢ و ترغيب    ¾حم  
 )١٣٢٧(وع 



 

 

٥٨٨() 

 صحيـــــــح
٣٦٧٩- }   لَه ِهللا ، وأَخشاكم ى َألتقاكما واِهللا ِإنعن عمرو بن أىب سلمة  ) م ( } أَم 
 )١٣٣٥(وصحيح اجلامع ٤/٢٣٤  وهق ٤/١٥١وفتح )١١٠٨ (٧٤م الصيام 
 وأَتقاكم لَه ، لِكنى أَصوم وأُفطر ، وأُصـلِّى وأَرقـد ،             أَما واِهللا ِإنى َألخشاكم ِهللا ،      { -٣٦٨٠

 عن أنس  ) خ  ( } وأَتزوج النساَء ، فَمن رغب عن سنِتى فَليس ِمنى 
 ٤/١٥١وفـتح   )٣١٧(  واإلحسـان   ٧/٧٧و٤/٢٣٤أم سلمة وهـق     )١١٠٨(٧٤و م الصيام    ) ٥٠٦٣(٧/٢خ  

لنىب صلى اهللا عليه وسلم ردا على الذين تركوا الـزواج والنـوم              قاله ا ) ١٣٣٦( وصحيح اجلامع    ٣/٤٣وترغيب  
 .واإلفطار حبجة العبادة 

 .عن أىب رافع ) طب  (} أَما واِهللا ِإنى َألمني ِفى السماِء ، وأَمني ِفى اَألرِض  { -٣٦٨١
 وعـب   ٩/٢٧٥ واإلحتـاف    ٤/٤٦٦وكـثري   ٤/١٢٦وجممـع   )  ٣٨٦٣(وبز) ١٣٠٤(وزوائد بز ) ٩٨٩(طب  

 ) ١٣٣٧( وصحيح اجلامع ٥/٢٣٩واإلحتاف ١/٩٨زيد بن أسلم  وحل )١٤٠٩١(
 صحيـــــح 

وأصله ىف الصحيحني وسببه أن النىب صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يستسلف من يهودى شيئاً من الشـعري فـأىب                     
 ---إعطاؤه إال برهن فقال ذلك 

 أَحب ِبالِد اِهللا ِإىلَّ وأَكرمه على اِهللا ، ولَوالَ أَنَّ   أَما واِهللا َألخرج ِمنِك وِإنى َألعلم أَنكِ       { -٣٦٨٢
أَهلِك أَخرجوىن ما خرجت ، يا بىن عبِد مناٍف ِإنْ كُنتم والةَ هذَا اَألمِر ِمن بعِدى فَالَ تمنعوا طَائفاً                   

يش َألخربَا ما لَها ِعند اِهللا ، اللَّهم ِإنك         بيت اِهللا ساعةَ شاَء ِمن لَيٍل والَ نهاٍر ، ولَوالَ أَنْ تطغى قُر            
 ) .عن ابن عباس أنه ملا خرج من مكة ذكره ) ع .(} أَذقت أَوهلم وباالً فَأذق آخرهم نواالً 

 )٢٦٦٢(وع ) ٣٨٧( وزوائد احلارث ٤/٣٠٥أبو سلمة وحم )٨٨٦٨(  وعب ٣/٢٨٣امع 
 صحيــــح

٣٦٨٣- }     ا واِهللا لَوـــا أَمى أُنفِّقهتـا حينتها وزلّيتهاريةً حعـن  ) ابن سعد  (} كَانَ أُسامةُ ج
 أىب السفر مرسال  

) ٧٠٥٦(واإلحســان ) ١١٠١٧(وهــب ) ٤٥٩٧(  وع٢٢٢و٦/١٣٩ وعــن عائشــة حــم ٤/٦٢ســعد 
 )١٣٣٨(وصحيح اجلامع ) ١٠١٩(والصحيحة )١٩٧٦(وهـ

 صحيـــــح 
عن نعيم بن مسعود وعبد     ) د ك    ( } نَّ الرسلَ الَ تقتلُ لضربت أَعناقكما       أَما واِهللا لَوالَ أَ    { -٣٦٨٤

 اهللا بن مسعود  
ــق ) ٢٧٦٢(د  ــع ٣/٥٢ و٢/١٤٣ و ك ٩/٢١١وه ــوة ٥/٣١٥ وجمم ــاين ٥/٣٣٢ ونب  ٣/٣١٨  ومع

 )١٣٣٩(وصحيح اجلامع ) ٨٧٨٥(واإلصابة
 صحيــــــح



 

 

٥٨٩() 

: صلى اهللا عليه وسلم فقال هلما ما تقوالن ىف مسيلمة ؟ قـاال              وسببه جميء رسولني من مسيلمة الكذاب إىل النىب         
 ---نقول كما قال فقال احلديث 

٣٦٨٥- }         أَجلــه أتىى يتوا ِإليِه حسنا الَ فَأحعن جابر ىف اجلمل الـذى أراد       ) عبد بن محيد  (} أَم
 . أهله حنره فشكى إىل النىب صلى اهللا عليه وسلم 

سهل بن احلنظليـة    )٣٣٩٤(واإلحسان) ٨٤٤(يعلى وحب   ٤/١٧٣وحم  ) ١٠٥٣(ن محيد   وعبد ب   ١/٢٢٤متهيد  
 ٧/١٨١ يعلى واإلحتاف ٦/٢٣ ونبوة ١٣/٢٩٥ وسنة ٩/٧وجممع 

 صحيـــــح
٣٦٨٦- }                 مـٍر أَوت اعاً ِمنبِد صوالع غِري والكَبِري والذَّكِر واُألنثَى ، واحلُرِن الصا عا الَ فَأدوهأَم

اعاً ِمنأَقٍط ص اعاً ِمنص عٍري، أَوش اعاً ِمنص بيٍب ، أَوعن أىب سعيد ) هق (} ز. 
) ٥٧٨٥( وعـب    ٥/٤٣٢ وحـم    ٢/١٤٧  وبنحوه عن عبد اهللا بن ثعلبة قـط           ٦/٢٠٨٣ وعدى   ٤/١٧٣هق  

 أبو سعيد وابن عباس)٢٢٩٤و٢٢٩٣(ون) ٢٤١٠(وخزمية
 صحيــــح لغيــــره

عن رجل خدم النىب صلى اهللا عليه وسلم ، البغوى عن    ) حم   (} كثرِة السجوِد   أَما الَ فَأَِعنى بِ    { -٣٦٨٧
 .أىب فراس األسلمى ربيعة بن كعب خادم النىب صلى اهللا عليه وسلم 

 ٣/١٨فاطمة بنت حسـني واإلحتـاف   )١٢٨٧(٤٥٥ ومبارك ٣/٥٠٠وحم ) ١٠٣٨٣(٥٩١ و٣/٥٩٠اإلصابة  
 ) ٤٥٧٠(وطب ) ١٣٥٣(والشاميني) ٧٢٤(ون) ١٣٢٠( ود٢/٤٨٦ وهق ٢/٢٤٩وجممع ) ١٨٦٤(وعوانة 

 صحيـــــح 
٣٦٨٨- }               صرهِإليِه ب رجعالِة أَنْ الَ يِفى الص أسهر فعِإذَا ر خشى أَحدكما يـ   (}أَم عن ) حم م ه

 جابر بن مسرة 
 ) ١٠٤٥( وهـ ) ١٣٤٠( وصحيح اجلامع ٣/٣٢٥ و٢/٧٦ واإلحتاف ٩٣ و٥/٩٠و حم )٤٢٧(١١٤م الصالة 
٣٦٨٩- }                   ِحمـاٍر ، أَو أسر أسـهجعلَ اُهللا رقَبلَ اِإلماِم أَنْ ي أسهر فعِإذَا ر ى أَحدكمخشا يأَم

 .عن أىب هريرة  ) ٤ق  ( }يجعلَ اُهللا صورته صورةَ ِحماٍر 
 ٤٥٦ و ٢/٢٦٠وحم  ) ٩٦١(و هـ   ) ٥٨٢(و ت   ) ٦٢٣(و د   ) ٤٢٧(١١٤و م الصـالة    )٦٩١ (١/١٧٧خ  
 ١١/٤٣٩ و٩/٥٤وخـط  )٧١٤٧ (٢/٣٢٧وش ) ٦٦(وإسـحاق ) ٣٧٥١(وعب ) ٩٠٢(  ون   ٥٠٤ و ٤٦٩و
 وغريهم) ١٣٤١( وصحيح اجلامع ١/٣٣٤وترغيب ) ١٦٠٠( وخزمية ٢/٩٢ و هق ١٤/٦١و

٣٦٩٠- }                 أسر ـهأسِل اُهللا ربدقَبلَ اِإلماِم أَنْ ي ضعهقَبلَ اِإلماِم وي أسهر رفعى الَِّذى يخشا يأَم
 . اخلطيب عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده }ٍر ِحما
أبو هريـرة   ٦/٢٢٣٧ و   ٤/١٥٦٦ و   ٣/١٠٦١ أنس و    ٢/٧٧٨ عائشة و    ١/٢٧١وبنحوه عدى   ١١/٤٣٩خط  

 أبو هريرة وبنحوه ما قبله١٤/٦١ و ٩/٥٤أبو هريرة و خط )٢٣٥٥(وطس 
 صحيـــــح



 

 

٥٩٠() 

 ناِر جهنم ، أَنفق يا ِباللُ والَ تخش ِمـن           أَما يخشى أَنْ يخسف اُهللا عز وجلَّ ِبِه ِفى         { -٣٦٩١
 .عن عائشة ) هب ( احلكيم } ِذى العرِش ِإقالالً  

 ٢/٧٦و١/١٠٥من طرق واحلكيم ٢/٥١ وترغيب ١٠/٢٤١ و٣/١٢٦وجممع ) ١٤٦٦(الشعب 
 حـــــن

تخش ِمن ِذى العرِش ِإقـالالً       أَما يخشى أَنْ يكونَ لَه بخار ِفى الناِر ، أَنفق ِباللٌ والَ              { -٣٦٩٢
فما هذا ؟ فقلت ادخرتـه   : دخل النىب صلى اهللا عليه وسلم وعندى صرب من متر  فقال             :  احلارث عن بالل قال      }

 عن ابن مسعود)  حل(فذكره : لشتائنا قال 
) ١٠٣٠٠(وطـب   ) ١٩٧٨(وبـز ) ٣٣٣٨ و ١٣٤٦-١٣٤٥(  والشـعب    ٢/٥١ وترغيب   ٩/٥٠٤اإلحتاف  

 ١٠/٢٤١و٣/١٢٦ وجممع ١/١٤٩وحل ) ٧٤٩(والشهاب 
 حســــن

٣٦٩٣- }                 هـاِر ثُـما أَولَ النضري ، بدالع ضربا يكَم رأتهام ضربأَنْ ي ستِحى أَحدكما يأَم
 .عن عائشة ) عب  ( }يضاجعها آِخره ، أَما يستِحى 

 وهـق  ٤٩)٢٨٥٥(و م ) ٦٠٤٢و٤٩٤٢(وبنحوه عن عبد اهللا بن زمعة خ          ) ١٧٩٤٤(عروة و   )١٧٩٤٣(عب  
 ) ٩١٦٦( ون ٧/٣٠٥

ومن يستطيع ذِلك ؟ قَالَ     : أَما يستطيع أَحدكم أَنْ يقرأَ أَلف آيٍة ِفى كُلِّ يوٍم ؟ قَالُوا              { -٣٦٩٤
 .عن ابن عمر  ) ك هب  ( }أَهلاكم التكــاثر : أَما يستطيع أَحدكم أَنْ يقرأَ : 
 ) ٢٥١٨( والشعب ٢/٣٧٩ترغيب  و٥٦٧ و ١/٥٦٦ك 

 فيه جهالة
ومـن  : أَما يستطيع أَحدكم أَنْ يكسب كُلَّ يوٍم ِمثلَ أُحٍد ذَهبـاً ؟ قَالُــــوا                { -٣٦٩٥

كُلكم يستطيعه ، سبحانَ اِهللا أَعظم ِمن أُحٍد ، والَ ِإله           : يستطيـــع ذِلك يا رسولَ اِهللا ؟ قَالَ        
 عظـم من أُحـٍد ، واَهللا ِإالَّ اُهللا أَ

 عن عمران بن حصني) طب  ( }أَكرب أَعظم ِمن أُحٍد ، واحلَمد ِهللا أَعظم ِمن أُحٍد 
 )٣٦٠٩(وبز) ١٠٦٧٢( ون٢/٤٣٤وترغيب ) ٣٩٨(١٨/١٧٥ وطب ٩١ و١٠/٩٠امع 

 حــــــن
 وهناك خالف حول مساع احلسن من عمران

٣٦٩٦- }     أَنْ الَ ت كسرا يأَم            لَك فتحعى يسي ِعنده جدتهأَبواِب اجلَنِة ِإالَّ و اباً ِمنب حم ن   ( }أتى
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم--عن معاوية بن قرة عن أبيه أن ولداً له مات ) حب طب ك ( والبغوى ) 
 ٢٣ و ٤/٢٢ و ن ) ١٠٧٥( وطيا   ٣٥-٥/٣٤ و   ٣/٤٣٦ وحم   ٦/٣٤٩ومتهيد  ) ٢٩٤٧(  واإلحسان    ١/٣٨٤ك  

 وطـب
 ٣/١٢١وفتح ) ٩٧٥٣(وهب ) ٦١(و ) ٥٤ /(١٩



 

 

٥٩١() 

 صحيــــح
) حم   (  }- يعِنى الضب    -أُمةٌ مسخت ما أَدِرى ما فَعلت والَ أَدِرى لَعلَّ هذَا ِمنها             { -٣٦٩٧ 

 عن 
 .عن جابر ) حم م ( حذيفة 

د الرمحن بن حسنة ومشكل     عب٩/٣٢٥ وهق   ٢/٩٢ حذيفة ومى    ٣٩٠ مسرة و  ٥/١٩ و ٤/٢٢٠جابرو٣/٣٨٠حم  
 ون ٤٨)١٩٤٩( و م ٤/١٩٨ ومعــاىن ٢/١٧١ جــابر بــن مســرة وتــخ ٤/١٣٤ وخــط ٢٧٩ و٤/٢٧٨
 ثابت بن وديعة) ١٣٦٥(ثابت بن وديعة وطب )٦٦٥٠و٦٦٤٩و٤٨٣٢(

 صح أن املمسوخ ال يبقى أكثر من ثالثة أيام فهذا احلديث كان قبل أن يعلمه اهللا بـذلك ، علـى أنـه لـيس                         
 . أا بقيت ، ولعل قوله منها أى من جنسها واهللا أعلم  صريــحا ىف

عن مسرة ابـن  ) حم  ( }أُمةٌ ِمن بىن ِإسرائيلَ مسخت فَالَ أَدِرى أَى الدواب مسخت ؟            { -٣٦٩٨
 ) .سئل عن الضب فذكره : جندب قال 

 ٦/٣٤واإلحتاف ) ٦٧٨٩و٦٧٨٨(وطب ) ٢٤٣٣٧(و وش٤/٣٧ وجممع ٢١ و٥/١٩حم 
 ــــحصحيـ

 .عن جابر  ) ع،طس ( } أُمتى الغر املُحجلونَ من آثاِر الوضوِء  { -٣٦٩٩
 وعن أيب هريرة خ     ١٢/١٤٩ و ١/١٣٥ وفتح   ١/١٤٩الترغيب    )٨٢٢٢(وطس  ) ٢١٦٢(و وع   ١٠/٣٤٤ جممع  

 وطـس   ١/٧٧وهـق   )٦٤١٠(وع  )  ٦٦٤(وعوانـة     ) ٢٩٠( والشهاب   ٢/٣٤٤وحم  )  ٢٤٦(و م   ) ١٣٦(
 ) ١٣٩٥( وصحيح اجلامع ٢/٣٦١واإلحتاف )٧٦٤(مينيوالشا) ١٩٧٥(

٣٧٠٠- }             ِبأيديهم أَنفسهم ذابِإالَّ ع ذابالع نهمع فعر رحومةٌ قَدى أُمةٌ معن أىب  ) طس ( } أُمت
 .هريرة 
أنس وأيب موسى وحم    ) ٩٧٠-٩٦٧( أبو موسى والشهاب    ٤/٢٥٤و ك   ) ٦٩٠٩(وطس١٠/٧٠و٧/٢٢٤جممع  

 أبو موسى )٤٢٥٨( ود٤١٨و٤/٤١٠
 حســـن لغريه 

أُمتى ثَالثةُ أَثالٍث ، فثُلثٌ يدخلونَ اجلَنةَ ِبغِري ِحساٍب والَ عذاٍب ، وثُلثٌ يحاسـبونَ                { -٣٧٠١
               جـدناهمأِتى املَالئكةُ فَيقولونَ وت كشفونَ ثُمصونَ ويمحدخلونَ اجلَنةَ ، وثُلثٌ يي سرياً ثُمِحساباً ي

صدقُوا الَ ِإله ِإالَّ أَنـا  ،أَدخلوهم اجلَنةَ ِبقوِل الَ ِإله           : ِإله ِإالَّ اُهللا وحده ، ويقولُ اُهللا        الَ  : يقولونَ  
ولـيحملن أَثقـاهلم    : ِإالَّ اُهللا وحده ، واحملُوا خطاياهم على أَهِل التكذيِب ، فَهى الَِّتى قَالَ اُهللا               

 أَثقاهلم ععن عوف بن مالك ) طب(ابن أىب حامت  } وأَثقاالً م. 
 ١٠/٣٤٣ وجممع ٦٠٧  /٤و١/٥٨وبنحوه  عن أيب موسى ك٧/٩٦وجممع ) ١٤٩ (١٨/٨٠ وطب ٦/٥٣٤كثري 

 حسن لغيــره
الِفـنت  : لَيس عليها عذاب ِفى اآلخرِة ، ِإمنَا عذاا ِفى الدنيا            أُمتى هِذه أُمةٌ مرحومةٌ    { -٣٧٠٢

 والــزالزلُ 



 

 

٥٩٢() 

 .عن أىب موسى ) د طص ك هب  (}والقَتلُ والباليـــا 
واإلحتاف ) ٩٥٩(وصحيحة  ) ٩٧٩٩(وهب  ) ٥(١/١٠ وطص   ١/٣٨ و تخ    ٤/٢٥٤ و ك    ٤١٨ و ٤/٤١٠حم  

 ) ٩٧٠-٩٦٧(والشهاب ) ٤٢٧٨( ود ) ١٣٩٦( وصحيح اجلامع ٩/١٧٥
 صحيــــح

 .عن عبد اهللا بن بسر ) ت( }  ِمن الوضوِء أُمتى يوم الِقيامِة غُر ِمن السجوِد محجلونَ { -٣٧٠٣
وصـحيح  ) ٩٥(٩/١٠٨والضياء  )٢٧٤٤( وهب ٢٠/٢٦١ومتهيد  ) ٩٩٥( والشاميني ٤/١٨٩وحم  )  ٦٠٧(ت  

وحـم  ١٠/٣٤٤و٢/٢٥٠ وجممـع    ٢/٤٧٨وعن أيب ذر وأيب الدرداء ك       ) ١٠٣٠(والصحيحة  ) ١٣٩٧(اجلامع  
 )٢٦١(وتعظيم قدر الصالة ) ٣٧٦(١١٢ ومب ٥/١٩٩

 ــحصحيــ
أمتهوكون ِفيها يا ابن اخلَطــاِب ؟ والَِّذى نفِسى ِبيدِه لَقد ِجئتكم ِبها بيضاَء نقيةً ،                { -٣٧٠٤

الَ تسألوهم عن شىٍء فَيخربوكم ِبحق فَتكذبونه ، وباطٍل فَتصدقونه ، والَِّذى نفِسى ِبيدِه لَـو أَنَّ                 
عن جابر أن عمر أتى النىب صلى اهللا عليه وسلم بكتاب           ) حم   ( }  أَنْ يتبعِنى    موسى كَانَ حياً ما وسعه ِإالَّ     

 .فذكره : أصابه من بعض أهل الكتاب فغضب وقال
وجامع بيان العلـم    ) ١٧٦(وهب  ) ٥٠(وعاصم  )٢٦٤١٢ (٩/٤٧ وش   ٨/٢٦٢ و ١/١٧٣ وجممع   ٣/٣٨٧حم  

 ١٣/٥٢٥  وفتح ٤/٢٩٦ وكثري ٢/٤٢
 صحيـــح لغريه

ث وغريه من نصوص قاطعة يف القرآن، يدل بشكل قاطع على أنّ رسالة اإلسالم قد نسخت مجيع  وهذا احلدي
الرساالت السماوية  السابقة ،وأنه واجب على مجيع اخللق اتباعه ،حىت ينجوا عند اهللا ،و قد حوى كل ما حيتاج 

 ٠إليه اخللق مما يسعدهم يف الدارين
 .عن أنس ) حم ق ت ن  (} امةُ والقُسطُ البحرى أَمثلُ ما تداويتم ِبِه احلج { -٣٧٠٥

( و ت   ) ١٩١( وف   ٣/١٨٢وحم  ٩/٣٣٩وهق  ) ٥٢٨٩(وعوانة)  ١٥٧٧(٦٣ و ٦٢و م املساقاة    ) ٥٦٩٦(خ  
ومتهيـد  ) ٢٣٦٦٧و٢٣٤٢٨(وش) ٧٥٨٢و٧٥٨١(ون  ) ١٣٦٥(  وصحيح اجلـامع     ١٠/١٥١وفتح  ) ١٢٧٨

 )٣٧٥٨(وع) ٨٢٢٥و٢٨٣١( وطس٢٤/٣٨٣
٣٧٠٦- } ابن بعِة أَعظٍم أُمرلى سع سجدأَنْ ي عن ابن عباس  ) طب( } آدم 

وصحيح )١١١٨٠و١١٠١١و١١٠٠٦و١٠٩١٩و١٠٨٦٤و١٠٨٥٩و١٠٤٥٦و١٠٢٤٢(  وطب  ٢/١٢٤امع  
واإلحسـان  ) ٦٣٣( وخزميـة  ٢٢٧)٤٩٠(و م   ) ٨١٥و٨٠٩(وهو عنـد خ     )  ٢٦٨٢(وش  ) ١٣٦٦(اجلامع  

ـ )٧٠٢و٦٨٤و٦٨٠( ون ٢/٨٥وهـق   ) ٢٧٣(وت) ١٧٦٢(وعوانة) ١٩٢٤( ) ٢٩٧٢(وعـب   ) ٨٨٣(وهـ
 )٢٤٦٤(وع) ٢٦٠٣( وطيا١/٢٧٩وحم ) ١٥٩٣(وطس

أَما واِهللا يا رب    : أَمر اُهللا عز وجلَّ ِبعبٍد ِإىل الناِر فَلما وقف على شفريها الْتفت فَقَال               { -٣٧٠٧
 عن أىب هريرة  ) هب (} ن عبِدى ِبى فَغفر لَه ردوه فَأنا ِعند ظَ: ِإنْ كَانَ ظَنى ِبك لَحسن ، فَقالَ اُهللا 



 

 

٥٩٣() 

 ٣/٢٩٢مسلم بن يسار و   ٢/٢٩٥  وحل    ٩/١٢٥ وخط   ٤/٢٧٠والترغيب  ) ٩٢٣٦ و ١٠١٦ و ١٠١٥(الشعب  
 جماهد

 حسن لغريه 
 الشرك والشهوةَ اخلَفيةَ ، أَما ِإم الَ يعبدونَ شمساً والَ         : أَمراِن أَختوفهما على أُمتى      { -٣٧٠٨

يصـبح  : وما الشهوةُ اخلَفيةُ ، قَالَ      : قَمراً والَ حجراً والَ وثناً ، ولَكنهم يراؤونَ ِبأعماهلم ، ِقيلَ            
           ومهص دعا ويهواتِه فَيواقعهش هوةٌ ِمنش لَه ائماً فَتعرضص بدعن ) طب ك هب  (واحلكيم  ) حم   (} الع

 .شداد بن أوس 
 وحـل   ٧/٤٠٢ وتـخ    ٤/١٥١و٢/١٤٧واحلكيم  ) ٤٢١٣(وطس  ) ٧١٤٤ ( وطب ٤/٣٣٠ و ك    ٤/١٢٣حم  

 .١/٧١والترغيب ) ٦٨٣٠(والشعب ٣/٢٠١من طرق وجممع ٢٦٩و١/٢٦٨
 صحيح دون اجلملة األخرية فهى حسنة لغريها

 .عن أىب هريرة ) حم  ( } أَمرؤ القَيِس صاحب ِلواِء الشعراِء ِإىل الناِر  { -٣٧٠٩
 ١/٢٠٤وعـدى   ٢٣٩-٢٣٥و٢٢٥و٩/٢٢٤ وعسـاكر    ٩/٢٠ وتـخ    ٨/١١٩  وجممـع     ٢/٢٢٨حـــم  

علــــي  واروحــــون ) ٣١٥٩(  وفــــر٩/٣٧٠ وخـــــط ٢٧٥٥ و٧/٢٥٩٨ و٤/١٤٠٤و
ــثري ٣/١٥٠و٢/٣١٠و١/١٥٨ ــة  ٤/٢٧٨وك ــل املنفع ــري )  ١٢٤٩( وتعجي  ١٣/٥٤٩و١١/٢٩٦والس

 )٣٨٦١(وامليزان
 ضعيف

رأٍة حسناَء الَ تلد ، ِإنى مكاثر ِبكم اُألمم يـوم           امرأةٌ ولود أَحب ِإىل اِهللا تعاىل ِمن ام        { -٣٧١٠
 }الِقيامِة 

 .عن حرملة بن النعمان ) ابن قانع (
أنـس   )٥٤٨٥(أبو أمامة  وبنحوه خمتصراً الشعب ٣/١١٦ وتلخيص  ٥/٢٨٦و اإلحتاف   )١٦٧٢(١/٣٢١اإلصابة  
/ ٣والترغيب  ٣/٢٥٣وية والعقيلي   معا)  ١٠٠٤(١٩/٤١٦  معاوية بن حيدة وطب       ٢٥٨أنس  و  ٤/٢٥٢وامع  
 معقل  ٢/١٦٢ وك ٤٦معقل 

 
 حســــن لغيـــره

عن أم عبد اهللا بنـت      ) ك (} أُمرِت الرسلُ أَنْ الَ تأكلَ ِإالَ طَيباً ، والَ تعملَ ِإالَّ صاحلاً              { -٣٧١١ 
 .أخت شداد بن أوس 

 وحلية  ٥/٤٧١وكثري  ) ١٣٦٧(ع    وصحيح اجلام   ٤/١٢٦وك) ١١٣٦(والصحيحة  )٢٣٦٨ (٤٧٦الزهد ألمحد   
  ٦٥)١٠١٥( وبنحوه عن أيب هريرة م١٠/٢٩١ وجممع ٦/١٠٥

 حســــن لغيـــره
 ٣٧١٢- }       صـبِفيِه والَ ن خبقَصٍب الَ ص دجيةَ ِببيٍت ِفى اجلَنِة ِمنخ أَنْ أُبشر حـم   (}أُمرت

 .عن عبد اهللا بن جعفر ) حب ك 



 

 

٥٩٤() 

 من طرق  والضـياء      ٢٢٤و٩/٢٢٣وجممع  ) ٦٧٩٧(  وع  ١٨٥ و ٣/١٨٤و وك ٤/٣٥٥و٢/٢٣٠و١/٢٠٥حم  
 ٩/٢٢٣وامع  ) ١٥٩١ و ١٥٨٥(والفضائل ألمحد   )٧٠٠٥( عائشة واإلحسان    ١٢/٢٣٤وخط  )١٦٠(٩/١٧٩

 عائشــة ٧٣)٢٤٣٤( و٧٢)٢٤٣٣(  وعــن أبــن أيب أوىف م ٧١)٢٤٣٢(م )٧٤٩٧(وعــن أيب هريــرة  خ 
أبــو هريــرة )٨٣٥٨(ون ) ٣٨٧٦(ت ابــن أيب أوىف و عــن عائشــة ) ١٧٩٢(عائشــة  و خ٧٤)٢٤٣٥(و

أبو هريرة أبو سعيد وطـب      )٣٥٥١(أبو هريرة وابن أيب أوىف ورجل  و طس        )٣٢٢٨٠و٣٢٢٧٨و٣٢٢٧٧(وش
 ).١٣٦٨(من طرق  وصحيح اجلامع )١٣-٨(١٠و٢٣/٩جابر و)١٧٦٨(

 متواتر
 وأَطراِف القَدمِني   على اجلبهِة واليديِن والركبتنيِ   : أُمرت أَنْ أَسجد على سبعِة أَعظٍم        { -٣٧١٣ 

 عروالَ الش الثِّياب كفتعن ابن عباس ) عب ط ق د ن هـ  ( } ، والَ ن. 
 وش ٢/٢٩٧ وفــــتح ٣٠٥ و١/٢٩٢وحــــم ) ٨٨٣(وهـــــ )٦٨٤و٦٨٠(  ون٢/٢٠٩ن 
ــس )  ٨٠٥٠(٢/٤٣٥و)٢٦٨٢(١/٣٩٧ ــب )٢٤٦٤(وع) ٧٦٦٧و٢٢٨٧(وطـــــ وطـــــ
 و خ   ٣/١٣٦ وسـنة    ٦/٢٦٤ة  واحللي) ٩١(١/٣٦وطص  ) ١١٠١١و١١٠٠٦و١٠٩١٩و١٠٨٦٤و١٠٨٥٩(
و ) ٢٦٠٣(وطيـا ) ٢٩٧٢(وعـب   ) ٨٩٠و٨٨٩(ود  ) ٤٩٠(٢٢٨و م الصالة    ) ٨١٦و٨١٢(٢٠٧ و ١/٢٠٦

 )١٣٦٩( وصحيح اجلامع ٢/١٠٣وهق ) ١٧٦٢(وعوانة) ١٩٢٥و١٩٢٤(واإلحسان) ٧٨٢(خزمية 
وأَنى رسولُ اِهللا ،فِإذَا قَالوهـا      أُمرت أَنْ أُقاتلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا             { -٣٧١٤

 عن أىب هريرة  ) ٤ق (} عصموا ِمنى ِدماءهم وأَمواهلم ِإالَّ ِبحقها ، وحسابهم على اِهللا 
 ٥/١٤ابن عمر ون ) ٢٢(و) ٢١ (٣٦ و٣٤و م اإلميان ) ٧٢٨٥(٩/١٣٨أنس و )٣٩٢(ابن عمر و  )٢٥(١/١٢خ  
ــرق عنــ ٨/٧٦ و٧/٨١ و٧و٦و٥ و٦/٤و ــن ط ــس ود م ــن أن ــس و ت ) ٢٦٤١(و) ٢٦٤٠(ه وع أن
عنه وعن معاذ وجـابر وحـم   ) ٣٩٢٨و٣٩٢٧و٧٢و٧١(عنه وعن أنس وجابر وهـ  )٣٣٤١و٢٦٠٨و٢٦٠٦(
 ٣/٩٢ أنـس و   ٢/٣ أوس وهـق     ٢/٢١٨  النعمان ومى     ٤/٨أنس و ٢٢٤و٣/١٩٩ أبو هريرة و   ٤٢٣ و ٢/٣٤٥
ومعـاين  ) ١٧٥(إلحسـان   أبـو هريـرة وا    )٢٢٤٨(أنس و )٢٢٤٧(  وخزمية    ٨/١٧٧و٧/٤ ابن عمر و   ٣٦٧و
 .وغريهم ) ١٣٧٠(وصحيح اجلامع ٣/٢١٣

 متواتـــــــر
أُمــرت أَنْ أُقاتـلَ النــاس حتى يشهدوا أَنْ الَ ِإلـه ِإالَّ اُهللا وأَنَّ محــمداً                { -٣٧١٥

ِإذَا فَعلُوا ذِلك فَقد حرمت     رسولُ اِهللا ،وأَنْ يستقبلُوا ِقبلتنا ، ويأكلُوا ذَبيحتنا ، ويصلُّوا صالتنا ، ف            
              لى املُسلمـــنيا عم ليهموع ا للمسلمنيم ا ، لَهمِإالَّ ِبحقه وأَمواهلم ما ِدماؤهلينحم خ د    (} ع

 .عن أنس ) ت ،ن حب قط هق 
ــان  ــة ) ٥٨٩٥(اإلحس ــم ) ٣٤٢٨( ون٧/٧٦ ون ٨/١٧٣وحلي ) ٣٩٢( و خ ٢٢٥و٢٢٤و٣/١٩٩وح

 ) ٢٢٤٧( وخزمية ١/٢٣٢ وقط ٨/١٧٧ و٢/٣وهق ) ٢٦٠٨(و ت) ٢٦٤١(ود



 

 

٥٩٥() 

أُمرت أَنْ أُقاتلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وأَنى رسـولُ اِهللا ، ويقيمـوا                   { -٣٧١٦
قها وِحسام على   الصالةَ ، ويؤتوا الزكاةَ ، فِإذَا فَعلُوا ذَلك عصموا ِمنى ِدماءهم وأَمواهلم ِإالَّ ِبح             

 عن أىب هريرة  ) هـ ك حل هق(عن أىب بكر ) ن ( عن ابن عمر ) ق(} اِهللا عز وجلَّ 
 ٨/٧٦ و٧/٨١و٧و٦ و٥و٦/٤ و٥/١٤ون )٢٢و٢١ (٣٦و٣٤و م اإلميــان )٧٢٨٥ (٩/١٣٨و) ٢٥(١/١٣خ 

 ٧/٤ و ٣٦٧ و ٣/٩٢ وهـق    ٣٠٦ و ٣/٢٥ و ٢/١٥٩ وحليـة    ١/٣٨٧و ك   ) ٣٩٢٧و٧١(وهـ  )٤٣٠٢(ون  
 )٣٧١٤(وانظر ح ) ٤٠٨(والصحيحة ) ١٣٧١( وصحيح اجلامع ٨/١٧٧و

 صحيـــح مشهــــور
أُمرت أَنْ أُقاتلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وأَنى رسـولُ اِهللا ، ويقيمـوا                   { -٣٧١٧

 .عن معاذ ) هـ  ( } الصالةَ ، ويؤتوا الزكاةَ  
 وبنحوه ما قبله) ١١٥(٢٠/٦٣ وطب ١/٢٣٢وقط)  ٧٢(هـ 

 صحيـــــح لغيـــــره
أُمرت أَنْ أُقاتلَ الناس حتى  يشهدوا أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ، ويؤمنوا ِبى وِبما ِجئت ِبـِه ،     { -٣٧١٨

            مِحساا ، وِإالَّ ِبحقه وأَمواهلم مى ِدماءهوا ِمنصمع وجلَّ     فِإذَا فَعلُوا ذَلك لى اِهللا عزم حب   (} ع
 عن أىب هريرة  ) 

وهـق  ) ٤٠٢و١٩٦(وابن مندة   ١٢٥و٥و٤(وهب  ) ٢٧٨١(وطس  )  ١٧٤( واإلحسان   ٣٦)٢١(و٣٤م اإلميان   
 ) .٤٠٧(والصحيحة ) ١٣٧٢( وصحيح اجلامع ٢/٨٩ وقط ٨/٢٠٢

ِهللا ، فِإذَا قَالوها عصموا ِمنى ِدماءهم       الَ ِإله ِإالَّ ا   : أُمرت أَنْ أُقاتلَ الناس حتى يقولُوا        { -٣٧١٩
ِزنا بعد ِإحصاٍن ، أَو كُفر بعد ِإسالٍم ، أَو قَتلُ نفٍس            : وما حقها ؟ قَالَ   : وأَمواهلم ِإالَّ ِبحقها ، ِقيلَ      

 عن أنس  ) طس( ابن جرير } فَيقْتــلُ ِبها 
 ) ٣٨١و٣٤٦(وبز) ٤٥٠٢(ره بنحوه عن عثمان د وأوله فيما قبله وآخ١/٢٥وامع ) ٣٢٢١(طس 

 صحيح لغريه 
٣٧٢٠- }                    صمِإالَّ اُهللا ع ِإالَّ اُهللا ، فمن  قَالَ الَ ِإله قولُــوا الَ ِإلهى يتح اسأَنْ أُقاتلَ الن أُمرت

 عن أىب هريرة  ) م ( } ِمنى ماله ونفسه  ِإالَّ ِبحقه ، وِحسابه على اِهللا 
 ٤/١٠٤ و٧/٤ وهـــق ٧/٧٧ و٥/١٤ون ) ٢٦٠٧(و ت ) ١٥٥٦(ود ٣٢) ٢٠(و م) ٧٢٨٥و٧٢٨٤ ( خ
) ١٣٧٣(من طـرق وصـحيح اجلـامع      )٣٩٢٩-٣٩٢٧(وهـ  ) ٢١٨و٢١٧( واإلحسان   ٩/١٨٢ و ٨/١٧٦و

 ) .٤٠٨(والصحيحة 
٣٧٢١- }               وا أَنْ الَ ِإلـهشهدالةَ ، ويوا الصقيمى يتح اسأَنْ أُقاتلَ الن الَ     أُمرت حـدهِإالَّ اُهللا و

شريك لَه وأَنَّ محمداً عبده ورسوله، فِإذَا فَعلُوا ذَلك فَقَد اعتصموا وعصموا ِدماءهم وأَمواهلم ِإالَّ               
 . متام عن معاذ بن جبل } ِبحقها وِحسام على اِهللا عز وجلَّ 

 ) ٧( قدر الصالةوتعظيم) ٢٦٦٩(وبز) ٤٨٢( ومتام١/٢٣٣ وقط ٥/٢٤٦حم 
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 صحيــــح لغيـــــره
 . اخلطيب عن جابر }أُمرت أَنْ أَسجد على سبعِة أَعضاٍء ، والَ أَكُف شعراً والَ ثَوباً  { -٣٧٢٢

وانظر )  ٨٨٤( وهـ   ٢/٢١٥ون  )٤٩٠ (٢٣١جابر وعن ابن عباس م الصالة       ٨/٣٨٧ ابن عباس و   ٤/٢٦٦خط  
 )٣٧١٣(ح 

 صحيـــــح
٣٧٢٣- }   اٍف كَاٍف           أُمرتبعة أَحرٍف ، كُلٌّ شلى سعـن ابـن    ) ابن جرير  ( } أَنْ أَقرأَ القُرآنَ ع
 .مسعود 

ــربى  ــان ١٦ و ١/١٥ط ــن أيب اإلحس ــد  وع ــن أيب خال ــل ب ــرة وإمساعي ــو هري ــياء ) ٧٣٧(أب والض
وحم ) ٣٦٢٢( وبز ١٥٤و٧/١٥١وعن أيب بكرة جممع     ) ٢٠٦٨(٦/٨٢و)١١٧٦(٣٨٠)١١٣٠و١١٢٩(٣/٣٣٦
 )١٣٧٤(وصحيح اجلامع ) ٨٤٣(لصحيحة وا١١٤و٥١و٥/٤١

 صحيــــح
) البزار   ( } أُمرت بالسواِك حتى خشيت أَنْ أُدرد وحتى خشيت على ِلثِتى وأَسناِنى             { -٣٧٢٤
 عن أنس 

 ) ١٣٧٥(وصحيح اجلامع ) ١٥٥٦( والصحيحة ٢/٩٩امع 
 صحيـــــح لغِيــــره

 و سقوط األسنان أى يذهب أسناىن من الدرد وه: أدرد 
٣٧٢٥- }  لىع كتبأَنْ ي شيتى ختواِك حبالس عن واثلة  ) حم (} أُمرت 

 )١٣٧٦( وصحيح اجلامع ) ١٨٩(٢٢/٧٦ وطب ٢/٩٨ وجممع ١/١٦٦ وترغيب ٣/٤٩٠حم 
 حســــن 

 .عن ابن عباس ) طس(} أُمرت بالسواِك حتى ِخفت على أَسنـــاِنى  { -٣٧٢٦
 )١٥٥٦(والصحيحة ) ١٣٧٧(وصحيح اجلامع )٣١١(٢٩٤/ ١٠ والضياء ٢/٩٨وامع )٦٩٦٠(طس

 صحيــح لغيــــره
 عن أنس  ) هق (}  أُمرت باملساجِد جمــــا  { -٣٧٢٧

عبد اهللا بن شقيق وابـن      )٣١٥١و٣١٥٠(و) ٣١٥٣ (١/٣٠٩ وش   ٣/١٢ وحل   ٢/٤٣٩ وهق   ٦/٢١٠٧عدى  
 عنهما)٥١٢٧و٥١٢٦(عباس وعب 

   حســــــن
 غري مرتفعة السقوف ، أى دون تكلف : مجــا  
٣٧٢٨- }         ليكمع كتبي حـــى ولَمى الضكعتِبالوتِر ور وحممد بن نصر عن    ) حم   ( } أُمرت

 .ابن عباس 
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وطب ) ٥٨٨(  وعبد بن محيد    ٩/٢٦٤وهق  ٨/٢٦٤  وجممع    ١/٣٠٠ و ك    ٣١٧ و ١/٢٣٢  وحم    ٢/١٨تلخيص  
 ٢/٤٦٨عكرمة وهق   ) ٤٥٧٣(وبنحوه عب   ٢/١١٩وعدي  ) ٢٠(الوتر  وخمتصر  ) ١٢٠٤٤و١١٨٠٣و١١٨٠٢(

  ٥/١١١و٣/٦١ أنس والنيل ٢/٢١وقط
 حســـن لغيــــره  

 ٣٧٢٩- }           حبهمي أَصحاىب وأَخربِنى اُهللا أَنه أَربعٍة ِمن ِبحب أُمرت :      ، الِغفارى و ذَروأَب ، لىع
 عن بريدة  ) الروياىن  ( } سوِد وسلمانُ الفَارسى ، واِملقداد بن اَأل

وهــ  ) ٣٧١٨( و ت ١/١٧٢ وحليـة  ٣/١٣٠و ك )٢٥٦١( واالستيعاب ٥/٣٥٦و حم   )٢٩و٢٨( الروياين  
  علي ٩/١٥٥وجممع ) ١١٠٣(  والفضائل ألمحد ٩/٣١وتخ ) ١٤٩(

 حســــن 
  .وهو من طريق شريك بن عبد اهللا النخعى عن أىب ربيعة اإليادى عن ابن بريدة عن أبيه

روى عن عبد اهللا بن بريدة واحلسن البصرى وعنه احلسن وعلى ابنا صاحل بن حى ومالك بن                 : وأبو ربيعة اإليادى    
 )٦٦١٩(وسكت عليه يف الكاشف ٩٤/ ١٢مغول وشريك النخعى وحسن الترمذى بعض أفراده التهذيب 

 } اَألضحى ولَـم يكتـب      أُمرت ِبركعتى الضحـــى ولَم تؤمروا ِبها ، وأُمرت بِ         { -٣٧٣٠
 عن ابن عباس  ) حم (

 )٣٧٢٨( وانظر ح٨/٢٦٤وجممع )  ١٢٠٤٤و١١٨٠٣و١١٨٠٢( وطب ٣١٧و١/٢٣٢حم 
 حســــن لغيـــــره

٣٧٣١- }                نِفى الِكـريا يكَم اسنِفى النوِهى املَدينةُ ت ، ثربقولونَ يأكلُ القُرى يِبقريٍة ت أُمرت
 .عن أىب هريرة ) حم حب ق (} خبثَ احلَديـــِد 

ــأ ٣٨٤ و٢٤٧ و٢/٢٣٧ وحـــم ٤٨٨)١٣٨٢(و م احلـــج )١٨٧١ (٣/٢٦خ  ) ١٦٤٠ (٨٨٧ وموطـ
)  ١٧١٦٥(وعـب   ) ١١٣٩٩و٤٢٦١(ون  )  ١١٥٢( ومحيـدى    ٣٣٣ و ٢/٣٣٢ومشكل  )٣٧٢٣(واإلحسان

 )١٣٧٨(  وصحيــح اجلامع  ٧/٣٢٠ وسنة ٤/٨٧وفتح )٦٣٧٤(وع
عـن ابـن    ) حم د ن ك      ( } اً جعله اُهللا ِلهذِه اُألمــــِة      أُمرت ِبيوِم اَألضحى ِعيد    { -٣٧٣٢

 .عمرو 
 وهـق   ٤/٢٨٢وقـط   ) ١٠٤٣( وحـب    ٤/٢٢٣ و ك    ٢/١٦٩وحم  )٤٤٥٥(ون  )  ٢٧٨٩( ود   ٧/٢١٣ن  
 )٥٩١٤( واإلحسان ٩/٢٦٤

 صحيــــــح
 ِإنْ لَم أَجـد  أَرأيت: أُمرت ِبيوِم اَألضحى ِعيداً جعله اُهللا ِلهذِه اُألمــــِة ، قيلَ            { -٣٧٣٣

الَ ، ولَكن تأخذُ ِمن شعرك ، وتقلّم أَظفارك وتقص شاربك ،            : ِإالَّ منيحةً أُنثَى فأُضحى ِبها ؟ قَالَ        
متام فَذلك انتكع حلقوت 

  .عن ابن عمرو) حم د ن حب ك هق   ( } ضحيتك ِعند اِهللا عز وجلَّ  
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واإلحسـان  ) ١٠٤٣( وحب   ٤/٢٢٣و ك   ) ٢٧٨٩( ود   ٩/٢٦٤وهق  ) ٤٤٥٥( ون   ٢/١٦٩ وحم   ٧/٢١٣ن  
  ٤/٢٨٢وقط ) ٥٩١٤(

 صحيــــح 
عن عـدى بـن     ) ط حم د هـ ك هق       ( } أَمر الدم ِبما ِشئت واذْكِر اسم اِهللا عز وجلَّ           { -٣٧٣٤

 .حامت 
 وطـب  ٦/٦٧واإلحتـاف  ) ٣١٧٧( وهـ ٤/٢٤٠ وك  ٧/٢٧٩ وهق   ٣٧٧ و ٢٥٨ و ٤/٢٥٦وحم  ) ٢٨٢٤(د

 وعـب   ٩/٢٨١ وهـق    ٤/١٨٣ ومعاىن   ٧/٢٢٥ون  ) ١٥٦٥(و ت   ) ١٠٣٤و١٠٣٣(وطيا  ) ٢٤٥(١٧/١٠٣
 )٥٦٢(واجلعد )  ٣٣٢(واإلحســـان )١٩٨٠٢ (٥/٣٨٩وش )٨٦٢١(

 حســــن
 ) !!٢٥٧٣(وقواه ىف صحيح ابن ماجه ) ١٢٦٧(وتناقض األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع 

: نعم ، قَالَ    : ك مجدبـــةً ثُم مررت ِبها مخِصبةً ؟ قَالَ         أَمررت ِبأرٍض ِمن أَرض    { -٣٧٣٥
   شـــورالن كيف : أتيت املصطفى صلى اهللا عليه وسلم فقلت        : حم عن أىب رزين العقيلى قال      ( } كَذلك

 .حييي اهللا املوتى ؟ فذكره
 )٦٠٢( والشاميني١/٥٣ وجممع ٤/١١ وحم ٥/٣٩٤وكثري ) ١٢١(٢/٣١مبارك 

 ــــن حسـ
 عن عائشة  ) ك  ( } أَمركن ِمما يهمِنى بعِدى ، ولَن يصرب عليكن ِإالَّ الصابرونَ  { -٣٧٣٦

 ) ١٥٩٤(والصحيحة ) ١٣٧٩(وصحيح اجلامع ٦/٧٧وحم ) ٣٧٤٩(  و ت٣/٣١٢ك 
 صحيـــح 

ل اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم        كان رسو : دخلت على عائشة فقالت ىل      : وسببه أن أبا سلمة بن عبد الرمحن قال         
فسقى اهللا أباك من سلسبيل اجلنة وكان عبد الرمحن بن عوف قد وصلهن مبال            : فذكر احلديث مث قالت     : يقول ىل   

 .هـ ١فبيع بأربعني ألف 
 .عن ابن عباس ) الدارمى( } أُمرنا ِبإسباِغ الوضــــوء  { -٣٧٣٧

ابن مسعود  )١٤٦١( وطس ١/٨٩ ون   ١/٢٣٧مع    وجم  ١٠/٢٣ وهق   ١/٢٣٢وحم  )١٧٥(وخزمية)  ٤٢٦(هـ  
 )١٣٨٠(وصحيح اجلامع ١/١٧٨ومي ) ١١٣٤٤و١٠٦٤٢(وطب 

 صحيــــح
أُمرنا ِبالتسبيِح ِفى أَدباِر الصلواِت ثَالثاً وثَالثني تسبيحةً ، وثَالثاً وثَالثني تحميـدةً ،               { -٣٧٣٨

 .عن أىب الدرداء ) طب(} وأَربعاً وثَالثني تكبريةً 
 )١٣٨١(  وصحيح اجلامع ٢/٢٧٢ وفتح ١٠/١٠١امع 

 صحيـــــح
 عن أىب بن كعب  ) حم (} أَمرِنى ِجربيلُ أَنْ أَقرأَ عليك القُرآنَ  { -٣٧٣٩
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ــة  ــة  و ت)٣٢٣٠١(١٢/١٤١ وش ١/٢٥١حلي ــياء ) ٣٨٩٨(عكرم و ك ) ١١٦٣و١١٦٢(٣/٣٦٨والض
 ١/٦٧أنس واالسـتيعاب    )١١٩٣(بن محيد وعبد  ) ٥٣٩( وطيا ٥/١٣٢ وحم   ٣١٢ /٩و٧/١٤٠وامع  ٢/٢٢٤

ــعد  ــس خ   ٢/٣٤١وس ــن أن ــه  ع ) ٣٧٩٢( و ت٢٤٥)٧٩٩(و م ) ٤٩٥٩و٤٩٦١و٤٩٦٠( وأخرج
 )٣٠٣٣و٢٩٩٥و٢٨٤٣( وع٣/٢١٨وحم ) ١١٦٩١و٨٢٣٨(ون

٣٧٤٠- }  رعن ابن عمر  ) حم حل  ( } أَمرِنى ِجربيلُ أَنْ أُكب 
 وهـق   ٢/١٣٨ وحـم    ٢/١٨٢والفقيه  ) ١٥٥٥(والصحيحة  ) ١٣٨٢(من طرق  وصحيح اجلامع      ١/٣٥٧فتح  

 )٣٢١٨( وطس٨/١٧٤ وحل ١/٤٠
 صحيـــــح 

 ---أمرت أن أقدم األكرب ىف السن ىف مناولة السواك وحنوه : ومعناه 
٣٧٤١- }  أدردى سأَن ى ظَننتتواِك حعن سهل بن سعد  ) طب طس  ( } أَمرِنى ِجربيلُ بالس 

 )١٣٨٣( وصحيح اجلامع ) ١٥٥٦(والصحيحة ٢/٩٩وجممع)٢٠٨٧(  وطس ٦/٢٥٢طب 
 صحيـــــح 

٣٧٤٢- }  ِشعاِر احلَج ِمن وِت ِفى اِإلهالِل فِإنهعن أىب هريرة  ) حم هق ( } أَمرِنى ِجربيلُ ِبرفِع الص 
) ٨٣٠( زيد بن خالد وصـحيحة    )٣٨٠٣(واإلحسان)  ٢٦٣٠( وخزمية   ١/٤٥٠ و ك    ٥/٤٢ وهق   ٢/٣٢٥حم  

 ) ١٣٨٤(وصحيح اجلامع 
 صحيــــح 

٣٧٤٣- }       تيِم وأطعِم اِملسكنيالي أسر حم   ( } امسح (          ِبـيكَا ِإلَى النلًا شجةَ أَنَّ رريرأَِبي ه نع� 
 : قَسوةَ قَلِْبِه فَقَالَ

 ٥/٢٩١  وخط ٨/١٦٠  وجممع٣/٣٤٩ وترغيب ٣٨٧ و٢/٢٦٣حم 
 صحيــــح لغيــــره

سئل : عن أىب هريرة قال ) بز  ( }  ِفى ِمراحها فَإنها ِمن دواب اجلَنِة        امسح رغامها وصلِّ   { -٣٧٤٤
 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة ىف مرابد الغنم ؟ فذكره 

 ٧/٤٣١ وخط ٦/٦٨وعدي  ) ٥٣٤٦( وطس   ٦/١٢٣ وبز   ٤٥٠و٢/٤٤٩و وهق ٦٧و٦٦و٤/٦٥ و ٢/٢٧امع  
 )١١٢٨(والصحيحة )٣٨٠(والعلل

 ـــره صحيح لغيــ
 } ِباسِم اِهللا أَعوذُ ِبعزِة الِله وقُدرتِه ِمن شر ما أَجد سبع مراٍت             : امسحه ِبيمينك وقُلْ   { -٣٧٤٥

 )د ت،طب(
 .عن عثمان بن أىب العاصى

ونبوة )٨٣٤٠(وطب) ١٧٥٤(٩٤٢ وموطأ   ١٣١ وصفة   ٤/٢١وحم  )٣٥٢٢(وهـ) ٢٠٨١(و ت )  ٣٨٩١( د
  حنوه٦٧)٢٢٠٢( و م ٥/٣٠٨

 ــحصحيـ
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امسحوا رغام الغنِم وطَيبوا مراحها وصلُّوا ِفى جانِب مراحها فَإنها ِمن دواب اجلَنـِة    { -٣٧٤٦
 ) هق (} 

 .ىف املعرفة عن أىب هريرة 
 ) ٣٧٤٤(وانظر ح ) ٥١٣٠( واملعرفة٢/٢٧وجممع ) ١٣٨٥(وصحيح اجلامع ) ١١٢٨( والصحيحة ٢/٤٤٩هق 

 صحيـــــح 
٣٧٤٧- } لى اِخلفاِف ثَالثةَ أَياٍم امسحعن خزمية بن ثابت ) طب  (} وا ع. 

 ) ١٣٨٦(وصحيح اجلامع ) ١٥٥٩(والصحيحة ٢/٢٦٧وموضح ) ٣٧٥٥( وطب ٥/٢١٣حم 
 صحيـــــح 

 .وهذا املسح للمسافر وأما املقيم فيوم وليلةٌ 
 .عن بالل ) حم  (} امسحوا على اخلُفِني واِخلمـــاِر  { -٣٧٤٨

وهـق  ) ١١٠٦و١٠٦٨( وطـب    )١٣٧٢(والشـاميني ) ٣٤٩(وإسحاق  ) ٧٣٧( وعب   ١٤ و ١٣و ٦/١٢حم  
وهو من طريق مكحول عن نعيم بن مهار أخربه أن بالال أخربه وذكـر              ) ٧٣٥(و  ) ٧٣٦( وبنحوه عب    ١/٢٧١

 --احلديث 
  ١٠/٤٦٨التهذيب . مل يسمع مكحول من نعيم ونعيم صحاىب بينهما كثري بن مرة : قال الدارقطىن 

وطب وعلى فرض أا وهـم  ) ٧٣٧(صرح مكحول بالتحديث منه فعلى هذا يكون قد مسع منه عند عب   : ول  أق
ولكن يف روايـة    ) ٧٣٦و٧٣٥(فالواسطة بينهما كثري بن مرة ثقة ، وقد صح من فعله صلى اهللا عليه وسلم عب                 

مر  وعن أيب جنـدل بـن        وقد مسع من ع   ) ٢٠٦(الشاميني رواه عن احلارث بن معاوية الكندي وهو ثقة العجلي         
 )٩٧٠٦(سهيل وله إدراك روى عن بالل وعنه مكحول اإلصابة

 صحيــح  
 .والبغوى عن بالل ) طب  ( } ِامسحوا على اخلُفيــِن واملُـــوق  { -٣٧٤٩

  ١/٨٢ والدوالىب ٦٦/١٢٢وعسا كر )  ١٠(و ومسند بالل ١/٢٨٨وهق ) ١١٠٦و١١٠٣(طب 
 صحيــح  

 سى معرباخلف فار: املــــوق 
عن جـابر  ) حب ( وابن خزمية ) خ م ن هـ ( والدارمى  )  حم   (} أَمسك ِبنصالَهـــا    { -٣٧٥٠ 

 .مر رجل ىف املسجد معه سهام فقال النىب صلى اهللا عليه وسلم فذكره : قال 
 ٣/٣٠٨وحـم   ) ٣٧٧٧( وهـ   ٢/٤٩ون) ٢٦١٤(١٢٠و م الرب والصلة     )٧٠٧٣ (٩/٦٢و) ٤٥١(١/١٢٢خ  

واإلحسان )١٢٥٢(واحلميدي) ٨٠٥٦ (٢/٤٣٦وش  )١٩٧١(وع)  ١٣١٦( وخزمية   ٨/٢٣ق   وه ١/١٥٢ومى  
 )١٦٤٧( 

٣٧٥١- }       ائرهنس أَربعاً وفَــارق ليكع أسلم غيالن الثقفى   : عن ابن عمر قال     ) حب   ( } أَمسك
 .وعنده عشر نسوة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكره 



 

 

٦٠١() 

وف )١٢٤٣(وموطأ١٢/٥٤ ومتهيد   ٣/٢٥٣ومعاين  )   ٤١٥٧(واإلحسان) ١٢٧٨(وحب  ١٨٢ و   ٧/١٨١هق  
 ١٥٠ و٦/١٤٩ والنيل ٣/١٧٠ وتلخيص ٩/٨٩وسنة ) ١٦٠٤( وشفع ٢٩٢ و٢٧٤

 صحيــح 
٣٧٥٢- }  لَـك يــرخ فَهو الكم عضب ليكع عن كعب بن مالك  )ق( } أَمسك . 

ــة  و م١٧٥)٦٦٩٠/(٨و) ٤٦٧٣(٨٨و) ٤٤١٨(٦/٨و) ٢٩٤٧(٤/٩خ    ٢٣ و٧/٢٢ون )٢٧٦٩ (٥٣ التوب
 وفتح ١١/٤٥ وطربى ١٠/٦٨ و٩/٣٥ و٤/١٨١ وهق ٤٥٩ و٤٥٦و٣/٤٥٤وحم  ) ٣١٠٢(وت  ) ٣٣١٧(ود  
 ٥٦و٥١ و ١٩/٤٦وطب  ) ٣٦٩٩٦(١٤/١٤٥ وش   ٥/٣٠٣ وتخ   ٦/١٨٢ وسنة   ١١/٥٧٢ و ٨/١١٦ و ٥/٣٨٦
) ٩٧٤٤(وعـب   ) ١١٢٣٢و٤٧٦٦و٤٧٦٥(ون) ٣٣٧٠( واإلحسـان  ٥/٢٧٨ونبوة  )١٠١-٩٠ (٥٨ و ٥٧و

 )١٣٨٧( وصحيح اجلامع 
٣٧٥٣- }        أُمك لىح ليكع إن أمى ماتت وتركت حليا     : عن عقبة بن عامر قال غالم       ) حم(} أَمسك

 ) .ال ، فذكره : هل أمرتك بذلك ؟ قال : أفأتصدق عنها ؟ قال 
 )٧٧٣(١٧/٢٨١ وطب ٤/٢٢٦ و٣/١٣٨  وجممع ٤/١٥٧حم 

 صحيح لغريه
 .عن أنس) حم خ ت حب ك  ( } ك واتـــِق اَهللا أَمسك عليك زوج { -٣٧٥٤

 واإلحسان  ١٠٢و٨/١٠١ زينب بنت جحش وسعد      ٣/٣٠١ وقط   ٧/١٣٨ وهق   ٢٦٦و٦/٢١٤ و ٣/١٥٠حم  
ــع ) ٣٢١٢(و ت ) ٧٤٢٠(و ٢٨٨و٢٨٧)١٧٧(و م)  ٤٧٨٧( و خ ٢/٤١٧و ك ) ٧٠٤٥(  ٩/٢٤٧وجممـ

 من طرق)١١٤(٢٤/٤٢وطب ) ١١٤٠٨(ون
عن جابر  )عب( } أَموالكم والَ تعطوها أَحداً ، فَمن أُعمر شيئاً فَهو له       أَمسكُوا عليكَم    { -٣٧٥٥

. 
 ) ١٦٨٧٦( وعب ٦/١٧٣وهق ) ٥٦٩٧(  و عوانة ٣٨٩ و٣/٢٩٣حم 

 صحيـــــح
أَمسكُوا عليكَم أَموالكم والَ تفسدوها ، فَإنه من أَعمر عمرى فَهى ِللِذى أَعمرها حياً         { -٣٧٥٦
 ــاً وميتـ
 عن جابر ) حم م حب  ( } وِلعقبِه 

 ومتهيـد   ٣/٣١٢ وحـم    ٨/٢٩٢وسـنة   ) ٢٦٠١( واجلعد ٤/٩٣ ومعاين   ٦/١٧٣وهق  ) ١٦٢٥(٢٦م اهلبات   
 )١٣٨٨( وصحيح اجلامع ) ٥١٤١( واإلحسان ٧/١٢١

د أن يهودية   عن أىب سعي  ) بز   ( } أَنها مسمومةٌ   :أَمسكُوا فَإنَّ عضواً ِمن أَعضائها يخبرين        { -٣٧٥٧
 ) .أهدت إىل النىب صلى اهللا عليه وسلم شاة مسيطا ، فلما بسط القوم أيديهم ليأكلوا ذكره 

 )٢٤٢٤( من طرق وزوائد بز٨/٢٩٥ وجممع ٤/٢٠٩ وبداية ٧/٤٩٧من طرق وفتح ٤/٢٦٠نبوة 
 صحيــــح 

 املشوية : السميط 



 

 

٦٠٢() 

عوذُ ِباِهللا الَِّذى يمسك السماَء أَنْ تقع علـى         أَمسيناَ وأَمسى املُلك ِللِه واحلَمد ِللِه وأَ       { -٣٧٥٨
عـن  ) طس   ( .} اَألرِض ِإالَّ ِبإذنِه ِمن شر ما خلق وذَرأَ وِمن كُلِّ ساحٍر وكَاهٍن وشيطاٍن وحاسٍد               

 ابن عمرو 
 ( و ت ) ٥٠٧١(ود  ) ٢٧٢٣ (٧٦ و ٧٤وعن ابن مسعود م الذكر والـدعاء        ) ٤٢٩١(  وطس  ١٠/١١٩امع  
 ٥/٦٨واإلحتاف )٢٩٢٦٧ (١٠/٢٣٩وش ) ٦٤و٣٤(أبو هريرة وسىن )٦٠٤( وخد ١/٤٤٠وحم ) ٣٣٩٠

 صحيــــح
 .عن جابر ) حم (} امشوا أَماِمى ، خلُّوا ظَهِرى ِللمالئكِة { -٣٧٥٩

 ٤/١٣٦ وجممع ٣/١٠ ومشكل ٣/٣٩٨وحم ) ١٣٨٩( وصحيح اجلامع ) ١٥٥٧( والصحيحة ٧/١١٧حلية 
 صحيــــح 

 .عن أىب برزة األسلمى ) خد  ( }  أَمِط اَألذى عِن الطَّريِق فِإنه لَك صدقةٌ  {-٣٧٦٠
وصـحيح  )٨١٨و٨٠٨( وتعظيم قدر الصالة     ٤/٢٩٩ وسعد   ١٤/٣٣٧وسنة  ) ٢٢٨( وخد   ٤٢٤و٤/٤٢٣حم  

 )١٥٥٨(والصحيحة ) ١٣٩٠(اجلامع 
 صحيــــح

عن معاوية بـن    ) حم د ت ك      ( } َألقرب فاَألقرب   أُمك ثُم أُمك ثُم أُمك ثُم أَباك ثُم ا         { -٣٧٦١
 من أبر ؟ فذكره! يا رسول اهللا : عن أىب هريرة أن رجال قال ) هـ ( حيدة 

وحـم  ) ٣٦٥٨(وهــ   ) ١٨٩٧(و ت   ) ٥١٣٩(حنـوه ود    )٢٥٤٨ (١،٢و م الرب والصلة     ) ٥٩٧١(٨/٢خ  
 ومشكل  ٢/٣٨ وترغيب   ١٠/٣٧٦ و ٣/٢٦٦ وخط   ٤/١٥٠ومن طرق وك  ٨/٢ و ٤/١٧٩ وهق   ٥/٥ و ٢/٣٢٧
ــاف ٢٧١و٢/٢٧٠ ــعب ٦/٣١٥ واإلحت ــب )  ٧٨٤٠و٧٨٣٩( والش ــاين) ٢٠١٢١(وع ) ٩٢٢(والروي

 ) ١٣٩٩(وصحيح اجلامع )٩٦٣-٩٥٧(٤٠٦-١٩/٤٠٤و وطب )١١٤٠و٦٢٦(وطص
 صحيـــح 

٣٧٦٢- }          أَدناك وأَدناك ، وأخاك وأُختك ، وأَباك طب ك    (} أُمك (     اشـعىعن صعصعة ا )  ك (
 عن أسامة بن شريك  ) طب (ىب رمثة عن أ
 ٤/١٧٩ وهـق    ٨/٣٧٥ وحـل    ١٥/٢٤٨ومتهيد  ) ١٠٤٠٥(و)٧٤١٣(و)٤٨٤( وطب   ٤/١٦٣و٢/٢٢٦حم  

 معوية بن حيـدة  وطـب        ٤/١٥٠ و ٦٤٢و٣/٦١١ ثعلبة بن زهدم و ك       ٨/٣٤٥طارق احملاريب و  ٦/٢١معاويةو
فة عن أبيه عن جده وفتح      كليب بن من  ) ٤٧( وخد   ٧/٢٣٠ وتخ   ٦/٣١٥واإلحتاف  ١٠/٢٣٠ و ٨/٩٣ و ١/١٥١

ابن مسعود وجممع   )٧٨٤٣و٧٨٤٢(ثعلبة والشعب   )١٠٦٩٤(٣/٢١٢وش  ) ١٤٠٠(  وصحيح اجلامع    ١٠/٤٠٢
 )٤٠٧٢(ابن مسعود واإلصابة)١٩٤٨( وبز٣/٤٤من طرق وقط ١٢٠و٣/٩٨

 صحيـــــح لغيـــــره
ـ   { -٣٧٦٣ عن كليب بن ) د  ( } ـةً أُمك وأَباك ، وأُختك وأخاك وموالك حقا ورمحاً موصولـ

 منفعة عن جده وف رواية عن أبيه عن جده



 

 

٦٠٣() 

 واإلصـابة   ٦/٣١٥ واإلحتـاف    ٧/٢٣٠وتـخ   ) ٧٨٦(٢٢/٣١٠ وطب   ٤/١٧٩وهق  ) ٤٧(وخد  ) ٥١٤٠(د  
١/١٦٣ 

 حســـــن 
فيه كليب بن منفعة احلنفى البصرى مقبول روى عن جده الصحاىب ، روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان وقال الذهىب            

 ٥/٣٣٧ووثقه حب  ٧/٢٣٠  وسكت عليه خ ٨/٤٤٦والتهذيب ) ٤٧٤٢(وسط :  الكاشفىف
امكِثى ِفى بيتِك الَِّذى أَتـاِك ِفيِه نعى زوجِك حتى يبلغَ الِكتـــاب أَجله ، أَربعةَ       {  -٣٧٦٤

 .عن الفريعة بنت مالك ) حم طب ك (}أَشهٍر وعشـــراً 
ـــ )١٢٠٤(و ت ) ٢٣٠٠( ود ٦/٢٠٠ن  ــعد ) ٢٠٣١( وه ــب )١٨٨٥١ (٥/١٨٥ وش ٨/٣٦٧وس وح
 ٧/٤٣٤وهق  ) ١٦٣٤( ومنحة   ٣/٧٧ ومعاىن   ٤٢٠و٦/٣٧٠وحم  ٢/٢٠٨و ك   ) ٤٢٩٣(واإلحسان)  ١٣٣١(

ــاين ــاد واملث ــى) ٣٣٢٨(واآلح ــأ) ١١٠٤٤و٥٧٢٣(ون٢٤١وف ) ٧٥٩(ومنتق ــب ) ١٢٥٤(وموط وط
١٠٨٥(٢٤/٤٤٣( 

 صحيــــح 
٣٧٦٥-  }     ى يتيتِك حكِثى ِفى بام    أَجلَه عن ) ن هـ ك    ( حسن صحيح   ) ت (} بلغَ الِكتـــاب

الفريعة بنت مالك أخت أىب سعيد أن زوجها قتل فاستأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أن تـأتى إخوـا     
 باملدينة فقال

) ١٢٥٤(٥٩١ وموطـأ    ١/٤٣٩وكثري  ) ٤٢٩٣(واإلحسان)  ١٣٣١( وحب   ٢/١٦٨ ومى   ٤٣٥و٧/٤٣٤هق  
 و ك   ٦/٢٠٠ون  ) ٢٠٣١(وهـ) ١٢٠٤(  و ت    ٨/٣٦٧وسعد  ٢٤٢( وف   ٩/٣٠١ وسنة   )١٣٦٥(ومنصور  

  وانظر ما قبله٢/٢٠٨
 صحيـــــح

٣٧٦٦-  }  لىاغْتسِلى وص ِك ثُميضتِك ححبست ا كَانتم كِثى قَدرعن عائشة ) م د ن  ( } ام. 
وحم )٢٠٨(ون  ) ٩٣٨و٩٣٧(وعوانة) ١١٤(ومنتقى)  ٢٧٩( ود   ١٨٢ و ١/١١٩ون  )٣٣٤ (٦٦و٦٥م احليض   

  ١/٤٢٧ وفتح ٣٥٠و٣٣١و١/٣٣٠ وهق ٦/٢٢٢
٣٧٦٧-  }     ِلسانك ليكع عن احلارث بن هشام عن أبيه عن جده        ) طب  ( البارودى وابن قانع    . } أَملك

. 
 أبو أمامـة    ٥/٢٥٩ وحم   ٤/٥٢٥ وعن ابن عمرو ك      ٣٠١و١٠/٢٩٨وجممع  )  ١٩٣٦(وطس  ) ٣٣٤٩(طب  
 )١٣٩١(وصحيح اجلامع ) ٨٩٠(عقبة والصحيحة )١١٢٦( وهناد عقبة بن عامر )٤٩٣٠(وهب 

 صحيــــح 
٣٧٦٨- }            طيئتكلى خِك عواب ، يتكب سعكولي ، ِلسانك ليكع عن ) ت  حم هب     .  ( } أَملك

 .عقبة بن عامر 
والشعب ) ٨٩٠(والصحيحة  )١١٢٦(وهناد)١٣٤(٤٣ ومبارك   ٣٥٤ و ٦/٣٣٩ واإلحتاف   ٥/٢٥٩ و ٤/١٥٨حم  

 ٣٠١-١٠/٢٩٩وجممع) ٢٤٠٦(و ت ) ١٣٩٢(وصحيح اجلامع ) ٤٩٣٠(
 صحيـــح لغيـــــره



 

 

٦٠٤() 

ثَكلتك أمك هلْ يِكب الناس على : أَملك عليك هذَا ، وأَشار ِبيدِه ِإىل ِلسانِه ، وقَالَ         { -٣٧٦٩
 أَلسنتهم صائدار ِإالَّ حِفى الن ناخرهم٠عن أىب اليسر عن رجل ) بز(} م 

  ٢/٥٨٣وصحيحة )٣٥٧٢(  وزوائد بز٣٠٠و١٠/٢٩٨وجممع )  ٣٣٤٩(ب ط
 صحيــــح لغيــــره

٣٧٧٠- }   ـــدكي عن أسود ابن أصرم ) تخ (} أَملك. 
واآلحاد ) ١٦٠٥( والشاميني ١٠/٣٠٠و٦/١٤٨و٤/١٠٦وجممع  ) ١٤٤١و١٤٤٠(٤/٢٣٨  والضياء    ١/٤٤٤تخ  

 ٤٢و١/٤١واإلصابة ) ١٣٩٣( وصحيح اجلامع )١٥٦٠(والصحيحة )٨٧٩٧و٨١٧(وطب ) ١٣١٨(واملثاين
 صحيــــح

 .عن أىب حمذورة ) هق  ( } أُمناُء املُسلمني على صالم وسحورهم املُؤذِّنــونَ  { -٣٧٧١
) ٣٣(أبو هريرة واحلسـن وف      ٤٣٢ و   ١/٤٣٠ وهق   ٢/٢وبنحوه امع   ) ١٤٠٣(وصحيح اجلامع   ١/٤٢٦هق  

 ١/٨٧ واألم ١/١٨٣وتلخيص 
 نحســـــ

فأمتُّوا بقيةَ : منا من صام ومنا من مل يصم قال:أمنكُم  أحد  أكلَ  اليوم ؟ فقالوا  { -٣٧٧٣
قال رسول اهللا  : عن حممد بن صيفي قال) ن (}يومكم ،وابعثوا إىل أهِل العروِض، فليتموا بقيةَ يومهم

  عاشوراءيوم �
 ١٤/٣٦٨والسري ) ٩٣٥٢(وش ) ٢٦٢٩(ن 

 صحيح
٣٧٧٣- }                قَـدر وكَانـت مسالِت الشز ِحني الظُّهر رتِين فَصلَّى ِبىيِت مالب ِنى ِجربيلُ ِعندأَم

             لَّى ِبىوص ، ائمالص أَفطر ِحني املَغرب لَّى  ِبىوص، ِمثله كَانَ ِظله ِحني صرلَّى  ِبى العراِك ،وصالش
  ِبى الفَجر ِحني حرم الطَّعام والشراب على الصائِم ، فَلما كَانَ             الِعشاَء ِحني غَاب الشفق ،وصلَّى    

 الظُّهــِر ِحني لَّى ِبـــىص دالغ 
                    ـائمالص أَفطـر ِحني املَغرب لَّى  ِبىكَانَ ظله ِمثليِه ،وص ِحني صرالع لَّى  ِبىوص، ِمثله كَانَ ِظله

يا محمد  : ِإىل ثُلثِى اللَّيِل ،وصلَّى  ِبى الفَجــر فَأسفر ، ثُم الْتفت ِإىلَّ وقَالَ            ،وصلَّى  ِبى الِعشاَء     
 عن ابن عباس ) حم د ت ك  ( } هذَا وقت اَألنبياِء ِمن قَبلك ، والوقت ما بني هذيِن الوقتِين 

ــم ) ١٤٩(و ت ) ٣٩٣(د  ــق ٣٥٤ و١/٣٣٣وح  و ك ٤٤٦ و٣٧٧ و٣٧٣ و٣٧٢ و٣٦٦ و١/٣٦٤ و ه
طـب  ) ٢٧٥٠( وع ٢٦وف  ) ١٥٠( ومنتقـى  ٢/١٨٢وسـنة   ) ١٢٧(وشفع  ) ٢٠٢٨( جابر وعب    ١/١٩٦
 ٢٨و١/٢٦ومتهيـد   )٣٢٢٠ (١/٣١٧ وش   ١/٣٥٧وقـط   ) ٣٢٥( وخزميـة    ٢٨و٨/٣٠٩ومتهيد  ) ١٠٧٥٢(

 )١٤٠٢(وصحيح اجلامع 
 صحيــــح 

 عن جابر  ) ق د ن  ( } ، وتستحد املُغيبةُ أَمهلُوا حتى ندخلَ لَيالً ِلكى تمتشطَ الشعثةُ  { -٣٧٧٤



 

 

٦٠٥() 

ومــى ) ١٨٥٠(وع ) ٩١٤٤( ون٧/٢٥٤وهــق ) ٧١٥ (١٨١و م اإلمــارة ) ٥٢٤٥(٥٠و)٥٠٧٩ (٧/٦خ 
 )٢٦٢( ون عشرة ) ٢٧٧٨( ود ) ١٤٠٤( وصحيح اجلامع ٣٤٣ و٩/٣٤١ وفتح ٢/١٤٦

لِقيامِة الَ يطلبىن أَحد ِمنكم ِبشـىٍء       أَموالكم متِلكونَ ؟ ، إىن َألرجو أَنْ أَلقى اَهللا يوم ا           { -٣٧٧٥
ظَلمته ِفى ماٍل  والَ دٍم  والَ ِعرٍض ِإالَّ ِبحقِه ، رحم اُهللا امرأً سهلَ البيِع، سهلَ الشـراِء ، سـهلَ            

 عن رجل من بلعدويه ) ع  ( } اَألخِذ ، سهلَ العطاِء سهلَ القَضاِء ، سهلَ التقاِضى 
 أبـو هريـرة و      ٢/٣٧٢ وبنحـو أولـه حـم        ٤٩٨ و ٥/٤٨٢واإلحتاف  ) ٦٨٣٠( وع   ٩/١٨و٤/٧٤امع  

  ٥/٣٥٧جابر وهق )٢٢٠٣(أنس  وآخره هـ )١٣١٤(ت
 صحيح لغيـــــره

 جاء ابنـا مليكـة إىل الـنىب    : عن ابن مسعود قال ) بز ، طك  (} أُمى مع أُمكمـــا  { -٣٧٧٦

إنَّ : ى الولد ، وتكرم الضيف ، غري أا وأدت ىف اجلاهلية، قال           إن أمنا كانت تكرم الزوج وتعطف عل      : فقاال�
أمكما ىف النار ، فأدبرا والسوء ىف وجهيهما ، فأمر ما فرجعا والسرور يرى ىف وجهيهما رجاء أن يكـون قـد                      

 ) .حدث شىء فذكره 
 ٤/٢٣٧وحل  ) ١٠٠١٧( وطب   ١/٣٩٨وحم  ) ٢٥٥٩(وطس  ) ١٥٣٤( وبز ٢/٣٦٤  و ك     ٤١٠/٣٦٢امع  

 ٤٩٨و٥/٤٨٢واإلحتاف ٣/٤١٠وحمدثي أصبهان
 صحيــح

وماكنا معذبني حىت :( وهذا احلديث منسوخ على األرجح بآيات وأحاديث أخر ألم من أهل الفترة قال تعاىل 
 اإلسراء)نبعث رسوال

عـن  ) حم خ  (} أَميِطى عنا ِقرامِك هذَا، فَإنه الَ تزالُ تصاويره تعرض ِلى ِفى صالِتى    { -٣٧٧٧
 .أنس 
وصـحيح اجلـامع    ١٧/٣٩٠  ومتهيـد     ١٠/٣٩١وفتح  ) ٥٩٥٩(٧/٢١٦و)٣٧٤ (١/١٠٥ و خ    ٣/١٥١حم  

)١٤٠٥( 
 عن خالد بن الوليد ) حم  ( } أَمني هِذِه اُألمِة أَبو عبيدةَ بن اجلَراِح  { -٣٧٧٨

 عن  ٣٥و١/١٨أنس وحم   )٧٠٠١( و واإلحسان  ٤/٩٠أنس وحذيفة وحم    )٤٣٨١(٢١٨و)٣٧٤٤ (٥/١٠٩خ  
) ٥٨٦٣(عمرو)٢٢٨(  وع    ٤٤٥و٦/٩٩أنس  وتخ    ٢٨٦و٢١٢و١٤٦و٣/١٢٥ عن ابن مسعود و      ٤١٤عمر و 

-٦/٢٢٥ ابـن عمـر  والضـياء         ٥٣٥ أنـس و   ٤٢ ابن مسـعود و    ٣/٢٦٧و ك   )  ٣٨٢٤(ابن عمر وطب    
 أنس   ٢/١٧عمر وخالد وهق    ٩/٣٤٨و٥/١٨٣أنس وجممع   )٣٧٩١و٣٧٩٠(أنس  و ت     ) ٢٢٤٢-١١٤٠(٢٢٧

عمـر  وطـس     )٦١٧(والشاشـي   ) ٣٢٢٥٤(أنس  وش    )٨٢٤٢(ابن مسعود و  )٨١٩٦(ن  و)  ٢٢١٨(وحب  
ــز) ٥٨١٥( ــاكر )١١٧و١١٤( وبـــــــ ــر  وعســـــــ  ١١/٢١٠عمـــــــ
-٥٨/٣٩٩و٤٤/١٣٧و٣٩/٩٥وو٤٧٤ة٤٦٥و٤٦٤و٤٦١و٤٦٠و٤٥٦و٢٥/٤٥٥و٣١١و١٩/٢٤١و

 )١٤٠٦(وصحيح اجلامع ٤٠٢
 متواتر
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 } ، تخرج نفسه ِمن بِني جنبيِه وهو يحمد اَهللا          ِإنْ أَبِك فإمنَا ِهى رمحةُ املُؤمِن ِبكلِّ خٍري          { -٣٧٧٩
 عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه فقالوا له أتبكى ؟) حب(

  ٤/١٢ ون ٢٧٣ و١/٢٦٨وحم )٢٩١٤(واإلحسان)  ٧٤٦(حب 
 صحيــــح

حـم   ( } فَاهدوا السبيلَ ، وردوا السالم ، وأَعينوا املَظلوم         ِإنْ أَبيتم ِإالَّ أَنْ تجلسوا       { -٣٧٨٠ 
 عن الرباء ) ت

) ٢٦٥٤٠(٩/٨٠ وش   ١/٦٠ومشـكل   ) ١٥٦١(والصحيحة  ٢/٢٨٢ومي  ) ٢٧٢٦(  و ت   ٢٩٣و٤/٢٨٢حم  
 )٥٩٧(واإلحسان ) ١٤٠٧(وصحيح اجلامع 

 صحيــــح
ـ       {  -٣٧٨١ عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول        ) ت (} ــذُوا    ِإنْ أَبوا ِإالَّ أَنْ تأخذُوا كُرهاً فَخ

 :اهللا إنا منر بقوم فال هم يضيفونا وال هم يؤدون ما لنا عليهم من احلق وال حنن نأخذ منهم فقال
 ١١/٣٤٠وسنة ) ١٥٨٩(ت 

 صحيــــح  
٣٧٨٢-  }  عراً فَأكرمـــــهش خذتعن جابـــر) هب(} ِإنْ ات. 
عبد الرمحن بن   )٢٠٥١٦(أبوهريرة وعائشة وعب    )٦٤٥٦و٦٤٥٥(وبنحوه  )٦٤٦٠(وأبو قتادة   ) ٦٤٥٧(الشعب  

 )١٤٠٨(وصحيح اجلامع ) ٦٦٦(حبشي والصحيحة 
 صحيـــح لغيــــره

٣٧٨٣-  }                 ، ـدثتمدقُوا ِإذَا حواص ، وا ِإذَا ائْتمنتمفَأد سولهعاىل وراُهللا ت حبكمأَنْ ي ِإنْ أَحببتم
  نم وا ِجواراوركمْ     وأَحسنكنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه       :عن عبد الرمحن بن أىب قراد قال        ) طس (}  ج

ما محلكم على   :وسلم فدعا بطهور فغمس يده فيه مث توضأ فتتبعناه فحسوناه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                  
 ما صنعتم قلنا حب اهللا ورسوله قال  

  عبـادة وجممـع       ٥/٣٢٣وحـم   )١٠٤١٢ (٢/٤١٩صـابة   واإل) ١٤٠٩( وصحيح اجلامع    ٣/٥٨٩الترغيب  
 )٦٥١٧(وطس ) ١٣٩٧( واآلحاد واملثاين٨/٢٧١و٤/١٤٥

 حســــن لغيــــره 
ـُوا فَاقبلُــوا ، وِإنْ أَســــاُءوا فَاعفُوا ، وِإنْ غَلبوكم فَعينـوا             {  -٣٧٨٤  -ِإنْ أَحسن

 .عن ابن عمر ) بز ( } -أَى الْعبيد 
  ٢٣٦)١٣٩١(وزوائد بز/ ٤مع  وا٣/٢١٤الترغيب 

 حســــن لغيــــره
وضعفه عن أىب بن كعـب      ) هـ ، هق     ( } ِإنْ أَخذَا أَخذت قَوساً ِمن نـــــاٍر        {  -٣٧٨٥

حل ) . ( علّمت رجال القرآن فأهدى ىل قوسا فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال فذكره                 : قال  
 .عن أىب الدرداء ) 



 

 

٦٠٧() 

 ١٢٦و٦/١٢٥ وهـق    ٤/٩٥عبـادة  وجممـع      ٢١/١١٣ ومتهيـد    ٦/١٢٦ وهق   ٤/٧وتلخيص  ) ٢١٥٨(هـ  
 ٦/٨٦وحل ) ٢٧٩(والشاميني

 حســــن لغيــــره

إن  أحق  ما  أخذمت  على  : ( أنه قال� ولعله خاص بالصحابة أو أن الذي علمه كان فقرياً، وقد صح عنه 
 ة على تعليم القرآن وغريهولذلك جيوز أخذ األجر) ٥٧٣٧(خ) أجراً  كتاب   اهللا

٣٧٨٦-  }                ِبك طَار ليِه ثُمع ملــتناحاِن فَحا جاقوتٍة لَهي ِبفرسٍٍ ِمن اجلَنةَ  أُتيت ِإنْ أُدخلت
 يثُ ِشئـــتعن أىب أيوب ) ت  ( } ح. 

النشور والبعث و) ٤٢٤(وبنحوه صفة اجلنة ) ٤٠٧٥(وطب ) ٤٢٣( وصفة اجلنة ١/٥٤٩واإلحتاف  ) ٢٥٤٤(ت  
 )٨٠٦(  وطيا٤/٥٤٥بريدة والترغيب )  ٤٣٧-٤٣٥(

 حســــن لغيــــره
٣٧٨٧-  }                  طريناحاِن يج اقوٍت لَهي ِمن ا فَرسِفيه محِن كَانَ لَكالر بدا عاُهللا اجلَنةَ ي  ِإنْ أَدخلك

 ِبك حيثُ 
 عن عبد الرمحن بن ساعدة ) طب ( } ِشئت. 

 ١٠/٤١٣وجممـع   ) ٤٣٩(والبعـث   ) ٤٢٥و٤٢٤و٤٢٣( وصفة اجلنـة     ٤/٥٤٥  وترغيب ١/٥٤٩ اإلحتاف  
 ورحج أنه عبد الرمحن بن سابط) ٥١٢٧(واإلصابة

 صحيـــــح  لغريه
عـن أىب   ) حم،هب (} ِإنْ أَردت أَنْ يلني قَلبك فَأطعِم اِملسكني ، وامسح ِبرأِس اليتيِم             {  -٣٧٨٩

  اهللا عليه وسلم  قسوة قلبه فقال لههريرة ن رجال شكا إىل رسول اهللا  صلى
والشـعب  )١٤٢٦(وعبـد بـن محيـد     )  ٨٥٤(أبـو الـدرداء وصـحيحة       ٦١و٤/٦٠ وهـق    ٢/٢٦٣حم  

 )١٤١٠(وصحيح اجلامع ٨/١٦٠عنه وعن أيب الدرداء  وجممع ) ١١٠٣٥و١١٠٣٤(
 صحيــــح لغيــــره

 عن أىب الدرداء  ) حل ، هق  (}  وأَطعمه ِإنْ أَردت أَنْ يلني قَلبك ، فَامسح رأس اليتيِم {  -٣٧٩٠
 ١/٢١٤وحل ) ٢٠٠٢٩( وعب ٨/١٦٠وجممع )  ١١٠٣٥و١١٠٣٤( والشعب ٤/٦١وهق ) ٨٥٤(الصحيحة 

 صحيـــــح لغيـــــره
٣٧٩١-  }   جودلقاين فَأَكثِر السا فَاطمةَ أَنْ تا أَبي عن أىب فاطمة  ) حم  (} ِإنْ أردت 

 )٨١٢(٢٢/٣٢٣وطب ) ١٥٣٤(والروياين٢/٢٤٩وجممع ) ١٤٢٢(هـ و٧/١٤٥ ون ٣/٤٢٨حم 
 صحيح لغريه

لَِو استخلفت علينـا    : ِإنْ أَستخلف عليكم خليفةً فَتعصوه يرتلْ بكم  العذاب قَالُوا            {  -٣٧٩٢
لَـِو  : ى جسدِه ، قَالُوا     ِإِن استخلفته عليكم تجدوه قَويا ِفى أَمِر اِهللا ضعيفاً فِ         : أَبا بكــٍر ؟ قَالَ     
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ِإنكم الَ تفعلُوا ، وِإنْ تفعلُوا تجدوه هادياً مهديا يسلك ِبكم الطَّريق            : استخلفت علينا عليا ؟ قَالَ      
 م قالوا ) ك(} املُستقيميا رسول اهللا لو استخلفت ، فقال:عن حذيفةأ: 

 ٤/١٣٣١وعدي ) ٣٨١٢(  وت٣/٧٠ك 
 حســـــن  

 وضعفه الذهىب وأعله بفضيل بن مرزوق وأن خربه هذا منكر 
خمتلف فيه وثقة الثورى وابن معني وأمحد وأبو حامت والعجلى واختلف فيه قول ابـن                :  فضيل بن مرزوق   :أقول  

 واجلـرح   ٦/١٩ولفضيل أحاديث حسان وأرجو أنه ال بأس به         :  وقال ابن عدى     ٣٠٠-٨/٢٩٩حبان التهذيب   
مل يتفرد به بل له متابعة عند عدي وشريك الصواب أنه ثقة إذا روى عن أهل بلده                 :أقول كذلك    ٧/٧٥

 وهذا منها
ِإنْ استطاع أَحدكم أَنْ الَ يمر بني يديِه أَحد فَليفعلْ ، فِإنَّ املَـــار على املُصـلِّى               {  -٣٧٩٣

 املُمـــر ِمن قصعن ابن مسعود موقوفاً ) طك (} ن 
 أبو سعيد حنو أوله٤٣ / ٣وحم) ٣٩٩(ود) ٩٢٨٩و٩٢٨٨(  وطب ٢/٦١امع 

 صحيـــح موقــوف
٣٧٩٤-  }              فَلـك فأَخطأت تهدتسناٍت ، وِإِن اجح شرع ا فَلكينهمالقَضــاَء ب ِإنْ أَصبت

 عن عمرو بن العاص  قال جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خصمان قـال               )حم   (} حسنةً واحـــدةٌ   
 :لعمرو إقض   بينهما  قال أنت أوىل بذلك مين يا رسول اهللا قال وإن كان قال فاذا قضيت  بينهما  فمايل قال

 ) ٢٩٢(  وعبد بن محيد ٤/٢٠٥ وحم ٤/١٩٥ وامع ٢/٢٢٤ واإلحتاف ٤/٨٨ك 
 حســــن

  عن عائشة ) حب (.} ِإنْ أَعتقتيهما فَابدِئى ِبالغالِم قَبلَ اجلَاريِة  {  -٣٧٩٥
 ٤/٣٢٨وعدي ) ٢٢٣٧( ود ٣/٢٨٨ وقط ٧/٢٢٢وهق ) ٢٥٣٢(وهـ )٤٩٣٦(ون)  ١٢١٠(حب 

 حســـــن
إىن أرسل كلـىب    : عن ابن عباس قال رجل      ) بز(} ِإنْ أَكلَ فَالَ تأكلْ ، وِإنْ لَم يأكلْ فَكلْ           {  -٣٧٩٦

 املعلم فيمسك فذكره 
وم ) ٥٤٨٦و١٧٥(وخ٣٧٩ و ٤/٢٥٨وعـن عـدي وحـم       )١٢١٢(وزوائد بز )  ٨٥١٣( وعب   ٣١ /٤جممع

ــان٥-١)١٩٢٩( ــة) ٥٨٨٠( واإلحســ ) ٢٨٥٤و٢٨٤٨(ود) ١٤٧٠(وت )  ٧٥٨٧-٧٥٥٨(وعوانــ
وفـتح  )١٠٣٠(وطيا) ٣٢٦٧(وطس  )  ١٩٦٨٨-١٩٥٦٧(وش  ) ٣٢٠٨(وهـ) ٤٧٨٦و٤٧٨٣و٤٧٧٤(ون
  ٩/٢٣٧وهق ) ١٤٩-١٤٠(١٧/٧٤ وطب ٦/٢٤ واإلحتاف ٩/٦١٠

٣٧٩٧-  }   عجدم بدع ليكمع رـوا   ِإنْ أُموأَطيع وا لَـهمعِبكتاِب اِهللا فَاس كمقودي م  ( }  أَسود
 عن أم احلصني  ) هـ

وطـب  ) ١١٦٥(وطـس   ) ٧١٠٠-٧٠٩٨(وعوانـة )  ٢٨٦١( وهــ    ٦/٤٠٣وحم  ) ١٢٩٨(٣١١م احلج   
 )١٤١١(  العرباض وصحيح اجلامع ١/٩٦وك )٣٧٩(٢٥/١٥٧
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 فَلك عشر حسناٍت ، وِإنْ أَنت اجتهـدت         ِإنْ أَنت قَضيت بينهما فَأصبت القَضاءَ      {  -٣٧٩٨
اقـض بينـهما   : اختصم رجالن فقال ىل     : عن عمرو بن العاص قال      ) حم ، طك     (} فأَخطأت فَلك حسنةَ    

 ) .إذا قضيت بينهما فما ىل ؟ فذكره : فقلت 
  من طرق٤/١٩٥  وجممع ٤/٢٠٥حم 

 حســــن 
٣٧٩٩-  }      أَذناب بعتمات اُهللا          ِإنْ أَنتم بيِل اِهللا ِليلزمنكمِفى س اجلَهاد ركتمِبالعينِة وت بايعتمقِر وتالب

                    زوا ِإىل اِهللا عتوبليِه ، وتع ا كُنتمِإىل م وا ِإىل ِدينكمرجعى تتح ِمنكم رتعالَ ت ثُم ذلةً ِفى أَعناقكمم
 عن ابن عمر ) حم(} وجلَّ 

  ٥و٣/٣١٩و١/٣١٤ وحليـة    ٢/٣٢٩ وترغيـب    ٢/٦٥والدوالىب  ) ١١(حة   وصحي ٥/٣١٦وهق  ) ٣٤٦٢(د  
وعـدي  ) ٤٢٢٤(وهب  ) ١٣٥٨٥و١٣٥٨٣(وطب  ) ٥٦٥٩(وع  ) ١٤٢٢( والروياين ٨٤و٢/٢٨وحم  ٢٠٩/
 ٥/٣٦٠و٢/٢٢

 صحيــــح
ـ              {  -٣٨٠٠ اِر رب  ِإنْ أَنتم قَدرمتْ عليِه فاقتلوه والَ تحرقوه بالناِر ، فِإنه ِإنما يعذب بالنـــ

 عن محزة بن عمرو األسلمى  ) حم د(} الناِر 
 )١٤١٢(وصحيح اجلامع ) ١٥٦٥(وصحيحة ) ٢٩٩٦(وطب ) ٩٤١٨(وعب ) ٢٦٧٣( ود٣/٤٩٤حم 

 صحيــــح 
) طـس (} ِإنْ أَنزلت كَما يرتلُ الرجلُ فعليها الغسلُ ، وِإنْ لَم ترتلْ فَالَ شىَء عليها                {  -٣٨٠١
 .عن أنس 

٨٣٥٥(خولة بنت حكيم وطس )٨٨٠(و)  ٨٧٩( وش ١/٢٦٨مع ا( 
 صحيــح لغريه

) ش   ( } ِإنْ أَنساِنى الشيطانُ شيئاً ِمن صالِتى ، فالتسبيح ِللرجاِل والتصفيق ِللنساِء             {  -٣٨٠٢
 عن أىب هريرة 

 )٢٧٥٢( واآلحاد واملثاين ٣/٣٤٠وحم ) ٣٦٢٦٣(و)٧٢٥٤ (٢/٣٤١ش 
 صحيــح  

ِإنْ ِبعت ِمن أَخيك تمراً فأصابه جائحةٌ فَالَ يحلُّ لَك أَنْ تأخذَ ِمنه شيئاً ، ِبم تأخـذُ                  {   -٣٨٠٣
 عن جابر  ) م د ن  (} مالَ أَخيك ِبغِري حق ؟ 

) ٥٢٠٢(وعوانـة   ) ٥٠٣٩(واإلحسان) ٦٣٩(ومنتقى)  ٣٤٧٠(ود  ) ٦١١٨( ون   ٧/٢٦٥ ون   ١٤)١٥٥٤(م  
 ).١٤١٣( وصحيح اجلامع ٢/١٩٥ ومتهيد ٣١و٣/٣٠ وقط ٢/٣٦ وك ٥/٣٠٦وهق 

 عن رجل من الصحابة  ) د ت ك  ( }ِإنْ بيتم فَليكن ِشعاركم حم الَ ينصرونَ  {  -٣٨٠٤
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/ ٦وهـــق ) ٢٥٩٧(ود ) ١٠٤٥٢و١٠٤٥١و٨٨٦١(ون ) ١٦٨٢( وت ٧/١١٧ وكـــثري ٢/١٠٧ك 
 وصـحيح   ١/٤٢٧ وعـدي    ٣/٤٧ وتخ ٤/٢٨٩وحم  ) ٣٣٥٦٤و٣٣٥٦٢(وش  ) ١٠٦٣(ومنتقى  ٣٦٢و٣٦١

 ) ١٤١٤(اجلامـــع 
 صحيــــح

 )كلمة السر (بتم ليال أثناء اجلهاد ىف سبيل اهللا ، حىت ال يدخل عليهم أحد من غريهم ويسمى هذا اليوم : بيتم 
٣٨٠٥-  }    ن نفـقت ولَن ، استكففونَ النالةً يع دعهمأَنْ ت رياً ِمنأَغنياَء خ رثتكو دعفقـةً  ِإنْ ت

 امرأتك جعلُ ِفى ِفىا تى متا ، حِبه اِهللا ِإالَّ أُجرت جها وبتِغى ِبهعن شداد بن أوس  ) طب  (} ت 
) ٢٣٥٥( وخزمية   ٥)١٦٢٨(وم  )  ٤٤٠٩(١٥٥و) ٣٩٣٦(٧/٨١وعن سعد خ    )٧١٧١( و طب    ٤/٢١٣جممع  

  وغريهم١/١٧٦وحم ) ٦٣١٩(ون) ٢٨٦٤(ود) ٢١١٦(وت ) ٥٧٧٧-٥٤٦٤(وعوانة ) ٤٢٤٩(واإلحسان 
ِإنْ تستخلفُوا أَبا بكٍر تجدوه قَويا ِفى أَمِر اِهللا ، ضعيفاً ِفى بدنـِه ، وِإنْ تسـتخلفُوا          {  -٣٨٠٦

 تجـدوه  - وما أَراكم فَـاعلني  -عمر تجدوه قَويا ِفى أَمِر اِهللا قَويا ِفى بدنه ، ِإنْ تستخلفُوا عليا     
 ) .أبو نعيم ىف فضائل الصحابة عن حذيفة ( }  ديا ، يحملكم على املَحجِة البيضاِء هادياً مه

) ٣٦٨(٣/٢١٤علي والعلـل قـط      ٢/٣١٣ من طرق  واملقصد األرشد     ٥/١٧٦ وجممع   ٣/٧٠  وك    ١/٦٤حلية  
 وصوب إرساله

 حســــن 
 }وال حياِفظُ على الوضوِء ِإالَّ مؤمن     ِإنْ تستقيموا تفلحوا ، وخير أَعمالَكُم الصالةُ،         {  -٣٨٠٧

 عن ثوبان ) متام (
ـ  ١/٨٢ وهق   ١/١٣٠وك  )  ١٣٣٥و١٠٧٨و٢١٧(والشاميني) ٧٨١( ومتام   ٥/٢٨٠حم   وطـس  ) ٢٧٧( وهـ

 دار الكتاب العريب من طرق)٦٥٦( ومي ٣١٩و٢٤/٣١٨ومتهيد ) ٢٨٠٤(وهب )١٠١١و٨(وطص) ٧٠١٩(
 صحيــــح

ى روى عنه حريزبن عثمان وصفوان بن عمرو وثور بن يزيد قال ابـن املـديىن                فيه عبد الرمحن بن ميسرة احلمص     
 وىف ٦/٢٨٤شيوخ حريز كلهم ثقات ووثقه العجلـى التهـذيب   : وقال أبو داود ! جمهول مل يرو عنه غري حريز  

 ثقة ) ٣٣٧٢(الكاشف 
 له متابعة ،فاحديث بكل حال صحيح: أقول

٣٨٠٨-  }    ـْـك عن شداد بن اهلاد أ ن رجال من األعراب جاء إىل           ) ن ك    (}   ِإنْ تصدِق اَهللا يصدقـ
النيب  صلى   اهللا  عليه وسلم  فآمن به واتبعه مث قال أهاجر معك فأوصى به النيب  صلى   اهللا  عليه وسلم  فقسم                              

 لـك   وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا قالوا قسم قسمه                   
النيب  صلى   اهللا  عليه وسلم  فأخذه فجاء به النيب  صلى   اهللا  عليه وسلم  فقال ما هذا قال قسمته لك قال مـا        

على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى ههنا وأشار إىل حلقه بسهم فأموت فأدخل اجلنة قـال إن تصـدق                        
و فأتى به النيب  صلى   اهللا  عليه وسلم  حيمل قد أصابه سـهم                  اهللا    يصدقك  فلبثوا قليال مث ضوا يف قتال العد            

حيث أشار فقال النيب  صلى   اهللا  عليه وسلم  أهو هو فقالوا نعم قال صدق   اهللا  فصدقه مث كفنه النيب  صـلى                               
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عليه اللهم هذا اهللا  عليه وسلم  يف جبة النيب  صلى   اهللا  عليه وسلم مث قدمه فصلى عليه فكان مما ظهر من صالته                
 .عبدك خرج مهاجرا يف سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد عليه

وعـب  ) ٢٠٨٠( ون   ٣/٥٩٦  وك    ٤/٢٢٢ونبـوة   ) ٧١٠٨( وطب   ٢/٣٠٠ وترغيب   ٤/١٦ وهق   ٤/٦١ن  
 )١٤١٥( وصحيح اجلامع ١/٥٠٦ومعاىن ) ٩٥٩٧و٦٦٥١(

 صحيـــــح
ى ِإمارِة أَبيِه ِمن قَبـلُ ، وأَمي اِهللا ِإنْ كَـانَ            ِإنْ تطعنوا ِفى ِإمارتِه فَقد كُنتم تطعنونَ فِ        {  -٣٨٠٩

       وأُوصـيكم ، عدهاِس ِإىلَّ بالن أَحب اِس ِإىلَّ ، وِإنَّ هذَا لَمنالن أَحب لَخليقاً ِباإلمارِة وِإنْ كَانَ لَِمن
ضي اهللا عنهما قال أمر رسـول اهللا         عن ابن عمرر  ) حم ق  (} ِبِه فَِإنه ِمن صاحليكم ، يعِنى أُسامةَ بن زيٍد          

 :  صلى اهللا عليه وسلم  أسامة على قوم فطعنوا   يف إمارته  فقال
ــم ٦٣)٢٤٢٦( وم ١٩)٤٤٦٩/(٦و) ٤٢٥٠(١٧٩و)٣٧٣٠ (٥/٢٩خ  ــق ١١٠ و٢/٢٠ وح  ٣/١٢٨ وه
 )١٤١٦(وصحيح اجلامع ) ٧٠٥٩( واإلحسان٨/١٥٤و

عن ابن  ) ت ك    (} ، وأَى عبٍد لَك الَ أَلَمـــــا       ِإنْ تغفِر اللَّهم تغفر جمـــا     {  -٣٨١٠
 :عباس الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إال اللمم قال قال النيب  صلى اهللا عليه وسلم

 وهـق   ٧/١١٥وجممـع   ) ٣٢٨٤(وت  ) ١٤١٧( وصحيح اجلامع    ٢٧/٣٩ وطربى   ١٤/٣٨٧ وسنة   ٢/٤٦٩ك  
 )٧٠٥٦و٧٠٥٥(وهب ) ١٩٠( ومعجم ع١٠/١٨٥

 يــــحصح
٣٨١١-  }       لَك ريخ فعِل اخلَرييسة عن أبيها قالت    ) د  (} ِإنْ ت استأذن أيب النيب  صـلى اهللا عليـه   :عن

يا رسول اهللا ما الشيء الذي ال حيل منعه ؟قال املاء قال            : وسلم  فدخل بينه وبني قميصه فجعل يقبل ويلتزم مث قال          
 :امللح قال يا رسول اهللا ما الشيء الذي ال حيل منعه؟ قال: اليا نيب اهللا ما الشيء الذي ال حيل منعه؟ ق

وطب ) ٧١٧٧(وع  ) ١٥٢٥( والروياين ٢/٢٧٠ ومى   ٦/١٥٠ وهق   ٤٨١ و ٣/٤٨٠وحم  ) ٣٤٧٦و١٦٦٩(د  
  ٤/٢٣واإلصابة ) ٥٢٨(٢٤/٢٠٦

 فيــه جهــــالة
 أىب السنابل بـن     عن األسود عن  ) ت ، هـ ، طب       (} ِإنْ تفعلْ فَقد حلَّ أَجلهــــا       {  -٣٨١٢

وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثالثة وعشرين يوما ، فلما تعلّت تشوقت للنكاح ، فقال النىب صلى                 : بعكك قال 
حديث مشهور وال نعرف لألسود مساعا من أىب السنابل ، ومسعـت حممـدا      ): ت(اهللا عليه وسلم فذكره ، وقال       

 ) . اهللا عليه وسلم ال أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النىب صلى: يقول 
) ١٥٠٧(ومنصـور  )٨٩٨و٨٩٧ (٢٢/٣٥٧و)٧٧ (١٧/٣٨ وطب ٤/٣٠٥وحم  ) ٢٠٢٧(وهـ  ) ١١٩٣(ت  
) ٧٦٢(ومنتقـى   ) ١٤٨٤(وم  ) ٥٣٢٠و٥٣١٩(  وخ    ٤/٩٥ واإلصـابة    ٢/١٦٦ومى  )١٧٠٨٧ (٤/٢٩٦وش

 ١٩٥-٦/١٩٤ون) ٢٣٠٦(ود) ٤٢٩٤(واإلحسان
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اً زاهداً ِفى الدنيا ، راغباً ِفى اآلخـرِة ، وِإنْ تـؤمروا            ِإنْ تؤمروا أَبابكٍر تجدوه أَمين     {  -٣٨١٣
 - والَ أَراكـم فَـاعلني       -عمر تجدوه قَويا أَميناً الَ يخاف ِفى اِهللا لَومةَ الَئٍم ، وِإنْ تؤمروا عليا               

 املُستقيم الطَّريق أخذُ ِبكما يهديادياً مه جدوهعلى  عن ) حم ، حل  (} ت. 
وصـحح إسـناده وطـس      ) ٤٦٣(٢/٨٦ والضـياء    ١/٦٤وحل  ٥/١٧٦  وجممع    ٧/٣٦١ وبداية   ١/١٠٩حم  

 )٥٦٩٢(واإلصابة) ١٢٥٧(والسنة  عبد اهللا بن أمحد) ٧٨٣(وبز) ٢١٦٦(
 صحيح لغريه 

٣٨١٤-  }  املُستقيم الطَّريق ِبكم سلكا يهديادياً مه جدوها تليولُّوا عن حذيفةع) حل(} ِإنْ ت. 
 ) ٣٨٠٦( وانظر ح ١/٦٤وحلية ٣/٧٠ك 

 صحيح لغريه 
٣٨١٥-  }    ئلتى؟ فَقلْ    : ِإنْ سوسى ماَألجلِني قَض أَى :       ـئلتريمهَا وأَوفرمهَـا ،وِإنْ سخ : أَى

            وقَالت اءتالَّىت ج ا ، وِهىغرى ِمنهم؟ فَقِل الص زوجاملَرأتِني ت :    تأجرها أَبِت اسالروياىن عن   ( } ي
 ) .أىب ذر 

ــع   ــق ٢٠٤ و٨/٢٠٣و٨٨و٨٧و٧/٦١و٤/١٥٠ام ــدي ) ١١٣٢٦(  ون ٦/١١٧ وه وع ) ٥٣٥(واحلمي
 خمتصراًعن ابن عباس)٣٦٨٤( وخ ٢/٤٠٧ وك ٢/١٢٨وخط) ٨١٦(وطص)٢٦١٨و٢٤٠٨(

 حســـن لغيـــــره
  عن أىب هريرة )حب ( } ِإنى صائم : ِإنْ سب أَحدكم وهو صائم فَليقلْ  {  -٣٨١٦

وم ) ١٨٩٤(وبنحوه خ ) ٣٢٦٠ و ٣٢٥٩ و ٣٢٥٧(ون  ) ٣٤٨٤و٣٤٨٣(واإلحسان) ٨٩٧( وحب   ٢/٤٢٨حم  
)١١٥١( 

 صحيـــــح
عـن أىب   ) حم ، هب     (} ِإنْ سرك أَنْ يلني قَلبك فَامسح رأس اليتيِم وأَطعِم اِملسكِني            {  -٣٨١٧

 .هريرة 
أبـو  )١١٠٣٥و١١٠٣٤(  والشـعب    ٣/٣٤٩ن عباس وترغيب     اب ٥/٢٩١وخط  ٨/١٦٠  وجممه    ٢/٣٨٧حم  

 هريرة وأبو الدرداء
 صحيــــح لغيـــــره

٣٨١٨-  }                ـنيوب يـنكما بِفيم فدكمو مفِإ ، لماؤكمع فَليؤمكم التكمقبلَ صأَنْ ت ركمِإنْ س
 بكمعن مرثد الغنوى ) طب (} ر. 
 ١/٣٤٦وقـط   ٢/٥١وخـط   ) ٧٧٧(٢٠/٣٢٨وطب  ) ٧٨٨٣ (٣/٣٩٨ واإلصابة   ٣/٢٢٢و ك   ٢/٦٤ جممع  
  ٨/٢٩٩ واجلرح ٣/٩١٢وعدى 

 حســــن مرســـل 
القاسم بن عبدالرمحن الدمشقى مل يدرك مرثد ألنه استشهد ىف عهد النىب صلى اهللا عليه وسلم وجـاء حمرفـا ىف                     

  )١٨٢٣(املستدرك القاسم الشيباىن ولذا مل يعرفه األلباىن ىف ضعيفته 



 

 

٦١٣() 

جاء بن أم مكتـوم إىل      :عن جابرقال   ) حم   (} نْ سمعت اَألذانَ فأَجب ولَو حبــواً       ِإ {  -٣٨١٩
 :  النيب  صلى اهللا عليه وسلم  فقال يا رسول اهللا إين مكفوف البصر ومرتيل شاسع وأنا أمسع األذان قال

 )٢٠٧٣(وع ) ٢٠٦٣( واإلحسان٢/٤٢  وجممع ٤/٢٠٨ وسعد ٣/٣٦٧حم 
 حســن

  على الندب ال الوجوب ومحله األكثر
٣٨٢٠-  }                  ، ِمنه لَك ريخ نكَلماٍت ه لمتكع مٍر ، وِإنْ ِشئتت ِبوسٍق ِمن لَك أَمرت ِإنْ ِشئت

اللَّهم احفظْىن ِباإلسالِم قَاعداً ، واحفظىن ِباإلسالِم راقداً ، والَ تطمع ِفى عدوا والَ حاسداً ،                : قُلْ  
 وأَعوذُ ِبك                كُله ِبيدك واخلَِري الَِّذى ه ِمن آخذٌ ِبناصيتِه ، وأَسألك ا أَنتم رش عـن  ) حـب  (}  ِمن

هاشم بن عبد اهللا بن الزبري أن عمر بن اخلطاب أصابته مصيبة فأتى رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فشكا ذلـك     
  اهللا عليه وسلم  إليه وسأله أن يأمر له بوسق من متر فقال له رسول اهللا  صلى

) ٧٥(ون عمـل    ١/٥٢٥وبنحوه عن ابن مسعود ك      ) ٢٩٦(١/٤١٦والضياء  ) ٩٣٤(واإلحسان  ) ٢٤٣٠(حب  
 والدعاء صحيح) ١١٨٣(واعتقاد أهل السنة 

 حســــن لغيــــره
يام الرجِل  ِإنْ ِشئت أَنبأتك ِبأبواِب اخلَِري ، الصوم جنةٌ ، والصدقةُ تكفِّر اخلَطيئةَ ، وقِ              {  -٣٨٢١

تتجافَى جنوم عِن املَضاجِع يدعونَ رم خوفـاً وطَمعـاً   : ِفى جوِف اللَّيِل ،مثَّ قرأَ قَولَ اللَِّه تعاىل 
 ٠عن معاذ بن جبل ) حل( } " وِممــا رزقناهــــم ينفقونَ 

-٢٩٢(٢٠/١٣٩وطـب   ) ٤٩٦١-٤٩٥٨( وهـب  ٢٣٧ و ٢٤٨و٢٤٢و/٥ وحم   ٧/٩٠  وجممع    ٢/٤١٣ك    
ـ ) ١١٣٩٤( ون ٣/١٨١وجممـع ) ٢٦١٦( وت   ٦/٧٦ وعلل قط    ٤/٣٧٧وحل  ) ٣٠٤ وعـب  ) ٣٩٧٣(وهـ

 )٥٦٠(وطيا)  ٢٠٣٠٣(
 صحيح لغيـــره

 عن ابن عمر ) حم خ ت ن هـ  (} ِإنْ ِشئت حبست أَصلها وتصدقت ِبها  {  -٣٨٢٢
ــية ) ٢٧٧٣و٢٧٧٢(٤/١٤و)٢٧٦٤ (٣/٢٦٠خ  وت ) ٢٧٧٨(ود )٦٤٢٨(ون ) ١٦٣٢(١٥وم الوصـــ

 وسـنة   ١١/٥٩٢ و ٣٩٩و٣٥٥و٥/٣٥٤ وفـتح    ٦/١٥٩ وهـق    ٥٥و٢/١٢وحم   ) ٢٣٩٦(وهـ  ) ١٣٧٥(
) ٣٦١٠٢(١٤/١٦٧و) ٢٠٩٣٠(٦/٢٥٢ وش ٤/١٨٨وقــط ) ٢٤٨٣(  وخزميــة ٨/٢٦٣ وحليــة ٨/٢٨٧

 )١٤١٨(وصحيح اجلامع ) ٣٦٨(ومنتقى ) ٤٩٠١(واإلحسان
} ِت فَاصِربى والَ ِحساب عليِك والَ عـذاب         ِإنْ ِشئِت دعوت اَهللا فَربأِك ، وِإنْ ِشئ        {  -٣٨٢٣

 :يا رسول اهللا ادع اهللا أن يشفيىن فقال : عن أىب هريرة  أن امرأة ا ملم قالت ) حم  حب(
 ٤/٢٨٨ وترغيب   ١٠/١١٥وفتح  ) ٢٩٠٩(واإلحسان) ٧٠٨( وحب   ٤/٢١٨ وك   ٥/٢٣٦ وسنة   ٢/٤٤١حم  

 )٣٨٨(و وهناد٥/١١٦وجممع ) ٥٠٥و٥٠٢(وخد 
 صحيــــح



 

 

٦١٤() 

٣٨٢٤-  }         فَأَفطـــر وِإنْ ِشئت ، فَصم حب ،  (وابن خزمية   ) ط ، حم ،م ، د ، ن        ( } ِإنْ ِشئت
: من طرق عن محزة بن عمرو األسلمى ، سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصوم ىف السفر ؟ قـال            )قط

حم ، خ ، ت ، ن       ( ن جده ، مالك     عن محزة بن حممد ابن محزة بن عمرو األسلمى عن أبيه ع           ) د ، ك    ( فذكره  
 عن عائشة  ) ، هـ 

 ٣/٤٩٤وحـم   ) ١٦٦٢(وهـ  ) ٧١١( وت   ١٨٦ و ٤/١٨٥ ون   ١٠٣)١١٢١(وم الصيام   ) ١٩٤٣(٣/٤٣خ  
) ١١٧٥(وطيـا ) ٢٦١٥-٢٦٠٥(ون  ) ٣٩٧(ومنتقى  )  ٣٥٦٠( واإلحسان   ٢٠٧و٢٠٢و١٩٣ و ٦/٤٦محزةو  

 وك ٢/١٨٩وقــط ) ٢٤٠٢(ود) ٢٠٢٨(وخزميــة)٤٧٧٨(وطــس ) ٢٩٨٦-٢٩٦٣(وطــب ) ٤٦٥٤(وع 
) ٤٥٠٣و٤٥٠٢(  وعـب    ٦/٣٠٥وسنة  ) ٦٥٦(٢٩٥ واملوطأ   ٤/١٧٩ وفتح   ٤/٢٤٣ وهق   ٢/٩ومى  ١/٤٣٣

 عروة  
٣٨٢٥-  }        ا ِهىِن اِإلمارِةومع أَنبأتكم ِإنْ ِشئتم :         ـذابا عدامةٌ ، وثَالثها نةٌ ، وثَانيهالمهلَا مأَو

 .عن عوف بن مالك ) طب  (} يوم الِقيامِة إالَ من عدلَ 
وطب ) ١٢٨٤(واآلحاد واملثاين   ) ١١٩٥(والشاميني) ٦٧٤٧(وطس) ٢٧٥٦(وبز٥/٢٠٠ وجممع   ٣/١٥٧ترغيب  

 )١٥٦٢(والصحيحة ) ١٤٢٠(وصحيح اجلامع )١٣٢ (١٨/٧٢
 حســــن 

 ، وما أَولُ ما يقولونَ ِإنْ ِشئتم أَنبأتكم ما أَولُ ما يقولُ اُهللا تعاىل ِللمؤمنني يوم الِقيامةِ  {  -٣٨٢٦
        قولُ ِللمؤمننياىل يعفِإنَّ اَهللا ت ، ِلقاِئى ؟ فَيقولونَ      : لَه لْ أَحببتما ، فَيقـولُ       : هبنا ري عم؟   : ن ِلـم

عـن  ) حم طب   ( } قَد أَوجبت لَكم عفِوى ومغفرِتى      : رجونا عفوك ومغفرتك ، فَيقولُ      : فَيقولونَ  
 .معاذ 
ــ ــنة ٥/٢٣٨م ح ــب ٥/٢٦٩ وس ــاف ٤/٢٦٨ وترغي ــارك ١٠/٢٧٨ واإلحت ــع  ) ٢٧٦(٩٣ ومب وجمم

 ٢٠/١٢٥ وطـب    ٨/١٧٩وحليـة   ) ٥٦٤(وطيـا   ) ١٠٤٨(والشعب  ) ١٠(وحسن الظن   ١٠/٣٥٨و٢/٣٢١
)٢٥١( 

 حســـــن 
حم  ( }   ِإنْ ِشئتم دعوت اَهللا تعاىل أَنْ يكشف عنكم ، وِإنْ ِشئتم كَانت لَكم طُهوراً              {  -٣٨٢٧

 عن جابر أن أهل قباء شكوا إىل النىب صلى اهللا عليه وسلم احلمى قال فذكره ) حب ، ك ، هق( وعبد بن محيد  ) 
) ٧٠٤( وحـب    ٥/٤٣٧ وخـط    ٤/٢٩٩ وترغيب   ١/٣٤٦سلمان وك   ٦/١٥٩ الربيع بن أنس  و     ٢/٢٧٣نبوة  

وطـب  ) ١٨٩٢(وع  ) ١٠٢٣( وعبد بن محيد   ٣/٣١٦ وحم   ٣/٣٧٥ وهق   ٢/٣٠٦وجممع  ) ٢٩٣٥(واإلحسان  
 ) ٣٩٠و٣٨٩(وهناد) ٩٩٦٧(وهب ) ٦١١٨(

 صحيــــح  
عن رجل من أهل الصفة  قـال        ) عب ( } ِإنْ ِشئتم رقدمتْ ههنا ،  وِإنْ ِشئتم ِفى املَسجِد            {  -٣٨٢٨

 ٠دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورهط معي من أهل الصفة فتعشينا عنده مث قال



 

 

٦١٥() 

 وخـد   ٢٧١-٤/٢٧٠وك  ) ٧٥٢(وهــ   ) ٥٠٤٠(ود  ) ٥٥٥٠(واإلحسـان ) ١٩٦٠(وحب  ) ١٦٥٦(عب  
( وعـب   ) ٨٢٣١و٨٢٣٠و٨٢٢٩و٨٢٣٢و٨٢٢٨و٨٢٢٧( وطب   ٤٢٧-٥/٤٢٦ و ٣/٤٢٩وحم  ) ١١٨٧(

 وبعضهم رواه عن طخفة) ١٩٨٠٢
 صحيــــح لغيـــــره

عن عبيد اهللا   )  حم د ن      (} ِإنْ ِشئتما أَعطيتكما والَ حظَّ ِفيها ِلغىن والَ ِلقوى مكتسٍب            {  -٣٨٢٩
بن عدي بن اخليار قال أخربين رجالن أما أتيا النيب  صلى اهللا عليه وسلم  يف حجة الوداع وهو يقسم الصـدقة                       

 : فسأاله منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال 
 ٢/١١٩ وقـط    ٥/٣٦٢ و ٤/٢٢٤ وحـم    ٧/١٤وهق  ) ١٠٦٦٦(وش  ) ٢٣٧٩(ون) ١٦٣٣( ود   ٥/١٠٠ن  
 )١٤١٩( وصحيح اجلامع ٤/١٠٦ وكثري ٦/٨١ وسنة ٤/١٥١ عبد اهللا بن عدي واإلحتاف ٣/١٠٨خيص وتل

 صحيــــح 
عن فضـالة   ) حم ، حب ، ك    ( } الفَجِر والعصر   : ِإنْ شغلت فَالَ تشغلْ عِن العصريِن        {  -٣٨٣٠
مس يف مواقيتها قال فقلت لـه إن  أتيت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم فأسلمت وعلمين الصلوات اخل    :الليثىقال  

 :هذه ساعات أشتغل فيها فمر يل جبوامع قال فقال 
 ).١٧٤١(واإلحسان)  ٢٨١( وحب ١/٢٠ وك ٤/٣٤٤حم 

 صحيــــح 
عن أىب بكـر أن عائشـة   ) طب  ( } ِإنْ صدقت رؤياِك دفن ِفى بيتِك أَفضلُ أَهِل اجلَنِة        {  -٣٨٣١

 :أن ثالثة أقمار هوين ىف حجرتى قال رأيت ك!  يا نىب اهللا : قالت 
 )١٢٧(٢٣/٤٨ طب ٩/٣٨و٧/١٨٥وجممع )٥٤٦ (١/٢٣٢ وموطأ ٣/٦١ك 

 صحيــــح
٣٨٣٢-  }                 ِمـن ـتا أَربعاً كُتبليتهوِإنْ ص ، افلنيالغ ِمن كتبت كعتِني لَمحى رالض ليتِإنْ ص

 ، املُحسنني 
ني ، وِإنْ صليتها ثَمانياً كُتبت ِمن الفَائزين ، وِإنْ صليتها عشـراً             وِإنْ صليتها ستا كُتبت ِمن القَانت     

أبـو   ( } لَم يكتب لَك ذِلك اليوم ذَنب ، وِإنْ صليتها ِثنىت عشرةَ ركعةً بنى اهللا لَك بيتاً ِفى اجلَنِة                  
 عن أىب ذر  ) هق( نعيـم 

واللسـان  ) ٩٨٧(واآلحاد واملثاين ) ٣٨٩٠( وبز ٢/٢٣٦وجممع    ١/٤٦٦ وترغيب   ٣/٣٦٨ واإلحتاف   ٣/٤٨هق  
١٢٣٧(٢/٢٩٨( 

 حســـن لغيــــره  
ِإنْ طَالت ِبك مدةٌ أَوشكت أَنْ ترى قَوماً يغدونَ ِفى سخِط اِهللا ويروحونَ ِفى لعنِتِه ،         {  -٣٨٣٣

 م عن أىب هريرة   ( } ِبأيديهم ِمثلُ أَذناِب البقِر 
) ٥٢٥١(وعن أيب أمامة طـس    ) ٥٣٥٨( وهب ٤/٤٣٥  وك    ٢/٣٢٣ وحم   ٥/٢٣٤ وامع   ٥٤و٥٣)٢٨٥٧(م

 )٤٣٤(والسنن الواردة يف الفنت ) ٨٠٠٠و٧٦١٦(وطب) ٥٤٢( والشاميني٥/٢٥٠وحم 



 

 

٦١٦() 

٣٨٣٤-  }         جــــهِق الوِبقدِر الذَّنِب وات فَعاقب اقبتعن أسد بن وداعة أن     ) طك   ( } ِإنْ ع
 النيب  صلى اهللا عليه وسلم  فقال يا رسول اهللا إن أهلي يعصوين فبم أعاقبهم قال تعفـو مث                 رجال يقال له جزء أتى    

 :   قال الثانية حىت قاهلا ثالثا قال
 ) ١١٥٢( واإلصابة٨/١٠٦وجممع ) ٢١٣٠(طب 

 حســـن لغيـــره
٣٨٣٥-  }            رباض ا ثُمعلَ ِفى ِدمائهمحرمهَا واغْمِس النا فانلَهم ـى    ِإنْ عرضتا حفحتيهمِبِه ص

                 عدكمب عومهَا ملند ، ِرفقتك ِمن والَ أَحد ا أَنتأكلْ ِمنهمدنتاِن ، والَ تا بمَأ علمحم ،طب  ( } ي (
 : عن سلمة بن احملبق عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم أنه بعث بدنتني مع رجل وقال

 ) ٦٣٤٥(ساله وطبورحج إر) ٨٤٩(من طرق  وعلل ٣/٢٢٨ وجممع ٥/٦حم 
 حســـن لغريه

د  ( } ِإنْ ِعشت ِإنْ شــاَء اُهللا َألني أُمِتى أَنْ يسموا نافعاً وأَفلح وبركــــةَ               {  -٣٨٣٦
 عن جابر  ) حب ك 

واإلحسـان  ) ٢٤١٣(وعلـل   ) ٢٥٨٩٨(٨/٤٧٨وش  ) ٤٩٦٠( ود   ٣/٣٨٨وحـم   ) ٨٣٣( وخد   ٤/٢٧٤ك  
 ) ١٤٢١(وصحيح اجلامع ) ٥٨٣٩(

 ــــحصحي
وذلك خشية التشاؤم إذا سئل عمن امسه فلم        ) ٤٩٥٩و٤٩٥٨(وعند أىب داود النهى جازما عنها من حديث مسرة          

 يوجده 
ِإنْ ِعشت ُألخرجن اليهود والنصارى ِمن جزيرِة العرِب حتى الَ أَتـرك ِفيهـا ِإالَّ                {  -٣٨٣٧

 }مسلمـــاً 
 عن عمر ) حم  ( 

ــة) ٣٧٥٣(ســان واإلح٤/١٣مشــكل   و م اجلهــاد ٩/٢٠٧وهــق ) ١٦٠٧و١٦٠٦(وت ) ٦٧٠٥(وعوان
  ٣٢ و١/٢٩وحم ) ٣٠٣١و٣٠٣٠(ود ) ١٧٦٧(٦٣

٣٨٣٨-  }  اســــعالت وما اليمنوص الفناهمعن ابن عباس ) طب  ( } ِإنْ ِعشنا خ. 
 ) ٣٥٠(والصحيحة)١٧٣٦(وهـ) ٢٤٤٥( ود٤/٢٨٧  وهق ١/٢٣٦ وحم ١٣٣)١١٣٤(وم) ١١٢٦٦(طب 

ِإنْ عطب ِمنها شىٌء فاحنره ، ثُم اغْمس نعله ِفى دمِه ، ثُم اضرب صفحته ، ثُم خلِّ                   {  -٣٨٣٩
     اِس فَليأكلوهالن نيوب ينهعن ناجية األسلمىصاحب بدن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم           ) حم د هـ     ( } ب

 :   البدن قالقال قلت يا رسول اهللا كيف أصنع مبا عطب من
ومتهيـد  )  ٣١٠٦(  وهـ   ٥/٢٤٣ وهق   ٢/٢٩٣ وتلخيص   ٤/٢٢٥وحم  ٤/٣٣٤وحم  ) ٩١٠(وت) ١٧٦٢(د

 ) ١٤٢٢( وصحيح اجلامع ٢٢/٢٦٧
 صحيــــح



 

 

٦١٧() 

٣٨٤٠-  }        ـا  ، ثُـممها ِفى دعلهن اغْمس ا ثُموتاً فاذْحبهليِه مع ا شىٌء  فَخشيتِمنه طبِإنْ ع
عن ابـن   ) حم د    ( }  والَتطعم ِمنها أَنت ، والَ أَحد ِمن أَهِل رفقتك واقْسمها            اضرب ِبها صفحتها  

 :  عنه عن ذويب بن حلحلة  أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم بعث معه ببدنه فقال ) حم م هـ ( عباس 
ـ ٢٣٨ و ٢٢٥و٤/١٨٧ ابن عبـاس و      ١/٢١٧وحم  ) ٣١٠٥(وهـ)  ١٧٦٣(ود  ) ١٣٢٦(٢٧٨م احلج    رو عم

) ١٥٣٤١(   وش     ٣/٢٢٨وجممع  ٣/٢٤عمرو اليماين   واإلصابة      )٨٨(١٧/٤٢و) ٤٢١٣و٤٢١٢(الثمايل و طب  
 )١٤٢٣(وصحيح اجلامع ) ٢٣٠٧(واآلحاد واملثاين

ِإنْ قَامِت الساعةُ وِفى يِد أَحدكم فَسيلةٌ ، فِإِن استطـــــاع أَنْ الَ يقوم حتى               {  -٣٨٤١
 .عن أنس ) حم خد وعبد ابن محيد  ( } ا يغرسها فليغرسهـــ

) ٩( والصـحيحة    ٥/١٦٩٦ وعدى   ٤/٦٣وجممع  ) ١٢١٦(وعبد بن محيد  )  ٤٧٩( وخد   ١٩١ و ٣/١٨٤ حم  
 ) ١٤٢٤(وصحيح اجلامع 

 صحيــــح  
ك ِإالَّ  ِإنْ قُتلت ِفى سبيِل اِهللا صابراً محتسباً ، مقبالً غَري مدبٍر ، كَفّر اُهللا عنك خطايا                {  -٣٨٤٢

 عن أىب هريرة ) ن(عن أىب قتادة ) حم م ت ن ( } الدين ، كَذلك قَالَ ِلى ِجربيلُ آنفاً 
 ٣٠٤ و ٥/٢٩٧و٢/٣٠٨وحـم   ) ١٧١٢(وت  ) ١٠٠٣(وموطأ) ٤٣٦٥-٤٣٦٣(ون  ) ١٨٨٥(١١٧م اإلمارة   

ع وصحيح اجلام )٤٣٦٧-٧٣٦٠(وعوانة) ٤٦٥٤(أيب  واإلحسان  )١٩٣٨٣ (٥/٣١٠ وش   ٩/٢٥ و ٥/٣٥٥وهق  
)١٤٢٥( 

عن قهيد بن مطرف الغفارى     ) طب (} ِإنْ قُتلك فَأنت ِفى اجلَنِة، وِإنْ قَتلته فَهو ِفى الناِر            {  -٣٨٤٣
 :أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم سأله سائل فقال إن عدا علي عاد فأمره بقتاله قال فكيف بنا ؟ قال

 )٣٥٤٥( ون ٨/٣٣٦وهق ) ٨٣ (١٩/٣٩ وطب ١٩٩و٧/١٩٧ وتخ ٦/٢٤٥ وجممع ٣/٤٢٣و٢/٣٣٩حم 
 صحيــــح

) ك(} ِإنْ قُلت ذَاك ، ِإم لَمبخلةٌ مجبنةٌ محزنةٌ ، وِإم لَثمرةُ القُلوب ، وقُرةُ العِني                 {  -٣٨٤٤
 وددت لكم مكانه قصعة من خبز وحلم فقال صلى اهللا عليه وسلم : عن األشعث بن قيس أنه بشر بولد له فقال 

أبـو سـعيد    )١٠٣٢( وع   ١٠/٢٠٢من طـرق وعـن يعلـى بـن منيـة هـق            ٨/١٥٥   وجممع  ٤/٢٣٩ك  
 )٦٤٧و٦٤٦(وطب

 صحيــــح
عن عائشة أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد آلل أيب أمحد            ) د(} ِإنْ قَربِك فَالَ ِخيار لَِك       {  -٣٨٤٥

 : فخريها رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  وقال هلا
عـن  ٥/٣٧٨ وبنحوه حم    ٢/٣٠٠  والسري  ٩/١١١ وسنة   ٣/٢٩٤وقط   ٩/٤١٣ وفتح   ٧/٢٢٥وهق  ) ٢٢٣٦(د

 رجال
 حســــن



 

 

٦١٨() 

عن أىب سعيد قال ذكـر عنـد        ) ط(} ِإنْ قَضى اُهللا تعاىل شيئاً لَيكونن وِإنْ عـــزلَ          {  -٣٨٤٦
 :رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  العزل فقال

 )١٤٢٦(وصحيح اجلامع ) ١٤٦٢(والصحيحة ) ٢١٩٣(طيا 
 ــحصحيــ

٣٨٤٧-  }          أَحسنت فَقد عراِء أَحسنالش ِمن عن بن عباد عن أبيه قال جاء       ) طب . (} ِإنْ كَانَ أَحد
رجل من بين ليث إىل رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فقال يا رسول اهللا أنشدك قاهلا ثالث مرات فأنشده الرابعة                     

 :مدحة له فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  
 ) ٤٤٧٥(٢/٢٦٦واإلصابة) ٢٦٠٦٦(٨/٥٢٩ وش ٨/١١٩ وجممع ٢/١٠وحلية ) ٤٥٩٣(ب ط

 فيـــه جهالــــة
عن سهل  ) مالك ،حم، خ هـ      (} ِإنْ كَانَ الشؤم ِفى شىٍء فَِفى الداِر واملَرأِة والفَرِس           {  -٣٨٤٨
 .عن جابر ) م ن (عن ابن عمر ) ق(بن سعد 

 ومعـاىن   ٦/٣٠٧ واإلحتاف   ٨/١٤٠وهق  ) ٧٩٩و٤٤٢( والصحيحة   سهل بن سعد  ) ٩١٧( وخد   ٩/١٣٧فتح  
) ٤٠٣٣(واإلحسـان   ) ١٤٢٧( وصـحيح اجلـامع      ٣٤٠و١/٣٣٩  ابن عمر وسهل ومشكل       ٣١٤و٤/٣١٣
 ٥/٣٣٥ وحـم    ٢٢١و٦/٢٢٠ جـابر ون     ١٢٠) ٢٢٢٧( ابن عمر وسهل و      ١٢٠-١١٥)٢٢٢٦و٢٢٢٥(وم
من طرق  ٥/١٠٤ر وسهل  وجممع     ابن عم ) ٥٠٩٥و٥٠٩٤(و)٢٨٥٩(٤/٣٥وخ  ) ١٨١٦(٩٠٢ وموطأ   ٣٣٨و

 أبو هريرة)٧٤٩٧(ابن عمر وجابر وطس)٤٤١٣-٤٤٠٩(سعد وابن عمر ون)٣٩٢٢و٣٩٢١(ود
 متواتر

عدم والدا ، وسالطة لساا وتعرضـها       : ضيقها وسوء جرياا وأذاهم ، وشؤم املرأة        : شؤم الدار   : قال العلماء   
 .حراا وغالء مثنها : أن ال يغزى عليها ، وقيل : للريب ، وشؤم الفرس 

٣٨٤٩-  }               ذَنب ليكع اَهللا لَيس لقنيلت تسبتواح ربتص ملا ِبِه ثُم صركعن ) حم  (} ِإنْ كَانَ ب
 أنس قال دخلت مع النيب  صلى   اهللا  عليه وسلم  نعود زيد بن أرقم وهو يشتكي عينيه فقال له يا زيد

 من طرق٢/٣٠٨أرقم وجممع زيد بن ) ٥٣٢( وخد ٥/٢١٤ وطب ٣/١٥٦حم 
 صحيــــح

ِإنْ كَانَ جامداً فَألقوها وما حوهلَا وكُلُوا ما يبقَى، وِإنْ كَانَ مائعاً استصبح ِبِه فَـالَ                 {  -٣٨٥٠
  قربوهعن ميمونة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن الفأرة تقـع ىف السـمن قـال                   ) عب، طب  (} ت

 عن أىب سعيد  ) عب( أىب هريرة مبثله عن) عب ،حم (٠فذكره
 ٢/٢٦٥ وحـم    ٩/٤٥ومتهيد  ) ٢٧-٢٥(٢٤/١٥و) ١٠٤٥و١٠٤٤(٢٣/٤٣٠وطب  ) ٣٨٤٢( ود ٧/١٧٨ن  

) ٢٨٠-٢٧٨( وعـب   ) ٨٧١( ومنتقى   ٩/٤٥ ومتهيد   ١١/٢٥٧ وسنة   ٣/٤ وتلخيص   ٩/٦٦٨ و ١/٣٤٤وفتح  
 )١٣٩٣و١٣٩٢(واإلحسان) ١٧٩٨( وت ٩/٣٥٣وهق 

 صحيــــح 



 

 

٦١٩() 

كَانَ خرج يسعى على ولدِه ِصغاراً فَهو ِفى سبيِل اِهللا ،  وِإنْ كَانَ خرج يسـعى                 ِإنْ   {  -٣٨٥١
على أَبويِن شيخِني كَبرييِن فَهو ِفى سبيِل اِهللا ، وِإنْ كَانَ خرج يسعى على نفسِه يعفّها فَهـو ِفـى           

عن كعب بن عجرة ) طب(}  فَهو ِفى سبيِل الشيطاِن  سبيِل اِهللا ، وِإنْ كَانَ خرج يسعى ِرياًء ومفاخرةً        
مر على النيب  صلَّى  اهللا  عليه وسلم  رجل فرأى أصحاب رسول  اهللا صلى  اهللا  عليه وسلم  مـن جلـده             :قال  

 :ونشاطه فقالوا يا رسول  اهللا  لو كان هذا يف   سبيل    اهللا  فقال رسول اهللا صلى  اهللا  عليه وسلم 
 واإلحتـاف  ٣/٦٣ و٢/٥٢٤ وترغيـب  ٤/٣٢٥وجممـع  ) ٩٤٠(وطص) ٦٨٥٥(وطس) ٢٨٢(١٩/١٢٩طب  

 )١٤٢٨( وصحيح اجلامع ٥/٤١٥
 صحيــــح 

حـم خ د     ( } ِإنْ كَانَ عندك ماٌء بات هذِه اللَّيلةَ ِفى شن فاسقنا وِإال كَرعنـــا              {  -٣٨٥٢
 :م رجال من األنصار إىل جانبه ماء يف ركي فقالدعا رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسل:عن جابــر  قال ) هـ 
) ٢٠٩٧( وع   ٣٥٥و٣٤٣ و ٣/٣٢٨وحـم   ) ٣٤٣٢(وهـ  ) ٣٧٢٤(ود  ) ٥٦٢١(١٤٤و) ٥٦١٣(٧/١٤٢خ  

وش ) ٥٣٨٩( واإلحسـان    ٢/١٢٠ ومـى    ١٠/٧٥ وفـتح    ٧/٢٨٤ وهـق    ٥/٢٥٥واإلحتاف  )٦٠٣١(وهب  
 )١٤٢٩(وصحيح اجلامع ) ٢٤٢١٦(

 قربة من جلد يربد ا املاء: الشن 
ِإنْ كَانَ ِفى شىٍء ِشفاٌء فَشرطةُ ِمحجٍم ، أَو شربةُ عسٍل ، أَو كَى يصيب املَاَء ، وأَنا                   {  -٣٨٥٣

 والَ أُحبه الكَى عن عقبة بن عامر  ) طب ( } أَكره 
 )٧٩٦(١٧/٢٨٨وطب) ٩٣٣٩( ابن عمر وأيب هريرة وطس٤١٠و٤/٢٠٩ وك ٤/١٤٦  وحم ٥/٩١امع 

 صحيــــح 
٣٨٥٤-  }                  صيبكَيٍة ِبناٍر ت سٍل ، أَوربِة عِفى ش رطِة ِمحجٍم ، أَوىٍء ِشفاٌء فَِفى شِإنْ كَانَ ِفى ش

 والَ أُحبه الكَى ا أَكرهعن معاوية بن خديج  ) حم ، طكس  (} أَملاً وأَن 
ــم  ــع ٦/٤٠١ح ــارث ) ٧٦٠٣( ون٩١و٥/٩٠ وجمم ــد احل ــري )   ٥٥٤(وزوائ ــب ٣/٣٧والس   وط

 حنوه٢٤/٣٤٩و٥/٢٧٤وميد ) ٥٦٨١و٥٦٨٠(وعن ابن عباس خ )١٠٤٤(١٩/٤٣٠
٣٨٥٥-  } ريداوونَ ِبِه خا تىٍء ِممعن أىب هريرة  ) حم د هـ ك (} فَاحلجامةُ ! ِإنْ كَانَ ِفى ش 
 وك  ٤٢٣ و ٢/٣٤٢وحم  ) ٣٤٧٦(وهـ   ) ٣٨٥٧( ود  ) ٦٠٧٨(واإلحسان) ١٣٩٩( وحب   ٤/٣١٢ترغيب  

 وتخ ٩/٣٣٩ وهق   ٦٨٠ و ٢/٦٧٩ وعدى   ٥/٢٧٤ومتهيد  ) ١٠٦٧٧(واإلصابة) ٢٣٦٧١(٧/٤٤١ وش   ٤/٤١٠
 ) ١٤٣٠( وصحيح اجلامع ٧/٣٢٩

  صحيـــــح  
٣٨٥٦-  }            سـٍل ، أَوع ربٍة ِمـنش رطِة ِمحجٍم ، أَوفَِفى ش ريخ أَدويتكم ىٍء ِمنِإنْ كَانَ ِفى ش

 .عن جابر ) حم ق ن ( } وى لَذعٍة بناِر توافق داًء ، وما أُحب أَنْ أَكت



 

 

٦٢٠() 

 وفــتح ١٢/١٤٣ وســنة ٣/٣٤٣ وحــم ٧٠)٢٢٠٥(وم ) ٥٧٠٤و٥٧٠٢(١٦٣و١٦٢و)٥٦٨٣(٧/١٥٩خ 
) ٢١٠٠( وع   ٤/٣٢٢ ومعاين   ٩/٣٤١وهق  ) ٢٣٦٧٥(٧/٤٤٣ وش   ٥/٩١ وجممع   ٤/٣١٢ وترغيب   ١٠/١٣٩

 )١٤٣١( وصحيح اجلامع ٢٤/٣٤٩ومتهيد 
٣٨٥٧-  }      أَدويتكم ىٍء ِمنسٍل         ِإنْ كَانَ ِفى شلَعقِة ع رطِة ِمحجٍم أَوعن ابن  ) بز(}  ِشفاٌء فَِفى ش

 عمر  
 وانظر ما قبله ) ٧٩٥(وذيب اآلثار ) ٣٠١٩( من طرق وزوائد ٥/٩١وجممع ) ٢٤٥(صحيحة 

 صحيــح لغريه
ـ         {  -٣٨٥٨ اقِض ، ِإنْ كَانَ قَضاًء عن رمضانَ فَاقِض يوماً مكانه ، وِإنْ كَانَ تطوعاً فِإنْ ِشئِت ف

 عن أم هاىن ) هق ، حم  (} وِإنْ ِشئِت فَالَ تقِضى 
  ٢/١٠٧ ومعاىن ٤/٢١٢ وفتح ٢/١٧٥وقط ٢/١٦ ومي ٢٧٩و٤/٢٧٨ وهق ٣٤٤و٦/٣٤٣حم 

 صحيح لغيـــره
ِإنْ كَانَ من قَضاِء رمضانَ فصومي يوماً مكانه ، وِإنْ كَانَ تطوعاً فِإنْ ِشئِت فاقِضيه                {  -٣٨٥٩

عن هارون عن جدته أا قالت دخلت على النيب  صلى اهللا عليه وسلم وأنـا                ) فط   (} الَ تقِضيِه   وِإنْ ِشئِت فَ  
 : صائمة فناولين فضل شراب فشربته فقلت يا رسول اهللا إين كنت صائمة وإين كرهت أن أرد سؤرك قال 

  ٢/١٧٥ وقط ١/٤٣٩ وك ٤/٢٧٦ هق ٢/١٦ ومي ٢/٢١٠تلخيص 
 صحيـــح لغيــــره

٣٨٦٠-}           ارعوا املزكرفَالَ ت أنكمعن ) عب ، حم ، ن ، هـ ، ع ،طب ، ض              ( }   ِإنْ كَانَ هذَا ش
 زيد بن 

يغفر اهللا لرافع بن خديج أنا واهللا كنت أعلم باحلديث منه إمنا أتى النيب  صلى اهللا عليه وسلم  رجالن                     : ثابت قال   
 :قد اقتتال فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  

 وموضح  ٣/٣٧ومتهيد) ٤٨٢٢( وطب   ٦/١٣٤وهق  ) ٢٤٦١(وهـ  ) ٣٣٩٠( ود   ٧/٥٠ون  ١٨٧و٥/١٨٢حم  
) ٣٦٥٠٣(١٤/٢٧٦و)٢١٢٣٨ (٦/٢٤٢ وش   ١/١٨١وموضـح   ) ١٤٤٦٥( وعب   ٣/٢٨٩ ومشكل   ١/١٧٦

 ) ٤٦٥٨( ون٤/١١٠ومعاين 
 صحيــــح

عن عبادة بن الصـامت أن  ) طب (}ِإنْ كَانَ واسعاً فَليضمه ، وِإنْ كَانَ عاجزاً فَليتزر ِبِه     {  -٣٨٦١
 رسول 

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن الصالة ىف الثوب الواحد قال فذكره  
  ٢/٥٠امع 

 فيـــه انقطــاع
  ٤٩و٢/٤٨وصح أنه كان يصلى ىف الثوب الواحد متوشحاً  به خمالفاً بني طرفيه امع 



 

 

٦٢١() 

عن الرباء بن عازب وزيد     ) خ   (} نْ كَانَ نساًء فَالَ يصلح      ِإنْ كَانَ يداً ِبيٍد فَالَ بأس ، وإِ        {  -٣٨٦٢
 سألنا رسول عن الصرف قال فذكره  : ابن أرقم قاال 

 ) ١٤٥٤٧( وعب ٣/١٧ وقط ٤/٣٨٣ وفتح ٤/٣٧٢و٣/٣٨٠ وحم  ٧/٢٨٠ون ) ٢٠٦٠(٣/٧٢خ 
 ، وِإنْ كَانَ يسعى علـى       ِإنْ كَانَ يسعى على أَبويِه شيخِني كَبرييِن فَهو ِفى سبيِل اهللاِ           {  -٣٨٦٣

عن ابن  ) هق(} ولٍد ِصغاٍر فَهو ِفى سبيِل اِهللا ، وِإنْ كَانَ يسعى على نفسِه ليعينها فَهو ِفى سبيِل اِهللا                  
 عمر 
 )٣٨٥١(كعب بن عجرة  وانظر ح ) ٢٨٢(١٩/١٢٩وطب ) ٢٦١٨( ومنصور ٥/٤١٥ واإلحتاف ٧/٤٧٩هق 

 صحيــــح 
 كَانَ ينفعهم ذلك فَليصنعوه، فِإنى ِإمنَا ظَننت ظَنا فَالَ تؤاخذوِنى ِبالظن ، ولَكـن               ِإنْ {  -٣٨٦٤

عن طلحةقال مررت مع رسول اهللا  ) م ( } ِإذَا حدثتكم عِن اِهللا شيئاً فَخذُوا ِبِه فَِإنى لَن أَكذب على اِهللا           
ل ما يصنع هؤالء فقالوا يلقحونه جيعلون الذكر يف األنثى فيلقح           صلى اهللا عليه وسلم  بقوم على رؤوس النخل فقا         

فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  ما أظن يغين ذلك شيئا قال فأخربوا بذلك فتركوه فأخرب رسول اهللا  صلى                       
 : اهللا عليه وسلم  بذلك فقال 

 ٢/٢٩٤ ومشـكل  ١/١٦٢وحـم  ) ١٠٢(وعبد بن محيـد ) ٦٣٩(وع) ٢٣٠(وطيا  ) ٢٣٦١(١٣٩م الفضائل   
 )١٤٣٢(وصحيح اجلامع 

ال خيدش بعصمة األنبياء ، ألن املقصود بالعصمة هى ىف تبليغ الوحى اإلهلى ال االجتهاد فيما ال وحى فيـه                     :أقول  
 وحىت هذا ال يقرون على خطء فيه

ومى عن إمساعيل بن أيوب املخز    ) طب   ( } ِإنْ ِكدمتْ لَتتخذنَ الوليد حنـــانـــاً       {  -٣٨٦٥
أن  الوليد  بن الوليد بن املغرية كان حمبوسا مبكة فلما أراد أن يهاجر باع ماال له بالطائف مث وجد غفلة من القوم                        
فخرج هو وعياش بن أيب ربيعة وسلمة بن هشام مشاة خيافون الطلب فسعوا حىت تعبوا وقصر  الوليد  فقال  يـا                       

 فلما كان عند األحراس نكب فقال هل أنت اال أصبع دميت  ويف       قدمي أحلقاين بالقوم وال تعداين كسال بعد اليوم       
سبيل اهللا ما لقيت  فدخل على النيب  صلى اهللا عليه وسلم  فقال يا رسول اهللا حسرت وأنا ميت فكفين يف فضـل        
 ثوبك واجعله مما يلي جلدك ومات فكفنه النيب  صلى اهللا عليه وسلم  يف قميصه ودخل اىل أم سلمة وبني يـديها                      

 :صيب وهي تقول ابك  الوليد بن  الوليد بن املغرية فقال 
 )٩١٥٧و٩١٤٨و٥٠٢٧( واإلصابة٤/١٣٤وسعد) ١٥( ومسدد ١٠/٥٨١فتح 

 حســـن لغريه
: ِإنْ كُنت أَقصرت اخلُطبةَ لَقد أَعرضت املَسألةَ ، أَعتِق النسمةَ ، وفُك الرقبةَ ، قَالَ  {  -٣٨٦٦

الَ ، ِإنَّ ِعتق النسمِة أَنْ تفرد ِبعتقها ، وفَـك الرقبِة أَنْ :  لَيستا واحدةً ، قَالَ أَو!  يا رسولَ اِهللا 
تعني ِفى ِعتقها ،واملنحـةُ الوكوف والفَىُء على ِذى الرحِم القاطِع ، فَإنْ لَم تطق ذلك فَأطعِم 

ِف ، وانه عِن املُنكِر ، فِإنْ لَم تطق ذلك فَكف ِلسانك ِإالَّ اجلَائع ، واسِق الظَّمآنَ ، وأْمر ِباملعـرو



 

 

٦٢٢() 

عن الرباء قال جاء أعراىب فقال يا نيب اهللا علمين عمال يدخلىن ) ط ، حم ، حب ، قط ، طب ، ك (} ِمن خٍري 
 :اجلنة قال 
 ٥/١٤٦ح   وفـت  ٨/٤٣٠ و ٤/١٠٨ وكثري   ٢/١٣٥ وقط   ١٠/٢٧٣ وهق   ٤/٢٩٩ وحم   ٣/٣٢ و ٢/٦٥ترغيب  

) ٦٩(وخـد   ) ٤٣٣٥( وهـب    ٤/٢٤٠ وجممع   ٢/٢١٧وك  ) ٧٣٩(وطيا  )  ٣٧٤(  واإلحسان   ٤/٢ومشكل  
 ٢٢/١٦٦ومتهيد 

 صحيــــح
 غزيرة اللنب:املنحة الوكوف

ِإنْ كُنِت أَملمِت ِبذنٍب فَاستغفـــــِرى اَهللا وتوِبى ِإليِه ، فَإنَّ التوبةَ ِمن الذَّنِب              {  -٣٨٦٧
 واالس دمالن  عن عائشة قالت كان رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  إذا أراد أن خيـرج  ) هب (} تغفـــار

سفرا أقرع بني نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج ا رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  معه قالت عائشة فأقرع بيننا                      
وذلك بعد ما أنزل احلجاب فأنا      يف غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم                  

أمحل يف هودجي وأنزل فيه مسرينا حىت إذا فرغ رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم من غزوة وقفل ودنونا من املدينة                      
آذن ليلة بالرحيل فقمت حني آذنوا بالرحيل فمشيت حىت جاوزت اجليش فلما قضيت من شأين أقبلت إىل الرحل                  

 ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسين ابتغاؤه وأقبـل الـرهط             فلمست صدري فإذا عقدي من جزع     
الذين كانوا يرحلون يل فحملوا هودجي فرحلوه على بعريي الذي كنت أركبه وهم حيسبون أين فيه قالت وكانت                  

دج حـني   النساء إذ ذاك خفافا مل يهبلن ومل يغشهن اللحم إمنا يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل اهلو                  
رحلوه ورفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا اجلمل وساروا ووجدت عقدي بعد ما استمر اجلـيش فجئـت                  
منازهلم وليس ا داع وال جميب فتيممت مرتيل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوين فريجعون إيل فبينا أنـا                

ي مث الذكواين قد عرس من وراء اجليش فـأدجل          جالسةيف مرتيل غلبتين عيين فنمت وكان صفوان بن املعطل السلم         
فأصبح عند مرتيل فرأى سواد إنسان نائم فأتاين فعرفين حني رآين وقد كان يراين قبل أن يضرب احلجـاب علـي            
فاستيقظت باسترجاعه حني عرفين فخمرت وجهي جبلبايب وواهللا ما يكلمين كلمة وال مسعت منـه كلمـة غـري                   

وطىء على يدها فركبتها فانطلق يقود يب الراحلة حىت أتينا اجليش بعـد مـا نزلـوا         استرجاعه حىت أناخ راحلته ف    
موغرين يف حنر الظهرية فهلك من هلك يف شأين وكان الذي توىل كربه عبد اهللا بن أيب بن سلول فقدمنا املدينـة                      

ك وهو يـريبين يف     فاشتكيت حني قدمنا املدينة شهرا والناس يفيضون يف قول أهل اإلفك وال أشعر بشيء من ذل               
وجعي أين ال أعرف من رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  اللطف الذي كنت أرى منه حني أشتكي إمنـا يـدخل      
رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم فيسلم مث يقول كيف تيكم فذاك يريبنيال أشعر بالشر حىت خرجت بعد ما نقهت                     

رج إال ليال إىل ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من            وخرجت معي أم مسطح قبل املناصع وهو متربزنا وال خن         
بيوتنا وأمرنا أمر العرب األول يف الترته وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأم مسطح وهـى                

ن بنت أيب رهم بن املطلب بن عبد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أيب بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة ب                     
عباد بن املطلب فأقبلت أنا وبنت أيب رهم قبل بييت حني فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح يف مرطها فقالت تعس                     
مسطح فقلت هلا بئس ما قلت أتسبني رجال قد شهد بدرا قالت أي هنتاه أو مل تسمعي ما قال قلت وماذا قـال                        

ت إىل بييت فدخل علي رسول اهللا  صلى اهللا          قالت فأخربتين بقول أهل اإلفك فازددت مرضا إىل مرضي فلما رجع          



 

 

٦٢٣() 

عليه وسلم  فسلم مث قال كيف تيكم قلت أتأذن يل أن آيت أبوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن اخلرب من قبلـهما              
فأذن يل رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم فجئت أبوي فقلت ألمي يا أمتاه ما يتحدث الناس فقالت يا بنية هـوين                       

لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل حيبها وهلا ضرائر إال كثرن عليها قالت قلت سبحان اهللا وقـد    عليك فواهللا   
حتدث الناس ذا قالت فبكيت تلك الليلة حىت أصبحت ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم مث أصبحت أبكي ودعـا                    

بث الوحي يستشريمها يف فراق أهله      رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  علي بن أيب طالب وأسامة بن زيد حني استل                
قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلـم يف     
نفسه هلم من الود فقال يا رسول اهللا هم أهلك وال نعلم إال خريا وأما علي بن أيب طالب فقال مل يضيق اهللا عليك                        

ثري وان تسأل اجلارية تصدقك قالت فدعا رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  بريرة فقال أي بريرة                   والنساء سواها ك  
هل رأيت من شيء يريبك من عائشة قالت له بريرة والذي بعثك باحلق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصـه عليهـا          

 فقام رسول اهللا  صلى اهللا عليـه         أكثر من أا جارية حديثة السن تنام عن عجني أهلها فتأيت الداجن فتأكله قالت             
وسلم  على املنرب فاستعذر من عبد اهللا بن أيب بن سلول قالت فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب           

بييت فواهللا ما علمت على أهلي إال خريا ولقد ذكـروا   . يا معشر املسلمني من يعذرين من رجل قد بلغ أذاه يف أهل           
يه إال خريا وما كان يدخل على أهلي إال معي فقام سعد بن معاذ األنصاري فقال أنا أعـذرك                   رجال ما علمت عل   

منه يا رسول اهللا إن كان من األوس ضربنا عنقه وإن كان إخواننا اخلزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام سعد بـن            
معاذ كذبت لعمر اهللا ال تقتله وال  عبادة وهو سيد اخلزرج وكان رجال صاحلا ولكن اجتهلته احلمية فقال لسعد بن              

تقدر على قتله فقام أسيد بن حضري وهو بن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر اهللا لنقتلنه فإنك                      
منافق جتادل عن املنافقني فثار احليان األوس واخلزرج حىت مهوا أن يقتتلوا ورسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  قائم                     

 يزل رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم خيفضهم حىت سكتوا وسكت قالت وبكيت يومي ذلك ال يرقأ                   على املنرب فلم  
يل دمع وال أكتحل بنوم مث بكيت ليليت املقبلة ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم وأبواي يظنـان أن البكـاء فـالق                        

هلا فجلست تبكي قالت فبينا حنـن       كبديفبينما مها جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة األنصار فأذنت            
على ذلك دخل علينا رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فسلم مث جلس قالت ومل جيلس عندي منذ قيل يل ما قيـل                
وقد لبث شهرا ال يوحى إليه يف شأين بشيء قالت فتشهد رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  حني جلس مث قال أما                        

نك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيربئك اهللا وإن كنت أملمت بذنب فاسـتغفري اهللا               بعد يا عائشة فإنه قد بلغين ع      
وتويب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب مث تاب تاب اهللا عليه قالت فلما قضى رسول اهللا  صلى اهللا عليـه وسـلم                         

م  فيما قال فقـال  مقالته قلص دمعي حىت ما أحس منه قطرة فقلت أليب أجب عين رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسل  
واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فقلت ألمي أجييب عين رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسـلم                
فقالت واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فقلت وأنا جارية حديثة السن ال أقرأ كثريا مـن                        

 قد مسعتم ذا حىت استقر يف نفوسكم وصدقتم به فإن قلت لكم إين بريئـة واهللا                 القرآن إين واهللا لقد عرفت أنكم     
يعلم أين بريئة ال تصدقوين بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر واهللا يعلم أين بريئة لتصدقونين وإين واهللا ما أجد يل ولكم                   

ولت فاضطجعت على فراشـي     مثال إال كما قال أبو يوسف فصرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون قالت مث حت               
قالت وأنا واهللا حينئذ أعلم أين بريئة وأن اهللا مربئي برباءيت ولكن واهللا ما كنت أظن أن يرتل يف شأين وحي يتلـى                    
ولشأين كان أحقر يف نفسي من أن يتكلم اهللا عز وجل يف بأمر يتلى ولكين كنت أرجو أن يرى رسول اهللا  صلى                       

 يربئن اهللا ا قالت فواهللا ما رام رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  جملسه وال خرج من اهللا عليه وسلم  يف النوم رؤيا   



 

 

٦٢٤() 

أهل البيت أحد حىت أنزل اهللا عز وجل على نبيه  صلى اهللا عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من الربحـاء عنـد                        
ي أنزل عليه قالت فلما سرى      الوحي حىت إليتحدر منه مثل اجلمان من العرق يف اليوم الشات من ثقل القول الذ              

عن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم ا أن قال أبشري يا عائشة أما اهللا فقد                        
برأك فقالت يل أمي قومي إليه فقلت واهللا ال أقوم إليه وال أمحد إال اهللا هو الذي أنزل براءيت قالت فأنزل اهللا عـز                        

اإلفك عصبة منكم عشر آيات فأنزل اهللا عز وجل هؤالء اآليات براءيت قالت فقال أبو بكر                وجل إن الذين جاءوا ب    
وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره واهللا ال أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل اهللا عز وجل وال          

ن أن يغفر اهللا لكم قال حبان بن موسى قال          يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب إىل قوله أال حتبو            
عبد اهللا بن املبارك هذه أرجى آية يف كتاب اهللا فقال أبو بكر واهللا إين ألحب أن يغفر اهللا يل فرجع إىل مسـطح                         
النفقة اليت كان ينفق عليه وقال ال أنزعها منه أبدا قالت عائشة وكان رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  سأل زينب                 

ش زوج النيب  صلى اهللا عليه وسلم  عن آمري ما علمت أو ما رأيت فقالت يا رسول اهللا أمحي مسعـي                       بنت جح 
وبصري واهللا ما علمت إال خريا قالت عائشة وهي اليت كانت تساميين من أزواج النيب  صلى اهللا عليـه وسـلم                      

ال الزهري فهذا ما انتـهى      فعصمها اهللا بالورع وطفقت أختها محنة بنت جحش حتارب هلا فهلكت فيمن هلك ق             
 ٠إلينا من أمر هؤالء الرهط 

 ٦/١٩٧وحم  )٢٧٧٠ (٥٦وم التوبة   )٤٧٥٠ (١٣٠و) ٤٦٩٠(٦/٩٦و) ٤١٤١(٥/١٥٢و) ٢٦٦١(٣/٢٣٠خ  
 ٦/٢٠وكثري  ) ١٢٠٨(وصحيحة  )٤٩٣٣(وع  ) ١١٢٥١و٨٩٣١(ون  ) ٦٣٤(  واإلحسان    ٤/٢٤٣ وك   ٢٦٤و

-١٣٣(٩٥-٢٣/٥٤  وطـب     ٢٧٠و١٧٠و٤/٧٠ونبـوة   ) ٩٧٤٨(وعب  ) ٢٨٤( ومحيدى   ١٨/٧٣وطربى  
 وصحيح اجلامع )١٤٦

 )٧٠٢٨و٧٠٢٧(والشعب ) ١٤٣٣(
ِإنْ كُنت أَوجزت ِفى املَسألِة لَقد أَعظمت وأطولت فَاعقله عنـى أَِن اعبـِد اَهللا الَ                 {  -٣٨٦٨

وصم رمضانَ ، وما تحب أَنْ      تشرك ِبِه شيئــاً ، وأَقِم الصالةَ املَكتوبةَ ، وأَد الزكاةَ املَفروضةَ ،             
                ِمنه اسفَذِر الن اسالن ِإليك أتىأَنْ ي كرها توم ، ِبهم فَافعله ِبك ـــاسالن فعلهحم ، طـك   (} ي (

ما ينجيىن من النار وما يـدخلىن       : ثنتان أسألك عنهما    ! يارسول اهللا   : عن رجل من قيس يقال له ابن املنتفق قال        
  ؟ فذكره اجلنة

 )١٤٧٧( ضرار والصحيحة٤/٧٦وينحوه حم )٤٩٨٤( واإلصابة٣/٢٦٤  وفتح ٦/٣٨٣ وحم ١/٤٣امع 
 صحيح لغيــــره

طب ، ك ض (وعبد بن محيد ) حم ( } ِإنْ كُنت تحب أَنْ تطوق ا طَوقاً ِمن ناٍر فاقبلها           {  -٣٨٦٩
لم ناسا  من أهل الصفة فأهدي إيل قوسا فقلت ليسـت            عن عبادة بن الصامت قال كنت أع      ) ، هق ، د ، هـ         

مبال أرمي عنها يف سبيل اهللا مث بدا يل أن أسأل رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فذكرت ذلك لرسول اهللا  صلى                         
   ٠اهللا عليه وسلم  فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 

 وصحيحة  ٢١/١١٣ومتهيد  ) ١٨٣( محيد وعبد بن ) ٣٠٦-٣٠٤(٢٥٢و٨/٢٥١ والضياء   ٢/٤١وك  ) ٣٤١٦(د  
 ) ٢١٥٧( وهـ ٥/٣١٥وحم ٦/١٢٥وهق )٢٠٨٣٦ (٦/٢٢٤وش ) ٢٥٦(

 حســـــن



 

 

٦٢٥() 

وعامةما يرويه مغرية بن زياد مستقيم إال أنه يقع         : فيه املغرية بن زياد املوصلى وثقه أكثر أهل العلم وقال ابن عدى             
 ٨/٢٢٢  واجلرح ٦/٣٥٥وهو ال بأس به عندى ىف حديثه كما يقع هذا ىف حديث من ليس به بأس من الغلط 

) إن أحق ما أخذمت عليه أجراً كتاب اهللا:( أنه قال �ليس هذا احلكم عاما ىف كل األحوال  فقد ثبت عنه  :أقول  
 )٥٧٣٧(خ 

٣٨٧٠-  }               الس ا ِمننحبي نِإىل م أَسرع للفَقِر ِتجفافاً ، فَإنَّ الفقر ا فَأعدنحبت ِإنْ كُنت   يِل ِمـن
 أَعلى اَألكمِة 

 عن أىب ذر ) ك  (} ِإىل أَسفلها 
ابن مغفل   ) ٢٣٥٠( وت   ٤/١٩١ أبو سعيد وترغيب     ٣/٤٣ وحم   ٤/٣٣١ وك   ١٤/٢٦٨ وسنة   ٩/٥٤٨اإلحتاف  
أبـو  )١٤٧٥-١٤٧٣(كعب بن عجرة وهـب    ) ٧١٥٧( ابن عباس وطس     ٦/١١٩وهق  ٣١٣و١٠/٢٧٤وجممع  

  كعب بن عجرة٣/٥٤و سعيد والسري أب)١٠٤٤٢(سعيد وأبو ذر وأبو هريرة و
 صحيح لغريه 

٣٨٧١-  }                    ِنـى ِمـنحبي ـنِإىل م أَسـرع للفَقِر ِتجفافاً ، فَإنَّ الفقـر ِنى فَأعدحبت ِإنْ كُنت
 نتهـــاهـــيِل  ِإىل معن عبد اهللا بن مغفل ) ت  ( } الس 

 وانظر ما قبله)  ١٤٧٥( والشعب ٤/٦٧٨ وجامع األصول ١٤/٢٦٨ وسنة ٩/٥٤٨واإلحتاف ) ٢٣٥٠(ت 
  صحيح لغريه

نعم املال ( واعتربه شيخنا الشيخ شعيب األرناؤوط منكر املنت ألنه يدعو للفقر وذكر أحاديث تدل على طلب املال 
 ٠)الصاحل للعبد الصاحل

أيب ذر رضي   ويسري وفق هديه ينفق ماله يف اخلري ك�ليس فيه دعوة للفقر ولكن الذي حيب املصطفى: أقول
 ٠اهللا عنه ال أنه يترك العمل ليكون فقرياً حمتاجاً لغريه واهللا أعلم

ِإنْ كُنت صائماً بعد شهِر رمضان فَصِم املُحرم ، فِإنه شهر اِهللا ، ِفيِه يوم تاب ِفيـِه                   {  -٣٨٧٢
 لى آخريــــنِفِيِه ع توبلى قَوٍم ويعن على ) ت(} ع. 

 ٣/٤١وش  ) ٣٧٧٥(وهب  ) ٤٢٦و٢٦٧(وع  ) ٦٩٩(وبز١٥٥ و   ١/١٥٤ وحم   ٢/١١٤غيب  وتر) ٧٤١(ت  
  ٩/٢٧٣ وجامع األصول ٤/١٦١٤وعدى )٩٢٢٣(

 حســـــن لغيـــــره 
 ٣٨٧٣-  }  ـــــرالغ أَيام ائماً فَصمص عن أىب هريرة ) حم ن حب  ( } ِإنْ كُنت 

) ٣٦٥٠(واإلحسـان ) ٩٤٥( وحـب    ٤/٢٢٦وفـتح   ) ٤٨٢٢و٢٧٢٩( ون   ٤/٢٢٢ ون   ٣٤٦و٢/٣٣٦حم  
 )١٤٣٤(وصحيح اجلامع ) ١٥٦٧(والصحيحة 

 صحيـــــح  
 ( } ثَالثَ عشرةَ وأَربع عشرةَ وخمس عشرةَ : ِإنْ كُنت صائماً فَعليك ِبالغر الِبيِض   {  -٣٨٧٤

 .عن أىب ذر ) ن 



 

 

٦٢٦() 

ــتح  ــم ٤/٢٢٦ف ــع ١/٣١ وح ــر وجمم ــرق ون ٣/١٩٥  عم ــن ط ــب ٢٢٣ و٤/٢٢٢ م )  ٩٤٥( وح
 ) ١٤٣٥( وصحيح اجلامع ) ٢٧٣٥-٢٧٣٢(ون)  ٣٦٥٠(واإلحسان

 صحيـــــح  
٣٨٧٥-  }        ِإزارك اِهللا فَارفع بدع عن ابن عمر حيدث ان النيب  صـلى   اهللا             ) طب هب    ( } ِإنْ كُنت

 :عليه وسلم  رآه وعليه إزار يتقعقع يعين جديدا فقال من هذا فقلت انا عبد اهللا فقال
من طرق وعب ٥/١٢٣وجممع ) ١٥٦٨(وصحيحة  )٥٧١٤(وع  ) ١٣٣٣١و١٣١٧٦( وطب ١٤٧ و ٢/١٤١حم  

 ) ١٤٣٦(وصحيح اجلامع ) ٦١١٩( والشعب ٣/٨٩وترغيب ) ١٩٩٨٠( 
 صحيـــــح

ِإنْ كُنت كَما تقولُ فَكأمنَا تسفهم املَلَّ والَ يزالُ معك ِمن اِهللا ظَهري ما دمت على  {  -٣٨٧٦
  إن ىل قرابة أصلهم ويقطعوىن ، وأحسن إليهم ! يا رسول اهللا : عن أىب هريرة أن رجال قال ) م ح (} ذِلك

 ويسيئون إىلَّ قال فذكره 
) ٧٩٥٥(وهب ) ٢٧٨٦(وطس ) ٤٥١و٤٥٠( واإلحسان٢٢)٢٥٥٨( وم ٢/٤٨٤  وحم ٣/٣٤١الترغيب 

  ٨/٢٩واإلحتاف )٢٦١(واملكارم) ٥٢(وخد
    الرمـــاد احلـــار: املــــلّ 

ِإنْ كُنت وجدته ِفى قَريٍة مسكونٍة أَو ِفى سبيِل ميتاَء فَعرفه ، وِإنْ كُنت وجدته ِفى                 {  -٣٨٧٧
                    كــاِز اخلُمـسيتاَء فَفيـِه وِفـى الربيِل مس غَري سكونٍة أَوم ِفى قَريٍة غَري اهليٍة أَوربٍة جخ { )

  اهللا  صلى اهللا عليه وسلم قال يف كرت وجده رجل   عن ابن عمروأن رسول) هق، ك ( الشافعــى 
 ٤/١٥٥وهـق  )  ١٢٨٩( وت ) ١٧١٠(  ود ١٨٦و٢/١٨٠وحـم  ) ٥٩٧( ومحيدى ٧/٣٥ ومتهيد ٢/٦٥ك  

 ٧/٣٥ومتهيد ) ٥٩٧( ومحيدي٩٦وف 
 صحيــــح 

٣٨٧٨-  }         احليــــنائالً فَاسأِل الصس دالَ ب قال للـنيب    عن الفراسى أنه    )  د ن   ( } ِإنْ كُنت
 :صلى اهللا عليه وسلم  أسأل يا نيب اهللا فقال

) ٢٣٦٨( ون٥/٩٥ون  ) ١٦٤٦(ود  ) ٦٩٧٥(٣/٢٠٢ واإلصـابة    ٤/١٠٧ ومتهيـد    ٧/١٣٨ وتخ   ٤/١٩٧هق  
 ١٨/٣٢٣ و ٤/١٠٧ وسكت عليـه ومتهيـد       ١٠/٤٠٨والفتح  ) ٣٥١٢(وهب  ) ١٠٠٤( وطب   ٤/٣٣٤وحم  

 ٩/٣٢٦واجلرح ) ٢٠٩٢( و واالستيعاب ١/٤٨ ومعجم الصحابة٣/٣٣٣والثقات 
 فيـــه مبهـــــم 

سألت :عن معيقيب قال    ) خ  ، م ، ت ، ن ، هـ            ( } ِإنْ كُنت الَ بد فَاعالً فَمرةً واحدةً         {  -٣٨٧٩
 :رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  عن مسح احلصى يف الصالة فقال 

وحـم  ) ٣٨٠و٣٧٩( وت   ٣/٧ون  )٥٤٦ (٤٩و٤٧وم املسـاجد    )١٢٠٧ (٢/٨٠ وخ   ١٨٤و٢/١٨٣مشكل  
 ) ١٨٩٥و١٨٩٤(وعوانة) ١٠٢٦(وهـ) ٧٨٢٦(٢/٤١١ وش ٥/٣٥٥ وبداية ٢/٢٨٥ وهق ٥/٤٢٥ و٣/٤٢٦



 

 

٦٢٧() 

ِإنْ كُنتم آنفاً تفعلونَ ِفعلَ فَارس والروم يقومونَ على ملوكهم وهم قُعود فَالَ تفعلُوا               {  -٣٨٨٠
ن  (} وا ِقياماً ، وِإنْ صلَّى قَاعداً فَصلُّوا قُعـــــوداً            ، ائْتموا ِبأَئمتكم ، ِإنْ صلَّى قَائماً فَصلُّ       

عن جابر قال اشتكى رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبريه           ) هـ
 : فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصالته قعودا فلما سلم قال 

) ١١٢٣و٥٣٥(ون) ١٦٢٤(وعوانـة ) ٢١٢٢( واإلحسـان    ٣/٢٣٩ وهق   ٣/٣٣٤وحم  )٤١٣ (٨٤م الصالة   
 )  ١٤٣٧( وصحيح اجلامع ٣/٩و ن )١٢٤٠( وهـ ) ٤٨٦(وخزمية ) ٩٤٨(وخد

عن عقبـة  ) حم ن ك (} ِإنْ كُنتم تحبونَ ِحليةَ اجلَنِة وحريرها فَالَ تلبسوهما ِفى الدنيا            {  -٣٨٨١
 : صلى اهللا عليه وسلم كان مينع أهله احللية واحلرير ويقول بن عامرأن رسول اهللا

) ٩٤٣٦(ون  ) ٥٤٨٦(واإلحسـان )  ١٤٦٣( وحب   ٣/١٠٠ وترغيب   ٤/١٩١ وك   ٤/١٤٥ وحم   ٨/١٥٦ن  
 )١٤٣٨(وصحيح اجلامع )٨٣٥(١٧/٣٠٢وطب 

 صحيــــح 
عن عمرو بـن    ) هق(} تمسها  ِإنْ لَقيتها نعجةً تحملُ شفرةً وِزناداً ِبخبِث اجلَميِش فَالَ           {  -٣٨٨٢

يثرىبالضمري قال شهدت خطبة النيب  صلى اهللا عليه وسلم  مبىن فكان فيما خطب به قال وال حيل ألحد من مال                      
أخيه إال ما طابت به نفسه فلما مسعه قال ذلك قال يا رسول اهللا أرأيت لو لقيت غنم بن عمي فأخذت منه شـاة                        

 فاجتزرا فعلى يف ذلك شيء قال 
 ٣/٢٥ وقـط    ٦/٩٧وهـق   ٢/٢٦٤وموضح  ) ٩٧٩(واآلحاد واملثاين ) ١٤٧٥( والروياين ٥/١١٣و٣/٤٢٣حم  

 ٤/١٧١  وجممع ٣/٢٢ واإلصابة ٤/٢٤١ومعاىن ٢٦و
 حســن

  ٦/٤٩٧يف سنده عمارة بن حارثة الضمري روى عنه عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري وسكت عليه خ تخ
 )٧٦١( والتعجيل ٥/٢٤٤ثقات ووثقه حب ال٦/٣٦٤وسكت عليه أبو حاتو 

 الذي ال نبات فيه: اجلميش
عن العرباض أن النىب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن ذبائح       ) طب (} ِإنْ لَم تأكلوها فَأطعموىن      {  -٣٨٨٣

 :النصارى قال 
) ٢٨١٧( ود ٢٨٢و٩/٢١٦و١٧٣و٧/١٧١و وهق   ٤/٣٦وبنحوه جممع   )  ٦٥٢(١٨/٢٦٠ وطب   ٤/٣٦امع  
  وبني أن ذبائحهم جائز أكلها وأنه قول اجلمهور٩/٦٣٦والفتح) ١٠١٨٠-١٠١٧٧(و)٨٥٧٨-٨٥٧٦(وعب 

 فيـــه ضــــعف
ِإنْ لَم جتدوا ِإالَّ مرابض الغنِم وأَعطانَ اِإلبِل فَصلُّوا ِفى مرابِض الغنِم والَ تصلُّوا ِفى                {  -٣٨٨٤

 عن أىب هريرة ) هـ (  } أَعطاِن اِإلبِل فِإَا خلقت ِمن الشياطيـــِن 
وحـم  )٣٨٨٠ (١/٣٨٣وش  ) ١٤٣٩(وصـحيح اجلـامع     )٢٣١٤(واإلحسـان )  ٣٣٦(وحب  ) ٧٦٨(هـ  

 ) ٧٩٥( وخزمية ١/٤٠٢ وعوانة ٢/٤٤٩  وهق ٤٩١و٢/٤٥١
 صحيـــــح 
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وش ) ١٧٠٢(عن عبد اهللا ابن مغفل ال أىب هريرة وهـى عنـد اإلحسـان              " فإا خلقت من الشياطني     " وآخره  
وغريهـم  وهـى     ) ١٦٠٢(وعـب   ) ٧٦٩( وهـ   ٥٧و٥/٥٦و٤/٨٥ وحم     ٢/٤٤٩وهق  )٣٨٧٧ (١/٣٨٤

أن معها الشياطينفاملصلى ىف أعطاا وبالقرب منها على وجـل أن تفسـد             : ومعناها    صحيحة 
 .صالته لكثرة نفارها

طني مل يصل    لو كان الزجر عن الصالة يف أعطان اإلبل ألجل أا  خلقت  من  الشيا               : قال أبو حامت رضي اهللا عنه     
صلى اهللا عليه وسلم  على البعري إذ حمال أن ال جتوز الصالة يف املواضع اليت قد يكون فيها الشيطان مث جتوز الصالة                       
على الشيطان نفسه بل معىن قوله  صلى اهللا عليه وسلم إا  خلقت  من   الشياطني  أراد به أن معها  الشـياطني                           

 على سبيل ااورة والقرب
  ِإنْ لَم جتِدى لَه شيئاً تعطينه ِإياه ِإالَّ ِظلفاً محــرقاً فَادفعيِه ِإليِه ِفى يـــــدِه                 {-٣٨٨٥

 :عن أم جبيد أا سألته عن املسكني يسأهلا وليس عندها شئ فقال ) د ت ن حب ك ( }  
 ٥/٢٨٢ وتـخ    ١/٤١٧ وك   ٦/٣٨٣ وحـم    ٨/٣٣٧ وسعد   ٦/١٧٥وسنة  ) ٦٦٥(وت  ) ١٦٦٧( ود ٥/٨٦ن  

(   وصـحيح اجلـامع       ١/١٤٤ وبغـوى    ٢/٢٣ وترغيب   ٤/٣٠٠ ومتهيد   ٩/٣٠٣واإلحتاف  ) ٢٤٧٣(وخزمية  
١٤٤٠( 

 صحيــــح
 عن أىب ذر ) طس (} ِإنْ لَم تغلَّ أُمىت لَم يقم لَها عدو أَبداً  {  -٣٨٨٦ 

 ) ٨١٠٨( وطس٥/٣٣٨  وجممع ٢/١٤٣والدوالىب )٢٠٢٣( ومطالب ٢/٣٠٧ترغيب 
 ــــيدإسناده ج

 إذا مل يسرق الغزاة احملاربون ينهزم العدو بسرعة: أى 
٣٨٨٧-  }   قح فعلُوا فَخذُوا ِمنهميِف فَاقبلُوا ، فَإنْ ملَْ ينبِغى للضا يِبم وا لَكمِبقوٍم فَأمر زلتمِإنْ ن

  نبِغى لَهميِف الَِّذى يعن عقبة بن عامر  ) حم ق د هـ (  } الض 
 وخـد   ١٠/٥٣٢ وفـتح    ١١/٣٣٩ وسنة   ٤/١٤٩ وحم   ١٧)١٧٢٧( وم   ١٠/٢٧٠وهق  )٢٤٦١ (٣/١٧٢خ  

ومعـاىن  ) ١٨١(والروياين) ٦٤٨٧(وعوانة) ٥٢٨٨( واإلحسان ٢٧٨)٧٦٦/(١٧ وطب   ٤/٣٩ومشكل  ) ٧٤٥(
 ) ٣٦٧٦( وهـ ) ٣٧٥٢( ود ) ١٤٤١( وصحيح اجلامع ٤/٢٤٢

عن أىب  ) د  ( } ليسبِح القَوم ولْيصفِّق النساُء     فَ! ِإنْ نساِنى الشيطانُ شيئاً ِمن صالِتى        {  -٣٨٨٩
 .هريرة

وبنحوه )٧٢٥٤ (٢/٣٤١ وش ٦/٥٢٠ وجامع األصول ٧/١٩٤ جابر  وهق     ٣/٣٤٠و٢/٥٤١وحم  ) ٤١٧٤(د  
 )٤٢٢(وم ) ١٢٠٣(وخ ) ٤٠٧٣-٤٠٦٧(عب عن أيب هريرة 

 صحيح لغريه
٣٨٩٠-  }       ا ِبيمينِه ظُلماً كَانَ ِممناقْتطعه وِإنْ ه            زكيـِه ولَـهالِقيامِة والَ ي وماُهللا ِإليِه ي نظرالَ ي 

   أَليـــم ذابعن أىب موسى قال اختصم رجالن إىل النيب  صلى اهللا عليـه وسـلم  يف أرض                  ) حم   ( } ع
 :إنه إذا يذهب بأرضي فقال: أحدمها من أهل حضرموت قال فجعل ميني أحدمها قال فضج اآلخر وقال
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) ٢٦٥(١٠٩-١٧/١٠٨وطـب   ) ١٣٥٩(  وزوائـد بـز     ٢/٦٢١ وترغيـب    ٤/١٧٨ وجممـع    ٤/٣٩٤حم  
 )١٠٩٤(العرس بن عمريةوطس )٣٤١(و

 صحيح لغريه
٣٨٩١-  }      آنيتهم جدمتْ غَريعِنى أَهلَ الِكتاِب     -ِإنْ ووا          - يجـدت ا ، فِإنْ لَـمأكلُوا ِفيهفالَ ت 

 عن أىب ثعلبة اخلشىن ) ت ( } فَاغسلوها وكُلُوا ِفيها 
) ١٥٦٠(وت ٤/١٩٥وحم ) ٥٨٧٩(واإلحسان)  ١٩٣٠ (٨وم الصيد ) ٥٤٩٦و٥٤٨٨(و) ٥٤٧٨(٧/١١٢خ 

 )١٤٤٢( وصحيح اجلامع )٥٧١(٢٢/٢١٣  وطب ١٠/١٠ و١/٣٣وهق 
ابـن  ( } ِإنْ وِلد لَك غُالم فَسمِه ِباِمسى وكَنِه ِبكُنيِتى وهو رخصةٌ لَك دونَ النـاِس                {  -٣٨٩٢
 :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له عن على ) عساكر 

 ٩/٣٠٩ وهق   ٤/٢٧٨ وك   ١/١٨٢ وتخ   ١٠/٥٧٣ وفتح   ٥٤/٣٢٨ وعساكر ٥/٩١ وسعد   ٤/٣٣٦معانــى  
 )٨٤٣( وخد١/٩٥ وحم ٤/٣٣٥ومعاين ) ٤٩٦٧(ود

 صحيـــح
 عن أم سلمة ) ك ( قاله لعلى  } - يعِنى عائشةَ -ِإنْ ولّيت ِمن أَمرها شيئاً فَارفق ِبها  {  -٣٨٩٣

  ٦/٤١١ نبوة ٣/١١٩ك 
 صحيــح لغيـــره

ِإنْ ولّيتموها أَبا بكٍر فَزاهد ِفى الدنيا راغب ِفى اآلخرِة ، وِفى جسدِه ضعف ، و ِإنْ                  {  -٣٨٩٤
 فَهاٍد مهدى يقـيمكم     وليتموها عمر فَقوى أَمني الَ تأخذه ِفى اِهللا لَومةُ الَئٍم ، و ِإنْ ولّيتموها عليا              

 عن حذيفة ) طب ، ك  ( } على طَريٍق مستقيٍم
 وطـس   ٥/١٧٦وجممـع   ) ٤٦٣(٢/٨٦ وعن علي الضياء     ٥/٣١٣وعدي  ١١/٤٧ و ٣/٣٠٢ وخط   ٣/١٤٢ك  
 ) ١٢٥٧( والسنة عبد اهللا ١/١٠٨وحم ) ٧٨٣(وبز) ٢١٦٦(

 صحيـــح
٣٨٩٥-  }    كُفيتموه ىا حجالُ وأَنخرِج الدِإنْ ي  ِإنـه ِبأعور لَيس بكمعِدى فَإنَّ رب خرجوِإنْ ي ، 

يخرج ِفى يهوديِة أَصبهانَ حتى يأتى املَدينةَ فَيرتلَ ناحيتها ولَها يومئٍذ سبعةُ أَبواٍب ، على كُلِّ نقٍب       
فلسطني ِبباِب لُد ، فَيرتلُ ِعيسـى       ِمنها ملكاِن ، فَيخرج ِإليِه ِشرار أَهلها حتى يأتى الشام مدينةً بِ           

 عن عائشة ) حم (} فَيقتله ، ويمكثُ ِعيسى ِفى اَألرِض أَربعني سنةً ِإماماً عدالً وحكماً مقسطاً 
 أمساء بنت   ١٥/٦١وسنة  ) ٦٨٢٢(واإلحسان)  ١٩٠٥( وحب   ٧/٣٣٨أمساء بنت يزيد وجممع     ٤٥٦ و ٦/٧٥حم  
 يزيد

 صحيـــح
٣٨٩٦-  }  ِإنْ ي              جـيجفَكلُّ امِرىٍء ح ِفيكم ولَست خرجوِإنْ ي ، جيجها حفَأن ا ِفيكموأَن خرج

نفسِه ، واُهللا خليفَىت على كُلِّ مسلٍم ، أَالَ وِإنه  مطموس العِني كَأنه عني عبِد العزى بـِن قَطَـن                     
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          ، ينيِه كَافرع نيب كتوبم أَالَ وِإنه ، ليِه ِبفاحتِة          اخلزاِعىفَليقرأْ ع ِمنكم لَقيه سلٍم ، فَمنكُلُّ م قرؤهي
الكَهِف ، أَالَ وِإنى رأيته خرج ِفى ِخلٍة بني الشاِم والِعراِق ، فَعاثَ مييناً وعاثَ ِشماالً ، يا ِعباد اِهللا                    

أَربعني  يوماً ،  يــوم ِمنـها   : اَألرِض ؟ قَالَ ما لُبثه ِفى ! يا رسولَ اِهللا :  ، ِقيلَ - ثَالثاً -اثْبتوا  
 كَسنـٍة ،  و يـوم كَشهــٍر ،  و يــوم كَجمعـــٍة ، 

فَكيف نصنع ِبالصالِة  يومئٍذ ؟ صـالةُ  يـوٍم أَو            ! يا رسولَ اِهللا    : وسائرها كَأيامكم هِذِه ، قَالُوا      
وابن عساكر عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن جده أن              )  ك ، طب     (} بلْ فَاقدروا   : نقدر ؟ قَالَ    

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر الدجال فقال فذكره 
أمساء بنت يزيـد    ) ٢٠٨٢١( وعب   ٢/٣١٩ وفتح   ٥٣٠و٤/٤٩٢النواس وك   ٤/١٨١النواس  وحم    ) ٤٣٢١(د  

 ٦٢/١٩٦و٢٢٨و٢٢١و٢/٢١٩ وعساكر٣٥٠ و٧/٣٤٧وجممع ) ٣٦٥(ومحيدى 
 صحيـــح

٣٨٩٧-  }                  ِفـى أَى ِبك طريمراَء تاقوتٍة حي فَرساً ِمن ركبشاُء أَنْ تاُهللا اجلَنةَ فَالَ ت دخلكِإنْ ي
     كبتِإالَّ ر جاء رجل إىل النيب  صلى   اهللا  عليه وسلم  فقـال يـا                 : عن بريدةقال ) حم ت    ( } اجلَنِة ِشئت

 :    اجلنة خيل قال رسول اهللا أىن أحب اخليل ففي
ابــن ســابط ) ٢٧١(٧٧ ومبــارك  ١٠/٥٤٨ واإلحتــاف ٥/٣٥٢ وحــم ٤/٥٤٥وترغيــب ) ٢٥٤٣(ت 

  ابـن سـابط وصـفة اجلنـة       ٢٥/٥٨ عبد الرمحن بن سابط وطربى       ١٥/٢٢٢أبو هريرة وسنة    )٢٨٤(٢/٨١و
 ابن سابط )٦٧٠٠(وعب ) ٣٣٩٨٠(١٠٨و١٣/١٠٧وش ) ٤٢٥و٤٢٤و٤٢٣(

 حســـــن 
يرزقِْك اُهللا عز وجلَّ شيئاً يأتِك ، وسأدلِك على شىٍء خٍري ِمن ذِلك ، ِإذَا لَزمِت                ِإنْ   {  -٣٨٩٨

                ِرى اَهللا أربعاً وثَالثـنيوكَب ،مِدى اَهللا ثَالثاً وثَالثنيواح ، اىل ثَالثاً وثَالثنيعضجعِك فَسبِحى اَهللا تم
الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وحـده الَ  : ادِم ، وِإذَا صليِت صالةَ الصبِح فَقُوىل     فَتلك ِمائةٌ ، فَهى خري لَِك ِمن اخلَ       

                   عدراٍت بم شرع ىءٍٍ قَديرلى كُلِّ شع ووه ِبيدِه اخلَري ميتىي ويحي احلَمد ولَه املُلك لَه ، لَه ريكش
، فَإنَّ كُلَّ واحدٍة ِمنهن تكتب عشـر حسـناٍت          صالِة الصبِح ، وعشر مراٍت بعد صالِة املَغرِب         

                   حلُّ ِلـذنٍب كُتـبلِد ِإمساعيلَ ، والَ يو قبٍة ِمنكَعتِق ر احدٍة ِمنهنيئاٍت ، وكُلَّ وس شرحطُّ عوت
غُدوةً ِإىل أَنْ تقوليـِه     ذِلك اليوم أَنْ يدركه ِإالَّ أَنْ يكونَ الشرك ، وِهى تحرسِك ما بني أَنْ تقوليِه                

عن أم سلمة أنَّ فاطمة جاءت إىل النيب صلى         ) حم ، طب    (}عشيةً ِمن كُلِّ شيطـاٍن وِمن كُلِّ ســوٍء        
اهللا  عليه وسلم تشتكي إليه اخلدمة فقالت يا رسول اهللا لقد جملت يداي من الرحا أطحن مرة وأعجن مرة فقال هلا                  

 : وسلمرسول  اهللا  صلى اهللا  عليه
 ) ٧٨٧(٢٣/٣٣٩ وطب ١٢٢و١٠/١٠٨ وجممع ٦/٢٩٨حم 

 حســــن  



 

 

٦٣١() 

عن أنس وعـن    ) م  ( } ِإنْ يعش هذَا الغالم فَعسى أَنْ الَ يبلغَ اهلَرم حتى تقوم الساعةُ              {  -٣٨٩٩
عن الساعة مىت كان األعراب إذا قدموا على رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  سألوه         :املغرية وعــن عائشةقالت    

 :الساعة فنظر إىل أحدث إنسان منهم فقال
 وش ١٠/٥٥٧ وفــتح ٣/٥٤٢ وكــثري ٢٦٩و٣/٢١٣وحــم )٢٩٥٢ (١٣٦وم الفــنت ) ٦٥١١(٨/١٣٣خ 
 )١٤٤٣(وصحيح اجلامع )١٢٩٦(وعبد بن محيد) ٣٧٥٤٨ (١٥/١٦٨

 واملراد ساعتهم هم ال الساعة الكربى

 عن ابن عمر)طب ( } ى املَرأِة  والفَرِس والداِرِإنْ يكِن الشؤم ِفى شىٍء فَِف {  -٣٩٠٠
 )٣٨٤٨(وانظر ح ) ٥٠٩٥( وخ ١١٩)٢٢٢٦(وعن سهل م ) ١٣٣٤١(طب 

٣٩٠١-  }        ،أدويتكُم هذِه خري ىٍء منِفى ش كنِإنْ ي            سـِل ، أَوربِة عش ٍم ، أَوجرطِة حمفَِفى ش 
 عن جابر) متهيد  ( }كتوى لَذعِة ناٍر تواِفق داًء ، وما أُحب أَنْ أَ

  ومتهيـد  ٧/٩٦وخـط  ٣/٣٤٣وحـم  ) ٥٧٠٢(٧/١٥٩رجل وخ ) ٢٣٦٧٤(رجل  وش    )  ٢٤٦٨(املطالب  
  ابن عمر  ٤/٣٢٠ومعاين ) ٢٣٦٧٥( وش ٢٤/٣٤٩

٣٩٠٢-  }                  لَك فَليس وه كنوِإنْ الَ ي ، رميم ى بنِعيس هاحبِإمنَا ص هاحبص فَلست وه كنِإنْ ي
ِإنَّ امرأَةً ِمن الْيهوِد ِبالْمِدينِة ولَـدت غُلَامـا         : عن جابر  قَالَ   ) حم ، ض     (} نْ تقتلَ رجالً ِمن أَهِل العهِد       أَ

 فَوجده تحت قَِطيفٍَة يهمِهـم      ممسوحةٌ عينه طَاِلعةٌ ناِتئَةٌ فَأَشفَق رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَنْ يكُونَ الدجالَ             
فَآذَنته أُمه فَقَالَت يا عبد اللَِّه هذَا أَبو الْقَاِسِم قَد جاَء فَاخرج ِإلَيِه فَخرج ِمن الْقَِطيفَِة فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه          

      ا اللَّهلَها قَاتا لَهم لَّمسلَـى         وـا عشرى عأَراِطلًا وى بأَرا وقى حى قَالَ أَررا تاِئٍد مص نا ابقَالَ ي ثُم نيلَب هكَترت لَو
                ولُ اللَِّه فَقَالَ رسي رأَن دهشأَت وولُ اللَِّه فَقَالَ هسي رأَن دهشِه فَقَالَ أَتلَيع اِء قَالَ فَلُِبسِباللَّـِه      الْم ـتنولُ اللَِّه آمس

ورسِلِه ثُم خرج وتركَه ثُم أَتاه مرةً أُخرى فَوجده ِفي نخٍل لَه يهمِهم فَآذَنته أُمه فَقَالَت يا عبد اللَِّه هذَا أَبو الْقَاِسِم                      
      لَّى اللَّهولُ اللَِّه صساَء فَقَالَ رج ِه                 قَدلَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسقَالَ فَكَانَ ر نيلَب هكَترت لَو ا اللَّهلَها قَاتا لَهم لَّمسِه ولَيع 

رى حقا وأَرى باِطلًا وأَرى وسلَّم يطْمع أَنْ يسمع ِمن كَلَاِمِه شيئًا فَيعلَم هو هو أَم لَا قَالَ يا ابن صاِئٍد ما ترى قَالَ أَ                
               ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسولُ اللَِّه فَقَالَ رسي رأَن دهشأَت وولُ اللَِّه قَالَ هسي رأَن دهشاِء قَالَ أَتلَى الْما عشرع

     ِه ثُملَيع وِلِه فَلُِبسسرِباللَِّه و تنطَّاِب ِفـي                 آمالْخ نب رمعكٍْر وو بأَب هعمِة واِبعالر اَء ِفي الثَّاِلثَِة أَوج ثُم كَهرفَت جرخ 
نا ورجا أَنْ يسمع ِمـن      نفٍَر ِمن الْمهاِجِرين والْأَنصاِر وأَنا معه قَالَ فَبادر رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم بين أَيِدي               

كَلَاِمِه شيئًا فَسبقَته أُمه ِإلَيِه فَقَالَت يا عبد اللَِّه هذَا أَبو الْقَاِسِم قَد جاَء فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ما لَها                       
قَالَ يا ابن صاِئٍد ما ترى قَالَ أَرى حقا وأَرى باِطلًا وأَرى عرشا علَى الْماِء قَالَ أَتشـهد                  قَاتلَها اللَّه لَو تركَته لَبين فَ     

اللَِّه ورسـِلِه فَلُـِبس   أَني رسولُ اللَِّه قَالَ أَتشهد أَنت أَني رسولُ اللَِّه فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم آمنت بِ  
     فَقَالَ لَـه خالد خقَالَ الد وا هِبيئًا فَمخ ا لَكأْنبخ ا قَداِئٍد ِإنص نا ابي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر ِه فَقَالَ لَهلَيع

      اخ لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسولَ اللَّـِه                رسا ري لَهائْذَنْ ِلي فَأَقْت هنع اللَّه ِضيطَّاِب رالْخ نب رمأْ فَقَالَ عسأْ اخس
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسفَقَالَ ر: 

 ٨/٣  وجممع ٤/٩٧ ومشكل ٣٦٨و٣/٣٦١حم 
 صحيــــح



 

 

٦٣٢() 

 بني له صفات الدجال وإال فالدجال من عالمات الساعة الكربىقاله النىب صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يت
عن ابن ) ق د(} ِإنْ يكن هو فَلن تسلَّطَ عليِه ، و ِإنْ مل يكن هو فالَ خري  لك ِفى قَتلِه                {  -٣٩٠٣

نفٍَر ِمن أَصحاِبِه ِفيِهم عمر بن الْخطَّاِب وهو يلْعب مع          عمر  أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم مر ِبابِن صياٍد ِفي              
الِْغلْماِن ِعند أُطُِم بِني مغالَةَ وهو غُلَام فَلَم يشعر حتى ضرب رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ظَهره ِبيِدِه ثُم قَـالَ                      

  دهشـِه                     أَتلَيع لَّى اللَّهص ِبياٍد ِللنيص نقَالَ اب ثُم نييولُ الْأُمسر كأَن دهاٍد فَقَالَ أَشيص نِه ابِإلَي ظَرولُ اللَِّه فَنسي رأَن
          ِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيولُ اللَِّه فَقَالَ النسي رأَن دهشأَت لَّمسا    وم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيِلِه قَالَ النسِبرِباللَِّه و تنآم لَّمس

ى اللَّه  يأِْتيك قَالَ ابن صياٍد يأِْتيِني صاِدق وكَاِذب فَقَالَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم خِلطَ لَك الْأَمر ثُم قَالَ النِبي صلَّ                   
               ِبـيفَقَـالَ الن خالد واٍد هيص نِبٍني فَقَالَ اباٍن مخاُء ِبدمأِْتي الست موي أَ لَهبخِبيئًا وخ لَك أْتبخ ي قَدِإن لَّمسِه ولَيع

         فَقَالَ ع كرقَد ودعت أْ فَلَنساخ لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّـِه             صسفَقَالَ ر قَهنع ِربولَ اللَِّه ائْذَنْ ِلي ِفيِه فَأَضسا ري رم
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص: 

 ١٠٣ و ٤/٩٧ ومشكل   ٢/١٤٨وحم  ) ٤٣٢٩( ود   ٨٦و٨٥)٢٩٢٤(وم  ) ١٣٥٤(٢/١١٧ وخ   ١٠/٥٦١فتح  
 ) ٦٦١٤(واإلصابة) ١٤٤٤(وصحيح اجلامع ) ٢٠٨١٧(وعب ) ٩٥٨( وخد ٨٠و١٥/٧٠وسنة 
 الذى سيقتل الدجال هو عيسى عليه السالم كما ورد باألحاديث املتواترة :أقول 

خـادم يخـدمك ،     : ِإنْ ينسِإ اُهللا ِفى أَجلك يا أَبا عبيدةَ  فَحسبك ِمن اخلَدِم ثَالثةٌ               {  -٣٩٠٤
          ليهمع ردوي أَهلك خدمي ادموخ ، عكم سافري ادمثَالثـةٌ        وخ وابالـد ِمن كسبابـةٌ  : ، وحد

ِلرجلك ، و دابةٌ لِثقلك، ودابةٌ ِلغالمــك ، ِإنَّ أَحبكم ِإىلَّ وأَقربكم ِمنى مجلساً من لَقيِنى على                 
ـ    : وابن عساكر عن أىب عبيدة بن اجلراح قال       ) حم(} ِمثِل احلَــاِل الَّىت فَارقىن عليها       ه ذكر من دخل علي

فوجده يبكى فقال ما يبكيك يا أبا عبيدة فقال نبكى أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  ذكر يوما ما يفـتح اهللا                      
 : على املسلمني ويفيء عليهم حىت ذكر الشام فقال 

 ١/١٣ والسري ٢٥/٤٧٩وعساكر ) ١٠٣٨(  والشاميني١٠/٢٥٣ وجممع ١/١٩٦حم 
 فيه انقطــــاع

نْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وحده الَ شريك لَه وأَنَّ محمداً عبـده ورسـوله ، وأَنْ                 أَنْ تشهد أَ   {  -٣٩٠٥
يكونَ اُهللا ورسوله أَحب ِإليك ِمما ِسوامهَا ، و أَنْ تحترق ِفى الناِر أَحب ِإليك ِمن أَنْ تشرك ِباِهللا ،             

 ِهللا ، فَِإذَا كُنت كَذلك فَقد دخلَ حب اِإلمياِن ِفى قَلبـك             و أَنْ تحب غَري ِذى نسٍب الَ تحبه ِإالَ        
أتيـت  : عن أىب رزين العقيلىرضي اهللا عنه قال      ) حم   ( } كَما دخلَ حب املاِء للظَّمآِن ِفى اليوِم القَائِظ         

 بأرض من أرضك جمدبة مث      يا رسول اهللا كيف حيىي اهللا املوتى قال أمررت        :رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم فقلت         
 :مررت ا خمصبة قال نعم قال كذلك النشور قال يا رسول اهللا ما اإلميان قال 

 ١/١٥٣  وجممع ٤/١١ وحم ١٠/٩٥ و٩/٥٤٧اإلحتاف 
 حســـــن 

٣٩٠٦-  }     ، قـبحوالَ ت ، والَ تضرِب الوجه ، ا ِإذَا اكْتسيتكسوهوت ، ا ِإذَا طَعمتطعمهأَنْ ت
 ـر والَ ج



 

 

٦٣٣() 

ما حق زوجة   ! قلت يا رسول اهللا     : عن حكيم بن معاوية القشريى عن أبيه قال         ) د ، هـ     ( } ِإالَّ ِفى البيِت    
 فذكره : أحدنا عليه ؟ قال 

 وحـم   ٩/١٦٠ وسـنة    ٣/٥١ وترغيـب    ٧/٣٠٥وهق  ) ١١٤٣١و١١١٠٤و٩١٧١(ون  ) ٢١٤٣و٢١٤٢(د  
 )١٠٣٨(١٩/٤٢٧وطب ) ١٢٥٨٤(ب وع) ٤١٧٥( واإلحسان ٢/١٨٧وك ) ١٨٥٠( وهـ ٥/٣ و٤/٤٤٧

 صحيــــح
٣٩٠٧-  }                   ـهرش صـومكاةَ ، وتالز ؤتىالةَ ، وتالص قيميئاً ، وتِبِه ش شركاَهللا والَ ت عبدأَنْ ت

              روالس ِبالعالنيِة ، وِإياك ليكوع ، طيعوت سمعوت ، عتمروت حجمضانَ ، وتعن ابن عمر   ) هب (} ر
 : ـال قـــــال أن رجــ

 فذكره: أوصىن قال! يا رسول اهللا 
 )٣٣٤( عمر واعتقاد أهل السنة١/٥١وك )  ٣٩٧٦(و ) ٣٩٧٥(والشعب ) ١٠٧٠(عاصم 

 صحيــح
٣٩٠٨-  }                   سلٍم ِمـنكاةَ ، وكُلُّ مالز ؤتىالةَ ، وتالص قيميئاً ، وتِبِه ش شركاَهللا والَ ت عبدأَنْ ت

عن معاويـة بـن   ) حم، طب ، ك     ( ) . حكيم بن معاويةَ هذَا ِدينك أَينما تكن يكفك          مسلٍم حرام، يا  
 فذكره : يا رسول اهللا مبا أرسلك ربنا ؟ قال : حكيم بن معاوية النمريى عن أبيه أنه قال 

 وحـم   ١/٤٥وامـع   ) ١٠٣٣(١٩/٤٢٥وطـب   ) ٣٠٣٠٠(١١/٥وش  )٣١٤٧(أبو هريرة وطب  ) ٦٤(هـ  
 )١٨٠٧( واإلصابة ١/٣٦٤ واالستيعاب ٤/٦٠٠ وك ١٣/٢٥٧ وش ٥و٥/٤

 صحيــــح
قلت يا رسول   : عن بنت واثلة بن األسقع عن أبيها قال         ) د   ( } أَنْ تعني قَومك على الظُّلِم       {  -٣٩٠٩

 فذكره : ما العصيبة ؟ قال ! اهللا 
ــق ) ٥١١٩(د  ــنة ١٠/٢٣٤وه ـــ١٣/١٢٣ وس ــب ) ٣٩٤٩(  وه ) ٢٣٦(٩٨و)١٩٧(٢٢/٨١وط

 )١٠٣٨٧(واإلصابة
 حســــن

وذيب ) ١١٩٠٠(يف سنده فسيلة بنت واثلة بن األسقع وقيل مجيلة روى عنها مجاعة ووثقها ابن حبان التهذيب
والراوي عنها سلمة بن بشر الدمشقي روى عنه مجاعة وذكره ابن حبان يف ثقاته ) ٧٨٠٦(الكمال 
 ٤/١٥٧وسكت عليه أبو حامت) ٢٩٠٦(التهذيب
أَنْ تقولَ أَسلمت وجِهى ِإىل الِله وتخلّيت ، وتقيم الصالةَ ، وتؤتى الزكاةَ ، كُـلُّ                 {  -٣٩١٠

                   مـالً أَوع ا أَسـلمم عدشــرٍك بم قبلُ اُهللا ِمنصرياِن ، الَ يأَخواِن ن محرسـلٍم ملى مسلٍم عم
     ِإىل املُسلميــن املُشركني فارقن ، ك    (} ي (  ز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول   اهللا               عن

إين حلفت أن ال آتيك وال آيت دينك وقد جئت أمرا ال أعقل منه شيئا إال ما علمين  اهللا منه ورسوله وإين أسألك                        
 :بوجه  اهللا  مب بعثك إلينا ربك فقال باإلسالم فقلت يا رسول اهللا وما آيات اإلسالم قال



 

 

٦٣٤() 

وتعظـيم قـدر    ) ٩٨٨(٣٥١ومب  ) ٩١٨و٩١٧( والروياين ٣/٢١٦ومعاين  ) ٢٣٤٩و٢٢١٦( ون ٨٢ و ٥/٥ن  
  ٤/٦٠٠ وك ٥ و٥/٤وحم )٤٠١(الصالة

 صحيــــح
 عن ابن عباس  ) خ  ( } أَنْ يمنح أَحدكم أَخاه خري لَه ِمن أَنْ يأخذَ عليِه خرجاً معلوماً  {  -٣٩١١

) ٤٦٠٠( ون ٦/١٣٤وهـق   ) ٥١٨٠و٥١٧٦(نة وعوا ١٢٠)١٥٥٠( وم   ١٤١)٢٣٤٢(و) ٢٣٣٠(٣/١٣٨ خ  
) ١٠٨٨٠و٤٣٦٦(وطـب   ) ٥٠٩( واحلميدي ١/٢٣٤ وحم   ٤/١١٠ومعاين  ) ١٤٤٦٤(وعب  ) ٢٤٥٦(وهـ
 )١٤٤٥( وصحيح اجلامع ٢٢ و٥/١٤ وفتح ٨/٢٥٦وسنة 

 األجرة احملددة : اخلرج املعلوم 
حلُدود ، فِإذَا ِمت تـركتكم وأَنـا        اتقُوا النار ، اتقُوا ا    : أَنا آخذٌ ِبحجزكم ، أَقولُ       {  -٣٩١٢

: فَرطكم على احلَوِض ، فَمن ورد فَقد أَفلح ، فَيؤتى ِبأَقواٍم فيؤخذُ ِبهم ذَات الشماِل ، فَـأقولُ                   
 بفَيقولُ ! ر : ملى أَعقاوا عرتدي عدكزالُوا بي لَم معن ابن عباس ) عم ، طب  ( } ِإ 
وزوائـد  ) ١٢٥٠٨و١٠٩٥٣(وطـب ) ٢٨٧٤(  وطس    ٣/٢٤٢من طرق والترغيب    ١٠/٣٦٤ و ٦/٢٥٤امع  

 ١/٢٥٧وحم ) ٢٤١(١٠/٢٢٩والضياء ) ٣٤٨٠و١٥٣٦(بز
 صحيــح لغريه

 .عن سيابة بن عاصم ) ص طب ( } أَنا ابن العواتِك ِمن سليٍم  {  -٣٩١٣
)  ٢٨٤١(قتـادةو )٢٨٤٠(منصور  و٤/٣٢٨ وبداية ١٣٦ و٥/١٣٥ ونبوة ٨/٢١٩وجممــع  ) ٦٧٢٤(طـب  

 أنس البكـري وصحيحــة      ١/٤٣وتاريخ واسط   )١١٥١(واالستيعاب  ) ٣٦٨(ومعجم الصحابة   ) ١١٤(وفر  
ــام  )  ١٥٦٩( ــتمر األوه ــذيب مس ــة  ٣٠٣و ــاء املبهم ــوامض األمس ــاكر ٧٨٠و٢/٧٧٩ وغ  وعس
 )١٤٤٦( من طرق وصحيح اجلامع ٥٢/٣٣٩و١١٠و٣/١٠٧

 صحيــــح
 سوة ىف نسبه صلى اهللا عليه وسلم كل منهن عاتكةفيه إشارة إىل ثالثة ن

٣٩١٤-  }  ا أَقسمعِطى وأَنو القَاسِم ، اُهللا يا أَبعن أىب هريرة ) ك (} أَن. 
وصحيح اجلامع  ) ١٦٢٨( والصحيحة   ١٠/٥٧٣وفتح  )٨٤٤(وخد  ) ١٤٠٨(  وهب    ١/٣ والدوالىب   ٢/٦٠٤ك  
  ٤/٣٣٧ ومعاىن ٢/٣٧٧وحم )  ١٤٤٧(

 صحيــــح
عن عائشة قالت سأل رسول اهللا  صـلى اهللا          ) حم  (} أَنا أَتقاكم ِهللا وأَعلمكم ِبحدوِد اِهللا        {  -٣٩١٥

عليه وسلم  رجل وأنا قائمة وراء الباب أمسع فقال إن الصالة تدركين وأنا جنب وأنا أريد الصيام فقال رسول اهللا                      
د الصيام مث أغتسل وأصوم فقال الرجل لست مثلـك  صلى اهللا عليه وسلم  وأنا تدركين الصالة وأنا جنب وأنا أري       

 : قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 
 )١٤٤٨(وصحيح اجلامع ) ٤٤٢٧( وع ٥/٤٣٤وحم ) ٣٢٩( وصحيحه ٣/١٦٦جممع 

 صحيــــح



 

 

٦٣٥() 

٣٩١٦-  }      ى ِمنكممبوس ا أَحققدم النىب صلى اهللا عليه وسلم املدينة فرأى  :عن ابن عباس قال   ) خ   ( } أَن 
هذا يوم جنى اهللا بىن إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قـال  : ما هذا ؟ قالوا : اليهود تصوم يوم عاشوراء ، فقال   

 فذكره
 ٠) ٢٥٦٧(  وع ٣١٠ و١/٢٩١وحم ) ٤٧٣٧و٤٦٨٠و٣٩٤٣و٣٣٩٧(و) ٢٠٠٤(٣/٥٧خ 

 عن عبد الرمحن بن البيلماىن مرسال ) هق( }  أَنا أَحق من وفَّى ِبذمتِه {  -٣٩١٧
عنه وعن عبد اهللا بـن      )٢٥١و٢٥٠(ومد  ) ٢٧٤٥١(٩/٢٩٠وش) ٣٤٤( وف   ١٠/١٧٥ وسنة   ٣١و٨/٣٠هق  

 ) ١٨٥١٤( عبد العزيز بن صاحل احلضرمي وعب 
 فيــــــه ضعـــــف
مسعود وعمر بن عبد العزيز وإبـراهيم       وسببه أن مسلماً قتل يهودياً عمداً فقتل به ،ومبثله يقول على وعبد اهللا بن               

 وحـديث   --وعمر وبن أبان بن عثمان وروى عكس ذلك عن على وعبد اهللا بن عمرو وعمر وعثمان وعطاء                  
 . صحيح واختلف ىف داللته )ال يقتل مسلم بكافر ( مرفوع 

 حة اإلسالم العلياواملسألة خالفية ووىلّ أمر املسلمني العادل هو الذى خيتار أحد القولني مع مراعاة مصل
أَنا أَمحد وأَنا محمد ، وأَنا احلاشر الَّذى أَحشر الناس على قَدِمى ، وأَنا املَاحى الَّذى                 {  -٣٩١٨

          املُرسـلني ِإمـام ِعـى ، وكُنـتالِقيامِة ، كَانَ ِلواُء احلَمِد م ومفِإذَا كَانَ ي ، و اُهللا ِبى الكُفرمحي
 عن جابر ) طب ، ض ( } م وصاحب شفاعته

) ٣٥٣٢(٤/٢٢٥وبنحـوه عـن جـبري بـن مطعـم خ            ) ١٧٥٠(وطـب   ) ٣٥٧٠(  وطس    ٨/٢٨٤امع  
 ابن عباس  ٥/٩٩ وخط ٤/٨٤وحم ) ٢٣٥٤(١٢٥و١٢٤وم الفضائل ) ٤٨٩٦(٦/١٨٨و

 حســن لغريه
 ) .ر عن ابن عباس اخلطيب وابن عساك( } أَنا أَمحد ومحمد واحلاشر واملُقفِّى واخلَامتُ  {  -٣٩١٩

) ٤٨٩٦(٦/١٨٨و) ٣٥٣٢(٤/٢٢٥ وبنحوه عن جبري بن مطعم خ        ٣/٢٩ وعساكر   ٥/٩٩وخط  ٨/٢٨٤ جممع  
  ٤/٨٤وحم ) ٢٣٥٤(١٢٥و١٢٤وم الفضائل 

 صحيـــح
أَنا أَشهد على هؤالِء، لُفّوهم ِفى ِدمائهم ، فِإنه لَيس مجروح يجرح ِفى سبيِل اِهللا ِإالَّ      {  -٣٩٢٠

القوِم قُرآنـاً          ج وا أَكثراِملســِك ، قَدم ِريح ِم ، وِرحيهلَونُ الد دِمى ، لَونهالِقيامِة ي ومي رحهاَء ج
ـْد     عن كعب بن مالك أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  قال مـن     ) طب ، هق     ( } فَاجعلوه ِفى اللَّحـ

له فانطلق فوقف على محزة فرآه قد شق بطنه وقد مثل به فقال يا              رأى مقتل محزة قال رجل أعزك اهللا أنا رأيت مقت         
 :رسول اهللا مثِّل به فكره رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم أن ينظر إليه ووقف بني ظهراين القتلى وقال 

 )١٣٤٣(١١٥و٢/١١٤وبنحوه  عن جابرخ ) ١٦٧(١٩/٨٢وطب ١١٩/ ٦ وامع ٤/١١هق 
 صحيـــــح

م وأُفطر ، وأُصلِّى وأَنام ، وِلكلِّ عمٍل ِشرةٌ ، وِلكلِّ ِشرٍة فَترةٌ ، فَمن تكن                أَنا  أصو   {  -٣٩٢١
عن ) ض  (وأبو نعيم   ) طب   ( } فَترته ِإىل السنِة فَقِد اهتدى ، ومن تكن فَترته ِإىل غَِري ِذلك فَقد ضلَّ               
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لنيب  صلى اهللا عليه وسلم  موىل لبين عبد املطلب يصلي            جعدة بن هبرية وهوابن أم هانئ بنت أىب طالب قال ذكر ل           
 :وال ينام ويصوم وال يفطر فقال

وقسمه )  ٣١٧(و اإلحسان )٥٠٦٣(وأوله بنحوه عن أنس  خ     ) ٢١٨٦( وطب   ٢/١٨٨ ومشكل   ٢/٢٥٩امع  
  ٢١٠و٢/١٥٨الثاين عن ابن عمرو حم 

 صحيح لغيـــره
 الضعف: النشاط والقوة   ، الفترة : الشرة 

أَنا أَعلم ِبما مع الدجاِل ِمنه ، معه نهراِن ، أَحدمهَا نار تأجج ِفى عٍني ِمن ورائـِه ،                    {  -٣٩٢٢
                   ، ارداٌء بم اراً ، فِإنهن راهالَّذى ي ِمن وليشرب غمضفَلي ِمنكم أَحد فإنْ أدركه ، اٌء أَبيضم واآلخر

تنةُ ، واعلموا أَنه مكتوب بني عينيِه كَافر يقرؤه من يكتب ومن الَ يكتب ،               وِإياكم واآلخر فِإنه الفِ   
           طِن اُألردنِّ ، وِإنـهلى بآخِر أَمرِه ع ِمن طلعي ا ظَفرةٌ ، ِإنهليهمســـوحةٌ عينيِه موِإنَّ ِإحدى ع

 ثُلثــاً، ويجن عليهم اللَّيلُ فَيقولُ بعـض املُـؤمنني          يقتلُ ِمن املُسلمني ثُلثاً، ويهزم ثُلثاً ، ويبِقى       
ما تنظرونَ أَنْ تلحقُوا ِبإخوانكم ِفـى مرضاِت ربكم ، من كَانَ ِعنده فَضلُ طَعاٍم فَليعـد                : ِلبعٍض

 علىِبِه على أَخيِه ، وصلُّوا ِحني ينفجر الفَجر وعجلُوا الصالةَ ، ثُم أَقبلُوا 
هكذَا :  عدوكم ، فَلما قَاموا يصلّونَ نزلَ ِعيسى بن مرمي ِإمامهم فَصلَّى ِبهم ، فَلما انصرف قَالَ                 

                   لـيهمـاىل ععلّطَ اُهللا تمِس ، وساِإلهالةُ ِفى الش ذوبا تكَم اهللاِ ، فَيذوب دوع نيِنى وبيوا بجفَر
 فَيقتلو املُسلمني                 سـلمـا ممحِن يالر بدا عاِهللا ي بدناِدى ياَ علي واحلَجر جرى ِإن الشتح هـذَا  ! م

يهودى فَاقتله ، فَينفيهمُ اُهللا ويظهر املُسلمونَ ، فَيكسرونَ الصليب ويقتلونَ اِخلرتير ، ويضـعونَ               
ج ومأجوج فيشرب أَوهلم البحريةَ ، ويجىُء آِخـرهم  اِجلزيةَ ، فَبينما هم كَذلك ، أَخرج اُهللا يأجو 

ظَهرنا على أَعدائنا ، قَد كَانَ ههنا أَثر مـاٍء ،           : وقَِد انتشفُوا ، فَما يدعونَ فيها قَطرةً ، فَيقولونَ          
           دائِن ِفلسطنيم دينةً ِمندخلونَ مى يتح ، راءهو اِهللا وأَصحابه ىبقالُ هلَا    فَيجىُء نفَيقولونَ   :  ي ، لُد

ظَهرنا على من ِفى اَألرِض فَقالُوا نقاتلُ من ِفى السماِء ، فَيدعو اَهللا نبيه ِعند ذَلك ، فيبعـثُ اُهللا          : 
               و ِعيساملُسلمنيَ ، فَيدع همفَيؤِذى ِرحي ، شرب بقَى ِمنهمفَالَ ي ، لوقهمقَرحةً ِفى ح ليهمرسـلُ   عى فَي

 حِر أَمجعنيِفى الب ِرحياً فَتقذفهم ليهمعن حذيفة ) ك(} اُهللا ع 
  وسكت عليه ١٣/٩٩والفتح ) ١٠٣٣و١٠٣٢( واإلميان ابن مندة٤٠٤و٥/٣٨٦ وحم ٤/٤٩١ك

 صحيــــح 
ق ،  صـدو : خلف بن خليفة قال ابن معني وأبو حامت         : قلت  : وسكت عليه الذهىب ، وقال حمقق الطبعة اجلديدة         

  ١/٦٥٩تغري قبل موته واختلط امليزان : وقال ابن سعد 
ومنهم حمقق املستدرك الذى ادعـى      . مما يؤسف له أن هذا العلم وجله ما هب ودب ، فأساءوا إليه كثريا               : أقول  

ادعاءات عريضة ِفى مقدمته وليس هلا أى رصيد على أرض الواقع ، وقد وقع ِفى أخطاء جسيمة ، فيجب أخـذ                     
 . واحلذر احليطة
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-٣/٦٢ والكامل   ١٥٢-٣/١٥٠فخلف بن خليفة ثقـــة اختلط بآخره راجع التهذيب         : ومنها هذا احلديث    
هـ على ما رجحه ِفى التقريب والراوى عنه سعيد         ١٨١ومات سنة   ) ١٧٣١(والتقريب  ) ١٤١٠( والكاشف   ٦٥

عىن أن سعيد اً روى عنه قبـل        ي) ٢٣٢٩( وله مائة سنة التقريب      ٢٢٥بن سليمان الواسطى ثقة حافظ مات سنة        
اختالطه بكثري أقول هذا على أنه ال يوجد له إال هذا اإلسناد وإال فله متابعة صحيحة عند حم وابن مندة عن يزيد                      

 بن هارون
جِل أَنا أَغري ِمن سعٍد ، واُهللا أَغري ِمنى ، وما ِمن أَحٍد أَحب ِإليِه العذر ِمن اِهللا ، ِمن أَ                    {  -٣٩٢٣

عـن  ) ك   ( } ذلك بعثَ املُرسلني ، وما أَحٍد أَحب ِإليِه املَدح ِمن اِهللا ، ِمن أَجِل ذِلك وعد اجلَنةَ                  
لو رأيت رجال مع امرأيت لضربته بالسيف غري مصفح فبلغ ذلـك رسـول اهللا                : املغرية بن شعبةقال سعد بن عبادة     

 رية  سعد  واهللاصلى اهللا عليه وسلم  فقال أتعجبون   من غ
 سعد بن عبادة )٥٣٩٤( وطب٤/٢٤٨ أبو هريرة وحم ١٠/١٤٧ وهق ٢/١٤٩ ومى ٤/٣٥٧ك 

 صحيــــح
 .عن أنس ) م  ( } أَنا أَكثر اَألنبياِء تبعاً يوم الِقيامِة ، وأَنا أَولُ من يقرع باب اجلَنِة  {  -٣٩٢٤

وع ) ٣٢٦-٣٢٤( وعوانـة    ١٥/١٦٦ وسـنة    ١٠/٤٩٧ واإلحتـاف    ٩/٤وهق  )١٩٦ (٣٣١و٣٣٠م  اإلميان    
وصـحيح اجلـامع    ) ١٥٧٠(والصحيحة  )٣١٧٧٢ (١١/٥٠٣وش  ) ٨٩٠-٨٨٥(واإلميان ابن مندة    ) ٣٩٧٢(
)١٤٥٠( 

٣٩٢٥-  }                  ـركت ا ِملنا ، وببيٍت ِفى أَسفلهِببيٍت ِفى ِرياِض اجلَنِة ، وِببيٍت ِفى أَعاله عيما الزأَن
 ، حقمواِس اِلجدالَ وهِللن لقَهخ نسوح ، الَعب ووه الكَذب ركعن ابن عباس ) طب ( } وت 

 ١٠/٢٤٩وهق  ) ٤٨٠٠( و عن أيب أمامةد      ١/٣٠٠من طرق واإلحتاف    ٨/٢٣ و ١/١٥٧وجممع  ) ١١٢٩٠(طب  
 ) ٢٧٣( والصحيحة٣/٤٠٦ و١/١٣١ والترغيب ١٣/١٨١وفتح 

 صحيــح لغيـــره
اِهللا أَنْ الَ يعثر عاقلٌ ِإالَّ رفعه ،ثُم الَ يعثر ِإالَّ رفعه ثُـم الَ يعثـر ِإالَّ               أَنا الشاهد على     {  -٣٩٢٦

 .عن ابن عباس ) طس ( } رفعه حتى  يجعلَ مصريه ِإىل اجلَنِة 
 )٦٠٨٣(  وطس٨/٢٩ و٦/٢٨٢وجممع )٨٥٣ (٢/٣٠طص 

 ليــن 
  )٥١٥٤(  والكاشف ٩/٣٦٠يه التهذيب فيه حممد بن عمر بن عبد اهللا الرومى خمتلف ف

أَنا الشهيد على هؤالِء يوم الِقيامِة ، ما ِمن جريٍح يجرح ِفى اهللا ِإالَّ اُهللا يبعثه يـوِم                   {  -٣٩٢٧
قـرآِن  الِقيامِة وجرحه يثعب دماً ، اللَّونُ لَونُ دٍم ، والريح ِريح ِمسٍك ، انظروا أَكثرهم جمعاً ِلل                

أشـرف  : عن عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري العذرى قال )ع، وابن عساكر     ( } فَاجعلوه أَمام صاحبِه ِفى القَِرب      
 :رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم على قتلى أحد فقال 
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ومعجــم ) ١٠٣(٩/١١٥والضــياء ) ٢٦٠٨(واآلحــاد واملثــاين ) ٢٦٣٩(  وع ٣/٢٩٠نبــوة 
 كعــب بـن مالــك وبنحــوه عــن جــابرخ  ٣/١٣ وســعد ١٨٠و٢٧/١٧٩وعســاكر )٥٤٢(الصـحابة 

 كعب بن مالك ٦/١١٩ وجممع ٤/١١وهق ) ١٣٥٣-١٣٤٣(١١٧و١١٥و٢/١١٤
 صحيـــح 

 ٣٩٢٨-  }           بِد املُطلبع نا ابأَن ، الَ كَذب ىبا النعن الرباء أَنِّ رجالً للرباء يا أبـا        ) حم ق ن     ( } أَن
 ما وىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكنه خرج شبان أصحابه وإخفاؤهم              عمارة أفررمت يوم حنني قال ال واهللا      

حسرا ليس عليهم سالح أو كثري سالح فلقوا قوما رماة ال يكاد يسقط هلم سهم مجع هوازن وبين نصر فرشقوهم                    
 عليه وسلم على رشقا ما يكادون خيطئون فأقبلوا هناك إىل رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  ورسول اهللا  صلى اهللا                   

 :بغلته البيضاء وأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب يقود به فرتل فاستنصر وقال
) ١٧٧٦ (٨٠و٧٩و٧٨وم اجلهــــــاد ) ٤٣١٥(٥/١٩٥و) ٣٠٤٢(٨١و٥٢)٢٩٣٠(و)٢٨٦٤(٤/٣٧خ 
ــى ) ١٦٨٨(وت ) ٤٨٧(ود)١٠٤٤١و٨٦٣٨و٨٦٢٩(ون ــم ) ١٠٦٦(ومنتق ــاس  ١/٢٦٤وح ــن عب  اب
) ٦٧٦٤-٦٧٥٨(وعوانـة ) ٤٧٧٠(واإلحسان١٥٥/ ٩و٧/٤٣وهق  ١/١٦٦ ومى   ٣٠٤و٢٨٩و٢٨١و٤/٢٨٠و

 ) ١٤٥١(وصحيح اجلامع 
عبيد اهللا بن سلمان أن رجال من       ) د  (} أَنا أُنبئُك ِبخِير رجٍل  ربح ؟ ركعتِني بعد الصالِة            {  -٣٩٢٩

املتاع والسيب فجعل النـاس     أصحاب النيب  صلى اهللا عليه وسلم  حدثه قال ملا فتحنا خيربا أخرجوا غنائمهم من                 
يبتاعون غنائمهم فجاء رجل فقال يا رسول اهللا لقد رحبت رحبا ما رحبه اليوم أحد من أهل هذا الوادي قال وحيك                     

 : وما رحبت قال ما زلت أبيع وأبتاع حىت رحبت ثالمثائة أوقية فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 
  ٦/٣٣٢وهق ) ٢٧٨٥(د 

 ليـــــن
هذَا موسى ،   : أَنا أَولُ الناِس ِإفاقةً فَأرفع رأِسى ، فَِإذَا رجلٌ بيِنى وبني العرِش فَقيلَ              {   -٣٩٣٠

 عن جابر ) بز  ( } فَإنْ كَانَ ِفى اَألرِض فَقد أَفاق قَبلى 
 )٢٣٥١(  وزوائد بز٨/٢٠٥جممع 

 حســــن 
وا ، وأَنا خطيبهم ِإذَا وفَدوا ، وأَنا مبشرهم ِإذَا أَيسوا           أَنا أَولُ الناِس خروجاً ِإذَا بعثُ      {  -٣٩٣١

 ى والَ فَخربلى رع لِد آدمو ا أَكرمومئٍذ ِبيِدى ، وأَنعن أنس ) ت(} ، ِلواُء احلَمِد ي. 
 ١/٢٦ومـي  )  ٣٦١٠( وت ٨/٥٢٧ وجامع  األصول ١٠/٤٩٦ و اإلحتاف  ٥/٤٨٤ ونبوة   ٧/١٢كثري  
 عبد اهللا بن سالم٨/٢٥٤ وجممع )٢٣٥(السنة اخلاللو) ١٦٠(وع 

 حســن لغريه
 عن أنس ) م  ( } أَنا أَولُ الناِس يشفع ِفى اجلَنِة وأَنا أَكثر اَألنبياِء تبعاً  {  -٣٩٣٢

وصـحيح اجلـامع    ) ١٥٧٠( والصـحيحة    ١١/٤٢٧ وفتح   ١/٢٧ ومى   ٣/١٤٠وحم  )١٩٦ (٣٣٠م  اإلميان    
)١٤٥٧( 
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٣٩٣٣-  } بياً                  أَناَألنبياِء ن وِإنَّ ِمن ، قتدا صاَألنبياِء م ِمن ىبن قصدي فيٍع ِفى اجلَنِة ، لَما أَولُ ش
 احدجلٌ وأُمتِه ِإالَّ ر ِمن قهصدا يعن أنس ) م  ( } م 

وعوانة ) ٣٥٧٩٩(١٤/٨٧و) ٣١٦٤٢(١١/٤٣٦وش  ) ١٥٧٠( وصحيحة   ٣/١٤٠وحم  )١٩٦ (٣٣٢م اإلميان   
 ١٢/٤٠٠ وخـط    ٩/٤وهـق   ) ٨٨٧(واإلميان ابن مندة    ) ٦٢٤٣(واإلحسان  ) ٧٩٦( وعاصم   ١٥٨ و ١/١١٠

 )١٤٥٨(وصحيح اجلامع 
أَنا أَولُ من تنشق اَألرض عنه ،ثُم أَبو بكٍر ثُم عمر ، ثُم آِتى أَهلَ البقيِع فَيحشرونَ                  {  -٣٩٣٤

 .عن ابن عمر ) ت ك  ( }  أُحشر بني احلَرمِني مِعى ، ثُم أَنتظر أَهلَ مكةَ حتى
 ٢/٤٦٥ وك   ٣٣و٣/٢ ابن عبـاس و    ١/٢٨١وحم  ) ٦٨٩٩(أبو سعيد واإلحسان  ) ٤٣٠٨(وهـ  ) ٣٦٩٢(ت  

 أبـو هريـرة وش   ٢/١٢٦ وتلخـيص  ٤٩٦و٤٨٨و١٠/٢٨ و٤٢٤ و٤/٢٧٨ واإلحتـــاف١١/٤٣٣وفتح  
وأخبار )  ٦٣٦و٥٠٧و٢٨٣و١٣٢ ( والفضائل  ألمحد   ٥/١٨٧٠وعدى  ) ٣٦٠٠٢(١٩٨و) ٣٥٨٤٨(١٤/١٣٥
 ).١٨١٥و١٨١٤(مكة

 حســـن لغيــــره
أَنا أَولُ من تنشق عنه اَألرض عن جمجمِتى يوم الِقيامِة والَ فَخر ، وأُعطَـى ِلـواَء                  {  -٣٩٣٥

 الِقيامِة والَ فَخر وماِس يالن يدا سوأَن ، ارم األخالق عن أنس اخلرائطى ِفى مك ( } احلَمِد والَ فَخر. ( 
 )١٤٨٩(ابن عباس و) ١٤٨٨(أبو سعيد  وهب )٤٣٠٨(٣٧ وهـ الزهد ٣/١٤٤وحم ) ٢٥٦(املكارم 

 صحيــح لغريه 
وال فخر أي ال أقوله متطاوال وال ممتدحا به على أحد ومل يرد أنه ال فخر له فيه فإن له :قال البيهقي رمحه اهللا قوله 

 وسلم ومنها أنه صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا أكثر األنبياء أعالم ومعلوم أن أقل فخر أعظم الفخر صلى اهللا عليه
 اإلعالم إذا كان يوجب الفضيلة فإن كثرة اإلعالم توجب لصاحبها اسم األفضل

 العرِش  أَنا أَولُ من تنشق اَألرض عنه فأُكسى حلةً ِمن حلَِل اجلَنِة ،ثُم أَقوم عن يمنيِ               {  -٣٩٣٦
 .عن أىب هريرة ) ت  ( } لَيس أَحد ِمن اخلَالئِق يقوم ذلك املَقام غَِريى 

 علي )١١٣١(وفضائل الصحابة أمحد ) ٣٦١١(  من طرق وت ١٠/٤٨٦ و٥٢٨و٨/٥٢٦جامع األصول 
 صحيــح لغريه

 سن مرسال عن احل) ش ( } أَنا أَولُ من تنشق عنه اَألرض وأَولُ شافٍع  {  -٣٩٣٧
ابن عبـاس    ) ٣٦١٥(واثلةوت  ) ٦٤٧٥( أبو هريرة و   اإلحسان        ٣)٢٢٧٨(ووصله  م    ) ٣٥٨٤٨ (٨/٣٤٠ش  

ـ  ٩/٤ من طرق  وهق      ٨/٢٥٤وجممع   أبـو هريـرة وعاصـم      )٣١٧١٩(أبو سعيد وش    )٤٣٠٨(أبو هريرة وه
 أبو هريرة)٧٩٢(

 صحيـــح مشهور
 عن أنس ) حم ت  ( }  اجلَنِة فَأُقعقعها أَنا أَولُ من يأخذُ ِبحلْقِة باِب {  -٣٩٣٨

أبـو سـعيد وع     )٣١٤٧(وت  ) ١٤٥٩(وصحيح اجلامع   ) ١٥٧٠( والصحيحة   ١٠/٤٩٧ واإلحتاف   ١/٢٧مى  
  من طرق٣٧٣-١٠/٣٧١ وجممع ١١/٤٣٦ وفتح ٣/١٤٤وحم ) ٣٩٨٩(



 

 

٦٤٠() 

 صحيــــح لغريه  
 ٣٩٣٩-  }       القيامِة،وأشفع دخلُ اجلَنة  يومي نلُ ما أَوأَن  يت عيسى ابـنأُم رجالٌ من ركدوسي ،

 عن أنس )طس  (} مريم، ويشهدونَ ِقتالَ الدجاِل 
  ١٠/٤٩١واإلحتاف ٤/٤٤٥وك ) ٢٨٢٠(وع) ٤١٦٠(  وطس ١٠/٣٧٦ و٧/٣٤٩ وجممع ٣/١٤٤حم 

 صحيـــح لغريه
٣٩٤٠-  }          بادررأةً تاجلَنِة ِإالَّ أَنَّ ام ابب فتحي نا أَولُ ما    أَنأَنـِت ؟       : ىن فَأقولُ لَه نا لِك ، ومم
 عن أىب هريرة ) ع  ( } أَنا امرأةٌ قَعدت على أَيتاٍم ِلى : فَتقولُ 
 )٢٥٣٦( ومطالب ٨/١٦٢وجممع ) ٦٦٥١(  وع ١٠/٤٣٦ وفتح ٣/٣٤٩ترغيب 

 حســــن
ي يكتب حديثه وقال ابن شيخ بصر:فيه عبد السالم بن عجالن روى عن مجاعة وروى عنه مجاعة وقال أبو حامت

 خيطىء وخيالف:ثقة وذكره ابن حبان يف الثقات وقال ):٩٩٩(شاهني يف الثقات
 .عن أنس ) ش  ( } أَنا أَولُ من يقرع باب اجلَنِة  {  -٣٩٤١

ــان  ــتح )١٩٦ (٣٣١م اإلمي ــة ١١/٤٣٦والف ــان) ٣٢٥( وعوان )  ٣٥٨٣٧(١٤/٩٥وش ) ٦٤٨١(واإلحس
 )٣٩٦٤(وع

٣٩٤٢-  } أَن                   ، أسـهر رفعأَنْ ي وذنْ لَهي نالِقيامِة ، وأَولُ م ومجوِد يِفى الس ؤذنْ لَهي نا أَولُ م
                 ـنع وأَنظـر ، لِفى ِمثلُ ذِلكخ ِني اُألمِم ، وِمنب ى ِمنأُمت فَأعرف دىي نيب أِسى ، فَأنظرر فَأرفع

مِم غُر محجلونَ ِمن أَثِر الوضوِء ، والَ يكونُ َألحٍد ِمن اُألمِم غَريهم             مييِنى فَأعرف أُمتى ِمن بِني األُ     
، وأَعرفهم أَم يؤتونَ كُتبهم بأَميام ، وأَعرفهم ِبسيماهم ِفى وجوههم ِمـن أَثـِر السـجوِد ،                  

 مائلهمش نوع مأَميا نوع أَيديهم نيالَِّذى ب ِبنورهم وأَعرفهم ذُريتهم أَيديهم نيى بسعي وأَعرفهم ، 
 عن أىب ذر وأىب الدرداء معا ) ك ، هب ( عن أىب الدرداء ) حم (} 

) ٢٦١(وتعظيم الصالة ) ٣٧٦(١١٢ ومب   ٢/٤٧٨وك) ٢٧٤٥( وهب   ١٠/٣٤٤ و ١/٢٢٥ وجممع   ٥/١٩٩حم  
  ٢٠/٢٦١ومتهيد 

 صحيــح
 وسلم  أنا أول   من  يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول   عن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه

 من    يرفع    رأسه    فأنظر  إىل   بني    يدي  فأعرف أميت   رواه أمحد
٣٩٤٣-  }                   ِإىل بـني ظرفأَن رأْسه يرفع نلُ مالِقيامِة ، وأَنا أَو ومجوِد يبالس ؤذنُ لَهي نا أَولُ مأَن
  ،يلفي                 يدبِني  اُألمِم، وِمن خ  ىمنأُمت أِسى فَأعرفر أِسى فَأرفعرفِع رؤذنُ ِلى بيت مث يأُم فأَعرف

كيف تعرف أمتك يا رسـولَ      :مثلَ ذلك ،وعن مييين مثلَ ذلك، وعنِشمايل مثلَ ذلك، فقال رجلٌ            
 غُر حمجلونَ من  أَثِر الوضوِء، ليس أَحـد          هم: اِهللا من بِني  اُألمِم فيما  بني  نوٍح إىل أُمتك؟ قالَ            
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                أَيديهم هم  بنيى ذُريتسعم تم وأَعرفُههم بأَمياؤتونَ كُتبَّم يَأ حم  ( } كذلك غريهم، وأَعرفهم (
 عن أىب الدرداء

 ٥/١٠٦ وكـثري    ٢/٤٧٨وك  ) ٢٧٤٥( وهـب  ١٠/٣٤٤ و ١/٢٢٥ وجممـع    ١/١٥١ وترغيـب    ٥/١٩٩حم  
 ١٩٧و٨/٤١و

 حيـــح لغيـــرهص
أَنا أَوىل الناِس ِبعيسى بنِِ مرمي ِفى الدنيا واآلِخرِة ، لَيس بيِنى وبينه نىب ، واَألنبيـاُء                  {  -٣٩٤٤

 احدو همى وِدينتش مالٍت ، أُمهاع عن أىب هريرة ) حم ق د  ( } أَوالد. 
 ٥٤١و٤٦٣و٤٣٧و٢/٣١٩وحـم   ) ٤٦٧٥(ود  )٢٣٦٥ (١٤٥و١٤٤و١٤٣وم الفضائل   )٣٤٤٢ (٤/٢٠٣خ  
 ).١٤٥٢(  وصحيح اجلامع ١٣/٢٠١ وسنة ٢/٥٩٢وك 

٣٩٤٥-  }                   ، ليـها ويعةً فَادعوِنى فَأنض يناً أَود ركا تكم مِفى ِكتاِب اِهللا ، فَأي ىل ِباملؤمننيا أَوأَن
 عن أىب هريرة) م ( }  وأَيكم ما ترك ماالً فَليؤثر ِبمالِه عصبته من كَانَ

وصحيح اجلـامع   ) ١٥٢٦١( وعب   ٨/٣٢٥ وسنة   ٢/٣١٨وحم  ) ٥٦٣١و٥٦٣٠( وعوانة ١٧-١٤)١٦١٩(م  
)١٤٥٣ ( 

 العيال : الضيعة 
أَنا أَوىل ِباملؤمنني ِمن أَنفسهم فَمن توفّى ِمن املُؤمنني فَترك ديناً فَعلى قَضاؤه ، ومن                {  -م٣٩٤٥

عن أىب هريرة أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم كـان             ) حم ق ن هـ     ( }  فَهو ِلورثتـــِه   ترك ماالً   
يؤيت بالرجال املتوىف عليهم دين فيسأل هل ترك لذلك من قضاء فان قالوا نعم انه ترك وفاء صلى عليه وإال قـال                      

 :للمسلمني صلوا على صاحبكم فلما فتح اهللا عليه الفتوح قام فقال
 ٤/٦٦ون  )١٦١٩ (١٤وم الفرائض   ) ٦٧٤٥(١٩٠و)٦٧٣١(و٨/١٨٧و)٥٣٧١ (٧/٨٦و) ٢٢٩٨(٣/١٢٨خ  

ـــ  )  ٢٩٥٤(ود ) ١٠٧٠(وت  ــابر وه ــم ) ٢٤١٥( ج ــق  ٣/٣٣٨ و٤٥٣و٢/٢٩٠وح ــابر وه  ج
 ) ١٤٥٤( وصحيح اجلامع ٢/٦٠٨ وترغيب ٨/٢١٣ وسنة ١٠/٣٠٢ و٧/٤٤ و٣٥١و٢٣٨و٦/٢٠١

ِه ، فَمن ترك ديناً أَو ضيعةً فَِإىلَّ ، ومن ترك ماالً فَلورثتِه             أَنا أَوىل ِبكلِّ مؤمٍن ِمن نفس      {  -٣٩٤٦
، وأَنا موىل من الَ موىل لَه ، أَرثُ ماله وأَفك عانيه ، واخلَالُ موىل من الَ موىل لَه يرثُ ماله ويعقلُ                      

 نهعن املقدام ) د (} ع. 
 ٣/٢٩٦أبو هريرة و  ٢/٤٦٤وحم  ) ٢٩٠٠( ود   ٤/٦٦ون  ) ٨٦٧(رم اجلمعة    وعن جاب  ٤/٣٤٤وك  ) ٢٩٠٠(  د

 وفـتح   ١/٨٤ وترغيـب    ٨/٣٥٧ وسـنة    ٢٤٣و٢١٤و٦/٧٣ و ٣/٢٠٧وهق  ) ١١١١و٩٦٥و٢٩٧(ومنتقى  
 ٤/٨٥وقـط  )٣٠٦٤(واإلحسـان )  ١١٦٢( أبو هريرة وحب   ٢١/٧٧وطربى  ) ١٥٢٥٧( وعب   ١١و١٢/١٠

 )١٤٥٥( وصحيح اجلامع ١٨٩وصفة 
 صحيــــح

حم (} أَنا أَوىل ِبكلِّ مؤمٍن ِمن نفسِه ، فَمن ترك ديناً فَعلى ، ومن ترك ماالً فَلورثتِه                  {  -م٣٩٤٦
 عن جابر ) د ن 



 

 

٦٤٢() 

)  ٣٦٠٤و٣٦٠٢(من طرق حنوه واإلحسان     ) ١١١١و٩٦٥و٢٩٧( ومنتقى   ٤/٦٦ون  ) ٢٩٥٤( ود   ٣/٢٩٦حم  
 )١٤٥٦( وصحيح اجلامع )١٠٨١(وعبد بن محيد) ١٥٢٥٧(وعب ) ٢٠٨٩( ون٦/٧٣وهق 

 صحيــــح
٣٩٤٧-  }        ِبصيامِه ِمنكم ى وأَحقىل ِبموسا أَوقدم رسول اهللا صـلى     : عن ابن عباس قال   ) حب  ( } أَن

اهللا عليه وسلم املدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم عظيم جنا اهللا فيـه موسـى                      
 : امه شكرا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم وأغرق فيه آل فرعون قال فص

 )٣٦٢٥(واإلحسان ١/٣٣٦وحم ) ٧٨٤٣(وعب )  ٣٣٩٧(٤/١٨٦خ 
٣٩٤٨-  }  رقوخ لقوس لقح رىٌء ِممنا بعن أىب موسى ) م ن هـ  ( } أَن. 
) ٥٠٧(وطيـا ) ١٣١٠(وطـس   ) ١٩٩٠( ون   ٤/٦٤وهـق )  ١٥٨٦( وهـ   ٤/٢٠ون  ١٦٧)١٠٤(م اإلميان   

 )١٤٦٠(مع وصحيح اجلا
 شق الثوب عندها: رفع الصوت عند املصيبة ، واخلرق : رأسه عند املصيبة ، والسلق : حلق 

عـن  ) د ت   ( } أَنا برىٌء ِمن كُلِّ مسلٍم يقيم بني أَظهِر املُشركني ، الَ تراَءى نارهما               {  -٣٩٤٩
م فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل        جرير قال بعث رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  سرية إىل خثع             

 :قال فبلغ ذلك النيب  صلى اهللا عليه وسلم فأمر هلم بنصف العقل وقال
وطب ٥/٢٥٣ وجممع   ١٠/٢٤٤ وسنة   ٦/١٩٥ واإلحتاف   ٨/١٣١وهق  ) ٢٦٤٥(ود  ) ١٦٠٤(وت) ٦٩٨٢(ن  
 )١٤٦١(ع  وصحيح اجلام٨/٣٩٠ ومتهيد ٤/١١٩ وتلخيص ٦/٣٩خالد بن الوليد وفتح )٣٨٣٦(

 صحيــــح
 وهذا خاص باملشركني احملاربني لنا وال يستطيع املسلمون تطبيق شعائر دينهم وطلب منهم أمري املؤمنني العودة 

 لدار اإلسالم فأبوا
٣٩٥٠-  }          املتمس ِلمن سلمو ، اربتمح ِلمن ا حربعن زيد بـن أرقـم أن       ) ت هـ حب ك     ( } أَن

 :ه وسلم  قال لعلي وفاطمة واحلسن واحلسنيرسول اهللا  صلى اهللا علي
 وطـب   ٢/١٦٠ والـدوالىب    ٣/١٤٩أبو هريـرة وك     ٢/٤٤٢وحم  )١٤٥(وهـ) ٥٠١٥(وطس)  ٣٨٧٠(ت  

وخـط  ) ٦٩٧٧(واإلحسـان ) ٢٢٤٤(  من طرق وحـب    ٩/١٦٩ وجممع   ١٠/٤٣٢والسري  ) ٥٠٣٠و٢٦١٩(
  ٣/١٤٩ وك )١٤٦٢(وصحيح اجلامع ) ٣٢١٧٢ (١٢/٩٦وش )٧٦٨ (٢/٣أبو هريرة وطص ٧/١٣٧

 حســـن لغيـــره
 عن أىب الدرداء) بز  ( } أَنا حظكم ِمن اَألنبياِء وأَنتم حظِّى ِمن اُألمِم  {  -٣٩٥١

  ٢/٢٢٥وأصفهان ) ٢٨٤٧(وزوائدبز) ٧٢١٤(واإلحسان)  ٢٣٠٤( وحب ١٠/٦٨جممع 
 صحيــــح

نبياِء وأَحق املَساجِد أَنْ يزار وتشد ِإليِه       أَنا خامتُ اَألنبياِء ، ومسجِدى خامتُ مساجِد األَ        {  -٣٩٥٢
الرواحلُ مسجد احلَراِم  ومسجِدى ، وصالةٌ ِفى مسجِدى أَفضلُ ِمن أَلِف صالٍة ِفيما سـواه ِإالَّ                 

 احلَرام عن عائشة ) بز ،فر (} املَسجد 



 

 

٦٤٣() 

 )١١٩٣(  وزوائد بز٤/٤وجممع ) ١١٢( والديلمى ٢/٢١٤الترغيب 
 يـــه ليـــــنف

 وألكثره شواهد صحيحة 
٣٩٥٣-  }                ورا نِمنه رجىن خضعتو ى ِحنيأُم أتور ، رميى ِعيسى بِن مشروب عوةُ ِإبراهيما دأَن

أَضاءت لَه قُصور الشاِم ، واسترضعت ِفى بىن سعد بِن بكٍر ، فَبينا أَنا مع أٍَخ ىل خلـف بيوتنـا                     
عى بهماً لَنا ، أَتاِنى رجالِن عليهما ِثياب بياٍض ِبطسٍت ِمن ذَهٍب مملوٍء ثَلجاً ، فَأخذاىن فَشـقَّا           نر

                طىن وقَلىب ِبـذلكغَسالَ ب ا ثُموداَء فَطرحاهلقَةً سع ا ِمنهتخرجواس ا قَلىب فَشقاهطىن ، فَاستخرجب
 ِمن أُمتِه ، فَوزنوىن ِبهم فَوزنتهم ، ثُم قَالَ ِزنه ِبألٍفِ من أُمتِه ، فَوزنوىن                ِزنه ِبمائةٍ : الثَّلِج ، ثُم قَالَ     

 ) .ابن سعد عن خالد بن معدان مرسال  ( } دعه ، فَلو وزنته ِبأمتِه لَوزَا : ِبهم فَوزنتهم ، ثُم قَالَ 
  ٥/٢٦٢ طرق  وعن أيب أمامـة حـم          من٢٢٣و٨/٢٢٢ رجال من الصحابة وجممع      ٢/٦٠٠ وك   ١/١٥٠سعد  
شـداد ورجـال مـن      ٤٥٨و١/٤٥٦وتاريخ الطربي   ١/٣٠٢والسرية النبوية   )  ١٥٨٢(والشاميني)١١٤٠(وطيا

  ٣/١٢١ وحم٢٥٩)١٦٢(الصحابة وبنحوه عن أنس عند م
 صحيـــح لغريه

٣٩٥٤-  }            رميم نى بِبى ِعيس رشب نم وكَانَ آخر ، عوةُ ِإبراهيما دعن عبادة  ) ابن عساكر   (  } أَن
 .بن الصامت 

 وانظر ما قبله) ١٤٦٣(وصحيح اجلامع  ) ١٥٤٦و١٥٤٥( وصحيحة ٣/٣٩٣ الضحاك و١/١٧٣عساكر 
 صحيــــح

عن زيد بن ثابت أن عثمان بـن        ) طك   ( }أَنا رسولُ اِهللا ، واِهللا ما أَدِرى ما يصنع ِبى ؟             {  -٣٩٥٥
:  طب أبا السائب نفسا إنك يف اجلنة فسمعها رسول  اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فقال                 مظعون ملا قرب قالت أم العالء     

أجل ما رأينا إال    :يا رسول اهللا عثمان بن مظعون قال        :وما يدريك ؟قالت    :أنا  يا نيب اهللا  فقال        : من هذه فقالت      
 خرياً  أنا رسول اهللا

 ) ٤٨٧٩( من طرق  وطب ٩/٣٠٢  أم العالءوجممع ٦/٤٣٦ حم 
 صحيــح لغريه

عن احلسـن   ) ابن سعد    ( } أَنا رسولُ من أَدركت حيـــاً ، ومن يولد من بعِدى            {  -٣٩٥٦
 .مرسال 
 ١/١٩١سعد 

 صحيـــح مرســـل
أَنا زعيم بيٍت ِفى ربِض اجلَنِة ِلمن ترك اِملراَء وِإنْ كَانَ محقًا ، وبيٍت ِفى وسِط اجلَنِة                  {  -٣٩٥٧

  لقهخ سنح يٍت ِفى أَعلى اجلَنِة ِلمنازحاً ، وبوِإنْ كَانَ م الكَذب ركت عـن أىب  ) د  ،طـب  (} ِلمن
 أمامة  



 

 

٦٤٤() 

من ٨/٢٣ و ١/١٥٧ وجممع   ١٣٣و٢/٩١والدوالىب  ) ٢٧٣(وصحيحة  )١٩٩٣(  وت    ١٠/٢٤٩وهق  ) ٤٨٠٠(د
معـاذ  )٨٠٥(معـاذ وطـص   )٥٣٢٨و٤٦٩٣(معاذ وطس   ) ٢١٧(٢٠/١١٠و)  ٧٧٧٠و٧٤٨٨(طرق وطب   

 ٣/٤٠٦ و ١/١٣١وترغيـب   )١٥٩٤و١٢٣٠(والشاميني) ١٢٠٠(  والروياين  ١٣/١٨١ وفتح   ١/٣٠٠واإلحتاف  
 ) ١٤٦٤(وصحيح اجلامع ) ٨٠١٧و٥٢٤٣(والشعب 

 صحيـــــح
أَنا زعيم ِلمن آمن ِبى وأَسلم وهاجر ِببيٍت ِفى ربِض اجلَنِة ، وبيٍت ِفى وسِط اجلَنِة ،                  {  -٣٩٥٨

 ِفى أَعلى غُرِف اجلَنِة ، وأَنا زعيم ِلمن آمن ِبى وأَسلم وجاهد ِفى سبيِل اِهللا ِببيٍت ِفى ربِض                   وبيٍت
اجلَنِة ، وبيٍت ِفى وسِط اجلَنِة ، وبيٍت ِفى أَعلى غُرِف اجلَنِة ، فَمن فَعلَ ذِلك لَم يدع للخِري مطلباً                    

موتهرباً يم رالش والَ ِمن موتاَء أَنْ ييثُ شعن فضالة بن عبيد  ) ن حب ك ( }  ح 
ــب ٦/٢١ن  ــب ٢/٢٨٤ وترغي ــور ) ٨٠١(١٨/٣١١ وط ــق )  ٢٣٠٤(ومنص ) ٤٣٤١( ون٦/٧٢وه
 )١٤٦٥( وصحيح اجلامع ٢/٧١وك ) ٤٦١٩(واإلحسان )٣٧٥٤(وبز

 صحيــــح
ربِض اجلَنِة ، وبيٍت ِفى وسِط اجلَنـِة ،         أَنا زعيم ِلمن ترك اِملراَء وهو محق ِببيٍت ِفى           {  -٣٩٥٩

 وبيـٍت ِفـى 
 عن أىب أمامة ) طب(} أَعلَى اجلَنِة 

 )١٢٣٠(والشاميني) ١٢٠٠(ابن عمر والروياين)٨٧٨( من طرق  وطس٢٣ /٨و١/١٦٧وجممع )  ٧٧٧٠(طب 
 صحيــــح

 عن احلسن مرسالً )ابن سعد  ( } أَنا سابق العرِب  {  -٣٩٦٠
 ١/٢١سعد 

 صحيــــح مرسل 
٣٩٦١-  }               ابقس هيبِإىل اجلَنِة ، وص فَارس ابــقلمــانُ سرِب ِإىل اجلَنِة ، وسالع ابقا سأَن

) ض  (وابن أىب حامت ىف العلل ، وابن عساكر         ) طب  ( } الروِم  ِإىل اجلَنِة ، وِباللٌ سابق احلَبشِة  ِإىل اجلَنِة            
 عن أىب أمامة 

) ٣٠٣٦(وطــس ) ٢٠٧٧(وعلــل) ٢٩٠ (١/١٠٤احلســن وطــص ) ٢٠٤٣٢( وعــب ٩/٣٠٥امــع 
  ٢٤/٢٢٠وعساكر ) ٧٥٢٦(وطب ) ٨٢٧(والشاميني

 حســـن لغريه
٣٩٦٢-  }                 ـابقالفُرِس ، وِبـاللٌ س ابقلمانُ سوِم ، وسالر ابقس هيبرِب ، وصالع ابقا سأَن
 .عن أنس ) ك(} احلَبِش 
ــل  ــب ) ٢٠٧٧(عل ــص  ٢٠٤٣٢(وع ــن وط ــربى )٢٩٠ (١/١٠٤احلس ــب ٢٢/٦٦وط ) ٧٢٨٨( وط

ــري )١٠٦٢(٢٤/٤٣٥و ــاىنء والس ــع ١/٣٤٩أم ه ــب ٩/٣٠٥ وجمم ــة وش ) ٣٨٧٨( ومطال ــو أمام أب



 

 

٦٤٥() 

  ٤٠٢و٢٨٥/ ٣  وك    ٧/٢٦٢٤ احلسن وعـدى     ٧/٣١٨ وسعد   ١/٤٩احلسن وأصفهان   ) ٣١٧٢١(١١/٤٧٨
 )٤١٠٨( واإلصابة١/٥٩يخ واسط  وتار٢٤/٢٢٠  وعساكر ١/١٨٥احلسن وحلية )  ١٧٣٧(والفضائل ألمحد 

 حســــن لغيــــره
أَنا سيد الناِس يوم الِْقيامِة فَلَما رأَى       :أَنا سيد الناِس يوم الِْقيامِة ثُم نهس أُخرى فَقَالَ           { -٣٩٦٣

يقُوم النـاس ِلـرب     :يفَه يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ      كَ:أَال تقُولُونَ كَيفَه ؟قَالُوا     : أَصحابه اليسأَلُونه قَالَ  
وذَكَر قَولَه ِفي الْكَوكَِب هذَا ربي و قَولـه         :الْعالَِمني وساق الْحِديثَ وزاد ِفي ِقصِة ِإبراِهيم فَقَالَ         

        ي سله ِإنذَا و قَوه مهكَِبري لَهلْ فَعب ِتِهمِن       ِلآِلهياعرالِْمص نيا بِدِه ِإنَّ مٍد ِبيمحم فْسالَِّذي نقَالَ و ِقيم
ال أَدِري أَي   :ِمن مصاِريِع الْجنِة ِإلَى ِعضادتي الْباِب لَكَما بين مكَّةَ وهجٍر أَو هجٍر ومكَّـةَ قَـالَ                 

الَ وِضعت بين يدي رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَصعةٌ ِمن ثَِريـٍد ولَحـٍم                عن أَِبي هريرةَ قَ   ) م(}ذَِلك قَالَ   
 :فَتناولَ الذِّراع وكَانت أَحب الشاِة ِإلَيِه فَنهس نهسةً فَقَالَ

 )٢٧١(الةوتعظيم قدرالص) ٨٨٢(واإلميان ابن مندة) ٦٤٦٥( واإلحسان٣٢٨)١٩٤(م 
٣٩٦٤- }                  ِلنيـِة الْـأَوامالِْقي مـوي اللَّه عمجي ذَاك ونَ ِبمردلْ تهِة وامالِْقي مواِس يالن ديا سأَن

ناس ِمن الْغم   والْآِخِرين ِفي صِعيٍد واِحٍد فَيسِمعهم الداِعي وينفُذُهم الْبصر وتدنو الشمس فَيبلُغُ ال           
والْكَرِب ما لَا يِطيقُونَ وما لَا يحتِملُونَ فَيقُولُ بعض الناِس ِلبعٍض أَلَا ترونَ ما أَنتم ِفيِه أَلَا ترونَ ما                   

           الن ضعقُولُ بفَي كُمبِإلَى ر لَكُم فَعشي نونَ مظُرنأَلَا ت كُملَغب قَد       مونَ آدـأْتفَي موا آدٍض ائْتعاِس ِلب
                 وا لَكدجلَاِئكَةَ فَسالْم رأَموِحِه ور ِمن ِفيك فَخنِدِه وِبي اللَّه لَقَكِر خشو الْبأَب تأَن ما آدقُولُونَ يفَي

           ِفيِه أَلَا ت نحا نى ِإلَى مرأَلَا ت كبا ِإلَى رلَن فَعاش            ـي غَِضـببِإنَّ ر مقُولُ آدا فَينلَغب ا قَدى ِإلَى مر
الْيوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه ِمثْلَه ولَن يغضب بعده ِمثْلَه وِإنه نهاِني عن الشجرِة فَعصـيته نفِْسـي                  

    وا ِإلَى نبِري اذْهوا ِإلَى غَيبفِْسي اذْهِض نِل ِإلَى الْأَرسلُ الرأَو تأَن وحا نقُولُونَ يا فَيوحونَ نأْتوٍح فَي
                     ـمقُولُ لَها فَينلَغب ا قَدى مرِفيِه أَلَا ت نحا نى مرأَلَا ت كبا ِإلَى رلَن فَعا اشكُورا شدبع اللَّه اكمسو

يوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه ِمثْلَه ولَن يغضب بعده ِمثْلَه وِإنه قَد كَانت ِلي دعوةٌ               ِإنَّ ربي قَد غَِضب الْ    
                 اِهيمـرونَ ِإبـأْتفَي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص اِهيمروا ِإلَى ِإببفِْسي اذْهفِْسي نِمي نلَى قَوا عِبه توعد

ولُونَ أَنت نِبي اللَِّه وخِليلُه ِمن أَهِل الْأَرِض اشفَع لَنا ِإلَى ربك أَلَا ترى ِإلَى ما نحن ِفيِه أَلَا ترى                    فَيقُ
               قَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَِضب ي قَدبِإنَّ ر اِهيمرِإب مقُولُ لَها فَينلَغب ا قَدِإلَى م    بضغلَا يو ِمثْلَه لَه

                لَّى اللَّهى صوسونَ مأْتى فَيوسوا ِإلَى مبِري اذْهوا ِإلَى غَيبفِْسي اذْهفِْسي ناِتِه نكَذَب ذَكَرو ِمثْلَه هدعب
لَاِتِه وِبتكِْليِمِه علَى الناِس اشفَع لَنا      علَيِه وسلَّم فَيقُولُونَ يا موسى أَنت رسولُ اللَِّه فَضلَك اللَّه ِبِرسا          

ِإلَى ربك أَلَا ترى ِإلَى ما نحن ِفيِه أَلَا ترى ما قَد بلَغنا فَيقُولُ لَهم موسى صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإنَّ                     
       لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَِضب ي قَدبر         ـرأُوم ا لَمفْسن لْتي قَتِإنو ِمثْلَه هدعب بضغي لَنو ِمثْلَه 

                تى أَنا ِعيسقُولُونَ يى فَيونَ ِعيسأْتفَي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهى صوا ِإلَى ِعيسبفِْسي اذْهفِْسي نا نِلهِبقَت



 

 

٦٤٦() 

ي الْمهِد وكَِلمةٌ ِمنه أَلْقَاها ِإلَى مريم وروح ِمنه فَاشفَع لَنا ِإلَى ربك أَلَا        رسولُ اللَِّه وكَلَّمت الناس فِ    
                     غَِضـب ي قَدبِإنَّ ر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهى صِعيس مقُولُ لَها فَينلَغب ا قَدى مرِفيِه أَلَا ت نحا نى مرت

ضبا لَم يغضب قَبلَه ِمثْلَه ولَن يغضب بعده ِمثْلَه ولَم يذْكُر لَه ذَنبا نفِْسي نفِْسي اذْهبوا ِإلَى                 الْيوم غَ 
 اللَِّه وخاتم   غَيِري اذْهبوا ِإلَى محمٍد صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَيأْتوني فَيقُولُونَ يا محمد أَنت رسولُ             

الْأَنِبياِء وغَفَر اللَّه لَك ما تقَدم ِمن ذَنِبك وما تأَخر اشفَع لَنا ِإلَى ربك أَلَا ترى ما نحن ِفيِه أَلَا ترى                     
          ي ثُمبا ِلراِجدس ِش فَأَقَعرالْع تحفَآِتي ت طَِلقا فَأَننلَغب ا قَداِمـِدِه        محم ِني ِمنلِْهميو لَيع اللَّه حفْتي 

                  فَّعشت فَعاش طَهعلْ تس كأْسر فَعار دمحا مقَالُ يي ِلي ثُمٍد قَبِلأَح هحفْتي ئًا لَميِه شلَياِء عِن الثَّنسحو
مِتي فَيقَالُ يا محمد أَدِخلْ الْجنةَ ِمن أُمِتك من لَا ِحساب علَيِه ِمن فَأَرفَع رأِْسي فَأَقُولُ يا رب أُمِتي أُ 

الْباِب الْأَيمِن ِمن أَبواِب الْجنِة وهم شركَاُء الناِس ِفيما ِسوى ذَِلك ِمن الْأَبواِب والَِّذي نفْس محمٍد    
   ا بِدِه ِإنَّ مى             ِبيرصبكَّةَ وم نيا بكَم ٍر أَوجهكَّةَ وم نيا بِة لَكَمناِريِع الْجصم ِن ِمنياعرالِْمص ني { )

انت تعِجبـه  أُِتي رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يوما ِبلَحٍم فَرِفع ِإلَيِه الذِّراع وكَ  : عِن أىب هريرة قَالَ   ) حم ق ت    
 :   فَنهس ِمنها نهسةً فَقَالَ

 وفـتح   ٤٣٦ و ٢/٤٣٥وحـم   ) ٢٤٣٤( وت  )١٩٤ (٣٢٧وم اإلميان   ) ٤٧١٢(٦/١٠٥و) ٣٣٤٠(٤/١٦٣خ  
 ١١/٤٤٤ وش   ٣١٥ وصـفة    ٥/٤٧٧ ونبـوة    ٤/٤٤٢وترغيب  )٦٤٦٥(  واإلحسان    ١٥/١٥٣ وسنة   ٨/٣٩٥
 )١٤٦٦(امع وصحيح اجل) ١١٢٨٦(ون ) ٤٣٩-٤٣٧(وعوانة )٣١٦٦٥(

لَبيك وسعديك ، واخلَري ِبيـديك ،       : أَنا سيد الناِس يوم الِقيامِة يدعوِنى ربى فَأقولُ          {  -٣٩٦٥
                     ، ِإالَّ ِإليـك كا ِمنجنلجأَ والَ مالَ م ، ديكي نيب كبدع ، ديته نم واملَهدى ، ِإليك لَيس روالش

 بر باركتيِت تواخلرائطى ىف مكارم األخالق وابن عساكر عن حذيفة) ك ( } الب 
 ١٠/٣١٣وعساكر ) ١٠٥٨( وطس١٠/٣٧٧  وجممع ٤/٥٧٣و٢/٣٦٣ك 

 حســــن
٣٩٦٦-  }        والَ فَخر لِد آدمو يدا سعن جابرقال صعد رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم على           ) ك   ( } أَن

نعم ولكن من  أنا  قلنا أنت حممد بن عبد اهللا بن             :من  أنا ؟ قلنا رسول اهللا قال         : الاملنرب فحمد اهللا وأثىن عليه مث ق      
 : عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف قال 

  وبنحوه ما بعده٧/٥٧٢واإلحتاف ) ٧٩٤و٧٩٣( وعاصم ٢/٦٠٤ك 
 صحيــــح

٣٩٦٧-  }          ِنهع نشقي نالِقيامِة وأَولُ م ومي لِد آدمو ديا سشفٍع        أَنافٍع وأَولُ موأَولُ ش ، القَرب  { 
  ) م د(

 .عن أىب هريرة 
) ١٤٥٣(واعتقــاد أهـل الســنة ) ٣٥٨٣٨(وش) ١٤٨٦( وهـب  ٢/٥٤٠وحــم )  ٢٢٧٨ (٣م الفضـائل  

 )٤٦٧٣( ود ) ١٤٦٧(وصحيح اجلامع ) ٧٩٢(وعاصم
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اُء احلَمِد والَ فَخر ، وما ِمن نـىب  أَنا سيد ولِد آدم يوم الِقيامِة والَ فَخر ، وبيدى ِلو   {  -٣٩٦٨ 
                    الَ فَخرشفٍع وافٍع وأَولُ ما أَولُ شِلواِئى ، و أَن حتِإالَّ ت ِســواه فَمن ومئٍذ ، آدمحم ت  ( } ي

 .عن أىب سعيد ) هـ 
ابن سـالم والصـحيحة     ) ٦٤٧٨(واإلحسان)  ٢١٢٧(وحب  )٤٣٠٨(  وهـ    ٣/٢وحم  ) ٣٦١٥و٣١٤٨(ت
 ) ١٤٦٨(صحيح اجلامع و) ١٥٧١(

 صحيــــح
٣٩٦٩-  }                    ـىبن ا ِمـنوم ، وِبيِدى ِلواُء احلَمِد والَ فَخر الَ فَخرالِقيامِة و ومي لِد آدمو يدا سأَن

                    فَيفزع ، الَ فَخراألرض و نهع نشقت نا أَولُ مِلواِئى ، و أَن حتِإالَّ ت ِســواه فَمن ومئٍذ ، آدمي
ِإنى أَذنبت  : أَنت أَبونا آدم فَاشفع لَنا  ِإىل ربك فَيقولَ          : الناس ثَالثَ فَزعاٍت فَيأتونَ آدم فَيقولونَ       

ذَنباً أُهبطت ِمنه ِإىل اَألرِض ، ولَكِن ائْتوا نوحاً ، فَيأتونَ نوحاً فَيقولَ ِإنى دعوت على أَهِل اَألرِض                  
ولَكِن اذْهبوا  ِإىل ِإبراهيم فَيأتونَ ِإبراهيم فَيقولَ ِإنى كَذبت ثَالثَ كَـِذباٍت مـا   دعوةً فَأهلكُوا ،   

ِإنـى قَتلـت    : ِمنها كَذبةٌ ِإالَّ ما حلَ ِبها عن ِديِن اِهللا ، ولكِن ائْتوا موسى ، فَيأتونَ موسى فَيقولَ                  
      وا ِعيسى فَيأتونَ ِعيسفساً ، ولِكِن ائْتحمـداً             نـوا ملكِن ائْتوِن اهللاِ ، ود ِمن بدتى عى فَيقولَ ِإن

فَيأتوِنى فَأنطلق معهم فَآخذَ ِبحلقِة باِب اجلَنِة فَأُقعقعها فَيقالُ من هذَا ؟ فأَقولُ محمد ، فَيفتحـونَ                 
لثَّناِء واحلَمِد ، فَيقالُ ِلـى ارفـع   ِلى ويرحبونَ ، فَيقولونَ مرحباً فَأخر ساجداً ، فَيلهمِنى  اُهللا ِمن ا     

عسـى أَنْ   : رأسك سلْ تعطه واشفع تشفع وقُلْ يسمع لقَولك وهواملَقام املَحمود الَِّذى قَالَ اُهللا              
 عن  فآخذ حبلقة باب اجلنة فإا ،     : عن أىب سعيد إال قوله      ) ت وابن خزمية    ( } يبعثك ربك مقاماً محموداً         

 أنس  
وبنحوه )  ٣٦١٥و٣١٤٨( وت   ٤/٤٤٢أنس خمتصراً والترغيب    )٣٩٨٩(وع٤٨٦/ ١٠ و ٨/٥٢٦جامع األصول   

 ١/٢٨١عن ابن عباس حم 
 حســـــن 

٣٩٧٠-  }          وِدمائهم ملوهم ِفى ِثيامؤالِء زلى هع هيدا شِن عبد اهللا بن ثعلبة      ) هق   (} أَنوالضياء ع
صلى اهللا عليه وسلم  مسح وجهه ودعا له بالربكة قال أشرف رسول اهللا  صـلى اهللا                  بن صعريوكان رسول اهللا       

 : عليه وسلم   على قتلى أحد فقال
وهق ) ١٠٥-١٠٣(٩/١١٦والضياء  ) ١٩٧٣(كعب بن مالك والدعاطب     ) ١٦٧(١٩/٨٢ وطب   ٦/١١٩امع  

 جابر)١٠٣٦(وت )  ٢٦٠٨( واآلحاد واملثاين٥/٤٣١حم و) ٢٥٨٤(  من طرق ومنصور ٤/١١
 صحيــــح

أَنا فَرطكم بني أَيديكم ، فِإذَا لَم تروىن فأَنا على احلَوِض قَدر مابني أَيلةَ  ِإىل مكـةَ ،             {  -٣٩٧١
)  حم ، حب ( وابن أىب عاصم ) حم ، ض  ( } وسيأْتى ِرجالٌ ونساٌء يقربونَ ِمنه والَ يطعمونَ ِمنه شيئاً         

 عن جابر 
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وجممع ) ٧٧١(وعاصم  ) ٦٤٤٩(واإلحسان) ٢٦٠٤( وحب   ٢/٣٠٩ ومتهيد   ٣٥٧ واآلجرى   ٣٨٤و٣/٣٤٥حم  
 )٩٠٧٠و٧٤٩(وطس ) ٢٩٧٥( وبز١٠/٣٦٤

 صحيــــح
٣٩٧٢-  }      ا ِفئةُ  املُسلمنيعن ابن عمر أنه كان يف سرية من سرايا رسول اهللا صلى اهللا عليـه               ) د   ( } أَن

 فقلنا حني فررنا من الزحف كيف نصنع وقد وبؤنا بالغضـب            وسلم فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص قال       
فقلنا ندخل املدينة فنبيت ا فال يرانا أحد قال فلما دخلنا قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                       

ل صالة وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غري ذلك ذهبنا قال فجلسنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قب               
الغداة فلما خرج قمنا إليه فقلنا يا رسول اهللا حنن الفرارون قال فأقبل علينا فقال بل أنتم العكارون قـال فـدنونا                      

 :فقبلنا يده وقلنا يا رسول اهللا أردنا أن نفعل وأن نفعل قال
وكــثري ) ٣٣٦٧٥(١٢/٥٣٦وش ) ٥٧٨١(وع ) ١٧١٦( وت ٩/٧٧ وهــق ٧٠ و٢/٥٨وحــم ) ٢٦٤٧(د 
 ٢٠٧وف  ) ٦٨٧(ومحيـدى   ) ١٠٥٠( واملنتقى   ٢/٦٠٩ وجامع األصول    ١١/٥٦وفتح  ٤/١٤٥  وسعد ٣/٥٦٧

 بنحوه 
 حســـن

فيه يزيد بن زياد الكوِفى خمتلف فيه والراجح فيه أنه صدوق ساء حفظه بآخره ورواية الكبار عنه موثوقة ، وهـذا                   
 )٤٧٢٣(وان والدي) ٦٤١٧( والكاشف ٣٣١-١١/٣٢٩من رواية سفيان وغريه ، راجع التهذيب 

عن جابر بن   ) م  ( عن ابن مسعود    ) خ  ( عن جندب   ) حم ق    ( } أَنا فَرطكم على احلَوِض      {  -٣٩٧٣
 .مسرة 

) ٦٥٨٩(١٥٠سـهل بـن سـعد و    ) ٦٥٨٣(ابن مسعود وحذيفة و   ) ٦٥٧٦(ابن مسعود و  )٦٥٧٥(٨/١٤٨خ  
) ٢٢٩٠(و)٢٢٨٩(٣٢و٢٦و  ٢٥ابن مسعود وم الفضـائل      ) ٧٠٤٩(٩/٥٨عقبة بن عامر و   ) ٦٥٩٠(جندب و 

ـ  ) ٢٢٩٧(عقبة بن عامرو  ) ٢٢٩٦(سهل بن سعد و    و ابن عباس   ١/٢٥٧أبو هريرة وحم    )٤٣٠٦(ابن مسعود وه
 الصـناحبي   ٣٥١ جندب و  ٤/٣١١أبو هريرة و  ٢/٤٠٨ ابن مسعودو  ٤٥٥ و ٤٥٣و  ٤٣٩ و ٤٢٥و٤٠٦ و ٣٨٤و
ـ ) ١٤٠٥( حذيفة  والشاميني٣٩٣ سهل و٣٣٩ و ٣٣٣ جابر بن مسرةو   ٨٦أبو بكرة و  ٥/٤١و و الـدرداء  وع  أب
  أبو هريـرة      ٤/٧٨من طرق كثرية وهق     ) ٧٧٣-٧٣٥(ابن عباس  وعاصم     ) ١٢٥٠٨(عائشة وطب   ) ٤٤٥٥(

 ابن مسعود وأيب هريـرة       ٣٥٥أبو هريرة واآلجرى   )٦(الصنابح وخزمية   ) ٦٤٤٦(جندب و ) ٦٤٤٥(واإلحسان  
 ) ١٤٦٩(وصحيح اجلامع ٣٦٥و٣٦٤و١٠/٣٦٣و٦/٢٥٤وجممع 

 متواتـــر
 أَنا فَرطكم على احلَــوِض أَنتظر من يرد على ِمنكم ، فَالَ أَلفني ما نوزعت ِفـى                  { -٣٩٧٤ 

 عن أىب الدرداء  ) طس ، هق ( } الَ تدِرى ما أَحدثَ بعدك : ِإنه ِمن أُمىت ، فَيقالُ : أَحدكم فأَقولُ
 ٤/٧٨وهق ٢/٣٠٤متهيد و) ٧٦٧(وعاصم ) ٣٩٩(وطس ) ١٤٠٥( والشاميني١٠/٣٦٥جممع 

 صحيـــــح



 

 

٦٤٩() 

أَنا فَرطكم على احلَوِض أَنتظركم ليرفع ِلى ِرجالٌ ِمنكم حتى ِإذَا عرفتهم اختلجـوا          {  -٣٩٧٥
عن ) حم خ   (}ِإنك الَ تدِرى ما أَحدثُوا بعدك       : رب أَصحاِبى رب أَصحاِبى ، فَيقالُ       : دوِنى فَأقولُ   

 حذيفة  
ـ  ٣٩٣و٥/٣٨٨وحم  )٣٧١٦٦(تعليقاً  وش    ) ٦٥٧٦(خ    وصـحيح اجلـامع     ٣٢) ٢٢٩٧(وم) ٤٣٠٢( وهـ

)١٤٧٠ ( 
يـا  : فَيؤخذُ ناس دوىن فَأقولُ     : أَنا فَرطكم على احلَوِض ، أَنظر من يرد على ، قالَ             {  -٣٩٧٦

بعدك ، ما برحوا بعدك يرجعـونَ علـى         وما يدريك ما عملُوا     : قَالَ فَيقالُ   ! رب ِمنى وِمن أُمىت     
، وِكيزانه ِمثلُ نجـوِم  - يعىن عرضه ِمثلَ طُولِه -أَعقام ؟ واحلَوض مسريةُ شهٍر ، وزواياه سواٌء    

    ي ربةً لَمش ِمنه ربش ناللَِّنب م ياضاً ِمنب اِملسِك وأَشد ِرحياً ِمن أَطيب وماِء ، وها أَبداً السعدهظمأْ ب
 .عن جابر  ) حم ( } 

 ) ٧٧١( وعاصم٣/٣٨٤ وحم ١٠/٣٦٥امع 
 صحيحــح

٣٩٧٧-  }       أَقـوام لـىردنَّ عظمأْ أَبداً ، ليي لَم ربوش لىع ردو لى احلَوِض فَمنع ا فَرطكمأَن
 ينهمىن وبيحيالُ ب عرفوِنى ثُموي بن سعد  عن سهل ) طك ( } أَعرفهم 

 )٥٨٤٣و٥٧٨٣(وطب ) ٧٠٥٠(  وخ٣٦٥و١٠/٣٦٤امع 
أَنا فَرطكم على احلَوِض فَمن ورده أَفلح ، ويجاُء ِبأقواٍم فَيؤخذُ ِبهم ذَات الشماِل ،                {  -٣٩٧٨

 بر قالُ ! فَأقولُ أَىفي : ملى أَعقاع رتدينم عدكالُوا با زبن عباس عن ا) حم ، طك ، بز (} م 
 )٣٤٨٠و١٥٣٦(وزوائد بز) ١٠٩٥٣(  وطب١/٢٥٧ وحم ٣٦٥و١٠/٣٦٤امع 

 صحيـــح لغيـــــره
أَنا فَرطكم على احلَوِض ، وِإنَّ بعد ما بني طَرفيِه كَما بني صـنعاَء وأَيلـةَ ، كَـأنَّ                    {  -٣٩٧٩

 عن جابر بن مسرة ) طب ( } اَألباريق ِفيِه عدد النجوِم 
 )٢٠٠٢(وطب ) ٧٤٧٨( وع٤٤)٢٣٠٥( وم ٥/٨٦ حم

٣٩٨٠-  }                ضـربعِدى كُفاراً يوا برجعفَالَ ت اُألمم ِبكم كاثرى ملى احلَوِض ، وِإنع ا فَرطكمأَن
 ٠عن الصنابح ابن األعسر األمحسى ) طب( } بعضكم ِرقاب بعٍض 

ـ  ١٠/٣٦٥امع   واإلحتـاف  )٤١٦(والفنت نعيم   ) ٧٤١٤(وطب  ) ٣٧١٦٢(  وش    ٤/٣٥١وحم  )٣٩٤٤(  وه
١٠/٥٠٢  

 صحيــــح
حـم ، ع ،     ( } أَنا فَرطكم على احلَوِض ، وِإنى مكاثر ِبكم اُألمم فَالَ تقتتلُوا بعِدى              {  -٣٩٨١

عـن  ) هـ ، ش    ( واخلطيب وابن عساكر عن ابن مسعود       ) طب  ( عن الصنابح بن األغر     ) طب ، ض    ) (حب  
 الصنابح



 

 

٦٥٠() 

(  ومحيـدى    ٢/٧٤ ومعجـم الصـحابة      ٧/٢٣٧وخط  ) ١٠٤٠٢( وطب   ٤/٣٤٩وحم  ) ٥٩٨٥( اإلحسان  
) ١٤٥٥-١٤٥٢(مـن طـرق  وع       ٧/٢٩٥وامع  ) ٣٩٤٤( وهـ  ) ٣٧١٦١(١١/٤٣٨وش  ) ٧٨٠و٧٧٩

  ٥١/٢١٦وعساكر ) ٤٥و٤٤(٨/٥٤والضياء 
 صحيـــــح

يـا رب   : لنب عليهم ، فَـأقولُ      أَنا فَرطكم على احلَوِض ،وَألنازعن  أَقواماً ثُم ُألغ         {  -٣٩٨٢
 عن ابن مسعود )  حم ق ( } ِإنك الَ تدِرى ما أَحدثُوا بعدك : أَصحاِبى أَصحاِبى ، فَيقولُ 

 ٤٥٥و٤٥٣و٤٣٩و٤٢٥و٤٠٦و١/٣٨٤وحم  ) ٢٢٩٧(٣٢وم الفضائل   ) ٧٠٤٩(٩/٥٨و) ٦٥٧٥(٨/١٤٨خ  
 ) ١٤٧١(وصحيح اجلامع 

 .ابقكم ألرتاد لكم املاء املتقدم والسابق ، أى س: الفرط 
٣٩٨٣-  }                     بـدثمانُ ِفى اجلَنـِة ، وعِفى اجلَنِة ، وع مركٍر ِفى اجلَنِة ، وعو با ِفى اجلَنِة ، وأَبأَن

الرمحِن بن عوٍف ِفى اجلَنِة ، وطَلحةُ ِفى اجلَنِة ، والزبري ِفى اجلَنِة ، وسعد ابن أَىب وقَّاٍص ِفى اجلَنِة ،                     
يٍد ِفى اجلَنِة وسز نب عن سعيد بن زيد  ) ت  ( } عيد 

وت )  ١٤٣٦و١٤٢٨(وعاصـم   ) ٣١٩٤٤(١٢/٩٤ عبد الرمحن بن عـوف وش        ١/١٩٣وحم  ) ٨٤(محيدى  
ــان) ٣٧٥٧و ٣٧٤٨و٣٧٤٧( ــياء ٤٤٠و٣/٣١٦وك ) ٦٩٩٦(واإلحس ون ) ١٠٩٠و١٠٨٩(٣/١٠٢ والض
 )٩٦٩(وع ) ٢٣٦(ابن عمر وطيا) ٢٢٠١(وطس ) ١٣٣(وهـ) ٨٢٠٨-٨١٩٠(

 صحيـــح مشهور
أَنا قَائد املُرسلني والَ فَخر ، وأَنا خامتُ النبيني والَ فَخر ، وأَنا أَولُ شافٍع ومشفٍع والَ                  {  -٣٩٨٤

 عن جابر ) الدارمى ( } فَخر. 
 ١٠/٢٢٣ والسري ١/١٩٢واالعتقاد ) ١٧٠( وطس ٨/٢٥٤ وجممع ٤/٢٨٦ وتخ ١/٢٧مى 

 حســــن
 أَنا لَغري الضبِع أَخوف عليكم ِمنى ِمن الضبِع ، ِإذَا صبت عليكم الدنيا صبا ، فَيـا                   { -٣٩٨٥

      لبسونَ الذَّهبىت الَ يأُم عن أىب ذرقال جاء أعرايب إىل النيب  صلى اهللا عليه وسلم  فقال يـا                ) طيا  ( } لَيت
 :اهللا عليه وسلم رسول اهللا أكلتنا الضبع  فقال النيب  صلى 

 وجممع  ١٥٥و١٥٣و٥/١٥٢ وبنحوه حم    ٤/١٨٣ رجل  وترغيب     ٣٦٨و١٧٨و١٥٥-٥/١٥٢وحم  ) ٤٤٧(طيا
وطـس  )١٠٣١٥(وهـب   ) ٥٨٦(وزوائد احلارث )  ٣٩٨٤(وبز) ٣٤٣٧٤(وش  ) ٣٠٠٨( وزوائد بز  ١٠/٢٣٧

 حذيفة ) ٩٤٣٧(
 صحيــــح

 السنة ادبة: الضبع 
مى ، أَنا محمد النىب اُألمى ، أَنا محمد النىب اُألمى والَ نىب بعِدى              أَنا محمد النىب األُ    {  -٣٩٨٦

، أُوتيت فَواتح الكَالِم وخوامته وجوامعه ، وعلمت كَم خزنةُ الناِر ، وحملةُ العرِش ، وتجوز ِبى ،   
 دمت ِفيكم ، فِإذَا ذُِهب ىب فَعليكم ِبكتاِب الِلـه ،            وعوفيت وعوفيت أُمىت ، فَامسعوا وأَطيعوا ما      



 

 

٦٥١() 

      رامهوا حرموح ، اللهخرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً         : عن ابن عمروقال  ) حم  ( } أَحلُّوا ح
 :كاملودع فقال 

 ٦/٤٢٥  وكثري ٩/١٦٩وجممع )١٤٧٢( وصحيحة ١/١٤٩ واإلحتاف ٢١٢و٢/١٧٢حم 
 صحيـــــح

عن جبري بـن مطعـم ،       ) ط   ( }أَنا محمد وأَمحد واحلَاشر ونىب التوبِة ، ونىب املَلحمِة           {  -٣٩٨٧
 .عن أىب موسى ) طيا،ابن سعد،حم حب،بز ،ع ،طس(

ــا  ــم )٩٤٢(و٤٩٢( طي ــب ٣٩٥ و٨٤و٤/٨١وح ــان)  ٢٠٩٥(وح ) ٣١٦٨٢(وش ) ٦٣١٤(واإلحس
 وسـعد   ٥/١٠٠وحل  ) ٣٣٢٢(واجلعد  ) ٧٢٤٤(ع  و) ٤٣٣٨(وطس  ) ٣٠٢٣و٣٠٢٢(حذيفة و )٢٨٨٧(وبز
  ١/١٥٧ ونبوة ٧/١٦٣ واإلحتاف ١/١٠٥

  صحيـــــح 
٣٩٨٨-  }                  ريهمعلِنى ِفى خفَج اخلَلق لقاىل خعبِد املُطلِب ، ِإنَّ اَهللا تِن عبِد اِهللا بع نب حمدا مأَن

ثُم جعلهم قَبــائلَ فَجعلِنى ِفى خريهم قَبيلةً ، ثُم         ، ثُم جعلهم ِفرقتِني فَجعلِنى ِفى خريهم ِفرقةً ،          
 جعلهـم بيوتــاً 

عن املطلب بن أىب وداعة قال      ) حم ت   ( } فَجعلِنى ِفى خريهم بيتاً ، فَأنا خريكم بيتاً وأَنا خريكم نفساً            
ام النيب صلى اهللا عليه وسلم على املنرب فقـال          جاء العباس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فكأنه مسع شيئا فق             :
 :أنت رسول اهللا عليك السالم قال:من أنا ؟فقالوا :

أنس ١/١٧٤ونبوة  ) ٣١٦٣٠(١١/٤٣١وش  ) ١٥٧٢( وصحيحة   ٤/١٦٦و١/٢١٠وحم  ) ٣٦٠٨و٣٥٣٢(ت  
 )١٤٧٢(وصحيح اجلامع 

 صحيـــــح
أَنا رسولُ املَلحمِة ، أَنا املُقفَّـى واحلَاشـر ،          أَنا محمد وأَمحد  ، أَنا رسولُ الرمحِة ،           {  -٣٩٨٩

 .عن جماهد مرسالً ) ابن سعد  ( } بعثت ِباجلهاِد ولَم أُبعثْ ِبالزراِع  
  ١/١٠٥ وسعد ١/١٠ حذيفة وختص ٨/٢٨٤جممع 

 صحيح مرسل وأوله صحيح
اجلهاد ذروة سنام اإلسالم ومنازل أهله أعلى قوله بعثت  باجلهاد ومل أبعث بالزراع سره أنه ملا كان :  قال املناوي 

املنازل يف اجلنة كما هلم الرفعة يف الدنيا فهم األعلون يف الدارين كان يف الذروة العليا منه فاستوىل على أنواعه كلها 

مامن  �ليس معناه منع الزراعة لقوله : أقول ٣/٤٥ الفيض٠فجاهد يف اهللا باجلنان والبنان والسيف والسنان  
وم ) ٢٣٢٠(خ)سلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أودابة أو يمة إال كان له ا صدقةم
وقد قال ذلك ألن اجلهاد يف سبيل اهللا باٍق إىل يوم القامة وأعداء اإلسالم لن يتوقفوا يوما واحداً ) ١٥٥٣و١٥٥٢(

ء اإلسالم خيافون من انتشاره يف األرض لنه دين عن حماربة املسلمني ال ألن املسلمني حيبون احلرب بل ألن أعدا
السعادة والكمال والرقي واجلمال ومينع اإلنسان من الفساد واإلحلاد ويضبط أهواءه وشهواته ضبطاً حمكماً قال 

 ٠)وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إِن استطاعوا( تعاىل ك



 

 

٦٥٢() 

عـن أىب موسـى    ) حم م   (} اشر ونىب التوبِة ونىب الرمحِة      أَنا محمد وأَمحد واملُقفَّى واحلَ     {  -٣٩٩٠
 ونىب) طس(زاد

 .امللحمة 
واجلعد ) ٧٢٤٤(وع  ) ٢٧١٦(  وطس  ٢/٦٠٤ وك   ٤/٣٩٥وحم  )٦٣١٤(واإلحسان)  ٢٣٥٥(١٢٦م الفضائل   

 وصـحيح اجلـامع     ١/١٠٥وسـعد   )٣١٦٨٤ (١١/٤٥٨ وش   ٥/١٠٠وحلية  ) ٢١٧(١/٨٠وطص  ) ٣٣٢٢(
)١٤٧٣( 

البغوى ىف اجلعديات وابن    (} أَنا محمد وأَمحد واملُقفَّى واحلَاشر ونىب الرمحِة ونىب املَلحمِة           {  -٣٩٩١
 عن حذيفة ) ض ( ىف الشمائل وابن سعد ) حم ، ت ( عساكر عن نافع بن جبري بن مطعم عن أبيه 

 ١/١٠٤ وسعد   ٨/٥٦٥ وبغوي   ) ٣٦٠(  نافع بن جبري  وت مشائل        ١/١٥٥ ونبوة   ١٣/٢١٣وسنة  ٥/٤٠٥حم  
 )٢٨٨٧(وبز) ٣١٦٨٤-٣١٦٨٢( وش٢٧-٣/٢٥وعساكر )) ٣٣٢٢(واجلعد ٢٨٨٧(وبز

 صحيـــــح
٣٩٩٢-  }          اقبواملَاِحى واخلَامتُ والع واملُقفَّى واحلَاشر وأَمحد حمدا مك، ( وابن سـعد    ) حم  ( } أَن

 عن نافع بن جبري بن مطعم عن أبيه ) طب
 وسـعد   ٢/٦٠٤وك  ) ٥٥٥( واحلميدى   ٧/١٦٣ واإلحتاف   ٨/١٣٥و٦/٤٢٥ و ٥/٣٨٢وكثري  ٨٣و٤/٨١حم    

 )١٥٦٣(وطب) ٣٤١٣( وبز٨/٢٨٤ وجممع ١/١٠٤
 صحيــــح

 ) .احلكيم عن حذيفة  ( } أَنا نىب التوبِة ونىب املَلحمِة  {  -٣٩٩٣
 ) ٣١٦٨٤( و عن أيب موسىش١/٤٩ واالستيعاب ٣/١٥٢احلكيم

 صحيــــح
نا وارثُ من الَ وارثَ لَه ، أَفك عانيه وأَرثُ مالَه ، واخلَالُ وارثُ من الَ وارثَ لَه                  أَ {  -٣٩٩٤ 

 الَهرثُ مانيه ويع فكعن املقدام  ) د ك  ( } ، ي 
ـــ ) ٢٩٠١-٢٨٩٩(د  ــب ٤/٣٤٤وك ) ٢٧٣٨( و ) ٢٦٣٤(وه ــان) ١٢٢٥( وح )  ٦٠٣٥(واإلحس

 ) ١٤٧٤(وصحيح اجلامع ) ١٧٢(ومنصور ٤/٨٥ وقط ٦/٢٤٣وهق ) ٥٦٣٦-٥٦٣٣(وعوانة
 صحيــــح

( } أَنا وأَصحاىب حيز ، والناس حيز ، الَ ِهجــرةَ بعد الفَتِح ، ولكن ِجهاد ونيةٌ                 {  -٣٩٩٥
 ط ، ش ، 

 عن أىب سعيد ) حم ، طب ، ك ، هق 
ــا٢/٢٥٧ك ــكل ) ٢٢٠٥و٩٦٧و٦٠١(  وطي ــة ٣/٢٥٦ومش ــم ٤/٣٨٥ وحلي  وش ٥/١٨٧و٣/٢٢ وح

 ٥/١٠٩ونبوة ) ٨٤٥(والشهاب ) ٤٧٨٦و٤٤٤٤(و وطب١٠/١٧وجممع ) ٣٦٩١٨(١٤/٤٩٨
 صحيــــح



 

 

٦٥٣() 

٣٩٩٦-  }             رأةٌ آمتبابِة ، امسطَى والسالِقيامِة ، وأَومأَ ِبالو وميِن كَهاتِني يفعاَء اخلَدا وامرأةٌ سأَن
عـن  ) د  (} على يتاماها حتى ماتوا أَو بـانوا        ِمن زوجها ذَات منصٍب وجماٍل ، وحبست نفسها         

 عوف بن مالك
 وخـد  ١٠/٤٣٦قتـادةوفتح   ) ٢٠٥٩١( وعب  ) ٨٦٨٢-٨٦٨٠(والشعب  )١٠٣ (١٨/٥٧ وطب   ٦/٢٩حم  

 )٥١٤٩(  ود ٣/٣٤٨ وترغيب ٥/٤٠٧واإلحتاف ) ١٤١(
 حســـن لغيـــره 

: القرنُ الثالثُ،قلنا: قال:مثَّ ماذا : الثاين،  قلنا مثَّ القرنُ:مثَّ ماذا ؟قال :أنا وقَرين ، قلنا { -٣٩٩٧
مثَّ يأيت قوم يشهدونَ وال يستشهدونَ، وحيِلفونَ ،وال يستحلَفونَ ،ويؤمتنونَ وال : مثَّ ماذا ؟ قال 

 :عن بالل بن سعد عن أبيه قال قلنا يا رسول اهللا أي أمتك خري؟ قال) معاين(}يؤدونَ
) ٦٤٢٩( وعن ابن مسعود خ٢١٤)٢٥٣٥(وم) ٦٦٩٥و٢٦٥١(ن عمران خ  وبنحوه ع٤/١٥١معاين 

 ٢١٠)٢٥٣٣(وم
 صحيــح

حم خ   ( } أَنا وكَافلُ اليتيِم ِفى اجلَنِة كهاتِني وأَشار بأُصبعيِه يعين السبابةَ والوسطى             {  -٣٩٩٨ 
 .عن سهل بن سعد ) د ت 

 وفـتح   ٣/٣٤٦وترغيـب   ) ٤٦٠(ن واإلحسا ٦/٢٨٣وهق  ) ٥١٥٠( ود  ) ٦٠٠٥(٨/١٠و)٥٣٠٤(٧/٦٨خ  
 وصـحيحة   ٨/٤٢١وكـثري   )١٩١٨( وت   ٥/٣٣٣أبو هريرة وحم    ) ١٣٧و١٣٥( وخد   ١٠/٤٣٦ و ٩/٤٣٩
أبـو هريـرة    ) ٢٠٥٩٢( وعب  ١٦٢و٨/١٦٠زيد بن أسلم وعائشة  وجممع     ) ٢٥٣٧و٢٥٣٣(ومطالب  ) ٦٨٨(

مرة ) ٨٣٨(ة ومحيدي عنه وعن أيب أمام   ) ١١٩٧و١٠٦٧(عائشة والروياين ) ٤٧٤٢(أبو هريرة و  ) ١٢١٥(وطس  
 ) ١٤٧٥(وصحيح اجلامع ٩/١٤ و٢٩١و٦/٢٩٠الفهري واإلحتاف 

 صحيح مشهور
أَنا وكَافلُ اليتيِم لَه أَو لغريِه ِفى اجلَنِة ، والساِعى على اَألرملِة واِملسكِني كَااهِد ِفى                {  -٣٩٩٩

 .عن عائشة ) طس(} سبيــِل اِهللا  
وجممـع  )٤٨٦٦(وع) ٤٧٤٢(وطـس   )   ٨٣٩و٨٣٨(طرق ومحيـدى    من  )٢٥٢٩و٢٥٣١و٢٥٣٠(مطالب  

 )١٤٧٦(وصحيح اجلامع ٨/١٦٠
 صحيـــــح

٤٠٠٠-  }                      ، ىلَّ لَـهالَ و نىلُّ مواخلَـــالُ و ، نهع وأَفك ، الَهأَرثُ م ، ىلَّ لَهالَ و نىلُّ ما وأَن
 ) . مرسالابن عساكر عن راشد بن سعد ( }  يرثه ويفك عِنـــه 

املقدام  )٦٢٧و٦٢٦(٢٠/٢٦٥وطب ) ٦٣٥٧(املقدام و)  ٦٣٥٥(ون ) ٩٦٤( وعن عمر منتقى٦٠/١٨٦عساكر  
  املقدام٤/١٣٣وحم 

 صحيــــح



 

 

٦٥٤() 

ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت     : عن عائشةقالت ) ن   ( } ِإناٌء كإناٍء ، وطَعام كطعاٍم         { -٤٠٠١
فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته فسألت النيب  صلى اهللا عليه وسلم  عن                إىل النيب  صلى اهللا عليه وسلم  إناء          

 : كفارته فقال 
) ١٤٤٩(  وصـحيح اجلـامع      ٦/٩٦ وهق   ٤/١٣٢ وخط   ٥/١٢٥ وفتح   ٦/١٤٨وحم  ) ٨٩٠٥(  ون  ٧/٧ن  

 ) .١٩(وعشرة النساء 
 صحيــــح

هم كذلك وحيق هلم ذلك ،      :  ، قالَ    أَنبئوىن بأَفضِل أَهِل اِإلمياِن ِإمياناً ، قالوا املَالئكة        { -٤٠٠٢
وما يمنعهم ِمن ذلك وقد أَنزهلم اُهللا املَرتلةَ الىت هم ِبها ؟ بلْ غَريهم ، قالُوا يا رسولَ اِهللا اَألنبيـاُء                     

قد أَنزهلم اهللا   هم كذلك ويحق هلم ذلك ، وما يمنعهم و        : الذين أَكرمهم اُهللا برسالتِه والنبوِة قالَ       
يا رسولَ اِهللا الشهداُء الذين استشهدوا مع اَألنبياِء قالَ : باملرتلِة الىت أَنزهلم ا ؟ بلْ غَريهم ، قَالُوا     

فمـن  : هم كذلك وحيق هلم ذلك وما يمنعهم وقد أَكرمهم اُهللا بالشهادة ؟ بلْ غَريهم ، قـالُوا              : 
أَقوام ِفى أَصالِب الرجاِل يأتونَ ِمن بعِدى يؤمنونَ ِبى وملْ يروِنى ويصـدقوِنى  : ؟ قالَ يارسولَ اِهللا   

عن ) ع ، بز     ( } وملْ يروِنى ، يجدونَ الورق املُعلَّق فيعملونَ مبا فيِه فهؤالِء أَفضلُ أَهِل اِإلمياِن ِإمياناً               
 عمر 

 ) ٢٨٣٩(وزوائد بز) ١٦٠( وع ٤/٨٥وك ) ٢٨٩٨(  ومطالب ١٠/٦٥امع 
 حســـن لغريه

٤٠٠٣- }               واشـربوه ، شائكملى عع واَنبذوه ، شائكملى عع واشربوه ، لى غَدائكمع اَنبذوه
د  ( } على غَدائكم ، واَنبذوه ِفى الشناِن والَ تنبذوه ِفى القلِل فِإنه إذا تأخر عن عصرِه صار خالً                  

يا رسول اهللا قد علمت من حنن ومن أين حنن          : أتينا رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فقلنا         :عن الديلمىقال   ) ، ن   
فإىل من حنن قال إىل اهللا وإىل رسوله فقلنا يا رسول اهللا إن لنا أعنابا ما نصنع ا قال زببوها قلنا ما نصنع بالزبيب                        

 : قال
ــق ٨/٣٣٢ون ) ٣٧١٠(د  ــاىن ٨/٣٠٠ وه ــي ٤/٢٢٨ ومع ــم ) ٥٢٤٤( ون ٢/١١٦  وم  ٤/٢٣٢وح

) ١٥٧٣( وصـحيحة   ) ٢٤١٢(واإلصـابة ) ٨٤٦(١٨/٣٢٩وطب  ) ٢٦٨١(واآلحاد واملثاين ) ٨٧٠(والشاميني
  )١٤٧٧( وصحيح اجلامع 

 صحيــــح
بينمـا  :عن بريدة  قال  ) حم ، د ، ت       ( } أَنت أَحق بصدِر دابتك ِمنى ِإالَّ أَنْ تجعله ِلى           { -٤٠٠٤

سول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  ميشى جاء رجل ومعه محار فقال يا رسول اهللا اركب وتأخر الرجل فقال رسول                      ر
 :اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ال 

  )١٤٧٨(  وصحيح اجلامع ٥/٢٥٨ وهق ٥/٣٥٣وحم ) ٢٧٧٣(وت ) ٢٥٧٢(د 
 صحيــــح



 

 

٦٥٥() 

 عمرو  أن امرأة أتت النيب  صلى اهللا عليه وسلم             عن ابن ) حم  ( } أَنِت أَحق بِه ما لَم تنكَِحى        { -٤٠٠٥
فقالت يا رسول اهللا ان ابين هذا كان بطين له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه يرتعه مىن قال                        

: 
 وفـتح   ٢/٢٠٨وك  ) ٢٢٧٦( ود   ) ١٢٥٩٧ و   ١٢٥٩٦(  وعـب    ٢/١٨٢ وحـم    ٣/٣٠٥ وقط   ٨/٥هق  
 ٤/٣٢٣ وامـع ١٠/٤٠٢

 ـحصحيـــ
عن الرباء بـِن عـاِزٍب      ) ق( عن على     ) ك  ( } أَنت أَخونا وموالنا ، قاله لزيٍد ابن حارثةَ          { -٤٠٠٦

كَّةَ حتـى   اعتمر النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي ِذي الْقَعدِة فَأَبى أَهلُ مكَّةَ أَنْ يدعوه يدخلُ م               : رِضي اللَّه عنه قَالَ   
قَاضاهم علَى أَنْ يِقيم ِبها ثَلَاثَةَ أَياٍم فَلَما كَتبوا الِْكتاب كَتبوا هذَا ما قَاضى علَيِه محمد رسولُ اللَِّه فَقَالُوا لَا نِقر ِبها                      

          تأَن لَِكن اكنعنا مولُ اللَِّه مسر كأَن لَمعن قَالَ  فَلَو ِد اللَِّه ثُمبع نب دمحا مأَنولُ اللَِّه وسا رِد اللَِّه قَالَ أَنبع نب دمحم
تب هـذَا مـا     ِلعِلي امح رسولُ اللَِّه قَالَ لَا واللَِّه لَا أَمحوك أَبدا فَأَخذَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الِْكتاب فَكَ                  

         ـهِبعتأَنْ ي ادٍد ِإنْ أَرا ِبأَحِلهأَه ِمن جرخأَنْ لَا ياِب وِإلَّا ِفي الِْقر كَّةَ ِسلَاحلُ مخدِد اللَِّه لَا يبع نب دمحِه ملَيى عقَاض
         ِبه ِقيمأَنْ ي اداِبِه أَرحأَص ا ِمندأَح عنمأَنْ لَا يا            ونع جراخ اِحِبكا فَقَالُوا قُلْ ِلصِليا عولُ أَتى الْأَجضما ولَهخا دا فَلَم

ِبـي طَاِلـٍب   فَقَد مضى الْأَجلُ فَخرج النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَتِبعتهم ابنةُ حمزةَ يا عم يا عم فَتناولَها عِلي بن أَ   
                   فَـرعجو ديزو ِليا عِفيه مصتا فَاخهلَتمِك حمةَ عنِك ابونلَام دا السهلَيةَ عقَالَ ِلفَاِطما وِدهذَ ِبيفَأَخ هنع اللَّه ِضير

          ناب فَرعقَالَ جي ومةُ عناب ِهيا وِبه قا أَحأَن ِليفَقَالَ ع            ِبـيا النى ِبهةُ أَِخي فَقَضناب ديقَالَ زِتي وحا تهالَتخي ومةُ ع
ِقـي  أَشبهت خلْ: صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِلخالَِتها وقَالَ الْخالَةُ ِبمنِزلَِة الْأُم وقَالَ ِلعِلي أَنت ِمني وأَنا ِمنك وقَالَ ِلجعفَرٍ      

 أَنت أَخونا ومولَانا : وخلُِقي وقَالَ ِلزيٍد
ون ) ٧٧٩و٧٧٨(٢/٣٩٢والضياء  ) ٤٨٧٣(واإلحسان  ) ٩٣٨(وت  ) ٤٢٥١ (٥/١٨٠و  )٢٦٩٩ (٣/٢٤٠خ  

 ٤٩٩ و   ٧/٨٦ و   ٥/٣٠٤ وفتح   ٣/١٢٠ وك   ١٠/٢٢٦ و   ٨/٦ وهق   ١/١١٥وحم  ) ٨٥٧٩و٨٥٧٨و٨٤٥٦(
  ) ١٤٧٩(  وصحيح اجلامع ٤/١٧٣ومشكل  ٦/٥٦٧ واإلحتاف ١٤/١٤٠ وسنة ٤/١٤٠وخط 

٤٠٠٧- }            اُهللا عنه ضىر لىلع ا واآلخرِة قالهنيأَِخى ِفى الد عن ابن عمر رضـي     ) ت ، ك     (} أَنت
اهللا عنهما قال ملا ورد رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  املدينة آخى بني أصحابه فجاء علي رضي اهللا عنه تـدمع                        

ل اهللا آخيت بني أصحابك ومل تؤاخ بيين وبني أحد فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم يـا                    عيناه فقال يا رسو   
 : علي
وجـامع  ٢١٨و٢/١٦٦وعـدي   ) ١٥٥٤(  وامليـزان   ٦/٢٤٤ واإلحتاف   ٧/٧١ وفتح   ٣/١٤وك  ) ٣٧٢٠( ت  

 زيد بن أيب أوىف) ١١٣٧(  وبنحوه الفضائل ألمحد ٦٤٩ /٨األصول 
 حســـن لغريه

صـاحل  :وقال أبو حـامت     ) ٩٦٨( صدوق خيطئ ويتشيع    : قال ىف التقريب    . ن عمري خمتلف فيه     ىف األصل محيع ب   
ال بأس به يكتب حديثه وليس بالقوي وذكره ابـن حبـان يف             )٢٢٨( ويف معرفة الثقات   ٢/٥٣٢احلديث اجلرح   

 بالكـذب   روى الناس حديثه وأحسبه صادقاً وقد رماه بعضهم       ) ١١٧٨( وف املغين يف الضعفاء      ٤/١١٥الثقات  
 فاهللا تعاىل أعلم



 

 

٦٥٦() 

٤٠٠٨- }          نهع جفح لِد أَبيكو أَكرب عن ابن الزبريأن النيب صلى اهللا عليه وسـلم          ) حم ، ن       ( } أَنت
 : قال لرجل 

وش ) ٣٦٢٤(ون) ٣١٩(٩/٣٥٢ والضـياء    ٩/١٣٢ و   ١/٣٩٠ ومتهيـد    ٤/٣٢٩ و هق    ٤/٣ وحم   ٥/١٢٠ن  
)١٥١٢٠ ( 

 حســــن
) ٦٥٥٠(  وقال ابن جرير جمهول ، وىف الكاشـف          ٥/٥٥٠روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان       فيه يوسف بن الزبري     

 صاحل احلال) ٩٨٧٥( ويف امليزان٩/٢٢٢ وسكت عليه أبو حامت ٨/٣٧٢وثق  وسكت عليه  خ تخ
 ن ،    حم ، د ،    ( } أَنت ِإمامهم واقتِد بأضعفهم واختذْ مؤذناً الَ يأخذُ على أَذانِه أَجراً               { -٤٠٠٩

 :يا رسول اهللا اجعلين إمام قومي، قال:عن عثمان بن أىب العاص قال ) ك 
) ٨٣٦٥( وطـب    ١/٢٠١وك  ) ١٦٣٦(ون) ٤٢٣( وخزميـة  ١/٤٢٩ وهق   ٤/٢١وحم  ) ٥٣١(  ود   ٢/٢٣ن  

  )١٤٨٠(  وصحيح اجلامــع ٢/٢٨١ وسنة ٣/١٧٧واإلحتاف 
 صحيـــــح

عن أىب البخترى قال قال عمر أليب عبيدة بـن          ) حم   ( } عبيدةَ    أَنت أَمني هذِه اُألمِة يا أَبا        { -٤٠١٠
أنت  أمني  هذه  األمة فقال أبو         : اجلراح ابسط يدك حىت أبايعك فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول             

 ت  ما كنت أل تقدم بني يدي رجل أمره رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  أن يؤمنا فأمنا حىت ما:عبيدة 
 أنس )٤٣٨٢(٥/٢١٨ شهاب وخ ٦/٤٤٥ أنس وتخ ١٨٤و٣/١٣٣ وحم ٥/١٨٣ وجممع ١/٣٥حم 

 صحيـــــح لغيـــره
٤٠١١- }       واُهللا الطَّبيب فيقر  عن أىب رمثةقال دخلت مع أيب على رسول اهللا  صلى اهللا            ) حم   ( } أَنت

 : طبيب قالدعين أعاجل ما بظهرك فإين:عليه وسلم  فرأى أيب الذي بظهره فقال 
  ) ١٤٨١( وصحيح اجلامع ) ٧١٥(٢٢/٢٧٩ وطب ١٠/١٨١ وسنة ٨٩ وصفة ٨/٢٧ وهق ٤/١٦٣حم 

 صحيـــــح
 قالـه َألِبى بكٍر رضى اهللا عنه        -أَنت صاحِبى على احلــوض وصاحِبى ِفى الغاِر         { -٤٠١٢

 عن ابن عمر ) ت ( } 
 ٨/٦٠٣وجامع األصول   ٣/١٠٦ وعدى   ١٠/٤٦ من طرق و عن ابن عباس طربى         ٨/٣١٨وفتح  ) ٣٦٧٠( ت  

ــد  ــائل ألمح ــع  )١٧٧( والفض ــاحل وجمم ــو ص ــة ٩/٤٢أب ــدي ٥/٢٦ و ٤/٣٠٤وحلي  ٣/٢٥٦  وع
 )١٢١٢٧(وطب٢/١٩٢وطخ

 صحيــــح لغيـــره
عن عائشة أن أبا بكر دخل على رسـول         ) ت ، ك    ( قاله ألىب بكر    } أَنت عتيق اِهللا من الناِر       { -٤٠١٣

 : ليه وسلم فقال اهللا صلى اهللا  ع
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( وحب ) ٢٦٥(٩/٣٠٧و عن ابن الزبري الضياء ) ٩(  وطب٣/٣٧٦و٢/٤١٥ وك  ١/٦والدوالىب ) ٣٦٧٩( ت  
( وصحيح اجلـامع    ) ١٥٧٤( والصحيحة  ) ٨-٧(وطب  ) ١٧و٨(واآلحاد واملثاين ) ٦٨٦٤(واإلحسان) ٢١٧١
١٤٨٢(  

 صحيــــح
٤٠١٤- }      أَحببت من مع ق   ( } أَنت (   ـِه            عن  أنس رلَيع لَّى اللَّـهص ِبيأَلَ النلًا سجأَنَّ ر هنع اللَّه ِضي

وسلَّم عن الساعِة فَقَالَ متى الساعةُ قَالَ وماذَا أَعددت لَها قَالَ لَا شيَء ِإلَّا أَني أُِحب اللَّه ورسولَه صلَّى اللَّه علَيـِه                      
الَ أَنت مع من أَحببت قَالَ أَنس فَما فَِرحنا ِبشيٍء فَرحنا ِبقَوِل النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَنت مع مـن                     وسلَّم فَقَ 

            معكٍْر وا بأَبو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن ا أُِحبفَأَن سقَالَ أَن تببأَح         ِإنْ لَمو ماهي ِإيبِبح مهعو أَنْ أَكُونَ مجأَرو ر
 اِلِهمملْ ِبِمثِْل أَعمأَع 

 ١٦٤ و ١٦٣ و ١٦٢ و ١٦١وم الـــرب والصـــلة )٧١٥٣ (٩/٨١و ) ٦١٧١(٨/٤٩و ) ٣٦٨٨(٥/١٤خ 
صـفوان بـن عسـال  وطـس         ) ٢٧(٨/٣٥والضياء  ) ٥٦٥(أبو ذر و  ) ٥٥٦(و) ١٠٥(واإلحسان  ) ٢٦٣٩(
ــم )٢٩٩٤و١٥٢٧(  و ٢٥٥ و ٢٢٨ و٢٠٨ و ٢٠٧ و٢٠٢ و ١٩٨ و١٧٨ و ١٧٣ و ١٧٢ و ٣/١٦٨وحـ

( وخـد   ) ٢٠٣١٩(  وعب   ٦/٣٣٩ وحلية   ١/١٩٨ومشكل  ) ٣٦١( أبو ذر ومبارك    ٥/١٦٦ و   ٢٨٨ و   ٢٧٦
 )١٤٨٣( أبو ذر  وصحيح اجلامع ) ٥١٢٦(أبو ذر ود)٣٥١

 متواتـــــر
٤٠١٥- } رتلِة هارونَ ِمنى مبِمن عِدى أَنتب ىبالَ ن هى ، ِإالَّ أَنوسعن سـعد قـال  ) م ، ت   ( }  م :

خلف رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب يف غزوة تبوك فقال يا رسـول اهللا ختلفـين يف النسـاء        
 عن جابر ) ت :( والصبيان فقال 

( وهــ    ) ٣٧٣١ و   ٣٧٣٠ (وت  )٦٩٢٦(واإلحسان) ٤٤١٦و٣٧١٦(وخ  )  ٢٤٠٤(٣٠م فضائل الصحابة    
  أمساء بنت عمـيس والـدوالىب        ٤٣٨ و   ٦/٣٦٩  أبو سعيد و      ٣/٣٢ ابن عباس و     ٣٠٠و١/١٧٩وحم  ) ١٢١

) ٩١٨(أم سـلمة  وطـص     ) ٤٨( علي  ومعجم أيب يعلى     ٢/٣٣٧من طرق   وك    ١١١ و   ٩/١٠٩ وجممع   ١/٩٢
ابـن  ) ١١٠٨٧(أبو أيـوب و   ) ٤٠٨٧(حبشي و ) ٣٥١٥(و) ٢٠٣٥(و)٣٣٣-٣٢٨(حبشي بن جنادة  وطب      

  )١٤٨٣( وصحيح اجلامع )١٣٨٤-١١٨٨(أمساء بنت عميس  وعاصم ) ٣٨٧-٣٨٤(١٤٧و٢٤/١٤٦عباس و
 متواتر

٤٠١٦- }      ا منكى وأَنِمن أَنت-          رضى اهللا عنه لعلي عن الرباءرضي اهللا عنـه قـال       ) خ   ( }   قاله
أن يدعوه يدخل مكة حىت قاضاهم على أن يقيم ا اعتمر النيب  صلى اهللا عليه وسلم  يف ذي القعدة فأىب أهل مكة   

ثالثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه حممد رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فقالوا ال نقر ا فلو                        
 قـال   نعلم أنك رسول اهللا ما منعناك لكن   أنت  حممد بن عبد اهللا قال أنا رسول اهللا   وأنا  حممد بن عبد اهللا مث                           

لعلي امح رسول اهللا قال ال واهللا ال أحموك أبدا فأخذ رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  الكتاب فكتب هـذا مـا                         
قاضى عليه حممد بن عبد اهللا ال يدخل مكة سالح إال يف القراب وأن ال خيرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن      

 دخلها ومضى األجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقـد             ال مينع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم ا فلما         
مضى األجل فخرج النيب  صلى اهللا عليه وسلم  فتبعتهم ابنة محزة يا عم يا عم فتناوهلا علي فأخذ بيـدها وقـال                        
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ـ          ة لفاطمة عليها السالم دونك ابنة عمك امحليها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أحق ا وهـي ابن
عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها حتيت وقال زيد ابنة أخي فقضى ا النيب  صلى اهللا عليه وسلم خلالتها وقـال                      

اخلالة مبرتلة األم وقال لعلي   أنت    مين    وأنا    منك  وقال جلعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد   أنـت                                 
 .عن على ) ك ( أخونا وموالنا 

والضــــــياء ) ٤٨٧٣(واإلحــــــان )  ٣٧١٦( وت ) ٤٢٥١ (٥/١٨و ) ٢٦٩٩(٣/٢٤٢خ 
 وفـتح   ٣/١٢٠ وك   ٨/٦ وهق   ١/١٠٨وحم  )٧٤٤(أسامة  وبز  ) ١٣٦٩(٤/١٥٢و)٧٧٩و٧٧٨(٣٩٣و٢/٣٩٢
 ٠ ) ١٤٨٥( وصحيح اجلامع ) ٢٢٠٨١(١٢/٦٧قتادة  وش ) ٢٠٣٩٤(  وعب ٤٩٩ و ٧/٧٠ و ٥/٣٠٤

٤٠١٧- }      َألبيك الكوم يا رسول اهللا إن يل ماال وولدا وإن أيب         : قال   عن جابر أن رجالً   ) هـ     (} أَنت
 .عن مسرة وابن مسعود ) طب : ( يريد أن جيتاح مايل فقال

 ابن عمرو ٤٨١ و ٧/٤٨٠ وهق ٢/٢٠٤ابن عمرو وحم ) ٢٩٢٢( و )٢٢٩١( ابن عمرو وهـ ) ٣٥٣٠( د 
مرو ابن ع)  ٢٥٠٩ و ١٤٣٨(  من طرق ومطالب ١٥٥ و ٤/١٥٤وجممع ) ١٧٩٢( وأيب بكر وشفع 

و ٨٠٦و٥٧(عائشة  وطس ) ٤٢٦٢(واإلحسان)١٠٩٤( ابن املنكدر وحب )  ١٦٦٢٨( ورجلوعب 
 ٤/١٥٨ومعاىن )٦٩٦١(ابن عمر  وطب ) ٥٧٣١(ابن عمرو  وع) ٣٧٩(والشاميني) ٧٠٨٨و٦٧٢٨و٣٥٣٤و

 ) ٢٢٧٠٠و٢٢٦٨٦(١٦١ و ١٥٩ و ٧/١٥٨وش 
 وصحيــح ١٠/١٠١ و ٧/٢٧٩رجل وطب ) ٢٢٩١( ومنصور ) ٣٦٢٠٦و٣٦٢٠٤(١٩٧ و ١٤/١٩٦و

  )١٤٨٦( اجلامــع 
 صحيـح مشهور

معناه أنه صلى اهللا عليه وسلم زجر عن معاملته أباه مبا يعامل به األجنبيني وأمر بربه والرفق به يف :قال أبو حامت 
 غري القول والفعل معا إىل أن يصل إليه ماله فقال له أنت  ومالك  ألبيك ال أن مال االبن ميلكه األب يف حياته عن

 طيب نفس من االبن به
٤٠١٨- }               كَسِب أَوالدكم فكُلُوا ِمن ، أَطيِب كَسبكم من ِإنَّ أَوالدكم ، لوالدك الكوم أَنت { 

عن ابن عمرو أن أعرابيا أتى رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فقال إن أيب يريد أن جيتاج مايل                     ) حم ، د ، هـ        (
 :  قال

) ٢٢٩٢(وهـ) ٩٩٥( ومنتقى  ٤/١٥٨ومعاين  )  ٣٧٩(  والشاميني  ٧/٤٨٠ وهق   ٢١٤ و   ١٧٩ و   ٢/١٧٨حم  
  )١٤٨٧(  وصحيح اجلامع ٩/٣٣٠وسنة 

 صحيـــــح
٤٠١٩- }                هيـتى نقِري فِإنباِء والَ املُزفَِّت والَ النوالَ الد نتبذُوا ِفى اجلرتبذُوا ِفى اَألسقيِة والَ تان

 ، وهِى الطَّبلُ ، وكلِّ مسكٍر حرام ، فإذا اشتد صبوا عليِه املاَء ، فإذا                عِن اخلَمِر واملَيسِر والكوبةِ   
 فأَهريقـــوه اشتد {  

عن ابن عباس أنه سئل عن  اجلر فقال إن أول من سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن النبيذ عبـد                       ) طب  ( 
 :يب من البقل فأمرنا بشراب فقال القيس أتوه فقالوا يا رسول اهللا إنا بأرض ريف وإنا نص
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 -  ٥/٦٢أبو سعيد وله شواهد امـع       ) ١٦٩٣٠(  حنوه  ابن عمر وعب       ٨٥ و   ٢/٤٤وحم  ) ١٢٥٩٨(طب  
٦٦ 

 حســــن لغيـــره
عن حيىي بن غسان عن أبيه قال كان أيب   ) حم  ( } انتبذُوا فيما بدا لكم والَ تشربوا مسكراً         { -٤٠٢٠

دوا إىل رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  من عبد قيس فنهاهم عن هذه األوعية قال فأختمنـا مث                     يف الوفد الذين وف   
 :أتيناه العام املقبل قال فقلنا يا رسول اهللا إنك يتنا عن هذه األوعية فأختمنا قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 

 بريدة) ٢١٦٠(  ون٣/٢٢٨قرة ومتهيد ) ٤٣(١٩/٢٢ وطب ٥/٦٣ وجممع ٧/١٠٦ وتخ ٣/٤٨١حم 
 صحيــــح

انتدب اُهللا ملن خرج ِفى سبيلِه الَ يخرجه ِإالَّ ِإميانٌ ِبى وتصديق برسِلى أَنْ أَرجعه مبـا                { -٤٠٢١
ت نالَ ِمن أَجٍر أو غَنيمٍة أَو أَدخله اجلنةَ ، ولوالَ أَنْ أَشق على أُمِتى ما قَعدت خلف سريٍة ولـودد                

 عن أىب هريرة)  حم ، ق ، ن ( } أَىن أُقتلُ ِفى سبيِل اِهللا ثُم أَحيا ثُم أُقتلُ ثُم أَحيا ثُم أُقتلُ 
 وموضـح   ١/٩٢وفـتح   )١١٦٧٠و٤٣٣٠(ون  ) ٧٣٠٥( وعوانة ٤٩٤ و ٣٨٤ و   ٢/٢٣١وحم  )٣٦ (١/٥١خ  
  )١٤٩١( وصحيح اجلامع ٦/١٦ون ) ١٠٨٨(  ومحيدى ٩/١٥٧ و هق ١/٣٤٢

 وعد وتكفل: ب انتد
عن ) خ   ( } رجلٌ ذُو ِعز ومنعٍة ِفى قَومِه كأَِبى زمعة          -ناقةَ صاٍحل   :  يعىن   -انتدب هلَا    { -٤٠٢٢

 :عبد اهللا بن زمعة قال مسعت النيب  صلى اهللا عليه وسلم  وذكر الذي عقر الناقة قال
 ٦/٣٧٩وفتح )  ٥٦٩( ومحيدى )٣٣٧٧ (٤/١٨١خ 

ِن ِفى بِنى ِإسرائيل على عهِد موسى ، أَحدمهَا كَافر واآلخر مسـلم ،              انتسب رجال  { -٤٠٢٣
        ِإىل ِتسعِة آباٍء فقالَ املُسلم الكافر ناِدى         : فانتسبم رجفخ ِسواهم نِمم رئتا فُالنٌ بن فالٍن وبأَن

ا الكافر أَما أَنت فانتسبت ِإىل ِتسعٍة آبـاٍء         أَيه: موسى ، أَيها املنتسباِن ، قد قُضى بينكما ثُم قالَ           
                ِسواهم ممن أتربسلمِني وتلى أَبويِن مع فاقتصرت ا املُسلمهأَي ا أَنتِفى الناِر ، وأَم اشرهمع وأَنت

 ِسواهم ممن ربأتأَهِل اِإلسالِم وت من عن معاذ ) هب  ( }  فأنت 
 أيب )٥١٣٣( وحنوه ) ٥١٣٤( والشعب ) ١٢٧٠(  صحيحة  و٨/٨٥ وجممع ٥/١٢٨حم 

 صحيـــح لغيــره
أَنا فُالنٌ بن فالٍن حتى عد ِتسـعةً ،         : انتسب رجالِن على عهِد موسى فقالَ أَحدمهَا         { -٤٠٢٤

 موسى أَنْ قلْ هلـذيِن      أَنا فُالنٌ بن فالٍن ابِن اِإلسالِم ، فأَوحى اُهللا ِإىل         : فمن أَنت الَ أُم لك ؟ قالَ        
أَما أَنت أَيها املُنتسب ِإىل ِتسعٍة ِفى الناِر فأَنت عاشرهم ِفى الناِر ، وأَمـا أَنـت أَيهـا               : املُنتسبِني  

 .عن أيب ) حم ، هب ،الضياء( } املُنتسب ِإىل اثنِني ِفى اجلنِة فأَنت ثالثهم ِفى اجلنِة 
( والشـعب    ) ١٤٩٢( وصحيح اجلامع   ) ١٢٧٠( وصحيحة  )١٧٩(بد بن محيد    وع  ٨/٨٥ وجممع   ٥/١٢٨حم  

 ) ١٢٤١(٣/٤٣٩والضياء ) ٥١٣٤( و ) ٥١٣٣
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 صحيــــح
٤٠٢٥- }                ، شركم واآلخر  سلموسى ، أَحدمهَا مهِد ملى عِنى ِإسرائيل عب جالِن منر تسبان

عد ِتسعِة آباٍء ثُم قالَ لصاحبِه انتسب الَ أُم لـك            أَنا فُالنٌ بن فالٍن حتى      : فانتسب املُشرك فقالَ  
أَنا فُالنٌ بن فالٍن وأَنا برئ ِمما وراَء ذلك ، فنادى موسى عليه السالم ِفى الناِس فجمعهم                 : قالَ    

عاشر ِفى الناِر ، وأَمـا      قد قُضى بينكما، أَما الذى انتسب ِإىل ِتسعٍة آباٍء فأَنت فوقهم ال           : ثُم قالَ   
 عن معاذ ) طب  (}  الذى انتسب ِإىل أَبويِه ، امرؤ ِمن أَهِل اِإلسالِم 

  ٥/٢٤١وحم ) ٢٨٥و٢٨٤(٢٠/١٤٠ وطب ٨٦ و ٨/٨٥امع 
 صحيـــــح

 عن أنس) عد ، خط ( } انتظار الفَرِج ِعبادةٌ  { -٤٠٢٦
 والشهاب  ١٠/١٤٧  وجممع    ٢/١٥٥ وخط   ٩/٢٧ف  واإلحتا ) ١٠٠٠٦ و   ١٠٠٠٥(علي و )١٠٠٠٣( الشعب  

وطـس  ) ٣٥٧١( وت   ٥/٢٦٠و٢٩٣ /٣و٢/٧٦أنـس وعـدي     ) ١٢٨٣(ابن عمر وابن عباس و    ) ٤٧و٤٦(
 )١٩٥(ابن مسعود واملقاصد) ٥١٦٩(

 حســــن لغيـــره
 عن أىب أمامة ) هب ( } انتعلُوا وختَفَّفُوا وخالفُوا أَهِل الكتاِب  { -٤٠٢٧
  )١٤٩٣( وصحيح اجلامع ) ٢٢٠٨( والعلل٥/١٣١ وجممع ٥/٢٦٤م وح ) ٦٤٠٥( الشعب 

 صحيــــح
٤٠٢٨- }               كونَ فيهمى الَ يتالقُذَِّة بالقُذَِّة ح ذوح طَريقتهم ركنباُألمِم ببِنى ِإسرائيلَ لت أَشبه تمأَن

أةُ فيقوم ِإليها بعضهم فيجامعها ثُم يرجع       شىٌء ِإالَّ كانَ فيكم ِمثله ، حتى ِإنَّ القَوم لتمر عليهم املر           
 عن ابن مسعود ) طب  ( } ِإىل أَصحابِه يضحك ِإليهم ويضحكونَ ِإليِه 

 ) ٢٠٤٨(وبز) ٩٩٨٢( من طرق وطب ١٠/٧٠ و ٧/٢٦١جممع 
 حســــن لغيـــره

يا محمد ِإنى لَم أَبعثُ     : أَيقظِنى فقالَ   أَنتم أَصحاِبى ِفى الدنيا واآلخرِة ، ِإنَّ اَهللا تعاىل           { -٤٠٢٩
          فقلت ، عطهت حمدا مفسلْ ي ،  اها ِإيسألةً أَعطيتهألِنى مس سوالً ِإالَّ وقدا والَ ربيفاعةٌ : نسألِتى شم

! أَقـولُ  يـا رب       :  ؟ قـالَ     -وما الشفاعةُ   ! يا رسولَ اِهللا    :  قال أَبو بكٍر     -ُألمىت يوم القيامِة    
نعم ، فيخرج ربى عز وجلَّ بقيةَ       : شـــفاعِتى الىت اختبأت ِعندك ، فيقولُ الرب تبارك وتعاىل          

   عن ) حم ، طب ( }أُمىت من الناِر فينبذهم ِفى اجلنِة 
انوا إذا نزلوا أنزلوه أوسـطهم ففزعـوا        فقد النيب  صلى اهللا عليه وسلم  ليلة أصحابه وك          :عبادة بن الصامت قال     

وظنوا أن اهللا تبارك وتعاىل اختار له أصحابا غريهم فإذا هم خبيال النيب  صلى اهللا عليه وسلم  فكربوا حـني رأوه                       
وقالوا يا رسول اهللا أشفقنا أن يكون اهللا تبارك وتعاىل اختار لك أصحابا غرينا فقال رسول اهللا  صـلى اهللا عليـه                 

 بل  ال :وسلم 
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 )١١٠١( والشاميني١٠/٣٦٧أبو هريرة وجممع ) ٦(  وخزمية ٥/٣٢٦حم 
 حســــن

٤٠٣٠- }      نياكمبأَمِر د أَعلم تمعن أنس وعائشة أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  مـر بقـوم                ) م   ( } أَن
 :  وكذا قال قلت كذا:ما لنخلكم قالوا :يلقحون فقال لو مل تفعلوا لصلح قال فخرج شيصا فمر م فقال 

  )١٤٨٨( وصحيح اجلامع )٩٣٧( وبز١/١٧٩وجممع ) ٢٣٦٣( ١٤١م الفضائل 
٤٠٣١- }               تهطلْ غُرفلي ِمنكم استطاع ضوِء ، فمنِإسباِغ الو الِقيامِة ِمن وماملُحجلونَ ي رالغ تمأَن

  حجيلــهمر قال رأيت أبا هريرة )  م   ( } وتيتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضـوء مث  عن نعيم بن عبد اهللا ا
غسل يده اليمىن حىت أشرع يف العضد مث يده اليسرى حىت أشرع يف العضد مث مسح رأسه مث غسل رجله الـيمىن                      
حىت أشرع يف الساق مث غسل رجله اليسرى حىت أشرع يف الساق مث قال هكذا رأيت رسول اهللا  صلى اهللا عليـه                       

 :  صلى اهللا عليه وسلم وسلم  يتوضأ وقال قال رسول اهللا 
) ١٩٤٥(  وطـس     ١٠/٣٤٤وجممـع   )٦٦٤(  وعوانـة   ١/٢٣٥ وفـتح    ١/٧٧وهـق   )٥٧٩ (٣٤م الطهارة   
وآخره مدرج كما حقق مجع مـن        ) ١٤٨٩( وصحيح اجلامع   )٦٤١٠(جابر و ) ٢١٦٢(وع  ) ٧٦٤(والشاميني
  ١/٢٣٥ انظر الفتح -من استطاع ( أهِل العلِم 
عن أم الفضل وهى أم ولد العباس أخت ميمونة قال أتيت           ) حم   ( } بعِدى  أَنتم املُستضعفونَ    { -٤٠٣٢

النيب  صلى اهللا عليه وسلم  يف مرضه فجعلت أبكى فرفع رأسه فقال ما يبكيك قلت خفنا عليك وما ندري مـا                       
 :نلقى من الناس بعدك يا رسول اهللا قال 

 )٣٢(٢٥/٢٣ وطب ٩/٣٤  وجممع ٦/٣٣٩حم 
 حســــن

 ويف معرفة الثقات ٨/٣٣٤ وسكت عليه خ يف التاريخ ١٣١و٦/١٣٠أيب زياد خمتلف فيه السري فيه يزيد بن 
فحديثه حسن ) ٦٩٩١(وذيب الكمال ) ٦٣٠٥(ثقة جائز احلديث وكان بآخره يلقن وانظر الكاشف ) ٢٢٠٩(

 مامل يثبت أنه أخطأ فيه
ةٌ وراحت أُخرى ، وغَدا ِفـى حلَّـٍة         أَنتم اليوم خري أَم إذا غَدت على أَحدكم صحف         { -٤٠٣٣

بـلْ  : وراح ِفى أُخرى ، وتلبسونَ بيوتكم كما تلبس الكَعبةُ ، فقالَ رجلٌ نحن يومئذ خري ؟ قالَ                  
 ـــريخ اليوم أَنتم{  

عد خارجا  عن حممد بن كعب قال دعي عبد اهللا بن يزيد إىل طعام فلما جاء رأى البيت منجدا فق                 ) طب ، هق      ( 
 :وبكى وقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تطالعت عليكم الدنيا ثالثا أي أقبلت مث قال  

أبو جحيفة والسـري    ) ٢٧٠(٢٢/١٠٨  وطب    ١٩٧والزهد عاصم   ٥/١٢من طرق  وتخ     ٣٢٣ و ١٠/٣١٤جممع  
 ٣٤٠  ابـن مظعـون و      ١/١٠٦وحل  ) ٧٦١-٧٥٨(  وهناد    ٧/٢٧٢ احلسن  وهق       ١/٣٤٠وحلية  ٢١/٤٣٦

علي وعن طلحة النضري    ) ٥٠٢(علي وع   ) ٣٤٧٣(عمر وت ٢٦/١٤ وطربى   ٤/١٠ و   ٣/١١١احلسن وترغيب   
 )١٠٣٢٥(وهب ) ١٤٣٤( واآلحاد واملثاين٢/٤٤٥  وهق ٤/٥٤٨و٣/١٥ك 

 صحيــــح
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أَنتم اليوم على بينة ِمن ربكــم تأمرونَ باملعروِف وتنهونَ عِن املُنكِر وتجاهـدونَ              { -٤٠٣٤
سكرةُ اجلَهِل وسكرةُ حب العيِش وسـتحولونَ عـن         :  سبيِل اِهللا ، ثُم تظهر فيكم السكرتاِن         ِفى

ذلك ، فالَ تأمرونَ مبعروٍف والَ تنهونَ عن منكٍر والَ تجاهدونَ ِفى سبيِل اِهللا ، القائمونَ يومئـٍذ                  
الَ بلْ  :  ؟ قالَ    –يا رسولَ اِهللا ِمنا أَو ِمنهم       : لُوا  بالكتاِب والسنِة هلم أَجر خمسني ِصديقــاً ، قا       

  عن معاذ ) حل ( عن أنس ) حل ( } ِمنكم 
 ٨/٤٨وبنحوه عن عائشة ) ٤٩٩(  وذيب الكمال ٨/٤٩حلية 

 حســــن لغيـــره
ِس زمـانٌ مـن     أَنتم اليوم ِفى زماٍن من ترك عشر ما أَمر بِه هلك ، وسيأتى على النا               { -٤٠٣٥

 ن أىب هريرة) عد ، كر  ( } عملَ ِمنهم عشر ما أُمر بِه نجا  
أبو ذر وحـم    ٢/٣٧٤وتخ  ) ٢٢٦٧( وت   ٤٦٤ وجرجان   ٢٤٨٣/ ٧ وعدى   ٨/٣٧٠ واإلحتاف   ٧/٣١٦حلية  

 ٥٢/٣٦٢ وعساكر ١٠/٤وجامع األصول ) ٦٨٤( أبوذر والضعيفة٥/١٥٥
 حســــن لغيـــره

 . مسعود ومثله ال يقال بالرأى وصح حنوه من قول ابن
أَنتم أَوىل الناِس ذا اَألمِر ما كُنتم مع احلق ِإالَّ أَنْ تعدلُوا عنه فتلحونَ كما تلحـى                  { -٤٠٣٦

 عن عطاء بن يسار مرسالً ) هق ( الشافعى   } - قاله لقريٍش –هذِه اجلَريدةُ 
 ) ٢٧٨( وف ) ١٨٤٤(  وشفع ١٣/١١٦وفتح ٨/١٤٤هق 

 صحيـــح مرســل
أَنتم توفونَ سبعني أُمةً ، أَنتم آخرها وأَكرمها على اِهللا عز وجلَّ ، وما بني ِمصراعِني                 { -٤٠٣٧

 عن حكيم بن معاوية ) حم  ( } ِمن مصاريِع اجلنِة أَربعونَ عاماً ، وليأتني عليِه يوم وِإنه لكظيظُ  
 و ٤٢٤ و ٤٢٢ و ١٩/٤١٩ وطــب ١٠/٣٩٧ وجممــع ٢/٧٨ وكــثري ٤/٨٤ و ك ٥/٣  و ٤/٤٤٧حــم 
 )١٧١٠(وفضائل أمحد) ٤٠٩(وعبد بن محيد) ١١٤٣١(ون )١٠٣٧-  ١٠١٢(٤٢٦

 صحيــــح
 .ممتلئ ، مزدحم : كظيظ 

 عن ابن عباس ) طب  ( } أَنتم ثُلثُ أَهِل اجلنِة ، أَو ِنصف أَهِل اجلنِة   { -٤٠٣٨
  ابن مسعود٣٧٦)٢٢١(أبو سعيد وم)٦٥٣٠و٤٧٤١و٣٣٤٨(وخ )  ١١٩٠٢( وطب ١٠/٤٠٣جممع 

أَنتم شهداُء اللَِّه ِفي الْأَرِض فمن أَثنيتم علِيه خرياً وجبت له اجلنةُ، ومن أَثنيتم عليِه {-م٤٠٣٨
ارالن له تا وجبوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبن: عن أنس قال) ق،ط(}شرازة فأثنوا عليه خرياً مر

وجبت ،ومروا جبنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم 
 :وجبت فقال له عمر يا رسول   اهللا ماوجبت ؟فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وسلم 

 )٢٠٦٢( وطيا١٩٧و١٨٦و٣/١٧٩ و وحم ٤/٤٩ون ) ١٠٥٨( وت ٦٠)٩٤٩(وم ) ١٣٦٧(خ 
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عن سلمة بن   ) طب   (} أَنتم شهداُء اِهللا ِفى اَألرِض ، واملالئكةُ شهداُء اِهللا ِفى السماِء               { -٤٠٣٩
 األكوع 

  )١٤٩٠( وصحيح اجلامع ) ٦٢٥٩(وطب )١١٦٠( و الروياين٣/٥جممع 
 صحيــــح

م رسولُ اِهللا ، وسيأِتى على النـاِس زمـانٌ          أَنتم ِفى خٍري ، تقرءونَ كتاب اِهللا وفيك        { -٤٠٤٠
 عن أنس ) حم  ( } يتقفَّونه كما  يتقفّى الِقدح ، يتعجلونَ أُجورهم والَ يتأجلوَا 

  ٣/٨٨سهل وسنة ) ٨٣١(جابر و) ٨٣٠( جابر ود٣/٣٩٧ وبنحوه ٣/١٤٦حم 
 صحيــح لغريه

  على قراءم األعراض الدنيوية ،دون األخرويةيتعجلون أجره يف الدنيا، ويطلبون:  واملعىن 
 } أَنتم كُفــالُء على قَومكم ككفالِة احلَواريني لعيسى بِن مرمي ، وأَنا كَفيلُ قَومى                 { -٤٠٤١

 -قاله للنقباء يوم العقبة–عن حممود بن لبيد ) ابن سعد(  
 ٢/٢٩٥والسرية ١/٥٦٢ بن حزم  طخ  و عن عبد اهللا بن أيب بكر٣/٦٠٢ و ١/٢٢٣ وسعد ٧/٢٢١فتح 

 صحيـــح لغيــره
مسعت رسول اهللا  صلى اهللا      :عن عمرو بن مرة  قال       ) طب   (} أَنتم معشر قُضاعةَ ِمن ِحمٍري         { -٤٠٤٢

اقعد فصنع ذلك ثالث مرات كل ذلك أقوم فيقـول          :عليه وسلم يقول من كان ههنا من معد فليقم فقمت فقال            
 :ثالثة قلت ممن حنن يا رسول اهللا قال اقعد فلما كانت ال

 )٦٥٥٤( وطب١٩٤-١/١٩٣امع 
 حســــن

 عن عمرو بن مرة اجلهىن ) طب  ( } أَنتم  من اليِد الطَّليقِة واللُّقمِة اهلنيئِة ِمن ِحمٍري   { -٤٠٤٣
 ١/١٩٤امع 

 حســــن
 عن عقبة بن عامر ) ب ط ( } أَنتم  من قُضاعةَ بِن مالِك اِبن ِحمٍري  { -٤٠٤٤
 من طـرق والرويـاين      ١/١٩٤وجممع  )٣٤٥(   وطس     ٤/٣٤٤وسعد  )٨٣٩ (١٧/٣٠٤ وطب   ١/٨٨الدوالىب  

)٢٢٨( 
 حســــن

 عن أنس) حم ، ك   ( } أَنتم والساعةُ كهاتِني   { -٤٠٤٥ 
والضـياء  )  ٣٧٦(  والفـنت الـداين       ٢/٧٠ وأصـفهان    ١/١٣ وطخ   ٧/٤٤٦ وكثري   ٤/٤٩٤ وك   ٣/٢٢٣حم
 )٢٩٧(ومنتقى) ٨٦٧( وعن جابرم١٣٢)٢٩٥٠(وم )  ٦٥٠٥و٦٥٠٣(وبنحوه عن سهل خ )  ١٥٤٣(٤/٣٧٦

عن معاذ بن جبل وأىب موسى      ) حم   ( } أَنتم ومن مات الَ يشرك باِهللا شيئاً ِفى شفاعِتى             { -٤٠٤٦
نامه فأخذين ما قدم وما حـدث      أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  كان حيرسه أصحابه فقمت ذات ليلة فلم أره يف م                 

فذهبت أمر فإذا أنا مبعاذ قد لقي الذي لقيت فسمعنا صوتا مثل هزيز الرجاء فوقفا على مكاما فجاء النيب  صلى                     
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اهللا عليه وسلم  من قبل الصوت فقال هل تدرون أين كنت وفيم كنت أتاين آت من ريب عز وجل فخريين بني ان                       
يا رسول اهللا ادع اهللا عـز وجـل أن جيعلنـا يف             :فاعة فاخترت الشفاعة فقاال     يدخل نصف أميت اجلنة وبني الش     

 :  شفاعتك فقال 
  ١٠/٣٦٨ وجممع ٤/٤٠٤حم 

 صحيـــــح لغيـــره 
ِشـيها  انتهيت ِإلَى السدرِة فَِإذَا نبقُها ِمثْلُ الِْجراِر وِإذَا ورقُها ِمثْلُ آذَاِن الِْفيلَِة فَلَما غَ              {-٤٠٤٧

 ذَِلك وحن ا أَودرمز ا أَواقُوتي لَتوحا تها غَِشيِر اللَِّه مأَم عن أنس) حم  ( }ِمن 
 ابن عباس ) ١٠٦٨٣(وطب ) ٣١٧٠٨( وش ١/٧٨  وجممع ٢٧/٣٢ وطربى ٣/١٢٨ وحم ١/١٢٨عوانة 

 صحيــــح
(  البغوى } لب يوم املاِء تدخلُ اجلنةَ بسالٍم انحر سمينها ، وامحلْ على نجيِبهـا، واح    { -٤٠٤٨

جاء أعرايب إىل النيب  صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن شيء من أمر اإلبل فقال                :عن الشريد بن السويد قال      ) طب    
: 

 ) ٣٣٠١( وطب ٨/٣٥٢ وتخ ٣/١٠٧جممع 
 صحيـــح لغيـــره 

 ب قلت قال األزهري هي ِعتاقُها اليت يسابق عليهاالنِجيب من اإلبل ومجعه نجب بضمتني و نجاِئ
انحرها ثُم اصبغْ نعلَيها ِفي دِمها ،ثُم اجعلْه علَى صفْحِتها، وال تأْكُلْ ِمنها أَنت وال {-م٤٠٤٨

 فْقَِتكـِل رأَه ِمن دم(}أَح (قَالَ ان ذَِليةَ الْهلَمس نى بوسِن قَالَ عن ميِمرتعةَ ملَمس نانُ بِسنا وأَن طَلَقْت
 ا فَقَالَ لَِئنأِْتي ِبهي فكَي تِدعأُب ا ِإنْ ِهيأِْنهِبش ِييِه ِبالطَِّريِق فَعلَيع فَتحا فَأَزوقُهسٍة يندِبب هعانٌ مِسن طَلَقانو

ِفيحتلَأَس لَدالْب تقَِدم ِه قَالَ فَذَكَرثْ ِإلَيدحتاٍس نبِن عِإلَى اب طَِلقاَء قَالَ انطْحا الْبلْنزا نفَلَم تيحقَالَ فَأَض ذَِلك نع ن
ِست عشرةَ بدنةً مع رجٍل وأَمره لَه شأْنَ بدنِتِه فَقَالَ علَى الْخِبِري سقَطْت بعثَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِب

 :ِفيها قَالَ فَمضى ثُم رجع فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه كَيف أَصنع ِبما أُبِدع علَي ِمنها قَالَ 
 )٣٦٣٢٧(١٤/٢٢و )١٥٣٣٦ (٤/٣٣وش ) ٤١٣٦(ون ) ٤٢٥( ومنتقى ١/٢١٧ وحم ٣٧٧)١٣٢٧(م

) ( ت   ( }  ثُم اغْمس نعلها ِفى دمها ، ثُم خلِّ بني الناِس وبينها فيأكلوهـا                 انحر ها  { -٤٠٤٩
عن ناجية بن كعب اخلزاعى صاحب بدن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم قال قلت يا رسول اهللا كيـف                     ) حب  

 :أصنع مبا عطب من البدن قال
ـ      ٥/٣٧٧ و   ١٤/٦٤وحم  ) ٩١٠( ت   ) ٩٧٦(  وحـب    ٣/٢٢٨ وجممـع    ٥/٢٤٣ق    رجل من األنصار وه

 ) ٤٠٢٣(واإلحسان
 صحيــــح

أَحسبه قالَ اليسرى ، يسري معـه ِجبـالُ   : أَنذرتكم املسيح وهو ممسوح العِني قالَ     { -٤٠٥٠
 يـأتى  اخلُبِز وأَار املاِء ، عالمته يمكثُ ِفى اَألرِض أَربعني صباحاً ، يبلغُ سلطانه كُلَّ منـهٍل ، الَ                

 ساجدالكعبــةَ ، : أَربعةَ م 
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                  لَّ لـيسوج زوا أَنَّ اَهللا عفاعلم ذلك ا كانَ ِمنهموم ، اَألقصى ، والطُّور سجِدى ، واملَسجدوم
عن ) م  ح( } بأعور  ، يسلَّطُ على رجٍل فيقتله ثُم يحييِه ، ويقتله ثُم يحييِه ، والَ يسلَّطُ على غريِه                   

دخلنا على رجل مـن     :كان جنادة بن أيب أمية أمريا علينا يف البحر ست سنني فخطبنا ذات يوم فقال                :جماهدقال  
أصحاب النيب  صلى اهللا عليه وسلم  وقلنا له حدثنا مبا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال حتدثنا مبـا                        

 :ينا رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم فقالمسعت من الناس قالوا قال فشددوا عليه فقال قام ف
 ٦٣  وفضائل بيت املقدس ٧/٣٤٣ وجممع ١٣/١٠٥ وفتح ٥/٤٣٤حم 

 صحيــــح
 فِإنه لَم يكن نىب ِإالَّ أَنذره قَومه أَو أُمته ، وِإنه            -أَنذرتكم املسيح الدجالَ ، قاله ثَالثاً        { -٤٠٥١

مةُ ، وِإنه جعد ممسوح العِني اليسرى ، ِإنه معه جنةٌ ونار ، ومعه ِجبالٌ ِمن خبـٍز                  يتكلَّم أَيتها األُ  
ونهر ِمن ماٍء ، وأَنه يمطر املَطر والَ ينبت الشجر ، وأَنه يسلَّطُ على نفٍس فيقتلها والَ يسلّطُ على                   

املَسجد :  اَألرِض أَربعني صباحاً يبلغُ كُلُّ ِمنهن ، الَ يقرب أَربعةَ مساجد             غَريها ، وِإنه يمكثُ ِفى    
                 ليس كمبفِإنَّ ر ليكمع شتبها ياَألقصى ، وم الطُّور ، واملَسجد سجداملدينِة ، وم سجدوم ، احلرام

  رجالًمن أصحاب النيب  صلى اهللا عليه وسـلم           عن جماهد عن جنادة بن أيب أمية انه قال أتيت         ) حم   ( } بأَعور 
فقلت له حدثين حديثا مسعته من رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  يف الدجال وال حتدثين عن غريك وان كان عندك             

 :مصدقا فقال مسعت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ٥/٤٣٤وحم ) ٣٧٤٩٥(١٤٨ و ١٥/١٤٧ وش ٧/٣٤٣امع 

 صحيـــــح
٤٠٥٢- }      النار أَنذرتكم ، النار أَنذرتكم ، النار فما زال يقوهلا حىت لو كان ىف مقـامى  } أَنذرتكم 

 عن النعمان بن بشري) حم ، هق .  ( هذا لسمعه أهل السوق وحىت سقطت مخصية كانت عليه عند رجليه 
) ٣٢١٤( وبز ٢/١٨٧وجممع  ) ٦٦٧(  واإلحسان  ١/٢٨٧ وك   ٢/٣٣٠ ومي   ٣/٢٠٧ وهق   ٢٧٢ و   ٤/٢٦٨حم  
 ) ٢٣٩(وهناد ) ٧٩٢(وطيا

 صحيــــح
كانت ليليت اليت يصري إيل :عن أم سلمةقالت   ) حم (} انزع عنك القميص ، فَرتعه ِمن رأسِه         { -٤٠٥٣

فيها رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  مساء يوم النحر فصار إيل فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل آخر مـن                
ال واهللا يـا    :قمصني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وهل أفضت بعد يا أبا عبد اهللا ؟فقـال                   آل أيب أمية مت   

 :رسول اهللا ،فقال 
 ) ٩٩١(٢٣/٤١٢وطب ) ١٩٩٩( ود ١/٤٩٠ وك ٦/٢٩٥حم 

 صحيــح
عن ابن عباٍس قَالَ ) طس(} اانزعا ِقرانكُما ثُم حج: إنه نذْر ، فَقَالَ     : انزعا ِقراَنكُما ، قَاال   { -٤٠٥٤

 )على رجلني مقروين احلاجبني نذراً فذكره  � مر رسول اهللا : 
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 )٧٤٨١( وطس ٦/٢١٥ من طرق وعدي ٤/١٨٦امع 
 حسن لغريه

٤٠٥٥-}               عكمم اس على سقايِتكُم لَرتعتوا بِنى عبد املطَّلب ، فلوالَ أن تغلبكُم النِزعم د  ( } ان
أخربين عن حجة النيب  صلى اهللا عليه :لي بن احلسني قال دخلنا على جابر بن عبد اهللا فقلت            عن حممد بن ع   ) هـ  

أفاض رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  إىل البيت فصلى الظهر مبكة فأتىبين  عبد املطلـب يسـقون     : وسلم  قال  
 :على زمزم فقال

 علي وهق   ٧٦/ ١وحم  )٤١٦٧(ن  و) ٣٩٤٤(واإلحسان  )  ٣٠٧٤( وهـ  ) ١٩٠٥(ود  )١٢١٨( ١٤٧م احلج   
 )١٤٩٤(وصحيح اجلامع )٤٦٩( ومنتقى٢/٤٩ومى٥/١٤٦

عن أىب النضر   )مب(} انزعوا هذا واجعلُوا األََولَ مكانه ، إنى كُنت أنظُر اليِه وأنا أُصلِّى            {-٤٠٥٦
 قضى صـالته قـال      انقطع شراك نعل رسول اهللا فوصلته بشىء جديد ، فجعل ينظر اليه وهو يصلى ، فلما               : قال

 .فذكره 
 ٦/٤٦ وحم ٢/٢٨٢ وبنحوه عن عائشة هق ١/٤٨١سعد)٤٠٢(١٣٦ مب 

 صحيح مرسل
٤٠٥٧-} تها لرتعلَيوا علبغلَوال أَنْ توا وزععن عثمان) بز( .}ان 

 )٤٠٥٥( وانظر ما قبله ح١/٧٦أبو الطفيل وحم )٢٧٨٢( من طرق وبز٣/٢٨٧امع 
 صحيح لغريه

 عن أيب الطفيل) بز ( .}وا واسقُوا فلوالَ أنْ أَخاف أَن تغلبوا عليها لَرتعت انزع { -٤٠٥٨
 وانظر ما قبله) ٢٧٨٢(  وبز٣/٢٨٧امع 

  صحيح لغريه
كان لنا قرام فيه : عن عائشة رضى اهللا عنها قالت ) ن(حسن) ت(} انزعِيه فَِإنه يذكَّرىن الدنيا  { -٤٠٥٩

    : لى بايب فرأى النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك فقال متاثيل فعلقت ع
وهناد ) ٦٧٢( واإلحسان٧/٢٦٩ وهق ٦/٢٢٦وحم ) ٢٤٦٨( وت٢١٣ /٨ن    

)٧٤٥( 
 صحيح لغريه

 .عن مسرة رضى اهللا عنه ) حم طب ك( .} أُنزلَ القرآنُ على ثالثِة أحرٍف  {-٤٠٦٠
 وش ٥/٢٢ وحـم  ٢/٦٧٩وعـدى    ٤/١٩٥ ومشـكل    ٧/١٥٢وجممـع   ) ٧٠٣٢و٦٨٥٣( وطب   ٢/٢٢٣ك

 أيب ) ١٦٤(أيب  وعبد بن محيد) ١٠١١(ون ) ٣٠١١٥(١٠/٥١٧
 صحيح

أُنزلَ القرآنُ على ثالثِة أحرٍف فال ختْتلفُوا فيه فَإنه مبارك كُلُّـه فَـاقْرؤه كالَّـذى                 { -٤٠٦١
 وهمعن مسرة ) بز ، طك (. } أُقرئْت 

 )٢٣١٦(وزوائد بز) ٧٠٣٢و٦٨٥٣( وطب ٢/٢٢٣ وك ٧/١٥٢امع 
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 حسن لغريه
 حذيفة ) حم ( عن أىب ) حم ، ن  ( }أُنزلَ القٌرآن على سبعِة أحرف { -٤٠٦٢

 ٤٤٥عمر و ٤٣و١/٤٠ وحم     ١٥٣-٢/١٥٠ابن عباس  ن     ) ٤٩٩١(عمر و ) ٢٤١٩(  عمر وخ   ٢٧٠)٨١٨( م  
  أيب ٣٨٣عمـر و  ٢/١٤٥ مـن طـرق وهـق        ١٥٤– ٧/١٥٠ وجممع   ٣٩١ و ٥/١١٤ و ٢/٢٣٢ابن مسعودو 

أبـو  ) ٨٠٩٣(ابن مسـعودو  ) ٧٩٨٤(أيب و ) ١٠١١(عمر و ) ١٠١٠-١٠٠٨(سعد بن عبادة  ون      ) ١٤٧٤(ود
حذيفـة  ) ٣٠١٩( وطـب    ٢/٩ وكـثري    ٧/٢٦٢وتـخ    ) ٣٤٨٩(عمر  و ومطالـب      ) ٤٧٢(هريرة وموطأ 

مـن طـرق     )  ١٧٨١-١٧٧٩( معاذ وحب   ) ٣١٢(٢٠/١٥٠ابن مسعود  و   ) ١٠٢٧١و١٠٠٩١و٨٢٩٦(و
أيب  ) ٢٩٤٤(عمـر و  ) ٢٩٤٣(أيب  وت    )٧٤٢(عمـر و  )٧٤١(ابن مسعود و  ) ٧٥(ة و أبو هرير ) ٧٤(واإلحسان

أيب ) ٧٢٥(  وزوائد احلارث     ٢٩٢و٢٨٤ و ٨/٢٨٢ و ٤/٢٧٨ ومتهيد   ١٨٢ و ٤/١٧٢عمر ومشكل   ) ١٤٧٥(ود
 )١٤٩٥(أيب وصحيح اجلامع ) ٥٣٩(عمر و) ٣٩(اجلهم  وطيا 

 متواتر
٤٠٦٤ - } ف ، أيأُنِزل القُرآنُ على سبعِة أَحرـتأصب عن أم أيوب ) طب) ( حم ( } ها قرأْت 

 ٦/٤٣٣وحم ) ٣٤٠(ومحيدي) ٣٠١٠٨(وش ) ٣٢(وتفسري منصور )  ٣٣٢٠( واآلحاد واملثاين ٧/١٥٤امع
 صحيح

أُنزلَ القُرآنُ على سبعِة أَحرٍف ، فَمن قَرأ على حرٍف منها فال يتحولْ اىل غيرِه رغْبةً                 { -٤٠٦٥
هعن ابن مسعود ) طب(}  عن 

  حذيفة٤٠١و٥/٣٨٥ ابن مسعود و١/٤٠٥وبنحوه حم )  ١٠٢٧٣( وطب ٧/١٥٣امع 
 صحيح لغريه

٤٠٦٦- }                ، ـَد أُنِزلَ القُرآنُ على سبعِة أَحرٍف ِلكُل حرٍف منها ظهر وبطن ، ولكُلِّ حرٍف ح
 طَّلعم ـــدلكُل حعن ابن مسعود) طب( } و 

 )١٠٠٩٠(وطب ) ٢٣١٤(وزوائد بز ) ٥٤٠٣(وع ) ٧٧٣(وطس ) ٧٥(الحسان  وا٧/١٥٢امع 
 حسن

 املصعد يصعد إليه من معرفة علمه : الظاهر ىف التالوة ، والبطن ما خفى ىف تأويله  ، املطلع : والظهر 
٤٠٦٧- }   همن مرفتفما ع ، اُء ىف الْقرآِن كُفراملرملُوا به ، أُنزِِلَ القُرآنُ على سبعِة أَحرٍف ، وفاع 

 وأبو نصر السجزى ىف االبانة عن ابن مسعود) حب( ابن جرير } وما جهلْتم منه فَردوه اىل عاملِه 
أبـو هريـرة    ) ٦٠١٦(وطس  ) ٧٥-٧٣(أبو هريرة وابن مسعود واإلحسان     ) ١٧٨١ و   ١٧٨٠ و ١٧٧٩(حب  

 أبـو هريـرة   ١١/٢٦يرة وخـط  أبو هر)١١٨(  أبو هريرة ون فضائل القرآن     ٢/٣٠٠وحم   ) ١٠٠٩٠(وطب  
 ٧/١٥١وامع 

 صحيح
بشري ونذير وناَسخ ومنسوخ وعظةٌ ومثَلٌ وحمكم       : أُنزِِلَ الْقرآنُ على عشرِة أَحرٍف       { -٤٠٦٨

 عن على) السجزى ىف اإلبانة ( } ومتشابه وحالَلٌ 



 

 

٦٦٨() 

  ٨/٢٧٥ ومتهيد ٩/٢٩ وفتح ٤/١٨٤ ومشكل ٢/٢٨٩ و١/٥٥٣وبنحوه  عن ابن مسعودك ) ٢٧٣٠(الفيض 
 حسن لغريه

 أبواب ، وليس املراد باحلرف هنا اللغة الىت يقرأ ا كما ىف االحاديث السابقة = أحرف 
عـن  ) طب ( } أُنِزلَ القُرآنُ من سبعِة أَبواٍب ، على سبعِة أَحرٍف ، كُلُّها شاٍف كَاٍف      { -٤٠٦٩

 معاذ 
 مـن طـرق     ١٥٤و٧/١٥٣وامع  ) ١٤٩٦( وصحيح اجلامع    )٨٤٣( والصحيحة  ) ١٣٢٧( صحيح أىب داود    

 )٦٠٣٣(وطس 
 صحيح لغريه

٤٠٧٠-}                 مهـذِّبعم ا كَانَ اللَّهمو ِفيِهم تأَنو مهذِّبعِلي ا كَانَ اللَّهمِتي وِن ُألميانأَم لَيع لَ اللَّهزأَن
كْترت تيضونَ فَِإذَا مِفرغتسي مهِة وامِم الِْقيوِإلَى ي فَارِتغاالس عن أيب موسى) ت(}  ِفيِهم 

 ٨/٣٠٩ وفتح ٣/٥٩٠ وكثري ٨/٦٠٥واالحتاف ) ٣٠٨٢(ت 
 ضعيف

 .وصح موقوفا عن أىب موسى وابن عباس وأىب هريرة ومثله ال يقال بالرأى 
٤٠٧١- }         ةً يذُري زقُكلَّ اهللا يرِت املقْدِس ، ولَعِزل ِببيـِه        انونَ اليـديغ ، جداملس رونَ ذلكعم

يا رسول اهللا إن ابتلينا بالبقاء بعدك فأين تأمرين أن أنزل قال            :قلت  : ابن سعد عن ذى األصابع قال        } ويروحونَ
 : 

هـو مـن أسـانيد      :  وقال ٣/١١٩وعدي  ) ٤٢٣٧( وطب   ٤/٦٧وحم  ٤/٧وامع  ) ٢٤٤٦(١/٤٨٤االصابة  
 ٧/٤٢٤وسعد ) ٣٨(مستقيم وال يعرف إال ذا و فضائل بيت املقدس أحاديث شيوخ الشاميني صاحل 

 ليــن
 وضعفه األكثرون) ٥٥٤٦( وامليزان٦/١٦٢ فيه عثمان بن عطاء خمتلف فيه اجلرح

قُل أعوذُ بـرب الْفلـــِق ، وقُـــــلْ         : أُنِزلَ على آيات لَم ير ِمثلُهن قطُّ       { -٤٠٧٢
 عن عقبة بن عامر ) م ت ن( } أعـــوذُ ِبرب النـــاِس

 وطـب   ١٥٠ و ٤/١٤٤وحم  ) ٣٣٦٧و٢٩٠٢(وت  ) ٧٨٥٥( ون   ٢/٥٨ون  ) ٨١٤(٢٦٥ م صالة املسافرين    
 ) ١٤٩٩( وصحيح اجلامع ٢/٣٩٤وهق )٩٦٨-٩٦٤ (١٧/٣٥٠

عن ) ت(} قد أَفلح املؤمنون ، اآليات    : أُنِزلَ على عشر آياٍت من أَقامهن دخلَ اجلنةَ          { -٤٠٧٣
كان إذا أنزل على رسول اهللا الوحي نسمع عند وجهه كدوي النحل فأنزل عليـه يومـا   : مر رضي اهللا عنه قال    ع

اللهم زدنا وال تنقصنا وأكرمنا وال نا واعطنا وال حترمنا وآثرنا وال            : فسكتنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال      
 :تؤثر علينا وارض عنا وارضنا مث قال لقد 

 )١٥( وعبد بن محيد٧/١٧٥ وعدى ٢/٣٩٢ و١/٥٣٥وك ) ٦٠٣٨( وعب  ) ٣١٧٣(ت 
 فيه لني

 !!   ٢/٣٩٢ وضعفه ىف ١/٥٣٥وتناقض الذهىب فصححه ىف تلخيص املستدرك 



 

 

٦٦٩() 

انزلْ عنه فال تصحبنا مبلعوٍن ال تدعوا على أَنفُسكُم ، وال تدعوا على أَوالدكُـم ،                 { - ٤٠٧٤
عن جابر ) م( }  توافقُوا من اِهللا ساعةً يسأَلُ فيها عطاًء فيستجيب لكُم وال تدعوا على أَموالكُم ، ال  

قال سرنا مع رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم وهو يطلب ادى بن عمرو اجلهين وكان الناضح يعتقبه منا اخلمسة                     
دن عليه بعض التلدن فقال شا      والستة والسبعة فدنا عقبة رجل من األنصار على ناضح له فأناخه فركبه مث بعثه فتل              

 :انا يا رسول اهللا قال: لعنك اهللا فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم من هذا الالعن بعرية قال
  ) ١٥٠٠( وصحيح اجلامع ) ٥٧٤٢(واإلحسان ) ٢٤١١( وحب ) ٣٠٠٩(٧٤م الزهد

كَـانَ يـدخلُ    :  كَانَ أَبوك يصنع ؟قَالَ    كَيف:انِزلْ لَيلَةَ ثَلَاٍث وِعشِرين ،فَقُلْت ِلابِنِه        {-٤٠٧٥
      ـهتابد دجو حبلَّى الصفَِإذَا ص حبالص لِّيصى يتٍة حاجِلح هِمن جرخفَلَا ي رصلَّى الْعِإذَا ص ِجدسالْم

 لَيلةَ ثَالٍث وعشرين فصلِّها ، وإنْ أَحببت أَنْ         علَى باِب الْمسِجِد فَجلَس علَيها فَلَِحق ِبباِديِتِه انزلْ       
           عنٍل فَاصِبلي لكاىل أَه رجعأَنْ ت تببإنْ أَحلْ ، وهِرفافْعاىل آخِرالش ستتمـِن   ) د( } تِد اللَّـِه ببعن ع

ي باِديةً أَكُونُ ِفيها وأَنا أُصلِّي ِفيها ِبحمِد اللَِّه فَمرِني ِبلَيلٍَة أَنِزلُها            أُنيٍس الْجهِني عن أَِبيِه قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ لِ          
 :ِإلَى هذَا الْمسِجِد فَقَالَ 

وهـب  ) ٢٨٥٨(وطـس   )  ٧٦٩١و٧٦٩٠( وعب   ٢/٣٢٤ وطب   ٤/٣٠٩وهق  )٢٢٠٠(وخزمية  )  ١٣٨٠(د
  ٤/٢٦٤ وفتح ٢١/٢١٠ومتهيد ) ٣٦٧٦و٣٦٧٥(

 صحيـــح
٤٠٧٦- }        ؤذيكِر واليالْقب ِذ صاحبؤعلى القَِربال ت عن عمارة بن حزم  قـال  ) طب( } انِزلْ ِمن :

 : جالساً على قٍرب فقال �رآين رسول اهللا
 )٥٧١٥(٢/٥١٤ واالصابة ٣/٦١ وامع ٤/٣٧٤ والترغيب ٣/٥٩٠ك

 حســن
يرجتز واِهللا لوال اَهللا ما اهتدينا وال تصدقنا        انزلْ يا عامر فَأمسعنا من هناتك ،فرتلَ وهو          {– ٤٠٧٧ 

وال صلَّينا فأَنزلَن سكينةً علينا ،وثبِت األقدام إنْ القينا ،إنَّ اُألوىل قد بغوا علينا، فقال له رسـول                
ت هـالَّ   اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يرمحك اُهللا ربك، فقال له عمر رضي اهللا عنه، يا نيب اِهللا بأيب أن                   

متعتنا من بِن األكوع، فصبحنا خيرب الغِد فكان من خِرب عامر أنْ حالَ عليِه سيفه فقتلَـه، فقـال                   
فقال               : الناس  سلمةُ إىل رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا عليه وسلَّم فذهب ،هنفس ـِة    :قَتلَ عامرمني كان من

      مفزع فقتلَه أنْ حالَ عليِه سيفُه فقال       عامر هقَتلَ نفس هأن كذَبوا والَّذي نفِسي بيدِه لكـأَينِّ      : الناس
 عن سلمة بن األكوع ) طب( } أنظر إليه يف اجلنِة يعوم عومانَ الدعموِص 

 )٦٢٦٩( وطب ٤/١٨٢ وبداية ٧/٤٦٥ وفتح ٨/١٠٠ وتخ ٦/١٤٨أبو اهليثم عن أبيه وجممع ٤/١٦هق 
 صحيـــح

لَا ِمن ِجيفَِة هذَا الِْحماِر فَقَالَا يا نِبي اللَِّه من يأْكُلُ ِمن هذَا قَالَ فَما ِنلْتما ِمن                 انِزلَا فَكُ  { -٤٠٧٨
 ( }ِعرِض أَِخيكُما آِنفًا أَشد ِمن أَكٍْل ِمنه والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه ِإنه الْآنَ لَِفي أَنهاِر الْجنِة ينغِمس ِفيها                  



 

 

٦٧٠() 

جاَء الْأَسلَِمي نِبي اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَشِهد علَى نفِْسِه أَنه أَصاب امرأَةً حراما أَربع                : عن أىب هريرة قالَ   ) د  
  فَأَقْب لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن هنع ِرضعي اٍت كُلُّ ذَِلكرم   ـى غَـابتقَالَ ح معا قَالَ نهِة فَقَالَ أَِنكْتاِمسلَ ِفي الْخ

ذَِلك ِمنك ِفي ذَِلك ِمنها قَالَ نعم قَالَ كَما يِغيب الِْمرود ِفي الْمكْحلَِة والرشاُء ِفي الِْبئِْر قَالَ نعم قَالَ فَهلْ تدِري ما                      
تيت ِمنها حراما ما يأِْتي الرجلُ ِمن امرأَِتِه حلَالًا قَالَ فَما تِريد ِبهذَا الْقَوِل قَالَ أُِريد أَنْ تطَهرِني فَأَمر                   الزنا قَالَ نعم أَ   

أَحدهما ِلصاِحِبِه انظُر ِإلَى هذَا الَِّذي ستر اللَّه        ِبِه فَرِجم فَسِمع النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم رجلَيِن ِمن أَصحاِبِه يقُولُ             
علَيِه فَلَم تدعه نفْسه حتى رِجم رجم الْكَلِْب فَسكَت عنهما ثُم سار ساعةً حتى مر ِبِجيفَِة ِحماٍر شاِئٍل ِبِرجِلِه فَقَالَ                    

 :قَالَا نحن ذَاِن يا رسولَ اللَِّه قَالَ أَين فُلَانٌ وفُلَانٌ فَ
وقط ) ٤٤٠٠و٤٣٩٩(واالحـان ) ٨١٤( ومنتقى ) ١٣٣٤٠(  وعب ٧/٣٦٣ وكثري ٨/٢٢٨وهق ) ٤٤٢٨(د 
 ٨/٥٨٠واالحتاف )  ٦١٤٠( وع ٣/١٩٧

 لني
لست مضت من   أُنزلت صحف ابراهيم أَولَ ليلٍة من شهر رمضانَ ، وأُنزلَِت التوراةُ             { -٤٠٧٩

رمضانَ وأُنزلَ االجنيلُ لثَالثَ عشرةَ مضت من رمضانَ ، وأُنزلَ الزبور لثَماِن عشرةَ خلت مـن                
 عن واثلة ) طب ( }رمضانَ ، وأُنزلَ القُرآنُ ألربٍع وعشرين خلت من رمضانَ 

( وصحيح اجلامع    ) ١٥٧٥( ة  والصحيح) ٢٢٤٨(وهب  ) ١٨٥(٢٢/٧٥  وطب    ١/١٩٧ وجممع   ٤/١٠٧حم  
 ٩/١٨٨ وهق ٢٣٤وصفة ) ١٤٩٧

 حسن
٤٠٨٠- }                ـكفَصلِّ لرب ، الْكوثر ناكحيم ،إنا أَعطيِن الرورةُ ِبسِم اهللا الرمحآنفاً س على أُنزلت

                ى ، عبعدنيِه رو هرن ؟ فَإنه أَتدرونَ ما الْكوثر ، اْألبتر وه انئكإنَّ ش ، احنَرو      ـوه كَـثري ليِه خري
حوضى ترد عليِه أُمِتى  يوم الْقيامِة ، آنيته كعدد النجوم فَيختلج الْعبد منهم فأقُولُ رب إنه مـن                   

ـْدك      : أُمِتى ، فَيقولُ     بينا رسول اهللا  صلى اهللا      : عن أنس قال  ) م د ن    ( } ما تدري ما أَحـــدثَ بع
 :ما أضحكك يا رسول اهللا ؟قال : بني أظهرنا إذ أغفى إغفاءة مث رفع رأسه مبتسماً فقلت عليه وسلم ذات يوم 

وسنة ) ٧٨٤(ود  ) ١٤٩٨( وصحيح اجلامع   ) ٣١٦٤٦ (١١/٤٣٧ وش   ٢/٤٣ وهق   ٢/١٣٣ ون   ٥٣)٤٠٠( م  
  ٨/٥١٩وكثري )٣٩٥١( وع ٣/١٠٢وحم ) ١٦٥٤(  وعوانة ٣/٥٠

٤٠٨١- }   اِزلَهنم اسِزلُوا النأَن        رصتخى ميحِديثُ يحد واوو دقَالَ أَب عن عائشة رضـى   ) م د   ( } م
اهللا عنها مر ِبها ساِئلٌ فَأَعطَته ِكسرةً ومر ِبها رجلٌ علَيِه ِثياب وهيئَةٌ فَأَقْعدته فَأَكَلَ فَِقيلَ لَها ِفي ذَِلك فَقَالَت قَـالَ                      

 :صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم رسولُ اللَِّه 
) ١٠٩٩٩( علي  وهـب      ٣/٣٥٤ وأخبار قزوين    ١/٤١٠  والنوادر    ٦/٢٦٥ واالحتاف   ٨/٩وبداية   ) ٤٨٤٢(د

 معاذوذكره مسلم   ٢/٣٩٦معاذ وموضح   ) ٩٧٢( ومعجم الصحابة    ٤/٣٧٩وحل  ) ٩١(وزهد حم   ) ٤٨٢٦(وع  
 ٦ىف مقدمة صحيحه دون سند املقدمة 

 حسن لغريه



 

 

٦٧١() 

وقال الشيخ ابن الصالح وفيما قاله أبو داود نظر فإنه كويف ٠ أَبو داود ميمون بن أيب شبيب لَم يدِرك عاِئشةَ قَالَ
متقدم قد أدرك املغرية ابن شعبة ومات املغرية قبل عائشة وعند مسلم التعاصر مع إمكان التالقي كاف يف ثبوت 

ق عائشة استقام أليب داود اجلزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك انتهى قال اإلدراك فلو ورد عن ميمون أنه قال مل أل
النووي وحديث عائشة هذا قد رواه البزار يف مسنده وقال هذا احلديث ال يعلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال 

 ١٣/١٣٢من هذا الوجه وقد روى عن عائشة من غري هذا الوجه موقوفا انتهى عون املعبود 
نشـد اللَه ِرجالَ أُميت اليدخلُونَ الْحمام اال ِبمئزٍر ، وأُنشـد اَهللا نسـاَء أُمـِىت ال     أُ { -٤٠٨٢

 الْحمـام دخلْنعن أىب هريرة ) ابن عساكر ( } ي 
جـابر  وت    ١/١٩٨ ون   ١/٢٧٧ وبنحـوه امـع      ٢٥١ ومعجـم الشـيوخ      ٥١/١٩٠ و ١٣/٤٠١عساكر  

 وبجابر وأيب أي٢٨٩ و٤/٢٨٨جابر وك )٢٨٠١(
 حسن

٤٠٨٣ - }                    ظلوماً فَخـذْ لَـهه ، وإنْ كان مظلُوماً ، ِإنْ كان ظَاملاً فَردظَاملاً أَو م أَخاك صران {
 عن عائشة ) طس(

 وانظر ما بعده)  ٦٥٣( وطس ٧/٢٦٤جممع 
 صحيح

 يك مظلُــوماً   أُنصر أَخاك ظَاملاً أَو مظلُوماً ، إنْ يك ظاملاً فاردده عن ظُلمِه ، وإنْ              { -٤٠٨٤
ـُره   عن جابر) الدارمى وابن عساكر (} فَانصـ

 ) ١٥٠١( وصحيح اجلامع ١٣/٣٤٥وعساكر ) ٦٧٩(  وطس ٢/٣١١مي 
 صحيح

تحجزه عن الظُّلـم  : قالَ : كَيف أَنصره ظَاملاً ؟ : أُنصر أَخاك ظاملاً أَو مظلوماً ، قيلَ      { -٤٠٨٥
 صرهعن أنس)حم خ ت ( } فانَّ ذلك ن   

 ١٠/٩٠و٦/٩٤ وهق   ٢٠١و٣/٩٩وحم  ) ٣٨٣٨(وع  )  ٢٢٥٥(وت  ) ٦٩٥٢(٢٨ /٩ و   ١٦٨)٢٤٤٤/(٣خ
) ١٥٠٢( وصحيح اجلامع   ٣٤/٣٠٥و١٥/٢٥٢و٥/٨٣ وعساكر   ٣/١٩١ وترغيب   ٤/٨٤ وتلخيص   ٣/٩٤وحليه

 وغريهم
٤٠٨٦- }           بعسن تساِء أَنَّ حراءِك من النن وأَةُ وأعلمِى ما املررىف أَيتهجهـا    انصلزو داكُنل إح

         ِه يعدلُ ذلك كُلها موافقتباعهضاتِه ، واتا مرطلبهابن عساكر عن أمساء بنت  يزيد االنصاريةمن بـين           }و 
عبد األشهل أا أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو بني أصحابه فقال بأيب أنت وأمي إين وافدة النسـاء إليـك                      

 ما من امرأة كائنة يف شرق وال غرب مسعت مبخرجي هذا أو مل تسمع إال وهـي                  وأعلم نفسي لك الفداء أما إنه     
على مثل رأي أن اهللا بعثك باحلق إىل الرجال والنساء فآمنا بك وبإالهك الذي أرسـلك وإنـا معشـر النسـاء                      
حمصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحامالت أوالدكم وإنكم معاشر الرجال فضـلتم علينـا      

جلمعة واجلماعات وعيادة املرضى وشهود اجلنائز واحلج بعد احلج وأفضل من ذلك اجلهـاد يف سـبيل اهللا وإن                   با
الرجل منكم إذا أخرج حاجا أو معتمرا ومرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابا وربينا لكم أوالدكم فمـا                   



 

 

٦٧٢() 

يه وسلم إىل أصحابه بوجهه كله مث قال هل مسعتم          نشارككم يف األجر يا رسول اهللا قال فالتفت النيب صلى اهللا عل           
مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها يف أمر دينها من هذه فقالوا يا رسول اهللا ما ظننا أن امرأة تدي إىل مثل هـذا                        

 :فالتفت النيب صلى اهللا عليه وسلم إليها مث قال 
 واال سـتيعاب    ٤/٣٠٥ وجممـع    مطوالً) ٨٧٤٣( ابن عباس والشعب     ٣/٥٣ والترغيب   ٢٩/٦٦ و ٣/٣٦٤كر  

)٣٢٣٣( 
 حسن

٤٠٨٧- }         أَمجع تطاك ما احتسبأعاهللا ذلك و ش(} أَنطاك (         لَملٌ لَا أَعجعن أيب بن كعب قَالَ كَانَ ر
ن ذَِلك الرجِل وكَانَ لَا تخِطئُه صـلَاةٌ        أَحدا ِمن الناِس ِممن يصلِّي الِْقبلَةَ ِمن أَهِل الْمِدينِة أَبعد منِزلًا ِمن الْمسِجِد مِ             

ِفي الْمسِجِد فَقُلْت لَو اشتريت ِحمارا تركَبه ِفي الرمضاِء والظُّلْمِة فَقَالَ ما أُِحب أَنَّ منِزِلي ِإلَى جنـِب الْمسـِجِد                    
لَّه علَيِه وسلَّم فَسأَلَه عن قَوِلِه ذَِلك فَقَالَ أَردت يا رسولَ اللَِّه أَنْ يكْتب ِلـي            فَنِمي الْحِديثُ ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى ال      

 :ِإقْباِلي ِإلَى الْمسِجِد ورجوِعي ِإلَى أَهِلي ِإذَا رجعت فَقَال
ــم  ــق ٢٧٨)٦٦٣( وم١٣٣/ ٥ح ــنه ) ٧٥٥( ود٣/٦٤ وه ــان واال) ٦٠٠٨(٢/٢٠٨ وش٣/٤٣١وس حس

وعبد ) ٥٥٧(الكتاب العريب ود  ) ١٢٨٤(ومي  ) ١١٥٣(وعوانة  ) ١٥٠٠(وخزمية  ) ٦٦٣(وم  ) ٢٠٤١و٢٠٤٠(
 )١٦١(بن محيد
 لغة ىف أعطاك: أنطاك 

 لَه  انطَِلق أَبا مسعوٍد ولَا أُلِْفينك يوم الِْقيامِة تِجيُء وعلَى ظَهِرك بِعري ِمن ِإِبِل الصدقَةِ              { -٤٠٨٨
              كقَالَ ِإذًا لَا أُكِْره طَِلققَالَ ِإذًا لَا أَن هغَلَلْت غَاٌء قَدد(} ر (         ِبـيثَِنـي النعقَالَ ب اِريصعن أيب مسعود الْأَن

 :صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ساِعيا ثُم قَالَ 
وترغيـب  ) ١٥٧٦(بو هريرة وصـحيحة      أ ٢٤) ١٨٣١( وم ٢/١٣٤أبو هريرة وكثري    ٩/١٠١وهق  ) ٢٩٤٧(د
 ٠) ١٥٠٣( وصحيح اجلامع ١/٥٦٤

٤٠٨٩- }                ترـدحفَان لُوهخِإلَى غَاٍر فَـد ِبيتا الْموى أَوتح لَكُمكَانَ قَب نٍط ِممهثَلَاثَةُ ر طَلَقان
ا ينِجيكُم ِمن هِذِه الصخرِة ِإلَّا أَنْ تدعوا اللَّـه          صخرةٌ ِمن الْجبِل فَسدت علَيِهم الْغار فَقَالُوا ِإنه لَ        

ِبصاِلِح أَعماِلكُم فَقَالَ رجلٌ ِمنهم اللَّهم كَانَ ِلي أَبواِن شيخاِن كَِبرياِن وكُنت لَا أَغِْبق قَبلَهما أَهلًا                
       وٍء ييأَى ِبي ِفي طَلَِب شالًا فَنلَا ما          ومهتدجا فَوموقَها غَبملَه تلَبا فَحامى نتا حِهملَيع أُِرح ا فَلَمم

                قرى بتا حمِتيقَاظَهاس ِظرتأَن يدلَى يع حالْقَدو الًا فَلَِبثْتم لًا أَوا أَهملَهقَب أَنْ أَغِْبق تكَِرهِن وياِئمن
 تفَاس رِفيـِه                الْفَج نحا نا منع جفَفَر ِهكجاَء وِتغاب ذَِلك لْتفَع تِإنْ كُن ما اللَّهموقَها غَبِربقَظَا فَشي

ـ                 الَ ِمن هِذِه الصخرِة فَانفَرجت شيئًا لَا يستِطيعونَ الْخروج قَالَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم وقَ
الْآخر اللَّهم كَانت ِلي ِبنت عم كَانت أَحب الناِس ِإلَي فَأَردتها عن نفِْسها فَامتنعت ِمنـي حتـى                  

   لِّيخلَى أَنْ تاٍر عِمائَةَ ِدينو ِرينا ِعشهتطَيِني فَأَعاَءتفَج ِننيالس ةٌ ِمننا سِبه تا  أَلَمفِْسـهن نيبِني ويب 
فَفَعلَت حتى ِإذَا قَدرت علَيها قَالَت لَا أُِحلُّ لَك أَنْ تفُض الْخاتم ِإلَّا ِبحقِِّه فَتحرجت ِمن الْوقُـوِع                  



 

 

٦٧٣() 

ِذي أَعطَيتها اللَّهم ِإنْ كُنت فَعلْت      علَيها فَانصرفْت عنها وِهي أَحب الناِس ِإلَي وتركْت الذَّهب الَّ         
ابِتغاَء وجِهك فَافْرج عنا ما نحن ِفيِه فَانفَرجت الصخرةُ غَير أَنهم لَا يستِطيعونَ الْخروج ِمنها قَالَ                

للَّهم ِإني استأْجرت أُجراَء فَأَعطَيتهم أَجرهم غَير رجـٍل    النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وقَالَ الثَّاِلثُ ا       
                  ـدبا عِحٍني فَقَالَ ي دعاَءِني بالُ فَجوالْأَم هِمن تى كَثُرتح هرأَج ترفَثَم بذَهو الَِّذي لَه كراِحٍد تو

ت لَه كُلُّ ما ترى ِمن أَجِرك ِمن الِْإِبِل والْبقَِر والْغنِم والرِقيِق فَقَالَ يا عبد اللَِّه اللَِّه أَد ِإلَي أَجِري فَقُلْ
 كُنـت  لَا تستهِزئ ِبي فَقُلْت ِإني لَا أَستهِزئ ِبك فَأَخذَه كُلَّه فَاستاقَه فَلَم يترك ِمنه شيئًا اللَّهم فَِإنْ             

عـن  ) ق(} فَعلْت ذَِلك ابِتغاَء وجِهك فَافْرج عنا ما نحن ِفيِه فَانفَرجت الصخرةُ فَخرجوا يمشونَ              
 ابن عمر 

 ٤/٤٤٩وفـتح  )٧١٠٦( وهب ٢/١١٦وحم  ) ٥٥٦١(وعوانة  )  ٢٧٤٣(١٠٠  و م الذكر والدعاء       ٣/١١٩خ  
 ) ١٥٠٤( وصحيح اجلامع ١/٥١وترغيب 
 شرب آخر النهار ، واملراد أنه ما كان يقدم عليهما أحدا ىف شرب نصيبهما من اللنب : والغبوق 
انطلق فاقْرأْها علَى الناس ، فَإنَّ اهللا يثبت لسانك ، ويهـدى قلبـك ، إنَّ النـاس                   { -٤٠٩٠

         ى تساِن فال تقِْض لواحٍد حتفإذا أَتاك الْخصم ونَ إلَيكقاضسي       أَجـــدر هاآلخِر ، فإن كَالم تمع
     ملَِن الْحـــق لميـا  : بعثين رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم برسالة فقلـت          : عن علي قال  ) حب(} أَنْ تع

ما بد من ذلك أن أذهب      : رسول اهللا تبعثين وأنا غالم حديث السن فأسال عن القضاء وال أدري ما أجيب ،قال                
 :ال فقلت وإن كان وال بد أذهب أنا فقال ا أنا أو أنت ق

و د  ) ١٢٥( وطيـا  ١٤٩و١١١و٩٦و١/٩٠ وبنحـوه حـم      ١/١٥٠وحم  ) ٥٠٦٥(واإلحسان) ١٥٣٩(حب  
 ٢/٣٣٧ وسعد ٣/١٣٥ وك ١/٨٤ووكيع ىف أخبار القضاة     )٢٣١٠(وهـ  ١٠/١٣٧وهق) ١٣٣١(وت) ٣٥٨٢(

 )٣٥و٣٣و٣٢و٣١(وخصائص على 
 صحيح لغريه

إسناده ضعيف مساك ىف روايتـه عـن        : ١١/٤٥١ حتقيقه على صحيح ابن حبان       قال الشيخ شعيب ىف    : مالحظة
 هذا الكالم فيه نظر واالراجح أن روايته عن عكرمة صحيحة وال شيء فيهـا            ٠٠ وقواه لغريه  ٠٠عكرمة اضطراب   

 ١٨٣ -٣/١٨٢والتهذيب )١٣١١(وديوان الضعفاء٩٣و٣/٩٢كما حققناه  سابقاً وراجع الكامل 
وا ِباسِم اللَِّه وِباللَِّه وعلَى ِملَِّة رسوِل اللَِّه ولَا تقْتلُوا شيخا فَاِنيا ولَا ِطفْلًا ولَـا                انطَِلقُ {  -٤٠٩١

} )وأَحِسنوا ِإنَّ اللَّه يِحـب الْمحِسـِنني        (صِغريا ولَا امرأَةً ولَا تغلُّوا وضموا غَناِئمكُم وأَصِلحوا         
 أنس عن )د(
 ١٢/٣٨٣وش  ٢٤/٢٣٣حبيـب الوليـد ومتهيـد       ) ٩٤٣٠(وعـب ٩١و خالد بن زيد     ٩/٩٠وهق  )٢٦١٤(د
)٣٣٠١٠٨( 

 صحيــح لغريه



 

 

٦٧٤() 

عن ) بز(} على دينه ، فَقام فَصلّى عليِه       : انطلقوا ِبصاحبكم فَصلُّوا عليِه ، فَقالَ رجلٌ         { -٤٠٩٢
 يه دين فذكرهأيت جبنازة فقام يصلى عليها فقالوا عل: أىب هريرة

 )١٣٣٣( من طرق وزوائد بز٤/١٢٧ و ٣/٤٠امع 
 صحيح

أتيت رسول  :عن السوداء  قالت     ) طب(ابن سعد   } انطلقِى فَاختضِىب ثُم تعاِىل حىت أُبايعِك          { -٤٠٩٣
 :اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ألبايعه فقال

) ٧٧٠(٢٤/٣٠٣وطـب   ) ٣٤١٥( امرأة واآلحـاد واملثـاين       ٥/٣٨١ و ٤/٧٠ وحم   ٨/١١ وسعد   ١/٣٤٧تخ  
 ٥/١٧١ وجممع ١/٤٢٦وموضح ) ١١٣٥٣(و واإلصابة١/٧٥وتاريخ واسط 

 حسن لغريه
 عن أىب ذر) حم (} انظر فَإنك لَست ِبخٍري ِمن أَمحر وال أَسود ، إالَّ أنْ تفضلَه ِبتقوى   { -٤٠٩٤

 وطـب   ٥/٤١١  وحم    ٦/٥٢٧  وعن رجل فتح      ٣/٦١٢ والترغيب   ٧/٣٦٥ وكثري   ٨/٨٤ وجممع   ٥/١٥٨حم  
 )١٥٠٥(وصحيح اجلامع ٨/٢٤ جابرواالحتاف ٣/١٠٠وحل )١٦(١٨/١٢

 صحيــح لغريه
عن أىب هريرة أن رجال أراد أن يتـزوج         ) ن حب   (} انظُر ِإليها فَإنَّ ِفى أَعِني األنصاِر شيئاً         { -٤٠٩٥

 :امرأة من   األنصارفقال له النيب  صلى اهللا عليه وسلم 
) ٥٢٣( ومنصـور  ٣/٢٥٣وقط  ) ٩٥( وصحيحة   ٢٩٩ و ٢/٢٨٦وحم  ) ٥٣٤٥( ون   ٦/٧٠ون  ٧٤)١٤٢٤( م

 )٤٠٤٤ و ٤٠٤١( واالحسان ٣/١٤ومعاىن ) ١١٧٢(ومحيدى 
٤٠٩٦- }       طَريقهم نع فَاعزله اسؤذى النا يم قلت يا رسول اهللا دلين :عن أىب برزة قال ) حم (} انظُر

 :على عمل يدخلين اجلنة قال 
  وتعظـيم قـدر الصـالة        ٣/٦١٦ وترغيـب    ٤/٤٢٠وحم   ) ٣٦٨١( و هـ    ١٣١)٢٦١٨( وم ٤/٤٢٣حم  

 )٨١٩و٨١٨(
 صحيح

أَما ِإنه يلِى هذِه اُألمـةُ      : أَرى الثريا ، قَالَ     : انظُر هلْ ترى ِفى السماِء نجماً ؟ قَالَ          { -٤٠٩٧
 باس عن ابن ع) حم طب ك ض ( } ِبعددها ِمن صلبك ، اثنِني ِفى ِفتنٍة 

  والضـياء    ٥/١٨٦وجممـع   ) ١٧٨٦( وصححه العالمة أمحد شـاكر  يف تعليقـه علـى املسـند             ١/٢٠٩حم  
 ٣/٣٢٦ وك   ٢٧٨ ٦/٥١٨ ونبـوة    ١١/٩٦إسناده ال بأس بـه وخـط        : وقال) ٤٧٦-٤٧٤(٣٨٥و٨/٣٨٤

 )٢٧١٦(والعلل) ١٠٦٢٧( واإلصابة٥/٣٥٠وعدي ) ٢٦٣(٤/١٢٢واللسان ) ٥٤٤٢(وامليزان
 حســـن

مل أر من سبق املؤلف اىل احلكم : هذا باطل فرد عليه احلافظ ابن حجر يف اللسان بقوله : يف امليزان وقال الذهيب
على هذا احلديث بالبطالن فقد قال بن أيب حامت حدثنا أبو سعيد بن حيىي بن سعيد القطان ثنا عبيد بن أيب قرة ذا 

 أيب قرة وكان عند أمحد بن حنبل أو حيىي بن معني ومسعت أيب يقول هذا حديث مل يروه اال عبيد بن:احلديث قال 



 

 

٦٧٥() 

ورأيت أيب يستحسن هذا احلديث ويسر به حيث وجده عند حيىي بن سعيد وقال عبد اهللا بن :وكان يضن به قال 
أيب داود حدثنا أيب ثنا حجاج يعين بن الشاعر ثنا عبيد ذا احلديث قال عبد اهللا كتب هذا احلديث أمحد بن صاحل 

ذكره ابن حبان يف الثقات وقال من أهل بغداد سكن مصر رمبا خالف وأخرج احلاكم يف مستدركه عن أيب و
 حديثه املذكور عن مشاخيه عن عبيد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي عن عبيد بن أيب قرة اه

٤٠٩٨- }            عريب لى ظَهركالْقيامِة ع ــــومجىُء يت كسعوٍد ال ألفينا أبا مي ن    انظرغاٌء مر لَه 
  دقِة قَد غَللتهعن أىب مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا بعثه ساعياً قال ) طب ( } ِإبِل الص: 

و م اإلمارة   )٣٠٧٣ (٩٠ /٤ وبنحوه عن أيب هريرة خ       ١/٥٦٤  وترغيب    ٣/٦٣وجممع  ) ٦٨٨(٢٤٧ / ١٧طب  
 )٢٩٤٧(ود ) ١٨٣١ (٦٤

 صحيـــح
عن عائشةرضي اهللا ) حم ق د ن هـ    ( } من ِإخوانكن ، فَإمنَّا الرضاعةُ ِمن اَاعِة          انظُرنَ   { -٤٠٩٩

أخي من الرضـاعة    :يا عائشة من هذا  ؟قلت       :عنها قالت دخل علي النيب صلى اهللا عليه وسلم وعندي رجل قال             
 يا عائشة:،قال 

 ١٧٤ و ٦/٩٤وحـم   ) ٢٠٥٨( ود   ٦/١٠٢ون  )٢١٤٠ (٣٢وم الرضاع )٥١٠٢ (٧/١٢و) ٢٦٤٧(٣/٢٢٣خ  
ـ ٢/١٥٨ ومي   ٢١٤و  وكـثري   ٩/٨٣وسـنه   ) ١٤٧٥( وإسحاق   ٧/٤٦٠وهق  ) ٤٤٣٥(وعوانة) ١٩٤٥( وه
  )١٥٠٦(وصحيح اجلامع )  ٦٩١( ومنتقى ١/٤١٧

ما كان يف مدة الرضاع وهو حوالن فالكبري إذا رضع من امرأة ال حيرم عليها بذلك الرضـاع عنـد                    : والرضاعة  
 مجهور أهل العلم 

انظروا ِإىل من هو أَسفلَ ِمنكم وال تنظروا ِإىل من هو فَوقكم فَهو أَجدر أَن الَ تزدروا                  { -٤١٠٠
  عن أىب هريرة ) حم م ت هـ ( } ِنعمةَ اِهللا ِعليكم 

 ١١/٣٢٢ وفـتح    ٨/١١٨ وحلية   ٢/٤٨٢وحم  ) ٤١٤٢(و هـ      ) ٢٥١٣( وت  ) ٢٩٦٣ (٩م الزهد املقدمة    
( وصحيح اجلامع )٧٣٦( والشهب   ٢/٢٦٠ وأصفهان   ٥/٦٠ وحلية   ١٤/٢٩٣ وسنة   ٩/١٣٢ و   ٦/٣٦واالحتاف  

١٥٠٧(  
٤١٠١- }                طُوا لَهعأَنْ ت توجفَر هتوعذٍَّة فَدئٍَة بيِفي ه ِجدسلَ الْمخد هِل فَِإنجذَا الروا ِإلَى هظُران

    فْعت فَلَم وهكْستِه ولَيقُوا عدصفَت           قُلْـت قُوا ثُمدصا تِن ِمميبثَو هتطَيقُوا فَأَعدصقُوا فَتدصت لُوا فَقُلْت
          هرهتانو كبذْ ثَوِه خيبثَو دقُوا فَأَلْقَى أَحدصـلٌ    :عن أىب سعيد قَالَ     ) حم ،هق     ( الشافعى  } تجـلَ رخد

لنِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم علَى الِْمنبِر فَدعاه فَأَمره أَنْ يصلِّي ركْعتيِن ثُم دخلَ الْجمعةَ الثَّاِنيةَ       الْمسِجد يوم الْجمعِة وا   
جمعةَ الثَّاِلثَةَ فَأَمره أَنْ يصلِّي ركْعتيِن ثُم قَـالَ  ورسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم علَى الِْمنبِر فَدعاه فَأَمره ثُم دخلَ الْ  

                   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر هرهتِه فَانيبثَو دقُوا فَأَلْقَى أَحدصقَالَ ت قُوا ثُمدصا تِن ِمميبثَو طَاهلُوا فَأَعقُوا فَفَعدصت
قَالَو ثُم عنا صم كَِره: 



 

 

٦٧٦() 

 ١٦٧٥( و د    ) ٥٦٣٤(  وعب   ٤/٢٩٣وسنة  )٩٩٤(وع) ٢٣١٦و١٧١٩(ون )  ٢٣٥٦(   و هـ     ٣/٢٥حم  
 ٦٤و ف   ) ٧٤١( ومحيـدى   )  ٢٤٨١ و ١٧٩٩( وخزمية   ١/٢٨٥و ك   )٢٥٠٥(واإلحسان )  ٨٤٠(وحب  ) 

 ١٨١/ ٤ و هق ٣/١٠٦ون ) ٥١١(وت 
 صحيح

ى قَد نور اهللا قَلبه ، لَقد رأيته بني أَبويِن يغذونه ِبأطيِب الطعـاِم و      انظُروا ِإىل هذا الَّذ    { -٤١٠٢
الشراِب ، ولقد ِرأيت ِعليِه حلةً شراها ِبمائىت ِدرهٍم ، فَدعاه حب اهللا وحب رسولِه ِإىل ما ترونَ                   

لى اهللا عليه وسلم اىل مصعب بن عمـري         نظر النىب ص  : وابن عساكر عن ابن عمر قال       ) هب(عن عمر   )حل  ( } 
 فذكره : مقبال عليه إهاب كبش قد تنطق به قال 

 ٣٦/٣٣٣عمر  وعساكر  ) ٦١٨٩(  وهب ١/١٠٨ وحلية ٩/٥٤٨ واالحتاف ٣/١١٢الترغيب 
 حسن

٤١٠٣-  }        عنصا يمِرِم وحذَا الْموا ِإلَى هظُرعن أمساء بنت أىب بكـر رضـى اهللا        ) حم هـ ك    ( } ان 
                     لَّى اللَّـهولُ اللَِّه صسلَ رزِج نرا ِبالْعى ِإذَا كُنتا حاججح لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر عا منجرخ عنهما قَالَت

           ِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسِب رنةُ ِإلَى جاِئشع تلَسفَج لَّمسِه ولَيالَـةُ         عِزم ـتكَانِب أَِبي ونِإلَى ج تلَسجو لَّمس
رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وِزمالَةُ أَِبي بكٍْر واِحدةً مع غُلَاِم أَِبي بكٍْر فَجلَس أَبو بكٍْر ينتِظره أَنْ يطْلُع علَيـِه                      

ريه فَقَالَ أَين بِعريك قَالَ قَد أَضلَلْته الْباِرحةَ فَقَالَ أَبو بكٍْر بِعري واِحد تِضلُّه فَطَِفق يضِربه ورسولُ                 فَطَلَع ولَيس معه بعِ   
 :اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يتبسم ويقُولُ 

 ) ٢٦٧٩(  وخزمية   ١/٣٤٧ وكثري   ٥/١١٣بداية   و ٥/٦٨ وهق   ٦/٣٤٤وحم   ) ٢٩٣٣( و هـ    ) ١٨١٨( د  
 ١/٤٥٤و ك 

 صحيـــح
٤١٠٤- }      مراَألنصاِر الت بٍس قَالَ    ) حم م   ( } انظْروا حٍم         :عن أَنـلَيس أُم ةَ ِمـنِلأَِبي طَلْح ناب اتم

نا أُحدثُه قَالَ فَجاَء فَقَربت ِإلَيِه عشاًء فَأَكَلَ وشِرب فَقَالَ ثُـم            فَقَالَت ِلأَهِلها لَا تحدثُوا أَبا طَلْحةَ ِبابِنِه حتى أَكُونَ أَ         
                     تأَيةَ أَرا طَلْحا أَبي ا قَالَتهِمن ابأَصو ِبعش قَد هأَن أَتا را فَلَمِبه قَعفَو لَ ذَِلكقَب عنصا كَانَ تم نسأَح لَه تعنصت 

                    ِضـبقَالَ فَغ كناب ِسبتفَاح قَالَ لَا قَالَت موهعنمأَنْ ي مأَلَه مهتاِريوا عٍت فَطَلَبيلَ بأَه مهتاِريوا عارا أَعمأَنَّ قَو لَو
         ى أَتتح طَلَقِني فَانِتِني ِبابربأَخ ثُم تلَطَّخى تتكِْتِني حرقَالَ تا كَـانَ          وِبم هربفَأَخ لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسى ر

        لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسقَالَ فَكَانَ ر لَتما قَالَ فَحلَِتكُما ِفي غَاِبِر لَيلَكُم اللَّه كارب لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسفَقَالَ ر
وسلَّم ِفي سفٍَر وِهي معه وكَانَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإذَا أَتى الْمِدينةَ ِمن سفٍَر لَا يطْرقُها طُروقًـا                     علَيِه  

          ر طَلَقانةَ وو طَلْحا أَبهلَيع ِبستفَاح اضخا الْمهبرِة فَضِدينالْم ا ِمنونو      فَدقُولُ أَبقَالَ ي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صس
طَلْحةَ ِإنك لَتعلَم يا رب ِإنه يعِجبِني أَنْ أَخرج مع رسوِلك ِإذَا خرج وأَدخلَ معه ِإذَا دخلَ وقَد احتبست ِبما ترى                     

   لَيس قُولُ أُمقَالَ ت                  تلَـدا فَوقَِدم ِحني اضخا الْمهبرضا قَالَ وطَلَقْنفَان طَِلقان أَِجد تالَِّذي كُن ا أَِجدةَ ما طَلْحا أَبٍم ي
                 لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسلَى رِبِه ع ودغى تتح دأَح هِضعرلَا ي سا أَني يِلي أُم ا فَقَالَتغُلَام هلْتمتاح حبا أَصفَلَم لَّمسِه ولَيع

                قُلْت تلَدٍم ولَيس لَّ أُمآِني قَالَ لَعا رفَلَم مِميس هعمو هفْتادقَالَ فَص لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسِبِه ِإلَى ر طَلَقْتفَان
 وِجئْت ِبِه فَوضعته ِفي حجِرِه ودعا رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبعجوٍة ِمـن عجـوِة                  نعم فَوضع الِْميسم قَالَ   



 

 

٦٧٧() 

 رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّـه      الْمِدينِة فَلَاكَها ِفي ِفيِه حتى ذَابت ثُم قَذَفَها ِفي ِفي الصِبي فَجعلَ الصِبي يتلَمظُها قَالَ فَقَالَ               
 ٠علَيِه وسلَّم انظُروا ِإلَى حب الْأَنصاِر التمر قَالَ فَمسح وجهه وسماه عبد اللَِّه 

ــم  ــا١٩٦و١٧٥و١٠٥/  ٣ح ــد ) ٣٨٨٢و٣٣٩٨و٣٢٨٣(وع ) ٢٠٥٦( وطي ــب ) ١٢٥٤(وخ وط
ــق ٢٢)٢١٤٤(وم)  ٢٨٨(٢٥/١١٨ ــان ) ٤٩٥١( ود٩/٣٠٥ و٦٦ /٤ وهـ ) ٧١٨٧و٤٥٣١(واإلحسـ

  )٩٧٣٨( والشعب ) ٨٥٥٠و٨٣٤٦(وعوانة
٤١٠٥- }              قتلوهإالَّ فَالَ تو ، فَاقتلوه عرالش عن عطية القرظى قال    ) حب  ( } انظُروا فَإنْ كَانَ أَنبت

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم      كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ فشكوا يفَّ أمن الذرِية أنا أمِ من املقاتلة فقال رسول                :
: 

/ ٤ و حم    ٥٤٠ و ١٢/٥٣٩و ش    ) ١٨٧٤٣( وعب  ) ٨٨٨( ومحيدى  )٤٧٨١(واإلحسان   )  ١٤٩٩( حب  
وهـق   ) ٢٥٤٢ و ٢٥٤١( و هــ   ) ١٥٨٤(  و ت ٦/١٥٥و ن  ) ٤٤٠٤(  و د ٥/٣١٢ و ٣٨٣ و ٣١٠

 ٩/٦٣ و٦/٥٨
 صحيح

 عن عامر بن شهر ) حم حب ( } علهم  انظُروا قُريشاً فُخذُوا ِمن قَوهلم وذروا ِف { -٤١٠٦
)  ٢٧٠٤(ومنحـــة ) ٢٣٩(٨/٢٠٣والضــياء  ) ٤٥٨٥( واالحســان ) ١٥٧٧( وصــحيحة ٣/٤٢٩حــم 

  )١٥٠٨( وصحيـــح اجلامـــع  ) ٤١٦٨( ومطالب ) ٣٧٧٠٦(  وش ١/١٤٠وأصفهـــان 
 صحيح

٤١٠٧- }           ِإنَّ س ، دكميقولُ سا ياألنصاِر م عشرا مانظُـروا  ي       ، ِمنــه أنا أَغريو ، عداً لَغيور
ـّـــى     لو أين رأيت مع أهلي رجال أنتظر حىت        : عن أىب هريرة أن سعداً قال       ) م ، طس    ( } واُهللا أَغري ِمن

 والذى بعثك باحلق لو رأيته لعاجلته بالسيف فذكره: نعم قال : آيت بأربعة ؟ فقال النىب صلى اهللا عليه وسلم 
ــع  ــس ١٤ )١٤٩٨(  و م ٣٢٩ و ٤/٣٢٨ام ــرية خ ) ٤٥٣٢( و د )٢٧٩٧(  وط ــن املغ ) ٦٨٤٦(وع
 ٤٣٤ - ٨/٤٣٢وجامع األصول ) ٤٧١٨(وعوانة) ٥٧٧٣(واإلحسان
عن عمة حصـني بـن      ) ابن سعد طب    ( } انظري أَين أَنِت ِمنه فَإمنَا هو جنتِك ونارِك            { - ٤١٠٨

سلم  فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبعض احلاجة فقضى            حمصن أا دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و         
كيف أنت له ؟قالت مـا      : نعم قال : أذات زوج أنت ؟قالت     : حاجتها فقال هلا رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم           

 :آلو إال ما عجزت عنه فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 
وهـق   ) ١٥٠٩(وصحيح اجلـامع    )٥٢٨(س  وط) ٥(وإسحاق  ) ٨٩٦٥-٨٩٦٢(  ون  ٦/٤١٩ و   ٤/٣٤١حم  

 ٤/٣٠٦وجممع ٨/٤٥٩وسعد ) ١٧١١٩ (٤/٣٠٤ و ش ٢/١٨٩ و ك ٧/٢٩١
 صحيـــح

أَنعت لَِك الْكُرسف فَِإنه يذِْهب الدم قَالَت هو أَكْثَر ِمن ذَِلك قَالَ فَاتِخـِذي ثَوبـا                 { -٤١٠٩
     ِإن ذَِلك ِمن أَكْثَر وه ا             فَقَالَتمهِن أَييرِك ِبأَمرآمس لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسا قَالَ رثَج ا أَثُجم

فَعلِْت أَجزأَ عنِك ِمن الْآخِر وِإنْ قَِويِت علَيِهما فَأَنِت أَعلَم قَالَ لَها ِإنما هِذِه ركْضةٌ ِمن ركَضـاِت   
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اِن فَتحيِضي ِستةَ أَياٍم أَو سبعةَ أَياٍم ِفي ِعلِْم اللَِّه ثُم اغْتِسِلي حتى ِإذَا رأَيِت أَنِك قَد طَهرِت                  الشيطَ
 ذَِلـك يجِزيـِك     واستنقَأِْت فَصلِّي ثَلَاثًا وِعشِرين لَيلَةً أَو أَربعا وِعشِرين لَيلَةً وأَيامها وصوِمي فَِإنَّ           

وكَذَِلك فَافْعِلي ِفي كُلِّ شهٍر كَما تِحيض النساُء وكَما يطْهرنَ ِميقَات حيِضـِهن وطُهـِرِهن وِإنْ                
 يلَاتالص نيب ِعنيمجتو ِسِلنيتغفَت رصِلي الْعجعتو رِري الظُّهخؤلَى أَنْ تـِر   قَِويِت عصالْعـِر وِن الظُّه

وتؤخِرين الْمغِرب وتعجِلني الِْعشاَء ثُم تغتِسِلني وتجمِعني بين الصلَاتيِن فَافْعِلي وتغتِسِلني مع الْفَجِر       
ه علَيِه وسلَّم وهذَا أَعجب الْأَمريِن      فَافْعِلي وصوِمي ِإنْ قَِدرِت علَى ذَِلك قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّ          

  د هـ   (} ِإلَي (                لَّى اللَّـهولَ اللَِّه صسر تيةً فَأَتِديدةً شةً كَِثريضيح اضحتأُس تكُن عن محنة بنت جحش قَالَت
 أُخِتي زينب ِبنِت جحٍش فَقُلْت يا رسولَ اللَِّه ِإني امـرأَةٌ أُسـتحاض              علَيِه وسلَّم أَستفِْتيِه وأُخِبره فَوجدته ِفي بيتِ      

  :حيضةً كَِثريةً شِديدةً فَما ترى ِفيها قَد منعتِني الصلَاةَ والصوم فَقَالَ
ـ  ١٧٢ / ١ و ك    ٣٣٨/ ١ وهـق    ٤٣٩ / ٦وحم  ) ٦٢٢( وهـ   ) ١٢٨( وت   ) ٢٨٧(د    ٣٢٨ / ٨ثري   وك

) ٥٥٢و٥٥١(٢٤/٢١٧ وطـب  ٣١٠ وف ١/٢١٤ وقط ١٤٨ / ٢ وسنة  ٣٠٠ / ٣ومشكل  ) ١١٧٤( وعب  
  ) ١٥١٠( وصحيح اجلامع ) ٣١٨٩( واآلحاد واملثاين ١/٣١٦ وتخ ١٦/٦٣ومتهيد 

 حسن
 القطن: الكرسف 
٤١١٠ - }        قلت، ليكاُهللا ع كَما أَنعم فِسكلى نع يب   : أَنعم بِه فلم     إنَّ رجالً مر تفمرر، هفَأَقريت 

أبصر علي رسول اهللا صلى اهللا      : عن والد أىب األحوص قال      ) البغوي يف السنة    ( } نعم: يقِرين ، أفأقْريِه؟ قال   
  :نعم قال: ألك مالٌ؟ قلت : عليه وسلم ثيابا خلقانا فقال 

   )٢٠٠٧( وت ٨/١٩٦ون ) ٤٠٦٣(ود ) ٨٠٧٥و ٨٠٧٤ و ٦٢٠٠ – ٦١٩٧( وهب ١٢/٥٠سنة 
 صحيـــح

 أى أنفق على نفسك من غري إسراف طاملا أن اهللا تعاىل قد أنعم عليك
٤١١١ -}                ِجـبـا يِبم مهِبرأَخلَاِم وِإلَى الِْإس مهعاد ثُم ِتِهماحِزلَ ِبسنى تتح ِلكلَى ِرسفُذْ عان

       ِبك اللَّه ِديهاللَِّه لَأَنْ يفَو ِهملَيِم            ععالن رمح كُونَ لَكأَنْ ي ِمن لَك ريلًا خجعن سهل  ) حم ق   ( } ر
        ـولَهسرو اللَّه ِحبِه ييدلَى يع حفْتلًا يجا رةَ غَدايالر نِطيلَأُع ربيخ موي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيبن سعد قَالَ قَالَ الن

به اللَّه ورسولُه فَبات الناس لَيلَتهم أَيهم يعطَى فَغدوا كُلُّهم يرجوه فَقَالَ أَين عِلي فَِقيلَ يشتِكي عينيِه فَبصق ِفي                   ويِح
 :اِتلُهم حتى يكُونوا ِمثْلَنا فَقَالَ عينيِه ودعا لَه فَبرأَ كَأَنْ لَم يكُن ِبِه وجع فَأَعطَاه فَقَالَ أُقَ

) ٢٤٠٦ (٣٤و م فضــــائل الصــــحابة  )٤٢١٠ (١٧١و ) ٣٧٠١(٢٣ / ٥و )٣٠٠٩ (٧٣ / ٤خ 
 / ٥وحم  )٥٩٩١و٥٨١٨(وطب  ) ٧٥٢٧(وع) ٨٥٨٧و٨٤٠٣و٨١٤٩( ون ٩/١٠٦وهق  ) ٦٩٣٢(واإلحسان

 ١٥١١( وصحيح اجلامع    ) ١٣(  واخلصائص   ٢٠٥ / ٤ ونبـوة   ٤٧٦ و ٧٠ / ٧ وفتح   ١١٢ / ١٤ وسنة   ٣٣٣
 ( 



 

 

٦٧٩() 

طب ( عن بالل وعن أىب هريرة      ) البزار  ( } أَنفق يا ِباللُ وال تخش ِمن ِذى الْعرِش ِإقالالً           { – ٤١١٢
ما هذا يا بالل ؟قال :دخل النيب  صلى اهللا عليه وسلم على بالل وعنده صرب من التمر فقال :عن ابن مسعود قال     ) 
 أما ختشى أن يكون هلا خبار من نار:انك، قال يا رسول اهللا لك ولضيف:

ــب ــهاب ) ١٠٣٠٠و١٠٢٠(ط ــب)٧٤٩(والش ــز٥١/ ٢وترغي ــي)  ١٩٧٨(  وب ) ٣٩٠و٣٨٨(والشاش
)  ٤٥ (١٥ أبو هريرة والزهد ألمحد      ٦/٢٧٤ و   ٢٨٠/ ٢و١/١٤٩ من طرق وحلية       ٢٤١/ ١٠و  ٣/١٢٦وامع

  )١٥١٢( وصحيح اجلامع 
 صحيـــسح

عبد بن محيد عـن     } يالك ، فَإمنَّا الصدقةُ عن ظَهِر ِغىن وابدأْ ِبمن تعولُ         أَنفقها على عِ   { - ٤١١٣
جابر أن رجال أعتق غالما عن دبر فاحتاج مواله فأمره النيب  صلى اهللا عليه وسلم  أن يبعه فباعه بثمامنائة درهـم                       

 :أعتق غالما عن دبر فاحتاج مواله درهم قال
 ١٨١ / ٤  أبـو هريرةوهـق       ٥٠١ / ٢ وبنحوه حم    ٢٣٨ / ٤و خط   )٥٠٠٥(ون   )  ١٠٠٥(  عبد بن محيد    

 )٣٣٧٢(واإلحسان )  ٨٣٩( وحب  ) ٢٤٤١( وخزمية 
 صحيـــح

أَنِفقْها علَى نفِْسك فَِإنْ كَانَ فَضلٌ فَعلَى أَهِلك فَِإنْ كَانَ فَضلٌ فَعلَى أَقَاِرِبك فَِإنْ كَانَ  {– ٤١١٤
اهها وناهلٌ فَهافَضناهها وحم،حب(}ن ( نع ِطىالِْقب قُوبعي قَالُ لَهي ا لَهذْكُوٍر غُلَامو مأَب قتاِبٍر قَالَ أَعج نع

ِمني فَاشتراه نعيم بن النحاِم دبٍر فَبلَغَ ذَِلك النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ أَلَه مالٌ غَيره قَالُوا لَا قَالَ من يشتِريِه 
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبياِن ِمائٍَة فَقَالَ النطَّاِب ِبثَمِن الْخب رمع نتخ: 

 )٥٨٠٢(وعوانة) ٤٩٣١(و اإلحسان٣/٣٦٩حم 
 صحيـــح

عن رائطة امـرأة    ) حم ، طك    ( } ِت عليهم     أََنفِقى عليهم فَإنَّ لَِك ِفى ذلك أَجر ما أَنفق         {- ٤١١٥
إين امرأة ذات صنعة أتبلغ منها ، وليس يل وال لولدى وال لزوجى نفقة غريها ، وقـد                  : عبد اهللا ابن مسعود قالت    

 )شغلوىن عن الصدقة ، فهل يل من أجر فيما انفقت عليهم ؟ فذكره 
 )١٩٦٩٦و١٩٦٢٨( وعب ٤/١٧٩وهق )٦٧٠-٦٦٨ (٢٦٤-٢٤/٢٦٣وطب ٣/٥٠٣ وحم ١١٨ / ٣امع 

 صحيـــح
٤١١٦ - }         ليهما أَنفقِت عم فَلِك أَجر ليهمقلت يا رسول اهللا : عن أم سلمة قالت ) خ م   ( } أَنفِقى ع

  أيل أجر  
 .عن رائطة امرأة عبد اهللا بن مسعود مثله ) حم ( أن أنفق على بىن أىب سلمة إمنا هم بىن ؟ قال فذكره 

 ٣١٠/ ٦ و   ٥٠٣ / ٣عـروة وحـم      ) ١٩٦٩٦ و   ١٩٦٢٨(  وعب   ٨٩و٨٨)١٠٠١(وم) ١٤٦٧(٢/١٥١خ
 )٩١١(٢٣/٣٨٣  وطب ٦٩ /٢وحلية ) ٤٢٤٧(واإلحسان ) ٨٣١(  وحب ٦/١٨٥ وسنة ٣/١١٨وجممع 

عن ) حم ق   ( } أَنفِقى وال تحِصى فَيحِصى اُهللا عليِك ، وال توِعى فَيوعي اُهللا عليِك              { - ٤١١٧
 أمساء بنت أىب بكر 
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  ٢١٧/ ٥ وفتــــح ٣٥٤ و٣٤٦ / ٦وحـــم ) ١٠٢٩(٨٨و م الزكـــــاة ) ٢٥٩٠(٣/٢٠٧ خ
-٣٣٧(٢٤/١٢٤وطــب ) ٢٠٠٥٦(وعــب )  ٩١٩٥-٩١٩٢( ون ٦/١٨٦وهــق )  ٣٢٠٩(واإلحســان

 )١٥١٣( وصحيــح اجلامـــع ١٥٤/ ٦وسنة )٣٣٩
 أى أنفقى وال تبخلى فيعاقبك اهللا بذهاب املال

عن أىب ثعلبة اخلشىن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ) ت  (} ها    انقوها غَسال واطبخوا ِفي    { - ٤١١٨
 : سئل عن قدور اوس قال 

  ٢٤ / ١٠ وحلية ٣٣/ ١ وهق ١٤٤/ ١ و ك ٦٢٣ / ٩وفتح  ) ١٥٦٠( ت 
 صحيــح

 س عن ابن عبا) طب( } أَنكحوا اَأليامى على ما تراضى ِبه اَألهلونَ ولو قَبضةً ِمن أَراك  { - ٤١١٩
/ ٤و ش    ) ٦١٩( ومنصـور    ٧/٢٣٩وهق  ٢/٢٩٩ و  طربى     ٣/٢٤٤وقط  ) ١٢٩٩٠( وطب   ٢٨٠ / ٤امع  
 موصوالً ومرسالً) ٣٦١٥٧(١٨٣/ ١٤و) ١٦٣٥٦(١٨٦

 حسن لغريه
عد هق  ( } ما تراضى عليِه أَهلوهم       : أَنكحوا اَأليامى ِمنكم ، قَالوا ما العالئق ؟ قَالَ           {- ٤١٢٠

 عن ابن عمر) 
وعـدي   ) ٦١٩( ومنصـور    ٤/٢٨٠ وامـع    ٣/٢٤٤ وقـط    ٢/١٨٦ وكثري   ٢/٢٩٩ وطربى   ٢٣٩/ ٧هق  

 موصوالً ومرسالً)٣٦١٦٢وو٣٦١٥٧و١٦٣٦١( وش ٦/٢١٨٩
 حسن لغريه

 املهر : العالئق 
 عن ابن عمرو ) حم ( } أَنكحوا أُمهاِت اَألوالِد فَإنى أَباِهى ِبهم يوم الْقيامِة  { - ٤١٢١

 ٢/٤٥٠ وعدي ٩/١٢٧ من طرق وفتح ٤/٢٥٨جممع  و٢/١٧٢حم 
 حسن

٤١٢٢ -}                  ن كَانَ ِمثلهم ِخيارهم منو ، ِمن ِخيار اُملسلمني وٍف ، فَإنهع نمحِن بالر بدوا عأَنكح
وابن عساكر عن عبد الرمحن بن محيد عن أبيه عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أىب معيط عن بسرة بنـت                      ) عد(} 

 صفوان 
 ٣٥/٢٧٩وعساكر ) ٣٤٧٠(وامليزان) ١١٨٧( وطس ٣/١١٢٠٢٧٠و/ ٣ وعدى ١/٩٠ختص 

 حسن
شـيخ  : وقال أبو حامت     ٣/٢٧٠قال ابن عدى ال أرى مبقدار ما يرو به بأساً الكامل            : فيه سليمان بن سامل املديين      

 ٤/١٢٠اجلرح 
٤١٢٣ -}   ِبكم كاثروا فَإىن معن أىب هريرة ) هـ(} أَنكح 
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وعـن معقـل    ) ١٧٨٢(والصـحيحة ) ١٠٣٩١(وبنحـوه عـب    ) ١٥١٤( وصحيح اجلامع    ) ١٨٦٣( هـ  
سهل بن حنيف    )٥٧٤٦(أنس  و  ) ٥٠٩٩(عائشة  وطس    )١٨٤٦(وهـ) ٥٣٤٢(ون)  ٤٠٥٧و٤٠٥٦(اإلحسان

 أبو أمامة٧/٧٨وهق ) ١٨٨٩(٥/٢٦١عياض بن غنم والضياء ) ١٠٠٨(١٧/٣٦٨ أنس  وطب ٣/٢٤٥وحم 
 صحيـــح مشهور

٤١٢٤ - } رسولِه   إْنهاِهللا و ِمن رامح هفَإن ، بيِذ الْجرن نع عن يزيد بن الفضل بـن  ) طب( }  قَومك
 عمرو ابن شفى بن سفيان احملارىب عن أبيه عن جده

) ٥٧(١٧/٣١و) ٦٤٠٣(وطـب   ) ١٦٥٦و١٣٢٤(واآلحـاد واملثـاين   ) ٣٣٣٣(٢/٧٥ واإلصابة   ٥/٦١ جممع  
  ابن عباس٣٤٠ و٢٢٩ و٣٨ و١/٢٧ابن عمر  وحم )١٩٩٧(٤٧وبنحوه م 

 صحيــح لغريه
 عن جرموز اجلهيمى ) ابن سعد( } أَاك أَن ال تكونَ لَعاناً   { - ٤١٢٥

 وطـب   ٥/٧٠وحـم   )١١٨٨و١١٨٧( واآلحاد واملثاين  ٢/٢٤٧وتخ  ) ١١٢٥ (١/٢٣٠ واإلصابة   ٧/٧٩سعد  
 )١٧٢٩( والصحيحة ٧/٤٩٢ واالحتاف ٣/٤٧٠وترغيب ) ٢١٨١و٢١٨٠(

 صحيــــح
عن ) ع طب ض    (} أَاكم عن ثَالٍث ، عن قيٍل وقالَ ، وكثرِة السؤاِل وإضاعِة املاِل                {- ٤١٢٦

 عبد اهللا ابن سربة عن أبيه 
وعن أيب هريـرة وم  )  ٤٧٠٤(واإلصابة) ٧٨٦(٣/٢٤١والثقات ) ١٧( ومعجم ع ٥/٢١٧  وجممع    ٩/١٥وطب  

  ١٢٩٧/ ٣املغرية وعـدى    ) ١٤٧٧(وخ) ٦٣٨٥(وعوانة)  ٤٥٦٠(واإلحسان ) ١٥٤٣(  وحب   ١٠)١٧١٥(
 وراد )  ٧٨٧١ و٦٥٤٥(  والشعب ٢/٤٨واهلروى 

 صحيـــح مشهور
٤١٢٧ -}                     ـدىم إنَّ الظُّفـرو ، ظمع ا أَو ظُفراً ، فَإنَّ السنِسن كني ا لَمم ا ِشئتِبم مِر الدَأ
اها بذي احلليفة فند منها بعري فاتبعه رجل على فرسه أصبنا غنما فقسمن:عن رافع بن خديج قال    ) طب(} الْحبشِة

فطعنه برمح أو ضربه بالسيف فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  إن هلذه اإلبل أوابد كأوابد الوحش فإذا نـد            
 :منها شيء فاصنعوا به هكذا فقال رجل كنا نذبح باملروة وشقة العصى فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 

عـدي وبنحـوه    ) ٤٤٩١( ون   ٤/١٨٣ومعاين  ) ٢٨٢١( ود   ٢٨١ و ٩/٢٤٧ وهق   ٩/٦٧٣وفتح  )٤٣٩٤(طب
  من طرق ٣٤ -٤/٣٣امع 

 صحيــح لغريه
٤١٢٨ -}        قَالَ لَه ِلمن ا ، قَالهدمها ؟     : اهِبثمنه أتصدقا وعن أيب العالية مرسـال     ) طك  ( } أَهدمه

 )أن العباس بن عبد املطلب بىن غرفة فذكره 
 )١٠٧٢٧( وهب ٤/٢٨وسعد ) ١٨٣٢(والعلل) ٤٥٢( ومد٣/٢١وترغيب  ) ٣٢٥٥(  ومطالب ٤/٧٠امع 

 جيد مرسل



 

 

٦٨٢() 

٤١٢٩ - }       كتبت كانت بنو سلمة يف ناحية املدينة فأرادوا النقلة        :عن أىب سعيد قال     ) ت( } ِإنَّ آثاركم
موا وآثارهم فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليـه          إىل قرب املسجد فرتلت هذه اآلية إنا حنن حنيي املوتى ونكتب ما قد            

 :وسلم 
 وصحيح  ٦/٥٥٢ جابروكثري   ٣٩٠و٣/٣٣٢ وحم   ٣/٦٤وهق  ) ١١٤٩(وعوانة) ٤٥١(وخزمية)  ٣٢٢٦(  ت  

  )١٥١٥(اجلامع 
 صحيــح

٤١٣٠ - }              و فَيقالُ لَهحبجلٌ ييدخلُ الْجنةَ راِر وِمن الن خرجن يم خـلْ الْجنـةَ ،    : ِإنّ آخراد 
اُدخلْ ِإنّ لَك عشرةَ أَمثاِل الـدنيا       : يارب ِإَا مألى ، فَيقالُ لَه       : فَيخيلُ ِإليِه أََا مألى ، فَيقولُ       

فَيقولُ أَنت امللك أَتضحك يب  ، فَذلك أَنقص أَهِل الْجنِة حظا ،فضِحك رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علِيه                  
 دا ناِجذَهعن ابن مسعود ) طب ( } وسلَّم حىت ب 

  حنوه١/٣٩٢ وحم ٥٥٨/ ٨واالحتاف  )٧٨٨و٧٨٦(والشاشي ) ١٠٣٣٩( طب 
 صحيـــح

 عن أىب ذر ) ابن سعد ( } سوداَء وبيضاَء ومحراَء: ِإنّ آدم خلق ِمن ثَالِث ترباٍت  { - ٤١٣١
 ) ١٥٨٠(والصحيحة ) ١٥١٦( وصحيح اجلامع ١/٣٤ وسعد ٧/٣٧٩عساكر 

 صحيـــح
هِذِه سنتكم  : ِإنّ آدم غَسلته اَملالئكةُ ِبماٍء وسدٍر وكفنوه وأحلدوا لَه ودفنوه وقالُوا             { - ٤١٣٢

  وتاكمِفى م ِنى آدما بطس ( } ي (عن أىب 
 ١/١٠١وطخ ) ٩٢٥٩و٨٢٦١( وطس ٢/٥٤٩ وك ٨/١٩٩امع 

 صحيــح لغريه
عـن  ) حم ،م   ( } ِلى ِبأولياَء ، ِإمنَا وليى اُهللا وصاحلُوا اُملؤمنني         ِإنّ آلَ بىن فُالٍن لَيسوا       { - ٤١٣٣

 عمرو بن العاص
( وصحيح اجلامع   ) ٢٧٦(وعوانة   ) ٧٦٤(  وصحيحة   ٢٠٤ و ٤/٢٠٣وحم  ٣٦٦) ٢١٥(وم  ) ٥٩٩٠ (٨/٧خ  

١٥١٧( 
عن  أمسـاء بنـت      )  هـ   (} ِإنّ آلَ جعفر قَد شغلُوا ِبشأِن ميتهم فَاصنعوا لَهم طَعاماً            { - ٤١٣٤

 :ملا جاء نعي جعفر قال النيب  صلى اهللا عليه وسلم :عميس قالت 
وت  ) ٣١٣٢( وبنحوه  عن عبد اهللا بن جعفر د         ) ١٥١٨(  وصحيح اجلامع    ٥/١٧٠واالحتاف   ) ١٦١١(هـ  

) ٦٦٦٥( وعــب٣٦١وف ) ١٤٢و١٤١(٩/١٦٦  والضــياء ١/٢٠٥وحــم  ) ١٦١٠( و هـــ  ) ٩٩٨( 
 ١/٣٧٢و ك ٢/٣٤والثقات ) ٥٣٧(واحلميدي

 صحيح لغريه
 عن مسرة) طب ( } ِإنّ أَبا بكٍر يؤولُ الرؤيا ، وِإنّ الرؤيا الصاحلةَ حظٌّ ِمن النبوِة  { - ٤١٣٥

 أبو قتادة) ٦٩٨٩(٩/٣٩وبنحو آخره خ ) ٢١٢٠(وزوائد بز) ٧٠٥٧( وطب ٧/١٧٣جممع 



 

 

٦٨٣() 

 فيه ضعف
 عن ابن مسعود) طب ( } يسى بن مرمي ِفى ِعبادتِه ِإنّ أَبا ذَر يباِرى ِع { - ٤١٣٦

  أبو ذر٣/٣٤٢ أبو الدرداء وك ٦/٢٤٢ و٥/١٩٧وحم ) ١٦٢٥(  من طرق وطب٩/٣٢٩جممع 
 حســن لغريه

كـان  : عن أىب حبة البدرى قال      ) طكس  ( } ِإنّ أَبا سفيانَ خري أَهلي أَو ِمن خِري أَهلي             { - ٤١٣٧

 :�ني ال ينظر يف ناحية إال رأى أبا سفيان بن احلارث يقاتل فقال رسول اهللا يوم حن �رسول اهللا  
 )٨٢٤(٢٢/٣٢٧وطب ) ٦٥٤٦(وطس ٥٢/ ٤ وسعد ٣/٢٥٥ وك ٩/٢٧٤امع 

 صحيــح
 )٤٠٥٦( والكاشف٦/٢٨٩فيه عمار بن أيب عمار ثقة اجلرح 

يا :يا أبا سفيانَ، قال : � إنَّ أبا سفيانَ قريب منكم فاحذروه ، فقالَ له رسولُ اِهللا {  - ٤١٣٨
من : اجعلْ يل شيئاً ، قالَ : قومك، من أَغلق بابه فهو آمن ،قالَ : رسولَ اِهللا قَومي قَومي، قالَ 

 آِمن فيانَ فهوأيب س كنا بسرف فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه :عن أنس بن مالك قال ) طب(}دخلَ دار
 :وسلم
 )٧٢٦٨(وطب من طرق ٦/١٦٩جممع 

 حســن لغريه
عن عدى بن حامت قال قلت      ) حم ،حب   ( } الذِّكر  : ِإنّ أَباك أَراد أَمراً فَأدركه ، يعىن         { – م   ٤١٣٨ 

 :يا رسول اهللا   إن أبيكان يقري الضيف وحيب الضيافة ويذكر أشياء من مكارم األخالق قال 
) ٦٨٤١(وهـب  ) ٥٦١( واجلعـد  ١/١١٩ وجممع) ٣٣٢(واإلحسان ) ٦٨( وحب   ٧/٢٧٩ وهق   ٤/٢٥٨حم  

  ١٧/١٠٤وطب 
 صحيــح لغريه

قَضيته ماخال امرأٍة ادعت ِديناريِن وليس      : ِإنّ أَباك محبوس ِبدينِه فَاقِض عنه ، فَقالَ          { - ٤١٣٩
ن أباه مات وترك ثالمثائة     عن سعد ابن األطول أ    ) ع  ( } فَأعطيتها  : أَعطها فَإنها صادقةٌ    : لَها بينةٌ ، قَالَ     

 :درهــم وعياال ودينا فأردت أن أنفق على عياله فقال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم  
 عن أخيه) ٤٢٠١( وسيمر برقم ٥/٧وحم ) ٢٤٣٣( وهـ٣/٦٦٥واإلصابة)١٥١٢(  وع ٤/١٢٩امع

 صحيــح
٤١٤٠ - }          فَذُكر ذكرأَن ي حبي بن سعد أن عدي بن حامت أنـه أتـى          عن سهل   ) طب  ( } ِإنّ أَباك

هل :رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فقال يا رسول اهللا إن أيب كان يصل القرابة وحيمل الكل ويطعم الطعام قال                       
 ال قال :أدرك اإلسالم ؟قال 

 )٤١٣٨(يشهد له ما قبله ١/١١٩وجممع )  ٥٩٨٧(طب 
 حســن لغريه



 

 

٦٨٤() 

قال اإلمام ابن كثري يف ) وما كناَّ معذِّبني حىت نبعثَ رسوال( ىل  يقول فيهم إن أباه من أهل الفترة واهللا تعا: أقول 
إخبارٌعن عدله تعاىل وأنه ال يعذب أحداً إال بعد قيام احلجة عليه بإرسال الرسول إليه كما قال : تفسري هذه اآلية

ما نزل اُهللا من :  قد جاءنا نذير فكذَّبنا وقلنابلى:كلَّما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير؟ قالوا ( تعاىل
وسيق الذين كفروا إىلجهنم زمراً حىت إذا جاؤها فُتحت أبواا وقال (وكذا قوله ) شيٍء إنْ أنتم إالَّ يف ضالٍل كبٍري

بلى ولكن حقت :الوا أملْ يأتكم رسلٌ منكم يتلونَ عليكم آياِت ربكم وينذرونكُم لقاَء يومكم هذا ؟ق:هلم خزنتها 
نا نعملْ صاحلاً غري الذي كنا نعملُ أومل (وقال تعاىل ) كلمةُ العذاِب على الكافرينوهم يصطرخونَ فيها ربنا أخرج

إىل غري ذلك من اآليات الدالة ) نعمركُم ما يتذكَّر فيه من تذكَّر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظاملني من نصٍري
 تعاىل ال يدخل أحد النار إال بعد إرسال الرسول إليهعلى أن اهللا 

٤١٤١ - }            ـواِرىـعِر ، مالش ِذراعاً ، كَثري حوِق ِستنيخلِة السكَانَ ِطواالً كَالن آدم ِإنّ أَباكم
 الْعورةَ، فَلمـا 

تِه فَحبسته ، وناداه ربـه      أَصاب الْخطيئةَ ِفى الْجنِة خرج ِمنها هارباً فَلقيته شجرةٌ فَأخذت ِبناصي          
الَ ، بل حياًء ِمنك يا رب مما ِجئت ِبِه ، فَـأُهبطَ ِإىل األرِض ، فَلمـا                  : أَفراراً ِمىن يا آدم ؟ قَالَ       

 حضرته الْوفاةُ بعثَ ِإليِه ِمن الْجنِة مع اَملالئكِة ِبكفنِه وحنوطِه فَلما رأم حواُء ذَهبـت ِلتـدخلَ                
خلِّ بيِىن وبني رسِل رىب فَما أَصابِىن الَّذى أصابين ِإال ِفيِك ، وال لَقيت الَّذى لَقيت        : دوم ، فَقالَ    

                    ُفَدفنوه الثَّياِب ثُم لَحدوا لَه ِفى ِوتٍر ِمن كفنوهدِر ِوتراً والسِباملاِء و غَسلوه وفّىا تنِك ، فَلمِإال م
 عبد بن محيد ىف تفسريه وأبو الشيخ ىف العظمة واخلرائطى ىف مكارم             } سنةُ ولَِد آدم ِمن بعدِه       هِذِه: وقالوا  

 األخالق عن  أىب بن كعب 
 ٥/١٥٥٦والعظمة )  ١٢٦( واملكارم ١/١٦٠ وطخ ١/٧٨بداية 

 فيه انقطاع 
ـ                    والتهـذيب   ٢/٣١٨ل  احلسن البصري مل يسمع من أىب بن كعب ، وفيه احلسن بن ذ كوان خمتلف فيـه الكام

 )١٢٤٠( والتقريب ٢٧٧ و٢/٢٧٦
عن أىب ) ع ( } ِإنّ أَخبلَ الناس من بخلَ ِبالسالِم ، وأعجز الناس من عجز عِن الُّدعاِء              { - ٤١٤٢

 هريرة 
 أنـس  وع     ٤/١٤٣٩وعـدى   ) ٣٣٣٣( ومطالـب   ) ٤٤٩٨(واإلحسان) ١٩٣٩(  وحب   ١٤٦ / ١٠جممع  

  ) ١٥١٩( وصحيح اجلامع )٨٧٦٧(به) ٢٦٦٣(واجلعد) ٦٦٤٩(
 صحيــح

حم (} ِإنَّ ِإبراِهيم ابِني وِإنه مات ِفي الثَّدِي وِإنَّ لَه لَِظئْريِن تكَملَاِن رضاعه ِفي الْجنِة                {-٤١٤٣
 رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ كَانَ ِإبراِهيم عن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ ما رأَيت أَحدا كَانَ أَرحم ِبالِْعياِل ِمن           ) م  

                ثُم لُهقَبفَي ذُهأْخا فَينقَي هكَانَ ِظئْرو نخدلَي هِإنو تيلُ الْبخدفَي هعم نحنو طَِلقنِة فَكَانَ يِديناِلي الْموِفي ع ا لَهِضعرتسم 
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسقَالَ ر اِهيمرِإب فِّيوا تو فَلَمرمقَالَ ع ِجعري: 



 

 

٦٨٥() 

 ١٥٢٠( وصحيح اجلامع   )٤١٩٥( وع ١/١٣٩وسعد  )١١٠١١(  وهب    ٣/١١٢وحم  )٢٣١٦ (٦٣م الفضائل   
( 

٤١٤٤- }       ، هناللَِّه وأَم بيت مرح اِهيمرِإنَّ ِإب           صـطادـا ال يهيتلَاب نيا بةَ مِدينالْم تمري حِإنو 
 عن جابر) ن(} صيدها وال يقطع ِعضاها 

 )١٠٧٦(وعبد بن محيد) ٢١٥١(وع ١٩٣ و٤/١٩٢ومعاىن ١/٤٢٦وطربى ) ٤٢٨٤(ن 
 صحيـــح

عن رافـع بـن     )حم م   (} بتيها يِريد الْمِدينةَ      ِإنَّ ِإبراِهيم حرم مكَّةَ وِإني أُحرم ما بين لَا         {-٤١٤٥
 خديج 
 )١٥٢٢( وصحيح اجلامع ) ٤٣٢٦( وطب ٥/١٩٨وهق ٢٥٧ و٤/١٤١وحم )١٣٦١ (٤٥٦م احلج 

لَا يصاد  ِإنَّ ِإبراِهيم حرم مكَّةَ وِإني حرمت الْمِدينةَ ما بين لَابتيها لَا يقْطَع ِعضاهها و              { -م٤١٤٥
 عن جابر) م(} صيدها 
 )١٥٢١( وصحيح اجلامع ٤/١٩٢ومعاىن ٥/١٩٧وهق )  ١٣٦٢(٤٥٨م احلج 

ِإنَّ ِإبراِهيم حرم مكَّةَ ودعا ِلأَهِلها وِإني حرمت الْمِدينةَ كَما حرم ِإبراِهيم مكَّةَ وِإنـي                {-٤١٤٦
 عن عبد اهللا بن زيد املازىن ) حم ق ( }  ومدها ِبِمثْلَي ما دعا ِبِه ِإبراِهيم ِلأَهِل مكَّةَ دعوت ِفي صاِعها

 وهـق   ٤٠/ ٤وحم  ) ٥١٨( وعبد بن محيد   ٤/١٩٢ومعاين  ) ١٣٦٠(٤٥٥ و ٤٥٤وم احلج   )٢١٢٦ (٨٨/ ٣خ  
 )١٥٢٣(   وصحيح اجلامع ٣٤٦/ ٤ وفتح ١٩٧/ ٥

٤١٤٧-  }  اِهيمرـلَ               أَنَّ ِإبعج هغَ فَِإنزِإلَّا الْو هنطِْفئُ عا تكُلُّه ابوالد لَتعاِر جِفي الن ا أُلِْقيلَم 
عن ناِفٍع أَنَّ امرأَةً دخلَت علَى عاِئشةَ فَِإذَا رمح منصوب فَقَالَت ما هذَا الرمح              ) حم هـ حب  (} ينفُخها علَيِها   

 :قَالَت نقْتلُ ِبِه الْأَوزاغَ ثُم حدثَت عن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم  أنه قالفَ
( وصحيحة  )٣٢٣١(وهـ) ٥٦٣١(واإلحسان)٤٣٥٧(وع  ) ١٩٨٩١(   وش   ٥/٣٤٦ وكثري   ١٠٩ و ٦/٨٣حم  

  )١٥٢٤( وصحيح اجلامع  ) ١٥٨١
 صحيـــح

عـن  ) حم خد م د ت      ( } رب أَنْ يصلَ الرجلُ أهلَ ود أَبيِه بعد أَنْ يولّى األب            ِإنّ أَبر الْ   { -٤١٤٨
 ابن عمر

 وعبـد بـن     ٤/١٨٠وهـق   )  ٤٣٠(واإلحسـان    ) ٥١٤٣(و د    ) ١٩٠٣( وت  )٢٥٥٢ (١١م الرب والصلة    
ـ  ) ٤١(  وخــد   ٣٢٣/ ٣ وترغيـب   ٩٧ و ٨٨/ ٢وحم  ) ٩٩٣(والشهاب    ) ٧٩٤(محيد ـع وصحيح اجلام

)١٥٢٥ ( 
٤١٤٩- }   الْخصم جاِل ِإلَى اِهللا اَأللدالر عن عائشة ) خ،م(} ِإنّ أَبغض 

 ٦٣و٦/٥٥وحـــم ) ١١٠٣٦و٥٩٨٧( ون ٨/٢٤٧ و ن ٥)٢٦٦٨(و م العلـــم ) ٢٤٥٧(١٧١/ ٣خ 
 ١/٣٦٠ وكثري ١٠/١٠٨  وهق ١/١٣٢وترغيب ) ٢٩٧٦(وت



 

 

٦٨٦() 

) هب ( } يت النفريت الذي لَم يرزأْ ِفى ماٍل ِوال ِولٍد       ِإنّ أَبغض ِعباِد اِهللا ِإىل اِهللا الْعفر       { -٤١٥٠
عن أىب عثمان النهدى أن رجال أتى النيب صلىاهللا عليه وسلم وجيه آل فالن فقال له النيب صلىاهللا عليه وسلم مـا               

 :رزئت يف مال وال ولد قال ال قال 
 )٢٤٨(وزوائد احلارث  )  ٩٩١١ و ٩٩١٠( الشعب 

 صحيح مرسل
 مل يصب: املنكر اخلبيث ، مل يرزأ : القوي املتشيطن  النفريت : يت العفر

وعزتك وجاللك ال أَبرح أَغِوى بىن آدم مـا دامـِت اَألرواح   : ِإنّ ِإبليس قَالَ ِلربِه   { -٤١٥١
 فَقالَ لَه ، وين : ِفيهمفرا استغم لَهم أَغفر جالِيل ال أَبرحيت وعن أىب سعيد ) س حم ، ط( } فَبعز 

 )١٠٤( وصحيحة ٢٠٧ / ١٠ وجممع ٨/٣٣٢وحل ) ٨٧٨٨( وطس ٤١و٢٩/ ٣حم 
 صحيـــح

 عن جرير ) طب ( } ِإنّ ِإبليس قَد يئس أَن يعبد ِفى أَرِض الْعرِب   { -٤١٥٢
 ابن مسعود) ٧٢٦٣( شداد وهب ٤/١٢٥من طرق  وحم ٢٢١و٥٤  و٥٣/ ١٠وامع ) ٢٢٦٧(طب 

 صحيــح لغريه
وعزتك ال أَخرج ِمن جوفِه ما دام فيِه الروح ،          : ِإنّ ِإبليس لَما رأَى آدم أَجوف قَالَ         { -٤١٥٣

 ابن جرير عن احلسن مرسال} وعزِتى ال أحولُ بينه وبني التوبِة ما دام الروح ِفيِه : فّقالَ اهللا عز وجلَّ 
أبو قالبة وثابت وموصوال عن      ) ٧٠٧١ و   ٧٠٧٠( أبو قالبة وهب    ) ٣٥١٧٠( ط  الفكر و ش       ٤/٣٠١ طربي  

 )١٠٤٥(ومب ) ١٣٩٩و١٢٧٣( وع ٧٦و٤١ و٢٩/ ٣ وحم ٢٠٧/ ١٠أىب سعيد اخلدرى امع 
 صحيـــح لغريه

اجعلْ يا رب أَنزلتِنى ِإىل اَألرِض وجعلتِنى رجيماً فَ       :ِإنّ ِإبليس لَمانزلَ ِإىل اَألرِض قَالَ        { -٤١٥٤
فَاجعـلْ  : األسواق وجمامع الطُّرِق ، قَالَ : فَاجعلْ ِلِي مجلساً ، قَالَ : الْحمام ، قَالَ : ِلي بيتاً قَالَ  

: كُلُّ مسكٍر ، قَـالَ  : اجعلْ ِلِي شراباً ، قَالَ : ما لَم يذكِر اسم اهللا عليِه ، قَالَ : ِلِي طَعاماً ، قَالَ     
اجعلُ ِلي كَتابـاً ،     : الشعر ، قَالَ    : اَملزامري ، قَالَ اجعلْ ِلِي قُرآناً ، قَالَ         : ناً ، قَالَ    اجعلْ ِلِي مؤذّ  

الْكهانـةُ ،   : اجعلُ ِلى رسوالً ، قَالَ      : الْكذب ، قَالَ    : الْوشم ، قَالَ اجعلُ ِلي حديثاً، قَالَ        : قَالَ  
 عن أىب أمامة) طب(} اُء  النس: اجعلُ ِلى مصائد ، قَالَ : قَالَ 

 ٣/٢٧٨وحل ) ١١١٨١( وطب١١٤/ ١وبنحوه عن ابن عباس امع ) ٧٨٣٧( وطب ٨/١١٩امع 
 حســن لغريه

ِإنّ ِإبليس لَيضع عرشه على الْبحِر ودونه الْحجب يتشبه ِباهللا عز وجلَّ ، ثُـم يبـثُّ       { -٤١٥٥
قَد أَجلتكما سـنةً ، فَـإنْ أَغويتمـاه         : ي ؟ فَيقوم اثْناِن ، فَيقولُ       من ِلفالٍن اآلدم  : جنوده فَيقولُ   

 وابن عساكر عن أىب رحيانة ) طب ( } وضعت عنكم الْبعثَ وإالّ صلبتكما  
 )٤١٥٨( وبنحوه ح ٢/٢٩وحل ١١٤/ ١ وامع ٢٣/٢٠١عساكر 
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 حســن
 والتهذيب  ٤/٣٨٧امليزان  : الراجح أنه حسن احلديث     :  فيه   وىف سنده حيىي بن طلحة بن أىب كثري الريبوعي خمتلف         

 )٧٥٧٣( والتقريب ٢٣٤ و١١/٢٣٣
٤١٥٦-}                 ، ِمـنكم ى ِبدوِن ذلكريضس لكنهِبأرِض الْعرِب ، و اَألصنام عبدأَن ت ئسي ِإنّ ِإبليس

عتم ، فَإنَّ الْعبد يجىيُء يوم الْقيامـِة        ِباحملقراِت ِمـن أَعمالكم وهى اُملوبقات فَاتقوا اَملظاملَ ما استط        
 وله ِمن الْحسناِت مـا 

امنحوا ِمـن   : يارب ِإنّ فُالناً ظَلمِنى مظلمةً ، فَيقالُ        : يرى أَنه ينجيِه ، فَاليزالُ عبد يقوم فَيقولُ         
 عن ابن مسعود ) ك(} حسناتِه حىتالَ يبقى لَه حسنةٌ  

 ١٠/٤٧٧وبنحوه اإلحتاف ) ٦٤٢( واملساوىء ) ٧٤٧١(صححه ووافقه الذهىب  وهب و٢٧ / ٢ك 
 حسن لغريه

من أَضلَّ رجالً أكرمته ، ومـن       : ِإنّ ِإبليس يبعثُ جنوده كُلَّ صباٍح ومساٍء فَيقولُ          { -٤١٥٧
يتزوج أُخرى ، ويأيت    : امرأته قَالَ   لَم أَزلْ ِبِه حىت طَلّق      : فَعلَ كَذا فَله كَذا ، فَيأِتى أحدهم فَيقولُ         

لَم أَزلْ ِبِه حىت زنا ، فَيجيزه ويكرمه ويقولُ ِلمثِل هذَا فَاعملُوا ، ويأِتى آخر فَيقولُ                : آخر فَيقولُ   
ى فَرحك ؟   لَم أَزلْ ِبفالٍن حىت قَتلَ ، فَيصيح صيحةً يجتمع ِإليِه الْجن ، فَيقولونَ ياسيدنا ما الَّذ               : 

حدثِنى فُالنٌ أَنه لَم يزلْ ِبرجٍل ِمن بىن آدم يفتنه ويصدره حىت قَتلَ رجالً فَـدخلَ النـار                  : فَيقولُ  
                 يسـتعملهلى رأسِه وع دعو بالتاِج فَيضعهي نودِه ثُمِمن ج ا أَحدِبه كرمكَرامةً لَم ي يكرمهو فَيجيزه

  ليهمعن أيب موسى ) حل ( } ع 
 ٨/١٢٨  وحل ١١٤/ ١ وجممع ٣/٢٩٦ وترغيب ٤/٣٢٧ ونصب ٤/٣٥٠ ك 

 صحيـــح
ِإنَّ ِإبِليس يضع عرشه علَى الْماِء ثُم يبعثُ سراياه فَأَدناهم ِمنه منِزلَةً أَعظَمهم ِفتنـةً                { -٤١٥٨

 وكَذَا فَيقُولُ ما صنعت شيئًا قَالَ ثُم يِجيُء أَحدهم فَيقُـولُ مـا              يِجيُء أَحدهم فَيقُولُ فَعلْت كَذَا    
                 هِزملْتقَالَ فَي اهأُر شمقَالَ الْأَع تأَن مقُولُ ِنعيو هِنيِه ِمندأَِتِه قَالَ فَيرام نيبو هنيب قْتى فَرتح هكْترت

 ر عن جاب) حم م ( } 
 وصحيح  ٣/٨٢وترغيب  ) ٨٧٢١(وهب  ) ١٠٣٣( وعبد بن محيد   ٣/٣١٤وحم  )٢٨١٢ (٦٧م صفات املنافقني    

 ) ١٥٢٦( اجلامع 
 أقرم:جنوده ،فأدناهم :كرسييه ، سراياه :عرشه 

٤١٥٩-  }                   سقَالَ ح رالْح هابِإنْ أَصو سقَالَ ح درالْب هابِإنْ أَص مآد نحم طب    (} ِإنَّ اب  ( نع
يحنس أَنَّ حمزةَ بن عبِد الْمطَِّلِب لَما قَِدم الْمِدينةَ تزوج خولَةَ ِبنت قَيِس بِن قَهٍد الْأَنصاِريةَ ِمن بِني النجـاِر قَـالَ     

 ِفي بيِتها وكَانت تحدثُه عنه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم أَحاِديـثَ      وكَانَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يزور حمزةَ        
                    امالِْقي موي ثُ أَنَّ لَكدحت كأَن كنِني علَغولَ اللَِّه بسا ري ا فَقُلْتموي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسا راَءنج ِة قَالَت
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                      ةٌ أَوزبا خةً ِفيهمرِه بِإلَي تمفَقَد ِك قَالَتمقَو هى ِمنورأَنْ ي اِس ِإلَيالن بأَحلْ وكَذَا ِإلَى كَذَا قَالَ أَج نيا با مضوح
رِفي الْب هدي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر عضةٌ فَوِريرقَالَ ح ثُم سفَقَالَ ح هاِبعأَص قَترتأْكُلَ فَاحِة ِليم: 

 والصحيحة  ٣٦١/ ١٠وجممع  ) ٥٨٩(٢٣٢-٢٤/٢٣١وطب  ) ٢٨٩٢(واإلحسان  ) ٨٥٢( وحب   ٤١٠/ ٦حم  
 ) ١٥٢٧( وصحيح اجلامع  ) ١٥٧٨( 

 صحيـــح
 ه ( كلمة تقال عند األمل الذى يصيب االنسان غفلة مثل : حس أ و( 

عـن ابـن   ) حـم   ( } ِإنَّ ابن سميةَ ما عرض عليِه أَمراِن قَطُّ ِإال اختار اَألرشد ِمنهما              { -٤١٦٠
 مسعود

 )٣٢٢٣٦ (٥٢٣/ ٧ و ش ٣٨٨/ ٣ و ك ٣٨٩/ ١حم 
 صحيـــح

٤١٦١-}  ريتس ظعوٍن لَحِيىم نأتى عثمان بن :عن سعد بن مسعود قال ) طب ( ابن سعد } ِإنّ اب
وقد جعلك : يا رسول اهللا إين ألستحيي أن ترى أهلي عوريت قال: سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالمظعون ر

أنا :أنت يا رسول اهللا قال :فإم يرونه مين وأراه منهم قال : أكره ذلك قال: اهللا هلم لباسا وجعلهم لك لباسا ،قال
 : صلى اهللا عليه وسلم أنت فمن بعدك إذاً ؟ فلما أدبر عثمان قال رسول اهللا:،قال 
 )٨٣١٨( وطب ٤/٢٩٤ وجممع ٣/٣٩٤وسعد  ) ١٠٤٧١( عب 

 حسن مرسل
ِإنّ ابن أُم مكتوٍم أَعمى ، فَِإذَا أَذّنَ ابن مكتوٍم فَكلُوا ، وِإذا أَذّنَ ِباللٌ فَأمسـكُوا ال                   { -٤١٦٢
 أم مكتوم وبالل كانا يؤذنان للنيب صلى اهللا عبد الرازق عن ابن جريج عن سعد بن إبراهيم وغريه أن ابن        } تأكلُوا

 :عليه وسلم والنيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 ٣٨٢/ ١وهق  ) ١٨٩١( عب 

 صحيــح لغريه
ِإنّ ابن أُم مكتوٍم ينادى ِبليٍل فَكلُوا واشربوا حىت يناِدى ِباللٌ ،وإنَّ بالالً ينادي بليٍل                { -٤١٦٣

      قـولُ                ،  فكلُوا واشربوا حىتبِه فن هذا ويرتلُ هذا ،فنتعلَّق صعدمكتوٍم ،  وكان ي أُم ابن  ينادي
:     رحىت نتسح مسعت عميت  : عن عن حبيب بن عبد الرمحن قال      ) حم(ابن سعد عن زيد بن ثابت       } كما أنت

 :قول كان النيب  صلى اهللا عليه وسلم  ي:وكانت حجت مع النيب  صلى اهللا عليه وسلم  قالت : تقول
 ٤/٢٠٩وسعد ) ٨٩٤٠(٣/١١و ش  ) ٤٠٥(  من طرق وخزمية ٣/١٥٣ وجممع ٦/٤٣٣حم 

 صحيــح
 ابن خزمية عن عائشة} ِإنّ ابن مكتوٍم يؤذنُ ِبليٍل فَكلُوا واشربوا حىت يؤذنَ ِباللٌ  { -٤١٦٤

  وانظر ما قبله١٣٨/ ١ومعاىن  ) ٤٠٦( وخزمية ) ٣٤٧٣(واإلحسان ) ٨٨٨( حب 
 صحيـــح
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٤١٦٥- }            الْعرش لَه اهتزو ،اُهللا لَه ِحكض نلُ مـَـِك أَو : عن أمساء بنت يزيد قالت    ) حم( }ِإنّ ابن
 :أال يرقأُ دمعك ويذهب حزنك فإنَّ :ملا خرج جبنازة سعد صاحت أمه فقال هلا رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم 

ـ  ٣/٢٠٦ وك   ٣/٤٣٤وسعد  )٥٥٩( وعاصم   ٤٥٦/ ٦حم   ) ٥٣٤٤(وطـب   ) ٣٢٣٠٧( وش   ٩/٣٠٩ع   وجمم
 )١٠٥٥(والسنة أمحد ) ٤٦٧(٢٤/١٨٥و

 حســن لغريه
عـن احلسـن    ) ابن جرير   ( } ِإنّ ابني آدم ضربا مثالً ِلهذِه اُألمِة فَخذُوا ِباخليِر ِمنهما            { - ٤١٦٦

 مرسال
 ٦/١٢٩ والطربى ٣/٨٥كثري 

 حســن لغريه
( } ِإنَّ اَهللا سيصلح على يديِه بني ِفئتِني عظيمتِني ِمن اُملسـلمني            ِإنّ ابِنى هذَا سيد ، و      { -٤١٦٧

 :رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه احلسن بن علي رضي اهللا عنه وهو يقول : عن أىب بكرة قال) طب 
 ١٣/١٨وخط ) ٧٦٦(وطص) ٢٥٩٢(طب 

 صحيــح لغريه
٤١٦٨- }     ِإنهو ديِنى هذَا سِفئتِني ِمـن  ِإنّ اب نياُهللا بِه ب صلحو أَن يى أَرجإنا ، ونيحيانِتى ِفى الدر

كان النيب  صلى اهللا عليه وسلم  يصلي فكان احلسـن جيـيء   : عن أىب بكرةقال) طب  ( } اُملسلمني عظيمتِني   
ع النيب  صلى اهللا عليه      وهو صيب صغري فكان كلما سجد النيب  صلى اهللا عليه وسلم  وثب على رقبته وظهره فريف                 

 :وسلم  رأسه رفعا رفيقا حىت يضعه فقالوا يا رسول اهللا إنك لتصنع ذا الغالم شيئا ما رأيناك تصنعه ؟ فقال 
 ١٣/٢٣٥وعساكر )  ٢٥٩١(طب 

 صحيــح لغريه
٤١٦٩- }             ظيمتِني ِمن اُملسلمنيِفئتِني ع نيِبِه ب صلحلعلَ اَهللا أَن يو ديِنى هذا س٣حم خ   (} اب ( نع

                   ـنو برماِل فَقَالَ عثَاِل الِْجبأَم اِئبةَ ِبكَتاِويعم ِليع نب نساللَِّه الْحلَ وقْبتقُولُ اسي نسالْح تِمعى قَالَ سوسأَِبي م
 لَه معاِويةُ وكَانَ واللَِّه خير الرجلَيِن أَي عمـرو ِإنْ قَتـلَ             الْعاِص ِإني لَأَرى كَتاِئب لَا تولِّي حتى تقْتلَ أَقْرانها فَقَالَ         

                     ٍش ِمـنيقُر ِن ِمنلَيجِه رثَ ِإلَيعفَب ِتِهمعيِلي ِبض نم اِئِهمِلي ِبِنس ناِس موِر النِلي ِبأُم نلَاِء مؤلَاِء هؤهلَاِء وؤلَاِء هؤه
 ِني عقُولَا                    بِه ولَيا عِرضِل فَاعجذَا الرا ِإلَى هبٍز فَقَالَ اذْهيِن كُراِمِر بع ناللَِّه ب دبعةَ ورمس نِن بمحالر دبٍس عمِد شب

          ا ِإلَيفَطَلَب قَالَا لَها وكَلَّمِه فَتلَيلَا عخفَد اهيِه فَأَتا ِإلَياطْلُبو ا            لَهنبأَص طَِّلِب قَدِد الْمبو عنا بِإن ِليع نب نسا الْحمِه فَقَالَ لَه
ِمن هذَا الْماِل وِإنَّ هِذِه الْأُمةَ قَد عاثَت ِفي ِدماِئها قَالَا فَِإنه يعِرض علَيك كَذَا وكَذَا ويطْلُب ِإلَيك ويسـأَلُك قَـالَ       

ةَ                       فَمكْـرا بأَب تِمعس لَقَدو نسفَقَالَ الْح هالَحِبِه فَص لَك نحئًا ِإلَّا قَالَا نيا شمأَلَها سِبِه فَم لَك نحذَا قَالَا نِلي ِبه ن
            نسالْحِر وبلَى الِْمنع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسر تأَيقُولُ رةً           يـرـاِس ملَى النقِْبلُ عي وهِبِه ونِإلَى ج ِليع نب

 :وعلَيِه أُخرى ويقُولُ  
 وفـتح  ٦/٤٤٢ونبوة ) ٢٥٢(ون عمل   ) ٢٥٨٨( وطب   ٥/٣٨وحم  )٧١٠٩ (٧١ / ٩و  ) ٢٧٠٤(٢٤٤ /٣خ  
ود )   ١٥٢٨(  جابر وصحيح اجلامع     ٨/٢٧وخـط  ) ٤٠٠٠(  ومطالب   ٥/٤٤ وحم   ١٤/١٣٦ وسنة   ٥/٣٠٧
 ٣/١٠٧و ن )٧٩٣( واحلميدي٦/١٦٥وهق )  ٣٧٧٣(و ت ) ٤٦٦٢( 



 

 

٦٩٠() 

) طب هـق  ( } ِإنّ ابِنى هذا سيد ، وليصلحن اُهللا ِبه بني ِفئتِني ِمن اُملسلمني عظيمتِني                 { -٤١٧٠
 ٠ىف الدالئل وخط عن جابر 

 ٢٣٦و٢٣٥و٢١٢/ ١٣ وعساكر ) ٤٠٠٠(  ومطالب   ٤٤/ ٥وعن  أيب بكرة حم      ٦/٤٤٣ونبوة  ) ٢٥٩٨(طب  
 ٦/٤٤٤أبو بكرة  وبنـوة      )٢٥٩٧-٢٥٩١(وطب  ) ٨٥(وإسحاق  ) ٤٦٦٢(أنس ود   )١٨٥١(٥/٢٢٢والضياء  

  من طرق ٩/١٧٨ و٧/٢٤٧ وجممع ٨/٢٧وخط 
 صحيـــح

 ابن عساكر عن أىب بكرة} ِإنّ ابنى هذيِن رحيانتاى ِمن الدنيا  { -٤١٧١
و ت  )٥٩٩٤(وبنحوه  عن ابـن عمـر خ       ) ٥٦٤( الصحيحة  و )١٥٢٩(  وصحيح اجلامع    ٢٠٢/ ١٣عساكر  

)٣٧٧٠( 
 صحيـــح

 عن أىب موسى) حم م ت ( } ِإنّ أَبواب الْجنِة تحت ِظالِل السيوِف   { -٤١٧٢
 ٢/٢٩٠ وترغيــب ٤١١ و٤/٣٩٦وحــم  ) ١٦٥٩( و ت ) ٤٦١٧(واإلحســان ) ١٩٠٢(١٤٦م االمــارة 

 )١٥٣٠(يــح اجلامع وصح) ٧٣٣٠و٧٣٢٤( وع ١٠/٣٥٣ وسنة ٢/٣١٧وحليه
ِإنَّ أَبواب الْجنِة تفْتح يوم اِلاثْنيِن ويوم الْخِميِس فَيغفَر ِلكُلِّ عبٍد لَا يشِرك ِباللَِّه شـيئًا                { -٤١٧٣

را مطَِلحصى يتا حموهِظرقَالُ أَناُء فَينحأَِخيِه ش نيبو هنيلٌ بجِن ِإلَّا ريعن أيب هريرة)حم ،م(}ت 
 ٣٥)٢٥٦٥( وم ٤٦٥ و٢/٤٠٠حم 

ِإنّ أَبواب السماِء تفتح ِعند زواِل الشمِس ، فَال ترتج حىت يصلَّى الظُّهر، فَأحب أَنْ                { -٤١٧٤
       ريا خِلى ِفيه صعدصـلي أربـع    كان رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ي        :عن أَىب أيوب قال      )حم ،طب (} ي

 :يا رسول اهللا ما هذه الصالة ؟قال:ركعات قبل الظهرحني تزول الشمس فقلت 
وصحيح )  ٣٨٥( ومحيدي ٥/٤٢٠ وحم   ٢/٢٢٠١٧٣و وجممع   ١/١٧٢وموضح  ) ٤٠٣١( وطب   ٤٦١ / ٣ ك  

  ) ١٥٣٢( اجلامع 
 صحيـــح

٤١٧٥- }         رالظُّه صلِّيى يحت غلقفَال ت فتحماِء تالس ِإنّ أَبواب   فقلْت ، :     ـلِّمسيا رسولَ اللَِّه أَن
نزل علي رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسـلم   : عن أىب أيوب قال  ) ط،حم  (} ال إالَّ يف آخِرِهن     : بينهن؟ قالَ   

 :فكان يصلي أربعا قبل الظهر فسألته عن ذلك فقال 
 ١/١٧١وموضح ) ٥٩٧( وطيا٥/٤١٧حم 

 صحيـــح
يف النار ، فلما قفَّي     :يا رسولَ اِهللا أين أيب ؟قال       : عن أنس أن رجالً قال      ) م  . (} اك  ِإنّ أَيب ِوأب   { -٤١٧٦
 :دعاه فقال

وابن ) ٣٥١٦( وع ٣/٢٦٩وحم ) ٤٧١٨( ود٧/١٩٠وهق ) ٢٨٩(وعوانة) ٥٧٨( واإلحسان ٣٤٧)٢٠٣(م 
 ١/٤٠٠وغومض األمساء املبهمة ) ٩٢٦(مندة 
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فيه أن من مات على الكفر فهو يف النار وال تنفعه قرابة املقربني وفيه : سلم قال اإلمام النووي رمحه اهللا يف شرح م
أن من مات يف الفترة علىما كانت عليه العرب من عبادة األوثان فهو من أهل   النار  وليس هذا مؤاخذة قبل 

 وسالمه عليهم اه بلوغ الدعوة فان هؤالء كانت قد بلغتهم دعوة ابراهيم وغريه من األنبياء صلوات اهللا تعاىل
٣/٧٩ 

ومال ) وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال(اختلف يف مثل هذا احلديث فرجح كثريون نسخه بقوله تعاىل : أقول 
 بعضهم للتوقف

وسـلَّم ِإذَا   عائشة قَالَت كَانَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه         ) خ  (} ِإنَّ أَتقَاكُم وأَعلَمكُم ِباللَِّه أَنا       { -٤١٧٧
           ِبـكذَن ِمن مقَدا تم لَك غَفَر قَد ولَ اللَِّه ِإنَّ اللَّهسا ري ئَِتكيا كَهنا لَسِطيقُونَ قَالُوا ِإنا ياِل ِبممالْأَع ِمن مهرأَم مهرأَم

 :م يقُولُ وما تأَخر فَيغضب حتى يعرف الْغضب ِفي وجِهِه ثُ
  ) ١٥٣٣( وصحيح اجلامع ٥/١٢٠  ومتهيد ١٠/٥١٣ و١/٧٠وفتح )٢٠ (١/١١خ 

ِإنَّ أَثْقَلَ صلَاٍة علَى الْمناِفِقني صلَاةُ الِْعشاِء وصلَاةُ الْفَجِر ولَو يعلَمونَ ما ِفيِهما لَأَتوهما               {-٤١٧٨
     أَنْ آم تممه لَقَدا ووبح لَوـاٍل             وِعي ِبِرجم طَِلقأَن اِس ثُمِبالن لِّيصلًا فَيجر رآم ثُم قَاملَاِة فَتِبالص ر

عن أيب  ) حم ،م   (} معهم حزم ِمن حطٍَب ِإلَى قَوٍم لَا يشهدونَ الصلَاةَ فَأُحرق علَيِهم بيوتهم ِبالناِر اً             
 هريرة 

 ٢/٤٧٢وحم  ) ٧٩٧( و هـ )٢٠٩٨(واإلحسان ) ١٤٨٤(وخزمية ) ٦٥٧(وخ  )  ٢٥٢( م املساجد 
ِإنّ أَثقلَ الصالِة على اُملنافقني صالةُ الْعشاِء وصالةُ الْفجِر ، ولو يعلمونَ ما ِفيهمـا                { -٤١٧٩

ئكِة ، ولو علمـتم فَضـيلته ال        َألتومهَا ولو حبواً ، واعلموا أَنَّ الصف اُملقدم على ِمثِل صف املال           
                  ـعم التهأَنّ صو ، حدهجل والِة الرجِل أَزكى ِمن صالر عجِل مالةَ الروا أَنّ صاعلمو ، رمتوهتدب

ىب عن أ ) هب  ( عبد الرازق   } الرجلِني أَزكى ِمن صالتِه مع الرجِل ، وما كَثر فَهو أحب ِإىل اهللا تعاىل               
صلى بنا رسول اهللا ص الصبح مث أقبل علينا بوجهه فقال اشاهد فالن وفالن وفالن حىت عد ثالثـة  :بن كعب قال   

 :كل ذلك يقولون نعم قال 
وهـب  ) ٣٣٥٢( وش ٣/٦١وهـق  ) ١١٩٩(٣/٤٠٢ والضـياء  ١/٢٩١ ومي ٥/١٤٠وحم   ) ٢٠٠٤( عب  

 ٢٤٨و١/٢٤٧وك ) ٩١٧(  ون٥/١٤١ون ) ٥٥٤(ود ) ١٤٧٦(وخزمية ) ٢٨٦١(
 صحيــح لغريه

 عن ابن عمر) م(}ِإنّ أَحب أَمسائكم ِإىل اِهللا عبد اهللا وعبد الرمحِن  { -٤١٨٠
 وصحيح ٢٧٤/ ٤ و ك ١٠/٥٧٠ وفتح ٩/٣٠٦وهق  ) ٢٨٣٤( و ت )١٣٣٧٤(وطب )  ٢١٨٢ (٢م األدب 

  )١٥٣٤( اجلامع 
 عن أم فروة ) حم ( } ِة َألوِل وقتها ِإنّ أَحب اَألعماِل ِإىل اهللا تعجيلُ الصال { -٤١٨١

 )٤٢٦(ود ) ١٧٠( وت ٦/٣٧٥ وحم ١/١٨٩ و ك ٤/٤٨٣ واإلصابة ١/٢٤٨ وقط ١/٤٢٧كثري 
 حسن لغريه

٤١٨٢- }  كرمم تيمِفيِه ي يتالْبيوِت ِإىل اهللا ب عن ابن عمر) طب ( } ِإنّ أَحب 
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 )١٣٤٣٤( وطب ٣/٣٤٨ وترغيب ٨/١٦٠جممع 
 ضعيــف

 عن أىب هريرة) طس ( } ِإن أَحب الديِن ِإىل اِهللا الْحنيفيةُ السمحةُ   { -٤١٨٣
ابن عباس  وعب  ١/٢٣٦ وحم ٤/١٥٠٦  ابن عمر وعدى ٨/٢٠٣وحلية ) ٧٣٥١( وطس ١/٦٠جممع 

ابن عباس  ) ١١٥٧٢(ابن عباس  وطب ) ٥٦٩(عمر بن عبد العزيز   وعبد بن محيد )٢٠٥٧٤( رجل و) ٢٣٨(
وكثري ) ١١٥(ابن عباس  واإلصابة  ) ٢٨٧(  أبو قالبة  وخد٣/٣٩٥ابن عمر  وسعد ) ٩٧٧(والشهاب 

٣/٣٧٦ 
 صحيـــح لغريه

 عن رجل) هق ( } ِإنّ أَحب الضحايا ِإىل اهللا أَغالها وأَمسنها   { -٤١٨٤
 ويشهد لـه    ٧/٤٢٣ وسعــد   ٤/٢١ وجممــع   ٤/٢٣١ و ك    ٣/٤٢٤ وحم   ١/١٧ والدوالىب   ٩/٢٧٢هق  

أغالهـا مثنـا وأنفسهــا عنــد أهلهــا  : ديث أىب ذر أى الرقـاب أفضـل قال صلى اهللا عليه وسلم            ح
  ) ٢٩١٠(  وخزمية ٢٦٥ و٥/١٧١وحـم ) ٢٥١٣(٣/١٨٨خ 

 حســن لغريه
سبحانك اللَّهم ، وحبمدك ، وتبارك اسمك ، وتعـاىل          : ِإنّ أَحب الْكالِم ِإىل اهللا       { - م   ٤١٨٤

دجلُ ِللرجِل                  جقولَ الرجلَّ أَنْ يو زالْكالِم ِإىل اهللا ع ِإنّ أَبغضو ، غَريك ال ِإلهو ، ـِق اَهللا ،   : كات
 عن ابن مسعود ) هب ( } عليـك ِبنفسك  : فَيقولُ 

 ) ٩٢٦(وهناد ) ٢٤٠٣(وش ) ١٠٦٨٥(ون ) ٦٣٠(  الشعب 
 صحيــح

ِإمام عادلٌ ، وأبغـض  : ىل اِهللا تعاىل يوم الْقيامِة وأَدناهم ِمنه مجلساً     ِإنَّ أَحب الناِس إِ    { -٤١٨٥
 ِمنه أَبعدهمعاىل واِس ِإىل اهللا تالن : ائرج عن أىب سعيد) حم ت ( } ِإمام 

 ٢٠٣٦و٢٠٣٥(  واجلعـد     ٧/٥٤ وكـثري    ١٠/٦٥ وسـنة    ١٠/٨٨ وهق   ٥٥ و   ٣/٢٢وحم   ) ١٣٢٩( ت  
  وبنحوه عن عمر هب      ١٦٨ و ٣/١٦٧والترغيب  ) ٧٣٦٦( والشعب   ٤/٥٥جامع األصول   و)١٣٠٥(والشهاب  

)٧٣٧١( 
 حســن لغريه

ِإنّ أَحبكم إىل اهللا يوم الْقيامِة أَحاسنكم أَخالقاً ، وِإنّ ِمن أَبغضكم ِإىلَّ يوم الْقيامِة                { - م   ٤١٨٥
 عن ابن مسعود ) طب ( } اُملتشدقونَ املتفيهقونَ 

 وبنحوه ما بعده )  ١٠٤٢٤( من طرق  وطب ٨/٢١ امع
 صحيــح لغريه

ِإنّ أَحبكم ِإىلَّ أَحاسنكم أَخالقاً اُملوطؤنَ أَكنافاً الَّذين يـألفونَ ويؤلَفـونَ ، وِإن                { - ٤١٨٦ 
عـن  ) طسص  . ( } نت  أَبغضكم ِإىلَّ املشاءونَ ِبالنميمِة ، اُملفرقونَ بني األحبِة ،اْمللْتمسونَ للبرآِء الْع          

 أىب هريرة
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 )٤٩٧٠(والشعب ) ٢٥٥( والصمت ٨/٢١ وامع ٥/٢٦٣وخط ) ٨٣٥(وطص) ٧٦٩٧(طس 
 حســن لغريه

ِإنّ أَحبكم ِإىلَّ وأقربكم ِمىن ِفى اآلخرِة مجالس ، أَحاسنكم أَخالقاً ، وِإنّ أَبغضكم         { - م   ٤١٨٦
حم حب طب   ( } الثَّرثارونَ اُملتفيهقونَ اُملتشدقونَ      : م أَخالقاً   ِإىلَّ وأَبعدكم ِمىن ِفى اآلخرِة أَسوؤك     

 عن أبــى) هب 
  ثعلبة اخلشىن

وهنـاد  ) ٢٥٣١١(٨/٣٢٧و ش   ) ٥٨٨(٢٢/٢٢١وطب  )٥٥٥٧(واإلحسان )  ١٩١٧(  وحب   ٤/١٩٣حم  
 جابرواالحتـاف   ٤/٦٣ وخط   ٨/٢١ وجممع   ١٠/١٩٣ وهق   ٣/٤١٢ وترغيب   ٦/٣٤٧وكثري  ) ١٢٥٥و١٢٥٤(
  )١٥٣٥(وصحيح اجلامع) ٧٩٨٩ و٤٩٦٩(  والشعب ٥/١٨٨ و٣/٩٧ وحلية ٨/٣٤٣ و٧/٣٢٢

 صحيــح
) حم  (} ِإنَّ أَحبكُم ِإلَي وأَقْربكُم ِمني من لَِقيِني علَى ِمثِْل الْحاِل الَِّذي فَارقَِني علَيها                 { -٤١٨٧

       م اِح قَالَ ذَكَررِن الْجةَ بديبولَ               عن أَِبي عسِكي أَنَّ ربةَ فَقَالَ نديبا عا أَبي ِكيكبا يِكي فَقَالَ مبي هدجِه فَولَيلَ عخد ن
قَالَ ِإنْ ينسأْ ِفـي     اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ذَكَر يوما ما يفْتح اللَّه علَى الْمسِلِمني ويِفيُء علَيِهم حتى ذَكَر الشام فَ                 

                   ِهملَـيع دريو لَكأَه مدخي اِدمخو كعم اِفرسي اِدمخو كمدخي اِدمِم ثَلَاثَةٌ خدالْخ ِمن كبسةَ فَحديبا عا أَبي ِلكأَج
ثَقَِلك ودابةٌ ِلغلَاِمك ثُم هذَا أَنا أَنظُر ِإلَى بيِتي قَد امتلَأَ رِقيقًا وأَنظُـر            وحسبك ِمن الدواب ثَلَاثَةٌ دابةٌ ِلرحِلك ودابةٌ لِ       

 رسولُ اللَّـِه    ِإلَى ِمربِطي قَد امتلَأَ دواب وخيلًا فَكَيف أَلْقَى رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم بعد هذَا وقَد أَوصانا                 
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص: 

 )٩١( وصفة الزاهدين١/١٩٥  من طرق وحم ١٠/٣٢٥ و٩/٣٢٧امع 
 حســن لغريه

ِإنّ أَحبكم ِإيلَّ يوم الْقيامِة أَحاسنكم أَخالقـاً ، وِإنَّ أَبغضـكم ِإيلَّ يـوم الْقيامـِة                   { - ٤١٨٨
 عن ابن مسعود) طب (  }اُملتشدقونَ اُملتفيهقونَ  

 ) ١٩٦٩(وزوائد بز) ١٠٤٢٤(  وطب٨/٢١امع 
 صحيــح لغريه

 عن أنس ) ق ( } ِإنّ أُحداً جبلٌ يحبنا ونحبه  { - م ٤١٨٨
أبو محيد   ) ٤٤٢٢(و) ٤٠٨٤و٣٣٦٧(و) ٢٨٨٩(٤/٤٢ أبو محيد  وخ      ٥٠٣)١٣٩٢(و)  ١٣٩٣(٥٠٤م احلج   

وجممـع  )  ٣١٣٩( وع   ٣/٢٤٠وحـم    )  ٣١١٥(و هــ    ) ٣٩٢٢(أبـو محيـد وت      ) ٦٥٠١(واإلحسان  
 مــن طــرق  وموطــأ ٩/١٢٥و٣٧٢و٦/٣٠٤و٥/١٩٧ مــن طــرق  وهــق ١٠/٤٢و٦/١٥٥و١٤و٤/١٣
 أبو محيد  ٥/٤٢٤ سويد و ٣/٤٤٣أبو هريرة و  ٢/٣٨٧رجل  وحم    ) ٦٥٠٥(أنس وعروة وطس    )١٦٥٣و١٦٤٥(

  ) ١٥٣٦ (  وصحيح اجلامع٢/٩٦عمرو بن عوف وأصفهان )١٩ (١٧/١٨سهل و)٥٧٢٠(وطب 
 متـواتـر



 

 

٦٩٤() 

ِإنّ أَحدكم ِإذا صلَّى فَإنه يناجِى ربه ، وِإنَّ اُهللا يستقبله ِبوجهِه ، فَال يتنخمن أَحدكم             {-م  ٤١٨٩
 عبد الرازق عن ابن عمر} ِفى الْقبلِة ِوال عن يمينِه 

  وبنحوه ما بعده  ٢/٣٤وحم  ) ١٦٨٢( عب 
 صحيــح

ذا قَام ِفى الصالِةفَإنه يناِجى ربه ، وال يجهر بعضكم على بعٍض ِبالقراءِة             ِإنّ أَحدكم إِ   {- ٤١٩٠
 عن ابن عمر ) طب ( } ِفى الصالِة 

 )١٦٠٣(والصحيحة٣٨٩  وجرجان ٢/٢٦٥ وجممع ٢/٣٦وحم )  ١٣٥٧٢(طب 
 صحيــح لغريه

٤١٩١ -}         ناِجى ري التِه فَإنهِفى ص ِإذا قَام ِإنّ أَحدكم       بـزقنالْقبلِة ، فَال ي بنيو ينهب بهِإنَّ رو ، به
 عن أنس ) ق(} أحدكم ِقبلَ ِقبلتِه ولكن عن يسارِه أَو تحت قَدميِه 

و حـم   ٥١٣ و ١/٥٠٨ وفـتح  ٢/٣٨٢ وسـنة  ٢/٢٩٢وهق  ٥٤) ٥٥١(وم  )  ٤١٧(١١٣و) ٤٠٥(١/١١٢خ  
  )١٥٣٧(  وصحيح اجلامع ٢٩١ و٢٧٣ و ٣/١٧٦

نّ أَحدكم ِإذا قَام يصلِّى جاَء الشيطانُ فَلبس عليِه حىت ال يدِرى كَم صلَّى ، فَـإذَا             ِإ {-م  ٤١٩١
 السج هوجدتِني وس فَليسجد ذلِك أَحدكم جدعن أىب هريرة ) ما لك ق د ن ( } و 

 ٣/٩٤  واالحتـاف  ٣٥٣ و ٢/٣٣٠وهق   ) ١٠٣٠(  و د    ٣/٣١و ن   )٣٨٩ (٨٢وم املساجد   )١٢٣٢ (٢/٨٧خ
  )١٥٣٩(  وصحيح اجلامع ٧/٨٩ومتهيد ) ١٨٩٩( وعوانة ٣/٢٨٠وسنة ) ٢٢٤(١٠٠وموطأ 

ِإنّ أَحدكم ِإذا كَانَ ِفى الصالِة فَإنَّ اهللا ِقبلَ وجهِه فَال يتنخمن  أحد ِمنكم ِقبلَ وجهِه                  {- ٤١٩٢
ليه وسلم رأى خنامة يف قبلـة املسـجد         عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا ع        ) حم خ د هـ     ( } ِفى الصالِة   

 :فحتها مث أقبل على الناس فقال 
وحـم  ) ٧٤٦١(وش  ) ٥٢٨(ون) ١٢٠٠-١١٩٨(وعوانة) ٥٤٧(وم  )  ٦١١١(٨/٣٣و  ) ٤٠٦(١/١١٢ خ  

                                                           )                                                ٤٧٩( ود  ) ١٥٤٠( وصحيح اجلامع  ) ٧٦٣(وهـ )١٨٤٣( وطيا ٧٢و٥٣ و٢/٢٩
ِإنّ أَحدكم ِإذا كَانَ ِفى الصالِة جاَء الشيطانُ فَأبس بِه كَما يبس الرجلُ ِبدابتِه ، فَإذا                 {–م  ٤١٩٣

م شيئاً ِمن ذلك فَأشكلَ عليـِه ،        سكن لَه أَضرطَ ما بني ِإلييِه ِليفتنه عِن الصالِة ، فإذا وجد أَحدك            
 يــىٌء أَمش ِمنه رجأَخ 

 عن أىب هريرة) حم ( } ال ؟ فَال يخرجن ِمن اَملسجِد حىت يسمع صوتاً أَو يجد ِرحياً 
  خمتصرا١/١١٧ًوهق ) ٣٦٢(  وم ٣٣٠/ ٢ وحم ١/٢٤٢امع 

 صحيـــح
 سحقَّر وذلل: أب 



 

 

٦٩٥() 

 ٤١٩٣ - }  دِتِه             ِإنَّ أَحابلُ ِبدجالر أِْبسا يِبِه كَم سطَانُ فَأَبيالش اَءهِجِد جسِإذَا كَانَ ِفي الْم كُم
كُر فَأَنتم ترونَ ذَِلك أَما الْمزنوق فَتراه ماِئلًا كَذَا لَا يذْ   : فَِإذَا سكَن لَه زنقَه أَو أَلْجمه قَالَ أَبو هريرةَ        

 عن أىب هريرة ) حم ( } اللَّه وأَما الْملْجوم فَفَاِتح فَاه لَا يذْكُر اللَّه عز وجلَّ 
 ١/٢٤٢ وجممع ٨/٥٥٩ وكثري ٢/٣٣٠حم 

 صحيـــح
مينِه ، ِإنّ  أَحدكم ِإذا كَانَ ِفى صالتِه فَإنه يناِجى ربه ، فَال يبزقن بني يديِه وال عن ي   {- م   ٤١٩٣

 عن أنس ) ق ( } ولكن عن يسارِه وتحت قَدمِه
وع )  ١٩٧٤( وطيا ٢٧٣و٣/١٧٦وحم  ) ١٢٠٨و١٢٠٧(وعوانة)٥٥١(وم  )  ٤٠٧-٤٠٥(١١٣ و ١/١١٢خ  

  ) ١٥٤١(  وصحيح اجلامع ٣٨٢/ ٢ وسنة ٢/٢٩٢وهق )٢٩٦٨(
شى ، ِإنْ كَانَ  ِمن أَهِل الْجنـِة         ِإنَّ أَحدكم ِإذا مات عرض عليِه مقعده ِبالغداِة والع         {- ٤١٩٤

هذا مقعدك حيثُ يبعثك اُهللا     : فَمن أَهِل الْجنِة ، وإنْ كَانَ ِمن أَهِل الناِر فَهو ِمن أَهِل الناِر ، يقالُ                
 عن ابن عمر) ط حم خ م ت ن هـ ( مالك } ِإليِه يوم الْقيامِة

و ن  )١١٤٦٣و٢١٩٧(ون  ) ١٠٧٢(وت  ) ٣١٣٠(حسـان   واإل) ٢٨٦٦ (٦٥و م اجلنه  ) ١٣٧٩(١٢٤/ ٢ خ  
 وموطـأ   ٨/٤٩ وخـط    ٥/٤٢٢وسـنة   ) ٥٨٣٠(وع  ) ١٠١( والشاميني ١٢٣و٢/١١٣ وحم   ١٠٧و٤/١٠٦

  )٣٩١(واآلجرى ) ٨١٩٠و١٩٠٧(وطس ) ٥٦٤(٢٣٩
) طـب   (  }ِإنّ أَحدكم  سيوشك أَن يحب أَن ينظر ِإيلَّ نظرةً ِبما لَه ِمن أَهٍل وماٍَل                 {- م   ٤١٩٤

 والضياء عن مسرة 
أبو هريرة   ) ٢٨٤١( أبوذر  وزوائد بز    ٥/١٥٦وبنحوه عند حم    )٢٧٧٠(وزوائد بز )  ٧٠٩٧( وطب   ٩/٣٩جممع  
  من طرق ١٠/٦٦امع 

 حســن
رجاله : أن قول اهليثمي فيه      ) ١٣٧٠( ىف هامش ضعيف اجلامع     _ رمحه اهللا _وادعى  الشيخ ناصر الدين األلباين       

 الصحة وال احلسن ، كما هو معروف عند أهل العلم ، بل إن فيه إشارة إىل أن فيه علة واال لصححه    ثقات ال يفيد  
 أ هـ
 :أقول 

وهذا االدعاء يدل على عدم تدقيقه فيما يقول اإلمام اهليثمي بالذات خالفاً لغريه ، فإن اإلمام اهليثمي يقول هذا عن       
وبعد التتبع واالستقراء وجدت ذلك ،      .  االنقطاع واإلرسال    احلديث الذى سنده حسن أو صحيح ، ألنه ينبه على         

وال تـرد   . واذا افترض أنه سها عن حديث ما فلم ينبه على االنقطاع الذى فيه ، فهذا مما ال خيلـو منـه عـامل                        
احلكـم  ومعرفة مناهج العلماء السابقني تسهل على العامل التقى         . األحاديث النبوية بافتراضات وختميناٍت غري ثابتة     

وقع ىف هذا اخللل ألنه     _ رمحه اهللا _ولعل الشيخ ناصر الدين األلباين      . على أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم        
فهنـا  .  للبزار وضعفه ١٠/١٨مث عزاه ىف.  وعزاه للطرباين وقال رجاله ثقات ٩/٣٩رأى اهليثمي قد ذكر احلديث  



 

 

٦٩٦() 

 من طريق آخر    ١٠/٦٦  ،الطرباين علماً أن اهليثمي أورده ىف         الكالم على سند البزار دون غريه ، وهناك على سند         
 .عن البزار وحسنه 

٤١٩٥ -}                    اٍد آخـرو مَأل لَهأَنْ ي ِإىل أَسفلِه أَحب أَعاله نيا بآلنَ ماٍد مو كَانَ لَه لَو ِإنّ أَحدكم
أَما واهللا لَئِن استطعت ألمألنك     : ر قَالَ   فَإنْ ملِىَء لَه الْوادى اآلخر فَانطلق يمشى فَوجد وادياً آخ         

 عن مسرة ) طب ( } ، وإنَّ  الرجلَ ال تمتلىُء نفسه ِمن املاِل حىت تمتلىَء ِمن التراِب 
 )٧٠٠٦( من طرق وطب ١٠/٢٤٤امع 

 حســن لغريه
ونَ ِفيما يسأَلُ عنه أَنْ يقَالَ مـا منعـك أَنْ           ِإنَّ أَحدكُم لَيسأَلُ يوم الِْقيامِة حتى يكُ       { -م  ٤١٩٥

               اسالن ِخفْتو كتوجر بقَالَ ر هتجح اللَّه هلَقَّن نقَالَ فَم هتأَيِإذْ ر كَرنالْم ِكرنعـن أىب   ) حم  ( } ت
 سعيد
 )٤٠١٧( وهـ٣/٢٧حم 

 حسـن
 عن أىب هريرة) ت(} ِخيِه فَِإنْ رأَى ِبِه أَذًى فَلْيِمطْه عنه ِإنَّ أَحدكُم ِمرآةُ أَ { - ٤١٩٦

 ٧٦٤٤ و ٧٦٤٥(  وبنحوه الشعب    ٢٩١ و ٦/٢٢٤ واالحتاف   ١٣/٩٢وسنة  )٧٣٠ (٢٥٤ومبارك   ) ١٩٢٩(ت  
 مرفوعاً  أبو مسعود حنوه) ٢٩٣(موقوفاً وخمتصراً و ) ٢٣٨( املطلب بن حنطب وخد ) 

 حسن لغريه
 أَحدكُم يأِْتيِه الشيطَانُ فَيقُولُ من خلَقَك فَيقُولُ اللَّه فَيقُولُ فَمن خلَق اللَّه فَِإذَا              ِإنَّ { - م   ٤١٩٦

 هنع ذِْهبي ِلِه فَِإنَّ ذَِلكسرِباللَِّه و تنأْ آمقْرفَلْي كُمدأَح ذَِلك دجعن عائشة ) حم (} و 
  )١٥٤٢( وصحيح اجلامع  ) ١١٦(  والصحيحة ٢/٤٦١غيب  وتر١/٣٢ وجممع ٦/٢٥٧حم 

 صحيح
ِإنَّ أَحدكُم يجمع خلْقُه ِفي بطِْن أُمِه أَربِعني يوما ثُم يكُونُ علَقَةً ِمثْلَ ذَِلك ثُم يكُـونُ                 {- ٤١٩٧

ربِع كَِلماٍت ويقَالُ لَه اكْتب عملَه وِرزقَـه وأَجلَـه          مضغةً ِمثْلَ ذَِلك ثُم يبعثُ اللَّه ملَكًا فَيؤمر ِبأَ        
وشِقي أَو سِعيد ثُم ينفَخ ِفيِه الروح فَِإنَّ الرجلَ ِمنكُم لَيعملُ حتى ما يكُونُ بينه وبين الْجنـِة ِإلَّـا                    

يعملُ ِبعمِل أَهِل الناِر ويعملُ حتى ما يكُونُ بينه وبين النـاِر ِإلَّـا ِذراع               ِذراع فَيسِبق علَيِه ِكتابه فَ    
ِه عن زيِد بِن وهٍب قَالَ عبد اللَِّه حدثَنا رسولُ اللَّ        ) ٤ق  ( } فَيسِبق علَيِه الِْكتاب فَيعملُ ِبعمِل أَهِل الْجنِة          

 :صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وهو الصاِدق الْمصدوق قَالَ 
 وكثري  ٤٣٠ و ٣٨٢/ ١وحم   ) ٢١٣٧( و ت   ) ٢٦٤٣ (١و م القدر    ) ٦٥٩٤(٨/١٥٢و  ) ٣٢٠٨(٤/١٣٥خ  
 وصـحيح   ١٠/٢٦٦ و ٧/٤٢١ وهـق    ٣٨٧وصفة  ) ٧٥(وعاصم   ) ١٢٦(  ومحيدى   ٨/٢٤٤ وحلية   ٥/٤٦١

  )١٥٤٣( اجلامع 



 

 

٦٩٧() 

ِإنّ أَحدكم  يسألِىن فَينطلق ِبمسألتِه متأبطها ، وما ِهى إال نـار ، ِقيل ِلم تعطيهـم         { - م٤١٩٧
 : ؟ قَــالَ 

عن أىب سعيد عن عمر بن اخلطاب أنه دخـل  ) ع ك ض ( } يأبونَ إال أَنْ يسألوِنى ، ويأبى اُهللا ِلي الْبخلَ   
ارسول اهللا رأيت فالناً يشكر ذكر أنك أعطيته دينارين فقال صلىاهللا عليـه  ي: على النيب  صلىاهللا عليه وسلم فقال   

 عن جابر) ك(وسلم لكن فالنا قد أعطيته ما بني العشرة إىل املئة فما يشكره وال يقوله 
والضـياء  ) ٣٤١٤و٣٤١٢(واإلحسـان  )  ٢٠٧٤ و ٨٤٩(  وحـب  ٣/١٦ وحـم  ١٩٥ و١٩٤/ ٨االحتاف  

 ١/٤٦ و ك    ٣/٩٥وامع  )٣٩٩و٣٩٩٨(واملكارم) ١٣٢٧(وع  ) ٢٣٥و٢٢٤(وبز) ١٠٤و١٠٣(٢٠١و١/٢٠٠
 )٩١٢٨(وهب 

 صحيــح
ِإنَّ أَحرم الْأَياِم يومكُم هذَا أَلَا وِإنَّ أَحرم الشهوِر شهركُم هذَا أَلَا وِإنَّ أَحرم الْبلَـِد                 { – ٤١٩٨

     أَمو اَءكُمِإنَّ ِدمذَا أَال وه كُملَدـذَا ِفـي            به ِركُمهذَا ِفي شه ِمكُموِة يمركَح امرح كُملَيع الَكُمو
           دهاش مقَالَ اللَّه معقَالُوا ن تلَّغلْ بذَا أَلَا هه لَِدكُمهـ(} ب (         لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسِعيٍد قَالَ قَالَ رأَِبي س نع

جِفي ح لَّمسِه ولَياِع عدِة الْو: 
  ٣/٨٠وحم )٣٩٣١( هـ

 صحيـــح 
 عن بريدة) حم ن حب ك ( } ِإنّ أَحساب أَهِل الدنيا الَّذي يذهبونَ ِإليِه هذا اَملالُ  {- م  ٤١٩٨

 )  ١٢٣٣( وحب ٩/١٣٥وفتح  ) ٥٣٣٥( ون ٧/١٣٥ وهق ٦/٣٦١ وحم ١/٣١٨ وخط ٦/٦٤ن 
   )١٠٣١٠(  والشعب ٢/١٦٣و ك )٧٠٠(واإلحسان

 صحيــح
 مجع حسب مبعىن الكرم والشرف واد: األحساب 
 عن ابن عباس ) طب ( } ِإنّ أَحسن الناِس ِقراءةً من ِإذا قَرأَ الْقرآنَ يتحزنُ ِفيِه  {- م ٤١٩٨

 )١٠٨٥٢( وطب ٢/٦٨ وأصفهان ٤/١٩ وحلية ٥/٢٠ من طرق  وحم ٧/١٧٠جممع 
 حســن لغريه

 عن جابر) د(} لَ الرجلُ على أَهلِه ِإذا قَدم ِمن سفٍر أَولَ الليِل ِإنّ أَحسن ما دخ {- ٤١٩٩
  )١٥٤٥( وصحيح اجلامع  ) ٢٧٧٧(د 

 صحيـــح
 عن أىب ذر)  حب ٤حم ( } ِإنّ أَحسن ما غَريمتْ ِبِه هذا الشيب الْحناُء والكتم {-م ٤١٩٩

 ١٦٩ و ١٥٦ و ١٥٤ و ٥/١٤٧وحـم   )  ٣٦٢٢( و هـ    ) ١٧٥٣( و ت    ) ٤٢٠٥(  و د    ١٤٠ و ٨/١٣٩ن  
وش )٥٤٧٤(واإلحسـان    )  ١٤٧٥(  وحـب    ٨/٣٥وخط   ) ٢٠١٧٤(  وعب   ١٢/٩١ وسنة   ٧/٣١٠وهق  

) ٢٧٧٧(من طرق عن أيب ذر  وعبد اهللا بن بريدة  وأيب هريرة  وبـز             ) ٩٣٥٥-٩٣٤٩(ون  ) ٢٤٩٩١ (٨/٢٤٤



 

 

٦٩٨() 

 وصـحيح   ١٥٤وحنيفة  )٦٣٩٧(وهب  ) ١١٦٦٨(ابن عباس وطب    ) ٢٧١٣(وع  ) ٣٠١٠(أبو الطفيل  وطس     
  )١٥٤٦( اجلامع 

 صحيـــح مشهور
جاء النىب صلى اهللا عليه وسـلم   : عن أىب الطفيل قال     ) طب  ( } ِإنّ أَحق أَمسائك  أَبو تراٍب          {- ٤٢٠٠

 وعلي نائم ىف التراب فذكره 
 سهل بن سعد)٣٧٠٣و٤٤١(وبنحوه خ ) ٧٧٥( وطس٩/١٠١امع 

 صحيـــح
عن عقبـة بـن    ) ٤حم ق ( } الشروِط أَن توفّوا ِبِه ما استحللتم ِبِه الْفُروج  ِإنّ أَحق    {- م   ٤٢٠٠

 عامر
 و  ١٥٢ و ٤/١٤٤وحم   ) ١٩٥٤( و هـ    )٢١٣٩(  و د    ٦/٩٣و ن    ) ١١٢٧( و ت   ) ١٤١٨(٦٣م النكاح   

(  وصحيح اجلـامع   ٢/١٤٣ومي  )١٦٤٤٥ (٤/٢٠٠و ش   ) ٧٥٢(٣٧٥ / ١٧ وطب   ٩/٥٣ وسنة   ٧/٢٤٨هق  
 )٥٥٣٣-٥٥٣١(ون ) ٤٢٣٠-٤٢٢٧(وعوانة) ٥١٥١(٧/٢٦و )٢٧٢١ (٣/٢٤٩ خ و ) ١٥٤٧

عن ابن عباس أَنَّ نفَرا ِمن أَصحاِب ) خ ( } ِإنَّ أَحق ما أَخذْتم علَيِه أَجرا ِكتاب اللَِّه  { - م ٤٢٠٠
يغٌ أَو سِليم فَعرض لَهم رجلٌ ِمن أَهِل الْماِء فَقَالَ هلْ ِفيكُم ِمن راٍق النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم مروا ِبماٍء ِفيِهم لَِد

ِبِه ِإنَّ ِفي الْماِء رجلًا لَِديغا أَو سِليما فَانطَلَق رجلٌ ِمنهم فَقَرأَ ِبفَاِتحِة الِْكتاِب علَى شاٍء فَبرأَ فَجاَء ِبالشاِء ِإلَى أَصحا
فَكَِرهوا ذَِلك وقَالُوا أَخذْت علَى ِكتاِب اللَِّه أَجرا حتى قَِدموا الْمِدينةَ فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه أَخذَ علَى ِكتاِب اللَِّه أَجرا 

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسفَقَالَ ر: 
 و ٥/٢٢٢ و ٤/٤٥١ وسـنة ١٩٩ و ١٠/١٩٨ وفتح   ٧/٢٤٣ و   ٦/١٢٤ و   ١/٤٣٠وهق  )٥٧٣٧ (٧/١٧١خ  
  )١٥٤٨( وصحيح اجلامع ٣/٦٥وقط )  ٥١٤٦(واإلحسان )  ١١٣١( و حـــب ٨/٢٦٣

عن زياد بـن احلـارث   ) حم ن ت هـ   ( } ِإنَّ أَخا صداٍء قَد أَذَّنَ ومن أَذَّنَ فَهو يِقيم           { - م   ٤٢٠٠
   سِني ررفَقَـالَ                   الصدائى قَالَ أَم ِقـيمِبلَالٌ أَنْ ي ادفَأَر تِر فَأَذَّنلَاِة الْفَجذِّنَ ِفي صأَنْ أُؤ لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه ص

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر: 
ومتهيـد  ) ٥٢٨٦و٥٣٨٥(وطب  ) ١٨٣٣( وعب   ٤/١٦٩وحم   )  ٧١٧(و هـ    ) ١٩٩( و ت    ) ٥١٤( د  

 و ١/١٤٢ ومعاىن ٥/٢٠٤ وجممع ٢/٣٠١ وسنة ٥/٣٥٧ ونبوة ٣٩٩ و١/٣٨١وهق ٢٠٩/ ١وتلخيص ٢٤/٣٢
 ٥٠٣ /٧و١/٣٢٧وسعد  ) ٢٢٤٦(١/١١٦ش 

 حـــسن لغريه
ِإنّ أَخاك استسقَى قَبلك ما هو بآثَر ِعندى ِمنك ، وإما ِعندى ِبمرتٍل واحٍد ، وإىن           {- م   ٤٢٠٠

 هوو إياكالْقيامِة         و وماحٍد يقاٍم ولَفى م ائمهذا النعن أىب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه )  طب (}  و
وسلم دخل على فاطمة ذات يوم وعلي قائم وهي مضطجعة وأبنائها إىلجنبها فاستسقى احلسن فقام رسـول اهللا                   

 فجعل يعاجل أن يشرب قبله حىت بكى فقـال          صلى اهللا عليه وسلم  إىل لقحة فحلب هلم فأتى به فاستيقظ احلسني            
 :رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 

 )١٠١٦ (٢٢/٤٠٥ وطب ١٧١ /٩امع 



 

 

٦٩٩() 

 حــسن
  وقال أبو ٧/٢١٩فيه كثري بن حيىيأبو مالك البصري روي عن مجاعة وروى عنه مجاعة و  سكت عليه خ تخ 

 وضعفه بعضهم ٩/٢٦ ووثقه ابن حبان ٧/١٥٨صدوق اجلرح :حمله الصدق وكان يتشيع وقال أبو زرعة:حامت 
 والراجح أنه صدوق

٤٢٠١ -}               فَقُلْت ِجئْت ثُم هنع تيفَقَض تبقَالَ فَذَه هنفَاقِْض ع بِنِه فَاذْهيِبد وسبحم اكِإنَّ أَخ
          دأَةً ترِإلَّا ام قبي لَمو هنع تيقَض ولَ اللَِّه قَدسا رـا         يها فَِإنِطهةٌ قَالَ أَعنيا بلَه تسلَيِن ويارِعي ِدين

عن سعِد بِن الْأَطْوِل قَالَ مات أَِخي وترك ثَلَاثَ ِمائَِة ِديناٍر وترك ولَدا ِصغارا فَأَردت               ) حم هـ هق    ( } صاِدقَةٌ  
 :لُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَنْ أُنِفق علَيِهم فَقَالَ ِلي رسو

) ٥٤٦٦(وطـب   ) ٣٠٥(وعبد بن محيد    ) ١٥١٠( وع   ١٤٢ /١٠ وهق   ٥/٧ و   ٤/١٣٦وحم   ) ٢٤٣٣( هـ  
 وصـحيح   ٧/٥٧ وسعد   ٤/٤٥ وتخ   ١/١٣٥والدواليب  )٩٣٣٨(و اإلصابة   ٣/١٥٢ والثقات   ٢٣٦/ ٢٣ومتهيد  
  )١٥٥٠( اجلامع 

 صحيــح
عـن  ) ض  ( وابن قـانع      ) حم ش طب    (}  النجاشي قَد مات فَاستغفروا لَه       ِإنّ أَخاكم  {- م   ٤٢٠١

 جرير
وعلل ) ٦٦٦(واإلصابة) ٢٣٥٠ و٢٣٤٧و٢٣٤٦( من طرق  وطب    ٩/٤١٩ و ٣/٣٩ وجممع   ٣٦٣ و ٤/٣٦٠حم  

 )١١٩٥٣(٣/٣٦٢و ش ) ٢٥٥(ت للقاضي 
 صحيــح

وفاته أنه روى عند حـم        ) ١٣٧٩(  ضعيف جدا    ىف ضعيفته أنه  _ رمحه اهللا _وزعم الشيخ ناصر الدين األلباين        
 !!!وغريه من طريق آخر صحيح 

٤٢٠٢  -}               فصا نِه كَملَيا عفَفْنا فَصنِه قَالَ فَقُملَيلُّوا عوا فَصفَقُوم اتم قَد اِشيجالن اكُمِإنَّ أَخ
عن عمران بن ) حم م ت ن هـ ( عن جابر ) م ن   ( } ى الْميِت   علَى الْميِت وصلَّينا علَيِه كَما نصلِّي علَ      

 عن جممع بن جارية ) هـ ( حصني 
ـــ   ) ١٠٣٩( و ت )٢١٠١-٢٠٩٧(  ون ٧٠ و ٦٩/ ٤و ن ٦٧) ٩٥٣( و٦٤)٩٥٢(م  و ١٥٣٥( و هـ

ــم  ) ١٥٣٦ ــخ ٣٣٦/ ٥ و٤٤٦ و ٤٣٩ و٣٦٣ و٣٦٠/ ٤وحـــ  و ٣٦٢/ ٣ و ش ٤٣٢/ ٨ وتـــ
)  ٨٤٩(أبـو هريـرة وطيـا     )١١٦(والشاميني) ٨٥٣٠و٥٩٨٦(وطس  ) ٣٥٨٣(وبز) ١١٩٥٠و١١٩٤٩(٣٦٣

) ٣٦١(٢٢/١٣٦و)١٠٨٥(١٩/٤٤٦و)  ٤٧٢-٤٤٣(١٩٦-١٨٧/ ١٨و  ) ٢٣٤٦(و طـب    )٤٧٣(واإلصابة  
/ ٥جابر وخط    )٣٠٩٩( واالحسان  ٤/٥٠  من طرق  وهق       ٤١٩/ ٩ و ٣٩/ ٣ وجممع   ٦/٣٣٢وحشي ومتهيد   

  )١٥٤٩(  وصحيح اجلامع ٢٣٥
 صحيــح مشهور



 

 

٧٠٠() 

 قَد مات ، فَمن أَراد أَن يصلَّي عليِه فَليصـلِّ ، وتوجـه نحـو            ِإنَّ أَخاكَم النجاشى   { – ٤٢٠٣
عن حذيفة بن أسيد أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم بلغه موت النجاشـي              ) طك  (} الْحبشِة فَكرب عليِه أَربعاً       

 :فقال ألصحابه 
 )٣٠٤٨( وطب ٩/٤١٩ و٣/٣٩امع 

 نحســ
} من هو ؟ قَالَ النجاشي      : ِإنَّ أَخاكم مات ِبغِري أَرضكم فَقوموا فَصلُّوا عليِه ، قَالُوا            { - ٤٢٠٤

 عن أَىب الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفارى ) ط حم هـ طب (
 ٨/٤٨٢  وتخ ٤/٧وحم ) ١٠٦٨(وطيا ) ١٥٣٧( و هـ ) ٣٠٤٨و٣٠٤٦( وطب٣٩ /٣امع 

 صحيــح لغريه
ِإنَّ ِإخوانكُم قَد قُِتلُوا وِإنهم قَالُوا اللَّهم بلِّغْ عنا نِبينا أَنا قَد لَِقيناك فَرِضينا عنك  { –م ٤٢٠٤

م فَقَالُوا أَنْ ابعثْ معنا عن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ جاَء ناس ِإلَى النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ) خ،م (}ورِضيت عنا 
ِرجالًا يعلِّمونا الْقُرآنَ والسنةَ فَبعثَ ِإلَيِهم سبِعني رجلًا ِمن الْأَنصاِر يقَالُ لَهم الْقُراُء ِفيِهم خاِلي حرام يقْرُءونَ الْقُرآنَ 

ونَ ولَّمعتِل يونَ ِباللَّيساردتيونَ ِبِه ورتشيو هونِبيعونَ فَيِطبتحيِجِد وسِفي الْم هونعضاِء فَيِجيئُونَ ِبالْماِر يهوا ِبالنكَان
موا لَهضرفَع ِهمِإلَي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن مثَهعاِء فَبِللْفُقَرفَِّة وِل الصِلأَه امكَانَ الطَّعوا الْملُغبلَ أَنْ يقَب ملُوهفَقَت 

 هنلِْفِه فَطَعخ ٍس ِمنالَ أَنا خامرلٌ حجى رأَتا قَالَ ونع ِضيترو كنا عِضينفَر اكلَِقين ا قَدا أَننِبيا ننلِّغْ عب مفَقَالُوا اللَّه
 : حرام فُزت ورب الْكَعبِة فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِلأَصحاِبِه ِبرمٍح حتى أَنفَذَه فَقَالَ

 ٣/٢٧٠وحم ) ٧٣٤٥( وعوانة١٤٧) ٦٧٧(وم ) ٢٨٠١(خ 
ربنـا  : ا  ِإنَّ ِإخوانكم قَد لَقُوا اُملشركني فَاقتطعوهم فَلم يبق ِمنهم أَحد ، وإم قَالُو             { -  ٤٢٠٥

  عنهم ضىرضوا وقَد ر مِإ ِإليكم سوهلما ، فَأنا رنع ضىرا وضينر ا قَدا أَنلِّغْ قَومنعن ابن ) ك (} ب
إياكم وهذه الشهادات أن تقول قتل فالن شهيدا فإن الرجل يقاتل محية ويقاتل يف              : مسعودرضي اهللا عنه أنه قال      

و جريء الصدر ولكن سأحدثكم على ما تشهدون أن رسول اهللا  صلى اهللا عليـه وسـلم        طلب الدنيا ويقاتل وه   
 :بعث سرية ذات يوم فلم يلبث إال قليال حىت قام فحمد وأثىن عليه مث قال 

 ٢/٣٢٦وبنحوه ما قبله وترغيب )٥٣٧٦(  وع ٢/١١١ك 
 صحيــح لغريه

 زيدا أَخذَ الرايةَ فَقَاتلَ حتى قُِتلَ أَو استشِهد ثُم أَخـذَ            ِإنَّ ِإخوانكُم لَقُوا الْعدو وِإنَّ     {  - ٤٢٠٦
الرايةَ بعده جعفَر بن أَِبي طَاِلٍب فَقَاتلَ حتى قُِتلَ أَو استشِهد ثُم أَخذَ الرايةَ عبد اللَِّه بـن رواحـةَ                    

    اس ى قُِتلَ أَوتلَ حـِه               فَقَاتلَيع اللَّه حِليِد فَفَتالْو نب اِلدوِف اللَِّه خيس ِمن فيةَ سايذَ الرأَخ ثُم ِهدشت
                   غٍَد اد ِم أَووالْي دعلَى أَِخي بكُوا عبفَقَالَ لَا ت ماهأَت ثُم مهأِْتيفٍَر ثَلَاثًا أَنْ يعلَ آلَ جهأَم لَ ثُمهوا فَأَمع

          ا ثُـمنُءوسر لَقلَّاِق فَحفَِجيَء ِبالْح لَّاقالْح وا ِإلَيعفَقَالَ اد خا أَفْرا كَأَنأَِخي قَالَ فَِجيَء ِبن ينِلي اب
             لُِقي ثُمخلِْقي وخ ِبيهاللَِّه فَش دبا عأَما أَِبي طَاِلٍب ونمع ِبيهفَش دمحا ما     قَالَ أَمـالَهِدي فَأَشذَ ِبيأَخ 



 

 

٧٠١() 

                  ـاَءتاٍر قَالَ فَجا ثَلَاثَ ِمرِميِنِه قَالَهفْقَِة يِد اللَِّه ِفي صبِلع اِركبِلِه وا ِفي أَهفَرعج لُفاخ مفَقَالَ اللَّه
         خلَةَ تيفَقَالَ الْع لَه فِْرحت لَتعجا ونمتي لَه تا فَذَكَرنِة        أُمالْآِخرا وينِفي الد مهِليا وأَنو ِهملَيع اِفني {

عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر قَالَ بعثَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم جيشا استعملَ علَيِهم زيد                 ) ض  ) حم طب ك    ( 
زيد أَو استشِهد فَأَِمريكُم جعفَر فَِإنْ قُِتلَ أَو استشِهد فَأَِمريكُم عبد اللَِّه بن رواحـةَ فَلَقُـوا     بن حاِرثَةَ وقَالَ فَِإنْ قُِتلَ      

                ى قُِتلَ ثُمتلَ حفَقَات فَرعةَ جايذَ الرأَخ ى قُِتلَ ثُمتلَ حفَقَات ديةَ زايذَ الرفَأَخ ودـلَ       الْعةَ فَقَاتاحور ناللَِّه ب دبا عذَهأَخ
حتى قُِتلَ ثُم أَخذَ الرايةَ خاِلد بن الْوِليِد فَفَتح اللَّه علَيِه وأَتى خبرهم النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَخرج ِإلَى النـاِس                      

 :  يِه وقَالَفَحِمد اللَّه وأَثْنى علَ
) ١٤٠-١٣٧(١٦٤-٩/١٦٢ والضـياء    ٤/٣٦وسعد  ) ٨٦٠٤( ون   ٣/٢٩٨ وك   ٦/١٥٦ وجممع   ١/٢٠٤حم  
 ) ٣٧٩٩و١٤٦١(وطب) ٢٢٥٧(وبز

 صحيــح
 عن أىب الدرداء ) حم طب ( } ِإنّ أَخوف ما أَخاف على أُمىت األئمةُ اَملضلُّونَ   { - ٤٢٠٧
 واإلحسان ٦/٤٤١ ثوبان و٢٧٨ أبو ذر و١٤٥/ ٥ شداد و٤/١٢٣ عمر و ١/٤٢  وحم ١/٣٥١االحتاف 

وهـ )  ٤٢٥٢(ود) ٢٢٢٩(  وت ٤٤٩ حذيفة و٤/١٩٢وعن ثوبان وك )  ٦٧١٤(شدادو) ٤٥٧٠(
شداد )٥٤ و٦(ثوبان و) ٥٥و٤(ط الكتاب العريب والسنن الواردة يف الفنت) ٢٧٢٥(ومى )٣٤٨٧(وبز)٣٩٥٢(
علي   ) ٣٧٤٧٥(علي  وش ) ١٠٠(أبو أمامة  وعاصم ) ٧٦٥٣(عمر  وطب ) ٩٨١(رجل  والشاميني) ٥٦(و

 ) ٢٦٠٥(  ومنحة ٧/٢٢١ ابن عمر وجممع ٦/٤٦ أبو الزعراء وحل ٩/٣٧٤علي  واجلرح ) ٤٦٦(وع 
  ) ١٥٥١( وصحيح اجلامع ) ١٥٨٢( والصحيحة 

 متـواتــر
نب فَينتجـع أَقـوام ِبحبـِه       ِإنّ أَخوف ما أَخاف على أُمىت الْكتاب واللَّنب ، فَأما اللَّ           { - ٤٢٠٨

طب ( } ويتركونَ الْجماعةَ والْجمعاِت ، وأَما الْكتاب فَيفتح َألقواٍم ِفيِه فَيجادلونَ ِبِه الَّذين آمنوا                
 عن عقبة بن عامر) 

 )٨١٨-٨١٥ (١٧/٢٩٥ وطب ٢/١٩٣ وجامع بيان العلم ٢/٤٤امع 
 صحيـــح

الْهوى وطولُ اَألمِل ، فَأَما الْهوى فَيصد عن الْحق ،          : خاف على أُمىت  ِإنّ أَخوف ما أَ    { - ٤٢٠٩
وأَما طُولُ اَألمِل فَينِسى اآلخرةَ ، وهذه الدنيا مرحتلةٌ ذَاهبةٌ ، وهذِه االخرةُ مقبلةٌ صادقةٌ ، ولكُلِّ                 

ن بِىن اآلخرِة وال تكونوا ِمن بِىن الدنيا فَـافعلوا ،           واحدٍة ِمنهما بنونَ ، فَِإن استطعتم أَن تكونوا مِ        
 عن جابر )  هب( } فَِإنكم الْيوم ِفى داِر عمٍل وال ِحساب ، وأَنتم غَداً ِفى داٍر وال عملٌ   

مـن طـرق عـن علـي وجـابر وفـتح            ) ١٠٦١٧-١٠٦١٣(وهب  ) ٨٨١( والفضائل   ١٠/٢٣٧االحتاف  
جابر وعلي ورد مرفوعاً    ) ١٣٦٢و١٣٦١( ومتناهية ٥/١٨٥ علي  وعدي     ١/٧٦ل   من طرق وح   ٢٣٧و١١/٢٣٦

 وموقوفاً
 حســـن واملوقوف صحيح ومثله ال يقال بالرأي



 

 

٧٠٢() 

٤٢١٠ - }                 عبد ؤمنالقدِر ، وال يب تكذيبوِم ، وِبالنج صديقىت  تلى أُمع ا أَخافم ِإنّ أَخوف
 آمنـت  :وقـالَ  بلحيتـِه ،     �، حلوِه ومرِه ، وأخذَ رسـولُ اهللاِ       حىت يؤمن بالقَدِر خِريِه وشرِه      

بالقدِركُـلِِّه ،خريِه وشرِه حلوه ومره وأخذ أنس بلحيته وقال آمنت بالقدر كله خـريه وشـره                
)  السري( } آمنت بالقدر كله خريه وشره حلوه ومره : حلوه ومره وأخذ يزيد الرقاشي بلحيته وقاَلَ  

 عن أنس
 ون  ٩/٤٠٣وبنحو آخـره جممـع     )  ١١٢٧( جابر بن مسرة والصحيحة      ) ٣٢٤( و بنحوه عاصم    ٢٨٧ري الس

 ابن عمر ) ١٧٢(عدي وعاصم ) ١٣٨(١٧/٦٩ابن عمر و)١٣٥٨١(ابن عمر وطب ) ٥٨٨٣(
 حســن لغريه

رآِن ، ودنيـا    زلةُ عاٍمل ، وجدالُ منافٍق ِبالق     : ِإنّ أَخوف ما أَخاف على أُمىت ثَالثٌ         { -  ٤٢١١
 ليهــمع فتــحعن معاذ ) طب قط ( }  ت 

ابن )٧٨(وصفة الزاهدين   ) ٢٨٢(٢٠/١٣٨من طرق وطب    ٧/٢٠٣و و ١٨٧ ١/١٨٦ وجممع   ٣٧٧/ ١االحتاف  
 عمر  

 حســن لغريه
 عن جابر ) حم هـ ك ( }  ِإنّ أَخوف ما أَخاف على أُمىت  عملُ قَوِم لُوٍط  { - ٤٢١٢
  ٣٥٧/ ٤ و ك    ٣٨٢/ ٣وحـم    ) ٢٥٦٣( و هــ     ) ١٤٥٧(  و ت    ٣/٢٨٥ وترغيـب    ٤٧٩ /١٠االحتاف  
  )١٥٥٢(عائشة وصحيح اجلامع )١٣٤٩٣(وعب ) ٥٣٧٤(وهب ) ١٥٦(والشاميني

 صحيـــح
زلةُ عاٍمل ، وجدالُ منافٍق ِبـالقرآِن ، ودنيـا          : ِإنّ أَخوف ما أَخاف على أُمىت ثَالثٌ         { - ٤٢١٣

 أَبو نصر السجزى ىف اإلبانة عن ابن عمر}  اقكم فَاموها على أَنفسكم  تقطع أَعن
 )٧٨(معاذ وصفة الزاهدين )  ٢٨٢(٢٠/١٣٨وطب ٧/٢٠٣ وجممع ١٠/٢٢االحتاف 

 حســن لغريه
النجوم ، وتكذيب ِبالقدِر ، وحيف      : ِإنّ أَخوف ما أَخاف على أُمىت  ِفى آخِر زماَا            { - ٤٢١٤

 عن أىب أمامة ) طب  ( }  السلطـاِن 
  ) ١٥٥٣( وصحيح اجلامع  ) ١١٢٧( والصحيحة ) ٨١١٣( وطب ١/٢٢٢  من طرق واالحتاف ٢٠٣/ ٧جممع 

 صحيــح
 عن عمر) حم ( }  ِإنّ أَخوف ما أَخاف على أُمىت كُلُّ منافٍق عليِم اللَّساِن { -  ٤٢١٥

عمـران   ) ٥٩٣(١٨/٢٣٧ من طرق   وطـب        ١/١٨٧وجممع  ) ٢٣٦و٢٣٥(١/٣٤٤ والضياء   ٤٤و٢٢/ ١حم  
واالحتاف ) ٣٠٥( عمران وعمر وبز   ١١/٣٨٥من طرق عمران والسري     ) ٢٧-٢٣(وصفة املنافق   ) ١٧٧٧(وهب  

  ) ١٥٥٤( وصحيح اجلامع  ) ١٠١٣(  والصحيحة ١٠/٢٢
 صحيـــح



 

 

٧٠٣() 

٤٢١٦ - }        ليكمع  ا أَخافم ر   : ِإنّ أَخوفاألصغ ركالش :ِإذا        الر فَعلَ ذَلـك قالُ ِلمنياُء ، ي
    ِبأعماهلم اساَء النج :           ِعندهم وا ذَلكنيا فَاطلبراءونَ ِفى الدت كُنتم عن ) طب  ( }  اذْهبوا ِإىل الَّذين

 حممود بن لبيد عن رافع بن خديج 
 )٤٣٠١( وطب٦٨/ ١ والترغيب ٢٢٢ / ١٠امع 

 صحيـــح
٤٢١٧ - }   م ِإنّ أَخوف       راألصغ ركالش ليكمع  الْقيامـِة ِإذا         : ا أَخاف ومقُولُ اُهللا يياُء ،  يالر

    ِبأَعماهلم اسزى النزاًء            : جج مجدونَ ِعندها فَانظُروا هلْ تنيراؤونَ ِفى الدت وا ِإىل الذَّين كُنتماذْهب
 عن حممود بن لبيد ) حم ( }  
 ١/١٠٢وجممـع  )٦٨٣١(  وهـب  ٢٦٣ و٢٣١/ ٨ واالحتاف ٥/٢٠٢ و ٣٤٣ /٤ وكثري   ٤٢٩ و ٤٢٨/ ٥حم  

  )١٥٥٥(  وصحيح اجلامع ٦٨/ ١ وترغيب ٢٢٢و
 صحيـــح

ِإنَّ أَخوف ما أَخاف علَيكُم ما يخِرج اللَّه ِمن نباِت الْأَرِض وزهرِة الدنيا فَقَالَ رجلٌ { - م٤٢١٧
ولَ اللَِّه أَوسر فَقَالَ أَي قرعو رهب هغَِشيِه قَالَ ولَيِزلُ عني ها أَننأَيى رتح كَتفَس رِبالش ريأِْتي الْخي 

خير لَا يأِْتي أَين الساِئلُ فَقَالَ ها أَنا ولَم أُِرد ِإلَّا خيرا فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإنَّ الْ
ِإلَّا ِبالْخيِر ِإنَّ الْخير لَا يأِْتي ِإلَّا ِبالْخيِر ِإنَّ الْخير لَا يأِْتي ِإلَّا ِبالْخيِر ولَِكن الدنيا خِضرةٌ حلْوةٌ وكَانَ 

 فَِإنها أَكَلَت حتى امتدت خاِصرتاها واستقْبلَت ما ينِبت الرِبيع يقْتلُ حبطًا أَو يِلم ِإلَّا آِكلَةُ الْخِضِر
الشمس فَثَلَطَت وبالَت ثُم عادت فَأَكَلَت فَمن أَخذَها ِبحقِّها بوِرك لَه ِفيِه ومن أَخذَها ِبغيِر حقِّها 

أْكُلُ وكَانَ كَالَِّذي يو لَه كاربي لَم عبشحم (}لَا ي ( لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسِعيٍد قَالَ قَالَ رعن أيب س
 :وهو علَى الِْمنبِر 

 )١٢٤٢(وع ) ٧٤٠( واحلميدي ٤/١٢٥وحم ) ٨٩٩٠(وطس ) ٣٢٢٥( واإلحسان ١٢٢و١٢١)١٠٥٢(م 
عن عمران  ) طب هب   ( }  منافٍق عليِم اللِّسانِ  ِإنّ أَخوف ما أَخاف  عليكم بعدى كُلُّ          { - ٤٢١٨
 بن حصني

 ١١/٣٨٥والسـري   ) ٢٣(وصفة املنـافق    ) ٥٩٣(١٧/٢٣٧ وطب   ٢٢/ ١٠ و ٣٥٢/ ١ واالحتاف   ١/١٨٧جممع  
  ) ١٥٥٦( وصحيح اجلامع  ) ٦٨٣١( والشعب 

 صحيـــح
٤٢١٩ - }        و مأَب ذَرتفَاع هطَلَب نا مندِعن كُمنوقَالَ        ِإنَّ أَخو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيى ِإلَى النوس

    اتى متٍء حيلَى شا عِبِهم ِعنتسي فَلَم اَءا لَها جِلم لَمأَع حم د ( }  لَم ( عم طَلَقْتى قَالَ انوسأَِبي م نع
      سِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيِن ِإلَى النلَيجِل    رِمثْلَ قَـو رقَالَ الْآخو ِلكملَى عا عِبن ِعنيتسا ِلتقَالَ ِجئْن ا ثُممهدأَح دهشفَت لَّم

 :صاِحِبِه فَقَالَ 
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 ٤/٣٩٣ وحـم    ٢٧٤/ ١٢وفـتح   )٣١٦١(وبز) ٨٧٤٦و٥٩٣٢و٥٩٣١(ون  ) ٦٩٢٦(وعوانة )  ٢٩٣٠( د  
 ١٨٤/ ٧ و٨٢/ ٢ وتخ ٤١١و

 صحيــح
 أَخونكُم ِعنِدي من يطْلُبه فَعلَيكُم ِبتقْوى اللَِّه عز وجلَّ قَالَ فَما استعانَ ِبِهما علَى ِإنَّ{  -م٤٢١٩

نِبي فَأَتينا ِإلَى ال:قَِدم رجلَاِن مِعي ِمن قَوِمي ،قَالَ : عن أَِبي موسى الْأَشعِري رضي اُهللا عنه، قَالَ ) حم(}شيٍء 
صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَخطَبا وتكَلَّما فَجعاليعرضاِن ِبالْعمِل فَتغير وجه النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَو رِئي ِفي وجِهِه 

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيفَقَالَ الن: 
 ٤١١ و٤/٣٩٣وحم ) ٥٩٣٢(ن

 صحيــح
٤٢٢٠ – }                 وا لَمِإذا غَاب عاىل اَألتقياُء اَألخفياُء الَّذينالْعباِد ِإىل اِهللا ت أَحبو ، ياِء ِشركِإنّ أَدىن الر

عن ابن عمر رضي    ) طب ك   ( }  يفتقدوا وِإذا شهدوا لَم يعرفُوا ، أُولئك أَئمةُ الْهدى ومصابيح الْعلمِ          
حديث مسعتـه مـن     :ما يبكيك ؟فقال    :مر عمر مبعاذ بن جبل رضي اهللا عنهما وهو يبكي فقال            : ا قال   اهللا عنهم 

 : رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 
  وطب   ٥٠٠  وصفة    ١/٦٨ والترغيب   ١/١٥ وحليه   ٧/٢٤٩٠ وعدى   ٤٤٨ و ٢٦٣/ ٨ واالحتاف   ٢٧٠ / ٣ك  
 ٨٩٣(وطـص ) ٥٧٩ (٦/١٥٦واللسـان  ) ٩٠٩٤( وامليزان  ١/٤٥٩والسري  ) ١٢٩٨(والشهاب  ) ٥٣(٢٠/٣٦

 ٩/٢٤٣ وحليـة    ٦ وأولياء   ٣/٤٤٣ وترغيب   ٤/٣٢٨ و ١/٤وبنحوه ك    ) ١٩٥(والزهدللبيهقي  ))٣٩٨٩(وهـ
 من طرق

 صحيــح لغريه
( }  لَرجلٌ لَه دار ِمن لُؤلُؤٍة واحدٍة، ِمنها غُرفُها وأَبواا          : ِإنّ أَدىن أَهِل الْجنِة مرتالً       { - ٤٢٢١

 اد فــىهن
 عن عبيدبن عمري مرسالً)   الزهــد 

 )١٢٦(وهناد ) ٣٣٩٨٦(١٣/١٥  وش ٤٠٤البدور السافرة ص 
 صحبــح مرسل

ِإنَّ أَدنى أَهِل الْجنِة منِزلَةً رجلٌ صرف اللَّه وجهه عن الناِر ِقبلَ الْجنِة ومثَّلَ لَه شجرةً                 { – ٤٢٢٢
هـلْ عسـيت ِإنْ     :أَي رب قَدمِني ِإلَى هِذِه الشجرِة فَأَكُونَ ِفي ِظلِّها فَقَالَ اللَّه              : قَالَذَات ِظلٍّ فَ  

 ال وِعزِتك فَقَدمه اللَّه ِإلَيها ومثَّلَ لَه شجرةً ذَات ِظلٍّ وثَمـٍر فَقَـالَ      :فَعلْت أَنْ تسأَلَِني غَيرها قَالَ      
:                لَه ا فَقَالَ اللَّهِرهثَم آكُلُ ِمنا وِة أَكُونُ ِفي ِظلِّهرجِذِه الشِني ِإلَى همقَد بر ِإنْ   : أَي تيسلْ عه

شجرةٌ أُخـرى ذَات    ال وِعزِتك فَيقَدمه اللَّه ِإلَيها فَتمثَّلُ لَه        :أَعطَيتك ذَِلك أَنْ تسأَلَِني غَيره فَيقُولُ       
أَي رب قَدمِني ِإلَى هِذِه الشجرِة أَكُونُ ِفي ِظلِّها وآكُلُ ِمن ثَمِرها وأَشرب             :ِظلٍّ وثَمٍر وماٍء فَيقُولُ     

   قُولُ لَها فَياِئهم قُولُ       : ِمنفَي هرأَلَِني غَيسأَنْ ت لْتِإنْ فَع تيسلْ عال: ه      هـرغَي ـأَلُكلَا أَس ِتكِعزو



 

 

٧٠٥() 

أَي رب قَدمِني ِإلَى باِب الْجنِة فَأَكُونَ تحت ِنجـاِف  :فَيقَدمه اللَّه ِإلَيها فَيبرز لَه باب الْجنِة فَيقُولُ  
       ا فَيهِإلَي اللَّه همقَدا فَيِلهِإلَى أَه ظُرأَنِة ونقُولُ       الْجا فَيا ِفيهمِة ونلَ الْجى أَهةَ    :رنِخلِْني الْجأَد بر أَي

تمن فَيتمنى :فَِإذَا دخلَ الْجنةَ قَالَ هذَا ِلي قَالَ فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ لَه           : قَالَ فَيدِخلُه اللَّه الْجنةَ قَالَ    
  س اللَّه هذَكِّريلَّ            وجو زع قَالَ اللَّه اِنيِبِه الْأَم تقَطَعى ِإذَا انتكَذَا حكَذَا و ةُ    : لْ ِمنـرشعو لَك وه

  قُوالِن لَهوِر الِْعِني فَيالْح ِمن اهتجوِه زلَيلُ عخدةَ ينلُ الْجخدي ثَاِلِه قَالَ ثُمِللَِّه الَِّذي:أَم دمالْح اكيأَح 
وأَدنى أَهِل الناِر عذَابا ينعلُ مـن نـاٍر   : ما أُعِطي أَحد ِمثْلَ ما أُعِطيت قَالَ  : لَنا وأَحيانا لَك فَيقُولُ   

 عن أىب سعيد ) حم م ( }  ِبنعلَيِن يغِلي ِدماغُه ِمن حرارِة نعلَيِه 
 ١١٨ و   ١٣/١١٧ و ش    ٤/٥٠٢وترغيب  ) ٤٢٤( وعوانة ١١/٤٦٠ وفتح   ٢٧/ ٣وحم  ) ١٨٨ (٣١١م اإلميان   

 ) ١٥٥٧(وصحيح اجلامـع )٣٤٠٠٢(

٤٢٢٣ - }                  رى أدناها  يكَم رى أقصاهنٍة يس لكِه ألفىنظُر ِفى مرتلةً لَرجلٌ يإنَّ أدىن أهِل الْجنِة م
من ينظر ِفى وجِه اهللا تبارك وتعاىل كُلَّ يـوٍم         ، ينظر أزواجه وخدمه وسرره ، وإنَّ أفضلهم مرتلةً لَ         

 عن ابن عمر ) حـم ك( } مرتِني 
/ ١٠ واالحتـاف  ٣١٧ و٨/٣٠٥ وكـثري  ٢٩/١٢٠ وطربى  ٦٤ و ١٣/ ٢ وحم   ٥٠٨/ ٤ وترغيب   ٥٠٩/ ٢ك  

  )٣٣٣٠و ٢ ٥٥٣( و ت  ) ٤٥١(  وصفة اجلنه ٨٧/ ٥ وحلية ٢٣٢/ ١٥ وسنة ٢٦٩ واآلجرى ٥٥٢ و٥٤٦
 عففيه ض

إنَّ أدىن أهِل الْجنِة مرتلةً  ، وليس ِفيها أدنى ، الَّذى يتمنى فَيقولُ ِبلساٍن طَلٍق ذَلٍق                  { - ٤٢٢٤
قُلْ كَذا وقُلْ كَذا    : أعطِنى كَذا ، أعطِنى كَذا ،حىت إذا لَم يجد شيئاً لُقّن فَقيلَ لَه              : وعقٍل مجتمٍع   

عهم مثلهو و لَكعن سهل بن سعد) طب ، ص (  }  ، فَيقالُ ه   
 أبو سعيد) ٣٤٠٠٢(١٣/١٧أبو سعيد وأبو هريرة وش ) ٤٤٧و٤٤٦(و) ٤٤٥(وصفة اجلنة)  ٥٨٨٤(طب 

 صحيــح لغريه
إنَّ أدىن أهِل  الناِر عذاباً لَرجلٌ عليِه نعالِن ِمن ناٍر تغلى ِمنهما ِدماغه كَأنه ِمرجلٌ ،                  { - ٤٢٢٥

   و ، مرج سامعهم              سائرهمنبيِه ِمن قَدميِه ، وأحشاُء ج خرجاِر ، تالن لَهب أشفارهو ، مرج أضراسه
 فوري الْقليِل ِفى املاِء الْكثِري فَهو عن عبيد بن عمري مرسال)هناد (} كَاحلب 

وبنحـوه  ) ٣٤١٢٢(وش  ) ٣٠٩(  وهنـاد     ٥٨١/ ٤ و ك    ٣٩٥/ ١٠ وجممع   ٢/٤٣٩ وحم   ٤٨٨/ ٤الترغيب  
)٣٤١٢٣-٣٤١٢١( 

 صحيــح لغريه
إنَّ  أرىب الربا أن يستطيلَ الرجلُ ِفى شتِم أخيِه ، وإنَّ أكرب الْكبائِر أنْ يشتم الرجلُ                  { - ٤٢٢٦

 عن قيس بن سعد ) طب ( } يشتم أبا الرجِل فَيشِتمهما : كَيف يشتمهما ؟ قَالَ : والديِه قَالُوا 
 )٨٩٩(١٨/٣٥٣ وطب ٧٣/ ٨جممع 

 حســن



 

 

٧٠٦() 

 ابن أىب الدنيا ىف ذم الغيبة عن ابن أىب جنيح } إنَّ  أرىب الربا تفضيلُ اَملرِء على أخيِه ِبالشتِم     { - ٤٢٢٧
 مرسال

  ) ٣٥( والغيبة  ) ١٧٤( والصمت ) ٢٦٥٦٧(٨٨/ ٩ش 
 صحيــح مرسل

لُ ، وإنَّ أوضع الناِس درجـةً يـوم         إنَّ  أرفع الناِس درجةً يوم الْقيامِة اإلمام الْعاد         { - ٤٢٢٨
الْقيامِة اإلمــام 
 عن أىب سعيد)  حم  ( } الَّذى لَيس ِبعادٍل

 )١٠٠٣(وع  )  ١٣٢٩(  و ت ٥٥ و٢٢/ ٣  وحم ١٩٧/ ٥امع 
 حســن لغريه

ِش تسرح ِمـن    إنَّ أرواح الشهداِء ِفى جوِف طٍَري خضٍر لَها قَناديلُ معلقةٌ تحت الْعر            { – ٤٢٢٩
هل تشـتهونَ   : الْجنِة حيثُ شاءت ثُم تأوى إىل ِتلك الْقناديِل ، فَاطّلع إليهم ربهم اطِّالعةً فَقالَ               

أى شىٍء نشتِهى وحنن نسرح ِمن الْجنِة حيثُ شئنا ، فَيفعلُ ذَلك ِبهم ثَالثَ مراٍت               : شيئاً ؟ قَالُوا    
   أوا أا رسألُوا ، قَالُوا         ، فَلمتركُوا ِمن أن يلَم ي ا          :  ما ِفى أجسـادنأرواحن ردأن ت ريدن ، با ري

م ،  ( }  حىت نرجع إىل الدنيا فَنقتلَ ِفى سبيلك مرةً أُخرى ، فَلما رأى أنْ لَيس لَهم حاجةٌ تركُوا                  
 هذه اآلية وال حتسنب الذين قُتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً بـل             سألنا عبد اهللا هو بن مسعود عن      : عن مسروق قال  ) ت  

 :فقال �أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول اهللا :أحياٌء عند رم يرزقون، قال 
 ٩/١٦٣وهـق   ) ١٨٨٧(١٢١ و م إمـارة      ٤٨ و ٨/٢٧ و ٢٨٤/ ١ وكـثري    ٣٢٦/ ٢وترغيب   ) ٣٠١١( ت  

 ) ١٥٥٨(وصحيح اجلـــامع 
٤٢٣٠ - }     ـا إىل      إنّ  أرواحأواهكـونُ مرعى ِمن ِرياِض الْجنِة ، ثُم يضٍر تهداء ِفى طٍَري خالش

تعلمونَ كَرامةً أكرم ِمن كَرامٍة أكـرمتكم ِبهـا ؟          : قَناديلَ معلقٍة ِبالعرِش فَيقولُ الرب عز وجلَّ        
 نقاتلَ مرةً أُخرى فَنقتـلُ ِفـى        فَيقولُونَ ال ، إالّ أنا وددنا أنك رددت أرواحنا إىل أجساِدنا حىت           

 بيلكعن أىب سعيد ) هناد ( } س 
 وبنحوه ما قبله)  ٢٠٠(واجلهاد عاصم  )١٥٦(هناد 

 صحيــح لغريه
عن كعب بن مالك أن     ) هـ  ( } إنّ  أرواح الشهداء ِفى طٍَري خضٍر تعلق ِبشجِر الْجنِة              { – ٤٢٣١

ليس هكذا قـال رسـول اهللا       :اقرأ ابين مبشراً مين السالم ، فقال كعب         :رجالً من األنصار هلك فقالت أم مبشر        
 :صلى اهللا عليه وسلم  إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ٢/٣٢٩ وجممع٢/٢١٦وترغيب  )  ١٥٥٩(  وصحيح اجلامع ٣٨٧/ ١٠ و٥/٢٣واالحتاف  ) ١٤٤٩( هـ 
 صحيـــح

٤٢٣٢ - } هداء ِفى طٍَري خالش ِمن ِثمار الْجنِة إنّ  أرواح علقعن كعب بن مالك ) ت ( } ضٍر ت 



 

 

٧٠٧() 

وصحيح اجلامع  ) ٩٩٥( والصحيحة ) ٩٥٥٦(  وعب ٦٣و١١/٦٠ومتهيد ) ١٢٥(١٩/٦٦ وطب ٣٨٦/ ٦حم  
 )٥٦٦ (١٦٤وموطأ  ) ١٦٤١( و ت  )  ١٥٥٩( 

 صحيـــح
 أى تأكل بأفواهها من شجر اجلنة  : تعلق 

٤٢٣٣ - } ت اُملؤمنني إنّ  أرواحاحبهص أى أحدهما روٍم مسريِة يلى معن ) خد، حم ( } لتِقى ع
 ابن عمرو 

 )٢٦١( وخد١٠/٢٧٤ وجممع ٢٢٠ و١٧٥/ ٢حم 
 حســن

٤٢٣٤ - }              جــهـا وِمنهم احدأى وا رمليلٍة ، ووٍم  وسريِة يلى ملتِقى عت اُملؤمنني إنّ  أرواح
 عن ابن عمرو ) خد  طب(} صاحبــِه

 ١٠/٢٧٤ وجممع ٢٢٠ و١٧٥/ ٢وحم  ) ٢٦١( خد 
 حســن

إنّ  أزواج أهِل الْجنِة لَيغنني أزواجهن ِبأحسِن أصواٍت ما سمعها أحد قَطُّ ،إنَّ ممـا                 { – ٤٢٣٥
           اخلالدات به حنن ِة أعياٍن، وإنَّ مما يغننينظرنَ ِبقُرقوٍم كراٍم ي احلسانُ أزواج الْخريات حنن غننيفال ي 

 ـَّه  عن ابن عمر ) طص ( } تمتنه حنن اآلمنات فال خيفنه، حنن املقيمات فال يظعن
( وصـحيح اجلـامع      ) ٤٣٠ و   ٣٢٢(  وصفة اجلنة    ٢٦٠)٧٣٥/(١ وطص   ٤/٥٣٨ وترغيب   ٤١٩/ ١٠امع  
١٥٦١(  

 صحيـــح
بِد اللَِّه بِن عبيِد بِن عميٍر أَنه سِمع أَباه يقُولُ ِلابِن  عن ع ) حم  ( } ِإنَّ اسِتلَامهما يحطُّ الْخطَايا      { - ٤٢٣٦

    تـِمعس لْ فَقَـدِإنْ أَفْع رمع نفَقَالَ اب اِنيمالْي كْنالرو دوالْأَس رجِن الْحيكْنِن الرذَيِإلَّا ه ِلمتست اكا ِلي لَا أَرم رمع
 :للَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ رسولَ ا

وع ) ٣٧٦٣( واإلحسان ١/٤٨٩  وك    ٢٤١/ ٣ وجممع   ٧/١٢٩ وسنة   ٢/١٩١ وترغيب   ٥/١١٠ وهق   ٢/٣حم  
 )١٢٣و١٢٢(وأخبار مكة ) ٥٦٨٩و٥٦٨٨(

 صحيـــح
٤٢٣٧ -}          سمأَح أَةٌ ِمنرِة امنوقًا ِفي الْجِتي ِبي لُحأُم عرـاِزٍم      ) حم  (  }   ِإنَّ أَسِن أَِبي حكَِرِمي ب نع

            قَدِجي ووز ِهدشتاس أَةٌ قَدري امِإن وٍد فَقَالَتعسم ناللَِّه ب دبع تفَأَت ِهدشتا اسهجواِبٍر أَنَّ زِت جى ِبنلْمِتِه سدج نع
    جوزأَنْ أَت تيالُ فَأَبجِني الرطَبخ                 فَقَالَ لَه معاِجِه قَالَ نوأَز أَنْ أَكُونَ ِمن وها وأَن تعمتو ِلي ِإنْ اججرفَت ى أَلْقَاهتح 

 :ِإني سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ :رجلٌ ما رأَيناك نقَلْت هذَا مذْ قَاعدناك قَالَ 
 )٥٣٢٨( وع ٢٩٦/ ٥ وجممع ٤٠٣/ ١حم 

 لــني



 

 

٧٠٨() 

إنّ  أسرق الناِس ِمن سرق صالته ال يتم ركوعها والَ سجودها ، وأخبلَ الناِس مـن                  { - ٤٢٣٨
 عن عبد اهللا بن مغفل ) طب ( } بخلَ ِبالسالِم 

  ٢/١٢٠وجممع )٣٣٩٢(وطس )  ٣٣٦(١/١٢١ وطص ٣/٤٣٠ و١/٣٣٥الترغيب 
 حصحيـــ

إنّ  أَسفلَ أهِل الْجنِة أمجعني درجةً لَمن يقوم على رأسِه عشرةُ آالِف غُالٍم ، ِبيِد كُلِّ   { - ٤٢٣٩
واحٍد صحفتاِن ، واحدةٌ ِمن ذَهٍب وأخرى من فَضٍة ، ِفى كُلِّ واحدٍة لَونٌ لَيس ِفى اُألخرى ِمثلِه                  

ا ، يجد آلخرها من الطِّيِب واللَّذِة مثلَ الَّذى يجد ألوهلَا ثُم            يأكلُ من آخرها ِمثلَ ما يأكلُ من أوهلَ       
                تقابلنيرٍر ملى ستمخطونَ إخواناً عالَ يتغوطونَ والَ يبولُونَ واملسِك األذفِر ، ال ي ِريح كونُ ذلكي

 عن أنس ) طس ( } 
وحـل  ) ٧٦٧٤(وطـس  ) ٥٣٠ (٥٣٦رك  ومبا ٥٢٥ و ٤/٥٠٨ وترغيب   ١٠/٥٤١ واالحتاف   ١٠/٤٠١امع  

٦/١٧٥ 
 حســن

ِجئْت أَسأَلُك؟ فَقَالَ لَه : ِإنَّ اسِمي محمد الَِّذي سماِني ِبِه أَهِلي، فَقَالَ الْيهوِدي { - م٤٢٣٩
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صس؟قَالَ:ر كثْتدٌء ِإنْ حيش كفَعنولُ اللَِّه : أَيسر كَتفَن يِبأُذُن عمأَس

أَين يكُونُ الناس يوم تبدلُ الْأَرض : سلْ فَقَالَ الْيهوِدي:صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبعـوٍد معه فَقَالَ 
لَّى اللَّهولُ اللَّـِه صس؟فَقَالَ ر اتومالسِض والْأَر رِر، غَيونَ الِْجسِة دِفي الظُّلْم مه لَّمسِه ولَيع 

فَما تحفَتهم ِحني يدخلُونَ :فُقَراُء الْمهاِجِرين، قَالَ الْيهوِدي : فَمن أَولُ الناِس ِإجازةً؟ قَالَ:قَالَ 
ينحر لَهم ثَور الْجنِة الَِّذي كَانَ :ؤهم علَى ِإثِْرها؟ قَالَ فَما ِغذَا: ِزيادةُ كَِبِد النوِن ،قَالَ: الْجنةَ ؟قَالَ

صدقْت :ِمن عيٍن ِفيها تسمى سلْسِبيلًا ،قَالَ : فَما شرابهم علَيِه ؟قَالَ:يأْكُلُ ِمن أَطْراِفها ،قَالَ 
: مه أَحد ِمن أَهِل الْأَرِض ِإلَّا نِبي أَو رجلٌ أَو رجلَاِن ،قَالَوِجئْت أَسأَلُك عن شيٍء لَا يعلَ: ،قَالَ

ماُء الرجِل أَبيض وماُء : ِجئْت أَسأَلُك عن الْولَِد؟ قَالَ: أَسمع ِبأُذُني، قَالَ:ينفَعك ِإنْ حدثْتك ؟قَالَ 
فَِإذَا اج فَرأَِة أَصرالْم ِنيأَِة مرالْم ِنيلَا مِإذَا عا ِبِإذِْن اللَِّه ،وأَِة أَذْكَررالْم ِنيِل مجالر ِنيلَا ما فَععمت

 وِديهثَا ِبِإذِْن اللَِّه ،قَـالَ الْيِل آنجو:الرسفَقَالَ ر بفَذَه فرصان ثُم، ِبيلَن كِإنو قْتدص لُ لَقَد
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهاللَِّه ص: اِنيى أَتتح هٍء ِمنيِبش ا ِلي ِعلْممو هنأَلَِني عالَِّذي س نذَا عأَلَِني هس لَقَد

لَيِه وسلَّم حدثَه قَالَ كُنت قَاِئما ِعند عن أَيب أَسماَء الرحِبي أَنَّ ثَوبانَ مولَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه ع) م(} اللَّه ِبِه 
 عرصي ةً كَادفْعد هتفَعفَد دمحا مي كلَيع لَاموِد فَقَالَ السهاِر الْيبأَح ِمن راَء ِحبفَج لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر

ي فَقُلْت أَلَا تقُولُ يا رسولَ اللَِّه فَقَالَ الْيهوِدي ِإنما ندعوه ِباسِمِه الَِّذي سماه ِبِه أَهلُه فَقَالَ ِمنها فَقَالَ ِلم تدفَعِن
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر: 

 ٣٤)٣١٥(م 



 

 

٧٠٩() 

) ش  ( } تِه الَ يتم ركوعها والَ سجودها       إنّ  أَسوأَ الناِس سرقةً الَّذى يسرق ِمن صال         { - ٤٢٤٠
 عن احلسن مرسال) ش(عن أىب هريرة ) طس ( عن أىب سعيد 

 و  ٨/٣٠٢ من طرق  وحلية      ١٢٠/ ٢أبو قتادة  وجممع     ٨/٢٢٧ وخط   ٢٢٩/ ١ و ك    ٣٨٦/ ٢ وهق   ٥٦/ ٣حم  
أبـو قتـادة     ) ٨١٧٩(و) ٤٦٦٥(أبو هريرة وطس    ) ١٨٨٨(واإلحسان  )  ٢٩٦٧و٢٩٦٠(٢٨٩ و ٢٨٨/ ١ش  

) ٦٦٣(عبد اهللا بن مغفل وعن أيب قتادة خزمية         ) ٣٣٩٢( وطس   ٥/١٨٤٣وعدى  ) ١٣١١(وع  ) ٢٢١٩(وطيا  
 )٣٢٨٣(وطب 

 صحيــح
٤٢٤١ – }              ملوي ثُم الَّذين ملوي الًء األنبياُء ثُم الّذيناِس بالن عن فاطمة بنـت    ) ك  ( } إنّ  أَشد

لى اهللا عليه وسلم  يف نسوة فإذا سقاء معلق وماؤه يقطر عليه من شدة ما جيـد                  اليمان  قالت عدت رسول اهللا ص      
 :من حر احلمى فقلت يا رسول اهللا لودعوت اهللا فأذهبه عنك فقال 

 و  ٨/٣٢٦ وسعد   ٤٠٤/ ٤ سعدو ٣/٣٤٣ أبو سعيد و   ٤/٣٠٧و١/٤٠و ك     )) ٧٦١٣و٧٤٩٦( ون ٦/٣٦٩حم  
وت )٤٠٢٣(وهـ)   ١٠٥٦و١٠٥٣ (٣/٢٤٦ء  والضيا  ) ٢٩٢١و٢٩٢٠و٢٩٠١و٢٩٠٠(عن سعد اإلحسان    

  ) ١٥٦٢( وصحيح اجلامع  ) ١١٦٥( وصحيحة )٧٤٨١(ون ) ٢٣٩٨(
 صحيــح

إنّ  أَشد الناِس  عتواً رجلٌ ضرب غَري ضاربِه ، ورجلٌ قَتلَ غَري قَاتلِه ، ورجلٌ تولَّى                   { – ٤٢٤٢
هللا ورسولِه ، الَ يقبلُ ِمنه صرف وال عدلٌ ،ويف اآلخـِر            غَري أهِل ِنعمتِه فَمن فَعلَ ذلك فَقد كَفر ِبا        

املؤمنونَ تتكافأُ دماؤهم وأمواهلُم، ويسعى بذمتِهم أدناهم، ال يقتلُ مسلم بكافٍر، وال ذو عهـٍد يف             
صـالةَ بعـد    عهدِه ، وال يتوارثُ أهلُ ملَّتِني، وال تنكح املرأةُ على عمِتها ،وال على خالِتها ،وال                

عن عائشـة   ) ك هق   ( } العصِر، حىت تغرب الشمس، وال تساِفر املرأةُ ثالثَ لياٍل مع غِري ذيَ حمرٍم              
 :أا وجدت يف قائم سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتابني 

 )٤٧٥٧( وع ٣/١٣١ وقط ٦/٢٩٢ وجممع ٨/٢٦ وهق ٤/٣٤٩ك 
 صحيــح لغريه

٤٢٤٣ – }  دا              ِإنَّ أَشيناِس ِفي الدا ِللنذَاباِس عالن دِة أَشامالِْقي موا يذَاباِس عط طب هـب    ( }  الن
أَغْضـبت  : عن خاِلِد بِن حِكيِم بِن ِحزاٍم قَالَ تناولَ أَبو عبيدةَ رجلًا ِبشيٍء فَنهاه خاِلد بن الْوِليِد فَقَـالَ                 ) حم ض   

) طب ك هـق  : ( أَِمري فَأَتاه فَقَالَ ِإني لَم أُِرد أَنْ أُغِْضبك ولَِكني سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ             الْ
وابن عساكر  عن عبد اهللا بن حمرييز قال كان عياض بن غنم على بعث من أهل الشام ومعه موىل له فغضب عليه                       

 فحجزه هشام بن حكيم القرشي وكالمها من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فانطلق عياض إىل                   فضربه
فسطاطه غضبانا فأمهله هشام حىت ذهب عنه الغضب أتاه فاستأذن فقال هللا أبوك مامحلك على الذي فعلت ؟فقال                  

 : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول فما مسعت قال مسعت : ملَ واِهللا ما مسعت شيئاً مل تسمعه، قال:هشام 



 

 

٧١٠() 

) ٣٦(والشـاميني ) ٥٦٢(واحلميـدي  )  ٧٤٦٩( و  ) ٥٣٥٦ و ٥٣٥٥(  والشـعب    ٢٩٠/ ٣ و ك    ٤/٩٠حم  
 ٣/١٤٣ وتـخ    ٧/٢٦٧وهق  ) ١١٥٧( وطيا   ٥/٢٣٠وجممع  ) ٤١٢٢و٣٨٢٤(وطب  ) ٨٧٦(واآلحاد واملثاين   

 ٦٤/١٥١ و٨/١١٠وعساكر 
 صحيـــح

 عن ابن مسعود ) حم م ( } ِس عذاباً يوم الْقيامِة  اُملصورونَإنّ  أَشد النا { - ٤٢٤٤
و ) ٥٩٥٠(٧/٥ و خ    ٢/٨١١ وعدى   ٤/٤١ وترغيب   ١٠/٣٨٢وفتح  )١٠٥١٥و١٠٣٠٦( وطب   ٧/٤٦٨هق  

 ٤/٢٨٦ومعاين  ) ٢٥٢٠٠(وش  ) ٩٧٩٥و٩٧٩٤( ون   ٤٢٦/ ١ وحم   ١٢/١٣١وسنة  ) ٢١٠٩ (٩٨م اللباس   
  )١٥٦٣( وصحيح اجلامع ٢١/٢٠٠ومتهيد )  ٥٢١٢و٥٢٠٩و٥١٠٧(وع ) ١٩٨٢و١٩٦٨و١٩٦٤(وبز

٤٢٤٥ - }                   دحمن جاربِه ، وض غَري اربالضقَاتلِه ، و لى اهللا غَداً الْقاتلُ غَرياِس  عالن إنَّ  أَشد
ـ          ) ع  ( } ِنعمةَ مواليِه فَقَد برىَء مما أنزلَ اُهللا على محمدٍ         ال عن جعفر بن حممد عن أبيه عـن جـده  ق

 :وجدت مع قائم سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :
 )١٥٤(والذرية الطاهرة ) ١٨٨٤٧( وعب ١٩٨  وف ٨/٢٦وهق ) ٣٣٠( وع ٤/٣٤٩ وك ٤/٢٣٢امع 

 صحيـــح
 عن أىب أمامة ) تخ ( } إنَّ  أَشد الناِس  ندامةً يوم الْقيامِة رجلٌ باع آخرته ِبدينا غَريِه  { - ٤٢٤٦

 ٦/١٢٨أبو هريرة وتخ ٦/٦٥ وحلية ١٤٤/ ٨وطب  ) ٣٩٦٦( و هـ  )  ٢٢٠١( لفيض ا
 حســـن

٤٢٤٧ - }                        ، ـائرج أو إمـام  ، يبن ا أو قَتلهبين قَتلَ نالْقيامِه م ومذاباً ياِر عأهلَ الن  إنّ  أَشد
 عن ابن مسعود) طب حل ( } وهؤالِء اَملصورونَ 

) ١٦٠٣(وزوائد بـز  )١٠٥١٥( وطب   ٥/٢٣٦و١/١٨١ وجممع   ١/٤٠٧ وحم   ٣/١٦٨والترغيب  ٤/١٢٢ حل  
 ٣٠٣/ ١االحتاف ) ٢٨١(والصحيحة 

 صحيـــح
اتباع الْهوى وطولُ األمِل ، فَأما اتباع الْهوى        : إنّ  أَشد  ما أختوف عليكم خصلتانَ          { – ٤٢٤٨

إنَّ اَهللا تعاىلَ يعِطي الدنيا منُ حيـب        : فَاحلب ِللُّدنيا مث قالَ   فَإنه يعدلُ عن الْحق ، وأما طُولُ األمِل         
ومن يبغض ، وإذا أحب عبداً أعطاه اإلميانَ أال إنَّ للدنيا أبناٌء وللديِن أَبناٌء، فكونوا ِمـن أَبنـاِء                   

لت موليةً واآلخرةَ قِد ارحتلـت مقبلـةً أال   الديِن، وال تكونوا ِمن أَبناِء الدنيا أال ِإنَّ الدنيا قِد ارحت    
هب ( } وإنكم يف يوِم عمٍل ليس فيِه حساب أَال وِإنكم توِشكونَ يف يوِم حساٍب وليس فيِه عملٌ                 

 عن علي) ،حل،متناهية 
) ١٣٦٢( ومتناهيـة  ١١/٢٣٦ وفتح   ١/٧٦وحل  ) ١٠٦١٢( جابر وهب    ٥/١٨٣١  وعدي    ٢٣٧/ ١٠االحتاف  

 وقوفاًمرفوعاً وم
 صحيـح موقوف



 

 

٧١١() 

حم ىف فضائل الصحابة    ( } إنّ  أَشــد هــذِه األمــِة بعــد نبيها حياًء عثمانُ           { – ٤٢٤٩
 عن أىب أمامــــة ) 

 حنوه  مـن     ٩/٨١عائشة  وامع    ٦٧ و ٦/١٥٥ وحم   ٣/٤٢٢قتادة و ك    )٤(ومنصور    )٨٣٨( وفضائل الصحابة 
 أنس )١٢٨١( ابن عمر وعاصــم ١/٥٦وحليـه )  ١٥٦٤( طرق وصحيــح اجلامــــع 

 صحيــح لغريه
   عن على) الديلمي ( }  إنّ  أَشدكم أملككم ِلنفسِه ِعند الْغضِب   { - ٤٢٥٠
 )٢٠٥٤و٢٠٥٣( أنس وزوائد بز ٨/٦٨وجممع ) ٨٥٠( وفر٨/٢٥االحتاف 

 حسن لغريه 
٤٢٥١ - } ِللن عاىل أشكُرهماِس هللا تالن عن األشعث بن قيس ) حم ، طك ( } اس إنّ أشكر 

) ٤٢٥(  وطـب   ٦/١٨٢وهـق   ) ١٤٩٠(٤/٣٠٦ والضياء   ٢/٧٧وترغيب  ١٨١ و ٨/١٨٠ وجممع   ٥/٢١٢حم  
 ١/٦٠ ومعجم الصحابة ٥/٣٣٦أسامة  وعدي ) ٩١١٨(وهب ) ٩٩٧و٩٩٦(والشهاب )٦٤٨(أسامة   و

 صحيــح لغريه
لُونها يعذَّبونَ ِبها يوم الِْقيامِة يقَالُ لَهم أَحيوا ما خلَقْتم ِإنَّ أَصحاب الصوِر الَِّذين يعم{ -م٤٢٥١

 عن أيب هريرة) حم (}
  وبنحوه ما بعده٢/٣٨٠ابن عمر وحم ) ٩٧٨٧(ن 

 صحيــح
٤٢٥٢ - }          الْقيامِه فَيقالُ هلم ومعذَّبونَ يور يالص إنّ أصحاب :    لقتما خق مالك حم   ( } أحيوا م
 عن ابن عمر ) ق ن ( عن عائشة ) ن هـ 

وموطــــأ ) ٧٥٥٨و٧٥٥٧(٩/١٩٧و )٥٩٥١٠٥٩٦١ (٢١٧و ٢١٦و) ٥١٨١(٧/٣٣و) ٢١٠٥(٣/٨٣خ 
 وترغيـب   ٧/٢٦٧ وهـق    ٢٤٦ و ٦/٨٠ و ٢/١٠١ وحم   ١/٢١٦و ن   ) ٢٠١٨(٩٦و م اللباس    )١٨٠٣( ٩٦٦

إلحسـان  وا) ٤٤٣٨(  وع  ٣٩٢ و ١٠/٣٨٩ و ٩/٢٤٩ وفـتح    ٩/١٤٧ وسنة   ٥/٢٨٦ و ٢/٢٩٤ وخط   ٤/٤٢
( وصحيح اجلـامع     ) ٢١٥١(  و هـ    ٢٨٥ و ٤/٢٨٤ومعاىن  )٩٧٨٩-٩٧٨٦(ون  ) ١٤٩٨(وعوانة) ٥٨٤٥(

١٥٦٥ (  
ِإنَّ أَصحاب هِذِه الصوِر يوم الِْقيامِة يعذَّبونَ فَيقَالُ لَهم أَحيوا ما خلَقْتم وقَـالَ ِإنَّ                {  – ٤٢٥٣

   الَِّذي ِفيِه الص تيالِئكَـةُ     الْبالْم لُهخدلَا ت رحم  ( } و (         هتربا أَخها أَنهنع اللَّه ِضير ِمِننيؤالْم ةَ أُماِئشع نع
               لَى الْبع قَام لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسا رآها رفَلَم اِويرصا تقَةً ِفيهرمن ترتا اشهِفـي      أَن فْترفَع لْهخدي اِب فَلَم

وجِهِه الْكَراِهيةَ فَقُلْت يا رسولَ اللَِّه أَتوب ِإلَى اللَِّه وِإلَى رسوِلِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ماذَا أَذْنبت فَقَالَ رسولُ اللَِّه                     
 النمرقَِة قُلْت اشتريتها لَك ِلتقْعد علَيها وتوسدها فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه              صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ما بالُ هِذهِ      

 لَّمسو 
 )٢١٥١( وهـ٨/٢١٥ون ) ١٨٠٣( وموطأ٩٥)٢١٠٧(وم ) ٧٥٥٧(٩/١٩٧ وخ٢٤٦ و ٦/٨٠حم 



 

 

٧١٢() 

٤٢٥٤ – }       ِمن أهِل الن ظنونَ أنكي ِمن أهِل الْجنِة           إنّ أصحابك أنك أنا أشهدطـب   ( } اِر ، و (
عن أىب عطية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلس فحدثَّ أن رجالً تويف فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               

نعم حرست معه ليلةً يف سبيل اهللا فقام رسـول اهللا           :هل رآه أحد منكم على عمل من أعمال اخلري؟ فقال رجل            : 
 : اهللا عليه وسلم ومن معه فلما أدخل القرب حثا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بيده من التراب مث قال صلى

) ٣٠٩٤(واالسـتيعاب   ) ٩٤٥(٢٢/٣٧٨وطب   )  ٧٥٧(  واملطالب   ٥/٢٨٨ وامع   ٠١٣٥ ٤/١٣٤االصابة  
 )١٠٢٥٣(واإلصابة

 صحيــح لغريه
 كَانَ خرافةُ ِمن بىن عذرةَ سبته الْجـن وكـانَ           إنّ أصدق الْحديِث حديثُ خرافةَ ،      { – ٤٢٥٥

عن عائشـة أن    )  طس  ( } معهم فإذا استرقُوا السمع أخربوه فَيخرب ِبِه الناس فَيحدثونَ ِبِه كَما قَالَ             
دثين هذا  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثها حبديث وهو معها يف حلاف فقالت بأيب وأمي يا رسول اهللا لوال حت                   

الشيء إذا مل : وما حديث خرافة يا عائشة ؟قالت    :احلديث لظننت أنه خرافة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              
 :يكن قيل حديث خرافة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 )٦٠٦٩(  وطس ٤/٣١٥ وجممع ٦/١٥٧حم 
 حســن

ِكتاِب اهللا شيٌء ، فَاقرءوا الْقرآنَ فَإنكم تؤجرونَ إنّ أصغر الْبيوِت بيت لَيس ِفيِه ِمن  { - ٤٢٥٦
ألف حـرف والم   : عليِه ِبكلِّ حرٍف ِمنه عشر حسناٍت ، أما إنى  ال أقولُ آمل حرف ولكن أقولُ                 

 رفح ميمو رفعن ابن مسعود) هب ( } ح 
  ) ١٩٨٧(  والشعب ٢/٣٥٩ والترغيب ١/٥٦٦ك 

 صحيــح
عن أىب جحيفة قال    ) طب  ( }  إنّ أطولَ الناِس جوعاً يوم الْقيامِة أكثرهم شبعاً ِفى الدنيا             {– ٤٢٥٧

أكلت ثريدة من خبز بر بلحم مسني فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم  فجعلت أجتشأ فقال النيب صلى اهللا عليـه                       :
 اكفف من جشائك فإنَّ: وسلم 
 ٥/٣١ وجممـع  ٩/٣١ وتـخ    ٨/٨٠ و ٧/٣٩٠واالحتـاف   )٣٥١( ٢٢/١٣٢سلمان  و  ) ٦١٨٣و٦٠٧٢(طب  

ـ ١٠/٣٢٣و عنه وعـن   )  ٥٦٤٦-٥٦٤٢( وهب   ٣/١١٣٧وترغيب  ) ٣٤٣(ابن عمر والصحيحة  )٣٣٥٠( وه
 ابن عمر) ٢٤٧٨( وت٤/١٢١ سلمان و٣/٦٠٤وك ٧/٢٥٦سلمان وابن عمر وحل 

 صحيــح مشهور
٤٢٥٨ - }        إذا ح جاِر الَّذينالت الْكسِب كَسب إذا ائتمنـوا لَـم         إنّ أطيبكذبوا ، وثُوا لَم يد

   إذا كَان عليهمطروا ، واعوا لَم يوا ، وإذا بذمإذا اشتروا لَم يخلفوا ، ووا لَم يعدإذا وخونوا ، وي
 عن معاذ )  هب (} لَم يمطلوا ، وإذا كَانَ لَهم لَم يعسروا 

 )١٤٠٨(وامليزان   ٥٣٠/ ٢ وعدى ٥٨٦/ ٢والترغيب  ) ٤٨٥٤( الشعب 
 فيه انقطاع 



 

 

٧١٣() 

٤٢٥٩ -  }        ارالن هتسا مم اِمكُمطَع بلَ         )حم  ( } ِإنَّ أَطْيخد ةَ قَالَتفَاِطم نِن عسِن الْحِن بسِن الْحع
اِن فَقَام ِليصلِّي فَأَخذْت ِبثَوِبِه فَقُلْت يا أَبـه أَلَـا           علَي رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَأَكَلَ عرقًا فَجاَء ِبلَالٌ ِبالْأَذَ           

 سلَيفَقَالَ ِلي أَو ارالن تسا مِمم ةُ فَقُلْتينا بأُ يضوأَت أُ فَقَالَ ِممضوتت: 
  فاطمة٦/٢٨٢وحم ) ٢٧٤٢( وطب ١/٢٥٢جممع 

 حســـن
أَكَلَ الرجلُ ِمن كَسِبِه وِإنَّ ولَد الرجِل ِمن كَسِبِه ،  فَكلُوا ِمن أمواهلم              ِإنَّ أَطْيب ما     { - ٤٢٦٠

عن عمارة بن عمري عن عمته أا سألت عائشة رضي اهللا عنها يف             ) حم ، عب ، د ، ت ، ن ، هـ ، حب              ( } 
 :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حجري يتيم أفآكل من  ماله ؟فقالت

 ١٦٦٤٣(  وعــــب  ٧/٤٨٠ وهـق  ١٩٣ و١٢٧ و٤٢ و٦/٣١وحـم   ) ٢١٣٧(  و هــ  ٧/٢٤١ن 
) ٢٢٦٨٥(٧/١٥٧و ش ) ٤٢٦٠و٤٢٥٩(واإلحســان ) ١٠٩٢ و ١٠٩١( وحــب ٣٢٩/ ٩وســـــنة 

 )١٦٥٧-١٦٥٥و١٥٦١و١٥٠٨و١٥٠٧(وإسحاق  )  ١٣٥٨( و ت  ) ٣٥٢٨(   و د ٣٠٨/ ٩واالحتاف 
 صحيـــح

عـن  ) تخ ت ن هــ      ( }  لْتم ِمن كَسِبكُم وِإنَّ أَولَادكُم ِمن كَسِبكُم           ِإنَّ أَطْيب ما أَكَ    - ٤٢٦١
 عائشة 

 و ش   ٩/٣٠٨ واالحتـاف    ٤٠٧/ ١وتـخ   ١٩٣و١٢٧و٤٢و٦/٣١وحـم    )  ٢٢٩٠( و هـ    ) ١٣٥٨( ت  
  ) ١٥٦٦( ابن عمرو وصحيح اجلامع  ) ٩٩٥( ومنتقى ) ٣٦٢٠٢(١٤/١٩٦

 صحيــح
ِإنَّ :لُ علَى هذَا ِعند بعِض أَهِل الِْعلِْم ِمن أَصحاِب النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وغَيِرِهم قَالُوا والْعم : قال الترمذي 

اِلِه ِإلَّا ِعنم ذُ ِمنأْخلَا ي مهضعقَالَ باَء وا شذُ مأْخلَِدِه ياِل ووطَةٌ ِفي مسباِلِد مالْو دِهيِة ِإلَياجالْح د 
٤٢٦٢ -  }                 لٌ طَلَـبجرقَاِتِلِه و رلَ غَيلٌ قَتجرا ولَ ِفيهلٌ قَتجلَّ ثَلَاثَةٌ رجو زلَى اللَِّه عاِس عالن

            اهدفَو ملْتلَ الَِّذي قَتجذَا الره ناللَِّه لَأَِديي وِإنِة واِهِليٍل ِفي الْجـِه       ِبذَحلَيع لَّى اللَّـهولُ اللَِّه صسر
    لَّمسحم هق ك    (  ابن جرير    } و (                ثُـم اِعيزٍح الْخيرا شأَب ِمعس هكٍْر أَنِن بِد بعِني سِد بأَح ِزيدِن يِلِم بسم نع

        لَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صساِب رحأَص كَانَ ِمنو ِبيِني             الْكَعاِل بِح ِفي ِقتالْفَت موولُ اللَِّه يسا رقُولُ أَِذنَ لَني وهو لَّمسِه و
                   طٌ ِمنهر ِف فَلَِقييفِْع السِبر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر رأَم كَّةَ ثُمِبم وها ونثَأْر مها ِمننبى أَصتكٍْر حب   ـدا الْغ

           هونطْلُبوا يكَانِة واِهِليِفي الْج مهرتو كَانَ قَدو ِلمسِلي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسر مؤِم يرٍل ِفي الْحذَيه لًا ِمنجر
        لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسِإلَى ر لُصخوا أَنْ يرادبو لُوهـِه              فَقَتلَيع لَّى اللَّـهولَ اللَِّه صسر لَغَ ذَِلكا بفَلَم نأْمفَي لَّمسِه ولَيع 

  مهـنع اللَّه ِضير ِليعو رمعكٍْر وا ِإلَى أَِبي بنيعفَس هِمن دا أَشبغَض غَِضب هتأَيا راللَِّه ما وِديدا شبغَض غَِضب لَّمسو 
نستشِفعهم وخِشينا أَنْ نكُونَ قَد هلَكْنا فَلَما صلَّى رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَام فَأَثْنى علَى اللَِّه عز وجلَّ ِبما 

      مرح ولَّ هجو زع فَِإنَّ اللَّه دعا بقَالَ أَم ثُم لُهأَه وـِس  هاِر أَمهالن ةً ِمناعا ِلي سلَّها أَحمِإنو اسا النهمرحي لَمكَّةَ وم 
 وِهي الْيوم حرام كَما حرمها اللَّه عز وجلَّ أَولَ مرٍة وِإنَّ أَعتى 



 

 

٧١٤() 

ابـن  )٥٩٩٦(حسان   واإل ٤/٣٤٩ وك   ٣/٩٦  وقط  ٢١١/ ١٢ وفتح   ٤/٣٢ وحم   ٤٨٧ / ١٤ و ش    ٨/٢٦هق  
وطـربي  ) ١٠٠٩٩( واإلصـابة    ٧/٢٢٧ابن عمرو وتخ    ) ٦٩٧(الزهري  وزوائد احلارث   ) ٩١٨٨(عمر وعب   

  ط الفكر١٥/٨٣
 صحيــح لغريه 

إنّ أعجلَ الْخِري ثَواباً ِصلةُ الرحِم ، حىت إنّ أهلَ الْبيِت لَيكونـونَ فُجـاراً فَتنمـو                  { - ٤٢٦٣
  همددع يكثرو أمواهلُم     همصلُوا أرحامابن جرير واخلرائطى ىف مكارم االخالق عن أىب سلمة عن          ( }  إذا و

 عن  أىب سلمة عن أىب هريرة ) طس ( أبيه 
أبو سلمة عـن أبيـه    )٧٩٧١(  والشعب ٣٤٣/ ٣وترغيب ) ٩٧٨( أبو سلمة عن أبيه  وصحيحة   ٣٦/ ١٠هق  

 من طرق وحنيفة    ٨/١٥٢و٤/١٨٠كثري  وجممع      حيىي بن أيب     )  ٢٠٢٣١( أبو بكرةوعب    ) ٤٤٠( واإلحسان  
 )١٠٩٢(و وطس ٢٤٣

 صحيــح لغريه
إنّ أعجلَ الطَّاعِة  ثَواباً ِصلةُ الرحِم ، حىت إنّ أهلَ الْبيِت لَيكونونَ فَجـرةً فَتنمـو                  { - ٤٢٦٤

عـن أىب   ) حب  (  } أموالُهم ويكثر عددهم إذا تواصلُوا، وما ِمن أهِل بيٍت يتواصلُونَ فَيحتاجونَ            
 بكرة 

 ) ٩٧٨( و الصحيحة ١٥٢/ ٨وامع )٢٠٣٨(وحب  ) ٤٤٠( اإلحسان 
 صحيــح لغريه

٤٢٦٥ - }          ولَّى غَـرين تماربِه ، وض غَري اربالضقَاتلِه ، و لى اهللا الْقاتلُ غَرياِس عإنّ أعدى الن
وجـد يف   :عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده قال          ) هق  ( }مواليِه فَقد كَفر ِبما أنزلَ اهللا على محمد           
 :قائم سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاب 

 ١٩٨الزهري وف ) ٣٦٩١١ (٤٨٧/ ١٤ و ش ٢٦/ ٨هق 
 صحيـــح لغريه 

٤٢٦٦ -}               قَاِتِلـِه أَو رلَ غَيقَت ِم أَورلَ ِفي الْحقَت نلَى اللَِّه ماِس عى الندوِل     ِإنَّ أَعـلَ ِبـذُحقَت 
ال دعوةَ ِفي   :ِإنَّ فُلَانا ابِني فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم             : الْجاِهِليِة فَقَام ِإلَيِه رجلٌ فَقَالَ    

       اِهِر الْأَثْلَبِللْعاِش وِللِْفر لَدِة الْواِهِليالْج رأَم بلَاِم ذَهِفـي       الِْإسقَالَ و رجقَالَ الْح ا الْأَثْلَبمقَالُوا و 
    سمالش طْلُعى تتاِة حدالْغ دعلَاةَ بقَالَ لَا صقَالَ و سمخ سماِضِح خوِفي الْمو رشع رشاِبِع عالْأَص

         لَا تقَالَ و سمالش برغى تتِر حصالْع دعلَاةَ بلَا صلَـا         وا والَِتهلَى خلَا عا وِتهملَى عأَةُ عرالْم كَحن
عن عمِرو بِن شعيٍب عن أَِبيِه عن جدِه قَالَ لَما فُِتحت مكَّـةُ             ) حم  (} يجوز ِلامرأٍَة عِطيةٌ ِإلَّا ِبِإذِْن زوِجها       

 وسلَّم قَالَ كُفُّوا السلَاح ِإلَّا خزاعةَ عن بِني بكٍْر فَأَِذنَ لَهم حتى صلَّى الْعصر ثُم قَالَ                 علَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيهِ     
                ر لَغَ ذَِلكفَب لَهِلفَِة فَقَتدزغٍَد ِبالْم كٍْر ِمنِني بب لًا ِمنجةَ راعزخ لٌ ِمنجر فَلَِقي لَاحِه     كُفُّوا السلَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صس

 : وسلَّم فَقَام خِطيبا فَقَالَ ورأَيته وهو مسِند ظَهره ِإلَى الْكَعبِة قَالَ 



 

 

٧١٥() 

وفـتح  )٣٦٨٩٣( أبو شـريح  وعـب        ٩/١٢٢وهق  ١٧٧/ ٦ أبو شريح  وجممع      ٤/٣٢و١٨٧ و ٢/١٧٩حم  
 أبو شريح)٥٠٠(٢٢/١٩١ن ابن عمر  وطب ع) ٥٩٩٦( واإلحسان ) ١٣٤٠(  والعلل ١٢/٢١١

 صحيـــح 
 طلب املكافأة جبناية جنيت عليه من قتل أو جرح أو حنو ذلك والذحل العداوة أيضا : ذحل اجلاهلية 

٤٢٦٧ - }                غفـارو وأسلم األنصارى اُملهاجرونَ ِمن قُريٍش ونع تخلّفأهلى أن ي ك (} إنّ  أعز
غفاري يقول وكان من أصحاب النيب  صلى اهللا عليه وسلم  الذين بايعوا حتـت                عن أيب رهم ال   ) عـب طــب 

الشجرة غزوت مع رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  تبوكا فلما قفل سرنا ليلة فسرت قريبا منه وألقى علي النعاس                
 راحلىت حـىت    فطفقت استيقظ وقد دنت راحلىت من راحلته فيفزعىن دنوها خشية ان اصيب رجله يف الغرز فأزجر               

غلبتىن عيين يف بعض الليل فزمحت راحلىت راحلته ورجله يف الغرز فأصبت رجله فلم استيقظ اال بقوله حس فرفعت      
راسى فقلت استغفر يل يا رسول اهللا قال سر فطفق رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم يسألين عمن ختلف من بـىن                       

لثطاط فحدثته بتخلفهم قال ما فعل النفر السود اجلعاد القطـاط أو            غفار فأخربته فإذا هو قال ما فعل النفر احلمر ا         
القصار الذين هلم نعم بشبكة شرخ فتذكرم يف بىن غفار فلم اذكرهم حىت ذكرت رهطا من اسلم وقـد ختلفـوا          
 فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم فما مينع أولئك حني ختلف أحدهم ان حيمل عليه بعض ابله امرأ نشـيطا يف                      

 :سبيل اهللا 
-٤١٥(١٨٦ و ١٨٥ و ١٨٤ /١٩وطب     ) ١٩٨٨٢(  وعب   ٦/١٩٢وجممع  ) ٧٢٥٧(  واإلحسان  ٥٩٤/ ٣ك  

  ) ٧٥٤(  وخد ٣٤٩/ ٤وحم ) ٤١٨
 فيه مبهم

إنّ  أعظم الذُّنوِب ِعند اهللا أنْ يلقاه ِبها عبد بعد الْكبائِر الَّىت نهى اهللا عنـها ، أنْ                     { - ٤٢٦٨
 عن أىب موسى ) حم د (}  وعليِه دين الَ يدع لَه قضاًء يموت الرجلُ

  )٥٥٤١(  والشعب ٢/٦٠٥ وترغيب ٩/٥٣  وتخ ٤/٣٩٢وحم  ) ٣٣٤٢( د 
 لـــني

 ٩/٥٣وحيوة بن شريح وسكت عليه خ تخ ) ٩٨٥٢(فيه أبو عبد اهللا القرشي روى عنه سعيد بن أيوب التهذيب 
 ٩/٤٠٦وأبو حامت اجلرح 

رجلٌ تزوج امرأةً فَلما قَضى حاجتـه ِمنـها طَلّقهـا    :  أعظم الذُّنوِب ِعند اهللا   إنّ   { - ٤٢٦٩
عن ابـن   ) ك هق   (} وذهب ِبمهرها ، ورجلٌ استعملَ رجالً فَذهب ِبأُجرتِه ، وآخر يقتلُ دابةً عبثاً              

 عمر 
  ) ١٥٦٧( وصحيح اجلامع  ) ٩٩٩(  والصحيحة ٧/٢١٤ وهق ١٨٢/ ٢ك 

 صحيــح
٤٢٧٠ -}                 ـِريفْتأَنْ يو ري لَمو تأَيقُولُ رِه يينيلَى علُ عجالر ِريفْتِة ثَلَاثٌ أَنْ ييالِْفر ظَمِإنَّ أَع

 عمسي لَمو تِمعس قُولَ قَدأَنْ يِر أَِبيِه وى ِإلَى غَيعدِه يياِلدلَى وعن واثلة ) حم ك (} ع 
  ٣٩٨/ ٤ و ك ٤٩١ و٤٩٠/ ٣حم 



 

 

٧١٦() 

 صحيــح
ِإنَّ أَعظَم الْمسِلِمني ِفي الْمسِلِمني جرما من سأَلَ عن شـيٍء لَـم يحـرم علَـى                   {  - ٤٢٧١

 عن سعد ) حم ق د (} الْمسِلِمني فَحرم علَيِهم ِمن أَجِل مسأَلَِتِه 
 ٨٨٢(  ومنتقى   ١٣/٢٦٤ وفتح   ٦٢٦/ ٣و ك    )٤٦١٠( و د   )٢٣٥٨ (١٣٢و م الفضائل    ) ٧٢٨٩(٩/١١٧خ  
  ) ١٥٦٨( وصحيح اجلامع ) ٧٦٢و٧٦١(وع ) ٦٧( واحلميد ي١/١٧٩وحم ٢٧٠وف ) ١١٠(واإلحسان )  

ابـن أىب الـدنيا ىف      ( } إنّ أعظم الناِس خطايا يوم الْقيامِة أكثرهم خوضاً ىف الْباطِل             { - ٤٢٧٢
 عن ابن مسعود موقوفاً) طب ،هب (رسالً عن قتادة م) الصمت

ومب ) ١٠٨٠٨و١٠٨٠٧(وهب ) ٨٥٤٧(وطب )  ٢٩٨٠( وصححه العراقي واجلعد ٧/٤٦٩االحتاف 
 ) ٧٦( و) ٧٦ و٧٤( أبو هريرة والصمت ) ٥٦٣٠( وامليزان٧/٣٤٩والسري ) ١١١٩(وهناد ) ٣٧٨(١٢٨

  صحيــح موقوف٣٠٣/ ١٠وامـع 
  ومثله ال يقال بالرأي

ِإنَّ أَعظَم الناِس ِفريةً لَرجلٌ هاجى رجلًا فَهجا الْقَِبيلَةَ ِبأَسِرها ورجلٌ انتفَى ِمن أَِبيـِه                { - ٤٢٧٣
 هى أُمنزعن عائشة ) هـ هق ( } و 

 )  ٢٠١٤( وحـب    ) ١٥٦٩( وصـحيح اجلـامع      ) ٧٦٣(  والصـحيحة    ٢٤١/ ١٠وهق   ) ٣٧٦١( هـ  
 )٥٠٩٥(وهب ) ١١٧٨(وإسحاق ) ٥٧٨٥(واإلحسان 

 صحيــح
 عن ابن مسعود) حم (} إنّ   أعف الناِس ِقتلةً أهلُ اإلمياِن  { - ٤٢٧٤ 

 ٩/٤٢٠و ش    ) ٢٦٦٦( و د   ٩/٧١ و ٨/٦١ وهـق    ٣٩٣/ ١وحـم   )٥٩٩٤(واإلحسـان    )  ١٥٢٣( حب  
 ١٨٣/ ٣ومعــــاىن    ) ٢٦٨٢و  ٢٦٨١(و هـ   )٩٧٣٧( وطب   ٥١٤٧و٤٩٧٤و٤٩٧٣(وع  ) ٢٧٩١٨(
  ) ١٨٢٣٢( وعب  ) ٨٤٠(ملنتقى وا

 صحيــح
أعف الناس قتلةً بكسرالقاف هيئة القتل أي أكفُّهم وأرمحهم من ال يتعدى يف هيئة : ٧/٢٣٥قال يف عون املعبود

القتل اليت ال حيل فعلها من تشويه املقتول وإطالة تعذيبه أهل اإلميان ملاجعل اهللا يف قلوم من الرمحة والشفقة جلميع 
وهذا يدل على عظمة هذا الدين فاملؤمنون باهللا واليوم اآلخر ال يعتدون على : الف   أهل  الكفر اه أقول خلقه خب

أحد من خلق اهللا، ألن اهللا تعاىل قد حرم عليهم ذلك بعكس الكفار والفجار فإنه ال يردعهم رادع وال يضبطهم 
كيف وإنْ يظهروا عليكم ال يرقُبوا فيكم (دما قال عنهم قانون ،فاحلقد ميأل أكبادهم على املؤمنني  وصدق اهللا عن

 )إال وال ِذمةً
إنّ  أعلم الناِس أبصرهم ِباحلق إذا اختلف الناس وإنْ كَانَ يقصر ىف الْعمِل وإنْ كَانَ                { - ٤٢٧٥

           سبلى ِثنتِني ون كَانَ قَبلي عم اختلفحفاً ، ولى ِإستِه زع زحفي       هلـكثَالثةٌ و جا ِمنهمِفرقةً ن عني
 سائرهـن ، ِفرقــــةٌ 



 

 

٧١٧() 

آذِت امللُوك وقَاتلوهم على دينهم وديِن ِعيسى فَساحوا ِفى الْبالِد وترهبوا فَهم الَّـذين قَـالَ اهللا                 
 فقال النيب صلَّى اُهللا عليِه ٠٠٠ِفيهم ورهبانيةً ابتدعوها ماكتبناها عليهِم إالَّ ابتغاَء رضواِن اِهللا اآلية    

} من آمن يب وصدقين واتبعين فقد رعاها حق ِرعايِتها، ومن مل يتبعين فأولئك هم اهلالكونَ :وسلَّم   
دخل رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فقال يا ابن مسعود فقلت لبيك يا رسـول       : عن ابن مسعود قال   ) طك  (  

ثا قال تدري أي الناس أفضل قلت اهللا ورسوله أعلم قال فإن أفضل الناس أفضلهم عمال إذا فقهـوا يف                    اهللا قاهلا ثال  
 :اُهللا ورسولهُ أعلم، قال : تدري أي الناس أعلم ؟ قلت:لبيك يا رسول اهللا قال :يا ابن مسعود قلت :دينهم مث قال 

والسـبة  ) ٩٥١٠ (وهـب ) ١٠٥٣١و١٠٣٥٧(وطـب  ) ٤٤٧٩(وطس  ) ٦٢٥(٢٢٤/ ١ وطص   ٤٨٠/ ٢ك  
 والشاشي  ٢/٤٣  وجامع بيان العلم    ١٣٨/ ٢٧ وطربى   ٧/٢٦٠ و ١/١٦٢ وامع   ٤/١٧٧وحل  ) ٥٤(املروزي  

)٧٧٢( 
 حســن

٤٢٧٦ – }      رفعالْخميِس   -إنّ أعمالَ الْعباِد ت يوماالثنِني و ومملـــِى  -يع رفعأنْ ال ي فَأحب 
  قلت يارسول اهللا إين أراك تصوم يف شهرماال أراك تصوم          : د قال عن أسامة بن زي   ) هب  ( } إالّ وأنا صائــم

شعبان بني رجب وشهر رمضان يغفل الناس عنه يرفع          : شعبان، قال :أي شهر ؟قلت    :يف شهر ما تصوم فيه ؟قال       
ما أراك تصوم يوم اإلثنني واخلميس فال تـدعه       :فيه أعمال العباد فأحب أن   ال يرفع عملي إال وأنا صائم  ،قلت                

 :؟قال 
  ٩/١٨وحل ) ٢٦٦٦(أبو هريرة ون ) ٤٤٧(وت  ) ٣٨٥٩ و ٣٨٢٠(  و الشعب ٢٠٠/ ٥حم 

 صحيـــح
 عن أسامة بن زيد ) حم د ( } إنّ  أعمالَ الْعباِد  تعرض يوم االثنِني ويوم الْخميِس  { - ٤٢٧٧

  ) ١٥٧٠( ع  وصحيح اجلام٦/١٧٩ وحليه ٥/٢٠٠ وحم ٢٥/ ٣ وخط ٢/١٢٥وترغيب  )  ٢٤٣٦( د 
 صحيـــح

إنّ  أعمالَ الْعباِد لَتعرض على اهللا ِفى كُلِّ ا ثنِني و مخيٍس ،  فَيغفر اُهللا ِلكلِّ عبـٍد ال      { - ٤٢٧٨
عن معاوية بن إسحاق بن     ) اخلطيب وابن عساكر    ( } يشرك ِباهللا شيئاً ، إال عبداً بينه وبني أخيِه شحناُء           

 أبيه عن جدهطلحة بن عبيد اهللا عن 
 ١٢٥/ ٢أبو هريرة والترغيب    ٢٦٨/ ٢ أبو هريرةو حم     ٣٥) ٢٥٦٥(وبنحوه م   ٨/٢٢٩  وعساكر    ٢٥/ ٣خط  

  جابر ٨/٦٦ من طرق  وامع ٤٥٨ /٣و
 صحيــح لغريه

حم ( }  رِحٍم  ِإنَّ أَعمالَ بِني آدم تعرض كُلَّ خِميٍس لَيلَةَ الْجمعِة فَلَا يقْبلُ عملُ قَاِطعِ             {- ٤٢٧٩
 عن أىب هريرة) خد 
  ) ٦١(  وخد ٢/٣٤٣ وترغيب ٨/١٥١ وجممع ٢/٤٨٤ وحم ١٠/٤١٥فتح 

 حســـن



 

 

٧١٨() 

ِإنَّ أَعمالَكُم تعرض علَى أَقَاِرِبكُم وعشاِئِركُم ِمن الْأَمواِت فَِإنْ كَانَ خيرا استبشروا             { - ٤٢٨٠
ذَِلك رِإنْ كَانَ غَيا ِبِه ونتيدا هكَم مهِديهى تتح مهِمتلَا ت معن أنس ) حم ( }  قَالُوا اللَّه 

وعـدي  ) ٣٨٨٧(وطـب ) ١٥٤٤(والشـاميني ) ١٤٨(  و عن أيب أيوب طس        ٣/١٦٥  وحم    ٣٢٨/ ٢جممع  
  ٤/١٤٧ من طرق  وكثري ٣٩٤ و١٠/٣٨٥ و٧/٢٠٥واالحتاف ٣/٣٠١

 حســن لغريه
٤٢٨١ - }   ـرياً      إنّ  أعمالكمفَـإنْ كَـانَ خ ، ِفى قُبـورهم وأقربائكم شائركملى عع عرضت 

 عن جابر ) ط ( } اللَّهم أهلمهم أن يعملُوا ِبطاعتك  : استبشروا ِبِه ، وإن كَانَ غَري ذَلك قَالُوا 
 وبنحوه ما قبله) ١٧٩٤( طيا 

 حســن لغريه
عبد مؤِمن خِفيف الْحاِذ ذُو حظٍّ ِمن صـلَاٍة أَطَـاع ربـه             ِإنَّ أَغْبطَ الناِس ِعنِدي      {  - ٤٢٨٢

وأَحسن ِعبادته ِفي السر وكَانَ غَاِمضا ِفي الناِس لَا يشار ِإلَيِه ِبالْأَصاِبِع وكَانَ عيشه كَفَافًا وكَـانَ                 
 صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ينقُر ِبأُصبعيِه وكَانَ عيشه كَفَافًا وكَـانَ            عيشه كَفَافًا قَالَ وجعلَ رسولُ اللَّهِ     

 اثُهرقَلَّ تاِكيِه ووب قَلَّتو هتِنيم لَتجكَفَافًا فَع هشيعن أىب أمامة ) حم هـ ك ( } ع 
وحـل  ) ١٠٢(ة الزاهـدين  وصـف ) ٧٨٦٠و٧٨٢٩( وطـب    ١٢٣/ ٤ و ك    ٢٥٥/ ٥وحم   ) ٤١١٧(  هـ  

وترغيب ) ١٢١٩(والروياين) ١٤٠(٤٥ومبارك   ) ٢٣٤٧( وبنحوه ت    ) ١٠٣٥٧ ٠ ١٠٣٥١( والشعب  ١/٢٥
  ٢٣٧/ ٨ و٢٩١/ ٥ واالحتاف ١٥٢/ ٤

 حســن لغريه
 إنّ  أفرى الْفرى من قَولِنى ما لَم أقلْ ، ومن أرى عينيِه ِفى املنام ما لَم تريا ، ومـن                     { - ٤٢٨٣

 ىف املعرفة عن واثلة ) هق ( الشافعى ( } ادعى إىل غَِري أبيِه  
 وخ  ٤/٣٩٨ وك   ١٠٧و٤/١٠٦وحـم   ) ١٤١(واملعرفـة  )  ٤٨٣٠(   والشـعب     ٢٣٩و ف   ) ١٧٧٤( شفع  

 )٦١٥٩(وطس )٣٢(واإلحسان ) ٢٢٤و١٧٥-١٧١(٧١و٢٢/٧٠وطب ) ٣٥٠٩(
٤٢٨٤ - }            عكأنّ اهللا م علمإنّ   أفضلَ اإلمياِن أنْ ت    ا كُنتيثُ معن عبـادة ابـن     ) طكس  (  } ح
 الصامت 

 ٤٣٠وصـفة   ) ٧٤١(وهـب   )  ٣٠٣٠٠(١٢/١٩٥  وبنحوه عن أيب هريرة ش        ١٢٤/ ٦ وحلية   ٦٠/ ١جممع  
 )١٤١٦و٥٣٥(والشاميني) ٨٧٩٦(وطس 

 صحيــح لغريه
عثمان بن سعيدبن هو : تفرد به عثمان بن كثري قلت ومل أر من ذكره بثقة وال جرح اه أقول :  وقال اهليثمي 

 )٤٤٧٢(كثري بن دينار وهو ثقة عابد التقريب 
إنّ  أفضلَ  الْحديث ِكتاب اهللا وأحسن الْهدِي هدي محمٍد ، وشر اُألموِر محدثاَا                { - ٤٢٨٥

ياعاً فَعلييناً أو ضد ركت مناالً فَألهلِه ، وم ركن تماللةٌ ، ودعٍة ضكلَّ بعن جابر ) طس (  } ، و 



 

 

٧١٩() 

 ٤٣ابن مسعودو م اجلمعة      )  ٦٠٩٨(  وبنحوه خ    ٥٨/ ٣ و ن    ١/١٧١وجممع  ) ٩٤١٨(  وطس    ٢١٣/ ٣هق  
 جابر) ٨٦٧(

 صحيــح لغريه 
 عن أىب أيوب ) حم ، طك ( } إنّ أفضلَ  الصدقِة على ِذى الرِحِم الْكاِشِح  { - ٤٢٨٦

 و عن أم كلثوم بنت      ٢٠٧/ ١ومتهيد  )١٠١٦(اد  وهن)  ٤٠٥١( من طرق  وطب      ٣/١١٦ وجممع   ٤١٦/ ٥حم  
ــة خزميــة  ــدي ) ١٢٨٢(والشــهاب )  ٣٢٧٩(  وطــس ٧/٢٧ وهــق ١/٤٠٦وك ) ٢٣٨٦(عقب واحلمب

 حكيم٢/١٣٨ حكيم بن حزام  وموضح ٣/٤٠٢وحم)٣٢٨(
 صحيــح

عن ابن   ) هب( } إنّ أفضلَ  الصلوات ِعند اهللا صالةُ الصبِح يوم اجلُمعِة ِفى جماعِة                { - ٤٢٨٧
 عمر 

 )٣٦٦(وطب ) ١٢٧٩( وبز٢/١٦٨ و عن أيب عبيدة بن اجلراح جممع ٧/٢٠٧وحل  )  ٣٠٤٥( الشعب 
 حســـن

ولكنه من رواية ابن عمر عن محران موىل عثمان ومحران روايته عن الصحابة وال سيما عن عثمـان فـال تضـر                      
 جهالتهم 
٤٢٨٨ - }      عد الْفريضِة الصالِة بإنّ أفضلَ الص           عـدـياِم بإنّ أفضلَ الصِل ، ووِف الليالةُ ِفى ج

  مالْمحر دعونهاهللا الَّذى ت مضانَ لَشهرهِر رعن جندب البجلي ) الروياين ( } ش 
وبنحـوه عـن أيب هريـرة       ) ٢٩٠٤(ون  ) ٩٧٠(  والروياين  ١٩١/ ٣ وامع   ١١٤/ ٢ وترغيب   ٢٩١/ ٤هق  

 ط دار الكتاب العريب) ١٤٨٦(ومي ) ٢٥٦٣(واإلحسان ) ١١٣٤(وخزمية ) ١١٦٣(م
 عن رجل ) حم  ك (  } إنّ أفضلَ الضحايا أغالها وأمسنها  { - ٤٢٨٩

أبو ذر  وحـم  ) ٢٥١٨( وبنحوه خ٤٢٤/ ٧ وسعد ٢١/ ٤ وامع ٢٣١/ ٤ و ك  ٢٦٨/ ٩ وهق   ٤٢٤/ ٣حم  
  أبو هريرة ٢/٢٨٨

 حســن لغريه
أنا ِعنـد ظـــن     : ظَّن ِباهللا ، يقولُ اهللا عز وجلَّ ِلعبدِه         إنّ أفضلَ الْعبادِة حسن ال     { - ٤٢٩٠

 عن ابن الديلمى ) طب( } عبــدى ِبــي
 واثلة ) ١٠٠٦(أبو هريرةو) ١٠١٣و٥٥٠(وبنحوه هب ) ٥٢٤(والشاميني)  ٩٨٦٩(٦١/ ٤االصابه 

 صحيـــح 
 وابن الديلمي هو فريوز الديلمي 

  
 عن عمري ) ك( }  إسالماً من سلم اُملسلمونَ ِمن ِلسانِه ويدِه إنّ أفضلَ  اُملسلمني { - ٤٢٩١
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 ابن  ١٨٧/ ٢ وأخرجه بنحوه حم     ٣/٣٥٧وحل  ) ٦٤٣(وتعظيم قدرالصالة   ) ١٠٥(١٧/٤٩ وطب   ٣/٦٢٦ ك  
) ٤١و٤٠(٦٦ و ٦٤أبو موسى  و م اإلميـان        ) ١١(١/١٠أبو ذر و خ     ) ٣٦١(واإلحسان   )  ٩٤( عمر  وحب    

  ) ١٩٢(  واملكارم ابن عمرو وأبو موسى
 صحيـــح

إنّ أفضلَ الناس مرتلةً ِعند اهللا يوم الْقيامِة إمام عادلٌ رفيق ، وشر ِعباد اهللا ِعند اهللا                  { - ٤٢٩٢
  رقخ ائرج الْقيامِة إمام ومرتلةً يعن عمر ) طس (  } م 

وحـم  ) ١٣٢٩(وعن أيب سـعيد ت    ) ٧٣٧١( وهب   ٥/١٩٧وامع  )٣٥٠و٣٤٨(  وطس    ١٦٨/ ٣الترغيب  
٣/٢٢ 

 حســن
عـن عبـادة بـن      ) هب( } إنّ أفضلَ إمياِن الْعبِد أنْ يعلم الْعبد أنَّ اهللا معه حيثُما كَانَ              { – ٤٢٩٣
 الصامت

 ) ٧٤١( معاذ و هـب     ) ٣٤٣١٤(١٦٥ / ١٥أبو هريرة و    ) ٣٠٣٠٠(١٩٥/ ١٢ وش   ٢/٣٠٥ نوادر األصول   
  ٧٣/ ٢ والدواليب ٤٣٠والصفات 

 حــسن
 عن زيِد بِن ثَاِبٍت)حم (}أَفْضلُ صلَاِة الْمرِء ِفي بيِتِه ِإلَّا الْمكْتوبةَ{ -٤٢٩٤

 ١/٣٤٩ومعاين ) ٦٣٦٣(وش ) ١٠٤٤(ود) ٦١١٣( وخ ١٨٤و٥/١٨٢حم
 يقاتلُونَ مـن    إنّ أفضلَ ِعباِد اهللا يوم الْقيامِة الْحمادونَ ، مثَّ ال تزالُ طائفةٌ من أُميتِ              { - ٤٢٩٥

 عمران بن حصني ) طب (  } ناوأَهم ِمن أَهِل الشرِك حىت يقاتلونَ الدجالَ
  ) ١٥٧١( وصحيح اجلامع  ) ١٥٨٤( والصحيحة ١٠/٩٥وجممع ) ٢٥٤ (١٢٤/ ١٨طب 

 صحيــح
 جـاء  إىل أيب بكـر        عن بالل أنه  ) طب  ( } إنّ أفضلَ عمِل املؤمِن الْجهاد ِفى سبيِل اهللا          { - ٤٢٩٦

 :يا خليفة رسول اهللا إين مسعت رسول   اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: رضي اهللا عنه فقال
 ويشهد له   ٢٣٦/ ٣ وسعد   ٢٧٤/ ٥ وامع   ١٦٢٣ و ١٥٦١/ ٤ وعدى   ١/٣٥٦والسري  ) ١٠٧٦و١٠١٣(طب  

 عائشة) ٢٧٨٤( رجل  وخ٣٦٨/ ٥ حم ……حديث أي العمل أفضل؟ وفيه جهاد 
 هحسن لغري

( } إنّ أفضلَ ما تداويتم ِبِه الْحجامةُ والقُسطُ الْبحرى فَال تعذبوا ِصبيانكم ِبالغمِز                { - ٤٢٩٧
 عن أنس ) م 

وطـس   )  ١٢٧٨( و ت   ) ٧٥٩٥و٧٥٨١(ون  )  ٥٢٨٩(وعوانة) ٥٦٩٦(وخ  ) ١٥٧٧ (٦٣ و ٦٢م املساقاة   
  ) ١٥٧٢( وصحيح اجلامع ) ٣٧٥٨و٣٧٤٦( وع ١٨٢ و٣/١٠٧وحم ) ٢٨٣١(

إنَّ أَفضلَ ِنساِء أَهِل اجلنِة خدجيةُ بنت خويلد وفاطمةُ بنت حممد ومرمي بنت ِعمرانَ {-٤٢٩٨
وآسيةُ بنت مزاحم امرأةُ ِفرعونَ مع ما قص اُهللا علينا ِمن خِربها يف القُرآِن ،قالت رب ابِن يل 
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عن بن عباس رضي اهللا عنهما ) ك(}نَ وعمِلِه وجنِّين ِمن القَوِم الظَّاملنيِعندك بيتاً يف اجلنِة وجنِّين ِمن ِفرعو
 :قال خط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أربع خطوط مث قال أتدرون ما هذا قالوا اهللا ورسوله أعلم قال

 )٥٩٧(وعبد بن محيد) ٨٣٦٤( ون ١٠/٤١٩و٩/٢٠١ وجممع ٢/٤٩٧ك
 صحيــح

٤٢٩٩ – }   الس ا             إنّ أقبحشـوعهال خا وجودها وال سكوعهر تمال ي التهص سرقرقِة الَّذى ي {
أي السرقة  :ذكرت السرقة عند رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم فقال              : عن أىب هريرة رضي اهللا عنه قال        ) هب(

 :الرجل يسرق من أخيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :تعدون أقبح ؟ فقالوا 
  ٢٢٩/ ١ و ك ٣٨٦/ ٢ من طرق وهق ١٢١ - ١٢٠/ ٢وبنحوه امع ) ٣١١٥ ( هب

 صحيــح
إنّ أقرب الْخالئِق ِمن عرِش الرمحِن يوم الْقيامِة اُملؤمن الَّذى قُتلَ مظلُوماً ، رأسه عن                { - ٤٣٠٠

 ِفـيم قَتلِنـى ؟      رب سـلْ هـذا    : ميينِه وقاتله عــن ِشمالــِه وأوداجــه تشخب يقولُ        
 عن ابن عباس )  طب ( } ِفيـــم حالَ بيِنى وبــني الصــالِة

  ٢٩٧/ ٧وجممع  ) ٣٠٢٩(  و ت ١/٢٤٠وبنحوه حم ) ١٢٥٩٧(طب 
 حســن 

} إنّ  أقربكم ِمنى مجلساً يوم الْقيامِة من خرج ِمن الدنيا كَهيئتِه  يوم  تركته عليِه                   { - ٤٣٠١
 عن أىب ذر ) وابن سعد وهناد حل طب هق ) مح(

  ٥/١٦٥وحـم   ) ٧٩٤(١٨٤ والزهد ألمحـــد     ٧/٤٠٦ واالحتاف   ١٦٢/ ١ وحليــــة ٣٢٧/ ٩امع  
 ) ٩٨٦٨( واإلصابة ٤/٢٢٩ وسعد ٢/٧٢والسري  ) ١٠٤٠٦ – ١٠٤٠٥( والشعب 

 حســن لغريه
٤٣٠٢ - }     الْقيامِه أحاسن ومرتالً يى مِمن ا  إنّ  أقربكمنيأخالقاً ِفى الد عن أىب ) ابن عساكر ( } كم

 هريرة 
 ١٥٧٣( أبو ثعلبةوصحيح اجلامع   ) ٢٥٣١١(وش   )  ١٣ و   ١٢( واملكارم   ) ٧٩٢( الصحيحة  ٥٢/٣٦ عساكر  

 ( 
 صحيــح لغريه

 عن عمران بن حصني ) حم م  ( }ِإنَّ أَقلَّ ساكِنى اجلَنِة النســـاُء   {  - ٤٣٠٣
والشـهاب  ) ٢٦٣(٢٢٨و) ٢٣٩(١٨/١١٩ وطـب    ٤٤٣ و ٤/٤٢٧حم  )٧٤٥٤( واإلحسان   ٩٥ )٢٧٣٨( م  

 )١٥٧٤( وصحيح اجلامــع ١٥/٢٢٨  وسنة ٣/٨٥وحل ) ٩٩١(
واملقصود به نساء الدنيا ، وإال فعدد النساء ىف اجلنة أكثر من عدد الرجال بكثري ألن املسلم يتزوج الكثري من احلور                  

 العني 
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}  ما ِبالْمِدينِة خلْفَنا ما سلَكْنا ِشعبا ولَا واِديا ِإلَّا وهم معنا ِفيِه حبسهم الْعذْر               ِإنَّ أَقْوا  { - ٤٣٠٤
نا ِمن الْمِدينـِة    عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم رجع ِمن غَزوِة تبوك فَد                  )خ(

 :فَقَالَ 
 ) ٥٥٣٥(وانظر حديث ) ١٥٧٥(  وصحيح اجلامع ١/٥٧ وترغيب ٤/٣١خ 

٤٣٠٥ -  }                 مرقونَ مـني ، راقيهمت جاوزِبالقرآِن الَ ي ىت أَشدةٌ ، ذَلقةٌ ألسنتهمأُم ِإنَّ أَقواماً من
ابن جرير  } لقيتموهم فاقتلوهم ، فإنَّ املَأجور من قَتلهم        الديِن كَما  يمرق السهم من الرميِة ، فإذا          

 عن أىب بكرة)  ك ( 
  رافع بن خديج١٩٢ واآلجري ٥/٣٦ وحم ٢/١٤٦ك 

 صحيـــح
هؤالء يقاتلون ألم أخطؤا يف فهم كتاب اهللا تعاىل وأرادوا فرض هذا اخلطأ على الناس بالقوة وليس يف : أقول 

 ٠حها اإلسالم للناس، وإمنا هو منع من التعسف يف استعماهلا  هذا منع للحربة اليت من
 }ِإنَّ أَقواماً يتعمقُونَ ِفى الديِن يمرقونَ من الديِن كَما  يمرق السهم من الرميـِة                 {  - ٤٣٠٦ 
رجالً من األنصـار    انطلق بنا إىل الشام إىل عبد امللك وحنن أربعون          :عن أنس قال      ) ض  ( ىف التاريخ   ) حم خ   (

ليفرض لنا فلما رجع وكنا بفج الناقة صلَّى بنا الظهر ركعتني مث سلَّم ودخل فُسطاطَه وقام القـوم يضـيفون إىل                     
ركعتيه ركعتني أُخريني فقال قبح اهللا الوجوه ،فواهللا ما أصابِت السنةَ وال قُبلِت الرخصةُ فأشهد لسمعت رسولَ اهللا          

 :يِه وسلَّم يقول صلَّى اُهللا عل
) ١٣٩٤و١٨٩٣(٥/٢٦٤ أبو سعيد  والضـياء       ٨/٣٤٣وتخ  )  ٢٩٠٥( ومنصور   ٢/١٥٥ وامع   ٣/١٥٩حم  

 ١٢/٢٨٩وفتح 
 صحيـــح

 .ووهم اهليثمى فقال فيه خلف بن حفص ومل أجد من ترمجه 
و ) ٢٧١( جيل وهو خلف بن خليفة عن حفص بن عمر بن عبد اهللا بن أىب طلحة عن أنس أفاده ابن حجر ىف التع        

 وكالمها ثقة  ويف الضياء خلف عن حفص وكذلك يف مسند أمحد) ٢١٦( 
من يرد اهللا به خرياً يفقِّهـه   (ال يدل هذا احلديث على منع التعمق يف فهم الدين لقوله صلى اهللا عليه وسلم              : أقول  

 والسنة  وألزموا أنفسهم مبا مل يلزمهم     وإمنا يدل على أم فهموا الدين فهماً خاطئاً فلم مييزوا بني الفرض           ) يف الدين 
به اهللا فوقعوا يف أخطاء جسيمة يف التطبيق مما قد يؤدي م إىل ترك الدين يف اية املطاف لعجزهم عما ألزموا بـه   

قـال اإلمـام النـووي    )  ٢٦٣٠(م )هلك املتنطعون(أنفسهم وقد ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك بقوله   
 ١٦/٢٢٠الون ااوزون احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم اه شرح مسلم املتعمقون الغ:

ِإنَّ أَقواماً يخرجونَ من الناِر يحترقونَ فيها ِإالَّ داراِت وجوههم حتى يدخلــونَ             {  - ٤٣٠٧
 } اجلَنــةَ 

 عن جابر ) حم م (
 ) ١٥٧٦(  وصحيح اجلامع ٣/٣٧٩ وحم ٣١٩)١٩١(م
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أما دارات الوجوه فهي مجع دارة وهي ما حييط بالوجه مـن جوانبـه              : ٣/٥٠ شرح مسلم    قال اإلمام النووي يف   
 ٠ومعناه أن النار ال تأكل دارة الوجه لكوا حمل السجود 

عن أيب ) العقيلي (} ِإنَّ أَكثر الناِس ذُنوباً يوم القيامِة أَكثرهم كَالماً ِفيما ال يعنيِه  {  - ٤٣٠٨
 هريرة

والصمت ) ١٠٨٠٨( والشعب )١١٧٤(ومتناهية)  ١٤٦٥(٣/٤٢٤ والعقيلى ٧/٤٦٢واإلحتاف ٣/٥٤٠الترغيب 
  سلمان ١/٢٠٢ابن مسعود   وحلية) ٧٦( قتادةو ) ٧٤( 

 حســن لغريه
 عن سلمان ) هـ ك  ( } ِإنَّ أَكثر الناِس شبعاً ِفى الدنيا أَطوهلم جوعاً يوم القيامِة  { - ٤٣٠٩

 وك ١/٦١٠ وصحيحة ١/١٩٨ وحلية ٣/١٣٧وترغيب )٥٦٤٤-٥٦٤٢( وبنحوه من طرق ) ٥٦٤٥( شعب 
 ) ٨٩٢٩(وطس) ٣٣٥١(وهـ) ٣٥١(٢٢/١٣٢ طب ٤/١٢١ وعن أيب جحيفة ك٣/٦٠٤

 صحيـــح
 ( } ِإنَّ أَكثر شهداِء أُمىت َألصحاب الفُرِش ، ورب قَتيٍل بني الصفَِّني اُهللا أَعلم ِبنيتِه                { - ٤٣١٠ 

 عن ابن مسعود ) حم 
  ١٠/٦واإلحتاف ) ٢٢١٨( والفيض ١٠/١٩٤ وفتح ١/٣٩٧حم 

 حســـن
هؤالء قوم اطمأنت نفوسهم إىل رم وشغلوا به عن الدنيا ومتنوا لقاءه           : قال احلكيم    ٢/٤٢٩قال املناوي يف الفيض     

 ومن قتل يف معركة الكفار سيان       فإذا حضرهم املوت جادوا بأنفسهم طوعا وبذلوها له إيثارا حملبته على حمبتها فهم            
فينالون منازل الشهداء ألن الشهداء بذلوا أنفسهم ساعة من ار وهؤالء بذلوها طول األعمار ورب قتيـل بـني                   
الصفني يف قتال الكفار بسببه اهللا أعلم بنيته هل هي نية إعالء كلمة اهللا وإظهار دينه أو ليقال شجاع باسل أو لينال    

ائم أو يكثر ماله أو ليطلب امللك والرياسة وغري ذلك من املقاصد اليت ال يطلع عليها إال املطلـع                 حظا وافرا من الغن   
 ٠على الضمائر 

ِإنَّ أَكملَ املُؤمنني ِإمياناً أَحسنهم خلقاً ، وِإنَّ حسن اخلُلِق ليبلـغُ درجـةَ الصـوِم                 { - ٤٣١١
  } والصـــالِة 

 عن أنس ) ع( 
) ١٥٩٠( وصحيحة  )٤٢٤٠و٤١٦٦(وع  ) ٢٣٥٤و٢٣٥٣(٣١١و)٢٢١٠(١٩٤/ ٦الضياء   عائشة و  ٦/٩٩حم  

 ) ١٥٧٨( أبو الدرداء آخره وصحيح اجلامع ) ٢٠٠٣(  وت ٩/٢٣٧وبنحوه متهيد ٨/٢٢ و١/٥٨وامع 
 صحيـــح

عت أبا عن حممد بن زياد قال مس)متهيد(} إنَّ أكملَكُم ِإمياناً أَحاسنكُم أَخالقاً إذا فَِقهوا  { – ٤٣١٢
 :هريرة يقول 

  وانظر ما قبله٩/٢٣٧متهيد
 صحيــح



 

 

٧٢٤() 

ِإنَّ اَألبدالَ بالشاِم يكونونَ وهم أَربعونَ رجالً ، ِبهم تسقونَ الغيثَ ، وِبهم تنصرونَ               { - ٤٣١٣
          رقالُء والغأَهِل اَألرِض الب نع فصروي ، لى أَعدائكمعبيد قال   عن شريح يعين ابن   ) ابن عساكر   ( } ع 

ال إين مسعت رسـول اهللا      :العنهم يا أمري املؤمنني قال      :ذكر أهل الشام عند علي بن أيب طالب وهو بالعراق فقالوا            
 :صلى اهللا عليه وسلم يقول

 من طرق  ونوادر ٦٣و١٠/٦٢وصحح إسناده  وجممع ) ٤٨٦-٤٨٤(١١٢و٢/١١٠ والضياء ١/١١٢حم 
  وعساكر ٨/٣٨٦واإلحتاف )١٧٢٧( وفضائل الصحابة٣/٦٣و١/٢٦١األصول 

 ٣٤٠و٣٠٠و٢٩٩و٢٩٦و٢٩٢و١/٢٨٩
 صحيـــح لغيـــره

ومل يصب من ادعى وضع هذا احلديث كابن اجلوزى ، وال من ضعفه فهو صحيح على كافَِّة الشروط الىت وضعها                    
 بطلهالناِس ىف تفسري هذا احلديث ال ي غَلطَ بعض العلماء للحديث الصحيح لغريه لكن . 

هؤالء األبدال من العلماء والزهاد والفقهاء واحملدثني من املخلصني من هذه األمة مبا فيهم ااهدين ىف سـبيل اهللا                   و
وهؤالء طائعون هللا ، حيبون اخلري للناس ال حيقدون على غريهم ، ويقدمون مصلحة اإلسالم على مصـلحتهم ،وال               

اد واألقطاب واألغواث فلم يرد فيه شىء صـحيح انظـر           يشترط أن يعرف البدل أنه منهم وأما ماورد عن األوت         
  ٣٨٦-٨/٣٨٥اإلحتاف 

إنَّ األنبياَء عليهم السالم كانوا أوتـاد األرِض        : فال أبو الدرداء     : ٢٦٣-١/٢٦٢ وقال احلكيم يف النوادر عنهم      
 مل يفضلوا الناس بكثرة صـوٍم وال        فلما انقطعِت النبوةُ أبدلَ اُهللا تعاىل مكام قوماً من أمِة أمحد يقالُ هلم األبدالُ             

صالٍة وال تسبيح ولكن حبسِن اخلُلِق وبصدِق الورِع، وحسِن النيِة وسالمِة قلِوم جلميِع املسـلمني والنصـيحِة ِهللا     
 تعـاىل لنفسـِه     تعاىل ابتغاَء مرضاتِه بصٍرب وحلٍم ولب وتواضٍع يف غري مذلٍَّة فهم خلفاُء  األنبياِء قوم اصطفاهم اهللاُ                

                  ـدفعت م محِنخليِل الر يقاً منهم ثالثونَ رجالً على ِمثِل يقِني إبراهيمبعلمِه لنفسِه وهم أربعونَ ِصد مواستخلصه
املكاره عن أهِل األرِض والباليا عِن الناِس وم ميطَرونَ وِم يرزقونَ ال ميوت الرجلُ منهم أبداً حـىت يكـونَ اُهللا                     

ـُم ،وال حيسدونَ                   تع َِقرووال يتطاولونَ عليهم وال حي حتَتهم نؤذونَ معلنونَ شيئاً وال يوال ي خيْلُفه ناىل قد أنشأّ م
من فَوقهم وال حيرصونَ على الدنيا ليسوا مبتماوتني وال متكربين وال متخشعني أطيب الناِس خرباً وأورعهم أنفُساً،                 

لسخاُء ، وِصفتهم السالمةُ من دعوى الناِس ِقبلهم  ،ال تتفرق ِصفتهم ، ليسوا اليوم يف حاِل خشـيٍة  ،و      طبيعتهم ا 
غداً يف حاِل غفلٍة  ،ولكن مداومني على حاِهلم وهم فيما بينهم وبني رم ال تتدركهم الريح العاصف وال اخليـلُ                     

صعد يف السماِء ارتياحاً إىل اِهللا تعاىل  ،واشتياقاً إليِه ، قُدماً يف اشتياِق اخلرياتِ، أولئك حـزب اِهللا   اْراةُ ، قلوم ت   
        املفلحونَ، قلت اِهللا هم يل بأنْ               :،أَال إنَّ حزب ها فكيفهذِه الصفِة اليت وصفت من يا أبا الدرداء ما شيٌء أثقلُ علي

 و بني أنْ تكونَ يف أوسِط ذلك إالَّ أنْ تبغض الدنيا فإذا أبغضت الدنيا أقبلَ عليك حـب       ليس بينك :أُدركَها ؟قال   
                 اُهللا صدق فإذا علم، كوما يضر كما ينفع بصراآلخرةَ ت اآلخرةَ وبقدِر ما حتب نيا حتبيف الد اآلخرِة وبقدِر ماتزهد

       يف كتاِب اِهللا العزيِز         الطلِب ِمن عبِده أفرغَ عليه السداد ذلك بعصمتِه ،وتصديق قـوا      (واكتنفهات الذين إنَّ اَهللا مع
 فنظرنا يف ذلك فما تلذذَ املتلذذونَ بشيٍء أفضلَ من حب اِهللا تعاىل وطلِب مرضاتِه اه )  والذين هم حمسنونَ 

 ( } ، فالَ يعجز أَحدكم أَنْ يلهو بأَسهمِه        ِإنَّ اَألرض ستفتح عليكم وتكفونَ الدنيا        { - ٤٣١٤
 عن عمرو بن عطية ) طب 



 

 

٧٢٥() 

 ١٠/١٣ وهـق    ٤/١٥٧وحـم   ) ١٩١٨(١٦٨ وبنحوه عن عقبة م اإلمارة       ٥/٢٦٨وجممع  ) ٨٥(١٧/٤١طب  
 ٣/٧واإلصابة 

 صحيــح لغريه
قيف قدموا علـى الـنيب     عن احلسن أن وفد ث    ) عبد الرزاق    ( } ِإنَّ اَألرض الَ ينجسها شىٌء       { – ٤٣١٥

صلى اهللا عليه وسلم وهو يف املسجد يف قبة له فقيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا إم مشـركون                       
 :فقال 
 ٢ ١/٨٧وتلخيص  ) ١٧(ومد ) ٨٧٧٥و٨٧٧٤(٢/٥٢٦ وش ٢/٤٤٥وهق ) ١٦٢٠( عب 

 صحيــح مرسل
نه ، ولِكن اَهللا أَحب أَنْ يريكم تعظيم حرمِة الَ ِإله ِإالَّ            ِإنَّ اَألرض لتقبلُ من هو شر مِ       { - ٤٣١٦

 } اُهللا 
عن عمران بن حصني قال بعثنا رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  يف سرية فحمل رجل من املسلمني علـى                      ) هـ(

 :م  وقال رجل من املشركني فذكر احلديث وزاد فيه فنبذته األرض فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسل
 وكـثري   ١٤٢ و ٥/١٤٠وطـربى   ) ٢٥٢٣(  واالسـتيعاب     ١٢/١٩٥ وفتح   ٤/٢٥٨ومشكل  ) ٣٩٣٠( هـ  

  ٤/٤٣٨ وحم ٢/٣٣٨
 حســـن لغيــره

٤٣١٧ - }     تلفا اخِمنه ناكرا توم ، ا ائْتلفِمنه عارفا تجندةٌ ، فمم نودج طس ( } ِإنَّ اَألرواح
 عن أىب هريرة)  م ، حم (  و عن عائشة) خ ( عن سلمان و) ،طب 

وم الـرب  ) ٣٣٣٦(٤/١٦٢ وخ ٣/٤٥٧ سـلمان وكـر   ٨/٢٠٦ وخط    ١٨٣ و ٦/١٨٢ واإلحتاف   ٤/٤٢٠ك  
وطــب )  ١٥٧٧(  وطــس ٥٢٧ و٢/٢٩٥وحــم ) ٤٨٣٤(ود ) ٢٦٣٨(١٦٠و١٥٩والصــــلة 

عائشـة وطـب    ) ٤٣٨١(وع  ) ٢٦٧١(وبز  ٨٨و٨/٨٧و٢/٣١٤وجممع  ) ٦١٦٨(واإلحسان  )٦١٧٢و٦١٦٩(
) ٩٠١و٩٠٠(ابن مسـعود وخـد      ) ٩٠٣٨(و)٩٠٧٣(ابن عمر وهب    ) ٢٧٣(بن مسعود والشهاب    ا) ٨٩١٢(

 ٧/٢٠٣و٦/١٥٨و١/١٩٨ وحل ١٧/٤٣٣ومتهيد 
 صحيــح مشهور

ِإنَّ اَألرواح ِفى اهلَواِء جنود مجندةٌ تلتِقى فتشام ، فما تعارف ِمنها ائْتلـف ، ومـا                  { - ٤٣١٨
 تلفا اخِمنه ناكرطس ( } ت (عن على 

 وفيه قصة) ٥٢٢٠( وطس ١٨٣و٦/١٨٢ واإلحتاف ١/١٦٢امع 
 حســن لغيــره

عن رجل قال ) حم ( } ِإنَّ  اِإلسالم بدا جذعاً ثُم ثَنيا ثُم رباعياً ثُم سدسيا ثُم باِزالً  { - ٤٣١٩
يا فالن كيف مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : كنت يف جملس فيه عمربن اخلطاب باملدينة فقال لرجل من القوم :

 :وسلم ينعت اإلسالم ؟ قال مسعت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  ٧/٢٧٩ وجممع ٥/٥٢ و٣/٤٦٣حم 



 

 

٧٢٦() 

 حســـن
 فيه رجل مبهم روى عن عمر ، لكن جهالته ال تضر ،  فال حيضر جمالس عمر الفساق والراوى عنه ثقة من الثالثة 

 الذى أمت مثاىن سنني : اب الفىت ، الثنية من الغنم والبقر ما دخل ىف السنة الثالثة، البازل الش: اجلذع 
عن سلمان ) طب  ( } ِإنَّ اِإلسالم بدا غَريباً وسيعود غَريباً كَما بدا فطُوىب للغرباِء  { - ٤٣٢٠

 وسهل بن سعد وابن عباس 
أبـو  )٣٩٨٦(وهــ   ) ٢٦٢٩(  عمر و عن ابن مسـعودت         ابن ٣٣٢)١٤٦(أبو هريرةو )١٤٥(٢٣٢م اإلميان   

 أبو هريرة ومـي     ٢/٣٨٩ ابن مسعودو  ٣٩٨ سعد و  ١/١٨٤ابن مسعود وحم    )٣٩٨٨( أنس و ) ٣٩٨٧(هريرةو
أبـو هريرةوجممـع    ) ٢٩٨(سعد  وعوانة    )١٠٦٧(٣/٢٦٣  والضياء    ١/١٩٣ والدوالىب   ١/١١٨ وسنة   ٢/٣١٢
سهل وطـربى   )٢٩١(١/١٠٤ وطص   ٧/٢٣٩ و ٣/٢٣ من طرق وكثري     ٣٠٩ و ٢٧٨و٧/٢٥٩ و ١٥٦و١/١٠٦

أبو الـدرداء   )٧٦٥٩(سلمان و ) ٦١٤٧(سهل و ) ٥٨٦٧(وطب) ١٢٧٣( وصحيحة   ١/٢٩٨ ومشكل   ١٥/٧٥
عمرو بـن عـوف     ) ١٠٥٢(أبو هريرة و  ) ١٠٥١(ابن عباس  والشعاب     ) ١١٠٧٤(وواثلة وأنس  وأبو أمامة و     

أبـو  ) ٤٢٣و٤٢٢(ابن عمـر و   ) ٤٢١(شريح بن عبيد احلضرمي  وابن مندة        ) ٩٨٨٨(سهل  وهب    ) ١٠٥٥(و
) ٥٠٧(سعد والفـنت نعـيم      ) ٢٩٠(احلسن و ) ٢٨٩(ابن مسعود و  )٢٨٨(سعد  والفنت الداين     ) ٤٢٤(هريرة  و  

عمرو ) ٢٠٥(أبو هريرة و  )٢٠١(ابن عمر و  )٢٠١و٢٠٠(أنس وواثلة و  ) ١٩٩(جابر و )١٩٨(جماهد  وزهد هق     
 أنـس  ٥/١٧٧ عبد الـرمحن بـن سـنةو   ٤/٣٠٧ ابن مسعود و   ٣/٢٨٢ابن مسعود وعدي    ) ٢٠٦(بن عوف و  

) ٣٤٣٥٦(ابــن مســعود و) ٣٤٣٥٥ (٢٣٧ و١٣/٢٣٦ ســلمان وش ١/٣٩٩ أنــس  وموضــح ٧/١٠٧و
) ٣٣٩٧(ابن مسـعود و   )٢٠٦٩(سعد و )١١١٩(جماهد  وبز  ) ٣٤٣٥٨(إبراهيم بن املغرية و   ) ٣٤٣٥٧(أبوهريرةو

) ٨٩٧٧و٨٧١٦و٤٩١٥(وسهل ) ٣٠٥٦(أنس و) ١٩٢٥(ابن مسعود وطس    )٧٢٩(عمرو بن عوف  والشاشي      
 ٥٢٠و٢/٢٤٤أبو هريـرة ونبـوة      ) ٦١٩٠(ابن مسعودو ) ٤٩٧٥(سعد و )٧٥٦(أبو سعيد وع    )٧٢٨٣(جابر و 

 )١٥٨٠( وصحيح اجلامع 
 متـــواتــر

ِإنَّ اِإلسالم بدا غَريباً وسيعود غَريباً كَما بدا وهو يأرز بني املَسجديِن كَما تأرز احلَيةُ                { - ٤٣٢١
 عن ابن عمر ) م  ( } ِفى جحرها  

 ) ١٥٨١( وصحيح اجلامع )٤٢١(وابن مندة )  ١٤٥ (٢٣٢م اإلميان 
 ينضم وجيتمع بعضه إىل بعض : يأرز 

قوله صلى اهللا عليه وسلم وهو يأرز إىل املدينـة معنـاه أن   : قال القاضى٢/١٧٧قال اإلمام النووي يف شرح مسلم     
ألنه ىف أول االسالم كان كل من خلص اميانه وصح إسالمه أتى املدينة إما مهاجراً               االميان أوال وآخراً ذه الصفة      

مستوطناً وإما متشوقاً إىل رؤية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومتعلماً منه ،ومتقرباً مث بعده هكذا ىف زمن اخللفاء                    
فيها مث من بعدهم من العلماء الذين       كذلك وألخذ سرية العدل منهم واالقتداء جبمهور الصحابة رضوان اهللا عليهم            

كانوا سرج الوقت وأئمةَ اهلدى ألخذ السنن املنتشرة ا عنهم فكان كلٌّ ثابت اإلميان منشرح الصدر بـه يرحـلُ    
اليها مث بعد ذلك ىف كل وقت إىل زماننا لزيارة قرب النىب صلى اهللا عليه وسلم والتربك مبشـاهده وآثـاره وآثـار                       

 ام فال يأا اال مؤمن هذا كالم القاضى واهللا أعلم بالصوابأصحابه الكر
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ِإنَّ اِإلسالم بدأَ غَريباً وسيعود غَريباً ، فطُوِبى للغرباِء ، وِإنَّ بني يدى الساعِة ِفتنـاً                 { -م٤٣٢١
         م صبحكَافراً وي صبحؤمناً ويا مجلُ ِفيهمِسِى الركِقطِع اللَّيِل املُظلِم ، ي  بيـعمِسى كَافراً ، يؤمناً وي

 عن ابن عباس) طب  ( } أَقوام ِدينهم بعرِض من الدنيا 
 قسمه الثاين  )١٢٦٧(والصحيحة) ٢١٩٧(وت )١١٧٥-١١٧٤(  وطب ٧/٣٠٩امع 

 صحيـــح لغيـــره
٤٣٢٢ – }           أَ ، فطُوىب للغدا بغَريباً كَم يعودأَ غَريباً وسدب ربـاُء؟   :رباِء  ، قيلَ     ِإنَّ اِإلسالموما الغ

 جابر)طس (} الذين يصلحونَ ِإذا فَسد الناس :قالَ 
) ٨٧١٦و٤٩١٥(سـهل و  ) ٣٠٥٦(عبـد الـرمحن بـن سـنة وطـس           ٤/٧٣  وحم    ٢٧٨و٧/٢٥٩امع  
ابـن مسـعود    )٢٨٨(والفنت الـداين    ) ١٧٣(سهل واعتقاد أهل السنة     ) ١٠٥٥(سهل والشهاب   )٢٩٠(وطص

  أبو هريرة١/١٩٨وموضح ) ١٩٨(هد هق سعد و ز) ٢٩٠(و
 صحيــــح

يا رسولَ اِهللا وما الغرباُء : ِإنَّ اِإلسالم بدأَ غَريباً وسيعود غَريباً فطُوىب للغرباِء ، قَالوا       { - ٤٣٢٣
 :؟  قالَ 

 عن جابر )  طس  (} الذين يصلحونَ ِعند فَساِد الناِس 
) ٢٩١(أبو هريرة والفنت الداين     ) ١٧٤(سهل واعتقاد أهل السنة   ) ٥٨٦٧(وطب  ) ٨٩٧٧( وطس ٧/٢٧٨امع  

  عبد الرمحن بن سنة ٤/٣٧ أبو هريرةو٢/٢٩ابن عمرو وعدي 
 صحيـــح 

يةُ أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ ِإنَّ الدين لَيأِْرز ِإلَى الِْحجاِز كَما تأِْرز الْح {-م٤٣٢٣
 ِجعريا وأَ غَِريبدب ينِل ِإنَّ الدبأِْس الْجر ِة ِمنِويِقلَ الْأُرعاِز مالِْحج ِمن ينالد ِقلَنعلَيا وِرهحِإلَى ج

عن كَِثري بن عبِد اللَِّه ) ت(} غَِريبا فَطُوبى ِللْغرباِء الَِّذين يصِلحونَ ما أَفْسد الناس ِمن بعِدي ِمن سنِتي 
 بِن عمِرو بِن عوِف بِن زيِد بِن ِملْحةَ عن أَِبيِه عن جدِه

 ٦/٥٩وعدي ) ١١(١٧/١٦ عبد الرمحن بن سنة وطب ٤/٧٣وحم ) ٢٦٣٠(ت 
 صحيــح لغريه

 واستيالء الكفرة والظلمة على إن الدين يف آخر الزمان عند ظهور الفنت : ٧/٣٢٠قال املباركفوري يف التحفة 
بالد أهل االسالم يعود إىل احلجاز كما بدأ منه إن الدين بدأ باهلمز هو الصحيح غريبا أي كالغريب أو حال 
ويرجع غريبا أي كما بدأ يعين أهل الدين يف األول كانوا غرباء ينكرهم الناس وال خيالطوم هكذا يف اآلخر 

 الذين    يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنيت أي يعملون ا ويظهروا بقدر فطوىب للغرباء أي أوالً وآخراً
 ٠طاقتهم 

ِإنَّ الِْإسلَام يجب ما كَانَ قَبلَه وِإنَّ الِْهجرةَ تجب ما كَانَ قَبلَها قَالَ عمرو فَواللَّـِه ِإنْ                  {-٤٣٢٤
    اًء ِمنياِس حالن دلَأَش تلَّى              كُنوِل اللَِّه صسر ِني ِمنيع لَأْتا مفَم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر 
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               هاًء ِمنيلَّ حجو زِباللَِّه ع ى لَِحقتح ا أُِريدِبم هتعاجلَا رو لَّمسِه ولَيع عن عمرو بن   ) حم طب    ( } اللَّه
يا رسولَ اللَِّه أُباِيعك علَى أَنْ تغِفر ِلي ما تقَدم ِمن ذَنِبي            : بِن سمي أَنَّ عمرو بن الْعاِص قَالَ قُلْت       العاص عن قَيِس    

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسفَقَالَ ر: 
  ٧/٢٧٧و٤/١٩٠ وسعد ٤/٣٤٦ونبوة ) ٣٦( ومنحة ١/٢١٢ ومشكل ٢٠٥ و٤/٢٠٤حم 

 صحيــــح
٤٣٢٥- }                  ِمـن ما بأَيديِهم ى القومؤداةٌ ،فأداريةُ مالع ، لكُم سما لي لَكم حرزالَ ي ِإنَّ اِإلسالم

أسلم قوم يف أيديهم عواري من املشركني فقالوا قد أحرز          :عن عطاء بن أىب رباح قال       ) هق   ( } ِتلك العواري 
 :اري املشركني فبلغ ذلك رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم فقال لنا اإلسالم ما بأيدينا من عو

أبو ) ٢٣٩٩و٢٣٩٨( أبو أمامة  وهـ   )٢١٢٠ و   ١٢٦٥( مسرة وت   )٣٣٤١(وبنحوه د   ٣/٤١  وقط    ٦/٨٩هق  
  ٤/١٤٥أمامة وأنس وجممع 

 حســـن لغيـــره
 طَعام ِعياِلِهم ِبالْمِدينِة جمعوا ما كَانَ ِعندهم        ِإنَّ الْأَشعِريني ِإذَا أَرملُوا ِفي الْغزِو أَو قَلَّ        { -٤٣٢٦

 مها ِمنأَني وِمن مِة فَهِوياِحٍد ِبالساٍء وِفي ِإن مهنيب وهمساقْت اِحٍد ثُمٍب وعن أىب موسى) ق  ( } ِفي ثَو 
 وسـنة   ١٠/١٣٢وهـق   )٧٣٠٩(وع  )  ٨٧٩٨(ون  ) ٢٥٠٠(١٦٧وم فضائل الصحابة    ) ٢٤٨٦(٣/١٨١خ  
 ) ١٥٨٢(  وصحيح اجلامع ٩٨و٨/٩٧ و٥/١٢٨ وفتح ٨/٢١٥

 نفذ زادهم : أرملوا 
٤٣٢٧- }               ائما صمِلى وأَنع رفعأَنْ ي االثنِني واخلَميِس ، فأُحب ومي رفعتـخ    (} ِإنَّ اَألعمالَ ت (

 عن أسامة بن زيد ) هب ( عن أىب هريرة 
أبو هريرة  ) ٧٩١٥(أسامة وعب   ) ١٣٥٨(٤/١٤٣والضياء  ٥/١٠٩و١/٨٢وتخ    ) ٧٤٧ ( وت   ٢/١٢٤الترغيب  

 )٣٨٢٠( والشعب ) ١٥٨٣(  وصحيح اجلامع ٨/٦٦ وجممع ٩/١٨وحل )  ٤٩(ومسند أسامة 
 صحيـــح لغريه

٤٣٢٨- }             وا ِمنِلمآنُ فَعلَ الْقُرزن اِل ثُمجذِْر قُلُوِب الرِفي ج لَتزةَ نانالْأَم  وا ِمـنِلمعآِن والْقُر
السنِة ثُم حدثَنا عن رفِْع الْأَمانِة قَالَ ينام الرجلُ النومةَ فَتقْبض الْأَمانةُ ِمن قَلِْبِه فَيظَلُّ أَثَرهـا ِمثْـلَ                   

يظَلُّ أَثَرها ِمثْلَ الْمجِل كَجمٍر دحرجته علَى ِرجِلك        الْوكِْت ثُم ينام النومةَ فَتقْبض الْأَمانةُ ِمن قَلِْبِه فَ        
فَنِفطَ فَتراه منتِبرا ولَيس ِفيِه شيٌء ثُم أَخذَ حصى فَدحرجه علَى ِرجِلِه فَيصِبح الناس يتبايعونَ لَـا                 

يقَالَ ِإنَّ ِفي بِني فُلَاٍن رجلًا أَِمينا حتى يقَالَ ِللرجِل ما أَجلَده ما أَظْرفَه        يكَاد أَحد يؤدي الْأَمانةَ حتى      
                    ـتعايب كُماِلي أَيا أُبمانٌ ومز لَيى عأَت لَقَداٍن وِإمي ٍل ِمندرخ ٍة ِمنبا ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ حمو قَلَها أَعم

ـا                  لَِئنفَم موا الْيأَماِعيِه وس لَيع هندرا لَيوِديهي ا أَواِنيرصكَانَ ن لَِئنو هِدين لَيع هندرا لَيِلمسكَانَ م 
رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـِه       عن حذَيفَةَ قَالَ حدثَنا     ) حم ق ت هـ      (} كُنت ِلأُباِيع ِمنكُم ِإلَّا فُلَانا وفُلَانا       

  وسلَّم حِديثَيِن قَد رأَيت أَحدهما وأَنا أَنتِظر الْآخر حدثَنا أَنَّ
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وعب ) ٢١٧٩(وت  )  ٤٠٥٣( وهـ  ٢٣٠)١٤٣(وم    ) ٧٢٧٦(١١٤و) ٧٠٨١(٩/٦٦و) ٦٤٩٧(٨/١٢٩خ  
وطيا ) ٣٣٨-٣٣٦(  وابن مندة     ١٠/١٢٢ وهق   ٥/٣٨٣وحم  )٦٧٦٢(واإلحسان  ) ٤٤٦(واحلميدي) ٢٠١٩٤(
 ٠) ١٥٨٤( وصحيح اجلامع ) ٤٤٦( ومحيدى ٤/٤وترغيب ) ٤٢٤(

 األثر اليســــري: األصل ، واملراد باألمانة التكاليف الشرعية أو اإلميان  ،  الوكــت : اجلذر 
 هو التنفط الذى يصيب اليد وهو تورم فيه ماء قليل : ال 

مةَ ستغدر ِبك ِمن بعِدى وأَنت تعيش على ِملَِّتى ، وتقتلُ على سنى ، من أَحبك          ِإنَّ األُ  { -٤٣٢٩
واخلطيب ) ك  ( } أَحبىن ومن أَبغضك أَبغضِنى ، وِإنَّ هِذِه ستخضب ِمن هذِه ، يعىن حليته ِمن رأسِه                

عن على 
وتـذكرة  ) ٩٨٤(  وزوائـد احلـارث   ٤٤٠-٦/٤٣٨بوة  ون٢/١٧٤وتخ !  وصححه ووافقه الذهىب   ٣/١٤٢ك  

 ٧/٣٢٦ وبداية ١١/٢١٦وخط )١٣٩٣( وامليزان ٣/٩٩٥احلفاظ 
 حســـن

  الذين بايعونه مث نكثوا البيعة وقتلوه وال سيما اخلوارج الذين خرجوا عليه من جيشه - واهللا أعلم -واملقصود به 
٤٣٣٠- } أســهفَروةَ ر أَلقت عن عطاء مرسال) ش  ( } ـا  ِإنَّ اَألمةَ قد 

فيه ضعف ومبثله قال مسروق وعلىوشريح وإبراهيم وجماهد واحلارث وعامر الشعىب وعمـر        ) ٦٢٣٤(٢/٢٣٠ش  
جيوز لألمة أن تصلى بغري مخار وبه أخذ        : كلهم قالوا   )٦٢٤٢-٦٢٢٥(وىف سنده انقطــاع وعن أىب هريرة  ش       

{ ستر شعرها وال تقبل صالا إذا مل تستره ، وأخذ الظاهرية حبديث             مجهور الفقهاء ، خبالف احلرة فإا جيب أن ت        
 ٢٢٢-٣/٢١٨  واحمللى ٦٨و٢/٦٧ راجع النيل -صحيح وسووا بينهما } ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار 

٤٣٣١- }            هماِس أَفسديبةَ ِفى النتغى الرإذا اب بن مـرة   عن جبري بن نفري وكثري      ) د ك   ( } ِإنَّ اَألمري
 واملقدام وأىب أمامة 

 واإلحتاف  ٥/٢١٥ وجممع   ١/٢٠ ومشكل   ٣/٢٤٠ وترغيب   ٤/٣٧٨ وك   ٨/٣٣٣ وهق   ٦/٤وحم  ) ٤٨٨٩( د  
) ٣٠٢ (١٧/١٢٢) ٧٥١٥(وطـب   )٢٨٣٥-٢٨٣٢( واآلحاد واملثاين    ٧/٣٥٨ وكثري   ١٣/١٠٦ وسنة   ٩/٧٨

 )١٥٨٥( وصحيح اجلامع )٥٧٦٦( واإلصابة ١٨/٢٤ومتهيد ) ١٠٧٣(وعاصم 
 ــــح صحي

 إن األمريإذا ابتغىالريبةأي طلب الريبة أي التهمة يف الناس بنية فضائحهم أفسدهم ٢/٣٢٣قال املناوي يف الفيض 
وما أمهلهم وجاهرهم بسوء الظن فيهم فيؤديهم ذلك إىل ارتكاب ما ظن م ورموا به ففسدوا ومقصود احلديث 

لك يقوم النظام وحيصل االنتظام واإلنسان قلَّما يسلم من عيبه حث اإلمام على التغافل وعدم تتبع العورات فإنه بذ
 وال يتبع ويتغافلُ ويصفح مهعيوب الُ بل يسترا واتسع عليهم األوجاع فلوعاملهم بكلِّ ما قالوه أو فعلوه اشتدت

 عوراِم وال يتجسس عليهم اه
٤٣٣٢- }       أَكثر همباهونَ أَيِإنَّ اَألنبياَء يت           ، ومئٍذ أَكثـرهمجو أَنْ أَكونَ يتِه ، فأَرأُم أَصحاباً ِمن

        مـن رفع نو مدعصاً يع آلنَ ، معهوٍض ملى حع ومئٍذ قَائمي جٍل ِمنهماردةٌ ، وِإنَّ كُلَّ رو كُلُّهم
  همبيا ن معرفها يٍة ِسيمتِه ، وِلكلِّ أُمعن مسرة) طب  ( } أُم 
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 ) ١٥٨٦( وصحيح اجلامع ) ١٥٨٩(  والصحيحة ١٠/٣٦٣ وجممع ١١/٤٦٧وفتح ) ٧٠٥٣ (طب
 حســن لغريه

ِإنَّ اَألنصار قد قَضوا الِذى عليهم ، وبقى الِذى عليكم فاقبلُوا ِمن محسنهم وتجاوزا               { -٤٣٣٣
   سيئهمم نىف املعرفة عن أنس أن النيب صلى اهللا         ) الشافعى هق   ( } ع       فتلقَّاه عليه وسلم خرج يوماً عاصباً رأسه

والذي نفسي بيده إىن ألحبكم مرتني أو ثالثا مث قال    :ذرارى األنصار  وخدمهم ما هم بوجوه األنصار يومئذ فقال           
: 

( وف  ) ١٨٣٩( وشـفع   ) ٨٣٤٦و٨٣٢٨( ون   ١٠/٣٥وجممع  ) ٧٢٧١و٧٢٦٦(واإلحسان  ) ٢٢٩٣( حب  
وصحيح اجلامع )٣٧٩٨و٣٧٧٠( كعب بن مالك  وع  ٥/٢٢٤  و  ٢٠٥و٣/١٨٧وحم  ) ٩١٦( وصحيحة  ) ٢٨٠

 )١٥٨٧( 
 صحيـــح

٤٣٣٤- }                 ـاكُميحا وانيفَح اكُمنيأَت اكُمنيقُولُ أَتي نا مهعم مثْتعب لٌ فَلَوغَز ِفيِهم مقَو ارصِإنَّ الْأَن
ِئشةُ ذَات قَرابٍة لَها ِمن الْأَنصاِر فَجاَء رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم              عن ابِن عباٍس قَالَ أَنكَحت عا     ) هـ   (} 

                  سِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسلَا فَقَالَ ر ي قَالَتنغي نا مهعم ملْتسقَالَ أَر معاةَ قَالُوا نالْفَت متيدعـن ابـن     فَقَالَ أَه لَّم
 عباس 
 وعـدى   ٤/٢٩٧ ومشكل   ٦/٤٩٣ واإلحتاف   ٧/٢٨٩جابر  وهق    ٣/٣٩١ وحم   ٤/٢٨٩وجممع  ) ١٩٠٠( هـ  

 ٩/٢٢٦  وفتح ٢٦٦٤/ ٧
 حســـن

 ) !!!٣٩٨( وحسنه ىف غاية املرام برقم ) ١٤٢٠( وتناقض األلباىن فأورده ىف ضعيفته برقم 
) طب  ( }  فانتبذُوا ِفيما بدا  لَكم ، واجتنبوا كُلَّ مسكٍر    ِإنَّ اَألوعيةَ الَ تحرم شيئاً ،      { -م٤٣٣٤

 عن قــرة
 : بن إياس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن األوعية فقال 

من طـرق وصـحيح   ) ٢٣٩٣٨-٢٣٩٣٠( وش٤/٢٥٩ وقط ٨/٣١١وهق ) ٤٣ (١٩/٢٢ وطب ٥/٦٥جممع  
  بريدة ٥/٣٥٦ يسة و٣/٤٨١  من طرق  وحم٦٦-٥/٦٢وبنحوه جممع ) ١٥٨٨( اجلامع 

 صحيـــح
٤٣٣٥-}           ِمنؤم فِْتكِك لَا يالْفَت دانَ قَيـِن          ) حم  ( } ِإنَّ الِْإميـِر بيبلٌ ِإلَى الزجاَء رقَالَ ج نسعن الْح

          ودنالْج هعمو لُهقْتت فكَيا قَالَ لَا وِليع لُ لَكاِم فَقَالَ أَقْتوالْع             لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسِبِه قَالَ لَا ِإنَّ ر ِبِه فَأَفِْتك ققَالَ أَلْح 
 :علَيِه وسلَّم قَالَ 

عمرو بن احلمق  )١٦٤(والسهاب ) ٣١٨٤(  واجلعد  ٤/٣٥٢وك  ) ٢٧٦٩(  ود  ١/٩٦ وجممع   ١٦٧و١/١٦٦حم  
 )٦١٤٣(وطس ) ٩٦٧٦( وعب ١/٤٠٣وتخ ) ٣٧٨٠٢و٣٧٤٢٥( وش ٩/٢٥٦ومتهيد 

 صحيــح



 

 

٧٣١() 

   الفتك دغافل فيشد عليه فيقتله وقال يف عون املعبود               : قي معىن احلديث   : ٧/٣٢٤أن يأتى الرجل صاحبه وهو غار
أن   اإلميان مينع من الفتك الذي هو القتل بعد األمان غدراً كما مينع القيد من التصرف واهللا أعلم ال يفتك مؤمن                       

 اه
عـن أىب   ) حم ق هــ      ( } لَيأِْرز ِإلَى الْمِدينِة كَما تأِْرز الْحيةُ ِإلَى جحِرها         ِإنَّ الِْإميانَ    {  -٤٣٣٦

 هريرة 
(  و حب    ١/١١٩ و سنة    ٤٩٦ و   ٢/٢٨٦و حم   ) ٣١١١(و هـ   ) ١٤٦(٢٣٣و م اإلميان    ) ١٨٧٦(٣/٢٧خ  

وجممع ) ٢٩٥(و عوانة   )٣٢٤١٩ (١٢/١٨١ و ش    ٤/٩٢و فتح   ) ٣٧٢٩و٣٧٢٨و٣٧٢٧(واإلحسان  ) ١٠٣٣
 )١٥٨٩(  وصحيح اجلامع ٣/٢٩٩

يريد به أهل اإلميان وذلك أن املدينة خشـنةٌ قفـرةٌ ذات بسـابس               : ٩/٤٦ينضم ويلتجى قال ابن حبان      : يأرز  
 ودكادك منع اُهللا جلَّ وعال عنها طيباِت اللذاِت يف األعِني واألنفُِس وقدر فيها أقواَا ملن طلب اَهللا والدار اآلخـرةَ                   

 فال يركن إليها إالَّ كلُّ مشمٍرعن هذه الفانيِة الزائلِة، وال قَطنها إالَّ كلُّ منقلٍع بكليِته إىل  اآلخرِة الدائمِة اه
٤٣٣٧- }                دجـداىل أَنْ يعفاسأَلُوا اللَه ت الثَّوب خلقا يكَم وِف أَحدكمِفى ج خلَقِإنَّ اِإلميانَ لي

 عن ابن عمرو ) طب ك  ( }بكم اِإلميانَ ِفى قُلو
 )١٥٨٥(والصحيحة ) ١٥٩٠( وصحيح اجلامع ١/٥٢ وجممع ١/٤ك 

 صحيـــح
  اإلميانُ بالشيء الذي ال يستمر على هيئته والعبد يتكلم بكلمِة اإلمياِن ،مث يدنسها ٢/٣٢٤:قال املناوي يف الفيض 

هر ما دنس فاسألوا اَهللا تعاىل أنْ جيدد اإلميانَ يف قلوبكم حىت ال بسوِء أفعالِه فإذا عاد واعتذر فقدجدد ما أخلق وط
 يكونَ لقلوبكم وجهةٌ لغريه وال رغبةٌ لسواه اه

٤٣٣٨- }                  اديِن ِعنـدا ، وِإنَّ القَسوةَ وِغلَظَ القُلوِب ِفى الفَـدنا ، ِإنَّ اِإلميانَ ههنِإنَّ اِإلميانَ هه
   أُصوِل أَذناِب اِإلبِل ح        ضربيعةَ وميطاِن ِفى را الشقَرن طلع( عن ابن عمرو وأىب مسعود و       ) خ   ( }يثُ ي

 .وابن عساكر عن أىب مسعود عنه ) م ، حم ، ع 
 و ٤/١١٨وحـم  )٥١ (٨١و م اإلميان  ) ٥٣٠٣(٧/٦٨و  ) ٤٣٨٧(٥/٢١٩و خ   )٥٧٧-٥٦٥ (١٧/٢٠٩طب  

-٤٢٥( واإلميان ابن منـدة      ١٢/١٩٤ط  وخ) ٣٢٤٢٣(وش  ) ١٦١( وعوانة   ٩/٤٣٩ و ٨/٩٨ و فتح    ٥/٢٧٣
 ٣٧/٢١٣وعساكر ) ٤٢٧

عـن أىب  ) حـم  ( عن سعيد بن املسيب ) عب  ( } ِإنَّ اِألميانَ منفقةٌ للسلَِع ممحقةٌ للماِل        { -٤٣٤٠
 هريرة   

 ٣١)١٦٠٦(وم  )٢٠٨٧ (٣/٧٨ وخ   ٢/٢٣٥وحـم   ) ١٥٩٦٠(  وعب   ٥/٢٦٥وبنحوه هق   ) ١٥٩٥٨( عب  
 وغريهم

 ـرهصحيــح لغيــ
٤٣٤١- }  لىصلِّ عي فلَم ِعند ذُكرت نخيِل مخيلَ كُلَّ البعن أىب هريرة)  هب  ( } ِإنَّ الب 

   وانظر ما بعده ٣/٩٠٦وعدى ) ٣٧٦( وسىن ٥/١٤٨و عن علي تخ ) ١٥٦٥(والشعب ١/٥٤٩ك 



 

 

٧٣٢() 

 حســـن
 اه ٠األوىف فال يكون أحد أخبل منه من مل يصل عليه فقد خبل ومنع نفسه من أن يكتال باملكيال : قال القاري  

 ٩/٣٧٣حتفــة األحوذي 
٤٣٤٢- }  لىصلِّ عي فلَم ِعنده ذُكرت نخيلَ معن احلسني ) حب عد هب  ( } ِإنَّ الب 

( علـي  والشـعب      ٥/١٤٨ وتـخ    ١/٥٤٩وك  ) ٩٠٩(   علي واإلحسان     ٣/٩٠٦علي وعدى   ) ٣٧٦( سىن  
وحـم  ) ٩٨٨٣و٨١٠٠( ون   ١٠/١٦٤وجممـع   ) ٣٥٤٦( وت   )٤٢٤(٢/٤٦علي   والضياء     )١٥٦٨و١٥٦٧

 )٢٨٨٥(وطب) ٦٧٧٦( وع ١/٢٠١
 صحــح لغيـــره

ِإنَّ الِبر ما استقر ِفى الصدِر واطمأنَّ ِإليِه القَلب ، والشك ما لَم يستقر ِفى الصـدِر                  { -٤٣٤٣
 ابن عساكر عن واثلـة       }  الَ يريبك وِإنْ أَفتاك املُفتونَ       ولَم يطمئن ِإليِه القَلب ، فدع ما يريبك ِإىل ما         

أتيت رسول اهللا وهوجالس يف نفر من اصحابه حيدثهم فجلست وسط احللقةفقال بعضهم يا واثلة قم عـن هـذا                    
ا الذي الس فإنا قد ينا عنه فقال رسول اهللا دعوا واثلة فإين أعلم ما الذي أخرجه من مرتله قلت يا رسول اهللا وم  

أخرجين قال أخرجك من مرتلك تسأل عن اليقني والشك قلت والذي بعثك باحلق ماأخرجين غريه قـال فقـال                   
  : �رسول اهللا 
 ٦/٢٩٣ ونبوة   ٤/٢٢٨وأخرجه بنحوه عن وابصة حم      ) ١٨٠(  والشاميني  ١٠/٢٩٤ و جممع    ٦٢/٣٥٨ عساكر  
  ٢/٥٥٧ والترغيب ١/١٧٥ وجممع ٣/٣٤ ومشكل ٧/٢٩٨ و٦/٤٢واإلحتاف 

 صحيـــح لغيـــره
) ت ك ( } ِإنَّ البركةَ ترتلُ ِفى وسِط الطَّعاِم فكُلوا ِمن حافَّاتِه ، والَ تأكلُوا ِمن وسطِه             { -٤٣٤٤

 عن ابن عباس 
( ود  ) ١٨٠٥( وت  ) ١٥٩١( وصحيــح اجلامـع    ٢/١٠٠ ومي   ١/٢٧٠وحم  ) ٥٢٩( ومحيدى   ٤/١١٦ك  

 )٥٢٤٥(واإلحسان ) ٣٧٧٢
 صحيـــح

٤٣٤٥- }            نتهاهيِل ِإىل مالس ِنى منحبي نِإىل م ا أَسرعاليعن عبد اهللا بن مغفَّـل      ) حب   ( } ِإنَّ الب
واهللا يا رسول اهللا إين ألحبك فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه             :أتى رجل النيب  صلى اهللا عليه وسلم  فقال           : قال

 :وسلم 
 أبـو ذر    ٤/٣٣١أبـو سـعيد  وك       ٣/٤٢وبنحوه حـم    ) ٢٣٥٠( وت  )٢٩٢٢(واإلحسان  )  ٢٥٠٥( حب  

 ) ١٥٩٢( وصحيح اجلامع ) ١٥٨٦( والصحيحة 
 صحيـــح لغيـــره

٤٣٤٦-  }     رانَ ِسحيقَالَ   ) حم   ( } ِإنَّ الْب رمِن ععِن اب :          كَلَّـمت ـا أَوكَلَّمـِرِق فَتشالْم لَاِن ِمنجلَ رأَقْب
سا فَقَالَ رمهدأَحلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه ص: 

 ٢/٥٩حم 



 

 

٧٣٣() 

 صحيـــح
 الفصاحة والبالغة يف الكالم:البيان 

٤٣٤٧-}     ملَقْتا خوا ميأَح مقَالُ لَهونَ فَيذَّبعِة يامالِْقي موِر يوِذِه الصه ابحمالك ق  ( } ِإنَّ أَص (
   ؤالْم ةَ أُماِئشع نع                 لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسا رآها رفَلَم اِويرصا تقَةً ِفيهرمن ترتا اشهأَن هتربا أَخها أَنهنع اللَّه ِضير ِمِنني

            ي ةَ فَقُلْتاِهيِهِه الْكَرجِفي و فْترفَع لْهخدي اِب فَلَملَى الْبع قَام لَّمسِه ولَيـوِلِه         عسِإلَى رِإلَى اللَِّه و وبولَ اللَِّه أَتسا ر
  دقْعِلت ا لَكهتيرتاش قَِة قُلْترمِذِه النالُ ها بم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسفَقَالَ ر تباذَا أَذْنم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص

سوتا وهلَيع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسا فَقَالَ رهد: 
 واملوطــأ  ٦/٢٤٦وحــم ) ٢١٠٧(٩٦وم اللبــاس ) ٥٩٥٧(٢١٧و)٥١٨١ (٧/٣٣و)٢١٠٥ (٣/٨٣خ 

 ٩/٢٤٩ و ٤/٣٢٥ وفـتح    ٩/١٤٧ وسـنة    ٤/٤٢ وترغيب   ٧/٢٦٧وهق  ) ٥٨٤٥(واإلحسان  ) ١٨٠٣(٩٦٧
 ) ١٥٩٣( وصحيح اجلامع )١٤٢٥(ا وطي) ١٤٩٨( و عوانة ٤/٢٨٤ ومعاىن ١٠/٣٩٢و

قال أبو حامت يشبه ان يكون هذا البيت الذي يوحى فيه على النيب صلى اهللا عليه وسلم  إذ حمالٌ أن يكون رجلٌ يف                        
بيت وفيه صورةٌ من غري أن يكون حافظاه معه ومها من املالئكة وكذلك معىن قوله ال تصحِب املالئكةُ رفقةً فيها                    

د به رفقةً فيها رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ حمالٌ أن خيرج احلاج والُعمار من أقاصي املدن                   كلب أو جرس يري   
واالقطار يؤمون البيت العتيق على نعم وعيس بأجراس وكالب مث ال تصحبها املالئكة وهم وفـد اهللا اإلحسـان                   

)٥٨٤٥( 
عن قَيِس بِن أَِبي غَرزةَ قَالَ      ) عب  ( } حلْف فَشوبوه ِبالصدقَِة      ِإنَّ الْبيع يحضره اللَّغو والْ     {  -٤٣٤٨

كُنا ِفي عهِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم نسمى السماِسرةَ فَمر ِبنا رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَسـمانا                     
 :هو أَحسن ِمنه فَقَالَ يا معشر التجاِر ِباسٍم 

ــب  ــكل ) ١٥٩٦١( ع ــم ٣/١٣ومش ــب )  ١٢٠٨( وت) ٣٣٢٦( ود ٢٨٠ و٤/٦ وح -١٨/٣٥٥وط
٩٢٠-٩٠٦(٣٥٨( 

 صحيـــح
ِإنهم يقُولُـونَ   :قَالَ  يا نِبي اللَِّه أَلَم يِحلَّ اللَّه الْبيع ؟       : ِإنَّ التجار هم الْفُجار قَالَ رجلٌ      { -٤٣٤٩

 عن معاوية ) طب ( عن عبد الرمحن بن شبل ) حم ك هب  ( } فَيكِْذبونَ ويحِلفُونَ ويأْثَمونَ 
) ٣٦٦(  وصـحيحة    ٨/٣٦ و ٤/٧٣وجممـع   ) ١٩٤٤٤( وعـب    ٥/٢٦٦ وهق   ٢/٧ وك   ٤٤٤و٣/٤٢٨حم  

 -٤٨٤٤( وهـب   ) ٧١١(١٩/٣١٥وطـب   ) ٣١٤( وعبـد بـن محيـد        ٢/٥٨٧ وترغيب   ٣/١٢ومشكل  
 ) ١٥٩٤( وصحيح اجلامع )٤٨٤٦

 صحيـــح
ِإنَّ التجار هم الْفُجار قَالَ ِقيلَ يا رسولَ اللَِّه أَولَيس قَد أَحلَّ اللَّه الْبيع قَـالَ بلَـى                   { -٤٣٥٠

عن عبد الرمحن بن    ) ك طب هب    ( بن جرير   وا) حم  ( } ولَِكنهم يحدثُونَ فَيكِْذبونَ ويحِلفُونَ ويأْثَمونَ      
 عن معاوية ) طب ( شبل 
) ٣٦٦(  وصحيحة   ٨/٣٦ و ٤/٧٣وجممع  ) ١٩٤٤٤( وعب   ٥٦٦و٥/٢٦٦ وهق   ٢/٧ وك   ٤٤٤و٣/٤٢٨حم  

 )٤٨٤٦ -٤٨٤٤( والشعب ) ٧١١(١٩/٣١٥  وطب ٢/٥٨٧وترغيب 



 

 

٧٣٤() 

 صحيـــح
٤٣٥١- }        وِفى ِمنها يوِفى ِممأِن يالض من املَعِز    ِإنَّ اجلَذع من عن جماشع ) د ن هـ ك هق  ( }  الثَِّنى

 بن مسعود 
 ١٠/١٥أبو هريرة وفـتح     ) ١٤٩٩(وت  )  ٣١٤٠( وهـ  ) ٢٧٩٩( ود   ٧/٢١٩ ون   ٤/٢٢٦وك  ٩/٢٧٠هق  

 ) ١٥٩٦( وصحيح اجلامع 
 صحيــــح

 ما دخل يف السنة أصل اجلذع من أسنان الدواب وهو ما كان منها شابا فتيا فهو من اإلبل: قال يف النهاية 
اخلامسة ومن البقر واملعز ما دخل يف السنة الثانية وقيل البقر يف الثالثة ومن الضأن ما متت له سنة وقيل أقل منها 

 ٥/٧٠ومنهم  من خيالف بعض هذا التقدير اهتحفة األحوذي 
كنا مع النيب  :جل من مزينة قال عن ر) حم هق  ( } ِإنَّ اجلَذعةَ تجِزى ِمما تجِزى ِمنه الثَّنية         { -٤٣٥٢ 

 :صلى اهللا عليه وسلم قبل األضحى بيومني نعطي اجلذعتني بالثنية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ) ١٥٩٥(  وصحيح اجلامع ٩/٢٧٠  وهق ٥/٣٦٨وحم )٤٤٧٤(  ون ٧/٢١٩ن 

 صحيــــح
٤٣٥٣-  } مواِء ينالْقَر ِمن قَصاَء لَتمِة ِإنَّ الْجامعن عثمان ) عم  ( }  الِْقي 

وتـذكرة  ) ٣٤٤٩(وزوائـد بـز   )  ٢١٦٦( وعلـل    ٥/١٦٣وكـثري   ١/٧٢ من طرق  وحم      ١٠/٣٥٢جممع  
ــاظ ــرة اإلحســان ) ١٥٨٨( والصــحيحة )٥٦٧(احلف وحــم ) ٥٤٧٧(وطــس ) ٧٣٦٣(وعــن أيب هري

 ) ١٥٩٧( وصحيح اجلامع )١٨٣(وخد٣٦٣و٢/٢٣٥٣٢٣
 صحيــــح

 عن أنس )طب حل ( } على وعماٍر وسلمانَ واِملقداِد :  تشتاق ِإىل أَربعٍة ِإنَّ اجلَنةَ { -٤٣٥٤
 ) ٣٧٩٧( وت ١/١٤٢ وحلية ٣٠٧ و٩/١١٧وجممع )٦٠٤٥(طب

 حســـن لغيـــره
ِإنَّ اجلَنةَ حرمت على اَألنبياِء كُلّهم حتى أَدخلها أَنا ، وحرمت على اُألمــِم حتى               { -٤٣٥٥

 عن عمر ) ابن عدي ( } خلها أُمِتىتد
 ونقل عب ابن حجريف أطرافه أنه صحيح على شرط احلاكم) ٣٢٠٤٩(  والكرت ٤/١٤٤٨عدى 

 حســــن
ِإنَّ الْجنةَ عِرضت علَي فَلَم أَر ِمثْلَ ما ِفيها وِإنها مرت ِبي خصلَةٌ ِمن ِعنٍب فَأَعجبتِني                 { -٤٣٥٦

هويت ِإلَيها ِلآخذَها فَسبقَتِني ولَو أَخذْتها لَغرستها بين ظَهراِنيكُم حتى تأْكُلُوا ِمن فَاِكهِة الْجنـِة               فَأَ
      ِذِه الْحأَنَّ هِة ونِة الْجفَاِكه ةَ ِمنوجأَنَّ الْعِن وياُء الْعوأَةَ دوا أَنَّ الْكَملَماعكُـونُ  واَء الَِّتي تدوةَ السب

           تواٍء ِإلَّا الْمكُلِّ د اٌء ِمنوا دهوا أَنلَمحم واللفظ له، عدي     ( } ِفي الِْملِْح اع (      هأَِبيِه أَن نةَ عديرِن بِن ابع
ربِعني ِمن أَصحاِبِه والنِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يصـلِّي ِفـي            كَانَ مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي اثْنيِن وأَ          

                    فرصان ئًا ثُميذَ شأْخأَنْ ي ِريدي هِة كَأَنبالْكَع نيبو هنيا بى ِفيمولَّى أَها صفَلَم هونِظرتني لُوسج لْفَهخ مهقَاِم وِإلَى الْم



 

 

٧٣٥() 

                  نيبِني ويا بِفيم تيولَاِتي أَهص ِمن غْتفَر وِني ِحنيمتأَيوا فَقَالَ رلَسوا فَجِلسِدِه أَنْ اجِبي ِهمِإلَي ارأَشوا واِبِه فَثَارحأَص
 : الَ الْكَعبِة كَأَني أُِريد أَنْ آخذَ شيئًا قَالُوا نعم يا رسولَ اللَِّه قَ

  ٤/٥٣وعدي )  ٥٩و٢٣(ابن عمرو والروياين ٧/٢٥٠  وحلية ٣٥١و٥/٣٤٦ وحم ٥/٨٧امع 
 صحيـح لغــريه

 عن أنس ) ت ك ( } على وعماٍر وسلمانَ : ِإنَّ اجلَنةَ لتشتاق ِإىل ثَالثٍة  { -٤٣٥٧
 ) ١٥٩٨( احلسني وصحيح اجلامع ) ٦٧٧٢( وع ٣/١٣٧وك )  ٣٧٩٧( وت ٩/١١٧امع 

 حســـن
عـن ثَوبـانَ    ) حم ك    ( } ِإنَّ الْجنةَ لَا تِحلُّ ِلعاٍص ِإنَّ الْجنةَ لَا تِحلُّ ِلعاٍص ثَلَاثَ مراٍت              {-٤٣٥٨

     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسقَالَ قَالَ ر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسلَى روونَ فَلَـا    مِلجـدـا مِإن ِسٍري لَهِفي م
                   لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر رفَأَم اتفَم فَِخذُه قَّتدقَطَ فَانٍة فَسبعص اقٍَة لَهلَى نلٌ عجر لَجفَأَد ِعفضلَا مو ِعبصم نِلجدي

رأَم ِه ثُملَيلَاِة عِبالص لَّمسِه ولَياِس عاِدي ِفي الننا ياِدينم  : 
أبو أمامة  ) ٧٧٩٩و٧٧٩٣و٧٧٩٢(و)١٤٣٦( وطب ٥/٢٧٥ وحم   ٥/٢١٩ و ٤/٤٠و  ٣/٤١ وجممع   ٢/١٤٥ك  
 وعاصـم   ٦/٢٨٢أبـو أمامـة ونبـوة       )١٧٣(والشاميني) ١٢٣٤(والروياين) ١٨٢(معاذوع  ) ١٦٣(٢٠/٨٦و
 أبو الدرداء ) ١٠٥٩و١٠٥٠(

 صحيـــح
 يدخلها عجوز ، فَذهب نيب اَهللا صلَّى اُهللا عليِه وسلَّم فَصلَّى ،مثَّ رجع ِإىل               ِإنَّ اجلَّنةَ الَ   { -٤٣٥٩

ِإنَّ :لقد لقيت ِمن كَلمِتك مشقَّةً وشدةً، فقالَ نيب اَهللا صلَّى اُهللا عليِه وسلَّم              : عائِشةَ ،فقالت عائشةُ  
عن عائشة أن نيب اهللا صـلى اهللا عليـه    ) طس  ( } حوهلن أَبكاراً   ذلك كذلك، ِإنَّ اَهللا إذا أَدخلهن اجلَّنةَ        

 �يا رسول اهللا ادع اهللا أن يدخلين جلنة فقال نيب اهللا:وسلم أتته عجوز من األنصار فقالت 
) ٢٤٠(والشمائل) ٢٤(وهناد  ) ٥٥٤٥(وطس  ١٤٢/ ٢ وأصفهان   ٨/٩ وكثري   ١٧/٨٠ وطربى   ١٠/٤١٩جممع  

 )٣٩١(وصفة اجلنة
  لغيـــرهحســـن

٤٣٦٠- }          دأتا بهمبأَي كضرمرةَ فَريضتاِن الَ يوالع عن زيـد بــن ثابــت       ) ك   ( } ِإنَّ احلَج
 ٤/١٥٠ وعدي   ٣/٥٩٧وفتح) ١٣٦٥٣( وش   ٣٥١و٤/٣٥٠ وهق   ٢/٢٨٤ وقط   ١/٤٧١وصحح وقفــه ك    

مبثله عن ابن عمـر وابـن       وصحح ك وقفه لكن روى حنوه عن ابن عباس مرفوعاً عنده وصححه ووافقه الذهىب و              
عباس وسندمها صحيح وعن عطاء وطاوس وجماهد وسعيد بن جبري وعلى ابن احلسني ومسروق واحلسـن وابـن                  

وبه يقول الشافعى وأمحد واإسـحاق      ) ١٣٦٦٧-١٣٦٥٣(٣٠٦ – ٤/٣٠٤سريين وعبد اهللا ابن شداد انظر ش        
: ث األعراىب أخربىن عن العمرة واجبة هـى ؟ قـال            وقال احلنفية واملالكية بعدم الوجوب استناداً حلدي      –والثورى  

) ١٩٣٨( وع   ٢٨٦و٢/٢٨٥وقـط ٣٤٩و٤/٣٤٨هق  }ال وأن تعتمر خري لك      : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
-١٣٦٤٦(٤/٣٠٤إبراهيم النخعى والشعىب ومحـاد وانظـر ش         : وله شواهد حتسنه وبه يقول      )١٣٦٤٦(وش  

 ٢٨٢-٤/٢٨١النيل ٠ بأدلة من القرآن والسنة  ورجح الشوكاىن عدم الوجوب واستدل) ١٣٦٥٢



 

 

٧٣٦() 

عمرةٌ ِفي رمضانَ تعِدلُ حجةً أَو تجِزئ حجةً        : ِإنَّ الْحج والْعمرةَ ِمن سِبيِل اللَِّه وقَالَ       { -٤٣٦١
مروانُ ِإلَى أُم معِقٍل الْأَسِديِة يسأَلُها عن هـذَا         عن أَِبي بكِْر بِن عبِد الرحمِن بِن الْحاِرِث قَالَ أَرسلَ           ) حم، ك   ( } 

                    ـتى فَأَتفَـأَب كْرا الْبهجوز أَلَتةَ فَسرمالْع تادا أَرهأَنِبيِل اللَِّه وا ِفي سا لَهكْرلَ بعا جهجوأَنَّ ز هثَتدِديِث فَحالْح
لَّى اللَّهص ِبيالن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيقَالَ النا وهِطيعأَنْ ي هرفَأَم لَه ذَِلك تفَذَكَر لَّمسِه ولَيع  : 

) ١٢٥٦(ابن عبـاس  وم   ) ١٧٨٢(  وبنحوه خ     ٢/١٨٢وترغيب  ) ١٦٦٢(وطيا  )  ٣٠٧٥( وخزمية   ١/٤٨٢ك  
 )١٥٩٩( أبو هريرة وصحيح اجلامع 

 صحيـــح
ِإنَّ احلَجر لَيزنُ سبع خِلفاٍت يرمى ِبِه ِفى جهنم فيهِوى ِفيها سبعني خريفاً مـا يبلـغُ                  { -٤٣٦٢

عن سليمان بن بريدة    ) طب هب    (  } قَعرها ، ويؤتى بالغلوِل فيلقَى معه مثَّ يكلّف صاحبه أَنْ يأتى ِبِه             
 عن أبيه 

 من طرق  وحنوه عـن معـاذ طـب     ٣٩٠-١٠/٣٨٩وامع  ) ٥٤٥٩(وطس  ) ٤٣٣٤( وهب  ) ١١٥٨(طب  
 )٣٠١(٨٦ومب ) ٣٦١(٢٠/١٦٩

 حســـن لغريه
 احلامل من النوق: اخللفة 

أَنَّ الْحسن والْحسين سيدا شباِب أَهِل الْجنِة قَالَ فَقَالَ حذَيفَةُ فَاستغِفر ِلي وِلأُمي قَالَ               {-٤٣٦٣
عن حذَيفَةَ قَالَ أَتيت النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَصـلَّيت معـه             ) حم   ( } ه لَك يا حذَيفَةُ وِلأُمك      غَفَر اللَّ 

            و ِرِه فَقَامجح ضعلُ بخدي ِريدي وهو هتِبعت اَء ثُمالِْعشو ِربغالْمو رصالْعو رالظُّه        ا قَالَ ثُـمدأَح كَلِّمي هكَأَن لْفَها خأَن
فَِإنَّ ِجبِريلَ جاَء يبشرِني ، ابن عساكر عن علـى          :قَالَ من هذَا قُلْت حذَيفَةُ قَالَ أَتدِري من كَانَ مِعي قُلْت لَا قَالَ              

 وغريه 
علـي اهلـاليل وش     ) ٦٥٤٠(و)٦٢٨٦(  وطـس     ٤/١٩٠وحـل   )  ٦٩٦٠( واإلحسان   ٣٩٢ و ٥/٣٩١حم  

) ٣٢١٧٠(ابن عمـر  وش      ) ١١٨( املسور وهـ   ) ٨٥٢٢(ون) ٣٧٨١(وت  )٨٣٦٥و٨٢٩٨(ون  ) ٣٢١٦٨(
-٢٦٠٦(أبـو هريـرة و  ) ٢٦٠٥(علي و) ٢٦٠٣-٢٥٩٩(عمر و) ٢٥٩٨(أسامة وطب  ) ٥٢٠٨(علي وطس   

سـامة  أ) ٢٦١٨(معاوية بـن قـرة و     ) ٢٦١٧(جابرو) ٢٦١٦(أبو سعيد و  )٢٦١٥-٢٦١٠( حذيفةو) ٢٦٠٩
 أبو  ٧١ ابن مسعود و   ٥/٥٨ عمر و  ٤/١٣٩مالك بن احلويرث  وحل      )٦٥٠(١٩/٢٩٢علي اهلاليل و  ) ٢٦٧٥(و

) ٣٢١٦٧(وش) ٨٥٢٨-٨٥٢٥و٨٥١٤و٨١٦٩(ون  ) ٦٩٥٩(واإلحسان  ) ٢٢٢٨(سعيد و عن أيب سعيدحب      
 وجممـع   ١٦٧ و ٣/١٦٦ وك   ٨٢و٦٤ و ٦٢و٣/٣وحم  ) ٣٧٦٨( وت  ) ١١٦٩(وع  ) ٥٦٤٤و٢١٩٠(وطس  

-١٤/١٣٠و٤٠٢و٢١٢-١٣/٢٠٧ و ١٢/٢٦٩و٥/٣٧٤  من طرق وعسـاكر       ١٨٤ و ١٨٣و١٨٢ و ٩/١٧٨
  من طرق كثرية١٩٢و١٩١و٦٤/٣٥و٢٧/٣٩٩و١٣٧

 متواتر وبطوله صحيح
عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نعـٍم أَنَّ        ) ت  ( }ِإنَّ الْحسن والْحسين هما ريحانتاي ِمن الدنيا         {  -٤٣٦٤

 ِمن أَهِل الِْعراِق سأَلَ ابن عمر عن دِم الْبعوِض يِصيب الثَّوب فَقَالَ ابن عمر انظُروا ِإلَى هذَا يسـأَلُ عـن دِم               رجلًا



 

 

٧٣٧() 

             ولَ اللَِّه صسر تِمعسو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر نلُوا ابقَت قَدوِض وعقُولُ      الْبي لَّمسِه ولَيع عن ) ن  ( لَّى اللَّه
 :دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحلسن واحلسني  يتقلَّباِن على بطنه ويقول :أنس  قال 

أبو سعيد وحم   )٨٥٢٨(و)  ٨٥٢٩و٨١٦٧( ون  ) ١٦٠٠( وصحيح اجلامع    ) ٥٦٤( وصحيحة  ) ٣٧٧٠( ت  
 وش ٩٣و٢/٨٥وحــم )٥٩٩٤ (٨/٨و)٣٧٥٣ (٥/٣٣  خ  أبــو بكــرة وبنحــوه عــن ابــن عمــر٥/٥١

 ) ٨٥( وخد ) ٣٢١٨٠(١٣/١٠٠
  صحيــح لغيــره

  عن أىب هريرة ) د  ( }ِإنَّ احلَصاةَ لتناشد الِذى يخرجها مِن املَسجِد  { -٤٣٦٥
 وصحح الدارقطىن وقفـه     ١١/١٨٧ وجامع األصول    ٥/١٢٨ وهق   ٢/٣٦٤ وسنة   ١/٢٠٥وترغيب  ) ٤٦٠( د  

 ومثله ال يقال بالرأي  ) ١٥٠٥(٨/١٨٣ه العلل ل
 صحيح موقوف

ِإنَّ احلُمى رائد املَوِت وِهى ِسجن املُؤمِن وِهى ِقطعةٌ من الناِر ، ففَتروها عنكم باملَـاء                 { -٤٣٦٦
 عن احلسن  مرسال ) هناد (} البارِد 
وهب )  ٥٨(  والشهاب    ٦/٢١ة   ونبو ٩/٥٢٨ واإلحتاف   ١٠/١٧٧وفتح  ) ٤٠٥(من طرق  وهناد     ٥/٩٥امع  

)٩٨٧٠( 
 حســـن لغريه

٤٣٦٧- }                 وهبناِن وصوا هلَا املَاَء ِفى الشدراِهللا ِفى اَألرِض فب  ِسجن املَوِت وِهى ائدى رِإنَّ احلُم
ن عبد الرمحن بـن     ع) طك   ( } أَذانَ املَغرِب وأَذان الِعشاِء ففَعلُوا فبرئوا       : عليكم ِفيما بني اَألذانِني     

ملا فتح رسول اهللا خيرب وهو يف ألف ومثان مائة فقسمهاعلى مثانية عشر سهماً فوقع النـاس يف                  : املرقع السلمى قال  

 أيها الناس:  فقال�الفاكهة فأخذم احلمى فشكوها إىل رسول اهللا  
) ٥٩(والشـهاب   ) ٥٢٠٣(٢/٤٢١ واإلصـابة    ٦/١٦١ ونبوة   ٩/٥٢٨ واإلحتاف   ١٠/١٧٧ وفتح   ٥/٩٥امع  

 )٦٤٠(ومعجم الصحابة 
 حســـن

عن ) ع  ( } ِإنَّ احلُمى كُور ِمن كُوِر جهنم مِن ابتلى ِبشىٍء ِمنها كَانت حظَّه من الناِر   { -٤٣٦٨
 أنس 

 وحـم   ٥٢٩و٩/١٧٦ واإلحتاف   ١/٣٢أبو هريرة وتخ    )٣٤٧٥( وهـ  )٣٤٥٨(  من طرق  وع       ٢/٣٠٥امع  
 ) ١٨٢٢( امة وصحيحة أبو أم٥/٢٦٤

 صحيـــح
٤٣٦٩- }                  لَـه اِديِللْ فَلَا هضي نمو ِضلَّ لَهفَلَا م ِدِه اللَّههي نم هِعينتسنو هدمحِللَِّه ن دمِإنَّ الْح

            دبا عدمحأَنَّ مو لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَشو        لَيع قَالَ فَقَالَ أَِعد دعا بأَم ولُهسرو ه
                تِمعس اٍت قَالَ فَقَالَ لَقَدرثَلَاثَ م لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسِه رلَيع نهادلَاِء فَأَعؤه اِتككَِلم

     علَ الشقَوِة ورحلَ السقَوِة ونلَ الْكَهقَو           وسـاعن ـنلَغب لَقَدلَاِء وؤه اِتكِمثْلَ كَِلم تِمعا ساِء فَمر



 

 

٧٣٨() 

                 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسفَقَالَ ر هعايلَاِم قَالَ فَبلَى الِْإسع كاِيعأُب كداِت يِر قَالَ فَقَالَ هحالْب
    لَى قَوعقَالَ و ِمكلَى قَوعِمـِه              ووا ِبقَوـرةً فَمِريس لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسثَ رعِمي قَالَ فَب

فَقَالَ صاِحب السِريِة ِللْجيِش هلْ أَصبتم ِمن هؤلَاِء شيئًا فَقَالَ رجلٌ ِمن الْقَوِم أَصبت ِمنهم ِمطْهرةً                
عن ابِن عباٍس أَنَّ ِضمادا قَِدم مكَّةَ وكَانَ ِمن أَزِد شـنوَءةَ  ) حم م هـ طب     ( }  فَِإنَّ هؤلَاِء قَوم     فَقَالَ ردوها 

                أَن ونٌ فَقَالَ لَونجا مدمحقُولُونَ ِإنَّ مكَّةَ يِل مأَه اَء ِمنفَهس ِمعيِح فَسِذِه الره ِقي ِمنركَانَ يـلَ     وجذَا الره تأَيي ر
لَعلَّ اللَّه يشِفيِه علَى يدي قَالَ فَلَِقيه فَقَالَ يا محمد ِإني أَرِقي ِمن هِذِه الريِح وِإنَّ اللَّه يشِفي علَى يِدي من شاَء فَهلْ                       

 :م  لَك فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ
 ٩/٢٠٢ وفـتح    ٤/٢٨٨وجممع  ) ١٨٩٣(وهـ) ٥٥٢٩( ون   ٣/٢١٤وهق  ) ٦٥٦٨( واإلحسان   ٤٦)٨٦٨(م  

 )٨١٤٧(  وطب ٣٩٣و١/٣٥٠وحم 
ِإنَّ الْحمد ِللَِّه نحمده ونستِعينه من يهِدِه اللَّه فَلَا مِضلَّ لَه ومن يضِللْ فَلَا هاِدي لَـه                  {-م٤٣٦٩
دهأَشو   ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه اٍس أَنَّ ) حم(}  أَنْ لَا ِإلَهبِن عِن ابع

 :النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَلَّم رجلًا ِفي شيٍء فَقَالَ 
  وانظر ما قبله١/٣٥٠حم 

 صحيـــح
ِإنَّ الْحمد ِللَِّه نحمده ونستِعينه ونستغِفره ونعوذُ ِباللَِّه ِمن شروِر أَنفُِسنا وِمن سيئَاِت              { -٤٣٧٠

ا اللَّه وحده لَا شِريك أَعماِلنا من يهِدِه اللَّه فَلَا مِضلَّ لَه ومن يضِللْ فَلَا هاِدي لَه وأَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّ   
لَه وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه ثُم تِصلُ خطْبتك ِبثَلَاِث آياٍت ِمن ِكتاِب اللَِّه يا أَيها الَّـِذين آمنـوا                   

وا اللَّه الَِّذي تساَءلُونَ ِبِه والْأَرحام ِإنَّ اللَّـه         اتقُوا اللَّه حق تقَاِتِه ولَا تموتن ِإلَّا وأَنتم مسِلمونَ واتقُ         
                ِطعي نمو كُموبذُن لَكُم ِفرغيو الَكُممأَع لَكُم ِلحصا يِديدلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّها اتِقيبر كُملَيكَانَ ع

عن عبِد اللَِّه ) ك هق ( وابن السىن ىف عمل يوم وليلة ) حم د ت ن هـ  (}يما  اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِ     
بِن مسعوٍد قَالَ أُوِتي رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم جواِمع الْخيِر وخواِتمه أَو قَالَ فَواِتح الْخيِر فَعلَّمنـا خطْبـةَ                     

 لَاِة والص               هكَاتربةُ اللَِّه ومحرو ِبيا النهأَي كلَيع لَامالس اتبالطَّيو اتلَوالصِللَِّه و اتِحيلَاِة التةُ الصطْبِة خاجةَ الْحطْبخ
  :ا اللَّه وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه وخطْبةُ الْحاجِةالسلَام علَينا وعلَى ِعباِد اللَِّه الصاِلِحني أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّ

ط الكتاب العريب  وجممع     )٢٢٠٢(ومي  ) ٦٧٩(  ومنتقى    ١/٣٩٣وحم  ) ١٠٩٧( ود   ٦/٨٩ون  ) ١١٠٥( ت  
وطب ) ٥٩٣(وـىن  ) ٤٧١(  وشفـع   ١٩٧ واآلجرى   ٣/٢١٤وهق  ) ١٦٩(وصحيحة  ٧/١٤٦ وهق   ٤/٢٨٨

ــم  وعا١٠/٢٢١ ــب ) ١٠٣٢٦(ون )  ٢٥٥(ص ــس ) ٢٠٢٠٦(وع ــب )  ٥٢٥٧(وع)٢٤١٤(وط وط
 )٩٢١٩( و املسند اجلامع ) ٩٣٣( والدعاطب ) ٨٩٩( وهـ٢/١٨٢وك )١٠٠٧٩(

 صحيــــح



 

 

٧٣٩() 

عبِد كَمـا   ِإنَّ الْحمد ِللَِّه وسبحانَ اللَِّه ولَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه واللَّه أَكْبر لَتساِقطُ ِمن ذُنوِب الْ               {-٤٣٧١
عن أَنٍس أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم مر ِبشجرٍة ياِبسِة الْـورِق فَضـربها                ) ت  ( } تساقَطَ ورق هِذِه    

 :ِبعصاه فَتناثَر الْورق فَقَالَ 
 )١٦٠١( يح اجلامع  وصح١/١٦٨ وجامع العلوم واحلكم٢/٤٣٤وترغيب ) ٣٥٣٣( ت 

 حـــن لغريه
ِإنَّ الْحِميم لَيصب علَى رُءوِسِهم فَينفُذُ الْحِميم حتى يخلُص ِإلَى جوِفِه فَيسِلت ما ِفي               { -٤٣٧٢

  أىب هريرةعن)  حم ت ك  ( } جوِفِه حتى يمرق ِمن قَدميِه وهو الصهر ثُم يعاد كَما كَانَ 
 ١٧/١٠٠ وطربى   ٤/٤٧٧ وترغيب   ١٥/٢٤٤ وسنة   ٨/١٨٢ وحلية   ٢/٣٨٧ وك   ٢/٣٧٤وحم  ) ٢٥٨٢( ت  

 )٣١٣(٨٩  ومب ١٠/٥٤٠ وجامع األصول ٥/٤٠٢وكثري 
 حســــن

٤٣٧٣- }         قلنِفى اجلَنِة ي نيغني الِعني ا َألزواٍج ِكراٍم       : ِإنَّ احلُورئْنباِحلسانُ خ احلُور تخ   (} حنن  (
 عن أنس 
 وصـحيح   ١٠/٤١٩ وجممع   ٨/١٢ وكثري   ٤/٥٣٨وترغيب  )٤٣٢(  وصفة اجلنة   ٧/١٦وتخ  ) ٤٦٨٤( مطالب  
 ) ١٦٠٢( اجلامع 

 حســن
٤٣٧٤- }                 نـيِإنَّ با قَالَ ومبراٍت وِبهتشا مورأُم ذَِلك نيِإنَّ بو نيب امرِإنَّ الْحو نيلَالَ بِإنَّ الْح

ِلك أُمورا مشتِبهةً قَالَ وسأَضِرب لَكُم ِفي ذَِلك مثَلًا ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ حمى ِحمى وِإنَّ ِحمى اللَِّه                  ذَ
               ها قَالَ ِإنمبرى واِلطَ الِْحمخأَنْ ي وِشكى يلَ الِْحموح عتري نم هِإنو مرا حلَّ مجو زـى    ععري نم 

              رسجأَنْ ي وِشكةَ ييباِلطُ الرخي نِإنَّ مِفيِه و ِتعرأَنْ ي وِشكى يلَ الِْحمود، ن (} ح (  ـنانَ بمععِن الن
حدا يقُولُ سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّـه        بِشٍري قَالَ سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَواللَِّه لَا أَسمع بعده أَ             

 :علَيِه وسلَّم يقُولُ
 ون  ٥/٣٣٤وهـق   ) ٥٤٦٤و٥٤٦٣(وعوانـة ) ٧٢١(واإلحسـان   ) ١٥٩٩(١٠٧وم املساقاة   ) ٥٢(١/٢٠خ  
 ١٠/٢٩٣ وجممع ٢٧٠ و٤/٢٦٩وحم )٦٠٤٠و٥٢١٩(ون )  ٣٣٢٩( ود ) ٥٥٥(  ومنتقى   ٨/٣١٧ و ٧/٢٤٢

  ٢/٥٥٥وترغيب 

ِإنَّ احلَياَء من اِإلمياِن ، وِإنَّ اِإلميانَ ِفى اجلَنِة ، ولَو كَانَ احلَياُء رجالً لكَـانَ رجـالً                   { -٤٣٧٥
 )اخلرائطى ىف مكارم األخالق عن عائشة (}   صاحلــاً 

 )٨٤١٨و٧٧٢٢(وهب ) ١٢٨(  واملكارم ١٥٥وصفة ) ٦٢٥(  ومحيدى ٢/١٤٧حم 
 صحيـــح

 عن ابن مسعود ) طب ( } َء من شرائِع اِألسالِم وِإنَّ البذاَء ِمن لُؤِم املَرء ِإنَّ احلَيا { -٤٣٧٦
  ١/٢٢٨وتخ ) ١٠٥٠٦(  من طرق وطب ١/٩٢جممع 

 حســــن



 

 

٧٤٠() 

 الفحش: البذاء 
٤٣٧٧- }  اآلخر بعهأَحدمهَا ت لبعن ابن عباس ) هب  ( } ِإنَّ احلَياَء واِإلميانَ ِفى قَرٍن ، فإذا س 
 مرفوعـاً  ٣/٧٥وعـدي  ) ٨٨٥(وتعظيم قدر الصالة    ) ٨٣١٣( وهب   ١/٩٢وجممع  ) ٧٧٢٦و٧٧٢٥ (الشعب  
 وموقوفاً

  صحيــح لغيــره
أي جمموعان متالزمان فإذا سلب أحدمها تبعه اآلخر أي إذا نزع من العبد احلياء تبعه اإلميان وعكسه الفيض 

٢/٣٢٥ 
 عن ابن عمر) ك هب  ( } فإذا رِفع أَحدمهَا رفع اآلخر ِإنَّ احلَياَء واِإلميانَ قُِرنا جميعاً  { -٤٣٧٨ 

 و  ٣/٤٠٠وترغيـب   ) ٨٨٤(وتعظيم قدر الصالة  ) ١٣١٣(وخد  ) ٢٥٣٤٠( وش   ١/٢٢وك  ) ٧٧٢٧( الشعب  
 ) ١٦٠٣(  وصحيح اجلامع ١٠/٩٥ وخط ١/٩٢عن أيب موسى جممع 

 صحيـــح
اللِّساِن لَا ِعي الْقَلِْب والِْفقْه ِمن الِْإمياِن وهن ِمما يِزدنَ ِإنَّ الْحياَء والْعفَاف والِْعي ِعي  {-م٤٣٧٨

ِفي الْآِخرِة وينِقصن ِمن الدنيا وما يِزدنَ ِفي الْآِخرِة أَكْثَر وِإنَّ الْبذَاَء والْجفَاَء والشح ِمن النفَاِق 
عن عوِن بِن عبِد ) مي(}دنيا وينِقصن ِفي الْآِخرِة وما ينِقصن ِفي الْآِخرِة أَكْثَر وهن ِمما يِزدنَ ِفي ال

رفَع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صساِب رحأَص لٌ ِمنجثَِني فُلَانٌ ردِزيِز حِد الْعبِن عب رمِلع اللَِّه قَالَ قُلْت قُلْت رمع فَه
 :حدثَِني أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ

 ١/١٢٩مي 
 صحيـــح

٤٣٧٩- }      والِعى فافزدنَ           : ِإنَّ احلَياَء والعي ناِإلمياِن ، وِإ والعفّةَ من القَلب اللِّساِن ال ِعى ِعى
      من نقصنِفى  اآلخرِة وي               ـحا ،وِإنَّ الشنيالـد من نقصنا يِمم زدنَ ِفى اآلخرِة أَكثرا ، وملَا ينيالد

                  مـن نقصـنا ، وملَا ينيزدنَ ِفى الداآلخـرِة وي من نقصني نفاِق ، وِإالن ذاَء منوالب والفُحش
وابن عساكر من طريق إياس بن معاوية بن قرة املزىن ) طب حل هق   ( }اآلخـرِة أَكثر ِمما يزدنَ ِفى الدنيا       

 عن أبيه عن جده 
وتـخ  ) ٨٧(واملكـارم   ) ٦٣ (١٩/٣٠ وطـب    ٣/١٢٥ وحليـة    ٨/٢٦ وجممع   ١/١٢٩ ومي   ١٠/١٩٤هق  

 ٤/٢٨٤و  ٣/١٢٥وحليـة ) ٢٠١٤٧( وعـب   ) ٧٧١١( والشعب   ١٠/٧ وعساكر   ٣/٣٩٩وترغيب  ٧/١٨٠
 مرسالً بسند صحيح 

 صحيــح لغيـــره
مكْتوب ِفي الِْحكْمِة ِإنَّ ِمن الْحياِء :ِإنَّ الْحياَء لَا يأِْتي ِإلَّا ِبخيٍر ،فَقَالَ بشير بن كَعٍب           {  -٤٣٨٠ 

م أُحدثُك عن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّ         : وقَارا وِإنَّ ِمن الْحياِء سِكينةً فَقَالَ لَه ِعمرانُ         
 عن عمران بن حصني ) طيا (} وتحدثُِني عن صِحيفَِتك ؟ 



 

 

٧٤١() 

) ٥٠٥(٢٠٦و)٢٣٨(١٨/١١٩وطـب   ) ٨٥٣(  وطيـا     ٤/٢٤٥ حم   ٢/٢٥١حلية  ٦٠)٣٧(وم  ) ٦١١٧(خ  
وخـط  ) ٨٥٩(وتعظيم قدر الصالة    ) ١٩٩(واملكارم  ) ١٣١٢(خد  ) ٧٧٠٥و٧٧٠٣( والشعب  ) ٧١(والشهب  

١١/٢٩٥ 
 ِعرق الكليِة ، إذَا تحرك آذَى صاحبها ،فداووها باملَاِء املُحرِق والعسِل ِإنَّ اخلَـاصرةَ { -٤٣٨١

 عن عائشة ) ك  ( } 
) ١١(٤/٧واللسـان   ) ٥٥٦(وزوائد احلارث   ) ٤٢٢١و١١٣(  وطس    ٥/٨٧ وامع   ٣/٧٩ وعقيلى   ٤/٤٠٥ك  

 )١٤٧٤و١٤٧٣( ومتناهية٢/٣٥٩وعدي 
 حســـن

٤٣٨٢- } اخلَبيثَ ِإنَّ اخلَبيثَ الَ ي كفِّري الطَّيب اخلَبيثَ ، ولكن عن ابن مسعود ) بز ، طس ( } كفِّر 
وعلل ) ٢٩٦(وطيا) ١٩٧٧(  وبز  ٣/٣٥٤ وترغيب   ١/٣٨٧ وحم   ٢/٩٧وحلية  )١٠٥٥٣( وطب   ٣/١١٢جممع  
 )٨٥٠(٥/٢٥٠قط 

 حســــن
٤٣٨٣- }         اُهللا له صِلحجِل فيكونُ ِفى الراحلةَ تجـِل        ِإنَّ اخلَصلةَ الصالر وطُهور ، كُلُّه ملها ع 

 عن أنس ) ع طس هب  ( } لصالتِه يكفِّر اُهللا بِه ذُنوبه وتبقى صالته له نافلةً 
  ٤٨٩ وجرجان ٢/٤٥٦ وعدى ١/١٥٣وترغيب ) ٤٩٤١(وهب ) ٣٢٩٧( وع ١/٢٢٥جممع 

 ليــن
منكر احلديث :  وقال أبو زرعة ٢/١٢٩فيه بشار بن احلكم روى عنه مجاعة  سكت عليه البخاري تخ

 ٢/٢٣وأحاديثه عن ثابت إفرادات وأرجو أنه ال بأس به :وقال ابن عدي )  ١١٧٥(امليزان
 عن ابن عباس) هب (}ِإنَّ اخلُلق السىَء يفسد العملَ كَما يفسد اخلَلُّ العسلَ  { -٤٣٨٤

 ابن عباس   ٥/٢٤١ ابن عمر  وعدي      ٦/٣٤٨وحل  ٨/٢٤وجممع  ) ٨٥٤(وطس  ) ١٠٧٧٧(  وطب ٦/٣٤٨كثري  
ابـن عمـر واللسـان      )٧٩٩(أنس وابن عباس  وعبد بن محيـد       ) ٨٠٣٦و٨٠٣٥( والشعب   ٣/٤١١وترغيب  

 ابن عمر) ٥٧٩(٦/١٦٥
 حســـن لغيـــره

 يذهب حبالوته: أى 
٤٣٨٥- }         ِعِري والشطَِة والِْحنِر ومالتِبيِب والزِصِري والْع ِمن رمكُلِّ   ِإنَّ الْخ نع اكُمهي أَنِإنِة والذُّر
 عن النعمان بن بشري) د  ( } مسِكٍر 

 وقـط   ١/٢٥٠ ومتهيـد    ١٠/٤٦وفـتح   ) ٥٣٩٨(واإلحسـان   ) ١٣٧٦(  وحب   ٨/٢٨٩وهق  ) ٣٦٧٧( د  
( وهـ  ) ١٨٧٢( وت  ) ٣٣٧٦٥(٨/١١٣وش  ) ١٦٠٤(  وصحيح اجلامع    ٢٧٣و٤/٢٦٧ وحم   ٢٥٣و٤/٢٥٢

  ٤/١٤٨ وك ٤/٢١٣ومعاىن ) ٣٣٧٩
 صحيــــح



 

 

٧٤٢() 

عن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ أَتى النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم           ) ت   ( } ِإنَّ الدالَّ علَى الْخيِر كَفَاِعِلِه       {-٤٣٨٦
  :أَتى النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَأَخبره فَقَالَرجلٌ يستحِملُه فَلَم يِجد ِعنده ما يتحملُه فَدلَّه علَى آخر فَحملَه فَ

وعوانـة  ) ٢١٩٣(٦/١٨٤أنـس والضـياء     )٤٢٩٦(بريدة وع   ٣٥٧ أبو مسعود و   ٥/٢٧٤وحم  ) ٢٦٧٠( ت  
سـهل   وطـب      ) ٢٣٨٤(ابن مسـعود وطـس      ) ١٧٤٢( وبز ٣/١٣٧و١/١٦٦أبو مسعود وجممع    ) ٧٤٠٠(

ابن عباس  )٧٦٥٧(أبو مسعود وهب    ) ٤٨٨(عائشةو) ٤٣(سعود واحملاملي   أبو م )  ٦٣٢-٦٢٧(٢٢٨و١٧/٢٢٧
 ) ١٦٠٥( وصحيح اجلامع 

 متــواتــر
٤٣٨٧- }                كُفْرقَالَ و ِه كَاِفرينيع نيب وبكْتةٌ غَِليظَةٌ ما ظَفَرهلَياِل عمِن الشيالْع روالَ أَعجِإنَّ الد

 عن أنس ) حم (} 
  ١٠١) ٢٩٣٣(وم ) ٧١٣١(١٣/٨٨وخ ) ١٤٥٥( والفنت نعيم ٧/٣٣٧ وامع ١٥/٥٠وسنة  ٣/١١٥حم 

٤٣٨٨- }                ـهالْأَكْم ـِرئبي هِإنةٌ غَِليظَةٌ وا ظَفَرهلَياِل عمِن الشيع روأَع وهو اِرجالَ خجِإنَّ الد
 أَنا ربكُم فَمن قَالَ أَنت ربي فَقَد فُِتن ومن قَالَ ربي اللَّـه              والْأَبرص ويحِيي الْموتى ويقُولُ ِللناسِ    

                    ثُـم اَء اللَّها شِض مثُ ِفي الْأَرلْبفَي ذَابلَا عِه ولَيع هدعةَ بنلَا ِفتِتِه ونِفت ِمن ِصمع فَقَد وتمى يتح
   ميرم نى ابِجيُء ِعيسي              ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّهٍد صمحقًا ِبمدصِرِب مغِل الْمِقب لَام ِمنا السِهملَيع 

 والروياىن عن مسرة بن جندب ) حم طب  ( } وعلَى ِملَِّتِه فَيقْتلُ الدجالَ ثُم ِإنما هو ِقيام الساعِة 
  ١٤/١٩٣ومتهيد ) ٨٢٨( والروياين  ٧/٣٣٦وجممع ) ٦٩١٨( وطب ٥/١٣حم 

 صحيـــح
٤٣٨٩- }             ِه كَاِفرينيع نيب وبكْتةٌ ما ظَفَرهلَيى عرسِن الْييالْع وحسمالَ مجعن ) حم ( } ِإنَّ الد

 أنس
وم الفـــنت ) ٢٠٢٢و٢٠٢١(٦/٤٩والضـــياء ) ٣٨٤٦(حذيفـــة وع ٤٠٥ ٥/٣٨٦ و٣/٢٠١حـــم 

 ) ١٦٠٦( يح اجلامع حذيفة  وصح)٢٩٣٤(١٠٥
 صحيــح مشهور

ِإنَّ الدجالَ يخرج من ِقبِل املَشرِق ِمن مدينٍة يقالُ هلَا خراسانُ يتبعـه أَقـوام كَـأَنَّ                  { -٤٣٩٠
 عن أىب بكر ) حم هـ  (}وجوههم املَجانُّ املُطرقةُ  

والفنت ) ٦٢٨(والفنت الداين   ) ٣٣(وع  ) ١٢٨٥(والشاميني  ) ٣٤(١/١١٧  والضياء    ٧و¼وحم  ) ٤٠٧٢( هـ  
 ) ١٦٠٧(  وصحيح اجلامع ٤/٥٢٧ وك ١٠/٨٤وخط )١٥٠٨(

 صحيــــح
عن ابـن   ) ت   ( } ِإنَّ الدعاَء ينفع ِمما نزلَ وِمما لَم يرتلْ ، فعليكم ِعباد اِهللا بالدعاِء               { -٤٣٩١

 عن معاذ بن جبل ) حم ( عمر 



 

 

٧٤٣() 

 ١٠/١٤٦ وجممع   ١/٤٩٨ وك   ٥/٢٣٤ وحم   ١١/٩٥ وفتح   ٢/٤٨٠غيب   والتر ٥/٣٠واإلحتاف  ) ٣٥٤٨( ت  
 معاذ) ٨٦٢(عائشةو) ٨٥٩(معاذ والشهاب )٢٠١(٢٠/١٠٣عبادة وطب )١٨(عائشة والشاميني) ٢٤٩٨(وطس 

 صحيــح لغيـــره
 إن الدعاء ينفع مما نزل أي من بالء نزل بالرفع إن كان معلقا وبالصرب إن كان ٩/٣٧٤:قال يف حتفة األحوذي 

حمكما فيسهل عليه حتمل ما نزل به فيصربه عليه أو يرضيه به حىت ال يكون يف نزوله متمنيا خالف ما كان بل 
يتلذذ بالبالء كما يتلذذ أهل الدنيا بالنعماء ومما مل يرتل أي بأن يصرفه عنه ويدفعه منه أو ميده قبل الرتول بتأييد من 

 ٠ بالدعاء أي إذا كان هذا شأن الدعاء فالزموا ياعباد اهللا الدعاء خيف معه أعباء ذلك إذا نزل به فعليكم عباد اهللا
ِإنَّ الدنيا حلوةٌ خضرةٌ فمن أَخذها ِبحقِّها بورك له فيها ، ومن أَخذها بغـِري حقِّهـا                  { -٤٣٩٢

 رسولِه  ِمن عذاِب جهـنم       فمثله كمثِل الِذى يأكلُ والَ يشبع ، ويلٌ للمتخوِض ِفى ماِل اِهللا ومالِ            
 عن أم سلمة) طس  ( } يوم الِقيامِة  

 )٣٢٢٠(واإلحسان ) ٣١٤٣و٢٧٥٠(وبنحوه عن حكيم بن حزام خ) ٨٣٥٩(  وطس ٢٤٧و١٠/٢٤٦امع 
 صحيــح لغيــره

٤٣٩٣- }      الِذى ي ِحلَِّه فذَاك يئاً ِمنا شِمنه أَصاب ضرةٌ فمنلوةٌ خا حنيِإنَّ الد ِفيِه ، وكَم له بارك
 عن عمرة بنت احلارث) طب  ( } ِمن   متخوِض ِفى ماِل اِهللا وماِل رسولِه له النار يوم الِقيامِة 

( والصـحيحة   ) ١٦٠٨( وصحيح اجلـامع    )٣٢٩٧(واالحاد واملثاين   ) ٨٥٠(٢٤/٣٤٠  وطب    ١٠/٢٤٧امع  
) ٥٣١٨(وطـس   ) ٣٤٣٧١(وش  ) ٤٥١٢(إلحسـان    وا ٤١٠ و ٦/٣٦٤وعن خولة بنت قيس حـم       ) ١٥٩٢

 )٥٨٦(٢٣١و)٥٨٠(٢٢٩و)٥٧٧(٢٤/٢٢٧وطب ) ٣٥٣(واحلميدي 
 صحيــــح

٤٣٩٤- }                 بارٍك لَهم فٍس كَانَ غَريِري ِطيِب نيئاً بغا شِمنه أَعطيناه ضرةٌ فمنلوةٌ خا حنيِإنَّ الد{ ) 
 عن عائشة) بز

 )٣٢١٥(واإلحسان ) ٩٢٠(  وزوائد بز ١٠/٢٤٦ و٣/٩٩امع 
 صحيــــح

ِإنَّ الدنيا حلْوةٌ خِضرةٌ وِإنَّ اللَّه مستخِلفُكُم ِفيها فَناِظر كَيف تعملُونَ أَلَا فَاتقُوا  { -م٤٣٩٤
ةُ النبيلًا هجر نعنما قَالَ أَلَا لَا يكَانَ ِفيماَء وسقُـوا الناتا، وينقَالَ الد هِلمِإذَا ع ققُولَ ِبحاِس أَنْ ي

 مواٌء يِلكُلِّ غَاِدٍر ِلو بصني ها قَالَ أَلَا ِإنا فَكَانَ ِفيمناَء فَِهبيا أَشنأَياللَِّه رو ِعيٍد فَقَالَ قَدو سكَى أَبفَب
ن غَدرِة ِإماِم عامٍة يركَز ِلواؤه ِعند اسِتِه فَكَانَ ِفيما حِفظْنا الِْقيامِة ِبقَدِر غَدرِتِه ولَا غَدرةَ أَعظَم ِم

 وتميا وِمنؤا ميحيا وِمنؤم ولَدي ـنم مـهى فَِمنتقَاٍت شلَى طَبِلقُوا عخ مِني آدِئٍذ أَلَا ِإنَّ بموي
 ولَدي نم مهِمنا وِمنؤا مِمنؤا ميحيا وِمنؤم ولَدي نم مهِمنا وكَاِفر وتميا وا كَاِفريحيا وكَاِفر

ويموت كَاِفرا وِمنهم من يولَد كَاِفرا ويحيا كَاِفرا ويموت مؤِمنا أَلَا وِإنَّ ِمنهم الْبِطيَء الْغضـِب 
ِء والْفَي ِريعِب سضالْغ ِريعس مهِإنَّ ِمنأَلَا و،  ِبِتلْك ِء فَِتلْكالْفَي ِريعِب سضالْغ ِريعس مهِمن



 

 

٧٤٤() 

،بِطـيَء الْفَـيِء ،أَالوخيرهم بِطيُء الْغضِب سِريع الْفَيِء أَلَا وشرهم سِريع الْغضِب بِطيُء الْفَيِء 
هِإنَّ ِمناِء أَلَا والْقَض نسح مهِمنالطَّلَِب و نساِء حئُ الْقَضيس مهِمنالطَّلَِب و نساِء حالْقَض نسح م

سيئُ الطَّلَِب فَِتلْك ِبِتلْك أَلَا وِإنَّ ِمنهم السيئَ الْقَضاِء السيئَ الطَّلَِب أَلَا وخيرهم الْحسن الْقَضاِء 
الْحسن الطَّلَِب أَلَا وشرهم سيئُ الْقَضاِء سيئُ الطَّلَِب أَلَا وِإنَّ الْغضب جمرةٌ ِفي قَلِْب ابِن آدم أَما 

ِبالْأَر قلْصفَلْي ذَِلك ٍء ِمنيِبش سأَح ناِجِه فَمدِتفَاِخ أَوانِه وينيِة عرمِإلَى ح متأَيا رلْنعجِض قَالَ و
 ِمن قبي لَم هأَلَا ِإن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسٌء فَقَالَ ريا شهِمن ِقيلْ بِس همِإلَى الش ِفتلْتن

ى ِمنضا مذَا ِفيمه ِمكُموي ِمن ِقيا با ِإلَّا كَمهى ِمنضا ما ِفيمينالد قَالَ ) ت (}ه ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نع
صلَّى ِبنا رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يوما صلَاةَ الْعصِر ِبنهاٍر ثُم قَام خِطيبا فَلَم يدع شيئًا يكُونُ ِإلَى ِقياِم 

م ِفظَها ِبِه حنربِة ِإلَّا أَخاعا قَالَ السكَانَ ِفيمو هِسين نم هِسينو ِفظَهح ن: 
وهب ) ١١٤١(والشهاب ) ١١٠١(وع ) ٢١٥٦( وطيا ٤٤٨-٣/٤٤٧ وترغيب ١٨/٦١ومتهيد ) ٢١٩١(ت
)٨٢٨٩( 

 حســـن
تعملُونَ فَاتقُوا الـدنيا  ِإنَّ الدنيا حلْوةٌ خِضرةٌ وِإنَّ اللَّه مستخِلفُكُم ِفيها فَينظُر كَيف          { -م٤٣٩٤

                  ـفكَي ظُـرناٍر ِليشِن بِديِث ابِفي حاِء وسِفي الن تاِئيلَ كَانرِني ِإسِة بنلَ ِفتاَء فَِإنَّ أَوسقُوا الناتو
 عن أىب سعيد ) م حم ، ت ، هـ  ( } تعملُونَ  

خولـة بنـت قـيس وحـم        ٧/٣١١ وحليـة    ٧/٣٦٩وهق  ) ٤٠٠٠( وهـ  ) ٢١٩١(  وت   ٩٩)٢٧٤٢(م  
  ٤٧٩وصفة  ) ٣٥٣(  ومحيدى   ٦/٣١٧ونبوة  )٣٨١٧(وطس  ) ٩٢٦٩(  ون    ٤/١٨٤ وترغيب   ٦١و٢٢و٣/١٩

 )١٠٢٩٩و٥٤١٣(وهب ) ٨٦٧(وعبد بن محيد
 ِمن بِنـي ِإسـراِئيلَ      ِإنَّ الدنيا خِضرةٌ حلْوةٌ فَاتقُوها واتقُوا النساَء ثُم ذَكَر ِنسوةً ثَلَاثًا          {-م٤٣٩٤

امرأَتيِن طَِويلَتيِن تعرفَاِن وامرأَةً قَِصريةً لَا تعرف فَاتخذَت ِرجلَيِن ِمن خشـٍب وصـاغَت خاتمـا       
             لَِإ أَوِبالْم ترغَلَقًا فَِإذَا م لَه لَتعجِك وِب الطِّيِب الِْمسأَطْي ِمن هتشفَح    هتحِبِه فَفَت ِلِس قَالَتجِبالْم

 هِرحي ا فَقَالَ ) حم(}فَفَاحينالد ذَكَر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسأَنَّ ر ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نع: 
 )٥٥٩١(واإلحسان ) ١٦٩٩( وخزمية ٣/٤٦حم

 صحيـــح
 حلْوةٌ وِإنَّ اللَّه مستخِلفُكُم ِفيها فَناِظر كَيف تعملُونَ فَاتقُوا الـدنيا            ِإنَّ الدنيا خِضرةٌ   {  -٤٣٩٥

                  لَا غَاِدرى ِبِه وزجِتِه ياس دِعن بصنِتِه يرِر غَدِة ِبقَدامالِْقي مواًء ياَء أَلَا ِإنَّ ِلكُلِّ غَاِدٍر ِلوسقُوا الناتو
م ِمن أَِمِري عامٍة ثُم ذَكَر الْأَخلَاق فَقَالَ يكُونُ الرجلُ سِريع الْغضِب قَِريب الْفَيئَِة فَهِذِه ِبهـِذِه                 أَعظَ

            رشئَِة والْفَي ِريعِب سضِطيُء الْغب مهريِذِه فَخِذِه ِبهئَِة فَهِطيَء الْفَيِب بضِطيَء الْغكُونُ بيو  ِريعس مه
الْغضِب بِطيُء الْفَيئَِة قَالَ وِإنَّ الْغضب جمرةٌ ِفي قَلِْب ابِن آدم تتوقَّد أَلَم تروا ِإلَى حمـرِة عينيـِه     



 

 

٧٤٥() 

رِض قَالَ ثُم ذَكَر الْمطَالَبـةَ      وانِتفَاِخ أَوداِجِه فَِإذَا وجد أَحدكُم ذَِلك فَلْيجِلس أَو قَالَ فَلْيلْصق ِبالْأَ          
فَقَالَ يكُونُ الرجلُ حسن الطَّلَِب سيئَ الْقَضاِء فَهِذِه ِبهِذِه ويكُونُ حسن الْقَضاِء سيئَ الطَّلَِب فَهِذِه               

       يالس مهرشاِء والْقَض نسالطَّلَِب الْح نسالْح مهريِذِه فَخقَـالَ ِإنَّ        ِبه اِء ثُمئُ الْقَضيئُ الطَّلَِب الس
الناس خِلقُوا علَى طَبقَاٍت فَيولَد الرجلُ مؤِمنا ويِعيش مؤِمنا ويموت مؤِمنا ويولَد الرجلُ كَـاِفرا               

       ا وِمنؤلُ مجالر ولَديا وكَاِفر وتميا وكَاِفر ِعيشيا       ولُ كَاِفرجالر ولَديا وكَاِفر وتميا وِمنؤم ِعيشي
ويِعيش كَاِفرا ويموت مؤِمنا ثُم قَالَ ِفي حِديِثِه وما شيٌء أَفْضلَ ِمن كَِلمِة عدٍل تقَالُ ِعند سـلْطَاٍن        

أَنْ يتكَلَّم ِبالْحق ِإذَا رآه أَو شِهده ثُم بكَى أَبو سِعيٍد فَقَالَ قَد             جاِئٍر فَلَا يمنعن أَحدكُم اتقَاُء الناِس       
واللَِّه منعنا ذَِلك قَالَ وِإنكُم تِتمونَ سبِعني أُمةً أَنتم خيرها وأَكْرمها علَى اللَِّه ثُم دنت الشمس أَنْ                 

} لَ وِإنَّ ما بِقي ِمن الدنيا ِفيما مضى ِمنها ِمثْلُ ما بِقي ِمن يوِمكُم هذَا ِفيما مضى ِمنـه                    تغرب فَقَا 
صِر ذَات  عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري قَالَ صلَّى ِبنا رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم صلَاةَ الْع              ) هـ  ( واللفظ له   ) حم(

                      نم ِفظَ ذَِلكح اهثَندِة ِإلَّا حامِم الِْقيوكُونُ ِإلَى يا يئًا ِمميش عدي فَلَم سمالش تا ِإلَى أَنْ غَابنطُبخي قَام اٍر ثُمهٍم ِبنوي
ا النها أَيا قَالَ يكَانَ ِفيمو ِسين نم ذَِلك ِسينِفظَ وح عن أىب بكرة) طب ( اس 

ـ   ٧/٩١وهـق   ٨٤و٦١و٤٦و٢٢ و ١٩و٣/٧حم     واجلعـد    ٣/٤٤٨وترغيـب   )٧٢٦٩(ون  ) ٤٠٠٠(  وهـ
(  وحـب    ١٠/٢٣٨وخـط   ) ٩١٠(وصحيحة  ) ٧٥٢( ومحيدى   ٥/١٣٤و٤/١٨٩ و   ٣/٣٨٠وكثري  )١٥٦٥(

) ٢١٥٦(وطيـا   ) ٣٨١٧(وطس  ) ٢٠٧٢٠(  وعب    ١٣/٢٤٢وش  )٧٨١٦(وهب  )  ١٦٩٩( وخزمية  ) ٨٥٢
 )٨٢٨٩و٧٨١٦و٥٤١٣و٥٤١٢(وهب ) ١١٤٣و١١٤٢(والشهاب ) ١١٠١(وع 

 صحيـــح
ِإنَّ الدنيا خِضرةٌ حلْوةٌ من أَخذَها ِبحقِّها بوِرك لَه ِفيها ورب متخوٍض ِفي ماِل اللَِّه {-م ٤٣٩٥

  لْقَى اللَّهي موي ارالن وِلِه لَهساِل رمحم (}و (وخ نولَ اللَِّه عسطَِّلِب أَنَّ رِد الْمبِن عةَ بزمأَِة حرٍس امِت قَيلَةَ ِبن
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسا فَقَالَ رينا الدذَاكَرةَ فَتزملَى حلَ عخد لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص  :  

) ٣٥٣(ومحيدي) ٥٣١٨(وطس ) ٦٩٦٢(وعب ) ٢٣٧٤(وت)٤٥١٢و٢٨٩٢(واإلحسان ٦/٤١٠٣٦٤حم
 )٥٨٨-٥٧٧(٢٣١-٢٤/٢٢٧وطب ) ٣٢٦٢-٣٢٥٩(واآلحاد واملثاين 

 صحيــــح
٤٣٩٦-}             لِّمعتم أَو اِلمعو الَاها وماللَِّه و ا ِإلَّا ِذكْرا ِفيهونٌ ملْعةٌ مونلْعا مينعن ) ت هـ ( } ِإنَّ الد
 أىب هريرة

عبد اهللا بـن ضـمرة وصـحيح        ١٤/٢٣٠ ابن مسعود وسنة     ١/١٢٢وجممع  ) ٤١١٢(  وهـ   ٤/١٧٤ ترغيب
 ١٧٠٨(ابن مسعود وهب )٤٠٧٢(كعب وطس ) ٣٢٢(ومي ) ٢٣٢٢( وت ) ١٦٠٩(اجلامــع 

 صحيــح لغريه



 

 

٧٤٦() 

وا ِلمن يا رسولَ اللَِّه قَالَ     ِإنَّ الدين النِصيحةُ ِإنَّ الدين النِصيحةُ ِإنَّ الدين النِصيحةُ قَالُ          {-م٤٣٩٦
       ِتِهمامعو ِلِمنيسِة الْمِلأَِئموِلِه وسِلراِبِه وِلِكتهب ) ( حب  ( وأبو عوانة وابن خزمية     ) م د ن حم    ( } ِللَِّه و

 عن ثوبان) طس(عن ابن عباس ) حم طب ( عن أىب هريرة ) ت ن(عن متيم الدارى ) 
  ون   ٧/١٥٧ون  ٢٣٣ وف ٨/١٦٣وهـق   )  ١٠١(وعوانـة   )  ٧٤٠٠(وهب  ) ٤٥٧٤( واإلحسان   ٩٥)٥٥(م
 ابـن عبـاس     ١/٣٥١وحـم     ) ٤٩٤٤(أبو هريـرةود    ) ٣٧٦٩(و)١١٨٤(وطس  ) ٨٧٥٣و٧٨٢٢-٧٨٢٠(
متـيم   ) ٨٣٧(متـيم  ومحيـدي    ) ١٥١٢و١٥١١(ثوبان و ) ٦٥٧( متيم  والروياين     ٤/١٠٢أبو هريرةو ٢/٢٩٧و

ابن ) ١١١٩٨(متيم و ) ١٢٦٨-١٢٦٠(متيم وطب   ) ٧١٦٤(ن عباس و  اب)٢٣٧٢(ابن عباس  وع   ) ٩٢(والشاميني
ابن عمر وجممع   ٢/٣١١ومي  ) ١٩٢٦( معلقاً وت    ١/٢٢ وخ   ٢/٥٦٧ابن عمر وترغيب    ) ١٩(عباس  والشهاب    

 )٥٠٧و٥٠٦(  وعاصم ١/٨٧
 متــواتــر

 ٤٣٩٧- }        ِة املُسلمنيسولِه وَألئمصيحةُ ِهللا ولِكتابِه ولرالن ينِإنَّ الد     تهمامعن ) حم م د ن    (}  وع
 عن ابن عباس) حم ( عن أىب هريرة )  حم ت ن  ( متيــم الدارى 

ــم) ٤٩٤٤( ود ٧/١٥٧ ن  ــان ١/٢٢ وخ ٤/١٠٢و ٢/٢٩٧و١/٣٥١وح ــاً وم اإلمي ( وت ) ٥٥(٩٥ معلق
 ) ١٦١٠( وصحيح اجلامع ١٣٨و١/١٣٧وفتح )٨٧٥٣و٧٨٢٢-٧٨٢٠(ون ) ٨٣٧٠( ومحيدى ) ١٩٢٦

نَّ الدين لَيأِْرز ِإلَى الِْحجاِز كَما تأِْرز الْحيةُ ِإلَى جحِرها ولَيعِقلَن الدين ِمن الِْحجـاِز               ِإ {-٤٣٩٨
              ي اِء الَِّذينبرى ِللْغا فَطُوبغَِريب ِجعريا وأَ غَِريبدب ينِل ِإنَّ الدبأِْس الْجر ِة ِمنِويِقلَ الْأُرعا  مونَ مِلحص

عن كَِثري بن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن عوِف بِن زيِد بِن ِملْحةَ عـن                )ت   ( } أَفْسد الناس ِمن بعِدي ِمن سنِتي       
 :أَِبيِه عن جدِه أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ  

 أبو هريـرة  ٢/٤٢٢ وفيه مقال وبنحوه حم ٦/٢٠٨٠وعدى  )١١ (١٧/١٦ وطب   ١/١٢١ وسنة) ٢٦٣٠( ت  
  ١/٢٦٥ عبد الرمحن بن سنة واإلحتاف ٤/٧٣واألخرية حم 

 حســــن لغيــــره
 غنم اجلبل: أنثى الوعل ، وقيل : األروية 

سددوا وقَاِربوا وأَبِشـروا واسـتِعينوا      ِإنَّ الدين يسر ولَن يشاد الدين أَحد ِإلَّا غَلَبه فَ          {-٤٣٩٩
 عن أىب هريرة)  خ ن  ( } ِبالْغدوِة والروحِة وشيٍء ِمن الدلْجِة 

( وصحيح اجلامع   )١١٧٦٥(ون  ) ٣٥١( واإلحسان   ٣/١٨  وهق    ٥/١٢١ ومتهيد   ٦/١٢٤وفتح  ) ٣٩(١/١٦خ  
 ٨/١٢١ون ) ١٦١١

 سِبيِل اللَِّه تعالَى يضعف فَوق النفَقَِة ِبسبِع ِمائَِة ِضعٍف قَالَ يحيـى بـن               ِإنَّ الذِّكْر ِفي   {-٤٤٠٠
 عن معاذ بن أنس ) حم طب ( } غَيالنَ ِفي حِديِثِه ِبسبِع ِمائَِة أَلِْف ِضعٍف 

ــم  ــدعاطب ٣/٤٣٨ح ــب ) ٢٤٩٨(ود) ١٨٨٦( وال  ٢/٧٨وك ) ٢٤٩٨(ود)  ٤٠٦و٤٠٥(٢٠/١٨٦وط
 ٥/٢٨٢ووافقه ذ ا؟ وبنحوه عن معاذ جممع وصححه 

 حســـن



 

 

٧٤٧() 

واجلـرح  )  ١٤٤٥( هـ الـديوان    ١صاحل احلديث   : قال أبو حامت    : فيه زبان بن فائد خمتلف فيه ، قال الذهىب          
 وقد أخرج له خد ودوهـ ) ١٩٥٣( وانظر ذيب الكمال ٣/٤٤٣وسكت عليه خ تخ ٣/٦١٦

٤٤٠١- }      ا يلى مع قعا تؤيا            ِإنَّ الرضعهى يتم نتظري ِرجليِه فهو فَعجٍل رثلُ رم ثلُ ذلكوم ، رعب
 عن أنس)  ك ( } ، فإذا رأى أَحدكم رؤيا فالَ يحدثُ ِبها ِإالَّ ناصحاً أَو عاملاً 

 ) ١٦١٢( وصحيح اجلامع ) ١٢٠(وصحيحة ١٢/٤٣٢مرسالً وفتح ) ٢٠٣٥٤(  وعب ٤/٣٩١ك 
 صحيــــح

 عن ابن مسعود) حم ، هـ ، طب  ( } ِإنَّ الربا وِإنْ كَثُر فَِإنَّ عاِقبته تِصري ِإلَى ِقلٍّ  { -٤٤٠٢
ـ ٨/٢٠٤ وفتح   ١٠/٢٧٥طب    ١/٣٩٥ وحـم    ١/٤٨٧وكـثري   ) ٥٣٤٩و٥٣٤٨و٥٠٤٢(وع  ) ٢٢٧٩( وه

  ٤/١٣٣٣ وعدى ٣/١٠ وترغيب ٢/٣٧وك ٤٢٤و
 صحيــــح

اً ، أَدناها ِمثلُ ما يقع الرجلُ على أُمِه ، وأَربى الربا استطالةُ املَرِء          ِإنَّ الربا سبعونَ حوب    { -٤٤٠٣
 عن أىب هريرة)  هب ، هـ  ( } ِفى ِعرِض أَخيِه 

أنـس  ) ٥٥٢٣(أبو هريـرة و )٥٥٢٢و٥٥٢١( عبد اهللا بن سالم و    )٥٥١٨-٥٥١٦( والشعب   ٨/٣٢٧اإلحتاف  
 وش ٥/١٩١٣ وعـدى  ٥/٩٥ وتـخ  ٤/١١٧وجممع ) ٢٢٧٤( وهـ  )١١٧٦(وهناد  )  ١٠٤(والسنة املروزي   

 ) ١٨٧١( والصحيحة) ٦٤٧(  ومنتقى ٥٠٤و٣/٨ والترغيب ٥٦١)٢١٩٩٨/(٦
 صحيــح لغيـــره

 اإلمث:احلوب 
 ِعند  ِإنَّ الرجلُ أَحق ِبصدِر دابِتِه وصدِر ِفراِشِه وأَنْ يؤم ِفي رحِلِه قَالَ قَيس بن سعدٍ               { -٤٤٠٤

    ذَاك:        ملِّ لَهفَص قُم لًى لَهوا فُلَانُ ِلملَى الْكُوفَِة قَالَ    ) مي   ( } يا عكَانَ أَِمريو طِْميالْخ ِزيدِن يِد اللَِّه ببع نع
لْنا ِلقَيٍس قُم فَصلِّ لَنا فَقَالَ لَم أَكُن ِلأُصلِّي ِبقَوٍم لَست           أَتينا قَيس بن سعِد بِن عبادةَ ِفي بيِتِه فَأَذَّنَ الْمؤذِِّن ِللصلَاِة وقُ           

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسِسيِل قَالَ رِن الْغظَلَةَ بنح ناللَِّه ب دبع قَالُ لَهوِنِه يِبد سلٌ لَيجِبأَِمٍري فَقَالَ ر ِهملَيع  : 
) ٩١٣(وطـس ) ٣٣٨١و٣٣٨٠( وبز ٣/١٢٥ وهق   ٢/٦٥وجممع  ) ١٥٩٥( وصحيحة   ٢/٢٨٥ ومي   ٣/٣٢ حم

 ) ١٦١٣( وصحيح اجلامع ) ٢٥٤٦٤(٨/٣٧٢وش ) ٢٢٨٦(واآلحاد واملثاين 
 صحيـــح

 ، وِإنَّ   ِإنَّ الرجلَ إذا أَدب اَألمةَ فأَحسن أَدا مثَّ أَعتقها فتزوجها كَانَ له أَجراِن اثْنانِ              { -٤٤٠٥
                    ـقاِهللا وح قى حلَ إذا أَدجأَجراِن اثْناِن ، وِإنَّ الر ا فلهِبكتابِه مثَّ بِكتابن أَهِل الِكتاِب إذا آمن ِمن

  عن أىب موسى ) عب ( }سيدِه كَانَ له أَجراِن اثْناِن 
واإلحسـان  ) ٢٥٤٤ ( وخ ٢٤١)١٥٤(م) ٨٧٨٦( وأخرجه اجلماعة بنحوه  املسند اجلـامع        ) ١٣١١١( عب  

 ٤/٣٩٥وحم ) ٢٠٥٣( ود٧/١٢٧وهق ) ٤٢٢٤و٤٢٢٣و٣٠٥(وعوانة ) ٤٠٥٣(
٤٤٠٦- }                  ِعند لسقويِه ، فإذا جمحِة ِإىل حِفى الر اضؤمناً خم أَخاً له عودي رجلَ إذا خجِإنَّ الر

 عن أىب الدرداء) طب ( } املَريِض فاستوى جالساً غَمرته الرمحةُ 



 

 

٧٤٨() 

 والضــياء ١/٣٤٩ وبنحــوه عــن علــي ك   ٥/٢٥٣مــن طــرق  وحليــة   ٢/٢٩٨مــع جم
ـ ) ٧٤٩٤( ثوبان ون    ٣/٣٨٠أنس وهق   ) ٢٧١٩ (٧/٢٦٨و)٧٩٤(٤٠٨و)٦٣٧(٢/٢٦٠ وش ) ١٤٤٢(وهـ
)١٠٨٣٧-١٠٨٣٢ ( 

 صحيــح لغيـــره
٤٤٠٧-  }          قَالَ العرباض اِء أُِجرالْم ِمن هأَترقَى املَ ِإذَا سجِإنَّ الر :ا    فَأَتا ِبمهثْتدحا وهتقَيا فَسهتي

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر ِمن تِمععن العرباض ) حم طب  ( } س 
 ٣/١٧٩ وتـخ  ٣/٦٤والترغيب ) ٦٤٦(١٨/٢٥٨وطب  ) ٨٥٤( وطس   ٤/٣٢٥ و ٣/١١٩ وجممع   ٤/١٢٨حم  

 ) ٦٠٢( وصحيح اجلامع ٢/٦وعقيلى 
 صحيـــح

ثُـم كَانـت   :ِإنَّ الرجلَ ِإذَا صلَّى مع الِْإماِم حتى ينصِرف حِسب لَه ِقيام لَيلٍَة قَـالَ        {  -٤٤٠٨
                 ا حِبن فَقَام اسالن دشحاِئِه وِنساِتِه ونلَ ِإلَى بسِر أَرهالش ثُلُثٌ ِمن ِقيا با فَلَمِبن قُمي ةُ فَلَماِبعـى  الرت
                   ورحقَالَ الس ا الْفَلَاحم قُلْت داوِر قَالَ دهالش ئًا ِمنيا شِبن قُمي لَم ثُم ا الْفَلَاحنفُوتا أَنْ يِشينخ { ) 

م يقُم ِبنا النِبي صلَّى اللَّه علَيِه       عن أَِبي ذَر قَالَ صمنا مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم رمضانَ فَلَ             )  عب   ٤حم  
                      تا كَانا فَلَمِبن قُمي ةٌ فَلَماِدسس تكَان ِل ثُمثُلُِث اللَّي ِمن وحن بى ذَهتا حِبن ِر فَقَامهالش ِمن عبس ِقيى بتح لَّمسو

ن بى ذَهتا حِبن ةُ قَاماِمسلَِة قَالَ الْخِذِه اللَّيه اما ِقينفَلْتن ولَ اللَِّه لَوسا را يِل قُلْنطِْر اللَّيش ِمن وح: 
( وصحيح اجلامع   ) ٤٦٦(وطيا  ) ٨٥٩(والسنن الصغرى   )  ١٣٢٧(وهـ) ٨٠٦(وت  )  ١٣٧٥(  ود   ٣/٨٤ن  

  ٥/١١٧ ومتهيد ٤/١٢٤وسنة ) ٧٧٠٦(  وعب ١٦٣و٥/١٥٩وحم ) ١٦١٥
 ـحصحيـــ

عن ) ط   ( } ِإنَّ الرجلَ ِإذَا كَانَ ِفى صالتِه اسقبلته الرمحةُ فالَ يمسحن احلَصى ِبِرجلِه              { -٤٤٠٩
 أىب ذر

 ) ٢٢٧٣(واإلحسان ) ٤٨١(  وحب ٢/٨٧ ونصب ٣/٦ ون ١/٣٧٤والترغيب ) ٤٧٦(طيا 
 حســـن

٤٤١٠-}       لَ اللَّهلِّي أَقْبصي لَ ِإذَا قَامجوٍء            ِإنَّ الرثَ سدِدثَ ححي أَو قَِلبنى يتِهِه حجِه ِبولَيع  { 
عن حذَيفَةَ أَنه رأَى شبثَ بن ِربِعي بزق بين يديِه فَقَالَ يا شبثُ لَا تبزق بين يديك فَِإنَّ رسولَ اللَِّه صـلَّى   ) هـ  ( 

 : م كَانَ ينهى عن ذَِلك وقَالَ اللَّه علَيِه وسلَّ
( وصـحيح اجلـامع     )١٦٨٩(وعـب   ) ٧٤٥٤(وش  )  ١٠٢٣( وهـ  ) ١٥٩٦( والصحيحة  ) ٩٢٤( خزمية  
١٦١٤( 

 صحيـــح
٤٤١١- }                    قولُ لـهيتاً ، فيالِقيامِة م ومبِه ي ا ، أَتىجلَ ِفى الدنيالر غتابلَ ِإذَا كَانَ يجِإنَّ الر :

 اخلرائطى ىف مساوئ األخالق عن أىب       } كلت لَحمه حيا فكلْه ميتاً ، فِإنه ليأكله وينضح ويكلح           كَما أَ 
 هريرة



 

 

٧٤٩() 

 )٥٨٥٣و١٦٥٦( وطس ١٠/٤٧٠ وفتح ٣/٥٠٨ وترغيب ٨/٩٢وامع ) ١٩٣(املساوئ 
 صحيــــح

٤٤١٢-}          لَه ِلِدِه ِقيسوِر ميِبغ اتلَ ِإذَا مجـِة         ِإنَّ الرنقَطَِع أَثَِرِه ِفي الْجنِلِدِه ِإلَى موم ن  ( } ِمن
عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو قَالَ مات رجلٌ ِبالْمِدينِة ِممن وِلد ِبها فَصلَّى علَيِه رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ثُم          ) هـ  

 اتم هتا لَيولَ اللَِّه قَالَ قَالَ يسا ري ذَاك ِلمِلِدِه قَالُوا ووِر ميِبغ : 
(  وصحيح اجلامع    ٢/١٧٧وحم  ) ٢٩٣٢(واإلحسان  ) ٧٢٩(  وحب   ٤/٨٥وترغيب  ) ١٦١٤(  وهـ   ٤/٨ن  

 )٩٨٨٧( والشعب ) ١٦١٦
 حســـن

 عن ثوبان ) طب  ( } رى ِإنَّ الرجلَ ِإذَا نزع ثَمرةً من اجلَنِة عادت مكاَا أُخ { -٤٤١٣
(  والصـحيحة    ٤/٣٨٦وكثري  )٣٤٧(وصفة اجلنة   )  ٣٥١و٣٥٣٠(وزوائد بز   ) ١٤٤٩( وطب   ١٠/٤١٤جممع  

 ) ١٦١٧( وصحيح اجلامع ) ١٥٩٨
 صحيـــح

حـم  ( } ِدك لَك     ِإنَّ الرجلَ لَترفَع درجته ِفي الْجنِة فَيقُولُ أَنى هذَا فَيقَالُ ِباسِتغفَاِر ولَ             -٤٤١٤
 عن أىب هريرة )  هـ هق 

 ٩/١٤٢ واإلحتـاف    ١٠/٢١٠وجممـع   ٦/٢٥٥وحـل   )  ١٢٠٨٠ (١٠/٣٩٧و)٣٦٦٠(وش  ) ٣٦٦٠( هـ  
 أبو سعيد) ١٨٩٤( وطس ٢/٥٠٩وحم ) ١٦١٧( وصحيح اجلامع 

 صحيــــح
ها بعملِه حتى يبتلى ببالٍء ِفـى  ِإنَّ الرجلَ لتكونُ له الدرجةُ ِعند اِهللا عز وجلَّ فما يبلُغ  { -٤٤١٥

 عن ابن مسعود ) هناد  ( } جسدِه فيبلُغها بذلك البالِء 
أبـو هريـرة    )٢٤٢٠( أبو هريرة واملطالب    )٢٩٠٨(واإلحسان  ) ٦٩٣(  وحب   ١/٣٤٤ وك   ٩/١٤٢اإلحتاف  
 )٤٠٠(وهناد ٤/٢٨٣وترغيب 

 صحيــــح
ى فأُعطيِه ، مثَّ يسألِنى فأُعطيِه ، مثَّ يسألِنى فأُعطيِه ، ويجعلُ            ِإنَّ الرجلَ ليأْتيِنى فيسألنِ    { -٤٤١٦

 عن أىب سعيد ) حم  ( } ِفى ثَوبِه ناراً ، مثَّ ينقلب ِإىل أَهلِه ِبناٍر 
) ٨٤٧(  وحـب    ٣/٩٤جابر وجممـع    )١١١٣(  وعبد بن محيد    ٣/٤ وحم   ١/٥٩٦ وترغيب   ٢/١٦٩أصفهان  

 ابر  ج)٨٤٧( ومطالب ) ٣٣٩٢(واإلحسان 
 صحيــــح

ِإنَّ الرجلَ ليبتاع الثَّوب بالديناِر والدرهِم أَو ِبنصِف الديناِر فيلبسه فما يبلغُ كَعبيـِه               { -٤٤١٧
 غفرى يتح 

 عن أىب سعيد ) ابن السىن ( } له من احلَمِد 
 ) ١٤( سىن 



 

 

٧٥٠() 

 صحيــــح
 من الكَسِب الطَّيِب والَ يقبلُ اُهللا ِإالَّ الطَّيـب فيتقبلـها         ِإنَّ الرجلَ ليتصدق بالصدقةِ    { -٤٤١٨

 فَِصيله أَو هفلْو ى أَحدكمربا يا كَميهربدِه فيبي محنعن عائشة ) بز  ( } الر 
 )٣٣١٦(واإلحسان ) ٢٤٢٥( وخزمية٦٤و٦٣)١٠١٤(وم) ١٤١٠(  وبنحوه عن أيب هريرة خ٣/١١٢جممع 

 حصحيــــ
ِإنَّ الرجلَ ليتكلَّم بالكَلمِة ما يدِرى ما بلغت ِمن ِرضواِن اِهللا فيوجب اُهللا له ِبها اجلَنةَ                 { -٤٤١٩

ِإىل يوِم الِقيامِة ، وِإنَّ الرجلَ ليتكلَّم بالكَلمِة ما يدِرى ما بلغت ِمن سخِط اِهللا فيوجب اُهللا له ـا                    
 عن أىب أمامة) حل  ( } يوِم الِقيامِة النار ِإىل 

  ٨/٢٤٨وحلية ) ٥٤٠( أبو هريرة والصحيحة ٥٣٣و٢/٣٥٥حم 
 صحيــح لغيـــره

ِإنَّ الرجلَ لَيتكَلَّم ِبالْكَِلمِة ما يرى أَنْ تبلُغَ حيثُ بلَغت يهِوي ِبها ِفي الناِر سبِعني { -م٤٤١٩
 أَِبي هريرةَ عن ) حم (}خِريفـاً

 )٥٧٠٦( واإلحسان ٥٣٣و٣٥٥و٢/٢٣٦حم 
 صحيـــح

ِإنَّ الرجلَ لَيتكَلَّم ِبالْكَِلمِة ما يلِْقي لَها بالًا يهِوي ِبها ِفي ناِر جهنم وِإنَّ الرجلَ لَيتكَلَّم { -م٤٤١٩
 عن أيب هريرة) موطأ(}ه ِبها ِفي الْجنِةِبالْكَِلمِة ما يلِْقي لَها بالًا يرفَعه اللَّ

 فانظره)٤٦٢١(وبنحوه ح ) ١٨٤٩( وموطأ١٤٤و١٧/١٤٣ متهيد 
 صحيـــح

٤٤٢٠-}         ـبكْتي تلَغا بلُغَ مبأَنْ ت ظُنا يلَّ مجو زاِن اللَِّه عوِرض ِة ِمنِبالْكَِلم كَلَّمتلَ لَيجِإنَّ الر
 و زع ـلَّ  اللَّهجو زِط اللَِّه عخس ِة ِمنِبالْكَِلم كَلَّمتلَ لَيجِإنَّ الرِة وامِم الِْقيوِإلَى ي هانوا ِرضِبه لَّ لَهج

مالك حم ت ن     ( } ما يظُن أَنْ تبلُغَ ما بلَغت يكْتب اللَّه عز وجلَّ ِبها علَيِه سخطَه ِإلَى يوِم الِْقيامِة                 
 عن بالل بن احلارث ) هـ حب ك 

ومنصـور تفسـري   ) ٢٨١و٢٨٠(واإلحسـان  ) ٢٣١٩(أبـو هريـرة  وت    ٤/٥٩٧ و ١/٤٦ وك   ٣/٤٦٩حم  
-١٣/٤٩ومتهيد ) ١١٤٠(وهناد )  ١٣٩٤(٤٩٠ومبارك )١١٣٤و١١٣٠و١١٢٩(وطب) ٩١١(محيدى )٧٠٦(

 ٣/٥٣٧ وترغيـب    ٣٧٧و٧/٣٤٨  وكثري ٧/٤٦٨واإلحتاف  )١٨٤٨ (٩٨٥ومـوطـأ  ) ٨٨٨( وصحيحة  ٥٢
 )١٦١٩( وصحيح اجلامع ١/٣٥٥وطب ) ٣٩٦٩( وهـ 

 صحيـــح
٤٤٢١-}                  مـنهاِر جا ِفي نِوي ِبهها فَيأْسا بى ِبهرِط اللَِّه لَا يخس ِة ِمنِبالْكَِلم كَلَّمتلَ لَيجِإنَّ الر

 عن أىب هريرة)  خ ، حم ( ل بن احلارث املزىن عن بال) ت ، حم ، هـ ، حب ، ك ( } سبِعني خِريفًا 



 

 

٧٥١() 

( وت  ) ٥٧٠٦(  واإلحسـان    ٣/٥٣٧ وترغيب   ١/٣٥٥ وطب   ٣/٤٦٩و  ٢/٤٠٢وحم) ٣٩٧٠و  ٣٩٦٩(هـ  
  ٤٦و١/٤٥ وك ١٤/٣١٣وسنة) ٦٤٧٨( وخ ) ١٨٤٩و١٨٤٨(٩٨٦و٢/٩٨٥وموطأ ) ٢٣١٩و٢٣١٤

ساً ليضحك ا القَوم ، وِإنه ليقع ا أَبعد من          ِإنَّ الرجلَ ليتكلَّم بالكَلمِة الَ يرى ا بأ        { -٤٤٢٢
 عن أىب سعيد ) حم  ( } السماِء

 ٢/٤٠٢وحـم   ) ٧١(  وبنحوه عن أيب هريرة الصمت ٣/٥٣٧والترغيب ١٠/٢٩٧ و٨/٩٥  وجممع  ٣/٣٨حم  
  ٣/١٦٤وحلية 

 صحيــح لغيــره
ت  ( } ا يرى ِبها بأْسا يهِوي ِبها سبِعني خِريفًا ِفي النـاِر            ِإنَّ الرجلَ لَيتكَلَّم ِبالْكَِلمِة لَ     {-٤٤٢٣
 عن أىب هريرة)  هـ ك 

ابن ) ١١٤٢(  وهناد    ١٠/٢٩٧وجممع  )٣٩٧٠(وهـ)  ٥٧٠٦( واإلحسان   ٢٩٧و٢/٢٣٦وحم  ) ٢٣١٤( ت  
 ) ١٦١٨( وصحيح اجلامع ) ٥٤٠(  والصحيحة ٣/٥٣٦ وترغيب ٧/٤٦٨مسعود واإلحتاف 

 حصحيـــ
ِإنَّ الرجلَ لَيتكَلَّم ِبالْكَِلمِة ما يرى أَنْ تبلُغَ حيثُ بلَغت يهِوي ِبها ِفي الناِر سبِعني {–م ٤٤٢٣

 عن أيب هريرة)حم (}خِريفًا
 ٣٩٤و١٥وزهد عاصم) ٦٢٣٥( وع٥٣٣و٢/٣٥٥حم 

 صحيـــح
ت  ( } يضِحك ِبها جلَساَءه يهِوي ِبها ِمن أَبعِد ِمن الثُّريا            ِإنَّ الرجلَ لَيتكَلَّم ِبالْكَِلمِة      { -٤٤٢٤

 عن أىب سعيد ) حم ( عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده و ) ت ( عن أىب هريرة و)  حل 
  ٣/١٦٤ واحللية   ٥٣٠و٤٩٦و٧/٤٦٨واإلحتاف  ) ٩٤٨(٣٣٢ومبارك  )٥٦١٧(  واإلحسان    ٣/٣٨و٢/٤٠٢حم  
  ٣/٢٢٥وعدي ) ٢٨٣٩(وامليزان )  ٣٩٧٠( وهـ ) ٢٣١٥و ٢٣١٤(وت 

 صحيـــح لغيـــره
 عن ابن مسعود) بز  ( } ِإنَّ الرجلَ ليتكلم بالكَلمِة يهوى ا ِفى الناِر كذَا وكذَا خريفاً  { -٤٤٢٥

 )١١٤٢(وهناد ) ١٧٣٢(  من طرق وبز ١٠/٢٩٧امع 
 حســن لغـــره

٤٤٢٦- }   لَ لَيجلَـى              ِإنَّ الرع ِربضفَت هأَترأِْتيِه امت لَ ثُموحتلَ أَنْ يةً قَبنس ِعنيبِة سنِكئُ ِفي الْجت
منِكبيِه فَينظُر وجهه ِفي خدها أَصفَى ِمن الِْمرآِة وِإنَّ أَدنى لُؤلُؤٍة علَيها تِضيُء ما بـين الْمشـِرِق                  

غالْما                وهلَيكُونُ علَي هِإنِزيِد والْم ا ِمنقُولُ أَنتِت وأَن نا مأَلُهسيو لَامالس درِه قَالَ فَيلَيع لِّمسِرِب فَت
ن وراِء ذَِلـك وِإنَّ  سبعونَ ثَوبا أَدناها ِمثْلُ النعماِن ِمن طُوبى فَينفُذُها بصره حتى يرى مخ ساِقها مِ   

حم واللفظ له ع حب      ( } علَيها ِمن التيجاِن ِإنَّ أَدنى لُؤلُؤٍة علَيها لَتِضيُء ما بين الْمشِرِق والْمغِرِب             
 عن أىب سعيد ) ض 



 

 

٧٥٢() 

 والترغيـب   ١٠/٥٤٣ واإلحتـاف    ١٠/٤١٩وجممع  ) ١٣٨٦( وع   ٣/٧٥ وحم   ٧/٣٨٥وكثري  ٢٦/١١٠طربى  
 )٢٣٦(٨٦ومب ) ٢٥٦٢( وت ٢/٤٢٧وك ) ٧٣٩٧(  واإلحسـان ٤/٥٢٩

 حســــن
ِإنَّ الرجلَ ليحدثُ باحلَـــديِث ما يريد بِه سوًءا  ِإالَّ ليضحك بِه القَوم فيخر بـِه             { -٤٤٢٧

 عن أىب سعيد ) طس ( } أَبعد من السماِء 
 أبو هريرة٢/٤٠٢بنحوه حم  و١/٢٨٧وعدى )٤٣٨٨(  وطس ١٠/٢٩٧ و٨/٨٩جممع 

 حســـن لغيـــره
ِإنَّ الرجلَ لَيحرم الرزق ِبالذَّنِب يِصيبه ولَا يرد الْقَدر ِإلَّا الدعاُء ولَا يِزيد ِفي الْعمِر ِإلَّا          { -٤٤٢٨

 عن ثوبان) حم ن هـ حب ك ( } الِْبر 
 ٣/٤٨١ وترغيـب    ٤/٣٩٠وكثري  ) ٨٦(٢٩ومبارك    ) ٨٧٢(واإلحسان  ) ١٠٩٠(  وحب   ٢٨٠و٥/٢٧٧حم  

ــفهان  ـــ ٢/١٠وأص ــكل ) ٤٠٢٢و٩٠(  وه ــب ٤/١٦٩ومش ــنة ) ١٤٤٢(  وط وك ) ٣٤١٨( وس
 ) ١٠٠٩(وهناد ) ١٠٢٣٣(وهب ) ١٠٠١(والشهاب ) ٢٨٢(ومعجم ع) ٨٣١(  والشهاب ٣/٤٨١و١/٤٩٣

 حســـن
٤٤٢٩-} رلُِقِه دِن خسِبح ِركدلَ لَيجاِئِم الْقَاِئِم ِإنَّ الرةَ الصعن عائشة ) حم ك  ( } ج 

 أبو هريرةواإلحتاف ٤/٢٧٧ وتخ ٨/١٩٨ وطب  ٤٨٠(  واإلحسان    ٨/٢٥ وجممع   ١/٦٠ وك   ١٨٧و٦/١٣٣حم  
أبو ) ٢٨٤(ابن عمرو  وخد     ) ٢٧٤٣(  ومطالب   ٧٩٩٨( من طرق  وهب      ٣/٤٠٤ وترغيب   ٥/٢٦٠ و ١/٤٥٦

 ) ١٦٢٠( هريرة وصحيح اجلامع 
 صحيـــح

عـن  )  طب   ( } ِإنَّ الرجلَ ليدرك حبسِن خلقِه درجةَ القَائِم باللَّيِل الظَّامىِء باهلَواجِر            { -٤٤٣٠
 أىب أمامة 

 ) ١٦٢١(  وصحيح اجلامع ٣٠٢و٨٥و٢٤/٨٣ومتهيد ) ٧٧٠٩( وطب ٨/٢٥امع 
 صحيــح لغيــره

٤٤٣١- }        ِة أَنْ ياِب اجلَنب نع دفعلَ ليجِإنَّ الر         ِمـن ريقهٍم يد ا ِبملِء ِمحجمــٍة ِمنِإليه نظر
  قِري حسلٍم بغوابن عساكر عن عبد امللك بن مروان قال كنت أجالس بريـرة باملدينـة              ) طب  (  ابن مندة    } م

 فكانت تقول يل يا عبد امللك إين أرى فيك خصاالً وإنك خلليق أن تلي هذا األمر فإن وليته فاحذر الـدماء فـإين     
 :مسعت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم يقول 

 ١٤/٢٩ وخـط    ٩/٦٢وبداية  ) ٣٢٥٤(واالستيعاب) ٥٢٦(٢٤/٢٠٥وطب  ) ١٢١٤( والشاميني ٧/٢٩٨جممع  
 ٣٧/١١٢وعساكر) ١٠٩٢٨ (٤/٢٥٢ واإلصابة ٣/١١٤٠وعدى 

 حســــن لغيـــره
٤٤٣٢-}        كُونَ مى يتِة حنالْج و ِمنندلَ لَيجِإنَّ الر        داعبتِة فَيِبالْكَِلم كَلَّمتاٍع فَيِذر ا ِقيدهنيبو هنيا ب

 عن أمة بنت احلكم الغفارية ) حم  ( } ِمنها أَبعد ِمن صنعاَء 



 

 

٧٥٣() 

 )١٠٩٠٥(  واإلصابة ٣/٥٣٧ وترغيب ١٠/٢٩٧ وجممع ٥/٣٧٧ و٤/٦٤حم 
 صحيــــح

٤٤٣٣- } سألِنى الشلَ ليجوا ِإنَّ الرؤجروا فتشفعى تتح عن معاوية) طب  ( } ىَء فأَمنعه 
 ) ١٦٢٢( وصحيح اجلامع ) ١٤٦٤(  والصحيحة ٦/٢٧٣واإلحتاف ) ٨٠٩(١٩/٣٤٨ وطب ٥/٧٨ن 

 صحيــــح
) بز(عن أىب سعيد    ) حم ، ت     ( } ِإنَّ الرجلَ ليشفع للرجلِني والثَّالثِة ، والرجلَ للرجِل          { -٤٤٣٤

 نس عن أ
 )٣٤٧٣(وزوائدبز)  ٢٤٤٠( وت ٦٣و٣/٢٠ وحم ٤/٤٤٦ وترغيب ١٠/٤٩٦ واإلحتاف ١٠/٣٨٢جممع  

 صحيــــح
عن طلـق بـن   ) ص  ( } ِإنَّ الرجلَ ليصلِّى الصالةَ وملَا فَاته ِمنها أَفضلُ ِمن أَهلِه ومالِه        { -٤٤٣٥

 حبيب  مرسالً
  ومعجـم    ١/٢٦ وتنـوير احلوالـك      ١/١٤٩  ومعاين    )٢٢٢٥( يعلى  حنوه وعب      ٨/٤١٧ وتخ   ٢/٣١مشكل  

يعلى وصوب أنه علي    )٩٤٧٨(واإلصابة  ) ١٠٤١و١٠٤٠(يعلى بن طلق وتعظيم قدرالصالة      )  ١١٩٧(الصحابة  
 ) ١٩٩٦( بن طلق الفيض 

 صحيـــح لغيـــره
٤٤٣٦-} الركوع ِتمي صالةٌ ،لعله قبلُ لهنٍة ما تس صلَّي ِستنيجلَ لَيإنَّ الر ،جودالس تموال ي 

 الركوع تموال ي جودالس تمعن أيب هريرة موقوفاً)ش(} وي 
 ٧/٢٧١١وعدي ١/٣٣٧وترغيب ) ٢٩٦٣(ش

 صحيــح موقوف ومثله ال يقال بالرأي
سها إنَّ الرجلَ لَيصلِّي الصالةَ فَينصرف وماكُتب له منها إالَّ عشرها ِتسعها مثُنها سد{ -م٤٤٣٦

أن رجال رأى عمار بن ياسر يصلي صالة أخفها فلما انصرف قال له أبا ) محيدي(}مخُسها ربعها ثُلثُها ِنصفُها
اليقظان لقد صليت صالة أخففتها فقال هل رأيتين نقصت من ركوعها وسجودها شيئا قال ال قال بادرت السهو 

 :وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
وحم ) ٣١٢٠(وهب ) ١٤٢٢(وبز) ٦١١( ون٢/٢٨١وهق ) ١٨٨٩( واإلحسان ٧/٢٥وتخ ) ١٤٥(محيدي

 )١٥٦-١٥٢(وتعظيم قدرالصالة ) ١٣٠١(٤٥٩ومب ) ٦٦٢٤و١٦٤٩و١٦٢٨و١٦١٥( وع ٤/٣١٩
 صحيـــح

لَ الْجنةَ فَِإذَا كَانَ ِإنَّ الرجلَ لَيعملُ الْبرهةَ ِمن عمِرِه ِبالْعمِل الَِّذي لَو مات علَيِه دخ{ -م٤٤٣٦
قَبـلَ موِتـِه تحولَ فَعِملَ عملَ أَهِل الناِر فَمات فَدخلَ النار وِإنَّ الرجلَ لَيعملُ الْبرهةَ ِمن عمِرِه 

تحولَ فَعِملَ ِبعمِل أَهِل الْجنِة فَمات ِبالْعمِل الَِّذي لَو مات علَيِه دخلَ النار فَِإذَا كَانَ قَبلَ موِتِه 
 عن أنس)حم(}فَدخلَ الْجنةَ

 )٣٨٢٩(وع ) ٦٤٢٨( وطس ٧/٢١١وجممع ) ١٩٧٩(٦/٢٥و) ١٨٦٥(٥/٢٣٩ والضياء ٢٥٧و٣/١٢٠حم 



 

 

٧٥٤() 

 صحيـــح
م يختم لَه عملُه ِبعمِل أَهِل النـاِر        ِإنَّ الرجلَ لَيعملُ الزمن الطَِّويلَ ِبعمِل أَهِل الْجنِة ثُ         { -٤٤٣٧

عن )  م   ( } وِإنَّ الرجلَ لَيعملُ الزمن الطَِّويلَ ِبعمِل أَهِل الناِر ثُم يختم لَه عملُه ِبعمِل أَهِل الْجنِة                  
 أىب هريرة
 ) ١٦٢٣( مع  وصحيح اجلا٢/٤٨٤وحم )٢١٨(وعاصم )  ٢٦٥١(١١م القدر 
ِإنَّ الرجلَ لَيعملُ والْمرأَةُ ِبطَاعِة اللَِّه ِستني سنةً ثُم يحضرهما الْموت فَيضاراِن ِفـي               { -٤٤٣٨

و ديٍن غَير مضار وِصيةً     الْوِصيِة فَتِجب لَهما النار ثُم قَرأَ علَي أَبو هريرةَ ِمن بعِد وِصيٍة يوصى ِبها أَ              
  ِظيمالْع زالْفَو ِلِه ذَِلكاللَِّه ِإلَى قَو عن أىب هريرة)  د ت  ( } ِمن 

 وترغيب ٥/٢٨٦ وسنة ٢/٢٠٣ و١/٣٠٥ وكثري ١/٢٣٩ وموضح ٦/٢٧١وهق ) ٢١١٧( وت ) ٢٨٦٧( د 
  ١١/٦٢٦ وجامع األصول ٤/٣٢٧

 حســــن
 ليعملُ بعمِل أَهِل اجلَنِة وِإنه ملَكتوب ِفى الِكتاِب ِمن أَهِل الناِر ، فِإذَا كَانَ ِإنَّ الرجلَ { -٤٤٣٩

 عملُ ِبعمِل أَهِل الناِر وِإنهجلَ ليوِإنَّ الر ، خلَ النارفد اتمِل أَهِل الناِر فملَ فَعملَ بعحووتِه تقَبلَ م
 ، فِإذَا كَانَ قَبلَ موتِه تحولَ فعملَ بعمِل أَهِل اجلنِة فمات فدخلها  ملَكتوب ِفىالِكتاِب ِمن أَهِل اجلَنِة

 عن عائشة )  حم  ( } 
 واعتقاد أهل السنة ٢١٢و٧/٢١١وامع )٤٦٦٨(وع ) ٨٣٧(وإسحاق ) ٣٤٦(  واإلحسان ٦/١٠٧حم 

)١٢٤٣( 
 صحيــــح

ِإنه لَِمن أَهِل الناِر، وِإنَّ الرجلَ ليعملُ ِبعمِل أَهِل ِإنَّ الرجلَ ليعملُ بعمِل أَهِل اجلَنِة و { -٤٤٤٠
)  طب  ( } الناِر وِإنه ِمن أَهِل اجلَنِة ، تدركه الشقوةُ أَِو السعادةُ ِعند خروِج نفسِه فيختتم له ِبها 

 يف النار،  قلنا يارسول اهللا إذا كان هو: يارسول اهللا فالنٌ جيري يف القتال قال:قلنا :عن أكثم بن أيب اجلون قال
كنا : إمنا ذلك إخبات النفاق وهو يف النار، قال: فالن يف عبادته واجتهاده ولني جانبه يف النار فأين حنن؟ قال

نتحفظ عليه يف القتال كان ال مير به فارس وال راجلٌ إال وثب عليه فكثر عليه جراحه فأتينا النيب صلى اهللا عليه 
يا رسول اهللا استشهد فالن قال هو يف النار فلما اشتد به أملُ اجلراح أخذ سيفه فوضعه بني ثدييه مث :م فقلنا وسل

اتكأَ عليه حىت خرج من ظهره فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم  فقلت أشهد أنك رسول اهللا فقال رسول اهللا 
 :صلى اهللا عليه وسلم 

 وحسنه ويشهد له ما قبله وما بعده) ١٥٠٦(٤/٣٣٤والضياء ) ٨٧٢( وطب ٧/٢١٤امع 
 صحيــح لغيـــره

هذا حسب ما يبدو للناس ، واهللا تعاىل ال يظلم أحداً ، فاإلنسان هو الذى خيتار طريق اخلري أَوطريق الشر دون 
 قسر من أحــــد ، فإن اختار أحدمها يسر له



 

 

٧٥٥() 

 الْجنِة وِإنه لَمكْتوب ِفي الِْكتاِب ِمن أَهِل الناِر فَِإذَا كَـانَ            ِإنَّ الرجلَ لَيعملُ ِبعمِل أَهلِ     {-٤٤٤١
      ـهِإناِر وِل النِل أَهملُ ِبعمعلَ لَيجِإنَّ الرو ارلَ النخفَد اتاِر فَمِل النِل أَهمِملَ ِبعلَ فَعوحِتِه تولَ مقَب

  ِفي الِْكت وبكْتلَم                ـاتـِة فَمنِل الْجِل أَهمِملَ ِبعلَ فَعوحِتِه تولَ مِة فَِإذَا كَانَ قَبنِل الْجأَه اِب ِمن
 عن عائشة)  حم ( } فَدخلَها 

أنس  واالعتقاد ) ٦٤٢٨( وطس ٧/٢١١وجممع ) ٤٦٦٨(وع ) ٨٢٧( وإسحاق ٦/١٠٧ أنس  و٣/٢٥٧حم 
١٨٤ 

 صحيـــح
جلَ لَيعملُ ِبعمِل أَهِل الْخيِر سبِعني سنةً فَِإذَا أَوصى حاف ِفي وِصيِتِه فَيختم لَه ِإنَّ الر {-م٤٤٤١

تخِتِه فَيِصيِدلُ ِفي وعةً فَينس ِعنيبس رِل الشِل أَهملُ ِبعمعلَ لَيجِإنَّ الرو ارلُ النخدـِلِه فَيمع رِبش م
 ذَابِلِه عاللَِّه ِإلَى قَو وددح ِتلْك مُءوا ِإنْ ِشئْتاقْرةَ وريرو هةَ قَالَ أَبنلُ الْجخـدـِلِه فَيمِر عيِبخ لَه

ِهنيعن أيب هريرة)حم،هـ(} م 
 ١/٢٣٩وموضح) ١٦٤٥٥(وعب ) ٢١١٨(وت ) ٢٨٦٧(ود) ٣٠٠٢(وطس ) ٢٧٠٤( وهـ٢/٢٧٨حم 

 حســـن
ِإنَّ الرجلَ ليعملُ بعمِل أَهِل الناِر سبعني سنةً مثَّ يختم له ِبعمِل أَهِل اجلَنِة ، ويعمـلُ                  { -٤٤٤٢

 عن أىب هريرة)  بز ، طس  ( } العاملُ سبعني سنةً ِبعمِل أَهِل اجلَنِة مثَّ يختم له ِبعمِل أَهِل الناِر  
 )٢١٥٨(وزوائد بز ) ٢١٧(عاصم و) ٢٤٤٨(  وطس ٧/٢١٢امع 

 صحيـــح
ِإنَّ الرجلَ لَيعملُ ِبعمِل أَهِل الناِر وِإنه لَِمن أَهِل الْجنِة وِإنَّ الرجلَ لَيعملُ ِبعمِل أَهِل { -م٤٤٤٢

 عن سهل بن سعد) حم (}ِتيِم الْجنِة ،وِإنه لَِمن أَهِل الناِر، وِإنما الْأَعمالُ ِبالْخوا
 )٥٧٩٩و٥٧٩٨و٥٧٨٤(وطب ) ٢٩٢٩( واجلعد ٥/٣٣٥حم 

 صحيـــح
ِإنَّ الرجلَ ليعملُ عملَ أَهِل اجلَنِة ِفيما يبدو للناِس وهو من أَهِل الناِر ، وِإنَّ الرجـلَ                  { -٤٤٤٣

عن سهل بن سعد زاد ) ق (  عبد بن محيد} هِل اجلَنِة   ليعملُ عملَ أَهِل النار ِفيما يبدو للناِس وهو من أَ         
 وإمنا األعمال خبواتيمها) خ ( 

 وحـم   ٣/٣٠٣ وترغيـب    ١٢)١١٢(والقـدر   ) ١١٢(١٧٩وم اإلميان   ) ٤٢٠٢(٥/١٦٩و)٢٨٩٨ (٤/٤٥خ  
) ٦٠٠١و٥٩٥٢و٥٨٩١ و٥٨٣٠ و٥٨٢٥و٥٨٠٦و٥٧٩٩و٥٧٩٨و٥٧٨٤(  وطـــب ٣٣٥و٣٣٢و٥/٣٣١

  ) ١٦٢٤( وصحيح اجلامع )٢٩٢٩(واجلعد ) ١٠٢٦(والروياين )  ٢١٦(وعاصـــم 
ِإنَّ الرجلَ ليكونُ له املَرتلةُ ِعند اِهللا فما يبلغها ِبعمٍل، فالَ يزالُ اُهللا يبتليِه مبا يكره حتى               { -٤٤٤٤

 عن أىب هريرة)  حب ك  ( } يبلِّغه ِإياها 



 

 

٧٥٦() 

 ٤/٢٨٣ وترغيب ١/٣٤٤وك ) ٢٩٠٨( واإلحسان )٦٩٣( وحب ) ٢٤٢٠( ابن مسعود و )٢٤١٤( املطالب 
 )١٦٢٥( وصحيح اجلامع 

 صحيــــح 
ِإنَّ الرجلَ ليكونُ له ِعند اِهللا املَرتلةُ فما يبلغها ِبعمٍل ، فما يزالُ اُهللا يبتليِه حتى يبلُغها                   { -٤٤٤٥

 عن أىب هريرة)  ع(} 
 )٩٨٥٥(وهب ) ٦٠٩٥(ع  و٢/٢٩٢وجممع ) ٦٩٢( وحب ) ٢٤١٤( املطالب 

 صحيــــح
 عن جرير بن عبد اهللا) طك  ( }  يعىن الثِّياب الرقاق  -ِإنَّ الرجلَ ليلبس وهو عاٍر  { -٤٤٤٦

 )٦٢٣٧(وهب ) ٢٢١٥( وطب ٥/١٣٦امع 
 صحيــح موقــوف

عن ) طب   ( } رحِنى ولَو ِإىل الناِر     رب أَ : ِإنَّ الرجلَ ليلجمه العرق يوم الِقيامِة فيقولُ         { -٤٤٤٧
 ابن مسعود

 واإلحتاف  ٤٣٣و١١/٣٩٤وفتح  )٨٨٨١(وطس  )  ١٠١١٢و١٠٠٨٣و٨٧٧٩( من طرق وطب     ١٠/٣٣٦جممع  
 )٧٣٣٥(  واإلحسان ٤/٣٩٠ وترغيب ١٠/٤٥٨ و٩/٣٣٩

 صحيـــح لغيـــره
ء احلفظ ومساعه من أىب إسحاق      بشريك بن عبد اهللا النخعى وأنه سى      ) ٧٣٣٥( وأعله الشيخ شعيب ىف اإلحسان      

قال اإلمام أمحد مسع شريك من أىب إسحاق قدمياً، وشريك ىف أىب إسـحاق              : وىف هذا القول نظر     !    هـ  ١بآخره  
 ٤/٣٣٤التهذيب --أثبت من زهري وإسرائيــــــل وزكريا 

 ، ثُمنها ، سبعها ، سدسها       ِإنَّ الرجلَ لينصرف وما كُتب له ِإالَّ عشر صالتِه ، تسعها           { -٤٤٤٨
 عن عمار بن ياسر ) حم د حب  ( } ، خمسها ، ربعها ، ثُلثها ، ِنصفها  

(  وصحيح اجلـامع     ٣٢١ و ٤/٣١٩وحم  ) ١٨٨٩(  واإلحسان   ٣/١١٦ واإلحتاف   ١/٣٤١وترغيب  ) ٧٩٦(د  
 ) ٦٥٠(  وطيا ٢/٢٨١وهق )  ١٦٢٦

 صحيـــح لغيـــره
 من أُمِتى ليدخلُ اجلَنةَ فيشفع َألكثر ِمن مضر ، وِإنَّ الرجلَ من أُمِتى ليعظَّم               ِإنَّ الرجلَ  { -٤٤٤٩

 للناِر 
حتى يكونَ أَحد زواياها ، وما من مسلمِني يقدماِن أَربعةً من ِولدمهَا ِإالَّ أَدخلهما اُهللا اجلَنةَ ِبفضـِل     

عن احلـارث   ) طب  ( } أَو اثْنِني   : أَو اثْنِني ؟ قالَ     : أَو ثَالثةً ، قالُوا     : ثةً ؟ قالَ    أَو ثَال : رمحتِه ، قالُوا    
 بن أقيش 

 )٤٣٢٣( وهـ٤/٢١٢وحم ) ٣٣٦١( وطب ١/٧١ك 
 صحيـــح



 

 

٧٥٧() 

 ِإنَّ الرجلَ من أَهِل اجلَنِة ليشرف على أَهِل اجلَنِة كأَنه كَوكب درى ، وِإنَّ أَبا بكـرٍ                 { -٤٤٥٠
 عن أىب هريرة) طس  (} وعمر لَِمنهما وأَنِعما 

 )٦٠٠٦(  وطس ٩/٥٤امع 
 صحيـــح

ِإنَّ الرجلَ من أَهِل اجلَنِة ليشرف على أَهِل الناِر فيناديِه رجلٌ من أَهِل الناِر يا فُـالنُ                  { -٤٤٥١
أَنا الِذى مررت ِبـى ِفـى       :  وحيك ؟ قالَ     الَ واِهللا الَ أَعرفك ومن أَنت     : أَما تعرفــىن ؟ فيقولُ     

الدنيا فاستسقيتِنى شربةَ ماٍء فسقيتك فاشفع ِلى ا ِعند ربك ، فدخلَ ذلك الرجلُ على ربِه ِفـى                  
أَمـا  ! ا فُالنُ   يا رب ِإنى أَشرفت على أَهِل الناِر فقام رجلٌ من أَهِل الناِر فناداِنى ي             : روضٍة فقالَ   

    عرفِنى ؟ فقلت؟ قالَ         : ت أَنت ومن نيا فاستسقيتِنى       : الَ واِهللا الَ أَعرفكِبى ِفى الد ررتا الِذى مأَن
 ( } فسقيتك فاشفع ِلى ا ِعند ربك ، يا رب فشفِّعِنى ِفيِه فيشفِّعه اُهللا فيِه ، ويخرجه اُهللا من الناِر              

 ن أنس ع) ع 
وعـدي  ٢/٥٢٣وموضـج   ) ٢٩٠٦(وطس  ) ٤٢١٢(وبنحوه  عنده    )  ٣٤٩٠( وع   ١٠/٣٨٢و٣/١٣٢امع  

  ١٠/٤٩٦ واإلحتاف ٥/٢٠٢
 حســن لغــريه

ِإنَّ الرجلَ من أَهِل اجلَنِة ليعِطى قُوةَ ِمائِة رجٍل ِفى اَألكِل والشرِب والشهوِة واِجلماِع               { -٤٤٥٢
حاجةُ أَحدهم عرق   : لذي يأكلُ ويشرب يكونُ له حاجةٌ، واجلنةُ مطهرةٌ، قالَ          ،فقال اليهودي إنَّ ا   

        مرض قَد طنهِجلدِه فِإذَا ب ِمن فيضعن زيد بن أرقم قال جاء يهودي إىل النيب صلى اهللا عليـه             ) طب   ( } ي
 نعم والذي نفسي بيده:ال يا أبا القاسم تزعم أن أهل اجلنة يأكلون فيها ويشربون  ؟ق:وسلم فقال 

وجممـع  ) ٣٣٩٨٣(١٣/١٠٨ وش   ٨/١١٦ وحـل    ١/٣٧٨وفـتح   ) ٩٠(وهناد  ) ٥٠٠٦( وطب   ٢/٣٣٤مي  
 )٢٦٣٥(وبنحوه عن أنس حب )  ١٦٢٧(  وصحيح اجلامع ٣٧١و٤/٣٦٧وحم ) ٣٢٩( وصفة اجلنة ١٠/٤١٦

 صحيــــح
٤٤٥٣- }        اِر حِىفالن عظماِر ليأَهِل الن لَ منجـٍد        ِإنَّ الرأَضراسِه كأُح ِمن رسكونَ الضى يت { ) 

 عن زيد بن أرقم ) حم 
 ) ١٦٢٨( وصحيح اجلامع ) ١٦٠١(  والصحيحة ١٠/٣٩١ وجممع ٤/٣٦٧حم 

 صحيــــح
ِإنَّ الرجلَ من أَهِل ِعلِّيني ليشرف على أَهـــِل اجلَنِة فتضـــىُء اجلنةُ ِلوجهِه             { -٤٤٥٤

 عن أىب سعيد) د  ( } ب درىكأَنها كَوك
 أبو  ٩/٥٤وامع   )٧٠٦و٥٩٦و١٦٥و٥٠٣و و ١٦٤و١٣١(  والفضائل   ٨/٦٢٨وجامع األصول   ) ٣٩٨٧( د  

 هريرة 
 } وإن أبابكر وعمر ملنهم وأنعما : وزاد 



 

 

٧٥٨() 

 صحيـــح لغيـــره
 ،وِإا يف أصِلها يف إنَّ الرجلَ من أهِل اجلنِة  يشتهي الثمرةَ فتجيُء حتى تسيلَ يف ِفيِه {-٤٤٥٥

 :عن عمرو بن قيس قال) ش(}الشجرِة  
 )٣٣٩٥٨(ش

 صحيح مرسل ومثله ال يقال بالرأي
٤٤٥٦- }                ـارحملُ ِفى حضنِه ِإالَّ النا يوم نطلقسألِنى فأُعطيِه فيأْتيِنى فيلي لَ ِمنكمجِإنَّ الر { ) 

 عن جابر) عبد بن محيد  حب  
 )١١١٣(  وعبد بن محيد ١/٥٩٦والترغيب ) ٨٤٧( ومطالب )٣٣٩٢(ان واإلحس)  ٨٤٧( حب 

 صحيــــح
ِإنَّ الرجلَ يصيب من الربا أَعظم ِعند اِهللا ِفى اخلَطيئِة من ِست وثَالثني ِزنيةً يزنيهـا                 { -٤٤٥٧

 عن أنس ) هب  (  }الرجلُ ، وِإنَّ أَربى الربا اِإلستطالةُ ِفى عرِض الرجِل املُسلِم 
وصحيح اجلامع  ٤/١١٧وجممع  )  ١٧٥(  والصمت   ٣/٧والترغيب  ) ٥٥٢٢-٥٥١٦(وبنحوه  ) ٥٥٢٣( الشعب  

 )٣٣٧٥( 
 صحيــح لغيـــره

) حم   ( } ِإنَّ الرحم شجنةٌ آخذةٌ ِبحجزِة الرمحِن تصلُ من وصلها وتقطع من قَطعها              { -٤٤٥٨
 عن ابن عباس 

)  ٥٣٨و٥٣٧(وعاصم  ) ٦٥(وخد  )٥٩٨٨ (٨/٧ و عن أيب هريرة خ       ٨/١٥٠ وجممع   ٤/١٦٢ وك   ١/٣٢١حم  
 )١٦٢٩(أم سلمة وصحيح اجلامع ) ٩٧٠(٢٣/٤٠٤وطب 

 صحيــــح
أَما ترضني أَنْ أَصلَ من     : ِإنَّ الرحم شجنةٌ آخذةٌ ِبحجزِة الرمحِن تناشده حقَّها فيقولُ           { -٤٤٥٩

عن ) ش ،طب  (} طعِك ، ومن وصلِك فقد وصلِنى ، ومن قَطعِك فقد قَطعِنى            وصلِك وأَقطع من قَ   
 أم سلمة
 )٥٣٨و٥٣٦(وعاصم ) ٢٥٣٨٦(وش ) ٩٧٠(٢٣/٤٠٤ وطب ٨/١٥٠امع 

 صحيـــح لغيـــره
اقْطع اللَّهم ِصلْ من وصلِنى و    : ِإنَّ الرحم شجنةٌ متمسكةٌ بالعرِش تتكلم بِلساٍن ذَلٍق          { -٤٤٦٠

أَنا الرمحن الرحيم ، وأَنى شققت للرحِم اسماً ِمن اسِمى ، فمن وصـلها  : من قَطعِنى ، فيقولُ اُهللا    
 كثتها نكثهن نوم ، صلتهعن أنس ) بز  ( } و 

 ) ١٨٩٥( وزوائد بز ٣/٣٤٠ وترغيب ٨/١٥٠امع 
 حســــن



 

 

٧٥٩() 

أَى رب ِإنـى ظُلمـت ،      : من الرمحِن فِإذَا كَانَ يوم الِقيامِة تقولُ        ِإنَّ الرحم شجنةٌ     { -٤٤٦١
 يارب ِإنــى 

                   ـنقَطعــِك وأَصـلَ م نم أَنْ أَقطع رضنيـا ، أَالَ تهبا رجيبهفي ى قُطعتأَن بأُسىَء ِإىلَّ ، يار
 عن أىب هريرة) حب(} وصـــلِك 

وترغيـب  ) ٤٤٤و٤٤٢(واإلحسـان   ) ٢٠٣٥(  وحـب    ١٠/٤١٧ وفتح   ٨/١٤٩مع   وجم ٤٥٥ و ٢/٤٠٦حم  
 ) ٢٠٣٣(  ومنحة ٣/٣٣٩

 صحيــــح
٤٤٦٢-  }                 كلَّـمالعـرِش، ت نحةٌ حتتالقيامِة هلا أَج ِن  جتَيُء يومـْم إنَّ الرحم شعبةٌ من الرح

 عن طاووس مرسالً) عب (}  قَطعين  اللهم ِصلْ من وصلين واقطع من: بلساٍن طَلٍق ذَِلٍق تقولُ
 ) ٢٠٢٣٩و٢٠٢٣٠(عب

 صحيـــح لغريه
٤٤٦٣-}             ـتقَطَعاِصلَ الَِّذي ِإذَا انالْو لَِكنكَاِفِئ واِصلُ ِبالْمالْو سلَيِش ورلَّقَةٌ ِبالْععم ِحمِإنَّ الر

 عن ابن عمرو) حم ، طك  ( } رِحمه وصلَها 
  ١٠/٤٢٣ وفتح ٨/١٥٠ وجممع ٧/٢٧  وهق١٩٣و٢/١٦٣حم 

 صحيــــح
 عن ابن أىب أوىف ) خد  ( } ِإنَّ الرمحةَ الَترتلُ على قَوٍم ِفيهم قَاطع رحٍم  { -٤٤٦٤

 ١٢/٢٠٥ والسـري   ٤/١٨وتـخ   ) ١٠٠٥( وهناد   ٣/٢٥٩ وعدى   ٣/٣٤٥وترغيب  ) ٦٣( وخد   ١٠/٤١٥فتح  
 ١٣/٢٨وسنة) ٧٩٦٢(والشعب ) ٣٤٦٨(وامليزان 

 ـه ضعــــففيـ
ومل أر له حديثاً منكـراً      : ورماه حيىي بن معني وقال ابن عدى        ) ٢٥٦١( فيه سليمان أبو إدام ضعفه ىف التقريب        

 ٣/٢٥٩هـ  الكامل١جداً فأذكره 
٤٤٦٥- }  أَجله طلبهي بدا العِمم أَكثر بدالع طلبلي زقعن أىب الدرداء) طب ،هب  ( } ِإنَّ الر 

 وحليـة   ٢/٥٣٥وترغيب  )٢٦٤( وعاصم   ١/٣٥٨ وموضح   ٤/٧٢وجممع  ) ٣٢٣٨(واإلحسان  ) ١٠٨٧( حب  
 ) ٢٤١( والشهاب ) ١١٩١(  والشعب ٩/٤٧٧ واإلحتاف ٦/٨٦

 صحيــح لغيــره
 وصوب وقفه قط

ِلك علَى الناِس فَقَالَ ِإنَّ الرسالَةَ والنبوةَ قَد انقَطَعت فَلَا رسولَ بعِدي ولَا نِبي ، فَشق ذَ       {-٤٤٦٦
رؤيا الْمسِلِم وِهي جزٌء ِمـن أَجـزاِء        : لَِكن الْمبشرات قَالُوا يا رسولَ اللَِّه وما الْمبشرات؟ قَالَ        :

 عن أنس ) حم ت ك  ( } النبوِة  



 

 

٧٦٠() 

 وصـحيح   ٦/٤٢٣وكثري  )٢٦٤٥(٧/٢٠٦  والضياء    ١٢/٣٧٥ وفتح   ٤/٣٩١ وك   ٣/٢٦٧وحم  ) ٢٢٧٢( ت  
 ) ١٦٣١( اجلامع 

 صحيـــح
٤٤٦٧- }                  ليهمرياً أَدخلَ عيٍت خبأَهِل ب اىل ِإذَا أَرادعوِإنَّ اَهللا ت ؤمش وِإنَّ اخلُرق ، مني فقِإنَّ الر

              كني لَم وِإنَّ اخلُرق ، انهىٍء ِإالَّ زِفى ش كني لَم فقفِق وِإنَّ الرالر ابب      انهىٍء ِإالَّ شهب (}  ِفى ش (
 عن عائشة

 ٦/١٠٤ وحم   ٦/٢١٩٦ وعدى   ٣/٤١٦ وترغيب   ١٥٥ وصفة   ١/٣١٩ وموضح   ٨/٤٧ واإلحتاف   ٨/١٩جممع  
 ) ٨٤١٨و٧٧٢٢(  والشعب ٣/٢١٩وصحيحة 

 حســــن لغيـــره
٤٤٦٨- }       فَقُلْت قَالَت ،كلَةَ ِشروالتو اِئممالتقَى وِإنَّ الر :  ِنـي        لَهيع ـتكَان قَدذَا وقُولُ هت ِلم

ِإنما ذَِلـك عمـلُ     :تقِْذف فَكُنت أَختِلف ِإلَى فُلَاٍن الْيهوِدي يرِقيها وكَانَ ِإذَا رقَاها سكَنت ؟قَالَ             
 كَانَ يكِْفيِك أَنْ تقُوِلي كَما قَالَ رسـولُ         الشيطَاِن كَانَ ينخسها ِبيِدِه فَِإذَا رقَيِتها كَف عنها ،ِإنما        

    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِشفَاًء لَا       : اللَِّه ص كاِفي لَا ِشفَاَء ِإلَّا ِشفَاؤالش تِف أَناِس اشالن بر اسالْب أَذِْهب
ن زينب امرأَِة عبِد اللَِّه قَالَت كَانَ عبد اللَِّه ِإذَا جاَء           عن ابِن أَِخي زينب ع    ) حم د هـ ك هق       ( } يغاِدر سقَمـا 

                    حنحنٍم فَتوي اَء ذَاتج هِإنو قَالَت ههكْرٍء ييلَى شا عِمن مجهةَ أَنْ ياِهيكَر قزبو حنحناِب تى ِإلَى الْبهتٍة فَاناجح ِمن
نِدي عجوز ترِقيِني ِمن الْحمرِة فَأَدخلْتها تحت السِريِر فَدخلَ فَجلَس ِإلَى جنِبي فَرأَى ِفي عنِقي خيطًا قَالَ                 قَالَت وعِ 

عبِد اللَِّه لَأَغِْنياُء عن الشرِك سِمعت      ما هذَا الْخيطُ قَالَت قُلْت خيطٌ أُرِقي ِلي ِفيِه قَالَت فَأَخذَه فَقَطَعه ثُم قَالَ ِإنَّ آلَ                 
 :رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ 

 ١٠/٢٦٢ وطـب    ٤/٤١٨وك  ) ٣٣١(  وصحيحة   ٩/٣٥٠ وهق   ١/٣٨١وحم  ) ٣٥٣٠( وهـ  ) ٣٨٨٣( د  
 ٣٠٩و٤/٣٠٨غيب   وتر ١٢/١٥٧ وسنة   ٤/٣٤٢وكثري  ) ٦٠٩٠(واإلحسان  ) ١٤١٢(  وحب   ١٠/١٩٦وفتح  

 )١٦٣٢( وصحيح اجلامع 
 صحيــــح

شـىء  : خرزات كانت تعلق على األوالد للعني ، التولـة          : العوذة الىت يرقى ا صاحب اآلفة ، التمائم         : الرقى  
 تصنعه النساء يتحبنب إىل أزواجهن كما ىف رواية 

لْجنِة طَمس اللَّه عز وجلَّ نورهما ولَولَا أَنَّ اللَّه ِإنَّ الركْن والْمقَام ياقُوتتاِن ِمن ياقُوِت ا    {-٤٤٦٩
عن عبِد اللَِّه بن عمـٍرو يقُـولُ        ) حم ت حب ك     ( } طَمس نورهما لَأَضاَءتا ما بين الْمشِرِق والْمغِرِب        

ِفي أُذُن هعبِإص عضوِباللَِّه ثَلَاثًا و دشقُولُفَأَني وهو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسر تِمعِه لَسي :  
واإلحسـان  ) ٤٠٣١(  وهـب     ٢/١٩٥ وترغيـب    ٥/٧٥ وهق   ٢/١٦٦ والدوالىب   ١/٤٥٦ وك   ٢/٢١٣حم  

 ) ١٦٣٣( وصحيح اجلامع ) ٨٩٢١(وعب ) ٨٧٨(وت ) ٣٧١٠(
 صحيـــح



 

 

٧٦١() 

 ابن سعد واحلكيم عن أىب      }ه البصر أَما رأيتم ِإىل شخوِص عينيِه        ِإنَّ الروح إذا خرج تبع     { -٤٤٧٠
قالبة قال أتى النيب  صلى اهللا عليه وسلم أبا سلمة بن عبد األسد يعوده فوافق دخوله عليه خروج نفسه قال فقلن                      

 أهل امليت فيؤمنون على     النساء عند ذلك فقال مه ال تدعون على أنفسكن إال خبري فإن املالئكة حتضر امليت أو قال                
دعائهم فال تدعون على أنفسكن إال خبري مث قال اللهم افسح له يف قربه وأضىء له فيه وعظم نوره واغفر ذنبه اللهم                  

عن شداد بـن    ) حم: ( ارفع درجته يف املهديني واخلفه يف تركته يف الغابرين واغفر لنا وله يا رب العاملني مث قال                  
 أوس

  وبنحوه ما بعده٤/١٢٥ وحم ٣/٢٤٢سعد 
 صحيـــح

لَا تدعوا علَى أَنفُِسكُم ِإلَّا     : ِإنَّ الروح ِإذَا قُِبض تِبعه الْبصر ،فَضج ناس ِمن أَهِلِه فَقَالَ           {- ٤٤٧١
 ِلأَِبي سلَمةَ وارفَع درجتـه ِفـي        اللَّهم اغِْفر :ِبخيٍر فَِإنَّ الْملَاِئكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ ،ثُم قَالَ            

                لَه رونِرِه وِفي قَب لَه حافْسو، الَِمنيالْع با ري لَها ولَن اغِْفرو ،اِبِرينِقِبِه ِفي الْغِفي ع لُفْهاخو نيِديهالْم
ولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم علَى أَِبي سلَمةَ وقَد شق بصـره  عن أُم سلَمةَ قَالَت دخلَ رس ) حم م هـ     ( } ِفيِه    

 :فَأَغْمضه ثُم قَالَ 
وطـب  ) ٧٠٣٠(وع  ) ٧٠٤١(  واإلحسـان     ٣/٣٨٤ وهق   ٦/٢٩٧وحم  ) ١٤٥٤( وهـ  )٩٢٠ (٧م اجلنائز   

 ) ١٦٣٤( وصحيح اجلامع ٥/٣٠٠وسنة )٧١٢(٢٣/٣١٤
روح اَألمــني نفثَ ِفى روِعى أَنها الَتموت نفس حتى تستوىفَ ِرزقها فأَمجلوا            ِإنَّ ال  { - ٤٤٧٢

 عن املطاب بن حنطب ) هب(} ِفى الطَّلِب
ابن ) ١٠٣٧٦(ابن مسعودوهب   ) ٤٩٤(ابن مسعود وهناد    ) ٣٤٣٢١( وش   ٣٢٤و١/٣٢٣ ومناقب   ١٩٨صفة  

  ٥/٤١٦واإلحتاف ) ١١٨٥(مسعود و
 صحيـــح

ِإنَّ الزمانَ قَد استدار كَهيئَِتِه يوم خلَق اللَّه السماواِت والْأَرض السنةُ اثْنا عشر شهرا               {-٤٤٧٣
ي بـين   ِمنها أَربعةٌ حرم ثَلَاثَةٌ متواِليات ذُو الْقَعدِة وذُو الِْحجِة والْمحرم ورجب شهر مضر الَّـذِ              

جمادى وشعبانَ ثُم قَالَ أَي شهٍر هذَا قُلْنا اللَّه ورسولُه أَعلَم قَالَ فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسـميِه                  
     و ا اللَّهذَا قُلْنلٍَد هب لَى قَالَ فَأَيا بِة قُلْنذَا الِْحج سِمِه قَالَ أَلَيِر اسيى ِبغتح كَتقَالَ فَس لَمأَع ولُهسر

ظَننا أَنه سيسميِه ِبغيِر اسِمِه قَالَ أَلَيس الْبلْدةَ قُلْنا بلَى قَالَ فَأَي يوٍم هذَا قُلْنا اللَّه ورسولُه أَعلَم قَالَ               
سِمِه قَالَ أَلَيس يوم النحِر قُلْنا بلَى يا رسولَ اللَِّه قَـالَ فَـِإنَّ       فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميِه ِبغيِر ا      

ِدماَءكُم وأَموالَكُم قَالَ محمد وأَحِسبه قَالَ وأَعراضكُم حرام علَيكُم كَحرمِة يوِمكُم هـذَا ِفـي               
     ذَا وه ِركُمهذَا ِفي شه لَِدكُمب           ا أَوِدي كُفَّـارعب نِجعرفَلَا ت اِلكُممأَع نع أَلُكُمسفَي كُمبنَ رلْقَوتس

                 ى لَـهعكُونُ أَوي هلِّغبي نم ضعلَّ بفَلَع اِئبالْغ اِهدلِّغْ الشبٍض أَلَا ِليعب ِرقَاب كُمضعب ِربضلَّالًا يض
 نِض معب ِمن تلَّغلْ بقَالَ أَلَا ه ثُم هِمععن أىب بكرة   ) خ ، م ، حم ، د ( } س 



 

 

٧٦٢() 

  عن  عـم أيب       ٧٣و٥/٣٧وحم  ) ١٩٤٧( ود  )١٦٧٩ (٢٩وم القسامة   )٥٥٥٠ (٧/١٢٩و) ٤٦٦٢(٦/٨٣خ  
  ١٠/٧ و٨/٣٢٤ وفتح ٣/٢٦٨ وجممع ٥/١٦٦حرة الرقاشي وهق 

ا يقْسم ِمرياثٌ ولَا يفْرح ِبغِنيمٍة ثُم قَالَ ِبيِدِه هكَذَا ونحاها           ِإنَّ الساعةَ لَا تقُوم حتى لَ      {-م٤٤٧٣
                 ـمعِني قَالَ نعت ومالر لَاِم قُلْتلُ الِْإسأَه ملَه عمجيلَاِم وِل الِْإسونَ ِلأَهعمجي ودأِْم فَقَالَ عالش وحن

    ذَاكُم دكُونُ ِعنتـةً              وِإلَّـا غَاِلب ِجـعرِت لَا توطَةً ِللْمرونَ شِلمسِرطُ الْمتشةٌ فَيِديدةٌ شداِل رالِْقت
فَيقْتِتلُونَ حتى يحجز بينهم اللَّيلُ فَيِفيُء هؤلَاِء وهؤلَاِء كُلٌّ غَير غَاِلٍب وتفْنى الشرطَةُ ثُم يشـتِرطُ                

لَاِء               الْمؤهلَاِء وؤِفيُء هلُ فَياللَّي مهنيب زجحى يتِتلُونَ حقْتةً فَيِإلَّا غَاِلب ِجعرِت لَا توطَةً ِللْمرونَ شِلمس
لَّا غَاِلبةً فَيقْتِتلُـونَ    كُلٌّ غَير غَاِلٍب وتفْنى الشرطَةُ ثُم يشتِرطُ الْمسِلمونَ شرطَةً ِللْموِت لَا ترِجع إِ            

                 ِهمِإلَـي دهاِبِع نالر موطَةُ فَِإذَا كَانَ يرى الشفْنتغَاِلٍب و رلَاِء كُلٌّ غَيؤهلَاِء وؤِفيُء هوا فَيسمى يتح
 مقْتلَةً ِإما قَالَ لَا يرى ِمثْلُها وِإما قَالَ لَـم يـر            بِقيةُ أَهِل الِْإسلَاِم فَيجعلُ اللَّه الدبرةَ علَيِهم فَيقْتلُونَ       

ِمثْلُها حتى ِإنَّ الطَّاِئر لَيمر ِبجنباِتِهم فَما يخلِّفُهم حتى يِخر ميتا فَيتعاد بنو الْأَِب كَانوا ِمائَـةً فَلَـا                   
ا الرجلُ الْواِحد فَِبأَي غَِنيمٍة يفْرح أَو أَي ِمرياٍث يقَاسم فَبينما هم كَـذَِلك ِإذْ            يِجدونه بِقي ِمنهم ِإلَّ   

سِمعوا ِببأٍْس هو أَكْبر ِمن ذَِلك فَجاَءهم الصِريخ ِإنَّ الدجالَ قَد خلَفَهم ِفي ذَراِريِهم فَيرفُضونَ ما                
يِديِهم ويقِْبلُونَ فَيبعثُونَ عشرةَ فَواِرس طَِليعةً قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم ِإنـي                 ِفي أَ 

ٍذ أَو ِمـن   لَأَعِرف أَسماَءهم وأَسماَء آباِئِهم وأَلْوانَ خيوِلِهم هم خير فَواِرس علَى ظَهِر الْأَرِض يومئِ            
عن يسيِر بِن جاِبٍر قَالَ هاجت ِريح حمراُء ِبالْكُوفَـِة فَجـاَء   ) م،حم(}خيِر فَواِرس علَى ظَهِر الْأَرِض يومِئٍذ   

و دةُ قَالَ فَقَعاعالس اَءتوٍد جعسم ناللَِّه ب دبا عى ِإلَّا يريِهج لَه سلٌ لَيجِكئًا فَقَالَ رتكَانَ م: 
 )٣٧٤٦٩(وش ) ٥٣٨١و٥٢٥٣(وع ) ٣٩٢( وطيا ٤٣٥و١/٣٨٤وحم ) ٦٧٨٦( واإلحسان ٣٧)٢٨٩٩(م 

ِإنَّ الساعةَ لَا تكُونُ حتى تكُونَ عشر آياٍت خسف ِبالْمشِرِق وخسـف ِبـالْمغِرِب               {-٤٤٧٤
    خالدِب ورِة الْعِزيرِفي ج فسخِس         وـمالش طُلُوعو وجأْجمو وجأْجيِض وةُ الْأَرابدالُ وجالدانُ و

ِمن مغِرِبها ونار تخرج ِمن قُعرِة عدٍن ترحلُ الناس ، ويف ِروايٍة أُخرى تسـوق النـاس ِإىل أَرِض                   
      قيلُ موا ،وتحبثُ بات مهعم بيتِر ،تشيثُ قالوا    املَحح مهِن أَِسيٍد       ) ٤حم م    ( }عفَةَ بذَيةَ حِرحيأَِبي س نع

 : قَالَ كَانَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي غُرفٍَة ونحن أَسفَلَ ِمنه فَاطَّلَع ِإلَينا فَقَالَ ما تذْكُرونَ قُلْنا الساعةَ قَالَ 
واآلحــاد واملثــاين ) ٦٧٩١(واإلحســان ) ٤٠٥٥و٤٠٤١(وهـــ) ٢١٨٣(وت ) ٤٣١١(ود ٣٩)٢٩٠١(م 
(  وصحيح اجلامع    ١١/٣٧٨ وفتح   ٤/٧ وحم   ١/٣٥٥وحلية  ) ٥٠٢و٤٠١(ون تفسري ) ٣٧٥٣١(وش  ) ١٠١٢(

٠) ١٦٣٥ 
 يه عن سهل بن معاذ عن أب) حم طب ( } ِإنَّ الساملَ من سِلم الناس ِمن ِلسانِه ويِدِه  { -٤٤٧٥

  ابن عمرو٢/١٨٧  وبنحوه حم ١/٥٤ وجممع ٣/٤٤٠حم 
 حســن لغيـــره



 

 

٧٦٣() 

٤٤٧٦- }               ةَ لهجاِصى الَ حالع امعليِه ، وِإنَّ السةَ عالَ حج املُطيع امععن ) حم طب     ( }  ِإنَّ الس
ن وإن هذا املال خضـرة  من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدي:حممد بن كعب القرظي قال مسعت معاوية خيطب فقال         

حلوة فمن يأخذ حبقه يبارك له فيه مث يقول مسعت هؤالء الكلمات من رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم على املنرب                      
 وإن  

  ٤/٩٦ وحم ٥/٢١٧وجممع )٥٢٠٤(واإلصابة ) ٨٦١(٣٦٦و)٧٨٥ (١٩/٣٣٩وطب ) ٤٨٩(عاصم 
 صحيــــح

٤٤٧٧-}    طَاكُمكَةٌ أَعرب ورحا       ِإنَّ السوهعدلَّ فَلَا تجو زع ا اللَّهحم ن   ( } وه (      ـٍل ِمـنجر ـنع
 : أَصحاِب النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَنَّ رجلًا دخلَ علَى النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وهو يتسحر فَقَالَ 

  ٢/١٣٩ وترغيب ٣/١٥٠وجممع ) ١٦٣٦( بن مسعود وصحيح اجلامع ا) ٢٤٦١-٢٤٥٤(  ون ٥/٣٧٠حم 
 صحيــــح

٤٤٧٨- }         رمياىل ِلمعاُهللا ت الِذى قَاله رىا      “ : ِإنَّ السريحتِك سِك تبعلَ رج قَد “   أَخرجـه هرن
 ِمنه شربعن ابن عمر ) طك ( } اُهللا ت 

  ٣/١٨٩ وصحيحة ٥/٢١٩ثري  وك٣/٣٤٦ وحلية ١٢/٣٤٦ وطب ٧/٥٥امع 
 ضعيـف

٤٤٧٩- }                نالِْفت بنج نلَم ِعيدِن ِإنَّ السالِْفت بنج نلَم ِعيدِإنَّ الس نالِْفت بنج نلَم ِعيدِإنَّ الس
 اللَِّه لَقَد سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه          عن الِْمقْداِد بِن الْأَسوِد قَالَ ايم     ) د   ( } ولَمن ابتِلي فَصبر فَواها     

 : وسلَّم يقُولُ 
 ١/١٧٥وحليـة   ) ٩٧٥( وصـحيحة   ) ٥٩٨(٢٠/٣٥٢وطـب   ) ٢١١٢( وبز ٣/٤٤٣وترغيب  ) ٤٢٦٣( د  

 )١٦٣٧( وصحيح اجلامع 
 صحيــــح

 تعجب، أي ما أحسن وما أطيب:واها 
٤٤٨٠-}   اِغمرقْطَ لَيِخـلْ              ِإنَّ السأَد ـهبر اِغمرقْطُ الْما السهقَالُ أَيفَي ارِه النيولَ أَبخِإذَا أَد هبر 

 عن على) هـ ( } أَبويك الْجنةَ فَيجرهما ِبسرِرِه حتى يدِخلَهما الْجنةَ 
 وبنحوه عن معاذ امـع  ٥/٢٩٨ واإلحتاف)٩٧٦٣(وهب )  ٤٦٨(وع ) ١١٨٨٦(٣/٣٥٤وش ) ١٦٠٩(هـ  

  ٢/١٠١ و١/١٩٤وحنف )٣٠٣-٢٩٩(١٤٧-٢٠/١٤٥وطب ) ١٢٣(  وعبد بن محيد ٥/٢٤١ وحم ٩و٣/٧
 حســن لغيــره

 الولد الذى يسقط من بطن أمه قبل متامه : السقط 
 أى يشفع هلما بإدالل : يراغم ربه 
 عن أىب هريرة)  طس ( } فأَفشوه بينكم ِإنَّ السالم اسم ِمن أَمساِء اِهللا تعاىل  { -٤٤٨١

 ٤/٣٩٦وخـط   ) ٢٠٣(وطص  ) ٢٠١١٧( وعب  ) ١٦٠٧( وصحيحة  ) ٣٠٠٨( من طرق وطس     ٨/٢٩جممع  
 )١٦٣٨(  وصحيح اجلامع ٢/١٢وعدي ) ٨٧٨٤( وهب ١/١٤١وعقيلى 



 

 

٧٦٤() 

 صحيــــح
)  خد  ( } أَفشوا السالم بينكم    ِإنَّ السالم اسم ِمن أَمساِء اِهللا تعاىل وضع ِفى اَألرِض  ف            { -٤٤٨٢
 عن أنس

 وبنحوه ما بعده ) ١٦٣٩( وصحيح اجلامع ) ١٨٤( والصحيحة ) ٩٨٩( خد 
 صحيـــح

٤٤٨٣- }         ـلَّمجلَ إذا سفِإنَّ الر ، ِفيكم ه ِفى اَألرِض فأَفشوهضعأَمساِء اِهللا و ِمن اسم المِإنَّ الس
كَانَ له عليهم فَضلُ درجٍة َألنه ذَكَّرهم فِإنْ لَم يردوا عليِه رد عليِه من هو               على القَوِم فردوا عليِه     

  وأَطيب ِمنهم ريخ { 
 عن ابن مسعود)  طب(

 )١٠٣٩(وخد) ١٠٣٩١(وطب ) ٨٧٨٣و٨٧٨٢و ٨٧٧٩( والشعب ٨/٢٩امع 
 صحيـــح

 ( } فَخذْ الْآنَ     :نعم فَهو كَذَاك قَالَ     : ِر الصدقَِة ،قَالَ  ِإنَّ السلَف يجِري مجرى شطْ     { -٤٤٨٤
عِن ابِن أُذْنانَ قَالَ أَسلَفْت علْقَمةَ أَلْفَي ِدرهٍم فَلَما خرج عطَاؤه قُلْت لَه اقِْضِني قَالَ أَخرِني ِإلَى قَاِبٍل فَأَتيـت    ) حم  

قَالَ فَأَتيته بعد قَالَ برحت ِبي قَد منعتِني فَقُلْت نعم هو عملُك قَالَ وما شأِْني قُلْت ِإنك حدثْتِني عن                   علَيِه فَأَخذْتها   
 :ابِن مسعوٍد أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ 

 ) ١٦٤٠( امع وصحيح اجل) ١٥٥٣(  والصحيحة ١/٤١٢حم 
 صحيـــح

  هـ الوجيز١هو القرض الذى ال منفعة للمقرض فيه : السلف 
٤٤٨٥- }         ائبرى الغا الَ يرى مي اهدـا          ) ابن سعد    ( } ِإنَّ الشي قَالَ قُلْـت هنع اللَّه ِضير ِليع نع

محكَِّة الْمِني أَكُونُ كَالسثْتعولَ اللَِّه ِإذَا بسقَالَ ر اِئبى الْغرا لَا يى مري اِهدالش اِة أَم: 
 وخط  ١/١٧٧وتخ  ) ١٦٠٥( والصحيحة  ) ١٦٤١(  وصحيح اجلامع    ٧/٩٣ وحلية   ١/٨٣ وحم   ٨/٢١٥سعد  

٣/٦٤  
 )٦٣٤(وبز ) ٧٣٩(٣٥٦و)٧٣٥(٣٥٣و)٦٩٠(٢/٣١٣أنس والضياء ) ٨٥( والشهاب 

 صحيـــح
٤٤٨٦- }    كُلَّ الش ديدضِب       ِإنَّ الشالغ ِعند فسهن ملكعن خصـفة أو ابـن      ) هب  (} ديِد الَِّذى ي

 خصفة أو ابن حصفة
  عن رجل مطوال٥/٣٦٧ًوحم ) ٢٢٧٠(١/٤٢٩واإلصابة ) ٣٣٤١(  والشعب ٢/٢٩ترغيب 

 صحيــح لغيـــره
٤٤٨٧- }  ردي ودرِإنَّ الش- ودرالش عريعِنى البعن أىب هريرة)  ع ( }  ي 

 )٦١٣٥( وع ٣/٢٣ وقط ٤/٨٠  وجممع٥/٣٢٢ وهق ٥/١٨٢٩عدى 
 حســـن لغيـــره



 

 

٧٦٥() 

ِإنَّ الشمس إذا طَلعت قَارَا الشيطانُ ، فإذَا انبسطت فَارقها ، فإذا دنت للـزواِل                { -٤٤٨٩
 عِن الصـالِة ِفـى   قَارَا ، فإذا زالت فَارقها ، فإذا دنت للمغيِب قَارَا ، فإذا غَابت فَارقها فنهى             

 عن صفوان بن املعطل السلمى) طك(} تلك الساعــاِت 
  ٢/٢٢٧وجممع ) ٧٣٤٤(طب 

 حســـن
ِإنَّ الشمس تدنو يوم الِْقيامِة ،حتى يبلُغَ الْعرق ِنصف الْأُذُِن ،فَبينا هم كَذَِلك  { -م٤٤٨٩

سى ثُم ِبمحمٍد صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ، فَيشفَع ِليقْضى بين الْخلِْق فَيمِشي استغاثُوا ِبآدم ،ثُم ِبمو
 مِع كُلُّهملُ الْجأَه هدمحا يودمحا مقَامم اللَّه ثُهعبِئٍذ يمواِب، فَيلْقَِة الْبذَ ِبحأْخى يتعن ابن ) خ(} ح

 عمر
 )٨٧٢٥(وطس) ١٤٧٥(خ

فَأَنْ تطْلُع الشمس وأَنت ِفي أَمـِر       : ِإنَّ الشمس تطْلُع بين قَرني شيطَاٍن ،قَالَ لَه يعلَى         { -٤٤٩٠
ِه قَالَ رأَيـت يعلَـى   وأبو نعيم عن حيي بِن يعلَى بِن أُميةَ عن أَِبي) حم  ( } اللَِّه خير ِمن أَنْ تطْلُع وأَنت لَاٍه     

                       ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صساِب رحأَص لٌ ِمنجر تأَن ِقيلَ لَه لٌ أَوجر فَقَالَ لَه سمالش طْلُعلَ أَنْ تلِّي قَبصي
 :ِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ سِمعت رسولَ اللَّ:تصلِّي قَبلَ أَنْ تطْلُع الشمس قَالَ يعلَى 

  من طرق  وانظر ما بعده٣/٢٤٥ و٢٢٩و٢/٢٢٦وجممع ٤/٢٢٣حم 
 صحيـــح

ِإنَّ الشمس تطْلُع بين قَرني شيطَاٍن فَِإذَا ارتفَعت فَارقَها فَِإذَا كَانت ِفي وسِط السماِء  { -م٤٤٩٠
ا دلَكَت أَو قَالَ زالَت فَارقَها فَِإذَا دنت ِللْغروِب قَارنها فَِإذَا غَربت فَارقَها فَلَا تصلُّوا قَارنها فَِإذَ

 عن أَِبي عبِد اللَِّه الصناِبِحي) حم (}هِذِه الثَّلَاثَ ساعاٍت
 )٣٩٥٠(وعب ) ١٥٤٢(ون ٣٤٩و٤/٣٤٨حم 

 صحيـــح
٤٤٩١- }  ا فَِإذَا             ِإنَّ الشهنقَار توتِإذَا اس ا ثُمقَهفَار تفَعتطَاِن فَِإذَا ارينُ الشا قَرهعمو طْلُعت سم

               سِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسى رهنا ،وقَهفَار تبا فَِإذَا غَرهنوِب قَاررِللْغ تنا فَِإذَا دقَهفَار الَتز لَّم
 عن عبد اهللا الصناحبى) مالك حم هـ هق  (} عن الصلَاِة ِفي ِتلْك الساعاِت 

) ٣٩٥٠(  وعـب    ٤/٢ ومتهيد   ٢/٢٢٦وجممع  )١٤٥١(وع  ) ١٥٤٢(ون  )  ١٢٥٣( وهـ   ٣٤٩و٤/٣٤٨حم  
وموطـأ  ) ١٦٦( وف ١/١٨٥وتلخـيص  ) ١٢٧٤(وخزميـة  ) ١٤٤( وشـفع  ٣/٣٢٠ وسـنة   ٢/٤٥٤وهق  
  ٧/٤٢٦ وسعد ١/٣٨٤بة واإلصا) ٥١٠(٢١٩

 صحيـــح
  ورجح صحبته٣٨٥-١/٣٨٤وهناك خالف حول صحبة عبد اهللا الصناحبى ، انظر اإلصابة 



 

 

٧٦٦() 

كنا ننهىعِن الصـالِة    : ِإنَّ الشمس ِحني تطلع تطلع بني قَرىنْ شيطاٍن ، قالَ عبد اهللاِ            { -٤٤٩٢
 عن ابن مسعود ) ع   ( } هاِرعند طُلوِع الشمِس وعند غُروا ،ونصِف الن

 ١٥١//١ومعاين ) ٤٩٧٧(من طرق  وع ٢٢٧و٢/٢٢٦امع 
 صحيــــح 

٤٤٩٣- }                تغاثُوا بـآدماس كَذلك ما هينماُألذِن ، فب ِنصف رقبلغَ العى يتلتدنو ح مسِإنَّ الش
 مبحمٍد بني اخلَلِق فيمِشى حتى يأخـذَ        لَست صاحب ذِلك ، مثَّ مبوسى فيقولُ كَذلك ، مثَّ         : فيقولُ  

  ابن جرير عن ابن عمر } ِبحلقِة اجلَنِة ، فيومئٍذ يبعثه اُهللا مقاماً محموداً 
 ) م٤٤٨٩(وانظر ح ) ٨٨٤( واإلميان ابن مندة١٥/١٤٦  وطربي ١/٤٥٠ ومشكل ٥/١٠٢كثري 

 صحيـــح لغيــره
يتاِن ِمن آياِت اللَِّه عز وجلَّ أَلَا وِإنهما لَا ينكَِسفَاِن ِلموِت أَحٍد            ِإنَّ الشمس والْقَمر آ    { -٤٤٩٤

                 ثُم ابالر ِكت ضعى برا نأَ ِفيمفَقَر قَام اِجِد ثُمسوا ِإلَى الْمعفَافْز ا كَذَِلكموهمتأَياِتِه فَِإذَا ريلَا ِلحو
  دتاع ثُم كَعلَ ِفي الْأُولَى             را فَعلَ ِمثْلَ مفَفَع قَام ِن ثُميتدجس دجس ِن لَِبيٍد    ) حم   ( } لَ ثُموِد بمحم نع

               سمالش فَتفَقَالُوا كَس لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر ناب اِهيمرِإب اتم موي سمالش فَتقَالَ كَس   اِهيمرِت ِإبوِلم 
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسفَقَالَ ر: 

 ٥/٤٢٨ وحم ٢٠٨و٢/٢٠٧امع 
 صحيــــح

ِإنَّ الشمس والْقَمر آيتاِن ِمن آياِت اللَِّه عز وجلَّ فَِإذَا رأَيتم كُسوف أَحِدِهما فَاسعوا               { -٤٤٩٥
كِْر اللَِّه عز وجلَّ والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه لَقَد أُدِنيت الْجنةُ ِمني حتى لَو بسـطْت يـِدي                  ِإلَى ذِ 

              تح اكُمشغةَ أَنْ تيشا خِقيهأَت لْتعج ى لَقَدتي حِمن ارالن تِنيأُد لَقَدا وقُطُوِفه ِمن تاطَيعلَت  تأَيى ر
ِفيها امرأَةً ِمن ِحمير تعذَّب ِفي ِهرٍة ربطَتها فَلَم تدعها تأْكُلُ ِمن خشاِش الْأَرِض فَلَا ِهي أَطْعمتهـا                  

            ت لَّتِإذَا وو لَتا ِإذَا أَقْبهشهنا تهتأَير فَلَقَد تاتى متا حهقَتس لَا ِهيا     وِفيه تأَيى رتحا وهتأَلْي شهن
          ـاِحبا صِفيه تأَيى رتحاِر وِن ِفي النيتبعا ذَاِت شصِبع فَعداِع يدعِني الدا بِن أَخيتِتيبالس اِحبص

        لَى ِمحِكئًا عتِنِه مجِبِمح اجالْح ِرقسِن الَِّذي كَانَ يجِن       الِْمحجالِْمح اِرقا سقُولُ أَناِر يِنِه ِفي النج
انكَسفَِت الشمس علَى عهِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه          :وابن جرير  عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو قَالَ            ) حم ، ن    ( } 

       سِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر فَقَام لَّمسفَأَطَـالَ               و كَـعر ثُم اما فَأَطَالَ الِْقيامِقي فَقَام هعم الَِّذين قَاملَاِة وِإلَى الص لَّم
                ودجفَأَطَالَ الس دجس ثُم لُوسفَأَطَالَ الْج لَسجو هأْسر فَعر ثُم ودجفَأَطَالَ الس دجسو هأْسر فَعر ثُم كُوعالر   ثُـم 

رفَع رأْسه وقَام فَصنع ِفي الركْعِة الثَّاِنيِة ِمثْلَ ما صنع ِفي الركْعِة الْأُولَى ِمن الِْقياِم والركُوِع والسـجوِد والْجلُـوِس        
 لَم تِعدِني هذَا وأَنا ِفيِهم لَم تِعـدِني هـذَا ونحـن             فَجعلَ ينفُخ ِفي آِخِر سجوِدِه ِمن الركْعِة الثَّاِنيِة ويبِكي ويقُولُ         

نستغِفرك ثُم رفَع رأْسه وانجلَت الشمس فَقَام رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَخطَب الناس فَحِمد اللَّه وأَثْنى علَيِه   
 : ثُم قَالَ 



 

 

٧٦٧() 

 )٩٠١(وخزمية ) ٣١٧( وت مشائل ) ١١٩٤(   ود ٢/١٥٩وحم ) ١٨٦٧(و٣/١٣٨ن 
 صحيــــح 

ِإنَّ الشمس والْقَمر ِمن آياِت اللَِّه ،وِإنهما لَا يخِسفَاِن ِلموِت أَحٍد ولَا ِلحياِتـِه ،فَِإذَا { -م٤٤٩٥
زع وا اللَّهعادوا ورا فَكَبموهمتأَياللَِّه ر ِمن رٍد أَغْيأَح ا ِمنٍد ممحةَ ما أُمقُوا ،يدصتلُّوا وصلَّ وجو 

عز وجلَّ أَنْ يزِني عبده أَو تزِني أَمته ،يا أُمةَ محمٍد ،واللَِّه لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَبكَيتم كَِثريا 
عن عاِئشةَ قَالَت خسفَت الشمس ِفي عهِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه ) حم (}ِليلًا ،أَلَا هلْ بلَّغتولَضِحكْتم قَ

 الركُوع ِجدا ثُم رفَع رأْسه وسلَّم فَقَام رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يصلِّي فَأَطَالَ الِْقيام ِجدا ثُم ركَع فَأَطَالَ
 كُوعفَأَطَالَ الر كَعر ِل ثُمونَ الْأَود وهو امفَأَطَالَ الِْقي قَام ثُم دجس ِل ثُماِم الْأَوونَ الِْقيد وها وِجد امفَأَطَالَ الِْقي فَقَام

ِل ثُمكُوِع الْأَوونَ الرد وهونَ ود وهو كُوعفَأَطَالَ الر كَعر ِل ثُماِم الْأَوونَ الِْقيد وهو امفَأَطَالَ الِْقي فَقَام هأْسر فَعر 
فَخ سمالش لَّتجت قَدو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر فرصفَان دجس ِل ثُمكُوِع الْأَوالر اللَّه ِمدفَح اسالن طَب

 :عز وجلَّ وأَثْنى علَيِه ثُم قَالَ 
 ١)٩٠١( وم ٦/١٦٤حم 

٤٤٩٦-  }   متأَياِتِه فَِإذَا ريلَا ِلحٍد وِت أَحوِسفَاِن ِلمخاِت اللَِّه لَا يآي اِن ِمنتآي رالْقَمو سمِإنَّ الش
  وا اللَّهعفَاد اللَِّه أَنْ                 ذَِلك ِمن رٍد أَغْيأَح ا ِمناللَِّه مٍد ومحةَ ما أُمقَالَ ي قُوا ثُمدصتلُّوا وصوا وركَبو 

} يتم كَـِثريا    يزِني عبده أَو تزِني أَمته يا أُمةَ محمٍد واللَِّه لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَضِحكْتم قَِليلًا ولبكَ               
وابن خزمية عن عاِئشةَ أَنها قَالَت خسفَت الشمس ِفي عهِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم                ) مالك حم ق د ن      (

          امفَأَطَالَ الِْقي اِس فَقَامِبالن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسلَّى رفَص          وهو امفَأَطَالَ الِْقي قَام ثُم كُوعفَأَطَالَ الر كَعر ثُم 
دونَ الِْقياِم الْأَوِل ثُم ركَع فَأَطَالَ الركُوع وهو دونَ الركُوِع الْأَوِل ثُم سجد فَأَطَالَ السجود ثُم فَعلَ ِفي الركْعـِة                    

ِة ِمثْلَ مقَالَ الثَّاِني ِه ثُملَيى عأَثْنو اللَّه ِمدفَح اسالن طَبفَخ سمالش لَتجان قَدو فرصان لَ ِفي الْأُولَى ثُما فَع: 
ــوف ) ١٠٤٤(٢/٤٤خ  ـــ ) ١١٩١و١١٧٧( ود ١٥٣ و٣/١٣٢  ون٢و١)٩٠١(وم الكســ ( وهــ

واإلحسان )  ١٣٩٥( وخزمية  ) ٤٤٤(١٨٦ وموطأ     ١/٣٣٤ وك   ٣/٣٣٨ وهق   ٦/٣٥٤وحم  ) ١٢٦٢و١٢٦١
 )١٦٤٢( وصحيح اجلامع )١٨٥٩(ون ) ٢٨٤٦و٢٨٤٥(

٤٤٩٧- }                متأَياِتِه فَِإذَا ريلَا ِلحٍد وِت أَحوِسفَاِن ِلمخاِت اللَِّه لَا يآي اِن ِمنتآي رالْقَمو سمِإنَّ الش
ِه رأَيناك تناولْت شيئًا ِفي مقَاِمك ثُم رأَيناك كَعكَعت؟ قَالَ          يا رسولَ اللَّ  :ذَِلك فَاذْكُروا اللَّه ،قَالُوا     

صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإني رأَيت الْجنةَ فَتناولْت عنقُودا ولَو أَصبته لَأَكَلْتم ِمنه ما بِقيـت الـدنيا                  :
ِبم يا رسولَ اللَِّه    :لَم أَر منظَرا كَالْيوِم قَطُّ أَفْظَع، ورأَيت أَكْثَر أَهِلها النساَء ،قَالُوا            ،وأُِريت النار فَ  

يكْفُرنَ ِباللَِّه ؟قَالَ يكْفُرنَ الْعِشري ويكْفُرنَ الِْإحسانَ ،لَـو أَحسـنت ِإلَـى    :ِبكُفِْرِهن ،ِقيلَ : ؟قَالَ  
عن عبِد  ) حم خ م ن حب      ( } ما رأَيت ِمنك خيرا قَطُّ      : حداهن الدهركُلَّه ثُم رأَت ِمنك شيئًا قَالَت      ِإ

ولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه     انخسفَت الشمس علَى عهِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَصلَّى رس           : اللَِّه بِن عباٍس قَالَ   
وسلَّم فَقَام ِقياما طَِويلًا نحوا ِمن ِقراَءِة سورِة الْبقَرِة ثُم ركَع ركُوعا طَِويلًا ثُم رفَع فَقَام ِقياما طَِويلًا وهو دونَ الِْقياِم                     



 

 

٧٦٨() 

    ها طَِويلًا وكُوعر كَعر ِل ثُمالْأَو  كَـعر ِل ثُماِم الْأَوونَ الِْقيد وها طَِويلًا وامِقي قَام ثُم دجس ِل ثُمكُوِع الْأَوونَ الرد و
                ر ِل ثُماِم الْأَوونَ الِْقيد وها طَِويلًا وامِقي فَقَام فَعر ِل ثُمكُوِع الْأَوونَ الرد وها طَِويلًا وكُوعر    وها طَِويلًا وكُوعر كَع

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهفَقَالَ ص سمالش لَّتجت قَدو فرصان ثُم دجس ِل ثُمكُوِع الْأَوونَ الرد: 
) ٩٠٧(وم  ) ٥١٩٧(و  ) ١٠٥٢( وخ   ٣٥٩و٣٥٨و٢٩٨/ ١وحم  ) ٤٤٥(١/١٨٧واملوطأ  ) ٢٨٣٢( اإلحسان  

 )٤٩٢٥(وعب ) ١٨٧٨( ون ٣/٣٢١وهق ) ١٣٧٧(وخزمية) ٢٤٨(ومنتقى ١٤٨-٣/١٤٦ون ١٧
ِإنَّ الشمس والْقَمر آيتاِن ِمن آياِت اللَِّه لَا يخِسفَاِن ِلموِت أَحٍد ولَـا ِلحياِتـِه فَـِإذَا                  {-٤٤٩٨

       فَرى يتلُّوا حا فَصضقَالَ أَيلَاِة ووا ِللصعا فَافْزوهمتأَيِه  رلَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسقَالَ رو كُمنع اللَّه ج
                   ِة ِحـنينالْج ذَ ِقطْفًا ِمنأَنْ آخ ِني أُِريدتأَير ى لَقَدتح متِعدٍء ويذَا كُلَّ شقَاِمي هِفي م تأَير لَّمسو

ِدي أَتقَدم ولَقَد رأَيت جهنم يحِطم بعضها بعضا ِحني رأَيتموِني          رأَيتموِني جعلْت أُقَدم و قَالَ الْمرا     
          اِئبوالس بيالَِّذي س وهو يلُح نا ابِفيه تأَيرو ترأَخم ن   ( } ت (       لَّى اللَّـهص ِبيِج النوةَ زاِئشع نع

ت خسفَت الشمس ِفي حياِة رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَخرج رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـِه                   علَيِه وسلَّم قَالَ  
 وسلَّم ِقراَءةً طَِويلَةً ثُـم كَبـر        وسلَّم ِإلَى الْمسِجِد فَقَام وكَبر وصف الناس وراَءه فَاقْترأَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيهِ             

فَركَع ركُوعا طَِويلًا ثُم رفَع رأْسه فَقَالَ سِمع اللَّه ِلمن حِمده ربنا ولَك الْحمد ثُم قَام فَاقْترأَ ِقراَءةً طَِويلَةً ِهي أَدنى                     
    كَب اَءِة الْأُولَى ثُمالِْقر ِمن  لَـكا ونبر هِمدح نِلم اللَّه ِمعقَالَ س ِل ثُمكُوِع الْأَوالر ى ِمننأَد وا طَِويلًا هكُوعر كَعفَر ر

                تح ى ِمثْلَ ذَِلكرِة الْأُخكْعلَ ِفي الرفَع ثُم دجس و الطَّاِهِر ثُمأَب ذْكُري لَمو دجس ثُم دماٍت    الْحكَعر عبلَ أَركْمتى اس
 : وأَربع سجداٍت وانجلَت الشمس قَبلَ أَنْ ينصِرف ثُم قَام فَخطَب الناس فَأَثْنى علَى اللَِّه ِبما هو أَهلُه ثُم قَالَ

  جابر٣/٣١٧  وحم٣/٣٤١وهق ) ١٨٥٧( ون ٣/١٣١ ون ٣) ٩٠١(م 
لشمس والْقَمر ِمن آياِت اللَِّه وِإنهما لَا ينخِسفَاِن ِلموِت أَحٍد ولَا ِلحياِتـِه فَـِإذَا               ِإنَّ ا  {-٤٤٩٩

ـ                  ي رأَيتموهما فَكَبروا وادعوا اللَّه وصلُّوا وتصدقُوا يا أُمةَ محمٍد ِإنْ ِمن أَحٍد أَغْير ِمن اللَِّه أَنْ يزِن
عبده أَو تزِني أَمته يا أُمةَ محمٍد واللَِّه لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَبكَيتم كَِثريا ولَضِحكْتم قَِليلًا أَلَـا هـلْ    

    تلَّغو         ) حم خ م د ن      (  مالك} بسِد رهِفي ع سمالش فَتسخ ةَ قَالَتاِئشع نوابن جرير ع     لَّى اللَّـهِل اللَِّه ص
              فَـعر ا ثُـمِجد كُوعفَأَطَالَ الر كَعر ا ثُمِجد املِّي فَأَطَالَ الِْقيصي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر فَقَام لَّمسِه ولَيع

لْأَوِل ثُم ركَع فَأَطَالَ الركُوع ِجدا وهو دونَ الركُوِع الْأَوِل ثُم سجد ثُـم  رأْسه فَأَطَالَ الِْقيام ِجدا وهو دونَ الِْقياِم ا      
                 هأْسر فَعر ِل ثُمكُوِع الْأَوونَ الرد وهو كُوعفَأَطَالَ الر كَعر ِل ثُماِم الْأَوونَ الِْقيد وهو امفَأَطَالَ الِْقي فَأَطَالَ   قَام فَقَام 

الِْقيام وهو دونَ الِْقياِم الْأَوِل ثُم ركَع فَأَطَالَ الركُوع وهو دونَ الركُوِع الْأَوِل ثُم سجد ثُم انصرف رسـولُ اللَّـِه                 
 :س فَحِمد اللَّه وأَثْنى علَيِه ثُم قَالَ صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وقَد تجلَّت الشمس فَخطَب النا

) ١١٧٧(ود  )١٨٥٩(  ون    ١٥٢ و ٣/١٣٢  ون    ٣)٩٠١(وم  ) ١٠٦٦و١٠٥٨و١٠٤٤ (٤٩و٤٦و٢/٤٤خ  
 ٢٢/١١٥ ومتهيد ٣/٣٣٨وهق ) ٢٨٤٦و٢٨٤٥(واإلحسان ) ١٣٩٥(وخزمية )  ٤٤٤(١٨٦وموطأ 

اِت اللَِّه وِإنهما لَا ينكَِسفَاِن ِلموِت أَحٍد ولَا ِلحياِتـِه  ِإنَّ الشمس والْقَمر آيتاِن ِمن آي   { -م٤٤٩٩
عن قَِبيصةَ بـِن مخـاِرٍق       )ن    (} فَِإذَا رأَيتم ِمن ذَِلك شيئًا فَصلُّوا كَأَحدِث صلَاٍة مكْتوبٍة صلَّيتموها           



 

 

٧٦٩() 

  حنو سمالش فَتقَالَ كَس الِْهلَاِلي   ـهبثَو ـرجا يفَِزع جرِة فَخِدينِبالْم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر عم ِإذْ ذَاك ن
  : فَصلَّى ركْعتيِن أَطَالَهما فَوافَق انِصرافُه انِجلَاَء الشمِس فَحِمد اللَّه وأَثْنى علَيِه ثُم قَالَ

 ) ١٨٧١( ون٣/١٤٤ن 
 صحيـــــح

ِإنَّ الشمس والْقَمر آيتاِن ِمن آياِت اللَِّه لَا ينكَِسفَاِن ِلموِت أَحٍد ولَـا ِلحياِتـِه فَـِإذَا        {-٤٥٠٠
       ِليجنى يتلُّوا حصو وا اللَّهعا فَادموهمتأَيةَ قال      ) خ( } ربعِن شةَ بِغريكَ: عِن الْمان    اتم موي سمفَِت الشس

اسفَقَالَ الن ،اِهيمرِإب : لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسفَقَالَ ر، اِهيمرِت ِإبوِلم فَتكَسان: 
 ٢٤٩و٤/٢٤٥ وحم ٣/٣٤١وهق) ١٨٤٣(ون ) ٢٨٢٧( واإلحسان ٢٩)٩١٥(وم ) ١٠٦٠و٤٣و١( خ 

٤٥٠١- }  سماِتـِه فَـِإذَا               ِإنَّ الشيلَا ِلحٍد وِت أَحوكَِسفَاِن ِلمناِت اللَِّه لَا يآي اِن ِمنتآي رالْقَمو 
عن عاِئشةَ قَالَت كَسفَت الشمس ِفي حياِة رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه         ) هـ(} رأَيتموهما فَافْزعوا ِإلَى الصلَاِة     

م فَخرج رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإلَى الْمسِجِد فَقَام فَكَبر فَصف الناس وراَءه فَقَرأَ رسولُ اللَِّه صـلَّى                    وسلَّ
           فَعر ا طَِويلًا ثُمكُوعر كَعفَر ركَب اَءةً طَِويلَةً ثُمِقر لَّمسِه ولَيع اللَّه          دمالْح لَكا ونبر هِمدح نِلم اللَّه ِمعفَقَالَ س هأْسر 

ثُم قَام فَقَرأَ ِقراَءةً طَِويلَةً ِهي أَدنى ِمن الِْقراَءِة الْأُولَى ثُم كَبر فَركَع ركُوعا طَِويلًا هو أَدنى ِمن الركُوِع الْأَوِل ثُم قَالَ               
ِمعس                     ـعبأَرـاٍت وكَعر ـعبلَ أَركْمتفَاس ى ِمثْلَ ذَِلكرِة الْأُخكْعلَ ِفي الرفَع ثُم دمالْح لَكا ونبر هِمدح نِلم اللَّه 

 :ِه ِبما هو أَهلُه ثُم قَالَ سجداٍت وانجلَت الشمس قَبلَ أَنْ ينصِرف ثُم قَام فَخطَب الناس فَأَثْنى علَى اللَّ
وهق ) ١٣٩٨و١٣٨٧(وخزمية  ) ١٠٦٦و١٠٥٨و١٠٤٤(وخ  ) ٢٤٩( ومنتقى   ٣٥٤و٦/٧٦وحم) ١٢٦٣(هـ  

 )١٨٨٤(ون ) ١١٧٧( ود٣/٣٢٠
ِه ،ولَِكن ِإنَّ الشمس والْقَمر آيتاِن ِمن آياِت اللَِّه، لَا ينكَِسفَاِن ِلموِت أَحٍد ولَا ِلحياِت { -م٤٥٠١

 هادا ِعبِبه فوخـالَى يعت ة) خ (}اللَّهعن أيب بكر 
) ١١٤٧١و١٨٨٩و١٨٧٦و١٨٤٠( ون٣/٣٣٧وهق ) ٢٨٣٥(واإلحسان ) ١٣٧٤(وخزمية ) ١٠٤٨(خ

 ٦٠و٥/٣٧وحم
كب يف يف هذا احلديث إبطال ما كان أهل اجلاهلية يعتقدونه من تأثري الكوا٢/٥٢٨قال احلفظ ابن حجر يف الفتح 

كانوا يف اجلاهلية :األرض وهو حنو قوله يف احلديث املاضي يف االستسقاء يقولون مطرنا بنوء كذا، قال اخلطايب 
يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغري يف األرض من موت أو ضرر فأُعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم  أنه 

 ليس هلما سلطانٌ يف غريمها وال قدرةٌ على الدفع عن اعتقاد باطلٌ وأن   الشمس والقمرخلقاِن مسخراِن هللا
 أنفسهما وفيه ما كان النيب  صلى اهللا عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته وشدة اخلوف من ربه  اه

 فَِإذَا رأَيتم ِإنَّ الشمس والْقَمر آيتاِن ِمن آياِت اللَِّه تبارك وتعالَى يخوف ِبِهما ِعباده { -م٤٥٠١
عن قَِبيصةَ قَالَ انكَسفَت الشمس فَخرج ) حم (}ذَِلك فَصلُّوا كَأَحدِث صلَاٍة صلَّيتموها ِمن الْمكْتوبِة 

 :فَانجلَت فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَصلَّى ركْعتيِن فَأَطَالَ ِفيِهما الِْقراَءةَ 
 ٣/٣١٦ ومتهيد ٣/٣٣١ وهق ٥/٦٠حم

 صحيــح



 

 

٧٧٠() 

ِإنَّ الشمس والْقَمر آيتاِن ِمن آياِت اللَِّه يخوف ِبِهما ِعباده ،وِإنهما لَا ينكَِسفَاِن  {  -٤٥٠٢
ادلُّوا ،وا فَصِدِهمأَح وفكُس متأَيٍد ،فَِإذَا رِت أَحوِلم ا ِبكُمم كَِشفنى يتوا حةَ ) ن (}عكْرأَِبي ب نع

 اسِه النِإلَي لَِة فَقَامجالْع ِمن اَءهِرد رجِجِد يسِإلَى الْم فَقَام سمالش فَتكَسفَان لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن دا ِعنقَالَ كُن
يتكْعلَّى را فَقَالَ فَصنطَبخ لَتجا انلُّونَ فَلَمصا يِن كَم: 

 ٢١)٩١١( وبنحوه عن أيب مسعود عند م٣/٣١٦ ومتهيد ١٥٢و٣/١٤٦ون ) ١٨٧٦(ن
 صحيـــح

اللَِّه ِإنَّ الشمس والْقَمر لَا يخِسفَاِن ِلموِت أَحٍد ولَا ِلحياِتِه ولَِكنهما آيتاِن ِمن آياِت               { -٤٥٠٣
حم  ( } فَِإذَا رأَيتم ذَِلك فَتصدقُوا وصلُّوا      : عز وجلَّ فَِإذَا رأَيتم ذَِلك فَافْزعوا ِللصلَاِة ، ويف ِروايةٍ         

ام رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـِه        عن عاِئشةَ قَالَت خسفَت الشمس علَى عهِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَ             )
                   اَءِتِه الْأُولَى ثُمونَ ِقرد ِهياَءةَ وفَأَطَالَ الِْقر هأْسر فَعر ثُم كُوعفَأَطَالَ الر كَعر اَءةَ ثُماِس فَأَطَالَ الِْقرلَّى ِبالنفَص لَّمسو

 ركُوِعِه الْأَوِل ثُم رفَع رأْسه فَسجد سجدتيِن ثُم قَام فَصنع ِفي الركْعِة الثَّاِنيِة ِمثْـلَ                ركَع فَأَطَالَ الركُوع وهو دونَ    
 :ذَِلك ثُم انصرف فَقَالَ 

 ٦/١٦٨وحم ) ٤٩٢٢(عب 
 صحيـــح

٤٥٠٤-  }        ٍد وِت أَحوكِْسفَاِن ِلملَا ي رالْقَمو سمـاِت اللَّـِه         ِإنَّ الشآي ا ِمـنمهلَِكناِتِه ويلَا ِلح
: عن عبيِد بِن عميـٍر قـالَ        ) م (}يخوف اللَّه ِبِهما ِعباده فَِإذَا رأَيتم كُسوفًا فَاذْكُروا اللَّه حتى ينجِليا          

شمس انكَسفَت علَى عهِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَام ِقياما            حدثَِني من أُصدق حِسبته يِريد عاِئشةَ أَنَّ ال       
شِديدا يقُوم قَاِئما ثُم يركَع ثُم يقُوم ثُم يركَع ثُم يقُوم ثُم يركَع ركْعتيِن ِفي ثَلَاِث ركَعـاٍت وأَربـِع سـجداٍت                      

انصرف وقَد تجلَّت الشمس وكَانَ ِإذَا ركَع قَالَ اللَّه أَكْبر ثُم يركَع وِإذَا رفَع رأْسه قَالَ سِمع اللَّه ِلمن حِمده فَقَام                     فَ
 :فَحِمد اللَّه وأَثْنى علَيِه ثُم قَالَ 

 ٦)٩٠١(م 
مر لَا ينخِسفَاِن ِلموِت أَحٍد ولَِكنهما خلْقَاِن ِمن خلِْقِه وِإنَّ اللَّه عز            ِإنَّ الشمس والْقَ   {  -٤٥٠٥

وجلَّ يحِدثُ ِفي خلِْقِه ما شاَء وِإنَّ اللَّه عز وجلَّ ِإذَا تجلَّى ِلشيٍء ِمن خلِْقِه يخشع لَـه فَأَيهمـا                    
  تلُّوا حثَ فَصدا   حرأَم ِدثَ اللَّهحي أَو ِليجنن  ( }ى ي ( ِبيلَّى نفَص فَتسخان سمأَنَّ الش ةَ الِْهلَاِليقَِبيص نع

 : اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ركْعتيِن ركْعتيِن حتى انجلَت ثُم قَالَ 
 والرويـاين   ٥/٦٠  وحم    ١/٣٣١ ومعاين   ٣/١٤٤ ون   ٣/٣٣٣وهق  ) ١٤٠٢(وخزمية  )  ١٨٧٢و  ١٨٧١( ن  
  ١/٣٣٢وك ) ١٨٧٥(وعن النعمان بن بشري  ن)  ١٤٤٤(واآلحاد واملثاين ) ١٥٢٣(

 صحيـــح لغيـــره
٤٥٠٦- }               ذَلكم ولَكن ، حدثونهىٍء توالَ لش الَ ينخسفاِن ملَوِت أَحٍد ِمنكم والقَمر مسِإنَّ الش

 اِهللا يعترب ا ِعباده ، ويشكر من يخافه ومن يذكره ، فإذا رأيتم بعض آياِت اِهللا فافزعوا                  ِمن آياتِ 
:  ِإىل ِذكِر اِهللا فاذكروه واخشوه ،وكانَ صلَّى لنا يوم خسفِت الشمس مثَّ وعظنا وذكَّرنا ،مثَّ قـالَ                



 

 

٧٧١() 

ونٌ ، والَ نبئتم بِه ِفى اجلنِة والَ ِفى الناِر لقد صور ِلى ِفى قُبِل هذَا              ما رأيتم  ِمن شىٍء ِفى الدنيا لَه لَ        
 عن مسرة ) طب ( } اِجلداِر منذُ صلَّيت لَكم صالِتى هِذِه فنظرت ِإليِه مصوراً ِفى جداِر هذَا املَسجِد 

 )٦٠٦٣(  وطب ٢/٢٠٩امع 
 فيه ليــن

القَمر الَ ينكسفاِن  ملَوِت أَحٍد ِمنكم والَ حلياتِه ، فإذا رأيتم شيئاً مـن               ِإنَّ الشمس و   { -٤٥٠٧
 عن أىب بكرة) حب ، ن ( } ذلك فصلُّوا حتى ينجلى أَو يحدثَ اُهللا أَمراً 

  ٢/٦٤ وقط ١٢٧-٣/١٢٦ون ) ٢٨٣٣( اإلحسان 
 صحيــــح

فَاِن ِلموِت أَحٍد ولَا ِلحياِتِه ولَِكنهما آيتاِن ِمن آياِت اللَِّه ِإنَّ الشمس والْقَمر لَا ينكَِس {  -٤٥٠٨
عن عاِئشةَ قَالَ كُِسفَت الشمس علَى )د (}عز وجلَّ يخوف ِبِهما ِعباده فَِإذَا كُِسفَا فَافْزعوا ِإلَى الصلَاة

لَيع لَّى اللَّهص ِبيِد النهع ثُم قُومي ثُم كَعري اِس ثُمِبالن قُوما يِديدا شامِقي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن فَقَام لَّمسِه و
 ثُم يسجد حتى ِإنَّ ِرجالًا يومِئٍذ يركَع ثُم يقُوم ثُم يركَع فَركَع ركْعتيِن ِفي كُلِّ ركْعٍة ثَلَاثُ ركَعاٍت يركَع الثَّاِلثَةَ

 نِلم اللَّه ِمعس فَعِإذَا رو رأَكْب اللَّه كَعقُولُ ِإذَا ري ِهملَيع بصاِء لَتالَ الْمى ِإنَّ ِسجتح ِبِهم ا قَامِمم ِهملَيى عشغلَي
ثُم سمالش لَّتجى تتح هِمدقَالَ ح : 

 ١/٣٣٢وك ) ١١٧٧(د
 صحيـــح

٤٥٠٩-  }  ـاِن ِمنتـا آيمهلَِكناِس ،والن ٍد ِمنِت أَحوكَِسفَاِن ِلمنلَا ي رالْقَمو سمِإنَّ الش
 عن أيب مسعود األنصاري) خ (}آيـاِت اللَِّه ،فَِإذَا رأَيتموهما فَقُوموا فَصلُّوا 

) ٨٢٩٧(وش ) ١٢٦١(وهـ) ١٨٤٥( ون٣/٣٢٠وهق ) ١٣٧٠( وخزمية ٢١)٩١١(وم ) ١٠٤١(خ
 )٥٧٥-٥٧٠(١٧/٢١٠ وطب ٤/٢٢وحم ) ٢١٦٢(وطس
يف هذه األحاديث كيفيات خمتلفة لصالة الكسوف  وال بأس بالعمل ا مجيعاً فهي حممولة على تعدد :  أقول 
 الواقعة

ذكورة يف الباب تدل على أن املشروع يف صالة اجليل واألحاديث امل١٧-١٦/ ٤ وقال الشوكاين يف النيل 
الكسوف ركعتان يف كل ركعة ركوعان وقد اختلف العلماء يف صفتها بعد االتفاق على أا سنة غري واجبة كما 
حكاه النووي يف شرح مسلم واملهدي يف البحر وغريمها فذهب مالك والشافعي وأمحد واجلمهور إىل أا ركعتان 

 وهي الصفة اليت وردت ا األحاديث الصحيحة املذكورة يف الباب وغريها وحكي يف البحر يف كل ركعة ركوعان
عن العترة مجيعا أا ركعتان يف كل ركعة مخسة ركوعات واستدلوا له حبديث أيب بن كعب وسيأيت وقال أبو 

وي عن الكوفيني حنيفة والثوري والنخعي أا ركعتان كسائر النوافل يف كل ركعة ركوع واحد وحكاه النو
واستدلوا حبديث النعمان ومسرة اآلتيني ،وقال حذيفة يف كل ركعة ثالثة ركوعات واستدل حبديث جابر وابن 

وقد قال بكل نوع مجاعة من الصحابة وحكى النووي عن ابن عبد الرب أنه قال : قال النووي ٠عباس وعائشة 
وكذا قال البيهقي ونقل صاحب اهلدى عن الشافعي أصح ما يف الباب ركوعان وما خالف ذلك فمعلل أو ضعيف 



 

 

٧٧٢() 

وأمحد والبخاري أم كانوا يعدون الزيادة على الركوعني يف كل ركعة غلطا من بعض الرواة ألن أكثر طرق 
احلديث ميكن رد بعضها إىل بعض وجيمعها إن ذلك كان يوم موت إبراهيم وإذا احتدت القصة تعني األخذ بالراجح 

 الركوعني أصح قال يف الفتح ومجع بعضهم بني هذه األحاديث بتعدد الواقعة وأن الكسوف وال شك أن أحاديث
وقع مرارا فيكون كل من هذه األوجه جائزا وإىل ذلك ذهب إسحاق لكن مل يثبت عنده الزيادة على أربع 

ت من ذلك وهو ركوعات وقال ابن خزمية وابن املنذر واخلطايب وغريهم من الشافعية جيوز العمل جبميع ما ثب
واحلق إن صح تعدد الواقعة أن ٠منالختالف املباح وقواه النووي يف شرح مسلم ومبثل ذلك قال اإلمام حيىي 

األحاديث املشتملة على الزيادة اخلارجة من خمرج صحيح يتعني األخذ ا لعدم منافاا للمريد وإن كانت الواقعة 
 ر ال بد منه وأحاديث الركوعني أرجح  اهليست إال مرة واحدة فاملصري إىل الترجيح أم

٤٥١٠- }                 كـذلك ـما هينماآلذاِن ، فب ِنصف رقبلغَ العى يتو حدنالِقيامِة ت ومي مسِإنَّ الش
لَست صاحب ذاك ، مثَّ موسى فيقولُ كَذلك ، مثَّ محمد فيشفع فيقِضى اُهللا  : استغاثُوا بآدم فيقولُ   

نيب                 أَهلُ اجلَمِع كُلُّهم حمدهحموداً يقاماً ماُهللا م بعثهاجلَنِة ي ابأخذَ ِبحلقِة بى يتمِشى حاخلَلِق في  {
 عن ابن عمر ) طس ( 

 ٦/١١٩أنس وسنة ) ٤٣١٢( وهـ ) ٨٧٢٥(وطس ) ١٠٤٢ (٢/١٥٣خ 
 رةعن مس) طب  ( } ِإنَّ الشهر الَ يكملُ ثَالثني لَيلةً  { -٤٥١١

) ٦٦٨٤/(٨عائشـة وخ    ٣/١٢٤ ومعاىن   ٤٩٦عبد اهللا بن أنيس     / ٣وبنحوه حم   ) ٧٠٣٥( وطب   ٣/١٤٧جممع  
 ابن عمر ) ٩٦٠٩(٣/٨٦ وش ١٧٣أنس 

 حســــن لغيــره
ـ        ) خ ت   ( } ِإنَّ الشهر يكُونُ ِتسعةً وِعشِرين يوما        { -٤٥١٢ سقَالَ آلَى ر هنع اللَّه ِضيٍس رأَن نولُ ع

اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِمن ِنساِئِه وكَانت انفَكَّت ِرجلُه فَأَقَام ِفي مشربٍة ِتسعا وِعشِرين لَيلَةً ثُم نزلَ فَقَـالُوا يـا                  
نها أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم آلَى ِمن ِنسـاِئِه           عن أُم سلَمةَ رِضي اللَّه ع     ) ق  : ( رسولَ اللَِّه آلَيت شهرا فَقَالَ      

عن جاِبِر بِن ) م :( شهرا فَلَما مضى ِتسعةٌ وِعشرونَ يوما غَدا أَو راح فَِقيلَ لَه ِإنك حلَفْت أَنْ لَا تدخلَ شهرا فَقَالَ   
    ِضيِد اللَِّه ربقُولُ  عا يمهنع اللَّه :              ـِرينِعشٍع وِتس احبا صنِإلَي جرا فَخرهش اَءهِنس لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيلَ النزتاع

 :ى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ بعض الْقَوِم يا رسولَ اللَِّه ِإنما أَصبحنا ِلِتسٍع وِعشِرين فَقَالَ النِبي صلَّ
 ٢٣)١٠٨٣( عائشـة و   ٢٢)١٠٨٣( ابن عمـر و    ٥)١٠٨٠( وم  ) ٦٦٨٤و٥٢٠٢و٥٢٠١و١٩١١و١٩١٠(خ  

أبـو  ) ٢١٧٩(سعد و ) ١٩٢٠(ابن عمر و  )١٩٠٧( سعد  وخزمية     ٢٦)١٠٨٦(  أم سلمة و    ٢٥)١٠٨٥(جابر و 
أنـس   )٦٩٠(أنس  وت    ) ٤٢٧٧(ابن عباسو )٤٢٦٨(ابن عمر و  )٣٤٤٩(أبو هريرة و  )٢٥٤٨(هريرة واإلحسان   

ابـن عبـاس  ون      )٢٣٢٧(ابن عمـر و   )٢٣٢٠( من طرق  ود    ٣١٠و٢٥٢و٢٥١و٢٠٧و٢٠٥و٤/٢٠٤وهق  
أبو هريرة  ) ١٦٥٦(وهـ) ٥٦٥٠(ابن عمر و  ) ٢٤٥٢(أبو هريرة و  ) ٢٤٤٨(سعد و ) ٢٤٤٧(عائشة و )٢٤٤١(
 ابـن عبـاس     ١/٢٣٥وحـم   ١٢٤-٣/١٢٢من طرق  ومعـاين      ) ٩٦١٢-٩٦٠٠(أم سلمة  وش     )٢٠٦١(و
 ٨٤-١٧/٧٩عائشة  ومتهيد    ٩٠و٦/٣٣ جابر و  ٣٤٠أنس و ٣/٢٠٠و أبو هريرة و   ٢٥١ابن عمر و  ٣١و١٣و٢/٥و

 ٠) ١٦٤٥(من طرق وصحيح اجلامع 
 متــواتــر



 

 

٧٧٣() 

يا عاِئشةُ ِإني ذَاِكر لَِك أَمرا فَلَا علَيـِك أَنْ لَـا            : ِإنَّ الشهر ِتسع وِعشرونَ ،ثُم قَالَ     {-م٤٥١٢
 ِفيِه حتى تستأِْمِري أَبويِك ثُم قَرأَ علَي الْآيةَ يا أَيها النِبي قُلْ ِلأَزواِجك حتى بلَغَ أَجرا عِظيما        تعجِلي

            فَقُلْت اِقِه قَالَتاِني ِبِفررأْما ِليكُوني لَم يواللَِّه أَنَّ أَبو ِلمع ةُ قَداِئشع قَالَت      يوأَب أِْمرتذَا أَسِفي ه أَو 
                 ـاَءكِنس ِبرخلَا ت ةَ قَالَتاِئشأَنَّ ع وبِني أَيربفَأَخ رمعةَ قَالَ مالْآِخر ارالدو ولَهسرو اللَّه ي أُِريدفَِإن

) م (}ِإنَّ اللَّه أَرسلَِني مبلِّغا ولَم يرِسلِْني متعنتا        :م  أَني اخترتك فَقَالَ لَها النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ        

  ةَ قَالَتاِئشع نلَّى �آىل رسولُ اِهللا : عولُ اللَِّه صسر لَيلَ عخلَةً دونَ لَيرِعشو عى ِتسضا مراً ،فلَمهِنساِئِه ش من  
   ب لَّمسِه ولَيع اللَّه  أَ ِبي فَقُلْتد :               ِرينِعشٍع وِتس ِمن لْتخد كِإنا ورها شنلَيلَ عخدأَنْ لَا ت تمأَقْس كولَ اللَِّه ِإنسا ري

 :أَعدهن، فَقَالَ
 )٢٠٥٩(وهـ) ٢٤٤١( ون ٧/٣٧وهق ) ٤٥٨٢(وعوانة ) ٤١٨٧(واإلحسان ) ٢٤٦٨( وخ٢٢)١٤٧٥(م

 مالَت قُلُوبكُما:غت قُلُوبكُما ص: قَالَ قَتادةُ
 وجبزيرِة العرِب ، ولِكن     - يعىن املَدينةَ    -ِإنَّ الشياطني قد يئست أَنْ تعبد ببلِدى هذَا          { -٤٥١٣

 ينهمحريِش ببز ( } ِفى الت (عن على 
 ) ٥٠٥(وبز١٨٥/ ٣  من طرق وترغيب ١٨٩و١٠/٥٤ و٣/٢٩٩ جممع 

 ـرهصحيـــح لغيـ
٤٥١٤- }      هفْسن ِلكمي خياِص قَالَ    ) حم طب    ( } ِإنَّ الشِن الْعِرو بمِن عِد اللَِّه ببع نع:  ِبـيالن دا ِعنكُن

يا رسولَ اللَِّه أُقَبلُ   :جاَء شيخ فَقَالَ    لَا فَ : يا رسولَ اللَِّه أُقَبلُ وأَنا صاِئم فَقَالَ      : صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَجاَء شاب فَقَالَ      
                لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسٍض، فَقَالَ رعا ِإلَى بنضعب ظَرفَن معقَالَ ن اِئما صأَنِإلَـى      :و ِضـكُمعب ظَرن تِلمع قَد

 :بعٍض 
 ) ١٦٤٦( وصحيح اجلامع ) ١٦٠٦( والصحيحة ٣/١٦٦ وجممع ٢٢١و٢/١٨٥حم 

 حســــن
٤٥١٥-}                كَتفَِإذَا س هتوص عمسى لَا يتاطٌ حرض الَ لَهلَاِة أَحاَء ِبالصدالن ِمعطَانَ ِإذَا سيِإنَّ الش

           فَِإذَا س هتوص عمسى لَا يتح بةَ ذَهالِْإقَام ِمعفَِإذَا س سوسفَو عجر         سـوسفَو عجر م  ( } كَت  (
 عن أىب هريرة

 ) ١٦٤٧(  وصحيح اجلامـع ١٣٧و٤/١١٩ وك ١/٤٣٢ وهق ٢/٤٨٣وحم ) ٣٨٩(١٦م الصالة 
 حتول من موضعه: أحال 

٤٥١٦-}               ِة لَهِدينالْماِء وحوالر نيا بم دعب لَاِة فَراَء الصِند ِمعطَانَ ِإذَا سياطٌ    ِإنَّ الشـرم( }ض  (
 عن جابر

ــالة  ــق ) ٣٨٩(١٨م الص ــة ١/٤٣٢وه ــة ) ١٨٩٥(  وع ١/٣٣٥ و عوان ــان )  ٣٩٣(وخزمي واإلحس
 )١٦٤٨( وصحيح اجلامع )١٦٦٤(



 

 

٧٧٤() 

ِإنَّ الشيطانَ أَراد أَنْ يمر بني يدى فخنقته حتى وجدت ِلسانه على يِدى ، وايـم اِهللا                  { -٤٥١٧
  بقا سِبِه ِولدانُ أَهـِل                لَوالَ م طيفى يتواِرى املَسجِد حس اريٍة ِمنبطَ ِإىل سليمانُ الرتِإليِه أَِخى س 

صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة مكتوبةً فضم           : عن جابر بن مسرة قال    ) قط طب هق    ( } املَدينِة  
عـن أىب   ) حـم   ( ال إال أنَّ    : حدث يف الصالة شيء ؟قال    يا رسول اهللا أ   : يديه يف الصالة ،فلما قضي الصالةَ قلنا      

 عن أىب الدرداء) ن ( سعيد اخلدرى و 
 وم  ٣/١٣ ون   ٣/٨٢ابـن مسـعودو   ٤١٣/ ١وحم  ) ٢٠٥٣(  وطب    ٢/٨٧ وامع   ١/٣٦٥وقط٢/٤٥٠هق  

  حنوه ٤٠)٥٤٢(
 صحيــــح

ِسكُم ،من بات وِفي يِدِه ِريـح غَمـٍر         ِإنَّ الشيطَانَ حساس لَحاس فَاحذَروه علَى أَنفُ       { -٤٥١٨
 هفْسِإلَّا ن نلُومٌء فَلَا ييش هابعن أىب هريرة) ت ك ( } فَأَص  

 وك  ٧/٢٨٥ واإلحتـاف    ٧/٤٠٢ وجـامع األصـول      ٧/٢٦٠٦وعدى  ١٥٢و٣/١٥١وترغيب  ) ١٨٥٩( ت  
 وه  حن٥/٣٠وامع ) ٢٨٣٧(  واجلعد ٧/٢٧٦ وهق ٢/٣٤٤ وحم ١٣٧و٤/١١٩

 حســــن لغيــــره
 وآخره صحيح 

 كثري احلس واللحس واللمس فخافوا منه أيها اآلكلون ونظفوا أيديكم واجتنبوا القذارة: حساس 
٤٥١٩- }               ـاكُمـةَ فَِإياِحيالنةَ واةَ الْقَاِصـيذُ الشأْخِم يناِن كَِذئِْب الْغسالِْإن طَانَ ِذئْبيِإنَّ الش

ابعالشِجِد وسالْمِة وامالْعِة واعمِبالْج كُملَيععن معاذ ) حم ( }  و 
 وحلية  ٤/٦٢وكثري  )٣٤٤(٢٠/١٦٤وطب  ) ٦٠٦(  وزوائد احلارث   ٥/٢١٩ و ٢/٢٣ وجممع   ٢٤٣و٥/٢٣٣حم  

  ١/٢١٩ وترغيب ٦/٣٣٧ واإلحتاف ٢/٢٤٧
 حســــن لغيــره

 اإلنسان كذئب الغنم أي مفسد لإلنسان أي بإغوائه ومهلك إن الشيطان ذئب   :٢/٣٥٠ قال املناوي  يف الفيض        
له كذئب أرسل يف قطيع من الغنم يأخذ الشاة القاصية أي البعيدة عن صواحباا وهو حال من الذئب والعامـل                    

غنم معىن التشبيه وهو متثيل مثل حالة مفارقة اجلماعة واعتزاله عنهم مث تسلط   الشيطان  عليه حبالة شاة شاذة عن ال             
مث افتراس الذئب إياها بسبب انقطاعها ووصف الشاة بصفات ثالث فالشاذة هي النافرة والقاضية هي اليت قصدت                 
البعد ال عن تنفري والناحية حباء مهملة اليت غفل عنها وبقيت يف جانب منها فإن الناحية هي اليت صارت من ناحية                     

وعليكم باجلماعة تقريـر    ٠ أي احذروا التفرق واالختالف      األرض وملا انتهى التمثيل حذر فقال وإياكم والشعاب       
بعد تقرير وتأكيد بعد تأكيد أي الزموها وكونوا مع السواد األعظم فإن من شذ شذ إىل النار والعامة أي السـواد                     

 األعظم من املؤمنني واملسجد أي لزومه
لصلَاةَ علَي، فَأَمكَنِني اللَّه ِمنه فَذَعته ،ولَقَد       ِإنَّ الشيطَانَ عرض ِلي فَشد علَي ِليقْطَع ا        { -٤٥٢٠

        بـلَام رـِه السلَيانَ عملَيلَ سقَو تِه فَذَكَروا ِإلَيظُرنوا فَتِبحصى تتٍة حاِريِإلَى س أَنْ أُوِثقَه تممه



 

 

٧٧٥() 

عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه عن النِبي        ) خ  ( } ي فَرده اللَّه خاِسيا     هب ِلي ملْكًا لَا ينبِغي ِلأَحٍد ِمن بعدِ       
 :صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَنه صلَّى صلَاةً قَالَ 

 وصـحيح اجلـامع     ١/٣٦٥ وقـط    ٢/١٤٣ وأبو عوانة    ٨/٢٢٩وجممع  ) ٣٢٨٤(٤/١٥١و)١٢١٠ (٢/٨١خ  
)١٦٤٩( 

 قتهخن: ذعته 
ِإما أَنْ أُزين مالــه ِفـى       : لن ينجو ِمنى الغىن ِمن ِإحدى ثَالٍث        : ِإنَّ الشيطانَ قالَ     { -٤٥٢١

 منعـهينيـِه فيع 
              بغ كسبهِإليِه في بها أَنْ أُحبقِِّه ، وِإمِفى غَِري ح نفقهفي بلهليِه سلَ عا أَنْ أُسهقِّـِه ، وِإمح قِِّه ِمنِري ح {

 ابن املبارك عن أىب سلمة بن عبد الرمحن بن  عوف مرسالً 
  موصوال١٠/٢٤٥ً وجممع ٤/١٨٢وترغيب ) ٢٨٨(وطب ) ٨٥٢ (٢٤٦/ ٥واللسان ) ٥٤٧(١٩٣مبارك 

 حســــن
رواحهـم ِفـي    ِإنَّ الشيطَانَ قَالَ وِعزِتك يا رب لَا أَبرح أُغِْوي ِعبادك ما دامـت أَ              { -٤٥٢٢

 عن أىب سعيد) حم ع ك ( } أَجساِدِهم قَالَ الرب وِعزِتي وجلَاِلي لَا أَزالُ أَغِْفر لَهم ما 
  ١٠/٢٠٧ وامع   ٤١و٣/٢٩ وحم   ١٣٤ وصفة   ٥/٧٦ وسنة   ٨/٥٢٥واإلحتاف  ) ١٠٤(  وصحيحة   ٤/٢٦١ك  

 ) ١٦٥٠( وصحيح اجلامع )١٣٩٩(وع 
 حســــن

عـن عبـادة بـن      ) طب  ( } ِإنَّ الشيطانَ قد أَيس أَنْ تعبد اَألصنام ِفى جزيرِة العرِب            { -٤٥٢٣
 الصامت وأىب الدرداء 

  حنوه ٣/١٨٥ جابر  وترغيب ٨/٢٥٧أبو سعيد  و٧/٨٦ أبو الدرداء و١/٢٦٩ وحلية ١٨٩و١٠/٥٤جممع 
 صحيــــح

٤٥٢٤- }      بعأَنْ ي أَِيس طَانَ قَديونَ            ِإنَّ الشِقرحا تِبم كُمِمن ِضير قَد هلَِكنِذِه وه ِضكُمِبأَر د { ) 
 عن أىب هريرة)  حم ، حل 

 ٨/٢٥٧ أبـو سـعيد و     ٧/٨٦ وحل   ٢/٣٦٨وحم  )٧٢٦٤(  وهب    ٣/٣١٢ والترغيب   ١٠/٥٤و٣/٢٨٥امع  
 جابر 

 صحيــــح
ِه ،ولكن قد رضى باملُحقَّراِت ِمن أَعمالكم       ِإنَّ الشيطانَ قد أَيس أَنْ يعبد بأَرِضى هذِ        { -٤٥٢٥

يا رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  والذي بعثك باحلق إنه ليعرض يف صدري الشيء             :قلت  :عن معاذقال   ) طب(}
 احلمد هللا:ألن أكون محمة أحب إيل من أن أتكلم به فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

 )٣٦٧(٢٠/١٧٢  وطب ١٠/٥٤ و٣/٢٨٥و١/٣٤امع  
 صحيــــح



 

 

٧٧٦() 

) حـم  ( عن جابر و  ) م ، ت ، حم      ( } ِإنَّ الشيطانَ قد أَيس أَنْ يعبد ِفى جزيرِة العرِب           { -٤٥٢٦
 عن عبادة بن الصامت) طب ض ( عن أىب هريرة 

 ٢٢١و٥٤و١٠/٥٣عبادةوجممع ٤/١٢٦ جابرو٣/٣١٣ أبو هريرة و ٢/٣٦٨وحم    )١٩٣٧( وت   ٦٥)٢٨١٢( م  
وحـل  ) ٣٩٢و٣٩١(٣٢٥و٨/٣٢٤ابن عباس  والضياء   ٥/٤٤٩ ونبوة   ١٠/٤٧٧ واإلحتاف   ٨٠و١/٧٠يب  وترغ

 ٢/٤٦١ والسري ١/٢٦٩
ِإنَّ الشيطانَ قد أَيس أَنْ يعبد ِفى جزيرِة العرِب ، ولكن ِخفت أَنْ يضلَّ مـن يبقَـى                  { -٤٥٢٧

 عن العباس بن عبد املطلب) طب ( } ِمنهم بالنجوِم
٦٧٠٩(وع ) ٢٨٥٠و٢٨٤٨(  وزوائد بز ١٠/٥٤مع ا( 

 صحيــــح
} ِإنَّ الشيطانَ قد أَيس أَنْ يعبد ِفى جزيرِة العرِب ولكن قد رضى مبحقَّراِت الذُّنوِب           { -٤٥٢٨

 أن يعبد بأرضكم هذه : عن أىب هريرة لكنه قال ) بز ( عن أىب الدرداء بإسناد حسن ،  )   بز( 
 )٢٨٤٩( وزوائد بز ٣/٣١٢ وترغيب ١٠/٥٤ و٣/٢٨٥امع 

 صحيــــح
٤٥٢٩-}                مهنيِريِش بحِفي الت لَِكنِب ورِة الْعِزيرلُّونَ ِفي جصالْم هدبعأَنْ ي أَِيس طَانَ قَديِإنَّ الش

 عن جابر) حم ، م   ( }
 ٥/٧٣و٣٥٤ و ٣/٣١٣وحـم   ٣/٢٦٦ع  وجمم) ١٩٣٧(وت  ) ١٨٣٦(وحب)  ٢٨١٢ (٦٥م صفات املنافقني    

 ) ١٦٥١( وصحيح اجلامع ) ٤٧١( وصحيحة )٢٠٩٥(  وع ٦/٣٦٣ ونبوة ١٠/٤٧٧واإلحتاف 
٤٥٣٠- }              ريضـى ِمـنكمس رِب ، ولكنـهِفى أَرِض الع اَألصنام عبدأَنْ ت ئسي يطانَ قدِإنَّ الش

ملَظاملَ ما استطعتم فِإنَّ العبد يجئُ يوم الِقيامِة يرى أَنه          باملُحقَّراِت وهى املُوبقات يوم الِقيامِة فاتقُوا ا      
امِح ِمن حسـناتِه مـا     : يستحقُّه ، فما زالَ عبد يقوم يقولُ يا رب ظَلمِنى عبدك مظلمةً ، فيقولُ               

ذلك كسفٍر نزلُوا ِبفالٍة مـن اَألرِض       يزالُ كذلك حتى الَ يبقى له حسنةٌ من الذُّنوِب ، وِإنَّ مثلَ             
لَيس معهم حطب ، فتفرق القَوم ليحتطبوا فلم يلبثُوا أَنْ حطبوا فأَعظموا الناِر وطَبخوا ما أَرادوا                

  الذُّنوب عن ابن مسعود ) ع ( } وكَذلك 
 )٧٢٦٣(وهب ) ٥١٢٢(وع )  ٩٨( ومحيدي ٣/١٨٥ وترغيب ١٠/١٨٩امع 

 حســـن لغيـــره
ِإنَّ الشيطانَ قد يئس أَنْ يعبد بأَرضكم ، ولكن رضى أَنْ يطاع ِفيما ِسوى ذلك ِمما                 { -٤٥٣١

ِكتاب : تخافونَ من أَعمالكم فاحذروا ، ِإنى قد تركت ِفيكم ما ِإِن اعتصمتم بِه فلن تضلُّوا أَبداً                 
يِه ، ِإنَّ كُلَّ مسلٍم أَخو املُسلِم ، املُسلمونَ ِإخوةٌ ، والَ يحلُّ المرىٍء من ماِل أَخيِه ِإالَّ                  اِهللا وسنةَ نب  

( } ما أَعطاه عن ِطيِب نفٍس ، والَ تظلموا والَ ترجعوا بعِدى كُفَّاراً يضرب بعضكم ِرقاب بعٍض                 
 عن ابن عباس) ك 



 

 

٧٧٧() 

     ١٠/٥٤ و٣/٢٨٥ وبنحوه جممع ٢٢٨تقاد واالع١/٩٣ وك ١/٨٠ترغيب 
 صحيـــح

٤٥٣٢-}                 ـكِدين ـذَرتو ِلمسلَاِم فَقَالَ تِبطَِريِق الِْإس لَه دِقِه فَقَعِبأَطْر مِن آدِلاب دطَانَ قَعيِإنَّ الش
ِق الِْهجرِة فَقَالَ تهـاِجر وتـدع أَرضـك         وِدين آباِئك وآباِء أَِبيك فَعصاه فَأَسلَم ثُم قَعد لَه ِبطَِري         

وسماَءك وِإنما مثَلُ الْمهاِجِر كَمثَِل الْفَرِس ِفي الطِّوِل فَعصاه فَهاجر ثُم قَعد لَه ِبطَِريِق الِْجهاِد فَقَالَ               
تلُ فَتنكَح الْمرأَةُ ويقْسم الْمالُ فَعصاه فَجاهـد فَقَـالَ          تجاِهد فَهو جهد النفِْس والْماِل فَتقَاِتلُ فَتقْ      

  نمةَ ونالْج ِخلَهدلَّ أَنْ يجو زلَى اللَِّه عا عقكَانَ ح لَ ذَِلكفَع نفَم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر
 عز وجلَّ أَنْ يدِخلَه الْجنةَ وِإنْ غَِرق كَانَ حقا علَى اللَِّه أَنْ يدِخلَه الْجنةَ أَو                قُِتلَ كَانَ حقا علَى اللَّهِ    

 عن سربة بن أىب فاكه ) حم ن حب ع طب هب ( } وقَصته دابته كَانَ حقا علَى اللَِّه أَنْ يدِخلَه الْجنةَ 
وتخ ) ٣٠٨٨و١٠١٦(واإلصابة  ) ٦٥٥٨( وطب   ٣/٤٨٣وحم  ) ٤٣٤٢( ون   ٦/٢١ون  ) ١٩٣٢٢(٥/٢٩٣ش  
  واالحـاد    ٢/٢٨٤وترغيب  ) ٤٢٤٦(وهب  ) ٤٥٩٣(واإلحسان  )  ١٦٠١( وحب   ٧/٢٧٠ واإلحتاف   ٤/١٨٨

 )١٦٥٢(وصحيح اجلامع )٢٦٧٥و١٠٤٣(واملثاين 
 صحيــــح

 عن سديسة) طب  ( } وجهِه  ِإنَّ الشيطانَ ملْ يلق عمر منذُ أَسلم ِإالَّ خر ل { -٤٥٣٣
سـعد  ) ١٢٥٤و١٢٥٣( وبنحوه عاصـم    )١١٢٨٤ (٤/٣٢٦واإلصابة  ) ٧٧٤(٢٤/٣٠٥  وطب    ٩/٧٠امع  

 ) ٤٥٣٥( وبنحوه ما بعده ح ٧/٢٨٦واإلحتاف 
 صحيـــح لغيــره

٤٥٣٤- }             ج هليِه ، وِإناِهللا ع ذكِر اسمي الِذى لَم ستحلُّ الطَّعاميطانَ ليِإنَّ الش    اَء هلذَا اَألعراِبـى
ليستحلَّ بِه فأَخذت ِبيدِه ، وجاَء هلِذِه اجلَاريِة ليستحلَّ ِا فأَخذت ِبيدهـــا ، فو الِذى نفِسى                

 عن حذيفة) حم م د ن  ( } بيدِه ِإنَّ يده ِفى يِدى مع أَيديهما 
 ٥/٣٨٣وحـم   ) ١٠١٠٣( ون   )٢٠١٧(١٠٢وم األشربة   ) ١٩٥٦٣(  وعب   ١٨و٢/١٧ومشكل  ) ٣٧٦٦( د  

 ) ١٦٥٣(  وصحيح اجلامع ٣/١٢٥ وترغيب ١١/٢٧٦ وسنة ٩/٥٤٠وفتح 
٤٥٣٥- }        مرا عي ِمنك فرقيطانَ ليعن بريدة أنَّ امرأة سوداء نذرت إن اهللا        ) حم ت حب     ( } ِإنَّ الش

اضريب فدخل أبو بكـر     :  فقال رد رسوله من غزوة غزاها ان تضرب عنده بالدف فرجع وقد افاء اهللا عليه فأخربته              
وهي تضرب مث دخل عثمان وهي تضرب مث دخل عمر فلما مسعت حسه ألقت الدف وجلست منقمعةً فقال النيب                   

 :أنا ها هنا وأبو بكر وعثمان :صلى اهللا عليه وسلم 
) ٣١٩٨٦(وش  ) ٥٩٤(  وفضائل الصـحابة حـم      ١١/٥٨٨ وفتح   ١٠/٧٧وهق  ) ٣٦٩٠(  وت   ٥/٣٥٣حم  

  ) ٢١٨٦( وحب ) ١٦٠٩( والصحيحة )  ١٦٥٤( صحيح اجلامع و)١٢٥١(وعاصم 
 صحيــــح



 

 

٧٧٨() 

٤٥٣٦- }  ، برهِفى د فخن فإذا أَعياه ، التهليِه صع قطعالتِه ليجِل ِفى صبالر لطفيطانَ ليِإنَّ الش
             ص سمعي ِرحياً أَو جدى يتح نصرفيئاً فالَ يش ذلك ِمن أَحدكم عن ابـن   ) طك   ( } وتاً  فإذا أَحس

 مسعود 
 موقوفاً ومثله ال يقال بالرأي  ) ٥٣٦(وعب ) ٩٢٣٣-٩٢٣٠( من طرق وطب٢٤٣و١/٢٤٢امع 

 صحيـــح لغيــره
٤٥٣٧- } هذْتأَخ فَلَو هلْتاونلَاِتي فَتص نِني عفِْتناِر ِليالن ررش لَيلِْقي عكَانَ ي وطَانَ هيا ِإنَّ الشم 

عب ،حم  ( }انفَلَت ِمني حتى يناطَ ِإلَى ساِريٍة ِمن سواِري الْمسِجِد ينظُر ِإلَيِه ِولْدانُ أَهِل الْمِدينِة
سلَّم صلَاةَ الْفَجِر فَجعلَ عن ِسماٍك أَنه سِمع جاِبر بن سمرةَ يقُولُ صلَّى ِبنا رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه و) ،طب

 :يهِوي ِبيِدِه قَالَ خلَف يهِوي ِفي الصلَاِة قُدامه فَسأَلَه الْقَوم ِحني انصرف فَقَالَ 
 )١٩٢٥(وطب  ) ٢٣٣٨(  وعب ١٠٥ و٥/١٠٤ وحم ٢/٨٧امع 

 صحيــــح
 ابِن آدم ، فِإنْ ذَكر اَهللا تعاىل خنس ، وِإنْ نسى            ِإنَّ الشيطانَ واضع خطمه على قَلْبِ      { -٤٥٣٨

 قَلبه عن أنس ) ابن أىب الدنيا ع هب ( } اَهللا الْتقم 
 ٣/١٠٤٤ وعـدى    ٢/٤٠٠وترغيب  ٢٨ واملكائد   ٩٢والتوبة)  ٤٣٠١(وع  )  ٣٣٨٤(  ومطالب   ٧/١٤٩جممع  

  ٦/٥٦٣ ابن عباس  وفتح ٢/٥٤١ك  وبنحوه ٢٩٨و٧/٢٦٩واإلحتاف ) ٥٤٠( والشعب ) ١٨٦٢( والدعاطب 
 صحيـــح لغيــره

ِإنَّ الشيطَانَ لَا يستِطيع أَنْ يتشبه ِبي فَمن رآِني ِفي النوِم فَقَد رآِني، فَهلْ تستِطيع أَنْ                 { -٤٥٣٩
 رجلًا بين الرجلَيِن ِجسمه ولَحمه أَسمر       نعم، رأَيت :قُلْت  : تنعت لَنا هذَا الرجلَ الَِّذي رأَيت قَالَ      

ِإلَى الْبياِض حسن الْمضحِك ،أَكْحلُ الْعينيِن، جِميلُ دواِئِر الْوجِه ،قَد ملَأَت ِلحيته ِمن هِذِه ِإلَـى                
        فوقَالَ ع هرحلَأُ نمت تى كَادتِذِه حرِ :هـاٍس            لَا أَدبع نِت قَالَ فَقَالَ ابعالن ذَا ِمنه عا كَانَ مي م

عن يِزيد الْفَاِرِسي قَالَ رأَيت رسولَ      ) ش ،حم    ( } لَو رأَيته ِفي الْيقَظَِة ما استطَعت أَنْ تنعته فَوق هذَا             :
ِإنـي  : لنوِم زمن ابِن عباٍس قَالَ وكَانَ يِزيد يكْتب الْمصاِحف قَالَ فَقُلْت ِلابِن عباسٍ            اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي ا      

 : كَانَ يقُولُ  �فَِإنَّ رسولَ اللَِّه :رأَيت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي النوِم قَالَ ابن عباٍس 
 )٣٠٤٥٩ (١١/٥٦ وش ٨/٢٧٢ وجممع ١/٣٦١حم 

 صحيــــح
٤٥٤٠- }          جدي وتاً ، أَوص سمعى يتح خرجنِعجانِه ، فالَ ي ِعند نقرفي أِتى أَحدكميطانَ يِإنَّ الش

 عن ابن عباس ) هق ( } ِرحياً ، أَو يفعلَ ذِلك متعمداً 
 عائشة) ١٩٦٩( اس وعلل ابن مسعود وابن عب) ٨٠٠١و٨٠٠٠(  وش ٢/٢٥٤هق 

 صحيـــح لغيــره



 

 

٧٧٩() 

ِإنَّ الشيطانَ يأِتى أَحدكم وهو ِفى صالتِه حتى يفتح مقعدته فيخيلُ ِإليِه أَنه أَحدثَ وملْ           { -٤٥٤١
                ِريح جدي ِبأُذنِه ، أَو ذِلك وتص سمعى يتح نصرففالَ ي ذلك أَحدكم جدحدثْ ، فِإذَا وي  ذِلك 

عن عباد بن ابن متيم عن عمه عبد اهللا بن زيد أنه شِكي ِإلَى النِبي صلَّى اللَّه    ) خ ، م ، ن ، حم ، هـ          ( } بأَنفِه    
ن عبـاس أن    عن اب ) طب  ( عن أىب هريرة    )  حم  :( علَيِه وسلَّم الرجلُ يخيلُ ِإلَيِه أَنه يِجد الشيَء ِفي الصلَاِة قَالَ            

النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن الرجل خييل إليه يف صالته أنه أحدثَ ومل حيدثْ فقالرسول اهللا صلى اهللا عليـه                      
 :وسلم 
ون ) ٥١٣( وهـ ) ١٧٦(  ود ٩٨)٣٦١(وم ) ١٧٧(١/٤٦وخ ٤/٤٠ و٢/٣٣٠ وحم ١/٢٤٢امع 

 )١١٥٥٦(وطب )  ٢٥( وخزمية ١/٩٨
ـَّه قـد أَحدثَ إنَّ الشيطانَ يأْ {-م٤٥٤١ يت أحدكَم وهو يف الصالِة فيبلُّ ِإحليلَه حىت يرى أَن

ـَّه قد أَحدثَ فال تنصرفُوا حىت ِجتدوا رحياً أو جتدوا بلالً  ـَّه يأْتيـِه فيضرب دبره فَرييِه أَن } وإن
 عن عبد اهللا موقوفاً) ش(

 )٧٩٩٩(ش
 صحيح موقوف ومثله ال يقال بالرأي

٤٥٤٢-}                 قَـد هى أَنرا فَيهدمِرِه فَيبد ةً ِمنرعذُ شأْخلَاِتِه فَيِفي ص وهو كُمدأِْتي أَحطَانَ ييِإنَّ الش
 عن أىب سعيد ) حم ،ع( } أَحدثَ فَلَا ينصِرفَن حتى يسمع صوتا أَو يِجد ِرحيا 

 ) ١٢٤٩(  وع ١/٢٤٢ وجممع ٣/٩٦ وحم ١٨٤٣)٥١٤(وهـ/ ٥ وعدى ١/١٢٨ التلخيص 
 حســــن

 ٤٥٤٣- }                دجلَّى فَِإذَا وص كَم ِريدى لَا يتِه حلَيع لِْبسلَاِتِه فَيِفي ص كُمدأِْتي أَحطَانَ ييِإنَّ الش
 وهِن ويتدجس دجسفَلْي كُمدأَح عن أىب هريرة) ت هـ ( } ذَِلك 

وعوانـة  ) ١٠٢٠و٢٩( وخزميـة   ) ٩٤٧(  ومحيـدى    ٢/٢٨٣وحم  ) ١٢١٦( وهـ  ) ٣٩٧( وت   ٣/٧٤ن  
 ) ١٦٥٥( وصحيح اجلامع ) ٥٩٥٨(وع ) ٣٤٦٥و٣٤٦٤( وعب ٢/٣٣٩وهق ) ١٨٩٩(

 صحيــــح
 فَيقُـولُ مـن   ِإنَّ الشيطَانَ يأِْتي أَحدكُم فَيقُولُ من خلَق السماَء فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ         { -٤٥٤٤

آمنت ِباللَِّه  : خلَق الْأَرض فَيقُولُ اللَّه فَيقُولُ من خلَق اللَّه فَِإذَا أَحس أَحدكُم ِبشيٍء ِمن هذَا فَلْيقُلْ              
 عن أيب  هريرة ) حم  ( } وِبرسِلِه  

) ١٢٦٨( والـدعاطب   ) ٦٥١( وعاصـم    ٧/٢٨٢واإلحتاف  )١٨٩٦(  وطس    ٣٤-١/٣٢ وجممع   ٢/٣٣١حم  
ون ) ٤٧٢١(ود )  ١٣٤( وبنحـوه عـن أيب هريـرة م      )  ١١٦( والصـحيحة   ) ١٦٥٦(وصحيح اجلامــع    

خزمية وعاصـم   ) ٣٧١٩(عائشة وطب   ) ٤٧٠٤( خزمية وع    ٥/٢١٤عائشة وحم   ) ١٥٠(واإلحسان  )١٠٤٩٨(
 أنس  وغريهم) ٤٦٧(

 صحيــــح
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: اُهللا ، فيقـــولُ    : من خلقَك ؟ فيقـــولُ     :   ِإنَّ الشيطانَ يأِتى أَحدكم فيقولُ     { -٤٥٤٥
( } آمنت باِهللا ورسولِه ، فِإنَّ ذلك يذهب عنـه          : من خلق اُهللا ،   فإذا وجد أَحدكم ذلك فليقلْ            

 عن عائشة ) ابن أىب الدنيا ىف مكايد الشيطان
ـ ١/٣٣وجممــع )  ١٦٥٧( وصــحيح اجلـامع  ) ١١٦( الصـحيحة   وعاصــم ٢٨ واملكائــد ٦/٢٥٧م  وح

وم ) ٣٢٧٦(٤/١٤٩عائشة  وبنحـوه خ      ) ١٥٠(واإلحسان  ) ٤٧٠٤(وع  ) ١٢٦٦( والدعاطب  )٦٥١و٦٥٠(
  أبو هريرة ٢١٣) ١٣٤(

 صحيــــح
ِإنَّ الشيطانَ يأِتى أَحدكم وهو ِفى صالتِه فيمد شعرةً ِفى دبرِه فيرى أَنه  قَد أَحـدثَ     { -٤٥٤٦
 عن أىب سعيد ) ع ( } رف حتى يسمع صوتاً أَو يجد ِرحياً فالَ ينص

 ) ١٢٤٩( وع ٣/٩٦وحم ) ٧٩٩٦( وش ٢٤٣و١/٢٤٢امع 
 صحيـــح لغيـــره

عن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ بينما      ) حم ق د     ( } ِإنَّ الشيطَانَ يجِري ِمن ابِن آدم مجرى الدِم            {-٤٥٤٧
ـةُ                        النِذِه فُلَانا فُلَانُ هي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيلٌ فَقَالَ النجِبِه ر راِئِه ِإذْ مِنس أٍَة ِمنرام عم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبي

عن عِلي بِن حسيٍن ) ق د هـ :(  لَم أَكُن ِلأَظُن ِبك قَالَ زوجِتي فَقَالَ الرجلُ يا رسولَ اللَِّه من كُنت أَظُن ِبِه فَِإني          
أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَتته صِفيةُ ِبنت حيي فَلَما رجعت انطَلَق معها فَمر ِبِه رجلَاِن ِمن الْأَنصاِر فَـدعاهما                     

 :ِإنما ِهي صِفيةُ قَالَا سبحانَ اللَِّه قَالَ فَقَالَ 
) ٢١٧٥( وم ٢٣)٢١٧٤(وم  ) ٧١٧١(٩/٨٧و)٦٢١٩ (٨/٦٠ و ١٥٠(و)٣١٠١(٤/١٠٠و) ٢٠٣٥(٣/٦٤خ

وت ) ٤٤٩٦(واإلحسـان   ) ٢٢٣٣(وخزمية  )  ١٧٧٩(وهـ  )  ١١٧٢( وت  ) ٤٢٩٤و٢٤٧٠( ود   ٢٥و٢٤
 ٣/١٥٦ علي بن احلسني وحـم       ٩/٩٢ وحلية   ١٠/٥٩٨وفتح  ) ٣٣٥٧(و ون   )٨٠٦٥(جابر  وعب    ) ١١٧٢(
 ٥/٣٠٥ واإلحتاف   ٨/٥٥٨وكثري  ) ١٢٨٨(  وخد   ١/٢٩ ومشكل   ٢/٣٢٠ومي  ٦/٣٣٧ جابر و  ٣٠٩ و ٢٨٥و
ــفهان ٤٢٩و٢٨٣و٧/٢٦٩ و٢٧٣و٦/٤و ــكل ٢/٢١٢ وأص ــب ) ٧١٢١(و)٣٤٧٠(  وع ١/٣٠ ومش وط

 )١٢٨٨(وخد ) ١٩٠و١٨٩(٢٤/٧١
يات أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  مل ينسبهما إىل إما يظنان بـه                واحملصل من هذه الروا   : قال احلافظ يف الفتح     

سوءا ملا تقرر عنده من صدق امياما ولكن خشي عليهما أن يوسوس هلما الشيطان ذلك ألما غري معصومني فقد                   
ك كمـا قالـه   يفضى ما ذلك إىل اهلالك فبادر إىل اعالمهما حسما للمادة وتعليما ملن بعدمها إذا وقع له مثل ذل                 

الشافعي رمحه اهللا تعاىل فقد روى احلاكم أن الشافعي كان يف جملس بن عيينة فسأله عن هذا احلديث فقال الشافعي       
إمنا قال هلما ذلك ألنه خاف عليهما الكفر أن ظنا به التهمة فبادر إىل اعالمهما نصيحة هلمـا قبـل أن يقـذف                       

جيري قيل هو على ظاهره وأن :بني من الطرق اليت أسلفتها ،وقوله  الشيطان يف نفوسهما شيئا يهلكان به قلت وهو         
اهللا تعاىل اقدره على ذلك وقيل هو على سبيل االستعارة من كثرة إغوائه وكأنه ال يفارق كالدم فاشتركا يف شدة                    

ه والقيام معه   االتصال وعدم املفارقة ويف احلديث من الفوائد جواز اشتغال املعتكف باألمور املباحة من تشييع زائر              
واحلديث مع غريه وإباحة خلوة املعتكف بالزوجة وزيارة املرأة للمعتكف وبيان شفقته  صلى اهللا عليه وسلم  على                   
أمته وارشادهم إىل ما يدفع عنهم اإلمث وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن واالحتفاظ من كيد الشيطان واالعتذار                  
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العلماء ومن يفتدى به فال جيوز هلم أن يفعلوا فعال يوجب سوء الظن ـم             قال بن دقيق العيد وهذا متأكد يف حق         
وأن كان هلم فيه خملص ألن ذلك سبب إىل إبطال االنتفاع بعلمهم ومن مث قال بعض العلماء ينبغي للحـاكم أن                     

وء ويتعـذر   يبني للمحكوم عليه وجه احلكم إذا كان خافيا نفيا للتهمة ومن هنا يظهر خطا من يتظاهر مبظاهر الس                 
بأنه جيرب بذلك على نفسه وقد عظم البالء ذا الصنف واهللا أعلم وفيه إضافة بيوت أزواج النيب  صلى اهللا عليـه        
وسلم إليهن وفيه جواز خروج املرأة ليال وفيه قول سبحان اهللا عند التعجب وقد وقعت يف احلديث لتعظيم األمـر                    

 ٤/٢٨٠وويله وللحياء من ذكره اه 
احلـاكم ىف    ( } ِإنَّ الشيطانَ يحب احلُمرةَ ، فِإياكم واحلُمرةَ وكُلَّ ثَوٍب ِذى شـهرٍة              { -٤٥٤٨

 عن رافع بن يزيد ) الكىن وابن قانع عد هب 
احلسـن وطـس    ) ١٩٩٧٥(طـاووس و  ) ١٩٩٦٥( وعـب    ٣/١١٧٢ وعدى   ١٠/٣٠٦ وفتح   ٥/١٣٠امع  

 من طرق) ٢٥٥١ (١/٥٠٠بة واإلصا) ٦٣٢٧( احلسن والشعب ) ٣٣٠٢(واجلعد ) ٧٧٠٨(
 حســــن لغيـــره

رافع بن يزيد الثقفى خمتلف ىف صحبته وزعم اجلوزجاىن وضع هذا احلديث فرده احلافظ ابن حجـر ىف اإلصـابة                    
١/٥٠٠  

إن الشيطانَ من شطن بعد أو شاط هلك، واملراد إما إبليس ،فالالم للعهد ،وإمـا نوعيـه             : قال املناوي يف الفيض     
احلمرة، أي مييل ميالً شديداً إليها ،فإياكم واحلمرة ،أي احذروا لبس املصبوغ ا ؛لئال يشـارككم                فللجنس حيب   

الشيطان فيه لعدم صربه عنه ،وكل ثوب ذي شهرة ،أي صاحب شهرة ؛يعين املشهور مبزيد الزينة والنعومة أو مزيد     
 ٢/٣٤٩اخلشونة والرثاثة ،واخلطاب للرجال اه

انَ يحضر أَحدكُم ِعند كُلِّ شيٍء ِمن شأِْنِه حتى يحضره ِعند طَعاِمِه فَـِإذَا              ِإنَّ الشيطَ  { -٤٥٤٩
سقَطَت ِمن أَحِدكُم اللُّقْمةُ فَلْيِمطْ ما كَانَ ِبها ِمن أَذًى ثُم ِليأْكُلْها ولَا يدعها ِللشيطَاِن فَِإذَا فَـرغَ                  

 عن جابر ) م  ( } صاِبعه فَِإنه لَا يدِري ِفي أَي طَعاِمِه تكُونُ الْبركَةُ فَلْيلْعق أَ
 ) ١٦٥٨(  وصحيح اجلامع ١١/٣١٦وسنة ) ٥٨٥٠(وهب ) ٢٠٣٤و٢٠٣٣(١٣٦و١٣٥م األشربة 
٤٥٥٠-  }          ؤلَ هخدا، وناهه اِلسا جأَن ،رما عي كِمن قفْرطَانَ ييِإنَّ الش      لْـتخـا أَنْ دلَاِء فَلَم

لَتا فَعم لَتفَع{ 
عن عبِد اللَِّه بِن بريدةَ عن أَِبيِه أَنَّ أَمةً سوداَء أَتت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وقَد رجع ِمن بعـِض                      ) حم  ( 

   تذَرن تي كُنِإن اِزيِه فَقَالَتغِت مِإنْ كُنِلي ولِْت فَافْعِت فَعقَالَ ِإنْ كُن فِبالد كدِعن ِربا أَنْ أَضاِلحص اللَّه كدِإنْ ر 
 فَجعلَـت  لَم تفْعِلي فَلَا تفْعِلي فَضربت فَدخلَ أَبو بكٍْر وِهي تضِرب ودخلَ غَيره وِهي تضِرب ثُم دخلَ عمر قَـالَ      

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسةٌ فَقَالَ رعقَنم ِهيا ولْفَها خفَّهد  : 
وت )١٢٥١(وعاصم ) ٣١٩٨٦(وش )  ٤٨٠( وفضائل الصحابة ١٠/٧٧ وهق   ٧/٢٨٦ واإلحتاف   ٥/٣٥٣ حم  

 ١١/٥٨٨وفتح ) ٣٦٩٠( 
 صحيـــح
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٤٥٥١- }     مهيطانَ يِإنَّ الش          ِبِهم همي وا ثَالثةً لَمباالثْنِني فإذا كَان همعـن  )  البزار ( } بالواحِد وي
 أىب هريرة

ومتهيـد  ) ١٦٩٨(  وزوائد بز     ٥/٢٥٨ و   ٣/٢١٥وجممع  ) ١٨٣٣(٩٧٨ سعيد بن املسيب وموطأ        ٥/٢٥٧هق  
 وصوب إرساله) ١٧١٤(٩/١٩٥ وعلل قط ٢٠/٨

 حســـن
 ١٧٣-٦/١٧٠د وروايته عن أهل املدينة مستقيمة وهذا منها التهذيب ىف سنده عبد الرمحن بن أىب الزنا

ِإنَّ الصاِئم ِإذَا أُِكلَ ِعنده صلَّت علَيِه الْملَاِئكَةُ حتى يفْرغُوا وربما قَالَ حتى يقْضـوا                { -٤٥٥٢
  محم  ( }أَكْلَه (      ٍب أَنَّ النِت كَعةَ ِبنارمع أُم نـا             عاٍم فَقَالَ لَهِبطَع لَه تعا فَدهلَيلَ عخد لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبي

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيةٌ فَقَالَ الناِئمي صِإن كُِلي فَقَالَت : 
من ) ٧٩١١ -٧٩٠٩(زيد بن خالد وعب     ٢/٧ ومي   ٤٣٩و٦/٣٦٥وحم   ) ٨٧٢(واجلعد  ) ٣٤٣٠( اإلحسان  

ـ ) ٣٢٦٨و٣٢٦٧(ون) ٣٤٣٠(  وت  ٤/٣٠٥وهـق   )٩٦١٦ (٣/٨٦طرق وش    ) ٧١٤٨(وع  ) ١٧٤٨(وهـ
-١٤٢٤(٥٠٠بريدة حنـوه ومـب      ) ٣٥٨٦(و) ٣٥٨٥(وهب  ) ٤٩(٢٥/٣٠وطب  ) ٣٣٧٠(واآلحاد واملثاين   

 )١٢١٧٨و١١٨٠٩( واإلصابة٨/٤١٥ وسعد ٢/٢٨١ والسري ٢/٦٥ وحل ١٩/٤١من طرق  ومتهيد ) ١٤٢٧
 حســـن

حم ت  ( } ِإنَّ الصائم ِإذَا أُكلَ ِعنده ملْ تزلْ تصلَّى عليِه املَالئكةُ حتى يفرغَ ِمن طَعامِه  { -٤٥٥٣
 عن أم عمارة ) هب  
 وعـب   ٨/٤١٥ وسـعد    ٢/٦٥ وحلية   ٦/٣٧٦وسنة  ) ٩٥٣( وحب   ٤/٣٠٥ وهق   ٢/١٧ ومي   ٦/٣٦٥حم  

 وانظر ما قبله) ٣٥٨٥(والشعب ) ٣٤٣٠(وت ) ٧٩١١(
 ـــنحسـ

فيه ليلى الراوية عن أم عمارة روى عنها حبيب بن زيد األنصارى فقط ووثقها ابن حبان ، وابن خزميـة وروايـة            
  واحلديث له شواهد كما ترى ٠هؤالء هلا يقوى أمرها

ما فَوق ذَِلـك ِإلَّـا   ِإنَّ الصاِلِحني يشدد علَيِهم وِإنه لَا يِصيب مؤِمنا نكْبةٌ ِمن شوكٍَة فَ           {-٤٥٥٥
عن عاِئشةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ) حم حب ك هب ( } حطَّت ِبِه عنه خِطيئَةٌ ورِفع ِبها درجةً      

         ةُ لَواِئشع اِشِه فَقَالَتلَى ِفرع قَلَّبتيِكي وتشلَ يعفَج عجو قَهطَر      لَّى اللَّهص ِبيِه فَقَالَ النلَيع تِجدا لَونضعذَا به عنص 
لَّمسِه ولَيع  : 

 وسـعد   ١٠/١٠٥ وفتح   ٢/٢٩٢ وجممع   ٣٢٠و٤/٣١٩وك  ) ٢٩١٩(واإلحسان  ) ٧٠٢(  وحب   ٦/١٦٠حم  
 ) ١٠٢٠٩( والشعب ) ١٦٦٠( وصحيح اجلامع ) ١٦١٠(  والصحيحة ٢/٢٠٦

 صحيــــح
عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه قَالَ مر النِبي           ) ٤حم ق    ( } ِإنَّ الصرب ِعند الصدمِة اُألوىل       { -٤٥٥٦

    ي فَِإننع كِإلَي ِبِري قَالَتاصو ِقي اللَّهٍر فَقَالَ اتقَب دِكي ِعنبأٍَة ترِبام لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص  لَـمِتي وِصيبِبم بصت لَم ك
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                     فَقَالَـت اِبنيوب هدِعن ِجدت فَلَم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن ابب تفَأَت لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن ها ِإنفَِقيلَ لَه ِرفْهعت
 :لَم أَعِرفْك فَقَالَ 

ــم ) ١٣٠٢و١٢٥٢(و) ٧١٥٤(٩/٨١خ  ــق ٣/١٤٣وحـ ــتح ٤/٦٥ وهـ  ٣/٣٨٨ وش ١٣/١٣٢ وفـ
ــامع  )١٢٠٩١( ــحيح اجل ــائز ) ١٦٦١( وص ـــ)  ٩٢٦(١٤وم اجلن ون ) ٩٨٨و٩٨٧(وت )١٥٩٦(وه
) ٢٤٩( احلسن  والشـهاب  )  ٦٦٦٧(  وعب  ٣/٣ وجممع   ٣/٢١٧وحم  )  ٦٢٤٤(وطس  ) ١٠٩٠٧و١٩٩٦(

 ٣/٢٨٦ وحل ٥/٤٤٧وسنة 
حـم ، خ ،      ( } لْفَراغَ ِنعمتاِن ِمن ِنعِم اللَِّه مغبونٌ ِفيِهما كَِثري ِمن الناِس             ِإنَّ الصحةَ وا   {-٤٥٥٧

 عن ابن عباس ) ت ، هـ 
( وهــ   ) ٢٣٠٤( وت  ) ٦٤١٢(٨/١٠٩ وخ   ١١/٢٣٠ وفتح   ١٠/٣٩٢ وطب   ٢/٢٩٧ ومي   ١/٢٥٨ حم  

 )١٠٧٨٦(  وطب ٤/٣٠٦ وك ٣/٣٧٠وهق ) ٤١٧٠
 الْعِظيمةَ لَتلْقَى ِمن شِفِري جهنم فَتهِوي ِفيها سبِعني عامـا ومـا تفِْضـي               ِإنَّ الصخرةَ  {-٤٥٥٨

أَكِْثروا ِذكْر الناِر فَِإنَّ حرها شِديد وِإنَّ قَعرها بِعيد وِإنَّ مقَاِمعها           : وكَانَ عمر يقُولُ  :ِإلَىقَراِرها قَالَ   
 ِديدعن عتبة بن غزوان )ت (} ح  

) ٢٠٨٩١(وعـب   ) ٣٤٧٨٤( وش   ٣/٢٦١وك  ) ٧١٢١( واإلحسان   ١٤)٢٩٦٧(وبنحوه وم   )  ٢٥٧٥( ت  
وترغيـب  )٧٧٠(وهناد  ) ١٠٣٢٧(وهب  ) ٢٨١و٢٨٠(١١٥و١٧/١١٤ وطب   ٤/١٧٤وحم  ) ٥٣٤٢(وطس  

 ) ١٦١١( والصحيحة ) ١٦٦٢(  وصحيح اجلامع ٤/٤٧١
 صحيـــــح

مِليلَةَ لَا تزالُ ِبالْمؤِمِن وِإنَّ ذَنبه ِمثْلُ أُحٍد فَما تدعه وعلَيِه ِمن ذَِلـك              ِإنَّ الصداع والْ   {-٤٥٥٩
عن معاِذ بِن أَنٍس الْجهِني أَنه دخلَ علَى أَِبي الدرداِء فَقَالَ ِبالصحِة لَـا              ) حم طب   ( } ِمثْقَالُ حبٍة ِمن خردٍل     

 : مرِض فَقَالَ أَبو الدرداِء سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُِبالْ
 ٤/٢٩٦وترغيب  )٣٥١(والشاميني) ٢٤٥(وزوائد احلارث   )  ٣١١٩و٦٣٤( وطس   ٢/٣٠١ وجممع   ٥/١٩٨حم  

  هريرةعنه وعن يزيد بن حبيب وأيب)٩٩٠٤و٩٩٠٣و٩٩٠٢و٩٩٠٠( و )٩٩٠١(  والشعب ٢٩٧و
 صحيـــح لغيــره

 احلمى : املليلة 
ِإنَّ الصدق يهِدي ِإلَى الِْبر وِإنَّ الِْبر يهِدي ِإلَى الْجنِة وِإنَّ الرجلَ لَيصدق حتى يكُونَ                {-٤٥٦٠

ى الناِر وِإنَّ الرجلَ لَيكْـِذب حتـى        ِصديقًا وِإنَّ الْكَِذب يهِدي ِإلَى الْفُجوِر وِإنَّ الْفُجور يهِدي ِإلَ         
 عن ابن مسعود ) ق  ( } يكْتب ِعند اللَِّه كَذَّابا 

 ومي  ٢٤٣و١٠/١٩٦ وهق   ٤٣٢و١/٣٨٤وحم  )٢٦٠٧ (١٠٥و١٠٤و١٠٣وم الرب والصلة    )٦٠٩٤ (٨/٣٠خ  
 وع) ٧٨٧١(وطـس ) ٢٠٠٧٦(وعـب   ) ٤٦(وهـ) ٤٩٨٩(ود) ١٩٧١(وت  ) ٢٧٣(  واإلحسان    ٢/٢٩٩
 ٨٥و١٠/٦٧ و   ٧/٥١٩ واإلحتـاف    ٨/٣٧٨وحليـة   )١٣٢٥(والشـهاب   ) ٨٥٢٢و٨٥١٨(وطب  ) ٥١٣٨(

 ) ١٦٦٥( وصحيح اجلامع 



 

 

٧٨٤() 

ِإنَّ الصدقَةَ حرام علَى محمٍد وعلَى آِل محمٍد ِإنَّ مولَى الْقَوِم ِمن أَنفُِسِهم ِإنَّ الصدقَةَ                {-٤٥٦١
) حم،ع،طب(} محمٍد ، وِإنَّ مـوىل القَوِم ِمنهم أَو ِمن أَنفســـهم           حرام على محمٍد وعلى آلِ    

                    تيِني قَالَ فَأَتعبتتقَاِت قَالَ فَاسدلَى الصِملَ ععتاسقَِم وأَِبي الْأَر ناب أَو ِريهالز قَمالْأَر لَيع راِفٍع قَالَ مِن أَِبي رِن ابع
ص ِبياِفٍع النا را أَبفَقَالَ ي ذَِلك نع هأَلْتفَس لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّه: 

 )١٢٠٥٩(وطب ) ٢٧٢٨( وع ٢/٧ ومعاين ٣/٩١  وامع ٦/٨حم 
 صحيـــح لغيـــره

٤٥٦٢-}            ص هتطَياٌء ،فَأَعد طِْن أَوِفي الْب ِريقحأِْس وِفي الر اعدقَةَ صدِحيفَةَ   ِإنَّ الصص ِحيفَِتي أَو
هو ما  :كَيف أَقْبلُها وقَد سِمعت ِمنك ما سِمعت ؟فَقَالَ         :ما شأْنك؟ فَقُلْت    : ِإمرِتي وصدقَِتي، فَقَالَ  

    تِمعحم ، طب    (} س(          لَيع لَّى اللَّهص ِبياِحِب النص اِئيدالص حِن بانَ بِحب نوا       عِمي كَفَرقَالَ ِإنَّ قَو هأَن لَّمسِه و
                    فَقُلْـت لَاِم فَقَالَ أَكَذَِلكلَى الِْإسِمي عِإنَّ قَو فَقُلْت هتيا فَأَتشيج ِهمِإلَي زهج لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيأَنَّ الن تِبرفَأُخ

   لَي هتعبقَالَ فَات معن                لَّى اللَّـهص ِبيلَ النعفَج هِمن أْتضواًء تطَاِني ِإنأَعو تحبا أَصلَاِة لَمِبالص تاِح فَأَذَّنبلَِتي ِإلَى الص
فَلْيتوضأْ فَتوضأْت وصلَّيت وأَمرِني علَيِهم     علَيِه وسلَّم أَصاِبعه ِفي الِْإناِء فَانفَجر عيونا فَقَالَ من أَراد ِمنكُم أَنْ يتوضأَ              

وأَعطَاِني صدقَتهم فَقَام رجلٌ ِإلَى النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ فُلَانٌ ظَلَمِني فَقَالَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم لَا                    
 : مرِة ِلمسِلٍم ثُم جاَء رجلٌ يسأَلُ صدقَةً فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم  خير ِفي الِْإ

 )١٥٥٧(٣٠٤و١/٣٠٣ واإلصابة ٥/١٩٩وجممع )٣٥٧٥( وطب ٤/١٦٩حم 
 حســــن

 عن زينب امرأة عبد اهللا ) طب  ( }جِر ِإنَّ الصدقَةَ على ِذى قَرابٍة تضاعف مرتِني ِفى اَأل { -٤٥٦٣
ـ  ٢/٣٧والترغيب  ) ٧٣١(٢٤/٢٧٨وطب  ١١٧/ ٣امع   ) ١٠٠٠(وبنحوه م   ) ٩٤٠(وزوائد بز   ) ١٨٣٤(  وه

 ون ٤/١٧٨وهـــق ) ١٦٥٤(ومـــي ) ٤٢٤٨(واإلحســـان ) ٢٤٦٣(وخزميـــة ) ١٤٦٦(وخ
 )٧٣٠-٧٢٥(٢٤/٢٨٥وطب ) ١٦٥٣( وطيا٣/٥٠٢وحم ) ٩٢٠١وو٩٢٠٠و٢٣٦٤(

 ـرهصحيــح لغيـ
 عن أىب أمامة ) طب  ( }ِإنَّ الصدقَةَ على ِذى قَرابٍة يضعف أَجرها مرتِني   { -٤٥٦٤

   ٢/٣٧وترغيب )٧٨٣٤( وطب٣/١١٧جممع 
 حســـن لغيـــره

ظٍع ، ومن   ِإنَّ الصدقَةَ الَ تحلُّ لغىن والَ لِذى ِمرٍة سوى ِإالَّ لِذى فَقٍر مدقٍع أَو غُرٍم مف                { -٤٥٦٥
سألَ الناس ليثِرى بِه ماله كَانَ خموشاً ِفى وجهِه يوم الِقيامِة ورضفاً يأكله ِمن جهنم ، فمن شـاَء                   

      ـِر مسعت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم        :قال   عن حبشى بن جنادة   ) طب  ( }فلْيقلَّ ، ومن شاَء فلْيستكِث
وداع وأتى أعرايب فأخذ بطرف ردائه وسأله إياه فأعطاه فذهب به فعند ذلك حرمت              وهو واقف بعرفة يف حجة ال     

 :املسألة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ١٤و٧/١٣أبو هريرة وهق    ٢/٣٧٧وبنحوه حم   ٣/٩٦وجممع  ) ١٠٦٨٣(وش  ) ٢٤٤٦(و خزمية   )٣٥٠٤( طب  

 ) ٣٦٤(ابن عمر وأيب هريرة ومنتقى 



 

 

٧٨٥() 

 صحيـــح
  اخلطيب عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده } صدقَةَ الَ تحلُّ ِلمحمٍد والَ آلِل محمٍد  ِإنَّ ال { -٤٥٦٦
ــثري  ــط ٤/١٠٧ك ــع ٨/٣٨ وخ ــوه وجمم ــب ٣/٧١و١/٣٠  وبنح ــب ) ١٠٧(١٧/٥٠وط )  ٧٩٣(وح

 )٢٣٩١(ون) ٢٩٨٥( ود٤/٨٩وهق ) ٢٣٤٢(عبد اهللا بن احلارث وخزمية ) ١٠٧٢(وم ) ٦٥٥٩(واإلحسان
 صحيـــح لغـريه

ِإنَّ الصدقَةَ لَا تِحلُّ لَنا وِإنَّ مولَى الْقَوِم ِمنهم ِإنَّ الصدقَةَ الَ تحلُّ لنا ، وِإنَّ موىل القَوِم                   {-٤٥٦٧
  ت ن ك   ( } ِمنهم (ب لًا ِمنجلَ رمعتاس لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسأَنَّ ر أَِبي رافع نلَـى    عوٍم عـزخِنـي م

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسفَقَالَ ر هعبتاِفٍع أَنْ يو رأَب ادقَِة فَأَردالص :  
 ٤/١٧٠ واإلحتـاف  ١/٤٠٤ وك ٧/٣٢ وهق ٦/١٠وحم )٢٣٩٤(ون ) ١٦٥٠(ود )  ٦٥٧(  وت  ٥/١٠٧ن  

) ٦٨٨( والروياين ٩٢و٣/٨٨ومتهيد  )٣٦٥١٥ (١٤/٢٧٩و)١٠٧٠٧ (٣/٢١٤ وش   ٦/١٠٢ وسنة   ٧/٩٠وطب  
 ) ١٦٦٣( وصحيح اجلامع )٩٧٢(وطيا 

 صحيــــح
٤٥٦٨- }                ىل القَوِم ِمن أَنفسهمويِتى ، وِإنَّ محلُّ ِلى والَ َألهِل بدقَةَ الَ تعن ) طب     (  } ِإنَّ الص

 موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقال له طهمان أو ذكوان 
 ٦/٢٣٤٩وعدى  ) ٢٤٤١(واإلصابة  ) ٧١٢(واالستيعاب  ) ٤٩٤(ومعجم الصحابة ) ٤٢١٧( وطب   ٥/١٤جممع  
 ١/٤٠٤ وك ٤/٣٤٨وحم ) ٦٥٧( وت ٥/١٠٧شهر بن حوشب وبنحوه  عن أيب رافع ن ) ٦٩٤٥(وعب 

 صحيــــح
 غَِري أَبيِه ، ولَعن اُهللا من       ِإنَّ الصدقَةَ الَ تحلُّ ِلى والَ َألهِل بيِتى ، لَعن اُهللا مِن ادعى ِإىل              { -٤٥٦٩

 تولَّــى
                    لَـيس ، قَّهح قأَعطَى كُلَّ ِذى ح ِإنَّ اَهللا قد ، اهِر احلَجراحِب الِفراِش وللعلص لدواليِه ، الوم غَري

ير خم  عن الرباء وزيد بن أرقم قاال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يوم غد                ) طب   ( } لوارٍث وصيةٌ   
 عن عمرو بن خارجة ) حم : ( وحنن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال 

 ) ١٦٣٠٧(وعب  ) ٢١٢١(  وت ٢٣٨ و٤/١٨٦وحم ) ٥٠٥٧( وطب ٥/١٤امع 
 صحيــح لغيـــره

٤٥٧٠- }             ِميحا ِلي موعاِس ادالن اخسأَو ا ِهيمٍد ِإنمحِغي ِلآِل مبنقَةَ لَا تدلَـى    ِإنَّ الصكَانَ عةَ و
                ـكتناب لَامذَا الْغه ِكحةَ أَنِميحفَقَالَ ِلم اَءاهطَِّلِب قَالَ فَجِد الْمبِن عاِرِث بالْح نفَلَ بونِس ومالْخ

           ناب لَامذَا الْغه ِكحاِرِث أَنِن الْحفَِل بوقَالَ ِلنو هكَحاٍس فَأَنبِن عِل بقَـالَ      ِللْفَضِني وكَحِلي فَـأَن كت
عن عبِد الْمطَِّلِب بِن رِبيعةَ بِن الْحاِرِث  قَالَ         ) حم م    ( } أَصِدق عنهما ِمن الْخمِس كَذَا وكَذَا       :ِلمحِميةَ  

للَِّه لَو بعثْنا هذَيِن الْغلَاميِن قَالَا ِلي وِللْفَضِل بِن عبـاٍس           اجتمع رِبيعةُ بن الْحاِرِث والْعباس بن عبِد الْمطَِّلِب فَقَالَا وا         :
                   ِصيبا يا ِممابأَصو اسي الندؤا يا ميقَاِت فَأَددِذِه الصلَى ها عمهرفَأَم اهفَكَلَّم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسِإلَى ر

أَِبي طَاِلٍب لَـا                       الن نب ِليفَقَالَ ع ذَِلك ا لَها فَذَكَرِهملَيع قَفأَِبي طَاِلٍب فَو نب ِلياَء عج ا ِفي ذَِلكما همنيقَالَ فَب اس



 

 

٧٨٦() 

           اللَِّه ماِرِث فَقَالَ والْح نةُ بِبيعر اهحتِبفَاِعٍل فَان وا هاللَِّه ملَا فَوفْعت          ِنلْـت اللَِّه لَقَدا فَونلَيع كةً ِمنفَاسذَا ِإلَّا نه عنصا ت
ِصهر رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَما نِفسناه علَيك قَالَ عِلي أَرِسلُوهما فَانطَلَقَا واضطَجع عِلي قَالَ فَلَما صلَّى                   

ِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الظُّهر سبقْناه ِإلَى الْحجرِة فَقُمنا ِعندها حتى جاَء فَأَخذَ ِبآذَاِننا ثُم قَالَ أَخِرجا مـا         رسولُ اللَّ 
الَ فَتواكَلْنا الْكَلَام ثُم تكَلَّم أَحدنا فَقَـالَ يـا          تصرراِن ثُم دخلَ ودخلْنا علَيِه وهو يومِئٍذ ِعند زينب ِبنِت جحٍش قَ           

                   ـكِإلَي يدؤقَاِت فَندِذِه الصِض هعلَى با عنرمؤا ِلتفَِجئْن كَاحا الننلَغب قَداِس ولُ النصأَواِس والن رأَب تولَ اللَِّه أَنسر
س ونِصيب كَما يِصيبونَ قَالَ فَسكَت طَِويلًا حتى أَردنا أَنْ نكَلِّمه قَالَ وجعلَت زينب تلِْمع علَينا ِمن                 كَما يؤدي النا  

 :وراِء الِْحجاِب أَنْ لَا تكَلِّماه قَالَ ثُم قَالَ 
(  وصـحيح اجلـامع      ٢/٧ ومعاىن   ٧/٣١وهق  ) ٤٥٢٦(واإلحسان  ) ١١١٣(ومنتقى  ) ١٠٧٢(١٦٧م الزكاة   

 ٤/١٦٦وحم ) ١٦٦٤
ِإنَّ الصدقَةَ لتطفئُ عن أَهلها حر القُبوِر ، وِإنما يستظلُّ املُؤمن يوم الِقيامِة ِفى ِظـلِّ                 { -٤٥٧١
 عن عقبة بن عامر ) طب(} صدقتِه 

 والشـعب   ٢٣/١٧٥ومتهيـد   ) ٧٨٨و٧٨٧(١٧/٢٦٨ وطـب    ٢/٦٢٩ وعدى   ٢/١٦ وترغيب   ٣/١١٠جممع  
)٣٣٥٥ ( 

 حســــن
 عن أنس ) ت حب ( } ِإنَّ الصدقَةَ لَتطِْفئُ غَضب الرب وتدفَع عن ِميتِة السوِء  { -٤٥٧٢

 ٤٩٦ وجرجـان    ٣/١١٠ وجممـع    ٢/١٢ وترغيب   ٦/١٣٣ وسنة   ١٧٣و١٦٧و٤/١١٤واإلحتاف  ) ٦٦٤( ت  
 ٢/٩٤وأصفهان ) ١٨٤٨(٥/٢٢٠والضياء ) ٣٣٠٩(واإلحسان ) ٨١٦( وحب   ١٩/١٤٥ وطب   ٩/١٧٠وجممع  

( والشـهاب   ) ١٠٣٧(٢/٩٦ وطـص    ٣/١١٥وبنحـوه امـع     ) ٣٣٥١( جابروالشعب  ) ١٠٥( والشهاب  
 ) ١٩٠٨( عبد اهللا بن جعفر وابن مسعود  والصحيحة ) ١٠٠و٩٩

 صحيـــح لغيـــره
ُء يقولونَ رب سلِّم سلِّم والنـاس       ِإنَّ الصراطَ بني أَظهِر جهنم دحض مزلقةٌ واَألنبيا        { -٤٥٧٣

                 ، سـلَّمـاٍج ملى اَألقـداِم ، فنا عدكاِب وشِني وكأَجاويِد اخلَيِل والررِق وكطرفِة العليِه كالبع
             قسومزٌء مج اٍب ِمنهمبعةُ أَبواٍب لكُلِّ با سا ولَهِفيه طروحرسلٌ ومم خدوشالرامهرمـزى ىف    } وم 

 مطوالً) خ  ، م ( ثال  عن أىب هريرة وأخرجه األم
 عن أىب  سعيد اخلدرى

و م  )٤٥٨١(وعـن أيب سـعيد خ     ) ٣٤١٨١ (١٣/١٧٦ وش   ٤/٥٨٥وك  ) ٤٢٨٠( وهــ   ) ١٠٨( األمثال  
 )٤٧٥٢( مطوال حنوه املسند اجلامــع ١٦/٨٥  وطربى ٣/١١وحم ) ١٢٦٨ (٤٤٨ومبــارك ٣٠٢)١٨٣(
يب طَهور ما لَم تِجد الْماَء ولَو ِفي عشِر ِحجٍج فَِإذَا قَدرت علَـى              ِإنَّ الصِعيد الطَّ   { -٤٥٧٤  

    كترشب هاِء فَأَِمسةُ فَلَـا            ) حم د ت    ( } الْمابنِني الْجِصيباِء فَتالْم نع بزأَع تٍر قَالَ كُنيِني قُشب ٍل ِمنجر نع
  ياَء فَأَتالْم أَِجد                   هئَتيِلي ه ِصفَتو قَدو ِجدسالْم تيفَأَت هأَِجد ِزِلِه فَلَمنِفي م ا ذَرأَب تيفَأَت ذَِلك فِْسي ِمنِفي ن قَعفَو مم

            در ثُم فرصى انتح لَيع دري فَلَم تلَّمِت فَسعِبالن هفْترلِّي فَعصي وِلـي           فَِإذَا هقَـالَ ِإنَّ أَه و ذَرأَب تأَن فَقُلْت لَيع 
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يزعمونَ ذَاك فَقُلْت ما كَانَ أَحد ِمن الناِس أَحب ِإلَي رؤيته ِمنك فَقَالَ قَد رأَيتِني فَقُلْت ِإني كُنت أَعزب عن الْماِء                     
ت أَياما أَتيمم فَوقَع ِفي نفِْسي ِمن ذَِلك أَو أُشِكلَ علَي فَقَالَ أَتعِرف أَبا ذَر كُنـت ِبالْمِدينـِة                   فَتِصيبِني الْجنابةُ فَلَِبثْ  

ي جنابةٌ فَتيممت ِبالصِعيِد فَصلَّيت     فَاجتويتها فَأَمر ِلي رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبغنيمٍة فَخرجت ِفيها فَأَصابتنِ            
أَياما فَوقَع ِفي نفِْسي ِمن ذَِلك حتى ظَننت أَني هاِلك فَأَمرت ِبناقٍَة ِلي أَو قَعوٍد فَشد علَيها ثُم رِكبت قَـالَ حتـى                       

ِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي ِظلِّ الْمسِجِد ِفي نفٍَر ِمن أَصحاِبِه فَسلَّمت علَيِه فَرفَع               قَِدمت الْمِدينةَ فَوجدت رسولَ اللَّ    
وقَع ِفي نفِْسي ِمن ذَِلك     رأْسه وقَالَ سبحانَ اللَِّه أَبو ذَر فَقُلْت نعم يا رسولَ اللَِّه ِإني أَصابتِني جنابةٌ فَتيممت أَياما فَ                

           ضـخضختي ساُء ِفي عدوةٌ سِبِه أَم اَءتاٍء فَجِلي ِبم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسا رعفَد اِلكي هأَن تنى ظَنتح
        لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر رأَماِحلَِة وِبالر ترتتِه            فَاسلَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسقَالَ ر ثُم لْتسِني فَاغْترتلًا فَسجر لَّمسِه ولَيع

 ا ذَرا أَبي لَّمسو: 
ومتهيـد  ) ٤٨٤(وطيا  ) ١٦٦١(وش١٨٧/ ١ وقط   ١/٢١٧ وهق   ٥/١٤٦وحم  ) ١٢٤( وت  ) ٣٣٣و٣٣٢(د  

 ) ١٦٦٦(  وصحيح اجلامع ١٩/٢٧٤
 صحيـــح

 عشر سنني  : عشر حجج
ِإنَّ الصِعيد الطَّيب طَهور الْمسِلِم وِإنْ لَم يِجد الْماَء عشر ِسِنني فَِإذَا وجـد الْمـاَء                 {-٤٥٧٥

)  ب ك  حم  ت ح (} ِإنَّ الصِعيد الطَّيب وضوُء الْمسِلِم    : فَلْيِمسه بشرته فَِإنَّ ذَِلك خير و ِفي روايةٍ       
 عن أىب ذر

) ٩١٣(وعب  ) ٣٩٧٣(وبز) ٣١١(ون  ) ١٣١٢(واإلحسان  ) ١٩٦( وحب   ١/٢١٢ وهق   ١٨٠ و ٥/١٥٥حم  
 ) ١٦٦٧(  وصحيح اجلامع ١/١٨٧وقط  ) ١٢٤(وت ) ٣٣٣و٣٣٢( ود ٢/١١١وسنة 

 صحيـــح
 لَم يِجدا الْماَء تيمما وصلَّيا ويروى عن ابِن وهو قَولُ عامِة الْفُقَهاِء أَنَّ الْجنب والْحاِئض ِإذَا : قال الترمذي 

 ِجدي ِإذَا لَم مميتِلِه فَقَالَ يقَو نع عجر هأَن هنى عورياَء والْم ِجدي ِإنْ لَمِب ونِللْج مميى التركَانَ لَا ي هوٍد أَنعسم
 ولُ سفْيانُ الثَّوِري وماِلك والشاِفِعي وأَحمد وِإسحقالْماَء وِبِه يقُ

ِإنَّ الصف الْأَولَ علَى ِمثِْل صف الْملَاِئكَِة ولَو عِلمتم ما فَِضيلَته لَابتدرتموه وِإنَّ صلَاةَ              { -٤٥٧٦
ِه وحده وصلَاته مع الرجلَيِن أَزكَى ِمن صلَاِتِه مع الرجِل وما كَثُر   الرجِل مع الرجِل أَزكَى ِمن صلَاتِ     

عن أُبي بِن كَعٍب قَالَ صلَّى ِبنا رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم يومـا                ) د   ( } فَهو أَحب ِإلَى اللَِّه تعالَى      
ِإنَّ هاتيِن الصلَاتيِن أَثْقَلُ الصلَواِت علَى الْمنـاِفِقني        : قَالَ أَشاِهد فُلَانٌ قَالُوا لَا قَالَ أَشاِهد فُلَانٌ قَالُوا لَا، قَالَ          الصبح فَ 

 ،ولَو تعلَمونَ ما ِفيِهما لَأَتيتموهما ولَو حبوا علَى الركَِب وِإنَّ  
ون ) ١٢٠٠-١١٩٦(٤٠٣-٣/٣٩٩ والضياء   ١/٢٤٧وك  ) ١٥٥٣(وخزمية  ) ٢٠٥٦(واإلحسان  ) ٤٢٩( حب  

ود ) ٣٨١٦(١/٢٧٩وش  ) ٢٥٤٨(واجلعـد   ) ٥٥٤(وطيـا   ) ٤٧٧٤و١٨٣٤(وطس) ٢٠٠٤(وعب  ) ٩١٧(
  وغريهم ٣/١٠٢ وهق ٥/١٤٠ وحم ١/٢٦٤وترغيب ) ٥٥٤(

 صحيــــح
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عـن  ) حممد بن نصر  ( } كَما يذهب املَاُء الدرنَ ِإنَّ الصلواِت اخلَمس يذهنب بالذُّنوِب       { -٤٥٧٧
 عثمان 

 ١/٢٢٨وبنحوه عن أيب هريرة عوانة      ) ١٦٦٨( وصحيح اجلامع   ) ١٦١٤( والصحيحة  )٨٤( تعظيم قدرالصالة   
 ) ٢٣٣(١٦و١٥و١٤وم الطهارة 

 صحيــــح
 عن أنس ) عد (  } ٠٠ِإنَّ الصالةَ قُربانُ  { -٤٥٧٨
ــدى  ــان ٥/١٨٥٩ع ــم ٣٠٠ وجرج ــوه ح ــب ٣٩٩و٣/٣٢١ وبنح ــابر وترغي ــب ٣/١٩٤ج (  وح

 ) ٥٥٦٧و١٧٢٣(واإلحسان )  ٢٥٥٣و١٥٦٩و٢٦١
 صحيـــح

 } ِإنَّ الصلَاةَ والصيام والذِّكْر تضاعف علَى النفَقَِة ِفي سِبيِل اللَِّه ِبسبِع ِمائَِة ِضـعٍف                { -٤٥٧٩
 عن معاذ بن أنس ) دك(

 ١/٤٦٨ من طرق  وكـثري  ١/٣٥١ وجامع العلوم واحلكم   ٣/٤٣٨ وحم   ٩/١٧٢وهق   ٢/٧٨وك  ) ٢٤٩٨( د  
  ٩/٥٤٤ وجامع األصول ٢/٢٦٧ وترغيب ٥/٢٥١و

 حســن لغـريه
ِإنَّ الصالةَ الَ يصلح ِفيها شىٌء من كَالِم الناِس ، ِإنما هو تسبيح وتكـبري وتهليـلٌ                  { -٤٥٨٠

 ق عن زيد بن أسلم مرسالً عبد الراز} وِقراءةُ القُرآِن
) ٨٥٩(وخزميـة   ) ٢١٢( ومنتقـى    ٣٣)٥٣٧(وهو عن معاوية بن احلكم السلمي مطوالً عند م          ) ٣٥٧٧(عب  

  وغريهم٢/٢٤٩وهق ) ١٩٢١(وعوانة ) ٢٢٤٨و٢٢٤٧(واإلحسان 
٤٥٨١- }   اللَّغِو والر من يامرِب فقطْ ، ِإمنَا الصاَألكِل والش من لَيس يامِإنَّ الص كابفِث ، فِإنْ س

 عن أىب هريرة)  حب  ( } ِإنى صائم : أَحد أَو جهلَ عليك فقُلْ 
(  ولـه شـاهد ىف الشـعب         ١/٤٣٠ وك   ٤/٢٧٠وهق  ) ١٩٩٦( وخزمية  ) ٣٤٧٩(واإلحسان  ) ٨٩٦( حب  

  ٨٤و١/٨٣ وموضح ٢/١٤٨علي موقوف والترغيب )  ٣٦٤٨
 صحيـــح

: محن بن أىب ذباب عن عمه  عن أىب هريرة وعمه قال عنه احلافظ ىف التهـذيب                  ىف سنده عم احلارث بن عبد الر      
 ١/٢٨٢ واحلارث هذا صحاىب كما ىف اإلصابة ٢/١٤٨امسه احلارث 

عن ) حم طب هق    ( } ِإنَّ الضاحك ِفى الصالِة واملُلتفت واملُفقِّع أَصابعه مبرتلٍة واحدٍة           { -٤٥٨٢
 معاذ بن أنس 

 )٤١٩(٢٠/١٨٩  وطب ١/١٧٥ وقط ٢/٢٨٩ وهق ٣/٤٣٨ وحم ٣/١٥٣اإلحتاف  و٢/٧٩جممع 
 لني

إن الضاحك يف الصالة فرضها ونفلها وامللتفت  فيها عن ميينه أو يساره بعنقه واملفقـع                : ا قال املناوي  يف الفيض       
يها وال تبطل ـا    أصابعه أصابع يديه أو رجليه مبرتلة واحدة حكما وجزاء ومذهب الشافعي أن الثالثة مكروهة ترت    
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الصالة  ما مل يظهر من الضحك حرفان أو حرف مفهم أو يتواىل مما بعده ثالثة أفعال وما مل يتحول صدره عـن                       
 ٢/٣٦٥القبلة وإال بطلت صالته وتفقيع األصابع فرقعتها وقد كرهه السلف كابن عباس وغريه  اه 

٤٥٨٣- }  وابد ِمن سختةٌ مأُم بعن حذيفة) بز ، حم  ( } اَألرِض ِإنَّ الض 
ـ ) ٣٧٩٥( وعـن ثابـت بـن يزيـد  د          ٥/٣٩٠ثابت بن يزيد و   ٢٢٠/ ٤  وحم    ٤/٣٧جممع   ) ٣٢٢٨(وهـ

مسـرة  ) ٢٤٣٣٧(ثابت بن وديعـة  و    ) ٢٤٣٣٤(أبو سعيد و  ) ٢٤٣٣٣(عبد الرمحن بن حسنة و    ) ٢٤٣٣١(وش
 )٢٨١٣( من طرق  وبز ١٩٨و٤/١٩٧ومعاين 

 صحيـــح مشهور

لمه أن من مسخه اهللا ال يتناسل ، مث أباحه ألصحابه وأكل حبضرته ومل يأكل منه انظر  قبل ع�قاله 
 ٦٦٥-٩/٦٦٣الفتح

ِإنَّ الطَّاعونَ رحمةُ ربكُم ودعوةُ نِبيكُم وقَبض الصاِلِحني قَبلَكُم اللَّهم أَدِخلْ علَى آِل              {-٤٥٨٤
الرحمِة ثُم نزلَ ِمن مقَاِمِه ذَِلك فَدخلَ علَى عبِد الرحمِن بِن معاٍذ فَقَالَ عبد              معاٍذ نِصيبهم ِمن هِذِه     

                   اِبِرينالص ِمن اَء اللَّهِني ِإنْ شِجدتاذٌ سعفَقَالَ م ِرينتمالْم ِمن نكُونفَلَا ت كبر ِمن قِن الْحمحالر {
 :ن أَِبي مِنيٍب الْأَحدِب قَالَ خطَب معاذٌ ِبالشاِم فَذَكَر الطَّاعونَ فَقَالَ ع) حم(

  عمرو  ٤/٣٠٦شرحبيل بن حسنةومعاىن    ) ٢٩٥١(واإلحسان  )  ٧٢٧(  وحب   ٥/٢٤٠ وحم   ٢/٣٣٦ الترغيب  
 موقوفاً ومثله ال يقال بالرأي)٢٦٧١( وبز٣١٢ و٢/٣١١بن العاص وامع 

 صحيــــح
ِإنَّ الطَّعن شهادةٌ ، والبطن شهادةٌ ، والطَّاعونَ شهادةٌ والنفساَء ِبجمـٍع شـهادةٌ ،                { -٤٥٨٥

عن ربيع األنصارى ) طك ( } واحلَرق شهادةٌ ، والغرق شهادةٌ واهلدم شهادةٌ ، وذات اجلَنِب شهادةٌ      
ي فجعل أهله يبكون عليه فقال هلم جرب ال تـؤذوا           أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  عاد بن أخي جرب األنصار             

رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  دعهن فليبكني ما دام حيا فـإذا وجـب               
فليسكنت فقال بعضهم ما كنا نرى أن يكون موتك على فراشك حىت تقتل يف سبيل اهللا مع رسول اهللا  صـلى اهللا        

 ال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم أو ما الشهادة إال يف القتل يف سبيل اهللا؟عليه وسلم  فق
 )٤٧٠٦(أبو موسى  وطب )٩٠٧( واآلثار ٥/٣٠٠ وامع ٢/٣٣٤ترغيب 

 صحيــــح
ِإنَّ الظُّروف الَ تحلُّ والَ تحرم ، ولكن كُلُّ مسكٍر حـرام ، ولَـيس أَنْ تجلسـوا                   { -٤٥٨٦

 توا حشربفت               ركهيِف ، فتبالس ربهمِه فضلى ابِن عجلُ عالر ثبفو ، مترتناح روقتَألِت العى إذا ام
عن األشج العصري أنه أتى     ) ع ،حب   ( } وهويومئٍذ يف القَوِم اَألعرج الذي أَصابه ذلك      : أَعـرج  قالَ  

 فأقبلوا فلما قدموا رفع هلم النيب  صلى اهللا عليه وسـلم             النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف رفقة من عبد القيس ليزوره           
يا نـيب اهللا  :يا معشر عبد القيس ما يل أرى وجوهكم قد تغريت؟ قالوا       : فأناخوا  مث قال هلم صلى اهللا عليه وسلم          

ى يف حنن بأرض ومخة كنا نتخذ من هذه األنبذة ما يقطع اللحمان يف بطوننا فلما ينا عن الظروف فذلك الذي تر             
 عن بريدة) حم :( وجوهنا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 



 

 

٧٩٠() 

وفـتح  )٧٢٠٣(واإلحسـان   )  ١٣٩٣( وحـب    ٥/٦٤وجممع  ) ٦٨٤٥( بريدة وع    ٨/٣١١ وهق   ٥/٣٥٦حم  
١٠/٥٩  

 حســــن
 عن ابن عمر ) ق ت  ( } ِإنَّ الظُّلم ظُلُمات يوم الِقيامِة  { -٤٥٨٧

 ابـن   ١٩٥و١٥٩ابن عمـر و   ١٣٧و١٠٥و٢/٩٢ابن عمر وحم    )٢٥٧٩(٥٧جابرو) ٢٥٧٨(٥٦م الرب والصلة    
عبد اهللا  ) ٤٩٣٧(حنني  واإلصابة    ) ١٠٢٠(أبو هريرة وهناد    ) ٤٨٧( جابر  وخد     ٣/٣٢٣ أبو هريرةو  ٤٣١عمرو

ابن عمرو وابـن عمـر      )-٣٥٢٣٣(  ابن عمرو  وش       ٢٤٣ابن عمر وجابر و   ١٠/١٣٤ و ٦/٩٣بن مالك وهق    
  ٨/١٩٣جـابر واإلحتـاف   ) ٨٥٦١(ابن عمـرو و ) ٦٧٥٠(املسور و) ٦٥٨٧(معاذ و) ٣٣٤٠(وجرير  وطس   

) ٢٠٣٠( ابن عمرو وت    ) ٥١٧٦(ابن عمر واإلحسان    ) ٢٤٤٧(٣/١٦٩ من طرق  وخ      ٢٣٥و٥/٢٣٤ووجممع  
 ) ١٦٦٩( وصحيح اجلامع 

 متــواتــر
٤٥٨٨- }           رجعى يتبيِل اِهللا حاِزى ِفى سكالغ دقِة باحلَقلى الصاملَ عيتِه    ِإنَّ العطـب   ( }  ِإىل ب (

 عن رافع ابن خديج 
ـــ ) ٦٤٥( وت ) ٢٩٣٦( د  ــق ) ١٨٠٩( وه ــع ) ٤٢٩٨و٤٢٨٩ (١/٤٠٦ وك ٧/١٦وه  ٣/٨٤وجم

 وخزيـــمة 
 ٤/١٤٣و٣/٤٦٥وحم  ) ١٠٧١٦(٣/٢١٦وش ) ٢٣٣٤( 

 صحيـــح
٤٥٨٩- }       ا ِمنهى وأَنِمن باسيع والروياىن وهناد ابن    وابن من ) ط حم د    ( ابن سعد عن ابن عباس      } ِإنَّ الع

عن الرباء ، قال    ) ض  ( وصححه  ) ك هب   ( السرى ىف الزهد وابن خزمية وأبو عوانة وابن مندة ىف كتاب اإلميان             
إسناده متصل مشهور وهو ثابت على رسم : هذا حديث اختلف أهل العلم ىف صحته ، وقال ابن مندة : أبو عوانة   
 اجلماعة 

 وت  ٤/٢٤ وسـعد    ٧/٢٣٧ وكر   ١٢/٣٦ وطب   ٤/١٠١ابن عباس  وخط     ٣/٣٢٩ابن عباس وك    ) ٨١٧٣(ن  
 ابن عباس )٣٧٥٩(

 صحيـــح
٤٥٩٠-}                 ـابتو فَرغتاسو عزن واُء فَِإذَا هدوةٌ سكْتِفي قَلِْبِه ن تِكتِطيئَةً نطَأَ خِإذَا أَخ دبِإنَّ الْع

 تعلُو قَلْبه وهو الرانُ الَِّذي ذَكَر اللَّه كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوِبِهم ما              سِقلَ قَلْبه وِإنْ عاد ِزيد ِفيها حتى      
 عن أىب هريرة)  حم ت ن هـ حب ك هب ( } كَانوا يكِْسبونَ  

 واإلحتـاف   ٤/٩٢ و ٢/٤٦٩وترغيب  ) ٢٤٤٨و١٧٧١(  وحب   ٣٠/٩٨ وطربى   ٨/٦٩٦وفتح  ) ٣٣٣٤( ت  
 ) ٤١٨( ون عمل ) ٤٢٤٤( وهـ ) ١٦٧٠( اجلامع  وصحيح ٢/٥١٧ وك ٧/٢٢٩

 صحيـــــح
 الغطاء : الران 



 

 

٧٩١() 

اكْتبوا لعبِدى ما كَانَ يعملُ مطلقاً حتى يبدو        : ِإنَّ العبد ِإذَا اشتكَى يقولُ اُهللا ملَالئكتِه         { -٤٥٩١
 أَقبضه أَم عن ابن عمرو ) طب ( } ِلى أُطلقه 

  ١/١٧٩ وحنف ٣/٢٣٠ وش ٤/٢٨٩رغيب  والت٥٣٧ و٩/٥٢٤اإلحتاف 
 صحيـــح لغيــره

مـن اجلُنـوِن   : ِإنَّ العبد ِإذَا بلغَ أَربعني سنةً وهو العمر أَمنه اُهللا من اِخلصاِل الثَّالِث            { -٤٥٩٢
ِإذا بلغَ ِستني سنةً    واجلُذاِم والبرِص ، فِإذا بلغَ خمسني سنةً وهو الدهر خفَّف اُهللا عنه اِحلساب ، ف              

     ـهأَحب احلُقـب نةً وهوس بعنيلغَ سفِإذا ب ، حبا ياُهللا اِإلنابةَ ِإليِه ِفيم زقهتِه رقُو ِفى ِإدباٍر ِمن وهو
ذا بلـغَ   أَهلُ السماِء ، فِإذا بلغَ ثَمانني سنةً وهو اهلَرم كَتب اُهللا حسناتِه وتجاوز عن سيئاتِه ، فـإِ                 

ِتسعني وهو الفَناُء وقد ذَهب العقلُ غَفر اُهللا ما تقدم ِمن ذَنبِه وما تأخر ، وشفِّع ِفى أَهـِل بيتـِه                     
وسماه أَهلُ السماِء أَسري اِهللا ، فِإذا بلغَ ِمائةَ  سنةً سمى حبيس اِهللا ِفى اَألرِض وحق على اِهللا أَنْ الَ             

 احلكيم  عن أىب هريرة} يعذِّب حبيسه ِفى اَألرِض 
 ٦/٢٦٥ وحلية ١٠/١٥١ وفتح ٢/٨٩ وحم ٣/٤٧٨ وك ٢٠٦-١٠/٢٠٤أخرج حنوه امع 

 حســــن لغيـــره
٤٥٩٣- }  و ِمنهدنلِقراءتِه في سمعفي لفهخ املَلك صلِّى قَامي مثَّ قَام كوسِإذَا ت بدِإنَّ الع-كَلمةٌ  أَو 
 حتى يضع فَاه على ِفيِه ، فما يخرج ِمن فيِه شىٌء من القُرآِن ِإالَّ صار ِفى جوِف املَلـِك                    -نحوها  

 عن على ) بز ( } فطَهروا أَفواهكم للقُرآِن 
 ٢/٣٤٨ واإلحتاف ٣/٢١٥ وصحيحة ١/١٦٧ وترغيب ٢/٩٩امع 

 جيـــد
ا توضأَ فأَحسن الوضوَء مثَّ صلَّى فأَحسن الصالةَ تحاتت عنه ذُنوبه كَمـا             ِإنَّ العبد ِإذَ   { -٤٥٩٤

 عن سلمان ) طب  ( } يتحات ورق هِذِه الشجرِة 
 )٧٢٥(  ومي ٤٣٨ و٥/٤٣٧ وحم ١/٣٠٠ وامع ٦/٣١٦طب 

 صحيـــــح  لغيـــره
يِه خرت خطاياه ِمن يديِه ، فـِإذَا مضـمض واسـتنثر            ِإنَّ العبد ِإذَا توضأَ فغسلَ يد      { -٤٥٩٥

خرجت خطاياه ِمن ِذراعيِه ورأسِه ، فِإذَا غَسلَ ِرجليِه خرت خطاياه ِمن ِرجليِه ، فـِإذَا قَـام ِإىل                   
             لدتها وكَم صرفِإىل اِهللا ان كُلُّه أَو جههوو وقَلبه واهالِة وكَانَ هالص  هعن عمرو  ) هـ طب ك    ( } أُم

 بن عبسة 
  ١/١٥٥ وترغيب ١/٢٢٢ وامع ١/٦ وش ٤/١١٤وحم ) ٢٨٣( هـ 

 صحيـــح لغيـــره



 

 

٧٩٢() 

اللَّهم : ِإنَّ العبد ِإذَا جلس ِفى صالٍة بعد صالٍة صلَّت عليِه املَالئكةُ ، وصالم عليِه                { -٤٥٩٦
( } اللَّهم اغْفر له ، اللَّهم ارمحـه  : ر الصالةَ صلَّت عليِه وصالم عليِه     اغْفر له ، وِإنْ جلس ينتظ     

 عن على ) حم 
  ١/٢٨٤ وترغيب ٢/٣٦ وجممع ١/١٤٤حم 

 حســــن
خـتم  ِإنَّ العبد ِإذَا دخلَ بيته وأَوى ِإىل ِفراشِه ابتدره ملكه وشيطانه ، يقولُ شيطانه ا               { -٤٥٩٧

     قولُ املَلكوي ، وِإنْ               : ِبشر ، كلـؤهيطانَ وظَلَّ يالش املَلك مدِه طَرداَهللا وح خبٍري ، فِإنْ ذَكر تماخ
افْـتح  : افْتح بشر ، ويقولُ املَلك      : هو انتبه ِمن منامِه ابتدره ملكه وشيطانه ، يقولُ له الشيطانُ            

احلَمد ِهللا الَِّذى رد ِإىلَّ نفِسى بعد موَا وملْ يمتها ِفى منامها ، احلَمد ِهللا الَِّذى                : و قالَ     خبٍري ، فِإنْ ه   
يمسك السمواِت واألرض أَنْ تزوالَ ولَئن زالتا ِإنْ أَمسكهما ِمن أَحٍد ِمن بعدِه ِإنه كَـانَ حليمـاً             

  الَِّذى يمسك السماَء أَنْ احلَمد ِهللا: غَفوراً ، وقالَ 
تقع على اَألرِض ِإالَّ بِإذنِه ِإنَّ اَهللا بالناِس لرؤوف رحيم ، فِإنْ هو خر ِمن ِفراشِه فمات كَانَ شهيداً                   

 وابن السىن عن جابر ) ن ع  ( } ، وِإنْ قَام يصلِّى صلَّى ِفى فَضائل 
 )١٢١٤(  وخد ١/٥٤٨وك ) ٢٢١و٢٢٠(  والدعاطب ١/٤١٥يب وترغ) ٢٣٦٢( وحب ) ١٢( سىن 

 صحيـــــح
ِإنَّ العبد ِإذَا دعا بوضوٍء فغسلَ وجهه حطَّ اُهللا عنه كُلَّ خطيئٍة أَصاا بوجهِه ، فـِإذا           { -٤٥٩٨

  قَدميِه كَانَ كَذلك روِإذا طَه ، بن عباس عن ا) حم ، ع  ( } غَسلَ ِذراعيِه كَانَ كَذلك 
  ١/١٥٣ وترغيب ١/٥٨حم 

 صحيـــــح
٤٥٩٩- }                    الِه أَوِفى م سدِه أَواُهللا ِفى ج تالهمٍل ابا بعنلهي رتلةٌ لَماِهللا م من لَه بقتِإذَا س بدِإنَّ الع

) حم ، ع ، طكس       ( }  تعاىل   ِفى ولدِه مثَّ صبره على ذلك حتى  يبلِّغه املَرتلةَ الَّىت سبقت له من اهللاِ              
 عن حممد بن خالد عن أبيه عن جده 

 ٥/٢٧٢ وحم ٤/٢٨٤ وترغيب ١٠/١٠٩ وفتح ٢/٢٩٢ وجممع ٣/٣٧٤وهق ) ٣٠٩٠( د 
 حســــن لغيـــره

ِمنه ِإنَّ العبد ِإذَا صلَّى فلَم يتم صالته خشوعها والَ ركوعها وأَكثر االلتفات لَم تقبلْ                { -٤٦٠٠
عـن ابـن    ) طب   ( } ، ومن جر ثَوبه خيالَء لَم ينظِر اُهللا ِإليِه يوم الِقيامِة وِإنْ كَانَ على اِهللا كَرمياً                 

 مسعود 
 ١/٣٥٠ وترغيب ١٠/١٢ وطب ٢/١٢٢جممع 

 حســــن لغيـــره



 

 

٧٩٣() 

سلَ وجهه وتمضمض وتشوص    ِإنَّ العبد ِإذَا غَسلَ يديِه خرجت خطايا يديِه ، وِإذَا غَ           { -٤٦٠١
واستنشق ومسح برأسِه خرجت خطايا سمعِه وبصرِه وِلسانِه ، وإذا غَسلَ ِذراعيِه وقَدميِه كَـانَ               

  هأُم لدتهو ومعن أىب  أمامة )  طس (} كَي 
 ٢٢٢و١/٢٢١امع 

 صحيـــــح
٤٦٠٢- }       الِة فإنِفى الص ِإذَا قَام بدقولُ اُهللا            ِإنَّ العي اىل ، فإذا الْتفتعمحِن تدِى الري نيب وا هم :

 عن أىب هريرة) بز  ( } ِإىل من تلتفت ، ِإىل خٍري ِمنى ؟ أَقبلْ يا ابن آدم فأَنا خري ِممن تلفَّت ِإليِه 
  ٨١و٨٠ و٢/٧٩امع 

 حســــن لغيـــره
يا : ا قَام ِفى الصالِة فإنما هو بني عيِىن الرمحِن  فإذا الْتفت قالَ له الرب                ِإنَّ العبد ِإذَ   { -٤٦٠٣

              آدم نى ، ابٍري ِمن؟ ، ِإىل خ لتفتت نِإىل م آدم ناب  !         لتفتت نِمم لَك ريا خفأَن  التكلى صأَقبلْ ع
 عن أىب هريرة) بز ، عق  ( } ِإليِه 

       ١/٣٧٠ترغيب ال
 حســــن لغيـــره

٤٦٠٤- }               أَو كعا راتقيِه ، فكُلَّمأسِه وعلى رع ضعتا فوبذُنوبِه كُلِّه صلِّى أُِتىي ِإذَا قَام بدِإنَّ الع
 نهع ساقطتت جدعن ابن عمر ) طب حل هق  ( } س 

  ٣/١٥٠ وسنة ٢/١٢٢ وجممع ٣/١٠ق وه) ١٦٧١( وصحيح اجلامع ) ١٣٩٨(  والصحيحة ١/٤٧٧معاىن 
 صحيـــــح

اكْتب لـه   : ِإنَّ العبد ِإذَا كَانَ على طَريقٍة حسنٍة من الِعبادِة مثَّ مرض ، قيلَ للموكَِّل                { -٤٦٠٥
 عن ابن عمرو ) هق  ( } ِمثلَ عملِه إذا كَانَ طَلْقاً حتى أُطْلقه أَو أَكْفته ِإىلَّ 

 ٥/٢٤٠ وسنة ٤/٢٨٩ وترغيب ٢/٣٠٣ وجممع ٦/١٠٥وبغوى ) ٢٠٣٠٨(  وعب ٣/٣٧٤  وهق ٢/٢٠٣حم  
  ٣/٢٣٣وصحيحة 

 صحيـــــح
ِإنَّ العبد ِإذَا كَانَ همه اآلخرةَ كَف اُهللا تعاىل عليِه ضيعته ، وجعلَ ِغناه ِفى قَلبِه ، فالَ                   { -٤٦٠٦

يا ، و ِإذَا كَانَ همه الدنيا ، أَفشى اُهللا تعاىل ضيعته وجعلَ فَقره              يصبح ِإالَّ غَنيا ، والَ يمِسى ِإالَّ غَن       
 ىف الزهد عن احلسن مرسال ) حم  ( }  بني عينيِه ، فالَ يمِسى ِإالَّ فَقرياً ، والَ يصبح ِإالَّ فَقرياً 

 ) ١٠٣٣٨( و ) ١٠٣٤١(  وبنحوه موصوال الشعب ٤٢الزهد ألمحد ص 
 حســــن



 

 

٧٩٤() 

ِإنَّ العبد ِإذَا كَانَ همه الدنيا ، أَفشى اُهللا  عليِه ضيعته وجعلَ فَقره بني عينيـِه فـالَ                    { -٤٦٠٧
                     ـيعتهض اُهللا لـه معج همِت اآلخرةَ هِإذَا كَان بدمِسى ِإالَّ فَقرياً ، و ِإنَّ العِإالَّ فَقرياً، والَ ي صبحي

 هن أنس) هناد ( } بِه ، فالَ يصبح ِإالَّ غَنيا والَ يمِسى ِإالَّ غَنيا  وجعلَ ِغناه ِفى قَل
 ) ١٠٣٤١( الشعــــب 

 حســــن
ِإنَّ العبد ِإذَا لَعن شيئاً صعدِت اللَّعنةُ ِإىل السماِء فتغلق أَبواب السماِء دوَا ، مثَّ تهبطُ      { -٤٦٠٨

   أَبواب غلقِإىل اَألرِض فت                ِإىل الَِّذى لُعن جعتساغاً رم جدت ميناً وِشماالً ، فِإذا لَمأخذُ يَا ، مثَّ توا ده
 عن أىب الدرداء ) د  ( } ، فِإنْ كَانَ لذلك أَهالً ، وِإالَّ رجعت ِإىل قَائلها 

( حـوه   وبن) ٥١٦٢(  والشعب   ٧/٤٩٠ واإلحتاف   ٥/٣٠٠ وكر   ١٠/٤٦٧ وفتح   ٣/٤٧٢وترغيب  )٤٩٠٥( د  
٥١٦٣ ( 

 حســــن
) ٤٨٥٠( وضعفه ىف املشكاة    ) ١٦٧٢( وصحيح اجلامع    ) ٤٠٩٩( وتناقض األلباىن فحسنه ىف صحيح أىب داود        

! 
أَنا قَيدت عبِدى بقَيٍد ِمن قُيـوِدى فـِإنْ         : ِإنَّ العبد ِإذَا مرض أَوحى اُهللا ِإىل مالئكتِه          { -٤٦٠٩

 عن أىب أمامة)  ك ( } عافِه فِحينئٍذ يقعد الَ ذَنب له  أَقبضه أَغفر له ، وِإنْ أُ
وسنده ضعيـف وبنحــوه   ) ٩٩٢٣( والشعب  ) ١٦٧٣( وصحيح اجلامع   ) ١٦١٣(  والصحيحة   ٤/٣١٣ك  
  )٩٩٢٩ 
 ) ٩٩٣٥و٩٩٣٤و٩٩٣٣و

 حســــن لغيــره
مالك حم ق   ( }  كَانَ له أَجره مرتِني      ِإنَّ العبد ِإذَا نصح ِلسيدِه ، وأَحسن ِعبادةَ ربِه ،          { -٤٦١٠

 عن ابن عمر ) د 
 وحم  ١٦ وخ العتق باب     ٣/٢٤ وترغيب   ٩/٣٤٤وسنة  ) ٢٠٢(  وخد   ٨/١٢وهق  ) ٥١٦٩(  ود   ٤٣م اإلميان   

 ) ١٦٧٤(  وصحيح اجلامع ٢/٢٠
٤٦١١- }             هى ِإنتح أَصحابه نهولَّى عِفى قَربِه وت ضعِإذَا و بدِإنَّ الع       أَتـاه ، ِنعـاهلم قَرع سمعي

     قوالِن لهقعدانِه فيلكاِن فيجِل       : مقولُ ِفى هذَا الرت ا كُنتحمٍد   -مقـولُ       - ِلمفي ا املُؤمن؟ فأَم  :
اجلَنـِة  أُنظر ِإىل مقعدك من الناِر قد أَبدلك اُهللا بِه مقعداً من            : أَشهد أَنه عبد اِهللا ورسوله ، فيقالُ        

فيرامهَا جميعاً ويفسح له ِفى قَربِه سبعونَ ِذراعاً ويمُأل عليِه خضراً ِإىل يوِم يبعثونَ ، وأَما الكَافر أَِو                  
    قالُ لهفي قولُ         : املُنافقجِل ؟ فيقولُ ِفى هذَا الرت ا كُنتم :        اسقولُ النا يأَقولُ م الَ أَدِرى ؟ كُنت

الَ دريت والَ تليت ، مثَّ يضرب ِمبطراٍق من حديٍد ضربةً بني أُذنيـِه فيصـيح صـيحةً      : له  فيقالُ  
 أَضالعه ختلفى تتليِه قَربِه حع ضيقالثَّقلِني وي ليِه غَريي نا مسمعهعن أنس ) حم ق د ن ( } ي 



 

 

٧٩٥() 

 ٣٦٥ واآلجرى   ٤/٨٠ وهق   ٢٣٣ و ٣/١٢٦وحم  ) ٣٢٣١(  ود   ٩٧و٤/٩٦ ون   ٧٢و٧٠ وم اجلنة    ٢/١٢٣خ  
 ) ١٦٧٥(  وصحيح اجلامع ٤/٣٦٣ وترغيب ١٠/٤١٥ و٢/٢١٧ واإلحتاف ٥/٤١٥ وسنة ٤/٤١٦وكثري 

٤٦١٢- }                 قفـرا تكَم نهع قفرأسِه فتلى رع ذُنوبه ضعتالِة وِفى الص ِإذَا قَام املُؤمن بدِإنَّ الع
 عن سلمان وعبد الرزاق عنه موقوفا ) طب ( } االً عذوق النخلِة يميناً وِشم

 موقوفا) ١٤٤(  وعب ٦/٢٩٠ وطب ١/٣٠٠جممع 
 حســــن لغيـــره

٤٦١٣- }                   زلَ ِإليـِه مـناآلخرِة ، ن ا وِإقباٍل مننيالد قطاٍع منِإذَا كَانَ ِفى ان املُؤمن بدِإنَّ الع
     جوِه كأَنَّ والو الئكةٌ ِبيضماِء مالس            نوطٌ ِمـنأَكفاِن اجلَنِة ، وح ِمن كَفن عهمم ، مسالش جوههم

: حنوِط اجلَنِة حتى يجلسوا ِمنه مد البصِر ، مثَّ يجىُء ملك املَوِت حتى يجلس ِعند رأسِه فيقـولُ                   
فتخرج فتسيلُ كَما تسيلُ القَطرةُ ِمن ِفى       أَيتها النفس الطَّيبةُ ، اخرِجى ِإىل مغفرٍة من اِهللا وِرضواٍن           

                  ا ِفـى ذلـكجعلوها فيأخذوهى يتٍني حدِه طَرفةَ عا ِفى يدعوهي ا لَما ، فِإذا أَخذهأخذهقاِء فيالس
الكَفِن وِفى ذلك احلَنوِط ، ويخرج ِمنها كأَطيِب نفحِة ِمسٍك وجـدت علـى وجـِه اَألرِض ،                  

فُالنُ : ما هذَا الروح الطَّيب ؟ فيقولونَ       : عدونَ ا فالَ يمرونَ على مٍأل من املَالئكِة ِإالَّ قَالُوا           فيص
بن فُالٍن بأَحسِن أَمسائِه الَِّتى كَانوا يسمونه ا ِفى الدنيا حتى ينتـهوا بـِه ِإىل سـماِء الـدنيا ،                     

يفتح له ، فيشيعه من كُلِّ سماٍء مقربوها ِإىل السماِء الَِّتى تليها ، حتى ينتِهى ِإىل                فيستفتحونَ له ، ف   
اكْتبوا ِكتاب عبِدى ِفى ِعلِّـيني ، وأَعيـدوا عبـِدى ِإىل           : السماِء السابعِة ، فيقولُ اُهللا عز وجلَّ        

      لقتهما خى ِمنهلكاِن           اَألرِض ، فِإنأتيِه مفي وحهر عادارةً أُخرى ، فتت ا أُخرجهموِمنه ا أُعيدهموِفيه
    قوالِن لهجلسانِه فيقولُ     : في؟ في كبر من :      قوالِن لهى اُهللا ، فيبقـولُ      : ر؟ في ا ِدينكم :  ِديـىن
     قوالِن لهفي ، عثَ ِفي     : اِإلسالمجلُ الَِّذى با هذَا الرقولُِ    م؟ في كم :     قوالِن لـهسوِل اِهللا ، فير هو :
أَنْ صدق  : قَرأت ِكتاب اِهللا فآمنت بِه وصدقت ، فيناِدى مناٍد من السماِء            : وما علمك ؟ فيقولُ     

 من روحها وِطيبها ،     عبِدى فأَفرشوه من اجلنِة ، وأَلبسوه من اجلنِة ، وافْتحوا له باباً ِإىل اجلنِة فيأتيهِ              
: ويفسح له ِفى قَربِه مد بصرِه ، ويأتيِه رجلٌ حسن الوجِه حسن الثِّياِب ، طَيب الـريِح فيقـولُ                    

             فيقولُ له ، وعدت الِذى كُنت ومكهذَا ي ، كرسبالَِّذى ي جـئُ     : أَبشري جهالو جهك؟ فو أَنت نم
رب أَقِم الساعةَ ، رب أَقِم الساعةَ ، حتى أَرجع ِإىل           : أَنا عملك الصاحلُ ، فيقولُ      : فيقولُ  باخلَِري ،   

                     زلَ ِإليـِه مـناآلخرِة ن ا وِإقباٍل مننيالد قطاٍع منإذا كَانَ ِفى ان الكَافر بداِلى ، وِإنَّ العأَهِلى وم
وجوِه معهم املُسوح فيجلسونَ ِمنه مد البصِر ، مثَّ يجئُ ملك املَوِت حتـى              السماِء مالئكةٌ سود ال   

أَيتها النفس اخلَبيثةُ ، اخرِجى ِإىل سخٍط من اِهللا وغَضٍب فيفرق ِفـى             : يجلس ِعند رأسِه ، فيقولُ      



 

 

٧٩٦() 

بلوِل فيأخذها ، فِإذَا أَخذها لَم يدعوها ِفى يدِه         جسدِه فينتزعها كَما ينتزع السفود من الصوِف املَ       
 طَرفةَ عٍني حتى يجعلوها ِفـــــى

املسوِح ، ويخرج ِمنها كأَنِنت ِريٍح ِجيفٍة وجدت على اَألرِض ، فيصعدونَ ا فالَ يمرونَ ا علـى    
فُالنُ بن فالٍن بأَقبِح أَمسائِه الَِّتى كَانَ      : وح اخلَبيثُ ؟ فيقولونَ     ما هذَا الر  : مٍأل من املَالئكِة ِإالَّ قَالُوا      

               حفـتمثَّ قَرأَ الَ ت ، له فتحفالَ ي له ستفتحا ، فينيماِء الدبِه ِإىل الس نتِهىى يتا ، حنيا ِفى الد ىسمي
       وج زقولُ اُهللا عماِء ، فيالس أَبواب لَّ  هلم :          طـرحـفلى فتٍني ِفى اَألرِض السِفى ِسج وا ِكتابهاكْتب

         قوالِن لهجلسانِه فيلكاِن فيأتيِه مسدِه، ويِفى ج وحهر عادطَرحاً ، فت وحهقـولُ  : ر؟ في كبر من :
        قوالِن لهالَ أَدِرى ، في هاه قولُ     : هاه؟ في ا ِدينكالَ أَد   : م هاه هاه     قوالِن لهـا هـذَا    : ِرى ، فيم

هاه هاه الَ أَدِرى ، فيناِدى مناٍد من السماِء  أَنْ كَذب عبِدى             : الرجلُ الِذى بعثَ ِفيكم ؟ فيقولُ       
ـ                  تح ليِه قَـربهع ضيقا ، ويمومها وسهرح أتيِه ِمناباً ِإىل الناِر فيب الناِروافْتحوا له من ى فأَفرشوه

أَبشـر بالـِذى   : تختلف أضالعه ، ويأتيِه رجلٌ قَبيح الوجِه ، قَبيح الثِّياِب ، مننت الريِح ، فيقولُ              
من أَنت ؟ فوجهك الوجــــه يجئُ بالشر       : يسوءك ، هذَا يومك الِذى كُنت توعد ، فيقولُ          

حم د وابن خزميـة ك هـب         ( }  رب الَ تقِم الساعةَ     :ولُ  أَنا عملك اخلَبيــــثُ ، فيق    :فيقولُ  
 عن الرباء ) والضياء 

وترغيـب  ) ٤٣١( ومبـارك  ٤/٤١٤ و٣/٤٠٨ وكـثري  ٣٦٨ واآلجرى ٣/٤٩ وجممع ١/٣٧ وك   ٤/٢٨٧حم  
( ود  ) ١٣٦٥(  وعبد اهللا بن أمحد السنة       ٩/٥٦وحلية  ) ٧٤٣(ومنحة  ) ٢٨( وعذاب القرب    ٣/٣٨٠ وش   ٤/٣٦٦

 ) ١٦٧٦( وصحيح اجلامع ) ٦٧٣٧( خمتصراً وعب ) ١٥٤٩( وهـ ٤/٧٨ون ) ٤٧٥٤
 صحيـــح مشهــــور

ِإنَّ العبد املُسلم ِإذَا توضأَ فأَمتَّ وضوءه مثَّ دخلَ ِفى صالتِه فأَمتَّ صالته خرج ِمن صالتِه            { -٤٦١٤
  عن عثمان   ابن عساكر} كَما خرج ِمن بطِن أُمِه من الذُّنوِب 

  ١/٢٣٧ وبنحوه الترغيب ١/٦١حم 
 صحيـــح لغيـــره

ِإنَّ العبد املُسلم ليصلِّى الصالةَ يريد ا وجه اِهللا فتهافت عنه ذُنوبه كَما تهافت هذَا                { -٤٦١٥
 رقالو 

 عن أىب ذر ) حم  ( } عن هِذِه الشجرِة 
  ١/٢٤٨ وترغيب ٥/١٧٩حم 

 ــحصحيـــ



 

 

٧٩٧() 

٤٦١٦- }             ا قيلَ لهِمنه قصِبصالتِه ، فإذا ن حاسبلي املَمملوك بدقولُ    : ِإنَّ العا فيِمنه قصتن ِلم
يا رب سلِّطَ على مليك يشغلِنى عن صالِتى ، فيقولُ قد رأيتك تسرق ِمن مالِه ِلنفسك فهـالَّ                  : 

 فسكلن ملكع ِمن قتهرةُ سِهللا عليه احلُج جبعن أىب هريرة)  حم ( } في 
  ١/٢٩٢ وجممع ٢/٣٢٨حم 

 فيـــه ضعـــف
 عن خباب ) هـ ( } ِإنَّ العبد ليؤجر ِفى نفقتِه كُلِّها ِإالَّ ِفى الِبناِء  { -٤٦١٧

 ) ١٦٧٧( وصحيح اجلامع ) ٤١٦٣( هـ 
 صحيـــــح

عن )  ك  ( احلكيم عن أىب الدرداء       } خلقِه درجةَ الصوِم والصالِة       ِإنَّ العبد ليبلغُ ِبحسِن      { -٤٦١٨
 أىب هريرة
  ١/٦٠وك ) ٧٩٩٩(  والشعب ٧/٣٢٤ واإلحتاف ٨/٢٤ وجممع ٣/٤٠٤الترغيب 

 صحيـــــح
٤٦١٩- }               ـعيفلض ـهاملَنازِل وِإن رفرجاِت اآلخرِة وشد ظيملقِه عسِن خبلغُ ِبحلي بدِإنَّ الع

  ابدلع هوِإن مهنرِك جلقِه أَسفلَ دبلغُ ِبسوِء خلي هوالضياء عن أنس ) مسويه طب ( } الِعبادِة ، وِإن 
  ٦/٣٤٦ وكثري ٧/٣٢٤ واإلحتاف ٣/٤٠٤  وترغيب ٨/٢٤ وجممع ١/٢٣٣طب 

 جيـــــد
 عن أىب برزة) طب ( } نَ ِمثلَ أُحٍد ِإنَّ العبد ليتصدق بالكسرِة تربو ِعند اِهللا حتى تكو { -٤٦١٩

  ٦٤و٢/٤ وترغيب ٣/١١٠جممع 
 صحيـــح لغيــره 

ِإنَّ العبد ليتكلَّم بالكَلمِة ما يتبين ِفيها يزلُّ  ِبها ِفى الناِر أَبعد ما بـني املَشـــرِق                   { -٤٦٢١
 } واملَغرِب 

 عن أىب هريرة)  حم ق ( 
) ٥٤٠(  وصـحيحة  ١١/٣٠٨ وفتح ٣/٥٣٦ وترغيب ١/٤٥ وك ٨/١٦٤هق  و ٥٠و٤٩ وم الزهد    ٨/١٢٥خ  

 ٣٧٩ -٢/٣٧٨وحم ) ١٦٧٨( وصحيح اجلامع 
ِإنَّ العبد ليتكلَّم بالكَلمِة من ِرضواِن اِهللا الَ يلِقى هلَا باالً يرفعه اُهللا ا درجاٍت ، وِإنَّ                  { -٤٦٢٢

ــن أىب )  حــم خ ( }  الَ يلِقى هلَا باالً يهِوى ا ِفى جهنمالعبد ليتكلَّم بالكَلمِة من سخِط اِهللا  ع
 هريرة
 ١٤/٣١٣ وسـنة    ٤٨٩ ومبـارك    ٣/٥٣٦ وترغيب   ١١/٣٠٨ وفتح   ٨/١٦٥ وهق   ٢/٣٣٤ وحم   ٨/١٢٥ خ  

 والشــعب 
  ٢/٦٠٩وموطأ  ) ٣٥٨(  وعبد محيد ٣/٤٦٩وبنحوه عن بالل بن احلارث عند حم ) ٤٩٥٥( 

 صحيـــــح
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) ١٥٠٢( وضـعيف اجلـامع   ) ١٢٩٩( لباىن إىل نفسه عندما أورد هذا احلديث الصحيح ىف ضـعيفته        وأساء األ 
األول ضعف أحد رواته عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينـار والثـاىن              : واستند ىف تضعيفه هلذا احلديث على أمرين        
 .وروده موقوفا  عن أىب هريرة كما ىف املوطأ 

ذكر كالم اجلارحني  له دون املعدلني كعادته وكأنه يظن أنه ال أحد يستطيع أن            وكالمه مردود عليه حيث      : أقول
 .يكشف مثل هذه األساليب الواهية الىت يعتمدها 

قال الدورى عن ابن معني ىف حديثه عندى ضعف ، وقد حدث عنه حيىي القطان ، وحسبه أن حيدث عنـه حيـىي                   
فيه لني يكتب حديثه وال حيتج      : ه بشىء قط ، وقال أبو حامت        مل أمسع عبد الرمحن حيدث عن     : وقال عمرو ابن على     
وبعض ما يرويه منكر ال يتابع عليه ، وهو ىف مجلة من يكتب حديثه من الضعفاء ، وقـال                   : به ، وقال ابن عدى      

خالف فيه البخارى الناس ، وليس مبتروك ، وقال احلاكم عن الـدارقطىن إمنـا حـدث                 : السلمى عن الدارقطىن    
غريه أوثق منه ، وقال على بـن        :  هو صاحل احلديث ، وقال احلرىب       : ث يسرية ، وقال أبو القاسم البغوى        بأحادي
ثقة قال  : فقال  ) ٢٤٥٩(  وخلص أمره الذهىب ىف ديوان الضعفاء        ٢٠٧و٦/٢٠٦ هـ التهذيب    ١صدوق  : املديىن  

  هـ١صدوق خيطئ ) : ٣٩١٣(  هـ والتقريب ١ابن معني ىف حديثه ضعف 
مل يضعفه أحد تضعيفا شديدا فاحلق أنه صدوق له أفراد ، وقد أخرج البخارى ومسلم هلذه الطبقة بقلـة                   :  أقول

ولكنهم انتقوا هلم أصح أحاديثهم دون ما أنكر عليهم فاإلمام البخارى أعلم بالرجال من هؤالء الذين جاءوا مـن                   
 بعده كلهم

 انتقد على الصحيحني ال يرتل هذه األحاديث املنتقدة  وقد اتفق أهل العلم على صحة أحاديث الصحيحني ، والذى         
إىل درجة الضعف ، بل إىل الصحيح لغريه ، وأما ورود احلديث موقوفا فال يضره ، ألن الرفع زيادة ثقة فيؤخذ ا                      

وهب أن سند هذا احلديث ضعيف كما يزعم األلباىن فال يلزم منه ضعف املنت ، ألنـه قـد وردت أحاديـث                      . 
 ذا املعىن كثـــرية فيصـــــحصحيحة ىف ه

 ) ٧٢(  بل وجدت له متابعـة تامـة ىف الصـمت           ٥٣٧-٣/٥٣٦احلديث من أجلها ، انظرها ىف الترغيب مثالً         
إسنادها صحيح ولكن األلباىن يريد أن يأتى مبا مل يأت به األوائل فيضعف أحاديث ىف الصحيحني وغريمها ليـبني                   

 ومع هذا يدعى أنه متبع ألقوال علماء اجلرح والتعديل ، مع أنه قد تبني ىل للناس أنه حر الفكر طليق من كل قيد ،        
بالدليل القاطع كثرة أخطائه وجتنيه على علماء احلديث السابقني والالحقني وقد ذكرت ىف كتاىب هذا املئات مـن                  

 .هذه األخطاء اجلسيمة 
 يكونُ نصب عينيـِه تائبــاً فَاراً      ِإنَّ العبد ليذنب الذَّنب فيدخــلُ بِه اجلَــنةَ       { -٤٦٢٣

 عن احلسن مرسال ) ابن املبارك (} حتى يدخلَ بِه اجلَنةَ
  ٤٧٤ والزهد ألمحد ٥٢ ومبارك ٨/٥٢٤اإلحتاف 

 حســــن مرســـل
ـ                { -٤٦٢٤ فَـوِق س اىل منعاُهللا ت ذكرها فينياجاِت الدح اجٍة منلى حع شرفلي بدبِع ِإنَّ الع

ِإنَّ عبِدى هذَا قد أَشرف على حاجٍة من حوائِج الدنيا فِإنْ فَتحتها            ! يا مالئكِتى   : سماواٍت فيقولُ   
من سعى ِبى ؟ من     : له فَتحت باباً ِإىل الناِر ، ولكن أَذودها عنه ، فيصبح العبد عاضاً أَنامله يقولُ                

 عن ابن مسعود موقوفا ) حل ( عن ابن عباس رفعه ) حل (} الَّ رمحةٌ رمحه اُهللا ا دهاىن ؟ وما هى ِإ
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  ٢/٣٦٧ ومتناهية ٧/٢٠٨ و٣/٣٠٥حلية 
 األقــــوى وقفـــــه

٤٦٢٥- }     نعا صم له غَفر أَحزنه اُهللا ِإليِه قد ظروِإذا ن ، أَحزنه فِإذَا ذَكره عملُ الذَّنبلي بدِإنَّ الع 
 عن أىب هريرة)  حل وابن عساكر  ( } قَبلَ أَنْ يأخذَ ِفى كَفَّارتِه بالَ صالٍة والَ ِصيامٍٍ 

  ) ٤٦٢٣( ويشهد ما قبله ) ٢٠٧١( والفيض ٤/١٥٦ وكر ٢٧٥ و٦/١٧٦حلية 
 فيـــه ضعـــف

 حزن اإلنسان وتأسفه على فعله ندم وتوبة : أقول 
ن الطَويلَ من عمرِه أَو كُلَِّه ِبعمِل أَهِل اجلَنِة وِإنه ملَكتوب ِعند اِهللا             ِإنَّ العبد ليعملُ الزم    { -٤٦٢٦

                    ملَكتوب هِبعمِل أَهِل الناِر وِإن أَكثره  مرِه أَوع الطَويلَ من منعملُ الزلي بدأَهِل الناِر ، و ِإنَّ الع ِمن
 ائشة  اخلطيب عن ع}ِعند اِهللا ِمن أَهِل اجلَنِة 

 ) ١٣٣٤(  وصحيحة ١/٥١ وعوانة ٦/١٧٦ وطب ١٧٤ و ١/١١٢ وعاصم ١١/٣٥٦ وخط ٩/٢٠٥اإلحتاف 
 صحيـــــح

ِإنَّ العبد ليعملُ عملَ أَهِل اجلَنِة ِفيما يرى الناس وِإنه ِملن أَهِل الناِر ، و ِإنـه ليعمـلُ                    { -٤٦٢٧
: ِإنه ِملن أَهِل اجلَنِة ، وِإنما اَألعمالُ بـاخلَواتيِم ، وِفـى لَفـٍظ               عملَ أَهِل الناِر ِفيما يرى الناس و      

 ىف األفراد عن سهل بن سعد ) حم خ طب حب قط  ( }ِبخواتيهما   
 ١٤٩و١/٤٢ وسـنة    ٣/٤٠٠ وكثري   ٢/٢٢٢ وبغوى   ١١/٣٣٠ وفتح   ٨/١٢٨ وخ   ٩/٢٠٦ و ٨/٥٩٧اإلحتاف  

  ) ٦١٧٥(  واإلحسان ٥/٣٣٥وحم 
نَّ العبد ليقولَ الكَلمةَ الَ يقولُها ِإالَّ ليضحك ا الناس يهِوى ا أَبعد ِمما بني السماِء    ِإ { -٤٦٢٨

عن أىب  )  هب  (   اخلرائطى ىف مكارم األخالق    }واَألرِض وِإنه ليزلُّ عن ِلسانِه أَشد ِمما يزلُّ عن قَدميِه             
 هريرة
 ) ٢٣١٥(  وت ٣/٣٨وحم ) ٢٠٧( واملكارم ) ٤٨٣٢(  والشعب ٣/٥٣٧ وترغيب ١٤/٣١٩سنة 

 حســــن لغيــــره 
اخلرائطـى  } ِإنَّ العبد ليكذب الكَذبةَ فيتباعد املَلك عنه مسريةَ ِميٍل ِمن نِنت ما جاَء بِه                { -٤٦٢٩

 ىف مساوئ األخالق عن ابن عمر 
 ١/١١وعدى ) ٤٧٧(والصمت ) ١٩٧٢( الترمذى و) ١٥٥(  واملساوئ ٧/٥١٥ واإلحتاف ٢/٣٠طص 

 حســــن لغيــــره 
ِإنَّ العبد ليلتمس مرضاةَ اِهللا ، فالَ يزالُ كذلك ، فيقولُ يا ِجربيلُ ، ِإنَّ عبِدى فالنـاً                   { -٤٦٣٠

لةُ العـرِش ،    رمحةُ اِهللا على فُالن ، وتقولُ حم      : يلتمس أَنْ يرضيىن بِرضاِئى عليِه ، فيقولُ جربيلُ         
ويقولُ الِذين يلُوم ، حتى يقولَ أَهلُ السمواِت الســبِع ثُـم يهـبطُ ِإىل اَألرِض ، مثَّ قـالَ                    

ِإنَّ الَِّذين آمنوا   " وهى اآليةُ الِتى أَنزلَ اُهللا عليكم ِفى ِكتابِه         : رســولُ اِهللا صلَّى اُهللا عليِه وسلَّم       
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يـا  : و ِإنَّ العبد ليلتمس سخطَ اِهللا ، فيقـولُ اُهللا           " اِت سيجعلُ هلم الرمحن وداً      وعملُوا الصاحل 
غَضب اِهللا علـى فُـالن ،       : ِجربيلُ ِإنَّ فالناً يستسخطُِنى ، أَالَ وِإنَّ غَضِبى عليِه ، فيقولُ جربيلُ             

يقولَ أَهلُ السمواِت السبِع ثُم يهبطُ ِإىل اَألرِض        وتقولُ حملةُ العرِش ، ويقولُ من  دوم ، حتى           
 عن ثوبان ) طس ( } 

  ١٠/٤٦٢ وفتح ٢٧٢ و١٠/٢٠٢ وجممع ٥/٢٧٩حم 
 صحيـــــح

يـا رب   : ِإنَّ العبد ليلقَى ِكتابه يوم الِقيامِة منشوراً فينظر حسناٍت لَم يعملها فيقولُ              { -٤٦٣١
أبو نعيم ىف املعرفة عن شبث بن }  وملْ أَعملها ؟ فيقالُ هذَا ما اغْتابك الناس وأَنت الَ تشعر    أَنى هذَا ِلى  
 سعد البلوى 

 ١٠/٢٧ واإلحتاف ٢/١٣٦اإلصابة 
 حســــن لغيــره 

ص ( }ِحلساب  ِإنَّ العبد الَ يزالَ من اِهللا واُهللا منه ما لَم يخدم فِإذا خدم وجب عليِه ا                { -٤٦٣٢
 وابن عساكر عن أىب الدرداء ) هق 

  ١/٢١٥وحلية ) ٢٠٠٢٩( وعب ) ١٠٤٠٤( و ) ١٠٤٠٣( الشعب 
 حســــن لغيـــره

ِإنَّ العبد يلبثُ مؤمناً أَحقاباً مثَّ أَحقاباً مثَّ يموت واُهللا عز وجلَّ عليِه سـاخطٌ ، و ِإنَّ                   { -٤٦٣٣
قاباً مثَّ أَحقاباً مثَّ يموت واُهللا عز وجلَّ عنه راٍض ، ومن مات همـازاً لَمـازاً                 العبد يلبثُ كَافراً أَح   

عـن  ) طب بز   ( }ملقِّباً للناِس كَانَ عالمته يوم الِقيامِة أَنْ يِسمه اُهللا على اخلُرطوِم ِمن ِكالَ الشفتِني               
 ابن عمر 

 ٩/٢٠٥ واإلحتاف ١/٦٢ وعاصم ٨/٢٢١ وكثري ٧/٢١٣جممع 
 حســــن

٤٦٣٤- }                 عـيشكَافراً وي ولدي  بدكَافراً ، وِإنَّ الع موتؤمناًويم عيشؤمناً ويم ولدي  بدِإنَّ الع
             مـوتفي لـه ا كُتبم دركهعادِة مثَّ يهرِه بالسد رهةً ِمنعملُ بلي بدؤمناً ، وِإنَّ العم موتكَافراً وي

قيعيداً                  شس  موتفي له ا كُتبم دركهقاِء مثَّ يهرِه بالشد رهةً ِمنعملُ بلي بدطـب   ( } اً ، وِإنَّ الع (
 عن ابن مسعود 

  ٩/٢٠٥ واإلحتاف ٧/٢١٢ وجممع ١/١١١عاصم 
 صحيـــح لغيـــره

  عن احلسن مرسال) اخلرائطى ىف مكارم األخالق( } ِإنَّ الِعدةَ عطيةٌ  { -٤٦٣٥
ــاف  ــب ٧/٥٠٦اإلحت ــع ) ٢٠٠٢٦(  وع ــب ٤/١٦٦وام ــاف ) ٩٠٦(  ومطال  ٢٦٣ و٦/٢٦٢واإلحت

 ) ٤٥٤و٤٥٣(  والصمت ٨/٢٥٩ وحلية ٥٠٦و٧/٥٠٥و
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 حســــن لغيـــره
رأيتهم مع رجـٍل    : ِإنَّ العـــدو الَ يظهر على قَــوٍم ِلواءهـــم ، أَو قالَ            { -٤٦٣٦

 عن معاوية وحمارب وابنه مسلمة) طك ( } ئـــٍلِمن بِنى بكِر بِن وا
  ١٩/٣٥٧وطب ) ٤١٨٩(  واملطالب ٥/٣٢٢امع 

 صحيـــــح
 عن أسيد بن حضري ) طب  ( } ِإنَّ العرش اهتزت أَعواده ملَوِت سعٍد  { -٤٦٣٧

  ١/١٧٣ وطب ٩/٣٠٩جممع 
 صحيـــح لغيــره

يا رب ِإرسالُك ِبى ِإىل الناِر أَهونُ على        : ملَوقِف حتى يقولَ    ِإنَّ العرق ليلزم العبد ِفى ا      { -٤٦٣٨
 عن جابر ) بز ( } ِمما أَجد ، وهو يعلم ما ِفيها ِمن ِشدِة العذاِب  

 ) ٤٦٢٢(  ومطالب ١٠/٣٣٦امع 
 حســــن لغيـــره

 سبعني باعاً ، وِإنه ليبلغُ ِإىل أَفواِه الناِس أَو          ِإنَّ العرق يوم الِقيامِة ليذهب ِفى اَألرضِ       { -٤٦٣٩
معن أىب هريرة)  م ( } ِإىل آذا 

 ) ١٦٧٩(  وصحيح اجلامع ٢/٤١٨ وحم ٦١م اجلنة 
عـن  ) حـم    ( } ِإنَّ العشر عشر اَألضحى ، والوتر يوم عرفةَ ، والشفع يوم النحِر              { -٤٦٤٠

 جـــابــر 
 ) ١١٦٧٢( و ) ١١٦٧١(  ون ٨/٧٠٢ والفتح ٨/٤١٣ وكثري ٣/٣٢٧حم 

 صحيـــــح
عن ) حل  ( } ِإنَّ العلماَء إذا حضروا ربهم كَانَ معاذُ بن جبٍل بني أَيديهم رتوةً ِبحجٍر               { -٤٦٤١

 عمر 
 ٣/٢/١٢٦وابن سعد ) ١٦٨٠( وصحيح اجلامع ) ١٠٩١(  وصحيحة ١/٢٢٨حلية 

 صحيـــــح
 عن قطن بن قبيصة عن أبيه ) حم طب ( ابن سعد } ِإنَّ العيافةَ والطَّرق والطِّريةَ ِمِن اِجلبِت  { -٤٦٤٢

 ٨/١٣٩ وهـق    ٢٣ ود الطـــــــب ب      ٧/٢٥ وسـعد    ٢/٢٩٤ وكثري   ١٨/٣٦٩ وطب   ٥/٦٠حم  
  ٩/٤٣وش ) ١٩٥٠٢(وعب ) ١٤٢٦( وحـــــب 

 صحيـــــح
زجر الطري للتيمن بطريانه جهـة الـيمني ، أو          : أصواا وممرها  ، والطرية      زجرالطري والتفاؤل بأمسائها و   : العيافة  

وكل شئ يوهم أنه يدل على املغيبـات  ،            --الضرب باحلصى والودع    : التشاؤم بطريانه جهة الشمال ،  الطرق        
 كل ما عبد من دون اهللا تعاىل  : اجلبت 



 

 

٨٠٢() 

( } ب ، وِإنَّ القَلب يحزنُ والَ نعِصى اَهللا عز وجلَّ           ِإنَّ العني تذرف ، وِإنَّ الدمع يغل       { -٤٦٤٣
 عن السايب بن يزيد ) طب 

  ٥/٤٢٩ وسنة ٢/١٠٥وبنحوه خ ٢٣٨/ ٨ وكثري ٦/٢٣٨ ومتهيد ٧/١٨١ وطب ٣/١٨امع 
 صحيـــــح لغيــره

عن ) حم ع   ( } لقاً مثَّ يتردى ِمنه     ِإنَّ العني لتولع بالرجِل بِإذِن اِهللا تعاىل حتى يصعد حا          { -٤٦٤٤
 أىب ذر 

(  وصـحيح اجلـامع      ٣/٩٧١ وعدى   ٨/٢٥٨وكثري  ) ٨٨٩(  وصحيحة   ٥/١٠٦ وجممع   ١٦٧ و ٥/١٤٦حم  
١٦٨١ ( 

 صحيـــــح
 تعلق ، أى يصيب غريه باألذى والضر بإذن اهللا تعاىل : أى عني العائن من اإلنس واجلن   ، تولع : العني 

 عن معاوية ) حم ( } عينِني ِوكاُء السِه فِإذَا نامِت العيناِن استطلق الِوكاُء ِإنَّ ال { -٤٦٤٥
 وطـب  ١/١٩٢ واالسـتذكار    ٧/٩٢ وخـط    ٤/٣٥٤ومشـكل   ) ٢٠٧(  ومنحة   ١/٢٤٧ وجممع   ٤/٩٧حم  
  ١/١٩٢ والنيل ١٩/٣٧٣

 حســــن لغيـــره
  ما دام مستيقظاً أحس مبا خيرج منه اليقظة وكاء الدبر أى حافظة ما فيه من اخلروج ألنه: واملعىن 

مالك ق ( } أالَ هذِه غَدرةُ فُالٍن بِن فُالٍن : ِإنَّ الغادر ينصب له ِلواٌء يوم الِقيامِة فيقالُ       { -٤٦٤٦
 عن ابن عمر) د ت 

 ٢٥٥ ومبـارك    ٩/٢٣٠ و   ٨/١٥٩ وهـق    ٢/٤٨وحم  ) ٢٧٥٦( ود  ) ١٥٨١(  وت   ١٠ وم اجلهاد    ٨/٥١خ  
 ) ١٦٨٢(  وصحيح اجلامع ٤/١٣٨ وسعد ٤/٥١٨ وكثري ١٠/٥٦٣ وفتح ٧٣و١٠/٧٢وسنة 

  عن أىب أمامة ) طب  ( }ِإنَّ الغسلَ يوم اجلُمعِة ليسلُّ اخلَطايا ِمن أُصوِل الشعِر استالالً  { -٤٦٤٧
  ١/٤٩٦ وترغيب ٨/٣٠٦ وطب ٢/١٧٤جممع 

 حســــن لغيـــره
ِن ، وِإنَّ الشيطانَ خلق من الناِر ، وِإنما تطفأُ النار باملَاِء ، فإذا              ِإنَّ الغضب من الشيطا    { -٤٦٤٨

 عن عطية السعدى ) حم د (  }غَضب أَحدكم فليتوضأْ 
 واإلحتـاف   ١٧/١٦٧ وطـب    ٢/١٠٢ وكـثري    ٣/٤٥١ وترغيب   ١٠/٤٦٧ وفتح   ٤/٢٢٦وحم  ) ٤٧٨٤( د  
  ٢/١٣٢ية  وحل٧/٨وتخ ) ٨٢٩١(  والشعب ١٣/١٦١ وسنة ٢٣و٨/١١

 حســــن
٤٦٤٩- }                تطعتِحيدةَ ِإِن اس عاويةُ بنا مسلَ ، يالع ربالص فسدا ياِإلميانَ كَم فسدي ضبِإنَّ الغ

وابن عساكر  )  طب ، هب     ( } أَنْ تلقَى اَهللا وأَنت تحسن الظَّن بِه فافعلْ ، فِإنَّ اَهللا ِعند ظَن عبدِه بِه                
 يم عن أبيه عن جده عن ز بن حك

 ١٠/١٤٨وامع ) ٨٢٩٤(  والشعب ١٩/٤١٧ وطب ٨/٦اإلحتاف 



 

 

٨٠٣() 

 فيـــه جهــــالـة وآخــره صحيــح
عـن أىب   ) هـق   (} ِإنَّ الغنم من دواب اجلَنِة ، فامسحوا رغامها وصلُّوا ِفى مرابضها             { -٤٦٥٠ 

 هريرة
 )  ١١٢٨( الصحيحة  و٢/٢٧ وبنحوه امع ٧/٤٣٢ وخط ٤٥٠ و٢/٤٤٩هق 

 حســــن
( والصحيحة  ) ١٣٨٥( وكان قد صححه ىف صحيح اجلامع       ) ١٥١١( وتناقض األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع       

 !!دون أن ينتبه ) ١١٢٨
 عن زيد بن أسلم مرسال) هق ( } ِإنَّ الغريةَ من اِإلمياِن ، وِإنَّ البذاَء من النفاِق  { -٤٦٥١ 

 ) ١٠٧٩٧( والشعب ) ١٩٥٢١(  وعب ١٠/٢٥٦هق 
 صحيـــح مرســـل

 ) ١٠٧٩٨( وروى أوله موصوال بسند حسن الشعب 
املذاء أن جيمع الرجال والنساء :  قال احلليمى -واملذاء الديوث  ) واملذاء من النفاق    ( الفحش  وىف الشعب     : البذاء  

  هـ ١مث خيليهم مياذى بعضهم بعضا ، وأخذ من املذى 
ِفتنةَ ترسلُ ويرسلُ معها اهلَوى والصرب ، فمِن اتبع اهلَوى كَانت ِقتلته سـوداَء ،               ِإنَّ ال  { -٤٦٥٢

 عن أىب مالك األشعرى ) طب ( } ومن اتبع الصرب كَانت ِقتلته بيضاَء 
 ٣/٣٣٤ وطب ٧/٣٠٥جممع 

 ضعيـــــف
ِم ِفى شىٍء ، وِإنَّ أَحسن الناِس ِإسالماً        ِإنَّ الفُحش والتفحش لَيسا من اِإلســـال      { -٤٦٥٣

 عن جابر بن مسرة ) حم ع طب ( } أَحسنهم خلقاً
  ٧/٤٨٠ واإلحتاف ٦/٢٩١ وتخ ٨/٣٢٦ وش ٣/٤٠٩ وترغيب ٨/٢٥ وجممع ٩٩و٥/٨٩حم 

 جيــــــد
 عن جرهد ) ك ( } ِإنَّ الفَخذَ عورةٌ   { -٤٦٥٤ 

 ٩/١١٨ وش   ٥/٧٢وبغوى  ) ١٩٤٤٤(  وعب   ٢/٢٨٥شكل   وم ٥/٢٩٠ و ٤٧٩ و ٣/٤٧٨وحم  ) ٢٧٩٥( ت  
(  وصـحيح اجلـامع      ١/٤٧٥ومعاىن  ) ٢٠٩(  وتغليق   ٤/١٨٠وك  ) ٨٥٨و٨٥٧(  ومحيدى   ١٩/٢٦٤وطب  
  ٢/٢٢٨وهق ) ١٦٨٣

 صحيـــــح
 عن مسرة ) بز ( } ِإنَّ الِفردوس هى ربوةُ اجلَنِة الوسطى الَّىت بني أَرفعها وأَحسنها  { -٤٦٥٥

  ١٦/٣٠ وطربى ٧/٣٢٩ وطب ١٠/٣٩٨جممع 
 حســــن لغيــــره



 

 

٨٠٤() 

النساُء ، قَالُوا   : يا رسولَ اِهللا ومِن الفُساق ؟ قالَ        : ِإنَّ الفُساق هم أَهلُ الناِر ، قالُوا         { -٤٦٥٦
شكـرنَ ، وِإذا ابتلـني    بلى ، ولكنهن إذا أُعطني لَم ي      : أَو لَيس بأُمهاتنا وبناتنا وأَخواتنا ؟ قالَ        : 

 عن عبد الرمحن بن شبل ) حم طب ك ( } لَم يصــــربنَ 
  ١٠/٣٩٤ و٨/٣٦ و٤/٧٣ وجممع ٤/٦٠٤ و٢/١٩١ وك ٣/٤٢٨حم 

 صحيـــــح
نَ ِإنَّ القَاِضى العدلَ ليجاُء ِبِه يوم الِقيامِة فيلقَى ِمن ِشدِة اِحلساِب ما يتمنى أَنْ الَ يكو                { -٤٦٥٧

 عن عائشة ) قط والبزار أى ىف األلقاب  ( }قَضى بني اثْنِني ِفى تمرٍة 
 ١٠/٩٦ وهـق    ٦/٧٥وحم  ) ٥٠٥٥(  واإلحسان   ٣/١٥٧ وبنحوه الترغيب    ٣/٢٩٨ وعقيلى   ٢/٢٦٩متناهية  
  ٤/١٩٢وامع 

 حســــن
 ) ٤٦٢( فيه صاحل بن سرج صدوق راجع التعجيل 

 أبو سعيد النقاش ىف كتاب القضاء    } ِفى مرتلقِه أَبعد ِمن عدٍن ِفى جهنم        ِإنَّ القَاِضى لَيِرتلُ     { -٤٦٥٨
 عن معاذ   

 ) ٢١٢٠( املطالـــب 
 حســــن

ِإنَّ القَرب الذى رأيتموِنى أُناِجى فيِه ، قَرب آمنةَ ِبنت وهٍب ، وِإنى استأذنت ربى ِفـى                  { -٤٦٥٩
     َا فأَذنَ ِلى فيِه ، واسِزيار           لىزلَ عأذنْ ِلى فيِه وني تغفاِر هلَا فلمِفى االس تأذنته :     ىبا كَـانَ للـنم

والذين آمنوا أَنْ يستغفروا للمشركني فأَخذِنى ما يأخذُ الولد للوالدِة من الرقَِّة ، فـذلك الَّـِذى                 
 عن ابن مسعود ) ك ( } أَبكاِنى 

 ٢/٢٨٠ وبداية   ١/١٤٨ ونبوة   ٣/١٨٨ ومشكل   ١٠/٣٥٢ واإلحتاف   )٧٩٢(  وحب   ٢/٣٠٠ وشج   ٢/٣٣٦ك  
وسـنة  ) ٣٢٣٤(  ود   ١٠٥وم اجلنـائز    ) ١٩٦٨(  والدعاطب   ١/٣٧٥ وك   ٤/٧٠ وبنحوه هق    ٨/٥٠٨وفتح  

  ٢/٤٤١ وحم ٢/١٣٧ وتلخيص ٣/٣٤٣ وش ٤/٣٥٧وترغيب ) ١٥٧٢( وهـ ٥/٤٦٣
 فاحلديث صحيــح لغيــــره

ر ألا ماتت قبل البعثة والصحيح أا نازلة حبق الكفار الذين أدركوا النىب صلى              لكن نزول هذه اآلية حبقها فيه نظ      
وم ) ٤٧٧٢و٤٦٧٥و٣٨٨٤و١٣٦٠( اهللا عليه وسلم ومل يسلموا كأىب طالب مثال ، وقد أخرج ذلك البخـارى       

  وغريهم ٥/٤٣٣ وحم ٤/٩٠ ون ٢٤ باب ٣٩ك 
 نجا ِمنه فما بعده أَيسر ِمنه ، وِإنْ ملْ ينج ِمنه فما بعده     ِإنَّ القَرب أَولُ منازِل اآلخرِة فِإنْ      { -٤٦٦٠
ِمنه دعن عثمان بن عفان ) ت هـ ك ( } أَش 

 وعـذاب   ٥/٤١٨ وسنة   ٣٥٢ و ١٠/٣٠١ واإلحتاف   ٤/٥٦ وهق   ١/٣٧١وك  ) ٢٣٠٨( وت  ) ٤٢٦٧( هـ  
 ) ١٣٥٣( والسنة ألمحد ) ١٦٨٤( وصحيح اجلامع )  ٤٩( القرب 

 ـنحســـ



 

 

٨٠٥() 

٤٦٦١- }                وا ِفى القُرآِن فِإنَّ اِملراَء فيِه كُفرماربعِة أَحرٍف فالَ تلى سابـن   } ِإنَّ القُرآنَ أُنزلَ ع 
 جرير والباوردى وأبو النصر السجزى ىف اإلبانة عن أىب جهيم احلارث ابن الصمة األنصارى 

  ١٠/٥٢٨ وش ٩/٢١٦ وحلية ٨/٣٨٢ ومتهيد ١/١٥٧ وجممع ٥/١٦٩ وطب ٤/١٧٠حم 
 صحيـــــح

٤٦٦٢- }  ِمنه ريسا تبعِة أَحرٍف فاقْرأُوا ملى سعن عمر ) خ ن ( } ِإنَّ القُرآنَ أُنزلَ ع 
) ٢٠٣٧١(  وعـب    ٢/٣٨٣ وهق   ١/٤٣ وحم   ٣٦و٢٦ون االفتتاح ب    ) ٢٩٤٣(  وت   ٦/٢٤٠ و ٣/١٦٠خ  

  ٢٧١ وصفة) ٣٤٩١و ٣٤٩٠(  ومطالب ٧/١٥٣ وجممع ٤/١٨٣ ومشكل ٩/٨٧ و٥/٧٣وفتح 
ِإنَّ القُرآنَ أُنزلَ على سبعِة أَحرٍف فأَى ذلك قَرأمتْ فقد أَحسنتم فالَ تماروا ِفيِه ،  فِإنَّ                  { -٤٦٦٣

 وأبو نصر السجزى ىف اإلبانة عن عمرو بن العاصى ) طب  ( } اِملراَء فيِه كُفر 
 ١٥١و٧/١٥٠ امع 

 صحيـــح لغيـــره
٤٦٦٤- } ِإنَّ القُرآنَ ِغىن  ونهد والَ ِغىن عدهب عن أنس ) ع  ( }  الَ فَقر 

  ٩/١٣٢ واإلحتاف ٧/١٥٨امع 
 حســــن

ِإنَّ القُرآنَ مثلُه كمثِل ِجراٍب فيِه ِمسك قد ربطت فَاه ، فِإنْ فَتحته فَاح ِريح اِملسِك ،      { -٤٦٦٥
عـن  ) احلكـيم    ( }  ِإنْ قَرأته وِإالَّ فهو ِفى صدرك        وِإنْ تركته كَانَ ِمسكاً موضوعاً ، مثلُ القُرآنِ       

 عثمان 
 مرسال وموصوال خمتصرا  ) ٢٦٩٥ و ٢٦٩٤( أخرج حنوه ىف الشعب 

 حســــن
أَتعرفِنـى ؟   : ِإنَّ القُرآنَ يأِتى أَهله يوم الِقيامِة أَحوج ما كَانوا ِإليِه فيقولُ للمسـلِم               { -٤٦٦٦

    أَنت نقولُ م؟ فيقولُ   في :               شـحبكالـِذى كَـانَ ي ، فارقكأَنْ ي كرهوت ، حبت ا الذى كُنتأَن
لَعلَّك القُرآنُ ، فيقدم بِه على ربِه عز وجلَّ فيعطَى املُلك بيمينِه واخلُلد ِبشمالِه              : ويذيبك ، فيقولُ    

َألى : حلَّتاِن الَ تقوم هلما الدنيا أَضعافاً فيقـوالن         ويضع على رأسِه السكينةَ ، وينشر على أَبويِه         
عن أىب  ) طب  ( ابن الضريس   } شىٍء كُسينا هذَا وملْ تبلغه أَعمالنا ؟ فيقولُ هذَا بأَخِذ ولِدكُما القُرآنَ             

 أمامة 
 ٧/٣٥٠ وطب ٧/١٥٩جممع 

 حســــن لغيــــره
٤٦٦٧- }  احبهلقى صِإنَّ القُرآنَ ي قولُ لهاحِب فيجِل الشكالر قَربه نهع نشقي الِقيامِة حني ومي   :

أَنا صاحبك القرآنُ أَظمأتك ِفى اهلَواجِر ، وأَسهرت        : ما أعرفك ، فيقولُ     : هلْ تعرفِنى  ؟ فيقولُ      
اَء كُلِّ ِتجارٍة ، فيعطَى املُلـك بيمينـِه         لَيلك ، وِإنَّ كُلَّ تاجٍر من وراِء ِتجارتِه ، وأَنا لك اليوم ور            



 

 

٨٠٦() 

واخلُلد ِبشمالِه ، ويوضع على رأسِه تاج الوقاِر ويكسا والداه حلَّتِني الَ تقوم هلما أَهـلُ الـدنيا                  
 واصعد ِفـى درِج     اقرأْ: بأَخِذ ولِدكُما القُرآنَ ، مثَّ يقالُ       : ِبما كُسينا هذِه ؟ فيقالُ هلُما       :فيقوالن  

وحممد بن نصر وابن الضريس عن      ) ش  ( } اجلَنِة وغُرفها فهو ِفى صعوِد ما دام يقرأُ هذا كَانَ أَو ترتيالً             
 بريدة 
  ) ٣٧٨١( وهـ  ) ٣٣٩٤(  ومي ٢/١٨٩ وك ١/٥٣٥ وكثري ١٠/٤٩٣وش ) ٣٤٨٧(  ومطالب ٥/٣٤٨حم 

 حســــن
(  هـ   ١ثقة فيه شئ    :  وأخرج له مسلم وأصحاب السنن قال الذهىب ىف الكاشف           فيه بشري بن املهاجر خمتلف فيه     

ابن معني والنسائى والعجلى ولينه أبو حامت والبخارى وتناقض فيه قول ابن حبان وضعفه العقيلى : وقد وثقه   )٦١٧
التهـذيب  -- قد اعتربت أحاديثه فإذا هو جيئ بالعجـب       : منكر احلديث   : والساجى وابن عدى وأما أمحد فقال       

 ولعل اإلمام أمحد يقصد بعض األحاديث ألنه قد روى عنه هذا احلـديث وغـريه واحلـق أنـه                    ٤٦٩-١/٤٦٨
 صــدوق له أفـــراد

 عن أنس ) حم ت ك  ( } ِإنَّ القُلوب بني ِإصبعِني ِمن أَصابِع اِهللا يقلِّبها  { -٤٦٦٨
) ١٩٦٤٦(  وعـب  ٣/٥٧٥ وكثري ٣/١٢٥ وطربى ٣/١١٢وحم ) ٣٨٣٤(  وهـ ١/٥٢٦وك ) ٢١٤٠( ت  

 ) ١٦٨٥( وصحيح اجلامع ) ١٢٦١(  والدعاطب ٣٧و١١/٣٦ وش ١/١٠١ وعاصم ٣١٦واآلجرى 
 صحيـــــح

ِإنَّ القَوم زعموا أَنكم قد هلكتم هزالً وجوعاً فارملُوا ِإذا دخلتم واسـتلمتم ثَالثـةَ                { -٤٦٦٩
 } أَشـواٍط 

 عن ابن عباس ) طب ( 
 ٢/١٧٩ ومعاىن ٤/٣٢٦ ونبوة ٣٠٦ و ١/٢٩١وحم  ) ١٨٨٥(  ود   ٢/٧١ ومتهيد   ١/٣٥٦ وحم   ١٠/٣٢٧ب  ط

  ٥/١٨١وبنحوه خ 
 صحيـــــح

٤٦٧٠- }               اسالن توطَّؤهفَرسخِني ي قَدر اءهرالِقيامِة و ومي ِلسانه جرلي عـن  ) حم  ( } ِإنَّ الكَافر
 ابن عمر 

 ) ٣٩٤(  والشعب ١٢/٢٦٣ وخط ٤/٤٨٤ترغيب  وال١٠/٥١٧ واإلحتاف ٢/٩٢حم 
 حســــن

٤٦٧١- }   رقالع لجمهى يتالِقيامِة ح ومي حاسبلي عن ابن مسعود ) طس ( } ِإنَّ الكَافر 
  ١٠/٣٣٦وامع ) ٤٦٢٠و٤٦١٩(  ومطالب ١٠/١٣١طب 

 صحيـــــح
٤٦٧٢- }        الِقيامِة ور ومي ِلسانه سحبلي  ِإنَّ الكَافر         اسالن توطَّؤهالفَرسخِني ي أَو الفَرسخ اءه {

 عن ابن عمر ) حم ت ( 



 

 

٨٠٧() 

 والشعب  ١٢/٢٦٣ وخط   ٢/٩٢ وحم   ٢/١٢٩ وأصفهان   ١٠/٥١٧ واإلحتاف   ٤/٤٨٤وترغيب  ) ٢٥٨٠( ت  
 )٣٩٤ ( 

 حســــن
 ١٦٦-١٢/١٦٥ىف سنده أبو العجالن احملارىب روى عنه اثنان وسكت عنه البخارى ، ووثقه العجلى التهذيب 

يا رب أَرحـــِنى    : ِإنَّ الكَافر ليلجم بعرقِه ِمن شدِة ذلك اليـــوِم حتى يقولَ            { -٤٦٧٣
  } ولو ِإىل الناِر 

 عن ابن مسعود ) طس ( 
  ٧/٢٠٩ وحلية ١٠/٣٣٦وجممع ) ٢٥٨٢( حب 

 صحيـــــح
عـن أىب   ) حم   ( }  املُؤمن يأكلُ ِفى ِمعى واحٍد       ِإنَّ الكَافر يأكلُ ِفى سبعِة أَمعاٍء ، وِإنَّ        { -٤٦٧٤

 عن ميمونة بنت احلارث ) طك ( بصرة الغفارى ، 
وفـتح  ) ١٩٥٥٨(  وعـب    ٦/٣٩٧ و ٣/٣٥٧ و ٤٥٥و١٤٥ و ٧٤ و ٢/٤٣ وحم   ١٨٣ وم األشربة    ٧/٩٣خ  
  ٢/٣١ وجممع ٩/٥٣٦ و ٨/٨٨

 صحيـــــح مشـــهور
عـن  ) حـم    ( }  أَمعاٍء وِإنَّ املُؤمن يشرب ِفى ِمعى واحٍد         ِإنَّ الكَافر يشرب ِفى سبعةِ     { -٤٦٧٥

 نضلة بن عمرو الغفارى 
  ٥/٣٧٠ و٤/٣٣٦حم 

 صحيـــــح
ِإنَّ الكذب الَ يصلح ِمنه ِجد والَ هزلٌ ،والَ أَنْ يعد الرجلُ ابنه مثَّ الَ ينجز لـه ، ِإنَّ                     { -٤٦٧٦

   هِدى ِإىل الِبري دقالص                هِدى ِإىل الفُجوِر وِإنَّ الفُجـوري هِدى ِإىل اجلَنِة ، وِإنَّ الكَذبي وِإنَّ الِبر ، 
يهِدى ِإىل الناِر ، ِإنه يقالُ للصادِق صدق وبر ، ويقالُ للكَاذِب كَـذب وفَجـر ، وِإنَّ الرجـلَ                    

        تح كذبيقاً ، وياِهللا ِصد ِعند كتبى يتح صدقاِهللا كَذَّاباً      لي ى ِعندسمعـن ابـن   ) ك هب    ( } ى ي
 مسعود

  ) ٤٧٨٧(  والشعب ٧/٥٢٧ واإلحتاف ١/١٢٧ك 
 صحيـــــح

عن أمساء بنـت    ) حم طب    ( } ِإنَّ الكذب يكتب ِكذباً حتى ِإنَّ الكُذيبةَ تكتب كُذيبةً           { -٤٦٧٧
 عميس 

 ١٨٠و١/١٧٩واحلميدى ) ٥٢٠( والصمت ) ٤٨٢١ ( والشعب ٣/٥٩٧ وترغيب ١/١٤٢ وجممع ٦/٤٣٨حم 
 حســــن

والصواب فيه أمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية وهى الىت حضرت زواج عائشة أم املؤمنني وأمساء بنت عميس                  
 .كانت مع زوجها جعفر ىف احلبشة آنذاك وفيه قصة 



 

 

٨٠٨() 

٤٦٧٨- }         ي بن وسفابِن الكَرِمي ابِن الكَرِمي ي ِإنَّ الكَرمي       لَِبثت ولَو بِن ِإبراهيم بِن ِإسحاق عقوب
ِفى السجِن ما لَبثَ مثَّ أَتاِنى الرسولُ َألجبت ، ورمحةُ اِهللا على لُوٍط ِإنْ كَانَ ليأوى ِإىل ركٍن شديٍد                   

 لَـــو : ، قالَ 
    عدهعثَ اُهللا با بديٍد ، فمكٍن شآِوى ِإىل ر قَوةً أَو قَومِه أَنَّ ِلى بكم ا ِإالَّ ِفى ِذروٍة ِمنبيت ك  ( } ن  (

 عن أىب هريرة
ومشـكل  ) ٨٩٦و٦٠٥(  وخد   ٦/٢٨٤ وكثري   ٢/٣٤٦ وك   ٤١٦ و ٢/٣٣٢وحم  ) ٣١١٦(  وت   ٤/٢٢٤خ  
٢/٤٢٩  

 ١٥٢وم الفضائل ) ١٦٨٦( وصحيح اجلامع 
 يمشيهم على وجوههم يـوم      ِإنَّ الَِّذى أَمشاهم على أَرجلهم ِفى الدنيا قَادر على أَنْ          { -٤٦٧٩
 عن أنس ) حم ق ن (} الِقيامِة 

) ١٦٨٧(  وصـحيح  ٤/٣٨٧ وترغيب ٩/١٩ وطربى  ١٠/٤٥٦ واإلحتاف   ٢/٤٠٢ وك   ٣/١٦٧ و ٢/٣٥٤حم  
 ٨/١٣٥ وم ٦/١٣٧وخ 

 ٤٦٨٠- }              د اًء ِإالَّ أَنزلَ لهرتلْ دواَء ، وملْ ياَء أَنزلَ الداحـداً      ِإنَّ الَِّذى أَنزلَ الداًء وواًء ِإالَّ د :
  عن صفوان بن عسال ) طب (} اهلَرم 

  ٧/٣٦١ وش ٩/٥١٥ و ١/١٤٥ واإلحتاف ٤/١٩٩ك 
 صحيـــــح

 عن أىب هريرة)  ك  ( } ِإنَّ الَِّذى أَنزلَ الداَء أَنزلَ الشفاَء  { -٤٦٨١
 ) ١٦٨٨(  وصحيح اجلامع ٤/١٩٩ وك ٧/٣٦١ وش ٩/٥١٥ و١/١٤٥اإلحتاف 

 ـــــحصحي
 عن ابن عباس ) حم م ن  (  } - يعىن اخلَمر -ِإنَّ الَِّذى حرم شرا حرم بيعها  { -٤٦٨٢

 ٣/١٧٢ وكثري   ٨/٣١ وسنة   ٨/٢٧٩ وفتح   ٢/١١٥ ومي   ٦/١١ وهق   ٣٥٨ و ٣٢٤ و ١/٢٣٠ وحم   ٧/٣٠٨ن  
وطـب  ) ١٠٣٤(ومحــيدى   ) ٢٨٣(  وف   ٤/١٤٠ومتهيد   ) ١٧٧٥و١٧٦١(  ومطالب   ٩٠و٤/٨٩وجممع  

  وموطـــأ ١٠/٤١٢
 ) ١٦٨٩( وصحيح اجلامع )  ٩٣٠( وخمتصر مسلم ) ٨٤٦( 

 عن ابن عباس ) حم ت ك ( } ِإنَّ الَِّذى لَيس ِفى جوفِه شىٌء من القُرآِن كالبيِت اخلَرِب  { -٤٦٨٣
 ١/٢٢٣ وحم ٢/٣٥٩ وترغيب ١/١٠ وبغوى ٧/٤٩٧ وكثري ١/٥٥٤وك ) ٢٩١٣( ت 

 حســــن
وىف ) !! ٢١٣٥( وأقر الترمذى على تصحيحه ىف املشـكاة        ) ١٥٢٤( األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع      وتناقض  

أحاديثه متقاربة ، وأرجو أنه ال      : سنده قابوس بن ألىب ظبيان خمتلف فيه وثقة قوم وضعفه آخرون وقال ابن عدى               
  ٦/٥٠بأس به 



 

 

٨٠٩() 

 ِإليِه ماله يوم الِقيامِة شجاعاً أَقرع له زبيبتاِن فيلزمه     ِإنَّ الَِّذى الَ يؤِدى زكاةَ مالِه يمثَّلُ       { -٤٦٨٤
 عن ابن عمر ) حم  ن ( } أَنا كَرتك أَنا كَرتك  : أَو يطوقه يقولُ 

(  وصـحيح اجلـامع   ١/٥٤٠ وترغيـب  ٢/١٥١وكثري ) ٢٢٥٧(  وخزمية  ١٥٦و١٣٧و٢/٩٨ وحم   ٥/٣٩ن  
١٦٩٠ ( 

 صحيـــــح
 عن أىب هريرة)  هب ( } لَِّذى يأِتى امرأته ِفى دبرها الَ ينظر اُهللا ِإليِه يوم الِقيامِة  ِإنَّ ا { -٤٦٨٥

 ) ١٦٩١( وصحيح اجلامع ) ٥٣٧٦(  والشعب ١/٣٨٥ وكثري ٩/١٠٧وسنة ) ٢٠٩٥٢(  وعب ٢/٢٧٢حم 
 صحيـــــح

 } هِب ِإمنَا يجرجر ِفى بطنِه نار جهـنم   ِإنَّ الَِّذى يأكلُ أَو يشرب ِفى آنيِة الفضِة والذَّ         { -٤٦٨٦
 .إال أن يتوب ) طب ( عن أم سلمة زاد ) م هـ ( 

 ) ١٦٩٢(  وصحيح اجلامع ٢٢و٨/٢١ وش ٣/١٢٦ وترغيب ٤/١٤٥ و٣/٢٧ وهق ١م اللباس 
د خروِج اِإلماِم كاجلَار ِإنَّ الَِّذى يتخطَّى ِرقاب الناِس يوم اجلُمعِة ، ويفرق بني اثْنِني بع    { -٤٦٨٧

 عن األرقم بن أىب األرقم ) حم طب ك  ( } قُصبه ِفى الناِر 
 وله  ١/٢٨ واإلصابة   ٥/٣٤١ وبداية   ١/٢٨٥ وطب   ١/٥٠٤ وترغيب   ٢/١٧٨ وجممع   ٣/٥٠٤ وك   ٣/٤١٧حم  

  )٥١٣(  وت ٣/١٥٢ وعدى ٢/٧٢شاهد مبعناه التلخيص 
 فيـــه ضعـــف

٤٦٨٨- }   ـراٍم                 ِإنَّ الَِّذى ياِهللا ِفـى ِحـلٍّ والَ ح من الِة لَيساخلُيالِء ِفى الص من ثَوبه جر { ) 
 ) الطيالسى هق 

 عن ابن مسعود 
  مرفوعا وموقوفا ٢/٢٤٢هق 

 املوقوف أصـــح
  عن ابن عمر)م ن هـ  (} ِإنَّ الَِّذى يجر ثَيابه من اخلُيالِء الَ ينظر اُهللا ِإليِه يوم الِقيامِة   { -٤٦٨٩
 ١٢/٨ وسـنة    ٨/٢٠٢ وخط   ٣/٢١٤ وكر   ١٠١ و ٧٤ و ٢/٥وحم  ) ٣٥٦٩(  وهـ   ٨/٢٠٦ ون ٤٣م اللباس   

 ) ١٦٩٣(  وصحيح اجلامع ٢/٦٧ وأبو عوانة ٨/١٩٩ وش ٤/٢١٤ وصحيحة ١٠/٢٦٢وفتح 
 عن أىب هريرة)  لبزار ا( } ِإنَّ الَِّذى يخفض ويرفع قَبلَ اِإلماِم ِإنما ناصيته ِبيِد الشيطاِن   { -٤٦٩٠
  روى مرفوعاً وموقوفاً ٢/١٤٦ والفتح ٢/٧٨وامع ) ٢٢٣( وعلل ) ٩٨٩( ومحيدى ) ٤١٨( مطالب 

 الصـــــواب وقفــــه
 لكن مثله ال يقال بالرأى 

ِذى ِإنَّ الَِّذى يجهر بالقُرآِن كالَِّذى يجهر بالصـــدقِة ، والَِّذى يسر بالقُرآِن كالَّ            { -٤٦٩١
 عن أىب أمامة ) طب (} يســر بالصدقِة



 

 

٨١٠() 

 وصحيح النسائى   ١٧/٣٣٤ وطب   ١٠/٢٤٨ و ٣/٢٨٨ وكر   ٢٨٥ و ٨/٢١٠ وطب   ٢/٢٦٦ وجممع   ٣/٢٢٥ن  
 )١٥٦٩ ( 

 صحيـــــح
حم وابـن سـعد ك   ( } ِإنَّ الَِّذى يحنو عليكن بعِدى هو الصادق البار ، قَاله َألزواجِه     { -٤٦٩٢

 عن أم سلمة ) نعيم ىف فضائل الصحابة  طب وأبو 
  ٤/١٢٦ والصحيحة ٣/٣١١ وك ٣٠٢ و٦/٢٩٩حم 

 صحيـــــح
٤٦٩٣- }  اتالقَت احلَديثَ هو رفعاخلرائطى ىف مساوئ األخالق عن حذيفة } ِإنَّ الَِّذى ي  
 ) ٢٠٢٧(  وت ١٠٥وم اإلميان ) ٢١٧( املساوئ 
 النمام : القتات 

عـن أىب   )  طـس   ( } ِذى يسجد قَبلَ اِإلماِم ويرفع قَبله ِإنما ناصيته ِبيِد شيطاٍن           ِإنَّ الَّ  { -٤٦٩٤
 هريرة
  ٢/٧٨ وامع ١/٣٣٤ والترغيب  ٢/١٧٠كر 

 حســــن
٤٦٩٥- }              مهنج ارطنِه نِفى ب تجرجرِة ِإمنَا يِفى آنيِة الِفض شربع ، طكسـص      ( } ِإنَّ الَِّذى ي (

  عباس عن ابن
  ٥/٧٧امع 

 حســــن
٤٦٩٦- }                توبِإالَّ أَنْ ي  مهنج ارطنِه نِفى ب جرجرِة ِإمنَا يِفى آنيِة الفض شربطب  ( } ِإنَّ الَِّذى ي

 عن أم سلمة ) 
وامع ) ١٨١٣(  ومنحة   ٥/١٣١وتخ  ) ١٩٩٢٦(  وعب   ٤/١٤٥ وهق   ٣٠٦ و ٦/٣٠١وحم  ) ٣٤١٣( هـ  

  ٢/١٧٤ ومشكل )٣١(  ومطالب ٥/٧٦
 صحيـــــح

٤٦٩٧- }   الهوم أَهله ترا ومكأَن صرالع فوتهعن ابن عمر ) عب ش  ( } ِإنَّ الَِّذى ي 
 ) ٢٨٦( ومنحة ) ٢٠٧٥( وعب ) ٦٨٥(  وهـ ١/٢٥٤ وعوانة ٢/٢١٤ وسنة ٢/٤٨حم 

 صحيـــــح
 عن ابن عمر ) حم  ( } لناِر ِإنَّ الَِّذى يكذب على يبنى  له بيت ِفى ا { -٤٦٩٨

وصـحيح  ) ١٦١٨(  وصـحيحة    ٨/٥٧٣وش  ) ٢٣٩(  وف   ١/١٤٣وجممع  ) ١٧(  وشفع   ١٤٤و٢/٢٢حم  
 ) ١٦٩٤(اجلامع 

 صحيـــــح



 

 

٨١١() 

٤٦٩٩- }             تعـاطفنهليلِه يحميدِه وتكبريِه وتسبيحــِه وتالِل اِهللا وتج ذكرونَ ِمني ِإنَّ الَِّذين
ى كدوى النحِل يذكِّرنَ بصاحبهن ، أَفالَ يحب أَحدكم أَنْ الَ يزالَ له ِعند              حولَ العرِش ، هلن دو    

 عن النعمان بن بشري ) حم ش طب ك  ( } الرمحـــِن شىٌء يذكر بِه
 ) ١٦٩٣(  والدعاطب ١/٥٠٠وك ) ٣٨٠٩(  وهـ ١٣٧ وصفة ٤/٢٦٩ وحلية ٤/٢٧١حم 

 صحيـــــح
 ( } أَحيوا ما خلقتم      : ين يصنعونَ هِذِه الصور يعذِّبونَ يوم الِقيامِة فيقالُ هلم          ِإنَّ الَّذِ  { -٤٧٠٠

 عن ابن عمر ) ق ن 
 ) ١٦٩٥( وصحيح اجلامع ) ٢٠١٨(  وم ٤/٤١ وترغيب ١٠/٣٨٣ وفتح ٧/٢٦٨ وهق ٧/٢١٥خ 

 يعملون   ، والصنعة تفيد التجسيم والربوز واملضاهاة : يصنعون 
ـــا             {-٤٧٠١ عـن  ) هق   ( }  ِإنَّ الَِّذين يقطعونَ السدر يصبونَ ِفى الناِر على رؤوسهم صب

 عائشة 
 ) ١٦٩٦(  وصحيح اجلامع ١/٣٩ وموضح ١٧٤ وصحيحة ٤/١١٧ ومشكل ٨/١١٥ وجممع ٦/١٤٠هق 

 صحيـــــح
لسمواِت السبع واَألرضني السبع ِفـى      ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ إذا كَانَ يوم الِقيامِة ، مجع ا           { -٤٧٠٢

أنا اُهللا ، أَنا الرمحن ، أَنا املَلك ، أَنا القُدوس ، أَنا السالم ، أَنا املُؤمن ، أَنا املُهيمن                    : قَبضٍة مثَّ يقولُ    
    دأتا الَِّذى بأَن ، ا املُتكربأَن ، ارا اجلَبأَن ، زيزا العأَن ،  ا ، أَيـنا الِذى أُعيدهيئاً ، أَنش كا وملْ تنيالد 

ىف األمساء واخلطيب وابن النجار عن ابـن  ) هق ( أبو الشيخ ىف العظمة وابن مروديه } املُلوك ، أَين اجلَبابرةُ ؟  
 عمر 

 ٣٣٩و٣٣٥و٢٩ وصفة ٥/٣٥٦وخط ) ١٣٢( والعظمة) ٢٤٨٢( خزمية 
 حســــن لغيــــره

عن عبد  ) طب   ( } نَّ اَهللا أَبى ذلك لكم ورسوله أَنْ يجعلَ لكم أَوساخ أَيِدى الناِس             ِإ { -٤٧٠٣
 املطلب ابن ربيعة 

 ) ١٦٩٧(  وصحيح اجلامع ٣/١١٨ وم ٤/١٦٦حم 
 عن عقبة بن مالك الليثى ) حم ن ك  ( } ِإنَّ اَهللا أَبى على فيمن قَتلَ مؤمناً ، ثَالثاً  { -٤٧٠٤

 وكـثري   ١/٢٧ وجممـع    ١/١١٠ وخـط    ٤/٢٢٦ و ١/١٩ وك   ٩/١١٦ و ٨/٢٢ وهق   ٥/٢٨٩ و ٤/١١٠حم  
 )١٦٩٨(  وصحيح اجلامع ٧/٣٣ وسعد ١٢/٣٩٧ و١٠/١٢٧ وش ١٧/٣٥٦ وطب ٢/٣٣٤

 صحيـــــح
ِإنَّ اَهللا اتخذَ ِإبراهيم خليالً ، وِإنَّ صاحبكــم خليلُ اِهللا ، ومحمد سيد ولـــِد                { -٤٧٠٥

 الِقيامِةآدم ومعن عبد اهللا ) طك ( } ي 
  ٢٥٥و٨/٢٠١ وجممع ٣/٢١٥ وترغيب ١٩/٤١طب 



 

 

٨١٢() 

 صحيـــح لغيـــره
أَنْ الَ يدعو عليكم نبيكم فتهلكُوا جميعـاً ،         : ِإنَّ اَهللا تعاىل أَجاركم ِمن ثالِث ِخالٍل         { -٤٧٠٦

        ، لى أَهِل احلَقاطِل عأَهلُ الب ظهرـاللٍة        وأَنْ الَ يلى ضوا عجتمععـن أىب مالـك     ) د   ( }  وأَنْ الَ ت
 األشعرى 

  ١/١٦٠ وفقيه ٣/١٤١وتلخيص ) ٣٠٠٣(  ومطالب ٣/٣٣١وطب  ) ٢٤٣٢( د 
 حســــن لغيـــره

أَنْ الَ يدعو عليكم نبيكم فتهلكُوا جميعـاً ،         : ِإنَّ اَهللا تعاىل أَجاركم ِمن ثالِث ِخالٍل         { -٤٧٠٧
نْ الَ يظهر أَهلُ الباطِل على أَهِل احلَق ، وأَنْ الَ تجتمعوا على ضاللٍة فهؤالِء أَجاركم اُهللا ِمنهن ،           وأَ

الدخانَ يأخذُ املُؤمن كالزكمِة ، ويأخذُ الكَافر فينتفخ ويخرج كُلَّ مسمٍع           : وربكم أَنذركم ثَالثاً    
ابوالثانية الد ، جالَ  ِمنهد ( عن أىب مالك األشعرى وروى صدره ) طب  ( } ةَ ، والثَّالثة الد ( 

 ) ٢٤٣٢(  وبعضه د ٣/١٤١وتلخيص ) ٣٠٠٣(  واملطالب ٣/٣٣١طب 
 حســــن لغيـــره

 عن أنس ) طس هب والضياء  ( } ِإنَّ اَهللا احتجر التوبةَ على كُلِّ صاحِب ِبدعٍة  { -٤٧٠٨
 ) ١٦٩٩( وصحيح اجلامع ) ٧٢٣٨و٩٤٥٧و٩٤٥٦( والشعب ) ٣٧( صم  وعا١٠/١٨٩جممع 

 صحيـــــح
ِإنَّ اَهللا أَحدثَ ِفى الصالِة أَنْ الَ تكلَّموا ِإالَّ ِبذكِر اِهللا ، وما ينبِغى لكم ، وأَنْ تقوموا                   { -٤٧٠٩
عن ابن مسعود ) ن ( } ِهللا قَانتني 

 ) ١٧٠٠ ( وصحيح اجلامع ١/٣٥٥ ومتهيد ٢٠ن السهوب 
 صحيـــــح

) ن   ( } احلَرير والذَّهب وحرمه على ذُكورها        : ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ أَحلَّ ِإلناِث أُمِتى         { -٤٧١٠
 عن أىب موسى

 )٥٤٦( وعبد بن محيد ) ١٧٢٠(  وت ٤٠٧ و٤/٣٩٤ وحم ٨/١٩٠ن 
 صحيـــــح

لعاملني ِسوى النبيني واملُرسلني ، واختار ِلى مـن         ِإنَّ اَهللا اختار أَصحاِبى على جميِع ا       { -٤٧١١
                 ، لىثمانُ وعوع مركٍر وعو بأَب ، ريأَصحاِبى ، وِفى ِمثِل أَصحاِبى خ ريخ علهمأَصحاِبى أَربعةً فج

            الثَّاِنى ، ثُم ِري قَرٍن ، ثُمعثِنى ِفى خائِر اُألمِم فبلى سِتى عأُم تارى واخابع فُرادالر ى ، ثُمرتالثَّالث ت 
 أبو نعيم ىف فضائل الصحابة واخلطيب وابن عساكر عن جابر } 

  ٣/١٦٢ وخط ١٠/١٦امع 
 حســــن



 

 

٨١٣() 

ِإنَّ اَهللا اختار العرب فاختار ِكنانةَ من العرِب ، واختار قَريشاً ِمن ِكنانةَ ، واختار بِنى                 { -٤٧١٢
 هاشٍم 

اشٍم ِمنِنى هب تارِنى ِمنابن سعد عن عبد اهللا ابن عبيد بن عمري مرسال}  قُريٍش ، واخ 
 . موصوالً ١/١٨ وسعد ٧/١٣٤هق 

 صحيـــــح
٤٧١٣- }                ِمنـهم تـاراخ ِكنانةَ ، ثُم بن رضالن ِكنانةَ أَو منهم تارفاخ ربالع تاراىل اخعِإنَّ اَهللا ت

  قَريشاً ، ثُم                     ِخياٍر ِإىل ِخياٍر ، فمـن ا مناشٍم ، فأَنِنى هب تارِنى ِمناخ اشٍم  ، ثُمِنى هب ِمنهم تاراخ 
  غِضى أَبغضهمفِبب ربالع أَبغض ومن ، همى أَحببفِبح ربالع عن ابن عمر  ) ك ( } أَحب 

 وموضـح  ١٢/٤٥٥ وطب ٤/٧٣ وك ١٠/٥٣ و١/٨٩ وامع ٧/١٣٤ حنوه خمتصرا وهق    ١٦٧ و ١/١٦٥نبوة  
  ٢/٨٠٢ وعدى ١/٣١٦

 حســــن لغيـــره
سـبحانَ اِهللا ،    : ِإنَّ اَهللا  اختار لكم من الكَالِم أَربعاً ، لَيس القُرآنَ وهن من القُرآِن                { -٤٧١٤

 ِإالَّ اُهللا ، واُهللا أَكرب ِهللا ، والَ ِإله عن أىب الدرداء ) طب  ( } واحلَمد 
 ) ٨٤٥ و٨٤١( ون عمل ) ٣٨١١( وهـ ) ٢١٣٧(  وم ١٠/٨٧ وبنحوه ١٠/٨٨امع 

 صحيـــــح  لغيـــره
ِإنَّ اَهللا أَخذَ اِمليثاق ِمن ظَهِر آدم ِبنعمانَ يوم عرفةَ ، وأَخرج من صلبِه كُلَّ ذُريٍة ذَرأها                 { -٤٧١٥

وهـق ىف   ) حم ن ك     ( } بلى  : أَلست بربكم ؟ قالُوا     : م ِقبالً قالَ    فنثرهم بني يديِه كالذَّر ثُم كَلَّمه     
 األمساء عن ابن عباس 

 وحم  ١/٢٧وك  ) ١٦٢٣(  والصحيحة   ١/٧٣وعاصم  ) ١٧٠١(  وصحيح اجلامع    ٣/٥٠١ وكثري   ١/٩٠البداية  
١/٢٧٢  

 صحيـــــح
بلى : شهدهم على أَنفسهم أَلست بربكم ؟ قالُوا        ِإنَّ اَهللا أَخذَ ذُريةَ آدم من ظَهرِه ثُم أَ         { -٤٧١٦

هؤالِء ِفى اجلَنِة وهؤالِء ِفى الناِر  ، فأَهلُ اجلَنِة ميسرونَ لعمِل أَهِل             : ، مثَّ أَفاض م ِفى كَفَّيِه فقالَ        
 عن هشام بن حكيم ) البزار طب هق ( } اجلَنِة ، وأَهلُ الناِر ميسرونَ لعمِل أَهِل الناِر 

) ٤٨(  والصحيحة   ١٩/٣٨٣ وطب   ١٧٢ واآلجرى     ٨/١٩٢ وتخ   ٩/٨٠ وطربى   ٣/٥٠٥ وكثري   ٧/١٨٦جممع  
 ) ١٧٠٢( وصحيح اجلامع 

 صحيـــــح
) طـب   ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل أَخرج ذُريةَ آدم من صلبِه حتى مُألوا اَألرض وكَانوا هكَذَا               { -٤٧١٧

 عن معاوية 
  ١٩/٣٨٣ وطب ٧/١٨٦ جممع



 

 

٨١٤() 

 صحيـــــح
عن حممد بـن علـى      ) هب   ( } ِإنَّ اَهللا أَخرجىن من النكاِح ، وملْ يخرجِنى من السفاِح            { -٤٧١٨

 مرسال 
 وهـق  ١/٥١وسـعد  ) ٤٧١( وبنحوه الدعاطب ) ١٧٠٣( وصحيح اجلامع ) ١٣٩٥(  والشعب   ٢/٢٥٦بداية  

  ٣٦١وجرجان ) ٢٥٧ (  ومطالب٤٢٨ واآلجرى ٨/٢١٤ وجممع ٧/١٩٠
 صحيـــح لغيـــره

٤٧١٩- }              حـناآلخـِرونَ ون حنتياراً ، فـنتارِنى اخواخ ، ِبى ِفى اَألجِل املَرجو ِإنَّ اَهللا أَدرك
نـا  السابقونَ يوم الِقيامِة ، وِإنى قَائلٌ قَوالً غَري فَخٍر ، ِإبراهيم خليلُ اِهللا ، وموسى صفى اِهللا ، وأَ                  

الَ يفنيهم  : حبيب اِهللا ومِعى ِلواُء احلَمِد يوم الِقيامِة ، وِإنَّ اَهللا وعدِنى ِفى أُمِتى وأَجارهم من ثَالٍث                 
 الدارمى وابن عساكر عن عمرو بن قيس } ِبسنٍة ، والَ يستأصلهم عدو ، والَ يجمعهم على ضاللٍة 

  ١٠/٤٩٦واإلحتاف ) ٦٣١٦( ت  وبنحوه ٦/٣٠٥ وبداية ١/٢٩مي 
 حســــن

٤٧٢٠- }  فقالر ليهميٍت أَدخلَ عأَهلَ ب ابن أىب الدنيا ىف ذم الغضب ، والضياء  ( } ِإنَّ اَهللا ِإذَا أَحب
 عن جابر ) 

 ١٠٥ و١٠٤ و٦/٧١ وحم ٨/٤٦واإلحتاف ) ١٧٠٤(  صحيح اجلامع 
 صحيـــــح

ِإنى أُحب فُالناً فأَحبه فيحبه ِجربيلُ ،       : ب عبداً دعا ِجربيلَ فقالَ      ِإنَّ اَهللا تعاىل إذا أَح     { -٤٧٢١
ِإنَّ اَهللا تعاىل يحب فُالناً فأَحبوه فيحبه أَهلُ السماِء ثُم يوضـع لـه              : مثَّ يناِدى ِفى السماِء فيقولُ      

       بداً دع قولُ    القَبولُ ِفى اَألرِض ، وِإذا أَبغضا ِجربيلَ فيِجربيلُ      : ع بغضهفي غضهفُالناً فأَب ى أَبغضِإن
                     لـه وضـعي ماِء ثُـمأَهلُ الس هبغضفَي فُالناً فأَبغضوه بغضاىل يعماِء ِإنَّ اَهللا تناِدى ِفى السمثَّ ي ،

 عن أىب هريرة)  م  ( }البغضاُء  ِفى اَألرِض 
 ) ١٧٠٥( وصحيح اجلامع ) ٢١٠٣(  ومنحة ٥/٢٦٤ وكثري ٢/٤١٣ وحم ١٥٧  وم الرب والصلة٩/١٧٣خ 

٤٧٢٢- }  وتهص سمعلي تالهاب بدهع عن أىب هريرة)  هب  ( } ِإنَّ اَهللا إذا أَحب 
 ) ٩٧٨٧و٩٧٨٦( وبنحوه ) ٩٧٨٨(  والشعب ٩/١٤٢اإلحتاف 

 حســــن لغيـــره 
٤٧٢٢- }       اىل إذا أَحبعِإنَّ اَهللا ت             اجلَزع فله زعج نوم ، ربالص فله ربص فمن ، تالهمقَوماً اب {

 عن حممود بن لبيد ) حم ( 
(  وعـب    ١/١٣٠ وبغـوى    ٤/٢٨٣ وترغيب   ٩/١٤٢ واإلحتاف   ٥/٤٢٧وحم  ) ٤٠٣١( وهـ  ) ٢٣٩٦( ت  

 ) ١٧٠٦( وصحيح اجلامع ) ١٤٦( والصحيحة ) ٢٠٣١١
 صحيـــــح



 

 

٨١٥() 

 عن جابر ) ع ض   (  }  أَحب قَوماً أَدخلَ عليهم الرفق ِإنَّ اَهللا ِإذَا { -٤٧٢٤
  ١٩ و٨/١٨امع 

 صحيـــــح
ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ إذا أَراد ِبعبدِه خرياً عجلَ عقوبةَ ذَنبِه ِفى الدنيا ، وِإذَا أَراد ِبعبٍد شراً               { -٤٧٢٥

 عن ابن عباس ) طب ( } م الِقيامِة كَأَنه عير أَمسك عليِه بذَنبِه حتى يوافيه يو
 ١٠/١٩١ وجممـع  ٤/٨٧وحم ) ٥٢(  وبنحوه حب    ١٥٤ وصفة   ١١/٣١٣ وطب   ٦٠٨و٤/٣٧٦ و ١/٣٤٩ك  
  ١٩٢و

 صحيـــــح
٤٧٢٦- }                 ، ضرخ لويِن ، وِإنَّ هذَا املَالَ حِفى الد فقههرياً يبدِه خِبع اىل إذا أَرادعِإنَّ اَهللا ت   ـنم 

 الذَّبح هفِإن مادحوالت فيِه ، وِإياكم له باركِبحقِِّه ي عن معاوية بن أىب سفيان ) حم ( ابن سعد } أَخذه 
وفتح  ) ١٢٨٤و٩٦(  والصحيحة ٢/٢٧٩ ومشكل ٩/٣٥٠ وطب ٩٩و٩٣ و٤/٩٢وحم ) ٣٧٤٣( هـ 
  ٩/٦ وش ١٠/٤٧٨

 صحيـــــح
اد رمحةَ أُمٍة من ِعبادِه قَبض نبيها قَبلها فجعله هلَا فَرطاً وسلفاً بـني              ِإنَّ اَهللا تعاىل إذا أَر     { -٤٧٢٧

                   كَـذَّبوه ا حنيِبهلكته ينهع فأَقر نظري ا  وهوفأَهلكه ىا حهبيا ونَّذلكةَ أُمٍة عه ا ، وِإذا أَرادديهي
 ا أَمــرهصوعن أىب  موسى)  م(} وع 

 وبداية ٤/١٥٣ وكر ١٥٤ وصفة ٣/٧٧ و٢/٣٥٢ ونبوة ٧/٣٧٠ وخط ٢/٣٢٠ معلقا ومناقب ٢٤فضائل م ال
 ) ٧٢١٥( و ) ٦٦٤٧( واإلحسان ) ١٧٠٧(  موصوالً وصحيح اجلامع ٥/٢٧٥

 صحيـــــح
٤٧٢٨- }  ِفظهيئاً حش وِدعتعن ابن عمر ) حب هق  ( } ِإنَّ اَهللا إذا اس 

(  وصحيح اجلامـــــــع ٦/٤٠٠ واإلحتاف ١/٢٩٨ وحنف ٢/١٧ وترغيب ٩/١٧٣ وهق ٢/٨٧حم 
 ) ٣٣٤٣و٣٣٤٢( والشعب )  ٢٦٩٣(واإلحســـان ) ١٧٠٨

 صحيـــــح
 عن أىب بكر ) د ( } ِإنَّ اَهللا إذا أَطعم نبياً طُعمةً فهى للَِّذى يقوم ِمن بعدِه  { -٤٧٢٩

 ) ١٧٠٩(  وصحيح اجلامع ١١/١٣٦ وسنة ١/٤وحم ) ٢٩٧٣( د 
 صحيـــــح

ِإنَّ اَهللا تعاىل إذا أَنزلَ سطواتِه على أَهِل ِنقمتِه فوافت آجالَ قَوٍم صـاحلني فـأُهلكُوا       { -٤٧٣٠
 وأَعماهلم مالى ِنيبعثونَ عمثَّ ي عن عائشة ) هب ( } ِبهالكهم 

( حيح اجلامع وص) ٧٥٩٩( والشعب ) ١٦٢٢(  وصحيحة ٣/٢٢٧ وترغيب ١٣/٦٠وفتح ) ١٨٤٦( حب 
١٧١٠ ( 

 صحيـــــح



 

 

٨١٦() 

٤٧٣١- }                   ـؤسالب كرهليِه ، ويعمِة عالن ى أَثررأَنْ ي حببٍد ِنعمةً يلى عع اىل إذا أَنعمعِإنَّ اَهللا ت
 املُتعفِّف فيفالع احلَىي حبوي ، ائلَ املُلحفالس بغضوي  باؤسعن أىب هريرة)  هب ( } والت 

) ١٧١١( وصحيح اجلامع ) ٦٢٠٣و٦٢٠٢(  والشعب ١/١٧٦ حنوه وطص ١٩/١٨٣وطب ) ١٤٣٥( حب 
  ١/١٧٩والدوالىب 

 صحيـــــح
عن ) طب هق ( } ِإنَّ اَهللا إذا أَنعم على عبٍد ِنعمةً يحب أَنْ  يرى أَثر ِنعمتِه علَى عبدِه  { -٤٧٣٢

 عمران ابن حصني 
 وسعد ٣/٤٧٤وحم ) ١٣٢٠و١٢٩٠(  وصحيحة ١٨١ و١٨/١٣٥ وطب ١٤٢ وجرجان ٤/١٥١مشكل 

 ) ١٧١٢(  وصحيح اجلامع ٧/٧ و٤/٢١٨
 صحيـــــح

٤٧٣٣- }  ِذكره عاظميئاً تش عن معاوية ) ك ( } ِإنَّ اَهللا إذا ذَكر 
  ١/٩٤ك 

 صحيـــــح
٤٧٣٤- }            بعةُ أَصناٍف منليِه سى عبِد أَثنِن العع ضىاىل إذا رعوِإذا       ِإنَّ اَهللا ت ، عملـهي اخلَِري لَم 

 عملهي لَم  رالش بعةُ أَصناٍف منليِه سى عبِد أَثنلى العخطَ ععن أىب سعيد ) حم هب ( } س 
  ٢٧٣و١٠/٢٧٢وامع ) ٨٧٤(  والشعب ٢/١٩٦ وأصفهان ١/٣٧٠ وحلية ٣/٣٨حم 

 حســــن
كَانَ يوم الِْقيامِة ينِزلُ ِإلَى الِْعباِد ِليقِْضي بينهم وكُلُّ أُمـٍة           أَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى ِإذَا       {  -٤٧٣٥

جاِثيةٌ فَأَولُ من يدعو ِبِه رجلٌ جمع الْقُرآنَ ورجلٌ يقْتِتلُ ِفي سِبيِل اللَِّه ورجلٌ كَِثري الْماِل فَيقُـولُ              
    ِللْقَاِرِئ أَلَم قَالَ               اللَّه تلِّما عِفيم ِملْتاذَا عقَالَ فَم با رلَى يوِلي قَالَ بسلَى رع لْتزا أَنم كلِّمأُع

                قُولُ اللَّهيو تلَاِئكَةُ كَذَبالْم قُولُ لَهتو تكَذَب لَه قُولُ اللَّهاِر فَيهاَء النآنِل واَء اللَّيِبِه آن أَقُوم تكُن 
                    ـعسأُو أَلَـم لَه قُولُ اللَّهاِل فَياِحِب الْمى ِبصتؤيو ِقيلَ ذَاك فَقَد ا قَاِرئقَالَ ِإنَّ فُلَانأَنْ ي تدلْ أَرب

الَ كُنـت   علَيك حتى لَم أَدعك تحتاج ِإلَى أَحٍد قَالَ بلَى يا رب قَالَ فَماذَا عِملْت ِفيما آتيتك قَ                
                تدلْ أَرالَى بعت قُولُ اللَّهيو تلَاِئكَةُ كَذَبالْم قُولُ لَهتو تكَذَب لَه قُولُ اللَّهفَي قدصأَتو ِحمأَِصلُ الر

ولُ اللَّه لَه ِفي ماذَا قُِتلْـت       أَنْ يقَالَ فُلَانٌ جواد فَقَد ِقيلَ ذَاك ويؤتى ِبالَِّذي قُِتلَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقُ             
                  قُـولُ لَـهتو تكَـذَب الَى لَهعت قُولُ اللَّهفَي ى قُِتلْتتح لْتفَقَات ِبيِلكاِد ِفي سِبالِْجه تقُولُ أُِمرفَي

د ِقيلَ ذَاك ثُم ضرب رسولُ اللَّـِه        الْملَاِئكَةُ كَذَبت ويقُولُ اللَّه بلْ أَردت أَنْ يقَالَ فُلَانٌ جِريٌء فَقَ          
                   ـارالن ِبِهم رعسلِْق اللَِّه تلُ خالثَّلَاثَةُ أَو ةَ أُولَِئكريرا ها أَبِتي فَقَالَ يكْبلَى رع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص

       انَ فَأَخثْمو عأَب ِليدِة و قَالَ الْوامالِْقي موـةَ          ياِويعلَى ملَ عخالَِّذي د وا هفَيِلٍم أَنَّ شسم نةُ بقْبِني عرب



 

 

٨١٧() 

فَأَخبره ِبهذَا قَالَ أَبو عثْمانَ وحدثَِني الْعلَاُء بن أَِبي حِكيٍم أَنه كَانَ سيافًا ِلمعاِويةَ فَدخلَ علَيِه رجلٌ                 
  ذَا عِبه هربكَـى                 فَأَخب اِس ثُمالن ِمن ِقيب نِبم فذَا فَكَيلَاِء هؤفُِعلَ ِبه ةُ قَداِويعةَ فَقَالَ مريرأَِبي ه ن

 ةُ واِويعم أَفَاق ثُم رلُ ِبشجذَا الرا هاَءنج ا قَدقُلْنو اِلكه ها أَننى ظَنتا حِديدكَاًء شةُ باِويعم نع حسم
                مها وِفيه مالَهمأَع ِهمِإلَي فوا نهتِزينا ويناةَ الديالْح ِريدكَانَ ي نم ولُهسرو اللَّه قدقَالَ صِهِه وجو

            ِبطَ محو ارِة ِإلَّا النِفي الْآِخر ملَه سلَي الَِّذين ونَ أُولَِئكسخبا لَا يوا      ِفيها كَاناِطلٌ مبا ووا ِفيهعنا ص
عن عقْبةَ بن مسِلٍم أَنَّ شفَيا الْأَصبِحي حدثَه أَنه دخلَ الْمِدينةَ فَِإذَا هو ِبرجٍل قَد اجتمع علَيِه                 ) ت ك  ( } يعملُونَ  

 فَدنوت ِمنه حتى قَعدت بين يديِه وهو يحدثُ الناس فَلَما سكَت وخلَا قُلْـت  الناس فَقَالَ من هذَا فَقَالُوا أَبو هريرةَ      
          ِلمعو هقَلْتع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر ِمن هتِمعِديثًا سِني حثْتدا حلَم قِبحو قِبح كدشأَن ةَ لَهريرو هفَقَالَ أَب هت

أَفْعلُ لَأُحدثَنك حِديثًا حدثَِنيِه رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عقَلْته وعِلمته ثُم نشغَ أَبو هريرةَ نشغةً فَمكَثَ قَِليلًا                   
 حدثَِنيِه رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي هذَا الْبيِت ما معنا أَحد غَيِري وغَيره ثُم                 ثُم أَفَاق فَقَالَ لَأُحدثَنك حِديثًا    

اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم     نشغَ أَبو هريرةَ نشغةً أُخرى ثُم أَفَاق فَمسح وجهه فَقَالَ لَأُحدثَنك حِديثًا حدثَِنيِه رسولُ               
وأَنا وهو ِفي هذَا الْبيِت ما معنا أَحد غَيِري وغَيره ثُم نشغَ أَبو هريرةَ نشغةً أُخرى ثُم أَفَاق ومسح وجهه فَقَالَ أَفْعلُ                  

 اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وأَنا معه ِفي هذَا الْبيِت ما معه أَحد غَيِري وغَيره ثُم نشغَ                  لَأُحدثَنك حِديثًا حدثَِنيِه رسولُ   
               فَقَالَ ح أَفَاق طَِويلًا ثُم لَيع هتدنِهِه فَأَسجلَى وا عارالَ خم ةً ثُمِديدةً شغشةَ نريرو هأَب      لَّى اللَّـهولُ اللَِّه صسثَِني رد

 لَّمسِه ولَيع: 
وك ) ١٧١٣(  وصحيح اجلامع ٨/٢٠٣ وكثري ١٢/٩ وطربى ٢/٢٩٩ وترغيب ١٤/٣٢٢وسنة ) ٢٣٨٢( ت 
١/٤١٨  

 صحيـــــح
ـ               { -٤٧٣٦ ةٌ تحـت   ِإنَّ اَهللا أَذنَ ِلى أَنْ أُحدثَ عن ِديٍك قد مرقت ِرجاله اَألرض وعنقه منثني

أبـو  ( } الَ يعلم ذِلك من حلف ِبى كَاذباً        :سبحانك ما أَعظمك ، فيرد عليِه       : العرِش وهو يقولُ    
 عن أىب هريرة)  الشيخ ىف العظمة طس ك 

 ) ١٧١٤(  وصحيح اجلامع ٢/٦٢٣وترغيب ) ١٥٠(  وصحيحة ٤/٢٩٧ك 
 صحيـــــح

 عن عائشة ) م  ( } غاً وملْ يرسلِنى متعنتاً ِإنَّ اَهللا أَرسلِنى  مبلِّ { -٤٧٣٧
 ) ١٧١٥( وصحيح اجلامع ) ١٥١٦(  وصحيحة ٨/٥٢٢ وفتح ١١١٣ م ص 

٤٧٣٨- }              سـنـخاُء وحِإالَّ الس لدينكم صلحفسِه ، والَ يلن ينهذَا الد تخلصاىل اسعِإنَّ اَهللا ت
 عن عمران بن حصني ) طب ( } اخلُلِق ، فزينوا ِدينكم ِبهما 

 ٨/٢٠ وجممع ٧/٣٢٠ واإلحتاف ٢/١٦٠ وحلية ٣/٣٨٣ وترغيب ١٨/١٥٩طب 
 ليــــن



 

 

٨١٨() 

رواه الدارقطىن ىف كتاب املستجاد واخلرائطى ىف مكارم األخالق من حـديث أىب سـعيد               : وقال احلافظ العراقى    
( ريق فأدعى وضعه ىف ضـعيفته        ومل يقف األلباىن على هذه الط      ٧/٣٢٠ هـ اإلحتاف    ١اخلدرى بإسناد فيه لني     

 ) !!!١٥٥١(وضعيف اجلامع ) ١٢٨٢
يا محمد ، ِإنى جعلت لك ما : ِإنَّ اَهللا استقبلَ ِبى الشام وولَّى ظَهِرى اليمن وقالَ ِلى            { -٤٧٣٩

              وي ، زيدي زالُ اِإلسالمدداً ، والَ يم ظَهرك لفا خغَنيمةً وِرزقاً ، وم جاهكت    ، وأَهله ركالش نقص
حتى تسري املَرأتاِن الَ تخشياِن ِإالَّ جوراً والَِّذى نفِسى ِبيدِه ، الَ تذهب اَأليام واللَّياِلى حتى يبلـغَ                  

 عن أىب أمامة)  طب  ( } هذَا الدين مبلغَ هذَا النجِم 
 ) ١٧١٦(  وصحيح اجلامع ١/٨٨ وكر ٦/١٠٧وحلية ) ٣٥( وصحيحة ٨/١٧١ وطب ١٠/٦٠جممع 

 صحيـــــح
ِإنَّ اَهللا أَشد ِحميةً للمؤمِن من الدنيا من املَريِض أَهله من الطَّعاِم ، واُهللا أَشد تعاهـداً                  { -٤٧٤٠

 والضياء عن حذيفة) طب حل  ( } للمؤمِن بالبالِء من الوالِد لولدِه باخلَِري 
  وله شــواهـــد مبعناه١/٢٧٧لية  وح٣/١٨٠ وطب ١٠/٢٨٥جممع 

 حســــن لغيــره
ِإنَّ اَهللا تعاىل اصطفَى ِكنانةَ من ولِد ِإمساعيلَ ، واصطفَى قُريشاً من ِكنانةَ ، واصطفَى                { -٤٧٤١

   عن واثلة ) م ت ( } من قُريٍش بِنى هاشٍم ، واصطفاِنى ِمن بِنى هاشٍم 
 ١٦٦و١/١٣٠ونبوة  ) ٣٠٢(  وصحيحة   ٧/٢٩٧ وبغوى   ١/٤ وتخ   ٤/١٠٧م  وح) ٣٦٠٦(  وت   ١م الفضائل   

(  وصحيح اجلـامع     ١٣/١٩٤ وسنة   ٣/١٦٣ وتلخيص   ٩/٨٩ واإلحتاف   ١٣/٦٤ وخط   ٢١٠ و ٢/٢٠٢وبداية  
١٧١٧ ( 

 ، سبحانَ اِهللا ، واحلَمـد ِهللا ، والَ ِإلـه ِإالَّ اهللاُ    : ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ اصطفَى من الكَالِم         { -٤٧٤٢
واُهللا أَكرب ، من قالَ سبحانَ اِهللا كُتبت له ِعشرونَ حسنةً وحطَّ عنه ِعشرونَ سيئةً ، ومـن قـالَ                    
                    آياٍت ِمن شرقَرأَ ع نئةً ، وميثَالثونَ س نهطَّ عسنةً وحثَالثونَ ح له ثَناُء اِهللا كُتبت ِهللا ، فهى احلَمد

لٍة لَم يكتب من الغافلني ، وِمن قَرأَ ِمائةَ آيٍة ِفى لَيلٍة كُتب من القَانتني ، ومن أَكثر                  ِكتاِب اِهللا ِفى لَي   
 عن أىب هريرة)  هب (} ِذكر اِهللا فقد برئ من النفـــاِق 

وك ) ٨٤٠(  ون عمـل     ١٠/٨٧ وجممـــع    ٣٧و٣/٣٥ و ٢/٣٠٢ وحم   ٥/١٦ واإلحتاف   ٢/٤٢٧الترغيب  
 )٥٧٦(ـب  والشعـ١/٥١٢

 صحيـــــح
سبحانَ اِهللا ، واحلَمد ِهللا ، والَ ِإلـه ِإالَّ اُهللا ،            : ِإنَّ اَهللا تعاىل اصطفَى من الكَالِم أَربعاً         { -٤٧٤٣

سبحانَ اِهللا كُتبت له ِعشرونَ حسنةً ،وحطَّت عنه ِعشرونَ سيئةً ، ومـن             : واُهللا أَكرب ، فمن قالَ      
احلَمد ِهللا رب العاملني    :  الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ِمثلُ ذلك ، ومن قالَ          :  أَكرب ِمثلُ ذلك ، ومن قالَ        اُهللا: قالَ  



 

 

٨١٩() 

والضياء  عن أىب سـعيد      ) حم ك    ( } ِمن ِقبِل نفسِه كُتبت له ثَالثونَ حسنةً وحطَّ عنه ثَالثونَ خطيئةً            
 وعن أىب هريرة

 ١٠/٤٢٨ وش   ٢/٤٢٧ وترغيب   ٦/٤٧ ومتهيد   ١٠/٨٧ وجممع   ١/٥١٢ وك   ٣٧ و ٣/٣٥ و ٣١٠ و ٢/٣٠٢حم  
 ) ١٧١٨(  وصحيح اجلامع ٥/١٦واإلحتاف ) ١٦٨١(والدعاطب 

 صحيـــــح
ِإنَّ اَهللا اصطفَى من ولِد ِإبراهيم ِإســماعيلَ ، واصطفَى من ولِد ِإمساعـيلَ بِنـى                { -٤٧٤٤

انةَ قُريشاً ، واصطفَى من قُريٍش بِنى هاشٍم واصطفاِنى ِمن بِنـى            ِكنــانةَ ، واصطفَى من بِنى ِكن     
 عن واثلة) ت ( } هاشٍم 

 ١١/٤٧٨ وش   ١/١٨ وسـعد    ٢/٢٥٦ وبدايـة    ٣/٢٣٥ وكثري   ٩/٨٩ واإلحتاف   ٤/١٠٧وحم  )٣٦٠٥( ت  
  ٧/٥٨ وم ١١/٢١٤ و ٨/٥٣٥وجامع األصول 

 عن ابن عباس ) ك ( } الِم ، وِإبراهيم باخلُلَِّة ِإنَّ اَهللا تعاىل اصطفَى موسى بالكَ { -٤٧٤٥
  ٢/٥٧٥ك 

 حســــن
)  ك  ( } اعملُوا ما ِشئتم فقد غَفرت لَكـم          : ِإنَّ اَهللا تعاىل اطَّلع على أَهِل بدٍر فقالَ          { -٤٧٤٦

 عن أبـــــى 
 هريرة
 ) ١٧١٩( صحيح اجلامع  و١٤/٣٨٥ و١٢/١٥٥ وش ٣/٣٢٩ وبداية ٧/٣٠٥ وفتح ٤/٧٧ وك ٢/٢٩٥حم 

 صحيـــــح
٤٧٤٧- }  ، لكتهم ِحني ِإنَّ اَهللا أَعتقه- عِنى أَخاهعن ابن عباس )  قط هق (  } - ي 

( وهـــ ) ٣٩٤٩( ود  ) ١٨٦٥و١٣٦٥(  وبنحــوه ت ٣/٢٨٠ ونصــب ٤/١٢٩ وقــط ١٠/٢٩٠هــق 
 ٢/٢١٤وك ) ٢٥٢٥و٢٥٢٤

 حســــن لغيـــره
٤٧٤٨- }    للم ـماِء              ِإنَّ اَهللا أَعدالس ـنيا برجتِني كَمكُلِّ د نيرجٍة ، ببيلِه ِمائةَ دِفى س جاهدين

                   طلقـتا انونَ بِه ، متقوا يم بأَيديهم أَو ى املُسلمنيى بِه وأُقوا أَتقوكانَ ِعنِدى م واَألرِض ، فلو
يديهم ، ولو خرجت ما بقى أَحد فيِه خري         سريةٌ ِإالَّ كُنت صاحبها ، ولكن لَيس ذلك ِبيِدى والَ بأَ          

( }ِإالَّ انطلق مِعى وذلك يشق على وعليهم ، فلَوددت أَنى أَغْزو فأُقتلَ ، مثَّ أَحيا مثَّ أَغزو فأُقتـل                    
 عن أىب مالك األشعرى)  طب 
  ٣/٣٤١طب 

 صحيـــــح لغيـــره



 

 

٨٢٠() 

ِذى حق حقَّه ، فالَ وصيةَ لوارٍث ، والولد للِفراِش ، وللعاهــِر            ِإنَّ اَهللا أَعطَى كُلَّ      { -٤٧٤٩
 عن عمرو بن خارجة ) ت(} احلَجر 
ــع ٥/٢٦٧ و١٨٧ و٤/١٨٦حــم  ــدوالىب ١/١٧٢ وجمم ــب ١١/٢١٣ وطــب ١/٦٤ وال (  بعضــه وع
 ) ٣٢٦٣ و ٢٥٣٢(  ومي ٦/٢٤٧ون ) ٢١٢١(  وت ١١/١٤٩ وش ١/٨٠وترغيب ) ١٦٣٠٦و٧٢٧٧

 ـح لغيـــرهصحيــ
٤٧٥٠- }            ِزيادةً ِفى أَعمالكم فاتكمو ِعند ثُلثَ أَموالكم عن خالد بـن    ) طب  ( } ِإنَّ اَهللا أَعطَاكم

 عبيد اهللا السلمى
 )١٧٢١(  وصحيح اجلامع ٢/٤٤٢ و١/٤٠٩ واإلصابة ٦/٢٩٦هق 

 حســــن
الروِم ، وأَمدِنى بـاملُلوِك ملـوِك ِحمـري         ِإنَّ اَهللا أَعطَاِنى اللَّيلةَ الكَرتيِن كَرتَ فَارس و        { -٤٧٥١

حم د والبغوى   ( } اَألمحريِن ، والَ ملك ِإالَّ اُهللا ، يأتونَ فيأخذونَ ِمن ماِل اِهللا ويقاتلونَ ِفى سبيِل اِهللا                 
 عن رجل من ) 

 خثعم 
 )٤٧٥٤( ويشهد له ما بعده ) ١٩٨٧٨(  وعب ١٠/٥٦ وجممع ٥/٢٧٢حم 

 ـرهحســــن لغيــ
 خمتصراً) ١٦١٧( ورواه م ودوت وحم الفضائل 

سميت أَمحد ، ونصرت بالرعـِب ،       : ِإنَّ اَهللا تعاىل  أَعطَاِنى حظاً لَم يعطَ أَحد قَبلى            { -٤٧٥٢
 نائمِلى الغ سجداً وطَهوراً ، وأُحلَّتم ِلى اَألرض علتابن كعب } وج احلكيم عن أىب  

  حنوه٢٦١و١/٢٦٠امع 
 حســــن

٤٧٥٣- }                 مرِري ِحساٍب ، قالَ عدخلونَ اجلَنةَ بغِتــى يأُم أَلفاً من بعنياىل  أَعطَاِنى سعِإنَّ اَهللا ت
 فهــــــالَّ: 

قد : فهالَّ استزدته ؟ قالَ : فأَعطاِنى مع كُلِّ واحٍد من السبعني أَلفاً سبعني ، قالَ : استزدته ؟ فقالَ   
 عن عبد الرمحن بن أىب بكر ) طب ( احلكيم } استزدته فأَعطاِنى هكَذا ، وفَتح يديِه 

  ١/١٩٧ وحم ٢/٧٩ وكثري ٢/٤٠ واإلحتاف ١٠/٤١٠جممع 
 حســــن لغيـــره

الروم  ِإنَّ اَهللا تعاىل  أَعطَاِنى فَارس وِنساءهم وأَبناءهم وِسالحهم وأَمواهلم ، وأَعطَاِنى              { -٤٧٥٤
       ِنى ِحبمريوأَمد وأَمواهلم وِسالحهم وأَبناءهم ابن منده وأبو نعيم ىف املعرفة وابن عسـاكر          ( } وِنساءهم (

 عن عبد اهللا ابن سعد األنصارى 
  ٢/٣١٨ واإلصابة ٥/٢٨ وتخ ٧/٤٣٨كر 



 

 

٨٢١() 

 حســــن
نى أَعطيتك فَاحتةَ الِكتاِب وهى ِمـن كُنـوِز         ِإنَّ اَهللا تعاىل أَعطَاِنى ِفيما من بِه على ، أَ          { -٤٧٥٥

 عن أنس ) ابن الضريس هب  ( } عرِشى ، مثَّ قَسمتها بيِنى وبينك ِنصفِني 
  ) ٨٠٦ و ٣٩٥( ولــه شــــواهد مبعنـــاه عند م ) ٢٣٦٣( الشعب 

 حســن لغيـــره
ت لكم ِقيامه ، فمن صامه وقَامـه ِإميانـاً          ِإنَّ اَهللا تعاىل افْترض صوم رمضانَ ، وسنن        { -٤٧٥٦

 عن عبد الرمحن بن عوف ) ن هب ( } واحتساباً ويقيناً كَانَ كَفَّارةً ملَا مضى 
 ٢/١٠٥ وترغيـب    ١/١٩١ وحم   ٤/١٥٨ون  ) ٢٢٤(  وطيا   ٢/٢٨٧ ٢/٣٩٥وش  ) ٣٦١٥و٣٦١٤( الشعب  

 ) ٢٢٠١(  وخزمية ١٠/٤٣٨والتهذيب 
 حســــن لغيـــره

 عن عائشة)طس ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل افْترض على الِعباِد خمس صلواٍت ِفى كُلِّ يوٍم ولَيلٍة  { -٤٧٥٨
 ) ١٧٢٢( وصحيح اجلامع ) ٨(  رقم ٢ وم اإلميان ب ٣/٢٣٥ و١/١٨ وبنحوه خ ١/٢٨٨جممع 

 صحيـــــح
عن عبد  ) حم ، طك    ( }  تقولُوا قَوالً سديداً     ِإنَّ اَهللا أَمرِنى أَنْ آمركم أَنْ تتقُوا اَهللا وأَنْ         { -٤٧٥٩

 اهللا بن قيس 
  ٧/٩٤ وامع ٦/٤٧٦كثري 

 حســــن
ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ أَمر يحيى بن زكَِريا ِبخمِس كَِلماٍت أَنْ يعملَ ِبِهن وأَنْ يـأْمر بِنـي                   {-٤٧٦٠

   لُوا ِبِهنمعاِئيلَ أَنْ يرـلَ               ِإسمعاٍت أَنْ تِس كَِلممِبخ تأُِمر قَد كى ِإنِعيس ِطئَ فَقَالَ لَهبأَنْ ي فَكَاد 
 ِبِهن وأَنْ تأْمر بِني ِإسراِئيلَ أَنْ يعملُوا ِبِهن فَِإما أَنْ تبلِّغهن وِإما أُبلِّغهن فَقَالَ لَه يا أَِخي ِإني أَخشى                  
ِإنْ سبقْتِني أَنْ أُعذَّب أَو يخسف ِبي قَالَ فَجمع يحيى بِني ِإسراِئيلَ ِفي بيِت الْمقِْدِس حتى امتلَـأَ                  

ِبخمـِس  الْمسِجد وقُِعد علَى الشرِف فَحِمد اللَّه وأَثْنى علَيِه ثُم قَالَ ِإنَّ اللَّه عز وجـلَّ أَمرِنـي                  
كَِلماٍت أَنْ أَعملَ ِبِهن وآمركُم أَنْ تعملُوا ِبِهن أَولُهن أَنْ تعبدوا اللَّه ولَا تشِركُوا ِبِه شيئًا فَِإنَّ مثَلَ                  

 ويؤدي عملَه ِإلَى غَيـِر      ذَِلك مثَلُ رجٍل اشترى عبدا ِمن خاِلِص ماِلِه ِبوِرٍق أَو ذَهٍب فَجعلَ يعملُ            
سيِدِه فَأَيكُم يسره أَنْ يكُونَ عبده كَذَِلك وِإنَّ اللَّه عز وجلَّ خلَقَكُم ورزقَكُم فَاعبدوه ولَا تشِركُوا      

ب وجهه ِلوجِه عبِدِه ما لَم يلْتِفت فَِإذَا صلَّيتم فَلَا          ِبِه شيئًا وأَمركُم ِبالصلَاِة فَِإنَّ اللَّه عز وجلَّ ينصِ        
                 ِريح ِجدي مٍة كُلُّهابٍك ِفي ِعصِمس ةٌ ِمنرص هعٍل مجثَِل ركَم ثَلَ ذَِلكاِم فَِإنَّ ميِبالص كُمرأَموا وِفتلْتت

ِم أَطْيب ِعند اللَِّه ِمن ِريِح الِْمسِك وأَمركُم ِبالصدقَِة فَِإنَّ مثَلَ ذَِلك            الِْمسِك وِإنَّ خلُوف فَِم الصائِ    
                  ـِديأَنْ أَفْت لْ لَكُـمفَقَالَ ه قَهنوا عِربضِلي وهبقَرِقِه ونِه ِإلَى عيدوا يدفَش ودالْع هرٍل أَسجثَِل ركَم



 

 

٨٢٢() 

جعلَ يفْتِدي نفْسه ِمنهم ِبالْقَِليِل والْكَِثِري حتى فَك نفْسه وأَمركُم ِبِذكِْر اللَِّه كَـِثريا              نفِْسي ِمنكُم فَ  
عبـد  وِإنَّ مثَلَ ذَِلك كَمثَِل رجٍل طَلَبه الْعدو ِسراعا ِفي أَثَِرِه فَأَتى ِحصنا حِصينا فَتحصن ِفيِه وِإنَّ الْ                

أَحصن ما يكُونُ ِمن الشيطَاِن ِإذَا كَانَ ِفي ِذكِْر اللَِّه عز وجلَّ قَالَ وقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه                   
جرِة والِْجهاِد ِفي سِبيِل    وسلَّم أَنا آمركُم ِبخمٍس اللَّه أَمرِني ِبِهن ِبالْجماعِة وِبالسمِع والطَّاعِة والْهِ          

اللَِّه فَِإنه من خرج ِمن الْجماعِة ِقيد ِشبٍر فَقَد خلَع ِربقَةَ الِْإسلَاِم ِمن عنِقِه ِإلَى أَنْ يرِجع ومن دعـا                    
 وِإنْ صام وصلَّى قَالَ وِإنْ صام وصـلَّى         ِبدعوى الْجاِهِليِة فَهو ِمن جثَا جهنم قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ         

حم تخ ت ن حـب  ( } وزعم أَنه مسِلم فَادعوا الْمسِلِمني ِبما سماهم الْمسِلِمني الْمؤِمِنني ِعباد اللَِّه          
 عن احلارث بن احلارث األشعرى ) ك 

 ٣/٣٢٤وطـب   )١٥٥٠و١٢٢٢(  وحب   ٢٠٢و٤/١٣٠ وحم   ٤٢١و٢٣٦و١١٨و١/١١٧وك  ) ٢٨٦٣( ت  
 وخزمية 

 )١٧٢٤(  وصحيح اجلامع ١/٣٦٦ وترغيب ١٠/٤٩ وسنة ١/٨٧ وكثري ٨واآلجرى ) ٩٣٠( 
 صحيـــــح

 عن جابر بن مسرة) طب  ( } ِإنَّ اَهللا أَمرِنى أَنْ أُِمسى املَدينــةَ طَيبــــةً   { -٤٧٦١
 ٤/١٢١وبنحوه عند م ) ١٧٢٣(  وصحيح اجلامع ٢/٢٦٣طب 

 صحيـــــح
ِإنَّ كُـلَّ   : ِإنَّ اَهللا أَمرِنى أَنْ أُعلِّمكم ما جهلتم ِمما علَّمِنى ِفى يوِمى هذَا ، فِإنه قالَ                 { -٤٧٦٢

             تالتـهمفاج ياطنيالش فأَتتهم نفاَء كلَّهمِعباِدى ح لقتى خاللٌ ، وِإنح لَهم باِدى فهوع حلتهاٍل نم
ينهم وحرمت عليهم ما أَحللت هلم ، وأَمرم أَنْ الَ يشركُوا ِبى ما لَم أُنزلْ بِه سلطاناً ، وِإنَّ                   عن دِ 

اَهللا نظر ِإىل أَهِل اَألرِض فمقتهم عرم وعجمهم ِإالَّ بقايا من أَهِل الِكتاِب ، وِإنَّ اَهللا أَمرِنـى أَنْ                   
  أَغزو-   ققُري - أُحر     بزةً ، فقالَ            : شاً ، فقلتخ دعوهى يتأِسى حوا رثلغِإذنْ ي مِإ با رِإمنَـا  : ي

بعثتك َألبتليك وأَبتلى بك ، وقد أَنزلت عليك ِكتاباً الَ يغسله املَاُء ، تقرؤه ِفى املَناِم واليقظـِة ،                   
 جيشاً نِمدك ِبخمسِة أَمثاهلم ، وقَاتلْ مبن أَطاعك مـن           فأُغْزهم نغزك ، وأَنفق ينفق عليك وابعثْ      

 صاكعن عياض بن محار ) طب ( } ع 
ــوى ) ٢٠٠٨٨(  وعــب ٤/٢٦٦حــم  ــب ١٣٢و١/١٢٦ وشــجرى ٥/١٢٨وبغ ــب ٣/١١ وحبي  وط

  ٦٤ وم اجلنة ٣٦٢و٣٦٠و١٧/٣٥٨
 يشدخوه ويشجوه    ، اغزهم من الغزو  ، ونغزك أى نِعنك: يثلغوا 

٤٧٦٣- }   رٍف ، فقُلتلى حلَّ أَمرِنى أَنْ أَقرأَ القُرآنَ عوج زِتـى ،  : ِإنَّ اَهللا عأُم نع فِّفخ بر
اقرأه على حرفِني وأَمرِنى أَنْ أَقرأَه على سبعِة أحرٍف ِمن سبعِة أَبواب من اجلنـِة ، كُلُّهـا                  : فقالَ  

 ى   ابن جرير عن أُب} شاٍف كَاٍف  



 

 

٨٢٣() 

 ١٥٤-٧/١٥٠ وبنحوه امع ١/١٣طربى 
 صحيـــح لغيـــره

ملْ يكِن الَِّذين كَفروا ِمن أَهِل الِكتاِب واملُشركني   : " ِإنَّ اَهللا أَمرِنى أَنْ أَقرأَ عليك فقَرأَ         { -٤٧٦٤
يها كُتب قَيمةٌ ، وما تفرق الَّـِذين        منفكِّني حتى تأتيهم البينةُ ، رسولٌ من اِهللا يتلُو صحفاً مطهرةً فِ           

، ِإنَّ الدين ِعند اِهللا احلَنيفــيةُ غَـري املُشـركِة والَ            " أُوتوا الِكتاب ِإالَّ ِمن بعِد ما جاءم البينةُ         
 كفرهي رياً فلنفعلْ خي نةُ ، ومصرانيةُ والَ النهوديبن كعب عن ) حم ، عم ( } الي أُىب 

  ٧/٢٨١ وبغوى ١١/٢٥٧ و٨/٧٢٥ و٧/١٢٧ وفتح ٨/٣١٧ واإلحتاف ٧/١٤٠ وجممع ٥/١٣٢ و٣/١٣٠حم 
 صحيـــــح

٤٧٦٥- }                  ـلَّيتفص لـيهمع أَمرِنى أَنْ أُصلِّى تِني ، ثُمرم قُريشاً فلَعنتهم ِإنَّ اَهللا أَمرِنى أَنْ أَلعن
مذِحج وأَسلم وِغفار ومزينةُ وأَخالطهم ِمن جهينةَ خـري         : ائِل ِفى اجلَنِة    عليهم مرتِني ، وأَكثر القَب    

ِمن بىن أَسٍد ومتيٍم وهوزانَ وغَطفانَ ِعند اِهللا يوم الِقيامِة ، وأَنا الَ أُباىل أَنْ يهلك احلَياِن ِكالمهَـا ،                    
 فلَعنتهم وبكر ابن وائٍل خمساً وعصيةُ عصِت اَهللا ورسوله          وأَمرِنى أَنْ أَلعن قَبيلتِني تميم بن مرسعاً      

، أَالَ مازنٌ  وقَيس قَبيلتاِن الَ تدخالِن اجلَنةَ اخل ، اتبعنا املَشرق ِفى عاٍم جدٍب فانقطعنا ِفى ناحيـٍة                    
 و  بن عبسة عن عمر) طك(} من اَألرِض الَ يوصلُ ِإليها وذِلك ِفى اجلَاهليِة 

 ) ٢٤٦(  ون فضائل ٤/٣٨٦ وحم ١٠/٤٤امع 
 صحيـــــح

٤٧٦٦- }           همحبي هأَربعٍة وأَخربِنى أَن اىل أَمرِنى ِبحبعِإنَّ اَهللا ت :       واِملقداد ، وأَبو ذر ، ِمنهم لىع
 عن بريدة ) ت هـ ك ( } ، وسلمانُ 

  وحسنه ٣/٤٥٥ واإلصابة ٩/٣١وتخ ) ١٤٩( وهـ ) ٣٧١٨(  وت ٥/٣٥٦ وحم ١/١٧٢ وحلية ٣/١٣٠ك 
 حســــن

وأعله بشريك بن عبد اهللا النخعى وأىب ربيعـة         ) ١٥٦٦( وضعيف اجلامع   ) ١٥٤٩( وضعفه األلباىن ىف ضعيفته     
كثر أما شريك فقد بينا أ    : أقول  !   اإليادى وكان عمدته إما التقريب أواملغىن ىف الضعفاء للذهىب ، وأحياناً امليزان             

وأمـا  أبـو ربيعـة       ) ٢٢٩٨(  والكاشف   ٤/٣٣٥من مرة أن روايته عن الكوفيني مستقيمة وهذا منها التهذيب           
فقال عنه احلافظ ىف التقريب مقبول وقال ىف التهذيب روى عنه احلسن وعلي ابنا صاحل بن حى ومالك                  : اإليادى  

 وحسن هذا احلديث احلافظ   ١٢/٩٤ هـ   ١ه  بن مغول وشريك بن عبد اهللا القاضى ، وحسن الترمذى بعض أفراد           
  فكن أخى القارئ على حذر من تضعيفات األلباىن ٣/٤٥٥ابن حجر ىف اإلصابة 

د ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل أَنزلَ الداَء والدواَء وجعلَ ِلكلِّ داٍء دواًء فتداووا والَ تداووا حبراٍم         { -٤٧٦٧
 عن أىب الدرداء ) 
 وفـتح  ٥/٢٧٣ ومتهيـد  ٧/٥١٢ وجامع األصـول  ٤/٢٨٥ ونصب ١٢/١٣٩ وسنة ١٠/٥هق و) ٣٨٧٤( د  

  ٩/٥١٥ و١/١٤٥واإلحتاف ) ٧٥٥٦-٧٥٥٣( ون ) ١٧١٤٤(  وبنحوه عب ٤/١٩٩ وك ١٣/٢٦١



 

 

٨٢٤() 

 حســــن
 يتكلُـوا   ِإنَّ اَهللا أَوحى ِإىل نىب من أَنبياء بىن ِإسرائيلَ أَنْ قُلْ َألهِل طَاعِتى ِمن أُمتك الَ                { -٤٧٦٨

على أَعماهلم فِإنى الَ أُقاص ِعند اِحلساِب يوم الِقيامِة مثَّ أَشاُء أَنْ أُعذِّبه ِإالَّ عذَّبته ، وقُـلْ َألهـِل                    
 قَريِة  املَعاِصى ِمن أُمتك الَ يلقونَ بأَيديهم فِإنى أَغفر الذُّنوب الِعظام والَ أُباِلى ، وِإنه لَيس من أَهلِ                

والَ أَهِل مدينٍة والَ أَرٍض والَ رجٍل والَ امرأٍة تكونُ ِلى على ما أُحب مثَّ يتحولُ عما أُحب ِإىل مـا                   
 أَكره ِإالَّ تحولت لــه عمــا يحــب ِإلــى 
              أَو نكَهأَو ت ، له رطُيت أَو رطين تِمىن م لَيس ، كرهـا            يـا أَنمِإن ، له حرس أَو حرس أَو ، له نكُهت

 عن على ) طس  ( } وخلِقى وكلُّ خلقى ِلى  
  ٤/١٩٥ وحلية ١٠/٣٠٧امع 

 ضعيـــــف
عد واخلطيب وابن عساكر وابن النجار       ( } ِإنَّ اَهللا أَوحى ِإىلَّ أَنْ أُزوج  كَرميِتى ِمن عثمانَ            { -٤٧٦٩

 وابن عساكر عن عائشة ) ن عباس عن اب
 ) ٨٣٧(  والفضائل ٥/١٧٢٥ وعدى ١/١٤٨ وطص ٩/٨٣امع 

  حســـن لغيــــره
٤٧٧٠- }                  أَحـد بغىلى أَحٍد ، والَ يع أَحد فخرى الَ يتـــوا حواضعِإنَّ اَهللا أَوحى ِإىلَّ أَنْ ت

 عن عياض بن محار ) م د هـ (} على أَحــٍد 
 ١٠/٤٩١ وفـتح    ١٧/٣٦٥ وطـب    ١٠/٢٣٤وهـق   ) ٤٢١٤و٤١٧٨( وهــ   ) ٤٨٩٥(  ود   ٦٤م اجلنة   

( وصحيح اجلامع   ) ٥٧٠(  وصحيحة   ٤/١٧٨ وخط   ٢/١٧وحلية  ) ٤٢٨(  وخد   ٣/٥٥٨ وترغيب   ١١/٣٤٧و
١٧٢٥( 

عـن  ) خد هـ    ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل أَوحى ِإىلَّ أَنْ تواضعوا والَ يبِغى بعضكم على بعٍض              { -٤٧٧١
 نس أ

 ) ٨١٣٣و٦٦٧٢( والشعب ) ١٧٢٦( وصحيح اجلامع ) ٤٢٦( وخد ) ٤٢١٤(  هـ 
 صحيـــح لغيـــره

٤٧٧٢- }                   ـناجلَنِة ، وم طَريق له لتهسلكاً ِفى طَلِب العلِم سم لكس نم هِإنَّ اَهللا أَوحى ِإىلَّ أَن
لٍم خري ِمن فَضٍل ِفى ِعبادٍة ، وِمالك الديِن الورع          سلَبت كَرميتيِه أَثبته عليهما اجلَنةَ ، وفَضلٌ ِفى عِ        

 عن عائشة ) هب  ( } 
 ) ١٧٢٧( وصحيح اجلامع ) ٥٧٥١( الشعب 

 صحيـــح لغيــــره
٤٧٧٣- }                ِهجرتـك ارد فهـى زلـتهذِه الثَّالِث ن املَدينـــةَ أَِو   : ِإنَّ اَهللا أَوحى ِإىلَّ أَى

ِقن حــريِن أَوالبعن جرير ) ت ك ( } سرين 



 

 

٨٢٥() 

  ١٦٩و٣/١٦٨ وبداية ٢/٣٨٧ وطب ٢/٤٥٨ ونبوة ٧/٢٢٨ وفتح ٧/١٠٥ وتخ ٣/٢وك ) ٣٩٢٣( ت 
 فيـــه مقـــال

 هـ ١غريب ال نعرفه إال من حديث الفضل بن موسى : أما الترمذى فقد استغربه وقال 
 . عند احلاكم وليس هو) ٥٤١٩( الفضل بن موسى ثقة ثبت رمبا أغرب التقريب : أقول 

ثقة إال أنه يروى عن أىب زرعة بن عمرو ابـن           : غيالن بن عبد اهللا العامرى      : وأما ابن حبان فقال عن أحد رواته        
فقد صححه ووافقـــه الذهىب    :  وأما احلاكم    ٨/٢٥٤ والتهذيب   ٧/٣١١جرير حديثا منكرا يعىن هذا الثقات       

هـ ١ىب زرعة ىف أرض اهلجرة وعنه مهدى بن ميمون ثقة           عن غيالن العامرى عن أ    ) ٤٥٠٤(، وقال ىف الكاشف     
( ولذا مل يذكره ىف ديوان الضعفاء ، وال ذكره ابن عدى ىف الكامل وأما األلباىن فقد اعتربه ىف ضـعيف اجلـامع                       

أريت سبخة ذات خنل    : قد رأيت دار هجرتكم       : ولعل مستند من استنكره احلديث اآلخر       !! موضوعاً  ) ١٥٧٣
ميكن اجلمـع   :  الفتح يعىن أن هذا يعارض ذاك ، أقول          ٤٧٦-٤/٤٧٥البخارى   " -- ومها احلرتان    ، بني البتني  

بينهما وتزول املعارضة فيمكن محل األول على أنه أوحى إليه ىف الثالث أوال مث حددت واحدة منهن أخريا قبيـل                    
 . اهلجرة وعند ذلك تزول النكارة والتعارض واهللا أعلم 

ِإنى ملْ أَبعثْ نبيا والَ رسوالً ِإالَّ وقد سـألِنى          ! يا محمد   :  تعاىل أَيقظِنى فقالَ     ِإنَّ اهللاَ  { -٤٧٧٤
           عطَ ، فقلتت دا حممفاسألْ ي ، اها ِإيسألةً أَعطيتهالِقيامِة ، فقالَ أَبـو         : م ومِتى يفاعةٌ ُألمسألِتى شم

يارب شفاعِتى الَّىت اختبأت ِعندك ، فيقـولُ        : أَقولُ  : فاعةُ ؟ قالَ    وما الش ! يا رسولَ اِهللا    : بكٍر  
حم ( } نعم ، فيخرج ربى تبارك وتعاىل بقيةَ أُمىت من الناِر فينبذهم ِفى اجلنِة                : الرب تبارك وتعاىل    

 عن عبادة بن الصامت ) ، طك 
  ٥/٣٢٦حم 

 حســــن
 اَهللا بدأَ هذَا اَألمر نبوةً ورمحةً ، وكَائناً ِخالفةً ورمحةً ، وكَائناً ملكـاً عضوضـاً ،                  ِإنَّ { -٤٧٧٥

وكَائناً عتوةً وجربيةً وفَساداً ِفى اُألمِة ، يستحلُّونَ الفُروج واخلُمـــور واحلَرير ، وينصـرونَ              
 عن أىب عبيدة ومعاذ ) يالسى هق الط ( } ويرزقــونَ أَبداً حتى يلقُوا اَهللا 

  ٦/٣٤٠ ونبوة ٦/٢٢٥وبداية ) ٢٥٩٢(  ومنحة ٨/١٥٩هق 
 صحيـــح لغيـــره

 دون الفقرة األخرية فإا ضعيفة 
٤٧٧٦- }                  علـتوج ، عِب ، وأُحلَّ ِلى املَغنمبالر صرتون ، وأَسود عثِنى ِإىل كُلِّ أَمحرِإنَّ اَهللا ب

عـن  ) ابن عساكر ( } وطَهوراً ، وأُعطيت الشفاعةَ للمذنبني ِمن أُمِتى يوم الِقيامِة          ِلىاَألرض مسجداً   
على 
 ٢٥٩-٨/٢٥٨وبنحوه امع ) ١٧٢٨( وصحيح اجلامع ١/١٥٠ وسعد ٤/٣٥٦كر 

 صحيـــح لغيـــره



 

 

٨٢٦() 

٤٧٧٧- }       فقلتم عثِنى ِإليكمكٍر      : ِإنَّ اَهللا بوقالَ أَبو ب ، كَذبت :دقالِه     صاساِنى ِبنفسِه وموو ، 
 عن أىب الدرداء ) خ  ( } ، فهلْ أَنتم تاركُو ِلى صاحِبى ، فهلْ أَنتم تاركُو ِلى صاحِبى  

  ٢/٥٧٦ وعاصم ٧/١٨ وفتح ٣/٢٧ وبداية ٥/٦خ 
 ن جابر ع) طس  ( }ِإنَّ اَهللا بعثِنى بتماِم مكارِم اَألخالِق وكَماِل محاسِن اَألعماِل  { -٤٧٧٨

 ) ٧٩٧٩(  والشعب ٥/٤٣٨ وكر ٣٣١و٣٣٠و٧/٩٣ و٦/١٧١ واإلحتاف ١٣/٢٠٢ وسنة ٨/١٨٨جممع 
 فيـــه ضعـــــف

 وألوله شــــاهد صحيــــح
٤٧٧٩- }        فِض آخرينفِع قَوٍم وخِبر عثتهداةً بمحةً معثِنى راىل بععن ابن ) ابن عساكر ( } ِإنَّ اَهللا ت

 عمر 
  خمتصراً ٨/٢٥٧ وجممع ١/١٥٧  ونبوة١/١٥١سعد 

 صحيــــح مرســــل
ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ بعثِنىرمحةً للعاملني وهدى للعاملني وأمرِنى ربى عـز وجـلَّ ِبمحـِق                 { -٤٧٨٠

الَ يشرب عبد   :   املَعازِف واملَزامِري واَألوثاِن والصلِب وأَمر اجلَاهليِة ، وحلف ربى عز وجلَّ ِبعزتهِ           
ِمن ِعباِدى جرعةً ِمن خمٍر ِإالَّ سقيته من الصديِد ِمثلها يوم الِقيامِة مغفـوراً لـه أَو معـذَّباً ، والَ          

باً ،  يسقيها صبيا صغرياً ضعيفاً مسلماً ِإالَّ سقيته من الصديِد ِمثلها يوم الِقيامِة مغفوراً له أَو معـذَّ                
       هنراؤوالَ ش يعهنحلُّ بالِقيامِة ، والَ ي ومضرِة القُدِس يح من من قيتهخافِتى ِإالَّ سم ا منتركهوالَ ي

رامح وثَمنهن والَ ِتجارةٌ ِفيهن عليمهناربات -والَ تعىن الضعن أىب أمامة) ط حم طب  (  } - ي 
  ١/١٥٣ وجامع بيان العلم ٥/٣٨١ وكثري ٣/٢٦١ وترغيب ٨/٢٣٢وطب  ٥/٦٩ وجممع ٥/٢٥٧و٥/٢٦٨حم 

 فيــــه ضعــــف
ِإنَّ اَهللا تعاىل بنى الِفردوس ِبيدِه وحظرها عن كُلِّ مشرٍك وعن كُلِّ مـدمِن خمـٍر                 { -٤٧٨١ 

 }سكِّيــــٍر
 عن أنس ) هب وابن عساكر ( 

 )٥٥٩( والشعب ٣/٩٥حلية 
 حســــن

 هــ التهـذيب     ١رأى أنساً ومل يسـمع منـه        : فيه داود بن أىب هند قال احلاكم وابن حبان          ... نقطع  وقيل م 
  ٢٠٥و٣/٢٠٤

قد عاصر أنساً ىف البصرة وليس هناك من مانع مينع مساعه  منه ، وال سيما أنه ثقة ثبت ، ال يدلس والذى                       : أقول  
 !قال بعدم مساعه من أنس عليه أن يثبت الواسطة بينهما 

 عن ثوبان ) طب( } اخلطأَ والنسيانَ وما أُكرهوا عليِه : ِإنَّ اَهللا تجاوزعن أُمِتى ثالثةً  { -٤٧٨٢
  ٦/٢٥٠ وجممع ٢/٩٤طب 



 

 

٨٢٧() 

 صحيــــح لغيـــره
ِإنَّ اَهللا تجاوز ُألمِتى عما توسوس بِه صدورهــم ما لَم تعملْ أَو تتكلَّم بـِه ومـا                  { -٤٧٨٣

ليِهاسوا ععن أىب هريرة ) هـ هق ( } تكـره 
(  ومحيـدى    ٩/٢١٣ و   ١/١٠٨وسنة  ) ٢٢٠٩(  ود   ٨/١٦٨ وبنحوه خ    ٢٩٨ و ٧/٢٠٩وهق  ) ٢٠٤٤( هـ  

  ٦/١٥٧ون ) ١٧٢٩(  وصحيح اجلامع ١/٣١١ وبغوى ٧/٢٦١ و٢/٢٥٩وحلية ) ١١٧٣
 صحيـــــح

٤٧٨٤- }       دا حمِتى عُألم جاوزاىل تععملْ بِه             ِإنَّ اَهللا تت بِه أَو تكلَّمت ا لَما مبِه أَنفُسه ٤ق( } ثت 
 عن عمران بن حصني ) طب ( عن أىب هريرة ) 

( ود  ) ٢٠٤٧و٢٠٤٠(  وهـ   ٦/١٥٧ ون   ٢٠٢و٢٠١ وم اإلميــــــان    ٨/١٦٨ و ٧/٥٩و٣/١٩٠خ  
  ٢/٢٩٣وحم ) ٢٢٠٩

 ٥/٥٣ وش   ١١/٣٢٨ وفتح   )٢٠٠١(  ومنحة   ١٠/٦١ و ٢٩٨ و ٧/٢٠٩ وهق   ٤٩١و٤٨١و٤٧٤و٤٢٥و٣٩٣و
 ) ١٧٣٠(  وصحيح اجلامع ١/٧٨وعوانة 

 عن أىب الدرداء) طب ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل تجاوز ُألمِتى عِن النسيان وما أُكرهوا عليِه   { -٤٧٨٥
  ٥/١٦٠ والفتح ١/٢٨١ حنوه والتلخيص ٦/٢٥٠وامع ) ١٧٣١( صحيح اجلامع 

 صحيــــح لغيـــره
عن ) حم هـ ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل تجاوز ِلى عن أُمِتى اخلَطأَ والنسيانَ وما استكرهوا عليِه            { -٤٧٨٦

 عن ثوبان ) طب ( عن ابن عباس ) طب ك (أىب ذر 
 وطص  ٩/٣٩٠ وفتح   ٤/١٧١ وقط   ٢/١٩٨ وك   ١٠/٦١ و   ٧/٣٥٦ وهق   ١١/١٣٤ وطب   ٦٥و٢/٦٤نصب  

 ٦/٢٥٠وامع ) ٢٠٤٣( وهـ ) ١٧٣١(  وصحيح اجلامع ٣٥٧ وجرجان ١/٢٧٠
 صحيــــح مشــهور

حم خ   ( } ِإنَّ اَهللا تجاوز ِلى عن أُمِتى ما وسوست بِه صدورها ما لَم تعملْ أَو تتكلَّم                 { -٤٧٨٧
 عن أىب هريرة ) ن 

ــتح  ــان ٨/١٦٨ و٧/٥٩ و٣/١٩٠  خ ٥/١٦٠وف ـــ ٦/١٥٧ون ) ٢٢٠٩(  ود ٢٠٢و٢٠١ وم اإلمي  وه
 ) ١٧٣٢( وصحيح اجلامع ) ٢٠٤٧و٢٠٤٠(

 عن جابر ) عد وابن عساكر  ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل تجاوز لكم عن صدقِة اخلَيِل والرقيِق  { -٤٧٨٨
  ٣/٤٢ وبنحوه عنده ٣/٤٣ وش ٥/١٩٢٥عدى 

 حســــن لغيـــــره
٤٧٨٩- } ريِض أُملى ممضانَ عبِفطِر ر قصداىل تعا ِإنَّ اَهللا تسافرهعن عائشة) ابن سعد ( } ِتى وم 

 )١٧٠٦(  والفيض ٧/٨٨سعد 
 حســــن



 

 

٨٢٨() 

ِإنَّ اَهللا تعاىل تصدق عليكم ِعند وفاتكم ِبثُلِث أَموالكم ، وجعلَ ذلك ِزيادةً لَكم ِفى                { -٤٧٩٠
عن معاذ وعن أىب الدرداء) طب ( عن أىب هريرة ) هـ ( } أَعمالكم 

 ٢/٧٩٤ وعدى   ٦/١٠٤ وحلية   ٤/١٥٠وقط  ) ١٤٦٥(  ومطالب   ٣/٩١ وتلخيص   ٤/٢١٢مع   وجم ٦/٤٤١حم  
 ) ١٧٣٣(  وصحيح اجلامع ٤٠٠و٤/٣٩٩ ونصب ٢/٦٨والدوالىب 

 صحيـــح لغيــــره
ِإنَّ اَهللا تطولَ عليكم ِفى جمعكم هذَا ، فوهـب مسـيئكم ملُحسـنكم ، وأَعطـى                  { -٤٧٩١

فعألَ ، ادا سم حسنكماِهللا م عن بالل ) هـ ( } وا ِبسم 
 ) ١٧٣٤(  وصحيح اجلامع ٢/١٧٢وطربى ) ١٦٢٤(  وصحيحة ٢/٢٠٢وترغيب ) ٣٠٢٤( هـ 

 صحيــــح
طص ( } ِإنَّ اَهللا جزأَ النار سبعني جزءاً ، ِتسعةٌ وِستونَ لآلمِر ، وجزٌء للقَاتِل وحسبه                { -٤٧٩٢

 عن أىب سعيد ) 
  ٧/٢٩٩امع 

 صحيـــح لغيـــــره
 عن أىب هريرة ) الشريازى ىف األلقاب ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل جعلَ البركةَ ِفى السحوِر والكَيِل   { -٤٧٩٣

 ١/٢٦٣وموضح ) ١٧٣٥( وصحيح اجلامع ) ١٢٩١( الصحيحة 
 حســـــن

( عن ابن عمـر     ) م ت   ح( } ِإنَّ اَهللا جعــلَ احلَق على ِلســاِن عمر وقَلبـــِه          { -٤٧٩٤
 عن بالل وعن معاوية ) طب ( عن أىب هريرة ) ع ك (عن أىب ذر ) حم د ك 

(  وحـب    ١٢/٢٥١ وش   ١٩/٣١٣ و ١/٣٣٩ وطـب    ٩/٦٦ وجممـع    ٨٧و٣/٨٦وك  ٤٠١و٩٥ و ٢/٥٣حم  
 ) ١٧٣٦(  وصحيح اجلامع ٨/١١٠ ومتهيد ٢/٥٨١ وعاصم ٧/٥٠وفتح ) ٢١٨٥و٢١٨٣

 صحيــــح مشهور 
اَهللا تعاىل جعلَ الدنيا كُلَّها قَليالً وما بقى ِمنها ِإالَّ القَليلُ ، كالثَّغِب شرب صـفوه            ِإنَّ   { -٤٧٩٥

 كَدره قىعن ابن مسعود ) ك ( } وب 
 )١٦٢٥(  وصحيحة ٤/٣٢٠ك 

 صحيــــح
  هـ١الغدير القليل املاء : الثغب 

٤٧٩٦- } حيت المعلَ الساىل جعا ِإنَّ اَهللا تتنا ، وأَماناً َألهِل ِذمتنعن أىب أمامة) طب هب  ( } ةً ُألم 
   ١١/٤وفتح ) ٨٧٩٨( والشعب ٨/١٢٩ وطب ٣٣و٨/٢٩جممع 

 حســــن



 

 

٨٢٩() 

ِإنَّ اَهللا تعاىل جعلَ النجوم أَماناً َألهِل السماِء ، فإذا طُمست اقْترب َألهِل السماِء ما                { -٤٧٩٧
 اَهللا تعاىل جعلَ أَصحــاِبى أَماناً ُألمِتى ، فِإذا هلك أَصحاِبى اقْترب ُألمِتى             يوعـــدونَ ، وِإنَّ  

 عن عبد اهللا بن املستورد ) طب (} ما يوعـدونَ
  ١٦/٨٣ وشرح مسلم ٣٩٩-٤/٣٩٨ وبنحوه حم ٢/٣٦٧اإلصابة 

 صحيـــح لغيــــره
ريةُ عرضِه سبعني عاماً للتوبِة ، الَ يغلق ما لَـم تطلُـِع   ِإنَّ اَهللا جعلَ باملَغرِب باباً ، مس    { -٤٧٩٨

       قَوله ا ِقبلِه وذلكغرم من مسا          : الشهفساً ِإميانن نفعالَ ي كبآياِت ر عضأِتى بي ومابن زجنويـه   } ي
 عن صفوان بن عسال 

  ٤/٨٩ والترغيب ٨/٥٢٦ واإلحتاف ٥/٨٩ وسنة ١/١٨٢ ونصب ٤/٢٤١وحم ) ٣٥٣٦( ت 
 صحيـــح

ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ جعلَ حسناِت ابِن آدم بعشِر أَمثاهلَا ِإىل سبعمائِة ِضعٍف ، قـالَ اُهللا                  { -٤٧٩٩
فَرحةً ِحني يفطر ، وفَرحـةً      : ِإالَّ الصوم ، والصوم ِلى وأَنا أَجِزى بِه ، ِإنَّ للصائِم فَرحتِني             : تعاىل  

ِريِح اِملسِك ي اِهللا ِمن ِعند ائِم أَطيبفَِم الص الِقيامِة ، وخلُلوف واخلطيب عن ابن مسعود ) حم ( } وم 
  ١/٤٦٨ وكثري ٧/٢١٣ وخط ٣/١٧٩ وجممع ١/٤٤٦حم 

 صحيــــح
د اهللا بـن يزيـد      عن عب ) حل    ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل جعلَ عذاب هذِه اُألمِة ِفى الدنيا القَتلَ              { -٤٨٠٠
 األنصارى

 )١٧٣٨(وصحيح اجلامع ) ٩٥٩( والصحيحة ٨/٣٠٨حلية 
 صحيـــــح

 عن الرباء) ك ( } ِإنَّ اَهللا جعلَ جلَعفر جناحِني مضرجني بالدر يطري ما مع املَالئكِة  { -٤٨٠١
 ٣/٢٠٩وك ) ١٢٢٦(  وصحيحة ٤/٣٧١نبوة 

 صحيـــح لغيــــره
 عن عكرمة مرسال ) هق ( }  اَهللا تعاىل جعلَ للزرِع حرمةً غَلوةً بسهٍم ِإنَّ { -٤٨٠٢
  ٦/١٥٦ وهق ١/٢٣٥موضح 

 حســـن مرســــل
 أى بقدر رمية بسهم : بسهم 

عن الضحاك بن   ) حم طب هب    ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل جعلَ ما يخرج ِمن بِنى آدم مثالً للدنيا             { -٤٨٠٣
 سفيان 

  ٣/٤٥٢وحم ) ١٧٣٩( وصحيح اجلامع ) ٣٨٢( والصحيحة ) ١٠٤٧٢(  والشعب ٨/١١٢حتاف اإل
 حســـــن



 

 

٨٣٠() 

ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ جعلَ هذَا احلَى من لَخٍم ، وجذاٍم مغوثةً بالشاِم بالظَّهِر والضرِع كَما            { -٤٨٠٤
  بن سويد األهلى عن أبيه عن عبد اهللا) طب ( } جعلَ يوسف ِمبصر مغوثةً َألهلها 

 ٢/١٠١ واإلصابة ١٠/٦٣ وجممع ٧/١٠٨طب 
 فيـــــه جهـــالة 

ِإنَّ اَهللا جعلَ هذِه اَألهلَّةَ مواقيت فإذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فِإنْ                { -٤٨٠٥
 وا ثَالثنيدفع ليكمع طب  ( } غُم (عن طلق بن على 

وك ) ٧٣٠٦(  وعـب    ٤/٢٠٥ وهـق    ١/٢٣٦ وشج   ١/٢٠ وكر   ٨/٣٩٧ وطب   ٣/١٤٥وجممع   ٤/٢٣حم  
  عن ابن عمر ١/٤٢٣

 صحيـــح
 عن عبد اهللا بن بسر ) د هـ  ( } ِإنَّ اَهللا جعلَِنى عبداً كَرمياً ، وملْ يجعلِنى جباراً عنيداً  { -٤٨٠٦

 واإلحتـاف   ١/٨٩ وكـر    ٣/١٣٠ وترغيـب    ٩/٥٤١ وفتح   ١/٦٧٨وصحيحة  ) ٣٢٦٣( وهـ  ) ٣٧٧٣( د  
 ) ١٧٤٠(  وصحيح اجلامع ٧/١١٦ و٥/٢١٤

 حســــن
 ، كُلُوا من جوانبـها      - عنيداً   -ِإنَّ اَهللا جعلَِنى عبداً كَرمياً وملْ يجعلِنى جباراً عصياً           { -٤٨٠٧

تحن عليكم أَرض فَارس والروِم     ودعوا ِذروَا يبارك ِفيها ، خذُوا ، فو الَِّذى نفس محمٍد بيدِه لتف            
 عن  عبد اهللا بن بسر) هـق  (  } حتى يكثر الطَّعام فالَ يذكر عليِه اسم اِهللا عز وجلَّ 

 ١٣٤و٦/٣٤ ونبـوة    ٣/١٣٠ والترغيـب    ٩/٥٤١ والفتح   ١/٦٧٨والصحيحة  ) ٣٢٦٣( وهـ  ) ٣٧٧٣( د  
 ) ٥٩٧٤و٥٨٤٧(  والشعب ٧/١١٦ و٥/٢١٤واإلحتاف 

 حســــن
ِإنَّ اَهللا تعاىل جعلَها لك ِلباســاً وجعلك هلَا ِلباســاً ، وأَهِلى يرونَ عورِتى وأَنـأ          { -٤٨٠٨

 ِمنهـــم عن سعد بن مسعود ) ابن سعد طب ( } أَرى ذلك 
  ٤/٢٩٤وجممع ) ١٠٤٧١(  وعب ٣٧-٢/٣٦ واإلصابة ٣/٣٠١سعد 

 حســـن مرســــل
  ٣٧-٢/٣٦ راجع اإلصابة -بعى وليس بصحاىب  سعد بن مسعود تا

ك ( عن أىب أمامة    ) طب  ( عن ابن مسعود    ) م ، ت     ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل جميلٌ يحب اجلَمالَ          { -٤٨٠٩
 عن ابن عمر ) 

 ١٨/٣٦٦ و ١٠/٢٧٣ و ٢٩٣ و ٨/٢٤٠ وطب   ١/٢٦ وك   ٢٤١ و ١٥١ و ١٣٤ و ٤/١٣٣ وحم   ١٤٧م اإلميان   
 ٣٤٨ و ٨/٣٣٨ و ٦/٤٩٨واإلحتـاف   ) ٢١٧٠(  ومطالـب    ١٣/١٦٥ وسنة   ١٣٣ و ٥/١٣٢ و ٢/٤١٢وجممع  

 ) ٩١٩٠( وغريهم املسند اجلامع ) ١٩٩٩( وت ) ١٧٤١(  وصحيح اجلامع ٥٥٦ و٩/٥٥٥و
 حديث صحيـــح مشهـــور 

 عود عن ابن مس) م ت  ( } ِإنَّ اَهللا جميلٌ يحب اجلَمالَ ، الِكرب بطر احلَق وغَمطُ الناِس  { -٤٨١٠



 

 

٨٣١() 

 ) ١٩٩٨(  وت ١/١٤٦ وكثري ٤٩٠و١٠/٢٦٠و٣٦٣و٨/٣٣٨ واإلحتاف ١٤٧م اإلميان 
 ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل جميلٌ يحب اجلَمالَ سخى يحب السخاَء ، نظيف يحب النظافةَ                   { -٤٨١١

 عن ابن عمر ) عد
  ٢/١٦ والدوالىب ٥/٢٩٢عدى 

 حســــن 
 ( } يلٌ يحب اجلَمالَ وِإنما الِكرب من جِهلَ احلَق وغَمص الناس ِبعيبـِه                 ِإنَّ اَهللا جم   { -٤٨١٢ 

 عن) طب 
  أىب أمامة 

(  وحب   ١٣٤ و ٤/١٣٣حنوه وحم   ١٣٣و٥/١٣٢ و ٢/٢١٤ وامع   ١٨/٣٦٦ و ١٠/٢٧٣و٢٩٣و٨/٢٤٠طب  
١٤٣٧ ( 

 صحيـــح لغيـــره
مالَ ويحب إذا أَنعم على عبدِه ِنعمةً أَنْ يرى أَثرها عليِه     ِإنَّ اَهللا تعاىل جميلٌ يحب اجلَ      { -٤٨١٣ 

           اخلَلق بغضوت احلَق سفِّهأَنْ ت الِكرب ولكن ، باؤسوالت ؤسالب بغضعن حيىي بن جعدة ) هناد  ( } ، وي
 مرسال 

 ١٤٧ وم اإلميان    ٥/١٣٣مع  حىت التباؤس وآخره ا   ) ٦٢٠٢( و  ) ٦٢٠١( والشعب  ) ١٧٤٢( صحيح اجلامع   
  ٤/١٥١ و١/٣٩٩وحم 

 صحيـــح لغيـــــره
٤٨١٤- }                  ـنم بدِه ، الِكربلى عع ِنعمته ى أَثررأَنْ ي حباجلَمالَ وي حبميلٌ ياىل جعِإنَّ اَهللا ت

        أَعماهلم الناس وغَمص احلَق ِفهإىن !  يـا رسـول اهللا       :  ابن عساكر عن ابن عمر أن أبا رحيانة قال            } س
 ألحب اجلمال حىت ىف نعلى وعالَّقة سوطى أفمن الكرب ذلك ؟ قال فذكره 

  حنوه ٤/١٥١ و١/٣٩٩وحم ) ١٧٤٢(  وصحيح اجلامع ٥٥٦ و٩/٥٥٥و٣٤٨ و٨/٣٣٨ و٦/٤٩٨اإلحتاف 
 صحيــــح لغيــــره

٤٨١٥- }           ى أَثررأَنْ ي حباجلَمالَ وي حبميلٌ يِإنَّ اَهللا ج       ـؤسالب ـبغضبدِه ويلى عع ِنعمته
باؤسوالت {  

 عن أىب سعيد) هب ( 
 ) ١٣٢٠( والصحيحة ) ١٧٤٢( وصحيح اجلامع ) ٦٢٠٠و٦١٩٦( وبنحوه ) ٦٢٠٢و٦٢٠١( الشعب 

 صحيــــح لغيـــــره
عن ) طس  (  } ِإنَّ اَهللا جميلٌ يحب اجلَمالَ ويحب معاِلى اَألخالِق ، ويكره سفسافها           { -٤٨١٦

 جابر 
) ١٦٢٧(  وصـحيحة  ١٧٥و٨/١٧٤واإلحتاف ) ١٠٧٧و١٠٧٦(  والشهاب   ١٣٣ و ٥/١٣٢ و ٢/٢١٤دامع  

 ) ١٧٤٣( وصحيح اجلامع 



 

 

٨٣٢() 

 صحيـــح لغيـــره
) هب  ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل جواد يحب اجلود ويحب معاِلى اَألخالِق ، ويكره سفسافها              { -٤٨١٧

 عن ابن عباس ) حل ( بيد اهللا عن طلحة بن ع
(  والـدعاطب    ٥/٢٩ و ٣/٢٦٣ وحليـة    ٢/٢٤٠و١/٧٧ وشـج    ١/٣٠ وفتح   ٨/١٧٤ واإلحتاف   ٩/١٠٠ش  

 ) ١٧٤٤( وصحيح اجلامع ) ١٠٨٤٠( والشعب ) ٢٠٣و٢٠٢
 صحيــــح لغيــــره

٤٨١٨- }           كرهاَألخالِق ، وي عاِلىم حبوي اجلود حبي واداىل جعِإنَّ اَهللا ت     ا ، وِإنَّ منفسافهس 
ِإكراِم ِذى الشيبِة ِفى اِإلسالِم ، واحلَامِل للقُرآِن غَري اجلَاِفى عنه والَ      : ِإكراِم جالِل اِهللا ِإكرام ثَالثٍة      

 واخلرائطى ىف مكارم األخالق عن طلحة بن عبد اهللا بن كرز مرسال )  هناد ( } الغاِلى واِإلماِم املُقسِط 
  ٣٠٩و٨/١٧٤واإلحتاف ) ١٧٤٤( عن طلحة بن عبيد اهللا وصحيح اجلامع ) ١٠٨٤٠( الشعب 

 صحيــــح لغيــــره
ِإنَّ اَهللا حبس عن مكَّةَ الِفيلَ وسلَّطَ عليها رسولَ اِهللا واملُؤمنني ، أَالَ فِإَا لَـم تحـلَّ                   { -٤٨١٩

        عِدى ، أَالَ وِإنحلُّ َألحٍد بَألحٍد قَبِلى والَ ت  راماعِتى هِذِه حا سههاٍر ، أَالَ وِإنن اعةً منِلى س لَّتا حه
 ، الَ يختلى شوكها ،

ِإمـا أَنْ   : والَ يعضد شجرها ، والَ يلتقطُ ساقطتها ِإالَّ ملُنشٍد ، ومن قُتلَ له قَتيلٌ فهو خبِري النظريِن                  
 عن أىب هريرة ) حم ق د ( } قَتيِل يعقلَ ، وِإما أَنْ يقاد أَهلُ ال

 ومـي   ٨/٥٢ و ٢/١٧٧ وهـق    ٢/٢٣٨وحم  ) ٢٠١٧(  ود   ٤٤٨ و ٤٤٧ وم احلج    ٩/٦ و ٣/١٦٢ و ١/٣٩خ  
( وصحيح اجلـامع    ) ٥٠٨(  ومنتقى   ٤٩٥و٤/٢٨٤ وش   ٣/٩٧وقط  ٤/٣٥٠و٤٦٧و٣/٤٤٠ ونصب   ٢/٢٦٥

١٧٤٥ ( 
٤٨٢٠- }        ا ، وفَرضعتدوهدوداً فالَ تح ــــدِإنَّ اَهللا ح        مـرا ، وحعوهضـيفالَ ت فَرائض 

أَشياَء فالَ تنتهكوها ، وترك أَشياَء من غَِري ِنسياٍن من ربكم ، ولكن رمحةً منه لكم فاقْبلوهـا والَ                   
 عن أىب ثعلبة ) ك ( }تبحثُوا عنها 

 ١/٣٩٥ وعـدى    ٩/١٧ وحليـة    ١٣/٢٦٦وفتح  ) ٢٩٠٩(  ومطالب   ١٠/١٣ وهق   ٤/٢٩٨ وقط   ٤/١١٥ك  
  ٧/٣٦٥ والفتوحات الربانية ٧/٢٠٨ و١/١٧١وامع 

 حســــن لغيــــره
 عن أىب بكر ) ع  ( } ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ حرم اجلَنةَ على جسٍد غُذِّى حبراٍم  { -٤٨٢١

  ١٤/١٩٩ وش ٧/١٩٦ و٤/١١٢ وخط ٤/٨٤ وفتح ٣٨٦ و٢/٣٧٦حم 
 صحيــــح

٤٨٢٢- } رمِإنَّ اَهللا ح وثَمنه اِخلرتير مرا ، وحاملَيتةَ وثَمنه مروح عن أىب هريرة ) د ( }  اخلَمر 
 ) ١٧٤٦(  وصحيح اجلامع ٨/٣٢٧ وحلية ٣/٢٥٠ وترغيب ٣/٧٠وقط ) ٣٤٨٥( د 



 

 

٨٣٣() 

 صحيــــح
عبد بـن  } وأَنى رسولُ اِهللا ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ حرم النار على من شهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا                { -٤٨٢٣

 محيد عن عبادة بن الصامت 
 )١٨٦( وعبد بن محيد ) ٢٦٣٨(  وت ١/٤٢ وم ٥/٣١٨حم  

الَ يعضـد شـجره ، والَ يحصـد         : ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ حرم حرمِك ِإىل يوِم الِقيامِة           { -٤٨٢٤ 
ِإالَّ ِإلنشاِده هلُقطت رفعوالَ ت ، شيشهعن ابن عمر ) طس ( } ا ح 

 ٢٨٤و٣/٢٨٣ امع  
 حســــن لغيـــره

ِإنَّ اَهللا حرم على أُمِتى اخلَمر واملَيسر واملزر والكُـوبةَ والغبرياَء ، وزادِنـى صـالةَ                { -٤٨٢٥
 } الِوتـــِر 

 عن ابن عمرو ) طب هق ( 
) ١٧٠٨(  وصـحيحة    ٤/٢٠٢ وتلخيص   ٣/١٧٤ وكثري   ٢/٢٤٠ وجممع   ١٦٧و٢/١٦٥ وحم   ٧د األشربة ب    

 ) ١٧٤٧( وصحيح اجلامع 
 صحيـــح

 نوع من الشراب املسكر: املزر 
 عن أىب هريرة  ) ش  ( } ِإنَّ اَهللا حرم على ِلساِنى ما بني الَبتى املَدينِة  { -٤٨٢٦

  ٧/١٩٦ و٤/١١٢ وخط ١٤/١٩٩ وش ٤/٨٤ وفتح ٣٨٦و٢/٣٧٦حم 
 صحيــــح

 عن احلسن البصرى مرسال) ابن سعد( } اَهللا حرم على الصدقةَ وعلى أَهِل بيِتى ِإنَّ  { -٤٨٢٧
 ) ١٧٥٠(  وصحيح اجلامع ١/٢٩٧سعد 

 صحيــــح لغيــــره
٤٨٢٨- }                رامسكٍر حوالكُوبةَ ، وكُلُّ م واملزر واملَيسر اخلَمر ليكمع مرعن ) هق  ( } ِإنَّ اَهللا ح

 )١٧٤٨(  وصحيح اجلامع ٢٢١و١٠/٢١٣ وهق ٣٥٠و١/٢٨٩ابن عباس حم 
 صحيــــح

 النـــرد : الكوبـــة 
٤٨٢٩- }                  مـرا ، و حأَكلَ املَيتِة وثَمنه ليكمع مرا ، وحوثَمنه اخلَمر ربش ليكمع مرِإنَّ اَهللا ح

 اللِّحى ، والَ تمشوا ِفـى اَألسـواِق ِإالَّ          عليكم اخلَنازير وأَكلها وثَمنها ، قُصوا الشوارب واعفُوا       
 عن ابن عباس ) طب  ( } وعليكم اُألزر ، ِإنه ليس ِمنا من عملَ سنةَ غَرينا 

وقـوى  ) ٧٨٨٩(  وىف سنده يوسف بن ميمون الصباغ ضعيف التقريب          ٥/١٦٩و٤/٩١ وجممع   ١١/١٥٢طب  
 أمره ابن 

  وما سبقه ٣/٤٣٥ والترغيب ٨/٣٩اهد انظر امع  ولكل فقراته شو١٦٦-٧/١٦٥عدى 



 

 

٨٣٤() 

 فاحلديث حســـن لغيـــره
٤٨٣٠- }                 لَكم اِت ، وكَرهنعاً وهناِت ، ومالب أداُألمهاِت ، وو قوقع ليكمع مراىل حعِإنَّ اَهللا ت

 بة عن املغرية بن شع) ق  (} ِقيلَ وقالَ ، وكَثرةَ السؤاِل ، وِإضاعةَ املَاِل 
 ومشكل  ٣/٣٢٥ وترغيب   ١٠/٤٠٥ و ٥/٦٨ وفتح   ١٣/١٦ وسنة   ٦/٦٣ وهق   ١ وم األقضية    ٨/٤ و ٣/١٥٧خ  
 )١٧٤٩(  وصحيح اجلامع ٤/٢٣٣

ِإنَّ اَهللا حرم مكَّةَ يوم خلق السمواِت واَألرض فهى حرام حبرمِة اِهللا ِإىل يوِم الِقيامِة ،                 { -٤٨٣١
 والَ تحلُّ َألحٍد بعِدى ، وملْ تحلَّ ِلى قَطٌ ِإالَّ ساعةً من الدهِر ، الَ ينفَّر صيدها ،                   ملْ تِحلَّ َألحٍد قَبِلى   

 عن ابن عباس ) خ  ( } والَ يعضد شوكها ، والَ يختلَى خالها ، والَ تحلُّ  لُقَطَتها ِإالَّ ملُنشٍد  
 وتـخ   ٢١١ و ٤/٢١٠ ومشكل   ١١/٣٣٥ وطب   ٨/٧١ وهق   ٤/٣٢وحـــم  ) ٣٠٠٩(  وهـ   ٥/١٩٤خ  
(  وصـحيح اجلـامع      ٦/١٦٠ ومتهيـد    ٨/٢٦ وفتح     ٢/٢٦٠ومعاىن  ) ٩١٩٢و٩١٨٩( وعـــب   ١/٤٥١

١٧٥١ ( 
 عن عائشة ) ت ( } ِإنَّ اَهللا حرم من الرضاعِة ما حرم من الِوالدِة   { -٤٨٣٢

 ) ١٧٥٢(  وصحيح اجلامع ٥/٣٣٦ واإلحتاف ٧/٤٥٢وهق ) ١١٤٧( ت 
 صحيــــح

 عن على ) ت ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل حرم من الرضاِع ما حرم من النسِب   { -٤٨٣٣
 ) ١٧٥٣(  وصحيح اجلامع ١٠/٣٥٣وطب ) ٩٤٨(  ومنصور ٢٧٥  و١/١٣٢وحم ) ١١٤٦( ت 

 صحيــــح
٤٨٣٤- }         مواِت واَألرضالس لقخ ومي يتهذَا الب مرِإنَّ اَهللا ح       ـمسـاغَ الشص ِحني اغهوص 

                    ادهاٍر مثَّ عن اعةً منلَّ ِلى سا حمِحلُّ َألحٍد قَبِلى وِإنالَ ي هوِإن ، رامماِء حالس من الها ِحيوم والقَمر
 عن ابن عباس ) طب(} كَما كَانَ  

  ٣/٢٨٤امع 
 صحيـــح لغيــــره

٤٨٣٥- } اىل حعا  ِإنَّ اَهللا توداوواَء فتالد لقاَء خالد لقعن أنس) حم ( } يثُ خ 
 وش  ٥/٢٨٥ ومتهيـــد    ٣٨٥ و ٤/٢٨٥ ونصـــب    ٥/٨٤ وجممــع   ١٠/١٣٥ وفتــح   ١/٣٥٦حم  

  وصحيـــح اجلامــــع ٧/٣٥٩
 )١٧٥٤( 

 صحيـــح لغيـــره
عن أىب  ) ت  ( }  رمحِتى تغلب غَضِبى     ِإنَّ اَهللا حني خلق اخلَلق كَتب بيدِه على نفسِه ِإنَّ          { -٤٨٣٦

 هريرة 
 حنوه) ٧٥٥٤( وخ ) ١٧٥٥( وصحيح اجلامع ) ١٦٢٩(  وصحيحة ٨/٢١٧وجممع ) ٣٥٤٣( ت 

 صحيــــح



 

 

٨٣٥() 

يا رب ماذَا : ِإنَّ اَهللا حني يريد أَنْ يخلُق اخلَلق ، يبعثُ ملكاً فيدخلُ ِفى الرحِم فيقولُ        { -٤٨٣٧
شقى أَم سعيد ومـا     !  غُالم أَو جاريةٌ أَو ما شاَء اُهللا أَنْ يخلق ِفى الرحِم ، فيقولُ يا رب                 ؟ فيقولُ 

          با رقولُ يقولُ كذَا وكذَا ، في؟ في أجله !           با رقولُ يقولُ كذَا وكذَا ، في؟ في ا ِرزقهم !   لُقُها خم
ش ا من؟ فم الئقها خحِم مِفى الر عهم خلَقي عن عائشة ) بز ( } ىٍء ِإالَّ وهو 

  ١٨٤ واآلجرى ٧/١٩٣امع 
 صحيــــح

ابن عسـاكر   } ِإنَّ اَهللا حىي حليم ِستري ، فِإذا اغْتسلَ أَحدكم فلْيستتر ولو جبذِم حائٍط               { -٤٨٣٨
 عن ز ابن حكيم عن أبيه عن جده 

  ١/١٩٨ وهق ١/٢٠٠ ون ٩١ وصفة ٤/٢٢٤وحم )٤٠١٢(  وبنحوه د ٣٧٤جرجان 
 صحيــــح لغيـــره

٤٨٣٩- }                 ستترفلْي فِإذا اغْتسلَ أَحدكم ، تراحلَياَء والس حبي ريِست ىياىل حعحم د  ( } ِإنَّ اَهللا ت
 عن يعلى بن أمية ) ن 
 ) ١٧٥٦(  وصحيح اجلامع ٩١ وصفة ٤/٢٢١وحم ) ٤٠١٢( د 

 صحيـــح
( } ِإنَّ اَهللا تعاىل حىي كَرمي يستِحى إذا رفع الرجلُ ِإليِه يديِه أَنْ يردمهَا ِصفراً خائبتِني                 { -٤٨٤٠

 عن سلمان ) حم د ت هـ ك 
 ٢/٤٨٠ وترغيـب    ٨/٣١٧ و ٣/٢٣٦ وخط   ٩١ وصفة   ٤/٢٢٤ وحم   ٥/١٨٥ وسنة   ١/٤٩٧وك  ) ٤٣٨( ت  

 )٣٨٦٥( هـ و) ١٤٨٨( ود ) ١٧٥٧( وصحيح اجلامع 
 صحيــــح

ع ، طس   ( } ِإنَّ اَهللا حىي كَرمي يستِحى من عبدِه أَنْ يرفع يده فيردها ليس ِفيها شىٌء                { -٤٨٤١
 عن جابر ) 

  ٧/٢٦١٣ وعدى ٣/٢٥ ونصب ١٠/١٤٩امع 
 صحيــــح لغيـــره

٤٨٤٢- }        حبي احلَياَء ، وِستري حبي ىيى        ِإنَّ اَهللا حتوارفلي فإذا اغْتسلَ أَحدكم ، ترعبد }  الس
 الرزاق عن عطاء مرسال 

  موصوال ١/١٩٨وهق ) ١١١١( عب 
 حســــن

٤٨٤٣- }                  حـــتكَـرته الَّـِذى ت ـا ِمـنقرِة بآيتِني أَعطانيهمورةَ البس تماىل خعِإنَّ اَهللا ت
 علَّموهــــنـــرِش فتالع 

 عن أىب ذر ) ك ( } م وأَبناءكم ، فِإنها صالةٌ وقُرآنٌ ودعاٌء وعلِّموهن ِنساءك
  ٢/٣٧٢ وترغيب ١٣ومد٢/٤٥٠ ومي ١/٥٦٢ك 



 

 

٨٣٦() 

 حســــن
 وروى مرسال والرفع زيادة ثقة 

 ،  هؤالِء ِإىل اجلَنِة والَ أُبـاىل     : ِإنَّ اَهللا تعاىل خلق آدم ثُم أَخذَ اخلَلق ِمن ظَهرِه مث قالَ              { -٤٨٤٤
( } على مواقِع القَـدِر  : على ماذا نعملُ ؟ قالَ ! يا رسولَ اِهللا : وهؤالِء ِإىل الناِر والَ أُباِلى ، قيلَ       

 عن عبد الرمحن بن قتادة السلمى ) ك ( وابن سعد واحلكيم ) حم 
  ١/٣١ وك ١/٢٧وسعد ) ٤٨(  والصحيحة ١٠/٥٢١ و٩/٢٠٧ واإلحتاف ٤/٨٦حم 

 صحيــــح
هؤالِء ِفى اجلَنِة والَ أُباىل ، وهؤالِء       : ِإنَّ اَهللا خلق آدم ثُم أَخذَ اخلَلق ِمن ظَهرِه فقالَ           {  -٤٨٤٥

 عن عبد الرمحن بن قتادة السلمى ) حم ك ( } ِفى الناِر والَ أُباِلى 
 ) ١٧٥٨(  وصحيح اجلامع ١/٢٧وسعد ) ٤٨(  وصحيحة ١٠/٥٢١ و٩/٢٠٧ واإلحتاف ٤/٨٦حم 

 حصحيـــ
خلقـت هـؤالِء    : ِإنَّ اَهللا خلق آدم ثُم مسح ظَهره بيمينِه فاستخرج منه ذُريةً فقالَ              { -٤٨٤٦

خلقت هؤالِء للنـاِر  : للجنِة وبعمِل أَهِل اجلَنِة يعملونَ ، ثُم مسح ظَهره فاستخرج منه ذُريةً فقالَ            
ِإنَّ اَهللا إذا خلق العبد للجنِة استعمله بعمِل أَهِل اجلَنِة حتى يموت على             وبعمِل أَهِل الناِر يعملونَ ،      

عمِل من أَعماِل أَهِل اجلَنِة فيدخله بِه اجلنةَ ، وإذا خلق العبد للناِر استعمله بعمِل أَهِل الناِر حتـى                   
دخلهأَعماِل أَهِل الناِر  في مٍل منلى عع موتعن عمر ) مالك حم د ت ك  ( }  بِه الناِر  ي 

 ٢/٣٠٦ وبغوى   ٣/٥٠٣ وكثري   ٩/٧٧ وطربى   ٢/٥٤٤ و ١/٢٧ وك   ١/٤٤وحم   ) ٤٦٩٣( ود  ) ٣٠٧٥( ت  
) ١٨٠٤(  وحـب    ١٠/٥٢١ و ٩/٢٠٧ واإلحتاف   ١/١٧٩ وسنة   ١/٨٧وعاصم  ) ٨٩٩(  وموطأ   ١/٨٩وبداية  

 ٣/ ٦والتمهيد 
 ) ٣٣٨-٣٣٣( واإلحسان ١٧١-١٧٠واآلجرى ١٢-٦و

 صحيـــح لغيــــره
دون أن يشري   ) !! ٢٢٠( وصححه ىف التعليق على الطحاوية      ) ١٦٠٢( وتناقض األلباىن فأورده ىف ضعيف اجلامع       

 إىل ذلك 
ِإنَّ اَهللا خلق آدم من قَبضٍة قَبضها من جميِع اَألرِض ، فجاَء بنو آدم على قَدِر اَألرِض                  { -٤٨٤٧

ر واَألبيض واَألسود وبني ذلك ، والسهلُ واحلَزنُ واخلَبيثُ والطَّيب وبني ِذلك            ـ جاَء ِمنهم اَألمح   
 عن أىب موسى ) حم د ت ك هق  ( } 
 وحلية ٦/٣١٥ و٥/٤٦٠ وكثري  ١/١٧٠ وطربى   ٢/٦١ وك   ٤٠٦ و ٤/٤٠٠وحم  ) ٤٦٩٣( ود   ) ٢٩٥٥( ت  
 ) ١٧٥٩( مع وصحيح اجلا) ١٦٣٠(  وصحيحة ١/٨٥ وبداية ٨/١٣٥ و٢/١٠٤

 صحيــــح
 عن عائشة )  م ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل خلق اجلَنةَ وخلق النار ، فخلق هلِذِه أَهالً وهلِذِه أَهالً   { -٤٨٤٨



 

 

٨٣٧() 

 وبغـوى   ٧/١٨٨ وجممـع    ٥٢١ و ١٠/١٥٦ و ٩/٢٢٥ و ٨/٥٦٦واإلحتاف  ) ٢٦٥(  ومحيدى   ١٧د السنة ب    
وم القدر  ) ١٧٦٠(  وصحيح اجلامع    ٦/٤١ وحم   ٥٧ب   ون اجلنائز    ٢/٥٣ وأصفهان   ١١/١٠١ وخط   ٢/٣١٧

  حنوه ١٩٦واآلجرى ) ٨٢(  وهـ ٣١
٤٨٤٩- }                 ـنقصوالَ ي فيهم زادالَ ي وقَبائلهم شائرهمهلَا أَهالً بع لقاجلَنةَ وخ لقاىل خعِإنَّ اَهللا ت

          الَ ي وقَبائلهم شائرهمهلَا أَهالً بع لقوخ النار لقوخ ، ملُوا فكلُّ       منهماع ، منهم نقصوالَ ي فيهم زاد
 له لقملَا خ ريساخلطيب عن أىب هريرة } امرىٍء م 

 وبغـوى   ٧/١٨٨ وجممـع    ٥٢١ و ١٠/١٥٦ و ٩/٢٢٥ و ٨/٥٦٦واإلحتاف  ) ٢٦٥(  ومحيدى   ١٧د السنة ب    
  ٢/٥٣ وأصفهان ١١/١٠١ وخط ٢/٣١٧

 حســــن لغيـــره
نةَ وخلق هلَا أَهالً بعشائرهم وقَبائلهم الَ يزاد فيهم والَ ينقص منهم ،             ِإنَّ اَهللا خلق اجلَ    { -٤٨٥٠

                منهم نقصوالَ ي فيهم زادالَ ي وقَبائلهم شائرهمهلَا أَهالً بع لقوخ النار لقعن أىب  )  طسص  ( } وخ
 هريرة 

 وأصـفهان   ٢/٣١٧ وبغوى   ٥٢١ و ١٠/١٥٦ و ٩/٢٢٥ و ٨/٥٦٦واإلحتاف  ) ٢٦٥(  ومحيدى   ١٧د السنة ب    
٢/٥٣ 

 حســــن لغيـــره
: مه ، قالت    : ِإنَّ اَهللا تعاىل خلق  اخلَلق حتى إذا فَرغَ من خلقِه قَامِت الرحم ، فقالَ                 { -٤٨٥١

قطع من قَطعِك نعم ، أَما ترضني أَنْ أَصلَ من وصلِك ، وأَ   : هذَا مقام العائِذ بك من القَطيعِة ، قالَ         
 قالَ : ؟ قالت ، با رلى يلِك : ب عن أىب هريرة ) ق ن  ( } فذِلك 

 وصـحيح   ٣٦٨ وصفة   ٣/٣٣٨ وترغيب   ١٠/٤١٧ وفتح   ٢/٢٥٤ وك   ٧/٢٦ وهق   ١٦ وم الرب والصلة     ٨/٦خ  
 اجلامــع 

)١٧٦١ ( 
٤٨٥٢- }          ِري ِفرقهمعلِنى ِفى خفج اخلَلق  لقاىل خعالقَبائـلَ        ِإنَّ اَهللا ت رخيت ِري الِفرقتِني ، ثُموخ 

} فجعلِنى ِفى خِري قَبيلٍة ، ثُم تخير البيوت فجعلِنى ِفى خِري بيوم ، فأَنا خريهم نفساً وخريهم بيتاً            
 عن العباس بن عبد املطلب ) ت ( 

  ٨/٥٣٥ع األصول  وجام١/١٧٠ ونبوة ٣/٣٢٥ وكثري ١/٢٠١وحم ) ٣٦٠٧و٣٥٣٢( ت 
 حســــن

 فيه يزيد بن أىب زياد الكوىف حسن احلديث إذا كان من رواية الكبار عنه وهذا منها فالراوى عنه سفيان الثورى

 عن أم الدرداء ) طب ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل خلق الداَء والدواَء فتداووا والَ تتداووا ِبحراٍم  { -٤٨٥٣
 ) ١٧٦٢( وصحيح اجلامع ) ١٦٣٣(  والصحيحة ٩/٥١٥ واإلحتاف ٥/٨٦ع  وجمم٢/٣٨الدوالىب 

 صحيـــح



 

 

٨٣٨() 

ِإنَّ اَهللا تعاىل خلق الرمحةَ يوم خلقها ِمائةَ رمحٍة فأَمسك ِعنده ِتسـعاً وِتسـعني رمحـةً        { -٤٨٥٤
ِذى ِعند اِهللا مِن الرمحِة لَم ييأس من        وأَرسلَ ِفى خلقِه كُلِّهم رمحةً واحدةً ، فلو يعلم الكَافر بكُلِّ الَّ           

 عن أىب هريرة )  ق  (  } اجلَنِة ، ولو يعلم املُؤمن بالَِّذى ِعند اِهللا من العذاِب ملْ يأَمن من الناِر 
 وصحيح اجلامــع   ١١/٣٠١ و ١٠/٤٣٢ وفتح   ١٠/٥٥٧ واإلحتاف   ٤٩٦ وصفة   ١٤/٣٧٨ وسنة   ٨/١٢٣خ  
 ) ٢٧٥٢(وم ) ١٧٦٣( 

خلق آدم بيدِه ، وكَتب التوراةَ بيدِه ، وغَـرس          : ِإنَّ اَهللا تعاىل خلق ثَالثةَ أَشياٍء بيدِه         { -٤٨٥٥
وِعزِتى ال يسكنها مدمن مخر وال ديوث ، قالوا يا رسول اهللا ما             : ىف الصفات وقالَ    ) قط  ( } الِفردوس بيدِه     

 اخلرائطى ىف مساوئ األخالق عن عبد اهللا بن احلارث ابن نوفل } هلِه من يقر السوء إىل أَ: الديوث ؟ قال 
  ، وله شــواهــد مبعناه ٣١٨وصفة ) ٤٣٢و٤٣١( املساوئ 

 حســــن
قد حدث عنه الثورى وهشيم والليـث بـن سـعد           : فيه جنيح بن عبد الرمحن السندى خمتلف فيه قال ابن عدى            

صدوق ال يقيم اإلسناد    : قال أمحد   )  : ٥٩٠٤( وىف الكاشف    ٧/٥٦هـ  ١وغريهم وهومع ضعفه يكتب حديثه      
 ليس بالقوى : ، وقال ابن معني 

ِإنَّ اَهللا خلق خلقه فجعلهم ِفرقتِني فجعلِنى ِفىخِري الِفرقتِني ، ثُم جعلهم قَبائلَ فجعلِنى               { -٤٨٥٦
 ِفى 

      علِنى ِفى خيوتاً فجب علهمج قَبيلةً ، ثُم ريهميتاً خب ريكُمقَبيالً وخ ريكما خيتاً ، فأَنب عن ) ك ( } ريهم
 ربيعة ابن احلارث 

  موصوال ومرسال والوصل زيادة ثقة١٧١و١/١٧٠ ونبوة ٣/٢٤٧ك 
 حســــن

 ٤٨٥٧- }                   ذِلـك مـن أَصابه ورِه ، فمنن من ليهمِفى ظُلمٍة مثَّ أَلقَى ع لقهخ لقاىل خعِإنَّ اَهللا ت 
حسن وابن  ) حم ت    ( } جف القَلم على ِعلِم اِهللا      : النوِر اهتدى ، ومن أَخطأه ضلَّ ، فلذلك أَقولُ          

 عن ابن عمرو) طب ك هق ( جرير 
 ١٠/٥٢١ واإلحتـاف    ١٧٥واآلجرى  ) ٥٧( ومنحة  ) ١٨١٢(  وحب   ١/٣٠ وك   ٢/١٩٧وحم  ) ٢٦٤٢( ت  

  ٢/٦٣٣ و١/١١٣وعاصم 
 صحيــــح

نَّ اَهللا تعاىل خلق خلقه ِفى ظُلمٍة ، فأَلقَى عليهم من نورِه ، فمن أَصابه من ذِلك النوِر    ِإ { -٤٨٥٨
 عن ابن عمرو) حم ت ك  ( } يومئٍذ اهتدى ، ومن أَخطأه ضلَّ  

 ١/١١٣ وعاصـم    ١٧٥واآلجـرى   ) ٥٧( ومنحة  ) ١٨١٢(  وحب   ١/٣٠ وك   ٢/١٩٧وحم  ) ٢٦٤٢( ت  
 ) ١٧٦٤(  وصحيح اجلامع ٧/١٩٣ وجممع ١٠/٥٢١إلحتاف   وا٢/٦٣٣و

 صحيــــح



 

 

٨٣٩() 

٤٨٥٩- }                  ِعنده خرا ، واد َترامحوني احدةً فهممحةً ولقِه رخ نيثَّ بمحٍة ، فبِمائةَ ر لقِإنَّ اَهللا خ
 وابن عساكر عن معاوية بن حيدة ) طب  ( } َألوليائِه ِتسعةً وِتسعني 

(  وصـحيح اجلـامع   ٥/٤٣٩ و٤/٣١٢ وحـم  ٤/٢٨٤ و ١/٥٦ وك   ٣٨٥ و ١٠/٢١٤ وجممع   ١٩/٤١٦طب  
١٧٦٦ ( 

 صحيــــح
ِإنَّ اَهللا خلق ِمائةَ رمحٍة ، رمحةً منها قَسمها بني اخلَالئِق ، وِتسعةً وِتسـعني ِإىل يـوِم                   { -٤٨٦٠

 عن ابن عباس ) طب (} الِقيامـــِة
 وجممـع   ٢/٥٨ والدوالىب   ١٩/٤١٦ و ١١/٣٧٤ و ٦/٣٠٧ وطب   ٤/٢٤٨ و ١/٥٦ وك   ٥/٤٣٩ و ٤/٣١٢حم  
 ) ١٧٦٥(  وصحيح اجلامع ١٠/٥٥٧ واإلحتاف ١٠/٤٣٢ وفتح ٤٩٦ وصفة ٣٨٥ و١٠/٢١٤

 صحيــــح
ِإنَّ اَهللا تعاىل خلق ِمائةَ رمحٍة كُلُّ رمحٍة ملَء ما بني السماِء واَألرِض ، قَسم ِمنها رمحـةً         { -٤٨٦١

   اخلَالئِق نيب               اخلَالئق راحما تتاملَاَء ، و والطَّري حشالو شربا تا ، ولدهلى والدةَ عالو عطفا ت
 ِتسعاً وِتسعني  ادهموز قنيلى املُتا عالِقيامـــِة قَصره ومعن أىب هريرة ) ك   ( } ، فإذا كانَ ي 

   عن أىب هريرة خمتصرا وعن سلمان بطوله٤/٢٤٨ و١/٥٦ك 
 صحيــــح

٤٨٦٢- }                 ـا ِطبـاقمحٍة ِطباقُهمحٍة ،كُلُّ رِمائةَ ر مواِت واَألرضالس لقخ ومي لقاىل خعِإنَّ اَهللا ت
                  ـومفسِه ، فإذا كانَ يمحةً لنر ِتسعةً وِتسعني راخلَالئِق ، وأَخ نيمحةً بر مواِت واَألرِض ، فقَسمالس

 عن أىب هريرة ) ك   ( } ِه الرمحةَ فصارت ِمائةَ رمحٍة يرحم ا ِعباده الِقيامـــِة رد هِذ
 ٤/٢٤٧ و١/٥٦ك 

 صحيـــح لغيـــره 
٤٨٦٣- }                  ـنيـا بم محٍة ِطباقمحٍة ،كُلُّ رِمائةَ ر مواِت واَألرضالس لقخ ومي لقاىل خعِإنَّ اَهللا ت

ِفى اَألرِض رمحةً ، فبها  تعطف الوالدةُ على ولـدها ، والـوحش              السماِء واَألرِض ، فجعلَ منها      
 } والطَّري بعضها على بعٍض ، وأَخر ِتسعاً وِتسعني فإذا كانَ يوم الِقيامـــِة أكملها ذِه الرمحِة                

 عن أىب سعيد )  حم هـ ( عن سلمان ) حم م  ( 
 وصـحيح   ١٣/١٨٢ وش   ٢/١٧٠ وكر   ١٠/٥٥٧ واإلحتاف   ٦/٣١٣ وطب   ٤/٢٤٧ و ١/٥٦ وك   ٢١م التوبة   

 اجلامــع 
)١٧٦٧ ( 

ِإنَّ اَهللا خري عبداً بني الدنيا وبني ما عنده فاختار ذلك العبد ما ِعند اِهللا ، فبكى أَبـو                    { -٤٨٦٤
 صحبتِه ومالِه أَبو بكٍر ، ولو كُنت متخذاً يا أَبا بكٍر الَ تبِك ؟ ِإنَّ أَمن الناِس على ِفى: بكٍر ، فقالَ 



 

 

٨٤٠() 

                  ابِفى املَسجِد ب بقنيالَ ي ، تهودةَ اِإلسالِم ومأُخو ليالً ، ولكنكٍر خا بأَب خذتى التبر ليالً غَريخ
 عن أىب سعيد ) حم خ م (} ِإالَّ سد ِإالَّ باب أَِبى بكٍر

  ٢/١٧٥ وسعد ٧/١٢ و١/٥٥٨ وفتح ١٣/٦٣ وخط ٦/٤١٢ وكر ٧/١٠٨ وم ٣/١٨ وحم ٥/٤ و١/٢٦خ 
 }ِإنَّ اَهللا رحيم حىي كَرمي يستِحى من عبدِه أَنْ يرفع ِإليِه يديِه ثُم الَ يضع ِفيهما خرياً                   { -٤٨٦٥

 عن أنس ) ك( 
 ) ١٧٦٨(  وصحيح اجلامع ٢/٤٨١ وترغيب ١/٤٩٧ك 

 صحيــــح 
عن أىب صـاحل    ) ابن جرير    ( }  اَهللا رحيم يحب الرحيم يضع رمحته على كُلِّ رحيٍم           ِإنَّ { -٤٨٦٧

 احلنفى مرسال
  ٤٧١ والزهد ألمحد ٥٧و١١اآلجرى 

 صحيــــح مرســــل
٤٨٦٨- }         دقتكوقَِبلَ ص ديقتكح ليكع دعن ابن عمرو قال رجل أعطيت أمـى        ) بز  ( } ِإنَّ اَهللا ر

 ة ىف حياا وقد ماتت ومل تدع وارثا غريى فذكره حديق
  ٤/٢٣٢امـــع 

 حســــن
ِإنَّ اَهللا تعاىل رضى لكم ثَالثاً وكَره لكم ثَالثاً رضى لكم أَنْ تعبدوه والَ تشركُوا بـِه                  { -٤٨٦٩

ا وتطيعوا ملن والَّه اُهللا أَمـركم ،        شيئاً ، وأَنْ تعتصموا حببِل اِهللا جميعــاً والَ تفرقُوا ، وتسمعو          
  البغوى عن أىب هريرة} وكره لكم قيلَ وقالَ ، وكَثرةَ السؤاِل ، وِإضاعةَ املَاِل 

 ) ١٣٤١( وم ) ١٤٧٧(  وخ ٤/٢٤٩عن أىب هريرة  وبنحوه حم ) ٥٧٢٠(  واإلحسان ٢/٣٦٠حم 
 صحيـــح لغيــــره

٤٨٧٠- } ضىاىل رعِإنَّ اَهللا ت سرهلَا الع وكَره ، سرِة اليعن حمجن بن األدرع ) طب  ( }  هلذِه اُألم 
 ) ١٧٦٩( وصحيح اجلامع ) ١٦٣٥( وصحيحة ) ٥٤٣(  ومطالب ٢/٣٦٠حم 

 صحيــــح
٤٨٧١- }               أَسن كابوا الرافرمتْ ِفى اِخلصِب فأَمكنفِإذَا س ، فقالر حبي فيقلَّ روج زا ِإنَّ اَهللا عته

والَ تجاوزوا ا املَنازلَ ، وإذا ِسرمتْ ِفى اجلَدِب فانجوا وعليكم بالدجلِة فِإن اَألرض تطوى باللَّيِل ،   
وإذا تغولت بكم الِغيالنُ فباِدروا باَألذاِن ، وِإياكم والصالةَ على جواد الطَّريِق فِإنها ممر السباِع               

 ابن السىن ىف عمل يوم وليلة عن جابر } ياِت ومأوى احلَ
 ) ٥٨٩( وبنحوه صحيح اجلامع ) ٥١٧(وسىن ) ٢٥٤٨( خزمية 

 صحيــــح



 

 

٨٤١() 

ِإنَّ اَهللا تعاىل رفيق يحب الرفق فِإذَا سافرمتْ ِفى اِخلصِب فأَمكنوا الركاب أَسـنتها والَ             { -٤٨٧٢
رمتْ ِفى اجلَدِب فانجوا ، وعليكم بالدجلِة ، فِإن اَألرض تطوى باللَّيِل            تجاوزوا ا املَنازلَ ، وإذا سِ     

) طب    ( } ما الَ تطوى بالنهاِر ، وِإياكم والتعريس بالطَّريِق ، فِإنه طَريق الدواب ومأوى احلَياِت               
 عن خالد بن معدان عن أبيه 

 ١٩و١٨ /٨امع 
  صحيــــح

وابـن  ) طب  ( } ِإنَّ اَهللا رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعني عليِه ما الَ يعني على العنِف              {  -٤٨٧٣
 عساكر عن أىب أمامة 

  ٤٦ / ٨واإلحتاف ) ٤٧٢و٤٦٦( وخد ) ١٩١٤(  وبنحوه حب ١٩و٨/١٨امع 
 صحيــــح لغيــره

٤٨٧٤- }      رضاهوي فقالر حبي فيقهذِه       ِإنَّ اَهللا ر كبتمنِف ، فِإن رلى العع عنيا الَ يليِه مع عنيوي 
الدواب العجم فنزلوها منازهلَا ، فِإنْ أَجدبِت اَألرض فاجنُوا عليها ، فِإنَّ اَألرض تطوى باللَّيِل ما الَ             

 عن معدان ) طب ( } لدواب ومأوى احلَياِت تطوى بالنهاِر ، وِإياكم والتعريس بالطَّريِق فِإنه طَريق ا
 ) ١٧٧٠( وصحيح اجلامع ) ٦٨٢(  والصحيحة ١٩و٨/١٨امع 

 صحيـــح لغيـــره
عـن  ) خد د   ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل رفيق يحب الرفق ويعِطى عليِه ما الَ يعِطى على العنِف               { -٤٨٧٥

 عن أنس ) البزار ( عن أىب أمامة ) طب ( عن على ) حم هب (  أىب هريرة عن) هـ حب ( عبد اهللا ابن مغفل 
(  وخـد    ١٠/١٩٣ وهـق    ٤/٨٧ و ١/١١٢وحـم   ) ٤٨٠٧(  ود   ٧٧وم الرب والصـلة     ١٠٤و٧١و٨/١٤خ  

ــأ ) ٤٧٢و٤٦٦ ــب ) ٩٧٩(وموط ــب ) ٩٢٥١( وع ــدوالىب ) ١٩١٤( وح ــتح ٢/٤١وال  ٨/١٣٧ وف
(  وصـحيح اجلـامع      ٣/٤١٥ وترغيب   ٦/٦١ و ١/٣٠٨ وتخ   ٨/١٨ وجممع   ١٣/٣٣٩ و ١٢/٢٨٠و١٠/٤٤٩و

١٧٧١ ( 
 صحيـــح مشـــهور

٤٨٧٨- }  الِوتر ا ، وهىليهافظُوا عصالةً فح عن ابن عمرو ) حم ( } ِإنَّ اَهللا زادكم 

) ٤٥٨٢(  وعـب  ٢٤٠ و٢/٢٣٩ وجممـع  ٢/٣١٣ وطـب    ١٣١ و ١/٦٥ والدوالىب   ٦/٣٩٧ و   ٢/٢٠٦حم  
(  وصـحيح اجلـامع      ٣/٣٦٠واإلحتاف  ) ١١٤١(  وصحيحة   ٢/٢٩٧وش  ) ٥٤٦(  ومنحة   ١/٤٠٧وترغيب  

١٧٧٢ ( 
 صحيــــح

٤٨٧٩- }                  ِم أَالَ وهـــىعمِر الـنح ِمن ريخ هى التكمالةً ِإىل صص ادكملَّ زوج زِإنَّ اَهللا ع
 الركعتــاِن قَبــلَ 

 عن أىب سعيد ) هق كر ( } صالِة الفَجِر 
  ٢/٢٣٩وجممع ) ٤٥٢( وت ) ١١٦٨( وهـ ) ١٤١٨(  وبنحوه د ١/٤٠٧ والترغيب ٢/٤٧٨هق 



 

 

٨٤٢() 

 حســـن لغيـــره
٤٨٨٠- }                 الِوتر الِة الِعشاِء ِإىل صالِة الفَجِر ، الِوترص ا بنيا فيملُّوهالةً فصص ادكمِإنَّ اَهللا ز {

 عن أىب بصرة الغفارى ) طب ض ( وابن قانع والباوردى ) حم ( 
 ) ١٠٨(  وصحيحة ١١/٢٥٣ وطب ٤١٠و٤٠٩و١/٤٠٨ وحنف ١/٤٣٠ ومعاىن ٣/٣٩٧حم 

 صحيـــح
٤٨٨٩- }                   ا بنيفيم لكم وهى  ِم الِوترعمِر النح ِمن لكم ريخ الةً هىص ادكملَّ زوج زِإنَّ اَهللا ع

لعاص وعقبة بـن    عن أىب اخلري عن عمرو بن ا      ) طب حل   ( حممد بن نصر    } صالِة الِعشاِء ِإىل طُلوِع الفَجِر      
 عامر 
  ٩/٢٣٥حلية 

 حســـن لغيـــره
ِإنَّ اَهللا زوى ىلَ اَألرض فرأيت مشارقها ومغارا ، وِإنَّ ملك أُمِتى سيبلغُ ما زوى ِلى                 { -٤٨٩٠

 يهلكُوا بسنٍة عامٍة ،     ِمنها ، وِإنى أُعطيت الكَرتيِن اَألمحر واَألبيض ، وِإنى سألت ربى ُألمِتى أَنْ الَ             
يا محمـد  : والَ يسلِّطَ عليهم عدوا من ِسوى أَنفسهم فيستبيح بيضتهم ، وِإنَّ ربى عز وجلَّ قالَ               

 الَ أُسلِّطَ   ِإنى إذا قَضيت قَضاًء فِإنه الَ يرد ، وِإنى أَعطيتك ُألمتك أَنْ الَ أُهلكهم بسنٍة عامٍة ، وأَنْ                 
عليهم عدوا من ِسوى أَنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بني أَقطارها حتـى يكـونَ              
             رفعي لَم يفِتى السِفى أُم ضعوإذا و ،  ةَ املُضلِّنيِتى اَألئملى أُمع ا أَخافمعضاً ، وِإنفِنى بي عضهمب

  نهمقَبائلُ                 ع عبدى تتوح ، ِتى باملُشركنيأُم قَبائلُ من لتحقى تتاعةُ حالس وِم الِقيامِة ، والَ تقُومِإىل ي
 من أُمِتى اَألوثانَ ، وِإنه سيكونُ ِفى أُمِتى كَذَّابونَ ثَالثونَ كُلُّهم يزعم أَنه نىب ، وأَنا خامتُ النبيني الَ                  
نىب بعِدى ، والَ تزالُ طَائفةٌ من أُمِتى على احلَق ظَاهرين الَ يضرهم من خالفهم حتى يأِتى أَمر اِهللا                   

 عن ثوبان ) حم م د ت هـ ( } 
 وش  ٧/٢٢١ وجممـع    ٩/١٨١ وهق   ٢٨٤و٥/٢٧٨ و ٤/١٢٣وحم  ) ٢١٧٦( وت  ) ٤٢٥٢(  ود   ١٩م الفنت   

  ٨/٢٣٩وفتح ) ١٧٧٣( ح اجلامع  وصحي١٤/٢١٥ وسنة ١١/٤٥٨
 قوم: مجعها وطواها      ، بيضتهم : زوى 

٤٨٩١- }               الكَرتيِن اَألبـيض ى أُعطيتا ، وِإنغارا ومشارقهم أيتفر وى ِلى اَألرضِإنَّ اَهللا ز
الَ يسلِّطَ عليهم عدوا  فـيهلكهم       واَألمحر ، وِإنى سألت ربى أَنْ الَ يهلك أُمِتى بسنٍة عامٍة ، وأَنْ              

يا محمد ِإنى إذا قَضيت     : بعامٍة ، وأَنْ الَ يسلبهم  ِشيعاً وأَنْ الَ يذيق بعضهم بأس بعٍض ،  فقالَ                 
 أُسلِّطَ علـيهم عـدوا       قَضاًء فِإنه الَ يرد ، وِإنى قَد أَعطيتك ُألمتك أَنْ الَ أُهلكهم بسنٍة ، وأَنْ الَ               

 ( } يهلكهم بعامٍة حتى يكونَ بعضهم يهلك بعضاً ، وبعضهم يقتلُ بعضاً ، وبعضهم يسىب بعضاً                
 عن شداد بن أوس ) حم ، بز 

  ٤/١٢٣ وحم ٧/٢٢١امع 



 

 

٨٤٣() 

 صحيــــح
 }مرانَ ، وامرأةَ ِفرعونَ ، وأُخت موسـى         ِإنَّ اَهللا تعاىل زوجىن ِفى اجلَنِة مرمي ِبنت عِ         { -٤٨٩٢

 عن سعد بن جنادة ) طب(
  ٨/٣٠٩ وبنحوه طب ٢/٦٢ وبداية ٩/٢١٨ وجممع ٦/٦٤طب 

 فيـــه ضعــــف
ِإنَّ اَهللا سائلٌ كُلَّ ِذى رعيٍة فيما استرعاه ، أَقام أَمر اِهللا تعاىل ِفيهم أَم أَضاعه ؟ حتـى            { -٤٨٩٣
يتِه ِإنَّ الرأَهِل ب نسأَلُ ععن قتادة عن ابن مسعود ) طك  ( } جلَ لي 
  ٥/٢٠٨امع 

 صحيـــح لغيـــره
ِإنَّ اَهللا تعاىل سائلٌ كُلَّ راٍع عما استرعاه ، أَحفظَ ذِلك أَم ضـيعه ؟ حتـى يسـألَ                     { -٤٨٩٤

 عن أنس) ن حب  ( } الرجلَ عن أَهِل بيتِه 
 وعــــدى  ١٥٥و٣/٦٥ وترغيـــب   ٦/٢٨١ وحلية   ١٣/١١٣وفتح  ) ١٥٦٢( وحب  ) ١٧٠٥( ت  

  وصحيحــة ١/٣٠٧
 ) ٨٥٧٤( والشعب ) ١٧٧٤( وصحيح اجلامع ) ١٦٣٦( 

 صحيـــح
 عن جابر بن مسرة ) حم م ن  ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل سمى املَدينةَ طَابةَ   { -٤٨٩٥
 وصحيح اجلامع ١٢/١٧٩ وش ٤/٨٨ وفتح ٢/٢٥٩ وطب   ١٠٨ و ١٠٦و١٠٢و٩٧ و ٥/٩٤ وحم   ٤٩١م احلج   

 )١٧٧٥ ( 
٤٨٩٦- }  هلم القبأَقواٍم الَ خ ينهذَا الد ؤيدعن أىب بكرة ) حم ، طك ( } ِإنَّ اَهللا سي 

  ٥/٤٥حم 
 صحيـــح لغيـــره

لِقيامِة فينشر عليِه ِتسـعةً     ِإنَّ اَهللا سيخلِّص رجالً من أُمِتى على رؤوِس اخلَالئِق يوم ا           { -٤٨٩٧
أَتنكر من هذا شـيئاً ؟ أَظلمـك كَتبِتـى    : وِتسعني ِسجال ، كُلُّ ِسجلٍّ ِمثلُ مد البصِر ، مثَّ يقولَ   

بلى ِإنَّ لـك    : الَ يا رب ، فيقولُ      : أَفلك عذر ؟ فيقولُ     : الَ يا رب ، فيقولُ    : احلَافظونَ ؟ فيقولُ    
أَشهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وأَشـهد أَنْ         : ندنا حسنةً ، وِإنه الَ ظُلم عليك اليوم ، فتخرج ِبطاقةٌ فيها             ِع

يا رب ما هـذِه الِبطاقـةُ مـع هـذِه           : أُحضر وزنك ، فيقولُ     : محمداً عبده ورسوله ، فيقولُ      
 تظلم ، فتوضع السجالت ِفى ِكفٍَّة والِبطاقـةُ ِفـى ِكفـٍة فطَاشـِت              فِإنك الَ : السجالَِّت فيقالُ   

 عن ابن عمرو ) حم ت ك هب ( } السجالت ، وثَقلِت الِبطاقِة ، والَ يثقلُ مع اسِم اِهللا تعاىل شىٌء  
) ١٧٧٦(  وصحيح اجلـامع     ١٥/١٣٤وسنة  ) ٢٥٢٤( وحب  ) ١٣٥(  وصحيحة   ١/٥٢٩وك  ) ٢٦٣٩( ت  
 ٢/٢١٣ وحم



 

 

٨٤٤() 

 صحيــــح
والشاشى عـن  ) ع  ( } ِإنَّ اَهللا سيعز هذا الدين بنصارى ِمن ربيعةَ على شاطِئ الفُراِت    { -٤٨٩٨

 عمر 
 ) ٨٧٧٠(  ون ٦/١٣٤كر 

 حســـــن
 ِإنَّ اَهللا سيفتح عليكم بعِدى ِمصر فاستوصوا بقَبطها خرياً ، فِإنَّ لكم منـهم ِصـهراً                { -٤٨٩٩

 عن عمر ) كر (  ابن يونس ىف تارخيه } وِذمةً 
  حنوه ٦٤و١٠/٦٣امع 

 صحيــــح لغيـــره
٤٩٠٠- }       قضـنياخلَصماِن فـالَ ت ديكي نيب لسفِإذا ج ، ِلسانك تثبوي هِدى قَلبكِإنَّ اَهللا سي

 سمـعى تتح 
 عن على) د هق ( } حرى أَنْ يتبين لك القَضاُء من اآلخِر كَما سمعت من اَألوِل فِإنه أَ

 وسـعد  ٧/٣٦٠ وبداية ٢٣و٢٢و٢١ وخصائص ٤/٦١ ونصب ١/٧٦ وهق ٨٤ و ١/٨٣ وحم   ٦د األقضية ب    
٢/٢٥٧  

 صحيـــح لغيــــره
٤٩٠١- }  قيتكمِبر فاِنى ولَيسعن جبلة بن األزرق ) ابن سعد تخ طب  ( } ِإنَّ اَهللا ش 
  ١/٢٢٣ واإلصابة ٧/٣٠١ وسعد ٩/٥١٨اإلحتاف 

 حســـــن
٤٩٠٢- }        نعتهانٍع وصكُلَّ ص انعاىل صعوالبيهقى ىف األمساء عن ) ك ( ىف أفعال العباد ) خ ( } ِإنَّ اَهللا ت
 حذيفة 

 ) ١٩٠( والشعب ) ١٧٧٧( وصحيح ) ١٦٧٣(  والصحيحة ٣٦ وصفة ١/٣١ك 
 صحيــــح

يا ملَطعِم ابِن آدم مثالً ، وضرب مطعم ابِن آدم مثالً للـدنيا ، وِإنْ               ِإنَّ اَهللا ضرب الدن    { -٤٩٠٣
 لَّحهوم حهابن املبارك هب  ( } قَز (عن أُىب 

 ٤/١٧٤ وترغيـــــب    ٨/٣٥٩ وطـب    ١٠/٢٨٨ وجممع   ٣/٤٥٢ وحم   ١٧٠ ومبارك   ٨/١١٢اإلحتاف  
 وصحيح اجلامـــع 

 ) ٥٦٥١( والشعب ) ١٧٧٨( 
 ــرهصحيـــح لغيـ

عـن  ) ابن جرير    ( } ِإنَّ اَهللا ضرب لكم ابىن آدم مثالً ، فخذُوا خريمهَا ودعوا شرمهَا              { -٤٩٠٤
 احلسن مرسال ، وعن بكر بن عبد اهللا مرسال 

  ٣/٨٥ وكثري ٦/١٢٩طربى 



 

 

٨٤٥() 

 حســـن مرســــل
) طب هب   ( والبغوى  ) حم   ( }  للدنيا     ِإنَّ اَهللا تعاىل ضرب ما يخرج مِن ابِن آدم مثالً          { -٤٩٠٥

 عن الضحاك بن سفيان الكالىب 
(  والشعب   ٨/١١٢ واإلحتاف   ٢/٢٦١ وشج   ٤/١٧٤ والترغيب   ٨/٣٥٩ وطب   ١٠/٢٨٨ وجممع   ٣/٤٥٢حم  

٥٦٥١ ( 
 صحيــــح لغيــــره

كَرمي يحب الكَرم ، جـواد      ِإنَّ اَهللا تعاىل طَيب يحب الطَّيب نظيف يحب النظافةَ ،            { -٤٩٠٦
 عن سعد ) ت ( } يحب اجلُود ، فنظِّفُوا أَفنيتكم والَ تشبهوا باليهوِد 

 ٢/١٦ وحسنه وبنحـوه الـدوالىب       ٤/٧٦٦ وجامع األصول    ٣/٨٧٨ وعدى   ٤/١٢٦واإلحتاف  ) ٢٧٩٩( ت  
  ٥/٢٩٢ وعدى ٢/٣١١واإلحتاف 

 حســـن لغيـــره
 ) !!٤٤٨٧( وحسنه ىف املشكاة ) ١٦١٦( ه ىف ضعيف اجلامع وتناقض األلباىن فضعف

٤٩٠٧- }  فوالع حبي فُواىل عععن عبد اهللا بن جعفر ) عد ( عن ابن مسعود ) ك ( } ِإنَّ اَهللا ت 
 ) ١٧٧٨(  وصحيح اجلامع ٧/٢٥٦٩ وعدى ٩/١١٥ وطب ٦/٢٧٠اإلحتاف 

 صحيــــح
 عن ابن عمر ) حل ( } ساِن كُلِّ قَائٍل فليتِق اَهللا عبد ولينظر ما يقولُ ِإنَّ اَهللا تعاىل ِعند ِل { -٤٩٠٨

 عن ابن عباس ) احلكيم ( 
(  والشـعب    ٩/٣٢٩ وخـط    ٧/٤٥٤ واإلحتـاف    ١٣/٢٣٤ وش   ٩/٤٤و٣٥٢ و ٨/١٦٠ وحلية   ١٢٥مبارك  
٥٠٣٣ ( 

 صحيــــح مرســــل
٤٩٠٩- }       فسهعذيِب هذا نت نع ِإنَّ اَهللا غَىن     ركبفلي ره( وابن خزميـة    ) حم خ م د ت ن       ( }  ، م

نذر : ما بال هذا ؟ قالوا      : مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشيخ يهادى بني اثنني فقال             : عن أنس قال    ) حب  
 أن ميشى قال فذكره ، هق عن ابن عباس 

 ١٠/٢٦ وسنة   ٥٨٦ و ١١/٥٨٥ وفتح   ٢٧١ و ١٨٣ و ٣/١١٤وحم  ) ٣٣٠١( ود  ) ١٥٣٧(  وت   ٨/١٧٧خ  
  ٧/٣٠وت ) ١٦٤٢( وم ) ٤٣٨٣(  واإلحسان ٣/١٢٩ومعاىن 

 عن ابن عباس ) هق  ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل غَِنى عن نذِر أُختك لتحج راكبةً وتهدى بدنةً  { -٤٩١٠
  ٣/٣٠٥ ونصب ١١/٣٠٩وطب ) ٣٠٤٥(  وخزمية ١٠/٧٩ وهق ٣١١ و٢٥٢ و١/٢٣٩حم 

 صحيــــح
عـن ابـن   ) حم طب  ( }  اَهللا عز وجلَّ غَِنى عن نذِر أُختك ، فلتركب ولتهِد بدنةً         ِإنَّ { -٤٩١١

 عباس 
  ٣/٣٠٥ ونصب ١١/٣٠٩وطب ) ٣٠٤٥(  وخزمية ١٠/٧٩ وهق ٣١١ و٢٥٢ و١/٢٣٩حم 



 

 

٨٤٦() 

 صحيــــح
٤٩١٢- }  لَِدكعذِّبِك والَ وم اىل غَريععن ابن عباس ) طب(  } - قاله لفاطمة -ِإنَّ اَهللا ت 

 ) ٤٥٧(  والضعيفة ٩/٢٠٢ وجممع ١١/٢٦٣طب 
 فيـــه ضعــــف

ِإنَّ اَهللا تعاىل فَرض ِصيام رمضانَ وسننت لكم ِقيامه ، فمـن صـامه وقَامـه ِإميانـاً                   { -٤٩١٣
 هأُم لدتهو ومذُنوبِه كي من رجتساباً خعن عبد الرمحن ابن عوف ) حم ن  ( } واح 

  ٢/١٠٥ والترغيب ١/١٩١ وحم ٤/١٥٨ن 
 صحيـــــح لغيـــره

٤٩١٤- }                جهري ولن ، فُقراءهم سعبقَدِر الَّذى ي ِفى أَمواهلم لى أَغنياِء املُسلمنيع ِإنَّ اَهللا فرض
اباً شديداً ويعـذِّم    الفقراُء إذا جاعوا وعروا ِإالَّ مبا يضيع أَغنياؤهم ، اَالَ وِإنَّ اَهللا يحاسبهم ِحس             

  } عذاباً أَليمــاً 
 عن على ) طسص (

  مرفوعا وموقوفا ١/٥٣٨ وترغيب ١/١٦٢ وطص ٣/٦٢جممع 
 حســــن

 أى بالسؤال أو السرقة : جيهر 
٤٩١٥- }                 مـرا ، وحعتـدوهدوداً فالَ تح دا ، وحعوهضيفالَ ت فَرائض لَّ فَرضوج زِإنَّ اَهللا ع 

عـن أىب   ) طب حل هق     ( } أَشياَء فالَ تقربوها ، وترك أَشياَء غَري ِنسياٍن رمحةً لكم فالَ تبحثوا عنها              
 ثعلبة اخلشىن 

 والفتوحـات   ١/٣٩٥ وعـدى    ٩/١٧ وحليـة    ١٣/٢٦٦وفتح  ) ٢٩٠٩(  ومطالب   ٢/١٢٢ وك   ١٠/١٣هق  
٧/٣٦٥  

 حســـن لغيـــره
٤٩١٦- }    لِنى عأربٍع    ِإنَّ اَهللا فَضا ِلى         : لى اَألنبياِء بكُلَّه علَ اَألرضأَرسلِنى ِإىل الناِس كَافَّةً ، وج

                 ، طَهـوره وِعنـده سجدهم الةَ فِعندهِتى الصأُم جلٌ منر ا أَدركسجداً ، فأَينمِتى طَهوراً وموُألم
 والضياء عن أىب أمامة ) ب ط ( } ونصرِنى بالرعِب مسريةَ شهٍر ، وأَحلَّ ىلَ املَغامنَ 

  ط املعارف٨/٢٧٢وامع ) ١٧٨٠( وصحيح اجلامع ) ١٥٥٣(  وت ٢/٣٢٥نصب 
 صحيـــح

أَنا خلقت اخلَري والشر ، فطوبى ملن قَدرت على يدِه اخلَري ، وويلٌ             : ِإنَّ اَهللا تعاىل قالَ      { -٤٩١٧
 ردِه الشلى يع رتقَد عن ابن عباس ) ب ط( } ملن 

 ( ١/١٢٨وعاصم  ) ١٣٣٢( وصحيحة  ) ٢٣٧(  وبنحوه هـ    ٩/٦٥٢ واإلحتاف   ١٢/١٧٣ وطب   ٨/٩٢جممع  
 خمتصرا ) ٢٩٩ و٢٩٨و٢٩٧



 

 

٨٤٧() 

 حســـن لغيـــره
ِإنا أَنزلنا املَالَ ِإلقاِم الصالِة وإيتاِء الزكاِة ، ولو كَـانَ البـِن آدم واٍد               : ِإنَّ اَهللا قالَ     { -٤٩١٨

حب أَنْ يكونَ له ثَانٍِ ، ولو كانَ له وادياِن َألحب أَنْ يكونَ له ثَالثٌ ، والَ ميُأل جوف ابِن آدم                     َأل
 ابت لى مناُهللا ع توبي ثُم ، رابعن أىب واقد ) حم  طب  ( } ِإالَّ الت 

 ) ١٧٨١ (وصحيح اجلامع ) ١٦٣٦(  والصحيحة ١١/٢٥٨ وفتح ٧/١٤٠ وجممع ٥/٢١٩حم 
 صحيــــح

لقد خلقت خلقاً أَلسنتهم أَحلى من العسِل ، وقُلوم أَمـر مـن             : ِإنَّ اَهللا تعاىل قالَ      { -٤٩١٩
! أَم على يجترئونَ ؟   ! الصِرب ، فِبى حلفت ُألتيحنهم ِفتنةً تدع احلَليم ِمنهم حريانَ ، فِبى يغترونَ ؟             

 عمر عن ابن ) ت  ( } 
 ) ٢٠٤٦( و ) ٢٤٠٥( وت )  ١٧٥٣( الفيض 

 حســــن
مِن انتدب خارجاً ِفى سبيِلى غَازياً ابتغاَء وجِهى وتصديق وعيدى          : ِإنَّ اَهللا تعاىل قالَ      { -٤٩٢٠

               تٍف شح ِفى اجلَيِش بأَى توفاها يلَّ ، ِإموج زلى اِهللا عع امنض ةَ ،    وِإمياناً برسِلى فهواجلَن دخلهاَء في
طب ( } وِإما يسبح ِفى ضماِن اِهللا وِإنْ طَالت غَيبته حتى يرده ِإىل أَهلِه مع ما نالَ من أَجٍر وغَنيمٍة       

 عن أىب مالك األشعرى ) 
 ٥/١٩٠ وحلية ١٦٦ و٨/١٦٥ وهق ٣/٣٢٠طب 

 صحيـــح لغيـــره
من عادى ِلى ولياً فقد آذنته باحلَرِب ، وما تقرب ِإىلَّ عبِدى بشىٍء : ِإنَّ اَهللا تعاىل قالَ      { -٤٩٢١

                   كُنـت فإذا أَحببته ، هى أُحبتوافِل حِإىلَّ بالن بتقربدى يزالُ عا يليِه ، ومع ا افترضتهِإىلَّ مم أَحب
ِه ، ويده الَِّتى يبطش ا ، وِرجله الىت يمِشى ـا ،             سمعه الَّذى يسمع بِه ، وبصره الِذى يبصر ب        

وِإنْ سألِنى ُألعطينه ، وِإِن استعاذِنى ُألعيذنه ، وما ترددت عن شىٍء أَنا فَاعله ترددى عن قَـبِض                  
 ساءتهم ا أَكرهوأَن املَوت كرهفِس املُؤمِن يعن أىب هريرة ) خ ( } ن 

ــق ٨/١٣١خ  ــاف ١٠/٢١٩ و٣/٣٤٦ وه ــحيحة ١٠/٤٠٣ واإلحت ــنة ) ١٦٤٠( وص ــتح ٥/١٩وس  وف
 ) ٣٩٨٩( وهـ ) ٣٤٧( واإلحسان ) ١٧٨٢(  وصحيح اجلامع ٤٩١ وصفة ٣/١١٧ وتلخيص ٣٤١و١١/٣٤٠

 صحيــــح
كنت برهة من الزمن متوقفـا ىف صـحة هـذا    ) : ١٧٨٢( ومن أوهام األلباىن أنه قال ىف هامش صحيح اجلامع          

هـ وهذا يدل على تسرعه     ١---ديث ، مث تتبعت طرقه ، فتبني ىل أنه صحيح مبجموعها ، وقد صححه مجع                احل
ىف احلكم على األحاديث ، وعلى عدم اعتداده بأقوال أهل العلم السابقني واعتباره صحيح البخارى كغـريه مـن              

 .كتب السنة 



 

 

٨٤٨() 

د بن خملد قيل فيه أنه صاحب منـاكري وقـال           وكانت حجته ىف التوقف ىف صحة هذا احلديث أن أحد رواته خال           
-هذا حديث غريب جداً لوال هيبة اجلامع الصحيح لعدوه من منكرات خالد بن خملد وذلك لغرابة لفظه                  : الذهىب  

  ١/٦٤٠ امليزان -
 !! هذا الكالم مردود على الذهىب رمحه اهللا فليس هذا احلديث غريبا كما زعم  : أقول

له مناكري ال يعىن أن يكون هذا احلديث منها أصال ، ألن اإلمام البخارى روى له مـا مل                   وخالد بن خملد إذا كان      
قد اعتربت حديثه مـا روى      : ينكر عليه وقد ذكر ابن عدى ىف ترمجته ما أنكر عليه ومل يذكر هذا احلديث وقال                 
عندى من حـديثهما صـدر      عنه من الكوفيني حممد ابن عثمان بن كرامة ، ومن الغرباء أمحد بن سعيد الدارمى و               

صاحل ، ومل أجد ىف كتبه أنكر مما ذكرته ، فلعله تومها منه أو محال على احلفظ وهو عندى إن شاء اهللا ال بأس بـه         
 وقد حدث عن خالد كبار أهل العلم منهم البخارى ومسلم وابن أىب شيبة وأبو داود ىف مسند مالك                   ٣/٣٦هـ  ١

 فهو ثقة له أفراد وقد اعتمد حديث الوىل وقـواه           ١١٨-٣/١١٦لتهذيب  والترمذى والنسائى وابن ماجه وراجع ا     
ابن تيمية ىف كتابه القيم الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ، وأفرده العالمه الشوكاىن بكتاب ضخم خترجيا                  

 .وشرحا ىف كتابه القطر اجللى شرح حديث الوىل 
  .٣٤١-١١/٣٤٠الفتح ورد كالم الذهىب وناقشه احلافظ ابن حجر ىف 

 فمن أسباب رد احلديث عدم فهمه ، والذى ال يكون متعمقا ىف أصول الفقه وأصول تفسري النصوص يقع ىف مثل                    
 !!هذه األخطاء اجلسيمة ، حبجة أا ليست موافقة لفهمه القاصر 

٤٩٢٢- }             حني ليكما عهداَء ، ورش حني أَرواحكم اىل قَبضعفـأذِّنْ       ِإنَّ اَهللا ت اللُ قُما باَء ، يش
 عن أىب قتادة ) حم خ د ن  ( } ِفى الناِس بالصالِة 

 وفـتح   ٢/٣٠٧ وسـنة    ٢/٢١٦ و ١/٤٠٤ وهق   ٥/٣٠٧وحم  ) ٤٣٩(  ود ٢/١٠٦ ون   ٩/١٧٠ و ١/١٥٤خ  
 ) ١٧٨٣(  وصحيح اجلامع ١٤٢ وصفة ٢/٦٦ وش ٢/٦٦

هذِه هلِذه ، وهذِه هلِذه     : خرى باليِد اُألخرى ، قالَ      ِإنَّ اَهللا تعاىل قَبض بيمينِه قَبضةً وأُ       { -٤٩٢٣
 عن أىب نضرة عن رجل من أصحاب النىب صلّى اهللا عليه وسلّم) حم  ( } والَ  أباىل

  ٢/١٤٨ والدوالىب ١/١١١ وعاصم ٧/١٨٦ وجممع ١٧٧و٤/١٧٦ و٥/٦٨حم 
 صحيــــح

هذِه :  برمحِتى ، وقَبض قَبضــــةً فقالَ       هذِه ِإىل اجلَنةِ  : ِإنَّ اَهللا قَبض قَبضةً فقالَ       { -٤٩٢٤
 عن أنس  ) ع   ( }ِإىلالناِر والَ أُباِلى 

وصحيح ) ٤٨٩٦( ومطالب  ) ٤٧(  وصحيحة   ٤٨ / ٢ والدوالىب   ٧/١٨٦ وجممع   ١٧٧و٤/١٧٦ و ٥/٦٨حم  
 ) ١٧٨٤(اجلامـع 

 صحيــــح
٤٩٢٥- }  دقِهللا الذى ص هٍل ، فاحلمدا جِإنَّ اَهللا قَتلَ أَب ِدينه صرون دهعـن ابـن   ) عـق  ( }  وع

 مسعود
  ١/١٢٨ وعقيلى ١/٤٠٦حم 



 

 

٨٤٩() 

 حســــن
حم د ن    ( } ِإنَّ اَهللا تبارك وتعاىل قد أَبدلكم ما خرياً ِمنهما ، يوم الِفطِر ويوم النحِر                { -٤٩٢٦
 .لعبون فيهما قال فذكره قدم النىب صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهلم يومان ي: عن أنس قال ) ع ك ض

  ٢/٢١١ ومشكل ١/٢٩٤ وك ٢٥٠و٣/١٠٣ وحم ١د العيدين باب 
 صحيــــح

الفطر والنحر ، أَما يوم الِفطِر فصـالةٌ        : ِإنَّ اَهللا قد أَبدلكم بيومِني هذيِن خرياً ِمنهما          { -٤٩٢٧
 سكاَألضحى فصالةٌ ون وما يدقةٌ وأَمعن أنس) هب ( } وص  

 ) ٣٧١٠( و ) ٣٧٠٩(  والشعب ٣/٣٨٣ واإلحتاف ٣/١٧٨حم 
 حســــن

 عن جندب ) ك  ( } ِإنَّ اَهللا قِد اتخذِنى خليالً  { -٤٩٢٨
 ٦/٣٠٤ وبدايـة    ٥/٢٢٧ وخـط    ٢/٣٧٥ وكـثري    ٨/٢٣٧ وطب   ٢/٥٥٠وك  ) ١٤١(  وهـ   ٢٣م املساجد   
 ) ١٧٨٥(  وصحيح اجلامع ٦/٢٥١واإلحتاف 
 عن ابن مسعود) هق  ( } د أَحدثَ أَنْ الَ تكلَّموا ِفى الصالِة ِإالَّ بذكِر اِهللا ِإنَّ اَهللا ق { -٤٩٢٩

 ١/٢٨٠ وتلخيص ١/٣٥٥ ومتهيد ٢/٢٦٠هق 
 صحيـــــح

 عن أنس ) ابن أىب عاصم  ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل قد أَجار أُمِتى أَنْ تجتمع على ضاللٍة  { -٤٩٣٠
 )١٧٨٦( صحيح اجلامع و) ١٣٣١(  وصحيحة ١/٤١عاصم 

 صحيــــح لغيـــره
.. رجالٌ يحبونَ أَنْ يطَّهـروا      : " ِإنَّ اَهللا قد أَحسن عليكم الثَّناَء ِفى الطُّهوِر ، فقالَ            { -٤٩٣١

 االستنجاُء ، ِإنا أَهلُ ِكتاٍب ونجد علينا باملاِء وحنن نفعلـه اليـوم            : فما طُهوركم ؟ قالُوا     " اآليةَ  
 عن حممد بن عبد اهللا بن سالم عن أبيه ) طك  ( } فذَكره 

 ١٧/١٤٠ وطب ١١/٢٢ وطربى ٢١٣ و١/٢١٢وجممع ) ٨٣( وخزمية ١/١٥٥ وك ٣/٤٢٢حم 
 صحيــــح

٤٩٣٢- }                  ، ـقىش وفَاجر ، قىت ا باآلباِء ، مؤمنةَ اجلَاهليِة وفَخرهبيع نكمع أَذهب ِإنَّ اَهللا قد
 نب أَنتم                    أَو ، مهـنفَحِم ج ِمن فَحم ما همبأَقواٍم ِإن ِرجالٌ فَخرهم دعنراٍب ، ليت ِمن وآدم ، و آدم

 نتا النبأَنفه دفعاجلُعالِن الِتى ت لى اِهللا منأَهونَ ع نكونعن أىب هريرة ) حم د ( } لي 
 ٣/٥٧٣  وترغيـب     ٦/١٨٥ وخـط    ٨/٣٧٥ واإلحتـاف    ١٠/٢٣٢ وهق   ٥٤٢ و ٢/٣٦١وحم  ) ٥١١٦( د  

 ) ١٧٨٧(  وصحيح اجلامع ٢/٦٠وأصفهان 
 صحيــــح

 عن أنس ) هـ ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل قد أَعطَى كُلَّ ِذى حق حقَّه فالَ وصيةَ ِلوارٍث  { -٤٩٣٣



 

 

٨٥٠() 

 ٥/٢٦٧ و ٤/٢٣٨وحـم   ) ٢١٢١ و ٢١٢٠( وت  ) ٢٧١٤و٢٧١٣( وهـ  ) ٣٥٦٥و٢٨٧٠(  ود   ٦/٢٤٧ن  
 ) ١٧٨٨(  وصحيح اجلامع ١/٦٤ والدوالىب ٢٦٥و٢٦٤و٢٤٤ و٦/٢١٢وهق 

 صحيـــح مشهـــور
٤٩٣٤- }                     دنناً ، وحس نوس ، فَرائض فَرض أَالَ ِإنَّ اَهللا قد ، قَّهح قأَعطَى كُلَّ ِذى ح ِإنَّ اَهللا قد

    علهفج ينالد رعراماً ، وشح مرالالً ، وحدوداً ، وأَحلَّ حقاً   حـيض جعلهاسعاً وملْ يمحاً وهالً سس 
، أَالَ ِإنه الَ ِإميانَ ملن الَ أَمانة له ، والَ دين ملن الَ عهد له ، ومن نكثَ ِذمته طَلبه ، ومـن نكـثَ                          

ى ، وملْ يـرد علـى       ِذمِتى خاصمته ، ومن خاصمته فلَجت عليِه ، ومن نكثَ ِذمِتى ملْ ينلْ شفاعتِ             
مرتد بعد ِإمياٍن ، أَو زاٍن بعـد ِإحصـاٍن ، أَو   : احلَوض ، أَالَ ِإنَّ اَهللا لَم يرخص ِفى القَتِل ِإالَّ ثَالثةً         

 عن ابن عباس ) طب (} قَاتلُ نفٍس فيقتلُ بقتلِه ، أَالَ هلْ بلَّغت ؟ 
 وألكثره شــــواهد ١١/٢١٣ وطب ١/٨١ وترغيب ١/١٧٢امع 

 ضعيـــــف
 غلبته: فلجت عليه 

ِإنَّ اَهللا قد أَعطَى كُلَّ ِذى حق حقَّه ، فالَ وصيةَ ِلوارٍث ، الولد للفـراِش وللعـاهِر                   { -٤٩٣٥
ِه لَعنةُ اِهللا التابعةُ    احلَجر وِحسام على اِهللا ، ومن ادعى ِإىل غَِري أَبيِه ، أَو انتمى ِإىل غَِري مواليِه فعلي                

: ِإىل يوِم الِقيامِة ، الَ تنفق امرأةٌ شيئاً ِمن بيِت زوجها ِإالَّ بِإذِن زوجها ، قيلَ والَ الطَّعام ؟ قـالَ                      
 بعضه) د هـ ( عن أىب أمامة ، وروى ) حم ت (} ذِلك أَفضلُ أَموالنا 

 ٨/٣٣٢ وسنة   ٢٦٥ و ٢٦٤ و ٢٤٤ و ٦/٢١٢وهق  ) ٢٧١٤( وهـ  ) ٢٨٧٠( ود  ) ٢١٢١( وت   ٥/٢٦٧حم  
 ومنحـــة 

 ٥/٣٧٢وفـتح   ) ١٦٣٠٨و١٦٣٠٧و٧٢٧٧(  وعـب    ٣٥و١٧/٣٣ و ١١/٢١٣ و ٨/١٦٠وطب  ) ٢٢٣٣( 
 ومطالـــب 

 ) ١٧٨٩(  وصحيح اجلامع ٣٣٧و٧٣و٦٤ و٢/٥٨وحنف ) ٤٢٨(  ومنصور ١١/١٤٩وش ) ٢٩٠٨( 
 صحيـــح

لكَرتيِن فَارس والروم ، وأَمدِنى باملُلوِك ِحمري اَألمحرين والَ         ِإنَّ اَهللا قد أَعطَاِنى اللَّيلةَ ا      { -٤٩٣٦
 عن رجل من خثعم ) حم ( }  ملك ِإالَّ اُهللا ، يأتونَ يأخذونَ ِمن ماِل اِهللا ، ويقاتلونَ ِفى سبيِل اِهللا 

 ) ١٩٨٧٨(  وعب ١٠/٥٦ و٦/٢١٢جممع 
 حســـــن

قد افترض فَرائض فالَ تضيعوها ، وحد حـدوداً فـالَ تعتـدوها ،              ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ      { -٤٩٣٧
 عن أىب الدرداء) طس  ( }  وسكت عن كَثٍري ِمن غَِري ِنسياٍن فالَ تكلَّفوها رمحةً لكم فاقْبلوها 

  ٧/٣٦٥ والفتوحات ٤/٢٩٨ وقط ٧/٢٠٨ و١/١٧١جممع 
 حســــن لغيــــره



 

 

٨٥١() 

 تعاىل قد أَمدكم بصالٍة هى خري لكم ِمن حمِر النعِم ، الِوتر جعلها اُهللا لكـم                 ِإنَّ اهللاَ  { -٤٩٣٨
 الفَجر طلُعالِة الِعشاِء ِإىل أَنْ يص نيا بعن خارجة بن حذافة ) حم د ت هـ قط ك  ( } ِفيم 

 وجممـع   ٢/٣٠ وقط   ٣/٩٢٠ وعدى   ٣/٤٠٣ ونصب   ١/٣٠٦ وك   ٢/٤٦٩وهق  ) ١١٦٩(  وهـ   ١د الوتر ب  
  وحلية٢/٢٤٠
 ) ٣٤٩٥( واملسند اجلامع ) ٤٥٢( وت ) ١٥٨٤(  ومى ٩/٢٣٥ 

 حســـن لغيــــره
 ) !!٩٥٨( وقواه ىف صحيح ابن ماجه ) ١٦٢٢( وتناقض األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع 

 عن ابن عباس ) حم م  (  } ِإنَّ اَهللا قد أمده لرؤيتِه ، فِإنْ أُغمى عليكم فأَكملُوا الِعدةَ  { -٤٩٤٠
  ١/٣٢٧وحم ) ١٧٩٠(  وصحيح اجلامع ٢١٦٢ وقط ٢/٢٢ وش ٧٦٦م ص 

عـن عائشـة   ) حم م  ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل قد أَوجب هلَا ما اجلَنةَ أَو أَعتقها ما من الناِر       { -٤٩٤١
كل واحدة منهما مترة ورفعت إىل فيها مترة        جاءتىن مسكينة حتمل ابنتني هلا فأطعمتها ثالث مترات فأعطت          : قالت  

 لتأكلها ، فاستطعمتها ابنتاها ، فشقت التمرة بينهما ، فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فذكره 
  ٣/٦٦ وترغيب ٦/٩٢ وحم ١٤٨م الرب والصلة 

عن جـابر  ) لك حم د ن ت هـ حب ك ما ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل قد أَوقع أَجره على قَدِر ِنيتِه      { -٤٩٤٢
 بن عتيك 

) ٢٣٣(  وموطـأ    ٢/٢٠٩ وطـب    ٥/٤٣٤وسنة  ) ١٦١٦(  وحب   ٥/٤٤٦ وحم   ١٥ ود اجلنائز ب   ٤/١٤ن  
 ) ١٧٩١(  وصحيح اجلامع ٢/٣٣٥وترغيب 

 صحيــــح
 قاله النىب صلى اهللا عليه وسلم عن رجل مات على فراشه وهو ينوى الشهادة ىف سبيل اهللا 

  عن العباس ) ع ، طكس  ( }  اَهللا قد برأَ هذِه اجلَزيرةَ من الشرِك ِإنَّ { -٤٩٤٣
  ٨/١١٤ و٥/١١٦ و٣/٢٢٩جممع 

 حســــن
قـط ىف  ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل قد جعلَ جلَعفٍر جناحِني مضرجِني بالدِم يطري ما مع املَالئكِة             { -٤٩٤٤
 عن الرباء ) األفراد ك 

 حنوه وصحيح اجلامع    ٢١٢-٣/٢٠٩ وك   ٣٠و٤/٢٩ وسعد   ١٢/١٠٣وش  ) ١٢٢٦( الصحيحة   و ٤/٣٧١نبوة  
 )١٧٩٢ ( 

 صحيــــح لغيــــره
 من الشرِك ، ولكن أَخـاف أَنْ        - يعِنى جزيرةَ العرِب     -ِإنَّ اَهللا قد برأَ هذِه اجلَزيرةَ        { -٤٩٤٥

 عن العباس ) ع ، طس  ( } مطرنا بنوِء كَذَا وكذَا : نَ تضلَّهم النجوم ، فِإنَّ الغيثَ يرتلُ فيقولو
 ٨/١١٤امع 

 حســــن



 

 

٨٥٢() 

ِإنَّ اَهللا قد جعلَ لكُلِّ ِذى حق حقَّه ، أَالَ الَ وصيةَ ِلــوارٍث ، والولـد للفـراِش                   { -٤٩٤٦
يدِعى ِإىل غَِري أَبيِه ،  فمن فَعلَ ذِلـك           وللعــاهِر احلَجر ، أَالَ الَ يتولَّني رجلٌ غَري مواليِه ، والَ            

فعليِه لَعنةُ اِهللا متتابعةً ِإىل يوِم الِقيامــِة ، أَالَ الَ تنفق امرأةٌ ِمن بيِت زوجها ِإالَّ بِإذِن زوجها ، أَالَ                    
وابن ) هق (  احلسن بن سفيان } ارم  ِإنَّ العاريةَ مؤداةٌ ، واملنحةَ مردودةٌ ، والدين مقضى ، والزعيم غَ           

 بعضه ) هـ ( عساكر عن أنس وروى 
 ) ١٦٣٠٨(  وعب ٦/٨٨وهق ) ٢٤٠٥(  وهـ ٤/٥٨ ونصب ٦/١٧٢كر 

 صحيــــح لغيــــره
)  ق  (} ِإنَّ اَهللا تعاىل قد حرم على الناِر من قالَ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا يبتِغى بذلك وجـه اِهللا           { -٤٩٤٧

 عن عتبان ابن مالك 
وطب ) ١٦٥٣( وخزمية   ٩/٥٤٣ و ١/٥١٩ وفتح   ١٠/١٢٤ وهق   ٢٦٣ وم املساجد    ٧/٩٤ و ٢/٧٥ و ١/١١٦خ  
 ) ١٧٩٣(  وصحيح اجلامع ١٠/١٥٩و٩/٢٤٠ ومتهيد ٢/١٣ وعوانة ٣٢و١٨/٣٠

٤٩٤٨- }  الِوتر الةً وهىص ادكمز لَّ قدوج زعن ابن عباس ) طب  ( } ِإنَّ اَهللا ع 
 ٢٠٨ و ٢/١٨٠ وحم   ١/٤٣٠ ومعاىن   ٢/٣١٣ وطب   ٧/٢٤٨٨ وعدى   ٢/٣١ وقط   ٣/٢٣٩ وجممع   ٣/٥٩٣ك  

  ٤١٠ و٤٠٩ و١/٤٠٨ وحنف ٢/١١٠ونصب 
 صحيــــح

٤٩٤٩- }              جومالن ضلَّهمت رِك ِإنْ لَمالش هذِه القَريةَ من رطَه عن ) ع ، بز ، طكس      ( } ِإنَّ اَهللا قد
 العباس 
 ) ٦٦٤( طالب  وم٥/١١٦امع 

 حســــن
 عن أنس ) ط حم م  ( } ِإنَّ اَهللا قد كَفَى وأَحسن يا أُم سليٍم  { -٤٩٥٠
  ١٤/٥٣٢ وش ٤/٣٢٧ وبداية ٦/٣٠٧ وهق ٣/٢٧٩ وحم ١٣٤م اجلهاد 
رب أَى رب نطفـــةٌ ، أَى       : ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ قد وكَّلَ بالرحِم ملكاً فيقــولُ           { -٤٩٥١

بر لقـــةٌ ، أَىع 
أَى رب شقى أَو سعيد ؟ ذَكر أَو أُنثَى ؟ فمـا            : مضغةٌ ، فِإذا أَراد اُهللا تعاىل أَنْ يقِضى خلقاً ، قالَ            
م ( وأبو عوانة عن أنس بن مالك         ) ط حم خ م      ( } الرزق ؟ فما اَألجلُ ؟ فيكتب كذلك ِفى بطِن أُمِه           

   حذيفة بن أسيد )
) ٢٣٠٠(  ومنحـة  ١/٤١٨ وفتح ٧/٤٢١ وهق ٤/١٦٤ و١/٨٧ وخ ١٨٤ واآلجرى ٣/١٤٨ وحم   ٥م القدر   
 ١٤٠وصفة 

ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ قسم بينكم أَخالقكم كَما قَسم بينكم أَرزاقكم ، وِإنَّ اَهللا يعِطى املَالَ               { -٤٩٥٢
الَ يعِطى اِإلميانَ ِإالَّ من يحب ، فِإذا أَحب عبداً أَعطاه اِإلميانَ ، فمـن               من يحب ومن الَ يحب ، و      



 

 

٨٥٣() 

ظَن ِفى املَاِل أَنه ينفعه وهاب اللَّيلَ أَنْ يكابده وخاف العدو أَنْ يجاهده فلْيكثر ِمن سـبحانَ اِهللا ،                   
 أَكرب ، فِإنهن مقدمات ومنجيات ومعقِّبـات وهـن الباقيـات     واحلَمد ِهللا ، والَ ِإله ِإالَّ اُهللا ، واهللاُ        

 احلاتعن ابن مسعود ) هب  ( } الص 
  خمتصرا ١/٣٣ وك ١/٣٨٧وحم ) ٥٥٢٤( و) ٦٠٧( الشعب 

 صحيــــح
اَهللا يعِطى الـدنيا    ِإنَّ اَهللا تعاىل قسم بينكم أَخالقكم كَما قَسم بينكم أَرزاقكم ، وِإنَّ              { -٤٩٥٣

                       ، ـهأَحب فقـد يناُهللا الد أَعطاه فمن  ، أَحب نِإالَّ م ينعِطى الدوالَ ي ، حبالَ ي نوم حبي نم
                   ، وائقـهب هارج أمنى يتح ؤمنوالَ ي ، وِلسانه قَلبه سلمى يتح بدع سلمدِه ، الَ يفِسى بيوالذى ن 
                 قبلَ ِمنهبِه في قتصدفيِه ، والَ ي له باركفي منه نفقراٍم فيح االً ِمنم بدع كسبوالَ ي ، وظُلمه غَشمه
، والَ يتركه خلف ظَهرِه ِإالَّ كَانَ زاده ِإىل الناِر ، ِإنَّ اَهللا الَ يمحو السيئَ بالسيِئ ، ولكن يمحـو                     

 عن ابن مسعود ) حم ك هب طب  ( } سِن ، ِإنَّ اخلَبيثَ الَ يمحو اخلَبيثَ السيئَ باحلَ
 ٤/١٦٥ و ٢/٤٤٧ و ١/٣٣ وك   ١/٣٨٧ وحـم    ١٠/٤٥٩ وفـتح    ٢/٥٤٩ و ٣/٣٥٤ وترغيب   ١٠/٢٢٨جممع  

 وسـنة   ٥/٤٧٣ و ٤/٢٨٦ و ١/٤٧٣ وكثري   ٥/٣٥ و ٤/١٦٦ وحلية   ٢٢٨ و ١٠/٩٠ وامع   ١/١٤١والدوالىب  
  والشعـــــب ٨/١٠
 ) ٥٥٢٤و٦٠٧( 

 صحيــــح
٤٩٥٤- }                لـدةٌ، الوصـيِلــوارٍث و جوزاِملرياِث ،والَ ت ِمن صيبهارٍث نلكُلِّ و ِإنَّ اَهللا قَسم

للفراِش وللعــاهِر احلَجر ، ومِن ادعى ِإىل غَِري أَبيِه ، أَو تولَّى غَري مواليِه رغبةً عنهم  فعليِه لَعنةُ                   
 عن عمرو بن خارجة) حم هـ ( } ئكـِة والناِس أَمجعني ، الَ يقبلُ اُهللا ِمنه صرفاً والَ عدالً اِهللا  واملَال

 ) ٢٧١٢( وهـ ) ١٧٩٤(  وصحيح اجلامع ٢/١٤٠ وسعد ٦/٢٦٤ وهق ٢٣٨ و١٨٧ و٤/١٨٦حم 
 صحيـــح

٤٩٥٥- }           ىٍء ، فِإذا قَتلتملى كُلِّ شاِإلحسانَ ع اىل كَتبعِإنَّ اَهللا ت      وا الِقتلةَ ، وإذا ذَحبتمفأَحسن 
     ذَبيحته ِرحولي فرتهش أَحدكم حدوا الذِّحبةَ ، وليعن ) ط حم والدارمى م د ت ض ش هب  ( } فأَحسن

 شداد بن أوس
ــذبائح  ـــ ) ١٤٠٩( وت ) ٢٨١٥(  ود٢٣٠ و٢٢٩ و٧/٢٢٧ ون ٥٧م الـ ــم ) ٣١٧٠( وهـ وحـ

 وسـنة   ٢/١٥٦وترغيب  ) ٨٦٠٤(  وعب   ٢/٨٢ومي   ٢٨٠و٩/٦٨ و ٨/٦٠ وهق   ١٣٣و١٢٥و١٢٤و٤/٢٣
 وغريهم ) ١٧٩٥(وصحيح اجلامع ) ٨٩٩(  ومنتقى ١١/٢١٩

ِإنَّ اَهللا تعاىل كَتب احلَسناِت والسيئاِت ثُم بين ذِلك ، فمن هم ِبحسنٍة فلم يعملـها                 { -٤٩٥٦
     سنةً كَاملةً ، فِإنْ هح اىل ِعندهعا اَهللا تسـناٍت ِإىل   كَتبهح شـرع اىل ِعندهعا اُهللا تا كَتبهملها فع م



 

 

٨٥٤() 

سبعمائِة ِضعٍف ِإىل أَضعاٍف كَثريٍة ، وِإنْ هم بسيئٍة فلم يعملها كَتبها اُهللا ِعنده حسنةً كَاملةً ، فِإنْ                  
ع هلكاحدةً ، والَيئةً وياىل سعا اُهللا تا كَتبهملها فع مه الكعن ابن عباس ) ق  ( } لى اِهللا ِإالَّ ه 

 وترغيب  ٩/١٧٩ و ٧/٢٩٣ واإلحتاف   ١١/٣٢٣ وفتح   ٣٦١و٣٦٠ و ١/٣١٠ وحم   ٢٠٨ وم اإلميان    ٨/١٢٨خ  
 ) ١٧٩٦(  وصحيح اجلامع ٥٩و١/٥٦

فِزنا العـِني   ِإنَّ اَهللا تعاىل كَتب على ابن آدم حظَّه من الزنا ، أَدرك ذلك الَ محالةَ ،                  { -٤٩٥٧
                كذِّبهي أَو ذِلك قصدي شتِهى ، والفَرجى وتمنت فسوالن ، ا اللِّساِن املَنطقوِزن ، ظرق د ن    ( } الن

 عن أىب هريرة ) 
 وسنة  ٥٠٣و٥٠٢ و ١١/٢٦ وفتح   ١٨٦و٧/٨٩ وهق   ٢/٢٧٦وحم  ) ٢١٥٢(  ود ٢٠ وم القدر    ١٥٦و٨/٦٧خ  
  )١٧٩٧(  وصحيح اجلامع ١/١٣٧

وحيك مـاذا   : ِفى كُلِّ عاٍم ؟ قالَ      : ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ كَتب عليكم احلَج ، قالَ رجلٌ            { -٤٩٥٨
يؤمنك أَنْ أَقولَ نعم ، واِهللا لَو قُلت نعم لوجبت ، ولو وجبت لتركتم ، ولو وجبت لكَفرمتْ ، أَالَ                    

   الذين ا أَهلكمِإن هٍئ ،                 ِإنش ا ِفى اَألرِض ِمنم ميعج لَكم ى أَحللتأَن ةُ احلَرِج ، واِهللا لَوأَئم قَبلكم 
 وابن مروديه عن أىب أمامة) طب ( ابن جرير } وحرمت عليكم ِمثلَ خف بعٍري لوقعتم ِفيِه  

  ٣/٢٠٤ وجممع ١/٣٧١ وحم ٥/١١١ن 
 حســــن

 عن ابن عباس ) طب  ( } ىل كَتب عليكم السعى فاسعوا ِإنَّ اَهللا تعا { -٤٩٥٩
 ) ١٧٩٨(  وصحيح اجلامع ٣/٥٥ ونصب ٢٤٨و٢٤٧ و٣/٢٣٩ وجممع ١١/١٨٣ وطب ٦/٤٢٢حم 

 صحيــــح
ِإنَّ اَهللا تعاىل كَتب ِكتاباً قَبلَ أَنْ يخلق السمواِت واَألرض بأَلفَى عاٍم وهو ِعند العرِش                { -٤٩٦٠

 ، هوأَن 
ت ن ك   ( } أَنزلَ ِمنه آيتِني ختم ما سورةَ البقرِة ، والَ يقرآِن ِفى داٍر ثَالثَ لَياٍل فيقرا الشيطانُ                 

 عن النعمان بن بشري ) 
) ١٧٢٦( وحـب   ) ٩٦٦( ون عمل   ) ٢٨٨٢( وت  ) ١٧٩٩(  وصحيح اجلامع    ٢/٢٦٠ وك   ٢/٣٧٢الترغيب  

  ٤/٢٧٤وحم 
 صحيـــــح

اللَّغو ِعند القُرآِن ، ورفع الصـوِت ِفـى الـدعاِء ،            : ِإنَّ اَهللا تعاىل كَره لكم ثَالثاً        { -٤٩٦١
 عن حيىي بن كثري مرسال ) عب ( } والتخصر ِفى الصالِة 

 ) ٣٣٤٣(  وعب ٥٤٤مبارك 
 صحيـــح مرســـل



 

 

٨٥٥() 

) طـب   ( } هاِت ، ووأد البناِت ، ومنعاً وهاِت          عقوق اُألم :  ِإنَّ اَهللا كَِره لكم ثَالثاً       { -٤٩٦٢
 عن معقل بن يسار ) طب ( عن عبد اهللا بن مغفل 

  ٧/١٤٧امع 
 صحيــــح

) طب   ( } ِقيلَ وقَالَ ، وكَثرةَ السؤاِل ، وِإضاعةَ املَاِل         : ِإنَّ اَهللا تعاىل كَره لكم ثَالثاً        { -٤٩٦٣
 عن معقل بن يسار

 ) ٩٣(  حنوه وحب ٤/٢٣٤ ومشكل ٤/٢٤٦ وحم ١٣ األقضية  وم٢/١٥٣خ 
ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ كَره لكم ِقيلَ وقَالَ ، وكَثرةَ السؤاِل ، وِإضاعةَ املَاِل ، ومنعاً وهاِت                  { -٤٩٦٤

، 
عن معقل بن ) طب ( عن عمار بن ياسر واملغرية بن شعبة معا ) طب  ( } وعقوق اُألمهاِت ، ووأد البناِت    

 يسار 
 وجممـع   ٢/٤٨ واهلروى   ٣/٦٦ وطربى   ١٣ وم األقضية    ٢/١٥٣خمتصرا وبنحوه خ    ) ٩٣(  وحب   ٤/٢٤٩حم  

٧/١٤٧  
 صحيــح لغيـــره

ِإنَّ اَهللا كَرمي يحب الكَرمــاَء ، جواد يحب اجلَــودةَ ، يحب معاِلى اَألخـالِق               { -٤٩٦٥
 عن سعد بن أىب وقاص ) عساكر والضياء ابن ( }  ويكره سفسافها

 ) ١٣٧٨( وصحيحة ) ١٨٠٠(  وصحيح اجلامع ٨/١٧٤ واإلحتاف ٤/٣٥٣كر 
 صحيــــح

طـب  ( }  ِإنَّ اَهللا تعاىل كَرمي يحب الكَرم ويحب معاِلى اَألخالِق ، ويكره سفسافها              { -٤٩٦٦
 عن سهل بن سعد) حل ك هب

) ١٣٧٨(  وصحيحة   ٤/٣٤٧ وتخ   ١٣/٨٣وسنة  ) ٢٠١٥٠(  وعب   ٦/٢٢٣  وطب ١/٤٨ وك   ١٠/١٩١هق  
 ) ١٨٠١( وصحيح اجلامع ) ٨٠١١(  والشعب ٧/٩٠ وكر ٨/١٣٣وحلية 

 صحيـــــح
ِإنَّ اَهللا لَعن اخلَمر وعاصرها ومعتصرها ، وشارا وساقيها ، وحاملها واملَحمولةَ ِإليِه ،  { -٤٩٦٧

 عن ابن عمر ) ك هب  ( } آكلَ ثَمنها وبائعها ومشتريها و
(  والشعب   ٤/١٤٥ وك   ٥/٣١١ وخط   ٤/٣٠٦ ومشكل   ٤/٢٦٤ ونصب   ٢٣٤ و ١٢/٢٣٣ وطب   ٨/٢٨٧هق  

٥٥٨٥ ( 
 ) ١٨٠٢( وصحيح اجلامع 

 صحيــــح



 

 

٨٥٦() 

 ،  ِإنَّ اَهللا لَعن اخلَمر ، ولَعن غَارسها ولَعن شارا ، ولَعن عاصرها ، ولَعـن مؤديهـا                 { -٤٩٦٨
) الطيالسى هب    ( } ولَعن  مديرها ، ولَعن ساقيها ، ولَعن حاملها ، ولَعن آكلَ ثَمنها ، ولَعن بائعها                 

 عن ابن عمر 
 ) ٥٥٨٥ -٥٥٨٣(  حنوه والشعب ١٤٥ و٤/١٤٤ك 

 حســـن لغيـــره
٤٩٦٩- }        ا فلْتركبروها ، مشيهم نع ىننذرت امـرأة أن  : عن أنس قال حسن ) ت  ( } ِإنَّ اَهللا لغ

عن أنس ) ت ( عن عامر اجلهىن ) حم ( متشى إىل بيت اهللا فسئل النىب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقال فذكره            
 ١٠/٧٩ وهق   ٣/١٣١ ومعاىن   ٣/٣٩ ومشكل   ٤/٢٠١وحم  ) ٣٣٠٣( ود  ) ١٥٣٦( وهق  عن ابن عباس ت       

  ٤/٣٢٩وخط 
 صحيــــح

عـن  ) م د    ( }  لَم يأمرنا ِفيما رزقنا أَنْ نكسو اِحلجارةَ واللَِّبن والطِّـني            ِإنَّ اَهللا تعاىل   { -٤٩٧٠
 عائشة 

 ٧٧ ود اللباس ب     ١٢/١٣٥ وسنة   ٣/١٩٧ وتلخيص   ١/٢٣٣ وموضح   ١٠/٣٨٨ و ٩/٢٢٥ وفتح   ٨٧م اللباس   
 وســـىن 

 ) ١٨٠٤( وصحيح اجلامع ) ٥٢٦(
٤٩٧١- }      ي لَّ لَموج زِإنَّ اَهللا ع             آخر اَألنبياِء ، وأَنتم ى آخرالَ ، وِإنجالد تهأُم ذَّرا ِإالَّ حبيبعثْ ن

اُألمِم ، وهو خارج فيكم الَ محالةَ ، فِإنْ يخرج وأَنا بني ظَهرانيكم فأَنا حجيج كُلِّ مسلٍم ، وِإنْ                   
واُهللا خليفِتى على كُلِّ مسلٍم ، ِإنه يخرج ِمن خلَّة          يخرج ِفيكم بعِدى فكُلُّ امرىٍء حجيج نفسِه ،         

أَنا نىب والَ نـىب     : بني الِعراِق والشاِم عاثَ يميناً وعاثَ شماالً ، يا ِعباد اِهللا اثْبتوا فِإنه يبدأُ يقولُ                
مٍن ، فمن لَقيه ِمنكم فليتفلْ ِفى وجهِه وليقـرأْ          بعِدى ، وِإنه مكتوب بني عينيِه كَافر يقرؤه كُلُّ مؤ         

بفَواتِح سورِة أَصحاِب الكَهِف ، وِإنه يسلَّطُ على نفٍس ِمن بِنى آدم فيقتلها ثُم يحييها ، وِإنـه الَ                   
 يعدو ذلك والَ يسلَّطُ على نفٍس غَريها ، وِإنَّ ِمن ِفتنتِه أَنَّ 

 ج هعـرداً                  مكونُ بباِهللا ت ستعنينيِه وليع ارِه فلْيغمضبن تلىِن ابفم ، ارن تهننةٌ وجج ارهاراً ، فننةً ون
                   ـومكسنة ، وي وموماً ، يأَربعونَ ي امهوِإنَّ أَي ، لى ِإبراهيمرداً وسالماً عب ا كَانِت النارالماً كموس

    كجمعٍة وي ومـاِب املَدينـِة              كشهٍر ، ويب جلُ ِعندالر صبحراِب ، يأَيامِه كالس اِم ، وآخركاَألي وم
وكيف نصلِّى يا رسولَ اِهللا ِفى  ِتلك اَألياِم الِقصاِر ؟ قالَ         : فيمسى قَبلَ أَنْ يبلغَ باا اآلخر ، قالُوا         

 عن أىب أمامة ) طب  ( } تقدرونَ فيها كما تقدرونَ ِفى اَألياِم الطِّواِل : 
 )٤٠٧٧( وهـ ) ٤٣٢٢(  ود ٤/٥٣٦ وك١/١٩١كر 

 حســـــن



 

 

٨٥٧() 

ِبطانةٌ تأمره باملَعروِف وتنـهاه     : ِإنَّ اَهللا تعاىل لَم يبعثْ نبياً والَ خليفةً ِإالَّ وله ِبطانتاِن             { -٤٩٧٢
 عن أىب هريرة ) خد ت ( } انةَ السوِء فقد وِقى عِن املُنكِر ، وِبطانةٌ الَ تألوه خباالً ، ومن يوق ِبط

وصحيح اجلامع  ) ١٦٤١( وصحيحة  ٢٨٧ /٧وبغوى  ) ٢٥٦(  وخد   ١٣/١٩٠وسنة  ٤/١٣١وك  ) ٢٣٦٩( ت  
 )١٨٠٥ ( 

 صحيــــح
 قَوِمى فِإنهم   ِإنَّ اَهللا لَم يبعثِنى طَعاناً والَ لَعاناً ، ولكن بعثِنى داعياً ورمحةً ، اللَّهم اهدِ               { -٤٩٧٣

 عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري مرسال ) هب  ( } الَ يعلمونَ 
 ) ١٤٤٧( الشعب 

 صحيـــح مرســـل
 وآخره صحيـــح

 عن عائشة ) م ( } ِإنَّ اَهللا لَم يبعثِنى معنتاً والَ متعنتاً ، ولكن بعثِنى معلِّماً ميسراً  { -٤٩٧٤
 ) ١٨٠٦(  وصحيح اجلامع ٣/٣٢٨بنحوه حم  و٧/٢٨ وهق ٢٩م الطالق 

 الشدة واحلرج : العنت 
٤٩٧٥- }  ليكمع مرا حِفيم جعلَ ِشفاءكمي الَى لَمععن أم سلمة ) طب  ( } ِإنَّ اَهللا ت 

 ١/٣٣٩وبنحـوه فـتح     ) ١٣٩٧(  وحـب    ٤/٧٤ وتلخيص   ٢٤٧ و ١٠/٧٩ وفتح   ٥/٨٦ وجممع   ١٠/٥هق  
  ٣/٢٦١و

 صحيــــح لغيـــره
٤٩٧٦- }              كَانِت الِقردةُ واخلَنـازير ِقباً ، وقدسالً والَ عجعلْ ملَســــٍخ ني الَى لَمعِإنَّ اَهللا ت

 عن ابن مسعود ) حم م  (} قَبلَ ذِلك 
 ) ١٨٠٧(  وصحيح اجلامع ٤/٤٤٠ وصحيحة ١/٤٣٣ وحم ٣٢م الفنت 

 وقد علم أَنه سيطَّلعها ِمـنكم مطَّلـع ، أَالَ وِإنـى      ِإنَّ اَهللا تعالَى لَم يحرم حرمةً ِإالَّ       { -م٤٩٧٦
 والذُّباب الفَراش تهافتا يوا ِفى الناِر كمهافتأَنْ ت جزكمحب سكمعن ابن مسعود ) حم طب  ( } م 

  ١٠/٢٦٥ وطب ٧/٢١٠وجممع ) ٣٢٠٩( ومطالب ) ٢٨٠٠(  ومنحة ٤٢٤و١/٣٩٠حم 
 صحيــــح

 اَهللا لَم يِحلُّ ِفى الِفتنِة شيئاً حرمه قَبلَ ذلك ، ما بالُ أَحدكم يأِتى أَخاه فيسـلِّم                  ِإنَّ { -م٤٩٧٦
 قتلهفي ذلك عدجىُء بي ليِه ، ثُمعن أىب أمامة ) طب  ( } ع 

  ٨/٢٢١ وطب ٧/٢٩٨امع 
 حســـن لغيـــره

ِم نىب والَ غَريِه ِفى الصدقاِت حتى حكم ِفيها هو فجزأهـا   ِإنَّ اَهللا تعالَى لَم يرض حبك      { -٤٩٧٧
 عن زياد بن احلارث الصدائى ) د  ( } ثَمانيةَ أَجزاٍء 



 

 

٨٥٨() 

 ٢/١٧ ومعـاىن    ٤/١٠٥ وكثري   ٦/٩٠ وسنة   ٥/٣٠٣ وطب   ٤/٩٩ واإلحتاف   ٧/٦و٤/١٧٤وهق  ) ١٦٣٠( د  
  ٤/٦٦٤ وجامع األصول ٢/١٣٧وقط 

 حســـن
 التهـذيب   -رمحن بن زياد بن أنعم اإلفريقى وال بأس بروايته إذا كانت عن أهل بلـده وهـذا منـها                    فيه عبد ال  

١٧٦-٦/١٧٣  
 عن عمرو ) ع  ( } ِإنَّ اَهللا لَم يسترِع عبداً رعيةً ِإالَّ وهو سائله عنها  { -٤٩٧٨

 ) ٤٢٥٠(  ومطالب ٧/٢٤٩جممع 
 صحيـــح

لَم يضع داًء ِإالَّ وضع له ِشفاًء ، فعليكم بأَلبـــاِن البقِر فِإنها تـرم              ِإنَّ اَهللا تعالَى     { -٤٩٧٩
 عن طارق بن شهاب) حم  ( } ِمن كُلِّ الشجِر

 ومعاىن ٧/٣٦٠ وش ٩/٥١٥ واإلحتاف  ٤/٣٩٩ وك   ٩/٣٤٣ وهق   ٤/٢٧٨ وحم   ١ود الطب ب    ) ٢٠٣٨( ت  
 ) ١٨٠٨(  وصحيح اجلامع ١٥٦ وحنيفة ٤/٣٢٣

 حيـــحص
٤٩٨٠- }           ـا فَـرضموِإن ، أَمـوالكم ِمن قىا با م بطيكاةَ ِإالَّ ليفرِض الزي الَى لَمعِإنَّ اَهللا ت

املَرأةَ الصاحلةَ ، إذا نظر ِإليهـا  : املَواريثَ لتكونَ ملن بعـــدكم ، أَالَ أُخربك خبِري ما يكرتُ املَرُء       
 عن ابن عباس ) د ك هق  ( }  أَمرها أَطاعته ، وإذا غَاب عنها حفظته سرته ، وإذا

(  والفضائل ألمحد    ٢/١٦٣ وجامع األصول    ٤/٨ واإلحتاف   ٤/٨٢ وكثري   ١/٤٠٨ وك   ٤/٨٣وهق  ) ١٦٦٤( د  
٥٦٠ ( 

 حســـن
ع عن جعفـر  ألنه روى من طريق غيالن بن جام) ١٣١٩( وضعيفته ) ١٦٤٣( وضعفه األلباىن ىف ضعيف اجلامع   

بن إياس عن جماهد عن ابن عباس ، وصححه من هذا الطريق احلاكم والذهىب وابن كثري والعراقى وروى من طريق               
هذا : أقول  . عن غيالن ابن جامع عن عثمان بن عمري أىب اليقظان عن جعفر بن إياس به وعثمان ضعيف                    : آخر  

هـ ومـات   ١٣٢إياس وعاصره فقد مات غيالن سنة       ألن غيالن ابن جامع روى عن جعفر بن         :الكالم فيه نظر    
هـ بل كالمها من طبقة واحدة ، وال يعرف لغيالن بن جامع تدليس ولذلك مل يـورد أبـو        ١٢٣جعفر بن إياس    

 داود الرواية الىت فيها ذاك الضعيف فاحلديــــث صحيـــح
 رغم العلة الىت ذكرها األلباىن

ن قَوماً قَطُّ فمسخهم ، فكانَ هلم نسلٌ ِحني يهلكهم ولكن هـذا             ِإنَّ اَهللا تعالَى لَم يلع     { -٤٩٨١
 ِمثلهم علهمفج سخهمهوِد ملى الياُهللا ع ا غَضبكَانَ ، فلم لقعن ابن مسعود) حم طب  ( } خ 

  ٣/١٣٥ وكثري ٤/٢٧٥ ومشكل ١٠/١٣١ وطب ٣٩٧ و١/٣٩٥حم 
 صحيــــح



 

 

٨٥٩() 

م يرتلْ داًء ِإالَّ أَنزلَ له دواًء ، عِلمه من عِلمه ، وجِهله من جِهلـه ِإالَّ                 ِإنَّ اَهللا تعالَى لَ    { -٤٩٨٢
 املَوت وهو ، امعن أىب سعيد) ك  ( } الس 

 وصحيح  ٥/٢٧٣ ومتهيد   ٩/٥١٥واإلحتاف  ) ١٩٢٤و١٣٩٥و١٣٩٤(  وحب   ٤٠١و٤٠٠ و ٣٩٩ و ٤/١٩٧ك  
 اجلامع 

 )١٨٠٩ ( 
 صحيـــــح

ِإنَّ اَهللا تعالَى لَم يرتلْ داًء ِإالَّ أَنزلَ له ِشفاًء ِإالَّ اهلَرم ، فعليكم بأَلبـــاِن البقـِر ،                   { -٤٩٨٣
 عن ابن مسعود ) ك   ( } فِإنها ترم ِمن كُلِّ شجٍر 

 ٤/٢٨٣ ونصـب    ١٠/١٣٥وفـتح   ) ١٨٦٤(  ومنحة   ١/١٤٨ وطب   ٩/٥١٥ واإلحتاف   ٣٤٥ و ٩/٣٤٣هق  
 وصحيح  ٤٤٦ و ١/٤٤٣ وحم   ٤٠١ و ٤/٤٠٠ وك   ٧/٣٦٠ وش   ٢/٣٢٩ و ١/١٦٥وحنف  ) ٥١٨(وصحيحة  

 ) ٨٢٤(ومحيدى ) ١٨١٠( اجلامع 
 صحيــــح

ِإنَّ اَهللا لَما خلق آدم قَبض ِمن ِطينتِه قَبضتِني ، قَبضةً بيمينِه ، وقَبضةً بيدِه اُألخـرى                  { -٤٩٨٤
هؤالِء للناِر والَ أُباِلى ، : أُباىل ، وقالَ للِذى ِفى يدِه اُألخرى         هؤالِء للجنِة والَ  :  فقالَ للَّذى بيمينِه    

 عن أىب موسى ) بز ، طس( } ثُم ردهم ِفى صلِب آدم فهم يتناسلونَ على ذِلك ِإىل اآلنَ  
 ٩/٤٣١ واإلحتاف ٣٧١ و١/٢٥١ وبنحوه حم ٧/١٨٦امع 

 حســن لغيـــره
) هـ  (  }  لَما خلق اخلَلق كَتب بيدِه على نفسِه أَنَّ رمحِتى تغلب غَضِبى               ِإنَّ اَهللا تعاىل   { -٤٩٨٥

 عن أىب هريرة  
 ) ٢٧٥١( وم ) ٧٤٢٢( وخ ) ١٨٠٣(  وصحيح اجلامع ٩/١٨٠ واإلحتاف ٢/٣٣٠وحم ) ٤٢٩٥( هـ 

 صحيــــح
٤٩٨٦- } ا ِنصفرهؤخِتى أَنْ يعجزِنى ِفى أُمي وٍم  ِإنَّ اَهللا لَنعن سعد) حل ( }  ي 

 وتخ  ٨/٢٧٣ وكثري   ٤/٤٢٤وك  ) ٤٣٤٩( ود  ) ١٨١١( وصحيح اجلامع   ) ١٦٤٣(  والصحيحة   ٦/١١٧حلية  
  ١٢/١٦٦ و٦/٢٨٦ وبداية ١/١٦

 صحيــــح
٤٩٨٧- }                 عدكمب كونَ ملنأَنْ ي أَراد وا ، ولكننامت ا لَمنهوا عنامأَنْ الَ ت أَراد فهكذَا   ِإنَّ اَهللا لَو ، 

 ِسىن أَو امن عن ابن مسعود ) حم هق  ( } ِملن 
  ٤/٢٧٥ونبوة ) ٣٢١(  ومنحة ١٠/٢٧٨ وطب ٢/٢١٨ وهق ١/٣٩١حم 

 حســـــن
٤٩٨٨- }  ِإبليس لقا خى معصاَء أَنْ الَ يش عن ابن عمر ) حل  ( } ِإنَّ اَهللا لَو 

 ) ١٨١٢ ( وصحيح اجلامع) ١٦٤٢ ( ٤/١٩٧ وصحيحة ٦/٩٢حلية 



 

 

٨٦٠() 

 حســــن
) ك  ( } ِإنَّ اَهللا لَو شاَء َألطلعكم عليها ، الْتمسوها ِفى السبِع اَألواخِر هى لَيلِة القَدِر          { -٤٩٨٩

 عن أىب ذر 
 ) ٣٦٧١(  والشعب ١/٤٣٧ك 

 صحيـــح على شرط مســـلم
( د احلنفى قال عنه احلافظ ىف التقريب        وفيه مساك بن الولي   . بال حجة   ) ١٦٤٦( وضعفه األلباىن ىف ضعيف اجلامع      

قال أمحد وابن   : ليس به بأس وهذا قصور منه رمحه اهللا ، فبعد الرجوع للتهذيب جند أنه متفق على ثقته                  ) ٢٦٢٨
 معني والعجلــى ثقــة ، 

: بد الرب ليس به بأس ، وذكره ابن حبان ىف الثقات وقال ابن ع          : صدوق ال بأس به وقال النسائى       : وقال أبو حامت    
 فحقه أن يقال عنه ثقــــــة) ٥٤١(  وثقات العجلى ٢٣٦-٤/٢٣٥ هـ التهذيب ١أمجعوا على أنه ثقة 

عـن  ) عب   ( } ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ ليأذنُ للرجِل يكونُ حسن الصوِت يتغنى بالقُرآِن             { -٤٩٩٠ 
 الرباء 
 ) ٤١٧٢( عب 

 صحيـــح لغيـــره
 يسمــح: يأذن 

 عن ابن عمرو ) طب  ( } ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ ليؤيد اِإلسالم بِرجاٍل ما هم ِمن أَهلِه  { -٤٩٩١
  ١/٣٠٣ واإلحتاف ١٩/٨٤ و١٧/٣٩ وطب ٩/٣٦هق 

 صحيـــح لغيـــره
  بن مقرن عن عمرو بن النعمان) طب  ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل  ليؤيد الدين بالرجِل الفَاجِر  { -٤٩٩٢

) ١٦٤٩(  وصحيحة ٨/١٥٥ و٥/١٦٩ و ٤/٨٨ وبنحوه خ ٣/١٣ واحللية ١٩/٨٤ و١٧/٣٩ وطب  ٩/٣٦هق  
 ) ١٨١٣(  وصحيح اجلامع ١٠/١٧٨و٧/٢٧١ و١/٣٠٤ واإلحتاف ١١/٤٩٩ وفتح ١٧٨وم اإلميان 

 صحيــــح
٤٩٩٣- }  الِق لَهمبقَوٍم الَ خ ينالد دؤيعن كعب بن مالك  ابن النجار } ِإنَّ اَهللا لي 
  ٧/٢٧١ و١/١٧٨اإلحتاف 

 صحيـــح لغيـــره
عـن أىب   ) احلاكم ىف الكـىن      ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل ليبتِلى املُؤمن وما يبتليِه ِإالَّ لكَرامتِه عليِه            { -٤٩٩٤

 فاطمة الضمرى
  ٤/٢٩٧ وترغيب ١/٣٤٨ وبنحوه ك ٧/٢٦٧ وتخ ٩/١٤٣ واإلحتاف ٤/١٥٤ واإلصابة ٧/٣٥١سعد 

 حســــن لغيــــره
 عن أىب هريرة ) طس  ( } ِإنَّ اَهللا لَيبِلغُ العبد حبسِن خلقه درجةَ الصوِم والصالِة  { -٤٩٩٥

  ٢/٤٣٦ وصحيحة ٣/٤٠٤ وترغيب ١/٦٠ك 



 

 

٨٦١() 

 صحيــــح
٤٩٩٦- }           ، ا كَافر صبحونَ وأَكثرهمي عمِة ثُمبالن القَوم تقولونَ   ِإنَّ اَهللا لَيبيا ِبنـوٍء   :  يطرنم

 عن أىب هريرة ) هق (  ابن جرير } كَذَا وكذَا
  ٢/٥٢٥حم 

 صحيـــح لغيـــره
ِإنَّ اَهللا تعاىل ليتعاهد عبده  املُؤمن بالبالِء كما يتعاهد الوالد ولده بـاخلَِري ، وِإنَّ اَهللا                  { -٤٩٩٧

وابن عسـاكر عـن     ) هب   ( } دنيا كما يحِمى املَريض أَهله الطَّعام       تعاىل ليحمى عبده املُؤمن ِمن ال     
 حذيفة

 ) ١٠٤٥٠ و ١٠٤٤٩و١٠٤٤٨(  وبنحـوه الشـعب      ٩/١٤٦ واإلحتـاف    ٤/١٠٣وكر  ) ١٠٤٥٢( الشعب  
 ٤/١٣٢والترغيب 

 حســـن لغيـــره
به كما تحمونَ مريضكم الطَّعـام      ِإنَّ اَهللا تعاىل ليحِمى عبده املُؤمن من الدنيا وهو يح          { -٤٩٩٨

 عن أىب سعيد ) ك ( عن حممود بن لبيد ) حم  ( } والشراب تخافونَ عليِه 
(  وصحيح اجلامع    ١٤/٢٦٧ وسنة   ٨/٤٣٧ واإلحتاف   ٤/١٠٣ وكر   ٤/١٣٢ وترغيب   ٤/٢٠٨ وك   ٥/٤٢٧حم  

١٨١٤ ( 
 صحيــــح

٤٩٩٩- }      دخلُ بالسلَّ ليوج زاحِد ثَالثةً اجلَنةَ     ِإنَّ اَهللا عبِه ،       : هِم الو حتسباً بِه ، واملُعنيم انعهص
  اخلطيب عن أىب هريرة } والراِمى بِه ِفى سبيِل اِهللا 

 وش  ٤/٢٧٣ ونصـب    ١٧/٣٤١ وطب     ٢/٩٥وك  ) ٢٨١١( وهـ  ) ١٦٣٧(  وت   ٦/٣٦٧ و ٣/١٢٨خط  
 ) ١٠٦٢(  ومنتقى ٩/٢٣ و٥/٣٤٩

 صحيـــح لغيـــره
صانعه يحتسب ِفـى صـنعتِه اخلَـري ،         :  اَهللا ليدخلُ بالسهِم الواحِد ثَالثةً اجلَنةَ        ِإنَّ { -٥٠٠٠

ارموا واركبوا ، وألنْ ترموا أَحب ِإىلَّ ِمن أَنْ تركبوا كُلُّ ما يلهو             : والراِمى بِه ، واملُمد بِه ، وقالَ        
يةٌ بقَوسِه أَو تأديبه فَرسه أَو مالعبته أَهله فِإنهن من احلَق ، ومن علِّم              بِه الرجلُ املُسلم باطلٌ ِإالَّ رم     

عن عبد  ) ت  ( عن عقبة بن عامر     ) هـ ك هق    ( حسن  ) ط حم ت     ( } الرمى ثُم تركه فِهى ِنعمةٌ كَفرها     
 اهللا بن عبد الرمحن بن أىب حسني مرسال 

 وش  ٦/٣٦٧ و ٣/١٢٨ وخـط    ٤/٢٧٣ ونصـب    ١٧/٣٤١ وطب   ٢/٩٥وك  ) ٢٨١١( وهـ  ) ١٦٣٧( ت  
  ١٤٨ و٤/١٤٤وحم ) ١٠٦٢(  ومنتقى ٩/٢٣ و٥/٣٤٩

 صحيــــح لغيــــره



 

 

٨٦٢() 

ِإنَّ اَهللا لَيربى َألحدكم التمرةَ واللُّقمةَ كما يربى أَحدكم فلوه أَو فَصيله حتى تكونَ               { - ٥٠٠١
 ائشة عن ع) حم حب ( } ِمثلَ أُحٍد

 )  ١٨١٥(  وصحيح اجلامع ٦٤ و ٢/٤ وترغيب ١/٤٨٩وكثري ) ٨١٩(  وحب ٦/٢٥١حم 
 صحيـــــح

ِإنَّ اَهللا تعاىل ليرضى عِن العبِد أَنْ يأكلَ اَألكلةَ ، أَو يشرب الشـربةَ ، فيحمـد اَهللا                   { - ٥٠٠٢
 عن أنس ) حم م ت ن (} عليها 

(  وسىن ١١/٢٨٠وسنة ) ١٦٥١(  وصحيحة ١١٧ و ٣/١٠٠وحم ) ١٨١٦(  وت ٨٩م الذكر والدعاء 
 )١٨١٦(  وصحيح اجلامع ١٠/٣٤٤ و ٨/١١٩ وش ٣/١٤٨وترغيب ) ٤٨٠

يا رب أَنى ِلى هذِه ؟ فيقـولُ        : ِإنَّ اَهللا ليرفع الدرجةَ للعبِد الصاِحل ِفى اجلَنِة فيقولُ           { - ٥٠٠٣
 لك لدكتغفاِر وعن أىب هريرة)   ، بز حم ، طس ( } باس 

  ٥/٥٩ واإلحتاف ٧/٤٠٩ وكثري ١٠/٢١٠ وجممع ٢/٥٠٩حم 
 صحيـــــح

٥٠٠٤ - }  بِه آخرين ضعذَا القُرآِن أَقواماً وي رفعاىل ليععن عمر ) حب  (  } ِإنَّ اَهللا ت 
  ٢/٤٤٣ومي ) ٢١٨( وهـ ) ٨١٧(  وم ١/٣٥وحم ) ٧٧٢( اإلحسان 

 صحيـــــح
نَّ اَهللا تعاىل ليرفع ذُريةَ املُؤمِن ِإليِه حتى يلحقهم ِفى درجتِه وِإنْ كَانوا دونـه ِفـى                 ِإ { - ٥٠٠٥

 ينهع م قرمِل لتالديلمى عن ابن عباس } الع 
  ٢/١٥ ومشكل ٧/١١٤امع 

 حســــن
 عن عائشة ) خ ن ( }  ِإنَّ اَهللا ليزيد الكَافر عذاباً ببكاِء أَهلِه عليِه { - ٥٠٠٦

  )١٨١٧(  وصحيح اجلامع ٤/٢٩٢ومعاىن ) ٢٢٠(  ومحيدى ٤/١٩ ون ٢/١٠١خ 
٥٠٠٧ - }              سألهى يتالِقيامِة ، ح ومي بدسألُ العاىل ليعأَنْ       : ِإنَّ اَهللا ت املُنكـر أيتإذا ر نعكا مم

عن أىب ) حم هـ حب  (} يارب رجوتك وفَرقت من الناِس : تنكره ؟ فإذا لَقَّن اُهللا العبد حجته قالَ        
 سعيد 
 ١٠/٩٠ وجممع ٢/٢٨٨ وأصفهان ١٥٥ و ٣/١٢٩وكثري ) ٧٣٩(  ومحيدى ٧٧ و ٣/٢٩وحم ) ٤٠١٧( هـ 

 )١٨١٨(وصحيح اجلامع 
 صحيـــــح

 خفت : فرقت 
 يديِه يسأله ِفيهما خرياً فَيردمهَا خائبتِني  ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ ليستحىي أَنْ يبسطَ العبد ِإليهِ         { - ٥٠٠٨

 عن سلمان ) حم طب حب ك  (} 



 

 

٨٦٣() 

 ) ٨٨٠( واإلحسان  ) ٢٠٤و٢٠٣و٢٠٢(  والدعاطب ١/٥٣٥ وك ١/٣١٤ وكثري ٥/٤٣٨حم 
 صحيـــــح

 عن أىب هريرة)  ابن جرير  ( } ِإنَّ اَهللا ليضاعف احلَسنةَ أَلفَى أَلِف حسنٍة  { - ٥٠٠٩
  ٥/٥٨ وطربى ٢/٢٩٦ حم

 حســــن
الصف ِفى الصالِة ، والرجِل يصلِّى ِفى جوِف اللَّيـِل ،           : ِإنَّ اَهللا ليضحك ِإىل ثَالثٍة       { - ٥٠١٠

 عن أىب سعيد ) هـ ( } والرجِل يقاتلُ خلف الكَتيبِة 
  حنوه ٢/٢٥٦وجممع ) ٢٠٠( هـ 

 حســــن لغيـــره
رجٍل قَام ِفى جوِف اللَّيِل فأَحسن الطُّهور وصـلَّى ،          : ليضحك ِإىل ثَالثِة نفٍر      ِإنَّ اهللاَ  { - ٥٠١١

                   ـذهبـاَء أَنْ يش واٍد ولولى جع وهو هزمتجٍل كانَ ِفى كَتيبٍة فانور ، اجدس وهو امجٍل نور
 عن أىب سعيد ) بز  ( } لَذَهب 

 ٢/٢٥٦امع 
 حســــن لغيـــره

 ( } ِإنَّ اَهللا لَيضىُء للَّذين يتخلَّلونَ ِإىل املَساجِد ِفى الظُّلِم بنوٍر ساطٍع يوم الِقيامـِة                { - ٥٠١٢
 عن أىب هريرة)  طس 
  وله شواهد كثرية١/٢١٢ وترغيب ٢/٣٠جممع 

 حســــن
ميِع خلقـِه ِإالَّ ملُشـرٍك أَو       ِإنَّ اَهللا تعاىل ليطَّلع ِفى لَيلِة النصِف ِمن شعبانَ فيغفر جلَ           { - ٥٠١٣
 عن أىب موسى ) هـ(} مشاحٍن 

 ١٨١٩( وصحيح اجلامـــع    ) ٣٨٣٥ و   ٣٨٣٠( وبنحوه الشعب   ) ١٥٦٣( والصـحيحة  ) ١٣٨٩( هـ  
 واإلحســـان ) 
 )٥٦٦٥ ( 

 صحيـــــح لغيـــره
 عن عقبة بن عامر ) حم طب  ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل ليعجب من الشاب لَيست له صبوةٌ  { - ٥٠١٤

  ٨/٦٠٨ واإلحتاف ١/٢٥٠ وعاصم ١٠/٢٧٠ وجممع ٤/١٥١حم 
 حســــن

 عن ابن عمر ) حم ( } ِإنَّ اَهللا ليعجب من الصالِة ِفى اجلَمِع  { - ٥٠١٥
 )١٨٢٠(  وصحيح اجلامع ) ١٦٥٢(  والصحيحة ٢/٣٩ وجممع ١/٢٦٢ وترغيب ٢/٥٠حم 

 حســــن



 

 

٨٦٤() 

اَهللا ليعجب من العبِد إذا قالَ الَ ِإله ِإالَّ أَنت ، ِإنى قَد ظَلمت نفِسى فاغْفِر ِلـى                  ِإنَّ   { - ٥٠١٦
) ابن السىن ك     ( }عبِدى عرف أَنَّ له رباً يغفر ويعاقب        : ذُنوِبى ِإنه الَ يغفر الذُّنوب ِإالَّ أَنت ، قالَ          

 عن على ٍّ
 )١٨٢١(وصحيح اجلامع ) ٧٨٦( والدعاطب ) ٤٩٣( سىن و) ١٦٥٣(  والصحيحة ٢/٩٨ك 

 صحيـــــح
 عن عمران بن حصني ) طب  ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل ليعذِّب املَيت بِنياِح أَهلِه عليِه  { - ٥٠١٧

  وبنحوه عند  خ م ٢/٧٣٣عدى 
 صحيـــــح لغيـــره

 الَ يعِطى على اخلَرِق ، فإذا أَحب اُهللا عبداً أَعطاه           ِإنَّ اَهللا تعاىل ليعِطى على الرفِق ما       { - ٥٠١٨
 )ابن أىب الدنيا ىف ذم الغضب عن جرير ( } الرفق ، ما من أَهِل بيٍت يحرمونَ الرفق ِإالَّ قَد حرموا 

  ٣/٤١٦ وترغيب ٨/٤٥ واإلحتاف ٢/٣٤٧ وطب ٨/١٨جممع 
 صحيـــــح

٥٠١٩ - }   عمغضـاً               ِإنَّ اَهللا ليب لقهمنذُ خم ِإليهم ظرا ناَألموالَ ، وم هلم كثروي ، يارللقَوِم الد ر
 أَرحامهم بِصلتهم عن ابن عباس ) طب ك  ( } لَهم 

 ) ٧٩٦٧(  والشعب ٤/٣٣١ وحلية ٣/٣٣٦ وترغيب ٨/١٥٢ وجممع ١٢/٨٦ وطب ٤/١٦١ك 
 صحيـــــح

يلني قُلوب ِرجاٍل ِفيِه حتى تكونَ أَلني من اللَّـِنب ، و ِإنَّ اَهللا عـز                ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ ل     { - ٥٠٢٠
وجلَّ ليشد قُلوب ِرجاٍل ِفيِه حتى تكونَ أَشد من اِحلجارِة ، وِإنَّ مثلك يا أَبا بكٍر كمثِل ِعيسـى                   

 فِإنك أَنت العزيز احلَكيم ، وِإنَّ مثلك يا عمر كمثـِل        ِإنْ تعذِّم فِإنهم ِعبادك وِإنْ تغفر هلم      : قالَ  
ربنا اطمس على أَمواهلم واشدد على قُلوم فالَ يؤمنوا حتى يروا العذاب اَأللـيم ،               : موسى قالَ   

عن ابن  ) حم عق    ( }  ِإالَّ سهيلُ بن بيضاَء      أَنتم عالةٌ فالَ ينفلنت أَحد ِمنهم ِإالَّ ِبفَداٍء أَو ضربِة عنٍق ،           
 مسعود 

  ٣/٢٩٧ وبداية ٣/٥٠ وبغوى ٤/٣٢ وكثري ١٠/٣١ وطربى ١/٣٨٣حم 
 صحيـــــح

٥٠٢١ - }  فلتهي لَم ى إذا أَخذهتمِلى للظَّاِمل حاىل ليععن أىب موسى ) ق ت هـ  ( } ِإنَّ اَهللا ت 
 وصـحيح   ٤٩١ و   ٤٣٤ و   ٣٨٣ و   ٢٧٨ و   ٥/٧٨ وكثري ٨/٣٥٤تح   وف ٣/٢٥٢ وبغوى   ٦/٩٤ وهق   ٦/٩٤خ  

 ) ٤٠١٨( وهـ  ) ٣١١٠( وت  ) ٢٥٨٣( وم )١٨٢٢(اجلامع 
 عن مسرة ) عد  ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل محسن فأَحسنوا  { - ٥٠٢٢

 )١٨٢٣(وصحيح اجلامع ) ٤٦٩(  والصحيحة ٦/٢٤١٩عدى 
 صحيـــــح



 

 

٨٦٥() 

٥٠٢٣ - }      حبي حسنوا           ِإنَّ اَهللا مفَأَحسـن وا الِقتلةَ ، وإذا ذَحبتمفأَحسن اِإلحسانَ ، فِإذا قَتلتم
 ذَبيحته رحلي ثُم فرتهش أَحدكم حدولي ، عن شداد بن أوس ) طب  ( } الذِّبح 

 )١٨٢٤( وصحيح اجلامع ٦/٢١٤٥ وعدى ٢/١١٣وأصفهان ) ٨٦٠٣(  وعب ٧/٣٣٦طب 
 صحيـــــح

٥٠٢٤ - }   عاُهللا   ِإنَّ اَهللا ت كرها يِفيم ينهد كني ا لَمم ينهد قِضىى يتائِن حالد عتخ هـ ك  ( } اىل م
 عن عبد اهللا بن جعفر) 

(  والصحيحة   ٥/٥٤ وفتح   ٧/٣٣٦ وكر   ٣/٢٠٤ وحلية   ٣/٤٧٦ وتخ   ٢/٦٠٣ وترغيب   ٢/٢٣ وك   ٢/٢٦٣مي  
 )١٨٢٥(  وصحيح اجلامع ) ١٠٠٠

 صحيـــــح
عن ابن أىب   ) حب   (} َهللا مع القَاِضى ما لَم يجر عمداً ، فإذَا جار وكله ِإىل نفسِه              ِإنَّ ا  { - ٥٠٢٥

 أوىف 
(   وصحيح اجلامع   ٣/١٧٢وترغيب  ) ١٥٤٠(  وحب   ٤/٩٣ وك   ١٠/١٣٤وهق  ) ٢٣١٢( وهـ  ) ١٣٣٠( ت  

١٨٢٦(  
 صحيـــــح لغيـــره

 } م يجر عمداً ، فإذَا جار تربأَ اُهللا ِمنه وأَلزمه الشيطانَ              ِإنَّ اَهللا تعاىل مع القَاِضى ما لَ       { - ٥٠٢٦
 عن ابن أىب أوىف ) ك هق (

 )١٨٢٧(  وصحيح اجلامع ) ١٣٣٠(  وت ١٠/١٣٤ وهق ٤/٩٣ك 
 صحيـــــح لغيـــره

عن معقل  ) حم   ( عن ابن مسعود  ) طب   ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل مع القَاِضى ما لَم يِحف عمداً           { - ٥٠٢٧
 بن يسار

(  وصحيح اجلـامع    ) ٢٣١٢(  ومطالب   ٤/١٩٤ و   ٣/١٩٤ وجممع   ٦/٢١٤٥ وعدى   ١٠/١٧ و   ٥/٢٢٤طب  
١٨٢٨( 

 حســــن لغيــره
٥٠٢٨ - }             خلعهلعِه فالَ تلى خِتى عأُم ريدكقَميصاً ت لبسكاىل معحم ،ت ، هــ       ( } ِإنَّ اَهللا ت (

 ة عن عائشة قاله لعثمان وأبو نعيم ىف فضائل الصحاب
  ٥/٢١٨ وطب ٣/٩٩ وك ٧/٢٠٩ وبداية ٦/١١٤حم 

 صحيـــــح
 وهذا يقطع بأن الذين قاموا على عثمان رضى اهللا عنه ، ليسوا على شىء

ِإنَّ اَهللا تعاىل منع ِمنى بِنى صاٍحل بنو مدٍجل بِصلتهم الرحِم وطَعنهم ِفى أَلباِب البقِر ،                 { - ٥٠٢٩
  أبو عبيد واخلرائطى ىف مكارم األخالق عن زيد بن أسلم مرسالً } ِفى لَباِت اِإلبِل : ِفى لَفٍظو

 )١١٤( املكارم 



 

 

٨٦٦() 

 حســــن مرســـل
 واملراد به اإلحسان والصلة يدفعان ميتة السوء واملكاره

رقَكم والَ يطلُبِنى أَحد مبظلمـٍة      ِإنَّ اَهللا هو القَيوم ، ِإنى َألرجو أَنْ أُفارقكم ِحني أُفا           { - ٥٠٣٠
 واخلطيب عن أىب سعيد ) حم  ( } ظَلمتها ِفى نفس والَ ماٍل 

  ٩/٤٥١ وخط ٤/٩٩ وجممع ٣/٨٥حم 
 صحيـــــح

٥٠٣١ - }  الِوتر حبي اىل ِوترععن أىب هريرة)  ابن نصر ( } ِإنَّ اَهللا ت 
ـ ) ١١٧٠( وهـ  ) ٤٥٣(  وت   ٥م الذكر والدعاء      ٤٩١ و   ٢٩٠ و   ٢٧٧ و ١٥٥ و   ٢/١٠٩ و   ١/١٤٣م  وح

 ٢/٢٩٧ و ١/١٧١وش  ) ١٣١( وحب  ) ١٠٧١( وخزمية  ) ٩٠٨١  و    ٤٥٧٩ و   ٤٥٧٠(  وعب   ٢/٤٦٨وهق  
 )١٨٢٩( وصحيح اجلامــع ١٩٨و 

 صحيـــــح مشـــهور
٥٠٣٢ - }  فَأوتر تجمرتفِإذا اس ، الِوتر حبي عن ابن مسعود)  ع  ( } ِإنَّ اَهللا ِوتر  

  )١٨٣٠(  وصحيح اجلامع ١/٢١١امع 
 صحيـــــح لغيــــره

عن ابن  ) هـ  ( عن على   )  ت ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل ِوتر يحب الِوتر فَأوتروا يا أَهلَ القُرآِن            { - ٥٠٣٣
 مسعود 

 ) ١٨٣١( وصحيح اجلامع   ) ٤٥٧١(  وعب   ٢/٤٦٨ وهق   ١٤٨ و   ١/١٤٣وحم  ) ١١٧٠( وهـ  ) ٤٥٣( ت  
 وكثري 

  ٢/٢٩٧ وش ٤/٧٩ وسنة ١١/٢٢٧ وفتح ٧/٣١٣ وحلية ٨/٢٨٥
 صحيـــــح

 عن احلسن مرسالً )  عب  ( } ِإنَّ اَهللا ِوتر يحب الِوتر ، فمن لَم يوتر فلَيس ِمنا  { - ٥٠٣٤
 ٢/٢٠ وتلخـيص    ٢/٢٩٧ وش   ١/٣٠٥ وك   ٥/٣٥٧ و   ٢/٤٤٣صحيح مرسل وبنحوه حـم      ) ٤٥٧٩( عب  

  ٢/٢٤٠ وجممع ١١٣ و٢/١١٢ونصب 
 حســــن لغيـــره

 .من مل يوتر فليس على هدينا وسنتنا : ومعىن آخره 
 ٣/٢٩ راجع النيل -واستدل به من قال بوجوب الوتر والراجح سنيتها 

 عن جابر  )  ٤حم ق  ( } ِإنَّ اَهللا ورسوله حرم بيع اخلَمِر وامليتِة واخلرتيِر واَألصناِم  { - ٥٠٣٥
 ٣٢٤ و   ٣/٢١٣وحـم   ) ١٢٦٧( وهــ   ) ١٢٩٧(  وت   ٧/٣٠٩ ون   ٧١ وم املساقاة    ٥/١٩٠ و   ٣/١١٠خ  
  )١٨٣٢(  وصحيح اجلامع ٥/٨٥ ونبوة ٩/٤٢ ومتهيد ٨/٢٦ وسنة ٤/٩٠ وجممع ٣٥٥ و ٦/١٢ وهق ٣٢٦و



 

 

٨٦٧() 

حوم امليتِة ؟ أَرأيت ش: ِإنَّ اَهللا ورسوله حرم بيع اخلَــمِر ، وامليتِة ، واخلرتيِر ، ِقيلَ  { - ٥٠٣٦
الَ ، هى حرام ، قَاتلَ اُهللا اليهود ِإنَّ اَهللا ملَّا حرم عليهم الشحوم جملوها ثُم باعوها فأَكلُوا                  : فقالَ  
 عن ابن عمرو )  حم  ( }ثَمنها
  ٩١ و ٤/٩٠امع 

 صحيـــــح
٥٠٣٧ - }       اخلَمِر وح ليكمع مرح ِإنَّ اَهللا ورسوله         لـيكمع مرا ، وحأَكلَ امليتِة وثَمنه ليكمع مر

               لـيكموا ِفى اَألسـواِق ِإالَّوعمشى ، والَ تفُوا اللِّحواع واربوا الشا، قُصا وثَمنهوأَكلَه اخلنازير
 عن ابن عباس ) طس  ( } اُألزر ، ِإنه لَيس ِمنا من عملَ بسنِة غَرينا 

  ٣/٤٣٥ وترغيب ٥/١٦٩ و ٤/٩١ امع
 حســــن لغيــــره

٥٠٣٨ - }              ِمـن ا ِرجسهِة ، فِإنلُحــوِم احلُمــِر اَألهلي نع نهيانكــمي سولهِإنَّ اَهللا ور
  } عمِل الشـــيطـاِن 

 عن أنس)  حم ق ن هـ(
 وهـق   ٣/١٢١وحم  ) ٣١٩٦(  وهـ   ٥٤ ون الصيد ب     ٣٥ و   ٣٤ وم الصيد    ٧/١٢٤ و   ٥/١٦٧ و   ٤/٦٩خ  
 )١٨٣٣( وصحيح اجلامع ١٤/٤٦٧ وش ٩/٦٥٣ و ٧/٤٦٧وفتح ) ١٧٤٠( وشفع ) ٨٧١٩( وعب ٩/٣٣١

 عن عمر ) طس  ( } ِإنَّ اَهللا وضع احلَق على ِلساِن عمر وقَلبِه يقولُ بِه  { - ٥٠٣٩
  ٩/٦٦امع 

 صحيـــــح لغيــــره
٥٠٤٠ - } ع احلَق ضعقولُ بِه ِإنَّ اَهللا وي مرعن أىب ذر ) هـ  (} لى ِلساِن ع 

 ١٢/٢١ وش   ٢/٥٨١ وعاصم   ١٤/٨٥ وسنة   ٩/٦٦ وجممع   ١٧٧ و   ٥/١٦٥وحم  ) ١٠٨( وهـ  ) ٢٩٦٢( د  
  ) ١٨٣٤( وصحيح اجلامع 

 صحيـــــح
رضـِع  ِإنَّ اَهللا وضع شطر الصالِة عِن املُسافِر ، ووضع الصوم عِن املُسافِر وعـِن املُ         { - ٥٠٤١

والبغـوى وابـن خزميـة والطحـاوى        ) ن هـ   ( حسن  ) د ت   ( وعبد بن محيد    ) عب حم   ( } وعِن احلُبلَى 
والبغوى وال يعرف له غـري هـذا        ) ت  ( عن أنس بن مالك الكعىب قال       ) طب هق ض    ( والباوردى وابن قانع    

 احلديث 
(  وت ٧/٣٢ وسـعد  ٢/٢٩ وتـخ  ٤/٢٣١ وهق ٤/٣٤٧ وحم ٤/١٨٠ ون ١/٤٢٢ ومعاىن ٤٣د الصيام ب   

٧١٥ ( 
 حســــن



 

 

٨٦٨() 

عن أنس بن مالك القشريى      ) ٤حم  ( } ِإنَّ اَهللا وضع عِن املُسافِر الصوم وشطر الصالِة          { - ٥٠٤٢
 وماله غريه 

 ٢/٨٤ و ١/١٤ والـدوالىب  ٣/١٥٤ وهـق    ٥/٢٩ و   ٤/٣٤٧وحم  ) ١٦٦٧( وهـ  ) ٧١٥(  وت   ٤/١٨١ن  
 )١٨٣٥(  وصحيح اجلامع ٤٣يام ب  ود الص١/٤٢٣ ومعاىن ٢/٢٠٣وتلخيص 

 صحيـــــح
عـن أىب أميـة   ) طـب  ( } ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ وضع عِن املُسافِر ِنصف الصالِة والصوِم   { - ٥٠٤٣
 الضمرى 

  ٤/١٩٦ وكر ١٨٢ و ١٨١ و ٤/١٨٠ن 
 صحيـــــح

عـن ابـن    ) هـ  (}  وما استكرهوا عليِه     ِإنَّ اَهللا تعاىل وضع عِن أُمِتى اخلَطأَ والنسيانَ        { - ٥٠٤٤
 عباس 
  )١٨٣٦( وصحيح اجلامع ٦/٣٥٢ وحلية ١/٥٠٩ وكثري ٦٥ و ٢/٦٤ونصب ) ٢٠٤٥( هـ 

 صحيـــــح
ِإنَّ اَهللا وعدِنى أَنْ يدخلَ اجلَنةَ ِمن أُمِتى سبعني أَلفاً بغِري ِحساٍب ، ويشفع كُلُّ أَلـٍف           { - ٥٠٤٦

 ، ثُم يحِثى ِفى ثَالِث حثياٍت ِبكفِِّه ِإنَّ ذلك ِإنْ شاَء اُهللا يستوعب مهاجِرى أُمِتى ويوِفى  بسبعني أَلفاً 
  عن أىب أمامة ، البغوى عن أىب سعيد الزرقى ) ت ، هـ ( عن أىب هريرة )  حم  ( } ِبشىٍء ِمن أَعرابنا 

 ١٥/١٦٣ وسـنة    ٤٠٥ و   ١٠/٤٠٤ وجممع) ٢٠٥٥٦(  وعب   ٨/١٨٧وطب  ) ٢٦٤٢(  وحب   ٣/١٦٥حم  
 ) ٤٢٨٦( وهـ  ) ٢٤٣٧(  وت ١٠/٥٦٩ واإلحتاف ٤/٤١٨ وترغيب ١/٢٦٠ وعاصم ١/١٢٤وطص 

 صحيـــــح
٥٠٤٧ - }                   ِتى أَربعمائِة أَلٍف ، قالَ أَبو بكٍر رضى اُهللا عنهأُم دخلَ اجلَنةَ ِمنعدِنى أَنْ يِإنَّ اَهللا و :

دعِنى يا عمر ، وما عليـك : حسبك يا أَبا بكٍر ، فقالَ أَبو بكٍر : عمر  : ِزدنا يا رسولَ اِهللا ، قالَ
 أنْ يـدخلنـــا اُهللا 
      ا ، فقالَ عمرسولُ اِهللا                : اجلنةَ كُلَّناحٍد ، فقال رو اجلنةَ ِبكف لقهاَء أَدخلَ خلَّ ِإنْ شوج زِإنَّ اَهللا ع
 عن أنس) حم ع ض  ( }  صدق عمر :صلّى اُهللا عليِه وسلّم  

 ) ٢٦٤٢(  وحب ٣٢٩ وصفة ٤/٤١٨ وترغيب ١/٢٦٢ وعاصم ٢/٨٢ وكثري ١٠/٣٦٢امع 
 صحيـــــح

 عن أَِبى الدرداِء) طب  ( } ِإنَّ اَهللا وعدِنى بِإسالِم أَِبى الدرداِء  { - ٥٠٤٨
  ٢/٣٤١سري أعالم النبالء 

 حســــن



 

 

٨٦٩() 

أَى رب نطفـةٌ ، أَى رب علقـةٌ ، أَى رب          :  تعاىل وكَّلَ بالرحِم ملكاً يقولُ       ِإنَّ اهللاَ  { - ٥٠٤٩
أَى رب ، شقى أَم سعيد ، ذكر أَو أُنثى ، فما الرزق             : مضغةٌ ، فإذا أَراد اُهللا أَنْ يقضى خلقها قالَ          

 عن أنس ) حم ق  ( }أُمه ؟ فما اَألجلُ ؟ فيكتب كذلك ِفى بطِن 
 وحليـة   ٩/١٢٥واإلحتاف  ) ٢٣٠٠(  ومنحة   ١/٤١٨ وفتح   ٧/٤٢١ وهق   ٣/١١٦ وحم   ٤/١٦٤ و   ١/٨٧خ  
 ) ٢٦٤٦( وم  ) ١٨٣٧(  وصحيح اجلامع ١٤٠ وصفة ١/٨٢ وعاصم ٦/٢٦٠

٥٠٥٠ - }             ِفى الب ى احلُوتتا ، وححرهملةَ ِفى جى النتح ، الئكتهلى    ِإنَّ اَهللا ومصلُّونَ عحِر ، لي
 علِِّم الناِس اخلَريوالضياء عن أىب أمامة ) طب  ( } م 

وصـحيح  ) ٢٦٨٥(  وت   ١/٨٨ ومي   ١/١٠ واإلحتاف   ١/٣٨ وجامع بيان العلم     ١/١٢٤ وجممع   ٨/٢٧٨طب  
 )١٨٣٨(اجلامع 

 صحيـــــح
عـن  ) هـ  ( عن الرباء   ) حم د هـ ك      (} ِإنَّ اَهللا ومالئكته يصلُّونَ على الصف اَألوِل         { - ٥٠٥١

 عن جابر ) البزار( عن النعمان بن بشري ) طب ( عبد الر محن ابن عوف 
(  ومنتقـى  ١٠/٢٢٩ و  ٣/١٠٣ وهـق    ١/٢٨٩ ومي   ٥/٢٦٢ و ٣٠٤ و   ٢٩٩ و ٢٩٦ و   ٢٨٥ و   ٤/٢٦٩حم  

(  وحب   ١/٣٧٨ وش   ٢/٩١ وجممع   ٣/٢٨٩ و   ٢/٢٥٥وكر   ) ٤١٧٥و  ٢٤٤٩(  وعب   ٨/٢٠٥وطب  ) ٣١٦
  )١٨٣٩(  وصحيح اجلامع ٣١٨ و ١/٣١٦ وترغيب ٥/٢٧وحلية ) ٤٠٦(  ومطالب )٣٥٦

 صحيـــــح مشـــهور
٥٠٥٢ - }                 ـنيـاذُوا بوح ، ـفوفكموا صوِل ، ساَألو فلى الصصلُّونَ عي الئكتهِإنَّ اَهللا وم

 الشيطانَ يدخلُ ِفيمـا بيـنكم ِمثـلَ         مناكبكم ، وِلينوا ِفى أَيِدى ِإخوانكم ، وسدوا اخلَللَ ، فِإنَّ          
 عن أىب أمامة ) حم طب  (} احلَذَِف  

  )١٨٤٠(   وصحيح اجلامع ٣١٨ و ١/٣١٦ والترغيب ٨/٢٠٥ وطب ٥/٢٦٢
 صحيـــــح

٥٠٥٣ - }       وتِه ، ويص دم له غفرِم ، واملُؤذِّنُ ياملُقد فلى الصصلُّونَ عي الئكتهِإنَّ اَهللا وم  قهصـد
 عهلَّى مص نِمثلُ أَجِر م ابٍس ولهطٍب وير ِمن معهس نوالضياء عن الرباء ) حم ن  (} م 

(  وصحيح اجلامع   ) ٢٤٥٠(  وعب   ٢٨٤ و   ٤/٢٦٩ وحم   ١/١٧٦ وترغيب   ١/٥٧١وك  ) ٦٧٦(  ود   ٢/١٣ن  
١٨٤١( 

 صحيـــــح
 عن الرباء ) ن  ( } وِف  املُقدمِة ِإنَّ اَهللا ومالئكته يصلُّونَ على الصف { - ٥٠٥٤

(  وخزميـة    ٩١ و   ٢/٣٨ وجممع   ١/٢١٤ وك   ١٠٣ و   ٣/١٠١ وهق   ١٦٠ و   ٨٩ و   ٦/٦٧وحم  ) ٩٩٥( هـ  
 ) ١٥٥٦ و ١٥٥٠
 ٢/١٣ون ) ١٨٤٢(   وصحيح اجلامع ٣٢٣ و ١/٣٢١وترغيب ) ٣٩٤(  وحب ٣/٣٧٢وسنة 

 صحيـــــح



 

 

٨٧٠() 

٥٠٥٥ - }     صلُّونَ عي الئكتهِإنَّ اَهللا وم      مالبص فوفمونَ الصتقدي لى الَّذين-   ــفعِنى الصي 
 معن ابن مسعود موقوفاً ) طك (}املُقد 
  ٢/٩١امع 

 حســــن لغيـــره 
٥٠٥٦ - }               طوٍة أَحبخ ا مناُألولَ ، وم فوفِصلُونَ الصي لى الَّذينصلُّونَ عي الئكتهِإنَّ اَهللا وم
 عن الرباء ) د  ( } ن خطوٍة يمشيها يصلُ ِبها صفا ِإىل اِهللا ِم

  ٣٢٣ - ٣٢١ - ١/٣٢٠ وترغيب ٩/٣٨٥ و ٥/٦١٣ وجامع األصول ٢/٢٠ وهق ٤٦د الصالة ب 
 صحيـــــح

  ) !!٥٠٧( وصححه ىف صحيح الترغيب ) ١٦٦٦(  وتناقض األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع 
٥٠٥٧ - }     الئكتهالفَـرِد واجلَماعـِة            ِإنَّ اَهللا وم نيا بوم ، فوفصلُونَ الصي لى الَّذينصلُّونَ عي

 عن عبد اهللا بن زيد بن عاصم ) طس  ( } خمس وِعشرونَ درجةً 
(  وخزميـة    ٩١ و   ٢/٣٨ وجممع   ١/٢١٤ وك   ١٠٣ و   ٣/١٠١ وهق   ١٦٠ و   ٨٩ و   ٦/٦٧وحم  ) ٩٩٥( هـ  

  ٢٢٣ و ١/٣٢١ب وترغي) ٣٩٤(  وحب ٣/٣٧٢وسنة  ) ١٥٥٦ و ١٥٥٠
 صحيـــــح

٥٠٥٨ - }                فعها ِإالَّ رفص بدصلُ عوالَ ي ، فوفصلُونَ الصي لى الَّذينصلُّونَ عي الئكتهِإنَّ اَهللا وم
 الِبر ليِه املَالئكةُ منع ترجةً ، وذَرعن أىب هريرة)  طس  ( } اُهللا بِه د 

  ١/٣٢٢غيب والتر) ١٨٩٢(  والصحيحة ٢/٩١امع 
 حســــن لغيــــره

٥٠٥٩ - }                فعـهفُرجةً ر دس نوم ، فوفصلُونَ الصي لى الَّذينصلُّونَ عي الئكتهاىل ومعِإنَّ اَهللا ت
 عن عائشة ) حم هـ حب ك  ( } اُهللا ِبها درجةً 

 ٨١٩( وسنة  ) ٦٧٦(  ود   ٢/٢٣والفتح  ) ٣٩٤(  وحب   ١/٢١٤ وك   ١٦٠ و   ٨٩ و   ٦/٦٧وحم  ) ٩٩٥( هـ  
 )١٨٤٣(  وصحيح اجلامع ) 

 حســــن
٥٠٦٠ - }  رينلى املُتسحصلُّونَ عي الئكتهاىل ومععن ابن عمر ) حب طس حل  ( } ِإنَّ اَهللا ت 

 وكـثري  ٢/١٣٧وترغيـب  ) ١٦٥٤( وصحيحة ) ٨٨٠(  وحب ٤/٢٣٠ واإلحتاف  ٣/١٥٠ وجممع   ٣/١٢حم  
  )١٨٤٤ ( وصحيح اجلامع ٢/١٩٩ وتلخيص ١/٣٢٠

 صحيـــــح لغيـــره
 عن عائشة ) د هـ حب( } ِإنَّ اَهللا تعاىل ومالئكته يصلُّونَ على ميامِن الصفوِف  { - ٥٠٦١

 ٢/٢١٣ وفـتح    ٦/٤٤٨وكثري  ) ٣٩٣(  وحب   ٣/٣٧٤ وسنة   ٣/١٠٣وهق  ) ١٠٠٥(  وهـ   ٩٦د الصالة ب    
  ٥/٢٠١٠ وعدى ١/٣٢٠وترغيب 

 حســــن



 

 

٨٧١() 

 ) !!٦٢٨( وقواه ىف صحيح أىب داود ) ١٦٦٨( عفه ىف ضعيف اجلامع وتناقض األلباىن فض
٥٠٦٢ - }  وِإليِه احلُكم احلَكم عن هانئ بن يزيد ) دن ك حب  ( } ِإنَّ اَهللا هو 

 وتـخ   ١/٧٤والدوالىب  ) ٨١١( وخد  ) ١٩٣٧(  وحب   ١/٢٤ وك   ١٠/١٤٥وهق  ) ٤٩٥٥(  ود   ٨/٢٢٦ن  
  )١٨٤٥(  وصحيح اجلامع ١٢/٣٤٤ وسنة ٨/٢٢٨

 صحيـــــح
ِإنَّ اَهللا تعاىل هو اخلَالق القَابض الباسطُ الرازق املُسعر ، وِإنى َألرجو أَنْ أَلقَى اَهللا والَ                 { - ٥٠٦٣

 عن أنس ) حم د ت هـ حب هق ( } يطلُبِنى أَحد ِبمظلمٍة ظَلمتها ِإياه ِفى دٍم والَماٍل 
( وت  ) ٢٢٠٠( وهـ  ) ٣٤٥١( ود  ) ٤٩٣٥(  واإلحسان   ٦٥ وصفة   ٦/٢٩ وهق   ٢/٢٤٩ ومي   ٣/١٥٦حم  

 )١٨٤٦(وصحيح اجلامع ) ١٣١٤
 صحيـــــح

التحيات ِهللا والصـلوات    : ِإنَّ اَهللا هو السالم ، فإذا قَعد أَحدكم ِفى الصالِة فَلْيقلْ             { - ٥٠٦٤
 اِهللا وبركاته ، السالم علينا وعلى ِعباِد اِهللا الصـاحلني ،            والطَّيبات السالم عليك أَيها النىب ورمحةُ     

فِإنكم إذا قُلتموها أَصابت كُلَّ عبٍد ِهللا صاٍحل ِفى السماِء واَألرِض ، أَشـهد أَنْ الَ ِإلـه ِإالَّ اُهللا ،                     
 عن ابن مسعود ) حم ق  ( } ِة ما شاَء وأَشهد أَنَّ محمداً عبده ورسوله ، ثُم ليتخير من املَسأل

 ٤٢٧ و ٤٢٣ و ١/٣٧٢ وحــم ٤١ و ٣/٤٠ ون ٥٥ وم الصــالة ٩/١٤٢ و ٨٩ و ٨/٦٤ و ١/٢١١خ 
 ٢/١٣٨وهــق 

) ٢٠٥( ومنتقـى   ) ٩٩٠(  وخد   ٥٣ و   ٥٢ و ١٠/٥١ وطب   ٨/٣٥وجممع  ) ٣٠٦١(  وعب   ٣٧٧ و   ١٥٣ و  
 وغريهم  ) ١٨٤٧( وصحيح اجلامع 

 الَ يتعاظمه ذَنب غَفره ، ِإنَّ رجالً ِممن كانَ قَبلكم قتلَ ثَمانياً وِتسعني نفسـاً         ِإنَّ اهللاَ  { - ٥٠٦٥
الَ ، قد أَسـرفت     : ِإنى قَتلت مثانياً وِتسعني نفساً فهلْ تجد ِلى ِمن توبٍة ؟ قالَ             : فأَتى راهباً فقالَ    

       اهباً آخرى رأَت ثٌم ، ِإليِه فقَتله وبـٍة           :  فقالَ   فقامت ِلى ِمن جدفساً فهلْ تن ِتسعاً وِتسعني ى قَتلتِإن
ِإنى قَتلت ِمائةَ نفٍس فهلْ تجد      : الَ ، قد أَسرفت فقام ِإليِه فقَتله ، ثٌم أَتى راهباً آخر فقالَ              : فقالَ  

قَريةٌ يقالُ هلَا بصرةُ واُألخـرى      :  قَريتاِن   قد أَسرفت وما أَدِرى ،  ولكن ههنا       : ِلى ِمن توبٍة فقالَ     
يقالُ هلَا كَفرةُ ، فأَما بصرةُ فيعملونَ عملَ أَهِل اجلَنِة الَ يثبت ِفيها غَريهم ، وأَمـا أَهـلُ كَفـرةَ                     

                بتصرةَ فِإنْ تِإىل أَهِل ب فانطلق ، ا غَريهمِفيه ثبتملَ أَهِل الناِر الَ يعملونَ عِمثلَ   في ملتا وعِفيه
أَهلها ، فالَ شك ِفى توبتك ، فانطلق يريدها حتى إذا كان بني القَريتِني أَدركه املوت ، فسـأَلِت                   

انظروا هو ِإىل أَى القَريتِني أَقرب فاكْتبوه ِمن أَهلها ، فوجدوه أَقرب ِإىل             : املَالئكةُ ربه عنه ، فقالَ      
 عن ابن عمر ) طك  ( }  بِقيِد أُمنلٍة فكُتب ِمن أَهلها بصرةَ
  ٩/١٨٨ و ٥/٣٩واإلحتاف ) ٣٢٣٩(  ومطالب ١٠/٢١١امع 

 صحيـــــح



 

 

٨٧٢() 

ِإنَّ اَهللا تعاىل الَ يجمع أُمىت على ضاللٍة ، ويد اِهللا على اجلَماعِة ، من شـذَّ شـذَّ ِإىل        { - ٥٠٦٦
 عمر عن ابن ) ت (} الناِر 

 ) ١٨٤٨(   وصحيح اجلامع ٢/٥٦ والدوالىب ١١٦ و ١/١١٥وك ) ٢١٦٧( ت 
 صحيـــــح

 عن عبادة بن الصامت ) طب  ( } الذَّواقاِت  ِإنَّ اَهللا تعاىل الَ يحب الذَّواقني والَ { - ٥٠٦٧
  ٤/٣٣٥جممع 

 حســــن
 أى الذين يتزوجون للشهوة فقط مث يطلقون

 عن ابن عمرو ) حم  ( } اَهللا الَ يحب العقوق ِإنَّ  { - ٥٠٦٨
 وش  ٩/٣٠ وهـق    ٧/١٦٢ون  ) ٢٨٤٢( ود   ) ١٨٤٩( وصحيح اجلـامع    ) ١٦٥٥(  وصحيحة   ٢/١٨٢حم  

٨/٤٩  
 صحيـــــح

عـن  ) خـد  ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل الَ يحب الفَاحش املُتفحش ، والَ الصياح ِفى اَألسواِق              { - ٥٠٦٩
 جابر
  ٧/٤٨٠واإلحتاف ) ١٣٦٣( واملطالب ) ٣١٠ ( خد

 فيـــه ليــــن
٥٠٧٠ - }      قومدِه ، الَ تحمٍد بيم فسوالذى ن ، شوالَ املُتفح الفَاحش حبلَّ الَ يوج زِإنَّ اَهللا ع

  ــوُء اِجلواِر ، وقَطيعةُ اَألرحاِم ، وحوس شفحوالت الفُحش ظهرى يتاعةُ حالس  نَ اَألمـنيخوى يت
 اخلَائن ؤمتنعن ابن عمرو ) ك (} وي 

 ) ٧٤٥٨(  والشعب ٤/٥١٣ و ١/٧٥ك 
 صحيـــــح

والَ تقوم الساعةُ  حتـى      : ِإنَّ اَهللا الَ يحب الفُحش ويبغض الفَاحش واملُتفحش قالَ           { - ٥٠٧١
 }  ، وسوُء اُاورِة ، وحتى يؤمتن اخلَائن ويخونَ اَألمـني     يظهر الفُحش والتفاحش وقَطيعةُ ا لرحمِ     

 عن ابن أىب سربة وامسه سامل بن سربة عن عبد اهللا بن عمرو ) حم (
  ٧/٢٨٤ وجممع ٢/١٦٢حم 

 حســــن لغيـــره
 عن ابن عباس ) طك ( } ِإنَّ اَهللا الَ يحب املُسبلني  { - ٥٠٧٢

  ٣/٩٠ وترغيب ٢٥٣ و ٢٥٠و  ٤/٢٤٦وحم ) ٣٥٧٤( هـ 
 صحيـــــح

 الذى جير إزاره : املسبل 
 عن أسامة بن زيد ) حم  ( } ِإنَّ اَهللا الَ يحب كُلَّ فَاحٍش متفحٍش  { - ٥٠٧٣



 

 

٨٧٣() 

 و  ١/١٢٨ وطـب    ٤/٥١٣ و   ١/٧٥ وك   ٦ وبنحوه د األدب ب      ٨/٦٤ وجممع   ١/٢٠ والدوالىب   ٥/٢٠٢حم  
 ٢/١٦٢ وحـم    ٨/١٩٢ و   ٧/٤٨١ واإلحتــــاف    ٤/٩٨وتخ  ) ٧٥٥( وخــد  ) ١٥٦٦( وحب   ١٢٩

  )١٨٥٠( وصحيح اجلامــع ٧/٢٨٤وجممع 
 صحيـــــح

ِإنى َألغسلُ ِثياىب فيعجبِنى    ! ِإنَّ اَهللا الَ يحب كُلَّ مختاٍل فَخوٍر ، فقيلَ يا رسولَ اِهللا              { - ٥٠٧٤
الَ لَيس ذَاك الِكرب ، ِإنما الِكرب أَنْ يسـفِّه          بياضها ،  ويعجبِنى عالَّق سوِطى ، وِشراك نعلى ، فق          

الناس غمصوي عن ثابت بن قيس ) طك ، بز  ( } احلَق 
  ٤/١٨٦ وك ٢/٦٠ وطب ٣/٤٨٢ وحم ٥/١٣٤امع 

 صحيـــــح لغيـــره
 ِلسـاَا بـاملَرعى  ،       ِإنَّ اَهللا الَ يحب هذَا وضربه ، يلوونَ أَلسنتهم للناِس لَى البقرِ            { - ٥٠٧٥

        مهنِفى ج جوههموو لْوي اُهللا أَلسنتهمي وأبو نصر السجزى ىف اإلبانـة وقـال        ) طب هب    ( } كذلك
 حمفوظ صاحل اإلسناد وابن عساكر عن واثلة 

  ٤/١٤٩ وترغيب ١٠/٢٦١امع 
 صحيـــــح

 كل املرعىميالن املاشية بلساا لتأ: يكذبون    ، ىلَّ البقر : يلوون 
٥٠٧٦ - }            بأَعور ِإنَّ اَهللا ليس ، ليكمخفَى ععن ابن عمر أن الدجال ذكر عند       ) خ   ( } ِإنَّ اَهللا الَ ي

 النىب   صلى اهللا عليه وسلم فقال 
 ١٥/٥٠ وسنة ١٣/٣٨٩والفتح ) ٧٤٠٧( خ 

ِإنى أُحب أَنْ أَجتمـلَ     :  فقالَ قَائلٌ    ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ الَ يدخلُ شيئاً من الِكِرب اجلَنةَ ،           { - ٥٠٧٧
ِإنَّ ذاك لَيس من الِكِرب ، ِإنَّ اَهللا جميلٌ يحب اجلَماِل ، ِإنمـا              : ِجبالِد سوِطى وِشسِع نعِلى ، قالَ       

 البغوى عن أىب رحيانة} الِكرب من سفه احلَق وغَمص الناس بعينِه 
  ١٣٤ و ٤/١٣٣ وحم ٨/٣٣٨ واإلحتاف ٧/١٤١ سعد 

 صحيـــــح لغيـــره
٥٠٧٨ - }          تسبواح ربأَهِل اَألرِض فص ِه ِمنفيبص بدِه املُؤمِن إذا ذَهبى لعرضاىل الَ يعِإنَّ اَهللا ت

 عن ابن عمرو ) ن  ( } بثَواٍب دونَ اجلنِة 
 ) ١٨٥١(  وصحيح اجلامع ٢/٢٧ ومبارك ٤/٢٣ن 

 حســــن
 اَهللا الَ يستحىي من احلَق ، إذا فعلَ أَحدكم ذلك فلْيتوضأْ ، والَ تأْتوا النساَء ِفـى               ِإنَّ { - ٥٠٧٩

قال ) حم  ( } أَعجازهن وحية فذكره : جاء أعراىب فقال : عن علىا نكون بالبادية ويكون من أحدنا الرإن. 
  ٤/٢٩٩ و ١/٢٤٣ وجممع ١/٨٦حم 
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 حســــن
 الَ يستِحىي من احلَق أَما أَنا فإذا فَعلت كَذا وكذا فأَغسلُ ِمن ذلك فَرِجـى ،               ِإنَّ اهللاَ  { - ٥٠٨٠

وأَتوضأَ وضوِئى للصالِة ، ثُم ذَكر الغسلَ ، وأَما املَاُء يكونُ بعد املَاِء فذلك املَذى وكُـلُّ فَحـٍل                   
 بيِتى فقد ترى ما أَقرب بيِتى من املَسجِد ، وَألنْ أُصلِّى يمِذى وأَما الصالةُ ِفى املَسجِد والصالةُ ِفى 

ِفى بيِتى أَحب ِإىلَّ ِمن أَنْ أُصلَّى ِفى املَسجِد ِإالَّ أَنْ تكونَ صالةً مكتوبةً ، وأَما مؤاكلـةُ احلَـائِض               
 بن سـعد األنصـارى وروى       عن حرام ابن حكيم عن عمه عبد اهللا       ) هق ض   ( وابن خزمية   ) حم   ( }فواكلها  

 ) دت( بعضه 
 ٣٧٦ و   ٥/٣٧٥ واإلحتـاف    ١/٢٨٩ وبغـوى    ١/٢٤٣ وجممع   ٢/٤١١ وهق   ٢١٤ و   ٥/٢١٣ و   ٤/٣٤٢حم  

 ) ٥٨٨٢(  وأصحاب السنن املسند اجلامع ٢/٢٣٣ واإلصابة ٢٧٦ وف ١/٣٨٤وكثري 
 صحيـــــح

عن خزمية ) ن هـ  ( } توا النساَء ِفى أَدبارهن ِإنَّ اَهللا تعاىل الَ يستِحيي من احلَق ، الَ تأ    { - ٥٠٨١
 بن ثابت 

وهـق  ) ٧٢٨(  ومنتــــقى    ٢١٤ و   ٥/٢١٣ و   ٤/٣٤٢ و   ١/٨٦وحـم   ) ١٩٢٤( وهـ  ) ١١٦٤( ت  
  ٧/١٩٦ و ٢/٤١١
 ٤/٢٩٩ و   ١/٢٤٣وجممـع   ) ١٢٩٩(  وحـب    ١٠٣ و   ١٠٢ و   ٤/٩٧ وطب   ٢/١٤٥ ومي   ١٩٨ و   ١٩٧و  

 و  ٤/٢٥١ وش   ٤٣٦ ومحيدى   ٤٥ و ٣/٤٣ ومعاىن   ٩/١٠٦ وسنة   ٣٧٦ و   ٥/٣٧٥ واإلحتاف   ٣/٢٩٠وترغيب  
 )١٨٥٢( وصحيـح اجلامـــع ٢٥٣

 صحيـــــح
٥٠٨٢ - }  ساَء ِفى أَعجازهنوا النأتالَ ت احلَق ستحىي منعن خزمية بن ثابت ) طب  ( } ِإنَّ اَهللا الَ ي 

 ٣/٢٩٠ وترغيب ٤/٢٩٩وجممع ) ١٢٩٩(  وحب ١٠٣ و ١٠٢ و ٤/٩٧طب 
 صحيـــــح

٥٠٨٣ - }       ساَء ِفى أَدبارهنوا النأتحلُّ أَنْ  تالَ ي، احلَق ستحىي منعن خزمية ) كر  ( } ِإنَّ اَهللا الَ ي
 بن ثابت

  ٤٥ و ٣/٤٣ ومعاىن ٩/١٠٦ وسنة ٤/٣١١ و ٢/٦٦كر 
 صحيـــــح

) طـب   ( }   يأتى النساَء ِفى أَدبارهن ِإنَّ اَهللا الَ يستحىي من احلَق ،الَ يحلُّ َألحٍد أَنْ      { - ٥٠٨٤
 عن خزمية ابن ثابت األنصارى 

  ٤/١٠٢ حنوه وطب ٤/٢٩٩امع 
 صحيـــــح لغيــره



 

 

٨٧٥() 

) ت   ( } ِإنَّ اَهللا الَ يصنع ِبشقاِء أُختك شيئاً فلْتركب ولتختمر ولتصم ثَالثةَ أَيـاٍم                 { - ٥٠٨٥
قلت يا رسول اِهللا ِإن أُخِتى نذرت أَن متشى إىل البيت حافية            : بن عامر قال    عن عقبة   ) د ن هـ حم هق      ( حسن

 .غري خمتمرة قال فذكره 
ومشـكل  ) ٣٠٤٧(  وخزمية   ٤/٣٠٢ وك   ١٠/٨٠ وهق   ٤/١٤٥ و   ١/٣١٠وحم  ) ٣٢٩٥( ود  ) ١٥٤٢( ت  

  ٣/١٣٠ ومعاىن ٣/٣٨
 صحيـــــح

حم ك هق     ( } اً لتخرج راكبةً ولتكفِّر عن يمينها         ِإنَّ اَهللا الَ يصنع ِبشقاِء أُختك شيئ       { - ٥٠٨٦
 عن ابن عباس ) 

 ١٠/٨٠ وهق ٤/٣٠٢ وك ١/٣١٠حم 
 صحيـــــح

ِإنَّ اَهللا تعاىل الَ يظلم املُؤمن حسنةً يعطَى عليها ِفى الدنيا ويثاب عليها ِفى اآلخرِة ،                 { - ٥٠٨٧
ِه ِفى الدنيا ، حتى إذا أَفضى ِإىل اآلخرِة لَم تكن له حسنةٌ يعطَى ا خرياً                وأَما الكَافر فيطعم حبسنات   

 عن أنس ) حم م  ( } 
) ٤٧( ومنحة  ) ٥٣(  وصحيحة   ٥٩ وتغليق   ١١٢ ومبارك   ٢٨٣ و   ١٢٥ و   ٣/١٢٣ وحم   ٥٦م صفات املنافقني    

  )١٨٥٣ ( وصحيح اجلامع ١/٥٢٦ وبغوى ٣٠/١٧٥ و ٥/٥٧ وطربى ١٤/٣١٠وسنة 
ِإنَّ اَهللا الَ يعذِّب العامةَ بعمِل اخلَاصِة حتى تكونَ العامةُ تسـتطيع أَنْ  تغيـر علـى                   { - ٥٠٨٨

عن عـدى بـن     ) حم طب    ( } اخلَاصِة ، فإذا لَم تغيِر العامةُ على اخلاصِة عذَّب اٌهللا العامةَ واخلَاصةَ             
 عمرية 

 وفـتح   ٣/٢٣ وبغوى   ١٤/٣٤٦ وسنة   ٢٦٨ و   ٧/٢٦٧ وجممع   ١/٤٤ والدوالىب   ١٧/١٣٨وطب   ٤/١٩٢حم  
١٣/٤  

  ٧/٩ واإلحتاف ٥٧٨ و ٣/١٥٤ وكثري ٤٧٦ومبارك 
 حســــن لغيـــره

ِإنَّ اَهللا تعاىل الَ يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الِعباِد ، ولكن يقبض العلـم بقَـبِض                  { - ٥٠٨٩
ـَّـاالً ، فسئلُوا فأَفتوا بغِري ِعلٍم ، فَضـلُّوا          العلماِء   ، حتى إذا لَم يبِق عاملاً اتخذَ الناس رؤساَء جه
 حم ق ت  (} وأَضلُّوا 

 عن ابن عمرو ) هـ 
وجممع ) ٥٨١(  ومحيدى ١/٧٧ ومي ١٩٠ و ٢/١٦٢وحم  ) ٩( وهـ  ) ٢٦٥٢(  وت   ١٣ وم العلم    ١/٣٦خ  
 وغريهم ) ١٨٥٤(  وصحيح اجلامع ٤/١٨٥ وتلخيص ١٣/٢٨٤ و ١/١٩٤ وفتح ١/٢٠١

عن ) حم د ن هـ حب       ( } ِإنَّ اَهللا  الَ يقبلُ صالةً بغِري طُهوٍر ، والَ صدقةً ِمن غُلوٍل               { - ٥٠٩٠
 والد أىب املليح 



 

 

٨٧٦() 

 ٧/١٧٧ وحلية   ٢٣٥ و   ١/٢٣٤وعوانة  ) ٩٤٩٩( وعب  ) ٦٥(  ومنتقى   ٥/٧٤ و   ٧٣ و   ٢/٥١ وحم   ٥/٥٧ن  
  )١٨٥٥(  وصحيح اجلامع ١/٥٥وش 

 صحيـــــح
٥٠٩١ - }   سبٍل ِإزارهجٍل مالةَ رقبلُ صاىل الَ يععن أىب هريرة)  د   ( } ِإنَّ اَهللا ت 

( و  ) ٦١٢٦(  والشـعب    ٣/٩٢ وترغيـب    ٨/٣٤٧ واإلحتاف   ٢/٢٤١ وهق   ٢٨ واللباس ب    ٨٣د الصالة ب    
  حنوه ٥/٣٧٩ و ٤/٦٧ وحم ٧/٢٢٧ و ٥/٤٣٩وجامع األصول ) ٦١٢٧

 صحيـــــح لغيـــره
ِإنَّ اَهللا تعاىل الَ يقبلُ لصاحِب ِبدعٍة صوماً والَ صالةً والَ صدقةً والَ حجا والَ عمرةً                 { - ٥٠٩٢

) هــ    ( } والَ ِجهاداً والَ صرفاً والَ عدالً يخرج من اِإلسالِم كما تخرج الشعرةُ من العجـِني                
 حذيفة والديلمى عن 

 ) ١٦٢٠(  والصحيحة ١٣/١٨٦ وخط ١/٢٢ وبنحوه عاصم ١/٨٧وترغيب ) ٤٩( هـ 
 حســــن لغيـــره

٥٠٩٣ - }                 جههبِه و تِغىالصاً وابخ ا كانَ لهمِل ِإالَّ مالع قبلُ مناىل الَ يععن أىب ) ن  ( } ِإنَّ اَهللا ت
 أمامة 

 وطـب   ١٠/٦٠ و   ٢٨٣ و   ٨/٢٦٧ واإلحتاف   ٢/٢٩٨ و   ١/٥٥وترغيب  ) ٥٢(  وصحيحة   ٦/٢٥ و   ٥/٢٥ن  
  )١٨٥٦(  وصحيح اجلامع ٨/١٦٥

 صحيـــــح لغيـــره
وما الصقور يا   : ِإنَّ اَهللا تعاىل الَ يقبلُ يوم الِقيامِة من الصقوِر صرفاً والَ عدالً ، قيلَ                { - ٥٠٩٤

( ىف التاريخ واخلرائطى ىف مساوئ األخالق       ) خ   ( } لَ  الذى يدخلُ على أَهلِه الرجا    : رسولَ اِهللا ؟ قالَ     
 وابن عساكر عن مالك بن أمحر اجلذامى ) هب(وأبو نعيم ) طب 
  ٣/٣٣٨ واإلصابة ٤/٣٢٩وامع ) ٤٢٩( واملساوئ ) ١٠٨٠١(  والشعب ٧/٣٠٤ وتخ ١٩/٤٩٤طب 

 حســــن لغيـــره
عـن  ) هق  ( } خذُ الضعيف حقَّه من القَوى وهو غَري متعتٍع         ِإنَّ اَهللا الَ يقدس أُمةً الَ يأ       { - ٥٠٩٥

 أىب سفيان ابن احلارث 
  )١٨٥٧(  وصحيح اجلامع ٣/٢٥٦وك ) ١٣٩٧(  وشفع ١٠/١٩٣ و ٦/١٤٥هق 

 صحيـــــح
٥٠٩٦ - }    قَّهح منهم عيفعطونَ الضةً الَ يأُم سقداىل الَ يععن ابن مسعود ) طب ( } ِإنَّ اَهللا ت 

  )١٨٥٨(  وصحيح اجلامع ٣/١/٨ وسعد ١٠/٢٧٤طب 
 صحيـــــح

٥٠٩٧ - }            قَّهح منهم عيفعطَى الضقَوماً الَ ي سقدعن أىب سعيد اخلدرى وابن     ) هـ  ( } ِإنَّ اَهللا الَ ي
 سعد عن حيىي بن جعدة مرسالً 



 

 

٨٧٧() 

 ٢٠ وهـ الفنت ب ٥/٢٠٦ و ٤/١٩٦ وامع ٣/١/١٠٨سعد 
 حيـــــح لغيـــرهص

 عن أىب هريرة)  البزار( } ِإنَّ اَهللا الَ يملُّ حتى تملُّوا  { - ٥٠٩٨
 و  ٦١ و   ٦/٤٠وحم  ) ٤٢٤١(  وهـ   ٢١٥وم صالة املسافرين    ) ١١٨(  وموطأ   ٧/٢٠٠ و   ٣/٥١ و   ٢/٦٨خ  
 ومشـكل   ١١٠ و   ٣/١٠٩ وهق   ٢٦٨ و   ٢٤٤ و ٢٤١ و ٢٣٣ و ٢١٢ و ١٩٩ و   ١٨٩ و   ١٢٨ و   ١٢٢ و   ٨٤
 ١٩٤ و   ١٩٣ و   ١٩٢ و   ١/١٩١ ومتهيـد    ٢/٢٥٩وجممع  ) ٦١٥(  وحب   ٢/١١٧ وترغيب   ٢٧٣ و   ١/٢٧٢

  )١٨٥٩(  وصحيح اجلامع ١٠/٣١٤ و ٤/٢١٣وفتح 
 صحيـــــح مشـــهور

ِإنَّ اَهللا تعاىل الَ ينام والَ ينبِغى له أَنْ ينام ، يخفض الِقسطَ ويرفعه ، يرفع ِإليِه عمـلُ              { - ٥٠٩٩
يِل قَبلَ عمِل النهاِر ، وعملُ النهاِر قَبلَ عمِل اللَّيِل ، ِحجابه النور ، لَو كَشفه َألحرقت سبحات               اللَّ

 عن أىب موسى ) م هـ (  } وجهِه ما انتهى ِإليِه بصره ِمن خلقِه  
 و  ٢٩١واآلجـرى   ) ٦(  ومنحة   ٤٠٥ و   ٤٠١ و   ٤/٣٩٥وحم  ) ١٩٦ و   ١٩٥(  وهـ   ٢٩٥ و   ٢٩٤م اإلميان   

(  وصحيح اجلـامع     ٣٠٩ و   ١٨١ و   ١٨٠ وصفة   ١٤٦ و   ١/١٤٥ وعوانة   ١/١٧٣ وسنة   ١٣/٣٩٦ وفتح   ٣٠٤
١٨٦٠(  

ِإنَّ اَهللا الَ يرتع العلم من الناِس انتزاعاً بعد أَنْ يؤتيهم ِإياه ولكن يذهب بالعلمـاِء ،                   { - ٥١٠٠
 عها ممب املٌ ذَهبع ضلُّوا فكلَّماذَهبِضلُّوا ويفَي  علمالَ ي نبقى مى يتالعلِم ح عن عائشة) بز  (} من 

  ١/٢٠١امع 
 حســــن

٥١٠١ - }                لماَء بعلمهمالع قبضي تزاعاً ، ولكنان ا أَعطاكموهم عدب منكم العلم رتعِإنَّ اَهللا الَ ي
فتونَ ، فَيالٌ  ، فيسألونَ فيهبقى جِضلُّونَ، ويعن أىب هريرة)  طس  (} ِضلُّونَ وي 

 وحـم   ١٤ وم العلم    ٩/١٢٣ وخ   ١٣/٢٨٣ وفتح   ١٠/١١٦ وهق   ١٠٧ و   ١/١٠ واإلحتاف   ٢٠٥٩مسلم ص   
   )١٨٦١(  وصحيح اجلامع ٢/١٣٣ وجامع بيان العلم ١/٢٠١ وجممع ٢/٢٠٣

لكن ينظر ِإىل قُلوبكم ، فَمن كانَ له        ِإنَّ اَهللا الَ ينظر ِإىل أَجسامكم والَ ِإىل أَموالكم و          { - ٥١٠٢
    ِإىلَّ أَتقاكم كموأَحب نو آدما أَنتم بمليِه ، وِإناُهللا ع نحناحلٌ تص طب ( عن أىب هريرة) حم هـ ( } قَلب

 عن أىب مالك األشعرى )  
 و  ٣/١٢٥ و   ١/١٥٦ واإلحتــــاف    ١٣/٣٧٣ و   ٧/٢١٤ والفـتح    ٥٣٩ و   ٢/٢٨٥وحم  ) ٤١٤٣( هـ  

  ٤٤٩ و ٨/٢٣٢
  حنوه ١٠/٢٣١وامع ) ١١١٥١(  والشعب ٤٨٠ وصفة ١٤/٣٤١ وسنة ١٠/٦و

 حســــن
 عن أىب هريرة)  حم   ( } ِإنَّ اَهللا الَ ينظر ِإىل املُسبِل يوم الِقيامِة  { - ٥١٠٣

  ٢/٣١٨حم 



 

 

٨٧٨() 

 صحيـــــح
 عن ابن عباس ) حم ن  ( } ِإنَّ اَهللا الَ ينظر ِإىل مسبِل ِإزارِه  { - ٥١٠٤

  ) ١٨٦٣(  وصحيح اجلـامع     ٢/٣١٨وحم  ) ١٦٥٦(  وصحيحة   ٨/٢٠٠وش  ) ١٩٩٨١(  وعب   ٨/٢٠٨ن  
 ١/٣٢٢وحم 

 صحيـــــح
٥١٠٥ - }                ِإىل قُلـوبكم نظـرا يمِإن ولكن ، وأَمـــوالكم وركمِإىلص نظراىل الَ يعِإنَّ اَهللا ت

  رةعن أىب هري)  م هـ  (} وأَعمالكم 
 ١/٥٨ وترغيـب  ١٠/٤٨٣ وفـتح  ٤٧٩ وصـفة  ١٠/٢٣١ وجممـع  ٣/٣٣٨ وطب ٣٤ و   ٣٣م الرب والصلة    

  ١٤/٣٤١ وسنة ٥٣٩ و ٢/٢٨٥وحم ) ٤١٤٣( وهـ  ) ١٨٦٢(  وصحيح اجلامع ١٠/٦ و ٨/٤٤٩واإلحتاف 
 هريرةعن أىب )  م   ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل الَ ينظر ِإىل من يجر ِإزاره بطراً  { - ٥١٠٦
  )١٨٦٤(  وصحيح اجلامع ٤٨م اللباس 
 عن عائشة )  حم ت   ( } ِإنَّ اَهللا يؤيد حسانَ بروِح القُدِس ، ما نافح عن رسوِل اِهللا   { - ٥١٠٧

 و  ٣/١٧٧ وصحيحة   ٥/١٣١ وبغوى   ١٢/٣٧٧ وسنة   ٧/٤٩٤ و   ٦/٤٨٠ واإلحتاف   ٣/٤٧٨وك  ) ٢٨٤٦( ت  
 ٦/٧٢وحم )  ١٨٦٥(  وصحيح اجلامع ١٦٥٧

 صحيـــــح
٥١٠٨ - }              هلم القبأَقواٍم الَ خ ينهذَا الد دؤياىل يعحم طب   ( عن أنس   )  ن حب    ( } ِإنَّ اَهللا ت (

 عن أىب بكرة 
) ١٦٤٩( والصحيحة   ) ١٨٦٦(  وصحيح اجلامع    ١٠/١٧٨ و   ٨/٣٨٨ واإلحتاف   ١/٥١ وطص   ٥/٣٠٢جممع  

 )١٦٠٦(وحب 
 صحيـــــح

)  حـم    ( } انظروا ِإىل ِعباِدى شعثاً غُرباً      : نَّ اَهللا يباهى املَالئكةَ بأَهِل عرفاٍت يقولُ        ِإ { - ٥١٠٩
 عن أىب هريرة

  ١/١٢١ ومتهيد ٣/٢٥٢وجممع ) ١٠٠٧( حب 
 صحيـــــح

٥١١٠ - }  باهى بالطَّائفنياىل يععن عائشة ) حل هب ( } ِإنَّ اَهللا ت 
 ) ٤٠٩٧(  والشعب ٨/٢١٦ وحلية ٢/١٧٨وترغيب  ) ١١٤٠(ب  ومطال٥/٣٦٩ وخط ٣/٢٠٨جممع 

 فيـــه ضعـــف
٥١١١ - }            قولُ هلمماِء فيرفاٍت أَهِل السباهى بأَهِل عاىل يعظروا ِإىل ِعباِدى هؤالء ،   : ِإنَّ اَهللا تان

 عن أىب هريرة)  حب ك هق  ( } جاؤوِنى شعثاً غُرباً 
 وحلية ٢٠٤ و ٢/١٨٨ وترغيب ٢١٠وصفة ) ٢٨٣٩(  وخزمية ٤/٣٦٦ واإلحتاف) ١٠٠٧(  وحب ١/٤٦٥ك 
٣/٣٠٥  



 

 

٨٧٩() 

  )١٨٦٧( وصحيح اجلامع 
 صحيـــــح

انظروا ِإىل ِعبادى أَتوىن    : ِإنَّ اَهللا تعاىل يباهى مالئكته عشيةَ عرفةَ بأَهِل عرفةَ ، يقولُ             { - ٥١١٢
 عن ابن عمرو ) حم طب  ( } شعثاً غُرباً 

وطـب   ) ١٨٦٨(  وصحيح اجلامع    ٣/٢٥١ وامع   ٤/٣٦٦ واإلحتاف   ٢/٢٠٤ وترغيب   ٢٢٤ و   ٢/١٢٤حم  
١٩/٣١١  
  ٣٤١و 

 صحيـــــح
٥١١٣ - }         ، عهسفيِه وو له وركب اُهللا له ا قَسممب ضىفِإنْ ر ، ا أَعطاهِفيم بدبتلى العاىل يعِإنَّ اَهللا ت

له باركي لَم رضي وِإنْ لَم له ا كُتبلى مع زدي عن رجل من بىن سليم ) هب ( وابن قانع ) حم  ( }  ولَم 
 )  ٩٧٢٦ و   ٩٧٢٥( والشـعب   ) ١٦٥٨(  وصحيحة   ١٠/٢٥٧ و   ٢/٣٠٢ وجممع   ٢/١٣١ وطب   ٥/٢٤حم  

  )١٨٦٩( وصحيح اجلامع 
 صحيـــــح

٥١١٤ - }        تقِم حبالس املُؤمن بدهبتلى عاىل يعكُلَّ ذَنٍب      ِإنَّ اَهللا ت نهع كفِّرعن جبري  ) طب   ( } ى ي
 عن أىب هريرة)  ك(بن مطعم 
  )١٨٧٠(  وصحيح اجلامع ١٠/٢٥٧ وجممع ٤/٢٩٧ وترغيب ١/٣٤٨ وك ١/١٧٤ وعدى ٢/١٤٦اإلحتاف 

 صحيـــــح
٥١١٥ - }            دهبسطُ يهاِر ، ويسىُء النم توبباللَّيِل لي دهبسطُ ياىل يعِإنَّ اَهللا ت     تـوبهـاِر ليبالن 

 عن أىب موسى ) حم م  ( } مسىُء اللَّيِل حتى تطلع الشمس ِمن مغرا 
(  ومنحـة  ٦/١٣٠ وكـثري  ٤/٨٨ وترغيب ٣٢١ وصفة ١٠/١٨٨ و ٨/١٣٦ وهق ٤/٣٩٥ وحم  ٣١م التوبة   
  )١٨٧١( وصحيح اجلامع ) ٢٢٨١

ِقيامِة على هيئتها ، ويبعثُ اجلُمعةَ زهراَء منريةً َألهلـها ،           ِإنَّ اَهللا يبعثُ اَأليام يوم ال      { - ٥١١٦
فيحفُّونَ ا كالعروِس تهدى ِإىل كَرميها ، تضىُء هلم يمشونَ ِفى ضوئها أَلوام كالثَّلِج بياضـاً ،                 

قالِن ، ما يطرقـونَ تعجبـاً       ِرياحهم تسطع كاِملسِك ، يخوضونَ ِفى ِجباِل الكَافوِر ينظر ِإليهم الثَّ          
 عن أىب موسى ) ك هب  ( } حتى يدخلُوا اجلنةَ ، الَ يخالطهم أَحد ِإالَّ املُؤذنونَ املُحتسبونَ 

   )١٨٧٢( وصحيح اجلامع ٤/١٥٢٢وعدى ) ٧٠٦( وصحيحة ) ١٧٣٠(  وخزمية ١/٢٧٧ك 
 صحيـــــح

يا آدم ِإنَّ اَهللا يأمرك أَنْ تبعثَ بعثاً        : م الِقيامِة منادياً يناِدى     ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ يبعثُ يو      { - ٥١١٧
        قولُ آدمِإىل الناِر ، في تكيذُر ؟ قالَ       : ِمن كَم ومن با ري :   قالُ لهفي :     كُلِّ ِمائِة ِتسعةً وِتسعني ِمن



 

 

٨٨٠() 

هلْ تدرونَ ما أَنتم ِفى الناِس ِإالَّ       :  يا رسولَ اِهللا ؟ قالَ       من هذَا الناِجى ِمنا بعد هذَا     : ، فقالَ رجلٌ    
 عن ابن مسعود ) حم  ( } كالشامِة ِفى صدِر البعِري 

  ١٠/٣٩٣ وامع ٥/٣٨٨ و ٤/١٩٩ وكثري ١١/٧٤ وطربى ١/٣٨٨حم 
 صحيـــــح لغيـــره

يسمع أَوهلـم  : منادياً يناِدى يا أَهلَ اجلنِة ، يقولُ       ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ يبعثُ يوم الِقيامِة         { - ٥١١٨
 } وآخرهم ِإنَّ اَهللا تعاىل وعدكم احلُسىن وِزيادةً ، فاحلُسنى اجلنةُ والزيادةُ النظر ِإىل وجِه الـرمحِن                 

 ابن جرير 
 عن أىب موسى 

  حنوه ٥٥٦-٤/٥٥١ والترغيب ١١/٧٤طربى 
 صحيـــــح

 ِإنَّ اَهللا تعاىل يبعثُ ِرحياً من اليمِن أَلني من احلَريِر ، فالَ تدع أَحداً ِفى قَلبِه ِمثقالُ حبٍة                    {- ٥١١٩
 ِمن ِإمياٍن 

 عن أىب هريرة)  ك  ( } ِإالَّ قَبضته 
  )١٨٧٣( وصحيح اجلامع ) ١٦٥٩(  وصحيحة ١٥/٩١ وسنة ٥/١٠٩ وتخ ٤/٤٥٥ وك ١٨٥م اإلميان 
دك  (}  ِإنَّ اَهللا تعاىل يبعثُ هلذِه اُألمِة على رأِس كُلِّ ِمائِة سنٍة من يجدد هلَـا ِدينـها                {- ٥١٢٠

 عن أىب هريرة) والبيهقى  ىف املعرفة 
 وصحيح  ١٠/٢٥٣ و   ٩/٢٠٦ و   ٦/٢٨٩وبداية  ) ٥٩٩(  وصحيحة   ١٣/٢٩٥ وفتح   ٤/٥٢٢وك  ) ٤٢٩١( د  

 اجلامــــع 
)١٨٧٤(  

 صحيـــــح
٥١٢١ - }      دٍر غَريهمهداِء بش مع قومهداَء الَ يالِقيامِة ش ومشائِر يسجِد العم بعثُ ِمنِإنَّ اَهللا ي { 

 عن أىب هريرة)  د ( 
 ) ٥٤٣٤(  واملشكاة ١/٥٥وعدى ) ٤٣٠٨( د 

 فيـــه ضعـــف
 ( } لُ بِلسانِه تخلُّلَ الباقرِة بِلساَا      ِإنَّ اَهللا تعاىل يبغض البليغَ ِمن الرجاِل الذى يتخلَّ         { - ٥١٢٢
 عن ابن عمرو ) حم د ت

 وش  ٧/٤٧٧واإلحتاف  ) ٨٨٠(  وصحيحة   ٨/١١٦ وجممع   ١٨٧ و   ٢/١٦٥وحم  ) ٥٠٠٥( ود  ) ٢٨٥٣( ت  
  )١٨٧٥(  وصحيح اجلامع ٩/١٥

 صحيـــــح
٥١٢٣ - }  السائلَ املُلحف بغضاىل يعهريرةعن أىب ) حل  ( } ِإنَّ اَهللا ت 
  ١/٧٨وأصفهان  ) ١٨٧٦( وصحيح اجلامع ) ١٣٢٠(  والصحيحة ٤/٣١اإلحتاف 



 

 

٨٨١() 

 صحيـــــح
عـن  ) طس   ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل يبغض الغىن الظَّلوم والشيخ اجلَهولَ ، والعائلَ املُختالَ             { - ٥١٢٤

على 
  ٢/٦١٠ والترغيب ٤/١٣١امع 

 حســــن لغيـــره
 الذى يتصاىب : الفقري املتكرب ، الشيخ اجلهول : ل العائل املختا

واخلرائطى ىف مساوئ األخالق عن     )  طب ت      ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل يبغض الفَاحش البذىَء          { - ٥١٢٥
 أىب الدرداء 

 ٧/٤٨١واإلحتـاف  ) ٢٦٩٥( واملطالـب  ) ٣٩٤( ومحيـدى   ) ١٩٢٠(  وحب   ١/١٣٠ وطب   ١٠/١٩٣هق  
  ٣/٤٠٣وترغيب 

 ) ٢٠٠٣( وت ) ٥٢(  واملساوئ ٥٠١ة وصف
 صحيـــــح

 ٥١٢٦ - }  شاملُتفح الفَاحش بغضاىل يععن أسامة بن زيد )  حم   ( } ِإنَّ اَهللا ت 
 ٨/٣١ و ٧/٤٨١ واإلحتـاف  ٢/٢٦١ وشج ١٣/٩٢وخط ) ١٩٧٤(  وحب ) ١١٥٩(  ومحيدى ٢/١٩٩حم  

 وصحيح 
  )١٨٧٧( اجلامع 

 صحيـــــح
 اَهللا يبغض كُلَّ جعظِرى جواٍظ سخاٍب ِفى اَألسواِق ، ِجيفٍة باللَّيِل ، ِحماٍر بالنهاِر           ِإنَّ { - ٥١٢٧

 ، عالــٍم 
 عن أىب هريرة)  هق  ( } بالدنيا ، جاهٍل باآلخرِة 

  )١٨٧٨(  وصحيح اجلامع ١/٤٤٦وترغيب ) ١٩٥( وصحيحة ) ١٩٧٥(  وحب ١٠/١٩٤هق 
 صحيـــــح

 كثري النوم       : اجلموع املنوع للخري               ، جيفة بالليل : الغليظ املتكرب        ،     اجلواظ : اجلعظرى 
 ىف الدأب وراء الدنيا :  محار بالنهار 

 ىف تارخيه  عن أىب هريرة) ك  ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل يبغض كُلَّ عاٍمل بالدنيا ، جاهٍل باآلخرِة  { - ٥١٢٨
  )١٨٧٩( وصحيح اجلامع )  ١٩٥( لصحيحة  ا

 صحيـــــح
٥١٢٩ - }  تقنهمالً أَنْ يع ملَ أَحدكمإذا ع حبعن عائشة ) هب  ( } ِإنَّ اَهللا ي 

وصحيح اجلامع   ) ٥٣١٤ و   ٥٣١٣ و   ٥٣١٢( والشعب  ) ١٢٧٥( ومطالب  ) ١١١٣(  وصحيحة   ٤/٩٨جممع  
 )١٨٨٠(  

 صحيـــــح لغيـــره



 

 

٨٨٢() 

 عن أىب هريرة)  ابن عساكر  ( }  اَهللا تعاىل يحب ِإغاثةَ اللَّهفاِن ِإنَّ { - ٥١٣٠
 ) ١٨٦٣(  والفيض ٢٨ و٢٧ واحلوائج ١/٨٥حنف 

 حســــن
 عن عائشة )  خ  ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل يحب الرفق ِفى اَألمِر كُلِِّه   { - ٥١٣١

 ومـي  ٩/٢٠٣ وهق ١٩٩ و ٨٥ و ٣٧ و ٦/٣٦وحم ) ٢٧٧١(  وت ١٠ وم السالم ١٠٤ و ٧١ و   ٨/١٤خ  
( وخد   ) ١٩٤٦٠ و   ٩٨٣٩(  وعب   ١٣/٧٣ وسنة   ١٩٤ و   ١١/٤١ و   ١٠/٤٤٩ وفتح   ٨/١٩ وجممع   ٢/٣٢٣

 )١٨٨١(وصحيح اجلامع ) ٤٦٢
٥١٣٢ - }  هلَ الطَّلقالس حباىل يععن أىب هريرة)  الشريازى هب  ( } ِإنَّ اَهللا ت 
 وموصوالً مرسالً ) ٨٠٥٦ و ٨٠٥٥( الشعب  

 املرســـل أصـــح
٥١٣٣ - }   ائبالت ابالش حباىل يععن أنس )  أبو الشيخ   ( } ِإنَّ اَهللا ت 
  ٨/٥٠٦اإلحتاف 

 حســــن لغيـــره
ِعند ِتالوِة القُرآِن ، وِعند الزحِف ،       : ِإنَّ اَهللا تعاىل يحب الصـــمت ِعند ثَالٍث         { - ٥١٣٤
 عن زيد بن أرقم )  طب  ( } اجلَنازِةوِعند 
  ٤/١٤وكثري ) ١٩٥٩(  ومطالب ٣/٢٩ وجممع ٥/٢٤٢طب 

 حســــن لغيـــره
٥١٣٥ - }  تقنملَ أَنْ يالعاملَ إذا ع حباىل يععن عاصم بن كليب عن أبيه )  طك   ( } ِإنَّ اَهللا ت 

  ٤/٩٨امع 
 حســــن لغيـــره

 ٥١٣٦ - } ِإنَّ اَهللا ت   اخلَفى ىنالغ ِقىالت بدالع حباىل يعن سعد بن أىب وقاص )  حم   (} ع 
 و  ٨/٣١ واإلحتـاف    ٣٦٨ و   ٩٤ و   ١/٢٥ وحلية   ٣/٤٣٩ وترغيب   ١٥/٢٢ وسنة   ١/١٦٨ وحم   ١١م الزهد   

  وصحيـــح ٣٠٨
  )١٨٨٢( اجلامع 
أى بىن أىف الفتنة تأمرىن أن أكون رأساً        : ل البنه عامر    بالعبادة اخلاصة كقيام الليل مثالً وسببه أن سعداً قا        : اخلفى  

  إن ضربت به مؤمناً نباعنه وإن ضربت به كافراً قتله ، وذكر احلديث-؟ ال واهللا حىت أعطى سيفاً 
٥١٣٧ - }  ابوالت ناملُفت املُؤمن بدالع حباىل يعحم   (} ِإنَّ اَهللا ت  (عن على 

 و  ٧١٢٠(  وبنحوه الشعب    ١٧٩- ٣/١٧٨واحللية  ) ١١٩١(  والفضائل   ٢/٦٢الدوالىب   و ١٠٣ و   ١/٨٠حم  
  ٨/٥٩٥مرفوعاً وموقوفاً واإلحتاف ) ٧١٢٢ و ٧١٢١

 حســــن لغيـــره



 

 

٨٨٣() 

وخلط خلطاً عجيباً ِفى ترمجة أىب عمـرو البجلـى وقارنـه            ) ٩٦( وقد وهم األلباىن فحكم بوضعه ىف ضعيفته        
 مث أحكم بنفسك ، وفاته أن له طريقا آخر ) ١٣٥٨(بالتعجيل  بالتعجيل 

ِإنَّ اَهللا يحب العطاس ويكره التثاؤب ، فإذا عطس أَحدكم فحمد اَهللا ، كانَ حقـا                  { - ٥١٣٨
      قولَ لهأَنْ ي معهسلٍم سلى كلِّ مع : يطاِن ، فإذا تثاءبالش من ا هومثاؤب فإنا التاُهللا ، وأم رمحكي

عن )  حم خ د ت ( } ها ، ضحك ِمنه الشيطانُ : أَحدكم فَلْريده ما استطاع ، فِإنَّ أَحدكم إذا قالَ      
 أىب هريرة

ــم ) ٥٠٢٨( ود ) ٢٧٤٧(  وت ٦٢ و ٨/٦١خ  ــق ٢٦٤ و ٤/٢٦٣ وك ٥١٧ و ٤٢٨ و ٢/٢٦٥وح  وه
  )١٨٨٤(  وصحيح اجلامع ٢/٢٨٩

٥١٣٩ - }  حباىل يعِإنَّ اَهللا ت الَبسباِلى ماملُتبذِّلَ الذى الَ ي عن أىب هريرة)   هب  (} املُؤمن 
  موصوالً ومرسالً وصوب البيهقى املرسل ٩/٣٥٢ واإلحتاف ٣/١٠٨والترغيب  ) ٦١٧٦ و ٦١٧٥( الشعب 

٥١٤٠ - }                  زائمهى عؤتأَنْ ت حبكما ي ، خصهى رؤتأَنْ ت  حباىل يععن )  م هق   ح (} ِإنَّ اَهللا ت
 عن ابن عباس وعن ابن مسعود ) طب(ابن عمر 

 ٢/١٠١وحليـة   ) ٩٥٠(  وخزمية   ٣/١٦٢وجممع   ) ٩١٤ و   ٩١٣ و   ٥٤٥(  وحب   ٣/١٤٠ وهق   ٢/١٠٨حم  
( وصحيح اجلـامع     ) ١٠٧٩ و   ١٠٧٨(  والشهاب   ١٠/٣٤٧ وخط   ٣/٢٦ وكثري   ٢/١٣٥ وترغيب   ٦/٢٧٦و

 والصحيحة ) ١٨٨٥
 )١٩٤ ( 

 صحيـــــح
٥١٤١ - }                عصيتهى مؤتأَنْ ت كرهكما ي ، خصهى رؤتأَنْ ت  حباىل يعحم حب هب     (} ِإنَّ اَهللا ت (

 عن ابن عمر 
  )١٨٨٦(وصحيح اجلامع  ) ٣٨٩٠ و ٣٨٨٩( والشعب  ) ٩١٤ و ٩١٣ و ٥٤٥(  وحب ٢/١٠٨حم 

 صحيـــــح
 عن النعمان بن بشري ) ن د طب   (} دكم  ِإنَّ اَهللا تعاىل يحب  أَنْ تعدلُوا بني أَوال { - ٥١٤٢

  ١٣ وم اهلبات ٣/٢٠٦ وبنحوه خ ٦/٢٦٢ون ) ٣٥٤٤(  ود ٣/٤٢قط 
 صحيـــــح

ِإنَّ اَهللا تعاىل يحب  أَنْ يؤخذَ برخصِه كما يحب أَنْ يؤخذَ بعزائمِه ، ِإنَّ اَهللا بعثِنـى                   { - ٥١٤٣
  ابن عساكر عن على} يم   باحلَنيفيِة السمحِة ِديِن ِإبراه

  ٧/٢٠٩ وخط ٥/٢٦٦ حنوه وآخره عند حم ١/١٦٩ ونصب ٣/١٦٣جممع 
 حســــن لغيـــره

٥١٤٤ - }   حمدأَنْ ي  حباىل يععن األسود بن سريع ) طب   ( } ِإنَّ اَهللا ت 
  ٢/٣٧٢ومعاىن ) ٨٦٨( و ) ٨٦١( و) ٨٥٩( و ) ٣٤٢(  وبنحوه خد ١/٢٥٩طب 

 ح لغيـــرهصحيـــــ



 

 

٨٨٤() 

 عن ابن عمرو ) ت ك ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل يحب  أَنْ يرى أَثر ِنعمتِه على عبدِه   { - ٥١٤٥
 وتخ ١/٢٨٣ وكثري ١٢/٤٩ وسنة ٢/٣١١ واإلحتاف   ١٠/٢٦٠ وفتح   ٤/١٣٥ وك   ٢/٢١٣وحم  ) ٢٨١٩( ت  
  )١٨٨٧( وصحيح اجلامع ) ١١٠١(  والشهاب ١/٧٨ وأصفهان ٣/٢٥٤ ومتهيد ٣/٤٢٧

 صحيـــــح
٥١٤٦ - }                   سبـاؤوالت ؤسالب بغضبدِه ، ويلى عِنعمتِه ع رى أَثرأَنْ ي  حبلَّ يوج زِإنَّ اَهللا ع { 

 عن  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) ت حم ( مسويه عن أىب سعيد ، و
 ٣/٤٢٧ وتـخ    ١٢/٤٩ وسـنة    ٢/٣١١ واإلحتاف   ١٠/٢٦٠ وفتح   ٤/١٣٥ وك   ٢/٢١٣وحم  ) ٢٨١٩( ت  

 ) ٦٢٠٠( والشعب ) ١١٠١(  والشهاب ٣/٢٥٤ومتهيد 
 صحيـــــح

٥١٤٧ - }                  حبوي ، سباؤوالت ؤسالب كرهبدِه ، ويلى عِنعمتِه ع رى أَثرأَنْ ي  حباىل يعِإنَّ اَهللا ت
 ابن صصـرى    } ىَء املُسائلَ املُلحف    احلَىي احلَليم العفيف املُتعفِّف ِمن ِعبادِه ، ويبغض الفَاحش البذ         

 ىف أماليه  عن أىب هريرة
 ) ٦٢٠٢( الشعب 

 حســــن لغيـــره
ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ يحب ثَالثةً ويبغض ثَالثةً ، يبغض الشيخ الزاِنى ، والفَقري املُختالَ ،                 { - ٥١٤٨

 ِفى كَتيبٍة فَكَر يحميهم حتى قُتلَ أَو يفتح اُهللا عليـِه ،             رجلٌ كانَ : واملُكثر البخيلَ ، ويحب ثَالثةً      
                  وا وقامامعدلُ بِه فنا يِمم ِإليهم أَحب ومآخِر اللَّيِل فكانَ الن زلُوا ِمنجلٌ كانَ ِفى قَوٍم فأدجلُوا فنور

 يسأهلم بقَرابٍة بينهم وبينه فبخلُـوا عنـه         يتلُو آياِتى ويتملَّقُِنى ، ورجلٌ كانَ ِفى قَوٍم فأَتاهم رجلٌ         
 أَعطاه نِإالَّ اُهللا وم راهيثُ الَ يح فأَعطاه مبأَعقا لفحم ض  ( } وخ  (عن أىب ذر 

وطـب  ) ٢٠١٧(  ومنحة   ٨/١٩٣ واإلحتاف   ٩/١١٧ و   ٨/١٧١ وجممع   ٢/٨٩ وك   ٩/١٦٠ وهق   ٥/١٥٣حم  
٢/١٦١  

  ٣/٣٦٠ والترغيب ٢/٢٦٥وكثري 
 صحيـــــح

ِإنَّ اَهللا تعاىل يحب ثَالثةً ويبغض ثَالثةً ، رجلٌ غَزا ِفى سبيِل اِهللا صابراً محتسباً فقَاتلَ                 { - ٥١٤٩
                   ياٍة أَوحب اهاُهللا ِإي كفيهى يتح حتسبهوي لى أَذاهع صربؤذيِه فيوٍء يس ارج جلٌ كانَ لهى قُتلَ ، ورتح
موٍت ، ورجلٌ سافر مع قَوٍم فارحتلُوا حتى إذا كانوا ِمن آخِر اللَّيِل وقَع عليهم الكَـرى فنزلُـوا                   

: فضربوا برؤوسهم ثُم قَام فتطهر وصلَّى رهبةً ِهللا ورغبةً ِفيما ِعنده ، والثّالثةُ الذين يبغضـهم اُهللا          
 عن أىب ذر ) ط طب ك هق ض ( } تالُ الفَخور ، والتاجر احلالَّف البخيلُ املنانُ ، واملُخ

  ٩/١٦٠وهق ) ٢٠١٧(  ومنحة ٢/٨٩ك 
 صحيـــــح



 

 

٨٨٥() 

ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ يحب العطاس ويكره التثاؤب ، فإذا تثاءب أَحدكم فَلْـيكظم مـا     { - ٥١٥٠
 أَو استطــاع 

    لى ِفيِه فِإنع دهي ضعفقالَ     لي إذا تثاءب وفِه          : هِمن ج حكيطانُ يضالش ا هومفإن عن )  حب( } آه
 أىب هريرة

 و  ٣٢٨٩(  وخ   ٢/٤٢٨وحم  ) ٢٣١٥( وطيا  ) ٣٣٤٠( وسنة  ) ٢١٦( حنوه ون عمل    ) ٥٩٨( اإلحســان  
  حنوه ٤/٢٦٤وك ) ٢٧٤٧( وت ) ٥٠٢٨(  ود ٢/٢٨٩وهق ) ٩٢٨(وخد ) ٦٢٢٦

 صحيـــــح
عـن أىب   )  ت ك    ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل يحب سمح البيِع سمح الشراِء ، سمح القَضـاِء             {  - ٥١٥١

 هريرة
  )١٨٨٨(  وصحيح اجلامع ٢/٥٦٣وترغيب ) ٨٨٩(  وصحيحة ٢/٥٦وك ) ١٣١٩( ت 

 صحيـــــح
 اء عن أىب الدرد) طب ك  ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل يحب كُلَّ قَلٍب حزيٍن  { - ٥١٥٢

 ) ٨٩٣ و   ٨٩٢( والشعب  ) ١٠٧٥(  والشهاب   ٦/٩٠وحلية  ) ٣٢٢٩(  ومطالب   ١٠/٣٠٩ وجممع   ٤/٣١٥ك  
 هـ لكن   ١وهذا إسناد أصح    : روى بإسنادين ىف الشعب الثاىن منها رجاله رجال الصحيح وقال عنه ىف الشعب              

كر ابن حبان وأبو الدرداء      هـ حسب ما ذ    ١٣٠فيه ضمرة بن حبيب هل مسع من أىب الدرداء علماً أنه مات سنة              
روى عن شداد بن أوس وأىب أمامة الباهلى وعوف بن مالك وعبد            :  هـ وقال احلافظ ىف التهذيب       ٣٢مات سنة   

 -- وغريهم وهو ثقة باتفاق ، وذكر له البخارى أثراً من روايته عـن أىب الـدرداء         --الرمحن بن عمرو السلمى     
 ومل يذكروا عنه أنه أرسل      ٤٦٠ - ٤/٤٥٩عن أىب الدرداء التهذيب      عن ضمرة بن حبيب      --ووصله ابن املبارك    

عن أحد من الصحابة علماً أن من الرواة عن ضمرة هالل بن يساف وقد أدرك كثرياً من الصحابة احلسن بن على                     
 وما بعده ومات قبل ضمرة بكثري 

 طاملا أنه مل يتهم بتدليس أو إرسال ! فما املانع أن يكون ضمرة من املعمرين وقد مسع من أىب الدرداء ىف الشام ؟
 فاحلديــث عندى حســــن

معاوية بن صاحل عن ضمرة ومن مث  فقد حكم علـى احلـديث بالضـعف         : ومل يطلع األلباىن على الطريق الثاىن       
 ) !!١٧٢٣(  وضعفه فقط ىف ضعيف اجلامع ) ٤٨٣( الشديد ىف ضعيفته 

 عن سهل بن سعد ) ك  ( } خالِق ويكره سفسافها ِإنَّ اَهللا يحب معاِلى اَأل { - ٥١٥٣
 وعــــدى   ٢/٢٢٤ وكـر    ١٧٥ و   ٨/١٧٤ واإلحتاف   ٣/١٤٢وطب  ) ١٠٧٧ و   ١٠٧٦( الشــهاب  

  وصــحيحة ٣/٨٧٩
  ) ٨٠١٢( والشعب  )١٨٨٩( وصحيح اجلامع ) ١٦٢٧( 

 صحيـــــح
عن احلسني بن   ) طب   ( }  ويكره سفسافها    ِإنَّ اَهللا تعاىل يحب معاِلى اَألموِر وأَشرافها       { - ٥١٥٤

على 



 

 

٨٨٦() 

 ) ١٣٧٨(  والصحيحة ٨/١٧٤واإلحتاف  ) ١٨٩٠( وصحيح اجلامع ) ١٠٧٧(  والشهاب ٣/١٤٢طب 
 صحيـــــح

٥١٥٥ - }              هموأَمرِنى أَنْ أُحب همحبي هأَصحاِبى أَربعةً أَخربِنى أَن ِمن حبوأَبو   : ِإنَّ اَهللا ي ، لىع
 عن بريدة ) حم ت هـ ك  ( } ذَر ، وسلمانُ الفَارسى ، واملقداد بن اَألسوِد 

 ١/١٧٢ واحلليــة ٣/١٣٠وك ) ١٤٩ ( ١/٥٣وهـــ ) ٣٧١٨ (٥/٦٣٦ وت ٦/٢٠٠ وكــر ٥/٣٥١حــم 
  ٣/١١٣٧ وعدى ٩/٣١وتخ  ) ١١٠٣ و ١١٧٦ و١١٨١( والفضائل 

 حســــن
٥١٥٦ - }  ِمن حباىل يعِإنَّ اَهللا ت  حسنملَ أَنْ يعن كليب) هب  ( } العامِل إذا ع 
  ١٩/٢٠٠وطب  ) ١٨٩١( وصحيح اجلامع ) ١١١٣( والصحيحة ) ٥٣١٥( الشعب 

 صحيـــــح لغيــــره
 ( } ِإنَّ اَهللا يحدثُ ِمن أَمرِه ما يشاُء ، وِإنَّ اَهللا قَد أَحدثَ أَنْ الَ تكلَّموا ِفى الصالِة                   { - ٥١٥٧

 عن ابن مسعود ) ن هق حم د 
 و  ١/١٨٣وسـنة   ) ٩٢٤(  ود   ٣/١٩ ون   ٩/١٨٧ وخ   ٢/٦٩ ونصـب    ٤٣٥ و ٤١٥ و   ٤٠٩ و   ١/٣٧٧حم  

 وتلخيص  ٣٥٦ و   ٢٦٠ و   ٢/١٤٨ وهق   ٢٣٥ وصفة   ١٠/١٣٤ وطب   ١/٤٥٥ومعاىن  ) ٢٨٢( وشفع   ٣/٢٢٤
  )١٨٩٢(  وصحيح اجلامع ٢/٧٣ وش ٢/٣٢٤ وطربى ١/٢٨٠

 صحيـــــح
حسـىب  : يحمد على الكَيِس ، ويلوم على العجِز ، فإذا غَلبك الشىُء فقلْ             ِإنَّ اَهللا    { - ٥١٥٨ 

 عن عوف بن مالك ) طب  ( } اُهللا ونعم الوكيلُ 
) ٣٤٣(  وسـىن    ١٠/١٨١ وهـق    ٦/٢٥وحم  ) ١٣٦٧( وهـ  ) ٣٦٢٧( ود  ) ١٢١٤( و  ) ١٢١٣( الشعب  
  ١٨/٧٦وطب 

 حســــن
٥١٥٩ - }    اىل يعراتـِع             ِإنَّ اَهللا تم ـنع غَنمـه فيقاِعى الشحِمى الرا يكم املُؤمـن بدهحِمى ع

 عن حذيفة ) هب(} اهلَلكــــِة 
  ٨/٤٣٧واإلحتاف  ) ١٠٤٥٢ و ١٠٤٥٠ و ١٠٤٤٩ و ١٠٤٤٨( وبنحوه ) ١٠٤٥١( الشعب 

 حســــن لغيــــره
 }  يبقى ِمنهم ِفيها ِإالَّ الوجوه فيدخلهم اجلَنةَ         ِإنَّ اَهللا يخرج أَقواماً ِمن الناِر بعد ما الَ         { - ٥١٦٠

 عن أىب سعيد ) عبد ابن مخيد ( 
 ) ٩٠٥( وعبد بن محيد  ) ١٨٩٣( وصحيح اجلامع ) ١٦٦١( الصحيحة 

 صحيـــــح لغيــره
وقِت صالٍة ِإنَّ اَهللا تعاىل يخفِّف على من يشــاُء من ِعبــادِه طولَ يوِم القيامِة كَ       { - ٥١٦١
 عن أىب هريرة)  هب(} مكتوبٍة 



 

 

٨٨٧() 

 ) ٣٦٢( الشعب 
 حســــن

صانعه يحتسب ِفى صنعتِه اخلَري     : ِإنَّ اَهللا تعاىل يدخلُ بالسهِم الواحِد ثَالثةَ نفٍر اجلَنةَ           { - ٥١٦٢
 عن عقبة بن عامر   ) ٣حم  ( } ، والراِمى بِه ، ومنبله 

 ١٠/٣٨٢ وسنة   ١٧/٣٤٠وطب  ) ٢٠١٠(  وعب   ٢/٩٥ وك   ٢١٨ و   ١٠/١٣وهق   ٦/٢٢٣ ون   ٤/١٥٤حم  
 ) ١٠٦٢( ومنتقى ) ٤٣٠١(  والشعب ٢/٩٥ وبنحوه ك ٥/٣٢٠ وش ١/١١٨ ومشكل ٢/٢٧٧وترغيب 

 صحيـــــح لغيـــره
نعتِه اخلَري  صانعه يحتسب ِفى ص   : ِإنَّ اَهللا تعاىل يدخلُ بالسهِم الواحِد ثَالثةَ نفٍر اجلَنةَ           { - ٥١٦٣

، والراِمى بِه ، ومنبله ، وارموا واركبوا ، وأَنْ ترموا أَحب ِإىلَّ ِمن أَنْ تركبوا ، لَيس من اللَّهِو ِإالَّ                     
 تأديب الرجِل فَرسه ومالعبته أَهله ، ورميه بقَوسِه ونبلِه ، ومن ترك الرمى بعد ما علمـه                : ثَالثٌ  

 عن عقبة بن عامر ) د ن   ( } رغبةً عنه فِإنها ِنعمةٌ تركها 
 ٢/٢٧٧وترغيـب   ) ٢١٠١٠(  وعـب  ٢/٩٥ وك ٢١٨ و ١٠/١٣ وهـق   ١٤٨و  ٤/١٤٦ وحم   ٦/٢٢٣ن  

  ١/١١٨ومشكـــل 
  ٥/٣٢٠ وش ٣/٤٦وبغوى 

 صحيـــــح لغيـــره
:  التمِر وِمثلِه ِمما ينفع اِملسكني  ثَالثةً اجلَنـةَ           ِإنَّ اَهللا تعاىل يدخلُ بلقمِة اخلُبِز وقَبضةِ       { - ٥١٦٤

 اِملسكني ناولهالذى ي وجةَ املُصلحةَ ، واخلَادمبِه ، والز يِت اآلمرالب احبعن أىب هريرة)  ك  ( } ص 
 ٣/١١٢ وامع ٦٤ و ٢/٤ وترغيب ٤/١٣٤ك 

 ضعيــــف
٥١٦٥ - }     و ِمندناىل يعِإنَّ اَهللا ت          ارشا والعبفَرجه غىِإالَّ الب تغفرملِن اس غفرلقِه فيطب عد   ( }  خ

 عن عثمان بن أىب العاص ) 
 ٩/٤٥ وطب ٣/٢٧١ وترغيب ٣/٨٨امع 

 فيـــه ضعـــف
 وهو صحيح دون الدنو

:  ويقرره بذنوبِه فيقولُ     ِإنَّ اَهللا تعاىل يدِنى املُؤمن فيضع عليِه كَنفه وِستره من الناسِ           { - ٥١٦٦
نعم أَى رب ، حتى إذا قَرره بذنوبِه ، ورأى ِفى           : أَتعرف ذَنب كذَا ، أَتعرف ذَنب كذَا ؟ فيقولُ          

 كتاب فِإنى قَد سترَا عليك ِفى الدنيا ، وأَنا أَغفرها لك اليوم ، ثُم يعطى: نفسِه أَنه قَد هلك قالَ   
         قولُ اَألشهادفي واملُنافق ا الكافرمينِه ، وأَمأَالَ لَعنةُ اِهللا      : حسناتِه بي ، همبلى روا عكَذب هؤالِء الذين

 لى الظَّاملنيعن ابن عمر ) حم ق ن هـ  ( } ع 
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ش  و ١٥/١٣٢ وسنة   ١٠/٤٦٩ واإلحتاف   ٥/٩٦ وفتح   ٤/٢٤٧ وكثري   ١/٣١٢ وبغوى   ٢/٧٤ وحم   ٣/١٦٨خ  
 ) ٧٠٩٦( ون حتفة  ) ١٨٣(  وهـ ٨/١٠٥وم ) ١٨٩٤( وصحيح اجلامع ٥٦ وصفة ١٣/١٨٩

٥١٦٧ - }               لكم رضىثَالثاً ، في لكم كرهثَالثاً ، وي ى لكمرضاىل يعوالَ    : ِإنَّ اَهللا ت عبـدوهأَنْ ت
 ، وأَنْ تناصحوا من والَّه اُهللا أَمـركم ،          تشركُوا بِه شيئاً ، وأَنْ تعتصموا حببِل اِهللا مجيعاً والَ تفرقُوا          

 لكم كرهؤاِل ، وِإضاعةَ املَاِل : ويعن أىب هريرة)  حم م  ( } قيلَ وقالَ ، وكَثرةَ الس 
 ١/٢٠٢وسـنة  ) ٤٤٢(  وخد ٢/٧٤ وكثري ١/٣٩٢ وبغوى  ٨/١٦٣ وهق   ٢/٣٦٧ وحم   ١١ و   ١٠م األقضية   

  )١٨٩٥( ع وصحيح اجلام) ٩٩٠(  وموطأ ٥٠٣وصفة 
٥١٦٨ - }  بِه آخرين ضعذَا الِكتاِب أَقواماً وي رفعاىل يععن عمر ) م هـ  ( } ِإنَّ اَهللا ت 

 ١٣/١٦٨ و   ١/١٤١ وفـتح    ٢/٤٤٣ ومـي    ٣/٨٩ وهق   ١/٣٥وحم  ) ٢١٨(  وهـ   ٢٦٩م صالة املسافرين    
  )١٨٩٦(  وصحيح اجلامع ٣/٥٧ومشكل 
٥١٦٩ - } رفعاىل يعَألحٍد ِعنِدى ِإنَّ اَهللا ت لَّ ولَيسوج زو أَن أَلقَى اَهللا عولكِنى َألرج ، خفضوي 
 .يا رسول اهللا سعر قال فذكره : عن أىب هريرة أن رجالً قال )  حم  ( } مظلمةٌ

  ٢/٣٣٧حم 
 صحيـــــح

  عن عائشة )ن  ( } ِإنَّ اَهللا يزيد الكَافر عذاباً ببعِض بكاِء أَهلِه عليِه  { - ٥١٧٠
  )١٨٩٧(  وصحيح اجلامع ٥/٤٤١وسنة ) ٥٤٦( وشفع ) ٦٦٧٥(  وعب ٤/١٨ ون ٢٣م اجلنائز 
٥١٧١ - }              سألــهـِة أَنْ ينداً لَزوماً للسسـديبـِة إذا كـانَ مِذى الش ستِحى ِمنِإنَّ اَهللا لي

 ابن ( } فالَ يعطيـِه 
 عن أنس ) النجار 
  ١/٥٣٥ فيه جهالة وبنحوه ك ١/١٦ وعاصم ١٠/١٤٩امع 

 حســــن لغيــره
٥١٧٢ - }                  قـام وضأَ ثُمِفراشِه وِلحافِه وِدفئِه فت اردٍة ِمنلَيلٍة ب ِمن جٍل قامِإىل ر ضحكِإنَّ اَهللا ي

نا رجاَء ما ِعندك    رب: ما حملَ عبِدى هذَا على ما صنع ؟ فيقولونَ          : ِإىل الصالِة فيقولُ اُهللا ملَالئكتِه      
 عن ابن مسعود ) طك  ( } ِإنى قَد أَعطيته ما رجا وأَمنته ِمما يخاف : وشفقةً ِمما ِعندك ، فيقولُ 

  ٢٥٦ و ٢/٢٥٥امع 
 حســــن موقـــوف

 ومثله ال يقال بالرأى
 ِمن شعبانَ ، فيغفـر للمـؤمنني ويمِلـى          ِإنَّ اَهللا يطَّلع على ِعبادِه ِفى لَيلِة النصفِ        { - ٥١٧٣

 وهدعى يتح أَهلَ اِحلقِد ِحبقدهم دعوي ، عن أىب ثعلبة ) طب  ( } للكَافرين 
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(  والشعب ٨/٦٥وامع  ) ١٨٩٨(  وصحيح اجلامع  ٢/٧١ ومتناهية   ٢/١٠٣ وشج   ٣/٤٦٢ و   ٢/١١٩ترغيب  
٣٨٣٢ ( 

 حســــن لغيـــره
 يطَّلع على ِعبادِه ِفى لَيلِة النصِف ِمن شعبانَ ، فيغفر للمستغفرين، ويـرحم              ِإنَّ اهللاَ  { - ٥١٧٤

  ا همأَهلَ اِحلقِد كم رؤخوي عن عائشة ) هب  ( } املُسترمحني 
 ) ٣٨٣٦ - ٣٨٢٢( وبنحوه الشعب ) ٣٨٣٥(  والشعب ٢/١١٩الترغيب 

 حســــن لغيـــره
 عن ابن عباس ) الشريازى خط  ( } ذِّب املُصورين ِبما صوروا ِإنَّ اَهللا يع { - ٥١٧٥

  )١٨٩٩(  وصحيح اجلامع ٤/٢١٤خط 
 صحيـــــح

عن هشام  ) حم م د     ( } ِإنَّ اَهللا تعاىل يعذب يوم الِقيامِة الذين يعذِّبونَ الناس ِفى الدنيا             { - ٥١٧٦
 عن عياض بن غنم ) حم هب ( بن حكيم 

وهق ) ٣٠٤٥(  ود   ١١٩ و   ١١٨ و   ١١٧وم الرب والصلة    ) ٥٣٥٥(  والشعب   ٤٦٨ و   ٤/٤٠٣ و   ٣/٤٠٤م  ح
  )١٩٠٠(  وصحيح اجلامع ٣/٢١٧وترغيب ) ١٥٦٧(  وحب ٩/٢٠٥

٥١٧٧ - }        قىا شركهوِإنْ ت ، عدا سقَبله صيحةً ، فِإنْ هووٍم نبدِه ِفى كُلِّ يلى عع عرضِإنَّ اَهللا ي
 اَهللا باسطٌ يده باللَّيِل ملُسىِء النهاِر ليتوب ، فِإنْ تاب تاب اُهللا عليِه ، وباسطٌ يـده بالنهـاِر             ، فِإنَّ 

         فيـفاطـلَ خالِقيامِة ، وِإنَّ الب ومثَقيلٌ كثَقلِه ي ليِه ، وِإنَّ احلَقاُهللا ع ابت ابملُسىِء اللَّيِل ، فِإنْ ت
 ابن  } لِقيامِة ، وِإنَّ اجلَنةَ محظور عليها باملكارِه ، وِإنَّ النار محظور عليها بالشهواِت              كِخفَّتِه يوم ا  

 عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ) طس ( عساكر وابن شاهني عن ابن جريج عن الزهرى مرسالً 
  ٥/١٣٨ وكر ٨/٥٢٤اإلحتاف 

 حســــن
٥١٧٨ - }     لى الرعطى عـــنِف       ِإنَّ اَهللا ليلى الععِطى عا الَ ي( عن عائشـة و     ) م  (  رواه   } فِق م

 عن جرير ) طب(عن على و) حم 
 ٨/١٨وامع ) ٥٥٢ و ٥٤٩( واإلحسان ) ٣٤٩٢( وسنة ) ٢٥٩٣( م 

عطاه ِإنَّ اَهللا تعاىل ليعطى على الرفِق ما الَ يعِطى على اخلُرِق ، وإذا أَحب اُهللا عبداً أَ                 { - ٥١٧٩
 عن جرير ) طب ( } الرفق ، ما ِمن أَهِل بيٍت يحرمونَ الرفق ِإالَّ قَد حرموا 

  ٣/٤١٦ وترغيب ٨/٤٥ واإلحتاف ٢/٣٤٧ وطب ٨/١٨جممع 
 صحيـــــح

 }  الـدنيا  ِإنَّ اَهللا تعاىل يعطى الدنيا على ِنية اآلخرِة ، وأَبى أَنْ يعِطى اآلخرةَ على ِنيةِ   { - ٥١٨٠
 عن أنس ) ابن املبارك (

 ) ٣١١٨(  واملطالب ١٩٣ومبارك ) ١١٠٩ و ١١٠٨( الشهاب 
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 فيــه مبهـــم
٥١٨١ - }                   ، أَحب نيِن ِإالَّ معِطى الدوالَ ي ، حبالَ ي نوم حبي نا منيعطى الداىل يعِإنَّ اَهللا ت

د حتى يسِلم قَلبه ، والَ يؤمن حتى يؤمن قَلبه ، والَ يؤمن حتى يأمن         والذى نفِسى بيدِه الَ يسلم عب     
غُشه وظُلمه ، والَ اكْتسب عبد ماالً حراماً فتصدق بـِه           : وما بوائقه ؟ قالَ     : جاره بوائقه ، قيلَ     

 يدعه خلف ظَهرِه ِإالَّ كانَ زاده ِإىل الناِر ، ِإنَّ اَهللا تعاىل             فيقبلُ ِمنه ، والَ ينفقه فيبارك له ِفيِه ، والَ         
                 ِن اكْتسبو اخلَبيثَ ، وممحئَ باحلسِن ، واخلَبيثُ الَ ييو السمحي ِئ ، ولكنيئَ بالسيو السمحالَ ي

 العضالُ ومِن اكْتسبه ِمِن ِحلِِّه فوضعه ِفى حقِّـِه          ماالً ِمن غَِري ِحلِِّه فوضعه ِفى غَِري حقِِّه فذاك الداءُ         
 عن ابن مسعود ) بز  ( }فمثلُ ذلك مثلُ الغيِث يرتلُ 

 ٢/١٦١ وشـج  ٩/٦٠٩واإلحتـاف  ) ٥٥٢٤(  والشعب ٥/٤٧٣ و ٤/٢٨٦ و   ١/٤٧٣ وكثري   ١٠/١٩٢امع  
   ٢/٥٤٩وترغيب 

 حســــن
 عن أىب هريرة)  حم  ( } نِة الواحدِة أَلفى أَلِف حسنٍة ِإنَّ اَهللا يعطى عبده باحلَس { -٥١٨٢

  ١٠/١٤٥ وجممع ٢/٢٨٦ وكثري ٥٢٢ و ٢/٥٢١حم 
 جيـــد

خ د   ( } ِإنَّ اَهللا يعلم أَنَّ أَحدكــما كَاذب فهلْ ِمنكما تائب ، قاله للمتالعـنِني               { - ٥١٨٣
 عن ابن عباس ) خ ( عن ابن عمر ) هـ ت 

 ٥/٥٣ وبغـوى    ٩/٤٥٥ و   ٨/٤٩٩ وفتح   ٧/٣٩٤وهق  ) ٢٠٦٧( وهـ  ) ٣١٧٩(  وت   ٧/٦٩ و   ٦/١٢٦خ  
 ٣/٢٧٨ وقط ١٨/٦٦ وطربى ٩/٢٦٠وسنة 

٥١٨٤ - }  غرسلِم فَلْيللم غاراىل يععن ابن مسعود ) طس  ( } ِإنَّ اَهللا ت 
  ) ١٠٩٢ و ١٠٩١(  والشهاب ٤/٣٢٧امع 

 حســــن
  معصية أى ال يستعمل جوارحه ىف:  فليغر -

عندما أعله بأىب عبيدة عن أمه ، وأما ال يعرف هلما حال وليست زينب امرأة عبـد اهللا           )١٩١٨(ووهم ىف الفيض  
  .وهذا وهم شديد هـ ١الثقفية

 ٥/٧٥ التهـذيب    -أما أبو عبيدة فهو ابن عبد اهللا بن مسعود وهو ثقة عند الكل وقد روى عن أمه زينب الثقفية                    
هى صحابيه روت عن النىب  صلى اهللا عليه وسلم وعن زوجها عبد اهللا بن مسعود وعمر بـن                   وأما زينب الثقفية ف   

 وهناك أوهام عديدة ىف الفـيض مل أنبـه علـى أكثرهـا      ١٢/٤٢٢ التهذيب   --اخلطاب وعنها ابنها أبو عبيدة      
 .لالختصار 
 }  أَنْ يأِتى املُؤمن ما حرم اُهللا عليِه           ِإنَّ اَهللا تعاىل يغار ، وِإنَّ املُؤمن يغار ، وغَريةُ اهللاِ           { - ٥١٨٥

 عن أىب هريرة)  حم ق ت ( 
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وصفة ) ٢١٦٣(  ومنحة   ١٠/٢٢٥ وهق   ٥٣٩ و   ٥٣٦ و   ٢/٥٢وحم  ) ١١٦٨(  وت   ٣٦ وم التوبة    ٧/٤٥خ  
  ) ١٩٠١(  وصحيح اجلامع ٣/٢٤٢ وترغيب ٩/٣١٩ وفتح ٥/٣٦٠ واإلحتاف ٤٨٢

٥١٨٦ - }  غضبِإنَّ اَهللا ي  سألهالَ ي نلى معن أىب هريرة)  فر  (} ع 
 ) ٣٣٧٣(  وت ٥/١٨٨ وسنة ١٠/٢٠٠وش ) ٣٨٢٧(  وهـ ٤٧٧ و ٢/٤٤٣أخرجه بنحوه حم 

 صحيـــــح لغيـــره
 عن على)  طك  (  } - قَاله لفَاطمةَ -ِإنَّ اَهللا يغضب لغضبِك ويرضى لِرضاِك  { - ٥١٨٧

  ١/٦٦ وطب ٩/٢٠٣ وجممع ٣/١٥٣ك 
 حســــن

٥١٨٨ - }   أَِو املُشاحن عبانَ جلَميِع أَهِل اَألرِض ِإالَّ املُشركش صِف ِمنِفى لَيلِة الن غفرِإنَّ اَهللا ي{ )
 عن أىب موسى ) هب 

 ) ٣٨٣٣ و ٣٨٢٥( الشعب 
 صحيـــــح لغيـــره

٥١٨٩ - }            يقِع احلجاب ا لَملعبدِه م غفرلَّ يوج زاحلجاِب؟ قالَ     : ، قيلَ   ِإنَّ اَهللا ع ا وقوعوم :
عـن أىب   ) ك ض   ( والبغوى ىف اجلعديات    ) ع حب   ( ىف التاريخ   ) حم خ    ( } تخرج النفس وهى مشركةٌ     

 ذر 
  ) ٦٢٧ و ٦٢٦(  واإلحسان ٢/٤٠٣ وكر ٨/٢٢٥ واإلحتاف ٢٥٧ وك ٥/١٧٤حم 

 حســــن لغيـــره
 النصِف ِمن شعبانَ للمسلمني ويمِلى للكَافرين ، ويدع أَهـلَ           ِإنَّ اَهللا تعاىل يغفر لَيلةَ     { - ٥١٩٠

 ابن قانع عن أىب ثعلبة اخلشىن } اِحلقِد حبقدهم  
  ٢/١١٩والترغيب ) ٣٨٣٢( الشعب 

 حســــن لغيـــره
 يربى أَحدكم مهره ،     ِإنَّ اَهللا تعاىل يقبلُ الصدقةَ ويأخذها بيمينِه فيربيها َألحدكم كما          { - ٥١٩١

 عن أىب هريرة)  ت  ( } حتى ِإنَّ اللُّقمةَ لتصري ِمثلَ أُحٍد 
 ٤/١٤٦ وكـثري    ٣/١١١ وجممـع    ٣/١١٢ وش   ١١/١٥ و   ٧٠ و   ٣/٦٩ وطـربى    ٢/٣وترغيب  ) ٦٦٢( ت  

  )١٩٠٢( وصحيح اجلامــع 
 صحيـــــح

)  طس   ( } حدكم كما يربى أَحدكم فُلْوه أَو فَصيله            ِإنَّ اَهللا يقبلُ الصدقةَ فيربيها ألَ      { - ٥١٩٢
 عن  عائشة 

  ٤/١٤٦ وكثري ٣/١١١امع 
 صحيـــــح

٥١٩٣ - }   غرغري ا لَمبِد موبةَ العقبلُ تاىل يععن ابن عمر ) حم ت هـ حب ك هب  ( } ِإنَّ اَهللا ت 



 

 

٨٩٢() 

 ٥/١٩٠ وحليـة    ٤/٩٣ وترغيـب    ٤/٢٥٧وك  ) ١٠٨٥(  والشهاب   ٣/٤٢٥ و   ٢/١٣٢وحم  ) ٣٥٣٧( ت  
  ٨/٥٢٥واإلحتاف 

 )١٩٠٣(  وصحيح اجلامع  ) ٦٢٨(  واإلحسان ٤/١٥٩٢ وعدى ٥/٩٠ وسنة ١٠/٢٥٩و 
 صحيـــــح

خترج : وما وقوع اِحلجاِب؟ قالَ     : ِإنَّ اَهللا يقبلُ توبةَ عبدِه ما لَم يقِع احلجاب ، قيلَ             { - ٥١٩٤
 عن أىب ذر ) حم ، بز  ( } النفس وهى مشركةٌ 

  ٢٠٨ و ٢٠٧ و ٢/٢٠٦ وكثري ٤/٢٠٥ وطربى ١٦١ و ٢/٢١ وتخ ١٠/١٩٨ وجممع ٥/١٧٤حم 
 حســــن

 .عن رجٍل ) حم  ( } ِإنَّ اَهللا يقبلُ توبةَ العبِد قَبلَ أَنْ يموت بضحوٍة   { - ٥١٩٥
  ٢/٢٠٧ وكثري ٣/٤٢٥حم 

 حســــن لغيــره
٥١٩٦ - } وٍم ِإنَّ اَهللا يبنصِف ي موتبِد قَبلَ أَنْ يوبةَ الععن رجٍل ) حم  ( } قبلُ ت. 

  ٢/٢٠٧ وكثري ٣/٤٢٥حم 
 حســــن لغيــره

 .عن رجٍل ) حم  ( } ِإنَّ اَهللا يقبلُ توبةَ العبِد قَبلَ أَنْ يموت بيوٍم  { - ٥١٩٧
 ١٠/١٩٧ وامع ٢/٢٠٧ وكثري ٣/٤٢٥حم 

 حســــن لغيــره
 .عن رجٍل ) حم  ( } ِإنَّ اَهللا يقبلُ توبةَ العبِد ما لَم يغرغر بنفسِه {  - ٥١٩٨

 ١٠/١٩٧ وامع ٣/٤٢٥حم 
 صحيـــــح لغيــره

حم  ( } ابن آدم صلِّ ِلى أَربع ركعاٍت ِمن أَوِل النهاِر أَكفك آخره              : ِإنَّ اَهللا يقولُ     { - ٥١٩٩
 عن أىب مرة الطَّائفى) 

  ٢/٢٣٦ وجممع ٦/٤٥١ وحم ٨/٥٣تخ 
 صحيـــــح

إذا أَخذت كَرميىت عبِدى ِفى الدنيا لَم يكن له جزاٌء ِعنِدى ِإالَّ            : ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ      { - ٥٢٠٠
 عن أنس) ت (} اجلَنةَ 

 ) ٢٤٠٣ و ٢٤٠٢( وت  ) ١٩٠٤(  وصحيح اجلامع ٤/٣٠٢والترغيب ) ٦٢٣(  وسىن ٩/٢٨ اإلحتاف 
 صحيـــــح

طس  ( } إذا أَذهبت حبيبىت عبِدى ، فصرب واحتسب أَثبته ما اجلنةَ           : ِإنَّ اَهللا يقولُ     { - ٥٢٠١ 
 عن  عن أىب هريرة) 

 وله شواهد كثرية) ٦٢٣(  وسىن ٢/٣٠٩امع 



 

 

٨٩٣() 

 صحيـــــح لغيـــره
 ما لَم يخن أَحدمهَا صاحبه ، فـإذا خانـه           أَنا ثَالثُ الشريكنيِ  : ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ      { - ٥٢٠٢

 عن أىب هريرة)  د ك  ( } خرجت ِمن بينهما 
  ٣/٣٥ وقط ٢/٥٢ وك ٢/٥٩٢ وترغيب ٦/٧٨وهق ) ٣٣٨٣(  ود ٥/١٦١جامع األصول 

 صحيـــــح
 ) ١٩٢٤ ( --ووقع ىف الفيض بوهم ، فنقل عن ابن القطان أن سعيد بن حيان جمهول 

روى عنه ابنه أبو حيان التيمى واحلارث بن سويد على رأى ابن حبان ووثقـه ابـن                 : جر ىف التهذيب    قال ابن ح  
 ووثقـه  ٤/١٩ هـ ١كوىف ثقة ومل يقف ابن القطان على توثيق العجلى فزعم أنه جمهول      : حبان ، وقال العجلى     

  )١٧٤٨( وقلده األلباىن فضعفه بغري حق ىف ضعيف اجلامع ) ١٨٩٠( ىف الكاشف 
(  البغوى   } أَنا خري شريٍك ، فمن أَشرك مِعى شيئاً فهو لشريِكى           : ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ      { - ٥٢٠٣

 عن الضحاك بن قيس الفهرى ) ض ( وابن عساكر ) قط 
  ٧/٧ وكر ١٠/٦٣ واإلحتاف ١٠/١٢٢جممع 

 صحيـــــح لغيـــره
ري شريٍك ، فمن أَشرك مِعى شيئاً فهو لشريِكى ، يا أَيهـا             أَنا خ : ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ      { -٥٢٠٤

الناس أَخلصوا أَعمالكم ِهللا ، فِإنَّ اَهللا الَ يقبلُ من اَألعماِل ِإالَّ ما خلُص له ، والَ تقولُـوا هـذَا ِهللا    
 فق واملفترق عن الضحاك بن قيس الفهرى اخلطيب ىف املت} وللرحِم فِإنه للرحِم ولَيس ِهللا ِمنه شىٌء  

  ٨/٢٨٣ و ١/٩٣ واإلحتاف ١/٥١ وقط ١/٥٥والترغيب ) ٦٨٣٦( الشعب 
 حســــن لغيـــره

من أَشرك ِبى شيئاً فِإنَّ عمله قَليله       : أَنا خري قَسيٍم ملَن أَشرك ِبى       : ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ      { - ٥٢٠٥
 عن شداد بن أوس ) الطيالسى حم  ( } ذى أَشرك بِه ، أَنا عنه غَىن وكثريه ، لشريكِه ال

 و  ٦٨١٥(  وبنحـوه الشـعب      ١/٧٠ والترغيـب    ٥/٢٠٢ وكثري   ١٠/٦٣ و   ٨/٢٦٣ واإلحتاف   ٤/١٢٦حم  
٦٨٣٦ ( 

 صحيـــــح لغيـــره
طس  ( } فخري ، وِإنْ شراً فشر      ِإنْ خرياً   : أَنا ِعند ظَن عبِدى ِبى      : ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ      { -٥٢٠٦

 عن واثلة ) حل 
 واإلحتاف  ٩/٣٠٦وحلية  ) ٢٣٩٤ و   ٢٣٩٣(  حنوه وحب    ٤٨٢ و   ٤٤٥ و   ٢/٣٩١ وحم   ١٩م الذكر والدعاء    

 )١٩٠٥(وصحيح اجلامع ) ١٦٦٣(  وصحيحة ٩/١٦٩  ٥/٤٠
)  حم هــ ك      ( } كت ِبى شفتاه    أَنا مع عبِدى ما ذَكرِنى وتحر     : ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ      { -٥٢٠٧

 عن أىب هريرة
 )٣٧٩٢( وهـ  ) ١٩٠٦(  وصحيح اجلامع ١٣٨ و ٧/١٢٠ وكر ١/٤٩٦ وك ٢/٥٤٠حم 

 صحيـــــح



 

 

٨٩٤() 

ِإنَّ الصوم ِلى وأَنا أَجزى بِه ، ِإنَّ للصائِم فَرحتِني إذا أَفطر فَرح ، : ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ   { -٥٢٠٨
َهللا تعاىل فجزاه فَرح ، والذى نفس حممٍد بيدِه ، خلُلوف فَِم الصائِم أَطيب ِعند اِهللا ِمـن                  وإذا لَقى ا  

 عن أىب هريرة وأىب سعيد )  حم م ن  ( } ِريِح اِملسِك 
  )١٩٠٧(  وصحيح اجلامع ٣/٥ وش ٤/١٨٨ واإلحتاف ٢/٢٣٢ وحم ١٦٥م الصوم 
ِإنَّ عبداً أَصححت له بدنه وأَوسعت عليِه ِفى الرزِق ثُم لَم يعـد   : ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ   { -٥٢٠٩

 أَربعِة أَعواٍم ملَحروم عدمخسة أعوام: قال ) ع ( عن أىب الدرداء ، إال أن ) طس ، ع  ( } ِإىلَّ ب 
  ٣/٢٠٦امع 

 صحيـــــح
 ( } زارى ، والِكربياَء ِرداِئى ، فمن نازعِنى ِفيهما عذَّبته         ِإنَّ الِعز إِ  :ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ      { -٥٢١٠

 عن على ) طس 
(  ومحيـدى  ١٣٨ و١٣٣وصـفة  ) ٥٤١(  وصـحيحة  ٣/٥٦٢ والترغيب ١٣٦ وم الرب والصلة    ١/١١٩طص  

  )١٩٠٨( وصحيح اجلامع ) ١١٤٩
ه ، وأَوسعت عليِه ِفى الرزِق، فـأَتى  ِإنَّ عبداً أَصححت له ِجسم: ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ    { -٥٢١١

 ملَحروم أِتى ِإىلَّ ِفيهنِحجٍج الَ ي مسليِه خعن خباب) ع  ( } ع 
 )١٦٦٢(  والصحيحة ٣/٢٠٦امع 

 صحيـــــح لغيـــره
عيشـتِه ،   ِإنَّ عبداً أَصححت له ِجسمه ، ووسعت عليِه ِفـى م          : ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ      { -٥٢١٢

 ِإىلَّ ملَحروم فدمسةُ أَعواٍم الَ يليِه خمِضى ععن أىب سعيد ) ع حب  ( } ت 
 ١٩٠٩( وصحيح اجلامع    ) ١٦٦٢(  والصحيحة   ٣/٩٣٣وعدى  ) ١٠٦٦ و   ١٠٦٥(  ومطالب   ٣/٢٠٦امع  

 وحــب ) 
 )٩٦٠ (  

 صحيـــــح
ى مبرتلِة كُلِّ خٍري ، يحمدِنى وأَنا أَنزع نفسه ِمن          ِإنَّ عبدى املُؤمن ِعندِ   : ِإنَّ اَهللا يقولُ     { -٥٢١٣

 بِني 
 عن أىب هريرة)  حم هب  ( } جنبيِه 

 )١٩١٠( وصحيح اجلامع ) ١٦٣٢( والصحيحة ) ٤٤٩٤(  والشعب ١٠/٩٦ وجممع ٢/٣٤١حم 
 صحيـــــح

عن ) ت  ( } كرِنى وهو مالٍق ِقرنه ِإنَّ عبدى كُلَّ عبِدى الذى يذ   : ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ      { -٥٢١٤
 .عمارة ابن زعكرة 

 )٣٥٨٠(  وت ٧/٣٠٠ وابن سعد ١/٢٥٢ وبداية ٢/٥١٥واإلصابة ) ٢٨٧٨(  ومنصور ١/٢٣الدوالىب 



 

 

٨٩٥() 

 حســــن لغيـــره
 فِإنـه  ِإنى إذا ابتليت عبداً من ِعباِدى مؤمناً فَحمدِنى على ما ابتليتـه         : ِإنَّ اَهللا يقولُ     { -٥٢١٥

أنا قَيـدت عبـِدى     :يقوم ِمن مضجعِه ذلك كيوم ولدته أُمه من اخلَطايا ، ويقولُ الرب عز وجلَّ               
           حيحص وهو جرونَ لهت ا كُنتمكم فأَجروا له ، عن أىب األشعث الصـنعاىن     ) حم ، طكس     ( } وابتليته

 عن شداد 
 ) ١٦١١(  وصحيحة ٤/١٢٣حم 

 حســــن
ثَالثُ ِخالٍل غَيبتهن عن ِعباِدى ، لو رآهن رجلٌ ما عملَ سوًءا            : ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ      { -٥٢١٦

                   وقَبضـت هملِقـى إذا أَمـتأَفعـلُ خب كيف علموي ستيقنى يتآِنى حِغطاِئى فر كَشفت أَبداً ، لَو
    قَبضت ِدى ، ثُممواِت بيدوىن ،                الس امللك ذَا الذى له نم ا امللكأَن قلت ثُم ، اَألرضني ثُم اَألرض 

                ا ِمنِفيه هلم ا أَعددتوم النار َا وأَريهمستيقنوٍري فيكُلِّ خ ا ِمنِفيه هلم ا أَعددتاجلنةَ وم أُريهم ثُم
       بتمداً غَيع َا  ، ولكنستيقنوفي ركُلِّ ش            لَهـم هنتيب عملونَ ، وقدي كيف َألعلم نهمع ذلك  { ) 

 وأبو الشيخ ىف العظمة عن أىب مالك األشعرى ) طب 
  ٧/١٠٦ وكثري ٣/٣٣٤ وطب ٧/١٠٦كر 

 ليـــــن
ك واخلَـري   لَبيك ربنا وسعدي  : ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ َألهِل اجلنِة يا أَهلَ اجلنِة ، فيقولونَ             { -٥٢١٧ 

وما لنا الَ نرضى وقد أَعطيتنا ما لَم تعِط أَحداً ِمـن            : هلْ رضيتم ؟ فيقولونَ     : ِفى يديك ، فيقولُ     
يا رب ، وأَى شىٍء أَفضلُ ِمن ذلك ؟         : أَالَ أُعطيكم أَفضلَ من ذلك ؟ فيقولونَ        : خلقك ، فيقولُ    

 عن أىب سعيد ) حم ق ت (  } واِنى فالَ أَسخطُ عليكم بعده أَبداً أُحلُّ عليكم ِرض: فيقولُ 
 ومبارك  ٣٤٢ و   ٦/١٣٨ وحلية   ١١/٤١٥ وفتح   ٣/٨٨وحم  ) ٢٥٥٢(  وت   ٩ وم اجلنة    ٩/١٨٤ و   ٨/١٤٢خ  

  )١٩١١(  وصحيح اجلامع ٥٠٢ و ٢٢١ وصفة ١٠/١٢٦ وطربى ١٢٩
لو أَنَّ لك ما ِفى اَألرِض ِمن شىٍء        :  الناِر عذاباً    ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ َألهـــوِن أَهلِ      { -٥٢١٨

فقد سألتك ما هو أَهونُ ِمن هذَا وأنت ِفى صـلِب آدم أَنْ الَ              : نعم ، قالَ    : كنت تفتِدى ؟ قالَ     
 ركِإالَّ الش يئاً فأَبيتِبى ش شركعن أنس ) ق  ( } ت 

 ٣/١٢٧ وحم ٨/١٣٤وم  ) ١٩١٢( يح اجلامع  وصح١١/٤١٦ وفتح ٢/٣١٥ وحلية ٤/١٦٢خ 
ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ للمالئكِة انطلقُوا ِإىل عبِدى فصبوا عليِه البالَء ، فيأتونه فيصـبونَ                { -٥٢١٩

: مرتنا ، فيقـولُ  يا ربنا صببنا عليِه البالَء صبا كما أَ: عليِه البالَء فيحمد اَهللا ، فيرجعونَ فيقولونَ      
 وتهص أَنْ أَمسع ى أُحبوا فِإنجععن أىب أمامة) طب هب  ( } ار 

  ٢/٢٩١ وامع ٥/٢٣٦ وسنة ٢/٢٨٢ وشج ٨/١٩٥ وطب ٥/٣٨واإلحتاف ) ٩٨٠١( الشعب 
 حســــن لغيـــره



 

 

٨٩٦() 

تى أُحبه فأَكونُ سـمعه الـذى       ما يزالُ عبِدى يتقرب ِإىلَّ بالنوافِل ح      : ِإنَّ اَهللا يقولُ     { -٥٢٢٠
يسمع بِه ، وبصره الذى يبصر بِه ، وِلسانه الذى ينطق بِه ، وقَلبه الذى يعقلُ بِه ، فـإذا دعـاِنى            

 ( } أَجبته ، وإذا سألِنى أَعطيته ، وِإِن استنصرِنى نصرته ، وأَحب ما تعبدِنى عبِدى بِه النصح ِلى                  
 عن أىب أمامة ) طك 
  ٧/٨  و١/٤٠٤ واإلحتاف ٨/٢٤٤ وطب ٢/٢٤٨جممع 

 صحيـــــح لغيـــره
من آذَى ِلى وليا فقِد استحلَّ محاربىت ، وما تقرب ِإىلَّ عبِدى مبثـِل              : ِإنَّ اَهللا يقولُ     { -٥٢٢١

         توافِل حِإىلَّ بالن بتقربِدى يزالُ عا يعـاِنى   أَداِء الفَرائِض ، وموِإنْ د ، ألِنى أَعطيتـهإنْ س هى أُحب
                   سـاءتهم وأَكره املوت كرهي هفاتِه ، َألنو ِدى عنردت ا فَاعلهىٍء أَنش عن رددتا توم ، أَجبته { ) 

 عن عائشة ) حم  
  ٢٤٨ و ٢/٢٤٧امع 

 صحيـــــح لغيـــره
من أَهانَ ِلى وليا فقد بارزِنى بالعداوِة ، ابن آدم لَم تدرك مـا               : ِإنَّ اَهللا تعاىل  يقولُ     { -٥٢٢٢ 

ِعنِدى ِإالَّ بأَداِء ما افترضت عليك ، والَ يزالُ عبِدى يتقرب ِإىلَّ بالنوافِل حتى أُحبه فـأَكونُ أَنـا           
نه الذى ينطق بِه ، وقَلبه الذى يعقلُ بـِه ،           سمعه الذى يسمع بِه ، وبصره الذى يبصر بِه ، وِلسا          

فإذا دعاِنى أَجبته ، وإذا سألِنى أَعطيته ، وِإِن استنصرِنى نصرته ، وأَحب ما تعبدِنى عبـِدى بـِه                   
 وأبو نعيم ىف الطب عن أىب أمامة ) طب  ( } النصح ِلى 

 ٥/١٩٣٩ وعـدى    ٩/٤٤٠ و   ٤٧٧ و   ٨/١٠٢ واإلحتـاف    ٢/٢٤٨ وجممـع    ٨/٢٦٤وطب  ) ١٨٧٢( العلل  
 والصحيحـــة 

)١٦٤٠ ( 
 حســـن لغيـــره

هى ناِرى أَسلِّطها على عبِدى املُؤمِن لتكونَ حظَّه من الناِر ِفـى            :ِإنَّ اَهللا تعاىل  يقولُ       { -٥٢٢٣
 عن أىب هريرة)  هق  ( } احلُمى : اآلخرِة ، يعىن 

) ١٨٢٢(  والصحيحة   ٣/٢٢٩ وش   ٩/٥٢٩ واإلحتاف   ١٦/٨٤وطربى   ) ٥٣٦ و   ٥٣٥(  وسىن   ٥/٢٥٠كثري  
  ٢/٤٤٠وحم 

 صحيـــــح لغيــره
يا ابن آدم إذا أَخذت ِمنك كَرميتيك فصربت واحتسـبت          : ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ يقولُ       { -٥٢٢٤

وابن السىن ىف عمل يوم وليلة      )  هـ   حم طب  ( } عند الصدمِة اُألوىل ، لَم أَرض لك بثَواٍب دونَ اجلنِة           
 وابن عساكر عن أىب أمامة 

 ) ١٥٩٧(وهـ ) ٥٣٥(  وخد ٥/٢٥٨ وحم ٣/٣٧١ وكر ٩/٢٨اإلحتاف 



 

 

٨٩٧() 

 صحيـــــح لغيــره
اركع ِلى أَولَ النهاِر أَربع ركعاٍت أَكفك ـن آخـر           !    يا ابن آدم    : ِإنَّ اَهللا يقولُ     { - ٥٢٢٥
 ومكعن عقبة بن عامر اجلهىن ) ، ع حم  (} ي 

  ٢/٢٣٦ وجممع ٦/٤٥١حم 
 صحيـــــح

اكفِنى أَولَ النهـــاِر أَربع ركعـــاٍت أَكفك ن  !    يا ابن آدم    : ِإنَّ اَهللا يقولُ     { - ٥٢٢٦
 ومكي آخر{ 

 عن عقبة بن عامر   ) حم   (
  ) ١٩١٣(  وصحيح اجلامع ١/٤٦٤ وترغيب ٥/٣٢٥ وجممع ٤/١٥٣حم 

 صحيـــــح
يا ابن آدم أَودع ِمن كَرتك ِعنِدى ، والَ حرق ، والَ غرق ، والَ              : ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ      { - ٥٢٢٧

 عن احلسن مرسالً ) هب  (} سرق ، أُوفيكه أَحوج ما تكونَ ِإليِه 
 ) ٣٣٤٢( الشعب 

 صحيـــــح مرســـل
يا ابن آدم تفرغْ لعبادِتى أَمْأل صدرك ِغنى ، وأَسد فَقرك ، وِإنْ             :  يقولُ   ِإنَّ اَهللا تعاىل   { - ٥٢٢٨

  فَقرك غالً ، وملْ أَسدش ديكي ألتفعلْ معن أىب هريرة)  حم ت هـ ك   (} الَ ت 
) ١٣٥٩(  والصـحيحة  ٢/٤٤٣وك ) ٤١٠٧(  وهــ   ٢/٣٥٨وحــــم ) ٢٤٦٦( وت  ) ٢٤٧٧( حب  

 مــع وصحيح اجلا
 )١٩١٤ (  

 حســــن
الَ تعجزنَّ عن أَربِع ركعاٍت من أَوِل النهاِر أَكِفك آخره           !    يا ابن آدم    : ِإنَّ اَهللا يقولُ     { - ٥٢٢٩

 عن أىب الدرداء ) حم (} 
  ٦/٤٤٠حم 

 صحيـــــح
اكم ِمن ذكٍر وأُنثى وجعلنـاكم شـعوباً        يا أَيها الناس ِإنا خلقن    : ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ      { - ٥٢٣٠

وقَبائلَ لتعارفُوا ِإنْ أَكرمكم عند اِهللا أَتقاكم ، فلَيس لعرىب على عجمى فَضلٌ ، والَ لعجمى علـى                  
                  ا مقوى ، يفَضلٌ ِإالَّ بالت لى أَسودع فَضلٌ ، والَ َألبيض لى أَبيضع فَضلٌ ، والَ َألسود رىبع  عشـر

 قُريــٍش الَ تجيئُــوا بـالـدنيـــا 
عن ) طب   ( } تحملوَا على أَعناقكم ، وتجىُء الناس باآلخرِة ، فِإنى الَ أُغِنى عنكم من اِهللا شيئاً                

 العداء ابن خالد 



 

 

٨٩٨() 

  ٣/٢٧٢ وامع ١٨/١٣طب 
 صحيـــــح

ِعباِدى كُلُّكم ضالٌّ ِإالَّ من هديت ، وضـعيف ِإالَّ مـن            يا  : ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ يقولُ       { -٥٢٣١
               وِإنسـكم كمِجـنو وآخـركم لكمأَنَّ أَو فلو ، فسلوِنى أُعطكم ، أَغنيت نِإالَّ م وفقري ، يتقَو

ما زاد ِفـى ملِكـى      وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلِب أَتقَى عبٍد من ِعباِدى            
جناح بعوضٍة ، ولو أَنَّ أَولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلـِب               
أَفجر عبٍد هو ِلى ما نقصوا ِمن ملِكى جناح بعوضٍة ، ذلك أَنى واحد ، عذاِبى كَالم ، ورمحِتـى                    

طب  ( } قُدرِتى على املَغفرِة لَم يتعاظم ِفى نفٍس أَنى أَغفر له ذُنوبه وِإنْ كَثرت              كالم ، فمن أَيقن ب    
 عن أىب موسى ) 

  ٦/٥٨٢ وكر ٥/١٧٧ وحم ٤٧٧ و ٤٧٦ و ٤٦٧ و ٢/٤٦٦ والترغيب ١٠/١٥٠امع 
 حســــن لغيـــره

ورجوتِنى فِإنى غَافر لك على ما كانَ ِفيك        يا عبِدى ما عبدتِنى     : ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ      { - ٥٢٣٢
عن أىب ) حم  ( } ، ويا عبِدى ِإنْ لَقيتِنى بقُراِب اَألرِض خطيئةً ما لَم تشرك ِبى لَقيتك بقُراا مغفرةً    

 ذرٍٍّ 
 ) ١٠٤٢ و ١٠٤١(  والشعب ٨/٥٢٥ واإلحتاف ٢/٢٨٢ وكثري ٥/١٥٤حم 

 حســــن
يا ِعيسى ِإنى باعثٌ ِمن بعدك أُمةً ِإنْ أَصام مـا يحبـونَ حمـدوا             :  يقولُ   ِإنَّ اهللا  { - ٥٢٣٣

كيـف  ! يا رب   : وشكروا ، وِإنْ أَصام ما يكرهونَ احتسبوا وصربوا والَ ِحلم والَ ِعلم ، قالَ               
 عن أىب الدرداء)  حم ، طكس  (  } أُعطيهم ِمن ِحلِمى وِعلِمى: والَ ِحلم والَ ِعلم ؟ قالَ 

  ٢/٧٨ وكثري ١٠/٦٧ وجممع ٦/٤٥٠حم 
 حســــن

أَمرتكم فضيعتم ما عهدت ِإليكم فيِه ورفعتم أَنسـابكم ،   : ِإنَّ اَهللا يقولُ يوم الِقيامِة       { - ٥٢٣٤
 ( } تقونَ ؟ ِإنْ أَكرمكم عند اِهللا أَتقاكم        فاليوم أَرفع نسِبى وأَضع أَنسابكم ، أَين املُتقونَ ؟ أَين املُ          

 عن أىب هريرة)  ك هب 
 ) ٥١٣٨(  والشعب ٢١١ و ٩/٢١٠ واإلحتاف ٢/٤٦٤ك 

 ضعيـــف
أَين املُتحابونَ جلَالِلى ، اليوم أُظلُّهم ِفى ِظلِّى يوم الَ          : ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ يوم الِقيامِة        { - ٥٢٣٥
 عن أىب هريرة)  حم م   ( }  ِظلِّى  ِظلَّ ِإالَّ

 والترغيـب   ٦/١٧٥ واإلحتاف   ٢/٣١٣ ومي   ١٠/٢٣٣ وهق   ٥٣٥ و   ٣٧٠ و   ٢/٢٣٧ وحم   ٣٧م الرب والصلة    
 ) ٨٩٩٠( والشعب ) ١٩١٥( وصحيح اجلامع ) ٩٥٢(  وموطأ ١٣٦ وصفة ٤/١٥



 

 

٨٩٩() 

٥٢٣٦ - }        الِقيامِةآلدم ومقولُ ياىل يعِإنَّ اَهللا ت : هزفَج قُم       ِتسعمائٍة وتسعٍة وتسـعني تكيذُر ِمن 
: ِإىل الناِر وواحــداً ِإىل اجلنِة ، فبكى أَصحابه وبكوا مثَّ قالَ رسولُ اِهللا  صلّى اُهللا عليِه وسـلّم            

، وا رؤوسكــــمفعار 
 فخفَّف -لِد الثَّوِر اَألسوِد فوالذى نفسى بيدِه ، ما أُمِتى ِفى اَألمِم إالَّ كالشــعرِة البيضاِء ِفى جِ           

نهمع ذلك { 
 عن أىب الدرداء ) حم(

  ١٠/٤٧٤ واإلحتاف ١٠/٣٩٣ وجممع ٦/٤٤١حم 
 صحيـــــح

يا : يا ابن آدم مرضت فلم مرضت فلم تعدِنى ، قالَ           : ِإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ يوم الِقيامةِ      { - ٥٢٣٧
  بر !  وأَنت أَعودك ؟ قالَ      كيف املنيالع بـا           :  رأَم ، هعدت فلم رضبِدى فُالناً مأَنَّ ع لمتا عأَم

يـا رب ،  : علمت أَنك لو عدته لوجدتىن ِعنده ، يا ابن آدم ، استطعمتك فلم تطعمِنى ، فقـالَ         
أَنه استطعمك عبِدى فُالنٌ فلم تطعمـه ،        ، أَما علمت    : وكيف أُطعمك وأنت رب العاملني ؟ قالَ        

يا : أَما علمت أَنك لو أَطعمته لوجدت ذلك ِعنِدى ، يا ابن آدم ، استسقيتك فلم تسقِنى ، قالَ                   
ك لَو سقيته   استسقاك عبِدى فُالنٌ فلم تسقِه ؟ أَما ِإن       : رب كيف أَسقيك وأَنت رب العاملني ؟ قالَ         

 عن أىب هريرة) م  (  } ! لوجدت ذلك ِعنِدى 
  )١٩١٦( وصحيح اجلامع ) ١٤٦٥(  وخمتصر مسلم ٤/٣١٧ وترغيب ٥/٢١٨ وسنة ٩/٥٦٩اإلحتاف 
 عن سهل ) طس  ( } ِإنَّ اَهللا يكره أَنْ يخطَّأَ أَبو بكٍر  { - ٥٢٣٨

  ٩/٤٦جممع 
 حســــن

٥٢٣٩ - }   عِفى اَألرِض              ِإنَّ اَهللا ت يقدكٍر الصخطَّأَ أَبو بمائِه أَنْ يس فوق كرهاحلـارث   ( } اىل ي
 عن معاذ) طب وابن شاهني ىف السنة 

  عن معاذ وسهل بن سعد ٩/٤٦وامع ) ٣٨٨٦( املطالب 
 حســــن

ورجاله ثقات  : يثمى  وفاته أنه روى عن سهل بن سعد قال اهل        ) ١٧٥٧( وحكم األلباىن بوضعه ىف ضعيف اجلامع       
ورمبا كان سبب حكم األلباىن عليه بالوضع أنه قلـد املنـاوى ىف             .  وهو بعد حديث معاذ مباشرة       ٩/٤٦ هـ   ١

 !!!حيث ذكر حديث معاذ وبني أن فيه متهمني بالوضع ومل ينتبه لرواية سهل ابن سعد ) ٩٣٨( الفيض 
خ ، م ( رواه } لَ ، وِإضاعةَ املاِل ، وكَثرةَ السؤاِل        قيلَ وقا : ِإنَّ اَهللا يكره لكم ثَالثاً       { - ٥٢٤٠ 

 ) .حم ( عن املغرية بن شعبة واللفظ هلما والدارمى واملوطأ و ) 
  ٣/٦٦ وطربى ٤/٢٣٤ ومشكل ٤/٢٤٦ وحم ١٣ وم األقضية ٢/١٥٣خ 



 

 

٩٠٠() 

٥٢٤١- }            ، اجلُهد فسكن جِز فأَِنلْ ِمنلى العع لوملَّ يوج زفقلْ     ِإنَّ اَهللا ع فِإنْ غُلبت  : وكَّلتت
 عن أىب أمامة ) حم د طب  ( } على اِهللا ، حسىب اُهللا ونعم الوكيلُ 

  ١٠/١٨١وهق ) ٣٤٣(  وسىن ٦/٢٥وحم ) ٣٦٢٧(  ود ١/٣٤ وشج ٨/١١٢طب 
 حســــن

٥٢٤٢- }              بالكَيِس ، فإذا غَلبك ليكع جِز ، ولكنلى العع لوماىل  يعفقلْ    ِإنَّ اَهللا ت أَمر  : سىبح
 عن عوف بن مالك) د   (  } اُهللا ونعم الوكيلُ 

 - ٤/٢٤ والفتوحات   ١٨/٧٦وطب  ) ٣٤٣(  وسىن   ١٠/١٨١ وهق   ٦/٢٥وحم  ) ١٣٦٧( وهـ  ) ٣٦٢٧( د  
٢٥  

 حســــن
لن ِعباِدى غَِريى   الَ تسأ : ِإنَّ اَهللا يمهلُ ، حتى إذا ذَهب من اللَّيِل نصفه أَو ثُلثاه قالَ               { -٥٢٥٣

                الفَجـر طلعى يتح ، له ستغفرِنى أَغفري نسألُِنى أُعطيِه ، مي نم ، له سألُِنى أَستجيبي نم ، { ) 
 عن رفاعـــــــة ) هـ 

 اجلهىن
وحم  ) ١٩١٧( وصحيح اجلامع   ) ١٤٧ - ١٤١(  والدعاطب   ٢٢٠ و   ١/٢١٩أعظمى وعاصم   ) ١٢٦٣( هـ  

 ) ١١٤٦(  وخزمية ٣/٣٤ و ٢/٣٨٣
 صحيـــــح لغيــره

هلْ : ِإنَّ اَهللا تعاىل يمهلُ حتى إذا كانَ ثُلثُ اللَّيِل اآلخر نزلَ ِإىل سماِء الدنيا فنادى                 { -٥٢٥٤
 من 

                  الفَجر نفجرى يتاٍع ؟ حد لْ منائٍل ؟ هس لْ منتائٍب ؟ ه لْ منستغفٍر ؟ هعـن أىب   ) حم م    ( } م
 سعيد  وأىب هريرة

وش ) ١١٤٦(  وخزميـة    ٣/٣٤ و   ٢/٣٨٢وحـم   ) ١٩٦٥٤(  وعـب    ٤/٦٥ وسنة   ١٧٢م صالة املسافرين    
وصـحيح  ) ١٤٧ -١٤١( والـدعاطب   ) ٣٠٩( واآلجرى  ) ٤٥٠( وصفة  ) ١١٦٢( ومنحـــة   ١٠/٣٤١

  )١٩١٨( اجلامع 
٥٢٥٥- }        لى قَدِر املؤرتلُ املَعونةَ عاىل يعالِء      ِإنَّ اَهللا تلى قَدِر البع ربرتلُ الصعد وابن  ( } ونِة ، وي

 )  الل 
 عن أىب هريرة

  ٢/١٨٨وشج  ) ١٩١٩( وصحيح اجلامع ) ١٦٦٤( الصحيحة 
 صحيـــــح

٥٢٥٦- }                   وٍم وليلٍة ِعشـرينكَّةَ ، ِفى كُلِّ يسجِد ملى أَهِل هذَا املَسجِد ، مرتلُ عاىل يعِإنَّ اَهللا ت
 ومائةَ ر           اظرينللن وِعشرين ، صلِّنيللم وأَربعني ، للطَّائفني نيواحلاكم ىف الكىن ،    ) طب   ( } محٍة ، ِست

 وابن عساكر عن ابن عباس 



 

 

٩٠١() 

 ) ٤٠٥١( الشعب 
 حســــن

 .فيه ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس ووصفوه بالتدليس ومل يصرح هنا 
 . عطاء وقد الزمه سبعة عشر عاماً وإن كان مدلساً فإنه أثبت الناس ىف : أقول

 التهـذيب   - هـ   ١إذا قلت قال عطاء فأنا مسعته منه ، وإن مل أقل مسعت             : وقد روى ابن أىب خيثمة عنه أنه قال         
٤٠٦ - ٦/٤٠٤  

وضعفه وملا نقل قول املنذرى ىف الترغيب إسناده        ) ١٨٧( ومن أوهام األلباىن أنه قد ذكر هذا احلديث ىف ضعيفته           
  هـ ١بيهقى حسن أنكره وقال هو فيما أظن من تساهله أو أوهامه عند ال

الذى نظر ىف سنده وحسنه أم الذى مل !  وهو مل يطلع أصالً على سنده ىف الشعب فتأمل يا رعاك اهللا أيهما الواهم ؟ 
نعنة ابن جـريج    لوال ع : والوهم الثاىن أنه بعد مدة طويلة وجد له سنداً عند األزرقى وقال عقبه              ! ينظر ىف سنده ؟   

 !!فإنه مدلس حلكمت على هذا السند بأنه حسن ولعله الذى رواه البيهقى وحسنه املنذرى 
ابن جريج أثبت الناس ىف عطاء وقد ذكرنا أن روايته عن عطاء مساع سواء صرح بالتحديث أم ال ومعظم                    : أقول

 تضعيفات األلباىن من هذا القبيل 
لُ لَيلةَ النصِف ِمن شعبانَ ِإىل سماِء الدنيا فيغفر َألكثر ِمن عدِد شعِر             ِإنَّ اَهللا تعاىل يرت    { - ٥٢٥٧

 عن عائشة ) حم ت هـ (} غَنِم كَلٍب  
 وجـامع  ١٠/٤٣٨ وش ٤/١٢٦ وسـنة   ١٠٨ و   ٢/١٠١ وشـج    ٦/٢٣٨وحم  ) ١٣٨٩( وهـ  ) ٧٣٩( ت  

 ) ٣٨٢٦(  والشعب ٩/٢٦٤األصول 
 حســــن لغيــره

حـم  ( }  اَهللا ينشىُء السحاب فينطق أَحسن النطِق ، ويضحك أَحسن الضحِك              ِإنَّ { - ٥٢٥٨
 عن شيخ من بىن غفار ) هق ىف األمساء 

( وصحيح اجلامع ) ١٦٦٥(  وصحيحة ٤٧٣ وصفة ٢٨٣ واآلجرى  ٤/٣٦٣ وكثري   ٢/٢١٦ وجممع   ٥/٤٣٥حم  
١٩٢٠ (  

 صحيـــــح
 عن خزمية بن ثابت ) طب  ( }  تأتوا النساَء ِفى أَدبارهن ِإنَّ اَهللا ينهاكم أَنْ { - ٥٢٥٩

 )١٩٢١(  وصحيح اجلامع ٥/١٣٦ وكر ٤/١٠٥طب 
 صحيـــــح

٥٢٦٠ - }   حلفُوا بآبائكمأَنْ ت نهاكماىل يععن ابن عمر   ) ٤حم ق ( } ِإنَّ اَهللا ت 
 و  ١/١٨وحم  ) ٢٠٩٤( وهـ  ) ٣٢٤٩(  ود   ٥ و   ٧/٤ون  ) ١٥٣٤(  وت   ٣و١ وم اإلميان    ١٦٤ و   ٨/٣٣خ  
 ١١/٥٣٠وفـتح   ) ١٢١٠(  ومنحة   ٢/١٨٥ ومي   ١/٥٢ وك   ٢٩ و   ١٠/٢٨ وهق   ٤٨ و   ١١ و   ٨و٢/٧ و   ٣٦

 وغريهم  ) ١٩٢٢( وصحيح اجلامع ) ٤٨٠( وموطأ 
 صحيـــــح مشـــهور



 

 

٩٠٢() 

ف باِهللا وإالَّ   ِإنَّ اَهللا ينهاكم أَنْ تحلفُوا بآبائكـــم  ، فمن كانَ حالفــاً فَلْيحل            { - ٥٢٦١
عن  عمر ) مالك حم ق د ت(} فَلْيصمت 

(  ود   ٥ و   ٧/٤ون  ) ١٥٣٤(  وت   ٣ ،   ١ وم اإلميـان     ١٦٤ و   ٨/٣٣ وخ   ٣٦ و   ١/١٨وحم  ) ٤٨٠( املوطأ  
 وغريهم ) ١٩٢٣( وصحيح اجلامع )  ٣٢٤٩

 اخلطيـب   }  السؤاِل     قيلَ وقالَ ، وِإضاعِة املاِل ، وكَثرةِ      : ِإنَّ اَهللا ينهاكم عن ثَالٍث       { - ٥٢٦٢
 عن املغرية ابن شعبة 

 ) ١٠٩٠ و ١٠٨٩ و ١٠٨٨(  والشهاب ٨/١١١ وخط ٧/٤٠ وسعد ٥/٢٧تخ 
 صحيـــــح

هلْ من سـائٍل  ؟    : ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ يهبطُ من السماِء العليا ِإىل السماِء الدنيا فيقولُ              { -٥٢٦٣
 لْ منستغفٍر ؟  هم لْ منه  تفعار الفَجر ى إذا طَلعتاٍع ؟ حوالبغوى عن أىب اخلطاب ) طب  ( } د 

  ٤/٥٣ واإلصابة ٢/١٨٧ وترغيب ٤٨٤جرجان 
 حســــن لغيـــره

 .وهذا من أحاديث الصفات ، فالسلف على اإلميان مبا ورد مع الترتيه هللا تعاىل عن كل صفات احملدثني 
والكل متفق على أن هللا تعاىل صفات الكمـال         .  نزول رمحته وكرمه وفيضه      واخللف على تأويله وأن املقصود به     

 واجلالل ومرته عن كل صفات النقص والعيب 
ِإنَّ اَهللا تعاىل يوصيكم بالنساِء خرياً فِإنهن أُمهاتكم وبناتكم وخاالتكم ، ِإنَّ الرجـلَ               { - ٥٢٦٤

) طب  ( }  وما تعلق يداها اخلَيطَ فما يرغب واحد ِمنهما عن صاحبِه  ِمن أَهِل الكتاِب يتزوج املَرأةَ    
 عن املقدام 

 ) ١٦٢٣(  ومطالب ٤/٢٠٣امع 
 صحيـــــح مرســـل ويشهد له ما بعده 

 ، ِإنَّ اَهللا ِإنَّ اَهللا يوصيكم بأُمهاتكم ثَالثاً ، ِإنَّ اَهللا تعاىل يوصيكم بآبـائكم ، مـرتنيِ        { - ٥٢٦٥
 عن املقدام ) خد هـ طب ك  ( } تعاىل يوصيكم باَألقرِب فاَألقرِب 

 وكـثري   ٢/١٢٠ وشج   ١٠/٤٠٢ وفتح   ٨/٣١٩ و   ٤/٣٠٢ وجممع   ٤/١٧٩ وهق   ٤/١٣٢وحم  ) ٣٦٦١( هـ  
 ) ٦٠( وخد  ) ١٩٢٤( وصحيح اجلامع )  ٧٨٤٥( والشعب ) ١٦٦٦(  وصحيحة ٢/٨٤ وكر ٥/٦٣

 صحيـــــح
ِإنَّ اللَّعنةَ إذا وجهت ِإىل من وجهت ِإليِه ، فِإنْ أَصابت عليِه سبيالً أَو وجدت فيـِه                  { - ٥٢٦٦

     سلكاً ، وِإالَّ قَالتسلكاً فيقالُ هلَا                : مفيِه م بيالً وملْ أَجدليِه سع أَجد ِإىل فُالٍن فلم هتجو با ري :
 عن ابن مسعود ) حم  (  }ارجِعى  ِمن حيثُ ِجئِت 

  ١/٤٠٨وحم ) ٢٠٨٤(  والدعاطب ٣/٤٧٣ وترغيب ٨/٧٤جممع 
 جيـــــد



 

 

٩٠٣() 

 عن أىب سعيد ) حم قط هق ( } ِإنَّ املَاَء طَهور الَ ينجسه شىٌء  { - ٥٢٦٧
 وهـق   ٣١ و   ١/٣٠ وقـط    ١/١٤٢ وش   ١/١١ ومعـاىن    ١/١٣ وتلخيص   ٣/٨٦وحم  ) ٦٧( ود  ) ٦٦( ت  

  )١٩٢٥( اجلامع  وصحيح ٢٦٧ و ١/٢٥٨
 صحيـــــح

 عن ميمونة) حم  ( } ِإنَّ املَاَء ليس عليِه جنابةٌ والَ ينجسه شىٌء  { - ٥٢٦٨
  )١٩٢٦(  وصحيح اجلامع ٢/٢٧ وسنة ٦/٣٣٠ و ١/٣٣٧حم 

 صحيـــــح
٥٢٦٩ - }  جنبعن ابن عباس ) د ت هـ حب ك هق ( } ِإنَّ املَاَء الَ ي 

 ١٩٢٧(  وصحيح اجلامع    ١٤/١٦٠ و   ١/٣٣ وش   ١/١٤ وتلخيص   ٢٦٧ و   ١/١٨٩ وهق) ٦٨( ود  ) ٦٥( ت  
( 

 صحيـــــح
 عن ابن عباس) حم ن( عن جابر ) هـ ( } ِإنَّ املَاَء الَ ينجسه شىٌء  { - ٥٢٧٠

 ٢٦٧ و ٢٥٨ و ١/١٨٨ وهـق    ٣٠٨ و و  ٢٨٤ و   ٢٣٧ و   ١/٢٣٥وحـم   ) ٥٢١ و   ٥٢٠(  وهـ   ١/١٧٣ن  
 ٢٦ و   ١/١٢ ومعـاىن    ١/٢١٣وجممع  ) ٣٩٦ و   ٢٥٥( وعب  ) ٢٨ (  وشفع ١١/٢٧٤وطب  ) ٢٢٦( وحب  
 )١٩٢٨(   وصحيح اجلامع ٤/١٤٣٨وعدى 

 صحيـــــح
 عن أىب أمامة ) هـ ( } ِإنَّ املَاَء الَ ينجسه شىٌء ِإالَّ ما غَلب على ِرحيِه وطَعمِه ولونِه  { - ٥٢٧١

 ) ٢٦٤(  وعب ١/٢٦٠ وهق ٢/٢٩٧وعدى ) ٥٢١( هـ 
 ن لغيــــرهحســــ

ِإنَّ املُؤذنَ يغفر له مد صوتِه ويصدقه كلُّ رطٍب ويابٍس سمع صوته ، والشاهد عليِه                { - ٥٢٧٢
 عن أىب هريرة)  حم ( } خمس وِعشرونَ درجةً 

  )١٩٢٩( وصحيح اجلامع  ) ١٨٦٣(  وعب ٢/٢٦٦حم 
 صحيـــــح

 عن معاوية )  ش( }  الناِس أَعناقاً يوم الِقيامِة   ِإنَّ املُؤذِّنني أَطولُ { - ٥٢٧٣
  ١/٢٢٥ وش ٢/٢٧٧وسنة ) ٣٢٩(  ومنحة ٣/٧ واإلحتاف ١/٤٣٢ وهق ٩٨ و ٤/٩٥حم 

 صحيـــــح
ِإنَّ املُؤمن إذا تعلَّم باباً من الِعلِم ، عملَ بِه أَو لَم يعملْ ، كانَ أَفضلَ ِمن أَنْ يصـلِّى                     { - ٥٢٧٤

عاً  أَلفطوكعٍة تعن ابن عمر )  ابن الل  (}  ر 
  ١/٢٥أعظمى حنوه وجامع بيان العلم ) ٢٠٧(  وهـ ٩٨ و ١/٩٧أخرج حنوه الترغيب 

 حســــن لغيــره



 

 

٩٠٤() 

ِإنَّ املُؤمن إذا خرج ِمن قَربِه صور له عمله ِفى صورٍة حسنٍة وشارٍة حسنٍة ، فيقولُ                 { - ٥٢٧٥
  ا أَن : لهم           دِق ، فيقولُ لهامرأَ الص ى َألراكاِهللا ِإن ؟ فو وراً ، وقَائداً ِإىل : تن كونُ لهفي ، ملكا عأَن

مـا  : اجلنِة ، وِإنَّ الكافر إذا خرج ِمن قَربِه صور له عمله ِفى صورِة سيئٍة ، وشارٍة سيئٍة ، فيقولُ                    
ابن  ( } أَنا عملك ، فينطلق بِه حتى يدخله النار    : راك امرأَ السوِء ، فيقولُ له       أنت ؟ فو اِهللا ِإنى ألَ     
 ) جرير عن قتادة مرسالً 

  ١١/٦٣طربى 
 حســــن مرســـل وله شـــواهد

مهَـا كمـا    ِإنَّ املُؤمن إذا لَقى املُؤمن فسلَّم عليِه وأَخذَ بيدِه فصافحه تناثرت خطايا            { - ٥٢٧٦
 عن حذيفة ) طس  ( } يتناثر ورق الشجِر 

  ٣/٤٣٣وترغيب ) ٥٢٦(  وصحيحة ٨/٣٦امع 
 حســــن

٥٢٧٧ - }            فيقولُ له لكم ِفى قَربِه أَتاه ضعإذا و قالَ        : ِإنَّ املُؤمن داه؟ فِإِن اُهللا ه عبدت ا كُنتم
 :       اَهللا ، فيقولُ له أَعبد ا ك : كنتقولُ        مجِل ؟ فيقولُ ِفى هذَا الرت ا      : نتفم ، سولهاِهللا ور بدع هو

                 ِفى الناِر ، فيقالُ له يٍت كانَ لهبِه ِإىل ب نطلقا ، فيىٍء غَريهش نسألُ عكانَ ِفى الناِر     : ي يتكهذَا ب
دعوِنى حتى أَذهب فأُبشر أَهِلـى ،       :   ولكن اَهللا عصمك ورمحك فأَبدلك بِه بيتاً ِفى اجلَنِة ، فيقولُ          

   فيقالَ له :               فيقولُ له نتهرهفي لكم ِفى قَربِه ، أَتاه ضعإذا و كن ، وِإنَّ الكَافراس :    عبـدت ا كُنتم
رجـِل ؟   فما كنت تقولُ ِفى هذَا ال     : الَ دريت والَ تليت ، فيقالُ       : الَ أَدِرى ، فيقالُ له      : فيقولُ  
كنت أَقولُ ما تقولُ الناس ، فيضربه ِمبطراٍق ِمن حديٍد بني أُذنيِه ، فيصيح صيحةً يسمعها                : فيقولُ  

 عن أنس ) د  ( }اخلَلق غَري الثَّقلِني 
  )١٩٣٠( وصحيح اجلامع ) ١٣٤٤(  والصحيحة ٤/٢٦٣ والترغيب ١٠/٤١٥ واإلحتاف ٢٦د السنة ب 

 صحيـــــح 
٥٢٧٨ - }  اُهللا عنه كفِّري رضِه ولكنِفى م ؤجري لَم رضإذا م عن أىب الدرداء) طب  ( } ِإنَّ املُؤمن 

  ٢/٣٠١امع 
 حســــن

 عن ابن عباس ) هب  ( } ِإنَّ املُؤمن تخرج نفسه ِمن بِني جنبيِه وهو يحمد اَهللا تعاىل  { - ٥٢٧٩
 ) ١٠٢١٦( والشعب ) ١٩٣١( وصحيح اجلامع ) ١٦٣٢(  وصحيحة ١/٢٦٨حم 

 صحيـــــح



 

 

٩٠٥() 

ِإنَّ املُؤمن ليؤجر ِفى ِهدايتِه السبيلَ ، وِفى تعبريِه بِلسانِه عِن اَألعجمى ، وِفى ِإماطِة                { - ٥٢٨٠
فيخطئها فيخفق هلَـا    اَألذى عِن الطَّريِق ، حتى ِإنه ليؤجر ِفى السلعِة تكونُ ِفى ثَوبِه فيلمسها بيدِه               

 عن أنس ) طس  ( } فُؤاده فترد عليِه ويكتب له أَجرها 
 ) ٢٦٨٠(  ومطالب ٣/٦١٨ وترغيب ٣/١٣٤جممع 

 حســــن لغيـــره
املَرِض والنصِب والنكبِة ، يا عائشةُ ِإنـه        : ِإنَّ املُؤمن ليجاِزى بأَسوِإ عملِه ِفى الدنيا         { - ٥٢٨١

         قالت ، عذَّبالِقيامِة ِإالَّ م ومي حاسبي أَحد اُهللا يقولُ :لَيس سرياً ؟ قالَ : أليسِحساباً ي حاسبي  :
 ذِّبع احلساب وقشن نم هرِض ، ِإنالع ِعند ابن جرير عن عائشة } ذاك  

  حنوه ٤/٥٨٠ وك ٥/١٨٩طربى 

 صحيـــــح
٥٢٨٢ - } لي ائِم ِإنَّ املُؤمنرجةَ القَائِم الصسِن اخلُلِق دحب عن عائشة ) د حب  ( } درك 

 وصـحيح  ٨/٢٨واإلحتاف ) ١٩٢٧(  وحب ٣/٤٠٤ وترغيب ٨٢ و  ١٣/٨١ وسنة   ٦/٩٠وحم   ) ٤٧٩٨( د  
 اجلامـــع 

)١٩٣٢(  
 صحيـــــح

٥٢٨٣ - }      نجسالَ ي ن  ( عن حذيفة   ) حم م د ن هـ      ( عن أىب هريرة    )  ٤ق ( } ِإنَّ املُؤمـــن (
 عن ابن مسعود 

 عن أىب موسى ) طب ( 
 ١٩٠ و   ١/١٨٩ وهـق    ٥/٣٨٤ و   ٣٨٢ و   ٢/٢٣٥ وحـم    ١٦٩ ون الطهارة ب     ١١٥ وم احليض    ١/٧٩خ  

  )١٩٣٣(  وصحيح اجلامع ١/١٧٣ وش ١/٢٦٣ وحنف ١/٣٩١وفتح ) ٤٥٦(  وعب ١٠/١٧٤وطربى 
 صحيـــــح مشـــهور

عن عبد اهللا ابن ) طس ( }  ِمعى واحٍد والكَافر يأكلُ ِفى سبعِة أَمعاٍء ِإنَّ املُؤمن يأكلُ ِفى  { - ٥٢٨٤
 أىب قيس النضرى

 ٥/٣٣ وامع ٩/٥٣٦ وفتح ٣/١٣٥وترغيب ) ١٦٧٢(  ومنحة ٣/٣٣٣ و ٢/١٤٥ وحم ٧/٩٢خ 
 عن كعب بن مالك ) حم طب  ( } ِإنَّ املُؤمن يجاهد بسيفِه وِلسانِه  { - ٥٢٨٥

 ١٢/٣٧٨وسنة  ) ٢٠١٨( وحب  ) ٢٠٥٠٠(  وعب   ٧/١٣٢ وبغوى   ١٠/٢٣٩ وهق   ٦/٣٨٧ و   ٣/٤٥٦حم  
  )١٩٣٤( وصحيح اجلامع ) ١٦٣١(  وصحيحة ٧٦ و ١٩/٧٥وطب 

 صحيـــــح
 } ِإنَّ املُؤمن يجاهد بسيفِه وِلسانِه والذى نفِسى بيدِه لكأَنَّ ما ترموم بِه نضح النبِل                { - ٥٢٨٦

وابن عساكر عن كعب بن مالك أنه قال للنىب  صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا         ) ع طب ن هق     ( ه  ىف تارخي ) حم خ ( 
 .أنزل ىف الشعر ما أنزل قال فذكره 



 

 

٩٠٦() 

(  وعـب  ٥/٣٠٥ وتـخ  ٧/١٣٢ وبغـوى  ١/٢٣٩ وهـق  ٦/٣٨٧ و ٣/٤٥٦وحم ) ١٠٤٧( الشــهاب  
 وحب ) ٢٠٥٠٠

 ) ١٦٣١(  وصحيحة ٧٦ و ١٩/٧٥ وطب ١٢/٣٧٨وسنة ) ٢٠١٨( 
 حيـــــحص

حم ( } ِإنَّ املُؤمن يشرب ِفى ِمعى واحـــٍد ، وِإنَّ الكَافر يشرب ِفى سبعِة أَمعاٍء               { - ٥٢٨٧
 عن فضلة الغفارى ) ، ع ، بز ، طك

  ٣/١٣٦ وترغيب ١١/٣١٨ وسنة ٥/٨٠ وجممع ٥/٣٧٠ و ٤/٣٣٦حم 
 صحيـــــح

٥٢٨٨ - }       ي ِفى قَربِه حني قعدي ِإنَّ املُؤمن           فيقالُ لـه ، ــهدهش نم جـــلٌ  : نكفئُ عنهر
 يقــالُ لـه محمد ما 

نم نامت عيناك ، وِإنْ كـانَ غَـري         : هو عبد اِهللا ورسوله ، فيقالُ له        : هو ؟ فِإنْ كانَ مؤمناً قالَ       
:  ، ويخوضونَ فَخضت ، فيقالُ له        واِهللا ما أَدِرى ، سمعت الناس يقولونَ شيئاً فقُلته        : مؤمٍن قالَ   

 عن أمساء بنت أىب بكر ) طب  ( } نم الَ نامت عيناك 
  ٣/٥١امع 

 صحيـــــح
٥٢٨٩ - }              رجتخ لَو ودعاِنى ، فيا يعاِنى موي رتلُ بِه املوتي ِإنَّ املُؤمن-     فسـهواُهللا  - يعِنى ن 

     ي فِإنَّ املُؤمن ، ِلقاءه حبي          عارفهمم نع ستخربونهفي املُؤمنني أتيِه أَرواحماِء فتبروحِه ِإىل الس صعد
تركت فُالناً ِفى الدنيا أَعجبهم ذِلك ، وإذا قالَ ِإنَّ فُالناً قد مـات ،               : ِمن أَهِل اَألرِض فإذا قالَ      

: قَربِه فيسألُ ، من ربك ؟ فيقولُ رىب اُهللا ، فَيقالُ            ما ِجىَء بِه ِإلينا ، وِإنَّ املُؤمن يجلس ِفى          : قالُوا  
ِديىن اِإلسالم ، فيفتح    : فما ِدينك ؟ فيقولُ     : نبيى محمد رسولُ اِهللا ، فَيقالُ       : من نبيك ؟ فيقولُ     

 كانَ رقَّده ، وِإنْ كانَ عـدو اِهللا  انظر ِإىل مجلسك ، مثَّ يرى القَرب فكَأنما: له باب ِفى قَربِه فيقالُ  
نزلَ بِه املوت وعاىن ما عاىن فِإنه يحب أَنْ تخرج روحه أَبداً واُهللا يبغض ِلقاءه ، فإذا جلس ِفـى                    

      يقالُ له أُجلس ؟ فيقولُ    : قَربِه أَو كبر نل: م ففُتح ، ريتالَ د الَ أَدِرى ، فيقالُ له   ِمـن ـابب ه
                     ضـيقي ثُم املَنهوس ناما يكم من قالُ لهي ٍة ِإالَّ الثَّقلِني ، ثُمابكُلُّ د سمعربةً تض ضربي ثُم ، مهنج

 عن أىب هريرة)  بز  ( } عليِه قَربِه 
  ١٠/٣٩٥ واإلحتاف ٤/٤٢٠ وكثري ٥٣  و٣/٥٢امع 

 حســــن لغيـــره
حم واحلكيم وابن أىب     ( }  املُؤمن ينِضى شيطانه كما ينِضى أَحدكم بعريه ِفى السفِر           ِإنَّ { - ٥٢٩٠

 عن أىب هريرة)  الدنيا ىف مكايد الشيطان 
  ٥/٩٣ وكثري١/١١٦ وجممع ٢/٣٨٠ وحم ٧/٢٧٣اإلحتاف 



 

 

٩٠٧() 

 حســــن
 جعله هزيالً: أنضاه : لينضي      ينضى : وورد بلفظ 

 عن على) عم  ( } املُؤمنني وأَوالدهم ِفى اجلَنِة وِإنَّ املُشركني وأَوالدهم ِفى الناِر ِإنَّ  { - ٥٢٩١
 ٥/٩٦٤ واللسان ٧٩٣٣ وامليزان ٦/٢٥١ وبغوى ٧/٤٠٩ و ٥/٥٦ وكثري ٨/٥٦٧ واإلحتاف ١/١٣٥حم 

 حســــن
 هناك خالف حول أوالد املشركني الصغار ، والراجح أم ىف اجلنة 

نَّ املُؤمنني يشدد عليهم ،َألنه الَ تصيب املُؤمن نكبةٌ ِمن شوكٍة فمـا فَوقهـا ، والَ                 ِإ { - ٥٢٩٢
 عن عائشة ) ابن سعد ك هب ( } وجع ِإالَّ رفع اُهللا له ا درجةً ، وحطَّ عنه خطيئةً 

 ) ١١٦٧( ة والصحيح )١٩٣٥(  وصحيح اجلامع ١/٣٤٦وك ) ٩٧٨١(  والشعب ٣/٦٥مشكل 
 صحيـــــح

عن ابـن   ) خ   ( } ِإنَّ املُتبايعِني باخلَياِر ِفى بيعهما ما لَم يتفرقَا ، أَو يكونَ البيع ِخياراً               { - ٥٢٩٣
 عمر 

  )١٩٣٦(  وصحيح اجلامع ٤/٣٢٦ وفتح ٥/٢٦٩ وهق ٧/٢٥٠ ون ٣/٨٣خ 
 عن معاذ ) طب  (  }ِإنَّ املُتحابني باِهللا ِفى ِظلِّ العرِش  { - ٥٢٩٤

  )١٩٣٧(  وصحيح اجلامع ٥/٣٢٨ وحم ٦/١٧٤ واإلحتاف ٢/١٠٣ وكر ١٤٩ و ٢/١٤٦شج 
 صحيـــــح

٥٢٩٥ - }                ، ـرىبأَِو الغ رِقىِفى اجلَنِة كالكَوكِب الطَّالِع الش ى غُرفهمرِفى اِهللا لت نيِإنَّ املُتحاب
 عن أىب سعيد ) حم  ( } نَ ِفى اِهللا تعاىل  املُتحابو: فيقالُ من هؤالِء ؟ فيقالُ 

  ١٠/٤٢٢ وجممع ٣/٨٧حم 
 صحيـــــح

ِإنَّ املُتحابني ِفى اِهللا ِفى ِظلِّ عرِش اِهللا يوم الَ ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّه ، يفزع الناس والَ يفزعونَ                   { - ٥٢٩٦
 عن معاذ ) طب  ( } ، ويخاف الناس والَ يخافونَ 

  ٤/١٦٩ وك ٦/١٧٤ اإلحتاف
 صحيـــــح لغيـــره

٥٢٩٧ - }                الَ ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّه ومجلَالِل اِهللا ِفى ِظلِّ اِهللا ي نيعن معاذ وعبادة بـن     ) طب  ( } ِإنَّ املُتحاب
 الصامت 
  ١٤٩ و ٢/١٤٦ وشج ٥/٣٢٨ وحم ٢/١٠٣ وكر ٦/١٧٤اإلحتاف 

 صحيـــــح
 عن أىب سعيد ) حم ع حب  ( } ساملٌ وغَامنٌ ، وشاجب : ِإنَّ املَجالس ثَالثةٌ  { - ٥٢٩٨

واإلحسان  ) ١٠٨١٥ و   ١٠٨١٤( والشعب  ) ٣٣٨٨(  ومطالب   ٧/٤٥٤ واإلحتاف   ١/١٢٩ وجممع   ٣/٧٥حم  
  ١٧/٣٣وطب ) ٥٨٥( 



 

 

٩٠٨() 

 حســــن
 لى الظلم الناطق باخلفا املعني ع: الذى يأمر باخلري        ،  الشاجب : الساكت       ، الغامن : السامل 

 عن أم معبد ) طب  ( } ِإنَّ املُحرم ما أَحلَّ اُهللا كاملُستِحلِّ ما حرم اُهللا  { -٥٢٩٩
  ١٧٧ و ١/١٧٦امع 

 صحيـــــح لغيــره
٥٣٠٠ - }               ا الطَّالقوجهز ألتلى امرأٍة ساجلَنِة ع اُهللا ِريح مروح املُنافقات نِإنَّ املُختلعاِت ه { 

 اخلطيب ىف املتفق واملفترق عن ابن عمرو 
( وت  ) ٢٢٢٦(  ود   ٢/١٦٢ ومـي    ٥/٢٧٢ وش   ٢٨٣ و   ٥/٢٧٧وحم  ) ٤١٨٤(  واإلحسان   ٣/٨٤الترغيب  

  حنوه ٧/٣١٦وهق ) ٧٤٨( واملنتقى ) ٢٠٥٥( وهـ ) ١١٨٧
 صحيـــــح لغيــره

٥٣٠١ - }   املُنافقات عن عقبة بن عامر ) طب  ( }ِإنَّ املُختلعاِت واملُنتزعاِت هن 
(  وصحيح اجلامع    ٣/٩٨٦ وعدى   ٣/٨٤ وترغيب   ٢/٥ وجممع   ١/٤٠١ وكثري   ٢/٥٨٥ وطربى   ١٧/٣٣٩طب  

١٩٣٨(  
 صحيـــــح

 أى الالتى يطلنب الطالق واخللع بغري عذر شرعى 
بتـه  ِإنَّ املَرأةَ إذا أَقبلت أَقبلت ِفى صورِة شيطاٍن ، فإذا رأى أَحدكم امـرأةً فأَعج               { - ٥٣٠٢

 عن جابر ) ت حب  ( } فلْيأِت أَهله فِإنَّ الذى معها مثلُ الذى معها 
 ) ٥٥٧٢( واإلحسان  ) ١٩٣٩(  وصحيح اجلامع ٥/٣٠٤واإلحتاف ) ١١٥٨( ت 

 صحيـــــح
٥٣٠٣ - }                   أى أَحـدكميطاٍن ،  فـإذا رورِة شِفى ص دبريطاٍن ، وتورِة شقبلُ ِفى صِإنَّ املَرأةَ ت

 عن جابر ) حم م د   ( }  أَعجبته فلْيأِت أَهله ، فِإنَّ ذلك يرد ما ِفى نفسِه  امرأةً
) ٢٣٥(  وصـحيحة    ٥/٣٠٤ واإلحتــــاف    ٧/٩٠ وهـق    ٣/٣٣٠ وحم   ٤٤ ود النكاح ب     ٩م النكاح   

 وصــحيح اجلامــع 
)١٩٤٠(  

حم م ت    (}يك بذَاِت الدين تربت يداك      ِإنَّ املَرأةَ تنكح لِدينها وماِلها وجماِلها ، فعل        { - ٥٣٠٤
 عن جابر ) ن

 ) ١٩٤١( وصحيح اجلـامع     ٤/٣١٠ وش   ٣/١٤٦وتلخيص  ) ١٠٨٦(  وت   ١٠ ون النكاح ب     ٥٤م الرضاع   
 ٣/٣٠٢وحم 

٥٣٠٥ - }                  ـا أَودا ففيههـدعا ، وِإنْ تها كَسرتمهقوت ِضلٍَع ، فِإنْ ذَهبت من لقتِإنَّ املَرأةَ خ
ـَـةٌ و  عن أىب ذر) حم ن  (} بلغ

  )١٩٤٢(  وصحيح اجلامع ٥/٢٧٦وش ) ٦٠٣(  وسىن ١٢/٢٢١ وسنة ٤/٣٠٤ وجممع ٥/٨حم 



 

 

٩٠٩() 

 صحيـــــح
٥٣٠٦ - }                تمتعتا اس تمتعتلى طَريقٍة ، فِإنْ اسع لك ستقيمت ِضلٍَع لَن من لقتِإنَّ املَرأةَ خ

 عن أىب هريرة)  م ت  ( } ت تقيمها كَسرَا ، وكَسرها طَالقها ِبها ، وِبها ِعوج ، وِإنْ ذَهب
وكثيـــر  ) ٧٤٧(  وخد ٧/٢٩٥ وهق   ٥/٣٦٠ واإلحتاف   ٣/٥٠وترغيب  ) ١١٦٨(  ومحيدى   ٥٩م الرضاع   

  وت ٢/١٧٩
  )١٩٤٣( وصحيح اجلامع ) ١١٨٨(

مـــةَ الضـلَِع تكســــرها ،      ِإنَّ املَرأةَ خلقت من ِضلٍَع ، وِإنك ِإنْ ترد ِإقا          { - ٥٣٠٧
 عن مسرة )  حم حب ك  (} فدارها تعش ِبها  

 ١٩٤٤(  وصحيح اجلامع    ٥/٢٧٥ وش   ٥/٣٦٠ واإلحتاف   ٥٠ و   ٣/٤٩وترغيب  ) ١٣٠٨(  وحب   ٢/١٤٨مي  
 ٤/٣٠٤وامع ) 

 صحيـــــح
 عن أىب هريرة)  ت  ( } سلمني  ِإنَّ املَرأةَ  لتأخذُ على القَوِم ، يعِنى تجري على املُ { - ٥٣٠٨

  )١٩٤٥( وصحيح اجلامع ) ١٥٧٩( ت 
 حســــن

  العسكرى ىف األمثال عن عائشة } ِإنَّ املَرأةَ مثلُ الضلَِع ِإنْ ِجئت تقومها كَسرَا  { - ٥٣٠٩
 ) ١١٨٨(  وت ٦٥ وم الرضاع ٥/٢٧٥أخرجه بنحوه ش 

 صحيـــــح
٥٣١٠ - }     ـا ،              ِإنَّ املَرأةَ منهخى مرى يتلَّةً حح بعنيراِء سو ا ِمناقهس ياضرى بِنساِء اجلنِة لي

كَأنهن الياقوت واملَرجانُ ، فأَما الياقوت فِإنه حجر لَو أَدخلت فيـِه            : وذلك بأَنَّ اَهللا تعاىل يقولُ      
 عن ابن مسعود ) ت  ( } ِسلكاً ثُم استصفيته لرأيته ِمن ورائِه 

 ١٠/٥٤٣ واإلحتـاف    ٥٣٤ و   ٤/٥٣٣ وترغيب   ٧/١١ وبغوى   ١٧/٨٨ وطربى   ٧/٤٧٩وكثري  ) ٢٥٣٣( ت  
 ) ٧٣٩٦( واإلحسان ) ٣٧٩(  وصفة اجلنة ١٠/٥٠٦وجامع األصول 

 صحيـــــح لغيـــره
عن ) طب   ( } وِإقامةٌ بالَ ظَعٍن    ِإنَّ املَرد ِإىل اِهللا ، ِإىل جنٍة أَو ناٍر ، خلود بالَ موٍت ،                { - ٥٣١١

 معاذ 
  )١٩٤٦( وصحيح اجلامع ) ١٦٦٨(  والصحيحة ٤/٥٦٠ وترغيب ١٠/٣٩٦جممع 

 صحيـــــح
ِإنَّ املَساجد بيوت املُتقني ، ومن كانِت املَساجد بيوته فقد خـتم اُهللا لـه بـالروِح                  { - ٥٣١٢

 عن أىب الدرداء ) طب ( }  ِإىل اجلَنِة  والرمحِة واجلَواِز على الصراِط
 )٢٠٠٢٩(  وعب ١/٢٢٠ وترغيب ٢٢ و ٢/٧وامع ) ١٠٦٥٧(  والشعب ١/٢١٤وحلية ) ٣٧١( املطالب 

 صحيـــــح لغيـــره



 

 

٩١٠() 

الَ بـد   ِإنَّ املَسألةَ كَد يكد ا الرجلُ وجهه ِإالَّ أَنْ يسألَ الرجلُ سلطاناً أَو ِفى أَمٍر                 { - ٥٣١٣
 عن مسرة ) ت ن  (} ِمنـــه 

 )١٦٣٩( ود ٥/١٠٠ون ) ١٩٤٧( وصحيح اجلامع ٦/١٢٢ وسنة ٣/٩٧وجممع ) ٦٨١( ت 
 صحيـــــح

لِذى دٍم موجٍع ، أَو لِذى غُرٍم مفظٍع ، أَو لِذى           : ِإنَّ املَسألةَ الَ تحلُّ ِإالَّ َألحِد ثَالثٍة         { - ٥٣١٤
 عن أنس  ) ٤حم  ( } فَقٍر مدقٍع
 وطـص   ١/٥٨٣ وترغيب   ٣/١٩٧ وتلخيص   ٣/١١٤ وحم   ٥/٨٩ ون   ٢٧ بنحوه ود الزكاة ب      ١٠٩م الزكاة   

 ٣/٢١٠ وش   ٧/٢٣وهـق   ) ٨٣٦(  ومنحة   ٤/٨٤ وجممع   ٥/١٠٠ و   ٤/١٠٧ ومتهيد   ٤/١٠٩ وكثري   ١/١٨٠
 ٢/١٩ومعاىن ) ١٠١٤(  والشهاب ١٨/٣٧١ وطب ٤٠٨ و ١٠/٤٠٧وفتح 

 صحيـــــح
سألةَ الَ تحلُّ لغىن ، والَ لِذى ِمرٍة سوى ، ِإالَّ لِذى فَقٍر مدقٍع، أَو غُرٍم مفظٍع ،                  ِإنَّ املَ  { - ٥٣١٥

                   فمن ، هنمج ِمن أكلهضفاً يالِقيامِة ، ور ومجهِه يموشاً ِفى وكانَ خ الهبِه م ثرىلي ألَ الناسس ومن
 اَء فَلْيكثرش نقلَّ ، وماَء فَليعن حبشى بن جنادة) ت  (  }ش 

  ٢/٨٤٩ وعدى ٦/١٢٠ وسنة ١/٥٧٤وترغيب ) ٦٥٣( ت 
 حســــن

) ت   ( } ِإنَّ املُستشار مؤمتن ، خذْ هذَا فِإنى رأيته يصلِّى واسـتوِص بـِه معروفـاً                 { - ٥٣١٦
 حســــن عن أىب هريرة

 وهـ  ١١٤ود األدب باب    ) ١٦٤١(  وصحيحة   ٧/٢٨٧ وبغوى   ١٣/١٩٠وسنة  ) ٢٥٦( وخد  ) ٢٣٦٩( ت  
 )٣٧٤٥ ( 

 صحيـــــح
٥٣١٧ - }   ؤمتنم عانٌ واملُستشارم العسكرى ىف األمثال عن عائشة } ِإنَّ املُستشري 
 ٨/٣٧٠التمهيد 

 حســــن
ـ    : ِإنَّ املُستهزئني بالناِس يفتح َألحدهم باب اجلَنِة فَيقالُ          { - ٥٣١٨ جىُء بكَربِه وغَمفي لُمِه ،  ه

هلُم فيجىُء بكَربِه وغَمِه ، فإذا جاَء أُغلـق         : فإذا جاَء أُغلق دونه ، ثُم يفتح له باب آخر فيقالُ            
               فيقالُ له الباب له فتحجلَ ليى ِإنَّ الرتح زالُ  كذلكا يفم  ونهأتيِه     : دا يفم لُمه لُمابـن أىب    } ه 

 الغيبة عن احلسن الدنيا ىف ذم 
 مرسالً 
  ٧/٥٠٣ واإلحتاف ٣/٦١١والترغيب ) ٦٧٥٧( الشعب 

 حســـن مرســـل
 وروى موقوفاً عليه



 

 

٩١١() 

 عن أم سلمة ) هـ  ( } ِإنَّ املَسجد الَ يحلُّ جلُنٍب والَ حائٍض  { - ٥٣١٩ 
  وصححه ابن خزمية وحسنه ابن القطان ١٤٠ و ١/١٣٩ وتلخيص ٦/١٨٣وتخ ) ٦٤٥( هـ 

 ـــنحسـ
ِإنَّ املُسلم أَخو املُسلِم الَ يظلمه والَ يخذله والَ يسلمه ِفى مصيبٍة نزلت بـِه ، وِإنْ                  { - ٥٣٢٠

 عن ابن  عمر ) طب  ( } يكن ِخيار العرِب واملَواىل يحب بعضهم بعضاً الَ يجدونَ ِمن ذلك بدا 
  ٨/١٨٥ وامع ٣/١٤٣ واإلحتاف ١٢/٣٢٢طب 

 جيـــــد
ِإنَّ املُسلم إذا اغْتسلَ يوم اجلُمعِة ثُم أَقبلَ ِإىل املَسجِد الَ يؤِذى أَحداً ، فِإنْ لَم يجـِد        { - ٥٣٢١

                  اِإلمام قضىى يتح وأَنصت تمعفاس لسج رجخ قد اِإلمام جدفِإنْ و ، ا لهدا بلَّى مص رجخ اِإلمام
 }مه، ِإنْ لَم يغفر له ِفى جمعتِه ِتلك ذُنوبه كُلُّها، أَنْ تكونَ كَفَّارةً للجمعِة الَّىت قَبلها         جمعته ، وكَال  

 عن نبيشة ) حم ( 
  وىف سنده انقطاع وله شواهد ١/٤٨٦ وترغيب ٢/١٧١ وجممع ٥/٧٥حم 

 حســــن لغيـــره
ثُم صلَّى الصلواِت اخلَمس تحاتت خطاياه كما       ِإنَّ املُسلم إذا توضأَ فأَحسن الوضوَء        { - ٥٣٢٢

 رقهذَا الو حاتط ( } ت ( ارمى والبغوىوالد ) وابن مروديه عن سلمان ) حم طب 
  ١٣٨وجرجان ) ٢٥٢(  ومنحة ١/٢٣٧ وترغيب ٤/٢٨٩ وكثري ٦/٣١٦ وطب ١/١٨٣ ومي ٥/٤٣٧حم 

 حســــن
 فأَحسن الوضوَء ثُم صلَّى الصلواِت ِفى جماعٍة فأَمتَّ ركوعهـا           ِإنَّ املُسلم إذا توضأَ    { - ٥٣٢٣

 عن عثمان ) ط  ( } وسجودها غُفر له ما بينهما ما لَم يرتكب مقتلةً 
  حنوه ٢٣٩-١/٢٣٨الترغيب 

 حســــن لغيـــره
عن أىب  )  بز   ( } يتحات ورق الشجِر    ِإنَّ املُسلم إذا صافح أَخاه تحاتت خطاياه كما          { - ٥٣٢٤

 هريرة
  ٣/٤٣٣ وترغيب ٨/٣٧امع 

 صحيـــــح
٥٣٢٥ - }                 رجعى يتخرفِة اجلنِة حزلْ ِفى مي لَم املُسلم أَخاه ادإذا ع حم م ت       (} ِإنَّ املُسلم  (

 عن ثوبان 
 )٩٦٧(وت  ) ١٩٤٨( صحيح اجلامع  و١٠/١١٣ وفتح ٤/٣١٩ وترغيب ٢٨٣ و ٥/٢٧٩وحم ) ١٩٨٩( م 

 الذى جيىن من مثار اجلنة ونعيمها : اخلارف 



 

 

٩١٢() 

٥٣٢٦ - }               رقالو حاتا يتا كمما ذُنوعنهم تحاتدِه تفأَخذَ بي املُسلم أَخاه إذا لَقى ِإنَّ املُسلم
 ( } و كانت ذُنوما ِمثلَ زبِد البحِر         من الشجرِة اليابسِة ِفى يوِم ِريٍح عاصٍف ، وِإالَّ غُفر هلما ول           

 عن سلمان ) طب 
 ) ٨٩٥٠(  والشعب ٣/٤٣٣ وترغيب ٦/٣١٥ وطب ٨/٣٧جممع 

 حســــن
يا مالئكِتى أَنا قَيدت عبِدى بقَيٍد : ِإنَّ املُسلم إذا مرض أَوحى اُهللا ِإىل مالئكتِه فيقولُ         { - ٥٣٢٧

 عن أىب أمامة ) طب  ( } ته أَغفر له ، وِإنْ عافيته فجسد مغفور له الَ ذنب له ِمن قُيوِدى ، فِإنْ قَبض
  ٢/٢٧٩ وشج ٥/٢٣٧ وسنة ٨/١٩٦طب 

 صحيـــــح لغيــــره
ِإنَّ املُسلم املُسدد ليدرك درجةَ الصواِم القَواِم بآياِت اِهللا ، ِبحسِن خلقـِه ، وكَـرِم               { - ٥٣٢٨

 عن ابن عمرو) حم طب  (} تِه ضريب
  )١٩٤٩(  وصحيح اجلامع ٣/٤٠٤ وترغيب ٧/٣٢٣واإلحتاف ) ٥٢٢(  وصحيحة ٢٢٠ و ٢/١٧٧حم 

 صحيـــــح
٥٣٢٩ - }                خالطُ النـاسالذى الَ ي أَفضلُ من لى أَذاهمع ويصرب خالطُ الناسالذى ي ِإنَّ املُسلم

 لى أَذاهمع صربن عمر عن اب) هب  ( } والَ ي 
  ١٣/١٦٣وسنة ) ٩٧٣٠( الشعب 

 صحيـــــح
ِإنَّ املُسلم ِفى ِذمِة اِهللا منذُ ولدته أَمه ِإىل أَنْ يقوم بني يديِه تبارك وتعاىل ، فـِإنْ واىف                    { - ٥٣٣٠

             ب له ادقاً كُتبتتغفاٍر صباس ادقاً أَوِإالَّ اُهللا ص هادِة أَنْ الَ ِإلهالناِر    اَهللا بش عـن أىب   ) ن   ( } راءةٌ من
 سلمة بن عبد الرمحن عن أبيه ومل يسمع منه 

  ٢٢ و ١/٢١جممع 
 حســــن مرسل وله شواهد مبعناه

وهو ىف غـري  : وىف سنده حجاج بن نصري خمتلف فيه وذكر له ابن عدى بعض األحاديث الىت أنكرت عليه مث قال    
 ٢/٢٣٣ما ذكرته صاحل 

) خ   ( } سلم ليؤجر ِفى كُلِّ شىٍء ينفقه ، ِإالَّ ِفى شىٍء يجعله ِفى هذَا التراِب               ِإنَّ املُ  { - ٥٣٣١
 عن خباب 

 ٩/١٤٠واإلحتاف  ) ١٩٥٠(  وصحيح اجلامع ١٠/١٢٧ وفتح ٧/١٥٧خ 
٥٣٣٢ - }          في عنـه تحاتت جدأسِه ، فكلّما سلى ررفوعةٌ عم طاياهصلِّى وخلي فـرغُ  ِإنَّ املُسلم

 طاياهخ تحاتت التِه وقدص فرغُ ِمني عن سلمان ) طب عب ( } ِحني 
 ) ١٤٤(  وعب ١/٣٠٠وامع ) ٣٤٢(  وعلل ٦/٣٠٧ وطب ٢/١٣٦طص 



 

 

٩١٣() 

 حســــن لغيـــره
 ( }ِإنَّ املُسلمِني إذا التقيا فتصافحا وتكاشرا ِبود ونصيحٍة ، تناثرت خطايامهَا بينهما              { - ٥٣٣٣

 عن الرباء ) ابن السىن 
  ١/٤٢٧ وكر ٢٨١ و ٦/٢٠٨واإلحتاف ) ١٩١(  وسىن ٤٣٣ و ٣/٤٣٢ وترغيب ٨/٣٠٥ وخط ٨/٣٧جممع 

 حســــن لغيـــره
عـن  ) عم   ( } ِإنَّ املُسلمني وأَوالدهم ِفى اجلنِة ، وِإنَّ املُشركني وأَوالدهم ِفى الناِر             { - ٥٣٣٤

 على 
  ١/١٣٥ وحم ٨/٥٦٧ واإلحتاف ٦/٢٥١وى  وبغ٧/٤٠٩ و ٥/٥٦كثري 

 حســــن
  ٥٦٨ و ٨/٥٦٧ انظر اإلحتاف -وصح ما يعارضه 

ِإنَّ املُصلِّى مناٍج ربه فَلْينظر ما يناجــيِه بِه والَ يجهر بعضكم على بعٍض بالِقراءِة               { - ٥٣٣٥
 عن البياضى ) حم هق  ( } 

 ) ١٦٠٣(  والصحيحة ٣/٨٧ وسنة ٢٦٦ و ٢/٢٦٥ وجممع) ٤٢١٧(  وعب ٣/١٢ وهق ٢/٣٤٤حم 
 صحيـــــح

 } ِإنَّ املُصلِّى يناِجى ربه فَلْينظر مب يناجيِه ، والَ يجهر بعضكم على بعٍض بـالقُرآِن                 { - ٥٣٣٦
 عن أىب هريرة وعائشة )  طب (

 وموطأ  ٣/٨٧سنة   و ٤٠٢ ومبارك   ٢٦٦ و   ٢/٢٦٥وجممع  ) ٤٢١٧(  وعب   ٣/١٢ وهق   ٤/٣٤٤ و   ٢/٦٧حم  
  )١٩٥١( وصحيح اجلامع ) ١٦٠٣( وصحيحة ) ٨٠( 

 صحيـــــح
٥٣٣٧- }  الِقيامِة ويقالُ هلم ومعذَّبونَ يي رينِإنَّ املُصو : لقتما خوا معن ابن عمر ) حم  ( } أَحي 

  ٤/٢٨٦ ومعاىن ١٢/١٣١ وسنة ٥/١٧٤ وجممع ١١/١٩٦ وطب ١٤١ و ٢/٤حم 
 صحيـــــح

  ابن أىب الدنيا ىف ذم الغضب عـن أىب صـاحل             } ِإنَّ املَظلومني هم املُفلحونَ يوم الِقيامِة          { - ٥٣٣٨
 .احلنفى مرسالً 

  ٨/٤٠اإلحتاف 
 حســــن مرســـل

 ِإنَّ املَعونةَ تأِتى من اِهللا للعبِد على قَدِر املؤونِة ، وِإنَّ الصرب يأِتى من اِهللا على قَـدرِ                  { - ٥٣٣٩
 عن أىب هريرة)  احلكيم والبزار واحلاكم ىف الكىن هب  (} املُصيبِة 

 والشعب  ٦/٢٢٤٢ و   ٤/١٤٣٥وعدى  ) ١٦٦٤(  وصحيحة   ٣/٦٤وترغيب  ) ٩٩٢(  والشهاب   ٤/٣٢٤امع  
  )١٩٥٢( وصحيح اجلامع ) ٩٩٥٦( 

 صحيـــــح



 

 

٩١٤() 

٥٣٤٠ - }         ومنصباِن للناِس يليفتاِن يخ واملُنكر ِإنَّ املَعروف       أَهلـه ربشفي ا املَعروفالِقيامِة ، فأَم
ابـن أىب   } ِإليكم ِإليكم وما يستطيعونَ له ِإالَّ لُزوماً        : ويعدهم اخلَري ، وأَما املُنكر فيقولُ َألصحابِه        

 الدنيا ىف قضاء 
 احلوائج عن أىب موسى 

  ٢٦٣ و ٧/٢٦٢وامع ) ١١١٨٠(  والشعب ٤/٣٩١ وحم ١٥ وحوائج ٣٤٨مبارك 
 حســــن لغيــره

ِإنَّ املُقسطني عند اِهللا يوم الِقيامِة على منابر ِمن نوٍر ، عن يمِني الرمحِن وكلتا يديـِه                  { - ٥٣٤١
 عن ابن عمرو) حم م ن ( }  يمني الذين يعدلونَ ِفى حكمهم وأَهليهم وما ولُّوا 

  )١٩٥٣(  وصحيح اجلامع ١٣/١٢٧ وش ٣/٦٠ وترغيب ٥/٣٦٧ وخط ٨/٢٢١ ون ١٨م اإلمارة 
٥٣٤٢ - }                  مينـهفيـِه ي فخرياً فَناىل خعاُهللا ت أَعطاه نالِقيامِة ِإالَّ م وماملُقلُّونَ ي هم ِإنَّ املُكثرين

 عن أىب ذر ) ق  ( } وِشماله وبني يديِه ووارءه وعملَ فيِه خرياً 
(  ومنصور ٢/٢٨٨وكثري  ) ٨٠٣(  وخد ٨/٢١٥ واإلحتاف   ٢٦٦ و   ١١/٢٦٠ وفتح   ٣٣ وم الزكاة    ٨/١١٦خ  

  )١٩٥٤( وصحيح اجلامع ) ٢٤٣٢
 من املال أو الشهوات: املكثرون 
٥٣٤٣ - }                  دِه عنقالَ هكذَا مبالِه وهكذَا  ، وأَومأَ بي نالِقيامِة ِإالَّ م وماَألقلُّونَ ي هم ِإنَّ املُكثرين

 مينِه وعنكُنوِز اجلنِة ؟ الَ حولَ والَ قوةَ ِإالَّ بـاِهللا    ي لى كٍَرت ِمنع أَالَ أَدلك ، ا هموقَليلٌ م ، ِشماله 
العلى العظيِم ، والَ ملجأَ من اِهللا ِإالَّ ِهللا ، تدِرى ما حق اِهللا على الِعباِد ، وما حق الِعباِد على اِهللا ؟                       

 الِعباِد أَنْ يعبدوه والَ يشركُوا بِه شيئاً ، وحق الِعباِد على اِهللا أَنْ الَ يعذِّب مـن الَ         ِإنَّ حق اِهللا على   
 عن أىب هريرة)  بز  ( } يشرك بِه   

  ٨/١٤٥ و ٤/١١ واإلحتاف ١/٥١٧ وك ٥٢٥ و ٢/٣٥٨حم 
 صحيـــــح

 عن عائشة) هب  (  } ِإنَّ املَالئكةَ تبسطُ أَجنحتها لطَالِب العلِم { - ٥٣٤٤
 ) ١٧٠٠(  والشعب ١/٣٢ وجامع بيان العلم ١/١٠٠ك 

 صحيـــــح
: ِإنَّ املَالئكةَ تصلِّى على أَحدكم ما دام ِفى مصالَّه الِذى صلَّى فيِه ما لَم يحـدثْ                  { - ٥٣٤٥

 محهار اللَّهم ، له اغفر هريرةعن أىب ) ن حب (مالك وابن زجنويه } اللَّهم 
 ) ١٧٥٣(  واإلحسان ١/٥٣٨ والفتح ٥/٢٣١ واإلحتاف ٢/١٨٥ وهق ٢/٥٥ ون ٢٧٣م املساجد 
٥٣٤٦ - }                ـياطنيالش سـترقماِء ، فتِفى الس قُضى اَألمر ذكررتلُ ِفى الِعناِن فتِإنَّ املَالئكةَ ت

 عن عائشة ) خ  ( } ذبٍة ِمن ِعنِد أَنفسهم السمع فتسمعه فتوحيِه ِإىل الكُهاِن فيكذبونَ معها ِمائةَ ِك
  )١٩٥٥(  وصحيح اجلامع ٢٣/٢٦ وطربى ٤/٦٠وبغوى ) ١٠٢٤(  وتغليق ٤/١٣٥خ 



 

 

٩١٥() 

٥٣٤٧ - }           نازهلملى مع كتبونَ الناسلى أَبواِب املَسجِد يـاعِة     : ِإنَّ املَالئكةَ عس اَء فُالنٌ ِمنج
ِة كذَا وكذَا ، جاَء فُالنٌ واِإلمـــام يخطب ، جاَء فُـالنٌ            كذَا وكذَا ، جاَء فُالنٌ ِمن ســاع      

 عن أىب هريرة)  ش  ( } فأَدرك الصــــالةَ ولَم يدرِكاخلُطبةَ 
  ٢/٥٩ش 

 حســــن
٥٣٤٨ - }      حملهت ملا محلت جنـازة    : حسن صحيح غريب عن أنس قال       ) ت   ( } ِإنَّ املَالئكةَ كَانت

 .ما أخف جنازته فقال  صلى اهللا عليه وسلم فذكره : نافقون سعد بن معاذ قال امل
  ١٤/١٨٢ وسنة ٧/١٢٤وفتح  ) ٣٨٤٩( ت 

 صحيـــــح
٥٣٤٩ - }              كبتوا را ذَهبمشونَ فلمي وهم َألركب أَكن مِشى فلمت د ك   ( } ِإنَّ املَالئكةَ كانت

 .فذكره : دابة فركب فقيل له قال عن ثوبان أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم أتى ب) هق 
  ١/٣٥٥ وك ٤/٢٣٠ و ١/٢٣وهق ) ٣١٧٧( د 

 صحيـــــح
٥٣٥٠ - }   طلبا يمب ىا لطالِب العلِم ِرضأَجنحته ضععن صفوان بن ) الطيالسى  ( } ِإنَّ املَالئكةَ لت

 عسال 
 ١/٩٤والترغيـب    ١/٤٢٩ ومشكل   ٧/٥٢ وبغوى   ٢٤١ و   ٢٤٠ و   ٤/٢٣٩وحم  ) ٢٢٣(  وهـ   ١د العلم ب  
 وصـحيح   ١/٣٢وجامع بيان العلم    ) ٧٣(  ومنحة   ١٢٦ و   ٧/١٢٣ وكر   ٧/٩٥ و   ٦/٣٨٤ و   ١/٩٥واإلحتاف  

  )١٩٥٦( اجلامع 
 صحيـــــح

ِإنَّ املَالئكةَ لتلعن أَحدكم إذا أَشـــار ِإىل أَخيِه ِبحديدٍة وِإنْ كانَ أَخاه َألبيِه وأُمِه           { - ٥٣٥١
 ) حم حل ( } 

  هريرةعن أىب
 ٥٠٥ و ٢/٢٥٦وحم  ) ١٩٥٧(  وصحيح اجلامع ٩/١٢٨ واإلحتاف ٦/١٢٤ وحلية ٨/٢٣هق 

 صحيـــــح
٥٣٥٢ - }              كتبونَ الناسي ، حفالص عهملى أَبواِب املَسجِد ماجلُمعِة ع ومقومونَ يِإنَّ املَالئكةَ لي

والضياء عـن أىب    ) حم ع طب    ( } ام طُويِت الصحف    ، اَألولَ والثَّاِنى والثَّالثَ ، حتى إذا خرج اِإلم        
 أمامة 
 ٥/٢٦٣وحم  ) ١٩٥٨(   وصحيح اجلامع ٨/٣٣٩طب 

 حســــن
٥٣٥٣ - }  رسا جرفقةً ِفيه بعتعن أنس) طس   ( } ِإنَّ املَالئكةَ الَ ت 

  ) ١٩٦٩٨( وعب ) ٢٥٥٣(  وخزمية ٢/٤٧٦حم 



 

 

٩١٦() 

 صحيـــــح
عـن ابـن    ) طب   ( } الَ تحضر اجلُنب والَ املُضمخ باخلَلوِق حتى يغتسالَ         ِإنَّ املَالئكةَ  { - ٥٣٥٤

 عباس 
  )١٩٥٩(  وصحيح اجلامع ١١/٣٦١طب 

 حســــن
٥٣٥٥ - }                عفراِن ، والَ اجلُنـببالز خٍري ، والَ املُضمنازةَ الكَافِر خبج حضرِإنَّ املَالئكةَالَ ت { ) 

 اسر عن عمار بن ي) حم د 
(  وصـحيح اجلـامع      ١/١٤٨وترغيب  ) ١٠٨٧(  وعب   ٥/٣٦ و   ١/٢٠٣ وهق   ٤/٣٢٠ وحم   ٨د الترجل ب  

١٩٦٠(  
 حســــن لغيــره

٥٣٥٦ - }                 ضـوءهأَ وتوضي غتسلَ أَوى يتنباً حٍري ، والَ جنازةَ الكَافِر خبج حضرِإنَّ املَالئكةَ الَ ت
 عن عمار ) طب ( عبد الرزاق  } للصالِة والَ متضمخاً بصفرة 

  ١/١٤٨ والترغيب ٥/٣٦ و ١/٢٠٥ وهق ٤/٣٢٠وحم ) ١٠٨٧( عب 
 حســــن

 عن أىب سعيد ) حم ت حب  (  } ِإنَّ املَالئكةَ الَ تدخلُ بيتاً فيِه تماثيلٌ أَو صورةٌ   { - ٥٣٥٧
  )١٩٦١( وصحيح اجلامع ) ٩٦٦( وموطأ ) ١٤٨٦(  وحب ٣/٩٠حم 

 صحيـــــح
٥٣٥٨ - }   يتاً فيِه كَلبدخلُ بوالضياء عن أىب أمامة)  طب  ( } ِإنَّ املَالئكةَ الَ ت 

  )١٩٦٢(  وصحيح اجلامع ٨/٣٤٤ وطب ٢/٢٨٤ ومي ٤/٣٠وحم ) ٣٦٥٠( هـ 
 صحيـــــح

 عن على) هـ   ( } ِإنَّ املَالئكةَ الَ تدخلُ بيتاً فيِه كَلب والَ صورةٌ   { - ٥٣٥٩
 وبنحوه خ م  ) ١٩٦٣(  وصحيح اجلامع ٢/٢٨٤ ومي )٣٦٥٠( هـ 

 صحيـــــح 
٥٣٦٠ - }           رسا جِرفقةً فيه صحبمسدد وابن قانع والبغوى والباوردى وأبـو        (  } ِإنَّ املَالئكةَ الَ ت

هو حوطـب   : وما له غريه ، قال ابن قانع        : نعيم عن حوطب أو حويطب بن عبد العزى وصحح ، قال البغوى             
 طب بن عبد العزى أخو حوي

 ) ٢٦٨٣( ومطالب ) ١٩٦٩٨( وعب ) ٢٥٥٣(  وخزمية ٢/٤٧٦حم 
 صحيـــــح

٥٣٦١ - }                ِإىل باِب املَسجِد فَلْيقلـب اَء أَحدكمعِلى أَذًى فإذا جأَتاِنى فأَخربِنى أَنَّ بن ِإنَّ املَلك
صلِّ  ِفيهملي ا ثُميئاً فَلْيمسحهما شأَى فيهمعليِه فِإنْ را  نخلعهمي عن أىب هريرة)  طس  ( } ا أَو 

 ) ١٠١٧(  وخزمية ١/٢٦٠ وك ٤٣١ و ٤٣٠ و ٤٠٤ و ٢/٤٠٣ وهق ٩٢ و ٣/٢٠أخرج حنوه حم 



 

 

٩١٧() 

 صحيـــــح
٥٣٦٢ - }                  ـهفـأَخربِنى أَن ، ـلَّمفس لـىخـلَ عــحابةَ دهِذِه الس سوقالِذى ي ِإنَّ املَلك

 عن ابن عباس ) بز (   }يســوقها ِإىل واِدى كَذَا
  ٨/٢٨٩ وامع ٣٢٩ و ١/٢٢٢أصفهان 

 صحيـــــح
 ( } ِإنَّ املَلك ِمنى مبرتلٍة ليس ا أَحد ِمنكِم ، وِإنى أَكره أَنْ يجد ِمنى ِريح شـىٍء                   { - ٥٣٦٣

 عن أىب أيوب ) طب 
  ٤/٢٠٦طب 

 صحيـــــح لغيـــره
٥٣٦٤ - }   ِإنَّ املَليلةَ والص              ليِه ِمـندعا عى الَ يتبِل أُحٍد حِمثلُ ج ولعاِن باملُؤمِن وِإنَّ ذَنبهي داع

 عن أىب الدرداء ) ابن عساكر  ( } ذَنبِه ِمثقالَ حبٍة ِمن خردٍل 
  ) ٩٩٠٤ - ٩٩٠٠(  والشعب ٢/٣٠١ وجممع ٥/١٩٨ وحم ٢٩٧ و ٤/٢٩٦ والترغيب ٣/١٥٤كر 

 صحيـــــح لغيـــره
 نوع من وجع الرأس : املليلة

عن ) طب   ( } ِإنَّ املُنفق على اخلَيِل ِفى سبيِل اِهللا كالباسِط يديِه بالصدقِة الَ يقبضها              { - ٥٣٦٥
 سهل بن احلنظلية 

  )١٩٦٤(  وصحيح اجلامع ١١٥ و ٦/١١٤ وطب ٢/٩١ وك ٤/١٨٠حم 
 صحيـــــح

 عن جابر) حم م د  ( } نازةَ فقُوموا ِإنَّ املوت فَزع ، فإذا رأيتم اجلَ { - ٥٣٦٦
  )١٩٦٦(  وصحيح اجلامع ٣/٣٥٧ وش ٤/٢٦ وهق ٣/٣١٩وحم ) ٣١٧٤(  ود ٧٨م اجلنائز 
٥٣٦٧ - }            مأَصوا سمعلت هائمى ِإنَّ البتح عذَّبونَ ِفى قُبورهمى ليعن ابـن   ) طب  (  } ِإنَّ املَوت

 مسعود
  )١٩٦٥(  وصحيح اجلامع ١/١٩٨ وأصفهان ٢/٣٠٣ وشج ٤/٣٦١ وترغيب ٣/٥٦جممع 

 صحيـــــح
٥٣٦٨ - }  نصرفنيم ا عنهلَّوإذا و ِنعاهلم فقخ معس فنإذا د تعن ابن عباس ) طب  ( } ِإنَّ املَي 

 وامع ٤/٣٧١والترغيب  ) ١٩٦٧(  وصحيح اجلامع ١٠/٤١٩واإلحتاف ) ١١(  وحب ٧١أخرج حنوه م اجلنة   
٣/٥٤  

 ــــحصحيـ
اخرِجى أَيتـها الـنفس     : ِإنَّ املَيت تحضره املَالئكةُ ، فإذا كانَ الرجلُ صاحلاً قالَ            { - ٥٣٦٩

الطَّيبةُ كانت ِفى اجلَسِد الطَّيِب ، اخرِجى حميدةً ، وأَبشِرى بروٍح ورحياٍن ورب غَِري غَضـبانَ ،                 
 قــالُ هلَا ذلكــزالُ يفالَ ي 



 

 

٩١٨() 

مرحباً : من هذَا ؟ فيقولُ فُالنٌ ، فيقالُ        : حتى تخرج ثُم يعرج ا ِإىل السماِء فيستفتح هلَا ، فيقالُ            
بالنفِس الطَّيبِة كانت ِفى اجلَسِد الطَّيِب ادخِلى حميدةً وأَبشرى بروٍح ورحياٍن ورب غِري غَضبانَ ،               

      زالُ يقالُ هلَا ذلكجـلُ               فالَ ياىل ، فإذا كانَ الرعوت باركا اُهللا تماِء الىت فيها ِإىل الس نتهىى يتح
اخرِجى أَيتها النفس اخلَبيثةُ كانت ِفى اجلَسِد اخلَبيِث ، اخرِجى ذميمـةً وأَبشـِرى              : السوُء قالَ   

ا ذلك حتى تخرج ثُم يعـرج ـا ِإىل          حبميٍم وغَساٍق ، وآخر ِمن شكلِه أَزواج فالَ يزالُ يقالُ هلَ          
الَ مرحباً بالنفِس اخلَبيثِة كانت ِفى      : فُالنٌ ، فيقالُ    : من هذَا ؟ فيقالُ     : السماِء فيستفتح هلَا فيقالُ     

ِء ثُم تصري ِإىل    اجلَسِد اخلَبيِث ، اخرِجى ذميمةً فِإنها الَ تفتح لِك أَبواب السماِء ، فترسلُ من السما              
                قالُ لهي شعوٍف ، ثُمفَزٍع والَ م احلُ ِفى قَربِه غريجلُ الصالر جلس؟ فيقولُ     : القَِرب ، في كنت فيم :

       ِفى اِإلسالِم ، فيقالُ له اَهللا ؟ فيقولُ      : كنت أيتهلْ ر :           لـه جفررى اَهللا ، فينبِغى َألحٍد أَنْ يا يم
انظر ِإىل ما وقاك اُهللا تعـاىل ، ثُـم          : بلَ الناِر ، فينظر ِإليها يحطم بعضها بعضاً ، فيقالُ له            فُرجةٌ قِ 

             ا فيقالُ لها ِفيهَا ومهرِإىل ز نظرفُرجةٌ ِقبلَ اجلنِة في له فرجي :   ويقالُ له ، قعدكعلى اليقِني : هذا م
عثُ ِإنْ شاَء اُهللا ، ويجلس الرجلُ السوُء ِفى قَربِه فَزعا مشعوفاً ، فيقالُ              كنت وعليِه ِمت وعليِه تب    

  ؟ فيقولُ     : له كنت فيم :      ا هذا الرجلُ ؟ فيقولُ      : الَ أَدِرى ، فيقالُ لهيقولـونَ    : م الناس مسعت
انظر ِإىل ما صرف    :  وما ِفيها ، فيقالُ له       قَوالً فقلته ، فيفرج له فُرجةٌ ِقبلَ اجلنِة ، فينظر ِإىل زهرَا           

هذَا مقعدك ، على    : اُهللا عنك ، ثُم يفرج له فُرجةٌ ِإىل الناِر فينظر ِإليها يحطم بعضها بعضاً فيقالُ                
 عن أىب هريرة)  حم ( } الشك كنت ، وعليِه ِمت ، وعليِه تبعثُ ِإنْ شاَء اُهللا 

  )١٩٦٨( وصحيح اجلامع ) ٣٩٢(  واآلجرى ٤/٤١١ وكثري ٢/٣٦٤حم 
 صحيـــــح

٥٣٧٠ - }  كاِء احلَىبب عذَّبلي تعن عمر ) ق   ( } ِإنَّ املَي 
 وطب  ٣/٣٩٢وش  ) ٧٨٣( ومطالب  ) ٦٦٨٠(  وعب   ١٠/٥٨ وهق   ٢٠٩ و   ٦/٥٧ و   ٢/١٣٤ و   ١/٤٧حم  
  )١٩٦٩(  وصحيح اجلامع ١٩و١٨و١٦ وم اجلنائز ٥/٩١ و ٢/١٠١ وبنحوه خ ١٢/٣٤٤

٥٣٧١ - }      ، كاِء احلَىبب عذَّبلي تائحةُ     ِإنَّ املَيفإذا قالِت الن :     واناصـراه ، وامانعاه واعضداه
       فقيلَ له تبذَ املَيج ، ؟          : واكاسياه ا أَنتأَعاضده ، ا أَنت؟ أَكاسيه ا أَنتعـن  ) ك     (  } أَناصره

 أىب موسى
  ٤/٤١٤وحم ) ١٠٠٣( وت ) ١٥٩٤(  وهـ ٤/٣٤٩وبنحوه ترغيب  ٢/٤٧١ك 

 حســــن لغيـــره
 جذب بقوة: جبذ 

 عن ابن عمر   ) ٣حم ق  ( } ِإنَّ املَيت ليعذَّب ببكاِء أَهلِه عليِه   { - ٥٣٧٢



 

 

٩١٩() 

 و ٥٤ و ٤٥ و ٤٢ و ١/٤١وحـم  ) ٣١٢٩(  ود ٤/١٧ ون ١٩ و ١٨ و ١٦ وم اجلنائز    ٥/٩٨ و   ٢/١٠١خ  
(  وصـحيح اجلـامع      ٤/٣٤٩وترغيب  ) ٦٦٩٢ و   ٦٦٧٥(  وعب   ٧٣ و   ٧٢ و   ٤/٧١ و   ٣/٧٣ وهق   ٢/٣٨

١٩٧٠(  
) حم ، ومسدد ، طس       ( } ِإنَّ املَيت ليعلم من يغسله ومن يكفِّنه ومن يدلِّيِه ِفى حفرتِه             { - ٥٣٧٣

 عن أىب سعيد 
  ١٠/٣٩٣واإلحتاف  ٣/٣ وحم ٣/٢١ وامع ١/٢٠٨ وأصفهان ١٢/٢١٢خط 

 حســــن لغيـــره
 عن  أىب سعيد ) ك هق ( } ِإنَّ املَيت يبعثُ ِفى ِثيابِه الىت يموت ِفيها   { - ٥٣٧٤

 ٦/١١٥وكر  ) ١٦٧١(  وصحيحة   ٢/١٠٩وتلخيص  ) ٦٢٠٣(  وعب   ١/٣٤٠ وك   ٣/٣٨٤وهق  ) ٣١١٤( د  
  ) ١٩٧١(  وصحيح اجلامع ١١/٣٨٣وفتح 

 صحيـــــح
٥٣٧٥ - }                عرجي وِح حنيللر شخصلي صروِإنَّ الب ، قولُ أَهلها يلى مع نؤموي حضري ِإنَّ املَيت

  ابن سعد عن قبيصة بن ذؤيب } ا 
  ٣/١٨٢سعد 

 صحيـــــح مرســل
تهـذيب   انظر ال  -ألن قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح ، والظاهر أن روايته عن الصحابة فقط ، فال يكون مرسالً                   

٣٤٧ - ٨/٣٤٦  
 عن عمر ) هق  ( } ِإنَّ املَيت يعذَّب بالنياحِة عليِه ِفى قَربِه  { - ٥٣٧٦

  ٤/٧١هق 
 صحيـــــح

 عن عمر ) حم م د   ( } ِإنَّ املَيت يعذَّب ِفى قَربِه ِبما نيح عليِه  { - ٥٣٧٧
  ٣/١٦ وجممع ٧/٣٠١ وفتح ٦٤٣وم ) ٤٧٢(  وتغليق ١٢/٢٧٢طب 

عـن أىب   ) حم     ( } ِإنَّ املَيت يعرف من يحمله ، و من يغِسلُه ، ومن يدلِّيِه ِفى قَربِه                { - ٥٣٧٨
 سعيد 
  ١٠/٣٩٣ واإلحتاف ٣/٣حم 

 حســــن لغيـــره
٥٣٧٩ - }             احبا صفيه أيتجِهى ، فرو نا عهرح فختى نتى حِمن أُدنيت اِملحجِن ،   ِإنَّ النار 
 والذى 

 عن املغرية ) حم  ( } بحر البحريةَ ، وصاحب ِحمري ، وصاحبةَ اِهلرِة  
  )١٩٧٢(  وصحيح اجلامع ٤/٢٤٥حم 

 صحيـــــح



 

 

٩٢٠() 

٥٣٨٠ - }          اُهللا ِبِعقاٍب ِمنه همعمأَنْ ي ديِه ، أَوشكلى يأخذُوا عي وا الظَّاملَ فلمأوإذا ر ِإنَّ الناس { 
 عن أىب بكر )  د ت هـ (

) ١٨٣٧(  وحـب    ٣/٢٢٩ وترغيـــب   ١٠/٩١  وهق    ١/٧وحم   ) ٣٠٥٧ و   ٢١٦٨( وت  ) ٤٣٣٨( د  
  ٢/٦٢ومشكل 

 )٤٠٠٥( وهـ  ) ١٩٧٣( وصحيح اجلامع ) ١٥٦٤(  وصحيحة ٦٤و 
 صحيـــــح

٥٣٨١ - }           همعمأَنْ ي أَوشك ، رونهغيوالَ ي وا املُنكرأوإذا ر عـن  ) حم   ( }  اُهللا ِبِعقابِه    ِإنَّ الناس
 أىب بكر 

 ١٩٧٤(  وصحيح اجلامع    ١٣/٦٠ وفتح   ٦/٣٤٥ واإلحتاف   ٧/٦٤ وطربى   ٩ و   ٥ و   ١/٢وحم  ) ٤٠٠٥( هـ  
( 

 صحيـــــح
ِإنَّ الناس اليوم كشجرٍة ذَاِت ِجىن ، ويوشك أَنْ يعودوا كشجرٍة ذَاِت شـوٍك ، ِإنْ       { - ٥٣٨٢

   اقدوكن ماقدقيلَ             ن ، طَلبوك ِمنهم ربتوِإنْ ه ، تركوكي لَم ركتهموِإنْ ت ، :    سولَ اِهللا وكيفا ري
 وابن عساكر عن أىب أمامة) ع طب  ( } تقرضهم ِمن ِعرضك ليوِم فَاقتك : املَخرج ِمن ذلك ؟ قالَ 

  ١/١٢٧ وموضح ٦/٤١٣ و ٥/١٤٤ وكر ٧/٢٨٥ وجممع ٨/١٤٩وطب ) ٣١٢٤(  واملطالب ٢/١٥٣شج 
 حســــن

 عن جابر ) حم  ( } ِإنَّ الناس دخلُوا ِفى ِديِن اِهللا أَفواجاً ، وسيخرجونَ ِمنه أَفواجاً  { - ٥٣٨٣
  ٨/٥٣٣ وكثري ٧/٢٨١ وجممع ٣/٣٤٣حم 

 فيــه مبهـــم
٥٣٨٤ - }            الٍة مزالُوا ِفى صت لَن كموا ، وِإنقدا ورلَّوص قَد ـالةَ     ِإنَّ الناسق  ( } ا انتظرمتْ الص

 عن أنس ) هـ 
(  وصحيح اجلامع ٢/٤٨ وفتح ١/٥٧  وشج    ٧ ود الصالة ب   ١/٢٦٨ ون   ٢٢١ وم املساجد    ٢١٤ و   ١/١٥٥خ  

١٩٧٥(  
ِإنَّ الناس قَد صلَّوا وناموا ، وأَنتم لَم تزالُوا ِفى صالٍة ما انتظرمتْ الصـالةَ ، ولـوالَ      { - ٥٣٨٥

 الض عفطِر اللَّيِل              ضِإىل ش رؤخالةَ أَنْ تذِه الص قيِم ، َألمرتالس قمعن ) ن هـق    ( } عيِف ، وس
 أىب سعيد 

 ومعـاىن   ١/٢٦٨ ون   ٣٧٥ و   ١/١٨٨ وهق   ٢/٣٣٤ وفتح   ١/٤٠٣وش  ) ٣٥٣(  وخزمية   ٣٤٨ و   ٣/١٨٢حم  
  ٧ود الصالة ب  ) ١٩٧٦(  وصحيح اجلامع ١/١٥٧

 صحيـــــح
نَّ الناس لكم تبع ، وِإنَّ ِرجاالً يأتونكم ِمن أَقطاِر اَألرِض يتفقَّهونَ ِفى الِديِن ، فإذا                ِإ { - ٥٣٨٦

 عن أىب سعيد ) ت هـ  ( } أَتوكم فاستوصوا م خرياً  



 

 

٩٢١() 

 ) ٢١٣٨(  والفيض ٢/٢٤٧ وكر ٩/٢٥٣وحلية ) ٢٤٩( وهـ ) ٢٦٥٠( ت 
 حســــن لغيـــره

٥٣٨٧ - }  سٍن ِإنَّ الناسح لقخ رياً ِمنيئاً خعطُوا شعن أ سامة بن شريك ) طب  ( }ملْ  ي 
 ) ١٩٧٧(  وصحيح اجلامع ١/١٤٥طب 

 صحيـــــح
٥٣٨٨ - }             ـأجوجوم أجوجروِج يخ عدخلَ بونَ النغرسعتمرونَ ويونَ ويحجلي ِإنَّ الناس { ) 

 عن أىب سعيد ) عبد ابن محيد 
 وليس عنـدهم    ٤/٢٣٥ والبغوى   ٢٥٠٧ وخزمية   ٤/٤٥٣ وك   ٦٤ و   ٢٧ /٣ وحم   ١/١٨٢وخ  ) ٥٧٣( تغليق  

 ويغرسون النخل 
 صحيـــــح

 عن سعيد بن املسيب مرسالً ) هب  ( } ِإنَّ الناس الَ يرفعونَ شيئاً ِإالَّ وضعه اُهللا تعاىل  { - ٥٣٨٩
  وهو صحيح ٣/١٠٣م وح) ١٠٥١٠( صحيح مرسل وبنحوه موصوالُ عن أنس ) ١٠٥١١( الشعب 

 صحيـــــح لغيـــره
ِإنَّ الناس  يجلسونَ من اِهللا تعاىل يوم الِقيامِة على قَدِر رواحهم ِإىل اجلُمعاِت ، اَألولُ      { - ٥٣٩٠

 ابعالر الثَالثُ ثُم الثَّاىن ثُم عن ابن مسعود ) هـ  ( } ثُم 
 ) ٦٢٠(  وعاصم ٣/٢٦٠إلحتاف  وا١/٥٠٣ وترغيب ١٠/٩٦وطب ) ١٠٩٤( هـ 

 حســــن
فَوٍج راكبني طَاعمني كاسني ، وفَوٍج ميشونَ       : ِإنَّ الناس  يحشرونَ على ثَالثِة أَفواٍج         { - ٥٣٩١

ويسعونَ ، وفَوٍج تسحبهم املَالئكةُ على وجوههم وتحشرهم ِإىل الناِر ، يلقى اُهللا اآلفةَ على الظَّهِر                
 يبقى ظَهر ، حتى ِإنَّ الرجلَ ليكونُ له احلديقةُ املُعجبةُ فيعطيهـا بالشــــارِف ذَاِت                حتى الَ 

 عن أىب ذر ) حم ، ن ، ك ( } القَتِب فالَ يقدر عليها  
 ٥/١٢٠ وكـثري    ١١/٣٧٩ وفتح   ٤/٥٦٤ وك   ٤/١١٦ ون   ١٠/٤٥٧ واإلحتاف   ٤/٣٨٧ وترغيب   ٥/١٦٤حم  

  ٢/١١٣وطص 
 حســــن

يا فُـالنُ   : ِإنَّ الناس يصريونَ يوم الِقيامـــِة جثاً ، كُلُّ أُمٍة تتبع نبيها ، يقولونَ               { - ٥٣٩٢
                   بعثهي يوم حمٍد صلّى اُهللا عليِه وسلّم فذلكـفـاعةُ ِإىل منتِهى الشى تتح  ، ا فُالنُ اشفعي ، اشفع

 املَحمود ابن عمرعن ) خ  ( } اُهللا املَقام 
  ٨/٢٥١وخ التفسري باب عسى أن يبعثك ربك مقاماً حمموداُ والفتح  ) ١٩٧٨( صحيح اجلامع 

 أى جيلسون على ركبهم : أى مجاعة      ، وتروى جثي : جثاً 



 

 

٩٢٢() 

ِإنَّ الناس يكثرونَ وأَصــحاِبى يقلُّونَ ، فالَ تسبوا أَصحاِبى فمن سـبهم فعليـِه               { - ٥٣٩٣
 ىف األفراد  عن أىب هريرة) قط ( عن جابر  وعن ابن عمر ) خط (} ِهللا لَعــنةُ ا

  ١/١٥٤ وأصفهان ١٥٠ و ٣/١٤٩وخط  ) ٢١١١ - ٢١٠٩( والدعاطب ) ٤٢٠٤(  ومطالب ١٠/٢١جممع 
 حســــن لغيـره

ى الطعاِم ، فمن ِإنَّ الناس يكثرونَ ويقلُّ اَألنصار حتى يكونوا ِفى الناِس مبرتلِة امللِح فِ         { - ٥٣٩٤
   سيئهمم نع جاوزتوي حسنهمم فَلْيقبلْ ِمن ، آخرين رقَوماً ويض نفعىلَ ِمنكِم أَمراً يعن ) طب  ( } و

 ابن عباس 
  ١١/٢٦٣ وطب ٤/٧٨ وك ٥/٤٣ و ٤/٢٤٨ وخ ١/٢٨٩حم 

 نفِسى بيدِه الَ يحب اَألنصار    ِإنَّ الناس يهاجرونَ ِإليكم والَ تهاجرونَ ِإليهم ، والذى         { - ٥٣٩٥
رجلٌ حتى يلقى اَهللا ِإالَّ لَقى اَهللا وهو يحبه ، والَ يبغض اَألنصار رجلٌ حتى يلقى اَهللا ِإالَّ لَقـى اَهللا                     

 بغضهي عن احلارث ابن زياد األنصارى ) حم طب  ( } وهو 
  ٣/٤٢٩ وحم ٦/٣٣٥ وطب ١/٢٧٩صابة اإل ) ١٩٧٩( وصحيح اجلامع ) ١٦٧٢( الصحيحة 

 حســــن
 عن أىب بكر ) حم  ( } ِإنَّ النىب الَ يموت حتى يؤمه بعض أُمتِه  { - ٥٣٩٦

  ٤/٢٠٧ وجممع ١/١٣حم 
 فيــه مبهـــــم

٥٣٩٧ - }  واملَساكني ِفى فقراِء املُسلمني ورثُ ، وِإنَّ ِمرياثهالَ ي ىبعن أىب بكر ) حم  ( } ِإنَّ الن 
  ٦/٧٦ والنيل ٥/٢٨٩ وبداية ١٣ و ١/١٠حم 

 حســــن
 عن جرير) طك ( } ِإنَّ النجاشى مات فصلُّوا عليِه  { - ٥٣٩٨

  ٣/٣٩وجممع ) ١٥٣٤( هـ 
 حســــن

عـن  ) حم  ك     ( } ِل  ِإنَّ النذر الَ يقدم شيئاً والَ يؤخر ، وِإنما يستخرج بِه من البخي             { - ٥٣٩٩
 ابن عمر 

وك ) ١٠٠٧(  وخمتصـر مسـلم      ١/١٣٧ وعاصم   ١/٣٦٣ ومشكل   ٦/١٧٦ وخ   ١١/٥٧١ وفتح   ٢/١١٨حم  
  ١٠/٧٧ وهق ١٠/٢١وسنة  ) ١٩٨٠(  وصحيح اجلامع ٤/٣٠٤

 صحيـــــح
٥٤٠٠ - }             رهاىل قَدعكِن اُهللا تي يئاً لَمش مِن ابِن آدم بقرالَ ي ذرِإنَّ الن       ـَذر  له ، ولكـِن النـ

 ، القَـدر وافــقي 
   خرجأَنْ ي ريدخيلُ ييكِن الب ا لَمخيِل مالب من ذلك خرجعن أىب هريرة)  م  هـ  ( } في 



 

 

٩٢٣() 

  )١٩٨١( وصحيح اجلامع ) ٢١٢٣(  وهـ ٦/١٧٦ وخ ١٠/٢١ وسنة ١٠/٧٧ وهق ٢/٣٧٣ وحم ٧م النذر 
 ، فما كانَ ِهللا فكَفَّارته الوفاُء بِه ، وما كانَ للشيطاِن فالَ وفـاَء لـه   ِإنَّ النذر نذرانِ  { - ٥٤٠١

 عن ابن عباس ) هق  ( } وعليِه كَفَّارةُ يمٍني 
  )١٩٨٢( وصحيح اجلامع ) ٤٧٩(  والصحيحة ١٠/٧٢هق 

 صحيـــــح
 عن عائشة ) حم   ( } ِإنَّ النساَء شقائق الرجاِل  { - ٥٤٠٢

 ١/١٦٨وهـق   ) ١٧٨(  وصحيحة   ٦/٢٥٦ وحم   ٩٤ود الطهارة ب     ) ١٩٨٣( وصحيح اجلامع   ) ١٩٣( ت  
  ٨/٣٣٧ ومتهيد ٦٣ومبارك 

 صحيـــــح
أَلسن أُمهاتنا وأَخواتنا وبناتنا ؟ فذَكر كُفرهن ِلحق        : ِإنَّ النساَء هن أَهلُ الناِر ، قيلَ         { - ٥٤٠٣

 عن عبد الرمحن ابن شبل ) طس  ( } ه الزوِج وتضييعهن حقَّ
  ٤٤٤ و ٣/٤٢٨حم 

 صحيـــــح
٥٤٠٤ - }                 كَّـبفر ، آدم ا وبنيينهسٍب با اُهللا كُلَّ نحِم أَحضرهِفى الر تتقرطفةَ إذا اسِإنَّ الن

ى صورٍة ِمن تلك الصوِر     يا رب أَذَكر فِ   : خلقه ولَحمه ودمه وشعره وبشره وسمعه وبصره فيقولُ         
ىف تارخيه وابن جرير وابن املنذر وابـن        ) خ   ( } ِفى أَى صورٍة ما شاَء ركَّبك         : ، أَما قَرأت هذِه اآليةَ      

 .وابن مروديه عن موسى بن على بن رباح عن أبيه عن جده ) طب ( شاهني وابن قانع والباوردى 
  ١/٥٠٩ واإلصابة ٤/٣٦٥ وكثري ٣٠/٥٦ وطربى ٣/١٩٦طب 

 صحيـــــح لغيــره
٥٤٠٥ - }                رـوحِم فصالر لكاَء موماً جضى هلَا أَربعونَ يحِم فمِفى الر تتقرطفةَ إذا اسِإنَّ الن

       بارأُنثَى ؟ ي أَم أَذكر ظمهي            ! ع اَء ، ثُما شلَّ موج زقضى اُهللا ع؟ في عيدس أَم قولُ  أَشقى :  بر أَى
عـن  ) طـب    ( } أَجله ؟ فيقضى اُهللا ما شاَء فيكتب ثُم تطوى الصحيفةُ فالَ تنتشر ِإىل يوم الِقيامِة                

 حذيفة بن أسيد 
  ١٩٣-٧/١٩٢ وبنحوه امع ٥/٨٩٩ وكر ٤/٣٦٥ وكثري ١/١٥٨ وطص ٣٠/٥٦ وطربى ٣/١٩٦طب 

 صحيـــــح لغيـــره
لنطفةَ تقع ِفى الرحِم أَربعني لَيلةً ، ثُم يتسور عليها امللك الذى يخلِّقها ، فيقولُ               ِإنَّ ا  { - ٥٤٠٦

أَسوى أَو غَري سوى ،     ! يارب  :  يارب ،  أَذكر أَو أُنثَى ، فيجعله اُهللا ذكراً أَو أُنثى ، ثُم يقولُ                : 
     س اً أَو غَريوياُهللا س يقولُ     فيجعله ثُم ، وى  :               ثُـم ، لقـها خ؟  م ا أَجــله؟ م ا رزقهم ، باري
 عن حذيفة بن أسيد ) م  ( } يجعله اُهللا شقياً أو سعيدا

  )١٩٨٤(  وصحيح اجلامع ٤م النذر 



 

 

٩٢٤() 

٥٤٠٧ - }           رغياهلا الَ تلى حوماً عي حِم أَربعنيكونُ ِفى الرطفةَ تضِت اَألربعـونَ      ِإنَّ النفإذا م ، 
صارت علقةً ثُم مضغةً كذلك ثُم ِعظاماً كذلك ، فإذا أَراد اُهللا عز وجلَّ أَنْ يسوى خلقه بعـثَ                   

          بر ليِه أَىالِذى ي لكاً ، فيقولُ امللكا مطَ           !   ِإليه  أَو أَقصري ، عيدس أَم أُنثَى ، أَشقى أَم ويلٌ أَذكر
 ، أَناقص أَم زائد ؟ قُوته ؟ وأَجله ؟

فَفيم العملُ إذنْ وقد فُرغَ ِمن هذَا       : أَصحيح أَم سقيم ؟ فيكتب ذلك كُلَّه ، فقالَ رجلٌ من القَوِم             
 عن ابن مسعود ) حم  ( }اعملُوا فكُلٌّ سيوجه ملَا خلق له : كُلِِّه ؟ فقالَ 

  ٣/١١٤٦ وعدى ١٠/٢٤٠ وطب ٧/١٩٢  وجممع١/٣٧٤حم 
 صحيـــــح لغيـــره

٥٤٠٨ - }                 جـدِإميانـاً ي خافِتى أَبدلتها مركهت نم ، سمومم ِسهاِم ِإبليس ِمن همظرةَ سِإنَّ الن
 عن ابن مسعود ) طب  ( }حالوته ِفى قَلبِه 

  ٤/٣١٤ وك ٤/٢٤٥ واإلحتاف ٣/٣٤ وترغيب ٨/٦٣امع 
  لغيـــرهحســــن

ِإنَّ النفس إذا خرجت يتبعها البصر ، وِإنَّ املَالئكةَ تحضر املَيت فيؤمنونَ على مـا                { - ٥٤٠٩
 عن أىب بكرة ) بز ، طس  ( } يقولُ أَهلُ املَيِت 

  ٣/١٨٠ وسعد ١٠/٢٧٩ واإلحتاف ٢/٣٣٠امع 
 صحيـــــح لغيـــره

 عن عبادة بن الصامت ) طب  ( } ملَخلوقةَ لكَائنةٌ ِإنَّ النفس ا { - ٥٤١٠
  )١٩٨٥( وصحيح اجلامع ) ١٣٣٣( والصحيحة ) ١٥٥١(  ومطالب ٤/٢٩٦جممع 

 صحيـــــح
 عن ابن عمر ) طس ( } ِإنَّ النميمةَ واحلقد ِفى الناِر الَ يجتمعاِن ِفى قَلِب مسلٍم  { - ٥٤١١

  ٧/٢٧٢٥ وعدى ٣/٤٩٨ وترغيب ١/١٠٢جممع 
 ضعيـــف

 عن رجل ) د  ( } ِإنَّ النهبةَ لَيست بأَحلَّ من املَيتِة  { - ٥٤١٢
  )١٩٨٦( وصحيح اجلامع ) ١٦٧٣(  والصحيحة ٩/٦٢٦ وفتح ٩/٦١وهق ) ٢٧٠٥( د 

 صحيـــــح
 السرقة من الغنيمة وحنوها : أى 

 احلكم عن ثعلبة بن ) هـ حب ك   ( } ِإنَّ النهبةَ الَ تحلُّ  { - ٥٤١٣
 ٥/٣٣٧ وجمــــمع    ٧٨ و   ٧٧ و   ٢/٧٦ وطـب    ٢/١٣٤وك  ) ١٨٨٤١( وعــــب   ) ٣٩٣٨( هـ  

  )١٩٨٧( وصحيح اجلامع ) ٢٦٣٧(  ومنصور ٣/٤٩ومعاىن ) ١٦٧٣( وصحيحة ٤/١٣٠ومشكل 
 صحيـــــح



 

 

٩٢٥() 

 الغارة والسلب : النهبة 
٥٤١٤ - }  اِجلهاد اما دم نقطعنادةعن ج) حم  ( } ِإنَّ  اِهلجرةَ الَ ت 

  )١٩٩١( وصحيح اجلامع ) ١٦٧٤(  وصحيحة ٣/٤١١ وكر ٥/٢٥١ وجممع ٥/٥٣٧ و ٤/٦٢حم 
 صحيـــــح

عـن  ) طب   (} ِإنَّ اهلَدى الصاحلَ والسمت الصاحلَ جزٌء ِمن سبعني جزًءا من النبوِة               { - ٥٤١٥
 ابن عباس 

 ٦/٢٠٧١ وعدى   ١٢/١٧٧ وسنة   ٧/٣٤٣ وكثري) ٧٩١(  وخد   ١٢/١٠٦ وطب   ١/٢٩٦ وحم   ٢د األدب ب  
  )١٩٩٣(  وصحيح اجلامع ٢/٨٦ومشكل 

 صحيـــــح
٥٤١٦ - }              زًءا مـنج مسٍة وعشرينخ زٌء ِمنج احلَ واالقتصادالص متاحلَ والسالص ِإنَّ اهلَدى
 عن ابن عباس ) حم د   (} النبوِة  

 و  ٨٠١٠(  والشـعب    ٢/٨٦ومشكل  )  ٧٩١( خد  و )١٩٩٣(  وصحيح اجلامع    ١/٢٩٦ وحم   ٢د األدب ب  
  ) ٨٤٢١ و ٨٤٢٠ و ٨٤١٩

 صحيـــــح
٥٤١٧ - }  سهنجيئاً وملْ يش قذِّري يِت لنتاِع البم ِمن عن أنس ) طك ( } ِإنَّ اِهلر 

  ٢/٧١ وأصفهان ١/٢٢٧طص 
 حســــن

٥٤١٨ - }         ش يتهأى ِفى بر فمن اِجلن من ِإنَّ اهلَوام          ـاداِت ، فـِإنْ عرليِه ثالث مع جيئاً فلْيحر
 عن أىب سعيد) د  ( } فليقتله فِإنه شيطانٌ 

 ) ١٤٨٤(  وت ٢/٩٧٦وموطأ ) ٢٢٣٦( وبنحوه م ) ٥٢٥٦( د 
 صحيـــــح لغيـــره

 عن عفري ) طب  ( } ِإنَّ الود يورثُ ، والعداوةَ تورثُ  { - ٥٤١٩
  ١/٢٤ وموضح ١٧/١٨٩وطب )  مكرر ٧٨٩٩ و ٧٨٩٩( لشعب وا) ٤٣(  وخد ٤/١٧٦ك 

 حســــن لغيـــره
ِإنَّ الوســيلةَ درجةٌ عند اِهللا لَيس فوقها درجةٌ ، فسلوا اَهللا أَنْ يؤتينها على اخلَلِق                { - ٥٤٢٠

 عن أىب سعيد ) ابن مردويه ( } يوم الِقيامِة
  ١/٣٣٦وبنحوه عوانة  ) ١٩٨٨( جلامع  وصحيح ا١/٣٣٢ وجممع ٣/٨٣ وحم ١/٤٠٩هق 

 صحيـــــح لغيـــره
٥٤٢١ - }               استرخت إذا اضطجع هضطجعـــاً ، فِإنم امن نلى مِإالَّ ع جبضوَء الَ يِإنَّ الو

 فاصـــلُهم {  
 عن ابن عباس ) ت ( 



 

 

٩٢٦() 

فوعاً وموقوفاً وصححوا  مر١٩٤ و ١/١٩٣ والنيل  ١/١٩٠ واالستذكار   ١/٢٥٦ وحم   ١/١٦٠وقط   ) ٧٧( ت  
  ورجح الشوكاىن هذا املذهب١/١٩٤وقفه على ابن عباس وصح حنوه عن أىب هريرة النيل 

ِإنَّ الوالةَ يجاُء م يوم الِقيامِة فيوقفونَ على ِجسِر جهنم ، فمن كـانَ ِمطواعـاً ِهللا      { - ٥٤٢٢
 عاصياً ِهللا ، انخرق بِه اِجلسر ِإىل واٍد ِمن ناٍر يلتهب التهاباً تناوله اُهللا بيمينِه حتى ينجيه ، ومن كانَ       

 عن بشر بن عاصم ) ش والباوردى وابن منده  ( } 
  ١/١٥٢واإلصابة ) ٢٠٤٧(  ومطالب ١٣/١٧٣ و ١٢/٢١٧ش 

 حســــن لغيــره
 عن يعلى بن مرة ) هـق  ( } ِإنَّ الولد مبخلةٌ مجبنةٌ  { - ٥٤٢٣

 وش ٨/٣٥ وبداية ٥٠٨ و ٨/٢٠٨ واإلحتاف ١٠/٥٤ وجممع ٢٩٦ و ٣/١٦٤ وك  ١٠/٢٠٢ وهق   ٤/١٧٢حم  
  )١٩٨٩(  وصحيح اجلامع ١٢/٩٧

 صحيـــــح
عن خولة بن   ) طب  ( عن األسود بن خلف     ) ن   ( } ِإنَّ الولد مبخلةٌ مجبنةٌ مجهلةٌ محزنةٌ        { - ٥٤٢٤
 حكيم  

  )١٩٩٠(  وصحيح اجلامع ١٩٦  و ٣/١٦٤ وك ٨/٢٠٨ف  واإلحتا٨/١٥٥وجممع  ) ٢٠١٤٣( عب 
 صحيـــــح

٥٤٢٥ - }  ا اُهللا ِبوجطئهطأٍة وو جبنةٌ وِإنَّ آخربخلةٌ مم لدة ) حم ( } ِإنَّ الوعن يعلى بن مر 
  ١٠/٥٤امع 

 صحيـــــح
 موضع بناحية الطائف : وج 

 عن ابن عمر ) حم  (}  السفلى وابدأْ مبن تعولُ  ِإنَّ اليد العليا خري من اليِد { - ٥٤٢٦
  ) ١٠٥٨ و ١٠٥٧ و ١٠٥٦(  ومحيدى ١٩/٢٨١ وطب ٤٧٥ و ٢/٤حم 

 صحيـــــح
ِإنَّ اليد املُنطيةَ هى العليا ، وِإنَّ السائلةَ هى السفلى  ، فما استغنيت فالَ تسأَلْ ، وِإنَّ     { - ٥٤٢٧

 عن عطية السعدى ) ابن عساكر   (} ومنطى  مالَ اِهللا مسؤولٌ 
  ٧/١٢٧ وكر ٣/٩٨ وجممع ٤/١٩٨هق 

 حســــن
 املعطية : املنطية 

ِإنَّ اليديِن يسجداِن كما يسجد الوجه ، فإذا وضع أَحدكم وجهه فليضع يديـِه ،                { - ٥٤٢٨
 عن ابن عمر) د ن ك   (} وإذا رفعه فَلْريفعهما 

( ود   ) ١٩٩٤(  وصـحيح اجلـامع      ٣/٧١ واإلحتاف   ١/٢٥٢ وتلخيص   ١/٢٢٦ وك   ٢/١٠١هق   و ٢/٦حم  
 ٢/٢٠٧ون ) ٨٩٢



 

 

٩٢٧() 

 صحيـــــح
ِإنَّ اليسري من الرياِء ِشرك ، وِإنَّ من عادى أَولياَء اِهللا فقد بارز اَهللا باملُحاربـِة ، وِإنَّ               { - ٥٤٢٩

اَء الذين إذا غَابوا لَم يفتقدوا ، وإذا حضروا لَم يدعوا ولَم يعرفُوا        اَهللا يحب اَألبرار اَألخفياَء اَألتقي    
 عن معاذ) طب ك   (} ، قُلوم مصابيح اهلُدى ، يخرجونَ ِمن كُلِّ غَرباَء مظلمٍة  

  ٢٦٤ و ٢٦٣ و ٨/٢٣٦ واإلحتاف ٦/٣٤٤ وكثري ٤/٣٢٨ و ١/٤ك 
 صحيـــــح

٥٤٣٠ - }    منيِإنَّ الي            حمالر عقمالَ املُسلِم تجلُ ما الر قتطععن ) ابن سعد      (} الفَاجرةَ الىت ي
 أىب سود 

  ٥/٣١١ وكر ١/٣٦ والدوالىب ٤/٩٧ واإلصابة ٧/٤٧سعد 
 فيـــه مبهـــــم

٥٤٣١ - }   الكَسب محقلعةَ وتالس نفقالكاذبةَ ت منيعن أىب هريرة) عب   (} ِإنَّ الي 
 ) ١٥٩٥٨(  وعب ٢/٥٨٦ والترغيب ٥/٤٨٤ واإلحتاف ٥/٢٦٥ وهق ٤١٣ و ٢٤٢ و ٢/٢٣٥حم 

 صحيـــــح
٥٤٣٢ - }                   أَكلَ أَو كني لَم نومِه ، ومةَ يقييئاً بأكلْ شأَكلَ فالَ ي ناشوراَء ، فمع ومي ومِإنَّ الي

  فَلَيصم ربعن سلمة بن األكوع ) حب   (} ش 
( وم   ) ٧٢٦٥ و   ٢٠٠٧( و  ) ١٩٢٤( وخ  ) ٣٦١٩(  واإلحســان   ٢٤٦ و   ٤/٢٤٥ـح   وفت ٢/٢٢مـي  
  ٤/١٩٢ون ) ١١٣٥
  )١٩٩٥(   وصحيح اجلامع ٤/٢٨٨وهق ) ٢٠٩٢(  وخزمية ٤/٥٠وحم 

( } وعليكم  : السام عليكم فقولُوا    : ِإنَّ اليهود إذا سلَّم عليكم أَحدهم فِإنما يقولُ          { - ٥٤٣٣
 ن ابن عمر ع) دت 

وسـنة  ) ١١٠٦( وخـد   ) ٣٢٧( وصـــحيحة    ) ٢٣٨(  وسىن   ٢/٢٧٦ ومي   ٩/٢٠٣وهق  ) ٥٢٠٦( د  
  وموطــأ ١٢/٢٧٠

  )١٩٩٦( وصحيح اجلامع ) ١٦٠٣(  وت ٢/١١٤وحم ) ٩٦٠(
 صحيـــــح

ِم شـاتِني ،   ِإنَّ اليهود تعق عِن الغالِم والَ تعــــق عِن اجلَاريِة ، فعقُّوا عِن الغال             { - ٥٤٣٤
  عن أىب هريرة )هق ( } وعِن  اجلَاريِة شاةً

 ٩/٥٩٢ وفتح ٤/٥٨ وجممع ٩/٣٠٢هق 
 فيــه جهالـــة

 والضياء عن أنس ) خد ( } ِإنَّ اليهود ليحسدونكم على السالِم والتأمِني  { - ٥٤٣٥
  ٢/٥٦ وهق ٢٠٠ و ١١/٤وفتح ) ٨٥٧( وهـ ) ٩٨٨( وخد  ) ١٩٩٧( وصحيح اجلامع ) ٦٩٢( الصحيحة 

 صحيـــــح



 

 

٩٢٨() 

٥٤٣٦ - }  الفوهمصبغون فخى الَ يصاروالن هودعن أىب هريرة)  ق د ن هـ  ( } ِإنَّ الي 
 و  ٣٠٩ و   ٢/٢٤٠وحـم   ) ٣٦٢١( وهــ   ) ٤٢٠٣(  ود   ٨/١٨٥ ون   ٨٠ وم اللباس    ٧/٢٠٧ و   ٤/٢٠٧خ  

(  وصحيح اجلـامع     ١٠/٣٥٤ وفتح   ١٢/٨٩وسنة  ) ٥١٣( وصحيحة  ) ٢٠١٧٥(  وعب   ٧/٣٠٩ وهق   ٤٠١
١٩٩٨(  

٥٤٣٧ - }                 ، ـا الكَـاذبِفيه قصـدوي ، ادقا الصِفيه كذَّباعةً يدخ اِل ِسننيجالد ِإنَّ أَمام
: وما الرويبضةُ ؟ قـالَ    : ويخونُ ِفيها اَألمني ، ويؤمتن فيها اخلَائن ، ويتكلَّم فيها الرويبضةُ ، قيلَ              

 عن أنس ) حم  ( } اسق يتكلَّم ِفى أَمِر العامِة الفَ
  ١٣/٨٤والفتح ) ١٨٨٧(  والصحيحة ١/١٩٣ ومشكل ٧/٢٨٤ وجممع ٣/٢٢٠حم 

 صحيـــــح
٥٤٣٨ - }                 ردهو ـنماِء ، مكنجوِم الس فيِه أَباريق ، رباَء وأُذرحج نيا بوضاً كمح ِإنَّ أَمامكم

 عن ابن عمر ) م  ( }  بعدها أَبداً فشرب ِمنه لَم يظمأْ
 ١١/٤٤٠ و ش    ٣٣٧ و   ٢/٣٣٦ وعاصـم    ١٣٤ و   ١٢٥ و   ٢/٢١وحـم   ) ٤٧٤٥(  ود   ٣٥ و ٣٤م الفضائل   

 )١٩٩٩(وصحيح اجلامع 
٥٤٣٩ - }  رباَء وأُذرحج نيا باحيتيِه كمن نيا بوضاً مح عن ابن عمر ) حم م  ( } ِإنَّ أَمامكم 

  )٢٠٠٠(  وصحيح اجلامع ٤/٢٤٧ وخ ١٣٤ و ١٢٥ و ٢/٢١وحم  ٣٥ و ٣٤م الفضائل 
 عن أىب الدرداء) ك هب   ( } ِإنَّ أَمامكم عقبةً كَؤوداً الَ يجوزها املُثقلونَ   { - ٥٤٤٠

  )٢٠٠١( وصحيح اجلامع ) ١٠٤٠٨(  والشعب ١/٢٢٦ وحلية ٩/٢٨٤ واإلحتاف ٤/٥٧٤ك 
 صحيـــــح

٥٤٤١ - }    لدٍم تم بثَ احلَديِد    ِإنَّ أَمخ الكري خرجا يكم بثَ ابِن آدمخ عن عبد ) طب  ( } خرج
 ربه بن سعيد بن قيس عن عمته 

 ٧/٣٧٥وطب  ) ٢٠٠٦( وصحيح اجلامع ) ١٢١٥( الصحيحة 
 صحيـــــح

ناها وِإنـا   ِإنَّ أَمةً ِمن بىن ِإسرائيلَ فُقدت وِإنى أَخاف أَنْ تكونَ هى فاكفئوها فأكفأ             { - ٥٤٤٢
  كنا عند النىب صلى اهللا عليه وسلم  ىف سـفر ،            : عن عبد الرمحن بن حسنة قال     ) حم ، ع، بز ، طك     (} ِجلياع

فبينا القدر تغلى ا إذ خرج رسول اهللا  صـلى اهللا            : فأصبنا منها وذحبنا ، قال      : فرتلنا أرضاً كثرية الضباب  قال       
 عليه وسلم  قال فذكره 

  ٤/١٩٦ وحم ٢٧٩ و ٢٧٨ و ٤/٢٧٧ومشكل  ٤/٣٧امع 
 صحيـــــح

٥٤٤٣ - }                ـى الَ أَدِرى أَىِفى اَألرِض ، وِإن وابد ســختىن ِإســرائيلَ مب ةً ِمنِإنَّ أَم
 هى وابالد {  



 

 

٩٢٩() 

 عن ثابت بن وديعة ) حم د ن هـ ( 
 و ٩/٦٦٣وفـتح  ) ٢٢٧٤( ومطالـب   ) ٣٢٣٨( وهـ  ) ٣٧٩٥(  ود   ٧/١٩٩ ون   ٣٢٠ و   ٤/١٩٦حــم  

  وحــب ٦٦٥
 و  ٢٧٨ و   ٤/٢٧٧ ومشـكل    ٤/٣٧ وجممع   ١٩٨ و   ٤/١٩٧ ومعاىن   ٨٥ و   ٨١ و   ٧٩ و   ٨/٧٨وش  ) ١٠٧٠(

  )٢٠٠٤(  وصحيح اجلامع ٦/٣٥ واإلحتاف ٢٧٩
 صحيـــــح

 انظـر حـم     -مث علم الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن املمسوخ ال يتناسل وميوت بعد مدة قصرية من مسـخه                   
 ٥/١٦٣ وسنة ١/١١٦ وعاصم ١/٣٩٠

ِإنَّ أُمِتى أُمةٌ مرحومةٌ ليس عليها ِفى اآلخرِة ِحساب والَ عذاب ِإنما عذاا ِفى الدنيا                { - ٥٤٤٤
 الزلُ والفنتالبلُ والزعن أىب موسى ) حم ك هب  ( } القَتلُ والب 

  ١٠/٧٠مع  وا٧/٩١ و ٥/٩ وكر ١/٣٨ وتخ ٤/٢٥٤ وك ٤١٤ و ٤/٤١٠حم 
 صحيـــــح

٥٤٤٥ - }                    ـومنيا ، فإذا كـانَ يا ِفى الدينها بذاعلَ اُهللا عهلَا ج غفوررحومةٌ مةٌ مِتى أُمِإنَّ أُم
حـم ك    ( } هذَا ِفداؤك من الناِر     : الِقيامِة أُعطى كُلُّ رجٍل من املُسلمني يهوديا أَو نصرانيا فيقالُ           

 ن أىب موسى ع) طب 
 ١٠/٧٠ وامع ٤١٤ و ٤/٤١٠ وحم ٢٥٣ و ٤/٢٥٢ وك ١٧٦ - ٩/١٧٥ اإلحتاف 

 صحيـــــح لغيـــره
٥٤٤٦ - }                بينـهم مذاا عمالِقيامِة ِإن وما يعليه ذابباركةٌ الَ عسةٌ مقدرحومةٌ مةٌ مِتى أُمِإنَّ أُم

 اكر عن أىب بردة عن أىب موسى وابن عس)  طب  ( } ِفى الدنيا بالفِنت 
 ٧/٩١ و ٥/٩ وكر ١٠/٧٠امع 

 حســــن
 ( } ِإنَّ أُمِتى لَن تجتمع على ضاللٍة ، فإذا رأيتم اختالفاً فعليكم بالسواِد اَألعظـِم                { - ٥٤٤٧

 عن أنس ) هـ 
 ٨٠( حوه عاصم    وبن ١١٦ - ١/١١٥ ك   ١/١٦٦ والدوالىب   ٢/٢٠٨ وأصفهان   ١/٤١وعاصم  ) ٣٩٥٠( هـ  

  ) ٨٣ و ٨٢ و ٨١و 
 حســــن لغيـــره

يارسولَ اِهللا وما ِخزيهم ِفى     : ِإنَّ أُمِتى لَن تخزى ما أَقاموا صيام شهِر رمضانَ ، قيلَ             { - ٥٤٤٨
لعنه اُهللا ومن ِفى    انتهاك املَحارِم فيِه ، من زنا فيِه أَو شرب فيِه خمراً            : ِإضاعِة شهِر رمضانَ ؟ قالَ      

السمواِت ِإىل ِمثلِه من احلوِل ، فِإنْ مات قبــلَ أَنْ يدرك رمضانَ فلَيست له عنـد اِهللا حسـنةٌ                   
 يتِقى ا النار ، فاتقُوا اَهللا ِفـى 



 

 

٩٣٠() 

               وكذلك ، ا ِسواهِفيم ضاعفا الَ تفيِه م ضاعفمضانَ ، فِإنَّ احلَسناِت تهِر رش  ئاتيطب  ( } الس
 وابن صصرى ىف أماليه عن أىب هريرة) عد( عن أم هانئ ) عد 

  ٥/٢٥٧ وعدى ٢/٤٧ومتناهية ) ٧٨٣(  وعلل ١/٢٤٨ وطص ٤١٧ و ٢٩٩ و ٢٩٣ وجرجان ٣/١٤٤جممع 
 فيـــه ضعـــف

٥٤٤٩ - }        وا بالقَدكذِّبي ا لَما مكةً بِدينهتمسزالُ مِتى الَ تِإنَّ أُم ذلك ِر فعندوا بالقَدِر ، فإذا كَذَّب
الكهمعن أىب موسى ) طب  ( } ه 

  ٢٠٤ و ٧/٢٠٣امع 
 حســــن لغيـــره

ِإنَّ أُمِتى يدعونَ يوم الِقيامِة غُرا محجلني ِمن آثاِر الوضوِء ، فمِن استطاع ِمنكم أَنْ                { - ٥٤٥٠
  عن أىب هريرة) ق  ( } يطيلَ غُرته فَلْيفعلْ 

 وكـثري   ١٢/١٤٩ و ١/١٣٥ وفتح   ١/١٤٩ وترغيب   ١/٢٢٤ وعوانة   ٢/٤٠٠ وحم   ٣٥ وم الطهارة    ١/٤٦ خ  
فمـن اسـتطاع   : وقوله ) ١٠٤٩(  واإلحسان   ٧٨ و   ١/٥٨ وتلخيص   ٢/٣٦١ واإلحتاف   ١/٤٢٥ وسنة   ٣/٤٥

 ١/٢٣٦ انظـر الفـتح      - مدرجة من كالم أىب هريرة على قول مجع من احملققني           " منكم أن يطيل غرته فليفعل      
 وأساء األلباىن إىل نفسه عندما أورد هذا احلديث ىف     ١/٥٨ وتلخيص احلبري    ١/١٩٦ وزاد املعاد    ١/١٤٩والترغيب  

وكان ينبغى عليه التنبيه على ذلـك ـامش   . بسبب هذا اإلدراج   ) ١٠٣٠( وضعيفته  ) ١٨١٦( ضعيف اجلامع   
 !!ث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السئ على األمة صحيحته وكفى ، ال أن يذكره ىف سلسلة األحادي

ِإنَّ أُمِتى يسوقُها قَوم ِعراض الوجوِه ِصغار اَألعِني كأَنَّ وجوههم احلَجف ثَالثَ ِمراٍر         { - ٥٤٥١
 رسولَ اِهللا من يا: فيهلك بعض وينجو بعض ، وأَما الثَّالثةُ فيصطلحونَ كُلُّهم من بقى ِمنهم ، قَالُوا    

حـم   ( } الترك ، أَما والذى نفِسى بيدِه ليربطُن خيوهلم ِإىل سواِرى مساجِد املُسلمني       : هم ؟ قالَ    
 عن بريدة ) ض(ىف البعث ) ع ك هق 

  ٧/٣١١ وجممع ٥/٣٤٨حم 
 صحيـــــح

٥٤٥٢ - } ماِن يِفى آخِر الز شربونَ اخلَمرِتى يا ِإنَّ أُممهِري اسَا بغوعن ابن عباس ) طب  ( } سم 
  ٥/٥٧ وجممع ١١/١١٨طب 

 صحيـــــح
عن ابن  ) طب   ( } ِإنَّ أَمر هذِه اُألمِة الَ يزالُ مقارباً حتى يتكلَّموا ِفى الِولداِن والقَدِر              { - ٥٤٥٣

 عباس 
  )٢٠٠٣( وصحيح اجلامع ) ١٦٧٥(  وصحيحة ١٢/١٦٢طب 

 حصحيـــــ
فيحتمل أنه أراد م املشركني هل هم ىف النار مع آبائهم أو ىف اجلنـة ؟ وحيتمـل أن   : اختلف ىف معناه   : الولدان  

 املراد البحث 



 

 

٩٣١() 

 ٢/٤٣١ الفيض -عن كيفية حال ولدان اجلنان وحيتمل أنه كناية عن اللواط 
عن أىب هريرة وملَّـا     ) حم   (} م تسقها   ِإنَّ امرأةً عذِّبت ِفى ِهرٍة ربطتها فلم تطعمها ولَ         { - ٥٤٥٤

هل تدرى ما كانت املـرأة ؟    : مسعته من رسول اهللا قالت      : حدث به قالت عائشة أنت الذى حتدثت بكذا ؟ قال           
إن املرأة مع ما فعلت كانت كافرة ، وإن املؤمن أكرم على اهللا من أن يعذبه ىف هذه ، فإذا حدثت عن رسول اهللا                         

 عليه وسلم فانظر كيف صلى اهللا 
 .حتدث 

  ٢/٢٨٦حم 
 صحيـــــح

قول عائشة رضى اهللا عنها يظهر أنه اجتهاد منها ، ألن احلديث مروى من طرق متعددة وصحيحة عنـه                    : أقول
 .وعن غريه 

وىف بعـض مـا     ! فلم يدخل عصاة املـؤمنني النـار إذن ؟          ! وال يشترط أن تكون املرأة كافرة حىت تدخل النار          
 كته عائشة على الصحابة نظر ، لكن ال خيلد موحد ىف النار كما هو معلوم استدر

 }ِإنَّ امرأةً ِمن بِنى ِإسرائيلَ اتخذت خامتاً ِمن ذَهٍب وحشته ِمسكاً هو أَطيب الطِّيِب  { - ٥٤٥٥
 عن أىب سعيد ) ن هق ( 
 ) ٤٧٣٦( وصحيح النسائى ) ٩٤١٢(  والكربى ٨/١٥١ن 

 صحيـــــح
 } ِإنَّ أَمركن ِمما يهمىن بعِدى ولن يصرب عليكن بعِدى ِإالَّ الصابرونَ ، قاله َألزواجِه                { - ٥٤٥٦

 عن عائشة ) ت حب ( 
 وسـعد   ٣/٣١٢وك  ) ١٢٥٨( والفضـائل   ) ٦٩٩٥(  واإلحسان   ٢/٦١٥ وعاصم   ٦/٧٧وحم  ) ٣٧٤٩( ت  

  )٢٠٠٢(  وصحيح اجلامع ١٣٣-٣/١٣٢
 صحيـــــح

٥٤٥٧ - }                وِحفظه كرهوش هفحب ، يقددِه أَبو بكٍر الصحبتِه وذَاِت يِفى ص لىالناِس ع ِإنَّ أَمن
تفرد به عمر بن إبراهيم الكـردى       : ىف األفراد واخلطيب عن سهل بن سعد وقاال         ) قط  ( } واجب على أُمىت    

 .وغريه أوثق منه ورجاله ثقات 
 ١/١٢٦وبنحوه خ   ) ١٠٨٥(  وتغليق   ١٠/٢٨٧ واإلحتاف   ٥/٢٢٩ وبداية   ١٢/٦وش   ٧/١٢ وفتح   ٣/١٨حم  

 وم فضائل الصحابة 
 صحيـــــح لغيــره

٥٤٥٨ - }                  خذتليالً التخذاً ختم كُنت و بكٍر ، ولوحبتِه أَبِفى مالِه ، وص لىالناِس ع ِإنَّ أَمن
) م ت    ( } ِم ، الَ تبقني ِفى املَسجِد خوخةٌ ِإالَّ خوخةُ أَِبى بكٍر            أَبا بكٍر خليالً ، ولكن أُخوةُ اِإلسال      

 عن أىب سعيد 
  )٢٠٠٧(  وصحيح اجلامع ٢ وم فضائل الصحابة ١/١٢٦خ 



 

 

٩٣٢() 

٥٤٥٩ - }              قالت ، ورا نطنهِفى املَناِم أَنَّ الذى ِفى ب أتى رِإنَّ أُم :     ـورصِرى النب أُتبع علتفج
ب بقا فسهغارباَألرِض وم شارقِلى م ى أَضاءتتالديلمى عن شداد بن أوس } صِرى ح  

 ) ١٣٨٥(  والشعب ٨٢ و ٦/٨١ وسعد ١/٣٧٣كر 
 صحيـــــح لغيــره

 عن ابن عمر ) خط  ( } ِإنَّ أَمني هذِه اُألمِة أَبو عبيدةَ ابن اجلراِح  { - ٥٤٦٠
 وقد ورد ىف احلديث تكملة مل تصح        ١/٣٥١ ومشكل   ٢٤٥ و   ٣/١٨٩ وحم   ٥٣ وم فضائل الصحابة     ٥/٣٢خ  

 وىف سنده متروك ولكنها صحت من       ٣/٥٣٥أخرجه ك   " وإن حرب هذه األمة عبد اهللا بن عباس         : " مرفوعــة  
 ٣/٥٣٥قول حممد بن احلنفية وجماهد عند ك 

 اشـترى رؤيِتـــى بأَهلــِه       ِإنَّ أُناساً ِمن أُمىت يأتونَ بعِدى يود أَحـدهم لَـوِ           { - ٥٤٦١
 عن أىب )  ك  ( } ومالـــِه 

 هريرة
  )٢٠٠٨(  وصحيح اجلامع ٤/٨٥وك ) ١٦٧٦( صحيحة 

 صحيـــــح
٥٤٦٢ - }              صيبأِتى اُألمراَء فنقرأونَ القُرآنَ ويقُولونَ نيِن ويتفقَّهونَ ِفى الدىت يأُم ِإنَّ أُناساً ِمن

  عتزهلمون نياهمد ِمن                   جتىن ِمنالَ ي ، وكالِقتاِد ِإالَّ الش جتىن منا الَ يكم ،  كونُ ذلكبِديننا ، والَ ي 
 قُرم ِإالَّ 

 عن ابن عباس ) هـ  ( } اخلَطايا 
وهو من طريق عبيد اهللا بن أىب بردة عن ابن عباس قال عنه ىف              ) ٢٥٥(  وهـ   ٣/١٩٦ وترغيب   ٦/١٢٦اإلحتاف  
روى عنه أبو شيبة حيىي ابن عبد الرمحن الكنـدى ، وأخرجـه             : وقال ىف التهذيب    ) ٤٣٤٢( مقبول  : التقريب  

( رواه ثقـات وىف الكاشـف   :  وقال املنـذرى  ٧/٤٩هـ ١الضياء ىف املختارة ومقتضاه أن يكون عبيد اهللا ثقة    
 غري معروف ) ٣٦٤١

 فاحلديـــث ليـــن
مب دخلتم النـار ؟     : عونَ ِإىل أُناٍس ِمن أَهِل الناِر فيقولونَ        ِإنَّ أُناساً ِمن أَهِل اجلَنِة يطَّل      { - ٥٤٦٣

عن الوليـد  ) طب  ( } ِإنا كُنا نقولُ والَ نفعلُ : فو اِهللا ما دخلنا اجلنةَ ِإالَّ مبا تعلَّمنا ِمنكم ، فيقولونَ      
 بن عقبة 
ف ، وصح من قول الشعىب أخرجه حم ىف  ضعي١/١٢٥ وترغيب ١/١٨٥ وجممع  ٧٣ واالقتضاء   ١/٣٧١اإلحتاف  

  ومثله ال يقال بالرأى ٤٤٢الزهد ص 
ِإنَّ أُناساً ِمنكم أُروا لَيلةَ القَدِر ِفى السبِع اُألوِل ، وِإنَّ أُناساً أُروهـا ِفـى السـبِع                   { - ٥٤٦٤

 عن ابن عمر ) هق  ( } اَألواخِر ، الْتمسوها ِفى السبِع اَألواخِر 
 ٤/٣١١هق 



 

 

٩٣٣() 

 صحيـــــح لغيـــره
ِإنَّ أُناساً يتبعوِنى وِإنى الَ يعجبِنى أَنْ يتبعوِنى ، اللَّهم فمن ضربت أَو سببت فاجعلها                { - ٥٤٦٥

  ابن سعد عن أىب السوار العدوى عن خاله} له كَفَّارةً وأَجراً 
  ٧/٥٨سعد 

 صحيـــــح
: هنم ، حتى إذا كَانوا حمماً أُدخلُوا اجلنةَ فيقولُ أَهلُ اجلنِة      ِإنَّ أُناســاً يدخلونَ ج    { - ٥٤٦٦

 عن أنس  ) ض (  مسوية } هؤالِء اجلَهنميونَ : من هؤالِء ؟ فيقالُ 
  حنوه ٣٨٠و ١٠/٣٧٩ حنوه وامع ١/١٨٣عوانة 

 صحيـــــح
 أنتم بنو آدم كطَف الصـــاِع       ِإنَّ أَنسابكم هذِه لَيست مبسباٍت على أَحٍد ، وإمنا         { - ٥٤٦٧

ِإنْ تملؤوه وليس َألحٍد على أَحٍد فَضلٌ ِإالَّ بديٍن أَو عمٍل صـــاٍحل ، حسب امرىٍء أَنْ يكونَ                 
 عن عقبة بن عامر ) طب ( وابن جرير ) حم (  }فَاحشاً بذيئاً بخـــيالً جباراً

  ٧/٣٦٦ وكثري ٣/٦١٢والترغيب  ٨/٧٣ وجممع ١٧/٢٩٥ وطب ١٥٨ و ٤/١٤٥حم 

 حســــن
ِإنَّ أَنسابكم هذِه لَيست مبسبٍة على أَحٍد ، كلُّكم بنو آدم ، ليس َألحٍد على أَحـٍد                  { - ٥٤٦٨

 عن عقبة بن عامر ) هب ( } فَضلٌ ِإالَّ بديٍن أَو تقوى ، وكفى بالرجِل أَنْ يكونَ بذيئاً فَاحشاً بخيالً 
 ) ٦٦٧٧ و ٥١٤٦( الشعب 

 حســــن
٥٤٦٩ - }          ظيٍم مـننخسفاِن ِإالَّ ملوِت عالَ ي والقَمر مسقولونَ ِإنَّ الشوا يِإنَّ أَهلَ اجلَاهليِة كَان

              ليقتاِن ِمنا خهمنخسفاِن ملوِت أَحٍد والَ حلَياتِه ولكنالَ ي والقَمر مسظماِء أَهِل اَألرِض ، وِإنَّ الشع
  يحدثُ خلقِه ،

عن النعمـان  ) ن  ( } اُهللا ِفى خلقِه ما شاَء ، فأَيهما انخسف فصلُّوا حتى ينجلى أَو يحدثَ اُهللا أَمراً   
 بن بشري 

  )٢٠٢٥(  وصحيح اجلامع ٣/٣٣٤ وهق ١٥ن الكسوف ب 
 صحيـــــح

اهلم ، ثُم يؤذنُ ِفى ِمقداِر يوِم اجلُمعِة        ِإنَّ أَهلَ اجلنةَ إذا دخلوها نزلُوا فيها بفضِل أَعم         { - ٥٤٧٠
ِمن أَياِم الدنيا ، فيزورونَ ربهم ، ويربز هلم عرشه ، ويتبدى هلم ِفى روضٍة من ِريـاِض اجلنـِة ،                     

ن زبرجٍد ، و منـابر      فيوضع هلم منابر ِمن نوٍر ، و منابر ِمن لُؤلٍؤ ، و منابر ِمن ياقوٍت ، و منابر مِ                  
ِمن ذَهٍب ، و منابر ِمن ِفضٍة ، ويجلس أَدناهم ، وما ِفيهم ِمن دىنٍّ ، على كُثباِن اِملسِك والكَافوِر                    

: يا رسولَ اِهللا هلْ نرى ربنا ، قالَ         : ، ما يرونَ أَنَّ أَصحاب الكَراِسى بأَفضلَ ِمنهم مجلساً ، قيلَ            



 

 

٩٣٤() 

تمارونَ ِفى رؤيِة الشمسِِ والقَمِر لَيلةَ البدِر ؟ قالُوا             نلْ ته ، تمارونَ ِفى    : الَ ، قال    : عمالَ ت كذلك
                  جِل ِمنهمى يقولَ للرتحاضرةً ، حاُهللا م اضرهجلٌ ِإالَّ حاملَجلِس ر ِفى ذلك بقىوالَ ي ، كمبرؤيِة ر

      ي فُالٍن ، أَتذكر ا فُالنَ بنا ، فيقولُ             ينيعِض غَدراتِه ِفى الدبب ذكِّرهكذَا وكَذا ، في قلت وم :  با ري
، أَفلم تغفر ِلى ؟ فيقولُ بلى ، فِبسعِة مغفرِتى بلغت مرتلتك هذِه ، فبينما هـم علـى ذلـك إذْ                      

: ِمثلَ ِرحيِه شيئاً قَطُّ ، ويقولُ ربنـا         غَشيتهم سحابةٌ ِمن فَوقهم ، فأَمطرت عليهم ِطيباً  لَم يجدوا            
                    ا لَـمبِه املَالئكةُ م فَّتص وقاً قدأِتى سفن ، ا شئتمذُوا مالكَرامِة فخ من لكم ا أَعددتوا ِإىل مقُوم

تهينا ، ليس يباع    تنظِر العيونُ ِإىل ِمثلِه وملْ تسمِع اآلذانُ وملْ يخطر على القُلوِب ، فيحملُ لنا ما اش               
ِفيها والَ يشترى ، وِفى ذلك السوِق يلقى أَهلُ اجلنِة بعضهم بعضاً ، فيقبلُ الرجـلُ ذُو املَرتلـِة                   
                     نقِضى آخـرا ياللِّباِس ، فم ليِه منى عرا يم عهروىنٌّ ، فيد ا ِفيهموم ، ونهد هو نلقى ماملُرتفعِة في

 ح ديثهح                   ننصرف ا ، ثُمحزنَ ِفيهنبِغى َألحٍد أَنْ يالَ ي هأَن وذلك ، منه أَحسن ا هوليِه متمثَّلَ عى يت
ِإىل منازلنا فيتلقَّانا أَزواجنا فيقُلن مرحباً وأَهالً ، لقد ِجئت وِإنَّ بك من اجلَماِل أَفضلَ ِمما فَارقتنا                 

عن )  ت هـ    ( } ا جالسنا اليوم ربنا اجلَبار ، ويحق لنا أَنْ ننقلب ِمبثِل ما انقلبنا              ِإن: عليِه ، فيقولُ    
 أىب هريرة

  ١/٢٥٩ وعاصم ٤/٥٣٩ وترغيب ٢٦٠واآلجرى ) ٤٣٣٦( وهـ  ) ٢٥٤٩( ت 
 حســــن

أمحد وابن معني والعجلـى وأبـو   فيه عبد احلميد بن حبيب بن أىب العشرين كاتب األوزاعى خمتلف فيه وقد وثقه       
 راجع -زرعة وأبو حامت وحيىي بن أكثم وابن حبان والدارقطىن ولينه دحيم وأبو حامت ىف رواية والنسائى والبخارى            

 ٦/١١٣ التهـذيب  - وهو أوثق أصحاب األوزاعى كما قاله حيىي بن أكثم هلشام بـن عمـار     ٦/١١٣التهذيب  
بعلة أخرى وهى هشام بن عمار أنه صدوق مكثر         ) ١٧٢٢( باىن ىف ضعيفته    فحديثه ال يقل عن احلسن وأعله األل      

 صدوق قد تغري : له ما ينكر ، وقال أبو حامت 
 :  هـ وهذا الكالم فيه جمازفة وور ألمور ١وحنوه ىف التقريب " فكان كلما لُقن تلقن 

 هل ذكر الذهىب أو غريه هذا احلديث مما أنكر على هشام ؟  : األول
 اعتماده على اجلرح دون التعديل مما ال يقبله منصف أبداً : الثاىن

 هـ وهذا خمالف ١ --صدوق مقرى كرب فصار يتلقن فحديثه القدمي أصح   ) : ٧٣٠٣( قال ىف التقريب     : الثالث
 ملا ذكره عــن 

  ٥٤-١١/٥١التقريب وراجع التهذيب 
 عاصــم وابن أىب الدنيا فهل يعقل أن يروى عنـه           هذا احلديث قد رواه عنه ابن ماجه مباشرة وابن أىب          : الرابع

 !هؤالء وهو يتلقن؟
ِإنَّ أَهــلَ اجلنِة ليتراءونَ أَهلَ الغرِف ِفى اجلنِة كما تراءونَ الكَواكب ِفى السماِء              { - ٥٤٧١

 عن سهل بن سعد) حم ق ( } 



 

 

٩٣٥() 

 ٤/٥١٠ وترغيب   ٥٢٩و   ١٠/٥٢٨ واإلحتاف   ٥/٣٤٠ وحم   ٢٢٨ و   ٦/١٧٣ وطب   ١١ وم اجلنة    ٤/١٤٥خ  
  )٢٠٢٦( وصحيح اجلامع 

٥٤٧٢ - }               ـابرالغ ىرالد راءونَ الكَوكبا تكم فَوقهم رِف ِمننَ أَهلَ الغتراءوِإنَّ أَهلَ اجلنةَ لي
  ينهما بفاضلُ ماملَشرِق أَِو املَغرِب لت عن أىب هريرة)  ت ( عن أىب سعيد ) حم ق  ( } ِفى اَألفِق من 

 ٤/٥١٠ والترغيب   ١٠/٥٢٩ واإلحتاف   ٢/٣٣٩ وحم   ١١/٤١٦وفتح  ) ٢٥٥٦(  وت   ١٠ وم اجلنة    ٨/١٤٣خ  
  )٢٠٢٧( وصحيح اجلامع 

٥٤٧٣ - }                   الَ ميوت نوأَهلَ الناِر م ، حبا يِمم سامعهى ميَأل اُهللا متح الَ ميوت نِإنَّ أَهلَ اجلنةَ م
ِمم سامعهى ميَأل اُهللا متح  كرهعن أنس  ) ك ض ( مسوية } ا ي 

 حنوه ) ١٧٤٠(  والصحيحة ٣/٨٠ وحلية ١٢/١٧٠وطب ) ٤٢٢٤(  وهـ ١/٢٦١ وختص ٢/٩٣تخ 
 صحيـــــح

 } ِإنَّ أَهلَ اجلنةَ ميسرونَ لعمِل أَهلَ اجلنِة ، وِإنَّ أَهلَ الناِر ميسرونَ لعمِل أَهِل الناِر                 { - ٥٤٧٤
 عن عمر ) حم ( 

وم حنوه   ) ٢٠٢٨( وصحيح اجلامع   ) ١٩(  والشعب   ٧/١٨٧ وجممع   ١/٧٤ وعاصم   ٩/٨١ وطربى   ١/٢٧حم  
 مطوالً

 صحيـــــح
ِإنَّ أَهلَ اجلنةَ يأكلونَ ِفيها ويشربونَ ، والَ يتفلونَ والَ يبولونَ ، والَ يتغوطـونَ والَ                 { - ٥٤٧٥

ِملسِك ، يلهمونَ التسبيح والتحميد كمـا       يمتخطونَ ولكن طَعامهم ذلك جشاٌء ورشح كرشِح ا       
 فسالن لهمونَ أَنتمعن جابر ) حم م د  ( } ت 

  )٢٠٢٩( وصحيح اجلامع ) ٢٨٣١(  ومنحة ٣/٣٦٤ وحم ٢٢ود السنة ب ) ٢٥٦٣(  وت ١٨م اجلنة 
٥٤٧٦ - }  اقوتالي هنبيٍض كأن ، جائبلى النتزاورونَ عىٌء ِإنَّ أَهلَ اجلنةَ يِفى اجلنِة ش ولَيس ، 

 هائِم ِإالَّ اِإلبلُ والطَّريالب عن أىب أيوب ) طب  ( } من 
 مرسالً وت   ٥٥١ ومبارك ص    ٤/٢١٤ وطب   ٥٤٤ - ٤/٥٤٣ والترغيب   ١٠/٤١٢وامع  ) ٤٢٠( صفة اجلنة   

 حنوه ) ٢٥٤٤( 
 فيـــه ضعـــف واملرسل أقوى 

 عتاق اإلبل : النجائب 
هلَ الدرجاِت العلَى لينظر ِإليهم من هو أَسفلُ ِمنهم كما ينظـر أَحـدكم ِإىل               ِإنَّ أَ  { - ٥٤٧٧

عـن  ) كر  ( } الكوكِب  الدرى العابِر ِفى أُفٍق من آفاِق السماِء ، وِإنَّ أبا بكٍر وعمر ِملنهم وأَنعما    
 ابن عمر 

  ١٠/٥٢٩ واإلحتاف ٢٠٦ و ١/١٢٨ وطص ١/١٠٤ والدوالىب ٢/٤٨٢ وطب ٩/٥٤ وجممع ٣/٩٨حم 
 صحيـــــح لغيــره



 

 

٩٣٦() 

٥٤٧٨ - }             رونَ الكوكبا تكم أَسفـلُ ِمنهـم هـو نم راهـملَـى يرجاِت العِإنَّ أَهلَ الد
 الطَّالع  ِفــى أُفــِق 

 يد عن أىب سع) حم ت هـ طب   ( } السماِء ، وِإنَّ أبا بكٍر وعمر ِمنهم وأَنعما 
 وحلية  ١٤/٩٩ وسنة   ١٠/٥٢٩ واإلحتاف   ٦/١٦٠ وطب   ٩٣ و   ٧٢ و   ٣/٢٧وحم  ) ٩٦(وهـ  ) ٣٦٥٨( ت  

 ٩/٥٤وامع  ) ٢٠٣٠(  وصحيح اجلامع ١/٢٢٥ وحنف ٢/٦١٦ وعاصم ٧/٢٥٠
 صحيـــــح

 ن عباس عن اب) طب  ( } ِإنَّ أَهلَ الشبِع ِفى الدنيا هم أَهلُ اجلُوِع غَداً ِفى اآلخرِة   { - ٥٤٧٩
 و  ٥٦٤٣ و   ٥٦٤٢(  وبنحوه الشـعب     ٣/١٣٧ وترغيب   ٧/٣٩١ واإلحتاف   ١١/٢٦٧ وطب   ١٠/٢٥٠امع  
  ) ٥٦٤٦ و ٥٦٤٥ و٥٦٤٤

 حســــن لغيـــره
ِإنَّ أَهلَ  الشرِك يعفونَ شوارم ، ويحفُّونَ ِلحـاهم ، فـاعفُوا اللِّحـى وأَِحفُّـوا                  { - ٥٤٨٠

 ـــواربأىب هريرةعن)  بز  (} الش  
 ٥/١٦١امع 

 حســــن
٥٤٨١ - }                تفترقةَ سِملَّةً ، وِإنَّ هذِه اُألم بعنيلى ِثنتِني وسع ِإنَّ أَهلَ الكتابِني افْترقُوا ِفى ِدينهم

قـوام  على ثَالٍث وسبعني ِملَّةً كُلُّها ِفى الناِر ِإالَّ واحدةً وهى اجلَماعةُ وِإا ستخرج ِمـن أُمـىت أَ                 
                 خلهفصلٌ ِإالَّ دوالَ م ِعرق بقى ِمنهاحبِه ، فالَ يبص ى الكلبتجارا ياَألهواُء كم تلك م تجارىت

 عن معاوية ) حم طب ك  ( } 
 ) ٢٧٥٤(  ومنحة ١٩/٣٧٧ وطب ٣٥ و ١/٧ وعاصم ١/١٢٨ وك ٢/٧٦ وكثري ٤/١٠٢حم 

 صحيـــــح
الدنيا هم أَهلُ املَعروِف ِفى اآلخرِة ، وِإنَّ أَهلَ املنكِر ِفى الدنيا              ِإنَّ أَهلَ املَعروِف ِفى      { - ٥٤٨٢

( عن أىب هريـرة     ) حل  ( عن سلمان وعن قبيصة بن برقة وعن ابن عباس          ) طب   ( } أَهلُ املنكِر ِفى اآلخرِة     
 عن على وأىب الدرداء ) خط 
 ٦/٢٥٧ واإلحتـاف    ٦/١٥٩ونبـوة    ) ٢٢٣(  وخد   ٧/٢٦٣ وجممع   ٨/٣١٣ و   ٦/٣٠٢ وطب   ١٠/١٠٩هق  

  ٨/٣٦١ وش ١/١٢٤وك ) ٢٠٣١(وصحيح اجلامع 
 صحيـــــح لغيـــره

ِإنَّ أَهلَ الناِر الَ يريد اُهللا عز وجلَّ ِإخراجهم ، الَ يموتونَ ِفيها والَ يحيـونَ ، و ِإنَّ                    { - ٥٤٨٣
ها ِإماتةً حتى يصريوا فَحماً ثُم يخرجونَ ضبائر فيبثُّونَ أَهلَ الناِر الذين يريد اُهللا ِإخراجهم يميتهم ِفي 

                  نيمـيأَهـلُ اجلنـِة اجلَهن يهمسميِل فيميِل الساحلَبةُ ِفى ح نبتا توا كمنبتى يتاِر اجلنِة حَلى أع
 نهمع رفعهفي نهمع االسم رفعاىل أَنْ يعسألونَ اَهللا تعن أىب سعيد ) بد بن محيد ع ( } في 



 

 

٩٣٧() 

  حنوه ١١٨ و ١/١١٧وم ) ٨٦٨(  وعبد بن محيد ٨/٤٠٣ وكثري ٧٩ و ٣/٢٠حم 
 صحيـــــح

٥٤٨٤ - }                هـموِإن ، ـرتج موعهمِفى د ـــفنأُجريِت الس ى لَوتبكونَ حِإنَّ أَهلَ الناِر لي
 مبكونَ الدعن أىب موسى ) ك (} لي 

 ٢٠٢٣(  وصحيح اجلامع    ٣/١٣٠ وبغوى   ١٠/٥١٨واإلحتاف  ) ١٦٧٩(  وصحيحة   ٤/١٣١ وكثري   ٤/٦٠٥ك  
( 

 صحيـــــح
ِإنكم ماكثونَ ، ثُم    : ِإنَّ أَهلَ الناِر يدعونَ مالكاً فالَ يجيبهم أَربعني عاماً ، ثُم يقولُ              { - ٥٤٨٥

: دنا فِإنا ظَاملونَ فالَ يجيبهم ِمثلَ الدنيا ، ثُم يقولُ           ربنا أَخرجنا ِمنها فِإنْ ع    : يدعونَ ربهم فيقولونَ    
              أَصـوات مأَصـوا شبهت هيقوالش فريِإالَّ الز ا هوفم القوم يأسي كلِّمونَ ، ثُما والَ توا ِفيهسؤاخ

فريا زوآخره هيقهلُا شعن ابن عمرو ) طك  ( } احلمِر أَو 
  ٣٤٨ والبدور ص ٢٥/٥٩طربى 

 صحيـــــح
ِإنَّ أَهلَ الناِر يعظمونَ ِفى الناِر حتى يصري ما بني شحمِة أُذُِن أَحـدهم ِإىل عاتقـِه                  { - ٥٤٨٦

) طس   ( } مسريةُ سبعمائِة عاٍم ، وِغلظُ ِجلِد أَحدهم أَربعني ِذراعاً ، وِضرسه أَعظم ِمن جبِل أُحٍد                
 عن ابن عمر 

 ٢/٢٦ وحم ١٣/١٦٣ وش ١٠/٥١٧ واإلحتاف ١٠/٣٩١ وجممع ١٢/٤٠٢طب 
 حســــن لغيـــــره

  ٢٧٨ - ١٢/٢٧٧ راجع التهذيب -فيه أبو حيىي القتات خمتلف فيه وهو ال بأس به إذا مل يرو عنه إسرائيل  
نَّ أَوليـائى ِمـنكم     ِإنَّ أَهلَ بيِتى هؤالِء يرونَ أَنهم أَولَى الناِس ِبى وليس كذلك ، إِ             { - ٥٤٨٧

املُتقونَ من كَانوا وحيثُ كَانوا ، اللَّهم ِإنى الَ أُحلُّ لَهم فَساد ما أَصلحت ، وامي اِهللا لَتكفأُ أُمـىت                    
 عن معاذ ) طب  ( } عن ِدينها كما تكفأُ اَألمثار ِفى البطحاِء 

 ١٠/٢٣١ وامــع   ٢٤٢ و   ٢٠/٢٤١وطب   ٥/٢٣٥ وحــم   ٢/٤٨٦ و   ١/٩٣وعاصم  ) ٢٥٠٤( حب  
  وخ ٢٣٢و 
 حنوه ) ٢١٥( وم ) ٥٩٩٠(

 صحيـــــح
٥٤٨٨ - }               ضئُ القمرا يَألهِل اجلنِة كم جههضئُ ولى اجلنِة فيع أَحدهم شرفلي نيِإنَّ أَهلَ ِعلِّي

وأَنعم ِمنهم كٍر وعمرا با ، وِإنَّ أَبنيدِر َألهِل الدعن أىب سعيد ) ابن عساكر  ( } ا لَيلةَ الب 
(  والفضـائل  ٩/٥٤ بنحوه وامـع  ٥/٣٠٠ و ٣/٥٥٣ وكثري ٣/٥٠ وحم ١٨١ وجرجان ١٠/٥٢٩اإلحتاف  

  ) ١٦٩ و ١٦٨ و ١٦٥ و ١٣١



 

 

٩٣٨() 

 حســــن لغيـــره
ِإنَّ أَهونَ املوِت مبرتلِة حسكٍة كانت ِفى صوٍف ، فهلْ تخرج احلَسكةُ من الصـوِف              { - ٥٤٨٩

 وفا صعن شهر بن حوشب مرسالً ) ابن أىب الدنيا ىف ذكر املوت  ( } ِإالَّ ومعه. 
  ١٠/٢٦٠اإلحتاف 

 حســــن مرســـل
!!  هــ    ١ومع إرساله ، فإن شهر بن حوشب ضعيف أيضاً           ) ١٨٤٢( وقال األلباىن ىف هامش ضعيف اجلامع       

خمتلف ) : ١٩٠٣( قال الذهىب ىف ديوان الضعفاء      و) ٥٣٦(  راجع تعليقنا على احلديث رقم       -وهذا كالم مردود    
  هـ ١ال حيتج به : ليس بالقوى ، وقال ابن عدى : فيه وحديثه حسن ، وقد وثقه غري واحد وقال س 

ِإنَّ أَهونَ أَهِل الناِر عذاباً من له نعالِن وِشراكاِن من ناٍر يغلى ِمنهما ِدماغه كما يغِلى              { - ٥٤٩٠
ذاباً اِملرجلُ مع همَألهون هذاباً ، وِإنع ِمنه رى أَنَّ أَحداً أَشدعن النعمان بن بشري ) م ( } ا ي 
  )٢٠٣٣(  وصحيح اجلامع ١٠/٥١٢ واإلحتاف ٤٩١ و ٨/٤٤٣ وكثري ٤٦٣م اإلميان 
ن ناٍر يغِلـى ِمنـهما      ِإنَّ أَهونَ أَهِل الناِر عذاباً يوم الِقيامِة  رجلٌ يحذَى له نعالِن م             { - ٥٤٩١

 ـــومي ِدماغــه 
 عن أىب هريرة)  ك ( } الِقيامِة 

  )٢٠٣٤( وصحيح اجلامع ) ١٦٨٠(  والصحيحة ٤/٥٨٠ك 
 صحيـــــح

ِإنَّ أَهونَ أَهِل الناِر عذاباً يوم الِقيامِة  لرجلٌ يوضع ِفى أَمخِص قَدميِه جمرتاِن يغِلـى                 { - ٥٤٩٢
ا ِدماغهغِلى اِملرجلُ بالقُمقِم  ِمنهما يعن النعمان ابن بشري ) حم خ ن  ( }   كم 

 ١٣/١٥٧وش  ) ٢٨٢٧(  ومنحة   ١٠/٣٩٥ وجممع   ٤/٢٧١وحم  ) ٢٦٠٤(  وهـ   ٣٦٣ وم اإلميان    ٨/١٤٤خ  
 ) ٢٠٨٩٨ و ١٨٤٤٧(  وعـب  ١٥/٢٤١ وسنة ٤/٣٤٣وحلية ) ١٦٨٠(  وصحيحة  ١١/٤١٧ وفتح   ١٥٨و  

  )٢٠٣٥( امع  وصحيح اجل١٠/٥١٢واإلحتاف 
 عن الرباء ) حم ش هب  ( } ِإنَّ أَوثق عرى اِإلسالِم ، أَنْ تحب ِفى اِهللا وتبغض ِفى اِهللا  { - ٥٤٩٣
وصحيح اجلامع  ) ١٤( والشعب  ) ٩٩٨(  وصحيحة   ١١/٤١ وش   ٢٤٠ وم إميان    ٩/٨٢٥ وتخ   ٩/٦٦٥اإلحتاف  

 )٢٠٠٩(  
 صحيـــــح

عن الرباء بن   ) حم ، طك     ( } مياِن أَنْ تحب ِفى اِهللا وتبغض ِفى اِهللا         ِإنَّ أَوسطَ عرى اإلِ    { - ٥٤٩٤
: حسنة وما هى ا ، قـالوا        : الصالة ، قال    : أى عرى اإلسالم أوسط ؟ قالوا       ! قلت يا رسول اهللا     : عازب قال   

حسـن  : احلج ، قال : ا حسن وما هو به ؟ قالو: صيام رمضان ، قال : حسنة وما هى ا ؟ قالوا : الزكاة ، قال   
  )--حسن وما هو به ؟ ِإنَّ أَوسطَ عرى اِإلمياِن اخل : اجلهاد ، قال : وما هو به ؟ قالوا 

  ٤/٢٨٦حم 
 حســــن



 

 

٩٣٩() 

٥٤٩٥ - }          اِهللا أَنْ يقولَ العبد فِسى        : ِإنَّ أَوفَى كَلمٍة عندن ظَلمت ، بدكا عى وأَنبر أَنت اللَّهم
 عن أىب مالك األشعرى ) طب  ( }  ، والَ يغفر الذنوب ِإالَّ أَنت ، أَى رب فاغفر ِلى واعترفت بذنِبى

 ٢٠١وم مطوالً صالة املسافرين  ) ٦٦٧(  وخد ٢/٥١٥ وحم ١٠/٢٠٩ وامع ٣/٣٣٥طب 
 صحيـــــح

ربِه مسجداً ، وصـوروا     ِإنَّ أُولئك إذا كانَ فيهم الرجلُ الصاحلُ فمات ، بنوا على قَ            { - ٥٤٩٦
 عن عائشة ) حم ق ن  ( } فيِه ِتلك الصور ، أولئك ِشرار اخللِق عند اِهللا يوم الِقيامِة 

 ١٦ وم املساجد ١٥/٣٠٥ وش ٥٣١ و ١/٥٢٤ وفتح ١/٤٠٠وعوانة ) ٧٩٠(  وخزمية ٦/٥١ وحم ٢/١١٤خ  
 وصحيح 

 ٢/٤٢ون  ) ٢٠١٠( اجلامع 
عن ) طس   ( }  أَشراِط الساعِة نار تخرج من املَشرِق وتحشرهم ِإىل املغرِب           ِإنَّ أَولَ  { - ٥٤٩٧

 عبد اهللا ابن سالم 
  ٨/١٣امع 

 صحيـــــح
ِإنَّ أَولَ اآلياِت خروجاً طُلوع الشمِس من مغرا ، وخروج الدابِة علـى النـاِس                { - ٥٤٩٨

 عن ابن عمرو ) حم م د هـ  ( } صاحبتها ، فاُألخرى على أَثرها قَريباً ضحى ، فأَيتهما ما كانت قَبلَ
 و  ٣/٣٦٩ وكـثري    ٨/٨وجممـع   ) ٢٧٧٤(  ومنحـة    ٤/٥٤٧ وك   ٢/٢٠١وحم  ) ٤٣١٠(  ود   ١١٨م الفنت   

 ) ٢٠١٣(  وصـحيح اجلـامع    ١٤/٩٣ وسـنة    ١٥/٦٨ وش   ٨/٧٢ وطربى   ٥/١٥٧ وبغوى   ٣٧٠ و   ٦/٢٢٧
 مــــــات عال: واملقصود ذه اآليات 

 الساعة الكربى
ِإنَّ أَولَ الناِس يستظلُّ ِفى ِظلِّ اِهللا يوم الِقيامِة لرجلٌ أَنظر معسراً حتى يجد شـيئاً ،                  { - ٥٤٩٩

(  } ما ِلى عليك صدقةٌ ابتغاًء لوجِه اِهللا تعاىل وتحرق صحيفته           : أَو تصدق عليِه مبا يطلبه ، يقولُ        
 عن أىب اليسر ) طب 

  ٢/٤٦ والترغيب ١٩/١٦٧ وطب ١٣٤ - ٤/٣٣امع 
 صحيـــــح لغيـــره

 عليِه رجلٌ استشهد فأُيت بِه ، فعرفه ِنعمـه          - يوم الِقيامِة    -ِإنَّ أَولَ الناِس يقضى        { - ٥٥٠٠
كَذبت ، ولكنـك    : ى استشهدت ، قالَ     قَاتلت فيك حت  : فما عملت ِفيها ؟ قالَ      : فعرفها ، قالَ    

                    علَّـمجلٌ تِفى الناِر ، ور ى أُلقىتجهِه حلى وع حببِه فَس أُمر ِقيلَ ، ثُم رىٌء فقدقالَ جلي قَاتلت
تعلَّمت : فما عملت ِفيها ؟ قالَ      : العلم وعلَّمه ، وقرأَ القرآنَ ، فأُيت بِه فعرفه ِنعمه فعرفها ، قالَ              

كَذبت ، ولكنك تعلَّمت العلم ليقالَ عاملٌ ، وقـرأت          : العلم وعلَّمته ، وقرأت فيك القُرآنَ قالَ        
                    عسجلٌ وِفى الناِر ، ور ى أُلقىتجهِه حلى وع حببِه فَس أُمر ِقيلَ ، ثُم فقد قَارئ قالَ هوالقرآنَ لي



 

 

٩٤٠() 

    ا ، قالَ             اُهللا عليِه وأَعطاهرفهفع ِنعمه فهى بِه فعرأَصناِف املاِل كُلِِّه ، فأَت ا ؟ قالَ     : ِمنِفيه ملتا عفم
كَذبت ، ولكنـك فَعلـت      : ما تركت ِمن سبيٍل تحب أَنْ ينفق ِفيها ِإالَّ أَنفقت ِفيها لك ، قالَ               : 

)  حـم م ن      ( }  بِه فَسحب على وجهِه حتى أُلقى ِفى الناِر          هو جواد ، فقد ِقيلَ ، ثُم أُمر       : ليقالَ  
 عن أىب هريرة

(  وصحيح اجلـامع     ١٠/٤٥ واإلحتاف   ٢/١١٠ و   ١/١٠٧ وك   ٢/٣٢٢ وحم   ٢/٢٩٩ وترغيب   ١٥٢م اإلمارة   
٢٠١٤(   

 املَكاره ، وِإذَا أُمـروا      الفُقراُء املُهاجرونَ الَّذين ِشعام   : ِإنَّ أَولَ ثَالثٍة تدخلُ اجلَنِة       {  -٥٥٠١
سمعوا وأَطاعوا ، وِإذَا كَانت ِلرجٍل ِمنهم حاجةٌ ِإىل سلطاٍن لَم تقض حتى ميوت وهى ِفى صدرِه ،          

ن قَاتلُوا  ِإنَّ ِعباِدى الَّذي  : وِإنَّ اَهللا عز وجلَّ يدعو  يوم الِقيامِة اجلَنةَ فتأتى ِبزخرفها وِزينتها فيقولُ              
ِفى سبيِلى وقُتلُوا وأُوذُوا ِفى سبيِلى وجاهدوا ادخلُوا اجلَنةَ فيدخلونَ ِبغِري عذاٍب والَ ِحسـاٍب ،                

أَى ربنا ، نحن نسبحك اللَّيلَ والنهار ونقَدس لَـك ، مـن             : فتأتى املَالئكةُ فيسجدونَ ويقولونَ     
  مأَشهر قولُ اُهللا      هؤالِء الَّذينا ، فيليندخلُ املَالئكةُ         :  عبيِلى ، فتقَاتلُوا ِفى س ِعباِدى الَّذين ذِلكم

 عن ابن عمر ) طك  ( } عليهم ِمن كُلِّ باٍب سالم عليكم مبا صربمتْ فَنعم عقْىب الداِر 
  ١٠/٢٥٩ وجممع ٢/٧١ك 

 صحيــــح
) طس   ( } عليِه يوم الِقيامِة  عرتاِن ذَات قَرٍن وغَري ذَاِت قَرٍن           ِإنَّ أَولَ خصٍم يقْضى      {  -٥٥٠٢

 عن أىب هريرة 
  ١٠/٣٥٢امع 

 حســـن لغيـــره
٥٥٠٣-  }         لى أَشدع ملوي الَّذين دِر ، ثُمورِة القَمِر لَيلةَ البلى صدخلونَ اجلَنةَ عمرٍة يلَ زِإنَّ أَو

ى السماِء ِإضاءةً ، الَ يبولونَ والَ يتغوطونَ والَ يتفلونَ والَ يتمخطونَ ، أَمشـاطهم  كَوكٍب درى فِ  
الذَّهب ، ورشحهم اِملسك ، ومجامرهم اُأللوةُ ، وأَزواجهم احلُور الِعني ، أَخالقهم علـى خلـِق               

 عن أىب هريرة ) حم ق هـ  ( } ى السماِء رجٍل واحٍد على صورِة أَبيهم آدم ِستونَ ِذراعاً ِف
 وترغيـــب  ٢/١٣٠ ومبارك   ١٥/٢١١ وسنة   ٧/١١ و ١/٤١وبغوى  ) ٢٥٥(  وت   ١٤ وم اجلنة    ٤/١٦٠خ  
  وحـــــم ٤/٤٩٩
 )٢٠١٥(  وصحيح اجلامع ٢/٥٠٧

عن ) حل هق    ( }  القَلم ، فأَمره فكَتب كُلَّ شىٍء يكونُ         - خلقه اُهللا    -ِإنَّ أَولَ شىٍء     {  -٥٥٠٤
 ابن عباس 

 ١/٤٤٠وكر  ) ٢٩٢٨( ومطالب   ٧/١٩٠ وجممع   ٣٢١و١٧٧و١٧٥و٨٤ واآلجرى   ١/٤٥٤ واإلحتاف   ٩/٣هق  
 )٢٠١٦( وصحيح اجلامع ٣٧٨ وصفة ١/٣٢تخ 



 

 

٩٤١() 

 صحيــــح
 } شـعاً   ِإنَّ أَولَ شىٍء يرفع ِمن هذِه اُألمِة اَألمانةُ واخلُشوع ، حتى الَ تكاد ترى خا               {  -٥٥٠٥

 .ابن املبارك عن ضمرة بن حبيب مرسال 
  ٣٩٥ وأمحد ىف الزهد ٢/١٠١ والدوالىب ١/٣٥١ والترغيب ٢/١٣٦ وامع ٥٦مبارك 

 حســــن لغيـــره
٥٥٠٦-  }          ذُهلى اَألفواِه فَخع ختمي اِإلنساِن ِحني ِمن تكلمظٍم يلَ عابن عسـاكر عـن   } ِإنَّ أَو  

 .عقبة بن عامر 
  ٦/٣١٨ وكر ٦/٥٧٢ وكثري ٢٤/٦٩ وطربى ١٠/٣٥١ وجممع ٤/١٥١حم 

 صحيـــــح
ِإنَّ أَولَ قَطرٍة تقطر ِمن دِم الشهيِد يكفَّر ِبها ذُنوبه ، والثَّانيةُ يكسى ِمن حلِل اِإلمياِن                 {  -٥٥٠٧

 .عن أىب أمامة ) طب  ( } يزوج ِمن احلُوِر الِعِني : ، والثَّالثةُ 
  ٨/٢٨٨ وطب ٥/٢٩٠٣جممع 

 حســـن لغيــــره
٥٥٠٨-  }                ا والَ فَخرفاعِة أَنِفى الش ؤذنُ لَهي نلَ ماجلَنِة ِلواِئى ، وِإنَّ أَو ابب قرعلَ ِلواٍء يِإنَّ أَو

 . ش عن أىب إسحاق عن رجل } 
  ٨/٣٣٨ش 

 صحيــــــح
٥٥٠٩-  }      اُهللا ع ا افْترضلَ مالةُ ، وأَولَ            ِإنَّ أَوبقى الصا يم الةُ ، وآخردينهم الص اِس ِمنلى الن

انظروا ِفى صالِة عبِدى فإنْ كَانت تامةً كُتبـت تامـةً ، وإن             : ما يحاسب به الصالةُ ، يقولُ اُهللا        
يضةُ ِمن التطوِع ، ثُـم  انظروا هل ِمن تطوٍع ؟ فِإنْ وجد لَه تطوع تممِت الفَر   : كَانت ناقصة قال    

انظُـروا  : انظروا هلْ زكاته تامةٌ ؟ فِإنْ وجدت تامةً كُتبت تامةً ، وِإنْ كَانت ناقصةً قَالَ                : يقولُ  
 عن أنس ) ع  ( } هلْ لَه صدقةٌ ؟ فِإنْ كَانت لَه صدقةٌ تممت لَه زكاته ِمن الصدقِة 

  ١/٢٨٨وامع  ١/٢٤١ترغيب 
 حســـــن

٥٥١٠-  }          فقَالَ لَه اُهللا القَلم لقا خلَ مقَالَ    : ِإنَّ أَو ، ؟ قَالَ     : أُكتب ا أَكْتبم :   ، رأُكتِب القَد
 عن عبادة بن الصامت ) ت  ( } ما كَانَ وما هو كَائن ِإىل اَألبِد 

 ٧/١٢٨ وجممع   ٢١١ واآلجرى   ٢٩/١١ وطربى   ١/١٠٣ والدوالىب   ١٠/٢٠٤ وهق   ٥/٣١٧وحم  ) ٤٧٠٠( د  
 وصحيح اجلامع   ١/٣٢ وتخ   ١١/٤٣٣ وطب   ١/٤٥٤واإلحتاف  ) ٢٢٨٥و٥٣( ومنحة   ٨/٢١١ و ٧/٤٦٠وكثري  

 )٢١٥٥(وت) ٢٠١٧(
 صحيح



 

 

٩٤٢() 

٥٥١١-  }           فقَالَ لَه ، اُهللا القَلم لقا خلَ مقَالَ    : ِإنَّ أَو ، ؟ قَالَ      : أُكتب ا أَكْتبم اربي :اكْت ب
عـن عبـادة بـن      ) د   ( } مقادير كُلِّ شىٍء حتى تقوم الساعةُ ، من مات على غَِري هذَا فلَيس ِمنى               

 الصامت
 )٢٠١٨(وصحيح اجلامع ) ٤٧٠٠( د 

 صحيـــح
 ما أَكْتـب ؟     :اكْتب ، فقَالَ    : القَلم واحلُوت، فقَالَ لَه     : ِإنَّ أَولَ ما خلق اُهللا تعاىل        {  -٥٥١٢

) طب   ( } فالنونُ احلُوت والقَلم الِعلم     " ن والقَلِم   : " كُلَّ شىٍء كَانَ ِإىل يوِم الِقيامِة ثُم قَرأَ         : قَالَ  
 .عن ابن عباس 

  ٥/٤٤٨ وكثري ٢/٤٥٤ وك ٨/٦٦١ وبنحوه فتح ١/٤٥٤ واإلحتاف ٧/١٢٨امع 
 حســـــن

يـا  : لَ النقص على بِنى ِإسرائيلَ أَنه كَانَ الرجلُ يلقَى الرجلَ فيقولُ            ِإنَّ أَولَ ما دخ    {  -٥٥١٣
اتِق اَهللا ودع ما تصنع فَإنه الَ يحلُّ لَك ، ثُم يلقاه ِمن الغِد فالَ يمنعه ذلك أنْ يكونَ أَكيلـه            ! هذَا  

ُهللا قُلوب بعضهم ببعٍض ، كالَّ واِهللا لتأمرنَّ بِاملعروِف ،          وشريبه وقَعيده ، فلما فَعلُوا ذلك ضرب ا       
ولتنهونَّ عِن املُنكِر ، ولتأخذنَّ على يِد الظَّاِمل ، ولتأطرنه على احلَق أَطراً أَو ليضربن اُهللا بقُلـوِب                  

 ا لَعنهمكَم يلْعنكم عٍض ، ثُملى بع عضكمعن ابن مسعود) د  ( } ب 
( وت  ) ٧٥٤٥و٧٥٤٤(والشـعب   ) ٤٠٠٦( وهـ   ٣/٢٢٨ وترغيب   ٣/١٥٢ وكثري   ١/٩٣وهق  ) ٤٣٣٦( د  

  ١/٣٩١وحم ١/٣٢٧وجامع األصول ) ٣٠٤٧
 حســــن

وهو من رواية أىب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود ومل يسمع ِمن أبيه ولكنه كَانَ أعلم حبديث أبيه ِمن حنيـف بـن                        
، وأخذ أحاديث أبيه عن أمه زينب الثقفية خاصة ومسروق ، راجع التهـذيب              مالك ونظرائه كما قال الدارقطىن      

هو منقطع ، وهو حديث ثبت وقال يعقوب بن :  وقال ابن املديىن ِفى حديث يرويه أىب عبيدة عن أبيه      ٧٦-٥/٧٥
 ملعرفـة   -تصل   يعىن ِفى احلديث امل    -إمنا استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أىب عبيدة عن أبيه ِفى املسند             : شيبة  

 وأنكـر   ١/٢٩٨هـ شرح العلل البن رجب      ١أىب عبيدة حبديث أبيه وصحتها ، وأنه لَم يأت فيها حبديث منكر             
واحلق ! ! على الترمذى حتسينه هلذا احلديث ، وزعم أنه من تساهله الذى عرف به              ) ١١٠٥(األلباىن ِفى ضعيفته    

 مع الترمذى كما ترى 
 نبدأُ بِه ِفى يوِمنا هذَا أَنْ نصلِّى ثُم نرجع فننحر ، فمن فَعلَ ذلـك فقَـد             ِإنَّ أَولَ ما   {  -٥٥١٤

حم ق   ( } أَصاب سنتنا ، ومن ذَبح قَبلَ ذلك فِإمنَا هو حلم قَدمه ألهلِه لَيس ِمن النسِك ِفى شىٍء                  
 عن الرباء ) ٣

ــر) ١٢٥٣( وم ١٣٢و٧/١٢٨ و٢٣و٢/٢١خ  ــم ٣/١٨٢ ون املختصـ ــق ٣٠٣ و٤/٢٨٢ وحـ  وهـ
 ٥/٣٥ و ٤/٣٣٧ وحلية   ٥/٤٢٧ وكثري   ٦/٢١٨وبغوى  ) ١١١٢( ومنحة   ٤/٣٢٧ وسنة   ٢٧٦و٢٦٩و٩/٢٦٣
 )١١٤٥(ود ) ٢٠١٩(  وصحيح اجلامع ١٦و١٠/٣ و٤٥٦و٤٥٣و٢/٤٤٥ وفتح ١٨٥و٧/١٨٤و



 

 

٩٤٣() 

 ( }  فَخذه ِمن الرجِل اليساِر      ِإنَّ أَولَ ما يتكلم ِمن اِإلنساِن ِحني يختم على اَألفواهِ          {  -٥٥١٥
 .عن عقبة بن عامر ) حم طب

  ١٩/٤٢٤ و١٧/٣٣٣ وطب ٥/٣حم 
 صحيــــح لغيـــــره

ِإنَّ أَولَ ما يحاسب ِبِه العبد ، صالته ، فِإنْ صلحت صـلح سـائر عملـِه ، وِإنْ                    {  -٥٥١٦
فَســد فَســـدت 
انظروا هلْ لعبِدى ِمن نافلٍة ، فِإنْ كَانت لَه نافلةٌ أمتَّ ا الفَريضةَ ثُم يفعلُ                :  سائر عملِه ، ثُم يقُولُ    

   ائِر اَألعماِل املَفروضِة ِمثلُ ذِلكعن أىب هريرة ) ك  ( } بس 
 ١/٢٦٣ وك  ٢/٤٢٥حم 

 صحيــــــح
 ِمن عملِه الصالةُ ، فِإنْ صلحت  فقَد أَفلح          ِإنَّ أَولَ ما يحاسب ِبِه العبد يوم الِقيامةِ        {  -٥٥١٧

                  بِدى ِمنوا هلْ لعأُنظر بفَريضٍة قَالَ الر ِمن تقصوِإنْ ان ، سروخ ابخ فقَد وِإنْ فَسدت ، وأَجنح
 لى ذِلكملِه عع ائركونُ سي الفَريضِة ثُم ِمن تقصا انا م ُلٍع فيكمطوعن أىب هريرة) ت ن د  ( } ت 

 وفـتح   ١/٣٤٢وترغيـب   ) ٢٦٤( ومنحـة    ١/٢٦٣وك  ) ٨٦٤(ود  ) ١٤٢٥( وت   ٢/٣٨٧ وهق   ١/٢٣٣ن  
 وصـحيح اجلـامع     ٢/٤٢٥ وحـم    ٤/١٥٩ وسـنة    ٣/٢٢٨ ومشكل   ٨/٣٢٨ و ٣/١٦٩ واإلحتاف   ١١/٣٩٦

)٢٠٢٠ ( 
 صحيــــح

 عن ابن مسعود )  ت  (} ِإنَّ أَولَ ما يحكم بني الِعباِد ِفى الدماِء  {  -٥٥١٨
 ) ٢٠٢١(وصحيح اجلامع ) ١٤٦٢( ومنحة ٧/٨٣ ون ٢٨ وم القسامة ١/٤٤١وحم ) ١٣٩٦( ت 

ِإنَّ أَولَ ما يرفع ِمن الناِس اَألمانـــةُ ، وآخر ما يبقَى الصــالةُ ، ورب مصلٍّ                {  -٥٥١٩
 .عن عمر ) هب (} الَ خري ِفيِه 

-٣٢٩و٧/٣٢١مرفوعا عن أنس وامـع      ) ٥٢٧٥( موقوفا على ابن مسعود و      ) ٥٢٧٣(و  ) ٥٢٧٤(الشعب  
  ٥/٢٦٥ وحلية ١٥/١٧٥ وش ٤/٤٦٩ وك ٢/١٥٨وتخ ) ٧٧( واملكارم ٣٣٠

 صحيـــح لغيـــره 
 عن أىب هريرة ) هب  ( } ِإنَّ أَولَ ما يرفع ِمن هذِه اُألمِة احلَياُء واَألمانةُ فسلُومهَا اَهللا  {  -٥٥٢٠

 ) ٢١٥(والشهاب ) ٢٦٠٠( واملطالب ٧/٣٢١وامع ) ٥٢٧٦(شعب ال
 فيـــه مبهــــم

٥٥٢١-  }               قالَ لَهعيِم أَنْ يالن الِقيامِة ِمن ومي العبد سألُ عنها يلَ مِإنَّ أَو :    ِجسمك لَك صحأَملْ ن
 عن أىب هريرة) ت ك  ( } ونرويك ِمن املاِء البارِد 



 

 

٩٤٤() 

) ٢٠٢٢(وصحيح اجلـامع  ) ٥٣٩( والصحيحة ٣٠/١٨٦ وطربى ٧/٢٢٤ وخط ٧/٢٨٦ وبغوى   ٨/٤٩٧كثري  
 ٤/١٣٨وك ) ٣٣٥٨( وت ٤٠والزهد ألمحد ص 

 صحيــــح
 مسوية عن جنـدب     } ِإنَّ أَولَ ما يننت ِمن الرجِل بطنه فالَ يدخلْ أَحدكم ِفيه ِإالَّ طَيباً               {  -٥٥٢٢
 البجلى 

 ) ٥٧٥٣و٥٣٥٠( والشعب ٢/١٧١ وطب ٣/٢٩٥ حنوه والترغيب ١٢٩و٢٣/١٢٨ وفتح ٩/٨٠خ 
 صحيــــح

٥٥٢٣-  }            ذُنوبه لَه غفرهيِد يِم الشد ِمن هراقا يلَ معن سهل بن أىب أمامـة بـن        ) هق   ( } ِإنَّ أَو
 سهل بن حنيف عن أبيه عن جده 

 ٢/١١٩ وك٩/١٦٣هق 
 صحيــــح

٥٥٢٤-  }    ج نلَ مِإنَّ أَو   آدم لـى ظَهـــرِه            - ثَالثاً   -حدع سحم آدم لقا خِإنَّ اَهللا لَم ، 
 ذُريتـــه فأَخــرج 

هذَا ابنـك داود ،     : أَى رب ، أَى بىن هذَا ؟ قَالَ         : فعرضهم عليِه ، فرأَى فيهم رجالً يزهر فقالَ         
الَ ، ِإالَّ أَنْ تزيـده      : أَى رب ِزده ِفى عمرِه ، قَالَ        : ، قَالَ   ِستونَ سنةً   : فكَم عمرِه ؟ قَالَ     : قَالَ  

أَى رب ِزده ِمن عمِرى فزاده أَربعـين سـنةً   : أَنت ِمن عمرك ، وكَانَ عمر آدم أَلف سنٍة ، قَالَ           
ِإنـه  : تته املَالئكةُ لتقبض روحه ، قَالَ وكَتب عليِه ِكتاباً وأَشهد عليِه املَالئكةَ ، فلما احتضر آدم أ  

أَى رب مـا فَعلـت ،       : ِإنك جعلتها الَبنك داود قَالَ      : قَد بقى ِمن عمِرى أَربعونَ سنةً ، فقالُوا         
وأَكملَ لداود ِمائةَ سنٍة     فأنزلَ اُهللا عليِه الِكتاب ، وأَقام عليِه البينةَ ، ثُم أَكملَ اُهللا آلدم أَلف سنٍة ،                 

 عن ابن عباس )  طب هق ( ابن سعد ) ط حم   ( } 
 ومنحـة   ١/٤٩٥ وكـثري    ٢/٣٤٥ وكـر    ١/٨٩ وبداية   ١٨/٢١٤ وطب   ١٠/١٤٦ وهق   ٣٧١و١/٢٥١حم  

 ١/٢٥ وسعد ١/١٥٦ وطخ ١/٩٠وعاصم ) ٢٢٩٨و١٩٣٥(
 صحيـــح لغيـــره

٥٥٢٥-  }     وائبالس بيس نلَ مِإنَّ أَو            أيتهى رامٍر ، وِإنع نو بمرزاعةَ عو خأَب ، اَألصنام بدوع 
 عن ابن مسعود) حم  ( } ِفى الناِر يجر أَمعاءه ِفيها 

وبنحوه م املختصـر    ) ٢٠٢٤( وصحيح اجلامع    ٢/١٨٨وبداية  ) ١٦٧٧( وصحيحة   ١/١١٦ وجممع   ١/٤٤٦حم  
)١٩٨١( 

 صحيـــــح
٥٥٢٦-  } نلَ مالةُ ِإنَّ أَوهذَا الص وِمكمعن الرباء ) طب  ( } سِك ي 

  ٢/٢٦وبنحوه خ ) ٢٠٢٣( وصحيح اجلامع ٤/٢٨٢وحم ) ١٦٧٨(  وصحيحة ٢/٩ وطب ٣١١و٣/٣٠٠هق 



 

 

٩٤٥() 

 صحيــــح
 ابن  } ِإنَّ أَولَ وقِت الِعشاِء ِحني يغيب الشفق ، وِإنَّ آِخر وقتها ِحني ينتصف اللَّيلُ                {  -٥٥٢٧

 ر عن أىب هريرة جري
  حنوه١/٣١٨ش 

 صحيــــح
 عن أىب أمامة ) د ( }  ِإنَّ أَوىل الناِس باِهللا من بدأهم ِبالسالِم  {  -٥٥٢٨

 ) ٢٠١١( وصحيح اجلامع ٣/٤٢٧ وترغيب ١٢/٢٦٣ وسنة ١١/١٦وفتح ) ٥١٩٧(د
 صحيـــح

ِتى الناس ِباألعماِل يوم الِقيامـِة وتـأتونَ        ِإنَّ أَوىل الناِس ِبى املُتقونَ فَأبصروا ، الَ يأ         {  -٥٥٢٩
 وابن أىب عاصم ىف اآلحاد عن احلكم ابن منهال أو ابن مينا ) ع  ( } بالدنيا فَأصد عنكم ِبوجِهى 

 )٨٩٧( وخد ) ١٠١٢و٢١٣ ( ٢/٤٨٦ و١/٩٤ وعاصم ٥/١٠٠وبداية ) ٢٥٠٤( وحب ٥/٢٣٥حم 
 صحيــــح

٥٥٣٠-  } ىل النوا ِإنَّ أَويثُ كَانوا ، وحكَان نعن معاذ ) حم  ( } اِس ِبى املُتقونَ ، م 
 )٢٠١٢( وصحيح اجلامع ٥/١٠٠وبداية ) ٢٥٠٤( وحب ٥/٢٣٥حم 

 صحيــــح
 عن ابن مسعود ) تخ ت حب  ( } ِإنَّ أَوىل الناِس ِبى يوم الِقيامِة أَكثرهم على صالةً  {  -٥٥٣١

 ١١/٥٠٥ وش   ٣/٣٠٣ و ٢/٥٠٠ وترغيـب    ٥/٢٧١ وبغـوى    ١/١٣٠شج   و ١١/١٦٧ وفتح   ١٠/٢٢طب  
 )١٥٦٤و١٥٦٣( والشعب ٣/١٩٧ وسنة ٥/١٧٧وتخ ) ٢٣٨٩(وحب ) ٤٨٤( وت ٣/٩٠٦وعدى 

 حســـن لغيــــره
٥٥٣٢-  }                 مفه ، شاُء الذُّكوري ِلمن هبشاُء ِإناثاً ويي ِلمن هبي اىل لَكمعِهبةُ اُهللا ت الدكمِإنَّ أَو

 والديلمى وابن النجار عن عائشة) ك هق ( } وأَمواهلم لَكم ِإذَا احتجتم ِإليها 
  ٢/٢٨٤ وك ٧/٤٨٠هق 

 صحيــــح
 عن معمر بن عبد اهللا العدوى) طك  ( } ِإنَّ أَيام التشريِق أَيام أَكٍل وشرٍب  {  -٥٥٣٣

  ٦/٤١٥ وكر ٣/٢٠٣ وجممع ٤/١١١ ومشكل ٢/٧١معاىن 
 صحيــــح

 عن كيسان ) طب ( عن عامر بن ربيعة ) طب  ( } اخلَمر : ِإنَّ بائعها كَشارا يعِنى  {  -٥٥٣٤
  ١٩/١٩٦طب 

 صحيــــح لغيـــره
ِإنَّ ِباملدينِة أقواما ما ِسرمتْ مسرياً والَ أَنفقتم ِمن نفقٍة ، والَ قَطعتم وادياً ِإالَّ كَـانوا                  {  -٥٥٣٥

ِفيِه وه عكمم ذرالع بسهمِباملدينِة ح عن جابر ) م هـ ( عن أَنس ) حم خ د هـ  ( } م 



 

 

٩٤٦() 

(  وهــ    ١٠/٧ واإلحتـاف    ٨/١٢٦ وفـتح    ٥/٣٤٢ و ٤/١٣٩ و ٢/٣٤١ وكثري   ٩/٢٤ وهق   ١٥٩م اإلمارة   
( وصحيح اجلـامع    ) ٢٣١٠( ومنصور   ١٤/٥٤٦ وش   ٥/٢٦٧ونبوة  ) ١٦٢٣(  وحب   ٣/٣٤١وحم  ) ٢٧٦٥
 )٢٨٣٩( وخ ) ٢٠٣٦

٥٥٣٦-   }         عدب دالكمثَالثةَ أَياٍم ، فإنْ ب يئاً فآذنوهش ِمنهم أيتموا ، فِإذَا رلمأس اً قَدِإنَّ ِباملدينِة ِجن
 عن أىب سعيد ) حم م  ( } ذِلك فاقْتلوه فِإنما هو شيطانٌ 

ح اجلامع  وصحي) ٩٧٧( وموطأ   ٤/٩٤ ومشكل   ١٢/١٩٤ وسنة   ١/٥١ وبغوى   ٣/٦٢٦ وترغيب   ١٣٩م السالم   
 )٢٠٣٧( 

ِإنَّ ِباملدينِة ِرجاالً ما قَطعتم وادياً والَ سلكتم طَريقاً ِإالَّ شركـــوكم ِفى اَألجـِر               {  -٥٥٣٧
ــذرالع بسهمعن جابر ) هـ (  } ح 

 ١٠/٧واإلحتاف ) ٢٧٦٥( هـ 
 صحيــــح

ني سنةً الَ يغلق حتى تطلع الشـمس ِمـن   ِإنَّ ِباملغرِب باباً للتوبِة مفتوحاً مسريةَ سبع     {  -٥٥٣٨
 عن صفوان بن عسال ) طب ( وابن عساكر عن الفرزدق عن أىب هريرة ، عبد الرزاق ) عد (} مغرا 

 وقـط   ١١/٣٥٥وفتح  ) ٧٩٣(  وعب   ٨/٧٢ وطربى   ٦/٥٤٤ وكثري   ٥/٩وحلية  ) ١٩٣( وخزمية   ٤/٢٤٠حم  
  ٤/١٤٠٧ وعدى ١/١٩٧

 صحيــــح
 عن سعيد بن زيد ) د  ( } ِإنَّ ِبحسبكم القَتلَ  {  -٥٥٣٩

 ١/١٨٩وحم ) ٢٠٣٨( وصحيح اجلامع ) ١٣٤٦(  والصحيحة ٧د الفنت ب 
 صحيـــح

ِإنَّ بدالَء أمىت لَم يدخلُوا اجلَنةَ ِبصالٍة والَ ِصياٍم ، ولِكن دخلوها ِبسـخاِء الـنفِس                 {  -٥٥٤٠
    صِح ِللمدِر ، والنالمِة الصوس  واخلالل ىف كرامـات األوليـاء   ) عد ( ىف كتاب األجواد ) قط   ( } سلمني

 وابن الَل ىف مكارم األخالق عن احلسن عن أَنس  
 ) ١٠٨٩٢(  والشعب ٦/٢٢٩١ وعدى ٥٨ وأولياء ٣/٥٥٢ والترغيب ٣٨٥و٨/١٧٧اإلحتاف 

 فيــــه ضعـــف 
٥٥٤١- }        أَكفروكم ةً ِإنْ أَطعتموهمعِدى أئمِإنْ ب     قَتلوكم صيتموهمأَئمـةُ الكُفـِر    : ، وِإنْ ع

 عن أىب برزة ) ع طب  ( } ورءوس الضاللِة 
( ِفى سنده عند طب وأىب يعلى متهم لكن رواه أبو بكـر كمـا ىف املطالـب              ) ٤٤٠٩( ومطالب   ٥/٢٣٨جممع  

  ٥/٢٣٨عن أىب هريرة  ، وله شاهد عن عبادة بن الصامت امع ) ٤٤٠٩
 ــرهحســــن لغيــ



 

 

٩٤٧() 

ِإنَّ بعِدى ِمن أُمِتى قَوماً يقرءونَ القُرآن الَ يجاوز حالقمهم ، يمرقونَ ِمن الديِن كَما                {  -٥٥٤٢
 مرقي 

عن أىب ذر ورافع بـن  ) حم م هـ  ( } السهم ِمن الرميِة  ثُم الَ يعودونَ ِإليِه ، هم شر اخلَلِق واخلَليقِة          
 عمرو الغفارى 

واإلحتاف ) ٢٠٣٩( وصحيح اجلامع    ١٥/٣٠٦ وش   ٥/٣١ وحم   ٧/٣٠٤ وبداية   ٢/٤٤٨ وعاصم   ١٥٨ الزكاة   م
١/٤٢٤  

ِإنَّ بىن ِإسرائيلَ استخلفُوا عليهم خليفةً فقَام يصلِّى ِفى القَمِر فَوق بيـِت املقـدِس                {  -٥٥٤٣
قاً ِباملسجِد وقَد ذَهب فَانطلق حتى أَتى قَوماً        فذكر أُموراً صنعها فتدلَّى ِبسبٍب فأَصبح السبب متعل       

على شطِّ البحِر فوجدهم يصنعونَ لَبناً فسأهلم كَيف يأخذونَ على هذَا اللَِّنب فـأخربوه ، فلَبـثَ                 
              ربخ فعفَصلَّى ، فر رالةُ تطهضرِت الصى إذَا حتدِه حمِل يع أكلُ ِمنفكَانَ ي عهمامِل ِإىل  مالع ذلك 

ِفينا رجلٌ يصنع كذَا وكذَا فأَرسلَ ِإليِه فأبى أَنْ يأتيه ،  ثُم ِإنه جاَء يسري علـى                  : دهقام ، فقَالَ    
 كَـانَ  انظرِنى أُكلّمك كَلمةً فقَام حتى كلَّمه فأخربه أَنـه : دابتِه ، فلما رآه فَر فتبعه فسبقه فقالَ       

مليكاً وأَنه فر من رهبِة ذَنبِه ، فقَالَ ِإنى الَحق ِبذلك معك فعبدا اَهللا جميعاً فسأالَ اَهللا عز وجلَّ أَنْ                    
 عن ابن مسعود ) طب  ( } يميتهما جميعاً فماتا جميعاً 

 ٦/٢٠٦٦ وعدى ١٠/٢١٧ وطب ١٠/٢١٨امع 
 حســــن

٥٥٤٤-  }  لى اثْنـتِني              ِإنَّ بع فترقِتى ستن ِفرقةً ، وِإنَّ أُمبعيى وسلى ِإحدع ِنى ِإسرائيلَ افْترقت
 عن أنس ) هـ ( } وسبعني ِفرقةً كُلها ِفى الناِر ِإالَّ واحدةً وِهى اجلَماعةُ 

 ٦/٢٢٦ و ١/١٥٦وجممـع   ) ١٨٦٧٥( وعـب    ٨/١٨٨ وهـق    ٣/١٤٥وحم  ) ٣٩٩٣( وهـ  ) ٢٦٢٤(ت  
 )٢٠٤٢( وصحيح اجلامع ١/٣٦ وعاصم ٤/٢٢ وطربى ١٤١و٨/١٤٠ف واإلحتا

 صحيــــح
٥٥٤٥-  }              لصتبعونَ ِفرقةً وخس لكتن ِفرقةً ، فهبعيى وسلى ِإحدع قتِنى ِإسرائيلَ تفرِإنَّ ب

يارسولَ اِهللا من ِتلـك  ِفرقةٌ واحدةٌ  وِإنَّ أُمِتى ستفترق على اثْنتِني وسبعني ِفرقةً وتخلص ِفرقةٌ ِقيلَ     
 عن أنس ) حم ( } اجلماعةُ اجلَماعةُ : الِفرقةُ ؟ قَالَ 

 ١٤١-٨/١٤٠ واإلحتاف ٦/٢٢٦ و١/١٥٦ وامع ٣/١٤٥حم 
 صحيــــح

٥٥٤٦-  }                لـيهمع تزيدن ِفرقةً ، وِإنَّ هذِه اُألمةَ سبعيى وسلى ِإحدع قتِنى ِإسرائيلَ تفرِإنَّ ب
 عن أىب أمامة) طب ( } كُلُّها ِفى الناِر ِإالَّ السواد اَألعظم ِفرقةً ، 

  ٦/٢١٧٥ وعدى ١٠/٢١٢طب 
 صحيــــح لغيـــره



 

 

٩٤٨() 

٥٥٤٧-  }                أَحـدكم ِباملقراِض ، فإذا أَراد لُ قَرضهوالب أَحدهم ِنى ِإسرائيلَ كَانَ إذا أَصابِإنَّ ب
  عن أىب موسى )حم ك ( } أَنْ يبولَ فليرتد ِلبولِه  

 والَخره شـاهد  ١/٨٤ والنيل   ١/٩٣وهق  ) ١٣٥( ومنحة   ٤/٤١٤وحم  ) ٨٨٢( ومحيدى   ٣/٤٦٦ و ١/١٨٤ك  
 من فعله صلى اهللا عليه وسلم ) ٢٠(عند ت 

 حســـن لغيــــره
 اختيار موضع البول حىت ال يرجع إليه بوله ، ويرشش عليه: يرتد 

٥٥٤٨-  }    ِنى ِإسرائيلَ كَانَ إذا بِإنَّ ب    فقَرضـه عـهتبولِه  ، تب شىٌء من فأَصاب الَ أَحــدهم
 عن أىب موسى مرفوعا  ) طب (} ِباملقراِض  

 ) ٣١(ود )  ٨٨٢( ومحيدى ٣/٤٦٦ و١/١٨٤ وك ١/٩٣وهق ) ١٣٥(  ومنحة ٤/٤١٤حم 
 صحيــــح

 عن أىب موسى ) طب  ( } ةَ ِإنَّ بِنى ِإسرائيلَ كَتبوا ِكتاباً فاتبعوه وتركُوا التورا {  -٥٥٤٩
 ) ٢٠٤٤( وصحيح اجلامع ١٩٢و١/١٥٠جممع 

 صحيــــح
واملقصود أم أوجدوا تشريعات خمالفة ملا ِفى التوراة ، وموافقة الَهوائهم فسببوا غضب اهللا عليهم َألـم بـدلوا                   

 .شرع اهللا بشرائع البشر 
ما أشبه حال أكثـر     : فقال  ) ٢٠٤٤(ش صحيح اجلامع    وقَد أغرب األلباىن عندما علق على هذا احلديث ِفى هام         

املسلمني اليوم مبن قبلهم ، فقَد تركوا القرآن واحلديث ِإىل آراء العلماء وأقاموها مقامها ، فيعيش الرجـل املتفقـه        
 ١---منهم دهرا طويال ، وهوال يعلم أدلة الكتاب والسنة وإن علمها فهو الَ يتبعها ، ويؤثر عليها تلـك اآلراء                     

 هـ
الَ أعتقد أن أحدا من أهل العلم يوافقه على هذه املغالطة ، ألن آراء العلماء هذه الىت ندد ا  مستنبطة من                      : أقول  

الكتاب والسنة داللة وإشارة وفحوى ، وليست بديلة عنها معاذ اهللا ، إال إذا كَانَ هذا الرجل يرى أن املـذاهب                     
  !!غريه الفقهية مستنبطة من الفقه الروماىن و

 عن خباب ) طب والضياء ( } ِإنَّ بىن ِإسرائيلَ لَما هلكُوا قَصوا  {  -٥٥٥٠
 ) ٢٠٤٥(وصحيح اجلامع ) ١٦٨١( وصحيحة ٤/٣٦٢ وحلية ٤/٩٢ وطب ١/١٨٩جممع 

 أى ملا ابتعدوا عن منهج األنبياء واحنرفوا كثر القصاص فيهم ، أى الذين حيدثون بقصص خرافية الَ أساس هلا مـن                    
 ٢/٤٤٤الصحة وله معان أخر انظر الفيض 

ِإنَّ بِنى ِإسرائيلَ لَما وقع  فيهم النقص كَانَ الرجلُ ِفيهم يرى أَخاه يقع على الذَّنِب                 {  -٥٥٥١
                  فضـرب ، ليطـهوخ ريبهوش كونَ أَكيلهأَنْ ي أَى ِمنها رم منعهي لَم دفإذا كَانَ الغ عنه نهاهاُهللا  في 

اآليـاِت ، ِإالَّ أَنْ     : قُلوب بعضهم ِببعٍض ونزلَ ِفيهم القُرآنُ لُعن الَّذين كَفروا ِمن بِنى ِإسـرائيلَ              
عـن أىب   ) ت ، هـ    ( عن ابن مسعود    ) ت ، هـ     ( } تأخذُوا على يِد الظَّاِمل فتأْطروه على احلَق أَطْراً         

 عبيدة مرسال 



 

 

٩٤٩() 

 )٤٣٣٦(  ود ٦/٢٠٦وطربى ) ٤٠٠٦(وهـ ) ٣٠٤٨(ت 
 حســــن

٥٥٥٢-  }  نهمع َألجزأت أَو مقرٍة َألجزأىن بأَخذُوا أَد ِنى ِإسرائيلَ لَوعن أىب هريرة ) بز  ( }ِإنَّ ب 
  ٦/٣١٤امع 

 حســـن
٥٥٥٣-  }             لىع نتهموا ابنكحتأذنوِنى ِفى أَنْ يِنى ِهشاِم بِن املُغريِة اسأَِبى طَالٍب ، فـالَ      ِإنَّ ب بن

                        ا هىمفإن ، نتهماب نكحنِتى وياب طلقأِبى طَالٍب أَنْ ي ابن ريدالَ آذنُ ِإالَّ أَنْ ي الَ آذنُ ،  ثُم آذنُ  ثُم
 عن املسور بن خمرمة ) حم ق د ت هـ ( } بضعةٌ ِمنى ، يريبِنى ما أَراا ويؤذيِنى ما آذاها 

 ٤/٣٢٨ وحـم    ٩/٣٢٧وفتح  ) ٩٩٨( وهـ  ) ٣٨٦٧(وت  ) ٢٠٧١(  ود   ٩٣م فضائل الصحابة     و ٧/٤٧خ  
 )٢٠٤٦( وصحيح اجلامع ١٤/١٥٩ وسنة ٧/٣٢٥ وحلية ١٠/٢٨٨وهق 

٥٥٥٤-  }                 أُم نكتوٍم ، وكَانَ ابم ِن أُموا أذانَ ابسمعى تتوا حربناِدى ِبليٍل فكُلُوا واشِإنَّ ِبالالً ي
 عن سهل ابن سعد ) طس ( } أَصبحت :  يؤذِّنُ حتى يقالَ مكتوٍم الَ

 ٨/١٢٧ ومتهيد   ١٣/٢٣١ و ٢/١٠١ وفتح   ٤٢٧و١/٣٠٨ وهق   ٦/٤٣٣و١٢٣و١٠٧و٧٩و٧٣و٦٤و٢/٦٢حم  
 ٥/١٣٥ وطب ٥٧و١٠/٥٥و

 صحيــــح
مالك حم ق ت ن  ( } وٍم ِإنَّ ِبالالً يؤذِّنُ ِبليٍل ، فكُلُوا واشربوا حتى يؤذنَ ابن أُم مكت           {  -٥٥٥٥

 عن عائشة ) خ ن ( عن ابن عمر )  
 ٥٤و٤/٤٤ و ٥٧و٢/٩ وحم   ٢/١٠ون  ) ٢٠٣(  وت   ٣٨و٣٧و٣٦ وم الصيام    ٩/١٠٨ و ٣/٢٢٥ و ١/١٦٠خ  
 ٣٧٠و١٢/٢٧٧ و٥/١٣٥وطـب  ) ٤٢٤و٤٠٣و٤٠١( وخزميـة  ٤٢٩و٤٢٧و٣٨٢و١/٣٨٠ وهـق  ٦/٤٤و

 وصحيح اجلامع   ٥/٢٦٤و١٠٤ و ٢/٩٩ وفتح) ٨٨٨و٨٨٤(ومنحة  ) ٢٠( وف   ١١و٣/٩وش  ) ٦١١(ومحيدى  
)٢٠٤٠( 

ِإنَّ ِبالالً يؤذِّنُ ِبليٍل ، فمن أراد الصوم فالَ يمنعه أَذانُ ِبالٍل حتى يؤذّنَ ابن أُم مكتوٍم      {  -٥٥٥٦
   عبد الرزاق عن ابن املسيب مرسال } 

ــب  ــفع ) ٧٦١٤و٧٦١٣و٧٦١١و١٨٨٦و١٨٨٤و١٨٢٠( ع ــيص ) ٦٧٠(وش ــل ١/١٧٨وتلخ (  وعل
 )٤٠٧و٣٠٨

 صحيـــح 
٥٥٥٧-  }  قَائمكم رجعولي ، ائمكموقظَ نٍل ليؤذِّنُ ِبليعن ابن مسعود ) ن  ( } ِإنَّ ِبالالً ي 

 )٢٠٤١( وصحيح اجلامع ١٥٤ و١٥٣ و٢/٣ وجممع ٤/١٤٨ و٢/١١ن 
 صحيــــح

 }  يرى ِفى مشارِق اَألرِض ومغارا       ِإنَّ بني أَعلى أَهِل اجلَنِة وأَسفلهم درجةً كالنجمِ        {  -٥٥٥٨
 ابن جرير عن قتادة مرسال 



 

 

٩٥٠() 

  ١٠/٥٢٨ واإلحتاف ١٥/٤٦طربى 
 صحيـــح مرســــل

ابـن   ( } ِإنَّ بني أَيديكم عقبةً كَؤوداً مضرسةً الَ يجوزها ِإالَّ كُلُّ ضـامٍر مهـزوٍل       {  -٥٥٥٩
 عن أىب هريرة ) عساكر 

 والشـعب   ٦/٢١٩ وكـر    ٣٧٤و١٠/١٢٢ واإلحتاف   ٣٠٢و٥/٣٠٠ وحلية   ٤/١٣١ وترغيب   ١٠/٢٦٣جممع  
)١٠٤٠٧( 

 صحيــــح لغيــــره
 الصعبة ، واملقصود بكل ضامر مهزول الفقراء واملساكني خبالف أهل الترف والشبع : الكؤود 

ِإنا منهــم يـا     : ِإنَّ بني أَيديكم عقبةً كَؤوداً الَ جياوزها إال املخفّونَ ، قَالَ أبو ذر             {  -٥٥٦٠
 رســولَ اِهللا ؟ 

 ٠عن أنس ) هق  ( } أَنت ِمن املُخفَّني  : الَ قَالَ : لَك قُوت يوٍم ولَيلٍة ؟ قَالَ : قَالَ 
 ٣٠٢و٥/٣٠٠ وحلية ٤/١٣١ وترغيب ١٠/٢٦٣ وبنحوه جممع ١٠/٤٠٧اإلحتاف 

 صحيــــح لغيــــره
لدجالَ ، وبني يدِى الدجاِل كَذّابونَ ثَالثـــونَ أَو أَكثر ،          ِإنَّ بني يدى الساعِة ا     {  -٥٥٦١

أَنْ يأتوكم بسنٍة لَم تكونوا عليها ، يغريونَ ا سنتكم وِديـنكم ، فـإذَا               : ما آيتهم؟ قَالَ    : ِقيلَ  
ادوهموع تنبوهمفاج أيتموهمعن ابن عمر ) طب ( } ر 

  ٣٣٣-٧/٣٣٢امع 
 صحيــــح لغيــــره

ِإنَّ بني يدِى الساعِة اهلَرج القَتلَ ، ما هو قَتلُ الكُفَّاِر ، ولكن قَتلُ اُألمِة بعضها بعضاً                  {  -٥٥٦٢
حتى ِإنَّ الرجلَ يلقاه أَخوه فيقتله ينتزع عقولُ أَهِل ذلك الزماِن ويخلف لَها هباٌء مـن النـاِس ،            

ىٍء يلى شوا عىٍء ولَيسلى شع همأَن أَكثرهم عن أىب موسى ) حم هـ  ( }حسب 
وصـحيح  ) ٢٧٦٠(ومنحة  ) ١٦٨٢( وصحيحة   ١/٢٢٦ وأصفهان   ٤١٤و٤٠٦و٣٩٢ و ٤/٣٩١ و ٢/٤٩٢حم  

 )٣٩٥٩( وهـ ) ٢٠٤٧(اجلامع 
 صحيــــح

٥٥٦٣-  }        ِة ، وفُشواخلَاص سليماعِة تدِى السي نيلـى         ِإنَّ با عوجهاملَرأةُ ز عنيى تتجارِة ، حالت 
عـن  ) ك  ( } التجارِة ، وحتى يخرج الرجلُ ِبمالِه ِإىل أَطراِف اَألرِض فَريجع فَيقولُ لَم أَربح شيئاً               

 ابن مسعود 
  ٤/٤٤٦ك 

 صحيــــح



 

 

٩٥١() 

٥٥٦٤-  }         ِة وفُشواخلَاص سليماعِة تدِى السي نيلـى        ِإنَّ بـا عوجهاملَرأةُ ز عنيى تتجارِة حالت
) حم ك   ( } التجارِة وقَطع األرحاِم ، وظُهور شهادِة الزوِر ، وِكتمانَ شهادِة احلَق ، وظُهور الِعلِم                 

 عن ابن مسعود 
  ٧/٣٢٩ وجممع ٤٤٦و٤/٩٨ وك ١/٤٠٧حم 

 صحيـــح
 لعلم واملعرفة ظهور الوسائل الىت تيسر سبل ا: ظهور العلم 

ِإنَّ بني يدِى الساعِة ثَالثَ سنواٍت تمسك السماُء ثُلثى قَطرها ، واألرض ثُلثى نباَا               {  -٥٥٦٥
، والسنةُ الثَّالثةُ تمسك السماُء قَطرها ، واألرض نباَا حتى الَ يبقَى ذُو خـف والَ حـافٍر ، ِإنْ                    

  خرجعِنى -يجالَ    يلى        - الدليفِتى عـــلَّ خوج ــزوِإالَّ فِإنَّ اَهللا ع ، جيجها حفأَن ا ِفيكموأَن 
ما يجِزى املَالئكةَ   : يا رسولَ اِهللا فما يجِزى املُؤمن يومئٍذ ؟ قَالَ          : كُلِّ مســـلٍم مؤمٍن ، قَالُوا      

 ن أمساء بنت يزيدع) طب  ( } التسبيح والتحميد والتهليلُ 
 ٤٥٦و٤٥٥و٦/٤٥٣وحم ) ٣٦٥( واحلميدى ٧/٣٤٤امع 

 حســــن
 عن ابن عمر ) حم  ( } ِإنَّ بني يدِى الساعِة ثَالثني دجاالً كذّاباً  {  -٥٥٦٦

 ٦/٤٨٠ ونبـوة    ٢/٤٧٦ وعاصم   ١٥/١٧٢ وش   ٩/٢١ وتخ   ١٣/٨٧ وفتح   ٣٣٣و٧/٣٣٢ وجممع   ٢/١١٨حم  
 )٢٠٤٨(جلامع وصحيح ا) ١٦٨٣(وصحيحة 

 صحيـــح
 ---يعىن أم يدعون النبوة أَو أن أحدهم املهدى املنتظر وحنو ذلك 

٥٥٦٧-  }             احبنعاَء وصص احبص نسىالع اَألسود كَذَّاباً ِمنهم اعـِة ثَالثنيدِى السي نيِإنَّ ب
 عن ابن الزبري) طب (} اليمامِة 

  ٧/٣٣٢امع 
 حســـــن

ِإنَّ بني يدِى الساعِة ِسنني خداعةً يتهم فيها اَألمني ، ويؤمتن فيها اخلَائن ويصدق فيها                {  -٥٥٦٨
يا رسولَ اِهللا وما الرويبضـةُ ؟       : الكَاذب ، ويكذّب فيها الصادق ، ويتكلم فيها الرويبضةُ ، ِقيلَ            

واحلاكم ىف الكىن وابن عساكر عـن عـوف بـن مالـك      ) طب   ( } لعامِة    السفيه ينطق ِفى أَمِر ا    : قَالَ  
 األشجعى 

  ١٨/٦٧ وطب ١/١٩٣ ومشكل ٧/٢٨٤ وجممع ٣/٢٢٠حم 
 صحيـــح



 

 

٩٥٢() 

ِإنَّ بني يدِى الساعِة ِفتناً كَأنها ِقطع اللَّيِل املُظلِم ، يصبح الرجلُ ِفيها مؤمناً ويمسى                {  -٥٥٦٩
  سٍري             كَافراً ، ويا ينيالد ٍض ِمنرِبع القُهـــمخ قَوم بيعكَافراً ، ي صبحؤمناً ويحم   ( } مِسى م (

 عن النعمان ابن بشري) حل (ونعيم بن محــاد ىف الفنت 
 ٣٠٩و٧/٣٠٨ وجممع ١١/٧٠ وطب ٤/٤١٦ و٣/٤٥٣حم 

 صحـيــــح
يِل املُظلِم ، ِفتناً كِقطِع الدخاِن يموت ِفيها قَلـب          ِإنَّ بني يدِى الساعِة ِفتناً كِقطِع اللَّ       {  -٥٥٧٠

الرجِل كَما يموت بدنه ، يصبح الرجلُ ِفيها مؤمناً ويمِسى كَافراً ، ويمِسى مؤمناً ويصبح كَافراَ ،                 
 عن الضحاك ابن قيس)  ك  حم طب(  ابن سعد } يبيع ِفيها قَوم خالقَهم وِدينهم ِبعرٍض ِمن الدنيا 

  ٣/٥٢٥ وك ١١/٧٠ وطب ٤/٤١٦ وحم ٧/٢٨٨سعد 
 حســــن

ِإنَّ بني يدِى الساعِة ِفتناً كِقطِع اللَّيِل املُظلِم ، يصبح الرجلُ ِفيها مؤمنـاً ويمِسـى                 {  -٥٥٧١
ائِم ، والقَائم ِفيها خري ِمن املَاِشى ،        ، القَاعد ِفيها خري ِمن القَ      كَافراً ، ويمِسى مؤمناً ويصبح كَافراَ     

واملَاِشى ِفيها خري ِمن الساِعى ، فكَسروا ِقسيكم ، وقَطِّعوا أَوتاركم ، واضربوا سيوفكم ِباحلجارِة               
 آدم ىنكَخِري اب فَليكن هيتب لى أَحٍد ِمنكمخلَ عىعن أىب موس) حم د هـ ك  ( }فِإنْ د 

 ٣/٥٢٥ وك   ٨/١٩١ حنوه وهـق     ٣/٤٥٣ و ٤١٦و٢٧٧و٢/٢٧٢ و ٤/٤١٦وحم  ) ٣٩٦١( وهـ  ) ٤٢٥٩(د
وصحيح اجلامع  )٢٧٦١( ومنحة   ١٠/١٧١ وحلية   ٣٠٩و٧/٣٠٨وجممع  ) ١٨٦٩( وحب   ٨/٣٥٧ وطب   ٥٣١و
)٢٠٤٧( 

 صحيــــح
 واملقصود ا الفنت الىت الَ يتبني ِفيها احلق من الباطل 

 عن جابر بن مسرة )  حم  م  (}  الساعِة كَذَّابني فَاحذروهم ِإنَّ بني يدِى {  -٥٥٧٢
ومنحـة  ) ٤٥٧٩( ومطالـب  ٧/٣٣٤ وجممع ١٠٧و١٠١و٩٤و٨٨و٨٧و٥/٨٦ وحم   ١٠ واإلمارة   ٨٣م الفنت   

 )٢٠٥٠(وصحيح اجلامع ) ١٦٨٣(وصحيحه ١٧٠و١٥/١٦١وش ) ٢١٥٩(
٥٥٧٣-  } ص ِمنهم اعِة كَذَّابنيدِى السي نيِإنَّ ب ِحمري عن جابر بن عبد اُهللا ) حب ض  ( } احب 

 )١٨٩٣(  وحب ٢٧٧و٢٦٣و٢٦١و٢٥٩و٢٥١و٢/٢٤٢طب 
 صحيـــــح

٥٥٧٤-  }               وِمنهم ، نسىالع اَألسود مامِة ، وِمنهمالي احبص ِمنهم اعِة كَذَّابنيدِى السي نيِإنَّ ب
أَعظم والُ وهجالد وِمنهم ، ِحمري احبِفتنةً ص عن احلسن مرسال) ش  ( } هم 

 ٧/٣٣٢ وجممـع  ٣/٣٤٥ وحـم  ٨/٦٦١وش ) ١٨٩٣( وحب   ٢٧٧و٢٦٣و٢٦١و٢٥٩و٢٥١و٢/٢٤٢طب  
 موصوال

 صحيـــــح



 

 

٩٥٣() 

 مسيلمة الكذاب: صاحب اليمامة 
يها اهلَرج ،   ِإنَّ بني يدِى الساعِة َألياماً يرتلُ ِفيها اجلَهلُ ، ويرفع ِفيها الِعلم ، ويكثر فِ               {  -٥٥٧٥
 عن ابن مسعود وأىب موسى ) حم ق ( } القَتلُ : واهلَرج 

 وصـحيح   ١/١٢٩ ومشـكل    ٤/١١٢ وحلية   ٤/٣٩٢ و ١/٤٠٢ وحم   ١٠ وم العلم    ٩/٦١ وخ   ١٣/١٣الفتح  
 )٢٠٥١(اجلامع 

 يكرم من   ِإنَّ بيـــوت اُهللا تعاىل ِفى اَألرِض املَساجد ، وِإنَّ حقــا على اُهللا أَنْ             {  -٥٥٧٦
 عن ابن مسعود) طب (} زاره ِفيها 

 )٢٩٤٥و٢٩٤٤و٢٩٤٣(  والشعب ١٠/١٩٩ وطب ٣/٣٠ واإلحتاف ٢/٢٢امع 
 حســــن لغيــــره

عـن أىب   ) د ت هــ     ( } ِإنَّ حتت كُلِّ شعرٍة جنابةً ، فَاغسلُوا الشعر وأَنقُوا البشرةَ            {  -٥٥٧٧
 هريرة 

 ٢/٣٨٨وحليـة   ) ١٠٠٢( وعب   ٢/١٨ وسنة   ١/١٤٢ وتلخيص   ١/١٧٥وهق  ) ٢٤٨( ود ١٠٦ن الطهارة ب  
  مرفوعا ومرسال ٤٠٨و٣٨١و٢/٣٨٠واإلحتاف 

 والصحيــح أنــه مرســــل
أَبرص وأَقرع وأَعمى بدا ِهللا أَنْ يبتلـيهم ، فبعـثَ           : ِإنَّ ثَالثةَ نفٍر ِفى بِنى ِإسرائيلَ        {  -٥٥٧٨

لَونٌ حسن وِجلد حسـن ، قَـد        : أَى شىٍء أَحب ِإليك ؟ قَالَ       : ص فَقالَ   ِإليهم ملكاً فَأتى اَألبر   
أَى املَاِل أَحب ِإليـك ؟     : قَِذرِنى الناس فَمسحه فذَهب ، وأُعطى لَوناً حسناً وجلداً حسناً ، فَقالَ             

أَى شىٍء أَحـب    : يها ، وأَتى اَألقرع فَقالَ      يبارك لَك فِ  : اِإلبلُ ، فأُعطى ناقةً عشراَء فَقالَ       : قَالَ  
شعر حسن ويذهب هذَا عنى ، قَد قَذرِنى الناس فمسحه فذَهب ، وأُعطى شـعراً               : ِإليك ؟ قَالَ    
 لَك ِفيها ،    يبارك: البقر ، فأَعطاه بقرةً حامالً وقَالَ       : فأى املَاِل أَحب ِإليك ؟ قَالَ       : حسناً ، قَالَ    

يرد اُهللا إىلَّ بصِرى فأُبصر ِبِه الناس فمسـحه ،  : أَى شىٍء أَحب ِإليك ؟ قَالَ  : وأتى اَألعمى فَقالَ    
الغنم ، فأَعطاه شاةً والداً ، فأَنتج هذَاِن        : فأى املَالُ أَحب ِإليك ؟ قَالَ       : فرد اُهللا ِإليِه بصره ، قَالَ       

                       ى اَألبرصأَت هِإن غَنٍم ، ثُم اٍد ِمنقٍر ، وهلذَا وب اٍد ِمنِإبٍل ، وهلذَا و اٍد ِمنذا وهذَا ، فكَانَ لَه وولَّد
رجلٌ ِمسكني تقطعت ِبِه اِحلبالُ  ِفى سفرِه ، فالَ بالغَ اليوم ِإالَّ ِباِهللا ثُـم    : ِفى صورتِه وهيئتِه فَقالَ     

 ، فِرى ،                  ِبكليِه ِفى سعرياً أَتبلغُ عواملَالَ ، ب ، احلَسن واِجللد ، اللَّونَ احلَسن ِبالَّذى أَعطاك أَسألك 
   فَقالَ لَه :       كَثريةٌ ، فَقالَ لَه ِإنَّ احلُقوق :     فقرياً فأَعطـاك الناس قِذركي أَبرص كنأَملْ ت ى أَعرفككأَن

ِإنْ كُنت كَاذباً فصيرك اُهللا ِإىل ما كُنت ، وأَتى          : رثت لكَابٍر عن كَابٍر ، فَقالَ       لَقد و : اُهللا ؟ فَقالَ    
ِإنْ : اَألقرع ِفى صورتِه وهيئتِه فَقالَ لَه مثل ما قَالَ لَهذا ، ورد عليِه ِمثلَ ما رد عليِه هذَا ، قَـالَ                      

      ا كُنتاُهللا ِإىل م ركيكَاذباً فص يئتِه فَقالَ         كُنتورتِه وهى ِفى صى اَألعموأت ،  :   وابن جلٌ ِمسكنير



 

 

٩٥٤() 

                    ليـكع دبالَِّذى ر أَسألك ، ِبك ِإالَّ ِباِهللا ثُم ومالغَ اليفِرى ، فالَ بِبى اِحلبالُ ِفى س قطعتبيٍل وتس
  - قَد كُنت أَعمى: بصرك شاةً أَتبلّغُ ِبِها ِفى سفِرى ، فَقالَ 

أَمسك :  وفَقرياً ، فخذْ ما ِشئت ، فواِهللا الَ أَجهدك اليوم ِلشىٍء أَخذَته ِهللا ، فَقالَ                -فرد اُهللا بصِرى  
 احبيكلى صخطَ عوس نكاُهللا ع ضىر فقَد ، تليتمما ابفإن الكعن أىب هريرة) ق (}م 

 )٢٠٥٢(  وصحيح اجلامع ٧/٢١٩ وهق ١٠ وم الزهد املقدمة ٨/١٦٦ و٤/٢٠٨خ 
ِإنَّ ثَالثةَ نفٍر ذَهبوا رادةً َألهليهم ، فأَخذهم مطر فلَجؤوا ِإىل غَاٍر فوقع عليهم ِمن فَِم      {  -٥٥٧٩

عفى اَألثر ووقـع    : الغاِر حجر سد عليهم فَم الغار ، ووقع املُتجاِفى عنهم ، فَقالَ بعضهم ِلبعٍض               
ر ، والَ يعلم ِبمكانكم ِإالَّ اُهللا ، فتعالوا فلَيدع كُلُّ رجٍل ِمنكم ِبأوثِق عمٍل عِمله ِهللا عسى أَنْ                   احلَج

   قَالَ أَحدهم ، كانكمم ِمن خرجكمي :   ـى أَرحـتوأَن الدىا بورب ى كنتأن علمت ِإنْ كُنت اللَّهم
     أَحلب ـى      غَنِمى لَيلةً وكُنتا ِبيـِدى ، وأَنى أَسقيهمتا حلى ِفراشهمضطجعِني عا مفأَتيتهم َألبوى

أَتيتهما لَيلةً ِمن اللَّياِلى وِجئت ِبشراما فوجدماَ قَد ناما وأَنى جعلت أَرغب لَهما ِفـى نومهمـا       
ندمهَا ، فقُمت مقاِمى قَائماً علـى رءوسـهما         وأَكره ِإنْ أَرجع ِبالشراِب فيستيقظاِن فالَ يجداىن عِ       

كذِلك حتى أَصبحت ، اللَّهم ِإنْ كُنت تعلم أَنى فَعلت ذلك ابتغاَء وجهك فافرج عنا ، فزالَ ثُلثُ  
ببت ابنةَ عم ِلى حبـا      اللَّهم ِإنْ كُنت تعلم ِإنى أَح     :  قَالَ   - أَى قُلْ  -أَيها  : احلَجِر ، قَالَوا ِلآلخِر     

شديداً وخطبتها ِإىل أهلها فمنعنيها حتى جعلت لَها ما رضيت ِبِه بيىن وبينها ، ثُم دعـوت ِبِهـا                   
           املَرأِة ، فَقالَت جِل ِمنالر قعدا مِمنه ِبِها وقَعدت لوتم ِإالَّ      : وخاخلَات ثقبأَنْ ت حلُّ لَكِبحقِِّه  الَ ي 

، فَانقبضت ِإىلَّ نفِسى ووفَّرت حقَّها عليها ونفسها ، اللَّهم  ِإنْ كُنت تعلم أَنى فَعلت ذلك ابتغاَء                  
اللَّهم ِإنْ كُنت تعلـم أَنـى    : أَيها ، فَقالَ    : وجهك فافْرج عنا فزالَ ثُلثه انفراجاً ، وقالُوا للثَّالِث          

 ِلى عاملٌ على صاٍع ِمن طَعاٍم فانطلق ولَم يأخذْ صاعه فاحتبس على طَويالً ِمن الدهِر وِإنـى            عملَ
عمدت ِإىل صاعِه أُجريِه حتى اجتمع ِمنه بقر كَثري وشاٌء كَثري ومالٌ كَثري ، وِإنَّ ذلك العاملَ أَتاىن                  

ِإنَّ صاعك ذلك ِمن الطَّعاِم قَد صار ماالً كَـثرياً وشـاًء            : ِإنى قُلت لَه    بعد زمان يطلب الصاع و    
الَ واِهللا ولكنه   : أَتسخر ِبى ؟ قُلت     : كَثرياً ، وبقراً كَثرياً فَخذه كُلُّه فِإنه ِمن ذلك الصاِع ، فَقالَ             

لَّهم فإنْ كُنت تعلم أَنى فَعلت ذلك ابتغاَء وجهك فـافرج           احلَق ، فانطلق ِبِه يسوق املَالَ أَمجع ، ال        
 بأسانيد عن أىب هريرة ) بز ، طس  ( } عنا فانفلق احلجر فوقع وخرجوا يتماشونَ 

 ١٤٣و٨/١٤٢امع 
 صحيــــــح

َألهليهم فأَخذم السماُء فدخلُوا ِإنَّ ثَالثةَ نفٍر ِفيما سلف ِمن الناِس انطلقُوا يمتارونَ          {  -٥٥٨٠
قَد وقع احلَجـر    : غَاراً فدخلَ عليهم حجر متجاِفى حتى الَ يرونَ ضياًء ِفيِه وقَالَ بعضهم ِلبعٍض              



 

 

٩٥٥() 

لَّهم ِإنك وعفى اَألثر والَ يعلم ِبمكانكم ِإالَّ اُهللا ، فادعوا اَهللا تعاىل بأَوثِق أَعمالكم ، فَقالَ أَحدهم ال          
             اقديِن قُمتا رمجدا فإذَا وا فآتيهمما ِفى ِإنائهملَه لبتيخاِن كَبرياِن فحكَانَ ِلى أَبواِن ش أنه علمت
على رأسيهما كَراهيةَ أنْ أَوذيهما ِفى رءوسهما حتى يستيقظَا مىت يستيقظاِن ، اللَّهم ِإنك تعلم أَنى         

اللَّهم : علت ذلك رجاَء رمحتك ومخافةَ عذابك ففرج عنا ، فزالَ ثُلثُ احلَجِر ، وقَالَ اآلخر         إنما فَ 
إنك تعلم أَنى استأجرت أَجرياً علىعمٍل يعمله فَأتاِنى يطلب أَجره ذلك فجمعته وثَمرته حتى كَانَ               

يِه ذلك كُلَّه ولَو ِشئت لَم أُعطِه ِإالَّ أَجره ، اللَّهم إنك تعلم أَنى إنما               ِمنه جلُّ املُلِك ، فعرضت عل     
اللَّهـم ِإنْ   : فَعلت ذلك رجاَء رمحتك ومخافةَ عذابك ففرج عنا فزالَ ثُلثُ احلَجِر ، فَقالَ الثَّالثُ               

 ها جعالً ، فلما قَِدر عليهاكُنت تعلم أَنى أَعجبتِنى امرأةٌ فجعلَ لَ
                جففــر ذابـكخافـةَ عوم محتكجاَء رر ذلك فَعلت ِإنْ كُنت ا ، اللَّهمعلها جا وسلَّمهِمنه فَر

 الَ احلَجـرعنا فز 
 عن أنس) حم ، ع ، بز  ( } فخرجوا معانيق يمشونَ 

 ٨/١٤٠وامع ) ١٩٢( والدعاطب ١٤٣ و٢/١٤٢حم 
 صحيــــح

ِإنَّ ثَالثةَ نفٍر كَانوا ِفى كهٍف فوقع اجلَبلُ على باِب الكَهِف فأرصد عليهم ، فَقـالَ                 {  -٥٥٨١
قَد عملت  : تذكرونَ أَيكم عملَ حسنةً لَعلَّ اَهللا ِبرمحتِه يرمحنا ، فَقالَ رجٍل ِمنهم             : بعضهم لبعٍض   

 أُجراُء يعملونَ فَجاَءىن عمالٌ ِلى استأجرت كُلَّ رجٍل ِمنهم ِبـأجٍر معلـوٍم              حسنةً ، مرةً كَانَ ِلى    
فجاَءىن رجلٌ ذَات يوٍم ِنصف النهاِر فاستأجرته ِبشطِر أَصحابِه فعملَ ِفى بقيِة نهارِه كَمـا عمـلَ                 

 استأجرت ِبِه أَصحابه لَما جهد ِفى عملـِه ،          رجلٌ ِمنهم ِفى نهارِه كُلِِّه ، فرأيت أَنْ الَ أُنقصه مما          
    جلٌ ِمنهمفَقالَ ر :      ىن ، فقُلتا أَعطيتعِطى هذَا ِمثلَ مما         : توإن يئكش يئاً ِمنش أَخبسك اِهللا لَم بدا عي

ثُم قُرب ِبـى بقـر      هو ماِلى ، فغضب وذَهب وترك أَجره فوضعته ِفى جانِب بيٍت ما شاَء اُهللا ،                
فاشتريت ِبِه فَصيلةً فبلغت ما شاَء اُهللا ، فمر ِبى بعد ِحٍني وقَد ِصرت شيخاً ضعيفاً الَ أَعرفه فَقالَ                   

 :       ا ، قُلتحق ِإنَّ ِلى ِعندك :       فقُلت ، ا     : ذَكِّرنيِه ، فذَكّرنيِه فَعرفتهرضتهفع ، أُبلغُ هذَا حقُّك ِإياك 
واِهللا ما أَسخر عليك إنهـا  : الَ تسخر ِبى ِإنْ تصدق على فأَعطِنى حقِّى ، قَالَ   : عليِه جميعاً فَقالَ    

حلَقُّك ما ِلى ِمنها شىٌء ، فدفعتها إليِه جميعاً ، اللَّهم ِإنْ كُنت فَعلت ذلك ِلوجهك فافْرج عنـا ،                    
قَد عملت حسنةً مرةً ، كَانَ ِلى فَضلٌ        : رأوا الضوَء وأَبصروا ، وقَالَ اآلخر       فانصدع اجلَبلُ حتى    

          عروفاً ، فقُلتم طلباءتِنى امرأةٌ تِشدةٌ فج الناس ابفأص :        لىع فسِك ، فأبتدونَ ن وا هواِهللا م
ت الَ واِهللا ، هو دونَ نفسِك فأبت علـى ،           وذَهبت ثُم رجعت فذكَّرتِنى باِهللا ، فأتيت عليِها ، فقُل         

أَعطِه نفسِك وأَعـيىن ِعيالـِك ، فرجعـــت ِإىلَّ          : وذَهبت فذَكرت ذلك ِلزوجها فَقالَ لَها       



 

 

٩٥٦() 

     وقُلت ا             : فأَنشــدتىن ِباِهللا فأبيتهفسِإىلَّ ن لّمتس ذلك ا رأتفسِك ، فلمونَ ند وا هالَ واِهللا م
أَخاف اَهللا رب   : ما شأنِك ؟ قَالَت     :  فلما تكشفتها وهممت ِبِها ارتعدت ِمن تحِتى ، فقُلت لَها            ،

ِخفتِه ِفى الشدِة ولَم أَخفه ِفى الرخاِء فتركتها وأَعطيتها احلَـق علـى مـا               : العاملين ، فقُلت لَها     
كُنت تعلم أَنَّ ذِلك لِوجهك فافْرج عنا فانصدع اجلبلُ حتى عرفُوا وتبـين ،              تكشفتها ، اللَّهم ِإنْ     

   روقَالَ اآلخ :               أُطعم فكُنت ِلى غَنم يخاِن كَبرياِن وكانترةً كَانَ ِلى أَبواِن شسنةً ، مح ملتع قَد
        بسىن حِإىل غَنِمى ، فح أَرجع ا ثُموأَسقيهم أَهلـى       أَبوى فأَتيـت ، ى أَمسـيتتح أَبرح فلم ابس

وأَخذت ِمحلَىب فَحلبت وغَنِمى قَائمةٌ ومضيت ِإىل أَبوى فوجدما قَد ناما فشق على أَنْ أَوقظهما               
            ـبحا الصى أَيقظهمتح دىلى يوِمحلَىب ع رحتا بغَنِمى ، فم أَنْ أَترك لىع قا ،  ، وشـقيتهمفس 

 ( } طَاق ، ففَرج عنهم فخرجـوا  : اللَّهم ِإنْ كُنت فَعلت ذِلك ِلوجهك فافْرج عنا ، فَقالَ اجلبلُ     
 عن النعمان بن بشري ) حم ، طكس ، بز 

 )١٩١و١٩٠( والدعاطب ٢٥/٢٨٤ وطب ٤/٢٧٤ وحم ٤/٧٩وحلية ٨/١٤٠امع 
 صحيــــح

 عن جابر ) خ  ( }  قَد صنع سؤراً فَحى هالَ ِبكم ِإنَّ جابراً {  -٥٥٨٢
  ١٤١ وم األشربة ٥/١٣٩ و٤/٩٠خ 

 الطعام : السؤر 
يا رسولَ اِهللا أَِفـى    : ِإنَّ ِجربيلَ أَتاِنى آنفاً فبشرِنى أَنَّ اَهللا قَد أَعطاِنى الشفاعةَ ، ِقيلَ              {  -٥٥٨٣

ِهـى  : أَِفى أُمتك ؟ قَالَ     : الَ ، ِقيلَ    : أَِفى قُريٍش عامةً ؟ قَالَ      : ِقيلَ  الَ  ،    :بِنى هاشٍم خاصةً ؟ قَالَ      
 ِفـى أُمِتــى ِللمذنبيـــن 

 وابن عساكر عن عبد اهللا بن بسر ) طب  ( } املُثقلين 
  ٢/٣٩٢ وعاصم ١٠/٣٧٧امع 

 حســــن لغيــــره
٥٥٨٤-  }      أيِت فنر ِإنَّ ِجربيلَ أَتاِنى ِحني          كـني ِمنِك ، ولَم فأَخفيته ِمنِك ، فأَجبته اداِنى فأَخفاه

يدخلُ عليِك وقَد وضعِت ِثيابِك ، وظَننت أَنْ قَد رقدِت ، فكَرهت أَنْ أُوقظِك ، وخشـيت أَنْ                  
  عن عائشة )م ( } ِإنَّ ربك يأمرك  أَنْ تأتى أَهلَ البقيِع فتستغفر لَهم : تستوحِشى فَقالَ 

 )٢٠٥٣( وصحيح اجلامع ٤/٩٣ ون ٤/٤٢٤ واإلحتاف ٦/٢٢١ وحم ١٠٣م اجلنائز 
٥٥٨٥-  }             أُمِتى ، قُلت قتلهفأَتاِنى ِبتربـٍة     : ِإنَّ ِجربيلَ أَتاِنى فأخربِنى أَنَّ ابِنى هذَا ت ربتهفأَرِنى ت
 عن زينب بنت جحش ) ع طب  (} حمراَء 

 )١٥٣٣(د بن محيد  وعب٦/٢٩٤  وحم ٩/١٨٨امع 
 صحيـــح لغيــــره



 

 

٩٥٧() 

ِإنَّ ِجربيلَ أَتاِنى فأَخربِنى أَنَّ اَهللا قَد برأَ ماريةَ وقَريبها ِمما وقع ِفى نفِسى وبشرِنى أَنَّ                 {  -٥٥٨٦
بأَِبى ِإبـراهيم ،    ِفى بطنها ِمىن غُالماً وأنه أَشبه اخلَلِق ِبى ، وأَمرِنى أَنْ أُمسى ابِنى ِإبراهيم وكَناِنى                

 ابـن   } ولَوالَ أَنى أَكره أَنْ أُحولَ ِكنيِتى الَّىت عرفت ِبِها الَكتنيت بأَِبى ِإبراهيم كَما كَناِنى ِجربيلُ                
 عساكر عن ابن عمرو 

 ٨/١٧٢ وسعد ١٦٢-٩/١٦١ وجممع ١/٢٧٨كر 
 حســـن لغيـــره

 ِفيهما خبثاً ، فإذَا أَتى أَحدكم املَسجد فليقلـب نعليـِه   ِإنَّ ِجربيلَ أَتاِنى فأَخربِنى أَنَّ    {  -٥٥٨٧
) ط حـم    (  عبد الرزاق    }فلْينظر ِفيهما فِإنْ رأَى ِفيهما خبثاً فلْيمسحه ِباَألرِض ثُم ليصــلِّ ِفيهما            

 عن أىب سعيد ) حب هق ( وابن خزمية ) ع (وعبد بن محيد والدارمى 
 ) ١٠١٧(  وخزمية ١/٢٦٠ وك ٤٣١و٤٣٠و٤٠٤ و٢/٤٠٣ وهق ٣/٩٢ وحم ٨٩د الصالة ب 

 صحيـــح
ِإنَّ ِجربيلَ أَتاِنى فأَخذَ ِبيِدى فأَخرجِنى فإذَا على البيِت دابةٌ دونَ البغِل وفَوق اِلحماِر  {  -٥٥٨٨

م يشبه خلقه خلِقى ، ويشبه      فحملِنى عليها ثُم انطلق حتى انتهى ِبى ِإىل بيِت املقدِس فَأراِنى ِإبراهي           
                نى بنوءةَ ، وأَراِنى ِعيسِبرجاِل أُزِد ش هتهعِر شببطَ الشطَويالً س وسىآدموأَراِنى م ، لقهلِقى خخ
                مسـوحالَ مجوأَراِنى الـد ، سعوٍد الثَّقفىِبعروةَ بِن م بهتهِإىل احلُمرِة ش ضربي بعةً أَبيضر رميم 

                   أيـتمبا ر ِإىل قُريٍش فأَخربهم أَنْ أَخرج ا أُريدى ، وأَنزبِد العبقَطِن بِن ع هتهبمىن شِني اليالع { ) 
 عن أم هاىنء) طب 
 ٥/٣٩كثري 

 صحيـــح لغيــــره
 عن ابن عباس) حم ض  ( } ِإنَّ ِجربيلَ أَتاِنى فأَمرِنى أَنْ أُعلن ِبالتلبيِة  {  -٥٥٨٩

 ٣/٢٢٤ وجممع ١/٣٢١حم 
 صحيـــح لغيــــره

راجع حفصةَ فإنها صوامةٌ قَوامةٌ وهى زوجتك ِفى اجلنِة         : ِإنَّ ِجربيلَ أَتاِنى فَقالَ ِلى       {  -٥٥٩٠
 عن قيس بن زيد ) طب (  ابن سعد } 

  ٨/٦٧ وسعد ٦/٢٨٦ وفتح ٢٤٥و٩/٢٤٤امع 
 صحيــــح 

من أدرك شهر رمضانَ ولَم يغفر لَه فدخلَ النار فَأبعـده اُهللا            : ى فَقالَ   ِإنَّ ِجربيلَ أَتانِ   {  -٥٥٩١
    فقُلت اُهللا قُـلْ                :قُلْ آمني فأبعده ارفدخلَ الن اتمهَا فمربي أَحدمهَا فَلم أَبويِه أَو أَدرك ومن ، آمني

 عليك فمات فدخلَ النار فأَبعده اُهللا قُلْ آمني ،          آمني ، فقُلت آمني ، ومن ذُكرت ِعنده فَلم يصلِّ         
 آمني عن أىب هريرة ) حب ( } فقُلت 



 

 

٩٥٨() 

  ٨/٥٨ وسعد ٩/٢٨٦ وفتح ١/٧٥وجممع ) ٢٠٢٨( حب 
 صحيـــح

من صلَّى عليك من أُمتك واحدةً صلَّى اُهللا عليِه ا عشـراً          : ِإنَّ ِجربيلَ أَتاِنى فقَالَ      {  -٥٥٩٢ 
 عن عمر) طسص ( . } ورفعه ِبها عشر درجاِت ،

  ٦/٤٥٥ وكثري ٢/٢٨٧ وجممع ١٠/١٩٠ وهق ١/١٩١حم 
 صحيــح

اخلليلى ىف اإلرشاد }   ِإنَّ ِجربيلَ أَخربِنى أَنَّ ابِنى احلُسين يقتلُ وهذِه تربةُ ِتلك اَألرِض            {  -٥٥٩٣
 عن عائشة وأم سلمة

 ١٩٠ -٩/١٨٧ وامع ٣/١٧٧وك ) ١٨١٤ ( ٣/١١٣طب  و٢٠٠-٨/١٩٩ والبداية ٣/٣٢٨خط 
 صحيــح

٥٥٩٤-  }  اسداوى ِبِه النا تم عن أىب هريرة) طس(} ِإنَّ ِجربيلَ أخربِنى أَنَّ اِحلجامةَ أَنفع 
 ٩٢و٥/٩١ وامع ٧/٢٩٤طب 

 صحيــح لغيـــره
نَّ لَه جناحـــِني يطري ِبهمـا مـع        ِإنَّ ِجربيلَ أخربِنى أَنَّ اَهللا استشهد جعفراً ، إِ         {  -٥٥٩٥

 .عن ابن عباس ) كر ( وأبو نعيم  ِفى املعرفة ) طب ( } املالئـــكِة ِفىاجلَنِة
  ٩/٢٧٣امع 

 حســن لغيــره
٥٥٩٦-  }  وا ِنعالكمخلعفالَ ت ، ا لذلكلعتهمِإنَّ ِجربيلَ أخربِنى أَنَّ ِفى أَحِدمهَا قَذراً  فخ { )
 عن ابن مسعود) طب ك 

  ١/٣٧٣ وسعد ٢/٩٢ وسنة ١/٥١١ ومعاىن ١٠/٨٣ وطب ٣/٢٠حنوه و حم  ) ١٠١٧(  وخزميه١/٢٦٠ك 
 صحيــح

 عن أنس ) طس ( } ِإنَّ ِجربيلَ أخربِنى أَنَّ ِفيهما قَذراً  {  -٥٥٩٧
  ١٠/٨٣ وطب ٣/٩٢حم 

 صحيــح
فغسلها ثُم أَلبسها ِحكمةً ونوراً ، أَو       ِإنَّ ِجربيلَ أَخرج حشوِتى  ِفىِطسٍت من ذَهٍب          {  -٥٥٩٨

 عن أنس  ) طب ( } ِحكمةً وِعلماً 
 ٢٦٥-٢٦١ وم اإلميان ٥ واألنبياء ب١ وبنحوه خ الصالة ب٨/٢٢٣امع 

 صحيـــح لغيــره
٥٥٩٩-  }  رابن النجار عن عمر} ِإنَّ ِجربيلَ أَمرِنى أَنْ أُكب 

  ١/٣٥٧ وفتح ١/٤٠ وهق ٢/١٣٨ وحم ٢/١٨٢الفقيه و املتفقه 
 صحيـــح



 

 

٩٥٩() 

} ِإنَّ ِجربيلَ بشرِنى أنه من صلَّى على صلَّى اُهللا عليِه ، ومن سلَّم على سلَّم اُهللا عليِه                   { -٥٦٠٠
 عن ابن عوف ) ع ( 

 ٢/٢٨٧ وجممع ١٠/١٩٠ وهق ١/١٩١حم 
 صحيــح

 وقْتِني ِإالَّ املَغرب ، جاَءىن صلَّى ىب الظُّهر ِحـني  ِإنَّ ِجربيلَ جاَءىن فصلَّى ىب الصلواتِ      { -٥٦٠١
كَانَ الفَىُء ِمثلَ ِشراِك نعٍل ، ثُم جاَء فصلِّى ىب العصر ِحني كَانَ الفَىُء ِمثلِني ، ثُـم جـاَءىن ِفـى                

لَّى ساعةَ غَاب الشفق ، ثُم      املَغرِب فصلَّى ِبىِحني غَابِت الشمس ، ثُم جاَءىن فصلَّى ىب الِعشاَء فص           
جاءِنى ِفى الفَجِر فَصلَّى ِبى ساعةَ بزق الفَجر ، ثُم جاَءىن ِمن الغِد فصلَّى الظُّهر ِحني كَانَ الفَـىُء                  

 فصلَّى ِحني   ِمثلُه ، ثُم جاَءىن  ِفى العصِر فصلَّى ِبى ِحني  كَانَ الفَىُء ِمثلِني ، ثُم جاَءىن  ِفى املَغربِ                   
غَابِت الشمس لَم يغريه عن وقتِه األوِل ، ثُم جاءىن  ِفى الِعشاِء فصلَّى ِبى ِحني ذَهب ثُلثُ اللَّيلُ ،                    

عـن أىب   ) بز  ( } ما بني هذَيِن وقت     :ثُم أَسفر  ِفى الفَجِر ِحني ال أَرى  ِفى السماِء نجماً ، ثُم قَالَ                
 هريرة 

 )١٤٣٠و١٤٠٩(  وبنحوه ن ٣٠٤ و١/٣٠٣مع ا
 صحيـــح لغيــره 

أُبشرك يامحمد مبا أَعطاك اُهللا عز وجلَّ ِمن أُمتك ، وما           : ِإنَّ ِجربيلَ جاَءىن فقَالَ ِلى       { -٥٦٠٢
                لَّمس نليِه ، ومالةً صلَّى اُهللا عص ِمنهم ليكلَّى عص نم ، ِمنك ليِه     أَعطَى أُمتكاُهللا ع لَّمس  ليكع

  ابن عساكر عن عبد الرمحن بن عوف } 
  ٦/٤٥٥ وكثري ١/١٩١ وحم ٢/٤٩٥الترغيب 

 صحيـــح
} ِإنَّ ِجربيلَ جعلَ يدس  ِفى فَِم ِفرعونَ الطِّني خشيةَ أَنْ يقولَ الَ إله ِإالَّ اُهللا فيرمحه اهللا           { -٥٦٠٣
  عن ابن عباس) ك ( ابن جرير 

  ٤/٢٤٩وك  ) ٣١٠٨( ت 
 صحيـــح

ِإنَّ ِجربيلَ ذَهب بِإبراهيم ِإىل جمرِة العقبِة فعرض لَه الشيطانُ فَرماه ِبسبِع حصـياٍت               { -٥٦٠٤
فَساخ ،ثُم أتى ِبِه اجلَمرةَ الوسطَى فَعرض لَه الشيطانُ فرماه ِبسبِع حصياٍت فَساخ ، ثُم أتـى ِبـِه                

القُصوى فعرض لَه الشيطانُ فَرماه ِبسبِع حصياٍت فَساخ، فَلما أَراد ِإبـراهيم أَنْ يـذبح               اجلَمرةَ  
يا أَبِت أَوثقِنى ِلئالَّ أَضطرب فينتضح عليك دِمى إذَا ذَحبتِنى فشده فَلما أَخـذَ              :ِإمساعيلَ قَالَ َألبيِه    

ودىن ذحبهأَنْ ي فرةَ فأَرادـَـا  الش  عن ابن عباس) حم ( }  ِمن خلفِه أَنْ يا ِإبراهيم قد صدقت الرؤي
  خمتصرا١/٤٦٦ وك ٢٦٠و٣/٢٥٩ وجممع ١/٣٠٦حم 

 حســــن



 

 

٩٦٠() 

والصحيح أَنه مسـع  --مسع محاد من عطاء بعد اختالطه : قَالَ العقيلى : فيه محاد بن  سلمة عن عطاء بن السائب        
حديث سفيان وشعبة ومحاد بن  سلمة عنه جيد         : كره ابن اجلارود  ِفى الضعفاء فقَالَ        منه قبل االختالط وهوما ذ    

---هو ثقة حجة وما روى عنه سفيان وشعبة ومحاد بن  سلمة مساع هؤالء قدمي                : وقال يعقوب بن سفيان     --
 . وهوما رجحه ابن حجر  ِفى الفتح وغريه واهليثمى وأمحد شاكر وهو احلق ٢٠٧-٧/٢٠٦التهذيب 

سفيان الثورى وشعبة وزهري وزائدة ومحـاد بـن          : مالحظة الذين رووا عن عطاء بن السائب قبل االختالط هم           
وحديثهم صحيح فهو ثقة اختلط بـآخره ، ومـا رواه بعـد             --سلمة ، محادبن زيد ، أيوب وسفيان ابن عينيه          

 االختالط يتوقف فيه 
: لَبيك وسعديك، فقَالَ    : فقُلت!          يامحمد:وىل فقَالَ   ِإنَّ ِجربيلَ صعد قَبِلى العتبةَ األُ       { -٥٦٠٥

            فقُلت اُهللا قُلْ آمني فأَبعده لَه غفري أَحدمهَا فَلم أَبويِه أَو أَدرك نتبــــةَ     :مالع عدا صآمني ، فَلم
ن أَدرك شهر رمضانَ فصـام      م: لبيك وسعديك، فقَالَ    : فقُلت! يا محمد   : الثَّانيةَ قَــــالَ   

               فقُلت ، اُهللا قُلْ آمني فأَبعده ارفدخلَ الن لَه غفري ولَم اتم ثُم لَيله وقَام اره:     ـعدا صفَلم ، آمني
 عليـك   لَمن ذُكرت ِعنده فَلم يصلِّ    : لبيك وسعديك ، قَالَ     : قُلْت! يا محمد   :العتبةَ الثَّالثةَ قَالَ    

 فقُلت ، اُهللا قُلْ آِمني فأَبعده ارخلَ النفد لَه غفري ولَم اتفم: عن جابر ) هب ( } آمني 
  حنوه ٥٠٨ و٥٠٧ و٢/٥٠٦والترغيب  ) ٣٦٢٢( الشعب 

 صحيــح لغيــره
ـِربيلَ عرض ِلى ِحني ارتقيت درجةً فقَالَ           { -٥٦٠٦ درك رمضـانَ   بعــد من أَ  : ِإنَّ جــ

      فقُلت ، لَه غفري الثَّانيةَ قَالَ       :فَلم قيتا رفَلم ، آمني :        فقُلت ليكصلِّ عي فَلم ِعنده ذُكرت نم عدب
 ،  بعد من أَدرك أَبويِه الِكرب ِعنده أَو أَحدمهَا فَلم يـدخاله اجلنـةَ            : آمني ، فَلما رقيت الثَّالثةَ قَالَ       

 فقُلت: عن كعب بن عجرة ) طب ك هب  ( } آمني 
 ) ١٥٧٢(والشعب ٧/٢٢٠وتخ ١٥٣و٤/١٠٣ وك ٢/٥٠٦ والترغيب ١٩/١٤٤طب 

 صحيـــح
حم طب  (  } - قَالَه ُألبى    -ِإنَّ ِجربيلَ  قد أَمرِنى أَنْ أُقرئك لَم يكِن الذين كَفروا ،               { -٥٦٠٧

 بة البدرى وابن قانع وابن مروديه عن أىب ح) 
  ١٠/٥٢١ وش ١/٩٢ وشج ١/٢٥ والدوالىب ٩/٣١٢وجممع ٣/٤٨٩حم 

 حســــن
: أما  ِفى الدنيا فنعم ، قَـالَ      : أَحتبه ؟ فقُلت    : ِإنَّ ِجربيلَ كَانَ معنا  ِفى البيِت فقَالَ           { -٥٦٠٨

عـن أُم    ) طب  ( } ربيلُ ِمن تربتها فأَرانيِه     ِإنَّ أُمتك ستقتلُ هذَا ِبأرٍض يقالُ لَها كَربالُء ، فتناولَ جِ          
 سلمة 
 ١٩٠-٩/١٨٧ وامع ٣/١١٥طب 

 صحيـــح لغيــره



 

 

٩٦١() 

 ٥٦٠٩- }                 رتِني ، والَ أَراهم امارضِنى العع هةً ، وإنرنٍة معارضِنى القُرآنَ كُلَّ سِإنَّ ِجربيلَ كَانَ ي
 ( }  بيِتى لَحاقاً ِبى ، فاتِقى اَهللا واصِربى فإنه ِنعم السلف أَنا لَِك ِإالَّ حضر أَجِلى ، وِإنِك أَولُ أَهلِ      

 عن فاطمة ) ق هـ 
 ٧/١٨٥ واإلحتـاف  ١٦٥و٧/١٥٥ ونبوة ٤٩و١/٤٨ ومشكل ٩/٢٣ وجممع ٦/٢٨٢وحم  ٦/٢٢٩و٤/٢٤٨خ  
 ١٤٣و٧/١٤٢وم ) ٢٠٥٤( وصحيـــح اجلامع ١٠/٢٩٦و

٥٦١٠- }    اُهللا    ِإنَّ ِجربيلَ ملاَّ ر حـــمطحاَء ، رالب جمعِإمساعيلَ ت أُم علتِبعقبِه ، ج مزمز كض
 لَــــو اجــره 

 والضياء عن أُبى) عم ن ( } تركتها كَانت عيناً معيناً 
مطـوال  ) ٣٣٦٤( و  ) ٢٣٦٨(  وخ   ٥/١٢١ وحم   ١٣/٥٥وخط  ) ٣٧١٣( واإلحسان  ) ١٦٦٩( الصحيحة  

 )٢٠٥٥(  وصحيح اجلامع ٢٣١-١٣/٢٣٠ى  وطرب٩٩-٥/٩٨وهـــق 
٥٦١١- }  ضرم جلٌ منى رخربِنى أَنابن سعد عن حيىي بن جابر مرسال } ِإنَّ ِجربيلَ لي  

 ٥/٤٧ والبداية ٨/١٢٩ وامع ٢٠-١/١٩سعد 
 صحيـــح لغيـــره

يا ِجربيـلُ  : افر قَالَ اُهللا تعاىل ِإنَّ ِجربيلَ موكّلٌ ِبحوائِج بِنى آدم ، فإذَا دعا العبد الكَ   { -٥٦١٢
يا ِجربيلُ احبس حاجتـه  : اقِْض حاجته فِإنى الَ أُحب أَنْ أَمسع دعاءه ، وإذَا دعا العبد املُؤمن قَالَ           

 عاءهد أَنْ أَمسع ى أُحبابن النجار عن جابر } فِإن 
 مرسال وموصوال) ١٠٠٣٥و١٠٠٣٤(الشعب 

 وظ املرســــلواحملف
٥٦١٣- }        ِبقتـــلِه فأَتـاه فأَمر نذُ ثَالٍث ، فإذَا كَلبأِتىن مي أتيِنى ولَمىن أَنْ يعدِإنَّ ِجربيلَ و

ِإنا الَ ندخلُ بيتاً ِفيـِه  : مالك لَم تأِتىن وكُنت إذَا وعــدتىن لَم تخلفِنى ؟ فقَالَ      : ِجربيلُ ، فقَالَ    
 عن أسامة ) طك  (}اوير كَلب والَ تص

  ١/٣٧٦ ومشكل ٨/٢٩٣ و٥/٤٠٦ وش ١/١٤٠ وطص ٤٤و٤/٤٣ وجممع ١/١٢٥طب 
 جيـــــد

ِإنَّ صاحب الدين مرن ِفـى    : ِإنَّ ِجربيلَ نهاِنى أَنْ أَصلّى على رجٍل عليِه دين وقَالَ            { -٥٦١٤
 ينهد نهى عقضى يتعن أنس ) ع  ( } قَربِه ح 

  ٢/٦٠٧وترغيب ) ١٣٨٠( ومطالب ٣/٤٠امع 
 حســن لغيـــره

 وقد نسخ هذا آخر األمر
ِإنَّ جهنم تسألُ املَزيد حتى يضع اجلَبار ِفيها قَدمه فيرتِوى بعضها ِإىل بعٍض وتقولُ قَِط          { -٥٦١٥

 ىف الصفات عن أُىب)  قط(} قَِط 



 

 

٩٦٢() 

 حنـوه   ٢٦/١٠٦ وطـربى    ١٥٨ وصفة   ٧/٣٨٢وكثري  ) ٢٥٦١(مطوال وت   عن أىب هريرة    ) ١١٥٢٢(النسائى  
 )٢٨٤٦( و م ) ٤٨٥٠(وخ ) ٢٠٨٩٣(وعب 

 صحيــــح
 كفى كفى : قط قط 

ما يطأ األرض من رجل اإلنسان وتأتى مبعىن التقدم والسبق           : وهذا احلديث من أحاديث الصفات والقدم  ىف اللغة          
شر الذين آ منواأَنْ لَهم قدم صدق عند رم ،  أى سابقة فضيلة ، قَالَ ابن حبان وب: ِفى اخلري أَو الشر كقوله تعاىل 

هذا اخلرب من األخبار الىت أطلقت بتمثيل ااورة ، وذلك أَن يوم القيامة يلقى  ىف النـار مـن األمـم             : رمحه اُهللا   
موضعا من الكفار واألمكنة  ىف النار ،        واألمكنة الىت عصى اُهللا عليها فال تزال تستزيد حىت يضع الرب جال وعال              

أن هلـم   : "حسىب حسىب ، ألن العرب تطلق  ِفى لغتها اسم القدم على املوضع قَالَ تعاىل                : فتملئ فتقول قط قط     
موضع صدق ، ال أن اهللا جال وعال يضع قدمه  ىف النار ، جل ربنا وتعاىل عن مثل                   : يريد  " قدم  صدق عند رم      

 ١٦/٤٨٤الصحيح ---هذا وأشباهه 
 عن أىب قتادة ) د  ( } ِإنَّ جهنم تسجر ِإالَّ يوم اجلُمعِة  { -٥٦١٦

 وحليـة   ٤/١١٤ وحم   ٥/٢٦٦ وجامع األصول    ٢/٣٥١ وش   ٣/٢١٧ واإلحتاف   ١/١٨٩وتلخيص  ) ١٠٨٣(د  
٥/١٨٨ 

 فيــه مقــــال
٥٦١٧- }     قَالَت مهنفسِني      : ِإنَّ جائْذنْ ِلى  ِفىن اربي         ، لقـكلـى خع ى أَخشى أَنْ أَقضىفإن

) بز   ( } فأَذنَ لَها بنفسِني  ِفى كُلِّ سنٍة مرتِني ، فِشدةُ احلَر ِمن فَيحها ، وِشدةُ البرِد ِمن زمهريرها                   
 عن أىب هريرة 

  ١٠/٣٨٨امع 
 صحيـــــح

٥٦١٨- } لقَّتهما تا أَهلهِإليه ملا سيق مهنِإنَّ ج ظٍم ِإالَّ أَلقتهلى علَحماً ع دعت لَفحةً فَلم فتلْفحهم 
 عن أىب هريرة ) طس  ( } على العرقوِب 

 ١٠/٥١٤ واإلحتـاف    ٥/٩٣و٤/٣٦٣ وحليـة    ٦/٥٠٧ و ٥/٤٩٠ وكـثري    ٤/٤٨٨ وترغيب   ١٠/٣٨٩امع  
  مرفوعا وموقوفا ٢/١٧٥وأصفهان 

 والصحيـــح وقفـــه
 لكن مثله ال يقال بالرأى

٥٦١٩- }           اجلَليد مسالش ذيبا تاخلَطيئةَ كَم ذيباخلُلِق لي سناخلرائطـى  ىف مكـارم       ( } ِإنَّ ح
 عن أنس ) األخالق 
  ٥/١٨٨١وعدى ) ٨٠٣٦( والشعب ٨/٢٤وامع ) ٢١( واملكارم ٧/٣٢٣اإلحتاف 

 حســـن لغيــــره
وعن أىب هريرة وفيه النضر بن      )٥٣٣٥( التقريب   املدىن ضعيف ) عيسى بن ميمون    ( وقد روى عن ابن عباس وفيه       
وعن أنس وفيه شيخ بقية أبو سعيد جمهول وله طريق آخر فيه خليد بـن               ) ٨٠٣٦(معبد اجلرمى ضعيف الشعب     



 

 

٩٦٣() 

، --كتـب عنـه أىب   : قال ابن أىب حامت :وفيه روح بن عبد الواحد    ) ١٧٤٠(دعلج السدوسي ضعيف التقريب     
يعىن أنه يتصرف فيها واليأتى ا على الوجه ، ووقـع            " قن روى أحاديث فيها صنعة      ليس باملت : وسألته عنه فقَالَ    

هـ اجلرح والتعديل   ١شيخ  : وسئل عنه أىب فقَالَ     " ىف اللســان أحاديث متناقضـــة وهـــو حتريـف     
 )٤٤٢و٤٤١( وقارن بالضعيفة ٩/٤٩٩

 .عن أىب هريرة ) حم ت ك  ( }  ِإنَّ حسن الظَّن باِهللا ِمن حسِن ِعبادِة اِهللا { -٥٦٢٠
 ٦ وظـن    ١٥١ وجرجان   ٤/٢٤١ وك   ٣٥٩و٢/٣٠٤حم  ) ٣٦٠٤(وت  ) ٢٤٦٩و٢٣٩٥(وحب  ) ٤٩٩٣( د

 )١٠١٨( والشعب ٤/٢٦٩ وترغيب ٤/١٣٩٤ وعدى ٤/٢٩١وحتفة األحوذى 
 حســــن

ى وقـال  ِفـى      فيه مسري بن ار روى عنه حممد بن واسع فقط ووثقه ابن حبان وسكت عليه أبو حامت والبخـار                  
فهذا يقوى أمـره    . صدوق ويكفى رواية أىب داود وأمحد والترمذى وابن حبان واحلاكم له            ) : ٢٦٣٧(التقريب  

 ويرد على من زعم أنه جمهول 
 عن عائشة) هب  ( } ِإنَّ حسن العهِد ِمن اإلمياِن  { -٥٦٢١

 ١/٣١٥وتـخ   ) ٢٠٥٦ ( وصحيح اجلـامع  ) ٩٧٢و٩٧١( والشهاب   ٢٣٦و٦/٢٣٥ واإلحتاف   ١٠/٤٣٦فتح  
 )٩١٢٣و٩١٢٢(والشعب 

 صحيــــح لغيــــره
٥٦٢٢- }                ضعها ِإالَّ ونيأَمِر الد يئاً ِمنش رفعاىل أَنْ الَ يعلى اِهللا تقًا ععـن  ) حم خ د ن     ( } ِإنَّ ح

 أنس
 وفـتح   ٢٥و١٠/١٧ وهـق    ٢٥٣ و ٣/١٠٣وحم  ) ٤٨٠٣( ود  ) ١٠٠٩( والشهاب   ٦/٢٢٧ ون   ٨/١٣١خ  
) ٢٠٥٧(وصحيح اجلـامع    ) ١٠٥١٠( والشعب   ٨/٨٨ واإلحتاف   ٤/١٦٠ وتلخيص   ١٠/٣٩٣ وسنة   ١١/٣٤٠

فشق ذلك على املسلمني فقال ذلك النىب       ) العضباء  ( وسببه أن ناقة ألعراىب سبقت ناقة النىب صلى اُهللا عليه و سلم             
 صلى اُهللا عليه و سلم

لَهو أَشد بياضاً ِمن الثَّلِج ، وأَحلى ِمـن العسـِل           ِإنَّ حوِضى أَبعد ِمن أَيلةَ ِإىل عدنَ         { -٥٦٢٣
ِباللــــِنب ، وآلنيته أَكثر ِمن عدِد النجوِم ، وِإنى َألصد الناس عنه كَما يصد الرجـلُ ِإبـلَ                  

لَيست َألحٍد ِمن اُألمِم ،     نعم ، لَكم ِسيما     : أَتعرفنا يومئٍذ ؟ قَالَ     : الناِس عن حوضِه ، قَالُـــوا      
ـَلين ِمن أَثــــِر الوضوِء   . عن أىب هريرة ) م ( } تردونَ على غُرا محجـــ

  ) ٢٠٥٨(  وصحيح اجلامع ٢/٢٠١ وكر ١٠/٥٢واإلحتاف  ) ٤٣٠٢(  وهـ ٣٨و٣٦م الطهارة 
ى ِبيدِه آلنيته أَكثر ِمن عدِد نجـوِم        ِإنَّ حوِضى أَبعد ِمن أَيلةَ ِإىل عدنَ ، والِذى نفسِ          { -٥٦٢٤

السماِء وهلُو أَشد بياضاً ِمن اللَِّنب ، وأَحلى ِمن العسِل ، والَِّذى نفِسى ِبيدِه ، ِإنى َألذود عنه كَما                   
نعم ، تِردونَ علـى   : الَ  أَو تعرفنا ؟ قَ   ! يا رسولَ اِهللا    :يذود الرجلُ اِإلبلَ الغريبةَ عن حوضِه قَالُوا        

 َألحٍد غَريكم ضوِء لَيستآثَاِر الو ِمن حجلنيا مغُر عن حذيفة ) م هـ ( } احلَوض. 
  ) ٢٠٥٩(  وصحيح اجلامع ١٠/٥٠١واإلحتاف  ) ٤٣٠٢(  وهـ ٣٨م الطهارة 



 

 

٩٦٤() 

اللَِّنب ،آنيته عدد النجوِم ، وِإنى      ِإنَّ حوِضى ما بني الكَعبِة وبيِت املَقدِس ، أَبيض ِمثلُ            { -٥٦٢٥
 . عن أىب سعيد ) هـ ( } َألكثر اَألنبياِء تبعاً يوم الِقيامِة 

 وعاصم ١٠/٥٠٢ واإلحتاف ٣٦٥و١٠/٣٦٤وجممع  ) ١٥٨٩(  والصحيحة ٤/٤٢٢والترغيب  ) ٤٣٠١( هـ 
  ١/١١٠ وأصفهان ١٣/١٤٦ وش ٢/٣٣٥

 صحيح لغريه 
وظالل اجلنة  ) ٣٤٧٠(وصححه  ِفى صحيح ابن ماجه  ) ١٨٥٣( ه  ِفى ضعيف اجلامع وتناقض األلباىن فضعف

)٧٢٣ ( 
٥٦٢٦- }    نيا بوِضى مِإنَّ ح            اجلَنِة أَحدمهَا ِمن ِفيِه ِميزاباِن ِمن صبكطُولِه ي رضهنعاَء عأَيلةَ وص

          لى ِمناللَِّنب ، وأَح من أَبيض ذَهٍب ، وهو من رٍقواآلخرو          ِمـن الثَّلِج ، وأَلني ِمن سِل ، وأَبردالع 
عن ) حم طب  ك      ( } الزبِد ، أَباريقه كعدِد نجوِم السماِء من شرب ِمنه لَم يظمأْ حتى يدخلَ اجلَنةَ               

 أىب برزة 
  ٢/٢٩٨ ومتهيد ٨/١٤٩ وبنحوه خ ٢٤٧و١/٧٦ وك ١٠/٣٦٧امع 

 صحيــــح لغيــــره
نَّ حوِضى ما بني عدِن ِإىل عمانَ ، أَكوابه عدد النجوِم ،ماؤه أشد بياضاً من الـثَّلِج                 ِإ { -٥٦٢٧

 ِصفهم لَنـا ،       !  وأَحلى من العسِل ، أَكثر الناِس وروداً عليِه فُقراُء املُهاجرين ، ِقيلَ يا رسولَ اِهللا                
 ، الِذين الَ ينكحونَ املُتنعماِت ، والَ تفتح لَهم السدد ، الَّذين             شعثُ الرءوِس دنس الثِّيابِ   : قَالَ  

  الَهمأَخذونَ موال ي ليهما ععطونَ معن ثوبان ) طك ( } ي 
  ٢/٩٨ وطب ٢/٣٩٤ ومتهيد ٦/٣٨ وكر ٣٦١و٣٦٠و١٠/٢٦٠وجممع ) ٤٣٠٣( هـ 

 صحيــــح
 عمانَ البلقاِء ، ماؤه أَشد بياضاً ِمن اللَِّنب ، وأَحلـى مـن              ِإنَّ حوِضى ما بني عدٍن ِإىل      {-٥٦٢٨

ـَرب ِمنه شربةً لَم يظمأْ بعدها أَبداً ، أَولُ النـاِس وروداً                    العسِل ، أَكاويبه عدد النجوِم ، من ش
 ، ليِه فُقراُء املُهاجريــنع 

الذين الَ ينكحونَ املُنعماِت ، والَ تفتح لَهم السدد ، الَّذين  يعطونَ             الشعثُ رؤوساً ، الدنس ِثياباً      
 احلَق الِذى 

 معطونَ الَِّذى لَهوالَ ي ، ليهمعن ثوبان ) حم ت هـ ك  ( } ع 
 ومنحة ٢/٢٩٣ ومتهيد ٢/٧٧ والدوالىب ١٠/٤٩٩ واإلحتاف ٤/١٣٤ وترغيب ٢/٩٨ وطب ٥/٢٧٥حم 

 ) ١٨٠٢( والصحيحة ) ٢٠٦٠( وصحيح اجلامع ٤/١٨٤وك ) ٢٨٠٧(
 صحيـــح 

 عن أىب هريرة) م ن ( عن عائشة ) ٣م  ( } ِإنَّ حيضتِك لَيست  ِفى يدِك  {-٥٦٢٩



 

 

٩٦٥() 

 وكـثري   ٢/٤٠٩ و ١/١٨٦ وهق   ٢٤٥و٢٢٩ و ٦/٢١٤ وحم   ١٠٣ود الطهارة ب    ) ١٣٤(  وت   ١١م احليض   
 ومتهيـد   ٢/٣٦٠ وش   ١/٢٦٣ وحنـف    ٣٤فـة    وحني ٦/٦٧ وخط   ١/١٣٠ والدوالىب   ٩/٢٣ وحلية   ٢/٢٧٣
 ١٧٢ون الطهارة ب ) ٢٠٦١( وصحيح اجلامع ٣/١٧١

عن شريح بن عبيد بن احلارث وكثري ابـن  ) طب   ( } ِإنَّ ِخيار أئمِة قُريٍش ِخيار أَئمِة الناِس         {-٥٦٣٠
 مرة وعمرو بن األسود وأىب أمامة 

  ٥/١٩٥ وجممع ٨/١٢٨طب 
 حســــن

طب  ( } ار ِعباِد اِهللا الذين يراعونَ الشمس والقَمر والنجوم واَألظلَّةَ لذكِر اِهللا            ِإنَّ ِخي  {-٥٦٣١
 عن ابن أىب أوىف ) ك 

) ١٨٧٦( والـدعاطب    ١/١٧٨ وترغيـب    ١/٢٠٨ وتلخيص   ٨/٩٣ و ١/٣٢٧ وجممع   ١/٥١ وك   ١/٣٧٩هق  
  ٢/٢٤٧ وسنة ٥/١٢٤ واإلحتاف ٧/٢٢٧واحللية 

 صحيـــــح
عن ) حم ) ( عن أىب محيد الساعدى ) طب حل  ( } يار ِعباِد اِهللا املُوفُّونَ املُطيبونَ ِإنَّ ِخ {-٥٦٣٢

 عائشة 
 ٦/٢٦٩وحم ) ٢٠٦٢(  وصحيح اجلامع ١٠/٣٩٠ وحلية ٢/٩٩طص 

 صحيـــح
اِهللا من هذِه  ِإنَّ ِخيار ِعباِد اِهللا من هذِه اُألمِة الذين إذا رُءوا ذُكر اِهللا ، وِإنَّ ِشرار ِعباِد                  {-٥٦٣٣

            تاغونَ الربآَء العنِة ، الباَألحب نياءونَ ِبالنميمِة ، املُفرقونَ باخلرائطـى  ِفـى مسـاوئ      } اُألمِة املش 
 األخالق من طريق عبد الرمحن بن غنم عن أىب مالك األشعرى 

 )١١١٠٨(عب  والش٣/٤٩٩ وترغيب ٤/٢٢٧ وحم ٨/٩٣ وبنحوه امع ٨/٢١٨وكثري ) ٢٣٥( املساوئ 
 حســـن

  اخلطيب عن عائشة} ِإنَّ ِخياركم أَحاسنكم أَخالقاً وأَلطفُكم ِبأهلِه  {-٥٦٣٤
  ١/٣١٥ ونبوة ٤٥٨و١٠/٤٥٦ وفتح ١٠/١٩٢ و٦/٢١ و٥/٣٥٢ وهق ٨/١٦ وبنحوه خ ٧/٢١٢خط  

 صحيـــح لغيـــره
 هريرة عن أىب ) حم خ ن هـ ( } ِإنَّ ِخياركم أَحسنكم قَضاًء  {-٥٦٣٥

 ١/١٨٨ وأصفهان   ٥/٥٩ و ٤/٤٨٢ وفتح   ١/٣٠٣ وبغوى   ٥٠٩ و ٢/٣٩٣ وحم   ٧/٢٩١ون  ١٥٣و٣/١٣٠خ  
 ٤/١٣٩وجممع ) ١٣١٦(وت ) ٢٠٦٣(وصحيح اجلامع 

٥٦٣٦-}  المالس ورد الطَّعام أَطعم نم  كمابن سعد عن محزة بن صهيب عن أبيه } ِإنَّ ِخيار  
 ١/١٥٣ وحليـة    ٤/٣٤٠ ومعاىن   ٢/٦٣ والترغيب   ٤/٤١٣ وفتح   ٥/٢٣٣ واإلحتاف   ٦/١٦ وحم   ٣/١٧١سعد

  ٦/٤٥٥وكـــر 
  ٤/٢٨٤وك 



 

 

٩٦٦() 

 صحيـــح لغيــــره
وابن سعد عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن رجل من           ) حم   ( } ِإنَّ خري التابعني أُويس القَرىنُّ       {-٥٦٣٧

  ٦/٢٠٥ وسعد ٨/١٢٤ واإلحتاف ٦/٣٧٦ ونبوة ٣/٤٠٤ وك ١/٣٨الصحابة حم 
 صحيــــح

٥٦٣٨-}                     ، هلى اِهللا َألبرع أَقسم لو ، ا بر والدةٌ هو وله ، أُويس قالُ لَهجلٌ ير ابعنيالت ريِإنَّ خ
 لَكم ستغفرفلي فمروه ياضعن عمر ) م  ( } وكَانَ ِبِه ب 

 وصـحيح   ٣/١٦٢ وكـر    ٨/١٢٤ واإلحتاف   ٦/٣٧٦  ونبوة    ٣/٤٠٤ وك ١/٣٨ وحم   ٢٢٤م فضائل الصحابة    
 ) ٢٠٦٣(اجلامع 

 .عن العرباض ) حم ك ( } ِإنَّ خري القَوِم خريهم قَضاًء  {-٥٦٣٩
  ٢/٣٠ وك ٥/٣٥١ وهق ٤/١٢٧حم 

 صحيــــح 
ِإنَّ خري دوِر اَألنصاِر عبد اَألشهِل ، ثُم دار احلَارِث بِن اخلَزرِج ، ثُم دار بِنى النجاِر،                  {-٥٦٤٠

    عداعدةَ ، فقَالَ سِنى سب ورد القَبائِل ، قَالَ : ثُم ا آخرعلتنسولَ اِهللا جا راِخليـاِر  : ي من إذا  كُنت
 ـُــك  .عن عبد املهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد عن أبيه عن جده ) طب (}فحسب

    من طرق١٩/٢٦٦ و٦/١٥٢ وطب ٤/٣٧ ومشكل ٧/١١٥ وفتح ٦/٣٧٢ وهق ١١ وم الفضائل ٥/٤٦خ 
٥٦٤١-}  رهأَيس ِدينكم ريعن األعراىب ) حم ( عن حمجن بن االدرع ) حم ( } ِإنَّ خ . 

 والصحيحة  ٢/٣٢٢ وأصفهان   ١/٨٣واإلحتاف   ) ٣٤١(  وخد   ١/٣١٢ وكثري   ٥/٣٢ و ٤/٣٣٨ و ٣/٤٧٩حم  
 )١٦٣٥ (  

 صحيـــح 
٥٦٤٢-}       حهِري ا ظَهرجاِل مِطيِب الر ريِإنَّ خ          ا ظَهـرســـاِء مِطيِب الن ريوخ ، لَونه ِفىوخ 

هِرحي ِفىوخ عن عمران بن حصني ) ت  ( }لَونه . 
  ) ٢٠٦٥(وصحيح اجلامع  ) ٧٩٣٨( وعب  ) ٢٧٨٨( ت 

 صحيـــح 
٥٦٤٣-}               ى وِعشرينِإحد ومشرةَ ، ويع سعشرةَ ، وتع بعس ومحتجمونَ فيِه يا تم ريِإنَّ خ   { )

 .عن ابن عباس ) ت 
  ٤/٢١٠وك  ) ٢٠٦٦(  وصحيح اجلامع ٩/٥١٦ واإلحتاف ٤/٣١٣وترغيب  ) ٢٠٥٣( ت 

 صحيــح لغـيــره 
٥٦٤٤-}               بِه اِإلمثد ا اكْتحلتمم ريوخ ، عوطُ واِحلجامةُ واملَشىوالس بِه اللَّدود داويتما تم ريِإنَّ خ

 . عن ابن عباس ) ت ك ( } لشعر فإنه يجلُو البصر وينبت ا
  ٩/٣٤٦ وهق ٤/٢٠٩ وك ١٠/١٤٧ وفتح ٤/٣١٣وترغيب  ) ٢٠٥٣( و ) ٢٠٤٧( ت 



 

 

٩٦٧() 

 فيــه ضعــف 
 ولبعضه شواهد صحيحة 

 ما يسقاه املريض  ِفى أحد شقى الفم أربعة أدوية : ما جيعل من الدواء ىف األنف  ،   اللدود : السعوط 
 الَ تأخذَ من الناِس شيئاً ،ِإمنا ذلك أَنْ تسألَ الناس وما جاَء من غَِري ِإنَّ خرياً لك أَنْ {-٥٦٤٥

 مسألٍة فإمنَــا 
 . عن عمر ) هب ( } هو رزق رزقكه اُهللا تعاىل 

  ) ٣٥٤٦(  والشعب ٨٥ و٥/٨٢التمهيد 
 حســـن 

 . عن أىب هريرة ) خ ( } ِل يدِه ِإنَّ داود النىب كَانَ الَ يأكلُ ِإالَّ ِمن عم {-٥٦٤٦
  ) ٢٠٦٦(  وصحيح اجلامع ٤/٣٠٣ وفتح ٣/٧٥خ 

يا آلَ داود قُوموا فصلُّوا ، فِإنَّ هـذِه  :ِإنَّ داود كَانَ يوقظُ أهله ساعةً من اللَّيِل يقُولُ      {-٥٦٤٧
 .  عن عثمان ابن أىب العاصى )ع كر ( } الساعةَ يستجاب فيها الدعاُء ِإالَّ ِلساحٍر أَو عشاٍر 

  ٤/٢٢ وحم ٣/٨٨ وامع ٥٦٨ و١/٥٦٧الترغيب 
 حســن 

 الذى يأخذ العشور : العشار 
ِإنَّ دعوةَ املرِء مستجابةٌ ألخيِه ِبظهِر الغيِب ، ِعند رأسِه ملك يؤمن على دعائِه كلَّمـا                {-٥٦٤٨

 . عن أىب الدرداء وأم الدرداء الصحابية ) ش (   } آمني ولَك ِبمثٍل:دعا لَه ِبخٍري قَالَ 
  ٨٨ وبنحوه م الذكر والدعاء ١٠/١٩٧وش  ) ٦٢٥(  وخد ٧/٤٥٢ و٥/١٩٥حم 

 صحيـــح 
ِإنَّ ِدماءكم وأَعراضكم عليكَم حرام كَحرمِة يومكم هذَا ، ِفى شهركم هذَا ،  ِفـى                 {-٥٦٤٩

  .عن فضالة بن عبيد) طب ( } بلدكم هذَا
  ) ٢٩٧٣(  وخزمية ٣٧ و٥/٣٧و ٤/٣٣٧ وحم ١٨/٣١٢ طب 

 صحيـــح 
ِإنَّ ِدماءكم وأَموالكم عليكَم حرام ، كَحرمِة يومكم هذَا ،  ِفى شهركم هذَا ،  ِفـى                   {-٥٦٥٠

موضوعةٌ ،  بلدكم هذَا ، أال ِإنَّ كُلَّ شىٍء من أَمِر اجلاهليِة تحت قدِمى موضوع ، وِدماُء اجلَاهليِة                 
وأَولُ دٍم أَضعه ِمن ِدمائنا دم ربيعةَ بِن احلَارِث بِن عبِد املُطِّلِب ، وِربا اجلاهليِة موضـوع ، وأَولُ                   
ـَا العباِس بِن عبِد املُطلِب فِإنه موضوع كُله ، فـاتقُوا اَهللا  ِفـى               ِرباً أَضع ِمن ِربــانا ِربـــ

خذمتوهن بأَمانِة اِهللا ، واستحللتم فُروجهن بكلمِة اِهللا ، وإنَّ لَكـم علـيهن أَنْ الَ                النساِء فإنكم أَ  
                ِرزقُهن ليكمع ربٍح ، وهلُنم رباً غَريض وهنفاضرب ذلك فإنْ فَعلن ، كرهونهأَحداً  ت فُرشكم وطئني

       م فيكم تركت ى قدِباملعروِف ، وِإن هنوِكسوت  اِهللا ، وأَنـتم بِه ِكتاب تصتمِإِن اع ضلُّوا بعدهت ا لَن



 

 

٩٦٨() 

اللَّهـم  : نشهد أَنك قد بلَّغت وأَديت ونصحت فقَـالَ         : مسؤولونَ عنى فما أَنتم قَائلونَ ، قَالَوا        
 هدعن جابر) م د ن ( } اش 

 وسـنة   ٩-٥/٧وهق  ) ٤٦٩(واجلارود   ٤٩و٢/٤٤ ومى   ١/٢٩٠ون  ) ٣٠٧٤(وهـ  ) ١٩٠٥(ود  ) ١٢١٨(م  
 ٤٨٥و٣/٣١٣وحم ) ٢٠٦٨(وصحيح اجلامع ) ١٤٥٧(واإلحسان ) ١٩٢٨(

٥٦٥١- }  فسن سمعا توٍر وظُلمـــٍة ، من ِحجاٍب ِمن أَلف بعنيلَّ سوج زونَ اِهللا عِإنَّ د
 يئاً ِمنش- ِحس -  هقتاحلُجِب ِإالَّ ز مر وسهل بن سعد عن ابن ع) طب ( }  ِتلك 

 حســـن لغيـــره
إن اهللا متجلى  ِفى ذاته بذاته لذاته ، ويكون احلجاب باإلضـافة ِإىل حمجـوب ال   :قال الغزاىل  ِفى مشكاة األنوار    

حمالة ، وأن احملجوبني من اخللق ثالثة أقسام ، منهم من حيجب مبجرد الظلمة ومنهم من حيجب بـالنور احملـض ،         
  مقرون ومنهم من حيجب بنور

 ٧٤-٢/٧٣انظر االحتاف--بظلمة
٥٦٥٢- }                 ـطمارا اضليِه وِفى أَمحالنحٍض ومزلٍَّة ، وِإنا نأِْتى عطَريقاً ذَا د مونَ ِجسِر جهنِإنَّ د

 واقريم حنليِه ونع أنْ نأتى ِمن نجوحم ك  ( } أَحرى أَنْ ن (عن أىب ذر 
  ٩/٢٨٥ واإلحتاف ٤/١٣٢ والترغيب ١٠/٢٥٨ وامع ٥/١٥٩حم 

 صحيـــح
 حمملون أثقاالً: أوىل بالفوز   ، املواقري :  زلق    ، اضطمار : داحض 

  الديلمى عن ابن عباس } ِإنَّ ِدين اِهللا تعاىل لَن ينصره ِإالَّ من حاطه ِمن جميِع جوانبِه  { -٥٦٥٣
  ٢/١٦٤ ودالئل ٥/٢٤٨ وكر ٧/٢٢٠فتح 

 حســــن
٥٦٥٤-  }           الَ ظَهراً أَبقى والَ أَرضـاً قَطـع فأَوغلْ ِفيِه ِبرفٍق ، فِإنَّ املُنبت تنيم ِدين كمِإنَّ ِدين { 

العسكرى ىف األمثال عن على 
والشـهاب  ) ٣٨٨٦و٣٨٨٥( والشـعب    ٩/٤١و٦/٣٦٨و٥/١٦١ واإلحتـاف    ١١/٢٩٧ والفتح   ١/٦٢امع  

 حنوه ) ١١٤٨و١١٤٧(
 صحيــــح لغيــــره

 عن أبن مسعود ) طك  (} ِإنَّ ذَا اللَّسانِني ِفى الدنيا لَه ِلساناِن ِمن ناٍر يوم الِقيامِة  { -٥٦٥٥
  ٧/٥٦٨ واإلحتاف ٨/٩٦امع 

 حســـن موقـــوف
 ومثله ال يقال بالرأى

ني ِفى البيِت أَحد     الَ يبق  - يعىن ذَات اجلَنِب     -ِإنَّ ذلك لداٌء ما كَانَ اُهللا ليقذفَِنى ِبِه          { -٥٦٥٦
 عن أمساء بنت عميس ) حم طب ك  ( } ِإالَّ لُد ِإالَّ عم رسوِل اِهللا 

 ٤/٢٠٢ وك ٦/٤٣٨حم 



 

 

٩٦٩() 

 صحيـــــح
٥٦٥٧- }  ِإبراهيم كفلهمِفى اجلَنِة ي عن أىب هريرة ) حب  ( } ِإنَّ ذَراِرى املُؤمنني 

 ) ٧٤٤٦( اإلحسان و) ١٥٧٦( ومطالب ٧/٢١٩ وجممع ٢/٣٢٦ وحم ٢/٣٧٠ك 
 صحيــــح

 عن مكحول مرسال ) هب  ( } ِإنَّ ِذكر اِهللا ِشفاٌء ، وِإنَّ ِذكر الناِس داٌء  { -٥٦٥٨
 فيه ضعف واألصح أنه من قول عمر كما ذكر ِفى الشعب عقبه             ٤/١٨٨ واإلحتاف   ٥/١٦وسنة  ) ٧١٧(الشعب  

 )٧١٦( وعن الربيع بن خثيم ) ٧١٥( وروى عن ابن عون مثله 
أنـت  : أَنا ربكم ، فمن قَالَ : ِإنَّ رأس الدجاِل ِمن ورائِه حبك حبك ، وِإنه سيقولُ            { -٥٦٥٩

عـن  ) حم طب عب  ( } ربى عليِه توكلت وِإليِه أُنيب فالَ يضره !! كَذبت : ربى افتنت ، ومن قَالَ  
 ابن عباس 

  ٧/٣٤٢وجممع ) ٢٠٨٢٨( وعب ٤/٥٠٨ وك ٤/٢٠حم 
 صحيـــــح

رب اغْفر ِلى ذُنوِبى وهو يعلــم أَنـــه الَ         : ِإنَّ ربك لَيعجب ِمن عبدِه إذا قَالَ         { -٥٦٦٠
 الـذُّنـــوب غفــري 

 عن على) د ت (} غَريى
 )٢٠٦٩(وصحيح اجلامع ) ٥٧٤(ومنحة ) ٣٤٤٧(وت ) ٢٦٠٦(د

 صحيــــح
 } ربكم حىي يستحىي إذا رفع العبد يديِه أَنْ يردمهَا ِصفراً حتى يجعلَ فيهما خرياً               ِإنَّ   { -٥٦٦١

 عبد الرزاق عن أنس 
  ١٢/٤٢٣ وطب ٩٠ وصفة ١٠/١٦٩وجممع ) ٣٨٦٥(وهـ ) ١٤٨٨(ود ) ٣٢٥٠(عب 

 حســـن لغــــريه
عن ) د هـ    ( }العبد يديِه ِإليِه فيردمهَا ِصفراً        ِإنَّ ربكم حىي  كَرمي يستحىي أَنْ يبسطَ          { -٥٦٦٢
 سلمان 

 والشهاب  ١/٤٩٧ وك   ٩٠ وصفة   ١٠/١٦٩وجممع  ) ١٩٦٤٨( و  ) ٣٢٥٠(وعب  ) ٣٨٦٥( وهـ  ) ١٤٨٨(د
)١١١١( 

 صحيــــح
٥٦٦٣- }        نيفواً ِبغِري ِحساٍب وبدخلونَ اجلَنةَ عأَلفاً ي بعنيس نيرِنى بيخ  بكمِإنَّ ر  اخلَبيئِة ِعنـده

 أَلفاً واخلَبيئةُ ِعنده بعنيكُلِّ أَلٍف س عادِنى مى زبعن أىب أيوب ) حم طب ( } ُألمِتى ، ِإنَّ ر 
  ٢/٢٨٩ وكثري ٥/٤١٣حم 

 صحيــــح



 

 

٩٧٠() 

لـها  ِإنَّ ربكم تعاىل رحيم ، من هم ِبحسنٍة فَلم يعملها كُتبت لَه حسنةً ، فـِإنْ عم                 { -٥٦٦٤
                  ِبسيئٍة فَلم مه بعمائِة ِضعٍف ، ِإىل أَضعاٍف كَثريٍة ، ومنشرةَ أَضعاٍف ِإىل أَضعاٍف ِإىل سع لَه كُتبت
          هلـكا اُهللا ، والَ يحـــاهم احدةً ، أَويئةً وليِه سع ا كُتبتملهسنةً ، فَِإنْ عح لَه ا كُتبتعملهي

 ــالكلى اِهللا ِإالَّ هعن ابن عباس ) حم ، طب ، هب (  }ع 
 والشعب ٧٢ وصفة ٩/٤١٥ وخط ٦/٢٩٢ وحلية ٣/٣٧٣ وكثري ١٢/١٦١ وطب ٢/٣٢١ ومى ١/٢٧٩حم 

)٣٣٤  ( 
 صحيــــح

٥٦٦٥- }        وِإنه بأعور اىل لَيسعت بكمعىن   -ِإنَّ رجالَ  :  يالد-       عينيِه كَـافر نيب كتوبم أَعور 
 عن أىب بكرة) طب  ( } تب يقرؤه اُألمى والكَا

 ١١/٢٧٣ وطب ٦/٧٥ و٣٦٧و٢٩٠و٢٥٠و١٠٣و٣/٧٩ و ٢/١٣٥ و ٣١٣و١/٢٤٠ وحم   ٩/٧٥ و ٥/٢٢٣خ  
  وغريهم ٥٠٢وجرجان ) ١١٩٣( وصحيحة ١/١٨٧ وعاصم ٣١٣ وصفة ١٢/٣٦٢ و٢٧٤و 

٥٦٦٦- }               ، واحـد بيكمون ، احدو وِدينكم ، احدو وِإنَّ أَباكم ، احدو بكموالَ فضـلَ    ِإنَّ ر 
ِلعرىب على عجمى ، والَ عجمى على عرىب ، والَ أَمحر على أَسود ، والَ أَسـود علـى أَمحـر ِإالَّ                      

 ابن النجار عن أىب سعيد} ِبالتقوى 
  ٨/٨٤ وجممع ٥/٤١١حم 

 صحيــــح
ائِة ِضعٍف ، والصوم ِلى وأَنا أَجزى كُلُّ حسنٍة ِبعشِر أَمثاهلَا ِإىل سبعم   : ِإنَّ ربكم يقولُ     { -٥٦٦٧

ِبِه ، والصوم جنةٌ من الناِر ، وخللوف فَِم الصائِم أَطيب ِعند اِهللا ِمن ِريِح اِملسِك ، وِإنْ جهلَ على                    
 ائمى صفَليقلْ ِإن ائمص اهلٌ وهوج حسن غريب عن أىب هريرة ) ت  ( } أَحدكم 

 )٧٦٤( وت ١٦٥و٤/١٦٤ون ) ٧٨٩٣( وعب ٤/١١٠ وفتح ٢/٤٨٠ وحم ٢/١١٦ وشج ٢/٨١ترغيب 
 صحيــــح

لو أَنَّ ِعباِدى أَطاعوِنى َألسقيتهم املَطر باللَّيـِل ، وأَطلعـت           : ِإنَّ ربكم تعاىل يقولُ      { -٥٦٦٨
 عن أىب هريرة ) ك  ( } عليهم الشمس بالنهاِر ، وملْ أُمسعهم صوت الرعِد 

  ٢/٢١١امع  و٢/٣٤٩ك 
 حســــن

 :صدقة بن موسى واٍه وهذا القول فيه نظر : وصححه احلاكم ورده الذهىب بقوله 
ضعف وىف التهـذيب خمتلـف فيـه        ) ٢٤١٠(صدوق له أوهام وىف الكاشف      ) ٢٩٤١: ( قال عنه ِفى التقريب     

مة التبوذكى ومسلم بـن     يزيد بن هارون وأبو داود الطيالسى وأبو نعيم وأبو سل         :  وقد روى عنه     ٤١٩-٤/٤١٨
إبراهيم وعبد الصمد بن عبد الوارث وعلى بن اجلعد وغريهم من الثقات والراجح أنه صدوق له أفراد وليس هـذا        

 منها



 

 

٩٧١() 

ِإنَّ ربى أَرسلَ ِإىلَّ أَنْ أَقرأَ القُرآنَ على حرٍف ، فرددت إليِه أَنْ هونْ علـى أُمِتـى ،                 { -٥٦٦٩
رأه على حرفِني فرددت إليِه أَنْ هونْ على أُمِتى، فأَرسلَ ِإىلَّ أَنْ اقرأه على سـبعةَ                فأَرسلَ ِإىلَّ أَنْ اق   

        ا ، قلتسألينهدٍة تِبكلٍّ ر رٍف ولكالثَّالثـةَ          : أَح رتُألمِتى ، وأخ اغْفر ُألمِتى، اللَّهم اغْفر اللَّهم
 عن أىب) حم م د ت  ( } براهيم ليوٍم يرغب ِإىلَّ فيِه اخلَلق حتى ِإ

 ٢٠٣و٢/٢٠٢وم حنوه ) ٢٠٧١( وصحيح اجلامع ٤/٥٠٤ وسنة ١٠/٥١٧ وش ٢/٣٨٤ وهق ٥/١٢٩حم 
 صحيــــح

٥٦٧٠- }           اذا أَفعلُ ؟ فقلتى استشارِنى ِفى أُمِتى مبِإنَّ ر :       وِعبادك لقُكخ هم يا رب ا شئتم
: فقلت لَه كَذلك ، فاستشارِنى ِفى الثَّالثِة فقلت كذلك ، فقالَ تعـاىل              ، فاستشارِنى ِفى الثَّانيِة ،      

                    ـعبعونَ أَلفاً مأُمِتى س دخلُ اجلنةَ مِعى ِمني نرِنى أَنَّ أَولَ مشا أمحد وبِفى أُمتك ي أُخزيك ى لنِإن
 ادع تجب ، وسلْ تعطَ ، فقلت لرسولِه         كُلِّ أَلٍف سبعونَ أَلفاً لَيس عليهم ِحساب ، ثُم أَرسل إىلِّ          

ما أَرسلَ ِإليك ِإالَّ ليعطيك ، ولقد أَعطاِنى من غريِِ فَخٍر ، غَفر         : أَو معِطى رىب تعاىل سؤاِلى ؟قَالَ       : 
تغلـب ،  ِلى ما تقدم من ذنِبى وما تأخر وأَنا أَمِشى حياً صحيحاً ، وأَعطاِنى أنْ ال تخِزى أُمِتى والَ               

                بى أَولُ اَألنبياِء دخوالً اجلنة ، وطيوِضى ، وأَعطاِنى أَنسيلُ ِفى حراً ِفى اجلنِة ي وأَعطاِنى الكَوثر
ِلى وُألمىت الغنيمة ، وأَحلَّ لنا كثرياً مما شدد على من كان قَبلنا، ولَم يجعلْ علينا ِفى الديِن مـن                    

 وابن عساكر عن حذيفة ) حم  ( } ِإالَّ هِذه السجدةَ حرج ، فلم أَجد ِلى شكراً
  ١٠/٥٦٨ و٩/١٧٦ واإلحتاف ٣/٢٣٠ وكثري ١٠/٦٨ وجممع ٥/٣٩٣حم 

 حســــن
٥٦٧١- }                مردخلونَ اجلنةُ ِبغِريِحساٍب ، قَالَ عأُمِتى ي أَلفاً من بعنياىل أَعطاِنى سعى تبا : ِإنَّ ري

هـالَّ  : قِد استزدته فأَعطاِنى مع كُلِّ رجٍل سبعني أَلفـاً ، قَـالَ             : دته ؟ قَالَ    رسولَ اِهللا هالَّ استز   
 عن عبد الرمحن بن أىب بكر ) حم طب  ( } قِد استزدته فأَعطاِنى هكذَا وبسطَ باعه : استزدته ؟قَالَ 

  ١٠/٥٩٩ واإلحتاف ٢/٧٨ وكثري ١٠/٤١٠ وامع ٢/١٧٢ و١/١٩٧حم 
 صحيـــح

ِإنَّ ربى حرم على اخلَمر والكُوبةَ والِقيانَ ، وِإياكــــم والغبرياَء فِإَا ثُلثُ خمِر              { -٥٦٧٢
 عن قيس بن سعد ) حم طب (} العالــِم 

 والصـحيحة   ٨/٩ وش   ٣/١٧٤ وكـثري    ٥/٥٤ وجممع   ١٨/٣٥٢ وطب   ١٠/٢٢٢وهق  ٣/٤٢٢و٢/١٧٢حم  
)١٧٠٨( 

 حســــن
 وهى لعبة للروم ، وقيل الطنبور: القنني  : ىف امع بدل القيان



 

 

٩٧٢() 

٥٦٧٣- }               رامسكٍر حبرياَء ، وكُلُّ موالغ نيوالكُوبةَ والِقن واملَيسر اخلَمر على رمى حبِإنَّ ر { ) 
 عن قيس ابن سعد ) هق 
  ١٠/٢٢٢هق 

 حســــن
٥٦٧٤- }       نيوالِقن واملَيسر اخلَمر على رمى حبعن ابن عمر وابن أىب الدنيا      ) هـ   ( }  والكُوبةَ   ِإنَّ ر

 عن قيس بن سعد بن عبادة ) هق ( ِفى ذم املالهى 
  ١٠/٢٢٢ وهق ٥/٥٤امع 

 حســـن
أَنْ يدخلَ ِنصف أُمِتـى اجلَنـةَ ، وبـني          : ِإنَّ ربى تبارك وتعاىل خيرِنى بني خصلتِني         { -٥٦٧٥

 عن عوف بن مالك ) طب ( } شفاعةَ الشفاعــِة فاخترت ال
 )٤٣١٧(  وهـ ٨/٤١ وتخ ١٨/٥٧ وطب ٢/٣٩٧ وعاصم ٤٠٦و١٠/٣٧٥امع 

 صحيــــح
٥٦٧٦- }                اخلَبيئـِة ِعنـده نيفواً ِبغِريِحساٍب وبدخلونَ اجلنةُ عأَلفاً ي بعنيس نيرِنى بيى خبِإنَّ ر

 عن أىب أيوب) حم ، طك  ( } لِّ أَلٍف سبعني أَلفاً واخلبيئةُ ِعنده ُألمِتى ، وِإنَّ ربى زادِنى مع كُ
 ٥/٤١٣ وحم ١٠/٣٧٥امع 

 صحيـــح لغيـــره
٥٦٧٧- }                ، اخلَبيئِة ِعنده نيفواً ِبغِريِحساٍب ، وبدخلونَ اجلنةُ عأَلفاً ي بعنيس نيرِنى بيى خبِإنَّ ر

 عن أىب أيوب) حل  ( } كُلَّ أَلٍف سبعونَ أَلفاً، واخلبيئةُ ِعنده يتبع ! ِإنَّ ربى زادِنى 
  ١٠/٥٦٨ واإلحتاف ١/٣٦٢ وحلية ٤/١٥١طب 

 صحيــــح
٥٦٧٨- }                    عـدب والَ قَيصـر قَتلَ قَيصـر وِم ، وقدالي عدقَتلَ ِكسرى والَ ِكسرى ب ى قدبِإنَّ ر

 عن أىب بكرة) طب(} اليــوِم 
 ٤/٢٧٠ وبداية ٣/٤١٤يحة  والصح٥/٤٣حم 

 صحيــــح
ِإنَّ ربى تعاىل وعدِنى أَنْ يدخلَ اجلَنةَ ِمن أُمِتى سبعني أَلفاً ِبغِريِحساٍب ، ثُم يشفع كُلُّ                 { -٥٦٧٩

 عن عتبة بن عبد السلمى) طب  ( } أَلٍف بسبعني أَلفاً ،  ثُم يحِثى ِلى ربى ِبكفَّيِه ثَالثَ حثياٍت 
  ٥٦٨و١٠/٥٦٧ واإلحتاف ١٧/١٢٧طب 

 صحيـــح



 

 

٩٧٣() 

٥٦٨٠- }                 شـفعأَلفاً ِبغِريِحساٍب ، وي بعنيأُمِتى س دخلَ اجلنةَ ِمنعدِنى أَنْ يلَّ ووج زى عبِإنَّ ر
ىي إذا رفـع  كُلُّ أَلٍف لسبعني أَلفاً ،  ثُم يحِثى ِلى ربى ِبكفَّيِه ثَالثَ حثياٍت ِبكفيِه ، ِإنَّ ذلك يستح      

 العبد يديِه أَنْ يردمهَا
حسىب اُهللا وِنعم الوكيلُ    : ِصفراً الَ خري ِفيهما ، فليعِط اَهللا ِمن نفسِه اجلُهد ، وإذا حزبه أَمر فليقلْ                

 ِفى األفراد عن على) قط (} 
  ٢/٣٨٥وعاصم ٥٦٨و١٠/٥٦٧ واإلحتاف ١٧/١٢٧وطب ) ٢٦٤٣(حب 

 صحيــــح
٥٦٨١- }                   ـبعنيكُلِّ أَلـٍف س عحاسبونَ ، مأَلفاً الَ ي بعنيأُمِتى س عدِنى ِمنلَّ ووج زى عبِإنَّ ر

 عن ثوبان ) طب (} أَلفــــاً 
  ١٠/٥٦٨ واإلحتاف ٨٢و٢/٧٩ وكثري ٢/٨٨ وطب ٤١٣و١٠/٤٠٩امع 

 صحيــــح
) حـم    ( } اُهللا خلق اخلَلق فمن خلقه ؟       : يقولونَِإنَّ ِرجاالً سترتفع ِبهم املَسألةُ حتى        { -٥٦٨٢

 عن أىب هريرة 
 ٦/٥٤٤ ونبوة ١١وصفة ) ٢٠٤٤١( وعب ٢/٢٨٢حم 

 صحيـــح
٥٦٨٣- }                 جوههموٍر ، ون ِمن نابرالِقيامِة م ومي ملَه وضعهداَء ، يوا بأنبياَء والَ شِإنَّ ِرجاالً لَيس

 ( } م الِقيامِة من الفَزع اَألكرب ، هم نزاع القَبائِل يتحابونَ ِفى اِهللا عز وجـلَّ  ِمن نوٍر ، يؤمنونَ يو 
 عن معاذ) طب 

 ١٠/٢٧٩امع 
 جيــــد

٥٦٨٤- }                طهيتسـخ ا عنِدى ثُما ِبقدِر ممنه ضهاهلَديةَ فأَعو هِدى أَحدهمرِب يالع ِإنَّ ِرجاالً من
 فيِه على ، وايم اِهللا الَ أَقبلُ بعد مقاِمى هذَا ِمن رجٍل من العرِب هديةً ِإالَّ من قُرشى                   فيظلُّ يتسخطُ 

 وسىد أَو ثَقفى أَو أَنصارى عن أىب هريرة) ت  ( } أَو 
 )٢٠٧٢(وصحيح اجلامع ) ١٨٨٤(وصحيحة ) ٣٩٤٦( ت 

 حســـن
 عن خولة) خ  ( }  ماِل اِهللا ِبغِري حق فلهم النار يوم الِقيامِة ِإنَّ ِرجاالً يتخوضونَ ِفى { -٥٦٨٥

 )٢٠٧٣(وصحيح اجلامع ) ١٥٩٢( وصحيحة ٦/٤١٠ وحم ٤/١٠٤خ 
ِإنَّ ِرجاالً يدخلهم اُهللا النار فيحرقهم حتى يكونوا فَحماً أَسود وهم أَعلى أَهِل النـاِر                { -٥٦٨٦

   عجاءرونَ ِإىل اِهللا تفيقولُون    فيت دعونهاىل ي :          علهما ِفى أَعالَ هذَا اِجلداِر  فإذا جعلنا فاجا أَخرجنبنر
ربنا اجعلنا ِمن وراِء السوِر والَ نسـألك        : اُهللا ِفى أَعالَ  اِجلداِر رأوا أَنه الَ يغِنى عنهم شيئاً قَالَوا             



 

 

٩٧٤() 

      تجرةً حش لَه فريفع ، عدهيئاً بخنةُ الناِر مث يقولُ        شس نهمع ذهبِإىل ِعبادى أَنْ الَ      : ى ت هدتى عِإن
                وِمثله ألتما سم لَكم ، فسهن ا اشتهتفيها م لَه علتجالً ِإالَّ جهناد عن أىب سـعيد      } أُدخلَ اجلنةَ ر 

 وأىب هريرة
  حنوه١٠/٤٠٠امع 

 حســــن
 أَنَّ الشمس والقمر إذا انكسف واحد منهما فإمنَا ينكسف ِلموِت           ِإنَّ ِرجاالً يزعمونَ   { -٥٦٨٧

عظيٍم من العظماِء ولَيس كذلك ، ولكنهما خلقاِن ِمن خلِق اِهللا ، فإذا تجلَّى اُهللا لشىٍء ِمن خلقِه                   
 لَه شععن النعمان بن بشري ) حم (} خ 

  ٢٣٩ وجرجان ٣/٣٣٩وهق ) ٥٩٧( وحب ١/٣٣٠ ومعاىن ٤/٢٦٩حم 
 صحيـــح لغيـــره

اخلَري اخلَري واملَدينةُ خري لَهـم لَـو كَـانوا          : ِإنَّ ِرجاالً يستنفرونَ ِبعشائرهم يقولونَ       { -٥٦٨٨
 يعلمونَ ، والِذى نفس محمٍد ِبيدِه الَ يصرب على ألوائها وِشدَا أَحد ِإالَّ كُنت لَه شفيعاً أَو شهيداً                 
                    نِفـى الِكـريا يا كَمثَ أَهلهبنِفى خَا لتحمٍد ِبيدِه ِإم فسالِقيامِة ، والَّذى ن ومميعاً يا جمه أَو ،

                   رياً ِمنها ِإالَّ أَبدهلَا اُهللا خنهاغباً عر ا أَحدِمنه خرجحمٍد ِبيدِه الَ يم فسثَ احلَديِد ، والَّذى نبخ { )
 ريرةعن أىب ه) هب 

  ٢/٤٣٩وحم ) ٤١٧٩(الشعب 
 صحيــــح

ِإنَّ رجالً حضره املَوت فلما أَيس من احلياِة أَوصى أَهله ِإذَا أَنا ِمت فاجمعوا ِلى حطباً                 { -٥٦٨٩
كَثرياًجزالً ثُم أَوقدوا ِفيِه نــــاراً ،حتى ِإذَا أَكلت لَحِمـى وخلُصـت ِإىل عظــــِمى               

ت فخذوها فاطْحنوها ، ثُم انظروا يوماً راحاً فاذْروها ِفى اليم ، ففَعلُـوا مـا أَمـرهم ،                   فَامتحش
     اُهللا وقَالَ لَه معــه؟ قَالَ      :فج ذِلك فَعلــــت ِلم :     لَه فرفغ شيتكخ عن ) حم خ ن      ( } ِمن

 . حذيفة وأىب مسعود
 ٤/١١٣ون  ) ٢٠٧٤(  وصحيح اجلامع ٦/٥٨١وكثري  ١٧/٢٣٢ وطب ٥/٣٩٥ وحم ٢١٤ و٤/٢٠٥خ 

٥٦٩٠- }  لَه فركَاذباً فغ وِإالَّ ه باِهللا الَِّذى الَ ِإله لفجالً حعن ابن الزبري ) حم طب ض  (} ِإنَّ ر 
  ) ١٣٢٧(  والعلل ٢/٢٣٨ وأصفهان ١٠/٨٣ وجممع ٤/٣حم 

 صحيـــح 
ى سفينٍة يبيعه ومعه ِقرد ، فكَانَ الرجلُ ِإذَا باع اخلَمر شابه            ِإنَّ رجالً محلَ معه خمراً فِ      { -٥٦٩١

ِباملاِءثُم  باعه فأخذَ الِقرد الِكيس فصعدِبِه فَوق الدقِل فجعلَ يأخذُ ِديناراً فريِمى ِبِه ِفى السـفينِة ،                  
 عن أىب هريرة ) حم هب  ( } ى الِكيِس ويأخذُ ديناراً فريمى ِبِه ِفى البحِر حتى فَرغَ ِمما ِف

 )٥٣٠٩و٥٣٠٨و٥٣٠٧( والشعب ٢/٥٧٣ وترغيب ٤٠٧و٣٣٥و٢/٣٠٦حم 



 

 

٩٧٥() 

 حســــن
ِإنَّ رجالً خريه ربه عز وجلَّ بني أن يعيش ِفى الدنيا ما شاْء أن يعيش ِفيها ويأكلَ ِفى                   { -٥٦٩٢

       ا ، وبأكلَ ِمنهاَء أَنْ يا شا منيأَِبى قُحافـةَ ،                الد كِر ابنو بكى أَببِه ، فبلقاَء ر تاربِه ، فاخلقَاِء ر ني
ما من الناِس أَحد أَمن علينا ِفى صحبتِه وذَاِت يدِه من أَِبى بكِر بِن أَِبى قُحافةَ ، ولو كُنت                   : فقَالَ  

خليالً ، ولكن ود وِإخاُء ِإمياٍن ، ولكن ود وِإخـاُء           متخذاً خليالً التخذت أَبا بكِر بِن أَِبى قُحافةَ         
والبغوى عـن ابـن     ) طب( غريب  ) حم ت   ( }  ، وِإنَّ صاحبكم خليلُ اِهللا عز وجلَّ         - مرتِني   -ِإمياٍن  

 املعلى عن أبيه 
 ) ٤٣٦( وسىن ٥/٢٢٩ والبداية ١/٥٦ والدوالىب ٤/٢١١ و٣/٤٧٨وحم ) ٣٦٥٩( ت 

 ـــرهحســـن لغي
ِإنَّ رجالً زار أَخاً لَه ِفى قَريٍة أُخرى فأَرصد اُهللا على مدرجتِه ملكاً فلما أَتى عليِه قَالَ                  { -٥٦٩٣

الَ : أُريد أَخاً ِلى ِفى هذِه القَريِة ، فقَالَ لَه هلْ لَه عليك من نعمٍة تردها ؟ قَالَ                  : أَين تريد ؟ قَالَ     : 
 أَن ِفىاِهللا ، قَالَ ِلى       غَري ِفيِه            : ى أَحببته ا أَحببتهكَم أَحبك بأنَّ اَهللا قَد سولُ اِهللا ِإليكى رحم  ( }فِإن (

 عن أىب هريرة)م حب هب (  وهناد ىف األدب
 ١٢/٣٧٦ و ١١/٧٦ و ٣/٤٠٠ وخـط    ٦/١٧٦ واإلحتـاف    ٣/٣٦٣ وترغيب   ٢/٤٦٢ وحم   ٣٨م الرب والصلة    

  وشـــج ١٤/٣١و
 )٥٧٦و٥٧٢( واإلحسان ٢/١٣٥

٥٦٩٤- }                 ، فأَخذتـه اُهللا اَألرضا ، فأَمرلَبسه لَّةٌ قَدليِه حوع تبخترعلَ يجالً ِفى اجلَاهليِة جِإنَّ ر
 عن أىب هريرة ) كر  ( } فهو يتجلجلُ ِفيِها ِإىل يوِم الِقيامِة 

  ٥/١٢٦ وامع ٨/٣٤٥ واإلحتاف ٢٧ وبنحوه م التوبة ٥/١٨٧كر 
من ذَا الَِّذى يتألَّىعلى أَنْ الَ أَغفر       : واِهللا الَ يغفر اُهللا ِلفالٍن ، قَالَ اُهللا         : ِإنَّ رجالً قَالَ     { -٥٦٩٥

 ملكع ِلفالٍن وأَحبطت غَفرت ى قَدعن جندب البجلى ) م  ( } لفالٍن ، فِإن 
 )٢٠٧٥( وصحيح اجلامع ) ٦٦٨٨(والشعب ) ١٦٨٥( وصحيحة ٩/١٨٨ واإلحتاف ١٣٧م الرب والصلة 

٥٦٩٦- }                أَعلِم أَهـِل اَألرض ألَ عنوبةُ فسالت لَه رضتع فساً ثُمن جالً قَتلَ ِتسعةً وِتسعنيِإنَّ ر
الَ ، فقَتلَـه    : ِإنه قَتلَ ِتسعةً وِتسعني نفساً فهلْ لَه ِمن توبٍة ؟ فقَـالَ             : فدلَّ على راهِب فأتاه فقَالَ      

إنه قَتلَ مائةَ نفـٍس     : فكملَ ِبِه مائةً ، ثُم سألَ عن أَعلِم أَهِل اَألرِض ، فَدلَّ على رجٍل عاِلم فقَالَ                 
نعم ، ومن يحولُ بينه وبني التوبِة ؟ انطلق إىل أَرِض كذَا وكذَا فإنَّ ِبِهـا                : فهلْ لَه ِمن توبٍة ؟ قَالَ       

 فاعبِداَهللا معهم ، والَ ترجع ِإىل أَرضك فإنها أَرض سوٍء ، فانطلق حتى ِإذَا نصف                أناساً يعبدونَ اهللاَ  
جاَء : الطَّريق أَتاه املَوت ، فاختصمت ِفيِه مالئكةُ الرمحِة ومالئكةُ العذاِب ، فقَالت مالئكةُ الرمحِة               

إنه لَم يعملْ خرياً قَطُّ ، فأتاهم ملك ِفـى          : ، وقَالَت مالئكةُ العذاِب     تائباً مقبالً ِبقلبِه ِإىلاِهللا تعاىل      



 

 

٩٧٦() 

ِقيسوا بني اَألرضِني فإىل أَيتهما كَانَ أدنى فهو لَها ، فقاسـوا       : صورِة آدمى فجعلوه بينهم ، فقَالَ       
الئكةُ الرم فقَبضته ، ىن ِإىل اَألرِض الىت أَرادأد عن أىب سعيد) حم م هـ  (}محِة فوجدوه 

وهــ  ) ٢٧٦٦( وم ) ٢٠٧٦( وصحيح اجلامــــــع  ٣/١٠٢ وحلية   ٨/٥٨٤واإلحتــاف  ٣/٧٢حم  
 واإلحســان ) ٢٦٢٢(

 )٦١٥و٦١١( 
 عن عثمان ) ط ( }ِإنَّ رجالً كَانَ سهالً قَاضياً ومقتضياً وبائعاً ومبتاعاً فدخلَ اجلَنةَ  { -٥٦٩٧

 )١٣٠٧( منحة 
 يــــح لغيـــرهصح

٥٦٩٨- }            ضرا حاالً فقَالَ لبنيِه لَماُهللا م غسهر جالًكَانَ قَبلكم؟ قَالُوا      : ِإنَّ ر لكم أٍَب كُنت أى
ِإنى لَم أَعملْ خرياً قطُّ فإذَا ِمت فأحرقوِنى ثُم اسحقوِنى ثُم ذروِنى ِفـى يـوٍم                : خري أٍَب ، قَالَ     :

عـن  ) حم ق   ( } مخافتك ، فتلقَّاه ِبرمحتِه     : ما حملك ؟ قَالَ     :فَعلُوا ، فجمعه اُهللا فقَالَ      عاصٍف ، ف  
 أىب سعيد 

 ) ٢٠٧٧(  وصحيح اجلامع ١٩/٤٢٧ وطب ٥/٣ وحم ٢/٢٦٢ وحلية ٤/٢٦٠ وترغيب ٨/٩٨ وم ٤/٢١٤خ 
 أكثرماله وبارك لَه ِفيِه : رغسه 

 السيئاِت وقَتلَ سبعةً وِتسعين نفساً كُلَّها يقَتلُ ظُلماً بغِري حـق ،             ِإنَّ رجالً كَانَ يعملُ    { -٥٦٩٩
يا راهب ِإنَّ اآلخر قَتلَ سبعةً وِتسعـــني نفساً كلَّها تقتـلُ ظُلمـاً      : فخرج فأَتى ديرانيا فقَالَ     

يا : بٍة ، فضربه فقَتلَه ، ثُم جاَء آخر فقَالَ لَه           الَ لَيس لَه من تو    : بغِريحق ، فهلْ لَه ِمن توبٍة ؟ قَالَ         
الَ : راهب ِإنَّ اآلخر قد قَتلَ ثَمانيةً وِتسعني نفساً كُلَّها يقتلُ ظُلماً بغِري حق  فهلْ لَه ِمن توبٍة ؟ قَالَ 

      فقَالَ لَه أَتى آخر ثُم ، فقَتلَه وبةٌ فضربهت  لَه ـا  ِإ: ، ليسفساً كُلَّهن قَتلَ ِتسعةً وِتسعني قَد نَّ اآلخر
ِإنَّ : الَ ، فضربه فقَتلَه ثُم أَتى راهباً آخر فقَـالَ لَـه   : يقْتلُ ظُلماً بغِريحق  فهلُ لَه ِمن توبٍة ؟ قَالَ     

 نفٍس كُلَّها يقتلُ ظُلماً ِبغِري حق فهلْ لَه من اآلخر لَم يدع ِمن الشر شيئاً ِإالَّ قَد عمله ، قَد قَتلَ مائةَ 
 وبٍة ؟ فقَالَ لَهِإليِه : ت ابت نلى مع توبِإنَّ اَهللا الَ ي لَك قُلت واِهللا لئن 

ذَاكَانَ ِفى ِنصـِف  لقَد كَذبت ، ههنا دير ِفيِه قَوم متعبدونَ فأم فاعبِد اَهللا معهم فخرج تائباًحتى إِ     
الطَّريِق بعثَ اُهللا ِإليِه ملكاً فقبض نفسه فحضرته مالئكةُ العذاِب ومالئكةُ الرمحِة فاختصموا ِفيـِه               
                  ما فوجـدوههينا بوا ما فقَاسِمنه فهو القَريتِني كَانَ أَقرب ِإىل أَى ملكاً فقَالَ لَهم فبعثَ اُهللا إليهم

 وابن عساكر عن معاوية ) ع طب  ( } ىل قَريِة التوابني ِبقيِس أُمنلٍة فغفر لَه أقرب ِإ
 )٢٧٦٦( وم حنوه ٨/٥٨٤ واإلحتاف ٣/٧٢ وحم ٥/١٦٣حلية 

 صحيــح لغيـــره



 

 

٩٧٧() 

 واترك خذْ ما تيسر  : ِإنَّ رجالً لَم يعملْ خرياً قَطُّ ، وكَانَ يداين الناس فيقولُ ِلرسولِه              { -٥٧٠٠
هلْ عملت خرياً قَطُّ ؟ قَالَ الَ ، ِإالَّ      : ما عسر وتجاوز لعلَّ اَهللا أَنْ يتجاوز عنا ، فلما هلك قَالَ اُهللا              

             لَه ى قُلتقاضيت عثتهفإذَا ب ، الناس أُداين وكُنت كَانَ ِلى غُالم أَنه :  سـرا عم واترك ريسا تذْ مخ
ا ، قَالَ اُهللا وتعن تجاوزلعلَّ اَهللا أَنْ ي جاوز : نكع جاوزتت عن أىب هريرة ) ن حب ك ( } قَد 
 ٨/٣٢٦ وحلية   ٩/١٧٠ و ٥/٥٩ واإلحتاف   ٤/٣٠٩ وفتح   ٢/٤٤ وترغيب   ٢/٢٨ وك   ٢/٣٦١ وحم   ٧/٣١٨ن  

 )٢٠٧٨( وصحيح اجلامع 
 صحيـــــح

ِإذَا :ِري شيئاً قطُّ ِإالَّ التوحيد ، فلما حضرته الوفاةُ قَالَ ألهلِه        ِإنَّ رجالً لَم يعملْ من اخلَ      { -٥٧٠١
                  وِم ِريٍح ففَعلُوا ِبِه فإذَا هوحِر ِفى ياذْروىن ِفى الب وىن فَحمةً ثُمدعى تتذُوىن فأَحرقُوىن حفخ ا ِمتأن

    ا :ِفى قَبضِة اُهللا فقَالَ اُهللا لَهلى مع ملكا ح؟ قَالَ م نعتص : اُهللا لَهفرفغ ، خافتكعـن  ) حم  ( } م
 أىب هريرة 

 ١٠/١٩٤ وجممع ١/٣٩٨حم 
 صحيــــح

٥٧٠٢- }              فقَالَ لَه فسهن قبضاملَوِت لي لكم أتاه كَانَ قَبلكــم نجالً ِممِإنَّ ر :   ملـتهلْ ع
ما أَعلم شيئاً غَري أَنـى كُنـت أُبـايع النـاس            : ، قَالَ    انظر: ما أَعلم ، قَالَ لَه      : من خٍري ؟ قَالَ     

عن حذيفـة وأىب    ) حم ق هـ     ( } وأَحارفهم ، فأُنظر املُعسر ، وأَجتاوز عِن املُوسِر فأَدخلَه اُهللا اجلنةَ            
 مسعود 

ح  وفـت ٥/٣٥٦ وهـق  ٢/٢٤٩ ومى ٢٦ وم املساقاة ٣/٧٥ وخ ٢/٤٣ وترغيب ١٧/٢٣١ وطب   ٥/٣٩٥حم  
 )٢٠٧٩(  وصحيح اجلامع ٤/٣٠٧

ِإنَّ رجالً ِممن كَانَ قَبلكم خرجت ِبِه قُرحةٌ ، فلما آذته انتزع سهماً ِمـن ِكنانتـِه                  { -٥٧٠٣
حم ق  ( }  عبِدى بادرِنى بنفسِه حرمت عليِه اجلَنةَ       : فنكأها ، فلم يرقِإ الدم حتى مات ، فقَالَ اُهللا           

 ندب البجلىعن ج) 
 وحم  ٤/٢٠٨وخ  ) ٢٠٧٩( وصحيح اجلامع    ٩/١٧٠ واإلحتاف   ٢/٤٣ وترغيب   ١٧/٢٧٣ وطب   ١٨٠م اإلميان   

٤/٣١٢ 
٥٧٠٤- }                 قتهرشِه فمع فَوق اُهللا ِإليِه ِمن ظرا فنِفيه بخترفت ردهب لَبس كَانَ قَبلكم جالً ِممنِإنَّ ر

عـن أىب   ) طب   ( }  بني اَألرِض ، فاحذروا مقت اِهللا عز وجلَّ          ، فأَمر اَألرض فأَخذته فهو يتجلجلُ     
 جرى اجلهيمى

  ٨/٣٤٦ واإلحتاف ١٣/٣٧٣ حنوه وفتح ٢/٤١٣ وحم ٥٠م اللباس 
 صحيــــح



 

 

٩٧٨() 

٥٧٠٥- }               شوبهوي اخلَمر بيعحِر وكَانَ يِفى الب ركـــبم كَانَ لَه كَانَ قَبلكم جالً ِممنِإنَّ ر
ـاِء وكَانَ معه ِفى املَركِب ِقرد ينظر ِإىل ما يفعـــلُ ، فلما استتم ما ِفى املَركـــِب   ِباملــ

ِمن اخلَمـــِر ، أَخذَ الِقرد الِكيس فصعد الذَّروةَ  فَجعلَ يرِمـى بـِديناٍر ِفـى البحـــِر                   
 يب عن أنس  اخلط} وِدينــــاٍر ِفى املَركِب حتى جزأه ِنصفـــِني 

 )٥٣٠٩-٥٣٠٧( والشعب ٢/٥٧٣ وبنحوه الترغيب ١٢/١٠٦خط 
 حســــن

٥٧٠٦- }              رِع ، فقَالَ لَهِفى الز بهتأذنَ رأَهِل اجلَنِة اس جالً ِمن؟ قَالَ      : ِإنَّ ر ا ِشئتِفيم أَلست :
ـ              واس باتهن الطَّرف ادرفب ، ذرفب ، أَنْ أَزرع أُحب لى ، ولِكنفكَـانَ     ب تحصـــادهواس تواؤه

 عن أىب هريرة) حم خ ( } دونك يا ابن آدم فِإنه الَ يشبعك شىٌء : أَمثــالَ اِجلباِل ، فيقولُ اُهللا 
 ٥١٢و٢/٥١١وحم ) ٢٠٨٠( وصحيح اجلامع ٥/٢٧ وفتح ٩/١٨٥و٣/١٤٢خ 

ائتِنـى  : سرائيلَ أَنْ يسلفه أَلف ِديناٍرفقَالَ ِإنَّ رجالً ِمن بِنى ِإسرائيلَ سألَ بعض بِنى إِ         { -٥٧٠٧
كَفَى باِهللا كَفـيالً ،     : فائْتِنى ِبالكَفيِل ، قَالَ     : كَفَى باِهللا شهيداً ، قَالَ      : ِبالشهداِء أُشهدهم ، فقَالَ     

 الْتمس مركبـاً    صدقت فَدفعها ِإليِه ِإىل أَجٍل مسمى ، فخرج ِفى البحِر فقَضى حاجته ، ثَم             : قَالَ  
                   ا فأَدخلَ ِفيهـا أَلـفشبةً فنقرهركباً ، فأَخذَ خم جدي فلَم ، لهليِه لَألجِل الَِّذى أَجع قدما يركبهي

أَنى اللَّهم ِإنك تعلم    : ِديناٍَر وصحيفةً ِمنه ِإىل صاحبهِ ثَم زجج موضعها ،ثَم أتى ِبها ِإىل البحِر فقَالَ               
كُنت تسلَّفت فُالناً أَلف ِديناٍر ، فسأَلِنى كَفيالً ، فقُلت كَفَى باِهللا كَفيالً فَرضى ِبـك ، وسـألِنى                   

   هيداً فقُلتش :                فلَم ركباً أَبعثُ ِإليِه الَِّذى لَهم أَنْ أَجد هدتى جوِإن ، ِبك ضىهيداً فركَفَى ِباِهللا ش
ستودعكها فرمى ا ِفى البحِر حتى وجلت ِفيِه ثُم انصرف وهو ِفى ذِلـك يلـتمس                أَجد ، وِإنى أَ   

مركباً يخرج ِإىل بلدِه ، فخرج الرجلُ الَِّذى كَانَ أَسلفه ينظر لَعلَّ مركباً قَد جـاَء ِبمالـِه فـإذَا                    
 حطباً ، فلَما نشرها وجد املَالَ والصـحيفةَ ، ثُـم قَـِدم              باخلَشبِة الَِّتى ِفيها املَالُ ، فأَخذها َألهلهِ      

واِهللا ما ِزلت جاهداً ِفى طَلِب مركٍب آلتيك ِبمالك         : الَِّذىكَانَ أَسلفه ، فأَتى ِباأللِف ِديناٍر وقَالَ        
أملْ أُخربك أَنـى  :  ِإىلَّ ِبشىٍء؟ قَالَ هلْ كُنت بعثت: فما وجدت مركباً قَبلَ الَِّذى أَتيت ِفيِه ، فقَالَ   
فِإنَّ اَهللا قَد أَدى عنك الَِّذى بعثت ِبِه ِفى اخلَشبِة ،           : لَم أَجد مركباً قبلَ هذَا الَِّذى ِجئت ِفيِه ، قَالَ           

 عن أىب هريرة) حم خ  ( } فانصرف ِباأللِف ِديناٍر راشداً 
 )٢٠٨١(وصحيح اجلامع ) ٨٢٥( ودعاطب ١/٤٦٩ وكثري ٦/٧٦ق  وه٢/٣٤٨ وحم ٣/١٢٤ و ٢/١٥٩خ 

٥٧٠٨- }         مِن يقَالُ لَهالي من أتيكمجالً يكَـانَ ِبـِه     : ِإنَّ ر قَد لَه أُم ِباليمِن غَري دعالَ ي ، أُويس
 ِمنكم لقيه رهــِم ، فَمنوضِع الدِإالَّ ِمثلَ م نهع ا اَهللا فأَذهبهفَدع ياضب   فليســـتغفر ـروهفم 

 عن عمر ) م ( } لَكم 
 )٢٠٨٣(  وصحيح اجلامع ٣/٤٠٥ وك ٢/٧٩ وحلية ٢٢٣م فضائل الصحابة 



 

 

٩٧٩() 

أَخرجوهمـا ،   : ِإنَّ رجلِني ِممن دخلَ النار اشتد ِصياحهما فقَالَ الرب تبارك وتعاىل             { -٥٧٠٩
رمحِتـى  : فَعلنا ذِلك ِلترمحنا ، قَـالَ  : ىٍء اشتد ِصياحكما ؟قَاالَ   َألى ش : فلَما أَخرجومهَاقَالَ لَهما    

لَكما أَنْ تنطلقَا فتلقيا أَنفسكما حيثُ كُنتما من الناِر ، فينطلقاِن فيلِقى أَحدمهَا نفسه فَيجعلها عليِه                
ما منعك أَنْ تلِقى نفسك كَما أَلقَى : ه الرب برداً وسالماً ، ويقوم اآلخر فالَ يلِقى نفسه ، فيقولُ لَ       

: ِإنى َألرجو أَنْ الَ تعيدِنى ِفيها بعد ما أَخرجتِنى ، فيقُولُ لَه الـرب               !    يا رب   : صاحبك ؟ فيقُولُ    
 عن أىب هريرة ) ت  ( } لَك رجاؤك ، فيدخالِن اجلَنةَ جميعاً ِبرمحِة اِهللا 

 ١٠/٥٥٢ وجامع األصول ٥٨ وظن ١٥/١٩٥وسنة ) ٢٥٩٩( ت 
 فيـــه ضعــــف

٥٧١٠- }  اجيتهما هم عكالقُدِس م وحعن البـــراء ) ك  ( } ِإنَّ ر 
  ٣/٤٨٧وك ) ٢٠٨٤(وصحيح اجلامع ) ٨٠١( الصحيحة 

 صحيــــح
٥٧١١- } فســـــاً لَنوِعى أَنَّ نفثَ ِفى رالقُدِس ن وحستكملَ ِإنَّ رى تتح موتت 

 أَحدكم حملنقوا اَهللا وأَمجلُوا ِفى الطَّلِب ، والَ يا ، فاتِرزقه ستوعبــــــا ، وتأَجله
عن أىب ) حل  ( }استبطاُء الرزِق أَنْ يطلبه ِبمعصيِة اِهللا ، فِإنَّ اَهللا تعاىل الَ ينالُ ما عنده ِإالَّ بطَاعتِه 

 أمامة 
 )٢٠٨٥(  وصحيح اجلامع ١/٢٨٤ ومتهيد ١٤/٣٠٤وسنة ) ١١٥٢و١١٥١( ب الشها

 صحيــــح
ِإنَّ روح القُدِس نفثَ ِفى روِعى أَنَّ نفســـــاً لَن تموت حتى تستوِفى  { -٥٧١٢

وا شطلبلى أَنْ تزِق عاستبطاُء الر كمحملنـَـــا ، فأَمجلُوا ِفى الطَّلِب ، والَ ي يئاً ِمن ِرزقه
  العسكرى ِفى األمثال عن ابن مسعود }فَضــِل اِهللا ِبمعصيِة اِهللا ، فِإنه  لَن ينالَ ما عند اِهللا ِإالَّ بطَاعتِه 

  ١/٢٨٤ ومتهيد ١٤/٣٠٤وسنة ) ١١٥٢و١١٥١( الشهاب 
 صحيــــح

عن ) م  ( } ورسولِه ، قَالَه ِلحسانَ ِإنَّ روح القُدِس الَ يزالُ يؤيدك ما نافحت عِن اِهللا            { -٥٧١٣
 عائشة 

 ٥/٥١ونبـوة   ) ١١٨٠( وصـحيحة    ٥/١٣١ وبغـوى    ٤/٤٥ وطب   ١٠/٢٣٨ وهق   ١٥٧م فضائل الصحابة    
 )٢٠٨٦(وصحيح اجلــامع 

ِإنَّ روح اِهللا ِعيسى نازلٌ ِفيكم فِإذَا رأيتموه فاعرفوه، رجلٌ ِإىل احلُمرِة والبيـاِض ،                { -٥٧١٤
ع                  ضعوي ، قتلُ اِخلرتيروي ، ليبالص دقللٌ ، فيب صبهي وِإنْ لَم قطري أسهراِن كَأنَّ رمصليِه ثَوباِن م

اِجلزيةَ ، ويدعو الناس ِإىل اِإلسالِم ، فيهلك اُهللا ِفى زمانِه املَسيح الدجالَ ، فتقع اَألمنةُ على أَهـِل                



 

 

٩٨٠() 

ى اُألسود مع اِإلبِل ، والنمور مع البقِر ، والذِّئاب مع الغنِم ، ويلعب الصـبيانُ                اَألرِض حتى ترتعِ  
 عن أىب هريرة ) ك  ( } ِباحلياِت الَ تضرهم فيمكثُ أَربعني سنةً ثُم يتوفَّى  ويصلِّى عليِه املُسلمونَ 

  ٢/٥٩٥ك 
 صحيـــــح

ـَا ونحن حاضروه ِإنَّ زاهراً باَ { -٥٧١٥  عن أنس ) البغوى ( } ِديتنـ
 )٢٠٨٧(  وصحيح اجلامع ٦/٥٤ وبداية ١٣/١٨١وسنة ) ١٩٦٨٨(  وعب ٦/١٩٦ وهق ٣/١٦١حم 

 صحيــــح
 عن أىب قتادة) حم م  ( } ِإنَّ ساقى القَوِم آخرهم شربــــــاً  { -٥٧١٦
 )٢٠٨٨(  وصحيح اجلامع ٤/٢٨٤نبوة  و٧/٣٨٨ وكر ٥/٢٨٩ وحم ٣١١وم املساجد ) ٨٧(الشهاب 
 عن عمر) حل  ( } ِإنَّ ساملاً شديد احلُب ِهللا  { -٥٧١٧

 ٩/٦١٨ واإلحتاف ٤/٢٢٧ وطربى ١/١٧٧احللية 
 حســـن 

 مل تثبت ِفى سنده متهم} لوكَانَ ما خياف اهللا لعصاه{ :  وِفى آخره زيادة 
 ِإله ِإالَّ اُهللا ، واُهللا أَكرب ، تنفض اخلَطايا كَمـا تـنفض              ِإنَّ سبحانَ اِهللا واحلَمد ِهللا والَ      { -٥٧١٨

 عن أنس ) حم خد  ( } الشجرةُ ورقها 
 وصـحيح   ٤/٢٢٥ومنصـــور   ) ٦٣٤( وخد   ٥/٥٥ وحلية   ٢/٤٣٣ وترغيب   ٣/١٥٢وحم  ) ٣٥٣٣( ت  

 )٢٠٨٩( اجلامـــع 
 صحيـــح

 يدرى أَين مهِلكه وأَنا أَخشـى أَنْ تكـونَ هـِذِه            ِإنَّ ِسبطاً ِمن بىن ِإسرائيلَ هلك الَ       { -٥٧١٩
 بــابعن عبد الرمحن بن غنم ) حم  (} الض 

  ٤/٣٧ وجممع ٤/٢٢٧حم 
 حســــن

٥٧٢٠- }  نهع خفِّفاَهللا أَنْ ي أَلْتغطةً فسغطَ ِفى قَربِه ضعداً ضعن ابن عمر ) طب  ( } ِإنَّ س 
 ١٠/٤٢٢ واإلحتـاف    ١/١٠٧ ومشكل   ٣/٤٦ وجممع   ٩٨ و ٦/٥٥ه حم    وبنحو ٣/٣٣١ وسعد   ١٢/٤٢٢طب  

  ٤/١٢٨وبداية 
 حســــن لغيــــره

سـأَلَ اَهللا   : ِإنَّ سليمانَ بن داود ملَّا بنى بيت املَقدِس سألَ اَهللا عز وجلَّ ِخالالً ثَالثةً                { -٥٧٢١
 ينبِغى َألحٍد ِمن بعدِه فأُوتيه وسألَ اَهللا ِحني فَرغَ          حكما يصادف حكمه فأُوتيه ، وسأَلَ اَهللا ملكاً الَ        

                     ، أُمه لدتهو طيئتِه كَيومخ ِمن خرجهالةُ ِفيِه أَنْ يِإالَّ الص نهزهالَ ي أَحد أتيهِبناِء املَسجِد أَنْ الَ ي ِمن
 أُعِطى كونَ قَدو أَنْ يا ، وأَرجأُعطيهم ا اثنتاِن فقدعن ابن عمرو ) حم ن هـ حب ك  ( } الثَّالثةَ أَم 



 

 

٩٨١() 

( وصحيح اجلامع   ) ٢(  وحب   ٢/٤٣٤ و ١/٣٠ وك   ٢/٢٦ وبداية   ٧/٦٣ وكثري   ٢/١٧٦ وحم   ٦ن املساجد ب  
 )٤١٧٥(والشعب ) ٢٠٩٠

 صحيــــح
 عن ابن عمر ) حل  ( } ِإنَّ سورةَ اِإلخالِص قُلْ هو اُهللا أَحد تعدلُ ثُلثَ القُرآِن  { -٥٧٢٢

  ١٤٨-٧/١٤٧ حنوه وبنحوه امع ١٩٨و١٧٤و١٧٣و١٠/١٧٢ب ط
 حســـــن

٥٧٢٣- }              وِهى لَه ى غُفرتجٍل حلر فعتالقُرآِن ثَالثونَ آيةً ش ورةً منالَِّذى ِبيدِه   : ِإنَّ س باركت
 عن أىب هريرة )  حب ك ٤حم  ( } املُلك 

 وترغيـب   ٤/٣٧٣ وسـنة    ٨/٢٠١وكثري   ٢/٤٩٧ وك   ٣٢١ و ٢/٢٩٩وحم  ) ٢٧٨٦( وهـ  ) ٢٨٩١( ت  
  وحب ٢/٣٧٧
 ) ٦٣٢( ون تفسري ) ١٤٠٠(  ود ٧/٢٦٢ومتهيد ) ٢٠٩١( وصحيح اجلامع ) ١٧٦٦(

 صحيــــح
ِإنَّ سورةً ِمن ِكتاِب اِهللا ما ِهى ِإالَّ ثَالثونَ آيةً شفعت ِلرجـٍل فأَخرجته مـن النـاِر                  { -٥٧٢٤

  هريرة عن أىب) ك  ( } وأَدخلته اجلَنةَ
 )٢٠٩٢(  وصحيح اجلامع ٢/٣٧٧ والترغيب ٢/٤٩٧ك 

 صحيــــح
 عن أىب أمامة) د ك هب ( } ِإنَّ ِسياحةَ أُمىت اِجلهاد ِفى سبيِل اِهللا  { -٥٧٢٥

 واإلحتاف  ٢٩٠ ومبارك   ١٠/٣٥٨ و ٢/٣٧٠ وسنة   ٨/٢١٦ وطب   ٤٩٧و٢/٧٣ وك   ٩/١٦١وهق  ) ٢٤٨٧( د  
 ) ٢٠٩٣(  وصحيح اجلامع ٤/٤٤٣

 ــحصحيـ
عن أىب ) حم ، طك   ( } ِإنَّ ِشدةَ احلَر ِمن فَيِح جهنم ، فِإذَا اشتد احلَر فأَبردوا بالصالِة              { -٥٧٢٦

 الوليد وعبد الرمحن بن سعد عن أىب هريرة 
  ٥٠١و٤٦٢و٣٩٤و٣١٨و٢٨٥ و٢/٢٥٦ وحم ١٠/٣٠٧امع 

 صحيـــح
عـن  ) حم     ( } نم ، فِإذَا اشتد احلَر فأَبردوا عِن الصالِة         ِإنَّ ِشدةَ احلُمى ِمن فَيِح جه      { -٥٧٢٧

 عن احلسن ) ص ( عن أىب سعيد ) ص(رجل 
 وحـــم ١٨٧و١/١٨٦ ومعـــاىن ١/٣٤٧ وعوانــة  ٧/٤٣٩وش ) ٣٤٧٢(  وهــــ ٧٨م الســالم  

 ٦/٥٠و٢/٢١و١/٢٩١
اخلرائطـى ىف    (  } رته ِبدنيا غَـريِه       ِإنَّ شر البريِة ِعند اِهللا يوم الِقيامِة من أَذهب آخ          { -٥٧٢٨

 ) .مساوئ األخالق عن أىب هريرة 
  ٨/١٤٤ وطب ٦/٥٦وحلية ) ٤٠١٤( وهـ ) ٢٣٩( املساوئ 



 

 

٩٨٢() 

 حســــن
فيه عبد احلكــم بن ذكوان روى عنه ثالثة ووثقه ابن حبـــان وقَالَ ابن أىب حامت ألبيه هو أحب إليـك أم          

 ٦/١٠٧هذا أستر ، ومل يعرفه ابن معني التهذيب : عبد احلكم القسمــلى ؟ فقَالَ 
 عن عائذ بن عمرو) حم م  ( } ِإنَّ شر الرعاِء احلُطمةُ  { -٥٧٢٩
هذا ) ٧٤١٩( والشعب ) ٢٠٩٤(  وصحيح اجلامع ٨/٢٨٥ وبداية  ١/٩٣ والدوالىب   ٨/١٦١ وهق   ٢٣م اإلمارة   

 مثل لواىل السوء الَِّذى يسوق الناس بعصاه
عن ) خ ، م    ( مالك  }  شر الناِس ذُو الوجهِني الَِّذى يأتى هؤالِء ِبوجٍه وهؤالِء ِبوجٍه            ِإنَّ { -٥٧٣٠

 أىب هريرة 
  ٧/٥١ وكر ١٣/١٧٠ وفتح ٢/٣٠٧ وحم ٩٩ وم الرب والصلة ٩/٨٩خ 

 ) ابن عساكر عن عائشة  ( } ِإنَّ شر الناِس من يتقَى ِلشرِه  { -٥٧٣١
 حنوه ) ١١٢٤و١١٢٣(  والشهاب ٧/٥٦٥ واإلحتاف ١٠/٤٧١تح وف) ١٣١١( خد 

 صحيـــح
عن ) ق د ت  ( } ِإنَّ شر الناِس منزلةً ِعند اِهللا يوم الِقيامِة من تركه الناس اتقاَء فُحشِه            { -٥٧٣٢

 عائشة 
 ٦/٢٨٨حتـاف    واإل ٨/١٧وجممـع   ) ٢٠٤٤(  وعب   ٦ ود األدب ب     ٧٣ وم الرب والصلة     ٢٨و٢١و٨/١٦خ  

 ) ٣٣٨( وخد ) ٩٠٤( واملوطأ ) ١٩٦٦( وت ) ٢٠٩٥( وصحيح اجلامع ) ٢١٨(والصمــت 
 ترك الناس خمالطته وجتنبوا معا شرته ألجل قبح قوله وفعله : أى 

 عن أنس ) بز  ( } ِإنَّ شر الوالِة احلُطمةُ  { -٥٧٣٣
 ٥/٢٣٩امع 

 صحيــــح
 لوىل السوء  ضرب مثالً ---العنيف  : احلطمة 

٥٧٣٤- }           أَجسادهم ليهمع عيِم ونبتتِتى الذين غُذُّوا ِبالنأُم وابن عساكر عـن    ) ع   ( } ِإنَّ ِشرار
 أىب هريرة 
 ٩/٣٥٩و٨/١٤٥ واإلحتاف ٩/١٧٠ وجممع ٣/١٤٢وترغيب ) ٣١٣٥( املطالب 

 حســــن
 عن عائشة ) هب  ( } ِإنَّ ِشهاباً اسم شيطاٍن  { -٥٧٣٥

 ) ٢١٥(  وصحيحه ٤/٢٧٧ وك ٨/٥١خمتصرا وجممع ) ٨٢٥( وخد ) ٥٢٢٧(ب الشع
 حســــن

) ٨٢٥( من طريـق خـد      ) ٢١٥( وحسنه ِفى الصحيحة    ) ١٨٦٦(  وتناقض األلباىن فضعفه ِفى ضعيف اجلامع       
 !!} واحلديث من نفس الطريق ِفى الشعب مع زيادة إن شهابا  شيطان } بل أنت هشام : املختصر 



 

 

٩٨٣() 

البغوى  عن أىب عتبة      ( } نَّ شهداَء اِهللا ِفى اَألرِض أُمناُء اِهللا ِمن خلقِه ، قُتلُوا أو ماتوا              ِإ { -٥٧٣٦
 )اخلوالىن حدثنا أصحاب نبينا 

 )١٩٠٢(  والصحيحة ٥/٣٠٢ وجممع ٤/٢٠٠حم 
 صحيـــح

 ، واملَطعونُ شهادةٌ ، واملَـرأةُ       القَتلُ ِفى سبيل اِهللا شهادةٌ    : ِإنَّ شهداَء أُمىت ِإذنْ لقَليلٌ       { -٥٧٣٧
 عن جابر بن عتيك ) هـ  ( } تموت جبمٍع شهادةٌ ، والغرق واحلَرق واملَجنوب شهادةٌ 

 ) ٢٠٩٦(  وصحيح اجلامع ٤/٨٦ وترغيب ٢/٢٠٩ وطب ٥/٤٤٦أعظمى وحم ) ٢٨٣٠( هـ 
 صحيــــح

 )  مرض ( نب هو الَِّذى أخذته ذات اجل: أى حامالً  ، انوب :  جبمع 
 عن بريدة ) ك  ( } ِإنَّ صاحب الدابِة أَحق ِبصدِر دابتِه ِإالَّ أَنْ تجعله ِلى  { -٥٧٣٨

  حنوه ١/١٩وحم ) ٢٦١٥(  ومطالب ٢/٦٤ك 
 صحيــــح

 عن محيد ) الباوردى ( } ِإنَّ صاحب السلطاِن على باِب عنٍت ِإالَّ من عصم اُهللا  { -٥٧٣٩
  ١/٣٥٧ واإلصابة ٤/٥٥طب 

 حســـن لغيــــره
٥٧٤٠- }                ـدمطىِء ، فِإنْ نبِد املُسلِم املخِن العاعاٍت عس ِست القَلم ماِل لَريفعالش احبِإنَّ ص

 عن أىب أمامة) طب  ( } واستغفر اَهللا ِمنها أَلقاها ، وِإالَّ كُتبت واحدةً 
( والشـعب   ) ٢٠٩٧( وصحيح اجلـامع    ) ١٢٠٩(  وصحيحة   ٦/١٢٤ وحلية   ٨/٢١٨ وطب   ١٠/٢٠٧جممع  

٧٠٥١( 
 حســـــن

 عن رويفع بن ثابت ) حم طب ( } ِإنَّ صاحب املَكِس ِفى الناِر  { -٥٧٤١
 ١/٥٦٨ وترغيب ٣/٨٨ وجممع ٤/١٠٩حم 

 حســــن
يدٍة فَوضعها على قَربِه وقَالَ     ِإنَّ صاحب هذَا القَِرب يعذَّب ِفى غَِري كَبٍري ، ثُم دعى ِبجر            { -٥٧٤٢

 عن يعلى بن شبابة ) حم  ( } لَعلَّه يخفَّف عنه ما دامت رطبةً : 
  ٣/٣٧٦ وش ٣/٥٧ وجممع ٤/١٧٢ وحم ١٥ ون اجلنائز ب ٢٩د اجلنائز ب 

 صحيـــــح
عن حيىي بن عباد    ) ك ، هق     ( }  يعىن حنظلةَ بن أَىب عامٍر       -ِإنَّ صاحبكم تغسله املَالئكةُ      { -٥٧٤٣

 عن حممود ابن لبيد ) حل ( بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عن جده 
  ٣/٢٤٦ ونبوة ٤/٢١ وبداية ١/٣٥٧ وحلية ٢/١١٨ وتلخيص ٣/٢٠٤ك 

 صحيــــح



 

 

٩٨٤() 

 عن جابر ) بز  ( } ِإنَّ صاحبكم فُالنٌ قَد جلس ِبباِب اجلنِة ِمن أَجِل دينِه  { -٥٧٤٤
  عن مسرة٢/٢٥ وك ٥/١٣وحم  ٧/٢١٣طب 

 صحيــــح
ِإنَّ صاحبكم محبوس ِبباِب اجلنِة ِبديٍن عليِه ، ِإنْ ِشئتم فأَسلموه ِإىل عذاِب اِهللا ، وِإنْ                 { -٥٧٤٥

 ففُكُّوه عن مسرة ) ط ، هق  ( } ِشئتم 
  ٢/٦٠٥ وترغيب ٩ ود البيوع ب١٢/١٠و٧/٢١٤ وطب ٢٠و٥/١١حم 

 صحيــــح
( عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده         ) طب ، كر    ( } نَّ صدقةَ السر تطِفىُء غَضب الرب       ِإ { -٥٧٤٦

 عن معاوية بن حيدة ) طب 
  ٥/٢١٠ وكر ٣/١١٤ وتلخيص ٢/٣٠ وترغيب ١٩/٤٢١ وطب ٨/١٩٣ و٣/١١٥جممع 

 صحيــــح لغيــــره
نَّ ِصلةَ الرحِم تزيد ِفى العمِر ، وِإنَّ صنائع         ِإنَّ صدقةَ السر تطِفىُء غَضب الرب، وإِ       { -٥٧٤٧

 عن ابن عباس ) ابن عساكر ( } املَعروِف تِقى مصارع السوِء 
 وبنحو الفقرة الثانية    ٣/١١٤ وتلخيص   ٢/٣٠ وترغيب   ١٩/٤٢١ وطب   ٨/١٩٣ و ٣/١١٥ وجممع   ٥/٢١٠كر  

ـ  ٣/١١٥وامع  ) ١٠٠( والشهــــــاب   ٢/٣٢الترغيب  :  امـع  : والثالثـة   ) ١٩٠٨(حيحة   والص
  والشــهاب ٨/٣١٢ وطب ٣/١١٥
 ) ١٩٠٨(  والصحيحة ٢/٣٠وترغيب ) ١٠٢و١٠١(

 صحيــــح لغيــــره
ِإنَّ صدقةَ السر تطِفىُء غَضب الرب، وِإنَّ صنائع املَعروِف تِقى مصارع السوِء ،وِإنَّ              { -٥٧٤٨

    ِفى الع زيدحِم تا كَرتٌ من                ِصلةَ الرولَ والَ قُوةَ ِإالَّ باِهللا فِإقَوِل الَ ح وا ِمنوأَكثر ، نِفى الفقرمِر وت
  ا اهلَماٍء أَدناهكُلِّ د ا ِشفاًء ِمنعن معاوية بن حيدة ) طس ( } كنوِز اجلنِة وِإنَّ ِفيه 

  ٢/٣٠ وترغيب ١٩/٤٢١ وطب ٨/١٩٣ و٣/١١٥امع 
 حســـن لغيــــره

٥٧٤٩- }  الَِّذى قَبله امالعكفِّررفةَ يوِم عي ومعن عائشة ) حم  ( } ِإنَّ ص 
  ٢/١١٢ وترغيب ٣/١٧٩ وجممع ٦/١٢٨حم 

 صحيـــح
) ت( } ِإنَّ صالةَ الرجِل ِفى اجلماعِة تزيد على صالتِه وحده ِبخمٍس وعشرين درجةً            { -٥٧٥٠

 عن أىب هريرة
ومى ) ٧٩٠و٧٨٨و٧٨٦(  وهـ   ٤٩ود الصالة ب  ) ٢٧٢(  رقم   ٤٩ملساجد ب    وم ا  ١/١٦٦وخ  ) ٢١٦( ت  

 ) ٢٠٩٨( وصحيح اجلامع ) ٤٣١(  وحب ٨/٤١ وطب ١/١٩٢
 عن على ) طب  ( }ِإنَّ صالح ذَاِت البِني أَعظم ِمن عامِة الصالِة والصياِم  { -٥٧٥١



 

 

٩٨٥() 

 وحـب   ٦/٢٦٧ واإلحتاف   ٣/٤٨٨يب   وترغ ٤/٢٤٨ وكر   ١٣/١١٦ وسنة   ٦/٤٤٥ وبنحوه حم    ٧/٣٢٨بداية  
  ١/٥٩٧وبغوى ) ١٩٨٢(

 صحيـــح لغيـــره
 والضياء عن الزبري ) حم د  ( } ِإنَّ صيد وج وِعضاهه حرام محرم ِهللا  { -٥٧٥٢

  ٥/٣٤ والنيل ٩/٣٥٣ وجامع األصول ٥/٣٤وبداية ) ٦٣(  ومحيدى ١/١٦٥وحم ) ٢٠٣٢( د 
 ليـــن

 احلرام : كل شجر يعظم وله شوك ، احلرم : العضاه : كل الطائف ، عضاهه : وقيل واد بالطائف ، : وج 

ِإنَّ طَالب الِعلِم لتحفُّه املَالئكةُ بأَجنحتها ثُم يركب بعضهم بعضاًحتى يبلغوا السماَء             { -٥٧٥٣
 طلبِملا ي حبتهمم نيا ِمنال) طك  ( } الدعن صفوان ابن عس 

 ) ٨٥(  واإلحسان ١/١٠٠ وك ١/١٣١ وامع ٤/٢٣٩ وحم ٩٦و١/٩٥غيـــب التر
 جيــــد

ِإنَّ طَرف صاحِب الصوِر مذْ وكِّلَ ِبِه مستعد ينظر نحو العرِش مخافةَ أَنْ يؤمر قَبـلَ                 { -٥٧٥٤
 ن أىب هريرةع) ك  ( } أَنْ يرتد ِإليِه طَرفه ،كَأنَ عينيِه كَوكباِن درياِن 

 )١٠٧٨(  وصحيحة ٤/٥٥٩ك 
 صحيــــح

٥٧٥٥- }                كِفى الثَّالثةَ واَألربعةَ ، وِإنَّ طَعـاماالثنِني ي كِفى االثنِني وِإنَّ طَعاماحِد يالو ِإنَّ طعام
 عن عمر ) هـ  ( } اَألربعِة يكِفى اخلَمسةَ والستةَ 

 ) ٢٠٩٩(  وصحيح اجلامع ١٧٩وم األشربة ) ٣٢٥٤( وبنحوه هـ ) ٣٢٥٥( وهـ  ) ١٦٨٦( صحيحة 
 صحيــــح لغيــــره

ِإنَّ طُفيالًقَد رأَى رؤيا أَخرب ِبِها من أَخرب ِمنكم ، وِإنكم كُنتم تقٌولون كَلمـةً كَـانَ                  { -٥٧٥٦
ع ،  ( والدارمى  ) حم  ( } د  ما شاَء اُهللا وشاَء محم    :يمنعِنى احلَياُء منكم أَنْ أََاكم عنها ، فالَ تقولُوا          

 عن طفيل بن سخربة) طب ، ض 
 ) ٢١١٨( وهـ ) ٢٧٠٢(  ومي ٢/٢٢٥ واإلصابــــة ٨/٣٨٩ وطب ٥/٧٢حم 

 صحيــــح
ِإنَّ طُولَ صالِة الرجِل وِقصر خطبتِه مئنةٌ ِمن فقهِه فأَطيلُوا الصالةَ وأَقصروا اخلُطبةَ ،               { -٥٧٥٧

 عن عمار بن ياسر ) حم م  ( } لَِسحراً وِإنَّ من البياِن 
(  وصـحيح اجلـامع      ٤/٢٥٢وسنة  ) ١٧٨٢(  وخزمية   ٣/٣٩٣ وك ٣/٢٠٨ وهق   ٤/٢٦٣ وحم   ٤٨م اجلمعة   

٢١٠٠ ( 
٥٧٥٨- }  وبليٍم لَحس أُم عن أنس ) ك ، هق  ( } ِإنَّ طَالق 

  ٩/٢٦٢ وجممع ١٢/١٩٦ وطب ٢/١٨١ وكثري ٢/٣٠٢ وك ٧/٣٠٧هق 
 ــــرهحســــن لغي



 

 

٩٨٦() 

 ظلـــم: حــــوب 
٥٧٥٩- }                  ِرحيه ِفىوخ لَونه ا ظَهرساِء مالن وِطيب ، ِفى لَونهوخ ِرحيه ا ظَهرجِل مالر ِإنَّ ِطيب { 

 عن على )  بز ( 
  ١٢/٨٠ وسنة ٨/١٥١ون ) ٢٧٨٧(  وت ٧/١٩٤ وهق ٥/١٥٦جممع 

 صحيــــح
نقب ِمن أَنقاا ِإالَّ عليـِه ملـك شـاهر سـيفه الَ يدخلـها               ِإنَّ طَيبةَ املَدينةَ ، وما       { -٥٧٦٠

 عن متيم الدارى ) طب (} الدجـــالُ أَبداً 
  ٦/٣٧٤ وحم ٢/٤٣ وطب ٣/٣٠٩جممع 

 صحيـــح لغيـــره
! ا رسولَ اِهللا    ي:  قَالَ أَبو بكٍر     -ِإنَّ طَري اجلَنِة كأَمثاِل البخِت ترعى ِفى شجر اجلَنِة ،            { -٥٧٦١

حم  ( } آكلُها أَنعم ِمنها ، وِإنى َألرجو أَنْ تكونَ ِممن يأْكلُ ِمنها            :  ؟ فقَالَ    -ِإنَّ هِذه لَطري ناعمةٌ     
 عن أنس ) ، ض 
 ١٠٣و١٣/١٠٢ وش ١٠/٥٤١ واإلحتاف ٧/٤٩٧ وكثري ٤/٥٢٦ وترغيب ١٠/٤١٤ وجممع ٢/٢٢١حم 

 صحيــــح
 )حم عن بعض الصحابة  ( }  املُؤمِن يوم الِقيامِة صدقته ِإنَّ ِظلَّ { -٥٧٦٢

  ٢/١٦ وترغيب ٣/١١٠وجممع ) ٢٤٣٢(  وخزمية ٥/٤١١ و٤/٢٣٣حم 
 صحيـــح

٥٧٦٣- }  غَمرته لسمحِة ، فِإذَا جِفى الر خوضاملَريِض ي ائدابن عساكر عن أنس  ( } ِإنَّ ع ( 
 ) ١٩٢٩(حيحة  وص٢/٢٩٧ وجممع ٨/٢٥١ وطب ٥/٢٦٨حم 

 صحيــــح
 عن سعد ) طس  ( } ِإنَّ عائشةَ تفضلُ على النساِءكَما فَضلَ الثَّريد على سائِر الطَّعاِم  { -٥٧٦٤

  وغريهم ٨٩ وم فضائل الصحابة ٥/٣٦ و٤/٢٠٠ وهو ىف خ ٩/٢٤٣امع 
 صحيــــح مشـــهور

عن ابـن   ) حم م    ( }  فَمن شاَء صامه ، ومن شاَء تركه         ِإنَّ عاشوراَء يوم ِمن أَياِم اِهللا ،       { -٥٧٦٥
 عمر 

 ) ٢١٠١(  وصحيح اجلامع ٢/١٤٣ وحم ١١٧م الصيام 
٥٧٦٦- }   وا ِمنهوِل فَترتَّهالب ذاِب القَِرب منامةَ ععـن ابـن   ) عبد بن محيد والبزار طب ك  ( } ِإنَّ ع

 عباس 
وك ) ٢١٠٢(  وصـحيح اجلـامع      ٢/٣٥٧ وأصـفهان    ٨٤و١١/٧٩ وطب   ١/١٠٦وتلخيص  ) ٥٠( املطالب  

١/١٨٤ 
 صحيــــح لغيــــره



 

 

٩٨٧() 

٥٧٦٧- }  اودزامِري آِل دم ِمزماراً ِمن قَيٍس أُعِطى اِهللا بن بدعن بريدة ) حم خد م ن  ( } ِإنَّ ع 
 ) ٨٠٥( وخد ) ٢١٠٤(  وصحيح اجلامع ٤/٨٠ وسعد ٩/٣٥٩ وجممع ٥/٣٥١ وحم ٢٣٥م صالة املسافرين 

 عن حفصة) ق هـ  ( } ِإنَّ عبد اِهللا رجلٌ صاحلٌ لَو كَانَ يكثر الصالةَ من اللَّيِل  { -٥٧٦٨
) ٢٥٥٦و  ١٧٩١(  ومنحـة    ٩/٣٤٦ وجممع   ٢/٥وحم  ) ٣٩١٩( وهـ  ) ٣٨٢٥( وت   ٥١و٩/٤٧و٥/٣١خ  

 )٢١٠٥(  وصحيح اجلامع ٤٣٠و١٢/٤١٩و٧/٩٠وفتح 
أَعلم عبِدى أَنَّ   : رب أَذنبت ذَنباً فاغْفره ِلى ، فقَالَ ربه         :  فقَالَ   ِإنَّ عبداً أَصاب ذَنباً    { -٥٧٦٩

ربى : لَه ربا يغفر الذَّنب ويأخذُ ِبِه ؟ ، غَفرت ِلعبِدى ثُم مكثَ ما شاَء اُهللا ، ثُم أَصاب ذَنباً فقَالَ                     
نَّ لَه ربا يغفر الذَّنب ويأخذُ ِبِه ؟ غَفرت لعبِدى ، ثُم            أَعلم عبِدى أَ  : أَذنبت آخر فاغْفر ِلى ، قَالَ       

أَعلم عبِدى أَنَّ لَه ربا يغفر الذَّنب ويأخذُِبِه        : رب أَذنبت آخر فاغْفر ِلى ، قَالَ        : أَصاب ذَنباً فقَالَ    
 يرةعن أىب هر) حم ق  ( } ؟ قَد غَفرت لعبِدى ، فليعملْ ما شاَء 

 ١١/٩٩ وفـتح    ١/٤٢٣ وبغـوى    ٤/٩١ وترغيب   ٤/٢٤٢ وك   ٤٩٢و٢/٤٠٥ وحم   ٣٠ وم التوبة    ٩/١٧٨خ  
 )٢١٠٣( وصحيح اجلامع ) ١٧٧٦(  والدعاطب ٥٧ وصفة ٩/١٧٧ واإلحتاف ٥/٧٢وسنة 

٥٧٧٠- }   ، ا ِعندهم نينيـــا وبهرةَ الدز ؤتيهأَنْ ي نياىل بعاُهللا ت رهيبداً خـا   ِإنَّ عم تـارفاخ
 م ، ت( } ِعنده ( 

 عن معاوية) طب ( عن أىب سعيد اخلدرى 
 )٢٣٨٢(  وم ١٠/٥٦٩ و١/١٦٥ وفتح ١٠/٢٨٧واإلحتاف ) ٣٦٦٠(  وت ٥/٧٣خ 

اذهب ائتِنى  : فَيقولُ اُهللا ِجلربيلَ    ! ِإنَّ عبداً ِفى جهنم يناِدى أَلف سنٍة يا حنانُ يا منانُ             { -٥٧٧١
 هذَا ، فينطَلق ِجربيلُ فيجد أَهلَ الناِر مكبني يبكونَ ، فيرجع ِإىل ربِه عز وجلَّ فيخـربه ،                   ِبعبِدى
يا رب شر مكاٍن    : ِإئتِنى ِبِه فِإنه ِفى مكاِن كَذَا وكَذَا ، فيجىُءِبِه فيوقفه على ربِه ، فيقولُ               : فيقُولُ  

ما كُنت أَرجو ِإذْ أَخرجتِنى ِمنها أَنْ تعيدِنى        ! يا رب   : ردوا عبِدى ، فيقولُ     : وشر مقيٍل ، فيقولُ     
 عن أنس ) هب ( وابن خزمية ) حم  ( } دعوا عبِدى : ِفيها ، فيقولُ 

 وامـع   ٦/٢١ و ٥/٣٣٠ وحم   ٧/٣٤٥ وبداية   ٨٥و٨٤ وصفة   ٩/١٧٢واإلحتاف  ) ٣٢٠(  والشعب   ١٠٨ظن  
١٠/٣٨٤  

 ــــفضعي
يا رب لك احلَمد كَما ينبِغى ِجلالِل وجهـك ولعظـيِم           : ِإنَّ عبداً ِمن ِعباِد اِهللا قَالَ        { -٥٧٧٢

ِإنَّ عبـدك   ! يا ربنا   : سلطانك فأَعضلت باملَلكِني فَلم يدريا كيف يكتباَا فصعدا ِإىل السماِءفقَاالَ           
ماذاقَالَ عبِدى ؟   : ف نكتبها ،فقَالَ اُهللا عز وجلَّ ، وهو أَعلم ِبماقَالَ عبده            قَالَ مقالةً الَ ندِرى كَي    

يا رب لك احلَمد كَما ينبِغى جلَالِل وجهك ولعظيِم سلطانك ، فقَـالَ             : يا رب ِإنه قَد قَالَ      : قَاالَ  
 عن ابن عمر ) هـ  ( } ى يلقاِنى عبِدى فأُجزيه ِبِها اكْتباها كَما قالَ عبِدى حت: اُهللا لَهما 



 

 

٩٨٨() 

  ٢/٤٤٠األعظمى والترغيب ) ٣٨٤٦( وهـ ) ١٧٠٨(  والدعاطب ١٢/٤٤٤طب 
 حســــن

مقبول ، وقد روى عنه مجاعةكَما ِفى التهذيب ووثقـه صـاحب            ) ٢٩١٠( فيه صدقة بن بشريقَالَ ِفى التقريب       
 ١/٢٩١اإلكمال 
 عن عائشة ) ع  ( } نَ حىي ِستري تستِحى ِمنه اِملالئكةُ ِإنَّ عثما { -٥٧٧٣

  ٩/٨١ وامع ١٦٧ و٦/١٥٥وحم ) ٢١٠٦( وصحيح اجلامع ) ١٦٨٧( الصحيحة 
 صحيـــح

ِإنَّ عثمانَ رجلٌ حىي ، وِإنى خشيت ِإنْ أَذنت لَه وأَنا على ِتلك احلَاِل أَنْ الَ يبلغَ ِإىلَّ                   { -٥٧٧٤
 عن عائشة ) حم م ( } ى حاجتِه ِف

ومعـاىن  ) ١٦٨٧( والصـحيحة    ٧/٢٠٣ وبداية   ٢/٥٨٩ وعاصم   ١٦٧و٦/١٥٥ و ٣٥٤و٤/٣٥٣ و ١/٧١حم  
) ٢٤٠٢( وم ) ٣٩٠٠( وسـنة   ) ٢٠٤٠٩( وعـب   ) ٦٩٠٦( واإلحسان  ) ٢١٠٧(  وصحيح اجلامع    ١/٤٧٤

عائشة فقضى له حاجته وهـو       وسببه أن أبا بكر دخل عليه وهو مضطجع على فراشه البس مرط              ٢/٢٣١وهق  
امجعى عليك ثيابك فقضىله حاجته فسـألته  : كذِلك وفعل كذِلك بعمر ، وملا استأذن عثمان جلس وقَالَ لعائشة        

 عائشة فقَالَه لَها
 عن أنس ) طب  ( } ِإنَّ عثمانَ َألولُ من هاجرِإىل اِهللا ِبأهلِه بعد لُوٍط  { -٥٧٧٥

  ٧/١٨٨ وفتح ٩/٨١وامع ) ٣٩٤٣(  واملطالب ٢/٢٤ وعدى ٣/٦٧ وبداية ٢/٥٩٦عاصم 
 .احلسن بن زياد إمام مسجد حممد بن واسع جمهول : ِفى سنده 

بشار بن موسى رجل مشهور باحلديث ، ويروى عـن   : خمتلف فيه قَالَ ابن عدى      : وفيه بشار بن موسى اخلفاف      
 احلديث الكثري وقد حدث عنه الناس ، ومل أر ِفـى حديثـه   قوم ثقات ، وأرجو أنه أن ال بأس ِبِه ، وأنه قَد كتب    

  ١/٥٨٠ وامليزان ٢/٢٤هـ ١شيئا منكرا ، وقول من وثقه أقرب ِإىل الصواب ممن ضعفه 
٥٧٧٦- }               جِهى ، فقُلتِفى و جعلهاٍر لين اَء ِبشهاٍب ِمنج اِهللا ِإبليس دوِإنَّ ع :   أَعوذُ باِهللا ِمنك

 ثَــــالثَ 
أَلعنك بلَعنِة اِهللا التامِة ، فلَم يستأخر ثَالثَ مراٍت ،ثُم أَردت أَنْ آخـذه ، واِهللا                : ٍت ثُم قُلت    مرا

 عن أىب الدرداء ) م ن  ( } لَوالَ دعوةُ أَِخى سليمانَ َألصبح موثقاً يلعب ِبِه ولدانُ أَهِل املَدينِة 
(  وصـحيح اجلـامع      ٢/١٤٤ وعوانـة    ٧/٩٨ ونبوة   ٧/٦٢ وكثري   )٨٩١(  وخزمية    ٣/١٣ ون   ٤٠م املساجد   

٢١٠٨ ( 
٥٧٧٧- }                   ـرابىت ، أَخـذَ التُألم عاِئى وغفرد تجاباس أَنَّ اَهللا قَد لمملَّا ع اِهللا ِإبليس دوِإنَّ ع

            ج ِمن ا رأيتيِل والثُّبوِر ، فأَضحكِنى مو بالودعأسِه ويلى رع حثوهعلَ يعن ) هـ عم    ( } زعِه  فج
 العباس بن مرداس 

وهذا احلديث لَه شواهد كـثرية ،       : وقَالَ البيهقى عقبه    )٣٤٦( والشعب   ٢٠٣و٢/٢٠٢وترغيب  ) ٣٠١٣( هـ  
 هـ١---وقد ذكرناها ِفى كتاب البعث 



 

 

٩٨٩() 

 حســــن لغيـــــره
 بن يزيد عن عبد اهللا ) ك( } ِإنَّ عذاب هذِه اُألمِة جعلَ ِفى دنياها  { -٥٧٧٨
 )٢١٠٩( وصحيح اجلامع ) ٩٥٩(  والصحيحة ١/٥٠وك ) ١٠٠٠( الشهاب 

 صحيــــح
عن أنس أن يهودية أهـدت إليـه        ) بز   ( } ِإنَّ عضواً ِمن أَعضائها يخربِنى أَنها مسمومةٌ         { -٥٧٧٩

 مسيطا فلما مد يده ليأكل ذكره 
  ٤/٢٦٠ ونبوة ٨/٢٩٥امع 

 صحيـــــح
 ِعظم اجلَزاِء مع ِعظِم البالِء وِإنَّ اَهللا تعاىل ِإذَا أَحب قَوماً ابتالهم ، فمن رضى فلَه                 ِإنَّ { -٥٧٨٠

 عن أنس ) ت هـ ( } الرضى ومن سخطَ فَله السخطُ 
 وصـحيح   ٢/٢٨٢ وشج   ٥/٢٥٤ وسنة   ١/١٣٠وبغوى  ) ١١٢١(  والشهاب   ٤/٢٨٣وترغيب  ) ٢٣٩٦( ت  

 اجلامـــــع 
)٢١١٠( 

 حســــن
٥٧٨١- }                فذُعتـه الةَ فأَمكنِنى اُهللا ِمنهالص لىع ارحةَ ليقطعالب لىع فلَّتت اِجلن ِإنَّ ِعفريتاً من

وأَردت أَنْ أَربطه ِإىل ساريٍة ِمن سواِرى املَسجِد حتى تصبحوا وتنظروا ِإليِه كُلكم ، فذَكرت قَولَ                
حم ق   ( } ب اغْفر ِلى وهب ِلى ملكاً الَ ينبِغى َألحٍد ِمن بعِدى فَرده اُهللا خاسئاً               ر: أَِخى سليمانَ   

 عن أىب هريرة) ن 
 ٨/٥٤٦ و١/٥٥٤ وفـتح  ٦/٦٠ وبغـوى  ٣٩ وم املساجد   ٣/٢٦٩ وسنة   ٢/٢٩٨ وحم   ٦/١٥٦ و ١/١٢٤خ  

 )٢١١١(  وصحيح اجلامع ٢/١٤٤ وعوانة ٧/٩٧ونبوة 
أى دفعته دفعاً شديداً ، من الدع ، وهو         : خنقته ، وِفى رواية أخرى عند ش فدعته         :  ، فذعته    يعىن كتفته : فذعته  

 الدفع الشديد
 عن أىب هريرة ) ابن عساكر  ( } ِإنَّ ِعلماً الَ ينتفع ِبِه ككٍَرت الَ ينفق ِمنه ِفى سبيِل اِهللا  { -٥٧٨٢

 ) ٢١١٢(  وصحيح اجلامع ٧/٢٩٣ وكر ٧/٢٢٨حلية 
 حســــن

٥٧٨٣- }            ى وأَمراعةُ أَدهاعةُ ، والسالس وعدهموم ، يفقوبةَ هِذِه اُألمِة السعن ) طب ( } ِإنَّ ع
 معقل ابن يسار 

  ١/٣١٧وخط ) ١٣٤٧( والصحيحة ) ٤٤٩٧و٤٢١٩(  ومطالب ٧/٢٢٥امع 
 صحيــــح لغيــــره

 شيطـــاناً ، فِإذَا ركبتموها فاذْكروا اسم اِهللا عليها         ِإنَّ  على ذُروِة سناِم كُلِّ بعريٍ       { -٥٧٨٤
 ) الشريازى ىف األلقاب عن جابر  ( }ثُم امتهنوها ، فِإنما  يحملُ اُهللا عز وجلَّ 



 

 

٩٩٠() 

  ٥/٢٥٢وهق ) ٩٢٦٤) ( ٩٢٣٩( وعب ١٠/٣٩١ وش ١٠/٣٦٧ وجممع ٢/٢٨٦ومى ) ٢٥٤٧( خزمية 
 صحيــــح

ححه على شرط مسلم مث عاد فذكر أحد رواته وهو عمر بن احلكم بن ثوبان فقال عنه ىف                  وقد تناقض الذهىب فص   
وىف التهذيب مل يطعن به    !! وثق  ) ٤١٠٢( وقال ىف الكاشف    ) ٣٠٣٠( ذاهب احلديث   : قال البخارى   : الديوان  

ـ            ٧/٤٣٦أحد ووثقه ابن حبان وابن سعد         انظـر   -ذىل   والبخارى امنا تكلم ىف رجل آخر هو عمر بن احلكم اهل
  ٣/٦٩١امليزان 

ابن السىن ىف عمل     ( } ِبسِم اِهللا   : ِإنَّ  على ظَهِر كُلِّ بعٍري شيطاناً فإذا ركبتموها فقُولُوا            { -٥٧٨٥
 ) .يوم وليلة عن عمر 

  ١/٤٤٤ وك ١٠/٣٩١ وش ٢/٢٨٦ومى ) ٤٩١(سىن 
 صحيـــح

 عن خمنف بن سليم ) د  ( }ٍم أُضحيةً وعتريةً ِإنَّ  على كُلِّ أَهِل بيٍت ِفى كُلِّ عا { -٥٧٨٦
 ٧/١٦٧ون ) ١٥١٨(  وت ١/٤٦٣ ومشكل ٥/٧٦وحم ) ٣١٢٥(  وهـ ١د الضحايا ب 

 صحيــــح
 ذبيحة تذبح بشهر رجب : العترية 

الصحابة واحلسن بن سفيان ىف فضائل ) ط ( } ِإنَّ  عليا ِمنى وأَنا ِمنه ، وهو وىلُّ كُلِّ مؤمٍن       { -٥٧٨٧
 عن عمران بن حصني 

  ٤٦ وخصائص ٦/٢٩٤ وحلية ١٨/١٢٩وطب ) ٢٢٠٣(  وحب ٤/٤٣٨وحم ) ٣٧١٢( ت 
 صحيـــــح

٥٧٨٨- }      المالس ليكقلْ         -ِإنَّ  عفلي أَخاه أَحدكم حيةُ املَوتى إذَا لَقىمحةُ   :  تور ليكمع المالس
  ركاتهوليلة عن رجل ابن السىن ىف عمل يوم  ( } اِهللا وب ( 

 ) ٣٤٩٣(  وعلل ٣/٣٩٣وصحيحة ) ٢٣٢( وسىن ١٠/٣٦٤ واإلحتاف ٣/٢٨٢حم 
 صحيــــح

سالم عليكم ،سالم عليكم ،سالم عليكم  :  تحيةُ املَّيِت - عليك الســـالم    -ِإنَّ   { -٥٧٨٩
 عن جابر بن سليم اهلجيمى) حم ، ك  ( } 

  ٤/١٨٦ك  و١٠/٣٩٤ واإلحتاف ٣/٤٨٢حم 
 صحيـــــح

أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا      : عن ابن عمرو قال     ) طب   ( } ِإنَّ  عليك ِلباس من الَ يعِقلُ         { -٥٧٩٠
 ) فذكره : عليه وسلم عليه جبة سيحان مزرورة بالديباج قال 

 )٥٤٨( وخد ٥٤٣ و٢/٥٤١ و١/٤٩وك ) ١٣٤( والصحيحة ٢/١٧٠ وحم ٥/١٤٢امع 
 صحيـــــح



 

 

٩٩١() 

٥٧٩١- }                  ربوكأَنْ ي احلَق من ليهما عكَم ، لدكو نيعدلَ بأَنْ ت احلَق من ليكط ، هق    ( } ِإنَّ  ع
 عن النعمان بن بشري) 

 ٢١٤و٢١٣ و٥/٢١٠ والفتح ١٧٨و٦/١٧٧هق 
 حســــن

ها لتضىُء مـا بـني املَشـرِق     ِإنَّ  عليهم التيجانَ يعِنى أَهلَ اجلَنِة ، ِإنَّ أَدىن لُؤلؤٍة ِمن            { -٥٧٩٢
 عن أىب سعيد ) ت ك  (} واملَغرِب 

  ١٠/٥٣٧ واإلحتاف ٢٦٨ ومبارك ص ١٥/٢١٩ وسنة ٢/٤٢٧و ك ) ٢٥٦٢( ت 
 حســــن

 عن ابن مسعود ) طب  ( } ِإنَّ  عم الرجِل ِصنو أَبيِه  { -٥٧٩٣
 ) ٢١١٣( صحيح اجلامع  و٢/٢٦ ومشكل ٢٣٩و٧/٢٣٧ وكر ١٠/٦٨ وخط ١٠/٨٧ وطب ٤/١١١هق 

 صحيــــح
 عن ابن عباس ) حل  ( } ِإنَّ  عماراً ملىَء ِإمياناً ِمن فَرقِه ِإىل قَدمِه  { -٥٧٩٤

  ٧/٩٢ وفتح ١/١٣٩حلية 
 صحيـــــح

 عن على ) كر ( وابن جرير ) ع ، طب   ( } ِإنَّ  عماراً ملىَء ِإمياناً ِإىل مشاشِه   { -٥٧٩٥
  ١١/٢٢ وش ٩٢و٩١اإلميان 

 صحيـــح
٥٧٩٦- }                 بِد اِهللا وأُمو عاِهللا وأَب بديِت عأَهلُ الب اِحلى قُريٍش ، وِنعمص اِص لَِمنالع نمرو بِإنَّ  ع
  عن طلحة بن عبيد اهللا ) حم ،ع ،  عد ( } عبِد اِهللا 

  ٨/٢٦ وبداية ١/١٦١وحم ) ٣٨٤٥( ت 
 صحيــــح

ىت آِوى ِإليها أَهلُ بيِتى ، وِإنَّ اَألنصار كَرِشى ، فاعفُوا عن مسـيئهم ،               ِإنَّ  عيبِتى الَّ    { -٥٧٩٧
 ) ابن سعد والرامهرمزى ىف األمثال عن أىب سعيد  (} واقْبلُوا  ِمن محسنهم   

  ١٩٤و٢/١٩٣سعد 
 صحيــــح لغـــــريه

أَمر يبني لَكـم    : ِإنما اُألمور ثَالثةٌ    ! ائيلَ  يا بِنى ِإسر  : ِإنَّ  ِعيسى عليِه السالم  قال           { -٥٧٩٨
:  وِفـى لَفـٍظ      -رشده فاتبعوه وأَمر نهيتم عنه فاجتنبوه ، وأَمر اختلف ِفيِه فِكلوه ِإىل اِهللا تعاىل               

 وأبو نصر السجزى ىف اإلبانة عن ابن عباس ) طب  ( } -فردوه ِإىل عاملِه 
  ١/١٣٣غيب  وتر١٠/٣٨٧طب 

 حســـــن



 

 

٩٩٢() 

ِإنَّ غَالَء أَسعاركم ورخصها ِبيِد اِهللا ، ِإنى َألرجو أَنْ أَلقَى اَهللا ولَيس َألحٍد ِمنكم ِقبِلى             { -٥٧٩٩
 عن أنس) طب  ( } مظلمةٌ ِفى ماٍل والَ دٍم  

 ٣/٢٨٦وحم ) ٣٤٥١( ود ) ١٣١٤(  حنوه وت ٤/٩٩ وامع ١/٢٣٥طب 
 ره صحيـــح لغيــــ

. قاله النىب صلى اهللا عليه وسلم ملا غلت أسعار بعض السلع االستهالكية بسبب قلة وجودها أو كثرة الطلب عليها             
 فهذا الغالء 

طبيعى أما إذا كان سبب الغالء االحتكار واالستغالل وحنوه فيجوز التسعري بل جيب عند البعض كبعض املالكيـة                  
 ابن تيمية رمحه اهللا واحلنابلة ، راجع كتاب احلسبة لإلمام 

ِإنَّ ِغلظَ ِجلِد الكَافِر اثْناِن وأَربعونَ ِذراعاً بِذراِع اجلَباِر ، وِإنَّ ضرسه ِمثلُ أُحـٍد ،                 { -٥٨٠٠
 عن أىب هريرة ) ت ك ( } وِإنَّ مجلسه ِمن جهنم ما بني مكةَ واملَدينِة 

 )٢١١٤(  وصحيح اجلامع ١٠/٥١٧اف  واإلحت٣٤٢ وصفة ٤/٤٨٤ وترغيب ٤/٥٩٥وك ) ٢٥٧٧( ت 
 صحيـــح

ِإنَّ فَاطمـــةَ بضعةٌ ِمنى وأَنا أَختوف أَنْ تفنت ِفى ِدينها ، وأَنى لَست أُحرم حالالً                { -٥٨٠١
 }  والَ أُحلُّ حراماً ، ولكن واهللا الَ تجتمع بنت رسوِل اِهللا وِبنت عدو اِهللا تحت رجٍل واحٍد أَبـداً          

 عن املسور بن خمرمة ) حم ق د هـ ( 
 وصـحيح   ٧/٣٠٨وهق  ) ١٩٩٩(  وهـ   ٩٦ وم فضائل الصحابة     ٦٦و٦٥ وخصائص   ٤/٣٢٦ وحم   ٢/١٤خ  

قاله صلى اهللا عليه وسلم ملا هم على بن أىب طالب بالزواج من أمرأة أخـرى كـان               ) ٢١١٥(اجلامـــــع  
 .والدها عدواً لإلسالم 

) طب   ( } ئنةً ، فالقَاتلُ واملَقتولُ ِفى الناِر ، ِإنَّ املَقتولَ قَد أَراد قَتلَ القَاتِل              ِإنَّ ِفتنةً كَا   { -٥٨٠٢
 عن أىب بكرة

 )١١٩٧٩ -١١٩٧٧(  وقد ورد عنه من طرق انظرها ىف املسند اجلامع ١٥/٣١٠ وش ١٣/٣٣فتح 
 صحيـــــح

 ) رهد أبو نعيم عن ج ( } ِإنَّ فَخذَ املُؤمِن عـــــورةٌ  { -٥٨٠٣
  ٤٧٥و١/٤٧٤ ومعاىن ٢/٢٨٥ ومشكل ٢/٣٠٦ وطب ٣/٤٧٨ و١/٢٧٥حم 

 صحيــــح
ِإنَّ فُسطاطَ املُسلمني يوم املَلحمِة بالغوطِة ِإىل جانِب مدينٍة يقالُ هلَا ِدمشق ِمن خـِري                { -٥٨٠٤

 عن أىب الدرداء) د  ( } مدائِن الشاِم
  ١٨/٤٢وطب ) ٢١١٦( يح اجلامع  وصح٤/٦٣ وترغيب ٥/١٩٧وحم ) ٤٣٩٨( د 

 صحيــــح
 .موضع الرباط واجلهاد : الفسطــــاط 



 

 

٩٩٣() 

٥٨٠٥- }                  أَنَّ القُرآنَ ِمنـه لقِه ، وذِلكلى خائِر الكَالِم ، كفَضِل اِهللا على سِإنَّ فَضلَ القُرآِن ع
 عودوِإليِه ي رجابن النجار عن عثمان  ( } خ ( 

  ٢٣٩و٢٣٨و٢٣٧ وصفة ٥/١٧٠٥ وعدى ٩/٦٦ وفتح ١٠٤و١/٧٢ وشج ٣/١٦٨الصحيحة 
 حســـــن

) حم ق ت ن هــ        ( } ِإنَّ فَضلَ عائشةَ على الِنساِء كفَضِل الثَّريِد على سائِر الطَّعاِم            { -٥٨٠٦
 عن أنس 

 عن عائشة ) ن ( عن أىب موسى ) ن ( 
ـ    ٤/٣٩٤ و ٣/١٥٦وحم  ) ٣٢٨٠(  وهـ   ٧٠ وم فضائل الصحابة     ٤/١٩٣خ ون ) ٢١١٧( امع   وصـحيح اجل
)٨٣٨١( 

اخلبز مبرق وحلم فشبهـــت به ملا أعطيت من حسن اخللق وعذوبة املنطق ، وجودة الـذهن ورزانـة              : الثريد  
  ٢/٤٦١ الفيض ---الرأى ، ورصانة العقل ، والتحبب إىل البعل وغري ذلك 

ابـن   ( }ِل اِهللا على سائِر خلقِه      ِإنَّ فَضلَ كَالم اِهللا عز وجلَّ على سائِر الكَالِم كفَض          { -٥٨٠٧
 الضريس عن 

 ) شهر ابن حوشب مرسال 
  ٣/١٦٨ والصحيحة ٩/٦٦ وفتح ٢٣٩و٢٣٨و٢٣٧ وصفة ٢/٣٤٥وترغيب ) ٢٩٢٦( ت 

 حســــن
٥٨٠٨- }            قالُ لَهمفي ، احلَمام زفا يزفُّونَ كَمي قولونَ    : ِإنَّ فُقراَء املُسلمنيوا للِحساِب ، فيقُوم

صدق ِعباِدى فيدخلونَ اجلَنةَ قَبلَ الناِس      :  واِهللا ما تركنا شيئاً نحاسب ِبِه ، فيقولُ اُهللا عز وجلَّ             :
 عن سعيد ابن عامر بن جذمي ) طب  ( } ِبسبعني عاماً 

  ٤/١٣٧ وترغيب ١٠/٢٦١امع 
 حســـــن

عن ) هـ   ( } نةَ قَبلَ أَغنيائهم ِبمقداِر خمسمائِة سنٍة       ِإنَّ فُقراَء  املُهاجرين يدخلونَ اجلَ      { -٥٨٠٩
 أىب سعيد

  ١/١٣٩ والترغيب ٢/١٨ وجامع بيان العلم ٩/٢٨٧ واإلحتاف ٧/٩٩وحلية ) ٤١٢٤و٤١٢٣( هـ 
 صحيــــح لغيــــره

عـن  ) م ( } عني خريفاً ِإنَّ فُقراَء  املُهاجرين يسبقونَ اَألغنياَء يوم الِقيامِة ِإىل اجلَنِة بأَرب     { -٥٨١٠
 ابن عمرو 

 )٢١١٨(  وصحيح اجلامع ٨/٢٢ واإلحتاف ٢/١٦٩ وحم ٣٧م الزهد املقدمة 
ِإنَّ فُالناً أَهدى ِإىلَّ ناقةً فعوضته ِمنها ِست بكراٍت فظَلَّ ساخطاً ، لقد هممـت أَنْ الَ        { -٥٨١١

أَنصارى أَو قُرشى ديةً ِإالَ ِمنأَقبلَ ه وسىد أَو ثَقفى عن أىب هريرة) حم ت  ( }  أَو 
 )٢١١٩( وصحيح اجلامع ٢/٢٩٢وحم ) ٣٩٤٥(ت 



 

 

٩٩٤() 

 صحيــــح
 عن مســرة ) ن  ( } ِإنَّ فُالناً مأسور بِدينـــــِه  { -٥٨١٢ 

  ٩ ود بيوع ب ٩٨ ون بيوع ب ٥/٢٠حم 
 حســــن

 -ماً ، فعليِه لكلِّ عظٍم ِمنها ِفى كُلِّ يوٍم صـدقةٌ ،  ِإنَّ ِفى ابِن آدم ثَالمثائٍة وِستني عظ    { -٥٨١٣
ِإرشادك ابن السبيِل صدقةٌ ، وِإماطتك اَألذى       :  ؟ قَالَ    -ومن يستطيع ذِلك    ! قَالُوا يا رسولَ اِهللا     

: م يستطع ذِلك ؟ قَـالَ       فَمن لَ :  قَالُوا   -عِن الطَّريِق صدقةٌ ، وِإنَّ فَضلَ بيانك عِن األرِمت صدقةٌ           
 عن أىب هريرة) حل ( ابن السىن ىف الطب  ( } يكف شره عِن الناِس فِإَا صدقةٌ يتصدق ِبها على نفسِه 

 )١٢٨٩( ود ٨٤ وم صالة املسافرين ٣/٤٢٢ وبنحوه الترغيب ٨/٣٠٧حلية 
 صحيــــح لغيــــره

عـن ابـن    ) حم ، طك    ( } لباَـــا ِشفــاًء للذَِّربِة بطوم     ِإنَّ ِفى أَبواِل اِإلبِل وأَ     { -٥٨١٤
   عباس
  ٥/٨٨ وجممع ١/١٠٨ ومعاىن ١/٢٩٣حم 

 حســــن
 داء يعرض للمعدة فال ضم الطعام ويفسد فيها فال متسكه: الذرب بالتحريك 

ساًء يدخلونَ اجلنةَ   ِإنَّ ِفى أَصالِب أَصالِب أَصالِب ِرجاٍل ِمن أَصحــاِبى ِرجاالً ونِ          { -٥٨١٥
 ) طب ، وابن مروديه ض ، عن سهل بن سعد  ( } بغِري ِحساٍب

  ١٠/٤٠٨ وامع ١/١٣٤ وعاصم ٨/١٤٣ وكثري ٦/٢٤٨طب 
 صحيــــح

٥٨١٦- }                 شِفى ِمنهاٌء الَ يد لَه رضِإالَّ ع حتجما مِفيه حتجماعةً الَ يهق   ( } ِإنَّ ِفى اجلُمعِة س (
 مر عن ابن ع

 ٩/٣٤١هق 
 حســـن

هـوىف التهذيب وثقه اجلماعة وخالفهم ابن حبان ١صدوق يهم  ) ٤٦١٢: ( فيه عطاف بن خالد قال ىف التقريب        
 والصحيح أنــــه ثقــــة      ٢٢٣-٧/٢٢٢ التهذيب   --فزعم أنه يروى عن الثقات ما ال يشبه حديثهم          

وهى أن فيه عبد اهللا بن صاحل كاتـب ضـعيف   ) ١٤١١( وأعله األلباىن ىف ضعيفته بعلة أخرى   . لــه أفـراد   
 ٢٠٨-٤/٢٠٦والصحيح أنه مستقيم احلديث له بعض األغالط الىت مل يتعمدها انظـــر الكامــــل 

٥٨١٧- }                 قـامت ِحني اهِإي ــيئاً ِإالَّ آتاها شِفيه بدسألُ اَهللا العاعةً الَ يِإنَّ ِفى اجلُمعـــِة س
 عن عمرو بن عوف) ت هـ  ( } انصراٍف ِمنها الصـــالةُ ِإىل 



 

 

٩٩٥() 

 ١٧/١٤وحسنه وطب ) ٤٩٠( األعظمى وت ) ١١٢٥( وهـ ) ١٨٢(  والدعاطب ٩/٢٦٨جامع األصول 
 ٣/٢٨٣ واإلحتاف ١/٤٩٣وترغيب ) ١٧٣٩(  وخزمية ٣/٢٥٠وهق ) ١٠٤٩(  ود ١٦وبنحوه عند م اجلمعة 

 عن أىب موسى 
 حســـن لغيــــره

أفـرط مـن نسـبه إىل    : وقال ) ٥٦١٧(هللا بن عمرو بن عوف املزىن ضعيف كما ىف التقريب        فيه كثري بن عبد ا    
 هـ١الكذب 

ال يقبل هذا   : هـ قال العراقى ردا عليه      ١فلهذا ال يعتمد العلماء على تصحيح  الترمذى         : وقال الذهىب ىف امليزان     
م ، وإال فهو إمام معتمد عليه ، وال ميتنـع    الطعن منه ىف حق الترمذى ، وإمنا جهل الترمذى من ال يعرفه كابن حز             

أن خيالف اجتهاده اجتهاد غريه ىف بعض الرجال ، وكأنه رأى ما رآه البخارى ، فإنه روى عنه أنه قال ىف حديث                      
 باحلسـن  - أى حديثنا هـذا  -كثري عن أبيه عن جده ىف تكبري العيدين أنه حديث حسن ، ولعله إمنا حكم عليه               

 فإنه مبعىن حديث أىب موسى املذكور ىف الباب فارتفع بوجود حديث شاهد له إىل درجة احلسن                 باعتبار الشواهد ،  
 ٣/٢٤٥ النيل ---

ِإنَّ ِفى اجلُمعِة ساعةًالَ يوافقها عبد مؤمن وهو يصِلى فيسـألُ اَهللا ِفيهـا شـيئاً ِإالَّ                  { -٥٨١٨
    اُهللا لَه تجاباعاِت هِ  :  ِقيلَ   -اسالس ا رســـولَ اِهللا     أَىي صِر ِإىل     :  ؟ قَالَ    -ىالِة العص نيا بم

 ) احلاكم ىف الكىن عن أىب رزين العقيلى عن أىب هريرة  (} غُروِب الشمــــــِس 
 وســـنة ٩/٤٣٦ وفتـــــــح ٢/٩٧ وش ٤٩٨و٤١٣ و٣١٢ و٢/٢٥٧ وحـــم ٨/١٠٦ و٧/٦٦خ 
  والدعاطــــب ٢٠٦و٤/٢٠١
) ١٠٤٨(  ود ١/٢٧٩وك ) ١٨٦-١٨٤(  بعد العصر فأخرجه الطـب ىف الـدعا    وأما حتديدها ) ١٨٢-١٦٧( 

  ٢/١٦٦ وجممع ٥/٤٥٣وحم ) ٤٨٩( وت 
 فاحلديـــث صحيـــح

٥٨١٩- }                  وِهـى ِإياه اىل ِإالَّ أَعطاهعسألُ اَهللا تصلى يي ووه بدا عوافقهاعةً الَ يِإنَّ ِفى اجلُمعِة س
  سعيد وأىب هريرة عن أىب) بز  ( } آخر ساعٍة

  ١٦٦و٢/١٦٥امع 
 صحيـــــح

٥٨٢٠- }       لَه تجابِبشىٍء ِإالَّ اس سلمم بدا عا اَهللا ِفيهعا داعةً ، مش ، عن  ( } ِإنَّ ِفى اجلُمعِة لس
 ) أىب هريرة 

  ٤٩٨و٤١٣و٣١٢ و٢/٢٥٧ وحم ٨/١٠٦ و٧/٦٦ وبنحوه خ ٢/٩٧ش 
 صحيــــح

اخلطيب ىف  ( } معِة لساعةً الَ يسألُ اَهللا العبد املُسلم ِفيها شيئاً ِإالَّ أَعطاه ِإياه             ِإنَّ ِفى اجلُ   { -٥٨٢١
 )املتفق واملفترق عن أىب هريرة 



 

 

٩٩٦() 

 ٤٨١و٤٠١و٢٨٤و٢٨١و٢٨٠و٢٧٢و٢٥٥و٢٣٤و٢/٢٣٠ وحـم    ١/٤٩٤ وترغيب   ٩/٣ وهق   ١٤م اجلمعة   
 وغريهم

قها عبد مسلم وهو قَائم يصلِّى يسألُ اَهللا ِفيها خـرياً ِإالَّ            ِإنَّ ِفى اجلُمعِة لساعةً الَ يواف      { -٥٨٢٢
 اُهللا ِإياه  عن أىب هريرة ) مالك حم م ن هـ  ( } أَعطاه 

 ٢٨٠و٢٧٢ و ٢٥٥و٢٣٤و٢٣٠و١٨٥ و ٢/١٦٤وحـم   ) ١١٣٧( وهـ   ١١٦و٣/١١٥ ون   ١٥و١٤م اجلمعة   
ـ ٩/٣ وهق   ٥/٤٥٣ و ٣/٦٥ و ٤٩٨و٤٨٩و٤٨١ و ٤٠١و٢٨٤و٢٨١و ) ١٧٤٠(و  ) ١٧٣٧( ـــزمية    وخ

 )٢١٢٠( وصحيح اجلامع ) ٦٦٧و٦٦٦(ومنحــــة 
٥٨٢٣- }                  أَحد دخلُ ِمنهالِقيامِة ، الَ ي ومائمونَ يالص دخلُ ِمنهيانُ يالر قالُ لهاباً يِإنَّ ِفى اجلَنِة ب

 ( } خلُوا أُغلق فلَم يدخلْ ِمنه أَحد     أَين الصائمونَ ؟ فيقومونَ فيدخلونَ ِمنه ، فإذَا د        : غَريهم يقالُ   
 عن سهل بن سعد ) حم ق 

 وت  ٦/٢٢٠ وسنة   ٢/٨٣ وترغيب   ٤/٣٠٥وهق  ) ١٦٤٠( وهـ   ١٤٢ ون الصيام    ١٦٦ وم الصيام    ٣/٣٢ خ  
 )٥٠٩١(  وغريهم املسند اجلامع ٥/٣٣٣وحم ) ٢١٢١( وصحيح اجلامع ) ٧٦٥(

 ( } على ساٍق واحٍد ، عرض ساقها مسري سبعني سـنٍة           ِإنَّ ِفى اجلنِة شجرةً مستقلةً       { -٥٨٢٤
 عن مسرة) طب 
  ١٠/٥٣٤ واإلحتاف ٧/٣٢٠ وطب ١٠/٤١٤جممع 

 حســـــن
ِإنَّ ِفى اجلنِة لغرفاً ، يرى من ِفى ظَاهرها من ِفى باطنهــا ، ويرى من ِفى باطنـها                   { -٥٨٢٥

ب الكالم ، وأَفشى السالم ، وأَطعم الطَّعام ، وأَدام الصيام ، وبـات ِهللا               من ِفىظَاهرها ، ِملن أَطا    
 ِنيام اسأبو نصر عن ابن عمر  ( } قَائماً والن( 

  ٧/٣٩٤ و٦/٥٠٩ و٤/١٧ وكثري ٢٦١ و٦/١٧٤واإلحتاف ) ٢٥٢٧( وت ١٣/١٠١ وش ١/١٥٦حم 
 صحيـــــح

) حم ت   ( } اِء وبحر العسِل ، وبحر اخلَمِر ، ثُم تشقق اَألار بعد            ِإنَّ ِفى اجلنِة حبر املَ     { -٥٨٢٦
 عن معاوية بن حيدة 

وحم ) ٢١٢٢(  وصحيح اجلامع    ٦/٢٠٥ وحلية   ١٩/٤٢٤ وطب   ٢/٣٣٧ومي  ) ٢٦٢٣( وحب  ) ٢٥٧١( ت  
٥/٥ 

 صحيــــح
 عن أىب هريرة ) حم  ( } ائةَ سنٍة ِإنَّ ِفى اجلنِة شجرةً يسري الراكب ِفى ِظلِّها ِم { -٥٨٢٧

  ٤/٥١٩ وترغيب ٢/٣٣٨ ومي ١٠/٤١٤ وجممع ٤٨٢و٤٦٩و٤٦٢و٤٥٥و٤٣٨و٢/٤٠٤وحم ) ٤٣٣٥( هـ 
 صحيـــــح

٥٨٢٨- }        ـنا اُهللا ِلمها ، أَعـداطنهب ا ِمنها ، وظَاهرظَاهره ا ِمناطُنهرى بِة غُرفاً يِإنَّ ِفى اجلن
، الطَّعام أَطعم ِنيام لَّى باللَّيِل والناسوص ، يامالص عن أىب مالك األشعرى )  طك  ( }  وأَدام 



 

 

٩٩٧() 

 ١٠/٢٧٨ و٣/١٩٢ و٢/٢٥٤ وجممع ٦/٢٠٥حلية 
 صحيـــــح

٥٨٢٩- }        ـنا اُهللا ِلمها ، أَعـدظَاهره ا ِمناطُنها ، وباطنهب ا ِمنرهرى ظَاهِة غُرفاً يِإنَّ ِفى اجلن
  أَطعم             ِنيام اسلَّى باللَّيِل والنوص ، يامالص ابعوت ، وأَالنَ الكَالم ، عن )  حم حب هب       ( } الطَّعام

 عن على) ت ( أىب مالك األشعرى 
 وحب  ١٠/٢٧٨ و ٣/١٩٢ و   ٢/٢٥٤ وجممع   ٣/٣٤٢وطب  ) ٢٠٨٨٣(  وعب   ٣٧١و١/٨٠ وك   ٤/٣٠١ هق  

 ١٠/٥٣٠ و ٧/٤٧٦ و ٦/٢٦١ و ٥/٢٣٢ واإلحتـاف    ٤/٤١ وسـنة    ٥/٢٢٥ وبغوى   ٤/٥١٦وترغيب  ) ٦٤١(
 ) ٢١٢٣(  وصحيح اجلامع ١٣/١٠١وش ) ١٩٨٤( وت ٣٠٣ وجرجان ٥/٣٤٣وحم 

 صحيـــــح
ِإنَّ ِفى اجلنِة غُرفاً يرى ظَواهرها ِمن بواطنها ، وبواطنها ِمن ظَواهرها ، أَعـدها اُهللا                 { -٥٨٣٠

 عن بريدة ) طس ( } يِه واملُتباذلني ِفيِه تعاىل للمتحابني واملُتزاورين ِف
  ١٠/٢٧٨و٣/١٩٢ و٢/٢٥٤وجممع ) ٢٠٨٨٣( وعب ٣٧١و١/٨٠ وك ٤/٣٠١هق 

 صحيـــــح
٥٨٣١- }                 الكَـالم أَطاب نا ِلمظَاهره ا ِمناطنها ، وباطنهب ا ِمنرى ظَاهرهِة غُرفةً يِإنَّ ِفى اجلن

 عن ابن عمرو ) طك  ( } ماً والناس ِنيام وأَطعم الطَّعام ، وبات قَائ
  ٤٢٠و١٠/٤١٩و٥/١٦ و٢/٢٥٤ وجممع ٥/٣٤٣حم 

 صحيـــــح
٥٨٣٢- }       ، أَالنَ الكَـالم نا ِلمظَاهره ا ِمناطنها ، وباطنهب ا ِمنرى ظَاهرهِة غُرفةً يِإنَّ ِفى اجلن

اسلَيلةً قَائماً والن اتوب ، الطَّعام وأَطعم عن ابن عمرو ) حم  (}  ِنيام 
 ٢/١٧٣ وحم ٤٢٠و١٠/٤١٩ و٥/١٦ و٢/٢٥٤امع 

 صحيــــح
ِإنَّ ِفى اجلنِة لَسوقاً ما ِفيها ِشراٌء والَ بيع ِإالَّ الصور ِمن الرجاِل والنساِء ، فإذا اشتهى      { -٥٨٣٣

 عن على) ت  ( } الرجلُ صورةً دخلَ ِفيها 
 وجـامع األصـول     ٤/١٦١٣ وعدى   ٧/١٤٠ وكر   ٥٢٣ ومبارك   ٤/٥٤١وترغيب  ) ٣٣( ومسدد   ٢/٣٩٩مي  
ىف الصـفة   ) ٤١٩( وبنحوه  ) ٢٥٦٤و٢٥٥٠( وت  ) ٤١٨(  وصفة اجلنة    ١٠/٥٤٣ واإلحتاف   ٥١٢و١٠/٥٠٩

 عن جابر 
 حســـن لغيــــره

ِملسِك ، فتهب ِريح الشماِل فتحثُو      ِإنَّ ِفى اجلنِة لَسوقاً يأتوَا كُلِّ جمعٍة ِفيها كُثبانُ ا          { -٥٨٣٤
ِفى وجوههم وِثيام فيزدادونَ حسناً وجماالً فيرجعونَ ِإىل أَهليهم وقَد ازدادوا حسناً وجمـاالً ،              



 

 

٩٩٨() 

ددمتْ وأَنـتم واِهللا لقـِد از     : فيقولُ لَهم أَهلوهم ، واِهللا لَقِد ازددمتْ بعدنا حسناً وجماالً ، فيقولونَ             
 عن أنس ) حم م  (}بعدنا حسناً وجماالً 

(  وصحيح اجلـامع     ٣/٢٨٤ و حم    ١/٢٢٦ وخط   ١٥/٢٢٧ وسنة   ١/٤٢ وبغوى   ٤/٥٤٤ وترغيب   ١٣م اجلنة   
٢١٢٤( 

ِإنَّ ِفى اجلنِة لشجرةً يسري الراكب اجلَواد املُضمر السريع ِفى ِظلِّها ِمائـةَ عـاٍم مـا                { -٥٨٣٥
ق ت ( عن أىب سـعيد  ) حم ق ت ( عن سهل بن سعد ) ق ( عن أنس   ) حم خ م ت      (} ـــا  يقطعهـ

 عن أىب هريرة) هـ 
ــة ٨/١٤٢و٦/١٨٣و٤/١٤٤خ  ــدوالىب ٢/٤٠٤ و١/٥٦وحــم ) ٣٢٩٣و٢٥٢٣( وت ٨و٧و٦ وم اجلن  وال
وش ) ٢١٢٥(  وصـحيح اجلـامع      ١٠/٥٣٣ واإلحتاف   ٤١٦و١١/٤١٥ وفتح   ٨/٦ و ٧/٤٨٣ وكثري   ١/١٦٠

  ٢٧/١٠٥وطربى  ١٣/١٠٢
٥٨٣٦- }                قلـنا يِمثله سمِع اخلَالئقي بأَصواٍت لَم رفعنوِر الِعِني يجتمعاً للحِة لَمِإنَّ ِفى اجلن :

 ا لَها وكُنكَانَ لَن سخطُ ، طُوِبى ِلمنفالَ ن اخلَالدات حنت  ( }ن (عن على 
  ١٠/٥٠٩ألصول  وجامع ا١٠/٥٤٣ واإلحتاف ٤/٥٣٧وترغيب ) ٢٥٦٤( ت 

 حســـن لغيــــره
 عن سهل بن سعد ) طب  ( } ِإنَّ ِفى اجلنِة ملَراغاً ِمن ِمسٍك ِمثلُ مراِغ دوابكم ِفى الدنيا  { -٥٨٣٧

 )٢٣١٧(  والفيض ٤/٥١٤ والترغيب ١٠/٤١٢ وامع ١/١١٦ وأصفهان ٦/١٩٦طب 
 حســــن

 احملل املنبسط: املــراغ 
ى اجلنِة ِمائةَ درجٍة أَعدها اُهللا للمجاهدين ِفى سبيِل اِهللا ، مـا بـني الـدرجتِني                 ِإنَّ فِ  { -٥٨٣٨

كَمــــا بني السماِء واَألرِض ، فِإذَا سأَلتم اَهللا فسلوه الِفردوس فِإنه أَوسطُ اجلَنِة ، وأَعلـى                
 عن أىب هريرة ) حم خ  ( }نِة اجلَنِة وفَوقه عرش الرمحِن وِمنه تفجر أَار اجلَ

 وسـنة   ٤/٥١١وترغيـب   ) ١٥٨٦( وحـب    ١/٥٨١ وبغـوى    ٤/١١٦ و ٢/٣٢٣ وكثري   ٩/١٥٣و٤/١٩خ  
 ٢/٣٣٥وحم ) ٢١٢٦( وصحيح اجلامع ) ٢٢٤( وصفة اجلنة ١٠/٣٤٦

٥٨٣٩- }            سعتهملَو وا ِفى ِإحداهنتمعاج املنيأَنَّ الع رجٍة لَوِة ِمائةَ دعـن أىب  ) ت  ( }ِإنَّ ِفى اجلن
 سعيد 

  ١٠/٥٠٠و٥٤٠و٥٣٩ و٩/٤٩١ وجامع األصول ٣/٢٩وحم ) ٢٣١( وصفة احلنة ) ٢٥٣٢( ت 
 حســــن

وزعـم حمققـو    ) ٧١٩( وىف سنده دراج أبو السمح عن أىب اهليثم حسن احلديث كما ذكرنا عنـد احلـديث                 
ا أعمى ، ويوجبون علىالناس االجتهاد    وهذا مبلغهم من العلم ، يقلدون غريهم تقليد       !! صفـــة اجلنة أنه متهم     

 !!املطلق 



 

 

٩٩٩() 

) طب   ( } ِإنَّ ِفى اجلنِة ما الَ عني رأت ، والَ أُذنٌ سمعت ، والَ خطر على قَلِب أَحٍد                   { -٥٨٤٠
 عن سهل بن سعد

 وكـر   ٤/٥٥٩ وترغيـب    ١٠/٤١٢ وجممـع    ٥٠٦ و ٢/٤١٦ وحم   ٥٥٠و١٠/٥٣٥ واإلحتاف   ٦/١٤٩طب  
 )٢١٢٧(  وصحيح اجلامع ٦/٣٦٨ وكثري ٥/٤٦٢

 صحيـــــح
 عن جابر ) م  ( } ِإنَّ ِفى احلَجِم ِشفاًء  { -٥٨٤١

 )٢١٢٨( حنوه وصحيح اجلامع ) ١٤٨٠(  وخمتصر م ٣/١٢١ وحلية ٧/٤٤١ش 
٥٨٤٢- }                  ـائرا سلَه قمس قمتسدِه ، وِإنْ سج ائرهلَا س حص حتضغةً ِإذَا صِل مجِإنَّ ِفى الر

 )ابن السىن وأبو نعيم ىف الطب هب عن النعمان بن بشري  (  } - قَلبه -: دِه جس
 ٤/٢٧٠ وحـم    ١٠/١٧١ و ٦/٢٥٣ واإلحتـاف    ٥/٢٦٤ وهق   ١٠٣ وم املساقاة    ١/٢٠وخ  ) ٥٧٤١(الشعب  

  حنوه٢٧٤و
 صحيـــــح

اللَّهم أَعِط منفقاً خلفـاً ،      : ِإنَّ ِفى السماِء ملَلكِني ما لَهما عملٌ ِإالَّ أَنْ يقولَ أَحدمهُا             { -٥٨٤٣
 قولُ اآلخرلفاً : ويمسكاً تِغ ماب هناد عن أىب هريرة  ( } اللَّهم( 

  ٣/٦٥و٢/٤٨الترغيب 
 صحيــــح لغيــــره

٥٨٤٤- }              صيبباللِِّني وكُلٌّ م أمري بالِشدِة واآلخر أمرلكِني أَحدمهَا يماِء مِجربيلُ : ِإنَّ ِفى الس
وِميكائيلُ ، ونبياِن أَحدمهَا يأمر باللِِّني واآلخر يأمر بالِشدِة وكُلٌ مصيب وذَكر ِإبراهيم ونوحـاً،               

 مركٍر وعا بأَب بالِشدِة وذَكر أمري باللِِّني واآلخر أمراحباِن أَحدمهَا يعن أم سلمة ) طك  ( } وِلى ص 
 ٩/٥١امع 

 صحيــــح
 عن ابن مسعود) ش حم ق د هـ  ( }  ِفى الصالِة شغالً ِإنَّ { -٥٨٤٥

 وعـب   ١٠/١٣٦ وطـب    ٢/٢٤٨ وهـق    ١/٤٠٩وحم  ) ٩٢٣( ود   ٣٤ وم املساجد    ٥/٦٤ و ٨٣و٢/٧٨خ  
 ٢/١٣٩ وعوانة   ٢/٧٤ وش   ١/٤٥٥ ومعاىن   ١/٤٢٦ وحنف   ٧/١٨٨ وفتح   ٨/٣٨٣ و ١/٤٣٤وكثري  ) ٣٥٩٠(

 وحــم ) ١١٥٨(والشهاب 
 )٢١٢٩( ح اجلامع وصحي) ٨٥٥( وخزمية ١/٣٧٦

ِإنَّ ِفى القَتِل شهادةً وِهى الطَّاعونُ ، وِفى البطِن شهادةً وِفى الغرِق شهادةً ، وِفـى                 { -٥٨٤٦
 عن عبادة بن الصامت) حم ، طك  ( } النفساِء يقتلها ولدها جمعاً شهادةً 

  ٢/٣١٧ وجممع ٣١٧و٣١٥و٣١٤ و٥/٣١٣ و٤/٢٠١ وحم ٢/٣٣٣الترغيب 
 ــــحصحي
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هلْ ِمن سائٍل فأُعطيه ؟ هلْ ِمن       : ِإنَّ ِفى اللَّيِل ساعةً تفتح ِفيها أَبواب السماِء فيقولُ           { -٥٨٤٧
الَ يسـألُ اَهللا    : داٍع فأَستجيب لَه ؟ هلْ ِمن مستغفٍر فأَغفر لَه ، وِإنَّ داود خرج ذَات لَيلٍة فقَالَ                 

 )حم ، طب ، عن عثمان بن أىب العاص  ( } اً ِإالَّ أَعطاه ِإياه ، ِإالَّ ساحر أَو عشار اللَّيلةَ أَحد شيئ
  ٩/٤٦وطب ) ١٣٨(  والدعاطب ٢٢٢و٤/٢١٨حم 

 حســــن
هلْ ِمن داٍع فيستجاب لَه ؟ ، هلْ ِمن سائٍل فيعطى ،   : ِإنَّ ِفى اللَّيِل ساعةً يناِدى مناٍد        { -٥٨٤٨

 عن عثمان بن أىب العاص ) بز  ( }  ِمن مستغفٍر فيغفر لَه حتى ينفجر الفَجر هلْ
  ٢١٨ و٤/٢٢وحم ) ١٣٧و١٣٦( الدعاطب 

 حســــن
ِإنَّ ِفى اللَّيِل لَساعةً الَ يوافقها عبد مسلم يسألُ اَهللا تعاىل ِفيها خرياً من أمـِر الـدنيا              { -٥٨٤٩

 عن جابر ) حم م  ( }  أَعطاه ِإياه وذِلك  كُلَّ لَيلٍة واآلخرِة ِإالَّ
 )٢١٣٠(  وصحيح اجلامع ١/٤٢٧ وترغيب ٢/٢٩ وطص ٣٣١و٣/٣١٣ وحم ١٦٦م صالة املسافرين 

 عن فاطمة بنت قيس ) ت  ( } ِإنَّ ِفى املَاِل لَحقا ِسوى الزكاِة  { -٥٨٥٠
 ١/٩٨ وكثري   ٢/١٢٥ وقط   ٤/١٣٢٨ وعدى   ٤/١٠٥ واإلحتاف   ٤/٨٤ وهق   ٢/٥٧وطربى  ) ٦٦٠و٦٥٩( ت  

  وقواه ٨/١٥٥ والنيل ٣/٩٠ وتخ ٢/٢٧ومعاىن 
 حســــن لغيــــره

وصحح بعض األئمة وقفه على بعض الصحابة والتابعني وورد عكسه وهو ليس ىف املال حق سـوى الزكـاة وىف       
 صحيح واجلمع بينهمــا ٤/٨٤ هق  ---إذا أديت زكاة مالك فقد ذهب عنك شره           : سنده ضعف وىف معناه     

 سهــل ميســور بــإذن اهللا ، 
فاحلديث الثاىن حممول على احلالة العادية للمسلمني حيث أن زكاة املال وحنوها من موارد الدولة اإلسالمية تكفى                 

 .حاجة الفقراء واملساكني 
ال ال تكفى لسد مثـل       حيث زكاة امل   ---حروب كوارث طبيعية    : واحلديث األول حيمل على األحوال الطارئة       

 -- من فضول أموال األغنيـاء  --هذه الضروريات فيجوز لوىل األمر العادل أخذ ما حيتاج إليه الفقراء أو اجلهاد         
 ، ومشكلة الفقر وكيـف     ٤٧٣ و   ٢/٤٧٢وهذا ما قاله كثري من علماء السلف واخللف وهو احلق ، انظر الفيض              

 عاجلها اإلسالم للقرضاوى حفظه اهللا 
ِإنَّ ِفى املَسجِد لبقعةً ِقبلَ هِذِه اُألسطوانةُ لَو يعلم الناس الستهموا عليها فنظروا فإذا               { -٥٨٥١

 عن عائشة) طس  ( } ِعندهاجماعةٌ من الصحابِة وأَبناِء املُهاجرين ، أَى وِهى أُسطوانةُ القُرعِة 
  وسكت عليه ٤/٩امع 

 عن عمران بن حصني ) عد هق  ( } ريِض ملَندوحةً عِن الكَذِب ِإنَّ ِفى املَعا { -٥٨٥٢
 حنـوه وسـىن     ١/٤٩ وعـدى    ١٠/٧٢و٧/٥٢٨واإلحتاف  ) ١٠١١( والشهاب   ٣/٩٦٣ وعدى   ١٠/١٩٩هق  

 ) ٨٥٧(وخد ) ٣٢٢(
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 حســـن لغيـــره
 وصح عن بعض الصحابة 

 فسحة وسعة  : لفظ حمتمل يفهم منه السامع خالف ما يريده املتكلم ، مندوحة: املعاريض 
واحلديث فيما إذا اضطر اإلنسان إىل الكذب أما إذا مل يكن مثة حاجة وال ضرورة فال جيوز التعريض                  : قال الغزاىل   

  ٢/٤٧٢ الفيض --وال التصريح مجيعا 
 ) الديلمى عن على  ( } ِإنَّ ِفى املَعاريِض ما يغىن الرجلَ العاقلَ عِن الكَذِب  { -٥٨٥٣

موقوفـا  ) ٨٥٧(وخد  ) ١٠١١( والشهاب   ٣/٩٦٣ و ١/٤٩ وعدى   ١٠/٧٢و٧/٥٢٨ واإلحتاف   ١٠/١٩٩هق  
 ) ٣٢٢(وسىن 

 صحيــــح موقوف 
 لكن مثله ال يقال بالرأى

ِإنَّ ِفى الناِر حياٍت كأَمثاِل أَعناِق البخِت ، تلسع ِإحداهن اللَّسعةَ فيجـد حموَـا                { -٥٨٥٤
 الناِر عقارب كأَمثاِل الِبغاِل املُوكفِة تلسع ِإحداهن اللَّسعةَ ، فيجد حموَا            أربعني خريفاً ، وِإنَّ ِفى    

 )حم ، حب ، طب ، ك ، ض عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدى (} أَربعني سنةً
  ٤/٥٩٣وك ) ٢٦١٣( وحب ٤/٤٧٦ وترغيب ١٠/٣٩٠ وجممع ٤/١٩١حم 

 صحيــــح
٥٨٥٥- }   اجلَملُ ِفى              ِإنَّ ِفى أُم لجى يتا حجدونَ ِرحيهدخلونَ اجلَنةَ والَ ينافقاً الَ يم شرع ِتى اثْىن

  ِمن نجمى يتح ِفى أَكتافـــهم ظهرالناِر ي من بيلةُ ، ِسراجالد كفيهمت اِخلياِط ، ثَمانيةٌ ِمنهم مس
  دورهـــمعن حذيفة) م  ( } ص 

(  وصـحيح اجلـامع      ٥/٢٦٢ ونبوة   ٥/٢٠ وبداية   ٣/١١٧ وبغوى   ٤/٣٢٠ وحم   ١٠ املقدمة   م صفات املنافقني  
٢١٣١ ( 
  النهاية--خراج ودمل كبري تظهر ىف اجلوف ، فتقتل صاحبها غالبا : الدبيلة 

٥٨٥٦- }           أَمِر اجلَاهليِة لَيسوا ِبتاركيهم ِتى أَربعاً ِمنِفى اَألحساِب ، والطَّ    : ِإنَّ ِفى أُم الفَخر عن
هـو  : ابن جرير عن أنس بن مالك وقال         ( } ِفى اَألنساِب واالستسقاَء ِبالنجوِم ، والنياحةَ على املَيِت         

 وهم والصحيح عن 
 ) أىب مالك األشعرى 

  ٢/٣٧٢ وصحيحة ١/٣٨٣ وك ٥/٣٤٣حم 
 صحيــــح

 أَو ِتسعاً ، فيجىُء ِإليِه الرجلُ فيقولُ        ِإنَّ ِفى أُمِتى املَهدى يخرج يعيش خمساً أَو سبعاً         { -٥٨٥٧
 : حملهأَنْ ي تطاعا اسِفى ثَوبِه م حثى لَهأَعطِنى أَعطِنى ، في هِدىا معن أىب سعيد ) ت  ( } ي 

  ٤/٥٥٨وك ) ٢٢٣٢(ت 
 حســــن
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  ٤٠٩-٣/٤٠٧هذيب  انظر الت--فيه زيد بن أىب احلوارى العمي خمتلف فيه واألكثر على أنه صاحل احلديث 
 عن سعيد بن أىب راشد) طب  ( } ِإنَّ ِفى أُمِتى خسفاً ومسخاً وقَذفاً  { -٥٨٥٨

 )٢١٣٢(  وصحيح اجلامع ١٦٤ و٥/٤٢ وش ٨/١١ وجممع ٦/٨٣طب 
 صحيـــــح

 عن أمساء بنت أىب بكر ) حم م  ( } ِإنَّ ِفى ثَقيٍف كَذاباً ومبرياً  { -٥٨٥٩
 والدوالىب  ٢/٥٧وحلية  ) ٢٧١٩و٢٧١٨( ومنحة   ٣/٥٥٣ وك   ٩٢ و ٩١ و ٢/٨٧حم   و ٢٢٩م فضائل الصحابة    

 )٢١٣٣(  وصحيح اجلامع ٧/٢٥٦ وامع ٤٨٢ و٦/٤٨١ ونبوة ٢/٣٦
 املهلك : املبري 

ِإنَّ ِفى جهنم وادياً ِفى الواِدى ِبئر يقالُ هلَا هبهب، حقّاً على اِهللا أَنْ يسكن ِفيِه كُـلَّ                   { -٥٨٦٠
 عن أىب موسى ) ع ، طس ( عن أىب بردة عن أبيه ) طك  ( }ٍر عنيٍدجبا
 واإلحتـاف   ٤/٥٩٧ وك   ٣/٥٧١وترغيـب   ) ٣٢١٦( ومطالب   ١٣/١٦٥ وش   ١٠/٣٩٣ وجممع   ٢/٣٣١مي  
  ٥١٩و١٠/٦٠

 حســــن لغيــــره
 عن أنس ) ت  ( } ِإنَّ ِفى حوِضى من اَألباريِق ِبعدِد نجوِم السماِء  { -٥٨٦١

 ) ٢١٣٤(  وصحيح اجلامع ٣/٢٢٥وحم ) ٢٤٤٢( ت 
 صحيـــح

ِإنَّ ِفى رمضــانَ يناِدى مناٍد بعد ثُلِث اللَّيِل اَألوِل أَو ثُلِث اللَّيِل اآلخِر أَالَ سـائلٌ               { -٥٨٦٢
هب عن ابـن     (  }يسألُ فيعطَى ، أَالَ مستغفر يستغفر فيغفر لَه ، أَالَ تائب يتوب فيتوب اُهللا عليِه                  

 )عباس 
 ) ٣٦٢٨( الشعب 

 حســــن لغيــــره
 عن عائشة ) م ( } ِإنَّ ِفى عجوِة العاليِة ِشفاًء ، وِإَا ترياق ِمن أَوِل البكرِة  { -٥٨٦٣
  ١٠/٢٣٩ وفتح ٥/٢٧٦ ومتهيد ٧/٣٧٧وش ) ٢١٣٥( وصحيح اجلامع ) ١٤٧٥( خمتصر م 

 دواء: تريــاق 
 عن حذيفة ) طب ( } ماِل الرجِل ِفتنةً ، وِفى زوجتِه ِفتنةً وولدِه ِإنَّ ِفى  { -٥٨٦٤
 )٢١٣٧( وصحيح اجلامع ) ٢٣٣٦( الفيض 

 صحيــــح
٥٨٦٥- }  امكونَ الساٍء ِإالَّ أَنْ يكُلِّ د وداِء ِشفاًء ِمنهـ عن عائشة  ( } ِإنَّ ِفى هِذِه احلَّبِة الس( 

  ١٠/١٤٤ وفتح ١٢/١٤٢ وسنة ٧/١٦٠خ 
عـن  ) حم   (  } - قاله لَألشج    -اِحللم واَألناةُ   : ِإنَّ ِفيك خلقِني يحبهم اُهللا عز وجلَّ         { -٥٨٦٦

 )املستورد الفهرى 
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  ٣٨٨ و٩/٣٨٧ و٥/٦٤ وجممع ١٢/٢٠٢ و٨/٢٣٤ش 
 صحيــــح

نه حاجته صدقةٌ ، وِفى فَضِل      ِإنَّ ِفى فَضِل بيانك عِن اَألرِمت ع      : ِإنَّ ِفيك صدقةً كَثريةً      { -٥٨٦٧
يـا  : ِقيـلَ  _ سمعك على السىي السمِع تعرب عنه حاجته صدقةٌ ، وِفى مباضعتك أَهلك صدقةٌ ،         

 أَرأيت لَو جعلته ِفى غَِري ِحلِِّه أَكانَ عليك ِوزر        :  ؟ قَالَ    -أَيأِتى أَحدنا شهوته ويؤجر     ! رسولَ اِهللا   
 ) هق عن أىب ذر  ( } أَفتحاسبونَ ِبالشر والَ تحاسبونَ باخلَِري : نعم ، قَالَ : ؟ قَالَ 

  ١٧٨و١٦٧و٥/١٥٤وحم ) ٧٦١٩( والشعب ٦/٨٢هق 
 حســــن لغيــــره

 عن ابن عباس ) م ت  ( } اِحللم واَألناةَ : ِإنَّ ِفيك خلَصلتِني يحبهما اُهللا تعاىل  { -٥٨٦٨
 وحب  ٢/١١ وطص   ٥/٣١٧ وطب   ١٠/١٠٤ وهق   ٤/٢٠٦ و ٥٠ و ٣/٢٣وحم  ) ٥٢٢٥( ود  ) ٢٠١١( وت  

 وش  ١٣/١٧٦ وسـنة    ١٠/٤٥٩وفتح) ٥٨٥( وخد   ٣/٤١٨ وترغيب   ٣٨٨و٩/٣٨٧ و ٥/٦٤وجممع  ) ١٣٩١(
قاله النىب صـلى    ) ٢١٣٦( وصحيح اجلامع   ) ٤١٨٧(  وهـ   ٢٦وم اإلميان   ) ١( وخمتصر م    ١٢/٢٠٢ و ٨/٣٣٤

 ج عبد القيساهللا عليه وسلم ألش
 ( } ِإنَّ ِفيكم النبوةَ ، ثُم تكونُ ِخالفةً على ِمنهاِج النبوِة ، ثُم يكونُ ملكاً وجربيـةً                  { -٥٨٦٩

 ) طب ، عن أىب عبيدة بن اجلراح وبشري بن سعد والد النعمان بن بشري 
 ١٩٠ و٥/١٨٩ وامع ٤/٢٧٣أخرجه بنحوه حم 

 صحيـــح لغيـــره
نَّ ِفيكم قَوماً يعبدونَ ويدينونَ حتى يعجبوا الناس ويعجبهم أَنفسهم ، يمرقونَ ِمـن              ِإ { -٥٨٧٠

مل : ذكر ىل أن النىب صلى اهللا عليه وسلم قال : حم ، عن أنس قال  ( } الديِن كَما يمرق السهم من الرميِة  
 .أمسعه منه 

 ) ١٨٩٥( والصحيحة ٦/٢٢٩  وامع١٢/٢٨٩ وفتح ١٨٩و٣/١٨٣حم 
 صحيــــح

 لكن مساعه من الصحابة فال تضر جها لتهم ألم عدول
عـن أىب   ) حم   ( } ِإنَّ ِفيكم من يقاتلُ على تأويِل هذَا القُرآِن كَما قَاتلت على ترتيلِه              { -٥٨٧١

 سعيد
 ٦/٢٤٤ وجممع ٣/٣١حم 

 حســــن
٥٨٧٢- }    عِنى قُر  -ِإنَّ ِفيهميشاً   ي-            ِفتنٍة ، وأَسـرعهم الناِس ِعند أَصلح مِخلصاالً أَربعةً ، ِإ 

} ِإقامةً بعد مصيبٍة ، وأَوشكهم كَرةً بعد ِفرٍة ، وخريهم ِملسكٍني ويتيٍم ، وأَمنعهم من ظُلِم املَملوِك                  
 )حل عن املستورد الفهرى ( 

  ٨/١٧٦رو بن العاص م  ، وصح هذا ىف حق الروم من قول عم١٠/٢٦امع 
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 حســــن
 ١/٢٥٧فيه أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين املعرى كان من حفاظ احلديث وثقه قوم وضعفه آخرون اللسان 

ِإنَّ قَدر حوِضى كَما بني أَيلةَ وصنعـــاَء من اليمِن ، وِإنَّ ِفيِه من اَألباريِق كعدِد  { -٥٨٧٣
 عن أنس  ) حم ق ( } نجوِم السماِء

 ٣٩ ح ٩وم الفضائل ب ) ٢١٣٨( وصحيح اجلامع ٢/٣٢٧ وعاصم ٢/٢٩٨ ومتهيد ٨/١٤٩خ 
ِإنَّ قَدر حوِضى ِمن كَذَا ِإىل كَذَا ، ِفيِه من اآلنيِة عدد النجوِم ، أَطيب ِرحياً من املسِك  { -٥٨٧٤

للَِّنب ، من شرب ِمنه شربةً لَم يظمأْ أَبداً ، ، وأَحلَى من العسِل ، وأَبرد من الثَّلِج ، وأَبيض من ا
 عن أىب برزة ) طب  ( }ومن لَم يشرب ِمنه لَم يرو أَبداً 

 ١/٣٦٧وامع ) ٢٨٠٩( منحة 
 صحيــح لغيـــره

 عن حذيفة) البزار طب ك ( } ِإنَّ قَذف املُحصنِة ليهدم عملَ ِمائِة سنٍة  { -٥٨٧٥
  ٦/٢٧٩مع  وجم٤/٥٧٣ك 

 حســـن
إن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنـوا ىف         ” :كيف ال يكون كذلك واهللا تعاىل يقول ىف حق هؤالء           

 ٢٣النـــور “ الدنيا واآلخرة وهلم عذاب أليم 
 اام املرأة املسلمة احلصان بعرضها وشرفها: واملعىن 

٥٨٧٦- }      اُهللا ِلمنخريِه        ِإنَّ قُريشاً أَهلُ أَمانٍة الَ ي هِإالَّ كَب ثراِت أَحدالع عن ) ابن عساكر    ( } بغيهم
 عن رفاعة بن رافع ) خد طب(جابــر 

 ) ٢١٣٩( وصحيح اجلامع ) ١٦٨٨(  والصحيحة ٣/٣٩٣وكر ) ٧٥(  وخد ٤/٧٣ك 
 صحيــــح

٥٨٧٧- }           ، رقتأنُ املَرأِة املَخزوميِة الَّىت سش سولَ اهللاِ    : فقَالُوا  ِإنَّ قُريشاً أَمهّهما رِفيه كلِّمي نم 
من يجتِرئ عليِه ِإالَّ أُسامةُ بن زيٍد حب رسوِل اِهللا صلى اهللا عليه             : صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقَالُوا       

؟ ثُـم   أَتشفع ِفى حد ِمن حدوِد اِهللا       : وسلم فكَلمه أُسامةُ ، فقَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم            
ِإمنا أَهلك الَّذين من قَبلكم أَم كَانوا إذَا سرق ِفيهم الشريف تركوه ، وإذا              : قَام فاختطب فقَالَ    

 }لَو أَنَّ فَاطمةَ ِبنت محمٍد سرقت لقَطعت يدها      ! سرق ِفيهم الضعيف أَقاموا عليِه احلَد ، وأَمي اِهللا          
 ة عن عائشةعن عرو) ت ( 

( وهــ   ) ٤٣٧٣(ود  ) ١٤٣٠(  وت   ٥/١١٤ وم   ٤/٢١٣ وخ   ٦/٤١ وحم   ٢/١٤٤ وبداية   ٣/٢٤٧ترغيب  
  وغريهم ٨/٧٢ون ) ٢٥٤٧



 

 

١٠٠٥() 

ِإنَّ قُريشاً حديثُو عهٍد ِبجاهليٍة ومصيبٍة ، وِإنى أَردت أَنْ أَحبوهم وأَتـأَلفهم ، أَمـا                 { -٥٨٧٨
    نيٍبالد اسالن رجعرضونَ أَنْ يِشعباً              ت ادياً أَوو الناس لكس لَو ، يوتكمرجعونَ ِبرسوِل اِهللا ِإىل با ، وت

 اَألنصاِر وِشعبهم اِدىو لكتعن أنس ) ت  ( } لس 
 ) ٣٩٠١( وت ) ٢١٤٠(  وصحيح اجلامع ١٧٥و٣/١٧٢وحم ) ٧٣٥(  وم ٥/٢٠٢خ 

٥٨٧٩- }       ئنةٌ ِمنالِة ماخلُطبِة وطُولَ الص الةَ وأَقصروا اخلُطبـةَ ،         ِإنَّ ِقصرجِل ، فأَطيلُوا الصالر 
البزار عن ابن    ( }فِإنَّ من البياِن ِسحراً ، وِإنه سيأتى بعدكم قَوم يطيلونَ اخلُطبةَ ، ويقصرونَ الصالةَ               

 )مسعود 
 ٢/١٩٠امــع 

 حســــن
 أى أن ذلك مما يعرف به فقه الرجل : املئنـــة 

ابـن أىب الـدنيا ىف       ( } قَلب ابِن آدم ِمثلُ العصفوِر يتقلّب ِفى اليوِم سبع مـراٍت             ِإنَّ { -٥٨٨٠
 عن أىب عبيدة ) اإلخالص ك هب

وفيه انقطاع خالد بن معدان الكالعى مل يدرك أبا         ) ٧٥٥و٧٥٤(  والشعب   ٧/٣٠٢ واإلحتاف   ٣٢٩و٤/٣٠٧ك  
 ) ٧٥٣و٧٥٢و٧٥١( عبيدة وله شاهد عن أىب موسى وأنس حنوه الشعب 

 فيحســــن بــــه
عن ابن عمرو جاء    ) حم   ( } ِإنَّ قَلبك حشى ِباِإلمياِن وِإنَّ اِإلميانَ يعظُ العبد قَبلَ القُرآِن            { -٥٨٨١

 إىن أقرأ القرآن فال أجد قلىب يعقل عليه فذكره: رجل فقال
  ١/٦٣ وجممع ٢/١٧٢حم 

 حســــن
٥٨٨٢- }      ِنى آدمب ا هكَذَا           ِإنَّ قُلوب ُقولاحٍد يأَصابــِع الرمحِن كقَلٍب و بعِني ِمنِإص نيب { 

 ) ك ، عن جابر ( 
  ٢/٢٨٨ك 

 صحيــــح
٥٨٨٣- }                 ، رفهاَء صلَّ ، فِإذا شوج ــزأَصابــِع اِهللا ع بعِني ِمنِإص نيب ِنى آدمب ِإنَّ قُلوب

صرهاَء بذر ابن خزمية عن أىب  ( } وإذَا ش ( 
 ٣/١٢٦ وطربى   ٣١٦ واآلجرى   ١٣/٣٩٨ والفتح   ٢/٢٨٨وك  ) ١٦٨٩(  وصحيحه   ٢/١٦٨ وحم   ١٧م القدر   
  ٩/٢٢٩و٧/٢٤٩ واإلحتاف ١٠١و١/١٠٠ وعاصم ٣٤٠و١٤٧ وصفة ٣/٥٧٧وكثري 

٥٨٨٤- }            فهصـراحـٍد يأَصابــِع الرمحِن كقَلٍب و بعِني ِمنِإص نيا بكُله  ِنى آدمب ِإنَّ قُلوب
ـاَء حعن ابن عمر ) حم م (} يثُ ش 
 ١٠/٣٠٥وبدايـة   ) ١٢٦٠(  والـدعاطب    ٣٩٨ و ٣/٣٨٣ وفتح   ٢/٩١ والدوالىب   ٢/١٦٨وحم  ) ٢٦٥٤( م  

 ) ١٦٨٩( وصحيحة ) ٢١٤١(وصحيح اجلامع 



 

 

١٠٠٦() 

 )طب عن أىب واقد  ( } ِإنَّ قَوائم ِمنِربى رواتب ِفى اجلَنِة  { -٥٨٨٥
  ١١/٤٨٠ وش ٤/١٠٠ وفتح ٤/٩ وجممع ٣/٢٧٧وطب ) ٥٢٤٢( وعب ٣/٥٣٢وك ٢/٣٦ن 

 صحيــــح لغيــــره
 عمد: رواتب 

٥٨٨٦- }                  رقحطُّ وا يا كَمحطُّ اخلَطايبحانَ اِهللا تِهللا وس واحلَمد ِإالَّ اُهللا واُهللا أَكرب ِإنَّ قَولَ الَ ِإله
 بينك وبينهن فِإن الباقيات الصاحلات      هِذِه الشجـــرِة ، خذهن يا أَبا الدرداِء قَبلَ أَنْ يحالَ         

 )ابن عساكر عن أىب الدرداء  ( } وهن ِمن كُنوِز اجلَنِة
  ١٦/٩١ وطربى ٥/٢٥٤ وكثري ٢/٤٣٢الترغيب 

 حســــن لغيـــره
ن اخلَطايا كَما يتحات    ِإنَّ قَولَ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وسبحانَ اِهللا واحلَمد ِهللا واُهللا أَكرب يحطط             { -٥٨٨٧

 ) ابن صصرى ىف أماليه عن أىب سعيد ( } ورق هِذِه الشجرِة 
 ) ٦٣٤(وخد ) ٣٥٣٣( وت ٣/١٥٢ وحم ٢/٤٣٣الترغيب 

 صحيــــح لغيـــره
٥٨٨٨- }          اباً أَدناهب ا ِتسعاً وِتسعنيقَائله نع دفعولَ والَ قُوةَ ِإالَّ باِهللا تِإنَّ قَولَ الَ ح ابن (  }ا اهلَم

 ) عساكر عن ابن عباس 
  ١/٥٤٢ وك ٩/٤٦٦واإلحتاف ) ١٦٧٤( والدعاطب ٥/٢١٠ وكر ١٠/٩٨ وامع ٢/٤٤٤الترغيب 

 حســـن
٥٨٨٩- }      ليهماُهللا ع دواٍة فأَظهرهمجٍرب وعأَهلُ ت سكنٍة قَاتلهمعٍف ومعـىن  -ِإنَّ قَوماً أَهلَ ضي 

ىل أَهِل التجِرب وهم عدوهم فاستعملوهم وسـلّطوهم ، فأَسـخطُوا اَهللا             فعمدوا إِ  -أَهلَ الضعِف   
 )حم ، ع ، وابن مروديه ض ، عن حذيفة  ( } عليهم ِإىل يوِم الِقيامِة 

  ٨/١١٤ و١/٣٢٨ وكثري ٥/٢٣٢ وجممع ٥/٤٠٧حم 
 حســـــن

 ؟ قَالَ ِإـم     -ِلم تعطيهم   :  ِقيلَ   - الناِر ،    ِإنَّ قَوماً يجيئوِنى فأَعطيهم ما يتأبطونَ ِإالَّ       { -٥٨٩٠
اخلرائطى ىف   ( } يخريوِنى بني أَنْ أُعطيهم أَو أَخبلَ وِإنى لَست ببخيٍل ، وِإنَّ اَهللا لَم يرض ِلى البخلَ                 

 ) مكارم األخالق عن جابر 
 )١١١٣(وعبد بن محيد ) ٢٧٦( املكارم 

 صحيـــح لغيـــره
 ) ط ، عن جابر  ( } ِإنَّ قَوماً يخرجونَ من الناِر ِبالشفاعٍة  { -٥٨٩١

  ١/١٢٢ وم ٣٨١ و٣/٣٠٨وحم ) ٢٨٠٥( منحة 
 صحيــــح 



 

 

١٠٠٧() 

عن حجر ابن عدى بن األدبر      ) ابن قانع    ( } ِإنَّ قَوماً يشربون اخلَمر يسموَا بغِري اسمها         { -٥٨٩٢
 الكندى

  ١/٣١٤واإلصابة ) ١٧٢٦و١٧٢٥(  ومنحة ٨/٢٩٥ وهق ٤/٢٣٧حم 
 صحيــــح

ِإنَّ قَوماً يصلُّونَ معنا الَ يحســـنـونَ الوضوَء ، فمن شهد الصالةَ معنا فليحسِن              { -٥٨٩٣
 عن أىب روح بن قيس العتكى البصرى ) حم ( } الوضــوَء 

 ١/١٧١ وترغيب ٣/٤٧٢حم 
 صحيــــح

ن بنيــــاِن الكَعبِة ، ولَوالَ حداثةُ عهدهم ِبالشرِك أَعدت ِإنَّ قَومِك استقصروا ِم { -٥٨٩٤
ِفيِه ما تركُوا ِمنه ، فِإنْ بدا لقَومِك من بعِدى أَنْ يبنوه ، فهلُمى أُريك ما تركُوا ِمنه ، فلَما أَراهـا                      

ضوعِني ِفى اَألرِض شرقياً وغَربياً ، أَتـدرين        قَريباً من سبِع أَذرٍع ِفى اِحلجِر ، وجلعلت هلَا بابِني مو          
ِلم كانَ قَومِك رفعوا باا ؟ تعززاً أَنْ الَ يدخلها ِإالَّ من أَرادوا ، وكَانَ الرجلُ إذا كَرهوا أَنْ يدخلَ 

 )ابن سعد عن عائشة  ( } يدعونه حتى إذا كَاد أَنْ يدخلَ رفعوه حتى يسقطَ 
 ١/١١٧وسعد ) ٣٠٢٣(  وخزمية ٤٠٣م احلج 

 صحيـــح
ِإنَّ قَومِك حني بنوا البيت قَصرتِ م النفقةُ فتركُوا بعض البيِت ِفى اِحلجِر ، فاذْهِبى                { -٥٨٩٥

 ) هق ، عن عائشة  ( } فصلِّى ِفى اِحلجِر ركعتني 
 ٤٠٥ وم احلج ٩/١٠٦ و٢/١٨٠ وبنحوه خ ٥/١٥٨هق 

 ــحصحيـــ
٥٨٩٦- }                قعـدهــداً فلْيتبوأْ متعمم على كَذب نلى أَحٍد ، فمككَذٍب ع لَيس ِإنَّ كَذباً على

 عن سعيد بن زيد ) ع ( عن املغرية ) ق (} من الناِر 
وترغيـب  ) ٣٠٨٧( ومطالـب    ١/١٤٣ وجممـع    ٤/٧٢ وهق   ٢٥٢ و ٤/٢٤٥ وحم   ٤ وم املقدمة    ٢/١٠٢خ  
 )٢١٤٢(  وصحيح اجلامع ٨/٥٧٦ وش ٤/٢٩٥معاىن  و١/١٧٢ ومشكل ١/١١١

ِإنَّ كُرسيه وِسع السمــواِت واَألرض ، وِإنَّ له أَطيطاً كأَطيِط الرحِل اجلَديـِد إذا               { -٥٨٩٧
 ) بز عن عمر  ( } ركب من ِقلٍَّة

  ١/١١ والبداية ٣/٨ وطربى ١/٤٥٨ وكثري ١٠/١٥٩ و١/٨٣جممع 
 حســــن

هللا بن خليفة اهلمداىن روى عن عمر وجابر وعنه أبو اسحاق السبيعى وابنه يونس بن أىب اسـحاق                 عبد ا : ىفسنده  
ورجاله رجال الصحيح غري عبـد اهللا بـن   : وقال اهليثمي !!     وصححه الضياء    ٥/١٩٨ووثقه ابن حبان التهذيب     

بد اهللا ، وروى لـه      روى عن عمر وع   :  وقال   ٦/١٧٤وذكره ابن سعد ىف الطبقات      !! ١٠/١٥٩خليفة وهو ثقة    



 

 

١٠٠٨() 

ومل جيرحه بشئ فهــو حســــن      . وىف الطريق اآلخر شعبة     . حديثا موقوفا عليهما وآخر عن عمر لوحده        
 احلديــث
األطيط الواقع بذات العرش من جنس األطيط احلاصل ىف الرحل ، فذاك صفة للرحـل وللعـرش ،                  : قال الذهىب   

فالسماء تئط . ألطيط مل يأت به نص ثابت ، وىف قوله األخري نظــر ومعاذ اهللا أن نعده صفة هللا تعاىل ، مث لفظ ا    
  ٥/١٧٢أيضا كما ىف حديث عند حم 

 عن عائشة ) عب ص د هـ  ( } ِإنَّ كَسر عظِم املُسلِم ميتاً ككَسرِه حياً  { -٥٨٩٨
 ) ٦٢٥٧و٦٢٥٦(وعـب   ) ٣١٦٧(  واإلحسـان    ٣/١٨٨ وقـط    ٢/١٠٨ ومشكل   ٢٦٤و٢٠٠ و ٦/٥٨حم  

  ٥/٣٩٣وسنة ) ٣٢٠٧( ود ) ١٦١٧( و ) ١٦١٦( وهـ ) ٢١٤٣(ح اجلامــع وصحي
 صحيــــح

ش ،  ( } ِإنَّ كُسوف الشمِس آيةٌ ِمن آياِت اِهللا ، فإذا رأيتم ذلك فافْزعوا ِإىل الصالِة      { -٥٨٩٩
 ) حدثىن فالن ابن فالن : عن عبد الرمحن بن أىب ليلى قال 

  ٢/٤٦٩ و١٤/٢٧١ش 
 صحيــــح

ِإنَّ كُلَّ جاريٍة ا حبلٌ ، حرام على صاحبها حتى تضع ما ِفى بطنها ، وِإنَّ كُلَّ ِحماٍر                   { -٥٩٠٠
                    ـنم وأمر صلّى اُهللا عليِه وسلَّم أَحل الثُّومىبمثَّ ِإنَّ الن ، رامح وِإنَّ الثُّوم ، حلمه رامليِه حعتملُ عي

 )طب عن ابن عمر  ( } رج ِإىل املَسجِد حتى يذهب ِرحيه أَكله أَنْ الَ يخ
  ولــــه شـــواهـــد١٢/٤٤٤ وطب ٥/٤٦ و٤/٣٠٠امع 

 حســن لغيـــره
 عن أىب أيوب ) حم طب  ( } ِإنَّ كُلَّ صالٍة تحطُّ ما بني يديها ِمن خطيئٍة  { -٥٩٠١

 )٢١٤٤(  وصحيح اجلامع ٤/٢٨٥ وكثري ١/٢٣٩ وترغيب ١/٢٩٨ وجممع ٤/١٥٠ وطب ٥/٤١٣حم 
 صحيــــح

 ( } ِإنَّ كُلَّ فَحٍل يمِذى ، فإذا كانَ املَىن فِفيِه الغسلُ ، وإذا كانَ املَذى ففيِه الوضوُء                  { -٥٩٠٢
 عن املقداد بن األسود) ش 
 ٤/٢٥وامع ) ٧( ومنتقى ٢/٢٩٥ ومشكل ١/٩٠ش 

 صحيــــح
٥٩٠٣- } ا صدقةٌ ِإنَّ كُلَّ مص َألهلك عن عمر ) ع ، طك  ( } نعت 

  ١١٢و٣/١١١وامع ) ١٠٢٤( الصحيحة 
 حســــن

٥٩٠٤- }               شـرا أَربعةَ عأَن فقاَء ، وأُعطيتجباَء ربعةَ نس أُعطى ىبِإنَّ كُلَّ ن :    واحلَسـن لـىع
وِباللٌ وسلمانُ وعمار وعبد اِهللا بـن       واحلُسني وجعفر وحمزةُ وأَبو بكٍر وعمر ومصعب بن عمٍري          

 عن على ) ت ك  ( } مسعوٍد واِملقْداد وحذيفةُ بن اليماِن 



 

 

١٠٠٩() 

 ٢٦٥و٦/٢٦٤ وطـب    ١/١٢٨ وحلية   ١٤٩ و ٨٨ و ١/١٤٨ وحم   ٣/١٩٩ وك   ١٠/٣٢١وكر  ) ٣٧٨٥(ت  
  ٨/٥٨٠وجامع األصول ) ٢٧٧و٢٧٦و٢٧٥و٢٧٤و١١٠(والفضائل 

 حســــن
فيه تشيع ويقال رجع عنه ، ووثقه العجلى وابن حبـان انظـر التهـذيب     : ل النوا  خمتلف فيه      فيه كثري بن إمساعي   

 وضعفه أبو حامت والنسائى وابن عدى وأكثر ما أعلوه به التشيع ، ويقال رجع عنه وهذا احلديث ال ينصر                    ٨/٤١١
 بدعته فينبغى قبوله 

٥٩٠٥- }         نبحىن ِإسرائيلَ تِفى ب ِإنَّ كَلبةً كَانت       فقالت ، يفا ضأَهله افا   : ، فضيفنض الَ أَنبح
                   عدكمب أتونَ ِمنثلَ أُمٍة يثلَ هِذِه الكَلبِة مِإنَّ م جٍل ِمنهما ، فأَوحى ِإىل رطنها ىف با ِجراؤهواللَّيلةَ فَع

 )طس عن ابن عمرو  ( } ، يستعِلى سفهاؤها على علماِئها 
  ٢/١٧٠ وحم ٧/٢٨٠ و١/١٨٣امع 

 حســـن
٥٩٠٦- }  ضاعــــهر تمِظئراً ِفى اجلَنِة ي ابن عساكر عن الرباء  ( } ِإنَّ ِإلبراهيم( 

 ١١٤و١/١١٢ســعد 
 صحيــــح

٥٩٠٧- }       نطلـقليلٌ يخ وِمنهم ، الهم فذلك ألهمبا س تعهمي نم ثَالثةَ أَخالَء ، منهم ِإنَّ َألحدكم
أَنـا  : يلج القَرب والَ يعطيِه شيئاً والَ يصحبه بعد ذلك فأُولئك قَريبه ، وِمنهم خليلٌ يقولُ معه حتى  

 ( } واِهللا ذَاهب معك حيثُ ذَهبت ولَست مفارقك فذلك عمله ، ِإنْ كَانَ خرياً ، وِإنْ كَانَ شراً                  
 ) طب عن مسرة

  ١٠/٢٥٢ وجممع ٧/٣١٧طب 
 ــحصحيـــ

ِإنَّ َألهِل اجلَنِة سوقاً يأتوَا كُلَّ جمعٍة ، ِفيها كُثبانُ اِملسِك ، فإذا خرجوا ِإليها هبِت                 { -٥٩٠٨
               قولُ هلـمفي ماالً ، فيأتونَ أَهلهمسناً وجزدادونَ حِمسكاً في ميووب موِثيا جوههمفتمُأل و يحالر

 أَهلوهم :ددمتْ بماالً لقِد ازسناً وجا ححم ، م والدارمى وأبو عوانة حب عن أنس  ( } عدن( 
 ) ٧٤٢٥(  واإلحسان ١٣ وم اجلنة ١٣/١٥٠ وش ١٠/٥٤٧ واإلحتاف ٢/٢٨٤حم 

٥٩٠٩- }                 قَد ميٍس ، فإذا أَنتمضانَ والذى يليه وكُلَّ أَربعاٍء وخر مقاً ، صح ليكع ِإنَّ َألهلك
هر وأَفطرتالد متعن مسلم القرشى) د ت  (  } ص 

واإلصـابة  ) ٣٨٦٨(  والشـعب    ٢/١٢٦وترغيب  ) ١٢٨٧(  وحب   ٦/٢٨٦وحم  ) ٤٢٥٣( ود  ) ٧٤٨(ت  
٣/٤١٦  

 حســـن



 

 

١٠١٠() 

 -ِإنَّ ِلبيوتكم عماراً فحرجوا عليهن ثَالثاً ، فِإنْ بدالكم بعد ذِلـك ِمنـهن شـىٌء                  { -٥٩١٠
 عن أىب سعيد ) ت (} فاقتلوهن 

 ) ٢١٤٥( وصحيح اجلامع ) ١٤٩٨( وخمتصر م ) ١٤٨٤( ت
 صحيــــح

ابن سعد عن على     ( } ِإنَّ ِلجعفر بِن أَِبى طَالٍب جناحِني يطري ما ِفى اجلَنِة مع املَالئكِة              { -٥٩١١
 ( 

  ٤/٢٩ســـعد 
 صحيـــح لغيــــره

 ) حم عن أىب ثعلبة  ( } ن شهد أَنى رسولُ اِهللا ِإنَّ لُحوم احلُمِر اِإلنسيِة الَ تحلَّ ِلم { -٥٩١٢
  ٤/١٩٤حم 

 صحيــح لغيــــره
ِإنَّ ِلربكم ِفى أَياِم دهركم نفحاٍت فَتعرضوا هلَا لَعلَّه أَنْ يصيبكم نفحـةً ِمنـها فـالَ                  { -٥٩١٣

 عن حممد بن مسلمة) طب  ( } تشقونَ بعدها أَبداً 
 )٢٧و٢٦( والدعاطب ) ١٨٩٠(  والصحيحة ٩/٣٧ و٣/٢٨٠ واإلحتاف ١٩/٢٣٤ وطب ١٠/٢٣١جممع 

 صحــيح لغيــــره
 عن أىب محيد الساعدى) حل  ( } ِإنَّ ِلصاحِب احلَــــق مقـــاالً  { -٥٩١٤

 وهق  ٦/٢٨٦وحم  ) ١٣١٧(  وت   ١٤٠وم املساقاة   ) ٩٨٤و٩٨٣(  والشهاب   ٥١١و١٥٥و١٥٣و٣/١٣٠خ  
 ٥/٢٢٧ و ٤/٤٨٣ وفـتح    ١/٣٠٢ وبغـوى    ٢/٥٦٤ وترغيب   ٥٢و٦/٢٠ وهق   ٢/٥٦٤ وترغيب   ٥٢و٦/٢٠

 )٢١٤٦(  وصحيح اجلامع ٧/٥٥٤ واإلحتاف ٤/٦٨ومتهيد 
 عن ابن عمر ) حم  ( } ِإنَّ اَهللا إذا استودع شيئاً حِفظه : ِإنَّ لُقمانَ احلَكيم قَالَ  { -٥٩١٥

( وحـب  ) ٨٢٨( والدعاطب ) ٣٣٤٤( والشعب   ٢/١٢٧ وبداية   ٦/٤٠٠ واإلحتاف   ٦/٣٤٣ وكثري   ٢/٨٧حم  
٢٣٧٦( 

 صحيــــح لغيــــره
يا بىن عليك مبجالِس العلماِء ، واستمع كَالم احلُكماِء ، فـِإنَّ            : ِإنَّ لُقمانَ قالَ البنِه      { -٥٩١٦

طـب   ( }  املَطـِر    اَهللا عز وجلَّ يحىي القَلب املِّيت بنوِر اِحلكمِة كَما تحىي اَألرض املَيتةُ بوابـلِ             
 والرامهرمزى ىف األمثال عن أىب أمامة 

  ١/١١٢ والترغيب ١/١٢٥ وجممع ٨/٢٣٦طب 
 فيــه ضعــف يســري

 ومال املنذرى إىلوقفه
٥٩١٧- }  تسبتا احم هـ ( } ِإنَّ لَك (ىعن أُب 



 

 

١٠١١() 

قاله ملن كان   ) ٢١٥٩( وصحيح اجلامع   ) ١٥٠٠و٤٥٠(  وخزمية   ٥/١٣٣وحم  ) ٧٨٣(  وهـ   ٢٧٨م املساجد   
  يبتغى األجر- وبيته بعيد -يأتى املسجد ماشيا 

ِإنَّ لَك من اَألجِر إذا أَممت البيت العتيق أَنْ الَ ترفع قَدماً والَ تضعها أَنت ودابتك ِإالَّ                  { -٥٩١٨
 ما    يا مالئكىت   :  يقولُ ملَالئكتِه    كُتبت لَك حسنةٌ ورفعت لك درجةٌ ، وأَما وقوفُك ِبعرفةَ فِإنَّ اهللاَ           

ِإنى أُشـهد نفِسـى     : جاَء ِبعباِدى ؟ فيقولونَ جاُءوا يلتمسونَ ِرضوانك واجلنةَ ، فيقولُ اُهللا تعاىل             
: " ِإنَّ اَهللا قالَ    وخلِقى أَنى قَد غَفرت لَهم عدد أَياِم الدهِر وعدد رمِل عاٍجل ، وأَما رميك اِجلمار ف               

، وأَما حلقك رأسك فِإنه لَيس      " فالَ تعلم نفس ما أُخفى هلم ِمن قُرِة أَعٍني جزاًء ِبما كَانوا يعملونَ              
ِإنـك  ِمن شعرك شعرةٌ تقع على اَألرِض ِإالَّ كَانت لَك نوراً يوم الِقيامِة ، وأَما البيت إذا ودعت ف                 

 كأُم لدتكو ومكي ذُنوبك ِمن خرجعن عبادة بن الصامت) طس  ( }ت 
 )١٨٨٧(وحب ٢٧٧و٣/٢٧٤ وامع ١٧٨-٢/١٧٠الترغيب 

 حســـن لغيــــره
 عن عائشة) ك  ( } ِإنَّ لَِك من اَألجِر على قَدِر نصبِك ونفقتِك  { -٥٩١٩

 )٢١٥٩(  وصحيح اجلامع ٢/٢٨٦  وقط٤/٤٣٤ واإلحتاف ٢/١٧٩ وترغيب ١/٤٧١ك 
 صحيــــح

ما أَكلت فأَفنيت ، ولَبست فأَبليت ، وأَعطيت فأَمضـيت ، وِإالَّ            : ِإنَّ لَك من ماِلك      { -٥٩٢٠
وِإليك عن قيس بن عاصم املنقرى) طس  ( } لَك 

  ١٨/٣٤٠ وطب ٣/٦١٢ك 
 صحيـــــح

إمنا تغيب  : خ عن ابن عمر قال       ( } د بدراً وسهمـــه    ِإنَّ لَك نصيب رجٍل ِممن شه      { -٥٩٢١
 ) .عثمان عن بدر ، فإنه كان حتته بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانت مريضة فقال له فذكره 

 ٣٦٣و٧/٥٤ وفتح ٢/١١٧ وكثري ٢/١٢٠وحم ١٢٦و٥/١٨ و٤/١٠٨خ 
 املؤمِن ِمنها احلُمى تحرق ِجلـده والَ تحـرق          ِإنَّ ِلكُلِّ آدِمى حظا من الناِر ، وحظُّ        { -٥٩٢٢

 ) هناد عن احلسن مرسال  ( } جوفه وهى حظُّه ِمنهـــا 
 ١/١٧٥وفتح ) ١٨٢١( والصحيحة ٤/٣٠٠ وترغيب ٥٢٩و٥٢٦ و٩/١٧٦ واإلحتاف ٢/٣٠٦امع 

 صحيــــح لغيــــره
ى ِمائةَ سنٍة ، فإذا مرت على أُمىت ِمائةُ ســنٍة أَتاها ما            ِإنَّ ِلكُلِّ أُمٍة أَجالً ، وِإنَّ ُألمتِ       { -٥٩٢٣

 عن املستورد بن شداد ) طب  ( } وعدها اُهللا
 )٤٥٥٠( واملطالب ٣٠٧و٧/٢٥٧جممع 

 حســـن لغيـــره
 واملقصود م أصحابه كما ورد بأحاديث صحيحة صرحية 



 

 

١٠١٢() 

 عن أنس ) خ  ( } ني هِذِه اُألمِة أَبو عبيدةَ بن اجلَراِح ِإنَّ ِلكُلِّ أُمٍة أَميناً ، وِإنَّ أَم { -٥٩٢٤
 وخط  ٧/٩٣ وفتح   ١/١٠١ وحلية   ٣٧١و٦/٢١٠ وهق   ٢٤٥ و ٣/١٨٩ وحم   ٥٣ وم فضائل الصحابة     ٥/٣٢خ  
 ) ٢١٤٧( وصحيح اجلامع ) ١٢٢٤(  وصحيحة ١٢/١٣٥ وش ٥/٤٤٨ وكر ١١/٩٩

٥٩٢٥- }      كيمكيماً ، وحرداِء      ِإنَّ ِلكُلِّ أُمٍة حو الدِة أَبعن جبري بن نفري    ) ابن عساكر    ( }  هذِه اُألم
 .مرسال 

 خمتصـــرا) ٤١١٢( واملطالب ٣/٤٥اإلصابة 
 صحيـــح مرســــل

 ) هب عن أنس  ( } ِإنَّ ِلكُلِّ أُمٍة رهبانيةً ، ورهبانيةُ هِذِه اُألمِة اِجلهاد ِفى سبيِل اِهللا  { -٥٩٢٦ 
 )٤٢٢٧(والشعب ) ٢٣٠٩( ومنصور ١/٣٣ وفقيه ٥/٢٧٨ع  وجمم٨/١٩٨طب 

 حســــن
 عن كعب بن عياض ) ت ك  ( } ِإنَّ ِلكُلِّ أُمٍة ِفتنةً ، وِإنَّ ِفتنةَ أُمِتى املَالُ  { -٥٩٢٧

 ٧/١٣٤وسعد  ) ٥٩٢( وصحيحة   ١١/٢٥٣ وفتح   ٤/١٧٨ وترغيب   ٤/١٦٠ وحم   ٤/٣١٨وك  ) ٢٣٣٦( ت  
 )٢١٤٨( وصحيــح اجلامـــع 

 يـــــحصح
٥٩٢٨- }                  لَـم ـربفش احلَوض لىع ردو نلى احلَوِض ، فمع ى فَرطكمِإنَّ ِلكُلِّ أُمٍة فَرطاً وِإن

 عن سهل بن سعد) طك( } يظمأْ ، ومن لَم يظمأْ دخلَ اجلنةَ 
 ١٠/٣٦٤ وامع ٣٣٥و٥/٣٣٣حم 

 صحيــــح
 عن أنس وابن عباس ) هـ  ( } خلق اِإلسالِم احلَيــــاُء ِإنَّ ِلكُلِّ ِديٍن خلقًا ، وِإنَّ  { -٥٩٢٩

 وكـر  ٥/٣٦٣ وحليـة    ٣/٣٣٩وترغيـب   ) ١٠١٩و١٠١٨( والشهاب   ١/١٢وطص  ) ٤١٨٢و٤١٨١( هـ  
 )٢١٤٩( وصحيح اجلامع ) ٧٧١٦( والشعب ٩/٢٥٧ومتهيد ) ٩٤٠( وصحيحة ٧/٢٢٥

 صحيـــح لغيـــره
) ش طـب     ( }  أُنفةَ الصالِة التكبريةُ اُألوىل فحافظُوا عليها        ِإنَّ ِلكُلِّ شىٍء أُنفةً ، وِإنَّ      { -٥٩٣٠

 عن أىب الدرداء 
  ١/٣٠٧ وش ١٧٧ وجرجان ٥/١٧٧ وحلية ٢/٢٨ وتلخيص ٢/١٠٣جممع 

 حســــن لغيـــره
٥٩٣١- }  يـــامالِعبادِة الص اباباً ، وبىٍء بسالعن ضمرة بن حبيب مر) هناد  ( } ِإنَّ ِلكُلِّ ش 

 )١٠٣٢(والشهاب ) ٤٩٩٢( والديلمى ٤/١٩٢ واإلحتاف ٥٠٠مبارك 
 حســــن مرســـــل

٥٩٣٢- }                   كـني لَم ا أَصابهأَنَّ م علمى يتقيقةَ اِإلمياِن حح بدلغَ عا بقيقةً ، ومىٍء حِإنَّ ِلكُلِّ ش
 صيبهلي كني لَم ا أَخطأهوم ، خطئهالدرداء عن أىب) حم طب ( } لي  



 

 

١٠١٣() 

( والشـعب   ) ٢١٥٠( وصحيح اجلـامع    ) ١٦٩٠( والصحيحة   ٩/٤٣٣ واإلحتاف   ٧/١٩٧ وجممع   ٦/٤٤١حم  
٢١٥ ( 

 صحيـــــح
 ) طب عن ابن عباس  ( } ِإنَّ ِلكُلِّ شىٍء خلقاً ، وِإنَّ خلق اِإلسالِم احلَيـــاَء  { -٥٩٣٣

 ٧/٢٣٩ وخط ٨/٣٣٨ وش ١٠/٣٨٩طب 
 صحيــــح لغيــــره

ك ، هب عن أىب هريرة ك عن         ( } ِإنَّ ِلكُلِّ شىٍء سناماً ، وِإنَّ سنام القُرآِن سورةُ البقرِة            { -٥٩٣٤
 ابن مسعود 

 ) موقوفا 
 والشعب ٢/٣٧٠ وترغيب ٦/٣١١وجممع ) ١٧٢٧( وحب ٦/٢٠١وطب ) ٦٠١٩( وعب ٢/٢٥٩و١/٥٦٠ك 
)٢٤٨٧( 

 حســــــن
وِإنَّ سنام القُرآِن سورةُ البقرِة  من قَرأها ِفى بيتِه لَـيالً لَـم              ِإنَّ ِلكُلِّ شىٍء سناماً ،       { -٥٩٣٥

ع حب طب    ( } يدخله شيطانٌ ثَالثَ لَياٍل ، ومن قَرأها ِفى بيتِه نهاراً لَم يدخله شيطانٌ ثَالثَةُ أَياٍم                  
 عن سهل ابن سعد ) هب 
 وكـثري   ٢/٣٧٠وترغيب  ) ٣٥٦٠(  ومطالب   )١٧٢٧(  وحب   ٦/٣١١ وجممع   ٦/٢٠١وطب  ) ٢٨٧٨( ت  

وبنحـوه ك   ) ٢٣٧٨( و  )٢٤٨٧( والشـعب   ) ٥٨٨(  والصحيحة   ١/١٠١وأصفهان  ) ٩٩٤( ومحيدى   ١/٥٢
 )٦٠١٩( وعب ٢/٢٥٩ و١/٥٦٠

 حســـن لغيـــره
هـ ، وىف التهذيب روى عنه ابنه عبد اهللا وحممـد           ١مقبول  )١٦٤٠: ( فيه خالد بن سعيد املدىن قال ىف التقريب         

ال نعرفه ، وساق    : بن معن الغفارى وعطاف بن خالد املخزومى ، وذكره ابن حبان ىف الثقات ، وقال ابن املديىن                  
من روى عنه ثالثـة والرابـع       :  ، قلت    ٣/٩٥ هـ   ١ وجهله ابن القطان     - يعىن هذا    -له العقيلى خرباً استنكره     

) ١٣٣٥(  وقد وثقه الـذهىب ىف الكاشـف   ال يكون جمهوال) ٧٨٠(حسان بن إبراهيم كما ىف صحيح ابن حبان    
  !!١/٦٣١هـ وامليزان ١قال العقيلى ال يتابع على حديثه ) ١٢١٦(وتناقض فقال عنه ىف ديوان الضعفـــاء 

 عن أىب هريرة ) طس  ( } ِإنَّ ِلكُلِّ شىٍء سيداً ، وِإنَّ سيد املَجالِس ِقبالةُ الِقبلِة  { -٥٩٣٦
  ٥/٢٧٣ وسعد ٨/٥٩ وجممع ٤/٢٧٠ وك ٧/٢٧٢ وهق ٢/٥٩ترغيب 

 حســــن
ِإنَّ ِلكُلِّ عمٍل ِشرةً ، والِشرةُ ِإىل الفَترِة ، فَمن كَانت فَترته ِإىل سنىت فقَِد اهتـدى ،                   { -٥٩٣٧

 ) البزار عن ابن عباس  ( } ومن كَانت فَترته ِإىل غَِري ذِلك فَقد ضــلَّ 
 ٢/٢٥٨امــع 

 ـح لغيـــرهصحيــ



 

 

١٠١٤() 

ِإنَّ ِلكُلِّ عمٍل ِشرةً ، ولكُلِّ ِشرٍة فَترةً ، فِإنْ صاِحبها سدد وقَـارب فـارجوه ، وِإنْ             { -٥٩٣٨
 أُشري ِإليِه 

 وهعدعن أىب هريرة ) ت  ( } ِباَألصابِع فالَ ت 
ومعـاىن  ) ٥١(  وعاصم ٢١٠ و٢/١٨٨وحم ) ٢١٥١( وصحيح اجلامع ) ١١( وبنحوه اإلحسان ) ٢٤٥٣(ت  
  ٢/٨٩ومشكل ) ٣٤٩(  واإلحسان ٢/٨٨

 صحيـــــح
 الوهن والضعف : احلدة واحلرص والنشاط              الفترة : الشـــرة 

أى لكل شىء من األعمال الظاهرة واألخالق الباطنة طرفني إفراطا وتفريطــــا ، فاحملمــــود القصـد     
 ٥١٣-٢/٥١٢ الفيض --بينهما 

عن ابـن   ) طب ك    ( } ِإنَّ ِلكُلِّ شىٍء شرفاً ، وِإنَّ شرف املَجالِس ما استقبلَ بِه الِقبلةُ              { -٥٩٣٩
 عباس 

 ٢/١٧٥وحليـة   ) ٣١١١( ومطالـب    ٨/٥٩ وجممـع    ١٩/٣٨٩ و ١٠/٣٨٩ وطب   ٤/٢٧٠ وك   ٧/٢٧٢هق  
  ٥/٢٨٨وسعد

 صحيــــح لغيـــــره
مموا بالنيام وال باملتحدثني ، وال تستروا اجلـدر ، واقتلـوا احليـة              وإمنا جتالسون باألمانة وال تي    : وزاد ابن سعد    

 “ والعقرب ىف الصالة 
 صحيــح

ِإنَّ ِلكُلِّ شىٍء قَلباً ، وقَلب القُرآِن يس ، وِمن قَرأَ يس كَتب اُهللا له بِقراءَا ِقـراءةَ                   { -٥٩٤٠
 عن أنس  ) الدارمى ت  ( }القُرآِن عشر مراٍت 

ــي ) ٢٨٢٧( ت  ــب ٢/٤٥٦وم ــثري ٢/٣٧٧ وترغي ــهاب ٦/٥٤٧ وك ــج ) ١٠٣٦و١٠٣٥(  والش وش
( و  ) ٢٤٦٦( و  ) ٢٤٥٩(  ويشهد لـه الشـعب       ٤/١٦٧وخط  ) ٢٤٦١و  ٢٤٦٠( والشعب   ١١٨و١/١١٧

٢٤٦٧ ( 
 حســـن لغيـــره

 جسيماً  وقد أخطأ خطأً  ) ١٦٩( ألن ىف سنده مقاتل ابن سليمان متهم انظر الضعيفة          : وزعم األلباىن أنه موضوع     
هارون بن حممد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس ، وكذا نقله              : ألن سنده عند الترمذى والدارمى والبيهقى       

 ومقاتل بن سليمان مل خيرج لـه        ٢٧٨-١٠/٢٧٧ انظر التهذيب    -- ومقاتل بن حيان ثقة      ١١/١٥ىف التهذيب   
 ، وهـارون    ٢٧٩و١٠/٢٧٨مان انظر التهذيب    الترمذى أصال وقتادة من شيوخ مقاتل بن حيان ال مقاتل بن سلي           

وهو جمهول لكن للحـديث     )٦٠٢٩( أبو حممد روى عن مقاتل بن حيان وعنه احلسن بن صاحل كما ىف الكاشف               
 .شواهد حتسنه 

فلح ،  ِإنَّ ِلكُلِّ عمٍل ِشرةً ، وِإنَّ لكُلِّ ِشرٍة فَترةً ، ، فَمن كَانت ِشرته ِإىل سنىت فقَِد أَ                  { -٥٩٤١
 لكه فَقد ِإىل غَِري ذِلك تهِشر كَانت نحب عن ابن عمر  ( } وم ( 



 

 

١٠١٥() 

 ٢/٨٩ومشكل ) ٦٥٣( وحب ٢/١٨٨حم 
 صحيــــح

ِإنَّ ِلكُلِّ عمٍل ِشرةً ، وِإنَّ لكُلِّ ِشرٍة فَترةً ، ، فَمن كَانت فَترته ِإىل سنىت فقَِد اهتدى ،          { -٥٩٤٢
 عن ابن عمرو) حب ( } ىل غَِري ذِلك فَقد هلك ومن كَانت ِإ

 وحب  ٢/١٨٨ وبنحوه   ٥/٤٠٩ وحم   ٣٨٩ ومبارك   ٢/٨٩ ومشكل   ٢/٢٥٨وجممع  ) ١٠٢٧و١٠٢٦(الشهاب  
 ) ٢١٥٢(  وصحيح اجلامع ١/١٩٦ومتهيد ) ٦٥٣(

 صحيـــح
 عن أىب سعيد ) الطيالسى حم (  } ِإنَّ ِلكُلِّ غَادٍر ِلواًء يوم الِقيامِة يعرف بِه ِعند استِه  { -٥٩٤٣

 ١٠/٣١٠ وسـنة    ٥/٣٣٠وامـع   ) ٥٢٧٠( و  ) ٥٥٤٦(  وبنحوه الشعب    ٧٠و٦١و١٩و٣/٧ و ٢/١٢٦حم  
 ) ٢١٥٣(  وصحيح اجلامع ٣٩٦و٢٥٨وجرجان 

 صحيــــح
٥٩٤٤- }               ربلى احلَوِض فشع ردو نلى احلَوِض ، فَمع ى فَرطكمِإنَّ ِلكُلِّ قَوٍم فَارطاً ، وِإن  لَم 

 عن سهل بن سعد ) طب  ( } يظمأْ ، ومن لَم يظمأْ دخلَ اجلَنةَ 
 ) ١٨٥٨(  وحب ٥/٣٩٣ و٤/١٥٤ و٣/١٦٦ وبنحوه حم ١٠/٥٠٨ واإلحتاف ٦/١٦٨ وطب ١٠/٣٦٤جممع 

 صحيـــح لغيــــره
ال بـأس  وهو عندى : صدوق سئ احلفظ قال ابن عدى ) ٧٠٢٦( فيه موسى بن يعقوب الزمعى قال ىف التقريب    

 فهــو حســـن احلديــث كما     ٣٧٩-١٠/٣٧٨ وىف التهذيب األكثر على توثيقه       ٦/٣٤٣به وبرواياته   
 !هو رأى ابن عدى ومل يصفه أحد بسوء احلفظ 

٥٩٤٥- }  ا اَألشرافعرفهعن عروة مرسال ) ك  ( } ِإنَّ ِلكُلِّ قَوٍم ِفراسةً وِإمنا ي 
  ٣/٤١٨ك 

 صحيـــح مرســـل
ما يوقعه اهللا ىف قلوب أوليائه فيعلمون أحوال الناس بنوع كرامة وإصابة حدس وال حتصل إال ملن                 : الفراســـة  

كان معمرا ظاهره باتباع السنة وباطنه باملراقبة ، وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن احملرمات واعتاد أكل                  
 --احلالل 

 ٥١٥-٢/٥١٤ الفيض --يق اآلخرة هم العالو املرتبة ، املرتفعواملقدار ىف علم طر: األشراف 
٥٩٤٦- }  واليهمةُ قُريٍش مادةً ، ومادحم عن عائشة  ( } ِإنَّ ِلكُلِّ قَوٍم م ( 

  ١٠/٢٨ وجممع ٢٣٩و٦/٤٦ حم 
 حســـــن

 عن عمر ) حم  ( } ِإنَّ ِلكُلِّ نىب أَميناً ، وأَميِنى أَبو عبيدةَ بن اجلَراِح  { -٥٩٤٧
 )٢١٥٤( حيح اجلامع  وص١/١٨حم 

 صحيـــــح



 

 

١٠١٦() 

ِإنَّ ِلكُلِّ نىب تركةً أَو ضيعةً وِإنَّ اَألنصار تركَىت وضـيعىت ، وِإنَّ النـاس يكثـرونَ                  { -٥٩٤٨
           سيئهمم نفُوا عواع ، حسنهمم قلُّونَ ، فاقْبلُوا ِمني ابن سعد عن النعمان بن مرة مرسال        ( } واألنصار

 ( 
 ٢/١٩٣سعد 

 صحيـــــح لغيـــره
 فالظاهر أن هذا احلـديث      ١٠/٤٥٥والنعمان بن مرة روى عن على وجرير ابن عبد اهللا وأنس وهو ثقة التهذيب               

 رواه عن الصحابة فليس له رواية عن التابعني 
٥٩٤٩- }               ، ا ِبحرمتكى أُحرمهِإن رِمى املَدينةُ ، اللَّهمرماً ، وحح ىبحدثٌ   ِإنَّ ِلكُلِّ نا موافيهالَ ي

 ) ابن جرير عن ابن عباس  ( } ، والَ يختلَى خالها ، والَ تؤخذُ لُقطتها ِإالَّ ِلمنشٍد 
 ٤/١٦٥ وحلية ٦/٣٤٥كر 

 صحيــــح لغيـــــره
٥٩٥٠- }     بيـــرالز وارىوارياً ، وِإنَّ حح ىبعـن  ) ت ك ( عن جـابر  ) خ ت  ( } ِإنَّ ِلكُلِّ ن

على 
 ٤/١٨٦ وحليـة    ٣/٣٦٢ وك   ٣٤٥ و ٣/٣١٤ و ١٠٢و١/٨٩وحم  ) ٣٧٤٤( وت   ١٤٢و٥/٢٧و٧٠و٤/٣٣خ  

 ٦/٣٦٨وهـق   ) ١٨٧٧( وصحيحة   ٦١١و٢/٦١٠ وعاصم   ١٤/١٢٢وسنة  ٤٠٦و٧/٨٠ وفتح   ٣/٤٣١ونبوة  
 )٢١٥٥(  وصحيح اجلامع ٩/١٤٨و

 حديــث صحيــح مشـــهور
٥٩٥١- }        موضــــاً ، وِإح ىبو أَنْ أَكونَ     ِإنَّ ِلكُلِّ نى أَرجاردةً ، وِإنو أَكثر تباهونَ أَيهمي

 عن مسرة ) ت ( } أَكثرهم واردةً
 ٢/٣٤٢ وعاصـم  ١/٤٤ وتخ ١٠/٥٠٨ واإلحتاف ١٢١ ومبارك   ١١/٤٦٧ وفتح   ٣/٢٣٨وكثري  ) ٢٤٤٣( ت  

 )٢١٥٦( وصحيح اجلامع ) ١٥٨٩(وصحيحه 
 صحيـــــح

 تعجلها ِفى الدنيا ، وِإنى اختبأت دعوِتى شفاعةً ُألمِتى يوم الِقيامِة            ِإنَّ ِلكُلِّ نىب دعوةً    { -٥٩٥٢
ذنبنياخلطيب عن ابن مسعود  ( } للم ( 

وكثري ) ١٠٤٥-١٠٣٨و١٠٣٧( والشهاب  ) ٢٠٨٦٤( وعب   ١٠/١٩٠ و ٨/١٧ وهق   ٣/١٣٤ و ٢/٤٢٦حم  
  وحلية ٧/٢٥
  وغريهم ٧/٣٤١ و٢/٢٧١ وخط ١٢/٣٧٨ وفتح ٤/١٧٦ وبغوى ٧/٣٦٣

 صحيـــــح
ِإنَّ ِلكُلِّ نىب دعوةً قد دعا ا ِفى أُمته فاستجيب له ، وِإنى اختبأت دعوِتى شـفاعةً                  { -٥٩٥٣

 عن أنس ) حم ق ( } ُألمِتى يوم الِقيامِة 
  حنوه ٨/٨٣وخ ) ٢١٥٧( وصحيح اجلامع ) ٩٥( وخمتصر مسلم ١/٩١ وعوانة ٣/٢٠٨حم 



 

 

١٠١٧() 

عن ابن  أىب    ) بز ، طك     ( } ِإنَّ ِلكُلِّ نىب رفيقاً ِفى اجلَنِة وأَنت يا عثمانُ رفيِقى ِفى اجلَنِة              { -٥٩٥٤
 أوىف

 ) ١٠٩( وهـ ) ٣٦٩٨( وت ) ١٢٨٩و١٢٨٨( عاصم 
 صحيــــح

 ) كر عن أىب هريرة  (  }ِإنَّ ِلكُلِّ نىب رفيقاً ِفى اجلَنِة ورفيِقى ِفيها عثمانُ بن عفَّانَ   { -٥٩٥٥
 ) ١٢٨٩و١٢٨٨ ( ٢/٥٨٩عاصم 

 صحيــــح
٥٩٥٦- }                   امـرأً مـن اَألنصاِر ، ولوالَ اِهلجرةُ لكُنـت من بىت هذَا احلَىييبةً وعع ىبِإنَّ ِلكُلِّ ن

َألنصار ِشعار  اَألنصاِر ، ولَو سلك الناس وادياً وسلك اَألنصار وادياً لسلكت ِشعب اَألنصاِر ، وا             
                سيئهمم نع تجاوزوي حسنهمِإىل م حسنيئاً فليأَمِر الناِس ش ىلَ ِمنو نفم ، ِدثار بز   ( } والناس (

 عن أىب محيد الساعدى
 ٥/٣٠٧ و٤/٤٢ وحم ١٣٩ وم الزكاة ٥/٢٠٠ وبنحوه خ ٣٣و١٠/٣٢امــع 

 صحيـــح لغيـــره
٥٩٥٧- }     ىبى أَِبى        ِإنَّ ِلكُلِّ نليوِإنَّ و ، نيبيالن الةً منى    -وبليلُ رقَرأَ   }   خ ىل الناِس   " ثُمِإنَّ أَو

 عن ابن مسعود ) ت  ( }" بابراهيم للَّذين اتبعوه وهذَا النىب والذين آمنوا واُهللا وىلُّ املُؤمنني 
 وحم  ٢٢٢ و ٤/١٢٢ وخط   ١/٤٤٤ ومشكل   ٢/٤٨ وكثري   ٣/٢١٨ وطربى   ٥٥٣ و ٢/٢٩٢وك  ) ٢٩٩٥( ت  

 )٢١٥٨(  وصحيح اجلامع ١/٤٠١
 صحيـــــح

حب عـن   (  } - احلَديِث ِبطولِه ِفى الشفاعِة -ِإنَّ ِلكُلِّ نىب يوم الِقيامِة ِمنرباً ِمن نوِر    { -٥٩٥٨
 ) أنس 
 ٢٩٩وخزمية التوحيد ص ) ١٩٣( وم ) ٧٥١٠(  وبنحوه خ ٤/٤٤٠وترغيب ) ٢٥٩١( حب 

 ـــحصحيـ
 عن جابر ) م  ( } ِإنَّ لَكم ِبكُلِّ خطوٍة درجةً  { -٥٩٥٩

 )٢١٦١(  وصحيح اجلامع ١/٢٠٩ وترغيب ٢/١٤٠ وفتح ٢٧٩م املساجد  
ِإنَّ لَكم ِفِىكُلِّ جمعٍة ِحجةً وعمرةً ، فاِحلجةُ اهلَجري للْجمعِة ، والعمرةُ انتظار العصِر               { -٥٩٦٠

 ) عد ، هق عن سهل بن سعد (  } بعد اجلُمعِة 
 ١/١٠ وموضح ١٥١و١٥٠و١/١٤٥ وعاصم ١٩١ واآلجرى ١٠/٢٠٣ وهق ٤٠٧ و٢/١٢٥حم 

 صحيـــح لغيـــره



 

 

١٠١٨() 

ِإنَّ لِإلسالِم صوى وعالماٍت كمناِر الطَّريِق ، ورأسه وِجماعه شهادةُ أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا                { -٥٩٦١
     سولهور بدهحمداً عضوء          وأَنَّ مالو مامكاِة ، وتالِة ، وِإيتاُء الزالص عـن أىب   ) طـب    ( } ، وِإقام

 الدرداء 
  ١/٣٨ وشج ٥/٢١٧ وحلية ١/٢١وك ) ١٥٧( وسىن ١/٢٨امع 

 حســــن
إسناده ال بـأس  : وفيها قال ) ٣٣٣( وأحال على الصحيحة  ) ١٩٤٢( وتناقض األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع       

  !!- -به ىف الشواهد 
 عن أىب هريرة ) ك  ( } ِإنَّ لِإلسالِم صوى ومناراً كمناِر الطَّريِق  { -٥٩٦٢

 ) ٢١٦٢(  وصحيح اجلامع ١/٢١ك 
 صحيــــح

 .األعالم املنصوبة من احلجارة ىف  الفياىف واملفاوز يستدل ا على الطريق : الصوى 
 فِمن ذلك أَنْ يعبد اُهللا الَ يشرك بِه شىٌء ،           ِإنَّ لِإلسالِم صوىكمناِر الطَّـــريِق  ،      { -٥٩٦٣

وتقام الصالةُ ، وتؤتى الزكاةُ ، ويحج البيت ، ويصام رمضانُ ، واَألمر باملَعروِف ، والنهى عـِن                  
 ، وِإنْ لَم يـردوا      املنكِر ، والتسليم على بِنى آدم ، فِإنْ ردوا عليك ردت عليك وعليهم املَالئكةُ             

                 ، خلـتإذا د يتكلى أَهِل بع كسليموت ، نهمع كتتس أَو املَالئكةُ ولَعنتهم ليكع تدر ليكع
        اِإلسـالم ركت فقد كُلَّهن ركهنت نوم ، ركهِسهاِم اِإلسالِم ت ِمن همس ويئاً فهش ِمنهن انتقص نوم

 )السنى ىف عمل يوم وليلة حل عن أىب هريرة ابن  ( } 
 )١٥٧(  وسىن ٥/٢١٧ وحلية ١/٢١ك 

 حســــن
ِإنَّ ِهللا تعاىل آِنيةً من أَهِل اَألرِض ، وآنيةُ ربكم قُلوب ِعبادِه الصاحلني ، وأَحبها ِإليـِه         { -٥٩٦٤

 عن أىب عنبـــة) طب  ( }أَلينها وأَرقّها 
 ) ٢١٦٣(  وصحيح اجلامع ١٩١والزهد حم ص ) ١٦٩١(  وصحيحة ٧/٢٣٤ و٦/٢٠٩اإلحتاف 

 جيـــــد
 أى إذا رق القلب والن اجنلى وصار كاملرآة الصقيلة ، فإذا أشرقت عليه أنوار امللكوت أضاء الصدر وامتأل مـن                    

 الحظه فـذلك قلـب   شعاعها فأبصرت عني الفؤاد باطن أمر اهللا ىف خلقه فيؤديه ذلك إىل مالحظة نور اهللا ، فإذا       
 ٦/٢٠٩اإلحتاف --استكمل الزينـــة

ِإنَّ ِهللا تعاىل أَقواماً يختصهم بالنعِم ملَنافِع الِعباِد ويقرها فيهم ما بذلُوها ، فِإذا منعوها                { -٥٩٦٥
 هلَا ِإىل غَريهمفَحو ا ِمنهمزعهنيا ىف قضاء احلوائج طب حل  ( } نن عمر عن اب) ابن أىب الد 

 و ٦/١١٥ و٣/٢٢٥ وحليـة  ٣/٣٩٠وترغيـب   ) ٧٦٦٢و٧٦٦٠( والشـعب    ٨/١٩٢ وجممع   ١٢/٣٥٨طب  
  ٩/٤٥٩ وخط ٨/١٧٥واإلحتاف ) ٢١٦٤( وصحيح اجلامع ) ١٦٩٢(  والصحيحة ١٠/٢١٥



 

 

١٠١٩() 

 صحيـــح لغيــــره
 يعينهم ويثبتهم مدة نفعهم فإذا منعوها الناس نزعا منهم وحوهلا لغريهم: يقرها فيهم 

٥٩٦٦- }               اصتهأَهلُ اِهللا وخ مالناِس ، أَهلُ القُرآِن ه من اىل أَهلنيعحم ن هــ ك       ( } ِإنَّ ِهللا ت (
 عن أنس 

 ٢/٣٥٤وترغيـب  ) ٣٥٠٠(  ومطالـب  ١/٥٥٦ وك   ٢/٤٣٣ ومي   ٢٤٢و١٢٨ و ٣/١٢٧وحم  ) ٢١٥( هـ  
 ) ٢١٦٥( وصحيح اجلامع ) ٢٦٨٨(  والشعب ٢/٣١١ وخط ٩/٤٠ و٣/٦٣وحلية 

 حصحيــــ
ابن جرير   ( } ِإنَّ ِهللا ِتسعةً وِتسعني  اسماً كُلُّهن ِفى القُرآِن ، من أَحصاهن دخلَ اجلَنةَ                { -٥٩٦٧

 )عن أىب هريرة 
  ٥/١٢١و٩/٩١الطربى 

 صحيــــح لغيــــره
ق ت  ( } دخلَ اجلَنةَ   ِإنَّ ِهللا تعاىل ِتسعةً وِتسعني  اسماً، ِمائةً ِإالَّ واحداً ، من أَحصاها               { -٥٩٦٨

 عن عمر)  ابن عساكر ( عن أىب هريرة ) هـ 
 وصـحيح   ٤٩٩ و ٢/٢٥٨وحـم   ) ٣٨٦٠( وهـ  ) ٣٥٠٦( وت   ٦ وم الذكر والدعاء     ٩/١٤٥ و ٣/٢٥٩خ  

 )١١٠-٩٥( والدعاطب ) ٢١٦٦( اجلامع 
٥٩٦٩- }             احٍد ، ِإنهو ماً، ِمائةً غَرياس  لَّ ِتسعةً وِتسعنيوج زا ِمن       ِإنَّ ِهللا عوم ، الِوتر حبي ِوتر 

 عن على) حل (} عبٍد يدعو ِبها ِإالَّ وجبت لَه اجلَنةَ 
) ١١٠و١٠٩و١٠٧(  وبنحوه عدا اجلملة األخرية الدعاطــــب       ١٠/٣٨٠ و ٦/٢٧٤ و ٣/١٢٢احلليــة  

 ) ٣٥٠٨(  وت ٢/٢٥٨وحم ) ٢٦٧٧( وم ٧/١٦٩وخ 
 حســــن لغيــــره

 تعاىل ِتسعةً وِتسعني  اسماً، ِمائةً غَري واحٍد،الَ يحفظها أَحد ِإالَّ دخلَ اجلَنةَ وهو               ِإنَّ هللاِ  { -٥٩٧٠
 الِوتر حبي عن أىب هريرة )ق ( } ِوتر 

وصـحيح  ) ٨٠٨( و ) ٨٠٧( واإلحسان ) ١١٠-٩٥(  والدعاطب ٦ وم الذكر والدعاء ٩/١٤٥ و  ٣/٢٥٩خ  
 اجلامـــع 

 )٢١٦٧( 
هو اُهللا الَ ِإاله ِإالَّ هو      : نَّ ِهللا عز وجلَّ ِتسعةً وِتسعني  اسماً، من أَحصاها دخلَ اجلَنةَ             ِإ { -٥٩٧١

     راملُصـو ـارئالب اخلَالق راملُتكب اراجلَب العزيز املُهيمن املُؤمن المالس وسالقُد املَلك حيمالر محنالر
 القَه فَّارالغ              ـميعاملُـذلُّ الس املُعز افعالر اسطُ اخلَافضالب القَابض ليمالع احالفَت اقزالر ابهالو ار

               احلَفـيظُ املُقيـت الكَبري لىالع كورالش فورالغ ظيمالع احلَليم اخلَبري دلُ اللَّطيفالع احلَكم صريالب
  اجلَليلُ الكَرمي كيلُ    احلَسيبالو احلَق هيداعثُ الشالب املَجيد دودالو احلَكيم اسعالو املُجيب قيبالر 



 

 

١٠٢٠() 

              احدالو املَاجد اجدالو ومالقَي احلَى املُحىي املُميت املُحِصى املُبدىُء املُعيد ىلُّ احلَميدالو املَتني القَوى
   املُقد املُقتدر القَادر مدالص           املُنـتقم ابوالت راِلىاملُتعاِلى البالو اطنالب الظَّاهر لُ اآلِخراَألو املُؤخر م

                ـافعالن ـارالض املُغِنى املَانع ىنالغ املُقسطُ اجلَامع ذُو اجلَالِل واإلكرام املُلك الكم ؤوفالر فوالع
 عن أىب هريرة ) ت حب ك هب  ( } ى الوارثُ الرشيد الصبور النـور اهلَاِدى البديـع الباِق

وجامع ) ١٠٢( والشعب   ٢١٦و١١/٢١٥ والفتح   ١/١٦ وك   ٣/٥١٦وكثري  ) ٨٠٨( واإلحسان  ) ٣٥٠٧( ت  
  ٤/١٧٣األصول 

 صحيـــــح
 املسـتدرك   اختلف العلماء ىف ذكر هذه األمساء هل هى مرفوعة أو موقوفة أو مدرجة ، ورجح الرفع احلـاكم ىف                  

حيتمـل   : ٥/٣٥ووافقه الذهىب والنووى وابن حبان ومال كثريون إىل وقفها وإدراجها قال البغوى ىف شرح السنة    
أن يكون ذكر هذه األسامى من بعض الرواة ، ومجيع هذه األسامى ىف كتاب اهللا ، وىف أحاديث الرسول صلى اهللا                     

  ٩١-٣/٨٩ واإلحسان ٢١٦و١١/٢١٥تح  والف٣/٥١٦ انظر كثري -عليه وسلم نصاً أو داللة 
ائْتزر الِعزةَ ، وتسربلَ الرمحةَ ، وارتدى الِكربياَء ، فمن     : ِإنَّ ِهللا عز وجلَّ ثَالثةَ أَبواٍب        { -٥٩٧٢

          قالُ لهالَّذى ي ه اُهللا فذَاكا أَعزِري مبغ زعزح       : تر ومن ، الكَرمي زيزالع أَنت ِإنك ذُق   رمحهي الناس م
 اُهللا ، فــــذلك 

الَِّذى تسربلَ بِسربالـِه الَِّذى ينبِغى له ، ومن تكبر فقد نازع اَهللا ِرداَءه الَِّذى ينبِغى لَه ، فـِإنَّ اَهللا       
 ) ة ك والديلمى عن أىب هرير ( }الَ ينبِغى ِملن نازعِنى أَنْ أُدخله اجلَنةَ : تعاىل يقولُ

 ٢/٤٥١ك 
 صحيـــــح

٥٩٧٣- }                   ِمن لى منـــابرع ، دِى اِهللا مينيا يرِش ، وِكلتمِني العي نالِقيامِة ع وملساَء ياىل جعِإنَّ ِهللا ت
نوٍر ، وجوههم ِمن نوٍر ، لَيسوا بأَنبياَء والَ شهـــداَء والَ ِصــديقني ، هم املُتحابونَ ِجبالِل                

  )طب عن ابن عباس (  } عز وجلَّ اِهللا
  ٤/١٩ وترغيب ١٠/٢٧٧ وجممع ١٢/١٣٤طب 

 ال بــأس بــــه
٥٩٧٤- }                    ِطيـب وماً ، فِإنْ كَانَ لَهبعِة أَياٍم يغتسلَ كُلَّ سسلٍم أَنْ يلى كُلِّ ما عقاىل حعِإنَّ ِهللا ت

 هسحب عن ابن عمر  (} م ( 
 )٥٥٧( حب 

 صحيـــــح
٥٩٧٥- }                  ، قاَء ، وأَغلقُـوا اَألبـواباَء ، فأَوكئوا السش اللَّيِل كَيف حتت بثُّهملقاً يِإنَّ ِهللا خ

 عن أىب هريرة) ع  ( } وغَطُّوا اِإلناَء ، فِإنه الَ يفتح باباً ، والَ يكشف ِغطاًء ، والَ يحلُّ ِوكـــاًء 
 ) ٢٥٥٩( وخزمية ) ٥١٠٣( ود ) ١٢٤٣ ( وبنحوه خد ٨/١١١ وجممع ٣/٣٥٥حم 



 

 

١٠٢١() 

 صحيـــح لغيــــره
ِإنَّ ِهللا عز وجلَّ ِديكاً رأسه تحت العرِش ، وجناحه ِفى اهلَواِء ، وبراثنه ِفى اَألرِض ،                  { -٥٩٧٦

لديكـةُ تجيبـه    فِإذا كَانَ ِفى اَألسحاِر وأَذاِن الصلواِت خفق جبناحيِه وصفَّق بالتسبيِح فتسـبح ا            
 ) طب عن صفوان بن عسال  ( } بالتسبيِح 

  ٨/١٣٤امع 
 حســــن

ِإنَّ ِهللا عز وجلَّ سرايا من املَالئكِة حتُلُّ وتِقف على مجالِس الذِّكِر ِفى اَألرِض فارتعوا                { -٥٩٧٧
مجالس الذِّكِر فاغْدوا وروحوا ِفى ِذكِر      :  ؟ قالَ    -وأَين ِرياض اجلَنِة    :  قَالُوا   -ِفى ِرياِض اجلَنِة ،     

عبد بـن    ( } اِهللا فلينظر كَيف مرتلةُ اِهللا ِعنده ، فِإنَّ اَهللا تعاىل يرتلُ العبد ِمنه حيثُ أَنزله ِمن نفسِه                  
 ) وابن شاهني ىف الترغيب ىف الذكر عن جابر ) ك ( محيد واحلكيم 

 ) ١١٠٧( وعبد بن محيد ) ١٨٩١( والدعاطب ١٠/٧٧ وجممع ١١/٢١٢  وفتح٢/٤٠٥ وترغيب ١/٤٩٤ك 
 حســــن
  ٤٧٢-٧/٤٧١فيه عمر بن عبد اهللا موىل غفرة وثقة قوم ولينه آخرون التهذيب 

ع والروياىن وابن  ( } ِإنَّ ِهللا تعاىل ِرحياً يبعثها على رأِس ِمائِة سنٍة تقبض روح كُلِّ مؤمٍن    { -٥٩٧٨
 عن بريدة ) ك والضياء قانع 

  ١/١٩٩ وجممع ٤/٤٥٧ك 
 صحيــــح

واملقصود ا ىف آخر الساعة فتقبض أرواح املؤمنني ويبقى شرار اخللق وعلى رأسهم تقوم القيامة راجـع الفـيض                   
  أو أن ذلك خاص بعصر الصحابة ٢/٤٨١

يحييهم ِفى عافيٍة ، ويميتـهم ِفـى        ِإنَّ ِهللا تعاىل ضنائن ِمن خلقِه يغذوهم ِفى رمحتِه ،            { -٥٩٧٩
           كقطِع اللَّيِل املُظلِم وهم الِفنت ليهمع رمت الذين تِه ، أُولئكنِإىل ج وفاهــمت وفاهمافيٍة ، وإذا تع

 عن ابن عمر ) طب حل ( } ِمنها ِفى عافيٍة 
 عن أنس حىت اجلنة  ) ١٠١٤٤(  الشعب  ورواه خمتصراً ىف٣ وأولياء ١/٦ وحلية ١٠/٢٦٥ وجممع ١٢/٣٨٥طب

 وىف ســـنده ليــــن 
ِإنَّ ِهللا ِعباداً اختصهم بالنعِم ملنافِع الِعباِد ، فمن بخلَ بتلك املنافِع على ِعباِد اِهللا ، نقلَ             { -٥٩٨٠

 هلَا ِإىل غَريهمووح نهمع عمالن متام عن ابن عمر  ( } اُهللا تلك ( 
 ) ١٠١٤٤(  والشعب ٤/٢٥٥ والترغيب ٢/٢٧٦ وأصفهان ٨/١٧٥اف اإلحت

 حســـن لغيــــره
٥٩٨١- }                أُولئـك ، وائجهمِفى ح ِإليهم الناس فزعوائِج الناِس يحب همتصاىل ِعباداً اخعِإنَّ ِهللا ت

 عن ابن عمر ) طب  ( } اآلمنونَ من عذاِب اِهللا 



 

 

١٠٢٢() 

 ٣/٢٢٥ وحلية ٣/٣٩٠ وترغيب ٨/١٩٢ وجممع ١٢/٣٥٨طب 
 حســـن لغيــــره

٥٩٨٢- }                أُولئك ، لى أَيديهمالناِس ع وائجحلَوائِج الناِس ، فقَضى ح لقهماىل ِعباداً خعِإنَّ ِهللا ت
 ) ابن أىب الدنيا ىف قضاء احلوائج عن احلسن مرسال  ( } آِمنونَ من فَزِع يوِم الِقيامِة  

 )١٠٠٨و١٠٠٧(  والشهاب ٤٩حوائج 
 حســـن لغيــــره

ِإنَّ ِهللا ِعباداً على منابر ِمن نوٍر ِفى ِظلِّ العرِش يوم الِقيامِة ، يغبطهم النبيونَ والشهداُء        { -٥٩٨٣
 موه 

 ) ابن أىب الدنيا ىف كتاب اإلخوان عن أىب سعيد ( } املُتحابونَ ِفى اِهللا عز وجلَّ 
  حنوه ١٠/٢٧٧امع 

 صحيـــح لغيــــره
٥٩٨٤- }               ـومهداُء يونَ والشبيالن غبطهمهـــداَء ، يوا بأَنبياَء والَ شاىل ِعباداً لَيسعِإنَّ ِهللا ت

 الِقيامِة ، يقَرم ويجلسهم ِمنه ، قَوم من أَفناِء الناِس ِمن نزاِع القَبائِل ، تصافَوا ِفى اِهللا وحتابوا فيهِ                  
، يضع اُهللا هلم يوم الِقيامِة منابر ِمن نوٍر فيجلسهم ، يخاف الناس والَ يخافونَ ، هم أَوليـاُء اِهللا                    

 ) ك عن ابن عمر  ( } الَخوف عليهم والَ هم حيزنونَ
  ٤/١٧٠ك 

 صحيـــح
 ، يغبطهم النبيونَ والشهداُء ِبقُرم      ِإنَّ ِهللا تعاىل ِعباداً لَيسوا بأَنبياَء والَ شهـــداءَ        { -٥٩٨٥ 

ومقعدهم من اِهللا يوِم الِقيامِة ، ِعباد من ِعباِد اِهللا من بلداٍن شتى ، وقَبائلٌ مـن شـعوِب أَرحـاِم                 
ـ               ونَ بروِح اِهللا   القَبائِل ، لَم يكن بينهم أَرحام يتواصلونَ ا ، والَ دنيا يتباذلونَ ا ، يتحابـــ

 ، يجعلُ اُهللا وجوههم نوراً  ، يجعــلُ 
هلم منابر ِمن لُؤلٍُؤ قُدام الرمحِن تعاىل ، يفزع الناس والَ يفزعونَ ، ويخاف الناس والَ يخافــونَ                 

 حم ، طب  (} 
 ) ، هق ىف األمساء عن أىب مالك األشعرى  

 ومبـارك   ٤٦٧ وصفة   ١٣/٥٠ وسنة   ٣/١٩٧وبغوى  ) ٢٠٣٢٤( وعب   ٢٧٧ و ١٠/٢٧٦ وجممع   ٣/٣٢٩طب  
  ٦/١٧٤ واإلحتاف ٢٤٨

 صحيــــح
٥٩٨٦- }                ِإليهم نظروالَ ي زكِّيهمالِقيامِة والَ ي ومي كلّمهملَّ ِعباداً الَ يوج زتـربىٌء  : ِإنَّ ِهللا عم

         لدِه ، ورو تربىٌء ِمنا ، ومنهمع اغبالديِه ورو من         ربأَ ِمنهموت ِنعمتهم فكَفر ليِه قَومع جلٌ أَنعم { 
 ) حم عن معاذ بن أنس ( 



 

 

١٠٢٣() 

  ٢/٥٣ وكثري ١٢/٤٢ وفتح ٥/١٥ وجممع ٣/٤٤٠حم 
 حســــن

٥٩٨٧- }    ورالن جوههمى وغشوٍر، وين ِمن نابرلى مالِقيامِة ع ومي جلسهملَّ ِعباداً يوج زِإنَّ ِهللا ع
 ) طب عن أىب أمامة  ( }  يفرغَ ِمن ِحساِب اخلَالئِق ، حتى

  ١٠/٢٧٧ وجممع ٨/١٣١وطب ٤/٢٠الترغيب 
 جيـــد

٥٩٨٨- }                 ـنسحمِل ، ويسِن العِفى ح طيلُ أَعمارهمعِن القَتِل وي ِبهم ضناىل ِعباداً يعِإنَّ ِهللا ت
      أَرواحهم افيٍة ، ويقْبضِفى ع حييهموي ـهداِء     أَرزاقهممنازلَ الش عطيهمِش فيلى الفُرافيٍة عِفى ع  { 

 عن ابن ) طب ( 
 مسعود 

  ٤/٢٥٥ وترغيب ١٠/٢٠٣ وجممع ١٠/٢١٧طب 
 حســـن

  )٩٥٥( فيه جعفر بن حممد الواسطى الوراق مل يعرفه اهليثمى وهو صدوق التقريب 
  عن أنس } توسِم ِإنَّ ِهللا تعاىل ِعباداً يعرفُونَ الناس بال { -٥٩٨٩

وطـربى  ) ١٦٩٣( وصحيحة  ) ١٠٠٦و١٠٠٥(  والشهاب   ٦/٥٤٥ واإلحتاف   ٤/٤٦١ وكثري   ١٠/٢٦٨جممع  
 ) ٢١٦٨(  وصحيح اجلامع ١٤/٣٢

 حســــن
 ٢/٤٧٧ انظر الفيض --التفرس ، أى يعرفون أحوال الناس من خالل فراستهم الصائبة : التوسم 

 ِفى كُلِّ يوٍم ولَيلٍة ، عبيداً وِإماًء ، يعتقهم من النـاِر ، وِإنَّ لكـلِّ                 ِإنَّ ِهللا تعاىل عتقاءَ    { -٥٩٩٠
 لَه ستجيبا في ودعستجابةً يعوةً مسلٍم دحل عن أىب هريرة  ( } م ( 

  ٣/٦١٣ وك ٣/٢٠٨ وهق ٢/٢٥٤وحم  ) ٥٠١٠(  وبنحوه د ٤/٤٣٠ و٣/٣٩٨كر 
 صحيـــح

٥٩٩١- }    اىل ععستجابةٌ             ِإنَّ ِهللا تعوةٌ مد بٍد منهموٍم ولَيلٍة ، لكلِّ  ععن أىب  ) حم  ( }تقاَء ِفى كُلِّ ي
 عن جابر ) مسويه ( هريرة أو أىب سعيد 

 وحليـــة   ٢/١٠٣ وترغيب   ١/١٥٥ وطص   ١٠/٢١٦ و ١٥٦ و ٣/١٤٣ وجممع   ٨/٣٤٠ وطب   ٢/٢٥٤حم  
  ٩/٣١٩ و٨/٢٥٧

 ) ٢١٦٩( وصحيح اجلامع 
 صحيــــح

 وِإنَّ لكلِّ   - يعِنى ِفى رمضانَ     - تعاىل عتقاَء ِفى كُلِّ يوٍم ولَيلٍة يعتقهم من الناِر           ِإنَّ هللاِ  { -٥٩٩٢
 )عن أىب هريرة ) حم  ( } مسلٍم ِفى كُلِّ يوٍم ولَيلٍة دعوةً مستجابةً 

  ٢/٢٥٤ وحم ١٠/١٤٩امـــع 



 

 

١٠٢٤() 

 صحيـــح لغيـــره
 من كُلِّ سبعِة أَيـــاٍم يوماً يغسلُ كُلَّ شىٍء ِمنه ، وأَنْ يسنت             ِإنَّ ِهللا على كُلِّ مسلمٍ     { -٥٩٩٣

 ِطيباً ِإنْ كَانَ لَه مسكر عن أىب هريرة  ( } ، وأَنْ ي ( 
  حنوه ٢/٣٨٢ وفتح ٢/٧خ 

عـن  )  هــ   (} ِإنَّ ِهللا تعاىل ِعند كُلِّ ِفطٍر عتقاَء من الناِر وذلك ِفى كُلِّ لَيلـــٍة             { -٥٩٩٤
 عن أىب أمامة ) حم طب هب ( جابر 
( وهــ  ) ٢١٧٠( وصحيح اجلـامع  ) ٣٦٠٥(  والشعب ٢/١٠٣ والترغيب  ١٠/٢١٦ و ١٥٦و٣/١٤٣امع  
١٦٤٣ ( 

 حســــن
ِإنَّ ِهللا تعاىل ِفى اَألرِض أَواىنَ أَالَ وهى القُلوب ، فأَحبها ِإىل اِهللا أَرقُّهـا وأَصـفاها ،                   { -٥٩٩٥

احلكيم عن سهل    ( }  بها ، أَرقها لِإلخواِن وأَصفاها من الذُّنوِب ، وأَصلبها ِفى ذَاِت اِهللا تعاىل            وأَصل
 ) بن سعد 

 ) ١٦٩١(  وصحيحة ٧/٢٣٤ و٦/٢٠٩ واإلحتاف ٦/٩٧حلية 
 حســــن

 من الناِر ، فإذا كانَ ِإنَّ ِهللا عز وجلَّ ِفى كُلِّ لَيلـــٍة من رمضانَ ِستمائِة أَلِف عتيقٍ    { -٥٩٩٦
 ) هـب عن احلسن مرسال  ( } آخر لَيلٍة أَعتق اُهللا ِبعدِد من مضى   

 ) ٣٦٠٤( الشعب 
 صحيـــح مرســـل

ِإنَّ ِهللا ِفىكُلِّ يوٍم عتقاَء من الناِر ِفىشهِر رمضانَ ، وِإنَّ ِلكُلِّ مسلٍم دعوةً يدعو ـا                  { -٥٩٩٧
  لَه ستجيبعن جــابـــر ) بز  (  }في 

  ١٠/١٤٩ و٣/١٤٣امع 
 حســــن

ِإنَّ ِهللا ِمائةَ رمحٍة أَنزلَ ِمنها رمحةً واحدةً بني اِجلن واِإلنِس والبهائِم واهلَـوام ، فبـها                  { -٥٩٩٨
ني رمحةً يرحم ِبهـا     يتعاطفونَ وِبها يترامحونَ ، وا تعطف الوحوش عى ولدها ، وأَخر ِتسعاً وِتسع            

 عن أىب هريرة ) م هـ  ( } ِعباده يوم الِقيامِة 
 ٣/٤٨٠ وكثري   ٣٨٥ و ١٠/٢١٤ وجممع   ٤/٢٤٨ و ١/٥٦ وك   ٢/٥٢٦وحم  ) ٤٢٩٣(  وهـ   ٢٠و١٩م التوبة   
 ) ٢١٧٢(  وصحيح اجلامع ١٠/٥٥٧ و ٩/١٨٣ واإلحتاف ٢/١٥١وبغوى 

 قَسم منها رمحةً ِفى داِر الدنيا ، فِمن ثَم يعطف الرجلُ علـى              ِإنَّ ِهللا تعاىل ِمائةَ رمحٍة ،      { -٥٩٩٩
هب  ( } ولدِه ، والطَّري على ِفراخِه ، فإذا كَانَ يوم الِقيامِة صيرها ِمائةَ رمحٍة ، فعاد ِبها على اخلَلِق                  

 ) عن أىب هريرة 



 

 

١٠٢٥() 

 ١/٥٦وك ) ١٠٣٩( والشعب ) ١٦٣٤(  الشهاب 
 صحيـــح

٦٠٠٠- }                   روأَخ ، ِإىل آجاهلم نيا فوِسعتهمأَهِل  الد نيمحةً با رِمنه ممحٍة ، قَساىل ِمائةَ رعِإنَّ ِهللا ت
 )عن أىب هريرة ) ك  ( } ِتسعــاً وِتسعني رمحةً َألوليائِه يوم الِقيامِة 

  ١/٥٦ك 
 صحيــــح

٦٠٠١- }      همحٍة ، وأَنِإنَّ ِهللا ِمائةَ ر     وادخر ِإىل آجاهلم أَهِل اَألرِض فوسعتهم احدةً بنيمحةً ور قَسم 
 عن أىب هريرة)  حم  ( } ِعنده تسعةً وِتسعني َألوليائِه يوم القيامِة  

  ٣٨٥ و ١٠/٢١٤امع 
 صحيـــــح

٦٠٠٢- }              بأَجٍل م ىٍء ِعندها أَعطى وكُلُّ شم ا أَخذَ ، ولهعاىل محم ، ق ، د ،       ( } سمى  ِإنَّ ِهللا ت
 عن أسامة بن زيد ) ن ، هـ

 وكـثري   ١١/٥٤١وفتح  ) ٦٦٧٠(  وعب   ٤/٦٥ وهق   ٥/٢٠٤ وحم   ٢١ ون اجلنائز ب     ٧/١٥٢ و   ٢/١٠٠خ  
قاله النىب  صـلى اهللا عليـه         ) ٢١٧١(  وصحيح اجلامع    ١١ وم اجلنائز ح     ٥/٤٢٦وسنة  ) ٥١٢( وخد   ٤/٣٥٨

 فمرها فلتصرب ولتحتسب : ادوا وسلم إلحدى بناته يعزيها مبوت ولدها وز
ِإنَّ ِهللا مالئكةً ترعد فرائصهم من مخافتِه ، ما منهم ملك يقطر ِمن عينيـِه دمعـةٌ ِإالَّ         { -٦٠٠٣

                ؤوسـهموا ررفعملْ ي مواِت واَألرضاُهللا الس لقنذُ خجوداً مالئكةً سوم ، سبحا يلكاً قَائمم قعتو
َا ِإىل يوِم القيامِة ، وصفُوفاً لَم ينصرفُوا ِإىل يوِم القيامِة  ، فإذا كانَ يـوم القيامـــِة      والَ يرفعو 

أبـو الشـيخ ىف     ( } سبحانك مما عبدناك كما ينبِغى لك       : تجلّى هلم ربهم فنظـــروا ِإليِه وقالُوا     
 ) .العظمة هب واخلطيب وابن عساكر عن رجل من الصحابة 

  ١٢/٣٠٧ وخط ١٠/٢١٧ و ٩/١٢٦ واإلحتاف ٨/٢٩٧وكثري ) ٩١٤( الشعب 
 حســــن

ِإنَّ ِهللا مالئكةً سياحني ِفى اَألرِض فُضالً عن كُتاِب الناِس يطوفـونَ ِفـى الطُّـرِق                 { -٦٠٠٤
 ، فيحفّـوم    هلموا ِإىل حاجاتكم  : يلتمسونَ أَهلَ الذكِر ، فإذا وجدوا قَوماً يذكرونَ اهللا تنادوا           

بأَجنحتهم ِإىل السماِء الدنيا فيسأهلم رم ، وهو أَعلم ِمنهم ، مـا يقـولُ ِعبـاِدى ؟ فيقولـونَ                    
الَ : هلْ رأوِنى ؟ فيقولـونَ  : يسبحونك ويكربونك ، ويحمدونك ويمجدونك ، فيقولُ اُهللا تعاىل       

      عفيقولُ اُهللا ت ، أوكا رأوِنى ؟ فيقـولونَ      : اىل  واِهللا مر لو ِعبـادةً       : كيف لك وا أَشدكَان أوكر لو
فما يسألوِنى  ؟ فيقولونَ يسـألونك       : وأَشد لك تمجيداً ، وأَكثر لك تسبيحاً ، فيقولُ اُهللا تعاىل            

فكيف لَـو  :  ما رأوها  ، فيقولُ     الَ واِهللا يا رب   : وهلْ رأوها ؟ فيقولونَ     : اجلنةَ ، فيقولُ اُهللا تعاىل      
لو أَم رأوها كَانوا أَشد عليها ِحرصاً ، وأَشد هلَا طَلباً ، وأَعظم فيها رغبةً               : أَم رأوها ؟ فيقولونَ     



 

 

١٠٢٦() 

: ا ؟ فيقولونَ    فكيف لَو رأوه  : من الناِر ، فيقولُ اُهللا عز وجلَّ        : فمم يتعوذونَ ؟ فيقولونَ     : ، قالَ   
لَو رأوها كَانوا أَشد ِمنها ِفراراً وأَشد هلَا مخافةً ، فيقولُ فأَشهدكم أَىن قد غَفرت لَهم ، فيقـولُ                   

فيهم فُالنٌ لَيس ِمنهم ، ِإمنَا جاَء حلاجٍة ، فيقولُ هم القـوم الَ يشـقى ِبهـم                  : ملك من املالئكِة    
ليسهمعن أىب هريرة)حم ، ق  ( } ج   

 ) ٣٥٩٥( وخ ىف الدعوات باب فضل ذكر اهللا وت ) ١٨٩٠(  وم املختصر ٢/٢٥٢حم 
٦٠٠٥- }   أُمىت السالم بلغوىن ِمنِفى اَألرِض ي ياحنيالئكةً سعاىل محم ، ن ، حب ، ك ( } ِإنَّ ِهللا ت

 عـــن ) 
 ابن مسعود 

) ٢٣٩٢( وحب ) ٣١١٦(  وعب   ١٠/٢٧١ وطب   ٢/٤٢١ وك   ٢/٣١٧ ومى   ٤٥٢ و   ١/٤٤١ وحم   ٣/٤٣ن  
 و  ٢/٥١٧ وش   ٩/١٢٥ و   ٥/٩ و   ٤٥٧ و   ٤/٤١٩ واإلحتـاف    ٣/١٩٧ وسنة   ٢/٤٩٨ وترغيب   ٩/٢٤وجممع  

  )٢١٧٤( وصحيح اجلامع ) ١٨٩٤( والدعاطب ١١/٤٧٤
 صحيـــــح

ـ              { -٦٠٠٦ إذا مـروا   ِإنَّ ِهللا مالئكةً فُضالَء يتبعونَ مجالس الذّكِر ، يجتمعونَ عند الذّكِر ، ف
مبجلٍس عالَ بعضهم على بعٍض حىت يبلغوا العرض ، فيقولُ اُهللا هلم وهو أَعلم ، ِمن أَين ِجئـتم ؟                    

: ِمن ِعنِد عبيٍد لك يســألونك اجلنةَ ويتعوذونَ بك مِن الناِر ويستغفرونَ ، فيقـولُ               : فيقولونَ  
ويتعوذونَ ِمن نارى فكيف لَو رأوها ، فِإىن قد غَفرت لَهـم ،             يسألوِنى جنىت ، فكيف لَو رأوها ،        

ِإنَّ فيهم عبدك اخلطاَء فُالنٌ مر ِبهم حلاجـٍة له فجلس ِإليهم ، قالَ اُهللا عز وجلَّ                ! ربنا  : فيقولونَ  
 :       ليسهمج عن أىب هريرة    )  ىف الذكر    ابن شاهني ىف الترغيب    ( } أُولئِك اجللســـاُء الَ يشقى ِبهم .

 .هذا احلديث من أحسن حديث ىف الذكر وأصحه سنداً : قال ابن شاهني 
  ٨/١١٧ وحلية ٣٨٢ و ٣٥٩ و ٢/٣٥٨حم 

 صحيـــــح
ِإنَّ ِهللا تعاىل مالئكــةً ِفى اَألرِض تنطق على أَلسنِة بىن آدم مبا ِفى املَرِء من اخلـِري                  { -٦٠٠٧

 عن أنس ) ، هبك (} والشــر 
  )٢١٧٥( وصحيح اجلامع ) ١٦٩٤(  والصحيحة ١/٣٧٧ك 

 صحيـــــح
ِإنَّ ِهللا مالئكةً  ِفى اَألرِض ِسوى احلفظِة يكتبونَ ما يسقطُ ِمن ورِق الشجِر ، فـإذا                  { -٦٠٠٨

 اس عن ابن عب) بز  ( } أَصاب أَحدكم عرجةٌ بأَرٍض فالٍة فليناِد أَعينوا ِعباد اِهللا 
  ١٠/١٣٢امع 

 حســــن



 

 

١٠٢٧() 

ِإنَّ ِهللا تعاىل  ملكاً أَعطاه سمع العباِد ، فليس ِمن أَحٍد يصلِّى علي ِإالَّ أَبلغينها ، وِإنى                   { -٦٠٠٩
 عن عمار بن ياسر ) طب  ( } سألت ريب أَنْ الَ يصلِّى علي عبد صالةً ِإالَّ صلى عليِه عشر أَمثاهلاَ 

  ٢/٤٩٩ والترغيب ١٠/١٦٢وامع ) ٢١٧٦( وصحيح اجلامع ) ١٥٣٠( حيحة الص
 حســــن لغيـــره

ِإنَّ ِهللا تعاىل  ملكاً لو قيلَ له الْتقِم السمواِت السبِع واَألرضني بلقمٍة واحدٍة لفعـلَ ،                  { -٦٠١٠
 يثُ كُنتح بحانكس سبيحهعن ابن عباس ) طب  ( } ت 

 ) ١٧٤٨(  والدعاطب ٣/٣١٨ وحلية ٨/٣٣٤ و ٥/١٦٣ وكثري ١/٨٠مع  وجم١١/١٩٥طب 
 حســــن لغيـــره

ِإنَّ ِهللا تعاىل  ملكاً يناِدى ِعند كُلِّ صالٍة ، يا بـىن آدم قُومـوا ِإىل ِنريانكـم الـىت                      { -٦٠١١
 والضياء عن أنس ) طب  ( } أَوقدمتوها على أَنفسكم فأَطفئوها بالصالِة 

  ١٠/١٧٤ وطب ٣/١١ واإلحتاف ١/٢٣٥ والترغيب ٢/١٣٠ص ط
 حســــن

 ) !!٣٥٥( وقواه ىف صحيح الترغيب ) ١٩٥٨( وتناقض األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع 
٦٠١٢- }                  طلـعىت تح غلقاملشرِق واملَغرِب ، الَ ي نيا بِمصراعيِه م نيا بم رضِإنَّ للتوبِة باباً ع

م ِمن مسا الشعن صفوان بن عسال ) طب  ( } غر 
  )٢١٧٧(  وصحيح اجلامع ٨/٧٨طب 

 حســــن
٦٠١٣- }  اجلن ابعاً منعن موىل لعائشة ) حم ( } ِإنَّ للجرِس ت 

  ٦/١٥٢ وحم ٥/١٧٤امع 
 ليــــن

 اخلطيب وابن النجار عـن      (} ِإنَّ للجنِة باباً يدعى الريانُ ، الَ يدخلُ منه ِإالَّ الصائمونَ               { -٦٠١٤
 ) أنس 
  ٧/١٩١ ومتهيد ٢/١٠٩ وشج ١١/٣٢٦ وخط ٦/١٦٩ وطب ٥/٣٣٣حم 

 صحيـــــح
٦٠١٥- }       خلهد ائمنيالص كانَ من نـائمــونَ ، مالص دعى لهيانُ يالر قالُ لهاباً يِإنَّ للجنِة ب

 ) طب عن سهل بن سعد (} لَم يظمأْ أَبداً
  ٦/١٦٥  وطب٥/٣٣٣حم 

 صحيـــــح
٦٠١٦- }                  ـنم قطـعا وتصـلهو نصلُ ملَّ ، توج زمحِن عِإنَّ للرحِم شجنةً آخذةً حبجزِة الر

 ) طب عن ابن عباس(} قَطعــها  



 

 

١٠٢٨() 

  ٨/١٥٠ وجممع ١٠/٣٩٨طب 
 صحيـــــح لغيـــره

 القرابة املشتبكة : الشجنة 
عن حممد بن عبد اهللا بن جحـش    ) هـ ، ك    ( }  ما هى لشىٍء       ِإنَّ للزوِج من املَرأِة لَشعبةً     { -٦٠١٧

 عن محنة بنت جحش 
  ٤/٤٧ وبداية ٤/٦١ وك ٤/٦٦وهق ) ١٥٩٠( هـ 

 حســــن
: قال ابن معـني  : ضعيف عابد وىف الكاشف ) ٣٤٨٩( ىف سنده عبد اهللا بن عمر العمرى املدىن قال ىف التقريب         

/ ٤ والكامـل    ٣٢٨ - ٥/٣٢٦انظر التهذيب   ) ٢٩٠٣( هـ  ١صدوق  ال بأس به ،     : صويلح ، وقال ابن عدى      
 فالراجح أنه صدوق ) ٢٢٤٨(  وديوان الضعفاء ١٤٣-/١٤١

أَنْ يغفر له ِفى أَوِل دفعٍة من دمِه ، ويرى مقعـده     : ِإنَّ للشهيِد ِعند اِهللا ِست ِخصاٍل        { -٦٠١٨
ن احلوِر العِني ، ويجار ِمن عذاِب القرب ، ويأمن من الفزِع            من اجلنِة وعليِه حلةُ اِإلمياِن ، ويزوج م       

                   بعنيِفى س شفعا ، ويا ِفيها ومنيالد من ريخ الوقاِر ، الياقوتةُ ِمنه اجأسِه تعلى ر وضعاَألكِرب ، وي
 عن عبادة بن الصامت ) حم ، طك (} إنســــاناً ِمن أَقاربِه 

  ٧/٢٩٢ وكثري ٥/٢٩٣ وجممع ٤/١٣١حم 
 صحيـــــح

ِإنَّ للشيطاِن كُحالً ولَعوقاً ، فإذا كَحلَ اِإلنسانَ ِمن كُحلِه نامت عيناه عِن الـذكِر ،     { -٦٠١٩
 ربالش ِلسانه لَعوقِه ذَرب ِمن قهعن مسرة ) طب ، هب ) ( ابن أىب الدنيا ىف مكايد الشيطان ( } وإذا لَع 

 ) ٤٩٦٣(  والشعب ٥/١٨٥اإلحتاف  و٥/٩٦امع 
 حســــن

٦٠٢٠- }       ، فالغضـب شـوقها نوأَم ، فالكذب ا لَعوقهِإنَّ للشيطاِن كُحالً ولَعوقاً ونشوقاً ، أَم
 فالنوم ا كُحلهعن أنس ) هب ( } وأَم 

( ساوئ  وامل) ٤٨١٩(  والشعب   ٢/٢٠٤ وأصفهان   ٢/٢٦٢ وجممع   ٧/٥١٦ و   ٥/١٨٥ واإلحتاف   ٦/٣٠٩حلية  
  ٥/٤٩وعدى ) ٣٢٦

 حســــن
وأنه ضعيف جداً   : األوىل بيزيد بن أبان الرقاشى      : ضعيف جداً وأعله بعلتني     )  ١٥٠١( وقال األلباىن ىف ضعيفته     

 ضعيف : والربيع بن صبيح 
 -مثله وقد اختلفوا فيـه      ) ٦٣٨٩( والكاشف  ) ٧٦٨٣( أما يزيد الرقاشى فقال عنه ىف التقريب ضعيف          : أقول

 وقد ذكر فيه ابن عدى أشد ما قيل فيه وهو قول شعبة وغريه مث قال ىف ايـة                   ٣١١ - ١١/٣٠٩راجع التهذيب   
وليزيد الرقاشى أحاديث صاحلة عن أنس وغريه ، ونرجو أنه ال بأس به برواية الثقات عنه من البصـريني                   : ترمجته  

  إذن هو ال بأس به ٢٥٨-٧/٢٥٧ هـ ١والكوفيني وغريهم 



 

 

١٠٢٩() 

: ( وىف الكاشف   ) ١٨٩٥(صدوق سىء احلفظ ، وكان عابداً جماهداً        : ربيع بن صبيح فقال  ىف التقريب         وأما ال 
قال أبو زرعة صدوق ولينه     ) : ١٣٩٤( هـ  وىف ديوان الضعفاء      ١كان صدوقاً ، غزا ، عابداً ضعفه س         ) ١٥٤٨

وللربيع أحاديث صاحلة   : رمجته   وقال ابن عدى ىف اية ت      ٢٤٨ - ٣/٢٤٧ والتهذيب   ٢/٤١بعضهم وانظر امليزان    
  ١٣٤ - ٣/١٣٢هـ ١مستقيمة ومل أر له حديثاً منكراً جداً ، وأَرجو أنه ال بأس به وبراوياته 
 فهو إذن حسن احلديث

٦٠٢١- }                كذيبوت بالشر ا لَمةُ الشيطاِن فِإيعادوللملِك لَمةً ، فأَم ، ِإنَّ للشيطاِن لَمةً بابِن آدم
لَمةُ امللِك فَإيعاد باخلِري وتصديق باحلق ، فمن وجد ذلك فليعلم أَنـه مـن اِهللا تعـاىل                  باحلق وأما   

 عن ابن مسعود ) ت، ن ، حب  (  } فليحمِد اَهللا ، ومن وجد اُألخرى فليتعوذْ باِهللا من الشيطاِن 
 ٧/٢٦٦ واإلحتـاف  ٨٩ و ٨٨ و ٣/٥٩ وطـربى    ١/٦٥ وبدايـة    ١/٤٧٥وكثري  ) ٤٠( وحب  ) ٢٩٨٨( ت  

 مرفوعاً وموقوفاً 
 صحيـــــح موقـــوف

 لكن مثله ال يقال بالرأى فله حكم الرفع 

٦٠٢٢- }               اىل ، والفخـرعبنعِم اِهللا ت البطر وفُخوخه صاليهصاىلَ وفُخوخاً وِإنَّ مِإنَّ للشيطاِن م
عن النعمان بـن    ) ابن عساكر    ( } غِري ذاِت اِهللا    بعطاِء اِهللا ، والكرب على ِعباِد اِهللا ، واتباع اهلوى ىف            

 بشري 
  ٨/٢٤٥ وبداية ٨/٣٢١وتخ ) ٨١٨٠( الشعب 

 حســــن
روى عنـه   : ١١/٣١٥مقبول ، وىف التهـذيب  ) ٧٦٩٣( فيه أبو رواحة يزيد بن أيهم احلمصى قال ىف التقريب  

  هـ ١...ن حبان ىف الثقات صفوان بن عمرو وإمساعيل بن عياش وبقية ، وحممد بن محري ، وذكره اب
  هـ ١ فأعله بإمساعيل بن عياش وأن الذهىب أورده ىف الضعفاء وقال خمتلف فيه ٢/٤٩٩ووهم املناوى ىف الفيض 

وىف الديوان  ) ٤٠٣( إذا روى عن أهل بلده الشاميني فهو ثقة وحجة وإذا روى عن غريهم خلط الكاشف                 : أقول
 -صدوق ىف روايته عن أهل بلده خملّـط ىف غريهـم            ) : ٤٧٣( التقريب  ضعيف ىف  غري الشاميني وىف       ) ٤٣١( 

 ٣٢٦-١/٣٢١راجع التهذيب 
٦٠٢٣- }  ردا تِفطرِه لدعوةً م عن ابن عمرو ) هـ ك  ( } ِإنَّ للصائِم ِعند 

( والدعاطب  ) ٤٧٥(  وسىن   ١/٣١٦ وكثري   ٢/٨٩والترغيب  ) ١٠٣١(  والشهاب   ١/٤٢٢وك  ) ١٧٥٣( هـ  
  ٢/٢٠٣لخيص والت) ٩١٩

 حســــن
ورجح ىف التهذيب أنه هذا روى عنه   ) ٣٧٠( وىف سنده إسحاق بن عبيد اهللا املدىن بن أىب املهاجر مقبول التقريب             

 وأما الذهىب فاعتربه إسحاق بن عبيد اهللا بن أيب مليكـة فقـال عنـه                ١/٢٤٣الوليد ابن مسلم ووثقه ابن حبان       
ه الوليد بن مسلم وأسد بن موسى وعبد امللـك بـن حممـد              وهذا روى عن  ) ٣٠٩(مقــبول الكاشـــف   

 فاحلديث حســـن وصححه ىف زوائد ابـن ماجـه          ١/٢٤٣ التهذيب   -احلزامى ويعقوب بن حممد الزهرى      
وغريمها ) ٣٥٩٨( أعظمى وت   ) ١٧٥٦( والصائم حىت يفطر هـ     ... ثالثة ال ترد دعوم     : ويشهد له حديث    



 

 

١٠٣٠() 

حسن وضعفه األلباىن ىف ضعيف     ) ٩٩٤( املطالب  " ند إفطاره دعوة مستجابة     للصائم ع " صحيح وعند الطيالسى    
 ) !!١٧٩٧( وصحح حنوه ىف الصحيحة ) ١٩٦٥( اجلامع 

٦٠٢٤- }                 وآخـر ، مسزولُ الشت الِة الظُّهِر حنيقِت صِإنَّ للصالِة أَوالً وآخراً ، وِإنَّ أَولَ و
أَولَ وقِت العصِر حني يدخلُ وقتها ، وِإنَّ آخر وقتها حـني            وقتها حني يدخلُ وقت العصِر ، وِإنَّ        

                 ، فقالش غيبي ا حنيقتهو وأَنَّ آخر الشمس غربت قِت املغرِب حنيوِإنَّ أَولَ و ، مسالش تصفر
            ي ا حنيقتهو وِإنَّ آخر فقالش غيبي قِت الِعشاِء اآلخِر حنيقِت     وأَنَّ أَولَ واللَّيلُ وِإنَّ أَولَ و نتصف

 مسالش طلعت ا حنيقتهو وِإنَّ آخر ، الفجر طلعي عن أىب هريرة)  حم ، ت  ( } الفجِر حني 
 وقـط  ١/٣١٧ وش ٨/٨٧ ومتهيـد  ١٦٥ و ١٥٠ و ١/١٤٩ ومعاىن ١/٣٧١ وهق  ٢/٢٣٢وحم  ) ١٥١( ت  
  )٢١٧٨( وصحيح اجلامع ) ١٦٩٦(  وصحيحة ١/٣٦٢

 ـــــحصحي
آخر وقت اختيار العشاء نصف الليل ، وأما وقت اجلواز واإلضطرار فهو ممتد إىل الفجر               : قال الشوكاىن رمحه اهللا     

ليس ىف النوم تفريط ، إمنا التفريط على من مل يصل الصالة حىت جيـئ وقـت                : حلديث أيب قتادة عند مسلم وفيه       
ة إىل دخول وقت الصالة األخرى ، إال صالة الفجر ، فإا            الصالة األخرى ، فإنه ظاهر ىف امتداد وقت كل صال         

....  وصح عن عمر أنه كتب ألىب موسى األشعرى          ٢/١١ النيل   -هـ  ١... خمصوصة من هذا العموم باإلمجاع      
  ١/٣٥٣ش ... " وصل العشاء أى الليل شئت 

 عن أىب هريرة)  ك  ( }  ِإنَّ للطاعِم الشاكِر من اَألجِر ِمثلَ ما للصائِم الصابِر { -٦٠٢٥
  ١/١٤٣ وتخ ٢/٥٨٩وحم  ) ٢١٧٩(  وصحيح اجلامع ٩/٥٨٢ وفتح ٤/١٣٧ وك ٤/٣٠٦هق 

 صحيـــــح
 ) عب عن ابن عمرو  ( } ِإنَّ للقاعِد ِفى الصالِة ِنصف أَجِر القَائِم  { - ٦٠٢٦

  ٥/١٥٧واإلحتاف ) ٤١٢٢( عب 
 صحيـــــح

٦٠٢٧- }  غطةً ولوعاٍذ ِإنَّ للقِرب ضم بن عدا سجا ناجياً ِمنهن عن عائشة ) حم  ( } كانَ أَحد 
(  وصـحيح اجلـامع      ٤/١٢٨وبداية  ) ١٦٩٥(  والصحيحة   ١/١٠٧ ومشكل   ٣/٤٦ وجممع   ٩٨ و   ٦/٥٥حم  

٢١٨٠(  
 صحيـــــح

دمِه ، ويجار ِمن    يغفر له خطيئته ِفى أَوِل دفعٍة من        : ِإنَّ للقتيِل عند اِهللا ِست ِخصاٍل        { -٦٠٢٨
عذاِب القِرب ، ويحلَّى حلةَ الكرامــِة ، ويرى مقعده من اجلنِة ، ويؤمن من الفــزِع اَألكِرب ،                 

 عن قيس اخلزاعى ) هب  ( } ويزوج من احلُوِر العِني
 ) ٤٢٥٤( وبنحوه ) ٤٢٥٣( و  ) ٤٢٥٢( الشعب 

 صحيـــــح لغيـــره
 عن جبري ) حم ، حب ، ك  ( } ي ِمثلَ قُوِة الرجلِني ِمن غَِري قُريٍش ِإنَّ للقرش { -٦٠٢٩



 

 

١٠٣١() 

 ٢/٦٣٥ وعاصم   ١٠/٢٦ و   ١/١٧٨ وجممع   ٨٣ و   ٤/٨١وحم  ) ٣٢٨٩(  وحب   ٣/١٢١ وهق   ٣/٢٠٣مشكل  
  ٤/٧٢وك  ) ٢١٨١( وصحيح اجلامع ) ١٦٩٧(  والصحيحة ٩/٦٤وحلية 

 صحيـــــح
دخـل رجـل    : وابن عساكر عن واثلة بن اخلطاب القرشى قال         ) هب   ( } ِإنَّ للمؤمِن حقا       { -٦٠٣٠

 فذكره ، طب عن واثلة بن األسقع: يا رسول اهللا املكان واسع ، قال : املسجد والنىب وحده فتحرك له فقيل 
 ٨/٤٠وامع ) ٨٩٣٣( و ) ٨٩٣٢( الشعب 

 حســــن
٦٠٣١- }        ا ِمنوقهمس خرى موجتِني ، يا    ِإنَّ للمؤمِن زمِني ِثياعـن  )  أبو الشيخ ىف العظمة      ( }  ب
 أىب هريرة

 ٦/٢٤٢٧ وعدى ٢/٣٨٥حم 
 حســــن

ِإنَّ للمؤمِن ِفى اجلنِة خليمةً ِمن لُؤلؤِة واحدٍة مجوفٍة طُولُها ِستونَ ِميالً ، للمؤمِن فيها                { -٦٠٣٢
 عن أىب موسى )  م  (} أَهلونَ يطوف عليهم املؤمن فالَ يرى بعضهم بعضاً  

  )٢١٨٢(  وصحيح اجلامع ٧/٤٨٣ و ٤/١١٦ وكثري ٧/١٣ وبغوى ٥١٥ و ٤/١١٦ وترغيب ٢٣م اجلنة 
٦٠٣٣- }               ، اجٍة أَعـانوهموا ِفي حفِإنْ كَان ، متفقدواملالئكةُ ي لساؤهمِإنَّ للمساجِد أَوتاداً ج

         ، وا افْتقدوهموِإنْ غَاب ، ادوهموا عرضوا قالُوا    وِإنْ مضراُهللا       : وِإنْ ح ذكركموا اَهللا ياذْكر { ) 
 عن عطاء اخلراساين مرسالً) عب ، هب 

  موصوال٢/٣٩٨ً وك ١/٢٢٠وترغيب ) ٢٠٥٨٥( عب 
 صحيـــــح

ِإنَّ للمساجِد أَوتاداً واملالئكةُ جلساؤهم  ، فِإنْ غَـابوا افْتقـدوهم، وِإنْ مرضـوا                { -٦٠٣٤
أَخ يسـتفاد ، أَو     : نْ كَانوا ِفي حاجٍة أَعانوهم ، جليس املسجِد على ثالِث ِخصاٍل            عادوهم ، وإِ  

 ) حم وابن النجار عن أىب هريرة  ( } كَلمةٌ محكمةٌ ، أَو رمحةٌ منتظرةٌ 
  ١/٢٢٠ وترغيب ٢/٢٢ وجممع ٢/٤١٨حم 

 حســــن
 عن واثلة بن اخلطاب ) هب ( }  يتزحزح له ِإنَّ للمسلِم حقا إذا رآه أَخوه أَنْ { -٦٠٣٥

  ٣/٦٢٧واإلصابة  ) ٨٩٣٣ و ٨٩٣٢(  والشعب ٨/٤٠امع 
 حســــن

وأخطأ اهليثمى ىف نسبة الصحايب فقال عن واثلة يعين بن األسقع ، وهو وهم ، والصحايب هذا واثلة بن اخلطـاب                     
 ورجاله ثقات إال أن أبا عمري عيسى بن حممد النحاس           رواه الطرباىن :  وقال اهليثمى    ٣/٦٢٧القرشى انظر اإلصابة    

ىف الشعب من طريق حممد بن يوسف الفريايب أبو األسود جماهد بن             : أقول هـ   ١مل أجد له مساعاً من أىب األسود        



 

 

١٠٣٢() 

 و  ٨٩٣٢( واثلة بن اخلطاب القرشى ، ومن طريق إمساعيل بن عياش عن جماهد بن فرقد عن واثلـة                  ... فرقد ثنا   
٨٩٣٣ ( 

تحيتهم لَعنةٌ ، وطَعامهم نهبةٌ ، وغَنيمتهم غُلولٌ ،        : ِإنَّ للمنافقني عالماٍت يعرفونَ ِبها       { -٦٠٣٦
والَ يقربونَ املساجد ِإالَّ هجراً ، والَ يأتونَ الصالةَ ِإالَّ دبراً مستكربين الَ يألفونَ ، والَ يؤلفـونَ ،                   

 عن أىب هريرة)  حم ، بز  (  } خشب بالليِل ، صخب بالنهاِر
  ٨/١٥٢ وكثري ١/١٠٧ و وجممع ٢/٢٩٣حم 

 حســــن
 ( }ِإنَّ للمهاجرين منابر ِمن ذهٍب يجلسونَ عليها يوم القيامِة قد أَمنوا من الفـزِع                { -٦٠٣٧
 عن أىب سعيد ) البزار ،ك 

  ) ١٥٨٢(  وحب ٤/٧٧ وك ٥/٢٥٤امع 
 صحيـــــح لغيـــره

 عن جابر )  ن ، حب  ( } ِإنَّ للموِت فَزعاً فإذا رأيتم جنازةً فقُوموا  { -٦٠٣٨
( وبنحـوه خمتصـر م    ) ٢٨٨٣(  وصحيح اجلامع ٣/٣٥٥ و   ٣٤٣ و   ٢/٢٨٧وحم  ) ١٥٤٣(  وهـ   ٤/٤٦ن  

٤٧٢ ( 
 صحيـــــح

 وِإنا ِإليِه راجعونَ ، وِإنا ِإىل ِإنا ِهللا: ِإنَّ للموِت فَزعاً فإذا أَتى أَحدكم وفاةُ أَخيِه فليقلْ  { -٦٠٣٩
ربنا ملنقلبونَ ، اللَّهم اكتبه ِعندك ِفى املُحسنني ، واجعلْ ِكتابه ِفى ِعليني ، واخلـف عقبـه ِفـى                   

             عدها بفتنوالَ ت ، ا أَجرهحرمنالَ ت اللَّهم ، ن عباس  طب وابن السين ىف عمل يوم وليلة عن اب         ( } اآلخرين
 ( 

  ٤/٣٠٣ وحلية ٣/٢٧ و ٢/٣٣١ و وجممع ١٢/٦٠طب 
 حســــن

 .عن أيب ) ت ، هـ ، ك  ( } ِإنَّ للوضوِء شيطاناً يقالُ له الوهلانُ فاتقُوا وسواس املَاِء  { -٦٠٤٠
 ٥/١٣٧ وحـم    ٧/١٩١ وجامع األصـول     ٧/٢٨٨ واإلحتاف   ١/١٠١وتلخيص  ) ١٢٢(  وخزمية   ١/١٩٧هق  

 ) ٢٣٩٤(  والفيض ٨٥-١/٨٤أعظمى وت  ) ٤٣٩(  وهـ ١/١٦٢وك  ) ١٥٨ و ١٣١( وعلل 
 ضعيــــف

 .والصواب وقفه لكن مثله ال يقال بالرأي 
عن ابن  ) حب ، ك     ( } ِإنَّ هلذا احلجِر ِلساناً وشفتِني يشهد ملِن استلمه يوم القيامِة حبٍق             { -٦٠٤١

 عباس
 ) ٢١٢٨٤( وصحيح اجلامع ) ١٠٠٥( وحب ) ٢٧٣٦(  وخزمية ١/٤٥٧ وك ١/٢٦٦حم 

 صحيـــــح



 

 

١٠٣٣() 

ِإنَّ هلذا الديِن إقباالً وِإدباراً أَالَ وِإنَّ ِإقبالَ هذَا الديِن أَنْ تفقه القَبيلةُ بأَسرها حـىت الَ                { -٦٠٤٢
               ا ، أَالَ وِإنَّ ِمنا قُهراً واضطهدكلما ، ِإنْ تالفاسقاِن ذليالِن ِفيه أَو بقى ِإالَّ الفاسقِإدبـاِر هـذَا     ي 

الديِن أَنْ يلعن آخر هذِه اُألمِة أَوهلَا ، أَالَ وعليهم حلِت اللَّعنةُ حىت ليشربوا اخلَمر عالنيةً ، حـىت                   
: يمر باملرأِة القوم فيقوم ِإليها بعضهم فريفع بذيلها كما يرفع بذنِب النعجِة ، فقائلٌ يقولُ يومئـٍذ                  

 يتها وراَء احلَائِط ؟ فهو يومئٍذ فيهم ِمثــلُ أَالَ وار
                  آين وآمنر مسني ِممنخ أَجر هى عِن املُنكِر فلهومئٍذ باملعروِف وني أَمر فمن ، فيكم أَىب بكٍر وعمر

 عن أىب أمامة ) طب  ( } يب وأَطاعِنى وتابعىن 
  ٢/٢٧٨ وشج ٢٧١ و ٧/٢٦١ وجممع ٢٥٤ و ٨/٢٣٤طب 

 فضعيـــ
ِإنَّ هلذا القرآِن ِشرةً ، ثُم للناِس عنه فَترةٌ ، فمن كانت فَترته للقسِط والسنِة فنعمـا                  { -٦٠٤٣

 ورب مه ِإىل اِإلعراِض فأولئك فترته كانت نوم ، عن أىب هريرة)  هب  ( } هو 
 ) ٢٦٣٢( والشعب ) ٣٢٥٤( املطالب 

 حســــن
 الفاسد ، اهلالك : البور 

 ( } ِإنَّ هلذِه اِإلبِل أَوابد كأَوابِد الوحِش ، فإذا غَلبكم ِمنها شىٌء فافعلُوا بِه هكـذَا                 { -٦٠٤٤
 عن رافع بن خديج  ) ٤حم ق 

وفتح ) ٨٤٨١(  وعب   ٣٢٤ و   ٣٢١ و   ٤/٣٢٠ وطب   ٢٤٧ و   ٩/٢٤٦ وهق   ١٤٢ و   ١٤٠/ ٤ و ٣/٤٦٣حم  
( وصحيح اجلـامع    ) ١٢٥٠( تصر مسلم    وخم ١١/٢١٤ وسنة   ٤/١٣٤ وتلخيص   ٢/٣٤ ومي   ٦٣٨ و   ٩/٦٣١

٢١٨٥ (  
 نفور وتوحش : أوابد 

ِإنَّ هلذِه البيوِت عوامر ، فإذا رأيتم شيئاً ِمنها فحرجوا عليها ثالثاً فـِإنْ ذَهـب وِإالَّ        { -٦٠٤٥
 كَافر هفِإن عن أىب سعيد ) م  ( } فاقتلوه 

  ) ٢١٨٦( وصحيح اجلامع ) ١٤٩٨(  م  وخمتصر٢/١٣٤ وطص ٣/٦٢٦ وترغيب ٤/٤٨جممع 
 حيات : عوامر 

 ) .حم واحلميدى عن أيب  ( } ِإنَّ له بكلِّ خطوٍة يخطوها ِإىل املَسجِد درجةً  { -٦٠٤٦
 ) ٣٧٦(  ومحيدي ٥/١٣٣حم 

 صحيـــــح
٦٠٤٧- }  عىن اللَّنبمساً ، يد عن أنس ) هـ ( عن ابن عباس  ) ٣ق  ( } ِإنَّ له 



 

 

١٠٣٤() 

 وعوانـة   ٣١٣ و   ١٠/٧٠وفـتح   ) ٦٧٣(  وعب   ١/١٦٠ وهق   ٣٧٤ و   ٣٣٧ و   ٢٢٩ و   ٢٢٧ و   ١/٢٢٣حم  
 وم  ٥٢وخ الوضـوء    ) ١٧٨( أعظمـى ود    ) ٥٢٠(  وهـ   ١/٣١٠ وأصفهان   ١/٢٥١ وسنة   ٢٧٢ و   ١/٢٧١

 )٢١٨٧( حنوه وصحيح اجلامع ٩٥احليض 
٦٠٤٨- }           يقِصد وهو ضاعهر تمي نِفى اجلنِة م يعىن -ِإنَّ له    حم وابن سعد عـن      (  } - إبراهيم

 ) الرباء 
  ٥/٣١٠ وبداية ٤/٢٩٣حم 

 صحيـــــح
٦٠٤٩- }                  َألعتقت اشع ا ، ولوبيلكانَ ِصديقاً ن اشع ولو ، ضاعهر تمرضعاً ِفى اجلنِة تم ِإنَّ له

 ِقبِطى ا استرقالقبِط وم من عن ابن عباس ) هـ  ( } أَخواله 
أعظمى ) ١٥١٠(  حنوه وهـ    ١١٤ و   ١/١١٢ وسعد   ٥/٤٣١ حنوه ونبوة    ١/٤١٧ وكثري   ٣٠٤ و   ٤/٢٩٧حم  

 حسـن   ١/١١٢الفقرة األوىل كما ىف الذى بعده ، والثانية عن أنس حنوه سعد             : وسنده ضعيف لكن له شواهد      
  ٧/٢٨٩ صحيح مرسل وشاهد حنوه كله النبوة ١/١١٥ ، والثالثة عن مكحول مرسالً سعد ٣/١٣٣وحم 

 فيصــح لغيـــره
وتناقض الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الـدين الشـيخ                   

_ رمحه اهللا _رمحه اللهـ   -رمحه اللهـ   -رمحه اللهـ   -ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين األلباين          
وقواه يف صـحيح ابـن   ) ١٩٧١( فضعفه ىف ضعيف اجلامع _ ه اهللارمح_ _رمحه اهللا_ _رمحه اهللا_ _رمحه اهللا _

 ) !!١٢٢٧( ماجه 
٦٠٥٠- }  هيدش يقِصد وِإنه ، ضاعهر ستتمرضعاً ِفى اجلنِة يم ابن سعد عن الرباء  ( } ِإنَّ له ( 

  ١/١١٢ وسعد ٥/٤٣١ ونبوة ١/٤١٧ وكثري ٣٠٤ و ٤/٢٩٧حم 
 صحيـــــح

٦٠٥١- } م رضعاً ِفى اجلنِة ِإنَّ له- ِإبراهيم عن الرباء ) ٣ق (   } - يعىن ولده 
 وش ١٤/١١٥ وسـنة   ٥٧٩ و   ١٠/٥٧٧ وفتح   ٧/٢٨٩ ونبوة   ٩/١٦٢ وجممع   ٤/٣٨ وك   ٣٠٢ و   ٤/٣٠٠حم  

 ) .٦١٩٥( وخ  ) ٢١٨٨(  وصحيح اجلامع ١٣/٧٤ و ٣/٣٧٩
 صحيـــــح

ابن سعد عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب صعصعة            (  }ِإنَّ له مرضعةً تتم رضاعه ِفى اجلنِة         { -٦٠٥٢
 ( 

  ١/١١٥ وسعد ٧/٢٨٩ و ٥/٤٣١ ونبوة ١/٤١٧ وكثري ٣٠٤ و ٤/٢٩٧حم 
 صحيـــــح

ِإنَّ هلَا أَوابد كأَوابِد الوحِش ، فإذا غَلبكم ِمنها شىٌء فاصنعوا بِه ِمثلَ ما صنعتم ذَا                 { -٦٠٥٣
 كُلوه افع بن خديج أن بعرياً ند فطلبوه فأعياهم ، فرماه رجل بسهم فأصاب مقتله ، فسألوه                عن ر ) طك   (} ثُم

 ) عنه فأمرهم بأكله وذكره 



 

 

١٠٣٥() 

  ٢٤٧ و ٢٤٦/ ٩ وهق ٤/١٤٢ و ٣/٤٧٣ وحم ٢/٢٤٧ وحنف ١٤٤ وحنيفة ٩/٦٧٣ وفتح ٤/٣٤امع 
 صحيـــــح لغيـره

 الىت توحشت ونفرت من اإلنس : شرد      ، أوابد : ند 
٦٠٥٤- }    وكـربأَنْ ي احلق من ليهمع ا أَنَّ لككم ، ينهمعدلَ بأَنْ ت احلق من ليكع ِإنَّ هلَم { ) 

 عن النعمان بن بشري ) طب 
  ٢/٢٣٢ ومتهيد ٥/٢١٤ وفتح ٦/٧٨ وهق ٤/٢٧٠حم 

 صحيـــــح
 ، أَشد بياضاً من اللَِّنب، آنيته عدد        ِإنَّ ِلي حوضاً طُوله ما بني الكعبِة ِإىل بيِت املَقدسِ          { -٦٠٥٥

النجوِم ، وكُلُّ نىب يدعو أُمته ، ولكلِّ نىب حوض ، فمنهم من يأتيِه الفئام ، ومنهم من يأتيِه العصبةُ               
             نم جالن ، ومنهمجلُ والرأتيِه الري نم ومنهم ، فرأتيِه الني نم فيقالُ      ، ومنهم أتيِه أَحدالَ ي  :  قـد

 ) عبد بن محيد وابن عساكر عن أىب سعيد  ( } بلغت ، وِإنى أَكثر اَألنبياِء تبعاً يوم الِقيامِة 
  ٢/٢٣٥ وعاصم ١/١١٠ وأصفهان ١٠/٥٠٢ واإلحتاف ١٣/١٤٦ وش ١٠/٣٦٥وجممع ) ١٥٨٩( الصحيحة 

 حســــن لغيـــره
 عن أنس ) طص  ( }  وأَنا فَرطكم عليِه ِإنَّ ِلي حوضاً { -٦٠٥٦

  ٣٥٤ واآلجرى ٢/٩٤طص 
 صحيـــــح

٦٠٥٧- }            ثربنعاَء ويص نيا بأُميت كم ليع ردهوضاً يعن الفرزدق  عـن أىب      ) طس   ( } ِإنَّ ِلي ح
 هريرة
  ١٠/٣٦٥امع 

 حســــن لغيـــره
٦٠٥٨- }      حمدا ممسةَ أَمساٍء أَنلى قَدمي           ِإنَّ ِلي خع الناس حشرالذي ي وأَنا احلاشر ، ا أَمحدوأَن 

 اقبا العوأَن ، و اُهللا ِبى الكفرمحا املَاحي الذى يعن جبري بن مطعم ) مالك ، ق ، ت ، ن  ( } ، وأَن 
وخ ) ١٩٦٥٧(    وعـب          ٨٠/ ٤وحـم   ) ١٩٥٠(  وخمتصر م    ٢/٥٠ومشكل  ٩/١٥٢ ومتهيد   ٢/١٢٣طب  

( وصحيح اجلـامع    )  ٥٥٥(  ومحيدى   ١/٢٧٤ وكر   ٥/٣٨٢وكثري  ) ١٠٠٤(  وموطأ   ١/١٥٤  ونبوة ٤/٢٢٥
 ١١/٤٥٧وش  ) ٢١٨٩

ِإنَّ ِلي على قُريٍش حقا ، وِإنَّ لقريٍش عليكم حقا ، ما حكموا فعـدلُوا ، وائْتمنـوا                   { -٦٠٥٩
 عن أىب هريرة)  حم  ( } فأَدوا واسترمحوا فرمحوا 

 ) ٢١٢٣(  والدعاطب ٥/١٩٢وجممع ) ١٥٣٦( وحب ) ١٩٩٠٢( ب  وع٢/٢٧٠حم 
 صحيـــــح



 

 

١٠٣٦() 

إذا استرمحوا رمحوا ، وإذا     : ِإنَّ ِلي عليكم حقا ، ولَألئمِة عليكم حقا ما أَقاموا ثَالثاً             { -٦٠٦٠
 واملالئكِة والناِس أَمجعني ،     حكموا عدلُوا ، وإذا عاهدوا وفّوا ، فمن لَم يفعلْ ذلك فعليِه لَعنةُ اهللاِ             

 عن ابن عباس )  طس ( } الَ يقبلُ ِمنهم صرف والَ عدلٌ 
  ٢/٢٧٠ وحم ٥/١٩٢ وبنحوه ٥/٢١٥امع 

 صحيـــــح لغيـــره
ِإنَّ ِلي وزيرين ِمن أهِل السماِء ووزيريِن ِمن أَهِل اَألرِض ، فوزيراي من أَهِل السماِء                 { -٦٠٦١

) احلكـيم   ( عن أىب سعيد      ) ك   ( } أَبو بكٍر وعمر    : ربيلُ وميكائيلُ ، ووزيراي من أَهِل األرِض        ج: 
 عن ابن عباس 

  ٢٥٧ و ٢٠٦ وواسط ٧/١٣٤ وبداية ٢/٢٦٤ك 
 حســــن

٦٠٦٢- }  اهرز وما يومهس  ابن السىن ىف عمل يوم وليلة عن أن(} ِإنَّ لَيلةَ اجلمعِة لَيلةٌ غَراُء وي ( 
  ٥/٤٩ و ٣/٣٨١واإلحتاف ) ٣٠٣٤( و ) ٣٨١٥( والشعب ) ٦٥٣( سىن 

 حســــن لغيـــره
ِإنَّ لَيلةَ القدِر ِفى النصِف من السبِع اَألواخِر ِمن رمضانَ أَنْ تطلع الشمس غَـداةً إذْ              { -٦٠٦٣

  عاعلَها ش افيةً لَيسص عن ابن مسعود )   حم (} ذَاك 
  ٤٥٧   و١/٤٠٦حم 

 صحيـــــح
ِإنَّ ما بني اِملصراعِني ِفى اجلنِة ِمقدار أَربعني عاماً ، وليأتني عليِه يوم يـزاحم عليـِه                  { -٦٠٦٤

 عن عبد اهللا بن سالم )   طب (} كإزدحاِم اِإلبِل وردت خلمٍس ظَمأً  
  ١٠/٣٩٧امع 

 صحيـــــح
 عن أىب سعيد ) حم ، ع  (   } اجلنِة ملسريةُ أَربعني سنةً ِإنَّ ما بني ِمصراعِني ِفى  { -٦٠٦٥

  ١٠/٣٩٧وامع  )  ٢١٩٠( وصحيح اجلامع )  ١٦٩٨(  وصحيحة ٧/١١٢ وكثري ٤/١٧٤حم 
 صحيـــــح

٦٠٦٦- }                 تـــاعم ِحجارةُ احلرِة ، ولكنــه ا أَغنتيئاً ِإالَّ ما شنغٍن عم بِه غَري اِجئتِإنَّ م
  } ــاِة الدنيا احلــي

 .عن أىب سعيد أن رجالً قدم حبلي من البحرين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فذكره ) حم ، حب ، ض (
  ٥/١٥٤وامع ) ١٠٢٢(  وخد ٣/١٤وحم  ) ٥٤٨٩(  واإلحسان ٨/١٧٦ن 

 صحيـــــح



 

 

١٠٣٧() 

ابن سعد طب عـن     (. }  عليِه إالَّ يده   إنَّ ماعزاً الْبكاِئي أَسلم آخر قَومِه ، وإنه الَ تجين          {-٦٠٦٧
 ) . عبد الرمحن بن ماعز

  ٧/٣٣سعد 
 حسن 

  ٦/٢٦٣فيه عبد الرمحن بن ماعز روى عنه ثالثة ووثقه ابن حبان التهذيب 
ابن املبـارك   (. } إنَّ مثلَ أَصحايب ِفي أُميت كَامللِح ِفي الطَّعاِم ، الَيصلح الطَّعام إالَّ ِبامللحِ             {-٦٠٦٨
 واملطالـب  ١٠/١٨وامـع   ) ١٣٤٨ و   ١٣٤٧( والشـهاب    ٥٧٢ و   ٢٠٠ومبارك  ) ٢٥٨٢(علل  ) عن أنس 

)٤١٩٣( 
  لغريه حسن

 . عن أيب سعيد الزرقي ) ن(} إنَّ ما قَد قُدر ِفي الرحِم سيكونُ {-٦٠٦٩
  ٦/٣٩وطب ) ٢١٩١(وصحيح اجلامع ) ١٠٣٢( والصحيحة ٦/١٠٨ن 

 صحيح 
لماِء ِفي األرض كَمثِل النجوِم ِفي السماِء يهتدى ِبها ِفي ظُلمـاِت الْـرب              إنَّ مثلَ الْع   {-٦٠٧٠

 . عن أنس ) حم(} والْبحِر ، فَإذَا انطمسِت النجوم أَوشك أَنْ تضلَّ الْهداةُ
 ٢/٧٠ وفق ١٠١ و١/١٠٠ وترغيب ٢٠٢ و١/١٢١ وجممع ٣/١٥٧حم 

 فيه جهالة 
 السيئاِت ثُم يعملُ الْحسناِب كَمثِل رجٍل كَانت عليِه ِدرع ضيقةٌ           إنَّ مثلَ الَّذي يعملُ    {-٦٠٧١

قَد خنقته ، ثُم عملَ حسنةً فَانفكت حلقةٌ ، ثُم عملَ أُخرى فَانفكِت اُألرخى حتـى يخـرج إىل                   
 . عن عقبة ابن عامر ) طب(} اَألرِض

 ٤٤ ومبـارك    ٤/١٠٦ وترغيب   ١٠/٢٠١ وجممع   ٤/١٨ وبغوي   ١٧/٢٨٤ وطب   ١٤/٣٣٩ وسنة   ٤/١٤٥حم  
 )٢١٩٢(وصحيح احلامع 

 صحيح 
إنَّ مثلَ الَّذي يعود ِفي عطيتِه كَمثِل الْكلِب أَكلَ حتى إذَا شبع قَاَء ثُم عاد ِفي قَيئـِه                   {-٦٠٧٢

عن أيب هريرة ) هـ(} فَأكله . 
 ) ٢١٩٣(اجلامع وصحيح ) ١٦٩٩( والصحيحة ٦/٤٧٧ وش ٢/٤٩٢وحم ) ٢٨٨٤(هـ 

 صحيح 
٦٠٧٣-}                  لـكا هنهع خلفت نا ، ومجا نكبهر نوٍح ، مفينِة نثلَ سم ييت فيكمثلَ أَهِل بإنَّ م {

 . عن أيب ذر ) ك(
 وك  ١/٧٦ والـدواليب    ١/١٥٣ وشج   ٩/١٦٨ وامع   ٣/٣٨ وطب   ١٢/٩١وخط  ) ٤٠٠٤ و ٣٠٠٤(املطالب  

 والفضـائل   ١٣٩ و ١٣٥ و   ١/١٣١ و طـص     ٤/١٥١٤ وعدي   ٤/٣٠٦ وحلية   ١٥٦ و ١/١٥١ وش   ٢/٣٤٣
)١٤٠٢ ( 



 

 

١٠٣٨() 

 حسن لغريه 
اعلم أن املراد بأهل بيته يف هذا املقام العلماء منهم ، إذ ال حيث على التمسك بغريهم ، وهم الذين ال          : قال املناوي   

 يفارقون
  ٢/٥١٩الفيض ... الكتاب والسنة حىت يردوا معه على احلوض 

 .عن أيب هريرة ) حم ، بز(. } ِعلٍم الَ ينفع كَمثِل كٍَرت الَ ينفق ِمنه ِفي سبيِل اِهللاإنَّ مثلَ  {-٦٠٧٤
  ١/١٨٤ وجممع ٢/٤٩٩حم 

 حسن 
٦٠٧٥-}               صلحهموالَ ي طَعام عهمزلوا ِبأرٍض قَفٍر مفٍر نحقراِت الذُّنوِب كَمثِل قَوٍم سثلَ مإنَّ م

هذَا يأيت ِبالروثِة ، وهذَا ِبالعظِم ، ويجيُء هذَا ِبالعوِد حىت جمعوا ِمـن              إالَّ النار ، فَتفرقوا فَجعلَ      
               ذلك ِمن جمعوي الذَّنب ذنبوي كذباملُحقراِت ي احبص وكَذلك ، ا أَصلحوا ِبِه طَعامهمم ذلك

هنماِر جلى نجهِه عِفي و كبأَنْ ي ا لَعلهعن ابن مسعود ) طك(} م . 
  ٣١٢ و٣/٣١١ترغيب ال

 حسن 
٦٠٧٦-}              وحقَالَ ن ، قَبلهم كَانوا ِمن ثلَ هؤالِء كَمثِل إخوٍة لَهملـى      ((( : إنَّ مـذر عالَ ت بر

، )) )ربنا اطمس على أَمواهلم واْشدد على قُلوم      ((( :  ، وقَالَ موسى     )) )اَألرِض ِمن الْكافرين دياراً   
   وقَالَ إبراهيم :)))        حيمر غَفور صاين فَإنكع نِمين وم بعين فَإنهت إنْ ((: (، وقَـالَ ِعيسـى      )) )فَمن

     الْحكيم الْعزيز أَنت فَإنك لَهم غفروإنْ ت ، ِعبادك مفَإ معذيلـةٌ ، فَـالَ   )) )تع ِبكم قَوم وإنكم ،
 ) .ك عن ابن مسعود( . }ينفلنت أَحد إالَّ بفداٍء أَو ِبضربِة عنٍق

  ٣/٢٢ وك ١/٣٨٣و حم ) ٨٤م٣(ت 
 حسن 

إنَّ مجوس هذِه اُألمِة املُكذبونَ ِبأقداِر اِهللا تعاىل ، إنْ مرضوا فَالَ تعودوهم ، وإنْ ماتوا                 {-٦٠٧٧
ليهمسلموا عفَالَ ت وإنْ لَقيتموهم ، شهدوهمعن جابر ) هـ(} فَالَ ت. 

 وموضـح   ١٠/٢٠٣ وهق   ١٩١ واآلجري   ١/٢٢١و طص   ) ٩٢( وهـ   ١٥١ و   ١/١٤٤ وعاصم   ٢/١٢٥حم  
١/١٠  

 صحيح لغريه 
وتناقض الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الـدين الشـيخ                   

_ رمحه اهللا _اللهـ  رمحه  -رمحه اللهـ   -رمحه اللهـ   -ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين األلباين          
وقواه يف تعليقه على ابن     ) ١٩٧٥_فضعفه يف ضعيف اجلامع     _ رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _

 !!وحسنه وصححه) ٣٤٢(و) ٣٣٩(و ) ٣٢٨(أيب عاصم 
 )طس عن ابن عمر(. } إنَّ محرم الْحالِل كَمحلِّ الْحرام {-٦٠٧٨



 

 

١٠٣٩() 

 ) ٢٤٩٣(علل  وال٦/٣٤وتخ ) ٩٨١ و ٩٨٠(الشهاب 
 حسن 

 .عن ابن عمر ) حم(} إنَّ مسح الْحجِر اَألسوِد والركِن الْيماينِّ يحطاِي الْخطايا حطٍّا {-٦٠٧٩
) ٢١٩٤( وصحيح اجلـامع    ٢/٩١ وترغيب   ٤٨٩م١ وك   ٥/٢٢١ون  ) ٩٥٩( و ت    ٢/٨٩وحم  ) ٨٨٧٧(عب  

 ) ٤٠٤١(والشعب 
 صحيح 

 املؤمن نفحات إميانية عالية ، وجيعل عرباته منسكبة ، وخشوعه عـال             إن مسح احلجر األسود والركن اليماين مينح      
 جدا 

ِإنَّ مسحهما كَفَّارةٌ ِللْخطَايا وسِمعته يقُولُ من طَاف ِبهذَا الْبيِت أُسبوعا فَأَحصاه كَانَ        { -٦٠٨٠
       ا ومقَد عضقُولُ لَا يي هتِمعسٍة وقَبِق رـا             كَِعتِبه لَـه بكَتِطيئَةً وخ هنع طَّ اللَّهى ِإلَّا حرأُخ فَعرلَا ي

عن  عبيِد بِن عميٍر أَنَّ ابن عمر كَانَ يزاِحم علَى الركْنيِن ِزحامـا مـا                ) ت حسن ، ك ، هب ، ن       (. } حسنةً  
   ص ِبياِب النحأَص ا ِمندأَح تأَيا رامِن ِزحيكْنلَى الرع اِحمزت كِن ِإنمحِد الربا عا أَبي فَقُلْت لُهفْعي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّه

               لْ فَِإنِه فَقَالَ ِإنْ أَفْعلَيع اِحمزي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبياِب النحأَص ا ِمندأَح تأَيا رـلَّى      مولَ اللَِّه صسر تِمعي س
 :اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ 

  ٢/٩١ والترغيب ١/٤٨٩ و ك ٥/٢٢١ون ) ٩٥٩(ت 
 صحيح 

٦٠٨١-}               صريا يإىل م فَانظر لحهوم ا وإنْ قَزحهثالً ِللدنيم ربض قَد ابِن آدم طعمحـب  (} إنَّ م
 . عن أيب ) طب
والشـعب  ) ٢٤٨٩( وحب ٨/١١٢ واإلحتاف ١/١٦٦ وطب ٤/١٧٤ والترغيب ١٠/٢٨٨ وجممع  ٥/١٣٦حم  

 ) ٢١٩٥(وصحيح اجلامع ) ١٠٤٧٣(
 صحيح 

 التابل الذي يطرح يف القدر كالكمون والكزبرة : القزح 
 بارد ، وأَما    إنَّ مع الدجالِِ  إذَا خرج ماًء وناراً ، فَأما الَّذي يرى الناس أََا النار فَماءٌ                {-٦٠٨٢

                 فَإنـه ـارَا نَرى أِفي الَّذي ي فَليقع ِمنكم أَدرك فَمن ، حرقت فَنار ارداٌء بَا مَأ اسرى النالَّذي ي
اردب ذبز(عن حذيقة ) ش خ(} ع . ( 

 وبنحوه خ ) ٢١٩٦(وصحيح اجلامع ) ٤٥٨٧( ومطالب ١٥/١٤٧ وش ٢٣٢ و١٧/٢٣١ وطب ٥/٣٩٥حم 
 يح صح

 . عن عمر ) د(} إنَّ مع كُلِّ جرٍس شيطاناً {-٦٠٨٣
 وفيه جهالة وله شواهد انظرها يف الترغيـب       ٤/٧٣١ وجامع األصول    ٤/٧٦ وترغيب   ١١/٢٦وسنة  ) ٤٢٣٠(د  
٧٧- ٤/٧٤  

 حسن لغريه



 

 

١٠٤٠() 

 ) عن عمرحم (. } إنَّ معاذَ بن جبٍل يحشر يوم الْقيامِة بني يدِي الْعلماِء يبذةً {-٦٠٨٤
  ١/٢٢٨ وحلية ٩/٣١١ وامع ٤/٤٢٦حم 

 حسن 
إنَّ مفاتيح الرزِق متوجهةٌ نحو الْعرِش ، فَيرتلُ اُهللا تعاىل على الناِس أَرزاقهم على قَدِر                {-٦٠٨٥

قَللَ قُللَ لَه نوم ، لَه كُثر كَثر فَمن ، فقاِتهميف األفراد عن أنس ) قط(} ن . 
وفيه عبد الرمحن بن حامت املرادي قـال الـذهيب ضـعيف ،             : وقال املناوي   ) ٢٤٥٤( والفيض   ٨/١٨٢ اإلحتاف

والوافدي ، وحممد بن إسحاق اهـ وتبعه الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصـر                   
رمحـه  -رمحه اللهـ   -ن األلباين   الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدي            

فضعفه جـدا يف ضـعيف   _ رمحه اهللا_ _رمحه اهللا_ _رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _رمحه اللهـ   -اللهـ  
رواه الدار قطين يف املستجاد ويف اسناده الوافدي عن حممد بـن            : وفيه نظر قال احلافظالعراقي     ) . ١٩٨٢(اجلامع  

وفيه : وقد وراه الدار قطين يف األفراد وذكر لفظه وقال          : يصح اهـ قال الزبيدي     اسحاق عنالزهري بالعنعنة وال     
 يعين الطريق الثاين ليس فيه إال       ٨/١٨٢اهـ اإلحتاف   ... ضعيف  : أيضا عبد الرمحن بن حامت املرادي قال الذهيب         
: نه قال عنه يف امليـزان       لك . ٣/٤٠٨وبنحوه يف اللسان    ) ٢٤٣٠(املرادي هذا واملرادي ضعفه الذهيب يف الديوان        

: هذا من شيخ الطرباين ما علمت به بأسا يروي عن نعيم بن محاد ومجاعة ويشهد هلذا احلديث حديث                    : ٢/٥٥٤
إن هللا ملكا ينادي كل صباح اللهم أعط منفقـا خلفـا            (( صحيح   )) إن املعونة تأيت من اهللا للعبد على قدر املؤونة        ((

  صحيح ٢/٤٨ الترغيب )) وأعط ممسكا تلفا
إنَّ مكةَ حرمها اُهللا ولَم يحرمها الناس ، فَالَ يحلُّ ِالمرىٍء يؤمن ِباِهللا والْيوِم اآلخِر أَنْ                 {-٦٠٨٦

إنَّ اَهللا قَد   : يسفك ِبها دماً والَ يعضد ِبها شجرةً ، فَإنْ أَحد ترخص ِلقتاِل رسوِل اِهللا ِفيها فَقولوا                 
  ولَم أَذنَ ِلرسولِه

يأذنَ لَكم ن وإمنَا أَذنَ ِلي ساعةً ِمن نهاٍر ، ثُم عادت حرمتها اليوم كَحرمتها ِبـاَألمِس ولْيبلـِغ                   
الْغائب اهدز(عن أيب شريح ) حم ق ت ن(} الش . ( 

 و ١/٢٥١ وكـثري  ٨/٢٠ و٤/٤١ و ١/١٩٧ والفتح ٩/٢١٢ و  ٧/٦٠ وهق   ٦/٣٨٥ و   ٤/٣١وحم  ) ٩٨٧(م  
 ) ٢١٩٧( وصحيح اجلامع ٨/١٤٨ و ٤/٣٠٥ بداية ٢/٦٦

٦٠٨٧-}                   لـكم فَعـرج ، ينهفَفقأَ ع وسى فَلطمهِعياناً ، فَاتى م اسأيت الناملوِت كَانَ ي لكإنَّ م
 إنَّ عبدك موسى فَعلَ يب كَذا وكَذَا ، ولَوال كَرامته عليك لَشققت عليِه ،             ! يا رب   : املوِت فَقالَ   

إئِت عبدي موسى فَخريه بني أَنْ يضع يده على مِنت ثَوٍر فَله ِبكلِّ شعرٍة وارَا كَفه سنةً                 : فَقالَ اُهللا   
فاآلنَ فَشمه  : املوت ، قَالَ    : فَما بعد ذلك ؟ قَالَ      : ، وبني أَنْ يموت اآلنَ ، فَخريه ، فَقالَ موسى           

 ، وحهر مةً فَقبضِفي ِخفيةش اسأيت الني عدفَكانَ ب ، ينهليِه عاُهللا ع دك عن أيب هريرة(. } ور . ( 
  ١/٤٣٤ وطخ ٢/٥٧٨ك 

 صحيح 



 

 

١٠٤١() 

أَما ترضى أَنْ الَيصلى عليك أَحد ِمن أُمتك        : إنَّ ربك يقولُ لَك     : إنَّ ملكاً أَتاين فَقالَ      {-٦٠٨٨
عن أيب طلحـة    ) ن(} بلى:  والَ يسلم عليك إالَّ سلمت عليِه عشراً ؟ قُلت           إالَّ صليت عليِه عشراً ،    

 ) . ز(
 ) ٢١٩٨(وصحيح اجلامع ) ٩٨٨٨( ون ٢/٣١٧ ومي ٥/١٠٦طب 

 صحيح لغريه
من يقرض الْيوم يجز غَداً ، وملك ِبباٍب آخر         : إنَّ ملكاً ِبباٍب ِمن أَبواِب الْجنِة يقولُ         {-٦٠٨٩

 ) حب عن أيب هريرة(. } اللهم أَعِط منفقاً خلفاً ، وأَعِط ممسكاً تلفاً: يقولُ 
  ٢/٤٨وترغيب ) ٥١٨(حب 

 صحيح 
من يقرض الْيوم يجز غَداً ، وملـك ِببـاٍب   : إنَّ ملكاً ِبباٍب ِمن أَبواِب السماِء يقولُ     {-٦٠٩٠

 ) . حم عن أيب هريرة(. } لفاً ، وعجلْ ِلممسٍك تلفاًاللهم أَعِط منفقاً خ: آخر يقولُ 
  ٢/٤٨وترغيب ) ٨١٥( وحب ٢/٣٠٥حم 

 صحيح 
إنَّ ملكاً من السماِء لَم يكن زارين فَاستأذنَ اَهللا ِفي ِزياريت ، فَبشرين أَنَّ فَاطمةَ سـيدةُ                  {-٦٠٩١

 ) . طب وابن النجار عن أيب هريرة. (} أَهِل الْجنِةِنساِء أُميت ، وأَنَّ الْحسن والْحسني سيدا شباِب 
 ) ٤٤٦( والصحيحة ٦٢ وخصائص ٩/١٨٣ وجممع ٣/٢٦طب 

 صحيح 
إنَّ ملكاً ِمن ملوِك بين إسرائيلَ أَخذَ رجالً فَخريه بني أَنْ يشرب الْخمر أَو يقبلَ نفساً                 {-٦٠٩٢

       ي ِخرتيٍر أَو أكلَ لَحمي زين أَوي أَو              متنعي لَم ربها شلَم وإنه ، الْخمر شربأَنْ ي إنْ أَىب ، فَاختار قتلوه
ِمن شيٍء أَرادوه ِمنه ، ما ِمن أَحٍد يشرا فَتقبلُ لَه صالةٌ أَربعني لَيلةَ والَ ميوت ويف مثانتـِة ِمنـها                     

طس ، ك عن ابـن  (. } ي أَربعني لَيلٍة مات ميتةً جاهليةًشيٌء إال حرمت عليِه ِبها الْجنةُ ، ِفإنْ مات فِ        
 ) . عمرو

  ٢/٤٢٠ وكثري ٣/٢٥٨ والترغيب ٨/٥٨٦ واإلحتاف ٥/٦٨ وجممع ٤/١٤٧ك 
 صحيح 

إنَّ ملكاً موكلٌ ِبالرحِم بضعاً وأَربعني لَيلةً ، إذَا أَراد اُهللا أَنْ يخلق ما شاَء ِبـإذِن اُهللا                   {-٦٠٩٣
طب (. } أَذكر أَم أُنثى ؟ فَيقضي ربك ويكتب امللك ثُم يطوي ما زاد والَ نقص!  إَي رب    :فَيقولُ  

 ) . عن حذيقة بن أسيد
  ١٤٠ وصفة ٣/٢٧٩ ومشكل ٣/١٩٨ وطب ٢٠٣٨أخرج حنوه م ص 

 صحيح
٦٠٩٤-} كَفر ثُم آمن عاىل لَمنأَبغِض الْخلِق إىل اِهللا ت نعن معاذطب(. } إنَّ م  . ( 



 

 

١٠٤٢() 

  ٥/١٥٦حلية 
 لني

إنَّ ِمن إجالِل اِهللا إكرام ِذي الشيبِة املُسلِم ، وحامِل الْقرآِن غَِري الْغالي ِفيِه والْجاِفي                {-٦٠٩٥
 . عن أيب موسى ) د(} عنه ، وإكرام ِذي السلطاِن املُقسِط

 ٨/٣٠٩ واإلحتاف   ٢/١١٨ وتلخيص   ٧/٤٨٥ وكثري   ١/١١٣ وترغيب   ١٣/٤٢ وسنة   ٨/١٦٣وهق  ) ٤٨٤٣(د  
 ) ١٠٩٨٦و ١٠٩٨٥ و ١٠٩٨٤ ، ٢٦٨٥(والشعب ) ٢١٩٩( وصحيح اجلامع ٢٤٧ و٢٤٦ و٢/٢٤١وشج 

 صحيح لغريه 
 العادل : الترك ، املقسط : جتاوز احلد ، اجلفاء : الغلو 

لْقرآِن اليغلـو   إنَّ ِمن إجالِل اِهللا إكرام ِذي الشيبِة املُسلِم ، واإلماِم الْعادِل و حامِل ا              {-٦٠٩٦
نهجفو ععن جابر ) طس(. } ِفيِه والَ ي . 

  ٢/١١٨ والتلخيص ١/١١٣وترغيب ) ١٠٩٨٦ و ١٠٩٨٤ و ٢٦٨٦ و ٢٦٨٥(الشعب 
 صحيح لغريه

 . عن ابن عمرو ) خ(} إنَّ ِمن أَحبكم إيلَّ أَحسنكم أَخالقاً {-٦٠٩٧
 ) ٢٢٠٠(وصحيح اجلامع ) ٧٩٢( وصحيحة ٧/١٠٢ وفتح ٢/١٨٩حم 

، وإنَّ أَبغضـكم     إن ِمن أحبكم إىل وأقربكم ِمين مجلساً يوم الْقيامِة أَحاسنكم أَخالقاً           {-٦٠٩٨
يا رسولَ اِهللا ،    : الثَّرثارونَ واملُتشدقونَ واملُتفيقهونَ ، قَالوا      : إىلَّ وأَبعدكم ِمني مجلساً يوم الْقيامِة       

 ) ز(عن جابر ) ت(} املُتكربونَ: ما املُتفيهقونَ؟ قَالَ 
و ١٢(واملكـارم   ) ٢٢٠١(وصحيح اجلامع   ) ٧٩١( والصحيحة   ١٠/٤٥٨ وفتح   ٣/٤٠٦وترغيب  ) ٢٠١٨(ت  
  ٤/١٩٤ وحم ١٠/١٩٤وهق ) ١٤ و ١٣

 صحيح لغريه 
) هـ(} إنَّ ِمن أَحسِن الناِس صوتاً ِبالقرآِن الَّذي إذَا سمعته يقرأُ رأيت أَنه يخشى اهللاَ              {-٦٠٩٩

 جابرعن 
 ) ٢٢٠٢( وصحيح اجلامع ٢/٣٦٤ والترغيب ٣٨ومبارك ) ١٣٣٩(هـ 

 صحيح
 . عن جابر ) خ(. } إنَّ ِمن أَحق أَمسائكم أَو ِمن خِري أَمسائكم إنْ سميتم عبد الرمحِن {-٦١٠٠

 ) ٩٠٤( والصحيحة ٢/٣٥ وأصفهان ١/٣٥ والدواليب ٤/١٧٨حم 
 صحيح 

 بنحوه ليس يف خ ذا اللفظ ولكن 
إنَّ ِمن أَخوِف ما أَخاف على أُميت طُولَ اَألمِل ، وابتاع الْهوى ، فَإنَّ طُـولَ االمـِل                   {-٦١٠١

ينسى اآلخرةَ ، واتباع الْهوى يصد عِن الْحق ، وإنَّ الدنيا مدبرةٌ ، واآلخرِة مقبلةٌ ، وِلكلِّ واحدٍة                  



 

 

١٠٤٣() 

ِة ، والَتكونوا بين الدنيا ، الْيوم عملٌ والَ ِحساب ، وغّداً ِحساب             ِمنهما بنونَ ، فَكونوا بين اآلخر     
ابن (. } والَعملَ ، فرحم اُهللا من تكلم ِبخٍري أَو سكت فَسلم ، وِبروا الْقرابةَ كَانت مقبلةً أَو مدبرةَ                

 ) . عساكر عن جابر
 علي مرفوعا وموقوفا عن ) ٨٨١( والفضائل ١٠/٢٣٧اإلحتاف 

 والصحيح وقفه عليه 
 ) . بز بإسنادين عن أيب هريرة(. } إنَّ ِمن أَربا الِّربا استطالةَ املرِء ِفي ِعرِض أَخيِه {-٦١٠٢
  ١٠/٤٧٠ وفتح ٣/٥٠٤الترغيب 

 صحيح 
٦١٠٣-} قا االستطالةَ ِفي ِعرِض املُسلِم ِبغِري حأَرىب الِّرب عن سعيد بن زيد ) حم د(} إنَّ ِمن. 

 ) ٢٢٠٣( وصحيح اجلامع ٨/٥٣٧ واإلحتاف ١٠/٤٧٠ وفتح ٣/٥٠٥والترغيب ) ٤٨٧٦(د 
 صحيح 

٦١٠٤-}                  جنةٌ ِمـنش حموإنَّ هذِه الر ، قا االستطالةَ ِفي ِعرِض املُسلِم ِبغِري حأَرىب الِّرب إنَّ ِمن
 ) . عن سعيد بن زيد) ض) ( وابن قانعطب(حم ومسوية (. } الرمحِن فَمن قَطعها حرم اُهللا عليِه الْجنِة

  ١/١٩٠ وحم ١٠٩ و٨/٩٢ وامع ٨/٥٣٧ واإلحتاف ١٠/٤٧٠ وفتح ٥٠٥ و ٣/٣٤٠وترغيب ) ٤٨٧٦(د 
 صحيح 

إنَّ ِمن أَرىب الربا تفضيلَ املَرِء على أَخيِه ِبالشتِم ، وإنَّ ِمن أَكِرب الْكبائِر شتم الرجـِل                  {-٦١٠٥
. } يساب الرجلُ الناس فَيستسب لَهمـا     :  ؟ قَالَ    - كَيف يشتم الرجلُ والديِه        - والديِه ، قَالوا  

 ) . ابن ايب الدنيا يف ذم الغضب عن ابن أيب جنيح عن أبيه مرسال(
 ) ١٧٤(الصمت 

 صحيح مرسل وآخره صحيح 
 ِمن أَعظِم الْخطايا مِن اقتطع مالَ       إنَّ ِمن أَسرِق السراِق من يسرق ِلسانَ األمِري ، وإنَّ          {-٦١٠٦

                   ـدكي ضعماِم ِعيادتِه أَنْ تت الْحسناِت ِعيادةَ املَريِض ، وإنَّ ِمن وإنَّ ِمن ، قسلٍم ِبغِري حرىٍء مام
 تجمع بينهما   عليِه وتسأله كَيف هو ، وإنَّ ِمن أَفضِل الشفاعاِت أَنْ تسفع بني اثنِني ِفي ِنكاٍح حىت               

                 عاِء الْعطـاسالـد ِه ِعندب ستجابا يراويِل ، وإنَّ ِممقَبلَ الس لُبسِة األنبياِء الْقميص وإنَّ ِمن ، {
 . عن أيب رهم السمعي ) طب(

 ١/١٠٠ واإلصابة ٤/١٨١امع 
 صحيح

بعي خمضرم وإن كان غريه فهـو       خمتلف يف صحبته فإن كان أحزاب بن أسيد فهو تا         : لكن فيه أبو رهم السمعي      
  ٤/٧١ و ١/١٠٠صحايب انظر اإلصابة



 

 

١٠٤٤() 

٦١٠٧-}            ملوي الَّذين ثُم ملوي الَّذين الًء األنبياَء ثُماِس بالن أَشد عن عبيدة بـن    ) حم. (} إنَّ ِمن
 حذيقة عن 
 ) . عمته فاطمة

  ٢/٢٩٢ وجممع ٦/٣٦٩حم 
 صحيح 

 . عن عائشة ) م ن هـ(} ناِس عذاباً يوم الْقيامِة الَّذين يشبهونَ ِبخلِق اِهللاإنَّ ِمن أَشد ال {-٦١٠٨
 ) ٢٢٠٤(وصحيح اجلامع ) ١٩٤٨٤( وعب ٧/٢٦٧ وهق ٨/٢١٦ون ) ١٦٦٦(م 

٦١٠٩-}  ورصورونَ هذِه الصي الْقيامِة الَّذين ومذاباً ياِس عالن أَشد خ عن عائشة(. } إنَّ ِمن . ( 
  ٧/٢٦٨ وهق ٧/٢١٥ وخ ٤/٤١ترغيب ال

٦١١٠-} الْقيامِة املُصورين ومذاباً ياِس عالن أَشد ن عن ابن مسعود(. } إنَّ ِمن . ( 
  ٤/٤١ والترغيب ٧/٢٦٧ وهق ٨/٢١٦ ون ١٦٦٦م ص 

م (. } ِبأهلِه ومالهِ إنَّ ِمن أَشد أُميت ِبي حبا ناساً يكونونَ بعدي ، يود أَحدهم لَو رآين                {-٦١١١
 ) . عن أيب هريرة ، أبو عوانة عن سهل بن سعد

  ٣/٤٠٦ والصحيحة ٢/٤١٧وحم ) ١٦٠٤(خمتصر م 
إنَّ ِمن أَشراِط الساعِة إخراب الْعامِر وإعمار الْخراِب ، وأَنْ يكونَ الْغزو ِفداًء ، وأَنْ                {-٦١١٢

البغوي وابن عساكر عن عروة بن حممد بن عطية         (. } ري ِبالشجرةِ يتمرس الرجلُ ِبأمانتِه كَما يتمرس البع     
 ) . عن أبيه
  ٣/٤٧٥اإلصابة 

 صحيح مرسل 
  ٤٧٦-٣/٤٧٥فاألكثر على أن حممد بن عطية ليس بصحايب والبعض قال بأنه صحايب راجع اإلصابة 

 احتك: مترس 
٦١١٣-} حيةُ عاعِة ، إذَا كَانِت التأَشراِط الس حم عن ابن مسعود(. } لى املَعرِفِةإنَّ ِمن . ( 

  ٧/٣٢٩ وجممع ١/٣٨٧حم 
 صحيح 

إنَّ ِمن أَشراِط الساعِة الْفحش والتفحش ، وسوَء الْجواِر ، وقَطـع اَألرحـاِم ، وأَنْ                 {-٦١١٤
وقد عليهـا فَخلصـت   يؤمتن الْخائن ويخونَ اَألمني ، ومثلُ املُؤمِن ِكمثِل الْقطعِة الذَّهِب الْجيدِة أُ           

ال إنَّ أَفضـلَ    )أ؟(ووزنت فَلم تنقص ، ومثلُ املُؤمِن كَمثِل النحلِة أَكلت طَيباً ووضعت طَيبـاً ، إ              
                   ليِه ، أَال إنَّ أَفضلَ املُسـلمنياُهللا ع رما حم جره نم هداِء املُقسطونَ ، أَال إنَّ أَفضلَ املُهاجرينالش

   لمس نم            اللِنب ، وأَحلى ِمـن ِمن كَعرضِه ، أَبيض دِه ، أَال إنَّ حوضي طُولهِلسانِه وي ناملُسلمونَ م



 

 

١٠٤٥() 

العسِل ، آنيته عدد النجوِم ِمن أَقداِح الذَّهِب والْفضِة من شرب ِمنه شربةً لَم يظمأ آخر ما عليها                  
 ) .  عمرواخلرائطي يف مساوىء االخالق عن ابن(. } أَبداً

 ) ٢٠٨٥٢( وعب ٢/١٩٠وحم ) ٢٨٧ و ٥٨( واملساوىء ٧/٣٢٧امع 
 صحيح 

٦١١٥-}           ، خـونَ األمـنيوي الْخـائن ؤمتنوي والْفحش حالش ظهراعِة أَنْ ياَشراِط الس إنَّ ِمن
عن ) طك(. } ى ِشراِر الناسِ  ويظهر ِثياب تلبسها ِنساٌء كَاسيات عاريات ، والَ تقوم الساعةُ إالَّ عل           

 ) . أيب هريرة
  ٧/٣٢٧امع 

 صحيح 
إنَّ ِمن أَشراِط الساعِة أَنْ تقاتلوا قَوماً ينتعلونَ ِنعالَ الشعِر ، وإنَّ ِمن أَشراِط السـاعِة            {-٦١١٦

 ) . ز(عن عمرو بن تغلب ) هـحم خ (} أَنْ تقاتلوا قَوماً ِعراض الْوجوِه كَأنَّ وجوههم املَجانُّ املُطرقةُ
 ) ٢٢٠٥( وصحيح اجلامع ٩٥وخ اجلهاد ) ٤٠٩٨( وهـ ٦/٢٥٥ وبداية ٥/٧٠حم 

٦١١٧-}             صلى ِبهمجدونَ إماماً يأَهلُ املّسجِد الَ ي تدافعاعِة أَنْ يأَشراِط الس حم د عن   (} إنَّ ِمن
 . سالمة بنت احلر 

  ٨/٢٣٨ وسعد ٤/٣٣٠ واإلصابة ١٠/٣٩٨  وجامع األصول٣/١٢٩ وهق ٦/٣٨١وحم ) ٥٨١(د 
 فيه جهالة 

٦١١٨-}        الْخمر شربا ، وينالز فشوالْجهلُ ، وي ظهروي ، الْعلم رفعاعِة أَنْ يأَشراِط الس إنَّ ِمن
         احدو كونَ ِلخمسني امرأٍة قَيمىت يساُء حبقى النجالُ ، وتالر ذهبعن أنس) حم ق ت ن هـ(} ، وي 

 . 
 ١/١٤٩ والـدواليب    ١/١٥١ وجامع بيان العلـم      ٤/٩٧ وكر   ٢٧٣ و ٢١٣ و ٢٠٢ و ٣/١٧٦وحم  ) ٢٠٥٦(م  

 ) ٢٢٠٦( وصحيح اجلامع ٦/١٧٩ وبغوي ١/٣١٥ وسنة ٦/٤٥٣ ونبوة ٩/٣٣٠ وفتح ٦/٢٨٠وحلية 
لناِس مؤمن بـني    إنَّ ِمن أَشراِط الساعِة أَنْ يغلب على الدنيا لُكع ابن لُكٍع ، وأَفضلُ ا              {-٦١١٩
 ) . العسكري يف األمثال عن مرو رجاله ثقات(. } كَرميِني
  ٧/٣٢٥امع 

 صحيح 
إنَّ ِمن أَشراِط الساعِة أَنْ يفشو املَالُ ، ويكثر الْعلم ، وتفشو التجارة ، ويظهر الْجهلُ                 {-٦١٢٠

ستأمر تاجر بين فُالٍن ، ويلتمس ِفي الْحي الْحطيم الْكاتب          الَ حتى أَ  : ، و يبيع الرجلُ الْبيع فَيقولُ       
وجدحم ، ن عن عمرو بن تغلب(. } فَالَ ي . ( 

  ٢٧٣ و ٢١٣ و٢٠٢ و٣/١٧٦ وحم ٢/٢٣٣ وأصفهان ٧/٢٤٤ن 
 صحيح 



 

 

١٠٤٦() 

طب عـن   (. } ارةُإنَّ ِمن أَشراِط الساعِة أَنْ يقبض الْعلم ، ويظهر الْقلم ، وتفشو التج             {-٦١٢١
 ) . عمرو بن تغلب

  ٢/٣٤٢ وحلية ١/٣١٥ وسنة ٧/٢٤٤ن 
 صحيح

٦١٢٢-}                   فشـووت ، الِْفـنت ظهـرالْجهلُ ، وت كثراملَالُ ، وي فيضاعِة أَنْ يأَشراِط الس إنَّ ِمن
 ) . ك عن عمرو بن تغلب(. } التجارةُ
  ٢/٧ وك ٢/٢٣٣أصفهان 

 صحيح 
 . عن أيب أمية اجلمحى ) طب(} اِط الساعِة أَنْ يلتمس الْعلم ِعند اَألصاغِرإنَّ ِمن أَشر {-٦١٢٣

 ) ٢٢٠٧(وصحيح اجلامع ) ٦٩٥( والصحيحة ١/١٥٧جامع بيان العلم 
 صحيح 

 ) . حم ، طب عن أم سلمة(. } إنَّ ِمن أَصحايب من الَيراين بعد أَنْ أَموت أَبداً {-٦١٢٤
  ٩/٧٢ و١/١١٢ وامع ٣١٧  و٣١٢ و٣٠٧ و ٦/٢٩٠حم 

 صحيح 
 عن عائشة) د ك(} إنَّ ِمن أَطيِب ما أَكلَ الَّرجلُ ِمن كَسبِه ، وولده ِمن كَسبِه {-٦١٢٥

 ) ٢٢٠٨( وصحيح اجلامع ٢/٤٦ وك ٤٨٠ و٧/٤٧٩وهق ) ٣٥٢٨(د 
 صحيح 

اتلِه ، أَو قَتلَ ِبذحِل الْجاهليـِة ن        رجلٌ قَتلَ غَري قَ   : إنَّ ِمن أَعىت الناِس على اِهللا ثَالثٍة         {-٦١٢٦
 ) . عن أيب شريح) ك(الباوردي (. } ومن بصر عينيِه ِفي النوِم ما لَم تبصرا

  ٤/٣٤٩ وك ٧/١٧٤ وامع ٤/٣٢حم 
 صحيح 

 العداوة والثأر : الذحل 
٦١٢٧-}          جلَ يالْقيامِة الر وماِهللا ي أَعظِم اَألمانِة ِعند نإنَّ م       نشري فضي إليِه ثُمرأتِه وتفضي إىل ام

 . عن أيب سعيد ) حم م د(} ِسرها
 وجامع األصـول    ٣٢ و د األدب     ١٠/٢٣٦وحلية  ) ٦٠٨( وسين   ٣/٨٦ والترغيب   ٣/٦٩وحم  ) ١٠٦٠(م ص   

  ٦/١٩٩ والنيل ٦/٥٢٢
 صحيح 

ين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر      وزعم الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الد            
رمحه _ _رمحه اهللا_رمحه اللهـ   -رمحه اللهـ   -رمحه اللهـ   -الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين األلباين         

أن هذا احلديث ضعيف ومن مث فقـد ذكـره يف ضـعيف اجلـامع     _ رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _ _اهللا
ديث من األحاديث القليلة اليت تكلم عليها العلماء مما يف صحيح مسلم ، وعلته     هذا احل : وقال يف هامشه    ) ١٩٨٨(



 

 

١٠٤٧() 

) التقريـب ( قال احلـافظ يف      )) هذا احلديث مما استنكر لعمر      : أن يف إسناده عمر بن محزة العمري ، قال الذهيب           
 اهـ... لرجال ضعيف ومن شاء املزيد من البيان فلرياجع ترمجته يف امليزان والتقريب وغريمها من كتب ا

 : وهذا من أوهامه :  أقول 
 : أما عمر بن محزة العمري 

عمرة بن محزة   : أحاديثه مناكري ، وقال الدوري عن ابن معني         : قال عبد اهللا بن أمحد عن أبيه        : فقال يف التهذيب    
ن مما خيطيء   كا: ضعيف ، وذكره ابن حبان يف الثقات وقال         : أضعف من عمر بن حممد بن زيد ، وقال النسائي           

أحاديثه كلها مستقيمة   : وقال  : هو كمن يكتب حديثه ، وأخرج حديثه احلاكم يف املستدرك           : ، وقال ابن عدي     
  ٧/٤٣٧اهـ 

ال أعلم يروي عنه غري مروان وأبو أسامة وهـو ممـن   : وذكره ابن عدي ومل يذكر هذا احلديث يف ترمجته مث قال        
!  د يف مسنده فلو كان مما أنكر على عمر ملا ذكـره يف مسـنده                 واحلديث اخرجه أمح   ٥/٢٠يكتب حديثه اهـ    

وكالم الذهيب مردود فمن الذي استنكر هذا احلديث        ! وذكره يف الترغيب والفيض والنيل ومل يستنكره أحد منهم          
 صدوق يغرب ، ضعفه ابن معني ويف      : عنه  ) ٢٥٨(ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق        : وقال الذهيب يف كتابه     ! ؟

 مل  ١٠/٨ كذلك وشرح م للنووي      ١٩/١١٤مل يتكلم على سنده بشيء ويف بذل اهود         ) ٤٧٠٣(ذيب السنن   
روى عنه أبو أسامة ومروان بن معاوية وأبو عاصم واحتج به مسلم اهـ             : قلت  : يذكر شيئا وقال يف امليزان بعده       

اديثه مناكري ، وقد أخرج له مسلم وقـال   ضعفه ابن حبان والنسائي ، وقال أمحد أح     ) ٤٤٤٧( ويف املغين    ٣/١٩٢
 و  ٣/٨٦احلاكم أحاديثه مستقيمة اهـ والراجح أنه صدوق يغرب كما قال الذهيب وله شاهدان مبعناه الترغيـب                 

  ٢٩٥ - ٤/٢٩٤ وامع ٨٧
 ) ز(عن أيب سعيد ) ت(} إنَّ ِمن أَعظِم أْأل جهاِد كلمةَ عدٍل ِعند سلطاٍن جائٍر {-٦١٢٨

 ) ٢٢٠٩( وصحيح اجلامع ٧/٦٤واإلحتاف ) ٢١٧٤(ت 
 صحيح 

إنَّ ِمن أَعظِم الْفري أَنْ يدعى الرجلُ إىل غَِري أَبيِه ، أَو يرى عينيِه ما لَم تريا ، ويقولُ                    {-٦١٢٩
 . عن واثلة ) خ(} على رسوِل اِهللا ما لَم يقلْ

 ) ٢٢١٠( وصحيح اجلامع ٦/٥٥ وتخ ٨/٤٣٠ وفتح ٤/١٠٦حم 
 . عن ابن عمر ) حم(} إنَّ من أَفرى الْفرى أَنْ يرى الرجلُ عينيِه ِفي املَناِم  ما لَم تريا {-٦١٣٠

 ) ٢٢١١( وصحيح اجلامع ٧/٥٣٢ واإلحتاف ٤/١٠٦حم 
 صحيح 

  ٢/٥٣٤الفيض ... أي يدعي أن عينيه رأتا يف النوم شيئا ما رأتاه 
اخلرائطي يف مساوىء األخـالق     (. }  يعتزي الرجلُ إىل غَِري والديهِ     إنَّ ِمن أَفرى الْفرى أَنْ     {-٦١٣١

 ) . عن ابن عمر
  ٧/٢٢٠ وخ ٤/١٠٦وحم ) ٩١(وبنحوه ) ٨٦(املساوىء 

 حسن لغريه 
 الكذب : الفرى 



 

 

١٠٤٨() 

 ينتسب : يعتزي 
٦٠٣٢-}             ي فطروماً ويي صومكَانَ ي ، اوودأَخي د ياِم ِصيامأَفضِل الص هـب عـن    (. } وماًإنَّ ِمن

 ) . عبادة ابن الصامت
  وبنحوه يف خ م ٤١٨م٦ وكر ٣/١٩٣ وجممع ١/٣١٤حم 

 صحيح 
ِفيِه خلق آدم ، وِفيِه قُبض ، وِفيِه النفخةُ ، وِفيـِه            : إنَّ ِمن أَفضِل أَيامكم يوم الْجمعِة        {-٦١٣٣

تكمٍْ معروضةٌ علي ، إنَّ اَهللا حرم على اَألرِض أَنْ          الصعقةُ ، فَأكثروا علي ِمن الصالة ِفيِه فَإنَّ صال        
 . عن أوس بن أوس :) حم ن هـ حب (} تأكلَ أَجساد اَألنبياِء

 ١/٤٩١وترغيـب   ) ١٧٣٣( وخزميـة    ٤/٥٦٠ و ١/١٧٨وك  ) ١٦٣٦ و ١٠٨٥( وهـ   ٣/٩١ون  ) ١٠٤٧(د  
 ) ٢٢١٢( وصحيح اجلامع ٥١٦ و٢/١٤٩وش ) ٥٥٠(وحب 

 صحيح 
 ) . ش ، هق يف التقث عن طلحة بن مالك(. }  ِمن اقتراِب الساعِة هالك الْعرِبإنَّ {-٦١٣٤

  ٧/٥٥٨ وش ٥/٢٥ والتهذيب ٢/٢٣١ واإلصابة ٤/٣٤٥تخ 
 فيه جهالة 

٦١٣٥-}                 ـا حلـفوم ، موسالغ الديِن ، والْيمنيالو قوقِباِهللا وع ركأَكِرب الْكبائِر الش إنَّ ِمن
حم (}  يمني صٍرب فَأدخلَ ِفيها ِمثلَ جناِح بعوضٍة إالَّ جعلت نكتةً ِفي قَلبِه إىل يوِم الْقيامةِ               حالف ِباهللاِ 
 . عن عبد اهللا بن أنيس ) ت حب ك

 وصحيح اجلامع   ٤/٢٩٦ وك   ١/٣٨٢ومشكل  ) ٥٥٦٣( واإلحسان   ٧/٣٢٧ وحلية   ٣/٤٩٥وحم  ) ٣٠٢٠(ت  
 ) ٤٨٤٣( والشعب ١/١٠٥وامع ) ٢٢١٣(

 سن ح
إنَّ ِمن أَكِرب الْكبائِر أَنْ يلعن الرجلُ والديِه ، ِقيلَ يا رسولَ اِهللا وكَيف يلعن الرجـلُ                  {-٦١٣٦

 ) . ز(عن ابن عمرو ) د(} يلعن أَبا الرجِل فَيلعن أَباه ، ولعن أُمه فَيلعن أُمه: والديِه ؟ قَالَ 
 ) ٢٢١٤( وصحيح اجلامع ١٠/٤٠٣ وفتح ٢/٢٤٢ وكثري ٣/٤٦٩ وترغيب ٢/٢١٦وحم ) ٥١٤١(د 

 صحيح 
٦١٣٧-}                  أَحـدهم عم ِكتاِب اِهللا كَانت الْقيامِة لَسورةً ِمن وموايف ِبِه أُميت يأَكِرب ذَنٍب ت إنَّ ِمن
 ) . حممد بن نصر عن أنس(. } فَنسيها

  ١٦ود الصالة ب ) ٢٩١٦( حنوه وت ٢/٣٥٩الترغيب 
 حسن 

نَّ ِمن إكراِم جالِل اِهللا إكرام ِذي الشيبِة املُسلِم واإلماِم الْعادلَِ ، وحامـِل الْقـرآِن                إ {-٦١٣٨
نهجفُو عغلو ِفيِه والَيعد ، طب والْخرائطي يف مكارم األخالق عن جابر(. } الَي . ( 



 

 

١٠٤٩() 

  ٣٠٩ و ٨/١٧٤ واإلحتاف ٥/٢١٥امع 
 صحيح لغريه 

 ) . اخلرائطي يف مكارم األخالق عن أيب هريرة(. } ِن حسن الْخلِقإنَّ ِمن أَكمِل اإلميا {-٦١٣٩
 ) ٤٦٨٢(ود ) ١١٦٢( وت ) ١١(املكارم 

 صحيح 
 . عن عائشة ) ت ك(} إنَّ ِمن أَكمِل املُؤمنني إمياناً أَحسنهم خلقاً وأَلطفهم ِبأهلِه {-٦١٤٠

 و  ٧٩٨٣( والشعب   ١/٥٣ وك   ١٠/٤٥٨ وفتح   ٢/١٠٤ والدواليب   ٣/٣٠٤ وترغيب   ٦/٤٧وحم  ) ٢٦١٢(ت  
٨٧١٩ ( 

 صحيح لغريه 
٦١٤١-} اَألئمِة طرادين ش عن عباس اجلشمي(} إنَّ ِمن . ( 

  ٢/٨٥ و قط ٧ و مد ٢/٥٥ش 
 حسن مرسل 

 وثق ) ٢٦٤٠: ( ويف الكاشف ٥/١٣٥عباس اجلشمي روى عنه ثقتان ووثقه حب التهذيب 
  القراءة يطردون الناس عن صالة اجلماعة بتطويل: طرادين 
} إنَّ من اإلمياِن أَنْ يحب الرجلُ أَخاه الَ يحبه إال ِهللا ِمن غَِري ماٍل أَعطاه فَذلك اإلميانُ                 {-٦١٤٢

 . عن ابن مسعود ) طس(. 
  ٤/١٦ وترغيب ١٠/٢٧٤جممع 

 حسن 
 يبدأه ِباملدحـِة فَيقطـع      إنَّ ِمن الْبياِن ِسحراً ، فَإذَا طَلب أَحدكم ِمن أَخيِه حاجةً فَال            {-٦١٤٣

 ) هب وابن النجار عن ابن مسعود(. } ظَهره
 ) ٢١٠(الشعب 

 صحيح موقوف
 ومثله اليقال بالرأي 

 . عن ابن عباس ) حم د(} إنَّ ِمن الْبياِن ِسحراً ، وإنَّ من الشعِر ِحكماً {-٦١٤٤
ــم ) ٥٠١٢ و ٥٠١١(د   ٩٤ و٦٢و ٥٩ و٢/١٦ و ٤٤٥ و٣٣٢ و٣٢٧ و٣١٣ و٣٠٩ و٣٠٣ و١/٢٦٩وح
) ٨٧٢( وخـد    ٤٥٠ و ١٠/٢٣٧وفتح  ) ٢٠٢٠٩( وعب   ٨/١١٦ وجممع   ١/٣٣٨ وأصفهان   ٣/٤٧٠ و   ٣٠٣و

 ١٢٦ و ١٠/١٠١ و ١/٢٣٣وطـب   ) ١٧٣١( وصـحيحة    ٣١٧ و ٥/٣١٦ و   ٢/٢٦١ونبوة  ) ٢٠٠٩(وحب  
 ) ٢٢١٥( وصحيح اجلامع ١٢/٢٠٠ و٤٤٧ و ٢٨٨ و١١/٢٨٧ و٢٠٧و

 صحيح 
راً ، وإنَّ من الْعلِم ِجهالً ، وإنَّ ِمن الشعِر ِحكماً وإنَّ مـن الْقـوِل                إنَّ ِمن الْبياِن ِسح    {-٦١٤٥

 . عن بريدة ) د(} ِعياالً



 

 

١٠٥٠() 

 ١١/٧٣٣ و ٦٨٢ و   ٥/١٦٣ وجامع األصـول     ١/٢٢٩ واإلحتاف   ٥/١٨٠ ومتهيد   ١٠/٥٤٠وفتح  ) ٥٠١٢(د  
  ٧٤٤و

 فيه جهالة
 ولبعضه شواهد 

هق عن ابن عساكر عن مجعة بنت وابل        (} نَّ ِمن الشعِر كَاحلكمِِ   إنَّ ِمن الْبياِن كَالسحِر ، وإ      {-٦١٤٦
 ) . بن مانيل بن عمر ودوسي عن أبيها

   ...٣٠٣ و ٢٧٣ و١/٢٦٩وحم ) ٥٠١٠( و د ٣/٢٠٨هق 
 صحيح لغريه

 . عن ابن عمر ) مالك حم خ د ت(} إنَّ ِمن الْبياِن لَسحراً {-٦١٤٧
 وسـنة   ٣/٦١٣ وك   ٣/٢٠٨ وهـق    ٩٤ و ٦٢ و   ٥٩ و   ٢/١٦ و   ٤/٢٦٣وحـم   ) ٥٠٠٧(و د   ) ٨٩٦(موطأ  

 ومتهيـد   ١/١٤٦ وأصـفهان    ١٢٣ و   ٨/١١٧ وجممـع    ٣/٢٢٤ وحلية   ١٠/٢٣٧ و   ٩/٢٠١ وفتح   ١٢/٣٦٣
 وصـحيح اجلـامع     ٦/٤٢٥ و ١/٣٦٩ و كر    ١٠/٣٤٩ وخط   ١٧٤ و ١٧٣ و ١٧٢ و ١٧٠ و ٥/١٦٩ و ٣/٢٥٠
)٢٢١٦ ( 

 مشهور صحيح 
ِمن الشعِر ِحلكماً ، وإنَّ ِمن طَلِب الْعلِم لَجهالً ، وإنَّ ِمن            إنَّ ِمن الْبياِن لَسحراً ، وإنَّ        {-٦١٤٨

  .-لعيا :  ويف رواية -) كر عن علي(. } الْقوِل ِعياالً
  ١/٢٢٩ واإلحتاف ٥/١٨٠ ومتهيد ١٠/٥٤٠وفتح ) ٥٠١٢(د 

 فيه جهالة وقد صح أكثره 
 . عن طلحة ) طب هب(}  ن شرِف املَجالِسإنَّ ِمن التواضِع ِللِه تعاىل الرضا ِبالدوِن ِم {-٦١٤٩

 ) ٨٢٣٩( والشعب ٥/٢٤٧ واإلحتاف ٧/٨٢ وكر ٨/٥٩ وجممع ١/١٧٣طب 
 جيد 

إنَّ ِمن الْحق على املُسلمني اَنْ يغتسلَ أَحدهم يوم الْجمعِة ، وأَنْ يمس ِمن ِطيـٍب إنْ                  {-٦١٥٠
       ِعندهم كنأَهلِه ، فَإنْ ملْ ي كَانَ ِعند    فَإنَّ املَاَء ِطيب حم ، ش والطحاوي عن الرباء وهو حسن        (. }  ِطيب

 ) . صحيح
  ١/١١٦ ومعاين ٢/٣٨٣ وفتح ١٥٥ و١٩٣ و ٢/٥٥ وش ٤/٢٨٢حم 

 صحيح 
إنَّ ِمن الْحنطةَ خمراً ، وإنَّ ِمن الشعِري خمراً ، وإنَّ ِمن التمِر خمراً ، وإنَّ ِمن الزبيِب                   {-٦١٥١
 . عن النعمان بن بشري) حم ت هـ ك(} وإنَّ ِمن الْعسِل خمراً ، وأَنا أَى عن كُلِّ مسكٍرخمراً ، 

 وصحيح  ٤/٢٥٣ وقط   ٤/٤٢٦ وخط   ٧/٣٢٧ وحلية   ٤/١٤٨ وك   ٣/٢٦٧وحم  ) ٣٣٧٩(وهـ  ) ١٨٧٢(ت  
 ) ٢٢١٧(اجلامع 

 صحيح 



 

 

١٠٥١() 

٦١٥٢-}       الص احلةَ واملَسكنوجةَ الصعادِة الزالس قاِء      إنَّ ِمنالش احلَ ، وإنَّ ِمنالص احلَ ، واملَركب
 ) . طب عن حممد بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه(. } الزوجةَ السوَء واملَسكن السوَء ، واملَركب السوَء

  ١/١٠٨طب 
 صحيح 

ما ِهي ؟ ثُم قَالَ ،      إنَّ ِمن الشجِر شجرةً الَ يسقطُ ورقها ، وإَا ِمثلُ املُسلِم فَحدثوين              {-٦١٥٣
 ) .ز(عن ابن عمر ) حم ق ت (} ِهي النخلةُ

 وجـامع بيـان     ١٣٨ و ١٣/١٣٧ وطربي   ٤/٤١ وبغوي   ٢٢٩ و ١٤٧ و ١/١٤٥ وفتح   ١/٣٠٧ وسنة   ٢١٦٥م  
 ) ٢٢١٨( وصحيح اجلامع ١٢/٤٠٩ وطب ١٥٧ و٢/١٢ وحم ١/١١٩العلم 

ـ  (} إنَّ ِمن الشعِر ِحكمةً    {-٦١٥٤ طب عن عمرو بن عـوف      (عن ابن مسعود    ) ت(عن أيب   ) حم ق ه
 ) . ز(عن عمر ) ابن عساكر(عن عائشة وعن حسان بن ثابت ) خط(عن أيب هريرة ) حل(وعن أيب بكرة 

ــم ) ٥٠١٠(د  ــي ٥/١٢٥ و٣٢٧ و٣١٣ و٣٠٩ و٣٠٣ و٢٧٣ و١/٢٦٩وح ــق ٢/٢٩٧ وم  ٥/٦٨ وه
 ١١/٨٧ و١٠/٢٠٧ وطــب ٢٩٨ و٢٩٧ و٤/٢٩٦ومعــاين ) ٢٠١٧ و ٢٠٠٩( وحــب ٢٤١ و١٠/٢٣٧و
 وش  ٥٤٠ و ١٠/٥٣٧ وفتح   ٨/١٢٣ وجممع   ١٢/٢٦٩ وسنة   ٣٦٦ وف   ١٧/١٩ و   ١٢/٢٠٠ و   ٢٨٨ و ٢٨٧و
 ) ٢٢١٩( وصحيح اجلامع ٥٠٥ و٨/٥٠٤

 متواتر 
٦١٥٥-}           الْعرب يٍت قَالتهب عِر ِحكمةً ، وأَصدقالش اطـلُ         ((: إنَّ ِمنالَ اَهللا با خيٍء مأَالَ كُلُّ ش 

 ) ن عائشةابن عساكر ع(} ...
 وحم  ٥٢٤ وم الشعر مقدمة     ٨/١٢٧ وخ   ٧/٢٠١ وحلية   ١٠/٢٣٧ وهق   ٦/٣٦٤ وكر   ٤/٤٣٠ و ٣/٣٩٨كر  

  حنوه ٢٤٨م٢
 صحيح 

: أَو لَيستا واحدةً ؟ قَالَ      : إنَّ ِمن الصدقِة أَنْ تعتق النسمةَ ، وتفك الرقبةَ ، قَالَ قَائلٌ              {-٦١٥٦
: أَفرأيت إنْ ملْ أَستطع ذلـك ؟ قَـالَ          : وِفكاكها أَنْ يعني ِفي ثَمنها ، قَالَ        الَ ، ِعتقها أَنْ يعتقها ،       

تأمر ِباملعروِف وتنهى عِن املُنكـِر ،       : فَإنْ ملْ أَستطع ؟ قَالَ      : تطعم جائعاً ، أَو تسقي ظَمآناً ، قَالَ         
فَإنْ لَم أَستطع   : ومعطفٍة على ِذي رحٍم ، قَالَ       فَمنحةُ وكوٍف   : فَإنْ لَم أَستطع ذلك ؟ قَالَ       : قَالَ  

     اِس أَذاكِن النع كفاخلرائطي يف مكارم األخالق عن عبد الرمحن بن عبد اهللا ابن عتبـة ابـن               (. } ؟ قَالَ ت
 ) . مسعود
  عن الرباء حنوه ٤/٢٤٠امع 

 صحيح 
ش عن  (. } ا وتر أَهله وماله ، ِهي صالةُ الْعصرِ       إنَّ ِمن الصلواِت صالةً من فَاتته فَكأمنَ       {-٦١٥٧

 ) . نوفل ابن معاوية وابن عمر



 

 

١٠٥٢() 

  ١/٣٤٢ وش ٧٦ و ٢/٢٧ وحم ١/٢٣٨ن 
 صحيح 

إنَّ ِمن الظلِم مطلَ الغين ، وإذا أُتبع أَحدكم على مليٍء فَليتبـع ، وأَكـذب النـاِس                   {-٦١٥٨
ناععب عن أيب هريرة(} الص . ( 

 ) ١٥٣٥٥( وعب ٧٠ و٦/٥١ وهق ٢/٣١٥حم 
 صحيح 

٦١٥٩-}                     ـرالْب مراً ، وإنَّ ِمـنالْعسِل خ مراً ، وإنَّ ِمنمِر خالت مراً ، وإنَّ ِمنالْعنِب خ إنَّ ِمن
 ) . ز(عن النعمان بن بشري ) د(} خمراً ، وإنَّ ِمن الشعِري خمراً

 ١/٢٥٠ ومتهيـد    ١٠/٤٦ وفتح   ١/٢١٠ وبغوي   ١٢/٢٩٢ وطب   ٤/٢١٣ ومعاين   ١١/٣٥٢وسنة  ) ٣٦٧٦(د  
 ) ٢٢٢٠( وصحيح اجلامع ٨/٢٨٩وهق ) ١٥٩٣(وصحيحة 

 صحيح 
إنَّ من الْعنِب خمراً ، ومن الْعسِل خمراً ، وِمن الزبيِب خمراً ، وِمن الْحنطِة خمراً ،                  {-٦١٦٠

 ) . طب عن ابن عمر(. } وأَنا أَى عن كُلِّ مسكٍر
) ٣٦٧٦( وبنحـوه ذ     ١/٢١٠ وبغوي   ١٠/٤٦ وفتح   ٤/٤٧٣ و ٢/١١٨ وحم   ١/٢٥٠ ومتهيد   ١١/٢٩٢طب  

 ) ١٥٩٣( والصحيحة ٤/٢١٣ومعاين 
 صحيح 

إنَّ ِمن الْغريِة ما يحب اُهللا وِمنها ما يبغض اُهللا ، وإنَّ من الْخيالِء ما يحب اُهللا وِمنها ما                    {-٦١٦١
ريةُ الَّيت يحبها اُهللا فَالْغريةُ ِفي الريبِة ، وأَما الْغريةُ الَّيت يبغض اُهللا فَالغريةُ ِفي غَِري           يبغض اُهللا ، فَأما الْغ    

الريبِة ، وأَما الْخيالُء الَّيت حيبها اُهللا فَاختيالُ الرجِل ِفي الْقتاِل ، واختياله ِعند الصـدقِة ، وأَمـا                    
 ) . ز(عن جابر بن عتيك ) حم د ن حب(}  فَاختيالُ الرجلُ يف الْبغِي والفخِرالْخيالُء الَّيت يبغض اُهللا

 ٢٥٤٨ ومنصـور    ٥١٠وصـفة   ) ١٣١٣( وحب   ٩/٣٢٦ وفتح   ٧/٣٠٨ وهق   ٤٤٦ و ٥/٤٤٥ حم   ٥/٧٨ن  
 ) ٢٢٢١( وصحيح اجلامع ٥/٣٦٢واإلحتاف 

 حسن 
٦١٦٢-}         وقَص واكوالس الْفطرِة املَضمضةَ واالستنشاق األظفـاِر ،      إنَّ ِمن قلـيموارِب وتالش

عن عمار بن ) حم ش د هـ(} ونتف اإلبِط واالستحداد وغَسلَ الْرباجِم ، واالنتضاح ِباملاِء واالختتانِ   
 . ياسر 

  ٨٢ و٧/٨١ وجممع ٨/٣٨٠وش ) ٢٢٢٢( وصحيح اجلامع ٣/٢٤٤ وهق ٤/٢٦٤وحم ) ٥٤(د 
 صحيح 

 ) . كر عن أيب أمامة (. }  ِبشفاعتِه الْجنةَ ِمثلَ ربيعةَ ومضرإنَّ ِمن املُؤمنني من يدخلُ {-٦١٦٣
  ٣٨٢ و ١٠/٣٨١أخرج حنوه حم وطب امع 



 

 

١٠٥٣() 

 صحيح لغريه 
٦١٦٤-} ِلي قَلبه لنيي نم املُؤمنني نعن أيب أمامة) حم(. } إنَّ م . ( 

 ) ١٠٩٥( وصحيحة ٥/٢٦٧ وحم ٦/٤٢١ وكر ٢/١٣٨كثري 
 حسن 

ــن املُثلِة أَنْ ينذر الرجلُ أَنْ يخزم أَنفه ، وِمـن املُثلـِة أَنْ ينـذر أَنْ يحـج                   إنَّ مِ  {-٦١٦٥
 ــذراشيــاً ، فَــإذا نم 

دياً ولْريكباشياً فَليهِد هم حجأَنْ ي ط ، هق عن عمران بن حصني(. } أَحدكم . ( 
  ٤٢٩ و٤/٣٠٥ وحم ٤/١٨٩ وجممع ٤/٣٠٥ك 

 صحيح 
ومل يكترث الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ         . احلاكم والذهيب والزيلعي وابن حجر واهليثمي       وصححه  

ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين األلباين                  
_ رمحـه اهللا  _ _رمحـه اهللا  _ _رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _رمحه اللهـ   -رمحه اللهـ   -رمحه اللهـ   -

ضعف أيب عامر اخلزاز صاحل بن رستم قال عنه ابن          : األوىل  : وأعله بعلتني ) ٤٨٤(بتصحيحهم فضعفه يف ضعيفته     
: أما العلـة األوىل     : أقول  ... عنعنة احلسن البصري وكان مدلسا      : حدر يف التقريب صدوق كثري اخلطأ والثانية        

لينه ابن معني وغريه ووثقه د اهـ ويف التهذيب وثقه أمحد           ) ٢٣٦٠( قال الذهيب يف الكاشف      صاحل بن رستم فقد   
ولينه حيىي وأبو حامت والـدارقطين      . والعديل والطيالسي وأبو داود وابن حبان وابن عدي والبزار وحممد بن وضاح             

لبصرة ولعل مجيع مـا أسـنده   وهو عزيز احلديث من أهل ا:  وقال ابن عدي  ٤/٣٩١وأبو أمحد احلاكم التهذيب     
مخسني حديثا ، وقد روى عنه حيىي القطان مع شدة استقصائه ، وهو عندي ال بأس به ومل أر له حديثا منكرا جدا                       

 والصحيح أنه صاحل احلديث كما قال اإلمام أمحد فما قاله احلافظ عنه من أنه كثري اخلطأ غري صحيح                   ٤/٧٢اهـ  
نا أنه غري مدلس كما هو شائع وقد مسع من عمران بن حصني انظر الكاشـف                وأما احلسن البصري فقد تبني لدي     

  ٢٧٠ - ٢/٢٦٣والتهذيب ) ١٠٢٩(
 . عن أنس ) ت(} إنَّ ِمن املُنشآِت الالتى كُن ِفي الدنيا عجائز عمشاً رمصاً {-٦١٦٦

 الشـمائل   و ت يف  ) ٣٩١( وبنحوه صـفة     ١٨٦ و ١٨٥ و   ١١/٢٧والطربي  ) ٣٩٠(وصفة اجلنة   ) ٣٢٩٦(ت  
  ١٠/٤١٩ وجممع ١٣/١٨٣وسنة ) ٢٣٠(

 حسن لغريه 
 . عن ابن مسعود ) طب(} إنَّ ِمن الناِس مفاتيح ِلذكِر اِهللا إذَا رؤوا ذُكر اُهللا {-٦١٦٧

 وله شاهد   ٥/١٣٣عمرو بن القاسم لينه ابن عدي الكامل        : موقوفا وعند طب    ) ٦٩٩( والشعب   ٧٨م١٠امع  
البزار وفيه شيخه علي بن حرب الـرازي        ))  ؟ قال صلى اهللا عليه وسلم الذين إذا رؤوا ذكر اهللا           بنحوه من أوليا اهللا   

 ) ٢٥٨٧( وصححه يف صحيح اجلامع ٧/٢٣١ و١/٢٦ وأخرجه يف احللية ١/٧٨ومل يعرفه العهيثمي امع 
 فاحلديث حسن لغريه 



 

 

١٠٥٤() 

٦١٦٨-}       ِللشر غاليقِللخِري م فاتيحاِس مالن ِللخِري ،          إنَّ ِمن غاليقم ِللشر فاتيحاِس مالن وإنَّ ِمن ، 
) هـ(} فَطوىب ِلمن جعلَ اُهللا مفاتيح الْخِري على يديِه ، وويلٌ ِلمن جعلَ اُهللا مفاتيح الشر على يديهِ                

 . عن أنس 
) ٢٢٢٣( وصـحيح اجلـامع      ١/١٢٧وعاصم  ) ١٣٣٢( والصحيحة   ٨/٢٩١ وفتح   ٣٤٤ومبارك  ) ٢٣٧(هـ  

 ) ٦٩٨ و ٦٩٧)والشعب 
 صحيح لغريه 

إنَّ ِمن الناِس من يصلي الصالةَ كَاملةً ، وِمنهم من يصلى ِنصفاً ، وِمنهم من يصـلى                  {-٦١٦٩
ثُلثاً ، وِمنهم ربعاً ، وِمنهم من يصلي خمساً ، وِمنهم من يصلي سدساً ، وِمنهم من يصلي سبعاً ،                    

 ) . طب عن عمار بن ياسر(. } نهم من يصلى ثُمناً ، وِمنهم من يصلي عشراًوِم
  حنوه ٢/٢٨١ وهق ٣٢١ و ٤/٣١٩وحم ) ١٨٨٩( واإلحسان ٣/١١٦واإلحتاف ) ٧٩٦( ود ٣٤١م١الترغيب 

 صحيح لغريه 
) طب ، ض عن مسرة    (. } ساٍبإنَّ ِمن أُميت أُمةً يدخلُ اُهللا الْجنةَ ِمنهم سبعني أَلفاً ِبغِري حِ            {-٦١٧٠

 . 
  ١٠/٤٠٨ وامع ١٧/٣٢١طب 

 حسن 
٦١٧١-} نكرون املُنكري عطونَ ِمثلَ أُجوِر أَوهلمأُميت قَوماً ي عن رجل ) حم(} إنَّ ِمن . 

 ) ٢٢٢٤(وصحيح اجلامع ) ١٧٠٠( وصحيحة ٧/٢٧١ وجممع ٥/٣٧٥ و٤/٦٢حم 
 صحيح 

٦١٧٢-}       شفعي أُميت لَمن ـىت             إنَّ ِمنِللناِر ح عظمي أُميت لَمن وإنَّ ِمن ، ضربيعةَ ومر ِمن ألكثر
يكونَ ركناً ِمن أَركاَا ، وما ِمن مسلمِني يموت لَهما أَربعةٌ ِمن الْولِد إالَّ أَدخلهما اُهللا الْجنةَ ِبفضِل       

 . صدره ) هـ( أقيش وماله غريه ، وروى عن احلارث بن) حم ك(} رمحتِه إياهم ، أَو ثَالثةٌ أَِو اثناِن
 وهـ  ٣/١٧٥ وكر   ١/٢٧٣ واإلصابة   ٤/٥٩٣ وك   ٥/٣١٣ وحم   ٢/٢٦١ وتخ   ١٠/٣٨١ وجممع   ٤/٢١٢حم  

 \ ٣/٧٨ وترغيب ١/٧١وك ) ٤٣٢٣(
 صحيح 

رمهاً لَـم   إنَّ ِمن أُميت من لَو أَتى باب أَحدكم فَسأله ِديناراً لَم يعطِه إياه ، ولَو سأله دِ                 {-٦١٧٣
                      ا لَـمنيالد الهس ولَو ، اها إيألَ اَهللا الْجنةَ َألعطاهس ولَو ، اهعطِه إيي ِفلساً لَم ألهس ولَو ، عطِه إياهي

هناد (. } هيعطها إياه ، وما يمنعها إياه ِلهواَا عليِه ، رب أَشعثَ أَغرب لَو أَقسم على اِهللا تعاىل َألبر                 
 ) . عن سامل بن أيب اجلعد مرسال

  ٤/١٥٢ والترغيب ١٠/٢٦٤ وامع ٢٣٦ و ٨/٢٢٥اإلحتاف 
 صحيح لغريه 



 

 

١٠٥٥() 

إنَّ من أُميت من لَو جاَء أَحدهم إىل أَحدكم فَسأله ِديناراً أَو ِدرمهاً ما أَعطاه ، ولَو سألَ                 {-٦١٧٤
و أَقسم على اِهللا َألبره ، ولَو سأله شيئاً ِمن الدنيا ما أَعطاه اُهللا تكرمـةً      اَهللا الْجنةَ َألعطاه إياها ، ولَ     

ابن صصري يف أماليه عن سامل ابن أيب اجلعد مرسال(. } لَه . ( 
 ٤/١٥٢ والترغيـب    ٢٧٤ و ١٠/٢٦٤ وامـع    ٢٣٦ و ٨/٢٢٥ واإلحتـاف    ١٨ و الزهد ألمحد     ٢/٢٠٥شج  

 ) ٣٢١٣(واملطالب 
 ريه صحيح لغ

إنَّ ِمن أُميت من الَ يستطيع أَنْ يأيتَ ِمسجده أَو مصاله ِمن الْعرِي ، يحجزه إميانـه أَنْ                   {-٦١٧٥
حم يف الزهند حل عن حمارب بن دثار وعن سامل (. } يسألَ الناس ، ِمنهم أُويس الْقرينُّ وفرات ابن حيانَ        

 ) . بن أيب اجلعد مرسال
  ٤١١ و ١٩والزهد ألمحد  ٢/٨٤احللية 

 حسن مرسل 
إن منكم  ((: صحايب أسلم وحسن إسالمه وقال فيه النيب        : أما أويس القرين فمعروف وأما فراب بني حيان العجلي          

  ٨/٢٥٨التهذيب ... رجاال نكلهم إىل إميام ، منهم فرات ابن حيان 
٦١٧٦-}        دخلُ الْجنةَ ِبشفاعتِه أَكثري نأُميت م ضر   إنَّ ِمنبيعةَ ومر هناد عن احلـارث بـن      (. }  ِمن

 ) . أقيش ، هناد وأبو الربكات بن السقطي يف معجمه وابن النجار عن أيب هريرة
  ١٠/٤٩٥ واإلحتاف ١١/٤٦٣ و ش ٣/٧٨ والترغيب ١/٧١/وك ) ٤٣٢٣(هـ 

 صحيح 
ِة ، وِمنهم من يشفع ِللعصـبِة ،        إنَّ ِمن أُميت من يشفع ِللفئاِم ، وِمنهم من يشفع ِللقبيل           {-٦١٧٧

 . عن أيب سعيد ) حم ت(} وِمنهم من يشفع ِللرجِل حتى يدخلوا الْجنةَ
  ٩/٢٠٠ وجامع األصول ١١/٤٦٤ و ش ١٠/٤٩٦واإلحتاف ) ٢٤٤(ت 

 حسن 
ه إىل ركبتيِه ، وِمنهم من      إنَّ من أَهِل الناِر من تأخذه النار إىل كَعبيِه ، وِمنهم من تأخذ             {-٦١٧٨

 ) . طب ، ك عن مسرة(. } تأخذه إىل حقويِه ، وِمنهم من تأخذه إىل ترقوتِه
  ٢/٤١٢ وعاصم ٧/٢٥٨ وطب ٤/٥٨٦ك 

 صحيح 
 ) . ابن عساكر عن ابن عمر(. } إنَّ ِمن ِبر الرجِل ِبأبيِه أَنْ يرب أَهلَ ود أَبيِه {-٦١٧٩

  حنوه١٣ ، ١٢-١١وم الرب والصلة ) ٤١ و ٤٠( وخد ٨/١٤٧وبنحوه امع  ٧/١٧٧كر 
 صحيح 



 

 

١٠٥٦() 

أَنا ربكم ، فَمن    : إنَّ ِمن بعدكم الْكذاب املُضلَّ وإنَّ رأسه حبك حبك ، وإنه سيقولُ              {-٦١٨٠
ا ونعوذُ ِباِهللا ِمنك ، فَال سبيلَ لَـه         كَذبت لَست ربنا ولكن اَهللا ربنا ، عليِه توكلنا وإليِه أَنبن          : قَالَ  

ليكحم ، واخلطيب عن رجل من الصحابة(. } ع . ( 
  ٧/٣٤٣ وامع ٥/٤١٠حم 

 صحيح 
 شعره متكسر من اجلعودة : حبك حبك 

ِم إنَّ ِمن تعظيِم جالِل اِهللا عز وجلَّ إكراِم ِذي الشيبِة ِفي اإلسالِم ، وإنَّ ِمـن تعظـي                  {-٦١٨١
 ) . ابن الضريس عن ايب هريرة(. } جالِل اِهللا إكرام اإلماِم املُقسِط

 ) ١٠٩٨٥و) ١٠٩٨٦(و ) ١٠٩٨٨( والشعب ٣٠٩ و٨/١٧٤ واإلحتاف ٥/٢١٥امع 
 صحيح لغريه 

 اإلماِم املُقسِط ، وِذي الشيبِة املُسلِم ، وحامـلِ        : إنَّ ِمن تعظيِم جالِل اِهللا إكرام ثَالثٍة         {-٦١٨٢
نهاخلرائطي يف مكارم األخالق عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز(. } الْقرآِن غَِري الْغايل ِفيِه والَ الْجايف ع . ( 

 ) ١٠٩٨٨( والشعب ٣٠٩ و٨/١٧٤ واإلحتاف ٥/٢١٥امع 
 صحيح لغريه 

مِل الْقرآِن ، واإلمـاِم     إنَّ ِمن تعظيِم جالِل اِهللا عز وجلَّ كَرامةَ ِذي الشيبِةاملُسلِم وحا           {-٦١٨٣
 ) . ابن الضريس عن قتادة مرسال() . الْعادِل

 ) ١٠٩٨٨( والشعب ٣٠٩ و٨/١٧٤اإلحتاف 
 صحيح لغريه 

٦١٨٤-} ويرِة أَهلكد ِمن حرمأَنْ ت ماِم الْحجت عن أيب هريرة ) عد هب(} إنَّ ِمن . 
 وصح حنوه عن عمران بن حصني       ٤/١٩٥ش  وضعفه وصحح أنه من كالم علي رضي اهللا عنه          ) ٤٠٢٥(الشعب  

أنه أحرم من البصرة وعن ابن عمر أنه أحرم من بيت املقدس وعن ابن عامر أنه أحرم من خراسان ، وحيد بن عبد                     
كانوا حيبون للرجل أول ما حيرم أن يهل من بيته وعن ابن عباس أنه أحرم من الشام                 : الرمحن وعن إبراهيم أنه قال      

 سعيد بن جبري أحرم من الكوفة وعن األسود وعلقمة واملسور والقاسم وعلي رضي اهللا عنـه          يف برد شديد ، وعن    
 وصح كراهة ذلك عن بعض الصحابة والتابعني انظـره يف ش            ١٩٥-٤/١٩٣ش  ... أحرم من املدينة ، وطاوس      

دين الشيخ   وذكرت هذا التفصيل ألين رأيت الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر ال              ١٩٦-٤/١٩٥
-رمحه اللهــ    -ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين األلباين                

 فـــي _ رمحه اهللا_ _رمحه اهللا_ _رمحه اهللا_ _رمحه اهللا_ _رمحه اهللا_رمحه اللهـ -رمحه اللهـ 
وهو املوافـق   :  ذلك عن عمر وعثمان وقال       وروى كراهة : بعد أن ضعف احلديث املرفوع قال       ) ٢١٠(ضعيفته  

فانظر مبلغ أثر األحاديث الضـعيفة يف خمالـة األحاديـث           : حلكمة التشريع ونقل عن مالك كراهية ذلك مث قال          
الصحيحة والشريقة املستقرة ، ولقد رأيت بعض مشايخ األفغان هنا يف دمشق يف إحرامه ، وفهمت منه أنه أحـرم     

 ومل يدر املسكني أنه ضعيف الحيتج به وال جيوز العمـل   لك عليه احتج علي ذا احلديث    فلما أنكرت ذ     من بلده   



 

 

١٠٥٧() 

يف كالمه خلط عجيب ، فكثري مـن الصـحابة والتـابعني            : به ملخالفته سنة املواقيب املعروفة اهـ بطوله أقول         
هذا من اخـتالف    : لذا أقول   استحبوا اإلحرام قبل امليقات وليس هناك من دليل مينعهم ، وهم أدرى بالترتيل منا               

لذا فال جيوز اإلنكار على     . التنوع الذي ال ضري فيه فمن أحرم من بيته فال مانع ، ومن أحرم من امليقاب فله ذلك                   
 . من يرى جواز اإلحرام من بيته ألنه يسعنا ما وسع الصحابة والتابعني 

٦١٨٥-} فالِة إقامةَ الصماِم الصت جابر عن) حم(} إنَّ ِمن  . 
  وصحيح اجلامع ٢/٨٩ وجممع ٢/١٩٨وطب ) ٢٤٢٥( وعب ٣/٣٢٢حم 

 صحيح 
إنَّ ِمن تماِم ِعيادِة املَريِض أَنْ تمد يدك إليِه وتسأله كَيف هو ، وأَنْ تضع يدك عليِه ،                   {-٦١٨٦

 ) . هناد عن أيب أمامة. (} وإنَّ ِمن متاِم تحياتكم بينكم املُصافحةَ
 ) ٩٢٠٨ و ٩٢٠٤ و ٨٩٤٨(الشعب 

 حسن لغريه 
٦١٨٧-}               جوزي نماعٍة كَانَ أَولَ ملواِت الْخمِس املكتوباِب ِفي جلى هؤالِء الصافظَ عح نإنَّ م

 على الصراِط كَالربِق الالَّمِع وحشره اُهللا ِفي أَوِل زمرٍة ِمن السابقني وكَانَ لَه ِفي يوٍم وليلٍة حافظٌ                
 ) . طس عن أيب هريرة وابن عباس معا(. } عليهن كَأجِر أَلِف شهيٍد قُتلوا ِفي سبيِل اِهللا

  ٢/٣٩امع 
 حسن 

 ) . كر عن أيب هريرة(. } إنَّ ِمن حسِن إسالِم الْمرِء ِتركه ما الَيعنيِه {-٦١٨٨
  ٨/١٨ وامع ١٠/١٧١ وحلية ١٤/٣٢٠وسنة ) ٢٠٦١٧(وعب ) ٢٣١٨(ت 

 حيح ص
إنَّ ِمن حق الْولِد على والدِه أَنْ يعلمه الْكتابةَ ، وأَنْ يحسن امسه ، وأَنْ يزوجـه إذَا                   {-٦١٨٩

 . عن أيب هريرة ) ابن النجار(} بلغَ
  ٣١٨ و ٦/٣١٧ واإلحتاف ٨/٤٧وامع ) ٨٦٦٧ و ٨٦٦٦(أخرجه بنحوه الشعب 

 حسن لغريه 
٦١٩٠-}    ِخياِر الن إنَّ ِمن      فيانَ والسكون واَألشعرينيوس ِحمري أُملوك طب عـن   (. } اِس اُألملوك
 ) . أيب أمامة

  ٨/١٧٠وطب ) ٤٢٣٣( واملطالب ٤٥ و ١٠/٤٤امع 
 حسن لغريه 

٦١٩١-} لمهالْقرآنَ وع علمت نم أَفاضلكم أَو ِخياركم كر عن عثمان(. } إنَّ ِمن . ( 
  ٢٩٠ و٧/٢٨٩كر 

 صحيح لغريه 



 

 

١٠٥٨() 

أبو أمحد احلاكم عن سربة بن أيب       (. } إنَّ ِمن خِري أَمسائكم عبد اِهللا وعبد الرمحِن والْحارثَ         {-٦١٩٢
 ) . سربة اخلزاعي

 ١٥ و ٢/١٤ واإلصابة ١/٣٥ والدواليب ٤/١٧٨حم 
 صحيح لغريه 

٦١٩٣-}   عرالش نبتوي جلو الْبصري إنه اإلمثد ِري أَكحالكمخ ن ، ك ، حب عـن ابـن   (. } إنَّ ِمن
 ) . عباس

 والترغيـب   ٣/٤٠٢وكـثري   ) ١٣٣٩( وحـب    ١٢/٦٥ وكب   ٤/١٨٥ وك   ٣٢٨ و ١/٢٤٧ وحم   ٨/١٥٠ن  
٣/١٢٣  

 صحيح 
 ) . حم ، كر عن رجل(. } إنَّ ِمن خِري التابعني أُويس الْقرينَّ {-٦١٩٤

  ١/١١٦ واإلصابة ٣/١٧٥ وكر ٦/١١٣ وسعد ٣/٤٨٠حم 
 صحيح 

 . عن جابر ) ك(}   ِمن سعادِة املرِء أَنْ يطولَ عمره ويرزقه اُهللا اإلنابةَإنَّ {-٦١٩٥
 ) ١٠٥٨٩( والشعب ٤/٢٥٧ والترغيب ٩/٥٨٤ واإلحتاف ١٣/٢٤٥ وش ٤/٢٤٠ك 

 حسن وله شواهد 
 ... فيه احلارث بن أيب يزيد روى عن جابر وروى عنه كثري بن زيد وحممد بن أيب حيىي األسلمي ووثقه ابن حبان                    

 )١٦٦(التعجيل 
هب وابن (. } إنَّ ِمن سعادِة املُسلِم املَسكن الْواسع ، والْجار الصاحلَ ، واملَركب الْهينءَ           {-٦١٩٦

 ) . النجار عن نافع بن عبد احلارث اخلزاعي
  ١٦٧و ٤/١٦٦وك ) ٩٥٥٨(الشعب 

 صحيح 
٦١٩٧-}        ومرتلةً ياِهللا م اِس ِعندالن رش إنَّ ِمن          فضي إليِه ثُـمفضي إىل امرأتِه وتجلَ يالْقيامِة الر 

 . عن أيب سعيد ) م(} ينشر ِسرها
  ٩/٤٨٣ وجامع األصول ٧/١٩٣ وهق ٣/٨٦ وترغيب ٤/٣٩١وش ) ١٤٣٧(م 

 ). ز(عن أيب هريرة ) ت(} إنَّ ِمن شر الناِس ِعند اِهللا يوم الْقيامِة ذَا الْوجهِني {-٦١٩٨
 ) ٢٢٢٦( وصحيح اجلامع ١٠/١٩٦ و٨/١٦٤وهق ) ٢٠١١(وبنحوه م ) ٢٠٢٥(ت 

 صحيح 
) هـ طب (} إنَّ ِمن شر الناِس ِمرتلةً ِعند اِهللا يوم الْقيامِة عبداً أَذهب آخرته ِبدنيا غَريهِ              {-٦١٩٩

 . عن أيب أمامة 
  ٦/٥٦واحللية ) ٣٩٦٦( هـ ٨/١٤٤طب 

 حسن 



 

 

١٠٥٩() 

 
ووثقه ابن حبان :  روى عنه مروان ابن معاوية وأبو داود الطيالسي وأبو عمر احلوضي  :فيه عبد احلكم بن ذكوان      

   فهو حسن احلديث٦/١٠٧ومدحه أيب حامت ومل يعرفه ابن معني التهذيب 
٦٢٠٠ -  }                 سـاجدم خذُ القُبورتي نأَحياٌء ، وم اعةُ وهمالس دركهمت ناِس مالن رش ِإنَّ ِمن {

 )  طبحم ،(
 عن ابن مسعود 

 ٨/١٣ و٢/٧٢ وامع ٤٣٥ و١/٤٠٥وحم ٣/٣٤٥وش ) ٧٨٩(وخزمية ١٣/١١٠الفتح 
 صحيـــــح

ِإنَّ ِمن شــراِر الناِس رجالً فَاجـــراً جريئاً يقرأُ ِبكتاِب اِهللا الَ يرعـِوى ِإىل              {  - ٦٢٠١
ـيٍء ِمنهعن أيب سعيد ) الديلمي(} ش 

 ٥/٣٤١ وش ٥/١٣ وبداية ٥٨و٤١و٣/٣٧ وحم ٦/١٢ن 
 فيــــه جهـــالـــة 

سوَء الداِر ، وسوَء املَرأِة ، وسوَء الدابِة ، قيلَ          : ِإنَّ ِمن شقاِء املَرِء ِفي الدنيا ثَالثةً         {  - ٦٢٠٢
منعها ظَهرها  : ِة ؟ قالَ    فما سوُء الداب  : ِضيق ساحتها وخبثُ ِجرياَا، قيلَ      : ما سوُء الداِر ؟ قالَ      : 

 عن أمساء بنت عميس) طب( } عقر رمحها وسوُء خلقها : فما سوُء املَرأِة ؟ قَالَ : وسوُء ظَلعها، قيلَ 
 ٥/١٠٥امع 

 صحيـــــح
هـلَ  ِإنَّ ِمن ِضئضىِء هذَا قَوماً يقرؤونَ القُرآنَ الَ يجاوز حناجرهم ، يقتلـونَ أَ              {  - ٦٢٠٣

                 ـِة ، لَـئنميالر من هــمالس مرقا ياِإلسالِم كم مرقونَ مندعونَ أَهلَ اَألوثاِن ، ياِإلسالِم وي
 عن أىب سعيد ) ق د ن  ( }  أَدركتهم َألقتلنهم قَتلَ عاٍد

 وبدايـة   ٣/٩٢وكـر   ) ٢٩٠٣(  ومنصـور    ٨/١٦٩ و ٧/١٨ و ٦/٣٣٩ وهق   ٣/٧٣ وحم   ٥/٨٨ ون   ٧٤١م  
 ٦١وخ املغازى ب ) ٢٢٢٧( حيح اجلامع  وص٧/٣٠٠

ِإنَّ ِمن ضعِف اليقِني أَنْ ترِضى الناس بسخِط اِهللا تعاىل ، وأنْ تحمدهم على ِرزِق                 {  - ٦٢٠٤
 والَ اِهللا تعاىل ، وأَنْ تذمهم على ما لَم يؤتك اُهللا تعاىل ، ِإنَّ ِرزق اِهللا الَيجره ِإليك ِحرص حـريصٍ            

                  علَ اهلَمقِني ، وجا واليضِفى الر والفَرج وحعلَ الراللِه جكَراهةُ كَارٍه ، وِإنَّ اَهللا ِحبكمتِه وج هردي
 عن أىب سعيد ) حل هب  ( } واحلُزنَ ِفى الشك والسخِط 

( مرفوعا وموقوفـا    عن ابن مسعود    ) ٢٠٨( و  ) ٢٠٧(  والشعب   ١٠/٤١ و ٥/١٠٦وحلية  ) ١١١٦( الشهاب  
 وحديث أىب سعيد ضعيف وحـديث  ٢/٥٤٠ وترغيب  ١٠/٢٦٦ وطب   ٧/١٣٠ و ٤/١٢١وحلية  ) ٢١٠و٢٠٩

 ابن مسعود رجاله ثقات لكن ىف سنده انقطاع وصح بعضه من قوله 



 

 

١٠٦٠() 

يـاُء  ِإنَّ ِمن ِعباِد اهللا عز وجلَّ َألناساً ما هم بأنبياَء وال شـهداَء ، يغـبطهم اَألنب                 {  - ٦٢٠٥
والشهداُء يوم الِقيامِة ِبمكانتهم ِمن اِهللا تعاىل ، قَوم يتحابونَ ِبروٍح من غَري أَرحاٍم بينهم والَ  أَمواٍل     
                   اسالن افخافونَ إذَا خوٍر ، الَ ين ِمن نابرلَى ملع هموِإن ، ورلن جوههمواِهللا ِإنَّ و ، ينهمَا بتعاطوي

} " ِإنَّ أَولياَء اِهللا الَ خوف عليهم والَ هم يحزنونَ           أَالَ: "  والَ يحزنونَ إذَا حزنَ الناس ، ثُم قَرأَ          ،
 .عن أيب هريرة ) ابن أيب الدنيا يف كتاب اإلخوان وابن جرير حب ، هب (

  )٨٩٩٧( والشعب ٤/٢٠ و الترغيب١٠/٢٧٧ وامع ١١/١٣٢وطربي ) ٥٧٣( اإلحسان 
 صحيـــــح

هم الذين يتولونه بإخالص العبادة له ، والتوكل عليه ، وحبه ، واحلب فيه ، والواليـه لـه ، فـال                  : وأولياء اهللا   
 يتخذون له أنــــداداً 

حيبوم من نوع حبه و اليتخذون من دونه ولياً وال شفيعاً يقرم إليه زلفى ، وال وكيالً وال نصرياً فيما خيرج عن           
  إلقامة سننه ىف األسباب واملسببات ، ويتولون رسوله واملؤمنني مبا أمرهم به توقيفهم 

٦٢٠٦ -  }     هداُء ، هـماَألنبياُء والش غبطهمهداَء ، يأنبياَء وال شوا بِعباِد اهللا لِعباداً لَيس ِإنَّ ِمن
 أَنساٍب  ، وجوههم نور ، وهم علي         قَـــوم حتابوا  ِبروِح اِهللا عز وجلَّ ، على غَري أَمواٍل والَ           

ِإنَّ  أَالَ: " منابر ِمن نوٍر ، الَ يخافونَ إذَا خاف الناس ، والَ يحزنونَ إذَا حزنَ الناس ، ثُـم قَـرأَ                     
 عن عمر وأىب هريرة) د ، ن ، هـ  حب ( } " أَولياَء اِهللا الَ خوف عليهم والَ هم يحزنونَ 

  ١١/٩٣ وطربى ٤/٢١٤ وكثري ٦/١٧٥واإلحتاف ) ٣٥٢٧(  ود ٨/٢٧ ون ٤/٢١والترغيب ) ٢٥٠٨( حب 
 صحيـــــح

٦٢٠٧ -  }  هلى اِهللا َألبرع أَقسم لَو نِعباِد اِهللا م عن أنس ) حم ق د ن هـ  ( } ِإنَّ ِمن 
 ١/٢٩٣ل   ومشـك  ١٠/٦٦ وسـنة    ٤/٢٧١ ومعاىن   ٦٤ و ٨/٢٥ وهق   ٢٨٤ و ١٦٧ و ٣/١٢٨ وحم   ١٣٠٢م  

ــثري  ــوى ٣/١١٣وك ــتح ١/١٤٧ وبغ ــهاب ١٢/٢١٥ و٢٧٤ و٨/١٧٧ و٥/٣٠٦ وف  ١٠٠٢(    والش
 ) ٢٢٢٨(  وصحيح اجلامع ٩/٦٤٢واإلحتاف ) ١٠٠٤و١٠٠٣و

ِإنَّ ِمن  ِقبِل املَغرِب باباً فَتحه اُهللا للتوبِة مسريةَ أَربعـني سـنةً ، يـوم خلـق اُهللا                     {  - ٦٢٠٨
 عن صفوان بن عسال) حب  ( } رض فالَ يغلقه حتى تطلع الشمس ِمنه السمواِت واَأل

 ) ٨٨١(  واحلميدى ٨/٥٢٦واإلحتاف ) ١٨٦( حب 
 صحيـــــح لغيـــره

ِإنَّ ِمن ِقبِل مغرِب الشمِس باباً مفَتوحاً عرضه سبعونَ سنةً ،فالَ يزالُ الباب مفتوحاً            {  - ٦٢٠٩
 طلعى تتح                   قَبـلُ أَو من آمنت كنت َا لَمفساً ِإميان نفعي حوِه لَمن من فإذا طَلعت ، حوهن مسالش 

 عن صفوان بن عسال ) هـ  ( } كَسبت ِفى ِإمياَا خرياً 
 ٤/٢٤٠وحـم   ) ٨٨١( ومحيـدى   ) ١٨٦(  وبنحوه حب    ٨/٧٢وطربى  ) ٤٠٧٠(  وهـ   ٨/٥٢٦اإلحتاف  
 ) ٢٢٢٩(  وصحيح اجلامع ٧/١٢٣ وكر ٤/٨٨وترغيب 



 

 

١٠٦١() 

 صحيـــــح لغريه 
٦٢١٠ -  }                هـاهاخلَطيئةَ فن املُ ِمنهمِملَ العىن ِإسرائيــلَ إذَا كَانَ عب من كانَ قَبلكم نِإنَّ م

ِس ، فلما   الناهى تعذيراً ، فإذا كانَ من الغِد جالسه وواكله وشاربه كأَنه لَم يره على خطيئٍة باَألم               
رأَى اُهللا تعاىل ذِلك منهم ضرب بقُلوِب بعضهم على بعٍض ولَعنهم على ِلساِن داود وِعيسى بـِن                 
مرمي ذِلك مبا عصوا وكَانوا يعتدونَ ، والَِّذى نفس محمٍد بيدِه لتأَمرنَّ باملَعروِف ولتنهن عِن املُنكِر                

 املُسمى ولتأطرنه على احلَــق أَطراً أَو ليضــربن اُهللا بقُلوِب بعضـكم            ، ولتأخذنَّ على يدىِ   
 ا لَعنهـمكَم لعنكمعٍض ويلى بطب عن أىب موسى  (}ع ( 

 ٧/٥ واإلحتاف ٧/٢٦٩جممع 
 صحيـــــح

احلاكم ىف   ( } هم اغْفر لنا وله     اللَّ: ِإنَّ ِمن كَفَّارِة الِغيبِة أَنْ تستغفر ملَِن اغْتبته تقولُ           {  - ٦٢١١
 عن أنس ) الكىن واخلرائطى ىف مساوئ األخالق 

 ) ٦٧٨٦(  والشعب ٥٥٩ و٧/٥٥٨واإلحتاف ) ٢١٤و ٢١٣( املساوئ 
 فيـــه ضعــــف

وا عليِه ، وِإنَّ    ِإنَّ ِمما أَختوف على أُمىت أَنْ يكثر ِفيهم املَالُ حتى يتنافسوا فيِه فيقتتلُ             {  - ٦٢١٢
             املُؤمن اللهحلُّ حفي ، واملُنافق والكَافر املُؤمن قرأهى يتالقُرآنُ ح لَهم فتحىت أَنْ يلى أُمع فا أَختوِمم

 .عن أىب هريرة  ) ك  ( } ابتغاَء تأويلِه
  ٢/٢٨٨ك 

 صحيـــــح
 ( }  الغى ِفى بطونكم وفُروجكم ومضالَِّت اهلَوى        ِإنَّ ِمما أَخشى عليكم شهواتِ     {  - ٦٢١٣

 ) حم عن أىب برزة
  ١/١٥٤ والدوالىب ٢/٣٢ وحلية ٤٢٣ و٤٢٠ و٤/٩١حم 

 صحيـــــح
حم  ( } إذَا ملْ تستِح فاصنع ما ِشئت       : ِإنَّ ِمما أَدرك الناس من كَالِم النبوِة اُألوىل          {  - ٦٢١٤
 عن حذيفة ) حم ( مسعود عن ابن ) خ د هـ 

 ١٣/١٧٣وسنة  ) ١١٥٥-١١٥٣(  والشهــــاب   ٨/٢٧ وجممع   ١٠/١٩٢ وهق   ٥/٣٧٢ و   ٤/١٢١حم  
  وخد ١٧٤و

 وأصفهان  ٨/١٢٤ و ٤/٣٧٠ وحلية   ١٠/٥٢٣ وفتح   ٢٣٨ و ٢٣٧ و ٢٣٦ و ١٧/٢٣٠وطب  ) ١٣١٦و  ٥٩٧( 
 )٦١٢٠( وخ ) ٢٢٣٠(  وصحيح اجلامع ١/٤٧٩ ومشكل ٣٥٦ و١٠/٣٠٤ و٣/١٠٠ وخط ١/٢٨٢

 صحيـــــح مشـــهور



 

 

١٠٦٢() 

ِعلماً نشره ، وولـداً صـاحلاً       : ِإنَّ ِمما يلحق املُؤمن من عملِه وحسناتِه بعد موتِه           {  - ٦٢١٥
تركه ، ومصفحاً ورثه ، أَو مسجداً بناه ، أَو بيتاً البِن السبيِل بناه ، أَو نهراً أَجراه ، أَو صـدقةً                      

 عن أىب هريرة)  هـ  ( } جها من مالِه ِفى ِصحتِه وحياتِه تلْحقه من بعِد موتِه أَخر
 ) ٢٢٩١(  وصحيح اجلامع ١/١٩٦وترغيب ) ٢٤٩٠( وخزمية ) ٢٤٢( هـ 

 حســــن
 عن احلسن) طب  ( } ِإنَّ ِمن موجباِت املَغفرِة ِإدخالَك السرور على أَخيك املُسلِم  {  - ٦٢١٦
 بن على 

  ٣/٣٩٤وترغيب ) ١١٣٩(  والشهاب ٧/٩٠ وحلية ٨/١٩٣ وجممع ٣/٨٤طب 
 حســــن لغيـــره 

 عن جابر ) هب  ( } ِإنَّ ِمن موجباِت املَغفرِة ِإطعام املُسلِم السغبانَ  {  - ٦٢١٧
وصححه احلاكم وووافقـه    ) ٣٣٦٥و٣٣٦٤و٣٣٦٣(  والشعب   ٨/١٧٢ واإلحتاف   ٢/٥٢٤ وك   ٢/٦٤ترغيب  

( وصح من قول ابن املنكدر الشعب       ) ٣٠٣٠( الذهىب ومليصيبا ففى سنده طلحة بن عمرو املكى متروك التقريب           
 ) ٣٣٦٤(وصح مرسال ) ٣٣٦٣

 اجلـائـــع : السغبان 
 عن هانئ بن يزيد ) طب  ( } ِإنَّ ِمن موجباِت املَغفرِة بذلَ السالِم ، وحسن الكَالِم  {  - ٦٢١٨
 وصحيح اجلامع ١/٢٠٧ وأصفهان ٨/١٧٢واإلحتاف ) ١٠٣٥(  والصحيحة ٤/٩٤ وتلخيص ٣/٤٢٦الترغيب 

 )٢٢٣٢ ( 
 صحيـــــح

اخلطيـب ىف املتفـق      ( } ِإنَّ ِمن واجِب املَغفرِة ِإدخالَك السرور على أَخيك املُسلِم           {  - ٦٢١٩
ى أنه تصحيف وإمنا هو عبد اهللا بن        واملفترق عن جهم بن عثمان عن عبد اهللا بن سرجس عن أبيه عن جده وعند              

 احلسن عن جده كما ىف معجم طب وفوائد مسوية وقد تقدم 
  ٣/٨٦وطب  ) ١١٣٩(  والشهاب ٨/١٩٣ وجممع ٣/٣٩٤الترغيب 

 حســــن لغيــره
نَ لـه أَجـر     ِإنَّ ِمن ورائكم أَيام الصِرب املُتمسك فيهن يومئٍذ ِمبثِل ما أَنتم عليِه كَا             {  - ٦٢٢٠

منكم مسنيعن عتبة بن غزوان ) طب  ( } خ 
  ١٧/١١٧ وطب ٧/٢٨٢امع 

 صحيـــــح
٦٢٢١ -  }                  ـا اهلَـرجِفيه كثروي ، ا الِعلمِفيه رفعا اجلَهلُ ، ويرتلُ ِفيهأَياماً ي رائكمو ِإنَّ ِمن

 عن أىب موسى ) ت هـ (} القَتـــلُ :
  وبنحوه خ و م ) ٢٢٣٣(  وصحيح اجلامع ١٥/١٣ وش ٤/٤٠٥وحم ) ٤٥٠١( وهـ ) ٢٢٠٠( ت 

 صحيـــــح



 

 

١٠٦٣() 

٦٢٢٢ -  }  هيداً ِمنكمش مسنيخ ِك فيِه أَجرتمسٍرب للممانَ صز رائكمو عن ) طب  ( } ِإنَّ ِمن
 ابن مسعود 

 ١٨٥٠ ومبـارك    ٣/٢٠٨ وكـثري    ٨/٤٢٦ وتخ   ٧/٢٨٢ وامع   ٧/٦ واإلحتاف   ١٠/٢٢٥ و ١٧/١١٧طب  
 ) ٢٢٣٤( وصحيح اجلامع ٤/١٢٥وترغيب 

 صحيـــــح
 عن أىب سعيد ) حم  ( } ِإنَّ من الَ يرحِم الناس الَ يرمحه اُهللا  {  - ٦٢٢٣

  ٨/١٨٦ وجممع ٣/٤٠حم 
 صحيـــــح

٦٢٢٤ -  }              ِفى الِبحاِر لش غرقوي ، باعالس أكلهءوِس اِجلباِل ، وتر ى ِمنتردي نِإنَّ م  ِعند هيد
 عن ابن مسعود ) طك  (} اِهللا 

  ٥/٣٠٢امع 
 صحيـــــح موقــوف

ومثله ال يقال بالرأى وال خيفى أن هذا يكون شهيدا إذا حصل معه ذلك دون إرادته ، خبالف من تعمد إهـالك                      
 نفسه 

حم ك هق    ( } سري رِمحها   تيسري ِخطبتها ، وتيسري صداقها ، وتي      : ِإنَّ ِمن يمِن املَرأِة      {  - ٦٢٢٥
 عن عائشة ) 

 ) ٢٢٣٥(  وصحيح اجلامع ٢/١٨١ وك ٦/٣٠٧ واإلحتاف ٤/٢٨١ وجممع ٦/٧٧حم 
 حســــن

٦٢٢٦ -  }  هلى اِهللا َألبرع قسمي أَنَّ أَحدهم ِرجاالً لَو كمعن ابن عباس ) طكس  ( } ِإنَّ ِمن 
  ١/٣٢٥ وأصفهان ١/٢٩٢مشكل 

 صحيـــــح
 ( } ِإنَّ ِمنكم ِرجاالً ، الَ أُعطيهم شيئاً ، أَكلهم ِإىل ِإميام ، منهم فُرات بن حيانَ                  {  - ٦٢٢٧

 عن بعض الصحابة ) حم ( عن الفرات بن حيان ) حم د ك هق 
(  والصحيحة ٢/١٨ وحلية ٤/٣٦٦ و٢/٥١١ وك ٨/١٩٧وهق ) ٢٦٥٢(  و ٩/٣٨٠ وجممع ٤/٦٢حم 

 ) ٢٢٣٦( ع وصحيح اجلام) ١٧٠١
 صحيـــــح

أَبو بكـٍر   :  ِقيلَ   -ِإنَّ ِمنكم من يقاتلُ على تأويِل القُرآِن كما قَاتلت على ترتيلِه،           {  - ٦٢٢٨
  مرعِل     :  ؟ قالَ    -وعالن اصفخ ها    -الَ، ولكنليعىن ععن ) حم ، ع ، حب ، ك ، حل ، ص            (  } - ي

 أىب سعيد 
 ٤٣٦ و٦/٤٣٥ ونبوة ٩/١٣٣ و٥/١٨٦وجممع ) ٢٢٠٧(  وحب ١٠/٢٣٣ وسنة ٣/١٢٣ وك ٣/٨٢حم 

  ٣٦١ و٧/٣٠٥ و٦/٢٤٧وبداية 



 

 

١٠٦٤() 

 صحيـــــح
٦٢٢٩ -  }                   ـنم كبتيِه ، وِمنـهمِإىل ر أخذهت نم ِإىل كَعبيِه ، وِمنهم النار أخذهت نم مهِإنَّ ِمن

 عن مسرة ) حم م ( } قِه تأخذه ِإىل حجزتِه ومنهم من تأخذه ِإىل عن
 ) ٢٢٣٧(  وصحيح اجلامع ١٣/١٧٢ وش ٢١٨٥ وم ١٨و٥/١٠حم 

) هــ   ( } ِإنَّ موسى آجر نفسه ثَماِن ِسنني أَو عشراً على ِعفَِّة فَرجِه وطَعاِم بطنِه               {  - ٦٢٣٠
 عن عتبة بن الندر 

  ٣/٥٥ و٢/٤٥٣ واإلصابة ١٧/١٣٥ وطب ٤/٤٤٥ وفتح ١/٢٤٥وبداية ) ٢٤٤٤( هـ 
 صحيـــــح

٦٢٣١ -  }    وارىى يتح لِق ثَوبهي دخــلَ املَاَء لَمأَنْ ي ِعمرانَ كَانَ إذا أَراد ــى بنوسِإنَّ م
 ) حم عن أنس  ( } عورته ِفى املَاِء

  ٩٤ و٧/٩٣ وجممع ٣/٢٦٢حم 
 حســــن

رب فقام  يدعو اَهللا له أَنْ يعافيــــه        ِإنَّ موسى بن ِعمرانَ مر برجل وهو يضط        {  - ٦٢٣٢
    ِلـى ،                 : ، فقيلَ له فسهن عوج هولكن ، يطاِن ِإبليسالش بطٌ منخ صيبهالِذى ي لَيس هى ِإنوسا مي

يدع لك ، فِإنَّ لـه      فهو الِذى ترى ِإنى أَنظر ِإليِه كُلَّ يوٍم مراٍت أَتعجب ِمن طَاعتِه ِلى ، فمره فلْ               
 )طب ، حل  عن ابن عباس  ( } ِعنِدى كُلَّ يوٍم دعوةً 

  ١١/٢٦٨ وطب ٣/٣٤٥ و٨/١٢٧ وحلية ١٠/٢٦٦امع 
 حســــن

ِإنَّ عبدك املُؤمن تقتر عليِه ِفـى الـدنيا ؟        !    أَى رب   : ِإنَّ موسى عليِه السالم قالَ       {  - ٦٢٣٣
 له ا ، فقالَ        فَفُتحِإليه ظراجلَنِة فن من ابى :  بوسا مى !  يوسقالَ م ، له ا أَعددتهذَا م : بر أَى  !

وِعزتـــك وجاللك ، لَو كانَ أَقطع اليديِن والرجلِني يسحب على وجهِه منذُ يوم خلقتـه ِإىل     
       لَم صريهوِم الِقيامِة وكانَ هذَا مى        يوسقَالَ م ؤساً قَطُّ ، ثُمب رليِه      : يع عوست الكَافر بدكع بر أَى

أَى رب  :  هذَا ما أَعددت له ، فقَالَ موسى           يا موسى   : ِفى الدنيا ؟ ففُتح له باب ِإىل الناِر ، فقالَ           
يوم خلقته ِإىل يوِم الِقيامِة وكانَ هذَا مصريه لَم ير خرياً           وِعزتك وجاللك لَو كانت له الدنيا منذُ        !  

 )حم عن أىب سعيد  ( } قَطُّ 
 ) ٤٠(  وصفة اجلنة ٤/١٣٣ والترغيب ٢٦٧و١٠/٢٦٦ وامع ٣/٨١ حم 

 حســــن
نِة ؟ فأَراه اُهللا آدم ، أَِرنا آدم الَِّذى أَخرجنا ونفسه من اجلَ! يا رب   : ِإنَّ موسى قالَ     {  - ٦٢٣٤

نعم ، قالَ أَنت الِذى نفخ اُهللا ِفيك من روحـِه وعلَّمـك             : أَنت أَبونا آدم ؟ فقالَ له آدم        : قالَ  



 

 

١٠٦٥() 

فما حملك علـى أَنْ أَخرجتنـا       : نعم ، قالَ    : اَألمساَء كُلَّها ، وأَمر املَالئكةَ فسجدوا لك ؟ قالَ          
   من فسكون     آدم ؟ قالَ     : اجلَنِة فقالَ له أَنت نى ، قالَ     : وموسا مِنى ِإسرائيلَ الَِّذى     : أَنب ىبن أَنت

فما وجدت أَنَّ ذِلك    :كَلَّمك اُهللا ِمن وراِء ِحجاٍب ، لَم يجعلْ بينك وبينه رسوالً ِمن خلقِه ؟ قالَ                
فِبم تلومِنى ِفى شىٍء سبق من اِهللا فيِه القَضاُء : نعم ، قالَ : لق ؟ قالَ كانَ ِفى ِكتاِب اِهللا قَبلَ أَنْ أُخ  

 عن عمر ) د  ( } قَبِلى ؟ فحج آدم موسى 
 ) ٢٢٣٨( وصحيح اجلامع ) ١٧٠٢(  وصحيحة ١/٦٣ وعاصم ٣٠١و١٧٩و٨٦واآلجرى ) ٤٧٠٢( د 

 حســــن
 ِسترياً الَ يرى ِمن ِجلدِه شىٌء استحياًء ِمنه ، فآذاه مـن             ِإنَّ موسى كَانَ رجالً حييا     {  - ٦٢٣٥

ما استتر هذَا التستر ِإالَّ ِمن عيٍب ِجبلدِه ، ِإما برٍص ، وِإما أُدرٍة ،               : آذَاه من بِنى ِإسرائيلَ ، فقالُوا       
         ربأَنْ ي لَّ أَرادوج زا آفٍة ، وِإنَّ اَهللا على احلَجِر            وِإمع ِثيابه ضعفو ، حدهوماً والَ يا قَالُوا ، فخِمم ئه

                   وطَلـب صاهى عوسا بثَوبِه ، فأَخذَ مدع ا ، وِإنَّ احلجرأخذها فَرغَ أَقبلَ ِإىل ِثيابِه لياغْتسلَ فلم ثُم
هى ِإىل مٍأل من بِنى ِإسـرائيلَ فـرأوه         ثَوِبى حجر ، ثَوِبى حجر ، حتى انت       : احلَجر ، فجعلَ يقولُ     

عرياناً أَحسن ما خلق اُهللا ، وبرأَه مما يقولونَ ، وقام احلَجر فأَخذَ ثَوبه فلَبسه وطَفق باحلَجِر ضـرباً   
يا أَيهـا  : اً ، فذلك قَوله تعاىل ِبعصاه ، فواِهللا ِإنَّ باحلَجِر لَندباً ِمن أَثِر ضربِه ثَالثاً أَو أَربعاً أَو خمس   

)  حم خ ت  ( } الَّذين آمنوا الَ تكونوا كالذين آذَوا موسى فبرأه اُهللا مما قَالُوا وكانَ ِعند اِهللا وجيهاً       
 عن أىب هريرة

 (وصحيح اجلامع ) ٣٢١٩(  وت ٨/٥٣٤ وفتح ٦/٤٧٣ وكثري ٢٢/٣٧ وطربى ١/١١ ومشكل ٢/٥١٥حم 
٢٢٣٩ ( 

٦٢٣٦ -  }               جعتفر وابالد جوهو صرفتتهى ِإليِه ، فانفان حرالب قطعأَنْ ي ا أُمرى لَموسِإنَّ م
ِإنك ِعند قَِرب يوسف ، فاحتملْ ِعظامه معك وقِد استوى          : ما ىل يا رب ؟ قالَ له        : ، فقالَ موسى    

ِإنْ كانَ أَحد ِمنكم يعلم أَين هو فعجوز بـىن          : الَ يدِرى أَين هو ؟ قالَ       القَرب بأَرٍض فجعلَ موسى     
، قالَ  ’ نعم: هلْ تعلمني قَرب يوسف قالت      : ِإسرائيلَ لعلَّها تعلم أَين هو ؟ فأَرسلَ ِإليها موسى قالَ           

 :     ليِه ، قالتلِّيِنى ععطيِنى     : فدى تتقالَ  الَ واِهللا ح ، ا أَسألكم : قالت ، لك ذِلك :  ى أَسـألكفِإن
واِهللا ِإالَّ أَنْ   : سلى اجلَنـةَ ، قالـت       : أَنْ أَكونَ معك ِفى الدرجِة الَّىت تكونُ ِفيها ِفى اجلَنِة ، قالَ             

             فِإن ، ا ذِلكى ِإليِه أَنْ أَعطها ، فأَوحهرادوسى يعلَ مفج ، عكا      أَكونَ مطاهىٌء ، فأَعش كنقصالَ ي ه
 حرالب اوزوج ، الِعظام لى القَِرب ، فأَخرجع لَّتطس ( }ود ( 

 عن على ٍّ 
  حنوه ٤٠٥ و٤٠٤ و٥٧٢ و٢/٥٧١وك ) ٧٢٣( اإلحسان 

 صحيـــــح لغيـــره



 

 

١٠٦٦() 

والَ أَنهـا أُطفئـت باملَـاِء       ِإنَّ ناركم هِذِه جزٌء ِمن سبعني جزأً من ناِر جهنم ، ولَ            {  - ٦٢٣٧
 عن أنس ) هـ ك  ( } مـــرتِني ما انتفعتم ا ، وِإنها لتدعو اَهللا أَنْ الَ يعيدها ِفيها 

 وأصفهان ١٠/٥١٣ واإلحتاف ٤٩٠ و٨/١٩  و٤/١٢٩ وكثري ٢/٣٤٠ ومي ٢/٢٤٤وحم ) ٤٣١٨( هـ 
 ) ١٤٥(  والشعب ١٠/٢٧٣ وطب ٢/١٣٢

  لغيـــره صحيـــــح
٦٢٣٨ -  }               نـازيروا ِقردةً وخسخم وا قَدفوٍف وِغناٍء فأَصبحراٍب ودوا ِفى شاتاساً بِإنَّ ن { ) 

 عن ابن عباس ) ابن صصرى ىف أماليه 
  حنوه ١١و٨/١٠امع 

 حســــن لغيــــره 
 بكٍر فوزنَ ، ثُم وِزنَ  عمر فـوزنَ ،     ِإنَّ ناساً من أَصحاِبى وِزنوا اللَّيلةَ ، فوزنَ أَبو         {  - ٦٢٣٩

 ) حم وابن مندة عن أعراىب يقال له جرب  ( } ثُم وزنَ  عثمانُ فوزنَ 
  ١/٢٢١ واإلصابة ٩/٦٨٠اإلحتاف 

 حســــن
لـيس  : قال ابن معـني     ) ١٤٠٦( رمحة بن مصعب الواسطى ، قال الذهىب ىف الديوان          : ىف سنده عن ابن مندة      

سألت أبا داود عنه فأثىن عليه خرياً ، وذكره ابـن حبـان ىف              :  قال اآلجرى    ٢/٤٥٨ـ وىف اللسان     ه ١بشىء  
  هـ ١الثقات 

 .ال شىء أنه قليل احلديث : كثرياً ما يقصد اإلمام حيىي بن معني بقوله  : أقول
٦٢٤٠ -  }  فِلذلك ، املُؤمنني اساً منوا ناغْتاب املُنافقني اساً منِإنَّ ن يحهذِه الر اجتحل ( }ه
 ) عن جابر 

 ) ٧٣٢(  وخد ٨/٩١ وجممع ٣/٣٥١ وحم ٣/٥١١ والترغيب ٨/١٢١حلية 
 حســــن

٦٢٤١ -  }          مرقُونَ مني لوقهمح جاوزونَ القُرآنَ الَ يقرؤي ، حليقالت ِتى ِسيماهمأُم اساً ِمنِإنَّ ن
الر من همالس مرقا ييِن كماخلَلِق واخلَليقِة الد رش مِة ، هعن أىب ذر ) حم   ( } مي 

 )  ٢٢٤٠( وصحيح اجلامع ) ٢٦٧٢(  ومنحة ٥/١٧٦حم 
 صحيـــــح

ِإنَّ ناساً ِمن أُمِتى يؤمونَ هذَا البيت لرجٍل ِمن قُريٍش قَِد استعاذَ باحلَرِم ، فلما بلغوا                 {  - ٦٢٤٢
   سفيداَء خِقيلَ            الب ، مالى ِنياُهللا ع بعثهمى ، يتش مصادرهم ، ؟ قـالَ      : م كَيـف :  معهـمج

الطَّريق ، ِمنهم املُستنصر وابن السبيِل واملَجنونُ ، يهلكونَ مهلكاً واحداً ، ويصدرونَ مصادر شتى    
 ) حم عن عائشة  ( } 

  ٣١٦ و٧/٣١٥ وامع ٤/٣٤٠الفتح 
 ــــحصحيـ



 

 

١٠٦٧() 

 ( } ِإنَّ ناساً ِمن أُمِتى يأتونَ ِمن بعِدى يود أَحدهم لَو اشترى رؤيِتى بأَهلِه ومالـِه                 {  - ٦٢٤٣
 عن أىب هريرة ) قط ىف األفراد ك 

  ٤/٨٥ك 
 صحيـــــح

ط ، طب عن عبادة بن (  } ِإنَّ ناساً ِمن أُمِتى يشربونَ اخلَمر يسموَا بغِري اسمــها     {  - ٦٢٤٤
 ) الصامت ك عن عائشة حم عن رجل من الصحابة 

 )٤٠٢٠( وهـ  ) ٣٦٨٩و٣٦٨٨(  ود ٣١٥ و٨/٣١٢ ون ١٠/٥٢ والفتح ٤/١٤٧ك 
 صحيـــــح

٦٢٤٥ -  }                  وا ، ثُـمكوناَء اُهللا أَنْ يا شكونونَ ِفى الناِر مفي معذَّبونَ ِبذُنوِتى يأُم اساً ِمنِإنَّ ن
أَهلُي رهمعي 

ما نرى ما كنتم فيِه ِمن تصديقكم وِإميانكم قَد نفعكم ، فالَ يبقى ِمنهم موحـد  : الشرِك فيقولونَ  
 عن جابر ) طس  ( } رمبا يود الَِّذين كَفروا لَو كَانوا مسلمني : " ِإالَّ أَخرجه اُهللا ثُم قَرأَ 

  ١٠/٣٧٩امع 
 يـــــحصح

ِإنَّ ناساً يزعمونَ أَنَّ الشمس والقَمر الَ ينكسفاِن ِإالَّ ملَوِت عظيٍم من العظمـاِء ،                {  - ٦٢٤٦
ولَيس كذلك ، وِإنَّ الشمس والقَمر الَ ينكسفاِن ملَوِت أَحٍد والَ حلياتِه ، ولِكنهما آيتاِن من آياِت                 

     ا                اِهللا ، ِإنَّ اَهللا إذَا بـليتموهالٍة صلُّوا كأَحدِث صفص ذَلك  أيتمفإذَا ر  ، عشلقِه خخ ا لشىٍء مند
 عن النعمان بن بشري ) ن هـ ( } من املَكتوبِة 

  ٣/٣٣١أعظمى والنيل ) ١٢٥٤(  وهـ ٤/٢٦٧وحم ) ٥٠٩(  وشفع ٣/٣٣٣ وهق ٣/١٤١ن 
 صحيـــــح لغيــــره

 الكسوف أقواها ركوعات ىف كل ركعة ، وقد ذهب مجاعة من أهل العلـم   وردت كيفيات خمتلفة لصالة    : أقول
إىل جواز العمل جبميع ما ثبت من ذلك ، وعدوه من االختالف املباح وقواه النووى ىف شرح مسلم ، وال سيما إذا  

 مبناسبة وفـاة    تعددت الواقعة ، وأما إذا احتدت الواقعة وأنه مل يصلها الرسول صلى اهللا عليه وسلم إال مرة واحدة                 
 والذى يظهر ىل هو تعدد الواقعة ، فبعضها         ٣/٣٢٨راجع النيل   . ولده إبراهيم فاملصري إىل الترجيح أمر ال بد منه          

مربوط بوفاة إبراهيم وبعضها غري مربوط به ، فيجوز العمل باجلميع دون إنكار وهو ما أيده ابن خزمية وابن املنذر                    
خذ به أبو حنيفة والثورى والنخعى أا ركعتان كسائر النوافل ىف كل ركعـة  واخلطاىب وغريهم ، وحديث الباب أ  

 .ركوع واحد 
٦٢٤٧ -  }                 القَريـب فضهنةً ، فرشرةَ سثَمانيةَ ع الؤهلَبثَ بِه ب المليِه السع وباِهللا أَي ىبِإنَّ ن

ِه بِه ، كَانا يغدواِن ِإليـِه ويروحـاِن ، فقـالَ            والبعيد ِإالَّ رجلِني من ِإخوانِه كَانا من أَخص ِإخوان        
تعلم واِهللا أَنَّ أَيوب قد أَذنب ذَنباً ما أَذنبه أَحد من العاملني ، فقالَ لـه  : أَحدمهَا لصاحبِه ذَات يوٍم   



 

 

١٠٦٨() 

  احبه؟ قالَ     : ص ا ذَاكوم :       كشفاُهللا وي يرمحه نةً لَمشرةَ سنذُ ثَمانيةَ عـا ِإىل         ماحـا را بِه ، فلمم 
أَدِرى ما يقوالن ، غَري أَنَّ اَهللا تعاىل يعلم أَنـى           : أَيوب لَم يصِرب الرجلُ حتى ذَكر له ذلك ، فقالَ           

 ِإالَّ ِفى حق ،    كُنت أَمر بالرجلِني يتراغماِن فيذكراِن اَهللا فأَرجع ِإىل بيىت فأُكفِّر عنهما أَنْ يذكرا اهللاَ             
وكانَ يخرج حلَاجتِه ، فإذا قَضى حاجته أَمسكِت امرأته بيدِه حتى يبلغَ ، فلما كانَ ذات يوٍم أَبطأَ                  

فاستبطأته ) " اركض بِرجلك هذَا مغتسلٌ بارد وشراب       : " ( عليها ، فأَوحى ِإىل أَيوب ِفى مكانِه        
: ٍر ، وأَقبلَ عليها قد أَذهب اُهللا ما بِه من البالِء وهو أَحسن ما كانَ ، فلما رأته قالـت                     فتلقَّته بنظ 

أَى بارك اُهللا فيك ، هلْ رأيت نىب اِهللا هذا املُبتلى ، واِهللا على ذلك ؟ ، ما رأيت أَشبه بِه ِمنـك إذ          
هو ، وكانَ له أَندراِن أَندر للقَمِح ، وأَندر للشـعِري ، فبعـثَ اُهللا               فِإنى أَنا   : كانَ صحيحاً ، قالَ     

سحابتِني ، فلما كَانت ِإحدامها على أَندِر القمِح أَفرغت فيِه الذَّهب حتـى فَـاض ، وأَفرغـِت                  
 ى فَاضتح عِري الوِرقس مسوية حب ، ك والديلمى عن أن ( } اُألخرى ىف أَندِر الش ( 

 ) ٢٨٩٧(  واإلحسان ٢/٥٨١ وك ٣/٣٧٤ واحللية ٧/٦٥ وكثري ٨/٢٠٨امع 
 صحيـــــح

يا بنى ِإنى قَاص عليـك الوصـيةَ ،         : ِإنَّ نىب اِهللا نوحاً ملَّا حضرته الوفاةُ قالَ البنِه           {  - ٦٢٤٨
الَّ اُهللا ، فلو أَنَّ السمواِت السبع واَألرضني السبع آمرك باثْنتِني ، وأَاك عِن اثنتِني ، آمرك بالَ ِإله ِإ

                  ـبعالس واَألرضني بعمواِت السأَنَّ الس ولو ،ِبهن جحتِإالَّ اُهللا ىف ِكفٍَّة لر ىف ِكفٍَّة والَ ِإله ضعنو
 كُن حلقةً مبهمةً قَصمتهــن الَ 

 وحبمدِه فِإنها صالةُ كُلِّ شىٍء ، وا يرزق اخلَلق ، وأَاك عِن الشـرِك               ِإله ِإالَّ اُهللا ، وسبحانَ اهللاِ     
 ؟ أهو أَنْ يكونَ للرجِل حلَّةٌ حسـنةٌ يلبسـها ،            -ما الِكرب   !  قيلَ يا رســولَ اِهللا      -والِكِرب ،   

     مالهج عجبهميلٌ يج ؟ قالَ    -وفَرس  :    الَ ، الِكرب-   فهالناِس    س وغَمص حم ، طـب ، ك   ( } احلق
 )عن ابن عمرو 

  ٢٢٥ و٢/١٧٠ وحم ١/٤٩وك ) ٨٣٢(  ون عمل ٨/٣٤٢ واإلحتاف ٤/٢١٩امع 
 صحيـــــح

من يقوم هلؤالِء ؟ فأَوحى اُهللا ِإليِه أَنْ        : ِإنَّ نبيا من اَألنبياِء أَعجبته كَثرةُ أُمتِه ، فقالَ           {  - ٦٢٤٩
ريِإحدى ثَالٍث     خ نيب تكأُم  : ذلك هلم رضفع ، أِو اجلُوع ، دوأِو الع ، املَوت ليهما أَنْ أُسلِّطَ عِإم

أَنت نىب اِهللا نكلُ ذلك ِإليك فِخر لنا ، فقام ِإىل صالتِه ، وكَانوا يفزعونَ إذَا فَزعوا ِإىل                  :  ، فقَالُوا   
أَما اجلُوع فالَ طَاقةَ لنا ، والَ طَاقةَ لنا بالعدو ، ولكن املَـوت ، فسـلَّطَ                 : ى ، قالَ    الصالِة ، فصلَّ  

اللَّهم بك أُحاولُ وبـك     : عليهم املَوت ، فمات منهم ِفى ثَالثِة أَياٍم سبعونَ أَلفاً ، فأنا اليوم أَقولُ               
      أُقاتلُ والَ حولَ والَ قُو ظيِم      أُصاولُ وبكالع لىحم ، ع ، حب ، طب ، حل ، هق ،             ( } ةَ ِإالَّ باِهللا الع

 )ض عن صهيب 



 

 

١٠٦٩() 

 )٦١٤( ون عمل ) ٢٤٤٦(  ومي ٨/٤٨ وطب ٤/٣٣٢ و٣٣٣و٣/٣٣٢وحم ) ٩٧٥١( وعب ) ٣٣٤٠( ت 
 صحيـــــح

٦٢٥٠ -  }             أَنْ ي ى إذا كَادتدينٍة ، حاَألنبياِء قَاتلَ أَهلَ م ا منبيِإنَّ ن      غـربأَنْ ت شـىا خفتحه
أَيتها الشمس ، ِإنِك مأمورةٌ وأَنا مأمور حبرمىت عليِك ِإالَّ وكَدِت ساعةً مـن              : الشمس ، فقالَ هلَا     

فجاءِت النهاِر ، فحبسها اُهللا حتى افْتتح املَدينةَ ، وكَانوا إذا أَصابوا الغنائم قَربوها ِفى القُرباِت ،                 
ما لنـا الَ  !  يا نىب اِهللا   : النار فأَكلتها ، فلما أَصابوا وضعوا القُرباِت ، فلم تجِئ النار تأكله فقالُوا              

وكيف لنا أنْ نعلم من ِعنده الغلولُ وهم اثنـا عشـر            : فيكم غَلولٌ ، قالُوا     : تقبلُ قُرباتنا ، قالَ     
يبايعِنى رأس كُلِّ ِسبٍط منكم ، فبايعه رأس كُلِّ ِسبٍط ، فلَِزقت كَف الـنىب بكَـف                 : ِسبطاً ، قالَ    

      فقالَ له ، جٍل منهملولُ ، فقالَ     : رالغ ؟ قالَ           : ِعندك ِسبٍط هو أَى ِعند لمِلى أَنْ أَع و : كيفدعت
عندك الغلولُ ؟ قالَ    : ت كَفُّه بكَف رجٍل منهم ، قالَ        ِسبطك فتبايعهم رجالً رجالً ، ففعلَ ، فلَزق       

رأس ثَوٍر من ذَهٍب أَعجبىن فغللته ، فجاَء بِه فوضعه          : وما هو ؟ قالَ     : نعم ِعندى الغلولُ ، قالَ      : 
 فأَكلته اءِت النارنائِم ، فجعبد الرزاق ىف املصنف ك  عن أىب هريرة  ( } ِفى الغ( 

  ٢/١٣٩ك 
 صحيـــــح

٦٢٥١ -  }   رامبرياِء حبيذَ الغالعسكرى ىف كتاب الصحابة عن أسيد اجلعفى  ( } ِإنَّ ن ( 
  ٨/٢٩٢ وهق ٦/٢٧٨ و٥/٥٤ وبنحوه امع ١/٥٠اإلصابة 

 حســــن لغيـــره
٦٢٥٢ -  }            روح فلُعن ؤوسهنهذَا ِفى ر جعلني ىن ِإسرائيلَ كُنِإنَّ  ِنساَء ب    املَساجد ليهنع م { 

 ) طب عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرج بقصه قال فذكره( 
  ٣/١٢٢ وترغيب ٥/١٦٩ وجممع ١٠/٣٦٠طب 

 حســــن
٦٢٥٣ -  }                ومسدِه ياىل ِإىل جعا اُهللا ترجعهى يتجِر اجلَنِة ، حِفى ش علُقي سمةَ املُؤمِن طَائرِإنَّ ن 

 بعثهعن كعب بن مالك) موطأ ، حم ، هـ ، ت ، ن (} ي 
  ٤/١٠٨ون ) ١٦٤١( وت ) ٤٢٧١(  وهـ ٦/٣٨٦ و٤٥٦ و٣/٤٥٥وحم ) ٨٧٣(  ومحيدى ١٦٤موطأ 

 صحيـــــح
 الروح: النسمة 

ثَ مراٍت ، مث    ِإنَّ نفراً من اِجلن أَسلموا باملَدينِة ، فإذا رأيتم أَحداً منهم فحذِّروه ثَال             {  - ٦٢٥٤
 عن أىب سعيد ) حم د  ( } ِإنْ بدا لكم بعد أَنْ تقتلوه فاقتلوه بعد الثَّالِث 

 ) ٢٢٤١(  وصحيح اجلامع ٣/٤١وحم ) ٥٢٥٧( د 
 صحيـــــح



 

 

١٠٧٠() 

م ِإنَّ نفراً من اجلن خمسةَ عشر بنو ِإخــوٍة وبنو عم يأتونَ اللَّيلةَ فـأقرأُ علـيه                {  - ٦٢٥٥
 ) طس عن ابن مسعود (} القــرآنَ 

  ٧/٢٧٦ وكثري ٧/١٧٢ وفتح ١/٢١٠امع 
 حســــن

ِإنَّ نفس املُؤمِن إذا قُبضت تلقَّاها من أَهِل الرمحِة من ِعباِد اِهللا كما تلقَّونَ البشري ىف                 {  - ٦٢٥٦
انَ ىف كَرٍب شديٍد ، مث يسألونه ماذا فعلَ فُـالنٌ           انظروا صاحبكم يستريح فِإنه ك    : الدنيا فيقولونَ   

هيهات قـد   : وما فعلت فُالنةٌ ، هلْ تزوجت ؟ فإذا سألوه عِن الرجــِل قد مات قَبله ، فيقولُ                 
 ، فَِبئسـِت اُألم     ِإنا ِهللا وِإنا ِإليِه راجعونَ ، ذُهب بِه ِإىل أُمِه اهلَاويـةِ           : مات ذلك قَبلى ، فيقولونَ      

وِبئسِت املُربيةُ ، وِإنَّ أَعمالكم تعرض على أَقاربكِم وعشائركم من أَهِل اآلخرِة ، فِإنْ كانَ خـرياً     
اللَّهم هذَا فَضلُك ورمحتك فأَمتم ِنعمتك عليِه وأَِمته عليها ، ويعـرض            : فَِرحوا واستبشروا وقَالوا    

طب عن أىب أيوب  ( } اللَّهم أَهلمه عمالً صاحلاً ترضى بِه عنه ، ويقربه ِإليك :  فيقولونَ عليهم املُسئُ 
 ( 

  ١٠/٣٩٤ واإلحتاف ٢/٣٢٧ وامع ٤/١٥٤طب 
 حســــن لغيـــره

٦٢٥٧ -  }                  فـسن خـرجـا تسـيلُ كمالكَافِر ت فسشحاً وِإنَّ نر خرجاملُؤمِن  ت فسِإنَّ ن
ِحلمــاِر ، وِإنَّ املُؤمن ليعملُ اخلَطيئةَ فيشدد ا عليِه ِعند املَوِت ليكفَّر ا ، وِإنَّ الكَافر ليعملُ                 ا

 ) طب عن ابن مسعود  ( } احلَسنةَ فيسهلُ عليِه ِعند املَوِت ليجزى ِبها 
 ١٠/٢٧١واإلحتـاف   ) ١٠٢١٥ ( والشعب   ٢٩٨ و ٢/٢٩٥ وشج   ٢/٣٢٦ وجممع   ٥/٥٩وحلية  ) ٩٨٠( ت  

  ٢٩٧و
 حســــن لغيـــره

 وصح عنه موقوفا ومثله ال يقال بالرأى 
ومـا  :  قيـلَ    -ِإنَّ نفس املُؤمِن  تخرج رشحاً ، والَ أُحب موتاً كموِت اِحلماِر ،               {  - ٦٢٥٨

 ود عن ابن مسع) طب  ( } روح الكَافِر تخرج من أَشداقِه : موت اِحلمار؟ قالَ 
 ) ١٠٢١٦و ١٠٢١٥(  والشعب ١٠/١١١ وطب ٢٩٧ و١٠/٢٧٤ واإلحتاف ٢/٣٢٦امع 

 حســــن لغيـــره
 ومثله ال يقال بالرأى )  ١٠٢١٦( وصح عنه موقوفا الشعب 

حـب ىف   (  } - يعىن أَبا بكٍر وعمـر وعثمـانَ      -ِإنَّ هؤالِء أَولياُء اِخلالفِة بعِدى       {  - ٦٢٥٩
 ) بن مالك الضعفاء عن عطية 

 والعقيلـى  ٢/٢٢٧ وأصفهان ٣/٢١٨ وبداية ٢/٥٥٣ ونبوة   ٩٧-٣/٩٦ وك   ٥/١٧٦وامع  ) ١١٥٧( عاصم  
١/٢٩٧  



 

 

١٠٧١() 

 صحيـــــح لغيـــره
من طريق احلشرج بن نباته عن سعيد بن جهمان عن سفينة وأعله البخارى والعقيلى وابـن                : وهومن طرق أوهلا    

محد وابن معني وأبو زرعة وابن عدى وأبو داود وعباس بن عبد العظيم ،              احلشرج بن نباتة وثقه أ     : أقولحبان به   
 وامليـزان   ٣٧٨ و ٢/٣٧٧وأبوحامت وتناقض فيه قول النسـائى وضـعفه السـاجى وابـن حبـان التهـذيب                 

 والصحيح أنه ثقـــة١/٥٥١
ندى ال بأس به    وأحاديثه حسان وافرادات وغرائب ، وقد قمت بعذره فيما أنكروه عليه ، وهو ع             : قال ابن عدى    

 فهذا الطريق حســن وروى عن عائشة ولـه طريقـان      ٢/٤٤٢ هـ   ١وبرواياته على أن أمحد وحيىي قد وثقاه        
 والثاىن ٥/١٧٦ وامع ١١٩٥-٣/١١٩٤هشيم عن العوام عمن حدثه عن عائشةو وفيه جمهول أبو يعلى           : األول  
نا حيىي بن أيوب ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن من طريق أمحد بن عبد الرمحن بن وهب ثىن عمى ث  : ٣/٩٦عندك  
 -وأعله الذهىب بأمحد وأنه منكر احلديث وبيحىي بن أيوب بأن فيه ضعفاً --عائشة 
صدوق تغري بآخره وقد روى عنه مسـلم      ) ٦٧( أما أمحد بن عبد الرمحن بن وهب فقال عنه ىف التقريب             : أقول

ابن عبـد   : ن أىب داود وابن جرير والساجى والباغندى وغريهم ووثقه          وابن خزمية وابن جبري وأبو حامت وأبو بكر ب        
احلكم وعبد امللك بن شعيب وأبو حامت وابن خزمية وعبدان وابن عدى وضعفه ابن يونس وبعض أهل العلم ألنـه                    

 فلـيس هـو منكـر       ٥٦-١/٥٤ التهذيب   ---روى بعض األحاديث املنكرة ولكنه ملا روجع فيها تراجع عنها           
 ما ذكر الذهىب بل ثقــة له أفراد تراجــع عنهــــااحلديث ك

 كالم مردود ألن مسلماً أخرج ما صح من حديثه          -وهو ممن نقم على مسلم إخراجه ىف الصحيح         : وقول الذهىب   
ابن معني وأبو حامت وأبو داود والنسائى وابن حبان وابن          : فقد وثقه   : وروى عنه قبل أن يتغري وأما حيىي بن أيوب          

والبخارى ويعقوب بن سفيان وأمحد بن صاحل وابن شاهني واحلرىب والساجى وابن عدى وضعفه أمحد وابن                يونس  
وال أرى ىف حديثـه إذا      :  وقال ابن عدى بعد ترمجة مطولة لـه          ١١/١٨٨ التهذيب   -سعد والدارقطىن والعقيلى    

  به فهـــو ثقــــة روى عنه ثقة أو يروى هو عن ثقة حديثا منكرا فأذكره وهو عندى صدوق ال بأس
 ، قال أبو حامت ال حيـتج بـه ، وقـال             صـــاحل احلديث أحد العلماء   ) ٦٢٤٧(  وقال الذهىب ىف الكاشف     

 ليس : النســائى 
: علما أن النسائى قال عنـه  : ثقة مث ذكر قول النسائى وأبو حامت ) ٤٦٠١(  بل قال ىف الديوان  -هـ  ١بالقوى  

 التهـذيب   -حمل حيىي الصدق يكتب حديثه وال حيـتج بـه           :  وأبو حامت قال     ليس به بأس ، ومرة ليس بالقوى      
  وذا يظهر لنا أن احلديـث صحيـــــح لغيـــره١١/١٨٧

 .وال حجة ملن ضعفه إال بعض الظنون القابلة للتأويل ، وال مانع أن يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذلك هلم 
مل يستخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن أراد أنـه مل             :ل من قال    وقد قال لعثمان رضى اهللا عنه حنوه وقو       

يعني خليفة قبل موته فمسلّم ، وإن أراد نفى اإلشارة فغري صحيح فهناك إشارات على هؤالء صـحيحة ولكـن                    
  .أصبحوا خلفاء مببايعة األمة هلم

٦٢٦٠ -  }        ، بحعىن الِعشاَء والصالتِني ، ياتِني الصِإنَّ ه         ولـو ، لى املُنافقنيالِة عأَثقِل الص ِمن 
            املَالئكـِة ، ولـو فِمثلُ ص هِم فِإناملُقد فبالص اً ، عليكمبوح ا َألتومهَا ولوا ِفيهمعلمونَ فَضلَ مي



 

 

١٠٧٢() 

وما كانَ أَكثر فهو    تعلمونَ فِضيلته البتدرمتوه ، وصالته مع الرجلِني أَزكى من صالتِه مع الرجِل ،              
 عن أىب رضى ) حم د ن هـ حب ك (} أَحب ِإىل اِهللا تعــاىل 

 ) ٢٢٤٢( وصحيح اجلامع ) ٤٢٩(  وحب ١/٢٤٧ وك ٤٥ ون اإلمامة ب ٦٨و٣/٦١ وهق ٥/١٤٠حم 
 صحيـــــح

ة اجلماعة املشروعة   هذه الفضيلة هى لصال   : واستدل األلباىن ذا احلديث على عدم مشروعية اجلماعة الثانية فقال           
 فهــــــى ال 

تشمل بداهة اجلماعة الىت قام الدليل الشرعى على كراهتها ، مثل اجلماعة الثانية وما بعدها الىت تفعل ىف املسـجد           
الذى له إمام راتب ومؤذن راتب ، فإا ال تشرع ملخالفتها لعمل السلف ، ولذلك ذهب مجاعة مـن األئمـة إىل            

 )٢٢٤٢(  هـ صحيح اجلامع ١مالك ىف املدونة والشافعى ىف األم وكالمه فيه نفيس فراجعه كراهتها ، كاإلمام 
هذا القول جمرد ادعاء منه ، وما الدليل على أن اجلماعة مهما كانت وىف أى مكان ليست هلـا فضـيلة                      : أقول

 اجلماعة ؟ 
  ! ما الدليل على أن اجلماعة الثانية خمالفة لعمل السلف ؟واألمر الثاىن

وقد ورد حديث بأن رجالً جاء بعد انتهاء اجلماعة فقال هلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم من يتصدق عليه ؟ فقام                   
  وله طرق متعددة وهو صحيح ٢٢١و٢/٢٢٠ش “ رجل وصلى معه 

وقد استدل ذا احلديث على جواز أن يصلى القوم مجاعة ىف مسجد قد صلى فيه وبه يقول أمحد                  : قال الترمذى   
  ٣/١٥١سحاق النيل وإ

وقد صح حنوه عن أنس أنه صلى فيهم مجاعة بعد اجلماعة األوىل وأبو حرة وعبد اهللا بن محيد وإبراهيم واحلسـن                     
 وقال به أيوب وابن سـابط       ٢٢١و٢/٢٢٠ ش   --وعدى بن ثابت وعطاء وسامل بن عطية وقتادة وابن مسعود           

 وذا يظهر بطالن ما يقول ، فالذى اسـتحب          ٢٩٤-٢/٢٩١ عب   -وطاوس وجماهد وعبد الرمحن بن أىب ليلى        
 إعادة اجلماعة هم الصحابة والتابعون فهل هؤالء سلف أم خلف ؟ 

 أن هذه مسألة خمتلف فيها فقد رأى قوم آخرون صالا فرادى فقط ، ورأى آخـرون كراهـة                   : واألمر الثالث   
 إعادة اجلماعة 

 .مرة أخرى لكن أدلة اوزين أقوى وأكثر 
إذا كانت املسألة خالفية فال إنكار فيها أساسا ، والعامى جيوز له األخذ بأى قـول مـن                  :  أريد أن أقوله     والذى

 .أقوال الفقهاء اتهدين األئمة املعتربين وال إمث عليه 
 .أرى أا من اختالف التنوع وسعة هذا الشريعة الغراء ، فال ضري فيها  : وهذه املسألة

 صامتا مما أَحلَّ اُهللا هلما ، وأَفطرتا على ما حرم اُهللا عليهمـا ، جلسـت                 ِإنَّ هاتنيِ  {  - ٦٢٦١
حم وابن أىب الدنيا ىف ذم الغيبة عن عبيـد مـوىل             ( } ِإحدامهَا ِإىل اُألخرى فجعلتا تأكالِن لُحوم الناِس        

 ) رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ونبوة  ٣/٥٠٧ و ٢/١٤٩ والترغيب   ٧/٣٦٢ وكثري   ٧/٥٣٥ و ٤/٢٤٧اف   واإلحت ٣/١٧١ وامع   ٥/٤٣١حم  

  ٢/٤٤٨ واإلصابة ١٨٧ و٦/١٨٦
 فاحلديث حسن لغيـــره



 

 

١٠٧٣() 

وبقية رجاله ثقات واآلخر عند     . وله طريقان األول عن عبيد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفيه راٍو مبهم                
إسناده ) ٥١٩(  عن أنس وقال األلباىن ىف ضعيفته        - الرقاشى    بن أبان  - بن صبيح عن يزيد      -الطيالسى ثنا الربيع    

هـ وهذا من أوهامه أما الربيـع بـن         ١ضعيف جداً ، الربيع بن صبيح ضعيف ، ويزيد بن أبان الرقاشى متروك              
قال أبو  ) : ١٣٩٤( صدوق سئ احلفظ وكان عابداً جماهداً ، وىف الديوان          ) ١٨٩٥( صبيح فقال عنه ىف التقريب      

  صدوق ولينه بعضهم ، وىف الكاشـــف :زرعة 
وللربيع أحاديث صاحلةومستقيمة ومل أر     : وكان صدوقا غزا ، عابدا ، ضعفه س ، وقال ابن عدى             ) : ١٥٤٨( 

  فهو إذن صــــدوق وليس سئ احلفظ ٣/١٣٤له حديثا منكراً جداً ، وأرجو أنه ال بأس به وبرواياته 
( ووهم فقال ىف الديوان     ) ٦٣٨٩( زاهد ضعيف وكذا ىف الكاشف      ) ٧٦٨٣( قال ىف التقريب    : ويزيد الرقاشى   

وليزيد الرقاشى أحاديث صاحلة :  وبعد أن ذكر ابن عدى أشد ما قيل فيه قال             قال النسائى وغريه متروك     ) ٤٧٠٨
 أس به  فهو ال ب٧/٢٥٨عن أنس وغريه ونرجو أنه ال بأس به برواية الثقات عنه من البصريني والكوفيني وغريهم 

من : ِإنَّ هذَا اخترطَ على سيِفى وأنا نائم فاسستيقظت وهو ىف يدِه صلْتاً فقالَ ِلى                {  - ٦٢٦٢
 ى ؟ فقلتِمن منعكثَالثاً -اُهللا : ي - السج عدذَا ب ا هوعن جابر ) حم ق ن  (}  فه 

(  ون   ٤/٨٤ وبداية   ٣/٣٧٣ ونبوة   ٧/١٣٥ واإلحتاف   ٧/٤٢٦ وفتح   ٢/٧٥ وبغوى   ٦/٣١٩ وهق   ٣/٣١١حم  
 ) ٢٢٤٣(  وصحيح اجلامع ١٤و١٣وخ املغازى ، غزوة ذات الرقاع وم الفضائل ) ٨٨٥٢و ٨٧٧٢

ِإنَّ هذَا اَألمر بدأَ رمحةً ونبوةً ، ثُم يكونُ رمحةً وِخالفةً ، مثَّ كَائن ملكاً عضوضـاً ،        {  - ٦٢٦٣
 وفَساداً ِفى األُّمِة ، يستحلُّونَ احلَرير والفُروج واخلُمور ويرزقونَ على ذلك            ثُم كَائن عتوا وجربيةً   

طب وأبو نعيم يف املعرفة هب عن أىب ثعلب اخلشىن عن معـاذ وأىب              ( } وينصرونَ حتي يلقَوا اَهللا عز وجلَّ       
 )عبيدة بن اجلراح 

وفيه ليث أبن أيب سليم وهـو ثقـة         :  وقال   ٥/١٨٩مع  وا) ٥٦١٦(  والشعب   ٨/٢٠ وبداية   ٢/٥٣٤عاصم  
 ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات اهـ  

ليس مدلساً أصالً ، فهذا وهم منه راجع التهذيب  ، ونقل الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشـيخ                     : أقول
دين الشيخ ناصر الدين األلباين     ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر ال             

يف _ رمحـه اهللا  _ _رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _رمحه اللهـ   -رمحه اللهـ   -رمحه اللهـ   -
 هـ    ١--" ما علمت أحداً صرح بأنه ثقة وال من وصفه بالتدليس : قال ابن حجر ) ١١٣٠(تعليقه على السنة

 والراجح فيه ما قاله الذهيب يف الديوان        ٤٦٧- ٨/٤٦٦يقه نظر انظر التهذيب     يف كالم ابن حجر حول توث      : أقول
)٣٥٠٣ ( 

  فالرجل حسن  احلديث  له أحاديـث          ٦/٩٠حسن احلديث ومن ضعفه ، فإمنا الختالطه بآخره وانظر الكامل           
 .قليلة خلط فيها بآخره ترد 

  فاحلديث حســــن
عصاة وينصرهم بسبب إرتكام هلذه احملرمات بل حيمل على إحدى          وليس معىن آخر احلديث أن اهللا تعاىل يرزق ال        

 :حالتني 



 

 

١٠٧٤() 

أن اهللا تعاىل يرزقهم وينصرهم ما داموا مل يعلنوا مبعاصيهم وما داموا حمكمني منهج اهللا تعاىل يف حيـام      : األول  
 . العامة 

ى أعدائها ألا لن ترتد عن اإلسـالم        أن هذا موع األمة ، يعين أن األمة بشكل عام ترزق وتنصر عل             :  والثانية
 .ولكن هذا منوط مبدى إرتباطها مبنهج اهللا تعاىل وإتباعها له . وقد تكفل اهللا تعايل بعدم فنائها 

٦٢٦٤ -  }      ينوا الدا أَقامم جههلى واُهللا ع هِإالَّ كَب أَحد عاديهمِفى قُريٍش ، الَ ي ِإنَّ هذَا اَألمر{ 
  معاوية عن) حم خ(

 وترغيـب   ٦/٥٢١ ونبـوة    ١٣/١١٤ وفتح   ١٩/٣٣٨ وطب   ١٤٣-٨/١٤٢وهق  ٢/٢٤٢ ومي   ٤/٣٩٦حم  
والفــتح ) ٧١٣٩( وخ األحكــام ) ٨٧٧٥٠(  ون ٥/١٩٤وجممــع ) ٢١٢٤(  والــدعاطب ٢٠٢ و٣/١٧١

  وصحيح اجلامــع ١١٤-١٣/١١٣
 )٢٢٤٤ ( 

تحدثُوا أَعماالً ، فإذا فَعلتم ذلك سـلَّطَ اُهللا         ِإنَّ هذَا اَألمر ِفيكم وأَنتم والته حتى         {  - ٦٢٦٥
 لتحى القَضيبا يكم لقِه فالتحوكمخ ِشرار ليكمعن ابن مسعود ) حم ، طك  ( } ع 

 ١٥/٢٣٢ و١٢/١٧٠ وش ٥/١٩٣ وجممع ٢/٥٣٠ وعاصم ٤/١١٨حم 
 صحيـــــح

ِحموا رِحموا ، وإذا حكموا عـدلُوا ،        ِإنَّ هذَا اَألمر يكونُ ىف قُريٍش ، ما إذا استر          {  - ٦٢٦٦
                ليِه لَعنةُ اِهللا واملَالئكِة والناِس أَمجعنيفع ِمنهم فعلْ ذلكي لَم نوا أَقسطُوا ، ومطسص  ( } وإذا قَسم

 }ال يقبل منه صرف وال عدل  : عن أىب موسى وزاد ) حــم ، بز ( عن أىب سعيد ورجاله ثقات ) 
  ١٥/٢٣٢ و١٢/١٧٠ وش ٤/١١٨ وحم ٥/١٩٤امع 

 صحيـــــح
٦٢٦٧ -  }             ِنفاق غضهمِإميانٌ ، وب همباَألنصاِر ، ح ِمن عـن  ) حم ، طك ، بز       ( } ِإنَّ هذَا احلَى

 .سعد بن عبادة 
  ٦/٨٦ وكر ١٢/١٥٩ وش ١٠/٢٨ وجممع ٦/٢٤ وطب ٥/٢٨٥حم 

 صحيـــــح
 يدع ِهللا ِفى اَألرِض عبداً صاحلاً ِإالَّ أَفتنته وأَهلكته حتى           ِإنَّ هذَا احلَى ِمن مضٍر ، الَ       {  - ٦٢٦٨

 عن حذيفة بن اليمان ) حم ، بز  ( } يدركها اُهللا جبنوِد ِمن ِعبادِه فيذلَّها حتى الَ تمنع ذَنب ِتلعٍة 
  ٧/١٩٥ وكر ٤/٤٧٠ وك ٧/٣١٣ وجممع ٥/٣٩٠حم 

 صحيـــــح
 رته وأنه ال خيلو منه موضع يريد كث: ذنب تلعة 
ِإنَّ هذَا اخلَري خزائن ، لِتلك اخلَزائِن مفاتيح ، فمفاتيحه الرجالُ ، فطـوبى لعبـٍد                 {  - ٦٢٦٩

) هـ حل    ( } جعله اُهللا ِمفتاحاً للخِري ِمغالقاً للشر ، وويلٌ لعبٍد جعله ِمفتاحاً للشر ِمغالقاً للخِري                 
 ل بن سعد عن سه



 

 

١٠٧٥() 

أعظمى وفيه عبد الرمحن بن زيد ابن أسـلم ضـعيف التقريـب             ) ٢٥٢( وهـ   ١/٩١ وترغيب   ٨/٣٢٩حلية  
 وعاصم ) ٣٨٦٥(

 من طرق  ) ٢٩٨و٢٩٧و٢٩٦( 
 حســــن لغيــــره

 ) !!!٢٩٦( وحسنه لغريه عند ابن أىب عاصم ) ٢٠٢١( وتناقض األلباىن فضعفه جداً ىف ضعيف اجلامع 
 عن أنس ) حم ( } هذَا الدين متني فأَوغلْ فيِه بِرفٍق ِإنَّ  {  - ٦٢٧٠

(  والشـهاب    ٩٧ وعزلـة    ٦/٣٦٨ و ٤/٢٦٤ واإلحتـاف    ١/١٩٥ ومتهيـد    ٤١٥ ومبـارك    ١٩و٣/١٨هق  
 )٣٨٨٦و٣٨٨٥( والشعب ) ٢٢٤٦( وصحيح اجلامع ) ١١٤٨و١١٤٧

 صحيـــــح لغيـــره
( } ِرفٍق ، فِإنَّ املُنبت الَ أَرضاً قَطع والَ ظَهراً أَبقَى           ِإنَّ هذَا الدين متني فأَوغلْ فيِه ب       {  - ٦٢٧١

 عن جابر ) البزار 
هـ وهذا وهم فالرجل ضـعيف      ١وهو كذاب   :  وىف سنده حيىي بن املتوكل أبو عقيل قال اهليثمى           ١/٦٢امع  

 فقط التقريــب 
 وفتح  ١٩و٣/١٨ و ١/١٩ق  وورد من طرق أخر ى عند ه      ) ٤٦٧٨( والديوان  ) ٦٣٤٨( والكاشف  ) ٧٦٣٤( 
  ١/١٩٥ومتهيد) ٣٨٨٦و٣٨٨٥(  والشعب ٩/٤١ و٦/٣٦٨ و٥/١٦١ واإلحتاف ٩٧ والعزلة ١١/٢٩٧

 حســــن لغيــــره
ِإنَّ هذَا الدين متني ، فأَوغلْ فيِه بِرفٍق ، والَ تبغض ِإىل نفسك ِعبـادةَ اِهللا ، فـِإنَّ                    {  - ٦٢٧٢

 ) حم ، بز ، هق ، والعسكرى ىف األمثال عن جابر (} الَ ظَهراً أَبقَى املُنبت الَ أَرضاً قَطع و
  ٩/٤١ و٦/٣٦٨ و٥/١٦١ واإلحتاف ١٩و٣/١٨ وهق ١١/٢٩٧ والفتح ١/٦٢امع 

 حســــن لغيـــره
نَّ ِإنَّ هذَا الدين متني فأَوغلْ فيِه بِرفٍق ، والَ تبغض ِإىل نفسك ِعبادةَ ربـك ، فـإِ                  {  - ٦٢٧٣

                    ِحـذر ذرأَبداً ، واح موتي أَنْ لَن ظنرٍئ يملَ اموالَ ظَهراً أَبقَى ، فاعملْ ع ، فراً قَطعالَس املُنبت
 ) يظن أنه لن ميوت إال هرما : العسكرى هب ، هق ، عن ابن عمرو وىف لفظ ( } من يخشى أَنْ يموت غَداً

  ٩/٤١واإلحتاف ) ٣٨٨٦(  والشعب ٣/١٩هق 
 فيـــه مبهـــم

٦٢٧٤ -  }                  وا ِعبادةَ اهللا ِإىل ِعبادِه ، فِإنَّ املُنبتهكرفأَوغلْ فيِه بِرفٍق ، والَ ت تنيم ينِإنَّ هذَا الد
 ) هب عن عائشة ( } الَ يقَطع سفراً والَ يستبِقى ظَهراً  

  ٩/٤١ و٦/٣٦٨ و٥/١٦١واإلحتاف ) ٣٨٨٦ و ٣٨٨٥( الشعب 
 ن لغيـــــرهحســــ

ِإنَّ هذَا الدين يسر ، ولن يشاد هذَا الدين أَحد ِإالَّ غَلبه ، فسـددوا وقَـاربوا ،                   {  - ٦٢٧٥
 عن أىب هريرة) حب والعسكرى ىف األمثال  ( } وأَبشروا واستعينوا بالغدوِة والرواِح وشىٌء من الدجلِة 



 

 

١٠٧٦() 

 ) ٣٩( وخ ) ٣٥١( واإلحسان ) ١١٦١(  والصحيحة ٤/١٧٨ وكثري ٣/١١٨ وهق ٨/١٢٢ن 
 الزموا السداد ، وهو الصواب من غري إفراط وال تفريط :  سددوا -
 أى ال تفرطوا فتجهدوا أنفسكم ىف العبادة لئال يفضى بكم ذلك إىل املالل فتتركوا العمل فتفرطوا :  قاربوا -
أنه صلى اهللا عليه وسلم خاطب مسافراً إىل مقصد ، فنبهـه            ك"  واستعينوا بالغدوة والرواح وشىء من الدجلة        -

على أوقات نشاطه ألن املسافر إذا سار الليل والنهار مجيعا عجز وانقطع وإذا حترى السري ىف هذه األوقات املنشطة                   
 أمكنته املداومة من غري مشقة 

٦٢٧٦ -  }        وه قَبلكم نأَهلكَا م رهموالد ارينِإنَّ هذَا الد   هلكاكُما معن ابـن   ) طب هب    ( } م
 مسعود وعن أىب موسى 

(  وصـحيح اجلامــــع      ٢/٢٠٧وشج  ) ١٧٠٣(  وصحيحة   ١٠/١١٧ وطب   ١٠/٢٤٥ و ٣/١٢٢جممع  
 والشعــب) ٢٢٤٥

 )١٠٢٩٧و١٠٢٩٣( 
 صحيـــــح

طب ،   ( }  مهلكاكُم   ِإنَّ هذَا الدينار والدرهم أَهلكَا من كانَ قَبلكم والَ أَراهما ِإالَّ           {  - ٦٢٧٧
 عن أىب موسى ) طكس 
 ) ١٧٠٣(  وصحيحة ١٠/١١٧ وطب ١٠/٢٤٥ و٣/١٢٢جممع 

 صحيـــــح
ِإنَّ هذَا الســـفر جهد وِثقلٌ ، فإذا أَوتر أَحدكم فلْريكـع ركعـتِني ، فـِإِن                 {  - ٦٢٧٨

   ا لهتيقظَ وِإالَّ كَانتحب ، قط ، طب ، هـ ، ق ، ض عن ثوبان               الدارمى وابن خزمية والطحاوى ز     ( } اس ، 
 ( 

(  والصـحيحة    ١/٣٤١ومعـاىن   ) ٦٨٣(  وحـب    ٢/٢٤٦ و ١/٢٦٣ وامع   ٢/٨٢وطب  ) ١١٠٦( خزمية  
١٩٩٣ ( 

 صحيـــــح
ِإنَّ هذَا السقم ِرجز عذِّب بِه بعض اُألمِم قَبلكم مث بقى ِفى اَألرِض ، فيذهب املَرةَ                 {  - ٦٢٧٩

اُألخرى ، فمن سمـع بِه بأَرٍض فالَ يقدمــن عليِه ، ومن وقع بأرٍض وهـو ِبهـا فـالَ          ويأِتى  
 ِمنه الِفــرار هخرجنطب عن أسامة ابن زيد  (} ي ( 

  ٤/١٠٥ و١/١٢٩ وطب ٣/٣٧٦ وهق ١/٢٥٩حم 
 صحيـــــح

٦٢٨٠ -  }         قَبلكم بِه اُألمم ذِّبع قْما ،          ِإنَّ هذَا السـدخلوهبِه ِفى أَرٍض فالَ ت تممعفإذا س ،
 وا ِفراراً ِمنهخرجا فالَ تِبه بأرٍض وأَنتم قعحم عن عبدالرمحن ابن عوف   ( } وإذَا و ( 

  ٢/٤ وبداية ١/٤٤١ وكثري ١/١٩٣حم 
 صحيـــــح



 

 

١٠٧٧() 

٦٢٨١ -  }           أَلِف ش ِمن ريوفيِه لَيلةٌ خ ضركمقد ح هرِإنَّ هذَا الش       ـرمح ا فقدرمهح نهٍر ، م
 حروما ِإالَّ مريهخ محروالَ ي ، كُلَّه عن سعيد ) هـ  ( } اخلَري 

 ) ٢٢٤٧(  وصحيح اجلامع ١/٢٨٧ وشج ٢/٩٩والترغيب ) ٧٣٨٣( وعب ) ١٦٦٤( هـ 
 حســــن لغيــره 

ى ِإسرائيلَ كَانوا قَبلكم ، فهـو ِفـى         ِإنَّ هذَا الطَّاعونَ ِرجز عذِّب بِه طَائفةٌ ِمن بنِ         {  - ٦٢٨٢
اَألرِض يذهب أَحياناً ويرجع أَحياناً ، فمن سمع بِه بأَرٍض فالَ يدخــلن عليِه  ، ومـن كـانَ                   

 ِفراراً ِمنه جنخرا فالَ ي قـــعالعدىن عن أسامة بن زيد   ( } بأرٍض فو ( 
  ٧/٢١٧هق 

 صحيـــــح
عن ) حم ، طك  ( } نَّ هذَا الطَّاعونَ ِرجس فتفرقُوا عنه ِفى الشعاِب وهذِه اَألوديِة ِإ {  - ٦٢٨٣

 .عبد الرمحن بن غنم 
  ٤/٣٠٦ ومعاىن ٤/١٩٥حم 

 صحيـــــح
 ِإنَّ هذَا الطَّاعونَ ِرجز وبقيةُ عذاٍب عذِّب بِه قَوم ، فإذا وقع بأَرٍض وأَنتم ِبها فالَ                 {  - ٦٢٨٤

عن أسامة بن زيـد     ) حم م    ( } تخرجوا ِمنها ِفراراً ِمنه ، وإذَا وقع بأرٍض ولَستم ِبها فالَ تدخلوها               
 وخـط  ٤/١٠٥ و١/١٢٩ وطـب  ٤/١٩٥ و١/٢٥٩ وحـم  ٧/٢١٧ وهق ١٧٣٨وسعد وخزمية بن ثابت  م    

 ) ٢٢٤٨( وصحيح اجلامع ٤/٣٠٦ ومعاىن ٤/٣٨٥
 ِرجز نزلَ على من كانَ قَبلكم ، فإذا سمعتم بِه ِفـى أَرض فـالَ                ِإنَّ هذَا الطَّاعونَ   {  - ٦٢٨٥

 )مسويه عن أسامة بن زيد (} تدخلوها ، وإذَا كانَ وأَنتم ِبها فالَ تخرجوا ِمنها 
   ١٧٣٨ وبنحوه م ص  ٤/٣٠٦ ومعاىن ٤/٣٨٥ وخط ٤/١٠٥ و١/١٢٩  وطب ١/٢٥٩ وحم ٧/٢١٧هق 

 صحيـــــح
 ) هب عن ثوبان  ( } نَّ هذَا الفَىَء الَ يحلُّ ِمنه خيطٌ والَ مخيطٌ َألحٍد والَ ِلمعٍط ِإ {  - ٦٢٨٦
 ) ٩٨٥(  والصحيحة ٦/٣٣٩وهق ) ٢٧٥٥( فيه جهالة وبنحوه د ) ٥٥٠٣( الشعب 

 حســــن لغيـــره
٦٢٨٧ -  }           ريسا تبعِة أَحرٍف ، فاقْرؤوا ملى سِإنَّ هذَا القُرآنَ أُنزلَ ع   عـن   ) ٣حم ق    ( }  ِمنه

 عمر 
و ٨/٢٧٢ ومتهيـد    ٢٢٧ وف   ٧/١١٤واإلحتاف  ) ٢٠٣٦٩(  وعب   ٢/١٤٥ وهق   ٤/٢٠٥وحم  ) ١٤٧٥( د  

 ) ٢٢٤٩( وخ  ىف فضائل القرآن وصحيح اجلامع ) ١٤٨٤( وخمتصر م ) ١٥٢٢و ١٢٨٧(  وصحيحة ٢٧٣
 والَ حرج ، ولكن الَ تجعلُوا ِذكر        ِإنَّ هذَا القُرآنَ أُنزلَ على سبعِة أَحرٍف فاقْرؤوا        {  - ٦٢٨٨

 عن أىب هريرة ) ابن جرير  ( } رمحٍة ِبعذاٍب والَ ِذكر عذاٍب برمحٍة 



 

 

١٠٧٨() 

 ٧/١٥١امع 
 صحيـــــح لغيـــره

٦٢٨٩ -  }                     وا فيِه ، فِإنَّ اِملراَء فيِه كُفرماربعِة أَحرٍف فالَ تلى سِإنَّ هذَا القُرآنَ أُنزلَ ع {  ) 
 ) لبغوى هب عن أىب جهيم األنصارى ا

  ٤/٣٦ واإلصابة ١/٨ وحبيب ٧٠ واآلجرى ٤/٥٠٦سنة 
 حســــن

ِإنَّ هذَا القُرآنَ أُنزلَ على سبعِة أَحرٍف ، فأَى ذِلك قَرأمتْ فقد أَصبتم ، فالَ تماروا                 {  - ٦٢٩٠
   حم عن عمرو بن العاص  ( } فيِه ، فِإنَّ اِملراَء فيِه كُفر ( 

  ١٥١و٧/١٥٠امع 
 صحيـــــح

٦٢٩١ -  }      نهع أَعرض أَو ركهت نِة ، ومإَىل اجلَن قَاده بعهِن اتم ، شفعي افعِإنَّ هذَا القُرآنَ ش-
 عن ابن مسعود موقوفاً ، وعن جابر مرفوعاً ) بز(}   زج ِىف قَفاه إلَى الناِر -أَو كَلمةٌ نحوها 

 ) ٦٠١١( وعب ١/٨٠ وترغيب ١/١٧١امع 
 جيـــــــد

٦٢٩٢ -  }  تطعتما اسأدبتِه مم أدبةُ اِهللا فاقْبلُوا ِمنعن ابن مسعود )ك(} ِإنَّ هذَا القُرآنَ م 
 ٢/٢٧٨ وأصـفهان    ١٠/٤٨٣ وش   ٢/٣٥٤ وترغيـب    ١/٨٤ وشج   ١/٩ ولغوى   ٧/١٦٤ وجممع   ١/٥٥٥ك

 .مرفوعاً وموقوفاً 
 )٢٥٢( بن مسلم اهلجري لني احلديث رفع موقوفات التقريب واملرفوع فيه إبراهيم

  واملوقوف صحيـــــح 
فإن أصغر البيوت من اخلري البيت الذى ليس فيه من كتاب اهللا شىء ، وإن البيت الذى ليس فيه من كتاب    :"وزاد  

  ٧/١٦٤امع "بقرة اهللا شىء كخراب البيت الذى ال عامر له ، وإن الشيطان خيرج من البيت يسمع فيه سورة ال
 )ابن مردويه عن ابن عباس  ( }ِإنَّ هذَا القُرآنَ نزلَ ِبحزٍن فَاقرُءوه ِبحزٍن  {  - ٦٢٩٣

   ٤٨٠ و٤/٤٧٩واإلحتاف ) ٢٠٥١( والشعب ٢/٣٦٤ وترغيب ٧/٢٣١وهق) ١٣٣٧(هـ 
 حســــن لغيـــره

اَ قَرأمتوه فَابكوا ، فَإنْ لَم  تبكُوا فَتبـاكوا          ِإنَّ هذَا القُرآنَ نزلَ ِبحزٍن وكَآبٍة ، فَإذ        {  - ٦٢٩٤
 .عن سعد أَ ىب وقَّاص ) هب(وحممد بن نصر ىف كتاب الصالة ) هـ (}وتغنوا ِبِه فَمن لَم يتغن ِبِه فَليس ِمنا 

 )٢٠٥١( والشعب ٤٨٠ و٤/٤٧٩ واإلحتاف ٢/٣٦٤ وترغيب ٧/٢٣١وهق ) ١٣٣٧(هـ 
 حســــن لغيـــره

ِإنَّ هذَا الَمالَ خِضر حلو ، فَمن أَخذه ِبحقِِّه بورك لَه ِفيِه ، ومن أَخذه ِبإشـراِف                  {  - ٦٢٩٥
حم ق   (}نفِس ملَ يبارك لَه ِفيِه ، وكَانَ كَالَِّذى يأكلُ والَ يشبع ، واَليد العليا خري ِمن اليِد السفلَي                   

 عن حكيم بن حزام ) ت ن 



 

 

١٠٧٩() 

(  وعب ١/٥٩٥ وترغيب ١٠/٢٤٦ و٣/٩٩وجممع  ) ٥٥٣(  ومحيدى ٤/١٩٦ وهق ١٠٠ و٥٢/٩١ و٧١٧م 
 ) ٢٢٥٠( وصحيح اجلامع ٤٣٥ و٣/٤٣٤ وحم ١٣/٢٤٣ وش ٨/٨٢واإلحتاف  ) ٢٠٠٤١
ِإنَّ هذَا الَمالَ خِضرةٌ حلوةٌ ، فَمن أَخذه ِبحقِِّه بورك لَه ِفيِه ، ورب متخـوٍض ىف                  {  - ٦٢٩٦

الِقيامِة م ومي النار له ، فسهن تهتا اشسولِه ِفيمحم  عن أىب هريرة  ( } اِل اِهللا ور ( 
  ١٠/٢٤٦ و ٣/٩٩وامع ) ٤٨٧٠(  والشعب ١٩/٣٤٠طب 

 صحيـــــح
٦٢٩٧ -  }               تخوم بِفيِه ، ور لَه وركِبحقِِّه ب أَصابه لوةٌ ، فَمنِضرةٌ حا  ِإنَّ هذَا الَمالَ خٍض فيم

 الِقيامِة ِإالَّ النار ومي له سولِه لَيساِل اِهللا ورم ِمن فسهن اءتعن خولة بنت قيس ) حم  ت  ( } ش 
 ٢/١٩٠وحليـة   ) ٢٣٧٤(  وت   ١٠/٢٤٩ وجممـع    ١٣/٢٤٣وش  ) ١٩٦(  والصحيحة   ٩٨و٩٣و٤/٩٢حم  
 ) ٢٢٥١(  وصحيح اجلامع ١٩/١٥٠ وطب ١١/٢٤٤ و٩/٥٣٩وفتح 

 حصحيـــــ
حم ، طب ، هب عن      ( } ِإنَّ هذَا الَمالَ خِضرةٌ حلوةٌ فَمن يأَخذه ِبحقِِّه يبارك لَه ِفيِه               {  - ٦٢٩٨

 ) معاوية 
  ٥/٩٧ ون ٣/٩٥ وم ٤/٩٨وبنحوه حم ) ٤٨٧٠(  والشعب ١٩/٣٤٠طب 

 صحيـــــح
 عن أىب هريرة)  هـ  ( }  اِهللا والصالِة ِإنَّ هذَا املَسجد الَ يبالُ فيِه ، وِإنما بىن لِذكِر {  - ٦٢٩٩

 ) ٢٢٥٢(  وصحيح اجلامع ٥/٣٠٥ وحم ١/١٩٣وش ) ١٤٠٢( واإلحسان ) ٥٢٩( هـ 
 حســــن

ِإنَّ هذَا الوباَء ِرجز أَهلك اُهللا بِه اُألمم قَبلكم وقد بقى ِمنه ِفى اَألرِض شىٌء ، يجئُ               {  - ٦٣٠٠
، فإذا وقع بأَرٍض فالَ تخــرجوا ِمنها ِفراراً ِمنه ، وإذَا سمعتم بِه ِفى أَرٍض      أَحياناً ويذهب أَحياناً    

 عن أسامة بن زيد ) حم ق ن (} فالَ تأتوهــا  
 وخ  ٤/٣٠٦ ومعـاىن    ٦/٣٩١ واإلحتـاف    ١٧٣٨ وم   ١/١٢٤وطب  ) ٢٠١٥٨(  وعب   ٢٠٨و٥/٢٠٧حم  

 ) ٢٢٥٣(  وصحيح اجلامع ٤/٢١٣
 الوباَء شىٌء عذِّب بِه اُألمم قَبلكم ، وقد بقيت ِفى اَألرِض ِمنه  بقيةٌ فيقع                  ِإنَّ هذَا  {  - ٦٣٠١

أَحياناً ويذهب أَحياناً ، فإذا وقـــع بأَرٍض وأَنتم ا فالَ تخرجوا ِمنها، وإذَا  وقـع بـأَرٍض                  
 ) طب عن سعد  (} ولَستم ِبها فالَ تدخلوا عليِه  

  ١/٩٣طب 
 صحيـــــح

ِإنَّ هذَا الوجع بقيةُ عذاٍب عذِّب بِه من كانَ  قَبلكم ، وإذا وقع بأَرٍض وأَنتم ا                  {  - ٦٣٠٢ 
 ) ابن قانع عن أسامة بن زيد  ( } فالَ تخرجوا ِمنها ، وإذَا  وقع بأَرٍض فالَ تأتوها  



 

 

١٠٨٠() 

  ١٧٣٨ وبنحوه م ص ٦/٣٩١ واإلحتاف ٤/١٠٦ وطب ٤/٣٠٦ ومعاىن ١/١٤٣ وكثري ٥/٢٠٩حم 
 صحيـــــح

ِإنَّ هذَا أَمر كَتبه اُهللا على بناِت آدم فاغْتسِلى وأَهلِّى باحلَج واقْضى مـا يقِضـى                 {  - ٦٣٠٣
 عن جابر ) خ حم م د ن  ( } احلَاج ، غَري أَنْ الَ تطوِفى بالبيِت والَ تصلِّى 

 ومتهيد  ٧/٤٨٣وسنة  ) ٢٩٣٦(  وخزمية   ١٠٧و٥/٨٦ و ٣٤٧ و ٤/٣٤٤ و ١/٣٠٨ وهق   ٣/٣٩٤ وحم   ٨٨١م  
وخ ىف احلج باب تقضى احلائض املناسك كلها إال الطـواف           ) ٢٢٥٤(  وصحيح اجلامع    ٥/١٦٤ وبداية   ٨/٢٢٤

 بالبيت 
٦٣٠٤ -  }                 أَنْ الَ ت غَري قِضى احلَاجا يفاقْضى م ، ناِت آدملى باُهللا ع كَتبه طـوِفى  ِإنَّ هذَا أَمر
 عن عائشة ) ق ن  ( } بالبيِت 

) ٦٦٠(  وخمتصـر م     ٢/٢٠٣ومعـاىن   ) ٢٠٦(  ومحيـدى    ٧/١٢٣ وسـنة    ١١١ وف   ١٠/٥و١/٤٠٠فتح  
 وصحيــح اجلامــــــــع 

  ٦/٣٩ وحم ١/١٨٠ ون ٧/١٢٩ و١/٨١وخ ) ٢٢٥٥( 
 ن جابرع) حم خ   (} اِجلذع : ِإنَّ هذَا بكى ِلما فقد من الذِّكِر يعىن  {  - ٦٣٠٥
و ١٤١٢( حنــوه وبنحــوه هـــ   ) ٣٥٨٥و٣٥٨٤ و٩١٨(  وخ ٦/١٤٦ وبدايــة ٣/٣٠٠حــم 

 ) ٢٢٥٦(  وصحيح اجلامع ٢/٥٦٠أعظمى ونبوة ) ١٤١٥و١٤١٤و١٤١٣
                     اجلـذع وهذا احلديث وارد حول اجلذع الذى كان خيطب عليه النىب صلى اهللا عليه وسلم فلما صنع له منرب حن

ىت كان خيطب عندها حىت كادت أن تنشق ، فرتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                فصاحت النخلة ال  : وىف رواية   
بكت على ما كانـت     : حىت أخذها ، فضمها إليه ، فجعلت تئن أنني الصىب الذى يسكّت ، حىت استقرت ، قال                  

-٢/٥٥٧ وله روايات كثرية انظرها ىف نبوة        ٥٤٤-١/٥٤٣ والفتح   ٦٤خ الصالة باب    " تسمع من الذكر عندها     
٥٦٥   

٦٣٠٦ -  }  سيكاَهللا فن سيتن وأَنت ، اَهللا فذَكره حم  عن أىب هريرة  ( } ِإنَّ هذَا ذَكر( 
 ) ١٩٩٦-١٩٩٥( والدعاطب ) ٩٣٢( وخد ) ١٩٤٩(  وحب ٨/٥٨ وجممع ١٠/٦٠٢ وفتح ٢/٣٢٨حم 

 صحيـــــح
 قاله ملن مل حيمد بعد ما عطس ألنه مل يشمته 

:  كانَ يأكلُ لُحوم الناِس ثُم دعا ِبجريدٍة رطبٍة فوضعها على قَربه وقـالَ               ِإنَّ هذَا  {  - ٦٣٠٧
مر على قـرب يعـذب      : عن يعلى بن سيابة قال      ) طس   ( } لعلَّ اَهللا أَنْ يخفِّف عنه ما دامت هِذِه رطبةً          

 .صاحبه فذكره 
 ٣/٥١٢ وترغيب ١٠/٤٧١ وفتح ٨/٩٣جممع 

 صحيـــــح
٦٣٠٨ -   }        ـالتهص خفِّـفجـلَ ليـىٍء ، ِإنَّ الرلـى شيِن عالد من ولَيس مات ِإنَّ هذَا لَو

 ) حم عن عثمان بن حنيف  ( } ويتمهــا 



 

 

١٠٨١() 

  ٢/١٢١ وامع ٤/١٣٩حم 
 حســــن

نْ يسـلِّم علـى     ِإنَّ هذَا ملك لَم يرتِل اَألرض قَطُّ قَبلَ هذِه اللَّيلِة ، استأذنَ ربه أَ              {  - ٦٣٠٩
) ت   ( }ويبشرِنى بأَنَّ فَاطمةَ سيدةُ ِنساِء أَهِل اجلَنِة ، وأَنَّ احلَسن واحلُسني سيدا شباِب أَهِل اجلَنِة                

 عن حذيفة 
 ) ٢٢٥٧( وصحيح اجلامع ) ٧٩٦( والصحيحة ) ٣٧٨١( ت 

 صحيـــــح
رآنَ الَ يتجاوز تراقيهم ، يمرقونَ من الـديِن كمـا            ِإنَّ هذَا وأَصحابه يقرُءونَ القُ     {  - ٦٣١٠

 } يمرق السهم من الرميِة ثُم الَ يعودونَ ِإليِه حتى يعود السهم ِإىل فُوِقِه فاقْتلوهم ، هم شر البريِة                   
 عن أىب سعيد ) حم ( 

  ٩/١٩٨ وخ ٣/٦٤ وحم ٧/١٣٥ واإلحتاف ٢/٤٥٩ وعاصم ٩/٣٠ وتخ ١٢/٢٩٩فتح 
 ٦٣١١ -  }        صلحعن جابر عن أم بشر أن النىب صلى اهللا عليـه وسـلم             ) طكسص   ( } ِإنَّ هذَا الَ ي

 ) .إىن شرطت لزوجى أن ال أتزوج بعده فذكره : خطب امرأة الرباء بن معرور فقالت 
  ٩/٢١٩وفتح ) ٦٠٨(  وصحيحة ٢/١٣٨ وطص ٢/١٤طب 

 صحيـــــح
 هذَا يوم جعله اُهللا ِعيداً للمسلمني ، فمن جاَء ِإىل اجلُمعِة فلْيغتسلْ ، وِإنْ كـانَ         ِإنَّ {  - ٦٣١٢

عنه عن  ) هـ  ( عن عبيد ابن السباق مرسال      ) مالك والشافعى    ( } ِطيب فلْيمس ِمنه ، وعليكم بالسواِك       
 ابن عباس 

(  وصـحيح اجلـامع      ٢/١٦٢وأصفهان   ١٠/٨٠ ومتهيد   ٢/٣٨٧ وفتح   ٦٣ وف   ٢/٢٦٩ وطص   ٣/٢٤٣هق  
 وهـ ) ٢٢٥٨

  ٣/٢٥٢ واإلحتاف ٢/٩٦وش ) ١٠٩٨( 
 صحيـــــح

ِإنَّ هذَا يوم رخص لَكم إذا أَنتم رميتم اجلَمرةَ أَنْ تِحلُّوا ِمن كُلِّ ما حرمتم منه ِإالَّ                  {  - ٦٣١٣
ا البيِت ِصرمتْ حرمــاً كهيئتكم قَبـلَ أَنْ ترمـوا          النساَء ، فِإذا أَمسيتم قَبلَ أَنْ تطوفُــوا ذَ       

 عن أم سلمة ) حم د ك (} اجلَمرةَ حتى تطوفُوا بِه 
 ١/٤٨٩وك ) ٢٢٥٨(  وصحيح اجلامع ٥/١٣٧ وهق ٦/٢٩٥وحم ) ١٩٩٩( د 

 صحيـــــح
٦٣١٤ -  }            أَنْ ي أَحب نأَهلُ اجلَاهليِة ، فم صومهكانَ ي ومِإنَّ هذَا ي      ـنوم ، صـمهفلْي صومه

 عن ابن عمر ) م  ( } يوم عاشوراَء : أَحب أَنْ يتركه فلْيتركه ، يعىن 
 ٣/١٤٨ وم ٣/٥٦وخ ) ٢٢٥٩(   وصحيح اجلامع ٢/٧٦ ومعاىن ٤/٢٩٠هق 



 

 

١٠٨٢() 

َهللا يرسـلها   ِإنَّ هِذِه اآلياِت الىت يرسلُ اُهللا الَ تكونُ ملَوِت أَحٍد والَ حلَياتِه ولكن ا              {  - ٦٣١٥
عـن أىب   ) ق ن    ( } يخوف ا ِعباده فِإذا رأيتم ِمنها شيئاً فافْزعوا ِإىل ِذكِر اِهللا ودعائِه واستغفارِه              

 موسى 
 ٢/٤٨وخ ) ٢٢٦٠(  وصحيح اجلامع ١/٣٣٢ومعاىن ) ١٣٧١(  وخزمية ٣/٣٤٠ وهق ٣/١٤٥ون ) ٦٢٨( م 

 بيٍت من املُسلمني هى قُوم ويمنهم بعد اِهللا ، أَيسـركم لَـو              ِإنَّ هِذِه اِإلبلَ َألهلِ    {  - ٦٣١٦
فِإنَّ هـذَا   : الَ ، قالَ    : رجعتم ِإىل مزاودكم فوجدمتْ ما ِفيها فذُهب بِه ، أَترونَ ذلك عدالً ، قالُوا               

 هـ  عن أىب هريرة  ( } كَذِلك( 
 ٥/٩٠وفتح ) ٢٣٠٣( هـ 

 ليـــــن
ووثقه ابن حبـــان    ) ٢٠٨٠( وثّق  : ط بن عبد اهللا الطهوى روى عنه اثنان وقال الذهىب ىف الكاشف             فيه سلي 

 جمهول ) ٢٥٢(وىف التقريب 
٦٣١٧ -  }                    ـنسناً ، وملُقاً حخ نحهرياً ماىل بِه خعاُهللا ت أَراد ناِهللا ، فم من ِإنَّ هِذِه اَألخالق

 عن أىب هريرة)  طس  ( } اً سيئاً أَراد بِه سوًءا منحه خلُق
 عن عمرو بن دينار مرسالً) ٩٥٩٧(  والشعب ٣/٤١١ وترغيب ٨/٢٠جممع 

 صحيـــــح مرســـل
ِإنَّ هِذِه اَألخالق منائح من اِهللا ، فإذا أَحب اُهللا عبداً منحه خلُقـاً حسـناً ، وإذا                   {  - ٦٣١٨

يلُقاً سخ نحهبداً مع العسكرى ىف األمثال عن عائشة  (  } ئاً أَبغض ( 
  ٣/٤١١ والترغيب ٨/٢٠وامع ) ٩٥٩٧( الشعب 

 صحيـــــح مرســـل
ِإنَّ هِذِه اُألمةَ أُمةٌ مرحومةٌ ، عذابها بأَيديها ، فإذا كانَ يوم الِقيامِة دفع ِإىل كُـلِّ                  {  - ٦٣١٩

 عن أنس ) هـ  ( } هذَا ِفداؤك من الناِر : ني فيقالُ رجٍل من املُسلمني رجلٌ من املُشرك
 ) ٢٢٦١( وصحيح اجلامع ) ١٣٨١( والصحيحة ) ٤٢٩٢( وهـ ) ٩٦٨(  والشهاب ٤/٤٠٨حم 

 صحيـــــح
مِة ِإنَّ هِذِه اُألمةَ أُمةٌ مرحومةٌ الَ عذاب عليها ، عذابها بأَيديها ، فإذا كانَ يوم الِقيا                {  - ٦٣٢٠

عـن أىب   ) طب ، قـط        ( } أُعِطى كُلُّ رجٍل منهم رجالً من أَهِل اَألدياِن ، فكانَ ِفكاكه من الناِر              
 موسى 
  ٥٦٩ و٥٥٩ و١٠/٥٥٨ و٩/١٧٦ واإلحتاف ٥/١٦٤ وكر ٣/١٥٩خط 

 صحيـــــح لغيـــره



 

 

١٠٨٣() 

تدافنوا لدعوت اَهللا أَنْ يسمعكم ِمن      ِإنَّ هِذِه اُألمةَ تبتلى ِفى قُبورها ، فلَوالَ أَنْ الَ            {  - ٦٣٢١
عذاِب القَِرب الِذى أَمسع ِمنه ، تعوذوا باِهللا من عذاِب الناِر ، تعوذوا باِهللا من عذاِب القَِرب ، تعوذوا                   

 عن زيد بن ثابت )  حم م   (} باِهللا من الِفِنت ما ظَهر منها وما بطن ، تعوذوا باِهللا من ِفتنِة الدجاِل 
ــم ٢٢٠م  ــع ٣٤٦و٢٣٣و٣/٣ وح ــثري ٣/٤٨وجمم ــب ٤/٤١٦ وك ــاف ) ٧٨٥(  وح  ٢/٣٧واإلحت
 ) ٢٢٦٢(  وصحيح اجلامع ٤٢١و٢/٤١٧ وعاصم ٣/٣٧٣وش ٤١٧و١٠/٤١٥و٤١٦و٢١٨و

ـ   {  - ٦٣٢٢ ه أَصـحابه ،  ِإنَّ هِذِه اُألمةَ تبتلى ِفى قُبورها فإذا أُدخلَ املُؤمن ِفى قَربِه وتولَّى عن
       قولُ لهتهاِر فياالن ديدش لكم اءهج :          قولُ املُؤمنجِل ؟ فيقولُ ِفى هذَا الرت ا كُنتم :   ـهأَقولُ ِإن
        املَلك فيقولُ له ، هبدسولُ اِهللا وعر :             ، اُهللا ِمنه أَجناك ِفى الناِر قَد الِذى كانَ لك قعدكِإىل م ظران

وأَبدلك              اجلَنِة ، فيقولُ املُؤمن ى منرالناِر الِذى ت ى منرالَِّذى ت قعدكأَهِلـى ،     :  مب رعوِنى أُبشد
   فيقالُ له :            فيقالُ له أَهله ولَّى عنهإذا ت قعدفي ا املُنافقوأَم ، كنجِل      : اسقولُ ِفى هذَا الرت ا كُنتم
الَ دريت ، هذَا مقعدك الِذى كـانَ ِفـى   :  ما يقولُ الناس ، فيقالُ له الَ أَدِرى ، أَقولُ: ؟ فيقولُ   

اجلَنةِِ قَد أُبدلت منه مقعدك من الناِر  ، يبعثُ كُلُّ عبٍد ِفى القَِرب على ما مات ، املُؤمن على ِإميانِه ،                      
 ) حم عن جابر  ( } واملُنافق على ِنفاقِه 

 ٣/٣٤٦ وحم ٣/٤٨امع 
 حســــن

ِإنَّ هِذِه اُألمةَ مرحومةٌ جعلَ اُهللا عذابها بينها ، فإذا كانَ يوم الِقيامِة دفع ِإىل كُـلِّ                   {  - ٦٣٢٣
 )حم عن أىب موسى  ( } هذَا ِفداؤك من الناِر : امرٍئ ِمنهم رجلٌ من أَهِل اَألدياِن فيقالُ 

 ) ٤٢٩٢( وهـ ) ٩٦٨(  والشهاب ٤/٤٠٨حم 
 صحيـــــح

أَعوذُ بـاِهللا مـن     : ِإنَّ هِذِه احلُشــوش محتضرةٌ فإذا أَتى أَحدكم اخلَالَء فلْيقلْ           {  - ٦٣٢٤
 عن زيد بن أرقم ) حم د ن هـ حب ك  ( } اخلُبِث واخلَبائِث

 واإلحتـــاف   ٢٣٦ و ٥/٢٣٢ وطب   ١/١٨٧ وك   ١/٩٦ وهق   ٣٧٣و٤/٣٦٩وحم  ) ٢٩٦( وهـ  ) ٦( د  
 ١٣/٣٠١ و ٤/٢٨٧وخط  ) ١٠٧٠( وصحيحة  ) ١٢٦(  وحب   ٤٥٣ و ١/١١وش  ) ٩٩(خــزمية   و ٢/٣٣٩

 ) ٢٢٦٣( وصحيح اجلامع ) ٣٦٢-٣٥٥( والدعــاطب ١/١٠٥وتلخيص 
 صحيـــــح

  هـ ١أى حتضرها الشياطني وتنتاا : يعىن الكنف ومواضع قضاء احلاجة ،   حمتضرة : احلشوش 
أَعوذُ بـاِهللا مـن     : تضرةٌ ، فإذا دخلَ أَحدكم الغائطَ فلْيقُلْ        ِإنَّ هِذِه احلُشوش مح    {  - ٦٣٢٥

 عن حذيفة ) طب ، ك  ( } الرجِس النجِس الشيطاِن الرجيِم 
  ٢٣٦ و٥/٢٣٢ وطب ١/١٨٧ك 

 صحيـــــح



 

 

١٠٨٤() 

 بك مـن    اللَّهم ِإنى أَعوذُ  : ِإنَّ هِذِه احلُشوش محتضرةٌ فإذا دخلها أَحدكم فلْيقلْ          {  - ٦٣٢٦
 ) عبد الرزاق عن أنس  (  } اخلُبِث واخلَبائِث 

 حنوه  ) ٥( وت  ) ٥(  ود ١/٤٨ وخ ٣/٢٨٢وحم ) ٣٥٥( الدعاطب 
 صحيـــــح

 } ِإنَّ هِذِه الصدقاِت ِإنما هى أَوساخ الناِس ، وِإنها الَ تِحلُّ ملُحمٍد والَ آلِل محمٍد                 {  - ٦٣٢٧
 ب بن ربيعة عن عبد املطل) م د ن( 
 ١١/١٦٠ وفـتح    ٥/٤٩ وطـب    ٤/١٦٦ وحـم    ٩/١٥٧ و ١٧٠ و ٤/١٣٥ واإلحتاف   ٦/١٠١ وسنة   ٧٥٤م  

 وصحيح  اجلامع 
 ٥/١٠٥ون ) ٢٩٨٥( ود ) ٢٢٦٤( 

ِإنَّ هِذِه الصالةَ عرضت على من كانَ قَبلكم فتوانوا ِفيها وتركوها ، فَمن صالَّها               {  - ٦٣٢٨
  له فعض ِمنكم           اهدرى الشى يتا حعدهالةَ بتِني ، والَ صرا مأَجره -    جمالن اهدحم  (  } - والش

 )عن أىب بصرة الغفارى 
  ٥٦٨ وبنحوه م ص ١/٢٩١ والترغيب ١/١٨ والدوالىب ٦/٣٩٧حم 

 صحيـــــح
 ، ِإنما هو التسبيح والتكـبري       ِإنَّ هِذِه الصالةَ الَ يصلح ِفيها شىٌء ِمن كَالِم الناسِ          {  - ٦٣٢٩

 عن معاوية بن احلكم ) حم م د ن  ( } وِقراءةُ القُرآِن 
وعوانة ) ٩٣٠( ود   ٢/٤٣٢ وش   ١٩/٤٠٣ وطب   ٢/٣٦٠ وهق   ٤٤٨ و ٥/٤٤٧ وحم   ١/٢٥٩ون  ) ٣٨١( م  
 ) ٢٢٦٥(  وصحيح اجلامع ٣/٢٣٨ وسنة ١/١٤٢

صر ، عرضت على من كانَ قَبلكم فضيعوها ، فمـن           الع: ِإنَّ هِذِه الصالةَ ، يعىن       {  - ٦٣٣٠
                اهدرى الشى يتا حعدهالةَ بتِني ، والَ صرم أَجره ا كانَ لَهليهع ومالي افظَ ِمنكمعـن  ) م ن    ( } ح

 أىب بصرة الغفارى
 ٢/٤٥٢وهـق  ) ٣٩٥٣(  وعب  ٢/٣١٢ وطب   ١/٢٩١ والترغيب   ١/١٨ والدوالىب   ٦/٣٩٧وحم  ) ٥٦٨( م  

 ) ٢٢٦٦(  وصحيح اجلامع ٢/٣٥١ وطربى ١/٣٥٩ وعوانة ١/١٥٣ومعاىن 
 النجم : الشاهد 

٦٣٣١ -  }                ليهمالِتى عبص ا لَهمرهنوا ظُلمةً ، وِإنَّ اَهللا يلى أَهلهمتلئةٌ عم ِإنَّ هِذِه القُبور { ) 
 عن أىب هريرة)  م ( عن أنس ) حم 

 ٣/١٥٠وحم ) ٢٢٦٧(  وصحيح اجلامع ٥/٣٦٢ وسنة ٤/٤٧وهق ) ٦٥٩(  وم ٢/٧٧ وقط ٦/٢٦٦متهيد 
: وسببه أن رجالً أسوداً كان ينظف املسجد فمات فدفن ليالً ، وأتى النىب صلى اهللا عليه وسلم فـأخرب ، فقـال            

 ٣/١٥٠حم ---انطلقوا إىل قربه ، فانطلقوا إىل قربه فقال احلديث فأتى القرب فصلى عليه 
نَّ هِذِه القَريةَ هى املَدينةُ الَ يصلُح ِفيها ِقبلتاِن ، فأَيما نصراىنٌّ أَسلم ثُـم تنصـر                 ِإ {  - ٦٣٣٢

نقهوا عربطب عن عبد الرمحن بن ثوبان  ( } فاض ( 



 

 

١٠٨٥() 

  ٢/٣٩٣ واإلصابة ١٢/٢٧١ وش ٦/٢٦١جممع 
 صحيـــــح

ها ، فإذا سألتم اَهللا فاسألوه وأَنـتم واثقـونَ          ِإنَّ هِذِه القُلوب أَوعيةٌ فخريها أَوعا      {  - ٦٣٣٣
 عن ابن عمر ) طب  ( } باِإلجابِة ، فِإنَّ اَهللا تعاىل الَ يستجيب دعاَء من دعا عن ظَهِر قَلٍب غَافٍل 

  ١/٦٦ وشج ٩/٤٧ وبداية ١/٣١٥ وكثري ٢/٤٩١ وترغيب ٢/١٧٧ وحم ١٠/١٤٨امع 
 حســــن

فما جالؤها ؟ قالَ ! يا رسولَ اِهللا :  هِذِه القُلوب تصدأُ كما يصدأُ احلَديد ، ِقيلَ ِإنَّ {  - ٦٣٣٤
 ) حممد بن نصر واخلرائطى ىف اعتالل القلوب حل ، عب واخلطيب عن ابن عمر  ( }ِتالوةُ القُرآِن : 

 )٥٢٢(  وبنحوه الشعب ٤/٤٦٥ واإلحتاف ١١/٨٥وخط ) ١١٧٩و ١١٧٨( الشهاب 
 يــــفضع

ِإنَّ هِذِه املَساجد الَ تصلح لشىٍء من القَذِر والبوِل واخلَالِء ، ِإنما هـى لِقـراءِة                 {  - ٦٣٣٥
 عن أنس ) حم م ( } القُرآِن وِذكِر اهللا والصالِة 

 ٢/٤٠٠ وسـنة    ٣/٩١ وحـــم    ١/٣٢٣ وفـتح    ١/٢١٤ وعوانة   ١/١٣ ومعاىن   ٢/٤١٣وهق  ) ٢٣٧( م  
  وصحيح اجلامــــع

 )٢٢٦٨ ( 
٦٣٣٦ -  }             نكما عفأَطفئوه فإذَا ِنمتم لَكم دوع ا هىمِإن عـن أىب   ) ق هــ    ( } ِإنَّ هِذِه النار

 موسى 
 ) ٦٢٩٤( وخ االستئذان  ) ٢٢٦٩(  وصحيح اجلامع ١١/٨٥ وفتح ١١/٣٩٥وسنة ) ١٩٥٧( م 

 ) طب عن ابن عباس ( }  تصوموها ِإنَّ هِذِه أَيام أَكٍل وشرٍب وِبعاٍل ، فالَ {  - ٦٣٣٧
  ٣/٢٠٣ وامع ١١/١١٠طب 

 حســــن
 متتع الزوج بزوجته : البعال 

ـُرٍب وِذكِر اِهللا ، فالَ صوم ِفيهن ِإالَّ صوماً ِفى هدى                   {  - ٦٣٣٨ ( } ِإنَّ هِذِه أَيام أَكٍل وشـ
 ) الطحاوى قط ، ك عن عبد اهللا بن حذافة 

  ١/١٨٧وقط ) ٢٤٠(  وف ١١/١١٠وطب ) ١٠٩٧(  وشفع ٤/٣٣٥ و١/١٠٤حم 
 صحيـــــح

٦٣٣٩ -  }  ا أَحدمهصرٍب فالَ يأَكٍل وش امِإنَّ هِذِه أَي { ) حم عن على ( 
  ٣/٢٠٢ وامع ١/١٨٧ وقط ٧٦ و٢/٦٢وشج ) ٧٢٦(  وشفع ١/١٠٤حم 

 صحيـــــح
 عن أىب هريرة)  حم ت ك  ( }  تعاىل  ِإنَّ هِذِه ضجعةٌ الَ يحبها اُهللا {  - ٦٣٤٠

 ) ٢٢٧٠(  وصحيح اجلامع ٤/٥٦ وترغيب ٩/١١٥وش ) ١٩٥٦(  وحب ٢/٣٠٤وحم ) ٢٧٦٨( ت 



 

 

١٠٨٦() 

 صحيـــــح
)  حم د هـ  ( } االضطجاع على البطِن     : ِإنَّ هِذِه ضجعةٌ يبغضها اُهللا تعاىل ، يعِنى          {  - ٦٣٤١

 عن طخمة قيس الغفارى 
 وحليـة   ٤/٥٧ وترغيب   ٤/٣٦٦ وتخ   ٨/٣٩٣وطب  ) ١٩٨٠٢(  وعب   ٥/٤٢٦ و ٣/٤٣٠وحم  ) ٥٠٤٠( د  
١/٣٧٤  

 ) ٢٢٧١(  وصحيح اجلامع ٨/١٠١وجممع 
 صحيـــــح

ِإنَّ هِذِه عسى أَنْ يكونَ ِفيها قُوت َألهِل بيٍت من املُسلمني ، أَحتبونَ لَو أَنهم أَتـوا                  {  - ٦٣٤٢
ـِلُوا ، قيلَ              على ما ِفى أَزوادك    ما يحملُ  : م فأَخذوه ، ِإنْ كُنتم الَ بد فَاعلني فاشربوا والَ تحمـ

 َألحدنا ِمن مــاِل أَخيــِه ؟ 
كنا ىف سفر فأرسلنا    : عن أىب هريرة قال     )  حم ، بز     ( } يأكلُ والَ يحملُ ، ويشرب والَ يحملُ        : قالَ  

 ها القوم ليحلبوها فذكره فأتينا على إبل مصرورة فابتدر
 ٤/١٦٢وجممع ٢/٤٠٥حم 

 حســــن
ِإنَّ هِذِه لَيست باحلَيضِة ، ولكن هذَا ِعرق فإذا أَدبرِت احلَيضةُ فاغْتسلى وصلِّى ،               {  - ٦٣٤٣

 عن عائشة) ن ك  ( } وإذا أَقبلت فاترِكى هلَا الصالةَ 
 وشفع  ٤/٦٢ وك   ١/٣٢٨ وهق   ١/١٩٦ومي   ٦/٨٣وحم  ) ٢٨٥(  ود   ١١٩و١١٨ و ١/١١٧ون  ) ٢٦٣( م  
 ) ٢٢٧٢(  وصحيح اجلامع ٣٢٢و١/٣٢١وعوانة ) ١١٦( 

 ) الرتيف( يقصد االستحاضة 
 عن ابن عمرو ) حم م ن  ( } املُعصفر : ِإنَّ هِذِه من ِثياِب الكُفَّاِر فالَ تلبسوها ، يعىن  {  - ٦٣٤٤

 ون  ٢/١٦٢وحـم   ) ٢٢٧٣(  وصحيح اجلامع    )١٧٠٤(  وصحيحة   ١٠/٣٠٤ وفتح   ٥/٦٠وهق  ) ١٦٤٧( م  
٨/٢٠٣ 

٦٣٤٥ -  }                   ِإالَّ اخلُمـس عكـمصـيِبى ما ِإالَّ نحلُّ ِلى ِفيهي لَيس هوِإن ، غَنائمكم ِإنَّ هِذِه من
غلولَ واخلُمس مردود عليكم ، فأَدوا اخلَيطَ واملَخيطَ ، وأَكثر من ذِلك وأَصغر ، والَ تغلُّوا فِإنَّ ال                

                  ، عيـدوالب اىل ، القَريبعوا الناِس ِفى اِهللا تاهـدا واآلخرِة ، وجنيلى أَصحابِه ِفى الدع اروع ارن
والَ تبالُوا ِفى اِهللا لَومةَ الَئٍم ، وأَقيموا حدود اِهللا تعاىل ِفى احلَضِر والسفِر ، وجاهدوا ِفى سبيِل اِهللا                   

حـم ،    ( }  اِجلهاد باب من أَبواِب اجلَنِة عظيم ، وِإنه ينجى اُهللا بِه من اهلَـم والغـم                  تعاىل ، فِإنَّ  
 ) والشاشى طب ، ك ، ض عن عبادة بن الصامت 

 ) ١٩٧٢( و ) ٧١٧(  والصحيحة ٤/٥ وكثري ٥/٣٣٨ وجممع ٥/٣١٦حم 
 صحيـــــح



 

 

١٠٨٧() 

حم د   ( } الذَّهب واحلَرير   : مىت ، ِحلٌّ ِإلناثهم ، يعىن       ِإنَّ هذَيِن حرام على ذُكوِر أُ      {  - ٦٣٤٦
 عن ابن عمر ) هـ( عن على ) ن هـ 

 ٣/٩٦ وترغيب   ١٢/٥٦ وسنة   ٢/٤٢٥ وهق   ١/١١٥وحم  ) ٣٥٩٧و٣٥٩٥(  وهـ   ٨/١٦٠ون  ) ٤٠٥٧( د  
 ) ٢٢٧٤(  وصحيح اجلامع ٨/١٦٤وش ) ٣٥٩٧(  وت ٥/١٤٣وجممع 

 صحيـــــح
 ( } - يعىن الذَّهب واحلَرير   -هذَيِن حرما على ذُكوِر أُمىت ، وِحلِّالَ ِإلناثهم ،          ِإنَّ   {  - ٦٣٤٧

 ) طب عن ابن عباس 
  ٣/٩٦ والترغيب ٥/١٤٣امع 

 صحيـــــح
 ) طب عن أىب الدرداء  ( } ِإنَّ وراءكم عقبةً كَؤوداً الَ يجوزها املُثقلونَ  {  - ٦٣٤٨

  ٤/١٣١غيب  والتر٣/٩٧امع 
 حســــن

عن ) حم د    ( } ِإنَّ ِوسادك ِإذنْ لعريض طَويلٌ ، ِإنما هو سواد اللَّيِل وبياض النهاِر              {  - ٦٣٤٩
 عدى بن حامت 

 ٣/٢٨ وش ٧٦٧ وم ٢/٢٢٢ ومشكل  ٦/٤٥٣ واإلحتاف   ١٧/٣٩ وطب   ٤/١٣٣ و ٨/١٨٢وفتح  ) ٢٣٤٩( د  
 ) ٣٤٦٣( إلحسان وا) ١٩١٦( وخ ) ٢٢٧٥( وصحيح اجلامع 

قاله النىب صلى اهللا عليه وسلم لعدى بن حامت ملا وضع عقاالً أبيض وآخر أسود حتت وسادته لينظرمهـا بالنسـبة                     
 .للصيام فضحك النىب صلى اهللا عليه وسلم وقال له 

 وهى كَلمةٌ من قَاهلَـا      ِإنَّ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا كَلمةٌ على اِهللا كَرميةٌ ، هلَا ِعند اِهللا مكانٌ ،               {  - ٦٣٥٠
                   اسبهاَهللا غَداً فح بِه ، ولَقى وأَحرزت مهد قنتقَاهلَا كَاذباً ح نةَ ، وما اجلَن اُهللا ادقاً أَدخلهص { ) 

 ) بز عن عياض األنصارى 
 والظاهر أنه عبد    . وىف سنده عبد امللك بن عبد الرمحن األنصارى مل أجد له ترمجة              ٣/٥١ واإلصابة   ١/٢٦امع  

امللك بن عمري كما ىف رواية أخرى ألن الراوى عنه عبيدة بن أىب رائطة روى عن عبد امللك بن عمري ال عبد امللك                    
  ٧/٨٣ والتهذيب ٣/٥١بن عبد الرمحن األنصارى انظر اإلصابة 

 فاحلديـــث حســــن
والظاهر أنـه    !! ١/٢٦ اهللا بن مسعود امع      ورجاله موثقون إن كان تابعيه عبد الرمحن بن عبد        : وقال اهليثمى   

 وهم منه 
ِإنَّ يأجوج ومأجوج لَيحفرونَ السد كُلَّ يوٍم حتى إذَا كَادوا يرونَ شعاع الشمِس              {  - ٦٣٥١

    ليهمقَالَ الَّذى ع :            ى إذَا بتا كَانَ ، حم اهللا أَشد غَداً ، فَيعيده وا فَستحفرونهجعار    مـدم لغـت
وأَراد اُهللا تعاىل أنْ يبعثهم على الناِس حفروا ، حىت إذَا كَادوا يرونَ شـــعاع الشمِس قَـالَ                 

   ليهمالَّذى ع " :             ـوودونَ إلَيـِه وها ، فَيعتثنواَء اُهللا واسغَداً إنْ ش ــــوا فَستحفرونهجعار



 

 

١٠٨٨() 

ونه ويخرجونَ على الناِس فَينشفونَ املَاَء ويتحصن الناس ِمنـهم ِفـى            كَهيئتِه ِحني تركوه فَيحفر   
ـَا كَهيئَة الدِم الَِّذى أُحِفظَ فَيقولـونَ                : حصوم ، فَريمونَ ِسهامهم إلَى السماِء فَترجع وعليهـ

 نغفاً ِفى أَقفائِهم فَيقتلهم ِبها ، والَِّذى قَهرنا أَهلَ اَألرِض    وعلونا أَهلَ السماِء ، فَيبعثُ اهللا عليِهم           
 وِدمائِهم لُحومِهم كراً ِمنش شكروت سمناَألرِض لت وابفِسى ِبيدِه إنَّ دعن أىب هريرة ) حم د ك(} ن 

) ٢٧٨٦(ومنحة  ) ٤٦٠٠( ومطالب   ٨/٦ وجممع   ١٣/١٠٦ وفتح   ٢/١١٢ وبداية   ٥/١٩٣ وكثري   ٢/٥١٠حم  
وصححه ابـن   ) ١٧٣٥(وصحيح اجلامع   ) ١٧٣٥(وصحيحة  ) ٤٠٨٠( وهـ   ١٦/١٨ى   وطرب ١١/٣٦٦وطب  

وهذا إسناد جيد قوى ولكـن ىف رفعـه      : ٥/١٩٤حبان والترمذى واحلاكم والذهىب ، وقال ابن كثري ىف تفسريه           
نوا مـن    يقتضى أم مل يتمك    ٩٧الكهف  ) فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً         (نكارة ألن ظاهر األية     

ولعل أبا هريـرة    .. إرتقائه وال من نقبه ، إلحكام بنائه وصالبته وشدته،  ولكن قد روى هذا عن كعب األحبار                  
.. تلقاه من كعب فإنه كثرياً ما كان جيالسه وحيدثه ، فحدث به أبو هريرة ، فتوهم بعض الرواه عنه أنه مرفـوع                       

  ١٧/٨٩اهـ  وانظر الطربى 
ألن السد اليوم قد اندثر ، ومل يعد مانعاً من خروجهم ، إمنا الذى مينعهم               . هو الراجح    ما رجحه ابن كثري    : أقول

وقد نسجت حوهلم خرافات وأباطيل ينبغى احلـذر        . هو السد املعنوى إىل أن يأذن اهللا بذلك وهم بشر مثلنا متاماً             
 .منها  

ِن ، واحلَق أَصلٌ ِفى اجلَنِة ، وِإنَّ الباطـلَ          ِإنَّ يد اِهللا مع اجلَماعِة والفَرد مع الشيطا        {  - ٦٣٥٢
 عن عمر ) طك  ( } أَصلٌ ِفى الناِر 

 ) ٧( وهـ ) ٢١٦٧( و ) ٢١٦٦(  وت ١/١٦٢ وفقيه ٣/١١٠مشكل 
 حســــن

 اَهللا يحب   ِإنَّ يسري الرياِء ِشرك ، وِإنَّ من عادى وليا ِهللا فقد بارز اَهللا باحملاربِة ، ِإنَّ                {  - ٦٣٥٣
   صابيحعرفُوا ، مي ا ولَمودعي وا لَمضروا ، وِإنْ حفتقدي وا لَمإذا غَاب اَألتقياَء اَألخفياَء الذين اَألبرار

 عن معاذ ) هـ  ( } اهلُدى يخرجونَ ِمن كُلِّ غَرباَء مظلمٍة 
 ١/٤وك  ) ٦٨١٢( والشـعب    ٢/٣١٧ ومشكل   ٣/١٤٤ واإلحتاف   ٣/٢٤٨ و ١٥و١/٥وحلية  ) ٣٩٨٩( هـ  

ــص ٤/٣٢٨و ــب ٢/٤٥ وط ــى ٤/١٥٤ و٣/٤٤٤ و١/٦٨ وترغي ــد للبيهق ــهاب ) ١٩٥(  والزه والش
وصححه  ) ٨(  واخلمول برقم ٦/٢٢٥ وكر   ٥٠٠ وصفة   ٦ وأولياء   ٢٦٤ و ٨/٢٣٦ واإلحتاف   ٢/٢٥٢و٢/١٤٨

 عياش بن عباس القتباىن عن احلاكم ووافقه املنذرى والذهىب لكنه فيه إشكال فقد ورد من طريق الليث بن سعد عن      
  به وهذا إسناد صحيـــح---زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر 

ومن طريق نافع بن يزيد عن عباس بن عياش عن عيسى بن عبد الرمحن عن زيد بن أسلم عن أبيه به ومن طريـق            
مـن  ) ٥٣٠٦ (ابن هليعة عن عيسى عن زيد بن أسلم به وعيسى بن عبد الرمحن هذا الزرقى متـروك التقريـب                    

 .السابعة 
والليث بن سعد أحفظ من نافع بن يزيد ومن ابن هليعة فلم يذكر فيه عبد الرمحن ، وإمنا يرويه عياش بن عباس عن  

 زيد بن أسلم به 



 

 

١٠٨٩() 

وقد روى عياش عن سامل أىب النضر وبكري األشج وأىب عبد الرمحن احلبلى ، وعيسى بن هالل وكليب بن صبيح                    
هـ التهـذيب  ١٣٣أىب اخلري مرثد اليزىن ومجاعة وهو ثقة ومل يوصف بتدليس ومات سنة          وأىب احلصني احلمريى و   

 هـ أى بعده فهـو      ١٣٦وزيد بن أسلم مات سنة      -- وسامل مدىن وبكري األشج مدىن نزل مبصر         ١٩٨-٨/١٩٧
 .معاصر له 

 .اهليثم بن شفى أبو احلصني احلجرى املصرى ثقة من الثانية : وأقدم شيخ لعياش 
 أستبعد أن يكون قد مسع من أىب زيد وهو أسلم وكل مشاخيه ثقات ، فال ميكن أن يترك حديث زيد بـن                       وأنا ال 

 !أسلم مباشرة ويسمعه بواسطة ذلك النكرة 
 فاحلديـــث صحيـــــح

هــ وعـن   ١٣٦وهناك ملحوظة أخرى وهى أن عيسى بن عبد الرمحن روى عن زيد بن أسلم ومات زيد سنة      
هـ ومعن  ١٦٩هـ والذين رووا عنه ابن هليعة ومات        ١٢٤ن الزهرى ومات الزهرى سنة      عيسى بن أىب موسى وع    

هـ وحممـد  ٢٠٤هـ وأبو داود الطيالسى املتوىف ١٩٨بن عيسى بن سربة فإن كان صاحب مالك فقد مات سنة           
هـ ؟ والصحيح أن الـذى      ١٣٣هـ فكيف يروى عنه عياش وعياش مات سنة         ٢٠٠بن شعيب بن شابور املتوىف      

عبد اهللا ابن عيسى القتباىن وهـو       :  وروى عنه    ٨/٢١٨عنه هو ابنه وليس هو فقد قال احلافظ ىف التهذيب           روى  
عبد اهللا بن عياش بن عباس القتباىن روى عن أبيه ويزيد بن أىب حبيب وعبد الرمحن بن هرمز األعرج وعبيد اهللا بن                      

 ٥/٣٥١هـ التهذيب ١٧٠ومات سنة . أىب جعفر والزهرى وأىب عشانة املعافرى وغريهم 
 أعلن حربه مع اهللا تعاىل : حارب الذين يطيعون اهللا ويتبعون أوامره ،  بارز :   عادى  -
 الذين يعكفون على عبادة اهللا ويتركون الرياء وحب الظهور :  األخفياء -
 لكثرة إميام أضاء اهللا بصائرهم :  مصابيح اهلدى -
 هم اهللا إىل احلق فيبعدون عن كل الفنت جهاالت مفسدة أى يهدي:  غرباء مظلمة -

٦٣٥٤ -  }                  لقنذُ خم ا أَنفقم هاِر ، أَرأيتماُء اللَّيِل والنحفقةٌ ، سا نهغيضَألى الَ ياِهللا م منيِإنَّ ي
ى القَبض يرفـع    السمواِت واَألرض ، فِإنه لَم يغض ما ِفى يمينِه وعرشه على املَاِء ، وِبيدِه اُألخر              

 خفضوي {  
 عن أىب هريرة)  حم ق ( 

( وهــ   ) ١٠٦٧(  ومحيدى   ٢/٣٦٢ وعاصم   ٣٧و٣٦وم الزكاة   ) ٣٠٤٥(  وت   ٣/١٣٨ وكثري   ٢/٢١٣حم  
 وسنــــــة ) ١٩٧

 ) ٧٤١١( و) ٤٦٨٤( وخ ) ٢٢٧٧(  وصحيح اجلامع ٦/١٥٤
دعهما : ما ِلكُلِّ مسلٍم ِإالَّ مهتجريِن ، يقولُ        ِإنَّ يوم االثنِني واخلَميِس يغفر اُهللا ِفيه       {  - ٦٣٥٥

 عن أىب هريرة)  هـ  ( } حتى يصطلحا 
  ٧٦ وت الرب ٢/٣٢٦ وحم ٣٥وم الرب ) ٢٢٧٨(  وصحيح اجلامع ١٢٥و٢/١٢٤وترغيب ) ١٧٤٠( هـ 

 صحيـــــح



 

 

١٠٩٠() 

 ، وهو أَعظم ِعند اِهللا ِمن يوِم اَألضحى         ِإنَّ يوم اجلُمعِة سيد اَألياِم وأَعظمها ِعند اهللاِ        {  - ٦٣٥٦
خلق اُهللا فيِه آدم ، وأَهبطَ اُهللا فيِه آدم ِإىل اَألرِض ، وفيِه تـوفَّى               : ويوِم الِفطِر ، فيِه خمس ِخالٍل       

م يسألْ حراماً ، وفيِه تقـوم       اُهللا آدم ، وفيِه ساعةٌ الَ يسألُ اَهللا ِفيها العبد شيئاً ِإالَّ أَعطاه ِإياه ما لَ               
                   شـفقني حٍر ِإالَّوهنماٍء والَ أَرٍض والَ ِرياٍح والَ ِجباٍل والَ بِب والَ سقرلٍك مم ا ِمناعةُ ، ومالس

 عن أىب لبابة بن عبد املنذر ) حم هـ  ( } ِمن يوِم اجلُمعِة أَنْ تقوم ِفيِه الساعةُ
وحـم  ) ٢٢٧٩(  وصحيح اجلامع    ٢/١٥٠ وش   ١/٣٦٦ وحلية   ١/٤٩٠ وترغيب   ٥/٢٣وطب  ) ١٠٨٤( هـ  

٣/٤٣٠ 
 صحيـــــح

٦٣٥٧ -  }                 علـوهِصياٍم ، ولكِن اج ومي ِعيدكم ومجعلُوا يِعيٍد وِذكٍر فالَ ت وماجلُمعِة ي ومِإنَّ ي
  هريرةعن أىب)  طب هب كر  ( } يوم ِفطٍر وِذكٍر ِإالَّ أَنْ تخلطوه بأَياٍم 

 ٣/٢٥٠ وهـق    ٥٣٢ و ٢/٥٣٠وحـم   ) ٣٨٦٧(  والشـعب    ٢/١٢٧ وترغيب   ٣/١٩٩ وجممع   ٢/٧٩معاىن  
  ٩/١٥ وتخ ١/٤٣٧ وك ٤/٢٥٨واإلحتاف 

 صحيـــــح لغيــره 
٦٣٥٨ -  }         عدهب أَو واقَبلهصومِإالَّ أَنْ ت صوموهِعيٍد فالَ ت وماجلُمعِة ي ومعن عـامر  ) بز  ( } ِإنَّ ي

  عامر األشعرى بن أىب
  ٣/١٩٩ وجممع ٢/١٢٧ وترغيب ٢/٣٠٣حم 

 صحيـــــح لغيــره 
 عن جابر ) طس  ( } ِإنَّ يوم اجلُمعِة الَ يصام وحده يتخذُ ِعيداً  {  - ٦٣٥٩

  ٢/١٢٧ وترغيب ٢/٣٠٣ وحم ١/٢٣٠طص 
 صحيـــــح لغيــره 

٦٣٦٠ -  } ا الصحلُّ لَنحمٍد الَ تا آلَ محم حب  ( } دقةُ ِإن ( عن احلسن بن على 
(  وصحيح اجلامع    ٨/٢٦٤وحلية  ) ٢٧١١و٢٧٠٨( وطب  ) ٤٩٨٤( وعب  ) ٧٢٢(  واإلحسان   ١/٢٠٠حم  

٢٢٨٠ ( 
 صحيـــــح

 ٦٣٦١ -  }                 أَنفسـهم وىل القَوِم ِمندقةُ  ، وِإنَّ ما الصحلُّ لَنحمٍد الَ تا آلَ محـم د ن      ( } ِإن
  رافع عن أىب) حب ك  

 وفـتح   ٣/٢١٥ وش   ١١/٦٩ و ٣/٧٦ وطـب    ٢/٦ومعاىن  ) ٢٣٤٨و٢٣٤٧(  وخزمية   ٦/٣٩٠ و ٣/٤٩٠حم  
١١/١٦٠  

 ) ٧٢٢( واإلحسان ) ٢٢٨١(  وصحيح اجلامع ٦/١٧٦و١/١٦٩ وسعد ٢٤٥و١/٢٤٤وموضح 
 صحيـــــح

٦٣٦٢ -  }  حسبوالَ ن كتبةٌ الَ نيةٌ أُما أُمعن ابن عمر) ق د ن  ( } ِإن 



 

 

١٠٩١() 

) ٢٢٨٢(  وصحيح اجلامع    ٣/٨٥ وش   ٤/١٢٦ وفتح   ٥٢ و ٢/٤٣ وحم   ٥/١٣٩ون  ) ٢٣١٩( ود  ) ٧٦١( م  
 وخ 

)١٩١٣( 
ِإنا أَهلُ بيٍت اختار اُهللا لنا اآلخرةَ على الدنيا ، وِإنْ أَهلَ بيىت سيلقونَ من بعـِدى                  {  - ٦٣٦٣

       من أِتى قَومى يتطريداً ، حشريداً وتالءاً وتفـالَ    ب احلَق سألونَ اخلَربفي ، ودس اياتر عهماملَشرِق م 
يعطونه ، فيقاتلونَ فينصــرونَ فيعطونَ ما سألوا فالَ يقبلونه ، حتى يدفعوها ِإىل رجٍل من أَهـِل              

سطاً وعدالً ، كما مُألوها بيىت يواطئُ اسمه اسمى ، واسم أَبيِه اسم أَىب ، فيملك اَألرض فيمألها قِ     
                ايـاتا رهلى الثَّلِج ، فِإنا عبوح ولَو مأفلي أَعقابكم من أَو ِمنكم ذِلك أَدرك نوراً وظُلماً ، فمج

 ) هـ ، ك وتعقب عن ابن مسعود  ( } هدى 
(  وهــ    ٤/٤٦٤ وك   ٤/٣٨١ وعقيلـى    ٢/١٢ وأصـفهان    ١٤/٢٤٨ وسنة   ١٠/١٠٤ وطب   ١٥/٢٣٦ش  

 أعظمى) ٤١٣٣
 : وله طريقان 

 طريق احلاكم عن يزيد بن حممد الثقفى ثنا حبان بن سدير عن عمر بن قيس املالئى عن احلكم عن إبراهيم                     األول
وال أدرى مـن  ! ! عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماىن عن عبد اهللا بن مسعود وحكم الذهىب ىف التلخيص بوضعه     

 ! هو املتهم بوضعه 
 عند ابن أىب شيبة ثنا معاوية بن هشام عن على بن صاحل عن يزيد بن أىب زياد عن إبراهيم عن علقمة عـن              والثاىن

صدوق له أوهام وقال عنـه الـذهىب ىف         ) ٦٧٧١( عبد اهللا بن مسعود أما معاوية بن هشام فقال عنه ىف التقريب             
وثقه مجاعة ،   ) ٣٩٨٧(  والكاشف   )٧٤٤٨( ثقة عابد كوىف التقريب     : ثقة وعلى بن صاحل     ) ٥٦٣٤( الكاشف  

وىف الكاشف ) ٧٧١٧( ويزيد بن أىب زياد الكوىف قال عنه ىف التقريب ضعيف كرب فتغري وصار يتلقن وكان شيعيا              
أنه صدوق ساء حفظـه     ) ٤٧٢٣( واعتمد ىف الديوان    . شيعى عامل فهو صدوق ردئ احلفظ مل يترك         ) ٦٤١٧( 

-١١/٣٢٩حفظه بآخره ورواية الكبار عنه موثوقة انظر التهـذيب          هـ والراجح أنه صدوق ساء      ١٣٧مات سنة   
٣٣١  

هـ فليس بني وفاتيهما كثريا وبقية رجالـه ثقـات          ١٥١وعلى بن صاحل من الكبار الذين رووا عنه إذ توىف سنة            
 إبراهيم النخعى وعلقمة وكل رجال هذا اإلسناد كوفيون فالراجح عندى أنه 

 حديث حســن وال حجة ملن ضعفه 
هذا اخلرب يتحدث عن املهدى وأنه سيأتى من أهل املشرق من ينصره  ومعهم رايات سود ، وما املانع من هـذا                      و

 ! وقد تواتر خرب املهدى ؟
 ( } ِإنا أَهلُ بيٍت نهينا أَنْ نأكلَ الصدقةَ ، وِإنَّ موالنا من أَنفسنا فالَ يأكِل الصدقةَ                 {  - ٦٣٦٤

ندة وابن عساكر عن ميمون موىل النىب صلى اهللا عليه وسلم الروياىن وابن عسـاكر عـن                 حم طب ، هق وابن م     
 كيسان موىل النىب 

 ) صلى اهللا عليه وسلم 
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  ٤/٣٥ وحم ٥/٣١٩ وبداية ٢/٦٣٣عاصم 
 صحيـــــح

 ) يه طب عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن أب ( } ِإنا أَهلُ بيٍت الَ تحلُّ لنا  الصدقةَ  {  - ٦٣٦٥
 ) ١٦١٣(  والصحيحة ٤/٣٥ وحم ٥/٣٢٠ وبداية ٤/١/٥٢ وسعد ٢/١٠معاىن 

 صحيـــــح
حم (} وعليكم  : ِإنا غَادونَ على اليهوِد فالَ تبدُءوهم ، فإذا سلَّموا عليكم فقُولُوا             {  - ٦٣٦٦

 عن أىب بصرة ) ، طك
  ٨/٤٤٣ وش ٦/٣٩٨حم 

 صحيـــــح
) خ ن هـ     ( } تخذنا خامتاً ونقشنا فيِه نقشاً ، فالَ ينقشن أَحد على نقشِه            ِإنا  قِد ا    {  - ٦٣٦٧
 عن أنس 

 وصحيح ٨/٢٦٨ وش ٥٥ وم اللباس ٥١أعظمى وخ اللباس باب    ) ٣٦٨٤(  وهـ   ١/٣٦٨ وسعد   ٣/١٠١حم  
 ) ٢٢٨٣(اجلامـع 
حم ، ع ،  ( } ني أُتى بقَائمِة ِحماِر وحٍش  قاله ِح-ِإنا قَوم حرم فأَطعموه أَهلَ اِحللِّ   {  - ٦٣٦٨

 عن على ) بز 
  ٥٦و٩/٥٥ ومتهيد ١٤١و١٢/١٨ و١١/٢٦ وطب ٤/٣٤ وفتح ٧٣و٤/٧١ وحم ٥/١٨٤ون ) ١٨٥٠( د 

 صحيـــــح
٦٣٦٩ -  }       عافها نونَ وِإنقَروي ا قَومليه أُتى النىب صلى اهللا ع    : ابن سعد عن حممد بن سريين قال         ( } ِإن

 ) وسلم بضب قال فذكره 
 صحيـــــح مرســــل

٦٣٧٠ -  }                 الًء اَألنبيـاُء ثُـمالناِس ب أَشد ، ا اَألجرلن ضاعفالُء ويا البلينع دشدي ا كَذِلكِإن
الفَقِر حىت ما يجد    العلماُء ثُم الصاحلونَ ، كانَ أَحدهم يبتلى بالقَمِل حتى يقتله ، ويبتلى أَحدهم بِ             

 )ك ، هق عن أىب سعيد( } ِإال العباءةَ يلبسها ، وَألحدهم كَانَ أَشد فَرحاً بالبالِء ِمن أحدكُم بالعطاِء 
  ١/٤٠ ك ٢/١٦١ وسعد ٤/٢٨١ترغيب 

 صحيـــــح
٦٣٧١ -  }     ذَلك نا عا فَنهينالتنِىف ص المالس ردا كُنا نسـلم رجـل   : عن أىب سعيد قال ) بز(} ِإن

 )على النىب صلى اهللا عليه وسلم وهو ىف صالته فرد عليه إشارة ، فلما سلم ذكره 
  ٤٥٤ و ١/٤٥١ ومعاىن ٢/٨١ و٨/٣٨امع 

 صحيـــــح
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ـ                  {  - ٦٣٧٢ دم ير ِمن فُتح ، قَِد اقْترب رش رِب ِمنلٌ للعاجعونَ ، ويا إلَيِه را ِهللا وإنِإن  أجوج
) طس(} نعم إذَا كَثر اخلَبثُ     : أَلك وِفينا الصاحلونَ قَالَ     : ومأجوج ِمثلُ هذِه وحلَّق ِتسعني ، ِقيلَ      

 عن أم حبيبة 
  ٢٩٠ و٢٨١ و٧/٢٦٩جممع 

 صحيـــــح
٦٣٧٣ -  }   أَراده نملناَ ملى عستعملَ عن ا لَنعن أىب موسى ) حم ق د ن (} ِإن 

) ٢٢٨٥( وصحيح اجلامع ٨/٦١ و٤/٤٣٩ وفتح ٥/٤٠٢ونبوة ) ٣٥٧٩( و د    ٣/١١٥و خ   ) ١٢٠٥(صر م   خمت
  ٤/٤٠٩وحم 

 )طب عن أىب أمامة  ( ).ِإنا مصبحوهم ِبغارٍة فَأفطروا و تقووا  {  - ٦٣٧٤
   حنوه٢/٤٨وأصفهان ) ٩٦٢( واملطالب ٣/٣٥ وحم ١٠٢م الصيام 
٦٣٧٥ -  }  عاشرا ما ِبثَالٍث     ِإناَألنبياِء أُمرن  :        مىنضِع اليحوِر ، ووأخِير السعجيِل الِفطِر ، وتِبت

 عن ابن عمر ) طسص .(} على اليسرِى ىف الصالِة 
  ١٤٦وجرجان ) ١٧٧٣( وصحيحة ١٩٩ و١١/٧طب 

 حســــن
ناَ اَألجر، إنْ كَانَ الـنىب ِمـن        ِإنا معاشر اَألنبياء يضاعف لَناَ البالُء كَما يضاعف لَ         {  - ٦٣٧٦

اَألنبياِء لَيبتلَى ِبالقمِل حتى يقتله ، وإنْ كَانَ النىب ِمن اَألنبياِء لَيبتلى ِبالفَقِر حتى يأخـذَ العبـاءةَ                  
 عن  أىب سعيد) ك حم وعبد بن محيد(} فَيجوا ، وإنْ كَانوا ليفرحونَ ِبالبالِء كَماَ تفرحونَ ِبالرخاِء 

 ١/٤٠ وك ٥/٢٣٧و٢/١٥٣ والبداية ٣/٩٤حم 
 صحيـــــح

ِإنا معشر اَألنبياِء أُمرنا أنْ نعجلَ ِإفطارنا ، ونؤخر سحورنا ، ونضع أَمياننا علـى                 {  - ٦٣٧٧
 عن ابن عباس) الطاليسى طب  (}شمائلنا ِفى الصالِة 

 )٢٢٨٦( وصحيح اجلامع ١/٢٩٢ وسعد ١١/١٩٩ب وط) ١٧٧٣( والصحيحة ١٤٦جرجان 
 صحيـــــح

 اليد اليمىن: األميان هنا 
 .عن عطاء مرسالً) ابن سعد(} ِإنا معشر اَألنبياِء تنام أَعيننا والَ تنام قُلوبنا  {  - ٦٣٧٨

 خوبنحوه ) ٢٢٧٨(وصحيح اجلامع ) ١٧٠٥( وصحيحة ٥/٢٠٨ ومتهيد ١/١٣٦ وسعد ١/٩٩االستذكار 
 صحيـــــح

أن قلوب األنبياء دائمة اليقظة ال يعتريها غفلة وال يتطرق إليها شائبة من نوم ملنعه من إشـراق األنـوار                    : واملعىن
 ٢/٥٥١الفيض ....ولذا كانت رؤياهم وحياً .... اإلهلية 

 عن أخت حذيفة) طب(} ِإنا معشر اَألنبياِء يضاعف علينا البالُء  {  - ٦٣٧٩



 

 

١٠٩٤() 

 ) ٢٢٨٨( وصحيح اجلامع ٥/٢٣٧ و٢/١٥٣ وبداية ٣/٩٤ وحم ٨/١٤٠ح الفت
 صحيـــــح

 ) عب عن سلمان (} ِإنا نأكلُ اهلَديةَ والَ نأكلُ الصدقةَ  {  - ٦٣٨٠
 ) ١٥٧٦٨(عب 

 صحيح لغيــــره
 يـذهب   ِإنا نخطب فمن أَحب أَنْ يجلس للخطبِة فلْيجلس ، ومـن أَحـب أَنْ              {  - ٦٣٨١

 فلْيذهــب {  
 عن عبد اهللا بن السائب ) دك ( 
 ) ٢٢٨٩( وصحيح اجلامع ) ١٠٤٨(  وصحيح أىب داود ١/٢٩٥ك 

 صحيـــــح
 عن جابر بن صخر) ك  ( } ِإنا نهبنا أَنْ ترى عوراتنا   {  - ٦٣٨٢

 ) ٢٢٩٠(  وصحيح اجلامع ٣/٢٢٣وك ) ١٧٠٦( الصحيحة 
 صحيـــــح

عن أىب  ) م   ( } نا واِهللا الَ نولِّى على هذَا العمِل أَحداً سأله ، والَ أَحداً حرص عليِه               ِإ {  - ٦٣٨٣
 موسى 

 ) ٨٩١٠( وبقية اجلماعة املسند اجلامع ) ٢٢٩١(  وصحيح اجلامع ٣/١١٥و خ ) ١٢٠٥( خمتصر م 
٦٣٨٤ -  }  قبضهى نتدقاِت حالص يئاً منش بيعا الَ نهق عن علقمة بن ناحية  ( } ِإن ( 

  ٦/٣٦٦ وش ٧/٢٨٦ون ) ١٤٢٣٥(  وبنحوه عب ٢/٥٠٦ واإلصابة ١٨/٧طب 
 حســــن لغيـــره

٦٣٨٥ -  }  لى املُشركنيع باملُشركني ستعنيا الَ نعن خبيب بن يساف ) حم تخ  ( } ِإن 
 ٢/١/٣٤ وســعد )٨٨٨٦(  ون ١٢/٣٩٤ وش ٦/١٨٧ وبدايــة ١/٢١٩وموضــح ) ١١٠١( الصــحيحة 

 ) ٢٢٩٢(  وصحيح اجلامع ٣/٤٥٤ وحم ٣/٢/٨٦و
 صحيـــــح

 عن عائشة ) حم د هـ  ( } ِإنا الَ نستعني ِبمشرٍك  {  - ٦٣٨٦
(  وصحيح اجلـامع     ٣/٢٣٧ومشكل  ) ٨٧٦٠(  ون   ١٢/٣٩٥ وش   ٢/٢٧٢ وأصفهان   ٧/٤٧٤ و ٤/٤٤٢فتح  

 ) ٢٨٣٢( وهـ ) ٢٧٣٢(  ود ٦/٦٧وحم ) ٢٥٠٠(ومي ) ٢٢٩٣
 صحيـــــح

وهناك حديث صحيح يثبت أن النىب صلى اهللا عليه وسلم استعان ببعض املشركني وميكن اجلمع بينهما ، فقد قال                   
 يعـىن عنـد     ٥/٢٨١ النيـل    ---الفقهاء جييزون استئجارهم يعىن املشركني عند الضرورة وغريها         : ابن بطال   

 إذا مل جند من املسلمني من يسد مكام وانظر النيـل     الضرورة نستعني م بشرط أن يكونوا حتت إمرتنا وسيطرتنا        
٢٢٥-٧/٢٢٤ 
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٦٣٨٧ -  }  املُشركني  بدقبلُ زا الَ نط ، حم عن عياض بن محار  (  } ِإن ( 
 ) ١٥٧٧( وت ) ٣٠٥٧(  ود ١٢/٤٦٩ وش ٤/١٦٢حم 

 صحيـــــح
 هديـــة: زبد  

٦٣٨٨ -  }  املُشركني يئاً ِمنقبلُ شا الَ نعن حكيم بن حزام ) حم ك  (  } ِإن 
 حنوه وصحيح   ١٢/٤٦٩ وش   ١٦٢/ ٤ وحم   ١٩/١٨ وطب   ٤/٤٨وسعد  ) ١٧٠٧(  والصحيحة   ٣/٤٠٣حم  

 اجلامع 
  ٣/٤٨٥وك ) ٢٢٩٤(

 صحيـــــح
وقد ثبت عكس هذا احلديث ودفع التعارض بينهما على مسلكني     } ولكن إذا شئت أخذناه بالثمن    { : وله تكملة   

هنا أنه ال يقبل شيئاً منهم على جهة كونه هدية بل لكونه مال حرىب فيأخذ على وجه االستباحة                  أن مراده   : األول  
 أن حيمل : والثاىن 

 ٢/٥٥٠الفيض --القبول على ما إذا رجى إسالم املهدى وكان القبول يؤلفه ، أو كان فيه مصلحة لإلسالم 
 عن عامر بن مالك ) بز  (  } ِإنا الَ نقبلُ هديةَ املُشرِك   {  - ٦٣٨٩

  ٣/٤٨٥ وك ٣/٤٠٣ وحم ١٩/١٨طب 
 صحيـــــح

حم عن عمر وعبد الرمحن بن عوف وطلحة والـزبري   ( } ِإنا الَ نورثُ ، ما تركناه صدقةٌ     {  - ٦٣٩٠
 ) وسعد 
  ٢/٢/٨٥ وسعد ٢/٥ ومعاىن ١٩١ و١٧٩ و١٦٤ و١٦٢ و٤٨ و١/٢٥حم 

 متواتـــر
ت من بيتك تؤم البيت احلَرام ، الَ تضع ناقتك خفا والَ ترفعـه ِإالَّ               ِإنك إذا خرج   {  - ٦٣٩١

كَتب اُهللا لك ا حسنةً ومحا عنك ا خطيئةً ، وأَما ركعتاِن بعد الطَّواِف كعتِق رقبٍة ِمـن بـىن                    
ك كِعتِق سبعني رقبةً ، وأَما وقوفك عشيةَ عرفـةَ          إمساعيلَ ، وأَما سعيك بني الصفَا واملَروِة بعد ذلِ        

ِعباِدى جاءونى شعثاً غُرباً من كُلِّ فَج عميٍق يرجونَ جـنىت ،            : فِإنَّ اَهللا يباهى ِبكم املَالئكةَ يقولُ       
      َفرحِر لغبِد البكز كقَطِر املَطِر أَو مِل أَوالر ددع ذُنوبكم فلو كانت غفوراً لَكموا ِعباِدى ما ، أَفيض

 وملَن شفعتم له ، وأَما رميك اِجلمار فلك بكُلِّ حصــاٍة 
               كبر ِعند لك دخورفم حركا ناملُوبقــاِت ، وأَم كَبريةٌ من نكا ع محىســنةٌ وتا حميتهر

       عرٍة حِبكُلِّ ش فلك أسكر ا ِحالقكوأَم ،           ـا طَوافـكطيئةٌ ، وأَمخ نكا ع محىسنٍة وتا حلقته
اعملْ ِفيما  : بالبيِت بعد ذلك فِإنك تطوف والَ ذنب لك حتى ملك يضع يديِه بني كَتفيك فيقولُ                

 عن ابن عمر ) بز  ( } تستقبلُ قد غُفر لك ما مضى 



 

 

١٠٩٦() 

 ) ١٨٨٧(  واإلحسان ٣/٢٧٤ وامع ١٧٧-٢/١٧٠الترغيب 
 حســــن

٦٣٩٢ -  }   لُقكخ فأَحسن اُهللا خلْقك نسقد ح ؤامر كعن جرير ) املكارم  ( } ِإن 
 ) ٢٤٢٣( وحب ) ٦( وفيه ضعف وبنحوه املكارم ٧/٣٢١واإلحتاف ) ٥(املكارم 

 حســــن لغيــره
٦٣٩٣ -  } وراِت الناِس أَفسدع بعتِإنْ ات كِإن فسدهمت ِكدت أَو عن معاوية ) د  ( } م 

 وطـب   ٦/٤٤٧ونبـوة   ) ٢٤٨(  وخـد    ٧/٣٥٨ وكـثري    ٦/٢٦٩واإلحتاف  ) ١٤٩٥( وحب  ) ٤٨٨٨( د  
 )٢٢٩٥(  وصحيح اجلامع ٣/٢٤٠ والترغيب ١٢٦و٨/٢٠ وبداية ١٩/٣٧٩

  قاله النىب صلى اهللا عليه وسلم ملعاوية رضى اهللا عنه 
أَمسينا وأَمسى املُلك ِهللا ، واحلمد ِهللا كُلُّه ، أَعوذُ          : لت ثَالثاً ِحني تمِسى     ِإنك ِإنْ قُ   {  - ٦٣٩٤

بالذى يمسك السماَء أَنْ تقع على اَألرِض ِإالَّ بِإذنِه ِمن شر ما خلق وذَرأَ ومن الشيطاِن وِشـركِه                  
       ى تتاحٍر حيطاٍن وكَاهٍن وسكُلِّ ش ِمن فظتى         حتح كَذلك فظتح صبحت ا ِحنيوِإنْ قُلته ، صبح

 ) ابن السىن عن ابن عمرو  ( } تمِسى 
 ) ٣٣٩٠(  وت ١٠٩ ود األدب ٧٤ وبنحوه م الذكر والدعاء ٥/٦٨واإلحتاف ) ٦٤( سىن 

 حســـن لغيــــره
 تدعوهم ِإليِه ِعبـادةُ اِهللا ، فـإذا         ِإنك تقْدم على قَوٍم أَهِل ِكتاٍب ، فليكن أَولَ ما          {  - ٦٣٩٥

عرفُوا اَهللا فأَخربهم أَنَّ اَهللا قَد فَرض عليهم خمس صلواٍت ِفى يومهم ولَيلتـهم ، فـإذا فَعلُـوا                   
                 وافإذا أَطاع ، لى فُقرائهمع ردفت أَمواهلم ؤخذُ ِمنكاةً تز ليهمع فَرض أَنَّ اَهللا قَد ذْ  فأَخربهما فخ

 عن ابن عباس) ق  ( } ِمنهم وتوق كَرائم أَمواِل الناِس 
 وطـب   ١/٢٣ وحلية   ٢/١٣٦ وقط   ١٣/٣٤٧ وفتح   ٧/٢ و ٤/١٠١ وهق   ٣١ وم اإلميان    ٩/١٤٠ و ٢/١٤٧خ  
١١/٤٢٦  

 ) ٢٢٩٦( وصحيح اجلامع 
 قاله النىب صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ رضى اهللا عنه ملا أرسله والياً على اليمن

٦٣٩٦ -  }                 وِإنْ ِشئت ، له أَذنت ا ، فِإنْ ِشئتبعنت جلٌ قَدمسٍة وهذَا رخ امسا خعوتند كِإن
 جععن ابن مسعود) ق (} ر 

وصحيح ) ١٣٠٨(  وخمتصر م    ٩/١٤٥ وسنة   ١٩٨ و ١٧/١٩٦ وطب   ٩/٥٥٩ وفتح   ٢/١٠٦ ومي   ٧/١٠١خ  
 اجلامــع 

 )٢٢٩٧( 
٦٣٩٧ -  }   فؤودجلٌ مر كفليأخـذْ              ِإن ، بتطبجلٌ ير ها ثَقيٍف فِإنكَلدةَ أَخ ائِت احلَارثَ بن ، 

 ِبهن دلُكلي ثُم واهنِبن جوِة املَدينِة ، فَلْيجأهنع مراٍت منت بععن سعد) د  ( } س 



 

 

١٠٩٧() 

  ٣/١٠٨وسعد ) ٣٨٧٥( د 
 حســــن

إذا ِجئتهم فادعهم ِإىل أَنْ يشهدوا أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ِإنك ستأِتى قَوماً أَهلَ ِكتاٍب ،  ف    {  - ٦٣٩٨
            مـسخ علـيهم فَـرض أَنَّ اَهللا قَد فأَخربهم بذلك وا لكأَطاع مسولُ اِهللا ، فإذا هحمداً روأَنَّ م

َهللا قَد فَرض عليهم صـدقةً      صلواٍت ِفى كُلِّ  يوٍم ولَيلٍة ، فإنْ هم أَطاعوا لك بذلك فأَخربهم أَنَّ ا              
تؤخذُ ِمن أَغنيائهم  فترد على فُقرائهم ، فإنْ هم أَطاعوا لك بذلك فِإياك وكَرائم أَمواِلهم ، واتِق                  

  اِهللا حجاب نيا وبينهب لَيس هعوةَ املَظلوِم فِإنعن ابن عباس ) ٤حم  ق  ( } د 
 ٥/١٠٠وبدايــة  ٣/١١٠ و ١٥٤و٢/١٥٢ وتلخيص   ٧/٧و٤/٩٦ وهق   ٣٠ميان   وم اإل  ٥/٢٠٦ و ٢/١٥٨خ  

 وخزميــــة 
 ) ٢٢٩٨(  وصحيح اجلامع ٨/٦٤وفتح ) ٢٢٧٥(

عـن  ) م ( } اللَّهم ابغِنى حبيباً هو أَحب ِإىلَّ ِمن نفِسـى      : ِإنك كالذى قالَ اَألولُ      {  - ٦٣٩٩
 سلمة بن األكوع 

 ) ٢٢٩٩(  وصحيح اجلامع ٧/٣١٧وكثري ١٣٢م اجلهاد 
ِإنِك الَبنةُ نىب ، وِإنَّ عمــِك لنىب ، وِإنِك لتحت نىب ،  فِفيم تفخـر عليـِك ؟     {  - ٦٤٠٠

بلغ صـفية  : ت حســــن صحيـــــح غريب ع عن أنس قال      ( } اتــــِق اَهللا يا حفصةُ     
 ) النىب صلى اهللا عليه وسلم فذكره بنت يهودى فبكت ، فقال : أن حفصة قالت 

وطـب  ) ٣٣( وعشرة النسـاء    ) ٣٨٩٤(  وت   ١٣٦-٣/١٣٥وحم  ) ٢٠٩٢١( وعب  ) ٧٢١١( اإلحسان  
١٤/١٨٦  

 صحيـــــح
٦٤٠١ -  }  ديكي نيستوياً بجئُ مشتهيِه فيِإىل الطَِّري فت نظرلت كعن ابن مسعود)  بز  (} ِإن 

 ١٠٥٤١ واإلحتاف ٧/٤٩٨ و٤/٣٨٧ وكثري ٤/٥٢٧وترغيب ) ٤٦٩١(  ومطالب ١٠/٤١٤جممع 
 حســــن لغيــــره

ِإنك لَن تتخلَّف بعِدى فتعملَ عمالً صاحلاً تبتِغى بِه وجه اِهللا ِإالَّ ازددت بِه درجـةً                 {  - ٦٤٠٢
ك آخرونَ ، اللهم أَمِض َألصـحاِبى       وِرفعةً ، ثُم لَعلَّك أَنْ تخلَّف حتى ينتفع بك أَقوام ، ويضرب           

 عن سعد ) حم ق د ت  ( } ِهجرم والَ تردهم على أَعقام ، لكن البائس سعد ابن خولةَ 
( ومنصـور  ) ٢١١٦(  وت ٦/٩٥ وكر ٣/٢٥٥ومشكل ) ٦٦(  ومحيدى ٩/١٨ و٦/٢٦٩ وهق   ١/١٧٩حم  
 ٢/١٠٣وخ ) ٧٦٣(  وموطـأ  ٨/٣٧٥ ومتهيد ٢٤٢ و ١١/١٨٠ و ٨/١٠٩ و ٧/٢٦٩ وفتح   ٣٠٣وصفة  ) ٣٣٠

 ) ٢٣٠٠( وصحيح اجلامع ٥ وم الوصية ٢٢٥ و٥/٨٧و
٦٤٠٣ -  }               رياً ِمنهاُهللا خ لَّ ِإالَّ أَعطاكوج زقاَء اِهللا عيئاً اتش دعت لَن كحم والبغوى هـق     ( } ِإن

 ) عن رجل من أهل البادية 



 

 

١٠٩٨() 

  ١٤/٤٥ وخط ١٠/٢٩٦وجممع ) ٤١٣(  وحب ٥/٢٣٥ وهق ٣٦٣و٧٩و٥/٧٨حم 
 صحيـــــح

٦٤٠٤ -  }    اِهللا ِمن قرأَ ِبشىٍء أَبلغَ ِعندت لَن كالفَلِق " ِإن بحب ، طب عـن   ( } " قُلْ أَعوذُ ِبر
 ) عقبة ابن عامر 

 ٢/٣٩٢وترغيب ) ١٧٧٦(  وحب ٣٤٦و١٧/٢٨٦طب 
 صحيـــــح

٦٤٠٥ -  }     ــاكتاً فأَنتس ا كُنتم كِإن         ليكع أَو فلك كلَّمتاملٌ ، فإذا تعـن  ) هب   ( }  س
 .مكحول مرسالً 

 ) ٢٢٠٨( ومنحة ) ٤٩٦٢( الشعب 
 صحيـــــح مرســـل

 قاله النىب صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ  
٦٤٠٦ -  }  تسبتا احم ولك أَحببت نم مع كحب عن أنس  ( } ِإن ( 

) ٢٠٣١٧(  وعـب    ٢٢٧ و ٢٢٦ و ١٦٧و٣/١٦٥ وحـم    ١٢٣األدب ب    ود   ١٦٣ وم الرب والصلة     ٨/٤٨خ  
 وخــــزمية 

 ) ٥٥٦(  واإلحسان ٢٧ و٤/٢٦ وترغيب ١/١٣٢ وقط ١٥/١٠٠ وسنة ٥٦٠و١٠/٥٥٣وفتح ) ١٧٩٦( 
٦٤٠٧ -  }             اَهللا فذكرته وِإنَّ هذَا ذَكر ،  كسيتاَهللا فن سيتن كك عن أىب هريرة ىف اللـذين       (} ِإن

 )عطساً 
  ٤/٢٦٥ وك ٢/٣٢٨حم 

 صحيـــــح
ِإنك يا معاذُ عسى أَنْ الَ تلقَاِنى بعد عاِمى هذَا ، فمر بقَِربى ومسجِدى ، فبكـى                  {  - ٦٤٠٨

ملا بعثىن املصطفى   : عن معاذ قال    ) بز ، طك    ( } الَتبِك فِإنَّ البكاَء من الشيطاِن      : خِشعاً لِفراقِه ، فقالَ     
 )    وسلم إىل اليمن خرجت راكباً وخرج ميشى حتت راحلىت فذكرهصلى اهللا عليه

 ٥/٤٠٥ ونبوة ٩/٢٢ وجممع ١٠/٨٦هق 
 حســــن

ِإنكم أَصبتم خرياً وِإنا مجمعونَ ، فمن أَراد أَنْ يجلس ِفى بيتِه والَ يحضر اجلُمعةَ                {  - ٦٤٠٩
 اهللا اجتمع عيدان ، فصلى بنا رسـول :  قتادة قال  ىف األلقاب عن أىبالشـريازى   ( } ِفى غَِري حرٍج  

 صلى اهللا عليه وسلم 
 ) العيد مث خطب فقال فذكره 

  ٣/٢٨٢والنيل ) ١٧٩٤و١٧٩٣( ن 
 حســــن لغيــــره



 

 

١٠٩٩() 

) حم   ( } ِإنكم اليوم على ِديٍن وِإنى مكاثر بكم اُألمم فالَ تمشوا بعِدى القَهقرى              {  - ٦٤١٠
 عن جابر 

  حســــن وله شــواهـــد٧/٢٩٥ وجممع ٣/٣٥٤حم 
له عن الشعىب عن جابر أحاديث صاحلة وعن غري جابر من الصحابة : فيه جمالد بن سعيد خمتلف فيه قال ابن عدى       

أحاديث صاحلة ، ومجلة ما يرويه عن الشعىب ، وقد رواه عن غري الشعىب ولكن أكثر رواياته عنه وعامة ما يرويـه                      
 ومشى أمره النسائى ىف رواية ويعقوب بن سفيان وحممد بن املثىن والعجلى والبخارى              ٦/٤٢٣ هـ   ١غري حمفوظ   

  فهو عندى احلســن احلديــث٤١-١٠/٤٠ التهذيب --وضعفه آخرون --
اخلرائطى ىف مساوئ األخـالق عـن أىب         ( } ِإنكم  أُمةٌ مرحومةٌ  فالَ ترتقُوا والَ تطغوا           {  - ٦٤١١

 ) هريرة 
 ) ٦٠٢( املساوئ 

 ليـــــن
 .اخلفة والطيش ، وميكن أن تكون تترفوا : النــزق 
٦٤١٢ -  }               ، عـانتنيـوا مكونوالَ ت علِّمنيوا مكُون ، ضــلِّنيبعثُوا مت داةً ولَنه عثتمب كمِإن

 .رى عن األعمش عن عمرو بن مرة اهلملى عن أىب البخت) حل  ( } أَرشدوا الرجلَ
  ١٠/٣٩٥حلية 

 حســــن
 أبو البخترى سعيد بن فريوز تابعى ثقة 

 يفْـىن   -ِإنكم تتحدثونَ أَنى من آخركم وفاةً ، وِإنى ِمن أَولكم وتتبعوىن أَفنـاداً               {  - ٦٤١٣
 عن واثلة ) طب ( عن معاوية ) طب  (  } -بعضكـــم بعضاً 

  ١٩/٣٨٦ وطب ٧/٣٠٦امع 
 ــــحصحيـ

 مجاعات متفرقني قوم بعد قوم : أفناداً 
عن معاوية  ) حم ت هـ ك      ( } ِإنكم تتمونَ سبعني أُمةً أَنتم خريها وأَكرمها على اِهللا           {  - ٦٤١٤
 بن حيدة 

 وطـب   ١٠/٣٩٧ وجممـع    ٤/٣٠وطربى  ) ٢٣٠١(  وصحيح اجلامع    ٤/٨٤ وك   ١/٤٠٥ وبغوى   ٣/٦١حم  
  ٤٢٢ و١٩/٤١٩

 ــــحصحيـ
طب عن مسرة بـن      ( } ِإنكم تحشرونَ ِإىل بيِت املَقدِس ثُم تجمعونَ ِإىل يوِم الِقيامِة            {  - ٦٤١٥

 ) جندب 
  ٧/٣١٨ وطب ١٠/٣٤٣امع 

 حســــن



 

 

١١٠٠() 

٦٤١٦ -  }               حـودِه نا ، وأَومأَ بينهه جوهكملى وونَ عجركباناً ، وتحشرونَ ِرجاالً ورت كمِإن
اِم الش {  
 .عن معاوية بن حيدة ) حم ت ك ( 

 وش  ٥و٥/٣ وحـم    ٦/٧٠ وخ   ٤/٥٦٤وك  ) ٢٣٠٢( وصـحيح اجلـامع     ) ٢٤٢٦(  وت   ٤/٣٨٧ترغيب  
١٣/٢٥٠ 

 صحيـــــح
 )بز عن ابن مسعود   ( } ِإنكم تحشرونَ حفاةً عراةً غُرالً  {  - ٦٤١٧

  ٨/١١٧ وطربى ١٠/٣٣٢ وجممع ٤/١١٥ت 
 صحيـــــح

٦٤١٨ -   }          وا أَمساَءكمفأَحسن وأَمساِء آبائكم الِقيامِة بأَمسائكم ومدعونَ يت كمعن ) حم د    ( } ِإن
 أىب الدرداء 

 وفـتح   ٩/٥٨ و ٥/١٥٢ وحليـة    ٣/٦٩وترغيب  ) ١٩٤٤(  وحب   ٢/٢٩٤ ومى   ٥/١٩٤وحم  ) ٤٩٤٨( د  
 ) ٨٦٣٣( شعب  وال٩/٣٠٦ وهق ١/٣٥٧ وجامع األصول ٥/٣٨٩ واإلحتاف ١٢/٣٢٧ وسنة ١٠/٥٧٧

 حســــن
فيه عبد اهللا بن أىب زكريا الشامى قالوا مل يسمع من أىب الدرداء ، وهو ثقة بال نزاع ، وقد روى عن أم الـدرداء                          

 وال يبعد أن يكون مسع هذا احلديث من أم الدرداء الصغرى فيزول االنقطاع  ٥/٢١٨التهذيب  --ورجاء بن حيوة    
 .وهذا ما أرجحه .  وصححه ابن حبان وهلذا السبب أدخله أمحد ىف مسنده

عبد الـرزاق    ( } ِإنكم تعرضونَ على بأَمسائكم وِسيماكم ، فأَحسنوا الصالةَ على           {  -م  ٦٤١٨
 )عن جماهد مرسالً 

 ) ٣١١١( عب 
 حســــن مرسل وآخره صحيـــــح

٦٤١٩ -  }       الع وشكوي عرفعملُونَ أَعماالً الَ تت كمِإن        سـرورِإىلأَهلـِه ، فم ؤوبأَنْ ي ازب
 كظــــوموم { 

 ) طب عن ثوبان (
  ١٠/٢٣١ وامع ٢/٨٩طب 

 حســــن
  ٧/٢٣٩فيه حيىي بن عبد احلميد احلماىن خمتلف فيه والصحيح أنه ال بأس به الكامل 

 .ئشة عن عا) حم  ( } ِإنكم تفتنونَ ِفى القُبوِر كِفتنِة الدجاِل  {  - ٦٤٢٠
 ٦/٥ وحم ٣/١٣٥ ون ١٢٣م املساجد 



 

 

١١٠١() 

٦٤٢١ -  }         ، ـأجوجوم أجوجقاتلُوا يى تتا حدوقاتلونَ عزالونَ توالَ ت ، دوقولونَ الَ عت كمِإن
ِعراض الوجوِه ، ِصغار العيوِن ، صهِب الشعوِر ِمن كُلِّ حدٍب ينسلونَ ، كأَنَّ وجوههم اِملجـانُّ                 

 ) .عن خالد بن عبد اهللا بن حرملة عن خالته ) حم ، طب  ( } طرقةُ املُ
  ٢/٢٦٦ وشج ٥/٣٧٠ وكثري ٥/٢٧١ وحم ٨/٦امع 

 صحيـــــح
نعيم  ( } ِإنكم تكْتسبونَ بعِدى حتى تقولُوا مىت ، وستأتونَ أَفناداً سنواِت الزالزِل             {  - ٦٤٢٢

 ) ل بن محاد ىف الفنت عن سلمة بن نفي
  ٢١٥-٤/٢١٤ ون ٧/٣٠٦ وامع ٤/١٠٤مطوالً وحم ) ٦٧٧٧(  واإلحسان ٢/٦٨اإلصابة 

 صحيـــــح
إىن غري البث فيكم ، ولستم البثني بعدى إال قليالً ، وستأتوىن أفناداً ، يفىن بعضكم بعضاً ، وبني             : ولفظه عندهم   

 .يدى الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزالزل 
٦٤٢٣ -  } ِتـى     ِإنلـى أُمثقـلَ عولَوالَ أَنْ ي ، ا أَهلُ ِديٍن غَريكمنتظرها يالةً منتظرونَ صت كم

 عن ابن عمر ) ن  ( } لصلَّيت م هِذِه الساعةَ 
) ٣٤٧( وخزميـة   ) ١٩٩(  ود   ٢/١١٦ وم   ١/١٤٩وخ  )  ٢٣٠٣(  وصحيح اجلامع    ١/٤٥٠ وهق   ١/٣٨٦ن  

  ٢/١٢٦وحم 
 ٦٤٢٤ -  } كمِإن              صـلحـوا ِفى الناِس كامللح ِفى الطَّعـــاِم ، والَ يكونوشكـونَ أَنْ تت 

  } الطَّعام ِإالَّ بامللِح 
 عن مسرة ) بز ، طك( 

 ١٠/١٨جممع 
 حســــن

 عن خالد بن عرفطة ) طب  ( } ِإنكم ستبتلونَ ِفى أَهِل بيِتى ِمن بعِدى  {  - ٦٤٢٥
 ) ٢٥٣٥(  والفيض ٤/٢٢٨طب 

 ـــنحسـ
فَِخر لنا يا   : جنداً بالشاِم ومصر والِعراِق واليمِن ، قَالُوا        : ِإنكم ستجندونَ أَجناداً     {  - ٦٤٢٦

عليكم بالشاِم ، فمن أَبى فلْيلحق بيمِنِه ، وليسق ِمن غُدرِه ، فِإنَّ اَهللا قَد تكفَّـلَ  : رسول اِهللا  قالَ    
 .عن أىب الدرداء ) طب  (} ِلى بالشــاِم 

  ٣٢٧و٦/٣٢٦ ونبوة ٥/٣٣وتخ ) ٤٢٤٧و٤٢٤٥(  ومطالب ١٠/٥٨امع 
 صحيـــــح

٦٤٢٧ -  }              ـتالِقيامِة ، فَِنِعم ومسرةً يدامةً وحكونُ نا ستهلى اِإلمارِة وِإنحرصونَ عتس كمِإن
 ريرةعن أىب ه)  خ ن  ( } املُرضعةُ ، وِبئْسِت الفَاطمةُ 



 

 

١١٠٢() 

 ٧/٩٣ وحليـة    ٣/١٦٠ وترغيـب    ١٠/٩٥ و ٣/١٢٩ وهق   ٣/١٦٠ وحم   ٨/٢٢٥  و  ٧/١٦٢ ون   ٧/٧٩خ  
 ) ٢٣٠٤(  وصحيح اجلامع ٨/٣١٧ واإلحتاف ١٢/٢١٦ وش ١٠/٥٧ وسنة ١٣/١٢٥وفتح

كـم     ِإنكم سترونَ بعِدى أَثرةً وأُموراً تنكروَا ، أَدوا ِإليهم حقَّهم وسلُوا اَهللا حقَّ             {  - ٦٤٢٨
 عن ابن مسعود ) خ ت  ( } 

 وصحيح اجلامع ١٣/٧٥ وفتح   ٣/٧٥وبغوى  ) ٢٦١٩(  ومنحة   ٣٨٧و١/٣٨٤وحم  ) ٢١٩٠(  وت   ٩/٥٩ خ  
 )٢٣٠٥ ( 

ِإنكم سترونَ ربكم كما ترونَ هذَا القَمر الَ تضامونَ ِفى رؤيتِه ، فِإِن استطعتم أَنْ                {  - ٦٤٢٩
 عن جرير  ) ٤حم ق  ( } ٍة قَبلَ طُلوِع الشمِس ، وصالٍة قَبلَ غُروا فافْعلُوا الَ تغلبوا على صال

 وهـق  ٤/٣٦٠وحـم  ) ١٧٧( وهــ  ) ٢٥٥٤( وت ) ٤٧٢٩(  ود٢١١ وم املساجد  ٦/١٧٣ و ١/١٤٥خ  
 ١٠/٥٥٤ و٢/١١٨ واإلحتـاف  ٨/٢٩٧ و٢/٣٣ وفـتح   ٤/٢٨٧ و ٢/١٦٧ وبغـوى    ٢/٣٣٢ وطب   ١/٣٥٩

 ) ٢٣٠٦(امع وصحيح اجل) ٧٩٩( ومحيدى 
؛ فيه لفظة ِعياناً ، تفـرد  :طب عن جرير وقال  ( } ِإنكم سترونَ ربكم يوم الِقيامِة عياناً   {  - ٦٤٣٠

 .ا أبوشهاب احلناط وهو حافظ متقن من ثقات املسلمني 
  ١٠/٥٥٤ واإلحتاف ٢/٣٣٣طب 

 صحيـــــح
فتجدونَ بيوتاً تدعى احلَمامات ، فالَ يدخلها الرجلُ        ِإنكم ستظهرونَ على اَألعاجِم      {  - ٦٤٣١

 ) عن ابن عمرو ) طب ( عن عبد الرزاق  ( } ِإالَّ بِإزاٍر ، والَ يدخلها النساُء ِإالَّ نفساَء أَو ِمن مرٍض 
 )١١١٩( عب 

 حســــن
سمونَ أَمواهلَا بالترسـِة ، ويسـمعهم       ِإنكم ستفتحونَ مدينةَ ِهرقلَ أَو قَيصر وتقت       {  - ٦٤٣٢

عن أىب )  طس  ( } الصريخ أَنَّ الدجالَ قَد خلفهم ِفى أَهاليهم فيلقونَ ما معهم ويخرجونَ فيقاتلونَ        
 هريرة
  ٧/٢٤٩جممع 

 صحيـــــح
، فإذا فَتحتموها فاستوصوا   ِإنكم ستفتحونَ ِمصر ، وهى أَرض يسمى ِفيها الِقرياطُ           {  - ٦٤٣٣

 ( } بأَهلها خرياً ، فِإنَّ لَهم ِذمةً ورِحماً ، فِإذا رأيت رجلِني يختصماِن ِفى موضِع لَِبنٍة فاخرج ِمنها              
 عن أىب ذر ) حم م 

 ) ٢٣٠٧(  وصحيح اجلامع ٥/١٧٤ وحم ٢٢٧م فضائل الصحابة 
قَوٍم ، جعد رءوسهم فاستوصوا م خرياً فِإنهم قُـوةٌ لَكـم    ِإنكم ستقدمونَ على     {  - ٦٤٣٤ 

 .عن عبد اهللا بن يزيد وعمرو بن حريت ) ع  (  } - يعىن ِقبطَ ِمصر -وبالغٌ ِإىل عدوكم بِإذِن اِهللا 



 

 

١١٠٣() 

 ) ٤٢٤٣( واملطالب ) ٢٣١٥(  وحب ١٠/٦٤جممع 
 صحيـــــح

اداً مجندةً جنداً بالشـاِم ،وجنـداً بـالِعراِق، وجنـــداً           ِإنكم ستكونونَ أَجن   {  - ٦٤٣٥
 ليكـــــممــِن ، فعبالي 

بالشاِم فِإنها صفوةُ اِهللا من ِبالدِه وِفيها ِخريته ِمن ِعبادِه ، وِفيها يربطُ اُهللا نـوره ، فمـن أَبـى                      
عن عبد اهللا بـن     ) طب ، ك     ( } نَّ اَهللا قَد تكفَّلَ بالشاِم وأَهلِه       فلْيلحق بيمِنِه ، وليسق ِمن غُدرِه ، فإِ       

 حوالة 
 ٤/٥١٠ وك ٣٢٧ و٦/٣٢٦ ونبوة ٥/٣٣وتخ ) ٤٢٤٧و٤٢٤٥(  ومطالب ١٠/٥٨ امع 

 صحيـــــح
عـن  ) حم ن ك     ( } ِإنكم ستلقونَ العدو غَداً فلْيكن ِشعاركم حــم الَ ينصرونَ           {  - ٦٤٣٦

 لرباء ا
 )٦١٦و٦١٥( ون عمل ) ٢٣٠٨( وصحيح اجلامع ) ١٠٧٤(  والدعاطب ٢/١٠٧ وك ٤/٢٨٩حم 

) حم ق ت ن  ( } ِإنكم ستلقونَ بعِدى أَثرةً فاصربوا حتى تلقُوِنى غَداً على احلَوِض     {  - ٦٤٣٧
 عن أنس ) حم عق ( عن أسيد بن حضري 

ــاة ٢٠٠و٥/٤١خ  ــارة ١٣٩ وم الزكـ ــم ٨/٢٢٥ ون ٤٨ واإلمـ  ٤/٤٢و١٧١و١٦٧ و٣/١١١ وحـ
 ١٠/٥٠٥ واإلحتاف   ٨/٤٧ وفتح   ٣/٧٥وبغوى  ) ٢٢٩٨(  وحب   ٧/١٨ و ٦/٣٣٩وهق  ٥/٣٠٤و٣٥٢و٢٩٢و

 )٢١٨٩( وت ) ٢٣٠٩(  وصحيح اجلامع ٦/٤٩٨ وتخ ١٤/٥٣٣ و١١/٤٤٢وش 
عنكم ، وقَد أَمركم اُهللا     ِإنكم شكومتْ جدب ِدياركم واستئخار املَطِر عن ِإباِن زمانِه           {  - ٦٤٣٨

عزوجلَّ ووعدكم أَنْ يستجيب لَكم ، احلَمد ِهللا رب العاملني ، الرمحِن الرحيِم ، مالِك يوم الديِن ،                  
                   حنون ىنالغ ِإالَّ أَنت اُهللا الَ ِإله أَنت اللَّهم ، ريدا يفعلُ مِإالَّ اُهللا ، ي ـا      الَ ِإلهلينالفُقراُء ، أَنـِزلْ ع

 عن عائشة ) د ك  ( } الغيثَ واجعلْ ما أَنزلت لنا قُوةً وبالغاً ِإىل ِحٍني 
 وصحيح اجلامع   ١/٣٢٥ومعاىن  ) ٢١٧٣( والدعاطب  ) ٦٠٤(  وحب   ١/٣٢٨ وك   ٣/٣٤٩وهق  ) ١١٧٣( د  
 )٢٣١٠ ( 

 صحيـــــح
سكرةُ اجلَهِل ، وسكرةُ    : م ما لَم يظهر ِفيكم سكــرتاِن       ِإنكم على بينٍة ِمن ربك     {  - ٦٤٣٩

                 بيِل اِهللا ، فإذا ظَهـرجاهدونَ ِفى سِن املُنكِر وتنهونَ عأمرونَ باملَعروِف وتت كميِش ، وِإنالع بح
            نهونَ عِن املُنكِر ، والَ تأمرونَ باملَعروِف والَ تا فالَ تنيالد بح ـبيِل اِهللا ،       ِفيكمجاهدونَ ِفـى س

 .عن معاذ ) بز  ( } القَائلونَ يومئٍذ بالِكتاِب والسنِة كالسابقني اَألولني من املُهاجرين واَألنصاِر 
 ٢٧١و٧/٢٧٠امع 

 حســــن



 

 

١١٠٤() 

 يعلم هـوى ،     ِإنكم ِفى زماٍن علماؤه كَثري وخطباؤه قَليلٌ ، من ترك فيِه عشر ما             {  - ٦٤٤٠
حـم   ( } وسيأِتى على الناِس زمانٌ يقلُّ علماؤه ويكثر خطباؤه ، من تمسك بِه بعشِر ما يعلم نجا       

 ) عن أىب ذر 
  ١/٨٤ واإلحتاف ١/١٢٧ وامع ٥/١٥٥حم 

 حســــن لغيــره 
مر بِه هلك ، ثُم يأِتى زمانٌ  من عملَ ِمنهم            ِإنكم ِفى زماٍن من ترك ِمنكم عشر ما أُ         {  - ٦٤٤١

 عن أىب هريرة)  ت  ( } بعشِر ما أُمر بِه نجا 
 ١/١٢٧ وجممـع    ٥/١٥٥ وبنحوه حم    ٧/١٨ وعدى   ٧/٤١٥ و ٢/٣٧٤ وتخ   ١/٨٤واإلحتاف  ) ٢٢٦٧( ت  

  ٤٦٤وجرجان ) ٢٧٩٤(  وعلل ٢/١٣٨وطص 
 حســــن

وقال امش احلديث إنه وجد له متـابعني فـأورده ىف           ) ٦٨٤( حلديث ىف ضعيفته    ذكر األلباىن هذا ا   : مالحظة  
 الصحيحــة 

فمن هم !مراسيل احلسن هى كالريح : قالوا : وقد ورد مرسالً من طريق احلسن فقال األلباىن      !! بنحوه  ) ٢٠١٠(
ح ما أقل ما يسقط منها ، وقال       مرسالت احلسن إذا رواها عنه الثقات صحا      : الذين قالوا ذلك ؟ ، قال ابن املديىن         

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجدت له أصالً ثابتاً مـا خـال أربعـة                 : كل شئ يقول احلسن     : أبو زرعة   
 ٢/٢٦٦ التهذيب --أحاديث 
ِإنكم قَادمونَ على ِإخوانكم فأَصلحوا ِرحالكم وأَصلحوا ِلباسكم حتى تكونـوا            {  - ٦٤٤٢

كمكأَن             شفحوالَ الت الفُحش حبامةٌ ِفى الناِس ، فِإنَّ اَهللا الَ يعن سـهل بـن   ) حم د ك هب    ( }  ش
 .احلنظلية 

 وش  ١٠/١٠٧ و ٢٥١ و ٣/٢٥٠ وكـر    ٢٩٢ ومبـارك    ١١٥و٦/١١٤ وطب   ٤/١٨٠ وحم   ٢٨د اللباس ب    
 ) ٦٢٠٥و٦٢٠٤(  والشعب ٤/١٨٣ وك ٢/٥٨٨ وجامع األصول ٥/٣٤٥

 حســــن
كان رجل  : مقبول ، روى عنه هشام بن سعد املدىن وقال          ) ٥٥٦٢: (  بشر التغلىب قال ىف التقريب       فيه قيس بن  

 هــ  ١ما أرى حبديثه بأساً ما أعلم روى عنه غري هشام وذكره ابن حبـان ىف الثقـات        : صدق وقال أبو حامت     
  ٨/٣٨٥التهذيب 

 فحديــثه حســــن
عن ابن عبـاس   ) ت ك  ( } هلكت فيهما اُألمم السابقةُ قَبلكم  ِإنكم قد ولِّيتم أَمريِن      {  - ٦٤٤٣

 فذكره  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحاب الكيل وامليزان           : عن ابن عباس قال     ) ك  ( وضعفه  ) ت  ( 
. 

 ) ١٢١٧(  وت ١١/٢١٤ وطب ٢/٥٦٧ وترغيب ٢/٣١ك 
 الصحيــح وقفه واملرفوع واٍه



 

 

١١٠٥() 

نتم أَمواتاً فَرد اُهللا ِإليكم أَرواحكم ، فمن نام عـن صـالٍة فليصـلِّها إذا                ِإنكم كُ  {  - ٦٤٤٤
 عن أىب جحيفة ) ع ، طب  ( } استيقظَ ، ومن نسى صالةً فلْيصلَّها إذا ذَكرها 

  ١٤/١٦٢ و٢/٦٤ وش ٥/٢٥٨ ومتهيد ١/٣٢٢امع 
 صحيـــــح

٦٤٤٥ -  }   لونَ وتبخلت كمحياِن اِهللا       ِإنر لَِمن كملُونَ وِإنهجنونَ وتت  عن خولـة بنـت        ( } جب
  ) .- وذكره -حكيم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج وهو حمتضن حسناً وحسيناً وهو يقول 

(  ومحيـدى    ٦/٤٠٩ وحـم    ٢١٩و٨/٢٠٨ واإلحتاف   ٥/٣٠٠ وخط   ٤١٦ وصفة   ٣٧ والعزلة   ٤٧٥جرجان  
 ) ١٩١٠(  وت ٨/٣٣وبداية  ١٠/٢٠٢وهق ) ٣٣٤

 حســــن لغيــره
٦٤٤٦ -  }     فعلونَ ذلكلت كمزلَ -ِإنعىن العي -   سـمةً هـون خلقي وا ، أَنَّ اَهللا لَمعلمت لَم أَو 

 ) طب عن حذيفة  ( } بادئها ِإالَّ وهى كَائنةٌ 
  ٢٩٧و٤/٢٩٦ وامع ٣/٣٨ وحم ٣/١٣٣ ومتهيد ٥/١٤٥حلية 

 ـح لغيــرهصحيــــ
٦٤٤٧ -  }             عكمم تهزعفن زلتليِه لنوا عغلبالَ أَنْ تاٍحل لَومٍل صلى علع كمابن سعد عـن     ( } ِإن

 ).فذكره : اسقوا ىل منها دلواً مث قال : جماهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى زمزم فقال 
  حنوه ٢/١٩١خ و) ٢٩٤٦(  وخزمية ١١/٩٧ وطب ١/٣٧٢وحم ٤/١٨سعد 

 صحيـــــح لغيــــره
 .عن ابن األدرع ) ابن سعد  حم هب  ( } ِإنكم لَن تدركوا هذَا اَألمر باملُغالبِة  {  - ٦٤٤٨

) ٢٣١١(  وصـحيح اجلـامع      ٩/٣٦٩ وامـع    ٤/٣٣٧وحم  ) ٥٨٢و٥٨١( والشعب  ) ١٧٠٩( الصحيحة  
  ٢/٦٤واإلصابة 

 صحيـــــح
  واملقصود به املبالغة ىف العبادة٢/٦٤ان ويقال هو ابن األدرع اإلصابة واسم الراوى سلمة بن ذكو

٦٤٤٩ -  }              ِمنه رجىٍء خش ِإليِه ِمن ىٍء أَحبوا ِإىل اِهللا ِبشرجعت لَن كمعىن القُرآنَ    -ِإني - {  
 عن جبري بن نفري عن عقبة بن عامر ) ك ( 

 ٤٦د والزهد ألمح) ٢٩١٢(  وت ٢٣٦ وصفة ٢/٤٤١ك 
 صحيـــــح

 .ىف السنة عن أىب أمامة ) طب  ( } ِإنكم لَن تروا ربكم عز وجلَّ حتى تموتوا  {  - ٦٤٥٠
 ) ٢٣١٢(  وصحيح اجلامع ١٩ وبنحوه م الفنت ب ١/١٨٦ وعاصم ٥/٣٢٤حم 

 صحيـــــح
 عن أنس ) ن  ( } ةَ ِإنكم لَن تزالُوا ِفى صالٍة ما انتظرمتُ الصال {  - ٦٤٥١



 

 

١١٠٦() 

 ٤٥١ و٣٧٥ و١/٣٧٤ وهق ٣/٥ وحم ١/٢٦٨ ون ٧ ود الصالة باب٢/٣٣٤ وفتح ٣/٦٥وهق ) ٦٩٢( هـ  
  ٢٢٢ وم املساجد ٢١٥و١/١٥٦وبنحوه خ ) ٢٣١٣(  حنوه وصحيح اجلامع ٣/٤٥٧وك 

 صحيـــــح
 عن أىب سعيد ) حم م  (  }ِإنكم مصبحو عدوكم ، والِفطر أَقوى لَكم فأَفطروا  {  - ٦٤٥٢
 ) ٢٣١٤(  وصحيح اجلامع ٤/١٨٤ وفتح ٣/٣٥ وحم ١٠٢م الصيام 
٦٤٥٣ -  }              ِق اَهللا وليأمرفلْيت ِمنكم ذِلك أَدرك نفم ، لَكم فتوحصيبونَ ومصورونَ ومنم كمِإن

          لىع كَذب نوم ، حمصِل الرعِن املُنكِر ، ولْي الناِر       باملَعروِف ولْينه من قعدهأْ مداً فلْيتبوتعمم  { ) 
 ) .حم ، ت حسن صحيح د عن ابن مسعود 

 ) ٩٣٥٩( ون حتفة ) ٣٠( وهـ ) ٥١١٨( ود ) ٥٦١( والشهاب ) ٢٢٥٧(  وت ١/٤٣٦حم 
 صحيـــــح

٦٤٥٤ -  }     ِمنه رجا خاىل ِبشىٍء أَفضلَ ِممعرجعونَ ِإىل اِهللا تالَ ت كمِإن-عىن القُـرآنَ   ي- {  ) 
 .عنه عن أىب ذر ) ك ( عن جبري بن نفري مرسال ) ت ( ىف الزهد ) حم 
 ) ٩٦١(  وصحيحة ٢/٣٥٤ وترغيب ١/٥٥٥ وك ٤٦ والزهد ألمحد ٢٣٦ وصفة ٢/٤١١وك ) ٢٩١٢( ت 

 صحيـــــح
( عفه ىف ضعيفته    مث عاد فض  ) ٩٦١( وصححه األلباىن ىف الصحيحة     . وصححه احلاكم والذهىب واملنذرى وغريهم      

 --وأعله بالعالء بن احلارث وأنه قد اختلط ) ١٩٥٧
أما العالء بن احلارث فهو ثقة عند اجلميع ، قال أبو داود ثقة كان يرى القدر وتغري عقله ،                   :  أقول وباهللا التوفيق    

 والراوى عنـه هـذا      ١٧٨-٨/١٧٧ التهـــذيب   -هـ وعمره سبعون سنة     ١٣٦وذكروا أنه قد مات سنة      
 ١٠/٢١٠ التهـذيب    -هـ  ١٢٥حلديث هو معاوية بن صاحل احلمصى ، وهو ثقة ، وقد رحل إىل األندلس عام                ا

ويصح احلديث بل أنا أشك ىف أن يكون قد         . وعلى هذا فسماعه منه قدمي فتسقط هذه الشبهة الىت أثارها األلباىن            
 ال يتغري عقله ، إمنا الذى يتغري عقله من طال           تغري ألن معظم الرواة مل يذكروا هذا ، وعادة الذى يعمر سبعني عاماً            

 .عمره أكثر من ذلك 
ِإنكم الَ تسعونَ الناس بأَموالكــم ولكـن ليسعهـــم ِمنكـــم بسـطُ              {  - ٦٤٥٥

  } الوجــِه وحسن اخلُلــــِق 
 عن أىب هريرة)  البزار حل ك هب ( 

 وك ٣٢١ و٧/٣٢٠ و٦/٢٢٠ واإلحتـاف   ١٠/٤٥٩ وفـتح    ٣/٤١١وترغيب  ) ٢٥٣٩( ومطالب   ٨/٢٢جممع  
 ) ٨٠٥٤( والشعب ١/٧٢ وأصفهان ١٠/٢٥ وحلية ٦/٣٤٨ وكثري ١/١٢٤

 صحيـــــح
ألنه حسب زعمه قد تفرد به عبد اهللا بـن سـعيد            )  ٦٣٤(وحسنة املنذرى وأنكر عليه األلباىن ذلك ىف ضعيفته         

 !!املقـبــرى وهو واٍه 



 

 

١١٠٧() 

وروى عن عبد : شعب قال تفرد به أبو عباد عبد اهللا بن سعيد عن أبيه ، أتبعة بقوله وفاته أن البيهقى ملا رواه ىف ال 
اهللا بن إدريس األودى عن أبيه عن جده عن أىب هريرة عن النىب صلى اهللا عليه وسلم وروى من وجه آخر ضعيف                      

 عن هشام بن 
 )٨٠٥٤(الشعب ...عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً 

إدريس بن يزيد بن : وأبوه ) ٣٢٠٧(ة فعبد اهللا بن إدريس األودى ثقه فقيه عابد التقريب          وهذه متابعة قوي   : أقول
يزيد بن عبد الرمحن بن األسود األودى ثقه كذلك ، فقـد روى  :وجده  ) ٢٦٩(عبد الرمحن األودى ثقه التقريب      

إدريس وداود وحيىي بن أىب     وعنه ابناه   ..... عن على وأىب هريرة وعدى بن حامت وجابر بن مسرة وجعدة بن هبرية              
 ومن مث فقد حسنة املنذرى والعالئى والعراقـى وابـن       ١١/٣٤٥اهليثم العطار ووثقه ابن حبان والعجلى التهذيب        

  ٧/٣٢١حجر أى السند الذى ذكرته انظر اإلحتاف 
طلق  طب عن  (}ني  ِإنكم يا أَهلَ اليمامِة أَحذق شىٍء ِبإخالِط الطِِّني، فَاخلطْ لَنا الطِّ           {  - ٦٤٥٦
 )ابن على 
  ٨/٣٩٨ وطب ٢/٩امع 

 حســــن
٦٤٥٧ -  }                ، كمهاجرونَ إلـيي اسالن هاجرونَ إلَى أَحٍد ، ولَكناَألنصاِر الَ ت عاشرا مي كمِإن

 تعالَى وهو يحبه ، والَ والَِّذى نفس محمد ِبيدِه ، الَ يحب رجلٌ اَألنصار حتى يلقَى اهللا إالَّ لَقى اهللا  
            بغضهي واَهللا وه لقَى اهللا إالَّ لَقىى يتح جلٌ اَألنصارر بغضحم ، خ ىف التاريخ د ىف فضائل األنصار         ( }ي

أىب خيثمة ع وأبو عوانة وابن منيع و البغوى والباوردى وابن قانع طب ،ض عن احلارث بن زياد الساعدى                    وابن
 ).  وال أعلم غريه : البغوى األنصارى ، قال

  ٤/٢٢١ و٣/٤٢٩ وحم ١/٢٧٩ واإلصابة ٣/٢٥٩املشكل 
 صحيـــــح

 )ابن مبارك عن أىب هريرة ( }ِإمنَا أَختوف على أُمىت ضعف اليقِيِن  { - ٦٤٥٨
  ٥/٢٦٤ وتخ ١/١٠٧ وامع ١٩٦مبارك 

 صحيـــــح 
رأَ القُرآنَ حتى إذَا رِئى عليِه بهجته وكَانَ ِردًءا لِإلسالِم          إنما أَختوف عليكم رجلٌ قَ     { - ٦٤٥٩

 ع،(وحسـنه   ) بز( } اعتزلَ إلَى ما شاَء اُهللا ، فَانسلخ ِمنه وخرج على جارِه ِبسيفِه ورماه ِبالشرِك               
   .عن حذيفة) حب، ض

  ١/١٨٧امع 
 حســــن

  .عن عائشة ) ك(} على قَدِر نفقتِك إمنَا أَجرِك ِفى عمرتِك  { - ٦٤٦٠
  ٢/٢٨٦ وقط ٢/١٧٩ وترغيب ١/٤٧١ك 

 صحيـــــح



 

 

١١٠٨() 

إمنَا أَجلكم ِفيما خالَ من اُألمِم كما بني صالِة العصِر ِإىل مغرِب الشمِس ، وِإنمـا                 { - ٦٤٦١
 مثلكم ومثلُ 

من يعملُ من غُدوٍة ِإىل ِنصِف النهاِر علـى         : الَ  اليهوِد والنصارى كمثِل رجٍل استأجر أُجراَء فق      
من يعملُ ِمن ِنصِف النهاِر ِإىلصالِة العصِر على ِقـرياٍط          : ِقرياٍط ِقرياٍط ، فعملِت اليهود ، ثُم قالَ         

ـ        : ِقرياٍط فعملِت النصارى ، ثُم قالَ        الش غيبصِر ِإىل أَنْ تالع عملُ ِمني نلـى ِقرياطـِني     مع مس
ما لنا أَكثر عمالً وأَقلُّ عطـــاًء ؟ قالَ        : ِقرياطِني فأنتم هم ، فغضبِت اليهود والنصارى وقالُوا         

 )مالك حم خ ت (} فذلك فَضِلى أُوتيِه من أَشاُء : الَ ، قالَ: هلْ ظَلمتكم ِمن حقِّكم شيئاً ؟ قالُوا      : 
   عن ابن عمر

 ون  ٣٠ود السـنة ب     ) ٢٨٧١( وت ٢/١٤٥ وبدايـة    ١/١١ وطـخ    ١٤/٢١٩ وسنة   ٦/٢٣٥ و ٤/٢٠٧ خ
 )   ٢٣١٥(  وصحيح اجلامع ٧/٤١ وبغوى١٢/٣٣٨ وطب ١٠/٣١١ وجممع ١/٢٧ وطص ٢٦احملاربـــة ب 

٦٤٦٢ -  }  ةَ املُضلِّنيِتى اَألئملى أُمع ا أَخافمعن ثوبان ) ت  ( } ِإن. 
 ومي  ٦/٤٤١ و ٥/٢٧٨ و ١/٤٢وحم  ) ١١٦٦( والشهاب  ) ١٥٨٢( وصحيحة  ) ٢٢٢٩ ( وت   ١د الفنت ب  

 ) ٢٣١٦(  وصحيح اجلامع ٦/٥٢٧ ونبوة ٢/٣١١ و١/٧٠
 متواتـــــر

ما بالُ الِكتاِب ؟    ! قيلَ يا رسولَ اِهللا     : ِإنما أَخاف على أُمِتى الِكتاب واللَّنب ، قالَ          {  - ٦٤٦٣
وما بالُ اللَّنب ؟ أُناس يحبـونَ اللَّـنب   : نافقونَ ثُم يجادلونَ بِه الذين آمنوا ، فقيلَ    يتعلَّمه املُ : قالَ  

 عن عقبة بن عامر ) حم  ( } فيخرجونَ من اجلَماعاِت ، ويتركونَ اجلُمعاِت 
  ٢/١٩٤ وجممع ٤/١٤٦حم 

 حســــن
 ( } ى بطونكم وفُروجكم ومضالَِّت اهلَـوى       ِإنما أَخاف عليكم شهواِت الغيى فِ      {  - ٦٤٦٤

 عن أىب برزة األسلمى ) طس 
  ٣/١٤١ والترغيب ٧/٣٠٦ و١/١٨٨امع 

 صحيـــــح
 أمور اجلهل من اعتقاد فاسد وإرخاء العنان للتمتع بالطعام والفروج ومجيع أنواع املوبقات : شهوات الغى 

 لغواية طرق ا: الزنا   ،    مضالت اهلوى  : فروجكم 
عبد بن محيد    ( }ِإنما أَخاف عليكم كُلَّ منافٍق عليٍم ، يتكلَّم باِحلكمِة ويعملُ باجلَوِر             {  - ٦٤٦٥

 ) عن عمر ) هب ( 
 ) ١٧٧٧(  والشعب ١/٣٧٨اإلحتاف 

 صحيـــــح



 

 

١١٠٩() 

٦٤٦٦ -  }           هرِة الدز ِمن ليكمع فتحا يعِدى مب من ليكمع ا أَخافمأِتى      ِإنالَ ي ها ، ِإنا وِزينتهني
اخلَري بالشر ، وِإنَّ ِمما ينبت الربيع يقتلُ حبطاً أَو يلم ، ِإالَّ آكلةَ اخلَضِر ، فِإنها أَكلت حتـى إذا                     

خضرةٌ حلوةٌ وِنعم   امتألت خاصرتاها استقبلِت الشمس فثَلطت وبالت ثُم رتعت ، وِإنَّ هذَا املَالَ             
                 قِِّه فِنعمِفى ح ضعهقِِّه ووحب أَخذه بيلَ ، فمنالس وابن تيموالي اِملسكني أَعطاه ملَن املُسلِم هو احبص

  } املَعونةُ هو ، ومن أَخذه بغِري حقِِّه كانَ كالِذى يأكلُ والَ يشبع ، ويكونَ عليِه شهيداً يوم الِقيامةِ                 
 .عن أىب سعيد ) حم ق ن هـ ( 

وحم ) ٣٩٩٥( وهـ  ) ٢٣١٧( وصحيح اجلامع   ) ٥٦٦( وخمتصر م   ) ٢٢٥٨(  ومنحة   ٣/١٩٨ وهق   ٤/٣٢خ  
٣/٧  

أن من أكل مـن الـدواب كـثرياً         : ألقى رجيعه   أى      : نوع من البقول    ، ثلط         : اهلالك   ، اخلضر      : احلبط  
 وبشراهة قــد يــؤدى

  املال الذى ال ينفقه ىف املواضع املأمور ا فإنه يهلك نفسه به هلالكه وكذلك جامع
ِإنما أَرى بىن هاشٍم وبِنى املُطَّلِب شيئاً واحداً ، ِإم لَم يفارقونا ِفى جاهليـٍة والَ                 {  - ٦٤٦٧

 عن جبري بن مطعم ) حم خ د ن هـ  (} ِإسالٍم 
(  وصـحيح اجلـامع      ١٠/٥ وطربى   ١٤/٤٦١ وش   ٢/١٤٨ وطب   ٤/٨٥وحم  ) ٢٨٨١(  وهـ   ١ن الفئ ب  

 وخ ) ٢٣١٨
 ٤/٢٤٠املغازى باب غزوة خيرب ود ىف اخلراج ونبوة 

٦٤٦٨ -  }  له غُفر نم تراحا  اسمعن بالل ) ابن عساكر ( عن عائشة ) حل  ( } ِإن. 
 ) ٢٣١٩( وصحيح اجلامع ) ١٧١٠(  والصحيحة ٨/٢٩٠حلية 

 صحيـــــح
صلَّى بنا رسول اهللا    : عن أنس قال    ) طس   ( } نما أَسرعت لتفرغَ أُم الصىب ِإىل صبيها        ِإ {  - ٦٤٦٩

 ) .صلى اهللا عليه وسلم بأقصر سورتني مث قال فذكره 
 ٢/٧٤امع 

 حســــن لغيــــره
٦٤٧٠ -  }         وائجكمح سألوهوت كمبوا ردعلت ِبكم تا أَقْنممد بن نصر عن عروة مرسالَ       حم ( } ِإن )

 ) .عنه عن عائشة ) طس 
 ) ٤٥٤(  واملطالب ٢/١٣٨امع 

 حســــن
ِإنما اآليات تخويف يخوف اُهللا ا ِعباده ، فِإذا رأيتم ذلك فصلُّوا كأَحدِث صالٍة               {  -٦٤٧١

 عن قبيصة ) هق  ( } صليتموها من املَكتوبِة 
 ٣/٣٣٤هق 

 ـحصحيــــ



 

 

١١١٠() 

ِإنما  اَألعمالُ بالنياِت ، وِإنما لكُلِّ امرىٍء ما نوى ، فمن كَانت ِهجرتـه ِإىل اِهللا                  {  - ٦٤٧٢
ورسولِه فِهجـرته ِإىل اِهللا ورسولِه ، ومن كَانت ِهجــرته ِإىل دنيا يصـيبها أَِو امرأٍة يتزوجها               

 عن عمر) حم ، خ ، م ، ت ، د ، ن ، هـ ( مالك ىف رواية حممد بن احلسن  ( } يِهفِهجرته ِإىل ما هاجر ِإل
 وهـ  ٧/١٣ و ٦/١٥٨ و ١/٥٨ون  ) ١٦٤٧( وت  ) ٢٢٠١(  ود   ١٥٥ وم اإلمارة    ٩/٢٩ و ٨/١٧٥ و ١/٢خ  

( ومنحـة   ) ٤٥٥و  ١٤٢(  وخزميـة    ٦/٣٣١ و ٥/٣٩ و ٤/١١٢ و ٢/١٤ وهـق    ٤٣ و ١/٢٥وحم  ) ٤٢٢٧( 
 .وغريهم ) ١٩٩٧

٦٤٧٣ -}                  بثَ أَعـالهوإذا خ ، أَسفله طَاب أَعاله ا كالِوعاِء إذا طَابواتيمها  اَألعمالُ خبمِإن  
 بثَ أَسفلهابن عساكر  عن معاوية  ( } خ ( 
) ٤١٩٩(  وقسمه الثاىن عنـد هــ        ٩/٢٠٦ واإلحتاف   ١١/٣٣٠وفتح  ٤/٩٦ وترغيب   ٨/١٢٩أوله عند خ    

 ٤/٩٤وحـم   ) ٥٩٦( اإلحسان والزهد مبـارك     ) ٣٣٩( بن حبان    وأخرجه كله ا   ١٠/٣٦و٨/٢٨٦واإلحتاف  
  ٢/٤٣١وكر ) ١١٧٥( والشهاب ١٩/٨٦٦وطب 

 صحيـــــح
٦٤٧٤ -  }                أَعـاله فَسد أَسفله وإذا فَسد ،أَعاله طَاب أَسفله ا اَألعمالُ كالِوعاِء إذا طَابمِإن

 عن معاوية )  هـ  ( } 
 ) ٢٣٢٠( وصحيح اجلامع ) ١٧٣٤(  والصحيحة ١٠/٣٦ و٨/٢٨٦واإلحتاف ) ٤١٩٩( هـ 

 صحيـــــح
ِإنما اِإلمام جنةٌ ، فإذا صلَّى قَائماً فصلُّوا ِقيامــاً ، وِإنْ صلَّى جالسـاً فصـلُّوا                 {  - ٦٤٧٥

 عن جابر) قط(} جلوســاً  
 ) ٤٠٨٣(  وعب ٢/١١ وعوانة ٨٨ وم الصالة ٢/٤٦٧حم 

مام ليؤمتَّ بِه ، إذَا كَبر فكَبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قالَ سـمع اُهللا                 ِإنما اإلِ  {  - ٦٤٧٦
 عن أىب هريرة)  طس  ( } احلَمد ِهللا : ِلمن حمده فقُولوا 

 ٤٠٥ و٤/٤٠١ و٣/١١٠ و٤١١ و٣٧٦ و٢/٢٣٠ وحـم  ٢٩ واالفتتـاح ب  ٣٨ون اإلمامة ب   ) ٣٦١( ت  
  ٣٢٩ و١/٣٢٨ وقط ٢/٢١٦ والفتح ٢/١٢٤وجممع 

 صحيـــــح
ِإنما اِإلمام ليؤمتَّ بِه ، إذَا كَبر فكَبروا ، وإذا ركع فاركعوا ،وإذا سجد فاسجدوا ،                 {  - ٦٤٧٧

 ) .اخلطيب ىف املتفق واملفترق عن ابن عمر ( } وإذا صلَّى جالساً فصلُّوا جلوساً أَمجعونَ  
(  وخزميـة    ٢/١٠٧ وعوانـة    ١/٤٢٣ وقـط    ١/٨٩ وأصفهان   ٢/١٢٤مع   وجم ٦/٥٨ وحم   ١٤٢ و ٢/٩٧ن  

 ) ١٦١٤و١٥٧٠
 صحيـــــح

 عن أىب هريرة)  د  ( } ِإنما اِإلمام جنةٌ يقاتلُ بِه  {  - ٦٤٧٨
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 ) ٢٧٥٧( ود ) ٢٣٢١( وصحيح اجلامع ) ١٢٠٦(  وخمتصر م ٩/٢٢٣هق 
 صحيـــــح

تلُ ِمن ورائِه ويتقَى بِه ، فإنْ أَمر بتقوى اِهللا وعدلَ فِإنَّ له بذلك              ِإنما اِإلمام جنةٌ يقا    {  - ٦٤٧٩
 عن أىب هريرة)  ق ن  (} أَجراً ، وِإنْ أَمر بغريِه فِإنَّ عليِه ِوزراً 

 ) ٢٣٢٢(  وصحيح اجلامع ٢/٥٢٣ وحم ٧/١٥٥ ون ٤٣ وم اإلمارة ٤/٦٠خ 
 عن أىب سعيد)  هـ   (   } ِإنما  البيع عن تراٍض {  - ٦٤٨٠

 ) ٢٣٢٣( وصحيح اجلامع ) ١١٠٦(  وحب ٦/١٧وهق ) ٢١٨٥(هـ 
 صحيـــــح

رجلٌ آتاه اُهللا القُرآنُ فأَقام بِه ، فأَحلَّ حالله وحرم حرامه           : ِإنما احلَسد ِفى اثْنتِني      {  - ٦٤٨١
 أَقاربه صلَ ِمنها الَ فواُهللا م جلٌ آتاهملَ بطَاعِة اِهللا ، وروع محهعن ابن عمرو ) طب ( } ور 

  ٣/١٠٨ و٢/٢٥٦جممع 
 صحيـــــح لغيـــره 

٦٤٨٢ -  }  دمن ِحنثٌ أَو ا احلَلفمعن ابن عمر ) هـ  ( } ِإن 
 وك  ٦٢٥ و ٢/٥٨٧وترغيـب   ) ١١٧٥(  وحب   ٢/١١٢وطص  ) ٢١٠٣( وهـ  ) ١١٧٠و١١٦٩( الشهاب  

 ٧/٢٢ وش ١٠/٣٠ وهق ٤/٣٠٣
 عيــف وصح من قول ابن عمر  ض

عن عدى بن   ) طب   ( } ِإنما اخلَيطُ اَألبيض من اخلَيِط اَألسوِد الذى ِفى أُفُِق السماِء            {  - ٦٤٨٣
 .حامت 
  ١٧/٧٩طب 

 صحيـــــح
ن هـ   ( } ِة  ِإنما الدنيا متاع ، ولَيس من متاِع الدنيا شىٌء أَفضلَ من املَرأِة الصاحل             {  - ٦٤٨٤

 عن ابن عمرو ) 
 من طريق أىب عبد الرمحن احلبلى عن عبد اهللا بن           ٦٤أعظمى وبنحوه م الرضاع     ) ١٨٦٠(  وهـ   ٣/٤١الترغيب  
  ٦/٦٩عمرو ون 

 صحيـــــح
 ) !! ١٥٠٤( مث عاد فصححه ىف صحيح ابن ماجه ) ٢٠٤٩( وضعفه األلباىن ىف ضعيف اجلامع 

٦٤٨٥ -  }  ينا الدمِإن صحعن ابن عمر ) أبو الشيخ ىف التوبيخ  ( } الن 
 ٧/١٤٢ و٦/٢٤٢ وحليـة   ١/٣٧ وعوانـة    ٢/٤٠ وطـب    ٨/١٦٣ وهـق    ٤/١٠٢ وحم   ١٥٧ و ٧/١٥٦ن  

 ) ٢٣٢٤( حنوه وصحيح اجلامع ) ١٢٠٩(  وخمتصر م ٢/٥٧٦والترغيب 
 صحيـــــح

 امة بن زيد عن أس) حم م ن هـ  ( } ِإنما الربا ِفى النسيئِة  {  - ٦٤٨٦
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) ١٣٦١(  ومنحـة    ١٣٧ و ١/١٣٦ وطب   ٥/٢٠٨وحم  ) ٢٢٥٧(  وهـ   ٧/٢٨١ ون   ١٤٠و١٠٢م املساقاة   
 ) ٢٣٢٥(  وصحيح اجلمع ٧/١١٠ وش ٤/٦٤ومعاىن ) ١٣٠٣(  وشفع ٨/٦١ وسنة ٤/٣٨١وفتح 

 بغري زيادة واحلصر أى البيع إىل أجل معلوم ، يعىن بيع الربوى بالتأخري من غري تقابض هو الربا وإن كان             : النسيئة  
  ٢/٥٦٠الفيض --هنا إضاىف ال حقيقى واملقصود به الرد على من أنكر ربا النسيئة 

 عن ابن عمر ) خ د هـ  ( } ِفى الفَرِس واملَرأِة والداِر : ِإنما الشؤم ِفى ثَالثٍة  {  - ٦٤٨٧
 ٤/٣١٣ ومعـاىن    ١/٣٣٩ ومشكل   ١٠/٢٤٣وفتح  ) ٤٤٢(  وصحيحة   ١١٦ وم السالم    ٧/١٧٩ و ٤/٣٥خ  

 ) ١٩٩٥( وهـ ) ٣٩٢٢(  ود ٢/١١٥ وحم ٦٠٢وموطأ ) ٢٣٢٦(وصحيح اجلامع 
 .إذا مل يغز عليه أو كان مشوسا أو مجوحاً ، ومثله البغل واحلمار : يكون ىف الفرس 

 إذا كانت غري ولود أو سليطة اللسان : واملرأة 
  واحلصر فيها للسعادة ال للخلقة --ملسجد ذات اجلار السوء أو الضيقة أو البعيدة عن ا: والدار 

أن أكثر ما يتشاءم به الناس هذه األمور الثالثة ، فمن وقع ىف نفسه شىء منه ذلك فلـه إبدالـه      : ومعىن احلديث   
بغريه مما يسكن له خاطره مع اعتقاده أنه تعاىل الفعال ملا يريد ، وليس لشىء منها أثر ىف الوجود وهذا جيـرى ىف                       

إن :  وذهب آخرون إىل أنه ال شؤم مطلقاً استناداً لألحاديث الىت مرت             ٥٦١-٢/٥٦٠ الفيض   --به  كل متطري   
 -- ىف شىٍء ---كان الشؤم ففى 

 ) هناد عن أنس  ( } ِإنما الشفاعةُ َألهِل الكَبائِر  {  - ٦٤٨٨
 ١٠/١٩٠ و٨/١٧ وهق ٣/٢١٣وحم ) ٤٧٣٩( ود ) ٢٤٣٦(  وبنحوه ت ٣٣٨اآلجرى 

 ـحصحيــــ
ِإنما الشمس والقَمر آيتاِن من آياِت اِهللا الَ يخسفاِن ملَوِت أَحٍد والَ حلياتِه ، فـإذَا                 {  - ٦٤٨٩

 عن ابن عباس ) هق  ( } رأيتم  شيئاً ِمنها خاسفاً فلْيكن فَزعكم ِإىل اِهللا 
 ) ٣٥١و٧٨( وف ) ٥١٩(  وشفع ٣/٣٣٨ وهق ١١م الكسوف 

٦٤٩٠ -  } ا الطَّاعةُ ِفى املَعروِف ِإنحم ق  ( } م ( عن على 
 ٤/٣١٢ ونبوة   ٨/٦٠ وفتح   ٨/١٥٦ وهق   ١٢٤ و ١/٨٢ وحم   ٣٢ ون البيعة ب     ٤٠و٣٩ وم اإلمارة    ٩/٧٩خ  

 وصحيــــــح 
 ) ٢٣٢٧( اجلامع 

٦٤٩١ -  }  فأَقلُّوا الكَالم الةٌ ، فإذا طُفتمص ا  الطَّوافمعن رجل ) حم  ( } ِإن 
 ) ٩٧٨٨(  وعب ٥/٣٧٧ و٤/٦٤ و٣/٤١٤حم 

 صحيـــــح
٦٤٩٢ -  }  كدر أَو ا أَمضاكا الطِّريةُ ممعن الفضل بن عباس ) حم  ( } ِإن 

 ) ٢٤٥٦( واملطالب ) ١٧٧٩(  ومنحة ١/٢١٣حم 
 حســــن
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 سعد عن أىب جملز مرسالً      ابن ( } ِإنما العباس ِصنو أَىب ، فمن آذَى العباس فقد آذاىن            {  - ٦٤٩٣
 ( 

  ٤/١٩سعد 
 صحيـــــح لغيــــره

٦٤٩٤ -  }  شورع لى املُسلمنيع ى ولَيسصارهوِد والنلى اليع شورا العمعن رجل ) د  ( } ِإن. 
 ٣/١٩٧ وش ١١/١٧٨ وسنة ٢١١و٩/٩٩ وهق   ٥/٤١٠ و ٤/٣٢٢ و ٣/٤٧٤وحم  ) ٦٣٤( وت  ) ٣٠٤٦( د  

  ٨/٦٢ والنيل ٣/١٥٣ وخط ٣٢و٢/٣١ومعاىن 
 حســــن لغيــره

 تؤخذ من غري املسلمني على البضائع التجارية % ١٠أى التجارية 
٦٤٩٥ -  }          ـرِق الشتي نوم ، عطهي اخلَري تحري نحلُِّم ، ومبالت ا اِحللممعلُِّم ، وِإنبالت ا العلممِإن

 قَّهوعن أىب الدرداء ) خط ( عن أىب هريرة )  قط ىف األفراد خط  (} ي 
 ٥/٢٠١ وخـط    ٥/٣١٦ و ١/٥٧ وكر   ٨/٢٧ و ١/٩١ واإلحتاف   ١/١٦١ وفتح   ٥/١٧٤ وحلية   ١/١٢٨جممع  

 ) ٢٣٢٨( وصحيح اجلامع ) ٣٤٢(  وصحيحة ٩/١٢٧و
 حســــن

ـ              {  - ٦٤٩٦ ن الِوكاُء ، فَمن طلقان نيامِت العه ، فإذا نكاُء السو نيا العمـأْ    ِإنفلْيتوض ام{ ) 
 الدارمــى 

 ىف املعرفة عن معاوية ) طب ، حل ، هق ( 
  ١/١٩٢ والنيل ٩/٣٠٥ وحلية ١٩/٣٧٣طب 

 حســــن لغيــره 
ِإنما العيناِن وكاُء السه ، فإذا نامِت العني استطلق الِوكاُء ، فَمن نام فلْيتوضــأْ               {  - ٦٤٩٧

 عاوية عن م) طب(الدارمى  (}
  ١/١٩٢ والنيل ٤/٣٥٥ ومشكل ١/١١٨ وهق ١/١٨٤مي 

 حســــن لغيــره
 عن أىب أيوب ) حم ن هـ ( عن أىب سعيد )  م د  ( } ِإنما املَاُء من املَاِء  {  - ٦٤٩٨
 ) ٢٣٢٩(  وصحيح اجلامع ١٣٥و١/١٣٤وتلخيص ) ٢٣٣(  وخزمية ٤/٣١٧ وطب ٣/٤٧ وحم ٨١م احليض 

 إال عند نزول املاء وهذا احلديث منسوخ حلديث إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل ،                 الغسل ال جيب  : أى  
  ١/٢٢٥ انظر النيل --زاد ىف رواية أنزل أم مل يرتل 

 عن عثمان وعن ابن عباس )  أبو الشيخ ىف التوبيخ   ( } ِإنما املَجالس باَألمانِة   {  - ٦٤٩٩
 وفـتح   ١٠/٢٤٧وهـق   ) ٢٣٣٠(  وصحيح اجلامع    ٣/٣٤٢وحم  ) ٤٨٦٩(  ود   ٨/٣٢٣ و ٦/٢١٧اإلحتاف  

١١/٨٢  
 حســــن



 

 

١١١٤() 

 عن جابر ) حم ق ت ن  ( } ِإنما املَدينةُ كالكِري تنِفى خبثها ، وتنصع طَيبها   {  - ٦٥٠٠
 ٣/٣٨٥وحم  ) ٢١٧( وصحيحة  ) ٨٨٦(  وموطأ   ٧/١٥١ون  ) ٣٩٢٠(  وت   ٤٨٩ وم احلج    ١٢٧و٩/٩٨خ  

 ) ٢٣٣١(  وصحيح اجلامع ١/٢٠٦ واإلحتاف ٢/٢٩٨ ومشكل ٧/٣١٩ وسنة ٣٠٣ و١٣/٢٠١وفتح 
 عن أيب هريرة) احلارث ، حل (} إنما املرُء ِبخليِلِه ، فَلينظُِر امرؤ من يخالِّ  { - ٦٥٠١

 ٦/٢٣٤ و ٦/١٩٨ واإلحتـاف    ١٣/٧٠ وسنة   ٥/١٠٠ وبغوي   ٤/١٧١ وك   ٣٣٤ و ٢/٣٠٣وحم  ) ٢٣٧٨(ت  
 ٣/١٦٥ وحلية ٣٦٩و

 صحيح لغريه
) طـب ، ض   ) (الروياين (} إنما املرأةُ كَالضلَِع ، إنْ أقَمتها كَسرتها ، فَذرها تِعش ِبها             { - ٦٥٠٢
 عن مسرة

 )٧٨٧٨( وعب ٢/١٤٨ ومي ٩/٢٥٢ وفتح ٧/٣١١طب 
 صحيح

 عن ابن عمر) حم ، ق ، ت ، هـ (} إنما الناس كَإبِل ِمائٍة الَ تكاد تجد ِفيها راحلةً  { - ٦٥٠٣
ــم ٨/١٣٠خ  ــتح ١٣٩ و١٢٣ و١٢٢ و١٢١ و٧٠ و٤٤ و٢/٧ وح ــب ١١/٣٣٣ وف  وت ١٢/٣٢٢ وط

وهــ  ) ٢٣٣٢( وصـحيح اجلـامع      ٢/٤٦ والدواليب   ٩/٢٣ و ٦/٣٣٤ وحلية   ٩/١٩وهق  ) ٢٨٧٣ و ٢٨٧٢(
 ٩/٢١٢ومتهيد ) ٢٠٤٤٧(وعب ) ٣٩٩٠(

يارهم ِفى اإلسالم إذا فَقهوا ، ال يؤذين        إنما الناس معادنُ ، خيارهم ِفى الْجاهليِة خ         { -٦٥٠٤
ملا قدم عكرمة بن أيب جهل جعل مير باألنصار فيقولون          : ابن عساكر عن أم سلمةقالت        (}مسلــم ِبكَافٍر     

 ) هذا ابن عدو اهللا أيب جهل ، فشكى ذلك إىل النىب فخطب الناس فقال فذكره : 
) ١٩٨٢(  وآخره بنحوه عند ت      ٧٤/ ١ واالحتاف   ١٢١/ ١  وامع ٣٩١ و   ٢٦٠/ ٢وحم   ) ٢٠٦٤١( عب  
  ) ١٩٨٧(  و حب ٢٥٢/ ٤وحم 

 حسن لغريه
 عن ابن عمرو) هق ، كر ( }  إنما النذر ما ابتغى ِبِه وجه اهللا عز وجلَّ  { -٦٥٠٥

 ١٦٣/ ٤ و قط    ٤٨/ ٦ وخط   ١٣٣/ ٣ ومعاىن   ١٧٥/ ٤ وتلخيص   ٧٥ و   ٦٧/ ١٠ وهق   ٢١١ و   ١٨٣/ ٢حم  
 ٥٨٨/ ١١وفتح 

 صحيح
 عن عائشة  عن أنس ) حم د ت ( } إنما النساُء شقائق الرجاِل  { -٦٥٠٦

 وصـحيح   ٨/٣٣٧ ومتهيـد    ٦٣ ومبارك   ١٦٨/ ١وهق   ) ١٧٨(  وصحيحة   ٢٥٦/ ٦ وحم   ٩٤د الطهارة ب    
 ) ٢٣٣٣(اجلامع 

 صحيح
٦٥٠٧- } كىن ِللمرأِة إذا كَانَ ِلزوجهالسفقةُ وما النجعةُ إنا الرليهعن فاطمة بنت قيس ) ن ( } ا ع 



 

 

١١١٥() 

( وصحيح اجلـامع     ) ١٧١١(  وصحيحة   ٢١٥/ ٨ وسعد   ١٧٠/ ٨ وكثري   ٤١٧ و ٣٧٣/ ٦ وحم   ١٤٤/ ٦ن  
٢٣٣٤ (  

 صحيح
 عن األغر بن يسار) طب ( } إنما  الْوتر ِباللَّيِل { -٦٥٠٨

( وصـحيح اجلـامع      ) ١٧١٢( وصحيحة   ) ٥٦٧(  ومطالب   ١/٢٨١وطب   ) ٤٦٠٧(  وعب   ٢/٤٧٩هق  
٢٣٣٥ (  

 صحيح
 عن ابن مسعود وحذيفة موقوفا ) ش ( } إنما  الْوتر على أهِل الْقرآِن  { -٦٥٠٩

  مرفوعا ٢٩٧/ ٢ وش ٨/٢٧٥وكثري  ) ٤٥٧١(  وعب ٤٦٨/ ٢ وهق ١/١٤٨ وحم ٣٠٦/ ٢ش 
 صحيح

عـن  ) د  (  } ترخت مفاصلُه     إنما الْوضوُء على من نام مضطَّجعاً ، فَإذا اضطجع اس          { -٦٥١٠
 ابن عباس 

  ١/١٩٣ والنيل ١/١٩٠ واالستذكار ٨/٢٩٠ وطب ٢٤٨/ ١ وجممع ١/١٢١وهق  ) ٢٠٢( د 
 صحح وقفه مجاعة

  ١٩٤/ ١وله شاهد حنوه النيل 
٦٥١١- }  أعتق ما  الْوالُء ِلمنعن ابن عمر ) خ ( } إن 

 ٧/٦٢ و ٢٥٩ و ٢٥٢ و   ٢٥١ و ٢٤٨ و ٢٠٤ و ٢٠٠ و ١٩٩ و ١٩٨ و ٩٦ و ٩٤/ ٣ و   ٢/١٥٨ و ١/١٢٣خ  
و ن  ) ٢١٢٤( و ت ٢ و د العتــق ب ١٥و١٤و٨و٦و٥ و م العتــق ١٩٣ و١٩٢ و١٩١ و ٨/١٨٢ و١٠٠و

 ١٧٢ و   ١٧٠ و ١٣٥ و ٨٢ و ٤٦و٦/٣٣ و ٢/١٠٠  وحـم     ٨٦ و ٨٥ و ٧٨ والبيـوع ب     ٣١ و ٣٠الطالق ب   
  ) ٢٣٣٦( وصحيح اجلامع ١٩٠ و١٨٠و

 متواتر 
 عن ابن عباس  ) ٣( } ِء إذا قُمت إىل الصالِة إنما  أُمرت ِبالوضو { -٦٥١٢

 ) ٣٥(  وخزمية   ١٢/٨٢ وطب   ٣٤٨ و ٤٢/ ١ وهق   ٣٥٩ و ١/٢٨٢ وحم   ١٠٠و ن الطهارة ب      ) ٣٧٩٠( د  
( و ت    )  ٢٣٣٧(  وصحيح اجلامع    ٣/١٥١ والترغيب   ٥/٢١٣ واالحتاف   ١١/٢٨٣ وسنة   ٣٩٤ و ١/٣٣٢وفتح

١٨٤٧ (  
 صحيح

٦٥١٣- } وُء عما الْوضإن  ِن اضطَّجععن أىب أمامة ) طب ( } لى م 
 ٢٤٨/ ١امع 

 صحيح موقوف
إن ! يا رسـول اهللا     : عن أنس أن وفد ثقيف قالوا       ) ع  ( } إنما  أنا أفيض على ِرأِسى ثَالثاً         { -٦٥١٤

 )أرضنا باردة فما يكفينا من غسل اجلنابة ؟ فذكره 



 

 

١١١٦() 

 أما أنا فأفيض :   وفيه ٢٧١/ ١امع 
 صحيح

إنما  أنا بشر إذا أمرتكم ِبشىٍء ِمن ِدينكم فَخذُوا ِبه ، وإذا أمرتكم ِبشىٍء ِمـن رأىي      { -٦٥١٥
 شـــرعن رافع بن خديج ) م  ( } فَإمنَا أنا ب 

  ) ٢٣٣٨(  وصحيح اجلامع ٣٣٤/ ٤ وطب ١٤٠م الفضائل 
٦٥١٦- }           ى أحدسنسونَ فَإذا نا تى كَمأنس شرما  أنا  بإن      السج هوجدتِني وس فَليسجد كم {

 عن ابن مسعود ) حم هـ(
 ٤٤٥ و ٤٣٨ و ٤٢٤ و ١/٣٧٩وحم   ) ١٢٢١(  و هـ    ٣٣ و ٢٩ و ٢٨/ ٣و ن    ) ١٠٢٢(  و د    ٤٢٠/ ١حم  
 ٣٧٦/ ١ وقط   ١/١٠٠ وأصفهان   ١٠/٢٠٧ومتهيد   ) ١٠٥٩  و    ١٠٥٥(  وخزمية   ٣٥ و ٣٢/ ١٠ وطب   ٤٤٨

  ) ٢٣٣٩(  وصحيح اجلامع ٩٤و ٩٢ و٨٩ و م املساجد ١/١١١وبنحوه خ 
إنما  أنا بشر ، تدمع الْعني ، وخيشع الْقلب ، وال نقولُ ما يسخطُ الرب ، واِهللا يـا                     { -٦٥١٧

 عن حممود بن لبيد) ابن سعد ( } إبراهيم إنا ِبك لَمحزونونَ  
  ) ٢٣٤٠(  وصحيح اجلامع ١١٤/ ١وسعد  ) ١٧٣٢( صحيحة 

 صحيح
إنما  أنا بشر  ، فَما حدثتكم عن اهللا فَهو حق ، وما قُلت ِفيِه ِمن ِقبِل نفِسى فَإمنَا أنا                      { -٦٥١٨

 عن ابن عباس) بز ( } بشر أُصيب وأخطىُء 
  ) ٤٥٤(  وصحيحة ٣٠٥/ ١أصفهان 

 صحيح
٦٥١٩- }           صيبيخطىُء وي إنَّ الظَّنو ، ِمثلكم  شرما  أنا بقَـالَ اهللا ،          إن لَكم ا قُلتم لكنو ، 

 عن طلحة ) حم هـ ( } فَلن أكذب على اهللا 
ــاجد  ــق ١١١/ ١ و خ ٢٦٥ و ف ٩٣ و٩٢م املس ــحيح ٣٤٣ و٣٤٠ و٣٣٥ و٣٣٠ و١٥/ ٢ وه  وص
  ١٦٢/ ١و حم  )  ٢٤٧٠( و هـ  ) ٢٣٤١( اجلامـــع 

علَ بعضكم أنْ يكونَ أحلن ِبحجتِه ِمن بعٍض        إنما  أنا بشر  وإنكم تختصمونَ إيلَّ ، فَل          { -٦٥٢٠
فَأحسب أنه صدق فَأقِضى لَه على نحٍو مما أمسع ، فَمن قَضيت لَه ِبحق مسلٍم فَإمنَا ِهى ِقطعةُ ِمن                   

 عن أم سلمة  ) ٤مالك حم ق (  } الناِر فَليأخذها أو ِليتركها 
 وتلخيص  ١/١٦٦وبغوى   ) ١٤٠٠(  وشفع   ١٤٩/ ١٠وهق   ) ٧١٩( وموطأ   ) ٣٥٨٣(  و د    ٨٦ و ٣٢/ ٩خ  
( وصحيح اجلامع  ) ١٠٥١( وخمتصرم  ) ٢٩٦(  وخد ١١٠/ ١٠ وسنة ١٥٧/ ١٣ و ٣٣٩/ ١٢ وفتح   ١٩٢/ ٤

٢٣٤٢ (  
إنما  أنا بشر  ، وإنى اشترطت على ربى عز وجلَّ أى عبٍد ِمن املسلمني شـتمته أو                    { -٦٥٢١
 ببتهأجراً سكاةً وز لَه كونَ ذلكعن جابر ) حم م ( } أنْ ي 



 

 

١١١٧() 

   )٢٣٤٣(  وصحيح اجلامع ١٣٧/ ٣ وتلخيص ٣٨٤ و٣٣٣/ ٣ وحم ٩٤م الرب والصلة 
إنما  أنا خازنٌ وإمنَا يعِطى اُهللا ، فَمن أعطيته عطاًء عن ِطيِب نفٍس ِمنى فَيبارك لَه ِفيِه                   { -٦٥٢٢

ع أعطيته منو ،شبعأكلُ ِوال يكَاآلكِل ي سألٍة فَهوشدِة مفٍس ورِه نن شعن معاوية ) حم م ( } طاًء ع 
(  والصـحيحة    ٣٧١ و ١٩/٣٧٠ وطب   ٥٩٥/ ١ وترغيب   ١٠٤/ ٤ وكثري   ١٠٠ و ٩٩/ ٤ وحم   ٩٨م الزكاة   

  ) ٢٣٤٤( وصحيح اجلامع  ) ٩٧٣
٦٥٢٣- }     ا فَنسيتنبج ى كُنتإنو  شرما  أنا بحم ( عن أىب هريرة ) طس ، هق ( } أن أغتسلَ إن (

 )عن أىب بكرة أن النىب كرب م ىف صالة الصبح فأومأ إليهم ، مث انطلق ورجع ورأسه يقطر م مث قال فذكره 
 ) ١١٩٧(  وحـب    ١٦/ ٢وطـب    ) ١٦٢٩(  وخزمية   ٩٤/ ٣ و   ٣٩٨/ ٢ وهق   ٤١/ ٥وحم   ) ٢٤٣٤( د  

  ١٧٧/ ١ ومتهيد ٣٣/ ٢وتلخيص 
 صحيح

إنما  أنا بشر  ، ولعلَ بعضكم أن يكونَ أحلن ِبحجتِه ِمن بعٍض ، فَمن قَضيت لَه ِمن                    { -٦٥٢٤
 عن أنس ) ش ( } حق أخيِه فَإمنَا أقطع لَه ِقطعةً ِمن الناِر 

  ٢٦٩/ ١٤ و٢٣٥/ ٧و ش  ) ٢٣١٨  و ٢٣١٧(  و هـ ٣٢٠ و٣٠٧/ ٦ و٣٣٢/ ٢حم 
 صحيح

ا بشر إذا أمرتكم ِبشىٍء ِمن ِدينكم فَخذُوا ِبه ، وإذا أمرتكم ِبشىٍء ِمن رأِيى               إنما  أن   { -٦٥٢٥
 شــرعن رافع بن خديج ) م ن ( } فَإمنَا أنا ب 

  ) ٢٣٣٨(  وصحيح اجلامع ٣٣٤/ ٤ وطب ١٤٠م الفضائل 
٦٥٢٦- }  أكلُ الْعبدا يآكلُ كَم بدعن أنس ) عد ( } إمنا  أنا  ع 

 وأصـفهان  ٥/١٩٧١ وعدى ٥٥٣ ومبارك ٩/٣٥١ و  ٤٠٧ و ٣٩٣/ ٨ و ١٢٨ و ١١٦/ ٧ و   ٢١٤/ ٥ف  االحتا
 ) وأجلس كما جيلس العبد :   وفيه ١١ والزهد المحد ٢٧٣/ ٢

 صحيح
 واشرب كما يشرب العبد ومل تصح : وكان فيه زيادة 

لْغائطَ فَال يستقبِل الْقبلـةَ ،      إنما  أنا  لَكم ِبمرتلِة الْوالِد أُعلّمكم ، فَإذا أتى أحدكم ا             { -٦٥٢٧
 عن أىب هريرة ) حم د ن هـ حب (  } وال يستدبرها ، وال يستطب ِبيمينِه 

 ١٠٢ و ٩١/ ١  وهـــق     ١٧٣/ ١و مـــــى     ) ٣١٣(  و هـ    ٣٨/ ١ و ن    ٤د الطهـــارة ب    
/ ١ واالحتـاف    ١٠٢/ ١وتلخـيص    ) ٥٣( وشفع   ) ١٢٨( وحـــب   ) ٨٠(  وخزميـــــة   ١١٢و

وصحيح  ) ٩٨٨(  ومحيدى   ٢٥٠ و ٢٤٧/ ٢ وحم   ٣٥٦/ ١ وسنه   ٢٢٣/ ٤ ومعاىن   ٩٤ /٩ و   ٨/٥٩٣ و ٣٣٦
  ) ٢٣٤٦( اجلامع 

 صحيح 
إنما  أنا  لَكم ِمثلُ الْولد للْوالِد أُعلّمكم ، إذا أتيتم الْغائطَ فَال تستقبلوا الْقبلـةَ والَ                   { -٦٥٢٨

ـَاْ   ة عن أىب هرير)  حب (  } تستدبروهــــ



 

 

١١١٨() 

 ٨٠(  وخزميــة ١١٢ و١٠٢ و ٩١/ ١ وهق  ١٧٣/ ١و مى  )  ٣١٣(  و هـ ٣٨/ ١ و ن ٤د الطهارة ب   
  ٢٢٣/ ٤ومعاىن ) ١٢٨(وحب ) 

 صحيح 
إنما  أنا  لَكم مثلُ الْوالِد ، فَإذا ذَهب أحدكم إىل الْغائط فَال يسـتقبِل الْقبلـةَ وال                    { -٦٥٢٩

وٍل ، وا ِلغائٍط ِوال بستدبرهىف املعرفة عن أىب هريرة ) هق ( الشافعى ( } ليستنِج ِبثالثِة أحجاٍر ي 
 ١١٢ و ١٠٢ و ٩١/ ١  وهق ٣٥٦/ ١ وسنة ١٣ف 

 صحيح 
إنما  أنا  مبلغٌ واهللا يهدى وإمنَا أنا قَاسم واُهللا يعِطى ، فَمن جاءه ِمنا شىٌء ِبحسـِن                    { -٦٥٣٠

ذى يبارك لَه ِفيِه ، ومن جاءه ِمنا شىٌء ِبسوٍء هدٍى وسوِء ِرعٍة فَذلك              هدٍى وحسِن ِرعٍة ، فَذلك الَّ     
  شبعال يأكلُ وعن معاوية ) طب ( } الَّذى ي 

  )٢٣٤٧( وصحيح اجلامع  ) ١٦٢٨(  والصحيحة ٢٦٣/ ٨ وامع ٣٩٠ و ٣٨٩ / ١٩طب 
 صحيح 

٦٥٣١- }         مأ ِمن قَبلكم الَّذين ما  أهلكإن          رقإذا سو ، ركوهت ريفالش  ِفيهم رقكَانوا إذا س
 ليه احلدوا عأقام عيفالض عن عائشة  ) ٤حم ق ( } ِفيهم 

 وكثري  ٣٢٨/ ١٠ وسنة   ٢٥٩/ ٦ وجممع   ٣٣٢/ ٨و هق   ٦و ن قطع السارق ب       ) ١٤٣٠(  و ت    ٢١٣/ ٤خ  
  ) ٢٣٤٨( مع وصحيح اجلا ) ١٠٤٦(  وخمتصر مسلم ٢٤٧/ ٣ والترغيب ١٠٤/ ٣

 صحيح 
٦٥٣٢- }   االختالف ن كَان قَبلكمم  ما  أهلكعن ابن مسعود ) حب ، ك ( } إن 

 عن أيب هريرة  ) ٢١ - ١٨(  واالحسان ٨/٢٨٩ والتمهيد ٩/ ١ وطربى ٢٢٤/ ٢ و ك ٤٢١ و٤١٩/ ١حم 
 صحيح 

٦٥٣٣- }     ن كَان قَبلكمم  ما  أهلكإن :و رهمالدو ينارالد هلكاكُمعـن ابـن   ) بـز  ( } مهَا م
 مسعود
  ١٨٢/ ٤ وترغيب ٢٣٧/ ١٠امع 

 جيد
 عن أىب هريرة ) بز ، طسص (  } إنما   بعثت رمحةً مهداةً  { -٦٥٣٤

  ٣٨٠/ ٥ وكثري ٢٥٧/ ٨ وجممع ٨٧م الرب والصلة 
 ريرةعن أىب ه) تخ ( } إنما   بعثت رمحةً  وملْ أُبعثْ عذاباً    { -٦٥٣٥
   ) ١٤٣٠(  والشعب ١٠٧/ ٧االحتاف 

 صحيح



 

 

١١١٩() 

إنما   بعثت  فَاحتاً وخاِتماً وأعطيت جوامع الْكلِم وفواحته ، واختصر يل الْحـديثُ                 { -٦٥٣٦
 عن أىب قالبة عن عمر ) هب ( } اختصاراً ، فَال يهلكنكم اُملتهوكُونَ

ورجاله رجال الصحيح ولكن أبو قالبه مل يدرك عمر          ) ٥٢٠٢(  والشعب   ١١٣/ ٧واالحتاف   ) ٢٠٠٦٢( عب  
 وله شواهد كثرية مبعناه 

 حسن لغريه
 عن مالك بن أنس بالغا ) ابن سعد  ( } إنما بعثت ُألمتم حسن األخالِق   { -٦٥٣٧

 عن معاذ  ) ٧٩٨٠(  بالغا ووصله ىف الشعب ١٥٢/ ١سعد 
 حسن

 عن أىب هريرة ) ابن سعد خد ك هب ( }  األخالِق إنما   بعثت  ُألمتم صاحلَ { -٦٥٣٨
 وكر  ٥٠٠/ ١١ و ش    ١٨٨/ ٧ و تخ    ٢١٦/ ٨ وكثري   ١٥/ ٩ و ١٨٨/ ٨وجممع   ) ٢٧٣(  وخد   ٣٨١/ ٢حم  

  ) ٢٣٤٩(  وصحيح اجلامع ٤٣٨/ ٥
 صحيح

 عن أىب هريرة ) هق ( } إنما   بعثت  ُألمتم صاحلَ  مكارِم األخالِق  { -٦٥٣٩
  ) ٤٥( والصحيحة  ) ١١٥٦(  والشهاب ٤١/ ٦ وبداية ٣٣١ و٩٣/ ٧ و ١٧١/ ٦االحتاف  و١٩٢/ ١٠هق 

 صحيح
٦٥٤٠- }   رينعسبعثُوا ممل تو رينيسم عثتمما  بعن أىب هريرة ) ت ( } إن 

 و ٢٣٩/ ٢ و حم ٣ واملياه ب  ٤٥و ن الطهارة ب  ) ١٤٧(  و ت ١٣٧ و د الطهارة ب ٣٧/ ٨ و ٦٥/ ١خ 
 ) ٩٣٨(  ومحيـدى    ٤١٧/ ٣ وترغيـب    ٥٢٥/ ١٠ و   ٣٢٣/ ١ وفتح   ٣١٣/ ١ ومتهيد   ٤٢٨/ ٢ق   وه ٢٨٢

 ) ٢٣٥٠(وصحيح اجلامع 
 صحيح

 عن عائشة ) ت حسن صحيح غريب ( } إنما  بعثِنى اُهللا مبلّغاً وملْ يبعثِنى متعنتاً   { -٦٥٤١
  وبنحوه عندم) ٢٣٥١( وصحيح اجلامع  ) ١٥١٦( والصحيحة  ) ٣٣١٨( ت 

 صحيح
إنما  بقاؤكم ِفيما سلف قَبلكم ِمن األمم كَما بني صالِة الْعصِر إىل غُروِب الشمِس ،                { -٦٥٤٢

أُويت أهلُ التوراِة التوراةَ فَعملُوا حىت إذا انتصف النهار ثُم عجزوا فَأعطوا ِقرياطاً ، ثُم أُويت  أهلُ                  
ىل صالِة الْعصِر ثُم عجزوا فَأعطُوا ِقرياطاً ، ثُم أُوتينا الْقرآنَ فَعملنـا إىل              اإلجنيِل  اإلجنيلَ فَعملُوا إ    

أعطيت هؤالِء ِقرياطِني   ! أى ربنا     : غُروِب الشمِس فَأعطينا ِقرياطِني ِقرياطِني ، فَقالَ أهلُ الْكتاِب          
هلْ ظَلمتكم ِمن أجركم ِمـن      : هللا عز وجلَ    ِقرياطِني وأعطيتنا ِقرياطاً وحنن كُنا أكثر عمال ، قَالَ ا         

 عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه ) ط ، خ (  } فَهو فَضلي أُوتيــِه من أشاُء : ال قَالَ : شىٍء ؟ قَالُوا 
  ٣٨/ ٢ وفتح ١١٨/ ٦ وهق ١٩١ و٩/١٦٩ و ١٤٦/ ١خ 



 

 

١١٢٠() 

٦٥٤٣-  }         إمنَا عفتنةٌ ، والٌء ونيا بِمن الد قىا بمإن         أعـاله كَمثِل الْوعاِء إذا طَـاب ملُ أحدكم
 بثَ أسفلهخ بثَ أعالهإذا خو ، أسفله عن معاوية ) ابن املبارك  (  } طَاب 

  ) ١١٧٥(  والشهاب ٢٨٦/ ٨ واالحتاف ٣٦٨/ ١٩طب 
 صحيح لغريه 

اخلرائطى ىف مكـارم    ( } يِه    إنما  بىن هذا الَمسجد ِلذكِر اهللا والصالِة ، وإنه ال يبالُ فِ             { -٦٥٤٤
 عن أىب هريرة )  االخالق

  ) ٢٩( واملكارم  ) ٢٤٦(  وحب ٥٠٣/ ٢حم 
 صحيح

 قاله لالعراىب الذى بال ىف املسجد 
 عن أىب ثعلبة اخلشىن ) حم د ك ( } إنما  تفرقكم ِفى الشعاِب واألوديِة ِمن الشيطاِن   { -٦٥٤٥

و  ) ٢٣٥٢(  وصحيح اجلـامع  ٤/٧٩والترغيب  ) ١٦٦٤(  وحب ١١٥/ ٢ و ك ١٥٢/ ٩وهق  ) ٢٦٢٨( د  
   ١٩٣/ ٤حم 

 صحيح
٦٥٤٦- }  نصرونَ ِبضعفائكمما تأبو نعيم عن أىب عبيدة ( } إن( 
  ١٩٨/ ٥ وحم ٢٤  و ت اجلهاد ب ١٤٩/ ٤ والترغيب ٤٣/ ١٠االحتاف 

 صحيح
 عن عبد اهللا أىب ربيعة ) حم ن هـ ( } الْحمد والوفاُء : إنما  جزاُء السلِف  { -٦٥٤٧

( و هــ     ) ٢٧٢(  وسـىن    ١٠/ ٥ وتخ   ١١٣/ ٥ واالحتاف   ١١١/ ٧ وحليه   ٣٥٥/ ٥ وهق   ٩٧ن البيوع ب    
  ) ٢٣٥٣(  وصحيح اجلامع ٥٦٦/ ٢  والترغيب ٢٦/ ٤وحم  ) ٢٤٢٤

 صحيح
  ٥٧٣/ ٢زيادة فضل الفيض أى املأخوذ سلفة رده كامال مع الشكر والثناء ، فشكر املنعم واداء حقه واجبان وال

 عن سهل بن سعد ) حم ق ت ( } إنما   جعلَ االستئذانُ ِمن أجِل الْبصِر  { -٦٥٤٨
و ف  ) ٩٢٤(  ومحيـدى  ٤٣٧/ ٣ وترغيب ٣٣٠/ ٥ و حم  ٤٧و ن القسامة ب      ) ٢٧٠٩(  و ت    ٦٦/ ٨خ  

وصحيح اجلامع    ١٩٨/ ٢ و مي    ٤١ و ٤٠ و م  اآلداب      ٤٠٤/ ١  ومشكل    ٣٣٨/ ٨ وهق   ٥٦٩/ ٨ و ش    ٢٠١
 )٢٣٥٤ (  

إمنا  جعلَ اإلمام جنةً ، فَإذا صلّى قَاعـداً فَصـلُّوا قُعـــــوداً ، وإذا قَـالَ                   { -٦٥٤٩
اللَّهم ربنا لَك الْحمد ، فَإذا وافق قَولُ أهِل         : ســـمع اهللا ِلمــن حمــده ، فَقولُــوا       

  عن أىب هريرة ) م ( } ماتقدم ِمن ذَنبِه اَألرِض قَولَ أهِل السماِء غُفر لَه 
  ) ٢٣٥٥(  وصحيح اجلامع ١٧٦/ ٢وفتح ) ٦٠٧(  و د ٨٢ - ٧٧م الصالة 
إنما   جعلَ اإلمام ِليؤمتَّ ِبِه ، فَإذا صلَّى قَائما فَصلُّوا ِقياماً ، وإذا صلَّى جالساً فَصلُّوا                   { -٦٥٥٠

 عن جابر ) حم م ن (} لس كَما يفعلُ أهلُ فَارس ِبعظمائها جلوساً ، وال تقوموا وهو جا



 

 

١١٢١() 

 وفـتح   ١٣٤ و ١٣٣ و ١٣١ و   ١٢٩/ ٦ومتهيد   ) ٤٠٧٩(  وعب   ٧٩/ ٣ وهق   ٩٨ و   ٨٣/ ٢و ن    ) ٦٠١( د  
 وصـحيح   ٨٨ - ٧٧ و م الصـالة      ٣٢٦/ ٢و ش    ) ١٣٥( وموطأ   ) ٢١١(  و ف    ٣٧٣/ ٣ وحليه   ٢/٢١٦

  ٣٩٥/ ٣و حم  ) ٢٣٥٦( اجلامع 
٦٥٥١- }                       كـعفَإذا ر ،  كّربىت يروا  حوا وال تكبفَكرب ِليؤمتَّ ِبِه ، فَإذا  كَرب علَ اإلمامما   جإن

                   ، الْحمـد نا لَكبر فَقولُوا اللَّهم مدهح اُهللا ِلمن معفَإذا قَالَ س ، ركعىت يوا حركعال توا وفَاركع
     سجال تدوا ، وفَاسج جدإذا سـلَّى              وإذا صلَّى قَائماً فَصلُّوا ِقيامـاً ، وإذا صو ، سجدىت يدوا ح

 عن أىب هريرة ) د ، هق ( } قَاعداً فَصلُّوا قُعوداً أمجعني 
  ٣٠٤  و ٢٦١/ ٢و هق ) ٦٠٣(د 

 صحيحح 
عـن  ) قط ، هق ( } توا  إنما جعلَ اإلمام ِليؤمتَّ ِبِه ، فَإذا  كَبر فَكبروا  ، وإذا قَرأَ فَأنص               { -٦٥٥٢

 أيب موسى 
 ٣٠٤ و ٢/٢٦١وهق  )  ٢٣٥٩( وصحيح اجلامع  ) ٤٦٥(  وعلل ٣٢٦/ ٢ و ش ٢١٧/ ١معاىن 

 صحيح 
إنما جعلَ اإلمام ِليؤمتَّ ِبِه ، فَإذا  كَرب فَكربوا، إذا ركع فَاركعوا ،  وإذا قَالَ سمع اهللا                    { -٦٥٥٣

   فَقولُوا اللَّهم مدهح لوساً             ِلمنالساً فَصلُّوا جلَّى جإذا صدوا ،وفَاسج جدإذا سو ، الْحمد نا لَكبر 
عن عائشة ) حم ق د هـ ( عن أنس ) مالك حم خ د(} أمجعـني 

و  ) ٦٠٥ ) ( ٦٠٣(  و د ٨٨ - ٧٧و م الصالة  ) ١٣٥(  وموطأ ٨٩ و ٢/٥٩ و   ٢٠٣ و   ١٨٧ و ١٠٦/ ١خ  
 و  ٢٦١/ ٢ وهق   ٥١ / ٦ و   ٤٢٠/ ٢وحم   ) ٣٦١( و ت    ) ١٢٣٩  و ١٢٣٨ و   ١٢٣٧(  و هـ    ١٤٢/ ٢ن  

 وغريهم  ) ٢٣٥٧( وصحيح اجلامع  ) ٦٣٤ و ٦٠٨( ومنحة  ) ٤٠٧٨(  و عب ١٣٠/ ٦ و متهيد ٣٠٤
إنما جعلَ اإلمام ِليؤمتَّ ِبِه ، فَإذا  كَرب فَكربوا،  وإذا قَرأ فَأنصتوا ، و إذا قَالَ سمع اُهللا           { -٦٥٥٤

فَقولُوا ِلمن مدهح   : ، الْحمد نا لَكبعن أىب هريرة ) ن ( } ر 
  ) ٢٣٥٨(  وصحيح اجلامع ١٩٦/ ٢ن 

 صحيح
غَـِري  : إنما جعلَ اإلمام ِليؤمتَّ ِبِه ، فَإذا  كَرب فَكربوا وإذا قَرأَ فَأنصتوا ، وإذا قَـالَ                   { -٦٥٥٥

 آمني ،  فَإذا ركع فَاركعوا، و إذا قَالَ سـمع اهللا ِلمـن               :املغضوِب عليهم وال الضالني ، فَقولُوا       
( } حمده فَقولُوا اللَّهم ربنا لَك الْحمد ، وإذا سجد فَاسجدوا ، وإذا صلَّى جالساً فَصلُّوا جلوساً                 

 عن أىب هريــــــــرة ) ش هـ هق 
 ) ٦٠٣(  و د    ٣٢٥/ ٢ و   ٣٧٧/ ١ش   و   ٧٨/ ٣ و   ٣٠٣ و   ٢/٩٢و هــــق     ) ١٢٣٩ و   ١٢٣٨( هـ  

 )٢٣٥٩( (وصحيــــح اجلـــــامع 
 صحيح



 

 

١١٢٢() 

إمنّا  جعلَ اإلمام ِليؤمتَّ ِبِه ، فَال تختلفُوا عليِه  فَإذا  كَرب فَكربوا،و إذا ركع فَاركعوا                   {  -٦٥٥٦
د ، وإذا سجد فَاسـجدوا ،وإذا  ،  وإذا قَالَ سمع اهللا ِلمــن حمده فَقولُوا اللَّهم ربنا لَك الْحم  

 لوساً أمجعـنيلُوا جالساً فَصلَّى جعن أىب هريرة) عب ش حم ق د حب (  }ص  
ومتهيـد  ) ٤٠٨٢( وعب   ١٥٦  و    ٩٧ و   ٢/١٨وهق   ) ٩٣(  وموطأ   ١/٢٨٧ ومى   ٢/٣١٤  وحم    ١/١٨٤خ  
 و  ٩٥٨( محيـدى    و ٥/٣٢٠ وخط   ٩/٣٨ وتخ   ٣٨ و   ٢/٦ وتلخيص   ٢/٢٠٩ وفتح   ١٣٧ و   ١٣٢ و   ٦/١٣١

و  ) ٢٣٦٠(  وصحيح اجلامع    ١/٤٠٤ ومعاىن   ٢/١١٠وعوانه   ) ٨٤٦( و هـ    ) ٦٠٤ و   ٦٠٣( و د    ) ٤١٥
  ) ٤١٥( م 

.  }إمنَّا جعلَ الطَّواف ِبالبيِت ، وبني الصفَا واملروِة ، ورمِي الْجماِر إلقامِة ِذكِر اِهللا                {   -٦٥٥٧
 عن عائشة )  د ك(

( والشعب   ) ٢٩٧٠ و   ٢٨٨٢(  وخزمية   ١٣٩ و   ٧٥ ٦/٦٤ و حم    ٤/٣٢ و ش    ١١/٣٣١وخط   ) ١٨٨٨( د  
  ٣/٢١٧ وجامع االصول ١/٤٥٩و ك  ) ٤٠٨١

    حسن
ىف سنده عبيد اهللا بن أىب زياد املكي خمتلف فيه فقد وثقه  أمحد وابن معني ىف رواية وأبو حامت ىف روايه والنسائى ىف 

ولينه ابن معني ىف رواية وأبو داود والنسائى ىف روايه وأبو أمحد احلاكم ) وابن خزمية ( روايه والعجلي واحلاكم 
 هـ ١قد حدث عنه الثقات ومل أرىف ىف حديثه شيئاً منكراً فاذكره :  وقال ابن عدى ١٥ - ٧/١٤التهذيب .... 

   فهو إذن حسن احلديث  ٤/٣٢٨
 عن سهل بن سعد)  م .  ( }إنما جعلَ اُهللا اإلذنَ  ِمن أجِل الْبصِر{  - ٦٥٥٨
  ١/٤٠٤ ومشكل ٢/١٩٨ ومى ٤١ و ٤٠م االداب 
   عن أنس  ) حم ، طسص .  (}إنما  جعلِت الشفاعةُ ألهِل الْكبائرِ  ِمن أُمىت {  - ٦٥٥٩

 ١٠/٣٧٨  وامع ٣٣٩ و اآلجرى ٢/١١٧طص 
 صحيح

٦٥٦٠ -    }       نياكمإيلَّ ِمن د ببا  حماُء ، والطِّ  : إنالة        النسيىن ِفى الصقُرةُ ع علتجو ، يب{  . 
 عن أنس) هق(

  ٢/١٦٠ و ك ٣/١١٦ وتلخيص ٢٨٥ و ٣/١٢٨ وحم ٧/٦١ و ن ٧/٧٨هق 
 صحيح                                              

 بـاس عـن ابـن ع    ) طب  ( .   }إنما حرم عليكم لَحمها ِورخص لَكم ِفى مسكها            {   - ٦٥٦١
 ١٥٤/ ٤ ومتهيد ٣٦٥/ ١ وحم ٤٤ و ٤٣ و ١/٤٤ وقط ٧/١٧١ن 

 صحيح  
إنى سلَّمت على : إنما  حملِىن على الرد عليك مخافةَ أنْ تذهب إىل قَومك  فَتقول    { - ٦٥٦٢

               ، ليع سلِّمنهذه الْحاِل فَال ت لىأيتىن على ، فَإذا رع ردي ىب فَلمالن      لَم أرد ليع لَّمتإنْ س فَإنك



 

 

١١٢٣() 

  ليـكىف املعرفة واخلطيب عن ابن عمر أن رجال مر على رسول اهللا وهـو يبـول         ) هق  ( الشافعــى  .  (}ع
 )فسلم عليه فرد وقال فذكره

   
      )١٩٧(  والصحيحة ١٠/٦ ونصب ١١و ف ) ٦٠( شفع 

  
 صحيح

 أخرج ِمن ِسفاٍح ِمن لَدنْ آدم لَم يصبىن ِمن ِسفاِح أهل            إنما  خرجت ِمن ِنكاٍح وملْ     {   - ٦٥٦٣
 عن حممد بن على ابن حسني مرسال ) ابن سعد .  ( }الْجاهليةِ  شىٌء ، مل أخرج إالّ ِمن طُهرٍة 

  ١/٥٠ وسعد ١/٤٣٢ش 
 صحيح مرسل

 الزواج الصحيح ، والسفاح الزنا والوطء بغري عقد نكاح صحيح : النكاح 
إنما  خلعتهما أنَّ ِجربيلَ جاءين فَأخربين أنَّ ِفيهما خبثاً ، فَإذا ِجئتم أبواب املساجِد               {   - ٦٥٦٤

             ا فَصلُّوا ِفى ِنعالكما ثُم ادخلُوهبثٌ فَحكٌوها خا ، فَإنْ كَانَ ِبهعن عطاء  ) عبد الرازق .  ( }فَتعاهدوه
 مرسال
       موصوالً ) ١٥١٦ و ١٥١٤( عب 

  حسن لغريه
استغفر لَهم أو ال تستغفر لَهم ، إنْ تستغفر لَهم سبعني مـرةً       : إنما خيرىن اهللا فَقالَ     {   - ٦٥٦٥

 بعنيلى سع سأزيدهعن ابن عمر ) م. (}و  
 وصفات املنـافقني  ٢٥ و م فضائل الصحابة ٣٣٧ و ٨/٣٣٣ وفتح  ١/١٣ ومشكل   ٣/٤٠٢ وهق   ٨٦ ٦/٨٥خ  

   )٢٣٦١(  وصحيح اجلامع ١٠/١٤١ وطربى ٤/١٢٣ وكثري ٣املقدمة 
٦٥٦٦ -    }                 أيتـهتِني ، راتِني املـره ا غَريِفيه لقورِة الَّىت خِفى الص أيتها رِجربيلُ م ا ذَلكمإن

 عن عائشة) حم ( .   }منهبطاً ِمن السماِء ساداَ عظم خلقِه مابني السماء واألرِض   
 ) ٢٣٦٢(  وصحيح اجلامع ٨/٦٠٨ والفتح ٢٨٧ االميان ١/١١٠ و م ٢٤١ و ٦/٢٣٦ وحم ١/٤٤بداية 

  ١/١٥٤وعوانه 
 صحيح      
الْخيطُ األبيض ِمـن    : (  يعىن قَوله تعاىل     -إنما ذَلك سـواد اللَّيِل وبياض النهاِر       {   - ٦٥٦٧

 امت  عن عدى بن ح) خ ، م ، ت .  ( }الْخيــطُ األســـوِد 
  ) ٢٩٧٠(  و ت ٣/١٢٨ و م ٤/١٢٣ وفتح ١/٣ وبغوى ٧٦ / ٣خ 

إنما  ذَلك شىٌء كَانَ يقوله الْعباس بن عبِد اُملطلِب وأبو سفيانَ بن حـرٍب ِليأمنـا                 {  - ٦٥٦٨
الَ غَري ذَلـك فَقـد      ِباليمِن ، معاذَ اهللا أنْ نزنى أُمنا أو نقفو أبانا ، نحن بنو النضربن ِكنانةَ من قَ                



 

 

١١٢٤() 

  ابن سعد عن ابن أيب ذئب عن أبيه أنه قيل لرسول اهللا أن ههنا ناسا من كنده يزعمون أنك منـهم                (.  }كَذب 
 ) قال فذكره 

 ١/٢٠سعد 
 صحيح لغريه

إنما ذَلك ذَلك ِعرق ، فَإذا أقبلِت الْحيضةُ فَدِعى الصالةَ ، وإذا أدبرت فَاغسـلي               {   - ٦٥٦٩
 عن فاطمة بن قيس) ك . ( }ِك الدم ثُم صلّي عن
 ٥٦/ ٤  و ك ١/٢٠٦ وقط ٣٤٤ و ٣٢٥ و ١/٣٢٣ وهق ٦/١٩٤ وحم ١٨١ و ١/١١٧ن 

 صحيح
إنما ذَلك ذَلك  ِعرق ، فَانظرى ، فَإذا أتى قُرؤِك فَال تصلَّي ، فإذا مـر قُـرؤِك                   {   - ٦٥٧٠ 

 عن فاطمة بنت أىب حبيش ) د ن .  ( } الْقرِء فَتطهِرى ثُم صلَّي ما بني الْقرِء إىل
  ) ٢٣٦٣(  وصحيح اجلامع ١/٣١١ وقط ٦/٤٦٤وحم  ) ٦٢٠(  و هـ ١/١٢١و ن  ) ٢٨٠( د 

 صحيح
إمنَّا سماهم اُهللا تعاىل األبرار ألنهم بروا اآلباَء واألمهـا ِت واألبنـاَء ، كَمـا أنَّ                 {   - ٦٥٧١

ح ليكع قاً كِلوالديك ِلولدك عن ابن عمر ) طب .  (   }ذلك 
  مرفوعا وموقوفا ٨/١٤٦وجممع  ) ٩٤(  وخد ٨/٣٦٦ و ١٦٧/ وكثري ٤/١٦٣٠عدى 

 الصواب وقفه 
.  ( }إنما  سمى الْبيت الْعتيق ألنَّ اُهللا أعتقه ِمن الْجبابرِة فَلم يظهر عليِه جبار قَطٌ                {   - ٦٥٧٢

 زبريعن ابن ال) ت ك هب
 ١٧/١١١وطربى  ) ٤٠١٠(  والشعب ١/١٢٥ ونبوة ٣/٢٦٩ وجممع ٢/٣٨٩و ك  ) ٣١٧٠( ت 

 حسن
حم ق .  ( }إمنَّا سمى الْخِضر خضراً ألنه جلس على فَروٍة بيضاَء فَإذا ِهى تهتز تحته خضراَء {    - ٦٥٧٣

 عن ابن عباس ) طب ( عن أىب هريرة ) ت 
 وكثري ٤/٢٢٣وبغوى  ) ٢٣٠٦(  ومنحة ٨/٤١٧وفتح  ) ٢٠٢٩( وحب  ) ٣١٥١(  و ت ٤/١٩٠خ 
  ) ٢٣٦٤(  وصحيح اجلامع ١٢/٢٠٩ وطب ١/٣٢٧ وبداية ١٥/١٨٣ وطربى ٥/١٨٤

إنما  سمى  الْقلب ِمن تقلّبِه ، إمنَا مثلُ الْقلِب مثلُ ِريشٍة بالفالِة تعلقت ِفى أصـِل                  {   - ٦٥٧٤
ا الرقلِّبهجرة يظَهراً ِلبطٍن  ش عن أىب موسى) طب .  ( }يح 

  ) ٢٣٦٥( وصحيح اجلامع  ) ٧٥٢(  والشعب ٤/٤٨حم 
  صحيح

 )اخلطيب عن عمر ( . } إنما علي منى بمرتلِة هارونَ من موسى ، إالّ انه ال نِبى بعدى  { - ٦٥٧٥
  ١/٣٠١ وعدى ٧/٤٥٣خط 

 صحيح لغريه



 

 

١١٢٥() 

٦٥٧٦ - } ا  عمدخلُ إنا يا ِفيملينع ليسو ، خرجا يا الْوضوُء ِفيمعن أىب أمامة) طب ( . } لين 
 ٤/١٣٤٠ وعـدي    ٨/٣٢٠ وحليـة    ١/٢٤٣وجممـع    ) ١٠٠(  وعـب    ١/١١٦ وبنحوه هق    ٨/١٤٩طب  

 ١/١١٧ وتلخيص ١/١٥١ وقط ٦/٢٠٤٢و
 الصحيح وقفه

 عن أيب حنظلة مرسال ) ك  ( } قد آذاين إنما فَاطمةُ ِبضعةٌ ِمىن ، فَمن آذاها فَ  { - ٦٥٧٧
 ١٥٤/ ٣ و ك ٨/١٩١ وسعد ١/٢٩٩ و كر ٢٠٦ / ٣ و ١٧٥ و ٢/٤١ وحلية ٤/٣٢٦حم 

 صحيح
عن املسور بن خمرمة ) طب ( احلاكم  ( } إنما فَاطمةُ ِبضعةٌ ِمىن ، فَمن  أغْضبها أَغضبىن   { - ٦٥٧٨

 وعن أيب حنظلة مرسال   
  حنوه٩٤ و م الفضائل الصحابة ١٢/١٢٦ و ش ٢/٤٠ وحلية ٣/١٥٤ك 

 صحيح
عن ) حم ت ك  ( } إنما فَاطمةُ ِبضعةٌ ِمىن ،  يؤذيِنى ما آذاها ، و ينصبِنى ما أنصبها  { - ٦٥٧٩

 الزبري 
 وصحيح ٤/٣٢٦ وحم ٣/٢٥٤ و ك ٢/٤٠ وحلية ١٢/١٢٦و ش  ) ٣٨٦٩(  و ت ٩٤م فضائل الصحابة 

 ) ٢٣٦٦(اجلامع 
) ك ، طب  ( } إنما فَاطمةُ  شجنةٌ ِمنى ، يبسطِنى ما يبسطها ، ويقبضِنى ما يقبضها   { -٦٥٨٠

 عن املسور 
  ٣/١٥٤ك 

 صحيح
 عن أيب هريرة ) طس  (  } إنما  قَلب ابِن آدم بني أُصبعِني ِمن أصابِع الرمحِن  { -٦٥٨١

  ٣١٧رى  واآلج٦/٢٥١ وحم ١/١٠٣ وعاصم ٧/٢١١جممع 
 صحيح

عن أنس أن جنازة مرت برسول اهللا فقام ، فقيل إا جنازة ) ن ، ك  ( } إنما قُمنا للمالئكِة  { -٦٥٨٢
 يهودى قال فذكره

 ٤٧/ ٤ ون ١/٣٥٧ك 
 صحيح

٦٥٨٣ - }  جهكا وِبهم إىل األرِض فَتمسح ِبيديك ضربأنْ ت كفيكا  كَانَ يمإن
 كفَّيـــــكن عمار ع) د (} و 

  ) ٢٣٦٧(  وصحيح اجلامع ١/١٨٠ وقط ١/٤٤٤وفتح  ) ٢٧٠( وخزمية  ) ٣٢٦(  ود١١٢م احليض ود 
إنما  كُنا نهيناكم عن لُحوِمها أنْ تأكلُوها فَوق ثَالٍث ِلكى تسعكم ، جاَء  اُهللا  { - ٦٥٨٤

إنّ هذه األياموا ، أال واجترخروا وادعِة فَكلُوا وذكِر اهللا ِبالسأكٍل ِوشرٍب و عن نبيشة ) د  ( }  أيام 



 

 

١١٢٦() 

 ) ٨٦٣(   ومنتقى ٤/٣٦٠ وسنة ٢٩٢ /٩ وهق ٧٦ و ٥/٧٥ وحم٣٧ و ن الضحايا ب ١٠د الضحايا ب 
 حنوه ) ٥٦٣(  وخد ٣٨٤ و  ٦/٥١ و ٣٥٦ / ٥ و ٤/١٥وحم 

 صحيح
يأتونَ الصالةَ ِبغِري وضوٍء ، فَإنْ أتيتم إنما لَبس علينا الشيطانُ الْقراءةَ ِمن أجِل أقواٍم  { - ٦٥٨٥

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب روح الكالعى قال ) حم  ( } الصالةَ فَأحسنوا الْوضوَء  
 ) صالة فقرأ فيها سورة الروم فلبس بعضها فذكره 

 ١/١٧١ وترغيب ١/٢٤١ وجممع ٣/٤٧١حم 
 صحيح

 الْجليِس الصاِحل والَجليِس السوِء كَحامِل املسِك ونافِخ الْكري ، فَحامـلُ            إنما  مثلُ   { - ٦٥٨٦
املسِك إما أنْ يحذيك ، وإما أنْ تبتاع ِمنه ، وإما أنْ تجد ِمنه ِرحياً طَيبةً ، ونافخ الْكـري إمـا أنْ                       

 عن أىب موسى) ق  (  } يحرق ِثيابك ، وإما أنْ تجد منه ِرحياً خبيثةً 
 ٩/٦٦٠ وفـتح    ٥/١٠٠ وبغوى   ٧/١٢٥ و خ    ٤/٤٠٤ وحم   ٤/٤٩ وترغيب   ٦/٢٦ وهق   ١٤٦م الصلة والرب    

  ) ٢٣٦٨( وصحيح اجلــامع 
 يعطيك : حيذيك 

٦٥٨٧ - }  أكلُ قَيئهقيُء ثُم يدقتِه كَمثِل الكلِب يِفى ص عودِبصدقٍة ثُم ي تصدقثلُ الَّذى يا ممإن
 بن عباس عن ا) م (} 

 ١٠/٣٥٦ وطب ١/٢٨٩ وحم ٦م اهلبات 
٦٥٨٨ - }  كتوفهو مصلّي وثلُ الَّذى يم ، عقوصم رأسهصلّي وثلُ الَّذى  يا ممحم م  ( } إن

 عن ابن عباس ) طب 
  ) ٢٣٦٩(  وصحيح اجلامع ١/٣١٦وحم  ) ٣٤٩(  وخمتصر م ١١/٢٢٣طب 

 دة يديه إىل اخللف مشدو: جمموع شعره عليه  ، مكتوف : معقوص 
إنما مثلُ  الصلوات الْخمِس كَمثِل نهٍر جاٍر على باِب أحدكم ، يغتسلُ منه كُلَّ يوٍم  { - ٦٥٨٩

 مــسخ 
 عن أيب هريرة ) هب  (  } مراٍت ماذا يبقى ِمن درنِه 

 ٢٤٨ وبنحوه م املساجد ١/١٧٧ وحم ١/٢٠٠ و ك ٢/٣٨٩ش 
 صحيح

٦٥٩٠ - } مإن فَيذهب اردخلُ النديدٍة تى كَمثِل حأو الْحم الْوعك صيبهي ثلُ  اُملؤمِن ِحنيا م
 عن عبد الرمحن بن أزهر ) طب ك  (  } خبثها ويبقَى ِطيبها 

  ) ٢٣٧٠(  وصحيح اجلامع ٣/٤٣١ و ١/٣٤٨و ك  ) ١٧١٤(  والصحيحة ٣/١٧٤هق 
 صحيح



 

 

١١٢٧() 

 عن ابن عمر ) طب  ( } النخلةُ : مثلُ شجرٍة ال يسقطُ ورقها إنما مثلُ   اُملؤمِن  { -٦٥٩١
 ٤/٥١٣ و ك ١٢/٣٤٢طب 

 صحيح
إنما مثلُ  اُملهجر  إىل الصالِة كَمثِل الَّذى يهِدى الْبدنةَ ، ثُم الَّذى على أثرِه كَالَّذى                  { -٦٥٩٢

الْكبش ، ثُم الَّذى على أثـرِه كَالَّـذى يهـدى       يهِدى الْبقرةَ ، ثُم الَّذى على أثرِه كَالَّذى يهِدى          
 عن مسرة ) طب ( عن أيب هريرة ) ت ن  (  } الدجاجةَ ، ثُم الَّذى على أثرِه كَالَّذى يهِدى الْبيضةَ  

 ١/٤٩٩ وترغيـب    ٢٤ و م اجلمعـة      ٢/١٤ و خ      ٥١٢ و ٥٠٥ و   ٤٩٩ و   ٢٨٠ و   ٢/٢٣٩ وحم   ٢/١١٦ن  
  ) ٤٩٩( و ت  ) ٢٣٧١(  وصحيح اجلامع ٣/٢٤٨ومشكل 
 املبكر : املهجر 

إنما مثلُ أُمىت كَمثِل ما أنزلَ اُهللا ِمن السماِء ال يدرِى الْربكةُ ِفى أوهلَـــــا أو                { -٦٥٩٣
 ) الرامهر مزى عن أنس وهو حسن  (}   ِفى آخرها

  ) ٢٣٠٧(  وحب ٣/١٤٣وحم  ) ٢٨٦٩(  و ت ٤٣٠ وجرجان ١٠/٦٨امع 
 صحيح

إنما مثلُ  صاحِب الْقرآن كَمثِل صاحِب اإلبِل اُملعلَقِة ، إنْ عاهد عليها أمسـكها ،                 { -٦٥٩٤
  ا ذَهبتعن ابن عمر ) مالك حم ق ن هـ  ( } وإنْ أطلقه 

 ٢/٣٢٦ وترغيب   ٢/٣٩٥ وهق   ٢/١١٢و حم    ) ٢٠٢(  وموطأ   ٢٢٧ و   ٢٢٦ و م صالة املسافرين      ٦/٢٣٧خ  
 ١٥٤/ ٢و ن  )  ٢٣٧٢( وصحيح اجلامع  ) ١٧٧٩(  وشفع ٤/٤٩٤وسنة 

 تركها وأمهلها : أطلقها بقي على رأسها ومعها دوما ومل يتركها  : عاهد عليها 

إمنَّا مثلُ صوِم التطوِع مثلُ الرجِل يخرج ِمن مالِه الصدقةَ ، فَإنْ شاَء أمضـاها،وإنْ                { -٦٥٩٥
  عن عائشة) ن ، هـق  ( } شاَءحبسها

  ١/٤٣٩ و ك ٦/٣٤١وحم  ) ٧٣٢(  وبنحوه ت ٤/٢٧٨ وهق ٤/١٩٣ن 
 حسن 

٦٥٩٦- }          كتوفم هوصلِّي وثلُ الَّذى يثلُ هذا ما ممعن ابن عبـاس أنـه رأى       ) م ، د ، ن       ( } إن
 ) مسعت رسول اهللا يقول فذكره : رجال يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقال

  ) ٩١٠(  وخزمية ٢/١٠٩ وهق ٢/٢١٦و ن  ) ٦٤٧(  و د ٢٣٢ و م الصالة ١/٣٠٤حم 
إنما  مرتلةُ من صام ِفى غَِري رمضانَ ، أو ِفى غَِري قَضاِء رمضانَ أو ِفى التطوع ِبمرتلِة                   { -٦٥٩٧

 فَأمسكه قىما بخبلَ بو اَء ، فَأمضاهِمنها ِبما ش الِه فَجاددقةَ مص جٍل أخرجعن عائشة ) ن  ( } ر 
  ٤/١٩٤ن 

 حسن 



 

 

١١٢٨() 

٦٥٩٨- }  بعثهي ومسدِه ياُهللا إىل ج بعثهىت يِة حجِر الْجنِفى ش علقي سمةُ اُملؤمِن طَائرا  نمإن { ) 
 عن كعب بن مالك ) مالك حم ن هـ حب 

 و تخ ٩/١٥٦ وحليه ٨/٢٧وكثري  ) ٧٤٠(  ومنحة ٤٥٦ و ٣/٤٥٥وحم  ) ٤٢٧١( و هـ  ٤/١٠٨ن
  ) ٢٤٠( وموطأ ) ٢٣٧٣(  وصحيح اجلامع ٥/٢٤٨ ومتهيد ١٠/٣٨٧ ة ٥/٢٣ف  واالحتا٤/٣٠٥

 صحيح
 تأكل : أرواح كما ىف رواية اخرى  تعلق : نسمة 

حب  ( } إنما  نهيتكم ِمن أجِل الدافةِ  الَّىت دفت عليكم ، فَكلُوا وتصدقُوا وادخروا                { -٦٥٩٩
 عن عائشة ) 

 و  ٥/٢٤٠ و هـق     ٦/٥١ و حم    ٧/٢٣٥ و ن    ١٠ و د الضحايا ب      ١٦٣ و ف    ١٠/٢٧ وفتح   ٢٨م االضاحى   
  ) ٥٩٢٧(  واالحسان ٤/١٤٤ وتلخيص ١٩/٢٩٣

 الفاقة  قاله حول ادخار حلوم االضاحى أكثر من ثالث : الدافة 
، وأنْ  إنما  هذا رحم ، وإنَّ من ال يرحم ال يرحم ، إمنَّا ننهى الناس عـن النياحـِة                     { -٦٦٠٠

يندب الرجلُ ِبما لَيس ِفيِه ، لَوال أنه وعد جامع ، وسبيلُ منيتنا ، وأنّ آخرنا ال حق ِبأولنا لَوجدنا                    
عليِه وجداً غَري هذا ، وإنا عليِه لَمحزونونَ ، تدمع الْعني ، وحيزنُ الْقلب ، وال نقولُ ما يسـخطُ                    

دخل رسول اهللا وابراهيم جيـود بنفسـه        : ابن سعد عن مكحول قال       ( } ِه ِفى الْجنةَ  الرب  وفضلُ رضاع   
 ) له عبد الرمحن بن عوف هذا الذى تنهانا عنه قال فذكره : فدمعت عيناه فقال 

 ١٨و٣/١٧ وامع ١١٢/ ٣ مرسال وموصوال  و خ ١١٠ و ١/١٠٩ وسعد ٣/٣٩٣و ش  ) ٦٦٧٢( عب 
 صحيح

اخلرائطى  ( } األخالق  ِبيِد اهللا ، فَمن شاَء أنْ يمنحه اهللا خلقاً حسناً فَعلَ إنما  هذه  { -٦٦٠١
 عن  أيب املنهال  ) ىف مكارم األخالق

  ٨/٢٠ وامع ٥٤٠ ومبارك ٥/٢٣٩واالحتاف  ) ٢٠١٥٥( عب 
 صحيح مرسل 

يف تركوه ، وإذا سرق الضعيف إنما  هلك الَّذين ِمن قَبلكم أنه كَانَ إذا سرق الشر { -٦٦٠٢
عن أم ) طس  ( } أقاموا  عليِه الْحد ، وامي اهللا لَو كَانت فَاطمةُ ِبنت محمٍد سرقَت لَقطعت يدها 

 سلمة 
 وترغيب ٢٦٧ و ٨/٢٥٣ و هق ٢/١٧٣ و مى ٢/٤٦٧و حم  ) ٣٥٤٧(  و هـ ٤ و د احلدود ب ٧/٧٤ن 
٣/٢٤٧  

 صحيح
٦٦٠٣- } ِفى الْكتاِب إن ِباختالفهم ن كَانَ قَبلكمم  لكا  هعن ابن عمرو ) م  ( } م 
  ٢/٣٢١ وكثري ٧/٥٣وطربى  ) ٢٣٧٤(  وصحيح اجلامع ١/٦١ وعاصم ٢/١٩٢ و ١/٤٠١ وحم ٢م العلم 

 صحيح



 

 

١١٢٩() 

٦٦٠٤- }                 ِببعٍض ، و عضهاهللا ب وا ِكتابربِبهذا ، ض  ن كَانَ قَبلكمم  لكا  همـزلَ    إنـا نمإن
عن ) حم     (  } ِكتاب اهللا يصدق بعضه بعضاً ، ما علمتم ِفيِه فَقولُوا ، وما جهلتم فَِكلُو ه إىل عاملِه                  

 ابن عمرو 
  ٧/٢٦١١ وعدى ١/٢٦٠ وسنة ٦/٨٨ وبغوى ٦٧ و ٢/٩ وكثري ٢/١٨٥حم 

 صحيح
اهلم أنبياَءهم ، واختالفهم عليهم ، ولَن يؤمن أَحد         إنما  هلك  من كَانَ قَبلكم  ِلسؤ         { -٦٦٠٥

 عن عمرو ) طب  ( } حتى يؤمن ِبالقدِر خريِه وشرِه 
 ومشـكل   ٧/١٠٣ و   ٤/٣٢٦ و هـق     ٥٠٣ و   ٢/٤٢٨وحـم    ) ٢٦٧٩(  و ت    ٤١٢ و م احلج     ٩/١١٧خ  
  ١٨٨ واآلجرى ٢٤٥ ومبارك ١/٦١ آوله ، وآخره عاصم ١/٢٣٠

 صحيح لغريه 
 ٣ق   ( }  قُصةً ِمن شعٍر     -إنما  هلكت بنو إسرائيلَ ِحني اتخذَ هذه ِنساؤهم ، يعىن             { -٦٦٠٦ 

 عن معاوية ) 
 ١٢١/ ٣ وترغيب   ١٠٥/ ١٢ وسنة   ٨٣/ ٢ وفتح   ١٨٦/ ١و ن    ) ٤١٦٧( و د    ) ٢٧٨١(  و ت    ٩٤٧موطأ    
 ) ١٧٧٨(  وشفع   ١٩/٣٢٦ وطب   ٤/٢٩٠  و هق  ١٢٢ و م اللباس     ٢١٢/ ٧ و   ٤/٢١١ و خ    ٢١٦/ ٧ومتهيد  

  ) ٢٣٧٥( وصحيح اجلامع ) ٦٠٠(ومحيدى 
 الشعر املستعار : القصة 

الْكالم واهلدى فَأحسن الْكالِم كَالم اهللا ، وأحسن الْهدِى هـدى           : إمنَا  هما اثنتاِن      { -٦٦٠٧
ألمور محدثاتها ، وكلَّ محدثٍة ِبدعـةٌ ، وكـلَّ   محمد ، أَال وإياكم ومحدثاِت األموِر ، فَإنَّ شر ا    

ِبدعٍة ضاللةُ ، أَال ال يطُولن عليكم األمد فَتقسو قُلوبكم ، أال إنّ كُلَّ ما هو آٍت قَريب ، وإنمـا                     
 وعظَ ِبغريِه ، أال إنّ ِقتالَ    الْبعيد ما لَيس ِبآٍت ، أال إمنَّا الشقى من شقى ِفى بطِن أُمِه ، والسعيد من               

                   ِوالكذب ثَالٍث ، أال وإياكُم فَوق أخاه هجرحلُّ ِلمسلٍم أنْ  يال يو ، فُسوق سباَبهو ، اُملؤمِن كُفر
ى إىل فَإنَّ الْكذب ال يصلُح ال ِباجلد وال ِباهلزِل ، وال يِعد الرجلُ صبيه وال يِفى ، وإنَّ الْكذب يهِد

الْفجور ، وإنَّ الْفُجوِر يهِدى إىل النار ، وِإنَّ  الصدق يهدى إىل الْرب ، وإنَّ الْرب يهِدى إىل الْجنِة ،                     
كَذب وفجر ، أال وإنَّ الْعبد يكـذب حتـى         : صدق وبر ، ويقالُ ِللكاذِب      : وإنه يقالُ ِللصادِق    

 عن ابن مسعود) هـ طب  ( }  كَذاباً يكتب ِعند اهللا
  ) ٤٧٨٨( مرفوعا وموقوفا والشعب  ) ٣٤٧/ ١واالحتاف  ) ٤٦( هـ 

 جيد موقوف 
 ومثله ال يقال بالرأى 

 عن معاذ ) حم طب  ( } إنما  هما قَبضتاِن ، فَقبضةٌ ِفى الناِر ، وقَبضةٌ ِفى الْجنِة  { -٦٦٠٨
   ) ٨٤١( والشعب  ) ٢٣٧٦(  حنوه وصحيح اجلامع ١٨٧ - ١٨٦/ ٦وامع  ) ٥٠( الصحيحة 



 

 

١١٣٠() 

 صحيح
أى أن اهللا تعاىل يعلم أزال من سيدخل النار من عباده ومن سيدخل اجلنة ، وليس فيه اجبار فالعلم غري االرادة وغري الرضا وحساب الناس يوم القيامة على حسب                             

 ) فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ( تعاىل أعماهلم الىت قاموا ا مبحض اختيارهم ىف هذه الدنيا قال 

 ٦٦٠٩- }  و ِبضعةٌ ِمنكا  همإن- عىن ذَكَرهعن طلق بن ) حم ، حب ، طب ، قط ، ض  (   } - ي
 عن ابن مسعود موقوفا ) طب(علي 
(   واالحسان ١/٣٤٤ وعدى ١٤٩/ ١ وقط ٣٥٣/ ٣ وأصفهان ١/٢٥٤ وفتح ١٠٣/ ٧ وحلية ٤/٢٢حم 

١١٢٠ (  
 صحيح

وأوىل احملامل هلما أن حيمل كل واحد منهما على حالة ، فهذا على من مس ذكره دون قصد ) من مس ذكره فليتوضأ ( وهذا احلديث يعارض حديث آخر صحيح  
 ، واآلخر حيمل على من مسه بقصد وشهوة وبه قال مالك وأمحد وغريمها 

عـن  ) طب ، هق     ( }  الْبزاِق أِو اُملخاِط ، أمطه عنك ِبخرقٍَة أو ِبإذخر           إنما هو ِبمرتلةِ   { -٦٦١٠
 )سئل رسول اهللا عن املىن يصيب الثوب قال فذكره : ابن عبـاس قـال 

  ٣٣/ ١ والتلخيص ١/١٢٤ و قط ٣١٩/ ٢ واالحتاف ١/٢٧٩ وامع ٢/٤١٨ و هق ١٤٨/ ١١طب 
 صحيح

٦٦١١- }        تركت ِعرق  وا  هماحـٍد           إنسٍل وِبغ العصرو الظُّهر جمعا ثُم تيضتهح  الةَ قَدرالص
عبد الرازق عن ابن عيينة عن عبد الـرمحن         ( } واملغرب والعشاَء ِبغسٍل واحٍد ، وتغتسلُ للصبِح غُسالً         

 )بن القاسم عن أبيه أن امرأة من املسلمني استحيضت ، فسألت النىب قال فذكره 
و ف  ) ١٩٣( و محيدى  ) ١١٧٦(  و عب ١٧٠/ ١  و هق ٣٠٤ و ٢١٥ و ١٦٠ و ٨٣ و ٧١/ ٦حم 

 ١/١٩٩ ومي ٦ و احليض ب ١٣٦ و ن الطهارة ب ٣١١
 صحيح

 ( } إنما  هو  ِفراش ِللزوِج وِفراش ِللمرأِة ، وفراش ِللضيِف ، وفراش ِللشيطاِن  { -٦٦١٢
 عن ثوبان) ض ) ( اهليثم بن كــليب

 ٢٦٢/ ٥ و االحتاف ١٣٥/ ٦و ن  ) ٤١٤٢(  و د ٥٥/ ١٢ وسنه ٢٩٣/ ٣ وحم ٤١خرجه بنحوه م اللباس أ
 صحيح

إنما  ِهى أربعةُ أشهٍر وعشر ، وقد كَانت إحداكُن ِفى الْجاهليِة ترمى ِبالبعرِة علـى                 { -٦٦١٣
 عن أم سلمة ) مالك ق ت ن هـ  ( } رأس الْحوِل

 و مشكل ٤٣٧ و ٤٢٨/ ٧ و هق ١٨٩/ ٦و ن  ) ١١٧٩(  و ت ٤٣ و د الطالق ب ٥٨ و م الطالق   ٧/٧٧خ
  ) ٢٣٧٧( وصحيح اجلامع  ) ٥٩٧(  و موطأ ٤٨٤/ ٩و فتح  ) ٣٧١٢( و محيدى  ) ٣٠٠(  و ف ٤٧/ ٢

 أى رمت بالعدة معه وحتللت : ترمى بالبعرة 

ال تقتلُوا النفس الَّىت حرم اُهللا إال ِباحلق ، أالّ تشركُوا ِباهللا شيئاً ، و: إنما  ِهى أربعةٌ  { -٦٦١٤
 )طك عن سلمة بن قيس  ( } وال تزنوا ، وال تسرقُوا 

 ٤٧٠/ ٢ و عاصم ١٠٤/ ١جممع 



 

 

١١٣١() 

 صحيح
 عن أىب سعيد ) د ك  (  } - سجدةَ ص -إنما  ِهى توبةُ نىب ، يعِىن  { -٦٦١٥

و كثري  ) ٦٨٩( و حب  ) ١٤٥٥(  و خزمية ٢٨٤/ ١ و ك ٣١٨ /٢و هق  ) ١٩٩٨(  و هـ ٨د القرآن ب 
  ) ٢٣٧٨(  وصحيح اجلامع  ٣٢/ ٤ و مشكل ٥٥٣/ ٢ و فتح ٧/٥٣

 صحيح
وضعفه ىف التعليق على ابـن   ) ٢٣٧٨(  للسجود فرتل فسجد وسجدوا وتناقض األلباىن فصححه ىف صحيح اجلامع        - يئتم   -ولكىن رأيتكم تنشرمت    : وله تكملة   

  !!٣٥٤/ ٢ خزمية

احتضر ابن  : عن أيب هريرة قال     ) بز   ( } إنما  ِهى رمحةٌ وإمنَّا يرحم اُهللا ِمن ِعبادِه الرمحاَء            { -٦٦١٦
" فلوال إذا بلغت احللقوم وأنتم حينئذ تنظـرون         : "قوموا ، فلما جلس جعل يقرأ       : لفاطمة فأرسلت إىل أبيها فقال    

 ) تبكى وتنهى عن البكاء ؟ فذكره حىت قبض فدمعت عيناه ، فقال سعد 
 ١٨/ ٣امع 

 حسن لغريه
عن عبد اهللا بـن     ) طس   ( } إنما   ِهى مواثيق والرقيةُ بسِم اِهللا سحه قَرينه ملحه معطا              { -٦٦١٧
 )عرض عليه رقية من احلمى فأذن لنا فيها وذكره :  زيد قال

  ٣٢٨/ ٤ومعاىن  ) ٥٦٨(  وسين ٥/١١١ و جممع ٣٩٣/ ٣حم 
 حسن

عن ابن ) طكس  ( }  ثُم عليكم ِبظهوِر الْحصِر - أى حجةُ الْوداِع -إنما  هِى هذِه  { -٦٦١٨
 عمر 

 ٢١٣/ ٢و ترغيب  ) ١٥٩١(  و مطالب ٢١٤/ ٣امع 
 صحيح

ا حج عن أيب هريرة أن رسول اهللا مل) ( حم  ( } إنما  هِى هذه  ثُم الْزمن  ظُهور الْحصِر  { -٦٦١٩
 ) بنسائه قال فذكره 

 ٢١٥/ ٥وبدايــــة  ) ٩٧٩( و منحـــة  ) ٨٨١٢(  و عـــب ٢١٤/ ٣ و جممـــع ٤٤٦/ ٢حـــم 
 ) ١٥٩١(واملطالـب ٢/٢١٣وترغـــيب

 صحيح
 اجللوس على احلصر ىف البيت: ظهور احلصر 

٦٦٢٠- }  مالى ِنيع اسبعثُ النا  يمعن أيب هريرة ) هـ  ( } إن 
  ) ٢٣٧٩(  وصحيح اجلامع ٩/ ١٠ و ٥٨٣/ ٩ و ٢٩٦/ ٧ و االحتاف ١/٥٧ترغيب و  ) ٤٢٢٩( هـ 

 صحيح لغريه 
إمنَا  يتجالس اُملتجالساِن ِبأمانِة اهللا تعاىل ، فَال يحـلُّ َألحـدمهَا أنْ يفشـى علـى                   { -٦٦٢١

 خافا يــــــاحبِه معن ابن مسعود )  أبو الشيخ  ( } ص 



 

 

١١٣٢() 

 ٢١٧/ ٦ واالحتـــاف   ٢٤٠ و مبــــارك    ٨٢/ ١١وفتــح  ) ٣(ب  الشهــــا) ١٩٧٩١( عب  
  )١١١٩١(  والشـــعب ٨/٣٢٣ و ٣٥٨ / ٧و 

 صحيح مرسل 
إمنَا  يتجالس اُملتجالساِن ِبأمانِة اهللا تعاىل ، فَال يحلُّ ألحدمهَا أنْ يفِشى على صاحبِه ما  { -٦٦٢٢

كرهاالخالق عن أيب بكر بن حممد بن عمرو حزم مرسالابن املبارك واخلرائطى ىف مكارم  ( } ي 
  ) ١١١٩١( و الشعب  ) ١٩٧٩١(  و عب ٣٢٣/ ٨ و ٣٥٨/ ٧ و ٢١٧/ ٦ و االحتاف ٢٤٠مبارك 

 صحيح مرسل
وابـن  ) هــ ، ع  ( حم والدارمى    (  } - يعىن املذي    -إمنَا  يجزئك ِمن ذلك الْوضوُء        { -٦٦٢٣

 حنيف عن سهل بن ) حب ، طب ، ض ( خزمية 
 ٤١٠/ ١و هق  ) ٢٤(   و حب ٤٨٥/ ٥و حم  ) ٢٩١( وخزمية ) ٥٠٦( و هـ  ) ١١٥( و ت  ) ٢١٠( د 

 صحيح
 عن ابن مسعود ) حب  ( } إنما يحرم على النار كُلُّ هيٍن لَيٍن قَريٍب سهٍل   { -٦٦٢٤

  ) ١٠٩٦( حب 
 صحيح

رجلٌ آتاه اهللا القرآنَ فَهو يقوم ِبِه آناَء اللَّيـِل  :  إنما يحسد من يحسد على خصلتنيِ     { -٦٦٢٥
 نفقهي االً فَهواهللا م رجلٌ آتاههاِر ، وآناَء النعن ابن عمر ) هق  ( } و 

 ٢٠١/ ٢ و م ٢٣٦/ ٦ وبنحوه خ ٣٦٣/ ١٢ و طب ١٣٣/ ٢ و حم ١٨٩/ ٤ هق 
 صحيح

٦٦٢٦- }       ِبهذاَ اُملؤمن ربختا  يمسئل رسول اهللا عن الوسوسة ؟ فكرب ثالثا        : عن عائشة قالت    ) ع(  } إن
 ) مث قال فذكره 

 ١/٣٣وامع  ) ٢٩٨١( املطالب 
 حسن

 عن حفصة ) حم م  ( } إمنَا  يخرج الدجالُ ِمن غَضبٍة يغضبها  { -٦٦٢٧
  ) ٢٣٨٠(  وصحيح اجلامع ٧٤/ ١٥ وسنة ٢٨٣/ ٦ و حم ٩٨م الفنت 

 
٦٦٢٨- } مإن              رحما ، وإمنَا يخافُهي ــنم ارالن بجنإمنَا يا ، ورجوهن يدخلُ الْجنةَ مـــا ي

ــرحمن يعن ابن عمر)  هب  ( } اُهللا م 
  مرفوعا ومرسال واملرفوع فيه لني ٢٣٢/ ١٣ و ش ٢٢٥/ ٣و حلية  ) ٧٧٩ و ٧٧٨( الشعب 

 املرسل صحيح
 عن جرير ) طب  ( } بادِه الرمحاَء  إنما يرحم اُهللا ِمن ِع { -٦٦٢٩



 

 

١١٣٣() 

(  و هــ     ٢٨ و د اجلنـائز ب       ١ و ن اجلنائز ب      ١١ و م اجلنائز     ١٦٤ و   ١٤١/ ٩ و   ٨/١٦٦ و   ١٠٠ م ٢خ  
 و  ٣١/ ٩ و االحتاف    ٥٤١/ ١١ و فتح    ٣٦٨/ ٢ و طب    ٦٩ و   ٦٥/ ٤ و هق    ٢٠٧ و   ٥/٢٠٤و حم    ) ١٥٨٨

فقط ونسي أنه ىف الصحيحني بلفظه ضمن حديث        وحسنه   )  ٢٣٨١(  وصحيح اجلامع    ٣٤١/ ٨ و   ٣٩٣/ ٣ش  
!! 

رجلٌ لَه أرض فَهو يزرعها ، ورجلٌ منح أرضاً فَهو يزرع ما منح             : إنما  يزرع ثَالثةٌ      { -٦٦٣٠
 عن رافع بن خديج ) د ن هـ  ( } ، ورجلٌ استكْرى أرضاً ِبذهٍب أو ِفضٍة 

 ٨٥/ ٧ و ش    ١٢٣/ ٤ و جممع    ٢٩٠/ ٤ و طب    ١٣٢/ ٦و هق    ) ٢٤٤٩(  و هـ    ٤٠/ ٧و ن    ) ٣٤٠٠( د  
  ) ٢٣٨٢( وصحيح اجلامع  ) ١٧١٥(  و صحيحة ٢٦/ ٥و فتح 

 صحيح لغريه 
٦٦٣١- }       ساجدإىل ثَالثِة م سافَرا يمسـجِد إيليـاَء ،           : إنسـجدى ، ومسجِد الْكعبِة ، ومم

        إيلَّ ِمن ألِف ص سجدى هذا أحبالةُ ِفى مالصسجِد الْكعبِة      وعـن أيب   ) هق   ( } الٍة ِفى غَريِه إالّم
 هريرة 

  ٤٤/ ٥ و هق ٥١٣م احلج 
 بيت املقدس : مسجد أيلياء 

 عن عائشة ) حم  ( } إنما  ِيستريح من دخلَ الْجنةَ  { -٦٦٣٢
 ٩٦/ ٦حم 

 صحيح
٦٦٣٣- }      لَه ن غُفرم ا  ِيستريحمحـم عـن    ) رى عن حممد بن عروة      ابن املبارك من طريق الزه     ( } إن

 عائشة 
  ) ١٧١٠(  و الصحيحة ٨٦و مبارك  ) ٣٠٩٩(  و املطالب ٢/٣٣٠ و جممع ١٠٢ و ٦٩/ ٦حم 

 صحيح
٦٦٣٤- }  لَه القن ال خشتريِه ما  يمإن-عىن الْحريرعن حفصة ) حم ، طب  ( } - ي 

 ٢٨٨/ ٦ و ٢/٥١وجدت فقط إمنا يلبسه من ال خالق له حم 
 يحصح

ولعل لفظ يشتريه حمرف من يلبسه ألن شراء احلرير واالجتار به إذا كان للنساء ليس حبرام وإمنا احلرام لبسه علـى                     
 الرجال

) حم ، د هـ ، طب ، ك ،  هـق              ( } إنما   يغسلُ بولُ الْجاريِة ، وينضح بولُ الْغالِم            { -٦٦٣٥
 عن أم الفضل لبابة بنت احلارث 

  ١٦٦/ ١و ك  ) ٥٢٢( و هـ  ) ٣٧٥( و د  )  ٢٨٢(  وخزمية ٥/ ٣ و طب ٣٤٠ و ٣٣٩/ ٦حم 
 صحيح

 عن أم الفضل ) حم  د هـ ك  ( } إنما  يغسلُ ِمن بوِل اُألنثى وينضح من بوِل الذَّكِر   { -٦٦٣٦



 

 

١١٣٤() 

 /٣ و طب ٣٤٠ و ٣٣٩/ ٦ و حم    ٨٦/ ٢ وسنة   ٣٨/ ١ و تلخيص    ١٦٥/ ١ و ك    ٤١٤/ ٢و هق    ) ٣٧٥( د  
  ) ٢٣٨٣( وصحيح اجلامع  ) ٢٨٢(  وخزميـــة ٥

 صحيح
عن دحية الكلـىب    ) ض  ( والبغوى وابن قانع    ) حم   ( } إنما  يفعلُ ذلك الذَّين ال يعلمونَ         { -٦٦٣٧

 عن على ) د ، ن (  أال أمحل لك محارا على فرس فتنتج لك بغالً ؟ قال فذكره  قلت يا رسول اهللا : قال 
 ٥/٢٦٥وجممع  ) ١٦٣٩(  و حب    ١٠/٢٣ و هق    ٤/٣١١ و   ١٥٨ و   ٩٨/ ١ وحم   ٢٢٤/ ٦و ن    ) ٢٥٦٥( د  

  ٣٨١/ ١ و سعد ٤/٤٧٨ وكثري ٨٤ و ١/٨٣ و مشكل ١٢/٥٤٠و ش 
 صحيح

 ولكن صوموا كَما أمركم اُهللا عز وجلَّ        - يعىن الْوصالَ    -إنما  يفعلُ ذلك النصارى       { -٦٦٣٨
  يامعن ليلى امرأة بشـري بـن       ) حم ، طب ، ض       ( }  إىل اللَّيِل ، فَإذا كَانَ اللَّيلُ فَأفطُروا         ثُم أَمتُّوا الص

 اخلصاصية عن بشري 
 ١/٣٢٣ و كثري ٤/٢٠٣ و فتح ٥/٢٢٥ و حم ٢/٣١طب 

 صحيح
 عن ابن عمر ) طب  ( } إنما  يقيم من أذَّنَ  { -٦٦٣٩

ونبـوة  ) ١٧٧(وهـ ) ١٩٩( وت ٣٠ الصالة ب  ود١/١١٦ وش ٢/٣ وجممع ٤٣٥ /١٢ و طب ١/٣٩٩هق  
 ٢٨٩ و ١/٢٧٠ ونصب   ٦/٢١٧٣ وعدي   ٧/٣٤٨ و ١/٢٤٧ وسعد   ١/٢٦٥ وأصفهان   ٧/١١٤ وحلية   ٤/١٢٧

 ٢٤/٦٠ وخط ٣/٣٤٤ وتخ ١/٢٠٩وتلخيص 
 صحيح لغريه

يخ وقد ضعف الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الش                 
_ رمحه اهللا _رمحه اللهـ   -رمحه اللهـ   -رمحه اللهـ   -ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين األلباين          

. وخلـط خلطـاً عجبيبـاً       ) ٣٥(هذا احلديث يف ضعيفته     _ رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _
 هذا احلديث : قال : وسأذكر ملخص قوله وأناقشه فيه 

. طريق عبد الرمحن بن زياد بن أنعم اإلفريقي عن زياد بن نعيم احلضرمي عن زياد بن احلارث الصدائي                   روى من   
وهذا سند ضعيف من أجل اإلفريقي هذا مث نقل ما قال عنه يف التقريب أنه ضعيف يف حفظه ، ونقل قول الترمذي                

ىل توثيق اإلفريقـي املـذكور بعـض    وقد ذهب إ: أنه ضعيف عند أهل احلديث ، ونقل تضعيفه عن غريه مث قال   
الفضالء املعاصرين وبناء عليه فقد ذهب إىل أن حديثه هذا صحيح ؟ وذلك ذهول منه عن قاعدة اجلرح مقدم على                 

. التعديل إذا تبني سبب اجلرح وهو بني هنا وهو سوء احلفظ ، وقد أنكر عليه هذا احلديث وغريه سفيان الثوري                     
وضعفها مث قال يف اية تعليقه على هذا احلديث ومن آثار هذا احلديث السيئة أنـه            :مث أورد بعض الطرق الضعيفة      

وذلك حني يتأخر املؤذن عن دخول املسجد لعـذر ،          !    سبب إلثارة الرتاع بني املصلني كما وقع ذلك غري مامرة           
                ًومل يـدر  . ذا احلديث ويريد بعض احلاضرين أن يقيم الصالة ، فما يكون من أحدهم إال أن يعترض عليه حمتجا

املسكني أنه حديث ضعيف ال جيوز نسبته اليه صلى اهللا عليه وسلم فضالً عن أن مينع به الناس من املبادرة إىل طاعة             
 اهللا تعاىل ، أال وهي إقامة الصالة ا هـ



 

 

١١٣٥() 

سـفيان الثـوري    : وقد وثقه   . بالنسبة لعبد الرمحن بن زياد اإلفريقي مل يتفق احلفاظ على تضعيفه            : أوالً   : أقول
وحيىي بن سعيد وابن معني يف رواية ، واجلوزجاين ، ويعقوب بن شيبة ويعقوب ابن سفيان وأبو زرعة وأمحد بـن                     

وضعفه حيىي يف رواية وهشام بن عروة وأمحد ، علمـا           .. صاحل املصري والبخاري وابن وهب وسحنون و احلريب         
وأبوزرعة إذا روى عن جماهيل ، وصاحل جزرة والنسائي وابن خزمية            ولينه أبو حامت     -أنه روى عنه يف املسند كثرياً       

فهو حسن احلديث إذا روى عن أهل بلـده          . ١٧٦ - ٦/١٧٣والساجي وابن حبان وابن عدي راجع التهذيب        
والشيخ ناصر الدين الشـيخ ناصـر   . املعروفني فالذين وثقوه من املعاصرين هم متابعون ملن سبقهم من أهل العلم         

الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر                 الدين  
_ رمحـه اهللا  _ _رمحـه اهللا  _ _رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _رمحه اللهـ   -رمحه اللهـ   -رمحه اللهـ   -الدين األلباين   

 من عادته تقدمي اجلرح على التعديل مطلقاً _ رمحه اهللا_
عن ابن عمر عند طـب وفيـه        : وهاك بعضها   : زعمه ان الطرق األخرى ضعيفة التقوى احلديث         : لثاينواألمر ا 

 وعن الزهري مرسالً ١/٢٨٠ ونصب ١/٣٩٩ وهق ٣/١٢١٨ وعدي ٢/٣سعيد بن راشد السماك ضعيف امع       
 ١/١٤٢ ومعاين   ٢٨٩ و ١/٢٧٠ وإسناده صحيح مرسل وله طرق أخرى انظرها يف نصب الراية            ١/٢٤٥عند ش   

  فهو على األقل١/٢٠٩والتلخيص 
 حسن لغريه

وهذا ليس سببه هذا احلديث وإمنا سببه ضعف        ... قوله إن هذا احلديث يؤدي إىل الشقاق والرتاع          :  األمر الثالث 
إميان الناس وعدم التزامهم بالدين ، كما أنه الجيوز للمؤذن أن يتأخر عن موعد اإلقامة ، وإذا تأخر لعذر وكـل                     

 ... غريه 
 زعمه أن هذا احلديث ضعيف فيه نظر :  األمر الرابع

وهو ضعيف عند أهل احلـديث  : بتره لكالم الترمذي ألنه حجة عليه فقد قال الترمذي بعد قوله      :  األمر اخلامس 
علما أن أمحـد كتـب عنـه        (ضعفه حيىي ابن سعيد القطان وغريه ، وقال أمحد ال أكتب حديث اإلفريقي              : قال  

هو مقارب  : ورأيت حممد بن امساعيل يقوى أمره ويقول        : قال  ) ٤/١٦٩حم  ..  احلديث بالذات عنه     وأخرج هذا 
 ٢/٥٦احلديث ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم ا هـ النيل 

جـع النيـل    أمجع املسلمون على جواز اإلقامة لغري املؤذن وإن كان األفضل أن من أذن يقيم را               :  األمر السادس 
٢/٥٧ 

إنما يكفى إحداكن أن تتخذَ جماناً ِمن ِفضٍة ثُم تأخذَ شيئاً ِمن زعفراٍن فَتذيفُـه ثُـم             { -٦٦٤٠
 ذَهب هو كَأنليِه ، فَإذا هع لطخهعن أمساء بنت يزيد) طب ( . } ت 

  ١٤٩/ ٥امع 
 حسن

 تذيبه : تذيفة 
 عن خباب ) طب  هب ( . } )  كَانَ ِفى الدنيا ِمثلُ زاِد الراكِب إنما يكِفى  أحدكم ما { -٦٦٤١

و  ) ٣١٧٣(  و مطالــب ٢١٩/ ١٣ و ش ١٠/٢٥٤وجممــع  ) ٢٠٦٣٢( و عــب  ) ١٧١٦( الصــحيحة 
  ٣٦٠/ ١حليـــــــــة 



 

 

١١٣٦() 

  ) ٢٣٨٤(  و صحيح اجلامع ٨٩/ ١وأصفهان  ) ١٠٤٠١ و ١٠٤٠٠( و الشعب 
 صحيح 

 عن جنادة ) ع ، طك ( . } ) ى  أحدكم ِمن  الدنيا كَزاِد  الراكِب إنما يكِف { -٦٦٤٢
 ٤/٢٢٣ و ترغيب ٤/٩٠طب 

 صحيح 
٦٦٤٣- }    أصابه هرىأنيثُ تح ِبِه ثَوبك ا ِمن مضاٍء فَتنضحأخذَ كَفأن ت كفيكا  يمحم ، ( . } إن

 بن حنيف عن سهل ) حب ، ض ( وابن خزمية ) طب ( والدارمى ) هق
  ) ٢٩١( وخزمية  ) ٢٤٠(  و حب ٢/٤١٠ و هق ٤٨٥/ ٣و حم  ) ١١٥(  و ت ٨٣ د الطهارة ب 

 صحيح 
 قاله ملن أصاب ثوبه املذي 

إنما   يكفيِك أن تحِثي على رأسك ثَالثَ حثياٍت ِمن ماٍء ثُم تفيِضى علـى سـائِر                   { -٦٦٤٤
 عن أم سلمة  ) ٤حم ( . } ِت  جسدِك ِمن اَملاِء فَإذا أنِت قَد طَهر

(  و محيدى    ٥٩/ ١وتلخيص   ) ٦٠٣(  و هـ    ١٣١/ ١و ن    ) ١٠٥(  و ت    ٩٩ و د الطهارة ب      ٥٨م احليض   
  ) ٢٣٨٥(  وصحيح اجلامع ٣١٥/ ٦ و حم ٣٠١/ ١وعوانه  ) ٢٤٦(  وخزمية ١١٤/ ١و قط  ) ١٩٤

 صحيح 
٦٦٤٥- }        مو ادممِع املاِل خِمن ج كفيكا  يمبيِل اهللا     إنِفى س عـن أىب   ) ت ن هــ     ( . } ركب

 هاشم بن عتبة 
 ٤١٠٣( و هـ  )  ٢٣٨٦(  وصحيح اجلامع ٤/٢٢٣ وترغيب ١/٦٠ والدوالىب ٢٩٠/ ٥و حم    ) ٢٣٢٧( ت  
  ٨/٢١٨و ن ) 

 حسن 
د الصـالةَ   إنما  يلبس علينا صالتنا قَوم يحضرونَ الصالةَ ِبغِري طُهوٍر ، من شــه             { -٦٦٤٦

 عن أىب روح الكالعى ) حم ش ( . } فَليحسِن الطُّهــور 
 ٢/١٧٠ واالصابة ١/٢٤١ وامع ٤٧٢و ٤٧١/ ٣ وحم ١/١٧١ والترغيب ١/٥ش 

 صحيح
وأبو روح الكالعى خمتلف فيه هل هو صحاىب أم تابعى والراجح أنه تابعى وامسه شبيب بن نعيــــم أبو روح        

 وقد رواه احلفاظ عن عبد امللك بن عمري عـن           ٢/١٧٠واالصابه   ) ٢٧٤٤( ثقـــه التقريــــــب   
 شبيب أيب روح عن رجل له صحبه ومنهم من مساه االغر

عن ) حم  ق د ن هـ       ( . } إنما  يلبس  الْحرير ِفى الدنيا من ال خالق لَه ِفى اآلخرِة               { - ٦٦٤٧
 عمر 

 و ن   ٤/٢٥٢ ومعـاىن    ٣٤٩/ ١١ و خـط     ٢٨٥/ ١٠ وفـتح    ١٠مكرر و   ٦ و م اللباس     ٨/٢٨ و   ٧/١٩٤خ  
(  و منحة    ٥/١٤٠ و جممع    ٣٧٧ و   ٣٢٩ و   ١٤٦ و   ١٢٧ و   ٨٢ و   ٦٨ و   ٤٩ و   ٢/٢٤ و   ١/٤٩ وحم ٨/٢٠١
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وصحيح  ) ٣٥٩١( و هـ    ) ٤٠٤٠  و    ١٠٧٦( و د    ) ٩١٧(  و موطأ    ٢٧٥/ ٣ و   ٤٢٣/ ٢و هق   ) ١٨٢٩
  ) ٢٣٨٧( اجلامع 

 باختصار عن أيب هريرة   ) حم ، بز    .  ( }رير ِفى الدنيا من ال يلبسه ِفى اآلخرِة         إنما يلبس احلَ  {     - ٦٦٤٨
 ٣٨٨/ ٢ وأصفهان ٩٧/ ٣وترغيب  ) ١٨٢٩(  ومنحة ٥/١٤٠ وجممع ٣٢٩/ ٢حم 

 صحيح
٦٦٤٩ - }  عاِء اُملستضعفنيبد اُهللا املسلمني نصرا  يمعن سعد ) طس ( . } إن 

 ٣٢٩/ ٥امع 
 صحيح

٦٦٥٠ - }              إخالصهمو مصالو  ما ِبدعواُهللا  هذه األمةَ ِبضعيفه نصرا  يمعـن  ) ن  ( . } إن
 سعد 

 وصـحيح   ٣٢٩/ ٥ و جممـع     ٤٣/ ١٠ واالحتاف   ٤٥/ ١ و ترغيب    ٢٦/ ٥ و حليه    ٣٣١/ ٦ و هق    ٤٥/ ٦ن  
 ) ٢٣٨٨(اجلامع 

 صحيح
 عن ابن عباس ) طب ( . } يصرف سيئها هو إنما  يهِدى إىل أحسنِ األخالِق اُهللا وإمنَا  { -٦٦٥١

 ٢٢/ ٨و جممع  ) ٢٠١٥٦( عب 
 حسن

إنه أتاين اللَّيلةَ آتياِن ملكاِن ، فَقعد أحدمهَا عند رأسي ، واآلخر عند رجلى ، فَقَالَ                  {  -٦٦٥٢
أِس مفازٍة فَلم يكن معهم ِمن      أضرب مثله ومثلَ أمتِه كَمثِل قَوٍم سفٍر انتهوا إىل ر         : أحدمهَا ِلآلخِر   

الزاد ما يقطعونَ ِبِه املفازةَ ِوال ما يرجعونَ ، فَبينما هم كّذلك إذ أتاهم رجلٌ مرجلٌ ِفى حلٍة حربٍة                   
فَقـالَ  أرأيتم إنْ وردت ِبكم ِرياضاً معشبةً ، وحياضاً رواًء ، فَأكلُوا وشربوا ومسنوا ،               : ، فَقالَ     

  ؟ قَالُوا            : لَهم قتكمصدو لَكم الْحاِل ، فَقلت لى ِتلكع لى ، فَقالَ    : أملْ ألقكمب :    أيـديكم نيإنَّ ب
صدق واهللا لَنتبعن ،    : ِرياضاً أعشب ِمن هذا ، وحياضاً أروى ِمن هذه ، فَاتبعوين ، فَقالت طَائفةٌ               

 عن ابن عباس ) حم ( . } هذا نقيم عليِهقَد رضينا ِب: وقالت طَائفةٌ 
  ) ٦٦٧(  و عبد بن محيد ٢٦٧/ ١حم 

 حسن
 عن أيب  مسعود) ت ( . } إنه  اتبعنا رجلٌ لَم يكن معنا ِحني دعينا فَإنْ أذنت لَه دخلَ  { -٦٦٥٣

ـ   ٢٦٥/ ٧ و هق    ١٩٨ / ١٧و طب    ) ١٣٠٨(  و خمتصر مسلم     ٥٠٥/ ٣الفتح   و  ) ٢٣٨٩( امع   وصحيح اجل
 ) ١٠٩٩(ت 

 صحيح
 عن عائشة ) ن ( . } إنه أوحى إيلَّ أنكم تفتنونَ ِفى الْقبوِر  {  -٦٦٥٤
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و خ  ) ٢٣٩٠(  و صـحيح اجلـامع    ٢٧١ و   ٢٤٨ و   ٢٣٨ و   ٨٩/ ٦ و حـم     ١١ و م الكسوف     ١٠٥/ ٤ن  
)١٣٧٣( 

ري أعينهما ِمثلُ قُدوِر النحاِس ِوأنيابهما       إنه اآلنَ يسمع خفق ِنعالكم ، أتاه منكر ونك         {  -٦٦٥٥
ِمثلُ صياصي الْبقِر ، وأصوا ُما ِمثلُ الرعِد ، فَيجلسانِه فَيسأالنِه ما كَانَ يعبد ، ومن كَانَ نبيه ؟                    

البيناِت فَآمنا ِبِه واتبعنـاه ،      كُنت أعبد اَهللا ونبىي محمد جاءنا بِ      : فَإنْ كَانَ ِممن كَانَ يعبد اهللا قَالَ        
على الْحق حييت وعليِه مت وعليِه تبعـثُ        : فَيقالُ لَه   " يثبت اهللا الَّذين آمنوا     : " فَذلك قَولُ اهللا    

ِى ،  ال أدر : ثُم يفتح لَه باب إىل الْجنِة ويوسع ِله ِفى حفرتِه ، وإنْ كَانَ ِمن أهِل الشـك قَـالَ                    
     فَيقالُ لَه ، هيئاً فَقلتقولُونَ شي اسالن معتبعـثُ ، ثُـم   : سعليِه تو تعليِه مييت وح كلى الشع

يفتح لَه باب إلَى الناِر ويسلّطُ عليِه عقارب وتنانني لَو نفخ أحدهم ِفى الدنيا ما أنبتـت شـيئاً ،                    
شهدنا : عن أيب هريرة وأيب رافع قاال       ) طس  ( . } ألرض فَتضمه حىت تختلف أضالعه      تنهشه ، وتؤمر ا   

 ) جنازة مع النىب فلما فرغ من دفنها وانصرف الناس ذكره 
   صحيــــــح لغيـــــره

٧١٩٦ - }              ينِإالَ الد كُلّه ذَنبه لَه غفرهيِد يِم الشد ِمن هراقا يعن سـهل   )  طب ، ك     (. } أَولُ م
  حنيف بن
وصـحيح اجلـامع     ) ١٧٤٢( والصحيحة   ) ١٨٧٣(  ومطالب   ١٢٨ / ٤ وجممع   ٨٨ / ٦ وطب   ١١٩ / ٢ك  
)٢٥٧٨ ( 

  صحيـــــــح
أَولُ مسجٍد وضع ِفي اَألرِض املَسجد الْحرام ، ثُم املَسجد اَألقصى وبينهما أَربعونَ              { - ٧١٩٧

  عن أيب ذر) حم ، ق ، ن ، هـ ( . } دركَتك الصالةُ بعد فَصلِّ ، فَإنَّ الْفضلَ ِفيِه سنةً ، ثُم أَينما أَ
 ٢ وكثري   ٤٣٣ / ٢ وهق   ٢ و   ١ وم املساجد    ١٩٧ و   ١٧٧ / ٤ وخ   ٤١٤ و   ٤٠٤ / ٥ وتخ   ١٧٢ / ١أصفهان  

 ٣٩٢ / ١ وعوانة   ١٦٠ و   ١٥٧ و   ١٥٦ و   ١٥٠ / ٥ وحم   ٧ / ٤ وطربي   ٢١٦ / ٤ وحلية   ٤٠٩ / ٥ و   ٦٣/ 
  )٢٥٧٩(وصحيح اجلامع   

٧١٩٨ - }        يتهذُر فَجحدت آدم حدج نقَاهلَا ثَالثاً    -أَولُ م -        سحم لقها خجلَّ لَمو زِإنَّ اَهللا ع 
 : أَي رب من هذَا ؟ قَالَ: ظَهره وأخرج ِمنه ذُريته فَعرضهم عليِه ، فَرأَى ِفيهم رجالً يزهر ، فَقالَ         

أَي رب ِزد ِفي عمـرِه ،       : ِستونَ عاماً ، قَالَ     : أَي رب كَم عمره ، قَالَ       : هذَا ابنك داود ، قَالَ      
قَالَ الَ ِإالَّ أَنْ تزيده أَنت ِمن عمرك ، فَزاده أَربعين سنةً ِمن عمرِه ، فَكتب اُهللا عز وجـلَّ عليـِه                      

ِإنه قَد بقى ِمـن     : د عليِه املَالئكةَ ، فَلما احتضر آدم وأتته املَالئكةُ ِلتقبضه قَالَ            ِبذلك ِكتاباً وأشه  
       نةً ، فَقيلَ لَهقَالَ : أَجِلي أَربعونَ س ، اودد نكا البعلتهج قَد ِإنك :  اُهللا الْكتـاب فَأخرج ، فَجحد
عن يوسف بن مهران    ) حم ، طك    . ( } ائةَ سنٍة وأمتَّ آلدم عمره أَلف سنٍة        وأقام الْبينةَ ، فَأمتها ِلداود مِ     

  عن ابن عباس
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  ١١٩ و ١١٨ / ١٤ وش ٢٩٩ و ٢٥١ / ١ وحم ٢٠٦ / ٨جممع 
 صحيــــــــح

 )طـب (. } أَولُ من غَير ِدين ِإبراهيم عمرو بن لُحي بِن قَمعةَ بِن ِخندف أَبو خزاعةَ     { - ٧١٩٩
   ابن عباس عن

  ) ٢٥٨٠(  وصحيح اجلامع ١١٦ / ١ وجممع ٣٩٨ / ١٠وطب  ) ١٦٧٧( الصحيحة 
  صحيـــــــح

الشـريازى  ( . } أَولُ من فُتق ِلسانه ِبالعربيِة املُبينِة ِإمساعيلُ وهو ابن أَربع عشرةَ سنةً              { - ٧٢٠٠
 عن علي ) األلقاب يف

  ) ٢٥٨١( امع  وصحيح اجل١٦٢ / ١البدايه 
  صحيــــــح

٧٢٠١ - }  ِإبراهيم اربهش قَص نالديلمى عن ابن عمر ( . } أَولُ م(  
  عن سعيد بن املسيب مرسالً ٩٢٢ / ٢املوطأ 

 صحيــــح مرســـل 
  ومراسل سعيد أصح املراسيل

   أيب ذرعن) ع ( . } أَولُ من يبدلُ سنيت رجلٌ ِمن بين أُميةَ  { - ٧٢٠٢
  ) ٢٥٨٢( وصحيح اجلامع  ) ١٧٤٩(  والصحيحة ١٠٤ / ١٤ش 

  حســـــــــــن
٧٢٠٣ - }  دوقالص اجردخلُ الْجنةَ التي نعباس  ابن عن أيب ذر وعن) ش ( . } أَولُ م 

  ١٤٤ / ١٤ش 
 حســــــــن 

 يعين أول من يدخل اجلنة من التجار التاجر الصدوق 
٧٢٠٤ - }  تقَـى               أَولُ ميو ، الثُّغور ِبهم سدت الَّذين لِق اِهللا فُقراُء املُهاجرينخ دخلُ الْجنةَ ِمني ن

                  جلَّ ِلمـنو زا قَضاًء فَيقولُ اُهللا علَه ستطيعدرِه الَ يِفي ص اجتهحو أَحدهم ميوتو ، املَكاره ِبهم
نحن سكانُ سمائك وخريتك ِمن خلقـك       : ، فَيقولُ املَالئكةُ    ائْتوهم فَحيوهم   : يشاُء ِمن مالئكتِه    

ِإم كَانوا عباداً يعبدوين الَ يشركونَ يب شيئاً ، ويسد   : أَفتأمرنا أَنْ نأيتَ هؤالِء فَنسلّم عليهم ، قَالَ         
اجته ِفي صدرِه الَ يسـتطيع لَهـا قَضـاًء ،       ِبهم الثُّغور ، ويتقَى ِبهم املَكاره ، وميوت أَحدهم وح         

فَتأتيهم املَالئكةُ ِعند ذَلك فَيدخلونَ عليهم ِمن كُلِّ باٍب سالم عليكم ِبما صربمتْ فَنعم عقْىب الداِر                
  عن ابن عمرو) حم ، حل ( . } 

 ٤١٤( وهق يف البعث     ) ٨١(  وصفة اجلنة    ٣٤٧ / ١ وحلية   ٣٧٣ / ٤وكثري   ) ٢٥٦٥(  وحب   ١٦٨ / ٢حم  
  ٢٥٩ / ١٠وامع ) 

  صحيــــــــح
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. }  فَدخلَ سعد بن أَيب وقاٍص       -أَولُ من يدخلُ ِمن هذَا الْباِب رجلٌ ِمن أَهِل الْجنِة            { - ٧٢٠٥
 .عن ابن عمرو )  حم( 

  ١٠١ / ٦ وكر ٧٤ / ٨ وبداية ٢٢٢ / ٢حم 
 حســــــــــن  

٧٢٠٦ - }  راِء            أَولُ مالضراِء ولى السحمدونَ اَهللا عي ادونَ الَّذيندعى ِإىل الْجنِة الْحمي ن { . )
 . عن ابن عباس ) طب ، ك ، هب 

 ٤٣٧ / ٢ وترغيب   ٩٥ / ١٠ وجممع   ٤٨ / ٩واإلحتاف   ) ١٧٦٨(  والدعاطب   ١٠٣ / ١ وطص   ٥٠٢ / ١ك  
  ) ٤٣٧٤ ) ( ٤٣٧٣(  والشعب ٥٠ / ٥وسنة 

  صحيــح لغريه
وهو مروي من طريقني قويني األول من طريق قراد أبو نوح عن عبد الرمحن بن عبداهللا املسعودي عن حبيب بـن                     

 .أيب ثابت عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 
وأعله الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الـدين الشـيخ          ،علي بن عاصم عن قيس بن الربيع عن حبيب به           : والثاين  

 الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين األلباين               ناصر الدين الشيخ ناصر   
مـن  _ رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _رمحه اللهـ   -رمحه اللهـ   -رمحه اللهـ   -

 . و مدلس املسعودي ضعيف الختالطه وحبيب قد عنعنه وه ) : ٦٣٢( طريقيه  فقال يف ضعيفته 
كويف صدوق اختلط قبل     ) : ٣٩١٩( فقال عنه يف التقريب     : هذا الكالم فيه جمازفة شديدة أما املسعودي        : أقول  

 .موته ، وضابطه أن من مسع منه ببغداد فبعد االختالط 
 وقال  ليس به بأس ،   : ثقة اختلط بأخره ، وقال س       : قال ابن منري    : من كبار العلماء     ) ٣٢٨١: ( ويف الكاشف   

  هـ ١٦٠ما أعلم أحداً أعلم بعلم ابن مسعود منه تويف سنة : مسعر 
 كان صدوقاً إال أنه اختلط بآخره ا هـ : قال ابن حبان  ) : ٢٤٦٥( ويف الديوان 

وصححه  ) ٣٩٧٧(  هـ التقريب    ١٨٧والراوي عنه قراد أبو نوح عبد الرمحن بن غزوان ثقة له أفراد مات سنة               
 . اكم ووافقه الذهيب من هذا الطريق احل

وأما حبيب بن أيب ثابت فهو ثقه حجة فقيه ومل يثبت تدليسه أصالً ألن الذين ترمجوا له من القدماء أمحد وابـن                      
 . معني والعجلي والنسائي وأبو حامت واألزدي مل يذكروا ذلك 

 والذي أوقع الشيخ ١٨٠و  ١٧٨ / ٢وإمنا ذكره ابن خزمية وابن حبان ومها حمجوجان مبن سبقهما راجع التهذيب  
ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ ناصر الدين الشيخ                  

رمحه _ _رمحه اهللا_ _رمحه اهللا_رمحه اللهـ -رمحه اللهـ -رمحه اللهـ -ناصر الدين الشيخ ناصر الدين األلباين       
ثقة فقيـه    ) ١٠٨٤( يف هذا الوهم هو أن حبيب قال عنه ابن حجر يف التقريب             _ رمحه اهللا _ _رمحه اهللا _ _اهللا

   !!كثري اإلرسال والتدليس 
 . كان ثقة جمتهداً فقيهاً  ) ٩١٢( والصحيح ماقاله الذهيب يف الكاشف 

رددناهـا  وأما الطريق اآلخر فأعله بعلي بن عاصم وشيخه قيس بن الربيع وأما ضعيفان وبعنعنة حبيب وهذه قد                  
  وقد   ٢٠١صدوق خيطيء ويصر ورمي بالتشيع مات سنة        : فقال عنه يف التقريب     : فأما علي بن عاصم الواسطي      



 

 

١١٤١() 

وهو خمتلـف فيـه كمـا يف     . ومل يذكره يف الديوان      ) ٣٩٩٤( وضعفه يف الكاشف     ) ٤٧٥٨( جاوز التسعني   
 . فهو صدوق له أفراد وليس هذا منها ٣٤٨ - ٣٤٤ / ٧التهذيب 
صدوق تغري ملا كرب وأدخل عليه ابنه ماليس من حديثه فحدث به مات سنة بضع وستني ومائة                 : ن الربيع   وقيس ب 

 ٤٦٧٠(  والكاشف   ٣٩٥ - ٣٩١ / ٨وقد اختلف فيه واألكثر على توثيقه راجع التهذيب          ) ٥٥٧٣(التقريب    
، وعامة رواياته مستقيمة ، وقد    ولقيس بن الربيع غري ماذكرت من احلديث        : قال ابن عدي بعد ترمجة مطولة له        ) 

حدث عنه شعبه وغريه من  الكبار ، وهو قد حدث عن شعبة وعن ابن عينية وغريمها ، ويدل ذلك علـى أنـه                         
 فهو حسن احلديث خال أفـراد       ٤٧ - ٣٩ / ٦صاحب حديث والقول فيه ماقاله شعبة ، وإنه البأس به الكامل            

 فاحلديث صحيح لغريه  
ولكن نصـراً    ) ٤٤٨٤( عن نصر بن محاد عن شعبة عن حبيب بن أيب ثابت به الشعب              ووجدت له طريقاً آخر     

  ) .  ٧١٠٩( ضعيف التقريب 
٧٢٠٧ - }                 فَيقولُ لَبيك ، آدم فَيقالُ هذا أَبوكم ، فَتراَءى ذُريته الْقيامِة آدم ومدعى يي نأَولُ م

أَخرج :  كَم أُخرج ، فَيقولُ      !يارب  : ريتك ، فَيقولُ    أَخرج بعثَ جهنم ِمن ذُ    : وسعديك ، فَيقولُ    
 ِإذا أَخذَ ِمنا ِفى املائِة ِتسعةً وتسعني  فَماذا يبقى ِمنا            !ِمن كُلِّ ِمائٍة ِتسعةً وتسعني قَالوا يارسولَ اِهللا         

 .    عن أيب هريرة  ) خ ( .  } ؟ قَالَ ِإنَّ أُميت ِفى اُألمِم كَالشعرِة البيضاِء ِفى الثَّوِر اَألسوِد
   ) ٢٥٨٣(  وصحيح اجلامع ٣٨٨ و ٣٧٨ / ١١ وفتح ١٣٧ / ٨خ 

أَولُ من يدعى يوم الْقيامِة أَنا ، فَأقوم فَآيت ثُم يؤذنُ ِلي ِفي السجوِد فَأسجد سجدةً                 { - ٧٢٠٨
ٍء يرضى ِبِه عين ، تقومونَ غَداً غُراً محجلني ِمـن           يرضى ِبها عني ، ثُم يأذنُ ِلي فَأرفع فَأدعو ِبدعا         

                   لـى ِمـنأَحاللَِّنب ، و ياضاً ِمنب نعاَء أَشدى ِإىل صصرب ِمابني الْحوض ليآثَاِر الْوضوِء فَتردونَ ع
، من ورده فَشرب ِمنـه لَـم   الْعسِل ، وأطيب ِرحياً ِمن اِملسِك ، ِفيِه ِمن اآلِنيِة عدد نجوِم السماِء     

                   ى أَوائلهمرراِط فَيلى الصع اسالن عرضت أَبداً ، ثُم عدهب رولَم ي نهع رفص منأَبداً ، و عدهظمأْ بي
        ِهياٍل ، ولى كُلِّ حالركاِب عونَ كَأجاويِد الْخيِل ومري ونَ كَالطرِف ، ثُممري اَألعمالُ كَالربِق ثُم 

واملالئكةُ جانِىب الصراِط يقولونَ رب سلِّم سلِّم  فَساملٌ ناٍج ، وخمدوش ناٍج ، ومزملٌ ِفي النـاِر ،                   
هلْ ِمن مزيٍد حىت يضع ِفيها رب الْعاملني ِما شاَء أَنْ يضـع فَـترتِوى وتنقـبض ،            : وجهنم تقولُ   
  ا تكَم تغرغرتقولُ        وو لئتالُمزادةُ الْحديدةَ إذَا  م احلكيم عن أيب بن    ( }  قَطْ قَطْ قَـــطْ    : غرغر

 )كعب 
  ٤١٧ - ٣٨٤ / ٤قد ورد هذا ضمن أحاديث صحيحه انظرها يف الترغيب 

 ،  أَولُ من يكسى حلةً ِمن الناِر ِإبليس ، فَيضعها على حاجبِه ويسحبها ِمن خلفـهِ               { - ٧٢٠٩
: يا ثُبوراه ، وينادونَ ياثُبورهم حتى يِقفُــوا علـى الناِر ، فَيقولُ          : وذريته ِمن بعدِه وهو يناِدي      

 :يا ثُبــوراه ، ويقــولــونَ



 

 

١١٤٢() 

وعبد بن  ) ، ش   حم  ( . } لَهم الَ تدعوا اليوم ثُبوراً واحداً ، وادعوا ثُبوراً كَثرياً           : يا ثُبورهم ، فَيقالُ   
 عن أنس  محيد
 / ٦ وكـثري    ١٠٩ / ١٤ و   ١٩٨ / ١٣ وش   ١٤١ / ١٨ وطـربي    ٣٩٢ / ١٠ وجممع   ١٥٣ و   ١٥٢ / ٣حم  
١٠٥  

  حســـــــــــــن
٧٢١٠ - }  الئِق ِإبراهيمالْخ ى ِمنكسي نعن عائشة) البزار ( . } أَولُ م  

 ٣٢٤ / ١١ وفتح   ١١٧ / ٨ وطربي   ٩ / ١٢ و   ٩٨ / ١٠ وطب   ٣٩٨ و ٢٢٩ و   ٢٢٣ / ١ وحم   ٢٠٤ / ٤خ  
  ١١٧ / ٤ون  ) ٢٤٢٣( وت  ) ٢٥٨٤(  وصحيح اجلامع ٥٠٦وصفه 

  صحيـــــــــح
٧٢١١ - }  ليلُ اِهللا ِإبراهيمالْقيامِة خ ومى يكسي نالرافعي عن عائشة ( . } أَولُ م(  
    ٣٨٤ / ١١ وفتح ١٦٩ / ٤ وخ ٣٤٤ / ١أصفهان 
٧٢١٢ - } أَولُ ن وحأُرسلَ ن عن أنس ) ابن عساكر ( . } ىب 

  ) ٩٤( وحب  ) ٢٥٨٥( وصحيح اجلامع  ) ١٢٨٩( الصحيحة 
  صحيــــــــــح

٧٢١٣ - }                   رمحةً ، ثُـملكاً وكونُ مي رمحةً ، ثُمكونُ ِخالفةً وي رمحةٌ ، ثُمبوةٌ وأَولُ هذَا اَألمِر ن
     ي رمحةً ، ثُمكونُ ِإمارةً وي            ِباجلهاِد ، فَإنَّ أَفْضلَ ِجهـادكم مِري ، فَعليكمالْح كادما تليهونَ عتكادم

 عن ابن عباس ) طب . ( } الرباطُ ، وإنَّ أَفضلَ ِرباطكم عسقالنُ 
   ١٩٠ / ٥امع 

  صحيــــــــح
٧٢١٤ - } خلَ ِبمب عنيِه ، أَوا الَيِفيم كلَّمت دِري فَلعلهأَوالَ ت نقصهعن أنس) ت . ( } ا الَي  

( والطيـا    ) ١٠٨٣٦( و   ) ١٠٨٣٥(  والشعب   ٥٤١ - ٥٤٠ / ٣والترغيب   ) ٢٣١٦(  وت   ١٢٧ / ١شج  
  ) ١١٠(  والصمت حبوه ١٥٤ / ٣واملشكل   ) ١٠٩( والصمت  ) ٢٢٧٢

  حســــــن لغيـــره
  عن عائشة) حم ، هق ( . } نَ املُطيبونَ أَولئك ِخيار ِعباِد اِهللا يوم الْقيامِة املُوفو { - ٧٢١٥

  ١٤٠ / ٤ وجممع ٢٦٩ / ٦حم 
  صحيــــــح

أَولئك عجلت لَهم طَيباتهم وِهى وشـيكةُ االنقطـاِع ، وِإنا قَوم أُخــرت لَنـا               { - ٧٢١٦
 عن عمر ) ك ( . } طَيبـاتنا ِفي آِخرتنا

 ١٣٦ / ٨ وسـعد    ٣٦٤ / ٩ واإلحتاف   ١٢٢ / ٣ وتلخيص   ٢٠٠ / ٤ وترغيب   ١٠٨ / ١٠ و   ٢٢٩ / ٩هق  
  ١١٦ / ٥ وفتح ٣٤ / ١ وحم ٣٤ وم الطالق ١٧٦ / ٣وبنحوه خ 

 صحيـــــــح 



 

 

١١٤٣() 

 قاله لعمر ملا قال للرسول صلى اهللا عليه وسلم عن بسط الدنيا للكفار دون املؤمنني 
  مسرة وعن أنسعن ) طس ( . } أَوالد املُشركني خدم أَهِل الْجنِة  { - ٧٢١٧

  ٤٠٨ / ٦ وتخ ٥٦٧ / ٨واإلحتاف  ) ٢٥٨٦( وصحيح اجلامع  ) ١٤٦٨( الصحيحة 
  صحيــــــح

٧٢١٨ - }               ـاِئهمِإىل آب وهمردىت يارةُ حسو ِإبراهيم كفُلهمبٍل ِفي الْجنِة يِفي ج الُمؤمنني أَوالد
  عن أيب هريرة) ك ( . } يوم الْقيامِة

  ٥٦٧ / ٨اإلحتاف  و ٣٨٤ / ١ك 
  صحيـــــــح

أيهما  الرجالن يلتقيان ،  ! قيل يارسول اهللا    : حسن عن أيب أمامة قال      ) ت  ( . } أَوالَمهَا ِباِهللا    { - ٧٢١٩
 يبدأ بالسالم ؟ قال فذكره  

  ٤٢٧ / ٣وترغيب  ) ٢٦٩٤( ت 
  حســـــــــن

٧٢٢٠ - }  همِإىل الْجنِة و دعوهمِبعماٍر، ي اِر أُولعتمِإىل الن دعونهعن ابن عمر) طب ( . } ي  
  ٢٥ / ٤ وبنحوه خ ٣٩٥ / ١٢ وطب ٢٤٣ / ٧امع 

  حســــــن لغيــره
  عن طلق) حم ، د ، حب ( عن أيب هريرة ) ق ، ن ، هـ ( . } أَو ِلكلِّكم ثَوباِن  { - ٧٢٢١

(  وعـب    ٢٣٧ / ٢ وهـق    ٢٦٦  و ٢٣٩ / ٢ وحم   ٧٠ / ٢ون   ) ٦٢٥(  ود   ٢٧٥ وم الصالة    ١٠٠ / ١خ  
وصـحيح   ) ١٤٠(  وموطأ   ٣١١ و ٣١٠ / ١ وش   ٤١٩ / ٢ وسنه   ٤٧٠ / ١وفتح  ) ٧٥٨(وخزميه   ) ١٣٦٤
  وغريهم ) ٢٥٥٥( اجلامع 

  عن ميمونة) طس ( . }  يعين أَصنعكن يداً -أَولكن يرد علي الْحوض أَطْولُكُن يداً  { - ٧٢٢٢
  ٥٤ / ٢  وحلية٢٤٨ / ٩امع 

  صحيــح لغيـــره
  عن عبد الرمحن بن عوف) خ ( عن أنٍس  ) ٤مالك حم ، ق ( . } أَوملْ ولو ِبشاٍة  { - ٧٢٢٣

 و  ٧٩وم النكاح    ) ٧٢٦(  ومنتقى   ٥٤٥(  وموطأ   ١٠٢ و   ٢٧ / ٨ و   ٣١ / ٧ و   ٨٨ و   ٣٩ / ٥ و   ١٣ / ١خ  
 و  ١٦٥ / ٣وحـم    ) ١٩٠٧( وهـ   ) ٢١٠٩(  ود   ١٢٠ / ٦ون   ) ١٩٣٣( و   ) ١٠٩٤(  وت   ٨١ و   ٨٠

 وغريهم  ) ٢٥٥٦(  وصحيح اجلامع ٢٧١ و ٢٠٥ و ١٩٠
  صحيـــح مشــهور

  عن ابن عباس) احلكيم ( . } أَولياُء اِهللا تعاىل الَّذين ِإذَا رؤوا ذُكر اُهللا تعاىل  { - ٧٢٢٤
  ٢٣١ / ٧ و ٢٦ / ١ وحلية ٧٨ / ١٠وجممع  ) ٢٥٨٧( وصحيح اجلامع  ) ١٧٣٣( الصحيحة 

   صحيـــــــح



 

 

١١٤٤() 

أَولياِئي ِمنكم املُتقونَ ، فَإنْ كُنتم أَولئك فَذِلك ، وإالَّ فَاصِبروا ثُم اصـِبروا ، أَالَ الَ                { - ٧٢٢٥
لعواثر يأِتيين الناس ِباَألعماِل وتـأتون ِباَألثقـاِل، فَيعرض عنكم ، ِإنَّ قُريشاً أَهلُ أَمانٍة من بغاهم ا         

  عن إمساعيل بن عبيد رفاعة الزرقي عن أبيه عن جده ) خط ( . } كَبه اُهللا ِلمنخريِه
 ١٦٠ / ١١ وفـتح    ٤٣٠ / ٨ و االحتـاف     ٤٨٦ / ٢ و   ٩٣ / ١وعاصم   ) ٨٩٧( وخد   ) ٧٦٥( الصحيحة  

 ٣٤٠ / ٤ وحم ٣٩ / ٥ وطب ٥٩٢ / ٣وكثري 
  صحيـــــــح

وِبكلِّ تكـبريٍة   . ِإنَّ ِبكُلِّ تسبيحٍة صدقةً     . ُهللا لَكم ما تصدقُونَ ِبِه      أَو لَيس قَد جعلَ ا     { - ٧٢٢٦
وأَمر ِباملعروِف صدقةٌ ، وي عـِن املُنكـِر         . وِبكلِّ تهليلٍة صدقةً    . صدقةً وِبكلِّ تحميدٍة صدقةً     

 أَيأْيت أَحدنا شهوته ويكونُ لَه ِفيها أَجر ،         يا رسولَ اهللاِ  : صدقةٌ ، وِىف بضِع أَحدكُم صدقةٌ ، قَالُوا         
أَرأَيتم لَو وضعها ِىف الْحراِم أَليس كَانَ يكونُ عليِه وزر ، فَكَذِلك ِإذَا وضعها ِفى الْحـالِل                 : قَالَ  

 أَجر كونُ لَهعن أيب ذر) حم ، م ( . } ي . 
 ) ٤٥٤(  وصـحيحة    ١٦ / ٧ واإلحتـاف    ١٤٤ / ٦ وسنة   ٤٢٩ / ٢ وترغيب   ١٦٧ / ٥ وحم   ٥٣م الزكاة   

  ) .٢٥٨٨( وصحيح اجلامع  ) ١٧٢٨(والدعاطب  
كَانوا ِإذَا أَصابهم شيٌء ِمن الْبـوِل       . أَو ما علمت ما أَصاب صاحب بىن ِإسراِئيلَ          { - ٧٢٢٧

 . عن عبد الرمحن بن حسنة ) حم ، ن ( . } قَرضوه ِباملقاريِض ، فَنهاهم صاحبهم فَعذّب ِفى قَربِه 
  )  ٢٥٥٨(  وصحيح اجلامع ٣٧٥ / ٣ وش ١٩٦ / ٤ وحم ٢٦ن الطهارة ب 

 صحيـــــــــــــــح  
٧٢٢٨ - }           يب ، قُلتليِه رع ارطتا شلمِت ما عم أَو :        لَعنته املُسلمني فَأَى ، شرا بِإمنَا أَن اللَّهم

 .  عن عائشة ) م ( . } عله لَه زكاةً وأَجراً أَو سببته فَاج
  ) ٢٥٥٩(  وصحيح اجلامع ٤٥ / ٦وحم  ) ٨٣(  والصحيحة ٨٨م الرب والصلة 

تمن علي مـا ِشـئت      : أَالَ أُبشرك أُشعرت أَنَّ اَهللا أَحيا أَباك فَأقعده بني يديِه فَقالَ             { - ٧٢٢٩
ب ما عبدتك حق ِعبادتك ، أَمتنى أَنْ تردين ِإىل الدنيا فَأقتلَ مع نبيك مـرةً                يا ر : أُعطيكه ، فَقالَ    

 رجعا الَ تِإليه ِمىن أَنك بقى ، قَالَ سعن عائشة ) ك ( . } أُخر . 
  ٢٠٤  و٢٠٣ / ٣ وك ٤٤ / ٤ وبداية ١٩٣ / ٢ و أصفهان ٣٨٣ / ١٠ و ٢٤ / ٥ واإلحتاف ٣١٧ / ٩امع 

 حســـــن لغريه  
٧٢٣٠ - }                  ا ِإياهوجتهكَانَ ِعنِدي ثَالثةٌ ز ثمانَ ؟ فَلوع ا ِمنجهزوا يوهأَخ احلٌ أَوٍم صو أَيأَالَ أَب {

 . 
 ) ابو نعيم وابن عساكر عن عمارة بن رويبة ( 

  ٥٦ / ٣ وسعد ١٠٣٩ / ٣ واالستيعاب ٨٣ / ٩امع 
  حســــن لغيــــره



 

 

١١٤٥() 

  عن ابن عباس) ت ( . } أَالَ احتطت يا أَبا بكٍر فَإنَّ الِْبضع مابني ثَالٍث ِإىل ِتسٍع  { - ٧٢٣١
 / ١ وكـر    ١٥ و   ١٢ / ٢٦ وطربي   ٣٢٤ / ٢ وأصفهان   ١٢٦ / ٤ ومشكل   ٣١٠ / ٦وكثري   ) ٣١٩١( ت  
  ٤١١ / ٢ وك ٨٣

  صحيـــــــح
يحفظُ الرجلُ مابني فَقميِه وما بـني       : علهما دخلَ الْجنةَ    أَالَ أُحدثك عن ِثنتِني من فَ      { - ٧٢٣٢
 عن أيب موسى ) حم ، طك(. } ِرجليِه 

  ٥٢٦ / ٣ وترغيب ٢٩٨ / ١٠جممع 
   صحيـــــــح

٧٢٣٣ - }               كضربالَّذى ياقةَ ، والن قرالَّذي ع جلِني ؟  أُحيمِر ثَموداِس رقَى النِبأش أَالَ أُحدثكم 
  عن عمار بن ياسر) طب ، ك ( . } يا علُّي على هِذِه حىت يِبلَّ ِمنها هِذِه 

  ) ٢٥٨٩(  وصحيح اجلامع ٢٤٨ / ٦ و ١٣٥ / ١ وبداية ٢٦٣ / ٤حم 
   صحيـــــــح

٧٢٣٤ - }              عدكمب نم دِر كْكُمملْ يو قَبلكم نم ِبأمٍر ِإنْ أَخذمتْ ِبِه أَدركْتم أَالَ أُحدثكم   كُنـتمو 
خري من أَنتم بني ظَـهرانيِه ِإالَّ من عملَ ِمثله ، تسبحونَ وتحمدونَ وتكبرونَ خلف كُلِّ صـالِة                

 ثالثنيعن أيب هريرة)  ق   ( . } ثَالثاً و  
   )٢٥٩٠( وصحيح اجلامع  ) ٣١٤(  وخمتصرم ٢٨٦ / ٩ واالحتاف ٣٢٥ / ٢ وفتح ٢١٣ / ١خ 
 ٧٢٣٥ - }           سـلمنينفاَء مبنيِه حو آدم لقاُهللا ِبِه ِفي الْكتاِب ، ِإنَّ اَهللا خ دثَىنِبما ح أَالَ أُحدثكم

وأعطاهم املَالَ حالالً الَ حرام ِفيِه ، فَمن شاَء اقْتنى ومن شاَء احترثَ ، فَجعلُوا ِمما أَعطـاهم اُهللا                   
طَّواغيت ، فَأمرين اُهللا أَنْ آِتيهم فَأبني لَهم الَّذي جبلهم عليِه ، فَقلـت              حراماً وحالالً ، وعبدوا ال    

أُمضِه أُمضِه ، وأَنفق أُنفـق  : ِلربي أُخاطبه ِإنْ آِتيهم ِبِه تثلغْ قُريش رأِسى كَما تثلغُ الْخبزةُ ، فَقالَ          
نْ شاَء جعلَ مع كُلِّ جيٍش بعثته عشرةَ أَمثـاهلم ِمـن            عليك ، وقَاتلْ ِبمن أَطاعك من عصاك ، وإِ        

الَمالئكِة ، ونافخ ِفي صدِر عدوك الرعب ، ومعطيك ِكتاِبي الَ يمحوه املَاُء أُذكّركه نائماً ويقظاناً                
   لي ووين أَهسلبهى وجا وومد قَد مقُريشاً هِذه ، فَإوين وصرـا  فَابوا ماتب فَإنْ أَغلبهم ، نادِيهما مأن

دعوم ِإليِه طَائعني أَو كَارهني وإنْ يغلبوين ، فَاعلموا أَني لَست على شيٍء والَ أَدعوكم ِإىل شيٍء                 
 وابن عساكر عن عياض بن محار ااشعي) طب ( . } 

 ١٥٩ و ١٥٨ / ٨ وم ٢٦٦ / ٤ و ١٦٢ / ٤ وبنحوه حم ١٢٧ / ١ وشج ٣٦٣ / ١٧طب 
 حســــــــــــن لغيــــره 



 

 

١١٤٦() 

٧٢٣٦ - }             لي قَومهقَب يبدثَ ِبِه نا حجاِل مِن الدديثاً عح جيُء     : أَالَ أُحدثكمي ِإنهو ، أَعور ِإنه
            ى أُنِإنو ، ارَا الْجنةُ النقولُ ِإاِر ، فَالَّيت يالنِتمثالُ الْجنِة و عهم       قَومه وحِبِه ن ا أَنذركَم ذركم { . )

  عن أيب هريره)  ق 
   )٢٥٩١(  وصحيح اجلامع ١٩٦ / ٨ وم ١٠٠ / ١٣ وفتح ١٦٣ / ٤خ 

أَالَ أُحدثكم حديثَ رجلِني ِمن بين ِإسراِئيلَ ، كَانَ أَحدهما يسرف علـى نفسـِه ،                 { - ٧٢٣٧
: ئيلَ أَنه أَفْضلهم ِفي الديِن والعلِم والْخلِق ، فَذكر ِعنده صاحبه ، فَقالَ وكَانَ اآلخر يراه بنو ِإسرا  

أَملْ يعلم أَني أَرحم الرامحني ؟، أَملْ يعلم أَنَّ رمحـيت سـبقت             : لَن يغفر اهللا لَه ، فَقالَ اُهللا ِلمالئكتِه         
حل ( . } لرمحةَ ، وأَوجبت على هذا الْعذاب ، فَالَ تتأَلُّوا على اِهللا غَضيب ؟، فَإنى قَد أَوجبت ِلهذَا ا  

  وابن عساكر عن أيب قتادة) 
  ٤٤ظن 

  حســـــــــــن
٧٢٣٨ - }                 ين ِإسرائيلَ أَبصـرهوِق بمِشي فَي سوٍم يي ذَات وا هينمِضِر ؟ بِن الْخع ثكمأَالَ أُحد

آمنت ِباِهللا ما شاَء اُهللا ِمن أَمـٍر        : تصدق علي بارك اُهللا ِفيك ، فَقالَ الْخِضر         : رجلٌ مكاتب فَقالَ    
أَسألك ِبوجِه اِهللا لَما تصدقت علي ، فَإِني نظرت السماحةَ  : يكُونُ ما ِعنِدي شيٌء أَعطيكه ، فَقالَ        

آمنت ِباِهللا ما ِعنِدى شيٌء أُعطيكـه ِإالَّ أَنْ         : الَ الْخِضر   ِفي وجهك ، ورجوت الْربكةَ ِعندك ، فَق       
نعم أَقولُ ، لَقد سألتين ِبأمٍر عظيٍم ، أَمـا ِإنـي   : َ وهلْ يستقيم هذَا ؟ قَالَ :تأخذَين فَتبيعين ، فَقَال  

ربعِمائِة ِدرهٍم ، فَمكثَ املُشـتِرى زمانـاً الَ         ُألِجيبك ِبوجِه ربي ، يعين فَقدمه ِإىل السوِق فَباعه ِبأ         
       يٍء ، فَقالَ لَهِفي ش ستعملهٍري ِعنِدى فَأوِصين ِبعمٍل ، قَالَ         : يىن الْتماِس ختريتِإمنَّا اش ِإنك :  أَكـره

قُم فَاحملْ هـِذِه    : لَيس شيٌء يشق علي ، قَالَ       : أَنْ أَشق عليك ، ِإنك شيخ كَبير ضعيف ، قَالَ           
اِحلجارةَ ، وكَانَ الَ ينقلها دونَ ِستِة نفٍر ِفي يوٍم ، فَخرج الرجلُ ِلبعِض حاجتِه ثُم رجع وقد نقـلَ           

 أَحسنت وأَمجلت وأَطقت ما لَم أَرك تطيقه ، ثُم عرض : الِْحجارةَ ِفي ساعٍة ، قَالَ 
وأوِصين ِبعمٍل ، قَالَ    : ِإني أَِجدك أَِميناً فَاخلفْين ِفي أَهلِي ِخالفةً حسنةً ، قَالَ           : لَ  ِللرجِل سفر فَقا  

فَاضرب ِمن اللَِّنب ِلبيىت حـىت أَقـدم        : لَيس تشق علي ، قَالَ      : ِإين أَكره أَنْ أَشق عليك ، قَالَ        : 
أَسألك ِبوجِه اِهللا ما سبيلُك وما أَمرك ؟ : د شيد ِبناءه ، قَالَ عليك فَمضى الرجلُ ِلسفرِه ورجع وق  

سألتين ِبوجِه اِهللا ووجه اِهللا أَوقعين ِيف الْعبوديِة ، أَنا الْخِضر الذَّى سمعت ِبِه ، سألَين ِمسكني           : قَالَ  
 اِهللا فَأمكنته ِمن رقبيت فَباعين ، وأُخربك من سئلَ          صدقةً وملْ يكن ِعنِدي شيٌء أُعطيِه ، فَسألَين ِبوجهِ        

ِبوجِه اِهللا فَرد سائله وهو يقدر وقف يوم الْقيامِه الَ ِجلد والَ لَحم ، لَه عظم يتقعقع ، فَقالَ الرجلُ                    
ِبأَيب أَنت  : الَ بأس أَحسنت وأبقيت ، فَقالَ       : آمنت بِاِهللا ، شققت علي يانيب اِهللا والَ أَعلم ، قَالَ            : 

أُريد أَنْ تخلِّي سبيلي فَأعبـد      : وأمي احكم ِفي أَهلي وماِلي مبا ِشئت واختر فَأُخلِّي سبيلك ، قَالَ             



 

 

١١٤٧() 

عـن أيب   ) طك  ( . } جاين ِمنها   الْحمد ِهللا الَِّذى أَوقعين ِفي العبوديِه ثُم ن       : ربي ، فَخلَّى سبيله فَقالَ    
  أمامة
 وأصفهان ٦٠٢ / ١ وترغيب   ٣٥٧ / ٢ ومشكل   ١٥٠ / ٥ وكر   ٢١٢ / ٨ و   ١٠٢ / ٣ وجممع   ١٣٢ / ٨طب  

  ٣٣٠ / ١ وبدايه ٥٨٧ / ٢
  حســــــــــــــن

  عن أيب ذر) م ( . } سبحانَ اِهللا وِبحمدِه : أَالَ أُخربك ِبأَحب الْكالِم ِإىل اِهللا عز وجلَّ  { - ٧٢٣٩
  ١٥ / ٥ واالحتاف ٥١ / ٦ ومتهيد ٤٥٤ / ١٣ و ٢٩٠ / ١٠ وش ٤٢١ / ٢ وترغيب ٨٥م الذكر والدعاء 

 عن عبداهللا بن  ) حم  ( . } الْحمد ِهللا رب الْعاملني     : أَالَ أُخربك ِبأخِري سورٍة ِفي الْقرآِن        { - ٧٢٤٠
 جابر البياضي 

   )٢٥٩٢(  وصحيح اجلامع ٢١١ / ٤ و ٤٥٠ / ٣ وحم ١٠٣ و ١٠٢ و ٧٧ و ٢١ / ٦خ 
حب ، ك ، هب ، ض       ( مسويه  ( . } الْحمد ِهللا رب الْعاملني     : أَالَ أُخربك ِبأفضِل الْقرآِن      { - ٧٢٤١

 عن أنٍس  )
  ) ٧٧٤( واإلحسان  ) ١٤٩٩(  وصحيحة ٣٦٧ / ٢ وترغيب ٥٦٠ / ١ك 

  صحيـــــــــــــح
قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفلِق ، وقلْ أَعوذُ ِبـرب         : ك ِبأفضِل ما تعوذَ ِبِه املُتعوذونَ       أَالَ أُخرب  { - ٧٢٤٢
 عن عقبة بن عامر ) طب(. } الناِس 

( وصحيح اجلـامع   ) ١١٠٤(  وصحيحة  ٣٢٦ / ٧ وبغوي   ٥٥٢ / ٨ وكثري   ٣٤٣ / ١٧ وطب   ٤١٧ / ٣حم  
٢٥٩٣ (  

  صحيـــــــــــــح
: ك ِبأكثر وأَفضلَ ِمن ِذكرك اللَّيلَ مع النهاِر ، والنهار مع اللَّيِل أَنْ تقـولَ                أَالَ أُخرب  { - ٧٢٤٣

سبحانَ اِهللا عدد ما خلق ، وسبحانَ اِهللا ِملَء ما خلق ، وسبحانَ اِهللا عدد ما ِفي اَألرِض والسماِء ،             
سماِء وسبحانَ اِهللا عدد ما أَحصى ِكتابه ، وسبحانَ اِهللا عـدد            وسبحانَ اِهللا ِملَء ما ِفي اَألرِض وال      

كُلِّ شيٍء ، وسبحانَ اِهللا ِملَء كُلَ شيٍء ، وتقولُ الْحمد ِهللا ِمثلَ ذَلك ، وتقولُ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ِمثلَ                     
ثلَ ذَلكم تقولَ اُهللا أَكربو ، ة عن أيب أمام) حب ( . } ذَلك 

( و   ) ٧٩٣٠(  وطب   ٥١٣ / ١ وك   ٢٤٩ / ٥وحم   ) ١٦٦(  ون عمل    ٤٣٩ / ٢وترغيب   ) ٢٣٣١( حب  
٨١٢٢ (  

  صحيــــــــح
أَالَ أُخربك ِبأَهِل الناِر ؟ كُلُّ جعظرى جواٍظ مستكٍرب جماٍع منوٍع ، أَالَ أُخربك ِبأهِل                { - ٧٢٤٤
  عن أيب الدرداء) طب ( . } لى اِهللا تعاىل َألبره كُلُّ  ِمسكٍني لَو أَقسم ع: الْجنِة 



 

 

١١٤٨() 

 ١٥٤ ومبـارك    ٥٦٤ / ٣ وترغيـب    ٣٤٣ / ٨ واإلحتـاف    ٢٦٥ / ١٠ وجممع   ٦١٩ / ٣ وك   ١٧٥ / ٤حم  
 ) ٢٥٩٤(وصحيح اجلامع 

  صحيـــــــــح
ـ             { - ٧٢٤٥ م ددبحانَ اِهللا عأفضلُ ؟ سهذَا و ِمن ليكع أَيسر وِبما ه ِفـي   أالَ أُخربك لـقا خ

السماِء ، وسبحانَ اِهللا عدد ما خلق ِفي األرِض ، وسبحانَ اِهللا عدد ما خلق بني ذَلك وسبحانَ اِهللا                   
عدد ماهو خالق ، واُهللا أَكرب مثلَ ذلك ، واحلمد ِهللا ِمثلَ ذَلك ، والَّ إله ِإالَّ اُهللا ِمثلَ ذ ِلـك ، والَ                        

  عن سعد) ك حب ٣( . }  والَ قُوةَ ِإالَّ ِباِهللا ِمثلَ ذَلك حولَ
 ٢٤٥ / ١وابن عالن  ) ١٥٠٠(  ود ٥٤٨ - ٥٤٧ / ١ وك ٦٢ / ٥وسنه  ) ٢٣٣٠( وحب  ) ٣٥٦٨( ت 

 صحيـــــــح لغيـــره  
البغوي عن  (} لصالِة  أَال أُخربك عن املُسافِر ؟ ِإنَّ اهللا تعاىل وضع عنه الصيام وِنصف ا             { - ٧٢٤٦

 ) أميه أيب
  ١٠ / ٢ ومي ١٧٩ و ١٧٨ / ٤ وبنحوه ن ٢٣٥ / ١طب 

     صحيــــــــــــــح
أَالَ أُخربك عن ملوِك الْجنِة ؟ رجلٌ ضعيف ذُو ِطمريِن الَ يؤبه لَه لَو أَقسم علـى اِهللا               { - ٧٢٤٧

عاىل َألبرهعن معاذ ) هـ ( . } ت 
  ) ٢٨٥٢(  والفيض  )٤١١٥( هـ 

   حســـن لغيـــــره
أَالَ أُخربك يا عمر أَنَّ ِجربيلَ أَتاين فأَخربين أَنَّ اَهللا عز وجلَّ قَد برأَ ماريةَ وقَريبها ِمما                  { - ٧٢٤٨

وأَمرين أَنْ أُمسيه ِإبراهيم وقَع ِفي نفِسي ، و بشرين أَنَّ ِفي بطنها غُالماً ِمين ، وأَنه أَشبه الْخلِق ِبي ،               
وكَناين بأَيب ِإبراهيم ، فَلوالَ أَين أَكره أَنْ أُحولَ كُنييت الَّيت عرفْت ِبها فَتكنيت ِبأَيب ِإبراهيم كَمـا                  

 عمرو  عن ابن) طب(. } كَناين ِجبريلُ 
  ١٧٢ / ٨ وسعد ١٦٢ / ٩جممع 

   حســــــن لغيـــره
 ) حـم (}  أُخربكم ِبأَحبكم ِإيلَّ وأَقربكم ِمين مجلساً يوم الْقيامة ؟ أَحسنكم خلقاً             أَالَ { - ٧٢٤٩

  عن ابن عمرو
  ٨/٢١وجممع ) ١٩١٦(وحب ) ٢٠١٥٤( وعب ٢/١٨٥حم 

 صحيح
أَحسن أَالَ أُخربكم ِبأَسرِع كَرٍة وأَعظِم غَنيمٍة ِمن هذَا الْبعِث ؟ رجلٌ توضأَ ِفي بيتِه فَ               { - ٧٢٥٠

وضوءه ثُم تحملَ ِإىل املَسجِد فَصلّى ِفيِه الْغداةَ ، ثُم عقب ِبصالِة الضحى ، فَقد أَسـرع الْكـرةَ                   
 عن أيب هريره  )حب(. } وأَعظم الْغنيمةَ 



 

 

١١٤٩() 

  ٤٦٣ / ١ وترغيب ٢٣٥ / ٢وجممع  ) ٦٢٩( حب 
 صحيــــــــــــــــح 

 ِمن درجِة الصياِم والصالِة والصدقِة ؟ ِإصالح ذَاِت الْبِني ، فَإنَّ            أَالَ أُخربكم ِبأَفضلَ   { - ٧٢٥١
  عن أيب الدرداء) حم ، د ، ت ( . } فَساد ذَاِت الْبِني ِهى الْحالقةُ 

 ٥٩٧ / ١ وبغـوي    ٣٦٥ / ٢ وكـثري    ٤٨٨ / ٣ والترغيب   ٤٤٤ / ٦وحم   ) ٢٥٠٩(  وت   ٥٧د االدب ب    
  ) ٢٥٩٥(  وصحيح اجلامع ٢٦٧ / ٦ واالحتاف ١١٦ / ١٣وسنة 

  صحيــــــــــــــــح
٧٢٥٢ - }             اُهللا املُحلَّ واملُحلَّلَ لَه املُحلُّ فَلعن وِبالتيِس املُستعاِر ه عن ) هـ ، ك ( . } أَالَ أُخربكم
 عامر  عقبة بن

  ) ٢٥٩٦(  وصحيح اجلامع ٢٥١ / ٣ وقط ٤١٢ / ١ وكثري ٢٩٩ / ١٧وطب  ) ١٩٣٦( هـ 
  حســـــــــــــــن

٧٢٥٣ - }                 ـلمس ـنم املُسـلمو أَنفسهمو لى أَمواهلمع اسالن أَمنه نِباملُؤمِن ؟ م أَالَ أُخربكم
املُسلمونَ ِمن ِلسانِه ويدِه ، واملُجاهد من جاهد نفسه ِفي طَاعِة اِهللا ، واملُهاجر من هجر الْخطايـا                  

 الذُّنوبعن فضالة بن عبيد  )حب ، طب ، ك ( . } و 
 / ٦واالحتـاف    ) ٥٤٦(  وصـحيحة    ٢٩ / ١وبغوي   ) ٢٤٨٢( و   ) ٢٥(  وحب   ١١ / ١ وك   ٢١ / ٦حم  
٢٥٤  

  صحيـــــــــــــــــح
أَالَ أُخربكم ِبأَمٍر ِإذا فَعلتموه أَدركتم من قَبلكم ، وفُتم من بعدكم ؟ تحمـدونَ اَهللا                 { - ٧٢٥٤

               ثَالثنيأَربعاً وو ، ثَالثنيثَالثاً وو ، ثَالثنيثَالثاً و رونهكبتو حونهسبتالٍة وبِر كُلِّ صهـ   ( .} ِفي د (
 عن أيب ذر 

) ١١٢٥(وصـحيحة    ) ٧٤٩(  وخزميـة    ١٨٦ / ٢ وهـق    ٢٨٦ / ٩ واالحتاف   ٤٠٦ومبارك   ) ٢٨٦( هـ  
  )٢٥٩٧(وصحيح اجلامع  

  ـــحصحيـــــــــــــــ
أَالَ أُخربكم ِبأهِل الْجنِة ؟ كُلُّ ضعيٍف مستضعٍف لَو أَقسم علـى اِهللا َألبـره ، أَالَ                  { - ٧٢٥٥

عن حارثة بن   ) حم ، ق ، ت ، ن ، هـ          ( . } أُخربكم ِبأهِل الناِر ؟ كُلُ عتلٍّ جواٍظ جعظري مستكٍرب          
  وهب

 ) ٢٠٦٦٢ و ٢٠٦١٣(  وعـب  ٣٠٦ / ٤ ٣٠٦ / ٤وحـم   ) ٢٦٠٥(  وت   ٤٧ و   ٤٦ وم اجلنة    ٢٤ / ٨خ  
 ١٣ وسنه   ٦٦٢ / ٨وفتح   ) ٢٠٢٠(  ومنحه   ١٤٥ / ٤ وترغيب   ٢٦٦ و   ٢٦٥ / ١٠ وجممع   ٢٦٦ / ٣وطب  

   )٢٥٩٨( وصحيح اجلامع  ١٦٩/ 



 

 

١١٥٠() 

حلسـِن  أَالَ أُخربكم ِبأَهِل الْجنِة وأَهلِِ النارِِ؟ أهلُ اجلنِة من ملئت مسامعه ِمن الثنـاِء ا          { -٧٢٥٦
              سمعي هوالثناِء املسيِء و ِمن سامعهم لئتم نأهلُ الناِر مو ، سمعي هوابن املبارك عـن أيب     ( . } و

 )احلواري مرسالً 
  )  ١٧٤٠(   وصحيحة ٨٠/ ٣ وحلية  ١٢/١٧٠وطب ) ٤٢٢٤( وهـ ) ٢٩(مسدد 

 صحيــــــــــــــــــح 
٧٢٥٧ - }    ِبأهِل الن أَالَ أُخربكم              عيٍف ذي ِطمريِن ، لَـوِة فَكلُّ ضِة ؟ أَما أَهلُ الْجنأَهِل اجلنار و

  عن أنس) حم ( . } أَقسم على اِهللا ألبره ، وأما أَهلُ الناِر فَكلُّ جعظرى جواٍظ جماٍع مناٍع 
 / ١٠وفـتح    ٣٠٦ / ٤ و   ١٤٥ / ٣ وحـم    ٤٧ و   ٤٦ وبنحوه م اجلنة     ١٤٥ / ٤ وترغيب   ٢٦٥ / ١٠امع  
٤٨٩  

ابن أيب  ( . } أَالَ أُخربكم ِبأيسِر الْعبادِة وأَهوَا على الْبدِن ؟ الصمت وحسن الْخلِق             { - ٧٢٥٨
 عن صفوان بن سليم مرسالً) الصمت  الدنيا يف
  ) ٢٧(  والصمت ٤٥٣ / ٧ واالحتاف ٥٣٣ و ٤٠٤ / ٣ترغيب 

  صحيــــــــــح مرســل
خربكم ِبجيشكم هذَا الْغازي ؟ ِإم انطلقُوا حتى لَقوا الْعدو فأُصـيب زيـد              أَالَ أُ  { - ٧٢٥٩

              هيداً أَشـهدىت قُتلَ شلى الْقوِم حع أَيب طَالٍب فَشد نب عفرأَخذَ اللِّواَء ج ثُم ، هيداً فَاستغفروا لَهش
َء عبد اِهللا بن رواحةَ فَأثبت قَدميِه حىت أُصـيب شـهيداً          لَه ِبالشهادِة فَاستغفروا لَه ، ثُم أَخذَ اللِّوا       

        يفس وه اللَّهم ، فسهن رأَم واُألمراِء ه ِمن كنلْم يالْوليِد و نب الدأَخذَ اللِّواَء خ ثُم ، وا لَهفَاستغفر
ع ، حب ،    ( والدارمي  ) حم  ( . } يتخلفن أَحد   ِمن سيوفك فَانصره ، انفروا فَأَمدوا ِإخوانكم ، والَ          

  عن أيب قتادة) ض 
 ١٧٧ و   ١٤٥(  ون فضائل    ٢١٩ - ٢١٨ / ٢ ومي   ٣٦٨ - ٣٦٧ / ٤ونبوة   ) ٧٠٤٨(  وحب   ٣٠١ / ٥حم  

 ( 
  صحيــــــــــــــــــح

٧٢٦٠ - }           محبـوت الْـذين ؟ ِخيارهم ِشرارهمو ِبخياِر أُمراِئكم أَالَ أُخربكم    ، حبـونكموي 
             لعنونكميو ملعنوتو بغضونكميو مبغضوت الَّذين أُمرائكم ِشرارو ، دعونَ لَكميو دعونَ لَهمتو {

  عن عمر) ت ( . 
  ) ٢٥٩٩( عن عوف بن مالك وصحيح اجلامع  ) ١٢٢٨(  وخمتصرم ٢٨ و ٢٤ / ٦وحم  ) ٢٢٦٤( ت 

      صحيــــــــــــــح



 

 

١١٥١() 

٧٢٦١ - }              حيبكمو حبونهت نم ، لَكم ِخيارهم ؟ ِخيارهم ِشرارهمو الكممِبخياِر ع أَالَ أُخربكم
وتدعونَ اَهللا لَهم ، ويدعونَ اَهللا لَكم ، وشرارهم لَكم من تبغضوم ويبغضـونكم وتـدعونَ اَهللا                 

الَ ، دعوهم ما صاموا وصلُّوا      : اتلهم يارسولَ اِهللا ؟ قَالَ      عليهم ويدعونَ اَهللا عليكم ، قَالوا أَفالَ نق       
  عن عقبه بن عامر) طب ( . } 

  ) ٢٧١٨(  وعلل ٢٢٤ / ٥ وجممع ٢٩٣ / ١٧طب 
  حســــــــــــــــــن

محيد عبد بن   . } أَالَ أُخربكم ِبخياركم ؟، ِخياركم أَطولكم أَعماراً وأَحسنكم أَعماالً           { - ٧٢٦٢
 عن أيب هريرة ) هق ( و ) ك ( زجنوية  وابن

 ٢٥٤ / ٤وترغيـب    ) ٢٤٦٥(  وحب   ٣٣٩ / ١ وك   ٣٧١ / ٣ وهق   ٤٠٣ و   ٢٣٥ / ٢ وحم   ٢٢ / ٨امع  
 ) ١٢٩٨(وصحيحه 

   صحيـــــــــــح
. } ي التقي   أَالَ أُخربكم ِبخياركم ؟، ِخياركم املُطيبونَ ، ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ يحب الْخف            { -٧٢٦٣

 عن أيب سعيد ) ع،ض (
  ) ٣٩٧٤(  ومطالب ٢٣٤ / ٧ وجممع ٥٩١ / ٦ش 

 صحيـــــــــــــح
٧٢٦٤- }           الذّهب أُعطى ِممن خريو ، رجاتكما ِفي دأَرفعها وأَزكاهو ِبخِري أَعمالكم أَالَ أُخربكم

} ضربتم ِرقام وضربوا ِرقابكم ؟ اذْكروا اَهللا كَثرياً         والوِرق ، وخري ِممن لَو غَدومتْ إىل عدوكم فَ        
  عمر عن ابن) هب  (. 

  ) ٥١٨(  والشعب ٧٣ / ١٠ وجممع ٢١٠ / ١١ وفتح ١٨٨ / ٤ واالحتاف ٤١٦ / ٦ و ٢٣٩ / ٥حم 
    صحيــــــح

 اِهللا ، كُلما كَانت هيعـةٌ       أَالَ أُخربكم ِبخِري الْربية ؟ رجلٌ أَخذَ ِبعناِن فَرسِه ِفي سبيلِ           { - ٧٢٦٥
استوى عليِه أَالَ أُخربكم ِبالَّذى يليِه ؟ رجلٌ ِفي ثَالثٍة ِمن غَنٍم يقيم الصالةَ ويـؤيت الزكـاةَ ، أَال                    

  عن أيب هريره) حم ( . } أُخربكم ِبشر الْربيِة ؟ الَّذى يسألُ ِباِهللا والَ يعطَى بِه 
  ٢٧٩ / ٥ وجممع ٤٧٨ / ٨  وكثري٣٩٦ / ٢حم 

 صحيــح لغريه
   الصوت الذى تفزع منه وختافه من عدو: اهليعة 

مالك ، حم ، م ، د     ( . } أَالَ أُخربكم ِبخِري الشهداِء الَّذى يأيت ِبشهادتِه قَبلَ أَنْ يسأهلا            { - ٧٢٦٦
 عن زيد بن خالد اجلهىن   )، ن 



 

 

١١٥٢() 

 و  ٢٠٤ / ٤وتلخيص   ) ٢٢٩٥(  وت   ١٥٦ / ١٠وهق   ) ١٥٥٥٧ ( وعب   ١٣ ود االقضية ب     ١٩م االقضية   
(  وصـحيح اجلـامع      ٢٦٥ / ٥وطب   ) ١٤٢١(  وشفع   ٣٤٧ / ٦ وحليه   ١٣٨ / ١٠ وسنة   ٤٩٨ / ١كثري  

٢٦٠٠(    
٧٢٦٧ - }                  غـريأَنْ ي نتظربيِل اِهللا يجلٌ أَخذَ ِبعناِن فَرسِه ِفي سجالً ؟ راِس رِبخِري الن أَالَ أُخربكم

و يغار عليِه ، أَالَ أُخربكم ِبخِري الناِس بعده رجلٌ ِفي غُنيمٍة يقيم الصالةَ ويؤيت الزكاةَ ، يعلم مـا                   أَ
 استزلَ النالِه فَقِد اعاِهللا ِفي م قعن أم مبشر) طب ( . } ح  

  )  ١٦٥٢( وبنحوه ت ١٦٠ / ٩ وهق ٣٠٤ / ١٠امع 
    صحيـــــح

٧٢٦٨ - }                موتىت يبيِل اِهللا حِبعناِن فَرسِه ِفي س مسكجلٌ مرتلةً ؟ راِس مِبخِري الن أَالَ أُخربكم
أَو يقتلَ ، أَالَ أُخربكم ِبالَّذى يتلوه ؟ رجلٌ معتزلٌ ِفي ِشعٍب يقيم الصالةَ ويؤيت الزكـاةَ ويعتـزلُ          

     ِبشر اِس ، أَالَ أُخربكمالن رورعطي         شالَ يسألُ ِباِهللا وجلٌ ياِس ؟ رعن ) حم ، ت ، ن ، حب        ( . }  الن
  ابن عباس

 / ٣وترغيـب    ) ١٥٩٣(  وحب   ٨٣ / ٥ون   ) ٢٥٥(  وصحيحة   ٢٩٤ / ٥ وش   ٦٧ / ٢ وك   ٢٠١ / ٢مي  
  ) ٢٦٠١( وصحيح اجلامع  ) ٢١٣٢( ومنحه  ٤٤٠

  صحيـــــــــــــــــح
ِري الناِس وشر الناِس ؟ ِإنَّ ِمن خِري الناِس رجالً عملَ ِفي سبيِل اِهللا عز          أَالَ أُخربكم ِبخ   { - ٧٢٦٩

وجلَّ على ظَهِر فَرسِه أَو على ظَهِر بعريِه أَو على قَدميِه حىت يأَتيه املَوت ، وِإنَّ من شر الناِس رجالً   
  عن أيب سعيد) حم ، ن ، ك ( . } يرعوي إىل شىٍء ِمنه فَاجراً جريئاً يقرأُ ِكتاب اِهللا الَ

 ٢٨٤ - ٢٨٣ / ٢ والترغيب ٣٤١ / ٥ وش ٦٧ / ٢وك  ) ٤٢٩٠(  والشعب ٥٨ و ٣٧ / ٣ وحم  ١٢ / ٦ن  
 !  وصححه احلاكم ووافقه الذهيب 

  حســن لغريه
 ١٢والتهذيب   ) ٥٢١٤( اجلامع  وفيه أبو اخلطاب املصري روى عنه مرثد بن عبد اهللا ووثقه العجلي وجهله غريه               

 /٨٦  
مـن  : أَالَ أُخربكم ِبخِري أَهِل الُّدنيا واآلِخرِة ، وخري الْعمِل ِفي الدنيا واآلِخـرِة ؟                { - ٧٢٧٠

 ظَلمه منفى عع نوم ، رمهح نأَعطى م نوم ، قَطعه نصلَ مالبغوي عن رجل من النقباء ( . } و ( 
  ١٨٩ / ٨ وجممع ١٥٥ / ١٩طب 

  حســـــــن لغيــــره



 

 

١١٥٣() 

٧٢٧١ - }                   ارد بِد اَألشهِل ، ثُـمىن عب ارد جاِر ، ثُمين النب اروِر اَألنصاِر دِبخِري د أَالَ أُخربكم
                ريوِر اَألنصاِر خيف كُلِّ داعدةَ ، وىن سب ارد ىن الْحارِث بن الْخزرِج ، ثُمت ، ن     حم ، ق  ( . } ب ، 

عـن أيب  ) حـم ، م  ( عن أيب محيد الساعدى ) حم ، ق ( عن أيب أُسيد الساعدى ) ، ن  حم ، ق(عن أنس     ) 
 هريرة 

 ١٧٩ / ١٤وسنه  ) ٣٩١٠( و ت    ٤٢٥ / ٥ و   ٢٠٢ و   ١٠٥ / ٣ و   ٢٦٧ / ٢ وحم   ٦٨ / ٧ و   ١٥٥ / ٢خ  
 ومشكــــــــل

   )٢٦٠٢( جلامع  وصحيح ا٣٥٤ / ٦ وحلية ٤٣٩ / ٩ و ١١٦ / ٧ وفتح ٣٧/ ٤
أَالَ أُخربكم ِبخِري قَبائِل الْعرِب ؟ السكونُ سـكونُ كْنـدةَ ، واُألملـوك ردمـانَ                 { - ٧٢٧٢

   )البغوى عن أيب جنيح القيسى .( } والسكاسك وِفرق بني اَألشعريني ، وِفرق ِمن خوالنَ 
   ٥٨ / ١ والدواليب ٢٠٠ / ٤اإلصابة 

    حســــــــــن
أَالَ أُخربكم ِبخِري ِمن كَثٍري ِمن الصدقِة ؟ إصالح ذَاِت الْبِني ، ِإياكم والْبغضاَء فَِإمنَـا            { - ٧٢٧٣

 يف األفراد عن أيب الدرداء) قط ( . } ِهى الْحالقةُ
  ) ١١٠٨٩( والشعب  ) ٢٥٦( مبارك 

  صحيــــح لغيــره
٧٢٧٤ - }     شر ِمن خبريكم أَال أُخربكم           نم كمشرو ، هشر ؤمنيو ريهى خرجي نم كم؟ خري كم

 هشر ؤمنالَ يو هريى خرجعن أيب هريرة) حم ، ت ، حب ( . } الَ ي 
  ) ٢٦٠٣( وصحيح اجلامع  ) ٢٠٦٨(  وحب ٣٧٨ و ٣٦٨ / ٢وحم  ) ٢٢٦٣( ت 

   صحيـــــــــح
٧٢٧٥ - }    ِمن ِبرجالكم ِفـي الْجنـِة ،               أَال أُخربكم ـديقِفي الْجنِة ، والص يبأَهِل اجلنِة ؟ الن 

              ِبنسـائكم احيِة اِملصِر ِفى اِهللا ِفي الْجنِة ، أَال أُخربكمِفي ن اهأَخ زورجلُ يالرِفي الْجنِة ، و واملَولود
هِذِه يدي ِفي يدك الَ أَذوق غَمضاً       :   الْودود الْولود الْقعود الَّىت ِإذا ظُلمت قَالت      : ِمن أَهِل الْجنِة    

 عن كعب بن عجرة    )طب(يف األفراد ) قط ( . } حىت ترضى 
 ) ٢٦٠٤( وصحيح اجلامع  ) ٢٨٧(  وصحيحة ٣٠٣ / ٤ وحلية ٢١٢ / ٤ وجممع ٥٦ / ٢ وكر ٤٧ / ١طص 
  ٥٦ / ٣ وترغيب ١٤٠ / ١٩وطب 

   حســــــــن
٧٢٧٦ - }   ِبشر أَالَ أُخربكم   ِبخِري ِعباِد اِهللا ؟ املُستضعف أَال أُخربكم ، عباِد اِهللا ؟ الْفظُّ املُستكرب 

 قَسمه لى اِهللا َألبرع أَقْسم عن حذيفة) حم ( . } ذُو الطّمريِن لَو  
  ١٤٦ / ٤ و ٥٦٤ / ٣ وترغيب ٢٦٤ / ١٠ وجممع ٢٢٥ / ٨اإلحتاف 

     حســــــــن



 

 

١١٥٤() 

شراِر هِذِه اُألمِة ؟ الثَّرثارونَ املُتشدقونَ املُتفيهقـونَ ، أَفَـالَ أُنبـئكم             أَال أُخربكم بِ   { - ٧٢٧٧
   عن أيب هريرة) هق ( . } ِبخيارهم ؟ أَحاسنهم أَخالقاً 

 ٣وترغيب   ) ٣١١١(  ومطالب   ١٨٣ و   ٩٠ / ٨ وجممع   ٣٦٩ / ٢ وحم   ٣٤٣ / ٨ واالحتاف   ١٩٤ / ١٠هق  
    ٦٢ / ٣ ونصب ٣٨٧ / ١٠ وطب ٤٩٤/ 

   صحيـــــــــــــح
أَال أُخربكم ِبشراركم ؟ املَشاُءونَ ِبالنميمِة ، املُفسدونَ بني اَألحبِة ، الْباغونَ ِللربآِء              { - ٧٢٧٨
 نتالع  { 

 وابن أيب الدنيا يف ذم الغيبة عن أمساء بنت يزيد  ) حم ( 
     ٩٣ / ٨  وجممع٥٦٤ / ٧ واالحتاف ٢١٨ / ٨ وكثري ٢٧٠ / ٤ وك ٤٥٩ / ٦حم 

   حســـــــــــن
٧٢٧٩ - }                  جا ِبِه فَفُـرعا دنيأَمِر الد الٌء ِمنأَو ب بكَر زلَ ِبرجٍل ِمنكمبشيِء إذا ن أَال أُخربكم

    الظَّاملني ِمن إين كُنت بحانكس إالَّ أَنت عاُء ذي الْنوِن الَ إلهد نهابن أيب الدنيا يف الفرج  ، ك( . } ع ( 
  عن سعد

  )  ٢٦٠٥( وصحيح اجلامع  ) ١٧٤٤(  وصحيحة ٥٠٥ / ١ك 
   صحيـــــــــح

٧٢٨٠ - }                ينا بنِه يوحاً قَالَ البإنَّ ن ، نهاب وحِبِه ن ِبشىٍء أَمر أَالَ أُخربكم !   اكَأِبأمريِن و ركآم
وحده الَشريك لَه ، لَه املُلك ولَه احلَمد يحيي ويميت          الَ إله إالَّ اُهللا     : عن أَمريِن ، آمرك أَنْ تقولَ       

               علتجا ِفي كَفٍة وعلتلَو ج األرضمواِت وفَإنَّ الس ، لى كُلِّ شىٍء قَديرع هوِإالَّ اُهللا      -و الَ إله - 
           ينا بي ركآما ، ولقةً قَصمتهما حعلتج لوا ، وتهمزنقولَ    ِفي كَفٍة وَا    :  أَنْ تِبحمدِه فَإبحانَ اِهللا وس

                 مرِباِهللا ح أَشرك نم رِك فَإنهِن الشع ينابي اكَأو ، الْخلق رزقا يالْخلِق و ِتسبيحصالةُ الْخلِْق و
لْجنةَ ويف قَلبِه ِمثقالُ حبٍة ِمن خردٍل       اُهللا عليِه الْجنةَ ، وأَاك يا بىن عن الْكِرب ، فَإنَّ أَحداً الَيدخلُ ا             

أَِمن الْكِرب َألحدنا دابةً يركبها ، والنعلِني يلبسهما   ! يا رسولَ اِهللا    :  فَقالَ معاذُ بن جبٍل      -ِمن ِكٍرب ،  
              الْكـرب لكن؟ قَالَ الَ ، و ليِه أَصحابهع جمعي الطَّعاما ، ولبسهي والثّياب ،       ، الْخلـق سـفِّهأَنْ ي 

اعِتقالُ الشاِة ، وركوب الْحمـاِر ،       : ويغمص املُؤمن ، وسأنبئك ِبخالٍل من كُن ِفيِه فَليس ِبمتكربٍ         
عساكر  عبد ابن محيد وابن}  ولُبوس الصوِف ، ومجالسةُ فُقراِء املُؤمنني ، وأَنْ يأكُلَ أَحدكم مع ِعيالِه

 وابن عساكر عن ابن عمرو ) ع ، هق ( بر عن جا
  ٧٧ / ٥ وكثري ٦٥ / ١٥ وطربى ٣٤٢ / ٨اإلحتاف 

    حســــــــــــــن
أَالَ أُخربكم ِبصالِة املُنافِق ؟ أَنْ يؤخر الْعصر حىت إذا كَانِت الشمس كَثرِب الْبقـرِة         { - ٧٢٨١
 }  صالَّها 



 

 

١١٥٥() 

 عن رافع بن خديج ) قط ، ك ( 
  ) ٢٦٠٦( وصحيح اجلامع  ) ١٧٤٥(  وصحيحة ٢٥٤ / ١ وقط ١٩٥ / ١ وك ٢٤٧/  ٣حم 

  صحيـــــــــــــح
 شحمها الرقيق الذي يغشى الكرش:  ثرب البقرة -

أَالَ أُخربكم ِبما خيرين ربي آِنفاً ؟ خيرين بني أَنْ يدخلَ ثُلثي أُميت الْجنةَ ِبغِري ِحساٍب                 { - ٧٢٨٢
  عن عوف بن مالك) طب ( . } اٍب وبني الشفاعِة ، ِإنَّ شفاعيت ِلكلِّ مسلٍم  والَ عذ

  ٥٨ / ١٨ وطب ٤٣٤ / ٤ والترغيب ٣٦٩ / ١٠امع 
  صحيــــــــــــــح

٧٢٨٣- }               أنْ يقُوم ، اخلَِفي كراِل الشجاملِسيِح الد عنِدى من كمعلي وفأخ ومبا ه أالَ أُخربكُم 
 عن أىب سعيد) هـ(} الرجلُ فيصلِّى فيزين صالَته ِملا يرى من نظِر رجٍل 

 )٢٦٠٧( وصحيح اجلامع ٣٠/ ٣ وحم ٦٨/ ١ والترغيب ٦٨/ ٨ و٢٠١/ ٥وكثري ) ٤٢٠٤(هـ 
 حســــن

٧٢٨٤- }             ، اخلِفي كرعنِدى من املسيِح ، الش كُمعلي وفأخ ومبا ه كُمربجلُ    أال أُخالر أنْ يقُوم 
 عن أىب سعيد) ك ، هب، ض(واحلكيم ) حم(} يعملُلمكَاِن الرجِل 

  ٣٢٩/ ٤ وك ٦٨/ ١ وترغيب ٣٠/ ٣حم 
 حســــن

عن رجٍل من ) ن(} أالَ أُخِبركم مبا يذْهب وحر الصدِر صوم ثالَثَِة أياٍم من كُلِّ شهٍر  { -٧٢٨٥
 الصحابة 

 )٢٦٠٨( وصحيح اجلامع ١٢٢/ ٢  وترغيب٢٠٨/ ٤ن 
 صحيـــــح

 احلقد والغيظ: وحر الصدر 
أال أُخربكم مبا يرفَع اُهللا بِه الدرجاِت وميحو بِه اخلطَايا ، إسباغُ الوضوِء على املكَاِرِه                { -٧٢٨٦

 عن أىب هريرة) بز (}  ، وكثْرةُ اخلطَا إىل املساِجِد ، وانتظَار الصالَِة 
 ٤٧٢/ ١ وبغوى ٣٢٠/ ١ وسنة ١٧٠/ ٢ وكثري ٨٢/ ١ وهق ٣٠٣/ ٢ وحم ١٠٦طهــارة ب ن ال

 ٣٧٤/ ٢  و٢٣١/ ١واإلحتـــاف 
 صحيـــــح

إسباغُ الوضوِء على املكَـارِه ، وكثـرةُ اخلُطَـا إىل           : أال أُخربكم مبكَفَّراِت اخلطَايا      { -٧٢٨٧
 عن عمرو بن عبداهللا بن كعب عن امرأة) حم ، طك(} ِة املسِجِد ، وانتظَار الصالَِة بعد الصالَ

 ٣٧/ ٢ و٢٣٦/ ١ وجممع ٢٨٧/ ١ وترغيب ٢٧٠/ ٥حم 
 صحيـــــح



 

 

١١٥٦() 

عن جـابر  ) ع(} على كُلِّ هيٍن ليٍن قَريٍب سهٍل : أال أُخربكم مبن حتْرم عليِه النار غَداً    { -٧٢٨٨
 عن ابن مسعود) ت ، طب(

 )٢٦٠٩( وصحيح اجلامع ٤١٨/ ٣والترغيب ) ٩٣٨( وصحيحة ٨٥/ ١٣ وسنة )١٠٩٧(وحب ) ٢٤٨٨(ت 
 صحيـــــح

يابىن إنى أوِصـيك بـاثْنيين      : أال أُخربكم بوِصيِة نوٍح ابنه ؟ أوصى نوح  ابنه فقَالَ           { -٧٢٨٩
عت ىف ِكفٍَّة ووضعِت السـموات      وأنهاك عِن اثْنيِني ، أوِصيك بقوِل الَ إله إالَّ اُهللا ، فَإنها لو وض             

واألرض ىف ِكفٍَّة لرجحتهن ولو كانت حلقةٌ لقضمتهن حتى ختْلص إىل اِهللا ، وتقُولُ سـبحانَ اِهللا                 
ـ   : العِظيِم وحبمِدِه ، فإنها عبادةُ اخللِْق ، وفيِه تقْطَع أرزاقهم ، وأَاك عِن اثْنييِن                والكب كـرالش ر

أَِمن الْكبِر أنْ يتخذَ الرجلُ الطَّعام فيكُـونَ عليـِه          ! يا رسول اِهللا    : فإَّما حيجباِن عِن اِهللا ، فِقيلَ       
) بز (} ليس ذلك ، ِإنما الكبر أنْ تسفِّه الْحق وتغمص الناس : الْجماعةُ ، أو يلْبس النظيف ؟ قالَ     

 عن ابن عمر
٤١٧/ ٢ وترغيب ٨٤/ ١٠مع ا  

 صحيـــــح
أالَ أُخربكم عِن النفَِر الثَّالَثَِة أما أحدهم فأوى إىل اِهللا فآواه اُهللا ، وأما اْآلخر فاستحيا                 { -٧٢٩٠

 الليثـى أن    عن أىب واقد  ) خ ، م ، ت ، حب      (} فاستحيا اُهللا منه ، وأما اآلخر فأعرض فأعرض اُهللا عنه           
رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم بينما هو جالس ىف املسجد والناس معه إذ أقبل ثالثة نفر فأما أحدهم فرأى فرجة                      

ىف احللقة فجلس فيها وأما اآلخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهباً فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليـه وسـلم                    
 فذكره

/ ٦ وبداية   ٢٨٣/ ٦ واإلحتاف   ٢٩٩/ ١٢ وسنة   ٢٣٢/ ٣وهق  ) ٢٧٢٤( وت   ٢٦ وم السالم    ١٢٨ و ٢٦/ ١خ  
 و  ٨٦( واإلحسـان   ) ١٩١٠ - ١٩٠٩( والـدعاطب    ٣١٥/ ١ ومتهيد   ٣٠٣/ ٨ وجممع   ١٥٦/ ١ وفتح   ١٣٢
٢٨٦ (  

) ع ، ص (} أال أخربكم على من حتْرم النار غَداً ؟ ، على كُلِّ هيٍن ليٍن  قريٍب سهٍل   { -٧٢٩١
 عن جابر

 ٢٨٥/ ١٠ وطب ٥٦٣ - ٥٦٢/ ٢ والترغيب ٤١٥/ ١وحم ) ٦٦(واملكارم ) ٣١٦٧(ملطالب ا
 صحيـــــح

٧٢٩٢- }                  لـو له هبؤِن ال يريٍف ذُو ِطمتضعسعيٍف مِة ؟ كُلُّ ضِل اجلنملُوِك أه عن ربكمأال أخ
 رهعلى اِهللا ألب عن معاذ) طب(} أقْسم 

  ٢٣٥/ ٨ واإلحتاف ١٤٦/ ٤ترغيب 
 حســن لغيـــره



 

 

١١٥٧() 

إنى واِهب لـك أربـع      : أال أخربكم عن وصيِة نوٍح ابنه حني حضره املوت ، قالَ             { -٧٢٩٣
كلماٍت هم قيام السمواِت واألرِض وهن أولُ كلماٍت دخوالً على اِهللا ، وآخر كلماٍت خروجـاً                

:  بين آدم لوزنتهن فاعملْ ن واستمسك حتى تلْقاين ، أنْ تقولَ             من عندِه ، ولو وِزنَ ن أعمالُ      
سبحانَ اهللا والْحمد هللا والَ إله إالَّ اُهللا واُهللا أكْرب ، والَّذي نفْس نوٍح بيـدِه لـو أنَّ السـمواِت                     

هناِت لوزنتؤالَِء الْكلم َّوِزن وما حتْتهن وما فيِهن ضاحلكيم والديلمى عن معاذ بن أنس (  }واألر( 
 ٣٤٢/ ٨ عن عبداهللا بن عمرو واالحتاف ٨٤/ ١٠ وامع ٤١٧/ ٢والترغيب ) ٤٦٦(الفردوس 

 صحيـــــح
٧٢٩٤- }                 ـبحكانَ يقُول كلَّما أص هالَّذى وفَّى؟ ألن خليلَه راهيماىل إبى اُهللا تعملَ مس ربكمأال أخ
 حني تمسونَ وحني تصبحونَ ، وله احلمد ىف السـمواِت واألرِض وعشـيا              سبحانَ اهللاِ : وأمسى  

 ىف الدعوات عن معاذ بن أنس) طب ، هق (وابن جرير وابن املنذر وابن أىب حامت ) حم(} وحني تظْــهرونَ 
 ٢٨٦/ ١ وطخ ٣١٤/ ٦ و٢٤٠/ ١ وكثري ٤٣/ ٢٧ و٤١٧/ ١ وطربى ١١٧/ ١ وجممع ٤٣٩/ ٣حم 

 )٣٢٤(والدعاطب 
 حســــن

تسبحاِن ىف دبِر كُلِّ صـالٍة      : أال أخربكم خبيِر ما سألْتماين كَلماٍت علَّمنيِهن جبريلُ          { -٧٢٩٥
                 ، ا ثالثاً وثالَثنيمدواح ، حا ثالَثاً وثالثنيبا إىل فراشكُما فستمراً ، وإذَا أويشداِن عراً ، وحتْمعش

 عن على) حم(} عاً وثالَثني وكبرا أرب
 ١٠٦/ ١وحم ) ٢٣٠( والدعاطب ٤٥٢/ ٤ وترغيب ١٠٠/ ١٠جممع 

 صحيـــــح
 عن امرأة ) حم (} أال اختضِبى ، تترك إحداكن الْخضاب حتى تكونَ يدها كيِد الرجِل  { -٧٢٩٦

 ١٧١/ ٥ وجممع ٤٣٨/ ٦ و٣٨١/ ٥ و٧٠/ ٤حم 
 حســن لغريه

عن ) حم ، ت ، ك(} ال حولَ وال قوةَ إالَّ بالِله : لُّك على باٍب من أبواِب الْجنِة أال أد { -٧٢٩٧
 قيس بن سعد بن عبادة

/ ١٠ وجممع ٤٢٨/ ١٢ و٧٨/ ٦ وخط ٢٩٠/ ٤ وك ٢٤٤ و٢٤٢ و٢٢٨/ ٥ و٤٢٢/ ٣وحم ) ٣٥٨١(ت 
 )٢٦١٠(وصحيح اجلامع ) ١٧٤٦ و١٥٢٨( وصحيحة ٤٦٦/ ٩ واإلحتاف ٩٧

 صحيـــــح
 الشفاء) طب(} حج الْبيِت : أال أدلُِّك على جهاٍد ال شوكَةَ فيِه  { -٧٢٩٨

 ) ٢٦١١(وصحيح اجلامع ) ٢٣٤٣(ومنصور ) ٩٢٨٣ و٩٢٧٣ و٨٨٠٩( وعب ٢٠٦/ ٣جممع 
 صحيـــــح

 القتال شديد: الشوكة 



 

 

١١٥٨() 

٧٢٩٩- } تلُّ عثْمان على خعثْمانَ ؟ وأد من رخي ٍن هوتعلى خ أال أدلُّك كمن له رخي ٍن هو  {
 )ابن سعد عن احلسن مرسالً(

  ٦٦/ ٨سعد 
 صحيــح مرســل

 وفيه فتزوج النىب صلى اهللا عليه وسلم حفصة وزوج بنتاً له عثمان
اللَّهم أنت ربي ال إله إالَّ أنت ، خلقْتين وأنا عبدك ،            : أال أدلُّك على سيِد االستغفاِر       { -٧٣٠٠

على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذُ بك ِمن شر ما صنعت ، أبوُء لك بنعمتـك علـى                   وأنا  
وأعترف بذنوىب فاغْفر يل ذنويب إنه ال يغفر الذُّنوب إالَّ أنت ، ال يقُوهلَا أحد حني يمسي فيأْيت عليِه          

       الْجن له إالَّ وجبت بحلَ أنْ يصقب قدر             مسـيـلَ أنْ يقب ِه قَدرفيأْيت علي بحيص ة ؟، وال يقُوهلَا حني
 عن شداد ابن أوس) ت(} إالَّوجبت له الْجنةُ 

 وك ١٢٥ و١٢٢/ ٤ وحم ٨٨ و٨٣/ ٨ وخ ٣٥٦/ ٧وطب ) ٣٥١( والدعاطب ٢٩٧/ ١٠وش ) ٣٣٩٣(ت 
٤٥٨/ ٢  

 )٢٦١٢(وصحيح اجلامع 
ذْت بِه أدركْت من سبقَك وملْ يدركك من بعدك إالَّ مـن            أال أدلُّك على شيٍء إنْ أخ      { -٧٣٠١

أخذَ بِه ؟ تكبر ِفى دبر كلِّ صالٍة أربعاً وثالثني تكْبريةً ، وتسبح ثالثاًوثالَثني تسبيحةً ، وحتْمد ثالثاً      
 عن أىب الدرداء) طب(واحلاكم ىف الكىن ) حم(} وثالثني حتْميدةً 

 ١٠٠/ ١٠ وجممع ١٩٦/ ٥حم 
 صحيـــــح

٧٣٠٢- }                  ـاكمِن ، وإيذاِت الْبـي ـالحياِم ؟ إصالة والصالص ٍر منٍء خيعلى شى أال أدلُّك
 عن أىب الدرداء) طب(} والْبغضاَء فإنها الْحالقَةُ 

  حنوه٥٩٧/ ١وبغوى ) ١٩٨٢( وحب ٤٨٨/ ٣ وترغيب ١١٦/ ١٣ وسنة ٤٤٥/ ٦ وحم ٢٥مبارك 
 يـــــحصح

: أال أدلُّك على شىٍء هو أكْثَر من ذكْرك اللَّيلَ مع النهاِر ؟، والنهار مع اللَّيِل ؟ قُِل                   { -٧٣٠٣
   ، ِضـمواِت واألرما ىف الس ِهللا عدد دوالْحم ، هللا ملَْء ما خلق دوالْحم ، ما خلَق هللا عدد دالْحم

    ما أحص ِهللا عدد دوالْحم                 ، مـا خلَـق حانَ اِهللا عددىٍء ، وسبكلِّ ش ِهللا عدد دوالْحم ، هابى كت
وسبحانَ اِهللا ملَْء ما خلق ، وسبحانَ اِهللا عدد ما يف السمواِت واألرض ، وسبحانَ اِهللا عدد مـا                   

ىٍء تعلَّمهن وعلِّمهن عقبك    أحصى كتابه ، وسبحانَ اِهللا عدد كلِّ شىٍء ، وسبحانَ اِهللا ملَْء كلِّ ش             
 دكبع عن أىب الدرداء) طب(عن أىب أمامة ) ض(ومسوية وابن عساكر ) طب(وابن خزمية ) ن(} من 

 وجرجان ٤٢١/ ٦وكر ) ١٧٤٤( والدعاطب ٢٨٤/ ٨ وطب ٤٤٠/ ٢ وترغيب ٢٤٩/ ٥ وحم ٩٣/ ١٠جممع 
١٦٠ 



 

 

١١٥٩() 

 صحيـــــح
٧٣٠٤- }      اٍس هو خيعلى غر هـــذا ؟ تقُولُ      أال أدلُّك من ِهللا ،       : ر ـدحانَ اِهللا ، والْحمسب

 عن أىب هريرة)  ك(} والَ إله إال اُهللا ، واُهللا أكْرب ، يغرس لك بكُلِّ كلمٍة منها شجرةٌ ىف اجلْنِة 
 )٢٦١٣( وصحيح اجلامع ٥١٢/ ١وك ) ٣٨٠٧(هـ 

 صحيـــــح
ال حولَ وال قُـوةَ إالَّ      : ِت الْعرِش من كنِز الْجنِة ، تقُولُ        أال أدلُّك على كلِمٍة ِمن حتْ      { -٧٣٠٥

 عن أىب هريرة)  ك(} أسلم عبِدى واستسلم : باِهللا ، فيقُولُ اهللا 
 وصحيح اجلامع ٤٦٦/ ٩واإلحتاف ) ١٥٢٨( وصحيحة ٣٩٦ ومبارك ٤١٨/ ٤ و٣٦٣ و٣٥٥/ ٢حم 

 ٢١٤/ ١١وفتــح  ) ٢٦١٤(
 صحيـــــح

عن زيد بن ) طب(} أال أدلُّك على كنٍز من كنوِز الْجنِة ؟ ال حولَ وال قوةَ إالَّ باِهللا  { -٧٣٠٦
 اسحاق األنصارى

 ١٥٢ و١٥٠ و١٤٥/ ٥ و٤٠٣ و٤٠٠/ ٢ و٥٣٥ و٥٢٥ و٥٢٠ و٤٦٩/ ٢وحم ) ٣٨٢٥ و٣٨٢٤(هـ 
/ ٣وحلية  ٥١٦/ ١٣وش  ) ٥١٥ و٥١٢ و٥١١( وسىن ٣٢/ ١١ و٢٧٤/ ١٠ و٤٣٢/ ٧ وخط ١٥٩ و١٥٧و

من ) ١٦٣٩ - ١٦٣٤( والدعاطب ٤٤٤/ ٢ وترغيب ٩٨/ ١٠ وجممع ٢٥٧/ ٥وطب ) ٢٣٣٩( وحب ٦٦
 طرق

 صحيـــــح
أال أدلُّك على كنِز من كنــــوِز الْجنِة ؟ ال حــولَ وال قُـوةَ إالَّ بـاِهللا ، ال      { -٧٣٠٧

 عن أىب هريرة)  هب(} ملْجــأ من اِهللا إالَّ إليِه
 ٦٥٩( والشعب ٤٦٦/ ٩واإلحتاف ) ٣٤٣٧( ومطالب ٩٨/ ١٠ وجممع ١٥٥/ ٥ وكثري ٥١٧  /١٣ش 

 )٦٦٢و
 صحيـــــح

الْحمد هللا عدد مـا   : أال أدلُّك على ما هو أكْثر من ذكْرك اَهللا اللَّيلَ مع النهاِر تقُولُ               { -٧٣٠٨
 ىف السمواِت وما ىف األرِض ، والْحمـد هللا          خلَق ، والْحمد هللا ملَْء ما خلق ، والْحمد هللا عدد ما           

عدد ما أحصى كتابه ، والْحمد هللا عدد كلِّ شىٍء ، والْحمد ِهللا ِملَْء كلِّ شـىٍء ، وتسـبح اَهللا                     
 دكبع من كعقب هنوعلِّم وتعلَّمهن ، نعن أىب أمامة ) طب(} مثْله 

 ٢٨٤/ ٨ وطب ٤٤٠/ ٢وترغيب ) ٢٦١٥( وصحيح اجلامع ٢٤٩/ ٥ وحم ٩٣/ ١٠ وجممع ٤٢١/ ٦كر 
 صحيـــــح

تسبحني اَهللا ثالثاً وثالثـني ، وحتْمـدين       : أال أدلُِّك على ما هو خري لِك من خادٍم ؟            { -٧٣٠٩
 عن أىب هريرة)  م (} ثالثاً وثالثني وتكبرين أربعاً وثالثني حني تأخذين مضجعِك 



 

 

١١٦٠() 

 وسىن ١٠٩ و١٠٠/ ٥واإلحتاف ) ٢٢٥( والدعاطب ٥٨٠ و١٥٦ و١٥٣ و٨٠/ ١ وحم ٨١ذكر والدعاء م ال
 )٢٦١٦(  وصحيح اجلامع ١٤٩/ ٥ وجممع ١٠٧/ ٥وسنة ) ٧٣٦(

اللَّهم إنى أسألك من الْخيـِر      : أال أدلُِّك يا بنت أىب بكٍْر على جواِمِع الدعاِء ؟ قُويل             { -٧٣١٠
آجلِه ما علمت منه وما مل أعلم ، اللَّهم إنى أسألُك الْجنةَ وما قرب إليها من قوٍل أَو                  كلِِّه عاجلِه و  

عمٍل ، اللَّهم إنى أسألك مما سألك رسولك ، وأعوذُ بك مما استعاذَ بك منه رسولك ، اللَّهم مـا                    
 )ابن صصرى ىف أماليه عن ابن عباس(} قضيت يل فاجعلْ عاقبته رشداً

  حنوه٢٦٤/ ١٠ وش ١٨٣ و١٧٢/ ١ وحم ١٣٤/ ٦حم 
 صحيـــــح

) حم ، طك(} أال أدلُّك يا سعد على صدقٍَة ، قليلٌ مؤنتها ، عظيم أجرها ؟ سقْى املَاِء  { -٧٣١١
 عن سعد

 ٢٨٩/ ٢ وتلخـيص    ٤١٤/ ١ وك   ١٨٥/ ٤ وهق   ٧/ ٦ و ٢٨٥/ ٥وحم  ) ٣٦٨٤( وهـ   ٢٥٥ و ٢٥٤/ ٦ن  
 ٧٣/ ٢وترغيب ) ٨٥٨(وحب 

 صحيــح لغــريه
عن ) طب ىف مكارم األخالق (} أال أدلُّكم على أشدكم ؟ أملككُم لنفْسِه عند الْغضِب  { -٧٣١٢

 أنس
 )٨٠٨٣( والشعب ٢٥ و٢٤/ ٨اإلحتاف 

 حســـن لغريه
٧٣١٣- }         غَنيم ى ، وأكْثرزمغ همعلى أقْرِب من أَ مثَّ غَدا        أال أدلكمتوض نةً ؟ معرج شكةً ، وأو

عن ) حم ، طب  (. }إىل املْسجِد لسبحِة الضحى ، فهو أقْرب مغزى ، وأكْثر غنيمةً ، وأوشك رجعةً               
 ابن عمرو

 ٤٦٣/ ١ وترغيب ٢٣٥/ ٢ وجممع ١٧٥/ ٢حم 
 جـــيد

٧٣١٤- }       ِل الدالِق أهعلى أكْرِم أخ ا واآلخرِة ؟    أال أدلُّكمني :      نِطى معوت ، كظَلم نمفُو عتع
 كقطع وتِصلُ من ، رمكعن على) هق(} ح 

 ٢٣٥/ ١٠هق 
 حســن لغريه

٧٣١٥- }                تموكن دكمبع دأح ركْكموملْ يد سبقَكُم من ركْتمذْمتْ بِه أدٍر إنْ أخعلى أم أال أدلُّكم
 ظه بني تمأن نم ر؟ خي الكُممملَ مثْلَ أعع دِه إالَّ أحير :  ونَ خلْـفرونَ وتكبــدونَ وحتْمحبتس

  ــالٍة ثالثاً وثالثنيعن أىب هريرة) حب(} كلِّ ص 



 

 

١١٦١() 

/ ٧وكثري ) ٧٢١( والدعاطب ١٣٥/ ١١ و٣٢٥/ ٢ وفتح ١٨٦/ ٢ وهق ١٤٣ و١٤٢ وم املساجد ٢١٣/ ١خ 
٣٨٧ 

 ) ٢٠١٤( حسان  واإل٤٥٠/ ٢ وترغيب ٥١/ ٨و
أال أدلُّكم على أَهِل اجلنِة ؟ الضـــعفاُء املُتظلِّمونَ ، أَالَ أَدلُّكــم على أَهـِل               { - ٧٣١٦

 عظرىــديٍد جعن رجل ) حم  ( } الناِر ؟ كُلُّ ش 
  ٥/٣٦٩حم 

 صحيـــــح
٧٣١٧- }           نا واآلخرِة ؟  منيِري أَخالِق أَهِل الدعلى خ أال أدلُّكم    ـنفا عموع ، قَطعه نصلَ مو 

 رمهح نوأَعطى م ، عن كعب بن عجرة ) طب  ( } ظَلمه 
  ٢/٤٦٨ وترغيب ١٩/١٥٥وطب  ) ٢٠٢٣٧(  وعب ١٤/٤٣ وش ٨/١٨٩امع 

 صحيـــــح مرســــل
 } عند منامكم " قُلْ يا أَيها الكافرونَ " أال أدلُّكم على كَلمٍة تنجيكم من اِإلشراِك ؟  { -٧٣١٨

 عن ابن عباس ) طك ( 
  ٣/٥٦ والفتوحات ١٢/٢٤١ وطب ٤/٩٦وحلية ) ٣٨١١(  ومطالب ١٠/١٢١امع 

 حســــن لغيـــره
٧٣١٩ - }        ـبِح ثُـمالةَ الصهدوا صش جعةً ، قَومر لى قَوٍم أَفضلَ غَنيمةً ، وأَسرعع أال أَدلُّكم

عـن  ) ت   ( } لعِت الشمس ، فأُولئك أَسرع رجعةً ، و أَفضلُ غَنيمةً           جلسوا يذكرونَ اَهللا حتى طَ    
 عمر 
  ١٠/١٠٧ وامع ٤/٤٧٩ وجامع األصول ١/٢٩٧وترغيب ) ٣٥٦١( ت 

 حســــن لغيـــره
 أال أَدلُّكم على كٍَرت ِمن كُنوِز اجلنِة ؟ تكــثرونَ ِمن الَ حولَ والَ قُــوةَ ِإالَّ باهللاِ                { - ٧٣٢٠

 عن زيد بن ثابت ) طب ) ( عبد بن محيد ( } 
  ) ٦٦٢ - ٦٥٩(  والشعب ٥/١٥٥ وطب ١٠/٩٨ وامع ٩/٤٦٦اإلحتاف 

 صحيـــــح
اللَّهم ِإنا نسألك ِمن خِري ما سألك ِمنه        : أال أَدلُّكم على ما يجمع ذلك كُلَّه تقولونَ          { - ٧٣٢١

 حممد وأَنت املُستعانُ وعليك الـبالغُ ، والَ           بك ِمن شر ما استعاذَ ِمنه نبيك       نبيك محمد ، ونعوذُ   
 عن أىب أمامة ) ت  ( } حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ باِهللا 

 ٢/١٥١وطص ) ٢٤١٣( وحب ) ٣٧٤٦(  وهـ ٦/١٣٤ وبنحوه حم ١٠/١٨٠وحسنه وامع   ) ٣٥٢١( ت  
  ١١/١٥٨ و ٢/٣٢١وفتح ) ١٤٤٤(والدعاطــب 

 حســــن لغيــره



 

 

١١٦٢() 

ِإسباغُ الوضوِء على املَكـارِه ،      : أال أَدلُّكم على ما يكفِّر اُهللا بِه اخلَطايا والذُّنوب ؟            { - ٧٣٢٢
 .عن على ) يعقوب بن شيبة ىف مسند على وابن جرير  ( } وانتظار الصالِة بعد الصالِة فذلكم الرباطُ 

  ١/٢٣١ وعوانة ١/٢٨٣ وترغيب ١/١٧٨ومي ) ٥(  وخزمية ٥/٢٧٠ و٣٠٣ و ٢/٣٠١حم 
 صحيـــــح

ِإســباغُ الوضوِء  : أال أَدلُّكم على ما يكفِّر اُهللا بِه من اخلَطايا ويزيد ِفى احلسناِت              { - ٧٣٢٣
الص عدالِة بالص اِت  ، وكَثرةُ اخلُطا ِإىل املَساجِد ، وانتظارلى املَكروهعن أىب سعيد ) هـ ( } الِة ع 

(  وخزمية ٣٣ و ٩٢ و ٢/٣٦ وجممع ١/١٩١ وك ١/١٧٧ ومي ٣/٣ و ٢/٢٧٧وحم  ) ٧٧٦ و ٤٢٧( هـ 
   )٢٦١٧( وصحيح اجلامع  ) ١٦٢(  وحب ١/٢٨٥وترغيب  ) ٣٠٧ و١٧٧

 صحيـــــح
ِإسباغُ الوضـوِء علـى     : ِت  أال أَدلُّكم على ما يكفِّر اُهللا بِه اخلَطايا ويزيد بِه احلسنا           { -٧٣٢٤

                   مـن خرججٍل ير ِمن ا ِمنكمالِة ، مالص عدالِة بالص املَكارِه ، وكَثرةُ اخلُطا ِإىل املَساجِد ، وانتظار
بيتِه متطهراً يصلِّى مع املُسلمني الصالةَ ثُم يجلس ِفى املَسجِد ينتظـر الصـالةَ اُألخـرى ِإالَّ أَنَّ                  

اللَّهم اغفر له ، اللَّهم ارمحه ، فِإذا قُمتم ِإىل الصالِة فاعدلُوا صفوفكم وأَقيموهـا               : املَالئكةَ تقولُ   
           راِء ظَهِري ، وإذا قالَ ِإمامكمو ِمن ى أَراكمفِإن واالفُرجدفقُولُوا    : وس اُهللا أَكرب :   ، اُهللا أَكــرب

اللَّهم ربنا لك احلمـد ، وِإنَّ خـري         : إذا قالَ سمع اُهللا ملن حمده فقُولُوا        وِإذا ركع فاركعوا ، و    
الصفوِف صف الرجاِل املُقدِم ، وشرها املُؤخر ، وخري صفوِف النساِء املُؤخر وشرها املُقدم ، يـا                 

( }  أَبصاركن والَ ترين عورةَ الرجاِل ِمن ِضيِق اُألزِر          إذا سجد الرجالُ فاغضضن   ! معشر النساِء   
 عن أىب سعيد) حب ، ك ، هق ، ض ( وابن خزمية ) ع ( وعبد بن محيد والدارمى )  حم 

 ١٣٣ و   ٩٢ و   ٢/٣٦ وجممـع    ١/١٩١ وك   ١/١٧٧ ومـي    ٣/٣ و   ٢/٢٧٧وحـم    ) ٧٧٦( و  ) ٤٢٧( هـ  
  ) ١٦٢ (  وحب١/٢٨٥وترغيب  ) ٣٠٧ و ١٧٧( وخزمية 

 صحيـــــح
ِإسباغُ الوضوِء علـى    : أال أَدلُّكم على ما يمحو اُهللا بِه اخلَطايا ويرفع بِه الدرجاِت             { - ٧٣٢٥

املَكارِه ، وكَثرةُ اخلُطا ِإىل املَساجِد ، وانتظار الصالِة بعد الصالِة ، فذلكم الرباطُ فذلكم الرباطُ ،                 
 عن أىب هريرة)  مالك حم ، م ، ت ، ن ( } فذلكم الرباطُ

 ٢/٣٧ وجممع   ١٠/٢٣ و   ٢/٣٧٤واإلحتاف  ) ٥( وخزمية  ) ٦١(  وحب   ٣/٦٢وهق  ) ٥١(  وت   ٤١م الطهارة   
 ٨/٢٤٨ وحليـة  ٢٨٣ و ١/١٥٨ والترغيب   ١٧١ و   ٢/١٧٠ وكثري   ٤/١٤٨ وطربى   ٢٢٥ و   ١/٢٢٤وموضح  

 )٢٦١٨(وصــحيح اجلامـــــــع 
كم على ما ينجيكم ِمن عدوكم ، ويدر لكم أَرزاقكم ؟ تدعونَ اَهللا لَـيلكم               أال أَدلُّ  { - ٧٣٢٦

 عن جابر ) ع ( } ونهاركم ، فِإنَّ الدعاَء ِسالح املُؤمِن 
 ١/٤٩٢ وك ٤/١٣٦٩ وعدى ٢/٤٨٣وترغيب ) ٣٣٣١(  ومطالب ١٠/١٤٧امع 



 

 

١١٦٣() 

 فيـــه ضعـــف
ِإذا أَخذمتا مضاجعكما فكبرا اَهللا أَربعاً وثَالثني ،        : خٍري ِمما سألتماه    أَالَ أَدلُّكما على     { - ٧٣٢٧

حـم ، ق ، د ،        ( } وامحدا اَهللا ثالثاً وثالثني ، وسبحا ثالثاً وثالثني، فِإنَّ ذلك خري لكما ِمن خادٍم               
 عن على) ت 
 ١١/١١٩ وفتح   ٧/٢٩٣ وهق   ١٤٦ و   ١/١٢٣وحم  ) ٣٤٠٨(  وت   ١٠٨ ود األدب ب     ٧/٨٤ و   ٤/١٠٢خ  

 ٨١ و ٨٠وم الذكر  ) ٢٦١٩( وصحيح اجلامع ) ٧٣٥(  وسىن ٥/١٠٨ وسنة ١٠/٢٦٣وش 
٧٣٢٨ - }  لتكمع ى هِذِه احلُمرةَ قَدعن رافع بن خديج ) حم ، د ، طب ( } أَالَ أَر 

  ١٠/٣٠٦ وفتح ٨/٣٠٥ وش ٣/٤٦٣ وحم ٢٠٠د اللباس ب 
 فيـــه مبهـــم 

 خيوط محر كانت على أكسيتهم : مرة واحل
٧٣٢٩ - }               ا بكاجةَ لنالَ ح ذْ ِإجازتكخ ، كبر ستِحى ِمنالَ ت عبد الرزاق عن رافع    ( } أَالَ أَراك

 ) بلغىن أن النبى  صلى اهللا عليه وسلم خرج فإذا هو بأجري له يغتسل ىف الربار قال فذكره : بن خديج قال 
 ) ١١١٣( و ) ١١١٢( عب 

 حســــن لغيـــره
 العراء ال سائر : الربار 

بسِم اِهللا أَرقيك ، واُهللا يشفيك ، ِمن كُـلِّ          : أَالَ أَرقيك برقيٍة رقاِنى ا ِجربيلُ تقولُ         { - ٧٣٣٠
( }  مـراٍت    داٍء يأتيك ، ِمن شر النفاثاِت ِفى العقِد ، وِمن شر حاسٍد إذا حسد ، ترِقى ا ثَالثَ                 

  عن أىب هريرة )هـ ، ك 
 وبنحوه عن عبادة بن     ١٠/٣١٤ و   ٧/٤٠٣ وش   ٢/٥٤١ وك   ٦/٢٩٨ واإلحتاف   ٢/٤٤٦وحم   ) ٣٥٢٤( هـ  

  ٤٤٥ - ٥/٤٤٣الصامت وعن أىب سعيد وعن عمر ش 
 صحيـــــح لغـــريه

 عن عائشة ) حم ، م  (  } -نَ  يعِنى عثما-أَالَ أَستِحى ِمن رجٍل تستِحى ِمنه املَالئكةُ  { - ٧٣٣١
 وصحيح  ٧/٢٠٤ وبداية   ٧/٥٥وفتح  ) ١٦٨٧(  وصحيحة   ١٤/١٠٥ وسنة   ٦/٦٢ وحم   ٢٦م فضائل الصحابة    

 اجلامــع 
 )٢٦٢٠(  

أَالَ أَستِحى ِمن رجٍل تستِحى ِمنه املَالئكةُ ؟ والذى نفس محمٍد ِبيـدِه ِإنَّ املَالئكـةَ                 { - ٧٣٣٢
 ستِحى ِمــنلت 

 عن ابن عباس ) عد ( عن ابن عمر ، الروياىن ) ع  ( } مانَ كما تستِحى من اِهللا ورسولِه عث
 ومتهيـد  ٩/٧٢ وجممـع   ١٠٣ و   ٣/٩٥ وك   ٢/٢٣١وهق  ) ١٦٨٧(  وصحيحة   ٢٨٨ و   ٦/١٠٤ و   ١/٧١حم  

  ٥/١٠٤وتخ ) ٦٠٣(  وخد ٣٩٦٣ و ٢/٢٨٤ ومشكل ٦/٣٨٠
 صحيـــــح



 

 

١١٦٤() 

 دون القسم الثاىن ففيه ضعف 
 عن صفية) ت  ( } سبحانَ اِهللا عدد خلقِه : أَالَ أُعلِّمِك بأَكثر ِمما سبحِت بِه ، قُويل  { - ٧٣٣٣

 و  ٦/٣٢٥ وحـم    ٩٤ ون السهو ب     ٧٩ رقم   ١٩ وبنحوه م الذكر والدعاء ب       ٢/٤٣٩وترغيب  ) ٣٥٥٤( ت  
  ٤/٤٥٣ وكر ٢٨٥ وصفة ٤٣٠

 صحيـــــح
ِث سوٍر أُنزلت ِفى التوراِة واِإلجنيِل والزبوِر والفُرقاِن ؟ قُلْ هـو            أَالَ أُعلِّمك خري ثَال    { - ٧٣٣٤

اُهللا أَحد وقُلْ أَعوذُ برب الفَلِق ، وقُلْ أَعوذُ برب الناِس ، ِإنْ استطعت أَنْ الَ تبيت لَيلـةً حتـى                     
 قرأهنى تتح ومي بك مروالَ ي ، قرأهنعن عقبة بن عامر ) حم ، طب  ( } ت 

  ٤/١٥٨ وحم ٨/٢٥١وبنحوه ن ) ٢٤٠٦(  وت ٨/٥٤٦ وكثري ٤/١٤٨حم 
 حســــن لغيــــره

٧٣٣٥ - }      نـكلَّ عوج زاُهللا ع فعاِت درداةَ ثَالثَ مالغ لَّيتا صو بِه كُلَّمدععاًء تد أَالَ أُعلِّمك
     ى ِفى الدموالفَاجلَ والع واجلُذام رصا ؟ قُِل    البني :         ، فَضلك ِمن لىع وأفض ِعندك اهدِنى ِمن اللَّهم

 ركاتكب ِمن لىوأَنزلْ ع ، محتكر ِمن لىأبو الشيخ ىف الثواب عن أنس ( } وأَسبغْ ع ( 
  ٢١٨ وخصائص ١/١٠٤ وترغيب ١/١٣٢وجممع ) ٧٣٣( والدعاطب  ) ١٣١ و ١٣٠(  وسىن ٥/٦٨اإلحتاف 

 لغيـــرهحســــن 
أَالَ أُعلِّمك دعاًء تدعو بِه لو كَانَ عليك ِمثلُ جبِل أُحٍد َألداه اُهللا عنك ؟ قُلْ يا معاذُ                   { - ٧٣٣٦

اللَّهم مالك املُلِك تؤيت املُلك من تشاُء وترتع املُلك ِممن تشاُء وتعز من تشاُء وتذلُّ من تشـاُء                  : 
دكشاُء                 بيت نا ممنعهمشاُء وتت نا معطيهما واآلخرِة تنيالد محنر ، ىٍء قَديرلى كُلِّ شع كِإن اخلَري 

 ِسواك نمحِة مر نا ع غنيِنىمحةً تمحِنى رعن أنس  ) طس ، ض ( } ار 
  ١/٢٠١ وطص ٢/٦١٤ وترغيب ١٠/١٨٦امع 

 جيــــد
ِبسم اِهللا أَرقيك ، واُهللا يشفيك ، ِمن كُلِّ داٍء          : مك رقيةً رقاِنى ِبها ِجربيلُ ؟       أَالَ أُعلِّ  { - ٧٣٣٧

 ا فَلتهنيكخذه ، عنيكعن عمار ) ك  ( } ي 
  ٥/١١٤ وجممع ١٠/٣١٤ و ٧/٤٠٣ وش ٢/٥٤١ك 

 صحيـــــح لغيـــره
الَ ِفى اِإلجنيِل وال ِفى القُرآِن ِمثلها ؟ قالَ بلى       أَالَ أُعلِّمك سورةً ما أُنزلَ ِفى التوراِة و        { - ٧٣٣٨
هى هى ، وهى السـبع املَثـاِنى   : كيف تقرأُ إذا قُمت تصلِّى ؟ قالَ بفاحتِة الكتاِب ، قالَ      : ، قالَ   

     ظيِم الذى أُوتيتيرة عن  من طريق أىب هر   ) ك  ( وابن خزمية   ) عم  ( عبد بن محيد والدارمى      ( } والقُرآنُ الع
 ) .أىب بن كعب 



 

 

١١٦٥() 

وطربى ) ٥٠٠(  وخزمية ٥/١١٤ وحم ٢/٢٥٨ و ١/٥٥٧ وك ٢/٥٨٤ وصحيحة ٣/٦١ وكر ٤/١٥٨حم 
١٤/١٤٠  

 صحيـــــح
أَالَ أُعلِّمك كَالماً إذا قُلته أَذهب اُهللا تعاىل همك ، وقَضى عنك دينـك ، قُـلْ إذا                   { - ٧٣٣٩

    وإذا أَمسيت أَصبحت :جِز والكَسـِل ،       اللَّهمالع من واحلَزِن ، وأَعوذُ ِبك اهلم من ى أَعوذُ ِبكِإن 
 عن أىب سعيد ) د (  }غَلبِة الديِن وقَهِر الرجاِل  وأَعوذُ ِبك من وأَعوذُ ِبك مناجلُِنب والبخِل ،

 و  ٧/٩٩ و   ٤/٣٣ وبنحـوه خ     ٥/١٠٠ واإلحتـاف    ٢/٦١٤والترغيب  ) ١٥٥٥(  ود   ٤/٢٩٥جامع األصول   
  ) ٣٤٨٤(  وت ٢٥٨ و ٨/٢٥٧ ون ٩٨ و ٨/٩٧

 حســــن لغيـــره
الَ ِإلـه ِإالَّ  : أَالَ أُعلِّمك كَلماٍت إذا قُلتهن غَفر اُهللا لك وِإنْ كُنت مغفُوراً لك ، قُلْ            { - ٧٣٤٠

عـن  ) ت   ( }مد ِهللا رب العاملني     اُهللا ، سبحانُ اِهللا رب السمواِت السبِع ورب العرِش العظيِم ، احلَ           
على 
(  وصحيح اجلامع ١٩ و ١٨ وخصائص على ٢/١٧٨ و ٢٤٥ و ١/٢٢٨ وشج ١/١٥٨وحم  ) ٣٥٠٤( ت 

٢٦٢١(  
 صحيـــــح

أَالَ أُعلِّمك كَلماٍت إذا أَنت  قُلتهن أَدركت من سبقك ، ولَم يلحقك من خلفك ِإالَّ       { - ٧٣٤١
 ع نم                   ، ثَالثـاً وثَالثـني حمدهوت ، الٍة ثَالثاً وثَالثنيكُلِّ ص براىل دعاَهللا ت حسب؟ ت ملكملَ ِمثلَ ع

وتكبره ثَالثاً وثَالثني ، وتختمها بالَ ِإله ِإالَّ اُهللا وحده الَ شريك له ، له امللك وله احلمد وهو على                    
 ىٍء قَديــــرابن عساكر  عن أىب هريرة (} كُلِّ ش( 

  ) ١٤٨ و ١٤٧( ون عمل  ) ٧١٢ و ٧٠٩ و ٧٠٧(  والدعاطب ٢/٤٥٢ والترغيب ١١/٣٥٦خط 
 صحيـــــح

اللَّهم رب السمواِت السبِع وما أَظلَّت      : أَالَ أُعلِّمك كَلماٍت إذا  قُلتهن ِنمت ؟ قُِل           { - ٧٣٤٢
ت ، ورب الشياطِني وما أَضلَّت ، كُن ِلى جاراً ِمن شر جميـِع اِجلـن                ، ورب اَألرضني وما أَقلَّ    

                      غَريك والَ ِإله ، لَّ ثَناؤكوج ، اركج زؤذيىن ، عوأَنْ الَ ي ، ِمنهم أَحد لىفرطَ عواِإلنِس ، وأَنْ ي {
 ليل فقال ىل النىب  صلى اهللا عليه وسلم  فذكره كنت آرق من ال: عن خالد بن الوليد قال ) طب ( ابن سعد ( 

  ٢/٤٥٧ وترغيب ٤/١٣٦ وطب ٢/٨٠ وطص ١٠/٣٦٥ وش ١٠/١٢٦جممع 
 حســــن لغيـــره

توكَّلت على احلى الـذى الَ  : أَالَ أُعلِّمك كَلماٍت تذهب عنك الضر والسقم ؟ قُلْ         { - ٧٣٤٣
      ي ِهللا الذى لَم واحلمد ، موتالـذُّلِّ               ي ىلٌّ منو كني له ِفى امللِك ولَم ريكش له كنلداً وملْ يخذْ وت

 عن أىب هريرة) ابن السىن ىف عمل يوم وليلة   ( }وكَبره تكبرياً 



 

 

١١٦٦() 

  ٢/٦١٩وترغيب  ) ١٠٤٥(  والدعاطب ١٠/٢٥٨ وجممع ٥/١١٤واإلحتاف ) ٥٤٠(  وسىن ٥/١٢٩كثري 
 صحيـــــح

 أُعلِّمك كَلماٍت تقولُها إذا أَويت ِإىل ِفراشك ، فِإنْ مت ِمن لَيلتك مـت علـى               أَالَ { - ٧٣٤٤
اللَّهم أَسـلمت نفِسـى ِإليـك ،        : الِفطرِة ، وِإنْ أَصبحت أَصبحت وقد أَصبت خرياً ، تقولُ             

ك ، وأَجلـأت ظَهِرى ِإليـك ، الَ        ووجهت وجهى ِإليك ، وفَوضت أَمِرى ِإليك رغبةً ورهبةً ِإلي         
                الذى أَرسلت كنبيوب ، الذى أَنزلت بكتابك آمنت ، ِإالَّ ِإليك لجأَ والَ منجا ِمنكت ، ن    ( } م (

 عن الرباء 
 ) ٧٨٣(  ون عمل ٨/٧٧ وك ٨/٧٤ و ١/٧١وخ  ) ٢٦٢٢( وصحيح اجلامع  ) ٣٣٩٤( ت 

 ٧٣٤٥ - }    كَلماٍت ت الكَرِب    أَالَ أُعلِّمك عند يئاً         : قولُهنبِه ش ى الَ أَشركبحم ،   ( }اُهللا ، اُهللا ر
 عن أمساء بنت عميس ) د ، هـ 

) ٢٣٦٩(  وحب   ١٠/١٩٧ وش   ١١/١٤٨ وفتح   ٥/٣٦٠ وحلية   ٦/٣٦٩وحم   ) ١٥٢٥( ود  ) ٣٨٨٢( هـ  
  )٢٦٢٣ (وصحيح اجلامع  ) ١٠٢٨ - ١٠٢٧(  والدعاطب ٢/٦١٧ وترغيب ٥/٤٥٧ وخط ٤/٣٢٩وتخ 

 صحيـــــح
سبحانَ اِهللا عدد خلقِه ، سبحانَ اِهللا عـدد خلقـِه ،            : أَالَ أُعلِّمِك كَلماٍت تقولينها      { - ٧٣٤٦

سبحانَ اِهللا عدد خلقِه ، سبحانَ اِهللا ِرضى نفسِه  ، سبحانَ اِهللا ِرضى نفسِه  ، سبحانَ اِهللا ِرضـى                     
نةَ عرشِه ، سبحانَ اِهللا ِزنةَ عرشِه ، سبحانَ اِهللا ِزنةَ عرشِه ، سبحانَ اِهللا ِمداد                نفسِه  ، سبحانَ اِهللا زِ     

 عن جويرية  ) ت ، ن ، حب  ( } كَلماتِه ، سبحانَ اِهللا ِمداد كَلماتِه 
  )٢٦٢٤(  وصحيح اجلامع ٤٢٩ و ٦/٣٢٥ وحم ٤/٧٧ون ) ٣٥٥٠( وت  ) ١٥٠٣( ود ) ٢٧٢٦( م 

مصدر مبعىن املدد  ، وهو ما كثرت به الشىء ، واستعماله هنا جماز ، ألن كلمات اهللا تعاىل ال حتصـر              هنا  : املداد  
 بعد وال غريه ، واملراد املبالغة به ىف الكثرة 

أَالَ أُعلِّمك كَلماٍت علَّمنيهن ِجربيلُ عليِه السالم وزعم أَنَّ ِعفريتاً من اِجلن يكيدىن ؟            { - ٧٣٤٧
                   عـرجا يماِء ومالس رتلُ منا يم رش ِمن والَ فَاجر رب جاوزهناِت الىت الَ يامأَعوذُ بكلماِت اِهللا الت
ِفيها ، وِمن شـــر ما ذَرأَ ِفى اَألرِض وما يخرج ِمنها ، وِمن شر طَوارِق اللَّيـِل والنهـاِر ِإالَّ                    

عن خالد بن الوليد أنه شكى إىل النىب  صلى اهللا عليـه  ) طب ( ابن سعد   ( }  يارمحن   طَــارقاً يطرق خبريٍ  
 إنى أجد فزعاً بالليل قال فذكره : وسلم فقال

 عن أىب رافع) عب، هب ( 
 ) ١٩٨٣١( وعب ) ٤٧١٠(  والشعب ١٠/١٢٦ وجممع ٤/١٣٥طب 

 حســــن لغيـــره
٧٣٤٨ - }      كَلماٍت لَو قُِل   أَالَ أُعلِّمك ، نكاُهللا ع اهيناً أَدبٍري دبِل صِمثلُ ج ليككانَ ع :  اللَّهـم

 ِسواك نمع واغِنىن بفَضلك ، رامكح نع حم ، ت ، ك  ( } اكفىن حباللك (عن على 



 

 

١١٦٧() 

وصحيح ) ١٠٤٢(  والدعاطب   ٥/٩٩ و   ٣/٢٧١ واإلحتــاف   ٢/٦١٣ وترغيب   ١/٥٣٨وك   ) ٣٥٦٣( ت  
 اجلامــــع 

 ١/١٥٣وحم  ) ٢٦٢٥( 
 صحيـــــح

توكَّلت على احلى الذى    : أَالَ أُعلِّمك كَلماٍت يذهب اُهللا  عنك السقم والضر ؟ قُلْ             { - ٧٣٤٩
 عن أىب هريرة)  ع  ( }اآليةَ .. الَ يموت ، احلمد ِهللا الذى لَم يتخذْ ولداً  

 ) ١٠٤٥(  والدعاطب ١٠/٢٥٨ وجممع ٥/١٢٩ وكثري ٢/٦١٩وترغيب ) ٥٤٠(  وسىن ٥/١١٤اإلحتاف 
 حســــن لغيــــره

أَالَ أُعلِّمك ِمما علَّمىن ِجربيلُ ؟ اللَّهم اغفر ِلى خطئى وعمِدى ، وهزِلى وِجدى والَ                { - ٧٣٥٠
   بن كعب عن أىب) ع ، حل  ( } تحرمِنى بركةَ ما أَعطيتِنى ، والَ تفتنى ِفيما حرمتِنى 

 ١٠/١٧٢امع 
 صحيـــــح

الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وحده الَ شريك له        : أَالَ أُعلِّمك يا أَبا أَيوب دعاًء تقولُ حني تصبح ؟            { - ٧٣٥١
          ا ع نهطَّ عسناٍت ، وِإالَّ حح شرا ع اُهللا له ِإالَّ كَتب سلمم بدا قَاهلَا عئاٍت ، وِإالَّ ،   ، فميس شر

كانَ أَفضلَ ِعند اِهللا يوم الِقيامِة ِمن أَنْ يعتق عشرةً ، والَ قَاهلَا ِحني يمِسى ِإالَّ كَتب اُهللا لـه ِمثـلُ                      
 عن أىب أيوب ) طب ( } ذلك 
  بنحوه١٠/١١٢امع 

 صحيـــــح
٧٣٥٢ - }       كَلمةً ِمن وبا أَيا أَبي ــولَ         أَالَ أُعلِّمكقَـــوِل الَ ح ِمن كُنـوِز اجلنِة ؟ أَكثر 

  } والَ قُوةَ ِإالَّ باِهللا
 عن أىب أيوب ) طب ( 

  ٩/٤٦٦ واإلحتاف ٤/١٥٨ وطب ١٠/٩٨جممع 
 صحيـــــح

: أَالَ أُعلِّمكم الكلماِت الىت دعا ا موسى حني جاوز البحر  ببىن ِإسرائيلَ ؟ قُولُوا                 { - ٧٣٥٣
هم لك احلمد ، وِإليك املُشــتكى ، وعليـك املُســـــتعانُ ، والَ حــــولَ والَ                اللَّ

 عن ابن مسعود ) طسص  (} قُــوةَ ِإالَّ باِهللا العلى العظـــيِم 
  ١٠/١٨٣ وجممع ١/١٢٢ وطص ٢/٦١٨الترغيب 

 حســــن



 

 

١١٦٨() 

دنو ِمنهم ، وانظروا ِإىل من هو أَسفلَ ِمنكم         حب املَساكِني وال  : أَالَ أُعلِّمكُم خمساً     { - ٧٣٥٤
والَ تنظروا ِإىل من هو فَوقكم ، وِصلوا الرحم وِإنْ أَدبرت ، وقُولُوا احلَق وِإنْ كانَ مراً ، وأَكِثروا                   

 عن أىب سعيد ) طس  ( } ِمن قوِل الَ حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ باِهللا 
  ١٠/٢٦٣امع 

 حســــن لغيـــره
٧٣٥٥ - }                 كونُ أَحدوالَ ي ، عدكمب نسبقونَ بِه موت ، بقكمس ندركونَ بِه ميئاً تش لِّمكمأَالَ أُع

أَفضلَ ِمنكم ِإالَّ من صنع ِمثلَ ما صنعتم ، تسبحونَ وتكبرونَ وتحمدونَ ِفى دبِر كُلِّ صالٍة ثَالثـاً        
 عن أىب هريرة)  حم ، م (}  وثَالثني مرةً

(  وصحيح اجلامع ٢/٣٢٧ وفتح ٧/٣٨٧ وكثري ٢/٤٥٠ وترغيب ٢/١٨٦ وهق ١٤٣ و ١٤٢م املساجد 
٢٦٢٦(  

٧٣٥٦ - }                     لـه ، له ريكالَ ش حدهِإالَّ اُهللا و بقوِل الَ ِإله ؟ آمرك ابنه وحن لَّما عم لِّمكمأَالَ أُع
     وهو احلمد وله امللك         ا ، ولَـو جحتِفى كَفٍَّة لر كَانت مواِت لَوفِإنَّ الس ، ىٍء قَديرلى كُلِّ شع

                 ـرزقا ياخلَلِق ، و سبيحالةُ اخلَلِق وتا صهبحانَ اِهللا وحبمدِه فِإنبس ا ، وآمركلقةً قَصمهح كَانت
 عن جابر ) ش ( } اخلَلق 

  ٧/٦٨ وش) ٢٦٧١(  ومطالب ٨/٣٤٤اإلحتاف 
 حســــن لغيـــره

٧٣٥٧ - }                   عاشـرا مي ا أَنتموأَم ، ا أَخوكما أَنماَألنصاِر فِإن عشرا مي ا أَنتم؟ أَم ينكمأَالَ أَقِضى ب
  رة عن كعب بن عج) طب ( } املُهاجرين  فِإنما أَنا ِمنكم ، وأَما أَنتم يابين هاشٍم فأَنتم ِمنى وِإىلَّ   

  ٤/٣٥٧ وحلية ١٩/١٣٣ وطب ١٠/١٤جممع 
 حســــن لغيـــره

٧٣٥٨ - }  احلُ املُؤمننياُهللا وص ىليا وموا ِلى بأَولياَء ِإنعن ابن عمرو ) ق  ( } أَالَ ِإنَّ آلَ فُالٍن لَيس 
  )٢٦٣١(  وصحيح اجلامع ١/٩٦ وعوانة ٣٣٦م اإلميان 
٧٣٥٩ - } د أَالَ ِإنَّ أَربعني بوائقه ارهج افخ ندخلُ اجلنةَ موالَ ي ، اراحلسن بن سفيان  ( } اراً ج

 عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه ) طب ( 
  ١٠/٤٤٧ وفتح ٤/٤١٤ ونصب ٣/٣٥٣ وترغيب ٨/١٦٩ وجممع ١٩/٧٣طب 

 صحيـــــح مرســـل وآخره صحيـــح
 ) الديلمى عن أنس  ( } ونَ أَالَ ِإنَّ اَألكثرين هم اَألرذلونَ أَالَ ِإنَّ اَألكثرين هم اَألرذل { - ٧٣٦٠

  حنوه ٤/١٨٦وترغيب  ) ٨٣٦ و ٨٠٧( حب 
 صحيـــــح



 

 

١١٦٩() 

ما حكموا فعدلُوا ، وما     :  ما أَقاموا بثالٍث     - قاله ثَالثاً    -أَالَ ِإنَّ اُألمراَء ِمن قُريٍش       { - ٧٣٦١
 فرمحوا ، فمن لَم يفعلْ ذلك ِمنهم فعليِه لَعنةُ اِهللا واملَالئكـِة والنـاِس       عدلُوا فَوفَّوا ، وما استرمحوا    

 ع  ( } أَمجعني ( عن على 
 ٨/١٤٤ و هق ٤٢٤ و ٤/٤٢١ وحم ١٣/١١٤وفتح ) ٢٠٥٥(  ومطالب ١٩٢ و ٥/١٩١جممع 

 صحيـــــح لغيــره
٧٣٦٢ - }       ماٍن ، واِحلكمةُ ميانيِفـى          أَالَ ِإنَّ اِإلميانَ ي ةٌ ، والقسوةُ وغلظُ القُلوِب ِفى الفـدادين

 ) اخلطيب عن الرباء  ( } ربيعةَ ومضر ِعند أُصوِل أَذناِب اِإلبِل حيثُ يطلع قَرنُ الشيطاِن 
 وطـب   ٧/٤٧٨ واإلحتـاف    ١٢/١٩٤ وخـط    ٨/٣٩ وكثري   ١٧/١٢٧ وطربى   ١٠/٥٦ وجممع   ٢/٥٤١حم  
  ١/٥٩ وعوانة ٧/٦٨ وبنحوه خ ١٧/٢٧٠

 حيـــــح لغيــــرهص
 ( } على واِملقداِد وسـلمانَ وأَيب ذَر       : أَالَ ِإنَّ اجلنةَ اشتاقت ِإىل أَربعٍة من أَصحاِبى          { - ٧٣٦٣

 عن على ) طب 
  ٢/٣٢٨ وأصفهان ٩/١٥٥جممع 

 حســــن
٧٣٦٤ - }           ا ، ومبتاعوها والَ تبيعوهفالَ ت مترح قَد ـىٌء        أَالَ ِإنَّ اخلَمرا شِمنـه كانَ ِعنـده ن

 عن أم سليم ) طس (} فَلْيهرقـــه 
  ٥/١١٢ وفتح ٢٩٦ /٤ ونصب ٣/١٧٣ وبنحوه خ ٤/٩٠جممع 

٧٣٦٥ - }                  ارالِقيامِة ِإالَّ الن ومي له ا لَيسنيٍض ِفى الدتخوم بِضرةٌ ، فَرلوةٌ خا حنيأَالَ ِإنَّ الد { 
 ش عن محنة بنت جح) ك ( 
  ) ٢٤٠٦(  ومنحة ٤/٦٨ك 

 صحيـــــح لغيـــره
٧٣٦٦ - }                 ـادقأَالَ وِإنَّ اآلخرةَ أَجلٌ ص ، والفَاجر ا الربأكلُ ِمنهي اضرح رضا عنيأَالَ ِإنَّ الد

              كُلَّه رحبذافريِه ِفى اجلنِة ، أَالَوِإنَّ الش أَالَ وِإنَّ اخلَري ، قَادر لكا مقِضى ِفيهحبذافريِه ِفى الناِر ، أَالَ      ي 
فاعملُوا وأَنتم من اِهللا على حذٍر  ، واعلموا أَنكم معرضونَ على أَعمالكم فمن يعملْ ِمثقـالَ ذَرٍة                  

 رها يرٍة شعملْ ِمثقالَ ذَري نوم ، رهرياً يعن شداد بن أوس ) هق ( الشافعى  ( } خ 
  ٣/٢١٦ وهق ٦٧وف ) ٤٧٢( شفع 

 حســــن
 عن أنس ) ع ، ض  ( } أَالَ ِإنَّ الدعاَء الَ يرد بني اَألذاِن واإلقامِة فادعوا  { - ٧٣٦٧

  ١٠/١٢٦ وش ٤/٣٢٤ وخط ١/٣٣٤ وجممع ٢٥٤ و ٣/١٥٥حم 
 صحيـــــح



 

 

١١٧٠() 

 مر عن ابن ع) ق ( } أَالَ ِإنَّ الفتنةَ ههنا ِمن حيثُ يطلع قَرنُ الشيطاِن  { - ٧٣٦٨
 ١٣/٤٥ وفـتح    ٦/٥٢ وكر   ١/١٦٨ والدوالىب   ١٢١ و   ٩٢ و   ٢/٧٢ وحم   ٤٥ وم الفنت    ٩/٦٧ و   ٤/٢٢٠خ  

  )٢٦٣٢(  وصحيح اجلامع ٦/٣٤٨وحلية 
٧٣٦٩ - }                ميةَ الرأَالَ ِإنَّ القُو ، ميةَ الرأَالَ ِإنَّ القُو ، مىةَ الرحم ، م ، د ، هــ      ( } أَالَ ِإنَّ القُو

 ة  ابن عامر عن عقب) 
(  ومنصـــور    ١٠/٢١ وطربى   ٢/٣٢٨ وك   ٤/١٥٧ وحم   ٢٤ود اجلهاد ب    ) ٣٠٨٣(  وت   ١٦٧م اإلمارة   

 ومنحــة ) ٢٤٤٨
  )٢٦٣٣(  وصحيح اجلامع ٢/٢٧٦وترغيب ) ١١٨٢(

أَالَ ِإنَّ اَهللا سيفتح لَكم اَألرض وستكفونَ املؤونةَ ، فالَ يعجزنَّ أَحـدكم أَنْ يلـهو                 { - ٧٣٧٠
أَسهمِه ، أَالَ ِإنى أَبرأُ ِإىل كُلِّ ِخلٍّ ِمن خلَّتِه ، ولو كُنت متخـــذاً خليالً التخذت أَبـا بكـٍر           ب

 عن ابن مسعود ) م ، ن ، هـ  ( } خليالً ، وِإنَّ صاحبكم خليلُ اِهللا
  )٢٦٣٤( جلامع  وصحيح ا٢/٢٧٩ والترغيب ٤/١٥٧وحم ) ١٦٨(  رقم ٥٢وم اإلمارة ب ) ٣٠٨٣( ت 

٧٣٧١ - }  راماِت حعن أنس) حم ، هق  ( } أَالَ ِإنَّ املُز 
  ٣/١٦٦ وتخ ٨/٣٠٧ و ٢/٣٠٧ وهق ٣/١٥٥حم 

 حســــن
 وهذه تعىن هنـا أنـه قليـل         -ليس بشئ   :  روى عنه احلسن بن صــاحل قال ابن معني عنه          : فيه خالد الفرز    

  ٣/١١٢والتهذيب ) ١٣٥٧(  انظر الكاشف - حبان شيخ ، ووثقه ابن:  وقال أبو حامت -احلديث 
 اخلمور: املُزات 

٧٣٧٢ - }                 ِعنبةٌ طَافيةٌ ، وأَراِنى اللَّيلةَ عنـد ينهمىن كأَنَّ عالعِني الي الَ أَعورجالد أَالَ ِإنَّ املِسيح
 ، تضرب ِلمته بـني منكبيـِه ،         الكَعبِة ِفى املناِم ، فإذا رجلٌ آدم كأَحسِن ما ترى ِمن أُدِم الرجالِ            

                  بالبيِت ، فقلت طوفا يينهمب جلِني وهور نكىبلى مديِه عاضعاً ياًء ، وم أسهر قطرعِر ، يِجلُ الشر
ىن املسيح ابن مرمي ، ثُم رأيت رجالً وراءه جعداً قططاً ، أَعور العـِني الـيم               : من هذا ؟ فقالُوا     : 

                بالبيِت ، فقلت طوفجٍل ينكِبى رلى مديِه عاضعاً يبابِن قطٍن ، و أيتر نهـذا ؟    : كأَشبِه م نم
 عن ابن عمرو ) ق  ( } فقالُوا املِسيح الدجالُ 

  )٢٦٣٦(  وصحيح اجلامع ٢/١٣١ وحم ٢٧٤ وم اإلميان ٤/٢٠٢خ 
 اَألنصار ِشعاِرى ، ولو سلك الناس واديـاً وسـلكِت           أَالَ ِإنَّ الناس ِدثاِرى ، وِإنَّ      { - ٧٣٧٣

                  ىلَ مـنو ـناَألنصاِر ، فم جالً منر عبةَ اَألنصاِر ، ولوالَ اِهلجرةُ لكنتش بعتعبةً الَتش اَألنصار
 بـني   اَألنصاِر فليحسن ِإىل محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم ، ومن أَفزعهم فقد أَفزع هذا الـذى              

 عن أىب قتادة )  ك( والروياىن ) حــم  (  } - يعِنى نفسه -هاتِني 
  ) ٩١٧(  وصحيحة ٣٥ و ١٠/٣٢ وجممع ٤/٧٩ وك ٥/٣٠٧حم 



 

 

١١٧١() 

 صحيـــــح
 ( } أَالَ ِإنَّ الناس قد صلُّوا ثُم رقدوا ، وِإنكم لَم تزالُوا ِفى صالٍة ما انتظرمتُ الصالةَ                  { - ٧٣٧٤

 عن أنس ) خ 
  ٢١٤ و ١/١٥٥ وخ ٢/٧٣ وفتح ٣/٦٥هق 

ابـن   ( } أَالَ ِإنَّ الناس لَم يؤتوا ِفى الدنيا شيئاً خرياً ِمن اليقِني والعافيِة فسلومهَا اَهللا                { - ٧٣٧٥
 ) املبارك عن احلسن مرسالً 

  موصوالً عن أىب بكر ١/١٨٩ ومشكل ٨ و ١/٧ وحم ١٩٦مبارك 
 حســــن

أَالَ ِإنَّ أَولياَء اِهللا املُصلُّونَ ومن يقيم الصلواِت اخلَمس الىت كَتبهن اُهللا على ِعبادِه ،               {  - ٧٣٧٦
ويصوم رمضانَ ويحتسب صومه يرى أَنه عليِه حق ، ويؤيت زكاةَ مالِه طَيبةً ا نفسه يحتسـبها ،                  

هى ِتسع أَعظمهن   : وكِم الكَبائر ؟ قالَ     !  عنها ، قيلَ يا رسولَ اِهللا        ويجتنب الكبائر الىت نهى اهللاُ    
اِإلشراك باِهللا ، وقتلُ املُؤمِن بغِري حق ، والِفرار من الزحِف ، وقَذف املُحصنِة ، والسحر ، وأَكلُ       : 

تحاللُ البيِت احلـراِم ِقبلـتكم أَحيـاًء        ماِل اليتيِم ، وأَكلُ الربا ، وعقوق الوالديِن املُسلمِني واس         
وأَمواتاً ، الَ ميوت رجلٌ لَم يعملْ هؤالِء الكَبائر ، ويقيم الصالةَ ، ويؤتى الزكاةَ ِإالَّ رافق حممـداً                    

عن عبيد بـن    ) طب  ، ك ، هق         ( } صلّى اُهللا عليِه وسلّم ِفى بحبوحِة جنٍة أَبواا مصاريع الذَّهِب           
 ري الليثى عن أبيه عم

  ٧/٨٩ون ) ٢٨٧٥(   ود ٢/٢٣٧ وكثري ٤/٢٥٩ و ١/٥٩ وك ١٠/١٨٦ و ٣/٤٠٨هق 
 فيــه ليـــن 

قال الذهىب ىف املوضع األول من التلخيص فيه عبد احلميد بن سنان جمهول ، ووثقه ابن حبان وصححه ىف املوضع                    
 وثق) ٣١٤٧( وقال ىف الكاشف عن عبد احلميد ! الثاىن

٧٣٧٧ -  }        ـدِه ِحـذارا ِفى يلى مع املُوسر عضعىن يضوضاً ، يماناً عهذَا ز مانكمز أَالَ ِإنَّ بعد
وما أَنفقتم ِمن شىٍء فهو يخلفه ، وسيد ِشراِر اخللِق يبايعونَ كُـلَّ             : اِإلنفاِق ، وقد قالَ اُهللا تعاىل       

      ح املُضطرين يعأَالَ ِإنَّ ب ، ضطرم              ظلمـهو املُسلِم الَ يأَخ املُسلم ، رامح املُضطرين يعأَالَ ِإنَّ ب ، رام
عـن  ) ع   ( } والَ يخذله ، ِإنْ كانَ ِعندك معروف فعد بِه على أَخيك والَ تزده هالكاً ِإىل هالكِه                 

 حذيفة 
  ٦/٥١٠كثري 

 ضعيـــف

 وألكثره شواهد صحيحة 
ماءكم وأَموالكم وأَعراضكم علـيكم حـرام كحرمـِة يـومكم هـذَا             أَالَ ِإنَّ دِ   { - ٧٣٧٨

               اشهد اللَّهم ، لَّغتلْ بهذَا ، أَالَ ه هركمهذَا ، وكَحرمِة ش لدكمحـم ، ن      ( } وكحــرمِة ب (



 

 

١١٧٢() 

عدى عن موسى بن زياد بن خرمي بن عمرو الس        ) حب ، طب ، ض    (وابن خزمية والبغـوى والباوردى وابن قانع       
 ) عن أبيه عن جده 

  ٢٧٠ و ٣/٢٥٤ وجممع ٤١ و ٤/٧ و ٣/٢٩٦ وطب ٥/٣٠ و ٤/٣٣٧ و ٣/٤٨٥حم 
 صحيـــــح

أَالَ ِإنَّ ِديةَ اخلطِإ العمِد بالسوِط أَو العصا مغلَّظةٌ مائةٌ من اِإلبِل ، ِمنها أَربعونَ ِخلفةً  { - ٧٣٧٩
 ِفى بطوَا 

لَّ دٍم وماٍل ومأثرٍة كانت ِفى اجلَاهليِة تحت قَدِمى ، ِإالَّ ما كانَ ِمـن ِسـقايِة                 أَوالدها ، أَالَ ِإنَّ كُ    
 عن ابن عمر ) د ، هق  ( } احلَاج وِسدانِة البيِت ، فِإنى قَد أَمضيتها َألهلها 

 ٨/٤٢ون ) ٢٦٢٨(  وهـ ٤/٣٣١ ونصب ٢/١٠٣ وحم ٨/٦٨ وهق ٢٧ و ١٩د الديات 
 صحيـــــح

أَالَ ِإنَّ ربى أَمرِنى أُعلِّمكم ما جهلتم ِمما علَّمِنى يوِمى هذَا ، كُلُّ ماٍل حنلته  عبـداً                   { - ٧٣٨٠
                متروح ، ِدينهم نع مفاجتالته ياطنيالش أَتتهم هموِإن ، نفاَء كُلَّهمِعباِدى ح لقتى خاللٌ ، وِإنح

   هلم ا أَحللتم ليهمِإىل أَهِل اَألرِض                 ع ظرلطاناً ، وِإنَّ اَهللا نأُنزلْ بِه س ا لَمشركُوا ِبى مأَنْ ي موأَمر 
ِإنما بعثتك َألبتليك وأَبتلى ِبك ،      : فمقتهم ، عرم وعجمهم ، ِإالَّ بقايا ِمن أَهِل الكتاِب ، وقالَ             

:  تقرؤه نائماً ويقظاناً ، وِإنَّ اَهللا أَمرِنى أَنْ أُحرق قُريشاً فقلت             وأَنزلت عليك ِكتاباً الَ يغسله املَاءُ     
   با ربزةً ، قالَ        !    يخ دعوهأِسى فيوا رثلغِإذَنْ ي :        ، غـزكن واغزهم ، ا أَخرجوككم استخرجهم

    نوقاتلْ مب ، مسةً ِمثلهبعثْ خيشاً نوابعثْ ج ليكع ننفقفس وأَهلُ اجلنِة وأَنِفق ، صاكع نم أَطاعك 
ذُو سلطاٍن مقسطٌ متصدق موفَّق ، ورجلٌ رحيم رقيق القلِب بكلِّ ِذى قُربـى ، ومسـلم         : ثَالثةٌ  

الضعيف  الذى الَ زبر له ، الذين هم فيكم تبع الَ            : عفيف متعفِّف ذُو ِعياٍل ، وأَهلُ الناِر خمسةٌ         
تغونَ أَهالً والَ ماالً ، واخلائن الذى الَ يخفَى له طَمع وِإنْ دق ِإالَّ خانه ، ورجلٌ الَ يصـبح والَ                     يب

              اشالفَح نظريوالش خلَ والكَذبالب وذكر ، الكوم أَهلك نع خادعكي مِسى ِإالَّ وهوحم ،   ( } ي
 عن عياض بن محار ) م 

  )٢٦٣٧( وصحيح اجلامع ) ١٩٧٣(  وخمتصر م ٤/١٦٢ وحم ١/١٣١ وشج ٩/٢٠هق 
عن عبد احلميد بن صيفى بن صهيب ) ك  ( } أَالَ ِإنَّ سيد اَألشربِة ِفى الدنيا واآلخرِة املَاُء  { - ٧٣٨١

 عن أبيه عن جده 
  ٤/١٣٨ك 

 صحيـــــح
٧٣٨٢ - } كُلَّ فَارٍس وي ضعأَنْ ي ريدي احبكماٍع أَالَ ِإنَّ صاٍع بِن ركُلَّ ر عن ابن ) حم  ( } رفع

 عمر 
  ٥/١٤٢امع 



 

 

١١٧٣() 

 صحيـــــح
٧٣٨٣ - }                    صريا يواِإىل مفانظر ، حهوقز لَّحها ، وِإنْ منيثالً للدم ربض ابِن آدم أَالَ ِإنَّ طَعام { 

 عن أىب بن كعب ) ط ( 
  ١٠/٢٨٨ وجممع ٥/١٣٦وحم ) ١٠٤٧٣ و ٥٦٥٢( والشعب ) ٢٢٦٠( منحة 

 صحيـــــح
 توبله بالتوابل للتطييب : قزحه 

٧٣٨٤ - }                 سـيئهمم نفاعفُوا ع يِتى ، وِإنَّ كِرِشى اَألنصارا أَهلُ بيبِتى اليت آِوى ِإليهأَالَ ِإنَّ ع
 حسنهمم عن أىب سعيد ) ت  ( } واقبلُوا ِمن 

  ٩/١٦٧ وجامع األصول ١٢/١٥٩وش ) ٣٩٠٤( ت 
 ـــن لغيـــرهحسـ

 والقسم الثاىن صحيح 
أَالَ ِإنَّ ِعيسى بن مرمي لَيس بيىن وبينه نىب والَ رسولٌ ، خليفِتى ِفى أُمىت ِمن بعِدى ،                   { - ٧٣٨٥

يقرأْ أَالَ ِإنه يقتلُ الدجالَ ويكسر الصليب وتضع احلـــرب أَوزارها ، أَالَ فمن أَدركه ِمنكم فَلْ              
ــالمليِه السعن أىب هريرة)  طس(} ع 

  ٨/٢٠٥امع 
 حســــن لغيـــره

أَالَ ِإنَّ قَتلَ اخلطِإ شبه العمِد بالسوِط والعصا فيِه ِمائةٌ من اِإلبِل مغلَّظةٌ ، ِمنها أَربعونَ                 { - ٧٣٨٦
 عن ابن عمر ) ن ، هق  ( } خلفةً ِفى بطوَا أَوالدها  

(  ومحيدى ١٠/١٨٦ وسنة ٣٤٤ - ٤/٣٣١ونصب ) ١٥٢٦(  وحب ٨/٤٥وهق ) ٢٦٢٨(  وهـ ٨/٤١ن 
 ٢/١١وحم  ) ٢٦٣٨(  وصحيح اجلامع ١٩٩وف ) ٧٠٢

 صحيـــــح
٧٣٨٧ - }  رامؤمٍن حلى كُلِّ مسكٍر ععن معاوية ) طب  ( } أَالَ ِإنَّ كُلَّ م 

 ) ١٣٨٧(وحب ) ٣٣٨٩(  وهـ ١٩/٣٨٨طب 
 صحيـــــح

أَالَ ِإنَّ كُلَّكم مناٍج ربه ، فالَ يؤذين بعضكــم بعضاً ، والَ يرفع بعضـكم علـى                  { - ٧٣٨٨
 عن أىب سعيد  ) حم ، د ، ك  ( } بعٍض ِفى الِقراءِة

 ) ٢٦٣٩( وصحيح اجلامع   ) ١١٦٢(  وخزمية   ٣/٩٤وحم  ) ١٦٠٣(  وصحيحة   ٣/١١ وهق   ٢٦د التطوع ب    
  ٤/٤٩٣واإلحتاف 

 ــــحصحيـ
البغوى والباوردى  ( } أَالَ ِإنَّ لُكلِّ حاضرٍة باديةٌ ، وِإنَّ باديةَ آِل محمٍد زاهر بن حزاٍم          { - ٧٣٨٩

 عن زاهر بن حرام األشجعى ) وابن قانع 



 

 

١١٧٤() 

 ) ٢٤١(  وت مشائل ٣/١٦١ وحم ١/٥٤٢ واإلصابة ٩/٣٦٩امع 
 صحيـــــح

٧٣٩٠ - }     كانَ قَبلكم نخذُوا          أَالَ ِإنَّ متفالَ ت ، ساجدم احليهموص أَنبيائهم خذونَ قُبورتوا يكَان 
 ذلك نع َاكمَي أفِإن ساجدم ابن سعد عن جندب  ( } القُبور ( 

  ٢/١٨٥سعد 
 صحيـــــح

ةً ، وِإنَّ هذِه اِمللَّـةَ      أَالَ ِإنَّ من قَبلكم  ِمن أَهِل الِكتاِب افترقُوا عل ِثنتِني وسبعني ِملَّ             { - ٧٣٩١
                   ـهاجلَماعةُ ، وِإن احدةٌ ِفى اجلنِة ، وهىبعونَ ِفى الناِر ، ووِثنتاِن وس ، بعنيلى ثَالٍث وسع تفترقس
                 ِعـرق بقى ِمنهلصاحبِه الَ ي تجارى الكلبا ياَألهواُء كم ِتلك م ىجارت ِتى أَقوامأُم ِمن خرجيس

 عن معاوية ) د (} ـــلٌ ِإالَّ دخله والَ مفص
 ٨/١٤٠واإلحتـاف  ) ٢٠٤(  والصــــحيحة  ١/٨٤ وترغيـب   ١٨ واآلجرى   ٢/٢٤١ ومي   ١ د السنة ب  

 وصحيح اجلامـــع 
 ٤/١٠٢وحم  ) ٢٦٤١( 

 صحيـــــح
ربهم من أمته ،    لكن ال يعىن دخوهلم النار خلودهم فيها إال إذا خرجوا من امللّة ، والرسول صلى اهللا عليه وسلم اعت                  

 إذ ال خيلد ىف النار موحد كما هو معلوم وقد تكون عندهم حسنات ماحية لبدعتهم فال يدخلون النار 
أَالَ ِإنَّ هذَا  ِمن غَنائمكم وليس ِلى منه ِإالَّ اخلُمس ، واخلُمس مردود عليكم ، فأَدوا            { - ٧٣٩٢

رب ، فِإنَّ الغلولَ عار على أَهلِه ِفى الدنيا واآلخرِة ، جاهدوا            اخلَيطَ واملَخيطَ وأَصغر ِمن ذلك وأَك     
الناس ِفى  اِهللا القريب والبعيد والَ تبالُوا ىف اِهللا لَومةَ الَئٍم ، وأَقيموا حدود اِهللا ِفى احلَضِر والسفِر                   

          ي ، ظيمأَبواِب اجلنِة ع ِمن ابب هباجلهاِد فِإن ليكموع ،  واهلم مالغ ى اُهللا بِه منوابـن  ) هـق   ( } نج
 عساكر عن عبادة بن الصامت 

 ٦/٢٤٦ ون ٣٢٦ و ٥/٣١٦ وبنحوه حم ٢/٤٨٥ ونصب ٧/٢١٠ وكر ٢/١٦٣ والدوالىب ٩/١٠٤هق 
 ) ١٠٨٠( ومنتقى 

 صحيـــــح
 ن ابن عمرو ع) طب  ( } أَالَ أُنبئك بأَهِل اجلنِة ؟ الضعفاُء املَغلوبونَ  { - ٧٣٩٣

 وجممع ٨/٢١٨ وكثري ١/٢٩٣ ومشكل ٣/٣٦٦ وطب ٣٩٦ و ١/٦١ وك ٢/٥٠٨وحم ) ٤١١٦( هـ 
  )٢٦٢٧( وصحيح اجلامع ) ٩٣٢(  وصحيحة ١٠/٢٦٥ و ٢/٢٩٤

 صحيـــــح
( } أَالَ أُنبئكم بأَكِرب الكَبائِر ؟ اِإلشراك باُهللا ، وعقوق الوالديِن ، وقَــولُ الزوِر  { - ٧٣٩٤

 عن أىب بكرة ) حم  ، ق ، ت



 

 

١١٧٥() 

 ١/١٠٣ وجممع ١٠/١٢١ وهق  ٣٨ و ٥/٣٦ و ٣/١٣١ وحم ١٤٤ وو١٤٣ وم اإلميان ٨/٤ و ٣/٢٢٥خ 
  )٢٦٢٨( وصحيح اجلامع  ) ٣٠ و١٥(  وخد ٣/٢٢١ والترغيب ٥/٧٢ ومتهيد ١٨/١٤٠وطب 

) ع ، طب ، ك ، هب ، ض ( }  أَالَ أُنبئك مبا هو أَكثر ِرحباً ؟ رجلٌ تعلَّم عشر آياٍت { - ٧٣٩٥
 عن أىب أمامة 

  ٧/١٦٥ وجممع ٨/٣١١طب 
 صحيـــــح

٧٣٩٦ - }                 كَائن ومبا هو ا كانَ قَبلكممب ئكمنبي ينكمسولُ اِهللا ب؟ ر ذلك ِمن بأَعجب ئكمأَالَ أُنب
         عبأُ بعلَّ الَ يوج زوا فِإنَّ اَهللا عددوا وسفاستقيم عدكمب         ـندفعونَ عالَ ي يئاً ، وسيأِتى قَومش ذابكم

 عن أىب كبشة ) حم ، طب (} أَنفسهم بشىٍء 
 ٤/٢٣١ وحم ٣٢٣ و ٥/١١ وبداية ٢٩٠ و ١٠/٢٣٤امع 

 حســــن لغيــره
سهم ِمـن روِح  أَالَ أُنبئكم ِبالفقيِه كُلِّ الفَقيِه ؟ الَ يقنطُ الناس ِمن رمحِة اِهللا ، والَ يوئ             { - ٧٣٩٧

اِهللا ، والَ يؤمنهم مكر اِهللا ، والَ يدع القُرآنَ رغبةً ِإىل ما ِسواه ، أَالَ الَ خري ِفى ِعبادٍة لَيس فيهـا                       
 ذيرفيِه ن والَ ِفى علٍم لَيس ، ِفقه { )  ابن الل ىف مكارم األخالق عن على. ( 

  ٢/٤٤العلم  وجامع بيان ٤/٥٠٥ و ١/٢٣٣اإلحتاف 
الصحيح وقفـــه على على 

أَالَ أُنبئكم بأَهِل اجلنِة ؟ الضعفاُء املَظلومونَ ، أَالَ أُنبئكم بأَهِل الناِر ؟ كُـلُّ شـديٍد                  { - ٧٣٩٨
 ءوسهملوونَ رالَ ي الذين هم ، عظرىعن أىب هريرة)  طك( } ج 

  ١/٢٩٣ ومشكل ١٠/٢٦٥ و ٢/٢٩٤جممع  و٣٩٦ و ١/٦١ وك ٤/٣٠٦ و ٢/٥٠٨وحم ) ٤١١٦( هـ 
 صحيـــــح

٧٣٩٩ - }  عظرىديٍد جبأَهِل الناِر ؟ كُلُّ ش ئكمعن أىب هريرة)  حم ( } أَالَ أُنب 
  ٣٩٣ و ١٠/٢٦٦ و ٢/٢٩٤ وجممع ٤/٣٠٦ و ٢/٥٠٨وحم ) ٤١١٦( هـ 

 صحيـــــح
 ) اخلرائطى ىف مكارم األخالق عن أىب هريرة  ( } أَالَ أُنبئكم ِخبياركم ؟ أَحاسنكم أَخالقاً  { - ٧٤٠٠

 وترغيب  ٨/٣٤٣ واإلحتاف   ١٠/٢٠٣ و   ٢٢ و   ٨/٢١وجممع  ) ٢٤٦٥(  وحب   ١٠/٢٤٦وهق  ) ٤١١٩( هـ  
  ٢/٤٨١ وعدى ٤/٢٥٤

 صحيـــــح
 ع ( } أَالَ أُنبئكم ِخبياركم ؟ ِخياركم أَطولكم أَعماراً ِفى اِإلســـالِم إذا سددوا             { - ٧٤٠١

 عن عبادة بن الصامت ) طب(عن أنــس ) 
  ١٠/٢٠٣ وامع ١٠/٢٢٤ واإلحتاف ٢/٤٠٣حم 

 صحيـــــح لغيـــره



 

 

١١٧٦() 

عـن أىب   ) حم   ( } أَالَ أُنبئكم ِخبياركم ؟ ِخياركم أَطولكم أَعماراً وأَحسنكم أَخالقاً             { - ٧٤٠٢
 هريرة
 ) ٢٩٨١(  واإلحسان ١٠/٢٢٤ واإلحتاف ٢/٤٠٣حم 

 حصحيـــــ
عن أمساء بنت   ) حم ، هـ      ( } أَالَ أُنبئكم ِخبياركم ؟ ِخياركم الذين إذا رؤوا ذُِكر اُهللا            { - ٧٤٠٣

 يزيد 
  ٧/٢٣١ و ١/٢٦ وحلية ١٠/٧٨ وبنحوه امع ٦/٤٥٩وحم ) ٤١١٩( هـ 

 حســــن
ك ( }عماراً وأَحسنكم عمالً      أَالَ أُنبئكم ِخبياركم ِمن ِشراركم  ؟ ِخياركم أَطولكم أَ          { - ٧٤٠٤

 عن جابر ) ، هق 
  ١/٣٣٩ك 

 صحيـــــح
٧٤٠٥ - }       ٍري لكموخ ، رجاتكما ِفى دوأَرفعه ، ليككمم ا ِعندِري أَعمالكم وأَزكاهخب  ئكمأَالَ أُنب

           ضـــربفت كمدوا علقَوأَنْ ت ِمن ٍري لَكمرِق ، وخِإنفاِق الذَّهِب والو وا    ِمنضـربوي وا أَعناقهم
 عن أىب الدرداء) ت ، هـ ، ك   ( } ِذكر اِهللا: أَعناقكم ؟ 

 وبغـوى   ٦/٥٨ ومتهيد   ٥/١٥ وسنة   ٥/٧ واإلحتاف   ١/٤٩٦وك  ) ٣٧٩٠(  وهـ   ٥/١٩٥وحم  ) ٣٣٧٧( ت  
 وصحيح اجلامع   ١٠/٧٣وجممع  ) ١٨٧٢(  والدعاطب   ٢/١٢  وحلية    ٢/٣٩٥ وترغيب   ٦/٤٢٢ وكثري   ٥/١٩٥
 )٢٦٢٩(  

 صحيـــــح
أَالَ أُنبئكم  خبِري الناِس رجالً ؟ رجلٌ أَخذَ بعناِن فَرسِه ينتظر أَنْ يغري أَو يغار عليـِه ،                 { - ٧٤٠٦

أَالَ أُنبئكم خبِري الناِس رجالً بعده ؟ رجلٌ ِفى غَنمِه يقيم الصالةَ ، ويؤيت الزكاةَ ، ويعلم حـق اِهللا                    
 ) ابن سعد عن أم بشر بن الرباء بن معرور  ( } ِه ِفى مالـــِه ، قَِد اعتزلَ شرور الناِس علي

  ٨/٢٤١ وسعد ٦/٣٤٠اإلحتاف 
 حســــن

أَالَ أُنبئكم  ِبشراركم ؟ هم الثَّرثارونَ املُتشـــدقونَ ، أَالَ أُنبـئكم ِخبيـاركم ؟                { - ٧٤٠٧
 عن أىب هريرة ) حم ( } أَحاسنكم أَخالقـــاً

  ١٠/٣٨٧ وطب ٣/٦٢ ونصب ٣/٤٩٤وترغيب ) ٣١١١(  ومطالب ٨/٩٠ وجممع ٢/٣٦٩حم 
 صحيـــــح

أَالَ أُنبئكم بلَيلٍة أَفضلَ ِمن ليلِة القَدِر ؟ حارس ِفى أَرِض خوٍف لَعلَّه أَنْ الَ يرجع ِإىل                  { - ٧٤٠٨
 عن  ابن عمر) ط ، هق ( } أَهلــِه 



 

 

١١٧٧() 

 ٢/٢٥٠ وترغيب ٢/٨٠ وك ٩/١٤٩هق 
 صحيـــــح

أَالَ أُنبئكم مبا يشرف اُهللا بِه البنيانَ ويرفع بِه الدرجاِت ، أَنْ تحلم على من جهـلَ                  { - ٧٤٠٩
    ظَلمك نمع غضوت ، رمكح نم عطىوأَنْ ت ، قَطعك نصلَ موأَنْ ت ، ليكعن عبـادة  ) طب  ( } ع

 بن الصامت 
  ٤١٩ و٣/٣٤٢ وترغيب ٨/١٨٩جممع 

 حســــن لغيـــره
أَالَ أُنبئكم مبكفِّراِت اخلَطايا ؟ ِإسباغُ الوضوِء على املَكـارِه ، وكثـرةُ اخلطَـا إىل                 { - ٧٤١٠

) طب ، حم    ( عن عبادة بن الصامت     )  طب( } املساِجِد ، وانتظار الصالِة بعد الصالِة فذلكم الرباطُ         
 خولة بنت قيس عن 

  ٣/٣ وحم ١/٢٨٣ وترغيب ١/١٧٨ ومي ٢/٣٧٤اإلحتاف 
 صحيـــــح

 عن ابن مسعود ) م  ( } هى النميمةُ القَالةُ بني الناِس : أَالَ أُنبئكم ما العضه ؟  { - ٧٤١١
 ٩/١٠٠ وطب   ١٠/٢٤٦ وهق   ٣/١٣٨ومشكل   ) ٢٦٣٠( وصحيح اجلامع   ) ٨٤٦(  والصحيحة   ١/٤٣٧حم  
 ) ١٨٠٧(  وخمتصر م ٣/١٨٠روى واهل

 هالفاحش الغليظ : العض 
أَالَ ِإنكم تعيبونَ أُسامةَ وتطعنونَ ِفى ِإمارتِه ، وقد فَعلتم ذلك بأَبيِه ِمن قَبـلُ ، وِإنْ                  { - ٧٤١٢

              ب هذَا ِمن ِإىلَّ وِإنَّ ابنه الناِس كُلِّهم النـاِس ِإىلَّ     كانَ خلليقاً لِإلمارِة ، وِإنْ كانَ َألحب عدِه َألحب
 ِخياركم ِمن هرياً فِإنوا بِه ختوصابن سعد عن ابن عمر  ( } فاس ( 

  ٢/١٩٢ و ٤/٤٩ وسعد ١٢/٢٩٩ وطب ٢/١٠٦حم 
 صحيـــــح

٧٤١٣ - }      أَربع ا هىماُهللا   : أَالَ ِإن مرالىت ح فسقتلُوا النيئاً ، والَ تشركُوا باِهللا شالَ ت ، ِإالَّ باحلَق
 عن سلمة بن قيس ) حم ، ن ، ك( } والَ تزنوا والَ تسرقُوا 

 ٢/٤٧٠ وعاصم   ١/١٠٤وامع   )٢٦٤٠( وصحيح اجلامع   ) ١٧٥٩(  وصحيحة   ٢/٢٤٤ وكثري   ٤/٣٣٩حم  
  ٤/٣٥١وك 

 صحيـــــح
هلَا ِدمشق فِإنها خري مدائِن الشاِم ،       أَالَ ِإنها ستفتح عليكم الشام فعليكم مبدينٍة يقالُ          { - ٧٤١٤

 عقلهمم وطةُ وهىقالُ هلَا الغا يبأَرٍض ِمنه عن رجل من الصحابة) حم  (  } وفُسطاطُ املُؤمنني 
  ٧/٢٨٩ وجممع ٤/١٦٠ وحم ١/٥١كر 

 حســــن لغيـــره



 

 

١١٧٨() 

جداُء ذَِلقةٌ أَلسـنتهم بـالقُرآِن الَ يجـاوز         أَالَ ِإنه سيخرج ِمن أُمىت أَقوام أَشداُء أَ        { - ٧٤١٥
 راقيهــمعن مسلم بن أىب بكرة عن أبيه  ) حم (} ت 

  ٦/٢٣٠ وجممع ٨/١٨٧ وهق ٥/٤٤حم 
 صحيـــــح

٧٤١٦ - }              مبِكـــــذ قهمـدص نظلمونَ ، فمكذبونَ ويعِدى أُمراُء ييكونُ بس هأَالَ ِإن
هم فلَيس ِمنى والَ أَنا ِمنه ، ومن لَم يصدقهم ِبكذم ولَم يمالئهم على ظُلمهم               وماَألهم على ظُلم  

                    ِهللا والَ ِإله بحـــانَ اِهللا واحلمــداملسلِم كفارةٌ ، أَالَ وِإنَّ س أَالَ  وِإنَّ دم ، ا ِمنهى وأَنِمن فهو
 عن النعمان بن بشري ) حم  ( } ت الصاحلات ِإالَّ اُهللا واُهللا أَكرب هن الباقيا

  ٥/٢٤٧ وجممع ٤/٢٦٧حم 
 حســــن لغيــــره

٧٤١٧ - }                   ِمن ا ، فاَهللا اَهللا ِفى ِإخوانكموفهِفى ج ا ِإالَّ ِمثلُ الذُّباِب متورنيالد من بقي لَم هأَالَ ِإن
 ليهمع عرضت عن النعمان بن بشري ) ك  (  }أَهِل القُبوِر فِإنَّ أَعمالكم 

 وبنحـوه امـع     ١/٩٧ والـدوالىب    ٩/٨وتخ  ) ١٠٢٤٢(  والشعب   ٣٨٥ و   ١٠/٢٥٤ واإلحتاف   ٣/٣٠٧ك  
  ومنحـــة ٢/٣٢٨
  ٣٩٤ و ١٠/٣٨٥ و ٧/١٠٥واإلحتاف ) ٧٤٤(

 حســــن لغيــــره
عن كعب بن ) طب  ( } يام أَكٍل وشرٍب    أَالَ ِإنه الَ يدخلُ اجلنةَ ِإالَّ مؤمن ، وأَيام ِمنى أَ           { - ٧٤١٨

 مالك 
  ١/٤٨ وعوانة ١٠٨ وم ص ٣/٤١٥ وبنحوه حم ١٩/٩٧طب 

 صحيـــــح
 عن أىب سعيد ) هـ  ( } أَالَ ِإنه ينصب لكُلِّ غَادٍر ِلواٌء يوم الِقيامِة بقَدِر غَدرتِه  { - ٧٤١٩

  وبنحـوه  م      ٧٠ و   ٦١ و   ٤٦ و   ٣٥ و   ١٩ و   ٣/٧ وحـم    ٣/٤٤٨وترغيب  ) ٢٨٧٣( وهـ  ) ٢١٩١( ت  
  )٢٦٤٢(  وصحيح اجلامع ٥/١٤٣

 صحيـــــح
ِكتاب اِهللا ، فيِه نبأُ    : ما املَخرج ِمنها يا رسولَ اِهللا ؟ قالَ         : أَالَ ِإنه ستكونُ فتنةٌ ، قيلَ        { - ٧٤٢٠

س باهلزِل ، من تركه ِمن جباٍر قَصمه        ما قَبلكم وخرب ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصلُ لَي            
     وهـو ، احلَكـيم الـذِّكر وهو ، بلُ اِهللا املتنيح اُهللا ، وهو ِن ابتغى اهلُدى ِفى غَريِه أَضلَّهاُهللا ، وم

نه العلمـاُء ،    الصراطُ املُستقيم ، هو الذى الَ تزيغُ بِه اَألهواُء والَ تلْتبس بِه اَأللسن ، والَ تشبع مِ                
إنـا  : والَ يخلق عن كَثرِة الرد ، والَ تنقِضى عجائبه هو الذى لَم تنتِه اِجلن إذْ سمعته حتى قَالُوا                   



 

 

١١٧٩() 

                    نوم ، ملَ بِه أُجـــرع نوم ، دققالَ بِه ص نا بِه ، مشِد فآمنهِدى ِإىل الرجباً يا قُرآناً عمعنس
كــمستقيٍم حِإىل ِصــراٍط م دىِإليِه ه عىد ندلَ ، ومش ، ت  ( }  بِه ع ( وضعفه عن على 

  ١٠/٤٨٢ وش ٧/١٦٤ وجممع ١/٩١ وشج ٩/٧٧ وطربى ٤/٤٣٨وسنة )  ٢٩٠٦( ت 
 حســن لغيـــره

ريكتِه يقولُ عليكم   أَالَ ِإنى أُوتيت الكتاب وِمثله معه أَالَ يوشك رجلٌ شبعانٌ على أَ            { - ٧٤٢١
ذَا القُرآِن فما وجدمتْ فيِه ِمن حالٍل فأَحلُّوه ، وما وجدمتْ فيِه ِمن حراٍم فحرمـوه ، أَالَ الَ يحـلُّ    

 اِحلمـار لَحم لكم 
               نهع ستغِنىعاهٍد ِإالَّ أَنْ يبِع ، والَ لُقْطةُ مالس اٍب منوالَ كُلُّ ِذى ن ، زلَ     اَألهلين نا ، وماحبها ص

              ِبِمثِل ِقراه غصبهمأَنْ ي فله قروهي فِإنْ لَم ، وهقرأَنْ ي ليهمعـن املقـدام بـن      ) حم ، د     ( } بقوٍم فع
 معديكرب

  ) ٢٦٤٣(  وصحيح اجلامع ٥١ واآلجرى ١/١٥٠ ومتهيد ٤/١٣١ وحم ٦د السنة ب 
 صحيـــــح

نْ أُدعى فأُجيب ، فسيليكم عمالٌ ِمن بعِدى يعملُونَ مبا يعلمـونَ ،             أَالَ ِإنى أُوشك أَ    { - ٧٤٢٢
        ، بأَجسادكم الطوهملكُوا وأَهلكُوا ، خه قَد فأُولئك اصحهمون قَادهم نعرفونَ ، فما تعلمونَ مبوي

عن ) طس   ( } سىِء بأَنه مسىٌء    وزايلوهم بأَعمالكم ، واشهدوا على املُحسِن بأَنه محسن وعلى املُ         
 أىب سعيد اخلدرى 

 ) ٤٥٧(  وصحيحة ٢٣٦ و ٥/٢١٥امع 
 صحيـــــح

أَالَ ِإنى فَرطٌ لَكم على احلَوِض وِإنَّ بعد ما بني طَرفيِه ِمثلُ ما بني صنعاَء وأَيلةَ ، كأَنَّ                   { - ٧٤٢٣
 جومفيِه الن عن جابر بن مسرة ) حم ، م  ( } اَألباريق 

( وعاصـم   ) ١٥٥٢(  وم خمتصر    ٢/١٨٢ وطب   ١٠/٥٠٦ و   ١/٥٠٥ واإلحتاف   ٤/٣٤٩وحم  ) ٣٩٤٤( هـ  
  )٢٦٤٤( وصحيح اجلامع ) ٧٣١-٦٩٧

نهيتكم عن ِزيارِة القُبوِر ثُم بدا ِلى أَنها تـرق          : أَالَ ِإنى كنت قد نهيتكم عن ثَالٍث         { - ٧٤٢٤
 وت ا               القُلوبدب ثَالٍث ثُم لُحوِم اَألضاِحى فوق نع هيتكمجراً ، ونقولُوا ها والَ توروهفز العني دمع

         ، ـا ِشـئتمفكُلُوا وأَمسـكُوا م ، ائبهمرفعونَ لغوي يفهمتحفونَ ضوي هممبتغونَ أُدي ِلى أَنَّ الناس
 ، ا ِشئتموا ماَألوعيِة فاشرب نع هيتكملى ِإٍمث ونع كأَ ِسقاءهاَء أَوش نعن أنس) حم  ( }م  

  ٤/٢٥٩ وقط ٣/٢٥٠حم 
 صحيـــــح

) حم  ، ق      ( } أَالَ تؤمنوىن وأَنا أَمني ِفى السماِء ؟ يأتيِنى خرب السماِء صباحاً ومساًء              { - ٧٤٢٥
 عن أىب سعيد 



 

 

١١٨٠() 

 ٤٢١ وصـفة    ٨/٦٧وفـتح   ) ٢٨٧٣( خزمية   و ٥/٧٢ وحلية   ٣/٤ وحــم   ١٤٤ وم الزكــاة    ٥/٢٠٧خ  
 وصــحيح اجلامـــع 

 )٢٦٤٥( 

٧٤٢٦ - }                 ، لواِت اخلَمـسوا الصقيميئاً ، وتشركُوا بِه شوا اَهللا والَ تعبدلى أَنْ تبايعوين عأَالَ ت
 بن مالك عن عوف ) م ، ن ( } وتؤتوا الزكاةَ ، وتسمعوا وتطيعوا والَ تسألُوا الناس شيئاً 

(  وصحيح اجلـامع     ١٨/٣٩ وطب   ١/٥٧٨ وترغيب   ١/٢٢٩ ون   ٨/١٦١ واإلحتاف   ٤/١٩٧ وهق   ٦/٢٧حم  
 ١٠٨وم الزكاة  ) ٢٦٤٦

أَنْ الَ تشركُوا باِهللا شيئاً والَ تسرقُوا والَ تزنوا : أَالَ تبايعوىن على ما بايع عليِه النساُء    { - ٧٤٢٧
الَ تأتوا ببهتاٍن تفترونه بني أَيديكم وأَرجلكم ، والَ تعصوِنى ِفى معروٍف ،             والَ تقتلُوا أَوالدكم ، و    

فمن أَصاب بعد ذلك ذَنباً فنالته بِه عقوبةٌ فهى له كَفَّارةٌ ، ومن لَم تنله بِه عقوبةٌ فأَمره ِإىل اِهللا ، ِإنْ 
 وابن سعد عن عبادة بن الصامت ) ك  (  } شاَء غَفر له ، وِإنْ شاَء عاقبه بِه

  ٨/٣٥ وسعد ٩ن البيعة ب 
 صحيـــــح لغيـــره

٧٤٢٨ - }                  دئبهوت جيعهت ككَى ِإىلَّ أَنش ها ، فِإناهاُهللا ِإي لَّككهيمةَ الىت مِقى اَهللا ِفى هذِه البتأَالَ ت
 عن عبد اهللا بن جعفر ) ك(} 

  ١/١١٧ وعوانة ٧/٣٢٩ وكر ٧/١٨١ و ٢/٢٠٦ واإلحتاف ٢/١٠٠  وك٨/١٣وهق ١/٢٠٥حم 
 صحيـــــح

 قال الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  لفىت من األنصار كان جييع مجال ويتعبه 
 عن أىب هريرة) طس  ( } أَالَ تحبونَ أَنْ تبيتوا ِفى ِخراِف اجلنِة ؟  { - ٧٤٢٩

  ٥/٢٧٦ وجممع ٢/٧٤ك 
 صحيـــــح

ِإنى شاكيةٌ ، وأَخاف أَنْ يحبسِنى شكواى     : الَ تخرجني معنا ِفى سفرنا هذَا ؟ قالت         أَ { - ٧٤٣٠
أتـت  : عن أم سلمة قالت     ) حم  ، طك      ( } اللَّهم مِحلِّى حيثُ حبستِنى     : أَِهلِّى باحلَج وقُويل    : قالَ  

 ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب وهى شاكية فذكره  
  ٣/٢١٧ وجممع ٦/٢٠٣حم 

 صحيـــــح
 ( }  قاله لثابِت بِن قَيٍس      -أَالَ ترضى أَنْ تعيش حميداً ومتوت شهيداً وتدخلَ اجلنةَ           { - ٧٤٣١
 عن ثابت بن قيس ) طكس 
  ٩/٣٢١امع 

 صحيـــــح



 

 

١١٨١() 

ع ، طك    ( }  نىب بعِدى    أَالَ ترضى أَنْ تكونَ ِمنى ِبمرتلِة هارونَ ِمن موسى ِإالَّ أَنه الَ            { - ٧٤٣٢
 عن أم سلمة ) 

 وفـتح   ١٩٥ و   ٧/١٩٤ وحليـة    ٥/٢٣١ وطب   ١٢٠ و   ٩/١١٠ وجممع   ٣/١٠٨وك  ) ١١٥(  وهـ   ٦/٣خ  
٨/١١٢  

ن ، طب ، هـب ،   ( } أَالَ ترضى  يا باللُ أَنَّ املُؤذنني أَطولُ الناِس أَعناقاً يوم الِقيامِة     { - ٧٤٣٣
 عن بالل ) ض 
  ١/٢٢٥ وش ٢/٢٧٧وسنة  ) ٣٢٩(  ومنحة ٣/٧ واإلحتاف ١/٤٣٢ وهق ٩٨  و٤/٩٥حم 

 صحيـــــح
أَالَ ترضونَ  أَنْ أَجعلَ الناس ِدثاراً وأَنتم ِشعاراً ، أَالَ ترضونَ أَنْ الناس لَو سـلكُوا                  { - ٧٤٣٤

 عز وجلَّ سماين من املُهاجرين      وادياً وسلكتم آخر ، لتبعت واديكم وتركت الناس ، ولَوالَ أَنَّ اهللاَ           
 عن عبد اهللا بن جبري ) طب  ( } َألحببت أَنْ أَكونَ من اَألنصاِر 

  ١٠/٣١امع 
 صحيـــــح مرســـل

 وله شواهد تصححه وعبد اهللا بن جبري تابعى 
 سيدا شباِب أَهـــِل     أَالَ ترضني  أَنْ تكوِنى سيدةَ ِنساِء أَهِل احلنِة ، وابنــاكِ           { - ٧٤٣٥

 عن على) طك ( }  قاله لفاطمةَ-اجلنِة 
  ٨/٧٩ وبنحوه خ ٩/٢٠١ وجممع ٩٩م فضائل الصحابة 

أَالَ تسأَلوِنى ِمم ضحكت ؟ رأيت ناســـاً ِمن أُمِتى يسـاقُونَ ِإىل اجلنـِة ِفـى                 { - ٧٤٣٦
قَوم من العجِم يسبيهم املُهاجرونَ فيدخلوم      :  هم ؟ قالَ     يا رسولَ اِهللا من   : السالسِل كُرهاً ، قيلَ   

 عن أىب الطفيل ) طب  ( } اِإلسالم 
  ١/٢٤٥وعاصم ) ١٤٧(  وصحيحة ٢٤/٦٨ وطربى ١/١٤٣ وعوانة ٦/١٦ و ١/٣٩٢ وحم ٥/٣٣٣امع 

 صحيـــــح لغيــره
ضاِء اِهللا للعبِد املُسلِم، إنَّ كُلَّ مسلٍم مـا         أَالَ تسأَلوِنى ِمم ضحكت ؟ عجبت ِمن قَ        { - ٧٤٣٧

 املُسلم بدرياً ِإالَّ العخ كُلُّ أَحٍد كانَ قَضاُء اِهللا له رياً ، وليسخ عن صهيب ) حل ( } قَضى اُهللا له 
  ١٠/٩٥ و ٧/٢٠٩ وجممع ٦/١٥ و ٢/١٧٧ و ١/١٧٣ وبنحوه حم ١/١٥٤ وحلية ٨/٤٧طب 

 صحيـــــح
الَ تسأَلوِنى ِمن أَى شىٍء ضحكت ؟ عجبت ِمن مجادلِة العبِد ربه يـوم الِقيامـِة ،     أَ { - ٧٤٣٨

فِإنى الَ أَقبلُ على شهادةُ شاهٍد      : بلى ، قالَ    : أَليس وعدتِنى أَنْ الَ تظلمِنى ، قالَ        ! يا رب   : يقولُ  
فَى ِبى شهيداً وباملَالئكِة الِكراِم الكاتبني ؟ فيردد هذَا مراٍت ،           أَو لَيس كَ  : ِإالَّ ِمن نفِسى ، فيقولُ      



 

 

١١٨٢() 

بعداً لكن وسحقاً ، فعنكن كُنت أُجادلُ       : فيختم على ِفيِه ، وتكلَّم أَركانه مبا كانَ يعملُ ، فيقولُ            
 عن أنس ) ك  ( } 
  ٤/٦٠١ك 

 صحيـــــح
 ( }  مالئكةَ اِهللا يمشونَ على أَقدامهم وأَنتم على ظُهوِر الدواب           أَالَ تستحيونَ ؟ ِإنَّ    { - ٧٤٣٩

 عن ثوبان ) ت ، هـ ، ك 
  ١/٣٥٦وك ) ١٠١٢(  وت ٩/٣٠٨ و ٦/١١٨ وحلية ٤/٢٣وهق ) ١٤٨٠( هـ 

 حســــن لغيـــره
 عن أم سلمة ) طب  ( } أَالَ تسترقونَ له ِمن العِني  { - ٧٤٤٠

  ٥/١١٢ وجممع ١/١٧٢وطص ) ٥٦٤( سىن 
 حســــن

اعبدوا ربكم ، وصلَّوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وأَدوا زكاةَ           ! أَالَ تستمعونَ ؟   { - ٧٤٤١
          كمبنةَ ردخلُوا جت ، وا ذَا أَمركموأَطيع ، عـن  ) حب ، قط ، ك ، ض        ( وابن منيع   ) حم   ( } أًَموالكم

 أىب أمامة 
  ٢/٢٩٤ وقط ٥/١٩٨ وبداية ٨/١٨١ و ٥/١٨٧ وطب ٢٦٢ و ٥/٢٥١م وح) ٧٩٥( حب 

 صحيـــــح
عـن  ) د ، هـ ، ض       ( } أَالَ تسمعونَ ِإنَّ البذاذةَ من اِإلمياِن ، ِإنَّ البذاذةَ من اِإلمياِن             { - ٧٤٤٢

 عبد اهللا بن كعب بن مالك عن أىب أمامة احلارثى
 ) ٤١١٨( وهـ )  ٣٤١(  وصحيحة ١٢/٤٥وسنة ) ٤١٦١( د 

 صحيـــــح
-أَالَ تسمعونَ ؟ ِإنَّ اَهللا الَ يعذِّب بدمِع العِني والَ حبزِن القلِب ، ولكن يعذِّب ذَا ،                   { - ٧٤٤٣

 عن ابن عمر ) ق ( }  أَو يرحم ، وِإنَّ املَيت يعذَّب ببكاِء أَهلِه عليِه -وأَشار ِإىل ِلسانِه 
  )٢٦٤٧(  وصحيح اجلامع ٤/٢٩٢ ومعاىن ٥/٤٢٩ وسنة ٤/٦٩هق  و١٢ وم اجلنائز ٢/١٠٦خ 

أَالَ تصفُّونَ خلِفى كما تصف املَالئكةُ ِعند ربهـم ، تتمـونَ الصـفوف املُقدمـةَ                 { - ٧٤٤٤
 فونَ ِفى الصتراصعن أىب أمامة ) طب  ( } وت 

  وبنحوه عند م ٢/٢١٩وطب ) ٢٤٣٢( عب 
 صحيـــــح

أَالَ تصفُّونَ كما تصف املَالئكةُ ِعند ربها ، يتمـونَ الصـالةَ بالصـفوِف اُألوِل ،                 { - ٧٤٤٥
 فونَ ِفى الصتراصعن جابر بن مسرة ) حم ، م ، د ، ن ، هـ   ( } وي 



 

 

١١٨٣() 

 ٣/١٠١ وهـق    ١٠٦ و   ٥/١٠١وحم  ) ٩٩٢(  وهـ   ٩٤ ود الصالة باب     ٢٨ ون اإلمامة  ب      ١١٩م الصالة   
 ٢/٣٩وعوانة  ) ١٥٤٤(  وخزمية   ١/٣٥٣ وش   ٨/١٢٠ وحلية   ٧/٣وكثري  ) ٢٩٣٥(  ومنصور   ١/٣١٩وترغيب  

  )٢٦٤٨( وصحيح اجلامــع 
أَالَ تعجبونَ كيف يصرف اُهللا عنى شتم قُريٍش ولَعنهم ، يشتمونَ مذمماً ويلعنـونَ               { - ٧٤٤٦

 حمدا مماً وأَنذمهريرةعن أىب)  خ ، ن  ( } م  
( وصـحيح اجلـامع     ) ١١٣٦(  ومحيدى   ٧/١٦١ واإلحتاف   ٣٦٩ و   ٢/٢٤٤ وحم   ٨/٢٥٢ وهق   ٤/٢٢٥خ  

٢٦٤٩(  
٧٤٤٧ - }              طاياهخ ِمن نهحطَّ عجعِه ليليِه ِفى وع دشدي أَنَّ املُؤمن علِّمنيهناد عن بعض    ( } أَالَ ت

 ) أمهات املؤمنني 
 ) ٩٧٨١(  والشعب ١/٣٤٦ وك ٣/٦٥ وبنحوه مشكل ٢/٢/١١سعد 

 صحيـــــح
 عن الشفاء ) د ( } أَالَ تعلِّمني هذِه رقيةَ النملِة كما علَّمتيها الِكتابةَ  { - ٧٤٤٨

 ) ١٩٣١ و   ١٧٨(  والصـحيحة    ١٠/١٩٦وفتح  ) ١٩٧٦٨(  وعب   ٩/٣٤٩ وهق   ٦/٣٧٢وحم  ) ٣٨٨٧( د  
  )٢٦٥٠( وصحيح اجلامع 

 صحيـــــح
 قاله ليعلى بِن أُميةَ وقد دخلَ وهو        - هذَا الرجس عنك ؟ اذهب فاغسله        أَالَ تغسلُ  { - ٧٤٤٩

 عن يعلى بن أمية ) طس  (  } -متخلِّق بزعفراٍن 
  ١٥٦ و ٥/١٥٥امع 

 حســــن لغيـــره
حسن غريب عـن   ) ت ( } أَالَ حططت يا أَبا بكٍر ، فِإنَّ الِبضع ما بني ثَالٍث ِإىل ِتسٍع         { - ٧٤٥٠

 ابن عباس 
  ٢/٣٢٤ وأصفهان ٦/٣١٠ و ١/٨٣ وكر ١٥ و ٢٦/١٢طربى 

 حســــن لغيـــره
عنه عن أىب محيد    ) م  ( عن جابر   ) حم ، ق ، د       ( } أَالَ خمرته ولو أَنْ تعرض عليِه عوداً         { - ٧٤٥١

 الساعدى 
 ٨/١١١ و ٥/٨٤ وجممـع   ٧/٤٩٧وش   ٢/١٢٢ ومـي    ٣١٤ و   ٣/٢٩٤ وحم   ٢٢ ود األشربة ب     ٧/١٤١خ  

( وصحيح اجلامع   ) ١٢٩(  وخزمية   ٩٥ و   ٩٤ و   ٩٣ وم األشربة    ٨/٣٠٤وهق  ) ١٩٨٧٠(  وعب   ١٠/٧٠وفتح  
٢٦٥١(  

 عن ميمونة ) حب  ( } أَالَ دبغتم ِإهاا فاستمتعتم بِه  { - ٧٤٥٢
 ومنتقى ٤/١٥٥ ومتهيد ١١/١٦٧وطب ) ١٨٨(  وعب ٦/٣٣٦ وحم  ٤٠ ود اللباس ب     ٤ن الفرع والعترية ب     

 )٨٧٣ ( 



 

 

١١٨٤() 

 صحيـــــح
أَالَ رب نفٍس طَاعمٍة ناعمٍة ِفى الدنيا جائعٍة عاريٍة يوم الِقيامِة ، أَالَ رب مكرٍم لنفسِه                 { - ٧٤٥٣
 وهو هلَا 

 كرمهلَا م هٍني لنفسِه وهوم بأَالَ ر ، هنيالرافعى عن ابن عباس  ( } م ( 
 ) ٨٧٠( والشهاب ) ١٤٦١(  والشعب ٧/١٠٠ واإلحتاف ٣/١٤٠ الترغيب

  ضـــعيف
٧٤٥٤ - }  عهم صلِّىلى هذَا فيع قتصدجلٌ يعن أىب سعيد ) حم ، د ، حب ، ك  ( } أَالَ ر 

 و  ١/٢٠٩ وطـص    ٢/٣٠ وتلخـيص    ١/٢٠٩ وك   ١٩٢ و   ٢/١٤٢ وفتح   ٢٦٩ و   ٥/٢٥٤وحم   ) ٥٧٤( د  
 ٢/٣٢٢وش  ) ٤٠٠(  ومطالـب    ٤٦ و   ٢/٤٥ وجممع   ١٧/١٨١ و   ٨/٢٥٢ و   ٦/٣١٢ وطب   ٢٣٨  و    ٢١٨

  )٢٦٥٢( وصحيح اجلامع 
 صحيـــــح

بصر رسول اهللا : عن عبادة بن الصامت قال ) طب  ( } أَالَ رجلٌ يستر بيىن وبني هذِه الناِر   { - ٧٤٥٥
 .صلى اهللا عليه وسلم  برجل عليه ملحفة معصفرة قال فذكره 

  ٥/١٥٦امع 
 يـــــحصح

٧٤٥٦ - }                  ا لعظـيمبعشاٍء ِإنَّ أَجره داٍء وتروحو بغغداقةً تيٍت نأَهلَ ب منحجلٌ يم   ( } أَالَ ر  (
 عن أىب هريرة

  )٢٦٥٣(  وصحيح اجلامع ٢٦٩ ومبارك ٢/٢٤٣ وحم ٧٣م الزكاة 
ا أَم الَ ؟ من لك بالَ ِإله ِإالَّ أَالَ شــققت عن قَلبِه حتى تعلم ِمن أَجِل ذلك قَــاهلَ { - ٧٤٥٧

 عن أسامة ) حم ، ق ، د ، هـ   ( } اُهللا يوم الِقيامِة
 ٤/٢٥٢ ومشـكل    ١٠/٢٤٢ وسنة   ١٤/٣٤١ وش   ١/٢٧ وجممع   ٢/١٩٠ وطب   ٥/١٢٩ وطربى   ٢/٢٠٧حم  

  )٢٦٥٤(  وصحيح اجلامع ٤٧٢ وجرجان ١/٢٨ وعوانة ١٢/١٩٥ وفتح ٤/٤٩وتلخيص 
) بز  ( }  عسى أَحدكم أَنْ يضرب امرأته ضرب اَألمِة ، أَالَ خريكم خريكم َألهلِه أَالَ { - ٧٤٥٨
 عن الزبري

  ٤/٣٠٣امع 
 حســــن لغيــره

عن ابن عباس أن النىب  صلى اهللا عليه وسلم صـلى           ) هب  ( } أَالَ غَسلت عنك ِريح اللَّحِم       { - ٧٤٥٩
 فلما انصرف قال فذكره ذات يوم فوجد من رجل ريح اللحم 

 )٥٨١٨( حنوه والشعب ) ٢٠٩٤٠( و ) ١٩٨٤١( عب 
 صحيـــــح مرســــل



 

 

١١٨٥() 

  }  - ثَالثاً   - ، أَالَ فتفكَّروا ِفى عظيِم ما خلق اُهللا          - ثالثاً   -أَالَ ِفى اِهللا فالَ تفكَّروا       { - ٧٤٦٠
 ) أبو الشيخ ىف العظمة عن يونس بن ميسرة مرسالً ( 

(  وصحيحة   ١/٨١ وجممع   ١٨٠ و   ١٠/١٦١ و   ٦/٥٣٦ و ٣٢٠ و   ١/١٦٢ واإلحتاف   ٨/٥٨٤ و   ٧/٤٤١كثري  
 حنوه ) ١٧٨٨

 صحيـــــح لغيـــره
٧٤٦١ - }              حمدوِجى مى وزوسى ممى وأَِبى هارونُ وعرياً ِمنخ كوننيت ك   ( } أَالَ قُلِت كيف (

 عن صفية 
  ٤/٢٩وك ) ٣٨٩٢( ت 

 حســــن
عن أىب أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجالً     ) طس   ( }  كانَ هذَا قَبلَ هذَا      أَالَ { - ٧٤٦٢

 يصلِّـــى 
 ركعىت الغداة حني أخذ املؤذن يقيم فغمز منكبه وقال فذكره  

  ٢/٧٥ وجممع ١/٥٥طص 
 حســــن

عن ) هـ  (  } - يعين املُعصفر-أَالَ كَسوَا بعض أَهلك ، فِإنه الَ بأس بذلك للنساِء           { - ٧٤٦٣
 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  

 ) ٤٠٦٦(  ود ٨/١٨٢وش ) ٣٦٠٣( هـ 
 حســــن صحيـــــح

أَالَ كُلُّ نىب قد مضت دعوته ِإالَّ دعوِتى فِإنى قِد ادخرَا ِعند ربى ِإىل يوِم الِقيامِة ،                  { - ٧٤٦٤
 عن أىب أمامة ) طب  ( } بياَء مكاثرونَ ، فالَ تخزوين فِإنى جالس لَكم على احلوِض أَما بعد فِإنَّ اَألن

  ٣/٢٧١جممع 
 حســــن

حم ، ك ، ض      ( } أَالَ كُلُّكم يدخلُ اجلنةَ ِإالَّ من شرد على اِهللا ِشراد البعِري على أَهلِه               { - ٧٤٦٥
 عن أىب أمامة ) 

 ١٠/٤٠٣ وجممع ٥/٢٥٨حم 
 صحيـــــح

عـن أم  ) ع  ( } أَالَ كُنتم تنتفعونَ بِإهاا ، ِإنَّ ِدباغها أَحلَّها كما أَحلَّ اخلَمر اخلَـلُّ             { - ٧٤٦٦
 سلمة 
 حنوه ) ٨٧٣( ومنتقى ) ١٨٨(  وعب ١/٤٦٩معاىن 

 صحيـــــح



 

 

١١٨٦() 

٧٤٦٧ - }          أَحداً ِمن لَّ قَبلَ أَنْ أُعطيوج زاَهللا ع فـٍس        أَالَ َأللقنيِري ِطيِب ناِل أَحٍد بغع ،  (}  م
سعر قال  : شكى الناس إىل رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم غالء السعر وقالوا              : عن أىب سعيد قال     ) حب ، ض    

 .فذكره 
 ) ١١٠٦( حب 

 صحيـــــح
٧٤٦٨ - }               لَّوا خوص  ، كمبوا رهذا ؟  اعبد امكمع روىن بعدالَ ت وا   أَالَ لَعلَّكموموص ، مسكم

           وا ذَا  أَمـــركموأَطيع ، ا أَنفسكم ًبةطَي كاةَ أَموالكــموا زوأَد ، يتكموا بجوح ، هركمش
 كمبنةَ ردخلُوا جحممد بن نصر  عن أىب أمامة  (} ت ( 

  ٥/٢٦٢حم 
 صحيـــــح

 الَ تنفع ، والذى نفِسى بيدِه ِإنَّ رمحى ملَوصولةٌ ِفى      أَالَ ما بالُ أَقواٍم يزعمونَ أَنَّ رِمحى       { - ٧٤٦٩
الدنيا واآلخرِة ، أَالَ وِإنى فَرطكم أَيها الناس على احلَوِض ، أَالَ وسيجئُ قَوم يوم الِقيامِة فيقـولُ                  

 فقد عرفت ولكـنكم ارتـددمتْ      أَما النسب : القَائلُ ِمنهم يا رسولَ اِهللا أَنا فُالنٌ بن فُالٍن ، فأَقولُ            
 عن أىب سعيد ) ع ، ك ، ض ( وعبد بن محيد ) ط ، حم  ( } بعِدى ورجعتم القَهقرى 

  ٤/٧٥ وك ٢/٢٩٩ ومتهيد ٤/١٤٩٦ وعدى ٨/٢١٦وجممع ) ٢٢٠٤( منحة 
 صحيـــــح

٧٤٧٠ - }             فوق كَلَّفه أَو ، قَّهح عاهداً أَِو انتقصهم ظَلم نـِري        أَالَ ميئاً بغش أَخذَ ِمنه طَاقتِه ، أَو
عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء الصحابة عـن           ) د هق   ( } ِطيِب نفٍس ِمنه فأنا حجيجه يوم الِقيامِة        

 آبائهم 
  )٢٦٥٥( وصحيح اجلامع ) ٤٤٥(  وصحيحة ١١/١٨٠ وسنة ٩/٢٠٥وهق ) ٣٠٥٢( د 

 حســــن
 عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذى ال يشترط فيه العدالة كمـا قـال                 وإنه كان فيه من مل يسم فإم      
  ٢/١٨٢العراقى كما ىف ترتيه الشريعة 

أَالَ من قَتلَ نفساً معاهدةً له ِذمةُ اِهللا وِذمةُ رسولِه فقد أَخفر بذمِة اِهللا فالَ يرح رائحةَ                  { - ٧٤٧١
 عن أىب هريرة)  ت  ( } ليوجد ِمن مسريِة سبعني خريفاً اجلنِة ، وِإنَّ ِرحيها 

  ٤/١٢ وترغيب ٢/١٢٧وك ) ١٤٠٣( ت 
 صحيـــــح

٧٤٧٢ - }  حلفُوا بآبائكمِإالَّ باِهللا ، الَ ت حلفالفاً فالَ يكانَ ح نعن ابن عمر ) خ ، م  ( } أَالَ م 
  وغريمها ٨١ و ٥/٨٠ وم ٧/١٤٨ وفتح ٥/٥٣خ 



 

 

١١٨٧() 

عن ابـن   ) ت   ( } أَالَ من وىلَ يتيماً له مالٌ فلْيتجر فيِه والَ يتركه حتى تأكله الصدقةُ              {  - ٧٤٧٣
 عمرو 

  ٢/١١٠ وقط ٢/١٧٥ والتلخيص ٦/٦٣ وسنة ٤/١٠٧وهق ) ٦٤١( ت 
 حســــن

يٍل أَو ِميلِني فيتعذَّر عليِه     أَالَ هلْ عسى أَحدكم أَنْ يتخذَ الصبةَ من الغنِم على رأِس م            { - ٧٤٧٤
الكُأل فيرتفع ، ثُم تجئُ اجلُمعةُ فالَ يجئُ والَ يشهدها ، وتجئُ اجلُمعةُ فالَ يشهدها ، وتجئُ اجلُمعةُ                  

 عن أىب هريرة)  د ، ك  ( } فالَ يشهدها حتى يطبع على قَلبِه 
  )٢٦٥٦(  وصحيح اجلامع ٢/١٩٣جممع  و٥١٠ و ١/٥٠ وترغيب ١/٢٩٢وك  ) ١١٢٧( هـ 

 صحيـــــح لغيـــره
٧٤٧٥ - }                يـنكما وبيننقولُ بلى أَريكتِه فيكئٌ عتم ى وهوناحلديثُ ع بلغهجلٌ يى رسأَالَ هلْ ع

ِإنَّ ما حرم   ِكتاب اِهللا ، فما وجدنا فيِه حالالً استحللناه ، وما وجدنا فيِه حرامـــاً حرمناه ، و               
 عن املقدام بن معدى يكرب ) ت  ( } رسولُ اِهللا كما حرم اُهللا

  )٢٦٥٧( وصحيح اجلامع ) ٢٦٦٤( ت 
 صحيـــــح

أَالَ هلْ عسى امرأةٌ أَنْ تخرب القَوم مبا يكونُ ِمن زوجها إذا خالَ ا ، أَالَ هلْ عسـى               { - ٧٤٧٦
م مبا يكونُ ِمنه إذا خالَ بأَهلِه ، فالَ تفعلُوا ذلك ، أَفالَ أُنبئكم ما مثلُ ذلـك ،                   أَنْ يخرب القَو   رجلٌ

اخلرائطى ىف مساوئ األخالِق عـن أىب        ( } مثلُ شيطاٍن لَِقى شيطانةً بالطَّريِق فوقع ا والناس ينظرونَ          
 ) هريرة 

 ) ٢١٧٤(  ود ١٠/١٩٤ وهق ٦/٤٥٦ و ٢/٥٤١وحم ) ٤٣٦( املساوئ 
 حســــن لغيــــره

أَالَ هلْ عسى رجلٌ يتخذُ الصبةَ من الغنِم على رأِس ِميلِني أَو ثَالثٍة  فَتـأِتى عليـِه                   { - ٧٤٧٧
 اجلُمعةُ فالَ يشهدها ، ثُم تأتى عليِه اجلُمعةُ فالَ يشهدها ، ثُم تأتى عليِه اجلُمعةُ فالَ يشـــهدها                 

 عن ابن عمر ) عد ، هب  (} فيطبع اُهللا على قَلبِه 
  ١/٥١٠الترغيب 

 حســــن
 اموعة : الصبة 

فَعلت : أَالَ هلْ عسى رجلٌ يغلق بابه ويرِخى ِستره ويستتر بستِر اِهللا فيخرج فيقولُ               { - ٧٤٧٨
          م ثلُ ذلكم ، كذَا ، أَفالَ أُخربكم ـا         كَذَا بأَهِلى وفعلتكحهيطانةً ِفى ِسـكٍَّة فنش يطاٍن لَقىثلُ ش

 ) ابن السىن ىف عمل يوم وليلة والديلمى  عن أىب هريرة  ( } والناس ينظرونَ 
  ٤/٣٩١وش ) ٦٠٩( سىن 



 

 

١١٨٨() 

 حســــن لغيـــره
٧٤٧٩ - }                ي ورالكعبِة ن بور هلَا ، هى طرللجنِة ، فِإنَّ اجلنةَ الَ خ رشمحيانةٌ   أَالَ هلْ متألُأل ، ور

تهتز ، وقَصر مشيد ، ونهر مطَّرد ، وفَاكهةٌ كَثريةٌ نضيجةٌ ، وزوجةٌ حسناُء جميلةٌ ، وحللٌ كَثريةٌ                  
: حنن املُشمرونَ هلَا ، قالَ  : - قالُوا   -ِفى مقاٍم أَبداً ِفى خضرٍة ونضرٍة ِفى داٍر عاليٍة سليمٍة بهيٍة ،             

 عن أسامة ) هـ ، حب  ( } ا ِإنْ شاَء اُهللا قُولُو
 ٧/٣٢ وكـر    ١٠/٥٤٨ واإلحتـاف    ٨/٤٠٨ و   ٦/٥٦٩ و   ٤/١١٧ وكثري   ٤/٥١٤وترغيب   ) ٢٦٢٠( حب  

( وسـنة   ) ٦٠١( والعظمـة   ) ٢٤(  وصفة اجلنـة     ١٧٠وصفة  ) ٣٩١(  والبعث   ٤/٣٣٦ وتخ   ١/٤٢وبغوى  
 ) ٢٦( وبنحوه عن ابن عباس صفة اجلنة ) ٤٣٨٦

 غيـــرهحســــن ل
 عن ابن مسعود ) م ، د  (  } - ثَالثَ مراٍت -أَالَ هلك املُتنطِّعونَ ،  { - ٧٤٨٠

(  وخمتصر م    ٢/٩٩ وجامع بيان العلم     ٧/٢١٦ وطب   ١٠/٢٥١ وجممع   ٧/١٣ وكر   ١/٣٨٦وحم  ) ٤٦٠٨( د  
١٨٢٤ ( 

٧٤٨١ - }          ي ذَّاَء ، ولَمح رٍم وولَّتبص ا آذنتنيبابِة اِإلناِء ،       أَالَ وِإنَّ الدبابةٌ كصا ِإالَّ صِمنه بق
                  ناسـختةٌ ِإالَّ تبون ا كانتواِهللا م هوِإن ، حضرونكما يِري ما فانتقلُوا خبنهنقلُونَ عاٍر تِفى د كموِإن

ىل قَرارها سبعني خريفاً   حتى تكونَ ملكاً وجربيةً ، وِإنَّ الصخرةَ يقذف ا ِمن شفِري جهنم فتهوي إِ             
                  وملى أَبواِب اجلنِة يع وماً ، وليأتنيي سريةَ أَربعنيأَبواِب اجلنِة م اِملصراعِني ِمن نيا بولتمَألنَّ ، وم ،

 عن عتبة بن غزوان مرفوعاً وموقوفاً  ) طب  ( } ولَيس ِمنها باب ِإالَّ وهو كظيظٌ 
 ) ٤١٥٦(  وهـ ٨/٢١٥ وم ٤٩٨ و ٤/٢١٨رغيب  وت٧/٤٤٦ وكثري ٤/١٧٤حم 

 صحيـــــح موقوفــاً ومرفوعـــاً 
 واملوقوف رواية مسلم 

 البقية اليسرية: مسرعة           ، الصبابة : االنتهاء ،       حذّاء : الصرم 
 والَ املوقوِف على    أَالَ الَ تجوز شهادةُ اخلَائِن والَ اخلَائنِة ، والَ ِذى غمٍر على أَخيِه ،              { - ٧٤٨٢

 دعن ابن عمر) حم(} ح 
  ٤/٢٤٤ وقط ٢٠٨ و ٢/١٨١وحم ) ٣٦٠١( ود ) ٢٣٦٦( وهـ ) ٢٢٩٨(  وت ١٠/١٥٥هق 

 صحيـــــح
 احلقد : الغمر 

أَالَ الَ تحتلنب ماشيةَ امرىٍء ِإالَّ بِإذنِه ، أَيحب أَحدكم أَنْ تؤتى مشربته فيكسر باا                { - ٧٤٨٣
                  أَحـــدكم حلنبأَالَ فالَ ي ، أَحدهم طَعام واشــيهمروِع ما ِفى ضا ، فِإنَّ ما ِفيهنتشلُ مي ثُم

 عن ابن عمر ) حم (} ماشيةَ امرىٍء ِإالَّ بِإذنِه 
  ٢/٦حم 



 

 

١١٨٩() 

 صحيـــــح
 ( }  وهم يعتمونَ باِإلبـِل  أَالَ الَ تغلبنكم اَألعراب على اسِم صالتكم ِإنها الِعشاُء ،         { - ٧٤٨٤

 ) عبد الرزاق عن ابن عمر 
 ٤٣٨ و   ٢/٤٣٣ وحـم    ٢/٤٣٨ وش   ١/٢٧٠ون   ) ٧٠٥ و   ٧٠٤( وهـ  ) ٢٢٨(  رقـم   ٣٩م املساجد ب    

  ود ١/١٤٧وخ 
 )٤٩٨٤ ( 

ى يعرب عنها    فِإنَّ كُلَّ نسمٍة تولد على الِفطرِة حت       - قاله ثَالثاً    -أَالَ الَ تقتلُوا ذُريةً      { - ٧٤٨٥
 بأسانيد عن ابن عباس ) حم ( } ِلساَا ، فِإنَّ أَبواها يهوداَا أَو ينصراَا 

  ٥/٣١٦ وجممع ٨/٤٧٠ وخط ٣/٤٣٥حم 
 صحيـــــح

 ) ابن عساكر عن أىب سعيد ( } أَالَ الَ ِوتر بعد الفَجِر ، أَالَ الَ ِوتر بعد الفَجِر  { - ٧٤٨٦
 ) ٤٦٩( وت  ٢/٢٨٨ش 

 صحيـــــح
أَالَ الَ يتولَّني رجلٌ غَري مواليِه والَ يدع ِإىل غَِري أَبويِه ، فمن فَعلَ ذلك فعليِه لَعنةُ اِهللا                   { - ٧٤٨٧

 ) ابن جرير عن أنس  ( } املُتتابعِة ِإىل يوِم الِقيامِة 
  ٨/٥٣٨ وش ٥/١٥وجممع ) ٢١٣١ - ٢١٣٠(  والدعاطب ١٧/٢٦١ وبنحوه طب ٦/١٧٢كر 

 صحيـــــح لغيـــره
أَالَ الَ يرد أَحدكم هديةَ أَخيِه وِإنْ وجد فَليكافئه ، والذى نفِسى بيدِه لَِو أُهديت ِلى                 { - ٧٤٨٨

 ِإىل ِكراٍع َألجبت عيتد ولو ، لقبلت هناد عن احلسن مرسالً  ( } ِذراع ( 
 ) ١٠٦٥(  وحب ٤/١٤٩ وجممع ٦/١٦٩ وهق ٥١٢ و ٤٨١ و ٢/٤٧٩ وحم ٧/٣٢ و ٣/٢٠١أخرج حنوه خ 

 صحيـــــح لغيـــره
 عن فاطمة الزهراء ) هـ  ( } أَالَ الَ يلومن امرؤ ِإالَّ نفسه يبيت وِفى يدِه ِريح غَمٍر  { - ٧٤٨٩

  )٢٦٥٨( وصحيح اجلامع ) ٣٢٩٦( هـ 
 صحيـــــح

 من أثر الطعام الدسم : ريح الغمر 
أَالَ الَ يمنعن أَحدكم رهبةُ الناِس أَنْ يقولَ احلق إذا رآه  ، وأَنْ يذكر تعظـيم اِهللا ،                   {  - ٧٤٩٠

 عن أىب سعيد ) ع  ( } فِإنه الَ يقرب ِمن أَجٍل ، والَ يبعد ِمن ِرزٍق 
 ) ٤٠٠٧( وهـ ) ٢١٩١(  وت ٣/٤٤٨ وترغيب ٤/٣٩٣ وكر ١٥٤ و ٣/١٢٨ وكثري ٣/٥٠حم 

 صحيـــــح
 ) عبد الرزاق عن عروة مرسالً  ( } أَالَ يتخذُ أَحدكم ثَالثةَ أَحجاٍر نقياٍت غَِري رجعياٍت  { - ٧٤٩١

  ١٨١ - ١/١٨٠أخرج حنوه ش 
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 حســــن لغيـــره
 هذا إذا ذهب إىل الغائط وأراد أن يستجمر حبجارة 

نَّ ابنِك أَولُ من ضحك اُهللا له واهتز له العرش          أَالَ يرقَئُ دمعِك ، ويذهب حزنك فإِ       { - ٧٤٩٢
 عن أمساء بنت يزيد بن السكن ) طب ، ك  ( } ، قاله ألم سعد بِن معاٍذ 

  ٤١٥ و ١٤/١١٩ و١٢/١٤٤ وش ٢٤٦ /١ وعاصم ٣/٢/١٢ وسعد ٣/٢٠٦ وك ٦/٤٥٦حم 
 صحيـــــح

٧٤٩٣ - } وِم فأَعدِإخواِنى ملثِل هذَا الي عن الرباء ) حم ، هـ  ( } وا أَى 
 ١٣/٢٢٧ وش ١/٣٤١ وخـط  ١/٢٢٩ وتـخ   ٣/٣٦٩وهق   ) ٢٦٥٩( وصحيح اجلامع   ) ١٧٥١( الصحيحة  

 والشـــعب 
  ٤/٢٩٤وحم ) ٤١٩٥( وهـ ) ١٠٥٤٨( 

 حســــن
٧٤٩٤ - }  ومقَي أَى حى وجعفر الفرياىب ىف الذكر عن أنس وصحح ) ن  ( } أَى 

  حنوه ٢/١/١٧وسعد ) ٩١(  والدعاطب ٧/٢٨٩ وفتح ٣/٤٩ة  ونبو٥٠٩ و ١/٢٢٢ك 
 صحيـــــح

 عن جابر) طس  (} أَوفامهَا : أَى اَألجلِني قَضى موسى ؟ قالَ  { - ٧٤٩٥
  ٦/٢٤١ وكثري ٢/٤٤ وطربى ٨/٢٠٤وجممع ) ٥٣٥( محيدى 

 حســــن  
فأَى الناِس أَعظم حقا علـى   : ا قلت   زوجه: أَى الناِس أَعظم حقا على املرأِة ؟ قالَ          { - ٧٤٩٦

 سألت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم : عن عائشة قالت ) طب  ( } أُمه  : الرجِل ؟ قالَ 
 ٣٠٩ و ٤/٣٠٨امع 

 صحيـــــح لغيــــره
اِحلــجِة ، قالَ   ذُو  : فأَى شهٍر حراٍم ؟ قيلَ      : أَى بلٍد حراٍم ؟ قيلَ مــكَّةَ ، قيلَ          { - ٧٤٩٧

فِإنَّ ِدماءكم وأَمـوالكم حـرام      : يوم النحِر ، يوم احلج اَألكِرب ، قالَ         : فأَى يوٍم حراٍم ؟ قيلَ      : 
عـن   ) طكس  ( } عليكم ِإىل أَنْ تلقُوا ربكم كحرمِة يومكم هذَا ِفى شهركم هذَا ِفى بلدكم هذَا      

 ابن الزبري 
 ) ٨٣٣(  ومنتقى ٢/١/١٣٢ وسعد ١/٤٨ وأصفهان ٤/٣٠٥ وحم ٣/٢٧٠امع 

 صحيـــــح لغيــــره
عـن  ) حم   ( } الَ أَعبد العزى أَبداً       ! واِهللا الَ أَعبد الالَّت أَبداً ، واِهللا        ! أَى خدجيةُ    { - ٧٤٩٨
 عروة بن 
 ى اهللا عليه وسلم يقول خلدجية ذلك  مسعت النىب  صل: حدثىن جار خدجية بنت خويلد قال : الزبري قال 

  ٤/٢٢٢ وحم ٨/٢٢٥امع 
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 صحيـــــح
٧٤٩٩ - }             عركرِخى شوت سبلُ ِإزاركت ، لَّتاِن فيكلَوالَ خ جٍل أَنتر عن خرمي بن   ) طب   ( } أَى

 فاتك 
  ٤/٢٤٧ وطب ١/٣٦٣حلية 

 حســــن
 
 
 

 اجلزء الثالث
٧٥٠٠ - }     قُلْ الَ ِإله مع اِهللا           أَى ا ِعند لك عن ابن املسيب عن أبيه أن      ) خ ، م     ( }  ِإالَّ اُهللا ، كَلمةٌ أُحاج

 .أبا طالب ملَّا حضرته الوفاة قال له النىب  صلى اهللا عليه وسلم فذكره 
  ٣/١٨٧ ومشكل ٥/٥٥ وسنة ١٠١ ون اجلنائز ب ١٤١ و ٦/٨٧ و ٥/٦٥خ 

يومنـا هـذا ،    :  و أي شهٍر أَعظَم حرمةً ، و أَي بلٍَد  أَعظَم حرمةً ؟ قَـالُوا                 أَي يوٍم أَعظَم حرمةً،   {-٧٥٠١
فَِإنَّ ِدماَءكُم و أَموالَكُم علَيكُم حرام كَحرمِة يوِمكُم هذَا ِفى شهِركُم  هذا             : وشهرنا هذَا ، و بلَدنا هذا ، قَالَ         

 و البغوى و ابن قانع عن نبيط بن شريط عن أبيه) حم(عن جابر ) حم ،ع،ض(} كُم هذاِفى بلَِد
 ٢٧٠ و ٣/٢٦٩ و جممع ٣/٣١٣حم 

 صحيح
 البلَد: فَأَي بلٍَد هذَا؟ قَالُوا     : يوم عرفَةَ ، اليوم احلَرام، ِفى الشهِر احلَراِم ، قَالَ           : أَي يوٍم هذا ؟ قَالُوا    {-٧٥٠٢

فَِإنَّ أَموالَكُم و أَعراضكُم و ِدماَءكُم علَيكُم حرام كَحرمِة يوِمكُم هذَا، ِفى شهِركُم هذَا ، ِفـى             : احلَرام ، قَالَ    
فَِإنَّ اَألنِبيـاَء   ! ِقيامِة ، أَما بعد       بلَِدكُم هذَا ، أَالَ كُلُّ نىب قَد مضت دعوته ، فَِإني قَد ادخرتها ِعند ربي يوم ال                

 عن أيب أُمامة صدى بن عجالن الباهلى) طك(} مكَاِثرونَ فَالَ تخزوِنى فَِإني جاِلس لَكُم على باِب الْحوِض
 و ٣٠ و ٢٩ و م القسـامة  ٧/١٣٠ و ٥/٢٢٤ و ٢/٢١٥ و ١/٢٦ و بنحوه خ  ٢٩٥ و   ٢٦٩ و   ٣/٢٦٦جممع  

  و غريهم٤٠ و ٥/٣٧و حم ) ٣٠٥٨( و هـ ٧٠ود املناسك ب ) ٢١٥٩( و ت ٣١
فَِإنَّ ِدماَءكُم و أموالَكُم علَيكُم حرام كَحرمِة يوِمكُم هذَا، ِفى          : يوم حرام ،قالَ  : أَي يوٍم هذا ؟ قَيلَ      {-٧٥٠٣

 و أيب سعيدعن أيب هريرة ) بز(} شهِركُم هذَا ، ِفى بلَِدكُم هذَا 
 ٧/٢٩٥ و ٢٦٩ و ٣/٢٦٦امع 

 صحيح
٧٥٠٤-}ِمنيعنوا ِباملُتساِهللا لَي ادفَِإنَّ ِعب معنالت و اكعن معاذ) حم ،هب(} ِإي 

 و  ٤/٤٣٨ و اإلحتـاف     ٥/١٥٥ و حليـة     ٢/١٦٠ و شج    ٣/١٤٢ و ترغيب    ١٠/٢٥٠ و جممع    ٥/١٠١بداية  
 )٢٦٦٨( و صحيح اجلامع ٩/٣٥٨

 صحيح
٧٥٠٥-}لُوبالْح و اكعن أيب هريرة) م،هـ(} ِإي 
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 و جممـع    ٨/٤٩٥ و كـثري     ٣٠/١٨٥ و طـربي     ٤١٣و مبـارك    ) ٣١٨١ و   ٣١٨٠( و هـ    ١٤٠م األشربة   
 )٢٦٦٩( و صحيح اجلامع  ١٠/٣١٨

 قاله ملن أضافه عندما أراد أن يذبح له
ِه ما خالَ رجلٌ ِبامرأَِة ِإالَّ دخلَ الشيطَانُ بينهما ،وِليـزحم           ِإياك واخلَلوةَ ِبالنساِء ،و الذى نفِسى بيدِ      {-٧٥٠٦

ِحلُّ لَهأٍَة الَ ترام ِكبنم هنِكبم محزأَنْ ي ِمن لَه ريأٍَة  خمح لَطِّخاً ِبِطٍني  أَوتلٌ ِخِرتيراً مجعن أيب أُمامة) طب(} ر 
 ٣/٣٩ و ترغيب ٤/٣٢٦جممع 

 حسن لغريه
٧٥٠٧-}ركُلِّ ش احا ِمفتهفَِإن ، راخلَم و اكعن أيب الدرداء) طب(} ِإي 
 ٤/١٤٥ و ك ٣/٢٥٧ و الترغيب ٥/٢٣٨ و حم ١/١٠٥ و جممع ٦/٣٩٢/ ٦اإلحتاف 

 صحيح لغريه
 عن جابر) ك(}  يأْيت اُهللا ِفى خلِْقِهِإياك و السمر بعد هدأَِة الرجِل فَِإنكُم الَ تدرونَ ما{-٧٥٠٨

 )٢٦٧٠( و صحيح اجلامع ٤/٢٨٤و ك  ) ١٧٥٢(صحيحة 
 صحيح

٧٥٠٩-}اِريرالقَو و اكِإي ، اِريرالقَو و اكعن أنس) حل(} ِإي 
 ١/٣٥٠ و حلية ٣/٢٩١ك 

 صحيح
 )احلكيم عن أيب هريرة(} اِنِإياك و اللَّو ، فَِإنَّ اللَّو تفتح عملَ الشيطَ{-٧٥١٠

 و  ١٠١ و   ١/١٠٠ و مشكل    ١٣/٢٤٥و فتح   )٣٤٢( و سين    ٤/٣٦٩و كر     ) ١١١٤(و محيدي   ) ٤١٦٨(هـ  
 ٣٧٠ و ٢/٣٦٦ و حم ٣٤ و م القدر ٩/٢٨٧متهيد 

٧٥١١-}كلَيةَ عو الثَاِني ِة ، فَِإنَّ اُألولَى لَكظرالن دعةَ بظرالن و اكالِكىن عن بريدةَاحلاكم ىف(} ِإي ( 
و د النكاح ب    ) ٢٧٧٧( و ت    ٣/١٥ و معاين    ٣/٣٥ و ترغيب    ١٢/٦٤ و ش    ٣/١٢٣ و ك    ٣٥١ و   ٥/٣حم  
٤٤ 

 صحيح لغريه
٧٥١٢-}هِمن ذَرعتٍر يكَلَّ أَم و اكعن أنس) الضياُء(} ِإي 
 ٤/٣٢٦و بنحوه ك ) ٢٦٧١(و صحيح اجلامع ) ١٤٢١( و الصحيحة ١٠/٢٥١اإلحتاف 

 لغريهصحيح 
عن ) طب(عن حبيب بن احلارث     ) أبو نعيم يف املعرفة   ( عن أيب الفادية    ) حم(} ِإياك و ما يسوُء اُألذُنَ    {-٧٥١٣

 عمه العاصي بن عمرو الطفاوى
 ٤٨٢ و ٤/١٥٢ و اإلصابة ٨/٢٤٠ و سعد ٨/٦٢٠ و اإلحتاف ٨/٩٥ و جممع ٤/٧٦حم 

 حسن لغريه
ابن عساكر عن ابن عمر أنَّ النىب صلَّى اهللا         (} يَء يوم الِقيامِة ِببِعٍري تحِملُه لَه رغَاءٌ      ِإياك يا سعد أنْ تجِ    {-٧٥١٤

 عليه و سلم بعث سعد بن عبادة مصدقاً و قال فذكره
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 ٥/٢٨٥ و حم    ١/٣٩٩ و ك    ٦/٩١ و كر    ٢/١٣٥ و كثري    ٤/١٠٦و طربي   ) ٢٠٥٠(و مطالب   ) ٨٠٤(حب  
 ٣/٨٦و جممع ) ٥٣٦٣(و طب 

 صحيح
 عن رجل من سليم) طب(} ِإياكُم و أَبواب السلْطَاِن فَِإنه قَد أَصبح صعباً هبوطاً{-٧٥١٥

 )٢٦٧٢(و صحيح اجلامع ) ١٢٥٣( و الصحيحة ٦/١٢٦ و اإلحتاف ٥/٢٤٦جممع 
 صحيح

  عن أيب هريرة)عق(} ِإياكُم و اِاللِتفَات ِفى الصالِة فَِإنها هلَكَةٌ{-٧٥١٦
  حنوه٢٠٢ و ٤/١٣٠و حم ) ٩٠٩( و د ٥/١٧٢و حم ) ٥٨٩( و بنحوه ت ١/٣٧١ و ترغيب ٢/٨٠امع 

 حسن لغريه
٧٥١٧-}                    مـاهعد و ، مهـامحوا أَرفَقَطَع ماهعد و ، مهكَاتوا زعنماً فَما قَوعلَ دخلَ ، فَِإنَّ البخالب و اكُمِإي

 )ابن جرير عن أيب هريرة(} وا ِدماَءهمفَسفَكُ
 ٨/١٩٢اإلحتاف 

 صحيح
 عن رجل) ك(} ِإياكُم و الِبدع فَِإنَّ كُلَّ ِبدعٍة ضالَلَةٌ ، و كُلَّ ضاللٍَة تِصري ِإلَى الناِر{-٧٥١٨ 

 ١/٩٦ و ك ١/٢٠عاصم 
 صحيح

 يفَاِرقُكُم ِإالَّ ِعند الغاِئِط و ِحني يفِْضي الرجلُ ِإلَى أَهِلِه فَاستحيوهم            ِإياكُم والتعري فَِإنَّ معكُم من الَ     {-٧٥١٩
موهأَكِرم عن ابن عمر) ت(} و 

 ٩/١٠ و اإلحتاف ٤/٣٥٩ و كثري ٦/٥٣٢ و جامع األصول ٩/٢٥و سنة ) ٢٨٠٠(ت 
 حسن لغريه

٧٥٢٠-}    ادولَى جع ِريسعالت و اكُمقَضـاَء                ِإي اِع ، وـبالس اِت وى احلَيأْوا مها ، فَِإنهلَيالةَ عالص الطَِّريِق و 
ا املَالَِعنها فَِإنهلَيِة ععن جابر) هـ(} احلَاج 

 )٢٦٧٣( و صحيح اجلامع ٤/٧٩ و ١/١٣٤و ترغيب ) ٣٢٩(هـ 
 حسن

٧٥٢١-}الذَّب هفَِإن حادمالت و اكُمِإيعن معاوية)  هـ(} ح 
 و صـحيحة    ٢/٢٩٢و كـثري    ٢/٢٧٩ و مشـكل     ١٩/٣٥٠ و طب    ٩٩ و   ٩٣ و   ٤/٩٢وحم  ) ٣٧٤٣(هـ  

 حنوه) ٦١٨٦و ٦٠٩٨(و الشعب ) ٢٦٦٨( و صحيح اجلامع ٩/٦ و ش ١٠/٤٧٨و فتح ) ١٢٨٤ و١١٩٦(
 صحيح

٧٥٢٢-}           دالَ ب متاِت ، فَِإنْ كُنعدلَى الصع اجلُلُوس و اكُمِإي   قَّهح طُوا الطَِّريقفَأَع فَاِعِلني:     در ِر ، وصالب غَض
 عن عمر) بز(} السالِم ، و ِإرشاد الضالِّ

 ١١/٨ و فتح ٣/٣٦ و حم ١١٤ و بنحوه م اللباس ٨/٦٢جممع 
 صحيح لغريه



 

 

١١٩٤() 

غَض البصـِر ، و رد  : الصِعيِد فَلْيعِطِه حقَّه ِإياكُم و اجلُلُوس علَى الصعداِت فَمن جلَس ِمنكُم علَى  {-٧٥٢٣
 عن أيب شريح اخلزاعي) حم،طب(} التِحيِة ، و أَمر ِبمعروٍف ، و نهي عن منكٍَر

 ١/٥٩و مشكل ) ١٩٧٨٦( و عب ٦٢  ٨/٦١ و جممع ١/٣٩ و الدواليب ٦/٣٨٥حم 
 صحيح

غَض البصِر ، و  كَف   : ى الطُّرقَاِت فَِإنْ أَبيتم ِإالَّ املَجاِلس فَأَعطُوا الطَِّريق حقَّها          ِإياكُم و اجلُلُوس علَ   {-٧٥٢٤
 عن أيب سعيد) حم،ق،د(} اَألذَى ، و رد السالِم ، و اَألمر ِباملَعروِف، و النهي عن املُنكَِر

و ) ١١٥٠( و خد    ٤/٥٢ و ترغيب    ١٢/٣٠٤ و سنة    ٣/٤٧و حم    ٣٠ و د األدب ب      ٣ و م السالم     ٨/٦٣خ  
 )٢٦٧٥( و صحيح اجلامع ١/٢٩مشكل 
 عن عمر) د(} ِإياكُم و اجلُلُوس علَى  الطُّرقَاِت و تِغيثُوا املَلْهوف ، و تهدوا الضالَّ{-٧٥٢٥

 ٣٠د األدب ب 
 صحيح

٧٥٢٦-} دفَِإنَّ احلَس ، داحلَسو اكُمِإياحلَطَب ارأْكُلُ النا تاِت كَمنأْكُلُ احلَسعن أيب هريرة) د(} ي 
 ٥٤٨ و ٣/٥٤٦ و ترغيب ٦/١٢٤٤ و متهيد ١/٢٧٢ و تخ ٨/٥٥ و ١/٢٩٤ و اإلحتاف ٥١د األدب ب 

 حسن لغريه
 مران بن حصنيعن ع) طب(} ِإياكُم و احلُمرةَ ، فَِإنها أَحب الزينِة ِإلَى الشيطَاِن{-٧٥٢٧

 ٥/١٣٠ و جممع ١٨/١٤٨طب 
 حسن لغريه

٧٥٢٨-}              ودِكىُء العنالَ ت و ، نيفْقَأُ العت و ، نالس كِْسرا تهفَِإن ،اخلَذْف و اكُمعن  عبد اهللا بـن      ) طب(} ِإي
 مغفل
 )٢٦٧٦( و صحيح اجلامع ٤/٣٠ و جممع ١٨/٢٨١طب 

 صحيح و بنحوه خ م
 اة أو النواة ترميهااحلص: اخلذف 
ِإياكُم واِخليانةَ فَِإنها ِبئْسِت الِْبطَانةُ ،و ِإياكُم و الظُّلْم فَِإنه ظُلُمات يوم الِْقيامِة ، و ِإياكُم و الشـح                  {-م٧٥٢٨

  و ، ماَءهفَكُوا ِدمفَس ،حالش  لَكُمكَانَ قَب نم ا أَهلَكمفَِإنمهامحوا أَرعن اهلرباس بن زياد ، الديلمي )طب(}  قَطَع
 عن ابن عباس

 )١١٥٩( و محيدي ٥/٢٣٥امع 
 حسن لغريه

 عن أيب هريرة) حم(} ِإياكُم و اخلَيلَ املُثقَلَةَ فَِإنها ِإنْ تلْق تِفر و ِإنْ تغنم تغلَّ{-٧٥٢٩
 ٢/٣٥٦حم 

 حسن
٧٥٣٠-} و اكُماِء، ِقيلَ      ِإيسلَى النولَ عخقَالَ   :  الد ، واحلَم تأَيأَفَر : تاملَو وعن  عقبة   ) حم،خ،م،ت(} احلَم
 ابن عامر



 

 

١١٩٥() 

 )٢٦٧٧( و صحيح اجلامع ٤/١٤٩و حم ) ١١٧١( و ت الرضاع ٢٠ و م السالم ٧/٤٨خ 
٧٥٣١-}       فَرغالَِّتي الَ ت وبالذُّن و اكُملُولُ ، فَ  : ِإيأَكَلَ            الغ نا، فَمبأَكْلُ الرِة ، وامالِقي موأِْتي ِبِه يئاً ييغَلَّ ش نم

 و اخلطيب عن عوف بن مالك) طب(} الربا يبعثُ يوم الِقيامِة مجنوناً يتخبطُ
 ٤/١٠٦ و طربي ٣/٤٩٨ و بنحوه حم ٤/١١٩ و امع ٣/١٠ و الترغيب ٨/١٧٩خط 

 حسن لغريه
٧٥٣٢-}غَلَّت تِإذَا غَِنم و ، تفَر تةَ الَِّتي ِإذَا لَِقيِريالسو اكُمالبغوى على أيب الورد(} ِإي( 
 ٤/٢١٧اإلصابة 

 حسن
وثِّق و جهله ابن    ) ٤٧٥٩: ( و يف الكاشف     ٨/٤٥٩فيه هليعة بن عقبة روى عنه مجاعة ووثقه ابن حبان التهذيب            

 !القطان 
٧٥٣٣-}اكُمطَانِ                 ِإيـيالش ِعيذُوا ِباِهللا ِمنتاللَّيِل فَاس ِمن رقَِت احلُماهنِإذَا ت ِة ، واِء اآلِخرالِعش دعب رهالس و  {

 عبد الرزاق عن ابن جريج عن عثمان بن حممد عن رجل من بىن سلمة(
 ) ١٢٣٥(و ) ١٢٣٣ و ١٢٣٠(و بنحوه خد ) ٢١٣٩(عب 

 حسن لغريه
 السمر بدل السهر: ايةيف رو

ِإياكُم و الشح ، فَِإنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم ِبالشح ، أَمرهم ِبالبخِل فَبِخلُوا ، و أَمـرهم ِبالقَِطيعـِة        {-٧٥٣٤
 عن ابن عمرو) د،ك(} فَقَطَعوا ، و أَمرهم ِبالفُجوِر فَفَجروا 

و ) ١٥٨٠ و   ١٥٦٦( و حـب     ٤١٥ و   ١/١١ و ك    ١٠/٢٤٣ و هق    ١٩٥ و   ٢/١٩١ و حم    ٤٤د الزكاة ب    
 و ترغيـب    ٢٣٥ و   ٥/٢٣٤و جممع   ) ٤٧٠( و خد    ٢٦٥ و   ٩٨ و   ٢/٨ و كثري    ٩/٩٧ و ش    ٢/٥٢٩صحيحة  

 )٢٦٧٨( و صحيح اجلامع ٣/٣٧٩
 صحيح

، دعاَهم فَسفَكُوا ِدماَءهم ودعـاهم فَقَتلُـوا        ِإياكُم و الشح ، فَِإنه أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم ِمن اُألممِ          {-٧٥٣٥
 مهابن جرير عن أيب هريرة(} أَوالد( 

 )١١٥٩( و محيدي ٢/٤٣١حم 
 صحيح

 قَـبلَكُم   ِإياكُم والظُلْم فَِإنَ الظُلْم ظُلُمات يوم الِقيامِة ، و اتقُوا الشح ِإنَّ الشح أَهلَك مـن كَـانَ                 {-٧٥٣٦
 مهاِرمحلُّوا محتاسو ماَءهفَكُوا ِدمعلَى أَنْ س ملَهمعن جابر) م(يف األدب ) حم،خ(} ح 

 ٥٦و م الرب و الصلة ح ) ٤٨٨( و خد ٣/٣٢٣حم
ِإنَّ اَهللا ال يِحب الفُحـش و ال        ِإياكُم والظُلْم فَِإنَ الظُلْم ظُلُمات يوم الِقيامِة ، و ِإياكُم و الفُحش فَ            { -٧٥٣٧

التفَحش ، و ِإياكُم  و الشح فَِإنه أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم ، أَمرهم ِبالبخِل فَبِخلُوا ،و أَمرهم ِبالفُجوِر فَفَجروا  ،                      
 عن ابن عمرو) ط،حم،حب،هق،ك(} و أَمرهم ِبقَطِع الرِحِم فَقَطَعوا



 

 

١١٩٦() 

 و منحة   ٢٣٥ و   ٥/٢٣٤ و جممع    ٢/٢٤٠ و مي    ١/١١ و ك    ٣/٣٢٣ و   ٤٣١ و   ١٩٥ و   ١٩١ و   ٢/١٠٦حم  
 )١١٥٩( و محيدي ٣٧٩ و ٣/١٨٤و ترغيب ) ١٥٨٠ و ١٥٦٦(و حب ) ٤٨٨(و خد ) ٢٠١٤(

 صحيح
و الَ تحسسـوا ،و الَ تنافَسـوا ، والَ          ِإياكُم و الظَّن ، فَِإنَّ الظَّن أَكذَب احلَِديِث ، والَ تجسسوا،            {-٧٥٣٨

تحاسدوا ، و الَ تباغَضوا ، و الَ تدابروا ، و كُونوا ِعباد اِهللا ِإخواناً ، و الَ يخطُِب الرجلُ على ِخطْبـِة أَِخيـِه                
 كرتأَو ي ِكحنى يتعن أيب هريرة) مالك ، حم،ق،د،ت(} ح 

 و  ٥٥و د األدب ب     ) ٩٠٨(و موطأ   ) ١٩٨٨( و ت    ٢٨ و م الرب و الصلة       ١٨٥ و   ٨/٢٣ و   ٧/٢٤ و   ٤/٥خ  
 و ٨/٣٣٣ و ٦/٨٥و هـق  ) ٩٥٩( و الشهاب ٥٠٤ و ٤٩٢ و ٤٨٢ و ٤٧٠ و   ٤٦٥ و   ٤٣٢ و   ٢/٣١٢حم  
 )٢٦٧٩( و صحيح اجلامع ١٠/٢٣١

 صحيح مشهور
عن ابـن   ) حم ،ن،هـ،ك (}  هلَك من كَانَ قَبلَكُم ِبالغلُو ِفى الدينِ       ِإياكُم و الغلُو ِفى الديِن ، فَِإنما      {-٧٥٣٩

 عباس
) ١٠١١( و حب    ٤/٣٩١ و اإلحتاف    ٣/١٢ و هق    ١/٤٦٦ و ك    ١/٣٤٧و حم   ) ٣٠٢٩( و هـ    ٢١٠م احلج   
 )٢٦٨٠( و صحيح اجلامع ١٩٢ و ١/٦٢و جممع 
 اَهللا تعالَى الَ يِحب الفَاِحش و املُتفَحش ، و ِإياكُم  و الظُّلْم فَِإنه هو  ِإياكُم و الفُحش و التفَحش فَِإنَّ     {-٧٥٤٠

                  لَكُمكَـانَ قَـب نا معد و ، ماَءهفَكُوا ِدمفَس لَكُمكَانَ قَب نا معد هفَِإن حالش و اكُمِإي ِة ، وامالِقي ومي اتالظُلُم
 عن أيب هريرة) حم ،ك(} عوا أَرحامهم  ، و دعا من كَانَ قَبلَكُم فَاستحلُّوا حرماِتِهمفَقَطَ
 ٧/٤٧٨ و اإلحتاف    ٣٧٩ و   ٣/١٨٤ و ترغيب    ٥٠٠و صفة   ) ١١٥٩( و محيدي    ٤٣١ و   ١٩٥ و   ٢/١٩١حم  
 )١٥٨٠ و ١٥٦٦( و حب ٥/٣٩٠ و كر ١٢ و ١/١١و ك 

 صحيح
 )عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاٍء بالغاً(} - يعِنى ِفى الصف-فُرج ِإياكُم و الْ{-٧٥٤١

 موصوالً) ٢٤٧٤( و عب ٢/٩١جممع 
 صحيح

عـن  ) د(} ِإياكُم و القَسامةَ ، الرجلُ يكُونُ على الْغناِئِم بين الناِس فَيأْخذُ ِمن حظِّ هذا وحظِّ هذا               {-٧٥٤٢
 الًعطاء بن يسار مرس

 ١٠/٥٩٣ و جامع االصول ١٠/٩٠ و سنة ١/٢٥٦ و هق ١٧٨د اجلهاد ب 
 صحيح

٧٥٤٣-}هِمن قَصناِس فَيالن نيكُونُ بيُء يةَ ، الشامالقَس و اكُمعن أيب سعيد) د(} ِإي 
 ١٠/٥٩٣ و جامع األصول ١٠/٩٠ و سنة ١/٢٥٦ و هق ١٧٨ و ١٦٨د اجلهاد ب 

 صحيح
٧٥٤٤-}اكُماَءةَِإيبِه الْعلَيِإنَّ ع ِل وجكُونُ ِفى الري رفَِإنَّ الِكب رالِكب عن ابن عمر) طس(}  و 
 ١٠/٤٩١ و فتح ٣/٥٦١ و ترغيب ١٠/٢٢٦امع 



 

 

١١٩٧() 

 حسن
كارم هب، و أبو الشيخ يف التوبيخ و ابن الل يف م          (} ِإياكُم و الكَِذب ، فَِإنَّ الكَِذب مجاِنب ِلإلميانِ       {-٧٥٤٥
 عن أيب بكٍر) األخالق
 )٤٨٠٧( و الشعب ١٠/١٩٧ و هق ١٠/٥٠٨ و فتح ١/٤٣ و عدي ١/١٦ و شج ٩/٥٣١اإلحتاف 

 صحيح موقوف
 و مثله ال يقال بالرأي

 الرجـلَ  ِإياكُم و الكَِذب ، فَِإنَّ الكَِذب يهِدى ِإىل الفُجوِر ، و ِإنَّ الفُجور يهِدى ِإىل النـاِر ، و ِإنَّ         {-٧٥٤٦
لَيكِذب و يتحرى الكِذب حتى يكتب ِعند اِهللا كَذَّاباً  ، و علَيكُم ِبالصدِق فَِإنَّ الصدق يهِدى ِإىل الِبـر و ِإنَّ                      

بكتى يتح قدى الصرحتي و قصدلَ لَيجِإنَّ الر ِة  ، وِدى ِإىل اجلَنهي يقَاًالِبراِهللا ِصد دعن ابن مسعود) د(}  ِعن 
 ٣/٥٩١ و ترغيب ٣/١٥٦ و كر ١٩٧ و ١٠/١٩٦ و هق ١/٤٣٢حم 

 صحيح
ِإياكُم و الِوصالَ ِإنكُم لَستم ِفى ذَِلك ِمثِْلى ، ِإنى أَِبيت يطِْعمِنى ربى و يسِقيىن ، فَاكْلَفُوا ِمن العمِل                   {-٧٥٤٧
 عن أيب هريرة) ق(} ونَ ما تِطيقُ

و ) ٦٨٣(و شفع ) ٧٧٥٤( و عب ٢/٨ و مي    ٤/٢٨٢ و هق    ٢٤٤ و   ٢/٢٣١ و حم    ٥٨ و م الصيام     ٣/٤٩خ  
 )٢٦٨١(و صحيح اجلامع ) ٣٠١( و موطأ ٣/٨٣ش 

٧٥٤٨-}            ِإثْم كُلُّه الكَِذب و ، الَِقعب اريالد عدا تهةَ فَِإنالفَاِجر ِمنيالي و اكُماخلطيب يف املتفق و املفتـرق      } ِإي
 عن علي 

 ١٠/٧٣ و اإلحتاف ٨/١٤٩ و ٥/١٢٥ و امع ٥/٣١٠كر 
 حسن لغريه

 و اجلملة األخرية هلا استثناء
٧٥٤٩-}                 ـرِوت أَم فْعِر أَشدي فَلَم كُملَّى ِمنص نم ، الَِتكُمطَانُ ِفى صيالش ِبكُم بلَعتأَنْ ي و اكُمِإي   دسـجفَلْي 

 عن عثمان) حم(} سجدتيِن  فَِإنهما  تمام صالَِتِه
 ١/٦٣ و حم ٨/٣٥٥تخ 

 حسن
زلةَ عاِلٍم ، وِجدالَ مناِفِق ِبالقُرآِن، و دنيا تقْطَع أَعناقَكُم ، فَأَما زلَّةُ عاِلٍم فَِإِن اهتدى                : ِإياكُم وثَالَثَةً   {-٧٥٥٠

الَ  تقَلِّدوه ِدينكُم ، و ِإنْ زلَّ فَالَ تقطَعوا عنه آمالَكُم ، و أَما ِجدالُ مناِفٍق ِبالقُرآِن  فَِإنَّ القُرآنَ منار  كَمنـاِر          فَ
               نا دأَم اِلِمِه، وِإىل ع وهدفَر  ما أَنكَرتم و ، ذُوهفَخ مفترا علَ اُهللا ِفـى         الطَِّريِق ، فَمعج نفَم ، اقَكُمأَعن قطَعا تي

ِنيالْغ وفَه عن معاذ) طس(} قَلِبِه ِغىن 
 ١/٣٧٧ و اإلحتاف ١/١٨٦جممع 

 حسن لغريه
٧٥٥١-}                جو زونَ اِهللا عد ابا ِحجلَه سلَي هكَاِفٍر ، فَِإن ِمن تةَ املَظلُوِم و ِإنْ كَانعودو اكُمعن )مسويه(} لَّ  ِإي

 أنس



 

 

١١٩٨() 

 )٢٦٨٢( و صحيح اجلامع ١٠/٢٧٤ و ش ٢/٧٣الدواليب 
 صحيح لغريه

 عن أيب هريرة) ت(} ِإياكُم و سوَء ذَاِت البيِن فَِإنها احلَاِلقَةُ{-٧٥٥٢
 )٢٦٨٣( و صحيح اجلامع ١٣/١١٧و سنة ) ٢٥٠٨(ت 

 حسن
 يقُوم أَحدكُم يزين صالته جاِهداً لينظر الناس ِإليِه ، فَذَِلك ِشـرك             أَنْ: ِإياكُم و ِشرك السراِئِر قَالَ    {-٧٥٥٣
 عن حممود بن لبيد) هق(} السراِئِر 

 ١/٦٨ و ترغيب ٨/٢٧٤ و ٣/١٤٤ و اإلحتاف ٢/٤٨١ و ش ٢/٢٩١هق 
 صحيح

يقُلْ حقا أَو ِصدقاً ومن تـقَولَ علَي ما لَم أَقُلْ فَلْيتبوأْ           ِإياكُم وكَثْرةَ احلَِديِث عنى ، فَمن قَالَ علَي فَلْ        {-٧٥٥٤
 عن أيب قتادة) حم،ك(} مقعده ِمن الناِر 

 و  ٨/٥٧٣ و ش    ٢/١٢٤ و جـامع بيـان العلـم         ١/١٧٢ و مشكل    ١/١١١ و ك    ٥/٢٩٧و حم   ) ٣٥(هـ  
 )٢٦٨٤(و صحيح اجلامع ) ١٧٥٣(صحيحة 

 صحيح
 عن أيب قتادة) حم،م،ن،هـ(} ياكُم وكَثْرةَ احلَِلِف ِفى البيِع ، فَِإنه ينفِّق ثُم يمحقِإ{-٧٥٥٥

 و ٧/٢٠ و ش ٨/٣٨ و سـنة  ٥/٢٦٥ و هـق  ٣٠١ و ٢٩٨ و ٥/٢٩٧ و حـم ٧/٢٤٦ و ن ١٣٢م املساقاة   
 )٢٦٨٥( و صحيح اجلامع ٢/٥٩ترغيب 
 عن علي) طب(} ِإنه من ترهب و تشبه فَلَيس ِمنيِإياكُم وِلباس الرهباِن فَ{-٧٥٥٦
 ١٠/٢٧٢ و فتح ٥/١٣١امع 

 حسن لغريه
٧٥٥٧-}                  وٍد واَء ذَا ِبعاٍد فَجو طْنلُوا بزٍم نثَِل قَووِب  كَماِت الذُنقَّرحثَلُ ما مموِب فَِإناِت الذُّنقَّرحم و اكُمِإي

حم (} ذَا ِبعوٍد حتى جمعوا ما أَنضجوا ِبِه خبزهم ، و ِإنَّ محقَّراِت الذُّنوِب مىت يؤخذْ ِبها صاِحبها تهِلكْه                 جاَء  
 عن سهل بن سعد) ، طب،هب و الضياء

 و طـب    ٢٤٨ و   ١٩٠ و   ١٠/١٨٩ و جممـع     ٥/٣٣١ و   ١/٤٠٢و حم   ) ٣٨٩(و صحيحة   ) ٩٥٥(الشهاب  
 )٢٦٨٦(و صحيح اجلامع ) ٧٢٦٧( و الشعب ١٤/٣٩٩ و سنة ١٠/٢٦١

 صحيح
ِإياكُم و محقَّراِت الذُّنوِب فَِإنهن  يجتِمعن علَى الرجِل حتى يهِلكنه ، كَرجٍل كَانَ بـأَرٍض فَـالٍَة                  {-٧٥٥٨

و الرجلُ يِجيُء ِبالعوِد حتى جمعوا ِمن ذَِلك  سواراً و أَججوا            فَحضر  صِنيع القَوِم فَجعلَ الرجلُ يِجيُء بالعوِد         
 عن ابن مسعود) حم ، طب(} ناراً فَأَنضجوا ما ِفيها

 )٢٨٥(و الشعب ) ٢٦٨٧( و صحيح اجلامع ١٩٠ - ١٠/١٨٩ و جممع ١/٤٠٢حم 
 صحيح

٧٥٥٩-}واِن املُستاِن اللُّعباتهو اكُمِمِإيجالع ِسريا ممهاً فَِإنرجاِن زرجزاِن تاِن اللَّتتعن ابن مسعود) حم (} م 



 

 

١١٩٩() 

 ٤٤٦/ ١ و حم ٨/١١٣امع 
 صحيح

يِهمـا  ِإياكُم وهاتِني البقلَتيِن املُنِتنتيِن  أَنْ تأْكُلُوهن و تدخلُوا مساِجدنا ، فَـِإنْ كُنـتم الَ بـد آِكلِ                  {-٧٥٦٠
 عن أنس) طس (} فَاقتلُوهما ِبالناِر قَتالً

 )٢٦٨٨( و صحيح اجلامع ١/٢٢٣ و ترغيب ٢/١٧جممع 
 صحيح

عـن  ابـن   ) حـم  (} ِإياكُم وهاتِني الكَعبتِني املَوسومتيِن اللَّتيِن تزجراِن زجراً فَِإنهما ميِسرا العجمِ      {-٧٥٦١
 مسعود

 ١/٢١٦ و عدي ٨/١١٣ و امع ١/٤٤٦حم 
 صحيح

٧٥٦٢-}                   ِن ، ثُميةَ العقُر و املَوِلد ِفيدت علَ،وا اُهللا البقُهرزي ا ثُمهتمطُولُ أَيت اكُنِإنَّ ِإحد املُنِعِمني كُفْر و اكُنِإي
خيراً قَطُّ ،و ذلك ِمن كُفراِن ِنعِم اِهللا ،و ذَِلك ِمن كُفراِن ِنعـِم              تغضب الغضبةَ فَتقِسم ِباِهللا ما رأَت ِمنه ساعةً         

 عن أمساء بنت يزيد) طب (} اِهللا، و ذَِلك ِمن كُفراِن ِنعِم اِهللا
 ٤/٣١١امع 
 حسن

لَّ ِإحداكُن أَنْ تطُولَ أَيمتها ، أَو تعنس ِعند        لَع: ِإياكُن و كُفْر املُنِعِمني ، ِقيلَ وما كُفْر املُنِعِمني ، قَالَ            {-٧٥٦٣
و اِهللا ما رأَيت خيراً     : أَبويها ، ثُم يرزقُها اُهللا زوجاً، ثُم يرزقُها اُهللا ِمنه ولَداً ، ثُم تغضب الغضبةَ فَتكفُره فَتقُولُ                  

 كر عن أمساء بنت يزيدو ابن عسا) طب (} ِمنك قَطُّ 
 )٣٦٦( و محيدي ٦/٤٥٢ و حم ٤/٣١١جممع 

 حسن
 ِإياكُن و نعِيق الشيطَاِن ، فَِإنه مهما يكُن ِمن العيِن و القَلِب فَِمن الرمحِة ، و ما يكُونُ ِمن اللِّساِن {-٧٥٦٤

 ن عباسعن اب) الطَّيالسي (} و اليِد فَِمن الشيطَاِن
 ٣٢٥و ١/٢٣٨ و حم ٣٠ و ٨/٢٤ و ٣/١/٢٩٠سعد 

 حسن
 عن نبيشة) حم،م (} أَيام التشِريِق أَيام أَكٍْل و شرٍب و ِذكِر اِهللا{-٧٥٦٥

 و جممـع  ٢/٤٨ و ١/١١١ و أصـفهان  ٤/٢١ و ش ٢٤٥ و ٢/٢٤٤ و معـاين     ١٩/٩٧ و طب    ٣/٤٦٠حم  
 )٢٦٨٩(و صحيح اجلامع ) ٦٢٣( و خمتصرم ٢٠٤،/٣

 عن أيب هريرة) هـ(} أَيام ِمىن أَيام أَكٍْل و شرٍب{-٧٥٦٦
 )٢٦٩٠( و صحيح اجلامع ٣/٢٧٧و صحيحة ) ١٧١٩(هـ 

 صحيح
 بلٍَد لَم تكُونوا    ِإياي أنْ تتِخذُوا ظُهور دوابكُم مناِبر ، فَِإنَّ اَهللا تعالَى ِإنما سخرها  لَكُم ِلتبلِّغكُم ِإىل               {-٧٥٦٧

اِتكُماجوا حا فَاقْضهلَيفَع اَألرض لَ لَكُمعجفُِس واَألن عن أيب هريرة) د،هـق(} باِلِغيِه ِإالَّ ِبِشق 



 

 

١٢٠٠() 

 ٥/٢٥٥ و هق ٦١و د اجلهاد ب ) ٢٦٩١(و صحيح اجلامع ) ٢٢(الصحيحة 
 صحيح

ملَرأَةَ قَبلَ أَنْ يقْسم الفَيُء ثُم يردها ِإىل القَسِم ، و يلْبس الثَّوب حتى              ِإياي و الغلُولَ ، الرجلُ ينِكح ا      {-٧٥٦٨
 عن رويفع بن ثابت) طب (} يخلُق ثُم يرده ِإىل القَسِم

 ١٢/٢٢٣ و ش ٥/١٦طب 
 حسن لغريه

٧٥٦٩-} جالُفر و اىالِة -ِإيعِنى ِفى الصاسعن ابن ) طب(} - يعب 
 )٢٦٩٢(و صحيح اجلامع ) ١٧٥٧( و صحيحة ١١/١٨٨طب 

 صحيح
٧٥٧٠-}                    دـجسفَلي ـرتو أَم فعِر أَشدي فَلَم كُملَّى ِمنص نم ، الِتكُمطَانُ ِفى صيالش ِبكُم بلَعتأَنْ ي و اىِإي

 عن عثمان) حم(} سجدتِني فَِإنهما متَام صالِتِه 
٢/١٥٠مع ا 

 صحيح
٧٥٧١-}           الثَّوب سلبِم ، أَو ينى ِإىل املَغدؤلَ أَنْ تقَب سرحى تتةَ حابلُ الدجالر كَبرلُوِل  ، أَنْ يا الغِرب و اىِإي

 عن األوزاعي عن بعض أصحابه) ش(} حتى يخلُق قَبلَ أَنْ يؤدى ِإىل املَغنم
 ١٢/٢٢٣ش 

 ن لغريهحس
 عن زينب الثَّقفية) ن(} أَيتكُن أَرادِت املَسِجد فَالَ تقربن ِطيباً{-٧٥٧٢

 )٢٦٩٣(و صحيح اجلامع  ) ١٠٩٣( و الصحيحة ١٩٠ و ٨/١٥٥ن 
 صحيح

٧٥٧٣-}ِركُمأَظه نيا بأَن اِب اِهللا وِبِكت بلَعتعن حممود بن لبيد) ن(} أَي 
 ٦/٢٢٧ و النيل ٩/٣٦٢و فتح ) ٥٥٩٤ ( و الكربى٦/١٤٢ن 

 جيد
٧٥٧٤-}       أُ ِبِهـنقـرـاٍت ياٍن ، فَثَالَثُ آيِلفَاٍت ِعظَاٍم ِسمثَالثَ خ ِجدِإىل أَهِلِه أَنْ ي عجِإذَا ر كُمأَحد ِحبأَي

 يب هريرةعن أ) م،هـ(} أَحدكُم ِفى صالَِتِه خير لَه ِمن ثَالِث خِلفَاٍت ِعظَاٍم ِسماٍن
و صـحيح   ) ٣٩٥( و خمتصـرم     ٢/٤٣١ و مي    ١٠/٥٠٣ و ش    ٤٩٧ و   ٤٦٦ و   ٢/٣٩٧و حم   ) ٣٧٨٢(هـ  

 )٢٦٦٠(اجلامع 
أَيِحب أَحدكُم أَنْ يستقِبلَه الرجلُ فَيبصق ِفى وجِهِه، ِإنَّ أَحدكُم ِإذا قَام ِإىل الصالِة فِإنما يسـتقِبلُ                 {-٧٥٧٥
لَك عن يِميِنِه ،فَالَ يبصق بين يديِه والَ عن يِميِنِه و لَِكن عن يساِرِه أَو تحت قَدِمِه اليسـرى ، فَـِإنْ                      ربه و املَ  

 }- يعِنى ِفى ثَوِبِه -عجلَت ِبِه باِدرةٌ فَلْيتفُلْ هكَذَا 
 عن أيب سعيد و أيب هريرة معاً) حب( و أبو عوانة عن أيب سعيد ،  الدارمى و ابن خزمية) م ، ع،ك،ض(



 

 

١٢٠١() 

 و بنحـوه خ  ٣٨٩ و ١١٥ و جرجـان   ١/٢٠٠ و ترغيب ٣/٢٤ و ٢/٢٥٠و حم   ) ١٢١٩ و   ٧٢٩(محيدي  
 )٢٢٧٠( و اإلحسان ٨/٣٣ و ١/١٩١

 صحيح لغريه
٧٥٧٦-}         رحي الَى لَمعلَى أَِريكَِتِه أَنَّ اَهللا تِكئاً عتم كُمأَحد بحسأَي   ي وِإن ذا القُرآِن ،  أَالَ وا ِفى هئاً ِإالَّ ميش م

اِهللا قَد أَمرت ووعظْت ونهيت عن أَشياَء ِإنها كَِمثِْل القُرآِن أَو أَكثَر،و ِإنَّ اَهللا تعالَى لَم يحلَ لَكُم أَنْ تـدخلُوا                     
 عن العرباض) د(} ، و الَ ضرب ِنساِئِهم، والَ أَكْلَ ِثماِرِهم ِإذا أَعطُوكُم الَّذىعلَيِهمبيوت أَهِل الِكتاِب ِإالَّ ِبِإذٍْن

 ٢/٦٣٨ و جامع األصول ٣٣ و د اخلراج ب ١/٢٠١و سنة ) ٤٤٥( و صحيحة ١/١٤٩ متهيد 
 صحيح لغريه

 )!!٤٤٥(ة و أشار لصحته يف الصحيح) ٢١٨٤(و تناقض األلباين فضعفه يف ضعيف اجلامع 
أَيسر أَحدكُم أَنْ يبصق ِفى وجِهِه ، ِإنَّ أَحدكُم ِإذَا استقبلَ الِقبلَةَ فَِإنما يستقِبلُ ربه عـز وجـلَّ و                    {-٧٥٧٧

ِه أَو تحت  قَدِمِه ، فَِإنْ عجلَ ِبـِه أَمـر        املَلَك عن يِميِنِه ، فَالَ يتفُلْ عن يِميِنِه و الَ ِفى ِقبلَِتِه و لْيبصق عن يسارِ               
 عن أيب سعيد) د(} - يعِنى ِفى ثَوِبِه -فَلْيتفُلْ هكَذَا 

 ٢٢و د الصالة ب ) ٢٦٦١(و صحيح اجلامع ) ٤٩٩(صحيح أيب داود 
 حسن

عن أيب هريرة قال    ) هب(} عك الشيطَانُ   قَد شِرب م  : الَ ، قَالَ    :أَيسرك أَنْ يشرب معك اِهلر ؟ قَالَ        {-٧٥٧٨

 رجالً يشرب قائماً قال فذكره�رأى رسول اِهللا : 
 )٥٩٨١(و الشعب ) ١٧٥( و صحيحة ١٠/٨٢ و فتح ٢/٣٠١حم 

 صحيح

 و  ٥٩٨٦ و     ٥٩٨٥ و     ٥٩٨٤ و   ٥٩٨٣ و   ٥٩٨٢(قائما انظر الشعب     �و النهي للترتيه لثبوت شرب النيب       
 )٥٩٨٩و٥٩٨٨ و ٥٩٨٧
٧٥٧٩-}               ابحوا أَصكُونونَ أَنْ تِحبا تمالَِة ويِر الصوا كَاحلُمكُونونَ أَنْ تِحبوا أَتقَمسالَ توا وِصحأَنْ ت كُمرسأَي

ن عمِلِه حتى يبتِليه ِببالٍء فَيبلِّغه بالٍَء  و أَصحاب كَفَّاراٍت ، ِإنَّ العبد لَتكُونُ لَه املَنِزلَةُ ِعند اِهللا ما يبلُغها ِبشىٍء مِ             
 )الروياين و ابن منده و أبو نعيم عن عبد اهللا بن إياس بن أيب فاطمة عن أبيه عن جده(} ِتلك املَنِزلَةَ 

 ) ٩٨٥٨ و  ٩٨٥٧(و ) ٩٨٥٦( و الشعب ٧/٢/١٩٨ وسعد ٧/٢٦٧  و تخ ٩/٥٢٤اإلحتاف 
 حسن لغريه

٧٥٨٠-}عِجزالةِ         أَياِلِه ِفى الصن ِشمع ِميِنِه أَوي نع أَو رأَختي أَو مقَدتأَنْ ي كُمة   - أَحدـبحيعـين ِفـى الس- {
 عن أيب هريرة) د،هـ(

و ) ١٠٠٦(و د   )  ٢٦٦٢( و صحيح اجلـامع      ١/١٩٤ و أصفهان    ٢/٢٠٨ و ش    ٢/٤٢٥و حم   ) ١٤٢٧(هـ  
 )١٣١٥٤(املسند اجلامع 

 فيه جهالة
 !!ه األلباين يف صحيح اجلامعوصحح
 النافلة: السبحة



 

 

١٢٠٢() 

كُلُّكُـم  :  ؟ قَالَ    -و من يستِطيع ذَِلك     :  قَالُوا   -أَيعِجز أَحدكُم أَنْ يعملَ كُلَّ يوٍم عمالً ِمثْلَ أُحٍد          {-٧٥٨١
 عن عمران بن حصني) هب( ابن مردويه(  } سبحانَ اِهللا أَعظَم ِمن أُحٍد: ماذَا ؟ قَالَ : يستِطيع ، قَالُوا 

 )١٠٧٩٨(و ن عمل كما يف التحفة ) ٦٠٩(الشعب 
 حسن

٧٥٨٢-}                  لٍَة فَقَـدِفى لَي دماُهللا الص داُهللا أَح وأَ قُلْ هقَر نم هأَ ثُلُثَ القُرآِن ِفى لَيلٍَة ، فَِإنقْرأَنْ ي كُمأَحد عِجزأَي
 عن أيب أيوب) حم،ت،ن(} ثَ القُرآِن قَرأَ لَيلَته ثُلُ

 و ٢/١١ و أصفهان ٢٥٧ و ٢٥٦ و ٧/٢٥٥  و متهيد ٢٥٥/ ١٧ و طب    ٤٦١ /٢ و مي  ٤٤٢ و   ٨ و   ٤/٣حم  
 )٢٦٦٣( و صحيح اجلامع ٦/٢٣٣ و خ ٢/٤٤٧ و ترغيب ٢٨٦

 جزأَ القُرآنَ ثَالثَةَ أَجزاٍء ، فَجعلَ قُلْ هو         أَيعِجز أَحدكُم أَنْ يقْرأَ ِفى كَلِّ لَيلٍَة ثُلُثَ القُرآِن،  ِإنَّ اهللاَ           { -٧٥٨٣ 
 عن أَيب الدرداء) حم ، م(} اُهللا أَحد جزًءا ِمن أَجزاِء القُرآِن 

 )٢٦٦٤(و صحيح اجلامع ) ٢٠٩٩( و خمتصرم ٦/٤٤٧حم 
٧٥٨٤- }         ٍة ، ينسح ٍم أَلْفوكُلَّ ي كِْسبأَنْ ي كُمأَحد عِجزأَي           ـا أَلْـف اُهللا لَه بكتٍة فَيِبيحساَهللا ِمائَةَ ت حبس

 عن سعد ) حم،م،ن(} حسنٍة ويحطُّ عنه ِبها أَلْف خِطيئٍَة 
 ١٧٠٢( و الدعاطب    ١١٧ و   ١/٨٣و أصفهان   ) ٨٠( و محيدي    ١٠/٢٩٤ و ش    ١٨٥ و   ١٨٠ و   ١/١٧٤حم  

 )٢٦٦٥(و صحيح اجلامع ) ١٩٠٩(و خمتصرم ) ١٧٠٦ -
اللَّهم ِإنى قَد تصدقْت    : أَيعِجز أَحدكُم أَنْ يكُونَ ِمثْلَ أَيب ضمضٍم ، كَانَ ِإذا خرج ِمن مِرتِلِه  قَالَ                { -٧٥٨٥ 

 اِدكلى ِعبياء عن أنس) د(} ِبِعرِضى عو الض 
 )٨٠٨٣ و ٨٠٨٢( و الشعب ٤/١١٢ و اإلصابة ١/٢٧موضح 

 حسن لغريه
يقْرأُ قُلْ هو اُهللا أَحـد      : أَيعِجز أَحدكُم أَنْ يقْرأَ ثُلُثَ القُرآِن ِفى لَيلٍَة ، فَشق ذَِلك علَيِهم ، فَقَالَ               { -٧٥٨٦ 

عن أيب أيوب اخلطيـب  ) هب(عن أيب مسعود ) طب،حل(عن ابن مسعود  ) حم،خ،ع(} فَِهى تعِدلُ ثُلُثَ القُرآنِ   
 عن أيب هريرة

 ٦/٤٤٢ و ٣/٨و حم ) ٦٧٦(و ن عمل ) ٢٥٧٦( و اإلحسان ٢/٤٤٧ و ترغيب ٦/٢٣٣ و خ ٢/٤٦٠مي 
أَيفرح أَحدكُم ِبراِحلَِتِه ِإذا ضلَّت ِمنه ثُم وجدها ؟ و الَّذى نفْس محمٍد بيِدِه لَله أَشد فَرحاً ِبتوبـِة                   {-٧٥٨٧

 عن أيب هريرة ) حم(} م  ِبراِحلَِتِه إذَا وجدها عبِدِه إذَا  تاب ِمن أَحِدكُ
 ٨/٩١ و م ٢/٣١٦حم 

) حب(} أَيكُم املُتكَلِّم الكَِلماِت فَِإنه لَم يقُلْ بأْساً ، لَقَد رأَيت اثْني عشر ملَكاً  ابتدرها أَيهم يرفَعها                {-٧٥٨٨
 محداً كثرياً طيباً  مباركاً فيه ، فلما قضىالنيب صلى اهللا عليه و سلم صالته قـال                  احلمد هللا : عن أنس أَنَّ رجالً قال    

 فذكره
 و  ١٣٣ - ٢/١٣٢و ن   ) ٧٦٣(و د   ) ٧٠٠(و م   ) ١٧٦١( و اإلحسـان     ٢/٩٩ و عوانة    ٢٥٢ و   ٣/١٦٧حم  

 و غريهم) ٤٦٦(خزمية 
٧٥٨٩-}ظُّكح هِدِه ِإنى ِبياحلَص املُقَلِّب كُمأَي الَِتكص عن ابن عمر) طب(}  ِمن 



 

 

١٢٠٣() 

 ٢/٨٦ و جممع ١٢/٣١٧طب 
 حسن لغريه 

قُلْ تعالُوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم ِإىل ثَالِث آياٍت فَمـن  : أَيكُم بايعِنى على هؤالِء اآلياِت الثَّالِث   {-٧٥٩٠
 انتقَص ِمنهن شيئاً فَأَدركَه اُهللا ِفى الدنيا كَانَ عقُوبته ، و من أَخره ِإىل اآلِخرِة                وفَّى ِبِهن فَأَجره علَى اِهللا ، و منِ       

           هنفَا عاَء عو ِإنْ ش ذَهاَء أَخِإىل اِهللا ِإنْ ش هكَانَ أَمر {)              يخ و ابنعبد بن محيد يف تفسريه و ابن أيب حامت و أبو الش
 )  عن عبادة بن الصاِمِت )ك(مردويه 

 )٥٦٠٢-٥٦٠٠(  و بنحوه اجلماعة املسند اجلامع ٢/٣١٨و ك ) ٣٠٧٠(ت 
 صحيح

 عن أيب  سعيد) م،د(} أَيكُم خلَف اخلَاِرج ِفى أَهِلِه و ماِلِه ِبخيٍر كَانَ لَه ِمثْلُ ِنصِف أَجِر اخلَاِرِج {-٧٥٩١
 )٢٦٩٤(و صحيح اجلامع ) ١١١٢(تصرم  و خم٢/٨٢و ك ) ٢٣٢٦( و منصور ٣/١٥حم 

عبد الرزاق عن عمران بـن      (} أَيكُم قَرأَ سبِح اسم ربك األعلَى ، قَد عرفت أَنَّ بعضكُم خالَجِنيها             {-٧٥٩٢
 حصني 

 صحيح
 )٢٧٩٩( و عب ١/٢٠٧ و معاين ٢/١٣٢ و عوانة ٢١٢ و ١٨/٢١١ و طب ٤٤٣ و ٤٣١ و ٤/٤٢٦حم 

 يحصح
 عن جابر) ن(} أَيكُم كَانت لَه أَرض أَو نخلٌ  فَالَ يِبعها حتى يعِرضها على شِريِكِه{-٧٥٩٣

 ٧/٣١٩و ن ) ٢٦٩٥(و صحيح اجلامع ) ٦٤١(و منتقى ) ١٤٠١(و صحيحة ) ١٢٧٢( و محيدي ٣/٣٠٧حم 
 صحيح

٧٥٩٤-}ِه ِمنِإلَي باِرِثِه أَحالُ وم كُمأَيرا أَخاِرِثِه مالَ وم و ، ما قَدم الَهاِلِه ، فَِإنَّ معن ابن مسعود) خ،ن(}  م 
 و صـحيح اجلـامع      ٥٠ و   ٢/٧ و ترغيب    ٨/١١٦و خ   )  ١٤٨٦( و صحيحة    ١/٣٨٢ و حم    ١١/٢٦٠فتح  

)٢٦٩٦( 
أَعوذُ ِبِعـزِة اِهللا و  : كُِر اسم اِهللا ثَالثَ مراٍت و ليقُلْ أَيكُم وجد أَلَماً  فَلْيضع يده اليمنى علَيِه و لْيذ      {-٧٥٩٥

 اِذرأُح و ا أَِجدم رش ِتِه ِمناٍت -قُدررم عبعن  عثمان بن أيب العاص) طب(} - س 
و هـ  ) ٣٥٨٨(و  ) ٢٠٨٠( و ت    ١٩ و بنحوه د الطب ب       ٥/١١٤و جممع   ) ١١٣٣( و الدعاطب    ٩/٣٥طب  

 ٨/١٤١ و فتح ٤/٣٠٥ و ترغيب ٤/٢١٧وحم ) ٣٥٢٢(
 حسن لغريه

أَتِحبونَ أَنْ تكُونـوا كَـاحلَِمِري     : كُلُّنا يا رسولَ اِهللا ، قَالَ       : أَيكُم يِحب أَنْ يِصح فَالَ يسقَم ؟ قَالُوا         {-٧٥٩٦
صحاب كَفَّاراٍت ؟ و الَّذي نفِسى ِبيـِدِه ، ِإنَّ اَهللا لَيبتِلـي             الصيالَِة ، أَالَ تِحبونَ  أَنْ تكُونوا  أَصحاب بالٍَء و أَ           

ِإنَّ العبد لَتكُونُ لَه الدرجةُ ِفى اجلَنِة فَمـا يبلُغهـا           : املُؤِمن ِبالبالَِء وِما يبتِليِه ِبِه ِإالَّ ِلكَرامِتِه علَيِه ، و ِفى لَفٍْظ             
   مع يٍء  ِمنِلِه              ِبشمع يٍء ِمنا ِبشهلُغبا يمةَ وجرالد بلُغَ ِتلْكالِء ِليِليِه اُهللا ِبالببتهب(البغوى و أبو نعيم     } ِلِه ، فَي (

 عن أيب فاطمة الضمري
 ٧/٢٦٦و تخ ) ٥٢٨(و األصبهاين ) ٩٨٥٦(الشعب 



 

 

١٢٠٤() 

 حسن
  أَحدكُم ِإذَا قَام يصلِّي فَِإنَّ اَهللا تعالَى ِقبلَ وجِهِه فَالَ يبصقَن ِقبلَ أَيكُم يِحب أَنْ يعِرض اُهللا عنه ، فَِإنَّ  {-٧٥٩٧

                     تفُلْ ِبثَوِبِه هكَذَا ، ثُمةٌ فَلياِدرِبِه ب لَتجى، فَِإنَّ عسرِرجِلِه الي تحاِرِه تسي نع قصبلي ِميِنِه ،وي نالَ ع جِهِه وو
 عن جابر) م،د،حب،ك(}  بعضه علَى بعٍضطَوى 

 ٢/٢٩٤و هق ) ٤٨٥(و د ) ٣٠٠٨(و م ) ٢٢٦٥(اإلحسان 
أَيكُم يِحب أَنْ يغدو كُلَّ  يوٍم ِإىل بطحانَ أَو ِإىل العِقيِق فَيأِْتى ِمنه ِبناقَتيِن كَوماويِن زهراويِن ِفى غَيِر                   {-٧٥٩٨
 قَطِْع رِحٍم ، فََألنْ يغدو أَحدكُم ِإلَى املَسِجِد فَيتعلَّم أَو يقرأَ آيتيِن ِمن ِكتاِب اِهللا خير لَه ِمن ثَـالٍَث ، و             ِإثٍْم والَ 

 عن عقبة بن عامر) حم،م،د(} أَربع خير لَه ِمن أَربٍع و ِمن أَعداِدِهن ِمن اِإلِبِل 
و صـحيح اجلـامع     ) ٢١٠٣( و خمتصـرم     ٢/٣٤٥ و ترغيب    ١٠/٥٠٣ و ش    ١٧/٢٩٠  و طب  ٤/١٥٤حم  

)٢٦٩٧( 
أَيما امِرىٍء اقْتطَع حق امِرىٍء مسِلٍم ِبيِمٍني كَاِذبٍة ، كَانت لَه نكتةٌ سوداُء ِمن ِنفَاٍق ِفى قَلِبـِه ، الَ                    {-٧٥٩٩

احلسن بن سفيان و اللَّخمي و بقي بن خملد و أبو أمحد احلاكم ىف الكين و البغوي                  }يغيرها شيٌء ِإلَى يوِم الِقيامِة      
 عن ثعلبة بن عبيد اهللا األنصارى و يقال اسم أبيه سهيل) ك،ض(و أبو نعيم ) طب(و البارودي و ابن قانع 

 ١/٢٠٢ و اإلصابة ٤/٢٩٤ و ك ٢/٧٩طب 
 صحيح

عـن  ) م،ت(} ر فَقَد باَء ِبها أَحدهما ِإنْ كَانَ كَما قَالَ و ِإالَّ رجعت ِإلَيِه أَيما امِرىٍء قَالَ َألِخيِه كَافِ    {-٧٦٠٠
رمابن ع 

 )٢٦٩٨( و صحيح اجلامع ١/٢٣ و عوانة ٢/٦٠ مكرر و حم ١١١م اإلميان 
ـ (} أَو لَم يقتِض فَهو أُسوةُ الغرماءِ      أَيما امِرىٍء مات و ِعنده مالُ امِرىٍء ِبعيِنِه اقتضى ِمنه شيئاً          {-٧٦٠١ ) هـ

 عن أيب هريرة 
 )٢٦٩٩( و صحيح اجلامع ٤/٢٣٠و قط ) ٢٣٦١(هـ 

  صحيح
أَيما امِرىٍء مسِلٍم أَعتق امرأً  مسِلماً فَهو ِفكَاكُه ِمن الناِر يجِزى ِبكُلِّ عظٍْم ِمنـــه عظْمـــاً                  {-٧٦٠٢

 ، ــهِمن 
و أَيما امرأٍَة مسِلمٍة أَعتقَِت امرأَةً مسِلمةً فَِهى ِفكَاكُها ِمن الناِر يجِزى ِبكُلِّ عظٍْم ِمنها عظْماً ِمنهـا ، و أَيمـا                      

عن ) طب(}  عظْميِن ِمنهما عظْماً ِمنه      امِرىٍء مسِلٍم أَعتق امرأَتيِن مسِلمتيِن فَهما ِفكَاكُه ِمن الناِر ، يجِزى ِبكُلِّ           
 عن أيب أُمامة) ت(عن مرة بن كعب ) د،هـ،طب(عبد الرمحن بن عوف 

 و ترغيب   ٤/٢٤٣ و جممع      ٣/٢٧٨و نصب   ) ١٥٤٧( و ت    ٢/٥٢٥ و حم    ١٠/٢٧١ حنوه و هق     ٢٤م العتق   
 )٢٥٢٢(و هـ ) ٣٩٦٧( و د ٤/٢٣٥و حم ) ٢٧٠٠( و صحيح اجلامع ٣/٣٠

أَيما امِرىٍء ِمن املُسِلِمني حلَف ِعند ِمنبِرى هذا علَى يِمٍني كَاِذبٍة كَانت لَه نكتةٌ سوداُء ِمن ِنفَاٍق ِفى                  {-٧٦٠٣
 عن ثعلبة األنصاري) طب،ك(احلسن بن سفيان  } قَلِبِه الَ يغيرها شيٌء ِإىل يوِم الِقيامِة

 ٢/٧٢٨و موطأ ) ١١٩٢( و حب ٢٩٧ و ٤/٢٩٤ و ك ٧/٣٩٨هق 



 

 

١٢٠٥() 

 صحيح
أَيما امِرىٍء ِمن املُسِلِمني حلَف ِعند ِمنبِرى هذا علَى يِمٍني كَاِذبٍة يستِحق ِبها حق مسِلٍم أَدخلَـه اُهللا           {-٧٦٠٤

 عن جابر) حم(}  علَى ِسواٍك  أَخضر- حلَف -النار و ِإنْ 
 ٣/٣٧٥حم 

 سن لغريهح
أَيما امرأٍة اتقَت ربها وحِفظَت فَرجها، و أَطَاعت زوجها، فُِتحت لَها ثَماِنيةُ أَبواٍب ِمن اجلَنِة ، فَِقيلَ                  {-٧٦٠٥

 طس عن أيب هريرة} ادخِلي ِمن حيثُ ِشئِْت: لَها 
 ٤/٣٠٦امع 

 حسن لغريه
ٍة أَدخلَت علَى قَوٍم من لَيس ِمنهم فَلَيست ِمن اِهللا ِفى شيٍء ولَن يدِخلَهااُهللا جنته و أَيما رجٍل   أَيماامرأَ{-٧٦٠٦

         اآلِخـِرين و ِلـنيوِس اَألوؤلَى رع هحفَضو هالَى ِمنعاُهللا ت بجتِه احِإلي ظُرني وهو هلَدو دحـةِ  جامِم الِقيـوي {
 عن أيب هريرة) د،ن،هـ، حب،ك(

 ٥/١٧٩ و ن ٧/٤٠٣و هـق  ) ٢٢٦٣(و د ) ٤١٠٨( و اإلحسان ٣/٢٧٨و ترغيب  ) ٢٥٨( وف   ٢/١٥٣مي  
 - ٩/٢٢٣و حليـة    )  ١٣٤٧٨( و حب    ٢/٢٦و بنحوه حم    ) ٢٧٤٣( و هـ    ٢٠٣ و   ٢/٢٠٢ و ك    ١٨٠ -

 ٥/١٥ و جممع ٢٢٤
 حسن لغريه

} ٍة استعطَرت ثُم خرجت فَمرت علَى قَوٍم ِليِجدوا ِرحيها فَِهى زاِنيةٌ و كُـلُّ عـيٍن زاِنيـةٌ                 أَيما امرأَ {-٧٦٠٧
 عن أيب موسى) حم،ن،ك(

و الشـعب   ) ٢٧٠١( و صـحيح اجلـامع       ٢/٣٩٦ و ك    ٤١٨ و   ٤/٤١٤ و حم    ٣/٨٥ و ترغيب    ٢/٢٧٩مي  
)٧٨١٥( 

 صحيح
٧٦٠٨-}أٍَة أَصرا اممةَأَياَء اآلِخرا الِعشنعم دهشوراً فَالَ تخب تعن أيب هريرة) حم،م،د، ن(} اب 
و ن  ) ٤١٧٥(و د   ) ٤٤٤(و م   ) ٢٧٠٢( و صـحيح اجلـامع       ٢/٣٠٤ و حـم     ٣/٨٥ و ترغيب    ٢/١٧عوانة  

٨/١٥٤ 
 فَِإنْ دخلَ ِبها فَلَها املَهر ِبما استحلَّ ِمن فَرِجها ،           أَيما امرأٍَة تزوجت ِبغيِر ِإذِْن وِلي فَِنكَاحها باِطلٌ ،        {-٧٦٠٩

لَه ِليالَ و نم ِليلطَانُ والس اس) طس(} وعن ابن عب 
 ٤/٢٨٥و امع ) ٧٠٠( و منتقى ١١/٢٠٢طب 

 صحيح
٧٦١٠-} ِجِد لَمِإلَى املَس  تجرخ ثُم تبطَيأٍَة ترا اممِسلَ أَيغتى تتالَةٌ حا صلْ لَهقبعن أيب هريرة) هـ(} ت 

 )٢٧٠٣(و صحيح اجلامع ) ٩٧١( و محيدي ٢/٤٤٤و حم ) ٤٠٠٢(هـ 
 صحيح



 

 

١٢٠٦() 

 امراٍة جعلَـت  أَيما امرأٍَة تقَّلَدت ِقالَدةً ِمن ذَهٍب قُلِّدت ِفىعنِقها ِمثْلَه ِمن الناِر يوم الِقيامِة ، و أَيما            {-٧٦١١
 عن أمساء بنت يزيد) حم،د(} ِفى أُذُِنها ِخرصاً ِمن ذَهٍب جِعلَ ِفى أُذُِنها ِمثلَه ِمن الناِر يوم الِقيامِة

 ٨/١٥٧و ن ) ٤٢٣٨( و د ١/٥٥٧ و ترغيب ٤٦٠ و ٤٥٧ و ٦/٤٥٥حم 
 جيد

 :و هذا احلديث و أمثاله حيتمل وجوهاً 
  قد ثبت إباحة حتلي النساء بالذهبفإنه: أحدها النسخ 

 أن هذا يف حق من ال يؤدي زكاته دون من أداها: و الثاين 
  يعين للرجال األجانب-أنه يف حق من تزينت به و أظهرته : و الثالث
 ٥٥٨ - ١/٥٥٧الترغيب 
 عن أيب  الدرداء) طب(}  أَزواِجهاأَيما امرأٍَة توفَّي عنها زوجها فَتزوجت بعده فَِهى آلِخِر{-٧٦١٢

 )٢٧٠٤( و صحيح اجلامع ٣/٢٧٥ و صحيحة ٤/٢٧٠جممع 
 صحيح لغريه

 عن معاوية) ن(} أَيما امرأٍَة زادت ِفى رأِْسها شعراً لَيس ِمنه فَِإنه زور تِزيد ِفيِه{-٧٦١٣
 ٨/١٤٤و ن ) ٢٧٠٥( و صحيح اجلامع ١٩/٣٤٥طب 

 صحيح
حم (} أَيما امرأٍَةزوجها وِلياِن فَِهى ِلَألوِل ِمنهما،و أَيما رجٍل باع بيعاً ِمن رجلَيِن فَِهو ِلَألوِل ِمنهما              {-٧٦١٤

 عن مسرة) ك٤
 و  ٦٢٧٨ و   ٥٣٩٨ و   ٥٣٩٧( و ن الكربى     ٢/١٧٥و ك   ) ٦٢٢( و منتقى    ١٧/٣٤٩ و طب    ١٨  و    ٥/٨حم  

 )١١١٠(و ت ) ٢١٩١(و هـ ) ٢٠٨٨( و د ١١/٤٥٨ االصول و جامع) ٦٢٧٩
 صحيح

} أَيما امرأٍَة سأَلَت زوجهـا الطَّـالَق ِمـن غَـِري مـا بـأٍْس فَحـرام علَيهـا راِئحـةُ اجلَنـةِ                      {-٧٦١٥
 عن ثوبان) حم،د،هـ،ت،حب،ك(

 و صـحيح اجلـامع   ٢/٢٠٠و ك ) ٧٤٨( و منتقى ٥/٣٧١ و ش   ٢/١٦٢ و مي    ٥/٢٧٧و حم   ) ٢٠٥٥(هـ  
 )١١٨٧(و ت ) ٢٢٢٦(و د ) ٢٧٠٦(

 صحيح
 عن أيب سعيد) خ(} أَيما امرأٍَة مات لَها ثَالَثَةٌ ِمن الولِْد كُن لَها ِحجاباً ِمن الناِر {-٧٦١٦

 )٢٧٠٧( و صحيح اجلامع ٢/٩٢خ 
 و اثنان : قال ! و اثنان : قالت امرأة : و زاد 

٧٦١٧-}مةَأَيلَِت اجلَنخاٍض دا رهنا عهجوز و تاتأٍَة مرعن أم سلمة) ت،هـ،ك(} ا ام 
و صححه احلـاكم ووافقـه      ) ٨٧٤٤( و الشعب    ٣/٥٢ و ترغيب      ٤/١٧٣ و ك    ٤/٣٠٣و ش   ) ١٨٥٤(هـ  

 )١١٦١(و ت  !        الذهيب 
 حسن لغريه



 

 

١٢٠٧() 

عن أيب  ) حم،طب،ك،هب(} يِر بيِتها خرق اُهللا عز و جلَّ عنها ِستره          أَيما امرأٍَة نزعت ِثيابها  ِفى غَ      {-٧٦١٨
 أُمامة
 )٢٧٠٨(  و صحيح اجلامع ١/٤٧١ و جممع ١/١٤٥ و ترغيب ٤/٢٨٩ و ك ٦/٤١حم 

 صحيح
٧٦١٩-}         هاِطلٌ ، فَِنكَاحا بها فَِنكَاحهِليِر ِإذِن ويِبغ تِكحأٍَة نرا اممـا           أَيِبم ـرا املَها فَلَهلَ ِبهخاِطلٌ ، فَِإنْ دا ب

 لَه ِليال و نم ِليلطَانُ ووا فَالسرجتا ، فَِإِن اشِجهفَر لَّ ِمنحتعن عائشة) حم ،د،ت،هـ،ك(} اس 
 و  ٣/٧و معاين   ) ٢٢٨(و محيدي   ) ٥٢٩ و   ٥٢٨( و منصور    ٩/١٩١ و فتح    ٢/١٣٧ و مي    ١٦٦ و   ٦/٦٦حم  
 )١٦٦٨١(و املسند اجامع ) ٢٧٠٩( و صحيح اجلامع ٢/١٦٨ و ك ٣١٦و جرجان )  ٢٧٥ و ٢٢٠(ف 

 صحيح
أَيما امرأٍَةنِكحت على صداٍق أَو ِحباٍء أَو ِعدٍة قَبلَ ِعصمِة النكَاِح  فَهو لَها ، و ما كَانَ بعد ِعصمِة                    {-٧٦٢٠

 عن ابن عمرو) حم،د ،ن،هـ(} عِطيه، و أَحق ما أُكِرم علَيِه الرجلُ ابنته أَو أُخته النكَاِح فَهو ِلمن أُ
 و هــ    ٧/٢٢و جامع االصول    ) ٥٥٣٢ و   ٥٥٠٩(و ن الكربى      ) ٢١٢٩( و د    ٩/٢١٨ و فتح    ٢/١٨٢حم  

)١٩٥٥( 
 صحيح

نعنه و فاته أنه صرح بالتحـديث عنـد         حبجة أن ابن جريج مدلس و قد ع       ) ١٠٠٧(و ضعفه األلباين يف الضعيفة      
 ) !٥٥٠٩(النسائي يف الكربى 

حم ، هـ (}أَيما امرأٍَةوضعت ِثيابها ِفى غَيِر بيِت زوِجها فَقَد هتكَت ِستر ما بينهاو بين اِهللا عز وجلَّ  {-٧٦٢١
 عن عائشة) ،ك

 )٢٧١٠( و صحيح اجلامع ٤/٢٨٨ و ك ٢٦٧ و ٦/١٩٩و حم ) ٣٧٥٠(هـ 
 صحيح

٧٦٢٢-} رطَه ِبغَ فَقَداٍب دا ِإهماس) حم ،ت،ن،هـ(} أَيعن ابن عب 
 و هـق    ٢/٨٥ و مي    ٣٤٣ و   ٢٧٠ و   ١/٢١٩و حم   ) ٣٦٠٩(و هـ   ) ١٧٢٨( و ت    ٤ن الفرع و العترية ب      

و ) ٢٧١١(اجلامع و صحيح ) ٨٧٤ و ٦١( و منتقى ١/٢١٢ و عوانة ١/٤٦٩و معاين ) ٤٨٦( و محيدي    ١/١٦
 غريهم

 صحيح مشهور
٧٦٢٣-}                    نكُونُ ِفـتت ثُم ، اِإلسالم ِهملَيلَ عراً أَدخيخ الَى ِبِهمعاُهللا ت ادِم أَرجِب و العرالع ٍت ِمنيِل با أَهمأَي

          اِودا أَسنَّ ِفيهودعِدِه لَتفِْسى ِبيالَّذى ن ا  الظُّلَلُ ، وهِئٍذ           كَأَنمواِس يلُ النٍض ، أَفضعب ِرقَاب كُمعضب ضِربا يبص 
 عن كرز بن علقمة اخلزاعي) حم،طب،ك(} مؤِمن معتِزلٌ ِفى ِشعٍب ِمن الشعاِب يتِقى ربه و يدع الناس ِمن شرِه

 )٥١( و صحيحة ١٥٢ و صفة ١٩٩ و ١٩/١٩٨و طب ) ٥٧٤( و محيدي ١٠/١٧٢ و متهيد ٣/٤٧٧حم 
 صحيح

 أَيماداٍع دعا ِإىل ضالَلٍَة فَاتِبع فَِإنَّ علَيِه ِمثْلَ أَوزاِر مِن اتبعه والَ ينقُص ِمن أَوزاِرِهم شيٌء ، و أَيما {-٧٦٢٤
ِن اتوِر مِمثْلَ أُج فَِإنَّ لَه ِبعى فَاتدا ِإىل هعاٍع ديٌءدش وِرِهمأُج ِمن نقُصالَ ي و هععن أنس) هـ(} ب 



 

 

١٢٠٨() 

 )٢٧١٢( و صحيح اجلامع ١٤/٦٦ و طربي ٢/٨٦ و تخ ٨/٣٢٠و اإلحتاف ) ٢٠٥(هـ 
 صحيح

} غَـاً أَيما ذَهٍب أَو ِفضٍة أُوِكىَء علَيِه فَهو جمر على صاِحِبِه حتـى يفِرغَـه ِفـى سـِبيِل اِهللا ِإفْرا                   {-٧٦٢٥
 عن أيب ذر) حم،طب،حل(

  ١/١٦٢ و حلية ١٧٦ و ٥/١٥٦حم 
 صحيح

 أي كرته و مل يؤد حق اهللا فيه: أوكي عليه 
 عن معقل بن يسار) ابن عساكر(} أَيما راٍع غَش رِعيته فَهو ِفى الناِر{-٧٦٢٦
 )٢٧١٣(حنوه و صحيح اجلامع ) ١٧٥٧( و صحيحة ٥/٢٥ و حم ٧/٧١اإلحتاف 

 صحيح
 عن ابن مسعود) طب(} أَيما رجٍل آتاه اُهللا ِعلْماً فَكَتمه أَجلَمه اُهللا يوم الِقيامِة ِبِلجاٍم ِمن ناٍر{-٧٦٢٧

 )٢٧١٤( و صحيح اجلامع ١٠/١٥٨طب 
 صحيح

اِخلياِرحتى يتفَرقَا ِمن مكَاِنهمـا ِإالَّ أَنْ تكُـونَ      أَيما رجٍل ابتاع ِمن رجٍل بيعةً فَِإنَّ كُلَّ واِحٍد ِمنهما بِ          {-٧٦٢٨
ِقيلَهافَةَ أَنْ يخم هاِحبص فَاِرقٍد أَنْ يِحلُّ َألحالَ ي اٍر ، وفَقَةَ ِخيعن ابن عمرو) هق(} ص 

 ٣/٥٠ و قط ٤/٢نصب 
 حسن

٧٦٢٩-}      ِمن أَلُهسِه يمع ناب اهٍل أَتجا رمةِ       أَيامالِقي موي لَهاُهللا فَض عنم هعنِلِه فَمعن عمـرو بـن     ) طس(}  فَض
 شعيب عن أبيه عن جده 

 ٢/٣٩ و ترغيب ٨/١٥٤ و ٤/١٢٥امع 
 جيد

ب عنقَه ، و أَيما امرأٍَة أَيما رجٍل ارتد عِن اِإلسالَِم فَادعه ، فَِإنْ تاب فَاقبلُ ِمنه ، و ِإنْ لَم يتب فَاضرِ      {-٧٦٣٠
 عن معاذ) طب(} ارتدت عِن اِإلسالَِم فَادعها ، فَِإنْ تابت فَاقبلْ ِمنها و ِإنْ أَبت فَاستِتبها

 ١٢/٢٧٢ و فتح ٦/٢٦٣جممع 
 فيه مبهم

عـن  ) ع (}و غَش جماعةَ املُسـِلِمني   ِفى العشرِة أَفضلَ ِممن استعملَ  فَقَد غَش اَهللا و رسولَه   أَيما رجٍل استعملَ رجالً على عشرِة أَنفٍُس عِلم أَنَّ        {-٧٦٣١
 حذيفة

  ٢/١٢٧و هق ) ٢١٠٣( و بنحوه املطالب ٤/٦٣و نصب ) ٢١٠٢(مطالب 
 حسن لغريه

٧٦٣٢-}        زاُهللا ع اقَاً ودأَةً  صرام قدٍل أَصجا رملَّ             أَيحتاسا ِباِهللا وهرا فَغهِإلَي اَءهأَد ِريدالَ ي هأَن  هِمن لَمعلَّ يجو 
يد أَداَءه فَرجها  ِبالباِطِل لَِقى اَهللا يوم يلْقَاه و هو زاٍن ، و أَيما رجٍل أَدانَ ِمن رجٍل ديناً و اُهللا يعلَم ِمنه أَنه  الَ يرِ      

اِرقس وه و لْقَاهي مواَهللا ي اِطِل لَِقىِبالب  الَهلَّ محتاس ِباِهللا و هرعن صهيب) حم،حل،ص(} فَغ 
 ٤/٢٨٤ و جممع ٤/٣٣٢حم 



 

 

١٢٠٩() 

 حسن لغريه
٧٦٣٣-}            نا مِرثُهِدِه يعب ِقِبِه ِمنِلع و لَه ى  فَِهىمرع رٍل أَعمجا رمأَي           ـى فَِهـىقْبر قَبأَر قَِبِه ، أَوع ِمن ِرثُهي 

 عن ابن الزبري) طس(} ِبِمِرتلَِة  العمرى
 ١٥٧ و ٤/١٥٦امع 

 صحيح
عن ) ٣م( } أَيمارجٍل أَعمر عمرى ِلرجٍل لَه و ِلعِقِبِه  فِإنها ِللَِّذى  أُعِطيها الَ ترِجع  ِإىل الَّذى أَعطَاها     {-٧٦٣٤

 جابر
 و هـق  ٣٩٩ /٣و حم ) ٣٥٥٤ و ٣٥٥٣(  ود ٣و ن العمرى ب     ) ١٣٥٠( و ت    ٢٢ و   ٢١ و   ٢٠م اهلبات     

 )٢٧١٦(و صحيح اجلامع ) ٩٨٧( و منتقى ٦/١٧٢
 عن ابن الزبري) ن(} أَيما رجٍل أَعمر رجالً عمرى لَه و ِلعِقِبِه  فَهي لَه و ِلمن يِرثُه ِمن عقَِبِه موروثَةً{-٧٦٣٥

 )٢٧١٥( و صحيح اجلامع ٣ن العمرى ب 
 صحيح

عن أيب  ) حم(} أَيما رجٍل أَفلَس فَوجد رجلٌ ِعنده مالَه و لَم يكُِن اقْتضى ِمن ماِلِه شيئاً  فَهو أَحق ِبهِ                 {-٧٦٣٦
 هريرة
 ٢/٥٢٥ و حم ٤/١٤٤امع 

 صحيح
 عن أيب هريرة) ت،ن(}  أَفلَس ووجد رجلٌ ِسلعته ِعنده ِبعينها فَهو أَولَى ا ِمن غَِريِهأَيما رجٍل{-٧٦٣٧

 و  ٢/٥٢٥و حم   )  ٦٧٨( و موطأ    ٨/١٨٦ و سنة    ٤/١٦٤ و معاين    ٤/١٤٤و جممع   ) ٣٢٩(و ف   ) ٣٥١٩(د  
 ٧/٣١١و ن ) ١٢٦٢( و ت ٥/٣١ و م ٣/١٥٥و خ )٢٧١٧(صحيح اجلامع 

 عن طلحة) طب(} أَيما رجٍل أَم قَوماً و هم لَه كَاِرهونَ لَم تجاوز صالته أُذُنيِه{-٧٦٣٨
 )٢٧١٨( و صحيح اجلامع ١/٣١٣ و ترغيب ١/٧٤ و طب ٢/٦٨جممع 

 صحيح لغريه
٧٦٣٩-}          قَد ٍل وجر دا ِعنيِنهِبع هتِسلع كةً فَأَدرِسلع اعٍل بجا رمأَي          ئاً فَِهىيا شِنهثَم ِمن ضقَب كُني لَم و أَفلَس 

 عن أيب هريرة) هـ(} أُسوةُ الغرماِء 
 )٢٧١٩(و صحيح اجلامع ) ٦٣١( و منتقى ٣/٣٠و قط ) ٢٣٥٩(هـ 

 صحيح
٧٦٤٠-}           هاعِض الَّذى بقبي لَم و ،هاعتالَّذى اب اعاً فَأَفلَسِمت اعٍل بجا رمِنـِه         أَييِبع هاعتم دجئاً  فَويِنِه شثَم ِمن 

عن أيب بكر بن عبد الـرمحن بـن         ) مالك د (} فَهو أَحق ِبِه ،و ِإنْ مات املُشتِرى فَصاِحب املَتاِع أُسوةُ الغرماءِ          
 احلارث بن هشام مرسالً

 )٢٧٢٠(و صحيح اجلامع  ) ٦٧٨(و موطأ ) ٣٥٢٠(د 
 صحيح

 عن صهيب) هـ(} يما رجٍل تدين ديناً و هو مجِمع أَنْ الَ يوفِّيه  ِإياه لَِقى اَهللا ساِرقاًأَ{-٧٦٤١



 

 

١٢١٠() 

 )٢٤١٠(و هـ ) ٢٧٢٠(و صحيح اجلامع  ) ١٩٥٤( و صحيح ابن ماجه ٢/٥٩٩ترغيب 
 صحيح

٧٦٤٢-}        املَه ا قَلَّ ِمنلَى مأَةً عرام جوزٍل تجا رمأَي             مواَهللا ي ا لَِقىقَّها حِإلَيه يدؤفِسِه أَنْ يِفى ن سلَي كَثُر ِر أَو
 عن ميمون الكردى عن أبيه) طسص(}  الِقيامِة و هو زاٍن

 ٢٨٤ و ٤/١٣٢ و جممع ٢/٦٠٢ و ترغيب ٧/٢٤١هق 
 صحيح

٧٦٤٣-}        ا  قَلَّ ِمنلَى مأَةً عرام جوزٍل تجا رماَهللا              أَي ا لَِقـىقَّهاحِإلَيه يدؤفِسِه أَنْ يِفى ن سلَي ، كَثُر ِر أَواملَه 
                        دري لَم و اتفم الَهذَ مى أَختاِحِبِه ،حِإىل ص هيدؤأَنْ ي ِريديناً الَ يانَ ددتٍل اسجا رمأَي اٍن ، وز وه ِة وامالِقي موي

 عن ميمون الكردى عن أبيه) طس(} دينه لَِقى اَهللا وهو ساِرقِإليِه
 ٢٨٤ و ٤/١٣٢امع 

 صحيح
}  أَيما رجٍل تطَوع ِفى يوٍم اثْنتي عشرةَ ركعةً ِسوى املَكتوبِة كَانَ لَه على اِهللا حقا واِجباً بيتاً ِفى اجلَنةِ                  {-٧٦٤٤

 ) حبيبةابن جرير عن أم(
و م  ) ١١٨٥( و خزمية    ٤٢٨ و   ٤٢٧ و   ٦/٣٢٦و حم   ) ١١٤٢( و هـ    ٢٦٤ و   ٣/٢٦٢ و بنحوه ن     ٧/٣٦تخ  

 ١٠٢صالة املسافرين 
 صحيح

٧٦٤٥-}                    و ،ـِرتعى يتالَى حعِط اِهللا تخلْ ِفى سزي الَى لَمعوِد اِهللا تدح ِمن دونَ حد هتفَاعش الَتٍل حجا رمأَي
يما رجٍل شد غَضباً على مسِلٍم ِفى خصومٍة الَ ِعلْم لَه ِبها فَقَد عاند اَهللا حقَّه و حِرص على سخِطِه و علَيِه لَعنةُ             أَ

  و هو ِمنها بِريٌء يشِينه  ِبهـا ِفـى            اِهللا املُتتاِبعةُ ِإلَى يوِم الِقيامِة ، و أَيما رجٍل أَشاع علَى رجٍل مسِلٍم ِبكَِلمةٍ             
 عن أيب الدرداء) طب(}  الدنياكَانَ حقا علَى اِهللا تعالَى أَنْ يدِنيه يوم الِقيامِة ِفى الناِرحتى يأِْتي ِبإنفَاِذ ما قَالَ

 ٣/١٩٨ و ترغيب ٦/٢٥٩ و ٤/٢١٠امع 
 حسن

حلَف على ماِل رجٍل كَاِذباً فَاقتطَعه بيِميِنِه فَقَد بِرئَت ِمنه اجلَنةُ ووجبت لَه النـار  و ِإنْ                  أَيما رجٍل   {-٧٦٤٦
 )البغوى عن أيب أمامة بن سهل و يقال ابن ثعلبة البياضى( } كَانَ عود أَراٍك

 )٢٦٠٦( و مي ١/٨٥ و م ٥/٢٦٠ و حم ٤٥٣ و املوطأ ١/١٨٥مشكل 
٧٦٤٧-}قَهنوا عيت فَاضِربأَم نيب قفَري جرٍل خجا رمعن أسامة بن شريك) ن( } أَي 

 )٢٧٢١( و صحيح اجلامع ٥٩٥ و احملدث الفاصل ٦ن احملاربة ب 
 صحيح

 عن ابن مسعود) هب(} لَّذى معهاأَيما رجٍل رأى امرأَةً فَأَعجبته فَليقُم ِإلَى أَهِلِه فَِإنَّ معها ِمثْلَ ا{-٧٦٤٨
 )٥٤٣٦(و الشعب ) ٢٣٥( و صحيحة ٢/١٤٦مي 

 صحيح
 أَيما رجٍل ضاف قَوماً فَأَصبح الضيف محروماً فَِإنَّ نصره حق علَى كُلِّ مسِلٍم حتى يأْخذَ ِبِقــرى {-٧٦٤٩



 

 

١٢١١() 

 ن املقدامع) حم،د،ك(} لَيلَِتِه ِمن زرِعِه و ماِلِه
 و  ٣/٣٧١ و ترغيب    ٧/٤٦٨ و جامع االصول     ٤/٢٨٧ و قط    ٤/٤٠ و مشكل    ٣٣ و د البيوع ب      ٥/١٠٨فتح  
 ٤/١٣٢ك 

 صحيح
٧٦٥٠ -}                   قَـهطَوي ثُم ِع أَرِضنيبس بلُغَ آِخرى يتح هحِفرالَى أَنْ يعاُهللا ت اَألرِض كَلَّفَه راً ِمنِشب ٍل ظَلَمجا رمأَي

اِسيالن نيى بقضى يتِة حامالِقي معن يعلى بن مرة) طب( } و 
و صحيح اجلـامع    ) ٢٤٢ و   ٢٤٠(و صحيحة   ) ١١٦٧(  و حب     ٣/١٥ و ترغيب    ٥/١٠٤ و فتح    ٤/١٧٣حم  

)٢٧٢٢( 
 صحيح

٧٦٥١-}    دِعن دِة ، فَِإذا قَعمحِفى الر وضخا يمِريضاً فَِإنم ادٍل عجا رمةُأَيمحالر هترعـن  )  حـم (} املَِريِض غَم
 أنــس

 ٣٢٢ و ٤/٣٢١ و الترغيب ٣/٢٥٥حم 
 صحيح لغريه

 عن ابن عمرو) ت( } أَيما رجٍل عاهر ِبحرٍة أَو أَمٍة فَالولَد ولَد ِزىنً الَ يِرثُ والَ يورثُ{-٧٦٥٢
 )٢٧٢٣(و صحيح اجلامع ) ٢١١٣(ت 

 صحيح
 زنا: عاهر 

أَيما رجٍل قَام ِإلَى وضوِئِه يِريد الصالةَ ثُم غَسلَ كَفَّيِه نزلَت خِطيئَته ِمن كَفَّيِه  مع أَوِل قَطرٍة ، فَِإذَا                    {-٧٦٥٣
               لَ يٍة ، ِفِإذا غَسِل قَطْرأَو  عِرِه مصب ِعِه ومس ِمن هِطيئتخ لَتزن هجهلَ وـِه ِإلَـى         غَسِرجلَي ِن وِه ِإىل املَـرفَقَييد

                          زاُهللا ع هفَعالِة رِإىل  الص فَِإذَا قَام ، هأُم تهلَدو  موئِتِه  ييِطيئٍَة كَهكُلِّ خ ِمن و لَه وٍب هكُلِّ ذَن ِمن ِلمِن سيالكَعب
س دقَع دِإنْ قَع ةً وجرا دلَّ ِبهج عن أيب أُمامة) حم(} املاًو 

 )٢٧٢٤(و صحيح اجلامع ) ١٧٥٦( و صحيحة ١/١٥٤ و ترغيب ١/٢٢٢ و جممع ٥/٢٦٣ و ٤/٣٨٦حم 
 صحيح 

عن ابن  ) عب،ت( }أَيما رجٍل قُِتلَ فَأَهلُه ِبخيِر النظَريِن، ِإنْ شاُءوا أَخذُوا العقْلَ، و ِإنْ شاُءوا القَتلَ             {-٧٦٥٤
 سالًاملسيب مر

 و غريمهـا املسـند اجلـامع        ١١١ و   ٤/١١٠ و م    ٩/٦ و   ١/٣٨و بنحوه موصوالً عنـد خ       ) ١٨٤٥٣(عب  
)١٤٨٦٩( 

أَيما رجٍل كسب ماالً ِمن حالٍَل فَأَطعم نفسه و كَساها فَمن دونه ِمن خلِْق اِهللا تعالَى فَِإنها لَه زكَاةٌ ،       {-٧٦٥٥
  جا رمأي اِئِه  وعقُلْ ِفى دقَةٌ فَليدص لَه كُنت سِلٍم  لَملـى  : ٍل ملِّ عص و وِلكسر و ِدكبٍد عمحلَى ملِّ عص ماللَّه

 عن أيب سعيد) ع،حب،ك( } املُؤِمِنني و املُؤِمناِت و املُسِلِمني و املُسِلماِت فَِإنها لَه زكَاةٌ 
 ٣/٩٨٠و عدي ) ١٢٨٣(و مطالب ) ٨٣٢( و حب ٣/٤٧٩  و نصب٤/١٣٠ك 

 حسن



 

 

١٢١٢() 

أَيما رجٍل كَشف ِستراً فَأَدخلَ بصره ِمن قَبِل أَنْ يؤذَنَ لَه فَقَد أَتى حدا الَ يِحلُّ أَنْ يأِْتيـه و لَـو أَنَّ    {-٧٦٥٦
 مر علَى باٍب الَ سترةَ علَيِه  فَرأَى عورةَ أَهِلِه فَالَ خِطيئةَ علَيـِه ِإنمـا            رجالً فَقَأَ عينه لَهِدرت ، و لَو أَنَّ رجالً          

 عن أيب ذَر) حم،ت(} اخلَِطيئَةُ علَى أَهِل الباِب
 ٨/٤٣ و ٦/٩ و جممع ٣/٤٣٦ و ترغيب ٥/١٨١حم 

 حسن
 عن أيب هريرة) هـ،ك( }  أَحق ِبِمتاِعِه ِإذا وجده ِبعيِنِه أَيما رجٍل مات أَو أَفلَس فَصاِحب املَتاِع{-٧٦٥٧

 و  ٨/١٨٩ و سـنة     ٥/٦٤ و فتح      ٨/٤١٦و متهيد   ) ١٣٢٨(و شفع   ) ٣٢٩( و ف    ٢/٥١و ك   ) ٢٣٦٠(هـ  
 )٦٣١(و ) ٦٣٠( و بنحوه منتقى ٣/٢٩و قط ) ٦٣٤( و منتقى ٣/٣٨تلخيص 

 حسن لغريه
٧٦٥٨-}فَر سٍل مجا رمأْأَيضوتا فَلْتهجفَر تسأٍَة  مرااممأَي أْ وضوتفَلْي هعن ابن عمرو) حم،قط(} ج 

 و صحيح اجلامع    ٢/٢٠٨ و أصفهان    ١/٧٥ و معاين    ١/١٤٧و قط   ) ١٩( و منتقى    ١/٥٨ و نصب    ١/١٣٢هق  
)٢٧٢٥( 

 صحيح
 و محله قوم على من مسه بشهوة و قصد لوجود دليل يعارضه

 عن أيب هريرة) خ(} يما رجٍل مسِلٍم أَعتق امرأً مسِلماً استنفَذَ اُهللا ِبكُلِّ  عضٍو ِمنه عضواً ِمن الناِرأَ{-٧٦٥٩
  حنوه٥/١٤٦ و فتح ٣/٢٩ و ترغيب ٣/١٨٨خ 

اَء كُلِّ عظٍْم ِمن ِعظَاِمِه عظْماً ِمن ِعظَاِم        أَيما رجٍل مسِلٍم أَعتق رجالً مسِلماً فَِإنَّ اَهللا تعالَى جاِعلٌ ِوقَ          {-٧٦٦٠
  ظْماً ِمنا عِعظَاِمه ظٍْم ِمناِعلٌ ِوقَاَء كُلِّ عالَى جعةً فَِإنَّ اَهللا تسِلمأَةً مرام  قَتأٍَة أَعترا  اممأَي اِر ، والن ِرِه ِمنحرم

مواِر يالن ا ِمنِرهرحِة ِعظَاِم مامأيب جنيح السلمي) د،حب(}  الِقي 
و ٣/٣٢و ترغيـب    ) ١٢٠٨( و حـب     ١/٣١٢ و مشكل    ٣/٢١ و ك    ٣٨٦ و   ٤/١١٣ و حم    ١٤د الفنت ب    

 )٢٧٢٦(صحيح اجلامع 
 صحيح

٧٦٦١-}الكَاِفر وِإالَّكَانَ ه سِلماً ، فَِإنْ كَانَ كَاِفراً والً مجر ِلٍم أَكفَرسٍل مجا رمعن ابن عمر) د(} أَي 
 )٢٧٢٧( و خ الفنت و م اإلميان و صحيح اجلامع ١١٣ و ١٠٥ و ٩٠ و ٤٤ و ٢/١٨و حم ) ٤٦٨٧(د 

أَيما رجٍل ِمن أُميت سببته سبةً أَو لَعنةً ِفى غَضِبى فَِإنما  أَنا ِمن ولَِد آدم أَغْضب كُماتغضبونَ ، وِإنما                    {-٧٦٦٢
ثَينعِةبامالِقي موالةً يص ِهملَيا علُهفَأَجع الَِمنيةً ِللعمحعن سلمان) حم،هـ(}  اُهللا ر 

 )٢٧٢٨( و صحيح اجلامع ٥/٣٨٢ و كثري ٦/٣١٨ و طب ٥/٤٣٧ و حم ١٠و د السنة ب ) ١٧٥٨(صحيحة 
 صحيح

حتاج اَألب  فَاالبن أَحق ِبِه و ِإنْ لَم يكُن بانَ ِبـِه االبـن    أَيما رجٍل نحلَ ابنه ِنحالً فَبانَ ِبِه االبن فَا        {-٧٦٦٣
 عن ابن عباس) طس(} فَاَألب أَحق ِبِه 

 ١٥٦ و ٤/١٥٣امع 
 فيه ضعف



 

 

١٢١٣() 

٧٦٦٤-}        كُني ا، فَِإنْ لَمِتهناب ِنكَاح ِحلُّ لَها فَالَ يلَ ِبهخأَةً فَدرام كَحٍل نجا رمأَي  ـا ، وهتننِكِح ابا فَلْيلَ ِبهخد 
 عن ابن عمرو) ت(} أَيما رجٍل نكَح امرأَةً فَدخلَ ِبها أَو لَم يدخلْ فَالَ يِحلُّ لَه ِنكَاح أُمها

 )١١١٧(و ت ١١/٤٦٩ و جامع األصول ٤/١٤٦٩  و عدي ٧/١٦٠هق 
 حسن

٧٦٦٥-}هِمن تلَدٍل وجا رمأَي هٍر ِمنبد نقَةٌ  ععتم فَِهى هتعن ابن عباس) عب،هق(}  أَم 
 )١٣٢١٩( و عب ٦/٤٣٦ ش ١٠/٣٤٦و هق ) ٢٥١٥(هـ 

 ضعيف
  و صح موقوفا على بعض الصحابة

٧٦٦٦-}            راملَريِض غَم دِعن دِة فَِإذا قَعمحِفى الر وضخا يمِريضاً فَِإنم ودعٍل يجا رمطُّ      أَيحت املَريض ةُ ، ومحالر هت
هوبذُن هنعن أنس) حم،طسص(} ع 

 ٤/٣٢١ و ترغيب ٢/٢٩٧ و جممع ٣/١٧٤حم 
 حسن لغريه

ابن عساكر عـن    (} أَيما شجرٍة أَظَلَّت على قَوٍم فَصاِحبه ِباِخلياِر ِمن قَطِْع ما أَظَلَّ ِمنها و أَكِْل ثَمِرها              {-٧٦٦٧
 )حولمك

 ٣/٤٩٩حم 
 صحيح مرسل

أَيما صىب حج ثُم بلَغَ اِحلنثَ فَعلَيِه أَنْ يحج حجةً أُخرى ، و أَيما أَعرايب حج ثُم هـاجر فَعلَيـِه أَنْ           {-٧٦٦٨
 و الضياُء عن ابن عباس) خط(} يحج حجةً أُخرى يحج حجةً أُخرى ، و أَيما عبٍد حج  ثُم أُعِتق فَعلَيِه أَنْ 

 )٢٧٢٩(  و صحيح اجلامع ٣/٢٠٥ و جممع ٢/٢٢٠ و تلخيص ٤/٣٢٥هق 
 صحيح

 عـن أيب  ) ك(}أَيما ضيٍف نزلَ ِبقَوٍم فَأَصبح الضيف محروماً فَلَه أَنْ يأْخذَ ِبقَدِر ِقراه والَحرج علَيهِ             {-٧٦٦٩
 هريرة
) ٢٧٣٠( و صحيح اجلامع  ٣/٣٧١ و ترغيب    ٤/٤٠و مشكل   ) ٦٤٠( و صحيحة    ٨/١٧٥ و جممع    ٢/٣٨٠حم  
 ٤/١٣٢و ك 

 صحيح
 عن جرير) حم،م(} أَيما عبٍد أَبق فَقَد بِرئَت ِمنه الذِّمةُ {-٧٦٧٠

 ٣/٢٧ و ترغيب ٩/٣٤٦ و سنة ٨/٢٠٤ و هق ٣٦٥ و ٤/٣٥٧ و حم ١٢٣م اإلميان 
٧٦٧١-}ِهمِإلَي ِجعرى يتح كَفَر اِليِه فَقَدوم ِمن قٍد أَببا عمعن جرير) م(} أَي 

 )٢٧٣١( و صحيح اجلامع ٢/٣٥٥ و خط ٤/٣٦٥ و حم ١٢٢م اإلميان 
٧٦٧٢-}              كَفَّر هدِه حلَيع أُِقيم ثُم هنى اُهللا عها نئاً ِمميش ابٍد أَصبا عمأَي  بالذَّن عن خزمية ابن   ) ك(} اُهللا ذَِلك

 ثابت
 )٢٧٣٢( و صحيح اجلامع ٤/١٠٢و طب ) ١٧٥٥( و صحيحة ٣/٢١٤ و قط ٦/٢٦٥ و جممع ٤/٣٨٨ك 



 

 

١٢١٤() 

 صحيح
٧٦٧٣-} اِهرع وِر ِإذِْن أَهِلِه فَهيِبغ جوزٍد تبا عمعن جابر) حم،د،ت،ك(} أَي 

 و سـنة    ٢/٢٢٧ و كثري    ٤/٢٦١ و ش    ٣٨٢ و   ٣٧٧ و   ٣/٣٠١و حم   ) ٢٠٧٨(و د   )  ١١١٢ و   ١١١١(ت  
 )٢٧٣٣( و صحيح اجلامع ٩/٦٢

 صحيح
 عن ابن عمر) هـ(} أَيما عبٍد تزوج ِبغيِر ِإذِن مواِليِه فَهو زاٍن{-٧٦٧٤

 و منتقـى    ٤/٢٦١ و ش    ٣/٢٠٣  و نصـب      ٣/٢٩٧ و مشكل    ٦/١٢٧ و هق    ٢/١٥٢و مي   ) ١٩٦٠(هـ  
 )٢٧٣٤( و صحيح اجلامع ٣/٩٢٥ و ٢/٧٢٧ و عدي ١/٩١و أصفهان ) ٦٨٦(

 صحيح لغريه
٧٦٧٥-}                    تِإالَّ كَان كٍْر وا ِبشِه ، فَِإنْ قَِبلَهِإلَي اِهللا ِسيقَت ةٌ ِمنما ِنعهاِهللا ِفى ِديِنِه فَِإن ِعظَةٌ ِمنوم هاَءتٍدجبا عمأَي

 اددزِه ِليلَياِهللا ع ةً ِمنجطاًحخا سِه ِبهلَياُهللا ع اددزي ا ِإثْماً وعن عطية بن بسر) ابن عساكر(} ِبه 
 ٢/٤٨٤ و اإلصابة ٧/٧٤و اإلحتاف ) ٧٤١٠( و الشعب ٤/٤٤٧ و كر ٦/١٣٦حلية 

 ال بأس به
 ٦/٢٦٦فيه حممد بن مصعب ال بأس بروايته ابن عدي 

٧٦٧٦-}    ائِة أُوِقيلَى مع بٍدكَاتبا عماٍر                أَيلَى ِمائَِة ِدينع بٍد كَاتبا عمأَي و ، دبع واٍق فَهةَ أُورشا ِإالَّ عاهٍة  فَأَد
دبع واِنِري فَهنةَ درشا ِإالَّ عاهعن ابن عمرو) حم،د،هـ،ك(} فَأَد 

 و صـحيح  ٤/١٢١ و قط ٢/٢١٨ و ك ٢٠٩  و ٢٠٦ و   ١٨٤ و   ٢/١٧٨و حم   ) ٢٥١٩(و هـ   ) ٣٩٢٧(د  
 )٢٧٣٥(اجلامع 

 صحيح
) هق(} أَيما عبٍد كَانَ ِفيِه ِشرك،فَأَعتق رجلٌ نِصيبه فَقَام علَيِه الِْقيمةَ يوم يعتق ولَيس ذَاك ِعند املَوِت      {-٧٦٧٧

 عن ابن عمر
 )٩٧٠(و منتقى )  ١١٩٨(و شفع ) ٦٧٠(و محيدي ) ١٩٤( و ف ١٠/٢٨٥هق 

 صحيح
 عن جابر) طس،هب(} أَيما عبٍد مات ِفى ِإباقٍَة دخلَ النار و ِإنْ كَانَ قُِتلَ ِفي سبيِل اِهللا تعالَى{-٧٦٧٨
 )٢٧٣٦(و صحيح اجلامع ) ٨٥٩٩( و الشعب ٣/٢٩ترغيب 

 حسن
 إذا هرب: إباقة 

٧٦٧٩-}      مها فَسِفيه متأَقَم ا ووهمتيٍة أَتيا قَرمأَي             ا ِللِه وهسمفَِإنَّ خ ولَهسرِت اَهللا وصٍة عيا قَرمأَي ا ، وِفيه كُم
لَكُم ِهى وِلِه ثُمسعن أيب هريرة) حم،م ،د(} ِلر 

 )١٧٥٦(و م ) ٢٧٣٧( و صحيح اجلامع ١١/٩٥و سنة ) ١٠١٣٧(و عب ) ٣٠٣٦( و د ٢/٣١٧حم 
اُهللا و رسولُه فَِهى ِللِه و ِلرسوِلِه ، و أَيما قَريٍة افْتتحها املُسِلمونَ عنوةً فَخمسها ِللِه   أَيما قَريٍة افْتتحها    {-٧٦٨٠

 عن أيب هريرة) هق(} و ِلرسوِلِه ، و بِقيتها ِلمن قَاتلَ علَيها



 

 

١٢١٥() 

 ٢٨/٢٤ وطربي ٩/١٣٩هق 
 حسن

فَأَطَالُوا اجلُلُوس ثُم تفَرقُوا قَبلَ أَنْ يذْكُروا اَهللا تعالَى أَو يصلُّوا على نِبيـِه كَانـت                أَيما قَوٍم جلَسوا    {-٧٦٨١
 ملَه اَء غَفَرِإنْ ش و مهذَّباَء عاِهللا ِإنْ ش ةٌ ِمنِتر ِهملَيعن أيب هريرة) ك(} ع 

 )٢٧٣٨(حيح اجلامع و ص) ١٩٢٤(و الدعا  طب ) ٤٤٣( و سين ١/٤٩٦ك 
 صحيح

ابـن أيب الـدنيا يف      (} أَيما قَوٍم عِملَ ِفيهم ِباملَعاِصى هم أَعز و أَكثَر لَم يغيروا ِإالَّ عمهم اُهللا ِبِعقَاِبهِ              {-٧٦٨٢
 )كتاب األمر باملعروف و النهى عن املنكر عن جرير

 ٢/٦٤ و مشكل    ١٠/٩١  و هق     ٣/٢٣٠ و ترغيب    ٣٦٦ و   ٤/٣٦٤و حم   ) ٤٠٠٩( و هـ    ١٧د املالحم ب    
 حنوه

 صحيح
 عن أيب بكر) هب(} أَيما لَحٍم نبت ِمن حراٍم فَالنار أَولَى ِبِه {-٧٦٨٣
 )٥٧٦٠ و ٥٧٥٩( و الشعب ٦/١٥٦ و طربي ١٩/١٣٦ و طب ١٠٦ و ٦/٨ و ٥/٢٢٦اإلحتاف 

 صحيح لغريه
٧٦٨٤-}ز تياٍل أُدا ممٍز أَيبكَن سفَلَي هعن جابر) خط(} كَات 

 ١٠٦ و ٤/٨ و اإلحتاف ٢٦٥٢ و ٧/٢٦٤٧ و عدي ٨/١٢خط 
 صحيح موقوف

 عن عمرو بن احلمق) حم(} أَيما مؤِمٍن آمن مؤِمناً على دِمِه فَقَتلَه فَأَنا ِمن القَاِتِل بِريٌء {-٧٦٨٥
 ٨/٢٩١ و بداية ٦/٨٥ و جممع ٤٣٧ و ٥/٢٢٤حم 

 صحيح
أَيما مسِلٍم رمى ِبسهٍم ِفى سِبيِل اِهللا، فَبلَغَ مخِطئاً أَو مِصيباً فَلَه ِمن اَألجِر كَرقَبٍة أَعتقَها ِمـن ولَـِد              {-٧٦٨٦

 مسِلماً فَكُلُّ عضٍو ِمن املُعِتـِق       ِإمساِعيلَ ، و أَيما رجٍل شاب ِفى سبيِل اِهللا فَهو لَه نور ، و أَيما رجٍل أَعتق رجالً                 
ِبعضٍو ِمن املُعتِق ِفداًء لَه ِمن الناِر ، و أَيما رجٍل قَام و هو يِريد الصالةَ فَأَفْضى الوضوَء ِإلَى أَماِكِنِه سِلم ِمن كُلِّ                

         ِإلَى الص فَِإنْ قَام ، لَه ِطيئٍَة ِهىخ ٍب واِلماً           ذَنس قَدر قَدِإنْ ر ةً ، وجرا دالَى ِبهعاُهللا ت هفَععن عمرو  ) طب(} الِة ر
 بن عبسة

 )٢٧٣٩(و صحيح اجلامع ) ١٧٥٦( و الصحيحة ١/١٥٤ و ترغيب  ١/٢٢٢ و امع ٤/٣٨٦حم 
 صحيح

 عن عمر) حم،خ،ن(} نةَ ، أَو ثَالثَةٌ أَِو اثْناِنأَيما مسِلٍم شِهد لَه أَربعةٌ ِبخيٍر أَدخلَه اُهللا اجلَ{-٧٦٨٧
 و  ٤/٣٤٦ و ترغيب    ٥/٣٨٣ و سنة    ٤/٧٥ و هق    ٣٠/٤٦ و   ١/٢٢ و حم    ٤/٥١ و ن    ٣/١٢٢ و   ٢/١٢٢خ  

 )٢٧٤٠( و صحيح اجلامع ٥/٢٥٢فتح 



 

 

١٢١٦() 

٧٦٨٨-}           خ الَى ِمنعاُهللا ت اهٍي كَسرلَى عباً عسِلماً ثَوا مسِلٍم كَسا ممسِلماً        أَيم مسِلٍم أَطعا ممأَي ِة ، وِر اجلَنض
                       مـواُهللا ي ـقَاهٍأ سلى ظَمسِلماً عقَى مسِلٍم سا ممأَي ِة ، واِر اجلَنِثم ِة ِمنامالِقي موالَى يعاُهللا ت هموٍع أَطعلى جع

 يب سعيدعن أ) حم،د،ت(} الِقيامِة ِمن الرِحيِق املَختوِم 
 ٣/١٣و حم ) ٢٤٤٩(و ت ٣/١١٧و ترغيب ) ١٦٨٢(د 

 حسن
 عن ابن عباس) طب(} أَيما مسِلٍم كَسا مسِلماً ثَوباً كَانَ ِفىِحفِْظ اِهللا تعالَىما بِقيت علَيِه ِمنه رقعةٌ{-٧٦٨٩
 )٣٠٢( و املكارم ٣/٩ و تخ ٤/١٧٢و اإلحتاف  )٢٤٤٨(و )  ٢٤٨٤( و ت ٤/١٩٦ و ك ٣/١١٦الترغيب 

 حسن
و انظـر   ) ١٦٤٤(يف سنده خالد بن طهمان الكويف أبو العالء اخلفاف صدوق رمى بالتشيع مث اختلط التقريـب                 

 ٣/٢٠و مل أر يف مقدار ما يرويه حديثاً منكراً :    و قال ابن عدي٣/٩٨التهذيب 
 !صدوق شيعي ضعفه ابن معني) ١٣٣٩(و تناقض الذهيب فضعفه يف التلخيص و أعله خبالد وقال يف الكاشف 

أَيما مسِلميِن الْتقَيا فَأَخذَ أَحدهما ِبيِد صاِحِبِه فَتصافَحا و حمدا اَهللا تعالَى جِميعاً تفَرقَا و لَيس بينهما                 {-٧٦٩٠
 عن الرباء) حم،و الضياء(} خِطيئَةٌ

 )٢٧٤١( صحيح اجلامع و) ٢٣١٨( و علل ٩/٢٢ و تخ ٤/٢٩٣حم 
 صحيح

 عن عدى بن حامت) طب(} أَمين امِرىٍء و أَشأَمه ما بين لَحييِه {-٧٦٩١
 )٢٦٦٦(و صحيح اجلامع ) ١٢٨٦(و صحيحة ) ٢٥٤٢( و حب ١٠/٣٠٠جممع 

 صحيح
٧٦٩٢-}            بسي راً ، وشالٍَة عِر كُلِّ صبِفى د ركَبأَنْ ي  كُمأَحد عيف       أَمين ـراً ، فَـذَِلكشع دمحي راً ، وشع  ح

                        عـاً وأَرب  ـراِشِه كَبى ِإلَى ِفرِإذَا أَو اِن ، ومائٍة ِفى اِمليزو مخس أَلْف لواٍت مخسونَ و مائةٌ باللِّساِن، ومخِس ص
           ثَالِثني ثَالثاً و حبس و ، ثَالَِثني ثَالثاً و دمح و ،لُ ِفى             ثَالَِثنيعمي كَمأَي اِن ، وِفى اِمليز أَلْف اِن وِمائَةٌ ِباللِّس فَِتلك 

 )ابن عساكر عن مصعب بن سعد عن أبيه(} يوٍم و لَيلٍَة أَلفَيِن و خمسمائَِة سيئٍَة؟
 ٢٩/٨٨و طربى   ) ١٢١٦(و خد   ) ٥٠٦٥( و د    ٢/٢٠٥ و حم    ٣/٧٤و ن   ) ٣٤١٠( و ت    ٢/٤٥٣الترغيب    

 عن ابن عمرو
 صحيح

أَين الساِئلُ عِن العمرِة ؟ اغِْسلْ عنك أَثَر الصفرِة ، و اخلَع عنك جبتك ، واصنع ِفى عمرِتك مـا                    {-٧٦٩٣
 ِتكجِفى ح اِنعص تة) حب(} أَنعن يعلى بن أمي 

 ٥/٥٧و هق ) ١٨٢١(و د ) ٣٧٧٨(اإلحسان 
 صحيح

 يستهِترونَ ِبِذكِْر اِهللا  ، من أَحب أَنْ يرتِفع ِفى ِرياِض الْجنِة فَلْيكِثـر ِذكْـر   -ين الساِبقُونَ الَّذين    أَ{-٧٦٩٤
 عن معاذ) طب(} اِهللا

 ٢/٣٢٣ و له شاهد بنحوه حم ١٠/٧٥امع 



 

 

١٢١٧() 

 حسن لغريه
 و لع به: هتر بالشىء 

عن أَنـس أَنَّ رجـالً   ) طس(} اِر؟ ِإني َألستغِفر اَهللا ِفى اليوِم و اللَّيلَِة مائَةَ مرٍة       أَين أَنت ِمن االسِتغفَ   {-٧٦٩٥
 شكى للنىب صلى اهللا عليه و سلم ذرب لسانه

 و حليـة  ١٠/٢٠٨ و جممـع     ٢/٤٥٧ و   ٥١١ و   ١/٥١٠ و ك    ٢/٣٠٢ و مـي     ٤٠٢ و   ٣٩٦ و   ٥/٣٩٤حم  
 )٣٨١٧(و هـ  ) ١٨١٣ و ١٨١٢(و الدعاطب ) ١٢٣٩(و منحة )  ٣٥٦( و سين ١/٢٧٦

 صحيح
} أَين صاِحب هِذِه الراِحلَِة ، أَالَ تتِقى اَهللا ِفيها ، ِإما أَنْ تعِلفَها ، و ِإما أَنْ ترِسلَها حتى تبتِغى ِلنفِْسها                    {-٧٦٩٦

 عن ابن عمر) طب(
 ٨/١٩٦جممع 

 صحيح
٧٦٩٧-}اُهللا ع اكُمهنأَي ِمنكُم لُهقبي ا وبعن عمران بن حصني) حم،هق(} ِن الر 

 ١/٢٨٢ و نصب ١/٣٨٦و قط ) ٢٢٤١( و ع ٤/٤٤١حم 
 صحيح لغريه

 قاله ألصحابه ملا أرادوا قضاء الصبح مرتني
 عن عمران بن حصني) طب(بد الرزاق ع(} أَينهانا اُهللا عِن الربا و يقبلُه ِمنا ، ِإنما التفِريطُ ِفى اليقَظَِة {-٧٦٩٨

 )٢٢٤١(عب 
 صحيح لغريه

٧٦٩٩-}                      ـرـا غَيفَج لَكا ِإالَّ ساِلكاً فَجطَانُ قَطُّ سيالش كا لَِقيِدِه ، مفِْسى ِبيالَّذى ن اخلَطَّاِب ، و نا ابِإيِه ي
 كعن سعد) ق(} فَج 

 ٧/١١٤و م ) ٢٦٦٧( صحيح اجلامع  و١٠/٥٠٣ و فتح ١٤/٨٤ و سنة ٨/٢٨ و ٥/١٤خ 

٧٧٠٠-}       كالتص أَِعد ، الِتكِبص ا املُفَِردهأَي {)      ىباس أن النصـلي      �ابن عساكر عن ابن عبرأى رجـال ي ِ
 )خلف الصف وحده قال

 ٣/١٠٥ و هق ٤/٢٣و حم ) ٤٠١(و حب) ٢٤٦٢(عب 
 صحيح لغريه

٧٧٠١-}   اسا النهأَي ! قُوا الشِل ، قَالُوا          اتمِبيِب الند  فَى ِمنأَخ هفَِإن كولَ اِهللا ؟ قَـالَ       : رسا رِقيِه يتن فكَيو :
 هعلَمملَا ال ن كفرغستن و ، هلَمعئاً نيش ِبك ِركشأَنْ ن وذُ ِبكعا نِإن معن أيب موسى) حم، طب(} قُولُوا اللَّه 

 ١/٧٦ و ترغيب ٤/٣٤٤ و كثري ٤/٤٠٣ و حم ٩/٥٨و تخ  ٨/٢٨١اإلحتاف 
 حسن لغريه

أَيها الناس اتقُوا اَهللا و أَِمجلُوا ِفى الطَّلَِب ، فَِإنَّ نفْساً لَن تموت حتى تستوِفي ِرزقَها و ِإنْ أَبطَأَ عنها                    {-٧٧٠٢
ِملُوا ِفى الطَّلَِب ، خأَج قُوا اَهللا وفَات مرا حوا معد لَّ وا حعن جابر) هـ(} ذُوا م 

 )٢٧٤٢( و صحيح اجلامع ٤/٣٢٥و ك ) ٢١٤٤(هـ 



 

 

١٢١٨() 

 صحيح
أَيها الناس اتقُوا اَهللا و اصِبروا فَواِهللا ِإنْ كَانَ الرجلُ ِمن املُؤِمِنني قَبلَكُم لَيوضع اِملنشار علَى رأِْسـِه                  {-٧٧٠٣
  قشفَي                اِنــعص و لَكُـم لَّ فَـاِتحجو زقُوا اَهللا فَِإنَّ اَهللا  عِديِنِه ، ات نع ِددترا يم ِن ويعـن  )طـب،ك (} ِباثن

 خبــــاب
 ٣/٣٨٢ك 

 صحيح
 ٧٧٠٤-}   اسا النهكَِرِشى الَّذي آكُلُ فِ    ! أَي مهاِر فَِإناَألنص ِمن ذَا احلَىفَظُوِني ِفى هاح لُوا ِمنِتى ، اقْببيع ا ويه

 ِسيِئِهمم نوا  عزاوجت و ، ِسِنِهمحعن زيد األشهلي) طب(} م 
 ٢/٤١ و اإلصابة ٦/٤٠طب 

 صحيح لغريه
٧٧٠٥- } اسا النهةُ ! أَياعأَظَلَِّت الس ا فَقَدنٍف ههسِبخ مِمعتاععن بقرية امرأة القعق) حم،طك(} ِإذَا س 

 ٨/٩جممع 
 صحيح

٧٧٠٦-}اسا النهِطيِبـِه ! أَي هِنِه ود ِمن ِجدا يلَ مأَفض كُمأَحد نسليم ِسلُوا ، وفَاغْت موذَا اليِإذا كَانَ ه { 
 عن ابن عباس) د،ك(

و صـحيح اجلـامع     ) ١٧٥٥( و خزميـة     ٢/٣٦٢ و فتح    ١٠/٨٦ و متهيد    ٤/١٨٩ و   ١/٢٨٠و ك   ) ٣٥٣(د  
)٢٧٤٣( 

 صحيح
٧٧٠٧-}   اسا النهأَي !               ـونَ وِبيالن مغِبطُهاَء ، يدهالَ شوا ِبأَنِبياَء وساداً لَيوا أَنَّ ِللِه ِعباعلَموا واعِقلُوا وعماس

ناِس و نواِزِع الِقباِئِل لَم تتِصـلْ ِبِهـم   الشهداُء علَى مجاِلِسِهم و قُرِبِهم ِمن اِهللا عز وجلَّ ،هم ناس ِمن أَفْناِء ال     
                       اِبرنِة مامالِقي موي ماُهللا لَه عضاذَلُوا ِفيِه ، يبت وا ِفيِه  ورزاوت افُوا ِفيِه وصت وا ِبجالَِل اِهللا وابحةٌ ، تتقَاِربم امأَرح

نَّ ثيابهم لَنور  و وجوههم نور الَ يخافُونَ ِإذَا خاف الناس ، و الَ يفزعـونَ ِإذَا                  ِمن نوٍر فَيجِلسونَ علَيها ، و إِ      
و ابن أيب الدنيا يف  كتاب اإلخوان ) حم(} فَزع الناس، أُولَِئك أَوِلياُء اِهللا الَّذين الَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ       

  و ابن عساكر عن أيب مالك األشعريو احلكيم
 ٥/٣٤٣حم 

 حسن
٧٧٠٨-}            اسا النهِل  املُظِلِم ، أَيكَِقطَِع اللَّي نالِْفت أَظَلَّتكُم اسا النهكَـِثرياً       ! أَي مكَيـتلَب ا أَعلَـمونَ معلَمت لَو

 اسا النهقَِليالً  ، أَي مِحكتضِعيذُوا ِباِهللا! وتاسقِر حالقَب ذَابِر فَِإنَّ عذَاِب القَبع عن عائشة) حم(}  ِمن 
 ٤/٤٣٢ و ك ٣/٥٥ و جممع ٦/٨١حم 

 صحيح



 

 

١٢١٩() 

٧٧٠٩-}   اسا النهأَي !، هضِعر و هدين ِلمس نكَهرت نفَم اتِبهشتم ورأُم ذَِلك نيب و، نيب اماحلَر و نياحلَالَلُ ب 
                   هاِرمحِضِه مى اِهللا ِفى أرِإنَّ ِحم و ِلٍك ِحمىِلكُلِّ م ِفيِه ، و قَعأَنْ ي وِشكي نِفيه عأَوض نم يف األفراد و   ) قط(}و

 ال أعلم لبشري بن النعمان حديثا مسنداً غريه): قط: (ابن عساكر عن بشري بن النعمان بن بشري عن أبيه قال
 ٣/٢٧٣كر 

 غريهصحيح ل
 ٧٧١٠-}   اسا النهاِمللَـِل        ! أَي ريخ ى ، وقْوى كَِلِمةُ الترالع أَوثَق اِهللا ، و اباحلَِديِث ِكت قدفَِإنَّ أَص  عدا بأَم

               نأَحس اِهللا ،و احلَِديِث ِذكْر فأَشر ٍد ،ومحةُ منِن سنالس ريخ و، اِهيمِملَّةُ ِإبر       ـريخ ذا القُرآنُ ، وِص هالقَص
              اِء ، ودـهلُ الشِت قَتاملَو فأَشر اِء ، واألنِبي ىداهلَدِى ه نأَحس ا ، وهثَاتدحوِر ماُألم رش ا ، وارفُهووِر عاُألم

           ، فَعا ناِل ماَألعم ريخ ِى ، واهلَد دعاللَةُ بى الضمى العى القَلِْب و             أَعممى عمالع رش و ، ِبعا اتى ماهلُد ريخ و 
                        و،تاملَـو رحضى يتِة حاملَعِذر رش أَهلَى ، و و ا كَثُرِمم ريكَفَى خ ا قَلَّ وم فْلَى ، وِد السالي ِمن ريا خلْيالع دالي

 الِقيامِة ، و ِمن الناِس من الَ يأِْتي اجلُمعةَ ِإالَّ دبراً ، و ِمن الناِس مـن الَ يـذكُر اَهللا ِإالَّ                       شر الندامِة ندامةُ  يومِ    
كمـِة  هجراً ، و أَعظَم اخلَطَايا اللِّسانُ الكَذوب و خير الِغنى ِغنى النفِْس ، و خير الزاِد التقْوى ، و رأْس احلِ                    

مخافَةُ اِهللا ، و خير ما وقَر ِفى القَلِْب اليِقني ، و االرِتياب ِمن الكُفِْر ، و النياحةُ ِمن عمِل اجلَاهِليِة ، و الغلُولُ                        
               و ،  ِإبِليس اِمريزم رعالش اِر ، والن ِمن ِنري املُسِكر و منهثَاِء جج الَـةُ          ِمنـاُء ِحبالِنس اِإلثْـِم، و اعِجم راخلَم 

        ـنم ِعيدالس الُ اليِتيِم ، واملَأْكَِل م رش ا ، وبالر باملَكَاِسِب كَس رش اجلُنوِن و ةٌ ِمنعبش اببالش طَاِن ، ويالش
         طِْن أَمِفى ب ِقىش نم ِقىالش ِريِه ، وِعظَ ِبغِإلَى آِخِرِه و راَألم ٍع ، وِع أَذرِضِع أَربوِإلَى م كُمدأَح ِصريا يمِإن ِه ، و

         و ،وقاملُؤِمِن فُس ابِسبو ، آٍت قَِريب وا هكُلُّ م ةُ الكَِذِب ، واياِت ِروايوالر رش و ، هاِتموِل خمالع الَكم و ،
ــِن كُفْــر  ، و أَكْــلُ لَحِمــِه ِمــن  معِصيـــِة اِهللا ، و حرمـــةُ ماِلـــِه                  ِقتـالُ املُؤمِ 

ــــنمِمـــِه،وــِة دمركَح 
غيظَ يؤِجره اُهللا ، و من يتأَولْ علَى اِهللا يكَذِّبه  ومن يغِفر يغِفِر اُهللا لَه ، و من يعف يعف اُهللا عنه ، و من يكِظِم ال

يصِبر علَى الرِزيِة يعوضه اُهللا ، و من يبتِغ السمعةَ يسمِع اُهللا ِبِه ، و من يصِبر يضِعِف اُهللا لَه ، و من يعـِص اَهللا          
يف الدالئل و الديلمى وابن عساكر      ) هق(}، أَستغِفر اَهللا ِلي و ولَكُم     - ثَالثاً -يعذِّبه اُهللا ، اللَّهم اغِْفر ِلي و ُألميت         

 عن ابن مسعود موقوفاً) ش،حل(عن عقبة بن عامر اجلهىن، أبو نصر السجزى ىف اإلبانة عن أيب الدرداء 
 )٣١٠٥( و مطالب ٣/١٨٨ و ن ٨/٤٤٨ و اإلحتاف ٣/٣١٠ و حم ٥/٢٤١نبوة 

 حسن موقوف
٧٧١١- }هـلَّ              أَيجو زي عبالَاِت رِليِغ ِرسبت ٍء ِمنيش نع تري قَصونَ أَنلَمعت متِباللَِّه ِإنْ كُن كُمدشأَن اسا الن

             لَمعت متِإنْ كُنلَّغَ وبا أَنْ تِغي لَهبنا يي كَمبالَاِت رِرس تلَّغفَب وِني ذَاكمتربا أَخا      لَمي لَمبالَاِت رِرس تلَّغي بونَ أَن
أَخبرتموِني ذَاك قَالَ فَقَام ِرجالٌ فَقَالُوا نشهد أَنك قَد بلَّغت ِرسالَاِت ربك ونصحت ِلأُمِتك وقَضـيت الَّـِذي                  

        فَِإنَّ ِرج دعا بقَالَ أَم وا ثُمكَتس ثُم كلَيِذِه           عالَ هوزِر وذَا الْقَمه وفكُسِس ومِذِه الشه وفونَ أَنَّ كُسمعزالًا ي
                   كـارباِت اللَِّه تآي ِمن اتا آيهلَِكنوا وكَذَب قَد مهِإنِض وِل الْأَرأَه اَء ِمنظَماٍل عِت ِرجوا ِلمطَاِلِعهم نوِم عجالن

يعتِبر ِبها ِعباده فَينظُر من يحِدثُ لَه ِمنهم توبةً وايم اللَِّه لَقَد رأَيت منذُ قُمت أُصلِّي ما أَنتم لَاقُونَ ِفـي                     وتعالَى  
نَ كَذَّابا آِخرهم الْأَعور الـدجالُ ممسـوح        أَمِر دنياكُم وآِخرِتكُم وِإنه واللَِّه لَا تقُوم الساعةُ حتى يخرج ثَلَاثُو          



 

 

١٢٢٠() 

الْعيِن الْيسرى كَأَنها عين أَِبي يحيى ِلشيٍخ ِحينِئٍذ ِمن الْأَنصاِر بينه وبين حجرِة عاِئشةَ رِضي اللَّه تعـالَى عنهـا            
     تقَالَ م أَو جرخى يتا مهِإنو             ِمن اِلحص هفَعني لَم هعباتو قَهدصِبِه و نآم نفَم اللَّه هأَن معزي فوس هفَِإن جرخا يى م

                قَالَ س أَو رظْهيس هِإنو لَفِلِه سمع ٍء ِمنيِبش اقَبعي لَم هكَذَّبِبِه و كَفَر نمو لَفِلِه سمِض    علَى الْأَرع رظْهي فو
                  اللَّـه ِلكُههي ا ثُمِديدالًا شلُونَ ِزلْزلْززقِْدِس فَيِت الْميِفي ب ِمِننيؤالْم رصحي هِإنقِْدِس والْم تيبو مرا ِإلَّا الْحكُلِّه

ِط أَو قَالَ أَصلَ الْحاِئِط وقَالَ حسن الْأَشيب وأَصلَ الشجرِة لَينـاِدي  تبارك وتعالَى وجنوده حتى ِإنَّ ِجذْم الْحائِ  
                       كَـذَِلك كُونَ ذَِلكي لَنقَالَ و لْهالَ فَاقْتعت ذَا كَاِفرقَالَ ه أَو وِديهذَا يه ِلمسا مقَالَ ي أَو ِمنؤا مقُولُ يقَالَ ي أَو

 رى تتولَ                  حـزى تتحا وا ِذكْرهِمن لَكُم ذَكَر كُمِبيلْ كَانَ نه كُمنياَءلُونَ بستو فُِسكُما ِفي أَنهأْنش فَاقَمتا يورا أُمو
كَر ِفيها هذَا الْحِديثَ فَما قَـدم       ثُم شِهدت خطْبةً ِلسمرةَ ذَ    : ِجبالٌ علَى مراِتِبها ثُم علَى أَثَِر ذَِلك الْقَبض ،قَالَ        

عن ثَعلَبةَ بِن عباٍد الْعبِدي ِمن أَهِل الْبصرِة قَالَ شِهدت يوما خطْبةً ِلسـمرةَ              ) حم(} كَِلمةً ولَا أَخرها عن موِضِعها    
       ر نِديثًا عِتِه حطْبِفي خ ٍب فَذَكَردنِن جِمي ِفـي               براِر نصالْأَن ِمن غُلَاما وا أَننيفَقَالَ ب لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صس

 عيِن الناِظِر   غَرضيِن لَنا علَى عهِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حتى ِإذَا كَانت الشمس ِقيد رمحيِن أَو ثَلَاثٍَة ِفي                  
اسودت حتى آضت كَأَنها تنومةٌ قَالَ فَقَالَ أَحدنا ِلصاِحِبِه انطَِلق ِبنا ِإلَى الْمسِجِد فَواللَِّه لَيحِدثَن شأْنُ هِذِه الشمِس                  

ا قَالَ فَدفَعنا ِإلَى الْمسِجِد فَِإذَا هو باِرز قَالَ ووافَقْنا رسولَ اللَِّه صلَّى             ِلرسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي أُمِتِه حدثً        
ثُم ركَـع  اللَّه علَيِه وسلَّم ِحني خرج ِإلَى الناِس فَاستقْدم فَقَام ِبنا كَأَطْوِل ما قَام ِبنا ِفي صلَاٍة قَطُّ لَا نسمع لَه صوتا            

كَأَطْوِل ما ركَع ِبنا ِفي صلَاٍة قَطُّ لَا نسمع لَه صوتا ثُم فَعلَ ِفي الركْعِة الثَّاِنيِة ِمثْلَ ذَِلك فَوافَـق تجلِّـي الشـمِس               
فَح لَّمقَالَ فَس هتِسبح ريهِة قَالَ زِة الثَّاِنيكْعِفي الر هلُوسقَالَ ج ثُم ولُهسراللَِّه و دبع هأَن ِهدشِه ولَيى عأَثْنو اللَّه ِمد: 

ِإنَّ أَحدكُم ِإذَا قَام ِفى الصالَِة فَِإنه ِفى مقَاٍم عِظيٍم  بين يدي رب عِظيٍم يسأَلُ أَمـراً                  ! أَيها الناس   {-م٧٧١١
    زِظيماً ، الفَوـلَّ                      عج و زِى اِهللا عدي نيب قُومي هالِة فَِإنِفى الص ِإذَا قَام كُمِإنَّ أَحد اِر ، والن اةَ ِمنجالن ِة وِباجلَن

              يدي نيب كُمأَحد فُلَنتاِرِه ، فَالَ يسي نع هقَرين ِميِنِه وي نع لَكُهمو هبقِبالً رستم          ـنع لَِكـن ِميِنِه ، وي نالَ عِه و
                     لَو ثَِنى ِباحلَقعالَّذى ب طَاِن ، وِى  الَّشيأُذُن ِركعا يمفَِإن ، كَهرع دشدفَلْي ِركعلي ى ثُمرسِمِه اليقَد تحت اِرِه أَوسي

 عن أيب أُمامة ) طب(} ِفى الكَالَِم لَشقَا ما يلْقَى ِمن ذَِلكتكَشفَت بينكُم و بينه احلُجب أَو يؤذَنُ
 ٢/٣٦٣ و بنحوه ش ٨/٢٣٥ و طب ٢/١٩جممع 

 حسن لغريه
٧٧١٢-} اسا النهـفلَى ،               : ِإنَّ اَأليِدى ثَالَثَةٌ  ! أَيـاِئِل السالس دي طَى، وسِطى الواملُع دي ا، ولْيالع ِهىاِهللا و دي

 عن عدي) ع،طك(} اللَّهم هلْ بلَّغت ؟: تعفَّفُوا ولَو ِبِحزِم احلَطَِب ثُم رفَع يديِه و قَالَ فَ
 ٩/٣٠٥ و اإلحتاف ٤/٢٣٠امع 

 حسن لغريه
٧٧١٣-}   اسا النهأَ           ! أَي فكَساِت اِهللا ، فَِإذَا انآي اِن ِمنتآي رالقَم و سموا إلَى املَساِجدِ   ِإنَّ الشعا فَافْزمهحد {

 عن ابن عمرو) حب(
 )١٤٠٠ و ١٣٨٦(و خزمية ) ٥٩٤( و حب ٦/٣٥٤ و ٢/١٥٩حم 

 صحيح
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٧٧١٤-}   اسا النهاِتِه ،  فَِإذَا                   ! أَيالَ ِلِحي ٍد وِت أَحوِسفَاِن ِلمنخاِت اِهللا ، الَ يآي اِن ِمنتآي رالقَم و سمِإنَّ الش
رأَيتم ذِلِك فَافْزعوا إلَى الصالِة و الصدقَِة و ِإلَى ِذكِْر اِهللا ، و قَد رأَيت ِمنكُم  سبِعني أَلْفَاً  يدخلُونَ اجلَنةَ  ِبغيِر                        

 عن أمساء بنت أيب بكر) طب(} ِحساٍب ِمثْلَ صورِة القَمِر لَيلَةَ البدِر
 )٧١٣(و منحة  ٢/٢٠ وجممع ٣/٣٤١هق 

 صحيح 
٧٧١٥-}   اسا النهفَقَالَ              ! أَي ِلنيِبِه املُرس را أَمِبم املُؤِمِنني رِإنَّ اَهللا  أَم باً ، ولُ ِإالَّ طَيقبالَ ي با : ِإنَّ اَهللا طَيها أَيي

         ى مبا تاِلحاً ِإنلُوا صماع اِت وبالطَّي لُ كُلُوا ِمنسقَالَ      الر و ، ليمملُونَ عاِت       : عبطَي وا كُلُوا ِمننآم ا الَِّذينها أَيي
              با ري با راِء يمِه ِإلَى السيدي دمي رثَ أَغبأَشع فَرِطيلُ السلَ يجالر ذَكَر ثُم اكُمقنزا رم ! و ، امرح  هطعمم و

امرح هربشم ِلذ ِلك ابجستى ياِم ، فَأَنِباحلَر غُذِّى و ، امرح هسلبم عن أيب هريرة) حم،م،ت(}  ، و 
 ) ٢٩٨٩(و ت ) ٢٧٤٤( و صحيح اجلامع ٣/١٢٨ و صحيحة ١/٢٩٤ و كثري ٢/٣٢٨ و حم ٦٥م الزكاة 
٧٧١٦-}   اسا النهأَي !     احلَج كُملَيع ضرافت لٌ     ِإنَّ اَهللا قَدجاٍم ؟ قَالَ     :  ، فقَالَ رأَكُلَّ ع :    ، تبجلَو معن قُلْت لَو

 ـِم ـُؤاِله  و لَو وجبت ما قُمتم ِبها ، ذَروين ما تركتكُم ، فَِإنما  هلَك الَّذين ِمن قَبِلكُم ِبكَثــــرِة ســ
) حم(} ِإذَا نهيتكُم عن شيٍء فَاجتِنبوه ، و ِإذا أَِمرتكُم ِبشيٍء فَأْتوا ِمنه ما استطَعتم             واخِتالَِفِهم علَى أَنِبياِئِهم  ، فَ     

 عن أيب هريرة
  و غريهم٢/٢٠٢ و مشكل ٥/١١٠ و ن ٤/٣٢٦ و هق ٢/٥٠٨ و حم ٤١٢م احلج 
٧٧١٧-}   اسا النهلَ      ! أَيطَوت لَّ قَدج و زِإنَّ اَهللا ع      و ، حملِسـِنكُم ِسـيئَكُمم  بهذَا ، فَوه وِمكُمِفى ي كُملَيع 

            كُما كَانَ ِمنم لَكُم غَفَر أَلَ ، وا سم كُمحِسنابن منده عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن زيد عن أبيـه             (} أَعطَى م
 )عن جده
 ٣/٢٥٦ و جممع ٨/١٩٩ و حلية ٢/١٧٢طربى 

 حسن لغريه
مروا ِباملَعروِف و انهوا عِن املُنكَِر ِمن قَبِل أَنْ تدعوِني فَالَ أُِجيبكُم            : ِإنَّ اَهللا تعالَى يقُولُ     ! يها الناس   أَ{-٧٧١٨

 كُمروِني فَالَ أَنصِصرنستت و ، أَلُوِني فَالَ أَعِطيكُمست يلمي عن عائشة) حم(} ، وو الد 
 ٧/٨حتاف  و اإل٦/١٥٩حم 

 حسن لغريه
٧٧١٩-} اسا النهٍض ! أَيعلَى بع كُمعضب رجهالَ ي اِجيِه وني ِبم نظُرالَى فَليعت هباِجى رنلَّى يلِّي ِإذَا صِإنَّ املُص {

 عن ابن عمر) حم،بز،طك(
 )٧٣٩٩(و املسند اجلامع ) ٢٢٣٧( و خزمية ٢/٢٦٥ و جممع ٢/١٢٩حم 

 صحيح
٧٧٢٠-} اسا النهأَي !                ـِة اِهللا ، وِبكَِلم نهوجفُر ملَلْتحتاس ِة اِهللا ، وانِبأَم نوهمذتانٌ، أَخوع كُمداَء ِعنسِإنَّ الن

              وِطئْنأَنْ الَ ي ِهنلَيع قِّكُمح ِمنو ، قح كُملَيع نلَه و ، قح ِهنلَيع ِفـى         لَكُم كُمعصـينالَ ي داً، وأَح شكُمفُر 
 عن ابن عمر) ابن جرير(} معروٍف ، فَِإذَا فَعلْن ذَِلك فَلَهن  ِرزقُهن و ِكسوتهن ِباملَعروِف

 ٣/٢٦٧ و جممع ٤/٢١٢و طربي ) ١٥٤٨(مطالب  
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 صحيح لغريه
٧٧٢١-}   اسا النهغَداً ، فَ    ! أَي فْرِإنَّ الن           افِك الطَّـوسالن ِت ، فِإنَّ آِخريِبالب طُوفى يتح دنَّ أَحنِفرع(}الَ ي (

 عن ابن عمر
  حنوه٢/٢٦٦ و التلخيص ٤/٤١٣ و اإلحتاف ٥/١٦١ و هق ٢/٢٢٣و معاين ) ٣٠٧٠(و هـ ) ٢٠٠٢(د 

 صحيح لغريه
٧٧٢٢-}   اسا النهأَي !     عأَِبي طَاِلٍب م نب عفَرِإنَّ ج            ِطـريهِ ييدي نا اُهللا عمهضواِن عاحنج ِميكَاِئيلَ لَه ِجِربيلَ و 

                     عفَـرج ىمس لذَِلك و ، املُشِرِكني لَِقى ِحني مهركَانَ أَم فِني كَيرأَخب و لَيع لَّماَء فَسثُ شيِة حا ِفى اجلَنِبِهم
 عن ابن عباس) سط(}الطَّيار ِفى اجلَنِة

 ٣/٢١١ و ك ٢٧٣ و ٩/٢٧٢امع 
 حسن

٧٧٢٣-} اسا النهأَي !رساِهللا ي و ابن سعد عن عروة الفقيمى) حم(}ِإنَّ ِدين 
 ١/٦٢ و جممع ٢/١٣٨ و الدواليب ٥/٦٩حم 

 صحيح لغريه
٧٧٢٤-} اسا النهأَي!      ا العاهغب نٍة، مانلُ أَمشاً أَهيهِ    ِإنَّ قُريِخرنالَى ِلمعاُهللا ت هكَب اِثرا ثَالثاً -وافعى و  (}-قَالَهالش
 )ىف املعرفة عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة األنصارى عن أبيه عن جده) طب،هق(البغوى 

 ٥/٣٨و طب ) ٧٥(و خد ) ١٨٤٥(شفع 
 صحيح

٧٧٢٥-}   اسا النهإِ       !أَي راً ، ومِب  خالِعن ِعِري               ِإنَّ ِمنالش ِإنَّ ِمن راً ، ومِر خسالب ِإنَّ ِمن راً ، ومِر خمالت نَّ ِمن
 عن النعمان بن بشري) طب(}خمراً ، و ِإنَّ ِمن العسِل خمراً ، و أَنا أَنهى عن كُلِّ مسِكٍر

 )١٥٩٣(و صحيحة  ١٠/٤٦  و فتح ١٢/٢٩٢  و طب ٤/٢١٣ و معاين ١١/٣٥٢و سنة ) ٣٦٧٦(د 
 صحيح

٧٧٢٦- }   اسا النهأَي !                  امرح ا ، وقِّهِإالَّ ِبح اِهِدينالُ املُعوِحلُّ أَمأَالَ الَ ت ، ودهظَاِئِر يِفى ح معتأَسر  قَد كُمِإن
) حم،د(}ٍب ِمن السباِع و كُلِّ ِذى ِمخلٍَب من الطَّيرِ        علَيكُم لُحوم احلُمِر اَألهِليِة و خيِلها و ِبغاِلها و كُلِّ ِذى نا           

 عن خالد بن الوليد
 )٣٨٠٦(و د ٤/٤٧٧ و كثري ٤/٨٩حم 

 حسن لغريه
٧٧٢٧- } اسا النهلٌ فَقَالَ            ! أَيجر ِبِه، فَقَام كُمرتِزلَ ِإالَّ أَخبأُن يٍء ِحنيش نأَلُوِني عست لَن كُمِإن :   ـنأَِبـي ؟   م

 عن أمساء بنت أيب بكر) حم(}أَبوك فَالَنٌ الَّذي كَانَ ينسب ِإلَيِه: فَقَالَ 
 ٤١٠ و ١٠/٤٠ و جممع ٦/٣٥٥حم 

 صحيح
٧٧٢٨-}   اسا النهأَي !              اِدقص دعةَ وِإنَّ اآلِخر و ، الفَاِجر و را البهِمن ِصيبي اِضرح ضرا عنيا الدمِإن  حكُمي 

ِفيها مِلك قَاِدر يِحق ِبها احلَق و يبِطلُ  الباِطلَ ، أَيها الناس فَكُونوا ِمن أَبناِء اآلِخرِة و الَ تكُونـوا ِمـن أَبنـاِء       
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ٍر، و اعلَموا أَنكُم معروضونَ علَى أَعماِلكُم ،        الدنيا، فَِإنَّ كُلَّ أُم يتبعها ولَدها ، اعملُوا و أَنتم ِمن اِهللا علَى حذَ             
  هرا يرٍة شلْ ِمثقَالَ ذَرعمي نم و ، هرراً ييٍة خلْ ِمثقَالَ ذَرمعي نفَم ، هِمن دالَقُو اِهللا الَ بم كُمأَن احلسـن بـن   (}و

 ) عن شداد بن أوس) حل(و ابن مردويه ) طب(سفيان 
  ١٠/٢٣٧و اإلحتاف ) ٦٧( و ف ٣/٢١٦هق 

 حسن لغريه
٧٧٢٩- }   اسا النهـا                 ! أَيمِإن يِن ، وِفى الـد هفَقِّهراً ييِرِد اُهللا ِبِه خي نم فَقُِّه، وِبالت الفَقْه لُِّم وعِبالت ا الِعلْممِإن

 عن معاوية) طب(}يخشى اَهللا ِمن ِعباِدِه العلَماُء
 ٨/٢٧ و ١/٩١ و اإلحتاف ١/١٦١ و فتح ٥/١٧٤ و حلية ١/١٢٨امع 

 حسن
٧٧٣٠- }   اسا النهاةٌ   ! أَيدهةٌ ممحا را أَنمار  عنـه    ) هب(ابن سعد و احلكيم     (}ِإنجعن أيب صاحل مرسالً، ابن الن

 عن أيب هريرة
 و ش   ١/١/١٢٨ و سـعد     ١٣/٢١٣و سـنة     ٥/٣٨١و كـثري    ) ١١٦١و  ١١٦٠( و الشـهاب     ١/١٥٧نبوة  
 )١٤٠٤( و الشعب ١١/٥٠٤

 صحيح
٧٧٣١-}   اسا النهِليلٌ ،                     ! أَيخ كُونَ ِلي ِفيكُمأُ ِإلَى اِهللا  أَنْ يرى أَبِإن أَصِدقَاُء ، و ةٌ ووِإخ كَانَ ِلي ِفيكُم قَد هِإن

التخذْت أَبا بكٍْر خِليالً و ِإنَّ ربى اتخذَِني خِليالً كَما اتخذَ ِإبراِهيم خِليالً ،              و لَو كُنت متِخذاً ِمن أُمِتى خِليالً        
ِجد َألنى  أَالَ ِإنَّ من كَانَ قَبلَكُم كَانوا يتِخذُونَ  قُبور أَنِبياِئِهم و صاِلِحيِهم مساِجد ، أَالَ فَالَ تتِخذُوا القُبور مسا                  

ذَِلك نع َاكُمَعن جندب) م،ن(}أ 
 )٣٢٦٠(و ن حتفة ) ٢٧٤٥( و صحيح اجلامع ٦/٣٠٥ و بداية ١/٤٠١ و عوانة ٧/٢٣ و فتح ٣٧٧م ص 

٧٧٣٢- }   اسا النها املُ          !  أَياهرةُ ياِلحا الصيؤِة ِإالَّ الروباِت النرشبم ِمن قبي لَم هى       ِإنِإنأَال و ، ى لَهرت أَو سِلم
نِهيت أَنْ أَقْرأَ القُرآنَ راِكعاً أَو ساِجداً ، فَأَما الركُوع فَعظِّموا ِفيِه الرب ، و أَما السجود فَاجتِهدوا ِفى الدعاِء                     

لَكُم ابجتسأَنْ ي اس) حم ،م،د،ن،هـ(}فَقَِمنعن ابن عب 
 و نبـوة  ١١/٥٢و ش   ) ٥٤٨( و خزميـة     ١/٢١٩و حم   ) ٣٨٩٩( و هـ    ٩٥ و ن االفتتاح ب      ٢٠٧ الصالة   م
 )٢٧٤٦(و صحيح اجلامع ) ٢٠٣( و منتقى ٧/١٩٦

٧٧٣٣- }   اسا النهـ !  أَي راِف فَـِإنى  ِإنى ِإمامكُم فَالَ تسِبقُوِنى ِبالركُوِع والَ ِبالسجوِد والَ ِبالِقياِم والَ ِباالنِص
 عن أنس) ش(}أَراكُم أَماِمى و ِمن خلِْفى

 )٥٨٧( و خزمية ٢/٣٢٨و ش ) ١٧٢٥( و صحيحة ٢/٩٢ و هق ١١٢م الصالة 
٧٧٣٤- } اسا النها       ! أَيموهتعبِضلُّوا ِإنْ اتت ِن لَنيرأَم ِفيكُم اِركى تِإن :     رِتي ِعتيأَهلَ ب اِهللا و ابونَ   ِكتعلَمِتي ، ت

 الَهوم فَعِلي الَهوم تكُن نم ، مأَنفُِسه ِمن لَى ِباملُؤِمننيى أَوعن زيد بن أرقم) ك(}أَن 
 ١/١٤٥ و شج ٣/١٠٩ك 

 صحيح



 

 

١٢٢٤() 

٧٧٣٥- } اسا النهأَي !          يرِضلُّوا، أَمت ِدى لَنعِبِه ب مذْتا ِإنْ أَخم ِفيكُم اِركى تـِر        ِإناآلخ ِمـن را أَكبمهِن أَحد :
          لَـيا عـِردـى يتقَا حفَرتي ا لَنمهِإن ِتي ، ويلُ بِتي أَهرِعت ِض ، واَألر اِء ومالس نيا بم وددملٌ مباِهللا ح ابِكت

ضعن أيب سعيد) طب) (ع(}احلَو 
 ١/١٤٥ و شج ٣/١٠٩ و ك ٣/٦٣ و طب ٣/٢٦٧جممع 

 صحيح
٧٧٣٦-} اسا النهاَء ، ِفيـِه                  ! أَيعـنص ى ورصب نيا بم هضرِضى ،عولَى حونَ عاِردو كُمِإن و ، طُكُمى فَرِإن

 )مسوية عن حذيفة بن أُسيد(}أَكْواب عدد النجوِم 
 ٣/٦٥طب 

 صحيح لغريه
٧٧٣٧-}   اسا النهأَي !   ى قَدـا              ِإندركُونَ مت كُمِإن أَسِبقُكُم لَِكن وِد ، وجالس كُوِع وِبقُوِني ِبالرسفَالَ ت تندب
 كُمعن أيب هريرة) هق(}فَات 

 )١٥٩٤( و خزمية ٢/٩٣و هق )  ١٧٢٥(الصحيحة 
 صحيح

٧٧٣٨- }   اسا النهسِ      ! أَيأُن ِر ثُملَيلَةَ القَد تأَير ى قَدـٍب              ِإنذَه ِن ِمـنياراِعـى ِسـوِفى ِذر  تأَير ا ، وهيت
 عن أيب سعيد) حم(}صاِحب اليمامِة و صاِحب اليمِن: فَكَِرهتهما فَنفَختهما فَطَارا ، فَأَولتهما هذَاِن الكَذَّاباِن 

 ٣/٨٦حم 
 صحيح

٧٧٣٩-} اسا النهطٌ ،   ! أَيفَر ى لَكُمِإن        ضاحلَو كُمِعدوراً ، ميِتي خِبِعتر ِصيكُمِإِنى أُو محن    ) ك(} وعن عبد الـر
 ابن عوف

 ١٤/٥٠٨ و ش ٣٥٦ و اآلجري ٢/١٢٠ و ك ١٠/٥٠٧ و اإلحتاف ٣/٦٤طب 
 صحيح

٧٧٤٠-} اسا النهالَ  ! أَي اُهللا ِبِه ، و كُمرا أَمِإالَّ ِبم كُمرا آماِهللا م ى وفَأَِمجلُوا ِإن ، هناُهللا ع اكُمها نمِإالَّ ع اكُمهأَن
ِفى الطَّلَِب ، فَو الَِّذي نفْس أَيب القَاِسِم ِبيِدِه ِإنَّ أَحدكُم لَيطلُبه ِرزقُه كَما يطلُبه أَجلُه ، فَِإنْ تعسر علَيكُم شيٌء                     

 عن السيد احلسن بن علي) طب(}عز و جلَِّمنه فَاطلُبوه ِبطَاعِة اِهللا 
 ٧٢ و ٤/٧١ و امع ٣/٨٦طب 

 حسن لغريه
٧٧٤١- }   اسا النهأَي !                كُماررفَِإنَّ ش ، اِركُمرِبش ئُكُماُهللا ، أَالَ أُنب ُءوا ذُِكرِإذا ر الَّذين ، اِركُمِبِخي ئُكُمأَالَ أُنب

 عن أمساء بنت يزيد) حم،طب(}مِة ، املُفِسدونَ بين اَألِحبِة ، الباغُونَ البرآُء العنِتاملَشاؤونَ ِبالنِمي
 ٦/٤٥٩و حم ) ٤١١٩( هـ ١٠/٣٨٩حلية 

 حسن
٧٧٤٢- }   اسا النهأَي !             اِلكُمكَاةَ أَمووا زأَد و ، كُمسملُّوا خص و ، كُمبوا رونَ ؟ أَِطيععسمـوا     أَالَ تأَِطيع و ، 

كُمبةَ رنلُوا جخدت اَءكُمرعن أيب أُمامة) حب(}أُم 



 

 

١٢٢٥() 

 ١/٩و ك ) ٦١٦( و ت ٥/٢٥١و حم ) ٤٥٦٣(اإلحسان 
 صحيح

٧٧٤٣- }   اسا النهلَى اِهللا ؟ قَالُوا          ! أَيع مونَ أَكْرعلَمِض تِل اَألرأَه قَالَ    : أَى ، تأَن :  اسبا    فَِإنَّ  العأَن ى وِمن 
 عن ابن عباس) حم ،ن(}ِمنه ، الَ تسبوا موتانا فَتؤذُوا أَحياَءنا

 )٣٧٥٩( و ت ٤/١٠١ و خط ١/٣٠٠ و حم ٣/٢٧٥ و ك ٨/٣٣ن 
 حسن

٧٧٤٤-}   اسا النه؟ قَالُوا      ! أَي مرٍر أَحهش ذَا ، قَالَ    : أَىه :   اسا النهأَي ! ب ؟ قَالُوا      فَأَى مرذَا ، قَالَ   : لٍَد  أَحه
فَِإنَّ ِدماَءكُم و أَموالَكُم و أَعراضكُم محرمةٌ  علَيكُم كَحرمِة يوِمكُم هذَا ، ِفى شهِركُم هذَا ِإلَى يوِم تلْقَـونَ                    : 

 عن وابصةَ) بز(}ليبلِّغْ ِمنكُم  الشاِهد الغاِئب! ناس ربكُم ، هلْ بلَّغت ، اللَّهم اشهد ، أَيها ال
 ١/١٣٩و جممع ) ١٧٤٧(مطالب 

 حسن
٧٧٤٥- }   اسا النهظَـِر    ! أَين ى ِمـنرا ياِهداً ِلمج هالَتص نيزلِّي فَيصلُ فَيجالر قُوماِئِر ، يرالس كِشرو اكُمِإي
 عن  جابر) هق(}يِه فَذَِلك ِشرك السراِئِرالناِس ِإلَ

 )٩٣٧( و خزمية ٢/٢٩١هق 
 صحيح

٧٧٤٦- } اسا النهٍة!أَيرِم ِمائَةَ موى ِفى اليبِإلَى ر وبى َألتاِهللا ِإن فَو كُمبوا ِإلَى روبش،طب(}ت (عن اَألغر 
 ٥/٤١١ و حم ١٠/٢٩٩و ش ) ١٨٣١ - ١٨٢٨(و الدعاطب ) ١٤٥٢( و صحيحة ١/٢٧٩طب 

 صحيح
٧٧٤٧- }   اسا النهةَ  ! أَيلَ اجلَنخا دمهراُهللا ش قَاهو ناِن متِه: ِثنِرجلَي نيا بم ِه ويِلحي نيا بعن متيم بن ) حم(}م

غنم عن رجل صحايب 
 ٥/٣٦٢حم 

 صحيح لغريه
٧٧٤٨-}   اسا النهلُوا اهللاَ ! أَيس                 ـدعِة بيبالر ِمن دالَ أَش افَاِة ، واملُع دعِقِني بِمثْلَ الي دطَ أَحعي لَم هافَاةَ ، فَِإناملُع 

                   هي هفَِإن الِكذْب و اكُمِإي ِة ، وا ِفى اجلَنمه و ِدى ِإلَى الِبرهي هِق فَِإندِبالص كُملَيع الكُفِْر ، و    وِر وِدى ِإلَى الفُج
 عن أيب بكر) حب(}هما ِفى الناِر

 ٥/١٣٥ و حلية ١/١٦٣و الدواليب ) ٢٤٢٠(حب 
 صحيح

٧٧٤٩-}   اسا النهلُّوا          !أَيمى تتلُّ حمالَى الَ يعِد، فَِإنَّ اَهللا تِبالقَص كُملَيِد عِبالقَص كُملَيعـن  ) هـ،ع،حب(}ع
 جابر
 )٢٧٤٧(و صحيح اجلامع ) ٤٢٤١(و هـ ١١/٢٩٨و فتح ) ١٧٦٠(ة و صحيح) ٦٥٠(حب

 صحيح
٧٧٥٠-} اسا النهقَةَ! أَيالفُر و اكُمِإي ِة واعِباجلَم كُملَيعن رجل) حم(}ع 



 

 

١٢٢٦() 

 ٦/١١١و ٣/٩ و كر ١/٤٢ و عاصم ٥/٢١٧ و جممع ٥/٣٧٠حم 
 صحيح لغريه

٧٧٥١-}   اسا النهأَنْ   ! أَي آنَ لَكُم ِنِه اُهللا،               قَدغِن يغتسي نم اُهللا ، و ِعفَّهي ِعفتسي نم هئَلَِة فَِإنِن املسِعفُّوا عتست 
ينكُم مـا   و الَّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه ما رِزق عبد ِمن ِرزٍق أَوسع ِمن الصبِر، و لَِئن أَبيتم ِإالَّ أَنْ تسأَلُوِني ُألعطِ                   

تدجعن أيب سعيد) حل(} و 
  ١٢٤ و م الزكاة ١٥١ و ٢/١٣٩ و بنحوه خ٩/٤و بداية ) ٣٣٩٩(اإلحسان 

 صحيح لغريه
٧٧٥٢-} اسا النهِضلُّوا        ! أَيت ِبِه لَن مذْتا ِإنْ أَخم ِفيكُم كْترت ِتـي   :قَديلُ بِتي أَهرِعت اِهللا و ابعـن  ) ت(} ِكت

 جابر
 )٢٧٤٨(و صحيح اجلامع ) ١٧٦١(و الصحيحة ) ٣٤٨٥(و مطالب ٣/٦٣طب 

 صحيح
٧٧٥٣-} اسا النهأَي !                ـريفَِإنَّ خ ، وِتكُميالِة ِفي بِبالص كُملَيع بكتيأَنْ س تنى ظَنتح كُمِنيعص الَ ِبكُما زم

 عن زيد بن ثابت) د(}كْتوبةَصالِة املَرِء ِفي بيِتِه ِإالَّ الصالةَ املَ
 )١٤٤٧( و د ٢/١٨٨ و م ١/١٨٦ و خ ٥/١٦٠ و طب ٤/١٢٩ و سنة ٥/١٨٧حم 

٧٧٥٤-} اسا النهأَي !                لَن هفَِإن  هِصيبِتِه الَّيت تِصيبم نِتِه ِبي عِصيبِبم زعتِدي فَلْيعب ٍة ِمنِصيبِبم كُمِمن أُِصيب نم
 عن عائشة) طس(}حد ِمن أُمِتي ِمن بعِدي ِبمِصيبٍة ِبِمثِْل مِصيبِتِه ِبييصاب أَ

 ٣و٣/٢ و امع ٧/٢٦٢٥و عدي ) ٥٧٥(سين 
 حسن لغريه

٧٧٥٥-} اسا النهقُلْ       ! أَيالَ يو هدريٌء فَلْيش هدكَانَ ِعن نم : وحِإنَّ فُض ا ، أَالَ وينالد وحفُض  ِمـن رسا أَيينالد
 عن الفضل بن عباس) طب(}فُضوِح اآلِخرِة

 ٩/٢٦ و امع ١٨/٢٨١ و طب ٧/١٨٠نبوة 
 حسن لغريه

٧٧٥٦-} اسا النهأَي!                  قَالَـه ،همصفَلْي موالص كُمى ِمنون نم ِمِه ، ووةَ يِقيأْكُلْ بأَكَلَ فَالَ ي كُمكَانَ ِمن نم  مـوي
 عن خباب) طب(}عاشوراَء

 ٤/٨٦ و طب ٣/١٨٦جممع 
 صحيح

٧٧٥٧-}اسا النهأَي!اداِجله اما دم قَِطعنةَ الَ ترالِم ، فَِإنَّ اِهلجكُوا ِباِإلسسمت وا واِجرعن أيب قرصافة) طب(}ه 
 ٥/٢٥١ و جممع ٥/٣٧٥ و ٤/٦٢ و حم ٣/١طب 

 صحيح لغريه
٧٧٥٨-}هأَي اساِغباً ِفى                ! ا النٍه ركْرم رطَاِئعاً غَي تومرضح ٍة ِمنِعيدٍض بأَر ِمن اكُمأَت ٍر قَدجح اِئلُ بنهذَا و

 عن وائل بن حجر) بز(}اِهللا و رسوِلِه
 ٣٧٤ و ٩/٣٧٣امع 



 

 

١٢٢٧() 

 حسن لغريه
٧٧٥٩-} اسا النهأَي !   ودا ِلقَاَء العونمتـةَ    الَ تـوا أَنَّ اجلَنلَموا واعِبرفَاص موهمةَ ، فَِإذَا لَقَيتاِفيأَلُوا اَهللا العاس و 

تحت ِظالَِل  السيوِف، اللَّهم منِزلَ الِكتاِب و مجِري السـحاِب و هـاِزم اَألحـزاِب اهـزمهم وانصـرنا                    
ِهملَيأيب أَوىفعن عبد اهللا بن ) ق،د(}ع 

 و فـتح    ٢/٢١٦ و مـي     ٩٧و د اجلهـاد ب      ) ٢٠( قم   ٦و م اجلهاد ب     ) ٢٧٥٠( و صحيح اجلامع     ٤/٦٢خ  
٧٧٦٠ ١٣/٢٢٤-} اسا النهِفـي سـبيل اهللاِ                !أَي لَّ وج و زِفي ذَاِت اِهللا ع نشيُألخ هاِهللا ِإنا فَوِليكُواعشالَ ت {

 عن أيب سعيد) حم،ك،ض(
 ٩/١٢٩ و جممع ٣/١٣٤ ك  و٣/٨٦حم 

 صحيح
٧٧٦١-} اسا النهأَي !                     لَم نِباِهللا م ِمنؤي لَم ِه ، ولَياِهللا ع مذْكُِر اسي لَم نوَء ِلمضالَ و وٍء ، وضالَةَ ِإالَّ ِبوالَ ص

 ن عيسى بن عبد اهللا بن سربة عن أبيه عن جدهع) طس(}يؤِمن ِبي ، و لَم يؤِمن ِبي من لَم يعِرف حق اَألنصاِر
 )٣٨٢ و ٣٨١( و الدعاطب ٢٢/٢٩٦ و طب ١/٢٢٨ و جممع ١/٣٦الدواليب 

 حسن
٧٧٦٢-}اسا النها!أَيِمن سا فَلَينغَش نم ،املُسِلِمني نيب ار عن ابن عمر(}الَ ِغشجابن الن( 

 ٢/٢٤٨مي 
 حسن لغريه

الَ يِحلُّ ِلي والَ َألحٍد ِمن مغاِنِم املُسِلِمني ما يِزنُ هِذِه الوبرةَ بعـد الَّـذي فَـرض اُهللا                   ! الناسأَيها  {-٧٧٦٣
 عن  عمرو بن خارجة) طب(}ِلي

 )٩٨٥( و صحيحة ٦/٣٣٩و هق ) ١٦٩٣(و حب ) ٢٧٥٥( و د ٥/٣١٩أخرج حنوه حم 
 صحيح لغريه

٧٧٦٤-} اسا النهالَ!أَي                  واةَ فَهدلَّى الغص نظُلْماً ، م اقَهرٍم اهد ِمن ِة ِملُْء كَفاجلَن نيب و أَحِدكُم نيب ولَنحي 
 عن جندب) طب(}ِفي ِذمِة اِهللا ، يا ابن آدم الَ يطْلُبنك اُهللا ِبشيٍء  ِمن ِذمِتِه

  ٢/١٧٠ و طب ١٣/١٣٠ و فتح ١/١٨٥امع 
 حسن

٧٧٦٥-} اسا النهىاخلَذَفِ        ! أَيصوا ِبِمثِْل حمفَار متيمضاً، فَِإذَا رعب كَمضعلْ بقْتعن  سـليمان    ) حم،طك(}الَ ي
 بن عمرو بن اَألحوص اجلشمي األزدي

 ٧/١٨١ و سنة ٩/٣ و جممع ٣٧٩ و ٦/٣٧٦ و ٥/٣٧٩حم 
 حسن 

٧٧٦٦-} اسا النهأَنْ   ! أَي وِشكِن، قَـالَ               يمِبالي دنج اِق ، وِبالِعر دنج اِم، وِبالش دنةً ، جدنجاداً منوا أَجكُونت
 ، ِإنى أَختار لَك الشام، فَِإنه ِخريةُ املُسِلِمني ، و صفْوةُ اِهللا ِمن ِبـالِدهِ  :اختر ِلي يا رسولَ اِهللا ، قَالَ        : ابن حوالةَ 

                     ـاِم وكَفَّلَ ِلي بالشت الَى قَدعِرِه، فَِإنَّ اَهللا تغُد ِمن قسلْيِنِه ومِبي قلْحى فَلْيأَب نلِْقِه، فَمخ ِمن هتفْوا صهِبى ِإلَيتجي



 

 

١٢٢٨() 

 عن العرباض) طب(}أَهِلِه
 ٤/٦٠ و ترغيب ١٨/٢٥١ و طب ٩/١٧٩هق 

 صحيح
٧٧٦٧-} اِشدا النهأَيِت املَساِجدِنيذَا بِله سلَي ،اِجدالو كرد عن مصعب بن (}غَيعبد الرزاق عن إبراهيم بن حمم

مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجالً ينشد ضالَّةً يف املسجد قال فذكره ، و                 :حممد عن أيب بكر بن حممد قال      
 )عن ابن عيينة عن حممد بن املنكدر مثله

 )١٧٢٣ و ١٧٢٢(عب 
 صحيح مرسل

 عن  أيب سعيد) قط،ك(}اآلِخذُ و املُعِطي سواٌء ِفى الربا{-٧٧٦٨
 )٢٧٥١( و صحيح اجلامع ٣/٢٥ و قط ٥/٤٤٩ و اإلحتاف ٢/٤٩ك  

 صحيح
٧٧٦٩-}هِه ِجلْدلَيع تدرعن جابر) حم،ق،ك(}اآلنَ ب 

 )٢٧٥٣( و صحيح اجلامع ٢/٦٠٦  و ترغيب٣/٣٩ و جممع ٢/٥٨ و ك ٧٥ و ٦/٧٤ و هق ٣/٣٣٠حم 
 صحيح

قاله عن ميت كان عليه دين مث وفّوه عنه أي اآلن بعد دفع ماعليه زال عنه العذاب و هذا حممول على من عنـده                        
 ٠مال للسداد و مل يسدد

 يضرهم من خالَفَهم ، يِزيغُ اُهللا       اآلنَ جاَء الِقتالُ ،والَ تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمىت يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اِهللا، الَ            {-٧٧٧٠
قُلُوب قَوٍم ِليرزقَهم ِمنهم ، و يقَاِتلُونهم حتى تقُوم الساعةُ، و الَ يزالُ اخلَيلُ معقُوداً ِفي نواِصيها اخلَير ِإلَى يوِم                    

ا حهارأَوز باحلَر عضالَ ت ِة، وامالِقيوجأْجم و وجأْجي جرخى يعن سلمة بن نفيل) طب(}ت 
 ٢/٦٨اإلصابة 

 صحيح
 و بنحوه أحاديث صحيحة

٧٧٧١-}                     ـمِزيغُ اُهللا لَهي اِس، ولَى النةً عظَاِهر لَى احلَققَاِتلُونَ عةٌ يِتى أُمأُم الُ ِمنزالَ يالُ ، واَء  الِقتاآلنَ ج
 أَقْو ِئـٍذ     قُلُوبموي ِمِننياِر  املُـؤد قْـرع و ،لَى ذَِلكع مهاِهللا و رأَم أِْتيى يتح مهاُهللا ِمن مقُهزري و مهقَاِتلُوناٍم فَي

             أَن ِحى ِإلَيوي وه ِة ، وامِم الِقيوِإلَى ي را اخلَياِصيهوِفي ن قُودعلُ ماخلَي و،امالش   مـتأَن لِْبـٍث ، وم رغَي وضقْبي م
) حم(}تتبعوِني أَفْناداً يضِرب بعضكُم ِرقَاب بعٍض ، و بين يدِى الساعِة موتانٌ شِديد ، و بعده سنوات الزالَِزلِ                 

 عن سلمة بن نفيل الكندي) طب،حب،ك،ض(و البغوي ) ن(و الدارمي 
 ١/٣٣ و كر ٧/١٤٣و سعد ) ٤٥٤١(و مطالب ) ١٦١٧( و حب ٧/٢٩٠ و كثري ٤/٧١ و تخ ٤/١٠٤حم 

 صحيح
٧٧٧٢-}ِطيسالو ِميحم،م(} اآلنَ ح ( اسعن العب)عن شيبة) طب(عن  جابر ) ك 

 ٥/١٣٢ و   ٤/٣٦٩و نبوة   ) ٤٣٧٣( و مطالب    ١٨٢ و   ٦/١٨٠ و   ٦/٣٩ و جممع    ٧/٣٥٨ و طب    ١/٢٠٧حم  
 )٢٧٥٢( صحيح اجلامع  و م حنوه و١٣٩و 



 

 

١٢٢٩() 

 صحيح
 عن  سليمان بن صرد) حم،خ(}اآلنَ نغزوهم والَ يغزونا{-٧٧٧٣

 و منحـة    ٥/٢٥٠ و بغوي    ٦/٣٩٧ و كثري    ١٤/٨ و   ٧/١٣٣ و   ٤/٣٤٥ و حلية    ٧/١١٥ و طب    ٤/٢٦٢حم  
 )٢٧٥٤( و صحيح اجلامع ٧/٤٠٥ و فتح ٥/١٤١ و خ ٤٥٨ و ٣/٤٥٧و نبوة ) ٢٣٥١(

٧٧٧٤-} اتضاًاآليعا بهضعب عبتفَي لْكالس ِفي ِسلٍْك فَانقَطَع اتظُومنم اتزرعن  ابن عمرو) حم،ك(}خ 
 )٢٧٥٥( و صحيح اجلامع ٧/٣٢١و جممع ) ١٧٦٢( و صحيحة ١٥/٦٣ و ش ٤/٤٧٤ و ك ٢/٢١٩حم 

 صحيح
 عن ابن مسعود) حم،ق،هـ(} كَفَتاهاآليتاِن ِمن سورِة البقَرِة من قَرأَهما ِفى لَيلٍَة{-٧٧٧٥

 و سـنة    ٢٠٥ و   ٢٠٤ و   ١٧/٢٠٣و طب   ) ١٣٦٨( و هـ    ٢٥٥ و م صالة املسافرين      ٦/٢٣٩ و   ٥/١٠٧خ  
 )٢٧٥٦( و صحيح اجلامع ٥/١٥١ و حم ١/٣١٦ و بغوي ٩/٨٧ و فتح ٤/٤٦٤

 عن  أيب هريرة) هق(}ئمةَ وغَفَر لَلمؤذِِّننياَألِئمةُ ضمناُء و املُؤذِّنونَ أُمناُء ، فَأَرشد اُهللا اَأل{-٧٧٧٦
 ١١٤و جرجان ) ١٥٧(و شفع ) ٣٣( و ف ١/٤٦تلخيص 
 صحيح

اَألِئمةُ ِمن قُريٍش ، أَبرارها أُمراُء أَبراِرها، و فُجارها أُمراُء فُجاِرها، و ِإنْ أَمرت علَيكُم قُريش عبداً                 {-٧٧٧٧
ح                      ِإسـالِمِه و نيب ريِقِه ، فَِإنْ خنِب عرض الِمِه وِإس نيب كُمدأَح ريخي ا لَموا مأَِطيع و وا لَهعمعاً فاسدجا مِشيب

قَهنع مقَدِقِه  فَلْينِب عرك،هق(}ض(عن علي 
 و ١/٢٢٤ و طـب  ١/١٠٦ و الدواليب ٤/٧٦ و ك ١٤٤ و ٨/١٤٣ و ٣/١٢١ و هق ٤/٤٢١ و   ٣/١٨٣حم  
 و منحـة    ١٢/١٧٠ و ش    ٥٣٣ و   ٢/٥٣١ و عاصم    ١٩٤ و   ١٩٣ و   ٥/١٩٢ و جممع    ١٣/١١٩ و   ٧/٣٢فتح  

 )٢٧٥٧(و صحيح اجلامع ) ٢٥٩٧ و ٢٥٩٦(
 صحيح

 فَآتوا كُلَّ ِذى حق حقَّه  و ِإنْ أُمر          أَبرارهاو فُجارها و أُمراُء فُجاِرها و ِلكُلٍّ حق ،        : اَألِئمةُ ِمن قُريشٍ  {-٧٧٧٨
عبد حبِشى فاسمعوا و أَِطيعوا ما لَم يخير أَحدكُم بين ِإسالِمِه و ضرِب عنِقِه ، فَلْيمدد عنقَه ثَكَلَته أُمه فَالَ دنيا                     

 عن علي ) طسص(}لَه و الَ آِخرةَ بعد ذَهاِب ِديِنِه
  ٥/١٩٢امع 

 صحيح لغريه
اَألِئمةُ ِمن قُريٍش ولَهم علَيكُم حق ولَكُم ِمثْلُ ذِلك ما استرِحموا رِحموا ، و ِإنْ استحِكموا عدلُوا ،       {-٧٧٧٩

          لَيفَع مهِمن لْ ذَِلكفْعي لَم نا ، فَمفَووا وداهِإنْ ع ال             وو فرص هلُ ِمنقْبالَ ي ِعنيماِس أَجالن املَالِئكَِة و ةُ اِهللا ونِه لَع
 و الضياء عن أنس) حم،ن(}عدلٌ
 )٢٧٥٨( و صحيح اجلامع ١٩٤ و ٥/١٩٢ و امع ٤٢١ و٤/٣٤٥ و ١٨٣ و ٣/١٢٩حم 

 صحيح
هم ِمثْلُ ذِلِك ما فَعلَوا ثَالثاً ، ما ِإذَا استرِحموا رِحموا ، و ِإذَا              اَألِئمةُ ِمن قُريٍش، وِلي حق عِظيم ولَ      {-٧٧٨٠

حكَموا عدلُوا، وِإذَا عاهدوا وفَّوا ، فَمن لَم يفْعـلْ ذَِلـك ِمـنهم فَعلَيـِه لَعنـةُ اِهللا و املَالَِئكَـِة و النـاِس                         



 

 

١٢٣٠() 

ِعنيموا: اية عن  أنس و يف رو) طكس(}أَجِمنوا أَدتإذا اؤ 
 ٣/١٨٣ و حم ١٩٤ و ٥/١٩٢امع 

 صحيح لغريه
٧٧٨١-}                 تاتا مكُلَّم الً، وجر هكَانالَى معلَ اُهللا تدلٌ أَبجر اتا مرأَةً ،كُلَّمونَ امعبأَر الً وجونَ ربعالُ أَرداَألب

 عن أنس) فر( اخلالل يف كرامات األولياء}نها امرأَةًامرأَةٌ  أَبدلَ اُهللا تعالَى مكَا
 ٣٨٦ و ٨/٨/٣٨٥و اإلحتاف ) ٤٠٥(الفردوس 

 حسن لغريه
٧٧٨٢-}                  ـثُ، ويالغ قَى ِبِهمسي الً مكانهجرجلٌ أبدلَ اُهللا ر اتا مالً ،كُلَّمجونَ رعبأَر مه اِم والُ ِبالشداَألب

 عن علي) حم(}ى اَألعداِء ، و يصرف عن أَهِل الشاِم ِبِهم العذَابينتصر ِبِهم علَ
 )١٧٢٦ و ١٧٢٧( و الفضائل ٦٥ و ١٠/٦٢ و امع ١/٦١ و كر ١/١١٢ و حم ٨/٣٨٦اإلحتاف 

 صحيح لغريه
عن عبـادة   ) طب(}رونَ ، و ِبِهم تنصرونَ    اَألبدالُ ِفي أُمِتي ثَالَثُونَ ، ِبِهم تقُوم اَألرض ، و ِبِهم تمطَ           {-٧٧٨٣

 ابن الصامت
 ٨/٣٨٦ و اإلحتاف ١٠/٦٢ و جممع ٥/٣٢٢ و حم ١/٤٤٨كثري 

 صحيح لغريه
 عن عوف بن مالك) طب(}اَألبدالُ ِفي أَهِل الشاِم و ِبِهم ينصرونَ و ِبِهم يرزقُونَ{-٧٧٨٤
 ١٠/٦٢ و امع ٨/٣٨٦اإلحتاف 

 لغريهصحيح 
اَألبدالُ ِفي هِذِه اُألمِة ثَالثُونَ رجالً قُلُوبهم علَى قَلِْب ِإبراِهيم خِليِل الرحمِن، كُلَّما مات رجلٌ أَبدلَ    {-٧٧٨٥

 عن  عبادة بن الصامت) حم(}اُهللا مكَانه رجالً
 ٨/٣٨٦ و اإلحتاف ٦٣ و ١٠/٦٢ و جممع ٥/٣٢٢حم 

 صحيح لغريه
 عن أيب هريرة) حم،د،هـ،ك،هق(}اَألبعد فَاَألبعد ِمن املَسِجِد أَعظَم أَجراً{-٧٧٨٦

 و خـط  ٥/٣٥٢ و تـخ  ٢/٢٠٦ و ش  ١/٢٠٨ و ك    ٣/٦٥ و هـق     ٢/٤٢٨و حم   ) ٧٨٢(و هـ   ) ٥٥٦(د  
 ٢/٣٥١و حم ) ٢٧٥٩( و صحيح اجلامع  ١/٣٠٩ و ترغيب ١١/٣٢

 صحيح
٧٧٨٧-}  ِلهَأله لُ ِعزةِ              اِإلبامِم الِقيوِل ِإلَى ياِصي اخلَيوِفي ن قُودعم راخلَي كَةٌ ، ورب منالغ عن عروة  ) هـ(}ا ، و

 أبو اجلعد البارقي
 و معاين   ٣/٢١٤ و ترغيب    ٢/١٠٩ و   ١/٩٣و أصفهان   ) ١٧٦٣( و صحيحة    ١٧/١٥٦و طب   ) ٢٣٠٥(هـ  

 )٢٧٦٠( و صحيح اجلامع ٥/٢٥٩ وجممع ٣/٢٧٤
 صحيح



 

 

١٢٣١() 

٧٧٨٨-}            عطْما مطَاِن ِفيهيِللْش ٍة ِإالَّ وظْرن ا ِمنم القُلُوِب ، و ازوح عن عبد اهللا    ) ص،هب(}اِإلثْم-هابن - أظُن 
 مسعود

 )٧٢٧٧و ٥٤٣٤( و الشعب ١/١٧٦ و جممع ٣/٣٦ و الترغيب ٧/٢٩٨ و ٨١ و ٦/٦٠ و ١/١٥٩اإلحتاف 
 صحيح لغريه

 و يغلب عليهاجيمع القلوب : حواز القلوب
٧٧٨٩-}ِركدِفي ص اكا حم عن  أيب أُمامة) طك(}اِإلثْم 
 ٣/٤٠٢ و ترغيب ٦/٦٠ و ١/١٥٩اإلحتاف 

 صحيح
٧٧٩٠-}رعالش ِبتني و رصلُو البجي عن معبد بن هوذة) تخ(}اِإلثِْمد 

 )٢٧٦١( و صحيح اجلامع ٧/٣٩٨ و تخ ٢٤٧ و ١/٢٣١حم 
 صحيح

 عن أنس) هق(} جماعةٌ و الثَّالثَةُ جماعةٌ وما كَثُر فَهو جماعةٌاالثْناِن{-٧٧٩١
 ٣/٦٩ و هق ١/٢٨٠ و قط ١/٣٠٨ و معاين ٣/٨١ و تلخيص ٨/٤١٥ و خط ٢/١٩٨ و نصب ٤/٣٣٤ك 

 حسن
 عن عمر) حم،د،هـ،ك(}األجدع شيطَانٌ{-٧٧٩٢

 ٨/٤٧٧ و ش ١٣/٢٣٢ و خط ٢/٤٩  و الدواليب٤/٢٧٩ و ك ١/٣١و حم ) ٣٧٣١(و هـ ) ٤٩٥٧(د
 حسن

عن عمري موىل أيب اللَّحم أَنه جاءه مسكني فأطعمه من حلم مواله، فقـال الـنىب                ) ك(}اَألجر بينكُما {-٧٧٩٣
 فذكره

 و ٣/١٦٤ و ش ١٧/٦٥ و طب ٣/٦٢٣ و ك ٤/١٩٤و هق ) ٢٢٩٧( و هـ  ٥/٦٤ و ن    ٨٣ و   ٨٢م الزكاة   
٦/٥٨٤ 

عن أيب  ) حم،ق،هـ(عن عمر   ) ٣م،(}نْ تعبد اَهللا كَأَنك تراه فَِإنْ لَم تكُن تراه فَِإنه يراك          اإلحسانُ أَ {-٧٧٩٤
 هريرة

 و  ١٠/٩٤ و   ٨/٤٣٤ و اإلحتاف    ٨/٥١٣و فتح   ) ١٦(و حب   ) ٢٢٤٤( و خزمية    ١٠/٢٠٣ و هق    ٦/١٤٤خ  
 ٥١ و ١/٢٨حم و ) ٨(و م ) ٢٧٦٢( و صحيح اجلامع ٣/١٨ و ترغيب ٦/٣٥٦كثري 

٧٧٩٥-}                       فَقَـد ذَِلـك لْـتفَـِإذَا فَع ، اكـري ـهفَِإن اهرالَ ت تفَِإنْ كُن ،اهرت كلَ ِهللا كَأَنمعانُ أَنْ تساإلح
تنسحم،بز(}أَح (    اسعن ابن عب)عـن أنـس ، ابـن      ) بز(عن أيب عامر أو أيب مالك       ) حم(عن ابن عمر    ) طب

 رمحن بن غنمعساكر عن عبد ال
 ١/٢٨ و جممع ١/١٦ و حبيب ١/١٧٤ و حنف ٦/٣٥٧ و كثري ١٠/٩٥ و ٨/٤٣١ و اإلحتاف ١/٣١٩حم 

 صحيح
 عن أيب هريرة) حب،هق(}اإلخِتصار ِفى الصالِة راحةُ أَهِل الناِر{-٧٧٩٦

 ٢/٤٧و ش ) ٣٣٤٢( و عب ٢/٨٥ و جممع ١/٣٧٦و ترغيب ) ٤٨٠(و حب ) ٩٠٩( و خزمية ٢/٢٨٧هق 



 

 

١٢٣٢() 

 حسن
استنكره الذهيب و األزدي حبجة أنه روى من طريق عيسى بن يونس عن عبد اهللا بن األزور عن هشام عند الطرباين               

 ٠يف األوسط و عبد اهللا هذا ضعيف جداً
الرواية األوىل أخرجها ابن خزمية و ابن حبان و البيهقي من طريق أبو صاحل احلراين ثنا عيسى بن يونس  عن                  : أقول

  عن حممد بن سريين عن أيب هريرة و هذا إسناد صحيح-ابن حسان  -هشام 
 :و الرواية الثانية خطأ ألمور

راويها عن عيسى بن يونس حممد بن سالم املنبجي مل يرو له أحد من أصحاب الكتب  الستة و قال عنـه                      : األول
 له غرائب: رمبا أغرب و قال ابن منده : ابن حبان يف ثقاته 

عبد الغفار بن داود ثقة فقيه روى له البخـاري و أبـو   : وىل فراويها عن عيسى أبو صاحل احلراين      و أما الرواية األ   
 )٤١٣٦(داود و النسائي و ابن ماجة التقريب 

فليس له شـيخ    ) ٥٣٤١( هـ روى له اجلماعة التقريب         ١٨٧ عيسى بن يونس ثقة مأمون مات سنة         : و الثاين 
هذيب و هو يروي عن هشام بن حسان مباشرة ، و مل يوصف عيسى بتـدليس             امسه عبد اهللا بن األزور كما يف الت       

 ٢٤٠ - ٨/٢٣٧التهذيب 
هشام بن حسان يروي عنه عيسى بن يونس كما يف ترمجته و ليس يف الرواة عنه من يسمى بعبد اهللا بن                     : و الثالث 

 ٣٧-١١/٣٤األزور التهذيب 
مل أر يف حديثه حديثاً منكراً و هو صـدوق التهـذيب            أحاديثه مستقيمة و    : و هو الذي يقول يف حقه ابن عدي         

١١/٣٧  
ى رسول اهللا صـلى اهللا      " الرواية األوىل صحيحة و الرواية الثانية هي املنكرة و يشهد لألوىل حديث             : لذا أقول 

 و  ٣٣١ و   ٢٩٥ و   ٢٩٠ و   ٢/٢٣٢و حم   ) ١٢٢٠(و خ   ) ٥٤٥(مسلم  " عليه و سلم  عن اإلختصار يف الصالة       
 م و غريه٣٩٩

  اية٠٠٠ومعناه، اإلختصار يف الصالة فعل اليهود يف صالم و هم أهل النار 
٧٧٩٧-}   عباَألر اتواَألخ :                  ِهـنُألم نهٍس أُخـتـيمع ـتاُء ِبنمأَس ى، ولْمس ِل ، والفَض أُم ةُ ، وونميم
اتِمنؤاس) ن(}معن ابن عب 

 و صـحيح    ٨/٩٨ و سـعد     ١١/٤١٥ و طب    ٩/٢٦٠ و جممع    ١/٣٠٨و كر   ) ١٧٦٤( و صحيحة    ٤/٣٣ك  
 )٢٧٦٣(اجلامع 
 صحيح

 ٧٧٩٨-}اتِمنؤم واتعن ميمونة) طب(}اَألخ 
 ١١/٤١٥ و طب ٤/٣٢ و ك ٩/٢٦٠جممع 

 صحيح
 ثُــم أَرِجــع و أَتركُــك     أَنا معك حتى تأِْتي باب املَلَكِ     : فَأَما خِليلٌ فَيقُولُ    : اَألِخالَُّء ثَالثَةٌ   {-٧٧٩٩
 فَذَِلك 



 

 

١٢٣٣() 

أَنا لَك  ما أَعطَيت ، و مـا أَمسـكْت            : أَهلُك و عِشريتك ، يشيعونك حتى تأِْتى قَبرك ، و أَما خِليلٌ فَيقُولَ              
و :نا معك حيث دخلْت و حيثُ خرجت فَذَِلك عملُك ، فَيقُولُأَ: فَلَيس لَك فَذَِلك مالُك ، و أَما خِليلٌ فَيقُولُ          

لَيِن الثَّالثَِة عأَهو ِمن تكُن عن أنس) ك(}اِهللا لَقَد 
 ٢/٥٠ و ترغيب ١/٧٤ك 

 صحيح
  أيب حمذورةعن) ن(}اَألذَانُ ِتسع عشرةَ كَِلمةً ،و اِإلقَامةُ سبع عشرةَ كَِلمةً{-٧٨٠٠

 )٢٧٦٤( و صحيح اجلامع ١/٥٢ و الدواليب ٢/٤ن 
 صحيح

) قط(عن أيب هريرة و عن عبد اهللا بن يزيد          ) هـ(عن أيب أُمامة    ) حم،د،ت،هـ(}اُألذُناِن ِمن الرأْسِ  {-٧٨٠١
 عن أنس و عن أيب موسى و عن ابن عباس و عن ابن عمر و عن عائشة

 و  ٦٧ و   ١/٦٦ و هـق     ٢٦٨ و   ٢٦٤ و   ٥/٢٥٨و حم   ) ٤٤٥ و   ٤٤٤ و   ٤٤٣(و هـ   ) ٣٧(و ت   ) ١٣٤(د  
 و  ١/٢٣٤ و جممـع     ٦/٧٢ و طربى    ١/١٠١  و تلخيص     ١٩ و   ١/١٨ و نصب    ١٠/٣٩١و طب   ) ٢٣(عب  

 )٢٧٦٥(صحيح اجلامع 
 صحيح لغريه

٧٨٠٢-}لَه اتاً فَِهيوا ميأَح ناِهللا ، م ادِعب ادالِعب اِهللا ، و ضأَر ضن فضالة بن عبيدع) طب(}اَألر 
 )٢٧٦٦( و صحيح اجلامع ٥/٢٢٥ و ٤/١٥٧ و جممع ١١٨ و ١٨/١٨طب 

 حسن
٧٨٠٣-}اماحلَم ةَ ورِإالَّ املَقْب ِجدسا مكُلُّه ضعن  أيب سعيد) حم،د،ت،هـ،حب،ك(}اَألر 

و ) ٧٩١(و خزمية   ) ١٥٨٢( و عب    ٢/٤٣٥و هق   ) ٧٤٥(و هـ   ) ٣١٧( و ت    ٩٦ و   ٣/٨٣و حم   ) ٤٩٢(د
 )٢٧٦٧( و صحيح اجلامع ١/٥٢٩ و فتح ٢/٣٧٩و ش ) ٣٣٨( و حب ٢/٤٠٩ و سنة ١/٢٥١ك 

 صحيح
! اَألرض كُلُّها نار يوم الِقيامِة ، و اجلَنةُ ِمن وراِئها كَواِعبها و أَكْوابها ، و الَّذي نفْس عبِد اِهللا ِبيِدِه                     {-٧٨٠٤

  ِفيضلَ لَيجِقيلَ ِإنَّ الر ، اباِحلس هسا ممو فَهلُغَ أَنبى يتح ِفعتري ةً ثُمِض قَامِفي اَألر حبسى يتقاً حر؟ :  ع ذَاك ِبم
 عن ابن مسعود موقوفاً) طك(}مما يرى الناس و يلْقَونَ: قَالَ

 ٤/٣٩٠ و ترغيب ١٠/٣٣٦امع 
 صحيح موقوف

  بالرأيو مثله ال يقال
٧٨٠٥-}             لَفتا اخهِمن اكَرنا تمو ، لَفا ائْتهِمن فارعا تفَم ،امشِقي فَتلْتةٌ تدنجم ودنج احويلمي عن  (}اَألرالد

علي( 
 ٧/٢٨٧و بنحوه امع ١٨٣ و ٦/١٨٢اإلحتاف 

 حسن لغريه



 

 

١٢٣٤() 

٧٨٠٦-}    ا تةٌ، فَمدنجم ودنج احواَألر       لَفتا اخهِمن اكَرنا تمو ، لَفا ائْتهِمن فارحم،م،د(عن عائشة   ) خ(}ع (
 عن ابن مسعود) طب(عن أيب هريرة 

 و ٦/٣٢٣ و طـب  ٥٣٩ و ٥٢٧ و ٢/٢٩٥و حـم  ) ٤٨٣٤( و د ١٦٠ و ١٥٩و م الرب و الصلة      ٤/١٦٢خ  
  و سنة ١٠/٢٨٣
و خـد   ) ١٧٩٣( و شفع    ٣٦٥ و صفة    ١١٠و   ٤/٦٧ و   ١/١٩٨ و حلية    ٤/٣٥١ و   ٣/٣٢٩ و خط    ١٣/٥٧

 )٢٧٦٨(و صحيح اجلامع ) ٩٠٠(
 صحيح مشهور

اَألرواح جنود مجندةٌ، فَما تعارف ِمنها ائْتلَف، وما تناكَر ِمنها ِفىاِهللا اختلَف ِإذَا ظَهر القَولُ وخِزنَ                {-٧٨٠٧
 و تباغَضِت القُلُوب، وقَطَع كُلُّ ِذى رِحٍم رِحمه ،فَِعند ذَِلك لَعـنهم اُهللا فَأَصـمهم و   العملُ،و ائْتلَفَِت اَأللِْسنةُ 

مهارصى أَبمو ابن عساكر عن سلمان) طب(احلسن بن سفيان (}أَع 
 ٣/١٠٩ و حلية ٧/٢٨٧و امع ) ٣١٢( و املساوىء ١/٣٠٠ و اإلحتاف ٦/٣٢٣طب 

 حسن
٧٨٠٨-}ذَِلك فَلَ ِمنِفى أَس ريِن الَ خيبِإلَى الكَع اِق أَوِف السِإلَى ِنص ارعن أنس) حم(}اِإلز 

و الصـحيحة   ) ٢٧٦٩( و صـحيح اجلـامع       ٣/٨٩ و ترغيب    ٥/١٢٢ و جممع    ٢٥٦ و   ٢٤٩ و   ٣/١٤٠حم  
)١٧٦٥( 

 صحيح
) هـب (}ن ذَِلك ، فَِإنْ أَبيت فَالَ حق ِلِإلزاِر ِفـي الكَعبـينِ           اِإلزار ِإلَى ههنا ، فَِإنْ أَبيت  فَأَسفَلَ مِ        {-٧٨٠٩

 والشريازي يف األلقاب عن حذيفة
 ) ٦١٣٥( و الشعب ٥/٣٩٦حم 

 صحيح
يـِه يـوم    اِإلسبالُ ِفي اِإلزاِر و القَِميِص و العمامِة ، من جر ِمنها شيئاً خـيالَء لَـم ينظُـِر اُهللا ِإلَ                   {-٧٨١٠
 عن ابن عمر) د،ن،هـ(}الِقيامِة

 و  ٨/٢٠٧ و ش    ١٠/٢٦٢ و فـتح     ١٢/٩ و سنة    ١٢/٣١١و طب   ) ٣٥٧٦( و هـ    ٨/٢٠٨و ن   ) ٤٠٩٤(د  
 )٢٧٧٠( و صحيح اجلامع ٣/٨٩ و ترغيب ٨/٣٤٧اإلحتاف 

 صحيح
٧٨١١-}ِجعِإالَّ فَار و ِتئْذَانُ ثَالَثٌ ، فَِإنْ أُِذنَ لَكأيب موسى و أيب سعيدعن ) م،ت(}اِإلس 

 و اإلحتاف   ٣/١٩١ و متهيد    ١١/٢٨ و فتح    ١/٤٩٩و مشكل   ) ٢٦٩٠( و ت    ٣٧ و   ٣٦ و   ٣٥ و   ٣٤م األدب   
 )٢٧٧١( وصحيح اجلامع ٦/٢٥٨

ـ                     {-٧٨١٢ ت افالطَّـو و ، ـوةَ تواملَر فَا والص نيب ىعالس و ، واِر تاِجلم يمر و ، وت ارمِتجِإذَا    االس و ، و
وِبت ِمرجتسفَلْي كُمدأَح رمجتعن جابر) م(}اس 

 )٢٧٧٢( و صحيح اجلامع ٥/٩٠ و هق ٣١٥م احلج 
الفرد: التو 



 

 

١٢٣٥() 

٧٨١٣-}ِجيعر ِفيِهن ساٍر لَيجاُء ِبثَالَثَِة أَحجِتنعن خزمية بن ثابت) طب(}االس 
 )٤١(و د ) ٤٣٣ و ٤٣٢( و محيدي ٥/٢١٣و حم ) ٢٧٧٣( و صحيح اجلامع ٥/١٥٠ و حلية ١/١٥٤ش 

 صحيح
 عن ابن عباس) هـ(}اَألسنانُ سواٌء ، الثَِّنيةُ و الضرس سواٌء{-٧٨١٤

 )٢٧٧٩( و صحيح اجلامع ١/٢٨٩و حم ) ٢٦٥٠( و هـ ٨/٥٥ن 
 صحيح

٧٨١٥-}سمخ سماٌء خوانُ سنعن ابن عمرو) ن(}اَألس 
 و صـحيح اجلـامع   ١٢/٢٢٥ و فـتح    ٤/٣٧٣ و نصب    ٨/٩٠ و هق    ٢/١٨٢و حم   ) ٤٥٦٠( و د    ٨/٥٥ن  
)٢٧٨٠( 

 صحيح
٧٨١٦-}                  ـالُ ِمـناالغِْتس ـانَ،وضمِر رـهش موص ِت، ويالب جح كَاِة، واُء الزِإيت الَِة،والص ِإقَام الَماِإلس
 عن عمر) حب(}اجلَناِبِة

 )٢٧٧٤(و صحيح اجلامع ) ٨(و م ) ١٤(و ابن منده ) ١٧٣(اإلحسان 
اِإلسالَم أَنْ تسِلم وجهك ِللَِه عز وجلَّ ، و أَنْ تشهد  أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا وحده الَ شِريك لَـه و أنَّ                        {-٧٨١٧ 

اةَ ، و تصوم شهر رمضانَ ، و تحج البيت ِإنْ استطَعت            محمداً عبده و رسولُه ، و تِقيم الصالَةَ ، و تؤِتى الزكَ           
       تلَمأَس فَقَد ذَِلك لْتِبيالً ، فَِإذَا فَعِه سحم،ك،بز(}ِإلَي (    اسعن ابن عب)عن ) بز(عن أيب عامر أو أيب مالك       ) حم
 أنس ، ابن عساكر عن عبد الرمحن بن غنم

 ٦/٣٥٦ و كثري ١/٣٨و جممع ١٦٤ و ٤/١٢٩ و ١/٣١٩حم 
 حسن

٧٨١٨-}                       كَـاةَ ، والز ِتيؤت الةَ ، والص ِقيمت ولُ اِهللا، وسداً رمحأَنَّ م ِإالَّ اُهللا و أنْ الَ ِإلَه دهشأَنْ ت الماإلس
 ن عمرع) ٣م، (}تصوم رمضانَ ، و تحج البيت ِإن استطَعت ِإلَيِه سِبيالً

 و ١/١٤٩و ترغيب ) ٣٠٦٥ و١( و خزمية٩/٢٤٨ و متهيد ٤/٣٢٥ و هق ١/٥١و حم ) ٤٦٩٥(ود ١م اإلميان 
 )٢٧٧٤(و صحيح اجلامع ) ١٦(حب 

٧٨١٩-}               ِتيؤت الةَ ، والص ِقيمأَنْ ت ولُ اِهللا، وسداً رمحأَنَّ م ِإالَّ اُهللا و أنْ الَ ِإلَه دهشأَنْ ت الماإلس  كَـاةَ والز 
 عن عمر) حب (}تحج  وتعتِمر و تغتِسلَ ِمن اجلَنابِة و أَنْ تِتم الوضوَء و تصوم رمضانَ

 )١٤و ١٣و ١١(و منده ) ٨(وم ) ١٧٣(اإلحسان 
و تؤِدى الزكَاةَ املَفْروضـةَ، و تصـوم        اإلسالم أَنْ تعبد اَهللا و الَ تشِرك ِبِه شيئاً، و تِقيم الصالةَ ،              {-٧٨٢٠

تيالب جحت انَ ، وضممعاً) ن(عن أيب هريرة ) حم،ق،هـ(} ر عن أيب هريرة و أيب ذر 
 ١/١١٤ و فتح    ٣/٢٣٢ و ترغيب    ١/٢١ و ك    ٢/٤٢٦ و حم    ٨/١٠١ و ن    ٥ و م اإلميان     ٦/١٤٤ و   ١/٢٠خ  
 )٢٧٧٦( و صحيح اجلامع ٨/٥١٣و 



 

 

١٢٣٦() 

٧٨٢١-}                 و ، ـجحت و ـومصت كَاةَ، والز ِتيؤت الةَ ، والص ِقيمت ئاً، ويِبِه ش ِركشالَ ت اَهللا و دبعأَنْ ت الماإلس
                نهئاً ِمنيش قَصتِن انفَم ، ِلكلَى أَهع كِليمست كَِر ، وِن املُنع يهالن وِف ورِباملَع  رـالَِم      اَألماِإلس ِمن مهس وفَه 

هرظَه الَملَّى اِإلسو فَقَد نكَهرت نمو ، هعدعن أيب هريرة ) ك (}ي 
 ١/٢١ك 

 حسن
: ضلُ؟ قَالَ   فَأَي اِإلسالَِم أَفْ  : اِإلسالَم أَنْ يسِلم قَلْبك و أَنْ يسلَم املُسِلمونَ ِمن ِلساِنك و يِدك، ِقيلَ            {-٧٨٢٢

فَـأَي  : أَنْ تؤِمن ِباِهللا و مالَِئكَِتِه و كُتِبِه و رسِلِه و البعِث  بعد املَوِت ، ِقيـلَ                  : وما اِإليمانُ؟قَالَ : اِإلميانُ، ِقيلَ 
: أَي اِهلجرِة أَفْضلُ ؟ قَـالَ       :جر السوَء، ِقيلَ    أَنْ ته : و ما اِهلجرةُ  ؟ قَالَ     : اِهلجرةُ ، ِقيلَ    : اِإلمياِن أَفْضلُ؟ قَالَ    

مــــن  : فَأَي اِجلهاِد أَفْضـلُ؟ قَـالَ   :أَنْ تقَاِتلَ الكُفَّار ِإذَا لَِقيتهم ، ِقيلَ      : و ما اِجلهاد، قَالَ   : اِجلهاد ، ِقيلَ  
ِقــــرع 

) حم،طـب (} حجةٌ مبرورةٌ وعمرةٌ  :ِبِمثِلِهما هما أَفْضلُ اَألعماِل ِإالَّ من عِملَ     جواده و اهِريق دمه، ثُم عمالَِن       
 عن عمرو بن عبسة

 )٣٠١( و عبد بن محيد ٤/١١٢حم 
 صحيح

ِسعه ، و من دِعي ِإلَـى       دخلَه وِسعه، و اِهلجرةُ بيت واِسع  فَمن دخلَه و          اِإلسالَم بيت واِسع ، فَمن    {-٧٨٢٣
 عن فضالة بن عبيد) طب(} اِإلسالَِم فَأَسلَم ، و دِعي ِإلَى اِهلجرِة فَهاجر لَم يدع ِللْخيِر مطْلَباً والَ ِللْشر مهرباً

 ١٨/٣٠٣طب 
 حسن

لصالَةُ سهم ، و الزكَاةُ سهم ، و حج البيِت سـهم، و             اِإلسالَم  ثَماِنيةُ أَسهٍم ، اِإلسالَم سهم ، و ا         {-٧٨٢٤
                        قَـدو ،مهكَِر سِن املُنع ىهالن و ، مهوِف سرِباملَع راَألم و ، مهانَ سضمر موص و ، مهِبيِل اِهللا  سِفي س اداِجله

لَه مهالَ س نم ابط،ز(} خ (ن عن حذيفة و حس)و ضعفه) ع،قط ىف األفراد عن علي 
 ٢٣٢ و ٢/٢١٢ و ١/٥١٨ و الترغيب ١٣/١٢ و ٢٩٢ و ٩٢ و ٣٨ و ١/٣٧جممع 

 صحيح موقوف عن حذيفة
ني،فَالَ تسـأَلُ   سفْلَىوعلْياوغُرفَةٌ، فَأَما السفْلَى فَاِإلسالم دخلَ ِفيِه عامةُ املُسِلمِ       :اِإلسالَم ثَالثةُ أَبياتٍ  {-٧٨٢٥

أَحداً ِمنهم ِإالَّ قَالَ أَنا مسِلم،و أَما العلْيا فَتفَاضلُ أَعماِلِهم،بعض املُسِلِمني أَفْضلُ ِمن بعٍض،و أَما الغرفَةُ العلْيـا                  
ملُهاِإالَّ أَفْضالُهنِبيِل اِهللا الَ يِفي س ادفضالة بن عبيدعن) طب(} فَاِجله  

 ٥/٢٧٤ و جممع ١٨/٣١٨طب 
 فيه ضعف

عن عدي  ) بز(} اِإلسالَم شهادةُ أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اَهللا و أَنى رسولُ اِهللا، و تؤِمن ِباَألقْداِر خيِرها و شرها                {-٧٨٢٦
 بن حامت
 ٣٩ و ١/٣٨امع 

 حسن



 

 

١٢٣٧() 

٧٨٢٧-}الَمإِ  :اِإلسالكَالَِم ،و انُ   ِطيبماِإلي اِم ،والطَّع امطْع:          ـِلمس نالَِم ملُ اِإلسأَفْض ةُ ، واحمالس و ربالص
املُسِلمونَ ِمن ِلساِنِه و يِدِه، و أَفْضلُ اِإلمياِن خلُق حسن، و أَفْضلُ الصالَِة طُولُ القُنوِت، و أَفْضلُ اِهلجـرِة أَنْ                    

م رجهتكبر عن  عمرو بن عنبسة) حم(} ا كَِره 
 ١١٤ و ٤/١١٢ و حم ٥/١٤٣تخ 

 صحيح
 عن  أنس) ش(} اِإلسالَم عالَِنيةٌ و اِإلميانُ ِفي القَلِْب{-٧٨٢٨

 )٢٨٦١( و مطالب ١/٥٢ و جممع ٧/٣٥٢ و كثري ٣/١٣٤حم 
 حسن

٧٨٢٩-}      اِنِه وِلس ونَ ِمنِلماملُس ِلمس نم الَمالةِ    اِإلسلُ الصأَفْض ِدِه، وِة أَنْ        : يـرلُ اِهلجأَفْض وِت ، وطُولُ القُن
كبر ا كَِرهم رجهعن عمرو بن عنبسة) حم(} ت 

 ١١٤ - ٤/١١١حم 
 صحيح

٧٨٣٠-}لَها قَبم بجي الَمبري و عن جبري بن مطعم) ابن سعد(} اِإلسعن  الز 
 و ٤/٣٥١ و نبوة ٧/٤٣٦ و ٥/١٠٠  و كر ٥ ٣/٩٦ و كثري ٩/٦٠٩حتاف  و اإل٢٠٥ و ٢٠٤ و   ٤/١٩٩حم  

 )٢٧٧٧( و صحيح اجلامع ٧/٢/١٩١سعد 
 صحيح

 ميحو الكفر و الذنوب : جيب
٧٨٣١-}قُصنالَ يو ِزيدي  الَمعن معاذ) حم،د،ك،هق(} اِإلس 

ـ   ١٢/٥٠ و فتح    ٤/٣٤٥ و ك    ٢٥٥ و   ٢٥٤ و   ٦/٢٠٥ و هق    ٥/٢٣٦و حم   ) ٢٩١٢(د  و  ٢/٤٦٣م   و عاص
 صححه احلاكم ووافقه الذهيب

 حسن
شعبة ثىن عمرو بن أيب حكيم عن عبد اهللا بن بريدة عن حيىي بن يعمر عن أيب األسود عن : و روي من طريقني

 معاذ و هذا إسناده صحيح
ثـه  و من طريق عبد الوارث  عن عمرو بن أيب حكيم عن عبد اهللا بن بريدة عن حيىي عن أيب األسود أن رجالً حد             

أن معاذاً حدثه ففى الرواية الثانية انقطاع و الراجح عندي الرواية األوىل فشعبة أمري املؤمنني يف احلـديث و هـو                     
 و ليس ببعيد أن يكون أبو األسود الدؤيل قد مسعها على الشكلني و ال سيما أنه أسلم يف                   ٠أحفظ من عبد الوارث   

ى عن عمر و علي و معاذ و غريهم من الصحابة و مل يوصـف  عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم دون أن يراه و رو     
 بتدليس فتحمل على اإلتصال

 و الضياء عن عائذ بن عمرو) قط،هق(الروياين } اِإلسالَم يعلُو والَ يعلى{-٧٨٣٢
 و صحيح   ٣/٢٥٢ و قط    ٤/١٢٦ و تلخيص    ٣/٢١٨ و فتح    ٣/٢١٣ و نصب    ٦/٢٠٥ معلقاً و هق     ٢/١١٧خ  

 )٢٧٧٨(اجلامع 
 حسن



 

 

١٢٣٨() 

احلكيم (} ِمن اِحلنطَِة و الشِعِري و التمِر و الزِبيِب و العسِل ، فَما خمر فَهو خمر        : اَألشِربةُ ِمن خمسٍ  {-٧٨٣٣
 )عن النعمان بن بشري

 ٤/٢٥٣قط 
 حسن

٧٨٣٤-}رةُ شعن  الرباء) خد،ع(} اَألِشر 
 )٢٧٨١( و صحيح اجلامع ١/٢٧٧و أصفهان ) ١٢٦٦و ٧٨٧ و ٤٧٧(خد 

 صحيح
 العبث: األشرة 
 عن أيب موسى) د،ن،هـ(} اَألصاِبع سواٌء عشر عشر ِمن اِإلبِل{-٧٨٣٥

 و  ٣/٢١١و قـط    ) ١٤٩٥( و منحة    ٤/٣٧٢ و نصب    ١٠/١٩٥ و سنة    ٢/١٩٤ و مي    ٨/٥٦و ن   )٤٥٥٦(د
 ٣٩٨ و ٤/٣٩٧و حم ) ٢٦٥٤(و هـ) ٢٧٨٢(صحيح اجلامع 

 صحيح
 عن ابن عمرو) ن،هـ(} اَألصاِبع سواٌءكُلُّهن ِفيِهن عشر ِمن اِإلبِل{-٧٨٣٦

و هـ ) ٤٥٥٦(و د ) ٢٧٨٣( و صحيح اجلامع ٣/٤٥و تخ ) ١٥٢٨ و ١٥٢٧( و حب    ٨/٩٢ و هق    ٨/٥٦ن  
 ٢/٢١٥و حم ) ٢٦٥٣(

 صحيح
 يعِنى اَألبهام واِخلنصر -لضرس سواٌء، هِذِه وهِذِه سواٌء اَألصاِبع سواٌء ،و اَألسنانُ سواٌء ، الثَِّنيةُ و ا      {-٧٨٣٧

 عن ابن عباس) د(} 
 )٢٧٨٤( و صحيح اجلامع ١٠/١٩٤ و سنة ٨/٩٠ و هق ١٢/٢٢٥ و فتح ١/٢٨٩و حم ) ٤٥٥٩(د 

 صحيح
 عن ابن عباس) طب(} اَألضحى علَي فَِريضةٌ و علَيكُم سنةٌ{-٧٨٣٨

 )٣٠٦٩( و الفيض ٢/٧٩ و شج ١١/٢٦ طب
 حسن

 و اختلف يف رفعه و املقصود به األضحية
 وقفه)هق(ابن جرير و ابن أيب حامت عن ابن عباس و صحح } اإلضرار ِفي الوِصيِة ِمن الكَباِئِر{-٧٨٣٩

  ٤/٣٢٩ و ترغيب ٤/١٥١ و قط ٢٤٤ و ٢/٢٠٢كثري 
 صحيح موقوف

و الناس أَربعةٌ فَموِجبتاِن و ِمثْلٌ ِمبثٍْل وحسنةٌ ِبعشِر أَمثَاِلها وحسنةٌ ِبسبِعمائَِة ِضـعٍف،              اَألعمالُ ِستةٌ   {-٧٨٤٠
لنار، و أَما ِمثْـلٌ     فَمن مات الَ يشِرك ِباِهللا شيئاً دخلَ اجلَنةَ ، و من مات يشِرك ِباِهللا شيئاً دخلَ ا                : فَأَما املُوِجبتانِ 

فَمن هم ِبِحسِنٍة حتى يشعرها قَلْبه و يعلَمها اُهللا ِمنه كُِتبت لَه حسنةٌ، و من عِملَ سيئَةً كُِتبت علَيِه سيئَةٌ                    : ِبِمثٍْل
        فَقأَن نم ا، وثَاِلهِر أَمشةً فَِبعنسِملَ حع نمو ،  اسا النأَمائٍَة وعمبةً  ِبسنسِبيِل اِهللا فَحفَقَةً ِفي سـِه  :  نلَيع عسوفَم

ِفى الدنيا موسع  علَيِه  ِفى اآلِخرِة ، و مقتور عليِه يف الدنيا موسع علَيِه ِفى اآلِخرِة ، وموسع علَيِه ِفى الـدنيا                        



 

 

١٢٣٩() 

عن خرمي بن   ) ك،حل،هب(و البارودي   ) حم،حب،طب(} ر علَيِه ِفى اآلِخرِة ، و شِقي ِفى الدنيا و اآلِخرةِ          مقْتو
 فاتك
 ٢/٨٢ و ترغيب ٤/١٠٨ و فتح ٣/١٨٢ و ١/٢١ و جممع ٢/٨٧ و ك ٣٤٦ و ٤/٣٢٢حم 

 حسن
مالَِن ِبأَمثَاِلِهما ، و عملٌ ِبعشـِر أَمثَاِلـِه، و عمـلٌ            عمالِن موِجباِن ، و ع    : اَألعمالُ ِعند اِهللا سبعةٌ     {-٧٨٤١

فَمن لَِقي اَهللا يعبده مخِلصاً الَ يشـِرك ِبـِه شـيئاً     : ِبسبعمائٍَة وعملٌ الَ يعلَم ثَوابه ِإالَّ اُهللا تعالَى، فَأَما املُوجباِن           
   ةُ ،واجلَن لَه تبجٍة                     ونسِبح مه نما ، وِزي ِبِمثِْلهئَةً جيِملَ سع نم و ، ارالن لَه تبجِبِه و كرأَش اَهللا قَد لَِقى نم 

 الدرهِم ِبسبعمائٍَة ،    جِزى ِبِمثِْلها، ومن عِملَ حسنةً جِزي عشراً ، ومن أَنفَق مالَه ِفي سِبيِل اِهللا ضعف لَه، نفَقَةُ                
 عن ابن عمر) هب(احلكيم} و الدينار ِبسبعمائَِة ِديناٍر، و الصيام ِللِه تعالَى الَ يعلَم ثَواب عاِمِلِه ِإالَّ اُهللا

 )٣٥٨٩( و الشعب ٢/٨٢ و ترغيب ٤/١٠٨فتح 
 حسن لغريه

٧٨٤٢-}   وفَلُونَ ياَألس مونَ هـبٍ                 اَألكثَرطَي ِمـن هـبكَس كَـذَا وه كَـذا وقَالَ ِباملَاِل ه نِة ِإالَّ مامالِقي م {
 عن أيب ذر) هـ،حب(

) ٢٠١٥( و اإلحسـان     ٧/٢٦٤ و خط    ٨/٢١٥ و اإلحتاف    ٥/١٥٧و حم   ) ١٧٦٦(و صحيحة   ) ٤١٣١(هـ  
 )٢٧٨٥(بنحوه و صحيح اجلامع 

 صحيح لغريه
 عن خيثمة مرسالً) ش(} ِإالَّ من رِحمه اُهللاِإلمارةُ باب عنٍت {-٧٨٤٣

 ٧/٥٦٩ش 
 صحيح مرسل

 عن أنس) ك(} اَألمارات خرزات منظُومات ِبِسلٍك ، فَِإذَا انقَطَع السلْك تِبع بعضه بعضاً{-٧٨٤٤
 )١٧٦٢( و صحيحة ٤/٥٦٤ك 

 صحيح
٧٨٤٥-}هتوعد دراِدلُ الَ تالع امعن أيب هريرة) ش(}  اِإلم 

 ٧/٥٧١ و ش ٨/٢١٣و اإلحتاف ) ١٣٢٢( و الدعاطب ٢/٤٤٤حم 
 صحيح لغريه

 عن أيب هريرة) الشريازي يف األلقاب و الديلمي (} اِإلمام أَِمري ، فَِإذَا صلَّى قَاِعداً فَصلُّوا قُعوداً {-٧٨٤٦
 ٣/١٧٣ و اإلحتاف ١/٢٩٠و أصفهان ) ٩٥٨(و محيدي ) ٤٠٨٣(عب 

 صحيح
 عن أيب هريرة) عب(} اِإلمام أَِمري فَِإنْ صلَّى قَاِعداً فَصلُّوا قُعوداً،و ِإنْ صلَّى قَاِئماً فَصلُّوا ِقياماً{-٧٨٤٧

 )٤٠٨٣(عب 
 صحيح



 

 

١٢٤٠() 

عـن أيب   ) طب(البارودي  (} تماماِإلمام جنةٌ فَِإنْ أَتم فَلَكُم ولَه ، وِإنْ نقَص فَعلَيِه النقْصانُ و لَكُم ال             {-٧٨٤٨
 شريح العدوي

 ١/٢١٦ حنوه و ك ٢/٦٦ و امع ٢/٢٣١ و كر ٣/٥٥ و مشكل ٦/٥١٩تخ 
 صحيح لغريه

٧٨٤٩-}ِهملَيالَ ع ِه ولَياَء فَعِإنْ أَس و ، ملَهو فَلَه نسفَِإنَّ أَح اِمنض امعن سهل بن سعد ) هـ،ك(} اِإلم 
 )٩٨١(و هـ ) ٢٧٨٦(و صحيح اجلامع ) ١٧٦٧( و صحيحة ١/٢١٦ و ك ٣/١٢٧ و ٤٣١ و ١/٤٣٠هق 

 صحيح
 عن جابر) كر(و اخلطيب ) طس(يف القراءة) قط،هق(} اِإلمام ضاِمن فَما صنع فَاصنعوا{-٧٨٥٠

 ٨/٣٣٢ و خط ٦/٣٦٣ و كر ٢/٦٦جممع 
 حسن

٧٨٥١-}أَر ، ذِّنُ أَِمنياملُؤ و اِمنض اماِإلمذِِّننيانَ املُؤأَع ةَ واُهللا اَألِئم دعن أيب هريرة) حل(} ش 
 ٨/١١٨حلية 

 صحيح لغريه
٧٨٥٢-}          ذِِّننيؤِللم اغِْفرةَ وِشِد اَألِئمأَر ماللَّه ، نمتؤذِّنُ ماملُؤ و اِمنض امعن أيب هريرة  ) د،ت،حب،هق(} اِإلم

 عن أيب أمامة) حم(
 و ٦/٦٥ و ٥/٢٦٠ و ٤٧٢ و ٤٦١ و ٤٢٤ و ٤١٩ و ٣٨٢ و ٢٨٤ و ٢/٢٣٢و حم ) ٢٠٧(و ت   ) ٥١٧(د

 )٢٧٨٧(و صحيح اجلامع ) ٣٦٣و ٣٦٢(و حب ) ١٤٢٨(و خزمية ) ١٨٣٨(و عب ) ٢٣٤(الشهاب 
 صحيح مشهور

 عن واثلة) طب(أبو الشيخ (} مةَاِإلمام ضاِمن و املُؤذِّنُ مؤتمن، اللَّهم اغِْفر ِللمؤذِِّنني واهِد اَألِئ{-٧٨٥٣
 ٢/٢امع 

 صحيح لغريه
٧٨٥٤-}ذِِّننيِن املُؤفَا ععو اماُهللا اِإلم دشفَأَر نمتؤذِّنُ ماملُؤ و اِمنض امعن عائشة) حم،طب،حب،هق(} اِإلم 

 ٤٣١ و ٤٢٦ و ١/٤٢٥ و هق ٣/٥٣و مشكل ) ٣٦٢( و حب ٦/٦٥حم 
 صحيح

 عن علي) القضاعي(عن جابر ) فر(} نةُ تجِلب الرزق، و اِخليانةُ تجِلب الفَقْراَألما{-٧٨٥٥
 و حسنه السيوطي و املناوي) ٤١٥(و الفردوس ) ٦٤(الشهاب 

 فيه لني
٧٨٥٦-}ةُِغىنانعن أنس) القضاعى(} اَألم 
 )١٦(الشهاب 

 ال بأس به
 يب هريرةعن أ) حم(} اَألمانةُ ِفي اَألزِد{-٧٨٥٧

  ضمن حديث٢/٣٦٤حم 



 

 

١٢٤١() 

 صحيح
 و قد أخرج احلديث باألصل طب و فيه و احلياء يف قريش و فيه جماهيل

اُألمراُء ِمن قُريٍش ، اُألمراُء ِمن قُريٍش ، اُألمراُء ِمن قُريٍش ، لَكُم علَيِهم حق ، و لَهم علَيكُم حق ما  {-٧٨٥٨
ما حكَموا فَعدلُوا ، و استرِحموا فَرِحموا، و عاهدوا فَوفُّوا ، فَمن لَم يفْعلْ ذَِلك ِمنهم فَعلَيِه لَعنةُ                  : اً  فَعلُوا ثَالث 

ِعنيماِس أَجالن املَالَِئكَِة و عن أيب برزة) حم،ع(} اِهللا و 
  ٢/٢٣١ و اإلحتاف ٣/١٧١ و ترغيب ٤٢٤ و ٤/٤٢١حم 

 حيحص
ما رِحموا ِإذَا اسـترِحموا، وأَقْسـطُوا ِإذَا قَسـموا،          : اُألمراُء ِمن قُريٍش ، ما عِملُوا ِفيكُم ِبثَالٍَث         {-٧٨٥٩

 عن أنس) ك(} وعدلُوا ِإذَا حكَموا 
 وفـتح   ٣/١٧١ و ترغيب    ١٧٠ و   ٤/٩٩ و   ٢/١١٢ و تخ    ٤/٥٠١ و ك    ٨/١٤٤ و هق    ٤٢٤ و   ٤/٤٢١حم  
 )٢٧٨٨( و صحيح اجلامع ٢/٢٣١ و اإلحتاف ١٣/١١٦

 صحيح
 ٧٨٦٠-}ذَاك ِمن عرأَس عن ابن عمرو) د} اَألمر 
 و فـتح    ٩/٣٦٢ و اإلحتـاف     ٤/٢٤٣و ترغيب   ) ٤٥٦( و خد    ١٤/٢٣٢و سنة   ) ٢٥٥٥(و حب   ) ٥٢٣٥(د

 )٢٧٨٩( و صحيح اجلامع ١١/٩٣
 صحيح
  أن تبلى قاله ملن يصلح حائطاً لهأي حال اآلخرة أصعب و أعسر و أسرع من اللحوق بل قبل

 عن سهل بن سعد) ت(} اَألناةُ ِمن اِهللا تعالَى و العجلَةُ ِمن الشيطَاِن{-٧٨٦١
 و جـامع األصـول      ٨/٤٧ و   ٧/٢٧٨ و   ٥/٢٥١ و اإلحتـاف     ٦/١٤٨ و طب    ١٣/١٧٦و سنة   ) ٢٠١٢(ت  
 ٣/٤١٨ و ٢/٤٣٧ب  و ترغي٨/١٩ و جممع ١٠/١٠٤عن أنس و هق ) ٤٣٦٧( و الشعب ١١/٦٩١

 صحيح لغريه
 عن أنس) ع(} اَألنِبياُء أَحياٌء ِفي قُبوِرِهم يصلُّونَ{-٧٨٦٢
 )٢٧٩٠(و صحيح اجلامع ) ٦٢١( و صحيحة ٨/٢١١امع 

 صحيح
٧٨٦٣-}             لَى النى أَوِإن و ، اِحدو مهِدين ى وتش مهاتهالٍَّت ، أُمةٌ ِلعاُء ِإخواَألنِبي        لَـم هَألن  ميراِس ِبِعيسى بِن م

             فَاعِرفُوه وهمتأَياِزلٌ فَِإذَا رن هِإن و ، ىبن هنيب ِنى ويب كُنـاِن           : يبـِه ثَولَياِض ، عيالب ِة ورِإلَى احلُم وعبرلٌ مجر
لٌ ، فَيدق الصليب و يقْتلُ اِخلنِزير، و يضع اِجلزيةَ ، و يدعو الناس ِإلَـى         ممصراِن رأْسه يقْطُر و ِإنْ لَم يِصبه بلَ       

                        قَـِر، والب ـعم ـارمالن ِل ، واِإلب عم وداُألس عترت و ، الَما ِإالَّ اِإلساِنِه اِمللَلَ كُلَّهماُهللا ِفى ز لَكهالَِم ، فَياِإلس
ئَاب مع الغنِم، و تلْعب الصبيانُ ِباحلَياِت فَالَ تضرهم فَيمكُثُ ِفى اَألرِض أَربِعني سنةً ثُم يتوفَّى و يصلِّى علَيِه      الذِّ

 عن أيب هريرة) حم(} املُسِلمونَ
 و  ٣/٢٠٤ و طربي    ٢/٤٠٨ و كثري    ١٢/٢٠٠ و سنة    ٢/٤٠٦ و حم    ٤/٢٠٣ و بنحوه خ   ٥٤١ و   ٢/٤٦٣حم  

 ١٤٥و م الفضائل ) ٢٣٠٨(و منحة ) ١٩٠٢( و حب ٦/١٦



 

 

١٢٤٢() 

 عن علي) القضاعي(} األنِبياُء قَادةٌ ، و الفُقَهاُء سادةٌ، و مجالَستهم ِزيادةٌ{-٧٨٦٤
 )١٥٨٠(و الشعب ) ٣٠٧(الشهاب 

 صحيح موقوف
قَبلَ سلَيمانَ بِن داود ِبأَربِعني عاماً ، و ِإنَّ فُقَراَء املُسِلِمني يدخلُونَ اجلَنةَ          اَألنِبياُء كُلُّهم يدخلُونَ اجلَنةَ     {-٧٨٦٥

 املُدِن يدخلُونَ قَبلَ أَغِْنياِئِهم ِبأَربِعني عاماً،و ِإنَّ صاِلح العِبيِد يدخلُونَ اجلَنةَ قَبلَ اآلخِرين ِبأَربِعني عاماً، و ِإنَّ أَهلَ        
اجلَنةَ قَبلَ أَهِل الرستاِق ِبأَربِعني عاماً ِلفَضِل املَداِئِن و اجلَماعاِت و اجلُمعاِت و ِحلَِق الذِّكِْر، و ِإنْ كَـانَ بـالٌء                     

 مهونوا ِبِه دصعن معاذ) طب(} خ 
 ١٠/٢٦٢ و ٨/١٠٥امع 

 لني
 القرى: الرستاق 
فَمن لَم  : اإلنسانُ ثَالَثُمائٍَة و ِستونَ عظْماً ، و ِستةُ و ثَالَثُونَ سالمى ، علَيِه ِفى كُلِّ يوٍم  صدقَةٌ ِقيلَ                  {-٧٨٦٦

ع فَلْيِعن ضِعيفاً ، فَمـن لَـم   يرفَع عظْماً ِمن الطَِّريِق، فَمن لَم يستِطع فَلْيهِد سِبيالً، فَمن لَم يستطِ         :يستِطع؟ قَال 
 عن أيب هريرة) بز(} يستِطع فَلْيدِع الناس ِمن شرِه

 ٣/١٠٤جممع 
 صحيح

٧٨٦٧-}اِفقنِإالَّ م مهِغضبالَ ي و ، ِمنؤِإالَّ م مهِحباِفِق ، الَ يةُ املُنآي ِمِن وةُ املُؤآي ارصسعن أن) ط(} اَألن 
 )٢٥٠٩(منحة 

 صحيح لغريه
٧٨٦٨-}                   عبت مهفَاِجر و ،ِمِنِهمؤِلم عبت مهِمنؤأِْن ، مٍش ِفي هذا الشيِلقُر عباِس تِإنَّ الن و ، ربأَِعفَّةٌ ص ارصاَألن
عن أيب هريرة) كر(ابن جرير (} ِلفَاِجِرِهم 

 )٣٨٤٥(و بغوي ) ١٥١١( و عاصم ٢/١٦١م  و ح١٢/١٦٨و ش ) ٢٢٩٠(و حب ) ١٩٨٩٤(عب 
 صحيح

األنصاِر ِشعار، و الناس ِدثَار، و لَو أَنَّ الناس استقْبلُوا واِدياً أَو ِشعباً، و استقْبلَِت اَألنصار واِديـاً                   {-٧٨٦٩
 عن سهل بن سعد) هـ(} ن اَألنصاِر لَسلَكَت واِدي اَألنصاِر، و لَوالَ اِهلجرةُ لَكُنت امرأً ِم

 ١/٣٧٩ و متهيد    ٦/٣٣٩ و هق    ٤/٤٢و حم   ) ١٦٤( و هـ    ١٣٩ و م الزكاة     ٥/٢٠٠و خ   ) ١٧٦٨(صحيحة  
 )٢٧٩١(و صحيح اجلامع 

ِنِهم و تجـاوزوا    األنصار كَِرِشى  و عيبِتى ، و ِإنَّ الناس سيكثُرونَ و هم يِقلُّونَ ، فَاقْبلُوا ِمن محسِ                {-٧٨٧٠
ِسيِئِهمم نعن أنس) ق،ت،ن(} ع 

و منصـور  ) ١٢٠١( و محيـدي  ٧/١٢١ و فـتح  ١٤/١٧٢ و سنة ٢٠١ و  ١٨٨ و   ٣/١٥٦ و حم    ٥/٤٣خ  
و ت  ) ٢٤١(و ن فضـائل     )٢٧٩٢( و صحيح اجلامع     ١٧٦و م فضائل الصحابة     ) ٢٣٨(و الشهاب   ) ٢٩٠٠(
)٣٩٠٧( 



 

 

١٢٤٣() 

٧٨٧١-}   ةُ ونيزم و اراألنص                   اُهللا و اِس وونَ الند اِليواِر مِد الدبِنى عب كَانَ ِمن نم و عجأَش و ِغفَار ةُ ونيهج 
مالَهوم ولُهسوب) حم،م،ت(} رعن أيب أَي 

 )٣٩٤٠( و ت ٥/٤١٧و حم ) ٢٧٩٣( و صحيح اجلامع ١٨٨م فضائل الصحابة 
٧٨٧٢-}  مهِحبالَ ي اراألنص                   هضغأَب مهضغأَب نم اُهللا ، و هبأَح مهبأَح نم و ، اِفقنِإالَّ م مهِغضبالَ ي و ِمنؤِإالَّ م 

 عن الرباء) ق(} اُهللا
 ١/٦٠ و م ٧/١١٣و فتح ) ٣٩٤٠( و ت ٥/٤٠خ 

٧٨٧٣-}عرضاملُت اخلَاِشع اهد بن اهلاد مرسالًابن جرير عن عبد اهللا بن شدا(} اَألو( 
 ١١/٣٧ و طربي ٤٠٥مبارك 

 حسن مرسل
٧٨٧٤-} الِبيض امرٍ     :اَأليهكُلِّ ش اٍم ِمناِم قـال             ) طب(} ثَالَثَةُ  أَيـيعن الص ىبأَل النالً سعن  ابن عمر أَنَّ رج
 فذكره
 ٣/١٩٦امع 

 صحيح
٧٨٧٥-}      ا، ولْياِهللا الع دِدي ثَالَثَةٌ ، فَيالَ               اَألي ـلَ وِط الفَضفْلَى، فَأَعاِئِل السالس دي ا ، وِليهِطي الَّىت تاملُع دي 

فِْسكن نع زجععن مالك بن نضلة) حم،د،ك(} ت 
 و ١/١٥٦ و أصفهان ٣٢٢ و صفة ٣/٩٧ و جممع ١/٥٨٥ و ترغيب ٦/١١٤ و سنة   ١/٤٠٨ و ك    ٤/١٩٨هق  

 )٢٧٩٤(و صحيح اجلامع ) ٢٤٤٠ و ٢٤٣٥( و خزمية ٤/١٣٧ و ٣/٤٧٣ و ١/٤٤٦و حم ) ١٦٤٩(د 
 صحيح

اَأليِدي ثَالَثَةٌ ، فَيد اِهللا العلْيا، و يد املُعِطي الَّىت تِليها ، و يد الساِئِل أَسفَلُ ِإلَى يوِم الِقيامِة، فَاستِعفُّوا              {-٧٨٧٦
اه اُهللا خيراً فَلْير علَيِه، وابدأْ ِبمن تعولُ ، و ارتِضخ ِمن الفَضـِل والَ تـالَم          عِن السؤاِل مااستطَعتم ، ومن أَعطَ     

 فِْسكن نع ِجزعالَ ت لَى كَفَاٍف ، وعن ابن مسعود) هق(} ع 
 ٤/١٩٨ و هق ٣/٩٧ و جممع ١/٥٨٥ و ترغيب ١/٤٤٦حم 

 صحيح لغريه
ابن جرير يف ذيبه عن ابن      (} يد اِهللا العلْيا، و يد املُعِطي الوسطَى،و يد املُعطَىالسفْلَى         اَأليِدي ثَالَثَةٌ ،  {-٧٨٧٧

 )عمر
 )٢٤٤٠ و ٢٤٣٥(خزمية 

 صحيح
عن ابـن   ) ٤ك،حم،ممال(}اَأليم أَحق ِبنفِْسها ِمن وِليها، و الِبكْر تستأْذَنُ ِفي نفِْسها و ِإذْنها ِصماتها            {-٧٨٧٨

 عباس
 ٧/١١٥ و هق    ٢/١٣٨ و مي    ٢٤٢ و   ١/٢١٩ و حم    ٦/٨٤و ن   ) ١١٠٨(و ت   ) ٢٠٩٨( و د    ٦٦م النكاح   

 و غريهم) ٢٨٠٩(و صحيح اجلامع ) ١٠٢٨٢(و عب ) ٥٦٦( ومنصور ١١٨و 
 اليت سبق هلا أن تزوجت: األمي



 

 

١٢٤٤() 

 عن سعيد مرسالً) بن سعدا(}اِإلمياُء ِخيانةٌ ، لَيس ِلنىب أَنْ يوِمىَء{-٧٨٧٩
  حنوه٥/٦٠ و نبوة ٣/١٥١ و حم ٢/١٠٧ و سعد ٧/٤٣٥كر 

 صحيح لغرية
 عن أيب هريرة ) ت(}اِإلميانُ  أَربع و ِستونَ باباً{-٧٨٨٠

 ٢/٣٧٩ و بنحوه حم ٢/٢٦٨و اإلحتاف ) ٢٦١٤(ت 
 صحيح

 لكن رواية البضع و السبعون أقوى
 عن جابر) ع،طب يف مكارم األخالق(}السماحةُالصبر و : اِإلميانُ{-٧٨٨١

 )٢٧٩٥(و صحيح اجلامع ) ٩٧٠٩(و الشعب ) ٥٥٤(الصحيحة 
 صحيح 

٧٨٨٢-}                      ِت واملَـو دعاِة باحلَي ِت واملَو و نِبييالن اِب والِكت املَالِئكَِة و ِم اآلِخِر ووالي ِباِهللا و ِمنؤانُ  أنْ تاِإلمي
ن ِباجلَنِة و الناِر و اِحلساِب و اِمليزاِن ، و تؤِمن ِبالقَدِر كُلِِّه خيِرِه و شـرِه ، فَـِإذَا فَعلْـت ذَِلـك فَقَـد                          تؤِم

تنحم،بز(}آم (    اسعن ابن عب)محن بـن          ) ز(عن أيب عامر أو أيب مالك       ) حمعن أنس ، ابن عساكر عن عبد الر
 غنم
 و ترغيب   ٤٠ و   ١/٣٨ و جممع    ٢/٢٣٦و اإلحتاف   ) ٢٨٩٤( و مطالب    ٩/٤٤٥ و   ٨/٢٢حلية   و   ١/٣١٩حم  

٣/١٨ 
 صحيح 

عن ) حم،ق،هـ(}أَنْ تؤِمن ِباِهللا و مالَِئكَِتِه و ِكتاِبِه و ِبِلقَاِئِه و ِبرسِلِه و تؤِمن ِبالبعِث اآلِخِر     : اِإلميانُ{-٧٨٨٣
 أيب هريرة 

 )٢٧٩٦(و صحيح اجلامع ) ٢( و خمتصر م  ١٢/٤٣١ و طب ١٠/٢٠٣ و هق ٢/٤٢٦ و حم ١/٢٠خ 
 عن أيب هريرة و أَيب ذر معاً) ن(} اِإلميانُ أَنْ تؤِمن ِباِهللا و مالَِئكَِتِه و الِكتاِب و النِبيني و تؤِمن ِبالقَدِر{-٧٨٨٤

 ٨/٩٨ن 
 صحيح

) ٣م،(} و مالَِئكَِتِه و كُتِبِه و رسِلِه واليوِم اآلخِر و تؤِمن ِبالقَدِر خيِرِه و شـرهِ               أَنْ تؤِمن ِباهللاِ  :اِإلميانُ{-٧٨٨٥
 عن عمر
 و صـحيح اجلـامع    ٢/٢٧٩ و اإلحتـاف  ٥/١٠٨ و ٤/١٢٢ و مشـكل    ١/٢٨ و حم    ٨/٩٨و ن   ٥م اإلميان   

 )٤٦٩٥(و د ) ٢٧٩٧(
 و مالَِئكَِتِه و كُتِبِه و رسِلِه و تؤِمن ِباجلَنِة و الناِر و اِمليزاِن و تؤِمن ِبالبعِث بعد                  أَنْ تؤِمن ِباهللاِ  :اِإلميانُ{-٧٨٨٦

 عن عمر) هب(}املَوِت و تؤِمن ِبالقَدِر خيِرِه وشرِه
 و ٢٥٦ و ١٨٠( و الشـعب  ٧٥ و ١/٥٥ و عاصم ٩/٢٣٩ و متهيد ٢/١٦٥ و ترغيب  ١/٢٨ و حم    ٨/٩٨ن  

 )٢٧٩٨(و صحيح اجلامع ) ٢٧٨
 صحيح



 

 

١٢٤٥() 

اِإلميانُ أَنْ تشهد أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا وحده الَ شِريك لَه و أَنَّ محمداً عبده و رسولُه ، و أَنْ يكُونَ اُهللا                       {-٧٨٨٧
         حأَنْ ت ا ، وماها ِسوِمم كِإلَي بأَح ولُهسر ِذي               و رغَي ِحبأَنْ ت ِباِهللا ، و ِركشأَنْ ت ِمن كِإلَي باِر أَحِفي الن قر

نسٍب الَ تِحبه ِإالَّ ِللِه عز و جلَّ  ، فَِإذَا كُنت كَذَِلك فَقَد دخلَ حب اِإلمياِن ِفي قَلِْبك كَما دخلَ حـب املَـاِء                         
ليوِم القَاِئِظ ، ما ِمن أُميت عبد يعملُ حسنةً فَيعلَم أَنها حسنةٌ و أَنَّ اَهللا جاِزيِه ِبها خيراً ، و الَ يعملُ                      ِللْظَّمآِن ِفى ا  

ِإالَّ ه ِفرغالَ ي هأَن لَمعي ا واَهللا ِمنه غِفرتسي ئَةٌ ويا سهأَن لَمعئَةً فَييسِمنؤم وهِإالَّ و  عن أيب رزين) حم(} و 
 ٤/١١ و حم ١٠/٩٥ و ٩/٥٤٧اإلحتاف 

 حسن
عن )  ت (}اِإلميانُ ِبضع و سبعونَ باباً فَأَدناها ِإماطَةُ اَألذَى عِن الطَِّريِق و أَرفَعها قَولُ الَ ِإلَه ِإالَّ اهللاُ                {-٧٨٨٨

 أيب هريرة
 ٢/٢٦٠ و اإلحتاف      ٤/١١٥و خط   ) ١٧٦٩( و صحيحة    ٤٤٥ و   ٢/٤١٤ و حم    )٥٩٨(و خد   ) ٢٦١٤(ت  
 )٢٧٩٩( و صحيح اجلامع ٩/٢٣٥ و متهيد  ٩/١٥ و ٥١٢ و ٢٦٨و 

 صحيح
ِريِق، و احلَياُء   اِإلميانُ سبعونَ أَِو اثْناِن و سبعونَ باباً، أَرفَعه الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا، وأَدناه ِإماطَةُاَألذَى عِن الطَّ               {-٧٨٨٩

 عن أيب هريرة)  هب (}شعبةٌ ِمن اِإلمياِن
 حنوه) ٤٢١٢و ٤٢١١و ٨٩،و١،٢،٣( و الشعب ٩/١٥ و ٨/٥١٢اإلحتاف 

 صحيح
٧٨٩٠-}            ِن الطَِّريِق، واطَةُاَألذَى عِإم اهنأَدِإالَّ اُهللا،و لُ الَ ِإلَها قَولُهةً، فَأَفضعبونَ شعبانُ ساِإلمي    ةٌ ِمنعباُء شاحلَي 
 عن أيب  هريرة) م،د،ن،هـ(} اِإلمياِن 

و صحيح  ) ٤٦٧٦( و د    ٣/٣٩٨و ترغيب   ) ٢٠١٠٥(و عب   ) ١٧٦٩( و صحيحة    ٨/١١٠ و ن    ٥٧م اإلميان   
 )٢٨٠٠(اجلامع 

 ريرةعن أيب ه) خ(} اِإلميانُ ِبضع و ِستونَ شعبةً، و احلَياُء شعبةٌ ِمن اِإلمياِن{-٧٨٩١
 )٢٨٠١( و صحيح اجلامع ١/٥١ و فتح ١/٩خ 

٧٨٩٢-}ِمنؤم فِْتكالَ ي ، كالفَت دانُ قَيعن الزبري و عن معاوية) حم(عن أيب هريرة ) تخ،د،ك(} اِإلمي 
 ١/٤٠٣ و تخ ١/٩٦ و جممع ١٩/٣١٩ و طب ٤/٣٥٢ و ك ١/١٦٧و حم ) ٢٧٦٩(د

 صحيح لغريه
 عن علي) هـ،طب(} لقَلِْب ، و قَولٌ ِباللِّساِن ، و عملٌ ِباَألركَاِناِإلميانُ معِرفَةٌ ِبا{-٧٨٩٣

 و الشـعب  ١١/٤٧ و ١/٢٥٥ و خـط     ٢٤ و   ١/١٠ و شج    ٢/١١ و الدواليب    ٩/٥٨٣و اإلحتاف   ) ٦٥(هـ  
 ١٣١و اآلجري ) ١٧و ١٦(

 ضعيف
 عن أنس) هب(} ِرفَِنصف ِفي الصبِر، و ِنصف ِفى الشكْ: اِإلميانُ ِنصفَاِن{-٧٨٩٤
 )١٥٩( و الشهاب ٩/٣و اإلحتاف ) ٩٧١٦(الشعب 

 ال بأس به



 

 

١٢٤٦() 

 !!أنه متروك) ٦٢٥( و زعم األلباين يف ضعيفته ٧/٢٥٨فيه يزيد بن أبان الرقاشي ال بأس به الكامل 
 !!متروك:قال النسائي و غريه ) ٤٧٠٨(ضعيف و يف الديوان )٦٣٨٩(و تناقض الذهيب فقال يف الكاشف

عيسى بن أبان و قتادةو ابن املنكدر و أبو الزناد و صفوان بن سليم و األعمش و صـاحل بـن                     : عنه  ومن يروي   
كيسان و الربيع ابن صبيح و الرحيل بن معاوية و حيىي بن أيب كثري و معتمر بن سليمان و غريهم من الثقـات ال                        

 ١١/٣٠٩يكون متروكاً التهذيب 
عن حممد بن علـي     ) ابن شاهني (}  الَ يصلُح كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِإالَّ مع صاِحِبهِ        اِإلميانُ و العملُ قَِرينانِ   {-٧٨٩٥
 مرسالً

 )٣٧٥(و الفردوس ) ٣١٠٥ (٣/١٨٨الفيض 
 حسن مرسل

 ويؤيده اقتران اإلميان بالعمل الصاحل يف كل األمكنة يف القرآن الكرمي
 عن أيب مسعود) ق(} اِإلميانُ مياٍن{-٧٨٩٦

 )٢٨٠٣( و صحيح اجلامع ٥/٢٧٣ و حم ٩٠ و ٨٩ و م اإلميان ١٤/٢٠٣ و سنة ٤/١٥٥خ 
 عن أنس) حم،ض(} اِإلميانُ مياٍن ِإلَى لَخٍم و جذَاٍم{-٧٨٩٧

 ١٠/٥٥ و جممع ٣/٢٢٤حم 
 صحيح

 و حضرموت خيـر ِمـن بـين         اِإلميانُ مياٍن ِإلَى لَخٍم و جذَاٍم و عاِملَةَ، و مأْكُولُ ِحمير ِمن أَكِْلها،            {-٧٨٩٨
احلَاِرِث الَ قَيلَ والَ قَاِهر والَ مِلك ِإالَّ اُهللا ، ِإنَّ اَهللا تعالَى أَمرِني أَنْ أَلعن قُريشاً فَلَعنتهم مرتيِن ، ثُم أَمرِنـي أَنْ                        

     م ِهملَيع تِن فَكَانيترم ِهملَيع لِّيأُص     مالطُهأَخ ةُ ونيزم و ِغفَار و لَمأَسو  ذِْحجِة ماِئِل ِفي اجلَنالقَب أَكْثَر ِن ، ويتر
                    ِلكهاِلي أَنْ يي ال أُبِإن ِة، وامالِقي مواِهللا ي دغَطَفَانُ ِعن اِزنُ ووهو ِميمت ٍد، وين أَسب ِمن ريةَ خينهج ـاِن   ِمناحلَي 

 ِكالَهما ، و أَمرِني أَنْ أَلْعن قَِبيلَتيِن تميم بن مرةَ سبعاً فَلَعنتهم ، و بكْر بن واِئٍل خمساً ، و بنو 
عن عمرو ابـن    ) طب(}  و مالَِوس  مناِعس: عصيةَ عصِت اَهللا و رسولَه ، قَِبيلَتاِن الَ يدخلُ اجلَنةَ ِمنهم أَحد أَبداً            

 عبسة
 ١٣/٧٨ و فتح ١/٣٨٦ و هق ٤/٢٤٩ و تخ ٤/٣٨٧حم 

 حسن
اِإلميانُ يماٍن ،أَالَ ِإنَّ القَسوةَ و ِغلَظَ القُلُوِب ِفى الفَداِدين ِعند أُصوِل أَذْناِب اِإلبِل حيثُ يطْلُع قَرنا                 {-٧٨٩٩

 عن أيب مسعود) حم،ق(}  و مضرالشيطَاِن ِفى رِبيِعةَ
 )٢٨٤( و صحيح اجلامع ٥/٢٧٣ و حم ١٧/٢٠٩ و طب ٨١ و م اإلميان ٧/٦٨ و ٤/١٥٥خ 

 عن عبد اهللا بن عوف) طب(} اِإلميانُ يماٍن ِفى حندٍس و جذَاٍم{-٧٩٠٠
 ١٠/٥٦امع 

 صحيح
 عن  أيب كبشة) طب(}  و جذَاٍماِإليمانُ مياٍن و اِحلكْمةُ ههنا ِإلَى لَخٍم{-٧٩٠١

 ١٠/٥٥ و امع ٣/٢٢٤حم 



 

 

١٢٤٧() 

 صحيح
٧٩٠٢-}                 لَدا وةُ ِفيموالقَس ةُ واجلَفْو طَانُ ،وقَح لَدا وةٌ ِفيماِئرالَِم دى اِإلسحرةٌ، واِنيمةُ ياِحلكْم اٍن وانُ ميماِإلي

     هابن ِب ورالع أْسر ريانُ، ِحمندع          ا وهانُ غَاِربدمه ا ، وهتمجمجا وكَاِهلُه دأَز ا وهتمصع ا وهتامه ذِحجم ا، و
                 مانَ أَكْرغَس أَِعز ماِر ،اللَّهصاِء اَألننَألب اِر وصِلَألن اغِْفر ماللَّه ، مها ِمنأَن ى وِمن ارصاَألن ا ،وهتوِب ِفي   ذَررالع 

                     وِنـي ورآز ، ـارصكِرِم اَألنِم اآلِخِرفَلْيوالي ِباِهللا و ِمنؤكَانَ ي نةً، مِقيالَِم باِس ِفى اِإلسلَ النأَفْض ِة ، واجلَاِهِلي
و ) خط،كر(الرامهرزي  } نِة ِمن أَمِتى    نصروِني و حموِني هم ِشيعِتى و أَصحاِبي و أَولُ من يدخلُ بحبوحةَ اجلَ            

 الديلمي عن عثمان و رجاله ثقات
  بنحوه١٠/٤١امع 

 حسن
 عن أيب هريرة) خ(} اِإلميانُ يماٍن و الِفتنةُ  ههنا و ههنا يطْلُع قَرنُ الشيطَاِن{-٧٩٠٣

 ٢/٢٥٢ه و حم حنو) ٣٩(و خمتصرم ) ٢٨٠٥( و صحيح اجلامع ٨/٩٩ و فتح ٥/٢٢٠خ 
اِإلميانُ يماٍن، و الكُفْر ِقبلَ املَشِرِق، و السِكينةُ َألهِل الغنِم، و الفَخر و الرياُء ِفى الفَـداِدين أَهـِل                   {-٧٩٠٤

   جهفَِت املَالِئكَةُ ورٍد ، صأُح رباَء دِإذَا ج أِْتي املَِسيحِر ، يبِل الوأَه ِل واخلَي لَـكهي اِلكنه اِم ولَ الشِقب ت(} ه (
 عن أيب هريرة

و الصـحيحة   ) ٢٧٤١( و منحة  ٤٨٤ و   ٤٧٤ و   ٤٥٧ و   ٤٠٧ و   ٢/٣٧٢و حم   ) ٢٢٤٣( و ت    ٨٦م اإلميان   
 )٢٨٠٦(و صحيح اجلامع ) ١٧٧٠(

عـدنانَ،ِحمير رأْس العـرِب و بابهـا،        اِإلميانُ يماٍن، و أَداُء اِإلمياِن ِفى قَحطَانَ، والقَسوةُ ِفى ولَِد           {-٧٩٠٥
                 أَقَام الَِّذين ارصاَألن أَِعن ما، اللَّههاتذَو ا وهانُ قُلَّتدمه ا،وهتجحا وهكَاِهلَت داُألز ا، وهتمِعص ا وهتامه ذِْحجمو

       وا ورصن ا ووآو و ينالد لُ             اُهللا ِبِهمخـدي ـنلُ مأَو ةَ ، وِتي ِفي اآلِخرِشيع ا وينايب ِفي الدحأَص مه وا وِحمر 
 عن عمر) بز(} اجلَنةَ ِمن أَمِتي

 ١٠/٤١امع 
 حسن

 عن عقبة بن عامر) طب(عن ابن مسعود ) طب(} اِإلميانُ يماٍن و مضر ِعند أَذْناِب اِإلِبِل{-٧٩٠٦
 ١٠/٥٦ و جممع ١٧/٣٠٩ و ١٠/١١٣طب 

 صحيح
٧٩٠٧-}                     كُمراناً فآموأَع اراً وصأَن وكُمأْتأَنْ ي وِشكي و ، عباملَر مِمنه دعِإنْ ب و ِإلَي ى وِمن مه ماٍن وانُ ياِإلمي

 عن ابن عمرو) طب(} ِبِهم خيراً
 ١٠/٥٥امع 

 حسن
٧٩٠٨-}فَاَألمي ناَألميعن أنس) ٤مالك،حم،ق (} ن 



 

 

١٢٤٨() 

ــأ  ــربة ٧/١٤٢ و ٣/١٤٤و خ ) ٩٢٦(موط ـــ ) ٣٧٢٦(و د ) ١٨٩٣( و ت ١٢٥ و ١٢٤ و م األش و ه
و صـحيح  ) ١٧٧١( و صحيحة ١١/٣٨٥و سنة ) ١٩٥٨٢( و عب ٢٣١ و ١١٣ و   ٣/١١٠و حم   ) ٣٤٢٥(

 )٢٨٠٧(اجلامع 
 عن أنس) ق(} اَأليمنونَ اَأليمنونَ{-٧٩٠٩

 و  ٥/٢٢٣و اإلحتـاف    ) ١٧٨٩( و الصحيحة    ٢/١٩ و الدواليب    ٥/٢٠١ و فتح    ١٢٦ألشربة   و م  ا    ٣/٢٠٢خ  
٧/١٤٥ 

 عن ابن عباس) ابن سعد(} ِبئر غَرٍس ِمن عيوِن اجلَنِة{-٧٩١٠
  عن ابن عمر و ابن عباس و عمر بن احلكم ٤/٤٢٧ و اإلحتاف ٥/٢٦٢ و البداية ٣٩٢- ١/٣٩٠سعد 

 ضعيف
٧٩١١-}الب ِبئْسرطَهاٌء الَ يمو ، رتسالَ ي تيب اماحلَم تعن عائشة) هب(} ي 
) ٧٧٧٣(و  ) ٧٧٧٢(و  ) ٧٧٦٨( و الشعب    ٧/٢٦٧٩ و عدي    ٣٤ و حنيفة    ١/٢٧٤ و حنف    ٢/٤٠٠اإلحتاف  

 )٨١٨(و املساوىء 
 حسن لغريه

٧٩١٢-}مي اُء واَألغِني همطْعِس يرالع امطَع امالطَّع ِبئْساِكنياملَس هعيف زوائد ابن مردك عن أيب هريرة) قط(} ن 
 ٣/١٤٤ و ترغيب ٢/١٨٩ و ١/٧٢ و متهيد ٢/٢٤١أخرجه بنحوه حم 

 صحيح لغريه
 اَهللا و   ِبئْس الطَّعام طَعام الوِليمِة تدعى ِإلَيِه اَألغِنياُء وتمنع الفُقَراُء ، و من لَم يِجب فَقَـد عصـى                 {-٧٩١٣
ولَهسحل،هق،هـ(} ر ( كاحيف الن)يف الوليمة عن ابن عمر و أيب هريرة معاً) ن،م(ىف اَألطعمة ) د 

و م  ) ١٩٣٣(و هـ   ) ٣٧٤٢(و د   ) ١٤٣٢( و   ١٠/١٧٧ و متهيد    ٤/٥٣ و جممع    ٨/٢٦٧وحلية  ) ٥١٧٧(خ  
)١٤٣٢( 

٧٩١٤-}       ِسين الَ وتاخ لَ ويخت دبع دبالع ِبئْس         اراجلَب ِسين ى ودتاع و ربجت دبع دبالع اِل ، ِبئْسعاملُت الكَِبري 
                           ا وـداملُبت ِسـىن ـى وطَغ ا وتع دبع دبالع الِبالَ ، ِبئْس و املَقَاِبر ِسين ا ولَه ا وهس دبع دبالع لَى ، ِبئْساَألع

س العبد عبد يخِتلُ الدنيا ِبالديِن ، ِبئْس العبد عبد يخِتلُ الدين ِبالشبهاِت ، ِبئْس العبد عبد طَمـع                   املُنتهى،، ِبئْ 
ِذلُّهي غَبر دبع دبالع ِبئْس ، ِضلُّهى يوه دبع دبالع ِبئْس ، هقُودارعن نعيم بن مهَّ) طب،هب(} ي 

و ) ٢٤٤٨( و ت ١١/١٠ و جامع األصـول  ٨/٣٤١ و اإلحتاف    ١٠/٢٣٤ و جممع    ٣/٥٧٠ و   ٢/٥٦١ترغيب  
 ٢/١٧٣و شج ) ١٠و٩(و عاصم ) ٨١٨٢(و ) ٨١٨١( والشعب ٤/٣١٦ك 

 حسن لغريه
٧٩١٥-}فيِزلُونَ الضنالَ ي مقَو مالقَو عن عقبة بن عامر)  هب(} ِبئْس 
 )٩٥٨٨(الشعب 

 حسن
 عن رافع بن خديج)  طب(} ئْس الكَسب مهر البِغى و ثَمن الكَلِْب ، و كَسب احلَجاِمِب{-٧٩١٦

 ٤/٢٨٨طب 



 

 

١٢٤٩() 

 صحيح لغريه
٧٩١٧-}    ودهلَي تاملَي نِ -ِبئْسيترقُولُونَ   - ميالَ            :  سفْعـاً، والَ نا ورض لَه ِلكالَ أَماِحِبِه ، وص نع فَعالَ دلَو 

         اتأِْسِه فَمر قِن فَوطَّيِبخ كُِوي ِبِه و فَأُِمر لَه لَنحمعن أيب أُمامة عـن     ) طب،ك(و البغوي و البارودي     ) حم(} ت
 بن سهل بن حنيف

 ٥/٥٨و جممع ) ١٩٥١٥( و عب ٦/١٠١ و طب ٤/٢١٤ و ك ٤/١٣٨حم 
 صحيح

٧٩١٨-}      ا عاهجا، ِإنَّ اَهللا أَنهتزا جم ِبئْس               ناب ِلكما الَ يالَ ِفيم ِة اِهللا ، وِصيعذٍْر ِفى مفَاَء ِلنا، الَ وهنرحنا ِلتهلَي
معن عمران بن حصني) د(} آد و املرأة هذه امرأة أيب ذر 

 ٤/١٨٨و نبوة ) ١٢١٩( و شفع ١١٠ و ٩/١٠٩ و هق ٤٣٤ و ٤٣٠ و ٤/٤٢٩ و حم ٨م النذور 
٧٩١٩-}ِمِطي واِبئْسمعِل زجعن حذيفة) حم،د(} ةُ الر 

 و  ٢/٣٢١ و كثري    ١٠/٥٥١و فتح   ) ٨٦٦( و صحيحة    ١٢/٣٦١ و سنة    ٥/٤٠١ و   ٤/١١٩و حم   ) ٤٩٧٢(د  
 )٢٨٤٦(و صحيح اجلامع ) ١٣٣٦و ١٣٣٥و ١٣٣٤( و الشهاب ١/٦٨ و مشكل ١٢٧ و مبارك ٥/٧٢

 صحيح
٧٩٢٠-}لُكقْتةَ ، تيمس نا ابي ؤساً لَكةُباِغيعن أيب قتادة) حم(}  الِفئَةُ الب 
و ) ٢٨٤٣( و صحيح اجلـامع      ٧/٣٤٤ و خط    ٢/٣٣٥ و صحيحة    ٢/٥٤٨ و نبوة    ٥/٣٠٦ و حم    ٧٠م الفنت   

 ٨/١٨٩هق 
 عن ابن عمرو) هق(} ِبئْسما جزيتها لَيس هذا نذْراً ِإنما النذْر ما ابتِغي ِبِه وجه اِهللا{-٧٩٢١

 ١١٠ و ٩/١٠٩هق 
 صحيح

٧٩٢٢-} ىسن ولْ هب تكَي و تةَ كَيآي ِسيتقُولَ نأَنْ ي ِدكُما َألحمعن ابن مسعود) حم،ق،ت،ن(} ِبئْس 
و صـحيح   ) ١٨٩٦( و منحـة     ٤/٤٩٥ و سنة    ٢٣٠ و م صالة املسافرين      ٢/٣٠٩ و مي    ٤٣٨ و   ١/٤٢٩حم  

 ٦/٢٣٨و خ ) ٢٨٤٧(اجلامع 
٧٩٢٣-} ا َألحمقُولُ  ِبئْسأَنْ ي الَّـذي               : ِدكُم وا القُرآنَ ، فَـوذِْكرتاس ،ىسن ولْ هب تكَي و تةَ كَيآي ِسيتن

 عن ابن مسعود) حم،خ،م،ت،ن(} نفِْسى ِبيِدِه ، لَهو أَشد تفَصياً ِمن صدوِر الرجاِل ِمن النعِم ِبعقُِلها
 و ٢/٣٦٢ و ترغيب ٢٣٠ و ١٢٢٨و م صالة املسافرين  ) ١٨٩٦( و منحة    ٢/٣٠٩ و مي    ٤٣٨ و   ١/٤٢٩حم  
 )٧٢٦(و ن عمل ) ٢٩٤٢( و ت ٦/٢٣٨و خ ٢/٤٩٥ و هق ٤/٤٩٥سنة 

 يف األفراد عن صفوان ابن عسال) قط(} باب التوبِة مفْتوح الَ يغلَق حتى تطْلُع الشمس ِمن مغِرِبها{-٧٩٢٤
 ٨/٧٠طب 

 ريهصحيح لغ
 عن ابن عباس) بز(}باب الناِر الَ يدخلُه ِإالَّ من يشِفى غَيظَه ِبسخِط اِهللا{-٧٩٢٥
 ٦/٢٠٧٤ و عدي ١٠/٣٩٥ و ٨/٧١امع 

 فيه ضعف



 

 

١٢٥٠() 

٧٩٢٦-}    ِد ثَالثاً ، ثُمواِكِب املُجةُ الرِسريم هضرةَ عاجلَن هلُونَ ِمنخديت الَّذي يأُم ابـِه   بلَيطُونَ عضـغلَي مهِإن 
 عن ابن عمر) ت(}حتى تكَاد مناِكبهم تزولُ

 ١٠/٥٢٧و اإلحتاف ) ٢٥٤٨(ت 
 لني

 عن أنس) ك(}البغي و العقُوق: باباِن معجالِن عقُوبتهما ِفي الدنيا {-٧٩٢٧
 )٢٨١٠( و صحيح اجلامع ١/٣٧و موضح ) ١١٢٠( و صحيحة ٤/١٧٧ك 

 صحيح
 )عبد الرزاق عن حيىي بن أيب كثري مرسالً(}باِدروا اَألذَانَ والَ تباِدروا اِإلقَامةَ{-٧٩٢٨

 )١٨٧٧(عب 
 صحيح مرسل

 عن ابن عمر) م،ت(}باِدروا الصبح ِبالِوتِر{-٧٩٢٩
و خزمية ) ٦٧٢(حب  و ٢/٤٧٨ و هق ٣٨ و ٢/٣٧و حم ) ١٤٣٦(و د ) ٤٦٧( و ت ١٤٩م صالة املسافرين   

 )٢٨١١(و صحيح اجلامع ) ١٠٨٨و ١٠٨٧(
باِدروا ِباَألعماِل سبعاً ما تنتِظرونَ ِإالَّ فَقْراً منِسياً ، أَو ِغىن مطِْغياً ، أو مرضاً مفِْسداً، أَو هرماً مفنداً                   {-٧٩٣٠

 هالَ  فَِإنجالد جِهزاً ، أَوتاً موم  أَو ،رأَم ى وهةُ أَداعالس ةَ ، واعالس أَو ، ظَرنتم رعن أيب هريرة) ت،ك(}ش 
 و الشـعب    ١٠/٢٥٢ و اإلحتـاف     ٤/٣٢١ و بنحـوه ك      ٦/٢٤٣٤ و عدي    ٤/٢٥٠و ترغيب   ) ٢٢٠٦(ت  

 )١٠٥٧٣ و١٠٥٧٢(
 حسن لغريه

اسِتخفَافاً ِبالـدِم ،وقَِطيعـةَ     لشرِط، و بيع احلُكِْم، و    ثْرةَ ا ِإمارةَ السفَهاِء، وكَ  : باِدروا ِباَألعماِل ِستا  {-٧٩٣١ 
عـن عـابس    ) طب(}الرِحِم ، و نشواً يتِخذُونَ القُرآنَ مزاِمري يقَدمونَ أَحدهم ِليغنيِهم و ِإنْ كَانَ أَقَلَّهم ِفقْهاً              

 الغفاري
 )٢٨١٢(و صحيح اجلامع ) ٩٧٩( الصحيحة ١٠/١٢٨و فتح  ٥/٢٤٥ و ٤/١٩٩ و جممع ٣/٤٩٤حم 

 صحيح
طُلُوع الشمِس ِمن مغِرِبها ، و الدخانَ ، و دابـةَ اَألرِض ، و الـدجالَ ، و       : باِدروا ِباَألعماِل ِستا    {-٧٩٣٢

 عن أيب هريرة) حم،م(}خويصةَ أَحِدكُم ، و أَمر العامِة
و ) ٧٥٩( و صـحيحة     ٤/٢٢٩ و ترغيب    ١٥/٤٤ و سنة    ٤/٥١٦ و ك    ٣٧٢ و   ٢/٣٣٧و حم   ) ٤٠٥٦(هـ  

 )٢٨١٣(و صحيح اجلامع ) ٢٠٣٩(خمتصرم 
باِدروا ِباَألعماِل ِفتناً كَِقطَِع اللَّيِل املُظِْلِم، يصِبح الرجلُ مؤِمناً و يمِسـىكَاِفراً ، و يمِسـى مؤِمنـاً           {-٧٩٣٣

 عن أيب هريرة) حم،م،ت(}ح كَاِفراً ، يِبيع أَحدهم ِدينه ِبعرٍض ِمن الدنيا قَِليٍلويصِب
 و  ١٥/١٥ و سـنة     ٤/٢٤٨و ترغيب   ) ١٨٦٨( و حب    ٥٢٣ و   ٢/٣٠٤و حم   ) ٢١٩٥( و ت    ١٨٦م اإلميان   
 )٢٨١٤( و صحيح اجلامع ٤٥اآلجري 
 عن أيب أَيوب) حم،ق(} النجِمباِدروا ِبصالِة املَغِرِب قَبلَ طُلُوِع{-٧٩٣٤



 

 

١٢٥١() 

 )٢٨١٥( و صحيح اجلامع ١/٢٦٠ و قط ١/٢٤٦ و نصب ٥/٤١٥حم 
 حسن

٧٩٣٥-}    اهينِبد هتآِخر اعبشاة فقلت   :عن أيب سعيد قال   ) حب،ض(}ب أَعرايب تبيعنيها بثالثة دراهم؟ فقال: مر :
 ه و سلم قال فذكرهمثَّ باعنيها فقال رسول اهللا صلى اهللا علي! ال و اهللا

 )٣٦٤( و صحيحة ٢/٥٩٠و ترغيب ) ١٠٩٩(حب 
 صحيح

 عن أنس) هب(عن علي ) طس(}باِكروا ِبالصدقَِة فَِإنَّ البالََء ال يتخطَّى الصدقةَ{-٧٩٣٦
مرفوعاً و ) ٣٣٥٤ و ٣٣٥٣( و الشعب ٣/١٠٩٩ و عدي ٢٠ و ٢/١٩ و ترغيب ٣/١١٠ و جممع ٤/١٨٩هق  

 موقوفاً
 وقوف على أنسحسن م

 و مثله ال يقال بالرأى
عن ابـن  ) عبد بن محيد و ابن جرير و أبو الشيخ يف العظمة(}ِبت اللَّيلَةَ أَقْرأُ على اِجلن ِرفقاً ِباحلجونِ     {-٧٩٣٧
 مسعود

 ٢٦/٢١ و طربي ٧/٢٧٥ و كثري ١/٤١٦حم 
 صحيح

٧٩٣٨-}    ِجيعا رِفيه ساٍر لَياف(}ِبثَالثَِة أَحجعن عمارة بن   ) هق(و الطَّحاوي   ) هـ(يف العلل   ) حم،د،ت(عي  الش
 سئل رسول اهللا صلى اهللا عليع و سلم عن االستطابة قال فذكره: خزمية عن أبيه خزمية بن ثابت قال 

 )٣١٥(و هـ ) ٦٧٧( و مي ٢١٤ و ٥/٢١٣ و حم ٢٤٧ و جرجان ١/١٠٣ و هق ٢١د الطهارة ب 
 صحيح

 عن سعيد بن زيد) حم،طب(}تلُِبحسِب أَصحايب القَ{-٧٩٣٩
 )٢٨١٦( و صحيح اجلامع ٢/٦٣٢ و عاصم ٨/٣٨٣ و طب ٣/٤٧٢حم 

 صحيح
٧٩٤٠-}               ِكرنم لَه هالَى أَنعاُهللا ت لَمعغِيرياً أَنْ يت لَه ِطيعتسنكَراً الَ يأَى مِء ِإذَا رِب املَرسعن ابن  ) تخ،طب(} ِبح
 مسعود

 ٧/٢٧٥ و جممع ٣/٩٩٦ و عدي ٣/٢٣٨تخ 
 صحيح موقوف

 ومثله ال يقال بالرأي
٧٩٤١-} ِلماملُس اهأَخ ِقرحأَنْ ي رالش ِرىٍء ِمنِب امسعن أيب هريرة) هـ(} ِبح 

 و ترغيـب    ٤٨٣ و   ١٠/٤٦٤ و   ٥/٩٧ و فـتح     ٨/٢٥٠ و   ٦/٩٢و هـق    ) ١٩٢٧( و ت    ٣٢م الرب و الصلة     
 ٨/٣٧١ و ٧/٥٣٣ و اإلحتاف ٣/٥٤٦

) هـب(} حسِب امِرىٍء ِمن الشر أَنْ يشار ِإلَيِه ِباَألصاِبِع ِفى ِديٍن أَو دنيا ِإالَّ من عصمه اُهللا تعالَى                ِب{-٧٩٤٢
 عن أنس و عن أيب هريرة



 

 

١٢٥٢() 

) ٦٩٧٨ و   ٦٩٧٧( و الشعب    ٦/٢٠٩٢ و عدي    ١١٠/٢٩٦ و جممع    ٢٣٣ و   ٨/٢٣٢و اإلحتاف   ) ٢٤٥٣(ت  
 ٧/٣٦٠و كثري 

 هحسن لغري
عن السائب بـن    ) طب(} ِبحسِب امِرىٍء يدعو أَنْ يقُولَ اللَّهم اغِْفر ِلى وارحمِنى و أَدِخلْىن اجلَنةَ           {-٧٩٤٣

 يزيد
 ٧/١٨٢ و طب ١٠/١٨٠امع 

 حسن
٧٩٤٤-}      عباِملني أَراِء العِنس ِمن ِبكسِبح :     تِدجيةُ بنخ د، وحمم تةُ بنفَاِطم        مـران وع بنت مريم ويِلد، وخ 

 عن  أيب هريرة) طس(} آسيةُ  بنت مزاحم 
 ٩/٢٢٣امع 

 حسن لغريه
٧٩٤٥-}                  قزار مى، اللَّهوساِر مأَخيٍب ويعِم شباً ِبقَوحرونَ ، مورنصم ِهملَيى عغبةَ مرِعت ٍخ احلَيٍخ بٍخ بٍخ بب

 عن  سلمة بن سعد العرتي) طب(ابن قانع } اً الَ قُوت والَ ِإسرافِعترةَ كَفَاف
 ٢/٦٥ و اإلصابة ٧/٦٣ و طب ١٠/٥١امع 

 حسن
سبحانَ اِهللا ، و احلَمد ِللِه ، والَ ِإله ِإالَّ اُهللا، و اُهللا أَكْبـر ، و                 :بٍخ بٍخ ِلخمٍس ما أَثْقَلَهن ِفى اِمليزاِن        {-٧٩٤٦

 عن سفينة) طس(} رطٌ  صاِلح يفِْرطُ ِللرجِلفَ
 و منحـة    ٣/٤٤٣ و حـم     ١٠/٨٨و جممع   ) ١٦٨٠-١٦٧٩( و الدعاطب    ٢/٤٢٩ و ترغيب    ٢/٣٦٣عاصم  

)٢١٥٠( 
 صحيح

ـ :بٍخ بٍخ ِلخمٍس ما أَثْقَلَهن ِفى اِمليزاِن      {-٧٩٤٧ ِه، و اُهللا أَكْبـر ، و  الَ ِإله ِإالَّ اُهللا، و سبحانَ اِهللا، و احلَمد ِلل
هِسبتحِلِم فَيِء املُسرفَّى ِللموتي اِلحالص لَدعن أيب أمامة) حم(عن أيب سلمة ) ن،حب،ك(عن ثوبان ) البزار(} الو 

 و الـدعاطب  ١٠/١٨٨و جممـع  ) ٢٣٢٨( و حـب     ١/٣٦ و الدواليب    ١/٥١١ و ك    ٥/٣٦٦ و   ٤/٢٣٧حم  
 )٢٨١٧ (و صحيح اجلامع) ١٦٨٠-١٦٧٩(

 صحيح
يؤِمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر ، و اجلَنِة و الناِر ، والبعـِث             : بٍخ بٍخ ِلخمٍس من لَِقي اَهللا ِبِهن دخلَ اجلَنةَ          {-٧٩٤٨

 �عن موىل لرسول اهللا ) حم(} بعد املَوِت و اِحلساِب
 ١٠/٨٨ و امع ٣/٤٤٣حم 

 صحيح
يؤِمن ِباِهللا واليوِم اآلخِر ، و اجلَنِة و النـاِر ، و            :بٍخ ِلخمٍس من لَِقي اَهللا مستِقيناًِبِهن دخلَ اجلَنةَ         بٍخ  {-٧٩٤٩

 �عن موىل لرسول اهللا ) حم(} البعِث بعد املَوِت و اِحلساِب
 ٣/٢٠٢ و صحيحة ١٠/٤٩ و جممع ٤/٢٣٧حم 



 

 

١٢٥٣() 

 صحيح
٧٩٥٠-} ٍخ بب             راُهللا ِبِه اخلَي ادأَر نلَى مع ِسريلَي هِإن ِظيٍم وع نع أَلْتس ٍخ لَقَد:        ـِر ، وِم اآلخوالي ِباِهللا و ِمنؤت

                دبعت و ، تيالب جحت انَ وضمر ومصت ةَ ووضكَاةَ املَفرِدى الزؤت ةَ ، ووبالةَ املَكتالص ِقيمت     ِريكالَ ش هدحاَهللا و 
لَه ، حتى تموت و أَنت علَى ذَِلك ، ِإنْ ِشئت حدثْتك يا معاذَ بن جبٍل ِبرأِْس هذَا اَألمِر و قَواِمِه و ذَروِة السناِم     

 محمداً عبده و رسولُه ، و ِإنَّ ِقوامه ِإقَام الصـالِة و ِإيتـاُء    ِمنه ، رأْس هذَا اَألمٍر تشهد أَن الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا و أَنَّ         
الزكَاِة ، و ِإنما ذُروةُ السناِم ِمنه اِجلهاد ِفى سِبيِل اِهللا، ِإنما  أُِمرت أَنْ أُقَاِتلُ الناس حتى يشهدوا أَنْ الَ ِإلَـه ِإالَّ                     

 وحده الَ شريك لَه و أَنَّ  محمداً عبده و رسولُه ، و يِقيموا الصالَةَ  و يؤتوا الزكَاةَ ، فَِإذَا فَعلُوا ذَِلك فَقَد                         اُهللا
ِسى ِبيِدِه ما شحب وجه والَ اغْبرت       عصموا منى ِدماَءهم و أَموالَهم ِإالَّ ِبحقِّها و ِحسابهم علَى اِهللا، و الَّذي نف             

 عن معاذ) طب (}قَدم تبتِغى ِفيِه درجاٍت بعد صالٍة مفْروضٍة كَِجهاٍد ِفي سِبيِل اِهللا
  ٥/٢٣٧ و حم ١٠/٩٢امع 

 صحيح لغريه
٧٩٥١-}         اهقَِبلْن قَد اِبحالٌ رم ةَ، ذَاكا طَلْحا أَبٍخ يٍخ بب       ِبنييف اَألقْر لْهعفَاج كلَيع اهنددر و كعن  ) خ،م (} ِمن

 ِإنَّ أَحب أَمواِلي ِإلَي بئر حاء فهي ِإىل اِهللا و رسوله فضعها حيث أَراك اهللا ،                   يا رسول اهللا    : أنس أن أبا طلحة قال    
 قال فذكره

 و  ٥/٣٩٦ و   ٤/٤٩٣ و فـتح     ٦/٢٧٥ و هـق     ٣/١٤١ و حم    ٤٢ و م الزكاة     ٧/١٤٢ و   ٦/٤٦ و   ٤/١٣خ  
 )٩٩٦( و موطأ ١٠/٧٤

 عن عبد اهللا بن أيب جعفر) هب (}بخروا بيوتكُم ِباللِّباِن و الشيِح{-٧٩٥٢
 )٦٠٨١(و بنحوه ) ٦٠٨٠(الشعب 

 حسن لغريه
 يب جعفر عن أبان بن صاحل عن أنسعن أ) هب (}بخروا بيوتكُم ِباللِّباِن و الشيِح و املُر و الزعتِر{-٧٩٥٣
 )٢٤١٠(و املطالب ) ٦٠٨١(الشعب 

 حسن
 عن  أنس) حل (}بِخلَ الناس ِبالسالِم{-٧٩٥٤

  حنوه٣/٤٣٠ و ١/٣٣٥ و ترغيب ٢/١٢٠ و جممع ٤/٩٤ و تلخيص ١/١٢١طص 
 جيد

قلـت  : عن جابر قال  ) هـ،ع،ض( بن محيد     عبد }ِبخيٍر ِمن رجٍل لَم يصِبح صاِئماً و لَم يعد سِقيماً         {-٧٩٥٥
 كيف أصبحت يا رسول اهللا؟ قال فذكره

 ١١٣٣(و خد ) ٦٧٦٦(و عب ) ١٩٣٨ و ١٩٣٧( و الدعاطب ٢/٤٧ و أصفهان ٣/٢٣٥و ش ) ٣٧١٠(هـ 
 )٩١٩٧(و الشعب 

 صحيح
ـ            {-٧٩٥٦ ِذين يصـلُحونَ ِإذَا فَسـد النـاس، و         بدأَ اِإلسالَم غَِريباً ثُم يعود كَما بدأَ فَطُـوبى ِللغربـاِء الَّ

 الَّـــــــذي 



 

 

١٢٥٤() 

نفِْسي ِبيِدِه لَينحازنَّ اِإلميانُ ِإلَى املَِدينِة كَما يحوز السيلُ ، و الَّذي نفِْسي ِبيِدِه لَيأِْرزنَّ اِإلسالم ما بين املَسِجديِن    
ةُ ِإلَى جاحلَي أَِرزا تاكَمِرهمحن بن سنة) حم (}حعن  عبد الر 

 ٧/٣١٨ و جممع ٤/٣٩٨ و خط ١/١٨٤ و بنحوه حم ٢/٤٠١ و اإلصابة ٧/٢٧٨ و جممع ٤/٧٣حم 
 حسن لغريه

٧٩٥٧-}           ارا النأْكُلُهِة اِهللا الَ تيشخ ِمن كَتناً بيفَِإنَّ ع ، كينيوِع عمالً عن زيد بن أرقم أَنَّ رج     ) اخلطيب (}ِبد
 سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبا أتِقى النار ؟ قال فذكره

  ٤/٢٣٠ و ترغيب ٨/٣٦٢خط 
 حسن لغريه

 عن ابن مسعدة) حم (}بدنت فَمن فَاته ركُوِعي أَدركَه ِفى بِطيِء ِقياِمي{-٧٩٥٨
 و جممع ٢/٤٣٨و ش ) ١٥٩٤( خزمية  و بنحوه٢/٧٧ و امع ١/٣٦٢ و متهيد ٤/١٧٦ و حم ٢/٣٦٧اإلصابة 

 )٢٨٦٩( و عب ٢/٧٨
 حسن لغريه

 و ابن مسعدة امسه عبد اهللا
 كربت و أسننت: بدنت

عن أُم عبد اهللا  أُخـت       ) حل (}ِبذَِلك أُِمرت الرسلُ قَبِلي الَ تأْكُلُ ِإالَّ طَيباً ، و الَ تعملُ ِإالَّ صاِلحاً             {-٧٩٥٩
 شداد بن أوس

 ١٠/٢٩١ و جممع ٦/١٠٥ و حلية ٥/٤٧١ و كثري ٣٣٩ و ١٣٩ و ٦/١٣٣ و تخ ١٢٦ و ٤/١٢٥ك 
 حسن لغريه

٧٩٦٠-} احلَج الكَالَِم: ِبر ِطيب اِم ، والطَّع امعن  جابر) ك (}ِإطْع 
 ١/٤٨٣و ك ) ١٢٦٤(الصحيحة 

 صحيح
 الًعن  احلسن مرس) ش (}ِبر الوِلديِن يجِزىُء عِن اِجلهاِد{-٧٩٦١
 ٦/٩٩ و ش ٦/٣١٤اإلحتاف 

 حسن مرسل
٧٩٦٢-}كأُخت ثُم اكأَخ ثُم اكأَب ثُم كأُم الديلمي عن ابن مسعود (}ِبر( 

 ٣/١٢٦٩ و عدي ١٠/٤٠٣ و فتح ٨/٤٧٨ و ٦/٣١٥ و اإلحتاف ٤/١٥٠ك 
 حسن

٧٩٦٣-}           فيى الضقَر كَاةَ ، وى الزأَد نم حالش ِرىَء ِمنةِ    باِئبطَى ِفى النأَع عن خالـد   ) هناد،ع،طب (}، و
 ابن زيد بن حارثة

 ٣/٦٨ و امع ٤/٢٤١ و طب ٩٨و ٨/٣٠كثري 
 حسن

 عن أنس) ١٠٨٤٢(و خالد خمتلف يف صحبته لكن وصله يف الشعب 



 

 

١٢٥٥() 

٧٩٦٤- } اِرِهمِفي ِدي ِرِكنياملُش عم أَقَام نةُ ِممِرئَِت الذِّمريرعن  ج) طب (}ب 
 )٢٨١٨(و صحيح اجلامع ) ٧٦٨( و صحيحة ٢/٣٤٢طب 

 حسن
هذا حممول على من أقام مع الكفار احملاربني  يف مكان القتال ، و أما مع غري احملاربني فيجوز إذا إستطاع ممارسـة                   

 "كاهلجرة للحبشة" الشعائر الدينية حبرية 
 }سةُ فَقَراِء املُؤِمِنني ، و ركُوب اِحلماِر ، و اعِتقَـالُ العنـزِ            براَءةٌ ِمن الِكبِر لَبوس الصوِف و مجالَ      {-٧٩٦٥

 عن أيب هريرة) حل،هب(
 ٨/٤٠٥ و اإلحتاف ١/٩٩ و جممع ٧/١٨٢و طب ) ٦١٦٤ و ٦١٦٣ و ٦١٦٢ و ٦١٦١(الشعب 

 حسن لغريه
٧٩٦٦-}هدعوُء بضالو و لَهوُء قَبضاِم الوكَةُ الطَّعرعن سلمان) ت،كحم،د، (}ب 

 و اإلحتـاف    ٣/١٥٠ و ترغيـب     ٦/٢٩٢ و طـب     ١٠/١٤ و هق    ٥/٤٤١و حم   ) ٣٧٦١(و د   ) ١٨٤٦(ت  
 ٢٠٦٩ و ٦/٢٠٦٨ و عدي ١٠٧ و ٤/١٠٦و ك ) ١٦٧٤( و منحة ١١/٢٨٢ و سنة ٥/٢١٢

 حسن
ياته مستقيمة و عامة روا: و قد أعله قوم بقيس بن الربيع و قد أورد هذا احلديث ابن عدي يف ترمجته و قال عقبها                  

  و محله قوم على غسل اليدين قبل الطعام و بعدها٤٧ و ٤٦ - ٦/٤٥ ٠٠٠
٧٩٦٧-}كُماؤِنس ِعفِعفُّوا ت و كُماؤنأَب كُمربت اَءكُموا آبعن  عائشة) عد (}ِبر 

 و  ٦/٣١١ و خـط     ٤٩٣ و   ٤٩٢ و   ٣١٨ و   ٣/٣١٧ و ترغيـب     ١٣٩ و   ٨١ و   ٨/٣٨ و جممع    ٦/٣٣٥حلية  
 ٤/١٥٤ و ك ٥/١٨٥٠ و عدي ٢/٤٨ و أصفهان ٢/١١٨ و شج ٢/٣٠٩هيد مت

 حسن
٧٩٦٨-}                     لَـيع ـِردي لْ فَلَـنقْبي ِه فَلَملَ ِإلَيصنت ِمن و ، كُماؤِنس ِعفِعفُّوا ت و كُماؤنأَب كُمربت اَءكُموا آبِبر
ضعن جابر) طب،ك (}احلَو 

  عن أيب هريرة٤/١٥٤ك 
 حسن

صدوق سيء احلفظ له أغالط     ) ٢٦٨٧(فيه سويد بن إبراهيم احلجدري ضعفه الذهيب يف التلخيص و يف التقريب             
أفحش ابن حبان القول فيه ،و قال عنه ابن معني يف روايتني ال بأس به و يف رواية ضعيف، و أبو زرعة ليس بقوي                        

ضعفه الساجي و ابن عدي و ابن حبـان التهـذيب           حديثه حديث أهل الصدق و قواه البزار و لينه الدارقطين و            
و له غريها بعضها مسـتقيم و       :  و بعد أن ذكر له ابن عدي ما أنكر عليه و ليس هذا منها قال                 ٢٧١- ٤/٢٧٠

بعضها ال يتابعه أحد عليها، و إمنا خيلط على قتادة و يأيت بأحاديث ال يأيت ا أحد عنه غريه ، و هو إىل الضـعف        
 ٠ و سنده واه٤/١٥٤ و ك ١٣٩ و ٨/٨١ه طريق آخر عن جابر امع  و ل٣/٤٢٢أقرب 

 و إمنا هو سويد     ٤٩٣ و   ٤٩٢ و   ٣/٣١٧و أخطأ املنذري عندما أعل الطريق األول بسويد بن عبد العزيز ترغيب             
 بن ابراهيم أبـوحـامت

  ، الَّذي لَم يِلد و لَم يولَد، و لَم يكُــن لَهِبسِم اِهللا الرمحِن الرِحيِم ، أُِعيذُك ِباِهللا اَألحِد الصمِد{ -٧٩٦٩



 

 

١٢٥٦() 

ِجدا تم رش ِمن دعن عثمان) طك (}كُفُواً أَح 
 )٥٥٨(و سىن ) ١١٢٢( و الدعاطب ٦/٢٩٦ و اإلحتاف ٥/١١٠و جممع ) ٢٤٤٧(مطالب 

 ضعيف
لَى شرحِبيلَ بِن عبِد كُالٍَل و نعيِم بِن عبِد كُالَلٌ قَيِل ِذى            ِبسِم اِهللا الرمحِن الرِحيِم ِمن محمٍد النىب إِ       {-٧٩٧٠

رعيٍن و معاِفر و همدانَ ،أَما بعد ، فَقَد رجع رسولُكُم وأَعطَيتم ِمن املَغاِنم خمس اِهللا ومـا كَتـب اُهللا علَـى                       
 العفَاِر وما سقَِت السماُء أَو كَانَ سيحاً أَو كَانَ بعالً فَِفيِه العشر ِإذَا بلَغَ خمسةَ أَوسٍق ،                  املُؤِمِنني ِمن العشِر ِفى   

 و عشـِرين    و ِفي كُلِّ خمٍس ِمن اِإلبِل ساِئمةً شاةٌ ِإلَى أَنْ تبلُغَ أَربعاً و ِعشِرين فَِإذَا زادت واِحدةٌ علَى أَربـعٍ                   
فَِفيها ِبنت مخاٍض ، فَِإنْ لَم توجد ِبنت مخاٍض فَابن لَبوٍن ذَكَر ِإلَى أَنْ تبلُغَ خمساً و ثَالِثني فَِإذَا زادت علَـى                      

              ِعنيبأَر ساً وملُغَ خبوٍن ِإلَى أَنْ تلَب تا ِبنةٌ فَِفيهاِحدو ثَالِثني ٍس ومخ        ِعنيبأَر ٍس وملَى خةٌ عاِحدو تادفَِإذَا ز ،
             سـاً وملُـغَ خبةٌ ِإلَى أنْ تذّعا جفَِفيه نيلَى ِستةٌ عاِحدو اتدفَِإذَا ز نيلُغَ ِستبِل ِإلَى أَنْ توقَةُ اجلَما ِحقَّةٌ طَرفَِفيه

     ملَى خةٌ عاِحدو تادفَِإذَا ز ِعنيبـا                سةٌ فَِفيهاِحـدو تادفَِإذا ز ِعنيلُغَ ِتسبوٍن ِإلَى أَنْ تتاً لَبا ِبنفَِفيه ِعنيبس ٍس و
 ِحقَّتاِن طَروقَتا اجلَملَ ِإلَى أَنْ تبلُغَ ِعشِرين و مائَةً فَما زاد فَِفى كُلِّ أَربِعني ِبنت لَبوٍن وِفى كُلِّ خمِسـني ِحقَّـةٌ                   

طَروقَةُ اجلَمِل ، و ِفي كُلِّ ثَالِثني بقَرةً تِبيع جذَع أَو جذَعةٌ ، و ِفي كُلِّ أَربِعني بقَرةً بقَرةٌ ، وِفي كُلِّ أَربِعني شاةً                      
 فَِفيها شاتاِن ِإلَى أَنْ تبلُغَ ِمـائتيِن فَـِإذَا   ساِئمةً شاةٌ ِإلَى أَن تبلُغَ ِعشِرين ومائةً ، فَِإذَا زادت علَى ِعشرين ومائَةٍ         

زادت واِحدةً فَثَالثٌ ِإلَى أَنْ تبلُغَ ثَالَثَمائٍَة ، فَما زاد فَفي كُلِّ ِمائَِة شاٍة شاةٌ و الَ يؤخذُ ِفي الصدقَِة هِرمـةٌ و الَ    
 يجمع بين متفَرٍق ، و الَ يفَرق بين مجتِمٍع خشيةَ الصدقَِة ، فَما أُِخـذَ ِمـن                   ذَات عواٍر والَ تيس الغنِم ، و الَ       

ي كُلِّ  اخلَِليطَيِن  فَِإنهما يتراجعاِن ِبالسويِة بينهما ، و ِفي كُلِّ خمِس أَواٍق ِمن الَوِرِق خمسةُ دراِهم فَما زاد فَفِ                  
أَربِعني ِدرهماً ِدرهم و لَيس ِفيما دونَ خمِس أَواٍق شيٌء ، و ِفي كُلِّ أَربِعني ِديناراً ِدينـار ، و ِإنَّ الصـدقَةَ الَ                       

            و كُمفُسا أَنكُّونَ ِبهزكَاةُ تالز ا ِهيمِتِه ِإنيِل بالَ َأله ٍد ومحِحلُّ ِلمِفي           ت سلَي ِبيِل اِهللا ، وِفي س و ِمِننياِء املُؤِلفُقَر 
رِقيٍق و الَ مزرعٍة و الَ عمالٍَة شيٌء ِإذَا كَانت تؤدى صدقَتها ِمن العشِر ، و لَيس ِفى عبٍد مسِلٍم و الَ ِفي فَرِسِه                        

      اِئِر ِعنالكَب رِإنَّ أَكْب يٌء ، وِبيِل                  شِفى س ارالِفر و ، قِر حيِة ِبغِمنفِْس املُؤلُ النقَت ِباِهللا ، و كرِة الشامالِقي مواِهللا ي د
ِل اليِتيِم ، و ِإنَّ    اِهللا يوم الزحِف ، و عقُوق الواِلديِن ، ورمى املُحصنِة ، و تعلُّم السحِر ، و أَكْلُ الربا و أَكْلُ ما                    

العمرةَ احلَج اَألصغر ، و الَ يمس القُرآنَ  ِإالَّ طَاِهر ، و الَ طَالق قَبلَ ِإمالٍَك ، و الَ ِعتاق حتى يبتـاع ، و الَ                           
  يحتِبين ِفي ثَوٍب واِحٍد  لَيس بين فَرِجِه و بين يصلِّين أَحد ِمنكُم ِفى ثَوٍب  واِحٍد لَيس علَى منِكِبِه شيٌء ، و الَ   

السماِء شيٌء ،  والَ يصلِّين أَحد ِمنكُم ِفى ثَوٍب واِحٍد وِشقُّه باٍد ، و الَ يصلِّين أَحد ِمنكُم عاِقص شعِرِه ، و مِن   
   الً عِمناً قَتؤطَ مبتِفى                      اع ِل ، واِإلب ةَ ِمائَةً  ِمنيفِْس الدِإنَّ ِفى الن وِل ، واُء املَقْتِليى أَوضرِإالَّ أَنْ ي دقَو هٍة فَِإننيب ن

                ِفي الب ةُ ، ويِن الديفَتالش ةُ ، وياِن الدِفى اللِّسةُ ، ويالد هذْعج ِف ِإذَا أُوِعبـلِْب      اَألنِفى الصةُ ، ويِن الديتضي
الديةُ، و ِفى العينيِن الديةُ، و ِفى الرجِل الواِحدِة ِنصف الديِة ، و ِفي املَأْمومِة ِنصف الديِة ، و ِفي اجلَائفَِة ثُلُثُ                      

و ِفى كُلِّ أُصبٍع ِمن اَألصاِبِع ِفى اليِد و الرجِل عشر ِمن اِإلبـِل، و               الديِة،و ِفى املُنقَّلَة خمسةَ عشر ِمن اِإلبِل ،         
ِفى السن خمس ِمن اِإلبِل ، و ِفي املُوِضحِة خمس ِمن اِإلبِل ، و ِإنَّ الرجلَ يقتلُ ِباملرأَِة و علَى أَهـِل الـذَّهِب      

 عن عمرو ابن حزم) قطب،ك،ه (}أَلْف ِديناٍر



 

 

١٢٥٧() 

 و  ١/٣٩٥ و ك    ٦/٢٧٥ و كر    ٩٨ و   ٥/٣٤ و بداية    ١/٢/٣٢ و سعد    ١/٢٤٣ و حلية    ٨/١٧٢ و   ٣/٧١جممع  
 )٦٥٢٥(اإلحسان 

 حسن
الٍل ِبسِم اِهللا الرمحِن الرِحيِم ِمن محمٍد رسوِل اِهللا ِإلَى شرحِبيلَ بِن عبِد كُالٍَل و احلَاِرِث بِن عبِد كُ                 {-٧٩٧١

             دا بعانَ ،أَمدمه و اِفرعم ٍن ويعِل ِذى رِد كُالٍَل قَيبِم بِن عيعن و !       سمخ اِنماملَغ ِمن متطَيأَعو ولُكُمسر عجر فَقَد
سيحاً أَو كَانَ بعالً فَِفيِه العشـر ِإذَا بلَـغَ          اِهللا وما كَتب اُهللا علَى املُؤِمِنني ِمن العشِر وما سقَِت السماُء أَو كَانَ              

                      ـٍع وبلَـى أَرةٌ عاِحدو تادفَِإنْ ز ِرينِعش عاً وبلُغَ أَرباةٌ ِإلَى أَنْ تِل شاِإلب ٍس ِمنمِفي كُلِّ خ ٍق،وسةَ أَوسمخ
نت مخاٍض فَابن لَبوٍن ذَكَر ِإلَى أَنْ تبلُغَ خمساً وثَالِثني فَـِإذَا زادت             عشِرين فَِفيها ِبنت مخاٍض،فَِإنْ لَم توجد بِ      

واِحدةٌ فَِفيها ِبنت لَبوٍن ِإلَى أَنْ تبلُغَ خمساً و أَربِعني ، فَِإذَا زادت واِحدةً علَى خمٍس و أَربِعني فَِفيهـا ِحقَّـةٌ                      
مِل ِإلَى أَنْ تبلُغَ ِستني فَإنْ زدات علَى ِستني واحدةً فَِفيها جذَعةٌ ِإلَى أنْ تبلُغَ خمساً و سبِعني فَـِإذَا                    طَروقَةُ اجلَ 

دةٌ فَِفيها ِحقَّتاِن طَروقَتـا  زادت واِحدةٌ علَى خمٍس و سبِعني فَِفيها ِبنتاً لَبوٍن ِإلَى أَنْ تبلُغَ ِتسِعني فَِإنْ زادت واحِ            
اجلَمِل ِإلَى أَنْ تبلُغَ ِعشِرين و مائَةً فَِإنْ زادت علَى ِعشِرين وِمائَِة شاٍة  فَفَيها شاتاِن ِإلَى أَنْ تبلُغَ ِمائَتيِن ، فَـِإنْ                       

 ثَالَثُِمائٍَة ، فَِإنْ زادت فَِفي كُلِّ ِمائٍَة شاةٌ ،والَ يؤخذُ ِفـي الصـدقَِة    زادت واِحدةً فَِفيها ثَالَثُ ِشياٍه ِإلَى أَنْ تبلُغَ 
عجفَاُءهِرمةٌ و الَ ذَات عواٍر والَ تيس الغنِم، والَ يجمع بين متفَرٍق ، و الَ يفَرق بين مجتِمٍع خشيةَ الصـدقَِة ،            

ذَ ِمن خِليلَيِن  فَِإنهما يرِجعاِن ِبينهما ِبالسويِة، و ِفي كُلِّ خمِس أَواٍق ِمن الَوِرِق خمسةُ دراِهم فَمـا زاد    فَما أُخِ 
ني ِديناراً ِدينار ، و الصدقَةُ      فَِفي كُلِّ أَربِعني ِدرهماً ِدرهم و لَيس ِفيما دونَ خمِس أَواٍق شيٌء ، و ِفي كُلِّ أَربعِ                

                       سلَي ِبيِل اِهللا ، وِفي س و ِمِننياِء املُؤِللفُقَر و كُمفُسا أَنكَّى ِبهزكَاةُ تالز ا ِهيمِتِه ِإنيِل بالَ َأله ٍد ومحِحلُّ ِلمالَ ت
       يا شاِلهمالَ ع ٍة وعرزالَ مِقيٍق وِسـِه                 ِفي رالَ ِفي فَر ِلٍم وسٍد مبِفى ع سلَي ِر ، وشالع ا ِمنهقَتدص تٌء ِإذَا كَان

 عن عمرو بن حزم) طك (}شيٌء
 )١٠٧٣٣( و املسند اجلامع ٧٢ و ٣/٧١امع 

 حسن
ِم الروِم ، سالم علَى مِن اتبع اهلُـدى،      ِبسِم اِهللا الرمحِن الرِحيِم ِمن محمٍد رسوِل اِهللا ِإلَى ِهرقْلَ عِظي          {-٧٩٧٢

                       ِإثْـم ـكلَيفَـِإنَّ ع تلَّيوِن ، فَِإنْ تيترم كراُهللا أَج ِتكؤي لَمست ِلمالَِم ، أَسِة اِإلسايِبِدع وكعى أَدفَِإن ، دعا بأَم
      عاِب تلَ الِكتا أَهي و ، نالَ                  اَألِريسِييئاً وـيِبِه ش ِركشالَ نِإالَّ اَهللا و دبعأَنْ الَ ن كُمنيب ا وننياٍء بوٍة سا ِإلَى كَِلمالَو

 نعن أيب سفيا) حم،ق،ت ( }يتِخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً ِمن دوِن اِهللا ، فَِإنْ تولَّوا فَقولُوا اشهدوا ِبأَنا مسِلمونَ
 و  ٨/٢١٥ و فـتح     ٢/٣٩٨ و مشـكل     ١/٢٦٣ و حم    ٧٤ و م اجلهاد     ٩/١٩٣ و   ٨/٧٢ و   ٤/٥٧ و   ١/٧خ  
 )٢٧١٧(و ت ) ٢٨٢٠( و صحيح اجلامع ١١/٤٧

 ����ِبسِم اِهللا الرمحِن الرِحيِم ، هذَا ما اشترى العداُء بن خاِلِد بِن هوذَةَ ِمن محمـٍد رسـوِل اِهللا                    {-٧٩٧٣
عن العـداء بـن     ) ت،هـ(} ِمنه عبداً أَو أَمةً علَى أَنْ الَ داَء و الَ غَاِئلَةَ  و الَ خبثَةَ بيع املُسِلِم ِللْمسِلمِ                 اشترى  

 خالد
و ) ٧٢٦( و تغليـق  ١٢/٣٥٠ و فتح ٥/٣٢٨ و هق ٣/٧٧و قط ) ٢٢٥١(و هـ   ) ١٢١٦( و ت    ٧/٣٦سعد  

 )٢٨٢١( تعليقاً و صحيح اجلامع ٣/٧٦خ 



 

 

١٢٥٨() 

 صحيح
٧٩٧٤-}                  ا وهِليساِدنَ القَِبيلَِة جعاحلَاِرِث م ولُ اِهللا ِبالَلَ بنسر دمحطَى ما أَعذَا مِحيِم ، همحِن الرِم اِهللا الرِبس

عن ابن  ) د،هق (}حق مسِلمٍ غُوِريها و ذَات النصِب و حيثُ يصِلح الزرع ِمن قُدٍس إنْ كَانَ صاِدقاً و لَم يعِطِه                 
 عن بالل بن احلارث املزين) طب،ك(عن كثري بن عبد اهللا املزين  عن أبيه عن جده ) د(عباس 

 ٣/٥١٧ و ك ٦/١٤٥ و هق ١/٢/٢٤ و سعد ٣/٣٠٣ و كر ٦/٨ و جممع ١/٣٠٦و حم ) ٣٠٦٢(د 
 صحيح لغريه

٧٩٧٥-}      ذَا ِكتِحيِم ، همحِن الرِم اِهللا الرِبس               ـنلَى مع الَمر بن أُقيش ، سيهوِل اِهللا  ِلبىن زسٍد رمحم ِمن اب
                       ـالةَ،والص متأَقَم ِإالَّ اُهللا ،و أَنْ الَ ِإلَه متِهدِإنْ ش،دعا بأَم ،وِإالَّ ه اَهللا الَّذي الَ ِإلَه كُمِإلَي دى أَمحى، فَِإناهلُد عبات

تياِن               آتأَم اِن اِهللا وونَ ِبأَمآِمن متفَأَن هِفيص و ىبالن مهسو ساِنِم اخلُماملَغ ِمن مطَيتأَع و،ِرِكنياملُش مقتفَار كَاةَ،والز م
 عن النمر بن تولب) طب،هق(و البغوي و البارودي ) حم،د،ن  (}رسوِلِه

 ٣/٥٧٣إلصابة  و ا٢٠ و د اخلراج ب ٥/٣٦٣حم 
 حسن

) طب (}بشِر املُدِلِجني ِإلَى املَساِجِد ِفى الظُّلَِم ِبمناِبر ِمن نوٍر يوم الِقيامِة ، يفْزع الناس و الَ يفْزعونَ                {-٧٩٧٦
 عن أيب أمامة

 ٢/٣١ و جممع ١/٢١١ و شج ١/٢١٢ و ترغيب ٨/٣٥٣طب 
 حسن لغريه

عن أنس و   ) هـ،ك(عن بريدة   ) د،ت (}ني ِفى الظُّلَِم ِإلَى املَساِجِد بالنوِر التاِم يوم الِقيامةِ        بشِر املَشائِ {-٧٩٧٧
 عن سهل بن سعد

 ٧٥١( و الشهاب    ٢٧٢ و   ١/٢١٢ و ترغيب    ٥/٨٦ و طب    ١/١٩٥ و الدواليب    ١/٢١٢ و ك    ٦٤ و   ٣/٦٣هق  
 )٢٨٢٣( صحيح اجلامع و) ٥٩٩٩(و عب ) ٥٦١(و د ) ٧٨١(و هـ ) ٢٢٣(و ت ) ٧٥٦و 

 صحيح
 عن  أيب موسى) طب (}بشِر املَشاِئني ِفى الظُّلُماِت ِإلَى املَساِجِد بنوٍرعِظيٍم يوم الِقيامِة {-٧٩٧٨
 ٢/٣٠امع 

 صحيح لغريه
عن سهل بن حنيف    ) ن(} وجبت لَه اجلَنةُ   الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا وحده الَ شِريك لَه       : بشِر الناس أَنه من قَالَ      {-٧٩٧٩

 و عن زيد بن خالد اجلهين
 و  ٩٩ و صفة    ١/١١٤ و جامع بيان العلم      ٥/١٢٦ و متهيد    ٥/٢٩٣ و طب    ١/١٨و جممع   ) ١٤٧٤(الدعاطب  
 )٢٨٢٤(و صحيح اجلامع ) ٧١٢(الصحيحة 

 صحيح
 اد عن أيب بكريف األفر) قط (}بشِر من شِهد بدراً ِباجلَنِة{-٧٩٨٠

 ٦/٢٦٢و حم ) ٢١٦٠(و صحيحة ) ٨٦١ و ٨٦٠(أخرج حنوه عاصم 
 صحيح لغريه



 

 

١٢٥٩() 

بشِر هِذِه اُألمةَ ِبالسناِء و الديِن و الرفعِة و النصِروالتمِكِني ِفى اَألرِض، فَمن عِملَ ِمـنهم عمـلَ                  {-٧٩٨١
لَه كُني ا لَمينِة ِللدِصيٍباآلِخرن ِة ِمنحم،حب،ك،هب (} ِفى اآلِخر (يعن أُب 

 و ك ١٤/٣٣٥ و سنة    ١/٦٢ و ترغيب    ١٠/٢٢٠ و جممع    ٩/٤٢ و   ١/٢٥٥ و حلية    ٦/٨٧ و كثري    ٥/١٣٤حم  
 )٢٨٢٥(و صحيح اجلامع ) ٢٥٠١( و حب ١/١٨٠ و الدواليب ٣١٨ و٤/٣١١

 صحيح
عن  عبد اهللا بـن أيب أَوىف        ) ق (}ن قَصٍب الَ صخب ِفيِه والَ نصب      بشروا خِدجيةَ ِببيٍت ِفى اجلَنِة مِ     {-٧٩٨٢

 وعن عائشة
و م ٧/١٣٨ و فـتح  ٣/٧و خ ) ٢٨٢٦(و صـحيح اجلـامع   ) ١٥٥٤(و صحيحة  ٣/١٨٥ و ك    ٩/٢٢٤جممع  

٧/١٣٣ 
 عن أيب الدرداء) طب (}بشرى الدنيا الرؤيا الصاِلحةُ{-٧٩٨٣

 و فـتح    ١٠/٣٨٨ حنوه و جممع     ١/٢٨٦ و متهيد    ٢/٢٦٩و حم   ) ٢٨٢٢(ح اجلامع   و صحي ) ١٧٨٦(الصحيحة  
١٢/٣٧٥ 

 صحيح
 عن عائشة) البزار (}بطحانُ علَى ِبركٍَة ِمن برِك اجلَنِة{-٧٩٨٤

 )٢٨٢٧( و صحيح اجلامع ٤/١٤جممع 
 حسن

 عن عائشة) الديلمي (}بطحانُ علَى ترعٍة ِمن ترِع اجلَنِة{-٧٩٨٥
 ٤/١٤و امع ) ٧٦٩(الصحيحة 

 حسن
 عن  أيب اهليثم) طب (}بطْن القَدِم يا أَبا اهلَيثَِم{-٧٩٨٦

 ١/٢٤٠ و جممع ١/١٧٠و ترغيب ) ٧٥(عب 
 حسن لغريه

 أي اغسل بطن القدم يف الوضوء
 عن  حممود بن حممود) طب (}بطْن القَدميِن{-٧٩٨٧

 ١/٢٤٠و جممع ) ٧٥(عب 
 حسن لغريه

 عن ابن عمر) حم (}ِبع هذَا و هذَا علَى ِحدةَ ، و هذَا علَى ِحدةَ ، فَمن غَشنا فَلَيس ِمنا{-٧٩٨٨
 ٢/٥٧٢ و ترغيب ٤/٧٨و جممع ) ١١٦٦( و تغليق ٢/٥٠حم 

 حسن
 قاله ملن حسن ظاهر الطعام و داخله ردى

 عن ابن عمر) ك (}ِبع وقُلْ الَ خالَبةَ{-٧٩٨٩
 ٣/٥٥و قط ) ٥٦٧( و منتقى ٢/٢٢ و ك ٤/٦و نصب  ٥/٢٧٣هق 



 

 

١٢٦٠() 

 صحيح
بعثَ اُهللا نوحاًَألربِعني سنةً ولَبثَ ِفى قَوِمِه أَلْف سنٍةِإالَّ خمِسني عاماًيدعوهم ، و عاش بعد الطُّوفَاِن                {-٧٩٩٠

 عباسعن ابن ) ك (}ِستني سنةً حتى كَثُرِت الناس وفَشوا
 ٢/٥٤٥ك 

 حسن
: بعثَ اُهللا يحىي بن زكَِريا ِإلَى بِنى ِإسراِئيلَ ِبخمِس كَِلماٍت ، فَلَما بعثَ اُهللا ِعيسى قَالَ لَه عز وجلَّ                  {-٧٩٩١

 ِإسراِئيلَ و إما أَنْ أبلِّغهم ، فَخـرج يحـىي   ِإما أَنْ تبلِّغَ ما أُرِسلْت ِبِه ِإلَى بِنى      : قُلْ ِليحىي بِن زكَِريا   ! يا ِعيسى   
ِإنَّ اَهللا تبارك و تعالَى أَمركُم أَنْ تعِبدوه والَ تشِركُوا ِبِه شيئاً، و مثَلُ ذَِلـك                : حتى صار ِإىل بين ِإسرائيلَ فَقَالَ       

      ِإلَي نسأَح الً وجر قتٍل أَعجثَِل روا                كَمِقيمأَنْ ت كُمرأْمِإنَّ اَهللا ي و ، هرالَى غَيوو هتمِنع كَفَرو طَلَقفَان ، طَاهأَع ِه و
فِْدى نفِْسي ،   الَ تقِْتلُوِنى فَِإنَّ ِلى كَنزاً و أَنا أَ       : الصالةَ ، و مثَلُ ذَِلك كَمثَِل رجٍل أَسره العدو فَأَرادوا قَتلَه فَقَالَ           

فَأَعطَاهم كَنزه ونجا ِبنفِْسِه ، و ِإنَّ اَهللا تبارك وتعالَى يأْمركُم أَنْ تصدقُوا ، و مثَلُ ذَِلك كَمثَِل رجٍل سعى ِإلَـى                   
           ِتيثُ أَويح اِلي ِمنبفَالَ ي ، هتناِل جذَ ِللِْقتأَخ قَد ِه وودع             ثَلُ ذَِلـكمو ، ابُءوا الِكتقْرأَنْ ت كُمرأْمِإنَّ اَهللا ي و ، 

                    ِمـن أِْتيِهمي سماً فَلَيِن قَواِحي اِحلصون ٍة ِمناِحيوا ِفى كُلِّ ندأَع قَدو مهودع ِهمِإلَي ارص ِنِهمصٍم ِفى حثَِل قَوكَم
صِن ِإالَّ و بين أَيِديِهم من يدرؤهم عِن اِحلصِن ، فَذَِلك مثَلُ من يقْرأُ القُرآنَ الَ يزالُ ِفـي                   ناِحيِة ِمن نواِحى احلِ   

 عن  علي) بز(} أَحصن ِحصٍن
و ) ١٢٢٢( و حب ٢٠٢ و ٤/١٣٠ و حم ٤٢١ و ٢٣٦ و ١١٨ و  ١/١١٧و ك   ) ٢٨٦٣( و ت    ١/٤٤امع  

 ١/٣٦٦و ترغيب ) ٩٣٠(و خزمية ) ١٥٥٠(
 صحيح لغريه

بِعثَ داود وهو راِعى غَنٍم ، و بِعثَ موسى و هو راِعى غَنٍم ، و بِعثْت أَنا و أَنا راِعى غَنٍم َألهِلـي                       {-٧٩٩٢
لـف يف   و البغوي و ابن منده و أبو نعيم من طريق أيب إسحاق عن بشر بن حزن النصرى و هو خمت                   ) ط (}ِبِجياِد

 صحبته و قيل نصر بن حزن ، و قيل عبدة بن حزن بن سعد قال بلغنا
  ٤/٤٤١ و فتح ٦/١١٣ و تخ ١/١٩١ و كر ٣/٩٦ و حم ٢/٤٣٤و اإلصابة ) ١٢٩٨(منحة 

 حسن
 و بشر خمتلف يف صحبته و جزم ا عدة

وعبد ) حم (} و أَنا أَرعى غَنماً َألهِلي ِبِجيادِ      بِعثَ موسى و هو يرعى غَنماً علَى أَهِلِه ، و بِعثْت أَنا           { -٧٩٩٣
 احلميد عن أيب سعيد

 و فتح   ٤١٥ و مبارك    ١/٩٢ و الدواليب    ١/١/٨٠ و سعد    ٢/١١٣ و كثري    ٨/٣٥٦ و   ٤/٦٥ و جممع    ٣/٩٦حم  
٤/٤٤١ 

 حسن
٧٩٩٤-}ِهملَيع لِّيِقيِع ُألصِل البِإلَى أَه ِعثْتعن عائشة) حم (}ب 

 )٢٨٢٨(و صحيح اجلامع ) ١٧٧٤( و صحيحة ٢/٢٣و حبيب  ٦/٩٢حم 
 صحيح



 

 

١٢٦١() 

 )ابن سعد عن أيب جعفر مرسالً (}بِعثْت ِإلَى اَألمحِر و اَألسوِد{-٧٩٩٥
) ٢٠٠( و حب    ١/١/١٢٧ و سعد    ٢٦٩ و   ٨/٢٥٨ و   ٦/٦٥ و جممع    ٥/٢١٨ و متهيد    ٥/١٤٥ و   ٤/١١٦حم  

 موصوال١/٤٣٩ًو فتح 
 صحيح

٧٩٩٦-}ا وأَن ِعثْتِنبيةَ كَهاَتاععن سهل بن سعد) حم،ق(عن أنس ) حم،ق،ت (}الس 
و حـم  ) ٤٠٤٠ و ٤٥(و هـ ) ٢٢١٤( و ت ٣/١٨٩ و ن ٣٤ و اجلمعة    ١٣٥ و م الفنت     ١٣٢ و   ٨/١٣١خ  
  ١٣٠ و ٣/١٢٤
و )١٧٨٥( و خزمية    ٢١٣ و   ٣/٢٠٦ و هق    ١٠٨ و   ٥/١٠٣ و   ٣١٩ و   ٢٨٣و  ٢٧٥ و   ٢٣٧ و   ١٩٣ و   ١٣١و

 )٢٨٢٩(صحيح اجلامع 
 صحيح مشهور

 عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه) ض(و مسوية ) حم (}بِعثْت أَنا والساعةَ كَهاَتيِن ِإنْ كَادت لَتسِبقُىن{-٧٩٩٧
 ٣١٢ و ١٠/٣١١ و امع ٥/٣٤٨حم 

 صحيح
 عن أيب جحيفة) طب(وهناد ) حم (}بِعثْت أَنا والساعةَ كَهِذِه ِمن هِذِه ، ِإنْ كَادت لَتسِبقُىن{-٧٩٩٨

 و  ٤/٣٠٩ و   ٣١١ و   ٢٧٨ و   ٣/٢٢١ و حـم     ١٣٤ و   ١٣٣ و   ١٣٢ و م الفنت     ١٣٢ و   ٨/١٣١ و   ٧/٦٨خ  
 و فـتح    ٢٣٢ و   ٦/٢١٦ و   ٢/٢٢٧ و طـب     ٣١٢ و   ١٠/٣١١ و جممع    ١٥ و   ١/١٢ و طخ    ٣٣٥ و   ٥/٩٢
٩/٤٣٩ 

٧٩٩٩-} قَتبا سا كَمهقتبكذَا فَسةَ هاعالسا وأَن ِعثْتِذِهبِذِه هاري) طب (}هصاك اَألنحعن أيب جبرية بن الض 
 ١٠/٣١٢جممع 

 صحيح لغريه
 عن جابر) خط (}بِعثْت ِباحلَِنيِفيِة السمحِة، ومن خالَف سنِتي فَلَيس ِمنى{-٨٠٠٠

 و  ١/١/١٢٨ و سـعد     ٧/٢٠٩ و خط    ٥/٤٥٢ و   ٥٠٩ و   ٤/١٧٨ و   ٣/٤٨٩ و   ١/٣١٢ و كثري    ٥/٢٦٦حم  
 ٩/١٨٤اإلحتاف 

 صحيح لغريه
٨٠٠١-}            تِضـعِض فَواِئِن اَألرزفَاِتيِح خِبم أُوِتيت اِئما نا أَننيب ِب ، وعِبالر تِصرن اِمِع الكَِلِم ، ووِبج ِعثْتب
يدعن أيب هريرة) ق،ن(} ِفي ي 

) ٥٧١ و   ٥٧٠( و الشهاب    ٤٥٥ و   ٢/٢٦٤ و حم    ٤ و   ٦/٣ و ن    ٦ و م املساجد     ١١٣ و   ٩/٤٧ و   ٤/٦٥خ  
 )٢٨٣٠( و صحيح اجلامع ٥/٢١٩ و متهيد ١/٣٩٥و عوانة 

 
٨٠٠٢-}                    ـتحِقى تِعلَ ِرزجو ، لَه ِريكالَ ش هدحالَى وعاُهللا ت دبعى يتِف حيبالس ِة واعالس يدي نيب  ِعثْتب

        ِعلَ الذُّلُّ وج ِحى ، ومِظلِّ ر           مهِمن وٍم فَهِبقَو هبشت نم رى ، وأَم الَفخ نلَى مع ارغعـن  ) حم،ع،طب(} الص
 ابن عمر



 

 

١٢٦٢() 

 ٤/٣٤٧ و نصب    ٩/٧٧ و اإلحتاف    ١/٢١٣ و كثري    ٥/٣١٣ و ش    ٦/٤٩ و   ٥/٢٦٧ و جممع    ٩٢ و   ٢/٥٠حم  
 )٢٨٣١( و صحيح اجلامع ١/١٢٩و أصفهان 

 صحيح
 )ابن سعد عن أنس(} ثَماِنيِة آالٍف ِمن اَألنِبياِء ِمنهم أَربعةَ آالٍف ِمن بِنى ِإسراِئيلَبِعثْت علَى ِإثِْر {-٨٠٠٣

 ٢/٤٢٤ و كثري ٢/١٥٢ و بداية ١/١٥١ و سعد ٣/١٦٢حلية 
 حسن

 عن أيب جبرية) احلاكم يف الكىن(} بِعثْت ِفى نسِم الساعِة{-٨٠٠٤
 )٢٨٣٢(و صحيح اجلامع ) ٤٥٧٧( و مطالب ٤/١٦١و حلية ) ٨٠٨( و الصحيحة ٢/٢٣الدواليب 

 صحيح
عـن  ) ت(} بِعثْت ِفى نفِْس الساعِة فَسبقْتها كَما سبقَت هِذِه هِذِه ِإلصبعيِه السـبابِة و الوسـطَى              {-٨٠٠٥

 املستورد بن شداد
 ١٠/٣٨٥ و جامع األصول ١/١٥ و طخ ١١/٣٤٨ و فتح ٣٩ت الفنت ب 

 حسن لغريه
 عن أيب هريرة) ك،هق(} بِعثْت ُألتمم صاِلح اَألخالَِق{-٨٠٠٦

) ٢٨٣٣( و صحيح اجلامع     ٢/٦١٣ و ك    ١٣/٢٠٢ و سنة    ٣١٨ و   ٧/٩٣ و   ٦/١٧١ و اإلحتاف    ١٠/١٩٢هق  
 ٢/٦١٣و ك ) ٢٧٣(و خد 

 صحيح
 ٠إمنا هذا للذي بعده عندهو !! فعزاه للبخاري عن أيب هريرة) ٢٨٣٣(ووهم األلباين يف صحيح اجلامع 

بِعثْت مرحمةً وملْحمةً ولَم أُبعثْ تاِجراً و الَ زاِرعاً ، أَالَ و ِإنَّ ِشرار اُألمِة التجار و الزاِرعـونَ ِإالَّ                    {-٨٠٠٧
 عن ابن عباس) حل(} من شح علَى ِديِنِه 

 ٢/٣١ و أصفهان ٣/٣١٢ و عدي ٤/٧٢حلية 
 حسن

 عن أيب هريرة)خ(} بِعثْت ِمن خيِر قُروِن بِنى آدم قَرناً فَقَرناً حتىكُنت ِمن القَرِن الَّذي كُنت ِفيِه{-٨٠٠٨
 )٢٨٣٤( و صحيح اجلامع ١٣/١٩٥و سنة ) ٧٠٩( و صحيحة ٢/٣٧٣ و حم ٢٥٩ و ٤/٢٢٩خ 

أَسلَمت نفِْسى ِهللا ووجهت وجِهى ِإلَيِه و تخلَّيت ، و تِقيم الصالةَ ،و             : بعثَِنى اُهللا ِباِإلسالَِم أَنْ تقُولَ    {-٨٠٠٩
تؤتي الزكَاةَ ، كُلُّ مسِلٍم علَى مسِلٍم حرام أَخواِن نِصرياِن ، الَ يقْبلُ اُهللا ِمن مسِلٍم أَشرك بعد ما أَسلَم عمـالً                      

يفَاِرق املُشِرِكني ِإلَى املُسِلِمني، ما ِلي آِخذٌ  ِبحجِزكُم عِن الناِر ، أَال ِإنَّ رِبي داِعِني،أَالَ و ِإنه ساِئِلي هـلْ                   حتى  
            ثُم ،كُمغَاِئب كُماِهدلِّغْ شبفَلْي ، مهتلَّغب قَد بي قَاِئلٌ رِإناِدي؟وِعب تلَّغاِم ،      بِبالِفد كُماهةٌ أَفْومفدونَ معدت كُمِإن

                كِْفيكي كُنا تم نأَي و كُمذَا ِدينه ، كَفُّه و فَِخذُه ِدكُمأَح نِبىُء عنا يلُ مأَو ز عن أبيه    ) حم،طب،ك(} ثُم عن
 عن جده

 )٣٦٩( و صحيحة ٤/٦٠٠ و ك ١٩/٤٠٧ و طب ١٧ و ن الزكاة ب ٥و٥/٤ و ٤/٤٤٦حم 
 صحيح



 

 

١٢٦٣() 

 ما يشد على فم اإلبريق و الكوز من خرقه: الفدام 
٨٠١٠-}     ثَـانَ ، واَألو ـِة واجلَاِهِلي رأَم و اِزفاملَع و اِمرياملَز قحثَِنى َألمعب و الَِمنيةً ِللعمحر و دىاُهللا ه ثَِنىعب

     شِتِه ، الَ يى ِبِعزبر لَفح                  ِمن دبا عكُهترالَ ي ِة ، وامالِقي موِه يلَيا عهمرا ِإالَّ حينِفي الد رِبيِدِه اخلَمع ِمن دبع بر
نجار عن احلسن بن سفيان و ابن منده و أبو نعيم و ابن ال  (} عِبيِدِه ِفي الدنيا ِإالَّ سقَاه اُهللا ِإياها ِفى حِظريةَ القُدسِ         

 )أنس و ضعف
 ٥/٣٨١ و كثري ٣/٢٦١ و ترغيب ٣٠٥ و ٥/٦٩ و جممع ٥/٢٥٧ و حم ٨/٢٣٣طب 

 حسن لغريه
٨٠١١-}ِنفَاق ريباملوىل للع ضغابن الل عن أنس(} ب( 

 ٢/٣٠٧عدي 
 حسن غريب

 خاصة عن حممد    له أحاديث صاحلة و هو يروي الغرائب و       : أورده ابن عدي يف ترمجة احلسن بن أيب جعفر و قال          
و له عن غري ابن جحادة أحاديث مستقيمة صاحلة ، و هو عندي ممن ال يتعمد : بن جحادة و ليس هذا عنه مث قال   

 ٢/٣٠٩ و لعل هذه األحاديث الىت أنكرت عليه تومهها تومهاً ، أو شِبه عليه فغلط ٠٠الكذب و هو صدوق 
 عن أبن عباس) طب(} ر ، و بغض العرِب ِنفَاقبغض بِنى هاِشٍم و اَألنصاِر كُفْ{-٨٠١٢

 ١٠/٢٧ و ٩/١٧٢ و جممع ١١/١٤٦طب 
 حسن

حـديث  " و قال العرايف يف القـرب  !   رجاله ثقات ١٠/٢٧ و فيه من مل أعرفهم و قال يف  ٩/١٧٢قال اهليثمي   
 !!داًضعيف ج) : ٢٣٤١( و أغرب األلباين فقال يف ضعيف  اجلامع ٣/٢٠٥حسن صحيح الفيض 

ما بقـى منـها؟      �النىب  : صحيح عن عائشة أَنهم ذَبحوا شاةً ، فَقال       ) ت(} بِقى كُلُّهاغَير كَِتفْها  {-٨٠١٣
 ما بقى منها إالَّ كِتفُها، قَالَ فذكره: قالت
 ٦/٥٠ و حم ٢/٦و ترغيب ) ٢٤٧٠(ت 

 صحيح
٨٠١٤-}ورحوا السرأَخ وا ِباإلفطَاِر وكِّرعن أنس) عد(} ب 

 )٢٨٣٥(و صحيح اجلامع )١٧٧٣( و صحيحة ٦/٢٣٢٣عدي 
 صحيح

٨٠١٥-}لُهمِبطَ عِر حصالَةَ العص كرت نم هِم ، فَِإنيالغ موالِة يكِّروا ِبالصعن بريدة) حم،هـ،حب(} ب 
و كـثري    ٢/٢٣٧ و ش    ٣٨٤ و   ١/٣٠٨و ترغيب   ) ٢٥٦( و حب    ١/٤٤١ و هق    ٥/٣٦١و حم   ) ٦٩٤(هـ  

 حنوه) ٣٣٦( و خزمية ١/٢٣٦و ن ) ٥٩٤(و ) ٥٥٣( و خ ٣/١٠٣٨و عدي ) ٨١٠( و طيا١/٤٣١
 صحيح

 ) !!٤٦٠(و صححه يف صحيح النسائي ) ٢٣٤٣(و تناقض األلباين فضعفه يف ضعيف اجلامع 
٨٠١٦-}         ش متأَيى ِإذَا رتكَِر،حِن املُنا عواهنت وِف ووا ِباملَعرِمرةً ،         بل ائْتثَرؤا ميند اً، وعبتى موه طَاعاً، وا مح

و ِإعجاب كُلِّ ِذي رأٍْي ِبرأِْيِه ، فَعلَيك ِبخاصِة نفِْسك ،ودع عنك أَمر العوام ، و ِإنَّ ِمن وراِئكُم أَيام الصبِر ،                      



 

 

١٢٦٤() 

 قَالُوا يـا    -ى اجلَمِر ، ِللعاِمِل ِفيِهن ِمثْلُ أَجِر خمِسني رجالً يعملُونَ ِمثْلَ عمِلكُم ،              الصبر ِفيِهن ِمثْلُ القَبِض علَ    
 عن أيب ثعلبة اخلشين) د،ت،هـ،حب (} ؟ قَالَ الَ ، بلْ أَجر خمِسني ِمنكُم-خمِسني ِمنهم  أَجر! رسولَ اِهللا 

 و  ١٤/٣٤٧ و سنة    ٢/١٠١ و بغوي    ٢/٦٥ و مشكل  ٢/٣٠ و حلية    ١٠/٩٢ق  و ه ) ٤٣٤١(و د   ) ٣٠٥٨(ت  
 و  ٦٥٠٨(و حم   ) ٤٣٤٢( و صححه ووافقه الذهيب و بنحوه د         ٣/٣٢٣و ك   ) ٣٨٥( و اإلحسان    ٧/٧اإلحتاف  
 )١٠٣٩٤( و طب ٩ و السنة البن نصر ٥٢٥ و ٤/٤٣٥و ك ) ٧٠٤٩ و ٧٠٦٣

 صحيح لغريه
تلف فيه فقد وثقه أبو حامت و دحيم و أبو زرعةو الطرباين و ابن عدي و ابن   يف سنده عتبة بن أيب حكيم اهلمداين خم       

حبان واختلف فيه قول حيىي بن معني فمرة و ثقه و مرة ضعفه و مرة قال منكر احلديث و لعله يقصد حديثاً معيناً                       
 ٩٥-٧/٩٤و ضعفه حممد بن عوف  و اجلوزجاين و النسائي التهذيب 

 و الراجح أنه صاحل احلديث
صاحل احلديث اهـ ووهم احلافظ ابـن  : خمتلف يف توثيقه و قال أبو حامت  ) ٣٧١٤(و لذا قال الذهيب يف الكاشف       

 !!صدوق خيطىء كثرياً) ٤٤٢٧(حجر عندما قال عنه يف التقريب 
وروى عنه أكثر من واحد ووثقه ابن       ! مقبول  ) ٤٩٩٧(عمرو بن جارية قال عنه يف التقريب        : و يف سنده كذلك     

 و يف الكاشـف     ١٢/١٥ و أبو أمية الشعباين روى عنه مجاعة ووثقه ابن حبان التهـذيب              ٨/١١ التهذيب   حبان
  ثقة شامي٣/٢٧٢

 عن أيب هريرة) دهق(}بِل اُهللا يخِفض و يرفَع ، و ِإني َألرجو أَنْ أَلْقَى اَهللا و لَيس َألحٍد ِعنِدي مظْلَمةٌ{-٨٠١٧
 )٢٨٣٦( و صحيح اجلامع ٦/٢٩ و هق ٣/١٤ و تلخيص ٤/٩٩و جممع ) ٣٤٥٠(د 

 صحيح

  ملا غلت األسعار بشكل طبيعي و طلبوا منه أن يسعر�قاله 
بِل اُهللا يرفَع و يخِفض و ِإني َألرجو أَنْ أَلْقَى اَهللا و لَيس أَحد ِمنكُم يطْلُبىن ِبمظْلَمٍة ِفى ِعـرٍض والَ                     {-٨٠١٨

 سعر لنا فذكره: غال السعر فقالوا: عن ابن عباس قال) طس(}ماٍل 
 ٤/٩٩جممع 

 صحيح
قَد فَعلَ و لَِكن غُِفر لَه      :  فَقَالَ لَه ِجِربيلُ     - وِفي ِروايٍة    -بلى قَد فَعلْت و لَِكن غُِفر لَك ِباِإلخالَِص         {-٨٠١٩

 فعلت كذا و كذا ، فحلف مييناً فذكره:عن ابن عمر قال لرجل ) حم،ع(}ِبقَوِل ال إلَه ِإالَّ اُهللا 
 ١٠/٨٣ و جممع ٢/١١٨و حم ) ٣٢٧٥(د 

 حسن
٨٠٢٠-}        عطَوت وفَه ادز نةً ، فَماِحدةً ورِل  مد،هـ،ك(}ب (   ىباس أَنَّ اَألقرع بن حابس سـأل الـنعن ابن عب

 ؟ قال فذكرهاحلَج يف كلِّ سنٍة أَو مرة احدةً :  �
 ٤/٨٥ و ش ٢/٢٩٣و ك ) ٢٨٨٦(هـ 

 صحيح



 

 

١٢٦٥() 

٨٠٢١-}ِهى ابوالد ِري أَيفَال أَد ، ابود تِسخاِئيلَ مرىن ِإسب ةً ِمنِنى أَنَّ أُملَغاخلطيب عن أيب سعيد(}ب( 
 ٩/٣٢٤ و هق ٣/٦٦حم 

 صحيح
٨٠٢٢-}    ونَ اِملثْقَالَ ِبالنعايبت كُمِنى أَنلَغأالَّ               ب ِرقالـو اِملثْقَـالُ ِإالَّ ِباِملثْقَـاِل و لُحصالَ ي هِن، فَِإنالثُّلُثَي ِف وص
 عن رويفع بن ثابت)ابن قانع (}بالوِرِق
 ٤/٦٩معاين 

 صحيح
ذَب علَي متعمـداً فَلْيتبـوأْ      بلِّغوا عنى و لَو آيةً ، و حدثُوا عن بِنى ِإسراِئيلَ و الَ حرج ، و من كَ                 {-٨٠٢٣

 عن ابن عمرو) حم،خ،ت(}مقْعده ِمن الناِر
 و صحيح   ٢٩٥ و   ١/٢٤٣ و سنة    ٢/١٥٩و حم   ) ٦٦٢( و الشهاب    ١/١٣٦و مي   ) ٢٦٦٩( و ت    ٤/٢٠٧خ  

 و غريهم) ٢٨٣٧(اجلامع 
عن أنس و سويد بن ) هب(عن أيب الطُّفيل ) طب(باس عن ابن ع) البزار(}بلُّوا أَرحامكُم و لَو ِبالسالِم{-٨٠٢٤

 عمرو
و ) ٢٨٣٨( و صحيح اجلامع     ٢/١٢٦و شج   ) ١٧٧٧(و الصحيحة   ) ٦٥٤-٦٥٣(و الشهاب   ) ٢٤٨٧(املطالب  
 )٧٩٧٣ و ٢٩٧٢(الشعب 

 صحيح لغريه
٨٠٢٥-}           اِزنُ زوه ِر ، وجاِف الشأَطْر أْكُلُ ِمني رهلٌ أَزماِمٍر جو عناِم         باَألقـد ـتثُب ِميمت اٍء ، وم ِقيعن هره

                     ـنا مهـرضاُء الَ يـرمةٌ حبضاِن هماِل ِفى آِخِر الزجلَى الداِس عالن داِم ، أَشاُء اِإللْهظَمالَِم ، عاُء اَألححجر
 عن أيب هريرة) طس(}نواها

 ٩/١٩٥ و خط ٣/٦٠ة و حلي) ٤٢٣٢( و مطالب ١٠/٤٣امع 
 حسن لغريه

٨٠٢٦-}اِحديٌء وو املُطَِّلِب شنب اِشٍم وو هنعن جبري بن مطعم) طب(}ب 
 )٢٨٣٩( و صحيح اجلامع ١/٦ و ختص ٢/١٣٠طب 

 صحيح
ِهللا ، و إَقَاِم الصالِة ، وِإيتاِء       شهادِة أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا و أَنَّ محمداً رسولُ ا          : بِني اِإلسالَم علَى خمٍس     {-٨٠٢٧

 عن ابن عمر) حم،ق،ت،ن(}الزكَاِة ، و حج البيِت ، و صوِم رمضانَ
 و  ١/٣٥٨ و هق    ٣٦٤ و   ٤/٣٦٣ و   ١٢٠ و   ٩٣ و   ٢/٢٦و حم   ) ٢٦٩( و ت    ٢١ و   ٢٠ و م اإلميان     ١/٩خ  
و ) ٣٠٩ و ٣٠٨( و خزميـة  ٣١٢ و   ٣٠٩ و   ١٢/١٧٤ و   ٢/٣٧١و طـب    ) ٧٠٣( و محيدي    ١٩٩ و   ٤/٨١

 و غريهم) ٢٨٤٠(صحيح اجلامع 
شهادِة أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا وأَنَّ محمداً عبده و رسولُه ، و إَقَـاِم الصـالِة ،    :بِني اِإلسالَم علَى خمٍس     {-٨٠٢٨

حم،ع،طكـص عـن   } ، و اجلَهاد و الصدقَةُ ِمن العمِل الصاِلِحوِإيتاِء الزكَاِة ، و حج البيِت ، و صوِم رمضانَ 
 جرير



 

 

١٢٦٦() 

 ١٢/١٧٤ و طب    ٤/٧ و   ٢٣٥ و   ٢/١٧ و   ١٣٥ و   ١/١٣٤ و اإلحتاف    ١/٢٢٩ و ترغيب    ٤٨ و   ١/٤٧امع  
 ٣١٢ و ٣٠٩و 

 حسن
الصالِة، و ِصياِم رمضانَ ، فَمن ترك واِحـدةً  شهادِة أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا، و : بِني اِإلسالَم علَى خمٍس   {-٨٠٢٩

 عن ابن عباس) طب(} ِمنهن كَانَ كَاِفراً حالَلَ الدِم
 ١/٤٨امع 

 حسن
 عن عائشة) ك(}ِبها نظْرةٌ فَاسترقُوا لَها{-٨٠٣٠

 )٥٦٧( و سين ٩/٣٧ و خط ٢/٤١٢ و كر ٤/٤١٤ و ك ٩/٣٤٨ و هق ٥٩م السالم 
٨٠٣١-}            كُمودلَى عع كُمرصني ِفى الِبالِد و اُهللا لَكُم كِّنما ياِح القَنِبِرم عن عـومي بـن     ) طب،هق(}ِبهِذِه و
 ساعدة

  ٢٦٨ و ٥/٢٦٧ و امع ١٧/١٤١ و طب ١٠/١٤هق 
 حسن لغريه

 أي الرماح العربية
 عن ابن عمر) عبد الغىن يف اإليضاح( عن أيب هريرة ) طس(}بوِرك ُألمِتي ِفي بكُوِرها{-٨٠٣٢

 )٢٨٤١( و صحيح اجلامع ٥/١٧١٥ و ٤/٤١٣ و عدي ٤/٦١جممع 
 صحيح

 عن أم كُرز) هـ(}بولُ الغالَِم ينضح ، و بولُ اجلَاِريِة يغسلُ{-٨٠٣٣
 و صـحيح    ١/١٢٩ و قـط     ٢/٤١٥و هق   ) ٥٢٧( و هـ    ١/١٢١ و ش    ٩/١١١ و متهيد    ١٣٧ و   ١/٧٦حم  

 )٢٨٤٢(اجلامع 
 صحيح

و ابن سعد و ابن عساكر عن احلسن مرسـالً و           ) ش(}ِباللٌ ساِبق احلَبشِة ، و صهيب ساِبق الروِم         { -٨٠٣٤
 سنده جيد

 ٣/٣٠٩ و كر    ٧/١١٢ و   ٣/١/١٦٥ و سعد    ١٢/١٥٢ و ش    ٩/٣٠٥ و جممع    ٢٢/٦٦ و طربي    ١/١٤٩حلية  
 ٣١٩ و ١٠/٣١٨ و ٦/٤٥٠و 

 صحيح
٨٠٣٥-} يِباللٌ س                     مـواقـاً يـاِس  أعنلُ النونَ أَطوذِّناملُؤ ونَ ، وذِّنِإالَّ املُؤ هعبتالَ ي ِة ، وامالِقي موي ِذِننياملُؤ د
 عن زيد بن أرقم) ش(} الِقيامِة

 ١/٢٢٥ش 
 فيه مبهم و آخره صحيح



 

 

١٢٦٧() 

ه فَصلُّوا ِفيِه ، فَِإنَّ صالةً ِفيِه كَأَلِْف صالٍة ِفي غَيِرِه ، فَمـن             بيت املَقِْدِس أَرض املَحشِر و املَنشِر ائتو      {-٨٠٣٦
 عن ميمونة) هـ،طب(}لَم يستِطع فَيهِدى لَه زيتاً  يسرج ِفيِه  ، فَمن فَعلَ ذَِلك فَهو كَمن أَتاه فَصلَّى ِفيِه

 ٦/٤٦٣ و حم ٢/٢١٣ و اإلحتاف ٤/٦ و جممع )١٢٦٥( و مطالب ١/٢٤٩أعظمي و مشكل ) ١٤٠٥(هـ 
 صحيح

بيت ِفي غُرِف اجلَنِة و بيت ِفي ِفناِء اجلَنِة ، و  بيت ِفي وسِط اجلَنِة ِلمن ترك الِكذْب و ِإنْ كَـانَ                        {-٨٠٣٧
 عن أنس) بز(}حسن خلُقَه ماِزحاً ، و ِلمن ترك اِملراَء و ِإنْ كَانَ مِحقا ، و ِلمن أَ

 ٨/٢٣امع 
 حسن لغريه

٨٠٣٨-}أَهلُه اعِفيِه ِجي رمال ت تيعن عائشة) حم،م،د،ت،هـ(}ب 
 و حلية   ٢/٢٥٠ و نصب    ٢/١٠٤و مي   ) ٣٣٢٨( و هـ    ٤٢و د األطعمة ب     ) ١٨١٥( و ت    ١٥٣م األشربة   

 ٨/١١٨  و ش١٨٨ و ٦/١٧٩و حم ) ٢٨٤٤( و صحيح اجلامع ٣٩٦ و ١٠/٣١
 عن سلمى) هـ(}بيت الَ تمر ِفيِه كَالبيِت الَ طَعام ِفيِه{-٨٠٣٩

 ) ٢٨٤٥( و صحيح اجلامع ٩/٦٣ و حلية ١/١٠٥و حم ) ١٧٧٦(و صحيحة ) ٣٣٢٨(هـ 
 صحيح

 عن ابن مسعود) حم،هـ(}بيع املُحفَّالِت ِخالبةٌ و الَ تِحلُّ اِخلالَبةُ ِلمسِلٍم{-٨٠٤٠
 مرفوعاً و موقوفاًو   ٤/٣٦٧ و فتح    ٦/٢١٦و ش   ) ١٣٤٥( و منحة    ٥/٣١٧ و هق    ١/٤٣٣و حم   ) ٢٢٤١(هـ  

 الصحيح وقفه 
 و مثله ال يقال بالرأي

مجع حمفلة من األنعام يترك اللنب يف ضرعها فال حتل حىت جيتمع فتظهركأا كثريةُ اللنب ، و هذا خلداع                 : و احملفالت 
 املشتري 

 و الشراءاخلداع يف البيع :اخلالبة
٨٠٤١-}مِشئْت فِب كَيةَ  ِبالذهالِفضو ، مِشئْت فِة كَيِبالِفض بوا الذَّهعن أيب بكرة) طب(}ِبيع 

 ٤/٣٧٩ و فتح ٦/٢٨٨ و ٤/٨٧و متهيد ) ١٢٤٠( و ت ٣/٩٧خ 
 قُروٍن ، و الرسلُ ثَالثُمائَـٍة و خمسـةَ   بين آدم و نوٍح عشرةُ قُروٍن ، و بين نوٍح و ِإبراِهيم عشرةُ           {-٨٠٤٢

رشاِهللا : عن أيب أُمامة أَنَّ رجالً قال) طس(}ع كان آدم ؟ قال! يا نىب يبكم بينه و بني نوح فذكره:نعم ، قال: أَن 
 ٢/٢٦٢ و ك ٨/٢١٠امع  

 صحيح
٨٠٤٤-}رالكُفِْر ت ِك ورالش نيب ِل وجن الريالَِةبالص عن جابر) م،د،ت،هـ(}ك 

  ١/٣٨٧و ترغيب   ) ١٠٧٨(و هـ   ) ٤٦٧٨(و د   ) ٢٦٢٠( و ت    ٣/٣٦٦ و هق    ٣/٣٨٩ و حم    ١٣٤م اإلميان   
 )٢٨٤٨( و صحيح اجلامع ٤/٢٢٧و مشكل 

٨٠٤٥-}     مآد الطِِّني ِمن وِح والر نيل اهللا  ابن سعد عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري أنَّ رجالً سأَلَ رسـو             (}ب



 

 

١٢٦٨() 

 ) مىت كنت نبياً ؟ قال فذكره�
 ١/١١٨سعد 

 صحيح لغريه
  عن جابر) ش(}بين العبِد و بين الكُفِْر ترك الصالِة{-٨٠٤٦

 و ترغيـب    ١١١/٣٣ و ش    ١/٦١ و عوانـة     ١٠/١٨٠و خط   ) ١٠٧٨( و هـ    ٤/٢٢٩ و متهيد    ٣/٣٧٠حم  
١/٣٧٨ 

 صحيح
عن  عبد اهللا ) حم،د،هـ(}ملَِدينِة ِست ِسِنني و يخرج املَِسيح الدجالُ ِفى الساِبعةِ  بين املَلحمِة و فَتِح ا    {-٨٠٤٧
 ابن بسر

 ١٥/٤٧ و سنة ٤/١٨٩و حم ) ٤٠٩٣( و هـ ٤د املالحم ب 
 حسن

 )٢٦٨٢(فيه عبد اهللا بن أيب بالل وثِّق الكاشف 
خبرب امللحمة الكربى و فتح املدينة و خروج الدجال يف سبعة           يشكل  : و املقصود باملدينة القسطنطينية قال ابن كثري        

أشهر إال أن يكون أول امللحمة و آخرها ست سنني و بني آخرها و فتح املدينة مدة قريبة تكـون مـع خـروج                    
  و الفتح هو الثاين ال األول٣/٢١٠الدجال يف سبعة أشهر الفيض 

سئل النىب صلى اهللا عليه و سلم       : و اخلطيب عن أيب هريرة قال       ) ك (}ِهبين خلِْق آدم ونفِْخ الروِح ِفي     {-٨٠٤٨
 مىت وجبت لك النبوةُ ؟ قَالَ فذكره

 ٢/١٣٠ و نبوة ٥/٨٣ و ٣/٧٠ و خط ٤٢١ و اآلجري ٣٢٠ و ٢/٣٠٧ و بداية ٢/٦٠٩ك 
 صحيح لغريه

  عبد اهللا بن مغفلعن) ٤حم ،ق(}بين كُلِّ أَذَانيِن صالَةٌ ِلمن شاَء {-٨٠٤٩ 
) ١١٦٢(و هـ   ) ٢٣٢(و صحيحة   ) ١٢٨٣(و د   ) ١٨٥( و ت    ٣٠٤ و م صالة املسافرين      ١٦٢ و   ١/١٦١خ  

 و غريهم) ٢٨٥٠(و صحيح اجلامع ) ١٧٧٣ و ١٢٨٧( و خزمية ٢/١٩ و هق ٥٦ و ٥/٥٤  و ٣/٨٦و حم 
 عن عائشة) هق(}بين كُلِّ ركْعتيِن تِحيةٌ {-٨٠٥٠

  صحيح
٨٠٥١-}ِجباهلَر امِة أَياعِى السدي نعن خالد بن الوليد) حم،طب(} ي 

 ٩/٦١و بنحوه خ ) ٢٨٥٢(و صحيح اجلامع ) ١٦٨٢( و صحيحة ٦/٥٢٩ و نبوة ٢/١٢ و تخ ٤/٤٠٦حم 
 صحيح

 عن أيب هريرة) خ(}بين يدِى الساعِة تقَاِتلُونَ قَوماً ِنعالُهم الشعر و هم أَهلُ الناِر{-٨٠٥٢
 )٢٨٥٣( و صحيح اجلامع ٦/٢٥٤ و بداية ٢/٤٧٥ و حم ٩/٦١ و ٤/٢٣٩خ 

) خ(}بين يدِى الساعِة تقَاِتلُونَ قَوماً ِنعالُهم الشعر، و تقَاِتلُونَ قَوماً كَأَنَّ وجوههم املَجانُّ املُطرقَـةُ              { -٨٠٥٣
 عن عن عمرو بن تغلب

  )٢٨٥٤( و صحيح اجلامع ٩/٦١ و ٤/٢٣٩خ 



 

 

١٢٦٩() 

٨٠٥٤-}               الَتوةٌ تاِحدا وهقَطَ ِمنِط ، ِإذَا سظِْم ِفى اخلَياٍت كَالنآي رشِة عاعِى السدي نيب :   اِل وجالد وجرخ
لشمِس ِمن مغِرِبها و ذَِلك ِحني الَ ينفَع نزولُ ِعيسى بِن مريم ، و فَتح يأْجوج و مأْجوج ، و الدابةُ ، و طُلُوع ا              

 عن أيب سرحية) ك(}نفْساً ِإميانها
 ٧/٤٢٨ و كر ١١/٣٥٤ و فتح ٣/٥٩ و ك ٣/٢٠٤ و طب ١/٧٤ الدواليب 

 حسن
 عن أنس) ك(}بين يدِى الساعِة ِفتن كَِقطَِع اللَّيِل املُظِلِم{-٨٠٥٥

 )٢٨٥٥(  و صحيح اجلامع  ٦٤و إميان  ٤/٤٣٩ و ك ٤٣ و ١٥/١٢ش 
 صحيح

بين يدي الساعِة ِفتن كَِقطَِع  اللَّيِل املُظِلِم ، يمِسى الرجلُ ِفيها مؤِمناً و يصِبح كَاِفراً، و يصِبح مؤِمناً       {-٨٠٥٦
       ينالد ٍض ِمنرِبع هِدين مهدأَح ِبيعِسى كَاِفراً، يميو نعيم بن محاد ىف الفنت عن جماهٍد        ) ش(عن أنس   ) ش(}ا قَِليلٍ و

 مرسالً
 ٦٤ و اإلميان ٤/٤٣٩ و ك ٤٣ و ١٥/١٢ش 

 صحيح
٨٠٥٧- }                   مهِمـن و ، ِسـىناَء الععنص اِحبص مهِمن ِة ، واممالي اِحبص مهونَ ، ِمنِة كَذَّاباعِى السدي نيب

 رِحمي اِحبةًصنِفت مأَغلَظُه وه الُ وجالد مهِمن عن جابر) حم(}، و 
 ٧/٣٣٢ و ٣/٣٤٥ و جممع ١٠٦ و ١٠١ و ١٠٠ و ٩٦ و ٥/٩٥ و ٣/٣٤٥حم 

 صحيح لغريه
٨٠٥٨-}قَذْفو فسخ و خسِة  ماعِى السدي نيعن ابن مسعود) هـ(}ب 

 )٢٨٥٦(و صحيح اجلامع ) ١٧٨٧(و صحيحة ) ٤٠٥٩(هـ 
 صحيح

٨٠٥٩-}راخلَم ا ونالز ا وبالر رظْهاِعِة يِى السدي نيعن ابن مسعود) طس(}ب 
 ٣/٩ و ترغيب ٤/١١٨امع 

 صحيح
هذَا :  ماهذَا ؟ قَالَ بينا أَِسري ِفى اجلَنِة ِإذَا عرض ِلي نهر حافَّتاه ِقباب اللُّؤلُِؤ املُجوِف، قُلْت يا ِجبِريلُ  {-٨٠٦٠

              ـتأَيـى فَرهتةُ املُنرِلي ِسد تِفعر كاً ، ثُمِمس جرخِدِه ِإلَى ِطيِنِه فَاستِبي برض  اُهللا ، ثُم الَّذى أَعطاكَه ثَرالكَو
 عن أنس) خ،ت(}ِعندها نوراً عِظيماً

 )٦٥٨١(و خ ) ٢٨٥٧( و صحيح اجلامع ١٠/٤٩٨  و اإلحتاف٤/٥١٧ و ترغيب ٧/٢١٧ و فتح ٣/٢٠٧حم 
 طيب: أذفر 

٨٠٦١-}                  ـاِلساَء جاَءِني ِبِحرالَّذى ج ِرى فَِإذا املَلَكصب تفَعاِء ، فَرمالس تاً ِمنوص تِمعِشى ِإذْ سا أَما أَننيب
        ِفر هِمن تِعبِض فَراَألر اِء ومالس نيب ِسىلَى كُرع   فَقُلْت تعلَ اُهللا     : جزلُوين، فَأَنملُوِني زمز :     قُم ، ثِّرا املُدها أَيي

عابتت و يحالو ِميفَح ، رجفَاه زجالر و ، رفَطَه كابِثي و ، رفَكَب كبر و ، ِذرعن جابر) خ،م،ت،ن(}فَأَن  
 ١/٢٧ و فتح ١/١١٢ و عوانة ٢٥٥ و م اإلميان ٨/٥٩ و ٢١٥ و ٢٠٢ و ٦/٢٠١ و ٤/١٤١ و ١/٤خ 



 

 

١٢٧٠() 

بينا أَنا أَنِزع اللَّيلَةَ ِإذْ وردت علَي غَنم سود و عفْر  ، فَجاَء أَبو بكٍْر فَنزع ذَنوباً أَو ذَنوبيِن و ِفـى                       {-٨٠٦٢
   فعِعِه ضزن-      لَه ِفرغاُهللا ي ا  - وج ـا               وقَِريبع أَر اِدى ، فَلَمى الووأَر و اضَأل اِحليباً فَمغَر الَتحتفَاس رمَء ع

 ادوالس لْتفَأَو ، رمع عاً ِمنزن نأَحس : فْرالع و ، برالع :مجعن أيب الطُّفيل) طك(}الع 
 )٢٨٢٥( و مطالب ٧/٣٩ و فتح ٩/٧١جممع 

 حسن
٨٠٦٣-}ب       اِم ، أَالَ وِبِه ِإلَى الش تدمأِْسى فَعِت رحت اِب ِمنالِكت ودمع لَتمالَِئكَةٌ فَحِنى متاِمى أَتنا ِفي ما أَنني

 عن عمرو) حم،طب(}ِإنَّ اِإلميانَ ِحني تقَع الِفتن ِبالشاِم
 ٤/١٩٨حم 

 صحيح
٨٠٦٤-} مِإذَا ز ا قَاِئما أَننيفَقَالَب ِنِهميب ِنى ويب رجلٌ ِمن جرخ مهفْترى ِإذَا عتةٌ حر: فَقُلْت ،لُمقَالَ:ه ،نإىل : أَي

   اِهللا ،قُلْت اِر و؟ قَالَ    :الن مهأْنا شم و :          ةٌ حرمِإذَا ز ى ، ثُمقَرالقَه اِرِهمبلَى أَدع كدعوا بدتار مهِإن   مهفترى ِإذَا عت
ِإنهم ارتدوا بعدك   : ما شأْنهم ؟ قَالَ   : أَين، قَالَ ِإلَى الناِر ، قُلْت     : هلُم ، قُلْت  :خرج رجلٌ ِمن بيىن و بيِنِهم فَقَالَ      

 عن أيب هريرة) خ(} همِل النعِم علَى أَدباِرِهم القَهقَرى، فَالَ أَراه يخلُص ِمنهم ِإالَّ ِمثْلُ
 )٢٨٦٧( و صحيح اجلامع ٤/٤٢٢ و ترغيب ٨/١٥٠خ 

بينا أَنا ناِئم أُِتيت ِبخزاِئِن اَألرِض فَوِضع ِفى يِدي ِسواراِن ِمن ذَهٍب فَكَبرا علَي و أَهماين فَأَوحى اُهللا               {-٨٠٦٥
صـاِحب صـنعاَء و صـاِحب       : ختهما فَذَهبا ، فَأَولْتهما الكَذَّابيِن اللَّذَيِن أَنـا بينهمـا           ِإلَي أَِن انفُخهما فَنفَ   

 عن أيب هريرة) حم،ق(}اليمامِة
 )٢٨٥٨( و صحيح اجلامع ١٢/٤٢٣ و ٨/٨٩و فتح ) ٢٨٦٢( و منصور ١٧٨١ و م ص ٩/٥٣ و ٥/٧٦خ 

ذْ أُِتيت ِبقَدِح لَبٍن فَشِربت ِمنه حتى َألرى الري يجِري ِفي أَظفَاِرى ، ثُم أَعطَيت فَضِلي         بينا أَنا ناِئم إِ   {-٨٠٦٦
 عن ابن عمر) حم،ق،ت(}الِعلْم: فَما أَولْته يا رسولَ اِهللا ؟ قَالَ : عمر بن اخلَطَّاِب ، قَالُوا 

 ٣٩٥ و ١٢/٣٩٣ و ٧/٤٥ و ١/١٨٠ و فتح ٢/٥٨٢ و عاصم ٢/١٢٨  و مي٥٢ و ٥١ و ٩/٤٥ و ١/٣١خ  
 ١٥٤ و ٢/٨٣و حم ) ٢٢٨٤(و ت ) ٢٨٥٩(و صحيح اجلامع ) ١٦٣٠( و خمتصرم ٤٢٠ و٤١٧و 

٨٠٦٧-}              بفَأَت وبذْهم هأَن تنأِْسى فَظَنِت رحت ِملَ ِمنتاِب احالِكت ودمع تأَيِإذْ ر اِئما نا أَننيـِرى     بصب ـهتع
 عن أيب الدرداء) حم،طب،حل(}فَعِمد ِبِه ِإلَى الشاِم ، أَالَ و ِإنَّ اِإلميانَ ِحني تقَع الِفتن ِبالشاِم

 ٦/٢٥١ و بداية ٦/٩٨ و حلية ٤٠٣ و ١٢/٤٠٢ و فتح ٥/١٩٩حم 
 صحيح

٨٠٦٨-}      لَيونَ عضرعي اسالن تأَير اِئما نا أَننيفَلَ               بلُغُ أَسبا يا مهِمن و ، لُغُ الثُِّديبا يا مهِمن ، صقُم ِهملَيع و 
: فَما أَولْته يـا رسـولَ اِهللا ؟ قَـالَ           : ِمن ذَِلك ، و عِرض علَي عمر بن اخلَطَّاِب و علَيِه قَِميص يجره ، قَالُوا                

ينأيب سعيدعن) حم،ق،ت،ن(}الد  
 و فتح ٥/٣٧٤ و   ٣/٨٦ و حم    ١٧ و ن اإلميان ب      ١٥ و م فضائل الصحابة      ٤٦ و   ٩/٤٥ و   ٥/١٥ و   ١/١٢خ  
 )٢٨٦٠( و صحيح اجلامع ١٢/٣٩٦ و ٧/٤٣

٨٠٦٩-}               لْوذَ الدكٍْر فَأَخو بى أَبفَأَت ، اسِقى النٍض أَسولَى حع ِزعي أَنأَن تأَير اِئما نا أَننيىن    برِوحِلي ىدي ِمن 



 

 

١٢٧١() 

    فعِعِه ضزِفى ن ِن ويوبذَن عزفَن-لَه غِفراُهللا ي و -     ضاحلَـوو ـاسلَّى النـوـى تتا حذَهاخلَطَّاِب فَأَخ فَأَتى ابن
فَِجرنعن أيب هريرة) حم(}ي 

 ٢/٣١٨و حم ١٤/٩٠ و سنة ١٢/٤١٥ و فتح ٩/٤٩خ 
 ناِئم رأَيت ِفى يِدي ِسواريِن ِمن ذَهٍب فَأَهمىن شأْنهما ، فَأُوِحي ِإلَي ِفى املَنـاِم أَِن انفُخهمـا        بينا أَنا {-٨٠٧٠

        سم راآلخ و ِسىنا العمهِدى فَكَانَ أَحدعب اِن ِمنجرخِن ييا كَذَّابمهلْتا فَطَارا ، فَأَومهفَختةَفَنعن ) ق،ن،هـ(}يلَم
 عن ابن عباس) خ(أيب هريرة 

 )٢٨٦١( و صحيح اجلامع ١٢/٤٢٠ و فتح ١/٢٦٣ و حم ١٧٨١ و م ص ٩/٥٢ و ٥/٢١٦خ 
٨٠٧١-} ٍر ، فَقُلْتاِنِب قَصأُ ِإلَى جضوتأٍَة ترا ِبامِة ، فَِإذَا أَنين ِفى اجلَنتأَير اِئما نا أَننيب :ه ن؟ قَالُوا ِلمرذَا القَص

 عن أيب هريرة) ق،هـ(}ِلعمر بِن اخلَطَّاِب ، فَذَكَرت غَيرتك فَولَّيت مدِبراً: 
 و  ٤١٧ و   ١٢/٤١٥ و   ٧/٤٠ و فتح    ١٢/٢٣٤و سنة   ) ١٠٧( و هـ    ٩/٥٠ و   ٧/٤٧ و   ٥/١٢ و   ٤/١٤٢خ  

 )١٦٣٢(و خمتصرم ) ٢٨٦٢(صحيح اجلامع 
نِة ِفى نِعيِمِهم ِإذْ سطَع لَهم نور ، فَرفَعوا رؤسهم فَِإذَا الرب قَد أَشرف علَـيِهم ِمـن                  بينا أَهلُ اجلَ  { -٨٠٧٢ 

ليِهم و ينظُرونَ السالم علَيكُم يا أَهلَ اجلَنِة ، و ذَِلك قَولُ اِهللا سالَم قَوالً ِمن رب رِحيٍم ، فَينظُر إِ         : فَوِقِهم فَقَالَ   
ِإلَيِه فَالَ يلْتِفتونَ ِإلَى شيٍء ِمن النِعيِم ما داموا ينظُرونَ ِإلَيِه حتى يحتِجب عنهم و يبقَى نوره و بركَته علَيِهم ِفى                     

اِرِهمياء(}ِديعن جابر) هـ و الض 
 و صفة   ٢٠٩٦ و   ٦/٢٠٣٩ و عدي    ٤/٥٥٢ و ترغيب    ٦٤٩ و   ٩/٦٤٨ و اإلحتاف    ٧/٩٨و جممع   ) ١٨٤(هـ  
 )٤٩٣( و هق يف البعث ٢٠٩ و ٦/٢٠٨و احللية ) ٩١(اجلنة 

 فيه ضعف
 و الرؤيا ثبتت بأحاديث صحاح

ِه ، فَناداه ربه تبارك و بينا أَيوب يغتِسلُ عرياناً خر علَيِه جراد ِمن ذَهٍب ، فَجعلَ أَيوب يحِثى ِفى ثَوبِ     {-٨٠٧٣
 وبا أَيالَى يعى ؟ قَالَ! ترا تمع كتيأَغن أَكُن أَلَم :ِبِركَِتك ـــنِبي ع الَ ِغىن لَِكن و ِتكِعز لَى وب{ 

 عن أيب هريرة) حم،خ،ن(
 ٢/٣١٤و حم ) ٢٨٦٣( و صحيح اجلامع ٢٠٦ و ١٣١ و صفة ١/٣٨٧ و فتح ٤/١٨٤ و ١/٧٨خ 

اسِق حِديقَةَ فُـالٍن ، فَتنحـى ذَِلـك         : بينا رجلٌ ِبفَالٍة ِمن اَألرِض فَسِمع صوتاً ِفى سحابٍة يقُولُ           {-٨٠٧٤
كُلَّه ، فَتتبع املَاَء فَِإذَا رجلٌ      السحاب فَأَفْرغَ ماَءه ِفى حرٍة فَِإذَا شرجةٌ ِمن ِتلْك الشراِج قَِد استوعبت ذِلك املَاَء               

          اِتِه ، فَقَالَ لَهحلُ املَاَء ِبِمسوحِديقَِتِه يِفى ح ؟ قَالَ        : قَاِئم كما اساِهللا م دبا عِفـى      : ي ِمعِم الَّذي سفُالَنٌ ِلِالس
      ِة ، فَقَالَ  لَهابحاِهللا    : الس دبا عأَلُ ! يست ِمى ؟ قَالَ      ِلمِن اسـذَا        : ِنى عاِب الَّذي هحتاً ِفى السوص تِمعى سِإن

أَما ِإذْ قُلْت هذَا فَِإنى أَنظُر ِإلَى ما يخرج ِمنهـا      : ماؤه يقُولُ ِاسِق حِديقَةَ فُالٍن ِالسِمك ، فَما تصنع ِفيها ؟ قَالَ             
 عن أيب هريرة) حم،م(} ، و آكُلُ أَنا و ِعياِلي  ثُلُثاً ، و أَرد ِفيها ثُلُثاًفَأَتصدق ِبثُلُِثِه

 ٩/١٢٥و اإلحتاف ) ٢٨٦٤(و صحيح اجلامع ) ١١٩٧(و الصحيحة ) ٥٣٤(خمتصرم 
 اَألرض فَأَخذَته فُهو يتجلْجـلُ      بينا رجلٌ ِفيمن كَانَ قَبلَكُم ِفى برديِن أَخضريِن يختالُ ِفيِهما أَمر اهللاُ           {-٨٠٧٥



 

 

١٢٧٢() 

 عن أيب سعيد) حم،بز(}ِفيها ِإلَى يوِم الِقيامِة
 ٣/٥٦٨ و ترغيب ٥/١٢٦امع 

 صحيح
٨٠٧٦-}                زفَن لْوكٍْر الدو بذَ أَبفَأَخ رمع كٍْر وو باَءِني أَبا ِإذْ جهِمن عزلَى ِبئٍْر أَنا عا أَنمنيب     ِن ويوبذَن وباً أَوذَن ع

                     ا ِمنقَِريبع أَر باً فَلَمِدِه غَرِفى ي الَتحتكٍْر فَاسِد أَِبي بي اخلَطَّاِب ِمن نا ابذَهأَخ ثُم ، اُهللا لَه فَرفَغ فعِعِه ضزِفى ن
 عن ابن عمر) قحم،(}الناِس يفِْرى فَريه حتى ضرب الناس بعطٍَن

 ٧/١١٤ و م ٢/١٠٠٧و حم ) ٢٨٦٥( و صحيح اجلامع ١٢/٤١٢ و فتح ٩/٤٨ و ٥/١١خ 
٨٠٧٧-}                   ٍت ِمـنِبطَس أُِتيت قَلِْبى ثُم جرختهِذِه فَاس نيا بم اِني آٍت فَقَدطَِجعاً ِإذْ أَتضا ِفى احلَِطيِم ما أَنمنيب

غِسلَ قَلْىب مباِء زمزم ثُم حِشي ثُم أُِعيد ، ثُم أُِتيت ِبدابٍة دونَ البغِل و فَوق اِحلماِر أَبـيض                   ذَهٍب مملُوَءٍة ِإمياناً فَ   
ُء الدنيا فَاستفْتح   يقَالُ لَه البراق يضع خطْوه ِعند أَقْصى طَرِفِه فَحِملَت علَيِه فَانطَلَق ِبي ِجربيلُ حتى أَتى السما               

نعم، ِقيلَ مرحباً ِبِه ،     : و قد أُرِسلَ ِإلَيِه ؟ قَالَ     :و من معك ؟ قَالَ محمد ، ِقيلَ       : ِجبِريلُ، ِقيلَ :ِقيلَ من هذَا ؟ قَالَ      
الَ هذا أَبوك آدم فَسلِّم علَيِه ، فَسلَّمت علَيـِه ، فَـرد   فَِنعم املَِجيُء جاَء فَفُِتح فَلَما خلَصت فَِإذَا ِفيها آدم ، فَقَ    

مرحباً ِبالنىب الصاِلِح و اِإلبِن الصاِلِح ، ثُم صِعد ِبي حتى أَتى السماَء الثَّاِنيةَ فَاستفتح فَِقيلَ من                 :السالم ثُم قَالَ    
وقَد أُرِسلَ ِإلَيِه ؟ قَالَ  نعم ، ِقيلَ مرحباً ِبِه فَِنعم املَِجيُء             :لُ، ِقيلَ ومن معك ؟ قَالَ محمد ، ِقيلَ        ِجبِري:هذا؟ قَالَ 

م علَيِهمـا،   هذا يحىي و ِعيسى فَسـلِّ     : جاَء فَفُِتح ، فَلَما خلَصت ِإذَا ِبيحىي و ِعيسى و هما ابنا اخلَالَِة ، قَالَ                
مرحباً ِباَألِخ الصاِلِح و النىب الصاِلِح ، ثُم صِعد ِبي ِإلَى السماِء الثَاِلثَِة فَاستفْتح ، ِقيلَ من : فَسلَّمت فَردا ثُم قَاالَ  

نعم ، ِقيلَ مرحباً ِبـِه فَـِنعم   : د أُرِسلَ  ِإلَيِه ؟ قَالَ      ِجِربيلُ ، ِقيلَ ومن معك ؟ قَالَ محمد ، ِقيلَ وقَ          : هذا ؟ قَالَ  
: هذا يوسف فَسلِّم علَيِه ، فَسلَّمت علَيِه فَرد ثُـم قَـالَ   : املَِجيُء جاَء فَفُِتح ، فَلَما خلَصت ِإذَا يوسف ، قَالَ      

    الن اِلِح وباً ِباَألِخ الصحرِريلُ        مذَا ؟ قَالَ ِجبه نِقيلَ م حفْتتةَ فَاساِبعاَء الرمى السى أَتتِبي ح ِعدص اِلِح ، ثُمالص ىب
 فَفُِتِح، فَلَما   وقَد أُرِسلَ ِإلَيِه ؟ قَالَ نعم ، ِقيلَ مرحباً ِبِه فَِنعم املَِجيُء جاءَ            : محمد، ِقيلَ : ، ِقيلَ ومن معك ؟ قَالَ     

                       ىبالـن ـاِلِح وباً ِبـاَألِخ الصحرقَالَ م ثُم ، دفَر تلَّمِه ، فَسلَيع لِّمفَس ريسذا ِإدقَالَ ه ، ِريسِإذَا ِإد تلَصخ
: ِجِربيلُ ، ِقيلَ ومن معك ؟ قَـالَ         : ؟ قَالَ    الصاِلِح ، ثُم صِعد ِبي ِإلَى السماِء اخلَاِمسِة فَاستفْتح ، ِقيلَ من هذا            

 مرحبــاً ِبــِه  فَِنعــم : نعم ، ِقيلَ: محمد ، ِقيـلَ وقَد أُرِسلَ ِإلَيِه ؟ قَالَ 
              لَّمِه ، فَسلَيع لِّمونُ فَسارونُ ، قَالَ هذَا هارِإذَا ه تلَصا خاَء ، فَلَمقَـالَ       املَِجيُء ج ثُم دِه فَرلَيع بـاً  : تحرم

ِجربيلُ ، ِقيلَ   : من هذا ؟ قَالَ     :ِباَألِخ الصاِلِح و النيب الصاِلِح ، ثُم صِعد ِبي ِإلَى السماِء الساِدسِة فَاستفْتح،ِقيلَ            
نعم ، ِقيلَ مرحباً ِبِه فَِنعم املَِجيُء جاَء ، فَلَما خلَصت ،            :ِه ؟ قَالَ    محمد ، ِقيلَ وقَد أُرِسلَ ِإلَي     : ومن معك ؟ قَالَ     
مرحباً ِباَألِخ الصاِلِح والنىب الصاِلِح ،      : هذا موسى  فَسلِّم علَيِه ، فَسلَّمت علَيِه فَرد ثُم قَالَ            : فَِإذَا موسى قَالَ    

 جا ت؟ قَالَ        فَلَم بِكيكا يكَى ، ِقيلَ مب تزلُ : اوخدي نِمم ِتِه أَكْثَرأُم ةَ ِمنلُ اجلَنخدِدى يعِعثَ بِكى َألنَّ غُالَماً بأَب
 ، ِقيلَ ومن معـك ؟ قَـالَ       ِجِربيلُ:من هذَا ؟ قَالَ   :  ِمن أَمىت ، ثُم صِعد ِبي ِإلَى السماِء الساِبعِة فَاستفْتح ، ِقيلَ           

مرحباً ِبِه فَِنعم املَِجىُء ،جاَء فَفُِتح فَلما خلَصـت ِإذَا ِإبـراِهيم            : محمد ، ِقيلَ وقَد بِعثَ ِإلَيِه ؟ قَالَ نعم ، ِقيلَ            
الم ، فَقَالَ مرحباً ِباِالبِن الصاِلِح والنىب الصـاِلِح ، ثُـم            هذا إبراهيم فَسلِّم علَيِه ، فَسلَّمت علَيِه فَرد الس        :قالَ

     ِهـى، وتةُ املُنرلَةَ، قَالَ هِذِه ِسدا ِمثْلُ آذاِن الِفيقُهرِإذَا و و ، رجا ِمثْلُ ِقالِل هقُهبفَِإذَا ن ِهىتِة املُنرِإلَى ِسد تِفعر



 

 

١٢٧٣() 

  ةُ أَنعبِإذَا أَر         اِن ، قُلْتاِن ظَاِهررهن اِن واِطناِن برهاٍر ،نِريلُ ؟ قَالَ       : ها ِجبذَا يا هِة    : ماِن ِفى اجلَنرهاِن فَناِطنا البأَم
                فَقُلْت ، ورماملَع تيِلي الب ِفعر ثُم ، اتالفُر يلُ واِن فَالنا الظَّاِهرأَم ري :، وا ِجبذَا ؟ قَالَ      يا هلُ م:   ـتيذا البه

               ـاٍء ِمـنِبِإن أُِتيت ثُم ، ِهملَيا عم ِه آِخروا ِإلَيودعي لَم هوا ِمنجرلٍَك ِإذَا خم ونَ أَلْفعبٍم سوكُلَّ ي لُهخدي ورماملَع
          ٍل ، فَأَخسع اٍء ِمنِإن ٍن ولَب اٍء ِمنِإن ٍر ومفَقَالَ     خ ، ناللَّب ذْت :          فُِرض ثُم ، كتأُم ا وهلَيع ةُ الَّىت أَِنتالِفطْر ِهى

أُِمرت ِبخمِسني صالٍَة   : ِبم أُِمرت ؟ قُلْت     : علَي خمسونَ صالةً كُلَّ يوٍم ، فَرجعت فَمررت علَى موسى فَقَالَ            
ِإنَّ أُمتك الَ تستِطيع خمِسني صالةً كُلَّ يوٍم ، و ِإنى و اِهللا قَد جربت الناس قَبلَك و عالَجـت                    : كُلَّ يوٍم ، قَالَ   

اً، فَرجعت ِإلَـى    بىن ِإسرائيلَ أَشد املُعالَجِة فَارِجع ِإلَى ربك فَسلْه التخِفيف ُألمِتك، فَرجعت فَوضع عنى عشر             
موسى فَقَالَ ِمثْلَه ، فَرجعت فَوضع عنى عشراً ، فَرجعت ِإلَى موسى فَقَالَ ِمثْلَه ، فَرجعت فَوضع عنى عشراً ،                    

 موسى فَقَالَ  ِمثْلَه فَرجعـت فَـأُِمرت   فَرجعت ِإلَى موسى فَقَالَ ِمثلَه ِفرجعت فَوضع عنى عشراً ، فَرجعت ِإلَى 
: أُمرت ِبخمِس صلَواٍت كُلَّ يوٍم ،قَالَ       : ِبم أُِمرت ؟ قُلت   : ِبخمِس صلَواٍت كُلَّ يوٍم فَرجعت ِإلَى موسى فَقَالَ         
          ِإنٍم ، وواٍت  كُلَّ يلَوص سمخ ِطيعتسالَ ت كتِإنَّ أُم          ـداِئيلَ أَشـرِنـى ِإسب تالَجع و ، لَكقَب اسالن تبرى ج

          قُلْت ، ِتكُألم ِفيفخالت لْهفَس كبِإلَى ر ِجعِة فَارالَجاملُع :           ـى وضأَر لَِكن و ، هِمن تييحتى استى حبر أَلْتس
 عن مالك بن صعصعة) حم،ق،ن(}أمضيت فَِريضِتى و خفَّفْت عن ِعباِدى: داِني مناٍد أُسلِّم ، فَلَما جاوزت نا

 و  ٢/٣٧٧ و نبـوة     ٥/١٣ و كـثري     ٧/٢٠١ و فتح    ١٣/٣٣٧ و سنة    ٨/٣٨ و متهيد    ٤/٢٠٨ و حم    ٥/٦٦خ  
 )١١٣٢١( و غريهم املسند اجلامع ١٠٤ و ١/١٠٣و م ) ٢٨٦٦(صحيح اجلامع 

نا ناِئم رأَيتِنى أَطُوف ِبالكَعبِة ، فَِإذَا رجلٌ آدم سبطُ الشعِر بين رجلَيِن ينطُف رأْسـه مـاًء ،                   بينما أَ {-٨٠٧٨
 ، أَعور العيِن كَأَنَّ هذا ابن مريم ، ثُم ذَهبت أَلْتِفت فَِإذَا رجلٌ أَحمر جِسيم جعد الرأْسِ         :قَالُوا: من هذَا : فَقَلْت  

 ةٌ ، قُلْتةٌ طَاِفيبِعن هنيذا ؟ قَالُوا : عه  نقَطٍَن : م هاً ابنباِس ِبِه شالن بالُ أَقرجعن ابن عمر) م(}الد 
 )٢٨٦٨(و صحيح اجلامع ) ٧٩( وخمتصرم ١/١٤٨ و عوانة ١٢/٤١٧ و فتح ٢/١٢٢ و حم ٩/٥٠خ 

أَنا ناِئم رأَيتِنى علَى قَِليٍب علَيها دلو ، فَنزعت ِمنها ما شاَء اُهللا ثُم أَخذَها ابن أَيب قُحافَةَ فَنزع                   بينما  {-٨٠٧٩
خذَها ابن اخلَطَّـاِب فَلَـم أَر       بها ذَنوباً أَو ذَنوبيِن و ِفى نزِعِه ضعف و اهللا يغِفر لَه ضعفَه ثُم استحالَت غَرباً فَأَ                

 عن أيب هريرة) ق(}عبقَِريا  ِمن الناِس ينِزع نزع عمر ثُم ضرب الناس ِبعطٍَن
 و عاصـم    ١٢/٤١٤ و   ٧/١٩ و فتح    ٨/١٥٣ و هق    ١٧ و م فضائل الصحابة      ١٧١ و   ٤٩ و   ٩/٤٥ و   ٥/٧خ  
  و سنة٢/٦٢٥

 )٢٨٦٩(اجلامع  و صحيح ٦/٣٤٤ و نبوة ١٤/٨٩
 اتساع الناس يف زمن عمر و ما فتح اهللا عليهم من األمصار: العطن 

بينما ثَالَثَةُ نفٍَر يمشونَ أَخذَهم املَطَر فَآووا ِإلَى غَاٍر فَانحطَّت علَى فَِم غَاِرِهم صخرةٌ ِمـن اجلَبـِل                  {-٨٠٨٠
     عفَقَالَ  ب ، ِهملَيع قَتطَبضٍ فَانعِلب مهفَقَالَ  :ض ، كُمنا عهجفَري لَّهِلع وا ِبهعةً ِللَِه فَاداِلحا صوهِملْتاالً عموا أَعظُران

  مهدـ                 : أَح ِإذَا أَرحـت   اللَّهم ِإنه كَانَ ِلي واِلداِن شيخاِن كَِبرياِن و امرأَيت و ِلي ِصبيةٌ ِصغار أَرعى علَيِهم ، فَ
                تـيسـى أَمتآِت ح فَلَم ، رجٍم الشوي أَى ِبي ذَاتى نِإن و ، ِنىلَ با قَبمهتقَيفَس ياِلدِبو أْتدفَب تلَبح ِهملَيع

         تِباِحلالَِب فَقُم فَِجئْت ،أَحِلب تا كُنكَم تلَبا فَحامن ا قَدمهتدجفَو       ـا  ِمـنمِقظَهأَنْ أُو ها أَكْروِسِهمؤر دِعن 
           ى طَلَعتح مهأْبد أْيب ود لْ  ذَِلكزي فَلَم ، يمقَد دنَ ِعناغَوتةُ يبيالص ا ، وملَهةَ قَببيِقى الصأَنْ أَس هأَكْر ا وِمِهمون



 

 

١٢٧٤() 

    أَن لَمعت تفَِإنْ كُن، رةً               الفَججا فُرهاُهللا ِمن جاَء ، فَفَرماالسهى ِمنرةً نجا فُرلَن فَافِْرج جِهكاَء وِتغاب ذَِلك لْتى فَع
         رقَالَ  اآلخ اَء ، وما السها ِمنأَوفَر :          الر ِحبا يم دا كَأَشهتببأَح مةُ عنِلي اب تكَان هِإن ماللَّه     ـاَء ، والُ الِنسج

    نـيب تقَعا وا ، فَلَما ِبههاٍر فَِجئتِمائَةَ ِدين تعمى جتح تِعبا ِبِمائَِة ِديناٍر ، فَتى آِتيهتح تا فَأَبهفْسا نهِإلَي تطَلَب
 ا قَالَتهلَياِهللا    : ِرج دبا عِح  اخلَ         يفتالَ ت ِق اَهللا وات              ذَِلك لْتى فَعأَن لَمعت تا ، فَِإنْ كُنهنع تقِِّه ، فَقُمِإالَّ ِبح مات

              رقَالَ اآلخ ةً ، وجفُر ملَه جةً فَفَرجا فُرها ِمنلَن فَافِْرج جِهكاَء وِتغِق         اللّ: ابأَِجرياً ِبفَـر ترأْجتاس تى كُنِإن مه
   ، زأَر                     ـتعمى جتح هعرلْ أَزأَز فَلَم ، هنع ِغبفَر قَهِه فَرلَيع تضرقِّي ، فَعِطِنى حقَالَ ِلي أَع لَهمى عا قَضفَلَم

              قِّى ، قُلْتِنى حظِْلمالَ تِق اَهللا واَءِني فَقَالَ اتا ، فَجاَءهِرعاً وقَرب ِإلَى تِ : ِمنه با   اذْهـذْهـا فَخاِئهِرعقَِر والب لْك
ِإِني الَ أَستهِزىُء ِبك ، خذْ ذَِلك البقَر و ِرعاَءها ، فَأَخذَه فَذَهب             : اتِق اَهللا و الَ تستهِزىْء ِبي ، فَقُلْت         : فَقَالَ  

 عن ابن عمر) ق(}ك فَافِْرج ما بقَىِبِه ، فَِإنْ كُنت تعلَم أَنى فَعلْت ذَِلك ابِتغاَء وجِه
 ٢/١١٦ و حم    ٣/٣٢٠ و ترغيب    ١٠/٤٠٤ و   ٥/١٦ و فتح    ١٢/٨ و سنة    ٢٠٩٩ و م ص     ٨/٣ و   ٤/٢١٠خ  

 )٢٨٧٠(و صحيح اجلامع 
 ٨٠٨١-}   ِه فَقَالَتِإلَي تفَتٍة التقَرلَى بع اِكبلٌ رجا رمنيا : بمذَا ِإنِله أُخلَق ى لَمى   ِإنِث ، فَـِإنـرِللح ِلقْتخ

أُوِمن ِبهذا أَنا و  أَبو بكٍْر و عمر ، و بينما رجلٌ ِفي غَنِمِه ِإذْ عدا الذِّئب فَذَهب ِمنها ِبشـاٍة ، فَطَلَبـه حتـى                   
وم السبِع يوم الَ راِعى لَها غَيِرى ، فَِإِنى أُوِمـن  له الذئب هنا استنقَذْتها ِمنى ، فَمن لَها ي       : استنفذها منه ، فقالَ   

رمع كٍْر وو بأَب ا وذَا أَنعن أيب هريرة) حم،ق،ن(}ِبه 
) ٢٠٤٠٣(و عب   ) ٢٥١٧(و منحة   ) ٣٨٩٢(و مطالب   ) ٣٦٧٧( و ت    ٥/٨ و فتح    ٣٨٢/ و حم    ٣/١٢٦خ  

 ١٣و م  فضائل الصحابة ) ٢٨٧١(و صحيح اجلامع 
عن أيب  ) بز(}بينما رجلٌ يتبختر ِفى برديِه قَد أَعجبته نفْسه ِإذْ خسف اُهللا ِبِه اَألرض ِإلَى يوِم الِقيامةِ               {-٨٠٨٢

 هريرة
 ١٠ و بنحوه م اللباس ١/١١٦ و مي ٢/٣١٥حم 

 صحيح
٨٠٨٣-}      ِسفاخلُيالَِء خ ِمن هارِإز رجلٌ يجا رمنيةِ        بامِم الِقيوِإلَى ي ضلُ ِفي اَألرلْججتو يحـم،خ،ن (} ِبِه فَه (

 عن ابن عمر
 )٢٨٧٢( و صحيح اجلامع ٩٦ و ن الزينة ب ٤٩٧ و ٢/٢٦٧ و حم ١/٣١٠ و بداية ٤/٢١٥ و ٧/١٨٣خ 

٨٠٨٤-}         ِبئْراً فَن دجفَو ،طَشِه العلَيع دتِشي ِبطَِريٍق اشملٌ يجا رمنيب         وفَِإذَا ه ، جرخ ا ثُمهِمن ِربا فَشلَ ِفيهز
لَقَد بلَغَ هذَا الكَلْب ِمن العطَِش ِمثْلُ الَّذي بلَغَ ِبي ، فَنزلَ الِبئْر             : ِبكَلٍب يلْهثُ يأْكُلُ الثَّرى ِمن العطَِش ، فَقَالَ         

       ِبِفيِه ثُم كأَمس  اًء ثُمم فَّهَأل خفقالوا          فَم  لَه فَرفَغ اُهللا لَه كَرفَش قَى الكَلْبفَس ِقىو إنَّ لنـا يف     ! يا رسولَ اهللاِ  : ر
 عن أيب هريرة) مالك ،حم،ق،د(}ِفى كُلِّ ذَاِت كَِبٍد رطْبٍة أجر: البهائِم أجراً ؟ قال

و سنة  ) ٣٧٨(خد   و   ٤/١٨٥ و هق    ٢/٥١٧ و حم    ٤٧ و د اجلهاد ب      ١٥٣ و م السالم     ٨/١١ و   ٣/١٤٦خ  
 )٢٨٧٣( و صحيح اجلامع ١٠/٤٣٨ و ٥/٤٠ و فتح ٢/٢٢٩

٨٠٨٥-}                  فَـرفَغ اُهللا لَـه ـكَرفَش هرلَـى الطَِّريـِق فَـأَخٍك عـوش ـنغُص دجِشى ِبطِريٍق وملٌ يجا رمنيب
عن أيب هريرة) مالك،حم،ق،ن(}لَه 



 

 

١٢٧٥() 

 و ٢/١٣٩ و فـتح  ٣/٦٢٠ و ترغيـب  ٢/٥٣٣و حـم   ١٢٧ و الرب ١٦٤ و م اإلمارة ٣/١٧٧ و   ١/١٦٧خ  
 )٢٨٧٤( و صحيح اجلامع ١٤/٣٣٧ و ٢/٢٢٩ و سنة ٥/١١٨

بينما رجلٌ يمِشى ِفي حلٍَّة تعِجبه نفْسه ، مرجلٌ جمته ، ِإذْ خسف اُهللا ِبِه األرض فَهو يتجلْجلُ ِفيها                   {-٨٠٨٦
 عن أيب هريرة) حم،ق (}ِإلَى يوِم الِقيامِة

 و  ١/١٦٤ و الـدواليب     ٢/٣٩٠ و حم    ٤١٣ و   ١/٢١٢ و تخ    ٣/٥٦٨ و ترغيب    ١٠/٢٥٨ و فتح    ٧/١٨٣خ  
 )٢٠٨٨(و م ) ٢٨٧٥(صحيح اجلامع 

نزعت موقَها فاستقَت بينما كَلْب يِطيف ِبرِكيٍة كَاد يقتلُه العطَش ِإذرأَته بِغى ِمن بغايا بِنى ِإسراِئيلَ فَ   {-٨٠٨٧ 
 عن أيب هريرة) ق(}لَه ِبِه فَسقَته فَغِفر لَها

 )٢٨٧٦(و صحيح اجلامع ) ٣٠( و صحيحة ٢/١٤١ و بداية ٤١ و م السالم ب ٤/٢١١خ 
 البئر: الركية

عن عبد الرمحن بن حرملة     ) هق(الشافعي  }نهابيننا و بين املُناِفِقني شهود الِعشاِء و الصبِح الَ يستِطيعو         {-٨٠٨٨
 مرسالً

 ٣/٩و اإلحتاف ) ٥٢(و ف ) ١٣٠( و موطأ ٣/٥٩هق 
 صحيح لغريه

 عن ابن مسعود) حل(} الباِدىُء ِبالسالِم بِريٌء ِمن الصرِم{-٨٠٨٩
 )٨٧٨٦( و الشعب ٩/٢٥ و ٧/١٣٤حلية 

 صحيح
حوص عن عبد اهللا و من طريق سفيان عن أيب قيس عن عمـرو         و هو من طريق سفيان عن أيب اسحاق عن أيب األ          
 ابن ميمون عن ابن مسعود و إسناد الثاين صحيح

 ٠أخرج له البخاري و أصحاب السنن) ٣٢٠١(و أبو قيس هو عبد الرمحن بن ثروان ثقة الكاشف 
 :د األول و أعله بعلتني بشيء و إمنا تكلم عن اإلسنا) ١٧٥١(و هذا اإلسناد مل يتكلم عليه األلباين يف ضعيفته

 ٠ غرائب حديثه تكثر- رسته -عبد الرمحن بن عمر : األوىل
 أبو إسحاق السبيعي مدلس و قد عنعنه: و الثاين 

 :أقول
 ٠ثقة له غرائب و تصانيف) ٣٩٦٢(أما عبد الرمحن بن عمر رسته فقال عنه يف التقريب 

  ٠اس عن ابن مهدي و هذا منهاثقة، و هو من أروى الن: فقال ) ٣٣١٧(و أما يف الكاشف 
ثقة مكثر عابد اختلط بآخره مـات       ) ٥٠٦٥(عمرو بن عبد اهللا قال عنه يف التقريب         : و أما أبو إسحاق السبيعي      

أحد األعالم و هو كالزهري يف الكثرة غزا        )  ٤٢٥١( روى له اجلماعة و أما الذهيب فقال يف الكاشف           ١٢٩سنة  
 و  ٠ و قد امه البعض بالتدليس       ٨/٦٤ أروى الناس عنه سفيان الثوري التهذيب        مرات و كان صواماً قواماً و من      

 ٠لكن مل يذكر ذلك الذهيب يف الكاشف و ال ابن حجر بالتقريب
و الذي يروي عنه هو أبو األحوص عوف بن مالك األشجعي و هو بسنه تقريباً و مات قبله بكثري و مـن بلـده                        

 بعيد فاحلديث صحيح - إن صح أنه يدلس -فتدليسه عنه 



 

 

١٢٧٦() 

 اهلجر و القطع: الصرم 
 يف اجلامع عن ابن مسعود) هب،خط(}الباِدىُء ِبالسالِم بِريٌء ِمن الِكبِر{-٨٠٩٠
 )٨٧٨٦(الشعب 

 صحيح
٨٠٩١-} رحالب:هتتياِحللُّ م ، هاؤم ورعن أيب هريرة) هـ(}الطَّه 

 ) ٢٨٧٧( و صحيح اجلامع ١/١٣١ و ش ١٠/٣٩٨ و خط ١٠/٩٦و نصب ) ٣٢٤٦(هـ 
 صحيح

 ٨٠٩٢-}ورطَه هاؤم و ، كُلُّه ذَِكي رحه(}البابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد( 
 ١/٩٦و نصب ) ٣٢٤٦( و هـ١٣١/أخرج حنوه ش

 حسن
٨٠٩٣-}     هتتيالَلٌ مح ، هاؤم ورطَه رحسالً و عن حيىي بـن أيب  عن أنس و عن سليمان بن موسى مر   ) عب(}الب

 كثري بالغاً 
 )٣٢١ و ٣٢٠و ٣١٩(عب 

 صحيح لغريه
٨٠٩٤-}منهج ِمن رحة) ك،هق(يف سننه ) أبو مسلم الكجى (}البعن يعلي بن أُمي 

 و  ٥/١٥٠ و كـثري     ١٥/١٥٧ و طربي    ١٠/٣٨٦ و جممع    ٤/٣٣٤ و هق    ٤/٢٢٣ و حم    ٨/٤١٤ و   ١/٧٠تخ  
 قه الذهيب و صححه وواف٤/٥٩٦ و ك ٦/٢٩٨

 حسن
و ذكره البخاري و ابن أيب حامت       ) ٩٣٥(روى عنه عبد اهللا بن أمية ووثقه ابن حبان التعجيل           : فيه حممد بن حيي     

 أن البحر صعب كأنه جهنم: و سكتا عليه و الراجح أن سكوما توثيق و معناه
٨٠٩٥-}لَيلِّ عصي فَلَم هدِعن تذُِكر نِخيلُ معن احلسني) ،حب،كحم،ت،ن(}الب 

 )٢٨٧٨(و صحيح اجلامع ) ٣٧٦( و سين ٥/٤٨ و تخ ١/٥٤٩ و ك ٥/٤٩و اإلحتاف ) ٢٥٤٦(ت 
 صحيح

 عن أيب أُمامة احلارثي) حم،هـ،ك(}البذَاذَةُ ِمن اِإلمياِن{-٨٠٩٦
 و  ٥/٥١ و   ٣/٢٥٥ و متهيد    ٩/٣ و تخ    ٤/١٥١ و   ١/٤٨٧ و مشكل    ١/٢٤٦ و طب    ١/٩و ك   ) ٤١١٨(هـ  

 )٤١٦١(و د ) ٢٨٧٩(و صحيح اجلامع ) ٣٤١( و الصحيحة ٩/٣٥٧ و ٨/٣٨٠ و ٢/٣١٠اإلحتاف 
 صحيح

 ترك الترفه و الزينة زهداً: البذاذة
٨٠٩٧-}              اسِه النلَيع طَِّلعأَنْ ي تكَِره و ِركدِفي ص اكا حم اِإلثْم اخلُلُِق ، و نسح عـن  )  خـد،م،ت (}الِبر

 النواس بن مسعان
 و صحيح   ٢/٥٥٥  و الترغيب     ٢/١٤ و ك    ١٠/١٤٢ و هق    ٤/١٨٢و حم   ) ٢٣٨٩( و ت    ١٤الرب و الصلة    م  

 )٣٠٢ و ٢٩٥(و خد ) ٢٨٨٠(اجلامع 



 

 

١٢٧٧() 

 عن حممد بن خالد بن رافع) حم(}الِبر ِزيادةٌ ِفي العمِر ، و الصدقَةُ تمنع ِميتةَ السوِء{-٨٠٩٨ 
 ٧/٣١٩ و اإلحتاف ١٣٧ و ٨/٢٢ و ٣/١١٠و جممع  ٣/٤١٢ و ٢/٢١ و ترغيب ٣/٥٠٢حم 

 حسن لغريه
٨٠٩٩-}اسالن هنع اكِإنْ أَفْت و ِركدِفى ص اكا حم االثْم و كردص حرشا انم عن وابصة) حم،بز(}الِبر 

 ١/١٧٥ و جممع ٦/٢٩٢ و نبوة ١/١٤٤ و تخ ٤/٢٢٧حم 
 صحيح

يِه النفْس و اطْمأَنَّ ِإلَيِه القَلْب ، و اِإلثْم ما لَم تسكُن ِإلَيِه النفْس و لَم يطْمِئن ِإلَيِه                  الِبر ما سكَنت ِإلَ   {-٨١٠٠
 عن أيب ثعلبة) حم(}القَلْب و ِإنْ أَفْتاك املُفْتونُ

 و ٦/٤٢حتاف  و اإل٦/٢٩٣ و نبوة    ٢/٥٥٧ و ترغيب    ٢٩٤ و   ١٠/١٧٥ و جممع    ٣/٣٤ و مشكل    ٤/٢٢٨حم  
 )٢٨٨١( و صحيح اجلامع ٨/٤٤٥ و خط ٨/١٧٢ و حلية ٧/٢٩٨

 صحيح
عن أيب ) عب(}الِبر الَ يبِلى ، و الذَّنب الَ ينسى و الديانُ الَ يموت ، اعملْ ما ِشئْت كَما تِدين تدانُ       {-٨١٠١

 قالبة مرسالً
) ١٠٦٦٤( و بنحوه موقوفاً على أيب الدرداء الشعب         ٧٩ و صفة    ١/٩٩ و حنف    ١٦٣و حنيفة   ) ٢٠٢٦٢(عب  

  كذلك١٧٦و عند أمحد يف الزهد ص 
 و املرسل صحيح و املوقوف حسن لغريه

) حب(حسن صحيح   ) ت(}البركَةُ تنِزلُ ِفى وسِط الطَّعاِم ، فَكُلُوا ِمن حافَّتيِه و الَ تأْكُلُوا ِمن وسِطهِ             {-٨١٠٢
 عن ابن عباس

 )٢٥٤٥( و اإلحسان ٣/٤٩٠ و ٣٤٥ و ٣٤٣ و ٣٤٠ و ١/٢٧٠ و حم ٣/١٣٠و ترغيب ) ١٨٠٥(ت 
 صحيح

 عن أيب أُمامة) طب(}البركَةُ ِفى أَكَاِبِرنا ، فَمن، لَم يرحم صِغرينا و يِجلَّ كَِبرينا فَلَيس ِمنا{ -٨١٠٣
 ٢/٢٢٢ و حم ٤/١٧٨ عند ك و آخره) ١٩١٢( و حب ١/٦٢ و بنحو أوله ك ٨/١٥امع 

 حسن لغريه
 ىف مراسيله عن حممد بن سعد مرسالً) د(}البركَةُ ِفى املُماسحِة {-٨١٠٤

 ٧/٦٣ و ش ٢٠ و مد ٦/٣٦هق 
 فيه ضعف

 الربكة ىف املالينة و املعاشرة الطيبة: أي 
 عن سلمان)  طب،هب(}ِفى اجلَماعِة و الثَّريِد و السحوِر: البركَةُ ِفى ثَالَثٍَة{-٨١٠٥

و ) ١٠٣٥( و الصـحيحة     ١/٥٧ و أصفهان    ٢/١٣٧ و ترغيب    ٩/٥٥١ و فتح    ٣/١٥١ و جممع    ٦/٣٠٨طب  
 )٢٨٨٢(و صحيح اجلامع ) ٧٥٢٠(الشعب 

 صحيح



 

 

١٢٧٨() 

 عن أنس) حم،هق،ن(}البركَةُ ِفى نواِصى اخلَيِل{-٨١٠٦
) ٢٤٢٧( و منصور ٦/٣٢٩ هق  و١٧١ و ١٢٧ و ٣/١١٤ و حم ٦ و ن اخليل ب    ١٠٠ و م اإلمارة     ٤/٣٤خ  

 )٢٨٨٣( و صحيح اجلامع ١٢/٤٨١ و ش ١٠/٣٨٥و سنة 
٨١٠٧-} أَكَاِبِركُم عكَةُ مراس) حب،ك،هب(}البعن ابن عب 

و  ) ١٩١٢( و حـب     ١/٦٢ و ك    ٨/١٥ و جممع    ١/١١٣ و ترغيب    ١١/١٦٥ و خط    ١/١٥٨جامع بيان العلم    
 )٢٨٨٤(امع و صحيح  اجل) ١١٠٠٤(و الشعب ) ١٧٧٨(الصحيحة 

 صحيح
 و قال غريب و ابن عساكر عن أنس) عد(}البركَةُ مع اَألكَاِبِر{-٨١٠٨

 )١٩١٢( و حب ١/٦٢ و ك ١/١١٣ و ترغيب ١١/١٦٥خط 
 صحيح لغريه

 عن أيب أمامة) حم، طب(}الْبزاق ِفى املَسِجِد سيئَةٌ و دفْنه حسنةٌ{-٨١٠٩
 )٢٨٨٥( اجلامع  و صحيح٢/١٨ و امع ٨/٣٤١طب 

 صحيح
 أيب الدرداء) هب(}البشرى الرؤيا الصاِلحةُ يراها املُسِلم أَو ترى لَه ، و ِفى اآلِخرِة اجلَنةُ{-٨١١٠
) ٣٨٩٨(و هـ   ) ٢٢٧٣( و ت    ٢/٣٤٠ و ك    ٦/٤٥٢و بنحوه حم    ) ٤٧٥٣(و  ) ٤٧٥٢(و  ) ٤٧٥١(الشعب  
 ١١/٥١ و ش ٧/٣٦و جممع 

 هصحيح لغري
 عن أنس) ٣ق (}البصاق ِفى املَسِجِد خِطيئَةٌ و كَفَّارتها دفْنها{-٨١١١

 و  ١/٤٠٥ و عوانـة     ٢/٢٩١ و هق    ٢٧٧ و   ٢٧٤ و   ٣/٢٣٢و حم   ) ٥٧٢( و ن    ٥٥ و م املساجد     ١/١١٣خ  
 )٢٨٨٦( و صحيح اجلامع ٣٠و ن املساجد ب ) ١٣٠٩(و خزمية ) ٣٥٠( و منحة ١/٥١١فتح 

٨١١٢-}عِعالِبضسالثَّالَِث ِإلَى الت نيا بعن نيار بن مكرم) طب و ابن مردويه(} م 
 )٣١٩٤(و ت ) ٢٨٨٧( و صحيح اجلامع ٧/٨٩جممع 

 صحيح 
 عن أيب هريرة) طس(}البطْن و الغرق شهادةٌ {-٨١١٣

 و  ٢/٢٠٧ و مي    ٦/٤٦٦ و   ٥/٣١٧ و   ٤٨٩ و   ٣/٤٠١ و   ٢/٣١٠ و بنحوه حم     ٥/٣١٤ و حم    ٥/٣٠١جممع  
  و طـب٢٠٨
 ) ٢٨٨٨( صحيح اجلامع ٢/٣٣٤ و ترغيب ١٧/٨٧

 صحيح
 عن ابن عباس) ت(}البغايا الالَِّتي ينِكحن أَنفُسهن ِبغيِر بينٍة{-٨١١٤

  مرفوعاً و موقوفاً و صحح ت وقفه٣/١٦٧ و نصب ١٢/١٨٢ و طب ٢/١٢٥و هق ) ١١٠٣(ت 
٨١١٥-}   القُرآِن و امنةُ سقَرةُ            البآي تجرختاسلَكاً ، وونَ مانا ثَمهٍة  ِمنكُلِّ آي علَ مزن و هتوِإالَّ :  ِذر اُهللا الَ ِإلَه

ِخـرةَ  هو  احلَى القَيوم ِمن ِتحِت العرِش فَوِصلَت ِبها ، و يس قَلْب القُرآِن الَ يقْرأُها رجلٌ يِريد اَهللا و الدار اآل                    



 

 

١٢٧٩() 

 اكُمتولَى ما عهؤاقْرو اُهللا لَه و أبو الشيخ ىف الثَّواب عن معقل بن يسار) حم،طب(}ِإالَّ غَفَر 
 ٦/٥٤٧ و ٥١ و ١/٢٠ و كثري ٢/٣٦٩ و ترغيب ٦/٣١١ و جممع ٥/٢٦حم 

 فيه مبهم
 عن جابر) حم،د(}البقَرةُ عن سبعٍة و اجلَزور عن سبعٍة{-٨١١٦

 )٢٨٨٩( و صحيح اجلامع ٤/٢٠٩ و نصب ١٠/١٠٢ و طب ٤/٢٠و جممع ) ٢٨٠٨(د 
 صحيح

 عن ابن مسعود) طب(}البقَرةُ عن سبعٍة ، و اجلَزور عن سبعٍة ِفى اَألضاِحى{-٨١١٧
 )٢٨٩٠( و صحيح اجلامع ٤/٢٠جممع 

 صحيح
) ك(}آيةُ الكُرِسى :  تقْرأُ ِفى بيٍت و ِفيِه شيطَانٌ ِإالَّ خرج ِمنه           البقَرةُ ِفيها آيةٌ سيدةُ آِي القُرآِن ، الَ       {-٨١١٨

 عن أيب هريرة
 ٢/٢٥٩ و ٥٦١ و ١/٥٦٠ و ك ٢/٣٧٠الترغيب 

 صحيح
 عن بكري بن عبد اهللا بن األشج مرسالً) ابن عساكر(}البكَاُء ِمن الرحمِة و الصراخ ِمن الشيطَاِن{-٨١١٩

 ١/١١٠ سعد
 حسن مرسل

 عنه عن أنس) هب(عن احلسن مرسالً ) ابن أيب الدنيا ىف ذم الغيبِة(}البالَُء موكَّلٌ ِبالقَوِل{-٨١٢٠
 )٣٢١٧(و الفيض ) ٤٩٤٨( الشعب 

 حسن مرسل
 عن الزبري) حم(}مالبالَد ِبالد اِهللا ، و الِعباد ِعباد اِهللا ، فَحيثُما أَصبت خيراً فَأَِق{-٨١٢١

 و اإلحتـاف    ٤/٢١٧ و قـط     ٥/٢٧٤ و حليـة     ٤/١٧١ و نصب    ٤/٧٢ و جممع    ٦/١٤٢ و هق    ١/١٦٦حم  
 ٦/٢٩٩ و كثري ٤/٢٨٧

 فيه جهالة
 و ابن مردويه عن ابن عباس) طب(}الزاد و الراِحلَةُ : البالَغُ {-٨١٢٢

 ١/٤٤١و ك ) ٢٨٩٦(و هـ ) ٢٩٩٨و ٨١٣( و ت ١١/٢٣٥طب 
 صحيح

٨١٢٣-} كَثُرلَى أَهِلِه، وع عساتو ، اِطنييالش هنع تكَّبنت املَالِئكَةُ ، و هترضِإذَا قُِرىَء ِفيِه القُرآنُ ح تيالب 
                نت و اِطنييالش هترضأْ ِفيِه القُرآنُ حقْري ِإذَا لَم تيِإنَّ الب و ، هرقَلَّ شو ، هريلى       خع اقض املَالِئكَةُ،  و هنع تكَّب

هرش كَثُر و ، هريقَلَّ خ و حممد بن نصر عن أيب هريرة موقوفاً) ش(عن أنٍس ) حممد بن نصر(}أهِلِه ، و 
 ٧/١٦٧ش 

 فيه انقطاع



 

 

١٢٨٠() 

 و بنحوه عن ابن سابط و ابن سريين
و ابن مردوية و    ) طب(} أَو البقَرِة الَ يدخلُه الشيطَانُ ِتلْك اللَّيلَةَ       البيت الَّذي يقْراُ ِفيِه سورةُ الكَهفِ     {-٨١٢٤

 أبو الشيخ يف الثَّواب عن عبد اهللا بن مغفل
  ٣/٢٩٢ و اإلحتاف ٦/٣١٣٠امع 

 فيه ضعف
 وله شواهد مبعناه

٨١٢٥-}       كُلَّ ي لُهخدِة ياِبعاِء السمِفى الس ورماملَع تيالب           قُـومى تتِه حونَ ِإلَيودعالَ ي لٍَك ثُمم ونَ أَلْفعبٍم سو
 عن أنس) حم،ن،ك،هب(}الساعةُ

 و اإلحتـاف    ١/٤١و بداية   ) ٤٧٧( و صحيحة      ١١/٤١٧ و طب    ٧/١١٣ و جممع    ٢/٤٦٨ و ك    ٣/١٥٣حم  
 )٢٨٩١( و صحيح اجلامع ١/١٢٢  وعوانة ٤/٤٥١

 صحيح
٨١٢٦-} ماملَع تيـِه ،                  البلَيـقَطَ عس الِه، لَوياِم ِبحِت احلَريلَى ِمثِْل البع وهو راحالض قَالُ لَهاِء يمِفى الس ور

و ابـن  ) بط(}يدخلُه كُلَّ يوٍم سبعونَ أَلْف ملٍَك لَم يروه قَطُّ ، و ِإنَّ لَه ِفى السماِء حرمةً علَى قَدِر حرمِة مكَّةَ 
 مردويه عن ابن عباس 

 عن ابن عباس موقوفاً) ٣٩٩٤(عن عبد اهللا بن عمرو و ) ٢٩٩٤(و الشعب ٧/١١٣امع 
 صحيح موقوف

عـن  ) هــق (}البيت ِقبلَةٌ َألهِل املَسِجِد ، و املَسِجد ِقبلَةٌ َألهِل احلَرِم ، و احلرم ِقبلَةٌَألهِل اَألرضِ              {-٨١٢٧
 عائشة

 ١/٢١٣ و تلخيص ١/٣٤٧ و نصب ٢/١٠ق ه
 ضعيف

 عن عبد اهللا بن أيب أوىف) عب(}البيع عن تراٍض{-٨١٢٨
و ) ١٧٠٥٤ و  ١٤٢٦٤( و عب    ٧/٨٤ و ش    ٥/٢١ و طربي    ٤/٢٧٨و تخ   ) ١١٠٦( و حب    ٢/١١٢الدواليب  

 عن أيب سعيد ) ٢١٨٥( و هـ ٦/١٧هق 
 صحيح

 ه واٍهو التخيري يعد صفقة و سند: و عند عب زيادة 
٨١٢٩-}عيا البادرِع تيلَفَا ِفى البتاِن إذا اخعيعن ابن  مسعود) طب(}الب 

 )٢٨٩٢( و صحيح اجلامع ١٠/٨٨طب 
 صحيح

 ثَـالثَ   البيعاِن ِباخلَياِر حتى يتفَرقَا و يأْخذَ كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِمن البيِع مـا هـِوي ، و يتخـايرانِ                  {-٨١٣٠
 عن  مسرة) ن،ك،هق(}مراٍت

 و جامع   ٤/٣٣٤و فتح   ) ٧٣٦( و تغليق    ٧/١٢٥ و ش    ٥٣و د البيوع ب     ) ٦٠٧٤ و   ٦٠٧٣ (١٠ن البيوع ب    
 ٥٨٠ و ١/٤٣٥األصول 



 

 

١٢٨١() 

 صحيح
 عن  أيب هريرة) ش(}البيعاِن ِباخلَياِر ِفى بيِعِهما ما لَم يتفَرقَا ، أَو يكُن بيعهما عن ِخياٍر{-٨١٣١

 ١٨١ و ١٤/١٨٠ و ٧/١٢٤ و ش ٤/١٠٠جممع 
 صحيح

 عن  ابن عمر ) عب،ش(}البيعاِن ِباخلَياِر ِفى بيِعِهما ما لَم يتفَرقَا ، ِإالَّ أَنْ يكُونَ بيعهما عن ِخياٍر {-٨١٣٢
 )١٤٢٦٢( و عب ١٨١ و ١٤/١٨٠ و ٧/١٢٤ش 

 صحيح
 عن مسرة) هـ،ك(عن  أيب برزة ) حم،د،هـ(}اخلَياِر ما لَم يتفَرقَاالبيعاِن ِب{-٨١٣٣

 ٣/٤٣٤و حم ) ٢٨٩٣(و صحيح اجلامع ) ٦١٩(و منتقى ) ٣٤٥٧(د ) ٢١٨٣ و ٢١٨٢( هـ ٢/١٦ك 
 صحيح

 عن  ابن عمر) ٣حم،خ(}ِحِبِه اخترالبيعاِن ِباخلَياِر ِفى بيِعِهما ما لَم يتفَرقَا ، أَو يقُولَ أَحدهما ِلصا{-٨١٣٤
 و د ١٠ و ٩ و ٨ و ٤و ن البيع ب ) ١٢٤٦ و ١٢٤٥( و ت ٤٧ و م البيوع ب     ٨٥ و   ٨٤ و   ٧٧ و   ٣/٧٦خ  

 و  ٢٧٢ و   ٢٧١ و   ٢٧٠ و   ٥/٢٦٩ و هـق     ٢/٢٥٠ و مي    ٢٣ و   ٢٢ و   ٢١ و   ١٧ و   ٥/١٢و حم   ) ٣٤٥٩(
 )٢٨٩٦(صحيح اجلامع 

 عن  أيب هريرة) حم(}م يتفَرقَا  أَو يكُونَ بيعهما عن ِخياٍر البيعاِن ِباخلَياِر ما لَ{-٨١٣٥
 ٢/٣١١ و حم ٤/١٠٠امع 

 صحيح لغريه
أَنْ البيعاِن ِباخلَياِر ما لَم يتفَرقَا إالَّ أَنْ تكُونَ صفْقَةَ ِخياٍر ، و الَ يِحلُّ لَه أَنْ يفَاِرق صـاِحبه خشـيةَ                      {-٨١٣٦
ِقيلَهتسعن ابن عمرو) حم،ن(}ي 

 )٢٨٩٤( و صحيح اجلامع ٧٣ و ٩ و ٢/٤ و حم ٩ن البيوع ب 
 صحيح

 عن  مسرة) طب(}البيعاِن ِباخلَياِر ما لَم يتفَرقَا ِإالَّ أَنْ يكُونَ بيعهما ِبالِْخياِر{-٨١٣٧
 عن ابن عمر) ٦١٧( و املنتقى ٧/٢٤٤طب 

 صحيح
بيعاِن ِباخلَياِر ما لَم يتفَرقَا فَِإنْ صدقَا و بينا بوِرك لَهما ِفى بيِعِهما ، و ِإنْ كَتما و كَـذَبا مِحقَـت                      ال{-٨١٣٨

 عن حكيم بن حزام) ٣حم،ق(}بركَةُ بيِعِهما
 و ٨ و ٤يــع ب و ن الب) ١٢٤٧ و ١٢٤٦و ١٢٤٥( و ت ٤٧ وم البيــوع ب  ٨٥ و ٨٤ و ٧٧ و ٣/٧٦خ 
 و  ٣/٤٠٢ و   ٧٣ و   ٢/٩و حـم    ) ٦١٩(و منتقى   ) ٢١٨٣ و   ٢١٨٢(و هـ   ) ٣٤٥٩ و   ٣٤٥٧( و د    ١٠و٩

 ٢٣ و٢٢ و ٢١ و ١٧ و ٥/١٢ و ٤/٤٢٥ و ٤٣٤ و ٤٠٣
 صحيح مشهور

 عن ابن عمرو) ت(}البينةُ علَى املُدِعى و اليِمني علَى املُدعى علَيِه {-٨١٣٩
و ) ١٢٣٠( و مطالـب  ٢٠٨ و ٤/٣٩  و تلخـيص  ١٠/١٠١ و سنة ١٠/٢٥٢ و٨/٢٧٩و هق  ) ١٣٤١(ت  



 

 

١٢٨٢() 

 و صحيح اجلامع    ٤/١٥٧ و قط    ٢/٢٧٠و حنف   ) ١٤٠١( و شفع    ٥/٢٨٢ و فتح    ٣٩٠ و   ٩٦ و   ٤/٩٥نصب  
)٢٨٩٧( 

 صحيح
٨١٤٠-}ِركِفى ظَه دِإالَّ فَح ةُ ونياس) د،ن،هـ،ك(}البعن ابن  عب 

 و ١٢/١٥٧ و ٤٦٣ و ٩/٤٤٥ و   ٥/٢٨٣ و فتح    ٣/٣٠٦ و نصب    ٥/٥٣ي   و بغو  ٦/١٤و كثري   ) ٣١٧٩(ت  
 ٣/٢٣٣و خ ) ٢٠٦٧(و هـ ) ٢٢٥٦(و د ) ٢٨٩٨(صحيح اجلامع 

احلسن بن سفيان و أبو نعيم ىف املعرفة عن عبد الرمحن بن عـومي بـن   (}تآخوا ِفى اِهللا أَخويِن أَخويِن    {-٨١٤١
 )ساعدة
 ٣/٧٣إلصابة  و ا٣/٢٢٦ و بداية ٧/٢٧١الفتح 

 صحيح مرسل
 عبد الرمحن بن عومي بن ساعدة األنصاري له رؤيا و مل يثبت له مساع

تاِبعوا بين احلَج و العمرِة فَِإنَّ متابعةَ بيِنِهما تنِفى الفَقْر و الـذُّنوب كَمـا ينِفـى الِكـري خبـثَ                     {-٨١٤٢
 عن عمر) هـ(}احلَِديِد
 )٢٨٩٩( و صحيح اجلامع ٣/٢٧٧ و امع ٢/١٨٨ترغيب و ) ٢٨٨٧(هـ 

 صحيح
تاِبعوا بين احلَج و العمرِة فَِإنَّ متابعةَ بيِنِهما يِزيداِن ِفى اَألجِل ،  و ينِفياِن الفَقْر و الذُّنوب كَما ينِفى              {-٨١٤٣

 عن عمر)ضهب ،(و احلميدى و العدين  ) حم(}الِكري اخلَبثَ
 ١/٢٥ و حم ٢٧٨ و ٣/٢٧٧و امع ) ٤٠٩٥ و ٤٠٩٤(الشعب 

 صحيح
٨١٤٤-}                    مـىن آدب عن وبالذُّن ِفىنت ِق وزالر ِر ومِفى الع ِزيدا تِنِهميةَ بعابتِة فَِإنَّ مرمالع و احلَج نيوا باِبعت

 عن ابن عمر)طب(ىف األفراد ) قط(}كَما ينِفى الِكري خبثَ احلَِديِد
 ١٦٦ - ٢/١٦٥ و الترغيب ٢٧٨ و ٣/٢٧٧امع 

 حسن لغريه
 عن ابن عمرو) طك(}تاِبعوا بين احلَج و العمرِة فَِإنهما ينِفياِن اخلَطَايا كَما ينِفى الِكري خبثَ احلَِديِد{-٨١٤٥

و خزمية  ) ٩٦٧( و حب    ٤٤٧ و   ٣/٤٤٦ و   ٣٨٧ و   ١/٢٥و حم   ) ٢٨٨٧( و هـ    ٥و ن احلج ب     ) ٨١٠(ت  
  ١٨٨ و ٢/١٦٥ و ترغيب ٣/٢٧٧و جممع ) ٢٥١٢(

 صحيح
 عن ابن عباس) ن(}تاِبعوا بين احلَج و العمرِة فَِإنهما  ينِفياِن الذُّنوب كَما ينِفى الِكري خبثَ احلَِديِد{-٨١٤٦

 )٢٩٠٠( و صحيح  اجلامع ١١٦-٥/١١٥ و ن ١٦٦ - ٢/١٦٥و الترغيب ) ١٢٠٠(الصحيحة 
 صحيح

 عن  ) بز(}تاِبعوا بين احلَج و العمرِة فَِإنهما ينِفياِن الفَقْر و الذُّنوب كَما ينِفى الِكري خبثَ احلَِديــِد{-٨١٤٧



 

 

١٢٨٣() 

 جابر
 ٣/٢٧٧امع 

 صحيح
٨١٤٨-}    رمالع و احلَج نيوا باِبعت              ِب والذَّه ثَ احلَِديِد وبخ ِفى الِكرينا يكَم وبالذُّن و اِن الفَقْرنِفيا يمهِة فَِإن

 عن ابن مسعود) حم،ت،ن(}الِفضِة ، و لَيس ِللِحجِة املَبرورِة ثَواب ِإالَّ اجلَنةَ
ـ ) ٣٦٩٣( و اإلحسان ١٦٦ - ٢/١٦٥و الترغيب   ) ١٢٠٠(الصحيحة   و ) ١٠٤٠٦( و طـب  ١/٣٨٧م و ح

و صـحيح اجلـامع     ) ١٨٤٣(و بغـوي    ) ٢٥١٢( و خزمية    ١١٦ - ٥/١١٥و ن   ) ٨١٠( وت   ٤/١١٠حلية  
)٢٩٠١ ( 

 صحيح
٨١٤٩-} ِكُوكُمرا تم كراِركُوا التعن ذى الكالع) ط(}ت 

 ٩/١٧٦و هق ) ٤٣٠٢( و د ٢/٣٦١ و أصفهان ١١/٣٧٦طب 
 صحيح لغريه

٨١٥٠-}  طٌ ِمنِسب اهت                    وفَه كذَا فَِإنْ يه وفَه كذا ، فَِإنْ يه وفَه كِه ، فَِإنْ يلَياُهللا ع غَِضب ناِئيل ِممرِنى ِإسب 
 ) ابن سعد عن أيب سعيد(}- يعِنى الضب-هذَا 
 ١/٣٠٣و سعد ) ٨٦٧٩( و عب ٤٢ و ٣/٤١حم 

 صحيح
  صلى اهللا عليه و سلم هذا قبل علمه بعدم تناسلهمو الصحيح أن من ميسخ ال يتناسل فقد قال النيب

 عن أنس) ك(}تؤخذُ ِإلَيةُ كَبٍش عريب لَيست ِبالصِغريِة و الَ ِبالكَِبريِة ِفي ِعرِق النساِء{-٨١٥١
 ٥/٨٨ و جممع ٤/٢٠٦ و ك ٥/٨٧حم 

 صحيح
٨١٥٢-}اِهِهملَى ِميع املُسِلمني قَاتدذُ صؤخعن ابن عمرو) ،هـحم(}ت 

و صحيح اجلامع   ) ٣٤٦(و منتقى   ) ١٨٧٩ و   ١٧٧٩( و صحيحة    ٤/١١٠ و هق    ٢/١٨٥و حم   ) ١٨٠٦(هـ  
)٢٩٠٤( 

 صحيح
٨١٥٣-}       ـنأِْتي الغت ا ، وِبِإخفَاِفه هطَؤا ، تقِّها حِط ِفيهعي لَم ِإذَا ِهى تا كَانِر ميلَى خا عهبلَى رأْيت اِإلِبلُ عت م

                       لَبحا أَنْ تقِّهح ِمن ا ، ووِنهِبقُر هطَحنت ا ، وِبأَظْالَِفه هطَؤا تقَّها حِط ِفيهعي ِإذَا لَم تا كَانِر ميلَى خا عهبلَى رع
الَ أَمِلك  : يا محمد  فَأَقُولُ     :  رقَبِته لَه رغَاٌء فَيقُولُ      علَى املَاِء، أَالَ الَ يأِْتين أَحدكُم يوم الِقيامِة ِببِعٍري يحِملُه علَى          

                  دمحا مقُولُ يفَي ارعا يِتِه لَهقَبلَى را عِملُهحاٍة يِة  ِبشامالِقي موي كُمدأَح نأِْتيأَالَ الَ ي ،تلَّغب ئاً قَديش فَأَقُولُ  لَك  :
 الَ أَم                     كزا كَنأَن هطلُبي و هاِحبص هِمن فِّري عاعاً أَقرجِة شامالِقي موي ِدكُمأَح زكُونُ كَني و ، تلَّغب ئاً قَديش لَك ِلك

هعبِإص هلِقمى يتالُ حزعن أيب هريرة) ن،هـ(}، فَالَ ي 
 )٢٩٠٢(يح اجلامع  و صح١٣٣ و ٢/١٣٢ و بنحوه خ ٦ن الزكاة ب 

 صحيح



 

 

١٢٨٤() 

تأْخذُ ِإحداكُن ماَءها و ِسدرها فَتطَهر فَتحِسن الطُّهور ، ثُم تصب علَى رأِْسها فَتدلُكُه دلْكاً شِديداً                {-٨١٥٤
ذُ ِفرأْخت ا املَاَء ، ثُمهلَيع بصت ا ، ثُمأِْسهونَ رؤلُغَ شبى يتاحِبه رطَهكَةً فَتسمةً معن عائشة) حم،م،د،هـ(}ص 

 و صحيح اجلامع    ١/٣١٦و عوانة   ) ٢٤٨( و خزمية    ١/١٨٠ و هق    ٦/١٤٧و حم   ) ٦٤٢( و هـ    ٦١م احليض   
)٢٩٠٣( 

عن ) هـ(}أَنْ تأْكُلَ أَثَر السجوِدتأْكُلُ النار ابن آدم ِإالَّ أَثَر السجوِد ، حرم اُهللا عز و جلَّ علَى الناِر  {-٨١٥٥
 أيب هريرة
 )٢٩٠٥(و صحيح اجلامع ) ٤٣٢٦( و هـ ٢٩٩م اإلميان 
تأَلَّفُوا الناس و تأَنوهم والَ تِغريوا علَيِهم حتى تدعوهم ، فَما علَىاَألرِض ِمن أَهِل بيِت مدٍر والَ وبٍر                  {-٨١٥٦

 ِإالَّ ت               مالَهلُوا ِرجقْتت و الَِدِهمأَو و اِئِهموِني ِبِنسأْتأَنْ ت ِمن ِإلَي بأَح ِلِمنيسم وين ِبِهمابن مندة و ابن عساكر     (}أَت
 )كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا بعث بعثا قال فذكره: عن عبد الرمحن بن عائذ قال

 )١٩٦٣ و ١٩٦٢(املطالب 
 يح مرسلصح

 عن عمر) هب(ىف الزهد عن رجل ) حم(}تباً ِللذَهِب و الِْفضِة{-٨١٥٧
 )٢٩٠٧( و صحيح اجلامع ٢٦و الزهد ألمحد ) ٥٩٠( و الشعب ٤/٨١ و كثري ٥/٣٦٦حم 

 صحيح
٨١٥٨- }              ز اِكراً ، وقَلْباً ش اناً ذَاِكراً ، وِخذُ ِلستِة ، تالِْفض ِب واً ِللذَهبِةتلَى اآلِخرع ِعنيةً تجعـن  ) هب(}و

 عمر
 ٤/٨١و كثري ) ٥٩٠(الشعب 

 صحيح
٨١٥٩-}نالِفت ِهملَيِسلُ عرت كْتاربابن سعد عن ابن سيالن(}ت( 

 ١٥/٤٣ و ش ٢/٣٢٣ و اإلصابة ٦/١٢٥سعد 
 صحيح

  إرسال القطرسبحان اهللا ، ترسل عليكم الفنت: أبو سيالن عبد اهللا بن سيالن و لفظ اإلصابة 
٨١٦٠-}مِشئْت فِب كَيةَ ِبالذَهالِفض و ، مِشئْت فِة كَيِبالِفض بوا الذَّهعايبعن أيب بكرة) ن(}ت 

 )٢٩٠٦( و صحيح اجلامع ٥٠ن البيوع 
 صحيح

٨١٦١-}      كيهن وِف ورِباملَع كرأَم قَةٌ ، ودص لَك ِه أَِخيكجِفى و كمسبلَ تجالر كادشِإرقَةٌ ، ودكَِر صِن املُنع 
                      ِمـن اغُـكِإفْرقَةٌ ، ودص ِن الطَِّريِق لَكع ظْمالع و كوالش و راحلَج كاطَتِإم قَةٌ ، ودص الَِل لَكِض الضِفى أَر

 عن أيب ذر) خد،ت،حب(}دلِْوك ِفى دلِْو أَِخيك لك صدقَةٌ
 )٥٢٩ و ٤٧٤(و اإلحسان  ) ٢٩٠٨(و صحيح اجلامع ) ٥٧٢( و صحيحة ٣/٤٢٢و ترغيب ) ١٩٥٦(ت 

 صحيح



 

 

١٢٨٥() 

٨١٦٢-}                    لـك بكْتي لِْو أَِخيكِفى د لِْوكد ِمن اغَكِإنَّ ِإفْر قَةٌ ، ودِبِه ص لَك بكْتي ِه أَِخيكجِفى و كمسبت
 صدقَةٌ ، و نهيك عِن املُنكَِر يكتب لَك ِبِه صدقَةٌ ،و ِإرشادك الضالَّ يكْتب لَك ِبِه                 صدقَةٌ ،و ِإنَّ أَمرك ِباملَعروفِ    

 عن ابن عمر) بز،طس(}صدقَةٌ
 ٣/١٣٤ و جممع ٣/٤٢٢الترغيب 

 حسن لغريه
٨١٦٣-}       كتِجِد ياِب املَسوِة ِإلَى أَبعاجلُم موثُ املَالَِئكَةُ يعبـِر          تبلَى اِملنع اماِإلم ِعدلَ ، فَِإذَا صلَ فَاَألوونَ اَألوب

فحِت الصعن أيب أُمامة) طب(}طُِوي 
 )١٧٧١( و خزمية ١/٥٠٢و ترغيب ) ٢٩٠٩( و صحيح اجلامع ٨/١٩٤طب 

 صحيح
 يوم الِقيامِة فَيكْسوِنى ربي حلَّةً خضـراَء ثُـم          تبعثُ الناس يوم الِقيامِة فَأَكُونُ  أَنا و أُمِتي علَى تلٍّ          {-٨١٦٤

ودماملَح املَقَام فَذَِلك لُهأَه وِه ِبما هلَيع ِني أَنْ أُثِْنىرأْمعن كعب بن مالك)  طكس(}ي 
 ١٠/٣٧٧ و جممع ٥/٣٠٩و تخ ) ٢٥٧٩(حب 

 صحيح
 فَأَكُونُ  أَنا و أُمِتى علَى تلٍّ و يكْسوِنى ربي حلَّةً خضراَء ثُم يؤذَنُ ِلي فَأَقُولُ         تبعثُ الناس يوم الِقيامةِ   {-٨١٦٥

 ودماملَح املَقَام اَء اُهللا أَنْ أَقُولَ فَذَِلكا شعن كعب) حم(}م 
 )٢٥٧٩( و حب ١٠/٣٧٧امع 

 صحيح
 عن ابن عمر ) بز(} يوم الِقيامِة و ِهي ِفى وجِه صاِحِبهاتبعثُ النخامةُ ِىف الِقبلَِة{-٨١٦٦

 )١٦٣٦( و حب ٢/١٩و امع  ) ٢٩١٠(و صحيح اجلامع ) ٢٨٣(صحيح الترغيب 
 صحيح

٨١٦٧-}                 وا ، واتثُ بيح مهعم ِبيتِرِب ، تِإلَى املَغ  مهرحشِرِق فَتِل املَشلَى أَهع ارثُ نعبثُ   تِحي مهعِقيلُ مت
عن ابـن   ) هب،ك(ىف األفراد   ) قط(}قَالُوا ، يكُونَ لَها ما سقَطَ ِمنهم و تخلَّف ، تسوقُهم سوق اجلَمِل الْكَِسريِ             

 عمرو
  ١١/٣٧٨ و فتح ٨/١٢ و جممع ٤/٥٤٨ك 

 صحيح
٨١٦٨-}لُغُ الوبثُ ييِمِن حاملُؤ ةُ ِمنلُغُ اِحللْيبوُءتعن أيب هريرة) م(}ض 

 و ترغيـب    ١/٤٢٦ و سـنة     ١٠/٣٨٦ و فـتح     ١/٢٤٤ و عوانة    ١/٥٧ و هق    ٢/٣٧١ و حم    ٤٠م الطهارة   
 )٢٩١١( و صحيح اجلامع ١/١٤٩

٨١٦٩-}ابِإه اِكنلُغُ املَسبعن أيب هريرة) م(}ت 
 )٢٩١٢( و صحيح اجلامع ٤٣ و الفنت ٢٢٢٨م ص 
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١٢٨٦() 

 عن أيب هريرة) حب(}تبلُغُ ِحلْيةُ أَهِل اجلَنِة مبلَغَ الوضوِء{-٨١٧٠
 )١٠٤٥( و اإلحسان ١٠٩ن الطهارة ب 

 صحيح
٨١٧١-}          وهمتفَعى رتا حِتهِبأَجِنح ِظلُّهالَِت املَالَِئكَةُ تا زِكيِه مبالَ ت ِكيِه أَوبعـن  ) حم،خ،م و اللفظ لـه ،ن     (}ت

 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فذكره: ملّا قتل أيب جعلت عميت تبكى فقال: بر قال جا
 ٤/١١ و ن ٣/٣٠٧ و حم ١٣٠ و م فضائل الصحابة ٢/٩١خ 

٨١٧٢-}                    و ، اِزيرنخ ةً ودوا ِقرِبحصي لَِعٍب ثُم ٍو ولَه ٍب ورش لى أَكٍل ويت عأُم طاِئفَةٌ ِمن ِبيتلـى   تثُ ععبي
حي ِمن أَحياِئِهم ِريح فَينِسفُهم كَما نسف من كَانَ قَبِلهم بِإسِتحالَِلِهم اخلُمـور ، و ضـرِبِهم بالـدفُوف ، و                     

 عن أيب أُمامة) حم(}اتخاِذهم القيناِت
 )١٦٠٤( و صحيحة ٥/٧٥ و جممع ٥/٢٥٩حم 

 حسن لغريه
نَ املَِدينةَ على خيِر ما كاَنت الَ يغشاها ِإالَّ العواِفى ، و آِخر من يحشر راِعياِن ِمـن مزينـةَ                    تتركُو{-٨١٧٣

               لَى وا عراِع خدةَ الوا ثَِنيلَغى ِإذَا بتوشاً ، ححا واِنهِجدا فَيِمِهمنغِعقَاِن بنةَ  ياِن املَِدينِريدايوِهِهمعـن  )حم،ق(}ج
 أيب هريرة

 ١٢٣ و ٤/١٢٢ و م ٢/٢٣٤و حم ) ٢٩١٣( و صحيح اجلامع ٤/٨٩ و فتح ٧/٣٢١ و سنة ٣/٢٧خ 
٨١٧٤-}ثُرا عِدِه كُلَّمفَِإنَّ اَهللا آِخذٌ ِبي خيِب السذَن نا عافَوجاس) حل،هب(}تو اخلطيب عن ابن عب 

 ٨/٣٣٥ و خط ١١ و ١١٠ و ٤/١٠٨ و حلية ٣/٣٨٤يب  و ترغ٨/١٧٣ و اإلحتاف ٦/٢٨٢جممع 
 حسن لغريه

 )ابن عساكر عن أيب هريرة(}تجافَوا عن زلَِّة السخي فَِإنه ِإذَا عثُر أَخذَ الرحمن ِبيِدِه {-٨١٧٥
 ٦/٢٨٢ و امع ٨/١٧٤اإلحتاف 

 حسن لغريه
ىف مكارم األخالق عن    ) طب(أبو بكر بن املرزبان يف كتاب املروءة        (}ِةتجافَوا عن عقُوبِة ذَِوى املَروءَ    {-٨١٧٦

 ابن عمر 
 )٢٩١٤( و صحيح اجلامع ٢/٤٣ و طص ٣/١٣٠ و مشكل ٦/٢٨٢جممع 

 حسن
 )عن عائشةاخلطيب (}تجاوز اُهللا ِلي عن أُميت ما حدثَت ِبِه أَنفُسها ما لَم تعملُ ِبِه أَو تتكَلَّم ِبِه{-٨١٧٧

 و مشـكل    ٩/٣٧١ و فـتح     ٣٥٠ و   ٧/٢٠٩و هق   ) ١١٨٣( و ت الطالق     ٣/١١٥٦ و عدي    ١١/٢٤٢خط  
 ٦/٢٥٠ و جممع ٢/٢٥٥ و حم ٢/٢٤٩

 صحيح لغريه
٨١٧٨-}          ثُرا عِدِه كُلَّمالَى آِخذٌ ِبيعفَِإنَّ اَهللا ت ِخىِب السذَن نوا عزاوجعن ) طب،حل،هب(ىف األفراد   ) قط(}ت

  مسعودابن
 )١٠٨٦٩ و ١٠٨٦٧ و ١٠٨٤٣( و الشعب ١٤/٩٨ و خط ٨/١٧٤اإلحتاف 



 

 

١٢٨٧() 

 حسن لغريه
 عن ابن مسعود) طس(}تجاوزوا للسِخي عن ذَنِبِه فَِإنَّ اَهللا عز وجلَّ يأْخذُ ِبيِدِه ِعند عثْرِتِه{-٨١٧٩
 ٥/٥٩ و حلية ٦/٢٨٢امع 

 حسن لغريه
 عن رجل من بىن وائل) الشافعى هق(} علَى كُلِّ مسِلٍم ِإالَّ امرأَةً و صِبيا أَو مملُوكاًتِجب اجلُمعِة{-٨١٨٠

 )٢٩١٥( و صحيح اجلامع ٤/٢٢٥ و سنة ٧/٨٩و بغوي ) ٤٣٣( و شفع ٣/١٧٣هق 
 صحيح

ِة العصِر ، فَِإذَا خرجت مالَِئكَةُ النهاِر قَـالَ        تجتِمع مالِئكَةُ اللَّيِل و النهاِر ِعند صالَِة  الفَجِر و صالَ          {-٨١٨١
    ملَّ لَهجو زقُولُونَ      : ع؟ فَي مِجئْت نأَي ِمن :                ـمه و ـاكِجئْن لُّونَ ، وصي مه و ماهنيأَت ، اِدكِد ِعبِعن ِمن اكِجئْن

 عن أيب هريرة) م(}يصلُّونَ
 و ١٥/٩٥ و طربي ١/٣٧٧ و عوانة ٣/١٠ و ٤٦٣ و ١/٣٥٩ و هق ٢٤٦و م املساجد     ٦/١٠٨ و   ١/١٦٦خ  

 ١/٢٩٤ترغيب 
مـاذَا  : أَين فُقَراَء هِذِه اُألمِة و مساِكينها ؟ فَيقُومون ، فَيقَالُ لَهـم             : تجتِمعونَ يوم الِقيامِة فَيقَالُ     {-٨١٨٢

 أَو -صـدقْتم  : نا ابتِلينا فَصبرنا ، و ولِّي اُألمور و السلْطَانَ غَيرنا ، فَيقُولُ اُهللا تعـالَى         رب: عِملْتم ؟ فَيقُولُونَ    
:  ، ِقيـلَ      فَيدخلُونَ اجلَنةَ قَبلَ الناِس ِبزماٍن ، و يبقَى ِشدةُ اِحلساِب علَى ذَِوى اُألموِر و السلْطَانِ               -نحو هذا   

عن ابـن   ) طك(}فَأَين يوضع لَهم مناِبر ِمن نوٍر تِظلُّ علَيِهم يكُونُ ذِلك علَى املُؤِمِنني أَقصر ِمن ساعٍة من نهارٍ                
 عمرو
 )٧٤١٩( و اإلحسان ٤/٣٩١ و ترغيب ٧/٢٠٦ و حلية ١٠/٣٣٧جممع 

 صحيح
سأل رجل النىب صلى اهللا عليه و    : عن ابن عمر قال     ) طب(}حوج ما تكُونُ ِإلَيهِ   تِجد ذِلك ِعند ربك أَ    {-٨١٨٣

 سلم عن رمي اجلمار ما له فيه قال فذكره
 ٢/٢٠٧ و ترغيب ٣/٢٦٠جممع 

 حسن
قُهوا، و تِجدونَ خير الناِس     تِجدونَ الناس معاِدنَ فَِخيارهم ِفى اجلَاِهِليِة ِخيارهم  ِفى اِإلسالِم  ِإذَا فَ            {-٨١٨٤

ِفى هذا الشأِْن أَشدهم لَه كَراِهيةً قَبلَ أَنْ يقَع ِفيِه ، و تِجدونَ شر الناِس يوم الِقيامِة ِعند اِهللا ذَا الوجهيِن الَّذي                      
 عن أيب هريرة) حم،ق(}يأِْتي هؤالِء ِبوجٍه و يأِْتي هؤالِء ِبوجٍه

 و  ٣/٦٠٢ و الترغيب    ١/٢٨٦ و سنة    ٤/٣١٥ و مشكل    ٢/٥٣٥ و حم    ١٩٩ و م فضائل الصحابة      ٤/٢١٧خ  
 )٢٩١٦(صحيح اجلامع 

٨١٨٥-}قِه ِعرلَيع برض أَو ، مِفيِه قَد لَجتا اخى ماِحِب احلُملَى صع اتنِرى احلَسجطب(}ت (يعن أُب 
 ٩/٦٢٥ و اإلحتاف ٤/٣٠٠ و ترغيب ١/٢٥٥ و حلية ١٠/١١٠  و فتح ٢/٣٠٥ و جممع ١/١٦٩طب 

 حسن لغريه



 

 

١٢٨٨() 

٨١٨٦-} اسالن عمجِة       -تامالِقي موي قُولونَ   - أَيفَي مونَ آدأْتا   :  فَيانا أَبقُولُ       ! يِة ، فَياجلَن ابوا أَبلَن فِتحتاس :
 ذَنب أَِبيكُم آدم ، لَست ِبصاِحِب ذِلك ، انطَِلقُوا ِإىل ِإبراِهيم خِليِل ربـِه فَيقُـولُ                 هلَ أَخرجكُم ِمن اجلَنِة ِإالَّ    

  اِهيمقُولُ              : إبرى ، فَيوِحِه ِعيسر ِة اِهللا ووا ِإىل كَِلمباذْه ، اِحِب ذِلكِبص توا     : لَساذْهب ، اِحِب ذِلكِبص تلَس
 محعلـى            ِإلَى م  كُميِح و كالطَّري ، و نبـيكالربِق مثَّ كالر مهاطُ  فَيمشي أحدرالص بقَري و، فَعوين فَأَشأْتٍد فَي

ـ               : الصراِط يقُولُ  ن جاِنـِب   اللَّهم سلِّم سلِّم حتى يجتاز الناس حتى يِجيَء الرجلُ فَالَ يستِطيع ِإالَّ زحفاً، و ِم
عن أيب هريرة و ) بز(}الصراِط كَالَِليب معلَّقَةٌ تأْخذُ من أُِمرت أَنْ تأْخذَه ، فَمخدوش ناٍج ، و مكدوس ِفى النارِ          

 حذيفة معاً
-٣٧١ و   ١٠/٣٥٨ و امع    ٤/١٣٦٢ و عدي    ٢/٢٩٣ و فتح    ٢٦ و   ٣/١٧ و   ٢/٢٩٣ و حم    ١/١٧٤عوانة  
٣٨٠ 

 حسن
) عد(} عما أخطأت و عما نسيت ، و عما استكرهت عليه         : تجوز اُهللا يل يف أُميت عن ثَالَِث ِخصالٍ       {-٨١٨٧

 عن ابن عمر
  ٢/١٩٨ و ك ٧/٣٧٧ و خط ١٠/٦١ و بنحوه هق ٧/٢٠٨عدي 

 حسن لغريه
٨١٨٨-}        ِفِهمعِبأَض اساقِْدِر الن ان وثْما عالِة يِفى الص زوجت            احلَاِمـلَ و ِة وذَا احلَاج و ِعيفالض فَِإنَّ ِفيِهم ، 

زوجفَأَت ىبكَاَء الصب عى َألمسِإن ، عن عثمان بن أيب العاص) طب(}املُرِضع 
 )١٦٠٨(و خزمية ) ٩٩٠ و ٩٨٧( و هـ ٤/٢١ و بنحوه حم ٢/٧٣جممع 

 صحيح لغريه
 )عبد الرزاق عن احلسن مرسالً(} عن اخلَطَِإ و الِنسياِن و ما أُكِرهوا علَيِهتجوزوا عن هِذِه اَألمِة{-٨١٨٩

 ٣٥٧ و ٧/٣٥٦ و هق ٦/٤٢٥و كثري ) ٢٠٥٨٨(عب 
 صحيح لغريه

 عن ابن عباس) طب(}تجوزوا ِفى الصالَِة ، فَِإنَّ خلْفَكُم الضِعيف و الكَِبري و ذَا احلَاجِة{-٨١٩٠
 )٢٩١٧( و صحيح اجلامع ٧/٤١٥ و خط ٧/٣٦٤و حلية ) ٤٢١( و مطالب ٢/٧٣ و جممع ٢/٤٧٢ حم

 صحيح
ِإنِك علَى خيـٍر ،     : أَنا الصالَةُ فَيقُولُ    ! يا رب   : تِجيُء اَألعمالُ يوم الِقيامِة فَتِجيُء الصالَةُ فَتقُولُ      {-٨١٩١

يا رب أَنا الصـيام     : إنِك علَىخيٍر ، فَيِجيُءالصيام فَيقُولُ    : أَنا الصدقَةُ ، فَيقُولُ   !يا رب   :فَتِجيُء الصدقَةُ فَتقُولُ    
يا :م فَيقُولُ ِإنِك علَىخيٍر، ثُم يِجيُء اِإلسالَ    :ِإنك علَى خيٍر ، ثُم تِجيُء بِقيةُ اَألعماِل علَى ذَِلك ، فَيقُولُ             :فَيقُولُ

 عن أيب هريرة) حم،ع،طس(}ِإنك اليوم علَىخيٍر، ِبك آخذُ اليوم وِبك أُعِطِى :رب أَنا اِإلسالَم ، فَيقُولُ اُهللا
 ٢/٥٨ و كثري ٣٨١ و ١٠/٣٤٢ و جممع ٢/٣٦٢حم 

 حسن لغريه
 كَحجنِة املغزِل فَتكَلَّم ِبِلساٍن ذَِلٍق طَلٍْق فَتِصلُ مـن وصـلَها ،             تِجيُء الرِحم يوم الِقيامِة لَها حجنةٌ     {-٨١٩٢

 عن ابن عمرو) حم(}وتقطَع من قَطَعها



 

 

١٢٨٩() 

 ٢٠٩ و ٢/١٨٩و حم ) ٧٩٣٨(و ) ٧٩٣٦(و ) ٧٩٣٧(و الشعب ) ٢٠٢٤٠(عب 
 صحيح لغريه

 السنارة: احلجنة
 ٨١٩٣-}ِى السدي نيب ِجيُء ِريحِمٍنتؤكُلِّ م وحا رِفيه ضقْبِة فَيعن عياش بن أيب ربيعة) طب ،ك(}اع 

 ٤/٤٨٩و ك ) ٢٩١٨(و صحيح اجلامع ) ١٧٨٠( و صحيحة ٣/٤٢٠حم 
 صحيح

٨١٩٤-}         مقَالُ لَهي و اماحلَم فزا تفُّونَ كَمزي اُء املُسِلِمنيِجىُء فُقَرلُـونَ   : تقواِب، فَيـا      :ِقفُوا ِللِحساِهللا  م و
احلسن ابـن  (}صدق ِعباِدى فَيدخلُونَ اجلَنةَ قَبلَ الناِس ِبسبِعني عاماً     : أَعطَيتمونا شيئَاً تحاِسبوننا ِبِه ، فَيقُولُ اُهللا        

 )عن سعيد بن عامر بن حذمي) سفيان و البغوي
 ٢/٤٩ و اإلصابة ١٠/٢٦١امع 

 حسن
ما أَعطَيتمونـا  :ِقفُوا ِللِْحساِب ، فَيقُولُونَ  :  فُقَراُء املُسِلِمني يوم الِقيامِة علَى كُوِرِهم فَيقَالُ لَهم        تِجىُء{-٨١٩٥

  حذميعن سعيد بن عامر بن) ع،طب،هق(}شيئاً فَتحاِسبونا علَيِه ، فَيدخلُونَ اجلَنةَ قَبلَ الناِس ِبأَرِبِعني سنةً
 ٦/٧١ و طب ١٠/٢٦١جممع 

 حسن
عن ) طب،ك(}تِجيئُونَ يوم الِقيامِة و علَى أَفواِهكُم الِفدام، فَأَولُ ما يتكَلَّم ِمن اِإلنساِن فَِخذُه وكَفُّه             {-٨١٩٦

 حكيم بن معاوية عن أَبيِه
 ٢/٤٤٠ و ك ٢٤/٦٩ و طربي ٥/٣حم 

 صحيح
٨١٩٧-} ارِت الناجحت      ارةُ فَقَالَِت الناجلَن ةُ         :  وقَالَِت اجلَن و ، ِرينبجاملُت و ِرينكَبِباملُت تـا ِلـي الَ     : أُوِثرفَم

ى أَرحم ِبِك مـن     ِإنما أَنِت رحمتِ  : يدخلُِنى ِإالَّ ضعفَاُء الناِس وسقَطُهم و عجزهم ، فَقَالَ اُهللا عز و جلَّ ِللجنِة               
ِإنما أَنِت عذَاِبي أُعذِّب بِك من أَشاُء ِمن ِعباِدى  و ِلكُلِّ واِحدٍة ِمنكُما ِملْؤها ،                : أَشاُء ِمن ِعباِدى و قَالَ ِللناِر       

 قَطْ قَطْ فَهناِلك تمتلىُء و ينزِوى بعضها ِإلَى بعٍض فَـالَ            فَأَما النار فَالَ تمتلىُء حتى يضع اُهللا قَدمه علَيها فَتقُولُ         
 عن أيب هريرة) حم،ق(}يظِلم اُهللا ِمن خلِقِه أَحداً ، و أَما اجلَنةُ فَِإنَّ اَهللا ينِشىُء لَها خلْقاً

 و صحيح اجلامع    ١/١٨٧انة   و عو  ٨/٥٩٥ و فتح    ٨/٣٣٩ و اإلحتاف    ٢/٣١٤ و حم    ٣٦ و م اجلنة     ٦/١٧٣خ  
)٢٩١٩( 

ابن جرير عن طلحة بن نافع عن أيب أَيوب اَألنصارى مرفوعـاً و عـن أيب                (}تحت كُلِّ شعرٍة جنابةٌ   {-٨١٩٨
 )الدرداء و عن حذيفة موقوفاً عليهما

و  ٣٨١ و   ٢/٣٨٠ و اإلحتاف    ٢/٣٨٨و حلية   ) ١٠٠٢( و عب    ٢/١٨ و سنة    ١/١٤٢ و تلخيص    ١/١٧٥هق  
٤٠٨ 

 صحيح مرسل



 

 

١٢٩٠() 

٨١٩٩-}     رشقُوا البان و عرلُّوا الشةٌ فَبابنٍة جرعكُلِّ ش تحعن احلسن مرسالً ، ابن جرير عن احلسـن  ) عب(}ت
 عن أيب هريرة مرفوعاً 

 )١٠٠٢(عب 
 صحيح مرسل

٨٢٠٠-}      ا، ثُمهلَتغَس رالفَج متلَيِرقُونَ فَِإذَا صتحِرقُونَ تتحت       ا،ثُمهلَتغَس رالظُّه ملَّيتِرقُونَ فَِإذَا صتحِرقُونَ تحتت 
تحتِرقُونَ تحتِرقُونَ فَِإذَاصلَّيتم العصر غَسلَتها، ثُم تحتِرقُونَ تحتِرقُونَ فَِإذَا صلَّيتم املَغِرب غَسلَتها، ثُم تحتِرقُونَ              

 عن ابن مسعود) طس(}ذَا صلَّيتم الِعشاَء غَسلَتها، ثُم تنامونَ فَالَ يكتب علَيكُم حتى تستيِقظُواتحتِرقُونَ فَِإ
  مرفوعاً و موقوفاً ٤/٣٠٥ و خط ١/٢٣٤ و ترغيب ١/٤٧ و طص ١/٢٩٨جممع 

 و كالمها صحيح
٨٢٠١-}      هحضنت ِباملَاِءو هقِْرضت ثُم هتحلِّي ِفيهِ  تصت ها قالت   ) خ،م،د(}ثُمأَرأيـت  ! يا رسول اهللا    : عن أمساء أن

 ِإحدانا حتيض يف الثَّوب كيف تصنع؟ قال فذكره
 )٣٦١( و د ١/٢٠٧ و نصب ١/٣٣١ و فتح ٢/٤٠٢ و هق ٦/٣٤٦ و حم ١١٠ و م الطهارة ١/٦٦خ 

الشـافعي  (}ذا أَردتن النوم فَلْتأِْت كُلُّ امرأٍَة ِمنكُن ِإىل بيِتهـا         تحدثْن ِعند ِإحداكُن ما بدا لَكُن ، فَإِ       {-٨٢٠٢
 عن جماهد مرسالً) هق(

 ) ١٢٠٧٧( و عب ٧/٤٣٦هق 
 صحيح مرسل

 للمعتدات عدة الوفاة �قاله 
٨٢٠٣-}            أْ موبتداً فَلْيمعتم لَيع كَذَب نم و ، جرالَ ح ى ونثُوا عدحـىن          تب ـنثُوا عـدحاِر ، تالن ِمن هدقْع

هِمن بجأَع  كَانَ ِفيِهم قَد يٍء ِإالَّ وِبش مهنثُونَ عدحالَ ت كُمفَِإن جرالَ ح اِئيلَ وعن أيب هريرة) حم(}ِإسر 
 ١٠/٢٦٠ و اإلحتاف ٩/٦٢ و ش ٦/٢٢١٢ و ١/١٩ و عدي  ٣/١٣حم 

 صحيح
٨٢٠٤-}دحت       منهج ِمن هدقْعم لَيع كَذَب نأْ موبتلْيو مسوية و اخلطيب يف كتاب تقييد العلم عن         ) طب(}ثُوا و

 رافع بن خديج
 ٤/٣٠٩ و طب ١/١٥١جممع 

 صحيح لغريه
 ن أيب هريرةع) هق(}تحرم الصالَةُ ِإذَا انتصف النهار كُلَّ يوٍم ِإالَّ يوم اجلُمعِة{-٨٢٠٥

 ٢/٤٦٤هق 
 ضعيف

 ٤٨ - ٢/٤٧و مبثله يقول عمرو بن العاص و طاوس و معاوية بن قرة و احلسن ش 
 عن أيب هريرة) طس(}تحرم النار علَى كُلِّ هيٍن لَيٍن قَِريٍب{-٨٢٠٦

 ٣/٤١٨ و ترغيب ٢/٣٥٦  و حلية ٤/٧٥جممع 
 حسن



 

 

١٢٩١() 

٨٢٠٧-}ِر فَملَةَ  القَدا لَيورحتِرينِعش ٍع وبلَِة سها ِفى لَيا فَليتحرهيرحتكَانَ م عن ابن عمر) حم(}ن 
 ٢/٢٧و حم  ) ٢٩٢٠( و صحيح  اجلامع ٦/٣٤٧حلية 

 صحيح
 عن ابن عمر) مالك،م،د(}تحروا لَيلَةَ القَدِر ِفى السبِع اَألواِخِر{-٨٢٠٨
 و صـحيح اجلـامع      ٧/٣٦٦ و كر    ٤/٣١١و هق   ) ٣٢٠( و موطأ    ٢/١١٣و حم   ) ١٣٨٥( و د    ٨٢٣م ص   

)٢٩٢١( 
تحروا لَيلَةَ القَدِر ِفى الْعشِر  اَألواِخِر ، فَِإنْ ضعف أَحدكُم أَو عِجز فَالَ يغلَبن علَى السبِع البـواِقى                {-٨٢٠٩

 عن ابن عمر) ط(}
 ٧٧ و ٣/٧٥ و ٢/٥١١ و ش ٢١٩ و م الصيام ٣/٦١ و خ ٣١٩٠موطأ 

 عن عائشة) حم،ق،ت(}تحروا لَيلَةَ القَدِر ِفى الِوتِر ِمن العشِر اَألواِخِر ِمن رمضانَ{-٨٢١٠
 ٤/٢٥٩ و فتح    ٤/٣٠٧و هق   ) ٣١٩( و موطأ    ٢٠٤ و   ٦/٥٦و حم   ) ٧٩٢( و ت    ٢١٩ و م الصيام     ٣/٦١خ  

 )٢٩٢٢(امع  و صحيح اجل٧/٢٧٤ و بغوي ٦/٣٨٠ و سنة ٧٧ و ٣/٧٥ و ٢/٥١١و ش 
٨٢١١-}ِرينِعش لَةَ ثَالٍث وِر لَيلَةَ القَدا لَيورحعن عبد اهللا بن أنيس) طب(}ت 

 )٣٤٠٢(و ن ) ٢٩٢٣(و صحيح اجلامع ) ١٢٤٩(صحيح أيب داود 
 صحيح

٨٢١٢-}          اِهرةً مةُ زعاجلُم رشحت ا، وئَِتهيلَى هِة عامالِقي موي اماَألي رشحوِس       ترـا كَـالْعِحفُّونَ ِبها مةً أَهلُهِنري
تهدى ِإلَى ِخدِرها، تِضيُء لَهم يمشونَ ِفى ضوِئها ، أَلْوانهم كَالثَّلِْج بياضاً ، و ِرحيهم كَاِملسِك ، يخوضونَ ِفى                   

ونَ تعجباً حتى يدخلُونَ اجلَنةَ الَ يخـاِلطُهم أَحـد ِإالَّ املُؤذِّنـونَ             ِجباِل الكَافُوِر ، ينظُر ِإلَيِهم الثَّقَالَِن ،الَ يطرفُ       
 عن أيب موسى) طب(}املُحتِسبونَ

 ١/٤٩٢و ترغيب ٢/١٦٤امع 
 حسن غريب

وما شغلَهم  : شِغلَ الناس، ِقيلَ  : الَ  ينظُر بعضنا ِإلَى بعٍض ، فَقَ     : تحشر الناس يوم الِقيامِة عراةً فَِقيلَ       {-٨٢١٣
 عن أم سلمة) طس(}نشر الصحاِئِف ِفيها مثَاِقيلُ الذَّر و مثَاِقيلُ اخلَردِل:  ؟ قَالَ
 ١٠/٣٣٣امع 
 صحيح

ِلكُـلِّ  : ر الرجالُ ِإلَى النساِء ، قَـالَ        ينظُ: تحشر الناس يوم الِقيامِة  مشاةً حفَاةً عراةً غُرالً ، ِقيلَ            {-٨٢١٤
 عن سهل بن سعد) طكس(}امِرىٍء ِمنهم شأْنٌ يغِنيِه

 ١٠/٢٣٢ و جممع ١/٢٣٧ و تخ ٤/٣٨٥ و ترغيب ١١/٣٨٤ و فتح ٢٢٩ و ١/٢٢٣حم 
 صحيح لغريه

فَِصنف يدخلُونَ اجلَنةَ ِبغيِر ِحساٍب ، و ِصـنف         : ٍف  تحشر هِذِه اَألمةُ يوم الِقيامِة علَى ثَالَثَِة أَصنا       {-٨٢١٥
يحاسبونَ ِحساباً يِسرياً و يدخلُونَ اجلَنةَ ، و ِصنف يِجيئُونَ علَى حماِئِلِهم بأَمثَاِل اِجلباِل الراِسـياِت ذُنوبـاً ،                   

     الِئكَِتِه ولَّ ِلمجو زقُولُ اُهللا عفَي     ِبِهم لَمأَع وقُولُونَ     :  هالِء ؟ فَيؤه نم :       كوندبعوا يكَان و اِدكِعب ِمن ِبيدا عنبر



 

 

١٢٩٢() 

حطُّوها عنهم و ضعوها علَى اليهـوِد و النصـارى و أَدِخلُـوهم اجلَنـةَ               : و الَ يشِركُونَ ِبك شيئاً ، فَيقُولُ        
 عن أيب موسى) طب،ك(}ىِبرحمِت

 ١٠/٣٤٣ و جممع ٤/٦٠٧ و ١/٨٥ك 
 صحيح

علَيك بالشاِم فَِإنها صفْوةُ اِهللا ِفى ِبالِدِه ، ِفيها ِخريته ِمن           :ِخر ِلي، فَقَالَ  :تحشرونَ أَجناداً فَقَالَ رجلٌ     {-٨٢١٦
إالَّ إنه  ) بز،طس(}يِنِه وليسق ِبغدِرِه ، فَِإنَّ اَهللا قَد تكَفَّلَ ِبالشاِم و أَهِلهِ          ِعباِدِه ، فَمن رِغب عن ذَِلك فَليلْحق ِبيمِ       

 فمن رغب عن ذلك فليلحق بنجده عن ابن عمر: قال 
 ٦٠-١٠/٥٧امع 

 صحيح
 عن ابن عباس) ت،ك(عن عائشة ) خ(}تحشرونَ حفَاةً عراةً غُرالً{-٨٢١٧

 و صـحيح اجلـامع      ٨/٣٤٩ و كـثري     ١١/٣٧٨ و فتح    ٢/٢٥١و ك   ) ٣٣٣٢( و ت    ٨/١٣٦ و   ٤/٢٠٤خ  
)٢٩٢٤( 

ِلكُلِّ امِرىٍء  ! يا فُالَنةُ   : أَيبِصر بعضنا عورةَ بعٍض ؟ قَالَ       : تحشرونَ حفَاةً عراةً غُرالً ، قَالَِت امرأَةٌ        { -٨٢١٨
 عن ابن عباس) ك( حسن صحيح )ت(}ِمنهم يومِئٍذ شأْنٌ يغِنيِه

 ٢/٢٥١و ك ) ٣٣٣٢(ت 
 صحيح

٨٢١٩-}                  امالِفد اِهكُملَى أَفْوع لَى اِهللا ، وونَ عضرعت و وِهكُمجلَى وع اناً وكبر اةً وشفَاةً ما حنهونَ هرشحت
فَِخذُه أَحِدكُم نع ِربعا يلَ مِإنَّ أَو معاوية بن حيدةعن ) ش،طب،ك(}و 

 ١٤/١٤٢ و ش ٤/٤٦٥ و ٢/٤٤٠ك 
 صحيح

 عن سهل بن سعد) طب(}تحشرونَ يوم الِقيامِة حفَاةً عراةً غُرالً{-٨٢٢٠
 ٤/٤٦٥ و ٢/٤٤٠ و بنحوه ك ١٠/١٠٩ و خط ٦/٢٠٥طب 

 صحيح
٨٢٢١-}     نلُ مأَو الً ، واةً غُررفَاةً عِة حامالِقي موونَ يرشحالَى تعقُولُ اُهللا تاخلَِليلُ ، ي اِهيمرى ِإبكْسوا : ياكْس

ابن السكن و االمساعيلي و ابن منده و (}ِإبراِهيم خِليِلي ِليعلَم الناس فَضله ، ثُم يكْسى الناس علَى قَدِر اَألعماِل         
 ) والد معاوية بن حيدةالسكن و لعلَّه: أبو نعيم عن طلق بن حبيب عن جدِه قال

 ١/٣٦٦اإلصابة 
 صحيح لغريه

٨٢٢٢-}تحفَةُ املُؤِمِن املَوعن ابن عمٍرو) حل،طب،ك،هب(}ت 
 و  ٤/٣٣٥ و ترغيب    ٤/٣١٩ و ك    ٥/٢٧١ و سنة    ٨/١٨٥و حلية   ) ٣٠٩٤ و   ٧٠٨( و مطالب    ٢/٣٢٠امع  

 )١٠٢٠٨ - ٩٨٨٤( و الشعب ١٠/٢٢٧اإلحتاف 
 صحيح لغريه



 

 

١٢٩٣() 

 عن معاذ) فر(}ملُؤِمِن ِفى الدنيا الفَقْرتحفَةُ ا{-٨٢٢٣
 )٢٣٩٩( و الفردوس ٩/٢٧٦اإلحتاف 
 ال بأس به
تحفَّظُوا ِمن اَألرِض فَِإنها أُمكُم ، و ِإنه لَيس ِمن أَحٍد عاِمٍل علَيها خيراً أَو شرا ِإالَّ و ِهـي مخِبـرةٌ     {-٨٢٢٤

 جلرشيعن ربيعة ا) طب(}ِبِه
 ١/١٦٢ و الترغيب ١/٢٤١ و جممع ٤٨١ و ٨/٣٧٠كثري 

 حسن
  ١/٥١٠و ربيعة اجلرشي خمتلف يف صحبته  اإلصابة 

٨٢٢٥-}كاربم هلْ ِإىل الظِّلِّ فَِإنوحعن أيب حازم) ك(}ت 
 ٤/٢٧١ و ك ٧/٤٥٢ش 

 صحيح
 :و تضعيفه مردود ألمرين٠الثاين و ضعف الشطر ) ٢٩٢٥(و صحح األلباين الشطر األول منه ىف صحيح اجلامع 

رواه احلاكم مرفوعاً و صححه و روي مرسالً لكن الذي وصله ثقة و هو منجاب بن احلارث و علي بـن                   : األول
 ٠مسهر،  و زيادة الثقة مقبولة

 -هب أن الراجح إرساله فقد رواه ابن أيب شيبة من طريق آخر مرسل و إسناده صحيح فيكون احلديث                   : و الثاين 
 صحيحاً لغريه- األقلعلى

 عن أيب هريرة)  د،هق(}تحولُوا عن مكَاِنكُم الَّذي أَصابتكُم ِفيِه الغفْلَةُ {-٨٢٢٦
 )٢٩٢٦(و صحيح اجلامع ) ٤٣٦(د 

 صحيح
ي الرجلُ الدابةَ فَيقَالُ ِممِن     تخرج الدابةُ فَتِسم الناس علَى خراِطيِمِهم ثُم يعمرونَ ِفيكُم حتى يشترِ          {-٨٢٢٧

 عن أيب أُمامة) حم(}ِمن الرجِل املُخطَِّم: اشتريت ؟ فَيقُولُ
 )٢٩٢٧(و صحيح اجلامع ) ٣٢٢( و صحيحة ٦/١٧٢ و تخ ٨/٦ و جممع ٥/٢٦٨حم 

 صحيح
 عن حذيفة) طس (}ذَِلك ِإذْ تصدعتتخرج الدابةُ ِمن أَعظَِم املَساِجِد ، فَبينا هم كَ{-٨٢٢٨

 ٢٠/١١ و طربي ٨/٨جممع 
 صحيح

تخرج الدابةُ و معها خاتم سلَيمانَ و عصا موسى ، فَتجلُو وجه املُؤِمِن ِبالعصا ، و تخِتم أَنف الكَاِفِر  {-٨٢٢٩
عن أيب  ) حم،ت،هـ،ك (}يجتِمعونَ فَيقُولُ هذَا يا مؤِمن ، و يقُولُ هذَا يا كَاِفر          ِباخلَاتِم ، حتى أَنَّ أَهلَ اخلُواِن لَ      

 هريرة
 ٤٩١ و ٢/٢٩٥ و حم ٤/٤٨٥و ك ) ٤٠٦٦(و هـ ) ٣١٨٧(ت 

 حسن



 

 

١٢٩٤() 

 ٠و هو من طريق علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أيب هريرة 
 و علي بن زيد حسن احلديث
ازي فلم يرو عنه سوى علي بن زيد بن جدعان و من مث فقد ضـعفه البخـاري و            و أما أوس هذا فإن كان احلج      

 ٠غريه
و أما إنْ كان هو أبو اجلوزاء كما ورد ىف مصنف ابن أيب شيبة قال عفان ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد بـن                    

أوس بن عبـد اهللا بـن    جدعان ثنا أبو اجلوزاء أوس بن خالد ، و يؤيده أن ابن حبان يف الثقات نسب أبا اجلوزاء                   
 ٣٨٣ - ١/٣٨٢ التهذيب ٠خالد فيجوز أن يكون ابن جدعان نسبه اىل جده و اهللا أعلم 

و الذي أميل إليه الثاين و ال سيما رواية أمحد و الترمذي و الطيالسي و ابن ماجة و احلاكم لـه ، فـإم علمـاء     
 ٠أجالء

ألن هذا من األمور الغيبية الىت ال تقاس    ) ١١٠٨(يف ضعيفته   و ال أرى أَية نكارة يف هذا احلديث كما ذكر األلباين            
 ٠بالعقل وحده

٨٢٣٠-}                   اجلَـاِر و ـاِكِني واملَس قح ِرفعت و ،اَءكِصلُ أَقِربت و ،كرطَهةٌ ترا طُههفَِإن اِلكم كَاةَ ِمنالز ِرجخت
نعم، ِإذَا  : ذَا الْقُربى حقَّه و اِملسِكني و ابن السِبيِل والَ تبذِّر تبِذيراً ، فَقَالَ               آِت:الساِئِل ، فَِقيلَ أَقِللْ ِلي، فَقَالَ       

                   رأَج لَكا وهِمن ِرئْتب وِلي فَقَدسِإلَى ر تيِإذَا أَد ، معا ؟ فَقَالَ نهِمن ِرئْتب فَقَد وِلكسكَاةَ ِإلَى رالز تيأَد   ا ، وه
إين ذو مال و أهل و حاضرة فأخربين كيـف          : أتى رجلٌ فقال  : عن أنس قال    ) حم،طس (}ِإثْمها علَى من بدلَها   

 أصنع ؟ فذكره
 ٣/٦٣ و جممع ٥/٦٦ و كثري ١/٥١٦ و ترغيب ٣/١٣٦حم 

 صحيح
ٍن طَلٍْق ذَلٍْق لَها عيناِن تبِصر ِبِهما ، و ِلسانٌ تتكَلَّم ِبـِه   تخرج عنق ِمن الناِر يوم الِقيامِة فَتتكَلَّم ِبِلسا       {-٨٢٣١
ـِم : فَتقُولُ   ِإني أُِمرت ِبمن جعلَ مع اِهللا ِإهلاً آخر و ِبكُلِّ جباٍر عِنيٍد و ِبمن قَتلَ نفْساً ِبغيِر نفٍْس فَتنطَِلق ِبه

اِئِر النلَ سقَبمنهِفى ج مقِْذفُهاٍم  فَتائَِة عسممعن أيب سعيد) بز،طس (}اِس ِبخ 
 ٣/٢٩٧ و ترغيب ١٢/١٣٢و سنة ) ٢٥٧٤(ت 

 صحيح
الـنىب  تخرج يوم الِقيامِة ثُلَّةٌ غُر محجلُونَ فَيسدونَ اُألفُق ، نورهم ِمثْلُ نوِر الشمِس ، فَيناِدى مناٍد               {-٨٢٣٢

محمد و أُمته فَيدخلُونَ اجلَنةَ لَيس علَيِهم ِحساب و الَ عذَاب ،   : اُألمى ، فَيتحشحش لَها كُلُّ نىب أُمى ، فَيقَالُ          
النىب اُألمى ، ! ةُ البدِر فَيسدونَ اُألفُق ، فَينادى مناٍد ثُم تخرج ثُلَّةٌ أُخرىغُر محجلُونَ نورهم ِمثْلُ نوِر القَمِر لَيلَ      

فَيتحشحش لَها كُلُّ نىب أُمى ، فَيقَالُ محمد و أُمته ، فَيدخلُونَ اجلَنةَ ِبغيِر ِحساٍب و الَ عذَاٍب ، ثُم تخرج ثُلَّةٌ                      
  م ى غُررأُخ       شحشحتفَي ، ىاُألم ِبىاٍد النناِدى منفَي ، اُألفُق دساِء فَيمكٍَب ِفى السِمثْلُ أَعظَِم كَو مهورلُونَ نجح

اٍب ، ثُم يِجيُء ربك عز و جلَّ     محمد و أُمته ، فَيدخلُونَ اجلَنةَ ِبغيِر ِحساٍب و الَ عذَ          : لَها كُلُّ نيب أُمي ، فَيقَالُ       
 عن أيب أمامة ) طب (}ثُم يوضع اِمليزانُ و يؤخذُ ِفى اِحلساِب

 ١٠/٤٠٩جممع 
 حسن



 

 

١٢٩٥() 

ـ )ت (}تخرص كَما تخرص النخلُ ،  ثُم تؤدى زكَاته زِبيباً كَما تؤدى زكَاةَ النخِل تمراتٍ              {-٨٢٣٣ ن حس

 ىبقال ىف زكاة الكروم فذكره �غريب عن عتاب بن أسيد أَنَّ الن( 
 ٥/١٠٩و ن ) ١٨١٩(و هـ ) ٦٤٤(و ت ) ١٦٠٤ و ١٦٠٣(و د ) ٢٣١٦(خزمية 

 حسن
 بن أنيس أنَّ عن عبد اهللا) حل (}تخصر ِبهِذِه حتى تلْقَاِني ِبها يوم الِقيامِة  ، و أَقَلُّ الناِس املُتخصرونَ       {-٨٢٣٤

 أعطاه خمصرة و قال فذكره�رسول اهللا 
  ٢/٥ و حلية ٦/٢٠٤جممع 

 حسن
 العكازة ، و دفنت معه يوم املمات: املخصرة 
٨٢٣٥- }أَِخيك ملَح أَكَلْت كلَّلْ ِإنخعن ابن مسعود) طب (}ت 

 ٨/٩٤جممع 
 صحيح

 - اغتابه-قاله لرجل و قع يف حلم أخيه 
عـن ابـن    ) طس (} فَِإنه نظَافَةٌ ، و النظَافَةُ تدعو ِإلَى اِإلمياِن، و اإلميانُ مع صاِحِبِه ِفى اجلَنةِ              تخلَّلُوا{-٨٢٣٦
 مسعود

  مرفوعاً و موقوفاً و الصواب وقفه١/٢٣٦ و جممع ١/١٦٩الترغيب 
 حسن موقوف

 لكن مثله ال يقال بالرأى
٨٢٣٧-}ِكحفَأَن طِفكُموا ِلنريخت ِهموا ِإلَيِكحأَن عن عائشة) هـ،ك،هق (}وا اَألكْفَاَء و 

 و قـط    ٥/٣٤٨ و احتـاف     ٣/٣٧٧ و حليـة     ٣/١٩٧ و نصب    ٩/١٢٥ و فتح    ٧/١٣٣و هق   ) ١٩٦٨(هـ  
 )٢٩٢٨( و صحيح اجلامع ٣/٢٩٩

 صحيح
 )ئشةاخلطيب عن عا (}تخيروا ِلنطَِفكُم و الَ تضعوها ِإالَّ ِفى األكْفَاِء{-٨٢٣٨

 ١/٢٦٤ و خط ٢/٦١٤عدي 
 صحيح لغريه

عن ابن  ) طب (}تداووا ِبأَلْباِن البقَِر فَِإنى أَرجوا أَنْ يجعلَ اُهللا ِفيها ِشفَاًء فَِإنها تأْكُلُ ِمن كُلِّ الشجرِ              {-٨٢٣٩
 مسعود

 )٢٩٢٩(و صحيح اجلامع ) ٥١٨( و صحيحة ٧/٣٥٦ و خط ٩/٥١٧اإلحتاف 
 حسن

 ٤حـم،  (}اهلَـرمِ : تدووا ِعباد اِهللا ، فَِإنَّ اَهللا تعالَى لَم يضع داًء ِإالَّ وضع لَه دواًء غَير داٍء واِحٍد                  {-٨٢٤٠
 عن أسامة بن شريك) حب،ك

 )٢٩٣( و صحيح اجلامع ٩/٥١٥و اإلحتاف ) ١٣٩٥(و حب ) ٣٤٣٦(و هـ ) ٣٨٥٥(و د ) ٢٠٣٨(ت 



 

 

١٢٩٦() 

 صحيح
٨٢٤١-}وودت ماهلَر و امِشفَاًء ِإالَّ الس لَ لَهزأَن قَد اًء ِإالَّ وِزلْ دين عن أسامة ابن شريك) حب (}ا فَِإنَّ اَهللا لَم 

 )١٣٩٥( و حب ٩/١٩٨ و خط ٧/٣٦٠ و ش ٥/٢٨٢ و متهيد ٤/٢٧٨حم 
 صحيح

 عن زيد بن أرقم) حم،ك ( }تدووا ِمن ذاِت اجلَنِب ِبالقُسِط البحِرى و الزيِت{-٨٢٤٢
 )٣٤٦٧(و هـ ) ٢٠٧٨( و ت ٤/٣٦٩ و حم ٤/٢٠٢ و ك ٩/٥٣ و اإلحتاف ٩/٣٤٦هق 

 صحيح
 }تدخلُ فُقَراُء املُؤِمِنني اجلَنةَ قَبلَ  أَغِْنياِئِهم ِبأَربِعمائَِة عاٍم حتى يقُولَ املُؤِمن الغىن يا لَيتِنى كُنت عاِئالً                {-٨٢٤٣

 �عن أيب بكر عن أصحاب النيب ) حم(
 ١٠/٢٦٠و جممع ) ٢٣٥٥(ت 

 حسن
٨٢٤٤-}                 ـتضا فَركَم اكوالس ِهملَيع تضِتى لَفَرلَى أُمع قالَ أَنْ أَشاكُونَ ، لَوتسالَ تقُلْحاً و لَيلُونَ عخدت
 عن العباس) بز،طك (}الوضوَء
 ١/٦٩ و تلخيص ١/٣٦هق  و ٢/٩٧ و ١/٢٢١امع 

 حسن لغريه
ِإنَّ أَزنا الزناِة ِعنـد اِهللا اسـِتحالَلُ        : اُهللا و رسولُه أَعلَم ، قَالَ       : تدرونَ أَزنى الزناِة ِعند اِهللا؟ قَالُوا     {-٨٢٤٥

 عن عائشة) ع (} اآلية٠٠٠ملُؤِمناِت و الَّذين يؤذونَ املُؤِمِنني و ا: ِعرِض امِرىٍء مسِلٍم ثُم  قَرأَ 
 ٣/٥٠٤ و ترغيب ٨/٩٢امع 

 صحيح
عن ابـن   )حل (}تدرونَ أَى الصدقَِة خير ؟ فَِإنَّ خير الصدقَِة أَنْ تمنح أَخاك الدرهم أَو لَبن الشاِة                {-٨٢٤٦
 مسعود
  ٤/٢٤١ و ٣/١٣٣ و جممع ٤٨٣ و ٢/٣٥٨ و بنحوه حم ٨/٢١٤حلية 

 صحيح
تدرونَ ما الباِقيات الصاِلحات؟ سبحانَ اِهللا ، و احلَمد ِللَِه ، و الَ ِإلَـه ِإالَّ اُهللا ، و اُهللا أَكْبـر ، والَ                        {-٨٢٤٧

 )أبو الشيخ ىف الثَّواب عن أيب سعيد (}حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ ِباِهللا 
 ) ١٦٩٨ و ١٦٩٧ و ١٦٩٦(و ) ١٦٩٥( و الدعاطب ٥/١٤اإلحتاف 

 صحيح لغريه
 الَّذى لَـه    - يكرره ِستا    -الرقُوب كُلُّ الرقُوِب    :الَّذى الَ ولَد لَه، فَقَالَ    :تدرونَ ما الرقُوب ؟ قَالُوا      {-٨٢٤٨

: �علُوك ؟ قَالُوا الَّذى لَيس لَه مالٌ ، قَـالَ الـنىب             تدرونَ ما الص  : ولْد فَمات و لَم يقَدم ِمنهم شيئاً ، قَالَ          
  الَّذى لَه مالٌ فَمات،و لَم يقَّدم ِمنه شيئاً ، قَـالَ ثُـم قَـالَ الـنىب     - كَرره ِستا -الصعلُوك كُلُّ الصعلُوِك 

الصرعةُ كُلُّ الصرعِة الرجلُ الَِّذىيغضـب      : �ع ، فَقَالَ  رسولَ اِهللا       الصِري: تدرونَ ما الصرعةُ ؟ قَالُوا      �



 

 

١٢٩٧() 

            هبغَض هعرصفَي ، هرعش ِعرقْشي و ، ههجو رمحي و ، هبغَض دتشعن أيب حصبة عن رجل شهد الـنيب        ) حم (}ِفي

 خيطب فذكره �
 ٢/٢٩ و ترغيب ٣/١٠٠ و كثري ٣/١١ و ٨/٦٨ و جممع ٥/٣٦٧حم 

 حسن لغريه
من صلَّى الصالةَ ِلوقِتها ، و حافَظَ علَيها و لَـم يِضعهااسـِتخفَافاً             : تدرونَ ما يقُولُ ربكُم ؟ يقُولُ       {-٨٢٤٩

           لِّهصي لَم نم ةَ ، واجلَن أَنْ أُدِخلَه دهع لَيع ا فَلَهقِّها فَـالَ          ِبحِتخفَافاً ِبحقِّها اسهعيضا وهلَياِفظْ عحي لَما وقِتها لو
 هذَّبتع ِإنْ ِشئْت و لَه تغَفَر  ِإنْ ِشئْت لَيع لَه دهعن كعب بن عجرة) طب،حل (}ع 

  ١/٢٥٧ و ترغيب ١٩/١٤٢ و طب ٨/٢٤٧حلية 
 حسن لغريه

٨٢٥٠-}  بذْهت نِرى َأليدت             دجسأَنْ ت وِشكي ا وذَنُ لَهؤأِْذنُ فَيستِش فَترالع تحت دجسى تتح بذْها ته؟ فَِإن 
ولُـه  ارجِعى ِمن حيثُ ِجئِْت فَتطلَع ِمن مغِرِبها ، فَذَِلك قَ         : فَالَ يقْبلُ ِمنها ، و تستأِْذنُ فَالَ يؤذَنُ لَها و يقالُ هلا             

 عن أيب ذر) خ (}و الشمس تجِرى ِلمستقَر لَها: تعالَى
 ٦/٥٦٢ و ٣/٣٦٨ و كثري ١٥/٩٤ و سنة ٢/١٥٢ و حم ٤/١٣١خ 

 يشِركُوا ِبِه أَنْ يعبدوه والَ: اُهللا و رسولُه أَعلَم ، قَالَ : تدِرى يا حذَيفَةُ ما حق اِهللا علَى الِعباِد ؟ قَالَ    {-٨٢٥١
) بـز  (}يغِفر لَهم: اُهللا و رسولُه أَعلَم ، قَالَ : تدِرى ما حق الِعباِد علَى اِهللا ِإذا فَعلُوا ذَِلك ؟ قَالَ          : شيئاً ، قَالَ    
 عن حذيفة

 ١/١٦ و عوانة ٢/٥٣٥ و حم ٤٩ و بنحوه م اإلميان ١/٥٠ و جممع ٥/٢٢٨حم 
 صحيح

٨٢٥٢- }دا ؟      توندسا حلَى مع ِرين-    ودهِنى اليعا          - يهنلُّوا عض ا وا لَهِدينلَِة الَّىت هلَى الِقبا عوندسح مهفَِإن 
                  هنلُّوا عض ا وا لَهِدينِة الَّىت هعلَى اجلُمعا ، وهنلُّوا عض ا وا لَهِدينِة الَّىت هعلَى اجلُمع و ،      لْفا خِلنلَى قَوع ا ، و

 عن عائشة) هق (}اِإلماِم آِمني
 )٨٥٧ و ٨٥٦(و هـ ) ٩٨٨( و خد ١/٢٢و تخ ) ٦٩٢(الصحيحة 

 صحيح
 عن عائشة ) ك (}تدِرين ما ذَِلك اِحلساب ؟ إنه من نوِقش اِحلساب خِصم ،ذَِلك املَمر بين يدِى اِهللا{-٨٢٥٣

 ً قَالَ فذكره اللَّهم حاِسبِنى ِحساباً يِسريا: و أنا أقُولُ  � يب النىب مر: قالت 
 ٤/٥٨٠ك 

 صحيح لغريه
: عن عائشة قالـت     ) حب (}تدع الصالَةَ أيامها ثُم تغتِسلُ غُسالً واِحداً ثُم تتوضأُ ِعند كُلِّ صالٍَة             {-٨٢٥٤

 املستحاضة قال فذكرهعن  �سئل رسول اهللا 
 )١٣٥٥( و اإلحسان ٢/١٤٩ و طص ٢٠٤ و ٢٠٢ و ١/٢٠١ و نصب ١/٣٤٦و هق ) ١٢٦(ت 

 صحيح



 

 

١٢٩٨() 

 }تدمع العين و يحزنُ القَلْب و الَ نقُولُ إالَّ ما يرِضى الرب و اِهللا ِإنا ِبِفراِقك يا ِإيراِهيم لَمحزونونَ                  {-٨٢٥٥
 سعن أن) حم،م،د(

 و  ٥/٤٣٠ و نبوة    ٣/٣٩٣ و ش    ٤/٦٩و هق   ) ١٥٨٩( و هـ    ٢/١٠٥ و خ    ٢٨ و د اجلنائز ب      ٦٢م الفضائل   
 )٢٩٣١(و صحيح اجلامع ) ١٧٣٢(الصحيحة 

د تدمع العين ، و يحزنُ القَلْب و الَ نقُولُ ما يسِخطُ الرب ، و لَوالَ أَنه وعد صـاِدق ، و موعـو     { -٨٢٥٦
                        اِهيمـرـا ِإيي ـا ِبـكِإنا ، وندجا وم دداً أَشجو اِهيمرا ِإبي لَيكا عندجلَ لَواَألو عبتا يِر ِمنأَنَّ اآلخ و اِمعج

 عن أمساء بنت يزيد) هـ (}لَمحزونونَ 
 )٢٩٣٢(و صحيح اجلامع ) ١٧٣٢(و الصحيحة ) ١٥٨٩(هـ 

 حسن
٨٢٥٧- }دىٌءتش ِمِن ِفى ذَِلكلَى املُؤكُونَ عالَ يو نُ القَلْبحزي و نيالع ععن أيب موسى) طب (}م 

 ٣/١٨و امع ) ١٧٣٢( حنوه و الصحيحة ٢/١٠٥ و خ ٤/٦٩هق 
 صحيح

٨٢٥٨-}             ا كَذَا وهرِفى ح ادزي ِر ِميٍل ، ولَى قَدِة عامالِقي موي سموا الشندِلـي       تغا تكَم اماهلَو هِلي ِمنغكَذَا ت
القُدور علَى اَألثَاِفى يعرفُونَ ِمنها  علَى قَدِر خطَاياهم ، ِمنهم من ِيبلُغُ ِإىلكَعبيِه ، و ِمنهم من يبلُغُ ِإلَى ساِقيِه ،                      

ِمن ِطِه ، وسلُغُ ِإلَى وبي نم مهِمن وقرالع هلِْجمي نم معن أيب أُمامة) حم،طب(}ه 
 و متهيد   ٤/٣٨٩ و ترغيب    ٨/٦٩٦ و فتح    ١٠/٤٥٨ و اإلحتاف    ١٠/٣٣٥ وجممع   ٨/٣٢٢ و طب    ٥/٢٥٤حم  

٢/٢٨٣ 
 صحيح

 عرقُه كَعبيِه، و ِمنهم من      تدنوا الشمس ِمن اَألرِض يوم الِقيامِة  فَيعرق الناس ، فَِمن الناِس من يبلُغُ             {-٨٢٥٩
يبلُغُ ِإلَى ِنصِف الساِق ، و ِمنهم من يبلُغُ ِإلَى ركبتيِه، و ِمنهم من يبلُغُ العجز ، و ِمنهم من يبلُغُ اخلَاِصـرةَ ،                        

 عن عقبة بن عامر) حم،طب،ك (}مه ، و ِمنهم من يغمره وِمنهم من يبلُغُ حقْويِه ، و ِمنهم من يلِْج
 ٤/٣٨٩ و ترغيب ١٠/٤٥٨ و اإلحتاف ١٠/٣٣٥ و جممع ٤/٥٧١ و ك ٤/١٥٧و حم ) ٧٣٢٩(اإلحسان 

 صحيح
٨٢٦٠-}            ِر ِميلَيلَى قَداِس عالن كُونَ ِمنى تتِة حامالِقي مواِس يالن ِمن سموا الشندـا        تهرِفـى ح ادـزي ِن و

                     ـذُهأْخي ـنم مهِمـن ـِه ، ويِإىلكَعب قرالع ذُهأْخي نم مهفَِمن ، اِلِهممِر أَعِق ِبقَدرونَ ِفى العكُونفَي مهِجرضفَي
 ِإلَـــى

 عن املقدام بن  معدي يكرب) طب (} يلِْجمه ِإجلَاماًركبتيِه ،و ِمنهم  من يأْخذُه ِإلَى حقْويِه، و ِمنهم من
 ٤/٣٨٩ و الترغيب ١٠/٤٥٨ اإلحتاف ١٠/٣٣٥حنوه و امع ) ٢٨٦٤(م 

 صحيح لغريه
 أَعماِلِهم تدنوا الشمس يوم الِقيامِة ِمن اخلَلِْق حتى تكُونَ ِمنهم كَِمقْداِر ِميٍل  فَيكُونُ الناس علَى قَدرِ            {-٨٢٦١

                      مهِمن ِه، ويقْوكُونُ ِإلَى حي نم  مهِمن ِه ،ويتكبكُونُ ِإلَى ري نم مهِمن ِه ، ويكُونُ ِإىلكَعبي نم مهِق، فَِمنرِفى الع
 عن املقداد بن األسود) م (}من يلِْجمه العرق ِإجلَاماً 



 

 

١٢٩٩() 

 )٢٩٣٣( و صحيح اجلامع ٦٢م اجلنة 
٨٢٦٢-}                    ـنـبيلُ مِلكُوا فَسهفَِإنْ ي ، ثَالَِثنيٍع وبس أَو ثَالَِثني و ِست أَو ثَالَِثني ٍس وى اِإلسالَِم ِلِخمحر وردت

 عن ابن مسعود) حم،د،ك (}هلَك ، و ِإنْ يقُم لَهم  دينهم يقم لَهم سبِعني عاماً ِبما مضى
 ١٣/٢١٣ و فتح    ١٥/١٨ و سنة    ٤/٥٢١ و ك    ٦/٣٩٣و نبوة   ) ٩٧٦( و صحيحة    ١/٣٩٣ و حم    ١ ب   د الفنت 

 )٢٩٣٤( و صحيح اجلامع ٢/٢٣٦و مشكل 
 صحيح

 عن رويفع ابن ثابت) تخ،طب،ك (}تذْهبونَ اخلَير فَاخلَير حتىالَ يبقَى ِمنكُم ِإالَّ ِمثْلُ هِذِه{-٨٢٦٣
 )٢٩٣٥(و صحيح اجلامع ) ١٧٨١(حيحة و ص) ١٨٣٢( و حب ٥/١٨طب 

 حسن
٨٢٦٤-}                 اِئرس ى لَهاعدت هِمن وضكَى عتِد ِإذَا اشثَِل اجلَسكَم اطُِفِهمعت و ِهمادوت و ِمِهماحرِفى ت ى املُؤِمننيرت

 عن النعمان بن بشري) خ (}جسِدِه ِبالسهِر و احلُمى
 ٦/٢٥٣ و اإلحتاف ١٠/٤٣٨ و فتح ٨/١٢خ 

 عن ابن عباس) ع (}تراصوا الصفُوف ، فَِإني رأَيت الشيطَانَ يتخلَّلُكُم كَأَنها أَوالَد اخلَذَِف{-٨٢٦٥
 ٣/٥٣ و حلية ٢/٩١امع 

 حسن لغريه
) ك،هق (}أْنٌ جرد سود تكُونُ ِبأَرِض اليمِن       ض:تراصوا ِفى الصف الَ يتخلَّلُكُم أَوالد اخلَذَِف ، ِقيلَ        {-٨٢٦٦
 عن الرباء

 ١/١١٩ و طص ١/٢١٧ و ك ٥/٢٠٠٠ و ٣/١٠٥٠ و عدي ٦/٣٩٢ و متهيد ٣/١٠١هق 
 صحيح

 عن أنس) حم،قط،ض (}تراصوا و اعتِدلُوا فَِإنى أَراكُم ِمن وراِء ظَهِرى{-٨٢٦٧
 ٢/٢١ و هق ٢٦٣ و ٢٢٩ و ٣/١٢٥حم 

 حيحص
 عن أَم سلمة) حم (}ترب وجهك ِللِه تعالَى{-٨٢٦٨

 ١/١٥٨و الدواليب ) ٤٨٣( و حب ٣٢٣ و ٦/٣٠١و حم ) ٣٨١(ت 
 صحيح

٨٢٦٩-}بيها صي كجهو ِربعبد الرزاق عن خالد احلذاء مرسالً (}ت( 
 )١٥٢٨( و عب ٢/٢٥٢هق 

 صحيح لغريه
٨٢٧٠-}   اكدي تِربت    ا علِ           ، أَماَألو اماِم عكَاةَ العازلَّفَنس اسبأَِبيِه، ِإنّ الع وِل ِصنجالر مأَنَّ ع تابن سعد   (}ِلم

 )عن احلكم مرسالً
 ١٢٥ و ٢/١٢٤و قط ) ٤٦٥( و صحيحة ١٠/٢٣٨ و جممع ٢/٣٢٢ و ١/٩٤ و حم ٤/١٩سعد 

 حسن لغريه



 

 

١٣٠٠() 

٨٢٧١-}ا وهشِبهي ِك فَِبمِميني تِربا ِإذَنْ؟تهسلمة) هـ (}لَد عن زينب بنت أُم 
 )٦٠٠(هـ 

 صحيح
٨٢٧٢- }هبكُونُ الشي نأَي ِك فَِمنِميني تِربمالك عن عروة عن عائشة (}ت( 

 )٥١( و موطأ ١/٢٩٢ و عوانة ١/١٦٥و مي ) ٦٠٠(  و هـ ١٣٠ و ن الطهارة ب ٩٥د الطهارة ب 
 صحيح

و هلْ يأِْتي شبه اخلُؤولَِة ِإالَّ  ِمن ذَِلك ؟ أَي النطْفَتيِن سبقَت علَى الرِحِم غَلَبت علَى                 تِربت يِمينِك   { -٨٢٧٣
 عن أم سلمة) حم (}الشبِه

 )٦٠٠(و هـ ) ٨٨( و منتقى ٢/٩ و سنة ١/٢٩١ و عوانة ٦/٣٠٦ و حم ٣٢ و م احليض ١/٤٤خ 
 عن أنس) طب (}ثَ رجفَاٍت فَيخرج ِمنها كُلُّ مناِفٍق و كَاِفٍرترجف املَِدينةُ ثَالَ{-٨٢٧٤ 

 ٣/٣٠٨ و امع ٤/٩٥فتح 
 صحيح

                 تِرد علَي أُمىت احلَوض و أَنا أَذُود الناس عنه كَما يذُود الرجلُ إِبلَ الرجِل عن ِإبِلِه، قَالُوا يا نىب اِهللا                     {-٨٢٧٥
لَكُم ِسيما لَيست ألحٍد غَيِركُم ، تِردونَ علَي غُرا محجِلني ِمن آثَاِر الوضوِء ، وليصـدنَّ                : نعم  :تعِرفُنا ، قَالَ    

و هلْ تـدِرى مـا      : ِنى ملَك فَيقُولُ    يا رب هؤالِء ِمن أًصحاِبي ، فَيِجيب      : عنى طَاِئفَةٌ ِمنكُم فَالَ يِصلُونَ فَأَقُولُ       
  عن أيب هريرة) م (}أَحدثُوا بعدك ؟

 )٢٩٣٦( و صحيح اجلامع ٤/٤٢٢ و ترغيب ٢١٧م ص 
ـ  (}تِردونَ علَي غُرا محجِلني ِمن الوضوِء ، ِسيماُء أُمِتى لَيس َألحٍد غَيرها           {-٨٢٧٦ عـن أيب   ) ش،حب،هـ

 هريرة
 ٥/٣٠٠ و كر    ٥٠١ و   ١٠/٥٠٠ و اإلحتاف    ١/١٣٧و عوانة   ) ٤٣٠٢ و   ٤٢٨٢( و هـ    ٣٨ و   ٣٧     الطهارة م

 ١/٦و ش 
٨٢٧٧-}      ؟ قَالَت هِديقَتِه حلَيع يندرِه    : تلَ ِإلَيسفَأَر ،معا   : نطَلِّقْه ا وهذْ ِمنعن أنس جـاءت امـرأة      ) بز (}خ

ها كرهته فذكرهثابت بن مشَّاس فقالت كالماً كأن 
 ٣/٢٥٤ و قط ٢/٢٨١ و طربي ٥/٥ و جممع ٧/٣١٤ و هق ٦١ و ٧/٦٠ و خ ٩/٣٩٥فتح 

 )نعيم بن محاد ىف الفنت عن قيس بن أيب حازم مرسالً (}ترسلُ علَى اَألرِض الِفتن ِإرسالَ القَطِْر {-٨٢٧٨
  موصوال٧/٢٦٥٥عدي 

 الصحيح مرسل
لصالِة ، و ِإذَا رِؤي البيت ، و علَى الصفَا و املَروِة ، و عِشيةَ عرفَةَ ، و ِبجمٍع                   ِفى ا : ترفَع اَأليِدى   {-٨٢٧٩

 عن ابن عباس) هق (}و ِعند اجلَمرتيِن ، و علَى املَيِت
 )٢٧٠٣(و خزمية   ) ١١٢٥( و مطالب    ٣/٢٣٨ و   ٢/١٠٣و جممع   ) ١٠٢٣( و شفع    ٧/٩٩ و سنة    ٥/٧٢هق  \

  مرفوعاً و موقوفا٣٩١ً و ١/٣٩٠و نصب 
 و صحح األئمة و قفه



 

 

١٣٠١() 

 و ال ينفي هذا احلديث رفع اليدين ىف أمكنة أخرى ثبتت بالنص
 )ابن السنى ىف عمل  يوم و ليلة عن أيب هريرة (}ترق عين بقَّه{-٨٢٨٠

 )٢٧٠(و ) ٢٤٩( و خد ٧/٥٣ و كر ١٢/١٠١و ش ) ٤١٥(سين 
 فيه لني

مث رفعه  فوضعه على صـدره و  �سن بن علي عندما كان آخذاً بيده فوضع الغالم قدمه على قدم النيب           قاله للح 
 و آخره صحيح" اللهم إىن أحبه فأحبه: افتح فاك مث قبله و قال: قال له 

 }يتفَرقَا حتى يِردا علَي احلَـوض     ِكتاب اِهللا و سنىت ، و لَن        : تركْت ِفيكُم شيئَيِن لَن تِضلُّوا بعدهما       {-٨٢٨١
 عن أيب هريرة) ك(

و صـحيح  ) ١٧٦١( و الصحيحة ١٠/٥٠٥و ش ) ٨٩٩( و املوطأ    ١١٠ و   ٢/٢٤ و جامع بيان العلم      ١/٩٣ك  
 )٢٩٣٧(اجلامع 

 صحيح
و اخلطيـب  ) ش (} و ِعترِتي أَهلَ بيِتى   ِكتاب اهللاِ : تركْت ِفيكُم ما لَن تِضلُّوا بعِدى ِإِن اعتصمتم ِبِه          {-٨٢٨٢

 ىف املتفق و املفترق عن جابر
 ١٠/٥٠٥ش 

 صحيح
: تركْنا يف املَِدينِة أَقواماً الَ نقطَع واِدياً ،و الَ نصعد صعوداً، و الَ نهِبطُ هبوطاً ِإالَّ كَانوا معنا ، قَالَ                     {-٨٢٨٣

ابن سفيان و الديلمى عن هشام بن عروة عن أبيه عن           (}ِنياتهم احلَسنةُ :  و لَم يشهدوا ؟ قَالَ       كَيف يكُونونَ معنا  
 )جده الزبري بن العوام

 و هــ  ١٠/٧ و اإلحتـاف  ٥/٣٤٢ و ٤/١٣٩ و ٢/٣٤١ و كـثري   ٩/٢٤ و هق ١٥٩أخرج حنوه م اإلمارة     
)٢٧٦٥( 

 حسن لغريه 
٨٢٨٤-}  نَ هذَا لَوورثَـلُ  الَّـِذى                     تا ممِإن ، مالد ابرالغ قُرنٍد ، يمحِر ِملَِّة ملَى غَيع اتذا ، ملَى هع اتم 

ِتموا الركُوع  يصلِّى والَ يركَع ، و ينقُر ِفى سجوِدِه كَاجلَاِئِع الَ يأْكُلُ ِإالَّ تمرةً أَو تمرتيِن ، فَماذَا يغِنياِن عنه ، أَ                    
و ابن عسـاكر عـن أيب عبـد اهللا          ) هق(ابن خزمية    (}و السجود و أَسِبغوا  الوضوَء ، ويلٌ ِلَألعقَاِب ِمن النارِ          

 )ينظر اليه فقال فذكره�األشعرى أن رجالً قام يصلي ال يركع و ينقر ىف سجوده و النىب
 ٢/١٢١و امع ) ٦٦٥(و خزمية ) ٤٥٥( و هـ ٣/١٧ و كر ٢/٨٩ و هق ٤/٢٤٨تخ 

 حسن
 } يعِنى شاةً ميتةً   -ترونَ هِذِه كَِرميةً علَى أَهِلها؟ لَلدنيا علَى اِهللا عز وجلَّ أَهونُ ِمن هِذِه علَى أَهِلها                {-٨٢٨٥

 )عن سهل بن سعد) طب(عن الرباء ) ع(
 و  ٢٣٠ و   ٤/٢٢٩ و   ٢/٣٣٨ و   ١/٣٢٩و حـم    ) ٤١١١و  ٤١١٠( و هــ     ١٠/٢٨٧ و امع    ٢/٣٠٧مي  

  حنوه ٤/١٧٣ و ترغيب ٣٣٦
 صحيح لغريه



 

 

١٣٠٢() 

 عن أَم سلمة) طب (}تريِدين أَنْ تدِخِلى الشيطَانَ بيتنا قَد أَخرجه اُهللا ِمنه ؟{-٨٢٨٦
 ٦/٢٨٩حم 

 حسن

 ألم سلمة ملا مات أبو سلمة و أخذت تبكي عليه�قال النيب 
٨٢٨٧-}عزت                ِرقَـاب كُمعضب ِربضاداً يي أَفنبعنلَتتفَاةً ، وو ِلكُمأَو ي ِمنِإن فَاةً ، أَالَ وو آِخِركُم ي ِمنونَ أَنم

 عن معاوية) ع،طكس (}بعٍض
 ٧/٣٠٦امع 

 صحيح
 عن عائشة) حم (}فَعلَيك ِبذَاِت الديِن تِربت يداكِلماِلها و ِلجماِلها، و ِديِنها، : تزوج املَرأَةُ ِلثَالٍث {-٨٢٨٨

 ٦/١٥٢حم 
 صحيح

 عن سهل بن سعد) خ (}تزوج و لَو ِبخاِتٍم ِمن حِديٍد{-٨٢٨٩
 )٢٩٣٨( و صحيح اجلامع ٩/٢١٦ و فتح ٧/٢٦خ 

٨٢٩٠-}أَر قأَنت اهاً وأَفْو أَعذَب نهفَِإن وا اَألبكَارجوزِسِريتى ِباليضأَر اماً، وعن ابن مسعود) طب (}ح 
 )٢٩٣٩(و صحيح اجلامع ) ٦٢٣( و الصحيحة ٥/٣٤٨ و اإلحتاف ٤/٢٥٩جممع 

 حسن
 ىف مراسيله عن عروة مرسالً) د(عن عائشة ) البزار خط (}تزوجوا  النساَء فَِإنهن يأِْتني ِباملَاِل{-٨٢٩١

 ٩/١٤٧ و خط ٤/١٢٧ و ش ٣/١١٧ و تلخيص ٢/١٦٢  و ك ٤/٢٥٥امع )طب(
 صحيح

 ورحج البعض إرساله
٨٢٩٢-}ِبكُم كَاِثرى مفَِإن لُودالو وددوا الوجوزعن معقل بن يسار) د،ن (}ت 

 و ١٢٢٨( و حـب  ٢٥٨ و ٤/٢٥٢ و جممـع     ٢/١٦٢و ك   ) ١٨٤٦( و هـ    ١١و ن النكاح ب     ) ٢٠٥٠(د  
 و صـحيح اجلـامع   ٤٦/ ٣ و ترغيـب       ٣/٦٢ و   ٢/١١٤ و حليـة     ٩/١٦ و سنة    ١٢/٣٧٧و خط   ) ١٢٢٩

)٢٩٤٠( 
 صحيح 

عـن  ) ض) (هـق (و مسويه  )حم،حب (}تزوجوا الودود الولُود فَِإنى مكَاِثر ِبكُم اَألنِبياَء يوم الِقيامةِ        {-٨٢٩٣
 أنس
 و  ٤٠٢٨(إلحسـان    و ا  ٢٥٨ و   ٤/٢٥٢ و جممـع     ١٢/٣٧٧و خط   ) ٤٩٠( و منصور    ٢٤٥ و   ١٥٨/ ٣حم  

٤٠٥٦( 
 صحيح



 

 

١٣٠٣() 

تزوجوا فَِإنى مكَاِثر ِبكُم اُألمم، و ِإنَّ السقْطَ لَيرى محنِبطاً ِبباِب اجلَنِة يقَالُ لَه ادخلْ يقُولُ حتـى                  {-٨٢٩٤
اىولَ أَبخدعن سهل بن حنيف) طس (}ي 

 ١١و٣/١٠امع 
 صحيح لغريه

 اع طلبة ال امتناع إباءممتنع امتن: حمنبط 
 عن أيب أمامة) هق (}تزوجوا فَِإنى مكَاِثر ِبكُم اُألمم  و الَ تكُونوا كَرهباِنيِة النصارى{-٨٢٩٥

 وصحيح اجلـامع    ٢/١١٦ و تلخيص    ٩/١١١و فتح   ) ١٧٨٢( وصحيحة   ٤/٢٥٣ و   ٣/١٠ و جممع    ٧/٧٨هق  
)٢٩٤١ ( 

 صحيح
٨٢٩٦-} نسأَلُىن عفْـثُ             تالن ـثُ واخلَب ـةُ وابا اجلَنِفيه ِمعجتِر يكَأَظفَاِر الطَّي كأَظفَار عدت اِء ومِر السبخ { 

 عن أيب أيوب) حم،طب(
 ١٧٦ و ١/١٧٥ و هق ٥/٤١٧ و حم ٤/٢٢٠طب 

 صحيح
٨٢٩٧-}         تأَِذن فَقَد تكَتا ، فَِإنْ  سفِسهةُ ِفى نِتيمالي رأْمتست      جوزت لَم تكَرِإنْ أَن حم،طـب،ك،هق  (} ، و (

 عن أيب موسى
 )٢١٩١( و مي ١٢٢ - ٧/١٢٠ و هق ٢/١٦٦ و ك ٤/٢٨٠ و جممع ٤١١ و ٤٠٨ و ٤/٣٩٤حم 

 صحيح
عن أيب ) د،ن،ك (}يها تستأْمر اليِتيمةُ ِفى نفِسها ، فَِإنْ  سكَتت فَهو ِإذْنها ، و ِإنْ أَبت فَالَ جواز علَ             { -٨٢٩٨

 هريرة
ــاح ب ) ٢٠٩٤(و ) ٢٠٩٣(د  ــم ٣٦و ن النك ــق ٤١١ و ٤٠٨ و ٤/٣٩٤ و ٤٧٥ و ٢/٢٥٩ و ح  و ه
و ) ١٢٤٠ و   ١٢٣٨(و حب   ) ٥٥٥( و منصور    ٤/٢٨٠ و جممع    ٢/١٦٦ و ك    ٢/١٢٨ و مي    ١٢٢و  ٧/١٢٠

 )٢٩٤٢(و صحيح اجلامع ) ١٠٢٩٧ و ١٠٢٩٥(عب 
 صحيح

 عن أيب هريرة) ك(عن سعيد بن املسيب مرسالً ) ص (}يمةُ ِفى نفِْسها ، و صمتها ِإقرارهاتستأْمر اليِت{-٨٢٩٩
 )٥٥٥( و منصور ٢/١٦٦ك 

 صحيح
عن ) ض( عبد بن محيد     }تستشِهدونَ ِبالقَتِل و الطَّاعوِن و الغرِق و البطِْن و موِت املَرأَِة ِفى ِنفَاِسها            {-٨٣٠٠
  بن حفص بن عمر بن سعد عن عمر بن سعد عن سعدأيب بكر
 ٣٠١ و ٥/٣٠٠امع 

 صحيح
عن أيب هريرة و عن ابن مسعود       ) ن(عن أنس   ) حم،ق،ت،ن،هـ (}تسحروا فَِإنَّ ِفى السحوِر بركَةً    {-٨٣٠١

 عن أيب سعيد) حم(



 

 

١٣٠٤() 

 و  ٢/٤٧٧و حـم    ) ١٦٩٢(  و هـ     ١٨ و   ١٧و ن الصيام ب     ) ٧٠٨( و ت    ٤٥ و م الصيام     ٧٨ و   ٣/٣٨خ  
  و غريهم ٤/٢٣٦  و هق ٢٨١ و ٢٥٨ و ٢٤٣ و ٢٢٩ و ٢١٥ و ٩٩ و ٣/٣٢

 متواتر
٨٣٠٢-}كارذا الِغذَاُء املُبِل ، هآِخِر اللَّي وا ِمنرحسعن عتبة بن عبدو أيب الدرداء) طب (}ت 

 آخره و   ٤/١٤٦ و ن    ٤/١٣٢وحم  ) ١٩٣٨(وخزمية  ) ٨٨٢(و  ) ٨٨١( و حب    ٦/٢٥١ و سنة    ٣/١٥١جممع  
 ٣/١٥٤ و جممع ١٧٢/ ٥يشهد ألوله حم 

 حسن لغريه
 )الديلمى عن أيب الدرداء (}تسحروا و خاِلفُوا أَهلَ الِكتاِب{-٨٣٠٣

 ٢/١٣٧ عند م و د و ت و ن  الترغيب ٥و بنحو ) ٢٣١٢(الفردوس 
 حسن لغريه

 اهللا بن سراقةعن عبد ) ابن عساكر (}تسحروا ولَو ِباملَاِء{-٨٣٠٤
 ١/٢٥٦و اإلحتاف ) ٢٩٤٤( صحيح اجلامع 

 صحيح لغريه
 عن أنس) ع (}تسحروا ولَو ِبجرعٍة ِمن ماٍء{-٨٣٠٥
 و  ١/٢٥٦ و اإلحتـاف     ٢/١٩٩ و تلخيص    ٢/١٣٩و ترغيب   ) ٧٥٩٩(و عب   ) ٨٨٤( و حب    ٣/١٥٠امع  

 )٢٩٤٥( و صحيح اجلامع ٤/٢٣٠
 صحيح

٨٣٠٦-} اتلُوا وورسيطَاِن         تاَء الشِلياِلفُوا أَوخ ِعلُوا وتانفُوا وتاحوا ، وِزر-    ِنـى املُشـِرِكنيعـا     - يِبكُـلِّ م 
مطَعتتعن جابر) طس (}اس 

 ٥/٢٦٤ و حم ٥/١٣١امع 
 صحيح لغريه

عن نعيم بن عبد الرمحن األزدى و حيىي        ) ص (}ِتسعةُ أَعشاِر الرزِق ِفى التجارِة و العشر ِفى املَواِشى        {-٨٣٠٧
 ابن جابر الطَّائى مرسالً

 ٥/٤١٦و اإلحتاف ) ١٣٦٨(املطالب 
 صحيح مرسل

 عن أمساء بنت عميس) هق(و ابن منيع ) حم (}تسلَّيب ثَالثاً ثُم اصنِعى ما ِشئِْت{-٨٣٠٨
 ٧/٣٤٨ و هق ٣/١٧امع 

 صحيح
 صل تسليالبسي ثوب احلداد  و يف األ: تسلىب 

 عن جابر) ع،طس،هب (}تسِليم الرجِل ِبِإصبٍع واِحدٍة يِشري  ِبها ِفعلُ اليهوِد{-٨٣٠٩
و الشـعب   ) ٢٩٤٦( و صحيح اجلامع     ٣/٤٣٥و ترغيب   ) ١٧٨٣( و صحيحة    ٦/٢٧٩ و اإلحتاف    ٨/٣٨جممع  

)٨٩١٥( 



 

 

١٣٠٥() 

 صحيح
 السماِء وما تالَم أَنْ تِئطَّ وما ِفيها موِضع ِشبٍر ِإالَّ و علَيِه ملَك              تسمعونَ ما أَمسع ، ِإنى َألمسع أَِطيطَ      {-٨٣١٠

قَاِئم أَو اِجدعن حكيم بن حزام) طب (}س 
 ٢/٤٣ و مشكل ٥/٣٢٩ و ٤/١٦٤ و كثري ١٧/١٠ و طربي ٢/٢١٧و حلية ) ٧٨٤( و حب ٣/٢٢٥طب 

 صحيح 
٨٣١١-}ِمن  عمسي ونَ وعمستكُمِمن عمسي نِمم عمسي و عن ابن عباس) حم،د،ك (}كُم 

 ١/١٣٧ و جممع    ٢/٦٣ و طب      ١/٩٥ و ك    ١٠/٢٥٠و هق   ) ١٧٨٤( و صحيحة    ١/٣٢١و حم   ) ٣٦٥٩(د  
 )٧٧(و حب 
 )٢٩٤٧( و صحيح اجلامع ٦/٥٣٩و نبوة 

 صحيح
ذين سِمعوا ِمنكُم ، ثُم يأِْتي بعد ذَِلك قَوم  ِسمانٌ يِحبونَ            تسمعونَ و يسمع  ِمنكُم و يسمع ِمن الَّ        { -٨٣١٢

 و أبو نعيم و مسويه عن ثابت بن قيس بن مشاس) طب(و البارودى ) بز (}السمن ، يشهدونَ قَبلَ أَنْ يستشهدوا 
 ٢/٦٣ و طب ١/١٣٧جممع 

 حسن لغريه
عبد اِهللا ، و عبد الرمحِن ،و أَصدقُها حاِرثٌ         :اَألنِبياِء ، وأَحب اَألسماِء ِإلَى اِهللا تعالَى        تسموا ِبأَسماِء   {-٨٣١٣

 عن أيب وهب اجلُشمى) خد،د،ن (}حرب و مرةُ: و همام ، و أَقبحها
 و خـد    ٩/٧٨ و تـخ     ٣/٧٠ و ترغيـب     ١٢/٣٣٤ و سنة    ٥/٣٤٥  و حم     ٣ و ن اخليل ب      ٦٨د األدب ب    

 و  ٦/٢١٨و ن   ) ٢٨٣٣( و آخره عنـد ت       ٧/٣٢٧ و كر    ٥/٣٥ و تخ    ٩/٣٠٦و بنحو أوله عند هق      ) ٨١٤(
 )٩٠٤( و الصحيحة ١/١١٢الدواليب 

 حسن لغريه
، و أَصدقُها حاِرثٌ و همام      تسموا ِبأَسماِء اَألنِبياِء ، وأَحب اَألسماِء ِإلَى اِهللا عبد اِهللا و عبد الرمحِن              {-٨٣١٤

حرب و مرةُ وارتِبطُوا اخلَيلَ وامسحوا ِبنواِصيها و أَكفَاِلها، و قَلِّدوها والَ تقَلِّدوها اَألوتـار ، و                 : ، و أَقبحها  
و ) د،ن(ىف األدب   ) حـم،خ  (} ، أَو أَدهم أَغَر محجـٍل        علَيكُم ِبكُلِّ كُميٍت أَغَر محجٍل ، أَو أَشقَر محجلٍ        

 عن أيب وهب اجلشمى) طب،هق(البغوي و ابن قانع 
 )٨١٤( و خد ٩/٧٨ و تخ ٣/٧٠ و ترغيب ١٢/٣٣٤ و سنة ٥/٣٤٥ و حم ٣و ن اخليل ب ) ٤٩٥٠(د

 حسن لغريه
 عن جابر) حم،ق،هـ(عن أنس ) ق،ت،هـحم، (}تسموا باسِمى و الَ تكَنوا ِبكُنيىت {-٨٣١٥

و حـم   ) ٣٧٣٧ و   ٣٧٣٦(و  ) ٣٧٣٥(وهـ  ٨و٧ و ٥و١ و م اآلداب     ٢٢٦ و   ٤/١٠٣ و   ٣/٨٦ و   ١/٣٨خ  
 و  ١٢١ و   ٣/١١٤ و   ٥١٩ و   ٤٩٩ و   ٤٩١ و   ٤٧٠ و   ٤٦١ و   ٤٥٧ و   ٣٩٢ و   ٢٧٠ و   ٢٦٠ و   ٢/٢٤٨

 و د ٣٠٩ و ٩/٣٠٨ و هق ٢/٢٩٤ و مي ٨/٤٨٣ و ش ٣٨٥ و ٣٧٠ و ٣٦٩ و ٣١٣ و ٣٠١و  ٢٩٨ و ١٨٩
 )٢٩٤٨(و صحيح اجلامع ) ٤٩٦٥(

 صحيح مشهور



 

 

١٣٠٦() 

٨٣١٦-}كُمنيب و القَاِسِم أَقِسما أَبا أَنمىت ، فَِإنيا ِبكُنوكَنالَ ت ِمى وا ِباسومسعن جابر) م (}ت 
 و ٣٦٩ و ٣١٣ و ٣٠١ و   ٢٩٨ و   ١٨٩ و   ١٢١ و   ١/١١٤وحم  ) ٢٩٤٩(و صحيح اجلامع    ) ١٣٩٧(خمتصرم  

٣٧٠ 
تسموا ِباسِمى و الَ تكَنوا ِبكُنيىت ، و من رآِنى ِفى املَناِم فَقد رأَى احلق فَِإنَّ الشيطَانَ الَ يتمثَّلُ ِفـي                     {-٨٣١٧

 عن أيب هريرة) خ (}صورِتي ، و من كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبوأْ مقعده ِمن الناِر 
 ٢٢٦ و ٤/١٠٣ و ٣/٨٦ و ١/٣٨خ 

تسوكُوا فَِإنَّ السواك مطْيبةٌ ِللفَِم ، مرضاةٌ ِللرب ، ما جاَءِني ِجربيلُ ِإالَّ و أَوصاِني ِبالسواِك حتـى                  {-٨٣١٨
                 افى أَخالَ  أَنلَو ِتى ، ولى أُمع و لَيع هفِرضأَنْ ي تِشيخ ـى        لَقَدِإن و ، ِهملَـيع هضتِتى لَفَرلَى أُمع  قأَنْ أَش

 عن أيب أُمامة) هـ (}َألستاك حتى لَقَد خِشيت  أَنْ أُحِفى مقَاِدمي فَِمى
 ٤/٤٦٤ و كر ١/١٦٦ و ترغيب ٢/٣٧٦و فتح ) ٢٨٩(هـ 

 حسن لغريه

٨٣١٩-}       الَ تا ورسي ا ، وعطَاوت ا وراوشا     تفِّرنالَ تا ورشب ا ، ورساهللا �عن ابن عمر أن رسول اهللا       ) بز (}ع
 أرسل معاذاً و أبا موسى فذكره

 ٥/٢٥٧امع 
 صحيح لغريه

إنْ ! قلت يا رسول اهللا     : عن  علي قال     ) طب (}تشاِوروا الفُقَهاَء العاِبِدين والَ تمضوا ِفيِه رأْياً خاصا       {-٨٣٢٠
 فذكره: زل بنا أمر ليس فيه بيان أمر و ال ى فما تأْمرنا ؟ قال ن

 ١/١٧٨ و امع ١/١٧٢اإلحتاف 
 حسن

 ما يل من امرأيت و هى حائض فذكره: عن ابن عباس أنَّ رجال قال) طك (}تشد ِإزارها ثُم شأْنك ِبها{-٨٣٢١
 ١/٢٨١امع 

 حسن لغريه
ِإلَه ِإالَّ اُهللا و أَنَّ محمداً رسولُ اِهللا ، و تِقيم الصالَةَ ، و تؤتي الزكَاةَ ، و تصوم رمضانَ        تشهد أَنْ الَ    {-٨٣٢٢

            فِسكِلن هكرا تم ملَه هكْرت و فِسكِلن ِحبا تاِس مللن ِحبت جاء رجل إىل الـنيب     : عن جرير قال    ) طك (}، و

 ن اإلسالم ؟ فذكرهفسأله  ع �
 ٣/٦٨ و ش    ١٥/١٥٠ و   ١/٨ و سنة    ٣/٤٣ و   ١/٤٥ و جممع    ٣٦١ و   ٢/٣٢ و طب    ٩/٢٠و هق   ٤/٣٥٩حم  

 ١/٢٠٢و مشكل ) ٨٧( و حب ٤/٢٠٣و حلية 
 صحيح لغريه

٨٣٢٣-} قُلُوِبكُم نالِغلُّ ع بذْهوا يافَحصعن  ابن عمر) عد (}ت 
 و  ٣/٤٣٤ و ترغيـب     ١١/٥٥ و فتح    ٥/٣٤٦ و   ١٦٠ و   ٦/١٥٩و اإلحتاف   ) ٩٠٨( و موطأ    ٦/٢٢١١عدي  
 ٤/١٢١نصب 

 حسن لغريه



 

 

١٣٠٧() 

عن ) حم (}- يعِنى الَّذى يغشى امرأَته حاِئضاً     -تصدق ِبِديناٍر ، فَِإنْ لَم تِجدديناراً فَنصف ِديناٍر ،          {-٨٣٢٤
 ابن عباس

 ١/٣١٧ و هق ٣٦٣ و ٢٤٥ و ١/١٨٦و حم ) ٢٦٤( و د ١/٢٧٨ و النيل ١/١٧١ك 
 صحيح

 عن علي) هق (}تصدق كُلُّ رجٍل ِمنكُم ِبعشِر ماِلِه ، كُلُّكُم ِفى اَألجِر سواٌء{ -٨٣٢٥
 ٤/١٨٢هق 

 حسن
كنت مملوكا فكنت أتصـدق  : عن عمري موىل آيب اللحم قال     ) حب (}تصدق و اَألجر بينكُما ِنصفَانِ    {-٨٣٢٦

 قال فذكره� سألت رسول اهللا بلحم موالى ، ف
 ٦٤ و ٥/٦٣ و ن ٤/١٩٤و هق ) ٢٢٩٧( و هـ ٣/١٦٤و ش ) ١٠٢٥(و م ) ٣٣٦٠(اإلحسان 
تصدق و أَنت صِحيح شِحيح تأْملُ العيش و تخاف الفَقْر ، والَ تمِهلْ حتى اذَا بلَغت نفْسك ههنا                  {-٨٣٢٧

 عن أيب هريرة) خ (} و هو لَهم و ِإن كَِرهتقُلْت ماِلى ِلفُالٍن
 ٤/١٦٩ و اإلحتاف ٢/١٣٧خ 

٨٣٢٨-}           ِشرينَ العكْفُرت و ننَ اللَّعكِْثرت كُنِإن ، منهطَِب جح أَكثَر كُنفَِإن قْندصعن حـزام بـن     )مسوية   (}ت
 حكيم بن حزام عن أبيه

 )١٤٦٠( و خزمية ٣٠٠ و ٣/٢٩٦ و هق ٣/٣١٨ و حم ١٩ و ن العيدين ب ٤م العيدين 
تصدقْن يا معشر النساِء و لَو ِمن حِليكُن ، فَِإنكُن أَكْثَر أَهِل الناِر َألنكُن تكِْثرنَ اللَّعـن و تكْفُـرنَ                {-٨٣٢٩
ِشريعن ابن مسعود) حم (}الع 

 )٢٢٥٣(و منحة ) ١٢٩٤ و ٨١٨( و حب ١٠/٣٩٤ جممع  و١/٢٣٧ و مي ٤٣٦ و ١/٤٣٣حم 
 صحيح

تصدقُوا فَِإنَّ أَحدكُم يعِطى اللُّقْمةَ أَو الشيَء فَيقَع ِفى يِد اِهللا عز وجلَّ قَبلَ أَنْ يقَع ِفى يِد السـاِئِل                    {-٨٣٣٠
 ىف األفراد عن ابن عباس) قط (}لَه فَيوفِّيها ِإياه يوم الِقيامِةفَيربيها كَما يربى أَحدكُم مهره أَو فَِصي

 ٢/٣و بنحوه خ م و ن و ت و هـ الترغيب ) ٢٧٥٣(منصور 
 صحيح

٨٣٣١-}               عت ندأْ ِبمفْلَى،و ابِد السالي ِمن ريا  خلْيالع دالي و ،لَكُم ريقَةَ خدقُوا فَِإنَّ الصدصت     و اكأَب و كولُ أُم
ابن سعد   ( }-ثَالثاً-أُختك و أَخاك ثُم أَدناك فَأَدناك ، أَالَ ِإنَّ أُماً الَ تجِنىعلَى ولٍَد أَالَ ِإنَّ أَباًالَ يجِنى علَى ولَدٍ                  

 عن طارق بن عبد اهللا احملاريب) طب(
 ٦/١١٥ و سعد ١٠/٤٠٣ و حلية ٨/٣٧٧ و طب  ٢٣ و ٧/٢٢امع 

 حسن
 عن أنس) طس،حل (}تصدقُوا فَِإنَّ الصدقَةَ ِفكَاكُكُم ِمن الناِر{-٨٣٣٢

 )٣٣٥٥( و الشعب ٢/٢٠ و ترغيب ٣/١٠٦جممع 
 حسن 



 

 

١٣٠٨() 

 وله شواهد مبعناه
عن حارثة بـن و هـب و        عن معبد بن خالد     ) طب (}تصدقُوا فَِإنه سيأِْتي يوم الَ تقبلُ ِفيِه الصدقَةَ       {-٨٣٣٣

 املستورد معاً
 ٢/١٣٥ و بنحوه خ ٣/٢٦٧طب 

 صحيح
أحدمها عن أيب هريرة متصلة ، و األخرى عـن          : من طريقني   ) بز (}تصدقُوا فَِإني أُِريد أَنْ أَبعثَ بعثاً     {-٨٣٣٤

 أيب سلمة مرسلة
 ١٠/١٣٥ و طربي ٤/١٢٧ و كثري ٨/٣٣٢ و فتح ٧/٣٢جممع 

 حسن
٨٣٣٥- }صِس                 تا ِبـاَألمِبه ِجئت ا لَوأِْتيِه ِبهقُولُ الَّذى يقَِتِه  فَيدلُ ِبصجِمشى الرانٌ يمز كُملَيأِْتي عيقُوا فَسد

 عن حارثة بن وهب) حم،ق،ن (}لَقَِبلتها ، فَأَما اآلنَ فَالَ حاجةَ ِلى ِفيها ، فَالَ ِجيد من يقبلُها
) ٨٥١(  و منحة     ٥٨ و م الزكاة     ٣/١١١ و ش    ٣/٢٦٧ و طب    ٤/٣٠٦  و حم     ٦٣لزكاة ب    و ن ا   ٢/١٣٥خ  

 )٢٩٥٠(و صحيح اجلامع 
٨٣٣٦- }            ارطِفىُء املاُء النا يطِفىُء اخلَطيئَةَ كَمت و اجلَاِئع دسا تهٍة فَِإنرمِبت لَوقُوا ودصعـن   ) ابن املبـارك  (}ت

 عكرمة مرسال
 )٢٩٥١( و صحيح اجلامع ٥/١٦٨٤و عدي  ٤/١٦٥اإلحتاف 

 صحيح لغريه
٨٣٣٧- } كلَيى عوعوِعى فَيالَ تِقى ودصعن أمساء بنت أيب بكر) خ(}ت 

 )٢٩٥٢( و صحيح اجلامع ٢/٦٠ و ترغيب ٦/١٥٣ و سنة ٥/٢١٧ و فتح ١/١٢٠ و الدواليب ٣/٢٠٧خ 
 تبخلي: توعي 

٨٣٣٨-}   رقَب اِحِبكُملَى صع قايضت                هناُهللا ع جفَر ا ، ثُمهِمن  دعا سجلَن ا أَحدها ِمنجن ةً لَومض مض و ابن ( } ه
 )سعد عن جابر

 ٣٣١ - ٣/٣٢٨ و بنحوه عنده ٣/٣٣٠سعد 
 حسن لغريه

٨٣٣٩-}          ِرفعت لَم نمو فْترع نلَى مع الَمقِرىُء الست و امالطَّع طِْعمعن ابن عمرو   )  ،خ،م،د،ن،هـحم(}ت

 أي اِإلسالِم خري ؟ قال فذكره �أَنَّ رجالً سأَل رسول اهللا 
 ٢/٦٢و ترغيب   ) ٣٢٥٣( و هـ    ١٢و ن اإلميان ب       ) ٥١٩٤( و د    ٦٣ و م اإلميان     ٨/٦٥ و   ١٤ و   ١/١٠خ  

 ١٢/٢٦٠ و سنة ١١/٢١ و ١/٥٥ و فتح ٥/٢٣٩ و ٢/٢٣٧ و اإلحتاف ١٣/٣٢٦ و خط ٤/٩٣و تلخيص 
تطْلَع علَيكُم قَبلَ الساعِة سحابةٌ سوداُء ِمن ِقبِل املَغِرِب ِمثْلُ الترِس ، فَما تزالُ ترتفَع ِفى السـماِء                  {-٨٣٤٠

عٍض،هلْ سِمعتم ؟ فَِمنهم مـن      فَيقِبلُ الناس بعضهم علَى ب    ! يا أَيها الناس    : حتى تمَأل السماَء ، ثُم يناِدى منادٍ      
نعم، ثُم  :فَيقُولُ ِللناِس هلْ سِمعتم ؟ فَيقُولُونَ     ! يا أَيها الناس  : يقُولُ نعم ، و ِمنهم من يشك ، ثُم يناِدى الثَّاِنيةَ            

     اِهللا فَالَ ت رى أَمأَت اسا النها أَيى يادناِنِه ، يطِويا يفَم باِن الثَّورشنِن لَيلَيجِدِه ِإنَّ الرفِْسى ِبيالَِّذى ن فَو ، عِجلُوهست



 

 

١٣٠٩() 

 اسلُ النشغت و هبشرا يفَم هاقَتن حِلبلَ لَيجِإنَّ الر ئاً ، ويش هِقى ِمنسا يفَم هضوُأل حملَ لَيجِإنَّ الر عـن  ) ك(}و
 عقبة بن عامر

 ٤/٤٧٣ و كثري ٤/٣٨٢ و ترغيب ١٣/٨٨ و فتح ٤/٥٣٩ك 
 صحيح

 عن عائشة) هق(}تطَلَّق اَألمةُ تطِليقَتيِن ، و قُرؤها ِحيضتاِن{-٨٣٤١
 وصححوا وقفه واختلفوا يف هذه املسألة       ٦/٢٤٠ و النيل      ٦/٢٤٤٢ و عدي    ٣/٤٣٢ و كر    ٤٢٦ و ٧/٣٧٠هق  

حلديث وبعضهم أخذ بعموم الطالق و هو أن العبدكاحلر ميلك ثالث طلقات راجـع النيـل                فبعضهم أخذ ذا ا   
٢٤٠ - ٦/٢٣٩ 

تطوع الرجِل ِفى بيِتِه يِزيد علَى تطوِعِه ِعند الناِس كَفَضِل صالِة الرجِل ِفى جماعٍة علَـى صـالَِتِه                  {-٨٣٤٢
 هحدعن رجل) ش(}و 
 )٢٩٥٣( و صحيح اجلامع ٣/٤١٩حتاف و اإل) ٤٨٣٥(عب 

 صحيح
٨٣٤٣-} بجو فَقَد دح ِنى ِمنلَغا بفَم ، كُمنيا بِفيم ودافُوا احلُدععن ابن عمرو) د،ن،ك(}ت 
 و سـنة    ١٢/٨٧و فتح   ) ١٦٣٨( و صحيحة    ٥و ن قطع السارق ب      ) ٤٣٧٦( و د    ٣/١١٣ و   ١/٢٩٣عدي  

 )٢٩٥٤( و صحيح اجلامع ١٠/٣٣٠
 حيح لغريهص

عن ) ن(}تعالَ ادنُ ِمنىحتى أُخِبرك عِن املُساِفِر ،ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ وضع عنه الصيام وِنصف الصالةِ              {-٨٣٤٤
 عمرو بن أمية الضمرى

 ٢/٨٤ و الدواليب ٢/١٠ و مي ٤٩ن الصيام ب 
 صحيح

٨٣٤٥-}     ين السارالَ ، ِإنَّ ِجِربيِل سعةَ فَقَالَ   تاع :     كذُ ِمنؤخي هفَِإن  ينعن ابن عمرو أنَّ رجـالً      ) هب(}ِإالَّ الد
 اجلنة ، فلما أَدبر قال فذكره: ماذا يل إن قُتلت يف سبيل اهللا ؟ قال! يا رسول اهللا : قال

 )٥٥٥٣٧(الشعب 
 صحيح

٨٣٤٦-} ِقدتالَ فَاسععن أيب سعيد) حم(}ت 
  ٤٨ و ٨/٤٣ و هق ٣/٢٨ و حم ٢٢لقسامة ب و ن ا) ٤٥٣٦(د 

 صحيح
 قاله لرجل طعنه بعرجون كان معه فجرح بوجهه

تعالُوا باِيعوِني علَى أَنْ الَ تشِركُوا ِباِهللا شيئاً و الَ تسِرقُوا و الَ تقتلُوا أَوالَدكُم و الَ تـأْتوا ِببهتـاٍن                     {-٨٣٤٧
م و أَرجِلكُم و الَ تعصوِني ِفى معروٍف ، فَمن و فَّى ِمنكُم فَأَجره علَى اِهللا ، و من أَصاب ِمن                 تفترونه بين أَيِديكُ  

 ِإنْ شاَء عاقَبه    ذَِلك شيئاً فَعوِقب ِبِه  ِفى الدنيا فَهو كَفَّارةٌ، و من أَصاب ِمن ذَِلك  شيئاً فَستره اُهللا فَأَمره ِإىل اهللاِ                    
هنفَا عاَء عِإنْ ش عن عبادة بن الصامت) خ(}و 



 

 

١٣١٠() 

 )٢٩٥٥( و صحيح اجلامع ٧/٢١٩ و فتح ٥/٧١خ 
٨٣٤٨-}                     ـِل ِمـناِإلب ـاِل ِمـنجقُلُـوِب الر ياً ِمنفَصت دأَش وفِْسى ِبيِدِه لَهالَِّذى ن وا القُرآنَ ، فَواهدعت

 عن أيب موسى) حم،ق(}عقُِلها
 و صـحيح اجلـامع      ٢/١٩٢ و م    ٤/٤١١ و حم    ٢/٥٠٠ و ش    ١٠/٤٢٤ و خط    ٧/١٦٩ و جممع    ٦/٢٣٨خ  

)٢٩٥٦( 
٨٣٤٩-}الَكُموا ِنعاهدععن ابن عمر) خط(ىف اإلفراد ) قط(}ت 

  ٣/٤٠٧ و اإلحتاف ٥/٢٧٨و خط ) ١٥١٥( و عب ٢/٤١٧ش 
 صحيح لغريه

 و أما سند عب ففيه مهتم" مطه و إال فليصلّ فيهما فإن رأى أحدكم فيهما أذى فلي: و زاد ش 
تعاهدوا هذا القُرآنَ فَِإنه وحشي ، فَلَهو أَسرع تفصياً ِمن صدوِر الرجاِل ِمن اِإلبِل ِمن عقُِلها ، و الَ                   {-٨٣٥٠

        يسلْ نب تكَي و تةَ كَيآي ِسيتن كُمأَحد قُولَنعن ابن مسعود   ) ش(عن ابن مسعود    ) طب،ك(مد بن نصر    حم(}ي
 موقوفاً
 ٣٣ و بنحوه م صالة املسافرين ب ١/٥٥٣ و ك ٢/٥٠٠ و ش ١/٧٥ و شج ٧/١٦٩امع 

 صحيح
٨٣٥١- }             اِل ِمنجقُلُوِب الر فلُّتاً ِمنت دأَش وِدِه لَهٍد ِبيمحم فْسالَّذى نذا القُرآنَ فَووا هداهعت     ِم ِمـنعالـن 

 عن أيب موسى) طب(}عقُِلها
 ١٠/٤٢٤ و خط ٢/٣٦٢ و ترغيب ٩/٧٩ و فتح ٧/١٦٩ و جممع ٤/٣٩٧ و حم ٥٤٥م ص 

 )عبد الرزاق و عبد بن محيد عن أنس و هو صحيح(}تعاهدوا هِذِه الصفُوف فَِإنى أَراكُم ِمن خلِْفى{-٨٣٥٢
 )٢٤٧٣ و ٢٤٢٧( و عب ٣/١٦٦حم 

 صحيح
٨٣٥٣-}                   تصـوم ـةَ ، ووضكَـاةَ املَفْري الزؤدت ةَ،ووبالةَ املَكتالص ِقيمت ئَا،ويِبِه ش شِركالَ ت هحداَهللا و دعبت

            منه فَذِر الناس الناس أيتَ إليكأنْ ي م،و ما تكره فافعلْه اسالن بك أنْ يفعلَه حبما تانَ، وضمحم،طـب (} ر (
 عن ابن املنتفق

 ٣٨٤ و ٦/٣٨٣و حم ) ١١١٣٣( و الشعب ٤٣ و ١/٤٢جممع 
 حسن

٨٣٥٤-}                      ـجحت انَ ، وضمر ومصت كَاةَ ، وِتي الزؤت ةَ ، ووبالةَ املَكتالص ِقيمت ئاً ويِبِه ش شِركالَ تاَهللا و دعبت
       ِحبا تاِس مأِْتي ِإلَى النت و ، تيالب            كى ِإلَيتؤأَنْ ي هكْرا تاِس مِللن هكرت و ، كى ِإلَيتؤىف ) خ(ابن سـعد    (} أَنْ ي

قلت يا رسول اهللا نبئىن بعمل يدخلىن اجلنة و يباعدين مـن            : التاريخ عن املغرية بن عبد اهللا اليشكرى عن أبيه قال         
 عن املغرية بن سعد عن أبيه) طب(نع و البغوى و ابن قا) حم(و العدين ) ش(النار قال فذكره 

 )١١١٣٢( و الشعب ٢/٢١ و اإلصابة ٣/٤٧٢ و حم ١٠/٢٠ و ٤٨ و ١/٤٣جممع 
 صحيح لغريه



 

 

١٣١١() 

) حم،خ،م (}تعبداَهللا الَ تشِرك ِبِه شيئاًوتِقيم الصالةَ املَكتوبةَ،و تؤدىالزكَاةَاملَفروضةَ،وتصوم رمضانَ        {-٨٣٥٥

فـذكر  : دلَّىن علـى عمـل ِإذَا عملتـه دخلـت اجلنـة قـال               : فقال �هريرة أن أعرابيا أتى النىب      عن أيب   
 عن أيب أيوب و زادو تصل الرحم) حم،خ،م،ن،حب(

 و  ٣٥٧ و   ٤/٧٦ و   ٣/٤٧٢و حـم    ) ٣٩٧٣( و هـ    ١٠ و ن الطالق ب      ١٥ و م اإلميان     ٨/٦ و   ٢/١٣٠خ  
 ٤١٨ و ٤١٧ و ٥/٢٣١ و ٣٦٤ و ٣٦٣ و ٣٥٨

٨٣٥٦- } ِمرعتت و جحت انَ،  وضمر رهش ومصت كَاةَ،ويت الزؤت الةَ، والص ِقيمت ئاً ، ويِبِه ش شِركاَهللا الَ ت دعبت
ِطيعت و عمست يا رسول اهللا أوصىن قال فذكره: عن عمر أنَّ رجال قال) ك (}، و 

 ١/٥١ك 
 صحيح

٨٣٥٧-} ع دبعت                ففَأَشر ، ترفَاخض ضِت اَألراماً ، فَأُمِطرع نيِتِه ِستعوماَهللا ِفى ص دباِئيلَ فَعرِنى ِإسب ِمن اِبد
 فَبينما هو ِفى لَو نزلْت فَذَكَرت اَهللا الزددت خيراً ، فَنزلَ ومعه  رِغيف أَو رِغيفَاِن ،             :الراِهب ِمن صومعِتِه فَقَالَ   

                      ـاَءهفَج ، ِحمـتسي ِديرلَ الغزِه ، فَنلَيع ىأَغم ا ثُمهى غَِشيتح هكلِّمت ا وهكلِّملْ يزي أَةٌ ، فَلَمرام هِض لَقيتاَألر
           ِغيفَِني  ثُمالر أَو ِغيفذَ الرأْخِه أَنْ يأَ ِإلَيماِئلٌ فَأَوةُ          سينِت الزحجِة فَرنيالز ٍة ِبِتلْكنس نيةُ ِستادِعب تِزنفو ، اتم

              لَه ِفرفَغ  هاتنسح  تحجاِتِه فَرنسح عِغيفَاِن مالر أَو ِغيفالر ِضعو اِتِه ، ثُمنقـال       ) حب (}ِبِحس ، عن  أيب ذر
ىف الزهد عن مغيث بن موسى مقطوعاً و هو أشبه و مغيث تابعى أخذ عن               ) حم (احلافظ ابن حجر ىف أطرافه رواه     

 ٠كعب األحبار و غريه
 موقوفاً على ابن مسعود ) ٣٤٨٨(و الشعب ) ٣٧٨( و اإلحسان ٢/٢٣ترغيب 

 و إسناده صحيح
 !!ل له  و زعم انه ال أص٣/٤٣٤و مثله ال يقال بالرأي و ىف سند ابن حبان ضعف و استنكر السند العقيلي 

 !!و فاته أن البيهقي رواه يف الشعب عن ابن مسعود موقوفاً و سنده صحيح بل فات احلافظ ابن حجر كذلك 
عن جـابر أَنَّ  ) قط ،ض(الشاشى  (}تعتد أَيام أَقراِئها ثُم تغتِسلُ ِفى كُلِّ يوٍم ِعند كُلِّ  طُهٍر و تصلِّي     {-٨٣٥٨

 عن املستحاضة كيف تصنع قال فذكره �ش سألت فاطمة بنت أيب حبي
 ١/٨٦طص 

 صحيح
 عن ابن عباس) طب (}تعتِرى اِحلدةُ ِخيار أُمىت{-٨٣٥٩

 و ٨/١٣ و ٦/٢٣٢ و اإلحتـاف    ٧/٢٥٢٩و عدي   ) ٣٢٣١( و املطالب    ٦١ و   ٢/٧ و أصفهان    ١١/١٩٤طب  
  ٦٨ و ٨/٢٦و امع ) ٨٣٠٢و ) ٨٣٠١( و الشعب ٤/١٨٦ و ٣/٦٦٣اإلصابة 

 حسن
قد روى هذا احلديث من طرق واهية و لكنه روي من طريق الليث بن سعد عن دويد بن نافع عـن أيب منصـور          

 ٤/١٨٦ اإلصابة -----الفارسي و كانت له صحبة 
و لكن وقع خالف يف صحبة أيب منصور هذا فبعضهم أثبتها ، و بعضهم قال إنه تابعي و هذا السـند صـحيح                       

شيخ و  : مستقيم احلديث وقال أبو حامت      ) : ١٤٩٣(قال عنه يف  الكاشف      : و دويد بن نافع     فالليث ثقة حافظ،  :



 

 

١٣١٢() 

 ٣/٢١٤مستقيم احلديث إذا كانَ دونه ثقة ، ووثقه الذهلي و العجلي التهذيب : قال ابن حبان 
٨٣٦٠-}      نقكيف ع رقتو ، نقكيف ع قعتالعاص عن أبيـه    و البغوى عن إمساعيل بن أُمية بن سعد بن          ) حم (}ت

 فذكر ذلك له قال فذكره �كَانَ لَنا غُالم فَأَعتق نصفه فَأَتى النيب : عن جده قال
 )١٦٧٠٥( و عب ٢٢ و مد ٤/٢٤٨ و جممع ١٠/٢٧٤ و هق ٣/٤١٢حم 

 صحيح مرسل
٨٣٦١-} لَه ضعرا يِرى مدالَ ي كُمفَِإنَّ أَحد لُوا ِإىل احلَججعحم (}ت (اسعن ابن عب 

 )٢٩٥٧( و صحيح اجلامع ٢/١٦٨ و ترغيب ١/٣١٤حم 
 صحيح

مـىت  ! لَيت ِشِعِرى : تعجلُوا ِإلَى املَِدينِة و النساِء ، أَما ِإنهم سيدعونها  أَحسن ما كَانت ، ثُم قَالَ                 {-٨٣٦٢
        ِضيُء ِمناِق ترِل الوبج ِن ِمنمالي ِمن ارن جرخاِر         تهوِء النا كَضهنورى ترصوكاً ِببرِل باِإلب اقنا أَععن ) حم (}ه

أَقبلنا فرأينا ذا احلُليفَِة فَتعجلَ ِرجالٌ ِإلَى املَِدينة و بات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و بتنا معه فلما                     : أيب ذر قال  
 نة فذكرهأصبح سأل عنهم ؟ فقيل تعجلوا إىل املدي

 )١٨٩١(وحب ٨/١٢ و جممع ٥/١٤٤حم 
 صحيح

الديلمى عن ابـن  ( }تعجلُوا اخلُروج ِإلَى مكَّةَ فَِإنَّ أَحدكُم الَ يدِرى ما يعِرض لَه ِمن ِمرٍض أَو حاجةٍ       {-٨٣٦٣
 )عباس

 ٢/١٦٨ و ترغيب ١/٣١٤و أخرجه بنحوه حم ) ٢٣٢٢(الفردوس 
 صحيح

يوم اِإلثنيِن و يوم اخلَِميِس ، فَيغفَر ِلكُلِّ عبٍد مـؤِمٍن ِإالَّ  : عمالُ الناِس ِفى كُلِّ جمعٍة مرتيِن   تعرض أَ {-٨٣٦٤
 عن أيب هريرة )م (}اتركُوا هذَيِن حتى يِفيئَا: عبداً بينه و بين أَِخيِه شحناُء فَيقَالُ 

 )٢٩٥٨( و صحيح اجلامع ١١م الرب و الصلة 
٨٣٦٥-}                  ثُـم غِفرينتسِللم غِفرتسي و منيحراُهللا املَت محرِميٍس ، فَيخ ِن ويِم اثْنوكُلَّ ي مِنى آدالُ بأعم ضعرت

 لَ اِحلِقِد ِبِحقِْدِهمأَه ذَرعن ابن مسعود) طب(ابن زجنويه  (}ي 
 ٣/٤٥٨ و ٢/١٢٥ و ترغيب ٦٦ و ٨/٦٥امع 

 صحيح لغريه
تعرض األعمالُ علَى اِهللا تعالَى يوم اِالثنيِن و اخلَِميِس فَيغِفر اُهللا لكلِّ مسلٍم ال يشرك باِهللا شيئاًِإالَّ ما                  {-٨٣٦٦

 عن أُسامة بن زيد) طب (}كَانَ ِمن متشاِحنيِن أَو قَاِطِع رِحٍم
 و  ٢/٢٦٨و حـم    ) ٢٧٤٥ و   ٢١٩٤( و منحة    ٢١٥ و   ٢/٩٦ و تلخيص    ١/١٣١ و طب    ٦٦ و   ٨/٦٥جممع  

 ٣/٤٥٨ و ٢/١٢٥ترغيب 
 صحيح



 

 

١٣١٣() 

٨٣٦٧-}اِئما صأَن ِلى ومع رفعأَنْ ي اخلَِميِس ، فَأُِحب ِن وياِالثن موالُ ياألعم ضعرعن أيب هريرة) ن (}ت 
  و   ٧/٢٠٥ و   ٤/٢٥٨ اإلحتـاف     و ٦/٣٥٤ و سـنة     ٥/١٠٩ و تخ    ٣/٤٥٨ و   ٢/١٢٤و ترغيب   ) ٧٤٧(ت  
 )٢٩٥٩( و صحيح اجلامع ٨/٦٦ و جممع ١٠/٣٨٦

 صحيح
تعرض اَألعمالُ يوم اِإلثنيِن و اخلَِميِس ، فَِمن مستغِفٍر فَيغفَر لَه ، و ِمن تاِئٍب فَيتاب علَيِه و يذَر أَهلُ          {-٨٣٦٨

ى يتح اِئِنِهمغاِئِن ِبضغواالضوبعن جابر) طس (}ت 
 ٨/٦٦جممع 

 صحيح
٨٣٦٩-}    اُء، ودـوةٌ سكتِفيِه ن تِكتا نهقَلٍْب أُشِرب وداً، فَأَىوداً عاحلَِصِري ع ضرلَى القُلُوِب عع نالِفت ضعرت

           لَى قَلْبع  ِصريى تتاُء حضيةٌ بكتِفيِه ن تِكتا نهقَلٍْب أَنكَر ِت           أَياما دةٌ منِفت هرضفَا ، الَ تِمثْلَ الص ضلى أَبيِن عي
                    ِمن ا أُشِربنكَراً ِإالَّ مم نِكرالَ ي وفاً وعرم عِرفياً الَ يخجا كَالكُوِز مدبرم دوأَس راآلخ و ،ضاَألر و اتومالس

 اهوعن حذيفة)  حم ،م (}ه 
 و صـحيح اجلـامع     ١/٥٣ و عوانـة     ٤٠٥ و   ٥/٣٨٦  و حم     ٣/٢٣١ و ترغيب    ١٥/٧ و سنة    ٢٣١ م اإلميان 

)٢٩٥٨( 
تعرضوا ِللِه ِفى أَياِمكُم ، فَِإنَّ ِللِه عز و جلَّ نفَحاٍت عسى أَنْ تِصيبكُم ِمنها واِحدةٌ الَ تشقُونَ بعدها  { -٨٣٧٠

 )ن ابن عمرابن النجار ع (}أَبداً
 )١١٢٣ و ١١٢٢ و ١١٢١( و الشعب ٦/٤٣٥ و كر ٤/٢٣٤ و كثري ٢/١٢٠ و الدواليب ٤/٣٣٩متهيد 

 حسن
 عن أيب هريرة) أَبو القاسم بن بشران ىف أماليه (}تعرف ِإلَى اِهللا ِفى الرخاِء يعِرفْك ِفى الشدِة{-٨٣٧١
 )٢٩٦١( و صحيح اجلامع ١/٣٧٠م  و ح١٤/١٢٥ و خط ٩١ و ٧/٣٤ و كثري ٤/١٢٣بغوي 

 صحيح
عـن  )ك (}تعرف و الَ تغيب و الَ تكتم فَِإنْ جاَء صاِحبها ، و ِإالَّ فَهو  مالُ اِهللا تعالَى يؤِتيِه من يشاءُ {-٨٣٧٢

 سئل عن اللُّقطة قال فذكره �أيب هريرة  أنَّ رسول اِهللا 
 ٤/١٦٧ و جممع ٢/٦٤ك 

 صحيح
٨٣٧٣-}ذُهأْخفَي هِصيبي ارِدين وا همِم ، ِإنرهالد اِر وينالد دبع ِعسعن أيب هريرة) طس (}ت 
 ٢٦٤ و ١٠/٢٤٨امع 

 حسن لغريه
م يعـطَ سـِخطَ ،   تِعس عبد الديناِر و عبد الدرهِم ،  و عبد اخلَِميصِة ، ِإن أُعِطى رِضى ، و ِإنْ لَ           { -٨٣٧٤

تِعس و انتكَس و ِإذَا ِشيك فَالَ انتقَش ، طُوبى ِلعبٍد أَخذَ ِبِعناِن فَرِسِه ِفى سبيِل اِهللا ، أَشعثَ رأْسـه ، مغبـرةً                        
نْ استأْذَنَ لَم يؤذَنْ لَه ، و ِإنْ شفَع لَـم  قَدماه ، ِإنْ كَانَ ِفى اِحلراسِة ، و ِإنْ كَانَ ِفى الساقَِة كَانَ ِفى الساقَِة ، إِ 

 فَّعشعن أيب هريرة) خ،هـ (}ي 



 

 

١٣١٤() 

 )٢٩٦٢( و صحيح اجلامع ٤/١٧٥و ترغيب ) ٤١٣٦ و ٤١٣٥( و هـ ٨/١١٥ و ٤/٤١خ 
فيأتونَ الـنيب   : قالَ" ث   احلدي ٠٠٠تعطَى الشمس يوم الِقيامِة حر عشِر ِسِنني ثُم تدنو ِمن جماِجِم            {-٨٣٧٥

يا نيب اِهللا أنت الذي فتح اُهللا لك ، و غَفَر لك ما تقدم ِمن ذنبك و ما تأخر ، و قد ترى مـا                         :  فيقولونَ   �
، أنا صاحبكم ، فيخرج يجوس بني الناِس حىت ينتهي إىل بـاِب اجلنـِة               : حنن فيِه ، فاشفع لنا إىل ربك فيقولُ       

من هذا ؟ فيقولُ حممد ، فيفتح له حىت يقوم بني يـدِي  : فيأخذُ حبلْقٍة يف الباِب من ذهٍب فيقرع الباب ، فيقالُ  
 عن سلمان) طك (}"ارفع رأسك ، سلْ تعطه ، و اشفع تشفَّع ، فذلك املقام احملمود: اِهللا فيسجد فينادى

 ٤/٤٣٥ و ترغيب ١٠/٣٧١امع 
 صحيح

٨٣٧٦-}    هفَعدت و ِعظُهالً قَالَ               (}تاج عن أبيه أنَّ رجـولَ اِهللا     : ابن قانع عن قابوس أبو احلجسا ري !  أَيـتأَر
 )رجال يأْخذ مايل ما تأْمرين قال فذكره

 ١/٣٩٢اإلصابة 
 حسن

 عن ابن عمر) طب( }-يك يعىن املمال-تعفُو  عنهم كُلَّ يوٍم سبِعني مرةً {-٨٣٧٧
 ٣/٢١٦ و ترغيب ٤/٢٣٨ و جممع ٨/١٠ و هق ٢/٩٠حم 

 صحيح
٨٣٧٨-}هجِق الوات ِب وِر الذَّنقَدب اِقبفَع تاقَبعفُو، فَِإنْ عزء) طب (}تعن ج 

 ١/٣٣٤ و اإلصابة ٨/١٠٦ و جممع ٢/٣٠١طب 
 حسن لغريه

 عن صفوان بن عسال) ك (}اهلَرم:   داًء ِإالَّ أَنزلَ لَه دواًء غَير داٍء واِحٍد تعلَمن أَنَّ اَهللا لَم ينزلْ{-٨٣٧٩
 ٤/١٩٧ك 

 صحيح
البقَرةَ و آلَ عمرانَ فَِإنهما يِجيئَاِن يوم الِقيامِة كَأَنهمـا غَمامتـاِن أَو كَأَنهمـا          : تعلَّموا الزهراويِن   {-٨٣٨٠

 غَيايتاِن ، أَو كَأَنهما ِفرقَانٌ ِمن طَيٍر صواف تحاجاِن عن صاِحِبهما ، تعلَّموا البقَرةَ فَِإنَّ أَخذَها بركَةٌ و تركَها 
 عن ابن عباس) طب (}حسرةٌ والَ تستِطيعها البطَلَةُ

 حسن
 } تعِليمه ِللِه خشيةٌ، و طَلَبه ِعبادةٌ ، و مذَاكَرته تسِبيح ، و البحثَ عنـه ِجهـاد                  تعلَّموا الِعلْم فَِإنَّ  {-٨٣٨١

 عن معاذ ) اخلطيب ىف املتفق و املفترق(
 ١/١٥ و الفقيه و املتفقه ١/١١٩ و اإلحتاف ٩٥ و ١/٩٤الترغيب 

 حسن موقوف
٨٣٨٢-}وهلِّمع و وا الِعلْملَّمعت اسا النوهلِّمع و وا الفَراِئضلَّمعت و اسعن أيب سعيد) قط (} الن 

 ٤/٨٢ و قط ١/١٥٤ و جامع بيان العلم ١/٧٣ و مي ١/٥١٠ و تخ ٦/٢٠٩هق 
 حسن



 

 

١٣١٥() 

٨٣٨٣-}وضقبى مفَِإن اسوا النلِّمع القُرآنَ و و اِئضوا الفَرلَّمععن أيب هريرة) ت (}ت 
 و عدي ١٠/٥و فتح ) ٢٠٩١( و ت ٢/٥٠ و اإلحتاف ٢/١٩٦ و كثري ٤/٣٣٢ و ك ٦/٢٠٨ هق   و ١/٧٣مي  

 )٢٧١٩( و هـ ١٢/٩٠و خط ) ٦٣٠٦ و ٦٣٠٥( و ن ٤/٨١ و قط ٤/٢٢٣ وجممع ٦/٢٢٥٤
 حسن لغريه

٨٣٨٤-}          ا يماِحبهظِّالِن صا يمهِن ، فَِإنياوهرانَ الزرآلَ ِعم ةَ وقَروا البلَّمعـاِن       تتامـا غَممهـِة كَأَنامالِقي مو
وغَيايتاِن أَو ِفرقَانٌ ِمن طَيٍر صواف ، و ِإنَّ القُرآنَ يلْقَى صاِحبه يوم الِقيامِة ِحني ينشق عنـه قَبـره كَالرجـِل                      

أَنا صاِحبك الَّـذي أَظمأْتـك ِفـى اهلَـواِجِر ،           : فُك ، فَيقُولَ    ما أَعرِ : الشاِحِب فَيقُولُ هلْ تعِرفُِنى ؟ فَيقُولُ       
وأَسهرتك لَيلَك ، و ِإنَّ  كُلَّ تاِجٍر ِمن وراِء ِتجارِتِه ، و ِإنك اليوم وراَء كُلِّ ِتجارٍة ، فَيعطَى املُلْـك ِبيِميِنـِه                        

ضع علَى رأِْسِه تاج الوقَاِر ،  و يكْسا واِلداه حلَّتيِن الَ تقُوم لَهما الدنيا ، فَيقُوالِن  عـم                    واخلُلْد ِبِشماِلِه ، و يو    
و ِفى صعوٍد مـا     اقْرأْ واصعد ِفى فُرِج اجلَنِة و غُرِفها فَه       : كَسيتنا هذَا ؟ فَيقَالُ ِبأَخِذ ولَِدكُما القُرآنَ ، ثُم يقَالُ           

 عن بريدة) حم (}دام يقْرأُ
 ٢/٣٧٢ و ترغيب ٧/١٥٩ و جممع ٣٦١ و ٣٥٢ و ٥/٢٥١حم 

 صحيح
 }تعلَّموا القُرآنَ فَِإذَا تعلَّمتموه فَالَ تغلُوا ِفيِه و الَ تجفُوا عنه ، و الَ تأْكُلُوا ِبِه ، والَ تستكِثروا ِبـهِ                    {-٨٣٨٥

 عن عبد الرمحن بن شبل) حم،طك(
 ٤٤٤ و ٣/٤٢٨حم 

 صحيح
تعلَّموا القُرآنَ واتلُوه  فَِإنَّ اَهللا جاِزيكُم علَى ِتالَوِتِه ِبكُلِّ حرٍف عشر حسناٍت ، أَما ِإنى الَ أَقُولُ آمل                   {-٨٣٨٦
 )ابن الضريس عن ابن مسعود (}حرف 

 ١/٧٥ و شج ٢/٥٠٠ و أوله عند ش ٢٤٣ و ٢/٣٤٢الترغيب 
 صحيح

٨٣٨٧-}                    وشحاٍب مثَِل ِجرِبِه كَم قَام و أَهفَقَر هلَّمعت  نثَلَ القُرآِن ِلموا فَِإنَّ مقُدار و  ُءوهاقْروا القُرآنَ ولَّمعت
ه و قُدرفَي هلَّمعت نثَلُ مم كَاٍن  ، وِفى كُلِّ م هِرحي فُوحكاً ياٍب  أُوِكــىَءِمسثَِل ِجرِفِه كَموِفى ج  و 

 عن أيب هريرة) ت،ن،هـ،حب(} علَى ِمسٍك
 )٨٧٤٩(و ن ) ٢١٧( و هـ ٢/٣٥٢و الترغيب ) ٢٨٧٦(و ت ) ١٥٠٩(و خزمية ) ٢١٢٦(اإلحسان 

 حسن
ـ ٧/٢١٩فيه عطاء موىل أيب أمحد روى عنه املقربى ووثقه ابن حبان التهذيب         ن خزميـة و   و كذلك فقد و ثقه اب

 )٢٦٩٨ و ٢٦٩٧(الترمذي و له متابعان يف الشعب  
تعلَّموا القُرآنَ و أَقِرئُوه و اقرأُوا ِمنه ما تيسر ، فَو الَّذى نفْس محمٍد ِبيِدِه لَهو أَشد تفَصياً ِمِن اِإلبِل                 {-٨٣٨٨

خمِسني آيةً ِفى لَيلٍَة لَم يكْتب ِمن الغاِفِلني ، ومن قَرأَ ِبِمائَِة آيٍة ِفى لَيلٍَة كُِتب ِمـن                  املُعقَلَِة ، تعلَمن أَنه من قَرأَ       
   ِإلَى  أَلِْف آيـٍة  القَاِنتني  ، ومن قَرأَ ِبِمائَتي آيٍة ِفى لَيلٍَة لَم يحاجه القُرآنُ ِتلْك اللَّيلَِة و من قَرأَ ِبخمِسمائَِة آيةٍ          



 

 

١٣١٦() 

 )ابن الضريس عن أنس (}أَصبح ولَه ِقنطَار ِمن اجلَنِة 
 ١٧٧ و ٧/١٧٦و بنحوه خمتصراً ش ) ٢١٩٩(الشعب 

 حسن لغريه
٨٣٨٩-}              نيأَلُونَ  ِبِه الدِيس مقَو هلَّمعتلَ أَنْ يةَ قَبلُوا  اَهللا ِبِه اجلَنسوا القُرآنَ ولَّمعثَالَثَـةُ      ت هلَّمعتا،فَِإنَّ  القُرآنَ ي

 عن أيب سعيد) هب(ابن نصر  (}رجلٌ يباِهى ِبِه ، و رجلٌ يستأِْكلُ ِبِه ، و رجلٌ يقرؤه ِللِه: نفٍَر 
 )٢٦٣٠(و الشعب ) ٢٥٨(الصحيحة 

 حسن
ا الفَراِئض و علِّموه الناس ، فَِإني امـرؤ مقْبـوض ، و ِإنَّ   تعلَّموا القُرآنَ و علِّموا الناس ، و تعلَّمو       {-٨٣٩٠

 عن ابن مسعود) ك (}الِعلْم سيقبض و تظْهر الِفتن حتى يختِلف االثْناِن ِفى الفَِريضة الَ يِجداِن من يقِْضى ِبها
 ١/٣٧ و مي ٤/٨١ و قط ٤/٢٢٣ و جممع ٤/٣٣٣ك 

 صحيح
٨٣٩١-}وتمى يتح هبر كُمِمن دى أَحري لَن هوا أَنلمععن رجل) م،ن (}ت 

 )٢٩٦٣( و صحيح ١٩ و م الفنت ب ١٣/٩٦ و فتح ٥/٤٣٣و حم ) ٢٢٣٥(ت 
٨٣٩٢-}             هِطيعتسالَ  ت ةٌ ، وسرا حركَهت كَةٌ ورا بذَهِة فَِإنَّ أَخقَرةَ البوروا سلَّمعةَ       تـورـوا سلَّمعطَلَةُ ، تا الب

البقَرِة و آِل ِعمرانَ فَِإنهما الزهرواِن يِظالَِّن صاِحبهما يوم الِقيامِة كَأَنهما غَمامتاِن أَو غَيايتاِن أَو ِفرقَانٌ  ِمن طَيٍر  
        وي هاِحبلْقَى صِإنَّ القُرآنَ ي و ،  افوِر         صاجِل املُشجكَالر هرقَب هنع قشني ِة ِحنيامالِقي اِحبِ -مالش -   قُولُ لَهفَي 

أَنا صاِحبك القُرآنُ الَّذي أَظْمأتك ِفى اهلَواِجِر ، وأَسهرت لَيلَك و           : هلْ تعِرفُِنى؟  فَيقُولُ ما أَعِرفُك ، فَيقُولُ         : 
  ِإنَّ كُلَّ ت                   عوضي اِلِه ، وبِشم اخلُلْدِميِنِه وِبي طَى املُلْكعٍة فَياراِءكُلِّ ِتجرو ِمن موالي كِإن ِتِه ، واراِء ِتجرو اِجٍر ِمن

ِبأَخِذ و  : ِبم كُِسينا هذا ؟ فَيقَالُ       : علَى رأِْسِه تاج الوقَاِر ، و يكْسى واِلداه حلَّتيِن الَ تقُوم لَهما الدنيا فَيقُوالنِ             
 }لَِدكُما القُرآنَ ، ثُم يقَالُ اقْرأْ واصعد ِفى درِج اجلَنِة و غُرِفها ، فَهو  ِفى صعوٍد ما دام يقْرأُ هذا كَانَ أَو ترِتيالً         

 بن بريدة عن أبيهعن عبد اهللا ) عق ، ك،هب(و الدارمى و الروياين )حم(
 ١/٥٣ و كثري ١/١١ و بغوي ١/٥٦٠ و ك ٤/٤٥٣ و سنة ٢/٤٥٠ و مي ٥/٣٤٨ حم 

 حسن
اللَّهم أَنت ربى ، الَ ِإلَه ِإالَّ أَنت ، خلَقْتِنى و أَنا عبدك ، و أَنا علَى عهِدك                  : تعلَّموا سيد االسِتغفَاِر    {-٨٣٩٣

تا اسم عِدكوِلــىو ِبى فَاغِفروُء ِبذَنأَب و لَيع ِتكِبِنعم وُء لَكأَب ، تعنا صم رش ِمن وذُ ِبكأَع ، تطَع 
تِإالَّ أَن وبالذُّن ِفرغالَ ي هِبى ِإنىن يف عمل يوم و ليلة  (}ذَنعن جابر) ض(عبد بن محيد  و ابن الس 

 ٥/٦٠و اإلحتاف ) ٣١١(لدعاطب و ا) ٣٦٦( و سىن ١١/٩٩فتح 
 صحيح

 عن ابن مسعود) طس(البزار  (}تعلَّموا فِإنه الَ صالَةَ ِإالَّ ِبتشهٍد{-٨٣٩٤
 ٤/٢٣٦ و حلية ٢/١٤٠امع 

 حسن



 

 

١٣١٧() 

٨٣٩٥-}             دأَش وِدِه لَهفِْسى ِبيالَّذى ن وا ِبِه ، فَونغت و وهداهعتاِهللا و ابوا ِكتلَّمعقُلِ     تاِض ِفى العاملَخ فَلُّتاً ِمنت { 
 عن  عقبة بن عامر) حم(

 )٢٩٦٤( و صحيح اجلامع ١/٧٣ و شج ٧/١٦٩ و جممع ٢/٤٣٩ و مي ١٥٠ و ٤/١٤٦حم 
 صحيح

و ابن  ( عن معاذ   )  خط عد ،  (}تعلَّموا  ما ِشئتم أَنْ تعلَّموا فَلَن ينفَعكُم اُهللا حتى تعملُوا ِبما تعلَمونَ            {-٨٣٩٦
 عن أيب الدرداء) عساكر

 ٢/٤٥٩ و عدي ١٠/٩٤ و خط ١/٢٣٦ و حلية ١/٣٧٣ و اإلحتاف ١/٦٢ و شج ٢/٦جامع بيان العلم 
 صحيح موقوف

يف كتـاب   ) طابن مردويه خ   (}تعلَّموا ِمن النجوِم ما تهتدونَ ِبِه ِفى ظُلُماِت البر و البحِر ثُم انتهوا            {-٨٣٩٧
 النجوم عن ابن عمر

 عن أيب هريرة) ١٧٢٣(الشعب 
 حسن

تعلَّموا ِمن أَِنساِبكُم ماَ تِصلُونَ ِبِه أَرحامكُم ثُم انتهوا ، و تعلَّموا ِمن العرِبيِة ما تعِربونَ ِبِه ِكتاب اِهللا                   {-٨٣٩٨
 عن أيب هريرة) هب (}لنجوِم ما تهتدونَ ِبِه ِفى ظُلُماِت البر و البحِر ثُم انتهواثُم انتهوا ، و تعلَّموا ِمن ا

 )١٧٢٣(الشعب 
 حسن

ِل ،  تعلَّموا ِمن أَِنساِبكُم ماَ تِصلُونَ ِبِه أَرحامكُم ، فَِإنَّ ِصلَةَ الرِحِم محبةٌ ِفى اَألهِل مثْراةٌ ِفـى املَـا                  {-٨٣٩٩
 عن  أيب هريرة) حم،ت،ك (}منسأَةٌ ِفى اَألثَِر

 و  ١/٢٢٥ و اإلحتاف    ٤/١٦١ و   ١/٨٩ و ك    ٨/١٥٢ و   ١٩٣ و   ١/١٩٢ و جممع    ٢/٣٧٤و حم   ) ١٩٧٩(ت  
 )٢٩٦٥(و صحيح اجلامع ) ٢٧٦( و صحيحة ٣/٣٣٥ و ترغيب ١٣/١٩سنة 

 صحيح
٨٤٠٠-}       ا ، ووهلِّمعالَ ت ٍش ويقُر وا ِمنلَّمعِر             تغَي ِن ِمنجلَيةَ الرقُو ِشىا فَإنَّ ِللْقُروهرخؤالَ  ت شاً ويوا قُرمقَد 
 عن  سهل بن أيب خيثمة) ش (}قَريٍش 

 )٢٩٦٦(و صحيح اجلامع ) ٤١٧١( و مطالب ١٢/١٧٩ش 
 صحيح

٨٤٠١-}وٍم وفِْع قَوِبر ِعثْتاةٌ بدهةٌ ممحي روا أَنلَّمعتِرينِع آخابن سعد عن معبد بن خالد مرسالً (}ض( 
 ١/١٥١سعد 

 صحيح مرسل
٨٤٠٢-}طَنا بما وهِمن را ظَهِن مالِفت ذُوا ِباِهللا ِمنوععن  أيب سعيد) ش (}ت 
 ٣٥ و ١٥/٣٤ و ١٠/١١٥ و ش ٦٧م اجلنة 
 عن أيب هريرة) ن،ك،حب (}ِة ، وأَنْ تظِْلم أَو تظلَمتعوذُوا ِباِهللا ِمن الفَقِْر و الِقلَِّة و الذِّلَّ{-٨٤٠٣



 

 

١٣١٨() 

 و اإلحتـاف    ٥/٢٢ و طـب     ١/٥٣١ و ك    ٢/٥٤٠و حم   ) ٣٨٤٢( و هـ    ١٦ و   ١٥ و   ١٤ن االستعاذة ب    
 )١٤٤٥( و صحيحة ٦/٢٧٩ و كر ٦/٤٩٥ و تخ ٦/٢١٢

 صحيح
 ، و ِمن طَمٍع يرد ِإلَى طَبٍع ، و ِمن طَمٍع يرد ِإلَـى  ِمن طَمٍع حيثُ الَ مطمع   : تعوذُوا ِباِهللا ِمن ثَالٍَث     {-٨٤٠٤

 عن  عوف بن مالك) طب (}مطْمٍع
 )١٣٨٨( و الدعاطب ١٠/١٤٤امع 

 حسن لغريه
٨٤٠٥-}كنلُ عوحتي اِديالب اِر املُقَاِم ، فَِإنَّ اجلَاروِء ِفى داِر السج ذُوا ِباِهللا ِمنوععن أيب هريرة) ن (}ت 

 )٩٥٥٤ و ٩٥٥٣(و الشعب ) ٢٩٦٧( و صحيح اجلامع ٦/٢١٢ و اإلحتاف ٤٤ن االستعاذة ب 
 صحيح

ُء تعوذُوا ِباِهللا ِمن جب احلُزِن واٍد ِفى جهنم تتعوذُ ِمنه جهنم  كُلَّ يوٍم  أَربعِمائَِة  مرٍة ، يدخلُه القُرا                    {-٨٤٠٦
 عن أيب هريرة) تخ،ت،هـ (}املُراُءونَ ِبأَعماِلِهم ، و ِإنَّ ِمن أَبغِض القُراِء ِإلَى اِهللا الَِّذين يزورونَ اُألمراَء

 و  ١٣٩٠( و الـدعاطب     ٥/١٧٧ و عـدي     ٨/٢٦٣ و اإلحتاف    ١/٣٨٨و جممع   ) ٢٥٦(و هـ   ) ٢٣٨٣(ت  
 )٦٨٥١( و الشعب ٤/٤٦٨ و ١/٦٩و الترغيب ) ١٣٩١

 حسن لغريه
عـن أيب   ) خ (}تعوذُوا  باِهللا ِمن جهِد البالَِء ، و درِك الشقَاِء ، و سوِء القَضاِء ، و شماتِة اَألعداءِ                 {-٨٤٠٧

 هريرة
 )٢٩٦٨(و صحيح اجلامع ) ١٥٤١( و الصحيحة ٥/٨٥ و اإلحتاف ١١/٥١٣ و فتح ٨/١٥٧خ 

٨٤٠٨-}   ج ذُوا ِباِهللا ِمنوعذُوا                توعاِل ، تجِة املَِسيِح الدِفتن ذُوا ِباِهللا ِمنوعِر ، تذَاِب القَبع ذُوا ِباِهللا ِمنوعت ، منه
 عن أيب هريرة) ش (}ِباِهللا ِمن ِفتنِة املَحيا و املَماِت

 ٢/٤٧٧ و حم ١٠/١٩٠ و ٣/٣٧٣ش 
 صحيح

 ٨٤٠٩-}    شخ  ذُوا ِباِهللا ِمنوعِنفَاِق القَلْبِ       ت ِن ودوِع البشفَاِق ، خىف تارخيه  ) ك(عن أيب بكر    ) هب (}وِع الن
 عن ابن عمر

 مرفوعاً و موقوفاً) ٦٩٦٧(و ) ٦٩٦٦( و الشعب ٨/٣٢٦اإلحتاف 
 حسن لغريه

  هريرةعن أيب) حم ،ع (}تعوذُوا ِباِهللا ِمن رأِْس الستني و ِمن ِإمارِة الصبياِن{-٨٤١٠
 ٦/٢١٠١ و عدي ١٥/٤٩ و ش ٦/٣٧ و مشكل ٧/٢٢٠ و جممع ٤٤٨ و ٣٥٥ و ٢/٣٢٦حم 

 حسن
عن )اخلرائطي يف مساوىء األخالق     (}تعوذُوا ِباِهللا  ِمن شر جاِر املُقَاِم فَِإنَّ اجلَار املُساِفر ِإذَا شاَء ذَايلَ            {-٨٤١١

 أيب هريرة
 ٤٤ و بنحوه ن االستعاذة ب ١/٥٣٢و ك ) ٣٩٥( و املساوىء ٢/٣٤٦حم 



 

 

١٣١٩() 

 صحيح
عن املقـدام بـن     ) طب (}تعوذُوا ِباِهللا ِمن طَمٍع يهِدى ِإلَى طَبٍع ، و ِمن طَبٍع يهِدى ِإلَى غَيِر مطْمعٍ              {-٨٤١٢

 معدى كرب
 )١٣٨٨( و الدعاطب ١٠/١٤٤امع 

 حسن لغريه
٨٤١٣-}     ع ةُ ِمناِئشا عِذى ِباِهللا يوعت                 ـِزدي لَم هلِكن اٍذ وعم نب دعس ها ِمنجن دأَح ها ِمنجن لَو هِر فَِإنذَاِب القَب

 عن عائشة) طس (}علَى ضمِه
 ٥٥ و ٣/٥٤امع 

 صحيح
٨٤١٤-}            ا اُهللا ، ثُمهحفتفَي فَاِرس  ا اُهللا ، ثُمهحفْتِب فَيرةَ العِزيرونَ جزغت      ـا اُهللا ، ثُـمهحفتفَي ومونَ الرزغت  

 عن نافع بن عتبة) حم،م،هـ (}تغزونَ الدجالَ فَيفتحها اُهللا
 )٤٠٩١(و هـ ) ٢٩٦٩( و صحيح اجلامع ٣٨ و م الفنت ٨/٨٢ و تخ ١/١٧٨حم 

ا كَانت ِتلْك اللَّيلَةُ الَِّتى تطلُع صـِبيحتها ِمـن          تِغيب الشمس تحت العرِش فَيؤذَنُ لَها فَترِجع ، فَِإذَ        {-٨٤١٥
 عن أيب ذر) حم (}املَغِرِب لَم يؤذَنْ لَها

  و غريهم١/٩٦ و م ٩/١٥٣ و ٦/١٥٤ و ٤/١٣١ و خ ١٧٧ و ١٥٢ و ٥/١٤٥حم 
يلٍَة ، وتغلُّ ِفيِه مردةُ الشياِطِني، و يبعـثُ اُهللا          تفتح أَبواب اجلَنِة ِفى أَوِل لَيلٍَة ِمن رمضانَ ِإلَى آِخِر لَ          {-٨٤١٦

يا باِغى اخلَيِر هلُم ، هلْ ِمن داٍع فَيستجاب لَه، هلْ ِمن مستغِفٍر يغفَر لَه، هلْ ِمن تاِئـٍب يتـاب            :مناِدياً يناِدى   
ابن صصرى ىف أماليـه و ابـن    (} ِفى كُلِّ لَيلٍَة ِمن رمضانَ عتقَاُء يعِتقُهم ِمن الناِرعلَيِه ، و ِللِه ِعند وقِْت الِفطْرِ   

 )النجار عن ابن عمر
 ٣/١ و ش ٥/٤١١ و ٢/٤٢٥ حنوه و حم ١٠٥ - ٢/٩٨الترغيب 

 صحيح لغريه
٨٤١٧-}         ضعرت ِميٍس ، وخ ِن ويِة كُلَّ اثْناجلَن ابأَبو حفتِميسٍ      تخ ِني والُ ِفى كُلِّ اثْنعن أيب  ) حب (} اَألعم

 هريرة
 )٣٦٤٤( و اإلحسان ١٤/٣١٤ و خط ١٣/١٠٣ و سنة ٤/٣١٠ و ٣/٣٤٦ و هق ٢/٢٦٨حم 

 صحيح
ِهللا شـيئاً ِإالَّ رجـالً      تفتح أَبواب اجلَنِة يوم اإلثنيِن و يوم اخلَِميِس فَيغفَر ِفيها ِلكُلِّ عبٍد الَ يشِرك ِبا              {-٨٤١٨

 عن أيب هريرة) خد،م،د،ت (}انظُروا هذيِن حتى يصطَِلحا: كَانت بينه و بين أَِخيِه شحناُء فَيقَالُ 
و ترغيـب   ) ٤١١(و خـد    ) ٩٠٨( و موطأ    ١/٢٧٢ و شج    ١٣/١٠٢و سنة   ) ٢٣( و ت    ٣٥م الرب و الصلة     

 )٢٩٧٠( صحيح اجلامع و) ٢٠٢٢٦( و عب ٣/٤٥٨ و ٢/١٢٥
 تفتح أَبواب السماِء ِنصف اللَّيِل فَيناِدى مناٍد هلْ ِمن داٍع فَيستجاب لَه، هلْ ِمن ساِئٍل فَيعطَى ،{-٨٤١٩

 تعالَى لَه ِإالَّ زاِنيةٌ تسعى ِبفَرِجهـا   هلْ ِمن مكروٍب فَيفَرج عنه ، فَالَ يبقَى مسِلم يدعو ِبدعوٍة ِإالَّ استجاب اهللاُ             
ارشع عن عثمان بن أيب العاص) طس (}أَو 



 

 

١٣٢٠() 

 و صحيح اجلـامع     ١/٢١٧و شج   ) ١٠٧٣( و صحيحة    ٢٠٠٩ و   ١٠/١٥٣ و   ٣/٨٨ و جممع    ٣/٢٧١ترغيب  
)٢٩٧١( 

 صحيح
هلُم ِإلَى الريِف ، و املَِدينةُ خير لَهم لَو كَـانوا           : ِهم  تفتح الِبالد و اَألمصار فَيقُولُ الرجالُ ِإلخوانِ      { -٨٤٢٠
 عن أيب هريرة) حم (}الَ يصِبر علَى ْألواِئها و ِشدِتها أَحد ِإالَّ كُنت لَه يوم الِقيامِة شِهيداً أَو شِفيعاً: يعلَمونَ 

 ٣٤٩ و ٢/٣٣٨حم 
 صحيح

٨٤٢١-} الي حفتوا                    تكَـان  لَـو ملَه  ريةُ خاملَِدين و ، مهأَطَاع نم و لونَ ِبأَهِليِهممحتونَ فَيسبي مأْيت قَوفَي نم
نةُ خير لَهم لَو كَانوا     يعلَمونَ ، و تفتح  الشام فَيأِْتي  قَوم  يبسونَ  فَيتحملُونَ  ِبأهِليِهم ومن  أَطَاعهم ، و املَِدي                    

يعلَمونَ ،  و تفتح الِعراق  فَيأِْتي قَوم يبسونَ فَيتحملُونَ ِبأَهِليِهم ومن  أَطَاعهم و املَدينةُ خير لَهم لَـو  كـانوا       
 عن سفيان بن أيب زهري)  مالك ،ق(}يعلَمونَ

و ) ٨٨٧( و موطأ ٢/٣٥  و مشكل   ٤/٨٠ و فتح    ٧/٣٢٢  و سنة     ٨٥ و   ٨٤ و   ٨٣ و   ٧/٨٢ و طب    ٣/٢٧خ  
 )٢٩٧٢(و صحيح اجلامع ) ١٧١٥٩( وعب ٦/٣٢٠ و نبوة ٢/٢٢١ترغيب 
هذا يومِئذ  على احلق ، فقمت ِإليه        : فمر رجلٌ مقَنع ، فقال    (} تفتح على اَألرِض ِفتن كَصياِصى البقَرِ     {-٨٤٢٢

 عن مرة النمري) ك) (هذا فِإذَا هو عثمان: هذا هو يا رسول اهللا ؟ قال :  وبه فقلت فأخذت مبجامع ث
 سعيد بن هبرية امه ابن حبان اهـ و فاته أن له متابعات:  و صححه ورده الذهيب بقوله ٤/٤٣٣ك 

دة عن عبد اهللا بن  و من  طريق أيب هالل الراسيب عن قتا٠فقد روى من طريق أيب  قالبة عن أيب األشعث عن مرة       
 ٤٠٣ و ٣/٤٠٢شقيق عن مرة و غريمها اإلصابة 

 فاحلديث صحيح
و هذا من األخطاء الىت وقع فيها الذهيب رمحه اهللا يف تعليقه على املستدرك فهو ال ينظر إال إىل سند احلديث الذي                      

كم و من مث فيغتر بكالمه من يف املستدرك ومن مث فإنه حيكم عليه من خالله و قد يكون له سند أقوى عند غري احلا          
 جاء بعده فيحكم على احلديث  حكماً ائيا كحديثنا هذا فيجب احليطة و احلذر

 أَبواب اجلَنِة ، و تغلَق ِفيِه أَبواب الناِر ، و تغـلُّ ِفيـِه الشـياِطني                  - يعىن ِفى رمضانَ     -تفتح ِفيِه   {-٨٤٢٣
 عن عتبة بن فرقد) ن،طب(} يا باِغي اخلَيِر هلُم ، و يا باِغي الشر أَقِصر : كُلَّ لَيلٍَة ويناِدى مناٍد 
 ٥/٤١١ و حم ٥/١٤٥ و اإلحتاف ١/٤٠٠ و ترغيب ٢/٣١٩ و جممع ٥ن الصيام ب 

 صحيح
، و يصفَّد ِفيِه كُلُّ شيطَاٍن مِريٍد  ، و يناِدى مناٍد            تفتح ِفيِه أَبواب السماِء ، و تغلَق ِفيِه أَبواب الناِر           {-٨٤٢٤

 عن عتبة بن فرقد) ن(} يا طَاِلب اخلَيِر هلُم ، و يا طَاِلب الشر أَمِسك : ِفى كُلِّ لَيلٍَة 
 ٥ و ن الصيام ب ٣/١ و ش ٤/١٩٢و اإلحتاف ) ٧٣٨٦( و عب ٥/٤١١ و ٢/٤٢٥حم 

 صحيح
 تح لَكُم أَرض اَألعاِجِم وستِجدونَ ِفيها بيوتاً يقَالُ لَها الْحمامات فَال يدخلْهاالرجالُ ِإالَّ ِبِإزاٍر ، تف{-٨٤٢٥



 

 

١٣٢١() 

 عن ابن عمرو) هـ(} وامنعوا النساَء أَنْ يدخلْنها ِإالَّ مِريضةً أَو نفَساَء 
 )٤٠١١(و د ) ٤٧٤٨(هـ 

 حسن
ِمن كُلِّ حـدٍب ينِسـلُونَ      : تفْتح يأْجوج و مأْجوج فَيخرجونَ على الناِس كَما قَالَ اُهللا عز وجلَّ             {-٨٤٢٦

    يو مهاِشـيوم ونَ ِإليِهممضيو وِنِهمصح و اِئِنِهمدِإىل م منهونَ عاملُسلم ازنحي و اسنَ النوشغفَي   ـاهونَ ِميبـرش
                      ـرملَي ـِدِهمعب ِمن رمي نى ِإنَّ متساً ،حبي كُوهرتى يتا ِفيِه حونَ مبرشِر فَيهِبالن  رملَي مهضعى ِإنَّ بتِض حاَألر

 يبق ِمن الناِس أَحد ِإالَّ أَحد ِفى ِحصٍن أَو مِدينـٍة قَـالَ   قَد كَانَ ههنا ماٌء مرةً حتى ِإذا لَم    : ِبذَِلك النهِر فَيقُولُ    
  ماِء                     : قَاِئلُهما ِإىل السِمى ِبهري ثُم  هتبرح مهدأَح زهي اِء ، ثُمملُ السأَه ِقىب مها ِمنغْنفَر ِض  قَدلُ اَألرالَِء أَهؤه

 مختِضبةً دماً ِللْبالَِء و الِفتنِة  ، فَبينما هم على ذَِلك ِإذْ بعثَ اُهللا عز وجلَّ دوداً  ِفى أَعناِقِهم كَنغِف                      فَترِجع ِإلَيهِ 
أَالَ رجـلٌ ِمـنهم     :   الْجراِد الَّذى يخرج  ِفى أَعناِقِه ، فَيصِبحونَ موتى الَ يسمع لَهم ِحس فَيقُولُ املُسـِلمونَ               

                      ـرعشـا مـادى ينٍض ، فَيعلى بع مهضعى  بتوم مهِجدِرتلُ فَيولٌ ، فَيقتم هلى أَنا عهأَوطَن قَد هفْسِسباً نحتم
رجونَ ِمن مداِئِنِهم و حصـوِنِهم ويسـرحونَ   املُسِلِمني أَالَ أَبِشروا  ِإنَّ اَهللا عز و جلَّ  قَد كَفَاكُم عدوكُم  فَيخ       

                     هتـاباِت أَصبالن ىٍء ِمنش نع تِكرا شِن مكَأَحس هنع كَرشفَت مهومى ِإالَّ لُحعرم مكُونُ   لَها يفَم ، ماِشيهوم
 عن أيب سعيد) حم ،هـ، حب،ك(} قَطُّ 
 )٢٩٧٣( و صحيح اجلامع ٣/٧٧و حم ) ١٩٠٩( و حب ٤/٤٨٩ و ٢/٢٤٥و ك ) ٤٠٧٩(هـ 

 صحيح
} تفتِرق أُمِتى على ثالٍث  و سبِعني  ِفرقَةً  كُلُّهن ِفى الناِر ِإالَّ واِحدةً ، ما أَنا علَيِه اليوم وأَصـحاِبى                     {-٨٤٢٧

 عن أنٍس) طس(
 ١٣/٣١٠ و خط ١٣٤ و ٢/٧٦ و جامع بيان العلم ١٤١ و ٨/١٤٠ و اإلحتاف ١/١٨٩ و جممع ٢/٣٣٢حم 

 صحيح لغريه
 )ابن النجار عن علي(} تفتِرق هِذِه اُألمةُ على ثَالٍث و سبِعني فرقَةً {-٨٤٢٨

 ١/١٨٩ و جممع ٢/٣٣٢ و حم ٤/٢٩١ و كثري ٤/١٢٤كر 
 صحيح

ِإنه من كَانِت الدنيا أَكبر همِه أَفْشى اُهللا ضيعته و جعلَ فَقْره            تفَرغُوا ِمن هموِم الدنيا ما استطَعتم ، فَ       {-٨٤٢٩
 عن أيب الدرداء) طب(} بين عينيِه ، و من كَانِت اآلِخرةُ أَكبر همِه جمع اُهللا تعاىل لَه أَمره و جعلَ ِغناه ِفى قَلِبِه 

و ت ) ٧٢(و بنحـوه حـب   ) ٣٢٦٩( و مطالب   ١/٢٢٧ و حلية    ١٢١ و   ٤/١٢٠رغيب   و ت  ١٠/٢٤٧امع  
 )٨١٣(و الزهد له ) ١٠٣٣٨( و الشعب ١٠/٨ و ٦/٣٩٠واإلحتاف ) ٢٤٦٥(

 حسن لغريه
نِة ، وتفَرقَّـت    تفَرقَت أُمةُ موسى على ِإحدى و سبِعني ِملَّةً ، سبعونَ ِمنها ِفى الناِر و واِحدةٌ ِفى اجلَ                {-٨٤٣٠

أُمةُ ِعيسى على ِثنتيِن و سبِعني ِملَّةً ، ِإحدى و سبِعني ِمنها ِفي الناِر و واِحدةٌ ِفى اجلَنِة و تعلو أميت على الِفرقتِني      
 عـــن ) ع(} اجلَماعات: الَ من هم ؟ قَ: مجيعاً مبلٍَّة اثنتاِن و سبعونَ يف الناِر ، وواحدةٌ يف اجلنِة، ِقيلَ 



 

 

١٣٢٢() 

 أنس
 ٣/١٤١ و كثري ١٦و اآلجرى ) ٢٩٥٦( و مطالب ٧/٢٥٨امع 

 حسن لغريه
٨٤٣١-}                    ِعني ِفرقَـةً ، وبس ِن ويتلى ِثنى عارصقَِت النفَرت قَةً ، وِفر بِعنيس ى ولى ِإحدائيلَ عو ِإسرنب قَتفَرت

 عن أيب أمامة) طس(} يِهم ِفرقَةً  ، كُلَّهم ِفى الناِر ِإالَّ السواد اَألعظَمأُمىت تِزيد علَ
 )٢٩٥٤( ومطالب ٨/١٤١ و اإلحتاف ٨/٣٢٨ و طب ٧/٢٥٨امع 

 حسن
 عن عائشة) ع(} تفضلُ الصالةُ الَّىت يستاك لَها على الصالِة الَّىت الَ يستاك لَها سبِعني ِضعفاً{-٨٤٣٢

 ١/١٦٨ و الترغيب ٦/٢٣٩٥  و عدي ١/٣٨هق 
 حسن لغريه

 عن أيب هريرة) حم(} تفضلُ صالَةُ الْجماعِة علَى الْوحدِة سبعةً و ِعشِرين درجةً{-٨٤٣٣
 ٨/٢٩ و جممع ٤٥٤ و ٢/٣٢٨حم 

 صحيح
٨٤٣٤-}       خ هحدِل وجالةُ الرلَى صِة عاعمالَةُ الْجلُ صفضالةً   تص ِعشِرين ساً والبزار عن أنـس و عـن       (} م

 )معاذ
 ٢/١٣٧ و فتح ٢/٢٣ و نصب ٣/٦٠ و ١/٣٥٩و هق ) ٢١٥( و ت ٢١ و ن الصالة ب ٤٥٠م ص 

تفضلُ صالَةُ الْجمِع صالَةَ أَحِدكُم وحده  ِبخمٍس و ِعشِرين جزًءا ، و تجتِمـع مالَِئكَـةُ اللَّيـِل                   {-٨٤٣٥
مِر والَِة الفَجاِر ِفى صهعن أيب هريرة) خ،ن(} الِئكَةُ الن 
 )٦٤٩(و م ) ٢٩٧٤( و صحيح اجلامع ١/١٦٦خ 

 عن معاذ بن جبل) بز ،طك(} تفضلُ صالَةُ الْجمِع علَى صالِة الرجِل وحده خمساً و ِعشِرين صالةً{-٨٤٣٦
 ٣/٦٠ و ١/٣٥٩ و هق ٨/٣٩امع 

 صحيح
صاحل بن أمحد يف كتاب التبصرة  عن أنس مرفوعا، أبـو الشـيخ يف      (} تفَكُّر ساعٍة خير ِمن ِقياِم لَيلَةٍ     {-٨٤٣٧

 )العظمة عن ابن عباس موقوفاً
 ١/٢٠٩و احللية ) ١١٨( و الشعب ١٠/١٦٣ و ١/١٦١اإلحتاف 

 صحيح
 عن ابن عمر) أبو الشيخ طس ، عد ، هب(} ِهللاتفَكَّروا ِفى آالَِء اِهللا و الَ تفَكَّروا ِفى ا{-٨٤٣٨
و صحيح  ) ١٧٨٨( و الصحيحة    ٧/٢٥٥٦ و عدي    ٧/٤٤١ و كثري    ١/٨١ وجممع   ٦/٥٣٦ و   ١/١٦٢اإلحتاف  

 )١٢٠(و الشعب ) ٢٩٧٥(اجلامع 
 صحيح لغريه

 عن ابن عباس) أبو الشيخ(} قَدرهتفَكَّروا ِفى الْخلِْق و الَ تفَكَّروا ِفى اخلَاِلِق فَِإنكُم الَ تقِْدرونَ {-٨٤٣٩
 ١٠/١٦١ و ٦/٥٣٦ و ٣٢٠ و ١/١٦٢اإلحتاف 



 

 

١٣٢٣() 

 حسن لغريه
 عن ابن عباس) حل(} تفَكَّروا ِفى خلِْق اِهللا و الَ تفَكَّروا ِفى اِهللا{-٨٤٤٠
 و صــحيح اجلــامع ١٨٠ و ١٠/١٦١ و ٦/٥٣٦ و ٣٢٠ و ١/١٦٢ و اإلحتــاف ٨/١٨٤ و ٧/٤٤١كــثري 

)٢٩٧٦( 
  لغريهصحيح

 فتهلكوا: وزاد أبو الشيخ 
٨٤٤١-}          رجقُولُ الْحِر ،فَيجاَء الْحرو مهِبىَء أَحدتخى يتح ِهملَيلَّطُونَ عسفَت ودهقَاِتلونَ الياِهللا    :ت دبا عذا ! يه

لْهاِئى فَاقترو وِدىهعن ابن عمر) ق،ت(} ي 
 )٢٩٧٧(و صحيح اجلامع ١٤٩ و ١٣٥ و ٢/١٣١و حم ) ٢٢٣٦( و ت ٨١ و م الفنت ٤/٢٣٩خ 

تقَاِتلونَ جِزيرةَ العرِب فَيفتحها اُهللا ، ثُم تقَاِتلُونَ الروم فَيفتحها اُهللا ، ثُم تقَاتلُونَ فَاِرس فَيفتحهما اُهللا            {-٨٤٤٢
 عن نافع بن عتبة بن أيب وقَّاص) ،كش،هـ(} ، ثُم تقَاِتلُونَ الدجالَ فَيفتحه اُهللا

 )٤٠٩١( و هـ ٨/١٧٨ و م ٤/٤٢٦ و ك ٤/٣٣٧ و ١/١٧٨ و حم ١٥/١٤٧ش 
 صحيح

٨٤٤٣-}                  قدح مهنكَأَنَّ أَعي انُّ املُطرقَةُ ، واملَج مهوهجِن ، كَأَنَّ  واَألعي اروِه ، ِصغجالْو اضماً ِعرقاِتلُونَ قَوت
    اِد ، ولِ  اجلَرخِبالن مولَهيِبطُوا خرى يتح قرِخذُونَ الدتي و ، رعِعلُونَ الشنتعـن أيب هريـرة و أيب   ) حم ،بز(} ي

 سعيد اخلدرى
 ٧/٣١٢امع 

 حسن
 ِإذا وعد فَالَ يخِلـف و ِإذا        ِإذا حدثَ أَحدكُم فَالَ يكِْذب ، و      : تقَبلُوا ِلي ِبِست أَتقَبلُ لَكُم ِباجلَنِة       {-٨٤٤٤

 كُموجفَظُوا فُراحو ، كُفُّوا أَيِديكُم و ، كُماروا أَبصغُض ، نخفَالَ ي ِمنعن أنس ) ك،هب(} ائْت 
و ) ١٤٧٠(و صـحيحة    ) ٢٦١٠( و مطالب    ٤/٣ و ترغيب    ٧/٥١٢ و اإلحتاف    ١٠/٣٠١ و جممع    ٢/٣٥٩ك  

 )٢٩٧٨(صحيح اجلامع 
 صحيح

عن خزمية بن ثابت  و عن عمرو بن العاص و عن ابنه  و عن عمرو                 ) حم(} تقتلُ عماراً الِْفئَةُ الْباِغيةُ   {-٨٤٤٥
 عن أُم سلمة) م(بن حزام 
 و ١٣/٨٥ و ٧/٧٤ و فـتح  ٢٠٠ و  ٤/٩٨ و طب    ٣٨٧ و   ٢/١٥٥ و ك    ٢١٥ و   ٥/٢١٤  و حم     ٧٣م الفنت   

 و غريهم) ٢٩٧٩( و صحيح اجلامع ٢/٥٤٦ و نبوة ١٥/٣٠٢ و ش ٩/٢٩٦  و ٧/٢٤١جممع 
 متواتر

 )اخلطيب عن حذيفة(} تقتلُ عماراً الِْفئةُ الباغيةُ عِن الطَّريِق ، و إنَّ آِخر ِرِزِقِه ضيح ِمن لَبٍن{-٨٤٤٦
 ١١/٢١٨ و ٣/٢٤٣خط 

 صحيح لغريه



 

 

١٣٢٤() 

 اللنب اخلاثر يصب فيه املاء مث خيلط: الضيح 
 عن أيب سعيٍد ) حم،ض(عن أيب رافع عن أُم سلمةَ ) طب(و أبو عوانة )ع(}  الباِغيةُتقْتلُك الِفئَِة{-٨٤٤٧
 و ١/٣٠٠ و طـب  ٨/١٨٩ و هـق  ٣١١ و   ٦/٣٠٠ و   ٣٠٧ و   ٥/٣٠٦ و   ٢/١٦١ و حم    ٧٢ و   ٧٠م الفنت   

  و خـــط ٥/٣٠٨
 و ٩/٢٩٦ و ٧/٢٤٢ و جممع ١٩٨ و ٧/١٩٧ و   ٣٦١ و   ٤/١٧٢و حلية   ) ٢٦٦٨ و   ٢٥٧٠( و منحة    ٧/٢١٤

  وغريهم٢٩٧
 متواتر

 )ابن عساكر عن أم سلمة(}- قَاله ِلعماِر -تقتلُك الِفئَةُ الْباِغيةُ  قَاِتلُك ىف الناِر {-٨٤٤٨
  ٩/٢٩٧ و امع ٤/١٥٣ و كر ٧/٧٤ و فتح ٢/٢٧٦طب 

 صحيح لغريه
 لكن ال يعين أنه مؤبد يف النار إال إذا استحل ذلك و مات دون توبة

٨٤٤٩-}نٍ          تلَب ِمن حا ضينيالد ِمن اِدكز ةُ ، وآِخراِغيالِفئَةُ الْب لُكمتام و ابن عساكر عن عبد اهللا بن كعب   (} قت
 )بن مالك عن أبيه، ابن عساكر عن عمرو بن العاص

 ٩/٢٩٧ و امع ٤/١٥٣كر 
 صحيح لغريه

٨٤٥٠-}      ب نم بكُم مأْتلْي وا ِبىوموا فَاتمقَداهللاُ      ت مهرخؤى يتونَ حرأَختي الُ قَومزالَ يو،كُمـ (}عد ) حم ،د،ن،ه
 عن أيب سعيد

 و ترغيـب    ٣/١٠٣ و هق    ٥٤ و   ٣/٣٤و حم   ) ٩٧٨(و هـ   ) ٦٨٠( و د    ١٧ و ن اإلمامة ب      ١٣٠م الصالة   
 )٢٩٨٠( و صحيح اجلامع ١/٣٢٤

 عن رجل عن أيب قتادة) حم(} الَ تفعلُوا ِإالَّ بأُم الْقُرآِن: لَ تقرُءونَ خلِْفى ؟  قَالُوا نعم ، قَا{-٨٤٥١
  ٢/١١١ و جممع ٣٠٨ و ٥/٨١حم 

 صحيح لغريه
 عن ابن حبينة) بز(} ما ِلي أُنازع الْقُرآنَ: تقْرؤنَ خلِفى؟ الَ تفعلُوا ، ِإين أَقُولُ {-٨٤٥٢
 ٢/١١٠امع 

 صحيح
٨٤٥٣-}  الُ ِمناآلج قطَعى                 تتِفى املَـو هماس جرخ قَد و لَه ولَدي و ِكحنلَ لَيجى ِإنَّ الرتانَ حعبانَ ِإىل شبعش  {

 )ابن زجنويه عن سعيد بن املُسيب عن أيب هريرة(
 )٢٤١٠( و الفردوس ٧/٢٣٢ و كثري ٢٨٢ و ١٠/٢٨١اإلحتاف 

 حسن لغريه
 عن سعيد) حم،هـ(} جنتقطَع اليد ِفى ثَمِن اِمل{-٨٤٥٤

و ) ٢٥٨٦( و هـ    ١٣٧٧ و   ٤/١٣٤١ و عدي    ٩/٥٧ و حلية    ١٢/١٠١ و فتح    ٢/٣٥ و الدواليب    ١/١٦٩حم  
 )٢٩٨١(صحيح اجلامع 



 

 

١٣٢٥() 

 صحيح
 عن عائشة) خ،د،ن(} تقطَع يد الساِرِق ِفى ربِع ِديناٍر فَصاِعداً{-٨٤٥٥

 و تلخيص   ٨/٢٥٤ و هق    ٢٥٢ و   ١٦٣  و    ٦/٣٦و حم   ) ٤٣٨٤(  و د     ١٠ و ن قطع السارق ب       ٨/١٩٩خ  
 )٢٩٨٢( و صحيح اجلامع ١٠٢ و ١٠١ و ١٢/٩٦ و فتح ٤/٦٤

يارب أَذكَــــر  : تقَع النطفَةُ ِفى الرِحِم أَربِعني لَيلَةً ثُم يتصور علَيها املَلَك الَِّذى يخلِّقُها فَيقُولُ       {-٨٤٥٦
 أَم 

 لَهعقُولُ       أُنثَى فَجثَى ؟ فَيأُن قُولُ        : ا ذَكَراً أَواً ، فَيِويس لُهجع؟ فَيِويس رغَي أَم  ِويأَس با  رأَم  :ي  أَشـِقى با ري
 عن حذيفة بن أُسيد) طب(} سعِيد ؟ فَيجعلُه اُهللا تعالَى شِقيا أَو سِعيداً

 ٧/١٩٢ و جممع ١/٣٧٤ و بنحوه حم ٥/٨٩٩ و كر ٤/٣٦٥ و كثري ٣٠/٥٦ و طربي ٣/١٩٦طب 
 صحيح لغريه

٨٤٥٧-}        جـرـى ِإذا ختالثَّاِلثَ ح ونَ اَألولَ و الثَّاِني وبكتِة فَيعاجلُم مواِجِد ياِب املَسولَى  أَباملَالِئكَةُ ع دقعت
فحِت  الصِفعر امعن أيب أُمامةَ) حم(} اِإلم 

 )٢٩٨٣( و صحيح اجلامع ١/٥٠٠  و ترغيب ٢/١٧٧جممع  و ٥/٢٦٠حم 
 صحيح

٨٤٥٨-}                جرفَِإذا خ ، اِإلمام جخرى يتاِس حِجىَء النونَ مبكتِة يعاجلُم مواِجِد ياِب املَسولَى أَباملَالِئكَةُ ع دقعت
} اللَّهم ِإنْ كَانَ مِريضاً فَاشِفِه، وِإنْ كَانَ عاِئالً فَأَغِْنِه        :املَالَِئكَةُ  اِإلمام طُِويِت الصحف و رِفعِت اَألقالَم ، فَتقُولُ         

 عن ابن عمرو) هق(
 )١٧٧١( و خزمية ١/٥٠٢ و الترغيب ٢/٣٦٨الفتح 

 صحيح
٨٤٥٩-}          لى مع اسونَ النبكتاِجِدَ ياِب املَسولَى أَبِة ععاجلُم مواملَالِئكَةُ ي دقعت      مٍل قَدجِفيِه كَر اسفَالن ، اِزِلِهمن

بدنةً ، و كَرجٍل قَدم بقَرةً ، و كَرجٍل قَدم  شاةً ، و كَرجٍل قَدم دجاجةً ، و كَرجٍل قَدم عصفُوراً ، و كَرجٍل                          
 عن أيب هريرة) ن(} قَدم بيضةً

 ١/٥٠٠ و ترغيب ٢/٧٦مع  و ا٥/٢٦٣ و حم ١٣ن اجلمعة ب 
 صحيح

 عن فاطمة بنت قيس ىف املستحاضة) ك(} تقعد أَيام أَقراِئها ثُم تغتِسلُ و تصلِّي ِعند طُهِرها{-٨٤٦٠
  ٤/٥٦ و ك ١/٢٨٠ و امع ٣٥٦ و ٣٥٥ و ١/٣٣٥هق 

 صحيح
هِذِه : فَتطِْعم الطَّعام و تفِْشى السالم،  ِقيلَ : م أستِطع، قَالَ تقُولُ الْعدلَ و تعِطى الْفَضلَ، ِقيلَ فَِإنْ لَ       {-٨٤٦١

فَانظُر ِإىل بِعٍري ِمن ِإِبِلك و ِسقَاٍء ثُم اعمد  ِإىل أَهـِل بيـت الَ   : نعم، قَالَ : فَهلْ لَك ِإِبلٌ ؟ ِقيلَ : شِديدةٌ ، قَالَ 
عن ) طك(}  ِغبا فَاسِقِهم ، فَلَعلَّك الَ يهلَك بِعريك ، و ال تتخرق ِسقَاؤك حىت تِجب لَك الْجنةُ                يشربونَ املَاَء ِإالَّ  

 أَخِبرين بعمل يقربىن إىل اجلنة و يبعدين عن النار قال فذكره: كدير الضىب رضي اهللا عنه جاء أعرايب فقال
 ١٣/٤٢٦ و خط ٤/٣٤٦ و حلية  ٢/٧٠و ترغيب  ٤/١٨٦ و هق ٣/١٣٢امع 



 

 

١٣٢٦() 

 صحيح
٨٤٦٢-}الِعلْم رفَعي و جرالْه كثُري و نالِْفت كثُرعن أيب هريرة) بز(} ت 

 ١/٢٠٢ و جممع ١٥/١٧٧ش 
 صحيح

٨٤٦٣-}       ، كتوا صِبه فَعارو ، راُهللا أكْب راُهللا أَكْب راُهللا أَكْب رقُولُ اُهللا أَكْبقُولُ تت ِإالَّ اُهللا ، :  ثُم أَنْ الَ ِإله دأَشه
         ـالِة ، حـيلى الصع يولُ اِهللا ، حسداً رمحأَنَّ م دولُ اِهللا أَشهسداً رمحأَنَّ م دِإالَّ اُهللا ، أَشه أَنْ الَ ِإله دهأَش

الصـــالةُ خيـــر    : ِح، فَِإنْ كَانت صالَةُ الصبِح قَلْـت      على الصالِة، حي علَى الْفَالَِح ،حي على الفَالَ       
 ِمــن 

: عن حممد بن عبد امللك بن أيب حمذورة عن أبيه عن جده قال            ) حب(} النوِم ، اُهللا أَكبر اُهللا أَكبر ، ال ِإله ِإالَّ اُهللا            
 قلت يا رسول اهللا علِّمىن سنةَ األذان قال فذكره

 )١٨٤٤(و عب ) ١٦٨٤( و اإلحسان ١/٢٦٣ و نصب ٢/٢٦٣ و سنة ٧/٢٠٧ و طب ١/٣٩٤هق 
 صحيح

اللَّهم ِإنا نسأَلُك ِمما سأَلَك ِبِه محمد عبدك و رسولُك، و نستِعيذُك ِمما استعاذَك ِمنـه                : تقُولُونَ  {-٨٤٦٤
ولُكسر و كدبع دمحائطي ىف مكارم األخالق عن أيب هريرةاخلر(} م( 

 )١٤٤٤( و الدعاطب ٢/١٥١ و طص ١/٢٤٢ و شج ١٨٠ و ١٠/١٧٩امع 
 حسن

اللَّهم صلِّ على محمٍد و على آِل محمٍد ، كَما صلَّيت على ِإبراِهيم ، و بـاِرك علَـى                   : تقُولَونَ  {-٨٤٦٥
ٍد كَممحآِل م ٍد ومحم لَيونَ علِّمست ثُم اِهيملى ِإبرع كْتارىف املعرفة عن أيب هريرة) هق(الشافعي (} ا ب 

 ١/١٢٥و شج  ) ٢٦٩(  وشفع ١١/١٦٤  و الفتح  ١٣/٤٥٩ و خط ٣/٢٨٦اإلحتاف 
 صحيح

 عن املستورد) حم ،م(} تقُوم الساعةُ و الروم أَكثَر الناِس{-٨٤٦٦
 ٤/٢٣٠و حم ) ٢٩٨٤( و صحيح اجلامع ١٠م الفنت ب 

 عن أيب موسى) طب(} تكَاتفا والَ تعاصيا، و يسرا و الَتعسرا{-٨٤٦٧
 حنوه) ٥٣٧٣(و اإلحسان )  ٥٩٥٩(عب 

 صحيح
 عن ابن عمر) طس(} تكَاتفا والَ تعاصيا، و يسرا و الَ تنفِّرا{-٨٤٦٨

 حنوه) ٣٧٣(اإلحسان 
 صحيح

من صـِعق ِفـيكُم الْغـداةَ ؟        :تكثُر الصواِعق  ِعند اقِْتراِب الساعِة حتى يأِْتي الرجلُ الْقَوم فَيقُولُ            {-٨٤٦٩
 عن أيب سعيٍد ) ك(و أبو الشيخ يف العظمة ) حم(} صِعق فُالَنٌ و فُالَنٌ و فُالَنٌ: فَيقُولُونَ 

 ٤/٤٤٤ و ك ٨/٩ و جممع ٣/٩٤حم 
 حسن



 

 

١٣٢٧() 

 ٦/٢٦٦فيه حممد بن مصعب ال بأس بروايته الكامل 
٨٤٧٠-}                   ِخلَهداِتِه ِبأَنْ يكَِلم ِديقصت بيِلِه وِفى س ادِتِه ِإالَّ الِْجهيب ِمن هِرجخبيِلِه الَ يِفى س داهج نكَفَّلَ اُهللا ِلمت

ركَِنِه الَّذي خسِإىل م هرِجعي ةَ أَوٍةاجلَنغَِنيم أَجٍر أَو الَ ِمنا نم عم هِمن عن أيب هريرة) ق،ن(} ج 
و سـنة  ) ٤٤٣( و موطأ ٩/١٥٧ و هق ١٢ و ن  اجلهاد ب ٢٨ و م اإلمارة ب   ١٦٨ و   ٩/١٦٦ و   ٤/١٠٤خ  
 )٢٩٨٥( و صحيح اجلامع ٢/٢٧٠و ترغيب ) ٢٣١٢ و ٢٣١١( و منصور ١/٣٤٩

٨٤٧١-}كْعاٍء ركُلِّ ِلح كِْفرياِنتعن أيب أُمامةَ) طب(} ت 
 )٢٩٨٦(و صحيح اجلامع ) ١٧٨٩( و الصحيحة ٢/٢٥١ و جممع ٨/١٧٥طب 

 حسن
 املنازعة: اللحاء 

٨٤٧٢-}               هكَانوماً مي مص كُلْ  و ، اِئمى صقُولُ ِإنت ثُم ، عنص و وكأَخ لَك كَلَّفقط(عن أيب سعيد ) قط(} ت (
 عن جابٍر
 ٢/٤٦٥ و نصب ١/٣٩٢ و كر ٢/١٧٨ و قط ٥/٢٤٣اإلحتاف 

 حسن لغريه
 عن ز بن حكيم عن أبيِه عن جدِه) هـ(} تكْملُ يوم الِْقيامِة سبِعني أُمةً نحن آِخرها و خيرها{-٨٤٧٣

 ٥/٥و حم ) ٤٣٤٢(أعظمي و ) ٤٣٤١(هـ 
 صحيح

 عن أيب هريرة) د(} لشياِطِني تكُونُ ِإِبلٌ ِللشياِطِني و بيوت ِل{-٨٤٧٤
 )٢٩٨٧(و صحيح اجلامع ) ٩٣( و صحيحة ١٢/٢٥ و سنة ٥/٢٥٥ و هق ٦٢د اجلهاد ب 

 صحيح
 اُألولَى يستحلُّ ِفيها الدم ، و الثَاِنيةُ يستحلُّ ِفيها الدم و املَالُ ، و الثَّاِلثةُ يستحلُّ               : تكُونُ أَربع ِفتٍن    {-٨٤٧٥

 )نعيم بن  محاد عن عمران بن حصني(} ِفيها الدم و املَالُ و الْفَرج ، و الرابعةُ الدجالُ
 ٧/٣٠٨ و امع ١٨/١٨٠طب 

 حسن
٨٤٧٦-}           كُمكَفَّأُ أَحدتا يِدِه كَمِبي اربا الْجهكَفَّؤتةً ياِحدةً وزبِة خامالِْقي موي ضـفَِر     تكُونُ اَألرِفى الس هتزبخ 

 عن أيب سعيد) حم،ق(} نزوالً َألهِل الْجنِة
 و اإلحتـاف   ٤/٥٣ و بغـوي     ١٤/١١٣ و سـنة     ١٣/٣٩٩ و   ١١/٣٧٢ و فتح    ٣ و م املنافقني ب      ٨/١٣٥خ  
 )٢٩٨٨( و صحيح اجلامع ١٠/٤٥٤

٨٤٧٧-}     كُونَ ثُماَء اُهللا أَنْ تا شم ةُ ِفيكُموبكَونَ النوضـاً   تضلْكـاً عكُونُ مت ا  ، ثُمهفَعراَء أَنْ يا ِإذا شهفَعري
عن ) ض(} فَيكُونُ ما شاَء اُهللا أَنْ تكُونَ ثُم يرفَعها ، ثُم تكُونُ ملْكاً جبِريةً ، ثُم تكُونُ ِخالَفَةً على ِمنهاِج النبوِة        

 النعمان بن بشري عن حذيفة
 )٥(و صحيحة ) ٢٥٩٣(  و منحة ٥/١٨٨ و جممع ٤/٢٧٣م ح

 صحيح



 

 

١٣٢٨() 

) طب(} تكُونُ النسم طَيراً تعلُق ِبالشجِر ، حتى ِإذا كَانَ يوم الِْقيامِة دخلَت كُلُّ نفٍْس ِفي جسِدها               {-٨٤٧٨
 عن أم هاىنء

 ) ٢٩٨٩(حيح اجلامع  و ص٨/٢٧ و كثري ١٠/٣٨٧ و اإلحتاف ٢/٣٢٩ و جممع ٦/٤٢٥حم 
 صحيح

٨٤٧٩-}               و ـاِدقـا الصِفيه كَّذَبي و ، تبا النِقلُّ ِفيهي و ا املَطَرِفيه كْثُري اِدعوونَ خاِل ِسنجالد امكُونُ أَمت
           ا اَألِمنينُ ِفيهوخي و اِئنا الْخِفيه نمتؤي و ، ا الْكَاِذبِفيه قدصةُ ، قيلَ         يِبضيوا الرِفيه ِطقني سولَ اِهللا  :  ، وا ري

 عن عوف بن مالك) طب(} من الَ يؤبه لَه:  وما الرويِبضةُ ؟ قَالَ  
 ٧/٣٣٠ و امع ١٨/٦٨طب 

 حسن
٨٤٨٠-}           ناِس ، فَمالن ِمن أِْتيِهمونَ، يكِْذبي ونَ وظِْلماُء يركُونُ أُمت       مهـانأَع و ِبكَِذِبِهم مقَهدفَص لَيِهملَ عخد

     لى ظُلِمِهـمع مهِعني لَم و ِبكَِذِبِهم مقْهدصي لَم و ِهملَيلْ عدخي لَم نم و ، هِمن تلَس ى وِمن سفَلَي لى ظُلِْمِهمع
ها ِمنأَن ى وِمن وعن أيب سعيد) ط،حم،ع،حب،ض(} فَه 

 ٧/٢٥٨ و حلية ٥/٢٤٦و امع ) ٢٨٦( و اإلحسان ٣/٢٤حم 
 صحيح لغريه

 عن معاوية) طب(} تكُونُ أُمراُء يقُولونَ و الَ يرد علَيِهم ، يتهافَتونَ ِفى الناِر  يتبع بعضهم بعضاً{-٨٤٨١
 ١٩/٣٤١و طب ) ٢٩٩٠(و صحيح اجلامع ) ١٧٩٠(الصحيحة 

 صحيح
٨٤٨٢-}            قلى الْحع هابأَصح ذا وفَيكُونُ ه ،ِتالَفاخاِس فُرقَةٌ والن نيا  -تكُونُ بِليعىن ععـن  ) طـب (} - ي

 كعب بن عجرة
 ١٩/١٤٧طب 

 حسن
٨٤٨٣-}             لُ ، وها الْجِزلُ ِفيهني و ا الِْعلْمِفيه رفَعي امِة أَياعِى السدي نيكُونُ بت     جا اهلَرِفيه كْثُري -    جرو الْه  :
 عن ابن مسعود) هـ( } -القَتلُ 
 و خ فنت و م علم عن ابن مسعود و           ٤/٣٩٢ و   ٤٥٠ و   ٤٣٩ و   ٤٠٥ و   ٤٠٢ و   ١/٣٨٩و حم   ) ٤٠٥٠(هـ  

 )٢٩٩٢(أيب موسى حنوه و صحيح اجلامع 
 املُظِلِم ، يصِبح الرجلُ ِفيها مؤِمناً   و يمِسـى كَـاِفراً ،               تكُونُ بين يدِى الساعِة ِفتن كَِقطَِع اللَّيلِ      {-٨٤٨٤

 عن أنس) ت(} ويمِسى مؤِمناً و يصِبح كَاِفراً ، يِبيع أَقوام  ِدينهم ِبعرٍض ِمن الدنيا
 )٢١٩٧( و ت ١١/٣٩و ش ) ٢٩٩٣(و صحيح اجلامع ) ٨١٠(الصحيحة 

 صحيح
٨٤٨٥-} كُونُ بٍة                 تكُلِّ غَاي تحةً  تغَاي ِفى مثَاِنني كُمونَ ِإلَيِسريفَي ونَ ِبكُمردغةٌ فَيدنين اَألصفَِر هب نيب و كُمني

 عن عوف بن مالك) هـ(} ِمنهم اثْنا عشر أَلْفاً
 )٢٩٩١( و خ حنوه جزية و صحيح اجلامع ٢٧ و ٦/٢٥و حم ) ٤٠٩٥(هـ 



 

 

١٣٢٩() 

عن أيب طلحة   ) طب،كر(}  جنود أَربعةٌ فَعلَيكُم بالشاِم فَِإنَّ اَهللا عز و جلَّ قَد تكَفَّلَ ِلي ِبالشاِم               تكُونُ{-٨٤٨٦
 اخلوالَين و امسه ذرع

 ٤/٢٧٥طب 
 صحيح

٨٤٨٧-}           ما ، هِفيه ا قَذَفُوههِإلَي مهابأَج نم منهاِب جولى أَباةٌ ععكُون دا ،       تِتنونَ ِبأَلِسنكلَّمتا يِتنِجلد ِمن قَوم 
                        ـضعأَنْ ت لَـوا ،  وكُلَّه قالِْفر  ِزلْ ِتلْكتفَاع امالَ ِإمةٌ واعمج كُنت فَِإنْ لَم ، مهامِإم و ِلمنيةَ املُساعمج مفَالز

 عن حذيفة) هـ(} نت كَذَِلك ِبأَصِل شِجرٍة حتى يدِركَك املَوت و أَ
 )٢٩٩٤(و صحيح اجلامع ) ٣٩٧٩(هـ 

 صحيح 
 تكُونُ ِفتن على أَبواِبهادعاةٌ ِإىل الناِر ، فَِإنْ تمت و أَنت عاض على ِجذِْل شِجرٍة خير لَك ِمن أَنْ {-٨٤٨٨

 مهداً ِمنأَح عبتعن حذيفة) هـ(} ت 
 )٣٩٨١(هـ 

 حيح لغريهص
٨٤٨٩-}ِبيرالغ دا اجلُناِس ِفيهالن ةٌ أَسلَمنكُونُ ِفتو ابن عساكر عن عمرو بن احلمق) طب،ك(} ت 
  ٢/٥٣٣ و اإلصابة ٤/٤٤٨ و ك ٧/٣٠٤ و ٥/٢٨١امع 

 !و صححه احلاكم ووافقه الذهيب 
وجدت له شاهداً مرسالً عن يزيد بن أيب حبيب         ال يعرف  و   : و نقل عنه اهليثمي أن فيه عمرية بن عبداهللا املعافري           

 فلعله حيسن ألجله) ١٠٥٨٧(أخرجه نعيم ابن محاد يف الفنت جامع األحاديث 
  اجلانب الغربيب هنا مصر-

ى  ِفيها خير ِمـن      تكُونُ  ِفتنةٌ ، الْقَاِعد ِفيها خير ِمن الْقَاِئِم ، و القَاِئم ِفيها خير ِمن املَاِشى ، و املَاشِ                  {-٨٤٩٠
 عن سعد بن مالك) ش،كر(} الساِعى ، و الساعى ِفيها خير ِمن الراِكِب ، و الراِكب ِفيها خير ِمن املَوِضِع 

 ١٥/٧ و ش ١٢/٢٩٠ و ١/٢٠٥خط 
 صحيح

٨٤٩١-}          القَاِئم الْقَاِئِم ، و ِمن ريا خِفيه ةٌ ، الْقَاِعدنكُونُ ِفتت             ِمـن ريا خاملَاِشى  ِفيه املَاِشى ، و ِمن ريا خِفيه 
عن عبد  ) حم(} الساِعى ، و الساعى ِفى الناِر ، فَِإنْ أَدركت ذِلك فَكُن عبد اِهللا املقتولَ والَ تكُن عبداِهللا الْقَاِتلَ                 

 اهللا بن خباب عن أبيه
 )١٨٥٧٨( و عب ٥/١١٠ و حم ٧/٣٠٢امع 

 صحيح لغريه
٨٤٩٢-}                    ريا خِفيه الْقَاِعِد ، و الْقَاِعد ِمن ريا خِفيه املُضطَِّجع املُضطَِّجِع ، و ِمن ريا خِفيه اِئمةٌ ، الننكُونُ ِفتت

              الر ِمن ريا خاملَاِشى  ِفيه املَاِشى، و ِمن ريا خِفيه القَاِئم الْقَاِئِم ،و املُجـِرى ،           ِمن  ِمـن ريخ اِكبالر اِكِب ، و
فَمـا  : ذَِلك أَيام الْهرِج ِحني الَ يأْمن الرجلُ جِليسه ، ِقيـلَ            : قَتالَها كُلُّها ِفى الناِر ، ِقيلَ و متى ذَِلك ؟ قَالَ            

: فسك وادخلْ دارك، ِقيلَ أَرأَيت ِإنْ دِخلَ علىداِرى؟ قَـالَ           اكِْفف يدك و ن   : تأْمرِني ِإنْ أَدركت ذِلك ؟ قَالَ     



 

 

١٣٣٠() 

فادخلْ مسِجدك فَقُلْ هكَذَا ، و قَبض  ِبيِميِنـِه علـى            : فَادخلْ بيتك ، ِقيلَ أَرأَيت  ِإنْ دِخلَ على بيِتى؟  قَالَ             
ع موتى تتاُهللا ح يبقُلْ ر الكُوِع ، و و ابن عساكر عن ابن مسعوٍد) حم،طب،ك(} لى ذَِلك 

 ٤/٤٢٧ و ك ١٥/١٢٠ و ش ١/٤٤٨ و حم ٧/٣٠٢جممع 
 صحيح

 ) حم، ت،هـ(} تكُونُ ِفتنةُ تستنِظف الْعرب قَتالها ِفى الناِر ، اللِّسانُ ِفيها أَشد وقْعاً ِمن السيِف {-٨٤٩٣
 عن ابن عمٍرو

 )٤٢٦٥(و د ) ٢١٧٨( و ت ٥/١٢٠و جامع األصول ) ٣٩٦٧ ( و هـ٢/٢١٢حم 
 حسن

 عن حذيفة )ش (} تكُونُ ِفتنةٌ ، تعوج  ِفيها عقُولُ  الرجاِل حتى ما  تكَاد ترى رجالً عاِقالً {-٨٤٩٤
 ١٥/٥٤ش  

 صحيح
 عن أيب هريرة) ك(} قَتالَها ِفى الناِرتكُونُ ِفتنةٌ تقتلُونَ علَيها على دعوى جاهليٍة {-٨٤٩٥

 ٤/٤٦٥ك 
 صحيح

٨٤٩٦-}ىدةُ هعيِت املَقِدِس  بيكُونُ ِفى بمحن بن أيب عمرية املزين) ابن سعد( } تعن عبد الر 
 رجل) ١٠٥٧( ونعيم بن محاد٢/٤١٤ صادر و اإلصابة ٧/٤١٧  و٧/٢٩٢سعد 

 حسن
٨٤٩٧-}   ِهجر دعةٌ بكُونُ ِهجرِض ِإالَّ                تلـى اَألرقَى عبى الَ يتح و ، اِهيماِجِر ِإبرهِإىل م اسالن اِجرهى تتٍة ح

                     ِبيتاِزيِر تاخلَن ِة ودالِْقر عٍن مدع ِمن ارالن مهرشحت و ، مهضأر ملِْقطُهت اِهللا ، و وحر مهرقْدا ، يأَهِله ِشرار
عم مقَطَ ِمنها سا ملَه ا قَالُوا ، ومنأَي مهعِقيلُ مت وا ، واتا بمأَين معن ابن عمٍرو) حم،طس،ك(} ه 
و كـثري   ٥١١و٤/٥١٠  و ك     ٦/٥٤ و حليـة     ٤/٦١ و ترغيب    ١١/٣٨٠ و فتح    ٢/٢٠٩و حم   ) ٢٤٨٢(د  
 )٦٧٩١( وطس٤٦٤ و صفة٦/٢٨٣

 صحيح
٨٤٩٨-}   لى دةٌ عندكُونُ هت              أَيتالَلَِة ، فَِإنْ  راةُ الضعكُونُ دت ِه ، ثُملَيع تا كَانلَى مع ودعالَ ت ٍن ، قُلُوبخ

                        لَو ِفى اَألرِض و ِربفَاض هرت ِإنْ لَم و ، الَكذَ مأَخ و كمِجس ِهكِإنْ ن و  همِض فَالْزِليفَةَ اِهللا ىف اَألرِئٍذ خومي
 عن حذيفة) حم ،د(} نْ تموت و أَنت عاض على ِجذِْل شجرٍة أَ

 )٤٢٤٤(و د٤٠٣ و  ٥/٣٨٦و حم ) ٢٩٩٥(و صحيح اجلامع ) ١٧٩١(و صحيحة ) ٢٧٥١(منحة 

 حسن
ِفى هذَا  :  لُ فَيقُولُ تلِقى اَألرض  أَفالَذَ كَِبِدها أَمثَالَ اُألسطُواِن ِمن الذَّهِب و الِفضِة ، فَيِجىُء الْقَاتِ             {-٨٤٩٩

           هونعدي ِدى ثُمي تذا قُِطعقُولُ ِفى هفَي اِرقِجىُء السي ِحِمى، ور تذَا قَطَعقُولُ ِفى هفَي ِجيُء الْقَاِطعي و ،لْتقَت
 عن أيب هريرة) م،ت(} فَالَ يأْخذونَ ِمنه شيئاً



 

 

١٣٣١() 

 )٦٦٩٧(و اإلحسان ) ٢٩٩٦(ع و صحيح اجلام) ٢٢٠٨( و ت ٦٢)١٠١٣(م 
سئل رسول اهللا   : عن ابن عباس قال     ) بز،طكس(} ِتلك ركْضةٌ ِمن ركَضاِت الشيطَاِن ِفى رِحِمها        {-٨٥٠٠ 

 عن املستحاضة ؟ فذكره�
أم حبيبة وعـن  محنـة بنـت     ) ٥٥٠ (٢٤/٢١٧و) ١١٥٥٧(١١/٢٢٢وطب) ٧١٢٣(  وطس  ١/٢٨٠امع  

 ٤٣٩ و٦/١٢٩وحم) ١٢٨(جحش ت
 صحيح لغريه

اقتصاِد العمِل فِنعم ما    -ِتلك ضراوةُ اِإلسالِم وِشرته ، وِلكلِّ ِشرٍة فَترةٌ ، فمن كَانت فَترته ِإىل               { - ٨٥٠١
ذكر للنىب صلى اهللا    : عن ابن عمرو قال     ) طك  (   }هو ، ومن كَانت فَترته ِإىل املَعاِصى فأُولئك هم اهلَالكونَ           

 ) وسلم  قوم جيتهدون ىف العبادة شديداً فذكره عليه
 ) ١٥٣٣(والسنة لعبد اهللا) ٢٤٠١( وبز٢/٢٥٩ وجممع ١٨٨ و٢/١٦٥حم 

 صحيـــــح
أرأيت أنَّ أحدنا حيدث نفسه بالشىء     ! يا رسول اهللا    : عن أنس قيل    ) ع   ( } ِتلك محض اِإلمياِن     { - ٨٥٠٢

  من السماء كان أحب إليه من أن يتكلم به فذكره ما حيب أنه يتكلم به ، ولو أن أحدنا خير
 ) ٤١٢٨( من طرق وأبو يعلى١/٣٣ وجممع١٣/٢٧٣عبد اهللا وفتح ) ١٣٣(٢١١م اإلميان 
 عن أىب عامر السكوىن ) طب  ( } تمام الرب أَنْ تعملَ ِفى السر عملَ العالنيِة  { - ٨٥٠٣
 ٢٢/٣١٧و) ٣٤٢٠( من طرق وطب١٠/٢٩٠  وجممع٤/١٢٤اإلصابة 

 حســــن
 عن أىب أمامة ) احلاكم ىف الكىن  ( } تمام التحيِة اَألخذُ باليِد واملُصافحةُ باليمىن   { - ٨٥٠٤
 ابن مسعود ) ٢٥٧١٥ (٦/١٣٨وش ) ٢٧٣٠(  و ت ٣/٤٣٤والترغيب ) ٨٩٤٩ ( -) ٨٩٤٧(الشعب 

 صحيـــــح موقوف
 عن أىب أمامة) طب  (  }تمام الرباِط أَربعونَ يوماً  { - ٨٥٠٥

 )٧٦٠٥( وطب ٥/٢٩٠وجممع) ١٩٤٥٠ (٤/٥٨٤ش 
 حســــن لغيـــره

 
 عن معاذ) حم ، خد ، ت   ( } تمام النعمِة دخولُ اجلنِة والفوز من الناِر  { - ٨٥٠٦

) ٢٦٣٥(وبـز ) ٢٩٣٤٧(وش  ) ٣٥٢٤( و ت    ٤/١٦٢ وجامع األصول    ٩/٨٥ واإلحتاف   ٢٣٥ و ٥/٢٣١حم  
 )٧٢٥( وخد ) ٩٨(٢٠/٥٦وطب 

 حســــن
 ٩/٤٥١ شيخ وسكت عليه أبو حامت٣/٣٤٣فيه أبو الورد بن مثامة روى عنه مجاعة وقال عنه ىف الكاشف 

٨٥٠٧ - }            ـنلَ مقَدمِه فـأَكونُ أَو وضعا َألحٍد ِإالَّ مكونُ فيهمحِن والَ يظمِة الرالِقيامِة لع ومي اَألرض دمت
يـا رب  ِإنَّ     : يلُ قَائماً عن يمِني الرمحِن ، الَ والَّذى نفِسى بيدِه ما أرى اَهللا قَبلها ، فأَقولُ                 يدعى ، فأَجد ِجرب   

ليـك حاجتـك ،     صدق أَنا أَرسلته إِ   : هذا جاءِنى فزعم أَنك أَرسلته ِإىلَّ وِجربيلُ ساكت ، فيقولُ عز وجلَّ             



 

 

١٣٣٢() 

 ِإنى تركت ِعباداً ِمن ِعبادك قَد عبدوك ِفى أَطراِف الِبالِد ، وذَكروك ِفـى شـعِب اآلكـاِم           يا رب    :فأَقولُ  
: أَما ِإنى الَ أُخزيك فيهم ، فهذَا املَقام املَحمود الذي قالَ اُهللا      : ينتظرونَ جواب ما أَجئ بِه ِمن ِعندك ، فيقولُ          

م كبر بعثكسى أَنْ يحموداً ععن على بن احلسني عن رجل من الصحابة ) حل ، هب (  } قاماً م 
والشعب ) ٤٦٥١(  ومطالب   ١٠/٤٥٣ واإلحتاف   ١١/٣٧٦ و   ٨/٤٠٠ وفتح   ٣/١٤٥  جابروحلية    ٤/٥٧٠ك  
 )٣٠٣ ( 

 صحيـــــح
ٍر من بىن آدم ِإالَّ موضع قَدميِه ، ثُم تمد اَألرض يوم الِقيامِة مدا لعظمِة الرمحِن ، مثَّ الَ يكونُ لبش      { - ٨٥٠٨

يا رب  أَخربِنى هذا ، ِجلربيلَ ، وهو عن يمـِني            : أُدعى أَولَ الناِس فأَخر ساجداً ، ثُم يؤذنُ ِلى فَأَقوم فأَقولُ            
ربيلُ ساكت الَ يتكلَّم حتى يقولُ اُهللا صدق  ،          الرمحِن ، واِهللا ما رآه ِجربيلُ قَبلها قَطُّ ، ِإنك أَرسلته ِإىلَّ ، وجِ             

) ك  (  }  يا رب ِعبادك عبدوك ِفى أَطراِف األرِض فذَاك املَقام املَحمــود           :فأَقولُ  ثُم يؤذنُ ِلى ِفى الشفاعِة      
 عن جابر 

 ) ٣٧٥(٢/١١١ رجل ومبارك ٣/١٤٥ وحلية ٤/٥٧٠ك 
 صحيـــــح

٨٥٠٩ - } رقمت ا أَوىل الطَّائفتِني باحلَققتلهفي املُسلمني نيفُرقٍة ب ارقةٌ ِعندعن أىب سعيد ) م ، د  ( }  م 
(  وصحيح اجلـامع     ٥/١٨٩ ونبوة   ١٢/٢٩٥ وفتح   ٩٧ و   ٣/٣٢وحم  ) ٤٦٦٧( ود  ) ١٠٦٥(١٥٠م الزكاة   

٢٩٩٧(  
  عن سلمان )طص  ( } تمسحوا باَألرِض فِإنها ِبكم برةٌ  { - ٨٥١٠

 ٢٩٩٨( وصحيح اجلامع ) ١٧٩٢( والصحيحة )٤١٧ (١/١٤٨أبو عثمان النهدي وطص   ) ١٧٠٧(١/١٦١ش  
(  

 صحيـــــح
 باشروها بالصالة بال حائل بينكم وبينها : معناه 

 وابن جرير وصححه عن  ابن عباس  ) ص  ، ش  (  }تمضمضوا من اللَِّنب فَِإنَّ له دمساً   { - ٨٥١١
و ) ٢٠٨(سهل بن سعد وبنحـوه خ ) ١٠٨٦(  والروياين٦/١٥٣عبيد اهللا بن عبد اهللا وطب      ) ٦٢٨ (١/٥٧ش  

 )١١٥٩و١١٥٨( واإلحسان٩٥)٣٥٨(م
 صحيـــــح

 عن ابن عباس  )  حل  ( }تمضمضوا واستنشقُوا ، واُألذناِن من الرأِس   { - ٨٥١٢
  )٢٩٩٩(  وصحيح اجلامع ١٠٢ و ١/٩٩ وقط ٨/٢٨١حلية 

 حيـــــحص
 عن عدى بن حامت   ) طب  (  }تمثَّلت ِلى احلريةُ كأَنياِب الِكالِب ، وِإنكم ستفتحوَا  { - ٨٥١٣

 ١٧/٨١  وطب ٦/٢١٢جممع 
 صحيـــــح

 عن ابن أىب حدرد  ) طب  ( }تمعددوا واخشوشنوا وانتضلُوا وامشوا حفاةً   { - ٨٥١٤



 

 

١٣٣٣() 

 وابـن األدرع عنـد ش       ٩/٣٥٨ و   ٤/٤٣٨ واإلحتـاف    ٢٢/٣٥٣طـب  و ٥/١٣٦ وجممـع    ١٠/٢٨٦فتح  
  مرفوعاً وموقوفاً ٢٨٠ و ٣/٢٣٩ واإلصابة ٧/٣٥٢وكر ) ٢٦٤٢ و ٢١٧١( ومطالب ) ٢٦٣١٤(٩/٢٢

 والصحيح وقفه على عمر 
 أى سنة معد بن عدنان إما ىف الفصاحة أو الزهد والتقشف : متعددوا 
فـالَ  : فِإذا لَم أَملكها ، قالَ      : تملك يدك ، قالَ     : ا لَم أَملكه ، قالَ      فِإذَ: تمِلك ِلسانك ، قالَ      { - ٨٥١٥

 عن أسود بن أصرم ) طك  (  } قاله َألسود بن أصرم -تقلْ بلسانك ِإالَّ معروفاً ، والَ تبسطْ يدك ِإالَّ ِفى خٍري 
  ٣/٥٣٠ وترغيب ١٠/٣٠٠ و ٤/١٠٦وجممع )٨١٧ (١/٢٥٧طب 

 حســــن
٨٥١٦ - }       ِخصاٍل ِست ِعند ا املَوتومنتخفاٍف بالدِم ، وكثرِة           : تيِع احلكِم ، واسفهاِء ، وبِإمارِة الس ِعند

 بأَفقههم وليس يهمغنجلَ ليمونَ الرقدي زامريخذونَ القُرآنَ متشٌء يحِم ، ونرِط ، وقَطيعِة الرالش {  
 رى عن عابس الغفا) طب ( 

و عن  )  ٢٦٥٤(وهب   ) ٨٧٣٦ و ٦٨٥( من طرق وطس   ٥/٢٤٥ و ٤/١٩٩ و ٢/٣١٦ وجممع ٢/٢٤٤اإلصابة  
 )      ٤٠٤٢(وه) ٥٠٠١ و٥٠٠٠(ود) ٣١٧٦( و خ٦/٢٢عوف بن مالك حم 

 صحيـــــح
نعيم ىف  أبـو  ( } يارب ِصلْ من وصلِنى ، واقطع من قَطعِنى         : تناِدى الرحم ِمن تحِت العرِش       { - ٨٥١٧

 )املعرفة عن عبد الرمحن بن عوف 
 أبو هريرة) ٥٩٨٨(٨/٧ابن عمرو وخ) ٢٠٣٤( وحب ١٧)٢٥٥٥(  وبنحوه عائشة م٨/١٥١جممع 

 صحيح لغريه
 عن سعيد بن هالل مرسالً  ) عب  ( } تناكحوا تكثُروا فِإنى أُباِهى بكم اُألمم يوم الِقيامِة  { - ٨٥١٨

  ابن عمر ٣/١١٥ و التلخيص ٥/٢٨٦ واإلحتاف) ١٠٣٩١( عب 
 حســــن لغيـــره

 عن احلسن مرسالً ) ابن سعد  ( } تنام عيناى والَ ينام قَلِبى  { - ٨٥١٩
عائشة وخزمية  )  ٣٨٦٤( وعب  ) ٢١٢٤( وحب  )٢٠٢(عائشة ود   )٢٥٦٩(٤/٢٣٢ صادر و خ     ١/١٧١ سعد

( وصـحيح اجلـامع     ) ١٢( ريرة  ومنتقـى     أبو ه ٤٣٨و    ٢/٢٥١وحم  ) ٦٩٦( أبو هريرة وصحيحة    ) ٤٨( 
٣٠٠٠ ( 

 
٨٥٢٠ - }         فهـى اوزِت اَألربعنيوِإنْ ج ، طَاهر فهى قَبلَ ذلك أِت الطُّهرلَيلةً ، فِإنْ ر فساُء أَربعنيالن نتظرت

 عن ابن عمرو) ك  ( } مبرتلِة املُستحاضِة تغتسلُ وتصلِّي ، فِإنْ غَلبها الدم توضأت لكُلِّ صالٍة 
موقوفاً ) ١١٩٦(  وبنحوه عب    ١/٢٨٠أبو هريرة وجممع    ٥/١٨٦١ وعدى   ٢٠٦ و   ١/٢٠٥ ونصب   ١/١٧٦ك  

 على عكرمة
 ضعيـــف وصح حنوه موقوفاً 



 

 

١٣٣٤() 

وقد أمجع أصحاب النىب  صلى اهللا عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصالة                 : قال الترمذى   
  ١/٢٨٣هـ النيل ١ الطهر قبل ذلك ، فإا تغتسل وتصلّي أربعني يوماً إال أن ترى

احلسن بن سفيان    ( } ترتلُ املعونةُ من السماِء على قَدِر املَؤونِة ، ويرتلُ الصرب على قَدِر املُصيبِة               { - ٨٥٢١
 عن أىب هريرة ) 

 ) ٣٠٠١ ( وصحيح اجلامع) ١٦٦٤(  والصحيحة ٦/٢٢٤٢ و٤/١٤٣٥ و٢/٤٧٠ وعدي٤/٣٢٤امع
 صحيـــــح

٨٥٢٢- }                 اهللا أَنفسـكم ستشهدِة اجلَمِل فياٌء ِمثلُ غُدفيِه د صيبكماجلَابيةُ واجلُويبةُ ي قالُ لهرتالً يرتلونَ مت
 زكِّى بِه أَعمالكموي وابن عساكر عن معاذ ) طب  ( } وذَراريكم 

 )٢٠٧(ومسند الشاميني) ٢٢٥(٢٠/١١٣  وطب٢/٧٣٧ وعدى ٤/٢٨٣ و ١/٩٠ وكر ٢/٣١٤امع 
 حســــن

٨٥٢٣ - }  ذاِب القَِرب ِمنهامةَ عوِل فِإنَّ عالب وا منرتَّهعن أنس ) قط  ( } ت 
  )٣٠٠٢(  وصحيح اجلامع ١/١٢٧ وقط ١/١٢٨ من طرق  ونصب ١/١٣٩ترغيب 

 صحيـــــح
٨٥٢٤ - }         واويِن أَهِل السأَهِل اَألرِض ِفى د واويند  نسخسـلٍم الَ          تلكـلِّ م غفرميٍس فيماِء ِفى اثنِني وخ

 عن أىب هريرة)  طس  ( } يشرك باِهللا شيئاً ِإالَ رجلٌ بينه وبني أَخيِه شحناُء 
 ٣٦)٢٥٦٥(وبنحوه م)  ٩٢٧٨( وطس٣/٤٥٨ و ٢/١٢٥ وترغيب ٨/٦٦امع 

 صحيـــــح
٨٥٢٥ - }  قــووت نـــقعن سنان) طص  ( } ت 

   ٢/٨٤ واإلصابة ٨/٨٩وجممع) ٧٥٥(١/٢٦٦ص ط
 حســــن

" سنان بن سلمة بن احملبق البصرى اهلذىل ولد يوم حنني ، وله رؤية وقد أرسل أحاديـث                  :  ووهم املناوى فقال    
 .وما أراه يصح : دون أن ينظر ىف سنده بقوله ) ٦٢٨( ووافقه األلباىن وقال ىف ضعيفته 

أىب خالد األمحر   :  الكثرية حيث أنه مل ينظر ىف سنده حىت يضعفه وهو ىف اإلصابة              وهذا من أوهام األلباىن   : أقول  
وذكـره  " تنق وتوق : عن يونس ابن أىب إسحاق عن أبيه عن سنان أن النىب  صلى اهللا عليه وسلم قال ألىب بكر                

 ابعي ابن حجر ىف القسم األول وهو غري منسوب ومل يعقب عليه مما يدل على أنه صحاىب وليس بت
 اتق الذنوب واحذر عقوبتها : تنق الصديق واحذره وقيل : ومعناه 
تنكح املـرأةُ علـى ماهلَـا ، وتـنكح املَـرأةُ علـى              : تنكح املَرأةُ على ِإحدى خصاٍل ثالٍث        { - ٨٥٢٦

وعبد بن ) حم  ( } ت يداك جماهلَـــــا وتنكح املَرأةُ على ِدينها وخلقها ، فخذْ ذَات الديِن واخلُلِق ترب  
 عن أىب سعيد ) قط ، ك ، ض ( والعسكرى ىف األمثال ) ع ، حب ( محيد 

 



 

 

١٣٣٥() 

 وتلخيص ٣/٤٤ وترغيب ٤/٢٥٤أبو سعيد وجممع )١٧١٤٣(٤/٣١١ وش ٢/١٦١ و ك ٣/٨٠حم 
و ) ٩٨٨(وعبد بن محيد) ١٠١٢(وأبو يعلى) ١٤٠٣(  وبز٣/٣٠٣وقط ) ٣٠٧(  وصحيحة ٣/١٤٦
 جابر) ١٠٨٦(ت

 صحيـــــح
على ِدينها ، وعلى ماهلَا ، وعلى جماهلَا ، وعلى حسبها ونسبها            : تنكح املَرأةُ على أَربعِة ِخالٍل       { - ٨٥٢٧

 داكي ربتيِن تبذَاِت الد ليكعن حيىي بن جعده مرسالً ) ض  ( } ، فَع 
  ٧/٢٩٠وحلية ) ٥٠٢( منصور 

 صحيـــــح لغريه
ملَاهلَا ، وحلسبها  ، وجلَماهلَا ، ولِدينهـــا ، فاظفر بذَاِت الديِن تربـت              : ح املَرأةُ َألربٍع    تنك { - ٨٥٢٨

داكعن أىب هريرة)  ق ، د ، ن ، هـ   (} ي 
 وحليـة   ٩/١٣٢مكحول وفـتح    ) ٥٠٦(  ومنصور   ٧/٧٩وهق  ) ١٤٦٦(٥٣و م الرضاع    ) ٥٠٩٠(٧/٩خ  
  )٣٠٠٣(  وصحيح اجلامع ٩/٨ وسنة ١/٣٧٧وكثري ) ١٥٧٠(  واملطالب ٣/٤٥ وترغيب ٨/٣٨٣

 } للحسِب ، والديِن ، واملاِل ، واجلماِل ، فعليك بذاِت الديِن تربت يـداك  : تنكح املَرأةُ َألربٍع     { - ٨٥٢٩
 عن مكحول مرسالً  ) ص ( 

 أبو هريرة)١٤٦٦ (٥٣و م الرضاع  )٥٠٩٠(٧/٩وبنحوه خ ) ٥٠٦( منصور 
 غيــرهصحيـــــح ل

  } تهادوا ِإنَّ اهلَديةَ تذهب وحر الصدِر ، والَ تحقرنَّ جارةٌ جلَارَا ولو ِشق ِفرسِن شـــاٍة  { - ٨٥٣٠
 عن أىب هريرة)  حم ، ت (

 وجامع األصول   ٦/١٥٩ و   ٥/٣٤٦واإلحتاف  ) ١٤١٣(  ومنحة   ٢/٤٠٥ وحم   ٤/١٢١ونصب  ) ٢١٣٠( ت  
٦/٦٤١  
   أم حكيم بنت وداع٤/١٤٧مع  وبنحوه ا١١/٦٠٩و

 حســــن لغيــــره
 عن أىب هريرة)  ع  ( } تهادوا تحابوا  { - ٨٥٣١

عبد اهللا بن   ) ٦٥٧(والشهاب  ) ٦١٤٨(عائشة وأبو يعلى  ) ٧٢٤٠( من طرق وطس   ٤/١٤٦ وجممع   ٦/١٦٩هق  
 والدوالىب  ٢٢١ و   ١٦٠ و   ٦/١٥٩ واإلحتاف   ٦/١١٦عطاء اخلراساين ومتهيد    ) ١٦٨٥(٩٠٨/ ٢عمرو وموطأ   

  )٣٠٠٤(  وصحيح اجلامع ٣/٦٩ والتلخيص ٣/٤٣٤ والترغيب ١٢١-٤/١٢٠ ونصب ٢/٧
 صحيـــــح لغيـــره

٨٥٣٢ - }   نكمالِغلُّ ع وا يذهبصافحوا ، وتحابوا تهادعن أىب هريرة)  ابن عساكر  ( } ت 
عطـاء  ) ١٦٨٥(٩٠٨/ ٢طرق واملوطـأ     من   ٤/١٤٦ وامع   ٦/١٦٠أم حكيم واإلحتاف    )١٤٢٦( املطالب  

مكحول وترغيب  ) ٦٥٨(  والشهاب    ١١/٥٥أنس وأم حكيم والفتح      ) ٨٩٨٠ و   ٨٩٧٧( اخلراساين والشعب   
  ٤/١٢١  عطاء اخلراساين ونصب ٣/٤٣٤

 حســــن لغيـــره



 

 

١٣٣٦() 

 ) اخلطيب عن عائشة  (} تهادوا فِإنَّ اهلَديةَ تخرج الضغائن من القُلوِب   { - ٨٥٣٣
واإلحتا ) ١٢٥٨( واملتناهية ٥/١٩٨ والفتح ١/٧٧ومعجم الشيوخ   ) ٥٩٤١(  وطس  ٤/٨٨ وخط   ٤/١٤٧امع  

 ٦/١٥٩  و٥/٣٤٧ف
 حســــن لغيـــره

تهادوا فِإنَّ اهلَديةَ تذهب بالسخيمِة ، ولو دعيـت ِإىل كُـراٍع َألجبـت ، ولـو أُهـدي ِإىلَّ                     { - ٨٥٣٤
  لقَبلت عن أنس)  هب  (} كُـــراع 

 ٢١/١٧وبنحو أوله التميـد    ) ٨٩٧٧(  والشعب   ٦/١٥٩ و   ٥/٣٤٧ واإلحتاف   )١٥٢٦( وطس   ٤/١٤٦امع
) ٢٥٦٨(ابن عمر وعن أيب هريـرة خ        )١٤٢٩(مكحول  وآخره عند م    ) ٣٦٠(أم سلمة واملكارم  ١٨مكحول و   
 )٥٢٩١(واإلحسان

 
 حســــن لغيـــره

٨٥٣٥ - } ةَ توا فِإنَّ اهلَديهاددِر توائِل الصبغ ذهبوت احلُب فعن أم حكيم بنت وداع ) طب  (} ضع 
 ) ١٤٢٦(  ومطالب ٢٢١ و ١٦٠ و ٦/١٥٩واإلحتاف )٣٦٨(ومكارم ) ٣٩٢(٢٥/١٦٢  وطب٤/١٤٦امع 

 حســــن لغيـــره
٨٥٣٦ - }            الناس بايعأَهِل اجلنِة ي ردٍة ِمنعتجٍر ببجٍل ملى رهجمونَ ععن عبـد اهللا بـن      )   ، ك     ط( }  ت
 حوالة 
 )١٢٥٠(  وطيا ٣/٩٨ و ك ٧/٣٧٧ وكر ٣/١٢٢٩عدى 

 صحيـــــح
 واملقصود به عثمان رضى اهللا عنه 

ىف ) خـط    ( } تواضعوا ملَن تعلَّمونَ ِمنه ، وتواضعوا ِلمن تعلِّمونه والَ تكونوا جبابرةَ العلماِء              { - ٨٥٣٧
 اجلامع  عن أىب هريرة

أبـو  ١/١٢٥ وجامع بيان العلم     ١٤٩عمر والزهد ألمحد    )  ١٧٨٩(  والشعب   ١/١٢٩ وامع   ٨/٢٧اإلحتاف  
 ٤/٢٣٥ عمر والكامل١/١٢٠سعيد مرفوعاً وموقوفاً  والزهد ابن أيب عاصم

 الصحيح أنه من قول عمر 
٨٥٣٨ - } وٍم ِمائةَ مِإليِه كُلَّ ي ى أَتوبعاىل فِإنوا ِإىل اِهللا توبٍة تعن ابن عمر ) تخ  ( } ر 

( من طرق وصـحيح اجلـامع        ) ١٨٣١ - ١٨٢٨(  والدعا طب    ٢/٤٣ و تخ    ٤٢)٢٧٠٢(م الذكر والدعاء    
٣٠٠٥(  
 طب ،  ( } توشكونَ أَنْ تكونوا ِفى الناِس كامللِح ِفى الطعاِم ، والَ يصلح الطَّعام ِإالَّ بامللِح  { - ٨٥٣٩

 عن مسرة ) ض 
 )٢٧٧٠(أنس وبز) ٤٢٠٧( ومطالب١٠/١٨وجممع) ٧٠٩٨ (٧/٣٢٣طب 

 حســــن
 عن أىب هريرة)  هق  ( } توسطُوا اِإلمام وسدوا اخلَللَ  { - ٨٥٤٠



 

 

١٣٣٧() 

 وعـن  ٣/١٠١ وهق٢/٩٨وحم) ٦٦٦(وآخره  عن ابن عمر عند د    ) ١٠٩٤٣(وامليزان) ٦٨١(  ود  ٣/١٠٤هق  
 ٥/٢٦٢أيب أمامة  حم

 فيه حهالة وآخره صحيح
شكونَ أَنَّ من عاش ِمنكم أَنْ يغدى عليِه باجلفاِن ويراح ، وتلبسونَ اجلُدر كما تستر الكَعبةُ                تو { - ٨٥٤١

 عن فضالة الليثى ) طب  ( } 
 عبداهللا بن يزيد والزهد     ٧/٢٧٢علي وهق ) ٢٤٧٦(وبنحوه ت ) ٨٢٧(١٨/٣٢٠من طرق وطب  ١٠/٣٢٣امع  

طلحـة بـن عمـرو      ٣/٤٨٧مـن طـرق وحـم     ) ٧٦٠-٧٥٨(قتادة  والزهـد هنـاد     ١/٣٧ابن أ يب عاصم   
 )١٠٣٢ ٥(وهب ) ٨١٦٠(٨/٣١٠وطب

 صحيح لغيـــره
٨٥٤٢- }    أْ وارقدوضأصيب أهلى وأريد   ! يا رسول اهللا    : قلت  : عن أىب سعيد قال     ) حم  ( الطحاوى  ( } ت

 ) .النوم قال فذكره 
 ١/٥٠وحـم ) ١٢١٢(اإلحسـان و) ٢١٤( وخزمية ١/٢٧٨ حنوه و عن عمرعوانة      ٣/٥٥وحم  ) ٥٨٦( وهـ  

 ٧/١٩٣وهق
 صحيـــــح

٨٥٤٣ - }     أْ واغْسلْ ذكركوضكنت رجالً مذّاًء فأمرت رجالً أن يسأل الـنىب          : عن على قال    ) خ    (  } ت
 صلــــى 

 اهللا عليه وسلم فقال فذكره  
  ١/٣٢٩ وسنة ١/٣٧٩وفتح ) ٢٢١ ١٩)٣٠٣(و م احليض ) ٢٦٩(١/٧٦خ  

عن ابن عمر أن عمر ذكر لرسول اهللا        ) خ ، م ، د ، ن        ( مالك  ( } غْسلْ ذكرك ثُم نم     توضأْ وا  { - ٨٥٤٤
 صلى اهللا عليه وسلم  أنه تصيبه اجلنابة من الليل قال فذكره  

ــيض )٢٩٠ (١/٨٠خ  ــأ١/١٤٠ون  ) ٢٢١( ود ) ٣٠٦(٢٥و م احل ــق) ١٠٩(١/٤٧  وموط  ١/١٩٩وه
 ) ٧٢١٠( وغريهم املسند اجلامع ٧/١٩٣و

٨٥٤٥ - }   فَرجك أْ وانضحوضم ( } ت (عن  على 
  ١/٢٧٣وعوانة ) ٢٢(  وخزمية ١/١١٥ وهق ١/١٠٤ وحم ٢١٥و١/٢١٤ون  ) ٣٠٣(١٩م احليض 
٨٥٤٦ - }   ا أَنضجِت الناروا ِممؤوضعن أىب هريرة)  حب ( عن أىب طلحة ) ن ( } ت 

 ) ١١٤٧ و ١١٤٦( إلحسان   بسرة وا١/١٨٠ وعدى ٤/٣٠ و ٢/٤٥٨ وحم ١٠٦و١/١٠٥ن 
  صحيـــــح

٨٥٤٧ - }  لونه رِت النارا غَيوا ِممؤوضعن أىب موسى )  حم ، طس  (} ت 
أبو هريرة وأنس وحم     )٤٨٧ و   ٤٨٥(  من طرق وهـ     ١٠٦و١/١٠٥ ون   ٥/١٣٩أم حبيبة وطب    ) ١٩٥( د  
والـدوالىب  ) ٢٧٤٠(طـس  من طـرق و    ٢٤٩ و ١/٢٤٨أبو طلحة وأيب موسى وجممع      ٤١٣ و   ٣٩٧ و   ٤/٢٨
١/١٧٢ 
 



 

 

١٣٣٨() 

 صحيـــــح مشهور
٨٥٤٨ - }   ِت النارسا موا ِممؤوضعن عائشة ) حم ، م ، هـ ( عن أىب هريرة )  حم ، م ،  ن ( } ت 

عائشـة وأم    )٤٨٧ و   ٤٨٦( أم حبيبة و هــ      ) ١٩٥( أم حبيبةوأبو هريرة ود     ٩٠ )٣٥٣ و   ٣٥٢(م احليض   
 ١/٣١١أم حبيبة وعائشـة وفـتح       ) ٦٦٧ و   ٦٦٦(  من طرق وعب     ١٣٩  و ٥/١٠٧ و   ٤/١٦٧حبيبة وطب   

 ٣٢٧ و ٣٢٦ و   ٦/٨٩ و   ١٩٠ و   ١٨٨ و   ٥/١٨٤ و   ٥٢٩ و   ٥٠٣ و   ٤٧٩ و   ٤٧٠ و   ٢٧١ و   ٢/٢٦٥وحم  
 و معاذ و أبـوهريرة وغريمهـا  ون          ١٥٥و  ١/١٤١  أبو هريرة وزيد بن ثابت وعائشة وأم حبيبةوهق           ٣٢٨و  
  ) ٣٠٠٧( من طرق وصحيح اجلامع ١٠٦و١/١٠٥

 متواتر

 
وهذا احلديث منسوخ عند أكثر أهل العلم حبديث كان آخر األمرين منه  صلى اهللا عليه وسلم ترك الوضوء ممـا                     

  ١/٢٢١ راجع النيل ١/١٠٨ ون ١/١٠٦وهق ) ٤٨٦٤( ود  ) ٢٤(  واملنتقى ٣/٣٤٧التمهيد " مست النار 
ا ِفى مناخها ، والَ توضؤوا ِمن لُحوِم الغـنِم  وصـلُّوا ِفـى    توضؤوا ِمن لُحوِم اِإلبِل والَ تصلُّو   { - ٨٥٤٩

 عن أسيد بن حضري ) طس ( } مرابضها 
 ) ٤٩٦(  وهـ ٣٩١ و ٤/٣٥٢وحم )٧٤٠٧(  وطس ١/٢٥٠جممع 

 حســــن
باِن اِإلبِل والَ توضـؤوا     توضؤوا ِمن لُحوِم اِإلبِل والَ توضؤوا ِمن لُحوِم الغنِم ، وتوضؤوا ِمن أَل             { - ٨٥٥٠

 عن ابن عمر ) هـ ( } ِمن أَلباِن الغنِم ، وصلُّوا ِفى مراِح الغنِم والَ تصلُّوا ِفى معاطِن اِإلبِل  
 أسيد بن حضـريوآخره     ٤/٣٥٢وحم  ) ٥١٥( وفيه جهالة وأوله ىف الذى قبله ووسطه عند هـ          ) ٤٩٧( هـ  

  ١/٢٥٠عبداهللا بن مغفل وامع ) ٣٣٥( بو هريرة وحب أ٢/٥٠٩وحم ) ٧٦٩( وهـ  ) ٣٤٨( عند ت 
 حســــن لغيــره

توضؤوا ِمن لُحوِم اِإلبِل والَ تتوضؤوا ِمن لُحوِم الغنِم ، وصلُّوا ِفى مرابِض الغنِم والَ تصلُّوا ِفى                  { - ٨٥٥١
  عن جابر بن مسرة )حم ، م ، هـ ( عن الرباء ) حم ، د ، ت ، هـ  (} مبارِك اِإلبِل  

عقبة بـن عـامر وجممـع       ) ٩٣٨(١٧/٣٤٠سليك و )١٨٦٢ و ١٨٥٩(١  وطب    ٥/٥٧ ٣٥٢و  ٤/٢٨٨حم  
وصـحيح ا   )٤٩٧-٤٩٤(وه )  ١٨٤( ود  ) ٨١(  الرباء و ت     ١/١١٥  من طرق وتلخيص      ٢/٢٧ و   ١/٢٥٠

 ٩٧)٣٦٠( و م١/٣٤٩ وسنة ٣/٣٥٠الرباء وجابر بن مسرة ومتهيد) ٥١٤و٥١١(١/٤٦وش  ) ٣٠٠٦( جلامع 
. فمنهم من رأى أنه منسوخ وهم األكثر ومنهم من أوجب الوضـوء بـذلك            : واختلف ىف األخذ ذا احلديث      

 -١/٢٠٠ومنهم من قال املقصود به غسل اليدين والفم راجع النيـل          . ومنهم من رأى استحباب الوضوء بذلك       
  ٦٤ - ١/٦٣ وش ٢٠١

٨٥٥٢ - }      الِقيامِة هلَا ح ومي حمالر وضعا           تصـلهو نصلُ مبِلساٍن طَلٍق ذلٍق فت كلَّمجنةٌ كحجنِة اِملغزِل فت
 عن ابن عمرو ) طب ( واحلاكم ىف الكىن ) حم (} وتقطع من قَطعها  



 

 

١٣٣٩() 

  ٧/٣٠١وكـثري   )٢٥٣٨٤ (٨/٣٥٠ وش   ١/١٣٤ من طرق والـدوالىب      ٨/١٥٠ وجممع   ٢٠٩ و   ٢/١٨٩حم  
 )٢٢٥٠(ابن عباس وطيا)١٠٨٠٧(وطس

  لغيــــرهصحيـــــح
 السنارة : احلجنة 
توضع املوازين يوم الِقيامِة ، فيؤتى بالرجِل فيوضع ِفى كَفٍَّة ، ويوضع ما أُحصى عليِه ِفى ِكفَّـٍة                   { - ٨٥٥٣

الَ تعجلُوا الَ تعجلُـوا     : فيمايلُ بِه اِمليزانُ فيبعثُ بِه ِإىل الناِر ، فإذا أُدبر بِه فإذا صائح يصيح ِمن ِعنِد الرمحِن                  
) حـم    ( } فِإنه قَد بقي له ، فيؤتى ببطاقٍة ِفيها الَ ِإله ِإالَّ اُهللا فتوضع مع الرجِل ِفى كَفٍَّة حتى متيلَ بِه اِمليزانُ                      

 عن ابن عمرو 
  ٥/٣٤٠ وكثري ٢/٢١٩ واإلحتاف ١٠/٨٢ وجممع ٢/٢٢١حم 

 حســــن
 ( } ا ِفى الصداِق ، فِإنَّ الرجلَ ليعِطى املَرأةَ حتى يبقي ذلك ِفى نفسِه عليها حسـيكةً                 تياسرو { - ٨٥٥٤

 واخلطاىب ىف الغريب عن أىب حسني مرسالً  ) عب 
  ) ١٠٣٩٨( عب 

 صحيـــــح مرســـل
٨٥٥٥ - }  له الَ ذنب نالذنِب كم ِمن ائبعن أىب سعيد ) كيم احل( عن ابن مسعود ) هـ  ( } الت 

 ٥٢٥ و ٥٠٦ و ٨/٥٠٣ واإلحتاف ٤/٩٧وترغيب   ) ٣٠٠٨(  وصحيح اجلامع    ١٠/١٥٤وهق  ) ٤٢٥٠( هـ  
  ٥٨٧و
  ٤/٢١٠ واحللية ٩/٦٠٩و

 صحيـــــح لغيـــره
 ومن  التائب ِمن الذنِب كمن الَ ذنب له ، واملستغفر من الذنِب وهو مقيم عليِه كاملستهزئ بربهِ                { - ٨٥٥٦

 عن ابن عباس) هـب  ( } آذى مسلماً كانَ عليِه من اِإلِمث كذَا وكذَا ذكر شيئاً 
 ١٣/٤٧١والفتح) ٢٤٣٣(  والفردوس٤/٩٧ والترغيب ٨/٦٠٤واإلحتاف ) ٧١٧٨( الشعب 

 فيـــه ضعـــف
 وأوله صحيح لغريه وصوب املنذرى وابن حجر وقف الباقى 

وسعيد احلمصى مل أعرفه وحيتمل أن يكون سعيد        : عن سند البيهقى    ) ٦١٦( ته  قال األلباىن ىف ضعيف   : مالحظة  
وهذا ألنه جاء ىف رواية ابن عساكر الثانية ثنا سعيد بن عبد العزيـز  . هـ ١بن سنان احلمصى وهو ضعيف جداً       

 .وعند الشعب سعيد احلمصى عن عطاء عن ابن عباس 
 وإمنا هو سعيد بن عبـد العزيـز         ٤٧ و   ٤/٤٦ا ىف التهذيب    وسعيد بن سنان ليس له رواية عن عطاء أصالً كم         

  ٤/٥٩ التهذيب --التنوخى الدمشقى الثقة وهو الذى يروى عن عطاء بن أىب رباح 
 عن ابن عمر   ) هـ ، ك  ( } التاجر اَألمني الصدوق املُسلم مع الشهداِء يوم الِقيامِة   { - ٨٥٥٧



 

 

١٣٤٠() 

 و ١٢٣٠( والشعب ) ٧٣٩٤( وطس٢/٦ و ك ٥/٤١٤ واإلحتاف ٢/٥٨٥والترغيب  ) ٢١٣٩( هـ 
٤٨٥٥(  

 حســــن لغيــره
 عن أىب سعيد    ) ت ، ك  ( } التاجر الصدوق اَألمني مع النبيني والصديقني والشهداِء  { - ٨٥٥٨

ـ   ٢/٦ وك ٣/٧ وقـط  ٨/٤ وسنة ٢/٥٨٥ وترغيب   ٢/٢٤٧ومى   ) ١٢٠٩( ت   ) ٩٦٦(د  وعبـد بـن محي
  ١/٤٣١وجامع األصول ٥/٢٦٦موقوفاً وهق )٢٣٠٧٩و٢٣٠٧٨(وش

 حســــن لغيــره
 )  عن أنس ) فر ( األصبهاىن ىف ترغيبه  ( } التاجر الصدوق تحت ِظلِّ العرِش يوم الِقيامِة   { - ٨٥٥٩
(  واألصبهاىن   ٥/٢١يموقوفاً على سلمان مطوالً وطرب    ) ٩٠٢٩(  والشعب   ٢/٥٨٥ والترغيب   ٥/٤١٤اإلحتاف  

٧٦٧( 
 حســــن لغيــره

 عن أنس) هب  ( } التأنى من اِهللا والعجلةُ من الشيطاِن  { - ٨٥٦٠ 
 وترغيب  ٨/٤٧ و   ٧/٢٧٨ و   ٢٥٢ و   ٥/٢٥١واإلحتاف   ) ١٧٩٥(  والصحيحة   ٨/١٩ وجممع   ١٠/١٠٤هق  

٢/٤٣٧  
  )٣٠١١( وصحيح اجلامع ) ٤٣٦٧((والشعب )  ٢٨١٢(  ومطالب ٣/٤١٨و

 صحيـــــح لغيـــره
٨٥٦١ - }                      ا ِمـناِهللا ، وم من عاذيرم اِهللا والَ أَكثر من أَغري ا أَحديطاِن ، ومالش جلةُ مناِهللا والع ى منأنالت

 عن أنس) ع  ( } شىٍء أَحب ِإىل اِهللا من احلمِد 
  ٣/٤١٨ و٢/٤٣٧والترغيب) ١٧٩٥( والصحيحة١٠/١٠٤وهق) ٤٢٥٦(وأبويعلى٨/١٩امع 

 صحيـــــح
 عن سعد ) د ، ك ،  هب  ( } التؤدةُ ِفى كُلِّ شىٍء خري ِإالَ ِفى عمِل اآلخرِة  { - ٨٥٦٢

 ٤/٢٥٢ والترغيـب    ١٠/٢٥٥ و   ٨/١٦٦ و   ٥/٢٥١ واإلحتــاف    ١/٦٤ و ك    ١٠/١٩٤وهق  ) ٤٨١٠( د  
 والصحيحـة 

 )٣٠٠٩(  وصحيح اجلامع ) ٨٤١١(وهب ) ١٧٩٤( 
 يـــــحصح

( عبد بن محيد     ( } التؤدةُ واالقتصاد والسمت احلسن جزٌء ِمن أَربعٍة وِعشرين جزءاً من النبوِة             { - ٨٥٦٣
 عن عبد اهللا بن سرجس ) طب 
وعبد بـن   ) ٣٧٩(٩/٤٠٥ ابن عباس والضياء   ٢/٤٨٦ وعدى   ١٢/٣٦٨ وفتح   ٨/١٦٥ واإلحتاف   ٣/٦٦ خط  
  )٣٠١٠( وصحيح اجلامع )١٠١٧(وطس)    ٥١٢(محيد

 صحيـــــح لغيــــره
ابن أىب الدنيا ىف ذم الغضـب واخلرائطـى ىف           ( } التبين من اِهللا والعجلةُ من الشيطاِن فتبينوا           { - ٨٥٦٤

 عن احلسن مرسالً ) مكارم األخالق 



 

 

١٣٤١() 

   قتادة٢٦/٧٩طربى 
 صحيـــــح لغيــــره

  ) !!١٧٩٥( وقواه ىف الصحيحة ) ٢٥٠٤( لباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع وهو مبعىن الذى قبله وتناقض األ
٨٥٦٥ - }               ا استطاعم فلْيكظم أَحدكم ثاءبيطاِن فإذا تالش الِة ِمنِفى الص ثاؤبت ، حـب      ( } الت  (

 عن أىب هريرة
ــتح  ) ٣٧٠( ت  ــة ١٠/٦١٢وف ــنة ) ٩٢٠(  وخزمي ــم ٣/٢٤٣وس  ٥٦)٢٩٩٤( و م ٢/٣٩٧ وح

  )٣٠١٢( وصحيح اجلامع ) ٤٣٥٧(واإلحسان
 -ها : التثاؤب ِمن الشيطاِن ، فإذا تثاءب أَحدكم فلْريده ما استطاع ، فِإنَّ أَحدكم إذا قالَ  { - ٨٥٦٦

 عن أىب هريرة)  ق  ( } ضحك منه الشيطانُ  
 وصحيح ٢٨٧ و  ٢٤٦/ ٦اف   واإلحت ٢/٢٨٩ وهق   ٢/٥١٧وحم  ) ٢٩٩٤(٥٦و م الزهد    ) ٣٢٨٩(٤/١٥٢خ  

  )٣٠١٣( اجلامع 
التحدثُ بنعمِة اِهللا شكر وتركها كُفر ، ومن الَ يشكِر القَليلَ الَ يشكِر الكَثري ، ومن الَ يشكِر                   { - ٨٥٦٧

 ذابركةٌ والفُرقةُ عشكِر اَهللا ، واجلماعةُ بالَ ي عن النعمان بن بشري  ) هب  ( } الناس 
والشعب  ) ٣٠١٤(  وصحيح اجلامع    ٤/١٥٦ واإلحتاف   ٥/٢١٧ وجممع   ٢/٧٨ والترغيب   ٣٧٥ و   ٤/٢٧٨حم  

  ) ٩١١٩ و  ٤٤١٩( 
 صحيـــــح لغيـــره

٨٥٦٨ - }         المالس ، محةُ اِهللا وبركاتهور ا النىبهأَي ليكع المِهللا ، الس باتالطَّي لواتالص املُباركات اتحيالت
عن ) م ، د ،  ت        ( } وعلى ِعباِد اِهللا الصاحلني ، أَشهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وأَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اِهللا                   علينا  

 ابن عباس 
 و ٢/١٤٠ وهق ١/٢٩٢وحم  ) ٩٠٠( وهـ   ) ٩٧٤( ود  ) ٧٦٢(ون   ) ٢٩٠( و ت   ) ٤٠٣((٦٠م الصالة   

  ) ٢٦٤( وشفع ١/٤٢٠ ونصب ٣٧١
لتحيات ِهللا الصلوات الطَّيبات ، السالم عليك أَيها النيب ورمحةُ اِهللا وبركاته ، السـالم علينـا             ا { - ٨٥٦٩

                     سولُهور بدهحمداً عأَنَّ م وأَشهد له ريكالَ ش ِإالَّ اُهللا وحده أَنْ الَ ِإله أَشهد ، احلنيد  ( } وعلى ِعباِد اِهللا الص
 عن سلمان وأىب موسى  ) طب ( عن ابن عمر ) طب ، هق  ،  
 و  ١/٢١١من طرق ابن عمر وابن مسـعود وبنحـوه  ابـن مسـعود خ                ١٣٩ و   ٢/١٣٨وهق   ) ٩٧١( د  

وجممـــع ) ٤٠٢(٥٥و م الصـــالة ) ٧٣٨١(٩/١٤٢و ) ٦٢٦٥و٦٢٣٠(٧٣ و ٨/٦٤و ) ٨٣١(٢١٢
 ابن عمر) ٢٦٢٥( من طرق وطس١٤٤و٢/١٤٣

 صحيـــــح
تحيات ِهللا والصلوات الطَّيبات الزاكيات ِهللا السالم علينا وعلى ِعباِد اِهللا الصاحلني ، أَشهد أَنْ               ال { - ٨٥٧٠

 سولُهور بدهحمداً عأَنَّ م ِإالَّ اُهللا وأَشهد عن أىب محيد الساعدى ) طب  ( } الَ ِإله 
  األشعري وعائشة وأبو موسى٢٧٧و١٤٥و٢/١٤١هق ابن عمر و١/٣٥١  وبنحوه قط١٤٣ و ٢/١٤٢امع 

 صحيـــــح  



 

 

١٣٤٢() 

التحيات ِهللا والصلوات والطَّيبات ، السالم عليك أَيها النىب ورمحةُ اِهللا وبركاته ، السالم علينا                { - ٨٥٧١
عن معاويـة   ) طب   (  } د أَنَّ محمداً عبده ورسولُه وعلى ِعباِد اِهللا الصاحلني ، أَشهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وأَشه       

 عن عائشة ) هق ( 
  من طـرق  ٢٣٢ و ١٤٣ و ٢/١٤٢  من طرق وجممع      ٣٧٧ و   ١٥٣ و   ١٤٨ و   ١٤٥ و   ١٣٩ و   ٢/١٣٨هق  

 )٨٩١(١٩/٣٧٩وطب
 صحيـــــح

٨٥٧٢ - }      ائحاتالر ادياتوالغ باتوالطَّي ـــلواتِهللا والص اتحيالت  الطَّـاهرات املُباركات اكياتالز 
 عن السيد احلسن ) طب   ( } ِهللا  

 من طـرق    ١٤٥ و   ٢/١٤١ من طرق  وهق      ٢٣٢ و   ١٤٣ و   ١٤٢و  ١ ٢/٤١وجممع  ) ٢٩٠٥(٣/١٣٤طب  
 ابن عمر ١/٣٥١وقط 

 صحيـــــح لغيـــره
)  عـب  ( عن أىب سعيد وعن جـابر  ) س ط ( } التسبيح ِفى الصالِة للرجاِل والتصفيق للنساِء   { - ٨٥٧٣

 عن أىب هريرة
و ) ١٢٠٣(٢/٨٠وخ) ٤٠٧٠ و ٤٠٦٩ و ٤٠٦٨ و ٤٠٦٧(  وعــب ٣/٢٧١ وســنة ٣/٣٥٧حــم 

 )٥٨٠( وطس١٠٦)٤٢٢(م
 

 عن جابر ) حم  ( } التسبيح للرجاِل والتصفيق للنساِء  { - ٨٥٧٤
( ود   ) ٣٦٩( أبو هريرة و ت     ) ٤٢٢(١٠٧ و   ١٠٦أبو هريرة وسهل و م الصالة       ) ١٢٠٤و١٢٠٣(٢/٨٠خ    

ـــ ) ٥٣٤(ون  ) ٩٤٤ و ٩٣٩ ــم ) ١٠٣٥ و١٠٣٤( وه  و ٤٧٣ و ٤٤٠ و ٤٣٢ و ٣٧٦ و ٢/٢٦١وح
  من طـرق     ٢٦٢ و ٢٤٧ و   ٢/٢٤٦ سهل وهق    ٥/٣٣٨و٣/٣٥٧ أبو هريرة و   ٥٢٩ و     ٥٢٩ و ٥٠٧ و   ٤٩٢

  )٣٠١٥( وصحيح اجلامع 
٨٥٧٥ - }    للن صفيقجاِل والتللر سبيحـــا          التعدهفَلي نـهع فهمالتِه ِإشارةً تِفى ص أَشار نسواِن ، وم {

 عن أىب هريرة)  هق(
  ١/٤٥٣ومعاىن ) ٩٤٤( ود ٢/٨٣ وقط ٢٦٢ و ٢٤٧ و ٢/٢٤٦هق 

 حســــن لغيــــره
اِء واَألرِض ، والصـوم     التسبيح ِنصف اِمليزاِن ، واحلمد ِهللا تملؤه ، والتكبري يمُأل ما بني السـم              { -٨٥٧٦

 عن رجل من بىن سليم  ) ت  ( } ِنصف الصِرب ، والطُّهور ِنصف اِإلمياِن 
 ٩/٥٥٨ ابن عمرو وغريه وجامع األصـول        ٤٢٨ و     ٢/٤١٧ وترغيب   ٣٧٢ و   ٥/٣٦٣وحم   ) ٣٥١٩( ت  

 ) ٦٣١( والشعب 
 حســــن

السبيعى وأبو إسحاق السبيعى وعاصم بـن أىب      ىف سنده جرى بن كليب الكوىف روى عنه يونس بن أىب اسحاق             
 النجود 
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  ٢/٧٨ووثقه ابن حبان التهذيب 
التسبيح ِنصف اِمليزاِن ، واحلمد ِهللا تملؤه ، والَ ِإله  ِإالَّ اُهللا لَيس هلَا دونَ اِهللا ِحجـاب حتـى                      { - ٨٥٧٧

 عن ابن عمرو ) ت(} تخلص ِإليِه 
  ٢/٤١٧والترغيب ) ٣٥١٨( ت 

 حســــن لغيـــره
 عن عمران بن حصني ) عب  ( } التسليم بعد سجديت السهِو  { -٨٥٧٨

 )٤٤٤٨(من طرق صحيـــــح  وصح عكســـه انظر ش) ٤٤٤٧– ٤٤٣٦(وش )  ٣٤٥٣( عب 
 

                           
  

 ) رزقى ىف تاريخ مكة عن ابن عباس األ ( } التضلُّع ِمن ماِء زمزم براءةٌ من النفاِق  { -٨٥٧٩
 ) ٣٠٦١( هـ  " إن آية ما بيننا وبني املنافقني أم ال يتضلعون من زمزم            "  وسنده واه وبنحوه     ٤/٤١٢اإلحتاف  
) ١٠٧٦٣(١٠/٣١٤ صحيــــــح وكـذلك لـه شـاهد عنـد األرزقـى وطـب                ٢/٢٤٧وبداية  

  ٤/٤١٢واإلحتاف ) ١١٢٤٦(١١/١٢٤و
 حســــن لغيـــره

٨٥٨٠- }   واريهأَنْ ي طيئةٌ وكفَّارتهفلُ ِفى املَسجِد خعن أنس ) د   ( } الت 
  )٣٠١٦(  وصحيح اجلامع ٢٨٩ و ٣/١٨٣وحم  ) ٤٧٤( ود )٥٥٢ (٥٦و م املساجد )٤١٥( خ 

 ) ابن النجار عن أىب أمامة  ( } التفلُ ِفى املَسجِد سيئةٌ وكَفَّارَا دفنها   { -٨٥٨١
  ١/٢٠٢ من طرق وترغيب ٢/١٨وجممع  ٥/٢٦٠حم 

 صحيـــــح
 }التكبري ِفى العيديِن ِفى الركعِة اُألوىل ســبع تكبرياٍت ، وِفى اَألخريِة خمس تكبرياٍت  { -٨٥٨٢

 واخلطيب وابن عساكر عن  ابن عمر ) ع ( 
عمرو بـن   )١٤٣٩ و ١٤٣٨( وخزمية   ٥٤/٣٧٩  وابن عساكر   ٥/٧٦ وخط   ٢/٢١٨ ونصب   ٤٨-٤٦/ ٢قط  

 عائشة وعمرو بن عوف وأبو هريرة٢٨٨-٣/٣٨٦عائشة وهق)١١٥٢-١١٤٩(عائشة ود١/١٩٨عوف وك
 صحيح لغريه

 عن أىب هريرة) حم  ( } التكبري ِفى العيديِن سبع قَبلَ الِقراءِة وخمس بعد الِقراءِة   { -٨٥٨٣
  ابن عباس٤/٣٤٧ومعاين) ٥٦٨٧(  وبنحوه عن ابن مسعود موقوفاً عب٢/٣٥٧حم 

 حســــن
عن ابن  )  د   ( } التكبري ِفى الفطِر سبع ِفى اُألوىل ومخس ِفى اآلخرِة والقراءةُ بعدمهَا ِكلتيهما                  { -٨٥٨٤

 عمر 
 وصحيح اجلامع   ٢/٢١٧عمرو بن العاص ونصب     )١٨٠٤(ون) ١٢٧٨(ابن عمرو وه  ٣/٢٨٥وهق  ) ١١٥١( د  
 )٣٠١٧(   



 

 

١٣٤٤() 

 حســــن
 عن عائشة )  حم ، ق   (}  مجمةٌ لفُؤاِد املَريِض تذهب ببعِض احلُزِن التلبينةُ { -٨٥٨٥

ــالم ) ٥٤١٧(٧/٩٧خ  ــم )٢٢١٦ (٩٠و م الســ ) ٣٤٤٥(وه) ٧٥٧٢و٦٦٩٣( ن١٥٥و٦/٨٠وحــ
  )٣٠١٨(  وصحيح اجلامع ١١/٣٠٠ وسنة ٩/٥٥٠ وفتح ٩/٣٤٥ و٤/٦١وهق)٩٠٠١(وطس

 صحيـــــح
وهذا  ) ٣٠١٨( الة ورمبا جيعل فيها عسل وحسنه األلباىن ىف  صحيح اجلامع   حساٌء يعمل من دقيق أو خن     : التلبينة  

 من 
 أوهامه وهذا سنده عند أمحد ثنا حجاج حدثىن الليث حدثىن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 

  هو ابن حممد املصيصي األعور ثقة ثبت لكنه اختلط ىف آخره ملا قدم بغداد قبل موته ، مـات سـنة                     -وحجاج  
ولكن إذا خلط بآخره     ) ٩٥٢( ورفع أمحد من أمره جداً الكاشف        ) ١١٣٥(  أخرج له اجلماعة التقريب      ٢٠٦

هذا ال يتصوره أحد من أهل العلم   ! وهل يروى له الشيخان ما خلط فيه ؟       !!      فهل يروى عنه أمحد وهو من هو ؟         
 .ملبارك عن يونس عن عقيل وكلهم ثقاتوله متابعات منها بكري ثين الليث وكذلك احلسن بن شقيق عن ابن ا

 هو بن خالد األموى ثقـة  -وعقيل  ) ٥٦٨٤( هو الليث بن سعد ثقة ثبت فقيه إمام مشهور التقريب          : والليث  
 ومثله ابن شهاب الزهرى وعروة بن الزبري  ) ٤٦٦٥(  التقريب --ثبت 

ِمثالً ِمبثٍل ، والشعري بالشعِري ِمثالً ِمبثِل ، وامللح بـامللِح           التمر بالتمِر ِمثالً ِمبثٍل ، واِحلنطةُ باحلنطِة         { -٨٥٨٦
                       ا كانَ ِمـنزٍن ، فمزناً بوِة ِمثالً ِمبثٍل ، وزٍن ، والفضةُ بالفضزناً بوبالذَّهِب ِمثالً ِمبثٍل و ِمثالً ِمبثٍل ،  والذَّهب

 إذا اختلف النوعان فال بأس واحد بعشرة ف) طك ( عن بالل وزاد )  بز ، طك   ( } فَضٍل فهو ِربا 
 )١٣١٤(وبز) ١٠١٧( من طرق  وطب١١٤ و ٤/١١٣امع 

 حســــن لغيـــره
التمر بالتمِر ِمثالً ِمبثٍل ، واِحلنطةُ باحلنطِة ِمثالً ِمبثٍل، وزناً بوزٍن ، والِفضةُ بالفضِة ِمثالً ِمبثٍل ، وزناً                   { -٨٥٨٧

 عن عمر بن اخلطاب عن بالل )  طب   ( }  ِمن فَضٍل فهو ِربا بوزٍن ، فما كانَ
  ٢٨٨ و   ٦/٢٨٣ عبادة و    ٨١ و   ٧٨ و   ٤/٧٦ ومتهيد   ٤/١١٣عطاء بن يسار وجممع      ) ١٣١٤(٦٢٣/ ٢موطأ  

 )١٦٩(واملروزي يف السنة) ١٣٦٢(وبز)  ١٠١٨(١/٣٣٩عمر وعبادة وطب 
 صحيـــــح

 باحلنطِة ، والشعري بالشعِري ، والذَّهب بالذَّهِب ، والِفضةُ بالفضِة يداً بيٍد             التمر بالتمِر ، واِحلنطةُ    { -٨٥٨٨
 عن أىب سعيد )  ك  ( } ، عيناً بعٍني ، ِمثالً ِمبثٍل ،  فَِمن زاد فهو ِربا 

و عـن أيب  ١٨٠و١/١٤٧ومسند الشافعي)  ١٥٨٧( من طرق وبنحوه عن عبادة م٢٧٧و٥/٢٧٦ وهق ٢/٤٣ك  
 )٦١٧١(ون) ٥٤٠٤(٣/٣٨٤بكرة عوانة 

 صحيح لغيـــره
٨٥٨٩- }  ٍد ، فَِمنداً بيبامللِح ، ِمثالً ِمبثٍل ، ي عِري ، واِمللحبالش عريمِر ، واِحلنطةُ باحلنطِة ، والشبالت مرالت 

 أَلوانه ا اختلفتى ِإالَّ مأَرب فقد أِو استزاد ادن أىب هريرةع)   حم ، م ، ن   (} ز 
  )٣٠١٩(  وصحيح اجلامع ٤/٣٦ ونصب ٢/٢٣٢  وحم٥/٢٨٢وهق ) ٦١٥١(ون ) ١٥٨٨(٨٣م املساقاة 



 

 

١٣٤٥() 

٨٥٩٠- }    صـــوحوبةُ النِإليِه    : الت عودالَ ت اىل ثُمعاَهللا ت ســتغفرفت فرطُ ِمنكي لى الذَّنِب حنيع دمالن
 )  أىب ابن أىب حامت وابن مروديه عن ( } أَبداً

عن عمر وإسناده صحيح وعن ابـن        ) ٧٠٣٤( حنوه موقوفاً البيهقى ىف الشعب      )٥٤٥٧( وهب ٤/١٨١الكامل
 وإسناده حســـن ) ٧٠٣٦( وإسناده صحيـــــح و ) ٧٠٣٥( مسعود 

 حسن لغريه
 ) سعود عن ابن م) هب ( ابن مروديه  ( } التوبةُ من الذنِب أَنْ الَ تعود ِإليِه أَبداً  { -٨٥٩١
 مرفوعاً وموقوفاً  ) ٧٠٣٦ و ٧٠٣٥( الشعب 

 الصحيـــح وقفـــه
 عن ابن مسعود ) حم   (} التوبةُ ِمن الذَّنِب أَنْ يتوب ِمنه ثُم  الَ يعود ِفيِه  { -٨٥٩٢

  ٨/١٩٦ وكثري ١٠/١٩٩ وجممع ١/٤٤٦حم 
 الصحيـــح وقفـــه

 عن  عمار بن ياسر ) حم ( عن أىب أمامة ) طب  ( } فَِّني التيمم ضربةٌ للوجِه والكَ { -٨٥٩٣
 ١٥٥ و   ١٥١ و   ١/١٥٠ونصـب   ٤/٢٦٣  وحـم   ١/٢٦٢وامع  ) ٧٩٥٩(٨/٢٩٧جابر وطب   ١/٢٠٧هق  

  )٣٠٢٠(  ابن عمر وعمار وصحيح اجلامع ١٨٣ و ١/١٨١وقط  ) ٦٩٤( وصحيحة 
 صحيـــــح

٨٥٩٤- }       من أُشبع لقد ، هلمانَ أُمس وابن عساكر عن األعمش عن أىب صاحل قال         ) ش   ( }  الِعلِم   ثَكلت :
 بلغ النىب صلى اهللا عليه وسلم قول سلمان ألىب الدرداء إن ألهلك عليك حقا ، ولربك عليك حقا قال فذكره  

 أبوجحيفة) ١٩٦٨(٣/٥١ وقول سلمان عند خ١/٥٤٢والسري) ٣٢٣١٨ (١٢/١٤٨ وش ٢١/٤١٧ابن عساكر
 ـاعفيـــه انقطـــ

٨٥٩٥- }              عفائكمنصرونَ ِإالَّ بضرزقونَ وتلْ تعٍد ، وهس أم ابن  كأُم عن سعد بـن أىب     ) حم   ( } ثَكلتك
 وقاص 

 ٦/٣٣١ و ٣/٣٤٥وهـق )٤٣٨٧(خمتصراً ون ) ٢٨٩٦(و خ  ) ٩٦٩١( وعب   ) ٢٢٠٧(  ومنحة   ١/١٧٣حم  
 ) ١٧٠٢(و ت) ٤٧٦٧(وعن أيب الدرداء اإلحسان) ٢٢٤٩(وطس

 ــح  صحيـــ
ثَكلتك أُمك ، وهلْ يكب الناس على مناخرهم ِفى الناِر ِإالَّ حصائد أَلسنتهم ، ِإنك لَـن تـزالَ           { -٨٥٩٦

  ليكع أَو لك كُتبت كلَّمتفإذا ت ، كتا ساملاً معن معاذ بإسنادين  ) طك  (} س 
) ٣٩٧٣(وه) ١١٣٩٤(ون) ٢٦٢٦( و ت  ٢٠/٧٣  وطـب   ٣/٥٢٨ وترغيـب    ٥/٢٣٦ وحم   ١٠/٣٠٠جممع  

 )٤٠٥(٨/٣٣٤ والضياء ٢/٤١٣وك
 صحيـــــح لغريه

  } ثَكلتك أُمك يا معــاذُ كَيف بك إذا قُذف بك يوم الِقيامــِة ِفى الناِر فتؤمر أَنْ تأتى بِه   { -٨٥٩٧
 )عن بريدة) ض (مسوية ( 



 

 

١٣٤٦() 

 معاذ) ٤٩٥٩و٤٩٥٨(مكحول و ) ٤٩٦٢( والشعب  ) ٢٢٠٨( منحة 
 حســــن لغيـــره

٨٥٩٨- }  بِه أَلسنتهــم طقتا نِإالَّ م هنمِفى ج ناخرهملى مع الناس كبلْ يعاذُ ، وها مي كأُم ثَكلتك 
اسكتوا عـن شـر   فمن كانَ يؤمن باِهللا واليوِم اآلخِر فَليقلْ خرياً أَو ليسكت عن شر ، قُولُوا خرياً تغنموا ، و        

 عن عبادة ) طك  (} تسلموا 
 وخلق ٤/٢٨٧  وك٣/٥٢٨ وترغيب ٥/٢٢٥ و ١/٢٦ وبغوى ٥/٢٣١وحم  ) ٣٩٧٣( وهـ  ) ٢٦١٦( ت  

  ١٠/٢٩٩وجممع ٧٣أفعال العباد
 صحيـــــح

يمينِه أَو بيسارِه ، وآخذاً رأسه      ثَكلته أُمه ، رجلٌ قَتلَ رجالً متعمداً يجئُ يوم الِقيامِة آخذًا قَاتله ب             { -٨٥٩٩
عن ابن  ) حم (} يا رب سلْ عبدك فيم قَتلِنى ؟        : بيمينِه أَو بِشمالِه تشخب أَوداجه دماً ِفى قَبِل العرِش يقولُ           

 عباس 
وسنن سعيد بـن    ) ٤٢و٤١(٤٧و١٠/٤٦والضياء) ٣٠٢٩(  و ت   ٥/١٣٧ وطربى   ٢/٣٣٣ وكثري   ١/٢٤٠حم  

 ٧/٢٩٧من طرق  وجممع) ٣٤٦٢-٣٤٦٠(ون) ٦٦٦(منصور
 صحيـــــح

٨٦٠٠- }                  ـاحبص وِإنْ أَتاك ، راموالكُوبةُ ح ، رامالكلِب ح ومثن ، رامح غىالب هروم ، راماخلَمِر ح ثَمن
رامسكٍر حوكُلُّ م ، رامح واملَيسر راباً ، واخلمرديِه تفامْأل ي ثَمنه لتمسعن ابن عباس  ) حم  (  } الكلِب ي 

 
(  ومطالب   ٣٥٦و٢٧٨/ ١وحم   ) ١٣١٧( ومنحة  ) ٣٠٧٦( وصحيح اجلامع   ) ١٨٠٦(  والصحيحة   ٣/٧قط  

  ١/١٩رجل وهق  ) ١٣٣١
 صحيـــــح

عـن  ) حم ، م ، د ، ت  ( } ثَمن الكلِب خبيثٌ ، ومهر البغى خبيثٌ ، وكسب احلَجاِم خبيثٌ            { -٨٦٠١
 ج رافع بن خدي

 ٦/ ٦ وهـق      ٢/٢٧٢ ومـي    ٤٦٥ و   ٣/٤٦٤وحم     ) ١٢٧٥( و ت   ) ٣٤٢١( ود   ٤١)١٥٦٨(م املساقاة   
  )٣٠٧٧(  وصحيح اجلامع ٢/٤٢ و ك ٩/٣٣٧و
 

 عن سهل بن سعد ) ك  ( } الدعاُء ِعند النداِء ، وتحت املَطِر : ِثنتاِن ما ترداِن  { -٨٦٠٢
وصحيح ) ٥٧٥٦(٦/١٣٥ وطب ٣/٣٦٠ وهق٢/٢٩٥ترغيب و ) ١٤٦٩(  والصحيحة   ٢/١١٣ و   ١/١٩٨ك  

  )٣٠٧٨( اجلامع 
 حســــن لغيـــره

د ، حب ،     ( } الدعاُء ِعند النداِء ، وِعند البأِس حني يلحــم بعضهم بعضاً           : ِثنتاِن الَ ترداِن     { -٨٦٠٣
 عن سهل بن سعد ) ك



 

 

١٣٤٧() 

وصحيح اجلامع  ) ٢٩٧( وحب   ٢/٢٩٥وترغيب   ٢/١١٣ و ١/١٩٨ و ك    ٣/٣٦٠ و ١/٤١٠وهق  ) ٢٥٤٠( د  
 )٣٠٧٩(  

 صحيـــــح
٨٦٠٤- }     ليهنع ثَالثٌ أَحلف :                 وأَسـهم ، لـه همالَ س نِفى اِإلسالِم كم همس له ناىل معجعلُ اُهللا تالَ ي

الدنيا فيولِّيه غَريه يوم الِقيامِة ، والَ يحـب         الصالةُ والصوم والزكاةُ ، والَ يتولَّى اُهللا عبداً ِفى          : اِإلسالِم ثَالثةٌ   
الَ يستر اُهللا عبداً ِفى الـدنيا ِإالَّ        : رجلٌ قَوماً ِإالَّ جعله اُهللا معهم ، والرابعةُ لَو حلفت عليها رجوت أَنْ الَ آمثَ                

 عن أىب أمامة ) طب (  ابن مسعود عن) ع ( عن عائشة ) حم ، ن ، ك ، هب  ( } ستره يوم الِقيامِة 
 ) ٩٠١٤( والشعب ) ١٣٨٧(  وصحيحة   ١/٢٤٤ وترغيب   ١/٣٧ وجممع   ٤/٣٨٤ و   ١/١٩ و ك    ٦/١٤٥حم

 )٨٦٣(وإسحاق) ٤٥٦٦(وأبو يعلى ) ٨٧٩٩(و) ٨٠٢٣(وطب) ٦٣٥٠(ون  )  ٣٠٢١( وصحيح اجلامع 
 صحيـــــح

 حم ،  ( }واِء ، وحيف السلطاِن ، وتكذيب بالقدِر االستسقاُء باَألن: ثَالثٌ أَخاف على أُميت  { -٨٦٠٥
 عن جابر  بن مسرة ) طب 
 ٦٦٢( ومطالب  )١٨٥٣(وطب) ٧٤٧٠و٧٤٦٢(  من طرق  وأبو يعلى      ٧/٢٠٣ و   ٥/٢٣٧ وجممع   ٥/٩٠حم  

  )٣٠٢٢(  وصحيح اجلامع ٢/٢٢٩وطب ) 
 صحيـــــح لغريه

: َا ِإنْ لَم تكن آمنت ِمن قَبلُ أَو كَسبت ِفى ِإمياَـا خـرياً               ثَالثٌ إذا خرجن الَ ينفع نفساً ِإميا       { -٨٦٠٦
 عن أىب هريرة)  م ، ت  ( } طُلوع الشمِس ِمن مغرا ، والدجالُ ، ودابةُ اَألرِض 

  وش ١١/٣٥٣ وفـــتح ١/١٠٧ وعوانـــة ٢/٤٤٥وحـــم ) ٣٠٧٢( و ت )١٥٨ (٢٤٩م اإلميـــان 
  )٣٠٢٣(  وصحيح اجلامع ٨/٧٦ وطربى ٣/٣٦٧ وكثري ١٧٨)٣٧٥٨٥/(١٥

٨٦٠٧- }      قح هنأَن لـى                 : ثَالثٌ أَعلمجلٌ عر ا فَتحا ، وما ِعز اىلعاُهللا ت ادهظلمٍة ِإالَّ زم نع فَا امرؤا عم
 فَتح رجلٌ على نفسِه باب صدقٍة يبتغي ِبهـا          نفسِه باب مسألٍة يبتغى ِبها كَثرةً ِإالَّ زاده اُهللا تعاىل ِبها فَقراً وما            

  عن أىب هريرة )هب (}  وجه اِهللا تعاىل ِإالَّ زاده كَثرةً  
   من طرق٨/٣٩واإلحتاف ) ٨٠٧٢( الشعب 

 صحيـــــح
 وروى مرسالً ورجحه البخارى 

٨٦٠٨- }     ليهنع دقٍة ،      : ثَالثٌ أُقسمص بٍد ِمنالُ عم قصا ناُهللا          م ادها ِإالَّ زليهع ربظلمةً صم بدع والَ ظُلم 
                         ديثاً فاحفظوهح فَقٍر ، وأُحدثكم  ابليِه باُهللا ع سألٍة  ِإالَّ  فَتحم ابب  بدع ا ، والَ فَتحلَّ ِعزوج زـا  : عمِإن

فهو يتِقى فيِه ربه ويصلُ فيِه  رمحِه ويعملُ ِهللا فيِه حقا فهذَا بأَفضِل   عبٍد رزقه اُهللا ماالً وِعلماً      : الدنيا َألربعِة نفٍر    
لَو أَنَّ ِلى ماالً لَعملت بعمِل فُالٍن       : املَنازِل ، وعبٍد رزقه اُهللا تعاىل ِعلماً ولَم يرزقه ماالً فهو صادق النيِة يقولُ               

 سواٌء ، وعبد رزقه اُهللا ماالً وملْ يرزقه ِعلماً يخبطُ ِفى مالِه بغِري ِعلٍم الَ يتِقى فيِه ربـه والَ                     ، فهو ِبنيتِه فأَجرمهَا   
نَّ لَو أَ : يصلُ رمحه ، والَ يعملُ ِهللا فيِه حقا ، فذَا بأَخبِث املَنازِل وعبٍد لَم يرزقه اُهللا ماالً والَ ِعلماً ، فهو يقولُ                       

  عن أىب كبشة األمنارى  )حم ، ت  (}  ِلى ماالً لعملت فيِه بعمِل فَالٍن فهو ِبنيتِه فِوزرمهَا سواٌء  



 

 

١٣٤٨() 

(  وصحيح اجلامع    ٤/٢٣١ وحم   ٥/١٧٨٢وعدى  ) ٢٣٢٥(وت) ٤٢٢٨(  وه  ١/٥٨ وترغيب   ٨/٣٩اإلحتاف  
٣٠٢٤(  

 صحيـــــح
٨٦٠٩- }     ليهنع ثَالثٌ أُقسم :  م قصا نـا ِإالَّ    مظلمـٍة ظُلمهم نجلٌ عفَا رقُوا ، والَ عصددقٍة فتص الٌ ِمن

                         ِإالَّ  فَـتح سألُ الناسسألٍة  يم ابلى نفسِه  بجلٌ عر ا ، والَ فَتحاُهللا ِعز زدكما فاعفُوا يا ِعز عاىلاُهللا ت ادهز
 )ىف ذم الغضب عن عبد الرمحن بن عوف ابن أىب الدنيا  ( } اُهللا عليِه باب  فَقٍر 

 ١/١٩٣وحم  ) ١٠٣٣و١٠٣٢( من طرق  والبزار    ٣/١٠٥ من طرق  وجممع      ٣/٣٠٧ والترغيب   ٨/٣٩اإلحتاف  
  )٣٠٢٥( وصحيح اجلامع )٨٤٩(وأبو يعلى 

 صحيـــــح لغريه
و كَيةٌ تصيب أَملاً وأَنا أَكـره    فَشرطةُ ِمحجٍم ، أَو شربةُ عسٍل ، أَ       : ثَالثٌ ِإنْ كَانَ ِفى شىٍء ِشفاٌء        { -٨٦١٠

 هوالَ أُحب عن عقبة بن عامر ) حم  ( } الكَي 
   من طرق٩١ و ٥/٩٠ معاوية بن حديج وجممع ٦/٤٠١و٤/١٤٦ وحم  ١٩/٤٠٣ وطب ٤/٥٠٢كثري 

 صحيـــــح
 دون لفظ الثالث ، فإنه ليس فيه 

عن جعفر بن حممد عـن      ) عب ، ش     ( } يحاٍت سجوداً   ثَالثُ تسبيحاٍت ركوعاً ، و ثَالثُ تسب       { -٨٦١١
 أبيه مرسالً  

 )٢٥٦٦(  وش٢/٨٦و هق  ) ٢٤٦( وشفع  ) ٢٨٩٤( عب 
 حســــن مرســل وله شـــواهـــد

 ٨٦١٢- }        ِجد زهلنوه ، ِجد هنجعةُ      : ثَالثٌ ِجدوالر ، والطَّالق ، كاحعن أىب  )  د ، ت ، هـ       ( } الن
 هريرة
 وحنف  ٣/٩٨ ومعاىن   ٢٩٤ و   ٣/٢٩٣ ونصب   ٢/١٩٧و ك    ) ٢٠٣٩( وهـ   ) ٢١٩٤( ود   ) ١١٨٤( ت  

( وصحيح اجلامع    ) ٧١٢(  ومنتقى   ١/٣٤٥ فضالة بن عبيد وموضح      ٣/٢٠٩ وتلخيص   ٩/٢١٩ وسنة   ٢/٨٢
٣٠٢٧(  

 صحيـــــح لغيـــره
الصائم حتى يفطر ، واملَظلوم حتى ينتصر ، واملُسـافر  : ثَالثٌ حق على اِهللا أَنْ الَ يرد لَهم دعوةً   { -٨٦١٣

 رجعى يتالبزار  عن أىب هريرة  ( } ح ( 
 )٣٥٩٨(و) ٢٥٢٦( و ت٢/٤٤٥  وحم٤/٨٥ و ٢/٨٩وترغيب ) ٣١٣٩( من طرق وبز ١٠/١٥١جممع 

 حســــن
 عن رجٍل ) ش  ( }  ، والسواك ، والطِّيب الغسلُ يوم اجلُمعِة: ثَالثٌ حق على كُلِّ مسلٍم  { -٨٦١٤

  )٣٠٢٨( وصحيح اجلامع  ) ١٧٩٦( وصحيحة )٤٩٩٧ (٢/٩٤ وش ٤/٣٤حم 
 صحيـــــح



 

 

١٣٤٩() 

اجلار الصاحلُ ، واملَسكن الواسـع ، واملَركـب    : ثَالثُ ِخصاٍل ِمن سعادِة املَرِء املُسلِم ِفى الدنيا          { -٨٦١٥
 عن نافع بن عبد احلارث ) حم ، هب ، ك  ( } اهلَينُء 

( وصحيح اجلـامع  )٩٥٥٨(  وهب ٣/٤٠٧سعد وحم   ) ١٠٤٧( و   )٢٨٢(  وصحيحة   ٤/١٦٦ و ٢/١٦٢ ك  
٣٠٢٩ (  

 صحيـــــح
اِإلنفاق من اِإلقتاِر ، واِإلنصاف ِمن نفسك ،        : ثَالثُ ِخالٍل من جمعهن فقد جمع ِخاللَ اِإلمياِن          { -٨٦١٦

 عن عمار) حل  ( } للعاِمل وبذلُ السالِم 
 )١١٢٣٩(وهب) ٣٠(  وبز ١/٥٧ وجممع ١/١٤١حلية 

 حســــن وروى موقوفاً عنه
٨٦١٧- }              رياً ِمنهخ كانَ الكَلب احدةٌ ِمنهنفيِه و كنت لَم نحـارِم اِهللا      : ثَالثُ ِخالٍل مم نع حجزهي رعو

عـن احلســـن   ) هـب   ( }  جاهٍل ، أَو حسن خلٍق يعيش بِه ِفى الناِس       عز وجلَّ ، أَو ِحلم يرد بِه جهلَ       
 ) مرسالً

 موصوالً ومرسالً  ) ٨٤٢٥ و ٨٤٢٤( و  ) ٨٤٢٣(  والشعب ٧/٣٢٢اإلحتاف 
 حســــن لغيـــره

عـق ،    (  } دعوةُ الصائِم ، ودعوةُ املَظلوِم ، ودعوةُ املُسـافرِ        : ثَالثُ دعواٍت مســتجاباٍت     { -٨٦١٨
 عن أىب هريرة)  هب

  )٣٠٣٠( وصحيح اجلامع ) ١٧٩٧( والصحيحة  ) ٧٤٦٣ و ٧٤٦٢ و ٣٥٩٤( الشعب 
 صحيـــــح

٨٦١٩- }        ِفيهن كستجاباٍت الَ شعواٍت معوةُ املَظلوِم          : ثَالثُ دعوةُ املُسافِر ، ودعوةُ الوالِد لولدِه  ، ودد
 ريرةعن أىب ه)  حم ، خد ، د ، ت  ( } 

(  وحـب    ٥٢٣ و   ٥١٧ و   ٤٧٨ و   ٣٤٨ و   ٢/٢٥٨وحـم    ) ٣٨٦٢( وهـ   ) ١٥٣٦( ود   ) ١٩٠٥( ت  
 - ١٣١٣( والـدعاطب    ) ١٢٦٥ و   ١٢٦٠( ومنحة   ) ٣٢(  وخد   ١٠/٤٢٩ وش   ٥/١٩٥وسنة   ) ٢٤٠٦
 )٣٠٣١(وصحيح اجلامــــع  ) ١٣٢٦

 صحيـــــح
٨٦٢٠- }      درعواٍت الَ تعوةُ الوالِد لول  : ثَالثُ دعوةُ املُسافِر         دائِم ، ودعوةُ الصالضياء عن أنس}  دِه  ، ود 

 وبنحوه ماقبله ومابعده) ٢٠٥٧(٦/٧٦والضياء ) ٣٠٣٢( وصحيح اجلامع  ) ١٧٩٧(  والصحيحة ٣/٣٤٥هق 
 صحيـــــح

٨٦٢١- }         ِفيهن كالَ ش لَهن ستجابعواٍت يعوةُ املُسافرِ    : ثَالثُ دعوةُ املَظلوِم ، ودعـوةُ الوالـِد      دود ، 
 عن أىب هريرة)  هـ  ( } لولدِه  

  )٣٠٣٣(  وصحيح اجلامع ٤/٨٤ وترغيب ٣٤٨ و٢/٢٥٨وحم) ٣٢(وخد) ١٥٣٦(و ت ) ٣٨٦٢( هـ 
 صحيـــــح

٨٦٢٢- }  اماٍء ِإالَّ السكُلِّ د ِشفاٌء ِمن ثَالثٌ ِفيهن : نوتا والسنعن أنس ) ن  ( } الس 



 

 

١٣٥٠() 

 )٢٢٥٥(٦/٢٣٧والضياء ) ٣٠٣٤( وصحيح اجلامع  ) ٧٥٧٧( ون  ) ٧٩٨  و٤٠٩( الصحيحة 
 حســــن

 ونسى الثالثة                    
 نبات معروف من األدوية :  السنا والسنوت 

واخلرائطى ) طس   ( } إذا حدثَ كَذب ، وإذا وعد أَخلف ، وإذا اؤمتن خانَ            : ثَالثٌ ِفى املُنافِق     { -٨٦٢٣
 ارم األخالق عن جابر ىف مك
 ) ١٩٩٨( احلسن وصـحيحة     )  ٢٠١٩١(  وعب   ١/٢١ وعوانة   ٢/٣٩٧وعن أيب هريرة حم     ) ٧٩١٦( طس

 أبو بكر ) ٨١٨٧(أبو سعيد و)٢٩٥٠( وطس٨/١١٧ون  )  ٨٢(  وعن ابن مسعود املكارم ٦/٢٦٣واإلحتاف 
 صحيـــــح

ادِة املَريِض ، وشهوِد اجلَنازِة ، وتشميِت العاطِس إذا حمد          ِعي: ثَالثٌ كُلُّهن حق على كُلِّ مسلٍم        { -٨٦٢٤
 عن أىب هريرة)  خد  ( } اَهللا 
  )٣٠٣٥( وصحيح اجلامع  ) ١٨٠٠( وصحيحة  ) ٥١٩(  وخد ٢/٣٨٨حم 

 صحيـــــح
٨٦٢٥- }  حتس الكَلِب : ثَالثٌ كُلُّهن وثَمن ، غىالب هراِم ، وماحلَج عن أىب هريرة )هق ( } كَسب  

و ك   ) ١٢٧٥( و ت   ) ٣٤٢١(ود  ) ١٥٦٨(٤١ وبنحوه رافع بن خـديج م املسـاقاة          ٣/٧٢ وقط   ٦/٦هق  
 ) ٢٠٨٩٩ (٤/٣٧٥ وش ٢/٤٢

 صحيـــــح
 " إال كلباً ضارياً : وفيه زيادة منكرة 

 عن العالء بن احلضرمى ) خ ، هـ  ( } ثَالثٌ ِللمهاجِر بعد الصدِر  { -٨٦٢٦
(  وصحيح اجلـامع     ٧/٢٦٧وفتح  ) ١٠٧٣(وه) ٩٤٩(و ت ) ٢٠٢٢(ود٤٤١)١٣٥٢(و م ) ٣٩٣٣(٥/٨٧خ  

٣٠٣٦(  
 عن أنس) ع  ( } التفاخر باَألحساِب ، والنياحةُ ، واَألنواُء : ثَالثٌ لَم تزلن ِفى أُميت  { -٨٦٢٧

 )٣٩١١(وأبويعلى ) ٣٠٣٧(  وصحيح اجلامع ٣/١٢وامع  ) ١٧٩٩( الصحيحة 

 ـحصحيــــ
 احلسد ، والظَّن ، والطِّريةُ ، أَالَ أُنبئكم باملَخرِج ِمنها ؟ إذا : ثَالثٌ لَم تسلم ِمعها هذِه اُألمةُ  { -٨٦٢٨

 ) رسته ىف اإلميان عن احلسن مرسالً  ( } ظَننت فالَ تحقِّق ، وإذا حسدت فالَ تبِغ ، وإذا تطيرت فامِض 
إمساعيل  ) ١١٧٢( حارثة بن النعمان والشعب     )٣٢٢٧( وطب ٨/٧٨ وامع   ٧٦و   ٨/٥١ و   ٧/٥٥٢اإلحتاف  

   علقمة بن أيب علقمة١٣/١١٤ إ مسا عيل وسنة ١٩٥٠٤( أبو هريرة وعب  )١١٧٣( بن أيب أمية و 
 حســــن لغيـــره

ضع اليمِني على الشماِل ِفـى      تعجيلُ اِإلفطاِر ، وتأخري السحوِر ، وو      : ثَالثٌ ِمن أَخالِق النبوِة      { -٨٦٢٩
 عن أىب الدرداء ) طب  ( } الصالِة 



 

 

١٣٥١() 

 مرفوعاً وموقوفاً ومثله اليقال بالرأي ) ٣٠٣٨(  وصحيح اجلامع ٢/١٠٥امع 
 صحيـــــح

 يخرجه ِمن اِإلسالِم    الكَف عمن قالَ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا والَ يكفِّره بذنٍب والَ          : ثَالثٌ ِمن أَصِل اِإلمياِن      { -٨٦٣٠
بعمٍل واجلهاد ماٍض منذُ بعثِنى اُهللا ِإىل أَنْ يقاتلَ آخر  أُميت الدجالَ الَ يبطله جور جائٍر والَ عـدلُ عـادٍل ،                       

 عن أنس ) د  ( } واِإلميانُ باَألقداِر 
 وبنحوه أبو هريرة هق     ١/٢٤٣ وجامع األصول    ٣/٣٧٧ونصب  ) ٢٣٦٧(  ومنصور   ٩/١٥٦وهق  ) ٢٥٣٢( د  
  ٢/٥٦ وقط ٨/١٨٥ و٣/١٢١

 حســــن لغيـــره
اِإلنفاق من اِإلقتاِر ، وبذلُ الســـالِم للعاِمل ، واِإلنصاف ِمن نفســك           :ثَالثٌ ِمن اِإلمياِن     { -٨٦٣١ 

 ) عن عمار بن ياسر ) طب (  البزار } 
 اً وموقوفاً مرفوع ) ١١٢٣٩( والشعب ) ٣٠( وبز١/٥٦امع 

 وإسناده املوقوف حســـن 
 لكن مثله ال يقال بالرأى 

احلَياُء والعفاف والِعى ِعى اللِّساِن غَري ِعى الِفقِه والِعلِم ، وهن ِمما ينقصن ِفى              :ثَالثٌ ِمن اِإلمياِن     { -٨٦٣٢
         زدنَ ِفى اآلخــرِة أَكثرا يا ويزدنَ ِفى اآلخرِة ، ومنيـذاُء           الدفاِق البالن ا ، وثالثٌ مننيالد من نقصنا يِمم 

والفُحش والشح ، وهن ِمما يزدنَ ِفى الدنيا وينقصن من اآلخرِة ، وما ينقصن من اآلخرِة أَكثر ِمما يزدنَ ِفى                    
 عن عون بن عبد اهللا بن عتبة مرسالً) رستة  ( } الدنيا 
  مرفوعاً  عن قرةومرسالً ٨/٢٦ وامع ٤/٢٤٨واحللية )  ٢٠١٤٧( عب 

 واملرسل سنده صحيـــــح
 العجز عن النطق : العي 

أَنْ يبولَ الرجلُ قَائماً ، أَو يمسح جبهته قَبلَ أَن يفرغ ِمن صالتِه أَو ينفخ ِفى                : ثَالثٌ ِمن اجلَفاِء     { -٨٦٣٣
 عن بريدة )بز وطس  (} سجودِه 

 ابـن مسـعود   ١٨٢//١خمتصراً أبو هريرة و ك ) ٩٦٤(وه) ٥٩٩٩(وطس) ٦٥٤٦و١٣٢٧(  وش ٢/٨٣امع  
  ٢/٣٢٤والنيل 

 صحيـــــح لغيـــره
الصالةُ خلف كُلِّ ِإماٍم لك صالتك وعليِه ِإمثه ، واِجلهاد مع كُلِّ أَمٍري ، لـك                : ثَالثٌ ِمن السنِة     { -٨٦٣٤

  وعليِه ش فسِه              ِجهادكوحيِد وِإنْ كانَ قَاتلَ نأَهِل الت ٍت ِمنيلى كُلِّ مالةُ عوالص ، هوالديلمى عن   ) قط   ( } ر
 ابن مسعود 

(  ود   ٨/١٨٥ و   ٣/١٢١ و عن أيب هريرة هق       ٣/٦ و   ١/٤٤ و حبيب    ٢/٥٧ وقط   ٢/٢٨ونصب  )٢٤٦٩( فر
٢٥٣٣ (  

 حســــن لغيـــره



 

 

١٣٥٢() 

ِإمام ِإنْ أَحسنت لَم يشكر وِإنْ أَسأت لَم يغفر ، وجار ِإنْ رأى خرياً دفنـه                 : ثَالثٌ من الفَواقرِ   { -٨٦٣٥
 انتكا خنهع وِإنْ ِغبت آذتك ضرتوامرأةٌ ِإنْ ح ، ا أَشاعهرأى شعن فضالة بن عبيد ) طب  ( } وِإنْ ر 

وهناد ) ٣١( واخلالل السنة  ٣١٩-١٨/٣١٨ وطب ٨/١٦٨عمر وامع    )  ٢٠٥٩٥(  وعب   ٥/٣٥٨اإلحتاف  
  ١/٢١٠ وأصفهان ٣/٣٥٨ أبو هريرةوترغيب٦/١٦٨ابن عمرو وتخ) ٧١٣٩(وش) ٠٠١٤٠٣(الزهد 

 صحيح
 الدواهى والعجب : الفواقر 
 عن أىب هريرة)  ك  ( } شق اجلَيِب ، والنياحةُ ، والطعن ِفى النسِب : ثَالثٌ ِمن الكُفِر باِهللا  { -٨٦٣٦

 وحـم   ٣٥٠ - ٤/٣٤٩والترغيب  ) ١٢١٠١(٣/٣٩٠وش   ) ١٨٠١( وصحيحة   ) ٥٧(   وحب    ١/٣٨٣ك  
  ٤٩٦ و ٤٤١ و ٢/٣٧٧

 صحيـــــح
ىف مراسليه عن يزيد    ) د     ( } الِقمار ، والضرب بالكعاِب ، والصفري باحلماِم        : ثَالثٌ ِمن املَيسِر     { -٨٦٣٧

 بن شريح التيمى مرسالً
 )٥١٨(ومد) ١٩٥٤٨ ( والتحفة ٣/٦٥٩اإلصابة 

 صحيـــــح
 واختلف ىف صحبة يزيد بن شريح 

٨٦٣٨- }         الناس هندعأَمِر اجلَاهليِة الَ ي ا بنوِء كذَا         : ثَالثٌ ِمنطرنم سِب، والنياحةُ ، وقوهلمِفى الن الطَّعن
 عن عمرو بن عوف  املزين) البزار ( }

 ٢/٢٦٢وعـن أيب هريـرة حـم      ) ١٧٩٩(ة  وصـحيح   ١٧/١٩وطـب ) ٧٩٨( من طرق وبـز    ٣/١٣امع  
 )٧٤٠و٧٣٩(وحب

 صحيـــــح لغيـــره
٨٦٣٩- }              نهقِضى عقِض فِإنَّ اَهللا يي ولَم اتم ثُم ِفيهن نديت نثَالثٌ م :       خلـقبيٍل اِهللا فتكونُ ِفى سجلٌ ير

      هورتع وبدأَنْ ت خاففي ا     -ثَوبهحوهكلمةٌ ن أَو  :  فيموت          جدي فلم سلمجلٌ مر عنده قِض ، ورجلٌ ماتوملْ ي
                     اتبِنكاِح امرأٍة فم عفَّففت نتفسِه العلى نع افجلٌ خور ، قِض دينهوملْ ي فمات واريها يبِه ، والَ م كفنها يم

 عن ابن عمرو ) بز  ( } ولَم يقِض فِإنَّ اَهللا يقِضى عنه يوم الِقيامِة 
 )١٣٤٠(وبز ) ٢٤٣٥(  وه٢/٦٠٣ وترغيب ٤/١٣٣جممع 

 حســــن
ِإكرام ِذى الشيبِة ِفى اِإلسالِم ، وحاملُ ِكتاب اِهللا ، وحاملُ العلـِم             : ثَالثٌ ِمن توقِري جالِل اِهللا       { -٨٦٤٠

 ) امليانشى ىف االس املسكية عن أىب أمامة  ( } من كَانَ صغرياً أَو كَبرياً 
 جابر٥/٢١٥  أنس وامع ٣/٩٧٧ عدى

 حســــن لغيـــره
الصـالةُ ،   : ثَالثٌ من حفظهن فهو ويلِّ حقا ، ومن ضيعهــن فهــو عــدوي حقــا              { -٨٦٤١

 عن احلسن مرسالً ) هب ( عن أنس ) طس ( } والصيـام ،واجلَنابةُ 



 

 

١٣٥٣() 

  
  وإسناد املرسل صحيح مرفوعاً ومرسالً ) ٢٧٤٩(وهب ) ٨٩٦١( و  طس ١/٢٩٣امع 

      
الطَّعن ِفى النسِب، واالستسقاُء بـاَألنواِء ، والنياحـةُ      : ثَالثٌ ِمن عمِل اجلَاهليِة الَ تدعهن أُميت         { -٨٦٤٢

 ) ابن جرير عن أنس ( } على املَيِت 
 لنب عباس موقوفاً) ٣٨٥٠(وبنحوه خ)  ١٨٠١(  والصحيحة ٤/٣٥٠أبو هريرة وترغيب  ) ٧٤٠و٧٤٩( حب 

 صحيـــــح
الطَّعن ِفى النسِب، والنياحـةُ علـى املَيـِت ،          : ثَالثٌ ِمن عمِل اجلَاهليِة الَ يتركها الناس أَبداً          { -٨٦٤٣

 ) ابن جرير  عن أىب هريرة ( } واالستمطار بالنجوِم 
  ٢/٢٦٢م وح ) ١٨٠١(  وصحيحة ٤/٣٥٠وترغيب  ) ٨٣٩( حب 

 صحيـــــح
استسقاٌء بالكواكِب ، وطَعن ِفى النسـِب       : ثَالثٌ ِمن فَعِل أَهِل اجلَاهليِة الَ يدعهن أَهلُ اِإلسالِم           { -٨٦٤٤

 عن جنادة بن مالك )  تخ ، طب  ( } والنياحةُ على املَيِت  
أبو هريرة   )٧٣٩(  وحب    )١٨٠١( والصحيحة   ٢/١٣٣وتخ) ٢١٧٨(٢/٢٨٢ أبو هريرة وطب     ٢/٢٦٢ حم  

  )٣٠٤٠(  أبو موسى وصحيح اجلامع ٤/٣٥٠وترغيب 
 صحيـــــح

٨٦٤٥- }       ـــومالص أَطاق فَعلهن نوقالَ            : ثَالثٌ م ، رسحوت ، شربأَكلَ قَبلَ أَنْ ي نعن ) هب(} م
 أنس 

  ) ٣٩١٢  و ٣٩١١ و ٣٩١٠   و ٣٩٠٩( الشعب 
 حســــن لغيــره

  ىف النهار - القيلولة نام: قال 
٨٦٤٦- }                  له باركوأَنْ ي عينهعاىل أَنْ يلى اِهللا تا عقِثقةً باِهللا واحتساباً كانَ ح فَعلهن نعى ِفى   : ثَالثٌ مس نم

                نوم ، له باركوأنْ ي عينهاىل أَنْ يعلى اِهللا تا عققبٍة ِثقةً باِهللا واحتساباً كانَ حِثقةً باٍهللا واحتسـاباً      فَكاِك ر وجزت 
كانَ حقا على اِهللا تعاىل أَنْ يعينه وأنْ يبارك له ، ومن أَحيا أَرضاً ميتةً ِثقةً باِهللا واحتساباً كانَ حقـا علـى اِهللا              

 له باركوأنْ ي عينهاىل أَنْ يععن جابر ) طس ( } ت 
 )٤٩١٨(وطس) ٧٣٧(  وطص ٤/٢٥٧ وجممع ١٠/٣١٩ وهق ١٢/٣٣٢خط 

 ليــــن
( فيه عبيد  اهللا بن الوازع مل يرو عنه سوى حفيده عمرو بن عاصم الكالىب وقال عنـه الـذهىب ىف الكاشـف                        

 صدوق  ) ٣٦٤٧
 وأَعطى زكـاةَ    من عبد اَهللا وحده وأَنه الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ،         : ثَالثٌ من فَعلهن فقد طَِعم طَعم اِإلمياِن         { -٨٦٤٧

                     رطَ اللئيمةَ ، ولكنرنةَ والَ املَريضةَ والَ الشعِطى اهلَرمةَ والَ الداٍم ، والَ يليِه كُلَّ عافدةً عو فسها نبةً ِبهالِه طَيم



 

 

١٣٥٤() 

      فسهكَّى نِه  ، وزبشر أمركمي ولَم ، ريهخ سألكمي فِإنَّ اَهللا لَم ، أَوسِط أَموالكم عن عبد اهللا بـن  ) د  ( } ِمن
 معاوية الغاضرى 

 وكثري  ٥/٣١و تخ   ) ٥٥٦(١/٢٠١ وطص   ١/٥٣٤ وترغيب   ٢/٣٦٢ ونصب   ١٠٩ و   ٤/٩٦وهق  ) ١٥٨٢(د  
  )٣٠٤١(  وصحيح اجلامع ٢/١٥٤وتلخيص ) ١٠٤٦( وصحيحة ٨/٣٤

 صحيـــــح
أن اهللا عز وجل معه حيث كان أن يعلم : وما تزكية النفس ؟ فقال  صلى اهللا عليه وسلم           : قال رجل   : وزاد هق   

 صحيــح " 
 عن أىب قتادة ) م ، د ، ن ( } ثَالثٌ ِمن كُلِّ شهٍر ، ورمضانُ ِإىل رمضانَ فهذَا ِصيام الدهِر كُلِِّه  { -٨٦٤٨

 وصحيح اجلامع   ٢/١٢١ والترغيب   ٤/٢٠٩ون  )١٧٣٠(وه) ٧٦٧(و ت )  ٢٤٢٥(ود  ) ١١٦٢(١٩٧م الصيام   
 )٣٠٤٢(  

 خلق يعيش بِه ِفى الناِس ، وورع : الثٌ من كُن فيِه استوجب الثَّواب واستكملَ اِإلميانَ ثَ { -٨٦٤٩
 ) البزار عن أنس  ( } يحجزه عن محارِم اِهللا تعاىل ، وِحلم يرده عن جهِل اجلَاهِل 

أبو ) ٢٠٠( ن بن علي والشهاب  احلس ٣/٢٠٣ واحللية   ٤٩ من طرق وحلم     ٢٨ و   ٢٤ و   ٨/١٧ و   ١/٥٧امع  
 )٤٨٤٨(  وطس٦/٢٥٧ سعيد  بن املسيب واإلحتاف ١٤/١٢٥وخط ) ٢٥٤١٩ (٨/٣٦١هريرة وش 

 حســــن لغيـــره
ِإميانٌ باِهللا ، وحب ِهللا تبارك وتعاىل ، وأَنْ         : ثَالثٌ من كُن فيِه حرم على الناِر وحرمِت النار عليِه            { -٨٦٥٠
 عن أنس ) حم ، ع ، حل  ( } ى الناِر فيحترق أَحب ِإليِه ِمن أَنْ يرجع ِفى الكفِر يلقَى ِف
 )٤٢٨٢و٣٢٥٩و٣٢٤٢و٣٠٠٠( وأبويعلى٢٧٥ و١٧٢ و٣/١١٤  وحم٨/٣٩٠ وحلية ١/٥٥جممع 

 حســــن
ـــماعيل  روى عنه حيىي القطان وأبو ضمرة وحامت بن إس: فيه نوفل بن مسعود مل يعرفه اهليثمى وهو معروف        

 ٨/٤٨٨واجلرح )  ١١٢٠(التعجـــيل : وغريهم ووثقه ابن حبان 
٨٦٥١- }              ا ِسوى ذلكم له غفراىل يعفيِه فِإنَّ اَهللا ت كُن نثَالثٌ م :         كني يئاً ، ولَمباِهللا ش شركالَ ي اتم نم

 عن ابن عباس ) ب خد ، ط ( } ساحراً يتبع السحرةَ ، ولَم يحقد على أَخيِه 
 ٣/٤٦١وترغيب  )٦٨٥(وعبد بن محيد  ) ٥٢٣٠و٩١٧(و طس  )  ٢٨٧٨( واملطالب   ) ٤١٣(  وخد   ٢/٤خط  

 مرفوعاً وموقوفاً  ) ٦٦١٤( والشعب ) ١٣٠٠٤(١٢/٢٤٤ وطب ٤/١٠٠وحلية 
 حســــن

٨٦٥٢- }          حالش من رئب فيِه فقد كُن نالِه طَ    : ثَالثٌ مكاةَ مى زأَد نـيِف ،         موقَـرى الض ، فسها ن ًبةي
 عن جابر ) طص  ( } وأَعطى ِفى النوائِب 

 أنس) ١٠٨٤٢(خالد بن زيد وهب) ٤٠٩٦(٤/١٨٨وطب) ٢٤٥٦(وفر)  ١٢٦(١/٤٩ وطص ٣/٦٨امع 
 حســــن لغيـــره

  ) ١٠٩٠٤( وصح من قول األوزاعى الشعب 



 

 

١٣٥٥() 

من كانَ الَ شىَء أَحب ِإليِه من اِهللا ورسـولِه ، ومـن     : عم اِإلمياِن   ثَالثٌ من كُن فيِه فقد ذَاق طَ       { -٨٦٥٣
عـن  ) مسويه طب   ( } كانَ أَنْ يحرق بالناِر أَحب ِإليِه من أَنْ يرتد عن ِدينِه ، ومن كانَ يحب ِهللا ويبغض ِهللا                   

 أنس 
  من طرق  ٨/٩٤ون  )٤٣ (٦٧نحوه م اإلميان    وب ) ٩٥١٢( والشعب  )٧٢٨(وطص) ٧٢٤(  وطب  ١/٥٦امع  
  ) ٢٨٥(  وحب ٢٣٠ و ١٧٤ و ٣/١٠٣وحم 

 حســــن لغيـــره
٨٦٥٤- }        نافقفيِه فهو م كُن نـانَ ، قـالَ                                     : ثَالثٌ مخ وإذا اؤمتن ، أَخلف عدوإذا و ، ثَ كَذبدإذا ح

فِإنْ عليِه شعبةً ِمن ِنفاٍق ما بقى فيـِه ِمنـهن       : هبِت اثنتاِن وبقيت واحدةٌ ؟ قالَ       فِإنْ ذَ ! يا رسولَ اِهللا    : رجلٌ  
 ) ابن النجار  عن أىب هريرة  ( } شيٌء 

 وحلية  ١/٧٣وسنة  ٦/٢٨٨وهق  ) ٦٥٣٣(  وأبويعلى  ٥٣٦ و ٣٩٧ و ٣٥٧/ ٢ وحم   ٦٨ و     ٦٧ و   ٦٦الفريايب  
 )٣٢٧٨(    وبنحوه عن ابن عمر و خ٦/٢٥٥

 ســــنح
٨٦٥٥- }               سلمى موصلَّى وقالَ ِإن اموِإنْ ص ، نافقفيِه فهو م كُن نوإذا       : ثَالثٌ م ، ثَ كَـذبدإذا ح نم

 ) رسته ىف اإلميان وأبو الشيخ ىف التوبيخ عن أنس  ( } وعد أَخلف ، وإذا ائْتمن خانَ  
وأبو ) ٣٨٣(جماهد و عن أيب هريرة  اسحاق      ) ٢٥٦٠٣(٨/٤٠٦وش  )٤٠٩٨( من طرق  وأبويعلى    ١/١٠٨جممع  
 وطـربى   ٤/١٠ و   ٣/٥٩٤ والترغيب   ٩/٢٣١ و   ٧/٥٠٧ واإلحتاف   ٦/٢٥٥ وحلية   ١/٧٣وسنة  )٦٥٣٣(يعلى
  )٣٠٤٣(   احلسن وصحيح اجلامع ١٠/١٣٣

 صحيـــــح
٨٦٥٦- }              صلةٌ منصلةٌ ففيِه خوِإنْ كَانَ فيِه خ ، نافقفيِه فهو م كُن نا       ثَالثٌ مـدعهـى يتفاِق حإذا :  الن

   أَخلف عدانَ ، وإذا وخ وإذا  اؤمتن ، ثَ كَذبدعن ابن مسعود ) بز  ( } ح 
 ١٠٦)٥٨(أبو بكر وبنحوه ابن عمرو م) ٨١٨٧(جابر و)٧٩١٦(وطس) ١٦٦٢( وبز١/١٠٨امع 

 صحيـــــح
أَنْ يكونَ اُهللا ورسولِه أَحب ِإليِه ِمما ِسوامهَا ، وأَنْ يحب       : ثَالثٌ من كُن فيِه وجد حالوةَ اِإلميانِ       { -٨٦٥٧

} املَرَء الَ يحبه ِإالَّ ِهللا ، وأَنْ يكـــره أَنْ يعود ِفى الكفِر بعد إذ أَنقذه اُهللا ِمنه كما يكره أَنْ يلقَى ِفى الناِر                        
 عن أنس)  حم ، ق ، ت ، ن ، هـ ( 

  من طرق و م      ٨٨ و   ١/٥٥وجممع  ) ٣٠(  ومنحة   ١/٤٩وسنة  ) ٦٩٤١(٩/٢٥و  ) ٢١(١٢و  ) ١٦(١/١٠خ  
( و ت    ) ٢٨٥( وحـب   ) ٢٠٣٢٠(  وعـب    ٢٣٠ و   ١٧٤و٣/١٠٣ وحــم   ٨/٩٤ون  )٤٣ (٦٧اإلميان  
  )٣٠٤٤( وصحيح اجلامع ) ٤٠٣٣( وهـ ) ٢٦٢٤

 
نَ اُهللا ورسوله أَحب ِإليِه ِمما ِسوامهَا ، والرجـلُ         من كا : ثَالثٌ من كُن فيِه وجد حالوةَ اِإلمياِن         { -٨٦٥٨ 

 ( } يحب القوم الَ يحبهم ِإالَّ ِفى اِهللا ، والرجلُ ِإنْ قُذف ِفى الناِر أَحب ِإليِه ِمن أَنْ يرجع يهودياً أَو نصرانياً                   
 عن أنس ) حب 



 

 

١٣٥٦() 

) ٦٠٤١( و ) ٢١( و خ   ) ١٩٥٩(  وطيـا    ١٢٢ )٦٨(  و م    ٢٣٠ و   ٢٤٨ و   ٣/١٧٤وحـم   ) ٢٨٥( حب  
 ) ٤٠٣٣( وهـ 

 ٨٦٥٩- }           اِإلمياِن وحالوته  طَعم جدفيِه و كُن نا ِسوامهَا ،         : ثَالثٌ مِإليِه ِمم أَحب سولهأَنْ يكونَ اُهللا ور
 ( } يها أَحب ِإليِه ِمن أَنْ يشرك بـاِهللا         وأَنْ يحب ِفى اِهللا ويبغض ِفى اِهللا ، ولو أَنْ أُوقدت نار عظيمةٌ فوقع فِ              

 ) ابن أىب الدنيا ىف كتاب اإلخوان عن أنس  
 ١٦ واإلخوان ٢/١٩٩خط 

 صحيـــــح لغيــــره
 ( } من أَدى الزكاةَ ،  وقَرى الضيف ، وأَعطَى ِفى النائبـِة     : ثَالثٌ من كُن فيِه وقي شح نفسِه         { -٨٦٦٠

  عن خالد بن زيد بن حارثة )طب 
( والشـعب   )١٠٦٠(وهنـاد ) ٢١٦١(واآلحاد واملثـاين  ٣/٥٧ والثقات   ٤٠٩٧و  ٤٠٩٦(  وطب  ٣/٦٨امع  

 أنس )  ١٠٨٤٢
 حســــن

٨٦٦١- }      كُنوِز الِبر ـاىل              : ثَالثٌ ِمنعقولُ اُهللا تكوى ، يدقِة ، وكتمانُ املُصيبِة ، وكتمانُ الشِإخفاُء الص :
 إذا اب           مِه ، فِإنْ أَبرأتهد رياً ِمنماً خلَحمِه ، ود رياً ِمنلَحماً خ ادِه ، أَبدلتهوشكِنى ِإىل عي ولَم رببِدى فصع تليت

 عن أنس ) طب ، حل  ( } أَبرأته والَ ذَنب له ، وِإنْ توفَّيته فِإىل رمحِتى 
 -٠ ١٠٠٤٧(  وهب   ٢/٢٣٩ وأخبار قزوين  ٧/١١٧ وحلية   ٥٣٦ و   ٢٩٥ و ٢٨ و   ٩/٢١ و   ٤/١١٢اإلحتاف  
 ٢/٣٠٤  وجممع    ٣/٣٧٥ وهق   ٤/٢٩٢ والترغيب   ١/٣٤٨خمتصراً  من طرق وبنحوه  أبو هريرة ك           ) ١٠٠٥١

 )٩٩٤٣ و٩٢٣٩(والشعب  
 حســــن لغيــــره 

٨٦٦٢- }  كُنوِز الِبر ثَالثٌ ِمن:ثَّ لَمب نى واملُصيباِت ، وملوكتمانُ اَألوجاِع والب صربمتام عن  ( }  ي 
 ) ابن مسعود 

 ١١٠١(ومتـام  )  ١٠٠٥١ - ١٠٠٤٧(  و بنحوه الشعب     ٥٣٦ و   ٢٩٥ و   ٢٨ و   ٩/٢١ و   ٤/١١٢اإلحتاف  
 )٧٦٠و

 حســــن
٨٦٦٣- }      كُنوِز الِبر دقِة     : ثَالثٌ ِمنى ، وكتمانُ املُصيبِة ، وكتمانُ الصكوعـن  ) هـب   ( } ِكتمانُ الش

 أنس 
 ٧/١١٧واحللية) ٢٤٦٧(من طرق وفر ) ١٠٠٥١-١٠٠٤٧(الشعب 

 حســــن
ِحلم يرد بِه جهلَ اجلَاهِل ، وحسن خلٍق يعيش بِه          : ثَالثٌ من لَم يكُن فيِه فليس ِمنى والَ من اِهللا            { -٨٦٦٤

 ) الرافعى عن على  ( } ِفى الناِس ، وورع يحجزه عن معاِصى اِهللا 
 ٨/٣٦١احلسـن وش    )  ٢٠٠(   احلسن والشهاب     ٣/٢٠٣ واحللية   ٤٩ من طرق وحلم     ٨/٢٤  و ١/٥٧امع  

  سعيد بن املسيب ١٤/١٢٥ وخط ٦/٢٥٧احلسن واإلحتاف )٢٥٤١٩(



 

 

١٣٥٧() 

 حســــن لغيـــره
 يقتـلُ   من نجا ِعند موتى فقد نجا ، ومن نجا ِعند قَتِل خليفـةٍ            : ثَالثٌ من نجا ِمنها فقد نجا        { -٨٦٦٥

عن عقبـة   ) طك   ( } مظلوماً وهو مصطرب يعطي احلق ِمن نفسِه فَقد نجا ومن نجا ِمن ِفتنِة الدجاِل فقد نجا                 
 ابن عامر 

 ١٠٩ و ٤/١٠٥وبنحوه عن عبد اهللا بن حوالة حم        ) ١٧٠( والروياين ١٧/٢٨٨ من طرق  وطب      ٧/٣٣٤امع  
  ٢٨٨ و ٥/٣٣ و ١١٠و 

 ـــحصحيــ
 مركب وطىٌء ، واملـرأةُ الصـاحلةُ ، واملـرتلُ           - وِإنْ كانَ الَ نعيم لَها       -ثَالثٌ ِمن نعيِم الدنيا      { -٨٦٦٦
 عن ابن قرة أو قرة   ) ش  ( } الواسع 
 )١١٨٧و) ١١٨٠( وبز٢/١٦٢وبنحوه عن سعد ك )  ١٩٢٠( املطالب 

 
 صحيـــــح

٨٦٦٧- }    جياتنشيةُ  : ثَالثٌ مِفى             خ ضِب ، والقَصدا والغضالنيِة ، والعدلُ ِفى الروالع راىل ِفى السعاِهللا ت
      هلكاتى ، وثَالثٌ ماملرِء بنفسِه          : الفقِر والغن وِإعجاب ، طاعم حوش ، بعتم أبو الشيخ ىف التوبيخ     ( } هوى

 ) عن أنس ) طس ( 
أبـو هريـرة     ) ٧٢٥٢(ابن عمر وهب    ) ٥٧٥٤(و) ٥٤٥٢(س   ابن عمر وط   ٣/٣٨١ والترغيب   ١/٩١امع  

 ٢/٣٤٣ وحلية   ٢/٢١٨ وشج   ٦٧٨ و   ٩/١٧٨ و   ٣٣٧ و   ١٩٢ و   ٨/١٦٤واإلحتاف  ) ٣٢٦-٣٢٤(والشهاب
  )٣٠٣٩( وصحيح اجلامع  ) ٧٤٥( والشعب ) ١٨٠٢( والصحيحة 

 حســــن
 الثٌ كَفَّارات ، قيلَ يا رسولَ اِهللا ثَالثٌ مهلكات ، وثَالثٌ منجيات ، وثَالثٌ درجات ، وثَ { -٨٦٦٨

تقـوى  :  قيلَ فما املُنجيات ؟ قالَ -شح مطاع ، وهوى متبع ، وِإعجاب املرِء بنفسِه ،      : ما املهلكات ؟ قالَ     
 ، ِقيــلَ    اِهللا ِفى السر والعالنيِة ، واالقتصاد ِفى الفقِر والغنى ، والعــدلُ ِفــى الرضـا والغضــبِ              

نقلُ اَألقداِم ِإىل املَساجِد ، وانتظار الصالِة بعد الصالِة ، وِإمتام الوضـوِء ِفـى               : فمـــا الكفَّارات ؟ قالَ     
العسكرى ىف األمثال وأبو اسحاق إبراهيم بن أمحد املراعـى ىف كتـاب ثـواب    ( } اليوِم البارِد عند السرباِت  
 باساألعمال واخلطيب عن ابن ع

 
 

أنـس وأبـو هريـرة      ) ٧٢٥٢ و   ٧٤٥( أنس والشـعب    ١/٢٨٦ والترغيب   ١/١٤٢ واإلحتاف   ١/٩١امع  
 ) ١٨٠٢( والصحيحة 

 حســــن لغيــــره
٨٦٦٩- }                ا املهلكاتفأم ، رجاتوثَالثٌ د ، وثَالثٌ كَفَّارات ، جياتنوثَالثٌ م ، هلكاتثَالثٌ م  : حفش

   بعتى موهو ، طاعم         ا املُنجياتاملرِء بنفسِه ، وأم ِفـى         :  ، وِإعجاب ا ، والقَصـدضضِب والردلُ ِفى الغفالع



 

 

١٣٥٨() 

الفقِر والغنى ، وِخشيةُ اِهللا تعاىل ِفى السر والعالنيِة ،  وأَما الكفَّارات ؟ فانتظار الصالِة بعد الصالِة ، وإسباغُ                    
     رباِت ، ونالوضوِء ِفى  الس         رجاتا الدـالِم ،       : قلُ اَألقداِم ِإىل  اجلَماعاِت ، وأَمالطَّعاِم ، وِإفشاُء الس فِإطعام
 ِنيام الةُ بالليِل والناسعن ابن عمر ) طس ( } والص 

) ٥٧٥٤( أنس وابن عباس وطس    ٣/٢١٩ و   ٢/٣٤٣ وحلية   ١/١٥١ والدوالىب   ٣/٣٨١ وترغيب   ١/٩١امع  
 ) ١٨٠٢( والصحيحة   ) ٣٠٤٥(  وصحيح اجلامع ٢/٢١٨وشج ) ٧٤٥( عب  والش٨/١٩٢واإلحتاف 

 حســــن لغيــــره
٨٦٧٠- }          عطوت لكم فَريضةٌ ، وهن لىع ا الفَجِر        : ثَالثٌ هنحى ، وركعتا الضكعــتور ، الوتــر { 

 عن ابن عباس ) حم ، ك (
 ٤/٢٠٦ونصـب   ) ٢٠١(ق وناسخ احلـديث      من طر  ٨/٢٦٤ وجممع   ٩/٢٦٤ و   ٢/٤٦٨ وهق   ١/٢٣١حم  

 عائشة)٣٢٦٦(  وبنحوه طس١/٣٠٠ و ك ٢/٢١وقط ) ٤٥٧٣(  وعب ٣/١١٨ و ٢/١٨والتلخيص 
 حســــن لغيــــره

ومل يصب وهو عند أمحد من طريق       ) ٢٥٦١( وضعيف اجلامع    ) ٢٩٣٧( وقد حكم األلباىن بوضعه ىف ضعيفته       
( احلافظ الصاحل الكاشف : رمة عن ابن عباس  وشجاع بن الوليد        شجاع بن الوليد عن أىب جناب الكلىب عن عك        

حييي بن أىب حيـة صـدوق       :  وأبو جناب الكلىب     ٣١٤ – ٤/٣١٣ انظر التهذيب    –روى له اجلماعة     ) ٢٢٦٦
 وقد عنعنه هنا ومن طريق آخر فيها جابر اجلعفى وهو لني احلديث الكامل              ٢٠٣ – ١١/٢٠١ التهذيب   –يدلس  

 ويف ناسخ احلديث  مـن       ١/٣٨٧ ضعيف الكامل    – طريق أبان بن أىب عياش عن عكرمة          ومن ١٢٠ – ٢/١١٩
طريق مندل عن حيىي بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس وسنده البأس به وأقصى ما حيكم به على هذا احلـديث   

  ٣/٣٠٩ انظر الفيض -الضعف ال الوضع 
الَ ينقص مالٌ ِمن صدقٍة فتصدقُوا والَ ينفـر         : عليهن  ثَالثٌ والذى نفِسى بيدِه ِإنْ كُنت حلَالفاً         { -٨٦٧١

عن ) حم ، ع ، بز ( } عبد ِمن مظلمٍة ِإالَّ زاده اُهللا ا ِعزا ، والَ يفتح عبد باب مسألٍة ِإالَّ فُتح عليِه باب فقٍر            
 عبد الرمحن بن عوف 

أبـو كبشـة    ) ٢٣٢٥(  وبنحـوه ت    ٨/٣٨إلحتـاف    وا ٣/١٠٥ وجممـع    ٣/٣٠٦ وترغيـب    ١/١٩٣حم  
) ١٠٣٣و١٠٣٢(وبــز) ١٢١٥٠(أبــو كبشــة طــب )٨٥٥(٢٢/٣٤١أم ســلمة طــب)٢٢٧٠(وطــس
 ابن عباس وأم سلمة وأبو هريرة) ٨٢٢-٨١٦(ابن عباس والشهاب) ٣٥٢٥(والشعب

 صحيح لغريه
٨٦٧٢- }  روهنؤخثَالثٌ الَ ت :ضرتواجلنازةُ إذا ح ، الةُ إذا أَتتكُفؤاً الص جدتإذا و مواَألي ،  {  

 عن على ) ت ، ك ( 
 ٧/١٣٢ وهـق ١/١٠٥ وحـم ١/١٧٧ وتـخ  ٢/١٦٢ و ك ٥/٢٥٢ واإلحتاف   ٨/١٧٠وخط   ) ١٠٧٥( ت  

 وحسنه  وصححه احلاكم والذهيب وحسنه العراقي) ٦٩٣-٦٩١(٢/٣١٣والضياء
 حســــن 

٨٦٧٣- }  درو: ثَالثٌ الَ ت ، هنوالد ، سائدالو عن ابن عمر ) ت  ( } اللَّنب 



 

 

١٣٥٩() 

وصحيح  ) ٦١٩(  وصحيحة   ١/٩٩ وأصفهان   ١٢/٨٨وسنة   ) ٢٧٩٠(  و ت    ٥/٤٢ وامع   ١٢/٣٣٦طب  
 اجلامــع 

  ) ٦٠٧٩( والشعب ) ٣٠٤٦(
 حســــن

 حسـدت  سوُء الظَّن واحلسد والطِّريةُ ، فإذا ظَننت فـالَ تحقِّـق ، وإذا  : ثَالثٌ الَزمات ُألمىت    { -٨٦٧٤
 ) عن حارثة بن النعمان ) طب ( أبو الشيخ ىف التوبيخ  ( } فاستغفِر اَهللا ، وإذا تطيرت فامِض 

  ٨/٧٨ وامع ٧٦ و ٨/٥١ واإلحتاف ٧/٣٥٧وكثري )٣٢٢٧ (٣/٢٥٨طب 
 حســــن  لغيـــره

٨٦٧٥- }         كُفر م وهم العــرب تركهنسـِب ،         االستسقاُء باَألنواءِ : ثَالثٌ الَ يِفـى الن والطعـن ، 
وحاخلطيب وابن عساكر عن أىب الدرداء  ( } والن ( 

 )٨٦٧٩( وبنحوه مابعده١٩/٨٤  وابن عساكر١١/٨٦خط 
 حســــن  لغيـــره

٨٦٧٦- }  فيهن اللَّعب جوزثَالثٌ الَ ي : والِعتق كاحوالن عن فضالة بن عبيد ) طب  ( } الطَّالق 
وبنحـوه عـن أيب هريـرة        ) ٣٠٤٧(  وصحيح اجلـامع     ٣/٢٠٩ وتلخيص   ٤/٣٣٥مع   وجم ١٨/٣٠٤طب  
 ٣/٩٨ومعاين) ١٦٠٣(ون) ٢٠٣٩(وه) ١١٨٤(و ت)  ٧١٢(منتقى

 صحيح لغريه
٨٦٧٧- }       العبد ن حاسبوارى بـِه              : ثَالثٌ الَ يي وثَوب ، لبها ص شدستظلُّ بِه ، وكَسرةٌ يي صِظلُّ خ
 ورتهعن احلسن مرسالً  ) هب ( ىف الزهد ) م ح ( } ع 

  ١٢والزهد ابن أيب عاصم )  ١٠٣٦٨( والشعب ) ٦٤(١٨الزهد ألمحد 
 صحيـــــح مرســــل

٨٦٧٨- }        فعلهنحلُّ َألحٍد أَنْ يثَالثٌ الَ ي :             فِإنْ فعلَ  فقد ، موعاِء دبالد فسهن خصجلٌ قَوماً فير موالَ ي
الَ ينظر ِفى قَعِر بيٍت قبلَ أَنْ يســـتأذنَ ، فِإنْ فَعلَ فقد دخلَ ، والَ يصلِّ وهـو حقـن حتـى                      خام ، و  
 تخفَّفعن ثوبان ) د ، ت  ( } ي 

ــب ٢/١٠٢ونصــب  ) ٤٣٥٠( و  ) ٩٠( د   ) ٣٥٧(  و ت ٥/٥٩٧ وجــامع األصــول ٣/٤٣٧ وترغي
) ١١١٣(والشـاميني ) ٦٥٠(والرويـاين )  ١٠٩٣( وخد   ) ٩٢٣ و   ٦١٩(  وهـ   ٥/٢٨٠وحـــــم  

 ٣/١٢٩وبنحوه أبو هريرة هق
 صحيح لغريه

٨٦٧٩- }  قَومك دعهنباَألنواِء   : ثَالثٌ الَ ي سِب، والنياحةُ، واالستمطارِفى الن طك عن العباس} الطَّعن  
 

وابـن  ) ٣١٤١(  من طـرق وبنحـوه  عـن أيب هريـرة اإلحسـان              ٣/١٣ أبو هريرة وامع     ٢٦/ ١عوانة  
 أبو مالك األشعري) ٦٦٨٦(وعب ) ٦٦٥و٦٦٤(مندة

 صحيـــــح لغيــــره



 

 

١٣٦٠() 

٨٦٨٠- }      نهمسألُ عثَالثٌ الَ ي :              ِمـن أَمةٌ أَبق أَو بداصياً ، وعع اتوم صى ِإمامهاجلماعةَ وع جلٌ فَارقر
ا فتؤنةَ الدنيا ما وكَفاهوجها زنهع وامرأةٌ غَاب ، دهيس عدهب جتعن فضالة بن عبيد) طك  ( } رب 

 )٥٠( وحب٦/١٩وحم ) ٥٩٠(  وخد ٥/٢٢١وامع  ) ٥٤٢( والصحيحة  ) ٨٩ ( ١/٤٣عاصم 
 صحيـــــح

٨٦٨١- }  ائمفطِّرنَ الصثَالثٌ الَ ي : عن أىب سعيد ) ت  ( } اِحلجامةُ ، والقيُء ، واالحتالم 
 ابـن   ٣/١٧٠ وجممع   ٢/١٩٢ وتلخيص   ٢/٤٤٦ ونصب   ٨/٣٥٧  وحلية ٢٦٤ و   ٤/٢٢٠وهق   ) ٧١٩( ت  

  ١٥٨٣ و ١٥٨٢ و٤/١٥٧٩وعدى ) ١٠١٧ و١٠١٦(عباس وبز
 صحيـــــح لغيـــره

٨٦٨٢- }      يامالص منعنداً           : ثَالثٌ الَ يتعمم ائمأُ الصتقيوالَ ي ، عن ) طب (} اِحلجامةُ ، والقيُء ، واالحتالم
 ثوبان 
 )١٤٣٨(طرق وطبمن ٣/١٧٠امع 

 حســــن لغيـــره
٨٦٨٣- }  منعنثَالثٌ الَ ي : عن أىب هريرة)  هـ  ( } املاُء والكُأل ، والنار 

 وجممـع   ٦/١٥٠وهـق ٥/٣٦٤وعن رجل حم  ) ٥٩٦( واملنتقى ٨/٢٠ وكثري   ٣/٦٥وتلخيص   ) ٢٤٧٣( هـ  
  )٣٠٤٨( وصحيح اجلامع ٤/١٢٤

 صحيـــــح
٨٦٨٤- } ليهنع ثَالثٌ الَ يهلك آدم ليِه :  ابنع ا أُكرهسيانُ ، ومعن قتادة مرسالً  ) عب  ( } اخلَطأُ ، والن 

 ابن عباس) ١٤٩٨(وبنحوه حب  )  ١١٤١٧( عب 
 صحيـــــح مرســـل وصح حنـــوه

٨٦٨٥- }       أَخيك دو لك صفِّنيِفى املَجلسِ      : ثَالثٌ ي له عوسوت ، ليِه إذا لَقيتهع سلِّمت   بأَحـب ـدعوهوت ، 
 عن عمر موقوفاً ) هب ( عن عثمان بن طلحة احلجىب ) طس ، ك ، هب  ( } أَمسائِه ِإليِه 

( وعـن عمـر    ) ٨٧٧٢(  والشعب   ٤/٢٥١ وكر   ٧/٣٥٢ و تخ    ٣/٤٢٥ وترغيب   ٨/٨٢ وجممع   ٣/٤٢٩ك  
 )٨٣٦٩(  وطس٢/١٧٣واإلصابة ) ٦٧٤٩( و٨٧٧٧ و ٨٧٧٦

 حســــن
 ) عبد الرزاق عن خزمية بن ثابت  ( }  لَيس ِفى شىٍء ِمنها رجيع يستطيب ِبها ثَالثةُ أَحجاٍر { -٨٦٨٦

 )١٦٣٨ (١٤/٢٢٣وش  ) ٤١(  ود ٢١٥ و ٢١٤ و ٥/٢١٣وحم  ) ٣١٥( هـ 
 حســــن لغيـــره

٨٦٨٧- }            صمتهخ صمهخ كُنت نالِقيامِة ، وم ومي صمهما خثَالثةٌ أَن :   جلٌ أَعطى ِبى ثُمجـلٌ     رور ، غَدر 
 عن أىب هريرة)  هـ  ( } باع حرا فأَكلَ ثَمنه ، ورجلٌ استأجر أَجرياً فاستوفَى ِمنه ولَم يوفِِّه 



 

 

١٣٦١() 

 و  ٢/٣٥٩ ومشـكل    ١٢١ و   ٦/١٤وهـق    ) ٢٤٤٢(  وهـ   ٤/١٠ و   ٣٣ و   ٣/٢٣ وترغيب   ٤/٤٤٧الفتح  
 ٢/٣٥٨وحـم    ) ٧٣٣٩( حسـان    واإل ١١/٧٠٨وجامع األصول   ) ٢٢٢٧(  و خ    ٤/١٣٢ ونصب   ٤/١٤٢

  ) ٥٧٩( واملنتقى 
وسـبب  !! وعاد فحسنه ىف اإلرواء دون أن ينبه على ذلك           ) ٢٥٧٦( ووهم األلباىن فأورده ىف ضعيف اجلامع       

ومهه أن فــــى سند هذا احلديث حيىي بن سليم الطائفى فيه كالم وهوثقة ، وأنكرت عليه أحاديث رواها                  
 هذا منهاعن عبيد اهللا بن عمر وليس 

 
وله أحاديـث   :  وقال ابن عدى     ٢٢٧ - ١١/٢٢٦ التهذيب   -وأخرج له اجلماعة    ) ٦٢٩٠(  انظر الكاشف    -

  ٧/٢٢٠صاحلة وإفرادات وغرائب يتفرد ا عنهم وأحاديثه متقاربة وهو صدوق ال بأس به 
 فاحلديـــث صحيـــــح

لةٌ للمقيِم ، الَ يرتعه ِمن نوٍم والَ بوٍل والَ غَائٍط ، ِإالَّ ِمـن            ثَالثةُ أَياٍم ولَياليهن للمسافِر ويوم ولَي      { -٨٦٨٨ 
 عن صفوان بن عسال ) طب  ( } جنابٍة 
  ابـن    ١/٢٧٧ وهـق    ٢١٥ و   ٥/٢١٣وحم   ) ٥٥٤(   وهـ    ٨/٣٤٢ وبنحوه عن خزمية خط      ٩/١٤٧خط  

 مسعود
 صحيـــــح

٨٦٨٩- }  معود ستجابواملُس: ثَالثةٌ ت ، الوالد واملَظلوم ، عن عقبة بن عامر ) حم ،  طب  ( } افر 
-١٧/٣٤٠وطـب ) ١٨٧(والرويـاين ) ١٩٥٢٢( وعـب  ١٠/١٥١ وجممع ١٥٤/ ٤وحم )  ٢٤٧٨( خزمية  
  )٣٠٤٩( وصحيح اجلامع  ) ٥٩٦(  وصحيحة ١٢/٣٨٠ وخط ٣/١٨٧وترغيب ٣٤١

 صحيـــــح
٨٦٩٠- }  العني احلُور ِإليهم شتاقثَالثةٌ ت : ، وسلمانُ على ، ارمعن أنس ) طب  ( } وع 
 )٣٧٩٧(وت) ٦٠٤٤(وطب) ٦٧٧٢ و٢٧٨٠(  وأبويعلى١/٤٩ وأصفهان ٩/٣٤٤امع 

 حســــن
 } مدمن خمٍر ، والعاق ، والديوثُ الذى يقر ِفـى أَهلـِه اخلَبـثَ    : ثَالثةٌ حرم اُهللا عليهم اجلنةَ     { -٨٦٩١

 عن ابن عمر ) حم(
 ٤/٣٢٧ وجممع١٢٨ و ٢/٦٩ وحم ٦/٩ وكثري ٣/٢٥٦ترغيب 

 صحيـــــح
٨٦٩٢- }        مواىل ععلى اِهللا تع قثَالثةٌ ح :    ـاكحاَألداَء ، والن ريدالذى ي بيِل اِهللا ، واملُكاتبِفى س املُجاهد

 فافالع ريدعن أىب هريرة)  حم ، ت ، ن ، هـ ، ك  ( } الذى ي 
 ٩/٧وسـنة    ) ١٦٥٣(  وحـب    ١٠/٣١٨ وهق   ٤٣٧و٢/٢٥١وحم) ٢٥١٨( وه ٦/٦١ون   ) ١٦٥٥( ت  

  )٣٠٥٠(  وصحيح اجلامع ٢١٧ و ٢/١٦٠ و ك ٦/٥٤ و ٤/١٠٨ وكثري ٥/٧٤ وبغوى ٢/٢٨٩وترغيب 
 صحيـــــح



 

 

١٣٦٢() 

٨٦٩٣- }                الناس فزعي فزعونَ حنيوالَ ي الفَزع هوهلمالِقيامِة الَ ي وملى كُثباِن اِملسِك يثَالثةٌ ع:   علَّمجلٌ تر 
القُرآنَ فقام بِه يطلب وجه اِهللا وما عنده ، ورجلٌ نادى ِفى كُلِّ يوٍم ولَيلٍة خمس صلواٍت يطلب وجه اِهللا وما                     

 عن ابن عمر ) طب  ( } ِعنده ، ومملوك لَم يمنعه ِرق الدنيا ِمن طَاعِة ربِه 
  ٣٢٨ و ١/٣٢٧وامع ) ٢٥٦٦(و) ١٩٨٦( و ت ) ١٣٥٨٤(  وطب ٢/٢٦ وحم ١٨٠ و ١/١٧٩الترغيب 

 حســــن لغيـــره
عبد أَدى حق اِهللا وحق مواليِه      : ثَالثةٌ على كُثباِن اِملسِك يوم الِقيامِة يغبطهم اَألولونَ واآلخرونَ           { -٨٦٩٤

عن ابن ) حم ، ت ( } بالصلواِت اخلَمِس ِفى كُلِّ يوٍم ولَيلٍة    ، ورجلٌ يؤم قَوماً وهم بِه راضونَ، ورجلٌ يناِدى          
 عمر
  ٣/٢٦ و ١/١٧٩ وترغيب ٣/٣١٨ وحلية ٣/٥ واإلحتاف ٢/٢٦وحم ) ٢٥٦٦( ت 

 حسن
 رجلٌ خرج ِإىل مسجٍد ِمن مساجِد اِهللا عز وجلَّ ، ورجلٌ خرج           : ثَالثةٌ ِفى ضماِن اِهللا عز وجلَّ        { -٨٦٩٥ 

 عن أىب هريرة)  حل  ( } غَازياً ِفى سبيِل اِهللا تعاىل ، ورجلٌ خرج حاجا 
 )٨٦٩٧(وبنحوه ح ) ٣٠٥١( وصحيح اجلامع  ) ٥٩٨( والصحيحة ) ١٠٩٠(  ومحيدى ٩/٢٥١حلية 

 صحيـــــح
ديوثُ الذى يقـر ِفـى أَهلـِه        مدمن اخلَمِر ، والعــاق ، وال     : ثَالثةٌ قد حرم اُهللا عليهم اجلنةَ        { -٨٦٩٦
 عن ابن عمر ) حم  ( } اخلَبثَ
  )٣٠٢٥(  وصحيح اجلامع ١٢٨ و ٢/٦٩ من طرق وحم ٨/١٤٧ و ٤/٣٢٧جممع 

 صحيـــــح
 رجلٌ خرج غَازياً ِفى سبيِل اِهللا فهو ضامن على اِهللا حتـى يتوفَّـاه             : ثَالثةٌ كُلّهم ضامن على اِهللا       { -٨٦٩٧

                توفـاهـى يتلى اِهللا حع امنض ِإىل املَسجِد  ِفهو احجلٌ رغَنيمٍة ، ور أَجٍر أَو ا نالَ ِمنمب هرداجلنةَ أَو ي دخلهفي
)  د ، حـب ، ك          ( } فيدخله اجلنةَ أَو يرده مبا نالَ ِمن أَجٍر ، ورجلٌ دخلَ بيته بسالٍم فهو ضامن على اِهللا                    

 عن أىب أمامة 
 ٨/١١٩وطـب    ) ١٥٨( وسـىن    ) ٤١٦(  وحب   ٢/٧٣و ك   ) ٢٤٩٤(  ود   ١/٢١٤ وترغيب   ٩/١٦٦هق  

  )٣٠٥٣( وصحيح اجلامع 
 صحيـــــح

عبد أَدى حق اِهللا وحق سيدِه ، ورجلٌ أَعتق سريته ثُـم نكحهـا ، أَو     : ثَالثةٌ لَهم أَجرهم مرتِني      { -٨٦٩٨
 عن عمرو بن دينار مرسالً) عب  ( } مةُ أَهِل الِكتاِب مسل
 ٢٤١)١٥٤(وم) ٣٠١١(وبنحوه موصوالً عن أيب موسى خ)  ١٣١١٣( عب 

 صحيـــــح 
٨٦٩٩- }         الناس تركهنأَعماِل اجلَاهليِة الَ ي ثَالثةٌ ِمن :         ِت ، ، وقوهلملى املَيِفى اَألنساِب، والنياحةُ ع الطَّعن
 عن عمرو بن عوف   )  طب  ( }نوِء كذَا وكذَا  مطرنا ب

  )٣٠٥٤( وصحيح اجلامع )٧٩٨( من طرق  وبز٣/١٣ وجممع ١٧/٧٩طب 



 

 

١٣٦٣() 

 صحيـــــح
 عن سلمان ) طب  ( } الفخر باَألحساِب ، والطَّعن ِفى اَألنساِب، والنياحةُ :  ثَالثةٌ ِمن اجلَاهليِة  { -٨٧٠٠

وبنحوه عن أيب مالـك     )  ١٨٠١( وصحيحة  ) ٣٠٥٥(  اجلامع    وصحيح ٣/١٣وجممع  ) ٦١٠٠(٦/٢٣٩طب  
 )٣٤٢٥(وطب٥/٣٤٣وحم) ٦٦٨٦(األشعري عب

 صحيـــــح
 عن أىب أمامة ) طب  ( } الرقى ، والتولةُ ، والتمائم : ثَالثةٌ ِمن السحِر   { -٨٧٠١
وحـم  ) ٣٥٣٠(وه) ٣٨٨٣(ود  ) ٨٨٦٣(٩/١٧٤ وبنحوه ابن مسعود  طـب        ٨/٢٤٠ وطب   ٥/١٠٩امع  

        ٩/٣٥٠وهق) ٦٠٩٠(  واإلحسان١/٣٨١
 حســـن لغيـــره

املَرأةُ الصاحلةُ تراها فتعجبك ، وتغيب      : ثَالثةٌ ِمن السعادِة ، وثَالثةٌ ِمن الشقاِء ، فمن السعادِة             { - ٨٧٠٢
 فتلحقك بأَصحابك ، والدار تكونُ واسـعةً كَـثريةً          عنها فتأمنها على نفسها ومالك ، والدابةُ تكونُ وطيئةً        

 املَرأةُ تراها فتسوُءك وتحملُ ِلساَا عليك وِإنْ ِغبت عنها لَم تأمنها علـــــى: املرافِق ، ومن الشقاِء 
تركتها لَم تلحقك بأَصحابك ، والدار تكونُ       نفسها ومالك ، والدابةُ تكونَ قَطوفاً فِإنْ ضربتها أَتعبتك ، وِإنْ            

 عن سعد ) ك  ( } ضيقةً قَليلةَ املَرافِق 
) ٣٦١٠(وطس) ١٢٣٢(وحب  ) ١٨٠٣( والصحيحة   ) ٣٠٥٦(  وصحيح اجلامع    ٣/٤٣ وترغيب   ٢/١٦٢ك  

 )٩٥٥٧و٩٥٥٦(وهب) ٣٢٩(وطب
 صحيـــــح

ن رضى باِهللا ربا ، وباِإلسالِم ِديناً ، ومبحمٍد رسوالً ، والرابعةُ لَها             م: ثَالثةٌ من قالَهن دخلَ اجلنةَ       { - ٨٧٠٣
 عن أىب سعيد ) حم  ( } من الفَضِل كما بني السماِء واَألرِض وهى اِجلهاد ِفى سبيِل اِهللا عز وجلَّ 

 ٣/١٤ وحم ١/٥٨١ وبغوى ٢/٩٣و ك ) ٤٣٣٥(ون )٠١٨٨٤ (١١٦ و م اإلمارة ٢/٢٨٨الترغيب 
من نجا ِعند مويت فقد نجا ، ومن نجا ِعند قَتـِل خليفـٍة يقتـلُ           : ثَالثةٌ من نجا ِمنها فقد نجا        { -٨٧٠٤ 

ب واخلطي) طب   ( } مظلوماً وهو مصطرب يعطي احلق ِمن نفسِه فَقد نجا ،ومن نجا ِمن ِفتنِة الدجاِل فقد نجا                 
 ىف املتفق واملفترق عن عقبة بن عامر 

 وش ٢٨٨ و ٥/٣٣ و  ١١٠ و   ١٠٩ و   ٤/١٠٥   وبنحوه عن ابن حوالة حـم          ٧/٣٣٤و جممع   ١٧/٢٨٨طب  
 ٣/١٠١و ك ) ١١٧٧(وعاصم      ) ٣٧٤٦٤(١٥/١٣٥

 صحيـــــح
٨٧٠٥- }            ع بديناِر ، وكانَ آلخر قصدفت نانريشرةُ دع كانَ َألحدهم فرا      ثَالثةٌ نِمنـه قصدشرةُ أَ واٍق فت

بأُوقيٍة ، وآخر كانَ له ِمائةُ أُوقيٍة فتصدق ِمنها بعشــرِة أَ واٍق ِفى اَألجِر سواٌء كُلٌّ تصدق بعشــِر مالِه                   
 عن أىب مالك األشعرى ) طب (} 

ـ      ٨/١٨٠وكثري  ) ١٦٦٢(والشاميني) ٣٤٣٩(٣/٢٩٢ وطب   ٣/١١١امع     ١/٩٦ي حـم     و بنحوه عـن عل
  ٧/١٣٥وحلية )٢٠٠٥١( وعب٤/١٨٢وهق) ١٧٧( وطيا١١٤و

 حســــن لغيـــره



 

 

١٣٦٤() 

٨٧٠٦- }       مآذا مالص جاوزـاخطٌ ،  : ثَالثةٌ الَ تا سليها عوجهوز اتتوامرأةٌ ب ، رجعى يتح اآلبق العبد
 عن أىب أمامة ) ت  ( } وِإمام قَوٍم وهم له كَارهونَ 

وترغيـب  ) ١٧١٣٢و٤١١٣(٤/٣٠٧ وش   ٣/٤٠٤ وسنة   ٣٤٣ و   ٨/٣٤١ وطب   ٣/١٢٨وهق  )  ٣٦٠( ت  
  )٣٠٥٧(  وصحيح اجلامع ٣/١٧١واإلحتاف ) ٩٧١(  وهـ ٣/٢٩ و ١/٣١٤

 صحيـــــح
٨٧٠٧- }       ؤوسهمر مالص جاوزاخطٌ           : ثَالثةٌ الَ تا سوجهوز اتتكَارهونَ ، وامرأةٌ ب له قَوماً وهم جلٌ أَمر

  والهم ِمن فَر ملوكا ، ومليهعن احلسن مرسالً ) هق ( عن أىب سعيد ) هق  ( } ع 
  وبنحوه ماقبله ٣/١٢٨وهق ) ٤١١١(١/٤٠٨ وش ٣/١٧١اإلحتاف 

 صحيـــــح لغيـــره
حرست ِفى سبيِل اِهللا ،     عني بكت ِمن خشيِة اِهللا ، وعني        : ثَالثةٌ الَ ترى أَعينهم النار يوم الِقيامِة         { -٨٧٠٨

 عن معاوية بن حيدة ) طب  ( } وعني غَضت عن محارِم اِهللا 
 و  ٣/٣٥ و   ٢/٢٤٩حكيم بن حزام وترغيـب      ) ١٥٣٢( ومطالب  )١٠٠٣ (١٩/٤١٦ وطب   ٥/٢٨٨امع  

  ٩/١٤٩ وهق٢/٨٣ وك٢/٢٠٣ومي ) ٧٧٦٩(  وبنحوه عن أيب  رحيانةن٤/٢٣٠
 صحيح لغيــره

 اِإلمام العادلُ ، والصائم حني يفطر ، ودعوةُ املَظلوِم يرفعها اُهللا تعاىل: الثةٌ الَ ترد دعوم ثَ { -٨٧٠٩ 
 حم ، ( } وِعزِتى َألنصرنك ولو بعد ِحٍني : فوق الغماِم وتفتح هلَا أَبواب السماِء ويقولُ الرب تبارك وتعاىل 

 أىب هريرة عن  )ت ، هـ 
 ) ٢٤٠٧ و   ٨٩٤(  وحـب    ١٠/٨٨ و   ٨/١٦٢ و   ٣/٣٤٥وهق   ) ١٧٥٢( وهـ   ) ٣٥٩٨ و   ٢٥٢٦( ت  

 و الدعا طب    ٧/٨٢ و   ٣١٦/  ١ وكثري   ١٣٣ وصفة   ٢/٨٩وترغيب  )١٠٧٥ (٣٨٠ ومبارك   ٨/٢١٣واإلحتاف  
 ١١/١٢ وجامع األصول ٤/٦٨ونصب ) ١٣١٥( 

 صحيـــــح لغيـــره
٨٧١٠- }    ص رفعِشرباً     ثَالثةٌ الَ ت ؤسهمر فوق ما          : الوجهوز اتتكَارهونَ ، وامرأةٌ ب له قَوماً وهم جلٌ أَمر

 عن ابن عباس ) هـ  ( } عليها ساخطٌ، وأَخواِن متصارماِن  
 ) ٣٧٧( وحب  ) ١٧٥٧( واإلحسان  ) ١٢٢٧٥(  وطب  ١/٣١٤ وترغيب   ٣/١٧١واإلحتاف   ) ٩٧١( هـ  

 قتادة)٢٠٤٤٩(وحسنه مجاعة وبنحوه عند عب جابر  ) ٩٤٠(وخزيــمة 
 

 حســــن
 متقاطعان    : متصارمان 

يعتـرب حديثـه إذا بـني     : ما حبديثه بأس وقال أبو حبان       : فيه عبيدة بن األسود روى عنه مجاعة وقال أبو حامت           
صحيح قول   وأخرج حديثه ىف صحيحه وهو مل يبني السماع وال         ٧/٨٦السماع وكان فوقه ودونه ثقات التهذيب       

هـ وبسـبب عـدم     ١قواه أبو حامت الرازى     ) ٣٧٠٣( أىب حامت ومل يذكر فيه تدليساً وقال الذهىب ىف الكاشف           
  ) !! ٢٤٨( اطالع األلباىن على كالم أىب حامت الرازى ضعف احلديث ىف غاية املرام 



 

 

١٣٦٥() 

 } ةُ ، واملُفاخرةُ ِفى اَألنســاِب ، واَألنـواُء         النياح: ثَالثةٌ الَ تزالُ ِفى أُمِتى حتى تقوم الساعةُ          { -٨٧١١
   عن أنس) ع  ، بز (

 ) ٣٩١١( من طرق وأبويعلى١٣ و ٣/١٢امع  
 صحيـــــح لغيــره

٨٧١٢- }      نهمسألْ عثَالثةٌ الَ ت :       ِمـن أَبـق بدع اصياً ، وأَمةٌ أَوع اتوم صى ِإمامهاجلماعةَ وع جلٌ فَارقر
خد ،   ( } مات ، وامرأةٌ غَاب عنها زوجها وقد كَفاها مؤونةَ الدنيا فتربجت بعده ، فالَ تسألْ عنهم                 سيدِه ف 

 عن فضالة بن عبيد ) ع ، طب ، ك ، هب 
(  والصـحيحة  ٣/٢٨ والترغيـب  ٦/٣٢٧واإلحتاف ) ٥٠(  وحب ١٨/٣٠٦ وطب ١/١١٩ و ك   ٦/١٩حم  

 )٧٧٩٧(وهب)  ٥٩٠( وخد  ) ٣٠٥٨( وصحيح اجلامع  ) ٥٤٢
 صحيـــــح

٨٧١٣- }      نهمسألْ عالِكربيـاُء               : ثَالثةٌ الَ ت ِفـإنَّ ِرداءه ، اَهللا ِرداءه نازعجلٌ يور ، اَهللا ِإزاره نازعجلٌ ير
  فضالة بن عبيد عن) خد ، ع ، طب ( } وِإزاره الِعز ، ورجلٌ ِفى شك ِمن أَمِر اِهللا والقُنوِط ِمن رمحِة اِهللا 

 ) ٣٠٥٩( وصحيح اجلـامع    )٧٩٠-٧٨٨ (١٨/٣٠٧ وطب   ٦/٣٢٨ واإلحتاف   ٣/٢٨ والترغيب   ٦/١٩حم  
 )٥٩٠( وخد 

 صحيـــــح
٨٧١٤- }      مالقبلُ صثَالثةٌ الَ ت :               ـؤمجـلُ يوالر ، اآلبق ِري ِإذنِه ، والعبدا بغوجهيِت زب ِمن خرجاملرأةُ ت

 عن سلمان ) ش  (} ارهونَ  القوم وهم له كَ
) ٥٩٣(من طرق وبنحوه عـن ابـن عمـرو د         )  ١٧١٣١ (٤/٣٠٧و  ) ٤١١٢و٤١١١ (٤٠٨ و ١/٤٠٧ش  
 )٩٨٠(وه

 صحيـــــح
رجلٌ أَم قَوماً وهم له كَارهونَ ، والعبد إذا أَبق حتى يرجع ِإىل موالِه ،               : ثَالثةٌ الَ تقبلُ هلم صالةٌ       { -٨٧١٥
 عن احلسن مرسالً  ) ش  ( } ذا باتت مهاجرةً لزوجها عاصيةً له  واملرأةُ إ

 ابـن   ٣/٥٩سلمان وترغيب    )  ٤٣٨(  ومطالب   ٩/٢٩٤  جابر وفتح     ١/٣٨٩ابن عباس وهق     )  ٩٧١(هـ  
 عطاء بن دينار  ) ١٥١٨( وخزمية ) ٤١١١(١/٤٠٧عمر وش 

 صحيـــــح لغيــره
 ) البزار عن بريدة  ( } السكرانُ ، واملتضمخ بالزعفراِن ، واجلُنب : ئكةُ ثَالثةٌ الَ تقرم املَال { -٨٧١٦
 ) ٣٠٦٠( وصحيح اجلامع  ) ١٨٠٤( والصحيحة ) ٥٣٦٦(وطس) ٢٩٢٩( من طرق وبز١٥٦ و ٥/٧٢امع 

 صحيـــــح
 )٣٥٢٣(وانظر شرحه يف الفيض)  واحلائض : ( وفيه زيادة مل تثبت 

٨٧١٧- }   املَالئكةُ   ثَالثةٌ الَ ت متوضأَ           : قرِإالَّ أَنْ ي باخللوِق ، واجلُنب خعن ) د   ( } ِجيفةُ الكَافِر ، واملُتضم
 عمار بن ياسر 



 

 

١٣٦٦() 

بريدة وترغيـب  ) ٢١٧٩(  من طرق عن بريدة وغريه ومطالب ١٥٦ و ٥/٧٢ وجممع   ٥/٣٦وهق  ) ٤١٨٠( د  
 ) ٣٠٦١(  بريدة وصحيح اجلامع ٥/٧٤ و تخ ١٤٨ و ١/١٢٧

 يـــــح لغيــرهصح
ِجيفةُ الكَافِر ، واملُتضمخ باخللوِق ، واجلُنب ِإالَّ أَنْ يبـدو لـه أَنْ        : ثَالثةٌ الَ تقرن املَالئكةُ خبٍري       { -٨٧١٨

 عن عمار بن ياسر ) هق  (} يأكلَ أَو ينام فيتوضأَ وضوءه للصالِة 
   عبد الرمحن بن مسرة٥/١٥٦ وامع ٢/١٨٣التمهيد و٥/٣٦وهق) ٤١٨٠( ود١٤٨ و ١/١٤٧الترغيب 

 صحيح لغيـــره
رجلٌ نزلَ بيتاً خرباً ، ورجلٌ نزلَ على طَريِق السبيِل ، ورجـلٌ             : ثَالثةٌ الَ يحبهم ربك عز وجلَّ        { -٨٧١٩

 بد الرمحن بن عائذ الثماىل عن ع) طب  ( } أَرسلَ دابته ثُم جعلَ يدعو اَهللا أَنْ يحبسها 
 ٣/٢١٣  وجممع٣/١٥١اإلصابة 

 حســـن مرســــل
 عبد الرمحن تابعى على األرجح

عـن  ) طـب    ( } الديوثُ ، والرِجلةُ من النساِء ، ومدمن اخلَمِر         : ثَالثةٌ الَ يدخلونَ اجلنةَ أَبداً       { -٨٧٢٠
 عمار بن ياسر 

 ) ٣٠٦٢( وصحيح اجلامع  ) ١٣٩٧ ( من طرق والصحيحة ٤/٣٢٧امع 
 صحيـــــح

يا رسولَ اِهللا : الديوثُ ، والرِجلةُ من النساِء ، ومدمن اخلَمِر ، قيلَ      : ثَالثةٌ الَ يدخلونَ اجلنةَ أَبداً       { -٨٧٢١
طب  (} الىت تتشبه بالرجاِل: ؟ قالَ فما الرِجلةُ   : الذي الَ يبايل من دخلَ على أَهلِه ، قيلَ          : ما الديوثُ ؟ قالَ     

 عن عمار ) 
 و  ٢٥٧ و   ٢٥٣ و   ٣/١٠٦وترغيـب    ) ١٣٨٠(  حنوه سلمان وبنحــوه حـب       ٦/٢٥٥ و   ٤/٣٢٧امع  
  ٥٦٥ و ٢٧٥

   من طرق عن عمار وسلمان وأيب موسى٦٠١و
 حســــن لغيـــره

عـن  ) ك ، هب     ( } والديوثُ ، والرِجلةُ من النساِء      العاق لوالديِه ،    : ثَالثةٌ الَ يدخلونَ اجلنةَ        { -٨٧٢٢
 ابن عمر 
  )٣٠٦٣(  وصحيح اجلامع ١/٧٢و ك  ) ١٠٧٩٩( الشعب 

 صحيـــــح
مدمن اخلَمِر ، وقَاطع الرحِم ، ومصدق بالسحِر ، ومن مـات وهـو              : ثَالثةٌ الَ يدخلونَ اجلنةَ        { -٨٧٢٣

  قاهللخمِر س دمنم      ـؤِذى أَهـلَ النـاِر ريـحفُروِج املُومســـاِت ي جِرى ِمني هروطِة ، نهِر الغن اُهللا ِمن 
عن أىب موسى ) حم ، طب ، ك  ( } فُروجهن 

وترغيب ) ١٣٨٠(  وحب   ٥/٧٤ عمار و    ٤/٣٢٧ وجممع   ٤/١٤٦ ابن عمر و ك      ١٠/٢٢٦ وهق   ٤/٣٩٩حم    
 ن عمار وأيب موسى وسلمان   ع٦٠١ و ٥٦٥ و ٢٧٥ و ٢٥٧ و ٢٥٣ و ٣/١٠٦



 

 

١٣٦٧() 

 حســــن
٨٧٢٤- }       عاءهماُهللا د رداملُقسطُ         : ثَالثةٌ الَ ي واِإلمام ، اَهللا كَثرياً ، واملَظلوم عـن أىب   ) هب     ( } الذَّاكر

 هريرة
  )٣٠٦٤( وصحيح اجلامع  ) ٧٣٥٨ و ٥٨٨( والشعب ) ١٢١١( والصحيحة ) ١٣١٦( الدعاطب 

 صحيـــــح
رجلٌ فَارق اجلماعةَ وعصى ِإمامه ومات عاصياً ، وأَمةٌ أَو عبد  أَبق ِمن       : الثةٌ الَ يسألُ اُهللا عنهم      ثَ { -٨٧٢٥

                    نهمسألُ عوثَالثةٌ الَ ي ، عدهب جتربا فتالدني  ا أَمركَفاه ا وقدوجها زنهع وامرأةٌ غَاب ، اتفم دهيجلٌ : سر
}  ِرداءه ، فَإنَّ ِرداءه الِكرب ، وِإزاره الِعز ، ورجلٌ كانَ ِفى شك ِمن أَمِر اِهللا ، والقُنوطُ ِمن رمحِة اِهللا                       نازع اهللاَ 

 عن فضالة بن عبيد ) بز ، طك  (
) ٧٨٩و٧٨٨(١٨/٣٠٦ وطـب  ١/١١٩وك) ٥٠(وحـب ) ٥٩٠( وخد ٦/١٩ وحم ٥/٢٢١ و   ١/١٠٥ جممع  

 )٣٧٤٩(وبز)  ١٠٦٠و٩٠٠و٨٩( وعاصم ٦/٣٢٧واإلحتاف 
 صحيـــــح

٨٧٢٦- }     آدم ابن عجزهنا : ثَالثةٌ الَ ي َعملالِطريِة أَنْ الَ  ت من نجيكفي ، واحلَسد ، وُء الظَّنالطِّريةُ ، وس
عن إمساعيل  ) هب     (} ، وينجيك ِمن سوِء الظَّن أَنْ الَ تتكلَّم ، وينجيك من احلسِد أَنْ الَ تبِغى أَخاك سوًءا                  

 بن أمية مرسالً  
  ) ١١٧٤ و ١١٧٣(  وبنحوه  أبو هريرة الشعب ١٣/١١٤وسنة  ) ١٩٥٠٤( وعب  ) ١١٧٢( الشعب 

 صحيـــــح لغيـــره
٨٧٢٧- }  ائمفطِّرنَ الصثَالثةٌ الَ ي : عن ابن عباس ) بز  ( } القىُء ، واِحلجامةُ ، واالحتالم 
عطاء بن يسار و بنحوه أبو      ) ٩٣١٦  (٣/٥١ثوبان وش   ) ١٤٣٨(وطب  ) ١٠١٧ و ١٠١٦( وبز ٣/١٧٠امع  

 )٧١٩( و ت٦/٢٩٥)١٧٥٦( وسنة٢/١٨٣سعيد قط 
 حســــن

العبد اآلبق حتى يرجع  ِإىل مواليِه ،   : ثَالثةٌ الَ يقبلُ اُهللا هلم صالةً والَ ترفع هلم ِإىل السماِء حسنةٌ              { -٨٧٢٨
 عن جابر ) حب ، هب ( ابن خزمية  (} لساخطُ عليها زوجها حتى يرضى ، والسكرانُ حتى يصحو واملرأةُ ا

  ٢٦١ و   ٣/٢٨ ابن عبـاس وترغيـب       ٤/٩٧وحلية    ) ٩٤٠( وخزمية   ) ١٢٩٧( ابن عباس و  ) ٣٧٧( حب  
 )٨٦٠٠( وهب٤/٣١٣وجممع

 حســــن
رجلٌ أَم قَوماً وهم لـه      : والَ تجاوز رؤوسهم      :  تصعد ِإىل السماِء     ثَالثةٌ الَ يقبلُ هلم صالةٌ والَ      { -٨٧٢٩

  والهم ِمن أَبق ملوكا ، ومليهاخطٌ عا سوجهوز اتتابن خزمية عن جابر  ( } كَارهونَ وامرأةٌ ب (    
  ١٢٤)٧٠(آخره عند محنوه و ) ١٢٩٧( ابن عباس و ) ٣٧٧(  وحب ٢٦١ و ٣/٢٨وترغيب  ) ٩٤٠( خزمية 

 حســــن
الرجلُ يؤم  قَوماً وهم له كَارهونَ ، والرجلُ الَ يأيت الصالةَ            : ثَالثةٌ الَ يقبلُ اُهللا تعاىل منهم صالةً         { -٨٧٣٠

 عن ابن عمرو ) د ، هـ   ( } ِإالَّ ِدباراً ، ورجلٌ اعتبد محرراً  



 

 

١٣٦٨() 

 ٤/٤١٨  والفتح٣/١٧٢  من طرق واإلحتاف ٣١٤ و ١/٣١٣غيب  وتر٣/١٢٨وهق )٩٧٠(وه )  ٥٩٣( د 
 حســــن

 } عاق ، ومنانٌ ، ومكذِّب بالقَدِر       : ثَالثةٌ الَ يقبلُ اُهللا منهم يوم الِقيامــــِة صرفاً والَ عدالً            { -٨٧٣١
 عن أىب أمامة ) طب(

  )٣٠٦٥( وصحيح اجلامع  ) ١٧٨٥(  والصحيحة ٣/٣٢٧وترغيب ) ٧٥٤٧ و٧٩٣٨( وطب٧/٢٠٦جممع 
 حســــن

٨٧٣٢- }           ِإليهم نظرالِقيامِة والَ ي وماُهللا ي كلِّمهما         : ثَالثةٌ الَ يِمم ا أَكثر أُعطى لى ِسلعتِه لقدع لفجلٌ حر
 مسلٍم ، ورجلٌ منع فَضلَ      أُعطى وهو كَاذب ، ورجلٌ حلف على يمٍني كَاذبٍة بعد العصِر ليقتطع ا مالَ رجلٍ              

 عن أىب هريرة)  ق  ( } اليوم أَمنعك فَضِلى كما منعت فَضلَ ما لَم تعملْ يداك : مائِه فيقولُ اُهللا 
-١٠٦(و م اإلميــــان ) ٧٤٤٦(١٦٣و ) ٧٢١٢(٩/٩٩و ) ٢٦٧٢(٢٣٤و )٢٣٦٩ و٢٣٥٨( ٣/١٤٨خ 

وحـم   ) ٢٢٠٨(  وهـ   ٨/٢٠٨ و   ٧/٢٤٥وون  ) ١٢١١( و ت   ) ٣٤٧٤( ود   ١٧٣ و   ١٧٢ و   ١٧١)١٠٨
 مـن طـرق     ١٠/١٧٧ و   ٨/١٦١و٦/١٥٢ و   ٥/٣٣٠ و   ٤/١٩١ وهق   ١٦٨ و   ١٦٢ و   ٥/١٥٨ و   ٢/٤٨٠

  )٣٠٦٦( وصحيح اجلامع 
  

٨٧٣٣- }  أَليم ذابع وهلم زكِّيهموالَ ي ِإليهم نظرالِقيامِة والَ ي وماُهللا ي كلِّمهمثَالثةٌ الَ ي :املُسبلُ ِإزاره  
 عن أىب ذر  ) ٤حم ، م  ( } ، واملَنانُ الِذى الَ يعِطى شيئاً ِإالَّ منه ، واملُنفق ِسلعته باحللِف الكَاذِب 

 و  ٥/١٤٨ وحم   ٥/٨١ون   ) ٢٢٠٨( وهـ   ) ٤٠٨٨و٤٠٨٧( ود   ) ١٢١١( و ت   ) ١٠٦(١٧٤م اإلميان   
  )٣٠٦٧(  وصحيح اجلامع ٥/٢٨٤ والفتح ٢/٢٦٧ ومي ١٧٧

٨٧٣٤- }                أَليم ذابع وهلم زكِّيهموالَ ي ِإليهم نظرالِقيامِة والَ ي وماُهللا ي كلِّمهملى فَضِل   : ثَالثةٌ الَ يجلٌ عر
ماٍء بالفالِة يمنعه مِن ابِن السبيِل ، ورجلٌ بايع رجالً بسلعٍة بعد العصِر فحلف له باِهللا َألِخذها بكـذَا وكـذا       

قهدا                       فصعطِه ِمنـهي ا وفَّى ، وِإنْ لَمِمنه ا ، فِإنْ أَعطاهنيِإالَّ لد بايعهِإماماً الَ ي ايعجلٌ بور ، لى غَِري ذلكع وهو 
 عن أىب هريرة )  ٤حم ، ق  ( } لَم يِف 

ــان ) ٧٤٤٦(١٦٣و ) ٧٢١٢(٩/٩٩و ) ٢٦٧٢(٢٣٤و )٢٣٦٩و٢٣٥٨ (٣/١٤٨خ   ١٧٣-١٧١و م اإلمي
 وصحيح  ٢/٤٨٠وحم   ) ٢٢٠٧(  وهـ   ٧/٢٤٦ و   ٥/٨٦ون   ) ١٥٩٥( و ت   ) ٣٤٧٤(د  و)١٠٨-١٠٦(

  )٣٠٦٨( اجلامع 
٨٧٣٥- }                 أَلـيم ذابع وهلم زكِّيهموالَ ي ِإليهم نظرالِقيامِة والَ ي وماُهللا ي كلِّمهماٍن ،    : ثَالثةٌ الَ يز ـيخش

 ستكربائلٌ موع ، كَذَّاب لكعن أىب هريرة) م ، ن  ( } وم  
  )٣٠٦٩( وصحيح اجلامع ٥/٨٦ون ١٧٣-١٧١)١٠٨-١٠٦(م
شيخ زاٍن ، ورجلٌ اتخذَ اَألميانَ ِبضاعةً يحلف ِفى كُلِّ حق وباطٍل         : ثَالثةٌ الَ ينظر اُهللا ِإليهم غَداً        { -٨٧٣٦ 

 عن عصمة بن مالك )  طب  (} ، وفقري مختالٌ يزهو  
(  وصـحيح اجلـامع      ٢/٥٨٨سلمان وترغيب   ) ٨٢٢ (٢/٢١ من طرق وطص     ٤/٧٨ وجممع   ١٧/١٨٤طب  

٣٠٧٠(  



 

 

١٣٦٩() 

 حســــن
العاق لوالديِه ، واملرأةُ املُترجلـةُ املُتشـبهةُ بالرجـاِل ،           :  ثَالثةٌ الَ ينظر اُهللا ِإليهم يوم الِقيامِة         { -٨٧٣٧

حـم ، ن ،       ( }  لوالديِه ، واملُدمن اخلَمر ، واملنانُ ِبما أَعطَى              العاق: والديوثُ ، وثَالثةٌ الَ يدخلونَ اجلنةَ       
 عن ابن عمر ) ك
أبو ١/٤٠ وعوانة   ١٢٨و٢/٦٩ وحم ٨/١٤٧ و   ٤/٧٨ وجممع   ١٤٧ و   ٤/١٤٦ و ك    ٢٨٨/ ٨ وهق     ٥/٨٠ن  

 وغريهم  ) ٣٠٧١( وصحيح اجلامع  ) ٢٠٣٢( أبو هريرة و)٥٤( هريرة وحب 
 صحيـــــح

العاق لوالديِه ، ومدمن اخلَمـِر ، واملنـانُ ،   وثَالثـةٌ الَ      :  ثةٌ الَ ينظر اُهللا ِإليهم يوم الِقيامِة        ثَال { -٨٧٣٨
 عن ابن عمر) بز  ( } العاق لوالديِه ، والديوثُ ، والرِجلِة   : يدخلونَ اجلنةَ 

ـ       ) ١٣١٨٠ (١٢/٣٠٢  وطـب   ٨/١٤٧ و   ٤/٧٨جممع    ٨١و٥/٨٠ون) ٢٩٧(يوـذيب اآلثـار عـن عل
 )١٨٧٦و١٨٧٥(وبز

 صحيـــــح
 ( } املنانُ عطاءه، واملسبلُ إزاره خيالَء ، ومدمن اخلَمـِر          : ثَالثةٌ الَ ينظر اُهللا ِإليهم يوم الِقيامِة         { -٨٧٣٩

 عن ابن عمر ) طب 
  ٤/١٤٧ و ك ٥/٨٠ ون ٢/١٣٤وحم ) ٧٨٧٧( والشعب ) ١٣٤٤٢(١٢/٣٩١طب 

 حســــن
 ) ٣١٠٦(  وىف الكاشـف    ٦/٨٥ عبد اهللا بن يسار األعرج املكى روى عنه مجاعة ووثقه ابن حبان التهذيب               فيه

 وثّق 
٨٧٤٠- }  أَليم ذابع وهلم زكِّيهمالِقيامِة والَ ي ومي اُهللا ِإليهم نظرائلٌ : ثَالثةٌ الَ ياٍن ،   وعأُشيمطٌ ز 

عـن  )  طب ، هـب        ( } ته ، الَ يشتِرى ِإالَّ بيمينِه ، والَ يبيع ِإالَّ بيمينِه            مستكرب ، ورجلٌ جعلَ اَهللا ِبضاع     
 سلمان
  )٣٠٧٢( وصحيح اجلامع )٦١١١(وطب)  ٤٨٥٢(  والشعب ٤/٧٨جممع 

 صحيـــــح
 الشيخ الطاعن ىف السن : األمشيط 
رجلٌ كانَ له   فَضـلُ مـاٍء         : يهم وهلم عذاب أَليم     ثَالثةٌ الَ ينظر اُهللا ِإليهم يوم الِقيامِة والَ يزكِّ         { -٨٧٤١

بالطَّريِق فَمنعه مِن ابِن السبيِل ، ورجلٌ بايع ِإماماً الَ يبايعه ِإالَّ للدنيا ، فِإنْ أَعطاه ِمنها رضى ، وِإنْ لَم يعطـِه                       
 الذى الَ ِإله غَريه  لقد أُعطيت ِبها كذَا وكذا فصدقه            واِهللا:  ِمنها سخطَ ، ورجلٌ أَقام سلعةً بعد العصِر فقالَ          

 وابن جرير  عن أىب هريرة) حم ، خ ، د ، ن ، هـ   (} رجلٌ فأَخذها وملْ يعطَ ِبها  
) ٢٨٧٠ و ٢٢٠٧( وه ٧/٢٤٧ون  ) ٣٤٧٤( ود    ١٧٤ )١٠٨( و م    ) ٢٦٦٧٢و٢٣٥٨ (٣/١٤٥خ  
 )٤٩٠٨( اإلحسان  و٥/٢٨٤ وفتح ٤٢ و ١/٤١وعوانة ٢/٢٥٣وحم

٨٧٤٢- }           كلِّمهمالِقيامِة والَ ي ومي اُهللا ِإليهم نظرلـى         : ثَالثةٌ الَ يع لفجلٌ حور ، كَذبه راحبهم اعجلٌ بر
 عن أىب هريرة)  كر  ( }يمٍني كَاذبٍة بعد العصِر ، ورجلٌ منع فَضلَ ماٍء عن أَهِل الطَّريِق  



 

 

١٣٧٠() 

  ٥٨٩ و ٢/٥٨٨ وبنحوه  خ م يف الذي قبله و الترغيب ٤٢ و ١/٤١عوانة و٥٧/٨٨ ابن عساكر
 صحيـــــح

٨٧٤٣- }                 ِمسٍك أَسود لى كُثباٍن ِمنوا ِإىل اجلنِة عرحشى يتح والَ اِحلساب اَألكرب الفَزع هوهلمثَالثةٌ الَ ي :
َء وجِه اِهللا ، ورجلٌ يدعو ِإىل خمِس صـلواٍت باللَّيـِل            رجلٌ جمع القُرآنَ وأم بِه قَومه وهم بِه راضونَ ابتغا         

حل وأبو  النصر     ( } والنهاِر يبتِغى وجه اِهللا عز وجلَّ  ، ورجلٌ مملوك لَم يمنعه الرق أَنْ يطلب ما ِعند اِهللا                     
 ) ىف اإلبانة عن ابن عمر 

ابـن  ) ١١١٨ (٢/١٢٤ وطـص    ٢/٣٣٥ وأصفهان   ٩/٣٢٠ وحلية   ١/٣٢٧ وجممع   ٣/٢٦ و   ١/١٨٠ترغيب  
 مسعود  

 حســــن لغيـــره
رجلٌ من أَهِل الِكتاِب آمن بنبيِه وأَدرك النىب صلّى اُهللا عليِه وسـلّم            : ثَالثةٌ يؤتونَ أَجرهم مرتِني      { -٨٧٤٤

          ى حأَد ملوكم بدأَجراِن ، وع فله قهدوص بعهبِه وات أَمةٌ            فآمن أَجراِن ، ورجلٌ كَانتْ  له دِه فلهيس قاِهللا وح ق
فغذَّاها فأَحسن ِغذاءها ، ثُم أَدا فَأحسن تأديبها ، وعلَّمها فأَحسن تعليمها  ، ثُم أَعتقها وتزوجها فله أَجراِن                   

 عن أىب موسى ) حم ، ق ، ت ، ن ، هـ ( } 
 ١/١٠٣ وعوانة   ٢/١٥٥ ومي   ٤/٤٠٥ وحم   ٦/١١٥ون  ) ١١١٦( و ت  ٢٤١)١٥٤( و م  )٣٤٤٦(٤/١٧٤خ  

  )٣٠٧٣(  وصحيح اجلامع ١/٥٣وسنة  ) ٧٦٨( ومحيدى 
 عن أىب هريرة)  طس  ( } ملك كَذَّاب ، وعائلٌ مستكرب ، وغَىن بخيلٌ : ثَالثةٌ يبغضهم اُهللا  { -٨٧٤٥
 حنوه)٦٢١٢(وأبويعلى) ٤٤٤١(  وطس٥/٢٤٨امع 

    حســــن      
) ٤٩٢٦(واجلامع٩/١٦٧ ال بأس به اجلرح  فيه حيىي بن عبد الرمحن األرحيب  
 ٤/٣٩٣وامليزان

رجلٌ قَام من اللَّيِل يتلُو ِكتاب اِهللا ، ورجلٌ تصدق صـدقةً بيمينـِه              : ثَالثةٌ يحبهم اُهللا عز وجلَّ       { -٨٧٤٦
 عن ابن مسعود ) ت  ( }  ورجلٌ كانَ ِفى سريٍة فازم أَصحابه فاستقبلَ العدو يخفيها ِمن ِشمالِه ،

أبـو ذر وجـامع     ) ١٩٣٤٨و١٩٣١١(٣٠٣ و   ٥/٢٨٩وش  ) ١٠٤٨٦( وطب ٢/٢٥٥وجممع  ) ٢٥٦٧( ت  
  ٩/٥٦٤األصول 

 
 صحيـــــح لغيـــره

٨٧٤٧- }        اُهللا ، فأَم بغضهماُهللا وثَالثةٌ ي همحباُهللا     ثَالثةٌ ي همحبي ا الذين :       باِهللا ولَـم أهلمجلٌ أَتى قَوماً فسفر
                   ، تِه ِإالَّ اُهللا والذى أَعطـاهطيبع علما الَ يِسر فأَعطاه مجلٌ بأَعقار خلَّففت نعوهفم وبينهم ينهلقَرابٍة ب سأهلمي

ب ِإليهم ِمما يعدلُ بِه فوضعوا رؤوسهم فقام أَحدهم يتملَّقِنى ويتلُو           وقوم ساروا لَيلتهم حتى إذَا كانَ النوم أَح       
                    بغضهموالثَّالثةُ الذين ي ، له فتحي قتلَ أَوى يتدرِه حوا فأَقبلَ بصزمفه ة فلَقَي العدوريجلٌ كانَ ِفى سآيايت ، ور

 عن أىب ذر ) ت ، ن ، حب ، ك  ( } الُ ، والغىن الظَّلوم الشيخ الزاين ، والفقري املُخت: اُهللا 



 

 

١٣٧١() 

 ) ٨١٣(  عنه وعن أيب الدرداء وحب       ٢/١١٣ و   ٤١٦ و   ١/٢٥ و ك    ٥/١٧٦ وحم   ٥/٨٤ون   ) ٢٥٦٨(  ت
  ٩/٥٦٣وجامع األصول  ) ٢٥٦٤ و ٢٤٥٦( و خزمية  ) ١٦٠٢( و 

 صحيـــــح
٨٧٤٨- }     شنؤهماُهللا وثَالثةٌ ي همحباُهللا        ثَالثةٌ ي همحبي ا الذيناُهللا ، فأَم  :      بنصِفى ِفئٍة في لقَى العدوجلُ يالر

      ـوا اَألرضمسـوا أَنْ يحبـى يتح راهمطولُ سسافرونَ فيي َألصحابِه ، والقوم فتحي قتلَ أَوى يتح حرهن لَهم
قظهم لرحيلهم ، والرجلُ يكونُ له اجلَار يؤذيِه جاره فيصرب على أَذاه            فيرتلونَ فيتنحى أَحدهم فيصلِّى حتى يو     

 ( } التاجر احلَالَّف ، والفقري املُختالُ والبخيلُ املنانُ        : حتى يفُرق بينهما موت أَو ظَعن ، والذين يشنؤهم اُهللا           
 عن أىب ذر ) حم 

  و٢/٥٢ وكثري ٥/٤٨٥ واإلحتاف ٢٤  و٤/٢٣ ومشكل ٥/١٥١ حم 
  )٣٠٧٤(  وصحيح اجلامع ٩/١٦٠وهق  ) ١٦٣٧( وطب  ) ٤٦٨( طيالسى 

 صحيـــــح
٨٧٤٩- }          ِبهم ستبشروي ِإليهم ضحكعاىل وياُهللا ت همحبا بنفسِه      : ثَالثةٌ يراءهِفئةٌ قَاتلَ و كشفتالذى إذَا ان

انظروا ِإىل عبِدى هذَا كَيف صرب ِلى ِبنفسِه ، والذى له           : أَنْ ينصره اُهللا ويكفيه ، فيقولُ       ِهللا فِإما أَنْ يقتلَ وِإما      
يذر شهوته فيذكرِنى ولو شاَء رقـد ، والـذى إذا   : امرأةٌ حسنةٌ وِفراش لَين حسن فيقوم من اللَّيِل ، فيقولُ          

      فس كبر فٍر وكانَ معهاَء          كانَ ِفى سراَء وضرحِر ِفى سالس من وا فقامجعه وا ثُمعن أىب  ) طب ، ك     ( } هر
 الدرداء 
  ١/٢٥ و ك ٤٧٢ وصفة ٢/٣٢٥ و ١/٤٣٥  وترغيب ٢/٢٥٥امع 

 حســــن
٨٧٥٠- }          لَهم ستجابلَّ فالَ يوج زدعونَ اَهللا عئةُ اخلُ     : ثَالثةٌ ييامرأةٌ س حتته جلٌ كانتـا ،     رطلِّقهي لُِق فلم

والَ تؤتوا السفهاَء   : ورجلٌ كانَ له على رجٍل مالٌ فَلم يشهد عليِه ، ورجلٌ آتى سفيها ماله ، وقالَ اُهللا تعاىل                   
 عن أىب موسى ) ك  ( } أَموالكم 

صـحيح  و) ٨٠٤١(  والشـعب    ٣/٢١٦ ومشكل   ٦/٤٤٦ وكر   ١/٤٩٩ وكثري   ٢/٣٠٢ و ك    ١٠/١٤٦هق  
 .وصححه احلاكم ووافقه الذهىب وصححه األلباىن ) ١٨٠٥( والصحيحة  ) ٣٠٧٥( اجلامع 

  ٣/٣٣٦هو مع نكارته إسناده نظيف الفيض : لكن عاد الذهىب فقال ىف املهذب 
 .وعلته أن مجهور أصحاب شعبة رووه عن شعبة موقوفاً ، ورفعه معاذ بن معاذ عنه ، وهو ثقة متقن  : أقول

ية اجلمهور أوىل فالراجح عندى وقفه ونصوص الشريعة العامة بعكسه فالرجل الذى حتته امـرأة سـيئة                 لكن روا 
اخللق وصرب عليها فما املانع من استجابة دعائه فطالقها ليس فرضاً واجباً ، وأما الرجل الذى أقرض ماالً دون أن                    

! له ودعا عليه فلـم ال يسـتجيب لـه ؟          يشهد عليه فتصرفه صحيح باإلمجاع ومل يرتكب إمثاً ، فإذا جحده ما           
 .واإلشهاد ليس فرضاً ، والذى يأمث هو الذى يعطى ماله للسفهاء دون مربر شرعى 

٨٧٥١- }      اُهللا ِإليهم ضحكإذا            : ثَالثةٌ ي الِة ، والقومفُّوا للصإذا ص صلَّى ، والقوماللَّيِل ي من جلُ إذا قَامالر
 عن أىب سعيد ) ، ع حم  ( } صفُّوا للقتاِل 

 )٥٦٠(  وعاصم٨/١٣٣ وكثري ٤٧٢ وصفة ٢٧٩واآلجرى ) ١٩٣١٠ (٥/٢٨٩ وش ٣/٨٠حم 



 

 

١٣٧٢() 

 حســــن
 ٤١ - ١٠/٣٩ التهذيب -فيه جمالد بن سعيد خمتلف فيه 

 ِفـى   رجلٌ دعا ِإىل الصلواِت اخلَمـسِ     : ثَالثةٌ ينبطحونَ على كُثباِن اِملسِك يوم الِقيامِة ِفى اجلنِة           { -٨٧٥٢
                      بداضونَ ، وعبِه ر بِه قَوماً وهم أَم اىل ثُمعاِهللا ت كَتاب علَّماىل ، ورجلٌ تعاِهللا ت جهو بتِغى بذلكوِم واللَّيلِة يالي

 عن إمساعيل بن أىب خالد مرسالً ) عب  ( } مملوك لَم يشغله ِرزق الدنيا عن طَاعِة اِهللا  
) ١٣٥٨٤(وطـب ٢/٢٦وحـم ) ٢٥٦٦و١٩٨٦( و ت  ١/٣٢٧عن ابـن عمـر  امـع         و  ) ١٨٧٦( عب  

   ٣١١و١/١٧٩والترغيب
 حســــن لغيــره

 اإلنبساط : اإلنبطاح 
 عن أىب هريرة)  ك  ( } جواد ، وشجاع ، وعاملٌ : ثَالثةٌ يهلكونَ عند احلساِب  { -٨٧٥٣

 ٦/٢٣ون) ٢٣٨٢(و ت) ٤٠٨(واإلحسان١٥٢)١٩٠٥(  وبنحوه مطوالً م١/١٠٨ك 
  صحيـــــح غريـــب

رجلٌ قرأَ : ثَالثةٌ يوم الِقيامِة على كُثباِن اِملسِك الَ يحزم الفَزع اَألكرب ، والَ يكترثونَ للحساِب             { -٨٧٥٤
 عن أىب سعيد   ) ر ابن النجا ( } القُرآنَ محتسباً ، ورجلٌ أَذَّنَ محتسباً ، ومملوك أَدى حق اِهللا وحق مواليِه 

  ٣/٣٥٥ وخط ٤/٤٦٥ واإلحتاف ٥/١٠٦حلية 
 حســــن لغيـــره

 عن جابر ) بز  ( } ثَياب اجلنِة تخلق خلقاً أَو ينشق عنها ِثمار اجلنِة  { -٨٧٥٥
 )٢٠٤٦(وأ بو يعلى) ٣٥٢٠(  وبز١٠/٤١٥امع 

 صحيـــــح لغيـــره
٨٧٥٦- } نشقأَهِل اجلنِة ت اجلنِة ثَياب ا ِثمارنهعن جابر ) طسص  (}  ع 
 )٢٢٧٧(وطيا٢٢٤و٢/٢٠٣وبنحوه عن ابن عمروحم)  ١٢٠(  وطص١٠/٤١٥امع 

 صحيـــــح لغيـــره
٨٧٥٧- }      أَهِل اجلنِة ثَمرات ثيابنا ىف اجلنة ننسخها بأيـدينا ؟       : عن جابر جاء أ عر ايب فقال        ) ع   (} ثَياب

 فذكره   
 )٢٠٤٦(وأبويعلى  ١٠/٤١٥امع 

 حســــن
 عن املهاجر بن قنفذ) طب  (  } - يعين على الدابِة -الثَالثُ ملعونٌ  { -٨٧٥٨
 )٧٨٢(٢٠/٣٣٠ وطب١/١١٣امع 

 حســــن
٨٧٥٩- }  عن ابن عباس ) حم ، ق ، ن ، هـ ( } الثُّلثُ والثُّلثُ كَثري 

) ١٦٢٩و١٦٢٨(و م   ) ٦٣٧٣و٥٦٥٩( و )٢٧٤٤-٢٧٤٢(١٠ و   ٩ و   ٨ و   ٤ و   ٤/٣و  ) ١٢٩٥(٢/١٠٣خ  
عنه وعن ابن   ) ٢٧١١ و   ٢٧٠٨( وهـ  ) ٦٤٦١(ون  ) ٢٨٦٤(سعد ود   )  ٢١١٦(  و ت    ١٠ و   ٩ و   ٨ و   ٥



 

 

١٣٧٣() 

(  عن سعد وابن عباس وصحيح اجلامع        ٢٣٣ و ١٧٦ و   ١٧٤ و   ١٧٣ و   ١٧٢ و   ١٧١ و   ١/١٦٨وحم  ) عباس
٣٠٨٠(  
٨٧٦٠- }       ِمن دقتكِإنَّ ص ، ـا             الثُّلثُ والثُّلثُ كَثريدقةٌ ، وِإنَّ مص لى ِعيالكع فقتكدقةٌ ، وِإنَّ نص الكم 

                  تكفَّفونَ الناسي دعهمأَنْ ت ِمن ريٍري خخب أَهلك دعأَنْ ت كدقةٌ ، وِإنص الكم من أكلُ امرأتكعـن  ) م  (  } ت
 سعد

  ) ٣٠٨١( وصحيح اجلامع ) ١٦٢٩و١٦٢٨(١٠ و ٩ و ٨ و ٥م الوصية 
٨٧٦١- }          كوِإن ، تكفَّفونَ الناسالةً يع ذرهمأَنْ ت ِمن ريأَغنياَء خ رثتكو ذرأَنْ ت كِإن ، الثُّلثُ والثُّلثُ كَثري

             جعلُ ِفى ىفِّ امرأتكا تى متا حِبه اِهللا ِإالَّ أُجرت جها و بتِغىنفقةً ت نفقت عـن   ) ٤حـم ، ق  ( مالك ( } لَن
 سعد

ــأ  و م )٢٧٤٤-٢٧٤٢ (١٠و٩ و٨ و ٤ و٤/٣و )١٢٩٥ (٢/١٠٣و خ )١٤٩٥ (٧٦٣/ ٢املوطـــــ
) ٢٧١١و٢٧٠٨(   وهـــ ) ٦٤٦١و٦٤٥٥و٦٤٥٤و٦٣١٩(ون ) ٢٨٦٤(ود  ) ٢١١٦( وت ٨)١٦٢٨(

  )٣٠٨٢(  وصحيح اجلامع ٢٦٩ و ٦/٢٦٨ وهق ١٧٦ و١٧٤ و١٧٣ و١٧٢ و١٧١ و١/١٦٨وحم 
٨٧٦٢- }      ا ِمنفسهبن أَحق بَا         الثَّيَا ِصماا ، وِإذفسها ِفى نَا أَبوهسـتأذي ا والِبكرهليم ، د ، ن ( } و (

 عن ابن عباس 
(  ود   ١٩٥ و   ١٩٣ و   ٣/١٨٢ونصب  ) ٥١٧(  ومحيدى   ٣٧٤ و   ١٠/٣٧٣ وطب   ٧/١١٥ وهق   ١/٢١٩حم  

جلامع وصحيح ا ) ٥٣٧٥(ون  ) ١٤٢١(٦٨ و   ٦٧ و م النكاح     ٤/٣٦٦ومعاىن   ) ١٨٠٧( وصحيحة   ) ٢٠٩٩
 )٣٠٨٣(  

 عن عدي  الكندى ) حم ، هـ  ( } الثَّيب تعرب عن نفِسها ، والِبكر ِرضاها صمتها  { -٨٧٦٣
 وصحيح  ١٧/١٠٨وطب  ) ١٤٥٩(  وصحيحة   ٤/٣٦٨ ومعاىن   ٧/١٢٣ وهق   ٤/١٩٢وحم   ) ١٨٧٢( هـ  

 اجلامع 
)٣٠٨٤(  

 صحيـــــح
 ىف تارخيه عن أُبى) ك  ( }  ، والِبكراِن يجلداِن وينفياِن الثَّيباِن يجلداِن ويرمجاِن { -٨٧٦٤

 موقوفاً)٢٨٧٧٨( عبادة وش٥/٣٢٠وحم  ) ٣٠٨٥( وصحيح اجلامع  ) ١٨٠٨(  والصحيحة ٢/٢٠٤كثري 
 صحيـــــح

 وجلد الثيب ليس حتماً وِإمنا احلتم رمجه 
٨٧٦٥- }         و إذا غَسلت كالِة ، فِإنسألِنى عِن الصت وإذا         ِجئت ، ينيـكأَشفاِر ع ِمن الذُّنوب انتثرت جهك

 ، أسكر نع الذُّنوب انتثرت برأسك سحتوإذا م ، ديكأَظفاِر ي ِمن الذُّنوب انتثرت ديكي غَسلت 
 أَظَفاِر قَدميك ِمن الذُّنوب انتثرت ِرجليك مسدد عن أنس  ( } وإذا غَسلت ( 

) ٢٨٢(وه) ١٠٦(  من طرق وبنحوه عن الصـنا حبـي ن            ١/١٥٤ بن عبسة والترغيب     عمرو ) ٨٤( املطالب  
 ١/٨١وهق) ٦٢(وموطأ

 صحيـــــح لغيـــره



 

 

١٣٧٤() 

٨٧٦٦- }      شِر اَألواخِر منا ِفى العولكِن التمسوه ، ينكميِنى وبا ببلَيلِة القدِر فأُنسيته سرعاً أُخربكمم ِجئت
 عن ابن عباس ) حم  ( } رمضانَ 

 ٢١٧-٢٠٥)١١٦٧-١١٦٥(  وبنحوه أبو هريرةم١/٢٥٩حم 
 صحيـــــح لغيـــره

جاَء الشيطانُ فانتهرته ولو أَخذته لربطته ِإىل ساريٍة ِمن سواري املسجِد حتى يطوف بِه ولـدانُ                 { -٨٧٦٧
 عن عتبة بن مسعود ) ك ( } أَهِل املَدينِة 

 ٣٩)٥٤١(و م) ٤٦١(  وبنحوه أبوهريرة خ٣/٢٥٨ك 
 صحيح لغريه

قَوم رقيقةٌ أَفئدتهم ، لَينةٌ قُلوم ، اِإلميانُ والفقه ميـاٍن           : جاَء الفَتح ونصر اِهللا وجاَء أَهلُ اليمِن         { -٨٧٦٨
 عن ابن عباس ) طب  ( } واحلكمةُ ميانيةٌ 

  ٨/٥٣٢وكثري ) ١١٩٠٣(١١/٣٢٩ وطب ٩/٢٣امع 
 صحيـــــح

وكذلك من شـهد    : خيارنا ، قالَ    : ما تعدونَ من شهد بدراً ِفيكم ؟ قُلت         : ربيلُ فقالَ   جاَء جِ  { -٨٧٦٩
 عن رافع بن خديج ) حم ، هـ ، حب  ( } بدراً من املَالئكِة هم ِعندنا ِخيار املَالئكِة 

وحـم   ) ٣٠٨٦( وصحيح اجلـامع    ) ٣٢٣٣٥(وش) ٧٢٢٤(رفاعة بن رافع واإلحسان   ) ٣٩٩٢(٥/١٠٣خ  
 ) ٤٢٥( وعبد بن محيد ) ١٦٠( وهـ ٣/٤٦٥

جاَء ملك املوِت ِإىل موسى فقالَ أَجب ربك ، فلَطم موسـى عـني ملـِك املـوِت ففَقأهـا ،                      { -٨٧٧٠
ى ، فرد ِإليـِه عينـه       ِإنك أَرسلتِنى ِإىل عبٍد لك الَ يريد املوت وقد فقأَ عينِ          : فرجـــع امللك ِإىل اِهللا فقالَ      

احلياةُ تريد ؟ فِإنْ كُنت تريد احلَياةُ فضع يدك على مِنت ثَوٍر فما توارت بيـدك  : ارجع ِإىل عبِدى فقِل     : وقالَ  
رب أَدِنـىن   : ريٍب ، قالَ    فاآلنَ ِمن قَ  : ثُم املَوت ، قالَ     : ثُم مه ؟ قالَ     : ِمن شعرٍة فِإنك تعيش ِبها سنةً ، قالَ         

من اَألرِض املُقدسِة رميه حبجٍر ،  واِهللا لَو أَنى ِعنده ُألرينكم قَربه ِإىل جنِب الطَّــــريِق ِعنـد الكثيـِب                     
 عن أىب هريرة)  حم ، خ ، م  (} اَألمحـــِر 

 
 وسنة  ٢/٣٧ وبغوى   ١/١٨٨ وعوانة   ٣٥١ و   ٢/٣١٥وحم  )٢٣٧٢ (١٥٨و م الفضائل    ) ٣٤٠٧(٤/١٩١خ  
 ١/٣١٧ وبداية ٥/٢٦٥

ِعش ما ِشئت فِإنك ميت ، واعملْ ما ِشئت فِإنك مجزى بِه ،             ! يا محمد   : جاَءِنى ِجربيلُ فقالَ     { -٨٧٧١
  سعد عن سهل بن) طس  ( } واعلم أَنَّ شرف املُؤمِن ِقيام اللَّيِل ، وِعزه ِغناؤه عِن الناِس 

)  ٤٢٧٨(وطـس ٤/٣٢٥ وك ٨/١٦٩ و   ١/٤٦٧ واإلحتـاف    ١/٤٣١ وترغيـب    ١٠/٢١٩ و   ٢/٢٥٢امع  
 ) ١٠٥٤٠(وهب) ١٧٥٥(وعن جابر طيا) ٧٤٦(والشهاب

 صحيـــــح لغيـره
٨٧٧٢- }       بِكى فَقلتي اَءِنى ِجربيلُ وهو؟ قالَ     : ج بكيكا يم :       مهناُهللا ج لقنذُ خم نييل ع فَّتا جخافةَ  مم 

 عن أىب عمران اجلوىن مرسالً  ) هب ( } أَنْ يلقيِنى ِفيها 



 

 

١٣٧٥() 

  ) ٩١٥( الشعب 
 حســــن مرســـل

٨٧٧٣- }                 ـفاعةَ فـاخترتالش ِتى اجلنةَ أَوأُم دخلَ ِنصفأَنْ ي رِنى بنييى فخبر ســـولٌ مناَءِنى رج
نيت مفاعاعلٌ ِفى شى جفاعةَ ، ِإنيئاً الشباِهللا ش شركيت الَ يأُم ِمن اتعن معاذ ) طب  ( }  م 

وعن عوف بن مالك    ) ٣٤٦٣(وبز) ٣٤٣(٢٠/١٦٣ وطب ٥/٢٣٢وحم) ٧٢٠٧(  واإلحسان  ١٠/٣٦٨امع  
 أيب) ١٣٩٥( وطس١/٧٦وك) ٢٠٨٦٥(وعب) ٤٣١٧(وه) ٢٤٤١(ت

 صحيـــــح
 عن جرير ) طب ( والطحاوى ) د  (  } -عزلُ عنها  يعِنى اَألمةَ ي-جاَءها ما قَدر هلَا  { -٨٧٧٤

 وعـن   ٤/٣٦٣وحلية  ) ١٦٦٠١(٤/٢٢١ وش   ٣/٣٤ومعاىن  )  ٣٦٣( وعاصم   ٤/٢٩٨ وجممع   ٢/٣٧٣طب  
 أبو سعيد )١٥٥٣( ومطالب ) ٢١٧٣( ود١٣٤)١٤٣٩(جابر م

 صحيح لغيـــره
  عن الشريد بن سويد )ابن سعد  ( } جار الداِر أَحق بالداِر ِمن غَريِه  { -٨٧٧٥

 وهـق   ٤/٣٨٨ مسـرة و     ١٨ و   ١٣ و   ١٢ و   ٥/٨وحـم    ) ١٣٦٨( و ت   ) ٩٧٣( صادر وطيا  ٥/٥١٣ سعد
  ) ٣٠٨٧(  وصحيح اجلامع ١٢٣ و ٤/١٢٢ومعاىن ) ١١٥٣( وحب ) ٧٢٥٣(٧/٣١٩ وطب ٦/١٠٦

 صحيـــــح
 عن مسرة ) طب  ( } جار الداِر أَحق بالشفعِة   { -٨٧٧٦

 )١٣٦٨(جابر و ت)٣٥١٨(و) ٣٥١٧(ود ) ٣٠٨٨( وصحيح اجلامع ) ٦٩٤١(٧/٢٢٦طب 
 صحيـــــح

 عن مسرة)  حم ، د ، ت ( عن أنس ) ن ، ع ، حب  ( } جار الداِر أَحق بداِر اجلَاِر   { -٨٧٧٧
 ٧/١٦٥  وش    ١٣ و   ٥/١٢ وحم   ٤/١٢٢ومعــاىن  ) ٥١٨٢( واإلحسان   ) ١٣٦٨( و ت    ) ٣٥١٧(  د  

 يف الشروط وهو غري مطبوع) ٤٥٨٨(ون حتفة ) ٣٠٨٩( اجلامع وصحيح )٢٢٧١٢(
 

 صحيـــــح
 عن أىب جحيفة ) طب ( }  جالسوا الكُرباَء وسائلُوا العلماَء ، وخالطُوا احلُكماَء  { -٨٧٧٨
  ٨/٦٢٢ و٦/٢٠٤ و ٥/٢٧٥ واإلحتاف ٤٧ مرفوعاً وموقوفاً وعزلة ١٣٣ و٢٢/١٢٥ وطب١/١٢٥امع 

 ـــوفصحيـــــح موق
 عن  أنس ) د ( } جامعوهن ِفى البيوِت واصنعوا كُلَّ شىٍء غَري النكاِح  { -٨٧٧٩

  ١/٢١٦ وبغوى ٣/١٦٣ ومتهيد ١/٣١٣وهق  ) ٢١٦٥ و٢٥٨( د 
 صحيـــــح

تـك فكـن    جاهد ذَا ِفى سبيِل اِهللا ، فإذا اختلفت أَعناق الناِس فاضرب بِه احلَجر ثُم ادخلْ بي                { -٨٧٨٠
وأبو نعيم ىف   ) طب ، ك    ( البغوى والباوردى    ( } ِحلساً ملقًى حتى تقتلك يد خاطئةٌ ، أَو تأتيك منيةٌ قَاضيةٌ              

 )  املعرفة عن سعد بن زيد األشهلى وما له غريه 



 

 

١٣٧٦() 

صادر وعـن حممـد بـن       ٤٤٥و٣/٤٤٤  و  ٣/٢/٢٠ وسعد   ٧/٣٠١ وجممع   ٤/٤٨ وتخ   ١١٨ و   ٣/١١٧ك  
ونعـيم بـن    ) ١٢٨٩(وطـس ) ١٢٩٦٨( وطـب  ٤/٢٢٥وحم) ٣٧١٣٨(وش) ٣٩٦٢(وه٨/١٩١هقمسلمة

 )٣٩٧(محاد
 صحيـــــح

٨٧٨١- }  وأَلسنتكم وأَنفسكم بأَموالكم وا املُشركنياهدعن أنس ) حم ، د ، ن ، حب ، ك  ( } ج 
سنة و ) ١٦١٨(  وحب   ٢/٨١ و ك    ٩/٢٠ وهق   ٢/٢١٣ ومي   ٢٥١ و   ٣/١٢٤ وحم   ٦/٧ون   ) ٢٥٠٤( د  

١٢/٣٧٨  
  )٣٠٩٠( وصحيح اجلامع 

 صحيـــــح
٨٧٨٢- }                     موالغ اهلَم ى اُهللا بِه ِمننجأَبواٍب اجلنِة ي ِمن اببيِل اِهللا بِفى س بيِل اِهللا ، فإنَّ اِجلهادوا ِفى ساهدج

 عن عبادة بن الصامت ) حم ، طكس  ( } 
) ١٥٠٢(والشـاميني ) ٥٦٦٠(وطـس )  ٤٧٥٥(  واإلحسـان   ٥/٢٧٢ وجممع   ٣٢٦ و   ٣١٦ و   ٥/٣١٤حم  
  ٤/٥ و ٢/١٣٤ وكثري ٢/٢٩٣وترغيب )٣٤٥- ٣٤٣(٢٨٠/ ٨والضياء٢/٧٥ وك٩/١٠٣وهق

 صحيـــــح
جاورت ِحبراَء شهراً ، فلما قَضيت جوارى نزلت فاستبطنت بطن الواِدى فنوديت فنظرت أَمامى               { -٨٧٨٣

ى فلم أَر أَحداً ، ثُم نوديت فنظرت فلم أَر أَحداً ، ثُم نوديت فرفعت رأِسـى                 وخلِفى وعن يميِنى وعن شمالِ    
دثِّروِنـى  :  فأَخذتِنى رجفةٌ شديدةُ ، فأَتيت خدجيةَ فقلـت          - يعىن ِجربيلَ    -فإذا هو على العرِش ِفى اهلواِء       

خ ، م    ( }  ياأَيها املُدثِّر ، قُم فأَنذر وربك فكَبر ، وِثيابك فطَهر           :   فدثَّروِنى وصبوا على ماًء بارداً فأَنزلَ اهللاُ      
 عن جابر ) 

وطخ ) ١٣٨٩(  وتغليق   ١/١١٥ وعوانة   ٣٩٢ و   ٣/٣٠٦وحم  )١٦١ (٢٥٧و  م اإلميان     ) ٤٩٢٢(٦/٢٠١خ  
  ٨/٦٧٧ وفتح ٢/٣٠٤

٨٧٨٤- } رِنى أَنَّ احلسنبشاَءِنى يباِب أَهِل اجلنِة ِجربيلُ جا شديس عن حذيفة ) حم ، ض  ( }  واحلسني 
  من طرق عـن  ١٨٤ و ١٨٣ و ١٨٢/  ٩وامع ٣٩٢و٥/٣٩١  أبو سعيد و   ٨٢ و   ٦٤ و   ٦٢    و      ٣/٣حم  

علي و  أيب هريرة وحذيفة وقرة ومالك بن احلويرث  وجابر واحلسني و الرباء وأنس وعقبة وابن عباس وأصـله                     
 متواتر

 ــــحصحيـ
 عن أىب هريرة)  حم ، ك  ( } جددوا ِإميانكم ، أَكثروا ِمن قَوِل الَ ِإله ِإالَّ اُهللا  { -٨٧٨٥

  وك ١٠/٨٢ و   ٢/٢١١ و   ١/٥٢ وجممـع    ٤/١٣٩٤ وعـدى    ٢/٤١٥ وترغيب   ٢/٣٥٧ وحلية   ٢/٣٥٩حم  
٤/٢٥٦ 

 حســــن
ع ،  ( } ِد اِهللا بِن عمرو بِن حراٍم وسعِد بـِن عبـادةَ            جزى اُهللا األنصار عنا خرياً والَ ِسيما عب        { -٨٧٨٦

 عن جابر ) حب ، ك 



 

 

١٣٧٧() 

ــع ٤/١١١ك   ــىن ١٠/٣٣ وجمم ــفهان ) ٢٧٢(  وس ــى ٢/٢٨٥وأص ــو يعل ) ٢٠٨٠و٢٠٧٩(  وأب
 )٧٠٢٠( واإلحسان  ) ٣٠٩١( وصحيح اجلامع )٢٧٠٧(وبز

 صحيـــــح
٨٧٨٧- }         ِد قَوٍم فقديس رياً ِمناُهللا خ زاكج          عدكا واُهللا م كنجزنولي ، عدتها واَهللا م ابن سعد   ( } أَجنزت

دخل رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم على سعد بن معاذ وهو يكيد بنفسـه فقـال               : عن عبد اهللا بن شداد قال       
 ) فذكره 

 صادر٣/٤٢٩  و٣/٣٢٨وسعد ) ٣٢٣١١ (١٢/١٤٥و )١٩٤٣١ (٥/٣٢٢ش 
 صحيـــــح

٨٧٨٨- } زاكمج ربأَعفَّةٌ ص لمتا عم كمرياً فِإناَألنصاِر خ عشرا معن أنس عن أىب طلحة ) طب  ( }  اُهللا ي 
 ) ٧٢٧٩( أنس و  ) ٧٢٧٧( عاصم بن عمر وبنحوه اإلحسان   ) ٣٢٣٥٣(١٤/٤٨٠وش  ) ٤٧٠٩(٥/٩٨طب  

 جابر وأبـو    ١٠/٣٣ أسيد وامع    ٨/٤٣٩ و تخ    ٤/٧٩و ك   )٨٢٨١(و   ) ٢٤٠( أسيد بن حضري ون فضائل      
ــى ــان  ) ٣٩٠٣(و ت) ٩٤٥(يعل ــس اإلحس ــن أن ــياء)  ٧٢٧٩و٧٢٧٧(وع -١٤٦٥(٤/٣٦٩والض
 )٢٧٢٩(٧/٢٧٤و)١٤٦٩

 صحيـــــح
٨٧٨٩- }  الفُوا املَجوسى ، وخوا اللِّحخوار واربوا الشزعن أىب هريرة ) م  ( } ج 

  )٣٠٩٢(  وصحيح اجلامع ٤/٢٣٠ومعاىن )٢٦٠ (٥٥م الطهارة 
٨٧٩٠-  } لِق اِهللا بأَبيكخ اِهللا فأَشبه بدا عي ا أَنتلِقى ، وأَملِقى وخخ أَشبه عفرعن عبد ) كر  ( } ج 

 اهللا بن جعفر 
 صادرثابت٤/٣٦  و٢٧ و ٤/٢٦ وسعد ٢٧/٢٦١ابن عساكر

 صحيـــــح لغيـــره
فطروا لرؤيتِه ، فِإنْ غُم عليكم فعدوا ثَالثني        جعلَ اُهللا اَألهلَّةَ مواقيت للناِس ، فصوموا لرؤيتِه وأَ         { -٨٧٩١

 عن ابن عمر ) ك  ( } يوماً 
 و  ٤/٢٠٦ وهـق    ٤/١٣٤ون  ٢/١٦٣ وعن أيب هريرة قـط       ٦/٢١٦١ طلق وعدى    ١/٣٢٦وكثري  ١/٤٢٣ ك

  ٤/١١٩  وفتح ٤٦٩ و ٤٥٤ و ٢/٤١٥ وحم ٢٠٧
 صحيـــــح

عن قتادة بـن    ) طب   ( } نبك ، ووجهك للخِري حيثما تكونُ       جعلَ اُهللا التقوى زادك ، وغَفر ذَ       { -٨٧٩٢
 عياش 
  ٦/٤٠١ و ٤/٣٢٥ واإلحتاف ٧/١٨٥ وتخ ٥/١٤٢ وسنة ١٠/١٣١وجممع )٣٢٠١(وبز)  ٢٢(١٩/١٥طب 

 صحيـــــح
 }  بعد الشهِر تمام السـنةِ الشهر بعشرِة أَشهٍر ، وصيام ِستِة أَياِم: جعلَ اُهللا احلَسنةَ بعشرِة أَمثاهلَا       { -٨٧٩٣

 ) أبو الشيخ ىف الثواب عن ثوبان ( 
 ٤/٢٩٣وهق) ٢٨٦١و٢٨٦٠( ون٢/٢١ ومي٥/٢٨٠  وحم٢/١١٠ وترغيب ٣/١١٩مشكل 



 

 

١٣٧٨() 

 صحيـــــح
اً فمن  جعلَ اُهللا الرمحةَ ِمائةَ جزٍء فأَمسك ِعنده ِتسعةً وتسعني جزًءا وأَنزلَ ِفى اَألرِض جزًءا واحد               { -٨٧٩٤

 صيبهشيةَ أَنْ تا خلدهو نا عافرهح الفرس رفعى تتح اخلَلق تراحماجلُزِء ي عن أىب هريرة)  ق  ( } ذلك 
  ٢/٣٧٧وتخ ) ١٠٠(  وخد ١٠/٤٣١ وفتح ٢/٣٢١ ومي ١٧)٢٧٥٢(و م التوبة ) ٦٠٠٠(٨/٩خ 

 عن عبد اهللا بن يزيد ) طب (  } جعلَ اُهللا عذاب هذِه اُألمِة ِفى دنياها  { -٨٧٩٥
 )١٠٠٠(والشهاب ) ٧١٦٤(وطس٤/٢٥٤ و١/٥٠وك) ٩٨٣(  من طرق وطص٧/٢٢٤جممع 

 صحيـــــح
جعلَ اُهللا عليكم صــالةَ قَوٍم أَبــراٍر ، يقومونَ اللَّيلَ ويصومونَ النهار ، لَيسوا بأَئمـٍة والَ                 { -٨٧٩٦

 )  أنس عبد بن محيد والضياء عن ( }فُجاٍر
ــب  ــد    )  ٣٣٤٨ و ٣٣٤٧( املطال ــن محي ــد ب ــز) ١٣٦٠(وعب ــع) ٣٢٠٠(وب  ١٠/١٨٤وجمم

  )٣٠٩٧( وصحيح اجلامع )١٧٠٠(٥/٧٥والضياء
 صحيـــــح

 عن ابن عباس ) ك  ( } جعلَ ِجربيلُ يدس الطني ِفى فَِم ِفرعونَ مخافةَ أَنْ يقولَ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا  { -٨٧٩٧
  )  ٩٣٩١( والشعب  ) ٣١٠٨(  وت ٥/٢٧٦ وخط ١١/١١٢ وطربى ٢/٣٤٠ك 

 صحيـــــح
 وروى موقوفاً 

٨٧٩٨- }  ِزيادةً ِفى أَعمالكم ثُلثُ أَموالكم ِعلَ لكمعن سليمان بن موسى مرسالً ) عب  ( } ج 
أبوالدرداء ومعاذ وخالد بن عبيـد      ٤/٢١٢وجممع٤/٣٨ ومعاين ٢٦٩/ ٦و عن أيب هريرة هق       ) ١٦٣٢٥( عب  

 خالد) ١٣٨٥(واآلحاد واملثاين) ١٣٨٢( وبز٢٠/٥٤و) ٤١٢٩(سلمي وطبال
  

 صحيـــــح لغيــــره
 عن املغرية ) طب ( } جعلَت قُرةُ عيىن ِفى الصالِة  { -٨٧٩٩
ــتح  ــاف ١١/٣٤٥ف ــص ٩/٥٥٢ و ٧/٣٣٨ و ٥/٣١١ و ١٣٨ و ٣/١٣١ واإلحت ) ٧٤٢ (١/٢٦٢ و ط

  )٣٠٩٨(  أنس وصحيح اجلامع ١٢/٣٧٢خط  و١/٤٠٦ و حنف ٥٤وحنيفة ٢/١٦٠وك٧/٦١ون
 صحيـــــح

٨٨٠٠- }          حدهاَء اُهللا وا شا بلْ مِهللا ِند علتقـال  : والشريازى ىف األلقاب عن ابن عباس قال        ) طب  ( } ج
 رجل للنىب  صلى اهللا عليه وسلم ما شاء وشئت ، قال فذكره   

 طفيل بـن سـخربة      ٥/٧٢ و   ٣٤٧ و   ١/٢٨٣ وحم   ٤/٩٩وحلية  ) ٧٨٣( وخد  ) ١٣٠٠٥(١٢/٢٤٤طب  
عائشة وأبو ٧/٢٠٨وجممع) ١٥٦-١٥٤(٨/١٤٣ والضياء٣/٤٦٣جابر وعن الطفيلك  )١٠٨٢٤( ون ٣/٢١٧وهق
 عنها)٤٦٥٥(يعلى

 صحيـــــح
 عن أىب ذر ) د ( عن أىب هريرة ) هـ  ( }جعلت ىلَ اَألرض مسجداً وطَهوراً  { -٨٨٠١



 

 

١٣٧٩() 

ــعيد ود أ ) ٣١٧( و ت ) ٤٣٨(١١٩و )٣٣٥ (١/٩١خ  ـــ ٢/٥٦ون ) ٤٨٩(بوس ــم  ) ٥٦٧(  وه وح
 جابر  ٤٣٤ و   ٢/٤٣٣أبو ذر وهق    ٥/١٤٥  و  ٥٠١ و   ٤٤٢ و ٤١٢ و   ٢٥٠ و   ٢/٢٤٠  ابن عباس و      ١/٢٥٠

  )٣٠٩٩( وصحيح اجلامع 
 والضياء عن أنس ) ابن اجلارود ( }جعلت ىلَ كُلُّ أَرٍض طَيبٍة مسجداً وطَهوراً  { -٨٨٠٢

 ٣)٥٢١(وبنحوه جابر م ) ٣١٠٠( وصحيح اجلامع )١٦٥٣(٥/٤٣والضياء)  ١٢٤(  ومنتقى ١/٤٣٨فتح 
 صحيـــــح

: عن  عبد اهللا بن شقيق عن رجـل قـال   ) حم ، طك  ( }جعلت نبيا وآدم بني الروِح واجلَسِد     { -٨٨٠٣
 )  مىت جعلت نبيا ؟ فذكره ! قلت يا رسول اهللا

أبـــو ) ٣٦٠٩(  و ت٢٠/٣٥٣وطـــب) ٣٥٦٤٢(١٤/٢٩٢ وش٢/٦٠٩  وك٥/٣٧٩ و ٤/٦٦حـــم 
  ميسرة٩/٥٣ وحلية٨/٢٢٣هريرةوجممع

 صحيـــــح
٨٨٠٤- }   حدهاَء اُهللا وا شلْ معلتين ِهللا ِعدالً بعن عبد اهللا بن يزيد األنصارى ) طب ، خط  ( }ج 

 ٨/١٠٥وخـط ) ٢٩٥٦٤ (١٠/٣٤٧ابن عباس و  )٢٦٦٨٢(٩/١١٨وش  ) ١٠٩٣( وصحيحة   ١٢/٢٤٤طب  
 ابن عباس

 يـــــحصح
هذَا امللك ما نزلَ منذُ قَبـلَ       : جلس ِجربيلُ ِإىلَّ فنظر ِإىل السماِء فإذا ملك يرتلُ ، فقالَ ِجربيلُ              { -٨٨٠٥

فملكاً نبيا أَجعلك أَو عبداً رسـوالً ؟ فقـالَ ىل           : يا حممد أَرسلِنى ِإليك ربك      : هذِه الساعة ، فلما نزلَ قالَ       
 عن أىب هريرة ) حم ، بز ، ع   ( }بلْ عبداً ورسوالً  : تواضع لربك يا محمد ، فقلت : ربيلُ ِج

 )٦١٠٥(وأبويعلى) ٢٤٦٢(وبز) ٢١٣٧( وحب٩/١٨  وجممع٢/٢٣١حم 
 صحيـــــح

 ) الديلمى عن ابن عباس  (}جلود امليتِة دباغُها يذهب خببِثها  { -٨٨٠٦
 )١١٤( وخزمية١/١٦١ وك١/٣١٤  وحم٢/٢٠٩أصفهان 

 صحيـــــح لغيـــره
أقرأت رجالً فأهدى   : عن عبادة بن الصامت قال      ) طب ، ك ، هق       (}جمرةٌ بني كتفيك تقلَّدَا      { -٨٨٠٧

 ) ىل قوساً فقال النىب  صلى اهللا عليه وسلم فذكره 
 وعن الطفيل بن عمرو     )٣٢٥و٣٢٤(٨/٢٦٧  والضياء  ٣/٣٥٦ و ك    ٦/١٢٥ وهق   ٥/٣٢٤وحم   ) ٣٤١٧( د  

 ٤/٩٥وجممع) ٤٣٩(وطس) ١٠٩(منصور التفسري
 صحيـــــح

عن يعلى بن مرة أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم رأى رجالً عليه           ) حم   (}جمرةٌ عظيمةٌ عليِه       { -٨٨٠٨
 خامت من ذهب قال فذكره  

 ) ٣٥٣(  ومنتقى ٦/١٩٢ وخط ٤/١٤٥ و هق ٤/١٧١ وحم ٦٧ و ٣/٦٦جممع 
 حيـــــحص



 

 

١٣٨٠() 

٨٨٠٩- }  تاملَي روا كَفنمالديلمى عن جابر  (}ج ( 
  ٣/٣٣١ وحم ٣/٢٦وامع  ) ٢٥٦٩(  والفردوس ٢/٢٦٤نصب 

 صحيـــــح
 أى عطروه 

! قيل يا رسول اهللا     : عن أىب هريرة قال     )  عق ، خط       ( }جملٌ أَزهر يأكلُ من أَطراِف الشجِر          { -٨٨١٠
 ) مر ؟ قال فذكره ما تقول ىف بىن عا

 بريـدة   ٥/٣٤٦وحم) ١١٤(  وأمثال احلديث   ٩/١٩٥ وخط   ٣/٦٠وحلية  ) ٤٢٣٢(  ومطالب   ١٠/٤٣امع  
 عمرو بن سليمان) ١٢٢٤(واآلحاد واملثاين

 صحيح لغيـــره
٨٨١١- }     فِ          : ِجنانُ الفردوس أَربع تاِن ِمننا ، وجا ِفيهما وما وآنيتهمذَهٍب ِحليتهم ا  جنتاِن ِمنٍة ِحليتهمض

وآنيتهما وما ِفيهما ، وما بني القَوِم وبني أَنْ ينظروا ِإىل ربهم ِإالَّ ِرداُء الِكربياِء على وجهِه ِفى جنـِة عـدٍن ،        
 عن أىب موسى ) حم (}وهذه اَألار تشخب ِمن جنِة عدٍن ثُم تصدع بعد ذلك أَاراً  

 ١٠/٥٢٤ واإلحتـاف    ١٠/٣٩٧ وجممع   ٤/٤١٦وحم  ) ٣٤٠٩٨(١٣/١٤٨ وش   ٢/٣٣٣مى   و ١/١٥٧عوانة  
 )٥٤٥(وعبد بن محيد) ٥٢٩(  وطيا١٦/٣٠وطربى 

 صحيـــــح
٨٨١٢- }              وِشـراءكم يعكموب ، يوفكملَّ سوس ، أَصواتكم فعور ، وصبيانكم جانينكمم ساجدكموا مبنج

، صوماتكموخ ، دودكمـــا وِإقامةَ حلى أَبواع طاهركمواجعلُوا م ، معكمج وما يروهموج  { 
 عن مكحول عن معاذ ) طب ( 

 عنـه   ٢٦ و   ٢/٢٥واثلةوجممع   )  ٧٥٠( أبو هريرة وهـ     ) ١٧٢٨(مكحول و    )١٧٢٧( و) ١٧٢٦( عب  
  ٦/٦٨و عـن واثلـةكثري   ) ٣٥٧(  ومطالب ١٣/١٥٧ وفتح ٢/٤٩١ ونصب ٨/١٥٦وعن أيب الدرداء وطب  

 مكحول) ٢٨٦٤٤ (١٠/٤٤أبو هريرة وش ٤/١٤٥٤ وعدى ٢٠٣ و ١/١٩٩وترغيب 
 فيـــه انقطــاع 

جنتاِن ِمن ِفضٍة آنيتهما وما ِفيهما ، وجنتاِن ِمن ذهٍب آنيتهما وما ِفيهما ، وما بني القَوِم وبني أَنْ                    { -٨٨١٣
 عن أىب موسى ) ق ، ت ، ن ، هـ ( } ياِء على وجهِه ِفى جنِة عدٍن  ينظروا ِإىل ربهم ِإالَّ ِرداُء الِكرب

 ) ١٨٦( وهـ  ) ١٨٠(٢٩٦و م اإلميان    ) ٧٤٤٤ (٩/١٦٢و  ) ٤٨٨٠و٤٨٧٨ (١٨٢و  ) ٤٨٧٠(٦/١٨١خ  
  ١/٨٤ و ك ٨/٦٢٤ وفتح ١٥/٢١٧وسنة ) ٢٥٢٨(وت) ٤٦١(ون تفسري
ما جندب فيضرب ضربةً يكونُ فيها أُمةً وحده ، وأَمـا           جندب وما جندب واَألقطع اخلِري زيد أَ       { -٨٨١٤

 ) عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه) كر ( ابن السكن وابن مندة  ( } زيد فتدخلُ يده اجلنةَ قبلَ بدنِه ببرهٍة 
 أبـو فـروة     ١٩/٤٣٦ و ٣١٣ علـي و   ١١/٣١٢صادر عبيد بن الحق وابن عسـاكر      ٦/١٢٣ و ٦/١٧٦سعد  
  ١/٥٨٣جبالة التيمي واإلصابة ) ١٨٧٤٨(وعب

 صحيـــــح
 وهناك خالف حول صحبة زيد بن صوحان 



 

 

١٣٨١() 

 عن أىب هريرة)  ن  ( } احلَج والعمرةُ : ِجهاد الكبِري والصغِري والضعيِف واملرأِة  { -٨٨١٥
 وعب  ٢/١٦٤وترغيب  ) ٢٣٤٤(  ومنصور   ٣/٢٠٦ وجممع   ٩/٢٣ و   ٤/٣٥٠ وهق   ٢/٤٢١ وحم   ٥/١١٤ن  
 حممد بن إبراهيم بن احلارث مرسالً)٩٧٠٩( 

 صحيـــــح
 !!    ) ٢٤٦٣( وحسنه ىف صحيح النسائى ) ٢٦٣٨( وتناقض األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع 

٨٨١٦- }  احلَج كنعن عائشة )  خ  ( } ِجهاد 
  )٣١٠٢(  وصحيح اجلامع ٩/٢١ و ٤/٣٢٦ وهق ١٦٦ و ٧١ و ٦/٦٧وحم ) ٢٨٧٥(٤/٣٩خ 

٨٨١٧- }  ِجهاد لَكن وهو املربور احلَج كنعن عائشة )  حم  (} ِجهاد 
  ٩/٢١ و ٤/٣٢٦ وهق ١٦٦ و ٧١ و ٦/٦٧حم 

 صحيـــــح
٨٨١٨- }                 نم ، اهمى لرضوأَرض ضبهملغ أَغضب ، وا لِرضاىضضِبى وروا لغغَضب ، ا ِمنهمى وأَنهينةُ ِمنج

أَغضبىن ، وم فقد اَهللا  أَغضبهم أَغضب أَغضبىن فقد عن عمران بن حصني )  طب ( } ن 
 سربة بن معبد اجلهين)٢٥٦٨(  واآلحاد واملثاين١٠/٤٨وامع ) ٧١٧(١٩/٣١٧و ) ٢٠٦(١٨/١٠٨طب 

 حســــن لغيـــره
ـ              { -٨٨١٩  والض والكـبري غريالص فِإنَّ فيهم ، بأَضعفهم الناس واقدر ـــالتكِفى ص زووذَا  ج عيف

  } احلَاجِة
 عن عثمان بن أيب العاص ) حم ( 

 )٩٨٨(وه١٨٦)٤٦٨(  وبنحوه م٤/٢١٨حم 
 صحيـــــح

أَى اللَّيِل أَجوب دعوةً    ! يا رسولُ اِهللا    : عن ابن عمر أن رجالً قال       )  طب   (} جوف اللَّيِل اآلخِر     { - ٨٨٢٠
   ؟ قالَ فذكره 

 من طرق عنه وعن مرة بن كعب وعبد الرمحن  بن            ١٠/١٥٥ و   ٤/٢٤٣و   ٢٢٧ و   ٢/٢٢٥ و   ١/٢٢٤امع  
 )٥٦٨٢(وأبو يعلى) ٣١٥١(وبز) ٣٥٥(و طص) ٨١٠٨-٨١٠٥( وطب٥/٢٦٠عوف وحم

 صحيـــــح
٨٨٢١ - }                  ـمسكونَ الشى تتالةَ حالَ ص ثُم ، صلِّي الفَجرى يتقبولةٌ حم لواتالص اللَّيِل اآلخِر ثُم وفج

يد رمٍح أَو رحمِني ، ثُم الصالةُ مقبولةٌ حتى يقوم الظِّلُّ ِقيام الرمِح ، ثُم الَ صالةَ حتى تزولَ الشـمس ، ثُـم        ق
               ـمسالش غيـبى تتــالةَ حالَ ص حمِني ، ثُمر مٍح أَور قيد ــمسكونَ الشى تتقبولةٌ حم لواتالص {) 

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أي الليـل           : عن  أىب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه قال              ) طب
 عن مرة بن كعب البهزى مثله  ) حم(أمسع ؟ قال فذكره 

)  ٢٧٩( وطـب  ٤/٢٤٣ و   ٢٢٧ و   ٢/٢٢٥ و   ١/٢٢٤وامـع   ٣٢١  و    ٤/٢٣٥ وحم   ٢٦ و   ٤/٢٥ متهيد  
 ) ٤٨٨٠(ون



 

 

١٣٨٢() 

 صحيـــــح
 : عن أىب أمامة قال ) ن ، ض ( حسن ) ت  ( } ف اللَّيِل اآلخِر ، ودبر الصلواِت املَكتوباِت جو { -٨٨٢٢

 أى الدعاء أمسع ؟ قال فذكره ! قيل يا رسول اهللا 
  ١١/١٣٤وفتح)٩٩٣٦(ون ) ٣٤٩٩( و ت ) ١٢٧٧( د 

 حسن لغريه
 مشهودةٌ مكتوبةٌ حتى تصلِّى الصبح ثُـم أَقصـر          جوف اللَّيِل اآلخِر وصلِّ ما ِشئت فِإنَّ الصالةَ        { -٨٨٢٣

حتى تطلع الشمس فترتفع ِقيد رمحٍ أَو رحمِني فِإنها تطلع بني قَرينْ شيطاٍن ويصلِّي هلَا الكُفَّار ، ثُم صـلِّ مـا                      
        ثُم ، صرصلِّي العى تتشهودةٌ حالةَ مفِإنَّ الص ـيطاٍن           ِشئتقَـرينْ ش بني طلعا تهفِإن مسالش غربى تتحاقصر 

    أى الليل أمسع ؟ قال     ! يا رسول اهللا    : عن عمرو بن عبســة أنه قال       ) د ، طب ، ك      ( }  ويصلِّي هلَا الكُفَّار
 فذكره ، زاد 

فار أناملك ، مث إذا     وإذا توضأت فاغسل يديك ، فإنك إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من أظ            { ) ت ، ك    ( 
غَسلت وجهك خرجت خطاياك  من وجهك ، مث إذا مضمضت واسنثرت خرجت خطاياك  من منـاخرك ، مث                  
إذا غَسلت يديك خرجت خطاياك ِمن ذراعيك ، مث إذا  مسحت برأسك خرجت خطاياك ِمن أطراف شعرك  ،                    

       خرجت خطاياك ِمن رجليك ، فإن ثبت ِرجليك ا مـن وضـوئك ، وإن   مث إذا غَسلتىف جملسك كان لك حظ
 }   قمت فذكرت ربك ومحدته وركعت ركعتني مقبالً عليهما من قلبك كنت من خطاياك كيوم ولدتك أمك  

)  ٣٤٩٩(  و ت    ١/١٦٤ و ك    ٢٢٧ و   ٢/٢٢٥ وجممـع    ١١٢ و ٤/١١١وحم) ٨٦٣(والشاميني) ١٢٧٧( د  
 )١٣٦٤(وه) ٣٥٧٤(و

 صحيـــــح
: عن أىب ذر قـال      ) ص  ( والروياىن  ) حم ، ن ، ع ، حب         ( }  الغابِر وقَليلٌ فَاعله     جوف اللَّيلِ  { -٨٨٢٤

 ) .سألت النىب  صلى اهللا عليه وسلم  أى قيام الليل أفضل ؟ قال فذكره 
ابـن  ) ٣٥٦(١/١٢٨وطص   ) ٦٤٨( وحب  ٥/١٧٩ عمر بن  بن عبسة  و       ١١٣ و   ٤/١١١ وحم   ١/١٦٤ك  

 ) ١٣٠٨(أبو أمامة و ن ) ١٣٤ – ١٢٨(  والدعاطب ٧/١٢٩عمر وامع 
 صحيـــــح

 عن جابر  ) ٤حم  ( } اجلَار أَحق بشفعِة جاره ينتظر ا وِإنْ كانَ غَائباً إذا كانَ طَريقهما واحداً   { -٨٨٢٥
( وهـ  ) ٢٢٧١٢(٧/١٦٥ وش   ٨/٢٤٢ وسـنة   ٤/١٢٠ و معاىن    ٧/٤٧ ومتهيد   ٣/٣٠٣وحم  ) ٣٥١٨(  د  

 )٤٦٥٠(ون ) ١٣٦٩( و ت  ) ٣١٠٣(جلامع وصحيح ا) ٢٤٩٤
 صحيـــــح

 عن الشريد بن سويد ) ن ، هـ ( عن أىب رافع ) خ ، د ، ن ، هـ  ( } اجلَار أَحق ِبصقبِه   { -٨٨٢٦
ومتهيــد ) ٢٤٩٥(وه) ٣٥١٦( أبورافــع ود٦/٣٩٠وحــم )٦٩٨١ و٦٩٨٠و٦٩٧٧ (٣٧ و ٣٦ و ٩/٣٥خ 
 ٧/٣٢٠ون  ) ٣١٠٤( امع  وصحيح اجل٣٤٩ و ٣٤٨ و ١٢/٣٤٥ وفتح ٧/٤٦

 الصقب القرب واملالصقة : بصقبه 
 عن الشريد بن سويد )  حم ، طب ، ض   ( } اجلَار أَحق ِبصقبِه ما كانَ أَحوج ِإليِه   { -٨٨٢٧
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 )٢٤٩٥( وه٧/٣٢٠ ون٧/٣٨٢  وطب٤/٣٨٩حم 
 صحيـــــح

 ىف اجلامع عن على  ) خط  ( } اجلَار قَبلَ الداِر ، والرفيق قَبلَ الطَّريِق   { -٨٨٢٨
 )٤٣٧٩(٤/٢٦٨وطب) ١٣٥٣٤(٨/١٦٤  من طرق وجممع٨/٥٦٩ و٦/٣٩٨ و ٤/٣٢٤اإلحتاف 

 حســــن لغيــــره
 عن عمر ) هـ  (  } اجلَالب مرزوق واملُحتكر ملعونٌ   { -٨٨٢٩

 ٤/٢٦١ ونصب   ٣/١٣ وتلخيص   ٢/٥٨٣ وترغيب   ٤/٣٤٨ وفتح   ٦/٣٠ وهق   ٢/٢٤٩و مى   ) ٢١٥٣( هـ  
  ٥/١٨٤٧ وعدى ٣/٢٣٢وعقيلى ) ٢١( ومسدد 

 فيـــه ضعـــف
عن ) د ، ت ، ن         (   } اجلَاهر بالقرآِن كاجلَاهِر ِفى الصدقِة ، واملُِسر بالقرآِن كاملُسر بالصدقِة            { -٨٨٣٠

 عن معاذ ) ك ( عقبة بن عامر 
  ٣/١٣ وهـق    ١/٥٥٥ وك   ١٥٨  و ٤/١٥١ وعن عقبة بن عامر حم       ٥/٨٠ون  ) ٢٩١٩( و ت   ) ١٣٣٣( د  

  )٣١٠٥( وصحيح اجلامع ) ٢٦١١ و ٢٦١٠( والشعب ) ١٧٩١و٦٥٨(  وحب ١٧/٣٣٤وطب 
  

 صحيـــــح
٨٨٣١- }   عن أىب هريرة)  ك  (  } اِجلدالُ ِفى القرآِن كُفر 

 )٣١٠٦(  وصحيح اجلامع ٦/١٣٤ وحلية ٢/٢٢٣ك 
 صحيـــــح

٨٨٣٢- } من ريأِن خالض من املَعِز اِجلذع يِد منعن أىب هريرة)  حم  ( }  الس 
 ٩/٢٧١  من طرق وهق٤/١٨ وجممع ٤/٢٢٧ و ك ٢/٤٠٢حم 

 صحيـــــح لغيـــره
 عن سعيد بن املسيب عن رجل من جهينة ) هق  ( } اِجلذع من الضأِن يجِزئ ِفى اَألضاِحى   { -٨٨٣٣

  ٢٧١ و ٩/٢٧٠هق 
 صحيـــــح

 عن أىب هريرة)  حم ، م ، د   ( } ري الشيطاِن  اجلَرس مزام { -٨٨٣٤
 ٤/٧٤ وترغيب   ١١/٢٦ وسنة   ١/٤٤٥ و ك    ٥/٢٥٣ وهق   ٢/٣٧٢وحم  ) ٢٥٥٦(ود) ٢١١٤(١٠٤م اللباس   

  )٣١٠٧( وصحيح اجلامع 
 )الطحاوى  عن أنس  ( } اجلَزور عن سبعٍة  { -٨٨٣٥

 )٢٨٠٨(ود ٣٥٠)١٣١٨(وعن جابر م ) ٣١٠٨(  وصحيح اجلامع ١٠/١٠٢طب 
 صحيـــــح

 عن ابن مسعود )  طسص  ( } اجلَزور والبقرةُ عن سبعٍة  { -٨٨٣٦



 

 

١٣٨٤() 

 ابن  ٣/٥٣٥ ابن عمر وفتح   ٥/٤٠٩ جابرو ٣/٣٣٥جابر وحم ) ٢٨٠٨(ود) ٨٦٣ (٢/٣٦ وطص   ٣/٢٢٦جممع  
 عمر

 صحيـــــح
٨٨٣٧- }          ناِدى اِهللا تم معس نم فاقوالن و ِإىل الفَالِح فالَ اجلَفاُء كُلُّ اجلفاِء والكُفرالِة ويدعناِدى بالصاىل يع
 جيبهعن معاذ بن أنس ) طب  ( } ي 

 )٣٩٥و٣٩٤(٢٠/١٨٣  وطب٢/٤١ وجممع ٣/٤٣٩حم 
 حســــن

 ٣/٦١٦واجلرح )  ١٤٤٥( صاحل احلديث ديوان الضعفاء : فيه زبان بن فائد قال أبو حامت 
٨٨٣٨- } ذابمحةٌ ، والفُرقةُ ععبد اهللا ىف زوائد املسند والقضاعى عن النعمان بن بشري   ( }  اجلَماعةُ ر( 

 ٢/٧٨ وترغيـب    ٧/٢٦وبغـوى   ) ٨٩٥و٩٣( وعاصـم    ٨/١٨٢ و   ٥/٢١٧ وجممـع    ٣٧٥ و   ٤/٢٧٨حم  
 )١٥(والشهاب ) ٣١٠٩( وصحيح اجلامع ) ٦٦٧(والصحيحة 

 صحيـــــح
 سني مرسالً عن على بن احل) ك   ( } اجلمالُ ِفى الرجِل اللِّسانُ  { -٨٨٣٩

 جابر) ٢٣٣(  والشهاب٣/٣٣٠ك 
 صحيـــــح مرســـل

٨٨٤٠- }  الكَبائر شغت ا لَما مينهما بعن أىب هريرة)  هـ  ( } اجلُمعةُ ِإىل اجلُمعِة كَفَّارةُ م 
  )٣١١٠(  وصحيح اجلامع ١٦-١٤)٢٣٣( و م ٢/٤٨٤ وحم ٤/٤٦ومتهيد  ) ١٠٨٦(هـ 

حممد بن نصر عن     (} معِة والصلوات اخلَمس كَفَّارات ما بينهن ملَِن اجتنب الكَبائر          اجلُمعةُ ِإىل اجلُ   { -٨٨٤١
 ) أىب بكر 
وحممد بـن نصـر يف      ) ٣٧٧(واسحاق   )  ٥٩٤ و   ٥٨٤( أبوهريرة واملطالب   ١/٤٨٣ والترغيب   ٣/٩اإلحتاف  
 ٤/٤٦والتمهيد) ٩٥(الصالة 

 صحيـــــح 
٨٨٤٢- }    ع واجب قماعٍة ِإالَّ أَربعةً        اجلُمعةُ حسلٍم ِفى جا ،          : لى كُلِّ مـبيص امرأةً ، أَو ملوكاً ، أَوبداً مع

 عن طارق بن شهاب )  د ، ك   ( }أَو مريضاً 
  )٣١١١(  وصحيح اجلامع ٣/٢١٧ واإلحتاف ٢/١٩٨ ونصب ٢/٦٥ وتلخيص ١/٢٨٨و ك ) ١٠٦٧( د 

 صحيـــــح
 !!  ) ٣١١١( وصححه ىف صحيح اجلامع ) ١٣٧٧( كاة وتناقض األلباىن فضعفه ىف املش

 عن ابن عمرو )  د  ( } اجلُمعةُ على كُلِّ من سمع النداَء  { -٨٨٤٣
  )٣١١٢(  وصحيح اجلامع ٢/٦ وقط ١/١٢ وموضح ٢/٦٦ وتلخيص ٧/١٠٤وحلية  ) ١٠٥٦( د 

 حســــن
   ) ٣١١٢( ىف صحيـــح اجلـامع    وحسـنه   ) ١٣٧٥( وتناقــض األلباىن فضعفـه فـى املشــكـاة      

  !!١٤١وحسنه لغــريه فـى غايـة املـرام ص 



 

 

١٣٨٥() 

من جاَء  : " اجلُمعةُ كَفَّارةٌ ِلما بينها وبني اجلُمعِة الىت قبلها وزيادةُ ثَالثِة أَياٍم ، وذلك بأَنَّ اَهللا قالَ                  { -٨٨٤٤
ِإنَّ احلَسنــــاِت   : " رةٌ ِلمـا بينـهن َألنَّ اَهللا قـالَ          والصلوات كَفَّـا  " باحلســـنِة فله عشر أَمثاهلَا     

 عن أىب مالك األشعرى)  طب  (} يـذهبــــــن السيئاِت 
 

  وبنحـوه أبـو      ٣/٣٧٥ وكثري   ١/٤٨٥ والترغيب   ٢/١٧٣وجممع  ) ١٦٨١(والشاميني) ٣٠٥٨(٣/٢٩٨طب  
 )٣٤٣( ود٣/٢٤٣هريرةهق

 حســــن لغيـــره
 عن متيم الدارى )  طب   ( } واجبةٌ ِإالَّ على امرأٍة ، أَو صيب ، أَو مريٍض ، أَو عبٍد اجلُمعةُ { -٨٨٤٥

  )٣١١٣( وصحيح اجلامع ٣/١٨٣  وهق٢/٣٣٧ وتخ ٢/١٧٠وجممع ) ١٢٥٧(٢/٥١طب 
 صحيـــــح لغيـــره

 عن ابن عمر )  طب  ، هق  (  }اجلُمعةُ واجبةٌ ِإالَّ على ما ملكت أَميانكم أَو ِذى ِعلٍَّة { -٨٨٤٦
  ٢/١٧٠ وجممع ٣/١٨٤هق 

 حســــن لغيـــره
فِصنف هلم أَجنحةٌ يطريونَ ا ِفى اهلَواِء ، وصنف حيات وِكالب ، وِصنف             : اجلُن ثَالثةُ أَصناٍف     { -٨٨٤٧

  والبيهقى ىف األمساء عن أىب ثعلبة اخلشىن) طب ، ك ( } يحلُّونَ ويظعنونَ 
 ٧/٢٨٩ واإلحتـاف    ٣٨٨ وصفة   ٤/٩٥ ومشكل   ٥/١٣٧وحلية  ) ٢٠٠٧(  وحب   ٨/١٣٦ وجممع   ٢/٤٥٦ك  

  )٣١١٤( وصحيح اجلامع 
 صحيـــــح

٨٨٤٨- }  ِمثلُ ذلك علِه ، والنارِشراِك ن ِمن ِإىل أَحدكم ةُ أَقربعن ابن مسعود ) حم ، خ  ( } اجلَن 
(  وصحيح اجلامع    ٤/٢٤٧ وترغيب   ١١/٣٢١ وفتح   ٣/٣٦٨ وهق   ٤١٣ و   ١/٣٨٧وحم  ) ٦٤٨٨(٨/١٢٧خ  

٣١١٥(  
٨٨٤٩- }                    ا اللُّؤلـؤهصـباؤوح ، اَألذفـر ا اِملسـكذَهٍب ، وِمالطه ٍة و لَبنةٌ ِمنِفض ا لَبنةٌ ِمنةُ ِبناؤهاجلَن

            موتخلد الَ يوي بأسالَ ي نعما يدخلهي نعفرانُ ، ما الزربتهوت ، اقوتوالي         مبافىن شوالَ ي ، مبلى ِثياالَ ت ، 
 عن أىب هريرة)  حم ، ت  ( } 

 و  ٤٠٧ و   ٣٦٩ و   ٢/٣٦٢وحـم   ) ٢٥٢٦( و ت    ) ١٤٠ و   ١٣٩ و   ١٣٨ و   ١٣٧ و   ١٣٦( صفة اجلنـة    
 ٣١١٦( وصحيح اجلامع   )٧٣٨٧( واإلحسان ٤/٥١٢  وترغيب  ١٠/٣٩٦ وامع   ٢٤٩ و   ٢/٢٤٨وحلية  ٤١٦

( 
 صحيـــــح

 ) ىف اجلامع عن أنس ) خط ( القضاعى ( } نةُ تحت أَقداِم اُألمهاِت اجلَ { -٨٨٥٠
 ٣/٤٢٩وبنحـوه حـم   ) ١١٩(  والشهاب  ٦/٢٣٤٧ وعدى   ٦/٣٢٢ واإلحتاف   ٢/١٣٨ والدوالىب   ٢/٧٠ك  
 عن معاوية بن جامهة) الزم رجلها فإن اجلنة حتت رجليها( ولفظه ٤/١٥١وك) ٢٧٨١(وه) ٤٣١٢(ون

 حســــن لغيـــره



 

 

١٣٨٦() 

 عن أىب موسى ) ك ( } اجلَنةُ تحت ِظالِل السيوِف   { -٨٨٥١
 وفتح  ١/١٢١و الدوالىب   )١٧٤٢ (٢٠وم اجلهاد   ) ٣٠٢٥و٢٨١٨( وبنحوه عن ابن أيب أأاوىف عند خ       ٧٠/ ٢ ك
  )٣١١٧(  وصحيح اجلامع ٢/٢٨٧ ومتهيد ٤/١٠٠

 ) عن ابن عمرو  )  حل ( أىب الدنيا ىف الصمت ابن(} اجلَنةُ حرام على كُلِّ فَاحٍش أَنْ يدخلها   { -٨٨٥٢
  مرفوعاً وموقوفاً ١/٢٨٨واحللية ) ٣٢٥(  والصمت ٧/٤٧٨اإلحتاف 

 صحيـــــح موقوف
 ولكن مثله ال يقال بالرأى 

عن ) طس  (} اجلَنةُ حرمت على اَألنبياِء حتى أَدخلها ، وحرمت على اَألمِم حتى تدخلها أُمِتى                 { -٨٨٥٣
 عمر 

 ٤/١٤٤٨وعدي)  ٩٤٦( وطس١٠/٦٩امع 
 حسن لغيـــره

 ) الديلمى عن عبد اهللا بن سالم  ( }اجلَنةُ ِفى السماِء ، والنار ِفى اَألرِض  { -٨٨٥٤
  مـن طـرق      ٨/٥٥٩ واإلحتاف   ٢/٤ابن عباس والدوالىب    ) ١٣٥و١٣٤و١٣٢( وبنحوه  ) ٤٥٤( صفة اجلنة   

 ٤/٥٦٨وك
 صحيح لغريه

٨٨٥٥- } كٍة ،وِمالطُها اِملسِفض ذَهٍب  ، ولَبنةٌ ِمن ةُ لَبنةٌ ِمنعن أىب هريرة) طس  ( }اجلَن 
أبو سـعيد   ) ٣٧٠١(ابن عمر وطس  ) ٣٣٩٤٤(وش٢/٣٣٣ومي) ٧١١١(وطس) ٣٥٠٩(  وبز  ١٠/٣٩٦امع  

  )٣١١٨(  وصحيح اجلامع ٢٤٩ و ٢/٢٤٨ وحلية ٥٣١ و ١٠/٥٣٠واإلحتاف 
 صحيـــــح

 ) ابن سعد عن عتبة بن عبد  ( }اجلَنةُ لَها ثَمانيةُ أَبواٍب ، والنار لَها سبعةُ أَبواٍب  { -٨٨٥٦
-٤/١٨٥وحم) ١٢٦٧(وطيا) ١٠٢٣(والشاميني٩/١٦٤وهق) ٤٦٦٣(صادرواإلحسان٧/٤٣٠ و ٧/١٤٥سعد  
 لقيط بـن عـامر      ٤/٥٦٠أنس وك )٩٧٦٢و٩٧٦١( وهب ٥/٢٩١وجممع) ٣١١و٣١٠(١٧/١٢٥ وطب ١٨٦

  )٣١١٩( وصحيح اجلامع ) ١٨١٢( يحة والصح
 صحيـــــح

٨٨٥٧- }  جاهدينا اُهللا للمهرجٍة أَعدةُ ِمائةُ دعن أىب الدرداء ) كر  ( }اجلَن 
  وبنحوه  عـن أيب هريـرة         ٥٥/٦٦و٥٢/١٣٥أبو ذر و  ٤٠/٤٧٧أبو ذر و  ٣٣/٢٠٦  وابن عساكر   ١/٢٠٣تخ  
 )٧٣٩٠و٤٦١١(واإلحسان) ٢٧٩٠(خ

 
٨٨٥٨- } السماِء واَألرِض اجلَن ا بنيرجتِني كمكُلِّ د ا بنيرجٍة ، معن أىب هريرة) ابن مروديه  ( }ةُ ِمائةُ د 

 )٢٧٩٠(وبنحوه خ ) ٣١٢٠(  وصحيح اجلامع ٢/٣٠٥ عبادة  وأصفهان ٣٢١ و ٥/٣١٦ و ٢/٢٩٢حم 
 صحيـــــح



 

 

١٣٨٧() 

٨٨٥٩- }    ا بنيرجتِني كمكُلِّ د ا بنيرجٍة ، مةُ ِمائةُ دأَعلـى اجلنـِة     اجلَن السـماِء واَألرِض ، والِفـردوس 
                 الفردوس اَهللا فاسألوه ألتماجلنِة ، فإذا س ارَأ رتفجا يمحِن وِمنهالر رشع ا وفوقهعن معاذ  ) هـ   (}وأَوسطه

 عن أىب عبيدة بن اجلراح ) ابن عساكر ( عن عبادة بن الصامت  وعن أىب هريرة ) ك ( 
 ٢٥٣٠( عبــادة  و ت٥/٣١٦وحــم) ٤٣٣١(  عبــادة  وه٥/٢٩٩وكــثري ) ٩٢٢( يحة  وصــح١/٨٠ك 
ــامع  )٢٥٣١و ــحيح اجل ــادة وص ــان ) ٣١٢١( عب ــم) ٧٣٩٠و٤٦١١(واإلحس  و ٣٣٩و٢/٣٣٥وح
  عن أيب هريرة٣٩٨وصفة) ٧٤٢٣و٢٧٩٠(خ

٨٨٦٠- }  وِسعتهم وا ِفى ِإحداهناجتمع املنيأَنَّ الع رجٍة ، ولوةُ ِمائةُ دعن أىب سعيد ) حم ، ع  ( } اجلَن 
 )١٣٩٨(عن عبادة وعنه وأبويعلى) ٢٦٠٣و٢٦٠١(  وف٣/٢٩وحم ) ٢٣١( وصفة اجلنة ) ٢٥٣٢( ت 

 حســــن
اِجلهاد ماٍض منذُ بعثِني اُهللا تعاىل ِإىل أَنْ يقاتلَ آخر أُميت الدجالَ الَ يبطله جور جائٍر والَ عـدلُ                    { -٨٨٦١
 ) الديلمى عن أنس  ( } عادٍل 

 ٩/١٥٩وهق) ٢٦٣٩(وفر )  ٢٣٦٧(  ومنصور ٣/٣٧٧أبو هريرة ونصب )  ٢٥٣٣و٢٥٣٢(د 
 حسن لغريه

برا كانَ أَو فَاجراً وِإنْ هو عملَ الكَبائر ، والصالةُ واجبـةٌ            : اِجلهاد واجب عليكم مع كُلِّ أَمٍري        { -٨٨٦٢
برا : ا كانَ أَو فَاجراً وِإنْ هو عملَ الكَبائر ، والصالةُ واجــبةٌ على كُلِّ مسلٍم بر: عليكم خلف كُلِّ مسلٍم 

 ملَ الكَبائرع فَاجراً وِإنْ هو عن أىب هريرة)  د ، ع  ( } كانَ أَو 
(  والشـعب  ٢/٥٦٣ وجامع األصول   ٢/٢٧ ونصب   ٢/٥٦ وقط   ٨/١٨٥ و ٣/١٢١وهق  ) ٢٥٣٣و٥٩٤(  د  

  ٣/١٦٣ل والني) ٩٢٤٢
 فيــه انقطــــاع

تكلَِّمـى ،  : حائطُ اجلَنِة لَبنةٌ ِمن ذَهٍب ولَبنةٌ ِمن ِفضٍة ، وبالطها اِملســك ، قالَ تعـاىل هلَـا                   { -٨٨٦٣
املُؤمنونَ : " فقالت أَفلح املالئكةُ " قد فقالت : رتلُ املُلوكفوعاً عن أىب سعيد موقوفاً ومر) بز   ( }طُوباِك ت 

  ١٠/٥٣٠واإلحتاف )٣٥٠٨( وبز١٠/٣٩٧ أبو هريرة وجممع١٥/٢٢٨ وسنة ٤/٥١٢ترغيب 
 حســــن

٨٨٦٤ - }   ا قُوتلَ العدواِهلجرةُ م نقطعالَ ت ، وائجهــمح من ريخ اجتكعن رجل من بىن ) حم  (}ح 
 مالك 
  ٩/١٨ وهق ٥/٢٧٠ وحم ٣/٢٥٧ ومشكل ٥/٢٥١امع 

 ـرهصحيـــــح لغيـ
عـن  ) د ، ك ، هـق       ( } صالٍة قَبلَ طُلوِع الشمِس وصالٍة قبلَ غُروا        : حافظْ على العصريِن     { -٨٨٦٥

 فضالة الليثى 
ومشـكل  ) ١٨١٣(  وصـحيحة    ١٨/٣٢٠ وطب   ٣/٦٢٨ و ١٩٩ و   ١/٢٠ و ك    ١/٤٦٦وهق   ) ٤٢٨( د  
 ) ٢٨٢(وحب ) ٣١٢٢(  وصحيح اجلامع ١/٤٤٠

 صحيـــــح



 

 

١٣٨٨() 

صالٍة قَبلَ طُلوِع الشمِس ،  وصـالٍة قبـلَ          : وا على الصلواِت وحافظُوا على العصريِن       حافظُ { -٨٨٦٦
 عن عبد اهللا بن فضالة الليثى عن أبيه   ) حب  ( } غُروا 

 )١٧٤٢(واإلحسان )  ١٨١٣(  والصحيحة١/٤٤٠ ومشكل ١١/٣٢٠ وطب ٣/٦٢٨ و ك ١/٤٦٦هق 
 صحيـــــح

٨٨٦٧- } الداتو امالتاجلنةَ ح نصلِّياخلَ مد ِإىل أَزواجهن أتنيا يلَوالَ م بأَوالدهن حيماتر رضعاتم  { 
 عن أىب أمامة ) حم ، هـ ، طب ، ك ( 

) ١١٢٦(وطيـا ) ٧٩٨٩و٧٩٨٦و٧٩٨٥(٢٥٣و٨/٢٥٢ وطـب    ٤/١٧٣ و ك    ٥/٢٥٢وحم  ) ٢٠١٣( هـ  
 و  ٨٦٩٧ و   ٨٦٩٦(  والشـعب    ٢٥٧ و   ٢/١٢٩أبو قالبة وحنف    )  ٢٠٦٠٢( وعب  ) ٨٩٩ (٢/٤٧وطص  

١١٠٥٧ (  
 حســــن

٨٨٦٨- }                  اَألنصـار أَبغض نوم ، همي أَحبحبفب اَألنصار أَحب ننافٍق ، فمؤمٍن وماَألنصاِر آيةُ كُلِّ م بح
 غِضى أَبغضهمعن أنس ) ع  ( } فبب 

 )٤١٧٥(  من طرق وأبويعلى١٠/٣٩امع 
 حســــن لغيـــره

 عن أنس ) ن  ( } حب اَألنصاِر آيةُ اِإلمياِن ، وبغض اَألنصاِر آيةُ املُنافِق  { -٨٨٦٩
  )٣١٢٣( وصحيح اجلامع ) ١٦٦٨( وصحيحة ٨/١١٦ون )٧٤  (١٢٨م اإلميان 
٨٨٧٠- }                ريدداٍق والَ يلى صامرأةً ع جزوجٍل تا رموأَي ، كُفر همغضاَألنصاِر ِإميانٌ وب بح   ا فهوعطيهأَنْ ي

 عن أىب هريرة)  هق  ( } زاٍن 
  من طرق قسمه الثاين صـهيب وأيب سـعيد           ٢٩   /١٠ و ٢٨٤و٤/١٣١وحم أبو سعيد وجممع     ٧/٢٤١ هق  

  صـهيب والشاشـي   ٤/٣٣٢  أبو سعيدو  ٧٠/ ٣ وحم   ٢/٧٣٠ وعدى   ١/٦٣وميمون الكردي عن أبيه وفتح      
 صهيب) ٧٣٠٢( وطبميمون عن أبيه)  ٦٢١٣و١٨٥١(صهيب وطس ) ٩٩٥(

 صحيح  لغيـــره
 عن احلسن مرسالً  ) هب  ( } حب الدنيا رأس كُلِّ خطيئٍة  { -٨٨٧١
(  ثوبان والشعب ٣/٤٧٢حذيفة و تخ ٣/٢٥٧ وترغيب  ٤٩٤ و   ٢٩٥ و   ٨/٨١ و   ٧/٣٥٤ و   ٣/١٣١اإلحتاف  
 عن سفيان الثوري واحلسن )  ١٠٥٠١ و ١٠٤٥٨

 حســــن مرســـل
 ، وورد من قول عيسى عليه السالم وورد موقوفاً 

 ٨٨٧٢- }      نياكمد ِإىلَّ ِمن ببالِة        : حيِنى ِفى الصةُ عقُر علتوج ســاُء والطِّيبحم ، ن ، ك ،       ( } الن
 عن أنس ) هق
 ٣/١١٦ والتلخـيص  ٩/٥٥٢ و٨/١١٧ و ٥/٣١١ و١٣٨ و  ١٣١ و   ٣/٢٢ واإلحتاف   ٧/٧٨ وهق ٢/١٦٠ك  

  )٣١٢٤(  وصحيح اجلامع ٢٨٥ و ٣/١٢٨ وحم ٧/٦١ ون ٥/٤٥٦وكثري 
 صحيـــــح



 

 

١٣٨٩() 

 ) طب والضياء عن أىب أمامة  ( } حببوا اَهللا ِإىل ِعبادِه يحبكم اُهللا  { -٨٨٧٣
 )٩٢٥(  ومسند الشاميني٤٣وأولياء ) ٧٤٦٢(٨/٩٠طب 

 حســــن
 وصح موقوفاً عنه 

 )  ابن عساكر عن أنس  (} حبذَا املُتخلِّلونَ ِمن أُمىت  { -٨٨٧٤
أبو ) ٩٢(  ومطالب ٤/٢١٢وطب  ) ٩٧(١٢/ ١أبو أيوب من طرق وش      ٥/٢٩ و   ١/٢٣٥ وجممع   ٥/٤١٦حم  

 ٥٣/٣٧٥وابن عساكر ) ٣١٢٥(  وصحيح اجلامع ١٦٩ و ١/١٦٨أيوب وترغيب 
 حســــن

  أىب أيوب عن)  حم  ( } حبذَا املُتخلِّلونَ ِمن أُمىت ِفى الوضوِء والطَّعاِم  { -٨٨٧٥
 )٩٢( ومطالب ) ٩٧(١٢/ ١ وش ٥/٢٩و ١/٢٣٥ وامع ١٦٩ و ١/١٦٨ وترغيب ٤١٦و٢٩/ ٥حم 

 حســــن لغيـــره
 !!   ) ٢١٣( وحسنه ىف صحيح الترغيب ) ٢٦٨٧( وتناقض األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع 

٨٨٧٦- }        ِصمعِمى ويالشىَء ي كباخلرائطى ىف اعتالل القلـوب  ( داء عن أىب الدر) حم ، تخ ، د        (} ح (
 عن عبد اهللا بن أنيس ) ابن عساكر ( عن أىب برزة 

 و  ٨٧ و   ١/٢٣ وحنف   ١/١٠١ والدوالىب   ٩/٦٨٤ و   ٧/٢٧٦ واإلحتاف   ٦/٤٥٠ و ٥/١٩٤وحم  ) ٥١٣٠( د  
 وجامع األصـول    ٥/٨٩ و   ٤/٢٣٤ و   ٣/٣٢٥ وكر   ٣/١١٧وخط  ٣/٤٧٣ و   ١/١٨١عن  أ يب الدرداء  كثري        

 ٣/١٧٢و٢/١٠٧وتخ )  ٤١٢ و ٤١١( والشـــــعب ١١/٧٢٦ و ٤/٥٠٦
 

 حســــن لغيـــره
 وصح موقوفاً عن أىب الدرداء

تعليقاً والدارمى وعبد  بـن      ) حم ، خ       (} قُلْ هو اُهللا أَحد       :  يعِنى   -حبك ِإياها أَدخلك اجلنةَ      { -٨٨٧٧
 لسىن عن أنس وابن ا)حب ( وابن خزمية ) ع ( حسن غريب ) ت ( محيد 
) ٦٨٤(  وسىن ٤/٤٧٥ وسنة ٢/٢٥٥ وفتح ٢/٤٦١ ومي ١٥٠ و ٣/١٤١تعليقاً وحم )٧٧٤(١٩٧/ ١خ 

  ٢/٦١وهق) ٢٩٠١(و ت) ٧٩٤و٧٩٢(  واإلحسان٢/٣٨٢ وترغيب ٧/٣٢١وبغوى 
 صحيح لغريه   

 ) الديلمى عن زيد بن أرقم  (} حبلُ اِهللا هو القُرآنُ  { -٨٨٧٨
ابـن  ) ٨٣٦( وبز   ٧/١٦٤عن على وابن مسعود  وجممع     ) ٢٩٩٩٩و٢٩٩٩٨(١٦٥ و   ٧/١٦٤ش  ) ٢٦٨٧(فر

 مسعود وطب
  علي وابن مسعود٤٣٥و٢/٤٣١علي ومي)٢٩٠٦(علي و ت) ١٩٣٥(معاذ وهب) ١٦٠(٢٠/٨٤

 حســــن لغيـــره
٨٨٧٩- }   الناس جدهى يتح ِذكِر الفَاجِر ؟ اهتكوه نونَ عرعوىت تى مبن حيدهعن معاوية) طص  ( } حت  



 

 

١٣٩٠() 

 ١٠/٢١٠وهـق ) ٩٦٦٦(وهـب ) ١٠١٠(١٩/٤١٨وطـب ) ٥٩٨(  من طـرق وطـص      ١/١٤٩  امع  
 ٢/٦٣٣واإلمساعيلي

 حســــن
٨٨٨٠- }  واعتمر أَبيك نع جعن أىب رزين العقيلى ) ت ، ن ، هـ ، ك    (} ح 
ـ  ١٢ و   ١١ و   ٤/١٠وحـم   ) ٢٩٠٦(  وهـ   ١/٤٨١ و ك    ٥/١١١ون  ) ٩٣٠( و ت   ) ٥٠٠( منتقى   ي  وم

وصـحيح اجلامـــع     ) ٣٠٤٠( ابن عبـاس  و    ) ٣٠٣٥( وخزمية  ) ٩٦١(  سودة بنت زمعة وحب      ٢/٤١
)٣١٢٧(  

 صحيـــــح
٨٨٨١- }  أَبيك نع جعن ابن عباس   ) هـ ( عن أىب الغوث بن حصني ) هـ  ( } ح 

 )٥٤٢٥( سودة وطس٦/٤٢٩أبو رزين   و١٢و٤/١١ ابن عباسو٢٤٤/ ١وحم ) ٢٩٠٨ و ٢٩٠٥( هـ 

 صحيـــــح
 عن ابن عباس  ) د  ( } حج عن نفسك ثُم حج عن شربمةَ  { -٨٨٨٢

 وجممـع  ٢/٢٢٣وتلخيص ) ٦٣١(١/٢٢٦ وطص   ١٢/٣٢٧ وفتح   ١٢/٤٣ وطب   ٩/١٣٨ومتهيد  ) ١٨١١(د  
  )٣١٢٨(  وصحيح اجلامع ٤/٣٣٧ وهق ٢/٦٦وأصفهان )٢٩٠٣(  جابر  وه٣/٢٨٣

 صحيـــــح
 عن  ابن عباس  ) طك  ( } سى على ثَوٍر أَمحر عليِه عباءةٌ قَطوانيةٌ  حج مو { -٨٨٨٣

 ٧٤والزهد ابن أيب عاصم) ١٥٩٥(والعظمة) ١٢٥١٠(١٢/٧٢ وطب٢/١٨٥  من طرق وترغيب     ٣/٢٢٠جممع  
 عمرو  ٢/١٠واحللية) ١٢٢٨٣(١١/٤٥٢ ابن مسعود وطب   ٥/١٧٧وهق) ٣٠٩(١٠/٢٩٢عطاء وبنحوه الضياء  

 بن عوف
 حســــن

 عن أىب  هريرة ) خ  (} حجبِت النار بالشهواِت ، وحجبِت اجلنةُ باملَكارِه  { -٨٨٨٤
  )٣١٢٦(  وصحيح اجلامع ٣٩٠ واآلجرى ٨/٦٢٦ واإلحتاف ١١/٣٢٠وفتح ) ٦٤٨٧(٨/١٢٧خ 

 عن ابن عباس  ) البزار  (} حجةٌ خري ِمن أَربعني غَزوةً ، وغَزوةٌ خري ِمن أَربعني حجةً   { -٨٨٨٥
 مكحول) ٢٣٤٨(  ومنصور٢/٢٩٠ وترغيب ٥/٢٧٩امع 

 فيـــه ليــــن
إذا حج الرجل حجة اإلسالم فغزوة خري له من أربعني حجة ، وحجة اإلسالم خري له من أربعني غزوة               : وتكملته  

  " 
٨٨٨٦- }              ح قد عشِر غَزواٍت ، و غَزوةٌ ملن ِمن ريخ حجي لَم ةٌ ملنجعشِر ِحجٍج ، وغَزوةٌ ِفى      ح ِمن ريخ ج

البحِر خري ِمن عشِر غَزواٍت ِفى البر ، ومن أَجاز البحر فكأنما أَجاز اَألوديةَ كُلَّها ، واملائد فيِه كاملُتشحِط ِفى                    
 عن ابن عمرو )  طب ، هب ( } دمِه 



 

 

١٣٩١() 

 ) ٤٢٢١( والشعب ) ٣٠٣(سيل  واملرا٣٠٥ و ٢/٢٩٠ وترغيب ٥/٢٨١ وجممع ٤/٣٣٤هق 
 حســــن

٨٨٨٧- }  أَبيك نى عجعن الفضل  بن عباس) طب (عن على ) ت ( } ح 
 وفـتح   ١٨/٢٨٤ وطـب    ٧/٨٩ ابن عباس وهق     ٣٢٩ و   ١/٢١٢وحم  )  ٥٩٥٢و٥٩٤٨(ون  ) ٨٨٥( ت  

 ٩/١٢٤ ومتهيد ٢٢٢ و ٢٢٠و) ١٩٣٥(ود) ٣٠١٠(  وه٣/٢١٩ ومشكل ٤/٦٧
 

 صحيـــــح
٨٨٨٨- } ى واشترِطى وقوِلى    حبستِنى     : جيثُ ححلِّى حم م ،  (عن عائشة   ) خ ، م ، ن ، حب         ( } اللَّهم

عن أىب بكر بن عبـد اهللا بـن   ) هـ ( عن ضباعة ) هـ ، هق ( عن ابن عباس ) د  ، ت ، ن  ، هـ ، حب       
 عن ابن عمر ) طب ( الزبري عن جده 

 ٤/٨وفتح   ) ٩٧٣( وحب  ) ٢٩٣٨-٢٩٣٦(  هـ   و ٥/١٦٨و ون   ) ١٢٠٨و١٢٠٧(١٠٨ و   ١٠٥م احلج   
عائشة )  ٢٦٠٢( وخزمية   ٥/٢٢١وهق) ١٩٤١(و ت ) ١٧٧٦(ود) ٥٠٨٩(٩/ ٧عائشة و خ    ) ٤٢٠( ومنتقى  

  وغريهم ٤٢٠ و ٢٠٢ و ٦/١٦٤وحم 
 

 صحيـــــح مشـــهور
 عن عائشة ) هق ) ( } حد اِجلواِر أَربعونَ داراً  { -٨٨٨٩

 )٥٩٨٢( وأبويعلى٨/١٦٨ وجممع١٠/٤٤٧وفتح) ٣٥٠(ومد٦/٣٠٦ واإلحتاف٢٧٦/هق
 صحيـــــح مرســـل

 عن جندب ) ت ، ك   (} حد الساحِر ضربةٌ بالسيِف   { -٨٨٩٠
 ٣/٤١٣ وكـر    ١/٢٠٧ وكـثري    ١٠/٢٣٦ وفتح   ١٢/١٧٢ وطب   ٨/١٣٦وهق  ) ١٤٦٠(  و ت    ٤/٣٦٠ك  

    مرفوعاً وموقوفا١٧٧ً - ٧/١٧٦ والنيل ٣/١١٤ وقط ١/٢٨٢وعدى 
 والصحــيح وقفــه 

 وبه أخذ كثري من أهل العلم 
 عن جابر ) طس ) ( } حد الطَّريِق سبعةُ أَذرٍع  { -٨٨٩١
ــع  ــس٤/١٥٩جمم ــامع ) ٩٢٣٤( وط ــحيح اجل ــرة خ ) ٣١٢٩( وص ــو هري ــوه أب و )  ٢٤٧٣(وبنح

 )٢٣٣٨(وه) ١٣٥٦و١٣٥٥(ت
 صحيـــــح لغيـــره

ـ  ) ( } هِل اَألرِض ِمن أَنْ يمطروا أَربعني صباحاً          حد يعملُ ِفى اَألرِض خري ألَ      { -٨٨٩٢ عن أىب  )  ن ، ه
 هريرة

وصـحيح اجلـامع    ) ٨٠١(  ومنتقى   ٢/٢١٣ وتخ   ٣/٢٤٦ وترغيب   ٢/٤٠٢وحم  ) ٢٥٣٨(  وهـ   ٨/٧٦ن  
)٣١٣٠(  
 



 

 

١٣٩٢() 

 صحيـــــح لغيـــره 
٨٨٩٣- }  مطرأَنْ ي َألهِل اَألرِض ِمن رييعملُ ِفى اَألرِض خ دباحاً  حص عن )  حم ، ن ، هـ  ( } وا ثَالثني

 أىب هريرة
  ١١/٣٣٧ وطب ٨/١٦٢ وهق ٢/٤٠٢وحم ) ٢٥٣٨(  وهـ ٨/٧٦ن 

 صحيـــــح لغيـــره
يـا  : هناد عن عمرو بن مرة أن رجالَ قـال          ) (  } حدثه بذلك فِإنه أَثبت للود وأَحسن لُأللفِة           { -٨٨٩٤

 )ا ىف اهللا قال فذكره إىن أحب هذ! رسول اهللا 
عـن أنـس وابـن عمـر        ) ٩٠١١ و   ٩٠١٠ و   ٩٠٠٩ و   ٩٠٠٧ و   ٩٠٠٦( وبنحوه الشـعب    ) ٤٨٤(هناد
 أنس٣/٢٤١وحم

 صحيـــــح
٨٨٩٥- }  سولهاُهللا ور كذَّبعرفونَ أَتريدونَ أَنْ يا يِبم ثُوا الناسدعن على مرفوعاً وهو ىف ) فر ( } ح 

 ) موقوف ) خ ( 
 احلسني بن علي) ٢٦٥٦(وف) ١٢٧( و خ ٨/١٦ جامع األصول

 صحيـــــح موقــــوف
٨٨٩٦- }   رجىن ِإسرائيلَ والَ حب نثُوا عدعن أىب هريرة)  د ) ( } ح 

 ٥٦ و   ٣/٤٦ و   ٥٠٢ و   ٤٧٤و٢٠٢ و   ٢/١٥٩وحم  ) ٢٦٦٩( و ت   )٣٤٦١(وعن ابن عمرو خ   ) ٣٦٦٢( د  
 وغريهم  ) ٣١٣١( وصحيح اجلامع ) ٢٦٤٧٦(٩/٦٢وش ) ١٠٩( وحب ) ١١٦٥( أبوسعيد ومحيدى 

 
حدثُوا عن بىن ِإسرائيلَ والَ حرج فِإنه  كَانت فيهم اَألعاجيب ، خرجت طَائفةٌ ِمنهم فأَتوا مقربةً                  { -٨٨٩٧

مواِت يخربنا عِن املَوِت ففَعلُـوا      ِمن مقابرهم فقالُوا لَو صلَّينا ركعتِني فدعونا اَهللا عز وجلَّ يخرج لنا بعض األَ             
ما أَردمتْ ِإىلَّ ، فـواِهللا      ! يا هؤالِء   : فبينما هم كذلك إذ أَطلع رجلٌ رأسه ِفى قٍَرب بني عينيِه أَثر السجوِد فقالَ               
              ى كانَ اآلنَ ، فادترارةُ املَوِت حى حنع كنتا سنٍة فمنذُ ِمائِة سم ِمت لقد       ا كُنتعيدِنى كموا اَهللا أَنْ يع { ) 

 عن جابر ) ض ( وابن منيع ) ع ( عبد بن محيد 
 )١١٥٦(جابر وعبد الرمحن بن سابط وعبد بن محيد)  ٦٨٨ و ٦٨٧(املطالب 

 حســــن
٨٨٩٨- }    لىوا عكذبي والَ تنثُوا عدو ح ،  رجىن ِإسرائيلَ والَ حب نثُوا عدىف ) هـق  ( لشـافعى  ا ( } ح

 املعرفة عن أىب هريرة
) ٢٤٠(  وف   ٥٠٢ و   ٢/٤٧٤وحم  ) ٢٦٦٩( وت  ٤)٢٢٩٨(و م ) ٣٤٦١(وعن ابن عمرو خ     )١٤٥(  املعرفة
  ١٥وشفع 

عده حدثُوا عنى والَ حرج  ، حدثُوا عنى والَ تكذبوا على ، ومن كَذب على متعمداً فقد تبوأَ مق                   { -٨٨٩٩
 رجىن ِإسرائيلَ والَ حب نثُوا عدالناِر ، وح عن أىب سعيد) ع  (} من 

  خمتصرا٧٢ً)٣٠٠٤(و م)  ١١٦٥(  ومحيدى ٢/١٣٢وبداية ) ٢٤٠(وف ) ١٢٠٩( وأبو يعلى٣/٤٦حم 



 

 

١٣٩٣() 

 صحيـــــح
أبو نعيم ىف املعرفـة عـن        ( } اً  حديثكم بينكم أَمانةٌ ، والَ يحلُّ ملُؤمٍن أَنْ يرفع على مؤمٍن قَبيح            { -٨٩٠٠

 ال أعرفه : حممد بن هشام له صحبة ، وقال ابن املديىن : حممد بن هشام مرسالً ، قال أبو أمحد القاضى 
)  ١٩٧٩١( أبو بكر ابن حـزم وعـب        )٢٤٠( علي ومبارك   )  ٣(  والشهاب   ١١/٨٢ وفتح   ٨/٣٢٣اإلحتاف  

 حممد بن حزم
 صحيـــــح مرســـل

خرجت أنا والنىب  صلى اهللا عليه       : عن ابن عباس قال     ) طب   ( } تك ِفى اجلنِة أَحسن منها      حديق { -٨٩٠١
ما أحسن هذه احلديقة يارسول اهللا ، فقال فذكره : وسلم وعلى ىف حشان املدينة ، فمررنا حبديقة فقال على 

 )١١٠٨٤(١١/٧٣وطب) ٢٥٢٣(وبز) ٥٦٥( من طرق وأبو يعلى ٩/١١٨أنس  وجممع )٣٢١٠٢(١٢/٧٦ش 
 حســــن

 عن أىب هريرة)  حم ، د ، ك ، هق  ( } حذف السالِم سنةٌ  { -٨٩٠٢
 مرفوعاً وموقوفاً ) ٧٣٤(  وخزمية ٣/٨٧ واإلحتاف ١/٢٣١ و ك ٢/١٨٠ وهق ٢/٥٣٢وحم ) ١٠٠٤( د 

 وصححـــوا وقفـــه
 التخفيف وترك اإلطالة : واحلذف 
٨٩٠٣- } ي ا لَمم فش رامح عن ابن  عمرو ) هق  ( } ضمن 

 عتاب بن أسيد) ٢١٨٩(وه)  ٣١٣٢(  وصحيح اجلامع ٥/٣٤٣ هق
 حســــن

 الربح والزيادة: الشف 
٨٩٠٤- }  كَثريه ا أَسكرم قليله رامعن وفد أهل اليمن ) البغوى  ( } ح 

 )٥٤٦٧(وأبويعلى) ٧٩٤٣(وبنحوه عن ابن عمر طس ) ٣١٣٣(  وصحيح اجلامع ٤/٢٥٧قط 
 صحيـــــح

حرثك ، فأِْت حرثك أَنى ِشئت ، غَري أَنْ الَ تضرِب الوجه والَ تقبح والَ تهجر ِإالَّ ِفى البيـِت ،                  { -٨٩٠٥
 } وأَطعم إذا طَعمت ، واكس إذا اكْتسيت ، كيف وقد أَفضى بعضكم ِإىل بعٍض وأَخذنَ ِمنكم ِميثاقاً غَليظـاً                  

  عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده )حم ، طب (
 )٢٨١(ون عشرة) ٢١٤٣(  ود١٩/٤١٥ وطب ٥ و ٥/٣حم 

 صحيـــــح
طب ، ك ،     (} حرس لَيلٍة ِفى سبيِل اِهللا عز وجلَّ أَفضلُ ِمن أَلِف لَيلٍة يقام لَيلها ويصام نهارها                   { -٨٩٠٦

 عن عثمان) هب  
 وحلية  ١٧٤ و   ٢/١٧٣ وكثري   ٢/٢٥٠ وترغيب   ١/٤٨ وطب   ٢/٨١ و ك    ٦٥ و   ١/٦١وحم  ) ٢٧٧٠( هـ  

 )٣٦٢و٣٦١(١/٤٨٨والضياء) ٣٥٠(وبز)  ٤٢٣٤(  والشعب ٦/٢١٥
 صحيـــــح

٨٩٠٧- }  رامسكٍر حوكُلُّ م ، اُهللا اخلَمر مرعن ابن  عمر ) ن ( } ح 



 

 

١٣٩٤() 

  )٣١٣٤( وصحيح اجلامع ) ١٨١٤( وصحيحة ) ١٣٢٢٥(١٢/٣١٦ وطب ٨/٣٢٤ن 
 حصحيـــــ

 عن ابن  مسعود) حم  ( } حرم على الناِر كُلُّ هيٍن لَيٍن سهٍل قَريٍب من الناِس  { -٨٩٠٨
ــم  ــان)٢٤٨٨( و ت١/٤١٥ح ــب) ٤٧٠و٤٦٩(واإلحس ــرة )٨١٢٤و٨١٢٣(و) ٨١٢٢(وه ــو هري أب

 وصحيح اجلامع   ٦/٢٦٠واإلحتاف  )  ١٠٥٦٢( من طرق وطب   ٤/٧٥جابر  وجممع  )٨١٢٦(معيقيب  )٨١٢٥(و
 )٣١٣٥(  

 صحيـــــح
عن عتبان ابن   ) حم ، طب   ( } حرم على الناِر من قالَ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا يبتِغى ِبها وجه اِهللا عز وجلَّ                 { -٨٩٠٩
 مالك 

 ٥٤)٣٣(حممــود بــن الربيــع  و م  ) ٥٤٠١و٤٢٥(و) ١١٨٦(  و خ٨/٤٩  وطــب٤/٤٤حــم 
 )١٣١٤(ى وصحيحة أبو موس٤/٤١١وحم) ٢٢٣(واإلحسان)١٦٥٣(وخزمية

٨٩١٠- }        ا النارناهلمينِني أَنْ تلى عع مرح :            وأَهلـه اِإلسالم حرست اتتٍني بشيِة اِهللا ، وعخ ِمن كتٍني بع
 عن أىب هريرة)  ك ، هب  ( } ِمن أَهِل الكُفِر  

( بـن عبـاس ت      وبنحوه ا ) ٤٢٣٥(  والشعب   ٩/٥٠وتخ  ) ١٩٩١(  ومطالب   ٤/٢٢٩ والترغيب   ٢/٨٣ك  
  )٣١٣٦( ابن عباس وصحيح اجلامع ) ٧٩٦(أنس  وهب٥/٢٨٨وجممع) ١٦٣٩

 صحيـــــح
٨٩١١- }   ِتى وأُحلَّ ِإلناثهملى ذُكوِر أُماحلَريِر والذَّهِب ع ِلباس مرعن أىب موسى ) ت  ( } ح 

) ٣٥٩٥(وه) ٥٩١(٢/٢٠٨ وعـن علـي الضـياء      ٤/١٤١وهـق ) ٢٤٦٣٥(وش٤/٣٩٤وحم) ١٧٢٠( ت  
  )٣١٣٧(  وصحيح اجلامع ١/٥٢ وتلخيص ٤/٢٢٣ابن عمرو ونصب ) ٣٥٩٧(و

 صحيـــــح مشهور
 عن أىبسعيد) ن ( عن أىب هريرة )  خ  ( } حرم ما بني البِتى املدينِة على لساين   { -٨٩١٢

 )٤٣٨٢(ون  ) ٣١٣٨(  وصحيح اجلامع ٣/٣٠٣ وجممع ٤/٨١وفتح )١٨٦٩ (٣/٢٦خ 
٨٩١٣- }  مرةُ واِملرياثُ حوالِعد والطَّالق كاحاملُتعةَ الن دمعن أىب هريرة)  ع ( } وه 
  من طرق١٧٣و٩/١٦٩والفتح) ٦٦٢٥( وأبو يعلى٣/٢٥٩وقط) ١٢٦٧( وحب٧/٢٠٧ وهق٤/٢٦٤امع 

 حســــن
 عن عائشة )  خ ، د  ( } حرمِت التجارةُ ِفى اخلَمِر  { -٨٩١٤

 ٤/٤١٧ وفـتح    ٦/١١وهق  ) ٢١٦٧(وه) ٣٤٩١ و   ٣٤٩٠( ود  ٧٠و٦٩)١٥٨٠(و م ) ٢٢٢٦ (٣/١٠٨خ  
  )٣١٣٩( وصحيح اجلامع 

حرمــِت اجلنةُ على اَألنبياِء كُلِّهم حتى أَدخلها ، وحرمت على اُألمِم كُلَّها حتـى يدخلـها                 { -٨٩١٥
 ) ك (  وهو صحيح على شرط ىف األفراد عن عمر قال احلافظ بن حجر ىف أطرافه)  قط ( } أُمىت

 جابر وابن عباس مطوالً) ٢٦٧٦(٣/٦٣وطب) ٩٤٢( وطس١٠/٦٩  وجممع٢٢٥جرجان 
 صحيـــــح



 

 

١٣٩٥() 

 عن معيقيب) طب ، طس  ( }حرمِت النار على اهلَيِن اللَِّني السهِل القَريِب  { -٨٩١٦
 ٢/٥٦٣أنس وترغيـب    )٨٢٥٦(وطس) ٣٠٩(واآلحاد واملثاين ) ٨٣٢(٢٠/٣٥٢  من طرق  وطب     ٤/٧٥جممع  

 ) ٩٣٨(وصحيحة 
 صحيـــــح

حرمِت النار على عٍني بكت ِمن خشيِة اِهللا ، وحرمِت النار على عٍني سهرت ِفـى سـبيِل اِهللا ،                     { -٨٩١٧
 عن أىب رحيانة)  طب ، ك  (}وحرمِت النار على عٍني غَضت عن محارِم اِهللا ، أَو عٍني فُقئت ِفى سبيِل اِهللا 

 وترغيـب   ١١/٣١٢ وفتح   ٢/٨٣ وك   ٥/٢٨٧ وجممع   ٥/٢٠٩ وحلية   ١٤/٣٦٥وسنة  )١٩٥٤٣ (٥/٣٥٠ش  
 وبغـوى  ٩/١٤٩ وهـق  ٢/٢٠٣ ومـي  ٤/١٣٤ ز بن حكيم عن أبيه عن جده وحم  ٤/٢٦٤ وتخ   ٤/٢٢٨
 ) ٢٣٢٦(واآلحاد واملثاين) ٨٧٤١( وطس٢/١٧٥ وكثري ٢/٢٨ وحلية ٤/١٨٩

 صحيح لغريه
 عن أىب رحيانة ) ن  ( }حرمِت عني على الناِر سهرت ِفى سبيِل اِهللا   { -٨٩١٨

 ) ٨٨٦٩( و )٤٣٢٥( ون ٢/٢٨ وحلية ٤/٢٢٨ و ٢/٢٥١ وترغيب ٢٠٣/ ٢ ومي ٤/١٣٥حم 
 صحيح لغريه

 عن ابن مسعود) حل  ( }حرمةُ ماِل املُسلِم كحرمِة دمِه  { -٨٩١٩
) ٥١١٩٩( وأبـو يعلـى    ١/٤٤٦وحم) ١٦٩٩(وبز) ١٠٣١٦(١٠/١٥٩طب   و ٧/٣٣٤ وحلية   ٤/١٧٢جممع  

  )٣١٤٠(  وصحيح اجلامع ٣/٢٦ وقط ٣/٤٦وتلخيص ) ١٧٧(والشهاب
 صحيح لغريه

حرمةُ ِنساِء املُجاهدين على القَاعدين كحرمِة أُمهام ، وما من رجٍل من القَاعدين يخلف رجالً                { -٨٩٢٠
قَد خانك ِفى أَهلك فخذْ ِمن حسـناتِه  : أَهلِه فيخونه ِفيهم ِإالَّ وقف له يوم الِقيامِة فقيلَ له           من املُجاهدين ِفى    

 عن بريدة ) حم ، م ، د ، ن   ( }ما ِشئت ، فيأخذُ ِمن عملِه ما شاَء ، فما ظَنكم ؟ 
 وترغيـب   ٩/١٧٣ وهـق    ٥/٣٥٢  وحـم  ٥١ و   ٦/٥٠ون  ) ٢٤٩٦( ود  ) ١٨٩٧(١٤٠ و   ١٣٩م اإلمارة   

  )٣١٤١( وصحيح اجلامع  ) ٩٠٧( ومحيدى ) ٢٣٣١(  ومنصور ٣/٢٧٩
حرمي الِبئِر أَربعونَ ِذراعاً ِمن حواليها كُلِّها َألعطاِن اِإلبِل والغنِم ، وابن السبيِل أَولُ شارٍب ، والَ   { -٨٩٢١

 عن أىب هريرة)  حم ، هق  ( } يمنع فَضلُ املاِء ليمنع بِه الكُأل 
 عبد اهللا بن مغفل) ٢٤٨٦(  وبنحوه ه٤/٢٩٢ ونصب ٤/١٢٥ وجممع ٦/١٥٥ وهق ٢/٤٩٤حم 

 حســــن لغيـــره
) ش ، د     ( } حرمي الِبئِر العاديِة خمسونَ ِذراعاً  ، وحرمي الِبئِر البدى خمسةٌ وِعشرونَ ِذراعاً                 { -٨٩٢٢

 يد بن املسيب مرسالً عن سع) هق ( ىف مراسليه 
 )٢١٣٥٠( وش٤/٢٢٠وقط) ٤٠٣و٤٠٢(  ومد٤/٢٩٣ ونصب ١/٢٠٩ وأصفهان ٦/١٥٦ وهق ٤/٩٧ك 

 صحيـــــح مرســـل
 عن أىب سعيد ) هـ  ( } حرمي الِبئِر أَربعونَ مد ِرشائها  { -٨٩٢٣

 )٢٧٤٧(وفر )  ٢٤٨٧( هـ 



 

 

١٣٩٦() 

 حسن لغريه
 عن ابن عمر وعن عبادة بن الصامت ) هـ  (  } حرمي النخلِة مد جريدها { -٨٩٢٤

( وصحيح اجلـامع    ٦/١٥٥ وهق ٤/٩٧أبو سعيد وك  ) ٣٦٤٠(عروة ود ) ٤٠٤(ومد )  ٢٤٨٩و  ٢٤٨٨( هـ  
٣١٤٢ ( 

 صحيـــــح لغيـــره
ماىل !   ِحسابكما على اِهللا عز وجلَّ ، أَحدكما كَاذب ، الَ سبيلَ لك عليها ، فقالَ يا رسولَ اهللاِ                  { -٨٩٢٥

الَ مالَ لك ، ِإنْ كُنت صدقت عليها فهو ِبما استحللت ِمن فَرجها ، وِإنْ كُنت كَذبت عليها فهو                   :  ، قالَ    -
 عن ابن عمر ) خ ، م ، د ، ن   (} أَبعد لك ِمنها ، قاله للمتالعنني  

 و ٤٠٤ و ٧/٤٠١ و هـق   ٢/١١وحم  ) ٥٦٧٠(ون   ) ٢٢٥٧( ود  )١٤٩٣ (٥وم اللعان   )٥٣١٢ (٧/٧١خ  
 سهل)١٧٢٦٠ (٤/٣٥٣وش ) ١٥٥٦(   عن سهل بن سعد وغريه ومنصور ٤٠٩

٨٩٢٦- }              جيبهالِة فالَ يبالص بثواملُؤذنَ ي سمعقاِق واخلَيبِة أَنْ يالش املُؤمِن من سبعن معاذ  ) طب   ( }ح
 بن أنس 

 )٢٧٣٧(وفر) ٣٩٦(٢٠/١٨٣ وطب٣/٤٣٩  وحم٢/٤٢امع 
 حســــن

٨٩٢٧- }     وابالد من سبكح :         المــكةٌ لغابود ، ةٌ لرحلكابود ، ةٌ لثقلكابالديلمى عـن أىب     ( } د
 ) عبيدة
 ٢٥/٤٧٩ وابن عساكر١٠/٢٥٣وجممع) ١٠٣٨(  ومسند الشاميني١/١٩٦حم 

 حســــن مرســـل
 مسلم بن أليس عن أىب عبيدة مرسل 

ن ِنساِء العاملني مرمي بنت ِعمرانَ ، وخدجيةُ ِبنت خويلٍد ، وفَاطمةُ ِبنت محمٍد ، وآسيةُ                حسبك مِ  { -٨٩٢٨
 عن أنس ) حم ، ت ، حب ، ك  ( } امرأةُ ِفرعونَ 

 وسـنة   ١/٥٠ومشـكل    ) ٢٠٩١٩(  وعب   ٣/١٥٧و ك   ) ٧٠٠٣( واإلحسان ٣/١٣٥وحم   ) ٣٨٧٨( ت  
  )٣١٤٣(  وصحيح اجلامع )٣٢٢٨(١٢/١٣٤  وش ٢/٣٤٤ وحلية ١٤/١٥٧

 صحيـــــح
 عن أنس ) فر  ( } حسن اخلُلِق ِنصف الديِن  { -٨٩٢٩
 ابن عباس) ٢٧١٠(و) ٢٧١٢( وفر١٢/١١ وخط ٨/١٦٥اإلحتاف 

 حســــن
٨٩٣٠- }   اجلَليد مسالش ذيبا تا كماخلَطاي ذيباخلُلِق ي سنعن ابن عباس ) عد  (} ح 
 ٨/٢٤عنه وعن أيب هريـرة وجممـع      )  ٨٠٣٦(  والشعب   ٥/١٨٨١ وعدى   ٧/٣٢٣إلحتاف  وا ) ٢١( املكارم  

 )٢٩٩١(علي و) ٢٧٧١١(وفر) ٨٥٤(وطس) ١٠٧٧٧(١٠/٣١٩وطب
 حســــن لغيـــره



 

 

١٣٩٧() 

 عن ابن مسعود ) طب  ( } حسن الصوِت ِزينةُ القُرآِن   { -٨٩٣١
واإلحتاف ) ١٨١٥( حيحة   وص ٤/٢٣٦ من طرق وحلية     ٧/١٧١وجممع  ) ٢٣٣١(وبز) ١٠٠٢٣(١٠/٨٢طب  

 )٢١٥٠(وهب) ٣٤٥٦(واجلعد )  ٣١٤٤(  وصحيح اجلامع ٤/٤٩٩
 صحيـــــح لغيـــره

 عن أىب هريرة ) د ، ك   ( } حسن الظَّن ِمن حسِن الِعبادِة   { -٨٩٣٢
  ٤/٢٦٩وترغيـــب  ) ٢٤٦٩ و ٢٣٩٥(  وحـــب ٤/٢٤١ و ك ٤٩١ و ٢/٤٠٧وحـــم ) ٤٩٩٣( د 

 ١١/٦٩٣وجامع األصول) ٣٦٠٤(و ت) ٩٧٤و٩٧٣(والشهاب
          حســــن

 ووثقه ابن ٤/٣١١ وأبو حامت٤/٢٠١فيه مسري بن ار أو شتري سكت عليه البخاري  
وحسن له الترمذي وابن حبان وصححه ك فحديثه الينرل عن ) ٢٦٣٧(صدوق: ويف التقريب٤/٣٧٠حبان

  ل احلديثنكرة أي قلي:٢٣٤/ ٢احلسن وأما قول الذهيب يف امليزان عنه 
حسن امللكِة نمــاٌء ، وسوُء اخلُلِق شــؤم ، والِبر زيادةٌ ِفى العمِر ، والصدقةُ تمنع ِميتـةَ                   { -٨٩٣٣
 عن رافع بن مكيث) طب  (} السوِء
 ٥/٢٩٧ وكـر  ٧/٣١٩ واإلحتـاف  ٣/٢١٢ و  ٢/٢١وترغيب  ) ٢٠١١٨(  وعب   ٥/٣ وطب   ٣/١١٠امع  

 مرفوعاً ومرسالً ) ٥١٦٢( ود ) ٨٥٧٦( والشعب 
 واملرســـل صحيـــــح

٨٩٣٤- }  ؤموُء اخلُلِق شمٍن ، وسامللكِة ي سنعن رافع بن مكيث) د ( } ح 
 فيه جهالة واملرسل أقوى  وانظر ماقبله) ٥١٦٢( د 

 عن جابر) طك ( } حسن وحسني سيدا شباِب أَهِل اجلنِة   { -٨٩٣٥
ابـن عمـر   ) ١١٨(أبـو سـعيد وه   ) ٣٧٦٨(  و ت   ٥/٧١ طرق وحليـة      من ٩/١٨٤وجممع  ) ٢٦١٦(طب  

 )٧٩٦(  من طرق   وصحيحة١٦٧و٣/١٦٦وك
 متواتر

الدارمى وابن نصـر ىف   ( } حسنوا القُرآنَ بأَصواتكم ، فِإنَّ الصوت احلسن يزيد القُرآنَ حسناً      { -٨٩٣٦
 )عن الرباء ) ك ( الصالة 

 ) ١٤٦٨(  ود   ٤/٢٨٣وحـم    ) ٣١٤٥(  وصحيح اجلامع    ٤/٤٩٧اف   واإلحت ٥٧٣-١/٥٧١ وك ٢/٤٧٤مي  
 )٢١٤١ و٢١٤٠(وهب)  ١٣٤٢( وهـ 

 صحيـــــح
  } حسني ِمنى وأَنا ِمنه ، أَحب اُهللا من أَحب حسيناً ، احلسن واحلسني ِسبطاِن من اَألسباِط   { -٨٩٣٧

 عن يعلى بن مرة ) خد ، ت ، هـ ، ك ( 
وش ) ٧٠١(٢٢/٢٧٣و) ٢٥٨٦(٣/٣٢ وطـب  ٩/١٨١ وجممع   ٤/١٧٢وحم   ) ١٤٤( هـ  و ) ٣٧٧٥( ت  
( وصحيح اجلامع  ) ٣٦٤(  وخد  ٣/١٧٧و ك    ) ١٢٢٧( والصحيحة   ) ٢٢٤٠( وحب  )٣٢١٨٦ (١٢/١٠٣

٣١٤٦(  



 

 

١٣٩٨() 

 صحيـــــح
  ) ! ٣١٤٦( وحسنه ىف صحيح اجلامع ) ٦١٦٠( وتناقض األلباىن فضعفه ىف املشكاة 

٨٩٣٨- }  ِمن سنيح                 واحلسـني سيناً ،  ِإنَّ احلسنح أَحب ناُهللا م اَألسباِط  ، أَحب ِسبطٌ من هو ا ِمنهى وأَن
 عن أىب رمثة ) كر  (} سيدا شباِب أَهِل اجلنِة  

 ٣/١٧٧ و ك    ٩/١٨١  وبنحوه عن يعلى بن مـرة امـع           ٨/٤١٥ وتخ   ٦٤/٣٥ يعلى و  ١٤/١٤٩ابن عساكر 
 ٥/٣٠٧واإلحتاف 

 ــح لغيـــرهصحيـــ
حصنوا أَموالكم بالزكاِة ، وداووا مرضاكم بالصدقِة ، واستعينوا على حمِل الـبالِء بالـدعاِء                { -٨٩٣٩

 ىف مراسيله عن احلسن مرسالً )  د  ( } والتضرِع 
 و  ٢/١٠٤ وحليـة    ١/٥٢٠ وترغيب   ١٠/١٥٨ وطب   ٣/٦٣ وجممع   ٣/٣٨٢وعن ابن مسعود هق     ) ١٥( مد
 )  ٣٥٥٨ و   ٣٥٥٧( والشـعب    ) ٤٨(  والـدعاطب    ٦/٢٣٤٠  وعدي    ١٣/٢١ و ٦/٣٣٤ وخط   ٤/٢٣٧
 عن أيب أمامة ومسرة وابن عمر) ٣٥٥٦(و

 حســــن لغيـــره
حضر ملك املوِت رجالً يموت ، فشق أَعضاءه فَلم يجده عملَ خرياً ، ثُم شق قَلبه فلم يجد فيِه                    { -٨٩٤٠

ابن أىب  (} اً ، ففك لَحييِه فوجد طَرف ِلسانِه الَصقاً حبنكِه يقولُ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ، فغفر له بكلمِة اِإلخالِص                  خري
 عن أىب هريرة)  هب ( الدنيا ىف كتاب احملتضرين 

  ٢٧٦ و ١٠/٢٧٥واإلحتاف  ) ١٤٧٣( والدعا طب  ) ١٠١٥(  والشعب ٩/١٢٥خط 
 حســــن لغيـــره

 عن عمرو بن عبسة ) طب ( } حضر موت خري ِمن بين احلارث  { -٨٩٤١
 )٩٦٩(  والشاميني١٠/٤٤امع 

 حســــن
عـن أىب   )  م  ( عن أنـس    ) حم ، م ، ت       ( } حفَِّت اجلنةُ باملكارِه ، وحفَِّت النار بالشهواِت         { -٨٩٤٢ 

 ىف الزهد عن ابن مسعود موقوفاً ) حم(هريرة 
 وسـنة   ٢/٣٣٩ ومـي    ٢٨٤ و   ٢٥٤ و   ٣/١٥٣ و   ٣٠٨ و   ٢/٢٦٠وحم   ) ٢٥٥٩(  وت   ١نة املقدمة   م اجل 
  )٣١٤٧(  وصحيح اجلامع ١٤/٣٠٦

٨٩٤٣- }  قَّهح تا أَدا مبِه قَرحةٌ للحسته كَانت وجتِه أَنْ لَولى زوِج عالز قعن أىب سعيد ) ك  ( } ح 
 وصحيح  ٤/٣٠٧وامع  ) ١٧١١٦(٤/٣٠٣ وش   ٣/٥٣يب  وترغ) ١٢٨٩(  وحب   ٢/١٨٩ و ك    ٧/٢٩١هق  

  )٣١٤٨( اجلامع 
 صحيـــــح

حق الزوِج على زوجتِه أَنْ الَ تمنع نفسها ِمنه ولو على قَتٍب ، فإذا فَعلت كانَ عليها إمثٌ ، وأنْ                     { - ٨٩٤٤
 س عن ابن عبا) هق ( } الَ تعِطى شيئاً ِمن بيتِه ِإالَّ بِإذنِه 

  ٧/٢٩٢ وهق ١/٢٣١ابن عمر  ومتهيد ) ١٧١١٨ (٤/٣٠٣ وش ٤/٣٠٧ وامع ٣/٥٧الترغيب 



 

 

١٣٩٩() 

 صحيـــــح لغيـــره
 هق عن ) اخلرائطى ىف مكارم األخالق  ( } حق الضيافِة ثَالثةٌ ، فما زاد على ذلك فهو صدقةٌ  { - ٨٩٤٥

 أىب سعيد  وأيب هريرة
وعبد ) ٣٠٥(وإسحاق )  ٢٠٥٢٨( وعب  ٧/٢٠٨ وحلية   ٢/٥٧طربى   و ٩/١٩٧  وهق    ٥٣٤ و   ٢/٥١٠حم  

وعـن التلـد    ) ٣٦٧٥(وه)٣٧٤٨(ود) ٦١٣٦و٦٠١٩و٦٠١٨(وعن أيب شـريح الكعـيب خ      ) ٨٧٠(بن محيد 
 )١٢٩٧(طب

 صحيـــــح مشهور
س ، وإذا دعاه أَنْ     يسلِّم عليِه ِإذا لقيه ، ويشمته إذا عط       : حق املُؤمِن على املُؤمِن ِست ِخصاٍل        { - ٨٩٤٦

 نصحهأَنْ ي وإذا غَاب شهدهأَنْ ي وإذا مات ، عودهأَنْ ي وإذا مرض ، جيبهعن أىب هريرة)  طس  ( } ي 
 ) ٩٢٥(وخد) ٢٤٢(واإلحسان٥)٢١٦٢(أبوأيوب وبنحوه م٤/٩٥ وتلخيص ٢/٣٢١حم 

 صحيـــــح
إذا طَعم ، ويكسوها إذا اكْتسى ، والَ يضرب الوجـه ، والَ             حق املرأِة على الزوِج أَنْ يطعمها        { - ٨٩٤٧

 عن معاوية بن حيدة ) طب ، ك  ( } يقبح والَ يهجر إالَّ ِفى البيِت 
(  ود   ٧/٢٩٥وهق  ) ١٠٣٩(و) ١٠٣٤(١٩/٤٢٥وطب  ) ١٨٥٠(  وهـ   ٤/٤٤٧وحم  ) ٤١٧٥( اإلحسان  

  )٣١٤٩(  وصحيح اجلامع ١٨٨ و ٢/١٨٧و ك ) ٢١٤٢
 حيـــــحص

٨٩٤٨ - }  له تزحزحأَنْ ي آهلى املُسلِم إذا راملُسلِم ع قأبو الشيخ عن واثلة بن اخلطاب ( } ح ( 
 )١٠٢٥(والزهد هناد )  ٨٩٣٣ و ٨٩٣٢(  والشعب ٨/٤٠ وامع ٣/٦٢٧اإلصابة 

 حســــن
٨٩٤٩ - }       مسلى املُسلِم خاملُسلِم ع قالِم ، وِعي   : حالس دعوِة        راجلَنائِز ، وِإجابةُ الد باعادةُ املَريِض ، وات

 عن أىب هريرة)  ق ( } ، وتشميت العاطِس  
(  وطيـا    ٢/٥٤٠وحـم   ٤) ٢١٦٢( و م   ) ١٢٤٠( و خ   ) ٢٤٢ و   ٢٤١(  واإلحسان   ١/٢٢٢مشــكل  

 وعب ) ٢٢٩٩
  )٣١٥١( وصحيح اجلامع ) ١٤٠٤( وسنة ) ٥٠٣٠( الزهري ود  )  ١٩٦٧٩( 

٨٩٥٠ - }       مسلى املُسلِم خاملُسلِم ع قح :             ، إذا مرض عودهوي ، طسإذا ع تهشموي ، ليِه ِإذا لقيهع سلِّمي
 عاهإذا د جيبهوي ، إذا مات نازتهج شهدعن أىب هريرة)  حم  (} وي 

 )٢٨٠٩(و ت) ٥٠٣٠(ود٤)٢١٦٢(و  م) ١٢٤٠(  و خ٢/٥٤٠  وحم ٤/١٥٠مشكل 
٨٩٥١ -}        لى املُسلِم ِستاملُسلِم ع قح  :             وإذا  استنصـحك ، ـهفأَجب عاكليِه، وإذا دع لِّمفَس ِإذا لَقيته

       بعهفات  وإذا مات ، فَعده رضوإذا م ، تهاَهللا فشم فحمد  طسوإذا ع ، له عـن أىب  )  خـد ، م   ( } فانصح
 هريرة

أبو ) ٢٤٩٦( واملطالب  ) ٩٢٥(  وخد   ١٠/١٠٨ و   ٥/٣٤٧وهق   ٤١٢ و   ٢/٣٧٢وحم  )٢١٦٢(٥م السالم   
  )٣١٥١( علي وصحيح اجلامع  )  ٢٠٦( وسىن ) ٢٤٢(  واإلحسان ١٠/٦٠٣أيوب وفتح 



 

 

١٤٠٠() 

٨٩٥٢ - }  أَدبه نحسو ي امسه نحسلى الوالِد أَنْ يالولِد ع قعن ابن عباس ) هب  ( } ح 
عنه وعـن عائشـة     )  ٨٦٧٣و٨٦٦٧ و   ٨٦٦٦( افع والشعب   أبو ر ١/١٨٤ وحلية   ٣١٨ و   ٦/٣١٧اإلحتاف  

 وخالد بن سعدان
 حســــن لغيـــره

استناداً لبعض طرقه ، ووهم ىف ذلك ألنه   ) ١٩٩( والضعيفة  ) ٢٧٣١( وحكم األلباىن بوضعه ىف ضعيف اجلامع       
 مل ينظر 

 !! إىل بقية طرقه كما ىف الشعب وغريه 
عـن  ) هـب   ( } أَنْ يحسن امسه ، ويحسن  موضعه ، ويحسن أَدبه  :    حق الولِد على والِدهِ    { - ٨٩٥٣
 عائشة 

 ابن عباس) ٨٦٦٦( وبنحوه  ) ٨٦٦٧(  و والشعب ٣١٨ و ٦/٣١٧اإلحتاف 
 حســــن لغيـــره

)  حل ، فـر     ( }مه الِكتاب   أَنْ يحسن امسه ، ويزوجه إذا أَدرك ، ويعلِّ        :  حق الولِد على والِدِه      { - ٨٩٥٤
 عن أىب هريرة

  ) ٢٦٧٠(أبو رافع و )٢٦٦٩(  وفر٦/٣١٨ واإلحتاف ١/١٨٤احللية 
 حســــن لغيـــره

 عن أىب هريرة)  عد  ( } حق على اِهللا عونُ من نكح الْتماس العفاِف عما حرم اُهللا  { - ٨٩٥٥
 و  ٢/١٦٠و ك   ) ١٦٥٣( وحـب   ) ١٦٥٥(  و ت    ٧/٢٧١٩ى  معاوية بن حيدة وعـد    )  ٢٦٧٦( الفردوس  

  ٣/٤٣ و والترغيب ٢١٧
 صحيـــــح لغيـــره

حم  (} حق على كُلِّ مسلٍم أَنْ يغتسلَ يوم اجلُمعِة ، ويتسوك ويمس ِمن ِطيٍب إذا كانَ ألهلِه                    { - ٨٩٥٦
 عن الرباء بن عازب )  

( أبوسعيد وخزمية   ٨/١٤٧أبو هريرة و وكثري     ٣/٩١ وتلخيص   ١٠/٨٩ ومتهيد   ٤/٢٨٢أبو هريرة و  ٢/٣٤٢حم  
١٧٦١ ( 

 صحيـــــح
 عن جابر)  بز  (} حق على كُلِّ مسلٍم ِفى كُلِّ سبٍع غُسلُ يوٍم وذلك يوم اجلُمعِة   { - ٨٩٥٧

 )١٠٧٢(أبو هريرة وعبد بن محيد١/٢٩٨وهق ) ٤٩٩٣(٢/٩٣ش 
 صحيـــــح

)   حب (} يغتسلُ يوم اجلُمعِة ، ويسوك فيِه ، وأَنْ يمس ِطيباً إنْ وجده               : كُلِّ مسلٍم   حق على    { - ٨٩٥٨
 عن أىب هريرة

 وغريهم ٩ ) ٨٤٩( و م  ) ٨٩٧( و خ  ) ٥٢٩٨( حنوه وعب  ) ١٢٣٤( اإلحسان 
٩٥٩ - }         ع قوح ، ليهمع سلِّمماعٍة أَنْ يلى جع قَام نلى مع قح سلِّمجلٍس أَنْ يم ِمن قَام نحم ،  (} لى م
 عن معاذ  بن أنس)   طك  
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 ٣/٤٣٨ من طرق وحم٣/٤٢٨ وترغيب ٨/٣٥امع 
 حســــن لغيـــره

٨٩٦٠ - }                     سلِّمجلساً أَنْ يى مأَت نلى مع قوح ، ليهمع سلِّمجلٍس أَنْ يم ِمن قَام نلى مع قطب ،   (} ح
 عن معاذ بن أنس  )  هب

 ٢٠/١٨٦ وطب٨/٣٥ و امع ٣/٤٣٨وحم  ) ٨٨٤٨(أبو هريرة و  ) ٨٨٤٧ و ٨٨٤٦( الشعب 
 حســــن لغيـــره

 } السواك ، وغُسلُ يوِم اجلُمعِة ، وأَنْ يمس ِمن ِطيِب أهلـِه إنْ كـانَ                : حق على كُلِّ مسلٍم      { - ٨٩٦١
 ) البزار عن ثوبان (

وبنحوه عـن أيب سـعيد       ) ٣١٥٣( وصحيح اجلامع   ) ١٧٩٦(  والصحيحة   ٢/١٧٢ل وجممع     رج  ٤/٣٤حم  
٣/٣٠ 

 صحيـــــح
٨٩٦٢ - }                     سدهوج أسهغسلُ فيِه روماً ياٍم يبعِة أَيغتسلَ ِفى كُلِّ سسلٍم أَنْ يلى كُلِّ مِهللا ع قعن ) ق (} ح

 أىب هريرة
( جابر وصـحيح اجلـامع      )٤٩٩٣(٩٣/ ٢ وش   ١/٢٩٨ وهق   ١/٨٦ ونصب   ٩)٨٤٩(م  ) ٨٩٨و٨٩٧( خ  

٣١٥٤ (  
٨٩٦٣ - }  ضعها ِإالَّ ونيالد يئاً منش رفعلى اِهللا أَنْ الَ يا عقعن أىب هريرة)  بز  ( } ح 

(  وشفع   ١٠/١٦ وهق ٦/٢٢٨ون  ) ٤٨٠٢( ود  )٦٥٠١و٢٨٧٢(وعن أنس  خ     ) ٣٦٩٤( وبز ١٠/٢٥٥جممع  
 ) ٣٣٥٧٤و٣٣٥٧٣ (١٢/٥٨وش  ) ١١٨٩
حقا على املُسلمني أَنْ يغتسلُوا يوِم اجلُمعِة ، وليمس أَحدهم ِمن ِطيِب أَهلِه ، فِإنْ لَم يجد فاملاُء                   { - ٨٩٦٤

 ِطيب عن الرباء ) ت  ( } له 
 ٢/١٧٤وجممع) ٦٠٨٩(وطب٤٤٠و٥/٤٢٩وبنحوه عن سلمان حم٢/١٦٢وسنة  ) ٥٢٨( ت 

 حســــن لغيــره
٨٩٦٥ - } يت               ححـبم قَّـتيفَّ ، وح تصـــافنييت للمحـبم ــقَّتيفَّ وح تحــابنييت للمحبم قَّت

 عن عبادة بن الصامت ) هق ( } للمتباذلني يفَّ
 ١٠/٢٣٣وهـق )  ٣٧١(٨/٣٠٧  والضياء ٤/١٩ وترغيب ٥/٢٤٥ و واإلحتاف    ٢٣٩ و   ٢٣٧ و   ٥/٢٢٩حم  

 ) ٨٩٩٣( والشعب 
 صحيـــــح

٨٩٦٦ - } ح وميرِتى عأُم عن شريح بن عبيد مرسالً ) طس  ( } كيم  
 )٢٩٤٠(واالستيعاب) ٩٦٧(  ومسند الشاميني٣/٤٥أبو املثىن  واإلصابة )  ٤١١٢( املطالب 

 صحيـــــح مرســـل
 عن أم قيس بنت حمصن أا     ) حم ، د ، ن ، هـ ، حب             (} حكِّيِه بِضلٍع واغسليِه مباٍء وِسدٍر         { - ٨٩٦٧

 .  سألت النىب صلى اهللا عليه وسلم  عن دم احليض يكون ىف الثوب قال فذكره 
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 والــدوالىب ٢/٤٠٧ وهــق ٣٥٦ و ٦/٣٥٥وحــم )٢٨٦(ون) ٦٢٨(وه )  ٣٦٣(  ود ١٥٦ و ١/١٥٥ف 
  ) ١٣٩٥(  واإلحسان ١/٣٣٤وفتح ) ١٠١٠(١/٩٥ وش ٢/١٢٨

 صحيـــــح
رب عبد مسلم شربةً ِمن خمٍر ِإالَّ أَسقيته مبا انتهك من احلَمـيِم             حلف اُهللا بِعزتِه وقُدرتِه الَ يش      { - ٨٩٦٨

 ( } معذَّب بعد أَو مغفور له ، والَ يتركها وهو قَادر ابتغاَء مرضاِتى ِإالَّ أَسقيته ِمنها فأَرويته ِفى حظريِة القُدِس         
 منيع من حديث  أيب أمامة وابن ) ط  ، حم ( عن ابن عمر وسنده ضعيف  ) عب 
 ٥/٦٩وجممع) ١١٣٤(  وطيا٥/٢٦٨وحم ) ١٧٠٧٢( عب 

 حســــن لغيـــره
 عن رفاعة بن رافع ) حم  ( } حلفَاؤنا ِمنا وبنو أَخواتنا ِمنا  { - ٨٩٦٩

 )٣٧٢٥( وبز٤/٧٣و ك ٤/٣٤٠  وحم١٠/٢٦جممع 
 صحيـــــح

عن أىب مالك   ) حم ، طب ، ك ، هب         ( }  ومرةُ الدنيا حلوةُ اآلخرِة      حلوةُ الدنيا مرةُ اآلخرِة ،     { - ٨٩٧٠
 األشعرى 
وصحيحة )١٠٣٣٦(  وهب ٤/١٧٦ وترغيب ١٠/٢٤٩ وجممع ٣/٣٣١ وطب   ٤/٣١٠ و ك    ٥/٣٤٢حــم  

 )٣١٥٥(وصحيح اجلامـــع ) ١٨١٧( 
 صحيـــــح

٨٩٧١ - }  أُخِت القوِم ِمنهم وابن ، القوِم ِمنهم ليفعن عمرو بن عوف ) طب  (  }ح 
  من طرق٨/٦٣٤و٦/٥٥٢والفتح ) ٣١٥٦( وصحيح اجلامع ١٣-١٧/١٢  وطب٥/١٩٤امع 

 صحيـــــح
٨٩٧٢ - }  أُخِت القوِم ِمنهم وابن  ، ىل القوِم ِمنهمووم ، القوِم ِمنهم ليفالبزار  عن أىب هريرة  ( } ح ( 

 انظر ٤/١٤٨عمرو بن عوف ونصب )  ٢٥٢٢( واملطالب   )٢١٩( من طرق وبز   ١/١٩٥ وجممع   ١٧/١١٨طب  
 مابعده 

 صحيـــــح
حليفنا ِمنا ، وابن أُختنا ِمنا ، وموالنا ِمنا ، أَنتم تسمعونَ ِإنَّ أَوليائي يوم الِقيامِة املُتقونَ ، فـِإنْ                     { - ٨٩٧٣

اس باَألعماِل يوم الِقيامــِة وتأتونَ باَألثقاِل فأُعرض عنكم        كنتم أُولئك فذاك وِإالَّ فَانظــروا ، الَ يأتى الن        
عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقى عن أبيـه            ) طب ، ك    ( ىف األدب والبغوى    ) خ  ( ابن سعد    ( } 

 عن جده 
 ١٠/٢٦  وجممـع ٤/٣٤٠وحـم   ) ٧٥(  وخد  ٣/٥٩٢وكثري  )٤٥٤٥و٤٥٤٤(٤٦و٥/٤٥ وطب   ٢/٣٢٨ك  
 )٢٧٨٠(وبز

 صحيـــــح
 عن ابن عباس وأم سلمة ) ابن سعد  ( } حمزةُ بن عبِد املُطلِب أَِخي من الرضاعِة  { - ٨٩٧٤
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ــب  ــعد ٣/١٥٢ط ــادر و ٣/١٢ و١/١٠٩ و١/١/٦٨ وس ــوه م ١٥٩/ ٨ و٨/١١٤ ص ــادر وبنح ص
  )٣١٥٧( ابن عباس وغريهم وصحيح اجلامع ) ٥١٠٠( علي وابن عباس  و خ ١٢و١١)١٤٤٧و١٤٤٦(

 ) الشريازى ىف األلقاب عن جابر  ( } حمزةُ سيد الشهداِء يوم الِقيامِة   { - ٨ ٩٧٥
 وجممع  ١٩٩ و   ٣/١٩٥ و   ٢/١٢٠وبنحوه ك   ) ٣٧٤( والصحيحة   ) ٣١٥٨(  وصحيح اجلامع    ٢/٣٠٩نصب  

علي والفـتح   ) ٢٩٥٨(وطب  ) ٤٠٧٩( وطس   ١/١٨٧ وأبو حنيفة عن ابن عباس       ٩/٢٦٨ و ٢٧٢  و  ٧/٢٦٦
 ١٣/٥٥ ومتهيد ٧/٣٦٨

 صحيـــــح
 عن احلسني بن على) طب  ( } حملةُ القُرآِن عرفاُء أَهِل اجلنِة يوم الِقيامِة  { - ٨٩٧٦

عطاء بـن  ) ٣٤٨٤(ابن عباس  ومي )  ٣٢٤٧و٢٧٠٤(ابن عباس وهب) ١٢/١٢٦٦٢و)٢٨٩٩(٣/١٣٢طب  
 أنس ومعجم شيخ اإلمسـاعيلي      ١/١٤٤ ومعجم الشيوخ  ٣/٥٩٤ أبو هريرة  وطبقات احملدثني     ٦/٦٥يسار وحلية 

  أبو هريرة ٢/٣٢٣ وأصفهان ١/٨٤ وشج ٧/١٦١أنس وجممع ) ٢٠٨٤(٦/٩٩ ابن عباس  والضياء ١/٣١٩
 حسن لغريه

٨٩٧٧ - }   بريالز واريعن جابر  وابن الزبري وعلي)الزبري بن بكار وابن عساكر  ( } ح 
 ٥/٢٧و  ) ٢٩٩٧(٧٠و  )٢٨٤٧و٢٨٤٦  (٤/٣٣ مـن طـرق كـثرية وخ         ٣٨١-١٨/٣٦٠ ابن عسـاكر  

( ون  ) ١٣٩٢(وعاصــم  )٢٤١٥ (٤٨و م فضائل الصحابة     ) ٧٢٦١(٩/١١٠و  )٤١١٣ (١٤٢و  )٣٧١٩(
 وفيه زيادة منكرة حذفتها  ) ٨٨٤٣ و٨٨٤٢
وكـانَ  حوسب رجلٌ ِممن كانَ قَبلكم فلم يوجد له من اخلَِري شىٌء ، ِإالَّ أَنه كانَ رجالً موسراً                   { - ٨٩٧٨

حنن أَحق بذلك ِمنه    : يخالطُ الناس ، وكانَ يأمر ِغلمانه أَنْ يتجاوزوا عِن املُعسِر ، فقالَ اُهللا عز وجلَّ ملالئكتِه                 
 نهوا عجاوزعن أىب مسعود ) خد ، ت ، ك ، هب  ( } ت 

ــاقاة  ــم ) ١٣٠٧( و ت )١٥٦١ (٣٠م املســ ــق ٤/١٢٠وحــ  وش ٢/٢٩ و ك ٥/٣٥٦ وهــ
( وصحيح اجلـامع    ) ١١٢٤٣و١١٢٤٢( وهب ١٧/٢٠١ وطب   ٢/٤٤وترغيب  ) ٢٢١٦٦و٢٢١٦٥(٧/٢٥٠

٣١٥٩(  
حوضي مسريةُ شهٍر ، زواياه سواٌء ، أَكوازه عدد نجوِم السماِء ، ماؤه أَبيض مـن الـثَلِج ،                    { - ٨٩٧٩

 عن ابن عباس  ) طب  ( }  لَم يظمأْ بعدها أَبداً وأَحلى من العسِل ، وأَطيب من اِملسِك ، من شرب ِمنه شربةً
 ) ٢٦٠٣( وبنحوه ابن عمرو حب ) ١١٢٤٩(  وطب١٠/٣٦٦امع 

 صحيـــــح
حوضي مسريةُ شهٍر ، وزواياه سواٌء ، وماؤه أَبيض من اللَِّنب ، وِرحيه أَطيـب مـن اِملسـِك ،                     { - ٨٩٨٠

نماِء ، مجوِم السظمأْ أَبداً وكيزانه كنفالَ ي منه ربعن ابن عمرو ) ق  (}  يش 
 ٧/٣٠٣ وبغـوى    ١١/٤٦٣وفتح  ) ٢٦٠٣(  وحب   ١١/١٢٥ وطب   ٢٧)٢٢٩٢(و م   ) ٦٥٧٩ (٨/١٩٤خ  

  )٣١٦١(  وصحيح اجلامع١٥/١٦٨ وسنة ٤/٤١٧وترغيب 
 يدِرى إنسانٌ ِمن خلٍق أَين طَرفاه        حوضي كَما بني البيضاِء ِإىل بصرى يمدِنى اُهللا فيِه بِكراٍع الَ           { - ٨٩٨١ 

 عن عتبة بن عبد السلمى ) طب  ( } 
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 ١٢٧-١٧/١٢٦وطـب ) ٤٠٤( وطـس  ٤١٤ – ١٠/٤١٣وامع  ) ٦٤٥٠(  واإلحسان   ١٠/٥٠٤اإلحتاف  
  ) ٢٧٤( والبعث 

 حســــن
عن حارثة بـن وهـب       ) ق ( } حوضي كَما بني صنعاَء واملَدينِة ، فيِه اآلنيةُ ِمثلُ الكواكِب              { - ٨٩٨٢

 واملستورد 
وعــن ابــن ) ٣٢٦٢(٣/٢٣٧وطــب ) ٣١٦٠( وصــحيح اجلــامع ٣٣)٢٢٩٨(و م ) ٦٥٩٢(١٥١/ ٨خ 

 ٢/١٩٩عمروحم
حوضي كَما بني عدنَ وعمانَ أَبرد من الثلِج ، وأَحلى من العسِل ، وأَطيب ِرحياً من اِملسـِك ،                    { - ٨٩٨٣

 ، من شرب ِمنه شربةً لَم يظمأْ بعدها أَبداً ، أَولُ النـاِس وروداً عليـِه صـعاليك                أَكاويبه ِمثلُ نجوِم السماءِ   
املُهاجرين الشعثةُ رءوسهم الشحنةُ وجوههم ، الدنسةُ ِثيام ، الذين الَ تفتح هلم السـدد ، والَ ينكحـونَ                   

 عن ابن عمر ) حم ، طب  ( } ذى عليهم ، والَ يأخذونَ الذى لَهم    املُتنعماِت ، الذين يعطونَ كُلَّ الَّ
   من طرق٣٦٦ و ١٠/٣٦٥ وجممع ٢/١٣٢حم 

 صحيـــــح لغيـــره       
أماعمرو فقد :هو من حديث    عمرو بن عمرو األمحوسي عن املخارق بن أيب املخارق أقول  

)٨٠٠(هو من ثقات احلمصيني ووثقه ابن حبان التعجيل:حامتسكت عليه البخاري وابن أيب حامت وقال ابن أيب 
وسكت عليه ) ١٠١٦(    أمااملخارق بن أيب املخارق فقد وثقه ابن حبان التعجيل   
 ٧/٤٣١ والبخاري٨/٣٥٢أبو حامت 

 ٨٩٨٤ - }                  ِمنه ربش نماِء ، مجوِم السن ددع انَ فيِه أَكاويبمدنَ وعع ا بنيوضي كَمح    عدهظمأْ بي لَم 
أَبداً ، وِإنَّ ِممن يِرد على حوِضى مِعى الشعثةُ رُءوسهم ، الدنسةُ ِثيـام ، والَ ينكحـونَ املُتنعمـاِت ، والَ                     

   ددحضرونَ السلطاِن      -يالس عطونَ كُلَّ الَّ           -  يعىن أَبوابوالَ ي ، ليهمعطونَ كُلَّ الَّذي عي الذين     ذي لَهم { 
 عن أىب أمامة ) طب ، ض ( 

  ٤/٤٢٠   وترغيب ٥٠٤ و ١٠/٤٩٩ واإلحتاف ١٠/٣٦٦وجممع )٧٥٤٦(  ابن عمر وطب ٢/١٣٢حم 
 صحيـــــح لغيـــره

حوضي كَما بني أَيلةَ وصنعاَء ، عرضه كطولِه ، فيِه ِميزاباِن من اجلنِة ، أَحـدمهَا مـن ورٍق ،                     { - ٨٩٨٥
   ِمن ماِء                   واآلخرجوِم السكعدِد ن الثَّلِج ، أَباريقه من الِعسِل ، وأَبرد اللَِّنب ، وأَحلى من من أَبيض ذهٍب ، وهو

 عن أىب برزة ) طك  ( } ، من شرب ِمنه لَم يظمأْ حتى يدخلَ اجلنةَ  
) ٣٨٤٩( وبـز  ٤/٤٢٤وحـم ) ٧٢٢(وعاصـم ) ٢٦٠٠(  أنـس  وحـب      ٣/٣٢٣ وتـخ    ١٠/٣٦٧جممع  

 )٧٧٣(الروياينو
 صحيـــــح

 حوِضي ما بني عمانَ إىل اليمِن ، فيِه آنيةٌ عدد نجوِم السماِء ، من شرب ِمنه شربةً الَ يظمأْ  { - ٨٩٨٦
 عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه ) ع ( } بعدها أَبداً 

   ثوبان٤/١٨٤ و١/٧٦حوه ك   وبن٥٠٢ و ١٠/٥٠٠واإلحتاف )٣٤٨٧(وبز) ٥٠(  والوياين١٠/٣٦٦امع 



 

 

١٤٠٥() 

 صحيـــــح لغيـــره
٨٩٨٧ - }                    ـرابهٍة ، شذهٍب وِفض فيِه ِمثْعباِن ِمن ، وأَوسع أَوسع انَ ، وهومدنَ وعع ا بنيوِضي ِمثلُ مح

                  ِمنه ربش ناِملسِك ، م ِرحياً من سِل ، وأَطيبالع من ذاقهاللَِّنب ، وأَحلى م من أَبيض      ا ، ولَـمعدهظمأْ بي لَم
 ومسوية عن أىب أمامة ) حم ، طب ، حب ( } يسود وجهه  أَبداً 

)  ٧٦٦٥( وطب ١٠/٣٦٢ وامع   ٢٥١-٥/٢٥٠وحم) ٦٤٥٧(واإلحسان) ٢٦٠٢(  وحب  ١٠/٥٠٣اإلحتاف  
 )٧٢٩(وعاصم 

 صحيـــــح
٨٩٨٨ - }         ددع واٌء ، أَكوابهس واياههٍر ، زسريةُ شوضي مالـثَلِج ،         ح مـن أَبـيض اؤهماِء ، مجوِم السن 

 عن ابن عباس  ) طك ( } وأَحلى من العسِل ، وأَطيب ِرحياً من اِملسِك ، من شرب ِمنه لَم يظمأْ بعدها أَبداً 
 ) ٢٦٠٣( وحب٢٧)٢٢٩٢(و م) ٦٥٧٩(وبنحوه عن ابن عمرو خ) ١١٢٤٩(  وطب١٠/٣٦٦امع 

 صحيـــــح
٨٩٨٩ - }                    الِعسِل وأَكوابـه اللَِّنب ، وأَحلى من بياضاً من أَشد اؤهانَ البلقاِء  ، ممدنَ ِإىل عع وِضي ِمنح

                      ، ليِه فُقراُء  املُهـاجرينروداً علُ الناِس وا أَبداً ، أَوعدهظمأْ بي ربةً لَمش ِمنه ربيش نماِء ، مجوِم السن ددع
 عثُ رـدِد                  الشالس أَبواب  هلم فتحماِت ، والَ تنكحونَ املُتنعالَ ي نسُ ِثياباً ، الذينت ، ك       ( } ءوساً ، الد (
 عن ثوبان 

) ٩٩٥(وطيـا ) ١٤١١و١٢٠٦(والشـاميني ٥/٢٧٥وحـم ) ٦٤٥٦(  واإلحسان  ٤/١٨٤و ك   ) ٢٤٤٤( ت  
  )٣١٦٢(  وصحيح اجلامع ١٠/٤٩٩واإلحتاف )١٠٤٨٥(وهب

 صحيـــــح
٨٩٩٠ - }                     اِملسِك ، وأَحلـى مـن ِرحياً من جوِم ،أَطيبالن دداآلنيِة ع كذا ِإىل كَذَا ، فيِه من وضي ِمنح

                        ِمنه شربي لَم  نا أَبداً ، ومعدهظمأْ بي ربةً لَمش ِمنه ربش نمن اللَِّنب ، م الثلِج ، وأَبيض من سِل ، وأَبردالع
 عن أنس ) بز ، طس  ( }  لَم يرو أَبداً

  ٤/٤١٨وترغيـب   ) ١٨٧٦(٥/٢٤٩والضـياء ) ٢١٣٥(وطيـا ) ٥٠٢٤(وطس) ٣٤٨٤( وبز ١٠/٣٦١امع  
 )٦٤٥٢(و اإلحسان)٦٥٧٩(وبنحوه ابن عمرو خ

 صحيـــــح لغيــــره
 عن أىب هريرة)  هـ ( عن بعض الصحابة ) د  ( } حوهلما ندندنُ  { - ٨٩٩١

وصـحيح   أبو هريرة )  ٧٢٥( وخزمية  ) ٥١٤(  وحب ٣/٤٧٤وحم  ) ٣٨٤٧( و ) ٩١٠(  وهـ )٧٩٢(د  
 اجلامــع 

 )٣١٦٣(  

 صحيـــــح
كان ستر فيـه    : عن عائشة قالت    ) م   ( } حوىل هذَا ، فِإنى كُلَّما دخلت فرأيته ذَكرت الدنيا           { - ٨٩٩٢

 متثال طائر فقال النىب  صلى اهللا عليه وسلم فذكره  



 

 

١٤٠٦() 

  ٦/٤٩وحم ) ٢١٠٧(٨٨اس م اللب
٨٩٩٣ - }                    ا استبانَ لهاِإلِمث كانَ ِلم عليِه من ا اشتبهم ركت نفم ، ذلك بني بهاتوش نيب وحرام نياللٌ بح

 ِفـى اَألرِض    أَترك ، ومِن اجترأَ على ما شك فيِه أَوشك أَنْ يواقع احلَرام ، وِإنَّ لكلِّ ملٍك ِحمى ، وِحمى اهللاِ                   
 عن النعمان بن بشري)  هب  ( } معاصيِه  

 
والشـعب  ) ٥٩٥( وصحيحة   ٦/٣٢واإلحتاف  ) ٩١٩ و ٩١٨( ومحيدي   ٥/٣٣٤ وهق   ٢٧٥ و ١٧١ و ٤/١٦٧خ  

)٥٧٤٢( 
 عن ابن مسعود) ن( ���� حيِِّ على الطُّهور، والربكةُ من اِهللا ���� - ٨٩٩٤

 و  ٤/١٢٩ ونبـوة    ١١/٤٧٤ وش   ٤/٣٣٢ ومشكل   )٢٠٤( وخزمية   ١/١٥ ومي   ١/٤٦٠ وبنحوه حم    ١/٦٠ن  
 ٤/١٦٢ وبغوي ٦/٦٢

 صحيح
٨٩٩٥ - ����               عرضت ،اً لكمريفاِتي خو كانت ا ِمتفإذا أَن ،ثُ لَكمحدحِدثونَ ويت لكم ريياِتي خح 

             لكم تغفرتاً اسرش أيتِإنْ راَهللا، و مدتاً حريخ أيتفِإنْ ر ،أَعمالكم ليابن سعد عن بكر بن     (  ����ع
 )عبد اهللا مرسالً 

 ٩/٢٤ وجممع ٣/٩٤٥ وعدي ٥/٢٧٥ وبداية ٢/٢/٢وسعد ) ٣٨٥٣( ومطالب ١٧٧ و٩/١٧٦اإلحتاف 

 حسن
٨٩٩٦ - ���� لكم ريماِتي خمو ،لكم ريياِتي خاحلارث عن أنس (  ���� ح( 
 ٣/٤٠١الفيض ) ٣٨٥٣(املطالب 

 حسن
 عن احلسن بن علي) طب( ���� علي، فِإنَّ صالتكم تبلغين  حيثُما كُنتم فصلُّوا ���� - ٨٩٩٧

 ) ٣١٦٤( وصحيح اجلامع ٤/٦٥ وكر ٢/٤٩٨ وترغيب ٣/٨٤ وطب ١٠/١٦٢ وجممع ٢/٣٦٧حم 

 صحيح

 عن أيب هريرة) هق (� حيثُما كُنتم فأَحسنوا ِعبادةَ اهللا وأبشروا باجلنِة� – ٨٩٩٨

 ١/١٨٠ والدواليب ٩/١٧هق 

 صحيح

 عن سعد) طب(عن ابن عمر ) هـ( � حيثُما مررت بقَِرب كَافٍر فبشره ِبالناِر � - ٨٩٩٩

 ) ٣١٦٥(وصحيح اجلامع ) ٥٨٨(وسىن ) ١٥٧٣( وهـ ١/١١٣ وجممع ١/١٩٢ونبوة ) ١٩٦٨٧(عب 

 صحيح

 عن أيب هريرة) ن، هق( �سيئةً ِحني يخرج الرجلُ ِمن بيتِه ِإىل مسجده، فِرجلٌ تكتب حسنةً وِرجلٌ تمحو � -٩٠٠٠



 

 

١٤٠٧() 

 ٣/٦٢ وهق ٢/٤٢ن 

 صحيح لغريه

 .عن ابن عباس) حم، د . ( � احلَاِئض والنفساُء إذا أتتا على الْوقِت تغتسالِن وتحرماِن وتقضياِن املَناسك كُلَّها غَري الْطَّواِف ِبالبيِت � - ٩٠٠١

 ١/٣٦٤ حم) ٣١٦٦(وصحيح اجلامع ) ١٨١٨(وصحيحه ) ١٧٤٤(د 

 صحيح

٩٠٠٢ - �عن ابن عمر) ت. ( �الْشعثُ الْتفلُ :  الْحاج 

 ٩/١٢٦ ومتهيد ٤/٩٠ وش ٧/١٤وسنة ) ٣١٦٧(  وصحيح اجلامع ٤/٣٣٠وهق ) ٢٨٩٦(وهـ ) ٢٩٩٨( و ت ٢٨ و٣/٢٠ ونصب ٣/٢١٨امع 
 .٢/١٨٦وترغيب 

 صحيح

 .عن أيب هريرة) هـ( . �ه أَجام، وإِن استغفروه غَفَر لَهم الْحاج والغازي وفد اِهللا عز وجلْ، ِإنْ دعو� -٩٠٠٣

 .١٨٠ و٢/١٦٧ وترغيب ٣/٢١١وجممع ) ٢٨٩٢(مرفوعاً وموقوفاً وهـ ) ٤١٠٩ و٤١٠٨ و٤١٠٧ و٤١٠٦ و٤١٠٥ و٤١٠٤(الشعب 

 حسن لغريه

 .عن ابن عباس) طب( �  الْحاِفي أَحق ِبصدِر الْطريِق ِمن الْمنتعِل� -٩٠٠٤

١١/٣٧٤ وطب ٨/١٠٩مع ا 

 حسن

 )ابن سعد عن عروة وعن الشعيب وعن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم مرسالً (  �الْحباب اسم شيطاٍن �  - ٩٠٠٥

 ٣/٤٠٩ و٣/٢/٩٠ وسعد ٨/٤٧٦ش 

 حسن لغريه

٩٠٠٦ - � اماٍء ِإلَّا الْسكُلِّ د بن شريكعن أسامة ) طب (   � الْحبةُ الْسوداُء ِشفاٌء ِمن. 

 ٢/٢٦١ حم ٧/١٦٠ وخ ٥/٨٨ وامع ١١/٤٣٧خط 

 صحيح

٩٠٠٧ - �اٍء ِإلَّا الْموتكُلِّ د أبو نعيم يف الطب عن بريدة (  � الْحبةُ الْسوداُء ِفيها ِشفاٌء ِمن( 

 )٣١٦٨( وصحيح اجلامع ) ١٨١٩ و١٠٦٩(  وصحيحه ٥/١٨٦ وتخ ١١/٤٣٧ وخط ٥/٨٨ وجممع ٦/١٤٦ و٢/٤٢٣حم 

 صحيح

٩٠٠٨- �علوماتم أشهر ذُو الْقعدِة وذُو الِْحجِة:  الْحجوالُ وعن أيب أمامة) طسص(  �ش. 

 ٩/٤٠٠ وطب ٢/٢٧٦ك 

 صحيح موقوف

 .عن جابر) حم) ( طب عن ابن عباس (  ���� احلَج الْمربور لَيس لَه جزاٌء ِإلَّا الْجنةَ���� -٩٠٠٩

 ٤/٣٤٣ وهق ٣/٣٢٥ و٤٦٢ و٤٦١ و٢/٢٤٦وحم ) ٢٨٨٨(  وهـ ١١٥ و٥/١١٣ون ) ٩٣٣(  وت ٩/٦٢ وخط ٤٣٧ وم احلج ٣/٢خ 
 )٣١٧٠(وصحيح اجلامع ) ٤٠٩٢ و٤٠٩١( والشعب ٥/٢٦١و

 !!وفات األلباين أنه يف الصحيح فحسنه فقط 

 .عن أم سلمة) هـ(  � الْحج ِجهاد كُلِّ ضعيٍف � -٩٠١٠

  )٣١٧١( وصحيح اجلامع ٤/١٦٤وحم ) ٢٩٠٢(هـ 



 

 

١٤٠٨() 

 حسن لغريه

٩٠١١ - ����طوعالعمرةُ تو ِجهاد جعن ابن عباس) طب(عن طلحة بن عبيد اهللا ) هـ (����  الْح. 
 ٣/١٥٠ونصب  ) ٧٣٩( وشفع   ٤/٤٠٧ واإلحتاف   ٣/٢٠٥ وجممع   ١١/٤٤٢ وطب   ٤/١٤٨وهق  ) ٢٩٨٩(هـ  

 ٢/١٢٣وطربي 
 .مرفوعا ومرسالً

 حسن مرسل
 ٣/٣٩٩صدوق ال بأس به، مقبول احلديث الكامل أحاديثه مستقيمة : فيه سعيد بن سامل القداح قال عنه ابن عدي

 الْحج عرفةُ، من جاَء قَبلَ طُلوِع الْفجِر ِمن لَيلِة جمٍع فَقد أَدرك الْحج، أَيام ِمىن ثَالثةٌ                 ���� -٩٠١٢
 .د الرمحن ابن يعمرعن عب)  ك، هق٤حم ( ����فَمن تعجلَ يف يومِني فَال ِإثُم عليِه، ومن تأخر فَال ِإمثَ عليِه

 ١/٢٦٤ و ك ١٧٣ و ٥/١٥٢وهـق   ) ٣٠١٥( وهــ    ٢٦٤ و ٤/٢٥٦وحـم   ) ٨٨٩( و ت    ٦٩د املناسك ب    
ومتهيـد  ) ١٠٠٩(وحب ) ٢٢٨٢( وخزمية ٥/٢٤٢ و٢/١١١ و تخ ٩٣و٣/٩٢ ونصب   ١١/٩٤ وفتح   ٢/٢٧٨و
 )٣١٧٢( وصحيح اجلامع ٩/٢٧٧ و٢/٩٧

 صحيح مشهور
٩٠١٣- ����     ضعبيِل اهللا تِفي س جِفيِه الْنفقةُ ِبسبعمائِة ِضعفٍ     الْح عن أنـس  ) طس، ض ( مسوية  (  .����ف

 )عن أيب صاحل ماهان احلنفي مرسالً) هق(وابن عباس، والشافعي وابن أيب داود يف املصاحف 
 ٤/٣٣٢ وهق ٥/٣٥٥ وحم ٣١٩- ٣١٨ والتعجيل ٢٠٨ و٣/٢٠٧امع 

 حسن
 .عن زيد بن ثابت) ك( فر عن جابر (  ����يهما بدأت الْحج والعمرةُ فَريضتاِن ال يضرك ِبأ���� -٩٠١٤

 مرفوعاً  ٤/١٤٦٨ وعدي   ٢/٢٢٥ وتلخيص   ٤٠٧ و ٤/٢٩١ واإلحتاف   ٣/١٤٨ ونصب   ٤/٣٥٠ وهق   ١/٤٧١ك
وموقوفاً والصحيح وقفه على ابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر واألسانيد إليهم صحيحة واملسألة خالفية ورجح                 

  ٢٨٢ -٤/٢٨١لنيل الشوكاين عدم الوجوب راجع ا
٩٠١٥- ����                 ِإنْ أَنفقُـوا أَخلـفو  معوا أْجاِإنْ دألُوا أُعطوا، واهللا، ِإنْ س فدو اروالْعم اججالْح 

لَهم، والَّذي نفس أَيب الْقاسِم بيدِه ما كَبر مكّرب على نشٍز،  وال أَهلَّ مهلٌّ على شرٍف ِمن األشراِف               
 .عن ابن عمرو) هب(  ����ما بني يديِه وكَبر حىت ينقطع ِبه منقَطع الْتراِبإال أَهلَّ 
 )٣٢٥( ومنثورة ٣/٢٢٤وجممع ) ٤٠٢٩(و) ٤١٠٥ و٤١٠٤(  والشعب ٤/٢٧٢اإلحتاف 

 حسن لغريه
٩٠١٦ - ���� فَأعطاهم سألوهو ،فَأجابوه عاهماِهللا د فدو ارمالْعو اججن جابر البزار ع(  ���� الْح( 



 

 

١٤٠٩() 

 والصـحيحة   ١٨٠ و ١٦٧/ ٢ والترغيـب    ٤/٢٧٢ واإلحتاف   ٢١١ /٣ وجممع   ٢٦٢ /٥وهـق   ) ٢٨٩٢(هـ  
)١٨٢٠  .(  

 حسن
 الِْحجامةُ على الْريِق أَمثلُ وفيها ِشفاٌء وبركةٌ، وتزيد يف احلفِظ ويف الْعقِل فَـاحتجموا               ���� -٩٠١٧

     اجتِنبميِس، والْخ ومركِة اِهللا يلى بوا         عِجماحتِد، واَألح وميبِت والْس وميالْجمعِة و ومامةَ يوا الِْحج
يوم االثنِني والْثالثاِء فَإنه الْيوم الَّذي عاىف اُهللا ِفيِه أَيوب ِمن البالِء، واجتِنبوا الْحجامةَ يوم األربعاِء                

      مو ،ِفيِه أَيوب تليالَّذي اب الْيوم هيف لَيلِة اَألربعاءِ            فَِإن وِم األربعاِء أَوِإلَّا يف ي رصال بو ٌذامبدو جا ي���� 
    ٠وابن السين وأبو نعيم عن ابن عمر) هـ ، ك (

 ٠ )٧٦٦( وصحيحة ٤/٣١٥ وترغيب ٢١١ و٤/٢٠٩وك ) ٣٤٨٨(و) ٣٤٨٧(و هـ ) ٣١٦٩(صحيح اجلامع 

 حسن
وصحيح اجلـامع   ) ٢٨٠٩(وحسنه يف صحيح ابن ماجه       ) ٤٥٧٣(وتناقض األلباين فضعفه يف تعليقه على املشكاة        

)٣١٦٩!!(    
) حب( ���� الْحجةُ الْمربورةُ لَيس لَها ثَواب ِإلَّا الْجنةَ، والعمرةُ إىل الْعمرِة تكفِّر مابينهما            ���� -٩٠١٨

  ٠عن أيب هريرة
 ٢٠٣/ ٧ وحلية ١١٣ و٥/١١٢و ن  ) ٣٩٦٥(االحسان 

 صحيح
٩٠١٩- ����ِة احلجرنالْج ِمن عن ابن عباس) ن(عن أنس ) حم ( ���� اَألسود. 

 ٧/٣٦٢ وخط ٢/١٩٥ وترغيب ٣/٢٧٧ و٣٧٣ و٣٢٩ و١/٣٠٧ وحم ٧/٢٦٢ وخط ٥/٢٢٦ن 
 )٣١٧٤( وصحيح اجلامع ٤/٢٧٦واإلحتاف 

 صحيح
٩٠٢٠– ����            ـودتهى ستالثلِج ح ياضاً ِمنب كانَ أَشدِة، ونالْج ِمن اَألسود طايـا أَهـِل      الْحجرخ 
 عن ابن عباس) حم، عد، هب (    ����الشرِك

 ٢/٦٧٩وعدي ) ٤٠٣٤( والشعب ٣٧٣ و٣٢٩ و١/٣٠٧حم 
 صحيح

 عن أنس) مسوية(  ���� احلجر اَألسود ِمن ِحجارِة الْجنِة ���� -٩٠٢١
 )٣١٧٥( وصحيح اجلامع ٢/١٩٤ والترغيب ٣/٢٤٢امع 

 صحيح
٩٠٢٢- ����    ارِحج ِمن اَألسود كَاملـاِء،      احلجر كانَ أَبيضو ِة غَريهنالْج ا يف اَألرِض ِمنمِة، ونِة الْج

 عن ابن عباس) طب(  ����ولوال ما مسه ِمن ِرجِس اجلاهليِة ما مسه ذو عاهٍة ِإلَّا بريَء



 

 

١٤١٠() 

 ٥/٧٥ و٤/٢٧٦ واإلحتاف ٢/١٩٤ وترغيب ٣/٢٤٢ وجممع ١١/١٤٦طب 
 حسن لغريه

َألسود ياقوتةٌ بيضاٌء ِمن ياقوِت الْجنِة، وِإنما سودته خطايا الْمشركني، يبعثُ            احلجر ا  ���� -٩٠٢٣
 )ابن خزمية عن ابن عباس(  ����يوم الِْقيامِة ِمثلَ أُحٍد يشهد ِلمِن استلمه وقَبله ِمن أَهِل الدنيا 

 )٢٧٣٤( وخزمية ٢/١٩٤ترغيب 
 صحيح

مقام ياقوتتان ِمن يواقيِت الْجنِة، ولوال أَنَّ اَهللا طَمس نورها َألضاءا ما بـني               احلجر والْ  ���� -٩٠٢٤
 .عب ابن عباس) هب( ����الْمشرِق واملغرِب

واإلحتـاف  ) ٢٧٣١(وخزميـة   ) ١٠٠٤( وحب   ١/٤٥٦ وك   ٥/٧٥وهق  ) ٤٠٣٠( والشعب   ٢/١٥٩الترغيب  
 )٨٩٢(وعب ) ٨٧٨( وت ٢١٤ و٢/٢١٣ وحم ٤/٢٧٦

  لغريهصحيح
 .عن أنس) طس(  ���� احلجم خري ما تداويتم ِبِه ���� -٩٠٢٥

 ٥/٩١امع 
 حسن

 .عن ابن عباس) طب( ���� احلدةُ تعتِري ِخيار أُميت���� -٩٠٢٧
 ٣/١١٤٨وعدي ) ٣٢٣١( واملطالب ٨/١٣ واإلحتاف ٤/١٨٦ واإلصابة ٦١ و٢/٧ وأصفهان ١١/١٩٤طب 

 حسن
 .ر الفارسي هل هو صحايب أم تابعيلكن اختلف يف الصحايب وهو أبو منصو

عن كعب  ) د(عن أنس   ) حم(عن أيب هريرة    ) ق(عن جابر   ) حم، ق، د، ت   ( ���� الْحرب خدعةٌ  ���� -٩٠٢٧
عن احلسني وعن زيد بن ثابت وعن عبـد         ) طب(عن احلسني   ) البزار(عن ابن عباس وعن عائشة      ) هـ(بن مالك   

 .ود وعن النواس، ابن عساكر عن خالد بن الوليداهللا بن سالم وعن عوف بن مالك وعن نعيم بن مسع
 ١/٩٠وحــم ) ٢٨٣٤ و٢٨٣٣(وهـــ ) ١٠٥١(ومنتقــى ) ١٦٧٥(وت ) ٢٦٣٦( ود ١٣٦٢ و١٣٦١م ص

 ١١/٣٠٠ و٥/١٤٩ و ٣/٨٣ وطب   ٩/١٥٠ و ٧/٤٠ وهق   ٦/٣٨٧ و ٣٠٨ و ٢٩٧ و ٣/٢٢٤ و ٣١٤ و ٢/٣١٢و
 وغريهم) ٣١٧٦(مع  وصحيح اجلا١٢/٢٨٧ وفتح ٥/٣٢٠وجممع ) ١٢٣٧( ومحيدي ١٩/٤٣ و١٨/٥٣و

 متواتر
٩٠٢٨- ����لَه القال خ نم ِثياب عن ابن عمر) طب( ���� احلرير. 

  وخ م حنوه٤٩ و١/٤٦وحم) ٧٩(وغاية املرام ) ٣١٧٧(وصحيح اجلامع ) ٣٥٩١( وهـ٢/٢٩٧ون) ٤٠٤٠(د
 صحيح

٩٠٢٩- ���� اثهميت ِحلٌّ ِإلنلى ذُكوِر أُمع رامح الذَّهبو ن أيب سعيدع) طس(  ���� احلرير. 
  وبنحوه ما بعده٥/١٤٢امع 

 صحيح لغريه



 

 

١٤١١() 

٩٠٣٠- ����        اِثهمِحلٌ ِإلنيت ولى ذُكوِر أُمع امرح الذَّهبو عن عقبة بن عامر وعن أيب      ) هق(. ���� احلرير
 .موسى

 ٤/٢٥١ ومعاين ١/٧٢ ومشكل١/٥٤ وتلخيص٥/١٥٨ وش٤/١٤١ و٣/٢٧٦ وهق٤/٣٩٤حم 
 صحيح

٩٠٣١- ����املالُ:  احلسبقْوى: ، والكرمعن مسرة) حم، ت، هـ، ك(. ����الت. 
 ٩/١٣٥ وفـتح    ٧/٢٦٥ وطـب    ٤/٣٢٥ و ٢/١٦٣ و ك    ٧/١٣٦ وهـق  ٤٢١٩ و ٤٢١٨(وهـ  ) ٣٢٧١(ت  

 ٥/١٠وحم ) ٣١٧٨( وصحيح اجلامع ١٣/١٢٥ وسنة ٦/٢٣١ وبغوي ٨/٣٥٢واإلحتاف 
 صحيح

لَّذي يكون به عظيماً عند اهللا تعاىل هو التقـوى،          أي الشيء الَّذي يكون به املرء عظيم القدر عند الناس هو املال وا            
 هـ.والتفاخر باآلباء ليس واحداً منهما فال فائدة له  ا

رجلٌ آتاه اُهللا القرآنَ فَقَام ِبِه وأَحلَّ حاللَه وحرم حرامه ورجلٌ آتاه            :  احلسد يف اثْنتني   ���� - ٩٠٣٢
 ابن عساكر عن ابن عمرو  ����ه ورِحمه وعِملَ ِبطَاعِة اِهللا تمنى أَنْ تكُونَ ِمثلهاُهللا ماالً فَوصلَ ِبِه أَقِرباَء

 ٢٦٨ و م صالة املسافرين ١/٢٨وبنحوه خ) ٨٠٠٩( والشعب ٣/١٠٨ و٢/٢٥٦امع 
 حسن لغريه

ِطيئَةَ كَما يطِفـئُ     احلسد يأكُلُ احلسناِت كَما تأكُل النار احلطب، والصدقةُ تطِفئُ اخل          ���� - ٩٠٣٣
 عن أنس) هـ. ( ����الْماُء النار، والصالةُ نور املؤمِن، والصيام جنةٌ ِمن الناِر

 وخط  ٧/٣٨٥ وكر   ١٤٧ و ١/١٤٦ وموضح   ٤٤٩ و ٨/٥٠ و ١/٢٩٤ واإلحتاف   ٣/٥٤٧وترغيب  ) ٤٢١٠(هـ  
 )٦٦١١-٦٦٨( والشعب ١/٣١٠ وجامع األصول ٧/٢٥٥٤ ٥/١٨٨٧ وعدي ٢/٢٢٧

 حسن
٩٠٣٤- ����ليع ِمن احلُسنيي وِمن وابن عساكر عن املقداد بن معدي كرب) حم( . ���� احلسن. 

 ٤/١٣٢وحم ) ٣١٧٩( وصحيح اجلامع ٤/٢١١وكر ) ٨١١( وصحيحه ٨/٣٦بداية 
 حسن

، ومن أَحبه اُهللا أَدخلَه      احلسن واحلسني ابني، فَمن أَحبهما أَحبين، ومن أَحبين أَحبه اهللاُ          ���� -٩٠٣٥
          ارالن لَهخاُهللا أَد هضغأَب نماُهللا، و هضغين أَبضغأَب نمين، وضغما أَبهضأَبغ نمةَ ونوتعقب عن ) ك( ����الْج

عونـاً فيـه    مل أجد فيه راوياً مط    : هـ أقول ١٠٠ وصححه ورده الذهيب بقوله هذا حديث منكر         ٣/٣٦سليمان ك 
 ٩/١٨١وبنحوه امع 

 حسن
وال شك أن من يبغض احلسن واحلسني هلوى يف نفسه ويعتقد أنه ال فضائل هلما مثالً فال شك بأنه يكذب رسـول          

 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال بد أن يدخل النار وبئس القرار
 م وابن عساكر عن يعلى بن مرةوأبو نعي) طب( ���� احلسن واحلسني ِسبطَاِن ِمن اَألسباِط���� -٩٠٣٦

 )٣٦٤(وخد ) ٣٧٧٥( و ت ٤/١٧٢ وحم ٩/١٨١امع 



 

 

١٤١٢() 

 صحيح لغريه
عن عمر وعـن    ) طب(عن أيب سعيد    ) حم، ت ( ���� احلسن واحلسني سيدا شباِب أَهِل الْجنةِ      ���� - ٩٠٣٧

وهــ  ) ٣٧٦٨( ت   عن ابن مسعود  ) عد(عن أسامة بن زيد وعن الرباء       ) طس(علي وعن جابر وعن أيب هريرة       
 وجممع  ١٩/٢٧٢ و ٢٨ و ٣/٢٥ وطب   ١٦٧ و ٣/١٦٦ وك   ٨٢ و ٦٤ و ٦٢ و ٣/٣ وحم   ١١/٩٠وخط  ) ١١٨(
 )٣١٨٠( وصحيح اجلامع ٢/٣٩٣ومشكل ) ٢٢٢٨( وحب ١٨ و١٨٣ و١٨٢ و٩/١٧٨

 متواتر
عـن  ) طـب (  ����بهما احلسن واحلسني سيدا شباِب أَهِل الْجنِة، اللَّهم ِإني أُِحبهما فَأَِح���� -٩٠٣٨

 أسامة بن زيد
 ١٨٤ -٩/١٧٨ وامع ٢٨ و٣/٢٥طب 

 صحيح
٩٠٣٩- ����                 حيـىي بـنم وريم ِين اخلَالَِة ِعيسى بنِة، إلَّا ابناِب أَهِل الْجبا شديس احلسنيو احلسن 

 ا كَانَ ِمنِة إلَّا مناِء أَهِل الْجةُ ِنسديفَاِطمةُ سا، وكَريانَ زِبنِت ِعمر مريعن ) حم، ع، طب، ك(  ���� م
 أيب سعيد

وصـحيح اجلـامع    ) ٢٢٢٨( وحـب    ١٨٤ -٩/١٧٨ وامع   ١٦٧ و ٣/١٦٦ وك   ٨٢ و ٦٤ و ٦٢ و ٣/٣حم  
)٣١٨١( 

 صحيح
ـ              ���� -٩٠٤٠ د  احلسن واحلسني سيدا شباِب أَهِل الْجنِة، من أَحبهما فَقد أَحبين، ومن أَبغضهما فَقَ
 ابن عساكر عن ابن عباس  ����أَبغضين

 ١٨٠ و٩/١٧٩ وامع ٧/٣٦٨ و٣١٧ و٢٥٥ و٤/٢٠٩ و٢/٥٩كر 
 صحيح لغريه

عن ابن عمـر    ) هـ، ك (  ���� احلسن واحلُسني سيدا شباِب أهِل الْجنة وأبوهما خري ِمنهما         ���� -٩٠٤١
 عن ابن مسعود) ك(عن قرة وعن مالك بن احلويرث ) طب(

 )٣١٨٢(وصحيح اجلامع ) ٧٩٦( وصحيحه ١٦٧ و٣/١٦٦ و ك )١٨٨(هـ 
 صحيح

 احلسن واحلسني من أَحبهما أَحببته، ومن أَحببته أَحبه اُهللا، ومن أَحبه اُهللا أَدخلَه جناِت               ���� -٩٠٤٢
ه أَبغضه اُهللا، ومن أَبغضه اُهللا أَدخلَه نـار         النِعيِم ومن أَبغضهما أَو بغى عليِهما أَبغضته، ومن أَبغضت        

ِقيمم ذَابع لَهم وهنعن سليمان، أبو نعيم عن أيب هريرة) كر(أبو نعيم   ����ج 
 ٧/٢٣٥امع 

 حسن
 مل أر يف مسنده وأحاديثه أحاديث     : قال ابن عدي  . يف سنده عبد احلميد احلماين خمتلف فيه وثقه قوم وضعه آخرون          

 . وال بد مع هذا احلب طاعة اهللا ورسوله وإال فال قيمة له٧/٢٣٩مناكري فاذكرها وأرجو أنه ال بأس به الكامل 



 

 

١٤١٣() 

 عن أيب سعيد) ع، ص ( ���� احلَق مع ذَا، احلق مع ذَا ـ يعين علياً ـ���� - ٩٠٤٣
 ٧/٢٣٥امع 

 صحيح
٩٠٤٤- ����     ترفَعفاً، ورش ِريفالش زيداملُلوكِ       اِحلكمةُ ت اِلسجم جلسهى تتح اململوك بدعد، ( ���� الع

 عن أنس ) حل
  مرفوعاً وموقوفاً والصحيح وقفه على أنس وابن عباس واحلسن١/١٨ وجامع بيان العلم ١/٧٢اإلحتاف 
٩٠٤٥ - ����مدن ِحنثٌ أَو عن ابن عمر) تخ، ك(   ���� احلَلف 

 ) ٢١٠٣( وهـ ٧/٢٢ وش ٤/٣٠٣ وك ٩/٢٣٠هق 

 صحيح موقوف
 عن أيب هريرة ) ق، د، ن(  ���� احلَلف منفقةٌ ِللسلعِة ممحقةٌ ِللربكَِة���� - ٩٠٤٦

 وفـتح   ٢/٥٩٠ وترغيـب    ٥/٢٦٥ وهق   ٨/٣٧ وسنة   ٧/٢٤٦و ن   ) ٣٣٣٥( و د    ١٣١ و م املساقاة     ٣/٧٨خ  
 )٣١٨٣( وصحيح اجلامع ٤/٣١٥

 أي الكاذب: احللف
٩٠٤٧- ����لى ِنساِء أُمع رامح امعن عائشة) ك(  ����يت احلم. 

 )٣١٩٢( وصحيح اجلامع ١/١٣٤ وترغيب ٢/٤٠٧ واإلحتاف ٢٩٠ و٤/٢٨٩ك

 صحيح
٩٠٤٨ - ����هدحمال ي بداَهللا ع كَرالشكر، ما ش أسر عن ابن عمرو) عب، هب(  ���� احلمد 

 )١٩٥٧٤( وعب ٩/٤٩واإلحتاف ) ٤٣٩٥( والشعب ٥/٥٠ وسنة ٤/١٩٠بغوي 
  منقطع رجاله رجال الصحيح لكنه

 ���� يعين أَبا جهـلٍ    - الْحمد ِهللا الَّذي أَخزاك يا عدو اِهللا، هذا كانَ ِفرعونَ هِذه اُألمِة              ���� - ٩٠٤٩
 عن ابن مسعود) حم (

 ٤/٢٠٨ وحلية ٩/٨١ وطب ١٤/٣٧٤ و ش ٦/٧٩ وجممع ١/٤٤٤حم 

 حسن
الَه يف عروةَ بِن مسعوِد لَما دعـا   احلمد ِهللا الَّذي جعلَ يف أُميت ِمثلَ صاِحِب يس ـ ق ���� - ٩٠٥٠

لُوهفَقَت هعلي بن زيد بن جدعان مرسال) ع(  ����قَوم 
 )٤٣٧٤( ومطالب ٩/٣٨٦امع 



 

 

١٤١٤() 

 حسن مرسل
عـن  ) حـم (  ���� احلمد ِهللا الَّذي جعلَ يف أُميت ِمثلك ـ قَالَه ِلساٍمل موىل أَيب حذَيفَةَ ـ   ���� - ٩٠٥١

 عائشة 
 ٩/٣٠٠مع  وا٦/١٦٥حم 

 صحيح
٩٠٥٢- ����              همعفِسي من أنْ أًصِبر أُِمرت نيت معلَ يف أُمِهللا الَّذي ج عن أيب سعيد   ) د، حل (  ���� احلمد

 عن سليمان) حل(عن عبد الرمحن بن سهل بن حنيف ) طب(
ومي الرقاق بـاب    ) ٤١٢٢(وهـ  ) ٢٣٥٣( و ت    ١٤/١٩١ وسنة   ٦/٧٦ وبداية   ١/٣٥١ ونبوة ١٣د العلم ب    

 ٥/٣٦٦ و٥١٩ و٥١٣ و٤٥١ و٣٤٣ و٢/٢٩٦ وحم ١١٨

 صحيح
) حـم (  ���� احلمد ِهللا الَّذي رزقَين ِمن الرياِش ما أَتجمل ِبِه بني الناِس وأَواري ِبِه عوريت              ���� -٩٠٥٣

 وهناد عن علي
 )٣٩٥ و٣٩٤( والدعا طب ٨/٤ والبداية ٣/٣٩٦ وكثري ٥/١١٩ وامع ١/١٥٨حم 

 حسن لغريه
 احلمد ِهللا الَّذي صدق وعده ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده، أَال ِإنَّ قَتيلَ اخلطـِأ                ���� -٩٠٥٤

قَتيلُ السوِط والعصا فيِه ِمائَةٌ ِمن اإلِبِل ِمنها أَربعونَ ِخلفةً يف بطُوِنها أَوالدها، أَال ِإنَّ كُـلَّ مـأثَرٍة                   
ودٍم تحت قَدمي هاتِني ِإلَّا ما كَانَ ِمن ِسدانِة البيِت وِسقَايةُ احلاج، أَال ِإين قَـد                كانت يف اجلَاِهلِّيِة    

 .عن ابن عمر) طب(عن ابن عمرو ) هـ، ط  (����أَمضيتهما َألهلِهما كَما كَانا
 ٩/١٠٣وش  ) ٧٠٢( ومحيدي   ٩/٨٢ وطب   ٦/٧٩ وجممع   ٤٤٤ و ٢/١١وحم  ) ٢٦٢٨( وهـ   ٣٤ن القسامة ب  

 ٥/٨٥ونبوة ) ١٤٥٤( وشفع ٤/٩٦ ونصب ١٠/١٧٢وسنة

 صحيح
٩٠٥٥- ����                ثَِني ِباحلقعالَّذي بيايت ولُ ِبِه يف حجمأَتيت، ووراِهللا الَّذي كَساين ما أُواري ِبِه ع احلمد 

الِق ِثياِبِه فَكَساه عبداً مسلماً     ما ِمن عبٍد مسلٍم كَساه اُهللا عز وجلَ ِثياباً جدداً فَعِمد إىل ثَمٍل ِمن أَخ              
         ها ِسـلكليه ِمنا كَانَ عيف ِضمِن اِهللا مواِر اِهللا ويف جِإلَّا ِهللا ِإلَّا كَان يف ِحرِز اِهللا و كسوهِمسِكيناً ال ي

 ) هناد عن ابن عمر(  ����حياً وميتاً
 وت ٤/١٩٣وك ) ٣٩٣( وسـين  ٣/٩٣ وترغيب   ١٠/٣٠٣ وفتح   ١/٤٤وحم  ) ٣٥٥٧( وهـ   ٧/١٣٠اإلحتاف  

 )٦٢٨٧ و٢٦٨٦(والشعب ) ٣٥٦٠(



 

 

١٤١٥() 

 حسن لغريه
 عن ابن عباس) ط، طب، هب(  ���� احلمد ِهللا الَّذي لَم يقدره ِمنكُم ِإلَّا على الْوسوسِة���� - ٩٠٥٦

 ٨/٢٩٦ واإلحتاف ٢/٢٥١ ومشكل ١٠/٤١١ وطب ١/٣٤٠حم 

 صحيح
٩٠٥٧ - ����     سر فَّقِهللا الَّذي و سولُ اهللاِ       احلمدرضي را يولَ اِهللا ِلمسط، حم، طب، هـق    (  ����ولَ ر (
 عن معاذ

ــي ٢٤٢ و٢٣٦ و٥/٢٣٠وحــم ) ١٣٢٧( وت ١١د األقضــية ب  ٧/٢٩٣ وش ٤/٦٣ ونصــب ١/٦٠ وم
 وبدايـة  ٧/٣٤٥ و٣/٢٣٩ وكثري ٣/٢/١٢١ و٢/٢/١٠٨ وسعد   ٤/١٨٢ وتلخيص   ١٠/١١٦ وسنة   ١٠/١٧٧و
٥/١٠٣ 

 سنده لني
وأخطأ األلباين يف فهم هذا احلـديث     . اليت تلقتها األمة بالقبول، وهذا كاف لتقويته والعمل به        ولكنه من األحاديث    

ليس صحيح املعىن عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله           : حيث قال بعد أن ضعفه    ) ٨٨١(يف ضعيفته   
ص فـي الكتاب والسنة، فكذلك ال يأخذ       إياه معه مرتلة االجتهاد منهما، فكما أنه ال جيوز االجتهاد مع وجود الن            

بالسنة إال إذا مل جيد يف الكتاب، وهذا التفريق بينهما ال يقول به مسلم، بـل الواجب النظر بالكتاب والسنة معـاً                     
 هـ . ا…وعد التفريق بينهما، ملا علم من أن السنة تبني جممل القرآن وتقيد مطلقه وختصص عمومه كما هو معلوم 

إذا : ومعىن احلـديث . لقضية اليت أثارها ال وجود هلا أصالً، ومل يقل أحد ممن فسر هذا احلديث بذلك            وهذه ا : أقول
عرضت علي قضية أنظر هل هلا حل يف كتاب اهللا فإن كان هلا حل يف كتاب اهللا تعاىل صريح كاملواريـث مـثالً                       

وجدت ـ مؤكدة للحكم  فقط وإن  أحكم ا مباشرة دون الرجوع للسنة، ألن السنة يف هذه احلال تكون ـ إن  
كان هلا حكم جممل يف الكتاب يرجع إىل السنة املفصلة هلذا احلكم وإذا مل يكن هلا حكم يف الكتـاب فنرجـع إىل                       

فهذا مقصد معاذ ـ وإن مل يوجد نص صريح  : السنة ألن فيها أحكاماً زائدة على القرآن كتحرمي احلمر األهلية مثالً
 …لسنة جنتهد ال يف الكتاب وال يف ا

 احلمد ِهللا الَّذي يطعم وال يطعم، ومن علينا فَهدانا، وأَطعمنا وسقَانا، وكُلُّ بالٍء حسٍن   ���� - ٩٠٥٨
                  نا ِمنِهللا الَّذي أَطعم احلمد ،نهال مستغٍن عكفوٍر وال مكافٍئ وال مي وبٍع رودم ِهللا غَري النا، احلمدأَب

عاِم، وسقانا ِمن الشراِب، وكَسانا ِمن العري، وهدانا ِمن الضالل، وبصرنا ِمن العمى، وفَضلنا              الطَّ
        املنيالع بِهللا ر فِضيالً، احلمدت لَقن خلى كَثٍري ِممعن أيب  ) هب، د (وابن مردويه   ) ك(وابن السين   ) ن( ����ع

 هريرة
) ٨٩٦( ودعاطـب    ١/٥٤٦ و ك    ٦/٢٤٢وحليـة   ) ٩٧٨( وسـين    ٧/٢٤ و ٥/٢٢٧واإلحتاف  ) ١٣٥٢(حب  

 )٤٣٧٧(والشعب 



 

 

١٤١٦() 

 صحيح
٩٠٥٩- ����                 اِت ِمـنِباحملقِّر ِضير قَد هلكنِذِه، وِبأرِضي ه دعبأَنْ ي ِهللا ِإنَّ الشيطانَ قَد أَيس احلمد 
اِلكُمسي الشيء ألن أكون محمه     إنه ليعرض يف نف   ! قلت يا رسول اهللا     : عن معاذ قال  ) طب (����أَعم

 أحب إيل من أتكلم به، قال فذكره
 حنوه) ٤٧١( وصحيحه ٦٥ و م صفات املناقني ٣/٣٥٤ و٢/٣٦٨ وحم١/٣٤امع 

 صحيح لغريه
٩٠٦٠ - ����                  كمِمـن أُصيب نم اسها النا أَيِتِه، يأُم لٌ ِمنجليِه رى يتح يبن متي لَم هِهللا، ِإن احلمد  

ِبمِصيبٍة ِمن بعدي فَليتعز ِبمِصيبِتِه ِبي عن مصيبِتِه الَّيت تِصيبه، فَِإنه لَم يصب أَحد ِمن أُميت بعـدي                  
عن عائشة كشف رسول اهللا ستراً وفتح باباً يف مرضه فنظر إىل النـاس يصـلون   ) طس( ���� ِبِمثِل مصيبتهم ِبي

 وذكرهخلف أيب بكر فسر بذلك 
 ٩/٧٧ و١٢ و٣/١١امع 

 حسن لغريه
 عن أيب هريرة) د،ت( ����احلمد ِهللا رب العاملني أُم القرآِن، وأُم الكتاِب، والسبع املَثاين ���� -٩٠٦١

) ٣١٨٤(وصحيح اجلامع   ) ٢٧٨٥( وهـ   ٢٥ ون االفتتاح ب   ١٠٣ و ١٠٢ و ٧٧ و ٦/٢١وبنحوه خ   ) ١٤٧٥(د  
 ) ١٣٢٤(وت 

 صحيح
لْحمد ِهللا رب العاملني، سبع آياٍت ِإحداهن ِبسِم اِهللا الرمحِن الرحيِم وِهي السبع املَثاِني     ا ���� -٩٠٦٢

 عن أيب هريرة) هق( ����والقرآنُ العظيم، وِهي أُم القرآِن وِهي فَاِتحةُ الكتاب 
 ٢/٤٤٨وحم ) ٢٣٢٦(و) ٢٣٢٤( والشعب ٣٧ و٢/٤٥هق

 صحيح
٩٠٦٣ - ���� الْح           القرآنُ العظيمو هاملَثاِني الَّذي أُوِتيت بعالس ِهي ،العاملني بِهللا ر عـن  ) خ، د ( ����مد

 أيب سعيد بن املعلى
 ٤/٢١١ و ٣/٤٥٠وحـم   ) ٣٧٨٥( وهــ    ٢٥ ون االفتتاح ب     ١٥ ود الوتر ب   ١٠٣ و ١٠٢ و ٧٧و٦/٢١خ  

 )٣١٨٥( وصحيح اجلامع ١/٢١٩ وموضح ٢/٣٦٦ وترغيب ٥/١٣٢واإلحتاف 
 الْحمد ِهللا عدد ما خلَق والْحمد ِهللا ِملَء ما خلَق، والْحمد ِهللا عدد ما يف السماواِت                 ���� - ٩٠٦٤

واألرِض والْحمد ِهللا عدد ما أَحصى ِكتابه، والْحمد ِهللا ِملَء ما أَحصى ِكتابه، والْحمد ِهللا عدد كُلِّ                 
 عن أيب أمامة) حم( ����د ِهللا ِملَء كُلِّ شيٍء وسبحانَ اِهللا ِمثلُها فَأعظم ذَلكشيٍء، والْحم



 

 

١٤١٧() 

 ١٦٠وجرجان ) ١٧٤٤( والدعا طب ٨/٢٨٤ وطب ٥/٢٤٩ وحم ١٠/٩٣جممع 

 صحيح
وه  الْحمد ِهللا، ِكتاب اِهللا واِحد وِفيكُم اَألمحر، وِفيكُم اَألبيض وِفيكُم األسود، اقـرأ             ���� - ٩٠٦٥

قَبلَ أَنْ يقرأه أَقوام يِقيمونَ حروفَه كَما يقُوم السهم ال يجـاِوز تـراقيهم، يتعجلُـونَ أَجـره وال       
تأجلونهعن سهل بن سعد) د، حب، طب، هب، ض(وعبد بن محيد ) حم( ����ي 

) ٣٤٩٢ و٣٢٥٣( ومطالـب    ٧/٦٦ والبغـوي    ٢٨٠ومبارك  ) ١٧٨٦( وحب   ٢٥٤ و ٦/٢٥٣وطب  ) ٨٣١(د  
 ٥/٣٣٨وحم 

 صحيح
 ���� الْحمد ِهللا ما شاَء اُهللا جعلَ بني يديِه، وما شاَء جعلَ خلفَه، وِإنَّ ِمن البياِن ِسـحراً                 ���� – ٩٠٦٦

 عن معن بن يزيد أو أيب معن) حم، طك(
 ١٩/٤٤٢وطب ) ٨٧٧( وخد ٣/٤٧٠ وحم ٨/١١٧امع 

 حسن
٩٠٦٧ - ����     ،حمدهِهللا ن مدالْح             بـدهحمداً عأَنَّ مِإلَّا اُهللا و أَنْ ال ِإله شهدنو ستغفرهنو نستعينهو

هـذا  : فَأي شهٍر أَحرم ؟ قَـالوا     : هذا، قَالَ : ورسولُه، أُوِصيكُم ِبتقوى اِهللا، أَي يوٍم أَحرم ؟ قَالوا        
الَ فَِإنَّ ِدماَءكم وأَموالَكم حرام عليكُم كَحرمـِة        هذا البلَد، قَ  : الشهر، قَال فَأي بلٍد أَحرم ؟ قَالوا      

            هداش ؟ الَّلهم لَّغتلْ بذا، هه لدكمهركم هذا، يف بذا، يف شه وِمكمعـن  ) طب، هق ( ابن سعد   ( ����ي
 كنت ردف أيب والنيب خيطب عند اجلمرة فقال فذكره: نبيط بن شريط قال

 ٢٧٠ –   ٣/٢٦٨ وجممع ٤/٣٠٥ وحم ٣/٢١٥ وهق ٦/١٠٥سعد 

 صحيح لغريه
٩٠٦٨ - ����                ،ضلَّ لَههِد اُهللا فَال مي نروِر أَنفِسنا، مش عوذُ ِباِهللا ِمننو نستعينهو ،حمدهِهللا ن مدالْح 

أَرسله ِباحلق بِشـرياً    ومن يضللْ فَال هاِدي لَه، وأًشهد أَنَّ ال ِإله ِإلَّا اُهللا وأَنَّ محمداً عبده ورسولَه                
ونِذيراً بني يدِي الساعِة، من يطِع اَهللا ورسوله فَقد رشد، ومن يعِصهما فَِإنه ال يضر اُهللا شـيئاً، وال                   

فسهإلَّا ن ضرعن ابن مسعود) هق(  ����ي 
 ١/٤٣٢ وحم ٢١٥ و٣/٢١٤هق 

 صحيح
٩٠٦٩- ����    نو ستعينهِهللا ن مدالْح          ِمنروِر أَنفِسنا، وش عوذُ ِبِه ِمننو ،ستنصرهنستهِديِه ونو ستغفره

سيئاِت أَعماِلنا، من يهدِه اُهللا فَال مِضلَّ لَه، ومن يضللْ فَال هاِدي لَه، وأَشهد أَنَّ ال ِإله ِإلَّـا اُهللا وأَنَّ         



 

 

١٤١٨() 

 ورسولَه فَقد رشد، ومن يعِص اَهللا ورسولَه فَقد غَوى حتى يِفيَء            محمداً عبده ورسولُه من يطِع اهللاَ     
 يف املعرفة عن ابن عباس) هق(الشافعي   ����إىل أَمِر اِهللا

والدعا طب  ) ٦٢٢( ومطالب   ٤/٣٨١ وش   ٩/٣٧٠ وجممع   ١٦٢ و ١٠/١٦١ وطب   ١/٣٩٢ وحم   ٧/١٤٦هق  
 ١/٣ومشكل ) ١٨٩٣ و١٨٩٢( وهـ ٢٣ و ن اجلمعة ب٢/١٤٢ومي ) ٢١١٩(و د ) ٩٣٤(

 صحيح
 ابن أيب الدنيا عن عثُمان  ���� الْحمى حظُّ املؤمِن ِمن الناِر يوم القيامِة���� - ٩٠٧٠

 )٣١٨٧(وصحيح اجلامع ) ١٨٢١( وصحيحه ٤/٣٠٠ وترغيب ٥٢٩ و٥٢٦ و٩/١٧٦ واإلحتاف ١/١٧٥فتح 

 صحيح
٩٠٧١ - ����ؤمٍن ِمنظُّ كُلِّ مى حمالْح  وماِر يالبزار عن عائشة ����الِقيامِة الن 

 )٣١٨٧(وصحيح اجلامع ) ١٨٢١( وصحيحه ٤/٣٠٠ وترغيب ٥٢٩ و٥٢٦ و٩/١٧٦ واإلحتاف ٢/٣٠٦جممع 

 صحيح
 ابن السين وأبو نعيم يف الطب عن أنس ���� الْحمى راِئد املوِت وِسجن اِهللا يف اَألرِض���� - ٩٠٧٢

 ٦/٢٦١ ونبوة ٩/٥٢٨اف  واإلحت١٠/١٧٧ وفتح ٥/٩٥امع 

 حسن
٩٠٧٣ - ����        اَء ثُـمِإذا ش هبدِبها ع حِبساِهللا يف اَألرِض ِللمؤمِن ي ِهي ِسجناملوِت، و اِئدى رمالْح 

 )هب عن احلسن مرسالً(هناد يف الزهد وابن أيب الدنيا يف املرض والكفارات  ����يرِسلُه ِإذا شاَء فَفَتروها ِباملاِء
٩٨٧٢ -٩٨٧٠( والشعب ٦/٢٦١ ونبوة ٩/٥٢٨ واإلحتاف ١٠/١٧٧ وفتح ٥/٩٥مع ا( 

 صحيح مرسل
 عن مسرة)طب، عق، ك( ���� الْحمى ِقطعةٌ ِمن الناِر فَأِبردوها عنكم ِباملاِء الباِرِد���� - ٩٠٧٤

 ٤/٤٠٤ وك ٥/٩٤ وجممع ٧/٢٧٥طب 

 صحيح لغريه
 عن أيب أمامة) حم(���� ما أَصاب املؤمن ِمنها كَانَ حظُّه ِمن الناِر الْحمى ِكري ِمن جهنم، فَ���� – ٩٠٧٥

 ٥/٢٦٤وحم ) ٣١٨٨( وصحيح اجلامع ٢/٢٠٥امع 

 صحيح
 عن أيب هريرة) هـ( ����الْحمى ِكري ِمن جهنم، فَنحوها عنكم ِباملاِء البارِد���� - ٩٠٧٦

  )٣١٨٩( وصحيح اجلامع ١/٣٠وتخ ) ٣٤٧٥(هـ 



 

 

١٤١٩() 

 حيحص
 عن أيب رحيانة) طب( ���� الْحمى ِكري ِمن جهنم، وِهي نصيب املؤمِن ِمن الناِر���� - ٩٠٧٧

 ) ٣١٩٠( وصحيح اجلامع ٤/٣٠٠ وترغيب ٧/٦٣ وتخ ٥٢٩ و٩/١٧٦ واإلحتاف ٢/٣٠٥امع 

 صحيح
 ن خديجعن رافع ب) طب( ���� الْحمى ِمن فَوِر جهنم، فَأبِردوها ِباملاِء���� - ٩٠٧٨

 ٤/٢٣٦ وطب ٤/١٤١حم 

 صحيح
عـن  )حم، ق، ن، هـ(عن ابن عباس ) حم، خ(  ���� الْحمى ِمن فَيِح جهنم، فَأِبردوها ِباملاِء���� - ٩٠٧٩
عن أمساء بنـت أيب  ) ق، ت، هـ(عن رافع بن خديح ) حم، ق، ت، نـ هـ(عن عائشة ) ق، ن، هـ(ابن عمر  

 بكر
 ٨٥ و ٢/٢١ و ١/٢٩١ وحـم    ٤/٤٠٣وك  ) ٣٤٧٣ و ٣٤٧١(وهـ   ٨٤-٧٨ و م  السالم      ٧/١٦٧و٤/١٤٦خ  

) ٩٤٥( وموطـأ    ٢/٣٤٤ ومشـكل    ١٢/١٥٣ وسنة   ١٢/٢٣٠ و ٤/٣٢٦ وطب   ٢/٣٠٦ وجممع   ٢/٣١٦ومي  
 .وغريهم) ٣١٩١(وصحيح اجلامع 

 متواتر
 عن رافع   )طب(عن ابن عمر،    ) ط( ���� الْحمى ِمن فَيِح جهنم، فَأطِفئُوها عنكُم ِباملاِء الباِردِ        ���� - ٩٠٨٠
 بن خديج

 )١٩١٩( وطيا ١٢/٢٣٠ و٤/٣٢٦ وطب ٢/٣٠٦امع 

 صحيح لغريه
 ابن النجار عن أيب رحيانة األنصاري( ���� الْحمى ِكري ِمن جهنم، وِهي حظُّ املُؤِمِن ِمن الناِر���� - ٩٠٨١

  ٩/١٧٦ واإلحتاف ٣/٦٨ ومشكل ٤/٣٠٠ وترغيب ٥/٢٥٢حم 

 صحيح
 عن عمر) طس( ����بين واحلَرام بين فَدع ما يريبك إال ما ال يِريبك الْحاللُ ���� - ٩٠٨٢

 وغريهم) ٥١٢( وحب ٣/١١٢ و١/٢٠٠وحم ) ٢٥١٨(و ت ) ٣١٩٤(  وصحيح اجلامع ٤/٧٤امع 
٩٠٨٣ - ����           قَمن ِفيهن عتر نفَم شتبهاتم ذَِلك نيبو نيب اماحلَرو نيـِن       الْحاللُ بمو ،ـأْثَمأَنْ ي 

اجتنبهن فَهو أَرفَق ِبدينه، كَاملرتِع إىل جنِب ِحمى ومن ارتعى إىل جنِب محى فَيوِشك أنْ يقَع ِفيـِه،                  
ِحمى اِهللا يف األرِض احلرامو ،ِلٍك ِحمىِلكُِل موابن عساكر عن ابن عباس) طب( ����و 

 ١٠/٢٩٣ وجممع ٢/٥٥٤ وترغيب ٤/١٩٤وكر ) ٧١٧( وتغليق ١٠/٤٠٤طب 



 

 

١٤٢٠() 

 صحيح
 الْحاللُ بين واحلَرام بين وبينهما مشتِبهات ال يعلَمها كَثري ِمن الناِس، فَمـن اتقَـى                ���� - ٩٠٨٤

الشبهاِت فَقِد استربأَ ِلعرضِه وِدينِه، ومن وقَع يف الشبهاِت وقَع يف احلراِم، كَراٍع يرعـى حـولَ                 
الِْحمى يوشك أنْ يواقعه، أال وِإنَّ ِلكلِّ ملٍك ِحمى، أال وِإنَّ ِحمى اِهللا تعاىل يف أَرِضِه محاِرمـه، أال                
وِإنَّ يف اجلَسِد مضغةً ِإذا صلحت صلُح اجلَسد كُلُّه، وِإذا فَسدت فَسد اجلسـد كُلُّـه أال وِهـي                   

بشريعن النعمان بن ) ٤ق (����القَلب 
 وفـتح  ١/٣٢٤ ومشـكل  ٢/٢٤٥ومـي  ) ٣٩٨٤(وهـ ) ١٢٠٥( و ت  ١٠٨ و م املساقاة     ٧/٣٠ و ١/٢٠خ  
) ٣٣٢٩(ود  ) ٣١٩٣( وصحيح اجلامع    ٨/١٢ وسنة   ٥/٢٦٤ وهق   ٢/٥٥٥ والترغيب   ١٠/٢٩٣ وامع   ١/١٢٦

 ٧/٢٤١ون 
٩٠٨٥- ����        ات نفَم ،شتبهاتا مبينهمو نيب اماحلَرو نيالْحاللُ ب       منعرِضِه، وقَاها كانَ أَثرةً ِلدينِه و

شعرال ي وهيف احلراِم و قَعأَنْ ي كيف الشبهاِت أَوش قَععن ابن عمر) طس( ����و 
 ٤/٧٣جممع 

 حسن لغريه
ِضـِه،  الْحاللُ بين واحلَرام بين وبينهما مشتبهات، فَمن توقَّاهن كانَ أَتقَى ِلدينِه وِعر           ���� - ٩٠٨٦

ومن واقَعهن يوِشك أَنْ يواقع الكباِئر كَاملرتِع إىل جانِب الْحمى يوشك أَنْ يواقعه، وإنَّ ِلكلِّ مِلٍك                
هدودِحمى اِهللا تعاىل حو عن عمار) طب، حل( ����ِحمى 

 . وغريهم١/١٩ وطص ٨/١٢ وسنة ٥/٢٦٤ وهق ٢/٢٤٥ ومي ٤/٧٣وجممع ) ٣٩٨٤( وهـ ١/٢٠خ 
 احلاللُ ما أَحلَّ اُهللا يف ِكتاِبِه واحلَرام ما حرم اُهللا يف ِكتاِبِه، وما سكَت عنه فَهو ِمما عفا    ���� -٩٠٨٧

نهعن سليمان) ت، هـ، ك( ����ع 
 وصحيح اجلـامع    ٧/٢٤٨١ وعدي   ٦/٣٣ واإلحتاف   ٦/٣٠٧ وطب   ٤/١١٥وك  ) ٣٣٦٧(وهـ  ) ١٧٢٦(ت  

)٣١٩٥( 

 صحيح
 )!!٣(وضعفه يف غاية املرام ) ٢٧١٥(وصحيح ابن ماجة ) ٣١٩٥( فحسنه يف صحيح اجلامع وتناقض األلباين

٩٠٨٨- ����كُلُّه ريعن عمران بن حصني) م، د( ���� احلياُء خ 
 وصـحيح  ٩/١٧ و٨/٢٦ وامع ٤٤٦ و٤٤٥ و٤٤٢ و ٤٤٠ و ٤٣٦ و ٤/٤٢٦وحم  ) ٤٧٩٦( و د    ٦١م االميان 
 )٣١٩٦(اجلامع 

 عن ابن عمر) م، ت( ����اِن احلياُء ِمن اإلمي���� -٩٠٨٩



 

 

١٤٢١() 

 ٢٤( وحـب    ١٣٥ و ٥٣ و ١/٥٢ وك   ٥٠١ و ٢/٩وحم  ) ٤١٨٤(وهـ  ) ٢٦١٥ و ٢٠٠٩( و ت    ٥٩م االميان   
 )٣١٩٧(وصحيح اجلامع ) ١٩٢٩و

 عن أيب هريرة) ابن عساكر( ���� احلياُء ِمن اِإلمياِن، ِوأَحىي أُميت عثُمانُ���� -٩٠٩٠
 ٢٩٤و ٤/٢٤٥وكر ) ٣١٩٨(وصحيح اجلامع ) ١٨٢٨(الصحيحة 

 صحيح
ت، ك،  ( ���� احلياُء ِمن اِإلمياِن، واِإلميانُ يف الْجنِة، والبذاُء ِمن اجلفاِء واجلفاُء يف النـارِ             ���� - ٩٠٩١

 عن عمران بن حصني) طب، هب(عن أيب بكرة ) خد، هـ، ك، هب(عن أيب هريرة ) هب
) ١٣١٤(وخـد   ) ١٩٢٩ و ٢٤( وحب   ١٥٣ و ١/٥٢ وك   ٢/٥٠١وحم  ) ٤١٨٤(وهـ  ) ٢٦١٥ و ٢٠٠٩(ت  

 )٣١٩٩(وصحيح اجلامع ) ٧٧١٠ -٧٧٠٤( والشعب ١٨/١٧٨وطب 

 صحيح
٩٠٩٢ - ����اآلخر ِفعمها ردأَح فعميعاً فَِإذا راإلميانُ قُِرنا جعن ابن عمر) حل، ك، هب( ���� احلياُء و 

 موقوفاً ومرفوعاً) ٣٢٠٠(وصحيح اجلامع ) ٧٧٢٧( والشعب ٤/٢٩٧ وحلية ٣/٤٠٠ وترغيب ١/٢٢ك 

 صحيح
عن ) حم، ت، ك( ���� احلياُء والعي شعبتاِن ِمن اِإلمياِن، والبذاُء والبيانُ شعبتاِن ِمن النفَاقِ        ���� - ٩٠٩٣
 أيب أمامة

 وترغيب ١١/٤٤ وش   ٨/٣٠٧ واإلحتاف   ١٢/٣٦٦ وسنة   ٤/١٢١ ومشكل   ١/٩ وك   ٥/٢٦٩وحم  ) ٢٠٢٧(ت  
 )٣٢٠١( وصحيح اجلامع ٣/٣٩٨

 صحيح
 عن قرة) طب( ����هو الدين كُلَّه احلياُء ���� - ٩٠٩٤

 )٢٠١٤٧( وعب ٢٧ و٨/٢٦امع 

 صحيح مرسل
 عن عمران بن حصني) ق( ���� احلياُء ال يأِتي إلَّا ِبخٍري���� - ٩٠٩٥

 ١٠/٥٢١وفـتح   ) ١٣١٢( وخـد    ١٣/١٧٣ وسـنة    ١٨/٢٠٦ وطب   ٤/٤٢٧ وحم   ٦٠ و م االميان   ٨/٣٥خ  
 )٣٢٠٢( وصحيح اجلامع ١١/٢٩٥ وخط ٣/٣٩٧وترغيب 
عن أيب  ) حم( ���� احليات ما ساملناهن منذُ حاربناهن، فَمن ترك شيئاً ِمنها ِخيفةً فَليس منا            ���� - ٩٠٩٦

 هريرة
 وحنوه) ٥٢٥٠( ود ٢/٤٣٢ وحم ٤/٤٧امع 



 

 

١٤٢٢() 

 صحيح لغريه
وأبو ) طب( ���� احليات مسخ اجلن صورةً كَما مسخِت القردةُ واخلنازير ِمن بين ِإسرائيلَ           ���� -٩٠٩٧

 الشيخ يف العظمة عن ابن عباس
 وصـحيح   ١١/٣٤١وطـب   )  ١٨٢٤( وصحيحه   ٣/١٣٥وكثري  ) ١٠٨٠( وحب   ٤/٤٦ وجممع   ١/٣٤٨حم  

 )٣٢٠٣(اجلامع 
٩٠٩٨ - ����فَاِسق رابالغالفَأرةُ فَاِسقةٌ، وفَاِسقةٌ، و العقربفَاسقةٌ، و اتعن عائشة) هـ( ����احلي 

 )٣٢٠٤(وصحيح اجلامع ) ١٨٤٨(ود ) ١٨٢٥( وصحيحه ٤/٢٤٠وتخ  ٢٣٨ و٦/٢٠٩وحم ) ٣٢٤٩(هـ 

 صحيح
 احليةُ والعقرب والفويسقةُ ونرِمي الغراب وال نقتلُه والكلب والعقـرب واحلـدأةُ             ���� - ٩٠٩٩

 .عن أيب سعيد أن النيب سئل عن ما يقتل احملرم فذكره) د( ����والسبع العاِدي
 ٣/١٨٣ وكثري ١/١٠٩  وعقيلي٣/٣وحم ) ١٨٤٨(د 

 حسن لغريه
وأبو نعـيم   ) الدوليب يف الكىن   (� خاب عبد وخِسر، من لَم يجعِل اُهللا يف قَلِبِه رمحةً ِللبشرِ           ���� - ٩١٠٠

 .يف املعرفة وابن عساكر عن عمرو بن حبيب
 )٣٢٠٥( وصحيح اجلامع ٦/١٢٧ وكر ١/١٧٣الدواليب 

 حسن
: عن عمار قـال   ) طك( ����تلك الفئةُ الباِغيةُ، آِخر زاِدك صبوح ِمن لَنب        خاصرةٌ مؤمنةٌ تق   ���� - ٩١٠١

 .ضرب بيده خاصريت وذكره
 ٩/٢٩٨ و٧/٢٤٢جممع 

 حسن
 البغوي عن عبد اهللا بن جعفر ���� خالد بن الوليِد سيف ِمن سيوِف اِهللا���� - ٩١٠٢

 )٣٢٠٦( وصحيح اجلامع ٣/٢٤١ والصحيحة ٢/١٢٤ش 

 صحيح
٩١٠٣- ����لى املُشِركنياُهللا ع لَّهيوِف اِهللا سس ِمن يفليِد سالو بن الدابن عساكر عن عمر(  ���� خ ( 

 ٣/٢٩٨ وك ١/٨وحم ) ٣٢٠٧( وصحيح اجلامع ١٢/١٢٤وش ) ١٢٣٧(الصحيحة 



 

 

١٤٢٣() 

 صحيح
 عن أيب عبيدة) حم(  ���� خاِلد سيف ِمن سيوِف اِهللا وِنعم فَىت العِشريِة���� - ٩١٠٤

  ٩/٣٤٩ وجممع ٤/٩٠وحم ) ٣٢٠٨(وصحيح اجلامع ) ١٨٢٦( وصحيحة ٧/١٣٦ و٧/١١٤ية بدا

 صحيح
 عن ابن عمر) ق( ���� خاِلفوا املُشركني، احفوا الشواِرب، وأَوِفروا اللِّحى���� -٩١٠٥

 )٣٢٠٩( وصحيح اجلامع ١/١٥٠ وهق ٥٤ رقم ١٦ و م الطهارة ب٧/٢٠٦خ 

 صحيح
 عن شداد بن أوس) د، ك، هق(. ����نهم ال يصلُّونَ يف ِنعاِلهم وال ِخفَاِفِهم خاِلفوا اليهود فَِإ���� -٩١٠٦

 )٣٢١٠( وصحيح اجلامع ٢/٤٤٣ وسنة ٤/٦ وتخ ١/١٣٢ والدواليب ١/٢٦٠ وك ٢/٤٣٢وهق ) ٦٥٢(د 

 صحيح
٩١٠٧ - ����   تموموا أنصو ماً كانت يهود تتخذ يوم عاشوراء عيـد      : عن أيب موسى قال   ) حب( ���� خاِلفوه

 .فقال رسول اهللا فذكره
وهـق  ) ١١٣١(وم  ) ٣٩٤٢(و) ٢٠٠٥( وخ   ٣/٥٥ وش   ٤/٤٠٩وحـم   ) ٣٦٢٧( واالحسان   ٧/٢٠٩متهيد    

٤/٢٨٩ 
 خبرين ربي أَني سأَرى عالمةً يف أُميت، فَإذا رأيتها أَكثَرت ِمـن قَـوِل سـبحانَ اِهللا                  ���� - ٩١٠٨

وبأَتاَهللا و ِبحمِدِه، استغِفرهاوأيتر ِإليِه، فَقد  :     أيـتركَّـةَ ـ وم حـ فَت الفَتحاِهللا و صراَء نإذا ج
 .عن عائشة) م( ����الناس يدخلونَ يف ِديِن اهللا أَفواجاً، فَسبح ِبحمِد ربك واستغِفره ِإنه كَانَ تواباً

 )٣٢١١( وصحيح اجلامع ٣٠/٢١٥ وطربي ٢٢م الصالة 
 خبز ولَحم وتمر وبسر ورطب إذا أصبتم ِمثلَ هذا فَضربتم ِبأيديكْم فَقُولُوا ِبسِم اِهللا               ���� - ٩١٠٩

 عن ابن عباس) ك(. ����وبركِة اِهللا
 ١٠/٣١٨ وجممع ١/٦٨وطص ) ٢٥٣٦( وحب ٤/١٠٧ك 

 صحيح
 إنَّ هذا النعيم الَّذي تسألونَ عنه،  خبز ولَحم وتمر وبسر ورطَب، والَّذي نفسي ِبيِدهِ        ���� - ٩١١٠
ثُم لَتسئلُن عِن النعيِم الَّذي تسألونَ عنه يوم الِقيامِة، فَكرر ذَلك على أصحاِبِه فَقَالَ، بلى               : قَالَ اهللاُ 

قُولوا الْحمد ِهللا الَّذي هو أَشبعنا      ِبسِم اِهللا فَإِذا شِبعتم فَ    : إذا أَصبتم ِمثلَ هذا فَضربتم ِبأيديكُم فَقُولوا      
 .عن ابن عباس) حب، طس(. ����وأَنعم علينا وأفْضلَ، فَِإنَّ هذا ِكفاف ِبها

 ٥/٢٣١ وشرح األذكار البن عالن ١/٦٨ وطص ١٠/٣١٨وجممع ) ٢٥٣٦(حب 



 

 

١٤٢٤() 

 حسن
 .عن حذيفة) ك(. ����مٍد خدجيةُ ساِبقةٌ ِنساِء العالَمني إىل اإلميان ِباِهللا وِبمح���� - ٩١١١

 ٣/١٨٤ك 

 حسن
 خِذ ابِن عوٍف فَاغزوا جميعاً يف سبيِل اِهللا، فَقَاِتلوا من كَفر ِباِهللا، ال تتغلُّوا ولَا تغدروا                 ���� - ٩١١٢

 .عن عمر) ك.( ����ولَا تمثِّلوا ولَا تقتلوا وليداً، فَهذا عهد اِهللا وسريةُ نبيِه
  مطوال٤/٥٤١ًك 

 حيحص
د، ( ���� خِذ احلَب ِمن احلَب، والشاةَ ِمن الغنِم، والبعري ِمن اإلِبِل، والبقَرةَ ِمن البقـرِ              ���� - ٩١١٣
 عن معاذ) هـ، ك

 ٢/١٠٠ وقط ١/٣٨٨وك ) ١٥٩٩( ود ٤/١٨٢وهق ) ١٨١٤(هـ 

 رجاله ثقات ولكنه منقطع
 .عن جرير) طب(عن أيب هريرة ) هـ، ك. (����ٍف خذْ حقَّك يف عفاٍف واٍف أو غَير وا���� -٩١١٤

 ٥/٢٣٥ وتخ ٧/٢٥١ وش ٥/٥٠٢ واإلحتاف ٢/٣٥٢ وطب ٤/١٣٥ وجممع ٢/٣٣وك ) ٢٤٢٢(هـ 

 صحيح
 ).١٩٦٦(وصححه يف صحيح ابن ماجة ) ٢٨١٧(وتناقض األلبايب فضعفه يف ضعيف اجلامع 

٩١١٥ - ���� ثَوبك ليكذْ عراةً!  خوا عمشلَا تسور بن خمرمةعن امل) د(. ����و 
 )٣٢١٢( وصيح اجلامع ١٠/٢٥٣وفتح ) ٤٠١٦(د 

 صحيح
 خذْ هذا العرجونَ فَتحصن ِبِه، فَِإنك ِإذَا خرجت أَضاَء لَك عشراً أمامك، وعشـراً               ���� - ٩١١٦

نَّ ذَلــك   خلفك، وِإذا دخلت بيتك فَاضِرب ِبِه ِمثلَ احلَجِر األخش يف أســتاِر البيـِت فَـإ               
 عن قتادة بن النعمان) طب(. ����الشيطانُ

 ٩/٣١٩ وجممع ١٩/١٤طب 

 صحيح
٩١١٧ - ����              ِل املُصـلِّنيقَت نع ِهيتي نإنصلِّي، وي أيتهرياً فَإين راستوِص ِبِه خذا وذْ هص، (. ���� خ

 عن عمرو بن أيب سلمة عن أبيه) هب



 

 

١٤٢٥() 

 ٧/٢٨٧وبغوي ) ٤٦٠٤(و) ٤٦٠٦( والشعب ١/١٩٦مشكل 

 حسن
 خذْ هذا ولَا تضربه، فَإني قَد رأيته يصلَّي مقِْبلنا ِمن خيرب، وإني قَد نهيت عن ضرِب                 ���� - ٩١١٨

 .عن النعمان بن بشري) خط(عن أيب أمامة ) حم، طب، ص(. ����أَهِل الصالِة
 ١٩/٢٥٥ وطب ٢٥٨ و٥/٢٥٠ وحم ٤/٢٣٧وجممع ) ١٤٢٨(الصحيحة 

 صحيح
!  خذْ هذِه فَتخصر ِبها يوم الِقيامِة، فَإنَّ املُتخصِرين يومئٍذ قَليلٌ، قَالَ يـا رسـول اهللا         ���� - ٩١١٩

عن عبد اهللا بـن أنـيس       ) حب، طب، ض  (وابن خزمية   ) حم، ع (. ����ِلماذا قَالَ آيةٌ بيين وبينك يوم الِقيامةِ      
 .األنصاري

 ٣/٢٥٦وهق ) ١٢٤٩( ود ٦/٢٠٣ وجممع ٣/٤٩٦ وحم ٤٣-٤/٤٢ونبوة ) ٧١٦٠(واالحسان ) ٥٢٥٢(عب 

 حسن
ويف احلديث  . وله بقية فقرا عبد اهللا بسيفه، فلم تزل معه حىت إذا مات أمر ا فضمت معه يف كفنه، ثُم دفنا مجيعا                    

 .هاملتكئون على املخاصر، مجع خمصرة وهي ما يأخذه الرجل بيده ليتوكأ عليه مثل العصا وحنو: قصة التخصرون
 ).الشريازي يف االلقاب عن نعيم األشجعي(. ���� خذِّل عنا فَِإنَّ احلرب ِخدعةٌ���� -٩١٢٠

 ٤/١١١ وبداية ٣/٤٤٥نبوة 

 حسن لغريه
 خذه فَتموله أَو تصدق ِبِه وما جاَءك ِمن هذا املاِل وأنت غَري مشرٍف ولَـا سـاِئٍل                  ���� - ٩١٢١

عن أيب هريرة وعن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيـه             ) حم، خ، م، ن   ( . ���� تتِبعه نفسك  فَخذه، وما ال، فَال   
 .عن الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن عبد اهللا بن السعدي عن عمر) خ، د(عن جده 

 ٤/٢٢٤ وهـق    ٢/٩٩ و ٢١ و ١/١٧ وحـم    ١٠٥ و ٥/١٠٤ و ن    ١١١ و ١١٠ رقم ٣٧ وم الزكاة ب     ٩/٨٥خ  
 .٥/٨٤ ومتهيد ١٣/١٥٠ وفتح ٦/١٢٨ وسنة ١٠/٥٤ و٧/٣٩٣ و٦/١٨٤ و٥/١٨٦و

٩١٢٢ - ����      تكأِتها َألتت لَم لَو كذها إنا فناولتها سائالً         ) طك(. ���� خةً فأخذرعن ابن عمر قال رأيت ثَم
 .فذكره
 ١/١٦٠ وأصفهان ٢/١١٧ وعاصم ٩/٤٧٧واإلحتاف ) ١٠٨٦(هب 

 صحيح
٩١٢٣ - ����  أنذْها واِتكِ   خوالع رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يومـاً          : عن جابر قال  ) كر( ����ا ابن

 .ضرب بسيفه يف سبيل اهللا وقال فذكره



 

 

١٤٢٦() 

 ٢٨٤٠( ومنصـور    ١٣٦ و ٥/١٣٥ ونبـوة    ٨/٢١٩ وجممـع    ٧/٢٠١ وطب   ١/٢٨٩وكر  ) ١٥٦٩(الصحيحة  
 )٢٨٤١و

 صحيح
: الباقيات الصاِلحات فَإنهن ِمن كُنـوِز الْجنـةِ       : ن خذهن قَبلَ أَنْ يحالَ بينك وبينه      ���� - ٩١٢٤

اُهللا أكربِإلَّا اُهللا و لَا ِإلهِهللا، و مدالْحانَ اِهللا، وبحعن أيب الدرداء) طب(. ����س 
 ١٠/٨٧ وامع ١/٥١٣ وك ٥/١٤واإلحتاف ) ١٦٩٩ و١٦٩٥(الدعا طب 

 صحيح
٩١٢٥ - ����      اما دطاَء مذوا العخ           نطاُء ِرشاًء عالع ارصو ،ها املُلكينب شقُري فتجاحطاًء، فَإذا تع

وهعفَد عن ذي الزوائد) تخ، د(. ����ِدينكم. 
وخـط  ) ٤٤٠٨( ومطالـب      ٥/١٦٥ وحلية   ١/٢٦٤ طص   ١/٢٣٦ وتخ   ٢٣٨ و ٥/٢٢٧ وجممع   ٤/٢٨١طب  

 ٦/٢٥٩ وهق ٣/٣٩٨

 حسن لغريه
ِمن ابِن مسعوٍد، وأُيب بِن كَعٍب، ومعاِذ بِن جبٍل، وساٍمل موىل           : بعٍة خذُوا القُرآنَ ِمن أَر    ���� - ٩١٢٦

 عن ابن عمرو) ت،ك(. ����أَيب حذيفةَ
 ٢٢٧ و ٣/٢٢٥ وك   ١٩٠ و ٢/١٩١وحـم   ) ٣٨١٠(وت  ) ١٦٦(رقم  /٢٢ و م فضائل الصحابة ب       ٦/٢٢٩خ  

 )٣٢١٣(امع  وصحيح اجل١٠/٥١٨وش ) ١٨٢٧( وصحيحه ٩/٤٦ و٧/١٢٦ وفتح ٣١١ و٩/٥٢وجممع 
٩١٢٧ - ����                 لَهـم اغْفـر كةَ ِفيها، اللَّهـمرها، فَِإنَّ البتوا ِذروذَرواِنبها، وج ذُوا ِبسِم اِهللا ِمنخ 

اِقهميف أَرز ليهمع عسوو ليهمع اركبم ومحهارحم(. ����و .( 
 ٥/٢٧ وجممع ٤/٢٦٠حم 

 صحيح
 .عن عامر بن شهر) حم(. ���� ِفعلهم خذُوا ِبقوِل قُريٍش ودعوا���� - ٩١٢٨

 ٤/٢٦٠حم 

 صحيح
٩١٢٩ - ����                 ،ـراُهللا أَكبلَا ِإله ِإلَّا اُهللا، وِهللا، و مدالْحبحانَ اِهللا، واِر، قُولوا سالن ِمن تكمنذوا جخ 

        الباقيات نهياٍت ونجمعقِّباٍت ومماٍت وقدالِقيامِة م ومي أتنيي هنفَِإن  ـاحلاتعـن أيب   ) ن، ك (. ���� الص
 .هريرة

 ١٦٨٢( والدعا طب    ٩/٣٣٦ وخط   ٢/٤٣٢ وترغيب   ١/١٤٥ طص   ١٠/٣٩٣ وش   ١٠/٨٩ وجممع   ١/٥٤١ك  
 )٢٣١٤(وصحيح اجلامع ) ١٩٨٤و



 

 

١٤٢٧() 

 صحيح
٩١٣٠ - ����فهاِئكمدي سلى أيذوا ععن النعمان بشري) هب(. ���� خ. 
 )٧٥٧٧(الشعب 

 حسن
٩١٣١ - ����   نذوا عي، خنذوا عنٍة،            خس فينِمائٍَة و لدِبالِبكِر، ج بيالً، الِبكرس نلَ اُهللا لَهعج ي، قَد

جمالرِمائٍَة و لدِب، جِبالثَّي بالثَّيعن عبادة بن الصامت) حم، م، هـ( ����و. 
 وتلخـيص   ٩/٨٨ ومتهيد   ٦/٢٦٤ وجممع   ٣/٤٧٦ و ٣١٧ و ٥/٣١٣وحم  ) ٤٤١٥( ود   ١٢ رقم   ٣م احلدود ب    

 )٣٢١٥( وصحيح اجلامع ٢٢٢ و٨/٢١٠وهق ) ٢٥٥٠(وهـ ) ١٤٣٤( وت ٢٧٦ و١٠/٢٧٣ وسنة ٤/٥١
٩١٣٢ - ����           بيلَهخلَّوا ساحدةً وربةً وض وهِربِعثكاالً ِفيِه ِمائَةُ ِشمراٍخ فَاض ذوا لَهحم، طـب  ( ���� خ (

 .عن سعيد بن سعد بن عبادة
 ٧/١١٤ والنيل ١٠/٣٠٣سنة  و٤/٥٩ وتلخيص ١٠٣ و٦/٧٧ وطب ٨/٢٣٠ وهق ٥/٢٢٢حم 

 صحيح
 العيدان: العثكال

 .عن عائشة) حم( ���� خذوا ِليعلَم يهود أَنَّ يف ِديننا فُسحةً وأَني بعثت ِباحلنفيِة السمحِة���� -٩١٣٣
 )١٨٢٩( والصحيحة ٩/١٨٥ و٦/٥٦٨ واإلحتاف ٢/٤٤٤ وفتح ٢٣٣ و٦/١٦٦حم 

 صحيح
عن عبد اهللا بـن     ) د. ( ����ن التراِب فَألقُوه، واهِريقوا على مكاِنه ماءً       خذوا ما بالَ عليِه مِ     ���� -٩١٣٤

 .معقل بن مقرن مرسالً
 ٣/١٤٢ واإلصابة ١١ ومد ١/١٣٢ وقط ١/٣٧ وتلخيص ١/٢١٢ ونصب ٢/٤٢٨وهق ) ٣١٨(د 

 صحيح مرسل
 .وله شواهد صحيحة مرفوعة، قاله عن األعرايب الَّذي بال باملسجد

٩١٣٥- ����ذوا مـ   خ ) ت(وعبد بـن محيـد   ) حم( ����ا وجدتم وليس لَكُم ِإلَّا ذَلك ـ قَالَه ِللغرماِء 
 .حسن صحيح عن أيب سعيد

ـ ) ٦٥٥( وت ٧/٣١٢ ون ٦٠ود البيوع ب) ١٠٢٧( ومنتقى ١٨رقم ٤م املساقاة ب  ٣/٣٦وحم ) ٢٣٥٦(وه 
 ٨/١٩٠ وسنة ٧/٣١٩ وش ٥/٣٩٩ وفتح ٢/٤١ وك ٦/٥٠ و٥/٣٠٥ وهق ٥٨و

عن عمران بن حصني أن امرأة لعنـت        ) حب( ���� خذوا متاعكُم عنها وأرِسلوها فَإنها ملعونةٌ      ���� -٩١٣٦
 ناقةً هلا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكره

 ١٨/١٩٩وطب ) ٥٧٤٠(اإلحسان 



 

 

١٤٢٨() 

 صحيح
٩١٣٧- ����        ِإنم، وهضاِجعذوا مأخوا ولص قَد اسفَِإنَّ الن كمقاعدذوا ما      خالٍة مزالوا يف صت كم لَن

انتظرتم الصالةَ، ولوال ضعف الضعيِف، وسقم السقيِم، وحاجةُ ذُو احلاجِة، ألخرت الصـالةَ إىل              
 .عن أيب سعيد) حم، د(. ����شطِر اللَّيِل

 )٣٤٥( وخزمية ٣/٥وحم) ٤٢٢(ود ) ٣٢١٦(صحيح اجلامع 

 صحيح
 عن أيب أمامة) طب(. ����بادِة ما تطيقونَ، فَِإنَّ اَهللا ال يسأم حىت تسأموا خذوا ِمن الِع���� -٩١٣٨

 )٣٢١٧( عن عائشة وصحيح اجلامع ٢/١٩٠ وم ٦/٢٤٧ وحم ٨/٢٨٧طب 

 صحيح
 .عن عائشة) ق( ���� خذوا ِمن العمِل ما تطيقونَ، فَِإنَّ اَهللا ال يملُّ حىت تملُّوا���� -٩٢٣٩

 ٢٤٧ و ٢٤٤ و ١٩٩ و ١٨٩ و ١٢٨ و ٦/٨٤ وحـم    ٢٢٠ رقـم  ٣١املسافرين ب    و م صالة     ٧/٢٠٠ و ٣/٥٠خ  
 )٣٢١٨( وصحيح اجلامع ٤/٢١٣وفتح ) ٢٠٥٦٦( وعب ٣/١٧ وهق ١٤٩و

 . عن الشعيب عن عامر بن شهر اهلمداين) كر( ���� خذوا ِمن قَوِل قُريٍش���� -٩١٤٠
 ٣/١٠٣٨ وعدي ٤/٢٦٠حم 

 صحيح لغريه
ـ  خذوا ِمن هذا ودعوا هذا  ���� -٩١٤١  هِلحيت دعينفَقَِتِه وع ذُ ِمنأخعين يعن ابـن  ) طب( ����ـ ي

 .عمر
 ٥/١٦٦ وجممع ١٢/٤٠٠ وطب ٢/٦٥ وحم ٥/١١خط 

 فيه مقال
 الشعر الَّذي بني الشفة والذقن: عنفقته

 الغريب،  أبو عبيد يف  ( ���� خذوا يابين أَرِفدةَ حىت تعلم اليهود والنصارى أَنَّ يف ِديننا فُسحةً           ���� -٩١٤٢
 )واخلرائطي يف اعتالل القلوب عن الشعيب مرسالً

 )٣٢١٩(وصحيح اجلامع ) ١٨٢٩(والصحيحة ) ٢٧٩٣(املطالب 

 صحيح لغريه
ـ ���� -٩١٤٣ ابن سعد  ���� خذوها يابين طَلحة خاِلدةً ال يِرتعها ِمنكُم ِإلَّا ظَاِلم ـ يعين ِحجاِبةَ الكَعبِة

 .عن ابن عباس) طب، كر(
 ٨/٩ وفتح ١/٢٤٨ وأصفهان ٢/١/٩٩ وسعد ٣/٢٨٥ وامع ١١/١٢٠طب 



 

 

١٤٢٩() 

 حسن
 .عن عائشة) ق، ن( ����خذي ِفرصةً ِمن ِمسٍك فَتطهري ِبها���� -٩١٤٤

 وسـنة   ١/١٨٣ وهق   ٤١٧ و ١/٤١٦ وفتح ١/٣١٨ وعوانة   ٦/١٢٢ وحم   ١/٢٠٧ ون ٦٠ و م احليض   ١/٨٦خ  
 )٣٢٢٠( وصحيح اجلامع ١/١٤٣وتلخيص ) ١١٨( وشفع ٢/١٩

 .طعة من صوف وقطن وخرقةق: فرصة
 .عن عائشة) ق، د، ن، هـ( ���� خذي ِمن ماِله ِباملَعروِف ما يكفيِك ويكفي بنيِك���� -٩١٤٥

 ٢/١٥٩ ومـي    ٢٠٦ و ٥٠ و ٦/٣٩وحم  ) ٢٢٩٣( وهـ   ٨/٢٤٧ ون ٧ رقم ٤ وم األقضية ب   ٩/٨٩ و ٧/٨٥خ  
 وصـحيح   ٩/٣٢٧ و ٨/٢٠٤وسنة  ) ٢٤٢(ومحيدي  ) ٢٦٦،٢٨٨( وف   ٢٧٠ و ١/١٤١ و ٤٧٧ و ٧/٤٦٦وهق  

 وغريهم) ٣٢٢١(اجلامع 
 .إن زوجي أبا سفيان رجل خبيل وأخذت من ماله دون علمه فقال هلا هذا احلديث: قاله هلند بنت عتبة ملا قالت له

خرج رجلٌ ِممن كَانَ قَبلكم يف حلٍَّة لَه يختالُ ِفيها، فَأمر اُهللا األرض فَأخذتـه فَهـو                 ���� -٩١٤٦
 .عن ابن عمر) ت(. ����يها إىل يوِم القيامِةيتجلجلُ ِف

 وبنحوه خ م) ٣٢٢٢( وصحيح اجلامع ٢/٢٢٢وحم ) ٢٤٩١(ت 

 صحيح
٩١٤٧- ����           دحما مليلي ِجربيلُ آِنفاً فَقالَ يِعندي خ ِمن جربداً      !  خإنَّ ِللَِّه ع ،ِباحلق عثكالَّذي بو

      مسمائِة سعاىل خاَهللا ت بدِعبادِه ع ـاً يف            ِمناعمسونَ ِذرخ طُولُهو هرضحِر عٍل يف الببأِس جلى رنٍة ع
ثَالثني ِذراعاً، والبحر محيطٌ ِبِه ِبأربعِة آالِف فَرسٍخ ِمن كُِل ناِحيٍة، وأَخرج اُهللا لَه عيناً عذْبةً ِبعرِض                 

بِل، وشجرةَ رماٍن تخِرج يف كُلَّ لَيلٍَة رمانةً فَتغذِّيـِه          اإلصبِع تبض ِبماٍء عذٍب فَتستنِقع يف أَسفِل اجلَ       
                 ـهبألَ رِلصالِتِه، فَس قَام ِة فَأكلها ثُمانمالر ذَ ِتلكأَخوِء والوض ِمن ابلَ فَأصزسى نفَإِذا أم ،هومي

لألرِض وال ِلشيٍء يفسِده عليِه سِبيالً حىت يبعثَـه      ِعند وقِْت األجِل أنْ يقِبضه ساِجداً وأنْ ال يجعلَ          
وهو ساِجد فَفَعلَ، فَنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا فَنِجد لَه يف الِعلِم أَنه يبعثُ يوم الِقيامـة                   

يا رب بلْ   : لُوا عبِدي الْجنةَ ِبرمحيت، فَيقُولُ    أَدِخ: فَيوقَف بني يدي اِهللا فَيقُولُ لَه الرب تبارك وتعاىل        
حاِسـبوا  : يا رب بل ِبعملي، فَيقُـولُ اهللاُ      : أَِخلُوا عبدي الْجنةَ ِبرمحيت، فَيقُولُ    : ِبعملي، فَيقولُ اهللاُ  

        اطَتأح ِر قَدصِنعمةُ الب دوجِلِه، فَتمِبعليِه ويت عبِدي ِبنعمـةُ        عِنعم ِقيـتبنٍة ومسمائِة سِة خادِبِعب 
اجلَسِد فَضالً عليِه، فَيقولُ أدِخلُوا عبِدي النار، فَيجر إىل الناِر، فَيناِدي يا رب ِبرمحِتك أَدجلُ الْجنةَ،        

أنـت يـا رب،     : ك ولَم تك شيئاً ؟ فَيقولُ     ردوه فَيوقَف بني يديِه فَيقولُ يا عبِدي من خلَقَ        : فَيقُولُ
من أَنزلَك يف جبٍل وسطَ اللُّجِة وأخرج لَك املَاَء العذب ِمن املاِء املَاِلِح، وأخرج لَك كُـلَّ                 : فَيقُولُ

ِبضك ساِجداً فَفَعلت ذَلك ِبك، فَيقُولُ      يوٍم ولَيلٍة رمانةً، وإنما تخرج مرةً يف السنِة، وسألتين أنْ أق          



 

 

١٤٣٠() 

ِإنما األشياُء ِبرمحِة اِهللا يا     : فَذَِلك ِبرمحيت وِبرمحيت أُدِخلَك الْجنةَ، قَالَ ِجربيلُ      : أَنت يا رب، فَقَالَ اهللاُ    
دحمعن جابر) هب، ض(وتعقب ) ك) (احلكيم. (�م. 

وصححه احلاكم وقال سليمان بن هرم العابد من زهـاد أهـل        ) ٤٦٢٠(ب   والشع ٤/٣٩٩ والترغيب   ٤/٢٥٠ك  
 هـ.سليمان بن هرم غري معتمد ا: الشام والليث بن سعد ال يروي عن اهولني ورده الذهيب وقال

 سليمان بن هرم روى عنه هذا احلديث الليث بن سعد وعبد اهللا بن صاحل املصري: أقول

 فاحلديث لني
٩١٤٨- ����  يبن جرلَيلٍة فَقَالَ      خ ذَات اودكـونَ   :  اِهللا دِإلَّـا أَنْ ي لَه ِجيبتِإلَّا اس سألُ اَهللا أَحدلَا ي

 .عن عثُمان بن أيب العاص) حم( ����ساِحراً أَو عشاراً
 ٢١٨ و١٧٧ و٤/٢٢ وحم ٩/٤٧طب 

 حسن
٩١٤٩- ����       ستسقونَ اَهللا تاِس ياألنبياِء بالن ِمن ِبين جراِفعـٍة قَواِئمهـا إىل         خملٍَة رِبن وعاىل، فَِإذا ه

 عن أيب هريرة) ك( ����ارِجعوا فَقَد استِجيب لَكُم ِمن أَجِل هذِه النملَِة: السماِء فَقَال
والنيـل  ) ٩٦٨ و ٩٦٧( والدعا طب    ٢/٩٧ وتلخيص   ٦/٢٧١ وكر   ١/٣٧٣ ومشكل   ١/٣٢٥ وك   ١٢/٦٥خط  

٤/٣ 

 صحيح لغريه
إليكم وقد بينت يل لَيلةُ القدِر ومسيح الضالِلة، فَكانَ تالٍح بني رجلَِني ِبسدِة              خرجت   ���� -٩١٥٠

املسِجِد فَأتيتهما ألحجز بينهما فَأُنسيتهما، وسأشدوا لَكْم ِمنهما شدواً، أما لَيلةُ القدِر فالتِمسـوها              
يح الضاللَِة فَإنه أعور العِني، أجلى اجلَبهِة عريض النحِر ِفيِه دفـأٌ            يف العشِر األواِخِر ِوتراً، وأَما مس     

لَا، أَنت امرؤ مسلم وهـو      : هلْ يضرين شبهه قَالَ   ! كَأنه عبد العزى بن قَطَن، قَـالَ يا رسولَ اِهللا          
كَاِفر ؤ٣٤٨ و٧/٣٤٥ وجممع٢/٢٩١عن أيب هريرة حم) حم( ����امر 

 حسن
 عن علي) عم، ع( ����اللَّيلةُ لَيلةُ القَدِر:  خرجت حني بزع القمر كَأنه فَلق جفنه فَقَالَ���� -٩٢٥١

 )٢٥٧( ومطالب ٣/١٧٤جممع 

 حسن
لَو صلَّينا ركعتِني ودعونـا  :  خرجت طَاِئفَةٌ ِمن بين إسرائيلَ حىت أَتوا مقربةً لَهم، قَالوا       ���� -٩١٥٢

اَهللا أنْ يخِرج لَنا رجالً ِممن قَد مات فَنسألَه عن املوِت، فَفَعلوا، فَبينما هم كَذِلك ِإذْ أطْلَع رجـلٌ                   



 

 

١٤٣١() 

                    كنتٍة فَما سننذُ ِمائِة سم ِمت ؟ فَقد مؤالء ماذا أردتا هجوِد، فَقَالَ يالس ينِه أَثرع نيقٍَرب ب ِمن هأسر
ع          ين كَما كُنتعيدى اآلنَ، فَادعوا َهللا أَنْ يترارةُ املوِت حي حص(وابن منيـع    ) عب) (عبد بن محيد  ( ����ن (

 .الديلمي عن جابر
 ) ٢٩٦٠(وفر ) ٦٨٧( واملطالب ٣/١٣ وحم ١٠/٢٦٠اإلحتاف 

 صحيح
سِجِد، فَزمحين حتى ِإني أَِجد      خرجت ِلصالِة الصبِح فَلَِقيين شيطَانٌ يف السدِة، ِسدِة امل         ���� -٩١٥٣

مس شعِرِه فَاستمكَنت ِمنِه فَخنقته، حتى ِإني ألِجد برد ِلساِنِه على يدي، فَلوال دعوةُ أخي سليمانَ                
 ).عبد بن محيد وابن مردويه عن أيب سعيد( ����ألصبح مقتوالً تنظُرونَ ِإليِه

 ٢/٢٦٤وهق ) ٥٢٧ و٥٢٥( وحب ٢/٨٧امع 

 صحيح
 وعندهم ألصبح مربوطاً

 )ابن سع عن ابن عباس( ���� خرجت ِمن لَدنْ آدم ِمن ِنكاٍح غَِري ِسفاٍح���� -٩١٥٤
 )٣٢٢٣(وصحيح اجلامع ) ٤٧١( والدعا طب ٤/١٧٧ وكثري ١/١/٣٢سعد 

 صحيح
أنْ ولدِني أيب وأُمـي لَـم        خرجت ِمن ِنكاٍح وملْ أخرج ِمن ِسفاٍح، ِمن لَدنْ آدم إىل             ���� -٩١٥٥

 عن علي) العدين عد، طس( ����يصبين ِمن ِسفاِح اجلَاِهِليِة شيٌء
 وبدايـة   ٣/٢١٣ونصـب     ) ٤٢٨(واآلجـري   ) ٢٥٧( ومطالب   ٨/٢١٤ وجممع   ٧/١٩٠ وهق   ١/١/٣٢سعد  

 )٣٢٢٥( وصحيح اجلامع ٣٦١ وجرجان ٢/٢٥٦
ليلِة القَدِر فَتالحى رجالِن فَاختِلجت ِمني فَاطُلبوها يف         خرجت وأنا أُريد أَنْ أُخِبركُم بِ      ���� -٩١٥٦

عن عبادة بن الصـامت     ) الطيالسي( ����العشِر األواِخِر يف سابعٍة تبقَى، أو تاِسعٍة تبقَى، أو خاِمسٍة تبقَى              
 )٥٧٦(وبنحوه خ يف االميان وطيا ) ٣٢٢٦( وصحيح اجلامع ٣١٩ و٥/٣١٣حم 

 صحيح
عن أيب  ) طس( ���� خروج اآلياِت بعضها على أثِر بعٍض يتتابعن كَما تتابع اخلَرز يف النظامِ            ���� -٩١٥٧

 هريرة
 )٣٢٢٧(وصحيح اجلامع ) ١٨٨٢( وحب ٧/٣٢١امع 

 صحيح
٩١٥٨- ����لَدالواعةُ الواِلدةُ وزخ ،ما ِمنهأني وزاعةُ ِمنعن بشر بن عصمة املزين) الديلمي( ���� خ 



 

 

١٤٣٢() 

 )٢٩٦٦( وفر ١/١٥٣اإلصابة 

 صحيح
 عن أنس ) القضاعي( ���� خشيةُ اِهللا رأس كُلِّ ِحكمٍة���� -٩١٥٩
) ٧٤٤ و ٧٤٣ و ٧٤٢( مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس وابن مسعود والشـعب           ٢/٣٨٧ وحلية   ٨/٤٤٨اإلحتاف  

 )٤١(والشهاب 

 واملوقوف صحيح
٩١٦٠- ����الِقيامو ياميت الصعن ابن عمرو) طبحم، ( ����ِخصاُء أُم 

 ٧/٢٩٥واإلحتـاف   ) ١٨٣٠( وصـحيحة    ٣٩١ ومبارك   ٩/٦ وسنة   ٢/٨٥ وبغوي   ٤/٢٥٣ وجممع   ٢/١٧٣حم  
 )٣٢٢٨(وصحيح اجلامع 

 حسن
 خصلتاِن من كَانتا ِفيِه كَتبه اُهللا شاِكراً صاِبراً، ومن لَم يكونا ِفيِه لَم يكتبه اُهللا شاِكراً                 ���� -٩١٦١

من نظَر يف ِدينِه إىل من هو فَوقه فَاقتدى ِبِه، ونظر يف دنياه إىل من هو دونه فَحِمـد اَهللا                    : ولَا صاِبراً 
على ما فَضله ِبِه عليه، كَتبه اُهللا شاِكراً صاِبراً، ومن نظَر يف ِدينِه إىل من هو دونه، ونظر يف دنياه إىل      

وه ناِبراًملَا صاِكراً واُهللا ش كتبهي لَم ِمنه لى ما فَاتهع فَأِسف عن ابن عمرو) ت( ���� فَوقَه 
 وجـامع   ١١/٢٧ والفتح   ٩٣ وشكر   ٥ومبارك  ) ٢٥٨٩(ومطالب  ) ٣٠٤( وسين   ١٤/٢٩٣وسنة  ) ٢٥١٢(ت  

 ١١/٦٩٧ و٣٧٢ و٤/٢٢٢األصول 

 حسن
 عن أيب سعيد) خد، ت( ����لبخلُ وسوُء اخلُلُِقا:  خصلتاِن لَا تجتِمعاِن يف مؤمٍن���� -٩١٦٢

 وخـد   ٣/٣٨١ والترغيـب    ٢/١٢٥ والدواليب   ٢/٣٨٩ وحلية   ٩/٢٣١ و ١٩٧ و ٨/١٩واإلحتاف  ) ١٩٦٢(ت  
 )٨٠١٨ و١٠٨٣٠(والشعب ) ٢٨٢(

 حسن
 عن أيب هريرة) ت( �حسن سمٍت، وِفقه يف الديِن: خصلتاِن لَا يجتِمعاِن يف مناِفٍق���� -٩١٦٣

 )٣٢٢٩(وصحيح اجلامع ) ٢٦٨٤( وت ١٥٦ارك مب

 صحيح
 خصلَتاِن لَا يحاِفظُ عليِهما عبد مسلم ِإلَّا دخلَ الْجنة، ألَا وهما يسري ومن يعملُ ِبِهما                ���� -٩١٦٤

 فَذَِلك خمسـونَ وِمائـةٌ      قَليلٌ يسبح اَهللا يف دبِر كُلِّ صالٍة عشراً، ويحمده عشراً، ويكبره عشراً           



 

 

١٤٣٣() 

              ،ثَالِثنيثَالثاً و هدحميو ،هعضجذَ مثَالِثني إذا أخعاً وأَرب ركبيمائٍة يف امليزاِن، ومسخو ألفباللِّساِن و
يـوِم واللَّيلـِة ألفَـِني      ويسِبح ثَالثاً وثَالِثني فَِتلك ِمائةٌ ِباللِّساِن وألف يف اِمليزاِن فَأيكم يعملُ يف ال            

 عن ابن عمر) حم، خد( ����وخمسِمائَِة سيئٍة
وخـد  ) ٨١٩(ون عمـل  ) ٦٢٦(والدعاطب) ٩٢٦(وهـ) ٣٤١٠( ت ١/٤٣١وترغيب) ٥٠٦٥( ود ٢/٢٠٥حم

 )٣٢٣٠(وصحيح اجلامع ) ٣١٨٩(وعب) ١٢١٦(

 صحيح
٩١٦٥- ����         لَ الْجخإالَّ د سلمم بدليهما عحافظُ عصلتاِن الَ يعملُ ِبِهما        خي نمو سريما يهة، أَالَ ون

يسبح اهللا يف دبِر كُلِّ صالٍة عشراً، ويحمده عشراً، ويكبره عشراً فَذلك خمسـونَ ِومائـةٌ                : قَليلٌ
          ،ضجعهذَ مإذا أَخ ثَالثنيأَربعاً و ركبيمائٍة يف اِمليزاِن، ومسخو ألفِباللِّساِن و    ،ثالثنيثَالثاً و حمديو 

ويسبح ثَالثاً وثَالثني، فَِتلك ِمائةٌ ِباللِّساِن وألف يف اِمليزاِن فَأيكم يعملُ يف اليـوِم واللَّيلـِة أَلفـِني                  
كُم الشيطانُ يأيت أَحد: كَيف هما يسري ومن يعملُ ِبهما قَليلٌ؟ قَالَ! يا رسولَ اهللا: وخمسمائٍة؟ قَالوا 

عب، ش، حم، د،    ( ����يف منامِه فَينومه قَبلَ أَنْ يقرأها، ويأتيِه يف صالِتِه فَيذكِّره حاجةً قَبلَ أَنْ يقوهلا  ا               
 وابن شاهني يف الترغيب وابن جرير عن ابن عمرو) هب(وابن السين ) ن، هـ، حب(حسن صحيح ) ت

 وخـد   ٢/١٦٠وحم  ) ٦١٣( والشعب   ١١/١٢وفتح  ) ٢٣٤٢ و ٥٣٩( وحب   ١/٤١٣وترغيب  ) ٥٦٠٦(عب  
 ٣/٧٤ون ) ٩٢٦(وهـ ) ٣٤١٠(وت ) ١٥٠٢(ود ) ١٢١٦(

 صحيح
 .عن أنس) البزار، طس( ����املاُء، والنار  :  خصلتاِن الَ يحلُّ منعهما���� -٩١٦٦

 ٦٥/٣ وتلخيص١/٢٤٢ طص٤/١٢٤وجممع

 حسن
ز وجلَّ، واُألخرى أَبغض اخلُطا إىل اهللا، فَأما        إحداهما أحب اخلُطا إىل اهللا ع     :  خطوتانِ ���� -٩١٦٧

فَإذا أراد الرجلُ أَنْ يقوم مـد       : فَرجلٌ نظرإىل خلٍل يف الصف فَسده، وأَما الَّيت يبِغض        : الَّيت يِحبها 
  قام سرى ثُمالي أثبتليها وع هدي عضومىن والي عن معاذ) هقك، ( ����ِرجله 

  ١/٣٢٣ وترغيب ٢/٢٨٨ وهق ١/٢٧٢ك 

 فيه انقطاع
٩١٦٨- ����           سـرجقَبِل أَنْ ت نفَيقرأُ القُرآنُ م سرجِه فَتِبدواب أمرالقُرآنُ، فَكانَ ي داولى دع فِّفخ 

 عن أيب هريرة) حم، خ( ����دوابه والَ يأكلُ إَالَّ ِمن عمِل يِدِه
 )٣٢٣١( وصحيح اجلامع ٨/٣٩٧ وفتح ٦/١٢٧ وهق ٢/٣١٤  وحم٦/١٠٧ و٤/١٩٤خ 



 

 

١٤٣٤() 

عـن  ) ن(حسن صحيح غريب    ) ت( ���� خلِّ عنه يا عمر فَلِهى أسرع فيِهم ِمن نضِح النبلِ          ���� -٩١٦٩
 .أنس عمر قال البن رواحة بني رسول اهللا ويف حرم اهللا تقول الشعر؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكره

 ٦/٣٩٢ وحلية   ٧/٣٩٤ وكر   ٥/١٣١ وبغوي   ٧/٥٠٢ وفتح   ١٢/٣٧٥ وسنة   ٢١٣ و ٥/٢٠٣ون  ) ٢٨٧٤(ت  
 )٥٩٣(وصحيحة 

 صحيح
عـن  ) ع( ����لَكالمه أشد عليهم ِمن وقِع النِبلِ     !  خلِّ عنه يا عمر، فَو الَّذي نفسي ِبيِدِه          ���� -٩١٧٠

 أنس
 ١٢/٣٧٥ وسنة ٢١٢ و٥/٢٠٣ و ن ٧/٥٠٢ وفتح ١٠/٢٢٨هق 

 يحصح
كانوا يقرءون خلف النيب صـلى اهللا       : عن ابن مسعود قال   ) حم، ع، بز  ( ���� خلطُتم علي القرآنَ   ���� -٩١٧١

 عليه وسلم فذكره
 ١/٢٣٤ وقط ٢/١١٠ وجممع ١/٤٥١حم 

 صحيح
ى يِردا علي   ِكتاب اِهللا وسنيت، ولَن يتفرقَا حت     :  خلَّفت ِفيكم شيئِين لَن تِضلُّوا بعدهما      ���� -٩١٧٢
أبو بكر الشافعي يف الغيالنيات عن أيب هريرة( ����احلَوض( 
  وحنوه٢/٨٩٩وموطأ ) ٣٢٣٢(وصحيح اجلامع ) ١٧٦١( والصحيحة ١/٩٤ وفقيه ١/١١حبيب 

 صحيح لغريه
هـا حيـثُ     خِلق اِإلنسانُ واحلَيةُ سواًء ِأنْ رآها أَفْزعته، وِإنْ لَدغته أَوجعتـه، فَاقتلو            ���� -٩١٧٣

 عن ابن عباس) الطيالسي( ����وجدتموها
 )١/١٩١(وطربي ) ٢٦١٩( وطيا ٤/٤٥وامع ) ٢٣٢٠(املطالب 

 لني
٩١٧٤- ����               هميضاَء كَأنةً بيذُر مىن فَأخرجالي كَِتفَه برفَض لَقَهخ الم ِحنيليِه السع لَق اهللا آدمخ 

    الي كَِتفَه برض ثُم ،ميِنهِ         اللَّنبفَقَالَ للَّذي يف ي ،احلُمم همداَء كَأنوةً سيذُر جرـؤالِء يف   : سرى فَأخه
عـن أيب   ) حم، كر، طـب   ( ����هؤالِء يف الناِر والَ أُبايل    : الْجنة والَ أُبايل، وقَالَ للَّذي يف كَِتفِه اليسرى       

 الدرداء 
  ١٠/٣٩٧ و٧/١٨٥ وجممع ١/٨٨ وبداية ٦/٤٤١حم 



 

 

١٤٣٥() 

 صحيح
اذهب فَسلِّم علـى أُولِئـك   :  خلَق اهللا آدم على صورِتِه وطُوله ِستونَ ِذراعاً، ثُم قَالَ      ���� -٩١٧٥

: النفَِر، وهم نفَر ِمن املَالِئكِة جلوس فَاستِمع ما يحيونك، فَإنها تحيتك وتحيةُ ذُريتك، فَذَهب فَقَالَ              
لـى                 السـة عندخلُ الْجي نمحةُ اهللا، فَكلُّ مرو محةُ اهللا، فَزادوهرو ليكع الما السفَقَالو ،ليكمع الم

 .عن أيب هريرة) حم، ق( ����صورة آدم يف طُولِه ِستونَ ِذراعاً فَلَم تزِل اخلَلق تنقص بعده حىت اآلنَ
) ١٩٤٣٥( وعـب    ١٨٩ وصـفة    ١/١٨٨ وعوانة   ٢/٣١٥ وحم   ٢٨ رقم   ١١ و م الْجنة ب    ٨/٦٢ و ٤/١٦٠خ  

 )٦١٦٢(واإلحسان ) ٣٢٣٣(وصحيح اجلامع 
راجعـة إىل آدم دون     ) واهلـاء (إبانة لفضل آدم على سائر اخللق،       ) خلَق اهللا آدم على صورِتهِ    (معىن  : قال ابن حبان  

 ١٤/٣٤ االحسان …إضافتها إىل الباري جل وعال
ق اهللا آدم فَضرب كَِتفَه اليمىن فَأخرج ذُريةً بيضاَء كَأنهم اللَّنب، ثُم ضرب كَِتفَـه                خلَ ���� -٩١٧٦

هؤالِء يف الْجنة والَ أُبايل، وهؤالِء يف النـاِر والَ          : اليسرى فَأخرج ذُريةً سوداُء كَأنهم احلَمم، قَالَ      
  أيب الدرداء عن) ابن عساكر( ����أُبايل

 ٥/٢٩٢وكر ) ٣٢٣٤( وصحيح اجلامع ٧/٣٠٨ واإلحتاف٧/١٣٥وسعد ) ٤٩(الصحيحة 

 صحيح
 خلَق اهللا التربةَ يوم السبِت وخلَق ِفيها اِجلبالَ يوم اَألحِد، وخلق الشجر يوم اِألثنِني،               ���� -٩١٧٧

     الن لقخالثُّالثاَء، و ومي املكروه لقخو          آدم لقخاخلَميِس، و ومي وابثَ ِفيها الدباَألربعاِء، و ومي ور
بعد العصِر ِمن يوِم اجلُمعِة يف آِخِر اخلَلـِق يف آِخِر ساعٍة ِمن ساعاِت اجلُمعِة ِفيما بني العصـِر إىل                   

 عن أيب هريرة) حم، م( ����اللَّيِل
 وتـخ   ٣/٤٢٢ و ١/٩٩  وكـثري     ١/١٧٥ والدواليب   ٥٤٣ و ٢/٤٥٠ وك   ٩/٣ وهق   ٢/٣٢٧ وحم   ٢١٤٩م ص   

) ٣٢٣٥(وصحيح اجلامع   ) ١٨٣٣( والصحيحة   ١٧ و ١/١٥ وبداية   ٢٦/٣٨٣ وصفة   ٤٥ و ١/٣٢ وطخ   ١/٤٣١
عن أيب هريرة   : قال بعضهم :  من طريق أيوب، وقال    ٤١٤ و ١/٤١٣وعلقه البخاري يف تارخيه     ) ٦١٦١(واالحسان  

 .عن كعب وهو أصح
وقد تكلم عليه ابن املديين والبخاري غري       ) صحيح مسلم (هذا احلديث من غرائب     : ١/٩٩يف تفسريه   وقال ابن كثري    

واحد من احلفاظ، وجعلوه من كالم كعب، وأن أبا هريرة إمنا مسعه من كالم كعب األحبار، وإمنا اشتبه على بعض                    
هذا احلديث طعن   : ٤٣٢ يف الفضل املبني    وقال القامسي  ١٧/٢٣٦ويف فتاوى ابن تيمة بنحوه      . الرواة، فجعله مرفوعاً  

 وقد ثبت بالتواتر أن اهللا خلق السـموات         …فيه من هو أعلم من مسلم مثل حيىي بن معني ومثل البخاري وغريمها            
واألرض وما بينهما يف ستة أيام وثبت أن آخر اخللق كان يوم اجلمعة، فيلزم أن يكون أول اخللق يوم األحد، وهكذا 

وعلى ذلك تدل أمساء األيام، وهذا املنقول الثابت يف أحاديث وآثار آخر، ولو كان أول اخللـق                 عند أهل الكتاب،    
 . يوم السبت وآخره يوم اجلمعة لكان قد خلق يف األيام السبعة، وهو خالف ما أخرب به القرآن



 

 

١٤٣٦() 

ـ   :  خلق اهللا عز وجلَّ اجلِّن ثَالثَةَ أَصنافٍ       ���� -٩١٧٨ اِرب وخشـاش اَألرِض،    ِصنف حيات وعقَ
ِصنف : وِصنف كَالريِح يف اهلَواِء، وِصنف علَيهم اِحلساب والِعقَاب، وخلَق اهللا اِإلنس ثَالثةَ أَصنافٍ     

 كَالبهائِم، وِصنف أَجسادهم أَجساد بين آدم وأَرواحهم أَرواح الشياطِني، وِصنف يف ِظلِّ اهللا يوم الَ   
 ِظلَّ إالَّ ِظلُّه���� 

 احلكيم وابن أيب الدنيا يف مكائد الشيطان وأبو الشيخ يف العظمة وابن مردوية عن أيب الدرداء(
 )٢٩٤٢( وفر ٧/٢٨٩ واإلحتاف ٨/١٣٦وامع ) ٤٥١ و٣٤٥٠(املطالب 

                                                           ضعيف
 والقسم األول حسن 

 عن أيب أمامة ) طب( ����خلق اهللا احلُور الِعني ِمن الزعفراِن ���� -٩١٧٩
 )٣٨٦ و٣٨٥ و٢٨٤ و٣٨٣( وصفة الْجنة ١٠/٤١٩ وامع ٨/٢٣٧طب 

                                            حسن لغريه 
٩١٨٠- ����       ذَ ِميثَاقأَخةَ، وقَضى القَضيو ،عاىل اخلَلقاهللا ت لقـذَ       خلى املَاِء، فَأخع هعرشو ،نيبيالن 

يا أَصـحاب   : أَهلَ اليمِني ِبيمينِه، وأَخذَ أهلَ الشماِل ِبيِدِه اُألخرى، وِكلتا يدِى الرمحِن يمني، فَقَالَ            
يـا  : بلـى، قَـالَ   : كم ؟ قَالوا  أَلست ِبرب : فَاستجابوا لَه، فَقَالوا لَبيك ربنا وسعديك، قَالَ      ! اليمِني

بلـى،  : أَلست ِبربكم ؟ قَـالوا    : لَبيك ربنا وسعديك، قَالَ   : أَصحاب الشماِل فَاستجابوا لَه فَقَالوا    
     ٍض، فَقَالَ قَاِئلٌ ِمنهمعِبب همعضيننا ؟ قَالَ     : فَخلطَ بب لطتخ ِلم بالٌ مِ  : رمأَع لَهم    مه وِن ذَِلكد ن

لَها عاِملونَ أنْ يقولوا يوم الِقيامِة إنا كُنا عن هذَا غَاِفلني ثُم ردهم يف صلِب آدم، فَأهـلُ الْجنـة                    
عبـد بـن    ����همأَهلُها، وأهلُ الناِر أَهلُها، ِقيلَ يا رسولَ اهللا فَما اَألعمالُ ؟ قَال يعملُ كُلُّ قَوٍم ِبمِرتلتِ               

 وأبو الشيخ يف العظمة وابن مردويه عن أيب أمامة) عق، طب(محيد واحلكيم 
 ٧/٢٧٢٣ وعدي ٩/٦٥١واإلحتاف ) ٢٩٤٤ و٢٩٤٣ و٢٩٤١( ومطالب ٨/٢٨٧ وطب ٧/١٨٩امع 

 حسن لغريه
قَـد أَفْلَـح    : الـت  خلق اهللا جنةَ عدٍن وغَرس أَشجارها ِبيِدِه فَقَالَ لَها تكَلَّمـي، فَقَ            ���� -٩١٨١
 عن أنس) ك( ����املُؤمنونَ

 ٣١٨ وصـفة    ٤/٥١٣ و ٣/٣٨٠ وترغيـب    ١٠/٥٥٠ واإلحتاف   ١٠/٣٩٧ وجممع   ٢١/١٤٧ وطب   ٢/٣٩٢ك  
 ١٠/١١٨ وخط ٥/١٨٣٧ وعدي ٥/٤٥٥وكثري 

 صحيح لغريه
 عن حذيفة) بز( ���� خلق اهللا كُلَّ صانٍع وصنعِتِه���� -٩١٨٢

 )١٦٣٧(وصحيحة ) ٣٥٧( وعاصم ٧/١٩٧جممع 



 

 

١٤٣٧() 

 صحيح
 خلق اهللا ِمائةَ رمحٍة، فَوضع رمحةً واحدةً بني خلِقِه يترامحونَ ِبها، وخبأَ ِعنده ِمائـةً إالَّ                 ���� -٩١٨٣
 عن أيب هريرة) م، ت( ����واِحدةً

 اإلحتـاف   ٣/٣٨١ وكثري   ٤٩٧ وصفة   ١١/٣٠٢ وفتح   ٢/٤٨٤وحم  ) ٣٥٤١( وت   ١٨ رقم   ٤م التوبة   
 )٣٢٣٦(مع  وصحيح اجلا١٠/٥٥٧

عـد،  ( ���� خلق اهللا يحىي بن زكريا يف بطِن أُمِه مؤِمناً، وخلق ِفرعونَ يف بطِن أُمِه كَاِفراً               ���� -٩١٨٤
 عن ابن مسعود) طب

 )٣٢٣٧( وصحيح اجلامع ٢/١٩٠وأصفهان ) ١٨٣١( وصحيحة ١٨٦ واآلجري ١٠/٢٧٦ وطب ٧/١٩٣امع 

 حسن
 طَبقاٍت شتى، ِمنهم من يولد مؤِمناً ويحىي مؤِمناً ويموت مؤِمناً، ِمنهم      خِلق الناس على   ���� -٩١٨٤

 ����يحىي بن زكريا، وِمنهم من يولد كَاِفراً ويحىي كَاِفراً ويموت كَاِفراً، ِمنهم ِفرعـونُ ذُو اَألوتـادِ       
 عن ابن مسعود) قط، كر(

 )٣٢٤٣٨ -٣٢٤٢٧(وكرت ) ١٨٣١( وصحيحة ٧/١٩٣ وجممع ١/٢٣ وطخ ١٤/٤٣١ وخط ٩/٢٥٢فتح 

 إسناده جيد
 خِلق كُلُّ ِإنساٍن ِمن بين آدم على ِستني وثَالمثَّائِة ِمفصٍل، فَمن كَبـر اهللا وحِمـد اهللا                  ���� -٩١٨٦

            طَريٍق، أَو ناً عجرلَ حزعاهللا، و غفراستاهللا و حبسلَّلَ اهللا وهلَ       وـزع ِن الطَّريِق، أَووكةً عزلَ شع
                  الثالِثمائـِة فَإنـهو نيتالس ِتلك ددنكٍر عم نهى عن ِبمعروٍف، أَو أَمر اِس، أَوطَريِق الن ناً عظَمع

 .وأبو الشيخ يف العظمة عن عائشة) م( ����يحشر يوم الِقيامِة وقَد زحزح نفسه عِن الناِر
 ٣/٦١٩ وترغيب ٥/١٦٩ واإلحتاف ٤/١٨٨ وهق ٥٤م الزكاة 
 خِلقِت املَرأةُ ِمن ِضلٍع أعوج، إنْ تِقمها تكِسرها، وِإنْ تتركها تِعـش معهـا علـى                 ���� -٩١٨٧
 عن أيب هريرة) العسكري يف األمثال(  ����ِعوِجها

 ٦٠ وبنحوه م الرضاع٥/٢٧٥ وش ١٤/٤٣١ وخط ٩/٢٥٢فتح 

 صحيح لغريه
٩١٨٨- ����               لَكم ِصفا وِمم آدم ِلقخاٍر، ون ارٍج ِمنم اجلانُّ ِمن ِلقخوٍر، ون ِلقِت املالئكةُ ِمنخ ���� 

 عن عائشة) حم، م(
 وصـحيح   ٣٨٦ و ٣٤٣وصفة  ) ٢٠٩٠٤( وعب   ٨/٨/١٣٤ وجممع   ٩/٣ وهق   ١٦٨ و ٦/١٥٣ وحم   ٦٠م الزهد 
 )٣٢٣٨(اجلامع 

 عن ابن عباس) حم( ����جلَيك خلَّلْ أَصاِبع يديك وِر���� -٩١٨٩
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 ) ٣٢٣٩(وصحيح اجلامع ) ١٣٤٩( وصحيحة ٢/١٣٠ وجممع ١/٢٨٧حم 

 صحيح
 .عن عائشة) قط( ���� خلِّلوا بني أَصاِبعكم الَ يخلِّلُ اهللا بينها ِبالناِر، ويلٌ ِلَألعقاِب ِمن الناِر���� -٩١٩٠

  مرفوعاً وموقوفا١/١٧٠ً وترغيب ١/٢٣٦ وامع ١/٢٣ وحبيب ١/٩٥ وقط ١/٢٦نصب 

 والصحيح وقفه
 عن أيب هريرة) قط( ����خلِّلوا بني أَصاِبعكم الَ يخلِّلُها اهللا يوم الِقيامِة ِبالناِر���� -٩١٩١

  مرفوعاً وموقوفاً ١/١٧٠ وترغيب ١/٢٣٦ وجممع ١/٩٥ وقط ١/٢٦نصب 

 واملوقوف أصح
 عن جرهد) طب( ����فَِخذَ عورةٌ خمر فَِخذَك يا معمر فَإنَّ ال���� -٩١٩٢

 ٢/٢٨٥ ومشكل ٢/٥٢ وجممع ٥/٢٩٠حم 
 صحيح

 خمروا اآلنيةَ، وأوِكئوا اَألسِقيةَ، وأجيفوا اَألبواب، وأكفئوا ِصبيانكُم ِعند املَساِء، فَإنَّ      ���� -٩١٩٣
        قاِد، فَإنَّ الفُوالر ِعند أطِفئوا املَصابيحخطفةً، وتشاراً وان ِللجن      ِت الفَتيلةَ فَأحرقَـتترما اجبيسقةَ ر

 ) عن جابر( ����أَهلَ البيِت
 )٢٣٥٦(وصحيح اجلامع ) ١٠٣٠( وتغليق ١١/٨٥ وفتح ٣٨٨ و٣/٣٠١ وحم ٤/١٥٧خ 

 عن ابن عباس) طب( ���� خمروا وجوه موتاكم والَ تشبهوا ِبالَيهوِد���� -٩١٩٤
 ٢/٢٧١ وتلخيص ٣/٢٧ ونصب ٢/٣٣٨ وأصفهان ٢/٢٩٧ وقط ١١/١٨٣ وطب ٣/٢٥ وجممع ٣/٢٩٤هق 

 حسن
ما نقض قَوم العهد إالَّ سلِّطَ عليهم عدوهم، وما حكموا ِبغِري ما أَنزلَ           :  خمس ِبخمسٍ  ���� -٩١٩٥

ا اِملكيالَ إالَّ مِنعوا اهللا إالَّ فَشا ِفيهم الفَقر، والَ ظَهرت ِفيهم الفَاِحشةُ إالَّ فَشا ِفيهم املَوت، والَ طَفَّفو 
القَطر بسكاةَ إالَّ حنعوا الزالَ مو ،ننيأُِخذوا ِبالسو باتعن ابن عباس) طب( ����الن 

 ٢/١٢٦وك ) ١٠٧(وصحيحة ) ٣٢٤٠( وصحيح اجلامع ١/٥٤٤ وترغيب ٣/٦٥ وجممع ١١/٤٤طب 

 حسن
، وتشميت العاِطِس، وِإجابـةُ الـدعوِة،     رد السالمِ :  خمس تِجب لِلمسلِم على أَخيهِ     ���� -٩١٩٦

 عن أيب هريرة ) د( ����وِعيادةُ املَريِض، واتباع اجلَنازِة
) ٤٥٩( وتغليـق    ٥/٢٠٩وسـنة   ) ١٩٦٧٩( وعب   ٧/٢٦٣ و ٣/٢٢٣وهق  ) ٥٠٣٠( ود   ٤ رقم ٣م السالم ب    

 )٣٢٤١(وصحيح اجلامع 
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من أَحسن وضوءهن، وصلَّاهن ِلوقِتهن، وأَتم      :  خمس صلواٍت افترضهن اهللا عز وجلَّ      ���� -٩١٩٧
ركوعهن وخشوعهن كَانَ لَه على اهللا عهد أَنْ يغِفر لَه، ومن لَم يفعلْ فَليس لَه على اهللا عهـد، ِإنْ                    

هذَباَء عإَنْ ش و ،لَه اَء غَفَرعن عبادة بن الصامت) د، هق( ����ش 
 وسـنة   ١/٢٤٢وترغيب  ) ٢٥٢( وحب   ٤٦٧ و ٢/٢١٥ وهق   ٣٢٢ و ٥/٣١٧وحم  ) ٢٤٠١(وهـ  ) ٤٢٥(د  
 )٣٢٤٢( وصحيح اجلامع ٤/١٠٥

 صحيح
خمس صلواٍت كَتبهن اهللا على العباِد، فَمن جاَء بهن لّم يضيع ِمنهن شيئاً اسـِتخفافاً               ���� -٩١٩٨

     هداهللا ع ِعند كَانَ لَه ـاَء                ِبحقِِّهنِإنْ ش ،هداهللا ع ِعند لَه فَليس أِت ِبهني لَم نمةَ، واجلَن دِخلهأَنْ ي 
 عن عبادة بن الصامت) مالك، حم، د، ن، هـ، حب، ك( ����عذَّبه، وِإنْ شاَء أَدخله اجلَنةَ

مشكل  و ١٠/٢١٧ و ٤٦٧ و ٢/٨ و ١/٣٦١ وهق   ٣١٩ و ٥/٣١٥ وحم   ١/٢٣٠ون  ) ١٢٣(وموطأ  ) ١٤٢٠(د  
) ٣٢٤٣(وصـحيح اجلـامع   ) ٣٨٩(ومحيـدي  ) ٤٥٧٥( وعب ٤/٢٣٩ ومتهيد ٤/١٠٤ وسنة   ٢٢٥ و ٤/٢٢٣

 .وغريهم
 صحيح

٩١٩٩- ����                لَـم نمالِقياِمةَ، و ومجاةً ينرهاناً وبوراً ون لَه كَانت ليهنافظَ عح نلواٍت مص مسخ 
ِقيامِة والَ برهانٌ والَ نجاةٌ وكَانَ يوم الِقيامِة مع ِفرعونَ وقَارونَ           يحافظْ عليهن لَم يكن لَه نور يوم ال       

 )ابن نصر عن ابن عمرو( ����وهامانَ وأيب بن خلٍف
 )٢٥٤( وحب ١/٢٩٢ وجممع ٢/١٦٩ وحم ١/٣٨٦الترغيب 

 صحيح
راب األبقع، والفَـأرةُ، والكَلـب      احليةُ، والغ :  خمس فَواِسق تقتلن يف اِحللِّ واحلَرمِ      ���� -٩٢٠٠

 عن عائشة) م، ن، هـ( ����العقور، واحلُديا 
وهــ  ) ٣٥٧( وموطـأ    ٢٦١ و ٢٥٩ و ٦/٣٣ وحـم    ٥/٢١١ون  ) ٦٩ و ٦٨( رقم   ٩ وم احلج ب   ٤/١٥٧خ  

 )٣٢٤٤(وصحيح اجلامع ) ٣٠٨٧(
 ����أةُ، والفَأرةُ، والكَلب العقور احليةُ، والعقرب، واِحلد:  خمس قَتلهن حاللٌ يف احلَرِم���� -٩٢٠١

 عن أيب هريرة) د(
 )٣٢٤٥( وصحيح اجلامع ٤/٣٧ وفتح ٧/٢٦٦ وسنة ٥/٢١٠وهق ) ١٨٤٧(د 

 صحيح
الفَأرةُ، والعقـرب، واحليـةُ،     :  خمس كُلُّهن فَاِسقةٌ يقتلهن املُحِرم، ويقتلن يف احلَرمِ        ���� -٩٢٠٢

الغو ،قورالع الكَلبوعن ابن عباس) حم( ����راب. 
 ١/٢٥٧وحم ) ٣٢٤٦( وصحيح اجلامع ٣/٢٢٨امع 
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 صحيح
٩٢٠٣- ����               الِفـراراملُؤمِن، و هتبو ،قفِس ِبغِري حقَتلُ النِباهللا، و رككَفَّارةُ الش لَهن لَيس مسخ 

 قاالً ِبغِري حِبها م قتِطعابرةٌ يص منييحِف، والز وأبو الشيخ يف التوبيخ عن أيب هريرة) حم( ����ِمن 
 )٣٢٤٧(اجلامع .  وصحيح١٠/١٨٨ و١/١٠٣ وجممع٣/٥١٦ و٦٢٣ و٢/٣٠٢ وترغيب٢/٣٦٢حم

 صحيح
الغـراب، واحلَـدأةُ، والعقـرب،      :  خمس ِمن الدواب كُلُّهن فَاسق يقتلن يف احلَرمِ        ���� -٩٢٠٤

قورالع الكَلبالفَأرةُ، وعن عائشة) نق، ت، ( ����و 
 وهـق   ٢٥٩ و ١٦٤ و ٦/٨٧وحم  ) ٣٠٨٨( وهـ   ٢١٠ و ٥/١٩٠ون  ) ٧٢ و ٧١( رقم   ٩ وم احلج ب   ٣/١٧خ  
) ١٠٠٦( وشـفع    ٧/٢٦٦ وسـنة    ٢/٩٦ وبغوي   ٣/١٣١ونصب  ) ٦١٩( ومحيدي   ٩/٣١٥ و ٢١٠ و ٥/٢٠٩

 )٣٢٤٦(وصحيح اجلامع ) ٢٦٦٦ و٢٦٦٥(وخزمية 
الغراب، واِحلـدأةُ، والفَـأرةُ،     :  يف قَتلِهن جناح    خمس ِمن الدواِب لَيس على املُحِرمِ      ���� -٩٢٠٥

قُورالع الكَلبو العقربعن ابن عمر) مالك، حم، ق، د، ن، هـ( ����و. 
وحـم  ) ٣٠٨٨( وهــ  ٢١٠ و٥/١٧ون ) ٧٣ و٧١( رقم ٩ و م احلج ب٣/١٧و خ ) ٣٥( وموطأ   ٧٦م احلج 

 )٢٣٤٩( وصحيح اجلامع ٢/١٣٨
اِخلتانُ، واالسِتحداد، وقَص الشاِرِب، وتقِليم األظفـاِر، ونتـف         : رِة خمس ِمن الِفط   ���� -٩٢٠٦

 عن أيب هريرة) حم، ق( ����اإلبِط
 ٤١٠ و ٢٨٣ و ٢٣٩ و ٢/٢٢٩وحم  ) ٢٩٢( وهـ   ١٨١ و ٧/١٢٩ و ١/١٤ون  ) ٢٧٥٦( وت   ١٦ود الترجل ب  

 ١/١٩٠وانـة    وع ١٠/٣٣٤ وفتح   ٩/٥٨ و ١/١٩٥وش  ) ٢٠٢٤٣(وعب  ) ٩٢٦( ومحيدي   ١/١٤٩ وهق ٤٨٩و
 )٢٥٧(وم ) ٥٨٨٩(وخ ) ٢٣٥٠(وصحيح اجلامع ) ١٢٩٣ و١٢٥٧(وخد 

 صحيح
من حافظَ على الصلواِت اخلَمِس علـى       :  خمس من جاَء ِبهن مع إِيماٍن دخلَ الْجنةَ        ���� -٩٢٠٧

        حجمضانَ، ور صامو ،واِقيِتهنمو وِدهنجسو كُوِعهنرو ضوِئهنـبيالً،      وإليِه س إنْ استطاع البيت
: وما أداُء األمانـِة ؟ قَـالَ      ! وأعطَى الزكَاةَ ِمن ماِلِه طَيبةً ِبها نفسه، وأدى األمانةَ، ِقيلَ يا نيب اِهللا              

      ي ِة، إنَّ اَهللا لَماجلَناب سلُ ِمنها         الغِدينِه غَري لى شيٍء ِمنع آدم طب(حممد بن نصر وابن جرير       ����أمِن ابن (
 عن أيب الدرداء 

 وأصفهان ٢/٢٣٤ وحلية ٦/٤٧٩ وكثري ١٣٤ واآلجري ١/٢٤١ وترغيب ٢/٢٥ وطص  ١/٤٧وجممع  ) ٤٢٩(د  
٢/١٨٩  
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 جيد
رد التحيِة، وإجابةُ الدعوِة، وشـهود اجلنـازِة،        :  خمس ِمن حق املُسلِم على املُسلمِ      ���� -٩٢٠٨

ِعياداَهللاو ِمدالعاِطِس إذا ح تشميتعن أيب هريرة) هـ( ����ةُ املريِض، و 
 )٣٢٥١(وصحيح اجلامع ) ١٨٣٢ و٤١( وصحيحة ٢/٣٣٢وحم ) ١٤٣٥(هـ 

 صحيح
٩٢٠٩- ����    لنيِن املُرسنس ِمن مسخ  :    كَاحالنو ،عطُّرالتةُ، واِحلجامو ،اِحللمعـن  ) طب( ����احلياُء، و
 ابن عباس

 ٤/٣١٠ وكـر    ٦ وحلـم    ٨/١٠ وتخ   ٨/٢٨ واإلحتاف   ١١/١٨٦ وطب   ١/٤٤ والدواليب   ٥/٩٢ و ٢/٩٩جممع  
 )٧٧١٨ -٧٧١٧(والشعب 

 حسن لغريه
من صام يـوم اجلُمعـِة، وراح إىل   :  خمس من عِملَهن يف يوٍم كَتبه اُهللا ِمن أهِل الْجنةِ     ���� -٩٢١٠

نازج هدشريضاً وم عادقبةًاجلُمعِة، ور قأعتعن أيب سعيد) ع، حب( ����ةً و 
 )٣٢٥٢(وصحيح اجلامع ) ١٠٢٣( وصحيحة ٤/٣١٨ و٣/٣٣ و١/٤٨٥وترغيب ) ٧١٣( وحب ٢/١٦٩امع 

 صحيح
من عاد مِريضاً، أو خرج غَاِزياً، أو       :  خمس من فَعلَ واحدةً ِمنهن كَانَ ضاِمناً على اهللاِ         ���� -٩٢١١

) حم، طب ( ����إمامِه يريد تعِزيره وتوِقريه، أو قَعد يف بيِتِه فَسِلم الناس ِمنه وسِلم ِمن الناسِ             دخلَ على   
 عن معاذ 

 )٣٢٥٣( وصحيح اجلامع ٢/٤٩٠ وعاصم ٤/٣١٨ والترغيب ٢/٢٩٩امع 
 صحيح

٩٢١٢- ����        هيدش فَهو يف شيٍء ِمنهن قُِبض نم مسيف        املقتولُ:  خ ريـقالغو ،هيدبيِل اِهللا شيف س 
سبيِل اِهللا شهيد، واملبطونُ يف سبيِل اِهللا شهيد، واملطعونُ يف سبيِل اِهللا شهيد، والنفَساُء يف سبيِل اِهللا                 

 . عن عقبة بن عامر) ن( ����شهيدةٌ 
 )٣٢٥٤( وصحيح اجلامع ٢/٣٣٤ وترغيب ٦/٣٧ن 

                      صحيح                        
عقوق الواِلديِن، واملرأةُ يأتِمنها زوجها فَتخونه، واإلمام       : خمس هن ِمن قَواصِم الظَّهرِ    ���� -٩٢١٣

  ����يطيعه الناس ويعصى اَهللا، ورجلٌ وعد عن نفسِه خرياً فَأخلف، واعِتراض املَرِء يف أنساِب الناِس
 عن أيب هريرة) هب(

 )٥١٤٤(الشعب 
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                                           حسن 
 باحلارث بن النعمان فوهم ألن احلارث بن النعمان املوجود يف هذا احلديث من الثامنة أحـد             ٣/٤٥٨وأعله املناوي   

 .واألول من اخلامسة ضعيف) ١٠٥٣(شيوخ اإلمام أمحد صدوق التقريب 
إنَّ اَهللا ِعنده ِعلم الساعِة، ويرتِّلُ الغيـثَ، ويعلـم مـا يف             : ا يعلَمهن إلَّا اهللاُ   خمس لَ ���� -٩٢١٤

            موتأرٍض ت ِبأي فسدري نغَداً، وما ت كِسباذا تم فسدري نما توالروياين عن  ) حم( ����األرحاِم، و
 بريدة 
 )٣٢٥٥(وبنحوه عند خ م وصحيح اجلامع ) ٤٠٣( وتغليق ٨/٥١٤ و٢/٥٢٤ وفتح ٧/٨٩ وامع ٥/٣٥٣حم 

                                               صحيح
 عن سفينة ) د،ك( ����ِخالفةُ النبوِة ثَالثونَ سنةً، ثُم يؤيت اُهللا املُلك من يشاُء���� -٩٢١٥

 ٥/٤٤ وحم   ٥/١٧٨ وجممع   ٦/٣٤١ ونبوة   ١٤/٧٥ وسنة   ٧/٩٨وطب  ١٤٥و٣/٧١وك  ) ٤٦٤٧(و) ٤٦٤٦(د  
 )٣٢٥٧( وصحيح اجلامع ٥٠و

                                             صحيح 
٩٢١٦- ����            ارِشـرو ،ليكمصلُّونَ عيو ليهمصلُّونَ عتو ،كمونحبيم وهونِحبت الَّذين تكمأِئم ِخيار 

و ،كمونبِغضيم ووبِغضت الَّذين ِكمتأِئمكموننلعيهم ووننلععن عوف بن مالك) م( ����ت 
 وعاصم  ٧/٢٧١وتخ  ) ٩٠٧( وصحيحة   ١٨/٦٣ وطب   ٨/١٩٨وهق  ٦/٢٤وحم  ٦٦و٦٥ رقم   ١٧م االمارة ب    

 )٣٢٥٨( وصحيح اجلامع ٢/٥٠٩
٩٢١٧- ����         لـيكمصلُّونَ عيليهم وصلُّونَ عتو ،كمونحبيو موِحبت الَّذين تكمأِئم ِخيار   ارِشـرو ،

يا رسولَ اِهللا أفَال نناِبذهم ِعند      : أِئمِتكُم الَّذين تبِغضونهم ويبِغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، ِقيلَ      
ِه واٍل فَرآه يأيت    ذَلك ؟ فَقَالَ لَا، ما أَقَاموا ِفيكُم الصالةَ، لَا ما أقَاموا ِفيكُم الصالةَ، إلَّا من وِلي علي                

عن عوف بن مالك    ) م( ����شيئاً ِمن معصيِة اِهللا، فَلكره ما يأيت ِمن معصيِة اِهللا، وال يِرتعن يداً ِمن طَاعةٍ              
 األشجعي
 ١٨/٦٣ طب ٨/١٩٨ وهق ٦/٢٤ وحم ٦٥م األمارة 
 وأنا يماٍن، وأكثَر القَباِئلَ يوم القيامـِة   ِخيار الرجاِل ِرجالُ أهِل اليمِن، واإلميانُ يماٍن، ���� -٩٢١٨

يف الْجنِة مذِحج، وحضرموت خري ِمن بين احلارِث، وما أُبايل أنْ يهِلك احلياِن ِكالهما، فَال ِقيلَ ولَا                 
 ����خاً وفَحوساً وأبِضعةَ وأُختهم العمردةَ    قَاِهر وال مِلك إلَّا اُهللا، فَلعن اُهللا املُلوك اَألربعِة، جمداً ومشرِ          

 عن عمرو بن عبسة) طب(
 ١٠/٤٤ وجممع ٤/٨١ك 



 

 

١٤٤٣() 

 صحيح
اإلميانُ يمان، وأكثر قَبيلٍَة يف الْجنِة مذِحج، ومـأكولُ         :  ِخيار الرجاِل ِرجاِل ذي يمنٍ     ���� -٩٢١٩

       ِكند ِمن ريخ حضرموتآِكلها، و ِمن ريخ راألربعـةَ     ِحمي اُهللا املُلوك نشـِرحاً    : ةَ، فَلعممـداً وج
 عن معاذ) طب( ����وفحوساً وأبضعةَ وأُختهم العمردةَ

 ١٠/٤٤امع 

 صحيح لغريه
٩٢٢٠- ����                ـنيقُـونَ بِة، املُفرميماؤونَ ِبالنيت املشأُم ِشراراُهللا، و ؤوا ذُِكرإذا ر يت الَّذينأُم ِخيار 

 عن عبادة بن الصامت) طب(عن عبد الرمحن بن غنم ) حم( ����ِحبِة الباغُونَ للبرآِء العنتاأل
 )١١١٠٨ و٦٧٠٨( والشعب ٨/١٤٥ و٦/٢٣٠ واإلحتاف ٨/٩٣امع 

 حسن
، املُفَرقُونَ  املَشاؤونَ ِبالنميمةِ :  ِخيار ِعباِد اِهللا الَّذين إذا رؤوا ذُِكر اُهللا، وِشرار ِعباِد اهللاِ           ���� -٩٢٢١

نترآِء العاغُونَ للبِة، الباألِحب نيعن عبد الرمحن بن غنم) حم( ����ب. 
 ٨/٩٣ وجممع ٨/٢١٨ وكثري ٣/٤٩٩ وترغيب ٤/٢٢٧حم 

 حسن لغريه
٩٢٢٢-����          دحمم مهريخو دحممِعيسى ووسى ومو إبراهيمو وحن لِد آدمو ابن عسـاكر  ( ���� ِخيار (
 ريرةعن أيب ه

  ٨/٢٥٥امع 

 صحيح
لظنه أن ابن عساكر تفرد به وفاته أنه يف جممـع الزوائـد   ) ٢٨٧٦(ووهم األلباين فأورد احلديث يف ضعيف اجلامع      

 وهو كثرياً ما يعتمد على خترجيات السيوطي فيقع يف أخطاء جسيمة لظنه أن السيوطي أحاط خبرجي احلديث
٩٢٢٣- ����كمأخالقاً:  ِخيار عن ابن عمرو) حم، ق، ت( ����أحاِسنكم 
 )٣٢٥٩(وبنحوه خ م وصحيح اجلامع ) ٧٩٨٥( والشعب ٨/٢١ وجممع ٤٦٧ و٢/١٩٣وحم ) ٤٥٣(صحيحة 
٩٢٢٤- ����كمكم أخالقاً، املُوطَّئونَ أكنافاً:  ِخيارعن ابن مسعود) بز( ����أحسن 

 ٢/٣١٦وخط ) ٢٧١(وخد ) ١٨٣٧( وصحيحة ٧/١٣٠بغوي 

 صحيح
٩٢٢٥- ���� كمأحا:  ِخيار     كمارِشـرأخالقاً، املُوطَّئونَ أَكنافاً، و الثَّرثَـارونَ املُتفَيِهقـونَ    : ِسنكم

 عن ابن عباس) هب( ����املُتشدقُونَ



 

 

١٤٤٤() 

 )٣٢٦٠(وصحيح اجلامع ) ٧٩٨٨(والشعب ) ٧٩١(الصحيحة 

 صحيح
 عن أيب هريرة) بز( ���� ِخياركم أحسنكم أخالقاً وأطولُكم أعماراً���� -٩٢٢٦

 ١٠/٢٠٣امع 

 صحيح
٩٢٢٧- ����كميِن:  ِخيارقَضاًء ِللد كمنعن أيب هريرة) ت، ن( ����أحس 

 وصحيح  ٧/٢٦٣ وحلية   ٣/٣٤ وتلخيص   ٤/١٣٩ وجممع   ٣/١٣٠ وخ   ٢/٤٧٦ وحم   ٧/٣١٨ون  ) ١٣١٦(ت  
 ) ٣٢٦١(اجلامع 

 صحيح
٩٢٢٨- ����كمكم أَخالقاً:  ِخيارأحسنأعماراً، و والبزار عن أيب هريرة) حم( ����أطولُكم 

والصـحيحة  ) ٢٤٦٥( وحب   ١/٣٣٩ وك   ٣/٣٧١ وهق   ٤٠٣ و ٢/٢٣٥ وحم   ٤/٢٥٤ وترغيب   ٨/٢٢امع  
 )٣٢٦٢(وصحيح اجلامع ) ١٢٩٨(

 صحيح
٩٢٢٩- ����كماالً: ِخياركم أَعمأحسنلُكم أعماراً، وعن جابر) ك( ����أطو 

 )٣٢٦٣(وصحيح اجلامع ) ١٢٩٨(والصحيحة ) ٢٤٦٥( وحب ١/٣٣٩ك 

 صحيح
٩٢٣٠- ���� كمأخالقَاً     :  ِخيار كمنأحساالً، وأعم كمأحسناراً، وأَعم لُكمعـن أيب   ) حـم   (  ����أطو

 .هريرة
 ٤٠٣ و٢/٢٣٥ وحم ١٣/٢٥٥ش 

 صحيح
٩٢٣١- ����        كمارِشرو ،اُهللا ِبهم ؤوا ذُِكرإذا ر الَّذين كمِخيار  :     ـنيقُونَ بِة، املُفرميماؤونَ ِبالناملش

 عن ابن عمر) هب( ����للبرآِء العنت األِحبةَ، الباغُونَ 
 )٦٧٠٨( و الشعب ٦/٤٥٩وحم ) ٤١١٩(هـ 

 حسن
عن ابن  ) الشافعي والبيهقي يف املعرفة   ( ���� ِخياركم الَّذين إذا سافروا قَصروا الصالةَ وأفطَروا       ���� -٩٢٣٢

 املسيب مرسالً
 )٨٧٨٥(واملعرفة ) ٢٥(وف ) ٣٣٦(وشفع ) ٤٤٨٠(عب 



 

 

١٤٤٥() 

 حسن مرسل
 عن ابن عباس) د، هق( ����ألينكم مناِكب يف الصالِة: ياركم ِخ���� -٩٢٣٣

 وخط  ١/٣٢٢وترغيب  ) ٢٤٨٠(وعب  ) ٣٩٧( وحب   ١٢/٤٠٥ وطب   ٢/٩٠ وجممع   ٣/١٠١وهق  ) ٦٧٢(د  
 )٣٢٦٤( وصحيح اجلامع ١٢/٥٠

 صحيح
 .أراد لزوم السكينة يف الصالة وعدم أذى املصلني مبنكبيه

٩٢٣٤- ����   نم كمألين كمشـاها إىل              ِخيارطوٍة مخ أجراً ِمن طوٍة أعظمخ ا ِمنمالِة ويف الص اِكب
 عن ابن عمر) طس( ����فُرجٍة يف الصف فَسدها

 ٤٦ ود الصالة ٢/٢٠ وهق ٢/٩٠امع 

 حسن
 عن أيب هريرة) ابن جرير( ���� ِخياركم ِخياركم ِلنساِئِه���� -٩٢٣٥
 ٢/١١٢ وأصفهان ٥/٢٥٥اإلحتاف 

 صحيح

٩٢٣٦- ����كمِخيار  :ِلنسائهم كمعن ابن عمرو) هـ( ����ِخيار 
 وصـحيح   ١/٢٢٧ وبغوي   ٣/٤٩وترغيب  ) ١٩٧٨(وهـ  ) ١١٦٢( وت   ٤١١ و ٣/٤٩ وترغيب   ٢/٤٧٢حم  

 )٣٢٦٦(اجلامع 

 صحيح
 عن أيب كبشة) طب( ���� ِخياركم خريكم ألهلِه���� -٩٢٣٧
 )٣٢٦٦( وصحيح اجلامع ٤/٣٠٣وجممع ) ١٨٣٥( والصحيحة ٣/٤١١الترغيب 

 صحيح
 عن سعيد بن العاص) كر( ���� ِخياركم يف اإلسالِم ِخياركم يف اجلَاِهلية إذا فَقُهوا���� -٩٢٣٨

 ٦/١٣٤ وكر ٨/٨٤البداية 

 صحيح
 عن أيب هريرة) خ( ���� ِخياركم يف اجلاهلية ِخياركم يف اإلسالِم إذا فَقُهوا���� -٩٢٣٩

 )١٦١٥(وخمتصر ) ٣٢٦٧( وصحيح اجلامع ٢/٤٨٥ وحم ٦/٩٥ و٤/١٧٠خ 
 عن علي) هب( ���� ِخياركم كُلُّ مفَتٍن تواٍب -����٩٢٤٠



 

 

١٤٤٦() 

 وحليـة   ١١/٣٠٤ و ١٠/٣٢٤ وطب   ٢/٦٢ والدواليب   ١٠٣ و ١/٨٠وحم  ) ٧١٢٢ و ٩١٢١ و ٧١٢٠(الشعب  
 )١١٩١( والفصائل ٨/٥٩٥ واإلحتاف ٣/٢١١

 حسن لغريه
 أي كل ممتحن ميتحنه اهللا بالذنب ثُم يتوب

 ) عن صهيب) كر(ابن زجنويه ( ����م من أطعم الطَّعام ِخيارك���� -٩٢٤١
  ٤/٤١٣ وفتح ٦/٤٥٥ وكر ١/١٥٣ وحلية ٤/٣٤٠ ومعاين ٢/٦٣ وترغيب ٦/١٦حم 

 صحيح لغريه
٩٢٤٢- ����لَّمهعلَّم القرآنَ وعت نم كمعن سعد) هـ( ���� ِخيار 

 ٥٠٣ و ١٠/٥٠٢ش   و ١/١٣٦ وطص   ١/١٦٦ وجممع   ٨/٣٠٣ وطب   ٢/٤٣٧ ومي   ١/١٥٣وحم  ) ٢١٣(هـ  
 )٣٢٦٨(وصحيح اجلامع ) ١١٧٢( وصحيحة ٢٣٧وصفة 

 صحيح
٩٢٤٣- ����أمساِئكم رياحلاِرثُ:  خمحِن، والر بدعاِهللا، و بدعن أيب سربة) طب( ����ع 

 ٨/٤٩ وامع ٤/١٧٨وحم ) ٣٢٦٩(وصحيح اجلامع ) ١٠٤٠ و٩٠٤(الصحيحة 

 صحيح
وابن منيع عن ابن    ) ن، حب ( ����لنوِم ينِبت الشعر وجيلو البصر     خري أكحاِلكم اإلِمثد ِعند ا     ���� -٩٢٤٤

 عباس 
 وش  ٥/٢٧٧ومتهيـد   ) ٥٢٠( ومحيـدي    ٦٧ و ٦٦ و ١٢/٤٥ وطب   ٥/٩٦ وجممع   ١/٢٧٤وحم  ) ٣٤٩٧(هـ  

 )٦٠٧٢( واإلحسان ٣/١٢٣ والترغيب ٨/٤١٠ و٧/٣٩٧

 صحيح
 عن أس) هب( ���� خري اإلداِم اللَّحم، وهو سيد اإلداِم���� -٩٢٤٥
 ٧/٤١١ واإلحتاف ٥/٣٥وجممع ) ٥٩٠٤(وبنحوه عن عبد اهللا بن بريدة ) ٥٩٠٢(الشعب 

حم، ( ���� خري األصحاِب ِعند اِهللا خريهم ِلصاِحِبِه، وخري اجلرياِن ِعند اِهللا خريهم ِلجاِرهِ            ���� -٩٢٤٦
 عن ابن عمرو) ت، ك

)  ٢٥٣(وخزميـة   ) ٣٢٨٨( ومنصور   ٤/١٦٤ و ٢/١٠١ و ١/٤٤٣ وك   ٢/٢١٥ ومي   ٢/١٦٨وحم  ) ١٩٤٤(ت  
 )٣٢٧٠(وصحيح اجلامع ) ١٥٥( وخد ٤/٣١ومشكل ) ٩٢٠٥١( وحب ١٣/٧٢وسنة 

) د، هـ، ك  (عن أيب أمامة    ) ت،هـ( ����احلُلَّةُ: الكَبش األقرنُ، وخري الكَفنِ   :  خري اُألضحيةِ  ���� -٩٢٤٧
 عن عبادة بن الصامت



 

 

١٤٤٧() 

 ٤/٢٢٨وك ٤/١٤١ وتلخيص ٤/٣٩٨ واإلحتاف ٢/١٥٥لترغيب  وا٣/٤٠٣وهق ) ١٥١٧( وت ٣٥د اجلنائز ب
 ) ٢٢٤٢  و٧١٨(واملطالب ) ٣١٣٠ و١٤٧٣(وهـ 

 حسن لغريه
 .وصححه احلاكم ووافقه الذهيب فومها إذ فيه عندمها جمهوالن، والطريق اآلخر فيه ضعف

 عمرعن ابن ) طب، ك( ����األسواق: املَساجد، وشر الِبقاِع:  خري الِبقاِع���� -٩٢٤٨
 وهق  ١/٨٩وك  ) ٣٢٧١( وصحيح اجلامع    ١/٢١٦وترغيب  ) ٢٩٩( وحب   ٢/٦ وجممع   ٢/٥٠جامع بيان العلم    

 ٩٠ و٣/٦٥

 صحيح لغريه
٩٢٤٩- ����ابعنيالت ريخ  :يسعن علي) ك( ����أُو. 

 )٣٢٧٢( وصحيح اجلامع ٢٢٤ وم فضائل الصحابة ٦/٣٧٨ ونبوة ٣/٤٠٢ك 
٩٢٥٠- ����    ذَكَّر ناجلُلَساِء م ريخ          لُـهمِباآلخرِة ع ذَكَّركُمو ،نِطقَهم يف ِعلمكم ادزاَهللا و ع( ����كُم (

 .عن ابن عباس
 )٣٢٣٣و٢٧٧٣( واملطالب ١٠/٢٢٦امع 

 حسن
األدهم، األقرح األرمثُ، املُحجلُ ثَالثٌ، مطلق اليمِني، فَإنْ لَم يكن أدهـم       :  خري اخلَيلِ  ���� -٩٢٥١

 .عن أيب قتادة) حم، ت، هـ، ك( ���� الشيِةفَكُميت على هذِه
 وصـحيح اجلـامع     ٢/٢٦٤وترغيب  ) ١٦٣٣( وحب   ٥/٣٣٠ وحم   ٢٣/٩٢وك  ) ٢٧٨٩(وهـ  ) ١٦٩٦(ت  

)٣٢٧٣( 

 صحيح
 .الَّذي أنفه أبيض وشفته العليا: اللون من اخليل، الرمث: الشية

٩٢٥٢- ����اخليِل احلُر ريعن عطاء مرسالً) ش( ���� خ 
 ١٢/٢٢ش 

 صحيح مرسل
لَا ِإلَه إلَّا اُهللا وحده     :  خري الدعاِء دعاُء يوِم عرفةَ، وخري ما قُلت أَنا والنِبيونَ ِمن قَبلي            ���� -٩٢٥٣

يٍء قَديرلى كُلِّ شع وهو احلمد لَهو املُلك لَه، لَه ريكعن ابن عمرو) ت( ����لَا ش. 
 )٣٢٧٤( وصحيح اجلامع ٢/٢٥٤تلخيص  و٢/٤١٩ وترغيب ٤/٣٧٣واإلحتاف ) ٣٥٨٥(ت 



 

 

١٤٤٨() 

 صحيح
 .عن علي) هـ( ����القرآنُ:  خري الدواِء���� -٩٢٥٤

 ١/٢٥٦وأصفهان ) ٣٥٣٧ و٣٥٣٣ و٣٥٠١(هـ 

 لني
أبو نعيم عـن الشـعيب      ( ����اللَّدود، والسعوطُ، واملشي، واِحلجامةُ، والعلق    :  خري الدواءِ  ���� -٩٢٥٥

 )مرسالً
 ٧/٣٦٥ وش ٩/١٤٦هق 

 ح مرسلصحي
واحدته علقة،  : استعمال األدوية املسهلة، العلق   : ما يؤخذ نشوقاً من األنف، املشي     : ما يلد بالفم، السعوط   : اللدود

 .وهي دودة صغرية تعلق يف مكان التورم فتمتص الدم املتخثر املتحقن
  سعد عن) حم، حب، هب( ����ما يكِْفي: اخلَفي، وخري الرزِق:  خري الذِّكِر���� -٩٢٥٦

 والدعا  ٤/١٦٠ و ٢/٥٣٧وترغيب  ) ١/٣٧٦(وش  ) ٢٣٢٣( وحب   ١٠/٨١ وجممع   ١٧٨ و ١٨٠ و ١/١٧٢حم  
 )١٠٣٦٩ و ٥٥٤ و٥٢٢(والشعب ) ٣٢٧١( واملطالب ٤/٤٩٣واإلحتاف ) ١٨٨٣(طب 

 حسن
قال فيه حممد بن عبد الرمحن بن أيب لبيبة روى عن مجاعة من الثقات وروى عن مجاعة من الثقات ووثقه ابن حبان و        

ليس بشيء وهذا هنا يعين أنه قليل احلديث وليس معناه أنه ضعيف، وضعفه الدارقطين انظـر التهـذيب              : ابن معني 
 . ويكفيه قوة رواية أمحد وابن أيب شيبة وابن حبان حلديثه٩/٣٠١

٩٢٥٧- ����            اِملٍة، وعذاٍم وجمانٌ إىل لَخٍم ومِن، اإلميانُ يجاِل ِرجالُ أهِل اليالر ريخ   رمأكولُ ِحمي
خري ِمن آِكِلها، وحضرموت خري ِمن بين احلاِرِث، وقبيلةٌ خري ِمن قَبيلٍة، وقَبيلَةٌ شر ِمن قَِبيلٍَة، واِهللا                 

هم جمداً وخمُوساً ومشرحاً وأبضعةً وأُخت : ما أُبايل أنَ يهلك احلارثاِن ِكالهما، لَعن اُهللا املُلوك األربعةَ         
            تني فَصـلَّيتـرم ليهمع ين أنْ أُصلّيأمر ثُم ،همتِني فَلعنترقُريشاً م ي أنْ أَلعنبأمرين ر دةَ، ثُمرمالع

               قَب ِني ِمناُهللا قَبيلت نلَعبعاً، وائٍل سو نب كربمساً، وخ رم نب ميماُهللا ت نلَع تِني، ثُمرم ليهمـين  عاِئلَ ب
تميٍم، ومقاِعس ومالِدس عصيةً عصِت اَهللا ورسوله، ألسلم وغُفَار ومزينةُ وأَخالطُهم ِمن جهينـةَ              
خري ِمن بين أسٍد، وتميٍم وغَطَفَانَ وهوازنَ ِعند اِهللا يوم الِقيامِة، شر قَِبيلَتني يف العرِب نجرانُ وبنـو      

تذِحجة منالقَبائِل يف الْج أَكثرو عن عمرو بن عبسة) حم، طب،ك( ����غِلب. 
 )٢٤٦( ون فضائل ٣٨٧ و٤/٣٨٦ وحم ٤/٨١ك 



 

 

١٤٤٩() 

 صحيح
 .يف الزهد عن زياد بن جبري مرسالً) حم( ����الكَفاف:  خري الرزِق���� -٩٢٥٨

 )٣٢٧٥( وصحيح اجلامع ١٦والزهد حم ) ١٨٣٤(الصحيحة 
٩٢٥٩- ����الز ريقوى: اِد خعن ابن عباس) أبو الشيخ يف الثواب( ����الت. 
 روي مرفوعاً وموقوفاً عن ابن مسعود) ٧٤٢( والشعب ٨/٤٤٨اإلحتاف 

 واملوقوف صحيح
 .وهو نص آية قرآنية

 .عن زيد بن خالد) طب( ���� خري الشهادِة ما شِهد ِبِه صاِحبها قَبلَ أنْ يسأهلا���� -٩٢٦٠
 )٣٢٧٦( وصحيح اجلامع ٥/١٢٣ وم ٥/٢٦٦ وطب ٥/١٩٢حم 

٩٢٦١- ����لى ذَلكهى فَقُِتلَ عنو أمرو رجلٌ قاممزةُ، وهداِء حالش ريعن جابر) الديلمي( ���� خ 
 )٣٤٧٢( وفر ٦/٥٣ وخط ٧/٦٤اإلحتاف 

 صحيح
 عن زيد بن خالد) هـ( ���� خري الشهوِد من أدى شهادته قَبلَ أنْ يسأَلَها���� -٩٢٦٢

 )٣٢٧٧(وصحيح اجلامع ) ١٥٥٥٧( وعب ٥/١٩٣ وحم ٥/٢٦٥ وطب )٢٣٦٤(هـ 

 صحيح
 .عن عقبة بن عامر) ك، د( ����أيسره:  خري الصداِق���� -٩٢٦٣

 )١٢٥٧(وحب ) ٢١١٧(ود ) ٣٢٧٩( وصحيح اجلامع ٢/١٨٢ك 

 صحيح
 .عن أيب هريرة) حم( ����املَنيحةُ، تغدو ِبأجٍر وتروح ِبأجٍر:  خري الصدقِة���� -٩٢٦٤

 ٤/٢٤١ و٣/١٣٣ وجممع ٤٨٣ و٢/٣٥٨ حم

 حسن
 .أي احللوب
 .عن أيب هريرة) العسكري( ���� خري الصدقِة ما أبقت ِغىن، وبدأْ ِبمن تعولُ���� -٩٢٦٥

  ٣/٢١٢ وش ١٢/١٤٩ وطب ٣/٩٨ وجممع ٣/٤٣٤ و٢/٤٨٠حم 

 صحيح
 ����ِد السفلى، وابدأْ ِبمـن تعـولُ      ما أبقت ِغىن واليد العليا خري ِمن الي       :  خري الصدقةِ  ���� -٩٢٦٦

 .عن ابن عباس) طب(



 

 

١٤٥٠() 

 )٢٣٨٠( وصحيح اجلامع ٢/٢٢ وترغيب ٣/٢١٢ وش ١٢/١٤٩ وطب ٣/٩٨ وجممع ٣/٤٣٤ و٢/٤٨٠حم 

 صحيح
 .عن أيب هريرة) خ، د، ن( ���� خري الصدقِة ما كانَ عن ظَهِر ِغىن، وابدأْ ِبمن تعولُ���� -٩٢٦٧

 ٥٢٤ و ٤٧٦و٤٠٢ و ٢/٢٧٨ وحم   ٥/٦٢ ون   ٤٠ ود الزكاة ب   ٩٥ رقم   ٣٢لزكاة ب    و م ا   ٧/٨١ و ٢/١٣٩خ  
) ٣٢٨١(وصحيح اجلامع   ) ٢٤٣٩( وخزمية   ٦/١٧٨ وسنة   ٧/٤٦٦ و ١٨٠ و ١٧٧ و ٤/١٥٤ وهق   ٣/٤٣٤وحم  

 .وغريهم
ليـِد   خري الصدقِة ما كانَ عن ظَهِر ِغىن، وابدأْ ِبمن تعولُ، واليد العليا خـري ِمـن ا                 ���� -٩٢٦٨
 .عن أيب هريرة) عب( ����السفلى

 ٢/٥٢٧وحم ) ١٦٤٠٤(عب 

 صحيح
) العسكري( ���� خري الصدقِة ما كَانَ عن ظَهِر ِغىن وابدأْ ِبمن تعولُ، وال تالم على كَفافٍ  ���� -٩٢٦٩

 .عن أيب هريرة
 ٢/٥٢٧ وحم ١/٥٩٠الترغيب 

 صحيح لغريه
٩٢٧٠- ����       ندقِة ما كانَ عالص ريخ             ـنابـدأْ ِبمفلى، وِد السالي نم ريليا خالع اليدو ،ظَهِر ِغىن

 والعسكري يف األمثال عن أيب هريرة، ابن جرير يف ذيبه عن حكيم بن حزام) حب( ����تعولُ
 ٣/٢١٢ وش ٥/٦٩ون ) ٥٣٥٥( وخ ٥٢٤ و٢/٤٧٦ وحم ٧/٤٧٠وهق ) ٣٣٦٣(االحسان 
 .عن أيب هريرة) حم( ����عني حق خري الطِري الفالُ، وال���� -٩٢٧١

 ٢/٤٨٧حم 

 صحيح
٩٢٧٢- ����ِة الِفقهالِعباد ريعن أنس) أبو الشيخ( ���� خ . 

 ١/١٢٠ وامع ١/٥١شج 

 حسن لغريه
 عن عثُمان) القضاعي( ����أخفُّها:  خري الِعيادِة���� -٩٢٧٣
عن ) ٩٢٢٤ و ٩٢٢٣ و ٩٢٢٢ و ٩٢٢١ و ٩٢٢٠ و ٩٢١٩ و ٩٢١٨( والشعب   ١١/٣٣٤ وخط   ٦/٢٩٩اإلحتاف  

 .جابر وعلي وسعيد بن املسيب وطاوس وأنس



 

 

١٤٥١() 

 فيه ضعف
 وصح من قول سعيد بن املسيب وطاوس

 أي عيادة املريض
 عن عبد اهللا بن بسر) حل( ����أن تفَاِرق الدنيا وِلسانك رِطب ِمن ِذكِر اِهللا:  خري العمِل���� -٩٢٧٤

 )٣٢٨٢(امع وصحيح اجل) ١٨٣٦( والصحيحة ٥/١٦ وسنة ٦/١١٢حلية 

 صحيح
 عن العرباض ���� خري القوِم خريهم قَضاًء���� -٩٢٧٥

 ٧/٢٩٢ ون ١٨/٢٥٥طب 

 صحيح
٩٢٧٦- ����   داِفعالقوِم م ريخ  :     يأثَم قَوِمِه ما لَم نع عن خالد بن عبد اهللا بـن حرملـة         ) طك( ����املُداِفع

 املدجلي
 ١٣/١٢٢وسنة ) ٥١٢٠( ود ٤/٢٣٥ وطب ٨/١١٠امع 

 حسن
 .عن أيب هريرة) حم( ����كَسب العامِل إذا نصح:  خري الكَسِب���� -٩٢٧٧

 )٣٢٨٣( وصحيح اجلامع ٥/٤١٥ واإلحتاف ١/٣٦٥ وأصفهان ٩٨ و٤/٦١ وجممع ١/٥٦٠ وترغيب ٢/٣٣حم 

 صحيح
٩٢٧٨- ����      دأتب هنِبأَي كرضلَا ي ،الكالِم أربع ريال ِإل  : خِهللا، و مدالْحانَ اِهللا، وبحاُهللا سإلَّا اِهللا، و ه

عن أيب هريرة) فر(ابن النجار  ����أكرب. 
 ١١ و ٥/١٠وحـم   ) ٨٤١(ون عمـل    ) ١٧٠٧(والدعا طب   ) ٣٣٢( وجرجان   ١١/٥٦٧وفتح  ) ٢٣٣٣(حب  

 )٣٢٨٤( وصحيح اجلامع ٦/١٧٢ وم ٢١ و٢٠و

 صحيح
 ثال عن سويد بن هبريةالعسكري يف األم ����ِسكَّةٌ مأبورةٌ أو مهرةٌ مأمورةٌ:  خري املاِل���� -٩٢٧٩
  ٣/٤٦٨ وحم ٨/٣٩٥ وفتح ٥/٢٥٨ امع 

 صحيح
 .خري املال نتاج أو زرع: اليت حترث األرض أي: والسكة

 .عن أنس) البزار ك، هب(عن أيب سعيد ) حم، خد، د، ك، هب( ����أوسعها:  خري ااِلِس���� -٩٢٨٠



 

 

١٤٥٢() 

) ٨٣٢( وصـحيحة    ٤/٥٢ وترغيب   ١٢/٢٩٧وسنة  ) ٢٠٨٦( ومطالب   ٨/٥٩ وجممع   ٤/٢٦٩و ك   ) ٤٨٢٠(د  
 ) ٨٢٤١ و٨٢٤٠(والشعب ) ٣٢٨٥(وصحيح اجلامع 

 صحيح
 .يف حديث طويل وابن جرير عن ابن عباس) طب( ���� خري االِس ما استقِبلَ ِبِه الِقبلَةَ���� -٩٢٨١
 ٢٨٨ و٥/٢٨٧ وسعد ٨/٥٩ وامع ٢/٧ و١/٢١٧ وأصفهان ١٠٧ و١٠ و٤/٣٧١اإلحتاف 

 صحيح لغريه
٩٢٨٢- ����املُسلمني ريِدِه:  خياِنِه وِلس املسلمونَ ِمن ِلمس نعن ابن عمرو) م( ����م 
 )٣٢٨٦( وصحيح اجلامع ٦٦ و٦٤م االميان
 .عن ابن عمر) طب( ����أحسنهم خلقاً: خري الناِس���� -٩٢٨٣

 )٣٢٨٧( وصحيح اجلامع ٥/٥٠٢واإلحتاف ) ٢٢٨٦(هـ 

 صحيح
٩٢٨٤- ����   اس، أقرؤهمالن ريخ            ـاهمأِباملعروِف، و همآمرِللِه، و يف ِديِن اِهللا، وأتقاهم مأفقههو 

 .عن درة بنت أيب هلب) حم، طب( ����عِن املُنكِر، وأوصلهم ِللرحِم
 ٧/٢٦٣ وجممع ٧/٣٦٧ و٢/٧٧ وكثري ٦/٤٣٢حم 

 حسن
 .عن عائشة) م( ����ِلثُالقَرنُ الَّذي أنا فيِه، ثُم الثاين ثُم الثا: خري الناِس���� -٩٢٨٥

 )٣٢٨٨( وصحيح اجلامع ٥٢م فضائل الصحابة ب
 .عن جابر) القضاعي( ����أنفعهم ِللناِس:  خري الناِس���� -٩٢٨٦
 )١٢٣٤ و١٢٩(والشهاب ) ٣٢٨٩(وصحيح اجلامع ) ٧٦٥٨( والشعب ٣/٢٢ وكر ٦/١٧٣اإلحتاف 

 حسن
 . بن ساريةهن عرباض) هـ( ����خريهم قَضاًء:  خري الناِس���� -٩٢٨٧

 )٣٢٩٠(وصحيح اجلامع ) ٢٢٨٦(هـ 

 صحيح
هـو  : َ ما القلب احملموم ؟ قالَ       ذُو القلِب احملموِم، واللساِن الصادِق، ِقيل     :  خري الناسِ  ���� -٩٢٨٨

شنأُ الدنيا ويحب   فَمن على أثرِه ؟ قَالَ الَّذي ي      : التقي النقي الَّذي لَا إمثَ فيِه ولَا بغي وال حسد، قيلَ          
 .عن ابن عمرو) هـ( ����فَمن على أثرِه ؟ قالَ مؤمن يف خلٍق حسٍن: اآلخرةَ، قيلَ

 )٤٢١٦(وهـ ) ٦٦٠٤( والشعب ٣/٥٩٠وترغيب ) ٣٢٩١( وصحيح اجلامع ٩/٣٢٦ و٧/٢٣٥اإلحتاف 



 

 

١٤٥٣() 

 صحيح لغريه
 وليس كله عند هـ بل هذا لفظ الشعب

رجلٌ آِخذٌ ِبعناِن فَرِسِه خلف أعداِء اِهللا يخيفهم ويِخيفونـه أو           : ِنت خري الناِس يف الفِ    ���� -٩٢٨٩
 عن أم مالك البهزية) طب(عن ابن عباس ) ك( ����رجلٌ معتزلٌ يف باِديٍة يؤدي حق اِهللا الَّذي عليِه

 ٢/٢٤٨وترغيب ) ٣٢٩٢( وصحيح اجلامع ٤٦٤ و٤/٤٤٦ وك ٦/٣٤٠اإلحتاف 

 صحيح
٩٢٩٠- ���� لٌ أخـذَ ِبـرأَِس          خجرو ،قَّهدي حؤيو هبر دعباِله يعتِزلٌ يف ملٌ مجِة راِس يف الِفتنالن ري

هِخيفُونيو ودالع ِخيفِبيِل اِهللا يِسِه يف سعن أم مالك البهزية) حم، طب( ����فَر 
 )٦٩٨( وصحيحة ٦/٣٤٠واإلحتاف ) ٢٠٧٦٠( وعب ٤٦٤ و٤/٤٤٦ وك ٦/٤١٩حم 

 صحيح
عـن  ) طب، ك ( ����قَرين الَّذين أَنا فيهم، ثُم الَّذين يلونهم، ثُم الَّذين يلوم           :  خري الناسِ  ���� -٩٢٩١

 جعدة بن هبرية
 ٤/٢٧٦ وحم ١٠/٢٠ وجممع ٤٧١ و٣/١٩١ك 

 صحيح
 وفيه زيادة حذفتها لضعفها 

٩٢٩٢- ����       ثُم ،أَنا ِمنهم اِس قَرين الَّذينالن ريخ          ،منالس فشو ِفيهمي نشأُ أقوامي ثُم ،هملوني الَّذين 
طٌ يف أسواِقهملَغ ملَهستشهدونَ، وال يشهدونَ وعن عمر) بز( ����ي 

 ٢٠ و١٠/١٩امع 

 صحيح
٩٢٩٣- ����فيهم ريلَا خ جييُء قَوم َالثالثُ، ثُم الثاين ثُم اِس قَرين، ثُمالن رين ابن مسعودع) طب( ���� خ 

 )٣٢٩٣( وصحيح اجلامع ٢٠ و١٠/١٩ وجممع ١٠/١١٤طب 

 حسن
٩٢٩٤- ����                  يـأيت قَـوم ثُم ،ملوي الَّذين ثُم ،ملوي الَّذين ثُم ،ملوي الَّذين اِس قَرين، ثُمالن ريخ 

مأميا همهادتشو ،مهادش مأميا سِبقمان بن بشريعن النع) حم، بز، طكس( ����ت 
 ١٠/١٩امع 



 

 

١٤٥٤() 

 حسن
 خري الناِس قَرين، ثُم الَّذين يلونهم، ثُم الَّذين يلونهم، ثُم يأيت ِمن بعِدهم قَوم يتسمنونَ                ���� -٩٢٩٥

 .عن عمران بن حصني) ت، ك( ����ويحبونَ السمن، يعطونَ الشهادةَ قَبلَ أنْ يسأهلا
 ٤٧١ و٣/١٩١وك ) ٣٢٩٤(جلامع وصحيح ا) ٣٨٩٥(ت 

 خري الناِس قَرين، ثُم الَّذين يلونهم، ثُم الَّذين يلونهم، ثُم يجيُء أقوام تسِبق شـهادةُ                ���� -٩٢٩٦
هادتهش ميينهه، وميني عن ابن مسعود) حم، ق، ت( ����أحِدهم 

 وهق  ٢٧٧ و ٤/٢٦٧ و ٤٤٢ و ٤٣٤ و ١/٣٧٨وحم  ) ٢١٢ (٥٢ و م فضائل الصحابة ب       ٨/١١٣ و ٣/٢٢٤خ  
 ١٧٨ و ١٧٧ و ١٢/١٧٦ وش   ٢٠ و ١٠/١٩ وجممع   ٢٣٥ و ٢٣٤ و ١٨/٢١٢ و ٢/٣٢٠ وطب   ١٦٠ و ١٠/١٢٢

 )٢٣٩٥(وصحيح اجلامع ) ٧٠٠و٦٩٩(وصحيحة 

 صحيح مشهور
٩٢٩٧-����             ي جيُء أقوامي ثُم ،هملوني الَّذين ثُم ،ملوي الَّذين اِس قَرين، ثُمالن ريادةَ    خـهعطونَ الش

 عن عمرو بن شرحبيل) ش( ����قَبلَ أنْ ينالُوها
  ١٧٨ و١٧٧ و١٢/١٧٦ش 

 صحيح
 عن عبد اهللا بن بسر) حم، ت( ����من طالَ عمره وحسن عملُه:  خري الناِس���� -٩٢٩٨
 )٣٢٢٩(وت ) ٣٢٩٦( وصحيح اجلامع ٨/٥٩٤ و٧/٣٣٨ واإلحتاف ١/٢٣٩ واالستذكار ٤/٢٥٤ترغيب 

 يحصح
 ����من طالَ عمره وساَء عملُـه     : من طَالَ عمره وحسن عملُه، وشر الناسِ      :  خري الناسِ  ���� -٩٢٩٩

 عن أيب بكرة) حم، ت، ك(
 ٤٨ و٤٧ و٤٣ و٥/٤٠ و٤/١٨٨وحـم  ) ٢٣٣٠ و٢٣٢٩( وت ٨/٥٩٤ و٧/٣٣٨ واإلحتاف   ٤/٢٥٤الترغيب  

 )٣٢٩٧(مع  وصحيح اجلا١/٣٣٩ وك ٢/٣٠٨ ومي ٥٠ و٤٩و

 صحيح
٩٣٠٠- ����هِخيفُونيو والعد ِخيفِنت فَرٍس يلى مجلٌ عرتلةً راس مالن ريعن أم مبشر) هب( ���� خ 
 )٤٢٩١( والشعب ٦/٣٤٠ واإلحتاف ٢/٢٤٨الترغيب 

 حسن
نفِسها وال ماِلها ِبما    اليت تسره إذا نظَر، وتِطيعه إذا أَمر، وال تخالفه يف           :  خري النساءِ  ���� -٩٣٠١

كرهعن أيب هريرة) حم، ن، ك( ����ي. 
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  ٦/٦٨ ون ٢/٢٥١وحم ) ٣٢٩٨(وصحيح اجلامع ) ١٨٣٨( وصحيحة ٥/٣٤٥ واإلحتاف ٢/١٦١ك 

 صحيح
 خري النساِء امرأةٌ إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرا أطاعتك، وإذا ِغبـت عنـها                ���� -٩٣٠٢

 .عن أيب هريرة) ابن جرير( ����ا ونفِسها حِفظتك يف ماِله
  ٥/٣٩ وطربي ٢/٢٥٧وكثري ) ١٨٣٨ و٤٥٤( وصحيحة ١/٥١٩ والبغوي ٥/٣٤٥ واإلحتاف ٤/٢٣٧امع 

 صحيح
من تِسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وحتفظُ غَيبتك يف نفِسـها            :  خري النساءِ  ���� -٩٣٠٣
اِلكمبن سالمعبد اهللا ) طب( ����و. 
 )٣٢٩٩( وصحيح اجلامع ٢٧٣ و٤/٢٣٧امع 

 صحيح
٩٣٠٤- ����كاِح أيسرهالن ريعن عقبة بن عامر) د( ���� خ 

والـدواليب  ) ١٠٤١٢(وعب  ) ١٨٤٢( وصحيحة   ٥/٣٤٥واإلحتاف  ) ١٢٦٢ و ١٢٥٧( وحب   ٣٢د النكاح ب  
 )٣٣٠٠( وصحيح اجلامع ١/١١

 صحيح
نه، ثُم الثاين، ثُم الثالثُ، ثُم ينشأُ قَـوم تسـِبق أميـانهم              خري أُميت القرنُ الَّذي أنا مِ      ���� -٩٣٠٥

         لَغطٌ يف أسواِقهم ستشهدوا، لَهمغَِري أنْ ي شهدونَ ِمني مهادعن ) ض(ومسويه نعيم يف املعرفة   ) ط( ����ش
 .عمر
 )٣٣(وطيا ) ٤٢١١( ومطالب ٧/٧فتح 

 حسن
٩٣٠٦- ����     يت القرنُ الَّذي بأُم ريخ             قَـوم خلُفمثَُّ ي ،ملوي الَّذين ثُم ،ملوي الَّذين فيِه، ثُم ِعثت

 عن أيب هريرة) م( ����يحبونَ السمانةَ يشهدونَ قَبلَ أنْ يستشهدوا
  ٢/٢٢٨ وحم   ١٨٤٠و) ١٨٣٩(والصحيحة  ) ٢٢٢٢( وت   ٩ود السنة ب  ) ٢١٣( رقم   ٥٢م فضائل الصحابة ب   

 .وغريهم) ٣٣٠١(صحيح اجلامع  و١٠/١٦٠ وهق ٤/٤٤٠و
 خري أُميت القرنُ الَّذي بِعثت فيهم، ثُم الَّذين يلوم، ثُم يخلُف قَوم يحبونَ الشـهادةَ                ���� -٩٣٠٧

 عن أيب هريرة) م( ����يشهدونَ قَبلَ أنْ يستشهدوا
 )٢٥٣٤( وم ١٠/١٩ وجممع ٨/٤٥٧اإلحتاف 



 

 

١٤٥٦() 

٩٣٠٨- ����   يت الَّذينأُم ريروا،           خإذا سافروا قَصتبشروا، وإذا أحسنوا استغفروا، وإذا أساءوا اس 
 عن جابر) طس( ����وأفطروا

 ٢/٥١ وتلخيص ٢/١٥٧امع 

 حسن
 خري أُميت أنا وأقراين، ثُم القرنُ الثاين، ثُم القرنُ الثالثُ، ثُم يكونُ قَوم يحِلفـونَ وال                 ���� -٩٣٠٩

عن بالل بن سعد عن أبيه      ) طب، ض ( ����نَ وال يستشهدونَ، ويؤمتنونَ وال يؤدونَ     يستحلَفونَ، ويشهدو 
 سعد بن متيم السكوين

 ١٠/١٩ وامع ٨/٤٥٧اإلحتاف 

 حسن
٩٣١٠- ����عمركر وعدي أبو بيت بأُم ريعن علي والزبري) ابن عساكر( ���� خ 

 عن علي من قوله) ١٣٠، ١٢٨(الفضائل ألمحد 

 صحيح من قوله
 خري أُمت قَرين، ثُم الَّذين يلوم، ثُم يخلُف قَوم يظهر فـيهم السـمن، ويهِرقـونَ                 ���� -٩٣١١

 عن أيب هريرة) ع( ����الشهادةَ وال يسألوا
 ) ١٨٤١( وصحيحة ١٠/١٩ وجممع ٥/٣٥٠حم 

 صحيح
 عن ابن عباس) طب( ���� خري أهل املَشرق عبد القَيس���� -٩٣١٢

 )٣٣٠٢(وصحيح اجلامع ) ٢٣٠١(وحب ) ١٨٤٣( وصحيحة ١/٤٩ وجممع ١٢/٢٣١طب 

 صحيح
 .أسلم الناس كرهاً، وأسلموا طائعني: وزادوا

٩٣١٣- ����                 تيمفيِه ي يتب يٍت يف املسلمنيب شرإليِه، و نحسي تيمفيِه ي يتب يٍت يف املسلمنيب ريخ 
 .عن أيب هريرة) خد، هـ ، حل( ���� يف الْجنة هكذايساُء إليِه، أنا وكاِفلُ اليتيِم

  ٣/٣٤٨ وترغيب ٧/٢١٨٦ وعدي ٢٣٠ومبارك ) ١٣٧( وخد ١/٤٠٤ وبغوي ١٣/٤٣وسنة ) ٣٦٧٩(هـ 

 لني
عن بريـدة   ) الروياين، عد، هب، والضياء   ( ���� خري تمراِتكم البرينُّ يذِهب الداَء وال داَء فيهِ        ���� -٩٣١٤

 .و نعيم عن أيب سعيد[وأ) طس، ك(عن أنس ) ين وأبو نعيم يف الطب، كعق، طس، وابن الس(
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 ) ٣٣٠٣( وصحيح اجلامع ٥/١١٢وتخ ) ١٨٤٤( وصحيحة ٥/٤٠ وجممع ٤/٢٠٤ك 

 حسن
٩٣١٥- ����وتاكمكفِّنوا فيها مو ،ألِبسوها أحيائكم ِثياِبكم البياض ريعن أنس) قط يف األفراد( ���� خ 

 )٣٣٠٤( وصحيح اجلامع ٣٥٥ و١/٢٧٤حم  و٤/١٨٥ و١/٣٥٤وك ) ٣٥٦٦(هـ 

 صحيح
٩٣١٦- ����            ،اإلِمثد أكحاِلكم ريخو ،ألِبسوها أحياَءكمو ،وتاكمفَكفِّنوا فيها م البياض ِثيابكم ريخ 

جيلو البصرو عرالش نِبتعن ابن عباس) هـ، طب، ك( ����ي. 
 )٣٣٠٥( وصحيح اجلامع ٢/٦٩ وتلخيص ٣/٢٦٦ وش ١٢/٤٥ وطب ١/٣٥٤وك ) ٣٥٦٦ و١٤٧٢(هـ 

 صحيح
٩٣١٧- ����واكائِم السِخصاِل الص ريعن عائشة) هق( ���� خ 

 )١٦٧٧( وهـ ٤/٢٧٢هق 

 فيه ضعف
 عن جابر) ت( ���� خري ِدياِر األنصاِر بنو النجاِر����-٩٣١٨

 )٣٣٠٧( وصحيح اجلامع ٧/٢٩٩ وتخ ٣/٤٩٧وحم ) ٣٩١٢(ت 

 صحيح
 عن جابر) ت( ����بنو عبِد األشهِل خري ِدياِر األنصاِر ���� -٩٣١٩

 ٧/٢٩٩ وتخ ٣/٤٩٧وحم ) ٣٩١٢(ت 

 صحيح
٩٣٢٠- ����رعالو ِدينكم ريعن سعد) أبو الشيخ يف الثواب( ���� خ 

 وصحيح اجلـامع  ٢/٥٦٠ وترغيب ٢٥٠ و ٤٨ و ٢/٢٥ وأصفهان   ٦/٩ واإلحتاف   ١/١٢٠ وجممع   ٩٣ و ١/٩٢ك  
)٣٣٠٨( 

 صحيح
٩٣٢١- ����   هسرأي ِدينكم ريعن عمران بـن حصـني      ) طب(عن حمجن بن األدرع     ) م، خد، طب  ح( ���� خ

 .عن أنس) طس، عد، والضياء(
 )٣٣٠٩( وصحيح اجلامع ٣/٣٠٩ و٦١و١/٦٠وامع ) ٣٤٢( وخد ١/٧٢اإلحتاف 
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 صحيح
٩٣٢٢- ����الِعبادِة الِفقه ريخو ،هأَيسر ِدينكم ريعن أنس) ابن عبد الرب( ���� خ 

 ١/٩٤ وفتح ٥/١٦٠ و٨٣ و١/٨٢اف  واإلحت١/٢١جامع بيان العلم 

 حسن لغريه
٩٣٢٣-����ِمنهم تمالَّذي أن احلَي القَيِس ثُم بدبيعةَ عر ريعن نوح بن خملد الضيب) طب( ����خ 

 ١٠/٤٩ وجممع ١/١٣٠فتح 

 حسن لغريه
) طـب ( ����مـةُ  خري ِرجاِلكم علي، وخري شباِبكم احلسن واحلُسني، وخري ِنساِئكم فَاطِ          ����-٩٣٢٤
 .والروياين

 .عن ابن مسعود) خط، كر(عن عبادة بن الصامت ) ك، ض(
 ٤/٣٢١ وكر ٤/٣٩٢خط 

 حسن
٩٣٢٥- ����          ِبشباِبكم هشبت نم كُهوِلكم شرو ،ِبكُهوِلكم هشبت نم باِبكمش ريعـن  ) ع، طب ( ���� خ

 .عن ابن مسعود) عد(عن أنس وعن ابن عباس ) هب(واثلة 
 )٧٨٠٦) (٧٨٠٥( والشعب ٢/٧٢١ و١/٢٥٣ وعدي ٢/٤٢٠ واإلحتاف ٢/٣٧ وأصفهان ١٠/٢٧٠امع 

 حسن لغريه
 خري صفوِف الرجاِل املُقدم، وشرها املُؤخر، وخري صفوِف النساء املُـؤخر، وشـرها         ���� -٩٣٢٦

معن أيب سعيد) ش( ����املُقد 
 ١/٤١٥ وش ٢/٩٣ع  وجمم٢٨٧ و٢٩٣ و٣/١٦ و٣٥٤ و٢/٣٣٦حم 

 صحيح
 خري صفوِف الرجال املُقدم، وشرها املُؤخر، وخري صفوِف النساء املُـؤخر، وشـرها         ���� -٩٣٢٧

إذا سجد الرجالُ فَاغضضن أبصركُن، وال ترين عوراِت الرجاِل ِمن ِضيِق           ! املُقدم، يا معشر النساء   
 عن جابر) حل، ض(وابن منيع ) حم، هـ، ع( ����اُألزِر
وش ) ١٥٦٢( وخزميـة    ٢/٣٧ وعوانـة    ٢/٩٣ وجممع   ٢/٢٢٢ وهق   ٣٥٤ و ٣٣١ و ٢٩٣ و ٣/٦ و ٢/٣٣٦حم  

 )٤١٧ و٣٨٥( وحب ١/٣٧٩
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 صحيح
 خري صفوِف الرجاِل أولُها، وشرها آِخرها، وخري صفوِف النساء آِخرهـا، وشـرها     ���� -٩٣٢٨

 .عن أيب أمامة وعن ابن عباس) طب(عن أيب هريرة ) ٤م( ����أولُها
 ٢/٢٧٤وحـم   ) ١٠٠١ و ١٠٠٠( وهــ    ٩٤ و ٢/٩٣ون  ) ٢٢٤(وت  ) ٦٧٨( ود   ١٣٢ رقم ٢٨م الصالة ب  

 )٣٣١٠(وصحيح اجلامع ) ١٦٩٣ و١٥٦١( وخزمية ١١/٢٠٣ و٨/١٩٤ وطب ٤٨٥ و٣٦٧ و٣٤٠و
٩٣٢٩- ����      خؤها مشرها، ومقدجاِل مفوِف الرص ريها       خشرها، وساء آِخرفوِف النص ريها، وخر
 عن جابر) ش( ����مقدمها

 )٣١٧( ومنتقى ٢/١٣٤ وجممع ٢/٣٨٥ و١/٣٧٩وش ) ١٠٠١(هـ 

 صحيح
٩٣٣٠ -����يوِتهنساء يف قَعِر بالِة النص ريعن أم سلمة) طب( ����خ 

 ٢/٣٣وامع ) ٣٣١١( وصحيح اجلامع ٦/٣٠١حم 

 صحيح
يِب الرجاِل ما ظَهر ِرحيه وخِفي لَونه، وخري ِطيِب النساء ما ظَهر لَونه وخِفـي                خري طِ  ���� -٩٣٣١

عن أيب موسى) عق( ���� ِرحيه 
 ١٥٨ و٥/١٥٦وامع ) ٢٧٨٨(وت ) ٧٩٣٨(عب 

 صحيح لغريه
ا وبني اآلخرِة، فَاختار اآلِخـرةَ،      خير عبد ِمن عبيد اِهللا خير بني الدنيا، وملِكها ونعيِمه         ���� -٩٣٣٢

 عن أيب واقد) طب( ����نفديك يا رسولَ اِهللا ِبأمواِلنا وأنفُِسنا: فَقالَ أبو بكٍر
 )٣٦٦٠( وت ٥/٧٣ وبنحوه خ ٦/٣٥٦ واإلحتاف ٩/٢٤ وجممع ٣/٢٧٧طب 

 صحيح لغريه
 جميلةٌ تسره إذا نظَر إليها، وتطيعـه        امرأةٌ:  خري فَائدٍة أفادها املرُء املسلم بعد إسالمهِ       ���� -٩٣٣٣

 عن حيىي بن جعدة مرسالً) ص(  ����إذا أمرها، وحتفظه يف غَيبِته يف مالِه ونفِسها
 ٤/٢٧٢وامع ) ٥٠١(ومنصور ) ١٥٧١( ومطالب ٤/٣٠٨ش 

 صحيح مرسل
 .عن احلارث بن ربعي) طص( ����خري فُرساننا أبو قَتادةَ وخري ِرجاِلنا سلمةُ بن األكوِع���� -٩٣٣٤

 ٤٤٠ و٤/٤٣٩ وخط ٤/١٥٣ وبداية ٢/٢٥٨ وتخ ١٥٢ و٢/١٥١ وطص ٧/٢٢ وطب ٩/٣٦٣امع 
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 صحيح
عن سلمة  ) طب، حب (والبغوي  ) ط، م ( ���� خري فُرساِننا اليوم أبو قَتادةَ، وخري ِرجاِلنا سلمةُ        ���� -٩٣٣٥

 .بن األكوع
 ٤/٢/٣٩ و ٢/١/٦١ وسـعد    ١٤/٥٣٧ وش   ٤/١٨٥ وبنوة   ٧/٤٦٣ وفتح   ٧/١٨ و ٣/٢٧٠وطب  ) ١٨٠٧(م  

 )١٠٧٥( ومنتقى ٨/٦٨ وبداية ٣/٤٣٠ونصيب 

 صحيح
 ���� خري قَرٍن القرنُ الَّذي أنا فيِه ثُم الثاين، ثُم الثالثُ ثُم الراِبع لَا يعبأُ اُهللا ِبهـم شـيئاً                   ���� -٩٣٣٦

 عن عمر) طس(
 ١/١٢٧ وطص ١٠/١٩امع 

 حسن لغريه
٩٣٣٧- ����   ريماء                خ شرقِم، والس ِشفاٌء ِمنالطُّعِم و ِمن فيِه طَعام ،مزمجِه األرِض ماُء زلى واٍء عم

                 تـدفَّقت صـبحت ،اهلـوام كَِرجِل اجلَراِد ِمن ضرموتِة حِبقب رهوتجِه األرِض ماٌء ِبوادي بلى وع
 عن ابن عباس) طب( ����وتسمى لَا باللَ ِبها

 )٣٣٢٢(وصحيح اجلامع ) ١٠٥٦( والصحيحة ٢/٢٠٩ وترغيب ٣/٢٨٦مع  وجم١١/٩٨طب 

 صحيح
 خري ما أُعطي الرجلُ املُؤمن خلق حسن، وشر ما أُعطي الرجلُ قَلب سوٍء يف صـورٍة                 ���� -٩٣٣٨

  ����حسنٍة
 عن رجل من جهينة) ش(

 ١٣/٢٣٦وش ) ٢٥٤٦(املكالب 

 حسن
٩٣٣٩- ����الناس ما أُعطي ريخ  سنح لقعن أسامة بن شريك) حم، هـ، ك( ���� خ 

 ٤/٢٧٨وحم ) ٣٤٤٤(وهـ ) ٣٣٢١( وصحيح اجلامع ١٣/٢٣٦ وبنحوه ش ٤/١٩٨ و١/١٢١ك 

 صحيح لغريه
 عن مسرة) حم، طب، ك( ����خري ما تداويتم ِبِه اِحلجامةُ ���� -٩٣٤٠

 ١٠٥٣(صحيحة   و ٨/١٠ وخط   ٤/٢٠٨ وك   ١٠/١٥١ وفتح   ٧/٢٢٢ وطب   ٣٣٩ و ٩/٣٣٧ وهق   ٣/١٠٧حم  
 )٣٣٢٤(وصحيح اجلامع ) ١٠٥٤و



 

 

١٤٦١() 

 صحيح
٩٣٤١- ����                مِز ِمـنِبـالغ عذِّبوا ِصـبيانكمال تو ،حريالقُسطُ البِبِه اِحلجامةُ، و يتمداوما ت ريخ 
 عن أنس) حم، ن( ����العذرِة

 )٧٥٨٢(ون ) ٣٣٢٤(وصحيح اجلامع ) ١٠٥٤( وصحيحة ٣٣٩ و٩/٣٣٧ وهق ٣/١٠٧حم 

 صحيح
 جع احللقو: العذرة

٩٣٤٢- ����العتيق يتالبذا، وسجدي هواِحلُ مإليِه الر ِكبتما ر ريعن جابر) حم، ع، حب( ���� خ 
 )٣٣٢٥( وصحيح اجلامع ١/٢٤١ ومشكل ٤ و٤/٣وجممع ) ١٦٤٨( وصحيحة ٢/٢٢٨ وترغيب ٣/٣٣٦حم 

 صحيح
 عن سويد بن هبرية) ، طبحم( ����مهرةٌ مأمورةٌ أو ِسكَّةٌ مأبورة: خري ماِل املرِء���� -٩٣٤٣

 ٥/٥٨ و ٢/١٧ وكثري   ١/٤٣٨ وتخ   ١٠/٣٨٧ وسنة   ٢/١٧ والدواليب   ٧/١٠٧ وطب   ١٠/٦٤ وهق   ٣/٤٦٨حم  
 ٧/٥٦وسعد 

 حسن
 ١٠١ و٢/١٠٠وسويد خمتلف يف صحبته انظر اإلصابة 

لُغه أجرها،  ولد صاحلٌ يدعو له، وصدقةٌ تجري يب      :  خري ما يخلِّف اإلنسانُ بعده ثَالثٌ      ���� -٩٣٤٤
 عن أيب قتادة) هـ، حب( ����وِعلم ينتفع ِبِه ِمن بعدِه

) ٢٤٩٥(وخزميـة   ) ٨٤( وحـب    ٣/٦٨وتلخـيص   ) ٢٤١( وهـ   ١١٨ و ١/١٠٠ وترغيب   ١/١١٤اإلحتاف  
 )٣٣٢٦(وصحيح اجلامع 

 صحيح
٩٣٤٥- ���� يوِتهنب ساِء قَعرساجِد النم ريعن أم سلمة) حم، هق( ����خ 

) ١٣٩٦( وصـحيحة    ١/٢٢٦وترغيب  ) ١٦٨٣( وخزمية   ٢/٣٣ وجممع   ١/٢٠٩ وك   ٣/١٣١ وهق   ٦/٢٩٧حم  
 )٣٣٢٧(وصحيح اجلامع 

 صحيح
٩٣٤٦- ����    أربع ِنساء العاملني ريٍد،         :  خحمم فَاطمةُ ِبنتويلٍد وخ خدجيةُ ِبنتِعمرانَ، و ِبنت رميم

 عن أنس) حم،طب( ����وآسيةُ امرأةُ ِفرعونَ
 ٣/١٥٧ وك ٣/١٣٥وحم ) ٣٣٢٨(وصحيح اجلامع ) ٢٢٢٢( وحب ٤/١٥٣٣عدي  و٩/٤٠٤ و٧/١٨٥خط 



 

 

١٤٦٢() 

 صحيح
صاِلح ِنساِء قُريٍش، أحناه على ولٍد يف ِصغرِه، وأرعـاه علـى      : خري ِنساٍء رِكنب اإلبلَ   ���� -٩٣٤٧

 عن أيب هريرة ) حم، ق( ����زوٍج يف ذاِت يِدِه
وفـتح  ) ١٠٤٧( ومحيدي   ٤٤٩ و ٢/٢٧٥ وحم   ٢٠١ و ٢٠٠ رقم   ٤٩ وم فضائل الصحابة ب      ٨٥ و ٨ و ٧/٧خ  
 )٣٣٢٩(وصحيح اجلامع ) ٢٠٦٠٤ و٢٠٦٠٣(وعب ) ١٠٥٢( وصحيحة ٩/١٢٥

خري ِنساٍء رِكنب اإلبلَ ِنساُء قُريٍش، أحناه على ولٍد يف ِصغِرِه، وأرعاه على بعـٍل يف   ���� -٩٣٤٨
عن مكحـول   ) ش( ���� رِكبت بعرياً ما فَضلت عليها أحداً      ذَاِت يِدِه، ولو عِلمت أنَّ مرمي ابنةَ ِعمرانَ       

 مرسالً
 ١٢/١٧٤ش 

 صحيح مرسل
٩٣٤٩- ����  ِنسائكم ريخ  :        ِنسائكم شراهللا، و قَنياملُواسيةُ املُواتيةُ إذا ات دودالو الولود : جاتاملُترب

عن أيب أذينة الصديف    ) هق( ����نهن إلِّا ِمثلُ الغراِب األعصمِ    املُتخيالت، وهن املُناِفقات، الَ يدخلُ الْجنة مِ      
 وعن سليمان بن يسار مرسالً 

 )٣٣٣٠(وصحيح اجلامع ) ١٨٤٩( وصحيحة ٥/٢٩٧ واإلحتاف ٧/٨٢هق 

 صحيح
 عن علي) ق، ت( ����خدجيةُ ِبنت خويلٍد: خري ِنساِئها، مرمي ِبنت ِعمرانَ، وخري ِنساِئها���� -٩٣٥٠

 ٢/٤٩٧ وك   ٦/٣٦٧ وهـق    ١٤٣ و ١٣٢ و ١١٦ و ١/٨٤ وحـم    ٦٩ وم فضائل الصحابة     ٥/٤٧ و ٤/٢٠٠خ  
 )٣٣٣١( وصحيح اجلامع ١٢/١٣٤ وش ٣/١٨٤و

٩٣٥١- ����                 ثُـم ،هملوني الَّذين ثُم ،ُملوي الَّذين ثُم ،أنا ِفيهم ِعثتِة القرنُ الَّذي بذِه اُألمه ريخ 
والطحاوي وابن أيب عاصم والروياين     ) ش، حم ( ����دتهم أيمانهم، وأميانهم شهاداِتِهم     يكونُ قَوم تسِبق شها   

 عن بريدة) ض(
 ٦٢٨ و٢/٦٢٧ وعاصم ٢٧٧ و٤/٢٦٧ وحم ١٧٨ و١٧٧ و١٢/١٧٦ش 

 صحيح
أقوام ينذُرونَ وال   خري هذِه اُألمِة القرنُ الَّذي بِعثت ِفيهم، ثُم الَّذين يلونهم، ثُم يفشو             ���� -٩٣٥٢

 نمالس و فيهميفشستحلَفونَ، وال يحيِلفونَ وعن عمران بن حصني) طب( ����يفونَ، و 
 واإلحتاف  ٣/١٧٧ ومشكل   ٧/٦ وفتح   ١٨/٢١٣ وطب   ٥/٣٥٧ و ٤٢٦ و ٤/٢٦٧ وحم   ٢١٥م فضائل الصحابة    

 ٤/١٥٢ ومعاين ٦٢٩ و٢/٦٢٨ وعاصم ٨/٤٥٧
٩٣٥٣- ����ِة بذِه اُألمه ريها خبين عد : عمركٍر واحملفوظ موقوف: عن علي وقال) كر( ����أبو ب 



 

 

١٤٦٣() 

 ٣/١٨١ وعقيلي ١٠/١١٤خط 

 صحيح موقوف
٩٣٥٤- ����              ـررتما مو ،عشرينإحدى وةَ، وشرع ِتسعشرةَ، وع بعحتجمونَ فيِه، سوٍم تي ريخ 

 عن ابن عباس) حم، ك( ����ِباِحلجامِة يا محمد عليك : ِبمٍأل ِمن املالئكِة لَيلَةَ أُسري يب إلَّا قالوا
 )٣٣٣٢( وصحيح اجلامع ٧/٤٤٠وش ) ١٨٤٧( وصحيحة ١/٣٥٤حم 

 حسن
فيِه خِلق آدم، وِفيِه أُدِخلَ الْجنـة، وِفيـِه         :  خري يوٍم طَلَعت عليِه الشمس يوم اجلُمعةِ       ���� -٩٣٥٥

 عن أيب هريرة) حم، م، ت( ����ا يوِم اجلُمعِة أُخِرج ِمنها، وال تقُوم الساعةُ إلَّ
 ٥٠٤ و٤٨٦ و٤١٨ و٢/٤٠١ وحـم  ١١٥ و١١٤ و٣/٩٠ون ) ٤٩١(وت ) ١٠٤٦( ود ١٨ و١٧م اجلمعـة  

 وغريهم) ٣٣٣٣( وصحيح اجلامع ١/٢٧٨ وك ٣/٢٥١ وهق ٥٤٠ و٥١٢و
فيِه هبطَ، وِفيِه ِتيب علَيـِه،      فيِه خلق آدم، و   :  خري يوٍم طَلَعت ِفيِه الشمس يوم اجلُمعةِ       ���� -٩٣٥٦

وِفيه قُِبض، وِفيِه تقُوم الساعةُ، ما على وجِه األرِض ِمن دابة إلِّا وِهي تصبح يوم اجلُمعِة مصـيحةًً                  
              م بداِدفُها عصاعةٌ ال يِفيِه سو ،آدم اعِة إلَّا ابنالس فقاً ِمنش مسالش طلُعىت تالِة    حيف الص وهو ؤِمن

 اهإي يئاً إلَّا أعطاهسألُ اَهللا شعن أيب هريرة) ، وحب، ك٣مالك، حم ( ����ي 
ــأ  وت ) ١٠٤٦( ود ٥٤٠ و٥١٢ و٥٠٤ و٤٨٦ و٤١٨ و٢/٤٠١ وحــم ٢/٥٤٤ و١/٢٧٨وك ) ١٠٨(املوط

 )٣٣٣٤(وصحيح اجلامع ) ١٠٢٤( وحب ١١٥ و١١٤ و٣/٩٠ون ) ٤٩١(

 صحيح
٩٣٥٧- ���� رياً ررِضعيِه      خفاِطمةُ غُالماً فَت ِلدا قالت   ) هـ( ����أيِت، ترأيت ! يا رسول اهللا: عن أم الفضل أ

 كأن يف بييت عضواً من أعضائك قال فذكره
 ٣/١٧٦ وك ٤/٣١٦ وكر ٨/٢١٨ وسعد ٦/٣٣٩وحم ) ٣٩٢٣(هـ 

 ال بأس به
لْجنة ،فَاخترت الشفاعةَ ألنهـا أعـم    خيرت بني الشفاعِة وبني أنْ يدخلَ شطر أُميت ا        ���� -٩٣٥٨

           اخلطَّائني ثنيلواملُت ذِنبنيها ِللملِكن؟ لَا و قنياملُت ا ِللمؤمننيروعن ) هـ(عن ابن عمر    ) حم( ����وأكفى أَت
 أيب موسى

 ٥٦٤ ومبارك   ٩/١٨٤ واإلحتاف   ١٠/٣٧٨وجممع  ) ٤٣١١( وهـ   ٤/٤٤٧ وترغيب   ٢/٧٥ وحم   ٢/٣٦٨عاصم  
 )٣٣٣٥(وصحيح اجلامع 



 

 

١٤٦٤() 

 صحيح
 عن أيب هريرة) حب( ���� خريكم أحاِسنكم أخالقاً إذا فَِقهوا ���� -٩٣٥٩
 )٢٤٧٦(وطيا ) ٢٨٥( وخد ٤٨١ و٤٦٩ و٤٦٧و٢/٤٦٦وحم ) ٩١(اإلحسان 

 صحيح
 عن أيب هريرة) خد( ����خريكم إسالماً أحاِسنكم أخالقاً إذا فَِقهوا ���� -٩٣٦٠

 )٣٣١٢(وصحيح اجلامع ) ٢٨٥( وخد ٤٨١ و٢/٤٦٩حم 

 صحيح
 عن سراقة بن مالك) د( ���� خريكم املُداِفع عن عِشريِتِه ما لَم يأمثْ ���� -٩٣٦١

 )٧٩٧٥ و٧٩٧٤( من طرق والشعب ٢/٢٩٧ و١/٤٠٨ واإلصابة ٢/٩١ وطص ١٣/١٢٢وسنة ) ٥١٢٠(د 

 حسن
 وأعله بأيوب بن سويد وفاتـه أن لـه          )١٨٢(والضعيفة  ) ٢٩١٥(ووهم األلباين فحكم بوضعه يف ضعيف اجلامع        

 !!طريقني آخرين أحدمها مرسل والثاين موصول فما أسهل احلكم بالوضع عنده
 عن عرباض) ن( ���� خريكم خريكم قَضاًء ���� -٩٣٦٢

 )٣٣١٣( وصحيح اجلامع ٧/٢٩٢ن 

 صحيح
) طـب (عن ابن عباس ) هـ(عن عائشة ) ت(����  خريكم خريكم ألهِلِه، وأَنا خريكم ألهلي���� -٩٣٦٣

 .عن معاوية
 ٣/٢١١ ومشـكل  ٤/٣٠٣ وجممـع  ١٩/٣٦٣ وطب ٧/٤٦٨ وهق ٢/١٥٩ومي  ) ١٩٩٧(وهـ  ) ٣٨٩٥(ت  

 .وغريهم) ٣٣١٤(وصحيح اجلامع ) ١٨٤٥ و١١٧٤ و٤٦٢(وصحيحة 

 صحيح
٩٣٦٤- ����                فَدعوه اِحبكُمص إذا ماتألهلي، و كمريألهله، وأنا خ كمريخ كمريسن ح) ت( ���� خ

 .عن عائشة) حب، هب(صحيح غريب، وابن جرير 
 )١١٠١٤ و٨٧١٨(والشعب ) ١٣١٥، و١٣١٢(وحب ) ٣٨٩٥(ت 

 صحيح
 عن أيب هريرة) ك( ����خريكم خريكم ألهلي ِمن بعدي ���� -٩٣٦٥

 وصـحيح   ٩/١٧٤وامـع   ) ٤٦٢( والصحيحة   ٢/٢٩٤ وأصفهان   ٧/٢٧٧ وخط   ٢/٦١٦ وعاصم   ٣/٣١١ك  
 )٣٣١٥(اجلامع 



 

 

١٤٦٥() 

 صحيح
 عن ابن عباس) ك( ���� خريكم خريكم ِللنساِء ���� -٩٣٦٦

 )٣٣١٦(وصحيح اجلامع ) ٢٨٥( والصحيحة ٤/١٧٣ و٣/١٣١١ك 

 صحيح
 خريكم قَرين، ثُم الَّذين يلوم، ثُم الَّذين يلوم، ثُم يكونُ بعدهم قَوم يخونـونَ وال                ���� -٩٣٦٧

عن عمـران  ) ٣ق( ����دونَ، وينِذرونَ وال يوفُّونَ، ويظهر ِفيهم السمن   يؤمتنونَ، ويشهدونَ وال يسشه   
 بن حصني

ــحابة ١٧٦ و٨/١١٣ و٣/٢٢٤خ  ــائل الص ــم ١٨ و٧/١٧ ون ٢١٤ وم فض  ٤٧٩ و٢/٤١٠ و١/٤٣٨ وح
 )٣٣١٧( وصحيح اجلامع ١٤/٦٦ وسنة ١٨/٢٣٣ وطب ١٢٣ و١٠/٧٤ وهق ٤/٤٣٦و

 عن صهيب) ع، ك( ����م ورد السالم  خريكم من أطعم الطَّعا���� -٩٣٦٨
 ٤/٢٧٨وك ) ٣٣١٨( وصحيح اجلامع ٥/٢٣٣ واإلحتاف ٦/١٦حم 

 حسن
٩٣٦٩- ���� علَّمهعلَّم القرآنَ وت نم كمريعن عثمان) حم، ت، د، هـ(عن علي ) خ، ت( ���� خ 

مع  وجم ٢/٤٣٧ ومي   ٦٩ و ١/٥٨وحم  ) ٢١١(وهـ  ) ٢٩٠٩ و ٢٩٠٨ و ٢٩٠٧(وت  ) ١٤٥٢( ود   ٦/٢٣٦خ  
 )٣٣١٩( وصحيح اجلامع ٧/١٦٦

 صحيح مشهور
 خريكم من تعلَّم القرآنَ وعلَّمه، وفضلُ القرآِن على ساِئِر الكالِم كَفضِل اِهللا علـى               ���� -٩٣٧٠

ِمنه هأن ذلكلِقِه وعن عثمان) هب(ابن الضريس  ����خ 
 وضـريس   ٢٣٩ و ٢٣٨و ٢٣٧ وصـفة    ٥/١٧٠٥ وعدي   ٩/٦٦ وفتح   ١٠٤ و ١/٧٢ وشج   ٣/١٦٨الصحيحة  

)١٣٢( 

 حسن
٩٣٧١- ���� أقرأهقَرأ القرآنَ و نم كمريعن ابن مسعود) طب( ���� خ 

 ٢/٩٦ وخط ٤/٤٦٤ واإلحتاف ٣/١٦٩ وصحيحة ١٠/٢٠٠طب 
 صحيح

٩٣٧٢- ����                   هـرش نؤمال يو هريرجى خال ي نم كمشرو ،هرش نؤميو هريرجى خي نم كمريخ ���� 
 عن أيب هريرة) حم، ت( عن أنس )ع(

 )٣٣٢٠( وصحيح اجلامع ٨/١٨٣وجممع ) ٢٠٦٨( وحب ٣٧٨ و٢/٣٦٨وحم ) ٢٢٦٣(ت 



 

 

١٤٦٦() 

 صحيح
 عن أيب برزة) ع( ����خريكن أطولكُن يداً ���� -٩٣٧٣

 ٥/٦وخط ) ٤١٤٦ و٨٧٩( ومطالب ٩/٢٤٨امع 

 حسن لغريه
اً، أو نبياً عبداً، ولْم أدِر ما أقولُ، وكانَ صفي ِمـن             خيرين ربي بني أنْ أكونَ نبياً مِلك       ���� -٩٣٧٤

 )هناد عن الشعيب مرسالً( ����نِبياً عبداً: أنْ تواضع، فَقُلت: املالئكِة فَنظرت إليِه، فَقَالَ ِبيِدِه
 ٢٠ و٩/١٩ وجممع ١٢/٣٤٨ وطب ٨٤ و٧/٤٨ وهق ٨/٣٥٢اإلحتاف 

 صحيح لغريه
٩٣٧٥- ����أي هنريداقاً خص هنعن ابن عباس) طب( ����سر 

 )٤٠٧٢ و٤٠٣٤(واإلحسان ) ١٢٥٥( وحب ٤/٢٨١ وجممع ٧٩ و١١/٧٨طب 

 حسن لغريه
 اخلازنُ املسلم األمني الَّذي يعطي ما أُمر ِبه كَامالً موفِّراً طَيبةً ِبِه نفسه فَيدفعه إىل الَّذي      ���� -٩٣٧٦

 قنيصدِبِه املُت لَه عن أيب موسى) م، ق، د، نح( ����أمر 
 وصحيح اجلـامع    ٦/٢٠٧ وسنة   ٥/٧٩ون  ) ٧٦٩( ومحيدي   ٤/٤٣٩ وفتح   ٤/٤٠٥ وحم   ٣/١٣٥ و ٢/١٤٢خ  

 )١٠٢٣(وم ) ٣٣٣(
احلارث  ���� اخلاِصرةُ ِعرق الكُليِة إذا تحرك آذى صاِحبها فَداِوها ِباملاِء املُحرِق والعسلِ           ���� -٩٣٧٧

 وأبو نعيم يف الطب عن عائشة
 ٥/٧٧٠ وعدي ٥/٨٧ امع

 حسن
 ابن النجار عن أيب هريرة ���� اخلالُ واِرثٌ���� -٩٣٧٨

 )٣٣٣٧(وصحيح اجلامع ) ٢١٠٤ و٢١٠٣( و ت ٨ود الفرائض ب) ١٨٤٨(الصحيحة 

 صحيح
٩٣٧٩- ����اِرثَ لَهال و ناِرثُ معن أيب الدرداء) عق(عن عائشة ) ت( ���� اخلالُ و 

 ١/٢٨وحم  ) ٢٧٣٨ و ٢٦٣٤(وهـ  ) ٢١٠٤ و ٢١٠٣( وت   ٨ود الفرائض ب    ) ١٦١٩٩(وعب  ) ٩٦٤(املنقى  
وصحيح ) ١٢٢٧ و ١٢٢٥(وحب  ) ١٧٢ و ١٧١( ومنصور   ٢٤٣ و ٢١٥ و ٦/٢١٤ وهق   ١٣٣ و ٤/١٣١ و ٤٦و

 )٣٣٣٨(اجلامع 



 

 

١٤٦٧() 

 صحيح
٩٣٨٠- �وىل لَهال م نوىل مولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم مسرو اِرثَ لَهال و ناِرثُ مأهل املدينِةعن رجا) عب( � اخلالُ و ل ِمن 

 )١٢٢٥(وحب ) ٩٦٤(ومنتقى ) ١٦١٩٩(عب 

 صحيح

٩٣٨١- �ِرتلَِة اُألمد(عن الرباء ) ت، خ( � اخلالةُ ِبم (عن علي 

 ٥/٣٠٤ وفتح ٤/١٧٣ ومشكل ١٤/١٤٠ و١٤ و١٣/١٣ وسنة ٤/٣٣٨ ونبوة ٨/٦وهق ) ١٩٠٤(وت ) ٢٢٨٠( ود ٥/١٨٠ و٣/٢٤٢خ 
 )٣٣٣٩( وصحيح اجلامع ٧/٤٩٩و

 . ابن سعد عن حممد بن علي مرسالً � اخلالةُ واِلدةٌ� -٩٣٨٢

 )٣٣٤٠( وصحيح اجلامع ٤/٤٥٣ وعقيلي ٢٦٨ و٣/٢٦٧ ونصب ٧/٥٠٦ وفتح ٤/٣٢٣ وجممع ١٧/٢٤٣طب 

 صحيح لغريه

 عن جابر) حم( ���� اخلُبز ِمن الدرمِك���� -٩٣٨٣
 ٣/٤٢٣ والصحيحة ٤١٢ و١٠/٣٩٩ وجممع ٨/٢٩٤كثري 

 حسن
 الدقيق احلواريهو : الدرمك

عن شداد بن أوس وعن     ) طب(عن والد أيب املليح     ) حم( ����اِخلتانُ سنةٌ ِللرجاِل ومكرمةٌ ِللنساءِ    ���� -٩٣٨٤
 ابن عباس

 وش  ١٠/٣٤١ وفـتح    ١٢/١١٠ وسنة   ١٢/١٨٢ و ٣٢٩ و ١١/٢٣٣ و ٧/٣٣٠ وطب   ٨/٣٢٥ وهق   ٥/٧٥حم  
 ٤/٨٢ وتلخيص ٦/٢٤١ وكر ٢/٤١٧ واإلحتاف ٩/٥٨

 حسن
 عن عائشة) ك٤حم( ���� اخلَراج ِبالضماِن���� -٩٣٨٥

 ٣٥٠٩ و ٣٥٠٨(ود  ) ١١٢٦( وحـب    ٢/١٥٠ وك   ٣٢٢ و ٥/٣٢١ وهـق    ٢٣٧ و ٦/٤٩وحم  ) ٢٢٤٣(هـ  
 )٦٢٧ و٦٢٦( ومنتقى ٨/١٦٣ وسنة ١٨٩وف ) ٣٥١٠و

 صحيح
 ٥٠٤ و٣/٥٠٣ راجع الفيض …أي الغلة بإزاء الضمان، أي مستحقة بسببه

هذا احلديث سقط من صحيح : مالحظة
 اجلامع وضعيفه

٩٣٨٦- ����مني فقالرو ،ؤمش عن ابن شهاب مرسالً) ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب( ���� اخلَرق 
 ٨/٤٧ واإلحتـاف    ٨/١٩وامـع   ) ٨٤١٨ و ٧٧٢٢( والشـعب    ٣/٤١٦ وترغيب   ١/٣١٩ وموضح   ١٥صفة  

 ٦/٢١٩٦ وعدي ٢/١٧٦وتلخيص 



 

 

١٤٦٨() 

 حسن لغريه
ا كَما يذهب املاُء اجلليد، واخلُلق السوُء يفسد العملُ كَما           اخلُلق احلَسن يذِهب اخلَطاي    ���� -٩٣٨٧

 عن ابن عباس) طب( ����يفسد اخللُّ العسلَ
 )٨٠٣٦( والشعب ٣/٤١١ وترغيب ٨/٢٤ وجممع ١٠/٣٨٨طب 

 حسن لغريه
عن ابن  ) طب(ار عن أنس    والبز) ع( ���� اخلَلق كُلُّهم ِعيالُ اِهللا، فَأحبهم إىل اِهللا أنفعهم ِلِعياِلهِ         ���� -٩٣٨٨
 مسعود 

ــط  ــدي ٦/٣٣٤خ ــع ٧/٢٦١٠و٥/١٨١٠ وع ــة ٨/١٩١وجمم ــة ١٠/٢٧٥وبداي  ٢/١٠٢ وحلي
 ٢٤وحوائج ) ٧٤٤٦ و٧٤٤٨ و٧٤٤٧ و٧٤٤٤( والشعب ١٠/١٠٥وطب ٤/٢٣٧و

 حسن لغريه
 عن عائشة) فر( ���� اخلَلق كُلُّهم يصلُّونَ على معلِِّم اخلَري حىت ِنينانُ البحِر���� -٩٣٨٩

 ) ٣٣٤٣(وصحيح اجلامع ) ١٨٥٢( وصحيحة ٢/٦١٢ وعدي ٦٣رجان ج

 صحيح
 حيتانه: نينان البحر
 اخلمر أُم اخلبائِث، فَمن شِربها لَم تقبلْ صالته أربعني يوماً، فَإنْ مات وهي يف بطِنـه                 ���� -٩٣٩٠

 عن ابن عمرو) طس( ����مات ِميتةً جاِهليةً 
 )٣٣٤٤(وصحيح اجلامع ) ١٨٥٤(يحة  وصح٤/٢٤٧ وقط ٥/٧٢امع 

 حسن
) طـب ( ���� اخلَمر أُم الفواِحش وأكرب الكباِئِر، من شِربها وقَع على أُمِه وخاِلتِه وعمِتِه                ���� -٩٣٩١

 عن ابن عباس
 )٣٣٤٥( وصحيح اجلامع ٧٢ و٥/٦٧وجممع ) ١٨٥٣( وصحيحة ٢٠٣ و١١/١٦٤طب 

 حسن
اِحش وأكرب الكبائِر ومن شِرب اخلَمر ترك الصالةَ، ووقَع علـى أُمـِه             اخلَمر أُم الفَو  ���� -٩٣٩٢

 عن ابن عمر) طب( ����ِوعمتِه وخاِلتِه 
 ٢/٢٤٠ وكثري ٨/٥٨٦ واإلحتاف ٥/٦٨امع 

 حسن لغريه
 يرةعن أيب هر) ٤حم، م( ���� اخلَمر ِمن هاتِني الشجرتِني النخلِة والِعنبِة ���� -٩٣٩٣



 

 

١٤٦٩() 

 ٢/٢٧٩وحـم  ) ٣٣٧٨( وهــ  ١٩ون األشربة ب  ) ١٨٧٥(وت  ) ٣٦٧٨( ود   ١٤ و ١٣ رقم   ٤م األشربة ب  
 .وغريهم) ٣٣٤٦( وصحيح اجلامع ٥٢٦ و٥١٨ و٥١٧ و٤٩٦ و٤٧٤ و٤٠٩ و٤٠٨و

 .وهذا ال ينايف أن تكون من غريمها إذ كل مسكر مخر وكل مخر حرام كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 .عن أيب أمامة) حم، ك(عن ابن أيب أوىف ) حم، هـ، ك( ����ِرج ِكالب الناِر اخلَوا���� -٩٣٩٤

 وكـر  ٥/٥٦ وحلية ٩/٣١٩ وخط ٣٧ واآلجري ٢/١١٧ وطص   ٢/٤٣٨ وعاصم   ١٥/٣٠٥ وش   ٨/٣٢٤طب  
 )٣٣٤٧( وصحيح اجلامع ٤/٣٥٥وحم ) ١٧٣( وهـ ٢/٣٢٤ وأصفهان ٢/٤١٦

 صحيح
 .عن أيب هريرة) ك(  ����شاِماِخلالفةُ ِباملدينِة واملُلك ِبال���� -٩٣٩٥

 ١/٤١ وكر ٨/٢٠ وبداية ٤/١٦ وتخ ٦/٤٤٧ ونبوة ٣/٧٢ك 

 لني
٩٣٩٦- ���� ذَلك عدب لكم نةً، ثُميت ثَالثونَ سعدي يف أُمعن سفينة) حم، ت، ع، حب( ���� اِخلالفةُ ب 

 ٦/٨٥  وكثري ٤/٣١٣ ومشكل   ٢٢٥ و ٢/٢١٠واإلحتاف  ) ١٣/٢١٢ و ١٢/٢٨٧ و ٨/٧٧(وفتح  ) ١٥١٣(حب  
وحم ) ٢٢٢٦(وت  ) ٣٣٤١( وصحيح اجلامع    ١٣٥ و ٤١ و ٨/١٦ و ٧/٢٠٦ و ٢٨٢ و ٦/٢٢٥ و ٣/٢١٩وبداية  

٥/٢٢١ 

 صحيح
 اِخلالفةُ يف قُريٍش، واحلُكم يف األنصاِر، والدعوةُ يف احلَبشِة، واِجلهاد واِهلجرةُ يف ���� -٩٣٩٧

عدب املُهاجرينو عن عتبة بن عبد) حم، طب( ����املسلمني 
 وصحيح اجلامع ٥٣٢ و٥٢٨ و٢/٥٢٧ وعاصم ٢/٣٣٨ وتخ ٥/١٩٦ و٤/١٩٢ و١/٣٣٦وجممع ) ١٨٥١( وصحيحة ١٧/١٢١ وطب ٤/١٨٥م ح
)٣٣٤٢( 

 صحيح

 عن ابن عمر) هق( ����اِخليار ثَالثةُ أَياٍم���� -٩٣٩٨

 ٥/١٨٣ والنيل ٣/٥٦ وقط ٤/٨ ونصب ٥/٢٧٤هق 

 صحيح
 عن ابن عباس ) هـ( ���� ِفيِه ِمن الشفرِة إىل سناِم البعِرياخلَري أسرع إىل البيِت الَّذي يؤكلُ���� -٩٣٩٩

 )٩٦٢٥ و٩٦٢٤(  والشعب ٣/٣٧٢ والترغيب ٨/١٧٤واإلحتاف ) ٣٣٥٧ و٣٣٥٦(هـ 

 حسن لغريه
 عن معاوية  ) هـ( ����اخلَري عادةٌ ، والشر لَجاجةٌ ، ومن يِرِد اُهللا ِبِه خرياً يفقِّهه يف الديِن���� -٩٤٠٠



 

 

١٤٧٠() 

 وصـحيح   ٥/٢٥٢وحليـة   ) ٦٥١( وصحيحة   ١/٣٤٥وأصفهان  ) ٨٢( وحسب   ١٩/٣٨٦وطب  ) ٢٢١(هـ  
 )٨٦٦١(والشعب ) ٣٣٤٨(اجلامع 

 حسن
٩٤٠١- ���� قليلٌ فَاِعلُهو ،كَثري عن ابن عمرو) خط( ����اخلَري 

 )١١٢٦٥ و٧٧٠٠( والشعب ١/٢/٦٨ وسعد ١/١٢٥ وامع ١/٢٠٣ وأصفهان ٨/١٧٧ وخط ١/١٠٧حنف 

 حسن
 عن ابن عمرو ) طس( ����اخلَري كَثري، ومن يعملُ ِبِه قَليلٌ���� -٩٤٠٢

 ١/٢/٦٨ وسعد ١/٢٢ وعاصم ١/١٢٥امع 

 حسن
٩٤٠٣- ���� أكاِبركم عم عن ابن عباس ) البزار( ����اخلَري 

 )١٩١٢( وحب ١/٦٢ وك ١/١١٣ وترغيب١١/١٦٥ وبنحوه خط ٨/١٥امع 

 حسن
خلَيِل إىل يوِم الِقيامِة، واملُنِفق على اخلَيِل كَالباِسِط كَفَّه ِبالنفَقَِة لَا           اخلَري معقود ِبنواصي ا   ���� -٩٤٠٤
 عن أيب هريرة) طس( ����يقِبضها 
 )٣٣٤٩(وصحيح اجلامع ١٨٨و١٥٩و١٥٨و١٥٧و١٧/١٥٥ وطب ٢/٢٥٩الترغيب 

 صحيح
 املُنِفِق علـى اخلَيـِل كَـاملُتكفِِّف        اخلَري معقود يف نواصي اخلَيِل إىل يوِم الِقيامِة، ومثَلُ        ���� -٩٤٠٥
 عن أيب هريرة )هق(  ����ِبالصدقَة

 )١٦٣٦(وحب ٢/٢٦٢ وترغيب ٦/١٢٩هق 

 صحيح
فَرجلٌ ارتبطَ فَرساً يف سِبيِل اِهللا، فَروثُها ولَحمها ودمها يف ِميزاِن صاِحِبها        :  اخلَيلُ ثَالثةٌ  ���� -٩٤٠٦

  رِة، والِقيام ومـارِ ييف الن ةً فَِهيِمعساًء واً ِريسطَ فَربتلٌ ارجرها، وطنب ِريداً يسطَ فَربلٌ ارتأبـو  ( ����ج
 عن أنس) الشيخ يف الثواب

 ٥/٢٦٠ وجممع ١٢/٤٨٣ وش ٢/٢٦١ وترغيب ٥/٣٨١ و٤/٩٦حم 



 

 

١٤٧١() 

 صحيح
ِهللا، فَثَمنه أجر، وعاِريته أجر، وعلَفُه أجر،       فَرس يرِبطُه الرجلُ يف سِبيِل ا     :  اخلَيلُ ثَالثَةٌ  ���� -٩٤٠٧

وفَرس يغاِلق ِفيِه الرجلُ ويراِهن فَثَمنه ِوزر، وعلَفُه ِوزر، وركُوبه ِوزر، وفَرس ِللبطنـِة فَعسـى أَنْ                
 رعن رجل من األنصا) حم( ����يكونَ سداداً ِمن الفَقِر إنْ شاَء اُهللا

 ٥/٢٦٠ وجممع ١٢/٤٨٣ وش ٢/٢٦١ وترغيب ٥/٣٨١ و٤/٩٦حم 

 صحيح
فَفَرس ِللرمحِن، وفَرس ِلإلنساِن، وفَرس ِللشيطاِن، فَأما فَرس الرمحِن فَمـا           : اخلَيلُ ثَالثةٌ ���� -٩٤٠٨

            ا اساِإلنساِن فَم ا فَرسأمليِه أَعداُء اهللا، وقُتلَ عبيِل اهللا وِخذَ يف سات  ا فَـرسأَمليِه، ولَ عمحتو بِطنت
 عن خباب) طب(  ����فَما روِهن عليِه وتؤمر عليِه: الشيطاِن

 ٤/٩٣ وطب ١/٣٩٥ وحم ٢/٢٦١ وترغيب ٥/٢٦٠ وجممع ١٠/٢١٠هق 

 صحيح
أما فَـرس الـرمحِن     فَفَرس ِللرمحِن، وفَرس ِللشيطاِن، وفَرس لِإلنساِن، فَ      :  اخلَيلُ ثَالثَةٌ  ���� -٩٤٠٩

                 اِهنري أَو قاِمريطاِن فَالَّذي يالش ا فَرسأماِنِه، ويف ِميز ولُهبو وثهرو بيِل اهللا فَعلفهرتبطُ يف سفَالَّذي ي
عـن  ) حم(  ����قِرعليِه، وأما  فَرس اِإلنساِن فَالفَرس يرتِبطُها اِإلنسانُ يلتِمس بطنها فَهي ِستر ِمن الفَ

 ابن مسعود
 )٣٣٥٠( وصحيح اجلامع ٢/٢٦١ والترغيب ٥/٢٦٠ وجممع ٤/٩٣ وطب ١/٣٩٥حم 

 صحيح
٩٤١٠- ����قِرها اخلَريواصي شعن ابن عباس) خط( ���� اخلَيلُ يف ن 

 )٣٣٥١( وصحيح اجلامع  ١٢/٣٩٩خط 

 حسن
يامِة، فَمن ربطها ِعـدةً يف سـبيِل اهللا          اخلَيلُ يف نواصيها اخلَري معقود أَبداً إىل يوم القِ         ���� -٩٤١١

وأَنفق عليها احِتساباً يف سبيِل اهللا، فَإنَّ ِشبعها وجوعها وريها وظَمأها وأَرواِثها وأَبواهلا يف ِميزاِنـِه                
 واخلطيب عن أمساء بنت يزيد) حل(والعسكري يف األمثال ) حم( ����يوم الِقيامِة

 ١١/٥٩ وخط ٥/٢٦١ وجممع ٩/٤٣  وحلية٦/٤٥٥حم 



 

 

١٤٧٢() 

 حسن
: هي ِلرجٍل أَجر، وِلرجٍل ِستر، وعلى رجٍل ِوزر، فَأما الَّذي ِهي لَه أَجر            :  اخلَيلُ ِلثَالَثةٍ  ���� -٩٤١٢

لروضـِة  فَرجلٌ ربطها يف سبيِل اهللا فَأَطَالَ لَها يف مرٍج أَو روضٍة، فَما أَصابت يف ِطيِلها ِمن املَرِج وا                 
كَانت لَه حسناٍت، ولَْ أَنها قَطَعت ِطيلها فَاستنت شرفَاً أَو شرفَِني كَانت آثَارها وأرواثُها حسناٍت               
 لَه، ولَو أنها مرت ِبنهٍر فَشِربت وملْ يِرد أَنْ يسقيها كَانَ ذَلك لَه حسناٍت، ورجلٌ ربطهـا تغنيـاً                  
وِستراً وتعفُّفَاً ثُم لّم ينس حق اهللا يف ِرقاِبها وظُهوِرها فَهي لَه ِستر، ورجلٌ ربطها فَخراً ورِياًء ونواًء                  

  ِوزر عن أيب هريرة) مالك، حم، ق، ت،ن، هـ( ����َألهِل اإلسالِم فَهي لَه 
 ٨/٧٢٦ وفـتح  ٤/٢٠١ ومتهيـد  ١٠/١٥ وهـق  ١ ون اخليل ب   ٩/١٣٤ و ٦/٢١٧ و ٢٥٢ و ٤/٣٥ و ٣/١٤٨خ
 )٩٨٧(وم) ٣٣٥٢( وصحيح اجلامع٤٤٤وموطأ) ٢٢٥٢(وخزمية) ١٦٣٦( وت١٣/٣٢٩و

عن عروة  ) حم، ق، ت، ن   ( ����األجر واملغنم :  اخلَيلُ معقُود ِبنواِصيها اخلَري إىل يوِم الِقيامةِ       ���� -٩٤١٣
 عن جرير) حم، م، ن(البارقي 

 وطـب   ٦/٣٢٩ و ٤/٨١ وهق   ٢/٢٨وحم  ) ٢٧٨٨ و ٢٧٨٧( وهـ   ٧ ون اخليل ب   ٩٦ وم اإلمارة    ٤/٢٥٢خ  
 وصـحيح اجلـامع     ٢٦١ و ٢٦٠ و ٥/٢٥٩وجممـع   ) ٤٦٧( وموطأ   ١٢/٣٩٩ وخط   ١٠/٣٨٥ وسنة   ٨/٣٠٦
)٣٣٥٣( 

عن ابـن عمـر   ) مالك، حم، ق، ن، هـ( ���� اخلَيلُ معقُود يف نواِصيها اخلَري إىل يوِم الِقيامةِ      ���� -٩٤١٤
ـ   ( ـ   (عن أنس   ) خ( اجلعد   عن عروة بن  ) حم، ق، ن، ه عن أيب ذر وعن أيب     ) حم(عن أيب هريرة    ) م، ت، ن، ه

 عن سوادة بن الربيع وعن النعمان بن بشري وعن أيب كبشة) طب(سعيد 
 ٧ و ١ون اخليـل ب   ) ١٦٣٦( وت   ٩٨ و ٩٧ رقم ٢٦ واإلمارة ب  ٦/٢٦ وم الزكاة ب     ٢٥٢ و ١٠٤ و ٤/٣٤خ  

ـــ  ــم ) ٢٧٨٨(وه ــي ٣٧٦ و٣٧٥ و٤/١٠٤ و٣/٣٩ و٢٦٢ و١١٢ و١٠١ و٥٧ و٢/٤٩وح  ٢/٢١٢ وم
 )٣٣٥٤(وصحيح اجلامع 

 متواتر
خيلُ أجٍر، وخيـلُ ِوزٍر،  :  اخلَيلُ معقود يف نواصيها اخلَري إىل يوِم الِقيامِة، واخلَيلُ ثَالثةٌ      ���� -٩٤١٥

          الً وجمتماً وكرتعفُّفَاً وخذها تِن اتيلُ ِستٍر، فَما خيلُ ِستٍر، فَأمخاهللا يف ظُهوِرهـا        و ـقح نسي لَم
وبطوِنها يف عسِرِه ويسِرِه، وأما خيلُ اّألجِر فَمِن ارتبطها يف سبيِل اهللا فَإنها الَ تغيب يف بطوِنها شيئاً                  

             شوطاً أَواٍد شعدو يف والَ توالَها، وأَبأَرواثَها و ى ذَكَرتح ،أَجر وطَِني إالَّ كَانَ يف ِميزانِه،     إالَّ كَانَ لَه
فَأما خيلُ الِوزِر، فَمِن ارتبطها تبذُّخاً على الناِس، فَإنها الَ تغيب يف بطوِنها شيئاً إالَّ كَانَ ِوزراً عليِه                  

عـن أيب   ) هـب ( ����يِه ِوزر حتى ذَكَر أَرواثَها وأَبوالَها، والَ تعدو يف واٍد شوطاً أَوشوطِني إالَّ كَانَ عل            
 هريرة

 )٤٣٠٥(الشعب



 

 

١٤٧٣() 

 حسن
 اخلَيلُ معقود يف نواصيها اخلَري والنبلُ إىل يوِم الِقيامِة وأهلُها معانونَ عليها، فَامسحوا              ���� -٩٤١٦

         ارا اَألوتقلِّدوهالَ تا وقَلِّدوهركِة ،وادعوا لَها ِبالبواصيها وِبن–  ليالَ  :  قَالَ عا اَألوثانَ     وقَلِّدوهت���� 
 عن جابر) حم(

 ٢٨٠ و٢٦٩ و٢٦٨ و٢٦١ و٥/٢٥٨امع

 صحيح
 اخلَيلُ معقود يف نواصيها اخلَري واليمن إىل يوِم الِقيامِة ،وأهلُها معانونَ عليها، قَلِّدوها              ���� -٩٤١٧

 عن جابر) طس( ����والَ تقَلِّدوها األوثانَ 
  ٢٧٠ و٢٦٩ و٢٦٨ و٢٦١ و٥/٢٥٨امع 

 صحيح
 عن املغرية) طب( ���� اخلَيلُ معقود يف نواصيها اخلَري إىل يوِم الِقيامِة وأَهلُها معانونَ عليها���� -٩٤١٨

 ٢٨٠ و٢٦٩ و٢٦٨ و٢٦١ و٥/٢٥٨امع 
 صحيح

ـ               ���� -٩٤١٩ حوا  اخلَيلُ معقود يف نواصيها اخلَري إىل يوِم الِقيامِة وأَهلُها معـانونَ عليهـا، فَامس
ارقَلِّدوها اَألوتا الَ تقَلِّدوهركِة ،وادعوا لَها ِبالبعن جابر) حم( ����ِبنواصيها و 

 )٣٣٥٥( وصحيح اجلامع ٣٥٢ و٣/٣٩حم
 حسن

 اخلَيلُ معقود يف نواصيها اخلَري واليمن إىل يوِم الِقيامِة وأَهلُها معانونَ عليها، قَلِّـدوها               ���� -٩٤٢٠
قلِّدوهالَ توارعن جابر) طس( ����ا اَألوت 

 )٣٣٥٦( وصحيح اجلامع  ٢٨٠ و٢٦١ و٢٦٠ و٢٥٩ و٥/٢٥٨ وجممع ٦/١١٩طب 

 حسن
٩٤٢١- ����              هـدليها، كَالباسِط يع املُنِفقليها، وعانونَ عأَهلُها مو ،واصيها اخلَرييف ن عقوداخلَيلُ م 
 عن أيب كبشة) حب، ك( ����ِبالصدقِة

 ٢٦١ و٢٦٠ و٢٥٩ و٥/٢٥٨وامع ) ١٦٣٥( وحب ٩١ و٥/٢ك 



 

 

١٤٧٤() 

 صحيح
 اخلَيلُ معقود يف نواصيها اخلَري إىل يوِم الِقيامِة وأهلُها معانونَ عليها، ومن ربطَ فرسـاً                ���� -٩٤٢٢

ي وابـن   والبغو) طب(ابن زجنويه وأبو عوانة      ����يف سبيِل اهللا كَانِت النفقةُ كَاملاد يده ِبالصدقِة الَ يقِبضها         
 قانع عن سهل بن احلنظلية

 ٥/٢٥٩ وامع ٢/٢٦٢الترغيب 

 حسن
 اخلَيمةُ درةٌ مجوفةٌ، طُولُها يف السماِء ِستونَ ِميالً، يف كُلِّ زاويٍة ِمنها ِللمؤمِن أهـلٌ الَ                ���� -٩٤٢٣

 عن أيب موسى) ق( ����يراهم اآلخرونَ
 ٢٥وم الْجنـة    ) ٣٣٥٧( وصحيح اجلامع    ٤/٥١٦وترغيب  ) ١٠١٥( وتغليق   ١٠٦ و ١٣/١٠٥ وش   ٤/١٤٣خ  

 ٤١٩ و٤١١ و٤/٤٠وحم 
 عن أيب أمامة) أبو الشيخ يف الثواب( ���� داووا مرضاكم ِبالصدقِة���� -٩٤٢٤

 ٣٥٥٦( والشـعب    ٣/٦٣ ومجـع    ١٣/٢١ و ٦/٣٣٤ وخـط    ١،٥٢٠ وترغيب   ١٠/١٥٨ وطب   ٣/٣٨٢هق  
 )٣٣٥٨(وصحيح اجلامع  ) ٣٥٥٨و

 حسن لغريه
٩٤٢٥- ����   بد      ِم قَبلكماُء اُألمد اِلقَـةُ          :إليكُميِن الَ حاِلقَةُ الـداحلَاِلقةُ ،ح غضاُء ِهيالبو احلَسد

                ئكموا، أَفالَ أُنبحابى تتؤمنوا حالَ تؤمنوا، وى تتة حندخلوا الْجٍد ِبيدِه الَ تحمم فسالَّذي نعِر، والش
 عن الزبري بن العوام) حم، ت، والضياء( ����ببتم؟ أَفشوا السالم بينكُم  ِبشيٍء إذا فَعلتموه تحا

) ١٩٤٣٨( وعـب    ٤/٣٥٥ ونصب   ١٢١ و ٦/١٢٠ ومتهيد   ٨/٣٠ وجممع   ١٠/٢٣٢ وهق   ١٦٧ و ١/١٦٥حم  
وت ) ٣٣٦١( وصحيح اجلـامع     ٥٤٨ و ٣/٤٢٥ وترغيب   ٨/٥١ و ٦/٣٦٢ و ١/٢٩٤ واإلحتاف   ١٢/٢٥٩وسنة  

)٢٥١٠( 
 صحيح

٩٤٢٦- ���� ِدب   هورعن ) ع(عن عائشة   ) ن(عن سلمة بن احملبق     ) د(عن ابن عباس    ) حم، م ( ����اغُ اَألِدِمي طَه
 عن أيب أمامة وعن املغرية) طب(أنس 
 وصحيح اجلامع ١٠٧ و١٠٦ وبنحوه م احليض ١/٤٥ وقط ٩/٦٥٨ فتح ٧/٥٣ وطب  ٤/١٦٩ ومتهيد   ١/٢١هق  

 ٣/٤٧٦وحم ) ٤١٢٥( ود ٢١٨ و١/٢١٧ وامع ٧/١٧٤ون ) ٣٣٥٩(

 متواتر
 عن زيد بن ثابت ) قط( ���� ِدباغُ جلُوِد املَيتِة طَهورها���� -٩٤٢٧

 )٣٣٦٠( وصحيح اجلامع ١/٤٨ وقط١/١١٧ ونصب ٤/١٥٨ومتهيد ) ١٢٣(حب 



 

 

١٤٧٥() 

 صحيح
٩٤٢٨- ����هوراغُ كُلِّ ِإهاٍب طَهعن ابن عباس) قط( ���� ِدب 

 )٣٣٦١( وصحيح اجلامع ١/٤٦قط 

 صحيح
٩٤٢٩- ����ي اغُهِدب بثَهخ عن ابن عباس) حم، ك( ����ذِهب 

 ١/١١٧ ونصب ١/٣١٤وحم ) ١١٤( وخزمية ١/١٦١ك 

 صحيح
يف البعث عن أيب أمامة أن رسول اهللا ) ع، طب، عد، هق( ���� دمحاً دمحاً، ولَكن ال مِني وال مِنيةٌ    ���� -٩٤٣٠

 صلى اهللا عليه وسلم أجيامع أهل الْجنة ؟ قال فذكره
 )٤٠٧(والبعث) ٧٤٠٣ و٧٤٠٢(واإلحسان) ٣٩٣( وصفة الْجنة٤١٧و ١٠/٤١٦امع

 حسن
  النهاية…هو النكاح والوطء بدفع وإزعاج: دمحاً دمحاً
٩٤٣١- ����                بـدعو ،مـريم ِعيس بن شِبهي سعوٍد الثَقَِفيم روةُ بنعِجِربيلَ، و شِبهي ةُ الكَلَِّبيِدحي 

 عن الشعيب مرسالً) ابن سعد( ����العزى يشِبه الدجالَ
 )٣٣٦٢(وصحيح اجلامع ) ١٨٥٧( وصحيحة ٤/١/١٨٤سعد 

 صحيح لغريه
 دخلَ ِإبليس الِعراق فَقضى حاجته ِفيها، ثُم الشام فَطَردوه حتى بلَغَ ِبيسانَ، ثُم دخلَ               ���� -٩٤٣٢

تبقَِريطَ عسب ثُم خفرِفيها و اضفَب ِمصروأبو الشيخ يف العظمة عن ابن عمر) طب( ����ه 
 ١٢/٣٤١ وطب ١٠/٦٠جممع 

 رجاله ثقات لكنه منقطع
٩٤٣٣- ����             ـديلـى يِلساِنِه ع ردب جدتى وتح هنقتاِب فَخالب لفيطانٌ خفَإذا ش ابالب لتخد 

اسالن راهوطَاً يربم اِلِح ألصبحبِد الصعوةُ الععن جابر) طس( ����فَلولَا د 
 ٢/٢٦٤وهق ) ٥٢٧ و٥٢٥( وحب ٢/٨٧جممع 

 صحيح
 دخلت الْجنةَ الباِرحةَ فَنظَرت ِفيها فَإذا جعفَر يِطري مع املالِئكَة، وإذا حمزةُ متِكـئٌ               ���� -٩٤٣٤

 .عن ابن عباس) طب، عد، ك( ����على سِريٍر



 

 

١٤٧٦() 

 )٣٣٦٣(ع  وصحيح اجلام١٣/٧ وسنة ٢/١٠٦ وطب ٢٠٩ و٣/١٩٦ك 

 صحيح
٩٤٣٥- ����لْهأهِلها الب ةَ فَإذا أكثرنالْج لتخعن جابر) ابن شاهني يف األفراد وابن عساكر( ����د 

 ١٣٦٦( والشعب   ٣/١١٦٠ وعدي   ٩/٢٣٦ و ٦٢٧ و ٢٤٤ و ٧/١٥٧ واإلحتاف   ٤٠٢ و ١٠/٢٦٤ و ٨/٧٩امع  
 )١٣٦٨و

 حسن لغريه
 الغافل عن الشر واملطبوع على اخلَري: األبله

٩٤٣٦- ����        ٍب، فَقلتذَه ة فَإذا أَنا ِبقَصٍر ِمننالْج لتخ؟ قالوا    :  د ذا القصره ِلمن :   ِمـن ِلشاب
عمر بن اخلطَّاِب فَلوال ما عِلمت ِمن ِغريِتـك         : قُريٍش، فَظننت أني أَنا هو، فَقُلت ومن هو ؟ قَالوا         

هخلتعن بريدة ومعاذ) حم(عن جابر ) حم، ق(عن أنس ) حم، ت، حب( ����لَد 
 وصـحي   ١٢/٢٧وش) ١٤٢٣( وصـحيحة  ٢/٥٨٤ وعاصم ٢/٤١٥ وفتح ٣/١٠٧وحم) ٣٦٨٨( وت ٩/٥٠خ

 ٧/١٤٥وم) ٥٤(واإلحسان ) ٣٣٦٤(اجلامع 
 دخلت الْجنة فَإذا أنا ِبنهٍر حافَّتاه ِخيام اللُّؤلُِؤ، فَضربت ِبيدي إىل ما يجري ِفيِه املـاُء                 ���� -٩٤٣٧

) حـم، خ، ت، ن    ( ����هذا الكوثر الَّذي أعطاكه اهللاُ    : ما هذا يا ِجربيل؟ قال    : إذا ِمسك أذفر، فَقُلت   فَ
 عن أنس

 وكـثري   ٣٩٦ واآلجري   ١٠/٤٩٨ واإلحتاف   ١٣/١٤٧ و ١١/٤٣٧ وش   ١/٨٠ وك   ٢٦٣ و ١١٥ و ٣/١٠٣حم  
 )٣٣٥٩(وت ) ٣٣٦٥( وصحيح اجلامع ٣٧ وبنحوه خ توحيد ب ١١/٤٥ وخط ٨/٥٢٠

 عن سهل بن سعد ) حم، طب، كر( ����دخلت الْجنة فَِإذا ِحس، فَنظَرت فَإذا هو ِباللٌ���� -٩٤٣٨
 ١/٢٠٨ وطص ٦/١٦١ وطب ٩/٢٩٩امع 

 صحيح لغريه
٩٤٣٩-  ����     ةٌ، فَقُلتاباِريةٌ شة فَاستقبلَتين جنالْج خلْتد :   أنِت ؟ قَالت نِلزيِد بِن حاِرثـة     : ِلم���� 

 عن بريدة) لضياءالروياين وا(
 ٥/٤٦٢وكر) ٣٣٦٦(وصحيح اجلامع ) ١٨٥٩( وصحيحة ١٠/٥٥٠اإلحتاف

 صحيح
٩٤٤٠- ����        ها، فَقلْتسنسناَء فَأعجبين حاريةً حج ة فَرأيتنالْج خلْتد  :     أنِت ؟ قَالت نِلزيِد : ِلم

 عن بريدة) كر( ����بِن حاِرثةَ
 )١٨٥٩( وصحيحة ٥/٤٦٢ وكر ١٠/٥٥٠اإلحتاف 



 

 

١٤٧٧() 

 صحيح
يـا  : الصدقةُ ِبعشرٍة والقَرض ِبثمانيةَ عشر، فَقلْـت      : دخلْت الْجنة فَرأيت على باا    ���� -٩٤٤١
ألنَّ الصدقةَ تقَع يف يِد الغنـي       : كَيف صارِت الصدقةُ ِبعشرٍة والقرض ِبثمانيةَ عشر، قَالَ       ! ِجربيلُ

 عن أيب أمامة) طب( ���� يف يِد من يحتاج إليِهوالفَقِير، والقَرض الَ يقَع إالَّ
 )٣٥٦٤( والشعب ٤١ و٢/٤٠ والترغيب ٦/٢١٦كر 

 حسن
 عن عائشة) ابن عساكر( ���� دخلْت الْجنة فَرأيت ِلزيٍد بِن ِعمرو بِن نفَيٍل درجتِني���� -٩٤٤٢

 )٣٣٦٧(وصحيح اجلامع ) ١٤٠٦( وصحيحة ٦/٣٥ وكر ٢/٢٤١بداية 
٩٤٤٣-���� خلْتدشخشةً أمامي، فَقلْتخ ة فَسِمعتنذا ؟ قاَلَ:  الْجه نم :أنا ِباللٌ، قُلْت :  ِبـم

: ما أحدثت إالَّ توضأت، وما توضأت إالَّ رأيت أنَّ هللا على ركْعتِني، قَالَ            : سبقتين إىل الْجنة ؟ قَالَ    
 عن أيب أمامة) الروياين، كر( ����ِبها

فضل الطهور وم   :  وخ الصالة باب   ٢/٥٩ وطص   ٨/٢٣٥ وطب   ٥/٢٥٩ و ٤٣٩ و ٢/٣٣٣ وحم   ٩/٢٩٩امع  
 ١٣٠ و١٢٩الفضائل 
٩٤٤٤- ����    فَقُلْت ،ديي نيفَةً بشخ تِمعةَ فَساجلن خلْتذِه اخلَشفةُ ؟ فَقيلَ:  دما ه : تيصاُء ِبنمالغ
 عن أنس) حم، م، ن( ����ِملْحانَ

 وجممـع   ٣/٢٠٨ وك   ٦/٣٦ و ٥/٢٥٩ و ٢٦٨ و ٢٣٩ و ١٢٥ و ١٠٦ و ٣/٩٩حـم    و ١٠٥م فضائل الصـحابة     
 )٣٣٦٨( وصحيح اجلامع ١٠/٢٦١ و٩/٣١٣

٩٤٤٥- ����       قُلْت ،ديي نيفَةً بشخ تِمعةَ فَساجلن خلْتذِه اخلَشفةُ ؟ فَقيلَ    :  دا هـذا ِبـاللٌ    : مه
مشي أمامكعن أيب أمامة) طب، عد( ����ي 

 )٣٣٦٩( وصحيح اجلامع ١٠/٢٦١ و٩/٥٩ وجممع ١٤/٧٨خط 

 صحيح
٩٤٤٦-     شفةً فَقلْتخ تِمعةَ فَساجلن خلْتا   :  دذِه ؟ قَالوا هـةَ        : ماجلن خلْـتد ذا ِباللٌ، ثُـمه

  شفةً، فَقلْتخ ا   : فَسمعتذِه ؟ قَالوا هِملحانَ   : م تيصاُء ِبنمذِه الغعـن أنـس    ) عبد بن محيـد   ( ����ه
 رعن جاب) الطيالسي(

 )٣٣٧٠( وصحيح اجلامع ٢٦٨ و٢٣٩ و١٢٥ و١٠٦ و٣/٩٩وبنحوه حم ) ١٤٠٥(الصحيحة 

 صحيح
٩٤٤٧- ����      ِفيها ِقراءةً، فَقُلْت ةَ فَسِمعتاجلن خلْتا   :  دذا ؟ قَالوه نم :    عماِن، كَذِلكمالن اِرثةَ بنح

الِبر كَذلكم واحلاكم عن عائشة) ن( ����الِبر 



 

 

١٤٧٨() 

 ) ٣٣٧١( وصحيح اجلامع ٩/٣١٣وجممع ) ٢٨٥( ومحيدي ٣/٢٠٨ك 

 صحيح
٩٤٤٨- ����          جساً، فَقُلْتاِنبها ويف ج يب فَسِمعت ةَ لَيلةَ أُسرياجلن خلْتذا ؟ قَالَ      :  دا ها ِجربيلُ مي

 عن ابن عباس) حم، ع( ����هذا ِباللٌ املُؤذِّنُ
 ٩/٣٠٠وامع ) ٣٣٧٢( وصحيح اجلامع ٩/٢٧٩واإلحتاف ) ١٤٠٥(الصحيحة 

 صحيح
 عن ابن عباس) د، ت(عن جابر ) م، د(  ���� دخلِْت العمرةُ يف احلَج إىل يوِم الِقيامِة���� -٩٤٤٩
 ٢٥٩ و ٢٥٣ و ١/٢٣٦وحم  ) ٣٠٧٤(وهـ  ) ٩٣٢( وت   ٧٦ ون احلج ب   ٥٧ و ٢٣ ود املناسك ب   ١٤٧م احلج   

 )٣٣٧٣( وصحيح اجلامع ١٨ و١٣ و٥/٧ و٤/٣٥٢ وهق ٢/٤٧ ومي ٤/١٧٥ و٣٤١و
 صحيح مشهور

٩٤٥٠- �اتتىت مشاِش األرِض حخ أكلُ ِمنها تدعملْ  تطِعمها، وت بطتها فَلميف ِهرٍة ر اررأةٌ النخلِْت امد � 
 عن ابن عمر) خ(عن أيب هريرة ) حم، ق، هـ(

) ٣٠٥٥١( وعب ٣/٢٠٩وترغيب ) ٣٨٩٢(ومطالب ) ٤٢٥٦( وهـ ١٣٥ وم الرب والصلة ٤/١٥٧خ 
 )٣٣٧٤( وصحيح اجلامع ٥٠١ و٤٦٧ و٤٥٧ و٢٦٩ و٢/٢٦١وحم 

٩٤٥١- �اِلصخ يضاُء ِمسكرمكةٌ بعن أيب سعيد أن ابن صياد سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم ) حم، م( � د
 عن تربة اجلنة قال فذكره

 ٤٣ و٣/٢٥وحم ) ١٥( صفة اجلنة ٩٣م الفنت 
 الدقيق احلواري اخلالص البياض: الدرمكة
٩٤٥٢- ����   ِرباً أشد أوىل   ِدرهم ٍت فَالنـارحس ِمن لَحمه تبن نمِزنيةً، و ثَالثنيِستِة و اهللا ِمن ِعند 

  ����ِبِه
 عن ابن عباس) هب(

  ٣/٧ والترغيب ٤/١١٧وامع ) ٥٥١٨( والشعب ٥/٢٢٥ وحم ٦/٩اإلحتاف 

 صحيح
 !) !١٧٢(وصححه يف غاية املرام ) ٢٩٧٠(وتناقض األلباين فضعفه يف ضعيف اجلامع 

 عن عبد اهللا بن حنظلة) حم، قط، ض( ���� ِدرهم ِرباً أشد ِمن ثَالٍث وثَالثني ِزنيةً���� -٩٤٥٣
 ٣/٧ والترغيب ٤/١١٧ وامع ٦/٩اإلحتاف 



 

 

١٤٧٩() 

 صحيح
عن ) حم، طب ( ���� ِدرهم ِرباً يأكله الرجلُ وهو يعلْم، أشد ِعند اهللا ِمن ِستٍة وثَالثني ِزنيةً             ���� -٩٤٥٤
  بن حنظلةعبد اهللا

وكـر  ) ١٠٣٣( وصـحيحة    ٣/١٦ وقط   ٦/٩ و ٥/٤٤٦ واإلحتاف   ٣/٧ وترغيب   ٤/١١٧ وجممع   ٥/٢٢٥حم  
 )٣٣٧٥( وصحيح اجلامع ٧/٣٧٣

 صحيح
 عن ضرار بن األزور) تخ، حب، ك( ���� دع داعي اللَِّنب���� -٩٤٥٥

ـ  ٨/٣٥٤ وطب   ٦٢٠ و ٣/٢٣٧ و ٢/٦٣ وك   ٨/١٤ وهق   ٢/٨٨ ومي   ٣٣٩ و ٣٢٢ و ٣١١ و ٤/٧٦حم   ع  وجمم
 )٣٣٧٦(وصحيح اجلامع ) ١٩٩٩(وحب ) ١٨٦٠( وصحيحة ٨/١٩٦

 صحيح
 ال جتهدها: وزادوا

 .عن ابن مسعود) طس( ���� دع قيلَ وقَالَ، وكثرةَ السؤاِل، وإضاعةَ املاِل���� -٩٤٥٦
 ١٦٥ وجرجان ١٠/١٩٣ وخط ١٠/٣٠٢ و١٥٨ و١/١٥٧امع 

 صحيح لغريه
عن وابصة بـن    ) طب(عن احلسن بن علي     ) ن(عن أنس   ) حم( ����بكَدع ما يريبك إىل ما الَيري     ���� -٩٤٥٧

 عن ابن عمر) خط(معبد 
) ٥١٢( وحب ٢٩٥ و١٠/١٥٢ و١/٢٣٨ وهق ١٥٣ و٣/١١٢ و١/٢٠٠ وحم ٤٨ون األشربة ب  ) ٢٥١٨(ت  

 ٧١٦( وتغليـق    ٨/١٧ وسـنة    ٣/٧٥ وطـب    ٨٧ و ٧٧ و ٦/٢٣ و ٢/٣٩٩ و ١٦٠ و ١٥٨ و ١/١٥٧واإلحتاف  
 وصحيح اجلـامع  ٧/٣٨٦ و٣٨٧ و٢/٢٢٠ وخط ١٠/٢٩٤ وامع ٥٨٩ و٣/١٨٨ و٢/٥٥٨وترغيب  ) ٧١٧و
)٣٣٧٧( 

 صحيح
حـم، ت،   ( ���� دع ما يريبك إىل ما الَ يريبك فَإنَّ الصدق طُمأِنينةٌ، وإنَّ الكَِذب ِريبـة              ���� -٩٤٥٨

 عن احلسن) حب
 )٣٣٧٨(وصحيح اجلامع ) ٥١٢( وحب ٢/١٣وك ) ٢٥١٨( وت ١/٢٠٠حم 

 صحيح
٩٤٥٩- ����رديِب الَ يعاُء األِخ ألخيِه  ِبظهِر الغعن عمران بن حصني ) البزار( ���� د 

 ) ٣٣٧٩(وصحيح اجلامع ) ١١٢٥( والشعب ١٠/١٥٢امع 



 

 

١٤٨٠() 

 صحيح
 دعاُء املرِء املسلِم مستجاب ألخيِه ِبظهِر الغيِب ِعند رأسِه ملك موكَّلٌ ِبِه، كُلَّما دعا               ���� -٩٤٦٠

 عن أيب الدرداء) حم، م، هـ( ����آمني، ولك ِبمثِل ذَلك: الَ املَلكألخيِه ِبخٍري قَ
 )٣٣٨٠(وصحيح اجلامع ) ١٨٨٢( وخمتصر م ٦/٤٣٧ وكر٥/١٩٨سنة

 عن أم حكيم) هـ( ���� دعاُء الواِلِد يفضي إىل اِحلجاِب���� -٩٤٦١
 )٨٩٨١( والشعب ٢/٤٩٤وترغيب) ٣٨٦٣(هـ 

 فيه جهالة
 وله شواهد مبعناه

 ����كُم أَخوكُم وتكلَّف لَكم وتقولُ ِإني صائم، أفِطر وصم يوماً مكَانـه ِإنْ ِشـئت              دعا���� -٩٤٦٢
 عن أيب سعيد) هق، طس(

 ٥/٢٤٣ واإلحتاف ٤/٥٣ وجممع ٩/٢٤٨ وفتح ٤/٢٧٩هق 

 حسن
٩٤٦٣- ����اجلَن له تجببيِل اهللا ويف س اهدج ناخلَطَّاِب، م نا ابي نا ِمنكععن أيب املنذر) طب( ����ةُد 
 وفيه قصة) ٤٢٠( ومراسيل د ١٨٧ و١٨٦ و١٣٥ و٤/١٣٤ واإلصابة ٥/٢٧٦ وامع ٢/٢٨٩الترغيب 

 صحيح لغريه
عبد أو أمةٌ أَو خمس ِمائٍة أو فَـرس أو ِعشـرونَ            :  دعين ِمن رجِز األعراِب فيِه غَرةٌ      ���� -٩٤٦٤

 يب املليح عن أبيه أسامة بن عمري اهلذيلوحسنه عن أ) ن( ����وِمائةُ شاٍة
 ١/٢٤٨ واإلحتاف ٦/٣٠٠ وامع ٤/٣٨١ ونصب ١/١٦١طب 

 حسن
عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه أن ) حم، خ، م، د، ن، هـ( ���� دعه فَإنَّ احلياَء ِمن اإلميانِ    ���� -٩٤٦٥

 اه يف احلياء قال فذكرهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر على رجل من األنصار وهو يعظ أخ
) ٢٠١٤٦( وعـب    ٢٣٤ و ٩/٢٣٣ ومتهيـد    ١٤٧ و ٢/٥٦ وحم   ٨/١٢١ون  ) ٤٧٩٥( ود   ٨/٣٥ و ١/١٢خ  

 )٩٠٥( وموطأ ١٠/٥٢١ و١/٧٤وفتح ) ٦٠٢( وخد ٣/٣٩٧وترغيب  
نَ  دعه فَإنَّ أصحاباً يحِقر أحدكم صالته مع صالِتهم، وِصيامه مع ِصياِمهم، ويقـرءو             ���� -٩٤٦٦

القُرآنَ الَ يجاِوز تراقيهم، يمرقونَ ِمن اِإلسالِم كَما يمرق السهم ِمن الرميِة، ينظر إىل نصِلِه فَـال                 
                   وجدفَال ي ،ِقدحه هوِه، وِضيإىل ن نظري يٌء، ثُمفيِه ش وجدإىل ِرصافِه فَال ي نظري يٌء، ثُمفيِه ش وجدي

ٌء، ثُم ينظر إىل قُذذِه فَال يوجد فيِه شيٌء، قَد سبق الفَرثَ والدم، آيتهم رجلٌ أَسود إحدى                 فيِه شي 



 

 

١٤٨١() 

عن أيب  ) خ، م ( ����عضديِه ِمثلُ ثَدِي املرأِة، أو ِمثلُ الِبضعِة تدردر، يخرجونَ على ِحِني فُرقٍة ِمن الناسِ             
 سعيد

 ١٠/٢٢٤ وسنة   ١٢/٢٩٠ وفتح   ٥/١٨٧ ونبوة   ٨/١٧١ وهق   ٣/٥٦ وحم   ١٤٨ وم الزكاة    ٨/٤٧ و ٤/٢٤٣خ  
 .وغريهم
 ريش السم: السهم بال نصل، القذذ: النضي

٩٤٦٧- ����        قَتله ستطعت لَن خافكِن الذي تفَإنْ ي عهعن ابن مسعود أن عمر استأذن النيب صلى        ) م( ���� د
 اهللا عليه وسلم يف قتل ابن صائد قال فذكره

 ٨٦م الفنت 
٩٤٦٨- ����هقتلُ أصحابداً يحمأَنَّ م اسثُ النحدتالَ ي عهعن جابر) خ، م( ���� د 

وم ص ) ١٨٠٤١( وعـب  ٤/٥٤ ونبوة ٨/٦٤٨وفتح ) ١٢٣٦( ومحيدي  ٩/٣٢ وهق   ٣/٣٩٣ وحم   ٦/١٩٢خ  
١٩٩٨ 

 عديعن أيب محيد السا) طس، طب، حل( ����دعه يا عمر فَإنَّ ِلصاحِب احلق مقاالً���� -٩٤٦٩
 وم  ١٥٥ و ١٥٣ و ٣/١٣٠ وبنحـوه خ     ٢/٥٦٤ والترغيـب    ١٠/٢٩٠ وحلية   ٤/١/١٤٧ وسعد   ٤/١٤١امع  

 . وغريمها١٤٠املساقاة 
٩٤٧٠- ����              كمأَميان لكتا ملى مع أقيموا احلُدودو ،ليها احلدع أَِقم ها، ثُممد نقِطعىت يعها حد ���� 

 عن علي) د(
 ٤/٥٩ وتلخيص ٥/١٤ وطربي ٣/١٥٨ وقط ٢٤٥ و٨/٢٢٩ق  وه١/٩٥ وحم ٣٤د احلدود باب 

 حسن لغريه
٩٤٧١- ����               كـجوداجعلْ سإالَّ فَأومئْ ِإمياًء، ولى األرِض وع دسجأنْ ت إِن استطعت ،نكعها عد 

  كوِعكر ِمن عاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مريضاً وهو يصلي فأخـذ            : عن ابن عمر قال   ) طب( ����أَخفَض
 دة ليضع جبهته قال فذكرهوسا

 ١٢/٢٧٠ وطب ٢/١٤٨امع 
 عن فروة بن مسيك) حم، د، هب( ���� دعها عنك فَإنَّ ِمن القَرِف التلِف���� -٩٤٧٢

 )١٣٦٥( والشعب ٥/٢٥٥وسنة ) ٢٠١٦٢( وعب ٣/٤٥١وحم ) ٣٩٢٣(د 
 فيه مبهم

لعدوى بل هو مـن بـاب الطـب، فـإن        اهلالك، وليس هذا من ا    : مالبسة الداء ومواناة املريض، والتلف    : القرف
  النهاية٠٠٠استصالح اهلواء من أعون األشياء على صحة األبدان

٩٤٧٣- ����فَليسكُنت جباً فَإذا ويح اما دم فَليبكني نعهابن أيب عاصم والبارودي والبغوي (���� د (
 عن ربيع األنصاري) طب، ض(

 )٢٣٣(وموطأ ) ١٦١٦( وحب ١/٣٥٢ وك ٤/٧٠ وهق ٤/١٣ ون ١٥ و١٤ ود اجلنائز ب ٥/٦٥طب 



 

 

١٤٨٢() 

 صحيح
 دعهن يا أبا بكٍر فَإنها أيام ِعيٍد، فَتعلم يهود أنَّ يف ِديِننا فُسحةً، إين أُرِسلت ِبحنيفيـٍة             ���� -٩٤٧٣
 عن عائشة) حم( ����سمحٍة

 ١/٢٧٦ وبداية ٢/٤١٢ وكر ٦/٨٤حم 

 صحيح
٩٤٧٥- ����     فَإنَّ الع ،مرا عي نعهد      قَريب العهدو ،صابم القَلباِمعةٌ، ود حم، ن، هــ، ك    ( ����ني (

 عن أيب هريرة
 ٤٤٤ و٢/١١٠ وحم ٣/٣٩٥وش ) ٦٦٧٤(وعب ) ٢٠١١ و٧٤٧( وحب ٤/٧٠ وهق ٤/١٩ن 

عن جابر بـن    ) مالك، ن، ك  ( ���� دعهن يبكني ما دام ِعندهن، فَإذا وجب فَال تبكين باكيةٌ          ���� -٩٤٧٦
 عتيك
 ٤٥ ون اجلهاد ب ٣/٣٩٣ وش ٥/٤٤٦ وحم ٢/٣٣٣ وترغيب ٥/٣٠٠ و١/١٦جممع 

 صحيح
٩٤٧٧- ����                ِمـناهللا و القلِب فَِمنِني والع هما كانَ ِمنم هيطاِن، ِإنالش عيقنو اكنإيو بكنيي نعهد 

 عن ابن عباس) حم( ����الرمحِة، ومهما كانَ ِمن اليِد واللِّساِن فَِمن الشيطاِن
 ) ٢٠١١ و٧٤٧( وحب ٣/٣٩٥ وش١/٣٣٥حم

 حسن
٩٤٧٨- ����كوكُمرا تم رككوا التاترو ،دعوكُما وعوا احلبشةَ معن رجل) د( ����د 

 )٣٣٨٤( وصحيح اجلامع ٤/١٠٢ وبداية ٢/٤١٦ وصحيحة ٩/١٧٦ وهق ٦/٤٤ون ) ٤٣٠٢(د 

 حسن
 ����لسوداَء الولود، فَإني أُكاِثر ِبكم اُألمم يوم الِقيامـةِ         دعوا احلَسناَء العاِقر وتزوجوا ا     ���� -٩٤٧٩

 عن ابن سريين مرسالً ) عب(
 )١٠٣٤٣(عب 

 صحيح مرسل
دعوا اِملراَء يف القُرآِن، فَإنَّ اُألمم قَبلَكُم لَم يلْعنوا حىت اختلفوا يف القُرآِن، إنَّ ِمراًء يف                ���� -٩٤٨٠

عن ابن عمرو) السجزي يف اإلبانةأبو نصر ( ����القرآِن كُفر 
 ٦٨ واآلجري ١٠/٥٢٨ش 



 

 

١٤٨٣() 

 حسن
٩٤٨١- ����            صحهفَلين كم أخاهأحد نصحتإذا اسعٍض، وب ِمن معضهاهللا ب رزقي اسعوا النك( ���� د (
 عن جابر
 ٣٨٦ و٣/٣٠٧وحم) ٢١٧٦( وهـ١٧ون البيوت ب) ١٢٢٣(وت ) ٤٧٠( وصحيحة ٢٠م البيوع
٩٤٨٢- ����اسعوا النليِهدعشرفَلي ِن استشار أخاهمعٍض، وب ِمن معضهاهللا ب رزقعن رجل) عب( ���� ي 

 ٥/٣٤٧وهق ) ١٤٨٧٥(عب 

 صحيح لغريه
٩٤٨٣-���� صحهفَلين كم أخاهأحد عٍض، فَإذا استنصحب ِمن همعضب صيبي اسعوا النطـب ( ����د (

 عن أيب السائب
 )٣٣٨٥( وصحيح اجلامع ١٩/٣٠٣وطب  ٤/٨٣وجممع ) ٧٦٥( وتغليق ٣/٤١٨حم 

 صحيح
دعوا بين الَ تفِزعوه حىت يقضى بوله ثُم أُتِبعه املاَء، ثُم قَام فَدخلَ بيت تمـِر الصـدقِة        ���� -٩٤٨٤

عن ) طك (�لُّ لَن ا  ِإنَّ الصدقةَ الَ تحِ   : ومعه الغالم وأخذَ تمرةً فَجعلها يف فيِه فَاستخرجها النيب وقالَ         
 أيب ليلى قال كنت عند النيب صلى اهللا وسلم وعلى صدره احلسن واحلسني فبال فقمنا إليه فذكره 

 ٤/٣٤٨ وحم ١/٢٨٤امع 

 صحيح
 عن سفينة) ع( ����دعوا صفوانَ بن املُعطَِّل فَإنه خبيثُ اللِّساِن طَيب القَلِب���� -٩٤٨٥

 ٢/١٩١ واإلصابة ٦/٤٤٤٢ وكر ٤/٤٧ وتخ ٦/٦٧ وطب ٩/٣٦٤امع 

 حسن
 ٥/٧٠عامر بن صاحل بن رستم خمتلف فيه التهذيب 

 ���� دعوا علياً، دعوا علياً، دعوا علياً، ِإنَّ علياً ِمني وأَنا ِمنه، وهو ويلُّ كُلِّ مؤمٍن بعدي                ���� -٩٤٨٦
 عن عمران بن حصني) حم(

 ٧/٣٤٥ وبداية ٤/٤٣٨حم 

 صحيح
٩٤٨٧- ����                م أعمـالَهملغتا بٍد ذَهباً مِمثلَ أُح أنفقتم فْسي ِبيدِه لَوالّذي ن عوا يل أصحايب فَود ���� 

 عن أنس) حم(



 

 

١٤٨٤() 

 وصحيح  ١/١٧٥ وأصفهان   ١/٢٠٩ وخط   ٢٣٩ و ٨/٣٨وكثري  ) ١٩٢٣( وصحيحة   ١٠/١٥ وجممع ٣/٢٦٦حم  
 )٣٣٨٦(اجلامع 

 صحيح
الناِس كَافَّةً، فَلم يبق أحد إالَ قَالَ يل كَذبت إالَّ أبـو             دعوا يل صوحييب فَإني بعِثت إىل        ���� -٩٤٨٨

 عن أيب سعيد) خط( ����صدقت: بكٍر الصديق فَإنه قَالَ يل
 )٣٦٦١( وبنحو خ ١٢/٣٧٨خط 

 صحيح لغريه
أصـِلح يل   اللَّهم رمحتك أرجو، فَال تِكلين إىل نفسي طَرفةَ عٍني، و         :  دعوات املكروبِ  ���� -٩٤٨٩

إالَّ أنت الّ إله أين كُلَّهعن أيب بكرة) حم، خد، د، حب( ����ش 
 )٩٧٠(واإلحسان ) ٣٣٨٨( وصحيح اجلامع ١١/١٤٨ وفتح ٥/٤٢وحم ) ٥٠٩٠(د 

 صحيح
٩٤٩٠- ����                لَه أضاءت ورِمنها ن جرخ هي أنأُم أترو ،رميِن مشرى ِعيسى اببو ،عوةُ أيب إبراهيمد 

يف الدالئل عن أيب أمامة قال قيل يا رسول اهللا ما كان            ) طب، هق (وابن سعد والبغوي    ) ط، حم ( ����ور الشامِ قُص
 بدء أمرك؟ قال فذكره

 ١/٨٣ ونبوة ٢/٦٠٠ وك ١/١/٩٦ وسعد ١٨/٢٥٣ وطب ٨/٢٢٢ وجممع ٥/٢٦٢حم 

 صحيح
٩٤٩١- ����         ح ي ِحنيأُم أترشرى ِعيسى، وبو ،عوةُ أيب إبراهيمد         ـورِمنـها ن جرخ هيب أَن ملت

! عن خالد بن معدان عن أصاب رسول اهللا أم قالوا يا رسول اهللا            ) ك( ����أضاءت لَه بصرى ِمن أَرِض الشامِ     
 أخربنا عن نفسك، قال فذكره

 ٨/٢٢٢وامع ) ١٥٤٦( وصحيحة ٨/١٣٦ وكثري ٢/٦٠٠ك 

 صحيح
 الغيِب مستجابةٌ، وملك ِعند رأسِه يقولُ آمني ولك ِبمثـِل            دعوةُ الرجِل َألخيِه ِبظهرِ    ���� -٩٤٩٢

عن أم كرز) أبو بكر يف الغيالنيات( ����ذَلك 
 ٨٨ وبنحوه م الذكر والدعاء ١٠/١٩٨وش) ٣٣٨٢( وصحيح اجلامع ١/٢٤٤ وشج ٦/٢٣٤االحتاف 

 صحيح
٩٤٩٣- ����رديِب الَ تِل ألخيِه ِبظهِر الغجعوةُ الرعن أيب الدرداء) ائطي يف مكارم األخالقاخلر( ���� د 



 

 

١٤٨٥() 

 )٢٧٣٣ و٢٧٣٢(وبنحوه م ) ٤٠٣(واملكارم ) ١١٢٥ و٩٠٦١( والشعب ٦/٢٣٤االحتاف 
 )صحيح

٩٤٩٤- ����              بـاركت بيقولُ الرمواِت، والس لَها أبواب فتحيماِم، ولى الغحملُ ععوةُ املَظلوِم تد 
 لوِك ورنيت ألنصِعزتعاىل وِحٍنيو دععن أيب هريرة) حب( ����ب 

 )١٣٩٥(وسنة ) ٣٥٩٨(وت ) ١٧٥٢( وهـ ٤٤٥ و٣٠٥ و٢/٣٠٤وحم ) ٢٦٤٢ و٢٤٠٨(حب 

 حسن لغريه
 عن أيب هريرة) الطالسي( ���� دعوةُ املَظلوِم مستجابةٌوإنْ كَانَ فَاِجراً، فَفُجوره على نفسِه���� -٩٤٩٥

وصـحيح  ) ١٣١٨( والـدعاطب    ١٠/٢٧٥ وش   ٣/١٨٧ وترغيب   ٢/٢٧٢ وخط   ١/١٥١ وجممع   ٢/٣٦٧حم  
 )٣٣٨٢(اجلامع 

 صحيح
الَ إله إالَّ أنت سبحانك إني كُنـت  :  دعوةُ ذي النوِن إذْ دعا ِبها وهو يف بطِن احلوتِ       ���� -٩٤٩٦

             اهللا له جابيٍء قَطُّ إالَّ استيف ش لمسلٌ مجِبها ر دعي لَم ،الظَّاملني والضـياء  )  هب حم، ت، ك،  ( ����ِمن
 عن سعد

 وصـحيح   ١/١٧٠ وحم   ٦١٤ و ٢/٤٨٨ وترغيب   ١١/١٤٧ وفتح   ٥٨٣ و ٢/٣٨٢ و ١/٥٠٥وك  ) ٣٥٠٥(ت  
 )٣٣٨٣(اجلامع 

 صحيح
٩٤٩٧- ����     اهللا ِحجاب نيبما وينهب عوتاِن لَيسيبِ      : دعوةُ املرِء ألخيِه ِبظَهِر الغدعوةُ املَظلوِم، ود���� 

 عن ابن عباس) طب(
 ١١/١١٩ وطب ٤/٨٤ و٣/١٨٧وترغيب ) ١٣٣٠ و١٣١٩(والدعا طب  ١٠/١٥٢امع 

 صحيح لغريه
٩٤٩٨- ����         ـريفَإنَّ خ ،أعطوهو تروهاشتروا له، اشو اقْضوه يبالن ِمن أعذر احلق فَإنَّ طَاِلب عوهد 

 عن أيب هريرة) حل( ����الناِس أفضلهم قَضاًء
 ٨/٢٨٠ وحلية ٧/٥٥٤ و٥/٥٠٣االحتاف 

  لغريهصحيح
 عن أيب هريرة) خ، ت( ���� دعوه فَإنَّ ِلصاحِب احلَق مقاالً���� -٩٤٩٩

 وجممـع   ٥٢ و ٢١ و ٦/٢٠ و ٥/٣٥١ وهـق    ٦/٢٦٨ و ٢/٤١٦وحم  ) ١٣١٧( وت   ٢١١ و ١٥٥ و ٣/١٣٠خ  
 )٣٣٨٧( وصحيح اجلامع ٤/١٣



 

 

١٤٨٦() 

 .)اخلرائط يف مكارم األخالق عن أنس(.  ����  دعوه فَإنه لَو قُضي شيٌء لكانَ���� -٩٥٠٠
 ٧/١٢ وسعد ٣/٢٣١ وحم ٩/١٦ وجممع ١٥٧ و١/١٥٦عاصم 

 صحيح
 قاله ألم أنس على بعض تصرفاته

٩٥٠١- ����                  لَـمو ـرينيسعثتم مما باٍء، فَإنم اٍء أو ذَنوباً ِمنم جالً ِمنلِه سولى بِرقوا عاهو عوهد 
 رينسعبعثوا معرايب يف املسجد فتناوله الناس، فقال له الـنيب  بال أ: عن أيب هريرة قال) حم، خ، د، ن، حب ( ����ت

 صلى اهللا عليه وسلم فذكره
 ٣/٢٢٦ وحم ١٠٠ و٩٩ و٩٨ وبنحوه م الطهارة ١/٣٢٣ وفتح ١٧٥ و١/٤٩ ون ٨/٣٧ و١/٦٥خ 

٩٥٠٢- ����  زِرموهالَ تو عوهعن أنس أن أعرابياً بال يف املسجد فقام إليه بعض القوم قال النيب             ) خ، م، ن  ( ����د
 فذكره

 ٣/٢٢٦ وحم ١/٤٧ ون ١٠٠ و٩٨ و م الطهارة ٨/٣٧ و١/٦٥خ 
 تؤذوه: تزرموه

مر رسول اهللا يف طريق ومرت امرأة سوداء، فقال هلـا           : عن أنس قال  ) ع( ���� دعوها فَإنها جبارةٌ   ���� -٩٥٠٣
 تنحي عن طريق النيب قال فذكره، الشريازي يف األلقاب عن أيب هريرة: رجل

 ٦/٢٩١وحلية ) ٣٢١٥( ومطالب ١/٩٩امع 

 حسن
٩٥٠٤- ����     عراِء أَكذبالش ها ِمنريها فَغعوملا مات سعد بـن     : ابن سعد عن رجل من األنصار قال      ( ���� د

 )أتقولني الشعر على سعد؟ فقال رسول اهللا فذكره: ويل أم سعد حزامةً وجداً، فقيل هلا: معاذ قالت أمه
 ٣٢٧ و٣/٣٢٦سعد 

 صحيح لغريه
ةَ أَيام حيضتِك، ثُم اغتِسلي وتوضئي ِعند كُلِّ صالٍة وِإنْ قَطَر الدم علـى              دعي الصال ���� -٩٥٠٥
سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عـن املستحاضـة          : عن عائشة أن فاطمة بنت أيب حبيش قالت       ) حم( ����احلصِري
 فذكره
 ١/٢١٢قط  و٩/٢٠٧ وسنة ١/٣٩٧ وكثري ١/١٧٠ وتلخيص ٢٦٢ و٦/٤٢ وحم ١/٢٨٠امع 

 صحيح
٩٥٠٦- ����                   الولـد جِل أَشـبهاَء الرها ماؤالَ مِل ذَِلِك ؟ ِإذا عِقب إالَّ ِمن هبكُونُ الشلْ يهعيها ود 

هاممأَع اَءها أَشبهجِل ماُء الرالَ مِإذا عو ،والَهعن عائشة) م( ����أَخ 
 ٣/٢٧٦ ومشكل ٢٩٣/ وعوانة٣٣م احليض 



 

 

١٤٨٧() 

 عن أم سلمة) طب(  ����ها أُم سلمةَ، فَإنَّ ِلكُلِّ قَوٍم ِعيداً، وهذا يوم ِعيدنا  دعي���� -٩٥٠٧
 ٧/٩٢ وهـق    ٣/١٩٧ ون   ١٩ و ١٧ وم العيدين  ٢٢٥ و ٤/٤٧ و ٢٩ و ٢/٢٠ فيه مقال وبنحوه خ      ٢/٢٠٦امع  

 ١٢٧ و٦/٣٣  وحم ٧/٢٦٤ و٢/٤٧٤ وفتح ١٠/٢٢٤و

 صحيح لغريه
 عن ابن عمر) طب. (���� خِلق ِمنها دِفن ِبالطينِة الَّيت���� -٩٥٠٨

 )٣٣٨٩( وصحيح اجلامع ٢/٣٠٤وأصفهان ) ١٨٥٨( وصحيحة ٣/٤٢امع 

 حسن
 عن أيب هريرة) م( ���� دفَنِت ثَالثةً، لَقَِد احتظرِت ِبحظاٍر شديٍد ِمن الناِر���� -٩٥٠٩

 ٣/٣٥٢ وش ١٥٥م الرب والصلة 
 احتجزت، ابتعدت: احتظرت
 )ابن النحار عن علي( ����كَفاعلِه دليلُ اخلِري���� -٩٥١٠

 ١/٤٨٤ ومشـكل    ٣/١٣٧ و ١/١٦٦ وجممـع    ٢٨٨ و ١٧/٢٢٧ و ٦/٢٣٠وبنحوه طـب    ) ١٦٦٠(الصحيحة  
 )٣٣٩٠( وصحيح اجلامع ١/١٢٠والترغيب 

 صحيح لغريه
 عن أيب هريرة) حم، ك( ���� دم عفْراَء أَحب ِإىل اهللا ِمن سوداويِن���� -٩٥١١

 ٤/٢٢٧ وك   ٢/٤١٧ وحـم    ٥/٤١٦ وكثري   ٤/١٤٢وتلخيص  ) ١٨٦١ ( وصحيحة ٤/١٨ وجممع   ٩/٢٧٣هق  
 )٣٣٩١( وصحيح اجلامع ٤/١٩٨وتخ 

 صحيح
 عن كثرية بنت سفيان) طب( ���� دم عفراَء أَزكى ِعند اهللا ِمن دِم سوداويِن���� -٩٥١٢

 )٣٣٩٢( وصحيح اجلامع ٤/٢٢٧ وك ٤/١٨امع 

 صحيح
٩٥١٣- ����ع رامح حلمهاٍر ومع مد همست أَو أْكلهاِر أَنْ تعن علي) ابن عساكر( ����لى الن 

 ٩/٢٩٥امع 
 عن عائشة) هـ( ���� دونِك فَانتصري���� -٩٥١٤

 )١٨٦٢( وصحيحة ٦/٩٣وحم ) ١٩٨١(هـ 

 صحيح
 قاله لعائشة لترد على زينب بنت جحش ملا أخطأت معها



 

 

١٤٨٨() 

 عن ابن عباس) ت( ����ٌء، عشر ِمن اِإلِبِل ِلكُلِّ ِإصبٍع ِديةُ أَصابِع الْيديِن والْرجلَيِن سوا���� -٩٥١٥
 )٤٥٥٨(ود ) ١٣٩٢ و١٢٩١(وت ) ٣٣٩٤(وصحيح اجلامع ) ٧٨( ومنتقى ٣/٢١٢قط 

 صحيح
 عن عقبة بن عامٍر) عد، هق( ���� ِديةُ املَجوِسي ثَمامنائِة ِدرهٍم���� -٩٥١٦

 ٢/٦١ وحبيب ٤/٢٤ وتلخيص ٨/٩٥هق 

 حسن

 عن عقبة بن عامر ) عد، هق(   ����رأِة على النصِف ِمن ِديِة الرجِل ِديةُ املَ���� -٩٥١٧

  ٢/٦١ وحبيب ٤/٢٤ وتلخيص ٨/١٠١هق 
ِمائةٌ ِمن اِإلبِل أَرباع، خمس وعشرونَ ِحقَّةٌ، ومخس وعشرونَ جذعـةٌ،           :  ِديةُ املُسلمِ  ���� -٩٥١٨

بوٍن، فَِإنْ لَم يوجد ِبنت مخاٍض جِعلَ مكاَا بنو         ومخس وِعشرونَ ِبنت مخاٍض، ومخس وِعشرونَ لَ      
وِن ذُكورعن عمر بن عب العزيز مرسالً ) عب( ����اللَّب 

 وله شواهد) ١٧٢٣٧(عب 

 فيه انقطاع
٩٥١٩- ����ِة الْحرِدي ةُ املُعاهِد ِنصفعن ابن عمرو) د( ���� ِدي 

وصحيح ) ١٤١٣( وت   ٩/٢٨٨ وش   ٨/٢٩وهق  ) ١٠٥٢( ومنقى   ٣/١٧١ وقط   ٤/٣٦٤ونصب  ) ١٢١٣٦(د  
 ) ٣٣٨٥(اجلامع 

 صحيح
عن ابـن   ) طب( ���� ِديةُ املُكاتِب ِبقدِر ما عِتق ِمنه ِديةُ الْحر، وِبقدِر ما رق ِمنه ِديةُ الْعبدِ              ���� -٩٥٢٠

 عباس
 )٣٣٩٦(وصحيح اجلامع ) ١٥٧٣١( وعب ٣٥٣/ ١١طب 

 صحيح
 عن ابن عمرو) ت( ���� املُؤمِن ِديةُ عقِل الْكافِر ِنصف عقِل���� -٩٥٢١

 )٣٣٩٦(وصحيح اجلامع ) ١٤١٣(ت 



 

 

١٤٨٩() 

 صحيح
٩٥٢٢- ����       ِدينارو ،لى ابٍن لكع هأَنفقت ك، ِدينارالديلى وع هأَنفقت ِدينار ،فسكلى نع أَنفقته ِدينار 

 يف األفراد عن أيب هريرة) قط( ����جراًأَنفقته على أَهِلك، وِدينار أَنفقته يف سبيِل اهللا وهو أَحسنها أَ
 ٩/٤٩٩ وفتح ٧/٤٦٧ وهق ٥/٣٦٤االحتاف 

 صحيح
 ِدينار أَنفقته يف سبيِل اهللا، وِدينار أَنفقته يف رقَبٍة، وِدينار تصدقت ِبِه علـى ِمسـكٍني،             ���� -٩٥٢٣

 عن أيب هريرة) م( ����ته على أَهِلكوِدينار أَنفقته على أَهِلك، أَعظمها أَجراً الَّذي أَنفق
وفـتح  ) ٣٣٩٨( وصحيح اجلـامع   ٥/٣٦٤ واإلحتاف   ٣/٦١ وترغيب   ٧/٤٦٧ وهق   ٢/٤٧٣ وحم   ٣٩م الزكاة   

٩/٤٩٩ 
٩٥٢٤- ����          سمكاِز الْخيف الرو ،اربج الِبئرو ،اربلُ ججالرو ،اربها جرحةُ جابعـن أيب   ) هق( ���� الد

 هريرة
  ٣/١٥٤وقط  ٨/٣٤٣هق 

 حسن
 هدر: جبار

٩٥٢٥-  ����لهفَاقت كرمح ليكلَ عخد نفَم مرح ارعن عنادة بن الصامت ) حم، طب( ����الد 
  ١١/٩٩ وخط ٦/٢٢٥٧ وعدي ١/٣٤٩ وأصفهان ٦/٢٤٥ وجممع ٣٤١/ ٨هق 

 فيه ضعف
 سهل بن سعد وعن ابن مسعود عن ) طب(عن ابن مسعود ) البزار( ���� الدالُّ على الْخِري كَفاعلِه���� -٩٥٢٦

 ٧/٣٨٣وخـط   ) ٩٠٢( واملطالب   ١/٤٨٤ ومشكل   ٣/١٣٧ و ١/١٦٦ وجممع   ٢٢٨ و ١٧/٢٢٧ و ٦/٢٣٠طب  
 .وغريهم) ٣٣٩٩(وصحيح اجلامع ) ١٦٦٠(وصحيحة 

 صحيح مشهور
 والضياء عن بريدة) حم، ع( ���� الدالُّ على اخلَِري كَفاعلِه، واهللا يحب ِإغَاثَةَ اللَّهفاِن���� -٩٥٢٧

 يف قضاء احلوائج عن أنس)  أيب الدنياابن
 وحليـة   ٦٣٢ و ١٧/٦٢٨ وطب   ٥/٢٧٤وحم  ) ٧٦٥٧( والشعب   ١/١٢٠ والترغيب   ٣/١٣٧ و ١/١٦٦امع  

 )٨٦( والشهاب ٦/٢٦٦

 حسن
ـ               ���� -٩٥٢٨ ن ـهتنجةٌ، ونج هارفَن ،ارنةٌ ونج هععِر، مفالُ الشسرى جالْعِني الْي جالُ أَعورالد ار���� 

 عن حذيفة) حم، م، هـ(



 

 

١٤٩٠() 

 )٣٤٠٠( وصحيح اجلامع ٥/٣٨٣ وحم ١٠٤م الفنت 
 كثريه: جفال الشعر

٩٥٢٩- ����           الْكَاِتبو ياُألم قْرؤهي كَاِفر كتوبينيِه مع نيماِل بِني الشع جالُ أَعورعن ) حم( ���� الد
 أيب بكرة

 ٥/٣٨ وحم ٧/٣٣٧امع 

 صحيح
د ِهجانٌ أَقمر كَأَنَّ رأْسه غُصن شجرٍة، مطموس عينه الْيسرى، واألخرى            الدجالُ جع  ���� -٩٥٣٠

ط، حم، ( ����عور  كأَا ِعنبةٌ طافئةٌ، أَشبه الناِس ِبِه عبد الْعزى بن قَطٍن، وأنه َألعور و ِإنَّ ربكم لَيس بأ         
 عن ابن عباس) طب

 )١١٩٣( وصحيحة ٧/٣٣٧وجممع  ٢/٢٨٧ وأصفهان ١٠٠/ ١٣ وفتح ١١/٢٧٤طب 

 صحيح
 عن أيب) تخ( ���� الدجالُ عينه خضراُء���� -٩٥٣١
 )٣٤٠١( وصحيح اجلامع ٢/٣٩وتخ ) ١٨٦٣(صحيحة 

 صحيح
 عن أنس) م( ���� الدجالُ ممسوح الْعِني، مكتوب بني عينيِه كَافر يقْرؤه كُلُ مسلٍم���� -٩٥٣٢
 )٣٤٠٢( وصحيح اجلامع ٣٧٥ واآلجري ٣/٢١١ وحم ١٠٣م الفنت 

 عن أيب سعيد) حم( ���� الدجالُ ال يولَد لَه، وال يدخلُ اَملدينةَ وال مكةَ���� -٩٥٣٣
 )٣٤٠٣( وصحيح اجلامع ٣/٢٦حم 

 صحيح
      كَأَنَّ وجوههم اِملجانُّ       الدجالُ يخرج ِمن أَرٍض ِباملشرِق يقالُ لَها خراسانُ، يتبعه أَقوام          ����-٩٥٣٤
 عن أيب بكر) ت، ك( ����ُاملطْرقةُ

 )٤٠٧٢( وهـ ٧ و١/٤وحم ) ١٥٩١( وصحيحة ١٥/١٤٥وش ) ٣٤٠٤(وصحيح اجلامع ) ٢٢٣٧(ت 

 صحيح
٩٥٣٥- ����اب لدلى بع رميم ِعيسى بن قتلهالُ يجع بن جارية) ش( ���� الدجمعن م 

 ١٥/١٦١ وش٦/١٠حم 



 

 

١٤٩١() 

 صحيح
 ����ِمن الربا أَعظم ِعندِاهللا ِمن ثَالثٍة وثالثني ِزنيةً يزنيهايف اإل سالمِ          الدرهم يصيبه الرجلُ    ���� -٩٥٣٦

 عن عبد اهللا بن سالم) طك(
 ٣/٦ وترغيب ٤/١١٧امع 

 صحيح لغريه
 عن أنس) ع( ����الدعاُء بني اَألذاِن واإلقامِة مستجاب فَادعوا���� -٩٥٣٧

 ١/١٩٠ وترغيب   ٥/١٦٥ وسنة   ١٠/٢٢٥ و ٢/٤٨٨وش  ) ٤٢٦ و ٤٢٥( وخزمية   ٥/٣٣واإلحتاف  ) ٢٩٦(حب  
  ط املعارف١/٣٣٩واع ) ٣٤٠٥(حنوه وصحيح اجلامع 

 صحيح
 عن علي) ع، ك( ���� الدعاُء ِسالح املُؤمِن، وِعماد الَديِن، ونور الْسمواِت واَأل رِض���� -٩٥٣٨

وامـع  ) ٣٣٣٠( واملطالب   ٦/٢١٨١ وعدي   ٢/٤٧٩  وترغيب   ٥/٣٠ واإلحتاف   ١٠/١٩٧ وجممع   ١/٤٩٢ك  
١/١٤٧ 

 ضعيف
 .عن علي) أبو الشيخ( ����الدعاَء محجوب عِن اهللا حىت يصلَّى على محمٍد وأَهِل بيِتِه���� -٩٥٣٩
 ) ١٥٧٧ و١٥٧٦ و١٥٧٥(الشعب 

 حسن لغريه
 وصح من قول علي رضي اهللا عنه ومثله وال يقال بالرأي

 عن أنس) ت( ���� الدعاُء مخ الِعبادِة���� -٩٥٤٠
وجـامع األصـول   ) ٨( والدعا طـب   ٢/٤٨٢ وترغيب   ١١/٩٤ وفتح   ٥/٢٩ و ٢/٢٤٨واإلحتاف  ) ٣٣٧١(ت  
٩/٥١١ 

 صحيح لغريه
 عن أنس) ك( ���� الدعاُء مستجاب بني الِنداِء واِإلقَامِة���� -٩٥٤١

 )٣٤٠٦( وصحيح اجلامع ١/١٩٨ك 

 صحيح
 عن الرباء) ع(عن النعمان بن بشري )  حب، ك،٤حم، ش، خد ( ���� الدعاُء هو الِعبادةُ���� -٩٥٤٢

 وترغيـب   ١٠/٢٠٠ وش   ٢/٩٧وطـص   ) ٢٣٩٦( وحـب    ٤/٢٧١وحم  ) ٣٣٧٢ و ٣٢٤٧(وت  ) ١٤٧٩(د  
 )٣٤٠٧(وصحيح اجلامع ) ٧- ٢( والدعا طب ٤٥٩ ومبارك ٢/٤٧٧



 

 

١٤٩٢() 

 صحيح
 .عن أنس) حم، د، ت، ن، حب( ���� الدعاُء اليرد بني اَألذاِن واِإلقامة���� -٩٥٤٣

وامـع  ) ٤٨٧ و ٤٨٦ و ٤٨٥ و ٤٨٤(  والدعا طـب      ٤/٢٧٢ وترغيب   ٣/١١٩وحم  ) ٣٥٩٥ و ٣٥٩٤(ت  
 )١٦٩٦(واإلحسان ) ٣٤٠٨( وصحيح اجلامع ١/٣٣٤

 صحيح
 وابن السين عن أنس) ش، حب، ع( ���� الدعاُء ال يرد بني األذاِن واِإلقامِة فَادعوا���� -٩٥٤٤

 ١٠/٢٢٦وش  ) ٤٢٥(وخزمية  ) ١٦٩٦(اإلحسان  و) ٤٨٧- ٤٨٤( والدعا طب    ٤/٢٧٢وترغيب  ) ٣٥٩٤(ت  
  وغريهم٢٥٤ و٣/١٥٥وحم 

 صحيح
سـلوا اهللا   : فماذا نقولُ يا رسولَ اهللا ؟ قالَ      :  الدعاُء اليرد بني اَألذاِن واِإلقامِة، قاَلُوا      ���� -٩٥٤٥

 حسن عن أنس) ت( ����العاِفيةَ يف الدنيا واَألخرِة
 )٣٥٩٥ و٣٥٩٤(ت 

 حسن
٩٥٤٦- ���� الد     صيبهبالذنِب ي زقالر لَيحرم دبِإنَّ الْعزِق، ويف الْر ِزيدي ِإنَّ الِْبرالقَضاَء، و ردعاُء ي���� 

 عن ثوبان) ك(
 وترغيـب   ١٠/٤٤٢ وش ٨/٦١٧ و ٥/١١٦واإلحتاف  ) ١٠٩٠( وحب   ٢٨٢ و ٢٨٠ و ٥/٢٧٧ وحم   ١/٤٩٣ك  
 وسـنة  ٦/٣٠٨ و٢/٩٧ وطب ٤٢٢ و٩وهـ  ) ٢١٣٩( وت   ٢/١٠ وأصفهان   ١/١١٣ وحنف   ٤٨٢ و ٢/٤٨١

 )٢١١٣(وعلل ) ٨٧٢( واإلحسان ٥/٢٧٧وحم ) ٣١ و٣٠( والدعا طب ٤/١٦٩ مشكل ١٣/٦
 صحيح لغريه

 )١٥٤(وقد أخطأ األلباين يف تضعيفه هلذا احلديث يف الصحيحة 
 :وأعله بعبد اهللا بن أيب اجلعد وأنه جمهول وزعم أنه مل جيد له متابعاً أو شاهداً أقول

 ووثقه أيضـاً    ٥/١٧٠اهللا بن أيب اجلعد روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان وقال ابن القطان جمهول التهذيب                أما عبد   
 . فهذا ال يرتل حديثه عن احلسن١/١٦١البيهقي يف السنن 

ثنا فضيل  ) ٣١(وأما ادعاؤه أنه ال شاهد أو متابع له فهذا من قصوره وتسرعه فقد أخرجه الطرباين يف الدعاء برقم                   
مد املطلي ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عبد اهللا بن عيسى عن حيىي بن احلارث عن أيب األشعث الصنعاين عـن                      بن حم 

 ٣/٣١٣ثوبان ورجاله ثقات وفاته أن النسائي قد رواه بسند صحيح الترغيب 
 عن ابن عمر) ك( ���� الدعاُء ينفع ِممانزلَ وِمما لَم يرتلْ، فَعليكم ِعباد اهللا بالدعاِء���� -٩٥٤٧

  ١/٤٩٣وك ) ٣٤٠٩( وصحيح اجلامع ٢/٤٨٢ والترغيب ١٠/١٤٦امع 



 

 

١٤٩٣() 

 صحيح
 الدنيا حلوةٌ خضراُء واهللا مستخِلفَكُم فِيها فَينظر كَيف تعملونُ، أَال فَاتقوا اهللا واتقُوا              ���� -٩٥٤٨
 عن عبد الرمحن بن مسرة) طك( ����النساَء
 )٢١٩٢(وت ) ٢٧٤٢( وبنحوه م ١٠/٢٤٦امع 

 صحيح
٩٥٤٩- ����               ـتهتا اشمتخوٍض ِفيم برِفيها، و لَه وِركِقِه بذها ِبحأَخ ِضرةٌ، فَمنلوةٌ خنيا حالد 

 ابن عمرو) طب( ����الَّ اَلْنار نفْسه لَيس لَه يوم الَِقيامِة ِإ
 ٢/٦٤ وحليـة    ٥/٤٥ وتـخ    ٤/١٦٢ وترغيب   ٨/١٢ وسنة   ١٩/٣٥٠ وطب   ٨/٨٢ واإلحتاف   ١٠/٢٤٦امع  

 )٣٤١٠(وصحيح اجلامع 

 صحيح
 عن ميمونة) طب( ����الدنيا خِضرةٌ حلْوةٌ ���� -٩٥٥٠

 )٤٣١١( وصحيح اجلامع ٨/٨٢ واإلحتاف ١٠/٢٤٦امع 

 صحيح
٩٥٥١- ����              كَاآلِكِل و وهيف ذَلك، إال و لَحأَصا وقى اهللا ِفيهلوةٌ، فَمِن اتِضرةٌ حا خنيالد   ،شبعال ي

الرامهرمـزي يف   ( ����فَبعد الناس كَبعِد الكَوكَبِني، أَحدهما يطْلَع ِمن املَشِرِق، واآلخر يغيب يف املَغِربِ           
 )األمثال عن ميمونة

 .حنوه) ١٠٣٠٦( والشعب ٤/١٦٢ والترغيب ٨/٨٢ واإلحتاف ١٠/٢٤٦امع ) ٧٤٠(احلميدي 

 حسن لغريه
٩٥٥٢- ���� اهللا عليـِه                  الد ِقِه أَثابـهيف ح أَنفقَهِحلِِّه و فيها ماالً ِمن ِن اكْتسبلوةٌ، مةٌ حِضرنيا خ

                   براِن، واَهلَـو اهللا دار ِقِه أَحلَّهيف غَِري ح أَنفقهغَِري ِحلِِّه و االً ِمنفيها م ِن اكْتسبمو ،تهنج هأَوردو
روٍض يف ماِل اهللا وختالقيامِةم يومارالن ِلِه لَهعن ابن عمر) هب( ����سو 

 ٦/١٢ واإلحتاف   ٤/٤١٩ وكر   ١/١٩٠ وتخ   ١١/٢٤٦ وفتح   ٢/٥٥٢وترغيب  ) ٦٩٦٢(وعب  ) ٧٤٠(محيدي  
 )٥٥٢٧(والشعب 

 حسن لغريه
٩٥٥٣- ����                   قلَ لَهن ال عم ولَها جيمع ،ن ال مالَ لهومالُ م ،لَه ارال د نم نيا دارحم، هب (  ���� الد (

 عن ابن مسعود موقوفاً) هب(عن عائشة 



 

 

١٤٩٤() 

 ١٠٦٣٧( والشعب   ٤/١٧٨ وترغيب   ٨/٤٠٤ و ٧/٤٣٤ و ٥/٥٩ و ١/٣٦٤ وكثري   ١٠/٢٨٨ وجممع   ٦/٧١حم  
 ٩/٢٧٥ و٦٢٣ و٨/٨٣واإلحتاف ) ١٠٦٣٨و

 صحيح
ـ   ( ���� الدنيا ِسجن املُؤمِن وجنةُ الكاِفِر       ���� -٩٥٥٤ ان عن سليم ) طب، ك (عن أيب هريرة    ) حم، م، ت، ه

 عن ابن عمر) البزار(
 ٢٩٨ و ١٠/٢٨٨ وجممع   ٤/٣١٥ و ٣/٦٠٤ وك   ٢/١٩٧وحم  ) ٤١١٣(وهـ  ) ٢٣٢٤( وت   ١م الزهد املقدمة    

) ٢٤٨٨( وحب ١٠/٢٢٧ و٩/١٤١ و٣٩٣ و٨/٨٠ و ٧/٤١٢ واإلحتاف   ٢٩٧ و ١٤/٢٩٦ وسنة   ٦/٢٨٩وطب  
 )٣٤١٣(وصحيح اجلامع 

حم، طب، حـل،    ( ����ارق الدنيا فَارق السجن والسنةَ     الدنيا ِسجن املُؤِمِن وسنته، فإذا فَ      ���� -٩٥٥٥
 عن ابن عمرو) ك

 ٦/٣٥٠ وحلية ١٠/٢٨٨ وجممع ٤/٣١٥ك 

 صحيح
 عن ابن عمرو) حم، م، ن( ���� الدنيا كُلها متاع، وخري متاِع الدنيا املَرأَةُ الصاحلةُ ���� -٩٥٥٦

 ٢/١٦٨  وحم٦/٦٩ون ) ٣٤١٣( وصحيح اجلامع ٦٤م الرضاع 
 الدنيا مرحتلةٌ ذَاهبةٌ، واآلخرةُ مرحتلةٌ قَاِدمةٌ، ولكِل واحدٍة منهما بنونَ، فِإِن اسـتطعتم      ���� -٩٥٥٧

أَنْ تكونوا بِني آخرةَ البين دنيا فَافعلوا، فإنكم اليوم يف داٍر عمٍل ال ِحساب فيهـا، وغَـداً يف داِر            
 )ل عن جابرابن ال( ����ِحساٍب ال عمِل فيها 

 مرفوعاً وموقوفاً عن علي وجابر) ١٠٦١٧ و١٠٦١٥ و١٠٦١٤(الشعب 
 املوقوف

 صحيح
) البـزار ( ���� الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ مافيها إالأَمراً ِبمعروٍف أَو نهياً عن منكٍَر أَو ِذكر اهللا               ���� -٩٥٥٨

 عن ابن مسعود
 ١٠٥١٣ و ١٠٥١٢( والشعب   ١/٥٥غيب   وتر ٨/٨٠ و ١/١١٠ واإلحتاف   ١٠/٢٢٢ و ٧/٢٦٥ و ١/١٢٢امع  

 )١٠٦٦١و

 حسن لغريه
ـ ( ����الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها ِإال ِذكر اهللا وما وااله، وعاملاً أَو متعلِّماً    ���� -٩٥٥٩ عـن أيب  ) هـ

 هريرة

 



 

 

١٤٩٥() 

  
  عثمان ٣٩سهل بن سعد  و ٣٨/ ٩ و هق ٢١١/ ٢ و مي ٧٥ و ٦٥/ ١ و حم ٤٠/ ٦ون  ) ١٦٦٧( ت 

 ٢/١٤٣وك) ١٩٤٤٨(٣٢٨/ ٥ وش ٢٤٦/ ٢وترغيب 
 صحيح

وصحيح الترمذي   ) ٢٩٧١( وصححه يف صحيح النسائي      ) ٣٠٨٤( وتناقض األلباين فضعفه يف ضعيف اجلامع       
 )١٣٦١ (  

ه أَجـر   ِرباطُ يوٍم ِفى سبيِل اِهللا خري ِمن ِصياِم شهٍر وقيامِه ، ومن مات مرابطاً ِفى سبيِل اِهللا كَانَ لَ                   { -٩٧٥٧
 )ابن زجنويه عن سلمان  (}مجاهٍد ِإىل يوِم الْقيامِة   

 ٣٠٠/ ٦ و ٣٩٧/ ٣و كر )١٩٤٤٦ (٣٢٧/ ٥ و ش ٢٨٦و ) ٦٠٦٤(٢٢١/ ٦طب 
 صحيح لغريه 

 يوم رباطُ يوٍم خري ِمن ِقيام شهِر وصياِمِه، ومن مات مراِبطاً يف سبيِل اهللا جرى لَه أجر املُجاهِد إىل { -٩٧٥٨
 عن سليمان) كر( الروياين }القيامِة

  من طرق٨/٣٠٢واإلحتاف ) ٣٩٦( والشاميني ١١/٢٥٢عساكر 

 صحيح

 
 
 
 
 

 
           
   
ِرباطُ يوٍم ِفى سبيِل اِهللا كَِصياِم شهٍر وقيامِه ، ومن مات مرابطاً جرى عليِه عمله الَِّذى كَانَ يعملُ                   { -٩٧٥٩
  عن سلمان) طب ( } لْفتانَ ، ويبعثُ يوم الْقيامِة شهيداً ، وأُِمن ا

) ١٦٦٥(وت١٦٣)١٩١٣( مـن طـرق وبنحـوه م       ٢٩٠/ ٥وجممع  )٦١٧٩ و ٦١٧٨و٦١٧٧(٦/٢٦٦طب  
 )٤٣٧٦و٤٣٧٥(ون

 صحيح دون اجلملة األخرية
٩٧٦٠ - }             ها ونٍة ، ِصيامس هٍر أوعِدلُ ِعبادةَ شبيِل اِهللا يوٍم يف سـبيِل        ِرباطُ يرابطاً يف سم اتم نمها ، وِقيام

 عن عبادة بن الصامت) احلارث (} اِهللا أعاذَه اُهللا ِمن عذاِب القَِرب ، وأجرى لَه أجر ِرباِطِه ما قَامِت الدنيا 
و ) ١٩٤٤٦ (٥/٣٢٧ وش   ٣٢٧ ٢٨٦ و ٦/٢٧٢وبنحوه  عن سلمان طب      ) ١٩٠٧( واملطالب   ٥/٢٩٠امع  

 ٢/٢٤٣والترغيب ) ٤٣٧٦ و٤٣٧٥( ون ١٦٣)١٩١٣(م
 صحيح لغريه



 

 

١٤٩٦() 

ِرباطُ يوٍم وليلٍة خري ِمن ِصياِم شهٍر وقيامِه ، صاِئماً الَ يفِطر ، وقاِئماً الَ يفتر ، فَإنْ مات مراِبطـاً           { - ٩٧٦١
 عن سلمان) ، طب ، كرحم  (} جرى لَه صاِلح ما كَانَ يعملُ حىت يبعثَ ، ووِقى عذاب القَِرب 

 ١/٢٦١ وتـخ    ٢/٢٤٣ والترغيـب    ١٢/٤١١وفـتح   ) ٢١٩(والشاميني) ٦١٨٠(٦/٣٢٧ وطب   ٥/٤٤١حم  
  حنوه١٦٣)١٩١٣( و م٢٢/٤٤٨ وابن عساكر٥/١٩٠ وحلية ٢/٢١٦و

 صحيح
٩٧٦٢ - }            ى عرج اتقيامِه ، فَإنْ مهٍر وِصياِم ش ِمن ريبيِل اِهللا خليلٍة يف سوٍم واملُـراِبِط    ِرباطُ ي ليـِه أجـر

 عن سلمان الفارسي) البغوي (} ومؤمن ِمن الفُتاِن ، ويقطع لَه ِرزق ِمن اجلنِة 
  حنوه١٦٣)١٩١٣( وم٢/٢١٦ و١/٢٦١ وتخ ٢/٢٤٣ والترغيب ١٠/٣٨١اإلحتاف 

 صحيح
٩٧٦٣ - }           إنْ مقياِمِه ، وهٍر وِصياِم ش ِمن ريليلٍة خوٍم وِرباطُ ي        عملُهالذي كَانَ ي ملُهليِه عى عرراِبطاً جم ات

 عن سلمان) م (} ، وأُجِرى عليِه ِرزقُه ، وأِمن ِمن الفُتاِن 
 )٣٤٨٣( وصحيح اجلامع ٥/٤٤٠وحم ) ١٩١٣(١٦٣م اإلمارة 
 } زقه ، ويبقَى لَه عملُه ، ويوقَى الفُتانَ       ِرباطُ يوٍم وليلٍة يعِدلُ ِصيام شهٍر وِقيامه ، ويجرى عليِه رِ           { - ٩٧٦٤

 عن أيب الدرداء) طب(
 ٥/٢٩٠امع 

 صحيح
ِرجالٌ ِمن أُميت يقوم أحدهم ِمن الليِل فَيعاِلج نفسه ِللطُّهوِر وعليِه عقد ، فَيتوضأُ فَإذا وضأَ يديِه                  { - ٩٧٦٥

    ضقدةٌ ، فَإذا وع حلَّتان                 حلَّـتِبرأسـِه ان سحقدةٌ ، فَإذا مع حلَّتيِه اندقدةٌ ، فَإذا غَسلَ يع حلَّتان هجهأَ و
انظُروا إىل عبدي هذا يعاِلج نفسـه     : عقدةٌ ، فَإذا وضأَ ِرجلَيِه انحلَّت عقدةٌ ، فَيقولُ اُهللا ِللذين وراَء اِحلجاِب              

ألَين عا سِليسأَلْين ، م لَه ذا فَهوعن عقبة بن عامر) حم ، حب ، طب (} بدي ه 
 )٢٣٧( و الروياين ٢/٢٦٤وجممع) ١٦٨( وحب ٢٠١ و٤/١٥٩ وحم ٢/٩وحلية ) ٨٤٣(١٧/٣٠٦طب 

 صحيح
) ت (} ونهرجلٌ يف ماِشيته يؤدي حقَّها ويعبد ربه ، ورجلٌ آِخذٌ ِبرأِس فَرِسِه يخيف العدو ويخيف               { - ٩٧٦٦

 من خري الناس فيها؟ قال فذكره: ذكر رسول اهللا فتـنة فقرا ، قلت : عن غريب عن أم مالك البهزية ، قالت 
والفـنت  ) ٣٦٠(٢٥/١٢٥أم مبشر  وطب   ) ٤٢٩١(أم مبشر وهب  )٤(  واسحاق  ٢/٢٤٨وترغيب  ) ٢١٧٧(ت  
  أبو هريرة١٢٥)١٨٨٩(طاووس وبنحوه م) ٥١١و٢١٦(نعيم

 صحيح لغريه
 سئل عما جيوز يف الرضاع من الشهود؟ فذكره: عن ابن عمر قال ) حم ، طك (} رجلٌ وامراةٌ  { - ٩٧٦٧

 )١٥٤٣٧( وعب ٧/٤٦٤ وهق ٤/٢٠١ وجممع ١٠٩ و٢/٣٥حم 
 فيه ضعف

٩٧٦٨ - }  الةُ أناخالص هركَتما أَدواحةَ كانَ أينر ناُهللا اب ِحمعن ابن عمر) ابن عساكر (} ر 
 امرأة عبد اهللا بن رواحة) ٣٤٧١٨( وش٢٨/٨٥وابن عساكر) ١٣٢٤١(١٢/٣٢٢ وطب٩/٣١٦ع ام



 

 

١٤٩٧() 

 حسن
ارِجـع  (رِحم اُهللا أخي يوسف ، لَو أنا أَتاين الرسولُ بعد طُوِل احلَبِس َألسرعت اإلجابةَ ِحني قالَ   { - ٩٧٦٩

  وابن املنذر عن احلسن مرسالًيف الزهد) حم (} ) إىل ربك فَاسأَله ما بالُ النسوِة
 )٣٤٩١(وصحيح اجلامع ) ١٨٦٧(أبو هريرة والصحيحة ) ١٧٤٧(وحب ) ٤١٨(١٠٣الزهد ألمحد 

 صحيح
 عن عمرو بن عوف) هـ (} رِحم اُهللا األنصار ، وأبناَء األنصاِر ، وأبناَء أبناِء األنصاِر  { - ٩٧٧٠

 ٤/٣٥٩ وبداية ٨/٥٢ وفتح ٥/١٧٨ ونبوة ٣/٧٧ وبنحوه عن أيب سعيد حم ١٧/١٢وطب ) ١٦٥(هـ 

 صحيح لغريه
 عن أيب أيوب) القضاعي (} رِحم اُهللا املُتخلِّلني يف أُميت ِمن الوضوِء والطَّعاِم  { - ٩٧٧١

 ١/٢٣٥ وامـع    ٤/٢١٢أنس  وطب    )٥٨٣(و) ١٣٣٣( والشهاب ٧/٢٥٤٧وعدي) ٩٢( ومطالب ٥/٤١٦حم
 ٥/٢٩و

 حسن لغريه
٩٧٧٢ - } ِحمساِء      رالن يف ) خط(عن أيب هريرة    ) هب(يف تارخيه   ) ك(يف األفراد   ) قط (}  اُهللا املُتسرِوالِت ِمن

 عن جماهد بالغاً) عق(املتفق واملفترق عن سعد بن طريف 
  علي١/٢٢٤علي وأخبار قزوين)٨٩٨(جماهد وبز) ٥٠٤٣(وعب) ٣١٧١(٢/٢٩واإلصابة ) ٧٨٠٨(الشعب 

 حسن لغريه
 ٩٧٧٣ - } ِحمر فَسِلم كتس أو فَغِنم كلَّمرأً تعن أنس وعن احلسن مرسالً) هب (}  اُهللا ام 
  عن أنس وعن احلسن مرسالً)هب(}تكلّم فغِنم،أو سكت فسِلم رِحم اُهللا امراً{-٩٧٧٣
) ٣٤٩٢(وصحيح اجلامع  )٣٨٠(١٢٨و مب٧/٤٥٣واإلحتاف  )٤٩٣٤(و) ٤٩٣٨(الشعب   

         )٥٨٢ و٥٨١(والشهاب 
 حسن

٩٧٧٤ - }               ى ِمنهأوع وه نم هلَّغب ثُم ، ديثاً فَوعاها حِمن ِمعرأً ساُهللا ام ِحمعن زيـد بـن   ) ابن عساكر (} ر
 خالد اجلهين

 عنه وعن أنس  وأيب سعيد وجبري وابن مسـعود  ٢١٢و٥١/١٢٣و٤٥/٨٧ و٣٧/٣٠٤ و٢١/٢٣١  ابن عساكر   
 والسـنة  ١/٧٥ومـي  ) ٢٦٥٦(و ت ) ٣٦٦٠( ود٥/١٨٣وحم ) ٧٣(و) ٧٢(ب وبنحوه عن زيد بن ثابت ح  

  ٨٧ و١/٨٦و عن جبري بن مطعم ك ) ٢٣٠( وهـ ٢/٢٣٢ومشكل ) ٩٤(
 صحيح

وفاته أن هذه اللفظة حمفوظـة  ) !! ٣١٠٥(واعترب األلباين أن لفظه رحم اهللا غري حمفوظة وأورده يف ضعيف اجلامع        
 أعالهوموجودة يف املصادر املشار إليها 

٩٧٧٥ - }                      و ، ِمنه أفقه وه ناِمِل ِفقٍه إىل مح بفَر ، هغَري بلِّغهىت يح ديثاً فَحِفظَهي حِمن ِمعرأً ساُهللا ام ِحمر
مناصـحةُ والِة  إخالص العمِل ِللـِه ، و : رب حاِمِل ِفقٍه لَيس ِبفَقيٍه ، ثَالثُ ِخصاٍل الَ يغلُّ عليِهن قَلب مسلٍم       

 مراَءهو نحيطُ مت مهعوتاجلماعِة ، فَإنَّ د لُزومعن زيد بن ثابت) حب (} اُألموِر ، و 



 

 

١٤٩٨() 

 ١/٨٦وبنحوه عـن جـبري ك       )٢٣٠(  وه    ١/٧٥و مي ) ٢٦٥٦(و ت   ) ٣٦٦٠( ود   ٥/١٨٣وحم  ) ٧٢(حب  
  ٨٧و

 صحيح
 ، فمن متسك ا ، طهر قلبه من اخليانة والـدغل            أي أن هذه اخلالل الثالث تستصلح ا القلوب       ... قوله ثالث   

 والشر
رِحم اُهللا امرأً سهلَ البيِع ، سهلَ الشراِء ، سهلَ األخِذ ، سهلَ العطاِء ، سهلَ القَضاِء ، سـهلَ                     { - ٩٧٧٦

 عن حرب بن شريح عن رجل من بلعدوية عن جده) ع (} التقاضي 
 عثمان خمتصراً)٥٩٤٣(وطس) ٦٨٣٠( من طرق وأبو يعلى٤٩٨ و٥/٤٨٢اف  واإلحت٤/٧٤ و٩/١٨امع 

 حسن لغريه
 عن ابن عمر) د ، ت ، حب (} رِحم اُهللا امرأً صلَّى قَبلَ العصِر أربعاً  { - ٩٧٧٧

 وصحيح  ٣/٤٧٠ وسنة   ٢/١٢والتلخيص  ) ٦١٦( وحب   ٢/٤٧٣ وهق   ٢/١١٧وحم  ) ٤٣٠(و ت   ) ١٢٧١(د  
 )١١٩٣(وخزمية ) ٣٤٩٣(اجلامع 

 حسن
 عن عقبة بن عامر) هـ ، ك (} رِحم اُهللا حاِرس احلَرِس  { - ٩٧٧٨
 ٢/٨٦ ابن عمر وقيس بن احلارث و ك         ٩/١٤٩و٥/٢٧٣ وهق     ٢/٢٠٣ومي  ) ٢٧٦٩(وهـ  ) ٢٤١٦(منصور  
 )٧٣٥١و٧١٥٧(واإلصابة) ٨١(ابن عمر ومسند عمر بن عبد العزيز) ١٤٢٠(والروياين

 حسن لغريه
: فصححه يف التخليص وأورد أحد رواته وهو صاحل بن حممد بن زائدة فقال عنـه يف الكشـاف                   وتناقض الذهيب   

 !ليس بذاك : قال ابن معني وغريه ) ٢٣٨١(
 يف األمثال عن عائشة) الفضل الضـبي (} رِحم اُهللا خرافةَ إنه كانَ رجالً صاِلحاً  { - ٩٧٧٩

 )٤٤٤٢(وأبو يعلى) ٦٠٦٨( وطس١/٤٢٢طرق واإلصابة   من ٤/٣١٥ وامع ٦/١٥٧أخرج حنوه حم 

 حسن
حم  (} رِحم اُهللا رجالً قَام ِمن اللَّيِل فَصلَّى وأيقظَ امرأته فَصلَّت ، فَإنْ أبت نضج يف وجِهها املاءَ                 { - ٩٧٨٠

 عن أيب هريرة) ، د ، ن ، هـ ، حب ، ك
) ٦٦٠٧(٢/٢٧١وش ) ٦٤٧( وحـب  ٤٣٦ و٢/٢٥٠وحم ) ١٣٣٦( وهـ  ٣/٢٠٥ون  ) ١٤٥٠ و ١٣٠٨(د  

 )٣٤٩٤( وصحيح اجلامع ١/٤٢٨ وترغيب ٤/٩٦وسنة ) ١١٤٨( و خزمية ١/٣٠٩وك
 صحيح

 } رِحم اُهللا امرأةً قامت ِمن اللَّيِل فَصلَّت وأيقظَت زوجها فَصلَّى فَإنْ أَبى نضحت يف وجِهِه املـاءَ                 { - ٩٧٨١
 أيب هريرةعن ) حم ، د ن ، هـ ، حب ، ك(

) ١١٤٨(وخزميـة   ) ٦٤٧( وحب   ١/٣٠٩ و ك    ٤٣٦ و ٢/٢٥٠وحم  ) ١٣٣٦( وهـ   ٣/٢٠٥ون  ) ١٢٧١(د  
 ١/٤٢٨وترغيب 



 

 

١٤٩٩() 

 صحيح
رِحم اُهللا رجالً قالَ حقا أو سكت ، رِحم اُهللا رجالً قَام ِمن اللَّيِل فَصلَّى ، ثُم قالَ ِالمرأِتِه قُـومي             { - ٩٧٨٢
 عن احلسن مرسالً) يب الدنيا يف الصمتابن أ (} فَصلِّي 

أنـس   ) ٤٩٣٨و٤٩٣٤(وهـب ) ٣٨٠(أنس وابن املبـارك   ) ٥٨٢و٥٨١(وبنحو أوله الشهاب  ) ٦٦٥(الصمت  
 وآخره قبله وبعده) ٨٥٥(والصحيحة

 صحيح لغريه
ُهللا امرأةً قَامت ِمـن اللَّيـِل       رِحم اُهللا رجالً قام ِمن اللَّيِل فَصلَّى ، ثُم أيقظَ أهلَه وصلُّوا ، رِحم ا               { - ٩٧٨٣

 عن احلسن مرسالً) ش (} فَصلَّت ، ثُم أيقظَت زوجها فَصلَّى 
 وحب  ٢/٢٥٠وحم  ) ١٣٣٦( وهـ   ٣/٢٠٥ون  ) ١٤٥٠ و ١٣٠٨(وبنحوه أبو هريرة د     ) ٦٦٠٧(٢/٢٧١ش  

)٦٤٦( 
 صحيح لغريه

) ابن أيب الدنيا يف الصمت والعسكري يف األمثال        (} سِلم  رِحم اُهللا عبداً تكلَّم فَغِنم ، أو سكت فَ         { - ٩٧٨٤
 عن احلسن مرسالً ، العسكري عن احلسن عن أنس) هب(

 )٨٥٥(والصحيحة) ٤٩٣٤(والشعب ) ٤١(خالد بن أيب عمران و)  ٦٤( والصمت ٧/٥٧٩اإلحتاف 
 صحيح لغريه

خ  (} اشترى ، سمحاً إذا قَضى ، سمحاً إذا اقْتضى        رِحم اُهللا عبداً ، سمحاً إذا باع ، سمحاً إذا            { - ٩٧٨٥
 عن جابر) ، هـ

 ٥/٤٨٢ واإلحتـاف    ٢/٥٦٢وترغيب  )٦٧٣ (١/٢٤٠ وطص   ٥/٣٥٧وهق  ) ٢٢٠٣(وهـ  )٢٠٧٦ (٣/٧٥خ  
 )٣٤٩٥( وصحيح اجلامع ٨/٣٥ وسنة ٤/٣٥٦وفتح 

 عن جابر) كر ( }رِحم اُهللا عبداً ، سمحاً قَاِضياً ، ومسحاً مقتِضياً  { - ٩٧٨٦
 ٣/٣٤٠وحم) ٢٢٠٣(وه) ٢٠٧٦( وبنحوه خ٢٢/١٦٥وابن عساكر)  ١٣٠٠(الشهاب 

 صحيح لغريه
٩٧٨٧ - }      أفقَه وه ناِمِل ِفقٍه إىل مح برفَقيٍه ، و اِمِل ِفقٍه غَريح بقالَيت فَحِفظها ، فَرم ِمعبداً ساُهللا ع ِحمر

     لُّ عغثَالثٌ الَ ي ، ؤِمٍن    ِمنهم قَلب ليِهن :      ماعِة املسلمنيج لُزومو ، الِة املسلمنيناصحةُ وممِل ِللِه ، والع إخالص
 عن النعمان بن بشري عن أبيه) كر(وابن قانع وأبو نعيم ) طب (} 
 ٣٧/٣٠و٣٦/٤٧٠ و١٥  /٣٤ و عن أنـس    ١٠/٢٨٣  وابن عساكر   ٤/٤٦٤ واإلحتاف   ٢/٢٨ وطب   ١/٨٨ك  

) ٦٧(جبري وزيد بن ثابت واإلحسـان ١/٧٥ من طرق ومي١٣٨/ ١ وجممع   ٦/٢٢٥٧ وعدي   ٢/٣٠٠وأصفهان  
أبـو  )٣٠٧٢(ابن مسعود وطس  ) ٢٦٥٨(جبري و ت  ) ٣٠٥٦(زيد و ) ٢٣٠(زيد وه ) ٣٤١٧(زيد وبز ) ٦٨٠(و

أنـس  )٩٤٤٤(معاذ و )٧٩٥٣(زيد و ) ٧٢٧١(معاذ و )٦٧٨١(جابر و ) ٥٢٩٢(ابن مسعود و  ) ٥١٨٩(قرصافة و 
) ٧٤١٣(أبو سعيد  وأبو يعلى    ) ١٣٠٢(أنس و )٨٧(زيد والشاميني ٥/١٨٣جبري و ٨٢و٤/٨٠أنس و ٣/٢٢٥وحم

) ١٥٥(٢٠/٨٢شيبة بـن عثمـان و     )٧١٩٤(زيد و )٤٩٢٥و٤٨٩٠(جبري و )١٥٤١(بشري و )١٢٢٤(جبري وطب 
 معاذ



 

 

١٥٠٠() 

 صحيح مشهور
٩٧٨٨ - }              وٍء فَسِلمس نع كتس أو ، رياً فَغِنمبداً قالَ خاُهللا ع ِحمعن خالد بن أيب عمران  ) باركابن امل  (} ر
 مرسالً
وصحيح اجلـامع   ) ٩(  وزهد حم     ٧/٤٥٣احلسن وأنس واإلحتاف    ) ٥٨٢ و ٥٨١(والشهاب  ) ٣٨٠(١٢٨مب  

)٣٤٩٦( 
 حسن

٩٧٨٩ - }  فَسِلم كتس أو ، بداً قالَ فَغِنماُهللا ع ِحمعن أيب أُمامة) أبو الشيخ (} ر 
احلسـن  )٣٩٣٤(احلسـن وأنـس  وهـب      ) ٥٨٢ و ٥٨١ ( والشـهاب  ٧/٤٥٣واإلحتاف  ) ٨٥٥(الصحيحة  

 )٣٤٩٧(ابن عباس  وصحيح اجلامع ) ٧٧٨(والبيع
 حسن

٩٧٩٠ - }                   ليسؤخذَ ، وقَبلَ أنْ ي فَاستحلَّه اٍل فَجاءهم ظلمةٌ يف ِعرٍض أوم َألخيِه ِعنده تبداً كَاناُهللا ع ِحمر
       لَه تفَإنْ كَان ، ال ِدرهمو ِدينار ثَم                 ليـِه ِمـنملـوا عح سناتح لَه كُنت إنْ لَمسناِتِه ، وح أُِخذَ ِمن سناتح 

 ئاِتهميعن أيب هريرة) ت (} س 
 و اإلحسـان    ٥٠٦و٢/٤٣٥ وحـم  ٦/٨٣و٣/٣٦٩وهق) ٢٣١٨(وطيا)  ٢٤١٩(و ت   ) ٦٥٣٤و٢٤٤٩( خ  

 ) ٧٣٦٢ و٧٣٦١(
٩٧٩١ - }       ي كُنتالعاِص إن نو بمراُهللا ع ِحملَ فَـأقولُ            ردقِة فَأجزالص اَء ِمندقِة جِللص الناس بتدإذا ن  :

سعد، طب   (} ِمن ِعنِد اِهللا ، وصدق عمرو ، إنَّ ِلعمٍرو ِعند اِهللا خرياً كَثرياً            : ِمن أَين لَك هذا يا عمرو؟ فَيقولُ        
 عن علقمة بن رمثة العلوي) ، ك

 )٢٦١٣و٧٩٧( واآلحاد واملثاين٧/٤٠ صادر وتخ ٧/٤٩٩ و٧/١٩٢وسعد ) ١(١٨/٥ وطب ٣/٤٥٥ك
 صحيح

) حم ، ق ، د     (} رِحم اُهللا فُالناً لَقد أذكَرين كَذا وكذا آيةً كُنت أسقطتها ِمن سورِة كَذا وكذا                { - ٩٧٩٢
 عن عائشة

ــافرين ) ٥٠٤٢(٢٤٠ و٢٣٩و) ٥٠٣٨ (٦/٢٣٨و)٢٦٥٥ (٣/٢٢٥خ  ــالة املس ) ٧٨٨(٢٢٥ و٢٢٤و م ص
 )٣٤٩٨( وصحيح اجلامع ٤/٤٩٣واإلحتاف ) ٣٩٧٠و١٣٣١(ود

٩٧٩٣ - }  ِن إبراهيملى ِديِن أيب إمساعيلَ بكَانَ ع هاُهللا قَيساً إن ِحمعن غالب بن أجبر) طب (} ر 
 ١٠/٤٩وجممع ) ٦٦٣ (١٨/٢٦٥ ابن عباس وطب ٢/١١٣ونبوة ) ٨٠١٤(طس

 حسن
انَ على ِديِن أيب إمساعيلَ بِن إبراهيم ، يا قَيس حي يمناً ، يا يمن حي قَيساً ،                  رِحم اُهللا قَيساً إنه كَ     { - ٩٧٩٤

إنَّ قَيساً فُرسانُ اِهللا يف األرِض ، والذي نفسي ِبيِدِه لَيأِتين على الناِس زمانٌ لَيس ِلهذا الديِن ناِصر غَري قَيٍس ،                     
 السماِء مسومني ، وفُرساناً يف األرِض معلَّمني ، فَفُرسانُ اِهللا يف األرِض قَيس ، إنما قَيس                 إنَّ ِللِه فُرساناً ِمن أهلِ    

عن ) كر(وابن منده   ) طب ( } - يعين أسد اِهللا     -بيضةٌ تفلَّقت عنها أهلُ البيِت ، إنَّ قَيساً ضر اِهللا يف األرِض             
 غالب بن أجبر



 

 

١٥٠١() 

 ٢٦/٨٤ وابن عساكر ٣/١٨٣واإلصابة ) ٦٦٣ (١٨/٢٦٥ وطب ١٠/٤٩امع 
 حسن

 } رِحم اُهللا لُوطاً كَانَ يأوي إىل ركٍن شديٍد ، وما بعثَ اُهللا بعده نبيا إالَّ وهو يف ثَروٍة ِمن قَومـهِ                     { - ٩٧٩٥
 عن أيب هريرة) ك(

 وخـد   ٢/٣٣٢ وحـم    )٣١١٦(و ت   ) ٣٤٩٩( وصحيح اجلامع    ١/٥٦١ و ك    ١٥٢)  ١٥١(و م ) ٦٩٩٢(خ
)٦٠٥ ( 

إخـالص  : رِحم اُهللا من سِمع مقالَيت حىت يبلِّغها غَريه ، ثَالثٌ الَ يِغلُّ عليِهن قَلب امرىٍء مسلٍم                  { - ٩٧٩٦
              و حيطُ ِمني معاءهفَإنَّ د ، ِتهماللُّزوِم ِلجماعو ، ِة املسلمنيصِح َألِئمالنمِل ِللِه ، ونيا  العكُِن الدت نم هإن ، راِئِهم

                        ـهتكُِن اآلِخـرةُ ِنيت نمو ، لَه ا كُِتبأتيِه ِمنها إالَّ مال يو هتيعليِه ضع تشتييِه ، وينع نيب هجعِل اُهللا فَقري هتِني
 عن زيد بن ثابت) طس (} يجعِل اُهللا ِغناه يف قَلِبِه وتأتيِه الدنيا وهى راِغمةٌ 

ــب  ــع ٤/١٧٩ترغي ــي١٠/٢٤٧ وجمم ــان١/٧٥ وم ــم) ٢٣٠(وه) ٦٨٠ و٦٧( واإلحس ) ٩٤(وعاص
 )٩٧٨٧(وبنحوه احلديث السابق ) ٤٠٤(والصحيحة

 صحيح
عن ابن ) حب (} رِحم اُهللا من سِمع ِمني حديثاً فَبلَّغه كَما سِمعه ، فَرب مبلٍَّغ أوعى لَه ِمن ساِمٍع        { - ٩٧٩٧
 مسعود
 ٦/٥٤٠ونبوة٧،٣٣١وحلية) ٢٣٢(وه) ٢٦٥٧(وت١/٤٣٧وحم) ٧٤(حب 

 صحيح لغريه
٩٧٩٨ - }  ذا فَصربه ِمن ِبأكثر أُوِذى ى قَدوساُهللا م ِحمعن ابن مسعود) حم ، ق (} ر 

ــاة ) ٦٢٩١(٨/٩١و) ٣٤٠٥(٤/١٩١و) ١٢٢(١/٤٢و خ  ــم )١٠٦٢ (١٤٠و م الزك ــتح ١/٤١١وح  وف
 ٩/٢٤واإلحتاف ) ٣٥٠٠( وصحيح اجلامع ١٣/٢٣٩ وسنة ١١/١٢٦

 إن هذه قسمة ما أريد ا وجه اهللا: قاله ملا قال له رجل من املنافقني عن قسمة له 
عن أيب بن كعب أنّ جربيل حني ركـض      ) حب (} رِحم اُهللا هاجر ، لَو تركتها كَانت عيناً معيناً           { - ٩٧٩٩

ذلك � إمساعيل جتمع البطحاء فقال النيب زمزم بعقبِه جعلت أم . 
 ٩٩-٥/٩٨وهق ) ٣٣٦٤(و) ٢٣٦٨( و عن ابن عباس خ ١٣/٥٥ وخط ٥/١٢١وحم ) ٣٧١٣(اإلحسان 
٩٨٠٠ - }     فوساُهللا ي ِحمـريعاً               ! رس أُرِسلَ إيلَّ لَخرجت ثُم وسأنا احملب كُنت ليماً ، لَوأنْ كَانَ لَذا أناٍة ح { 

 عن أيب هريرة) ابن مردويهابن جرير و(
 )٤٦٩٤و٣٣٨٧( وبنحوه خ٤/٣١٩ وكثري ٧/٤٠ وجممع ٣٨٩ و٢/٣٤٦حم 

 صحيح لغريه
رمحةُ اِهللا عليك ، قَد كُنت وصوالً ِللرِحِم ، فَعوالً ِللخرياِت ، ولَوالَ حزنُ من بعدك عليك لَسرين              { - ٩٨٠١

 عن أيب هريرة) ك ( } - يعين حمزةَ - شتى أنْ أدعك حىت تجيَء ِمن أفواٍه
 ١/٣٥٤ واإلصابة ٧/٣٧١ وفتح ٦/١١٩ وجممع ٣/١٩٧ و ك ٣/٢٨٨ ونبوة ٣/١٥٦طب 

 حسن



 

 

١٥٠٢() 

٩٨٠٢ - }    جباِحبِه العص لَرأى ِمن ربص ى لَووسعلى ملينا ومحةُ اِهللا ععن أُيب ، زاد البـا  ) د ، ن ، ك (} ر
 العجاب: وردي 

 وش ٢/٥٧٤ك )١١٣١٠(و) ٥٨٤٤(و ن ) ٢٣٨٠(١٧٢ و م الفضــــائل ٥/١٢١ وحــــم )٣٩٨٤(د 
 )٣٥٠١( وصحيح اجلامع ٦/٤٠٠ وخط ٨/٤٢٠وفتح ) ٢٩٢١٧(١٠/٢٢٠

إنْ سألتك عن شيٍء  : رمحةُ اِهللا علينا وعلى موسى لَو صرب لَرأى ِمن صاِحبِه العجب ، ولكنه قالَ                { - ٩٨٠٣
  عدها فَال تذراً       بي عنلَد نم لغتب ين قَدعن ابن عباس عــن أُبــي بــن كعــب       ) د ، ن ، ك    (} صاِحب

 :، الباوردي بلفــظ 
  لرأى العجب العجاب

 ود  ١٥/٢٧٩وطربي) ٥٥٩١و٥٥٩٠(و عوانة ) ٦٢٢٠و٩٨٨( واإلحسان   ١٧٢-١٧٠)٢٣٨٠(وم  )١٢٢( خ  
 ٢/٥٧٤و ك )١١٣١٠و٥٨٤٤( و ن٨/٤٢٠وفتح ) ٢٩٢١٧(١٠/٢٢٠وش ) ٣٩٨٤(

عن ) حل(حسن  ) ت (}  قاله ِلعبِد اِهللا ذي البجاديِن       -رِحمك اُهللا إنْ كُنت َألواباً تالًَّء ِللقُرآِن         { - ٩٨٠٤
 ابن عباس

ابن مسعود وعن عقبة بـن عـامر        ) ١٧٠٦(عطاء وبز )٦٢٣٩( وعب ١/١٢٢ وحلية   ٤/٥٥وهق  ) ١٠٥٧(ت  
 )٢١٠(ياينوالرو) ٥٨٠(وهب) ٨١٣(١٧/٢٩٥وطب٤/١٥٩حم

 صحيح لغريه
٩٨٠٥ - }                    متـنعنيين ، وتكسـينو تعرينين ، وشبعينتو جوعنيي ، تأُم عدي بي ، كُنِت أُمِحمِك اُهللا يا أُمر

         هوو ميتيحيي واآلِخرةَ ، اُهللا الذي ي ارالداِهللا و جهو ِبذلك ريدينين ، تبينطيتباً وِك طَيفسن  ، مـوتالَ ي يح
                    كقَبلُ ، فَإن ِمن األنبياِء الذينو كبين دخلها ِبحقليها مع عوستها ، وجلقٍّنها حي فَاِطمةَ ِبنِت أسٍد ، وُألم اغِْفر

 امحنيالر عن أنس) طس ، حل (} أرحم 
 )٤٣٣(ومتناهية) ١٨٩( وطس٣/١٢١ وحلية٢٥٧ و٩/٢٥٦امع 

 لني
 ه عن فاطمة بنت أسد أم علي بن أيب طالب ملا ماتتقال

 عن ابن عمرو) طس (} ردوا اِخلياطَ واملخيطَ فَإنَّ الغلولَ عار ونار وشنار على أهِلِه يوم القيامِة  { - ٩٨٠٦
 وجممـع   ٢/١٨٤وحم  ) ٧٣٧٦و١٨٦٤(  عبادة وطس   ١٨/٢٦٠ وطب   ١٠٣و٩/١٠٢  و  ٧/١٧و٦/٣٣٦هق    

واآلحـاد  ) ٢٧١٢(وبـز ) ١٥٠١(والشـاميني ) ٢٨٥٠(عمرو بن شعيب وعن عبادة ه     ) ٩٩٤( وموطأ ٥/٣٣٩
 )١٨٦٦(واملثاين

 صحيح
 عن حواء بنت السكن) حم ، تخ ، ن (} ردوا الساِئلَ ولو ِبِظلٍف محرٍق  { - ٩٨٠٧

 ٣٠٠ و ٤/٢٩٨ومتهيـد   ) ٨٢٥( وحـب    ٤/١٧٧ وهـق    ٥/٨١ ون   ٤/٧٠ و ٤٣٥ و ٦/٣٨٣ و ٥/٣٨١حم  
 )٣٥٠٢( وصحيح اجلامع ٥/٢٦٣ وتخ ٦/١٧٥ وسنة ٩/٣٠٣واإلحتاف 

 صحيح
٩٨٠٨ - }  صروا البغُضو ، الموا السدعن أيب طلحة) ابن قانع (} ر 



 

 

١٥٠٣() 

 ٢)٢١٦١(وم) ٢٤٦٥(الرباء وبنحوه عـن أيب سـعيد خ       ) ١٩٥٣( أبو سعيد  وحب      ٣/٦١وحم  ٢)٢١٦١( م  
 )٥٩٥(واإلحسان

 عن جابر) ت ، حب (} ِجِعها ردوا القَتلى إىل مضا { - ٩٨٠٩
وخـط  ) ٧٧٥( صـادر وحـب      ٢/٤٤  و  ٢/١/٣١أبو سعيد وسعد    ٣/٤٣ وجممع   ٣/٢٩٧وحم  ) ١٧١٧(ت  
 )٣٥٠٣( وصحيح اجلامع ٢/٢٩١

 صحيح
٩٨١٠ - }            مرتاعوا التاب ٍني ، ثُمعيناً بع اِحبِه فَبيعوهلى صع وهدإليــه  : عن أنس قال  ) طس (} ر أُتــي
 ر بتمــ

 كان عندنا متر فبعناه صاعاً بصاعني: أنى لكم هذا التمر ؟ قالوا : فقال 
و ) ٢٢٠٢(٣/١٠٢وبنحـوه  عـن أيب هريـرة وأيب سـعيد خ           ) ١٣٩٠(وطـس ) ١٣١٧( وبز ٤/١١٣امع  

 ٩٤)١٥٩٣(م
 صحيح لغريه

 عن أم أمين) هـ (} رديِه ِفيِه ثُم اعِجنيِه  { - ٩٨١١

 أبو الدرداء موقوفاً ٦/١٩٦ وهق٢/٦٨ وحلية ٤/١٩٣وترغيب ) ١١٩٩ (٥٥/ ٢ومبارك  ) ٣٣٣٦(هـ 
 ١٠٢والورع حم) ٢٢٣(٢٥/٨٧وطب

 صحيح لغريه
عـن  ) هـب  (} رديِه يا عاِئشةُ ، فَوا اِهللا لُو ِشئت ألجرى اُهللا تعاىل معي ِجبالَ الذَّهِب والِفضِة                 { - ٩٨١٢

 عائشة
  مـن طـرق والشـعب        ٧/١٣١ واإلحتاف   ١١/١٠٢ وخط   ٤/٢٠٢ وترغيب   ١١/٢٩٢ وفتح   ١/٣٤٥نبوة  

 ٨/٢٩٦م٦/٢٨٧والسري) ٦٠٢٩(وطس) ١٤٦٨(
 حسن

٩٨١٣ - }  هِل إذنجِل إىل الرجسولُ الرعن أيب هريرة) د (} ر 
 وصـحيح اجلـامع   ٥/٢٣٤واإلحتاف ) ١٠٧٦( وخد ٢/٣ومشكل ) ١٩٦٥( وحب ٨/٣٤٠وهق ) ٥١٨٩(د  
)٣٥٠٤( 

 صحيح
ا صفوفَكُم وقاِربوا بينها وحاذوا ِباألعناِق ، فَو الذي نفسي ِبيدِه إني َألرى الشياطني تدخلُ               رصو { - ٩٨١٤

 ها احلذففوِف كَأنلِل الصخ عن أنس) حم ، د ، ن ، حب (} ِمن 
 ٢/١٢٣ وأصـفهان    ١/٣١٨ وترغيب   ٣/٣٦٩وسنة  ) ١٥٤٥(وخزمية  ) ٣٨٧( وحب   ٣/١٠٠وهق  ) ٦٦٧(د  

 ٢/٩٢ ون ٢٨٣ و٣/٢٦٠وحم ) ٣٥٠٥(يح اجلامع وصح
 غنم سود صغار: احلذف 

 صحيح



 

 

١٥٠٤() 

عن ابن عمرو ، البـزار   ) ت ، ك   (} ِرضا الرب يف ِرضا الواِلِد ، وسخطُ الرب يف سخِط الواِلِد             { - ٩٨١٥
 عن ابن عمر

) ٢٣٩٤(بـز و) ١٨٩٩(و ت   ) ٣٥٠٦(وصحيح اجلـامع    ) ٧٨٣١(والشعب  ) ٥١٦( وصحيحة   ١٣/١٢سنة  
 ٤/١٥٢و ك ) ٢٠٢٦(وحب)  ٢(وخد

 صحيح
 عن ابن عمرو) حب (} ِرضا الرب يف ِرضا الواِلديِن ، وسخطُه يف سخِطِهما  { - ٩٨١٦
و ) ١٨٩٩( و ت    ٨/١٣٦وامع  ) ٣٥٠٧(وصحيح اجلامع   ) ٥١٦( والصحيحة   ١٣/١٢وسنة  ) ٢٠٢٦( حب  

 ٤/١٥٢ك 
 صحيح

 عن عائشة) ق ( } -ين الِبكر  يع-ِرضاها صمتها  { - ٩٨١٧
 )٣٥٠٨( وصحيح اجلامع ١٩٢ و٩/١٩١وفتح ٦٥)١٤٢٠(و م ) ٥١٧٧(٧/٢٣خ 

 عن ابن مسعود) ك (} رضيت ُألميت ما رِضى لَها ابن أُم عبٍد  { - ٩٨١٨
 )٣٥٠٩(وصحيح اجلامع ) ١٢٢٥( والصحيحة ٩/٢٩٠ وجممع ٣١٩ و٣/٣١٧ك 

 صحيح
 } ى اُهللا يل وُألميت وابِن أُم عبٍد ، وكِرهت ما كَِرهه اُهللا يل وُألميت وابـِن أُم عبـدٍ        رضيت ما رضِ   { - ٩٨١٩

 عن أيب الدرداء) كر(وأبو نعيم ) طب(
) ٢٦٧٩(القاسم عبد الـرمحن وبـز     )  ٣٢٢٢١(١٢/١١٤ وش   ٩/٢٩٠ ابن مسعود وجممع     ٣١٩ و ٣/٣١٧ك  

 ٣٣/١٢١كروابن عسا) ١٢٢٥(والصحيحة) ٨٤٥٨(وطب
 حسن

٩٨٢٠ -  }  سلخان مضانُ ثُمليِه رخلَ عٍل دجر أنف رِغمو ، ليصلِّ عي فَلم هِعند ٍل ذُِكرتجر أنف ِغمر 
 يرةعن أيب هر) ت ، ك (} قَبلَ أنْ يغفر لَه ، ورِغم أنف رجٍل أدرك ِعنده أبواه الِكرب فَلم يدِخاله اجلنةَ 

 وصـحيح اجلـامع     ١١/١٦٨ وفتح   ٢/٥٠٨ وترغيب   ٣/١٩٨ وسنة   ١/٥٤٩ و ك    ٢/٢٥٤وحم  ) ٣٥٤٥(ت  
)٣٥١٠( 

 صحيح
٩٨٢١ - }                       ِكلَيِهما ثُـم ما أوـِر ، أحدهالِكب ِه ِعندويأب أدرك نم ، أنفُه ِغمر ثُم ، أنفُه ِغمر ثُم ، أنفُه ِغمر

 عن أيب هريرة) م ، مح (} لَم يدخِل اجلنةَ 
 )٣٥١١( وصحيح اجلامع ٢/٣٤٦ وحم ٣/٣١٨وترغيب ) ٦٤٥ و٢١(وخد ) ٢٥٥١(١٠م الرب والصلة 

عِن انوِن املغلوِب على عقِلِه حىت يربأَ ، وعِن النائِم حىت يستيقظَ وعـِن              : رِفع القَلم عن ثَالثٍة      { - ٩٨٢٢
 حتِلمىت يح يبوعمر) م ، د ، كح (} الص عن علي 

وصحيح اجلامع  ) ١٠٠٣( من طرق و خزمية      ٦/٢٥١ وامع   ٤/٣٨٩ و ٢/٥٩ و ك    ١٥٨ و ١٥٥ و ١/١٤٠حم  
 ٩/٢٢١وسنة ) ٤٣٩٩(ود ) ٣٥١٢(

 صحيح



 

 

١٥٠٥() 

 }  حىت يكبر    عِن الناِئِم حىت يستيقظَ ، وعِن املُبتلى حىت يربأَ ، وعِن الصيب           : رِفع القلم عن ثَالثٍة      { - ٩٨٢٣
 عن عائشة) حم ، د ، ن ، هـ ، ك(

 ابن عباس وعلـي     ٧/٣٥٩ و ٣٢٥ و ٤/٢٦٩ و ٣/٨٣ وهق   ٦/١٥٦ون  ) ٢٠٤١(وه) ٤٣٩٨( ود ٦/١٠٠حم  
 )٨٠٨ و١٤٨(ومنتقى ٢/٥٩وك) ٨٠٨ و١٤٨( ومنتقى ١٠/٣١٧ و و٨/٤١و

 صحيح
 !!سقط من صحيح اجلامع وضعيفه 

عِن الناِئِم حىت يستيقظَ ، وعِن الصيب حىت يِشب ، وعِن املعتوِه حىت يعِقلَ              : رِفع القلم عن ثَالثٍة      { - ٩٨٢٤
 عن علي) ت ، هـ ، ك (} 
 عمـر وعلـي وجممـع       ١٥٨ و ١٥٥ و ١/١٤٠وحم  )٢٠٤٢(وه) ١٤٢٣(و ت )  ٤٤٠٣و٤٤٠٠ و ٤٣٩٨(د  
 )٣٥١٤( وصحيح اجلامع ٤/٣٨٩ و٢/٥٩ و١/٢٥٨ ابن عباس  و ك ٦/٢٥١

 صحيح
 } عِن الناِئِم حىت يستيقظَ ، واملعتوِه حىت يفيق ، والصـيب حـىت يحـتِلم              : رِفع القلم عن ثَالثٍة      { - ٩٨٢٥

 عن ابن عباس) طب(
وجممع ) ١٤٩٧ و ١٤٩٦(وحب  ) ٢٠٤١(علي  و عن عائشة  هـ        ) ١٤٢٣(و ت   ) ٤٤٠٠(ود  )١١١٤١(طب

٦/٢٥١ 
 صحيح

٩٨٢٦ - }  القَلم ِفعر    يف احلَد  :               ، فيقىت ينوِن حعِن ايقظَ ، وستىت ياِئِم حعِن النو ، ركبىت يغِري حِن الصع
 عن أيب إدريس عن غري واحد من الصحابة منهم شداد بن أوس وثوبان) طب ، ض (} وعِن املعتوِه اهلاِلِك 

 ١٢/١٢١وفتح ) ٧١٥٦(٧/٢٨٧ وطب ٦/٢٥١امع 
 صحيح

 عن ثوبان) طب (} اخلَطأُ ، والنسيانُ ، وما استكِرهوا عليِه : رِفع عن أُميت {  - ٩٨٢٧
وعن ابن عبـاس اإلحسـان      ) ١٤٣٠(  وطب  ١/٢٨١ أبو بكرة وتلخيص     ٢/٥٧٣ وعدي   ١٦١ و ٥/١٦٠فتح  

 وعن عقبة   ٦/٨٤ وعن ابن عمر هق    ٧/٣٥٦وهق) ٨٢٧٣و٢١٣٧( وطس ٢/٣٣١ ومعاين ٤/١٧٠وقط) ٧٢١٩(
 ٦/٢٥٠وامع ) ٣٥١٥(وصحيح اجلامع )١١٤١٦(وعن احلسن) ٢٠٤٣(عن أيب ذر ه و٧/٣٥٧

 صحيح مشهور
 رِفعت إىل ِسدرِة املُنتهى منتهانا يف السماِء السابعِة ، نبقُها ِمثلُ ِقالِل هجر ، وورقُها ِمثلُ آذاِن  { - ٩٨٢٨

: فَالنيلُ والفُرات ، وأما الباِطنـانِ     : وراِن باِطناِن ، فَأما الظَّاِهراِن      نهراِن ظَاِهراِن ،    : الِفيلِة ، فَإذا أربعةُ أاٍر      
قَدٍح ِفيِه لَنب ، وقدٍح فيِه عسلٌ ، وقدٍح ِفيِه خمر ، فَأخذت الذي ِفيِه               : فَنهراِن يف اجلنِة ، وأُتيت ِبثالثِة أقداٍح        

 تعليقاً عن أنس) خ (} الِفطرةَ أنت وأُمتك أجبت : اللَّنب فَشِربت ، فَقيلَ يل 
وصـحيح  ) ١١٢( وصحيحة   ٣/١٦٤وحم  ) ١١٤١(٢/١٣١ وطص   ١/٨١ون  ) ٣٣٦٠( و ت    ١/١٢٢عوانة  
 تعليقاً) ٥٦١٠(و خ ) ٣٥١٦(اجلامع 

 صحيح



 

 

١٥٠٦() 

٩٨٢٩ - }       ها ، فَالتِمسوها يف العلَيلةَ القدِر فَأُنِسيت ِلمتع قدِر ولى اِملنبع قَيتشـِر األواِخـِر يف الـِوترِ   ر { 
 عن كعب بن عجرة) طب(عن كعب بن مالك ) طب(

 أبو سعيد) ١٩١٢( ابن عمر و خ٢١١-٢٠٥)١١٦٥( وبنحوه م٣/١٧٧ وجممع١٩/١٠٣طب 
 صحيح لغريه

٩٨٣٠ - }  غاِئبما فَإنَّ ِفيِهما الردعهداِة الَ تكعتا الغعن ابن عمر) الديلمي (} ر 
) ٢٩٥٩(موقوفاً وطـس  )  ٠٣١٩ واآلثار ٢١٨و٢/٢١٧وجممع) ٣٢٣٩( وفر ٢/٨٢  وبنحوه حم  ١٢/٣٩٣خط  
  أنس١٩/٣٧٠والسري) ١٣٥٠٢(١٢/٤٠٨وطب

  حسن لغريه
 عن عائشة) حم (} ركعتا الفَجِر أحب إيلَّ ِمن الدنيا جميعاً  { - ٩٨٣١

 ٦/٢٦٥حم  و٨/١٢٨ومتهيد  ) ٤٧٨٦(أنس و)٤٧٧٩(و )٤٧٧٨(وعب ) ١١٠٧( وخزمية ٩٧-٩٦)٧٢٥( م 
 عن عائشة) ت ، ن (} ركعتا الفَجِر خري ِمن الدنيا وما ِفيها  { - ٩٨٣٢

 ٣/٤٥٣ وسـنة    ١/٣٠٦ وك   ٢/٤٧٠وهـق   ) ١٤٥٢و٤٥٨(ون  ) ٤١٦(و ت   ) ٧٢٥(٩٦م صالة املسافرين    
 )٣٥١٧(وصحيح اجلامع ) ١٣٨٨( وصحيحة ١/٣٩٧وترغيب 
٩٨٣٣ - } ر بعنيس ِمن ريكعتاِن ِبسواٍك خِري ِسواٍك ريف األفراد عن أم الدرداء) قط (} كعةً ِبغ 

 جابر١/١٦٨وترغيب ) ١٦٠(  وزوائد احلارث١/٣٨وهق/ ١  وك٢/٩٨ أخرجه عن عائشة امع 
 حسن

٩٨٣٤ - }                نياكُمِة دقيب إليِه ِمن مِلِه أحبذا يف عما ههزيدتنفَّلونَ يحِقرونَ وفيفتاِن مبا تكعتاِن خابـن   (} ر
 عن أيب هريرة) املبارك
 )٣٥١٨(وصحيح اجلامع ) ١٣٨٨( وصحيحة ٢/٢٢٥ وأصفهان ٢/٢٤٩وجممع) ٣١(١٠مبارك 

 صحيح
 عن ابن عمر) البزار (} رمضانُ ِبمكَّةَ أفضلُ ِمن ألِف رمضانَ ِبغِري مكَّةَ  { - ٩٨٣٥
 )٣٧٢٩(وهب)  ٣١١٧( وعن  ابن عباس ه٣/١٤٥امع 

 فيه لني
  ٥/٢٣١بن عمر بن حفص العمري أحاديثه أحاديث حسان ومع ضعفه يكتب حديثه الكامل فيه عاصم 

٩٨٣٦ - }                   ، ـياطنيِفيـِه الش صفَدتعِري ، والس ِفيِه أبواب غلقتِة واجلن ِفيِه أبواب حفتت باركم هرمضانُ شر
 عن رجل) حم ، هب (}  ، ويا باِغى الشر أقِصر يا باِغى اخلَِري هلُم: وينادي مناٍد كُلَّ لَيلٍة 

 ١٢٨-٤/١٢٦ ون  ٥/٤١١ و ٤/٣١١وحـم   ) ٣٥١٩(وصحيح اجلامع   ) ٣٦٠١(والشعب  ) ١٨٦٨(الصحيحة  
 من طرق عن أيب هريرة وعتبة بن فرقد

 صحيح
  عباسعن ابن) حم ، هـ ، ك (} رمياً بين إمساعيلَ ، فَإنَّ أباكُم كَانَ رامياً  { - ٩٨٣٧

 )٣٥٢٠(وصحيح اجلامع ) ١٤٣٩( وصحيحة ١٢/١٥٦ وطب ٢/٩٤ و ك ١/٣٦٤وحم ) ٢٨١٥(هـ 
 صحيح



 

 

١٥٠٧() 

٩٨٣٨ - }  عن رفاعة بن رافع) سيمويه والضياء (} ِرهانُ اخلَيِل ِطلق 
  عبد اهللا بن أيب طلحة١/٢٧٠  محيدة عن أبيها  والتدوين يف أخبار قزوين٤/١٦١التلخيص 

 حسن
 سابقة عليها جائزةأي املراهنة يعين امل

 عن حفصة) ن (} رواح اجلُمعِة واِجب على كُلِّ محتِلٍم  { - ٩٨٣٩
 )١٧٢١(وخزمية ) ٣٤٢(ود ) ٣٥٢١( وصحيح اجلامع ٣/٨٩ن 

 صحيح
 عن كعب بن مالك) طك (} روح املؤِمِن طَاِئر تعلُق يف شجِر اجلنِة حىت تبعثَ يوم القيامِة  { - ٩٨٤٠

 )٧٣٤(وحب٤٦٠ و٤٥٦ و٣/٤٥٥ وحم ١٩/٦٥ من طرق وطب ٢/٣٢٩ امع
 صحيح

روحةُ املؤمِن يف سبيِل اِهللا خري ِمن الدنيا وما فيها ، وغُدوةٌ يف سبيِل اِهللا خري ِمن الدنيا وما عليها                     { - ٩٨٤١
عن سـفيان بـن   ) حم ، طب (} حرم اُهللا هذا اليوم ، وإنَّ املؤِمن على املؤِمِن ِعرضه ومالُه ونفسه حرمةٌ كَما        

 وهب اخلوالين
واإلحتـاف  ١٠/٣٥١ وسنة ٣٣٩ و٤/٣٣٧  و٣/٤٣٣أبو أمامة و عن سهل بن سعد حم         ٥/٢٦٦ و ٤/١٦٨حم  
 )٢٣٧٩(ومنصور ) ٩٥٤٩(و عن احلسن مرسالً عب ) ٦٤٠٤(٧/٨١ وطب ٥/٢٨٥ وامع ١٠/٥٤٣

 صحيح
٩٨٤٢ - }  حوا القُلوبواعةً فَساعةً    ريف مراسيله عن ابن شهاب مرسالً ، وأبوبكر بن املقـري يف            ) د (}  س

 فوائده ، والقضاعي عن ابن شهاب عن أنس
 ١٢وبنحـوه م التوبـة      ) ١٩٣٥٣(ومـد التحفـة   ) ٦٧٢( والشـهاب  ١٠/٣٤ و ٦/٣٦٨ و ٥/٣٠٨اإلحتاف  

  حنظلة األسدي٣٤٦ و٤/١٧٨وحم ) ٢٧٥٠(١٣و
 حسن لغريه

٩٨٤٣ - } يدكولقمةُ      رع رحستذات ليلة وعنـده قـوم       �تسحر  : عن ابن عمر قال     ) طك (}  يا ِباللُ ي
 فجاءه علقمة العامري فدعا له برأٍس فجاء بالل ليؤذن بالصالة فذكره

 )٨٥٢( وعبد بن محيد٢/٥٠٣واإلصابة) ١٨٩٨( وطيا٣/١٥٣امع 
 حسن

 عن ابن عباس) طس (} ِريح الولَِد ِمن ِريِح اجلنِة  { - ٩٨٤٤
 عائشـة والشـعب     ٦/٢١٦٩ وعـدي    ٦/٣٢٠عائشة واإلحتـاف    )٣٢٦٣(وفر) ٥٨٦٠( وطس ٨/١٥٦جممع  

)١١٠٦١( 
 فيه ضعف

 حـم (} ِارمحوا من يف األرِض يرمحكُم من يف السماِء : الراِحمونَ يرمحهم الرمحن تبارك وتعاىل  { - ٩٨٤٥
والرِحم شجنة من الرمحن فمن وصلها وصله اهللا ، ومـن  ) : (حم ، ت ، ك(عن ابن عمرو ، زاد      ) ، د ، ت ، ك     

 )قطعها قطعه اهللا



 

 

١٥٠٨() 

 وش  ١٣/٣٥٩ وفـتح    ٣/٢٠٢ وترغيب   ٤/١٥٩ و ك    ٩/٤١ وهق   ٢/١٦٠وحم  ) ١٩٢٤(و ت   ) ٤٩٤١(د  
  ابن عبـاس وصـحيح       ٤٣٨ و ٣/٢٦٠ وخط   ٩/٦٤ وتخ   ٤٢٣وصفة  ) ٥٩١(ومحيدي  ) ٢٥٣٤٦  (٨/٣٣٨

 )٣٥٢٢(اجلامع 
 صحيح

 عن ابن عمرو) طص (} الراشي واملُرتشي يف الناِر  { - ٩٨٤٦
رجـل وترغيـب    )  ٢١٣٢( ومطالـب    ٣/٨ وتلخيص   ٦/١٦٥واإلحتاف  )٥٨ (١/٢٨ وطص   ٤/١٩٩امع  

 عبد الر محن بن عوف وغريه) ٢٠٩٨-٢٠٩٤( والدعاطب ٣/١٨٠
 حسن

  ابن عباس وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن مرسالًعن) هق (} الراعي يرمي ِبالليِل ويرعى ِبالنهاِر  { - ٩٨٤٧
 ٥/١٦٦٩ وعدي ٥/١٥١ وهق ٢/٢٢١معاين 

 حسن لغريه
ـ     (} الراِكب خلف اجلَنازِة ، واملاشي حيثُ شاَء ِمنها ، والطِّفلُ يصلَّى عليِه              { - ٩٨٤٨ عن ) حم ، ن ، ه

 املغرية بن شعبة
 و ك ٤/٨ وهــق ٢٥٢ و٢٤٨ و٤/٢٤٧ وحــم )١٤٨١(وهـــ ) ٢٠٧٥و٢٠٧٠و٢٠٦٩(ون ) ١٠٣١(ت 
 )٣٥٢٣( وصحيح اجلامع ١/٤٨٢ ومعاين ١/٣٦٣

 صحيح
٩٨٤٩ - }  كبالثَّالثةُ ريطاناِن ، واِكباِن شالريطانٌ ، وش اِكبعن ابن عمرو) حم ، د ، ت ، ك (} الر 

 ٤/٧٠  وترغيـب  ١١/٢١ وسنة   ٢/١٠٢ و ك    ٥/٢٥٧ وهق   ٢١٤ و ٢/١٨٦وحم  ) ١٦٧٤(و ت   ) ٢٦٠٧(د  
 )٣٥٢٤(وصحيح اجلامع ) ١٨٣١(٩٧٨ وموطأ ٥/٣٨٣وخط 

 صحيح
الراِكب يسري خلف اجلَنازِة ، واملاشي يمشي خلفها وأمامها وعن يميِنها وعن يساِرها قَريباً ِمنها                { - ٩٨٥٠

 عن املغرية) م ، د ، ت ، كح (} ، والسقطُ يصلَّى عليِه ، ويدعى ِلواِلديِه ِباملغفرِة والرمحِة 
وصـحيح اجلـامع    ) ١١٢٥٣(٣/٢٨٠ وش   ١/٣٦٣ و ك    ٤/٨ وهق   ٤/٢٤٩وحم  ) ١٠٣١(و ت ) ٣١٨٠(د  
)٣٥٢٤( 

 صحيح
ـ       (} الرؤيا احلَسنةُ ِمن الرجِل الصاِلِح جزٌء ِمن ِستٍة وأربعني جزءاً ِمن النبوِة              { - ٩٨٥١ ) حم ، خ ، ن ، ه
 عن أنس

 وسـنة   ١٢/٣٦١ وفتح   ١/٢٧٩ ومتهيد   ١٤٩ و ٣/١٢٦وحم  ) ٣٨٩٣(وهـ  ) ٧٦٢٤(ون) ٦٩٨٣(٩/٣٨خ  
 )٣٥٢٦(وصحيح اجلامع ٩٥٦)١٧٨١( وموطأ ١٢/٢٠٣

الرؤيا احلَسنةُ ِمن اِهللا تعاىل والسيئةُ ِمن الشيطاِن ، فَإذا رأى ذَاك أحدكُم فَلينفُثْ عن يساِرِه ثَالثاً                  { - ٩٨٥٢
ليتعوو هرضها الَ تها فَإنرش عن أنس) طس (} ذْ ِباِهللا ِمن 
 )٩٨٥٩( وبنحوه ح٨٤-٦/٢وعدي) ٣١٨٠(  من طرق وطس٧/١٧٥جممع 



 

 

١٥٠٩() 

 صحيح لغريه
٩٨٥٣ - }  ى لَهرت أو راها املؤِمنشرى يالب ؤيا احلَسنةُ ِهىعن أيب هريرة) ابن جرير (} الر 

 عبادة٢/٣٤٠وبنحوه ك ) ٣٠٤٥٣(١١/٥٢وش ) ٣٥٢٧(وصحيح اجلامع ) ١٧٨٦(الصحيحة 
 صحيح

 عن ابن مسعود) ش ، طب (} الرؤيا الصاِدقةُ الصاِلحةُ جزٌء ِمن ِستِة وسبعني جزءاً ِمن النبوِة  { - ٩٨٥٤
 )٢١٢٢(وبز) ٩٢٨(وطص) ١٥٠٤٠(وطب) ٣٠٤٥٠(١١/٥٢ وش ٧/١٧٣امع 

 صحيح
 عن ابن عمر) ابن النجار (} حةُ جزٌء ِمن خمسٍة وعشرين جزءاً ِمن النبوِة الرؤيا الصاِل { - ٩٨٥٥

 أنس٢٨٣و١/٢٨٢ والتمهيد٥/١٨٩وخط) ٣٥٢٨(وصحيح اجلامع ) ١٨٦٩(الصحيحة 
 صحيح

  عن ابن عباس)حم(عن ابن عمر ) حم ، هـ (} الرؤيا الصاِلحةُ جزٌء ِمن سبعني جزءاً ِمن النبوِة  { - ٩٨٥٦
  ابن مسعود وأنـس ومتهيـد   ١٧٤ و٧/١٧٣ وجممع   ١٣٧ و ١١٩ و ٥٠ و ٢/١٨ و ١/٣١٥وحم  ) ٣٨٩٧(هـ  

 )٣٥٢٩(وصحيح اجلامع )٣٠٤٤٦ (١١/٥٢ وش ٧/٩ونبوة ) ٢٨٣٣( ومطالب ٢٨٢ و١/٢٨١

 صحيح
 خرياً فَليحمِد اَهللا تعاىل وليـذكُره  ،        الرؤيا الصاِلحةُ جزٌء ِمن سبعني جزءاً ِمن النبوِة ، فَمن رأى           { - ٩٨٥٧

 هرضها الَ تذكُرها فَإنال يؤياه ور رش فَلسيتِعذْ ِباِهللا ِمن ذَلك أى غَرير نمعن عبد اهللا بن عمر) حم ، طس (} و 
 )٢١٣٨( وطس٢٣/٢٦٠ وطب١٧٤ و٧/١٧٣ وجممع ١٣٧ و١١٩ و٥٠ و٢/١٨حم 

 صحيح لغريه
عن ابـن عمـر     ) م(عن أيب سعيد    ) خ (} رؤيا الصاِلحةُ جزٌء ِمن ِستٍة وأربعني جزءاً ِمن النبوِة          ال { - ٩٨٥٨

 عن ابن مسعود) طب(عن أيب رزين ) حم ، هـ(وعن أيب هريرة 
 ٧/١٧٢وجممـع   ١٠)٣٩١٤(وه/ ٤  أبو هريرة  و     ٢/٣٦٨وحم  ٩)٢٢٦٥(و م الرؤيا املقدمة   ) ٦٩٨٩(٩/٣٩خ  

 )٩٢٨(وطص) ١٥٠٤٠(وطب)٣٥٣٠( وصحيح اجلامع ١٠/٤٢٤ و١/٢٢٦ واإلحتاف ٣٧٣ و١٢/٣٦٧وفتح 
الرؤيا الصاِلحةُ ِمن اِهللا عز وجلَ ، فَإذا رأى أحدكُم ما يحب فَال يحدثْ ِبها إالَّ من يحب ، وإذا     { - ٩٨٥٩

       لتيعوساِرِه ثَالثاً وي نفَليتفُلْ ع كرهأى ما يها الَ     رثْ ِبها أحداً فَإنحدال يها وشرجيِم ويطاِن الرالش رش ذْ ِباِهللا ِمن
 هرضعن أيب قتادة) حم ، م ، حب  (} ت 

 ٥/٣٠٣ وحـم    ١٢/٢٠٦ وسـنة    ٢/١٢٤ومي  ) ١٠٧٣٠(ون)٦٠٥٩(واإلحسان) ٢٢٦١(٤م الرؤيا املقدمة      
 ٢/٤٥٥وترغيب ) ٧٦٥( وسين ٧/١٨١وجممع 

٩٨٦٠ - }                   فَلينفُـثْ ِحـني ههكريئاً يش كُمأى أحديطاِن ، فَإذا رالش ِمن احلُلُماِهللا ، و اِلحةُ ِمنؤيا الصالر
 هرضها الَ تها فَإنرش ذْ ِباِهللا ِمنليتعوساِرِه ثَالثاً وي نستيِقظْ ععن أيب قتادة) ق ، د ، ت (} ي 



 

 

١٥١٠() 

ومــي ) ٢٢٧٧(و ت) ٥٠٢١(ود) ٢٢٦١(٤و م الرؤيــا املقدمــة ب ) ٦٩٩٥ (٩/٣٩و)٣٢٩٢ (٤/١٥٢خ 
وصحيح ) ١٢٩٤-١٢٧٦(والدعاطب  ) ١٧٨٤(٩٥٧ وموطأ   ٤٨٣ و ١٢/٣٧٣وفتح  ) ٤١٩( ومحيدي   ٢/١٢٤

 )٣٥٣١(اجلامع 
٩٨٦١ - }              ؤيا فَكِرهأى رر نيطاِن ، فَمالش وُء ِمنؤيا السالراِهللا ، و اِلحةُ ِمنؤيا الصيئاً فَلينفُـثْ     الرِمنها ش 

عن يساِرِه ، وليتعوذْ ِباِهللا ِمن الشيطاِن فَإنها الَ تضره وال يخِبر ِبها أحداً ، فَإنْ رأى رؤيا حسنةً فَليبشـر وال                      
 ِحبي نِبها إالَّ م خِبرعن أيب قتادة) م (} ي 

 )٣٥٣٢ (وصحيح اجلامع)٢٢٦١ (٣م الرؤيا املقدمة 
عن ابـن  ) ابن جرير (} الرؤيا الصاِلحةُ يبشر ِبها العبد ، جزٌء ِمن ِتسعٍة وأربعِني جزءاً ِمن النبوِة      { - ٩٨٦٢

 عمرو
 ٢/٢١٩ وحم ١٧٥ و٧/٣٦امع 

 حسن
٩٨٦٣ - }   الن زءاً ِمنج بعنيس ِمن هىجلَّ وو زاِهللا ع ى ِمنشرؤيا بزءاً الرج بعنيس ذِه ِمنه كُمارإنَّ نِة ، ووب

                      عـدالةَ بالص قَّبع نمحِدثْ ، وي ا لَمالِة ميف الص الةَ فَهوالص نتِظري ى املسِجدأت نإنَّ مو ، مهنموِم جس ِمن
 عن ابن مسعود) طب (} الصالِة فَهو يف صالٍة ما لَم يحِدثْ 

 وجلميع فقراته شواهد) ١٨٦٤(وبز) ١٠٥٣٢(١٠/٢٢١ وطب ١٠/٣٨٨ و٢/٣٧امع 
 حسن لغريه

فَبشرى ِمن اِهللا ، وحديثُ النفِس ، وختويف ِمن الشيطاِن ، فَإذا رأى أحدكُم رؤيا               : الرؤيا ثَالثةٌ    { - ٩٨٦٤
شيئاً يكرهه فَال يقُصه على أحٍد ، وليقُم يصلِّي ، وأكره الغـلَّ ،  تعِجبه فَليقُصها إنْ شاَء على أحٍد ، وأنْ رأى         

 عن أيب هريرة) ت ، د (} وأُِحب القَيد ، القَيد ثَبات يف الديِن 
 وصحيح ١٢/٤٠٧وفتح ) ٢٢٧٠(و ت  ) ٥٠١٩( ود   ٢/١٢٥ومي  ) ١٣٤١(وصحيحة  )٣٠٤٩٩ (١١/٥٧ش  

 )٧٠١٧(٤٨/ ٩حوه خ  وبن٢/٣٩٥وحم) ٣٥٣٣(اجلامع 
 صحيح

فَرؤيا حق ، ورؤيا يحدثُ ِبها الرجلُ نفسه ، ورؤيا تخِزين ِمن الشيطاِن ، فَمـن                : الرؤيا ثَالثةٌ    { - ٩٨٦٥
حسن صحيح عن أيب    ) ت (} رأى ما يكره فَليقُم فَليصلِّ ، ويعِجبين القَيد وأكره الغلَّ ، القَيد ثَبات يف الديِن                

 هريرة
ــة) ٢٢٦٣( و م٩/٤٨)٧٠١٧(و خ) ٢٢٨٠(ت  ــب) ٣٩٢٦( وه٦املقدمـ ) ٥٠١٩(ود)  ٢٠٣٥٢(وعـ
 )٣٠٤٩٩(وش

ِمنها تهاويلُ ِمن الشيطاِن ِليحِزنَ ابن آدم ، وِمنها ما يهم ِبِه الرجلُ يف يقظِتِه فَرياه                : الرؤيا ثَالثةٌ    { - ٩٨٦٦
 عن عوف بن مالك) هـ (}  وِمنها جزٌء ِمن ِستٍة وأربعني جزءاً ِمن النبوِة يف مناِمِه ،

 وصـحيح   ٨/٣٤٨وتخ  ) ١٧٩٤( وحب   ١٨/٦٤ وطب   ١/٢٨٦ومتهيد  ) ١٨٧٠( والصحيحة   ١٢/٤٠٧الفتح  
 )٣٠٤٩٨(١١/٧٥وش ) ٣٩٠٧(وهـ ) ٣٥٣٤(اجلامع 

 صحيح



 

 

١٥١١() 

ِمنها ما يحدثُ املرُء ِبِه نفسه وليس ذَلك ِبشيٍء ، وِمنها ما يكونُ ِمن              فَ: الرؤيا على ثَالثِة مناِزلَ      { - ٩٨٦٧
         ، ذَلك عدب هرضت يطاِن فَلنالش ستِعذْ ِباِهللا ِمنليساِرِه ثَالثاً وي نع قفَليبص كرها يم كُمأى أحديطاِن ، فَإذا رالش

يا الرجِل الصاِلِح جزٌء ِمن ِستٍة وأربعني جزءاً ِمن النبوِة ، فَإذا رأى أحدكُم الشـيَء                وِمنها بشرى ِمن اِهللا ، رؤ     
 عن أيب قتادة) احلكيم ، هب (} يعِجبه فَليقُصها على ذي رأٍى ناِصٍح وليقُلْ خرياً وليتأولْ خرياً 

 )٩٠٩(ون عمل) ١٠٧٤٥(ون) ٤٧٦٠(والشعب ) ٢٨٢١(املطالب 
 صحيح لغريه

الرؤيا على ِرجِل طاِئٍر ما لَم تعبر ، فَإذا عبرت وقعت ، والَ تقُصــها إالَّ علـــــــى                  { - ٩٨٦٨
 عن أيب رزين) د ، هـ (} واد أو ذي رأٍي 

وفـتح  ) ٣٠٤٤٠(١١/٥٠وش  ) ١٧٩٥( وحـب    ١٩/٢٠٦ وطـب    ٤/١٠وحم  ) ٣٩١٤(وهـ  ) ٥٠٢٠(د  
 )٣٥٣٥(وصحيح اجلامع ) ١٢٠( وصحيحة ١/٢٩٥ ومشكل ١٢/٤٣٢

 صحيح
الرؤيا معلَّقةٌ ِبرِجِل طاِئٍر ما لَم يحدثْ ِبها صاِحبها ، فَإذا حدثَ ِبها وقعت ، فَال تحدثن ِبها إالَّ                    { - ٩٨٦٩

زٌء ِمناِلحةُ جؤيا الصالرلَبيباً ، و ناِصحاً أو اِلماً أوِة عوبالن زءاً ِمنج عنيأربٍة وعن أيب رزين) حم (}  ِست 
) ٥٠٢٠(وبنحــوه د ) ١٤٧٢(واآلحــاد واملثــاين) ٤٦٣(١٩/٢٠٦وطــب ) ١٧٩٥( وحــب ٤/١٠حــم 
 أبوقالبة)٢٠٣٥٤(وعب

 صحيح
٩٨٧٠ - }             كرهيئاً يش كُمأى أحديطاِن ، فَإذا رالش ِمن احلُلُماِهللا ، و ؤيا ِمنساِرِه ثَالثـاً ،       الري نع قبصفَلي ه

 عن أيب قتادة) هـ (} وليستِعذْ ِباِهللا ِمن الشيطاِن الرجيِم ثَالثاً ، وليتحولْ عن جنِبِه الذي كَانَ عليِه 
و خ  ) ٢٢٦١ (٤ ،   ٣وبنحوه م الرؤيـا     ) ٢٢٧٧(و ت   ) ٩٠٩و٩٠١و٩٠٠(ون عمل ) ٥٢١(ود) ٣٩٠٩(هـ  

 ٥/٢٩٦وحم ) ٣٥٣٦(مع وصحيح اجلا)٥٧٤٧(
الرؤيا يبشر ِبها املؤِمن جزٌء ِمن ِستٍة وأربعني جزءاً ِمن النبوِة ، فَمن رأى ذَلك فَليخرب ِبها وادا ،                    { - ٩٨٧١

 } ثاً وليسكُت وال يخِبر ِبها أحداً       ومن رأى ِسوى ذَلك فَإنما هو ِمن الشيطاِن ِليحِزنه ، فَلينفُثْ عن يساِرِه ثَال             
 عن ابن عمرو) هب(

 ٢/٢١٩ وحم ٧/١٧٥و٧/٣٦وجممع) ٤٧٦٤(الشعب 
 حسن

الربا اثْناِن وسبعونَ باباً ، أدناها ِمثلُ إتياِن الرجِل أُمه ، وإنَّ أربى الربا اسِتطالةُ الرجِل يف ِعرِض                   { - ٩٨٧٢
 لرباءعن ا) طس (} أخيِه 

) ١٥٣٤٥(  من طرق  وعب     ٨/٣٢٧واإلحتاف  ) ٢٧٠٥( ومطالب   ٣/٨وترغيب  ) ٧١٥١( وطس ٤/١١٧امع  
 )٣٥٣٧(وصحيح اجلامع ) ١٨٧١(رجل وصحيحة 

 صحيح
 عن ابن مسعود) هـ (} الربا ثَالثةٌ وسبعونَ باباً  { - ٩٨٧٣

 )٣٥٣٨( وصحيح اجلامع ٣/٦ وترغيب ٢/٣٧و ك ) ٢٢٧٥(هـ 
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 صحيح
الربا ثَالثةٌ وسبعونَ باباً ، أيسرها ِمثلُ أنْ ينِكح الرجلُ أُمه ، وإنَّ أربى الربا ِعرض الرجِل املسلِم                  {  - ٩٨٧٤

 عن ابن مسعود) ك (} 
 رجل) ١٥٣٤٥(وعب) ٣٥٣٩( وصحيح اجلامع ٢/٣٧ و ك ٣/٦ وترغيب ٨/٣٢٧اإلحتاف 

 صحيح
 عن أيب هريرة) هب (} دناها كَالذي يقع على أُمِه الربا سبعونَ باباً ، أ { - ٩٨٧٥
 )٢٥٤(والشاميني  ) ٥٥٢٠(كعب  و )٥٥١٧(والشعب ) ٦٤٧( ومنتقى ٣/٦الترغيب 

 صحيح
٩٨٧٦ - }  ِمثلُ ذَلك ركالشاباً ، وبعونَ ببا سعن ابن مسعود) البزار (} الر 
 )٣٥٤٠(ن طرق وصحيح اجلامع   م٥٠٤ و٣/٨وترغيب ) ٢١٩٩٩(٦/٥٦١ وش ٤/١١٧امع 

 صحيح
٩٨٧٧ - }  هلُ أُمجالر نِكحها أنْ يوباً ، أيسربعونَ حبا سعن أيب هريرة) هـ (} الر 
 )٦٤٧(ومنتقى ) ٣٥٤١(وصحيح اجلامع ) ٢٢٧٤(وهـ ) ٢١٩٩٩(٦/٥٦١ وش ٨/٣٢٧اإلحتاف 

 صحيح
 عن أسامة بن زيد) م(واحلميدي ) عب (} الربا يف النِسيئِة  { - ٩٨٧٨

 ٢/٢٤٤ومتهيـد   ) ٧٤٤( ومحيدي   ٥/٢٨٠ وهق   ٢٠٤ و ٥/٢٠٠وحم  ) ١٥٩٦(١٠٤ و ١٠٢ و ١٠١م املساقاة   
 )١٤٥٤٦( وعب٤/٣٨١ وفتح ١/١٣٨وطب 

 عن ابن مسعود) ك (} الربا وإنْ كَثُر فَإنَّ عاِقبته تصري إىل ِقلٍّ  { - ٩٨٧٩
 )٣٥٤٢(جلامع  وصحيح ا٣/١٠ وترغيب ٢/٣٧ وك ٤٢٤ و١/٣٩٥حم 

 صحيح
الربا واِحد وسبعونَ أو قالَ ثَالثةٌ وسبعونَ حوباً ، أهونها ِمثلُ إتياِن الرجِل أُمه ، وإنَّ أربا الربـا                    { - ٩٨٨٠

 عن رجل من األنصار) عب (} اسِتطالةُ املَرِء يف ِعرِض أخيِه املسلِم 
 أبو هريرة) ٥٥٢٢(و)٥٥١٧و٥٥١٥(بداهللا بن سالم هبمن طرق وعن ع٨/٣٢٧واإلحتاف ) ١٥٣٤٥(عب 

 صحيح لغريه
٩٨٨١ - }               صلِّي ثُـمبٍد يع ا ِمنجاِلِس الذِّكِر ، مم لُزومالِة ، والص عدالِة بالص تظارباِط انباطُ أفضلُ الرالر

 وابن جرير عن أيب هريرة) عب (} يجِلس يف مجِلسِه إالَّ صلَّت عليِه املالِئكةُ حىت يحِدثَ 
 )٢٥١٠(وطيا) ٢٦٠(ومنحة ) ٣٦٧(واملطالب ) ١٩٩٤(عب 

 حسن لغريه
٩٨٨٢ - }  جعِبمجِلسِه إذا ر أحقتِه وابصدِر دب لُ أحقجعن أيب سعيد) حم (} الر 

ان قيس بن سعد وأصفه   ) ٢٥٤٦٤(٨/٣٧٢وش  ) ١٥٩٥( عبداهللا بن حنظلة وصحيحة      ٢/٢٨٥ ومي   ٣/٣٢حم  
 )٣٥٤٣(ابن عمر وصحيح اجلامع ١/١٣٤

 صحيح
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عن عبد اهللا بـن     ) هق) (الدارمي (} الرجلُ أحق ِبصدِر دابتِه وِبصدِر ِفراِشِه ، وأنْ يؤم يف رحِلِه             { - ٩٨٨٣
 حنظلة

 ٣/١٢٦  قـيس وهـق     ٨/١٠٧ و ٢/١٢٦قيس بـن سـعد وامـع          ) ٢٥٤٦٤ (٨/٣٧٢ وش   ٢/٢٨٥مي  
 )١٥٩٥(والصحيحة

 سن لغريهح
٩٨٨٤ - }  هاعب نم يعالب عيتبو ، جدهاِلِه إذا وِني مِبع لُ أحقجعن مسرة) هق (} الر 

 )٨٣٠( والروياين٥/١٣ وحم٦/٥١ وهق ٧/٣١٤ن 
 حسن

 بن حذيفةعن وهب ) ت (} الرجلُ أحق ِبمجِلسِه وإنْ خرج ِلحاجتِه ثُم عاد فَهو أحق ِبمجلسِه  { - ٩٨٨٥
 )٣٥٤٤( وصحيح اجلامع ٤/٥٢ وترغيب ٣/٤٢٢وحم ) ٢٧٥١(ت 

 صحيح
 عن أيب هريرة) هـ (} الرجلُ أحق ِبهبتِه ما لَم يثب ِمنها  { - ٩٨٨٦

 ٨٢و٤/٨١ ومعاين ٦/١٨٠وهق٢/٥٢وعن ابن عمرك  ٤٤ و   ٣٤٣ /٣وقط)٢١٦٩٧ (٦/٤٧٤وش  ) ٢٣٨٧(هـ  
من طرق مرفوعـة    ) ١١٣١٧(١١/١٤٧وطب) ١٦٥٢٨-١٦٥٢٦(وعب) ١١٦٣(١/٣٧٤واللسان١/٢٧١وتخ

 وموقوفة

 حسن لغريه
وبنحوه يقول عمرو فضالة بن عبيد وعمر بن عبد العزيز وعلي وابن عمرو وشريح وسعيد بن املسـيب وعـامر                    

 وقال غريهم غري ذلك)٢١٧٠٢-٢١٦٩٣ (١٩٩-٥/١٩٨ش .. الشعيب 
٩٨٨٧ - }  بارِجلُ جعن أيب هريرة) د (} الر 

 ومتهيـد   ٣/١٥٢هذيل وقط   ) ٢٧٣٦٠(٩/٢٧٠وش  ) ٧٤٣(١/٢٦٢ وطص   ٣٤٤ و ٨/٣٤٣وهق  ) ٤٥٩٢(د  
 أبو قيس  بن هذيل بن شرحبيل)١٧٨٧٣(و عب )٥٧٨٨( ون٢٥ و١/٢٤

 حسن
 هدر: أي الدابة   ،   جبار : رجل 

 يرةعن أيب هر) د ، ت (} الرجلُ على ِديِن خليلِه ، فَلينظُر أحدكُم من يخاِللُ  { - ٩٨٨٨
ــط ) ٢٣٧٨(وت ) ٤٨٣٣(د  ــم ٤/١٨١ وك٤/١١٥وخـ ــحاق ٣٣٤و٢/٣٠٣ وحـ )) ٣٥١(  وإسـ

 )١٨٨و١٨٧(والشهاب) ٣٥٤٥(وصحيح اجلامع )٢٥٧٣(وطيا
 صحيح

٩٨٨٩ - }  نعتا صكَفَّارةُ م جموالضياء عن الشريد بن سويد) ن (} الر 
 )٣٥٤٦(وصحيح اجلامع )٧٢٧٢(ون)  ١٧٥٥(وصحيحة )٧٢٥٢ (٧/٣٨١طب 

 صحيح
أال ترضني أنْ أِصلَ من وصلَِك وأقطع       : الرحم شجنةٌ آِخذه ِبحجزِة الرمحِن تناِشده حقَّها فَيقولُ          { - ٩٨٩٠

 عن أم سلمة) طب (} من قَطعِك ، من وصلِك فَقد وصلين ، ومن قَطعِك فَقد قَطعين 



 

 

١٥١٤() 

  ابن عباس وأبو هريرة٢/٢٩٥و١/٣٢١وحم ) ٥٣٧(وعاصم) ٩٧٠(٢٣/٤٠٤ وطب٨/١٥٠امع 
 صحيح لغريه

الرِحم شجنةٌ كَما ينبت العود يف العوِد ، فَمن وصلها وصله اُهللا ، ومن قَطعها قَطعه اُهللا ، وتبعثُ                    { - ٩٨٩١
إنَّ فُالناً قَطعين فَأدِخله النار     : ةَ ، وتقولُ    اللَّهم فُالنٌ وصلَين فَأدِخله اجلن    : يوم القيامِة ِبلساٍن فَصيٍح ذَِلٍق تقولُ       

 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) ابن زجنويه (} 
  من طرق٨/١٥١ وجممع ٤/١٦٢ وك١/١٣٤ والكىن٢٠٩ و٢/١٨٩ وحم١٣/٢٤سنة 

 صحيح لغريه
 عن ابن عمرو) حم ، طب (} الرِحم شجنةٌ معلَّقةٌ ِبالعرِش  { - ٩٨٩٢

 ابن عمرو وأبـو هريـرة        ٢٩٥و١٦٠/ ٢ وحم   ٦/٣١١عائشة واإلحتاف   ٣/٣٣٨ وترغيب   ١٦٨ و ١/١٤٧فتح  
 أبو هريرة)٢٠٣٥(وحب ) ٣٥٤٧(وصحيح اجلامع 

 صحيح
عن عائشة ) ض ، ك (} الرِحم شجنةٌ ِمن الرمحِن ، فَمن وصلها وصله اُهللا ، ومن قَطعها قَطعه اُهللا      { - ٩٨٩٣

 عن سعيد بن زيد) ك(
أبو ١٣/٢٣عائشة وسنة   ٣٧٠ ابن عباس وعائشة وصفة      ٤/١٥٨ و ٢/٣٠٢عائشة  وك    ٧/٢٦وهق  ) ١٩٢٤ (ت

 ٨/١٥٠وجممع ) ١١٠٧و١١٠٥(٣٠٥و٣/٣٠٤هريرة والضياء
 صحيح

عـن أيب  ) خ (} من وصلَِك وصلته ، ومن قَطعِك قَطعتـه  : الرِحم شجنةٌ ِمن الرمحِن ، قالَ اُهللا        { - ٩٨٩٤
  وعن عائشةهريرة

 )٣٥٤٨(وصحيح اجلامع )٢٥٣٨٥ (٨/٣٥١ وش ٢/٢٩٥وحم ) ٥٩٨٩(٨/٧خ 
إني أُسـيَء إيلَّ ،     ! إني قُِطعت ، يارب     ! يارب  : الرِحم شجنةٌ ِمن الرمحِن معلَّقةٌ ِبالعرِش تقولُ         { - ٩٨٩٥
  ها فَيقولُ   ! يارببها رجيبأنْ أِصلَ : فَي نيرضقَطعِك أما ت نم أقطعصلَِك ، وو نعن أيب ) حم ، حب ، ك (} م
 هريرة
 وبنحـوه   ٦/٣١٢واإلحتاف  ) ٢٠٣٥(ابن عمرو  وعائشة وحب      ) ٥٥ و ٥٤(  وخد    ٤/١٥٧ وك   ٢/٢٩٥ حم  

 ١٦)٢٥٥٤(وم) ٥٩٨٧(خ
 صحيح

٩٨٩٦ - }            تكلَّمالقيامِة ت ومجيُء يها تإنمحِن ، والر جنةٌ ِمنش ِحمإليـِه     الر تأشار نِبلساٍن طَليٍق ذَليٍق ، فَم
 عن ابن عاس) ك (} ِبوصٍل وصلَه اُهللا ، ومن أشارت إليِه ِبقطٍع قَطعه اُهللا 

   عنه وعن أيب هريرة وعائشة١٥٩ و٤/١٥٧ و٢/٣٠٢ك 
 صحيح

 عن عائشة) م (} من قَطعين قَطعه اُهللا من وصلَين وصلَه اُهللا ، و: الرِحم معلَّقةٌ ِبالعرِش تقولُ  { - ٩٨٩٧
وصحيح اجلـامع   ) ٢٥٣٧٩(٨/٣٤٨ وش   ١٣/٢٤ابن عمرو وسنة    ) ٢٠٣٤(وحب  ) ٢٥٥٥(١٧م الرب والصلة    

)٣٥٤٩( 



 

 

١٥١٥() 

  } الرمحةُ ِعند اِهللا ِمائةُ جزٍء ، فَقَّسم بني اخلالِئِق جزءاً ، وأخر ِتسعاً وتسعني إىل يـوِم القيامـةِ                   { - ٩٨٩٨
 عن ابن عباس) البزار(

  ٢٠-١٧)٢٧٥٣و٢٧٥٢(وبنحوه عن أيب هريـرة وسـلمان م         )٣٤٧٥(وبز) ١٠٠٤٧( وطب   ١٠/٢١٤جممع  
 صحيح)٣٥٥٠(وصحيح اجلامع 

 عن أيب الدرداء) القضاعي (} الرزق أشد طَلباً ِللعبِد ِمن أجِلِه  { - ٩٨٩٩
 )١١٩١( والشعب )٣٥٥١(وصحيح اجلامع ) ٩٥٢(والصحيحة ) ٢٤١(الشهاب 

 حسن
 عن أيب سعيد) ابن عساكر (} الرزق إىل بيٍت فيِه السخاُء أسرع ِمن الشفرِة إىل سناِم البعِري  { - ٩٩٠٠
 ٩٦٢٥(جـابر والشـعب     ٣/٣٨٤ والترغيـب    ١٣/٢٤ جابر وابن عساكر   ١/٢٧٠ وأصفهان   ٨/١٧٤اإلحتاف  

 أنس)٩٦٢٤و
 حسن لغريه

٩٩٠١ - } حري ضاعالِوالدةُ الر محرما ت عن عائشة) ق ، ن) (مالك (} م 
وصـحيح  ) ١٢٧٧(١ وموطأ الرضـاع     ٦/١٠٢ ون   ٢و١)١٤٤٤(وم  ) ٥٠٩٩(٧/١٢و) ٣١٠٥(٤/١٠٠خ  

 )٣٥٥٢(اجلامع 
٩٩٠٢ - }     ههدينتو أكُلينهت طَبوحيىي بن عبد احلميد احلماين يف مسنده عن سـعد   ) بز) (عبد بن محيد   (} الر
 أنأكل على أزواجنا وآبائنا ، !يارسول اهللا : عن سعد أن امرأة قالت ) ك ، هق(وقاص ، البغوي وابن منده    بن أيب   

 الصواب أنه رجل غري ابن أيب وقاص: وغريه ) قط(فما حيل لنا من أمواهلم ؟ قال فذكره ، قال 
 ٤/١٩٣هق   و ٥/٤٠٥ واإلحتاف   ٩/٢٩٧وفتح  ) ٢٢٠٧٧(٩/٥٨٥ وش   ٦/٢٠٦ وسنة   ٤/١٣٤وك  ) ١٦٨٦(د  

 )١٤٧(وعبد بن محيد ) ١٢٤١(صادر وبز٨/١٠ و٨/٥وسعد 
 صحيح

الرعد ملك ِمن مالِئكِة اِهللا موكَّلٌ ِبالسحاِب ، معه مخاريق ِمن ناٍر يسوق ِبها السحاب حيـثُ                  { - ٩٩٠٣
 عن ابن عباس) حم (} شاَء اُهللا 

) ١٨٧٢( والصـحيحة    ٩/١٢٥ي وغـريه واإلحتـاف      من طرق عنه وعن عل    ) ١٠٠٠-٩٩٣-٩٨٩(الدعاطب  
 )٧٦٥١(٤/١٢٧٩والعظمة ) ٩٠٧٢(ون) ٣١١٧( وت١/٢٧٤وحم ) ٣٥٥٣(وصحيح اجلامع 

 حسن
٩٩٠٤ - }          الفُسوقساِء ِباِجلماِع ، وِللن عرضالتفثُ اإلعرانُ ، وِل      : الرجاِجلدالُ ِجدالُ الراملعاصي كُلُّها ، و
 هاِحبابن عباسعن) طب (} ص  
 )١٠٩١٤( من طرق وطب٦/٣١٨امع 

 حسن موقوف
) طس ، هب(يف األفراد واالمساعيلي يف معجمه ،  ) قط (} الرفق يف املعيشِة خري ِمن بعِض التجارِة         { - ٩٩٠٥
 عن جابر



 

 

١٥١٦() 

) ٦٥٦٢-٦٥٥٦( والشـعب  ٤/١٤٦٥ و٢/٦٥١وعـدي  ) ٢٤٢( والشـها ب     ٤/٧٤ وجممع   ٨/٤٨اإلحتاف  
 )٣٩(ليواإلمساعي

 حسن
٩٩٠٦ - }  ؤمش اخلَرقو ، مني فقعن ابن مسعود) طس (} الر 
 ٦/٢١٩٦ وعـدي  ٣/٤١٦ وترغيب ١٥٥ وصفة  ١/٣١٩ و وعن عائشة موضح      ٨/٤٧ واإلحتاف   ٨/١٩امع  

 )٤٠٨٧(وطس) ٨٤١٨ و٧٧٢٢(والشعب 
 حسن لغريه

 ِبأهِل بيٍت خرياً أدخلَ عليِهم باب الرفِق ، فَإنَّ الرفق لَم            الرفق يمن واخلَرق شؤم ، وإذا أراد اهللاُ        { - ٩٩٠٧
يكُن يف شيٍء قَطُّ إالَّ زانه ، وإنَّ اخلَرق لَم يكُن يف شيٍء قَطُّ إالَّ شانه ، احلَياُء ِمن اإلمياِن ، واإلميانُ يف اجلنـِة ،    

     الً لَكانَ رجكَانَ احلَياُء ر لوو                كَانَ الفُحش لويف الناِر ، و إنَّ الفُجورالفُجوِر ، و ِمن إنَّ الفُحشاِلحاً ، والً صج
 عن عائشة) هب (} رجالً لَكانَ رجالً سوءاً ، وإنَّ اَهللا لَم يخلُقْين فَحاشاً 

 ) ٨٤١٨ و٧٧٢٢(الشعب 
 صحيح) ٦٥٦٠( والشعب ١٥٥ وصفة ٦/٤ وتخ ٦/٧١حم ... ألوله الذي قبله ومن إذا أراد اهللا : ويشهد له 

أبو )٧٧١٠ و ٧٧٠٧(احلياء من اإلميان الشعب      ... ٦/١٢٥وحم  ) ٢٥٩٤(٧٨م الرب والصلة    ...   إن الرفق مل      -
 هريرة وعمران وأبو بكرة 

 ٣/٣٩٩ وترغيب ١/٣١٩موضح ...   لو كان الفحش -
 حسن لغريه

 بن ثابتعن زيد ) ن (} الرقْىب جاِئزةٌ  { - ٩٩٠٨
 )٣٥٥٤(وصحيح اجلامع )) ٥٧١٩(وعوانة ) ١٣٥١( وت)  ٢٣٨٣(وهـ ) ٦٥٣٧(ن 

 صحيح
 ٤/٥٧الفيض ... جعلت لك هذه الدار فإن مت قبلي عادت إيل وإن مت قبلك فلك : أن يقول : الرقىب 

 رعن جاب) حب) (ابن اجلارود (} الرقىب ِلمن أرقبها ، والعمرى ِلمن أعمرها  { - ٩٩٠٩
/  ٦وهـق ) ٥٧١٩(وعوانة) ٥١٢٨( ابن عباس وزيد بن ثابت واإلحسان        ٥/١٨٩ و ١/٢٥٠وحم  ) ٩٨٩(منتقى  
 )٢٢١٤(وأبو يعلى) ٢٣٨٣(ابن عباس وه)٦٥٤١(ون١٧٥

 صحيح
٩٩١٠ - }  لدلَها و موتاليت الَ ي قوبعن بريدة) ابن ايب الدنيا (} الر 

) ٧٠٦(واملطالب  ١/٣٨٤ ابن مسعود  وك    ٤/٦٨ق  رجل وه ٥/٣٦٧و١/٣٨٢ابن مسعود وحم      ١٠٦)٢٦٠٨(م
رجـل  ) ٣٣٤١(رجـل وهـب   ) ١١٠٢(واآلحـاد واملثـاين   ) ٥١٦٢(وأبو يعلـى  ) ٣٥٥٥(وصحيح اجلامع   

 )١٥٤(وخد) ٩٧٥٦و٨٢٧٣(و
 اُهللا  الرقوب اليت يبقَى ولدها ، ما ِمن امريٍء أو امرأٍة مسلمٍة يموت لَها ثَالثةُ أوالٍد إالَّ أدخلـها                  { - ٩٩١١

 عن بريدة) ك (} ِبهم اجلنةَ 
  وبنحوه ماقبله١/٣٨٤وك ) ٧٠٦(مطالب 



 

 

١٥١٧() 

 صحيح
٩٩١٢ - }  الذي الَ فَرطَ لَه قوبعن أيب هريرة) تخ (} الر 

 )٣٥٥٦( وصحيح اجلامع ١٠٦)٢٦٠٨( وم ٣٨٤ و٣٨٣-١/٣٨٢ وعن ابن مسعود حم ١/٤٥٣ تخ 
٩٩١٣ - } قوِب الذي لَهكُلُّ الر قوبيئاً الرش مِمنه مقدملْ يو فَمات لدعن رجل) حم (}  و 

 )٣٥٥٧( من طرق وصحيح اجلامع ٨/٦٨ و٣/١١ وجممع ٥/٣٦٧حم 
 صحيح لغريه

 عن ابن عمر) احلاكم يف الكىن (} الركب الذي معهم اِجللِجلُ الَ تصحبهم املالِئكةُ  { - ٩٩١٤
  ٢/٢٧ وحم ٤/٧٧وترغيب ) ٣٥٥٨(امع  وصحيح اجل٨/١٨٠ون ) ١٦٧٣(الصحيحة 

 صحيح
 عن عائشة) هق (} الركعتاِن بعد السواِك أحب إيلَّ ِمن سبعني ركعةً قَبلَ السواِك  { - ٩٩١٥

 )٩٨٣٣( وبنحوه ماقبله ١/١٤٦ ابن عباس وك١/١٦٨ والترغيب ٢/٩٨ وامع ١/٣٨هق 
 حسن

٩٩١٦ - } كعتاِن قَبلَ الفَجِر أحبما فيها الرنيا والد عن عائشة) حب (}  إيلَّ ِمن 
 وخزميـة   ٢/٢٧٣ وعوانـة    ٣/٢٥٢ ون   ٢/٤٧٠وهـق   ٩٦) ٧٢٥( وم   ٥١-٦/٥٠وحم  ) ٢٤٥٨(اإلحسان  

 ٣٠٧-١/٣٠٦وك ) ١١٠٧(
عن ابن  ) ك (} الركعتاِن قَبلَ صالِة الفَجِر إدبار النجوِم ، والركعتاِن بعد املغِرِب أدبار السجوِد              { - ٩٩١٧

 عباس
  من طرق١١/٢٧٣ وخط ١/٣٢٠ك 

 حسن لغريه
 عن أنس) ك (} الركن واملقام ياقُوتتاِن ِمن يواقيِت اجلنِة  { - ٩٩١٨

) ٢٧٣١(وخزمية  )٤٠٣٠(  وهب  ٢١٤ و ٢/٢١٣وحم  ) ٨٩٢١(وعب  )٨٧٨( و عن ابن عمرو ت       ١/٤٥٦ك  
 )٣٥٥٩( وصحيح اجلامع ٢/١٩٥ وترغيب ٤/٢٧٦  واإلحتاف ٥/٧٥هق ) ١٠٠٤(وحب 

 صحيح لغريه
عـن أيب   ) هق(عن أنس ،    ) عد ، قط ، هق    (يف مراسيله عن عطاء مرسالً ،       ) د (} الرهن ِبما فيِه     { - ٩٩١٩

 هريرة
 ١/٣١٥  وعدي٣/٣٢وقط ) ٧٥٧(وتغليق ) ١٩١-١٨٩( أبو هريرة و عطاء ومراسيل د ٤١ و٦/٤٠هق 

 حسن لغريه
٩٩٢٠ - } و ركوبم هنالر عن أيب هريرة) ك ، هق (} حملوب 

 وعـدي   ٦/١٨٤ وخـط    ٥/٤٥وحلية  )٢٨٢(وإسحاق  ) ١٥٠٦٦(  وعب    ٣/٣٤ وقط   ٢/٥٨ وك   ٦/٣٨هق  
 وأعله البعض بالوقف) ٣٥٦١( وصحيح اجلامع ٢٧٢٧ و٧/٢٥٠٤ و١/٢٧٢

 صحيح
 عن أيب هريرة) خ( } الرهن يركب ِبنفقِتِه ، ويشرب لَنب الدر إذا كانَ مرهوناً  { - ٩٩٢١



 

 

١٥١٨() 

 )٣٥٦٢( وصحيح اجلامع ٥/١٤٣وفتح )٥٩٣٥(واإلحسان)  ٢٥١٢و٢٥١١(١٨٧/ ٣خ 
فيه دليل على أنه جيوز للمرن االنتفاع بالرهن إذا قام مبا حيتاج إليه ولو مل يأذن املالك ، وبه يقول أمحد وإسحاق                      

 .والليث واحلسن وغريهم 
... ال ينتفع املرن من الرهن بشيء بل الفوائد للراهن ، واملؤن عليه             : وقال الشافعي وأبو حنيفة ومجهور العلماء       

 ٥/٢٣٥النيل 
 عن سهل بن سعد) ق ، ن (} الروحةُ والغدوةُ يف سبيِل اِهللا أفضلُ ِمن الدنيا وما فيها  { - ٩٩٢٢

 )١٨٨١( وم   ٢/٢٤٢ وترغيـب    ٩/٣٨ وهـق    ٥/٣٣٩وحـم   ) ٣٥٦٠(وصحيح اجلامع   )٢٧٩٤ (٤/٢٠خ  
 ٦/١٥ون ١١٤

٩٩٢٣ - }  رمحةً آلخرينذاباً ِلقَوٍم وبعثُ عت يحعن عمر) فر (} الر 
عن أيب ليلى وعن أيب     ) ٢٦٣٠٢) (٢٦٣٠١( وش ٥١٨ و ٢/٢٦٨وحم  ) ٥٠٩٧(أخرجه بنحوه عن أيب هريرة د       

 )٣٥٦٣(وصحيح اجلامع ) ٩٧٥-٩٧١(والدعاطب ) ١٨٧٤(هريرة والصحيحة 
 صحيح

ن روِح اِهللا ، تأيت ِبالرمحِة وتأيت ِبالعذاِب ، فَإذا رأيتموها فَال تسبوها ، واسألوا اَهللا خريها                 الريح مِ  { - ٩٩٢٤
 عن أيب هريرة) خد ، ك (} ، واستِعيذوا ِباِهللا ِمن شرها 

) ٧٢٠( وخـد    ٤/٣٩٢وسـنة   ) ١٩٨٩( وحب   ٤/٢٨٥ وك   ٣/٣٦١ وهق   ٥١٨ و ٢/٢٦٨وحم  ) ٥٠٩٧(د  
عن عمر وعنـه وصـحيح اجلـامع        ) ٩٧٥-٩٧١( والدعاطب   ٢/١٦٧وتخ  ) ٢٠٠٠٤(مر وعب   ع) ٩٠٦(و
)٣٥٦٤( 

 صحيح
٩٩٢٥ - }  عدال تاُهللا ِحرصاً و ادكعن أيب بكرة) حم ، خ ، د ، ن (} ز 

 ٢/٧٦ وجممع   ٣/١٠٦ و ٢/٩٠ وهق   ٥٠ و ٤٦ و ٤٢ و ٥/٣٩ وحم   ٢/١١٨ون  ) ٦٨٣(ود  ) ٧٨٣(١/١٩٩خ  
 )٢١٩٤(واإلحسان)  ٣٥٦٥(ع وصحيح اجلام) ٣١٨(ومنتقى 

 قاله أليب بكرة ملا ركع قبل الصف
٩٩٢٦ - }  بقكاقِْض ما سو لِّ ما أدركتص ، عدال تجلَّ ِحرصاً وو زاُهللا ع كادعن أيب بكرة) طب (} ز 
 )١١٩٨(أبو هريرة والصحيحة١٥٤)٦٠٢(خمتصراً وبنحوأوله ماقبله وآخره عند م)٢١٩٦( وطس٢/٧٦امع 

 صحيح لغريه

إليه ليأخذ منه    �عن أيب القني أنه مر ومعه شيء من متر فأهوى النيب            ) طك (} زادك اُهللا شحا     { - ٩٩٢٧
 قبضة ينشرها على أصحابه فضم طرف ردائه فذكره

 )٨٤٧(٢٢/٣٣٨ وطب١/٤٩ والدواليب ١٠/٧٢ و٣/١٢٧امع 
 حسن

 عن أيب بكرة) طب (}  تعد زادك اُهللا على اخلَِري ِحرصاً وال { - ٩٩٢٨
 )٧٨٣(وبنحوه خ) ١٠٣٣(٢/٩٥ وطص ٢/٧٦امع 

 صحيح لغريه



 

 

١٥١٩() 

 عن معاذ) حم (} زادين ربي صالةً وهى الِوتر ووقتها ما بني الِعشاِء إىل طُلوِع الفَجِر  { - ٩٩٢٩
 )٣٥٦٦( وصحيح اجلامع ٢/٤٨٧ من طرق وفتح ٢/٢٣٩ وجممع ٥/٢٤٢حم 

 صحيح
أخـاً يل يف    : أين تريد؟ قالَ    : زار رجلٌ أخاً له يف قَريٍة ، فَأرصد اُهللا له ملكاً على مدرجِتِه فَقالَ                { - ٩٩٣٠

 إليك  فَإني رسولُ اهللاِ  : الَ ، إالَّ أني أُِحبه يف اِهللا ، قالَ          : هلْ لَه عليك ِمن ِنعمٍة تربها؟ قالَ        : هذِه القَريِة ، فَقالَ     
 هبتكَما أحب كعن أيب هريرة) حم ، خد ، م (} ، إنَّ اَهللا أحب 

 ٤٠٨ و٢/٢٩٢وحم ) ٣٥٦٧( وصحيح اجلامع ٣٨)٢٥٦٧(م) ٣٥٠(خد 
زِر القُبور تذكُر ِبها اآلِخرةَ ، واغِسِل املَوتى ، فَإنَّ معاجلةَ جسٍد خاٍو موِعظةٌ بليغةٌ ، وصلِّ على                   { - ٩٩٣١

 عن أيب ذر) ك (} ناِئِز لَعلَّ ذَلك يحزنك ، فَإنَّ احلَزين يف ِظلِّ اِهللا يوم القيامِة يتعرض ِلكُلِّ خٍري اجلَ
 )٩٢٩١( والشعب ١٠/٣٦٢ واإلحتاف ٣٥٨ و٤/٣٣٩ والترغيب ٤/٣٣٠ و١/٣٧٧ك 

 ضعيف
 ٤/٣٣٠ وصححه يف موضع آخر ١/٣٧٧وأوله صحيح وتناقض الذهيب فضعفه يف موضع 

) طب ، ك  (عن أيب ذر ،     ) هب(عن أيب هريرة ، البزار      ) البزار ، طس ، هب     (} زر ِغبا تزدد حبا      { - ٩٩٣٢
 عن عائشة) خط(عن ابن عمرو ، ) طس(عن ابن عمرو ، ) طب(عن حبيب بن مسلمة الفهري ، 

 ٦٣١ و ٦٣٠ و ٦٢٩(ابـن عمـرو والشـهاب       ٣/٣٦٦  من طرق وترغيب      ١٧٥ و ٨/١٢٨ وجممع   ٣/٣٤٧ك  
 واملطالـب   ١٠/٤٩٨أبـو هريـرة وفـتح       ) ٢٥٣٥(وطيـا   ) ٣٥٣٤(٤/٢١أبو هريرة وأبو ذروطب     ) ٦٣٢و
)  ٨٣٧٢و٨٣٧١و٨٣٦٣و٨٣٦٢( أبو هريرة وهـب    ١٤/١٠٨ و ١٢/١٨ و ١٠/١٨٢أبو هريرة وخط    )٢٥٩٦(

 )٣٥٦٨(وصحيح اجلامع )٦٢٠(واإلحسان)٢٩٦(وطص) ٣٠٥٢)(١٧٥٤(وطس)  ٣٩٦٣(وبز
 صحيح مشهور

 عن سلمة بن األكوع) حم ، ن (} زره عليك ولو ِبشوكٍة  { - ٩٩٣٣
 ٧/٣٢ وطب   ١٥٥ و ١٥٤ وتغليق   ٢/٢٤٠وهق  ) ٨٤١( ون   ٤/٤٩وحم  ) ٣٤٧٩(١/٣٤٦ وش   ٦/٣٧٥متهيد  

 )٣٥٦٩(وصحيح اجلامع 
 صحيح

 زر قميصك أثناء الصالة حىت ال تكشف عورتك:  أي 
٩٩٣٤ - }     ائِم ِمنكاةُ الِفطِر طُهرةٌ ِللصكاةٌ            زز الِة فَهىاها قَبلَ الصأد نطُعمةٌ ِللمساكِني ، مفِث والراللَّغِو و 

 عن ابن عباس) قط ، هق (} مقبولةٌ ، ومن أداها بعد الصالِة فَهى صدقةٌ ِمن الصدقاِت 
 )٣٥٧٠( وصحيح اجلامع ١/٤٠٩وك) ١٨٢٧(وه) ١٦٠٩( ود٤/١٦٣ وهق٢/١٣٨قط 

 صحيح
٩٩٣٥ - }                 غينكبٍري ، فَقٍري وغٍري وأُنثى ، صعبٍد ، ذَكٍر وو رلى كُلِّ حكاةُ الِفطِر عز :      مـٍر أوت ِمـن اعص

 عن أيب هريرة) هق (} ِنصف صاٍع ِمن قَمٍح 
 ٢/١٥٠وقط ) ٥٧٦١( وعب ٤/١٦٤ وهق ٢/٢٧٧ وحم ٣/٨٠امع 

 صحيح موقوف ومثله اليقال بالرأي



 

 

١٥٢٠() 

صاع ِمن تمـٍر ، أو      : اةُ الِفطِر فَرض على كُلِّ مسلٍم ، حر وعبٍد ، ذَكٍر وأُنثى ِمن املسلمني               زك { - ٩٩٣٦
 عن ابن عمر) قط ، ك ، هق (} صاع ِمن شعٍري 

وم ) ١٥١٢(وبنحوه  عن ابن عمرخ    ) ٥٧٦٢(وعب  ) ٣٥٧١( وصحيح اجلامع    ١٥٣و٢/١٤٠ وقط ٤/١٦٢هق  
 ١/٤١٠وك ١٦-١٢)٩٨٤(

 يحصح
 والبزار عن أيب ذر) ش (} زمزم طَعام طُعٍم وِشفاُء سقٍم  { - ٩٩٣٧
) ٢٤٧٣(وم  ) ٣٥٧٢( وصحيح اجلـامع     ٦/٢٣٠١ وعدي   ٢/٢٠٩وترغيب  ) ١٢٤١( ومطالب   ٣/٢٨٦امع  
 )٢٩٥(وطص) ١١٧٢(و)١١٧١(طاووس وبز٢/٤١٠وموضح) ١٤١٢٩( وش٥/١٧٥ وحم ١٣٢

إنه لَيس ِمن كَلٍم يكلَم يف اِهللا إالَّ وهو يأيت يوم القيامِة يدمأُ ، لَونه لَونُ الدِم                 زملوهم ِبِدماِئهم ، فَ    { - ٩٩٣٨
 عن عبد اهللا بن ثعلبة) ن (} ، ورحيه ريح اِملسِك 

 )٣٥٧٣(كعب بن مالك وصحيح اجلامع ٤/١١ وهق ٥/٤٣١ وحم ٦/٢٩ و٤/٧٨ن 
 صحيح

 وابن منـده ) حم (} هم وِدماِئهم فَإني قَد ِشِهدت عليهم ، وقدموا أكثرهم قُرآناً زملوهم يف ِثياِب { - ٩٩٣٩

  أشرف على قتلى أحد فقال فذكره�عن عبد اهللا بن ثعلبة بن أيب صعري أن رسول اهللا ) كر(
 ٤/٧٨ون ) ٢٥٨٤( ومنصور ٢٧/١٧٩ وابن عساكر٥/٤٣١حم 

 صحيح
٩٩٤٠ - }  أرِجحعن سويد بن قيس) حم ، ك ، حب (} ِزنْ و 

 ومنتقى ٤/١٦٢ و٢/٣٠ وك ٢/٢٦٠ ومي ٤/٣٥٢وحم  ) ٢٢٢٠(وهـ  ) ١٣٠٥(وت  ) ٣٣٣٧(و) ٣٣٣٦(د  
 )٣٥٧٤(وصحيح اجلامع ) ٥٥٩(

 صحيح
٩٩٤١ - }  ظرِني النينعن علقمة بن احلويرث) طب) (ابن سعد (} ِزنا الع 

 ٣٢٩ و ٢/٢٧٦وحم  )٢٦٥٧ (٢٠أيب هريرةم القدر    وبنحوه  عن    ) ٨(١٨/٨صادر  وطب    ٧/٧٧ و ٧/٥٤سعد  
وصـحيح  ) ١٥٢٩( ومطالـب    ٥٠٣ و ١١/٢٦وفتح  ) ٦٧( والشهاب   ٦/٢٥٦ وجممع   ١٠/١٨٦ وهق   ٥٣٦و

 )٣٥٧٥(اجلامع 
٩٩٤٢ - }  عن أيب هريرة) أبو الشيخ (} ِزنا اللِّساِن الكَالم 
 ابن  ٨/٨٩وهق  ) ٦٦١٢و٦٣٤٣(وبنحوه خ ) ٣٥٧٦( وصحيح اجلامع    ٥٠٣ و ١١/٢٦ وفتح   ٧/٤٣٤اإلحتاف  

 عباس
 صحيح

 عن علي) ك (} ِزين شعر احلُسِني وتصدقي ِبوزنِه ِفضةً وأعطي القاِبلةَ ِرجلَ العقيقِة  { - ٩٩٤٣
 حممد الباقر ) ٣٧٩(  ومد٤/١٤٨ وتلخيص ٣/١٧٩عنه وعن حممد الباقر وك ٣٠٤ و٩/٣٠٢هق 

 حسن لغريه
٩٩٤٤ - } زو اِملقداد جتولُقاً زخ كُماِهللا أحسن ِعند كونَ أشرفُكُمعن الشعيب مرسالً) قط ، هق (} يداً ِلي 



 

 

١٥٢١() 

 )١٠٣٦(  وعب ٣/٣٠٠ وقط ٧/١٣٧هق 
 حسن مرسل

يف ) خط (} أعلمهم ِعلماً ، وأفضلُهم ِحلماً ، وأولُهم ِسلماً ، قَاله ِلفاِطمةَ            : زوجتِك خري أهلي     { - ٩٩٤٥
 ملفترق عن بريدةاملتفق وا

  أنس٢/١٤٧أبو إسحاق وموضح)٣٢١٢٢ (١٢/٨٣ش 
 صحيح مرسل

عن عصمة ابن   ) طب (} زوجوا عثمانَ ، لَو كَانَ يل ثَاِلثةٌ لَزوجته ، وما زوجته إالَّ ِبوحٍى ِمن اِهللا                 { - ٩٩٤٦
 مالك اخلطمي

 )٤٩٠(١٧/١٨٤  من طرق وطب ٩/٨٣امع 
 حسن لغريه

٩٩٤٧ -}  يثُما كُنتح اخلَري لَك ريسو ، كذَنب غفرى ، وقواُهللا الت دكوعن أنس) ت ، ك (}  ز 
وصحيح اجلامع  ) ٣٤٤٤(وت  ) ٥٧٢ و ٥٠٠(رجلوسين  )  ١٩٠٨( ومطالب   ٤٠٢ و ٦/٤٠١ و ٤/٣٢٥اإلحتاف  

 ٢/٩٧وك ) ٣٥٧٩(
 صحيح

 يف تارخيه عن أيب هريرة) ك (} زودوا أمواتكُم الَ إله إالَّ اُهللا  { - ٩٩٤٨
)  ٧١٩(وحـب   ) ١٤٤٦(وهـ  ٢و١) ٩١٧و٩١٦ (٢-١ وم اجلنائز    ٢/٣٢٣ وبنحوه امع    ١/٢٧٠أصفهان  

 )٣٣٣٨(وفر
 صحيح لغريه

 عن عائشة) الديلمي (} زوروا إخوانكُم وسلِّموا عليِهم وصلُّوا ، فَإنَّ لَكُم ِفيهم ِعربةً  { - ٩٩٤٩
 )٣٣٤١( وفر١٠/٣٦٣اإلحتاف 

 حسن مرسل
 وله شواهد صحيحة

 عن أيب هريرة) هـ (} زوروا القُبور فَإنها تذكِّركُم اآلِخرةَ  { - ٩٩٥٠
 )٣٥٧٧( وصحيح اجلامع ٢/٤٤٢وحم ) ١٥٦٩(هـ 

 صحيح
 عن زيد بن ثابت) هـ (} زوروا القُبور وال تقولوا هجراً  { - ٩٩٥١

) ٣٥٧٨( وصحيح اجلـامع     ١٠/٣٦٢أنس واإلحتاف   ) ١١٨٠٤(٣/٢٤٢من طرق وش    ٣/٥ وجممع   ٤/٧٧هق  
 )١٥٧٢(وهـ 

 صحيح
 عن ابن عمر) طس (} زين احلاج أهلُ اليمِن  { - ٩٩٥٢



 

 

١٥٢٢() 

 ٤/٤٣٩واإلحتاف )٣٨٧٣(   وطس١٠/٥٥امع 
 حسن

 عن ابن عباس) طك (} زينوا أصواتكُم ِبالقرآِن  { - ٩٩٥٣
 الرباء)  ٤١٧٦( وعب ٢/٣٦٣وترغيب ) ١١١١٣( من طرق وطب٧/١٧٠ الرباء وجممع ١/٥٧١ك 

 صحيح
٩٩٥٤ - }     نوا القُرآنَ ِبأصواِتكُميعن الرباء ، أبو نصر السـجزي يف        ) حم ، د ، ن ، هـ ، حب ، ك           (} ز

 عن عائشة) حل(عن ابن عباس ، ) طب(يف األفراد ، ) قط(اإلبانة عن أيب هريرة ، 
 ١/٥٧١ الرباء وك    ٢/٤٧٤ ومي   ٣٠٤ و ٢٩٦ و ٢٨٥ و ٤/٢٨٣وحم  ) ١٣٤٢( وهـ   ٢/١٨٠ون  ) ١٤٦٨(د  

 ٦٦٠(وحـب  ) ١٥٥٦ و١٥٥١(الرباء وخزميـة  ) ٢٩٩٢٧(١٠/٤٦٢و) ٨٧٣٧(٢/٥٢٢ وش ٩/١٢٦ومتهيد  
) ١٧٠٦و١٦٨٦(وأبـو يعلـى     ) ٧٣٨(و وطيـا  )٧٢٠٦( وطـس  ٣/٥٢الرباء   وأبو هريـرة وهـق       )  ٦٦١و

 ) ٣٥٨٠( وصحيح اجلامع ٧/١٣٩وحلية
 صحيح مشهور

٩٩٥٥ - } يسناً زالقُرآنَ ح زيدي ناحلَس وتفَإنَّ الص ، عن الرباء) ك (} نوا القُرآنَ ِبأصواِتكُم 
 وانظر ماقبله)٣٥٨١( وصحيح اجلامع ١/٥٧١ك 

 صحيح
ما يوجب احلج؟   !    يا رسول اهللا    : عن ابن عمر أن رجالً قال       ) هق(حسن  ) ت (} الزاد والراِحلةُ    { - ٩٩٥٦

 قال فذكره
وش ) ١٣٣( ومــد ١/٤٤٢ وك ٣٣٠ و٤/٣٢٧وهــق ) ٢٨٩٧ و٢٨٩٦(وهـــ ) ٢٩٩٨ و٨١٣ (ت
 ٢/١٨٦ وترغيب ٢/٢١٥وقط )١٥٧٠٩ (٩٣و) ١٥٧٠٢(٤/٩١

 صحيح لغريه
٩٩٥٧ - }  اخلَمر وه مرالتو بيبعن جابر ) ن (} الز 

 )٣٥٨٢(وصحيح اجلامع ) ١٨٧٥( وصحيحة ١٠/٣٦ وفتح ٤/١٤١وك ) ٥٠٥٥(ن 
 صحيح

 صحيح) إذا انتبذا مجيعاً: (بعضهم وزاد 
 عن جابر) حم (} الزبري ابن عميت وحواِري ِمن أُميت  { - ٩٩٥٨

 )٣٥٨٣(وصحيح اجلامع ) ١٨٧٧( وصحيحة ٨/٩٥ و٥/١٢٦وخط ) ٣٢١٥٤(١٢/٩٢ وش ٣/٣١٤حم 
 صحيح

٩٩٥٩ - }  غَارم عيمعن أيب أمامة) عب (} الز 
) ١٠٢٣(ومنتقى  ) ٥٠( والشهاب   ٦/٧٢ وهق   ٢٩٣ و ٥/٢٦٧وحم  ) ٢٤٠٥ (وهـ) ٢١٢٠(وت  ) ٣٥٦٥(د  

 )١٦٣٠٨(وعب) ٢٠٥٥٥(٦/١٥٤وش ) ٤٢٧(ومنصور 
 صحيح



 

 

١٥٢٣() 

 عن عمر) قط (} اِحلنطِة ، والشعِري ، والزبيِب ، والتمِر : الزكاةُ يف هذِه األربعِة  { - ٩٩٦٠
 ١/٤٠١وك ) ٣٥٨٤(وصحيح اجلامع ) ٨٧٩( والصحيحة ٢/٩٦ قط

 صحيح
 هذا ال ينفي ماعداها

 عن أيب الدرداء) طس (} الزكاةُ قَنطرةُ اإلسالِم  { - ٩٩٦١
) ٥٣٨(واملقاصـد ) ٨٩٣٧( وطـس  ٤/١٤١٧وعـدي   ) ٢٧٠( والشـهاب    ١/٥١٧ وترغيـب    ٣/٦٢امع  
 )٣٣٦٢(وفر) ٣٣١٠و٢٧٥٢(وهب

 حسن لغريه
٩٩٦٢ - }  وِرثُ الفَقرنا يعمرعن ابن) هب(و) القضاعي (} الز  

من طـريقني   ) ٥٤١٨-٥٤١٧( والشعب   ٢/٢٩٥والثقات  ) ٦٦( والشهاب   ٦/٢٤٢٥ وعدي   ٣/٢٧١الترغيب  
 أحدمها واٍه واآلخر حسن 

 حسن لغريه
الزهادةُ يف الدنيا لَيست ِبتحرِمي احلَالِل وال إضاعِة املاِل ، ولِكِن الزهادةُ يف الدنيا أنْ الَ تكونَ ِبما   { - ٩٩٦٣

 دهـا                       يف يأن فيها لَو ِمنك ِبها أرغَب أُصبت كونَ يف ثَواِب املُصيبِة إذا أنتأنْ تِد اِهللا ، وِبما يف ي ِمنك أوثق يك
 لَك تعن أيب ذر) ت ، هـ (} أُبِقي 

) ٤١٠٠(أبو مسلم اخلوالين وهــ      )٩٦ (٢٥ والزهد ألمحد    ٤/٢٧٧ وترغيب   ٩/٣٧٧واإلحتاف  ) ٢٣٤٠(ت  
 ١٠/٢٨٦يونس بن ميسرة وأبو الدرداء وامع ) ١٠٠٧١و) ١٠٠٧٠(والشعب 

 فيه ضعف
 وصح موقوفاً

يف الزهـد ،    ) حم (} الزهد يف الدنيا يريح القَلب والبدنَ ، والرغبةُ يف الدنيا تطيلُ اهلَم واحلَزنَ               { - ٩٩٦٤
 عن طاوس مرسالً) طب(

 ٩/٣٣٤عبد اهللا بن عمرو واإلحتـاف       )  ٢٧٨(بو هريرة والشهاب     أ ١٠/٢٨٦أبو هريرة وجممع    ٤/١٥٧ترغيب  
 أبو هريرة)٥٠(١٦طاووس وعمر بن اخلطاب والزهد حم )١٠٦٠٩ و١٠٥٣٦(والشعب 

 صحيح مرسل
سآمرِك ِبأمريِن ، أيهما فَعلِت أجزأِك عِن اآلخِر ، وإنْ قَويِت عليِهما فَأنِت أعلم ، إنمـا هـذِه                    { - ٩٩٦٥

ضةٌ ِمن ركضاِت الشيطاِن ، فَتحيضي ِستةَ أياٍم أو سبعةَ أياٍم يف ِعلِم اِهللا ، ثُم اغْتسلي ، حىت إذا رأيِت أنِك                      رك
قَد طَهرِت واستنقأِت فَصلِّي ثَالثاً وِعشرين لَيلـةً أو أربعـاً وِعشريــن لَيلــةً وأيامهــا وصومــي                 

 فَـــإنَّ ذَلك                 يِضـِهنح ـرنَ ِميقـاتطهكما يساُء والن حِضنهٍر كَما يفَافعلي كُلَّ ش كذلكجِزئُِك ، وي 
وطُهِرِهن ، وإنْ قَويِت على أنْ تؤخري الظُّهر وتعجلي العصر فَتغتسلي وجتمعني بني الصالتِني الظُّهِر والعصِر ،                 

   املغِرب رينؤختالفَجـِر فَـافعلي               و ـعم تغتِسلنيِني فَافعلي والتالص نيب عنيجتمو غتِسلنيت الِعشاَء ثُم لنيعجتو
 عن محنة بنت جحس) حم ، ك (} وصومي إنْ قَدرِت على ذَلك ، وهذا أعجب األمريِن إيلَّ 



 

 

١٥٢٤() 

) ١٢٨(وت ) ٢٨٧( ود ٣/٣٠٠ ومشكل   ١/٢١٤ وقط   ٢/١٤٨ وسنة   ١/١٧٣ وك   ١/٣٣٨ وهق   ٦/٤٣٩حم  
 )٣٥٨٥( وصحيح اجلامع ٣١١وف 

 صحيح
 عن ابن عمرو) البزار (} ساب املؤِمِن كَاملُشِرِف على اهلَلكِة  { - ٩٩٦٦

 موقوفاً) ١١٩٨٧(  وش٧٦ و٨/٧٣ وامع ٣/٤٦٧والترغيب ) ٣٥٨٦(وصحيح اجلامع ) ١٨٧٨(الصحيحة 
 حسن

٩٩٦٧ - }    قتِصدمو ، اِبقاِبقُنا سس       لَه غفورنا مظاِلماٍج ، وعن ابـن   ) ابن مردويه والبيهقي يف البعث     (} نا ن
 عمر

 )٦٦و٦٥( وهق بعث٥/٣٠٢ وبغوي ٨/٦٠٠اإلحتاف 
 حسن لغريه

 عن احلسن مرسالً) هب (} ساعات األذى يف الدنيا يذِهنب ساعاِت األذى يف اآلِخرِة  { - ٩٩٦٨
 أبو أيوب٤/٢٨٦والترغيب ) ٩٩٢٦ و٩٩٢٥(الشعب 

 حسن لغريه
 عن ابن عمر) فر (} ساعةٌ يف سبيِل اِهللا خري ِمن خمسني حجةً  { - ٩٩٦٩
 )٣٥٠٤(وفر) ١٨٩٢(املطالب 

 حسن
٩٩٧٠ - }             هعوتاٍع دلى دع ردقَلَّما تماِء ، والس ِفيِهما أبواب فتحاعتاِن تيف     : س فالصالِة ، وضوِر الصِلح

عن سهل بن سعد) طب (} بيِل اِهللا س 
) ٤٨٩( والـدعاطب    ٦/١٦٦ وطب   ٢/٢٩٥ و ١/١٩٠والترغيب  ) ٢٩٨( وحب   ١/١٩٨ وك   ٤/٩٩التلخيص  

 )٣٥٨٧(وصحيح اجلامع ١/٤١١  وهق٥/٣٣ واإلحتاف ١/٢٧٢ودارمي ) ٢٥٤٠(ود
 صحيح

 عن أيب هريرة) حم (} ساِفروا تِصحوا ، واغزوا تستغنوا  { - ٩٩٧١
 وخـط   ٦/٣٠١ وكـثري    ٧/٤١٠ واإلحتـاف    ٥/٣٢٤ و ٣/٢١٠ابن عمر وجممـع     ٧/١٠٢ وهق   ٢/٣٨٠حم  
  ابن عمر١٠/٣٨٧

 حسن
 عن حممد بن عبد الرمحن مرسالً) عب (} ساِفروا تِصحوا وترزقوا  { - ٩٩٧٢

 صفوان بن سليم)٨٨١٩( ابن عمر وبنحوه عب ٥/٣٢٤عمر  وامع )٩٢٦٩(عب 
 حسن لغريه

 عن ابن عمر) طس (} روا تصحوا وتسلَموا ساِف { - ٩٩٧٣
 أبـو هريـرة     ٢/٨٣عنـه وعـن أيب هريـرة والترغيـب          ) ٦٢٣ و ٦٢٢( والشهاب   ٥/٣٢٤ و ٣/٢١٠امع  
 )٧٤٠٠(وطس

 حسن لغريه



 

 

١٥٢٥() 

وأبو نعيم يف الطب    ) طس(عن ابن عباس ، الشريازي يف األلقاب        ) هق (} ساِفروا تِصحوا وتغنموا     { - ٩٩٧٤
 ن ابن عمروالقضاعي ع

 ٥/٣٢٤ و٣/٢١٠ أبو هريرة وامع ٢/٨٣ والترغيب ٧/١٠٢ وهق ٧/٤١٠اإلحتاف 
 حسن لغريه

٩٩٧٥ - }  مهاقي القَوِم آِخرعن عبد اهللا بن أيب أوفَى) حم ، تخ ، د (} س 
 وجممع  ٢٨٦/ ٧ وهق   ٢/١٢٢ ومي   ٥/٣٠٣ و ٣٨٣ و ٤/٣٥٤وحم  ) ٣٤٣٤(وهـ  ) ١٨٩٤(وت  ) ٣٧٢٥(د  
  ٥/٧١ و٤/٩٦املغرية وتخ ) ٨٧( والشهاب ٧/١٨٦ واإلحتاف ١٠٤ و٢/٣بن بسر والدواليب  عبداهللا ٥/٨٣

 صحيح
 والقضاعي عن املغرية) طس(عن أيب قتادة ) ت ، هـ (} ساقي القَوِم آِخرهم شرباً  { - ٩٩٧٦

 ٣١١)٦٨١(وعـن  أيب قتـادة م      ) ٨٧( والشـهاب  ٥/٣٠٣  وحم  ٥/٨٣وامع  ) ٣٤٣٤(وهـ  ) ١٨٩٤(ت  
 )٣٥٨٩(الًوصحيح اجلامع مطو

 عن مسرة) حم ، ت ، ك (} سام أبو العرِب ، وحام أبو احلَبِش ، وياِفثُ أبو الروِم  { - ٩٩٧٧
 ١/٢٠٩ وطخ ٢/٥٤٦ وك٧/١٩ وكثري ١٨/١٤٦ و٧/٢٥٤ وطب ١١ و٥/٩وحم ) ٣٩٣١ و٣٢٣١(ت 

 حسن
وابـن  ) طب ، خط   (} نت مفضالً أحداً لَفضلت النساَء      ساووا بني أوالِدكُم يف العِطيِة ، فَلو كُ        { - ٩٩٧٨

 عساكر عن ابن عباس
 وابـن   ١١/١٠٨ وخط   ٦/٣١٧حيىي بن أيب كثري وأبو هريرة واإلحتاف        ) ٢٩٤ و ٢٩٣( ومنصور   ٤/١٥٣امع  

 ٢١/٣٣٣عساكر 
 حسن

٩٩٧٩ - }      أخالِقِهمِبأُموِر الناِس و ثُكُمأُحدس :  كونُ سلُ يجليـِه         الرال عو الْفَيِء فَال لَه ريعضِب سالغ ريع
كَفافاً ، والرجلُ يكونُ بعيد الغضِب سريع الْفَيِء فَذاك لَه وال عليِه ، والرجلُ يقتضي الذي لَه ويقضي الـذي                    

عن ) البزار (}  الناس الذي عليِه فَذاك عليِه وال لَه عليِه فَذاك الَ لَه وال عليِه ، والرجلُ يقتضي الذي لَه ويمِطلُ      
 أيب هريرة
ــع  ــز٨/٦٨ام ــوه ك ) ٢٠٥٢( وب ــعيد حن ــن أيب س ــدي )  ٢١٩١( وت٤/٥٠٥و ع ) ٧٥٢(واحلمي

 أبو هريرة)٣٩٨٤(و)٣٨١٧(وطس)٢١٥٦(وطيا
 حسن

٩٩٨٠ - }         هعلِّموراةَ أنْ يالت أعطاه عاىل ِحنيت هبى روسألَ مإالَّ            س ِبال إلـه ودعأنْ ي هدعو ِبها ، فَأمرعوةً يد 
يـا  : يا رب كُلُّ ِعباِدك يدعوا ِبها ، وأنا أُريد أنْ تخصين ِبدعوٍة أدعوك ِبها ، فَقالَ تعاىل                  : اُهللا ، فَقالَ موسى     

والِبحار وما فيها وِضعوا يف كَفٍَّة ، ووِضعت الَ إلـه           لَو أنَّ السمواِت وساِكنها ، واألرض وساِكنها ،         ! موسى  
 عن أيب سعيد) ع (} إالَّ اُهللا يف كَفٍَّة لَوزنت الَ إله إالَّ اُهللا 

  وأبـو    ١١/٢٠٨ والفـتح    ٦/٥٣والتمهيـد   ) ٢٣٢٤( وحب   ١٠/٨٢ وامع   ١/٥٢٨ وك   ٢/٤١٥الترغيب  
 )١٣٩٣(يعلى



 

 

١٥٢٦() 

 حسن
٩٩٨١ - }   بى روسألَ مها قالَ              سِحبى يوسم كُني اِبعةُ لَمالسةً ، واصخ ها لَهأن ظُنِخصاٍل كانَ ي ِست نع ه :

الذي يتِبع اهلُدى   : فَأَي ِعباِدك أهدى ؟ قالَ      : الذي يذكُر اَهللا وال ينسى ، قالَ        : يا رب أي ِعباِدك أتقَى؟ قالَ       
فَأي ِعبـــــاِدكَعلم؟  : الذي يحكُم ِللناِس كَما يحكُم ِلنفسِه ، قالَ         :  ِعباِدك أحكَم ؟ قالَ      فَأي: ، قالَ   

الذي إذا قَِدر عفا ،     : فَأي ِعباِدك أعز؟ قالَ     : عاِلم الَ يشبع ِمن الِعلِم يجمع ِعلم الناِس إىل ِعلِمِه ، قالَ             : قالَ  
صاِحب سفٍر ، فَقـالَ     : فأي ِعباِدك أفقر ؟ قالَ      : الذي يرضى ِبما أُوِتى ، قالَ       : ِدك أعبد؟ قالَ    فَأي ِعبا : قالَ  

لَيس الغين عن ظَهِر ماٍل ، إنما الغين غَِنى النفِس ، فَإذا أَراد اُهللا ِبعبٍد خرياً جعلَ                 :  يف احلَديِث    �رسولُ اِهللا   
الروياين وأبو بكر بن املقري      (} سِه ، وتقاه يف قَلبِه ، وإذا أراد اُهللا بعبٍد شرا ، جعلَ فَقره بني عينيِه                 ِغناه يف نف  

 بعضه) هب(عن أيب هريرة وروى ) كر) (يف فوائده وابن الل
) ١٠٣٣٨( وهـب    ٦١/١٣٦وابـن عسـاكر     ) ٣٤٢٠و٣٤١٩( وفـر  ١/٢٩٢والبدايـة   ) ٦٢١٧(اإلحسان  

 أنس)١٠٣٤١(و
 حسن

هو رجلٌ يجيُء بعد ما يدخلُ      : ما أدنى أهِل اجلنِة مِرتلةً ؟ قالَ        ! يا رب   : سألَ موسى ربه فَقالَ      { - ٩٩٨٢
       قالُ لَهةَ ، فَيِة اجلنِة ، فَيقولُ    : أهلُ اجلنِل اجلنادخ :و ناِزهلُمم زلَ الناسن قدو كَيف ، بر أى ، أخذوا أخذاِتهم

   قالُ لَهنيا؟ فَيقولُ            : فَيلوِك الدم ِلٍك ِمنلِك مِمثلُ م كُونَ لَكى أنْ يفَيقولُ     : أترض ، بر ضيتر :   ِمثلُـهو لَك
اشـتهت نفسـك    هذا لَك وعشرةُ أمثاِلِه ولك ما       : رضيت رب ، فَيقولُ     : وِمثلُه ، وِمثلُه ، فَقالَ يف اخلامسِة        

أُولِئك الذين أَردت غَرست كَرامتهم  : رب فَأعالهم مِرتلةً ، قالَ      : رضيت رب ، قالَ     : ولذَّت عينك ، فَيقولُ     
 غرية بن شعبةعن امل) م ، ت (} بيدي وختمت عليها ، فَلم تر عني ، وملْ تسمع أُذُنٌ ، وملْ خيطُر على قَلِب بشٍر 

 )٧٦١(واحلميدي ) ٣١٩٨(وت ) ٣٥٩٤( وصحيح اجلامع ٦/٣٦٨وكثري ) ١٨٩(٣١٢م اإلميان 

اللـهم إين   :  رجالً يقول    �مسع النيب   : عن معاذ قال    ) ت (} سألت اَهللا البالَء ، فَسلْه العاِفيةَ        { - ٩٩٨٣
 أسألك الصرب قال فذكره

 )٧٢٥(وخد) ٩٧(٢٠/٥٥طب  و١٣٥وصفة ) ٣٥٢٧(وت ) ٢٩٣٤٧(١٠/٢٧٠ش 
 حسن

: لَك سبعونَ ألفاً يدخلونَ اجلنةَ ِبغِري ِحساٍب وال عذاٍب ، قُلت            : سألت اَهللا الشفاعةَ ُألميت فَقالَ       { - ٩٩٨٤
 عن أيب هريرة) هناد (} رب ِزدين ، فَحثا يل ِبيديِه مرتِني وعن يميِنِه وعن ِشماِلِه 

) ٢١٦( وم ٢/٣٠٢وحـم   ) ١٧٩(وهنـاد   ) ١٨٧٩(والصـحيحة   ) ٣٥٩٠( وصحيح اجلـامع     ٣٤٣ري  اآلج
 حنوه٣٦٧

 صحيح
 عن ابن عباس) ع، ك (} أكملهما وأتـمهما : سألت ِجربيلَ أي األجلِني قَضى موسى؟ قالَ  { - ٩٩٨٥

وصـحيح  ) ١٨٨٠(ة  والصـحيح ) ٢٤٠٨( وأبو يعلى  ١/٢٩٩وطخ  ) ٢٢٤٥(  وبز  ٧/٨٧ وجممع   ٦/١١٧هق  
 )٣٥٩١(اجلامع 



 

 

١٥٢٧() 

 صحيح
ونِفخ يف الصوِر فَصِعق من يف السمواِت ومن يف األرِض إالَّ مـن             (سألت ِجربيلَ عن هذِه اآليِة       { - ٩٩٨٦
 } تقلِّدونَ أسيافَهم حولَ عرِشِه     هم الشهداُء ثُنيةُ اِهللا تعاىل م     : مِن الذين ملْ يشإ اُهللا أنْ يصِعقَهم ؟ قالَ          ) شاَء اهللاُ 

 وابن مردويه والبيهقي يف الشعب عن أيب هريرة) ك(يف األفراد ) ع ، قط(
  ١١/٣٧١وفتح ) ٣٥٣( والشعب ٢/٢٥٣وك ) ٣٧٢١( واملطالب ٢٠/١٤ وطربي ٧/١٠٨كثري 

 صحيح
ألته أنْ الَ يجمع أُميت على ضاللٍة فَأعطاِنيها ،    س: سألت ربي أربعاً ، فَأعطاين ثَالثاً ومنعين واِحدةً          { - ٩٩٨٧

وسألته أنْ الَ يهِلكهم ِبالسنني كَما أهلك اُألمم قَبلهم فَأعطانيها ، وسألته أنْ الَ يظِهر عليِهـــــم عدوا                 
         عاً وِشي مهلِبسأنْ الَ ي هسألتفَأعطاِنيها ، و غَِريِهم ِنيها       ِمنعٍض فَمنعب أسب مضهعب ذيقعـن  ) حم ، طب   (} ال ي

 أيب بصرة الغفاري
 ٧/١٤٤ وطربي ٣/٢٦٩وكثري ) ٢١٧١(٢/٣١٥ وطب ٧/٢٢١ و١/١٧٧ وجممع ٦/٣٩٦حم 

 صحيح لغريه
٩٩٨٨ - }                أُم ِمن إيلَّ أحد جتزوال ييت ، وأُم إلـى أحٍد ِمن جي أنْ الَ أتزوبر ِة سألتِعي يف اجلنيت إالَّ كَانَ م

 عن عبد اهللا بن أيب أوىف) طس، ك (} ، فَأعطاين ذَلك 
 وجممـع   ٥/٤٩٠وكثري  )٥٧٦٢(و) ٣٨٤٤(وطس) ٤٠١٨( و عن ابن عمرو  مطالب        ٣/١٣٧ وك   ٧/٨٥فتح  
١٠/١٧  

 حسن
 ٤٠٣-٧/٤٠٢فيه عمار بن سيف الضيب حسن احلديث راجع التهذيب 

يف األفراد والضياء عن    ) ش ، قط   (}  أنْ الَ يعذِّب الالَّهني ِمن ذُريِة البشِر فَأعطاِنيِهم          سألت ربي  { - ٩٩٨٩
 أنس

وأبـو  )٥٩٥٧(وطس) ٢٦٣٩(٧/٢٠٢ والضياء   ٧/٢١٩وامع  ) ٣٥٩٢(وصحيح اجلامع   ) ١٨٨١(الصحيحة  
 )٤١٠١(و)٣٦٣٦(و)٣٥٧٠(يعلى

 صحيح لغريه
 األطفال:   الالهون -

٩٩٩٠ - } اِحدةً             سألتمنعين وِني ويت ، فَأعطاين اثْنتجلَّ ثَالثَ ِخصاٍل ُألمو زي عبر  :     هِلكالَ ت بيا ر قُلت
 يعين أهلَ الشرِك فَيجتـاحهم  -يارب الَ تسلِّطْ عليِهم عدوا ِمن غَِريهم        : هذِه لَك ، قُلت     : أُميت جوعاً ، قالَ     

 عن علي) طب (} يا رب الَ تجعلْ بأسهم بينهم ، فَمنعين هذِه : ك ذَاك ، قُلت لَ:  قالَ -
 )٤٠٦(٢/٢٧والضياء)١٧٩ (١/١٠٧ من طرق وطب ٧/٢٢٢امع 

 حسن لغريه
يسلِّطَ على أُميت عدوا    سألته أنْ الَ    : سألت ربي ثَالثَ ِخالٍل ُألميت فَأعطاين اثْنتِني ومنعين واِحدةً           { - ٩٩٩١

) طـص  (} ِمن غَِريها فَأعطاِنيها ، وسألته أنْ الَ يقتلَ أُميت ِبالسنِة فَأعطاِنيها ، وسألته أنْ الَ يلِبسهم ِشيعاً فَأَىب                   
 عن أنس



 

 

١٥٢٨() 

 )١(  من طرق وطص٢٢٣  و٧/٢٢٢امع 
 صحيح لغريه

سألت ربي أنْ الَ يهِلك أُميت ِبالسنِة فَأعطاِنيها        : أعطاين اثْنتِني ومنعين واِحدةً     سألت ربي ثَالثاً ، فَ     { - ٩٩٩٢
 حم ، م عن سعد (} ، وسألته أنْ الَ يهِلك أُميت ِبالغرِق فَأعطاِنيها ، وسألته أنْ الَ يجعلَ بأسهم بينهم فَمنعِنيها 

 وش ١٣/٣١٩ وخـط  ٢/١٤٤ وبغـوي   ١/٦٥أنس وطب   ٧/٢٢٢وجممع   ١/١٨٢ وحم   ٢٠)٢٨٩٠(م الفنت   
 )٣٥٩٣( وصحيح اجلامع ٦/٥٢٦ونبوة) ٣١٦٨٦(١١/٤٥٦و)٢٩٥٠٠ (١٠/٣٢١

سألت ربي عز وجلَّ فَواعدين أنْ يدِخلَ ِمن أُميت سبعني ألفاً على صورِة القَمـِر لَيلـةَ البـدِر ،                   { - ٩٩٩٣
: أي رب إنْ لَم يكُن هؤالِء مهاِجري أُميت ، قـالَ            : دين مع كُلِّ ألٍف سبعني ألفاً ، فَقُلت         فَاستزدت ربي ، فَزا   

 عن أيب هريرة) حم (} إذنْ أُكِملُهم لَك ِمن األعراِب 
 عامر بن عمري)٢٤٣(٨/٢٠٧ والضياء ٢/٣٥٩عامر بن عمري وحم٤١٠ و١٠/٤٠٤امع 

 صحيح
٩٩٩٤ - }   ألتاِحدةً                سفقةً ويت صأُم كفرأنْ الَ ت هألتاِحدةً ، سين ومنعِخالٍل فَأعطاين ثَالثةً و يت أربعي ُألمبر

ـ                     م فَأعطاِنيها ، وسألته أنْ الَ يسلِّطَ عليِهم عدوا ِمن غَِريِهم فَأعطاِنيها ، وسألته أنْ الَ يعذِّبهم ِبما عذِّب ِبِه اُألم
 عن أيب هريرة) طس (} قَبلَهم فَأعطاِنيها ، وسألته أنْ الَ يجعلَ بأسهم بينهم فَمنعِنيها 

 )١٨٦٢(وطس) ٣٢٩٠( وبز٨/٢٩٣ وفتح ٣/٢٧٠ وكثري ٧/٢٢٢امع 
 صحيح

٩٩٩٥ - }              اها ، قُلتإي هألتس أكُن  ي لَمأن دتودسألةً وي مبر ألتس : بسلٌ    يا ركَانَ قَبلي ر هإن  :  مِمنـه
بلى يـا رب ،     : ألَم أِجدك يتيماً فَآويتك؟ قُلت      : من كَانَ يحىي املَوتى ، وِمنهم من سخرت لَه الريح ، فَقالَ             

بلى يـا رب ،     : اِئالً فَأغنيتك؟ قُلت    ألَم أِجدك ع  : بلى يا رب ، قالَ      : ألَم أِجدك ضاال فَهديتك؟ قُلت      : قالَ  
بلى يا  : ألَم أَشرح لَك صدرك؟ ألَم أضع عنك ِوزرك الذي أنقَض ظَهرك ، ألَم أرفَع لَك ِذكرك؟ قُلت                  : قالَ  

 أسألَه ي لَمأن دتفَود ، بعن ابن عباس) هق يف الدالئل، كر (} ر 
 ٧/٦٣ ونبوة ٨/٢٥٣ع  وجمم١١/٤٥٥طب 

 صحيح
 !وأخطأ يف امع حيث أعله باختالط عطاء بن السائب ، ألن الراوي عنه محاد بن زيد وهو قبل االختالط 

فَهلَ ِلذلك  : سألت عن شيٍء ما سألَين عنه أحد ِمن أُميت ، مدةُ أُميت ِمن الرخاِء ِمائةُ سنٍة ، ِقيلَ                    { - ٩٩٩٦
  ِمن     عملى الناِس        : آيٍة ؟ قالَ نلبِة عياطِني املُجإرسالُ الشو جفالرو عـن عبـادة بـن      ) حم ، ك   (} اخلَسف

 الصامت
 ٤/٢١٥ وكـثري    ٤/١٤ ومتهيد   ٥/٣٢٥ وحم   ٢/٣٢ والدواليب   ٥/١٧١ واإلحتاف   ٢/١٢٣ ومي   ١١/٩٣طربي  

 والعلة يف غريه) ١١٨٣(ل معروف ثقة التعجيل ب:فيه يزيد بن سعد مل أعرفه أقول: وقال٨/٩ وامع ٤/٤١٨وك 
 لني



 

 

١٥٢٩() 

اللَّهم إنا نسألُك ِمما سألك نبيك محمـد عبـدك          : سأنِبئكُم بشيٍء يجمع ذَلك كُلَّه ، تقولونَ         { - ٩٩٩٧
نت املُستعانُ وعليك البالغُ ، وال حولَ       ورسولُك ، ونستِعيذُك ِمما استعاذَ ِبِه ِمنك محمد عبدك ورسولُك ، أ           

 عن أيب أُمامة) طب (} وال قُوةَ إالَّ ِباِهللا 
) ٧٧٩١ (٨/١٩٢أبو هريرة وطـب     ) ١٤٤٤(أبو هريرة والدعاطب    )١١٩٤(٢/١٥١ وطص   ١٠/١٨٠امع  
 )٦٧٩(وخد 

 حسن
٩٩٩٨ - }   كُفر ِقتالُهو ، املسِلِم فُسوق عن أيب ) هـ(عن ابن مسعود ، ) ، ن ، هـحم ، ق ، ت  (} ِسباب

 يف األفراد عن جابر) قط(عن عبد اهللا بن مغفل ، وعن عمرو بن النعمان بن مقرن ) طب(هريرة وعن سعد 
 ٧/١٢٢ون ) ٢٦٣٥ و١٩٨٣(وت ) ٦٤(١١٦وم اإلميــان ) ٧٠٧٦(٩/٦٣و) ٦٠٤٤(٨/١٨و) ٤٨(١/١٩خ 

 ابـن   ٨/٢٠ وهـق    ٤٥٤ و ٤٣٣ و ٤١١ و ١/٣٨٥وحـم   ) ٣٩٤١أبو هريـرة و   ٣٩٤٠ و ٣٩٣٩ و ٦٩(وهـ  
 من طرق ومحيدي    ٨/٧٣ و ٤/١٧٢ وامع   ١٧/٣٩ و ٢٢٠ و ١٩٧ و ١٩٤ و ١٠/١٢٩ و ١/١٠٧مسعودوطب  

 )٣٥٩٥(وصحيح اجلامع ) ٢٠٤٨-٢٠٣٩(والدعاطب ) ١٠٤(
 متواتر

  ابن مسعودعن) طب (} ِسباب املسِلِم فُسوق ، وِقتالُه كُفر ، وحرمةُ ماِلِه كَحرمِة دِمِه  { - ٩٩٩٩
وصحيح اجلـامع   ) ٥١١٩(وأبو يعلى ) ١٣٧٢( وبز ٣/٢٦وقط٧/٣٣٤  من طرق  وحلية     ٨/٧٣ و ٤/١٧٢امع  

)٣٥٩٦( 
 حسن

رجلٌ وِلد لَه عشرةُ أوالٍد ، سكن اليمن ِمنهم ِستةُ ، وسكن الشام ِمنهم أربعـةٌ ، فَإمـا       : سبأُ   { - ١٠٠٠٠
فَلَخـم وجـذام    : ج وِكندةُ واُألزد واألشعريونَ وأمنار وِحمير غَري ماِحلها ، وأما الشاميونَ            فَمذِح: اليماِنيونَ  

 عن سبٍأ ما هو ؟ أرجل أم امـرأة أم           �سأل رجل النيب    : عن ابن عباس قال     ) حم ، طك   (} وعاِملةُ وغسانُ   
 أرض فذكره

 فروة  ٤٢٤و٢/٤٢٣ فروة بن مسيك وك    ٢٢/٧٧ وطربي ١/٣١٦علة وحم   علقمة بن و  )١٢٩٩٢(١٢/٢٤٠طب  
 فروة) ٢٤٦٩و١٧٠٠(يزيد بن احلصني واآلحاد واملثاين٧/٩٤ و١/١٩٣وامع

 صحيح لغريه
عن أم ) طك (. } - قَاله ِفي أُم خالٍد ِبنِت اَألسوِد     -سبحانَ اِهللا الذي يخرج الْحي ِمن الَميِت         { - ١٠٠٠١

 . د خالد بنت األسو
  قاله عن امرأة ادعت  أا خلته٣/١٥١صادر وطربي٨/٢٤٨  وسعد٤/٢٨٠االصابة 

 صحيح مرسل
 عن بالل ) طب ، ض(} سبحانَ اِهللا الذي يرسلُ عليهم الْفنت ِإرسالَ الْقطر { - ١٠٠٠٢

) ٢٦٧٨(قــــيس   واآلحــــاد)٣٧٢٠٦ (١٥/٤٣ مــــن طــــرق  و ش ٧/٣٠٧امــــع 
 قيس  مرسالً) ٢٢(حذيفةوالفنت نعيم )  ١٥(السنن الواردة يف الفنت جرير و)٢٢٩٠و٢٢٧٢(و)١٠٨٤(وطب

 صحيح لغريه



 

 

١٥٣٠() 

١٠٠٠٣ - }            لْ قُلته ، ستطيعهالَ تو طيقهالَ ت بحانَ اِهللا إنكِفي اآلخـرِة        : سسنةً وا حا ِفي الدنياللهم آِتن
 عن أنس) حم ، خد ، م ، ت ، ن.  (} حسنةً وقنا عذاب الناِر 

 ١٠/٢٤٨و ش  ) ٦٨٢(  وخد ٢٧٧ و ٢٠٩ و ٢٠٨ و ٣/١٠٧ و حم ٢٣)٢٦٨٨(و م ) ٣٤٨٧(ت 
 ٢٩٣٣(٢٦١و )٢٩٢٩٣(

 )١٠٨٩٢(ون ) ٣٥٩٧( وصحيح اجلامع 
 .عن التنوخى ) حم ( } سبحانَ اِهللا ، أَين الليلُ ِإذا جاَء النهار ؟  { -١٠٠٠٤

عنه وعن  ابن عمروابن عباس    من طرق عن ٢١٢-٧/٢١٠ و٤/٦٠ و طربي ٢/٩٨ وكثري ٣/٤٤٢حم 
  أبو هريرة٦/٣٢٧وجممع

 صحيح
سبحانَ اِهللا ِبئسما جزَا ، نذرت ِللِه ِإنْ نجاها اُهللا عليها لَتنحرنها ، الَ وفاَء ِلنذٍر يف معصيِة اِهللا  { - ١٠٠٠٥

 الْعبد ملكا ال يال ِفيمعن عمران بن حصني  ) حم ، م ، د ( . } ، و. 
 ١١/٨٥ و سنه ١٠/٧٥ و ٩/١٠٩ و هق ٣١٩ و ف ١٠/٥٩٩ و فتح ٤/٤٣٤حم )٣٣١٦( و ود٨)١٦٤١( م

  )٣٥٩٨(و صحيح اجلامع 
 )البغوى وأبو نعيم عن عبد اهللا بن سيالن ( . } سبحانَ اِهللا ، ترسلُ الْفنت عليهم ِإرسالَ الْقطِر  { - ١٠٠٠٦

 )١٠٠٢( جرير وانظر ح ٧/٢٦٥٥  ةعدي٢/٣٢٣قيس  واالصابة )٣٧٢٠٦(١٥/٤٣ش 
 صحيح

ِإن اَهللا ِعنده ِعلم الساعِة ، ويرتلُ الْغيثَ ،         : " سبحانَ اِهللا ، خمس ِمن الْغيِب الَ يعلمهن ِإال اهللاُ          { - ١٠٠٠٧
                 موتأَرٍض ت ِبأي فسدري نا تمغَداً ، و كسباذَا تم فسدري نا تما ِفي األرحاِم ، وم يعلمو      لـيمِإنَّ اَهللا ع ، 

  بريخ . "         ونَ ذلكا دِبمعاملَ لَه كثتدح ِإنْ ِشئت لكنالْبنيـاِن         : و أَصحاب رأيتا وهبر لدتاَألمةَ و أيتِإذَا ر
. } عِة وِمن أَشراطها    يتطاولونَ ِبالبنياِن ، ورأيت الْحفاةَ الْجياع الْعالةَ كَانوا رءوس الناِس فَذلك ِمن معاِمل السا             

عن أيب عامر أو أيب     ) حم(حدثىن مىت الساعة ؟ قال فذكره       ! يا رسول اهللا    : ابن عباس أن جربيل قال      ) حم ،بز ( 
 .عن ابن غنم ) كر ( مالك 
  وابـن    ١/٣٩ وجممـع  ١٠/٥٩٩وفتح   ) ١٠٨٢(  و تغليق    ٣/٣٣٢ وصحيحه   ١٦٤ و   ٤/١٢٩و  ١/٣١٩حم  

 ٣٥/٣١٢عساكر
 صحيح

١٠٠٠٨ - }            يتهصو ِرمن حم َلى غَضٍب احملرومها أَخذةٌ عمـات  : عن أنس قيل    ) ع  ( . } سبحان اهللا كأن
 ) .  بلى فذكره : أليس كان معنا آنفاً ؟ قالوا : فالن فقال 

 )٤١٢٢(وأبو يعلى) ٢٧٠٠(  وه٤/٣٢٧ وترغيب ٤/٢٠٩امع 
 حسن

 .عن عمر ) بز ( . } ن ضغطِة الْقِبر الَنفلت ِمنها سعد سبحانَ اِهللا لَِو انفلت أَحد ِم { - ١٠٠٠٩



 

 

١٥٣١() 

أبو املتوكـل   )١٤٦٧(والسنة لعبد اهللا  )٣١١٢( واإلحسان ٩٨و٦/٥٥  و عن عائشةحم    ٣٠٨/ ٩ و ٣/٤٧امع    
 ابن عباس) ١٢٩٧٥(١٢/٢٣٢أنس وطب)١٨٢٤(٥/٢٠٠والضياء

 صحيح لغريه
 ِمن الْفِنت ، وماذَا فُتح ِمن الْخزائِن ، أَيقظُوا صواحب الْحجـِر ،              سبحانَ اِهللا ما ذَا أُنزلَ الليلةَ      { - ١٠٠١٠

 .عن أم سلمة ) حم ، خ ، ت ( . } فَرب كَاسيٍة ِفي الدنيا عاريةٌ ِفي اْآلخرِة 
 و  ٦/٢٩٧وحم) ٧٠٦٩((٩/٦٢و  ) ٥٨٤٤(٨/٦٠و  )٣٥٩٩ (٤/٢٤١و  ) ١١٢٦(٢/٦٢و  )١١٥ (١/٤٠خ  
  ) .٣٥٩٩( حيح اجلامع  وص١٠/٢١٠وفتح  ) ٢١٩٦( ت 

سبحانَ اِهللا ماذا أُنزلَ ِمن التشديِد ِفي الديِن ؟ والذي نفِسي ِبيدِه ، لَو أَن رجالً قُتلَ ِفي سبيِل                    { - ١٠٠١١
                     ينهد نهى عقضىت يخلَ الْجنةَ حا دم ينعليِه دثُم قُتلَ و ، ثُم قُتلَ ثُم أُحيي ، حم ، ن ، ك      ( . } اِهللا ثُم أُحيي (

 .عن حممد بن عبداهللا بن جحش 
  ) ٣٦٠٠(  وصحيح اجلامع ٨/٢٠١ وسنة ١٩/٢٤٨ وطب ٢/٢٥ وك ٥/٣٥٥ وهق ٥/٢٨٩ وحم٧/٣١٤ن

 صحيح
 .عن جرير ) طب ( . } سبحانَ اِهللا ، ما ذَا يرسلُ عليهم ِمن الْفِنت كَإرساِل الْقطِر ؟  { - ١٠٠١٢

 )١٠٠٦(بالل وانظر ح )٣٧٢٠٦( وش٧/٣٠٧  وجممع٣٥١ و ٢/٣٤٦طب 

 صحيح لغريه
١٠٠١٣ - }                   األرِض والسماِء و نيا بمُأل مت اُهللا أَكربمُأل اِمليزانَ ، وت ِلله احلمداِمليزاِن ، و بحانَ اِهللا ِنصفس

 .عن رجل من بىن سليم ) حم ، هب (. } الطُهور ِنصف اِإلمياِن ، والصوم ِنصف الصِرب 
 ٣٥٧٥( والشعب  ) ١٧٣٤(  و الدعاطب ٣/٢٩٤واالحتاف  ) ٣٥١٩(  و ت ٣٧٠ و ٥/٣٦٥ و ٤/٢٦٠ حم
 ( 

 حسن
  ٢/٧٨فيه جري بن كليب النهدي ، حسن احلديث ، التهذيب 

١٠٠١٤ - }                 السماِء و نيا بِملُء م اُهللا أَكربِللِه ِملُء اِمليزاِن ، و احلمداِمليزاِن ، و بحانَ اِهللا ِنصفاألرضِِ ،  س
عن ابـن   ) السجزى يف اإلبانة    ( . } والَ ِإله ِإال اُهللا لَيس دوَا ِستر والَ ِحجاب حىت تخلص ِإىل را عز وجلَ                

 .عمرو وابن عساكر عن أيب هريرة 
ابن عمرو و ترغيـب      ) ٣٥١٨(  و ت    ٣/٢٩٤  رجل و االحتاف      ٣٧٠ و   ٥/٣٦٥ و   ٤/٢٦٠أخرج حنوه حم    

 ٣٤/٣٤٥وابن عساكر ) ٣٤٠(وإسحاق  ٢/٤١٧
 حسن لغريه

سبحانَ اِهللا هذَا كَما قَالَ قَوم موسى اجعلْ لَنا ِإهلاً كَما لَهم آِلهةٌ ، والـــِذي نفِســـي                   { - ١٠٠١٥
 كَانَ قَبلكم نم ننس نعن أيب واقد ) ت ( . } ِبيـــدِه لَتركب. 

) ٨٤٨( واحلميـــدي٥/٢١٨وحـــم) ٣٧٣٦٤(وش) ٦٧٠٢(واإلحســـان)  ١١١٨٥(ون ) ٢١٨٠( ت 
 )٣٩و٣٨(والسنة املروزي ) ٧٦(وعاصم )  ٣٦٠١( و صحيح اجلامع )٣٢٩١(وطب

 صحيح



 

 

١٥٣٢() 

سبحانَ اِهللا ، هذَا ِمن الشيطاِن فلتجلِس ِفي ِمركٍن، فَِإذَا رأِت الصفرةَ فَوق الَمـاِء فَلتغتسـلْ                  { - ١٠٠١٦
 وتغتسلُ ِللمغرِب والعشاِء غُسالً واحداً ، وتغتسلُ ِللفجِر غُسالً وتتوضأُ ِفيمـا             ِللظهِر والْعصِر غُسالً واحداً ،    

   ني ذلكقلت لرسول اهللا ان فاطمة بنت أيب جيش استحيضت منذ كذا           : عن أمساء بنت عميس قالت      ) ك  ( . } ب
 ) .وكذا فلم تصل قال فذكره 

 )٢٩٦( ود١/٢١٥ وقط ١/١٧٤وك ١/١٠١معاين 
 صحيح

 .االجانة اليت يغسل  فيها الثياب : ركن امل
عن رجـل مـن   ) حم ( . } سبحانَ اِهللا ، وهلْ أَنزلَ اُهللا ِمن داٍء ِفي األرِض إِِالَّ جعلَ لَه ِشفاًء      { - ١٠٠١٧
 .األنصار 

  ) ٥١٧(  وصحيحه ٥/٣٧١حم 
 صحيح

١٠٠١٨ - }  حيمدو ؤجرأَنْ ي أسبحانَ اِهللا الَ بعن سهل بن احلنظلية ) ، د حم ( . } س 
 ) ٦٢٠٤(وهب) ٣٣٥٦٩(١٢/٥٠٦وش ) ٥٦١٧و٥٦١٦(٦/١١٤ وطب ٤/١٨٠وحم  ) ٤٠٨٩( د 

 حسن
حسن  ) ٦٠٦٩( صدوق له أوهام ورمي بالتشيع ويف الكاشف         ) : ٧٢٩٤( فيه هشام بن سعد قال يف التقريب          

  ) .٤٦٦٣ (  والكاشف٨/٣٨٥احلديث وقيس بن بشر بن قيس التغليب ، صدوق التهذيب 
أَتيناكم أَتينـاكم ، فَحيانـا   : سبحانَ اِهللا ، الَ يعلم ما ِفي غٍَد ِإال اُهللا ، الَ تقولُوا هذَا ، وقولُوا      { - ١٠٠١٩
 اكمحيعن عمرة بنت عبد الرمحن مرسالً ) هق ( . } و. 

 ٥٥٨و٦/٤٩٣ واإلحتاف٨/١٢٩ وجممع٢/١٨٥  وعن عائشة ك٧/٢٩٨هق 
 هصحيح لغري

أتيـت  :  عن حذيفة قـال     ) طك  ( . } سبحانَ ِذي الَملكوِت واجلربوِت والكربياِء والعظمِة        { - ١٠٠٢٠
 . ذات ليلة فتوضأ وقام يصلي فقمت عن يساره  فأقامين عن ميينه فذكره  �النيب

 )  ٨٧٣( و د    ) ٥٤٤(  و الـدعاطب     ٢/١٩١ و ن    ٦/٢٤ وعـن عـوف حـم        ٥/٤٠١ وحـم    ١٣٧صفة  
 )١١٣(١٨/٦١وطب

 حسن
١٠٠٢١ - }  كغَري الَ ِإلهو ، كداىل جتعو ، مكاس تباركو ، حبمدكو ، اللَّهم بحانكعن أنس) قط(. } س 

وعـن   ) ٨٠٦ و ٨٠٤( و هـ  ) ٧٧٦ و ٧٧٥( و د  ) ٢٤٣ و   ٢٤٢( وعن عائشة وأيب سعيدت     ١/٣٠٠ قط
وعـن  )  ٢٤٠١(١/٢٣٢وش  ) ٢٥٥٤( وعـب  ١/٢٨٢ ومـي    ٦٩ و   ٣/٥٠و حم   ) ٩٧٣و٩٧٢(أيب سعيدن   

احلكـم بـن    )٣١٩٠(  وطـب     ٣/٣٨وسـنة    ) ٤٧٠(  وخزمية   ١/٢٣٥و ك   ٣٥ -٢/٣٣عائشةوغريها هق   
 – ٥٠٠( واثلة والدعاطب   ) ١٥٥(٢٢/٦٤ابن عمر و  )١٣٣٢٤(ابن مسعود و  )١٠٢٨٠و١٠١١٧و٩٣٠١(عمريو
ابـن مسـعود    )١٠٢٦(موقوفـاًعن عمـر وطـس     ٥٠) ٣٩٩(من طرق عنهم وعن عمر وابن عمر وم        )٥٠٨

 أنس)٣٧٣٥(أبو سعيد ) ١١٠٨(أنس وأبو يعلى)٣٠٣٩(و



 

 

١٥٣٣() 

 صحيح مشهور
١٠٠٢٢ - }  الْعاملني بر بحانكعن معاوية ) طب ( . } س. 

 ) ٣٨٧٩(  و هـ ٣/٢٠٩و بنحوه عن ربيعة بن كعب ن ٢/١٢٨وجممع)٨٩٦ (١٩/٣٨٢طب 
 حذيفة )٢٥٥٨و٢٥٥٧(٦١وش

 صحيح 
، وامحِدى اَهللا عشراً ، وكِّربى اَهللا عشراً ، ثُم سلي اَهللا ما ِشئِت ، فَإنه يقولُ                 سبِحى اَهللا عشراً     { - ١٠٠٢٣

 فَعلت قَد فَعلت عن أنس ) حم ، ن ، ت ، حب ، ك ( . } قَد. 
 ) ٤٨١( وت ٣/١٢٠وحم  )٢٣٤٢(  وحب ١/٢٥٥ و ك ٣/٥١ن 

 صحيح
  ) !!١٢٣٢( ه يف صحيح النسائي وحسن ) ٣٢٣٣( وتناقض األلباين فضعفه يف ضعيف اجلامع 

سبِحى اَهللا ِمائةَ تسبيحٍة فَاَا تعدلُ لَِك ِمائةَ رقبٍة ِمن ولِد ِإمساعيلَ ، وامحِدى اَهللا ِمائةَ تحميدٍة ،                   { - ١٠٠٢٤
 ِمائةَ تكبريٍة فَاَا تعدلُ لَِك      فَاَا تعدلُ لَِك ِمائةَ فَرٍس مسرجٍة ملجمٍة تحملين عليها ِفي سبيِل اِهللا ، وكِبري اهللاَ              

ِمائةَ بدنٍة مقلدٍة متقبلٍة ، وهللي اَهللا ِمائةَ تهليلٍة فَإَا تمُأل ما بني السماِء واألرِض ، والَ يرفع يومئٍذ َألحٍد عملٌ                     
 . هاينء عن أم) حم ، طب ، ك ( . } أَفضلُ ِمنها ِإالَّ  أَنْ يأيتَ ِبمثِل ما أَتيِت 

 وصـحيحه   ٢/٢٥٤ وتـخ    ٢/٤٢٦و ترغيب    ) ٢٠٢٨٠(  وعب   ١٠/٩٢ وجممع   ١/٥١٤ و ك    ٦/٣٤٤حم  
  ٥/٦٣ وسنة ٢٤/٤١٤وطب  ) ٣٢٩( والدعاطب  ) ١٣١٦(

 صحيح
 .عن أنس ) حب ( . } سبع ِللبكِر وثالثٌ ِللثيِب  { - ١٠٠٢٥
 ٧/٣٠٢أم سلمة وهـق     ٣/٢٨٣وقط   ) ١٩١٦(  وهـ   ٢/١٤٤ومي   ) ٤٢٠٨(  واالحسان   ٣/٢٠٢تلخيص  
 ١٧/٢٤٨ومتهيد 

 صحيح
ظَاهر بيِت اِهللا ، واملقربةُ ، والَمزبلةُ ، والَمجزرةُ ، واْحلمام           : سبع مواطن الَ تجوز ِفيها الصالةُ        { - ١٠٠٢٦

 .عن عمر ) هـ ( . } وعطن اْإلبِل ، ومحجةُ الطَّريِق 
وعبـد بـن    ) ١٤٣١( والرويـاين  ١/٣٨٣العالمة أمحدشاكر ومعـاين     وصححه   )  ٣٤٧( وت   ) ٧٤٧( هـ  
 )٧٦٥(محيد

 حسن
من علم ِعلماً ، أَو أَجرى نهراً ، أَو حفـر           : سبع يجِرى ِللعبِد أَجرهن وهو ِفي قَربِه بعد موتِه           { - ١٠٠٢٧

البـزار   (. } فاً ، أَو ترك ولداً يستغفر لَه بعد موتـِه           ِبئراً ، أَو غَرس نخالً ، أَو بىن مسجداً ، أَو ورثَ مصح            
 ) .ومسويه عن أنس 

أبــو هريــرة  )٢٤٢(  وه١/١٦٧ وامــع ١/١١٤ واإلحتــاف ٢/٣٤٤ وحليــة ٢/٧٢ و ١/٩٧الترغيــب 
  ) ٣٦٠٢( وصحيح اجلامع )٣٤٤٩(وهب



 

 

١٥٣٤() 

 حسن
١٠٠٢٨ - }       جابم يبكلُّ نو بعةٌ لَعنتهمفِ : س رمـةَ           الزائداملستحلُّ حِبقدٍر اِهللا ، و املكذبي ِكتاِب اِهللا ، و

اِهللا ، واملستحلُّ ِمن ِعتريت ما حرم اُهللا ، والتارك ِلسنيت ، والُمستأثر ِبالفىِء ، والُمتجرب ِبسلطانِه ِليعز مـن أَذلَّ          
 .عن عائشة  )عاصم (.} اُهللا ويذلَّ من أَعز اُهللا 

 ٤/٩٠ و  ٢/٥٢٥ و   ١/٣٦ و ك    ٨٥ و   ١/٨٤ والترغيـب    ١/١٧٦وجممـع   ) ١٣٣٧( وعاصـم    ١٧/٣٤ب  ط
 مرفوعاً ومرسالً  ) ٥٧٤٩( واإلحسان 

 حسن
ويف الكامـل    ) ٣٦١٧( فيه عبيد اهللا بن الرمحن بن موهب خمتلف فيه وقال عنه أبو حامت صاحل احلديث الكاشف                 

 . حسن احلديث يكتب حديثه ٤/٣٢٩
١٠٠٢٩ - } س            الَ ِظلّ ِإال ِظلّه ومرشِه يِظل ع حتاُهللا ت ظلهمرجـلٌ         : بعةٌ يِباملسـاجِد ، و علقم جلٌ قَلبهر

ِإىن أَخاف اَهللا ، ورجالِن  تحابا ِفي اِهللا ، ورجلٌ غَض عينيِه عن محـارِم اِهللا ،           : دعته امرأةٌ ذَات منصٍب فَقالَ      
ِفي س رستح عنيشيِة اِهللا وخ ِمن كتب عنييف األمساء عن أيب هريرة ) البيهقي (. } بيِل اِهللا ، و 

  ٣٧١صفة 
 حسن لغريه

١٠٠٣٠ - }    الَ ِظلَّ ِإال ِظلّه ومِظلِه ي حتاُهللا ت ظلهمبعةٌ يمـاٍل  : سج امرأةٌ ذَات رجلٌ لَقيتهقسطٌ ، وم ِإمام
ِإىن أَخاف اَهللا رب الْعاملني ، ورجلٌ قَلبه متعلق ِباملساجِد ، ورجلٌ تعلـم              :  فَقالَ   ومنصٍب فَعرضت نفسها عليهِ   

الْقرآنَ ِفي ِصغرِه فَهو يتلوه ِفي ِكربِه ، ورجلٌ تصدق ِبيمينِه فَأخفاها عن ِشمالِه ، ورجلٌ ذَكر اَهللا ِفـي بريـٍة                      
وأنا أُحبك ِفي اِهللا : إِِىن أُحبك ِفي اِهللا ، فَقالَ لَه الرجلُ    :  ، ورجلٌ لَقي رجالً فَقالَ       فَفاضت عيناه خشيةً ِمن اهللاِ    

 .عن أيب هريرة ) هب(. } 
  ٢٥٤ - ٩/٢٥٣وخط  ) ٧٩٤( الشعب 

 صحيح غريب 
١٠٠٣١ - }   الَ ِظلّ ِإال ِظله وماُهللا ِفي ِظلِه ي ظلهمبعةٌ يس :ادلٌ ، وع رجـلٌ  ِإمامشأَ ِفي ِعبادِة اِهللا ، ون شاب

قَلبه معلق ِباملسجِد إذَا خرج ِمنه حىت يعود ِإليِه ، ورجالنِِ تحابا يف اِهللا فَاجتمعا على ذِلك وافترقَـا عليـِه ،                      
ِإىن أَخاف اَهللا رب الْعاملني     : قالَ  ورجلٌ ذَكر اَهللا خالياً فَفاضت عيناه ، ورجلٌ دعته امرأةٌ ذَات منصِب ومجاٍل فَ             

             مينهي نفقا تم ِشماله علمىت الَ تا حِبصدقٍة فَأخفاه صدقرجلٌ تعن أيب هريرة وأيب سعيد     ) ت  ( مالك  ( . } ، و
 .عن أيب هريرة وأيب سعيد معا  ) م ( عن أيب هريرة ) حم ، ق ، ن ( 

 و ٨/٢٢٢و ن  ) ٢٣٩١(  و ت ٩١) ١٠٣١(و م   ) ٦٤٧٩(٨/١٢٦و  ) ١٤٢٣(٢/١٣٨و  ) ٦٦٠(١/١٦٨خ  
 و  ٢/١٤٣ وفـتح    ١/٢١٧ وترغيـب    ٢/٣٥٤وسنة   ) ٣٥٨(  وخزمية   ٢٨١ و   ٢٨٠/ ٢ ومتهيد   ٢/٤٣٩حم  
 .وغريهم  ) ٣٦٠٣( وصحيح اجلامع )١٧٧٧(  وموطأ١٢/١١٢

١٠٠٣٢ - }           الـذين مدخلونَ الْجنةَ ِبغِري ِحساٍب هأُميت ي بعونَ أَلفاً ِمنالَ        سسـترقونَ والَ يكتـوونَ والَ ي 
 ) .البزار عن أنس ( . } يتطريونَ وعلى رم يتوكلونَ 



 

 

١٥٣٥() 

ــن حصــني م١٠/٤٠٨امــع  ــاس ٣٧٤)٢٢٠(و٣٧١)٢١٨(مــن طــرق  وعــن عمــران ب ــن عب  اب
ابـن عبـاس     )٢٤٤٦(ابـن مسـعود  وت     ) ٢٣٦١٤(٧/٤٢٧ابن عبـاس و ش      )٦٥٤١و٥٧٥٢و٥٧٠٥(وخ
عمران بن حصني  وطس     ) ٣٥٦٥(أبوأمامة  )٢١٣٩و٢١٢٠(ابن مسعود  و   ) ١٤٤١(ابن عباس  وبز   ) ٧٦٠٤(ون

  وحـم    ٥/٢٦٦ومتهيـد   )٦٤٣١ و ٦٠٨٤(عمران بن حصني  واإلحسـان       ) ٣٧٠٥و٢٣٧٣و١٢١٢و٩٦٧(
 عمران بن حصني وصـحيح      ٤٤٣ و ٤٤١و٤/٤٣٦ ابن مسعودو  ٤٥٤ و ٤٠٣-٤٠١ ابن عباس و   ٣٢١و١/٢٧١

 وغريهم )  ٣٦٠٤( اجلامع 
 متواتر

 .عن الزبري ) هـ ( . } سبق الِكتاب أَجلَه ، اخطبها ِإىل نفسها {  - ١٠٠٣٣
  ) ٣٦٠٥( وصحيح اجلامع )١١٧٢١(وعب  )  ٢٠٢٦( هـ 

 صحيح
سبق الُمفردونَ الُمستهترونَ ِفي ِذكِر اِهللا ، يضع الذكر عنهم أَثقاهلم فَيأْتونَ يوم الْقيامِة ِخفافاً                { - ١٠٠٣٤

 .عن أيب الدرداء ) طب ( عن أيب هريرة ) ، ك ت ( . } 
 ٨/٥٩٤ و   ٧/٢٥٣ واالحتـاف    ١٠/٧٥ وامع   ١/٤٩٥أبو هريرة و ك     ٤١١ و   ٢/٣٢٣و حم    ) ٣٥٩٦( ت  

 ٨/٤٤٩وتخ )  ٥٠٧ و ٥٠٦ و٥٠٥( والشعب 
 حسن

 .الذين أولعوا بذكر اهللا  واجلملةالثانية فيها ضعف: املستهترون 
ةَ أَلِف ِدرهٍم ، رجلٌ لَه ِدرمهاِن أَخذَ أَحدمهَا فَتصدق ِبِه ، ورجلٌ لَه مالٌ كَـثري                 سبق ِدرهم ِمائ   { - ١٠٠٣٥

 .عن أيب هريرة ) ن ، حب ، ك ( عن أيب ذر ، ) ن ( . } فَأخذَ ِمن عرضِه ِمائةَ أَلٍف فَتصدق ِبها 
أبو هريرة  و    ٤/١٨١هريرة وهق    أبو   ٥/٥٩ و ن    ٩/٢٩٦ واإلحتاف   ٢/٢٣أبو هريرة وترغيب     )٢٤٤٣( خزمية  

  ) ٣٦٠٦(  وصحيح اجلامع ١/٤١٦ك 
 صحيح

١٠٠٣٦ - }  ا الدوسيا ِبهبقكمعن زيد بن ثابت ) ك ( . } س. 
 ٢/٦١٦ والسري٩/٣٦١  وجممع١/٢١٥ وفتح ٣/٥٠٨و ك  ) ٥٨٧٠( ن 

 صحيح
( بع عند النسـائي يف الكـربى        ووهم الذهيب فضعفه يف تلخيص املستدرك وأعله ب محاد بن شعيب وفاته أنه متا             

واملقصود به العلم واحلفـظ      )  ٣٢٤٢( بالفضل بن العالء ، و وهم األلباين فأدرجه يف ضعيف اجلامع             ) ٥٨٧٠
 .ألن الرسول صلى اهللا علية وسلم دعا له بذلك دوم ، واحلديث فيه قصة 

١٠٠٣٧ - }         ا هلى مع أدلكنس لكندٍر ، وى بتامي بقكنس      ذِلك ِمن لَكن ريخ لى ِإثِر كُـل      : وكربنَ اَهللا عت
                    ريكالَ ش حدهِإال اُهللا و الَ ِإلهحميدةً ، ون تثالثيثالثاً وسبيحةً ، ون تثالثيثالثاً وكبريةً ، وت ثالثنيالٍة ثَالثاً وص

يٍء قَديرلى كُل شع هوو الْحمد لهو الُملك لَه ، عن أم احلكم بنت الزبري ) د ( .  } لَه. 
( وصـحيح اجلـامع      ) ١٨٨٢(  وصحيحه   ٢٩٩ و   ٣/٢٣٣ و معاين    ١١/١٢١وفتح   ) ٥٠٦٦ و   ٢٩٨٧( د  

٣٦٠٧ (  



 

 

١٥٣٦() 

 صحيح
موت نبيكم واحدةٌ ، ويفيض الَمالُ ِفيكم حىت أَن الرجلَ لَيعطَى عشرةَ : ِست ِفيكم أَيتها اُألمةُ     { - ١٠٠٣٨

فَيظلُّ يتسخطهاِ ثنتاِن ، وفتنةٌ تدخلُ بيت كُل رجٍل ِمنكم ثَالثٌ ، وموت كَقعاٍص الْغنِم أَربع ، وهدنـةٌ                   آالٍف  
                   كونونَ أَوىل ِبالغدِر ِمـنكممِل الَمرأة ثُم يِتسعةَ أَشهٍر كَقدِر ح جمعونَ لَكمىن اَألصفِر ، يب بنيو ينكمكونُ بت

 عن ابن عمرو) حم ( . } قُسطنطينةَ : أَى مدينٍة ؟ قَالَ : ينة ِست ، ِقيلَ خمس ، وفتح مد
 )٢٧٤٢( وبز٩/٢٢٣ وعن عوف هق٧/٣٢١ وجممع ٢/١٧٤حم 

 حسن لغريه
مويت ، وفتح بيِت الَمقدِس ، وأنْ يعطـى الرجـلُ أَلـف ِدينـاٍر               : ِست ِمن أَشراِط الساعِة     . {- ١٠٠٣٩

وفتنةٌ يدخلُ حرها بيت كُلِّ مسِلٍم ، وموت يأخذُ ِفي الناِس كَقعاِص الْغنِم ، وأَنْ يغـدر الـروم                   فَيتسخطها ،   
 .عن معاذ ) حم ، طب ( . } فَيسريونَ ِبثمانني بنداً ، تحت كُل بند اثْنا عشر أَلفاً 

 و ش    ٧/٣٢٢بن مالك  و جممـع       عوف  ) ٣١٧٦(عوف بن مالك وخ   ٦/٢٢ و ٥/٢٢٨ابن عمر و    ٢/١٧٤حم  
 )٣٦٠٨( وصحيح اجلامع  ) ١٨٨٣( وصحيحه ) ٢٤٤(٢٠/١٢٢وطب)  ٣٧٣٧٢(٥/١٠٥

ِست من جاَء ِبواحدٍة ِمنهن جاَء وله عهد يوم الْقيامِة ، تقولُ كُلُّ واحدٍة ِمنهن قَد كَانَ يعمـلُ            { - ١٠٠٤٠
 .عن أيب أمامة ) طب ( . } ، والصيام ، وأداُء اَألمانِة ، وصلةُ الرحِم الصالةُ ، والزكاةُ ، واحلج : ِبي 

  ١/٤٦وجممع ) ٧٩٩٣(٨/٢٥٥طب 
 حسن لغريه

الزائد ِفي ِكتاِب اِهللا ، واملكذب ِبقدِر اِهللا تعـاىل ،           : ِستةٌ لَعنتهم ولعنهم اُهللا وكلُّ نيب مجاٍب         { - ١٠٠٤١
عز ِبذلك من أَذلَّ اُهللا ، ويذلُّ  من أَعز اُهللا ، واملستحلُّ ِحلرِم اِهللا ، واملستحلُّ ِمن ِعتـريت       واملتسلطُ ِباجلربوِت فَي  

 .عن علي ) ك ( عن عائشة ) ت ( . } ما حرم اُهللا ، والتارك ِلسنيت 
  ١/٣٦ ك   و ) ٢١٥٤( عائشـةوت    ) ٢٠٩٠(   والدعاطب    ٧/٢٠٥عمرو بن سغوىاليافعي و   ١٧٦/ ١امع  

) ٨٩(١٧/٤٣وطـب ) ١٦٦٧(ابن ابزبري  وطـس    ) ٤٠١٠(عائشة والشعب   ١/٨٤ وترغيب   ٤/٩٠و  ٢/٥٢٥و
        .١٠/٧٦٩عمرو بن سغوىاليافعي وجامع األصول 

هذا احلديث أعله قوم بإسحاق الفروي وهـو               
رمحن بن موهب حيث رواه موصوالً      هو متابع عندك وعاصم والعلةالقادحة عند األلباين عبيداهللا بن عبد ال          :واٍه أقول 

صـاحل احلـديث، وقـال يف       )٣٦١٧(أما عبد اهللا فقد قال عنـه يف الكاشـف         :ومرسالً ورجح ت املرسل أقول    
 ٤/٣٢٩حسن احلـديث الكامـل    : وقال ابن عدي   ٠اختلف فيه قول ابن معني وهو صاحل احلديث       )٣٩٣٤(املغين

يافعي فيقوى هذا احلديث وحيسن واليوجد فيه ماهو         عن عمرو بن سغوىال    ١/١٧٦أقول له شاهدذكره يف امع    ٠
 منكر خمالف للشرع 

 حسن
١٠٠٤٢ - }          جابم يبكلُّ نو ، لعنتهماُهللا و ِبقـدِر اِهللا ،            : ِستةٌ لَعنهم املكـذبِفي ِكتـاِب اِهللا ، و الزائد

 ، واملتسلطُ على أُميت ِباجلربوِت ِليعز مـن أَذلَّ      والراغب عن ِسنيت ِإىل ِبدعٍة ، واملستحلُّ ِمن ِعتريت ما حرم اهللاُ           



 

 

١٥٣٧() 

يف املتفق واملفترق عن علي ) خط ( يف األفراد ) قط ( . } اُهللا ، ويذلَّ من أَعز اُهللا ، واملرتد  أَعرابيا  بعد ِهجرتِه    
  به أبو قتادة احلراين عن علي  هذا حديث غريب من حديث الثورى عن زيد بن علي بن احلسني تفرد) قط ( قال 

( وعـن عائشـة ت   )٤٤( وعاصم ٧/٢٠٥عمرو بن سغوى اليافعي و  ١/١٧٦ وجممع     ٣٦٧ و   ٤/٣٦٦مشكل  
 )٥٧٤٩(واإلحسان )  ٥٢(  وحب ١/٨٤ وترغيب ٤/٩٠ و ٢/٥٢٥ و ١/٣٦و ك  ) ٢١٥٤

 حسن
ِفي سبيِل اِهللا ، أَو مسجِد      :  ِفي شيٍء ِمنها     ما كَانَ : ِستةُ مجالس الُمؤمن ضامن على اِهللا تعاىل         { - ١٠٠٤٣

    قِّرهوي عزرهقسٍط يِإماٍم م ِعند يتِه ، أَوِفي ب نازٍة ، أَوِفي ج ريٍض ، أَوم ِعند ماعٍة ، أَوعـن  ) طب( البزار . } ج
 .ابن عمرو  

 ) ٣٣٧( وعبد بن محيد١/٢١٩ والترغيب ٢/٢٣امع 
 صحيح لغريه

  ) !!٣٢٦( وعاد فصححه يف صحيح الترغيب  ) ٣٢٤٩( ض األلباين فضعفه يف ضعيف اجلامع وتناق
ستخرج أَهلُ مكةَ ِمنها وال يعمروَا ِإال قَليالً ثُم تعمر ومتلى وتبىن ثُـم يخرجـونَ ِمنـها والَ            { - ١٠٠٤٤

 .عن عمر بن اخلطاب ) حم ، ع ( . } يعودونَ ِإليها 
 )٢٣٣(جابر وبز٣/٣٤٧  و١/٢٣ وحم ٣/٢٩٨امع 

 حسن
يـا  : ستخرج نار ِمن حضرموت أَو ِمن بحِر حضرموت قَبلَ يوِم الْقيامِة تحشر الناس ، قَالُوا                 { - ١٠٠٤٥

 .حسن صحيح عن ابن عمر ) حم ، ت ( . } عليكم ِبالشاِم : فَما تأمرنا ؟ قَالَ ! رسولَ اِهللا 
ــم  ــان  ) ٢٢١٧( و ت ) ٢٣٧٠٩(١٥/٧٨ و ش ١١٩ و ٩٩ و٥٣و٢/٨حـــ )  ٧٣٠٥(واإلحســـ

  ) ٣٦٠٩( وصحيح اجلامع ١٠/٦١وجممع )٥٥٥١(وأبويعلى
 صحيح

) طس  (. } ِبسِم اِهللا   : ستر  بني أَعِني الْجن وعوراِت بين آدم إذَا وضع أَحدهم ثَوبه أَنْ يقولَ                { - ١٠٠٤٦
 ) .ابن السىن عن أنس ) (  اهللا الذي ال إله إال هو بسم: ( عن أنس  ويف رواية 

) ٢٥٠٤(وطس)٢٦٩و٢٦٨ و٢٠(وسين  ) ٣٦١٠( وصحيح اجلامع  ) ٣٦٨(  و الدعاطب ١/٢٠٥امع 
 )٤٨٤(وبز

 صحيح
ت ،  ( } ِبسِم اهللاِ : ِستر ما بني أَعِني الْجن و عوراِت بين آدم ِإذا دخلَ أَحدهم الَخالَء أَنْ يقولَ                 {- ١٠٠٤٧

 .عن علي ) هـ 
أبو سـعيد وعـدي      ) ٣٨(  ومطالب   ٢/٣٣٩واالحتاف  ) ٢٩٧(وه) ٦٠٦( وت ١/٣٧٨ وسنة   ١/٢٠٥امع  

  ) .٣٦١١(  وصحيح اجلامع ٦/٢٣٠٥ و ٣/١٠٥٥
 صحيح

١٠٠٤٨ - }  لفهخ نترةُ مترةُ اِإلماِم سعن أنس ) طس ( . } س. 
 وعليه جرى العمل)  ٢٣١٧(ر موقوفاًعبوعن ابن عم٤٦٥(  وطس١/٥٧٢ وفتح ٢/٦٢امع 



 

 

١٥٣٨() 

 ضعيف
عـن  ) طـب  ( والروياين ) ع ( .  } - قَاله ِللعباِس -سترك اُهللا يا عم وستر ذُريتك ِمن الناِر     { - ١٠٠٤٩

 .سهل بن سعد 
 ) ١٠٦٢(٢/٢١٥والروياين) ٥٨٢٩ (٦/١٩١ وطب ٢٧٠ و ٩/٢٦٩امع 

 حسن لغريه
١٠٠٥٠-}  أُميت ِمن تشربس              هما أُمراؤرلى شع همونكونُ عا ، يَا ِبغِري امسهوسمي  عِدى الْخمرابـن  }   ب

 عساكر عن نافع بن كيسان
 ٦٧/١٩٠ و ٦١/٤١٤ و ٤٩٦ و ٤٩٥و٥٦/٤٩٤ و ٣٦/٢٣٩ و ٣٣/٧ و ١٠/١٣٦ وابن عساكر  ٣/٥٤٦االصابة  

أبو مالك و    ) ١٣٨٤( و حب   أبو أمامة  ) ٣٣٨٤(   رجل وهـ     ٨/٢١٣ أبو مالك و ن      ٧/٢٢٢من طرق وتخ    
  حنوه ٣/٢٦٣ترغيب 

 صحيح لغريه
ستصاحلونَ الروم صلحاً أَمناً ، فَتغزونَ أَنتم وهم عدوا ِمن ورائهم ، فَتسلمونَ وتغنمونَ ثُـم                 { - ١٠٠٥١

ليب ، فَيقوم ِإليِه رجلٌ ِمـن       ترتلونَ ِبمرٍج ِذى تلوٍل ، فَيقوم رجلٌ ِمن الروِم فَريفع الصليب ويقولُ غَلب الص             
الُمسلمين فيقتله ، فَيغدر الْقوم وتكونُ الَمالحم ، فَيجتمعونَ لَكم فَيأتونكم ِفي مثانني غَايةً ، مع كُـل غَايـٍة                    

 .عن ذى خممر ) حم ، د ، هـ ، حب ( . } عشرةُ آالٍف 
 ٢٧٦٧( صادر و د ٧/٤٢٦ و٧/١٤١وسعد )١٩٤٤٢ (٥/٣٢٦ وش  ٤/٤٢١ وك   ٤٠٩ و ٥/٣٧١ و ٤/٩١حم  

ـــ  ) ٤٢٩٣  و  ٤٢٩٢و  ــب  ) ٤٠٨٩( و هـ ــان ) ٤٢٢٨(٤/٢٧٨وطـ )  ٦٧٠٩و٦٧٠٨(واإلحسـ
  ) .٣٦١٢( وصحيح اجلامع ٩/٢٢٣وهق

 صحيح
١٠٠٥٢ - }                 ِلحيتـك خضبىت يا حمهدغِه فَيسيلُ دِإىل ص أشارا وضربةً ههنا ونربةً هض ليا عي ضربتس
يكونَ صو الناقِة أَشقى ثَمود اقرا كَانَ عا كَما أَشقاهعن علي ) طك ( . } احبه. 

) ٢٠٣٧(و) ١٧٣(وطب) ١٧٤( واآلحاد واملثاين  ٨/٥٨ وهق ٣/١١٣ من طرق وك   ٩/١٣٧ و امع    ٨/٣٢٠تخ  
 جابر

 صحيح لغريه
م ، وخربت أَماناتهم ، قَال قَائلٌ       ستغربلونَ حىت تصريوا ِفي حثالِة ِمن الناِس قَد مرجت عهوده          { - ١٠٠٥٣

 .عن عمر ) حل ( . } تعملونَ مبا تعرفونَ ، وتنكرونَ ِبقلوبكم : فَكيف ِبنا يا رسولَ اِهللا ؟ قَالَ : 
 أبو هريرة)١٨٤٩( ابن عمرو حب٢٢٠و٢/١٦٢ وحم٤/١٣٨ وحلية ٧/٢٨٣جممع 

 صحيح لغريه
عـن  ) حم ، م  (. }كفيكم اُهللا ، فَالَ  يعجز أَحدكم أَنْ يلهو ِبأسهمِه           ستفتح عليكم أَرضونَ وي    { - ١٠٠٥٤

 .عقبة بن عامر 



 

 

١٥٣٩() 

 ٢/٢٧٩وترغيب ١٠/١٣وهق)  ٣٠٨٣(وت) ٤٦٩٧( واإلحسان ٤/١٥٧وحم ) ١٩١٨(١٦٨م اإلمارة 
  ٣٦١٣( وصحيح اجلامع 

١٠٠٥٥ - }         ع قطعجندةٌ يم نودستكونُ جو ، اَألمصار ليكمع تفتحالرجـلُ        س عوثٌ ، فَيكـرها بِفيه ليكم
من أَكفِه بعثَ كَذَا ، من أَكفِه       : ِمنكم الْبعثَ فَيتخلّص ِمن قَومِه ، ثُم يتصفح الْقبائلَ يعرض نفسه عليهم يقولُ              

 . أيوب عن أيب) حم ، د ، هق ( . } بعثَ كَذَا ؟ أَال وذلك اَألجري ِإىل آخِر قَطرٍة ِمن دمِه 
 ٥/٤١٣ وحم ٩/٢٧ وهق ٩/٤٩٦وجامع األصول  ) ٢٥٢٥( د 

 ضعيف
) طب (} ستفتح عليكم الدنيا حىت تنجدوا بيوتكم كَما تنجد الْكعبةُ ، فَأنتم الْيوم خري ِمن يومئٍذ         {-١٠٠٥٦

 .عن أيب جحيفة 
( وصـحيح اجلـامع     )٢٧٨و١٧٧(والزهد حم   ) ٢٧٠(٢٢/١٠٨  وطب  ٨/٢٩١وجممع   ) ١٨٨٤( الصحيحة  

٣٦١٤ (  
 صحيح

ستفتح عليكم الدنيا ، فَإذَا خريمتُ الَمنازلَ ِفيها فَعليكم ِبمدينٍة يقالُ لَها ِدمشق ، فَإَـا معقـلُ       { - ١٠٠٥٧
 .لصحابة عن رجال من ا) حم ( . } الُمسلمني ِمن الَمالحِم وفسطاطُها ِمنها ِبأرٍض يقالُ لَها الْغوطةُ 

أبو الدرداء  ٤/٤٨٦  وك  ٧/٢٨٩عوف وجممع   )٩٣٤( عوف والشاميني  ٦/٦٩أبو الدرداء و  ٥/١٩٧ و ٤/١٦٠حم  
 عوف بن مالك ) ٢٧٤٢(مكحول وبز)٤٦٤٠(ود

 صحيح لغريه
 .عن معاوية ) طب ( . } ستفتحونَ منابت الشيِح  { - ١٠٠٥٨

 )٨٨١ .(١٩/٣٧٥ وطب ٥/٣٢٥امع 
 حسن

. } ئمةٌ ِمن بعِدى يقولونَ فَالَ يرد عليهم قَوهلم ، يتقامحونَ ِفي الناِر كَما تقاحم الْقردةُ              ستكونُ أَ  { - ١٠٠٥٩
 .عن معاوية ) ع ، طب ( 

) ٧٣٨٢( وأبـو يعلـى    ٥/٢٣٦وامـع    ) ٣٦١٥( وصحيح اجلامع    ) ١٧٩٠(  والصحيحة   ٤/١٤٢٥عدي  
 )٩٢٥(١٩/٣٩٣وطب

 صحيح
ك ( } تنةٌ وفرقةٌ واختالف ، فَإِن استطعت أَنْ تكونَ الَمقتولَ الَ الْقاتلَ فَافعلْ           ستكونُ أَحداثٌ وف   { -١٠٠٦٠

 .عن خالد بن عرفطة  ) 
  ) ٣٦١٦( وصحيح اجلامع ) ٣٧١٨٦( وش٤/٢٢٥ وطب٥/٢٩٢ وحم٣/١٣٨ وتخ ٣/٢٨١ك 

 صحيح
ةُ يستحلُّ ِفيها الدم واملالُ ، والثالثةُ يستحلُّ        ِفتنةٌ يستحلُّ ِفيها الدم ، والثاني     : ستكونُ أَربع ِفٍنت     { - ١٠٠٦١

 الفرجاملالُ وو ا الدمعن عمران بن حصني ) طب ( . } ِفيه. 
 ( ٨٦(ونعيم بن محاد) ٨١١٩(وطس٧/٣٠٨وجممع١٨/١٨٠طب 



 

 

١٥٤٠() 

 حسن
هـ ( }تكم معهم تطوعاً  ستكونُ أُمراُء تشغلهم أَشياُء يؤخرونَ الصالةَ عن وقتها ، فَاجعلُوا صال           { -١٠٠٦٢

 .عن عبادة بن صامت ) 
 )١٢٥٧(وهـ ) ٤٣٣(ود  ) ٣٦١٧(  وصحيح اجلامع ٥/٣١٤حم 

 صحيح
١٠٠٦٣ - }               لكــنو ، لمس كرأَن منرىَء ، وب كَره تنكرونَ ، فَمنتكونُ أُمراُء فَتعرفونَ وس

 مةأم سل) م ، د ( .  } مـن رضــى وتابع لَم يربأْ
(  وصـحيح اجلـامع   ٣/٣٦٧وهـق ) ٤٧٦٠(ود) ٢٢٦٥(  وت٣٠٢ و ٦/٢٩٥و حم ) ١٨٥٤(٦٢م اإلمارة  

٣٦١٨. (  
ستكونُ بعدي أَئمةٌ يؤخرونَ الصالةَ عن مواقيتها ، صلّوها ِلوقتها ، فَإذَا حضرمتْ معهم الصالةَ                { - ١٠٠٦٤

 .عن ابن عمرو ) ) طس( . } فَصلُّوا 
أنـس   )٢١٤٣(٦/١٤٨عـن أيب ذر والضـياء     ٢٣٨)٦٤٨(ابن مسعود وبنحـوه م      ٣/١٢٤وهق  ) ٩٥٨( طس
  ) .٣٦١٩( عامر بن ربيعة وصحيح اجلامع )٣٧٧٩(وعب

تؤدونَ الْحق الـِذي علـيكم      : فَما تأمرنا ؟ قَالَ     : ستكونُ بعدي أَثرةٌ وأمور تنكروَا ، قَالُوا         { - ١٠٠٦٥
 تسألونَ اَهللا الِذي لَكمعن ابن مسعود ) حم ، ق ( . } و. 

  )  ٣٦٢٠( وصحيح اجلامع )٩٨٧ (٢/٨٠و طص ) ١٨٤٣(٤٥وم اإلمارة )٢١٩٠(وت ) ٧٠٥٢ و ٣٦٠٣(خ
١٠٠٦٦ - }     عدي ِفنتتكونُ با              : سِفيه الْقائمالْقائِم ، و ِمن ريا خِفيه الْجالسالْيقظاِن ، و ِمن ريا خِفيه ائمالن

اِشي ، أَالَ فَمن أَتت عليِه فَليمِش ِبسيفِه ِإىل صفاٍة فَليضربه ِبها حىت ينكسر ، ثُم ِليضـطجع حـىت         خري ِمن الَم  
وابن منده والبغوى وابن قانع وعبد اجلبار بن عبـد اهللا اخلـوالين يف              ) حم ، ع    ( . } تنجلي عما انجلت عليِه     

 .عن خرشة احملاريب ) ع ،طب( تاريخ داريا 
) ١٤٢٠(والشاميني) ٦٨٥٤و٩٢٤( وأبو يعلى  ١١٠و٤/١٠٦  وحم  ١/٤٢٣  من طرق واإلصابة      ٧/٣٠٠امع  
 )٤١٨٠(وطب

 حسن لغريه 
١٠٠٦٧ - }                  ونَ ِمـنتندالَ ي وا أَهِل الْبواِدي الَّذينسلما ماِس ِفيهالن ريخ ، ِغالظٌ ِشداد عِدى ِفنتتكونُ بس

 .عن أيب الغادية املزين ) كر ( وابن منده ومتام ) طب ( . } مواهلم شيئاً ِدماِء الُمسلمني والَ أَ
 ).١٥٦٢(  والشاميني٤/١٥٢ واإلصابة ١٥/٣٦٩  وابن عساكر٧/٣٠٤امع 

 حسن
١٠٠٦٨ - }                ميِسى مميِسى كَافراً ، وؤمناً وا مجلُ ِفيهالر صبحكَقطِع الليِل املُظلِم ، ي عِدي ِفنتتكونُ بؤمناً س

أَرأيت ِإنْ أُدخلَ علـى     : ادخلُوا بيوتكم ، وامخلُوا ِذكركم ، ِقيلَ        : كَيف نصنع ؟ قَالَ     : ويصبح كَافراً ، ِقيلَ     
ونُ ِفي ِفيِه   ِليمسك ِبيدِه ولْيكن عبد اِهللا الَمقتولَ ، والَ يكن عبد اِهللا الْقاتلَ ، فَإنَّ الرجل يك               : أَحدنا بيته ؟ قَالَ     

    ارالن لَه جبتِبخالقِه ، و كفريو ، بهيعِصى رو ، مهد يسفكالَ أَخيِه ، وفَيأكلُ م عن جندب ) طب(. } الْإسالم
 .البجلي 



 

 

١٥٤١() 

) ٩٧١(عـن رجـل والرويـاين     )٣٧٤١٩( وش ٣٠٣و٢٩٤/ ٧  وجممع  ١٣/٢٩و فتح   ) ١٧٢٤(٢/١٧٧طب  
 )١٥٢٣(وأبويعلى

 حسن لغريه
الراقد ِفيها خري ِمن الْيقظانِِ ، والُمضطجِع ِفيها خري ِمن الْقاعِد، والْقاِعد            :  ستكونُ بعدى ِفتنةٌ      {- ١٠٠٦٩

خري ِمن الْقائم ، والْقائم خري ِمن الَماشي ، واملَاِشي خري ِمن الساِعي ، ويهلك ِفيها كُلُّ راكٍب موضٍع ، وكلُّ                     
فَـاجرٍ    طيٍب  خ ِمن ستراحت اً ، أَورب ستريحىت تِباألرِض ح طنكب ا فَألصقصقٍع ، فَإنْ أَدركتهعـن  ) ع ( . }  م

 .حذيفة 
) ٣٧١١٤(ابن مسعود وش  ) ١٦١(٢/٤٣٢ ابن مسعود وغريه والسنن الواردة يف الفنت       ٧/٣٠٢أخرج حنوه امع    

 موقوفاً 
 حسن لغريه 

 هنات وهنات فَمن رأيتموه فَارق اْجلماعةَ ، أَو يريد أَنْ يفِّرق أَمر أُمـِة محمـٍد   ستكونُ بعِدي  { - ١٠٠٧٠
              ركــضالْجماعــةَ ي فَارق نم عيطانَ مإنَّ الشالْجماعِة ، و عاِهللا م دفَإن ي ، كَانَ فَاقتلوه نن (. } كَائناً م

 .عن عرفجة ) ، حب
(  وصحيح اجلـامع     ١٤٥ و   ١٧/١٤٤ وطب   ١٦٩ و   ٨/١٦٨ وهق   ٥/٢٤و حم   ) ٤٤٠٦( واإلحسان ٣/٩٧ن  

٣٦٢١ (  
 صحيح

١٠٠٧١ - }                فَاضربوه ميعج همن والُمسلمي أَمر قفرأَنْ ي أَراد فَمن ، هناتو هناتو ناتعِدى هتكونُ بس
 .عن عرفجة ) د ، ن ، ك ( . } ِبالسيِف كَائناً من كَانَ 

- ١٤١/ ١٧ وطـب  ١٦٩ و ٨/١٦٨ وهـق    ٢/١٥٦وك) ٤٠٢٧( ون ٥/٢٤و حـم    )١٨٥٢ (٥٩مارة  م اإل 
  )   ٣٦٢١(وصحيح اجلامع )٧١٣٨و٧١٣٥و٧١٣٤(وعوانة )  ٤٧٦٢( ود  ) ٣٦٦-٣٥٣(١٤٥

ستكونُ عليكم أَئمةٌ يملكونَ أَرزاقكم ، يحدثونكم فَيكذبونكم ، ويعملونَ فَيسيئونَ الْعمـلَ ،        { - ١٠٠٧٢
 يرضونَ ِمنكم حىت تحسنوا قَبيحهم ، وتصدقُوا كَذم ، فَأعطوهم الْحق ما رضوا ِبِه ، فَإذَا تجاوزوا فَمـن                    الَ

 هيدش فَهو لى ذلكعن أيب ساللة األسلمى ) طب ( . } قُتلَ ع. 
 )٩١٠(٢٢/٣٦٢وطب) ١٤٢١( واآلحاد واملثاين٥/٢٢٨  وجممع٤/٩٢اإلصابة 

 حسن
١٠٠٧٣ - }    تكونُ ِفنتس :              ـريا خالَماِشى ِفيهالَماِشى ، و ري ِمنا خِفيه الْقائمالْقائِم ، و ِمن ريا خِفيه الْقاعد

 عن أيب هريرة) حم ، ق ( . } ِمن الساِعى ، من تشرف لَها تستشرفه ، ومن وجد ِفيها ملجأً أَو معاذاً فَليعذْ ِبِه 
. 

(  و صحيح اجلـامع      ٦/٤٠٨  ونبوة    ١٣/٣ و فتح    ٢/٢٨٢و حم   ) ٢٨٨٦(١٠و م الفنت    ) ٣٦٠١(٤/٢٤١خ  
٣٦٢٤. (  

حسن صـحيح  ) ت ( . } عليكم ِبالشاِم : فَما تأمرنا ؟ قَالَ   : ستكونُ ِفنت ، ِقيلَ يا رسولَ اِهللا         { - ١٠٠٧٤
 .عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده ) كر . ( ومتام 



 

 

١٥٤٢() 

ابـن   )  ٢٣١٢(  أبو أمامةو حب     ٥/٢٤٩ ابن عمر و     ١١٩ و   ٩٩ و   ٦٩ و   ٥٣ و   ٢/٨و حم    ) ٢١٩٢ ( ت
  .٤/٦١و ترغيب ٩٤-١/٩١عمر  وكر 

 صحيح
هـ ، طب   ( . } ستكونُ ِفنت يصبح الرجلُ ِفيها مؤمناً وميِسى كَافراً ، ِإال من أَحياه اُهللا ِبالعلِم                { - ١٠٠٧٥

 .عن أيب أمامة ) 
 ).١٢٠٢(  والروياين٨٤ و الفريايب ٤٤ واآلجري ١/٩٧ومي  ) ٣٩٥٤( هـ 

 فيه ضعف
 وأوله صحيح

١٠٠٧٦ - }                    ريا خالَماِشى ِفيهالَماِشى ، و ِمن ريا خِفيه القائمالْقائِم ، و ِمن ريِفيها خ تكونُ ِفتنةٌ ، الْقاعدس
} كُن كَابِن آدم    : ِإنْ دخلَ علي بييت وبسطَ ِإيل يده ِليقتلَين ، قَالَ           !  اِهللا   أَفرأَيت يا رسولَ  : ِقيلَ  . ِمن الساِعى   

 .عن سعد ) حم ، د ، ت ، ك ( . 
و طـب   ) ٢١٩٤(وت  ) ٤٢٥٧( ود   ١/١٨٢و الدواليب   ٤/٤٤١أبو هريرة  وك     ٢/٢٨٢ و   ١٨٥و١/١٦٩حم  

 )٩٣٨(٣/١٤٠والضياء )  ٣٦٢٣(  و صحيح اجلامع ٤/٢٤٩
 صحيح

النائم ِفيها خري ِمن الْقاعِد ، والْقاعد ِفيها خري ِمن الَماِشى ، والَماِشى ِفيها خري               : ستكونُ ِفتنةٌ    { - ١٠٠٧٧
 .عن خرمي بن فاتك ) طب ( . } ِمن الساِعى ، والساِعى ِفيها خري ِمن الراكِب 

 أبو هريرة)٣٦٠١(سعود وبنحوه خ ابن م٧/٣٠٤وجممع) ٤١٦٤(و ) ٤٣١٤ (٤/٢٤٩طب 
 صحيح

ستكونُ ِفتنةٌ بكماُء عمياُء صماُء ، املُضطجع ِفيها خري ِمن القَاعِد ، والْقاعد ِفيها خري ِمن الْقائِم                { - ١٠٠٧٨
بقى ابن خملـد يف  ( . } ليمدد عنقه ، والقَاِئم ِفيها خري ِمن الَماِشى ، والَماِشى ِفيها خري ِمن الساِعي فَمن أَبى فَ              

يف التاريخ والبغوى وابن السكن والباوردى وابن قانع وابن شاهني عـن أنـيس بـن أيب مرثـد                   ) خ  ( مسنده  
 )األنصاري
 أبو هريرة)٤٦٧(  والفنت نعيم١/٧٧عمرو بن احلمق واإلصابة ٦/٣١٤ و ٢/٣٠ و تخ٤٤اآلجري 

 حسن لغريه
صماُء بكماُء عمياُء ، من أَشرف لَها استشرفت لَه ، وِإشـراف اللِّسـاِن ِفيهـا                ستكونُ ِفتنةٌ    { - ١٠٠٧٩

 .عن أيب هريرة ) د ( . } كُوقوِع الَّسيِف 
ونعـيم بـن    ) ٨٧١٧(وطـس ) ٦٧٠٥(  واإلحسـان   ١٠/٣٩ وجامع األصـول     ٤٤و اآلجري    ) ٤٢٦٤( د  

 )٤٠٧(محاد
 ليـــــن

 .تبصر وال تقلع وال ترتفع ألا ال حواس هلا فترعوي إىل احلق أن هذه الفتنة ال تسمع وال : أي 
١٠٠٨٠ - }                   ـنالَماِشى ، م ِمن ريا خِفيه القائمالْقائِم ، و ِمن ريا خِفيه يِف الْقاعدتكونُ ِفتنةٌ كَرياِح الصس

 .عن نوفل بن معاوية ) خ،م ( . }  وتر أَهله وماله أَشرف لَها استشرفته ، ومن الصلواِت صالةٌ من فَاتته فَكأمنَا



 

 

١٥٤٣() 

 ١١)٢٨٨٦(وم )٣٦٠٢ (٤/٢٤١ وخ ٥/٤٢٩حم 
عليكم ِباألمِري وأصحابِه ، وأشار ِإىل عثمانَ       : فَما تأمرنا ؟ قَالَ     : ستكونُ ِفتنةٌ واختالف ، قَالُوا       { - ١٠٠٨١

 . عن أيب هريرة  )ك(. } 
  ٤/٤٣٤ و ٣/٩٩ و ك ٢/٣٤٥وحم ) ١٢٧٨(صم وعا)٣٢٠٤٠ (١٢/٥١ش 

 صحيح
 .عن رجل من بين سليم ) حم  ( .} ا ِشرار الناس  ستكونُ معادنُ يحضره { - ١٠٠٨٢

  ٤/٦٥وجممع ) ٣٦٢٥( وصحيح اجلامع  ) ١٨٨٥(  و صحيحه ٥/٤٣٠حم 
 صحيح

هم ، مهاجِر ِإبراهيم ، ويبقَى ِفـي اْألرِض         ستكونُ ِهجرةٌ بعد ِهجرٍة ، فَخيار أَهِل اَألرِض أَلزم         { - ١٠٠٨٣
 . } ِشرار أَهلها تلفظهم أَرضوهم ، وتقذرهم نفس اِهللا ، وحتشرهم النار مع الْقردِة والْخنازيِر 

 .عن ابن عمرو ) حم ، د ، ك ( 
 ٦٦ و   ٦/٥٤ وحليـة    ٩/٣٤٩ وجامع األصول    ٤/٦١ وترغيب   ١١/٣٨٠ وفتح   ٢٠٩/ ٢و حم    ) ٢٤٨٢( د  

 ٤/٤٨٦وك . ٤٦٤ وصفة ٦/٢٨٣وكثري 
أي أن اهللا يكره خروجهم بكره خروجهم إليها ومقامهم ا ، فال يوفقهم لذلك ، فصـاروا                 : تقدرهم نفس اهللا    

 ٩/٣٥٠جامع األصول . بالردة وترك القبول كالشئ الذي تقذره النفس فال تقبله 
 حسن

١٠٠٨٤ - }    قَراءته تنهاهإن فالنا يقرأ الليل كله فإذا أصبح       : قيل يا رسول اهللا     : ن جابر قال    ع) ض   ( .} س
 .سرق قال فذكره  

 )٣٢٦١(وهب) ٢٠٦٩(واجلعد )  ٢( والضعيفة ٢/٤٣٠املشكل 
 صحيح

ستهاجرونَ ِإىل الشاِم فَيفتح لَكم ، ويكونُ ِفيكم داٌء كَالدمِل أَو كَاحلزِة يأخذ ِبمراق الرجـِل                 { - ١٠٠٨٥
ي يزكِّى ِبِه أَعماهلمو ، اللُه ِبِه أَنفسهم عن معاذ ) حم ( . } ستشهد. 

 ٥٨/٤٤٣ و١/٣٩٦ وابن عساكر ١/٤٥٨  والسري ٢/٣٣٦ وترغيب ٢/٣١١ و جممع ٥/٢٤١حم 
 حسن لغريه

ي ، يا عظيم    سجد لَك خيايل وسواِدى وآمن ِبك فُؤادي ، فَهذِه يدي وما جنيت ِبها على نفس               { - ١٠٠٨٦
                    ِمـن أَعوذُ ِبرضاك ، بصرهو معهس شقو ، لقهجهى ِللذي خو جدس ، الْعظيم ظيٍم اغفِر الذنبى ِلكل عرجي
سخطك ، وأَعوذُ ِبعفوك ِمن ِعقابك ، وأَعوذُ ِبك ِمنك ، أَنت كَما أَثنيت على نفسك ، أَقولُ كَما قَالَ أَِخـي                      

اودد   :                     ، قيار نالش ِمن ، قيازقْين قَلباً تار اللَّهم ، لَه سجدق ِلسيِدى أَنْ يحراِب ِلسيِدى ، وجِهى ِفي التو أُعفِّر
 قياالَ شافياً وعن عائشة ) هب ( . } الَ ج. 

  ) .٣٨٣٨( و الشعب  ) ٦٠٦(  و الدعاطب ٥/٩٦ و ٤/٤٨٢ و ٣/٧٥ واإلحتاف ٢/١٢٨امع 
 ضعيف

 . عن ابن مسعودخمتصراً وإسناده صحيح ٢/١٢٨وأخرجه يف امع  



 

 

١٥٤٤() 

من صلّى علي ِمن أُميت كَتب اُهللا لَه عشر حسناٍت          : سجدت شكراً ِلريب ِفيما أَمالِني ِفي أُميت         { - ١٠٠٨٧
 .عن ابن عوف ) ع ( . } ومحا عنه عشر سيئاٍت 

ــب  ــ٢/٤٩٥الترغيـ ــع ) ٩٢٦(٣/١٢٦ياء  والضـ و ) ٨٧٠٧(٢/٥١٧ و ش ١٠٢/٢٨٧/١٦١وجممـ
 ١/١٩١وحم) ٨٥٨(وأبو يعلى)  ٣١٧٨٠(١١/٥٠٦

 حسن لغريه
 .عن عائشة) ع ، عد ، هق  ( .} سجدتا السهِو ِفي الصالِة تجزئاِن ِمن كُل ِزيادٍة و نقصاٍن  { - ١٠٠٨٨

  )٣٦٢٦(  اجلامع  و صحيح٢/٦٣٩ وعدي٨/٢٦٢ و خط ٢/١٥١ و جممع ٢/٣٤٦هق 
 حسن

عـن  ) هق  ( الشافعي يف القدمي    ) ص  ( يعىن   ( } سجدها داود ِللتوبِة ، ونسجدها نحن شكراً         { - ١٠٠٨٩
 ) .عمر بن ذر عن أبيه مرسالً 

 ابن عباس و    ١٣/٥٤ وخط   ٢/٨ وتلخيص   ٢/٥٥٣وفتح   ) ٥٨٧٠(  وعب   ٢/٣١٩ابن عباس وهق    ٢/١٥٩ن  
 . ابن عباس٧/٥٢ و كثري ١/٣٤٣نف  وح١٢/٣٤ وطب ١/٤٠٧قط 

 صحيح
١٠٠٩٠ - }  ينهنساِء ِزناً بالن عن واثلة ) طب ( . } ِسحاق. 

 )٥٤٦٤(والشعب) ٧٤٩١( وأبويعلى٥/١٨٢٠ أنس وعدي ٩/٣٠و خط  ) ١٨٠٩(  و املطالب ٦/٢٥٦امع 
 حسن

 }م ِبسريٍع ، وسيأيت قَوم الَ حجةَ لَهمسددوا وأبشروا فَإن اَهللا عز وجلَّ لَيس ِإىل عذابك { -١٠٠٩١
 .عن عبد اهللا بن بسر ) ع ، طب ، ض ( 

 ) ٨٥(٩/٩٨والضياء ) ٤٢١٢(  و املطالب ١/٦٣امع 
 صحيح

 .عن ابن عمرو ) طب ( . } سددوا وقَاربوا  { - ١٠٠٩٢
وبنحـوه   )  ٣٦٢٧ ( ثوبان و صحيح اجلـامع     )١١٥( عائشة والصحيحة   ٤/٤٠١و ترغيب   ٢ ١٠/٨٧امع  
 مابعده

 صحيح
سددوا وقَاربوا وأَبشروا واعلموا أَنه لَن يدخلَ أَحدكم الْجنةَ عملُه والَ أَنا ِإال أَنْ يتغمدِني اُهللا                 { - ١٠٠٩٣

 .عن عائشة ) حم ، ق ( . } ِبمغفرٍة ورمحٍة 
 و هـق    ٦/٢٧٣أبو هريـرة و       ٤٤٧ و   ٢/٤٤٦و حم   ) ٢٨١٨(٧٨و م صفات املنافقني     ) ٦٤٦٧(٨/١٢٣خ  
  ) .٣٦٢٨(   و صحيح اجلامع ٤/٤٠١ وترغيب ١١/٢٩٤أبو هريرة و فتح ٣٧٧ و٣/١٨

١٠٠٩٤- }         ؤمنلى الْوضوِء ِإال محافظُ عالَ يالةُ ، والص أَعمالكم ريوا أَن خاعلموا وقَاربوا وددحب ، (} س
 .عن ثوبان ) هب 

  ٤٥٧و١/٨٢ وهق١/١٣٠وك )  ٢٧١٥( و الشعب  ) ١٦٤ ( و حب ١/١٦٢ترغيب 
 صحيح 



 

 

١٥٤٥() 

والَ أَنـا  : والَ أَنت يا رسولَ اِهللا ؟ قَالَ     : سددوا وقَاربوا ، والَ ينِجى أَحداً ِمنكم عملُه ، قَالُوا            { - ١٠٠٩٥
  .عن أيب هريرة وجابر معاً) حب ( . } ِإال أَنْ يتغمدِني اُهللا ِمنه ِبرمحٍة 

 .٧٧-٧١)٢٨١٧ و٢٨١٦( و م  ) ٣٥٠(  و اإلحسان ٣/٣٦٢حم 
١٠٠٩٦ - }              ِبنفِس الْحى طيبي لكنهِبشيٍء و ا ِإنَّ هذَا لَيسوا ِخاللَ اللَِّنب أَمدك (  احلسن بن سفيان     . } س

 ) .ملا وضعت أم كلثوم بنت رسول اهللا يف القرب قال فذكره : ( عن أيب أمامة ) ، كر 
ابن عمر وجـابر     ) ١٥٥٦ – ١٥٥٣( وبنحوه هـ    . ٣/٤٠٩ و هق    ٤٣ /٣ وجممع   ٥/٢٥٤ وحم   ٢/٣٧٩ك  

 ٣/١٥٣وابن عساكر
 حسن لغريه

) طـك  (}سدوا عين كُل باٍب ِإال باب أَيب بكٍر ، ولو كُنت متخذاً خليالً الَختذت أَبا بكٍر خليالً                 {-١٠٠٩٧
 .عن أنس 

 ٧/١٤ و فتح    ١/٤٤١ابن عباس و مشكل     ١/٢٧٠أبو سعيد و حم     ٢)٢٣٨٢(أبو سعيد  وم   )٣٦٥٤(١/١٢٦خ  
 )٦٨٦١(واإلحسان ) ١٢٤٢(صادر و عاصم ٢/٢٢٧ و٢/٢/٥٦و سعد 

١٠٠٩٨ - }         ليع ابا ِإال بكُله وابوا هِذِه اَألبدعـن  ) خط  ( عن زيد بن أرقم     ) حم ، ك ، ض      ( . } س
 .جابر 

  رجـل  ٢/٦٨ و ١/٤٠٨ و تـخ     ٧/١٤ من طرق و فـتح       ٩/١١٤ و جممع    ٤/٣٦٩ عائشة و حم     ٣/١٢٥ك  
 ٧/٢٠٥وعائشةوخط

 صحيح لغريه
١٠٠٩٩ - }                مِن آدعادِة ابس ثَالثٌ ، فَمن مشقاوةٌ ِالبنِ آدثَالثٌ ، و معادةٌ ِالبِن آدـاحلةُ ،    : سوجةُ الصالز

          مشقوةٌ ِالبِن آد؛ و الْواسع املسكناحلُ ، والص املركبثَالثٌ  و :     املركـبـوُء ، واملَرأةُ السوُء ، والس املَسكن
 عن سعد) الطيالسي ( . } السوُء 

 )٣٦٢٩( وصحيح اجلامع ٦/٣١٠و االحتاف )٢١٠(  وطيا٢/١٤٤ك 
 صحيح

قَالَ يغار على رجـٍل     على أَي شيٍء يغار اُهللا ؟       : سعد غَيور وأنا أَغري ِمنه واُهللا أَغري ِمىن ، ِقيلَ            { - ١٠١٠٠
 . عن سعيد بن سعد بن عبادة ) حم ، طب ، ص ( . } مجاهٍد ِفي سبيِل اِهللا يخالف ِإىل أَهلِه 

 أبو هريرة٥٢٦و٥٢٠و٣٨٧و٢/٣٤٣ ومل أجده يف املسند عنه  وحم٦/٢٥٨ و ٤/٣٢٩ وجممع ٦/٢٩طب 
 صحيح

فنت كَقطِع الليِل املُظلِم ، لَو تعلمونَ ما أَعلم لَضحكتم قَليالً           سعرِت النار َألهِل الناِر وجاءِت الْ      { - ١٠١٠١
 عن ابن أم مكتوم) ك ( . } ولَبكيتم كَثرياً 

 عبيد بن عمري )٣٧١٨٣(١٥/٣٦ و ش ٢٣٠ و ١٠/٢٢٩ وجممع ٣/٦٣٥ك 
 صحيح

نَ ما أَعلم ، لَضحكتم قَليالً ولَبكيتم       لَو تعلمو ! سعرِت النار وأزلفِت الْجنةُ يا أَهلَ الْحجراِت         { - ١٠١٠٢
 .عن ابن مسعود ) طب ( . } كَثرياً 



 

 

١٥٤٦() 

  عن ابن أم مكتوم٢٣٠ و ١٠/٢٢٩ وجممع ١٠/٢٢٥طب 
 صحيح لغريه

 .عن ابن عمر ) طس ( البزار (. } سفر الَمرأِة مع عبدها ضيعةٌ  {-١٠١٠٣
 )٦٦٣٩( وطس٤/٧٧  والفتح٣/٢١٤امع 

 فيه ضعف
 .عن عائشة ) ن ( .  } - يعىن الْبكر -سكاَا ِإذنها  { - ١٠١٠٤

( وصـحيح اجلـامع     ) ١٥٩٦٢(٤/١٣٦و ش    ) ٥٥٤(  ومنصور   ٢/٢٢٩  وعن أيب هريرةحم      ٨٦ و ٦/٨٥ن  
٣٦٣٠ . (  

 صحيح
 .عن ابن عباس ) طك  ( .} سِل اَهللا الْعافيةَ ِفي الدنيا واآلِخرِة  { - ١٠١٠٥

  من طرق و فـتح       ١٠/١٧٥ و جممع    ٩/٧٦ابن أيب أوىفو هق      )  ٣٨٤٨( نس و هـ    أ )٣٥١٤و٣٥١٢( ت  
 ٤/١/١٨ و سـعد     ١/٢٠٩العبـاس و حـم      ) ٢٩١٧٦ (١٠/٢٠٦أنـس و ش     ٤/٢٧١ و ترغيب    ١٣/٢٩٠

 صادر٤/٢٨و
 صحيح

  .عن عبد اهللا بن جعفر) تخ ، ك ( . } سِل اَهللا الْعفو والْعافيةَ ِفي الدنيا واآلخرِة  { - ١٠١٠٦
 وانظر ماقبله )  ٣٦٣١( و صحيح اجلامع ٣/٥٦٨  وك١٠/١٧٥ و جممع ١/١٨٢تخ

 صحيح
 .عن العباس ) طك ( . } سلْ ربك الْعافية  { - ١٠١٠٧

 )  ٢٩١٧٦ (١٠/٢٠٦و ش ) ٦٦٩٦(وأبويعلى)٤٦٩و٤٦٨(٨/٣٧٩ والضياء ١٧٥ و ١٠/١٧٤امع 
 صحيح

ي الدنيا واآلِخرِة ، فَإذَا أُعطيت الْعافيةَ ِفي الدنيا وأُعطيتـها ِفـي             سلْ ربك الْعافيةَ واملعافاةَ فِ     { - ١٠١٠٨
 أَفلحت عن أنس ) ت ، هـ ( . } اآلِخرِة فَقد. 

  ) ١٢٩٨(  و الدعاطب ٩/٥٣٦ واإلحتاف ٣/١٢٧و حم  ) ٣٨٤٨( و هـ  ) ٣٥١٢(  ت 
  حسن لغريه

١٠١٠٩ - }      حِت رت اإلسالِم ِمن مودلَّ عسـِط             سِفي و غُرز قَد وِببصِري فَإذَا ه ميتىن ، ثُم رأِسي فَأوحش
       حمدا ماِم ، فَقيلَ ِلي يمنعـةً                : الشحمشراً وِعزاً و ا لَكملعبادِه ، فَجعلهو امالش لَك تارجل قَِد اخز وِإن اَهللا ع

         و الشام رياً أَسكنهاُهللا ِبِه خ أَراد نذكراً ، مو        هيِكنانتِه و هماً ِمنس راً أَخرجِبِه ش من أَرادا ، وِمنه صيبهن أعطاه
 . عن عائشة ) كر ( . } معلقةٌ ِفي وسِط الشام فَرماه ِبها ، فَلم يسلم ِفي دنيا والَ آِخرٍة 

 ٨/٢٠ و ٦/١٥١  من طرق وبداية ١٠/٥٨ وجممع ١/١٢٧ابن عساكر 
 حسن لغريه

١٠١١٠ -}                   نظـري احبهقطَ فَجعلَ صىت سح الْعابد فَعطش ، هقر بِه راآلخو ابدجالِن ، أَحدمهَا عر لكس 
واِهللا لَئن مات هذَا الْعبد الصاحلُ عطشاً ومعي ماٌء الَ أُصيب ِمن اِهللا خرياً ، وِإنْ سـقيته  : ِإليِه وهو صريع فَقالَ   



 

 

١٥٤٧() 

توكّلَ على اِهللا وعزم ورش عليِه ِمن مائِه وسقاه من فَضلِه ، فَقام حىت قَطع الَمفازةَ، فَيوقف الِذى مائى َألموتن فَ  
أَما تعـرفُين ؟    ! يا فُالنُ   : رهق يوم الْقيامِة ِللحساِب فَيؤمر ِبه ِإىل الناِر ، فَتسوقه الَمالئكةُ فَريى الْعابد فَيقولُ             

بـل أَعرفـك ، فَيقـولُ    : أَنا فُالنٌ الِذي آثَرتك على نفسي يوم املَفازِة ، فَيقولُ        :  أَنت ؟ فَيقولُ     من: فَيقولُ  
يا رب تعرف يده ِعندي وكيف آثَرين على نفسِه : ِللمالئكِة ِقفُوا فَيوقف ، وجييُء حىت يقف ويدعو ربه فَيقولُ          

 .عن أنس ) ع (} قولُ هو لَك ، وجييُء فَيأخذه ِبيدِه فَيدخله الْجنةَ، يا رب هبه ِلي ، فَي
 )٤٢١٢(وأبو يعلى) ٢٩٠٦(وطس )  ٤٦٥٨(  ومطالب ١٠/٣٨٢ و ٣/١٣٢امع 

 حسن لغريه
١٠١١١ - }  فَارس ابقلمانُ سابن سعد عن احلسن مرسالً }  س. 

  من طرق أنـس      ٩/٣٠٥صادر و جممع    ٧/٣١٩و٤/٨٢  و  ٧/٦٥ و   ٤/١/٥٩و سعد   )٣٢٣١٩ (١٢/١٤٨ش  
 )٨٢٧(والشاميني) ٣٠٣٦(أنس وعن أيب أمامةطس٤٠٢و٣/٢٨٥وأبو أمامة وك

 صحيح لغريه
 .عن عمرو بن عوف ) طب ، ك ( . } سلمانُ ِمنا أَهلَ الْبيِت  { - ١٠١١٢

 ٧/٦٥ و   ٤/١/٥٩ و سـعد     ٤/٩٩ و   ٢/١٨٠ و بداية    ٢١/٨٥و طربي   ) ٦٠٤٠(٦/٢١٢ و طب    ٣/٥٩٨ك  
 ٢١/٤٠٨  وابن عساكر ٣/٤١٨ ونبوة ١/٥٤ و أصفها ن ٩/١١٨ و ٦/١٣٠ و جممع ٧/٣١٩و٤/٨٢و

 حسن لغريه
عـن  ) حم ، ت    ( . } سلوا اَهللا الْعفو والعافيةَ ، فَإنَّ أَحداً لَم يعطَ بعد الْيقِني خرياً ِمن الْعافيِة                { - ١٠١١٣
 .أيب بكر 

 وصحيح  ٥/١٧٨ وسنة   ٩/١٤٨ من طرق و اإلحتاف      ٤/٢٧٢ وترغيب ) ٢(  و محيدي    ١/٥٢٩ و ك    ١/٨حم  
 )٥٧٩(والشاميني)  ٨٨٨-٨٧٩(ون عمل) ٣٨٤٩(وه) ٣٥٥٨(وت)  ٣٦٣٢(اجلامع 

 صحيح
 .عن أيب بكر) طك ( . } سلُوا اَهللا الْعفو والْعافيةَ ِفي الدنيا واآلخرِة  { - ١٠١١٤
 )١٢٣ و٨٧و٨٦و٧٥( وأبو يعلى١/٣وحم) ٣٤(وبز) ٦٧(١/١٥٦  والضياء ٤/٢٧٢والترغيب) ٥٧٩(الشاميني

 صحيح
 .عن أيب أمامة ) طب  ، ك ( . } سلُوا اَهللا الْفردوس ، فَإَا سرةُ الْجنِة  { - ١٠١١٥

 وبنحوه  ٩/١٨٩و اإلحتاف   )١٢٧٨( من طرق والروياين     ١٠/٣٩٨و جممع   ) ٧٩٦٦(٨/٢٤٦ و طب    ٢/٣٧١ك  
 ) ٢٧٩٠(٤/١٩عن أيب هريرة خ

 صحيح لغريه
 يادة مل تصحفيه ز

 .عن أيب بكر ) هب ( . } سلُوا اَهللا الْيقني والْعافيةَ  { - ١٠١١٦
  ) ٧٤٨٣ و ١٤٤٠ و ١٤٣٩(  والشعب ١٠/٦٨ و ٩/١٤٨اإلحتاف 

 صحيح
١٠١١٧ - }  وعاتكمر نيؤمو ، وراتكمع سترلُوا اَهللا أَنْ ياخلرائطي يف مكارم األخالق عن أيب هريرة. } س 



 

 

١٥٤٨() 

أبوسعيد وصحيح اجلامع   ٣/٣أنس وحم  )١١٢٢ و   ١١٢١( و الشعب    ) ١٨٩٠( نس و الصحيحة     أ ١٥٠صفة  
 )٣٦٣٣. (  

 صحيح لغريه
 .عن أيب بكرة ) طب ( . } سلُوا اِهللا ِببطونِِ أَكفكم وال تسألوه ِبظهورها  { - ١٠١١٨

مالـك  )١٦٣٩(لشامينيابن حمرييز  وا   ) ٢٩٣٩٦( وش ١٠/١٦٩ابن عباس  و جممع      ٢/٢١٢و هق    ) ١٤٨٥( د  
  ) .٣٦٣٤( و صحيح اجلامع )١٠٧٧٩(مالك  وطب)٢٤٥٩(يسار السكوين  واآلحاد واملثاين

 صحيح
١٠١١٩ - }              جـوهكما ووا ِبهفَامسح ا ، فَإذَا فَرغتمِبظهوره سألوهالَ تو لُوا اَهللا ِببطوِن أَكفكمد ، ( . } س

 .عن ابن عباس ) هق 
( وبنحـوه ت    ١/٥٣٦  وك  ٤/١٤٧أبو بكرة و جامع األصـول       ١٠/١٦٩و امع   ٢/٢١٢و هق    ) ١٤٨٥( د  

  ) ١٠٣٩ و ١٠٣٨( واألذكار  ) ٣٨٦٦( و هـ  ) ٣٣٨٣
 حسن لغريه

 .وحسنه احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام لغريه 
١٠١٢٠ - }  ىت اِمللحح وائجكملُوا اَهللا حعن بكر بن عبد اهللا املزين مرسالً ) هب ( . } س. 

 ١٠/١٥٠عائشة وأنس وأبو هريرةوامع      ) ١١١٨ و   ١١١٧ و   ١١١٦ و   ١١١٩( وبنحوه   ) ١١٢٠( الشعب  
 أنس

 حسن لغريه
١٠١٢١ - }  نفعِعلٍم الَ ي تعوذُوا ِباِهللا ِمنافعاً ، ولُوا اَهللا ِعلماً نعن جابر ) هـ ، هب ( . } س. 

( و صـحيحة    ) ٢٩١١٣(١٠/١٨٥و  ) ٢٦٧٠٣(٩/١٢٢ و ش    ١/١٦٢و جامع بيان العلـم       ) ٣٨٤٣( هـ  
  ) ٣٦٣٥( وصحيح اجلامع  ) ١٧٨١( و الشعب  ) ١٥١١

 صحيح
١٠١٢٢ - }  تيسري لَم يسرهي فَإن اَهللا ِإنْ لَم ، ىت الشسعيٍء حلُوا اَهللا كُلَّ شعن عائشة ) ع ( . } س. 

 .ئشةمرفوعاً وموقوفاً أنس وعا )  ١١١٩ - ١١١٦( و الشعب ) ٤٥٦٠( وأبويعلى١٠/١٥٠امع 
 صحيح موقوف

أَعلى درجٍة ِفي الْجنِة ، الَ يناهلُا ِإال رجلٌ واحد ، وأرجو أَنْ أَكونَ أَنـا                : سلُوا اَهللا ِلي الْوسيلةَ      { - ١٠١٢٣
 وعن أيب هريرة ) ت(. } ه. 
 و  ١/٣٣٦ عوانـه     و ١/٣٣٢ و جممع    ١/٤٠٩هق  )  ٤١٨(وخزمية١١)٣٨٤(وعن ابن عمرو م      ) ٣٦١٢( ت  

 ) .٣٦٣٦(ابن عباس و صحيح اجلامع  )٢٤٣(  و مطالب ١/١٨٤ترغيب 
 صحيح

سلُوا اَهللا ِلي الْوسيلةَ ، فَإنه الَ يسأهلُا ِلي عبد ِفي الدنيا ِإال كُنت لَه شهيداً أَو شفيعاً يوم الْقيامِة                      { - ١٠١٢٤
 .عن ابن عباس ) ش ، طس ( . } 



 

 

١٥٤٩() 

وبنحوه عن ا بـن عمـرو        ) ٢٩٥٨١(وش) ٦٨٨(وعبد بن محيد  ) ٢٤٣(ومطالب) ٦٣٣(وطس ١/٣٣٣امع  
  ١/١٨٤و الترغيب  ) ٣٦٣٧( و صحيح اجلامع ١/١٤٣معاين ) ٤١٨(وخزمية١١)٣٨٤(م

 صحيح لغريه
عن ابن  ) ت(.  } سلُوا اَهللا ِمن فَضلِه ، فَإنَّ اَهللا يحب أَن يسألَ ، وأفضلُ الْعبادِة انتظار الْفرجِ               { - ١٠١٢٥

 .مسعود 
 ٢/٢٥١ و كثري    ٢/٤٨٢ و ترغيب    ١١/٩٥ و فتح    ٩/١٨٨ و   ٥/٣٠ واإلحتاف   ١٠/١٢٥و طب    ) ٣٥٧١(ت  

  ) ١١٢٤(  و الشعب ٢/٦٦٥ رجل و عدي ٥/٣٢و طربي 
 حسن لغريه

عـن  ) حل  ( . }  الناِس   سلُوا عِن الْخِري والَ تسألُوا عِن الشر ، ِشرار الناِس ِشرار الْعلماِء ِفي             { - ١٠١٢٦
 .معاذ 

 ١/١٨٥حكـــيم وجممـــع١/١٠٤  ومـــي٥/٢٢٠ و ١/٢٤٢ و حليـــة ٣٧٠ و ١/٢٦٤اإلحتـــاف 
 )٢٦٤٩(وبز)٤٤٧(والشاميني

 حسن لغريه 
١٠١٢٧ - }  محنالر بدع نكاب معن جابر ) خ ( . } س. 

 و  ١٠/٥٧٠تح   و ف  ٤٨٤)٢٥٩٢٠/(٨ و ش    ١٢/٣٣٣ و سنة    ٩/٣٠٨و هق   )٦١٨٩و٦١٨٦ (٥٣ و   ٨/٥٢خ  
 ) .٣٦٣٩( و صحيح اجلامع ٤/٣٤٠ و معاين ٥٧١

١٠١٢٨ - }                 قاً كَـذلكح ليكع ا أَن ِلوالديكاَألبناَء ، كَمهاِت واألموا اآلباَء ورب مأل اُهللا األبرار اهممس
 عن ابن عمر ) طك ( . } ِلولدك. 
 مرفوعاً وموقوفاً ) ٩٤(  و خد ٨/١٤٦امع 

 عففيه ض
سمعت تسبيحاً ِفي السمواِت الْعلى مع تسبيٍح كَثٍري ، سبحِت السموات الْعلى ِمن ِذى املَهابِة                { - ١٠١٢٩

طب ، حل ،    ( وابن أيب حامت    ) ض  ( . } مشِفقاٍت ِلذى الْعلو ِبما عالَ ، سبحانَ الْعلي اَألعلى سبحانه وتعاىل            
 .محن بن قرط يف األمساء عن عبد الر) هق 

وذيب ) ٣٧٤٢(وطس) ١٠١(٦/٢٨  واللسان٥/٧٦ و كثري ٢/٧و حلية  ) ١٧٤٧(  و الدعاطب ١/٧٨امع 
 )٨٤٨٦(هذا حديث صحيح غريب وانظر امليزان: وقال١/٣٧ وتسمية ماانتهى إلينا١٧/٣٥٦الكمال

 فيه ضعف
ومن يناِجي  : هذَا موسى ، قُلت     :  هذا ؟ قَالَ     من: سمعت كَالماً ِفي السماِء فَقلت يا ِجربيلُ         { - ١٠١٣٠

عن ابـن   ) حل  ( . } ِإن اَهللا تعاىل قَد عرف لَه ِحدته        : ويرفع صوته على ربِه ؟ قَالَ       : ربه تعاىل ، قُلت     : قَال  
 .مسعود 

  ١/٧٤ وجممع٤/٦٠٦ وك١٠/٣٨٦حلية 
 حسن لغريه



 

 

١٥٥٠() 

الَ : نعم يارسولَ اِهللا ، قَـالَ     :  جانب ِمنها ِفي الْبر وجانب ِفي الْبحِر ؟ ، قَالُوا            سمعتهم ِبمدينةٍ  { - ١٠١٣١
تقوم الساعةُ حىت يغزوها سبعونَ أَلفاً ِمن بين ِإسحاق ، فَإذَا جاءوها نزلُوا ، فَلم يقاتلُوا ِبسالٍح ، ولْم يرمـوا                     

الَ ِإله ِإال اُهللا    : ال اللُه واُهللا أَكرب فَيسقطُ أَحد جانبيها الِذي ِفي الْبحِر ، ثُم يقولُوا الثانيةَ             الَ ِإله إِ  : ِبسهٍم ، قَالُوا    
الَ ِإله ِإال اُهللا واُهللا أَكرب فَيفرج لَهم فَيدخلوها فَيغنمـوا ،            : واُهللا أَكرب فَيسقطُ جانبها اآلخر ، ثُم يقولُوا الثالثةَ          

. } ِإن الدجالَ قَد خرج ، فَيتركونَ كُل شيٍء ويرجعونَ          : نماهم يقتسمونَ الَمغامنَ ِإذْ جاءهم الصريخ فَقالَ        فَبي
 .عن أيب هريرة ) م ( 

 .هي القسطنطينية : واملدينة )  ٣٦٣٨( وصحيح اجلامع ) ٢٩٢٠(٧٨ م الفنت 
عن عمرو بن دينار عن     ) ك ، خط    ( حممد بن خملد يف جزئه      ( . }   مسِه ِبأحب الناِس ِإيلَّ ، حمزةَ      { - ١٠١٣٢

 ) .ولد يل غالم فأتيت به النيب فقلت ما أمسيه ؟ قال فذكره : رجل من األنصار عن أبيه قال 
  ١/٣٦٨ واإلصابة ٢/٧٣ و خط ٣/١٩٦ك 

 حسن
١٠١٣٣- }  كلوهليِه ووا اَهللا عمعن عائشة) خ ، هـ ( . } س 

( و صحيح اجلامع     ) ٨٧٩٥(  و عب    ٩/٦٣٥و فتح    ) ٣١٧٤( و هـ   ) ٥٥٠٧(٧/١٢٠و  ) ٢٠٥٧(٣/٧١خ  
٣٦٤٠ (  

١٠١٣٤ - }     أحبوا ِبأمساِء األنبياِء ، وما       :  األمساِء ِإىل اِهللا     سأصدقُهمحِن ، والر عبداِهللا و بدارثُ : عح
 .هب اجلشمي عن أيب و) ع ( .} حرب ومرةُ : ومهام ، وأقبحها 

عبـد  )  ٨٦٣٦( وهب) ٧١٦٩( وأبو يعلى  ٤/٣٤٥وحم)٤٤٠٦(ون) ٤٩٥٠( ود ٩/٣٠٦ وهق ٤/٢١٨اإلصابة  
  ١٤/١٠٢ ومتهيد١٠/٥٧٨وفتح) ٨١٤(اهللا بن جرادوخد

 حسن لغريه
 .عن ابن عباس ) طب ( . } سموا ِباِسمى والَ تكنوا ِبكُنييت  { - ١٠١٣٥

أبـو  )١١٠(أبوهريرة وخ )٢١٣٤(جابر و )٢١٣٣(أنس  و  )٢١٣١(وم)  ١٢٧٧٠و١٢٥١٣( وطب ٨/٤٨امع  
 مـن طـرق      ٣٠٩و٩/٣٠٨ جـابر وهـق    ٤/٢٧٧أبو هريـرة وك   )٥٨١٢(أنس و اإلحسان  )٣٣٤٤(هريرة و 

  ) ٣٦٤١( رجل صحيح اجلامع ) ٢٥٩١٩(وش
 متواتر

١٠١٣٦ -  } قَامساً أَقسم عثتيت ، فَإين ِإمنَا بكّنوا ِبكُنيالَ توا ِباِمسى ومس ينكمعن جابر ) ق ( . }  ب. 
و ) ٦١٨٩(٥٣و ) ٦١٨٦(٨/٥٢أبـــو هريـــرة و )٣٥٣٩(٢٢٦و ) ٣١١٣(٤/١٠٣و ) ٢١٢٠(٣/٨٦خ 
 ابن عباس  و سنة      ٨/٤٨ و جممع    ٩/٣٠٨ و هق    ٣٦٩ و   ٣٠٣  أنس      ٣/١٧٠و حم   )٢١٣٣(وم)  ٦١٩٦(٥٤
  ) .٣٦٤٢(  و صحيح اجلامع ٤/٣٣٦ و معاين ٥/٣٨٨ أبو هريرةواإلحتاف ٣٣٠ و ١٢/٣٢٩

 .عن جابر ) ك ( . } سموه ِبأحب األمساِء ِإيل حمزةَ  { - ١٠١٣٧
  ١/٣٦٨ واإلصابة٣/١٩٦ك 

 حسن



 

 

١٥٥١() 

سمي يوم الْجمعِة ، ألن ِفيها طُبعت ِطينةُ أَبيك آدم ، وفيها الصعقةُ والبعثةُ وفيها الْبطشةُ، وِفي            { - ١٠١٣٨
 .عن أيب هريرة ) حم ( . } ةٌ من دعا اَهللا ِفيها استجاب لَه آِخِر ثَالِث ساعاٍت ِمنها ساع

  ٢/٤١٨ والفتح١/٤٩٥ وترغيب٢/٣١١ وحم٢/١٦٤امع 
 حسن لغريه

١٠١٣٩ - }     الْوليد قالُ لَهجلٌ يِفي هذِه األمِة ر لَيكونن ِبأساِمي فَراعنتكم ميتموهِة : سلى هذِه اُألمع رش وه
 .عن أيب هريرة ) ك ( . } رعونَ على قَومِه ِمن ِف

 )٣٢٨(والفنت نعيم ) ١٤و١٣( و مسدد١٠/٥٨٠ و فتح ١/١٨ و حم ٧/٣١٣ و ٥/٢٤٠ و امع ٤/٤٩٤ك
 حسن

 .عن مسلم بن العالء احلضرمي ) طك ( . } سنوا ِباُوس سنةَ أَهِل الْكتاِب  { - ١٠١٤٠
(  و عب ١٢/٢٤٣و )١٠٧٦٥ (٣/٢٢٤ و ش ٩/١٨٩وف هق وعن عبد الرمحن بن ع    ) ١٠٥٩(١٩/٤٣٧طب  

 ) ٦١٧(٢٧٨ و موطأ ٣/١٧١و تلخيص  ) ١١٨٣( و شفع  ) ١٩٢٥٣ و ١٠٠٢٥
 صحيح

١٠١٤١ - }  ؤملِق شوُء الْخابن شاهني يف األفراد عن ابن عمر ( . } س. ( 
 و ٤/٢٧٦خـط  رافع بن مكيث وعن عائشـة       ٢/٢١ و ترغيب    ٧/٣١٩ و اإلحتاف    ٣/٥٠٢و حم   ) ٥١٦٢(د  

 من طرق  عن رافع بن مكيث وعائشة )٨٠٢٢ - ٨٠١٩(  و الشعب ٨/٢٢ و ٣/١١٠ و جممع ١٠/٢٤٩حلية 
 حسن لغريه

ابـن منـده عـن الربيـع     ( } سوُء الْخلِق شؤم ، وطاعةُ النساِء ندامةٌ ، وحسن الَملكِة نماٌء            { - ١٠١٤٢
 ) األنصاري 

 والثانيـة   ٣/٥٠٢وحم)  ٥١٦٢(ود٣/١١٠ث اجلمة األوىل واألخرية امع     و عن رافع بن مكي     ١/٥٠٥اإلصابة  
 عائشة)٢٢٦(الشهاب

 حسن
) احلارث واحلاكم يف الكىن عن ابن عمر( . } سوُء الْخلِق يفسد الْعملَ كَما يفسد الْخلُّ الْعسلَ      { - ١٠١٤٣

. 
وابن عبـاس وأيب هريـرة وأنـس        من طرق عن ابن عمر       ) ٨٠٣٦ و   ٨٠٣٥( و الشعب    ) ٢٥٥٤( املطالب  

  رجل٦/٣٤٨معاوية بن حيدة وكثري) ١٠٠٧(١٩/٤١٧ ابن عباس  وطب٨/٢٤ وجممع٧/٣٢١واإلحتاف 
 حسن لغريه

 ٠يذهب حالوته: يفسده 
١٠١٤٤- }          حىت ِبالسقِط مالْقيامِة ح ومي ماُألم ِبكم كاثرإين مو ، لدسناَء الَ تح ِمن ريخ لودوداُء وبنِطئـاً  س

طب ( . } ادخِل الْجنةَ أَنت وأَبواك: يا رب وأبواي ؟ فَيقالُ لَه : ادخِل الْجنةَ فَيقولُ  : على باِب الْجنِة ، يقالُ      
 .عن معاوية بن حيدة ) 

) ١٠٠٤(١٩/٤١٦ و طـب     ٤/٢٥٨ من طرق و جممع      ١/١٠٧ ومسند أيب حنيفة     ١٠٠ و   ٩٢ و   ٢/٩٠حنف  
 ابن سريين وعاصم بن دلة)١٠٣٤٤و١٠٣٤٣(أم سلمة  وعب ١/١٤٤ و أصفهان ٢٩٨  و٥/٢٩٧واإلحتاف 



 

 

١٥٥٢() 

 حسن لغريه
 متفضياً أو ممتنعاً: حمبنطئاً 

١٠١٤٥ - }                    ِمنـه رجيطانٌ ِإال خفيِه شيٍت وقرأُ ِفي بيدةُ آِى الْقرآِن ، الَ تةٌ سا آيورةُ الْبقرِة ِفيهـةٌ  :  سآي
 عن أيب هريرة ) ب ك ، ه( .  } -الْكرسي. 

 )٦٠١٩(وعب)  ٢٣٨٩( وهب٢/٣٧٠ و ترغيب ٣٢٣ و ١٠/١٠٦ و طب ٢/٢٥٩ و١/٥٦٠ك 
 صحيح

 ) .ابن مردويه عن ابن مسعود ( . } سورةُ تبارك ِهي املَانعةُ ِمن عذاِب الْقِرب  { - ١٠١٤٦
  ٣/٨١وحليـة    ٢/٣٧٧و ترغيـب     ) ٢٨٩٠( وعن  ابن عبـاس ت        ) ١١٤٠( موقوفاً و صحيحة    ٢/٤٩٨ك

  ) ٣٦٤٣( و صحيح اجلامع )١٢٨٠١(وطب
 صحيح

١٠١٤٧ - }            لَه غفرىت يا حِلصاحبه ستغفرةً تورةٌ ِفي الْقرآِن ثَالثونَ آيس :     الِذي ِبيدِه املُلك باركحب(} ت (
 .عن أيب هريرة 

  ٧/٢٦٢و متهيد )٢٨٩١(وت) ١٤٠٠(ود )  ١٧٦٦( حب 
 صحيح

١٠١٤٨ - }  ورةٌ ِمنس           هيو لَه ىت غُفرا حِلصاحبه شفعةً تالْقرآِن ثَالثونَ آي  :   الِذي ِبيدِه املُلك باركحم (} ت
 .عن أيب هريرة ) ، ن ، ك ، هب 

  أنس و ك     ٧/١٢٧ و جممع    ٧/٢٦٢ و متهيد    ٣٢١و٢/٢٩٩وحم) ٣٧٨٦(وه) ٧١٠(ون عمل  ) ١٧٦٦( حب  
  ) ٢٥٠٦(  و الشعب ١/٢٦٢٥٦٥

 صحيح
١٠١٤٩ - } الْجنــةَ               س تــى أَدخلتـهـا حاحبهص نع اصمتةً خِإال ثَالثونَ آي ا ِهيالْقرآِن م ورةٌ ِمن

 باركتهـيوالضياء عن أنس) طس ( . } و 
 ١٧٣٨(١١٥و٥/١١٤والضـياء   ) ٣٦٥٤(  وطـس   ٧/١٢٧ و جممـع     ٧/٢٦١و متهيد    )٤٩١(١/١٧٦طص  

  ) ٣٦٤٤( وصحيح اجلامع )١٧٣٩و
 صحيح 

 .عن فضالة بن عبيد ) طب ( . }  سووا الْقبور على وجِه اَألرِض  {- ١٠١٥٠
  ٤/٨٨ون) ٣٢١٩(ود٩٢)١٩٦٨(وبنحوه م ) ٣٦٤٥( و صحيح اجلامع ) ٨١٢(١٨/٣١٤طب 

 صحيح لغريه
) ق  ص ، طب ، ه    ( } سووا بني أَوالدكم ِفي الْعطيِة ، فَلو كُنت مفضالً أَحداً لَفضلت النساَء              { - ١٠١٥١

 .عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن ابن عباس 
والفـتح  ) ١١٩٩٧(وطب) ٤٥٤(أوله عن  النعمان وزوائد احلارث       ٤/٨٦ ومعاين   ٤/١٥٣ وجممع   ٦/١٧٧هق  

  وحسن إسناده ٥/٢١٤
 حسن لغريه



 

 

١٥٥٣() 

١٠١٥٢ - }  جوهكمو نياُهللا ب لَيخالفن أَو فوفكموا صوعن النعمان بن بشري) هـ ( . } س.  
و م  )٧١٧(وبنحوه خ  ) ٣٦٤٦( أنس و صحيح اجلامع     ١١/٢٢٧ و خط    ٣/١٠٠ و   ٢/٢١و هق    ) ٩٩٤( هـ  

)١٢٧)٤٣٦ 

 صحيح لغريه 
 عن أنس ) حم ، ق ، د ، هـ ( . } سووا صفوفكم فَإن تسويةَ الصفوِف ِمن ِإقامِة الصالِه  { -١٠١٥٣

 و  ٢٧٤ و   ٢٥٤ و   ٣/١٧٧و حم    ) ٩٩٣(  هـ   و ) ٦٦٨( و د   ) ٤٣٣(١٢٤و م الصالة    )٧٢٣ (١/١٨٣خ  
  ) .٣٦٤٧(  و صحيح اجلامع ٣٩ و ٢/٣٨ و عوانة ٣/٣٦٨ وسنة ١/٢٨٩ و مي ٢٩١ و ٢٧٩

١٠١٥٤ - }  كمسجودو كمكوعوا رأحسنو فوفكموا صوعن أيب هريرة ) ش ( . } س. 
 )٣٥٤٠ (١/٣٥٣ و ش ٥٠٥  و ٢/٢٣٤حم 

 صحيح
 .الدارمى عن الرباء . } كم الَ تختلف قُلوبكم سووا صفوف { - ١٠١٥٥

  ) ٣٦٤٨( و صحيح اجلامع  ) ٢٤٣١(  و عب ١/٢٨٩مي 
 صحيح

} سووا صفوفكم ، الَ تختلفُوا فَتختلف قُلوبكم ، ِإنَّ اَهللا ومالئكته يصلّونَ على الصف اَألوِل                 { - ١٠١٥٦
 عن الرباء ) عب ( . 

 ٥/٦١٣وجامع األصول) ٦٦٤( ود ٢٩٦ و ٤/٢٨٥ وحم ) ٢٤٣١( عب 
 صحيح 

١٠١٥٧ - }           عدهما بفتنالَ تو ، ا أَجرهمحرمنالَ ت الَحقونَ ، اللهم ِإنا ِبكمو قَوٍم مؤمنني ارد ليكمع المس { .
 عن عائشة  ) حم ( 

و اإلحتـاف   ٤/٧٩و١/٨٢ و  هـق      ٤٠٨ و   ٢/٣٠٠وحم  ) ٢٤٩(و عن أيب هريرة  م       ١١١ و ٧٢ و   ٦/٧١حم  
من طرق عنها وعـن أيب هريـرة         ) ١٢٤٥ - ١٢٣٥( والدعاطب   ) ٦( وخزمية  ) ٥٨٣( و سين    ٧٨ ٢/٢٦٦

 وبريدة 
 صحيح

١٠١٥٨ - }                 عيشـاخـاًء وصيبونَ را ِرجالٌ يِإليه اَألرِض فَيخرج ِفيِه فَتحات فتحمانٌ تاِس زلى النيأيت عس
خوانٍٍ لَهم حجاجاً أَو عماراَ فَيقولونَ ما يقيمكم ِفي َألواِء الْعيِش وشدِة الْجــوِع ؟              وطعاماً ، فَيمرونَ على إِ    

                     ـومي لَه ِإال كُنت موتىت يَا حشدا ولى َألواِئهع فَيصرب ا أَحدِبه بيتالَ ي ، لَهم رياملدينةُ خو قاعدو فَذاهب
 عن أيب أيوب وزيد بن ثابت ) طب ( . } يعاً الْقيامِة شهيداً أَو شف

 ٣/٣٠٠وامع ) ٣٩٨٥( و طب ٢/٢٢٣الترغيب 
 إسناده جيد

سيأيت على الناِس زمانٌ خري املاِل ِفيِه غَنم بني الَمسجديِن ، تأكلُ الشجر ، وترد الَماَء ، يأكلُ                   { - ١٠١٥٩
أَوِصـىن ،   : صوافها أَو أَشعارها والفنت ترتكس بني جراثيِم الْعرِب ، ِقيلَ لَه            صاحبها ِمن نسلها ، ويلبس ِمن أَ      



 

 

١٥٥٤() 

أَقِم الصالةَ ، وآِت الزكاةَ ، وصم رمضانَ ، وحج واعتمر ، وبر والديك ، وصلْ رمحك، واقِر الضيف                   : قَالَ  
 .عن خمول البهزي ) ع ، طس ( . }  وزلْ مع الْحق حيثُ زالَ ، وأمر ِباملعروِف وانه عِن الُمنكِر ،

( و مطالـب    ٢٠/٣٢٢وطب) ١٥٦٨(وأبو يعلى  )  ١٢٠٢( و حب   )٧٥٤٢(  وطس  ٧/٣٠٥ و   ٤/١٦٥امع  
 )٧٦٣ (٣/٣٧٣و اإلصابة  ) ٤٤١٥

 حسن لغريه
 .األصل : اجلرثومة 

الرجلُ بني الْعجِز والْفجوِر ، فَمن أَدرك ذلك الزمانَ فَليختِر          سيأيت على الناِس زمانٌ يخري ِفيِه        { - ١٠١٦٠
     عن أيب هريرة) ك ( . } الْعجز على الْفجوِر 

ــع٤/٤٣٨ ك  ــم٧/٢٨٧ وجمم ــن  ٢/٢٧٨ وح ــيم ب  ونع
 حذيفة)٥١٥(محاد

 حسن لغريه
لَقاً ِإمنَا نهمتهم الدنيا فَال تجالسوهم فَإنه       سيأيت على الناِس زمانٌ يقعدونَ ِفي الَمساجِد ِحلَقاً حِ         { - ١٠١٦١

 .عن ابن مسعود ) حل ( . } لَيس ِهللا ِفيهم حاجةٌ 
) ٣٥٢٩٩(١٥/١٧٦أنس وابن عمرو و ش      ٤٤٢ و   ٤/٣٢٣وك  ) ١١٦٣(وصحيحة) ٣١١( وحب ٤/١٠٩ حل  

  ابن عمر ٣/١٠٣٨عن احلسن موقوفاً و عدي 
 صحيح لغريه

ناِس سنوات خداعات ، يصدق ِفيها الْكاذب ، ويكذّب ِفيها الصادق ، ويـؤمتن              سيأيت على ال   { -١٠١٦٢
الرجلُ التافه يتكلم ِفي    : وما الرويبضةُ ؟ قَالَ     : ِفيها الْخائن ، وخيونُ ِفيها اَألمني ، وينطق ِفيها الرويبضةُ ، ِقيلَ             

 .عن أيب هريرة ) ـ ، ك حم ، ه( . } أَمِر الْعامِة 
و  ) ١٨٨٧(  عـوف و صـحيحه   ٣٣٠ أنـس و ٧/٢٨٤  وجممع  ٢/٢٩١  وحم  ٤/٥١٢و ك    ) ٤٠٣٦( هـ  

  ) ٣٦٥٠( صحيح اجلامع 
 صحيح

سيأيت على أُميت زمانٌ يكثر ِفيِه الْقراُء ، ويقلُّ الْفقهاُء ، ويقبض الْعلم ، ويكثر الْهرج ، ثُم يأيت                    { -١٠١٦٣
 ب ِمن                    جادلُ الُمشركمانٌ يعِد ذَلك زب أيت ِمنثُم ي ، راقيهمت جاوزأُميت الَ ي قرأُ الْقرآنَ ِرجالٌ ِمنمانٌ يز عِد ذلك

 .عن أيب هريرة ) طس ، ك ( . } ِباِهللا الُمؤمن ِفي ِمثِل ما يقولُ 
 )٣٢٧٧(  وطس١/١٥٦ و جامع بيان العلم ١/١٨٧ و جممع ٤/٤٥٧ك 

 حسن
١٠١٦٤ - }                     كَانَ ِفـيهم ىت لَوالنعِل ِبالنعِل ، ح ذوين ِإسرائيلَ ، ِمثالً ِبمثٍل حلى بى عا أَتلى أُميت ميأيت عس

من نكح أُمه عالنيةً كَانَ ِفي أُميت ِمثله ، ِإن بىن ِإسرائيلَ تفرقُوا على ِثنتِني وسبعني ِملةً ، وستفترق أُميت علـى                      
. } ما أَنا عليِه الْيوم وأَصحايب      : وما ِتلك الْواحدةُ قَالَ     : وسبعني ِملةً ، كُلها ِفي الناِر غَري واحدٍة ، ِقيلَ           ثَالٍث  

 .عن ابن عمرو )  ك ، كر ( 



 

 

١٥٥٥() 

 وبنحوه  ١/١٢٩  وك  ٤/٢٣٠ و كثري    ١٤١/ ٨ و   ٢/٥١ ابن عباس واإلحتاف     ٧/٢٦١ و امع    ١٣/٩٨عساكر  
١/١٢٨ 

 هصحيح لغري
ِدرهٍم حالٍل ، أَو أٍَخ يستأنس ِبـِه ، أَو          : سيأْيت عليكم زمانٌ الَ يكونُ ِفيِه شيٌء أَعز ِمن ثَالثٍة            { - ١٠١٦٥

 .عن حذيفة بن اليمان ) طس ، حل ( . } سنٍة يعملُ ِبها 
) ٧٥٣٣(عمـرو و  )٤٦٥٣(و) ٣٤٤٩(  وفـر   ٣/١٥ واإلحتـاف    ٧/١٢٧ و   ٤/٣٧٠ و حليـة     ١/١٧٢جممع  

 ١/٣١٠وأصبهان
 حسن لغريه

سيأْيت قَوم يقرُءونَ الْقرآنَ الَ يعدو تراقيهم ، يخرجونَ ِمن اْإلسالِم كَما يخرج السهم ِمن الرميِة       { -١٠١٦٦
                 قَتلهمو قَتلوه ى ِلمنِفي فُوقِه ، طُوب همالس عودىت يون يف اِإلسالَِم  حودعأبو نصـر السـجزي يف      (  .} ، ال ي

 ) .اإلبانة عن أيب أمامة 
 ٣٠١٨٧(صـادر وش  ٧/٢٩ و ٤/٢/٣٦ابن أيب أوىف و سهل و سـعد          ) ٩٠٨ و   ٩٠٦(  و عاصم    ٣٦األجري  

 جابر )٣٧٩٠٥و
 صحيح

 ِبهـم   سيأْيت ناس ِمن أُميت يوم الْقيامِة ، نورهم كَضوِء الشمِس ، فُقراُء الُمهاجرين الذين يتقَى               { - ١٠١٦٧
 .عن ابن عمرو) حم( . } املكاره ، يموت أَحدهم وحاجته ِفي صدرِه ، يحشرونَ ِمن أَقطاِر اَألرِض 

 مطوالً) ٣٥٢( وعبد بن محيد ٢/١٧٧حم 
 صحيح

١٠١٦٨ - }           فَقولُوا لَهم أيتموهمفَإذَا ر ، طلبونَ الْعلمي أَقوام يأتيكمسوِل اهللاِ   : سرحباً ِبوصيِة رم   أفتوهمو  {
 .عن أيب سعيد ) هـ ( . 

 ٣٦٥١( وصحيح اجلامع    ) ٢٨٠( و الصحيحة   )٢٦٥٠(  وت  ١/٨٨وك)٢٠٤٦٦(عب   )  ٢٤٩ و ٢٤٧( هـ  
 ( 

 حسن لغريه
سيأتيكم ركب مبغضونَ ، فَإذَا جاءوكم فَرحبوا ِبهم وخلّوا بينهم وبني ما يبتغونَ ، فَإنْ عدلُوا                 { - ١٠١٦٩

               وا لَكمليدعو ، ِرضاهم كاتكمز مامفَإن ت أَرضوهما ، وِإنْ ظَلموا فَعليهو ، عن جابر بـن    ) د  ( . } فَألنفسهم
 .عتيك 

 ٣/١١٥ و ش  ١/٥٦٦و ترغيـب     ) ٨٢٥(  و مطالـب     ٨/١٧ و   ٣/٧٩ و جممع    ٤/١١٤و هق    ) ١٥٨٨( د  
 جابر)٩٨٣٩(

 حسن
ألونكم عن حديثي فَالَ تحدثوهم ِإال ِبما تحفظونَ ، فَمن كَذب علـي             سيأتيكم قَوم بعِدي يس    { - ١٠١٧٠

 .عن أيب موسى الغافقي ) تخ ( . } متعِمداً فَليتبوأْ مقعده ِمن الناِر 
  ٧/٣٠٢ و تخ ١/٥٧ و الدواليب ١٩/٢٩٦ و طب ٤/١٨٨أنس واإلصابة ١/١٧عدي 



 

 

١٥٥٦() 

 حسن
 .عن أيب هريرة ) م ( . } ات والنيلُ كُلٌّ ِمن أَاِر الْجنِة سيحانُ وجيحانُ والفر { - ١٠١٧١

  ) ٣٦٥٢(  و صحيح اجلامع ٦/١٧٧ و بغوي ٤٤٠ و ٢/٢٦٩و حم ) ٢٨٣٦(٢٦م اجلنة 
١٠١٧٢ - }  اللنب مشربونَ الْقرآنَ كَشرأُميت ي ِمن أَقوام يخرجعن عقبة بن عامر ) طب ( . } س . 
 )٢٤٩(والروياين) ٨٢١(١٧/٢٩٧ وطب٦/٢٢٩وامع  ) ٣٦٥٣( صحيح اجلامع و  ) ١٨٨٦( الصحيحة 

 حسن
سيخرج أَهلُ مكةَ منها ، ثُم الَ يعمروها إَال قَليالً ، ثُم تمتلىُء وتبىن ، ثُم يخرجونَ ِمنها فَـالَ                     { - ١٠١٧٣

 .عن عمر ) حم ( . } يعودونَ إليها أَبداً 
  ٣/٢٩٨مع جابر و ا٣/٣٤٧ و ١/٢٣حم 

 حسن
ِبما تأمرناَ يا رسـولَ     : سيخرج عليكم نار ِفي آِخِر الزماِن ِمن حضرموت تحشر الناس ، ِقيلَ              { - ١٠١٧٤
 .عن ابن عمر ) حب ( . } عليكم ِبالشاِم : اِهللا ؟ قَالَ 

 )٢٢١٧(وت٦٩و٥٣و٢/٨  وحم٤/٦٣و ترغيب  ) ٢٣١٢(  و حب ١٤/٢٠٧ سنة 
 صحيح

سيخرج ِفي آِخِر الزماِن قَوم أَحداثُ اَألسناِن ، سفهاُء اَألحالِم ، يقولونَ ِمن خِري قَوِل الْربيِة ،                  { - ١٠١٧٥
               فَاقتلوهم ميِة ، فَإذا لَقيتموهمالر ِمن السهم مرقا يالديِن كَم مرقونَ ِمني ، ناجرهمح جاوزقرءونَ الْقرآنَ الَ يي

 عن علي) ق ( . } قَتلهم أَجراً ِلمن قَتلهم ِعند اِهللا يوم الْقيامِة ، فَإن ِفي 
  ) ٣٦٥٤(  و صحيح اجلامع ١٣/٢٨٣و فتح )١٠٦٦ (١٥٤و م الزكاة ) ٦٩٣٠(٩/٢١ خ 

نَ عليهم املَاَء   سيخرج قَوم ِمن الناِر قَِد احترقُوا وكَانوا ِمثلَ الْحمِم ، فَالَ يزالُ أَهلُ الْجنِة يرشو               { - ١٠١٧٦
 .عن أيب سعيد ) حم ( . } حىت ينبتوا كَما ينبت الْقثّاُء ِفي حميِل السيِل 

 )٤٣٠٩( وه٣٠٦ _٣٠٤)١٨٥و١٨٤( وم٣/٧٧و حم  ) ٢٦٣٨( ت 
ـ                 { - ١٠١٧٧ ن سيخرج قَوم يقرءونَ الْقرآنَ الَ يجاوز تراقيهم ، يمرقونَ ِمن الديِن كَما يمرق السـهم ِم

 ) .أبو نصر السجزي يف اإلبانة عن عمرو عن ابن مسعود( . } الرميِة 
 )١٠١٧٥(عن أيب بكرة وانظر ح )٩٣٧ - ٩٢٧( أخرج حنوه عاصم 

 صحيح
١٠١٧٨ - }  عدهكونُ بي ا أَحددرسهالْقرآنَ ِدراسةً الَ ي درسجلٌ ير الْكاهنني ِمن يخرجابن سعد وابن .} س 

 .عن عبد اهللا بن مغيث بن أيب برد عن أبيه عن جده ) كر طب ، ( منده 
  ٢٢٣و٣٣/٢٢٢ وعسـاكر  ٤/١٩ واإلصـابة    ٦/١١موسى بن عقبة و حـم       ٦/٤٩٩صادر ونبوة   ٧/٥٠١سعد

 )٧٩٤(٣١٥و)٥١٨(٢٢/١٩٧ وطب١٠/٢٣ و٧/١٦٧ وجممع٥٥/١٤١و
 حسن لغريه 

 .قريظة والنضري : الكاهنان 
 .ويقال إنه حممد بن كعب القرظي 



 

 

١٥٥٧() 

١٠١٧٩ - }            بريم هواَألوِل و ِمن را شِمنهم رثَقيٍف كَذاباِن اآلخ ِمن يخرجابن سعد عن أمساء بنت أيب . } س
 .بكر 
 )٢٥٤٥(صادر  وبنحوهم٨/٢٥٤  وسعد٤/٥٧١  وك٣٥٢ و٦/٣٥١حم 

 صحيح
 .املهلك : املبري 

عـن  ) حم  ( . }  وجوههم على ضوِء الشمِس      سيخرج ناس ِمن الَمغرِب يأتونَ يوم الْقيامِة ،        { - ١٠١٨٠
 .رجل 
  ٥/٢٨١ و جممع ٣/٤٢٤حم 

 حسن
١٠١٨١ - }  اللنب مشربونَ الْقرآنَ كَشرأُميت ي ِمن اسن يخرجعن عقبة بن عامر ) طك ( } س. 

 )١٨٨٦(والصحيحة) ٨٢١(١٧/٢٩٧وطب) ٢٤٩( والروياين٦/٢٢٩امع 
 حسن

١٠١٨٢ - }  ن يخرجس               ، الناس قولهأَحسِن قَوٍل ي قولونَ ِمني راقيهموا تعدقرءونَ الْقرآنَ الَ يأُميت ي ِمن اس
 وا فَاقتلوهمرجأبو نصر عن أيب أمامة . } ِإذَا خ. 

  ١٤/٢١٠ و سنة ٤/٤٨٧ من طرق و ك ٦/٢٢٨ وامع ٢/٨٤ أخرجه بنحوه عن ابن عمرو حم
 صحيح

 ِفي الدنيا واآلخرِة اللحم ، وسيد الشراِب ِفي الدنيا واآلخـرِة الَمـاُء ، وسـيد                 سيد اِإلدامِ  { - ١٠١٨٣
 .عن بريدة ) هب ( وأبو نعيم يف الطب ، ) طس . ( } الرياحِني ِفي الدنيا واآلخرِة الْفاغيةُ 

ــاف  ــتح ٧/٤١١ و ٥/٢٥٥اإلحت ــع ٩/٥٥٦ وف ــعب ٥/٣٥ و جمم   )٦٠٧٧ و ٦٠٧٦ و ٥٩٠٤(  و الش
 ) ٧٤٧٧(وطس

 حسن لغريه
اللَّهم أَنت ريب الَ ِإله ِإال أَنت ، خلقتين وأنا عبدك ، وأنا على عهدك : سيد االستغفاِر أَنْ تقولَ  { - ١٠١٨٤

ر ِلي فَإنه الَ    ووعدك ما استطعت ، أَعوذُ ِبك ِمن شر ما صنعت ، أَبوُء لَك ِبنعمتك علي وأبوُء لَك ِبذنيب فَاغف                  
                       منأَهِل الْجنِة ، و ِمن فَهو مسيومِه قَبلَ أَنْ يي ِمن ا فَماتوقناً ِبههاِر مالن قَالَها ِمن نم ، ِإال أَنت الذُّنوب غفري

 .عن شداد بن أوس )  حم ، خ ،ن(. } قَاهلَا ِمن اللَّيِل وهو موقن ِبها فَمات قَبلَ أَنْ يصبح فَهو ِمن أَهِل الْجنِة 
ــم ) ٦٣٢٧و٦٣٠٦(٨٨ و ٨/٨٣خ  ــب ٢/٤٥٨ و ك ١٢٥ و ٤/١٢٢و ح  ١٠/٢٩٦ و ش ٧/٣٥١ و ط

 ) ٣٦٧٤(  و صحيح اجلامع     ١/٤٤٨ وترغيب   ١٣٠ و   ٩٨ و   ١١/٩٧و فتح     )١٠٤١٦و٩٨٤٧(ون) ٢٩٤٣٠(
. 

ِفيِه خلق  : ِم النحِر والفطِر  ، وفيه خمس ِخالٍل         سيد اَألياِم ِعند اِهللا يوم الْجمعِة ، أَعظم ِمن يو          { - ١٠١٨٥
آدم ، وفيِه أُهبطَ ِمن الْجنِة ِإىل اَألرِض ، وِفيِه تويفَ ، وفيِه ساعةٌ الَ يسألُ الْعبد ِفيها اَهللا شيئاً ِإال أَعطاه ِإياه مـا     

         الس قومفيِه تحٍم ، وقَطيعةَ ر سألْ ِإمثاً أَوبٍل              لَم يالَ جالَ ريٍح والَ أَرٍض وماٍء والَ سقرٍب ولٍك مم ا ِمنماعةُ ، و
 ) .عن سعد بن عبادة ) حم ، تخ ( الشافعي ( . } وِال حجٍر ِإال وهو مشفق ِمن يوِم الْجمعِة 



 

 

١٥٥٨() 

و تخ    ) ٤٢٩(  و شفع    ١٦٤ و   ٢/١٦٣أبو هريرة و جممع     ١/٢٧٧ و ك    ٥/٢٨٤أبو لبابة البدري و   ٣/٤٣٠حم  
  ) ١٧٢٨( ابن املسيب و خزمية )٥٥٠٧(٢/١٤٩ و ش ٤/٤٤

 حسن
ِفيِه خلق آدم ، وفيِه أُدخلَ الْجنةَ ، وفيِه أُخرج ِمنـها ، والَ تقـوم                : سيد اَألياِم يوم الْجمعِة      { - ١٠١٨٦

 .عن أيب هريرة ) ك ، هب ( } الساعةُ ِإال يوم الْجمعِة 
ــة )  ٨٥٤(وبنحــوه م ) ٢٩٧١( عب  و الشــ١/٢٧٧ك  والضــياء ) ٢٧٧٢(واإلحســان ) ١٢٧٨(وخزمي
 )٤٨٨(وت) ٣٩٥(٩/٤٢٤

 صحيح
سيد اَألياِم يوم الْجمعِة وأعظمها ِعند اِهللا ، وأعظم ِعنده ِمن يوِم الْفطِر ويوِم اَألضحى ، وفيِه  { - ١٠١٨٧

م ، وأَهبطَ اُهللا ِفيه آدم ِإىل اَألرِض ، وفيِه توفِّى آدم ، وفيِه ساعةٌ الَ يسألُ خلق اُهللا تعاىل ِفيه آد: خمس ِخالٍل 
الْعبد ِفيها شيئاً ِإال آتاه اُهللا ِإياه ما لَم يسألْ حراماً ، وفيِه تقوم الساعةُ، ما ِمن مـلٍك مقــــرٍب والَسماٍء 

( وابن سعد وابن قانع ) ش ، حم ( .}  والَ ِجباٍل والَ ِبحٍر ِإال وهن يشفقن ِمن يوِم الْجمعِة وال أَرٍض والَ ِرياحٍٍ
 .عن أيب لبابة البدري ) طب 
أبـو هريـرة     )١٧٢٨(  سعد بن عبادة و خزميـة        ٥/٢٨٤ و ٣/٤٣٠وحم) ٥٥١٥(٢/١٤٩ و ش    ١/١١٣طخ  
سعد بن  ) ٣٠٩(وعبد بن محيد  ) ١٠٨٤(  وه  ١/٤٠٠  من طرق و اإلصابة       ١٦٤ و   ٢/١٦٣ و جممع    ١/٢٧٧وك

 عبادة
 حسن

١٠١٨٨ - }  سامأَنْ ي لْعِة أَحقالس يديف مراسيله عن ابن أيب حسني  مرسال ) د . ( } س. 
 )١٦٦(و مد) ٢٢١٧١(٧/١٤ و ش ٦/٣٦هق 

 صحيح مرسل
 ) ٤٩٠٥(ابن أيب حسني عمر بن سعيد الكويف املكي  ثقة من السادسة، التقريب

١٠١٨٩ - }               اآلخرِة اللَّحما والطعاِم ِفي الدني سيداآلخرِة الَماُء ، وا ونيراِب ِفي الدالش يدعن ) ك  ( . } س
 .صهيب 

 ٥/٢٥٤ واإلحتاف ٥/٣٥و امع )٥٩٠٤( و عن بريدة الشعب ٤/١٣٨ وك ٣/٨٦متهيد 
 صحيح لغريه

) ك(. }طلِب ، ورجلٌ قَام ِإىل ِإماٍم جائٍر فَأمره وـاه فَقتلـه             سيد الشهداِء حمزةُ بن عبِد املُ       {- ١٠١٩٠
 .والضياء عن جابر 

 و صحيح اجلامع    ٧/٣٦٨ ابن عباس و فتح      ٩/٢٦٨ و   ٢٧٢ و   ٧/٢٦٦ و جممع    ١٩٩ و   ١٩٥/ ٣ و   ٢/١٢٠ك  
)٣٦٧٥ (  

 صحيح
١٠١٩١ - }         ع نمزةُ بالْقيامِة ح وماِهللا ي هداِء ِعندالش يدعـن  ) طب ( عن جابر ، ) ك ( . } بِد الُمطلِب  س

 .علي 



 

 

١٥٥٩() 

 ٣/١٥١ عنه وعن ابـن عبـاس و طـب           ٩/٢٦٨ و   ٢٧٢ و   ٧/٢٦٦ و امع    ١٩٩ و   ٣/١٩٥ و   ٢/١٢٠ك  
  ) ٣٦٧٦(  و صحيح اجلامع ٣/٢٢٥ و الترغيب ٧/٣٦٨و الفتح )٢٩٥٨(

 صحيح
١٠١٩٢ - }        مزةُ بالْقيامِة ح وماِهللا ي هداِء ِعندالش يدس            ـائٍر فَـأمرهِإىل ِإماٍم ج جلٌ قَامربِد الُمطلِب ، وع ن

 فَقتله اهعن ابن عباس ) طس ( . } و. 
 و  ٢/١٢٠ و بنحـوه ك      ٧/٣٦٨ و فـتح     ٧/٦٤و اإلحتاف   ) ٤٠٧٩( وطس ٩/٢٦٨ و   ٢٧٢ و   ٧/٢٦٦امع  

 جابر ٣/٩٥
 صحيح لغريه

١٠١٩٣ - } أعظمهمضانَ ، ور هرهوِر شالش يدِة سرمةً ذُو الْحجعن أيب سعيد ) هب ( البزار } ا ح. 
  ) .٣٦٣٨ و ٣٧٥٥ و ٣٦٣٧(  والشعب ٢٦/٣٩٣ و عساكر ٣/١٤٠امع 

 فيه ضعف
عن ابن مسـعود    ) ش ، طب ، هب      ( } سيد الشهوِر شهر رمضانَ ، وسيد اَألياِم يوم الْجمعِة           { - ١٠١٩٤

 .موقوفاً 
 ابن املسيب)٥٥٠٨و٥٥٠٧(وش )  ٣٦٣٨( ب  و الشع٣/١٤٠امع 

 حسن موقوف
١٠١٩٥ - }  ادمهمالْقوِم خ يدعن ابن عباس ) خط ( . } س. 

 )٥٧٩(سهل بن سعد واملقاصد ) ٨٤٠٧(  و الشعب ١٠/١٨٧خط 
 حسن لغريه

يف ) ك. (} ِإال الشهادةَ سيد الْقوِم ِفي السفِر خادمهم فَمن سبقهم ِبخدمٍة لَم يسبقوه ِبعمٍل  { - ١٠١٩٦
 .عن سهل بن سعد ) هب ( تارخيه ، 
 )٣٤٧٤(وفر ) ٨٤٠٧( الشعب 

 حسن
 .عن ابن عمرو ) طب ، خط ( . } سيد رحياِن أَهِل الْجنِة الْحناُء  { - ١٠١٩٧

و صحيح اجلامع   )٣٣٩٧٩( سلمان  وش   ٧/٢٤٩٨ و عدي    ٥/٥٦و خط    ) ١٤٢٠(  و صحيحة    ٥/١٥٧جممع  
 )٣٦٧٧ (  

 صحيح
١٠١٩٨ - }  اآلخرِة اللَّحما ونيطَعاِم الد يدأبو نعيم يف الطب عن علي . } س. 

  ١٢٠ و ٧/١١٩ و ٥/٢٥٥واإلحتاف )٥٩٠٤( بريدة وهب٥/٣٥أبو الدرداء  وجممع )٣٣٠٥( هـ 
 صحيح لغريه

خط ( } ي الْجنِة ِمثلُ الثُّريا ِفي السماِء أَبو بكٍر وعمر ، وِإن أَبا بكٍر ِف: سيد كُهوِل أَهِل الْجنِة  { - ١٠١٩٩
 .عن أنس ) 
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علي )١٤٢٠و١٤١٩(وعاصم ) ٥٦٣ و ٩٣ و ٢٠٣ و ٢٠٠( عنه وعن علي و فضائل ٧/١١٩ و ٥/٣٠٧خط 
أنس  )٢٢٦٠(٦/٢٤٤علي و)٥٤٦و٥٤٥(١٦٨و٢/١٦٧أبو جحيفة والضياء )٦٩٠٤(وأنس  وأوله عند حب

  من طرق٩/٥٣عوجمم) ٩٥(علي وه)٣٦٦٥(أنس و)٣٦٦٤(وت
 حسن صحيح

 !! أنه موضوع  ) ٣٣٢٨( وادعى األلباين يف ضعيف اجلامع 
١٠٢٠٠ - }  ِنساِء أَهِل الْجنِة أَربع يداتآسيةُ : سخدجيةُ ، و وفَاطمةُ ، و ، رميعن عائشة) ك ( . } م . 

 ١٥٨و٣/١٥٧وعـن أنـس ك     ) ٣٦٧٨(  و صحيح اجلامع     ٧/١٣٦وفتح   ) ١٤٢٤( و صحيحة     ٣/١٨٥ك  
 ) ٢٤٠١(٧/٢٢والضياء

 صحيح
) طب(. } فَاطمةُ وخدجيةُ وآِسيةُ امرأةُ ِفرعونَ    : سيدات ِنساِء أَهِل الْجنِة بعد مرمي ِبنِت ِعمرانَ          { - ١٠٢٠١

 .عن ابن عباس 
 عنه وعن أنس )٣-١(٢٣/٧و) ١٢١٧٩ (١١/٤١٥وطب  ) ١٤٢٤(  وصحيحه ٢٢٣ و ٩/٢١٠امع 

 صحيح
١٠٢٠٢ - } جاِل           سشهداِن ِقتالَ الديو رميم نى بأُميت ِعيس جالِن ِمنر عـن  ) ك  ( ابن خزمية    ( . } يدرك

 ) . أنس 
 )٣٤٦٢(  وفر٤/١٦٤٥و عدي  ) ٤٥٧٥(  و مطالب ٣٥٠ و ٧/٢٨٨ و جممع ٤/٥٤٤ك 

 حسن لغريه
اِهللا ، الَ تغلُّوا والَ تغـدروا ، والَ تنفِّـروا والَ            ِسريوا ِباسِم اِهللا ، ويف سبيِل اِهللا ، قَاتلُوا أَعداَء            { - ١٠٢٠٣

تمثلُوا والَ تقتلُوا وليداً ، ولْيمسح أَحدكم ِإذَا كَانَ مسافراً على خفيِه ِإذَا أدخلهما طَاهريـــِن ثَالثـــةَ                  
صفوان بـن   . عبد اجلبار بن أمحد يف أماليه عن      القاضي  }أَيـــــاٍم ولَياليهن ، وِإذَا كَانَ مقيماً فَيوم وليلةٌ         

 )صدره إىل قوله وليدا ) هـ(عسال وروى 
  من قوله ليمسح حىت آخره١/٢٨٢ وهق٤/٢٤٠و حم  ) ٢٨٥٧( ه 

 حسن
 الـذَّاكرونَ اهللاََ : وما املُفردونَ يا رسولَ اِهللا ؟ قَـالَ         : ِسريوا هذَا جمدانٌ سبق املُفردونَ قَالُوا        { - ١٠٢٠٤

 الذَّاكراتعن أيب هريرة ) حم ، م ( . } كَثرياً و. 
( وصـحيح اجلـامع      ) ١٣١٧(  وصـحيحه    ٥/١٩٥ و بغوي    ٢/٣٩٩وترغيب  ) ٢٦٧٦(٤م الذكر  والدعاء     

 ٢/٣٢٣وحم  ) ٣٦٥٥
 جبل: مجدان 

١٠٢٠٥ - }  القاِهللا خ ِعند لَهم ِبرجاٍل لَيس هذَا الدين ددشيأماليه عن أنس احملاملي يف( . } س . ( 
  ٨/١٩٧وهق ) ٤٢٠٣(٥/١٦٩وبنحوه  عن أيب هريرةخ  ) ٣٦٥٦( وصحيح اجلامع  ) ١٦٤٩( الصحيحة 

 صحيح لغريه
 .عن جابر ) حم ( . } سيصدقونَ ويجاهدونَ ِإذَا أَسلموا  { - ١٠٢٠٦



 

 

١٥٦١() 

 - يعين ثقيفاً- ) ٣٦٥٧( و صحيح اجلامع )١٥٢٤(  واآلحاد واملثاين٣/٣٤١حم 
 صحيح

اَألشر والْبطر والتكاثر والتشاحن ِفي الدنيا ، والتباغض والتحاسـد  : سيصيب أُميت داُء اُألمِم      { - ١٠٢٠٧
 كونَ الْبغيىت يعن أيب هريرة ) ك ( . } ح. 

 و صحيح اجلامع    ٨/٥٣واإلحتاف  )٢٥١٠(وبنحوه عن  الزبري  ت       ) ٩٠١٦(  وطس  ٧/٣٠٨ و جممع    ٤/١٦٨ك  
) ٣٦٥٨. (  

 حسن
جند ِبالشاِم ، وجند ِباليمِن ، وجنـد ِبـالعراِق،          : سيصير األمر ِإىل أَنْ تكونوا جنوداَ مجندةً         { - ١٠٢٠٨

سقُوا ِمن  عليك ِبالشاِم ، فَإَا ِخريةُ اِهللا ِمن أَرضِه ، يجتيب ِإليها ِخريته ِمن ِعبادِه ، فَإنْ أَبيتم فَعليكم يمنكم ، وا                    
 . عن عبد اهللا بن حوالة ) حم ، د ( . } غُدركم ، فَإنَّ اَهللا قَد توكلَ ِلي ِبالشاِم وأَهلِه 

و صحيح اجلامع   ) ٢٣٥(٩/٢٤٧  و الضياء   ٥/٢٨٨ و ٤/١١٠ و حم    ٤/٥١٠ وك ٤/٦٠و ترغيب    ) ٢٤٨٣( د  
 )٣٦٥٩ (  

 صحيح
١٠٢٠٩ - } ب عضاً ِمنب همعضب اسى النيعزعن سهل بن سعد ) ع ، طب ( . } عِدي ِبالتعزيِة ِبي س. 

و عـدي   ) ١٠١٥١(وهب ) ٤٣٨٥( صادرو مطالب   ٢/٢٧٥ و ٢/٢/٥٩ و سعد    ٩/٣٨ و جممع    ٦/١٦٦طب  
 )٧٥٤٧(وأبو يعلى) ١٠٧٠(  والروياين٦/٢٣٤٢

 حسن لغريه
 .عن عثمان ) حم ( . } سيقتلُ أَمِيري وينتزى ِمنِربى  {  - ١٠٢١٠

 ٧/٢٢٧  وجممع١/٦٦حم 
 حسن

يعقوب بن سفيان يف تارخيـه وابـن        ( . } َ أُناس يغضب اُهللا لَهم وأَهلُ السماِء        سيقتلُ ِبعذراء { - ١٠٢١١
 ) .عساكر عن عائشة 

  ١/٣١٥ واإلصابة ٣/٣٢١ و املعرفة والتاريخ ٨/٥٥ و بداية ٤٥٧ و ٦/٤٥٦نبوة 
 حسن لغريه

يـا أم   : حجر وأصحابه ؟ فقـال      : ما محلك على قتل أهل عذراء       : شة فقالت   دخل معاوية على عائ   : وتفصيله  
 املؤمنني إين رأيــت 

 ٦/٤٥٧نبوة ... قتلهم صالحا لألمة ، وإن بقاءهم فساد لألمة فقالت له احلديث 
 قرية من قرى دمشق: عذراء 

١٠٢١٢ - }          ياضكَانَ ِبِه ب ، أُويس قالُ لَهجلٌ ير ليكمع يقْدمس           ِمـنكم لَقيه اُهللا ، فَمن فَأذهبه ا اَهللا لَهفَدع 
 لَه فَليستغفر عن عمر ) ش ( . } فَمروه. 

 ١/٣٨ وحم٢٢٣)٢٥٤٢(و عن أسري بن جابر م) ٣٢٣٣٤(١٢/١٥٤ش 
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١٠٢١٣ - }               همالس مرقا ييِن كَمالد مرقونَ ِمني ، ناجرهمح جاوزيقرأُ الْقرآنَ ِرجالٌ الَ يةِ سميالر ِمن { )
 .عن أنس ) ع 

 وأبـو   ٢/١٤٧و ك    ) ٢١٨٨( علي وعن ابن مسـعود ت       )١١٦٣و٤٧٢( ابن عباس   وأبو يعلى      ١/٢٥٦حم  
 ابن مسعود )٥٤٠٢(يعلى

 صحيح
١٠٢١٤ - }  الْفرجاملالُ وو ما الدستحلُّ ِفيهِفٍنت ي يكونُ أَربععن عمران حصني ) طكس ( . } س. 

أبـو هريـرة والسـنن      )٩٠و٨٩(و) ٨٦(ونعيم بن محاد  ) ٨١١٩(وطس) ٤١٦ (١٨/١٨٠وطب ٧/٣٠٨امع  
 على)٦٥(الواردة يف الفنت

 صحيح لغريه
سيكونُ أُمراُء تشغلهم أَشياُء يؤخرونَ الصالةَ عن وقتها ، فَصلُّوا الصـالةَ ِلوقتـها واجعلُـوا       { - ١٠٢١٥

 . أيب أُبي عن) حم ( . } صالتكم معهم تطوعاً 
 صادر ٧/٤٠٢أنس  وحنوه سعد٣/٤٨٦أبو ذر و تخ ٢/٢٣٨ و سنة ٦/٧عبادة و حم  ) ١٢٥٧( هـ 

 صحيح لغريه
١٠٢١٦ - }       لكه الطهمخ منو ، لمتزهلْم سمِن اعا ، وجن ابذهمن نكرونَ ، فَمنتعرفونَ ويكونُ أُمراُء تس {

 .عن ابن عباس ) ش ، طب ( . 
 و تـخ    ٥/٢٢٨و جممـع    ) ١٠٨٣(أم سلمة و عاصم     ٦/٣٠٥ وحم   ٤٠)١٠٩٧٣/(١١و طب   ) ٣٧٧٣٢( ش
 كعب عجرة١/٣١٥

 صحيح
ش ( } سيكونُ أُمراُء يأمرونكم ِبما تعرفونَ ، ويعملونَ ما تنكرونَ ، فَليس ُألولِئك عليكم طَاعةٌ              { -١٠٢١٧

 .عن عبادة بن الصامت ) 
 )٣٧٧١٠( وش٣٢٩  و  ٥/٣٢٥ وحم  ٥/٢٢٧امع 

 صحيح لغريه
١٠٢١٨ - }                  قُلـوب همِرجالٌ قُلـوب يقُومسي ، ونتونَ ِبسستنالَ يهتدونَ ِبهديي ، وعِدي أَئمةٌ الَ ييكونُ بس

 وإنْ السـمع ِلألمـريِ  : كَيف أَصنع ِإنْ أَدركَين ذَلك ؟ قَـالَ  : ِرجاٍل شياطني ِفي جثماِن ِإنساٍن ، قَالَ حذيفةُ    
 أَخذمالكو ظَهرك ربعن حذيفة )م .( } ض. 

  أنس٣/٢٣٥ و تخ ٤/٥٠٢و ك )٢٩٦٠( وبز١٢/٦٦ وفتح٨/١٥٧ وهق٥٢)١٨٤٧(م
١٠٢١٩ - }     عهمم التكماجعلُوا صا والةَ ِلوقتها ، فَصلُّوا الصواقيتهم نالةَ عميتونَ الصعِدي أَئمةٌ ييكونُ بس

 .عن شداد بن أوس ) بز ، طس حم ، ( . } سبحةً 
) ٣٤٨٦( وبـز  ٤/١٢٤ و حم    ١/٣٢٤  وجممع  ١/١٦أبو ذر و الدواليب     ٢٣٩) ٦٤٨(ابن مسعود و      ) ٥٣٤(م  

 ) ٧١٥٥(وطب) ١٠٩٣(والشاميني) ٤٩٠٧(وطس
ونَ الْحـق   تـؤد : فَما تأمر من أَدرك ذِلك ؟ قَالَ        : سيكونُ بعِدي أَثرةٌ وأمور تنكروَا ، ِقيلَ         { - ١٠٢٢٠

 سألونَ اَهللا الَّذي لَكمتو ليكمعن أيب هريرة وابن مسعود) طسص ( . } الِذي ع 
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) ٩٨٥(وطص) ٦٨٩٣(  وطس  ٤٣٣ و   ١/٤٢٨و حم   )١٨٤٣ (٤٥و م   )٣٦٠٣ (٤/٢٤١ و خ    ٧/٢٨٣جممع  
 )٥١٥٦(وأبويعلى

صـلُّوا  : ما يصنع من أَدركهم ؟ قَالَ       : لَ  سيكونُ بعِدي أُمراُء يؤخرونَ الصالةَ عن وقتها ، ِقي         { - ١٠٢٢١
 عن ابن عمرو ) طس ( . } الصالةَ ِلوقتها ، فَإذَا حضرمتْ معهم الصالةَ فَصلُّوا 

 شداد ٤/١٢٤و حم )٩٥٨(  وطس١/٣٢٥امع 
 صحيح لغريه

١٠٢٢٢ - } ب عضهمقتلُ بلى املُلِك يقتتلونَ ععِدي أُمراُء ييكونُ بعن عمار ) ش ( . } عضاً س. 
    )١٣٨٨(وامليزان) ١٦٥٠( وأبويعلى٤/٢٦٣و حم ) ٣٧٢١١(١٥/٤٥ش 

فيه ثروان بن ملحان وثقـه        
 ٢/٤٧٢وسكت عليه أبو حامت اجلرح) ٣٢٨(٢/٨٢ابن حبان والعجلي اللسان

 صحيح
١٠٢٢٣ - }          راسانَ ، ثُم انعِث خوا ِفي بعوثٌ كَثريةٌ فَكونعِدي بيكونُ بـا ذُو  سناهب فَإنه رودينِة مزلُوا ِفي م

 .عن بريدة ) حم ( . } الْقرنِني ودعا لَها ِبالربكِة ، والَ يصيب أَهلها سوٌء أَبداً 
 وحسنه ابن حجر يف القول املسدد)  ٨٢١٥( وطس٥/٣٥٧ وحم١٠/٦٤امع 

 لني
يخسـف  : ِب وخسف ِفي جزيرِة الْعرِب ، ِقيلَ        سيكونُ بعِدي خسف ِباملشرِق وخسف ِباملغر      { - ١٠٢٢٤

 عن أم سلمة ) طب ( . } نعم ، ِإذَا كَانَ أَكثر أَهلها الْخبثُ : ِباألرِض وِفيهم الصاحلونَ ؟ قَالَ 
 ٥/١٥٤وخـط  ) ١٠٧(١/٤٢ و عـن أنـس طـص      ٢٣/٢٧١ من طـرق  وطـب      ٨/١١ و ٧/٢٦٩امع    
 )١٨٤١(وطس

 صحيح لغريه
١٠٢٢٥ - } لفاٌء               سخ عدهمب سيكُونُ ِمنؤمرونَ ، وا يفعلونَ ميونَ ، وعلَما يعملونَ ِبملفاٌء يعِدي خيكونُ ب

                     ـنم لكنو ، لمس دهي أَمسك نمرىَء، وب ليهمع أَنكر ؤمرونَ ، فَمناالَ يفعلونَ ميعلمونَ ، وعملونَ ِبما الَ يي
 ابعتو ضىعن أيب هريرة ) ق ، كر ه( . } ر. 

ــع  ــق ٧/٢٧٠ام ــوة ٨/١٥٨ و ه ــاكر ٦/٥٢١ و نب ــان٣٦/٢١٤  وعس )  ٦٦٦٠و٦٦٥٨( واإلحس
 )٦٤٣(والشاميني

 صحيح
١٠٢٢٦ - }                  يئاً ِإال أَخذُوا ِمنعطونَ أَحداً شكَمبارِك اإلِبِل ، الَ ي ملى أَبواع الْفنت ، الطنيعِدى سيكونُ بس
 عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي ) طب ، ك  ( .} ِدينِه ِمثله. 
مرفوعاً  ) ٩٤١٣ و   ٩٤١٢ و   ٩٤١١ و   ٩٤٠٨ و   ٩٤٠٥ و   ٩٤٠٣(  و الشعب    ٣/٦٣٤ و ك    ٦/١٢٧اإلحتاف  

 ابن مسعود) ٢٠٦٤٤(وموقوفاً عن علي وأيب ذر وابن مسعود وأيب هريرة  وعب
 صحيح موقوف



 

 

١٥٦٤() 

 ومثله ال يقال بالرأي
ِدي ِفنت كَقطِع الليِل املُظلِم ، تصدم كَصدِم الْحمأِة وفُحوِل الثرياِن ، يصبح الرجلُ              سيكونُ بع  { - ١٠٢٢٧

ادخلُوا : كَيف نصنع ِعند ذَلك ؟ قَالَ       : ِفيها مسلماً وميِسى كَافراً ، ويمِسى ِفيها مسلماً ويصبح كَافراً ، فَقيلَ             
فَليمسك ِبيدِه وليكن عبـــــداِهللا     :  ِإنْ أُدخلَ على أَحٍد ِفي بيتِه ، قَالَ          :بيوتكم وامخلُوا ِذكركم ، ِقيلَ      

                       ، بـهيعِصى رو ، مهد يسفكالَ أَخيِه ، وكونُ ِفي ِفئٍة فَيأكلُ مجلَ ياِهللا الْقاتلَ ، فَإن الر بدع كنالَ يالَمقتولَ و
 هنمج لَه جيبِبخالقِه ، و كفريعن جندب بن سيفان ) ع ( . } و. 

 )١٥٢٣(وأبو يعلى) ٩٧١(  والروياين٢٩٤ و ٧/٢٩٣امع 
 حسن

كُلهم هالك  : سيكونُ بعِدي ِفنت كَقطِع الليِل املُظلِم ، يذهب الناس ِفيها أَسرع ذَهاٍب ، فَقيلَ                { - ١٠٢٢٨
 .عن سعيد بن زيد ) طب ( . } حسبهم الْقتلُ : ؟ قَالَ 

 )٣٤٩(و طب )١٤٩١( و عاصم ١/١٨٩ حم
 صحيح

سيكُونُ بعِدي ِفتنةٌ النائم ِفيها خري ِمن الْيقظَاِن ، والْقاعد ِفيها خري ِمن الْقائِم ، والْقائم ِفيهـا                   { - ١٠٢٢٩
 ينكسر ، ثُم لْيضطجع لَها حـىت        خير ِمن الساعي ، فَمن أَتت عليِه فَليمِش ِبسيفِه ِإىل صفاٍة فَليضربه ِبها حىت             

 جلتما انع نجليعن خرشة بن احلر ) حم ، ع ، طك ( . } ت. 
 ٢/٩٧ وعدي١٣/٢٩والفتح) ٦٨٥٤ و٩٢٤( وأبويعلى١١٠ و ٤/١٠٦ من طرق وحم ٧/٣٠٠امع 

 حسن لغريه
 .الصخرة واحلجر األملس : الصفا 

ءونَ الْقرآنَ الَ يجاوز حالقيمهم ، يخرجونَ ِمن الديِن كَما يخرج           سيكونُ بعِدي ِمن أُميت قَوم يقر      { ١٠٢٣٠
                 حليقالت الْخليقِة ، ِسيماهم الْخلِق و رش معودونَ ِفيِه ، هميِة ثُم الَ يالر ِمن همعن ) حم ، م ، هـ      ( . } الس

 .أيب ذر ورافع بن عمرو الغفاري 
  )٢٤٣٩( ٢/٢١٤ ومي ٥/٣١و حم  ) ٣٦٦٢( وصحيح اجلامع  ) ١٧٠( و هـ )١٠٦٧ (١٥٨م الزكاة 

الَ ، ولكن : فَأنا أَشقاهم يا رسولُ اِهللا ، قَالَ : سيكونُ بينك وبني عائشةَ أَمر ، قَاله ِلعلي ، قَالَ  { - ١٠٢٣١
 .عن أيب رافع ) حم ، طب ( . } ِإذَا كَانَ ذلك فَارددها ِإىل مأمنها 

 )٣٨٨١(  وبز١٣/٥٥ وفتح٧/٢٣٤وجممع) ٩٩٥ (١/٣٢٢ و طب ٦/٣٩٣م ح
 صحيح

فَخر ِلي يا رسولَ اِهللا ، قَالَ ، عليك ِبالشاِم ،           : سيكونُ جند ِبالشاِم وجند ِباليمِن ، قَالَ رجلٌ          { - ١٠٢٣٢
ن غُدرِه ، فَإن اَهللا تبارك وتعاىل قَد تكفّلَ ِلـي           عليك ِبالشاِم ، عليك ِبالشاِم ، فَمن أَبى فَليلحق ِبيمنِه وليسق مِ           

 .عن عبد اهللا بن حوالة ) . حم ، حب ، طب ، ك ، ض ( . } ِبالشاِم وأهلِه 
و ك   ) ٧٣٠٦(  من طـرق و اإلحسـان        ٦٢ و   ١٠/٥٨و جممع   )٦٠١ و ٥٧٠و٣٣٧(   والشاميني  ٥/٣٣حم  

 )٢٣٧و٢٣٣(٩/٢٧٢ والضياء٤/٥١٠
 صحيح



 

 

١٥٦٥() 

ونُ ِرجالٌ ِمن أُمىت يأكلونَ أَلوانَ الطَّعاِم ، و يشربونَ أَلوانَ الشراِب ، و يلبسونَ أَلـوانَ                 سيك { - ١٠٢٣٣
 .عن أيب أمامة ) طب ، حل  ( .} الثياِب ، ويتشدقونَ ِفي الْكالِم ، فَأولئك ِشرار أُميت 

و ترغيـب   ٦/٩٠ وحـل    )٧٥١٢(وطب)  ١٤٥٨(والشاميني) ٢٣٥١( وطس ٨/١٢٧ و  جممع   ١٠/٢٥٠امع  
 ) ٣٦٦٣( و صحيح اجلامع ٩/٣٥٩و اإلحتاف  ) ١٨٩١(  وصحيحه ١٤٢ و ٣/١١٦

 صحيح
سيكونُ عليكم أَئمةٌ يملكونَ أَرزاقكـم ، يحـدثونكم فَيكـذبونَ ، ويعملـونَ ويسـيئونَ                 { - ١٠٢٣٤

  رضونَ ِمنكمالْعمــلَ،الَ ي 
ا ِكذبهم ، فَأعطوهم الْحق ما رضوا ِبِه ، فَإذَا تجاوزوا فقاتلوهم فَمن قُتلَ على             حىت تحسنوا قَبيحهم ، وتصدقُو    

 هيدش فَهو عن أيب ساللة ) طك ( . } ذلك. 
 )٣٥٦(وخ كىن)  ٩٣٤و٩١٠(٢٢/٣٦٢وطب) ١٤٢١( واآلحاد واملثاين٤/٩٢ واإلصابة ٥/٢٢٨امع 

 حسن
فَكيف : يؤخرونَ الصالةَ عن مواقيتهاويحِدثُونَ الْبدع ، قَالَ ابن مسعوٍد          سيكونُ عليكم أُمراُء     { - ١٠٢٣٥

 .عن ابن مسعود ) هـ ، هق ( . } تسألُين يا ابن أُم عبٍد كَيف تصنع ؟ الَ طَاعةَ ِلمن عصى اَهللا : أَصنع ؟ قَالَ 
ـ )) ٢٨٦٥( و هــ    ) ١٠٣٦١(١٠/١٧٣ و طـب     ٤٠٠-١/٣٩٩حم   يزيـد السـوائي      )١٢٧٩( ة  وخزمي
  ) ٣٦٦٤( وصحيح اجلامع  ) ٥٩٠( والصحيحة ١٢٧و٣/١٢٤وهق

 صحيح 
١٠٢٣٦ - }                 لى ظُلمهـمع مأعاو ، مِبكذ قهمدص فعلونَ ، فَمنا الَ يمب أمرونكمأُمراُء ي ليكميكونُ عس

 الْحوض ليع ِردي لنو ِمنه لَستِمين و عن ابن عمر ) حم ( . } فَليس. 
  )٢١٠٩(  و مطالب ١٣/٨و بنحوه عن عبادة  فتح ٥/٢٤٧  وجممع٢/٩٥حم 

 صحيح لغريه
١٠٢٣٧ - }            ا فَلكـما ِفيهما وجودهسا وكوعهر الةَ ، فَإنْ أَمتوا ِبكمالص صلّونَ ِبكمأُمراُء ي ليكميكونُ عس

 فَلكم ذلك وا ِمنتقصإِن انو ، هلمو ليهمععن عقبة بن عامر ) طس ( . } و. 
 ٧/٣٨قبيصـة و سـعد       ) ٤٣٤( أبوذر و د    ٥/١٦٩وأخرج حنوه حم    ) ٩٥٥(١٧/٣٤٧وطب) ٤١٣٩( طس

 صادر٧/٤٠٢و
 صحيح لغريه

خسف ، وقَذف ، و مسخ ، ِإذَا ظَهـرِت الَمعـازف والْقينـات              : سيكونُ ِفي آخِر الزماِن      { - ١٠٢٣٨
 .عن سهل بن سعد ) طب ( . } خمر واستحلِت الْ

من طـرق و صـحيح      ) ٣٤٧-٣٣٨(والسنن الواالدة يف الفنت   ) ٥ ٨١٠(٦/١٥٠ من طرق و طب      ٨/١٠امع  
  ) ٣٦٦٥( اجلامع 

 صحيح
سيكونُ ِفي آخِر الزماِن شرطةٌ ـ يغدونَ ِفي غَضِب اِهللا ، ويروحونَ ِفي سخِط اِهللا ، فَإياك أَنْ   { - ١٠٢٣٩

 .عن أيب أمامة ) طب ( . } ونَ ِمن ِبطانتهم تك



 

 

١٥٦٦() 

  ) ٣٦٦٦( و صحيح اجلامع ) ٧٦١٦(٨/١٣٦ من طرق و طب ٢٣٤ – ٥/٢٣٣امع 
 حسن

١٠٢٤٠ - }                ، جالسوهما فَالَ تالدني جلسونَ ِفي الَمساجِد ِحلَقاً ِحلقاً ِإمامهمي ماِن قَوميكونُ ِفي آخِر الزس
 .عن ابن مسعود ) طب ( . }  ِفيهم حاجةٌ فَإنه لَيِس ِهللا تعاىل

 ٤/٣٢٣وك) ١٠٤٥٢(عنه وعن أيب هريرة وطـب     )٣١٢ و ٣١١(وحب   ) ١١٦٣(  و الصحيحة    ٢/٢٤امع  
 احلسن موقوفاً) ٣٥٢٩٩(وش

 حسن لغريه
١٠٢٤١ - }                و ، عـودوهموا فَالَ ترضفَإنْ م ، رقولونَ الَ قَدي ماِن قَوميكونُ ِفي آخِر الزوا فَـال     سـاتإنْ م

عـن حذيفـة                  ) ط  ( . } تشهدوهم فَإم ِشيعةُ الدجاِل ، وحق علـى اِهللا عـز وجـلَّ أَنْ يلحقهـم ِبـِه                   
)  ٤٣٤(طيــــا    

وموضح  جابر وحذيفة ) ٣٢٩ - ٣٢٨(  ابن عمر  و عاصم ٢/٦٢٥و عدي ١٠/٢٠٣ وهق٥/٤٠٦وحم
  جابر١/١٠

 حسن لغريه
١٠٢٤٢ - }          فَإياكم ، اؤكمالَ آبو سمعوا ِبِه أَنتمت ا لَمِبم ثونكمحدأُميت ، ي ِمن اسماِن نيكونُ ِفي آخِر الزس

 ِإياهمعن أيب هريرة ) م ( . } و. 
  ) .٣٦٦٧(  و صحيح اجلامع ٦/٥٥٠ و نبوة ١/٢٢٣ و سنة ١/١٠٣ و ك ٢/٣٢١وحم ) ٦(٦م املقدمة 
ِفي آخِر الزماِن ِنساٌء يركبن على سروٍج كَأشباِه الرجاِل يرتلونَ على بـاِب املَسـجِد     سيكونُ   { - ١٠٢٤٣

كَاسياٍت عارياٍت ، على رءوسهن كَأسنمِة الْبخِت الْعجاِف ، فَالعنوهن فَإن ملعونات ، لَو كَانت وراءكم أُمةٌ                 
 .عن ابن عمرو ) طس ( . } مكم ِنساُء اُألمِم قَبلكم ِمن اُألمِم تخِدمنهم كَما يخد

 )١١٢٥(وطص ) ٩٣٣١( وطس٣/٩٤ وترغيب ٢/٢٢٣و حم ٥/١٣٧وجممع) ٥٧٥٣( واإلحسان ٤/٤٣٦ك 
 حسن

١٠٢٤٤ - }            َا ِإياهسموِباسٍم ي ستحلّونَ الْخمري اسيكونُ ِفي آخِر أُميت نعن عبد اهللا بـن     ) عب  ( . } س
 محي مرسالً حمرييز بن اجل

 و  ٨/٢٩٥ و هـق     ٥/٣٤٢وعن أيب مالـك حـم        ) ١٧٠٥٥( و   ) ١٧٠٥٢(  أبو هريرةو عب     ١/٢٢٣سنة  
  ) .٤٠٢٠( و هـ ) ٣٦٨٨( و د ١٠/٥٥ و فتح ١٠/٢٢١

 صحيح
 سيكونُ ِفي أُميت اختالف وفُرقةٌ ، قَوم يحسنونَ الْقيلَ ويسيئونَ الْفعلَ ، يقـرءونَ الْقـرآنَ الَ            { - ١٠٢٤٥

يجاوز تراقيهم ، يمرقونَ ِمن الديِن مروق السهِم ِمن الرميِة ، الَ يرجعونَ حىت يرتد على فُوقِه ، هم شر الْخلِق                     
وىل ِبـاِهللا   والْخليقِة ، طُوىب ِلمن قَتلهم وقَتلوه ، يدعونَ ِإىل ِكتاِب اِهللا وليسوا ِمنه ِفي شيٍء ، من قَاتلهم كَانَ أَ                   

 حليقالت ِسيماهم ، عن أنس وحده ) د ، هـ ، ك (عن أيب سعيد وأنس معا ، ) د، حم، ك ( . } ِمنهم.. 
 ٣/٢٢٤وحـم ) ١٧٥(وه  )  ٩٣٥( وعاصـم    ٦/٤٣٠ ونبوة   ١٤٨ و ٢/١٤٧ و ك    ٨/١٧١وهق   ) ٤٧٦٥( د  
  )٣٦٦٨(  و صحيح اجلامع ٢٥قتادة و اآلجري  ) ١٨٦٦٩( و عب ٣٨٢و٣٥٧و



 

 

١٥٦٧() 

 حصحي
 .عن ابن عمر ) حم ، ك ( . } سيكونُ ِفي أُميت أَقوام يكذّبونَ ِبالقدِر  { - ١٠٢٤٦

  ) .٣٦٦٩(  و صحيح اجلامع ٧/٤٥٩ و كثري ١٠/٢٠٥و هق ١/٨٤  وك ٢/٩٠حم 
 صحيح

 .عن ابن عمر ) حم ( . } سيكونُ ِفي أُميت مسخ وقذف وهو ِفي أَهِل الزندقِة  { - ١٠٢٤٧
 ٢/١٣٦  وحم٧/٢٠٣امع 

 صحيح
عن ابن عمر   ) حم  ( . } سيكونُ ِفي هذِه اُألمِة مسخ أَالَ وذَلك ِفي املُكذبين ِبالقدِر والزنديقيِة             { - ١٠٢٤٨

. 
 ٤/٦٣٤)١١٣٥( واعتقاد أهل السنة٢/١٠٨  وحم٧/٢٠٣امع 

 صحيح لغريه
ِمنهم لَم يرح رائحةَ الْجنِة ، وإنَّ ِرحيها لَيوجد ِمن مسريِة           سيكونُ قَوم لَهم عهد فَمن قَتلَ رجالً         { - ١٠٢٤٩

 . عن هالل بن يساف عن رجل من الصحابة ) حم ( . } سبعني عاماً 
  .١٢/٢٦٠ و فتح ٦/٢٩٣ و جممع ٥/٣٧٤ و ٤/٦١حم 

 صحيح
 .عن سعد ) حم ( . } ألرِض سيكونُ قَوم يأكلونَ ِبألسنتهم كَما تأكلُ الْبقر ِمن اَ { - ١٠٢٥٠

) ٢١٠٠٢(وعـب )  ١٠٢٦-١٠٢٤(٢٢١و٢٢٠و) ٩٥٠(٣/١٥٤ والضـياء  ٨/١١٦ و جممـع     ١/١٧٦حم  
  ) .٣٦٧٠( و صحيح اجلامع  ) ٤١٩( و صحيحة )٤٣٠(والسنن الواردة يف الفنت) ١٢١٢ و١١٩٣(وبز

 صحيح
 . سعد عن) حم ، د  ( .} سيكونُ قَوم يعتدونَ ِفي الدعاِء  { - ١٠٢٥١

و ) ٢٩٤٠١(١٠/٢٨٨و ش    ) ٣٨٦٤( و عن عبد اهللا بن مغفـل  هــ            ) ١٤٨٠( ود   ١٨٣و١/١٧٢ حم  
 )٣٦٧١( و صحيح اجلامع ١/٥٤٠ و ك ٤/٨٦و حم  ) ٥٦( الدعاطب 

 صحيح
 .عن رجل من بين سليم ) حم ( . } سيكونُ معادنُ يحضرها ِشرار الناِس  { - ١٠٢٥٢

 ) ١٨٨٥(وصحيحة)١٤٣٠(  واآلحاد واملثاين ٥/٤٣٠ وحم من طرق٤/٦٥ و٣/٧٨امع  
 صحيح لغريه

سيكونُ ِمن بعِدي أُمراُء ، فَأدوا ِإليهم طَاعتهم فَإنَّ اَألِمري ِمثلَ اِلمجن يتقى ِبِه ، فَإنْ صـلحوا                   { - ١٠٢٥٣
ِه فَعليهم وأنتم ِمنه براُء ، وِإن اَألمـري ِإذَا ابتغـى            واتقوا وأَمروكم ِبخٍري فَلكم وهلم ، وإنْ أَساُءوا وأَمروكم بِ         

     اِس أَفسدهميبةَ ِفي النأخربين جبري بن نفري وكثري بن مرة وعمرو ابن         : عن شريح بن عبيد قال      ) طب  ( . } الر
 .األسود واملقدام بن معدي كرب وأبو أمامة 

 ٤/٣٧٨وك) ٤٨٨٩(  وخمتصراًد  ٩/٧٨ و اإلحتاف    )٧٥١٥(٨/١٠٨  من  طرق و طب        ٢٢٠ و   ٥/١٩٣امع  
 ٦/٤وحم



 

 

١٥٦٨() 

 حسن لغريه
( } سيكونُ ِمن بعِدي أُمراُء ، يقولونَ والَ يرد عليهم ، يتقامحونَ ِفي الناِر كَما تتقاحم الِْقـردةُ                 { - ١٠٢٥٤

 .عن معاوية ) طكس ، ع 
 )١٧٩٠(وصحيحة) ٩٢٥(١٩/٣٩٣وطب) ٥٣١١(  وطس٥/٢٣٦جممع 

 حصحي
١٠٢٥٥ - }                  عرفـونَ ، فَمـنا تم ليكمنكرونَ عينكرونَ ، وا تم فونكمعرعِدي ِرجالٌ يب ِمن لي أُموركميس

 .عن عبادة بن الصامت ) طس ، ك ( . } أَدرك ذلك ِمنكم ، فَالَ طَاعةَ ِلمن عصى اَهللا عز وجلَّ 
(  و بنحوه عن ابـن مسعودهــ         ٣/ ١و الدواليب   )٢٨٩٤(وطس  ) ٢٧٣١(  وبز  ٥/٢٢٦ و جممع    ٣/٣٥٧ك  

  ) .٣٦٧٢( و صحيح اجلامع ٣٢٩ و ٥/٣٢٥  و حم ٣/١٢٧و هق  ) ٢٨٦٥
 صحيح

١٠٢٥٦ - }                    اَألجـر ِبطاعـِة اِهللا فَلـه ملَ ِمنهمع فَمن ، أَكثر اُهللا ِبهم صلحا يمفسدونَ وأُمراُء ي يِليكمس
ع نمو ، كرالش ليكمعو ربالص ليكمعو ِبمعصيِة اِهللا ، فَعليِه الْوزر عن ابن مسعود ) هب ( . } ملَ ِمنهم. 

 موقوفاً)٣٧٢٨٣( وش٥/٢١٩و امع  ) ٧٣٦٨(  و الشعب ٢/٦٣٨ وعدي ٩/٧٨اإلحتاف 
 حسن لغريه

جورِه ، فَامسعوا لَهم وأَطيعوا ِفي كُل       سيِليكم بعِدي والةٌ ، فَيليكم الْرب ِبربِه ، ويليكم الْفاجر ِبف           { - ١٠٢٥٧
                 ليهمعو ِإنْ أَساُءوا فَلكمو ، لَهمو وا فَلكمفَإنْ أَحسن ، راءهمصلُّوا وو ، الْحق افَقا وقط(ابن جرير   ( . } م (

 ) .وابن النجار عن أيب هريرة 
 ٢/٥٥  وقـط ٢/٣٠٢و كـثري   ٥/٩٥  من طـرق و طـربي   ٩/٧٨واإلحتاف ) ٦٣١٠( وطس ٥/٢١٨امع  

 )٧١٧(ومتناهية
 حسن لغريه

قَوم يتعلمونَ ِكتاب   : وما أَهلُ الْكتاِب ؟ قَالَ      : سيهلك ِمن أُميت نفر ِفي الْكتاِب واللِنب ، ِقيلَ           { - ١٠٢٥٨
( . } عونَ الشهواِت ويضيعونَ الصـلواِت  قَوم يتب: وما أَهلُ اللَِّنب ؟ قَالَ : الِله يجادلونَ ِبِه الَّذين آمنوا ، ِقيلَ    

 .عن عقبة بن عامر ) طب ، ك ، هب 
 ٨/١٠٤ و١٩٤ و٢/٤٤ وجممــع٢٤/٥٤ و طــربي ٢/٣٧٤و ك )٨١٧-٨١٥ (٢٩٦و١٧/٢٩٥طــب 

 )٣٠٠٩(وهب) ١٧٤٦(وأبويعلى) ٢٣٩( والروياين١٥٥و٤/١٤٦وحم
 صحيح

عـن  ) هــ  ( . } جوج ونشام وأَترستهم سبع ِسنني   سيوقد املُسلمونَ ِمن ِقسى يأجوج ومأ      { - ١٠٢٥٩
 .النواس 

 ١١١)٢٩٣٧(وبنحوه م  ) ٣٦٧٣( و صحيح اجلامع  ) ١٩٤٠( وصحيحه  ) ٤٠٧٦( هـ 
 صحيح

 .عن أيب هريرة ) ك ( . } السائحونَ هم الصائمونَ  { - ١٠٢٦٠



 

 

١٥٦٩() 

 و طربي ٢/٦٣٨ و عدي ٧/٣٤ و جممع) ٩٠٩٥(٩/٢٢٥ وعن ابن مسعودموقوفاً  طب ٢/٣٣٥ك 
  ٤/١٥٧ و كثري ١١/٢٨

 صحيح
١٠٢٦١ - }  كاِز الْخمسِفي الرو ، باراملَعدنُ ج و ، بارائمةُ جعن جابر ) حم ( . } الس . 

( أبو هريرة و صحيح اجلامع ٢/١٩٦ و مي ٦/٣٠٣ و جممع ٨/٣٤٤ و هق   ٣/١٥٣ وعن هزيل قط     ٣/٣٣٥حم  
من طرق عن عامر بن ربيعة وأيب هريـرة وعبـادة           )٦٣٧٤-٦٣٧٠(٤/١٥٩نة وعوا ١٠/١٠٧وطب   ) ٣٦٧٩

  ٣/٢٠٣وجابر  ومعاين 
 صحيح لغريه

 .الدابة املرسلة يف رعيها : السائمة جبار 
 السابق واملُقتِصد يدخالِن الْجنةَ ِبغِري ِحساٍب ، والظاملُ ِلنفسِه يحاسب ِحساباً يسِيراً ، ثُم يدخلُ            { - ١٠٢٦٢

 .عن أيب الدرداء ) ك ( . } الْجنةَ 
  .٢/٤٢٦ من طرق و ك ٩٦ و ٧/٩٥جممع 

 صحيح
الساعةُ ِعند ريب الَ يجلّيها ِلوقتها ِإال هو ، ولكن أُخربك ِبمشاريطها وما يكونُ بني يـديها، ِإنَّ                   { - ١٠٢٦٣

 يلقى بني الناِس التناكر ، فَالَ يكاد أَحد يعرف أَحداً -الْقتلُ : بشِة   والْهرج ِبلساِن الْح   -بني يديها ِفتنةً وهرجاً     
 .عن حذيفة ) حم ( . } 

 أبو موسى)٧٢٢٨( من طرق  وأبو يعلى٣٢٤و٧/٣٠٩  وجممع٥/٣٨٩حم 
 صحيح 

حم (. } ِم اللَّيلَ الصائم النهاِر     الساِعي على اَألرملِة واملسكِني كَااهِد ِفي سبيِل اِهللا ، أَِو الْقائ           { - ١٠٢٦٤
 .عن أيب هريرة ) ، ق ، ت ، ن ، هـ 

و  ) ١٩٦٩( و ت   )١٠٢١ (٧٦و الزكاة   ) ٢٩٨٢(٤١و م الزهد    ) ٦٠٠٧(١١ و   ٨/١٠و  )٥٣٥٣ (٧/٨٠خ  
وصـحيح   ) ١٣١( و خـد     ) ٢٠٥٩٢(  و عب    ٦/٢٨٣ و هق    ٢/٣٦١و حم    ) ٢١٤٠(  و هـ    ٥/٨٧ن  

 .م و غريه ) ٣٦٨٠( اجلامع 
١٠٢٦٥ - }      وٍج أَولـى زى ععس نمبيِل اِهللا ، واِس ، ِفي سِن النا عغنيهمي ا أَوالديِه ِليكفيهملى واِعي عالس

سبيِل اِهللا  ولٍد ِليكفيهم ويغنيهم عِن الناِس ، ِفي سبيِل اِهللا ، والساِعي على نفسِه ِليغنيها ويكُفَّها عِن الناِس، ِفي                   
 .عن أنس ) طس ( . } ، والساِعي مكاثرةً ، ِفي سبيِل الشيطاِن 

) ٩٤٠(وطـص ) ٦٨٣٥(وبنحوه عـن كعـب بـن عجـرة طـس     ) ٨٦٣٠(  من طرق وطس   ٤/٣٢٥امع  
 )٢٨٢(١٩/١٢٩وطب

 صحيح لغريه
١٠٢٦٦ - }  رامح باععن أيب سعيد ) حم ، عد ، هق ( . } الس. 
 ٧/١٩٤وهق )  ٥٢٣٢(  و الشعب ٤/٢٩٥ و جممع ٣/٩٨٠ و عدي ٣/٨٧ترغيب  و ٢/١٥٧الدواليب 

 حسن 



 

 

١٥٧٠() 

 .يعين به الذي يفتخر باجلماع : السباع 
أَنا سابق الْعرِب ، وسلمانُ سابق فَارس ، و ِباللٌ سابق الْحـبِش ، وصـهيب                : السباق أَربعةٌ    { - ١٠٢٦٧

 .عن أنس ) بز ( . } سابق الروِم 
 و  ١/٤٩ و أصـفها ن      ١/١٨٥و حلية   ) ٧٢٨٨(٨/٢٩ من طرق و طب      ٩/٣٠٥ و جممع    ٤٠٢ و   ٣/٢٨٤ك  

  .٢١٢جرجان 
 حسن

أَنا سابق الْعرِب ، وصهيب سابق الروِم ، وسلمانُ سابق الْفرِس ، وباللٌ سابق              : السباق أَربعةٌ    { - ١٠٢٦٨
 ) .عن أيب أمامة ) عد ( عن أم هاين ، ) طب ( س ، عن أن) طب ، ك ( البزار ( . } الْحبِش 

أبو أمامـة    )٨٢٧(والشاميني)  ١٠٦٢(٢٤/٤٣٥و) ٧٢٨٨(٨/٢٩ و طب    ٩/٣٠٥ و جممع    ٤٠٢ و   ٣/٢٨٤ك  
  .٢/٥٠٧ و عدي ٢١٢ و جرجان ١/٤٩أنس و أصفها ن ١/١٨٥عنه و حلية ) ٢٨٩(وطص

 حسن
 .عن أيب ) ك ( . } السبع املَثاين فَاحتةُ الْكتاِب  { - ١٠٢٦٩

) ٥٠٠٦و٤٧٠٣(وعن أيب سعيد بـن املعلـى عنـد خ        )٧٧٥(واإلحسان  ) ٥٠٠(  وخزمية  ٢/٣٥٤و١/٥٥٧ك  
  ) ٣٦٨١( صحيح اجلامع ٤/٣٦٤و خط ) ٧٧٧(واإلحسان
والَ السبعونَ أَلفاً الذَّين يدخلونَ الْجنةَ ِبغِري ِحساٍب هم الَّذين الَ يكتـوونَ ، والَ يسـترقونَ                  { - ١٠٢٧٠

 .عن جابر ) بز ( . } يتطريونَ ، وعلى رم يتوكلونَ 
عمران و عـن ابـن عبـاس        )٣٥٦٥(أبوأمامة و )٢١٣٩(خباب و )٢١٢٠(من طرق  وبز   ٤٠٨-١٠/٤٠٦امع  

  أبو هريرة٣٧٠) ٢١٧(عمران و٣٧١)٢١٨( و٣٧٤)٢٢٠(وم) ٥٧٥٢(١٧٤و) ٥٧٠٥(٧/١٦٣خ
 .عن عائشة ) هق ( عن ابن عمر ، ) ت ( الشافعي ( . } لةُ الزاد والراح: السبيلُ  { - ١٠٢٧١

و  ) ٢٩٩٨ و   ٨١٣(  و ت    ٧/١٠٦ و حلية    ٢١٧ و   ٢/٢١٥ وعن ابن عمر  قط       ٥/٢٢٥و٣٣٠ و ٤/٣٢٧هق  
 احلسن )١٥٧٠٩و١٥٧٠٢(٩٣ و ٤/٩١أنس و ش ١/٤٤٢عنه وعن ابن عباس وك )٢٨٩٧ و ٢٨٩٦(هـ 

 صحيح
عـن ابـن    ) طب ، خط    ( . } ها داود توبةً ونحن نسجدها شكراً       السجدةُ الَّيت ِفي ص سجد     { -١٠٢٧٢

 .عباس 
) ١١٤٣٨و١٠٢٩( ون ٢/٢١٨ وقـط  ١٢/٣٤أبو سعيد وذر وفـتح    ٢/٣١٨وهق) ٥٥١(  وخزمية  ١٣/٥٤خط  
  ) .٣٦٨٢( و صحيح اجلامع )١٢٣٨٦(١٢/٣٤وطب) ١٠٠٨(ذر وطس)٥٨٧٠(وعب

 صحيح
الْيديِن ، والْقدمِني ، و الركبتِني ، و الْجبهِة ، ورفع الْيـديِن ِإذَا              : السجود على سبعِة أَعضاٍء      { - ١٠٢٧٣

) طـب (} رأيت الْبيت ، وعلى الصفَا واملَروِة ، وِبعرفِة ، وِبجمٍع ، وِعند رمِي الْجماِر ، وِإذَا أُقيمِت الصالةُ                   
 .عن ابن عباس 

) ٣١٠(١٠/٢٩٤والضـياء  ) ١١٢٥( و املطالـب    ) ١٦٨٧(سوط) ١٢٢٨٢(١١/٤٥٢ و طب    ٣/٢٣٨امع  
 .مرفوعاً و موقوفاً 



 

 

١٥٧١() 

 واملوقوف أصح
١٠٢٧٤ - }  نهنيساِء ِزناً بالن نيب حاقعن واثلة ) طب ( . } الس. 

  ٥/١٨٢٠ أنس و عدي ٩/٣٠و خط ) ١٥٣(٢٢/٦٣  وطب٦/٢٥٦امع 
 حسن

١٠٢٧٥ - }     ركةٌ فَالَ تب أَكله حورالس               الئكتـهمـاٍء ، فَـإنَّ اَهللا وم رعةً ِمنج أَحدكم عرجأَنْ ي لوو دعوه
 لى املُتسحرينصلّونَ ععن أيب  سعيد ) حم ( . } ي. 

  ) ٣٦٨٣(  و صحيح اجلامع ١/٣٢٠ و كثري ٢/١٣٩ و ترغيب ٣/١٥٠ و جممع ٤٤ و ٣/١٢حم 
 صحيح

١٠٢٧٦ - } اجلْماعةُ بركةٌ ، وب حورالديلمي عن أيب هريرة ( . } ركةٌ الس. ( 
 )  ٩٧٦( و املطالب   ٢/١٣٩ وعن أيب سعيد اإلسكندراين الترغيب       ١/٢٥٦ واإلحتاف   ٥/١٨وامع  ) ٢٦١٨( فر

 وغريمها) ١٠٩٥(وم)١٩٢٣( وبنحوه عن أنس عند  خ ٣٣و الشكر )٣٣٩١(واجلعد
 حسن لغريه

الَ يلج الْجنةَ ِإال سخي، والْبخلُ شجرةٌ تنبت ِفي الناِر فَالَ يلج           السخاُء شجرةٌ تنبت ِفي الْجنِة فَ      { - ١٠٢٧٧
 .عن عبد اهللا بن جراد ) احلسن بن سفيان واخلطيب يف كتاب البخالء وابن عساكر( . } النار ِإال بخيلٌ 

 )١٠٨٧٦( أنس و هب٥٠/٢٨٩علي وعساكر)٣٥٤٣(  وفر٨/١٩٥اإلحتاف 
 حسن لغريه

١٠٢٧٨ -  }                 ذَلـك ا قَادهن أَخذَ ِبغصٍن ِمنهنيا ، مِفي الد تدلياتها مجِر الْجنة أَغصانش جرةٌ ِمنخاُء شالس
                صنالغ ذَلك ا قادهن أخذَ ِمنهنيا ، مِفي الد تدلياتها ماِر أَغصانجِر النجرةٌ ِمن شالبخلُ شِة ، وِإىل الْجن صنالغ

 .عن احلسني وأيب هريرة ) هب ( . } ِإىل النار 
 و  ١/٢٣٦و عـدي    ٧/٩٢ وحـل    ٤/١٣٦أبو سعيد  وعن جـابر     ٣/٣٠٦ و   ١/٢٥٣ و خط    ٨/١٩٥اإلحتاف  
  ) .١٠٨٧٧ و ١٠٨٧٥( الشعب 

 حسن لغريه
 )اخلطيب والديلمي عن أيب هريرة ( . } السخي الْجهولُ أَحب ِإىل اِهللا ِمن الْعابِد الْبخيِل  { -١٠٢٧٩
عنها وعـن   ) ١٠٨٤٨و١٠٨٤٧(عائشة وهب )٣٥٤٦(  وفر  ١/٢٥٣ و خط    ٣/١٠٣٩ وعدي   ٨/١٩٦اإلحتاف  

 ٣/١٢٧جابر وجممع
 حسن لغريه

١٠٢٨٠ - }                  ِمن عيدالبخيلُ بار ، وِمن الن عيدِمن الْجنِة ، ب اِس ، قَريبالن ِمن اِهللا ، قَريب ِمن قَريب خيالس
      اِس ، بِمن الن عيدخيـلٍ                اِهللا ، بابٍد بع ِإىل اِهللا ِمن أَحب خياجلاهلُ الساِر ، وِمن الن الْجنِة ، قَريب ِمن عيد { . )

 .عن عائشة ) طس ( عن جابر ، ) هب ( عن أيب هريرة ) ت 
 و  ٣/٣٨١ و ترغيـب     ١/٢٤٣ و أصفها ن     ٩/٣٢٩و اإلحتاف   ) ٢٣٦٣( وطس ٣/١٢٧و جممع    ) ١٩٦١( ت  

من طرق عن ابن مسعود وعائشـة        ) ١٠٨٥١ و   ١٠٨٤٨ و   ١٠٨٤٧ و   ١٠٨٤٣(شعب    و ال   ١/٤٢٠البغوي  
 .ابن مسعود)٣٥٤٥(وجابر وأيب هريرة وفر



 

 

١٥٧٢() 

 فيه ضعف
 .عن ابن عباس ) د ( . } السراويلُ ِلمن الَ يجد اإلزار ، والْخف ِلمن الَ يجد النعلِني  { - ١٠٢٨١

 ابن عمر و حليـة  ٣٩٣ و ١٣/٣٩٢ و خط ١٢/١٧٨و طب  ٥/١٣٢و ن  ) ١٨٢٩( و د ) ١١٧٨(٤م احلج  
  ) .٣٦٨٤( و صحيح اجلامع  ) ٤١٧( ومنتقى  ) ٢٦٨١(  و خزمية ٣/٩٠

 ) .عن ابن عمر ) فر ( القضاعي ( . } السعادةُ كُلُّ السعادِة طُولُ الْعمِر ِفي طَاعِة اِهللا  { - ١٠٢٨٢
 )٣٥٦٦(لب عن أبيه وفر املط٦/١٦وخط )  ٣١٢(  و الشهاب ٩/٥٨٤اإلحتاف 

 حسن لغريه
 .عن أيب هريرة ) طس ( . } السعيد من سعد ِفي بطِن أُمِه ، والشقي من شقي ِفي بطِن أُمِه  { - ١٠٢٨٣
و الشهاب  )٨٥٣٠-٨٥٢٧(وطب) ٨٤٦٥(ابن مسعود و  )٢٦٣١(وطس)  ٧٧٤(٢/٥ و طص    ٩/٢٠٦اإلحتاف  

  ) ٢٦٨٥(  و صحيح اجلامع ٧/١٩٣مع  و ا١٨٥ابن مسعود و اآلجري  )٧٦( 
  صحيح

السفر ِقطعةٌ ِمن الْعذاِب ، َألنَّ الرجلَ يشتِغلُ ِفيِه عن ِصيامِه وصالتِه وِعبادتِه ، فَـإذَا قَضـى                   { - ١٠٢٨٤
 .عن أيب هريرة ) حم ( . } أَحدكم نهمته ِمن سفرِه فَليعجِل الرجوع ِإىل أَهلِه 

 ٣/٢١٠  وجممع٢/٤٩٦حم 
 صحيح

السفر ِقطعةٌ ِمن الْعذاِب ، يمنع أَحدكم طَعامه وشرابه ونومه ، فَإذَا قَضى أَحدكم نهمته ِمـن                  { - ١٠٢٨٥
 .عن أيب هريرة ) حم ، ق ، هـ ( مالك . } وجهِه فَليعجِل الرجوع ِإىل أَهلِه 

و حم   ) ٢٨٨٢( و هـ   ) ١٩٢٧(١٧٩و  م اإلمارة     ) ٥٤٢٩(٧/١٠٠و  ) ٣٠٠١(٤/٧١و  ) ١٨٠٤(٣/١٠خ  
 و فـتح    ٣/٢١٠ و جممـع     ٥/٢٥٩ و هـق     ٢/٢٨٦و مي   )  ١٨٣٥(٩٨٠ و موطأ      ٤٩٦ و   ٤٤٥ و   ٢/٢٣٦
 وغريهم  ) ٣٦٨٦(  و صحيح اجلامع ٩/٥٥٥

 فَرغَ أَحـدكم ِمـن      السفر ِقطعةٌ ِمن الْعذاِب يمنع أَحدكم نومه وطَعامه وشرابه ولَذته ، فَإذَا            { - ١٠٢٨٦
 .عن عائشة وأيب هريرة ) طس ( . } حاجتِه فَليبِغ ِإىل أَهلِه 

 )٤٤٥١و٧٦٣(  وطس٣/٢١٠ و جممع ٤٩٦ و ٤٤٥ و ٢/٢٣٦حم 
 صحيح لغريه

١٠٢٨٧ - }  فلُ أَرفَقعن أيب أيوب ) حم ، م ( . } الس. 
  ) ٣٦٨٧( امع  و صحيح اجل٥٠٩ و ٢/٥٠١ و نبوة ٥/٤١٥و حم )٢٠٥٣ (١٧١م األشربة 

 .قاله أليب أيوب ملا نزل يف بيته 
 ) .أبو عوانة عن جابر ( . } ِعباد اِهللا السكينةَ ! السكينةَ  { - ١٠٢٨٨

  ) ٣٦٨٨( و صحيح اجلامع ) ١٢١٨(١٤٧و بنحوه م احلج )٤٠١٧(  ون٣/٣٥٥حم 
 صحيح

 ) . عن أيب هريرة البزار( . } السكينةُ ِفي أَهِل الشاِء والْبقِر  { - ١٠٢٨٩
 ) ١٣٣١( وبز٢/٤٨٠ و حم ٤/٦٦امع 



 

 

١٥٧٣() 

 حسن
 ) .أبو الشيخ عن عبادة بن الصامت ( . } السلُّ شهادةٌ  { - ١٠٢٩٠

  ) ٣٦٩١(   عبد امللك عن أبيه عن جده و صحيح اجلامع ٤/٨٦  من طرق و الترغيب ٥/٣٠١ و ٢/٣١٧امع 
 صحيح

) طب ، هـب   ( . } ي اَألرِض فَمن أَكرمه أَكرمه اُهللا ، ومن أَهانه أَهانه اُهللا            السلطانُ ِظلُّ اِهللا فِ    { - ١٠٢٩١
 . عن أيب بكرة 

-٧٣٧٥ و ٧٣٧٣(  و الشـعب     ٣/١٦٩و ترغيـب    ) ١٠٢٤(أبو عبيـدةو  )١٠١٣( و عاصم    ٩/٧٨اإلحتاف  
  ٨/١٦٣ وهق٣/٣٦٧ وتخ٤٩ و ٥/٤٢و بنحوه حم )٧٣٧٧

 حسن
 .وثِّق  ) ١٧٢١(  ويف الكاشف ٣/٣٨٢ ووثقه ابن حبان، التهذيب فيه زياد بن كسيب روى عنه اثنان

السلطانُ ِظلُّ اِهللا ِفي اَألرِض يأوى ِإليِه الضعِيف ، وبِه ينتصر املَظلوم ، ومن أَكرم سـلطانَ اِهللا          { - ١٠٢٩٢
 ) .ة ابن النجار عن أيب هرير( . } ِفي الدنيا أَكرمه اُهللا يوم الْقيامِة 

 ابن عمر وأنس)٣٥٥٤و٣٥٥٣(وفر) ٧٣٦٩(وهب) ٣٠٤(  وعن ابن عمرالشهاب٩/٧٨اإلحتاف 
 حسن

قد طعنوا فيـه ، ولـذلك أورده   : بأمحد بن عبد الرمحن بن وهب فقال عنه       ) ١٦٦٣( وأعله األلباين يف ضعيفته     
ر جممعني علـى ضـعفه ،       رأيت شيوخ مص  : شيخ مسلم ، قال ابن عدي       : الذهيب يف الضعفاء واملتروكني وقال      

وكان علـى   !! وهذا من أوهامه ، فليس كل من ذكر يف كتاب املغين ضعيفاً             : هـ أقول   ١حدث مبا ال أصل له      
 ) : ٦٧( وقد قال عنه يف التقريـب       !! الشيخ الرجوع لترمجة أمحد هذا يف كتب الرجال املوسعة ال املختصرات            

رأيـت شـيوخ   : خلط مث رجع ،  وقال ابن عـدي   : و حامت   قال أب  ) ٥٥( صدوق تغري بآخره،  ويف الكاشف       
  هـ ١ -املصريني جممعني على ضعفه ، وكل ما أنكروا عليه حمتمل ، لعل عمه خصه به 

رأيت شيوخ مصر الذين حلقتهم جممعني على ضعفه ، ومن كتب عنه من الغرباء غري أهل بلده ال   : وقال ابن عدي    
فقال كان : عنه منهم أبو زرعة الرازي وأبو حامت فمن دوا وسألت  عبدان عنه              ميتنعون من الرواية عنه ، وحدثوا       

 وكل ما أنكروه عليه حمتمل وإن مل يرويه …مستقيم األمر يف أيامنا ، وكان أبو الطاهر بن السرح حيسن فيه القول            
 ٢/٦٠  ووثقه مجاعة اجلرح١٨٥ – ١/١٨٤ الكامل –عن عمه غريه ، ولعله خصه به 

فاحـذر أن تتسـرع يف      .  بعد هذا تستطيع أيها القاريء الكرمي أن تقارن بني أقوال أهل اجلرح والتعديل            : أقول  
 .احلكم على الرجال إال بعد التأكد من أقوال أهل العلم وفهمها 

 .عن ابن عباس ) حم ، ن ( . }السلف ِفي حبِل احلَبلَِة  ِرباً  { - ١٠٢٩٣
  ) ٣٦٩٠( و صحيح اجلامع )١٢٠٧(واجلعد ) ٥٤-٥٢(١٠/٦١  والضياء١/٢٤٠و حم ) ٦٢١٦(ن 

 صحيح
١٠٢٩٤ - } ؤمش سرالْعو باحر ماحعن أيب هريرة ) فر ( القضاعي عن ابن عمر ، ( . } الس. ( 
 ابن عمر )٣٥٧١( و الفردوس  ) ٢٣( الشهاب 

 حسن



 

 

١٥٧٤() 

 منكر   ) ١٥٥٧( واعتربه األلباين يف ضعيفته 
 ... زيد بن أسلم ضعيف جداً وقد ام وعبد الرمحن بن: فقال 

احلديث رواه الديلمي يف مسند الفردوس من حديث أيب هريرة كما يف اجلامع وكذا ابن نصر وابن الل وعنـهما                    
فلوعزاه املصنف لألصل لكان أوىل ، وفيه حجاج بن فرافصة ، أورده الـذهيب يف               : ( أورده الديلمي قال املناوى     

عامة ما يرويه   : ليس بقوي ا هـ ، ونسبه ابن حبان إىل الوضع ، وقال ابن عدي               :  زرعة   قال أبو : الضعفاء وقال   
 ٤/٦٢ هـ ١)  حديث منكر : ال يتابع عليه ، وقال الدارقطين

 .ويف كالمه مغالطات شديدة تدل على تسرعه يف احلكم على أحاديث الرسول صلى اهللا علية وسلم بغري تثبت 
 ٣٨٦٥( غري صحيح قال عنه يف التقريب       .   بن أسلم وقوله عنه ضعيف جداً وقدام         عبد الرمحن بن زيد   : األول  

ضعفه أمحد والدارقظي وقال ابن عدي بعد        ) ٢٤٤٦( ويف الديوان   .  ضعفوه   ) ٣٢٣٧( ضعيف ويف الكاشف    ) 
  : ٤/٢٧٣ترمجة مطولة لــه 

 عبيد  و سفيان بن عينيـة حـديثني ،           وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم له أحاديث حسان وقد روى عنه يونس بن             
 . هـ ١وروى معتمر عن آخر عنه ، وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم ، وهو ممن يكتب حديثه 

 .عزوه البن الل وابن نصر غري صحيح : والثاين 
 .نقله عن املناوي دون التأكد من صحة كالم املناوي حول احلجاج بن فرافصة : والثالث 

روى عنه الثوري وإبراهيم بـن       : ٢/٢٠٤صدوق عابديهم، ويف التهذيب      ) ١١٣٣( يف التقريب   قال عنه   : أقول
لـيس  : ال بأس به ، وقال أبو زرعـة         : طهمان وعبد اهللا بن شوذب ومعتمر بن سليمان ومجاعة ، قال ابن معني              

  هـ ١... شيخ صاحل متعبد ، وذكره ابن حبان يف الثقات : بالقوي ، وقال أبو حامت 
 الصحيح أنه ثقةف

، وما قاله عن ابن عدي باطل إذ مل يـورده يف            !! وأما ما نسبه البن حبان فغري صحيح ومل يذكره يف اروحني            
  ٢٩ - ٢/٢٥الكامل وكذلك ما قاله الدارقطين راجع كتاب تناقضات األلباين 

عـن  ) ت  ( . } ين جزءاً ِمن النبوِة     السمت الْحسن والتؤدةُ واالقتصاد جزٌء ِمن أَربعٍة وعشر        { - ١٠٢٩٥
 .عبد اهللا بن سرجس 

 و ١/١٠١ابـن عبـاس وأصـفهان     )٣٠٦(  و الشهاب ٢/٥٣٤ و ترغيب ٨/١٦٥و اإلحتاف   ) ٢٠١٠( ت  
  ) ٣٦٩٢( صحيح اجلامع 

 حسن
١٠٢٩٦ - }     ي ا لَمم كَره أَو ا أَحبلى املرِء املُسلِم فَيمع قالطاعةُ حو معِبمعصيٍة الس ِبمعصيٍة ، فَإذَا أُِمر ؤمر

 . عن ابن عمر ) حم ، ق ، هق ( . } فَالَ سمع عليِه والَ طَاعةَ 
 و  ٢/١٢٢و حم    ) ١٧٠٧( و ت    ) ٢٦٢٦( و د   )٢٨٦٤(وه) ٧٨٢٩( ون ٣٨)١٨٣٩(وم)  ٢٩٥٥(٩/٧٨خ  

  ) .٣٦٩٣(  و صحيح اجلامع ٢/٢٣٣ واإلحتاف ١٣/١٢١و فتح ٨ و ٣/١٢٧هق 
 .عن أيب أيب األنصاري ) كر ( . } السناُء والسنوت ِفيهما دواٌء ِمن كُل داٍء  { - ١٠٢٩٧

 ٤/٣ و اإلصابة ٢٧/٧٣ وعسا كر ٩/٣٤٧و هق  ) ٢٥٦٠( علل 
 حسن



 

 

١٥٧٥() 

فَتغسـلَ  السنةُ ِفي الْغسِل ِمن الْجنابِة أَنْ تغسلَ كَفك حىت ينقى ، ثُم تدخلَ يمينك ِفي اِإلناِء                  { - ١٠٢٩٨
فَرجك حىت ينقى ، ثُم تضرب يسارك على الْحائِط واَألرِض فَتدِلكَها ، ثُم تصب عليها ِبيمينك فَتغسلها ثُـم                   

 .عن ابن مسعود ) طك ( . } تتوضأَ وضوءك ِللصالِة 
     ) ١٠٤١١( وطب١/٢٧٢امع 

فيه عبداهللا بن حممـد بـن          
  ٢/٦٢صاحب أصول تاريخ أصبهان:وى عنه ثالثة  وقال عنه األصبهاينالعباس السهمي أبو حممد ر

 حسن
١٠٢٩٩ - }  بعس نورعن أيب هريرة ) حم ، قط ( . } الس. 

 و  ١/٦٣ و قـط     ٣/٢٧٢و مشـكل    ٢٥١  و  ١/٢٤٩ وهق ٢/٣٢٧ وحم ٤/٤٥ و ٢٨٧/ ١ و جممع    ١/١٨٣ك  
  ٥/٢٥٢عدي 

 ليـــن
 .٦/٢٨٨واجلرح )  ٨٤٠(  و التعجيل ٥/٢٥٢يه الكامل فيه عيسى بن املسيب البجلي الكويف خمتلف ف

١٠٣٠٠ - }  ليكمأَِو الطَّوافاِت ع الطَّوافني ِمن إنهأَهِل الْبيِت ، و ِمن نورعن أيب قتادة ) حم ( . } الس. 
و صـحيح   )٧٥(ود) ٩٢(وت) ١٢٩٩(واإلحسان  ) ١٠٤(وخزمية) ٦٠(  وبنحوه املنتقى   ١/٢١٦ و جممع    ٥/٣٠٩حم  

  ) ٣٦٩٤( امع اجل
 صحيح

١٠٣٠١ - }              ِن اقْتصدالَ ما عماملَعيشِة ، و ِنصف الرفقالْعلِم ، و ؤالُ ِنصفيف تارخيه عن أيب    ) ك  ( . } الس
 .أمامة 

 من طرق) ١٤٠(  واملقاصد٨/١٦٤اإلحتاف 
 حسن لغريه

١٠٣٠٢ - }       برضاةٌ ِللرطهرةٌ ِللفِم مم واكحم ، ن ، حب ، ك ،        ( أيب بكر ، الشافعي     عن  ) حم  ( . } الس
 .عن أيب أمامة ) هـ ( عن عائشة ، ) هق
 وعـن عائشـة مـي       ١٤٦ و   ٦٢ و   ٦/٤٧ و   ١٠ و   ١/٣و حم    ) ٢٨٩(  و هـ    ١/١٠ معلقاً و ن     ٣/٤٠خ  
  ) .٣٦٩٥( و صحيح اجلامع ١/٣٤وهق )  ١٤٣( وحب  ) ١٣٥(  و خزمية ١/١٧٤

 صحيح مشهور
١٠٣٠٣ - } ي اكوالس برِضى الريو الْفم عن ابن عباس ) طب ( . } طيب . 

 انظر ماقبله ) ٣٦٩٦(  و صحيح اجلامع ٨/٣٩٦ من طرق و تخ ١/٢٢٠وجممع) ١٢٢١٥(١١/٤٢٨طب 
 صحيح

١٠٣٠٤ - }               جلَ املُسلمفَإنَّ الر ، ينكمب اُهللا ِفي اَألرِض فَأفشوه ضعهأَمساِء اِهللا و ِمن ماس المِبقوٍم    الس رِإذَا م 
              وه ليِه ِمنع دليِه روا عردي فَإنْ لَم ، المالس رجٍة ِبتذكريِه ِإياهمفَضلُ د ليهمع ليِه كَانَ لَهوا عفَرد ليهمع فَسلِّم

 أَطيبو ِمنهم ريعن ابن مسعود) البزار ،  هب ( . } خ. 



 

 

١٥٧٦() 

) ١٩٩٩(وبـز ) ١٠٣٩(أنـس  و   )٩٨٩( وخـد  ٤/٩٤خـيص    أبـو هريـرةو تل     ٢/٤٥ و سنة    ٨/٢٩امع  
و صحيح اجلـامع     ) ١٨٩٤(و الصحيحة   ) ٨٧٨٣و٨٧٨٢( وهب ٣/٤٢٧و ترغيب   )١٠٣٩٢و١٠٣٩١(وطب

 مرفوعاً وموقوفاً) ٣٦٩٧(
 صحيح

 .مرسالً عن حممد بن جعفر بن الزبري ) طك ( . } السالم تحيةُ أَهِل الْجنِة  { - ١٠٣٠٥
ابن عباس  ١١/١٣وفتح)  ٢٩٦٩(وهب) ١٧٢(م سلمة وعن أنس مسند احلارث     أ)٧٤٤٠(معاذ وطس ٤/٣٨١حم  

 ) ١١٨(١٧/٥٨ و طب ٨/٣٩وجممع
 حسن لغريه

السالم على أَهِل الدياِر ِمن املُسلمني واملُؤمنني ، ورحم اُهللا املُستقدمني ِوِإنـا ِإنْ شـاَء اُهللا ال                   { - ١٠٣٠٦
 . عن عمر )البزار  ( - يعين بكم .} حقونَ 

و هق  ) ٢١٦٤(ون ) ١٢٤٦(  و الدعاطب    ٦/٢٢١و حم   ) ٩٧٤(١٠٤ و   ١٠٣وعن عائشة م اجلنائز     ) ٨٦٤(بز
 و  ١١/٥عائشـةو فـتح     )٦٧٢٢(أبو هريـرة  و     )٦٧١٩( جماهدو  )٦٧١٨( و عب  ٣/٦٠ بريدةو جممع    ٤/٧٩

 ٤/٤٢٤اإلحتاف 
 صحيح لغريه

. }  من كَانَ ِمنكم ِمن املُؤمنني واملُسلمني أَنتم لَنـا فَـرطٌ              ثَالثاً ،  -السالم على أَهِل الْقبوِر      { - ١٠٣٠٧
 عن جممع بن جارية ) طب(

 )٢١٦٧( ون٤/٧٩وهق) ٣١٧٣(وعن بريدة اإلحسان) ٨١٧٨( وطس١٩/٤٤٦ وطب٣/٦٠امع 
 صحيح دون التثليث

ِإنا ِبكم الحقونَ ، اللَّهم الَ تحرمنا أَجرهم والَ         السالم عليكم دار قَوٍم مؤمنني ، أَنتم لَنا فَرطٌ وِ          { - ١٠٣٠٨
 عدهما بفتنعن عائشة ) هـ ( . } ت. 

(  و الدعاطب    ٦/٢٢١ و حم    ٩٤ - ٤/٩١مطوالً حنوه و ن     ) ٩٧٤(١٠٣ و   ١٠٢و م اجلنائز     ) ١٥٤٦( هـ  
١٢٤٦(  

 صحيح
 ِإن شاَء اُهللا ِبكم الحقونَ ، وددت أَنا قَد رأينا ِإخواننا ،             السالم عليكم دار قَوٍم مؤمنني ، وإنا       { - ١٠٣٠٩

كَيف تعرف مـن لَـم   : بلْ أَنتم أَصحايب وِإخواننا الذين لَم يأتوا بعد ، قَالوا : أَو لسنا ِإخوانك ؟ قَال      : قَالُوا  
خيلُ غُر محجلةٌ بني ظهري خيٍل دهٍم بهٍم أَال يعرف خيله ؟            أَرأيت لَو أَن رجالً لَه      : يأِت بعد ِمن أُمتك ؟ قَال       

فَإم يأتونَ يوم الْقيامِة غراً محجلين ِمن الْوضوِء وأَنا فَرطهم على الْحوِض ، أَال لَيـذادنَّ                : بلى ، قَال    : قَالُوا  
: ِإم قَد بدلُوا بعدك فَـأقولُ       : ناديهم أَال هلم أَال هلم ، فيقَالُ        ِرجالٌ عن حوضي كَما يذاد الْبعري الضالُّ ، أُ        

 ) .عن أيب هريرة ) حم ، م ، ن ، هـ ( مالك والشافعي ( . } سحقاً فَسحقاً ، فَسحقاً 
 و  ٢/٣٧٥و حـم     ) ٤٣٠٦(  و هـ    ١/٩٤و ن    ) ٣٢٣٧(  و د    ١٠٢)٩٧٤(و اجلنائز   ) ٣٤٩(٣٩م الطهارة   

  ) .٣٦٩٨(  و صحيح اجلامع ١/١٣٨وعوانة )  ٦٠(٢٨عنه وعن عائشة وموطأ  ٥/٢٤٩ و ٧٩ و ٤/٧٨هق 



 

 

١٥٧٧() 

١٠٣١٠ - }  اَء اُهللا ِبكمِإنا ِإنْ شمتواكلونَ ، وتواعدونَ غَداً وم ِإياكما وإنو ، ؤمننيقَوٍم م ارد ليكمع المالس
 .عن عائشة ) ن ( . } لْغرقِد الحقونَ ، اللَّهم اغْفر َألهِل بقيِع ا

  ١١١ و ٦/٧٦و حم  ) ١٢٤٧( و الدعاطب  ) ٥٨٥( و سين ) ١٠٩٣٠و٢١٦٦(ن 
 صحيح

  ) !!١٩٢٧( و صححه يف صحيح النسائي  ) ٣٣٧١( وتناقض األلباين فضعفه يف ضعيف اجلامع 
 ِمنه ِمما هو كَائن بعدكم ، هؤالِء خـري          السالم عليكم يا أَهلَ الْقبوِر لَو تعلمونَ ما نجاكم اهللاُ          { - ١٠٣١١

ِمنكم ، ِإنَّ هؤالِء خرجوا ِمن الدنيا ولَم يأكلُوا ِمن أُجورهم شيئاً وخرجوا وأَنا الشهيد عليهم ، وِإنكـم قَـد                     
 ) .ن مرسالً ابن املبارك عن احلس( . } أَكلتم ِمن أُجوركم وال أَدري ما تحدثونَ بعِدي 

ابن جريج و مبـارك      )٦٧٢٠( و عب   ٩/٢٤ و ٣/٥٩ وجممع ١/٣٧ابن عباس وعن أيب مويهبةمي       )١٠٥٣( ت  
  بعضه أبو مويهبة٣/٤٨٩و حم ) ٤٩٨(١٧١

 حسن لغريه
١٠٣١٢ - }               أَنتم ، لكماُهللا لَنا و غفري ، املُسلمنيو الُمؤمنني ا أَهلَ الْقبوِر ِمني ليكمع المالس    حنـنا ولفُنس 

 .عن ابن عباس ) ت ، طب ( . } ِباَألثِر 
و ريـاض   ٩/٥٤٢  والضياء  ١٠/٣٦٤بريدة واإلحتاف   )١١٧٨٦(٣/٣٤٠وش  ) ١٢٦١٣(وطب )  ١٠٥٣( ت  

  ) ٥٨٤( الصاحلني 
 حسن لغريه

ِه ، لَو تعلمونَ ما نجاكم اُهللا       السالم عليكم يا أَهلَ املَقابِر ، ما أَصبحتم ِفيِه ِمما أَصبح الناس ِفي             { - ١٠٣١٣
  اُألوىل               ! ِمنه ِمن رةُ شا أَوهلَا ، اآلِخرآِخره تبعكَقطِع الليِل املُظلِم ، ي عـن أيب   ) حم ، طك    ( . } أَقبلِت الْفنت

 .مويهبة 
 )١٥٠٨(  والروياين١/٣٧ ومي٩/٢٤ و ٣/٥٩ و امع ٣/٤٨٩حم 

 حسن
 ) .أبو نعيم عن أنس ( . } م يا ِصبيانُ السالم عليك { - ١٠٣١٤

( و ن عمـل   ) ٥٢٠٣(  و د ٨/٣٧٨ و حلية  ٦/٢٧٧واإلحتاف   ) ٢٢٣(  و سين    ١١/٢٣ و فتح    ٣/١٨٣حم  
 )٢٦٩٦( وت١٥و١٤)٢١٦٨(و م )٦٢٤٧(وبنحوه خ ) ٣٣١

 صحيح
ابن النجار عن ابـن     ( . } ال تجيبوه   السالم قَبلَ السؤاِل ، فَمن بدأكم ِبالسؤاِل قَبلَ السالِم فَ          { - ١٠٣١٥

 ) .عمر 
  ) ٣٦٩٩(  و صحيح اجلامع ٣/٥٧ والتلخيص٥/١٩٢٩وعدي  ) ٨١٦( الصحيحة 

 حسن
 .عن جابر ) ت ( . } السالم قَبلَ الْكالِم  { - ١٠٣١٦

 و  ٦/٢٢١٠ و عدي    ٦/٣٩و كثري    ) ٢٦٤٨( و املطالب    ) ٣٤(  و الشهاب    ٤/٩٥و تلخيص    ) ٢٦٩٩( ت  
 )٨١٦(وصحيحة) ٢٠٥٩(  وأبويعلى٦/٥٩٦امع  األصول ج



 

 

١٥٧٨() 

 حسن لغريه
  ) !!٢١٧٠( وحسنه يف صحيح الترمذي  ) ٣٣٧٣( وتناقص األلباين فحكم بوضعه يف ضعيف اجلامع 

 .عن عبد اهللا بن الشخري ) حم ، د ( . } السيد اُهللا تبارك وتعاىل { - ١٠٣١٧
( وسـين    ) ٢١١(  و خد    ٥/٣١٨ و نبوة    ٥/١٨٠ و فتح    ٧/٥٧٦ واإلحتاف   ٢٥ و   ٤/٢٤و حم    ) ٤٨٠٦( د  

  ) ٣٧٠٠(  و صحيح اجلامع ٢٢صادر و صفة ١/٣١١  و١/٢/٥٢وسعد  ) ٣٨١
 صحيح

السري ما دونَ الْخبِب فَإنْ يك خرياً يتعجلُ ِإليِه ، وإنْ يك ِسوى ذلك فَبعداً َألهـِل النـاِر ،                     { - ١٠٣١٨
 .و ضعفه عن ابن مسعود ) حم ، هق ( . } عةٌ والَ تتبع ، ولَيس ِمنا من تقدمها الْجنازةُ متبو

 )١٠١١(و ت ) ١٤٨٤(و هـ ) ٣١٨٤( و د ٧/٢٦٥٩ و عدي ٢٥ و ٤/٢٢ و هق ٤١٩ و ١/٣٩٤حم 
 لني

 ١٦٤-٣/١٦٢وأكثره قد صح ، وقد صح عن كثري من الصحابة مشيهم أمام اجلنازة ش 
 العدوضرب من : اخلبب 

١٠٣١٩ - }  أَرديةُ الُمجاهدين يوفعن أيب أيوب احملاملي يف أماليه عن زيد بن ثابت ) فر ( .} الس. 
 و أعلـه    ٤/١٥٣و الفيض   ) ٣٥٥٥(وفر) ٩٧٠٠(إبراهيم وعب )٦٢٥٤(عروة و )٦٢٥٣( وش ١/١١٣أصفهان  

ضعيف ، والوليد بن مسلم ثقة      :   قال الدارقطين : بذؤيب بن عمامة السهمي وقال أورده الذهيب يف الضعفاء وقال           
  هـ ١... مدلس 

وقال أبو زرعة صدوق ، وقال ابن حبـان يف           : ٢/٢٣٦قال احلافظ ابن حجر يف اللسان       :  ويف هذا الكالم نظر     
 هـ  ويف اجلرح والتعديل      ١يعترب حديثه من غري رواية شاذان عنه ، وأخرج احلاكم حديثه يف املستدرك              : الثقات  

  صدوق ٣/٤٥٠
 فاحلديث حسن

 ) .أبو بكر يف الغيالنيات وابن عساكر عن يزيد بن شجرة ( . } السيوف مفاتيح الْجنِة  { - ١٠٣٢٠
  مرفوعاً و موقوفاً مطوالً ٦٥/٢٢٠وعساكر) ٣٥٥٦(وفر) ١٦٢( وهناد٣/٦٥٨ و اإلصابة ٣/٤٩٤ك 

 صحيح موقوف
 ومثله ال يقال بالرأي وهناك خالف يف صحبة يزيد

) احلارث عن ابن عمرو( . } شارب الْخمِر كَعابِد وثٍن ، وشارب اخلمِر كَعابِد الَّالِت و الْعزى             { - ١٠٣٢١
. 

 ابن أيب أوىف ٢/٧٠٣و عدي  ) ٣٧٠١(  و صحيح اجلامع ٥/٧٠ و امع ٩/١٥٢واإلحتاف  ) ١٧٧٧( املطالب 
 صحيح

١٠٣٢٢- }  اهِت الْوجوهعن ابن عباس ) ك ( ع ، عن سلمة بن األكو) م ( . } ش. 
و ٢/٢٢٠ و مي    ٥/٢٨٦ ابن عباس وعن أيب عبد الرمحن الفهري           ٣٦٨ و   ١/٣٠٣و حم   ) ١٧٧٧(٨١م اجلهاد   

مـن  ٢٢٨ و ٨/٤ و ١٨٤ و ٦/٨٤ و جممـــــــع    ٣/١٥٧ و   ١/١٦٣و ك   ) ٣٦٩٨٧ (١٤/٥٣٠ش  
  ) ٣٧٠٢( طرق وصحيح اجلامع 



 

 

١٥٧٩() 

 صحيح مشهور
١٠٣٢٣ - } وِر الَ تالز شاهد ارالن اُهللا لَه وِجبىت يح عن ابن عمر ) حل ، ك ( . } زولُ قَدماه. 

 و  ٢/٤٠٣ و خط    ٧/٢٦٤ و حلية    ٢/٢٧٤ و حنف    ٢/١٨٨ و ختص    ٥/٧٣ و متهيد    ٤/٩٨ و ك    ١٠/١٢٢هق  
  ١٠/٣٣٦ و امع ٦/٢١٤٩ و عدي ١١/٦٣

 حسن لغريه
١٠٣٢٤ - }  نهِميي أَو اكاِهدسعود عن ابن م) م ( . } ش. 

كالمها عن األشعث بن قيس و م اإلميان        ٥/٢١١و حم   ) ٢٥١٦(٢٣٣و  ) ٢٥١٥(٣٣٢و  ) ٢٣٥٦(٣/١٨٨خ  
 و  ١٣/١٣٩ و   ١٢/٢٢٩ و   ٢٨٤ و   ٢٨٣ و ٢٨٠ و   ٥/١٤٥ و فـتح     ٢٦١ و   ١٠/٢٥٣و هق   ) ١٣٨ (٢٢١

  ) .٣٧٠٣( صحيح اجلامع 
عـن  ) هق(. } فسها ، والبكر ِرضاها صمتها      الثَّيب تعرب عن ن   : شاوروا النساَء ِفي أَنفسهن      { - ١٠٣٢٥

 .عدي الكندي 
 )٢٦٤(١٧/١٠٨ وطب٤/٣٦٨ومعاين ) ١٨٧٢(  و هـ ٤/١٩٢ و حم ٧/١٢٣هق 

 صحيح
 ِشبه الْعمِد مغلَّظةٌ والَ يقتلُ ِبِه صاحبه ، وذِلك أَنْ يرتو الشيطانُ بني الْقبيلِة فَيكونَ بينهم رميـاً     { - ١٠٣٢٦

عن عمرو بن ) عب ( عن ابن عباس وابن عمرو ) هق ( . } ِباحلجارِة ِفي عمياَء ِفي غَِري ضغينٍة والَ حمِل ِسالٍح          
 .شعيب مرسالً 

  ) ١٧١٩٩( ابن عباس وابن عمرو و عب ٧٠ و ٨/٤٥هق 
 حسن لغريه

 .عن جبري بن مطعم ) ك ( . } شر الْبلداِن أَسواقها  { - ١٠٣٢٧
و اإلحتـاف   ٤/٨١وحـم   ) ١٥٤٥(وطب) ٧٤٠٣( وأبويعلى ٧  / ٢ و ١/٩٠من طرق  وك   ٤/٧٧ و   ٢/٦امع  

 )٦٧١(  وبنحوه عن أيب هريرة م٥/٥١٣
  صحيح لغريه

شر الْبيِت الْحمام ، تعلو ِفيِه اَألصوات ، وتكشف ِفيِه الْعورات ، فَمن دخله فَالَ يدخلْـه ِإال                   { - ١٠٣٢٨
 .عن ابن عباس )  طب  (.} مستتراً 
  ١/١٤٤و ترغيب ) ١٠٩٢٦(١١/٢٥ و طب ٢/٣٠٣ و حنف ١/٢٧٨امع 

 صحيح لغريه
 .عن عائذ بن عمرو املزين ) حب ، طب ( وأبو عوانة ) حم ( . } شر الرعاِء الْحطَمةُ  { - ١٠٣٢٩

  ٦/١٣٩يـة   و حل ٨/١٦١ وهق ٢٣٩و٥/٢١٢  وجممع  ٧/٧٧و اإلحتاف   ) ٢٧و٢٦(١٨/١٨ و طب    ٥/٦٤ حم  
 )٧٠٥٠(  وعوانة٢٣)١٨٣٠(وم) ٤٥١١(عمر واإلحسان

 العنيف ، ضرب مثال لوايل السوء: احلطمة 
شر الطَّعاِم طَعام الْوليمِة يدعى الْغِني  ويترك اِملسكني ، وهي حق، ومن تركها فَقد عصـى اَهللا                   { - ١٠٣٣٠
 سولهرعن أيب هريرة ) د ( . } و. 



 

 

١٥٨٠() 

 و  ٧/٢٦٢وهق) ٤٢٠٤(موقوفاً وعوانة ١٠٨)١٤٣٢( وم ٢/١٨٩ و   ١/٧٢ و متهيد    ٢/٢٤١و حم    ) ٣٧٤٢( د  
  ٣/١٤٤ترغيب 

 صحيح
١٠٣٣١ - }  الْجائع نهع حبسيبعانُ وى ِإليِه الشدعالْوليمِة ي الطَّعاِم طَعام رعن ابن عباس) طب ( . } ش. 

 ٩/٢٤٥أبو هريرة  وفتح   ٢/٢٩٩والكامل) ٣٦٦١(أبو حبيبة وفر  )٦١٩٠( وطس ٣/١٤٤ و الترغيب    ٤/٥٣امع  
 ٦/٢٨١وعلل قط

 حسن لغريه 
١٠٣٣٢ - }                  عوةَ فَقـدجِب الـدي ن لَممو ، ا اَملَساِكنيمينعها اَألغنياُء وى ِإليهدعالْوليمِة ي ر ُّالطَّعاِم طَعامش

 سولهرى اَهللا وصعن أيب هريرة ) هق ( . } ع. 
 ) ٤٢٠١(وعونة) ٥٣٠٤( واإلحسان١٠٧)١٤٣٢( وم٢٦٢ و ٧/٢٦١ هق

١٠٣٣٣ - }                   عوةَ فَقـدجِب الدن الَ يما ، وأباهي نا مى ِإليهعديا وأتيهي نا مهعمنالْوليمِة ي امالطَّعاِم طَع رش
 سولهرى اَهللا وصعن أيب هريرة ) م ( . } ع 

 و ٢٦٢ و ٧/٢٦١ و هـق  ٤٠٥ و ٢/٢٦٧و حـم   ) ٣٧٤٢( و د )١٤٣٢ (١١٠ و  ١٠٩ و   ١٠٨م النكاح   
 ٩/١٤٠ و سـنة     ٢٤٤ و   ٩/٢٣و فـتح     ) ١١٧١ و   ١١٧٠(  و محيدي    ١٠/١٧٦ و ٢/١٨٩ و   ١/٧٢متهيد  

 ) ٣٧٠٦( و صحيح اجلامع ٤/١٤٣ومشكل 
عن رافع ابن   )  حم ، م ، ن       (. } مهر الْبغي ، ومثن الْكلِب ، وكَسب الْحجاِم         : شر الكَسِب    { - ١٠٣٣٤

 .خديج 
 ٣٧٠٧(  و صحيح اجلامع     ٤/١٤٠ و حم    ٤/٢٨٨ و طب    ٩/٣٣٧ و هق    ٧/١٩٠و ن   ) ١٥٦٨(٤٠م املساقاة   

 ( 
 .عن ابن عباس ) حم ( . } شر الناِس الَِّذي يسأَلُ ِباِهللا ثُم الَ يعِطى  { - ١٠٣٣٥

  ) ٣٧٠٨( صحيح اجلامع )  ١٥٩٣(وحب) ١٦٥٢(وت )  ٢٥٥(  و الصحيحة ٣٢٢ و ٣١٩ و ١/٢٣٧حم 
 صحيح

يف املتفق واملفترق وابن النجار عن      ) خط   ( .} شر الناس يوم الْقيامِة مِن اتقي مجلسه ِلفُحشِه          { - ١٠٣٣٦
 .عائشة 

 )٢٠١٤٤( وعب٨/١٧  وجممع٦/٣٨ و بنحوه حم ٥٧٠ و ٧/٥٦٥ و ٦/٢٨٨اإلحتاف 
 صحيح لغريه

١٠٣٣٧ - } رالْعرِب ش قَبيلتِني ِمن  : تغلبجرانُ وعن عمر ) حم ( . } ن. 
  ١/١٧٠   و الدواليب ٧١و١٠/٤٣ و جممع ٤/٨١و ك ٤/٣٨٧ وعن عمرو بن عبسة ١/٣٧حم  

 صحيح
 ))وأكثر القبائل يف اجلنة مذحج : (( وزاد ك 

 .عن أيب هريرة )  ، د تخ( . } شح هالع ، وجنب خالع : شر ما ِفي رجٍل  { - ١٠٣٣٨
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 ٨٠٨( و حب    ) ١٣٣٨(  و الشهاب    ٨/١٩٤ و اإلحتاف    ٩/١٧٠ و هق    ٣٢٠ و   ٢/٣٠٢و حم    ) ٢٥١١( د  
  ) ٣٧٠٩( و صحيح اجلامع )٥٦٠( وصحيحة٩و٦/٨  وتخ ٣/٣٧٩و ترغيب )٢٦٦٠٠ (٩/٩٨و ش ) 

 صحيح
 .شديد ، خيلع قلب صاحبه : أي خبل شديد ، وجنب خالع :  شح هالع 
 ) .البزار عن معاذ ( . } ِشرار الناِس ِشرار الْعلماِء ِفي الناِس  { - ١٠٣٣٩
 ٥/٢٢٠وحـل ) ٤٤٧(حكـيم  والشـاميني  ١/١٠٤ ومـي ١/١٨٥ و امـع  ١/٦٠ و شج  ١/١٢٦الترغيب  

  ١/٤٢٢ و اإلحتاف ٢/٣٨٩ والكامل٢/٣٢٥وامليزان
 حسن لغريه

 ٦١ - ٣/٥٨و الكامل  ١٧٠ - ٣/١٦٩فيه اخلليل بن مرة خمتلف فيه ، التهذيب 
عـن أيب  ) خد ( . } ِشرار أُميت الثَّرثارونَ املُتشدقونَ املُتفيهقونَ ، وِخيار أُميت أَحاسنهم أَخالقاً     { - ١٠٣٤٠

 .هريرة 
 ٣٧٠٤( جابر و صحيح اجلامع     )٢٠١٨(و الترمذي    ) ١٨٩١( و صحيحه    ) ١٣٠٨(  و خد    ٧/٤٧٧اإلحتاف  

 ( 
 صحيح

ميت الَّذين غُذُّوا ِبالنعيِم ، الَّذين يأكلونَ أَلوانَ الطَّعاِم ، ويلبسـونَ أَلـوانَ الثِّيـاِب ،                 ِشرار أُ  { - ١٠٣٤١
 ) .عن فاطمة الزهراء ) هب ( ابن أيب الدنيا يف ذم الغيبة ( . } ويتشدقونَ ِفي الْكالِم 

 و  ٥/١٩٥٦ و عدي    )١٨٩١(  والصحيحة  ٣/١١٥ و الترغيب    ٩/٣٥٩ و   ٨/٢١٩ و   ٤٧٧ و   ٧/٤١٢اإلحتاف  
  ) ٣٧٠٥( وصحيح اجلامع ) ٥٦٦٩(الشعب 

 حسن
ِشرار أُميت الَّذين ولدوا ِفي النعيِم وغُذّوا ِبِه ، يأكلونَ ِمن الطَّعاِم أَلواناً ، و يلبسونَ ِمن الثِّياِب                   { - ١٠٣٤٢

 .عن عبد اهللا بن جعفر ) ك ( . } الِم أَلواناً ، ويركبونَ ِمن الدواب أَلواناً ، ويتشدقونَ ِفي الْك
أبو أمامة و عن عروة بـن       )٢٣٥١(  وطس  ٣/١٤٣أبو أمامة و الترغيب     ١٠/٢٥٠ و ٩/١٧٠ و جممع    ٣/٥٦٨ك  

   من طرق٩/٣٥٩ و ٨/١٤٥ و ٧/٤١٢و اإلحتاف ) ٧٥٨(١/٢٦٢ومبارك) ٤٤٨١(رومي عب
 حسن لغريه

 !!ما أنه حسن الذي قبله وهو نفسه عل ) ٣٣٨٣( ووهم األلباين فحكم بوضعه يف ضعيف اجلامع 
١٠٣٤٣ - }  ابكمزع كمعن أيب هريرة ) ع ، طس ، عد ( . }  ِشرار. 

 ) ١٥٨٥(   و مطالـب      ٥/١٦٣و حم    )١٠٣٨٧(   وعن أيب ذر عب       ٢٥١ و ٤/٢٥٠و جممع   ) ٤٤٧٦(طس  
  ) ٥٤٨٠(   و الشعب ٤٩٦ و٢/٤٩٥ و اإلصابة ٣/٩١٣وعدي 

 حسن لغريه
 .على الزواج مادياً ومعنوياً مث يرفضونه لغري سبب شرعي أي القادرين 

١٠٣٤٤ -  }        كمابزع وتاكماِذلُ مأَرو ، ابكمزع كمعن عطيـة بـن     ) ع  ( عن أيب ذر ،     ) حم  ( . } ِشرار
 .  بسر



 

 

١٥٨٢() 

واآلحاد ) ٦٨٥٦(وع) ٣٨١(والشاميني) ١٠٣٨٧( وعن عطية بن بسر عب٢٥١ و٤/٢٥٠ و امع   ٥/١٦٣حم  
 واإلصابة ت عكاف من طرق  ) ١٧٤٨(والتعجيل) ٥٤٨٠(وهب) ١٤١٠(املثاينو

 حسن لغريه
١٠٣٤٥ - }                      لكين أَكرهو ، رامح أَنه ا ِإين الَ أَزعماجةَ ِلي ِفيِه ، أَمأُدماِن ِفي قَدٍح الَ حربٍة ، وربتاِن ِفي شش

 ، أَتواضع ِهللا فَمن تواضع ِهللا رفعه اُهللا ، ومن تكّرب وضعه اُهللا ، ومِن             أَنْ يسألين اُهللا عن فُضوِل الدنيا يوم الْقيامةِ       
أتى رسول اهللا : عن عائشة قالت ) طس ( يف األفراد ) قط ( . } استغىن أَغناه اُهللا ، ومن أَكثر ِذكر اِهللا أَحبه اُهللا      

 .بقدح فيه لنب و عسل قال فذكره 
 )٤٨٩٤( وطس١٠/٣٢٥ و امع ٤/١٩٧و الترغيب  ٧/١٢٥اإلحتاف 

 حسن لغريه
عـن أيب   ) عق ، خـط     ( . } شرف املُؤمِن صالته ِبالليِل وعزه استغناؤه عما ِفي أَيِدي الناس            { - ١٠٣٤٦

 .هريرة 
 ) ١٩٠٣(  و الصحيحة    ٤/٣٢٥ وك ٤/١٠وخط ) ١٥١(  وعن سهل الشهاب     ٦/٣٢٢ و كر    ٨/١٦٩اإلحتاف  

  ) ٣٧١٠( صحيح اجلامع و 
 حسن

١٠٣٤٧ - }  ِرفْده نعمو ، بدهع ربضو ، حدهزلَ ون نم كمرعن ابن عباس ) طب  ( .} ش. 
) ١٦٠(ووخد)  ٧٧٧٨(٨/١٨٨ وعن أيب أمامةطب ٧/١٤٢وجممع)  ١٠٧٧٣(١٠/٣١٨ و طب٩/٢٥٩البداية 
 ) ١٤٣٢( والشاميني٨/٧٢٧ وفتح٣٠/٢٧٨وطربي

 حسن 
  خريه:رفده 

 .عن املغرية ) ت ، ك ( . } رب سلّم سلّم : ِشعار املُؤمنني على الصراِط يوم الْقيامِة  { - ١٠٣٤٨ 
 ) ٢٤٣٢(  و ت    ٤/١٦١٣و عدي   ) ٣٣٥٦٦(١٢/٥٠٥ و ش    ١٥/١٤٩ و سنة    ١١/٢٢٧ و خط    ٢/٣٧٥ك  

 ) ٤١٩( وعوانة٢٩٩)١٨٢(وم) ٧٧٣(وله شاهدعن أيب هرير ة عند خ
 هحسن لغري

١٠٣٤٩ - }                   رفعأَنْ الَ ي ِفيِه أَعمالُ الْعباِد ، فَأُحب رفعت ، نهع اسغفلُ النمضانَ تشهِر رجٍب ور نيعبانُ بش
 ائما صأَنملي ِإال وعن أسامة ) هب ( . } ع. 

 ٥/٢٠١و حم  ) ٣٨٢٠( و الشعب  ) ٣٧١١( و صحيح اجلامع )٢٦٦٦(و ن  ) ١٨٩٨( الصحيحة 
 حيحص

 عن أيب هريرة) حم  ( . } النياحةُ ، والطَّعن ِفي اَألنساِب : شعبتاِن الَ تتركهما أُميت  { ١٠٣٥٠
 ١٢١)٦٧(وبنحوه م ) ٣٩٥(وخد )  ٥١٥( و منتقى  ) ١٨٩٦(  و صحيحه ٢/٤٣١ حم 

 صحيح
 ا�عن ابن عباس أن الـنيب       ) حم  ( . } ةٌ  شغلَين هذا عنكم ، منذُ الْيوِم ِإليِه نظرةٌ وِإليكم نظر          { - ١٠٣٥١

 .ختذ خامتاً قَلَّبه مث قال فذكره  
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و اإلحتـاف  )١٦٥(١٠/١٦٧والضياء )  ١٤٦٨( و حب ) ١٢٤٠٨(١٢/٤٠ و طب   ١/٣٢٢ و حم    ٨/١٩٥ن  
  ) ١١٩٢(  و صحيحه ٩/٣٥٤ و ١/٣٨٥

 صحيح
عن ) طب(. }  اُهللا تعاىل أَجوافهم وقُبورهم ناراً       شغلونا عِن الصالِة الْوسطَى صالِة الْعصِر ، مألَ       { - ١٠٣٥٢
 .عن علي ) عب ( أم سلمة 

 و امـع    ٤٠٤ و   ١٥٢ و   ١٥٠ و   ١٤٦ و   ١٣٥ و   ١٢٦ و   ١/٨٢علي و حم    )٦٢٧(٢٠٤ و   ٢٠٣م املساجد   
  ) .٢١٩٢(  و عب ٤/٢٩١ و متهيد ١/٣٥٦من طرق و عوانه ٣٢٣ و ١/٣٠٩

حب ، طس  ض ( الطحاوى ( . }  الْوسطَى ،  مَأل اُهللا قُبورهم وبيوم ناراً       شغلونا عِن الصالةِ   { - ١٠٣٥٣
 ) .عن ابن عباس ) طب (  قال يوم األحزاب فذكره  �عن حذيقة أن رسول اهللا ) 

و م  ) ٤٥٣٣(وعن علـي خ   ١/٣٢١ ومعاين   ٦/١٤٠وجممع  ) ٢٨٩١(واإلحسان  ) ١١٩٠٥و و ١٠٧١٧(طب  
/ ١وهق  )٦٨٦و٦٨٤(  وه  ١٢٢ و   ١/١١٣  و حم     ٢٣٦/ ١ن  ) ٦٢٨ و ٦٢٧ (٢٠٦ و   ٢٠٥ و   ٢٠٢املساجد  

( و عـب    )٨٥٩٧و٨٥٩٦ (٢/٥٠٣ و ش    ١/٣٥٥ و عوانة    ٢٩١ و   ٢٩٠ و   ٤/٢٨٨ و متهيد    ٢/٢٢٠ و   ٤٦٠
 )٧٩٣(٢٣/٣٤١وطب )  ١٣٣٧( و خزمية  ) ٢١٩٢

 صحيح مشهور
١٠٣٥٤ - }         ثُم ت ذاباٍة أَعرابيٍة تاَء ِإلْيةُ شسوٍم         ِشفاُء ِعرِق النيِق، كُلُّ يلى الرع شربت جزأُ ثَالثةَ أَجزاٍء ثُم

 .عن أنس ) حم ، هـ ، ك ( . } جزٌء 
 ٣/٢١٩و حم  ) ٣٧١٣( و صحيح اجلامع  ) ١٨٩٩(  و صحيحة ٤/٢٠٦و ك  ) ٣٤٦٣( هـ 

 صحيح
نعـم ، وِإنْ    : نى وِإنْ سرق ؟ قَالَ      وإنْ ز : شفاعيت َألهِل الذُّنوِب ِمن أُميت ، قالَ أَبو الدرداِء           {  - ١٠٣٥٥

 زنى وِإنْ سرق على
 .عن أيب الدرداء ) خط ( . } رغِم أَنِف أَيب الدرداِء 

  ١/٤١٦ و خط ٩/١٨٤اإلحتاف 
 صحيح لغريه

ـ  ) طب  ( عن جابر ،    ) حم ، د ، ن ، حب ، ك          ( . } شفاعيت َألهِل الْكبائِر ِمن أُميت       { - ١٠٣٥٦ ن عن اب
 .عن ابن عمر ، وعن كعب بن عجرة ) خط ( عباس ، 

 و هق   ٣/٢١٣و حم    ) ٤٧٣٩( وعن أنس د    ١/٦٩وك) ٦٤٦٧( واإلحسان ٣٩٦و٣/٣٨٤وحم )  ٢٤٣٦( ت  
و طب  )  ٢٥٩٦(و حب    ) ٢٣٧ و   ٢٣٦(  و الشهاب    ٤/٤٤٦و ترغيب   ) ٨٣١(و عاصم   ١٠/١٩٠ و   ٨/١٧
أبـو  ١/٤١٦ خـط ١٠/٥٦٠ و ٩/١٨٤ و ٣/٢٨٨من طرق واإلحتاف  ١٠/٣٧٨ و جممع    ١١/١٨٩ و   ١/٢٣٢

  ) ٣٧١٤(  و صحيح اجلامع ٨/١١الدرداء و
 صحيح مشهور

شفاعيت ملن شهد أنْ ال إله إالّ اله مخلصاً، وأنّ حممداً رسولُ اِهللا، يصدق ِلسانه قَلبه، وقَلْبـه                   { - ١٠٣٥٧
 هعن أيب هريرة ) حب ( } ِلسان . 



 

 

١٥٨٤() 

  ٤/٤٣٧وترغيب ) ٧٨٥(٢/٩ و طص ٥١٨  و٢/٣٠٧وحم  ) ٢٥٩٥( حب 
 صحيح

١٠٣٥٨ - }             كامز لَةٌ أَوزن فَإمنَا ِهي ادا زثَالثاً ، فَم أَخاك تمابن السىن وأبو نعيم يف الطب عن أيب        ( . } ش
 ) .هريرة 

و اإلحتـاف   )٩٣٥٩و٩٣٥٨(وهب)  ٢٠٠١ و ٢٠٠٠( أبوبكر و الدعاطب     )١٩٦٨٢( و عب    ) ٥٠٣٤( د  
 ) ٣٧١٥(و صحيح اجلامع  ) ٩٣٩( و خد  ٦/٢٨٥

 صحيح
 .عن رجل ) ت ( . } شمته وِإنْ ِشئت فَالَ  شمِت الْعاطس ثَالثاً ، فَإنْ زاد فَإنْ ِشئت فَ { - ١٠٣٥٩

 و  ٩٣٥٨( والشـعب    ) ٩٣٩( و خد    ) ٢٠٠١(  وعن أيب هريرة الدعاطب      ٦/٢٨٥اإلحتاف   ) ٢٧٤٤( ت  
٩٣٥٩(  

 حسن لغريه
 .عن أنس ) حم ، طس ، ك ، هق ( . } شمى عوارضها وانظِري ِإىل عرقوبيها {  ١٠٣٦٠

 ثابت مرسالً)٢١٦(ومد) ١٣٨٨(  وعبد بن محيد٢/١٦٦ و ك ٧/٨٧ و هق ٣/٢٣١حم 
 صحيح

 .قاله المرأة أرسلها لتخطب له امرأة 
 . رسولُ اهللا قرطني من ذهب قال فذكره رأى علي: عن امرأة قالت ) حم ( . } ِشهاباِن ِمن ناٍر  { - ١٠٣٦١

  ٢/٣٢٦ و تخ ٦/٤٢١حم 
 حسن لغريه

 .عن أنس ) هـ ، ع ( . } شهادةُ الْقوِم فَاملؤمنونَ شهود اِهللا ِفي اَألرِض  { - ١٠٣٦٢
 و فـتح    ٢٠٩ و   ١٠/١٢٣و هـق     ) ١٤٩ ١(و هــ    ) ٣٤٦٦(وع) ٣٠٢٥(واإلحسان) ٢٦٤٢(٣/٢٢١خ  
  ٣/١٨٦ و حم ٥/٢٥٢

 .عن رجال ) حم ( . } شهداُء اِهللا ِفي اَألرِض ، أُمناُء اِهللا على خلقِه قُتلُوا أَو ماتوا  { - ١٠٣٦٣
  ) ٣٧١٦( و صحيح اجلامع  ) ١٩٠٢(  و الصحيحة ٥/٣٠٢ و جممع ٤/٢٠٠حم 

 صحيح
١٠٣٦٤ - }            مرين أَن ِلي حسرن ، فَما يبياملُطي يت ِحلفمومع عغُالماً م هدتش     ـــــهكُتأَين أَنعِم والن 

 عن) حم ، ك (}
 .عبد الرمحن بن عوف 

  ) ٣٧١٧( و صحيح اجلامع  ) ٥٦٧( و خد ٢/٢٢٠أبو هريرة و ك ٦/٣٦٦ و هق ١/١٩٣حم 
 صحيح

 .عن أيب هريرة ) ن ( . } شهر الصِرب ، وثَالثةُ أَياٍم ِمن كُل شهٍر صوم الدهِر  { - ١٠٣٦٥
  ) ٣٧١٨( ابن عباس و صحيح اجلامع ٧/٢٣٩من طرق و تخ ٧/١٩٦مع  و جم٤/٢١٩ن 

 صحيح



 

 

١٥٨٥() 

شهر رمضانَ شهر كَتب اُهللا عليكم ِصيامه ، وسننت لَكم ِقيامه ، فَمن صـامه وقَامـه ِإميانـاً                    { - ١٠٣٦٦
 أُمه لَدتهو ذُنوبِه كَيوم ِمن رجتساباً خاحبد الرمحن بن عوف عن ع) هـ ، هب ( . } و. 

 و  ١/١٩١ أنس وحم    ٣/١٠٨٢و عدي    ) ٢٢٤( و طيالسي    ) ١٣٢٨( و هـ    ) ٣٦١٥ و   ٣٦١٤( الشعب  
   ٤/١٥٨ن 

 حسن لغريه
 .عن أيب بكرة  ) ٤حم ، ق ( . } رمضانُ وذُو الْحجِة : شهراِن الَ ينقصاِن شهرا عيٍد  { - ١٠٣٦٧

 ) ٦٩٢( و ت    ) ٢٣٢٣(  و د    ٥١ و   ٤٨ و   ٥/٣٨و حم   )١٠٨٩ (٣٢ و   ٣١و م الصيام    ) ١٩١٢ (٣/٣٥خ  
  ) ٣٧١٩(  و صحيح اجلامع ٦/٢٣٤ و سنة ٤٦ و ٢/٤٥ ومتهيد ٤/٢٥٠و هق  ) ١٦٥٩( و هـ 

 .عن جماهد مرسالً ) عب ( . }  أَفضلُ ِمن ِقياِم ما بينهما - ِللعشاِء و الصبِح -شهودمهَا  { - ١٠٣٦٨
  ) ٢٠١٣( عب 

 فيه ضعف
 وه عن بعض الصحابة والتابعنيوورد حن

١٠٣٦٩ - }            الـدينكُـلُّ ذَنـٍب و لَه غفرالْبحِر ي هيدشاَألمانةَ ، وو ينكُلُّ ذَنٍب ِإال الد لَه غفري الْرب هيدش
 .عن عمة النيب ) حل ( . } واَألمانةُ 

 )٧٧١٦(وطب) ٢٧٧٨( وعن أيب أمامةه٨/٥١حلية 
 حسن لغريه

  )٨١٦( اين  بنجدة بن املبارك لقول احلافظ ابن حجر فيه مقبول وبضعف يزيد الرقاشي ، الضعيفة وأعله األلب
أما قول احلافظ ابن حجر عن هذا وأمثاله مقبول فقول مل يسبق إليه ، وقد اضطرب فيه جـدا ، فيجـب                      : أقول  

 للتهذيب وجدنا أنه قـد روى  الرجوع ألصل الكتاب وهو التهذيب ملعرفة القول الفصل يف الرجل، وبعد الرجوع       
مسعت احلسن بن الربيـع     : عنه عبد اهللا بن خبيق ، وأمحد بن إبراهيم الدورقي وعلي بن حممد بن أيب املضاء وقال                  

 فهو إذن ثقة ، ويزيد الرقاشي ال بأس ١٠/٤١٩ هـ التهذيب  ١جندة بن املبارك عندنا مثل سفيان الثوري        : يقول  
  ٧/٢٥٨برواياته كما قال ابن عدي 

ابن أيب الدنيا يف ذكر املوت عن عطاء اخلراساين         ( . } املوِت  : شوبوا مجلسكم ِبمكدِر اللَّذاتِ    { - ١٠٣٧٠
 ) .مرسالً 

 و ك   ٢/٢٩٣و حـم     ) ٤٢٥٨(  و هــ     ٤/٤و ن    ) ٢٣٠٧(  وبنحوه عن أيب هريرة ت       ١٠/٢٢٨اإلحتاف  
٤/٣٢١  

 حسن لغريه
الْواقعةُ ، والْقارعةُ ، والْحاقةُ ، وِإذَا الشمس كُـورت ، وسـألَ             :  وأَخواَا شيبتين سورةُ هودٍ   { - ١٠٣٧١

 ) .ابن مردوية عن أنس ( . } سائلٌ 
  ٣/١٤٥ و خط ١٠/٤٦١ و ٦/٥٥٠ و اإلحتاف ٦/١٨٣ابن عباس صادر و طب ١/٤٣٥سعد 

 حسن
 .عامر و عن أيب جحيفة عن عقبة بن ) طب ( . } شيبتين هود وأَخواَا  { - ١٠٣٧٢



 

 

١٥٨٦() 

 و سـعد    ٩/٢٢٦ و   ٦/٥٥٠أبو سعيد و اإلحتـاف      ١/٣٥٨و نبوة   )٣١٨(٢٢/١٢٣و) ٧٩٠ (١٧/٢٨٧طب  
من ٧/٣٧ و جممع  ٤/٣٥٠ابن عباس و حلية     ٤/٢٣٦و كثري   ) ٥٩٩٧(صادر و عب    ١/٤٣٥و١٣٩ و   ١/٢/١٣٨

  )٣٧٢٠( طرق و صحيح اجلامع 
 صحيح

عن سـهل ابـن   ) طب ( . } لْواقعةُ ، والْحاقةُ ، وإذَا الشمس كُورت  ا: شيبتين هود وأَخواَا   { - ١٠٣٧٣
 .سعد 
و ) ٣٠٢٥٩ (١٠/٥٥٤و ش  ) ٣٢٩٧(  وعن ابـن عبـاس ت    ١٤/٣٧٣و سنة   ) ٥٨٠٤( وطب ٧/٣٧امع  
 و  ٦/٥٥٠ أبـو سـعيد و اإلحتـاف           ١/٣٥٨ أبو بكر و نبـوة       ٢/٣٤٣صادر و ك    ١/٤٣٥و١/٢/١٣٨سعد  

 مطرف وأبو بكر  )٧٧٦ و ٧٧٤(  و الشعب ١٠/٤٦١
 حسن لغريه

 ) .ابن مردوية عن أيب بكر ( . } شيبتين هود وأَخواَا قَبلَ املَشيِب  { - ١٠٣٧٤
 )٧٧٦(وهب )  ٩٥٥( و الصحيحة  ) ٣٧٢١( و صحيح اجلامع ٢/٣٤٣  وك٧/٣٧امع 

 صحيح
 .عن أنس ، ابن مردوية عن عمران ) ص ( . } شيبتين هود وأَخواَا ِمن املُفصِل  { - ١٠٣٧٥
 )١١٠٩( ومنصور تفسري٧/٣٧و امع  ) ٣٧٢٢( و صحيح اجلامع  ) ٩٥٥( الصحيحة 

 صحيح
١٣٧٦ - }              كُورت مسِإذَا الشتساءلونَ ، وي معو ، املُرسالتالْواقعةُ وو ، ودين هيبتعن ) ت ، ك    ( . } ش

 . مردوية عن سعد عن أيب بكر ، ابن) ك ( ابن عباس ، 
و ســـعد )٣٠٢٥٩ (١٠/٥٥٤ و ش ٢/٣٤٣و ك )٣٢٩٣( مـــن طـــرق  وت١٣٤ و ٧/٣٧جممـــع 

 )٣٧٢٣(  وصحيح اجلامع ١٤/٣٧٢ وسنة ٤٣٦و١/٤٣٥و١/٢/١٣٨
 صحيح

المةُ راٍع ِللخيِل ع  : شيطانُ الردهِة يحتذره رجلٌ ِمن بجيلةَ يقالُ لَه اَألشهبُ أَو ابن اَألشهِب              { - ١٠٣٧٧
 .عن سعد ) حم ، ع ، ك ( . } سوٍء ِفي قَوٍم ظَلمٍة 

(  و محيدي    ٦/٤٣٤و نبوة   )٣٧٩٠٨ (١٥/٣٢٣ و ش    ١٠/٧٣ و   ٦/٢٣٤ و جممع    ٤/٥٢١ و ك    ١/١٧٩ حم  
 )٧٨٤و٧٥٣(وع) ١٢٢٧(وبز) ٩٤٠و٩٣٩(٣/١٤٢والضياء)  ٩٢٠(وعاصم  ) ٧٤

 حسن
عن أنس ، و عن     ) هـ  ( عن أيب هريرة ،     ) د ، هـ    ( . }  يعين حمامةً    -شيطانٌ يتبع شيطانةً     { - ١٠٣٧٨

 عثمان ، و عن عائشة 
( وعب   ) ٢٠٠٦(  و حب    ٢١٣ و   ١٠/١٩ و هق    ٢/٣٤٥و حم    ) ٣٧٦٧ - ٣٧٦٤( و هـ    ) ٤٩٤٠( د  

  ) ٣٧٢٤( و صحيح اجلامع )١٣٠٠(وخد)  ٦٥٣٤( وهب٢/٣٤٥وحم ) ١٣٠٠( وخد  ) ١٩٧٣١

 صحيح
١٠٣٧٩ - } د اةُ ِمنالْجنِة الش هـ  ( } واب ( ،مرعن ابن ع ) عن ابن عباس ) خط . 



 

 

١٥٨٧() 

و صحيح  ٦٦و٤/٦٥وجممع) ٥٧٢(ابن عمر وعن أيب هريرة خد     ٣/١٠٩٤ و عدي    ٧/٤٣٥و خط    ) ٢٣٠٦( ه  
  ) ٣٧٢٥( اجلامع 

 صحيح
 ) .ن أيب ذر أبو احلسن بن شجاع الربعي يف فضائل الشام ع( . } الشام أَرض املَحشِر واملَنشِر  { - ١٠٣٨٠

من طرق و جممع    ١٧٨و١٨٠و١/١٧٤وعساكر٦/٤٦٣ميمونةوحم   ) ١٤٠٧( و هـ    ) ٣٧٢٦( صحيح اجلامع   
٤/٦  

 صحيح
الشام صفوةُ اِهللا ِفي ِبالدِه ، ِإليها يجتيب صفوته ِمن ِعبادِه ، فَمن خرج ِمن الشـاِم ِإىل غَريهـا     { - ١٠٣٨١

 .عن أيب أمامة ) طك ( . } ِمن غَريها فَربمحتِه فَبسخطِه ، ومن دخلها 
  من طرق١١٩و٨٢ و٧٣ و٧٢  و١/٦٧ وعساكر ٤/٥٠٩و ك ) ٧٧١٨(من طرق وطب١٠/٥٩ جممع 

 صحيح لغريه
١٠٣٨٢ - }       محك اللّهمتها رحاةُ إنْ ريا رسول  : قال رجلٌ   : عن معاوية بن قرة عن أبيه قال      ) حم  ( . } الش

 : لشاة فأرمحها، قال اهللا ، إين ألذبح ا
ــم  ــب ٥/٣٤ و ٣/٤٣٦حـ ــب ) ٤٧-٤٥(٢٤ و ١٩/٢٣ و طـ ــحيحة ٣/٢٠٤وترغيـ )  ٢٦( وصـ

 ٤/٣٣وجممع) ٣٠٢ (١/١٠٩وطص )٢٥٣٥٢(وش
 صحيح

١٠٣٨٣ - }  ى الْغائبرا الَ يى مري اهدعن علي ، القضاعي عن أنس ) حم  ( .} الش. 
( و صحيح اجلامع     ) ٨٥(  و الشهاب    ٣/٦٤ و خط    ١/١٧٧ و تخ    ٧/٩٣ و حلية    ٥/٣٠٤ و بداية    ١/٨٣حم  

٣٧٢٨ (  
 صحيح

عـن أيب   ) ك ، هق    ( . } الشاهد يوم عرفةَ ويوم الْجمعِة ، واملَشهود هو املَوعود يوم الْقيامِة             { - ١٠٣٨٤
 .هريرة 

  ٢/٥١٩ و ك ٣/١٧٠ و هق ٢/٢٩٨حم 
 صحيح

عـن  ) طس  ( يف األفراد ،    ) قط  ( عن عائشة ،    )  حم ، طس ، حل       (. } الشؤم سوُء الْخلِق     { - ١٠٣٨٥
 .جابر
 )٤٣٦٠(وطس )  ٨٠٢٢(  و الشعب ٦/١٠٣ و حلية ٣/٤١٣ و ترغيب ٨/٢٥ و جممع ٦/٨٥حم 

 حسن لغريه
 .عن أيب هريرة ) بز ( . } املَرأِة ، و الداِر ، والْفرِس : الشؤم ِفي  { - ١٠٣٨٦

و  ) ٢٩٤( و الشهاب   ) ٣٥٩٩( ون ١١٦و١١٥)٢٢٢٥(وم  ) ٥٠٩٤(٧/١٠عند خ وعن ابن عمر    ) ٣٠٥٠( بز
  ٩/٢٧٨متهيد 

 .عن ابن عمر ) ت ، ن ( . } ِفي املَرأِة ، واملَسكِن ، والدابِة : الشؤم ِفي ثَالثٍة  { - ١٠٣٨٧



 

 

١٥٨٨() 

و  ) ١٩٥٢٧(  و عب    ٥/١٠٤و جممع    ) ١٩٩٥( و هـ   ) ٣٥٩٩(ون ) ٢٨٢٤( و ت   ) ٥٠٩٤(٧/١٧٤خ  
  )٣٧٢٧( و صحيح اجلامع  ) ٦٢١( عائشة و محيدي  )١٥١٣(  ومطالب ١٠/٢١٢ و فتح ٩/٢٨٢هيد مت

اخلرائطي يف اعتالل القلوب عن زيد      ( . } الشباب شعبةٌ ِمن الْجنوِن ، والنساُء حبالةُ الشيطاِن          { - ١٠٣٨٨
 ) .ابن خالد اجلهىن 

 ١٣٩و١/١٣٨وحل) ١١٦و٥٥(لشهابحذيفة وا٣/٢٥٧  والترغيب٤٢٩ و ٧/٢٨٠اإلحتاف 
 حسن لغريه

 .عن أيب سعيد ) حم ، ع ( . } الشتاُء ربيع املُؤمِن  { - ١٠٣٨٩
 ) ١٩٢٢(  و صـحيحة     ٩٨٢ و   ٣/٩٨١ و عدي    ٨/٣٢٥ و حلية    ٣/٢٠٠ و جممع    ٤/٢٩٧ و هق    ٣/٧٥حم  
 ) ١٣٨٦و١٠٦١(وع

 حسن
 .عن أيب سعيد ) هق ( . } ام، وطَالَ لَيله فَقام قَصر نهاره فَص: الشتاُء ربيع املُؤمِن  { - ١٠٣٩٠

 )٣٩٤٠( وهب٤/٢٩٧هق 
 حسن

 .يف كتاب البخالء عن ابن عمر ) خط ( . } الشحيح الَ يدخلُ الْجنةَ  { - ١٠٣٩١
أبو بكـر و    ١/٤و حم    ) ١٠٨٦٢(  و بنحوه الشعب     ٣/٣٨٠ و الترغيب    ٨/١٩٧ و اإلحتاف    ١٠/٢٤٣امع  
  ١٠/٤١١جممع 

 سن لغريهح
} الشرك أَخفَى ِفي أُميت ِمن دبيِب الذر على الصفَا ، ولَيس بني الْعبِد و الْكفِر ِإال ترك الصالةِ                  { - ١٠٣٩٢

 .عن ابن عباس ) حل ( . 
  عنه وعن أيب بكر وعائشة٩/٢٥٣ و ٨/٣٦٨ و ٧/١١٢ و ١١٤/  ٣ و احللية ٢٨١ و ٨/١٥٣اإلحتاف 

 صحيح لغريه 
الشرك أَخفَى ِفي أُميت ِمن دبيِب النمِل على الصفَا ِفي اللَّيلِة الظَّلماِء ، وأَدناه أَنْ تحب علـى                   { - ١٠٣٩٣

شيٍء ِمن الْجوِر ، أَو تبغض على شيٍء ِمن الْعدِل ، وهِل الدين ِإال الْحب ِفي اِهللا والْبغض ِفـي اِهللا ، قَـالَ اُهللا    
اُهللا : " عاىل ت حببكمبعوين يحبونَ اَهللا فَاتت عن عائشة ) ك ، حل ( احلكيم ( . } " قُلْ ِإنُ كُنتم. ( 

أبـو بكـر و     ٧/١١٢ابن عبـاس  و      ١١٤/ ٣ و حلية    ٧/٣٠٤ و   ٢/٢٧٠من طرق و اإلحتاف     ١٠/٢٢٣امع  
 أبو ٤/٣٤٤ و ٢/٢٥و كثري  ٤/٢٨أبو بكر و الترغيب  ) ٣١٩٨(  و املطالب ٢/٢٩١ و ك  ٩/٢٥٣ و   ٨/٣٦٨

  أبو سعيد٨/٦٨بكر و 
 حسن لغريه

 .عن أيب سعيد ) ك ( . } الشرك الْخفي أَنْ يعملَ الرجلُ ِلمكاِن الرجِل  { - ١٠٣٩٤
 و صـحيح    ٥/٢٠١ و كثري    ١/٦٨ و الترغيب    ٣/١٤٤ و اإلحتاف    ٤/٣٢٩ و ك    ٣/٣٠و حم    ) ٤٢٠٤( هـ  

 ) ٣٧٢٩(اجلامع 
 صحيح



 

 

١٥٨٩() 

 ) .احلكيم عن ابن عباس ( . }  الشرك ِفي أُميت أَخفَى ِمن دبيِب النمِل على الصفَا  {- ١٠٣٩٥
  ) ٣٧٣٠( و صحيح اجلامع ) ٦٣و٦٢(والضياء)  ٧/٢٦٩٥ وعن أيب بكر عدي ٢٨١ و ١٥٣/ ٨اإلحتاف 

 صحيح لغريه
ى شيٍء ِإذَا فَعلته أَذهب عنك ِصغار الشرِك        الشرك ِفيكم أَخفَى ِمن دبيِب النمِل ، وسأدلك عل         { - ١٠٣٩٦

احلكيم عـن أيب  ( . } اللَّهم ِإين أَعوذُ ِبك أَنْ أُشرك ِبك وأَنا أَعلم ، وأَستغفرك ِلما الَ أَعلم               : وِكباره ، تقولُ    
 ) .بكر 

 )  ٢٨(  و سـين     ٧١٦(  و خـد     ٢٨١ و   ٢٣١ و   ٨/١٥٣ و   ٧/٣٠٤ و   ٢/٢٧٣ و اإلحتاف    ١٠/٢٢٤امع  
  ) ٣٧٣١( و صحيح اجلامع )٦٣و٦٢(والضياء) ٣١٩٨( ومطالب٧/١١٢وحل٧/٢٦٩٥وعد

 صحيح لغريه
١٠٣٩٧ - }  دري رودعن أيب هريرة ) عد ، هق ( . } الش. 

 )٧١٣( واإلصابة ت٥/١٨٣وعد) ٦١٣٥(وع٣/٢٣  وقط٥/٣٢٢هق 
 حسن لغريه

 .عن أيب رافع ) هـ ( . }  ما كَانَ الشريك أَحق ِبصقَبِه { - ١٠٣٩٨
) ٣٥١٦(ود) ٦٩٧٧و٢٢٥٨(وبنحـوه خ   )  ٣٧٣٢(  و صـحيح اجلـامع       ٤/٢٢٣و قـط     ) ٢٤٩٨( هـ  

 )٦٣٠١(ون

 صحيح
 .القرب و الشفعة : الصقب 

 .عن ابن عباس ) ت ( . } الشريك شفيع والشفعةُ ِفي كُل شيٍء  { - ١٠٣٩٩
 و أصفهان   ٤/١٢٥ومعاين  ) ١١٢٤٤ (١١/١٢٣ و طب    ٨/٢٤٥سنة   و   ١١٠ و   ٦/١٠٩و هق    ) ١٣٧١( ت  
ابـن أيب مليكـة      ) ١٤٤٣ و   ١٤٤٢٥(  و عب    ٥/٣٣٤ و النيل    ٤/٣٤٥ و الفتح    ٦/٢١١٣ و عدي    ٢/٢٦٠

 ٤/١٢٥ ومعاين٤/٢٢٢وقط
 صحيح لغريه

ـ     ) ٣٤٣٥( وهناك أحاديث تقيد مطلقه، ووهم األلباين فقال عنه يف ضعيف اجلامع             ( عيفة  ضعيف جداً ويف الض
 .منكر  ) ١٠٠٩

علما أن أقصى ما أعل به احلديث اإلرسال فقد وصله أبو محزة السكري وأرسله غريه، وأبو محزة السكري هـو                    
حمـدث   ) ٥٢٧٠( ثقة فاضل أخرج له اجلماعة، ويف الكاشف         ) ٦٣٤٨( حممد بن ميمون قال عنه يف التقريب        

 فيكون احلديث شاذاً وهو من قسم الصحيح وهو الذي يرويـه            مرٍو، وعلى افتراض أنه ال يوجد له شواهد تقويه        
     !! الثقة خمالفاً ملا هو أوثق منه، وال يسمى منكرا أو ضعيفاً جداً كما فعل األلباين، وهذا ال يقول به أحد 

 !!   إمنا املنكر هو الضعيف الذي يروي حديثاً خمالفاً ملا رواه الثقات فتأمل 
 من احلاج     يا رسول اهللا    : عن ابن عمر أن رجال قال       ) ت ، هق    ( الشافعي  ( . } تفلُ  الشعثُ ال  { - ١٠٤٠٠

 ) .قال فذكره 



 

 

١٥٩٠() 

و متهيـد   ) ١٥٦٩٨(٤/٩٠ و ش    ٧/١٤ و سـنة     ٥/٥٨ و   ٤/٣٣٠و هـق     ) ٢٨٩٦( و هـ    ) ٢٩٩٨( ت  
  ) ٧٤٠(  و شفع ٢/١٨٦ و ترغيب ٢/٢١٧ و قط ٩/١٢٦

 صحيح
عن ) خد ، طس    ( . } كالِم فَحسنه كَحسِن الْكالِم ، وقبيحه كَقبيِح الْكالِم         الشعر ِبمرتلـِة الْ   { - ١٠٤٠١

 .عن عائشة ) ع ( ابن عمرو ، 
و ١٠/٢٣٧وهـق ) ٧٦٩٦(أبو هريرة  وطس   ٤/١٥٦ من طرق و قط      ٨/١٢٢جبري بن مطعم و جممع      ٤/٨١حم  
 ) ٣٧٣٣(و صحيح اجلامع  ) ٤٤٧( و صحيحة  ) ٨٦٥(  و خد ١٠/٥٣٩فتح 

 لغريهصحيح 
١٠٤٠٢ - }  قَبيح قبيحهو ، سنح فَحسنه ،كَالم عرعن عائشة ) ع ( . } الش. 

 ٦/٤٧٦و اإلحتاف ) ٤٧٦٠( وع٨/١٢٢وجممع ) ٥٧١(  و شفع ١٠/٢٣٩ و٥/٦٨هق 
 صحيح لغريه

خ ،  (.} مِتى عِن الْكى    شربِة عسٍل ، و شرطِة ِمحجٍم ، وكيِة ناٍر ، وأََى أُ           : الشفاُء ِفي ثَالثٍة     { - ١٠٤٠٣
 عن ابن عباس ) هـ 
 و متهيـد    ١٣٧ و   ١٠/١٣٦ و فـتح     ٩/٣٤١ و هـق     ١/٢٤٦و حم    ) ٣٤٩١( و هـ   ) ٥٦٨١(٧/١٥٩خ  
  ) ٣٧٣٤(  وصحيح اجلامع ١٢/١٤٤ و سنة ٥/٢٧٤

نْ يبيع حىت يعرض علـى      ِفي أَرٍض ، أَو ربٍع ، أَو حائٍط ، الَ يصلح لَه أَ            : الشفعةُ ِفي كُل ِشركٍ    { - ١٠٤٠٤
 هؤِذنىت يِبِه ح أَحق ى فَشريكهفَإنْ أَب ، دعي ريكِه فَيأخذَ أَوعن جابر ) م ، د ، ن ( .} ش. 

 و  ٧/٣٠١و ن    ) ٣٥١٣(  و د    ٧/٥٠ و متهيد    ٢/٢٢و أصفهان   ) ٢٥(١/١٧و طص   ) ١٦٠٨(١٣٥م املساقاة   
  ) ٣٧٣٥(  و صحيح اجلامع ٦/١٠٩هق 

 .عن ابن عمر) طب ( . } الشفعةُ ِفيما لَم تقع ِفيِه الْحدود ، فَإذَا وقعِت الْحدود فَالَ شفعةَ  { - ١٠٤٠٥
 وانظر مابعده )  ٣٧٣٦(  و صحيح اجلامع ٤/١٥٩و امع ) ١٣٣٨٥(١٢/٣٧٣طب 

 صحيح
( مالك والشافعي   ( . }  الطُّرق فَال شفعةَ     الشفعةُ ِفيما لَم يقسم ، فَإذَا وقعِت الْحدود وصرفتِ         { - ١٠٤٠٦

عنه عنـهما عـن أيب هريـرة ،    ) حب ، هق ، كر  ( عن الزهري عن أيب سلمة وسعيد بن املسيب مرسالً          ) هق  
 ) .عن جابر (والشافعي هق 

 و  ٥٠ و   ٤١ و   ٤٠ و   ٧/٣٩ و متهيد    ٨/٢٤٠و سنة    ) ١١٥٢(  و حب    ١٠٦ و   ١٠٥ و   ١٠٤ و   ٦/١٠٣هق  
) ٢٤٩٦و٢٢٥٧و١٢١٤(وعــن جــابر خ )  ١٨١( و ف  ) ١٣٦٣ و ١٣٦٢( و شــفع  ٣/٥٦تلخــيص 
) ٢٤٩٩-٢٤٩٦(وه) ٦٣٠٤و٦٣٠٣(ون) ٣٥١٤(ود) ١٣٧٠(وت) ٥١٨٤(واإلحســان) ٦٤٢(ومنتقــي

 ) ١٣٨٥(و صحيحة ١٢٥و١٢٢و٤/١٢١ومعاين
 . عمر عن ابن) قط ( . } الشفق الْحمرةُ ، فَإذَا غَاب الشفق وجبِت الصالةُ  { - ١٠٤٠٧

  مرفوعاً وموقوفا٦/٤٥١ً و اإلحتاف ١/٢٦٩ و قط ١/٣٧٣هق 
 صحيح موقوف



 

 

١٥٩١() 

 .عن الشعيب مرسالً ) عب ( . } الشفيع أَوىل ِمن الْجاِر ، و الْجار أَوىل ِمن الْجنِب  { - ١٠٤٠٨
  ) ١٤٣٩٠( و عب )٢٢٧١٤ (٧/١٦٦ش 

 صحيح مرسل
 .عن أيب هريرة) بز ، طص ( . } أُمِه ، و السعيد من سعد ِفي بطنها الشقي من شقى ِفي بطِن  { - ١٠٤٠٩

 و  ١/١٤٣وحنـف   ) ٧٧٤/(٢أبو سعيد وابن عمر وطص    )١٨٨و١٧٩( و عاصم    ٦/٣٥٠ و متهيد    ٣/١٩٤طب  
) ٦١٧٧( وعن مسـعود موقوفـاً اإلحسـان       ٥/٣٥٠ وخط   ١٨٥ و اآلجري    ٧/١٩٣ و جممع    ٩/٢٠٦اإلحتاف  

 )٢٦٣١(وطس) ٤٦( وه٧/٤٢٢وهق
 صحيح

١٠٤١٠ - }           الـتَا ، فَـإذَا زقَار توتا ، فَإذَا اسفَارقه تفعتيطاِن ، فَإذَا ارا قَرنُ الشمعهو طلعت مسالش
 ) .عن عبد اهللا الصناحبي ) ن ( مالك ( } فَارقها ، فَإذَا دنت ِللغروِب قَارَا ، فَإذَا غَربت فَارقها 

 ٤/٣٤٨وحم) ٣٩٥٠(وعب) ١٢٧٤( وخزمية٣/٣٢٠ وسنة٢/٤٥٤وهق) ٥١٠(املوطأو) ١٢٥٣(  وه١/٢٧٥ن 
 )١٤٥١(وع

 صحيح على شرطهما 
  ) !!٥٤٥( وصححه يف صحيح النسائي  ) ٣٤٤٢( وتناقض األلباين حيث ضعفه يف ضعيف اجلامع 

ِمن أَمِر اِهللا َألهلَكَت مـا علـى        ِفي ناِر اِهللا الْحاميِة لَوالَ مايزعها       : الشمس ِحني غَربت فَقالَ      { - ١٠٤١١
 .عن ابن عمرو بن العاص ) حم ( . } اَألرِض 

 ١٠/٢١٤ واإلحتاف ٥/١٨٨ و كثري ١٦/١٠ و طربي ٨/١٣١ و جممع ٢/٢٠٧حم 
 فيه مبهم

 .عن أنس ) ع ( . } الشمس والقمر ثَوراِن عقرياِن ِفي الناِر  { - ١٠٤١٢
و  ) ١٢٤( و صـحيحة    ) ٤١١٦(وع) ٢١٠٣(وطيـا  ) ٤٦٢٥( مطالب   و   ١/٦٧ و مشكل    ١٠/٣٩٠جممع  

  ١٥/١١٦و سنة ) ٣٢٠٠(٤/١٣١بنحوه عن أيب هريرة  خ 
 حسن لغريه

 .عن أيب هريرة ) خ ( . } الشمس والقمر يكوراِن يوم الْقيامِة  { - ١٠٤١٣
  ) ٣٧٣٧(  و صحيح اجلامع ١٥/١١٦و سنة ) ٣٢٠٠(٤/١٣١خ 

قال اخلطايب ليس املراد بكوما يف النار تعذيبهما بذلك ولكنه تبكيت ملن كـان               :٦/٣٠٠ الفتح    قال احلافظ يف  
يعبدمها يف الدنيا ليعلموا أن عبادم هلما كانت باطال وقيل إما خلقا من النار فأعيدا فيها وقال اإلمساعيلي ال يلزم                   

جارة وغريها لتكون ألهل النار عذابا وآلـه مـن آالت           من جعلهما يف النار تعذيبهما فإن هللا يف النار مالئكة وح          
 العذاب وما شاء اهللا من ذلك فال تكون هي معذبة اه

١٠٤١٤ - }      ، ـهيداملطعـونُ شو ، ـهيدبيِل اِهللا شبيِل اِهللا ، املَقتولُ ِفي سى الْقتِل ِفي سِسو بعهادةُ سالش
      ذَاِت الْجنِب ش صاحبو ، هيدش الْغريقو            مـوتالِذي يو ، هيدالْحريِق ش صاحبو ، هيدالَمبطونُ شو ، هيد

عن جابر بن عتيك ) حم ، ن ، هـ ، حب ، ك      ( مالك  ( . } تحت اْهلدِم شهيد ، واملرأةُ تموت ِبجمٍع شِهيدةٌ         
. ( 



 

 

١٥٩٢() 

 و  ١/٣٥٢ و ك    ٢/٢٠٩ و طب    ٥/٤٤٦و حم   )٢٧٠٣(وه) ٥٥٢(وموطأ) ٣١١١(و د   ) ٧٥٢٩و١٩٧٣( ن  
  ) ٣٧٣٩(  و صحيح اجلامع ٤٣٤ و ٥/٣٧٠ وسنة ٢/٣٣٥و ترغيب  ) ١٦١٦( حب 

 صحيح
 .وهي تلد : جبمع 

رجلٌ مؤمن جيد اِإلمياِن لَقى الْعدو فَصدق اَهللا حىت قُتلَ فَذاك الَّـذي يرفـع               : الشهداُء أَربعةٌ    { - ١٠٤١٥
كذَا ، ورجلٌ مؤمن جيد اِإلمياِن لَقى الْعدو فَكأمنَا ضرب ِجلده ِبشوِك طَلٍح ِمن              الناس ِإليِه أَعينهم يوم الْقيامِة ه     

                     الْعـدو يئاً لَقـىس راحلاً وآخمالً صلطَ عخ ؤمنجلٌ مررجِة الثَّانيِة ، وِفي الد فَهو فَقتله غَرب همس اجلُِنب أَتاه
ك ِفي الدرجِة الثَّالثِة ، و رجلٌ مؤمن أَسرف على نفسِه لَقى الْعدو فَصدق اَهللا حىت قُتلَ                 فَصدق اَهللا حىت قُتلَ فَذا    
 .عن عمر ) حم، ت ( . } فَذاك ِفي الدرجِة الرابعِة 

 ٤٢٦٢(  و الشعب ٨/٤٩ وكثري ٩/٨١ و تخ ١١/٣٧١ والفتح ٢/٣٢٢ و ترغيب ١/٢٣و حم   ) ١٦٤٤( ت  
( 

 حسن
الشهداُء الَّذين يقاتلون ِفي سبيِل اِهللا ِفي الصف اَألوِل والَ يلتفتونَ ِبوجوههم حـىت يقتلُـوا                 { - ١٠٤١٦

فَأولئك يلقونَ ِفي الْغرِف الْعالَ ِمن الْجنِة يضحك ِإليهم ربك ، ِإن اَهللا تعاىل ِإذَا ضحك ِإىل عبدِه املُؤمِن فَـال                     
 .عن نعيم بن هبار ويقال مهار ) طس (  .} ِحساب عليِه 

) ٣١٦٩(وطـس ) ٢٢٩ و ٢٢٨(واجلهاد) ١٢٧٧(  واآلحاد واملثاين   ٥/٢٩٢و امع    ) ٣٧٤٠( صحيح اجلامع   
  )٦٨٥٥( وع٥/٢٨٧وحم

 صحيح
ِل الَمطعونُ ، و الَمبطونُ ، والْغريق ، وصاحب الْهدِم ، و الشهيد ِفي سـبي              : الشهداُء خمسةٌ    { - ١٠٤١٧

 ) .عن أيب هريرة ) ق ، ت ( مالك ( . } اِهللا 
ــارة ) ٢٨٢٩(٤/٢٩و ) ٧٢٠(١٨٤و )٦٥٣ (١/١٦٧خ  ــم  ) ١٠٦٣( و ت ) ١٩١٤(١٦٤و م اإلم و ح
 ٣٧٤١(  و صحيح اجلامع     ١٠/١٩٢ و   ٢/١٣٩وفتح  ) ٢٩٥(١٣١ وموطأ   ٢/٣٣٢ و ترغيب    ٥٣٣ و   ٢/٣٣٥
 ( 

لْجنِة ِفي قُبٍة خضراَء يخرج عليهم ِرزقُهم ِمن الْجنـِة بكـرةً            الشهداُء على بارِق نهٍر ِبباِب ا      { - ١٠٤١٨
 .عن ابن عباس ) حم ، طب ، ك ( . } وعشياً 

و جممـع    ) ١٦١١( و حـب    ) ١٩٣١٤(٥/٢٩٠و ش   ) ١٠٨٢٥(١٠/٣٣٣ و طب    ٢/٧٤ و ك    ١/٢٦٦حم  
) ٤٢٤١(هـب   و٢/١٤٢ و كـثري  ٤/١١٣ و ٢/٣٤ وطـربي  ٢/٣٢٣  من طرق و ترغيب ٢٩٨ و  ٥/٢٩٤

  ) ٣٧٤٢( و صحيح اجلامع ) ١٢٣(وطس
 صحيح

١٠٤١٩ - }                    لـيكمع فَإنْ غُـم ، روهىت تفطروا حال تو ، روهىت توا حصومعشرونَ ، فَال تو ِتسع هرالش
 عن ابن عمر ) حم ، ق ، د ( . } فَأكملُوا الْعدةَ ثَالثني. 



 

 

١٥٩٣() 

ــيام و م) ٥٣٠٢(٧/٦٨و )١٩٠٧و١٩٠٠ (٣٥ و ٣/٣٤خ  ) ١٠٨٠ (١٦ و ١٣ و ١٠ الصـــــــ
 و ١/١٨٤وحـم   ) ١٦٥٧ و ١٦٥٦( و هــ  ) ٢٣٢٠(ود) ٢٤٥٣و٢٤٤٩(سـعد و ن  )١٠٨٦(٢٧و٢٦و
وصحيح اجلامع  ) ٩٦٠٨و٩٦٠٥ (٨٥ و   ٣/٨٤ و ش    ٤٤٢ و   ٩/٤٣٩ و   ٤/١٢٦ و فتح    ١٢٥ و   ٤٣ و   ٢/٢٨
 )٣٧٤٣ ( 

١٠٤٢٠ - }         ِعشرونَ ، فَإنْ غُمو ِتسع ثَالثونَ و الشهر هرالش      وا ثَالثـنيفَعد ليكمعـن  ) حـب   ( . }  ع
 ابـــن 

 .عمر 
و مـي   ) ١٩١٨ و ١٩١٣(  و خزميـة   ٢/١٣ و حم    ٣ )١٠٨٠( و بنحوه  م      ) ٣٤٥٥ و   ٣٤٥١( اإلحسان  

  ) ٢٣٢٠(  و د ٢/٤
 صحيح

ـ             { - ١٠٤٢١  يعـين متـام     -ذَا  الشهر هكَذَا وهكذَا وهكذَا وعقد ِإامه ِفي الثالثِة، و الشهر هكذَا وهك
 الثَّالثني- فَأكملُوا الْعدد ليكمع ىوا ِلرؤيتِه فَإنْ غُمأَفطروا ِلرؤيتِه وومعن ابن عمر ) م ، ن ( . }  ، ص. 

)  ٢٤٥٣و٢٤٤٩و ن   ) ١٠٨٠(١٦ و   ١٣ و   ١٠ و   ٤و م     )٥٣٠٢ (٧/٦٨و  ) ١٩١٣(٣٥ و   ٣/٣٤خ  
ةً وِعشرين ، ويكونُ ثَالثني ، فَإذَا رأيتمـوه فَصـوموا ،            الشهر  يكونُ ِتسع   {-١٠٤٢١)٣٤٥٤(واإلحسان

 .عن أيب هريرة ) ن ( . ا} وإذَرأيتموه فَأفطروا ، فَإنْ غُم عليكم فَأكملُوا الْعدةَ 
  ) ٣٧٤٤( و صحيح اجلامع ) ٢٤٤٧(عائشة و ن ٢٢٣ و ٦/٥١ابن مسعودو حم  ) ٦٨٩( ت 

 صحيح
 .عن شداد بن أوس ) طب ( . } خفيةُ والرياُء ِشرك الشهوةُ الْ { - ١٠٤٢٣
ــع  ــم  ٢٢١ - ١٠/٢٢٠ام ــوه و ح ـــ ٤/١٢٥ حن ــس٤/٣٣٠وك ) ٤٢٠٥(  و ه ) ٤٢١٣( وط

 األصغر:يعين)٧١٤٥و٧١٤٤(وطب
 حسن لغريه

 .تادة عن أيب ق) طس ( . } الشهيد ال يجد أَملَ الْقتِل ِإال كَما يجد أَحدكم مس الْقرصِة  { - ١٠٤٢٤
 و سـنة    ١٠/٢٧١ و اإلحتـاف     ٢٩٥ و   ٥/٢٩٤ و جممـع     ٩/١٦٤و هق   ٦/٣٦وعن أيب هريرةن    ) ٢٨٠(طس
  ) ٣٧٤٥(  و صحيح اجلامع ١٠/٣٦٥

 صحيح
 .عن أيب هريرة ) ن ( . } الشهيد الَ يجد مس الْقتِل ِإال كَما يجد أَحدكم الْقرصةَ يقرصها  { - ١٠٤٢٥

و حـم   ٢/٢٩٧وحم) ٤٦٥٥( واإلحسان   ٩/١٦٤وهق)  ١٦٦٨(و ت    ) ٣٧٤٦(  و صحيح اجلامع     ٦/٣٦ن  
 )٢٨٠٢(و هـ ) ٢٤١٣( و مي ٢/٢٩٧

 صحيح
 .عن أيب الدرداء ) حب ( . } الشهيد يشفع ِفي سبعني ِمن أَهِل بيتِه  { - ١٠٤٢٦

  ) ٣٧٤٧(  و صحيح اجلامع ٢/٣١٦و ترغيب ) ٢٥٢٢( ود٩/١٦٤وهق ) ١٦١٢( حب 
 صحيح



 

 

١٥٩٤() 

الشهيد يغفر لَه ِفي أَوِل دفقٍة ِمن دمِه ويزوج حوراويِن ويشفع ِفي سبعين ِمن أَهـِل بيتـِه ،                    { - ١٠٤٢٧
                      ـبعنيس جيـزوِبرزقِه ، و ريحليِه ، وع غدىوِم الْقيامِة وملِه ِإىل يع أَجر لَه ِفي ِرباطِه كُتب اتاملُرابطُ ِإذَا مو

وراَء وح فرغَ ِمن اِلحساِب : قيلَ لَهِإىل أَن ي فَاشفع عن أيب هريرة ) طس ( . } ِقف. 
) ٩٥٥٩(وعـب ) ٢٧٩٩( وه ٤/١٣١وبنحوه عـن املقـدام حـم        ) ٣٢٩٩( من طرق  وطس    ٥/٢٩٣امع  

 عقبة)١١٦٣(املقدام و) ١١٢٠(قيس اجلذامي و)٢٠٤(عبادة والشاميني)٢٧١٥و٢٦٩٦(وبز
 صحيح لغريه

١٠٤٢٨ - } الش          الَموت هوو اماٍء ِإال السكُلِّ د واٌء ِمند ابن السىن يف الطب ، و عبد الغـىن يف          ( . } ونيز
 ) . اإليضاح عن بريدة 

( وبنحـوه عـن أيب هريـرةخ       ) ٣٨٣٨( و صـحيح اجلـامع      )٢٣٤٣٠ (٧/٣٦٨ و ش    ٣٥٤و٥/٣٤٦حم  
  )  ١٩٠٥( و صحيحة )  ٢٠٧٠(وت) ٢٢١٥(وم)٥٦٨٨

 صحيح
الينطـق  )ص(حلبة السوداء  وقدجاءت اإلكتشافات العلميةاحلديثة لتؤكد هذه احلقيقة وتبني أن الرسول           ا: الشونيز  

 عن اهلوىأبداً
الشيب نور املُؤمِن ، الَيشيب رجلٌ شيبةً ِفي اِإلسالِم ِإال كَانت لَه ِبكلِّ شيبٍة حسنةٌ ، ورفع ِبها                   { - ١٠٤٢٩

 .عمرو عن ابن ) هب ( . } درجةً 
و صحيح   ) ٦٣٨٧( و الشعب    ) ١٢٤٣( عمرو بن عبسة و الصحيحة       )٢٢١٣(  و املطالب    ٢/٤٢٥اإلحتاف  

  ) ٣٧٤٨( اجلامع 
 صحيح

 .عن العجماء ) طك ( . } الشيخ والشيخةُ ِإذا زنيا فَارمجومهَا الْبتةَ مبا قَضيا ِمن اللَّذِة  { - ١٠٤٣٠
وحم ١٢/١٤٣ و ٩/٦٥و فتح ) ٤٤٢٩و٤٤٢٨(بنحوه عن أيب اإلحسانو) ٤٥٥(٢٥/١٨٥ وطب٦/٢٦٥جممع 

  ٤/٣٦٠ و ك ٢/١٧٩ و مي ٨/٢١١ و هق ٥/١٨٣
 صحيح

 .هو الرجل املتزوج : الشيخ هنا 
 . } طُوِل الْحياِة ، و حـب الَمـاِل         : الشيخ يضعف ِجسمه ، و قَلبه شاب على حب اثْنتِني            { - ١٠٤٣١

 .ريرة  عن أيب ه) حم(
  ١١٤)١٠٤٦(وم) ٦٤٢٠(وبنحوه خ ) ٣٧٤٩( و صحيح اجلامع  ) ١٩٠٦(  و صحيحة ٣٣٩ و ٢/٣٣٥حم 

 صحيح
١٠٤٣٢ - }                  الناحيـةَ ، فَعلـيكم الْقاصيةَ و اذةَ وأخذُ الشاةَ الشاْإلنساِن كَذئِب الْغنِم ، ي يطانُ ِذئبالش

 .و السجزي يف اإلبانة عن معاذ ) طب ( . } ، و ِإياكم و الشعاب ِباجلماعِة واُأللفِة و الْعامِة والَمساجِد 
 و حليـة  ٤/٦٢و كثري )٢٨٦٠(وهب) ٣٤٤(٢٠/١٦٤  وطب ٥/٢١٩ و ٢/٢٣ و جممع ٢٤٣ و   ٥/٢٣٣حم  

  ١/٢١٩ و ترغيب ٦/٣٣٧ واإلحتاف ٢/٢٤٧
 حسن لغريه



 

 

١٥٩٥() 

احلكيم (}  خنس ِعنده ، وإذَا نسى اَهللا الْتقم قَلبه          الشيطانُ يلتقم قَلب ابِن آدم ، فَإذَا ذَكر اهللاَ         { - ١٠٤٣٣
 ) .عن أنس 
 ٨/٥٥٨من طرق و كثري     ٧/٢٦٩أنس  واإلحتاف     )٣٣٨٤(  و املطالب    ٧/١٤٩أنس  و امع      )٥٤٠( الشعب  

 )٤٣٠١(ابن عباس موقوفاً وع)٣٩٣(١٠/٣٦٧حنوه  والضياء) ١٨٦٢( و الدعاطب ٢/٤٠٠و ترغيب 
 حسن لغريه

١٠٤٣٤ - }  ِبهم همي وا ثَالثةً لَماالثنِني فَإذَا كَانِبالواحِد و هميطانُ يالبزار عن أيب هريرة ( . } الش. ( 
  ٥/٢٥٨ و ٣/٢١٥سعيد بن املسيب   و جممع ٢٥٧/ ٥سعيد بن املسيب  وهق)١٨٣٢(٩٧٨املوطأ  

 حسن
١٠٤٣٥ - }  مرِحس ع ِمن فريطانُ ييلمي عن أنس الد( . } الش. ( 

ابـن مسـعود و     )٨٨٢٥(٩/١٦٦بريـدة وطـب   )٦٨٩٢( واإلحسـان  ٦/٤٩٤ و اإلحتـاف     ٧/١٣٤البداية  
  سديسة٩/٧٠سعد جممع )١٢٥٤(عاصم

 صحيح لغريه
عنه ) ن  ( عن عبد الرمحن بن عوف      ) هـ  ( . } صائم رمضانَ ِفي السفِر كَاملفطِر ِفي الْحضِر         { - ١٠٤٣٦

 .موقوفاً 
 و  ٢/٢٠٥ و تلخيص    ١/١٦٧ و الدواليب    ٤/٢٤٤ و هق    ١/٣١٦ و النسائي    ٢/١٣٤ و ترغيب     )١٦٦٦( هـ  

 . مرفوعاً وموقوفاً ١١/٣٨٣ و خط ٤/١٨٤الفتح 
 الصحيح وقفه 

عن قيس بـن سـعد و       ) حم ، طب    ( عن بريدة ،    ) حب  ( . } صاحب الدابِة أَحق ِبصدرها      { - ١٠٤٣٧
 حبيب بن مسلمة  

عن علـي،  ) طس ( عن عصمة بن مالك اخلطمي و عن عروة بن مغيث األنصاري ،    )  طب   (عن عمر ،    ) حم  (
 .البزار عن أيب هريرة ، أبو نعيم عن فاطمة الزهراء 

و ) ٨٩٢و٨٩١(٣٥١،  ١٨/٣٥٠و  )٤٧٠(١٧٨) ٣٧٣(١٧/١٤٧و  )٣٥٣٤ (٤/٢١بريدة و طـب     ٢/٦٤ك  
بريـدة  )٢٥٧٢( ود ٥/٢٥٨ وهـق  ٦/٧و٣/٤٢٢ و ١/١٩ من طرق  وحـم     ١٠٨ و   ٨/١٠٧ و   ٥/٢٦٧جممع  

  ) ٣٧٥٠( وصحيح اجلامع  ) ٢٠٠١( قيس بن سعد و حب )١٩٢٧(معاذ وطس)٢٥٤٦٨(وش
 متواتر

 .ابن عساكر عن بشري } صاحب الدابِة أَحق ِبصدرها ِإال من أَذنَ  { - ١٠٤٣٨
 ا قبله و يشهد له م ) ٣٧٥١(  النعمان بن بشري ووالده وصحيح اجلامع ٨/١٠٨ وجممع١٠/٢٨٤ عساكر

 صحيح
 .و ابن النجار عن الرباء) طس ( . } صاحب الديِن مأسور ِبدينِه ِفي قَربِه يشكو ِإىل اِهللا الْوحدةَ  { - ١٠٤٣٩

 وبنحوه  عن مسـرة      ٢/٦٠٥ و الترغيب    ٨/٢٠٣و سنة   )٤٢٩(والروياين)  ٨٩٣( من طرق وطس   ٤/١٢٩امع  
 يرة أبو هر)١٠٧٩ و١٠٧٨( وت٧/٣١٥ ون٥/٢٠وحم) ٣٣٤١(د

 حسن لغريه



 

 

١٥٩٦() 

ثقة مـن   : قال عفان    ) ٥٣٧١( و يف الكاشف    ) ٦٤٦٤(فيه مبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي، الترغيب         
 ١٠/٢٨ضعيف انظر التهذيب    : ثنا فهو ثقة ، و قال س        : إذا قال   : و قال أبو زرعة     ... النساك ، وكان و كان      

ن مستقيمة فقد احتمل من قدرمي بالضعف أكثر        و عامة أحاديثه أرجو أن تكو      : ٦/٣٢١ وقال ابن عدي     ٣١ -
 و سـكت عليـه      ٥/٣٣٢و فيه كثري أبو حممد روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان يف الثقـات               . مما رمي مبارك به     

  ٣/٢/١٥٩و أبو حامت  ) ٩١٣ ( ٤/١/٢٦البخاري 
) خط(. }  يؤمر أَنْ ينفخ ِفيِه فَينفخ       صاحب الصوِر واِضع الصور على ِفيِه منذُ خلق ينتظر مىت          { - ١٠٤٤٠
 .عن الرباء 

  ) ٣٧٥٢( و صحيح اجلامع  ) ١٠٧٩ ( ٣/٦٨  و صحيحة ١١/٣٩خط 
 صحيح

 .عن أنس ) ع ( . } صاحب الْعلِم يستغفر لَه كَلُّ شيٍء حىت الْحوت ِفي الْبحِر { - ١٠٤٤١
( و د ) ١٦٩٧(وعن أيب الدرداء هـب   )  ٣٧٥٣( جابر وصحيح اجلامع    )٦٢١٩(من طرق وطس  ١/١٢٤ جممع  
ـــ  ) ٢٦٨٢( و ت  ) ٣٦٤٢ و ٣٦٤١ ــم  )  ٢٢٣( و هـ  )  ١٠٤٦ و ١٠٤٥( و األدآب ٥/١٩٦وحـ
 أبو أمامة)٧٩١٢(وطب

 صحيح
ثةَ أَياٍم صام نوح الدهر ِإال يوم الْفطِر واَألضحى ، وصام داود ِنصف الدهِر ، وصام ِإبراِهيم ثَال         { - ١٠٤٤٢

 هرالد أفطرو هرالد امهٍر ، صكُلِّ ش عن ابن عمرو ) طب ، هب ( . } ِمن. 
  ) ٣٨٤٦(  و الشعب ٢/١٥٥ و كر ١/١١٨ و البداية ٣/١٩٥ و جممع ٢/١٢٠و ترغيب  ) ١٧١٤( هـ 

 حسن
  ٩/٢٦٠واجلرح ) ٧٧١١( يزيد بن رباح السهمي املصري ثقة، التقريب : فيه أبو فراس 

 .فيه أبو فراس ومل يعرفاه وهو معروف : ووهم املنذري و اهليثمي فقاال
 ) .عن عثمان ) حل ( احلارث ( . } صرباً آلَ ياسٍر فَإنَّ مصيركم ِإىل الْجنِة  { - ١٠٤٤٣

  ٤٦٨ و ٣/٦٤٧ و اإلصابة ١/٤٠٩والسري) ١٦٣١( وهب١/١٤٠و حلية  ) ٤٠٣٤(  و مطالب ٣/٣٨٣ك 
 صحيح لغريه

) عب ( . } صبوا علي سبع قُرٍب لَم تحلَلْ أَو ِكيتهن لَعلِّي أَستريح فَأعهد ِإىل الناِس  { - ١٠٤٤٤
 .عـــــن عائشة 

و  ) ٢٥٨(  و خزمية ١٠/٢٨٧و اإلحتاف ) ٧٠٨٢(معاوية ون٩/٤٢ و جممع ١/٣١ و هق ٢٢٨ و ٦/١٥١حم 
 )١٧٩( و عب ١٠/٢٤٠فتح 

 صحيح
عـن   ) ٣حم ، م   ( . } حةُ لَيلِة الْقدِر تطلع الشمس الَ شعاع هلَا، كَأَا ِطست حىت ترتفع             صبي { -١٠٤٤٥

 .أيب 
  )٣٧٥٤(  وصحيح اجلامع ٥/١٣٠و حم ٣٤٠٦(و ن ) ٧٩٣(و ت ) ١٣٧٨( و د ٢٢٠)٧٦٢(م 



 

 

١٥٩٧() 

عن أنس ) ع ، هق ( . } صحبهما اُهللا ، ِإن عثمانَ َألولُ من هاجر ِإىل اِهللا تعاىل ِبأهلِه بعد لُوٍط            { - ١٠٤٤٦
 .أن عثمان هاجر إىل احلبشة ومعه امرأته فقال النيب فذكره 

 واآلحـاد   ٢/٢٩٧ ونبـوة  ٩/٨١وجممـع ) ١٣١١(قتـادة و عاصـم       )٣٩٤٣(  و املطالـب     ٧/١٨٨الفتح  
 ) ١٤٣(وطب) ٢٩٧٨و١٢٣(املثاينو

 حسن لغريه
١٠٤٤٧ - }  ليهمصدقِت ِبِه عت نم لدِك أَحقوِك ووجسعوٍد ، زم ناب دقعن أنس ) خ ( . } ص 

  )٣٧٥٥(  و صحيح اجلامع ١/٣٧ و سنة ٣/١١٩وعن أيب سعيد جممع ) ١٤٦١(٢/١٤٩خ 
الَ قَدس اُهللا تعاىل أُمةً ال يأخذُ ضعيفها حقّه ِمن شديدها وهو ال             صدق ، من أَحق ِبالعدِل ِمين ،         { - ١٠٤٤٨

يتعتعه ، يا خولةُ غَديِه ، وادهنيِه واقضيِه ، فَإنه لَيس ِمن غَرٍمي يخرج ِمن ِعنِد غَرميِه راضياً ِإال صـلّت عليـِه                       
      ِمن ليسنونُ الْبحاِر ، وو الْرب وابليلٍة ِإمثاً                دوٍم وليِه ِفي كُل ياىل ععاُهللا ت ِإال كَتب جدي هوو لِوي غَرميهغَرٍمي ي 

 .عن خولة بنت قيس ) طب ،هب ( . } 
 ) ١١٢٣٢(وهب) ٥٩٢(٢٤/٢٣٤ من طرق  وطب٤/١٤٠امع 

 حسن
  ) ٩٠٧( فيه حبان بن علي فقيه صاحل احلديث الكاشف 

 .عن أيب الدرداء ) حم ( . } ذَا سمعت ِإمامك يتكلم فَانصت حىت يتكلم صدق أُيب فَإ { - ١٠٤٤٩
جـابر  )١٧٩٩(أبـو هريـرة وع    )٢٣٦٥( وطيـا  ١٩٨ و ٥/١٤٣  وحـم   ١/٥٠٦ و ترغيـب     ٢/١٨٤امع  
 جابر)٣٧٢٨(وطس) ٢٩٩٦(ابن مسعود وهب) ٩٥٤١(وطب

 صحيح
١٠٤٥٠ - }  اَهللا فَصدقه دقاهلاد عن شداد بن ) طب ، ك ( . } ص. 

و نبـوة  ١/٥٠٦ومعـاين  ) ٩٥٩٧و٦٦٥١( وعب٣/٥٩٥وك)  ٧١٠٨(٧/٢٧١ و طب ٤/١٦ و هق    ٤/٦١ن  
  ) ٣٧٥٦(  و صحيح اجلامع ١/٥٠٦ و معاين ٢/٣٠٠ و ترغيب ٤/٢٢٢

 صحيح
 .إين اتبعتك لكي أصاب بسهم يف عنقي فكان كما قال : قاله عن أعرايب أسلم وهاجر معه وقال له 

 ورسوله ، ِإمنَا أَموالكم وأوالدكم ِفتنةٌ ، نظرت ِإىل هذيِن الصبيِني يمشياِن ويعثـراِن               صدق اهللاُ { - ١٠٤٥١
 .عن بريدة )  حب ، ك ٤حم ( . } فَلم أَصرب حىت قَطعت حديثي و رفعتهما 

 ١/٢٨٧ و ك    ٥/٣٥٤و حـم     ) ٣٦٠٠( و هـ    ) ٣٧٧٤( و ت   ) ١٧٩١و١٧٩٠و١٧٣١(و ن   ) ١١٠٨(د  
  ) ٣٧٥٧( و صحيح اجلامع  ) ١٨٠١( و خزمية ) ٦٠٣٩(واإلحسان) ٣٢١٧٩(١٢/١٠٠ و ش ٤/١٨٩و

 صحيح
 عن سويد بن حنظلة ) حم ، هـ ، ك ( . } صدقت ، املُسلم أَخو املُسلِم  { - ١٠٤٥٢

 و صحيـــح    ٤/٣٠٠ وك ٤/٧٩وحـم ) ٦٤٦٤( و طـب     ١٠/٦٥و هق    ) ٢١١٩( و هـ    ) ٣٢٥٦( د  
 )٣٧٥٨(اجلامـــع 



 

 

١٥٩٨() 

 حيحص
صدقت أُم طُليٍق لَو أَعطيتها جملك كَانَ ِفي سبيِل اِهللا ، ولو أَعطيتها ناقتك كَانَ ِفي سبيِل اِهللا                   { - ١٠٤٥٣

 ) .البغوى عن أيب طليق ( . } ، ولو أَعطيتها ِمن نفقتك أَخلفكها اُهللا 
 )١٠١٦٤( واإلصابة٣/٦٠٤تحوالف) ٨١٦(٢٢/٣٢٤وطب )  ١٠٧٤(  و املطالب ٣/٢٨٠امع 

 صحيح
ابن قانع   (.} صدقت هو أَخوك ابن أَبيك و أُمك آدم و حواَء ، لَك أَجر ِبيمينك هذِه عظيمةٌ                  { - ١٠٤٥٤

 ) . عن بشر بن حنظلة اجلعفي 
  ١/١٥١اإلصابة 

 خمتلف فيه
 .وفيه قصة 
١٠٤٥٥ - } بالر طفىُء غَضبت دقةُ السرعن عبد اهللا بن جعفر ) طص ( .  } ص. 

 ١٠٠ و   ٩٩(  و الشـهاب     ١٧٣ و   ١٦٧ و   ٤/١١٤و اإلحتاف   ) ١٠٣٧(٢/٩٦من طرق  وطص   ٣/١١٥امع  
  ) ٣٧٥٩(و صحيح اجلامع  ) ١٩٠٨( عنه وعنابن مسعود و الصحيحة )

 صحيح لغريه
د ِفي الْعمِر ، وفعلُ الَمعروِف يقي مصارع  صدقةُ السر تطفىُء غَضب الرب ، وصلةُ الرحِم تزي         { - ١٠٤٥٦

 عن أيب سعيد ) هب ( . } السوِء 
  ) ٣٧٦٠( أنس وصحيح اجلامع  )٨٠٦١(و  )٣٤٤٢( الشعب 

 صحيح
، حر  صدقةُ الْفطِر صاع تمٍر أَو صاع شعٍري عن كُلِّ رأٍس ، أَو صاع بر بني اثْنِني صغٍري أَو كَبريٍ                   { - ١٠٤٥٧

          ِمما أَعطاه ليِه أَكثراُهللا ع فَريد أما فَقريكم فَيزكّيِه اُهللا ، و يكمفَقٍري ، أَما غَن ثى ، غَين أَوأُن بٍد ، ذَكٍر أَوع أَو { .
 .عن عبد اهللا بن ثعلبة ) حم ، د ( 

-١٦١٩(دابـن عمـر و     )٢٤١٦( و خزميـة     ) ٧٠١(  و محيـدي     ١٤٣ابـن عمـر   /٢ وقط   ٥/٤٣٢حم  
 .موصوالًومرسالً )١٦٢١

 و املرسل أصح
١٠٤٥٨ - }            كَبٍري ، و غري وكُلِّ ص نِحنطٍة ع اِن ِمندم عٍري ، أَوش ِمن اعص مٍر ، أَوت ِمن اعدقةُ الْفطِر صص

 . عن ابن عمر ) قط ( . } حر و عبٍد 
  ) ٣٧٦١(  اجلامع و صحيح ) ١١٧٧( و الصحيحة )٢٤١٦(  وخزمية٢/١٤٣قط 

 صحيح
١٠٤٥٩ - }  دقتهفَاقبلُوا ص ليكما عاُهللا ِبه قصددقةٌ تعن عمر  ) ٤م ( . } ص. 

 و هق   ٣٦ و   ١/٢٥ و حم    ٣/١١٧و ن   )٣٠٣٧(وت) ١٠٦٥(وه )  ١١٩٩( و د   )٦٨٦ (٤م صالة املسافرين    
 و صـحيح    ٥٦٤ و   ٢/٤٣٠ و   ١/٤٦٤و فتح    ) ٤٢٧٥( و عب    ) ٣٢٢(  و شفع    ١/٥٩ و تلخيص    ٣/١٤١

  ) ٣٧٦٢( اجلامع 



 

 

١٥٩٩() 

 .عن سلمان بن عامر ) طس ( . } صدقةُ ِذي الرحِم على ِذي الرحِم صدقةٌ وصلةٌ  { - ١٠٤٦٠
ــب  ــم ) ١٠٥٤١(٣/١٩٢و ش )٦٢٠٦-٦٢٠٤(ط و ) ٢٣٦٣(ون) ١٨٤٤(وه)٦٥٨(  وت١٨و٤/١٧و ح

 ١/٤٠٧وك) ٣٣٤٤(حسـان واإل) ٢٣٨٥(أم كلثـوم  وخزميـة     ٣/١١٦و جممـع     ) ٣٧٦٣( صحيح اجلامع   
 أنس)٣٧٦٨(و) ٣٥٥٦( وطس٧/٢٧و٤/١٧٤وهق

 صحيح
١٠٤٦١ - }  كَذُوب هوو دقكعن أيب أيوب) طب ( عن ابن عباس ) ك ( . } ص 

و  ) ١٥٢٩(  و صحيحة    ٩/٥٥و فتح   ) ٣٢٧٥(١٤٩/ ٤وعن أيب هريرةخ    ) ٤٠١٤-٤٠١١( وطب ٣/٤٥٩ك  
  ٣/٤٥٩و ك  ) ٢٤٢٤( خزمية 

} م دعاميص الْجنِة يتلقى أَحدهم أَباه فَيأخذُ ِبثوبِه فَال ينتِهي حىت يدخلَه اُهللا وأباه الْجنةَ ِصغارك { - ١٠٤٦٢
 .عن أيب هريرة ) حم ، خد ، م ( . 

و ) ١٤٥( و خـد     ٥/٤٥٢ و سـنة     ٦٨ و   ٤/٦٧ و هق    ٥١٠ و   ٢/٤٨٨و حم   )٢٦٣٥ (١٥٤م الرب و الصلة     
  ) ٣٧٦٤(  و صحيح اجلامع ٣/٧٦ترغيب 

 .يذهبون يف اجلنة حيث يشاءون : الدعاميص 
صفوةُ اِهللا ِمن أَرضِه الشام وفيها صفوته ِمن خلقِه وعبادِه ، وليدخلن الْجنةَ ِمن أُمـيت ثُلـةٌ ال           { - ١٠٤٦٣

 ذابال عو ليهمع عن أيب أمامة ) طب ( . } ِحساب. 
و صحيح اجلامع  ) ١٩٠٩(  و صحيحة ١١٩و١/٧٥ كر من طرق وعسا١٠/٥٩و جممع  ) ٧٧٩٦(٧/٢٢٩طب  

 )٣٧٦٥ (  
 صحيح

صلِّ الصالةَ ِلوقتها ، فَإنْ أَدركت اإلمام يصلِّي ِبهم فَصلِّ معهم وقد أَحرزت صـالتك ، وِإال                  { - ١٠٤٦٤
 افلةٌ لَكن عن أيب ذر ) هـ ( . } فَهي. 

  ) ٣٧٧٠(  و صحيح اجلامع ٣/١٢٤و هق  ) ١٢٥٦(  و هـ ٢/٧٤ و ن ٧ و د الصالة ب ٢٤٢م املساجد 
ن ،  (. } صلِّ الصالةَ ِلوقتها ، فَإن أَدركت معهم فَصلِّ ، وال تقلْ ِإين قَد صلّيت فَال أُصـلِّي                   { - ١٠٤٦٥

 .عن أيب ذر ) حب
  ) ٣٧٧١( و صحيح اجلامع ) ٣٧٨١(وعب) ١٤٨٢( واإلحسان٢/١١٣و ن ) ٦٤٨(٢٤٢م املساجد 
صلِّ ِبأصحابك صالةَ أَضعفهم ، فَإنَّ ِفيهم الضعيف و الَمريض وذَا الْحاجِة ، و ال تتخذْ مؤذناً                  { - ١٠٤٦٦

 ) .الشريازي يف األلقاب عن عثمان بن أيب العاص ( . } يأخذُ على أذاِنه أَجراً 
  ٣/٤٨٦ و تخ ٢/٣  وعن املغرية امع٨/١٣٤و حلية ) ٨٣٨٠-٨٣٧٧(وطب )١٥٥٦( عوانة

 صحيح لغريه
 .وأجازوا أخذ األجرة على األذان ومحلوا النهي للترتيه 

 .عن بريدة ) حم ( . } صلِّ ِبالشمِس وضحاها وحنوها ِمن السوِر  { - ١٠٤٦٧
  ) ٣٧٧٢(  و صحيح اجلامع ٣/٢٠١ و اإلحتاف ٢/١١٨ و جممع ٥/٣٥٥حم 

 صحيح



 

 

١٦٠٠() 

 .عن املغرية ) طب ( . }  القوِم وال تتخذْ مؤذناً يأخذُ على أَذانِه أَجراً صلِّ ِبصالِة أَضعِف { - ١٠٤٦٨
  ) ٣٧٧٣( صحيح اجلامع ) ١٠٥٧(٢٠/٤٣٤علي وطب ) ٤٢٣(  و املطالب ٣/٤٨٦ و تخ ٢/٣امع 

 صحيح
لْجمعِة فَليصـلِّ ركعـتِني     صلِّ ركعتِني تجوز ِفيهما ، وإذَا جاَء أَحدكم واإلمام يخطب يوم ا            { - ١٠٤٦٩

 .عن جابر ) طب ( . } وليخفّفهما 
  ) ٣٧٧٤(  و صحيح اجلامع ٢/١٨٤ و امع ٣/٢٩٦و اإلحتاف ) ٦٦٩٧(٧/١٦١طب 

 صحيح
١٠٤٧٠ }        جلسفيفتِني قَبلَ أَنْ تكعتِني خلِّ ردخل رجل املسـجد و الـنيب       : عن جابر قال    ) حب  ( . } ص

 .ه فذكره خيطب يوم اجلمعة قال  ل
     خمتصراً )٤٤٣( ٢/١٥و خ  ) ٢٥٠١(اإلحسان 

صلِّ صالةَ الصبِح ثُم أَقصر عن الصالِة حـىت          { - ١٠٤٧١  
تطلع الشمس حىت ترتفع ، فَإَا تطلُع ِحني تطلع بني قَرينْ شيطاٍن ، وحينئٍذ يسجد لَها الْكفار ثُم صلِّ ، فَـإن                      

 مشهودةٌ محضورةٌ حىت يستقلَّ الظِّلُّ ِبالرمِح ، ثُم أَقصر عِن الصالِة، فَإنه حينئٍذ تسجر جهنم ، فَـإذا                   الصالةَ
               ـمسالش غربىت تالِة حِن الصع ثُم أَقصر الْعصر صلّيىت تحضورةٌ حشهودةٌ مالةَ مأَقبلَ الْفيُء فَصلِّ فَإن الص

بغرَا تفَإ هلا الْكفار سجدِحينئٍذ ييطاٍن وقَرينْ ش نيعن عمرو بن عبسة ) م ( . }  ب . 
 و صـحيح    ٣/٤٨٤ و اإلحتاف    ١/٣٨٧ و عوانة    ٤/٥٤ و متهيد    ٢/٤٥٥و هق   )٨٣٢ (٢٩٤م الصالة املسافرين    

  ) ٣٧٧٥( اجلامع 
١٠٤٧٢ - }         ي فَإنه راهال ت ِإنْ كُنت ٍع فَإنكودالةَ ملِّ صص  ـاً، وغَني كنِمما ِفي أَيدي الناِس ت ايأسو ، راك

 ِمنه عتذَرا يمو عن رجل من الصحابة ) طس ( . } إياك. 
و اإلحتاف ) ١٩١٤(والصحيحة) ٩٥٢( و الشهاب٤/٢٤٧وعن ابن عمر ترغيب )٤٤٢٧(  وطس  ١٠/٢٢٩جممع  

٣/١٦١  
 صحيح

١٠٤٧٣ - }        ، راهت ودٍع كَأنكالةَ ملِّ صص              عشِمما ِفي أَيدي الناِس ت أساي و ، راكي فَإنه راهال ت فَإنْ كُنت
 ِمنه عتذرا يمو ِإياك اً ، وأبو حممد اإلبراهيمي يف كتاب الصالة ، وابن النجار عن ابن عمر ( . } غَني. 

ب  وسعد بن    أبو أيو )٣٩٨٧٥٤٥٩(أبو أيوب  وطب   )٤١٧١(وه٥/٤١٢من طرق وحم    ٢٣٦ و ١٠/٢٢٩امع  
و صـحيح اجلـامع    ) ٩٥٢(  و الشهاب ٤/٢٤٧ و الترغيب ١٠/٢٥١ و ٨/١٦٠ و   ٣/١٦١عمارةو اإلحتاف   

)٣٧٧٦ ( 
 صحيح

١٠٤٧٤ - }               كوعكر ِمن أَخفض كجوداجعلْ سِإال فَأومىْء ِإمياًء ، و و تطعتلى األرِض ِإِن اسلِّ عص { . )
 .عن جابر ) هق 

 ٢/١٤٨موقوفاً وجممع)٣٠٧(والعلل) ١٣٠٨٢(١٢/٢٧٠ علي وطب١/٢٢٦ و تلخيص ٢/٣٠٦ هق 
 حسن



 

 

١٦٠١() 

١٠٤٧٥ - }               نوهب وا ِفي ِبناِء الْبيِت ِحنيتقصرِك قَِد اسلِّ ِفي الِْحجِر ، فَإن قَومعـن  ) حم ، طس    ( . } ص
 فأرسـلت ،  أرسلي إىل شيبة فيفتح لك ،: كل أهلك قد دخل البيت غريي ، فقال         ! يا رسول اهللا    : عائشة قلت   
 .ما استطعت فتحه جاهلية وال إسالما بليل فذكره : فقال شيبة 

ــة) ١٣٣٣(وبنحــوه م) ٧٠٩٨(  وطــس٣/٢٩٣و جممــع )٤٦١٥(  وع٩٢و٦/٦٧حــم  ) ٣٠١٨(وخزمي
 )١٥٦٢(وطيا

 صحيح
١٠٤٧٦ - }        الْغرق خافلِّ قَائماً ِإال أَنْ تعـن الصـالة يف     � سئل النيب   : عن ابن عمر قال   ) ك  ( . } ص  

 : السفينة ؟ فقال
 )٣٧٧٨(وصحيح اجلامع ٣٩٥ و١/٣٩٤ وقط٣/١٥٥ وهق ١/٢٧٥ك 

 صحيح
 .عن عمران بن حصني  ) ٤حم ، خ ( . } صلِّ قَائماً ، فَإنْ لَم تستطع فَعلى جنٍب  { - ١٠٤٧٧

 و ابن عباس وابن عمر و صحيح ٣٩٥و١/٣٩٤ و قط ٣/١٥٥ هق ٤/٤٢٦وحم) ١١١٧و١١١٥ (٢/٦٠خ 
 ) ١٢٢٣(و هـ ) ٣٧٢(و ت ) ٩٥٢(و د ٢٢٤-٣/٢٢٣ون ) ٣٧٧٧( اجلامع 

١٠٤٧٨ - }                    ِنصـف ائماً فَلهلَّى نص منأَجِر الْقائِم ، و ِنصف لّى قَاعداً فَلهص منأَفضلُ ، و لِّ قَائماً فَهوص
 .عن عمران بن حصني ) حب ( . } أَجِر الْقاعِد 

 و  ٤/٤٣٣ و حـم     ١٨/٥٩٠و طـب    ) ٤٦٣٢(٢/٥٢ش  و   ) ١١١٦ و   ١١١٥( و خ    ) ٢٥١٣( اإلحسان  
 .وغريهم  ) ١٢٣١( و هـ  ) ٣٧١( و ت  ) ٩٥١(  و د ٢٢٤  - ٣/٢٢٣ و ن ٤٤٣ و ٤٤٢ و ٤٣٥

١٠٤٧٩ - }                فسكلى نع لوقِل الْحق وو ، أَساَء ِإليك نِإىل م أحسنو قَطعك نابن النجار عن   ( . } ِصلْ م
 ) .علي 

 و اإلحتـاف    ١٥٨ و   ٤/١٤٨وبنحوه عن عقبة بن عامر حم        ) ٣٧٦٩( صحيح اجلامع   و   ) ١٩١١( الصحيحة  
  ٣/٣٠٨ والترغيب ٨/٥٤٦ و ٣/٥٣٦ و كثري ٩/٢٥

 صحيح
١٠٤٨٠ }  ظَلمك منع أعرضو ، رمكح نأعِط مو ، قَطعك نعن عقبة بن عامر) حم ، طك ( . } ِصلْ م. 

) ٨٠٨٠(أنـس و  )٧٩٥٧( وهـب  ٨/١٨٨  وجممـع   ١٧/٢٧٠ وطـب  ٩/٢٥ و اإلحتاف    ١٥٨ و   ٤/١٤٨حم  
 ).٢٠(ومكارم

 صحيح
١٠٤٨١ - }          قالتليِه أَربعاً وع رتفَكب ملى آدلِّت الَمالئكةُ عص :      مين آدا بي كمتنعن ) هق  ( . } هذِه س

 .أيب 
  ٥/١٧٠ و عدي ٤/٣٦هق 

 حسن
 و  ٥/١٧٠ احلديث و مع ضعفه يكتب حديثه        هو حسن : فيه عثمان بن سعد الكاتب خمتلف فيه وقال ابن عدي           

  ١١٨ - ٧/١١٧انظر التهذيب 



 

 

١٦٠٢() 

١٠٤٨٢ - }             بالر طفيُء غَضبت صدقةُ السرِفي الْعمِر ، و زيدالقضاعي عن ابن مسعود   ( } ِصلةُ الرحِم ت (
. 

صحيح اجلامع   أبو أمامةو    ٣/١١٥و امع    ) ١٠٠( و الشهاب    ) ١٩٠٨( أم سلمة و الصحيحة     ٢/٣٢الترغيب  
 )٣٧٦٦ (  

 صحيح
حم ،  (. } يعمرنَ الديار ، و يزدنَ ِفي اَألعماِر        : ِصلةَ الرحِم وحسن الْخلِق ، و حسن الْجواِر          { - ١٠٤٨٣

 .عن عائشة ) هب 
  ) ٣٧٦٧(  و صحيح اجلامع ٦/١٥٩وحم ) ٧٩٦٩(  و الشعب ٨/٤٥ و اإلحتاف ١٠/٤١٥فتح 

 صحيح
عن عمرو بـن    ) طس  ( . } ابِة مثراةٌ ِفي الَماِل ، محبةٌ ِفي الْأهِل، منسأةٌ ِفي األجِل            ِصلةُ الْقر  { - ١٠٤٨٤

 .سهل 
 ٢/٥٤٢و اإلصـابة   ) ٢٧٦( و الصحيحة   )٧٨١٠(من طرق  وطس   ٨/١٥٢و امع    ) ٣٧٦٨( صحيح اجلامع   

 ٢/٣٧٤وحم) ١٩٧٩( وت٤/١٦١وعن أيب هريرةك
 صحيح لغريه

 الْخيِف سبعون نبياً ِمنهم موسى ، فَكأين أَنظر ِإليِه وعليِه عباءتاِن قَطوانيتـاِن              صلَّى ِفي مسجدِ   { - ١٠٤٨٥
 .عن ابن عباس ) طب ، كر ( . } وهو محرم على بعٍري ِمن ِإبِل شنوءةَ مخطوِم الْخطاِم ِمن ِليٍف وله ضفريتاِن 

 ٦١/١٦٧وعساكر) ٣٠٩(١٠/٢٩٣ والضياء١١/٤٥٣ و طب ٢/١٨٥ و ترغيب ٣/٢٩٧امع 
 حسن

عن ) خ(. } صلُّوا أَيها الناس ِفي بيوتكم، فَإن أَفضلَ الصالِة صالةُ الَمرِء ِفي بيتِه ِإال الَمكتوبةَ                { - ١٠٤٨٦
 .زيد بن ثابت 

 ٢/٢١٤ و فتح    ٣/١٠٩ و   ٢/٤٩٤ و هق    ٥/١٨٢ و حم    ٤/١٩٨و ن   ) ٧٢٩٠(٩/١١٧و  ) ٧٣١(١/١٨٦خ  
  ) ٣٧٧٩(  و صحيح اجلامع ١/٢٨٠ وترغيب ٣/٤١٩و و اإلحتاف 

هق ( } صلُّوا خلف كُلِّ بر وفاجٍر ، وصلُّوا على كُلِّ بر وفاجٍر ، وجاهدوا مع كُل بر وفَاجٍر                   { - ١٠٤٨٧
 .عن أيب هريرة ) 

 و  ٦/٤٠٣ر خط    من طرق عنه وعن أيب الدرداء و عن ابن عم          ٥٧ و   ٢/٥٥ و قط    ٢/٣٥ و تلخيص    ٤/١٩هق  
 من طرق حنوه ١٦٤ – ٣/١٦٣  و النيل ٢/٢٧ ونصب ٢/٣١٧ و أصفهان ١١/٢٨٣

 حسن لغريه
 .و العمل عليه عند أكثر أهل العلم 

عن أيب أيوب   ) طب  ( . } صلُّوا صالةَ الَمغرِب مع سقوِط الشمِس ، بادروا ِبها طُلوع النجِم             { - ١٠٤٨٨
. 

  ) ٣٧٨٠( وصحيح اجلامع  ) ١٩١٥(  و الصحيحة ٥/٤١٥ وحم١/٣١٠و جممع ) ٤٠٥٨(٤/١٧٦طب 
 صحيح



 

 

١٦٠٣() 

١٠٤٨٩ - }  أَفراطكم ِمن مهفَِإن ، لى أَطفالكملُّوا ععن أيب هريرة ) هـ ( . } ص. 

 املغرية  )٢٠٧٥( و بنحوه ن ٤/٤٦ و النيل ٢/١١٤و التلخيص  ) ١٥٠٩( هـ 
 حسن لغريه

الشاشي وابن عسـاكر عـن   ( . } ني ِإذَا ذَكرمتوين ، فَإم قَد بعثُوا كَما بعثت      صلُّوا على النبي   { - ١٠٤٩٠
 ) .وائل بن حجر 

  ) ٣٧٨١( أبو هريرة وصحيح اجلامع ٨/١٠٥وخط ٦٢/٣٩١عساكر 
 حسن

عن أيب هريرة   ) هب  ( ابن أيب عمر    ( . }صلُّوا على أَنبياِء اِهللا ورسلِه، فَإنَّ اَهللا بعثهم كَما بعثَين            { - ١٠٤٩١
 ) عن أنس ) خط ( 

 ١١/١٦٩أبو هريرةو فتح     ) ٣٣٢٧( و املطالب    ) ١٣٢ و   ١٣١( أبو هريرة و الشعب     ٨/١٠٥ و   ٧/٣٨١خط  
  ) ٣٧٨٢( أبو هريرةو صحيح اجلامع )٣١١٢(  وعب٦/٤٦٦وكثري 

 حسن لغريه
عـن  ) حم ، د ، هـ ، حب ، ك ( . }  اِهللا   صلُّوا على صاحبكم ، ِإنَّ صاحبكم غَلَّ ِفي سبيلِ         { - ١٠٤٩٢

 .زيد بن خالد 
 و نبـوة  ٢/١٢٧و ك  ) ٤٨٥٣(  و اإلحسـان  ٩/١٠١ و هق    ٢/٣٠٧و الترغيب   ) ٢٠٨٦( و ن    )٢٧١٠(د  
 – ١٢/٤٩١و ش  ) ٨١٥(  و محيـــدي ٥/١٩٢و حـــم  ) ٩٥٠٢ و ٩٥٠١(  و عـــب ٤/٢٥٥

 ) ٩٩٥(٤٥٨ملوطأ  و ا ) ٢٨٤٨( و هـ  ) ١٠٨١( و املنتقى ) ٣٣٥١٧و٣٣٥١٦(٤٩٢
 صحيح

١٠٤٩٣ - }     احبكملى صلُّوا عص-      ينليِه دعىن الَّذي عهـب   ( عن سلمة و األكوع     ) خ ، هب    (  ) - ي (
 .عن أمساء بنت يزيد 

(  و هـ    ٤/٦٥و ن    ) ١٠٦٩( و ت    ) ٢٧١٠(  و د    ١٤ و م الفرائض     ٧/٨٦ و   ١٢٨ و   ١٢٦ و   ٣/١٢٤خ  
  ) ٥٥٣٩ و ٥٥٣٨( و الشعب ) ٢٤١٥ و٢٤٠٧

عـن  ) طب ، حل ( . } صلُّوا على من قَالَ ال ِإله ِإال اُهللا ، وصلُّوا وراَء من قَالَ الَ ِإله ِإال اُهللا             { - ١٠٤٩٤
 .ابن عمر 

 و النيـل    ٣١٣ و جرجـان     ١١/٢٩٣ و خط    ٣/١٧٩ و اإلحتاف    ٢/٥٦ و قط    ١٢/٤٤٧ و طب    ٢/٦٧امع  
  ٣/١٦٤ و ٤/٤٧

 حسن لغريه
 .ه عند مجهور أهل العلم و العمل علي
 .عن جابر ) هـ ( . } صلٌّوا على موتاكم ِبالليِل و النهاِر  { - ١٠٤٩٥

 و بنحوه ن    ٤/٥٧ و النيل    ٢/١١٩ و تلخيص    ١١/١٥٤ و فتح    ٣/٧٢ و مشكل    ٤/٣٦و هق    )  ١٥٢٢( هـ  
 )٢٠٩٦ (  

 حسن لغريه



 

 

١٦٠٤() 

 .عن جابر ) هق ( . } أَربع تكبرياٍت صلُّوا على موتاكم ِبالليِل و النهاِر  { - ١٠٤٩٦
  ٢/١١٩ و التلخيص ٤/٣٦هق 

 حسن
عن ) طس(. } صلُّوا على موتاكم ِبالليِل و النهاِر ، والصغِري و الْكبِري ، الذَّكِر و اُألنثى أَربعاً                 { - ١٠٤٩٧

 .جابر 
  ٣/٧٢ و مشكل ٤/٢٦ و هق ٤/٥٧النيل 

 حسن
١٠٤٩٨ - }  ،ليلُّوا عص ليكملَّى اُهللا ععن ابن عمر وأيب هريرة ) عد ( . } ص. 

  وغريهم١١/٥٠٥ و ٢/٥١٧ وش ٢/٤٩٤ و الترغيب ١٠/١٦٣ و بنحوه امع ٤/٣١٢عدي 
 حسن لغريه

١٠٤٩٩ - }  كاةٌ لَكمز ليع التكملي، فَإنَّ صلُّوا عو ابن مردوية عن أيب هريرة ) ش ( . } ص. 
  ١/٣٣٢ و جممع ٢/٣٦٥و حم  ٣/٦ و حبيب ٢/٥١٧ش 

 حسن
وما الْوسـيلةُ ؟  : صلُّوا علي فَإنَّ الصالةَ علي زكاةٌ لَكم ، وسلُوا اَهللا تعاىل ِلي الْوسيلةَ ، قَالوا                { - ١٠٥٠٠

هناد و البزار عن أيب .( } نا هو ِهي أَعلى درجٍة ِفي الْجنِة ال ينالُها ِإال رجلٌ واحد ، وأنا أَرجو أَنْ أَكونَ أَ  : قَالَ  
 ) .هريرة 

  ١/٣٣٢ و امع ٢/٥١٧ش 
 حسن لغريه

  
اللَّهم صـلِّ علـى حممـٍد و علـى آل حممـٍد ، و               : صلُّوا علي و اجتِهدوا يف الدعاء و قُولوا         {-١٠٥٠١

 بـــاِرك 
و ابـن سـعد   ) حـم،ن (} براهيم إنك محيد جميدعلى حممٍد و آِل حممٍد كَما باركت على ِإبراهيم و علَى آل إِ  

 عن زيد بن خارجة) طب(ومسويه و البغوي و البارودي و ابن قانع 
 و صـحيح    ١٤٨ و   ١٤٧ و   ٢/١٤٦ و هـق     ٥/٢٧٤ و   ٢٤٤ و   ٤/٢٤٣و حم   ) ٩٧٨( و د    ٤٩ن السهوب   

 )٣٧٨٣(اجلامع 
 صحيح

  ابن عمرعن) ت، ن(} صلُّوا يف بيوتكم وال تتخذوها قُبوراً{-١٠٥٠٢
 و  ٥/٢٩٧ و طـب     ٣/١٢٣ و حم    ٣/١٩٧و ن   ) ٤٥١و  ٤٤٤(و ت   ) ١٠٦٦( و د    ٢٠٩م  صالة املسافرين     

 )٣٧٨٤(و صحيح اجلامع ) ١٩١٠( و صحيحة ٥/٢٢٩ و متهيد ٢/٢٥٥ و ش ٢٩٨
 فإنَّ صالتكُم   صلُّوا يف بيوتكم وال تتخذوها قُبوراً وال تتخذوا بييت ِعيداً، وصلُّوا علَي وسلِّموا ،             {-١٠٥٠٣

 و الضياء عن احلسن بن علي) ع (}تبلُغين حيثُما كُنتم
 )٣٧٨٥( و صحيح اجلامع ٢٩٨ و ٥/٢٩٧ و طب ٢/٢٤٧امع 



 

 

١٦٠٥() 

 صحيح
 يف االفراد عن أنس و جابر ) قط (}صلُّوا يف بيوتكم وال تتركوا النواِفلَ فيها {-١٠٥٠٤
 ٢٠٩و بنحوه م  صالة املسافرين ) ٣٧٨٦(امع و صحيح اجل) ١٩١٠( و الصحيحة ٣/٤١٩االحتاف 

 صحيح
عن معمـر عـن أيب      ) عب (}صلُّوا يف مراِبِض الغنم و امسحوا رغامها ، فإنها ِمن دواب اجلَنِة             {-١٠٥٠٥

 اسحاق عن رجل من قريش مرسلًا، و عن ابن عيينه عن أيب حيان عن رجل باملدينة مرسالً
 )١٦٠١ و ١٥٩٩(و عب ) ١١٢٨( و الصحيحة ٢/٤٤٩ و هق ٢/٢٧ و ١/٢٥٠امع 

 صحيح لغريه
 عن أيب هريرة )  ت (}صلُّوا يف مراِبِض الغنم و ال تصلُّوا يف أعطاِن اإلبِل {-١٠٥٠٦

 و ١/١٧٦ و طب ٥٧ و ٥/٥٥ و   ٣٥٢ و   ١٥٠ و   ٤/٨٦ و   ٢/٥٠٩و حم   ) ٧٦٩ و   ٤٩٧(و هـ   ) ٣٤٨(ت  
 ١/٣٨٤ و ش    ٢/٤٠٣و سنه   ) ١٦٠١ و   ١٥٩٩(و عب   ) ٣٣٥( و حب    ٢/٢٦ و   ١/٢٥٠ وامع   ١٧/٣٤٠

 )٣٧٨٧( وصحيح اجلامع ١/٤٠٢و عوانه 
 صحيح مشهور

عن عبد اهللا ) هـ (}صلُّوا يف مراِبِض الغنم و ال تصلُّوا يف أعطاِن اإلبِل  فإنها خلقَت من الشياطنيِ       {-١٠٥٠٧
 بن مغفل

 )٣٧٨٨(صحيح اجلامع و ) ٣٣٥( و حب ٥٧ و ٥/٥٥و حم ) ٧٦٩ و ٤٩٧(هـ 
 صحيح

صلُّوا يف مراِبِض الغنِم و ال توضؤوا من ألباِنها ، وال تصلُّوا يف معاطِن اإلبِل وتوضؤوا ِمن ألباِنها                  {-١٠٥٠٨
 عن أسيد بن حضري) طب (}

 )٤٩٦( و هـ ٣٩١ و ٤/٣٥٢  وحم ١/٢٥٠امع 
 حسن

 عن أيب هريرة) عد ، هق (}ن رغَمها فإنها ِمن دواِب اجلَنةصلُّوا يف مراِح الغنم و امسحوا ِم{-١٠٥٠٩
 )٣٧٨٩( و صحيح اجلامع ١/١٧٦ و قط ٧/١٣٤و طب ) ١١٢٨( و الصحيحة ٢/٤٤٩هق 

 صحيح
عـن عبـد    ) هق)طب(و البغوى   )  حم (}صلُّوا يف مراحاِت الغنم و ال تصلُّوا يف مراحاِت اإلبِل           {-١٠٥١٠

 ة بن معبد عن أبيه عن جدهامللك بن الربيع بن سرب
 )٧٧٠( و هـ ٥/١٠٢ و ٤٠٥ و ٣/٤٠٤ و حم ١/٢٧٦ و قط ٧/١٣٤طب 

 صحيح
 عن شداد بن أوس) طب (}صلُّوا يف  ِنعالكُم و ال تشبهوا باليهوِد {-١٠٥١١

 )٣٧٩٠( و صحيح اجلامع ٢/٤٠٣ و هق ٣/٩٢ و حم ٨٩ و بنحوه د الصالة ب ٨٨ و جرجان ٧/٣٤٨طب 
 صحيح

 عن عبداهللا املزين) حم ،د (}صلُّوا قَبلَ املَغرب ركعتني صلُّوا قَبلَ املَغرب ركعتني ملن شاَء{-١٠٥١٢
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 و صحيح   ٣/٤٧١ و سنه    ٢/٢٦٥و قط   ) ١٢٨٩( و خزمية    ٢/٤٧٤و هق   ) ١٢٨١( و د    ٩/١٣٨ و   ٢/٧٤خ  
 ٥/٥٥وحم ) ٣٧٩١(اجلامع 

 و لَو ركعتني ، ما ِمن أهِل بيٍت تعرف لَهم صالةٌ من اللَّيل إالّ               صلُّوا من الليِل و لَو أربعاً ، صلُّوا       {-١٠٥١٣
 عن احلسن مرسالً) هب( ابن نصر }ناداهم مناٍد ، يا أهلَ البيت قُوموا ِلصالِتكُم 

  ٥/٢٠٣ و االحتاف ٢/٢٧١ش 
 صحيح مرسل

من البيِت، و لكن قَومِك  استقصروه حني        صلِّي يف اِحلجِر إنْ أردِت دخولَ البيِت فإنما هو ِقطعةٌ           {-١٠٥١٤
 عن عائشة) حم ،ت (}بنوا الكَعبةَ فَأخرجوه من البيِت 

 )٣٧٩٢( و صحيح اجلامع ٦/٩٢و حم ) ٨٧٦(و ت ) ٢٠٢٨(د 
 صحيح

ماِر و دونَ البغِل فقالَ  صلَّيت بأصحايب صالةَ العتمة مبكَّةَ معتماً فَأتاين ِجربيلُ ِبدابٍة بيضاَء فَوق احلِ           {-١٠٥١٥
اركَب ، فأستصعب علي فَرازها ِبأُذُا ثُم حملين عليها فانطَلَقت تهوي ِبنا تضع حاِفرها حيثُ أدرك طَرفها ،                  : 

أتدري أيـن   : الَ يل صلِّ فَصلَّيت ، ثُم رِكبنا ، ق      : انزلْ فنزلت ، مثّ قالَ      : حىت انتهينا إىل أرٍض ذاِت خنٍل ، قال       
  ؟ قُلت لَّيتاُهللا أعلَم ، قَال   : ص :        كيـثُ أدراِفرها حح ضعهوي تت ةَ ، ثُم انطلقَتِبطيب لَّيتص ، ثِربِبي لَّيتص

أتدري أين : الَ يل صلِّ فَصلَّيت ، ثُم رِكبنا  فق: انِزلْ فَنزلت ، ثُم قالَ يل: طَرفها حىت بلَغنا أرضاً بيضاَء قَالَ يل     
    لَّيت ؟ قُلتاُهللا أعلَم ، قالَ   : ص :               ـعضهوى ِبنـا تت رِة موسى ، ثُم انطَلَقَتجش عند لَّيتص ، دينلَّيت ِبمص

 ، ثُـم    صلِّ فَصلَّيت : انزلْ فَنزلت ، فقال     : حاِفرها حيثُ أدرك  طَرفها حىت بلَغنا أرضاً بدت لنا قُصور فقالَ           
صلَّيت ببيِت حلٍم حيثُ ولد ِعيسى املسيح بن مريم         : اُهللا أعلَم ، قال   : أتدري أين صلَّيت؟ قُلت     : رِكبنا ، فقالَ  

د من باٍب ، ثُم انطلَق يب  حىت دخلنا املدينةَ ِمن باا اليماىنِّ فَأتى ِقبلَةَ  املَسِجد  فَربطَ فيه دابته ، ودخلنا املَسج                 
                   ـذين ، فَأُوتيـتا أخم طَِش أشدذَين ِمن العيثُ شاَء اُهللا و أخيف املسجِد ح لَّيتفَص و القمر ميلُ فيِه الشمست

ت اللَّبن بإنائِني يف أحِدمها لَبن و يف اآلخِر عسلٌ أُرِسلَ  إيلَّ ما جميعاً فَعدلت بينهما ، ثُم هداين اُهللا تعاىل فَأخذ      
أخذَ  صاِحبك الِفطرةَ، أو قَالَ      : فَشربت حىت عرقَت ِبِه جبيين و بني يدى شيخ متكىٌء على ِمثواٍة لَه  ، فَقالَ                 

لزرايب ،  بالِفطرِة إنه لَمهدي ، ثُم انطَلَق يب حىت أتيت الوادي الذي فيه املَدينةُ فإذا جهنم تنكَشف عن ِمثِل ا                  : 
 ِمثلَ اِحلمــــِة السخنــــِة  ، : يا رسولَ اِهللا كَيف وجدتها ؟ قالَ: ِقيلَ

وذكر شيئاً ثُم مررت بعٍري لقُريٍش ِبمكاِن كَذا و كَذا قد ضلُّوا بعرياً لَهم فَسلَّمت علَيِهم فَقال بعضهم ِلـبعٍض            
يا رسول اِهللا أين كُنت اللّيلَـةَ ؟        : ايب قَبلَ الصبح ِبمكةَ، فَأتاين أبو بكر فَقال       هذا صوت حممٍد ، ثُم أتيت أصح      

 إنـه     يا رسـولَ اِهللا     :  علمت أني أتيت بيت املَقِدِس اللَّيلةَ فقالَ      : فقِد التمستك يف مكاِنك فَلَم أِجدك ، قال       
ح يل ِصراطٌ كَأين أنظُر إليِه، ال يسألوين عن شيٍء إالّ أنبأتهم عنه، فقال أبو               فَفُِت: مسريةُ شهٍر ، فَِصفْه يل ، قالَ      

انظروا إىل ابن أيب كَبشةَ يزعم أنه أتى بيت املَقِدِس اللَّيلـةَ ،  : أشهد أنك لرسولُ اِهللا ، فقالَ املُشِركون     : بكر  
ِبِعٍري لَكُم ِبمكاِن كَذا و كَذا و قد أضلُّوا ِبعرياً لَهم فَجمعهـم لَهـم   إنّ ِمن آيِة ما أقولُ لَكُم إين مررت      : فقالَ

فُالنٌ ، و إنّ سريهم يِرتلونَ ِبكذا مث بكذا، و يأْتونكم يوم كَذا و كَذا يقدمهم مجلٌ آدم علَيِه ِمسح أسـود و                       
        الن فأشر اليوم ا كان ذلكاِن ، فلموداوتاِن سلَـِت           ِغرارىت أقبهار حكَان قَريباً من ِنصِف الن نظرونَ حنيي اس
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: عن شداد بن أوس قلت    ) بز،طك (}الِعري  يقدمهم ذلك اجلَملُ الذي وصفَه رسولُ اِهللا صلّى اهللا عليه و سلّم               
:  و أنه ملهـدي وقـال      قد أخذ صاحبك الفطرة   : يا رسول اهللا كيف أُسرى بك ؟ فذكره إال أن الطرباين قال فيه              

 )مثلُ احلمِة السخنِة: صف جهنم كيف وجدتها ؟ قال 
 )٣٠٦( و صحيحة ١/٧٣امع 

 حسن
١٠٥١٦-} موٍم : صي وٍم و ِفطري ومص ، اودد ياِم ِصيامعن ابن عمرو) ن (}أفضلُ الص 

 )٣٧٩٣(ح اجلامع و صحي٩/٩٤ و فتح ٢٢٥ و ٢/٢٠٥ و حم ١٩٢ و م الصيام ٦/٢٤٢ و خ ٤/٢١٠ن 
 عن حكيم ابن حزام) طب (}صم ثَالثةَ أياٍم ِمن كُلِّ شهٍر صم ِصيام داود،صم يوماًو أفطر يوماً {-١٠٥١٧

 ٨٧ و ٢/٨٥و معاين ) ٧٣١( و خد ٨/١٤٠ و متهيد ٣/٢٢٥ و طب ٥/٦٧ و ٢/١٩٤حم 
 صحيح

عن مسـلم   ) هب (}ٍس فإذا أنت قَد صمت الدهر       صم رمضانَ و الذي يليِه و كلَّ أربعاَء و خمي         {-١٠٥١٨
 القرشي

 )٣٨٦٩(و ) ٣٨٦٨( و الشعب ٧/٢٥٤ و تخ ٢/١٢٧و ترغيب ) ٧٤٨( و ت ٥٦د الصيام ب 
 حسن لغريه

١٠٥١٩-}              ص ، ِم و اتركاحلُر من مهٍر صِرب و ثَالثَةَ أياٍم ِمن كُلِّ شالص هرش ممضانَ ، صِرب رالص هرش مص م
 ِم واتركاحلُر من مص ،ِم واتركاحلُر عن الباهلي) د ، هـ (}من 

و تـخ   ) ٣٧٣٩و  ) ٣٧٣٨( و الشعب    ٥٤و د الصيام ب     ) ٧٤١( و هـ    ٧ و سعد    ٤/٢٩١ و هق    ٥/٢٨حم  
 ٣/٣٠٨ و االصابة ٧/٢٣٩

 حسن لغريه
ثَالثاً ِمن كُلِّ شهٍر    : ِزدين قَال : ومِني ، قال  ي: ِزدين قال : صم شهر الصِرب و ِمن كُلِّ شهٍر يوماً قالَ        {-١٠٥٢٠

 عن أيب عقرب) طب ، هب(عن كهمس اهلاليل ) طب ، هب( ابن سعد  (}
 ٣/٣٠٨و االصابة ) ٣٧٣٩(و ) ٣٨٧٩( و الشعب ٧/٥٨سعد 

 صحيح
 عن أسامة) هـ (}صم شواالً{-١٠٥٢١

 )١٧٤٤(هـ 
 رجاله ثقات

 ن أسامهلكن حممد بن إبراهيم اليتمي مل يسمع م
صم ِصيام داود  فإنه أعدلُ الصياِم عند اِهللا، يوماً صائماً و يوماً مفطراً ، و إنه كانَ إذا وعد لَـم                      {-١٠٥٢٢

ِفرلَم ي و إذا لَقى  ، عن ابن عمرو ) ن (}خيُلف 
 ٦/٣٣٠و جامع االصول ) ٢٧٠١ (٤/١١٢ن 

 صحيح
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١٠٥٢٣-}     هر  قُلتالش وماً مني موماً و          :  ِزدين، قال  صي مص،دداو ِصيام مكلِّ شهٍر ، ص اٍم  منثَالثةَ أي مص
قدمت على النيب و أقمـت عنـده ، و          : عن كهمس اهلاليل قال   ) طك(عن حكيم بن حزام     ) طك (}أفطر يوماً   

 ما  أكلت طعامـا      :فما غريك بعدي ؟ قال    : أنا الذي كنت عندك عام أول قال      : خرجت فأتيته  بعد حول فقلت       
 فمن أمرك بتعذيب نفسك و ذكره: بنهار منذ فارقتك قال

 ٨/٢٣و خط ) ٧٣١(و خد ) ٩٥٠( و حب ٥/٢٨ و حم ٤/٢٢٥ن 
 صحيح

 }صمن ِمن كلِّ شهٍر ثَالثَةَ أياٍم ِمن أولِه ، أو ِمن الشهِر االثنني واخلميس و اخلميس الذي يليـهِ                  {-١٠٥٢٤
 عن أم سلمة) طب(

 ٣/١٩٦ و امع ٢/٩شج 
 حسن

صنائع املَعروِف تقي مصاِرع السوِء و اآلفاِت و اهلَلَكاِت ، و أهلُ املَعروِف يف الدنيا هـم أهـلُ                   {-١٠٥٢٥
 عن أنس) ك (}املَعروِف يف اآلِخرِة 

و صـحيح  ) ١٩٠٨( و الصحيحة ٢/٣٠و الترغيب ) ١٠٢ و ١٠١( و الشهاب  ٨/٣١٢ و طب    ٣/١١٥امع  
 )٣٧٩٥(امع اجل

 صحيح
صنائع املَعروِف تقي مصاِرع السوِء و الصدقةُ خفيا تطِفىُء غَضب الرب ، و ِصلةُ الرحِم ِزيادةُ يف   {-١٠٥٢٦

لدنيا هم العمِر ، و  كلُّ معروٍف صدقَةٌ و أهلُ املعروِف يف الدنيا هم أهلُ املَعروِف يف اآلِخرِة  و أهلُ املُنكِر يف ا
 عن أم سلمة) طس (}أهلُ املُنكِر يف اآلِخرة

 )٣٧٩٦( و صحيح اجلامع ٢/٣٠ و الترغيب ٣/١١٥امع 
 صحيح لغريه

صنائع املَعروِف تقي مصاِرع السوِء و صدقةُ السر تطِفىُء غَضب الرب ، و ِصلةُ الرحم تزيد يف                 {-١٠٥٢٧
 أمامةعن أيب ) طب (}العمِر 
 )٣٧٩٧( و صحيح اجلامع ٣/١١٥امع 

 صحيح
 عن أيب أمامة) طب (}إمام ظلوم  غَشوم ، و كلُّ غَالٍّ ماِرٍق : ِصنفاِن ِمن أُميت لَن تنالَهما شفاعيت {-١٠٥٢٨

 )٣٧٩٨( و صحيح اجلامع ٣/١٨٥و ترغيب ) ٤٧١( و صحيحة ٥/٢٣٥امع 
 حسن

١٠٥٢٩-}   ِصنفاِن ِمن أُميت لَيس      صيبما يف اإلسالِم نةُ    :  لَهريعن ابن عبـاس    ) تخ،ت،هـ (}املُرِجئَةُ و القَد
 عن أيب سعيد) طس(عن ابن عمر ) خط(عن جابر ، ) هـ(

 و خـط    ٢/٤٦١ و   ١/١٥٣ و عاصـم     ٧/٢٠٦و جممـع    ) ٧٣ و   ٦٢(و هـ   ) ٢١٤٩( و ت  ١١/٢٦٢طب  
 ٤/١٣٣ و تخ ٥/٣٦٨

 حسن لغريه



 

 

١٦٠٩() 

عـن  ) طس(حل عن أنس     (}املُرِجئَةُ و القَدريةُ    :  تنالَهما شفاعيت يوم الِقيامِة      ِصنفاِن ِمن أُميت ال   {-١٠٥٣٠
 )واثلة و عن جابر

 و ٩٤٦ و ٣٣٥ و   ٣٣٤(و عاصم   ) ٢١٠٤( و املطالب    ٩/٢٥٤ و احللية    ٨/٣٣٧ و طب    ٢٠٧و  ٧/٢٠٦امع  
٩٤٧( 

 حسن لغريه
لطانٌ غَشوم ، و غاٍل يف الديِن يشهدون علَيهم ويتبـرُءونَ          س: ِصنفاِن ِمن أُميت ال تناهلُما شفاعيت       {-١٠٥٣١

 عن معقل بن يسار) طك (}ِمنهم 
     ٥/٣٥امع 

 صحيح
 عن أنس) طس (}املُرِجئَةُ و القَدريةُ : ِصنفاِن ِمن أُميت ال يرداِن علي احلَوض و ال يدخالِن اجلَنةَ {-١٠٥٣٢

 ٢/٤٦٢ و عاصم ٧/٢٠٧امع 
 حسن

١٠٥٣٣-}        عدما باِر لَم أرهوِنساٌء          : ِصنفاِن ِمن أهِل الن ، اسضربونَ ِبها النقِر يِسياطٌ كَأذناِب الب مهعم قَوم
كَاسيات عاريات مميالت ماِئالت ، رءوسهن كَأسِنمِة البخِت املَائلِة ، ال يدخلن اجلَنةَ و ال يجدنَ ِرحيهـا ، و                    

 عن أيب هريرة) حم ،م  (}نّ ِرحيها لَيوجد ِمن مسريِة كذا و كذا إ
 ١٠/٢٧١ و سنه    ٦/١٥٢ و االحتاف    ٢٤٧ و   ٢/٢٣٤ و هق    ٤٤٠ و   ٢/٣٥٦ و حم    ٥٢ و اجلنه    ١٢٥م اللباس   

 )٣٧٩٩(و صحيح اجلامع ) ١٣٢٦( و الصحيحة ٣/٩٥و الترغيب 
 )مسويه عن أنس (}ٍل صوت أيب طَلحةَ يف اجلَيِش خري من ألِف رج{-١٠٥٣٤

و صـحيح اجلـامع     ) ٢٨٩٨(و منصـور    ) ١٢٠٢(و محيدي   ) ٤٠٥٨( و مطالب    ٣/٣٥٣ و ك    ٣/٢٦١حم  
)٣٨٠٠( 

 صحيح
البزار و الضـياء عـن      (} ِمزمار عند ِنعمٍة و رنةٌ ِعند مصيبةٍ      : صوتاِن ملعوناِن يف الدنيا و اآلِخرِة       {-١٠٥٣٥

 )أنس
 )٣٨٠١(و صحيح اجلامع ) ٤٢٨( و الصحيحة ٢/٥٥و حبيب  ٣/٣٥٠ و ترغيب ٣/١٣امع 

 حسن
١٠٥٣٦-}         ههِر و إفطارالد هٍر ِصيامكَلِّ ش ثَالثَِة أياٍم ِمن ومعن معاوية بن ) حب(ابن زجنويه و ابن جرير     (}ص

و صيامه  : ة  و إفطاره و قال حيي القطان عن شعب       : قال وكيع عن شعبه يف هذا اخلرب        ) حب(قرة عن أبيه ، و قال       
 )و مها مجيعا حافظان متقنان

 ٣/١٩٦ و امع ٢/١٩ و مي ٥/٣٥ و ٤/١٩ و ٣/٤٣٥و حم )  ٣٦٥٣ و ٣٦٥٢(االحسان  
 صحيح

١٠٥٣٧-}ههِر و إفطارالد ضاِن ِصياممهٍر، و رمضانَ إىل رثَالثَِة أياٍم  ِمن كَلِّ ش ومعن أيب قتادة) حم،م (}ص 



 

 

١٦١٠() 

 و  ٧/٢٣٩ و تخ    ١٢٩ و   ٢/١٢٠ و ترغيب    ٦/٣٤٢ و سنه    ٢٢٤ و   ٤/١٧و الفتح    ١٩٧ و م الصيام     ٣/٥٣خ  
 ٥/٢٩٦وحم ) ٣٨٠٢( و صحيح اجلامع ٤/٢٦٢االحتاف 

 عن أيب هريرة) حم،هق(} صوم شهِر الصِرب و ثَالثِة أياٍم ِمن كُلِّ شهٍر صوم الدهِر{-١٠٥٣٨
 و مطالب   ١٩٧ و   ٣/١٩٦ و جممع    ٦/٣٠٣ و   ٤/٢٩٣ و هق    ٣٦٣ و   ٥/١٥٤ و   ٥١٣ و   ٣٨٤ و   ٢/٢٦٣حم  

 )٣٨٠٣( و صحيح اجلامع ٢/١٢١و ترغيب ) ٩٤٩(وحب ) ١٠٣٥(
 صحيح

و ما مِغلّـةُ    :صوم شهِر الصِرب و ثَالثةُ أياٍم ِمن كُلِّ شهٍر صوم الدهِر و يذِهب مِغلَّةَ الصدِر ، قيلَ                {-١٠٥٣٩
 عن أيب ذر) ،هبط ،حم(} وجس الشيطاِن : الصدِر ؟ قال

 )٣٨٥٦(و الشعب ) ١٠٣٥( و املطالب ١٩٧ و ٣/١٩٦ و امع ٣٦٣ و ٥/١٥٤حم 
 صحيح لغريه

البزار عن علي و عن ابن عباس       (} صوم شهِر الصِرب و ثَالثِة أياٍم ِمن كُلِّ شهٍر يذِهنب وحر الصدِر             {-١٠٥٤٠
 )عن النمر بن تولب) طب(، البغوي و البارودي 

٣٨٠٤(و صحيح اجلامع ) ٩٤٩( و حب ٣/١٩٦مع ا( 
 صحيح

 غشه ووساوسه:وحر الصدر
 عن أيب سعيد) طس(} صوم يوِم عرفةَ كَفَّارةُ السنِة املَاضيِة و السنِة املُستقبلَِة {-١٠٥٤١

 و صحيح اجلـامع     ٤/٢٨٣ و هق    ٥/٢٠٧ و   ٤/٢٥٦ و االحتاف    ٣/٥٨  و ش     ١/٩٩ و الدواليب    ٥/٢٩٦حم  
 )٦٢٠(وبنحوه م املختصر ) ٣٨٠٥(

 صحيح
) حـم،م،ن (} صوم يوِم عرفةَ يكَفِّر سنتِني ماضيةً ومستقبلةً ، و صوم عاشوراَء يكفِّر سنةً ماِضيةً             {-١٠٥٤٢

 عن أيب قتادة
 )١٢٠٨٤و١٢٠٨٠(ون حتفة) ٣٨٠٦(و صحيح اجلامع ) ٦٢٠( و خمتصرم ٣/٥٨ وش ٥/٢٩٦حم 

 صحيح
١٠٥٤٣-}اِرصالن ةٌ مننيام جابن النجار عن أيب مليكة( }وما فإنَّ الص( 

  و غريهم٣/٥ و ش ٢١٧ و ٤/٢٢و حم ) ٤٢١٠ و ١٦٣٩( و هـ ٤٢اخرج حنوه ن الصيام ب 
 صحيح

١٠٥٤٤-}   وماً آخري هكَانوما مأصبحت أنا  و حفصة  صـائمتني متطـوعتني          : عن عائشة قالت  ) حب( }ص
 )أفطرنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرهفأهدي لنا طعام ف

 ١/١٧٦و طص ) ٩٥١( و حب ٢٨١ و ٤/٢٨٠ و هق ٧٢ و د الصيام ب ٨٤ف 
 صحيح

 عن أيب هريرة ) هق( }صومكم يوم تصومونَ ، و أضحاكُم يوم تضحونَ {-١٠٥٤٥
 )٣٨٠٧( و صحيح اجلامع ٢/١٦٤ و قط ٤/٢٥٢هق 



 

 

١٦١١() 

 صحيح
 عن معاوية) د( }الشهر وسررهصوموا {-١٠٥٤٦

 )٣٨٠٨( و صحيح اجلامع ١/١١١  و الدواليب ١٩/٣٨٤و طب ) ٢٣٣١ و ٢٣٣٠ و ٢٣٢٩(د 
 صحيح

 وسطه و املراد االيام البيض: السرر
ـ ( }ثَالثَ عشرةَ و أربع عشرةَو خمس عشرةَ ، هن كَهيئِة الـدهِر             : صوموا أيام الِبيِض    {-١٠٥٤٧ و ذر  اب

 )اهلَروي يف جزء من حديثه عن قتادة بن ملحان
 ٦/٣٣٠ و جامع االصول ٣/٢٢٥االصابة 

 صحيح لغرية
 )السين و أبو نعيم يف الطب عن أيب هريرة( }صوموا تِصحوا {-١٠٥٤٨
 ٥/٣٢٤ و امع ٦/٣٠١ و كثري ١/٥٩ و حبيب ٧/٤٠١ و االحتاف  ٢/٨٣الترغيب 

 حسن لغريه
 عن ابن عباس) بز( } عاشوراَء و خالفوا ِفيه اليهود ، صوموا قَبلَه يوماً أو بعده يوماً صوموا{-١٠٥٤٩

 ٤/٢٨٧وهق )٢٠٩٥(وخزمية ١/٢٤١وحم)٤٨٥(ومحيدي٣/١٨٨امع 
 حسن

 شـعبانَ ، و ال      صوموا ِلرؤيِتِه و أفطَروا ِلرؤيتِه ، فإنْ حالَ بينكُم و بينه سحاب فَأكِملوا عـدةَ              {-١٠٥٥٠
 عن ابن عباس) حم ، ن ، هق( }تستقِبلوا الشهر اسِتقباالً ، و ال تِصلُوا رمضانَ بيوٍم ِمن شعبانَ 

 و صحيح   ٢٥٢ و   ٢٤٧ و   ٢٠٦ و   ٤/٢٠٥ و هق    ١٥٤ و   ١٣٦ و   ١٣٥ و   ٤/١٣٣ و ن    ٢٥٨ و   ١/٢٢٦حم  
 )٣٨٠٩(اجلامع 

 صحيح
 عن ابن عمر) ط(}رؤيتِه ، فإنْ  غُم علَيكم فَاقدروا صوموا ِلرؤيِتِه و أفطَروا ِل{-١٠٥٥١

 ١٨٧ و ف ٣/١٢٣ و معاين ٤/١١٣ و فتح ٢٠٥ و ٤/٢٠٤ و هق ٢/٤ و مي ٢/٦٣ و حم ٤/١٣٤ن 
 صحيح

١٠٥٥٢-} عبان ثَالثنيلَيكم فأكِملوا شع تِه ، فإنْ  غُمؤيِتِه و أفطَروا ِلرؤيوموا ِلرعن الرباء) ق،ن(}ص 
ــيام ٣/٣٥خ ــم ١٥٤ و ١٣٦ و ١٣٥ و ٤/١٣٣و ن ) ٦٨٨ و ٦٨٤( و ت ١٩ و ١٨و٥ و ٤ و م الص و ح
 و  ٢/١٠ و طب    ٢٥٢ و   ٢٤٧ و   ٢٠٦ و   ٤/٢٠٥ و هق    ٤/٣٢١ و   ٤٦٩ و   ٤٥٦ و   ٤٥٤ و   ٤٣٨ و   ٢/٤٢٢

 )٣٨١٠(و صحيح اجلامع ) ٣٧٦( ومنتقى٢٧٨ و ١١/٢٧١
 صحيح مشهور 

 يعـين  -هكَذا وهكَذا : ، فإنْ غُم علَيكم فعدوا ثَالثني، وقَالَ ِبيِدهِ  صوموا ِلرؤيِتِه و أفطَروا ِلرؤيتهِ    {-١٠٥٥٣
عن مسروق والرباء ابن عازب ) طك (}تسعاً و عشرين 

 ٣/١٤٥امع 
 صحيح لغريه



 

 

١٦١٢() 

١٠٥٥٤-}                 ، وا ثَالثـنيلَيكم فأِتمع تِه  و انِسكوا لَها ، فإنْ  غُمؤيِتِه و أفطَروا ِلرؤيوموا ِلرص     ـِهدفـإنْ ش 
 عن رجال من الصحابة) حم ، ن(}شاِهداِن مسِلماِن فَصوموا و أفطَروا 

 )٣٨١١( و صحيح اجلامع ١٥٤ و ١٣٦ - ٤/١٣٣ و ن ٤/٣٢١حم 
 صحيح

 عن والد  أيب املليح) طب(}صوموا ِمن وضٍح إىل وضٍح {-١٠٥٥٥
 )٣٨١٢(و صحيح اجلامع ) ١٩١٨( و الصحيحة ٣/١٥٨ و جممع ١/١٥٧طب 

 حسن
 الضوء و البياض: الوضح 

عن ابـن  ) حم ، هق(}صوموا يوم عاشوراَء و خاِلفوا فيه اليهود ، صوموا قَبلَه يوماً أو بعده يوماً     {-١٠٥٥٦
 عباس
 و  ٣/١٨٨و امـع    ) ٣٧٩٠(و الشعب   ) ١٩٥١(و الفضائل   ) ١٠٠٦( و املطالب    ٤/٢٨٧ و هق    ١/٢٤١حم  

  موقوفاً مرفوعاً و٤/٢٤٦الفتح 
 حسن

١٠٥٥٧-} فَصوموه هصومكَانِت األنبياُء ت وموراَء ، ياشع وموموا يعن أيب هريرة) ش(}ص 
 ٢/٤٧١ش 

 حسن 
 )الطيالسي عن ابن عباس(}صوِمى عن أُخِتِك{-١٠٥٥٨

 )٣٨١٣(و صحيح اجلامع ) ١٩٤٦( و الصحيحة ١٢/١٤ و طب ٤/٢٥٥ و هق ١/٢١٦حم 
 صحيح

عن زيد بن ثابت ، ابن      ) د(}دكُم يف بيِتِه أفضلُ ِمن صالِتِه يف مسِجدي هذا  إالَّ املَكتوبةَ             صالةُ أح {-١٠٥٥٩
 عساكر عن ابن عمر

  حنوه ٢/١٨٨و م ١/١٨٦وخ ٥/١٨٢وحم ) ٣٨١٤(و صحيح اجلامع ) ٩٥٩(صحيح ايب داوود 
 صحيح

١٠٥٦٠-}        كعر و ، كيتب لتختاِن إذا دكعالةُ األبراِر رص    جترعن عثمان بن   ) ابن املبارك، ص  (}تاِن إذا خ
 أيب سودة مرسالً

 ٤/٢١٦ و الفيض ٤٥٣مبارك 
 حسن مرسل

عن زيد بن أرقم ، عبد بن محيد و مسويه عن عبد            ) حم ،م   (}صالةُ األوابني ِحني ترمض الِفصالُ      {-١٠٥٦١ 
 اهللا بن أيب أوىف

 و خزميـة  ٨/١٤٤ و متهيـد  ٥/٢٣٤ و طـب  ٣/٤٩ هـق   و٤/٣٦٦ و حم ١٤٤ و  ١٤٣م صالة املسافرين    
 )٣٨١٥( و صحيح اجلامع ٥/١٤٥ و سنه ٢/٤٠٦و ش ) ١٢٢٧(

 صغار االبل: حني حتمي الرمضاء و هي الرمل، الفصال: ترمض



 

 

١٦١٣() 

صالةُ التطوِع حيثُ ال يراه  ِمن الناِس أحد مثلُ خمســٍة و عشريــن صــالةً حيــثُ               {-١٠٥٦٢
 راه يـــــ

اسأبو الشيخ عن صهيب(}الن( 
 )٥٠٤( و املطالب ٢/٢٤٧ و جممع ٨/٥٣ و طب ٣/٤١٩االحتاف 

 صحيح لغريه
 عن عائشة)حم (}صالةُ اجلَالِس على النصِف من صالِة القائِم {-١٠٥٦٣

 )٣٨١٦( و صحيح اجلامع ٢/١٤٩ و امع ٦/٦٢ و ٢/١٩٢و حم ) ١٢٢٩(هـ 
 صحيح

 عن أيب هريرة) ن ، هـ (}ماعِة أفضلُ من صالِة أحدكُم و حده خمسةً و ِعشرين جزءاً صالةُ اجلَ{-١٠٥٦٤
 و  ٦/٣١٦ و متهيد    ٢/٢ و عوانه    ٦٠ و   ٣/٥٩ و هق    ٢/٤٨٦ و حم    ١٠٣ /٢و) ٢١٥( و ت    ٢٤٥م املساجد   

 ١/١٦٩و خ ) ٣٨١٧( و صحيح اجلامع ٣٤١ و ٣/٣٣٩و سنه ) ١٢٩( و موطأ ٣١٧
 عن أيب هريرة) م ( }ماعة تعِدلُ خمساً و ِعشرين ِمن صالِة الفَذِّ صالةُ اجلَ{-١٠٥٦٥
 )٣٨١٨( و صحيح اجلامع ٢/٢ و عوانه ٣/٦٠ و هق ٢٤٧م املساجد 
 عن أيب سعيد) حم، خ،هـ ( }صالةُ اجلَماعِة تفضلُ صالةَ الفَذِّ  خبمٍس و ِعشرين درجةً {-١٠٥٦٦

 )٣٨١٩( و صحيح اجلامع ٣/٦٠هق  و ٣/٥٥ و حم ٢/١٠٣ و ن ١/١٦٦خ 
١٠٥٦٧-}           مساً و ِعشرينالِة الفَذِّ خلُ  على صفضالةُ اجلَماعِة تعـن  ) ن،حـل (عن أنس   ) طس،ض  ( }ص

 عائشة
 ٢/١٠٣ون ١٣/١٣ و االحتاف ٢/٥٢٠ و حم ٦/٣١٧متهيد 

 صحيح
 عن ابن عمر) حم،ق،ت،ن،هـ (مالك }صالةُ اجلَماعِة تفضلُ صالةَ الفَذِّ  بسبِع و ِعشرين درجةً {-١٠٥٦٨

و متهيد  ) ١٢٩( و موطأ    ٢/٢٩و مشكل   ) ٣٥٥( و شفع    ٣/٦٠ و هق    ٢/١٠٢ و حم    ٢/١٠٣ و ن    ١/١٦٦خ  
 ) ٧٨٩(وهـ)٢١٥( وت ٢/١٢٢وم) ٣٨٢٠( و صحيح اجلامع ٣/٣٤١ و سنه ٢/٢٣١ وفتح ٤/٢١٩

} و ِعشرين ِضعفاً ،  كَلُّها ِمثـلُ صـالِتهِ         صالةُ اجلَميِع تفضلُ على صالِة الرجِل وحده  خمسة          {-١٠٥٦٩
 عن ابن مسعود) حم(

 ٣٩ و ٢/٣٨ و جممع ١/٣٧٦حم 
 صحيح

صالةُ اخلَوِف يقُوم اإلمام و طاِئفةٌ ِمن الناِس معه فَيسجدونَ سجدةً واحدةً و يكونُ طاِئفَةٌ  بينهم                 {-١٠٥٧٠
       جالذين س رفنصثُم ي ، دوـلُّوا          و بني العصالـذين مل ي بعهتلُّوا و يصكانَ الذين مل يكونونَ مدوا مع أمريِهم فَي

فيصلُّونَ مع أمريِهم سجدةً واحدةً ثُم ينصرف أمريهم قد قَضى صالته ، و يصلِّي كُلُّ واِحٍد مـن الطَّـائفَتني                    
 عن ابن عمر) طب(}ك فَِرجاالً و ركباناًِبصالِتِه سجدةً ِلنفِسِه فإنْ كانَ خوف أشد ِمن ذل

 ١٣٠ وموطأ٦/٣٨ وبنحوه البخاري٣/٣١٨ و النيل ١٢/٣٧٦طب 
 صحيح



 

 

١٦١٤() 

١٠٥٧١-}            مساً وِعشريناس خعلى أَعِني الن هالتعِدلُ صت اسالن راهيثُ ال يعاًحطَوِل تالةُ الرجعن ) ع( }ص
 صهيب

 ٢/٢٤٧مع وا) ٣٨٢١(و صحيح اجلامع ) ٥٠٤(املطالب 
 صحيح

السراج يف مسنده عن    (}صالةُ الرجل يف اجلميِع تفضلُ على صالِتِه وحده خمساً و ِعشرين درجةً           {-١٠٥٧٢
 )عائشة

 )١٤٧٢ - ١٤٧٠(و خزمية ) ٢٠٠٢( و حب ٢/٣٢٤ و خط  ٢/٣٠٢هق 
 صحيح

١٠٥٧٣-}هحدجِل والِة الرلى صع زيدٍة تماعل يف جالةُ الرججةًصرد مساً و ِعشرينهـ ( } خ (عن اُىب 
 )٧٩٠(وهـ) ٣٨٢٢( و صحيح اجلامع ١/٢٥٦ و الترغيب ٢/٤٨٠ و ش ٢/٣و عوانه ) ٥٥٩(د 

 صحيح
صالةُ الرجِل يف جماعٍة تزيد على صالِتِه  يف بيتِه و  يف سوِقِه خمساً و ِعشرين درجةً، و ذلك أنَّ                     {-١٠٥٧٤

ضأ فَأحسن الوضوَء ثُم أتى اِملسِجد ال يريد إالّ الصالةَ مل يخطُ خطوةً إالّ رفَعه اُهللا ـا درجـةً                    أحدكُم إذا تو  
وحطَّ عنه ا خطيئةً حىت يدخلَ املَسِجد ، فإذا دخل املَسِجد كانَ يف صالٍة  ما كَانِت الصالةُ حتِبسه، و تصلِّي                     

اللَّهم اغِفر لَه ، اللَّهم ارحمه ، اللَّهم تب عليِه ، مـا  : م يف جمِلِسِه الذي يصلِّي فيه يقولونَ املَالئكةُ  عليه ما دا 
 عن أىب هريرة) حم ، ق، د ،هـ ( }لَم يؤِذ فيه أو يحِدثُ فيِه

 ٨/٤١  و طب١/١٩٢و مي ) ٧٩٠ و ٧٨٨ و ٧٨٦( و هـ ٩٤ و د الصالة ب  ٢٧٢ و م املساجد     ١/١٦٦خ  
 ٥٢٠و ٢/٢٥٢وحم ) ٣٨٢٣( و صحيح اجلامع ٣/١٤و االحتاف ) ٤٣١(و حب 

صالةُ الرجل يف جماعٍة تزيد على صالِته  وحده خمساً و ِعشرين درجةً، فإذا صالَّها بأرِض فَالٍة                 {-١٠٥٧٥
 عن أىب سعيد) ع،حب،ك(عبد بن محيد }فَأمتَّ وضوَءها و ركُوعها و سجودها بلَغت صالته مخسني درجةً 

و صـحيح اجلـامع     ) ٢٠٥٥ و   ١٧٤٩( و االحسان    ١/٢٦٥ و ترغيب    ٢/٤٨٠ و ش    ٢/٣و عوانه   ) ٥٥٩(د  
)٣٨٢٤( 

 صحيح
١٠٥٧٦-} مساً و ِعشرينخ هوحد  هالتعِدلُ صٍة تماعِل يف جالةُ الرجعن صهيب) طب( }ص 

 )٧٨٩( و هـ ١٠/١٢٨ و طب ٢/٣٨امع 
 ح لغريهصحي

عن ابن  ) طب(}صالةُ الرجِل يف جماعٍة تفضلُ خبمٍس و ِعشرين صالةً، كُلُّها ِمثلُ صالِتِه يف بيِتِه               {-١٠٥٧٧
 مسعود

 ١٠/١٢٧و طب ) ٧٨٩(هـ 
 صحيح لغريه

) ص(} رين ِضعفاً   صالةُ الرجِل يف جماعٍة تفضلُ  على صالِة الرجِل  وحده يف بيِتِه ِبسبعٍة و ِعش               {-١٠٥٧٨
 عن مثامة بن عبد اهللا بن أنيس عن جده



 

 

١٦١٥() 

 ٢/١٠٣ و عوانه ٢/٦٥ و حم ٢/١٣١ و فتح ١/٢٠٦ و ترغيب ٢/٣٥٦ و سنه ٥٠٤م املساجد 
صالةُ الرجِل قَاِئماً أفضلُ ِمن صالِتِه قاِعداً ، و صالته قاِعداً على النصِف من صـالِتِه قائمـاً ،                   {-١٠٥٧٩
 عن عمران بن حصني) حم ،د( }ئماً على النصِف من صالِتِه قَاعداً وصالته نا

 و تلخـيص  ٢/٥٨٦ و فـتح  ٤/١١١ و سنه    ٧/٦٢و هق   ) ٩٥٠( و د    ١٢٠ و م صالة املسافرين      ٤/٤٣٥حم  
 )٣٨٢٥( و صحيح اجلامع ٣/١٤٢

 عن ابن عمرو) م،د،ن( }صالةُ الرجِل قَاعداً ِنصف الصالِة ، و لكنى لَست كَأحٍد ِمنكُم {-١٠٥٨٠
 و صحيح   ٣/١٤٢ و تلخيص    ٢/٥٨٦ و فتح    ٤/١١١ و سنه    ٧/٦٢و هق   ) ٩٥٠( و د    ١٢٠م صالة املسافرين    

 )٣٨٢٦(اجلامع 
١٠٥٨١-} الةُ األواِبنيى صحالةُ الضعن أيب هريرة) فر( }ص 

 )٣٨٢٧( و صحيح اجلامع ١/٢٤١ و أصفهان ٨/١٣٦متهيد 
 صحيح

 عن عائشة) ش(عن ابن عمر و ) ش( }على النصِف ِمن صالِةالقائِم صالةُ القاِعِد {-١٠٥٨٢
و ) ١٢٣٦( و خزميـة  ٧١ و ٦/٦١ و ٣/٤٢٥ و ٢/١٩٣ و حم  ١٢٣٠ و   ١٢٢٩( و هـ    ٢١ن قيام الليل ب     

 ٥٣ و ٢/٥٢ش 
 صحيح

بز (} صالِةالقَاعدصالةُ القاِعِد على النصِف ِمن صال ِة القائِم ، و صالةُ النائِم على النصف ِمن                { -١٠٥٨٣
 عن ابن عمر) ، طك
 ٢/١٤٩امع 

 حسن
ـ  ( }صالةُ القاِعد نصف صالِة القائِم      { -١٠٥٨٤ عـن  ) طب(عن ابن عمرو    ) هـ(عن أنس ،    ) حم ، ن،ه

 ابن عمر وعن عبد اهللا بن السائب و عن املطلب بن ايب وداعة
 و ٢/٤٩١ و هـق  ٧١ و ٦/٦١و  ٣/٤٢٥ و ٢/١٩٣و حـم  ) ١٢٣٠ و ١٢٢٩( و هـ    ٢١ن قيام الليل ب     

 )٣٨٢٨( و صحيح اجلامع ٢/٥٢و ش ) ١٢٣٦( وخزمية ٢/١٤٩جممع 
 صحيح مشهور

صالةُ الليِل مثىن مثىن ، فإذا خشي أحدكُم الصبح صلَّى ركعةً واحـدةً تـوِتر لَـه مـا قَـد                     { -١٠٥٨٥
 )عن ابن عمر) ٤حم ،ق ( مالك (}صلَّى

 و  ٣٨٨ و ف    ٢/١٠٢  و حـم      ٣/٢٣٣و ن   ) ٤٣٧(و ت   ) ١٣٢٦( و د    ١٤٥فرين   و م صالة املسا    ٢/٣٠خ  
 )١٣١٩(وهـ ) ٣٨٢٩(وصحيح اجلامع ) ٢٦٧(منتقى 

عن ابن  ) حب(} صالةُ الليِل مثىن مثىن ، فإذا خشيت الصبح فصلِّ واحدةً و سجدتني قبلَ الصبحِ             {-١٠٥٨٦
 عمر
 و ٧٩ و ٧٧ و ٧١ و   ٦٦ و   ٤٩ و   ٤٤و  ٤٠ و   ٣٣ و   ٢/٣٠و حم   ) ١٣١٩( و هـ    ٣/٢٢٨و ن   )  ٥٩٧(ت  
ــق ١٥٣ و ١٤٨ و ١٤١ و ١٣٤ و ١٣٣ و ١١٩ و٨٣ و ٨١ ــة ٤٨٧ و ٤٨٦و ٢٢ و ٣/٢١ و ه  و خزمي



 

 

١٦١٦() 

 و م صالة املسـافرين  ٢/٣٠و بنحوه خ ) ١٢٣( و موطأ   ٢٤٨ و   ١٤/٢٤٥ و   ٢٩١ و   ٢/٢٧٣و ش   ) ١٠٧٢(
١٤٥ 

 صحيح مشهور 
ابـن نصـر    }  فإذا ِخفت الصبح فَأوِتر بواحدٍة، فإنَّ اللَه وِتر يحب الِوتر          صالةُ الليِل مثىن مثىن،   {-١٠٥٨٧

 عن ابن عمر) طب(
 )٤٣٩ و ٤٣٨( و ن ١٢/٣٠٣ و طب ٢/١٥٥ و حم ١٤٧م صالة 

 ) !!٣٥٩(وصححه يف صحيح النسائي ) ٣٥١١(و تناقض االلباين فضعفه يف ضعيف اجلامع 
 عن ابن عباس) طب(} ، و الِوتر ركعةٌ ِمن آخِر اللَّيِل صالةُ الليِل مثىن مثىن{-١٠٥٨٨

 )٣٨٣٠( و صحيح اجلامع ١٥٩ و بنحوه م صالة املسافرين ١١/٣٦و طب ) ١١٧٥( و هـ ٣/٢٣٣ن 
 صحيح

 عن ابن عمر) ش(}صالةُ الليِل مثىن مثىن ، و الوِتر واحدةٌ و سجدتاِن ِقبلَ الصبِح {-١٠٥٨٩
 ٢/١٩٢ش 

 صحيح
: صالةُ الليِل مثىن مثىن ،  و تشهد يف كُلِّ ركعتِني ، و تباؤس و تمسكن و تقَنع بيديك وتقولُ                     { -١٠٥٩٠

 فَهي ِخداج ل ذِلكفعم اغِفر يل ، فَمن لَم يعن املطلب بن أيب وداعة) حم ،د،ت،هـ(}الله 
 ٤/١٦٧ و حم ٣/٢٢٧و ن ) ٥٩٧(و ت ) ١٢٩٥(و د ) ١٣٢٥(هـ 

 يه جهالةف
 ناقصة: خداج

 عن عمرو بن عبسة) طب( ابن نصر ، ( }صالةُ الليِل مثىن مثىن ، و جوف اللَّيِل أجو به دعوةً { -١٠٥٩١
 )١٩١٩( و صحيحة ٤/٣٨٧حم 

 صحيح
 عن ابن عمر) ش(}صالةُ الليِل و النهار ركعتانِِ{-١٠٥٩٢

وقـط  ) ١٣٢٢( و هـ    ٣/٢٢٧و ن   ) ٥٩٧ (و ت ) ١٢٩٥(و د   ) ٢٤٨٣ و   ٢٤٨٢( و االحسان    ٢/٢٧٤ش  
  ٢/٢٢ و التلخيص ١٣/١٨٥ و التمهيد ٢/١٤٤ و نصب ٢/٤٨٧ و هق ١/٤١٧

 صحيح
 ورجحوا أن ذكر النهار و هم النه يف الصحيحني بدوا 

 عن ابن عمر) حم ، ع (}صالةُ الليِل و النهار مثىن مثىن{-١٠٥٩٣
) ١٢١٠( و خزمية    ٢/٤٨٧ و هق    ٥١ و   ٢/٢٦ و حم    ٣/٢٢٧و ن   ) ١٣٢٢(و هـ   ) ٥٩٧(و ت   ) ١٢٩٥(د  

 و غريهم ) ٣٨٣١( و صحيح اجلامع ٣/٤٦٩و سنه
 صحيح

 ٢/٢٢ و التلخيص ١٣/١٨٥ و التمهيد ٢/١٤٤و رجحوا أن ذكر النهار و هم نصب 
 )ابن جرير عن ابن عمر(}صالةُ الليِل و النهار مثىن مثىن، تسلِّم يف كَلِّ ركعتِني{ -١٠٥٩٤



 

 

١٦١٧() 

 و ٣/٤٦٩و سـنه  ) ٢٧٨( و منتقـى  ٣/٢٢٧و ن  ) ١٣٢٢(و هـ    ) ٥٩٧(و ت   ) ١٢٩٥( و د    ٣/٣١النيل  
 )٢٤٨٣ و ٢٤٨٢(االحسان 

 صحيح
 دون ذكر النهار فإا شاذة

صالةُاملَرأِة يف بيِتها أفضلُ ِمن صالِتها يف حجرا ، و صالتها يف حجرِتها أفضلُ ِمن صـالِتها يف                  { -١٠٥٩٥
) طـك (}ا ، و صالتها يف دارها أفضلُ ِمن صالا فيما ِسواها ، إنَّ املَرأةَ إذا خرجِت استشرفَها الشيطانُ                 داره

 عن ابن مسعود
 ٢/٣٤امع 

 صحيح
صالةُاملَرأِة يف بيِتها أفضلُ ِمن صالِتها يف حجرا، و صالتها يف مخدِعها أفضلُ ِمن صـالِتها يف                 { -١٠٥٩٦

 عن أم سلمة) ك(عن ابن مسعود ، ) د(}بيِتها 
 ٢/٣٤ و جممع ٤٠٦ و ٧/٧٢ و كثري ١/٢٢٧ و ترغيب  ٣/٤٤٢ و سنه    ١/٢٠٦ و ك    ٣/١٣١و هق   ) ٥٧٠(د  

 )٣٨٣٣(و صحيح اجلامع 
 صحيح

ِتها يف دارها ، صالةُاملَرأِة يف بيِتها خري ِمن صالِتها يف حجرا ، و صالتها يف حجرِتهاخري  ِمن صال  {-١٠٥٩٧
 عن أم سلمة) طس(}و صالتها يف دارها خري من صالا خاِرج داِرها 

 )١٦٩٠( و خزمية ١/٢٢٦  و ترغيب ٢/٣٤امع 
 صحيح

 عن ابن عمر) ش(}صالةُ املَغِرب ِوتر النهاِر {-١٠٥٩٨
 )٣٨٣٤( و صحيح اجلامع ١/١١٢ و طص ٢/٢٨٣ و ش ١٥٤ و ٨٣ و ٤١ و ٢/٣٠حم 

 صحيح
 عن ابن سريين مرسالً) ش(}صالةُ املَغِرب ِوتر صالِة النهاِر،فَأوِتر صالةَ اللَّيِل{-١٠٥٩٩

 ١/١١٢ و طص ٢/٢٨٣ و ش ١٥٤ و ٣/٨٣حم 
 صحيح

 عن ابن عمر) هـ،د،بز،هق (و ابن جرير ) حم(}صالةُ النهاِر مثىن مثىن{ -١٠٦٠٠
) ١٢١٠( و خزمية    ٢/٤٨٧ و هق    ٥١ و   ٢/٢٦ و حم    ٣/٢٢٧و ن   ) ١٣٢٢(و هـ   ) ٥٩٧(و ت   ) ١٢٩٥(د  

 )٦٣٦( و حب ٣/٤٦٩و سنه 
 صحيح

 )عن عبد الرمحن بن عوف) طب(ابن نصر (}صالةُ اهلَجِري ِمن صالِة اللَّيِل{ -١٠٦٠١
 ١/٤٠١ و ترغيب ١/٩٦ و طب ٢/٢٢١امع 

 لني



 

 

١٦١٨() 

عن احلسن  ) ش(عن ابن مسعود    ) بش،ت،ح(عن مسره ،    ) حم،ت(}صالةُ الوسطى صالةُ العصرِ   { -١٠٦٠٢
 عن أيب هريرة ، البزار عن ابن عباس الطيالسي عن علي ) هق(مرسالً ، 

 و طـب    ٨/١٩٥ و فتح    ١/٣٠٩ و جممع    ١/٤٦٠ و هق    ٥/٢٢و حم   ) ٢٩٨٥ و   ٢٩٨٣ و   ١٨٢ و   ١٨١(ت  
 )٣٨٣٥( و صحيح اجلامع ١/١٧٤ و معاين ٤٣١ و ١/٤٣٠ و كثري ٢/٢٣٤ و سنه ٧/٢٤٢

 متواتر
 )ابن زجنويه عن عائشة(}صالةٌ ِبِسواك أفضلُ ِمن سبعني صالةً ِبغِري ِسواٍك { -١٠٦٠٣
  ٢/٩٨ و امع ٦/٢٧٢ و حم ١/١٤٦ و ك ٢/٣٤٨ و االحتاف ١٦٨ - ١/١٦٧الترغيب 

 حسن
١٠٦٠٤- }              ى ، و صترالِة أربعٍة تأزكَى عنِد اِهللا من ص هاِحبما صهدأح ؤملِني يجالةُ رهم    صـؤمالةُ أربعٍة ي

أحدهم أزكَى عند اِهللا ِمن صالِة ثَمانيٍة تترى ، و صالةُ مثاِنيٍة يؤمهم أحدهم أزكى عند اِهللا من صالِة مائٍة تترى                     
 عن قباة بن أشيم) طب ، هق(}

 )٣٨٣٦(و صحيح اجلامع ) ١٩١٢( و صحيحة ٧/١٩٣ و تخ ٧/١٣١ و سعد ٣/٦١هق 
 حسن

١٠٦٠٥- }ص يف ِعليني ما ِكتابهينب الٍة ال لَغوعن أيب أمامه) د(}الةٌ يف إثِر ص 
 و  ١/١٧٢ و طـص     ٢٧٤ و   ٢١٧ و   ٢١٣ و   ٨/١٥١ و طب    ٦٣ و   ٣/٤٩ و هق    ٥/٢٦٣و حم   ) ١٢٨٨(د  

 )٣٨٣٧( و صحيح اجلامع ٤٥٦ و ٢٨٣ و ١/٢١٣ترغيب 
 صحيح

 ، و صالةٌ يف مسجدى ألف صالٍة ، و يف بيِت املَقـدِس      صالةٌ يف املَسِجد احلَرام ِماِئةُ ألِف صالةٍ      { -١٠٦٠٦
 عن جابر) هب(}خمسمائِة صالٍة 

 ٤/٢٨٥ و االحتاف ٢٧ و ٦/٢٥و التمهيد ) ٤١٤٠(و بنحوه ) ٤١٤٤(الشعب 
 حسن لغريه

١٠٦٠٧-}الٍة فيما ِسواهألِف ص لُ ِمنسِجد املَدينِة أفضالةٌ يف مالطَّحاوي عن عمر(}ص( 
 ٥٠٧ و بنحوه م احلج ٢/٢١٦و ترغيب ) ٩١٣٧(عب 

 صحيح
 عن أسيد بن ظهري) هـ،هق(حسن ) ش،ت(}صالةٌ يف مسِجد قُبا كَعمرٍة { -١٠٦٠٨

 ٣/٢٠٩ و بداية ٢/٢١٧ و ترغيب ١٢/٢١٠ و ٢/٣٧٣ و ش ١/١٧٩ و طب ١/٤٨٧و ك ) ١٤١١(هـ 
 صحيح

اه إالّ املَسِجد احلرام،وصالةٌ يف املَسِجد احلَـراِم        صالةٌ يف مسجدى أفضلُ ِمن ألِف صالٍة فيما ِسو        {-١٠٦٠٩
الٍة فيما سواهلُ من مائِة ألِف صعن جابر) حم ،هـ(}أفض 

 و الترغيـب    ١٠/٨٣ و هق    ٣/٣٤٣ و   ٤٩٩ و   ٤٦٦ و   ٢٣٩ و   ٦٨ و   ٥٤ و   ٥٣ و   ٢/١٦ و حم    ٥/٢١٣ن  
 )٣٨٣٨( و صحيح اجلامع ٢/٣٧١و ش ) ٩٤٠( و محيدي ٢/١٥١ و طب ٢/٢١٤

 حصحي
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عن جبري ) طب(}صالةٌ يف مسِجدي تزيد على ما ِسواه ِمن املَساجِد ألف صالٍة غَير املَسِجِد احلَرامِ         {-١٠٦١٠
 بن مطعم

 ٦و٤/٥ و امع ٢/١٥١طب 
 صحيح

حشِر و  صالةٌ يف مسجدى هذا أفضلُ ِمن أربِع صلَواٍت يف بيِت املَقدِس و لَنِعم املُصلَّى يف أرِض املَ                {-١٠٦١١
املَنشِر ، و لَيأتني على الناس زمانٌ و لَقَيد سوِط الرجِل حيثُ يرى منه بيت املَقِدِس خري له من الدنيا جميعـاً                      

 عن أيب ذر) هب ، طس (}
 )٤١٤٥( و الشعب ٤/٧امع 

 صحيح
١٠٦١٢-}            الٍة  فيما ِسواهلُ ِمن ألِف صذا أفضسجدى هالةٌ يف مص       اماحلَـر ِمـن املسـاجِد ِإالَّاملَسـجد {

 عن جبري بن مطعم و عن سعد و عن االرقم) حم(عن ميمونه ، ) م(عن ابن عمر ، ) حم،م،ن،هـ(
 و  ٢٥١ و   ١٠٢ و   ٢/٢٩ وحــــــــــم    ٥٠٩ و   ٥٠٨ و   ٥٠٦ و   ٥٠٥ و م احلــج     ٢/٧٦خ  

  ٣/٣٤٣ و ٤٧٣ و ٤٦٨ و ٣٨٦
 و  ٥/٦ و   ٤٠ و   ٨ و   ٥ و   ٤/٤ و   ٤/٦ و امع    ٤/٥٠٩ك   و   ٥/٢٤٦ و هق    ٦/٣٣٤ و   ٨٠ و   ٤/٥ و   ٣٩٧و
و ) ١٤٠٦ و   ١٤٠٤( و هـ    ١٢٠و ن احلج ب     ) ٣٩١٦ و   ٣٢٥٠( و ت    ١٢/٢١١ و   ٢/٣٧١ و ش    ٨ و   ٧

 و غريهم) ٣٨٣٩(و صحيح اجلامع ) ٩١٤٢و ) ٩١٣٨و ) ٩١٣٦(و عب ) ١٩٦(موطأ 
 متواتر

  فيما ِسواه من املَساجِد إال املَسجد احلَرام  فـإين  صالةٌ يف مسِجدى  هذا  أفضلُ من ألِف صالةٍ    { -١٠٦١٣
 عن أيب هريرة) م،ن( }آخر األنبياِء ، و إنَّ مسِجدي آِخر املَساجِد

 )٣٨٤٠( و صحيح اجلامع ١٢٠ و ن احلج ب ٥٠٩ - ٥٠٥م احلج 
 إالّ املَسـجد احلَـرام ،       صالةٌ يف مسجِدى  هذا  أفضلُ من ألِف صالٍة  فيما ِسواه ِمن املَساجدِ              { -١٠٦١٤

 عن ابن الزبري) حم،حب(}وصالةٌ يف املَسجِد احلراِم أفضلُ ِمن صالٍة يف مسِجدي هذا ِبمائة صالٍة 
و ) ٣٨٤١(و صـحيح اجلـامع      ) ٤١٤٣ و   ٤١٤٢(و الشـعب    ) ١٦٢٥ و   ١٦٢٠( و االحسان    ١/١٨٤حم  

 ٢١٧ و ٢١٤ و٢/٢١٣الترغيب 
 صحيح

ط ،  (}ى  هذا  خري من ألِف صالٍة  فيما ِسواه ِمن املَساِجِد  إالّ املَسجد احلَرام                  صالةٌ يف مسجدِ  { -١٠٦١٥
عن ) ش،ط،حم،م،هـ،ن(عن جبري بن مطعم     ) طب ، حل، ض   (عن ابن منيع و الروياين و ابن خزمية         ) حم ، ش  
عن ) حم،ع،ض(ؤمنني  عن ابن عباس عن ميمونه أم امل      ) ش،م،ن(عن أيب هريرة    ) حم ،خ،م،ت،ن،حب (ابن عمر   

طب ،  (و أبو عوانه    ) حم(عن عائشة   ) ش(سعد بن أيب وقاص ، الشريازي يف االلقاب عن عبد الرمحن بن عوف              
عن حييي بن عمران بن عثمان بن االرقم  االرقمي عن عمه عبد اهللا بن عثمان و                 ) ض(و البارودي و ابن قانع      ) ك

 قم عن أهل بيته عن جده عثمان بن األرقم عن االر
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و ) ١٤٠٦و  ١٤٠٤( و هــ     ١٢٠و ن احلج ب     ) ٣٩١٦ و   ٣٢٥٠( و ت    ٥٠٩- ٥٠٥ و م احلج     ٢/٧٦خ  
 و  ٩١٣٦( و عب    ١٠/٨٣ و   ٥/٢٤٦ و هق    ٤٨٤ و   ٤١٦ و   ٢٧٧ و   ٢٥٦ /٢ و   ١/١٨٤وحم  ) ١٩٦(موطأ  

 و  ٣٢ و   ١٧ و   ٦/١٦ و متهيـد     ٢٤٧ و   ١/٢٤٥ و مشـكل     ٤/٥ و امع    ١/٣٠ و   ٣/٣٣٥و سنه   ) ٩١٣٨
  ٣٥٣ و ١/٣٣٦أصفهان 

 متواتر
١٠٦١٦-}                  اماحلَر كُلِّ املَساِجِد  إالّ املَسجد ِمن الٍة  فيما ِسواهلُ من ألِف صذا  أفضسجِدى هالةٌ يف مص{ )

 عن جبري بن مطعم) حم ،ع، بز، طك
 ٤/٥امع 

 صحيح
ِجِد إالّ املَسجد احلَرام ،   فإنه        صالةٌ يف مسجِدى هذا  أفضلُ ِمن ألِف صالٍة  ِمما ِسواه ِمن املَسا             {-١٠٦١٧

 عن عبد اهللا بن الزبري)  طك ، بز (}يزيد علَيه مائةً
 ٥و٤/٤امع 

 صحيح
١٠٦١٨-}              اماحلَر الٍة يف غَِريِه إالّ املَسجدائِة صلُ ِمن مذا املسجِد أفضالةٌ يف هحب ،  (و الطحاوي   ) ع(}ص

 عن أيب سعيد) ض
 ٤/٦ و امع ٣/٧٣و حم ) ١٦٢٤ و ١٦٢٣(االحسان 

 صحيح
١٠٦١٩- } هصلِّيها و حدالةً يص مٍس و عشرينلُ ِمن خالةٌ مع اإلماِم أفضعن أيب هريرة) م(}ص 
 )٣٨٤٢(و صحيح اجلامع ) ٢٠٠٠( و عب ٢/٣ و عوانه ٥٢٩ و ٢/٢٧٣ و حم ٢٤٨م املساجد 
 عن ابن مسعود) حم(}عفاً ، كُلُّها ِمثلُ صالِتِه صالةٌ مع اإلماِم أفضلُ ِمن خمٍس و عشرين ِض{ -١٠٦٢٠

 ٤٥٢ و ١/٣٧٦حم 
 صحيح

حـم ،   (} الصبح حىت تطلُع الشمس ،و العصر حىت تغرب الشـمس         : صالتاِن ال يصلَّى بعدهما   {-١٠٦٢١
 عن سعد) حب
 )٣٨٤٣( و صحيح اجلامع ٦/١٧٨و خط ) ٦٢٠( و حب ٢/٢٢٥ و جممع ١/١٧١حم 

 حصحي
صالتكُن يف بيوِتكُن أفضلُ ِمن صالِتكُن يف حجركُن ، و صـالتكُن يف حجـركُن أفضـلُ مـن      {-١٠٦٢٢

عن أم  ) حم ، طب،هق  (}صالتكُن يف دوِركُن ، و صالتكُن يف دوركُن أفضلُ من صالتكُن يف مسِجِد اجلَماعِة                 
 محيد
 )٣٨٤٤( و صحيح اجلامع ٣/٣٨٤ش  و ٢/٤٣ و جممع ٣/١٣٣هق 

 حسن
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) طس، هب (يف الزهد   ) حم(}صالح هذه األمِة بالزهِد و اليقِني و يهِلك آِخرها بالبخِل و األمِل             {-١٠٦٢٣
 عن ابن عمرو

) ١٠٨٤٥( و الشعب    ٧/١٨٦ و خط    ٢٤١ و   ٤/١٦٠ و الترغيب    ١١/٢٣٧ و الفتح    ٢٦٨ و   ١٠/٢٥٥امع  
 )٣٨٤٥(و صحيح اجلامع 

 حسن
 عن أيب هريرة ) م(}ِصياح املَولوِد حني يقَع نزغَةٌ ِمن الشيطاِن {-١٠٦٢٤
 )٣٨٤٦( و صحيح اجلامع ١/١٩ و طص ١/١١٥ و الدواليب ١٤٨م الفضائل 
 عن أيب الدرداء) طب(}ِصيام املَرِء يف سبيِل اِهللا يبِعده ِمن جهنم مسريةَ سبعني عاماً {-١٠٦٢٥

 و بنحوه خ م) ٣٨٤٧( و صحيح اجلامع ١٩٤/ ٣امع 
 صحيح

 عن ابن عمرو) طب(}ِصيام ثَالثَِة أياٍم ِمن كُلِّ شهٍر ِصيام الدهِر {-١٠٦٢٦
 ٣/٤٣٦ و حم ٢٢١ و ٤/٢٠٨ و ن ٣/١٩٦جممع 

 صحيح لغريه
١٠٦٢٧-}ههِر و إفطارالد هٍر ِصيامثَالثَِة أياٍم ِمن كُلِّ ش رة بن إياسعن عن ق) حم ،حب(}ِصيام 

 و  ٤/٩٠ و سـنه     ٣/١٩٦و جممع   ) ٩٤٨ و   ٩٤٧( و حب    ٧٨ و   ٥/٣٤ و   ٣/٤٣٦ و حم    ٢٢١ و   ٤/٢٠٨ن  
 )٣٨٤٨( و صحيح اجلامع ٤/٢٢٦ و فتح ٢/١٢١ترغيب 

 صحيح
رةَ صبيحةَ ثَالثَ عشرة و أربع عش     : ِصيام ثَالثَِة أياٍم ِمن كُلِّ شهٍر ِصيام الدهِر و هي أيام البيِض             {-١٠٦٢٨

 عن جرير) ن،ع،هب(}و مخس عشرةَ 
 )٣٨٤٩( و صحيح اجلامع ٢/١٢١و الترغيب ) ٣٨٥٨( و الشعب ٣/١٩٦ و امع ٢٢١ و ٤/٢٠٨ن 

 صحيح
 عن عثمان بن أيب العاص) حم ،ن،حب(}ِصيام حسن ، ِصيام ثَالثَِة أياٍم من الشهر {-١٠٦٢٩

 و  ١/٢٨٤ و تـخ     ٢/٨٣و ترغيب   ) ٩٣١(حب   و   ٣/٥ و ش    ٤٢ و   ٩/٤١ و طب    ٤/٢١٧ و حم    ٤/٢١٩ن  
 )٣٨٥٠( وصحيح اجلامع ٢/٢٣

 صحيح
 عن أيب سعيد) طب(}ِصيام رمضانَ إىل رمضانَ كَفَّارةٌ ما بينهما {-١٠٦٣٠

 ٤/٢٤ و الترغيب ٣/١٤٢ و جممع ٦/٤٧طب 
 صحيح

١٠٦٣١-}            هعدِستِة أياٍم ب ر ، و ِصيامشرِة أشهانَ ِبعمضهِر رش نةِ  ِصيامالس هرين فَذِلِك ِصيامحم ، هـ (} بش
 عن ثوبان) ،حب
 و  ٥/٢٨٠وحـم   ) ٣٨٥١( و صحيح اجلامع     ٢/٣٦٢ و خط    ٣/١٨٩ و مشكل    ٢/١١١ و ترغيب    ٢/٢١مي  
 )٣٦٣٥(واإلحسان ) ١٧١٥(هـ 
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 صحيح
١٠٦٣٢-}ليكو ال ع بِت ال لَكوِم السي عن امرأة) حم(}ِصيام 

 )٣٨٥٢( و صحيح اجلامع ٦/٣٦٨حم 
 صحيح

ِصيام يوِم عرفَةَ ، إىن أحتسب على الِله أنْ يكَفِّر السنةَ الىت قَبلَه و السنةَ اليت بعده ، و صيام يوِم                     {-١٠٦٣٣
نةَ اليت قَبلَهالس على الِله أنْ يكفِّر ِسبوراَء إين أحتعن أيب قتادة) ت،هـ،حب(}عاش 

 و شـج    ٢/١١١ و ترغيـب     ٦/٣٤٤و سنه   ) ١٧٣٠(و هـ   ) ٦٤٩( ت    و ٥٣ و د الصيام ب      ١٩٦م الصيام   
 )٣٦٣٢(و اإلحسان ) ٣٨٥٣( و صحيح اجلامع ٨٧ و ٨٣ و ٢/٦٤

ابن أيب الـدنيا يف    (}ِصيام يوِم عرفَةَ ، تعدلُ السنةَ و اليت تليها ، و صيام يوِم عاشوراَء يعدلُ سنةً                 {-١٠٦٣٤
 )فضل عشر ذي احلجة عن أيب قتادة

و التلخـيص   )٤٢٩( و محيدي    ٥/٢٩٦ و حم    ٢١١ و   ٧/٢١٠و متهيد   ) ٧٥٢(و بنحوه ت    ) ٣٧٦٢(الشعب  
٢/٢١٣ 

 صحيح لغريه
 عن زيد بن أرقم) طب(}ِصيام يوِم عرفَةَ يكفَّر السنةَ اليت فيها و السنةَ اليت بعدها {-١٠٦٣٥

  ٤/٢٨٣و هق ) ٧٨٣٣( و عب ١٩٦ و بنحوه م الصيام ٥/٢٢٩ و طب ٧/٢١١التمهيد 
 صحيح

 عن عائشة) هب(}ِصيام يوِم عرفَةَ كَصياِم ألِف يوٍم {-١٠٦٣٦
 ) ٣٧٦٦ و ٣٧٦٥(و ) ٣٧٦٤( و الشعب ٢/١١٢الترغيب 

 حسن
  ٢/١٤٠ووهم العقيلي فأعلّه بسليمان بن موسى و دهلم بن صاحل الضعفاء 

 :أقول
 فقيه يف حديثه بعض لني و خولط قبل موته بقليل و            صدوق) ٢٦١٦( فقال عنه يف التقريب      أما سليمان بن موسى   

و هو فقيه راو حدث عنه الثقات من الناس         : صدوق و بعد ترمجة مطولة قال ابن عدي عنه          ) ١٧٨٣(يف الديوان   
 ٣/٢٧٠و هو أحد علماء أهل الشام و قد روى أحاديث ينفرد ا ال يرويها غريه و هو عندي ثبت صدوق 

لـيس  : فيه ضعف و قال د    ) ١٤٩١(ضعيف و يف الكاشف     ) ١٨٣٠(قال عنه يف التقريب      ف و أما دهلم بن صاحل      
 ان ٣/١٠٨حسن احلديث ضعفه ابن معني ا هـ وذكر ابن عدي يف الكامل      ) ١٣٥٧(به بأس ا هـ  ويف الديوان        

 ابن معني ضعفه حلديث معني
 عن أنس حنوه و إسناده صحيح) ٣٧٦٦(ومع هذا فقد أخرج البيهقي يف الشعب 

فيه سليمان بن امحـد     :   و قلده االلباين دون تثبت فقال       ٤/٢٣٠و قد خلط املناوي يف إعالل احلديث املشار إليه          
ثقة مدلس سيما يف شـيوخ  : ضعفوه، و الوليد بن املسلم أورده الذهيب يف الضعفاء  و قال  : الواسطي قال الذهيب    

ليس بقوي و دهلم بـن صـاحل        : ري ، و قال النسائي      عنده مناك : األوزاعي ، و سليمان بن موسى قال البخارى         
 ضعفه ابن معني اهـ
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 فقد تابعه امحد  بن عبد الرمحن بن بكار الدمشقي نزيل بغداد: أما سليمان بن امحد الواسطي: أقول
صدوق تكلم فيه بال حجة  و الوليد بن مسلم احلافظ عامل أهل الشام ثقـة باتفـاق و     ) ٦٥(قال عنه يف التقريب     

 ه يدلس فيتوقف مبا عنعنه و هنا قد صرح بالتحديثلكن
 ٠و سليمان بن موسى بينا أمره و دهلم كذلك

ابن ايب الدنيا يف فضل عشر ذي احلجـة          (}سنةٌ قَبلَها، و سنةٌبعدها   : ِصيام يوِم عرفَةَ ، كفَّارةُ سنتنيِ     {-١٠٦٣٧
 عن أيب قتادة

 )٦٤٩( و ت ٥٣الصيام  و د ١٩٦و بنحوه م الصيام ) ١٠١٤(املطالب 
 صحيح

 عن جابر)د،ت،ن،حم (}صيد البر لكم حاللٌ و أنتم حرم إالّ ما أصطدتم أو اصطيد لكُم{-١٠٦٣٨
 و  ٢/٢٩٠ و قـط     ٩/٦٢ و متهيد    ٥/١٩٠ و هق    ٣/٣٦٢ و حم    ٥/١٨٧و ن   ) ٨٤٦( و ت    ٤١د املناسك ب    

 ٢/٤٣ و فتح ٢/٢٧٦و تلخيص ) ٨٣٤٩(وعب ) ٩٨٠(حب 
 ريةحسن لغ

 و لكن لـه     ١٧٩ - ١٠/١٧٨فيه املطلب بن عبد اهللا  بن املطلب بن حنطب خمتلف يف مساعه من جابر التهذيب                 
 شواهد كثرية مبعناه

 عن جابر ) ك،هـ(}صيد البر لكم حاللٌ و أنتم حرم ما مل  تصيدوه  أو يصد لكُم{ -١٠٦٣٩
 ٣/٣٦٢و حم ) ٨٤٦( ت  و٥/١٩٠ و هق ١/٤٧٦و ك ) ١٨٥١( و د ٢/٣٤فتح 

 صحيح
 عن أم عمار)ت،هـ (}الصاَِئم إذا أكَلَ ِعنده املَفاطير صلَّت عليِه املَالِئكةُ{-١٠٦٤٠

و ش  ) ٣٤٣٠(و االحسـان    ) ١٨١٧( و سنه    ٦/٣٦٥ و حم    ٢/١٤٥و ترغيب     ) ١٧٤٨(و هـ   ) ٧٨٤(ت  
 )٣٥٨٦(و بنحوه ) ٣٥٨٥( و الشعب ٤/٣٠٥ و هق ٢/٧ و مي ٣/٨٦

 ريهحسن لغ
 عن أنس)تخ (}الصابر الصابر عند الصدمِة اُألوىل{-١٠٦٤١

 و بنحوه  خ م) ٣٨٥٥( و صحيح اجلامع ٢/١٣٤تخ 
 صحيح

 عن  أم هاىنء)حم ،ت،ك( }الصاِئم املتطوع أمري نفِسِه إنْ شاء صام و إنْ شاَء أفطَر{-١٠٦٤٢
 )٣٨٥٤( و صحيح اجلامع ٢/١٧٥قط  و ١/٤٣٩ و ك ٤/٢٧٦ و هق ٦/٣٤١و حم ) ٧٣٢(ت 

 صحيح
 )اخلطيب عن عبد الرمحن بن عوف( }الصاِئم يف السفِر كَاملُفطِر يف احلَضِر{-١٠٦٤٣
  مرفوعاً و موقوفا١١/٣٨٣ً و خط ٢/١٣٤ و ترغيب ٤/١٨٤ و فتح ٢/٢٠٥ و تلخيص ١/١٦٧الدواليب 

 صحيح موقوف
 عن أيب هريرة)لبزار ، ع ا(}الصبر عند الصدمِة اُألوىل{-١٠٦٤٤



 

 

١٦٢٤() 

 و جممـع    ٤/٦٥ و هـق     ٣/٢١٧ و حم    ٢١و ن اجلنائز ب     ) ٩٨٨ و   ٩٨٧( و ت    ١٤ و م اجلنائز     ٢/١٠٥خ  
 )٣٨٥٦( و صحيح اجلامع ٥/٤٤٧و سنه ) ٢٤٩( و الشهاب ٣/٣٨٨و ش ) ٦٦٦٧( وعب ٣/٣ و ١/٥٦

 )البزار عن ابن عباس(}الصبر عند أوِل صدمٍة {-١٠٦٤٥
 )٣٨٥٧( و صحيح اجلامع ١٠/١٠١ و هق ٣/١٣٠  و حم٣/٣امع 

 صحيح
 عن علي موقوفاً) هب(عن أنس ، )فر (}الصبر ِمن اإلمياِن ِبمرتلِة الرأِس من اجلَسِد {-١٠٦٤٦

 )٣٨٤٠(و الفردوس ) ١٣٠(و االميان ش ) ٤(الشعب 
 حسن لغريه

١٠٦٤٧-} اإلميانُ كُلُّه قنياإلميانِِ، و الي ر ِنصفبعن ابن مسعود)حل،هب (}الص 
و الشـهاب  ) ١٨( و تغليـق  ١٠/٥١٢ و فـتح    ٤/٢٧٧ و الترغيب    ٢١١ و   ١٥٢ و   ٩/٥ و   ٤/١٨٧االحتاف  

 )٩٧١٧و ٩٧١٦ و ٤٨( و الشعب ١/٥٧ و جممع ١٣/٢٢٦و خط ) ١٥٨(
 صحيح موقوف

 و مثله ال يقال بالراى
 عن جابر)طس (}شاء أخذَ و إنْ شاء ترك الصىب على شفعته حتى يدرك ، فإذا أدرك فإنْ {-١٠٦٤٨

 ٤/١٥٩امع 
 لني

 )٢١٢٦( و الديوان ٢/٣٩٦فيه عبد اهللا بن بزيع لينه الدارقطين امليزان 
 عن أنس)فر (}الصدقات ِبالغدواِت يذهنب ِبالعاهاِت {-١٠٦٤٩
 ٤/٢٣٧و الفيض ) ٣٨٣٧(الفردوس 

 حسن
ال شيء ووثقه أبوحـامت     : أورده الذهيب يف الضعفاء و قال ابن معني         : ي قال و أعله املناوي بعمرو بن قيس الكند      

 اهـ
ال شيء و قال ابن عقيل و غريه ثقة         : عمرو بن قيس الكندي الكويف ، قال ابن معني          ) ٣٢٠٤(يف الديوان   : أقول
 ٥/١٤٤ و الكامل ٤/٣٧٤وثقه أبو حامت و ابن عقده : رآه حيي بن معني اهـ و قال يف اللسان: ،قلت

١٠٦٥٠-}        اِهللا املَزيد ضاعفةٌ و عندم افدقةُ أضعالص "           لـه ضـاعفَهسناً فَياَهللا قَرضاً ح قِرضذا الذي ي نم
ِسر إىل فقٍري ، و جهد ِمن مقلٍّ ، إنْ تبدوا الصدقاِت فَِنعماَّ هي           : أي الصدقِة  أفضلُ ؟ قال     : قيلَ" أضعافاً كثرية   

 عن أيب ذر)طك (}اآليةَ 
 و جممع   ٨/٥٦٠ و   ١/٤٥١و كثري   ) ٧٨٣( و مطالب    ٢٦٩ و   ١٨/٢٥٩ و طب    ٢٦٥ و   ١٧٩ و   ٥/١٧٨حم  

 ١١٦ و٣/١١٥
 حسن

 عن رافع بن خديج)طب (}الصدقةُ تسد سبعني باباً من السوِء {-١٠٦٥١
 ١/٦٨ و أصفهان ٤/١٦٧ و االحتاف ٢/١٩ و ترغيب ٣/١٠٩ و جممع ٤/٣٢٧طب 



 

 

١٦٢٥() 

 حسن لغريه
 عن أنس)حب (}الصدقةُ تطفىُء غَضب الرب و تدفَع ِميتةَ السوِء {-١٠٦٥٢

و الترغيـب   ) ١٠٥( و الشهاب    ٢/٩٤ و أصفهان    ٩/١٧٠ و   ٣/١١٠ و امع    ١٩/١٤٥و طب   ) ٨١٦(حب  
 )٣٣٥١( و الشعب ٢/٣٢

 حسن لغريه
 رةعن أيب هري)القضاعي(}الصدقةُ تمنع ِميتةَ السوِء {-١٠٦٥٣

 )٣٣٥١( و الشعب ٥/٢٩٧ و كر ٧/٣٨٩ و ١٣٧ و ٨/٢٢ و امع ٤/١٦٧ و االحتاف ٣/٥٠٢حم 
 حسن لغريه

عن ) )حم،ت،ن،هـ،ك(}صدقَةٌ وِصلةٌ :الصدقةُ على املَسكِني صدقةٌ و هي علىذي الرحِم اثنتانِ        {-١٠٦٥٤
 سلمان بن عامر

) ٨٣٣( و حب    ٣/١١٦و جممع   ) ٨٢٣ ( و محيدي  ٤/١٧٤ و هق    ٤/٢١٤و حم   ) ١٨٤٤(و هـ   ) ٦٥٨(ت  
 )٣٨٥٨( و صحيح اجلامع ٢/٣٧ و الترغيب ٦/٣٣٩ و ٥/١٠٥ و طب ٥/٢١٩و فتح ) ١٩٦٢٧(و عب 

 صحيح
١٠٦٥٥-}بب الرطفىُء غَضت ردقةُ يف السعن عبد اهللا بن جعفر) ك (}الص 

 ٤/١١٤و االحتاف   ) ١٩٠٨(و صحيحة   ) ١٠٠ و   ٩٩( و الشهاب    ٢/٩٦ و طص    ٣/١١٥ و امع    ٣/٥٦٨ك  
 ١٧٣ و١٦٧و 

 صحيح لغريه
١٠٦٥٦-}                    صـرعفَي ، هعرش ِعرو يقش ، هو جه و حيمر ،  هغَضب دشتفَي بغضرعِة الذي يرعةُ كُلُّ الصالص

هعن رجل) حم (}غضب 
 اجلـامع    و صحيح  ٨/٦٩ و   ٣/١١ و جممع    ٢/١٠١ و كثري    ١٠/٥١٩ و الفتح    ٣/٤٤٧ و ترغيب    ٥/٣٦٧حم  

)٣٨٥٩( 
 صحيح

١٠٦٥٧-}بقَد ذَه رمعن سعيد بن يربوع) طب (البغوي (} الص 
  ٢/٥١ و االصابة ٨/٥٢امع 

 حسن
 القطع أي كان امسه أصرم فسماه سعيدا و قاله له: الصرم

عن ) حم،ت، ك ( }الصعود جبلٌ من ناٍر يتصعد فيه الكافر سبعني خريفاً ثُم يهِوى فيه كذلك أبداً             {-١٠٦٥٨
 أيب سعيد

 و  ٢/٥٠٧ و ك    ٢٩/٩٧ و طـربي     ١/٧٧ و بغـوى     ٤/٤٦٧ و ترغيب    ٣/٧٥و حم   ) ٣٣٢٦ و   ٢٥٧٦(ت  
٤/٥٩٦ 

 حسن



 

 

١٦٢٦() 

١٠٦٥٩-}                رتكشب هاملَاَء فأمس دتٍج ، فإذا وجِد املَاُء إىل عشِر ِحجما مل  يوج طَهور الطَّيب عيدش(} الص (
 عن أيب ذر

 ١/١٧٥ش 
 صحيح لغريه

 عن أيب ذر) ن،حب(} الصعيد الطَّيب وضوُء املُسلِم و إنْ مل  ِجيِد املَاَء عشر ِسنني{-١٠٦٦٠
 و قـط    ١/٥٤٠ و البغـوى     ١/٢٦١ و جممـع     ٢١٢ و   ٧/٨٤ و   ٢٢٠ و   ٨و  ١/٧ و هق    ١٢٤د الطهارة ب    

و اإلحسـان   ) ٣٨٦٠( و صـحيح اجلـامع       ٦/٣١٧ و تـخ     ٢٨٠ و   ٢/٢٧٤ و كثري    ١/٢٣٥ و فتح    ١/١٨٦
 ١/١٧و ن ) ١٣١١(

 صحيح
عن ) حب(} الصعيد الطَّيب وضوُء املُسِلِم و لَو عشر ِحجٍج ، فإذا وجد املَاَء فليمس بشرته املَاءَ              {-١٠٦٦١

 أيب ذر
 ١/١٨٧ و قط ١/٢١٢و هق ) ١٣١٣ و ١٣١١(االحسان 

 صحيح
ني ، و إنْ وجد املَاَء فليتق اَهللا و ليمسه بشرته فإنّ           الصعيد وضوُء املُسلِم و إنْ مل  ِجيد املَاَءعشر ِسن         {-١٠٦٦٢
ريالبزارعن أيب هريرة(} ذلك خ( 

 )٣٨٦١( و صحيح اجلامع ١/٢٦١امع 
 صحيح

عـن أيب هريـرة   ) حـم،د،ك (} الصلح جائز بني املُسلمني إالّ صلحاً أحلَّ حراماً و حرم حـالالً  {-١٠٦٦٣
  بن عوفعن عمرو) ت،هـ(

 و حـب    ٥٠  و    ٢/٤٩ و ك    ٦٥ و   ٦/٦٣ و هـق     ٢/٣٦٦و حم   ) ٢٣٥٢(و هـ   ) ٣٥٩٤(و د   ) ١٣٥٢(ت
 )٣٨٦٢(و صحيح اجلامع ) ٦٣٨( و منتقى ٣/٤٤و تلخيص ) ٧٩٠( و تغليق ٣/٢٧و قط ) ١١٩٩(

 صحيح
بني مِرتِلِه ومعتملِه خمسةَ    الصلوات اخلَمس كَفارات ما بينها، أرأيت لو أنَّ رجالً كانَ لَه مغتسلٌ             {-١٠٦٦٤

أاٍر ، فإذا انطلَق اىل معتمِلِه عملَ ما شاَء اُهللا فَأصابه الوسخ أو العرق فَكُلَّما مر بنهٍر اغتسلَ ما كـان ذلـك    
ستغفَر غُِفر لَه مـا كـان       مبقياً ِمن درنِه؟ فكَذلك الصلوات كُلَّما عِملَ خطيئةً أو ما شاَء اُهللا مثّ صلَّى صالةً ا               

 عن أيب سعيد) طب(} قَبلها
 ٦٠٤ و ٨/٨٥٣٠ و االحتاف ١/٢٩٨ و جممع ٦/٤٦ و طب ٢/١٢فتح 

 حسن
} الصلوات اخلَمس كَفَّارةٌ ِلما بينهن ما اجتنبِت الكَبائر ، و اجلُمعةُ اىل اجلمعِة و زيادةُ ثَالثِة أيـامٍ         {-١٠٦٦٥

 عن أنس) حل(
   م٥و بنحو ) ٣٨٧٤( و صحيح اجلامع ١/٢٣٤ و الترغيب ١/٦٦ و حم ٣/٨ و االحتاف ١/٢٢٩امع 

 صحيح



 

 

١٦٢٧() 

 الصلوات اخلَمس كَفارةٌ ما بينها، أرأيتم لو أنّ رجالً كانَ لَه مغتسلٌ بني مِرتِلِه ومعتملِه خمسةَ {-١٠٦٦٦
َ أصابه الوسخ أو العرق فَكُلَّما مر بنهٍر اغتسلَ ما كان يبقى ِمـن              أاٍر ، إذا انطلَق إىل معتمِلِه عملَ ما شاَء اهللاُ         

} درنِه؟ كَذلك الصلوات كُلَّما عِملَ خطيئةً أو ما شاَء اُهللا مثّ صلّى و دعا واستغفَر غَفر اُهللا لَه ما كـان فيـهِ                      
 عن أيب سعيد) طس(

 ١/٢٣٤ و الترغيب ١/٢٩٨امع 
 حسن

عـن أيب   ) طب(} لصلوات اخلَمس ، و اجلُمعةُ إىل اجلُمعِة كَفارات ملا بينهن ما اجتنبِت الكَبائر              ا{-١٠٦٦٧
 بكرة

  و غريهم١٠/١٨٧ و ٢/٤٦٧و هق ) ٢١٤(و ت ) ٢٣٣(عن أيب هريرة و م ) ١٧٣٣(االحسان 
 

١٠٦٦٨-}           ملا بينهن و اجلُمعةُ إىل اجلُمعِة كَفارات ، اخلَمس لواتو إنّ يف اجلُمعـِة         الص ، نبِت الكَبائرما اجت
لَساعةً ال يوافقها مسِلم قَاِئم يصلّي يسألُ اَهللا فيها خرياً إالّ أعطاه اُهللا إياه ، و مثلُ الصلواِت اخلَمِس كَمثِل ٍر                     

 عن أنس و أيب هريرة) حم ،م(} ن درنهجاٍر غَمٍر بباِب أحدكُم يغتسلُ منه كُلَّ يوٍم خمس مراٍت ، فَما يبقني ِم
 ٢٨٤ و بنحوه م املساجد ٢/٢٢٩ و حم ١/٢٩٨امع 

و ما أداء األمانِة ؟ : الصلوات اخلَمس ، و اجلُمعةُ إىل اجلُمعِة وأداء األمانِة كَفارات ملا بينها ، قيل     {-١٠٦٦٩
 و الضياء عن أيب أيوب) هـ ، هب(} ٍة جنابةً الغسلُ ِمن اجلَنابِة ، فإنّ تحت كُلِّ شعر: قَال 
 ١/٤٧ حنوه و امع ٢٤١ - ١/٢٣٣ و الترغيب ٩/٣٩٧و جامع االصول ) ٥٩٨(هـ 

 حسن لغريه
الصلوات اخلَمس ، و اجلُمعةُ إىل اجلُمعِة  و رمضانُ إىل رمضانَ مكَفرات ملا بينهن إذا اجتنبـِت                  {-١٠٦٧٠

 عن أيب هريرة) حم ،م،ت(} الكَبائر 
 و ٤٦٧ و ٢/٤٦٦ و هـق     ٤١٤ و   ٤٠٠ و   ٢/٣٥٩و حـم    ) ٢١٤(و ت   ) ٥٩٨( و هـ    ١٦-١٤م الطهارة   

 )٣٨٧٥( و صحيح اجلامع ٢/٢٠ و عوانه ٥٠ و ٤٦ و ٤/٤٥ و متهيد ٤/١٨٥ و طب ١٠/١٨٧
 )حممد بن نصر عن أيب هريرة(} الصلوات اخلَمس ، يمح اُهللا ن اخلَطايا {-١٠٦٧١

 ٢/٢١نه  عوا
 صحيح

 عن أيب مالك) طك(} إنّ احلَسناِت يذهبن السيئاِت: الصلوات كَفارات ملا بينهن قالَ اُهللا تعاىل{-١٠٦٧٢
 ١/٢٩٩ و جممع ٣/٣٣٩طب 

 حسن لغريه
١٠٦٧٣-} و قَليلٌ فَاعلُه كمح متعن ابن عمر) فر(عن أنس ) القَضاعي(} الص 
 ) ٥٠٢٦(و ) ٥٠٢٧( و الشعب ٥/١٨١٦و عدي ) ٣٢١٩( و املطالب ٧/٤٤٩االحتاف 

 صحيح موقوف
 و عزاه أنس للقمان احلكيم



 

 

١٦٢٨() 

 عن ابن عمرو) حم،د،ت،ك(} الصور قَرنٌ ينفَخ فيِه {-١٠٦٧٤
و ) ٣٨٦٣(و صحيح اجلـامع     ) ٤٦١٢( و املطالب    ٣٠/٦ و   ٦/٣٠و طربي   ) ١٠٨٠(و صحيحة   ) ٤٧٤٢(د  

 )٣٢٤٤ ( و ت٢/٤٣٦و ك ) ٢٥٧٠(وحب ٢/١٦٢حم 
 صحيح

 )االمساعيلي يف معجمه عن ابن عباس(} الصورةُ الرأس ، فإذا قُطع الرأس فال صورةَ {-١٠٦٧٥
 )٣٨٦٤(و صحيح اجلامع ) ١٩٢١(الصحيحة 

 صحيح
 عن معاذ) ن(} الصوم جنةٌ {-١٠٦٧٦

 و ٤٦٢ و ٤٤٣ و ٣٩٣ و ٢/٣٠٦و حـم  ) ٣٩٧٣( و هـ   ٤/١٦٦و ن   ) ٢٦١٦ و   ٦١٤( و ت    ٩/١٧٥خ  
 ٢٧٧ و ٢٧٠ و ٤/٢٣٥ و ٣/٣٧٤ و  ١/٤٢ و هق    ٢/٢٥ و مي    ٢٣٧ و   ٥/٢٣١ و حم    ٥٠٤ و ٤٧٩ و   ٤٧٧

 )٣٨٧٦( و صحيح اجلامع ٩/١٧١ و٤/٢٧٠ و ٣٠٥و 
 صحيح مشهور

 عن عثمان بن أيب العاص) هب(} الصوم جنةٌ ِمن عذاِب اِهللا {-١٠٦٧٧
 )٣٨٦٦(و صحيح اجلامع ) ٣٥١٨( و الشعب ٤/٢١٧حم 

 حصحي
 عن أيب هريرة) ابن جرير(} الصوم جنةٌ  يجنت ا عبدي ، و الصوم يل و أنا أجِزى به{-١٠٦٧٨

 ٢/٣٢ و طب ٣/١٨٠امع 
 حسن

 عن عثمان بن أيب العاص) طب(} الصوم جنةٌ  يسجنت ا العبد ِمن الناِر{-١٠٦٧٩
 )٣٨٦٧( صحيح اجلامع  و٣/١٨٠ و امع ٤/١٩٥ و االحتاف ٩/٤٩طب 

 حسن
عـن  ) طس،عد،هب(عن عامر بن مسعود     ) حم،ع،طب،هق(} الغنيمةُ الباردةُ : الصوم يف الشتاِء    {-١٠٦٨٠

 جابر
 و عـدي  ٢/٨٠ و كـر  ١١١و ٢/٩٩ و شـج  ٣/١٠٠ و ش ١/٢٥٤ و طـص  ٤/٢٩٧ و هق  ٤/٣٣٥حم  

 )٣٩٤٣ - ٣٩٤١(و الشعب ) ٣٨٦٨( و صحيح اجلامع ٣/٢٠٠ وجممع ١٢١٠ و ٣/١٠٧٥
 صحيح لغريه

١٠٦٨١-}           فَقَصري هارا النا اللَّيلُ فطويلٌ، و أمنيمةُ الباردةُ، فأمتاِء الغيف الش وميعقوب ابن سفيان يف    ( } الص
 )و ابن عساكر عن عامر بن مسعود) هب(تارخيه 

 ٢/٢٦٠و االصابة ) ٣٩٤٠(و بنحوه ) ٣٩٤١(الشعب 
 صحيح لغريه

  عامر هذاو هناك خالف حول صحبة
 عن أيب هريرة) ت( } الصوم يوم تصومونَ، و الِفطر يوم تفِطرونَ، و األضحى يوم تضحونَ{-١٠٦٨٢
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 )٣٨٦٩(  و صحيح اجلامع ٦/٢٤٨ و سنه ٢/١٦٤و قط ) ٦٩٧(ت 
 صحيح 

١٠٦٨٣-}هما، و اجلُمعالِة اليت قَبلها كَفارةٌملا بينالةُ املَكتوبةُ إىل الصِة الىت قَبلَها كَفارةٌ ماالصةُ إىل اجلُمع 
اإلشراِك بالِله ، و ترك السنِة ، و نكِث الصـفقة ،  : بينهما ، و الشهر إىل الشهِر كَفارةٌ ملا بينهما إالّ ِمن ثَالثٍ  

أما نكثُ الصـفقة    : سنِة ؟ قَال  أما اإلشراك باِهللا فقد عرفناه ، فما نكثُ الصفقِة و ترِك ال           ! يا رسولَ اِهللا    : قيلَ
} فـاخلروج ِمـن اجلَماعـةِ     : فأنْ تبايع رجالً بيمينك مث تخالَف إليه فَتقاتله ِبسيفك ، و أما تـرك السـنِة                 

 عن أيب هريرة) حم،ك،هب(
 ٨/٥٤٤ و االحتاف ٤/٢٥٦ و ١/١١٩ و ك ٢/٢٢٩حم 

 صحيح
١٠٦٨٤-}    الةُ املَكتوبةُ تكفِّرة اُألخرى                الصما قبلها إىل اجلُمع ةُ تكفّرالِة اُألخرى  ، و اجلُمعما  قَبلها إىل الص

، و شهر رمضانَ يكفَّر ما قَبله إىل شهر رمضانَ ، و احلَج يكفّر ما قَبلَه إىل احلَج ، اليحلُّ المرأٍة مسـِلمٍة أن                        
 ن أيب أمامةع) طب( } تحج إالَّ مع زوٍج أو ذي محرٍم 

 ٤/٧٥ و فتح ٢/٢٢٣ و آخره ٥/٢٢٤ و جممع ٢/٥٠٦ و بنحوه حم ١/٣٠٠ و جممع ٨/٣١٣طب 
 صحيح لغريه

الصالةُ تنتظرونَ ، أَما إنها صالةٌ مل تكن ىف اُألمِم قَبلَكُم و هي الِعشاُء ، إنّ النجوم أمانٌ  للسماِء                    {-١٠٦٨٥
ا توعد ، و أنا أمانٌ ألصحايب فإذا أنا ِمت أتى أصـحايب مـا يوعـدون، و     فإذا طُمسِت النجوم أتى السماَء م     

 ابن املبارك عن علي بن أيب طلحة مرسالً( } أصحايب  أمانٌ ألميت  فإذا ذهب أصحايب أتى أُمِتى ما يوعدونَ 
 و ١٢/١٧٥  و ش ٤/٣٩٩ و حم ٢٠٧ و بنحوه م فضائل الصحابة ١١/٥٤ و طب ٢٠٠ و مبارك    ٣/٤٥٧ك    

 ٢/٢٢٣االحتاف 
 صحيح لغرية

الطُّهور  ثُلثٌ و الركوع  ثُلثٌ، فمن أداها حبقِّها قُبلَت منه، و قُِبلَ منـه                : الصالةُ  ثَالثةُ  أثالٍث      {-١٠٦٨٦
 )البزار عن أيب هريرة( } ساِئر عمِلِه 

 ١/٣٤١ و ترغيب ٢/١٤٧امع 
 حسن

١٠٦٨٧-}فم ، وضوعر ميالةُخالصكثرستفَلي كثرستأنْ ي عن أيب هريرة) طس( } ِن استطاع 
 و  ٢/٤٢٤ و كـثري     ١/٢٥٠ و ترغيـب     ٣/٣٦١ و االحتاف    ٢/٤٧٩ و فتح    ٢/٢١ و تلخيص    ٢/٢٤٩امع  

 )٣٨٧٠(صحيح اجلامع 
 صحيح

 عن أيب موسى) طب (} الصالةُ  على ظهِر الدابِة هكَذا و هكذَا و هكَذا { -١٠٦٨٨
 ٢/١٦٢امع 

 حسن
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هو كما قال ابن معني ليس بـه        :  و قال ابن عدى      ٤٣٧ و   ١١/٤٣٦فيه يونس بن احلارث خمتلف فيه التهذيب        
 ٧/١٧٥بأس يكتب حديثه 

 عن عمر) هب (} الصالةُ  عماد الديِن{-١٠٦٨٩
 ١/١٧٣ و تلخيص ٨/٣٩٣ و ٣/٩االحتاف 

 حسن لغريه
 )م الفضل بن دكني يف الصالة عن بالل بن حيى مرسالًأبو نعي(} الصالةُ  عمود الديِن{-١٠٦٩٠
 ١/١٧٣ و تلخيص ٨/٣٩٣ و ٣/٩االحتاف 

 حسن لغريه
الصالةُ يف املسجِد احلَراِم مبائِة ألِف صالٍة ، و الصالةُ يف مسجدي بألِف صـالٍة ، و الصـالةُ يف        {-١٠٦٩١

 عن أيب الدرداء) طب (} بيت املقدِس خبمسمائَِة صالٍة
٧/٢٢٥ و كر ٢/٢١٦ و الترغيب ٤/١٧٩ و تلخيص ٤/٢٨٥ و االحتاف ٤/٧مع  ا 

 صحيح لغريه
الصالةُ يف جماعٍة  تعدلُ خمساً و عشرين صالةً ، فإذا صالّها يف فَالٍة فَأمتَّ ركوعها وسـجودها                  {-١٠٦٩٢

 عن أيب سعيد) د ، ك (} بلَغت خمسني صالةً 
 )٣٨٧١( و صحيح اجلامع ١/٢٦٥رغيب   و ت١/٢٠٨و ك ) ٥٦٠(د 

 صحيح
الصالةُ  يف مسِجدي هذا  أفضلُ ِمن ألِف صالٍة فيما سواه إالّ املسجد احلَـرام ، و اجلمعـةُ يف                     {-١٠٦٩٣

مسجدي هذا أفضلُ ِمن ألِف جمعٍة فيما سواه إالّ املسجد احلرام ، وشهر رمضان يف مسِجدي هذا أفضلُ ِمن                   
 عن جابر) هب(}  رمضانَ فيما ِسواه ألِف شهِر
  و قواه٢/٢١٧و الترغيب ) ٤١٤٧(الشعب 

 صحيح
و الظاهر أنه مل يطلع على سنده عند البهيقي و هـو مـن              ) ٣٥٧٢(ووهم األلباين فضعفه جداً يف ضعيف اجلامع        

 )٤١٤٧ (طريق هارون بن موسى الفروي ثاجدي أبو علقمة عن حممد بن املنكدر  عن جابر بن عبد اهللا
 و  ١١-٦/١٠ و جده عبد اهللا بن حممد الفروي أبو علقمة ثقة التهـذيب              ١٤-١١/١٣ ثقة التهذيب    -و هارون   

 )٦٣٢٧(حممد ابن املنكدر ثقة فاضل االتقريب 
 عن أسيد بن ظهري) ت،هـ،ك(} الصالةُ  يف مسِجِد ِقباَء كعمرٍة{-١٠٦٩٤

 )١٤١١(و هـ ) ٣٨٧٢( اجلامع  و صحيح٤/٤٢٥ و االحتاف ٢/٣٤٤و سنه ) ٣٢٤(ت 
 صحيح لغريه

 )القضاعي عن علي(} الصالةُ  قُربانٌ {-١٠٦٩٥
 ٣/١٤٩ و ٢/١١و ترغيب ) ٢٥٥٣ و ١٥٦٩ و ٢٦١( و حب ٣/٣٩٩حم 

 صحيح
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عن كعـب بـن     ) طس(} الصالةُ قُربانٌ و الصدقةُ تذهب اخلَطيئةَ كَما يذهب اجلَليد على الصفا          {-١٠٦٩٦
 عجرة
 )٢٥٥٣ و ١٥٦٩ و ٢٦١( و حب ٢/١١يب الترغ

 صحيح
الصالةُ  قُربانٌ ، و الصيام جنةٌ ، و الصدقةُ تطفىُء اخلَطيئةَ كما يطفىُء املَاُء النار ، الناس غَادياِن                   {-١٠٦٩٧

 :تهقبر عتقه فَمفسن بتاعو م ، قبتهر ه فَموبقفسن عن جابر) ع(} فَبائع 
 ١٠/٢٣٦و امع ٣/١٤٩ و ٢/١١و ترغيب ) ٢٥٥٣ و ١٥٦٩ و ٢٦١(و حب  ٣/٣٩٩حم 

 صحيح
اللَّهـم  : الصالةُ مثىن مثىن أنْ تشهد يف كلِّ ركعتِني ، أن تباءس و تمسكن وتقنع يديك و تقولَ                {-١٠٦٩٨

 مل يفعلْ ذلك فهي ِخداج فمن ، ن املطلب بن أيب وداعةع) هق(و ابن جرير ) حم،د،ت(} اللَّهم 
 و  ١٨/٢٩٥ و طـب     ٢/٤٨٨ و   ٤٨٨ و   ١/٤٨٧ و هق    ٤/١٦٧ و   ١/٢١١و حم   ) ١٢٩٦(و د   ) ٣٨٥(ت  

و الـدعاطب   ) ٤٠٤( و مبارك    ٢/٢٤ و مشكل    ٣/٢٨٣ و تخ    ٣/٢٦٠ و سنه    ١/٤١٨و قط   ) ١٢١٢(خزمية  
)٢١٠( 

 حسن
تضرع و ختشع و تمسكن ِبيديك و تقولُ يا رب ،           الصالةُ  مثىن مثىن و تشهد يف كلِّ ركعتِني و           {-١٠٦٩٩

 ِخداج مل يفعل ذلك فهي عن الفضل بن عباس) هق(و ابن جرير ) طب(واحلكيم ) حم(} فمن 
 ١٨/٢٩٥ و طب ٢/٤٨٨ و ٤٨٨ و ١/٤٨٧ و هق ١/٣٤٨ و ترغيب ١/٢١١حم 

 حسن
١٠٧٠٠-} ورالةُ نالقضاعي و ابن عساكر عن أنس(} الص( 
 و االحتـاف  ٣٤٣ و ٥/٣٤٢و حم ) ٤٢١٠ و ٢٨٠( و هـ ١و ن الزكاة ب  ) ٣٥١٧( و ت    ١٠٠م الطهارة   

  ٥/١٥ و٢/٣٠٤
 صحيح

 فيه زيادة مل تصح
عـن أنـس    ) حم،ن،هـ، حـب  (} الصالةَ و ما ملَكت أميانكُم ، الصالةَ و ما ملَكت أميانكُم            {-١٠٧٠١

 عن ابن عمر) طب(عن أم سلمة ) حم،هـ(
 و االحتاف  ٩/٣٥٠ و سنه    ٢/٢/٤٤ و سعد    ٤/٢٣٧ و امع    ٣/١١٧و حم   ) ٢٦٩٨ و   ٢٦٩٧ و   ١٦٢٥ (هـ
 )٦٦٠٥(و اإلحسان ) ٣٨٧٣( و صحيح اجلامع ٢٣٦ و ٤/٢٣٥ و مشكل ٣/٢١٥ والترغيب ١٠/٢٩٧

 صحيح
 أيب هريرة) حم،ن(} الصيام جنةٌ {-١٠٧٠٢

 ٣١٣ و   ٢٧٣ و   ٢/٢٥٧ و حم    ١٦٧ و   ٤/١٦٦ ن   و) ٢٣٦٣( و د    ١٧٣ و   ١٦٢ و م الصيام     ٣٤ و   ٣/٣١خ  
 )٣٨٧٦( و صحيح اجلامع ٣/٥ و ش ٤/٢٦٩ و هق ٤/٢١ و٥١٦و 

 عن جابر) هب(} الصيام جنةٌ  حِصينةٌ من الناِر{-١٠٧٠٣
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 ٣/١٨٠ و امع ٢/٤٠٢و بنحوه حم ) ٣٥٧٠(و ) ٣٥٧١( و الشعب ٢/٨٣ و الترغيب ٤/١٩٥االحتاف 
 صحيح لغريه

 عن أيب هريرة) طس(} لصيام جنةٌ ما لَم يخِرقه ِبكذٍب أو غيبٍةا{-١٠٧٠٤
 ٤٢ و بنحوه ن الصيام ب ٢/١٤٧ و ترغيب ٣/١٧١امع 

 حسن لغريه
 عن أيب عبيدة) ن ، هق(} الصيام جنةٌ ما لَم يخِرقها {-١٠٧٠٥

 و الفـتح    ٢/١٤٧ و الترغيب    ١/١٢ و الدواليب    ٣/١٧١ و امع    ٢٤٦ و   ٤/١٩٥ و االحتاف    ٤٢ن الصيام ب    
 )٣٦٤٣ و ٣٥٧٢( والشعب ٤/١٠٤

 صحيح لغريه
الصيام جنةٌ ِمن النار ، فَمن أصبح صاِئماً فال يجهلْ يومئٍذ ، و إِن امرؤ جِهلَ عليِه فال يشتمه و ال      {-١٠٧٠٦

عن ) ن(} خلوف فَِم الصائِم أطيب ِعند اِهللا من ريِح اِملسِكيسبه و ليقُلْ إين صائم ، و الذي نفس محمٍد بيِدِه لَ  
 عائشة

 )٣٨٧٨( و صحيح اجلامع ٤٢ن الصيام ب 
 صحيح

 عن عثمان بن أيب العاص)  حم،ن،هـ(}الصيام جنةٌ ِمن الناِر ،كجنِة أحدكم ِمن القتاِل{-١٠٧٠٧
 و ٢/٨٣ و الترغيب ٩/٤١  و طب  ٣/٥ ش    و ٢١٧ و   ٤/٢٢وحم  ) ٤٢١٠ و   ١٦٣٩(و هـ   ٤٢ن الصيام ب    

 )٣٨٧٩( وصحيح اجلامع ٣/٥٤٧
 صحيح

: الصيام جنةٌ ، و إذا كَان أحدكُم صاِئماً فَال يرفُثْ و ال يجهلْ، و إِن امرؤ قاتلَه أو شاتمه فَليقُلْ                     {-١٠٧٠٨
أطيب عند اِهللا من ريِح اِملسِك ، يتـرك طَعامـه و            إين صائم مرتني ، و الذي نفسي ِبيدِه لَخلوف فَِم الصائِم            

 عن أيب هريرة) حم ، خ(} شرابه و شهوته ِمن أجلي ، الصيام يل و أنا أجزي بِه ، و احلَسنةُ ِبعشِر أمثاهلا
 )٣٨٧٧( و صحيح اجلامع ٥١٦ و ٣١٣ و ٢٧٣ و ٢/٢٥٧ و حم ٣٤ و ٣/٣١خ 

 عن أيب هريرة) حم ، هب(}  حصن حصني من الناِر الصيام جنةٌ و{-١٠٧٠٩
و صـحيح اجلـامع     ) ٣٥٧١( و الشـعب     ٢/٨٣ و ترغيب    ٤/١٩٥ و االحتاف    ٣/١٨٠ و جممع    ٢/٤٠٢حم  

)٣٨٨٠( 
 صحيح لغريه

الصيام  : الصيام جنةٌ و هو ِحصن من حصوِن املُؤِمِن ، و كُلُّ عمٍل ِلصاحبه إالّ الصيام ، يقولُ اهللاُ                 {-١٠٧١٠
 عن أيب أمامة) طب(} يل و أنا أجزي ِبِه 

 )٣٨٨١( و صحيح اجلامع ٩٤ و ٢/٣١ و تخ ٣/١٨٠ و امع ٨/١٥٨طب 
 حسن لغريه

 عن جابر) حم(} هو يل و أنا أجزي بِه : الصيام جنةٌ يستجن ِبها العبد ِمن الناِر ، يقولُ اُهللا تعاىل {-١٠٧١١
 ٣/٣٤١ و حم ٢/٨٣الترغيب 



 

 

١٦٣٣() 

 صحيح 
 عن ابن مسعود) طك(} الصيام من رؤيِة اِهلالِل إىل رؤيتِه ، فإنْ خفي علَيكُم فَثَالثني يوماً {-١٠٧١٢

 ١٤٦ و ٣/١٤٥امع 
 صحيح

 عن أيب هريرة) هـ(} الصيام ِنصف الصِرب{-١٠٧١٣
و حـم   ) ٣٥٧٧ و   ٣٥٧٥و  ٦٣١(لشعب  و ا ) ٣٥١٩( و ت    ٩/٤ و االحتاف    ٢/٨٥و الترغيب   ) ١٧٤٥(هـ  

٤/٢٦٠ 
 صحيح لغريه

١٠٧١٤-}يامكاةُ اجلَسِد الصيٍء زكاةٌ ، و زِرب ، و على كُلِّ شالص ِنصف يامعن أيب هريرة) هـب(} الص 
 ٧/٣٩٥ و االحتاف ٣/١٨٢ و امع ٦/٢٣٨و طب ) ١٧٤٥(و بنحوه هـ ) ٣٥٧٨ و ٣٥٧٧(الشعب 

 حسن لغريه
أي رب إين منعته الطَّعام والشهواِت      : ام و القَرآنُ يشفعاِن للعبِد يوم الِقيامِة ، يقولُ الصيام           الصي{-١٠٧١٥

عن ) حم ، طب،ك،هب  (} رب منعته النوم باللَّيِل فشفِّعين فيه فَيشفَّعانِ      : بالنهاِر فَشفّعين فيه ، و يقولُ القُرآن        
 ابن عمرو

 و ٣/١٨١ و ١٠/٣٨١ و امـع  ١/١٥٨ و بغـوى  ٨/١٦١ و حليـة  ٣٥٣ و ٢/٨٤يب  و ترغ  ٢/١٧٤حم  
 ١/٥٤٥و ك ) ٣٨٨٢(صحيح اجلامع 

 صحيح
} هو ِلي و أنا أجزي ِبِه ، يدع طَعامه و شرابه ِمـن أجلـي              : الصيام ال ِرياَء ِفيه ، قَالَ اُهللا تعاىل         {-١٠٧١٦

 عن أيب هريرة) هـب(
 موصوالً و مرسالً) ٣٥٩٣( و الشعب ٤/١٠٦ و الفتح ٤/١٩٣ و االحتاف) ١٦٤٧(هـ 

 إسناد املرسل صحيح
و اِهللا ال أنبح ضيف     : ضاف ضيف رجالً من بين إسرائيلَ و يف دارِه كَلبةٌ مِجح ، فقالَِت الكَلبةُ               {-١٠٧١٧

هذا مثلُ أُمٍة تكُونُ من بعِدكُم يقهر       :نهم  أهلي فَعوى ِجراؤها يف بطنها ، ِقيل ما هذا ؟ فَأوحى اللُه إىل رجٍل مِ              
 عن ابن عمرو) حم(} سفَهاؤها حلَماَءها

 ٧/٢٨٠ و جممع ٢/١٧٠حم 
 حسن

 احلامل املقرب اليت دنا ميالدها: اح
 عن أيب هريرة) عب(} ضالَّةُ اإلبِل املَكتومةُ غَرامتها و ِمثلُها معها{-١٠٧١٨

 )١٨٥٩٩( و عب ٦/١٩١و هق ) ١٧١٨(د 
 صحيح

عن عبد اهللا   ) حم ،هـ، حب  (عن اجلارود بن املعلى     ) حم ،ت،ن،حب (} ضالةُ املُسلِم حرق النارِ   {-١٠٧١٩
 )طب عن عصمة بن مالك(بن الشخري ، 



 

 

١٦٣٤() 

 و ٢/٢٩٦  و طب ١٩١ و   ٦/١٩٠ و هق    ٢/٢٦٦ و مي    ٥/٨٠ و   ٤/٢٥و حم   ) ٢٥٠٥(و هـ   ) ١٨٨١(ت  
 )٣٨٨٣(وصحيح اجلامع ) ١١٧١ و ١١٧٠(و حب ) ١٨٦٠٣( و عب ٤/١٦٧ وجممع ١٧/١٨٤

 صحيح
 فال تقربنها: و زادوا

 أي إذا أخذها غريه ليتملكها أدته اىل النار
عن حكيم بن حزام أن رسول اهللا       ) قط،طب(غريب منقطع   ) د،ت(} ضح بالشاِة و تصدق بالدينارِ    {-١٠٧٢٠

دينار فاشترى أضحيةً فربح فيها ديناراً فاشترى أخرى مكاا فجاء          صلى اهللا عليه و سلم بعثه يشتري له أضحية ب         
 باألضحية و الدينار إىل رسول اهللا فقال فذكره

 )٣٣٨٦( و د ٢٧١ و ٥/٢٧٠و النيل ) ١٢٥٧(ت 
 حسن لغريه

أعطاين رسـول اهللا     : عن عقبة بن عامر قال      ) ك ،هق (} ضح ا أنت و ال رخصةَ ألحٍد فيها بعد        {-١٠٧٢١
 )صلى اهللا عليه و سلم غنما أقسمها ضحايا  فبقى عتود منها  قال فذكره

  ٢/٨٠ و مي ٨ و بنحوه م االضاحي ٩/٢٧٠هق 
 صحيح

 الصغري من أوالد املعز: العتود 
١٠٧٢٢- }   فإنّ ِهللا اخلَري حجاء رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قـال          : عن أيب هريرة قال     ) ع(} ض :

 )لضأن مهزول خسيس و هذا جذع من الضان مسني سيد و هو  خريمها أفأضحي به ؟ فذكرههذا جذع من ا
  ٤/٢٢٧ و ك ١٠/١٥و فتح ) ٢٢٥٣(  و مطالب ٤/٢٠امع 

 حسن لغريه
 عن أيب رزين) حم ، هـ(} ضِحك ربنا ِمن قُنوِط ِعباِده و قُرِب غريِه{ -١٠٧٢٤

 ٢٧٩ و اآلاجري ١/٢٢٤صم  و عا١٩/٢٠٨ و طب ١٢ و ٤/١١و حم ) ١٨١(هـ 
 حسن

 )٦١٦٥(فيه و كيع بن عدس و ثق الكاشف 
 عن أيب أمامة) حم(} ضِحكت ِمن قَوٍم يساقُونَ إىل اجلَنِة مقَرنني يف السالِسِل { -١٠٧٢٥

 )٣٨٨٦(و صحيح اجلامع ) ٥٧٣( و عاصم ٦/٥٧ و طب ٥/٣٣٣ و جممع ٥/٣٣٨حم 
 صحيح

 ٤/٢٥٣عنوة يف السالسل فيدخلون يف االسالم فيصريون من أهل اجلنه الفيض أراد االسارى الذين يؤخذون 
عن ) حم ، طب  (} ضِحكت ِمن ناٍس يأتونكُم ِمن ِقبِل املَشرِق يساقونَ إىل اجلنِة و هم كَارهونَ              { -١٠٧٢٦
 سهل سعد

 ٩/٢٧١ و هق ٦/٣٦٨ و حم ٥/٣٣٣امع 
 صحيح



 

 

١٦٣٥() 

 و يف روايِة عنده يساقونَ إىل اجلنة وهـم          -هم إىل اجلنِة يف كَبِل احلَديد       ضِحكت ِمن ناٍس يؤتى بِ    {-١٠٧٢٧
 سهل بن سعد) حم(} كارهونَ

 ٥/٣٣٣ و جممع ٥/٣٣٨حم 
 صحيح

 ما يربط به: كبل
١٠٧٢٨-}اِئزج أِن فإنهالض وا باجلذِْع ِمنحعن أم بالل) حم ، ط(} ض 

 )٣٨٨٤( و صحيح اجلامع ٤/١٣٩خيص  و تل٤/١٩  و جممع ٩/٢٧١ و هق ٦/٣٦٨حم 
 صحيح

ضرب اُهللا تعاىل مثَالً ِصراطاً مستقيماً ، و على جنبيت الصراِط سوراِن فيهما أبواب مفَتحةٌ وعلى                {-١٠٧٢٩
ميعاً و ال تتعوجوا    ادخلوا الصراطَ ج  ! يا أيها الناس    : األبواِب ستور مرخاةٌ ، و على باِب الصراِط داٍع يقولُ           

 وحيـــك : ، و داٍع يدعو ِمن فَوِق الصراِط ، فإذا أراد اإلنسانُ أنْ يفتح شيئاً من  تلك األبواِب قالَ
ال تفتحه  فإنك إنْ تفتحه تِلجه ، فَالصراطُ اإلسالم ، و السـوراِن حـدود اِهللا تعـاىل ، و ذلـك الـداعي                      

 علـــــى 
 عن النواس) حم ، ك(} رأِس الصراِط ِكتاب اِهللا و الداعي ِمن فوِق الصراِط واعظُ اِهللا يف قَلِب كُلِّ مسِلٍم

 و ١/٥٨و طـربي  / ١١ و االجـري  ٣/٢٢٤ و ترغيب ٣/٣٥  و ٢/٤٢٣ و مشكل ١/٧٣ و ك   ٤/١٨٢حم  
 )٣٨٨٧(صحيح اجلامع 

 صحيح
ذي رأيتم فَأضاَء ىل منها قُصور اِحلريِة و مدائن ِكسرى كَأنها أنياب            ضربت ضربيت اُألوىل فَبرق ال    {-١٠٧٣٠

                    م أضاء يل قُصـورأيتالذي ر قريت الثَّانيةَ فَبربض بترين ِجربيلُ أن أُمِتى ظاِهرةٌ عليها ، مثّ ضرالِكالِب و أخب
ِجربيل أن أُمىت ظاِهرةٌ عليها ، مث ضربت ضربيت الثالثةَ          احلُمِر ِمن أرِض الروِم كَأا أنياب الِكالِب ، و أخبرين           

فَبرق الذي رأيتم أضاَء يل منها قُصور صنعاَء كَأا أنياب الِكالِب ، و أخبرين ِجربيلُ أنّ أُمىت ظـاِهرةٌ عليهـا                     
 )ابن سعد عن كثري بن عبد اهللا املزين عن أبيه عن جده(} يبلُغن النصر فأبِشروا

 ٢١/٨٦ و طربي ٥/٢٣٥ و بغوى ٤/١/٦٠سعد 
 حسن لغريه

 )البزار عن ثوبان( }ِضرس الكَافِر مثلُ أُحٍد ، و ِغلَظُ ِجلِدِه أربعونَ ِذراعاً ِبذراِع اجلَباِر{-١٠٧٣١
 )٣٨٨٨( وصحيح اجلامع ٤/٤٨٣ و ترغيب ١٠/٣٩٢امع 

 صحيح
 عن أيب  هريرة) م،ت( }ِه مسريةُ ثَالٍثِضرس الكَافِر مثلُ أُحٍد ، و ِغلَظُ جلِد{-١٠٧٣٢

 )٢٥٧٩(و ت ) ٣٨٨٩( و صحيح اجلامع ١/٢٧١ و عاصم ٤٤م اجلنه 
ِضرس الكَافِر يوم الِقيامِة مثلُ أُحٍد و عرض ِجلِدِه سبعونَ ِذراعاً ، و عضـده مثـلُ البيضـاِء ،                    {-١٠٧٣٣

 عن أىب هريرة ) حم،ك( }و بني الربذِةوفَخذُه مثلُ ورقانَ و مقعده يف الناِر ما بيين 



 

 

١٦٣٦() 

) ١١٠٥( و الصحيحة      ١٠/٥١٧و االحتاف   ) ١٨٠٢( و مطالب    ١٠/٣٩١ و جممع    ٤/٥٩٥ و ك    ٢/٣٢٨حم  
 )٣٨٩٠(و صحيح اجلامع 

 صحيح
١٠٧٣٤-}ةُ             ِضرساِر مسرييف الن هِمثلُ البيضاِء، و مقعد  الِقيامِة مثلُ أُحٍد ، و فَخذُه ومثَالٍث ِمثـلَ   الكَافِر ي

 عن أىب هريرة) ت( }الربذِة 
 )٣٨٨٩(حنوه  و صحيح اجلامع ) ١٩٨٢(و خمتصرم ) ١١٠٥( و الصحيحة ١/٢٧٦و هق ) ٢٥٧٩(ت 

 صحيح
 مكان ضاحية باملدينة: الربذة

١٠٧٣٥-}عكم دسجلي أنفَك ععن ابن عباس) هق(}ض 
و صـحيح  )١٦٤٤( و صحيحة ١/١٩٢ن  و أصفها١/٩٩ و موضح  ١/٣٤٨ و قط    ٨/٤٥٣ و تخ    ٢/١٠٤هق  

 )٣٨٩٢(اجلامع 
 صحيح

سبع مراٍت أعوذُ باِهللا وقُدرته     : ِبسِم اِهللا ثَالثاً، و قُلْ      : ضع يدك على الذي تأملُ ِمن جسِدك و قُلْ          {-١٠٧٣٦
و أحاِذر ما أجد رش عن عثمان بن أيب العاص الثقفي) حم،م،هـ(}ِمن 

و ) ١١٢٩( و الـدعاطب     ١٢٦ و صـفة     ٤/٣٠٥ و ترغيب    ٦/٢٩٧ و االحتاف    ٥/٢٢٨ و سنه    ٦٧م السالم   
 صحيــح اجلامــــع

 )٢٥٢٢( و هـ ٤/٢١وحم ) ٣٨٩٣(
أعوذُ بعزِة اِهللا وقُدرتِه ِمن     : ضع يمينك على املَكان الذي تشتكي  و امسح ا سبع مراٍت و قُلْ               {-١٠٧٣٧

 عن عثمان بن أيب العاص)  كطب ،(}شر ما أجد يف كلِّ مسحٍة
 )٣٨٩٤(و صحيح اجلامع ) ١١٣١( و الدعاطب ٤/٢١٧ و حم ١/٣٤٣ و ك ٩/٣٥طب 

 صحيح
 عن أيب هريرة) بز(}  قاله ِلمن أتى لَه بطعاٍم -ضعه باحلَضيِض أو باألرِض  {-١٠٧٣٨

 ٥/٢١٤ و االحتاف ٩/٢٢٦و فتح ) ٣٨٥٥( و مطالب ١٣/٢٢٥ و ش ٥/٢٤جممع 
 حسن لغريه

١٠٧٣٩-}               بدالع بشركما ي بو أشر ، بدأكُلُ العآكلُ كَما ي بدها على احلَضيِض إمنا أنا ععالـديلمي  (} ض
 )عن أيب هريرة 

 و اصـفهان    ٥/١٩٧١ و عـدي     ٥٥٣ و مبـارك     ٩/٣٥١ و   ٨/٣٩٣ و   ١٢٨ و   ٧/١١٦ و   ٥/٢١٤االحتاف  
 ٩/٢٢٦ و الفتح ٢/٢٧٣

 حسن لغريه
١٠٧٤٠-}وطَ حوا السعض اخلاِدم راهالبزار عن ابن عباس(}يثُ ي ( 
 ٧/٣٣٢ و حلية ١٢/٢٠٣و خط ) ٢٠٢٣( و عب ٨/١٠٦و امع ) ١٤٤٧(الصحيحة 

 حسن لغريه



 

 

١٦٣٧() 

أتى النيب  : عن ابن عباس قال   ) ط،حم،حب(}ضعوا فيها السكني و اذكُروا اسم اِهللا عليها و كُلُوا           {-١٠٧٤١
 )ة الطائف قال فذكرهصلى اهللا عليه و سلم جببنة يف غزو

 ١/٢٣٤ و حم ١١/٣٠٣طب 
 حسن

 عن أم عبيد) حم،طب(}ضعي يف يِد املسكِني و لَو ِظلفاً محرقاً {-١٠٧٤٢
 )٣٨٩٥( و صحيح اجلامع ٨/٣٣٧ و سعد ٦/٣٨٣حم 

 صحيح
بشفائك ، وأغىن   بسِم اِهللا، اللّهم داوين ِبدوائك ، واشِفين        :ضعي يدك اليمىن على فُؤاِدك و قُويل        {-١٠٧٤٣

 ى أذاكعن رو احد ، ِسواك عمن عن ميمونه بنت أيب عسيب) طب(}بفضلك 
  ٤/٤١٥ و االصابة ١٠/١٨٠ و امع ٢٥/٣٩و طب ) ١١٢٦( و الدعاطب ٥/٣٣١و بداية ) ٦١٥(سىن 

 فيه جهالة
بكا رسول اهللا صلى اهللا     : العن علي ق  ) طك(}ضغائن يف صدوِر قوٍم ال يبدوا لك حتى تفقدوين          {-١٠٧٤٤

 عليه و سلم حىت عال بكاؤه فقلت ما يبكيك ؟ فذكره
 ١٢/٧٦ و ش ١١/٧٣ و طب ١٢/٣٩٨ و خط ٩/١١٨امع 

 حسن لغريه
١٠٧٤٥-} عنه كشفاَهللا أنْ ي وتةً فَدعميف القَِرب ض عدس معن ابن عمر) ك(}ض 

 )٤٠٦٠( و املطالب١٠/٤٢٢ و االحتاف ٣/٢/١٢ و سعد ١٤/٤١٤ و ١٢/١٤٣ و ش ٣/٢٠٦ك 
 صحيح

علم املنيةَ ، وقـد     : و ما هي؟ قال     : ضن ربك مبفاتيح اخلمِس من الغيِب ال يعلَمها إالّ اُهللا ، قيلَ           {-١٠٧٤٦
                      و ع ، هعلَمو ال ت ، طاعم ما يف غٍد أنت  ِلمو ع ، هعلَمونةُ أحدكُم و ال تى منيمت عِلم     شـِرفيِث يالغ ومي ِلم

 عن لقيط بن صربة) حم،طب(}عليكُم أزلني مشفِقني ، فَيظلُّ يضحك قد عِلم أنّ غَريكم إىل قَريٍب 
  مطوال١٩/٢١٢ً و طب ١٠/٣٣٨ و جممع ٣/٢٥٠ و تخ ١/٢٨٦ و عاصم ٤/٥٦١ و ك ٤/١٣حم 

 صحيح
 ) عن ابن الشخريابن سعد(}ضوالُّ املُسِلم حرق الناِر {-١٠٧٤٧

 )٣٨٩٦( و صحيح اجلامع ٧/٢٢سعد 
 صحيح

 عن معاذ بن أنس) حم،طب،هق(}الضاِحك يف الصالِة و املُلتِفت و املُفرقع أصاِبعه ِبمِرتلٍة واحدٍة {-١٠٧٤٨
 ١/١٧٥ و قط ٢/٢٨٩ و هق ٣/٤٣٨حم 

 حسن
١٠٧٤٩-}       كتها و ال تها فانِشدِجدالَّةُ و اللُّقَطةُ تما هـو              الضها و إالّ فإنها فَأدرب فإنْ وجدت ، بغيو ال ت م

 عن اجلارود) طب (}مالُ اِهللا يؤتيه من يشاُء 
 )٣٨٩٧( و صحيح اجلامع ٥/٨٠و حم ) ٦٢١(الصحيحة 
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 صحيح
١٠٧٥٠-} همآكلُه و ال أُحر لَست بعن ابن عمر) حم،ق،ت،ن،هـ(}الض 

و ) ١٧٩١( و ت    ٣٢٣ و   ٩/٣٢٢ و هق    ٣٩و م الصيد    ) ٣٨٩٨(اجلامع   و صحيح    ٩/٦٦٢ و فتح    ٧/١٢٥خ  
 ٧/١٩٧ن 

١٠٧٥١-} ا املُحرمإذا أصا سنم فَكُلْها ، و فيها كَبش يدص عبعن جابر) هق(}الض 
 و ٢/٧٨٢ و عـدي  ٥/١٦٨و خـط  ) ٢٦٤٨( و خزميـة    ٢/٢٤٥ و قـط     ١/٤٥٣ و ك    ٩/٩ او   ٩/٨٣هق  

 )٣٨٩٩( و صحيح اجلامع ٣/١٠٠٢
 صحيح

١٠٧٥٢-} و فيه كَبش يدص عبعن ابن عباس) قط،هق(}الض 
 )٣٩٠٠( و صحيح اجلامع ٢/٢٤٥ و قط ٩/٩ او ٥/٨٣هق 

 صحيح
 )ابن جرير و ابن أيب حامت يف التفسري عن ابن عباس(}الضرار يف الوصيِة ِمن الكَبائِر {-١٠٧٥٣

 موقوفاً) ١١٠٩٢( و ن ٤/١٩٥طربي 
 صحيح

 الرأىومثله ال يقال ب
عـن  ) طس(عن أيب سعيد، البزار عن ابن عمر        ) حم،ع( }الضيافةُ ثَالثَةُ أياٍم ، فَما زاد فهو صدقةٌ       {-١٠٧٥٤
 ابن عباس

 )٣٩٠١( و صحيح اجلامع٨/١٧٦ و امع ٣/٣٧حم 
 صحيح

ابن أيب الدنيا   ( }د ثَالثِة أيامٍ  الضيافةُ ثَالثَةُ أياٍم ، فَما زاد فهو صدقةٌ ، و على الضيِف أنْ يتحولَ بع              {-١٠٧٥٥
 عن أيب هريرة)يف قرى الضيف 

 ٢/١٢٦ و الدواليب ٣/٣٧٠  و الترغيب ٦/٤١٣و ) ٢٣٤٦( و املطالب ٥/٢٦١ و االحتاف ٨/١٧٦امع 
 حسن

 )البزار عن ابن مسعود( }الضيافةُ ثَالثَةُ أياٍم ، فَما زاد فهو صدقةٌ ، و كلُّ معروٍف صدقةٌ{-١٠٧٥٦
 )٣٩٠٢( و صحيح اجلامع ٥/٢٦١و االحتاف ) ٢٠٦٦ و ١١٤٣( و حب ٨/١٧٦ و جممع ٥/٢٦٦طب 

 صحيح
١٠٧٥٧-}عروففهوم ذلك يافةُ ثَالثَةُ أياٍم ، فَما كان فوقعن طارق ابن أشيم) طب( }الض 

 )٣٩٠٣(و صحيح اجلامع ) ١٩٦٧( و ت ٨/١٧٦امع 
 صحيح

 عن أيب هريرة) حم،د(عن ابن شريح ) خ( } فَما كَان وراَء ذلك فهو صدقةٌالضيافةُ ثَالثَةُ أياٍم ،{-١٠٧٥٨
 و  ٤/٢٢ و مشـكل     ٨/٣٨٤ و طب    ٩/١٩٧ و هق    ١٤ و م اللقطة     ٣٩ و   ٨/١٣ و خ    ٦/٣٨٥ و   ٣/٦٤حم  

 )٣٩٠٤(صحيح اجلامع 
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و الضياء  ) طب(ن قانع   البارودى و اب  ( }الضيافةُ ثَالثُ لياٍل حق الزم، فَما ِسوى ذلك فهو صدقةٌ         {-١٠٧٥٩
 عن التلب بن ثعلبة

  ٨/١٧٦ و جممع ٣/٣٧١ و ترغيب ٦/٤١٣ و ٥/٢٦٢ و االحتاف ٢/٥٣طب 
 حسن

 )ابن جرير عن جابر( }طَائر كُلِّ إنساٍن يف عنقِه{-١٠٧٦٠
 )٣٩٠٥(و صحيح اجلامع ) ١٩٠٧( و صحيحة ٣/٣٦حم 

 صحيح
 إىل رجٍل فَيأيت مكَّة فَيمنعه اُهللا تعاىل و خيسف م ، مصرعهم             طَائفةٌ من أُميت يخسف ِبهم يبعثونَ     {-١٠٧٦١

 عن أم سلمة) طب( }واحد و مصادرهم شىت ، إنّ منهم من يكره فَيجيُء مكرهاً
 )٣٩٠٦(و صحيح اجلامع ) ١٩٢٤( و صحيحة ٦/٣١٦حم 

 صحيح
م يأمر ِبمعِصيِة اِهللا ، فإذا أمر ِبمعصـيِة اِهللا فَـال طَاعـةَ              طَاعةُ اإلماِم حق على املَرِء املُسِلِم ما لَ       {-١٠٧٦٢

عن أيب هريرة) هب(}لَه 
و  ) ٢٨٦٤( و هــ     ٧/١٦٠ و ن    ٣٨و بنحوه م االمارة     ) ٧٥٢(الصحيحة  ) ١٩٠٧( و صحيحة    ٣/٣٦حم  

 ٤/٦٠و خ )  ٣٩٠٧( وصحيح اجلامع ٥/٩٥طربي 
 صحيح

 )ما جزاء عروة املرأة ؟ فذكره: عن ابن عباس قالت امرأة ) طب( }طَاعةُ الزوِج و اعِتراف حبِقِه{-١٠٧٦٣
 ٧/١٦٢ و تخ ١٠/٣٥٥ و طب ٤/٣١٤امع 

 حسن لغريه
 عن أيب هريرة) طب( }طَاعةُ اِهللا طَاعةُ الوالِد ، و معصيةُ اِهللا معِصيةُ الواِلِد{-١٠٧٦٤

 ٣/٣٢٢ و ترغيب ٨/١٣٦امع 
 حسن لغريه

 )ابن عساكر عن أنس( }ِم تبسطُ لَه املَالئكةُ أجنحتها ِرضا مبا يطلُبطَالب الِعل{-١٠٧٦٥
 ١/٢٥٩ و أصفهان ٢/٢٢٧ و كر ١/٩٦االحتاف 

 حسن
 عن أيب هريرة) ق،ت(مالك ( }طَعام االثنِني كايف الثَّالثِة ، و طَعام الثَّالثِة كَاىف األربعِة{-١٠٧٦٦

 و فـتح    ١١/٣٢٠و سـنه    ) ٩٢٨(و موطـأ    ) ١٠٦٨(يدي   و مح  ٢/٢٤٤ و حم    ١٧٨ و م االشربة     ٧/٩٢خ  
 )٣٩٠٨(و صحيح اجلامع ) ١٦٨٦( و صحيحة ٩/٥٣٥

} طَعام  الواحِد يكفي اإلثنِين ، و طَعام اإلثنِين يكفي األربعةَ ،و طَعام األربعِة يكفـي الثمانيـةَ                 {-١٠٧٦٧
 عن جابر) حم،م،ت،ن(

 و مـي    ٣٨٢ و   ٣١٥ و   ٣/٣٠١ و   ٢/٤٠٧و حـم    ) ٣٢٥٤(و هــ    ) ١٨٢٠( و ت    ١٨٠ ١٧٩م االشربة   
 )٣٩١٠( و صحيح اجلامع ٨/١٣٤ و ش ١٠/١٢٦ و ٧/٢٧٨ و طب ٢/١٠٠
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) طـب (}طَعام اإلثنِني يكفي األربعةَ ،و طَعام األربعِة يكفي الثمانيةَ ، فاجتِمعوا عليِه و ال تفرقوا              { -١٠٧٦٨
 عن ابن عمر
 و صـحيح  ٥/٢١ و جممـع  ١٢/٣٢١ و ١٠/١٢٦و طب   ٣١٥ و   ٣/٣٠١ و   ٢/٤٠٧ و حم    ١٧٩م االشربة   

 )٥٦٣٥(و الشعب ) ٣٩٠٩(اجلامع 
 عن ابن مسعود) ت(}طَعام أوِل يوٍم حق ، و طَعام يوِم الثَّالِث سمعةٌ ، ومن سمع سمع اُهللا بِه{-١٠٧٦٩

و امـع    ٣/١٠٥ و عـدي     ٥/٣٥٠ و االحتاف    ٩/٢٤٣ و فتح    ١/٢٠٦ و طص    ٧/٢٦٠و هق   ) ١٠٩٧(ت  
 )١٩٦٦٠( و عب ٧/٤٩٥ و جامع االصول ٤/٤٩

 حسن لغريه
 عن أنس) ت(}طَعام بطعاٍم ، و إناٌء بإناٍء {-١٠٧٧٠

 وفيه قصة) ٣٩١١(و صحيح اجلامع ) ١٣٥٩(ت 
 صحيح

 عن عائشة) حم(}طَعام كطعاِمها ، و إناٌء كإناِئها {-١٠٧٧١
 و فيه قصة) ٣٩١٣(و صحيح اجلامع ) ١٠٢٢( و عب ٢٧٧ و ٦/١٤٨حم 

 صحيح
عن ابن  ) طب  (}طَعام يوٍم يف العرس سنةٌ ، و طَعام يومِني فَضلٌ ، و طَعام ثَالثِة أياٍم ِرياٌء و سمعةٌ                 {-١٠٧٧٢

 عباس
و ) ٣٧٤٥( و بنحـوه د  ٥٦ و ٤/٤٩ و امع  ٥/٣٥٠ و االحتاف    ٩/٢٤٣ و فتح    ١١/١٥١ و   ١٠/٢٠٢طب  
 ٣/١٩٥ و تلخيص ٤/٤٦ و مشكل ١٣٠ و ١٤/١١١ش  و ٧/٢٦٠ و هق ٥/٣٧١وحم ) ١٩١٥(هـ 

 حسن لغريه
 ٤/٤٩ وصح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  أومل على صفية ثالثة أيام امع 

عن عبادة بـن الصـامت أن رسـول اهللا          ) طب(}طُعمةُ أهِل اجلَاهليِة و قد أغنى اُهللا تعاىل عنها          { -١٠٧٧٣
 صلــــى 

 عن ميمونه بنت سعد مثله) طب( عن أمثان الكالب قال فذكره اهللا عليه و سلم سئل
 ١/١٥٦و متهيد ) ٨٧٣٨( و عب ٩٢ و ٤/٩١امع 

 حسن لغريه
 عن ابن مسعود) طب(}طلب احلَالِل فَريضةٌ بعد الفَريضِة {-١٠٧٧٤

 و أصـفهان    ٤/١٣٨ و   ١/١٣١ و االحتاف    ١٠/٩٠ و طب    ٢/٥٤٦ و ترغيب    ١٠/٢٩١ و جممع    ٦/١٢٨هق  
 ٥/١٨١٠ و ٤/١٥٢٥ و ١١٤١ و ١١٠٧ و ١٠٤٤ و ٣/١٠٤٣ و ٨٤١ و   ٧٩٠ و   ٢/٧٧٩ و عدي    ٢/٣٣٩
 ٢٣٤٧ و٢١٦٩ و ٦/٢١٦٧و 

 حسن لغريه
 عن أنس) فر(}طلب احلَالِل واجب على كُلِّ مسلم {-١٠٧٧٥

 ٢/٥٤٦ و ترغيب ٦ و ٤/٤ و ٤/٣٨ و ١/١٣١ و االحتاف ١٠/٢٩١امع 
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 حسن لغريه
عن احلسني بـن علـي ،       ) طص،خط(عن أنس   ) عد ، هب  (}ريضةٌ على كَلِّ مسلٍم     طَلب العلِم فَ  {-١٠٧٧٦

 عن أيب سعيد) طس،هب(عن علي ) خط(عن ابن مسعود ،) طب(عن ابن عباس ، متام عن ابن عمر ) طس(
 ١٦٦٤ و ١٦٦٣( و الشعب ١١/٣٢٢ و بداية ٩٤ و ٩٣ و ٨٣ و ١/٢٣ و حنف  ٢٠ و حنيفة    ١٠/٢٤٠طب  

 )٣٩١٣( و صحيح اجلامع ١٢٠ و ١/١١٩و جممع ) ٢٢٤ (و هـ) ١٦٧٢ و١٦٦٧و 
 صحيح لغريه

طَلب العلِم فَريضةٌ على كَلِّ مسلٍم ، و إنّ طالب الِعلم يستغِفر  له كلُّ شيٍء حتـى احليتـانُ يف                     {-١٠٧٧٧
 )ابن عبد الرب يف العلم عن أنس(}البحِر

 ١/٧م و جامع بيان العل) ٣٩١٤( و صحيح اجلامع ١/٩٦الترغيب 
 صحيح لغريه

 عن أنس ) هب( }طلب العلِم واجب على كَلِّ مسلٍم {-١٠٧٧٨
 )١٦٧٢( و الشعب ١/٤٤الفقيه 

 صحيح لغريه
 عن جابر ، ابن عساكر عن أيب هريرة و أيب سعيد) هـ(}طَلحةُ شهيد يمِشى على وجِه األرِض {-١٠٧٧٩
و سـعد   ) ٤٠١٤( و مطالـب     ٩/١٤٨جممـع    و   ١/٨٨و حلية   ) ٣٩١٥(وصحيح اجلامع   ) ١٢٥(الصحيحة  

 )١٧٩٣(و طيا ) ١٢٥( و هـ ٣/١٢٧
 صحيح لغريه

١٠٧٨٠-} هحبى نقَض نعن عائشة) ابن عساكر(عن معاوية ) ت،هـ(}طَلحةُ مم 
 و  ٧/٨٠ و كـر     ٣/١/١٥٦ و سـعد     ٢/٦١٣ و عاصم    ١٩/٣٢٥و طب ) ١٢٧(و هـ   ) ٣٧٤٠و٣٢٠٢(ت  

 )٣٩١٦(و صحيح اجلامع ) ١٢٥(الصحيحة 
 صحيح

 عن علي) ت،ك(}طَلحةُ و الزبير جاراي يف اجلَنة {-١٠٧٨١
  مرفوعاً و موقوفا٧/٢٤٩ً و بداية ٢/٧٠ و الدواليب ٣/٣٦٤و ك ) ٣٧٤١(ت 

 املوقوف أشبه
 عن سعد) طس(}طَهروا أفِنيتكُم فإنّ اليهود ال تطهر أفنيتها {-١٠٧٨٢
 )٣٩٣٥(امع  و صحيح اجل١/٢٨٦و جممع ) ٢٣٦(صحيحة 

 حسن
طَهروا هذِه األجساد طَهركُم اُهللا، فإنه لَيس عبد يبيت طَاهراً إالّ بات معه ملَـك يف ِشـعارِه ال                   {-١٠٧٨٣

 عن ابن عمر) طب(}اللَّهم اغفر ِلعبِدك فإنه بات طَاِهراً : ينقلب ساعةً ِمن اللَّيِل إالّ قالَ
 )٣٩٣٦( و صحيح اجلامع ١/٤٠٩ و ترغيب ١٢/٤٤٦ و طب ١/٢٢٦جممع 

 حسن
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١٠٧٨٤-}               اِفلةً لَهن  التهبقَى صو ت ، هورِه ذُنوباُهللا بطُه كفِّرجِل ِلصالِتِه يالر ورحممد بن نصر يف كتاب     (}طُه
 )الصالة عن أنس

 ١/١٥٣ و ترغيب ٤٨٩ و جرجان ٢/٢٣ و عدي ١/٢٢٥امع 
 حسن

 ا عنه منكر احلديث عن ثابت البناين و غريهفيه بشار بن احلكم قالو
و لبشار بن احلكم هذا غري ما ذكرت عن ثابت و غريه مما  ال يرويه غريه، و أحاديثه إفرادات و                     : وقال ابن عدي    

 ٢/٢٣أرجو أنه ال بأس به الكامل 
 يعين التفرد) منكر احلديث(فاملقصود بقوهلم 

 )م،د(}فيه الكَلب أنْ يغِسله سبع مراٍت أُوالهن بالتراِب طُهور إناِء أحدكُم إذا ولَغَ {-١٠٧٨٥
 عن أيب هريرة

و ) ٩٦ و   ٩٥( و خزميـة     ١/١٦٠ و ك    ٢٤٧ و   ١/٢٤٠ و هق    ٢/٤٢٧و حم   ) ٧١( و د    ٩٢ و   ٩١م الطهارة   
و صحيح اجلامع   ) ٣٢٩( و عب  ١٤/٢٠٤ و   ١/١٧٣ و ش    ٣/٢٦٨ و مشكل    ١/٢٠٨ و عوانه    ٦٨ و ١/٦٤قط  

)٣٩٣٣( 
١٠٧٨٦-} كُلِّ أَدٍمي دباغُه ورأبو بكر يف الغيالنيات عن عائشة(}طُه( 

 )٣٩٣٤( و صحيح اجلامع ٤٩ و ١/٤٨ و قط ١/٢١هق 
 صحيح

 عن عائشة) عب(}طَواف سبٍع ال لغو فيِه يعِدلُ ِعتق رقَبٍة {-١٠٧٨٧
 موصوالً مرسلًا) ٨٨٢٤و ٨٨٣٣(عب 

 و املرسل حسن
 عن عائشة) د(} و سعيك بني الصفا و املَروةَ يكفيِك ِلِحجِك و عمرِتِك طَوافُِك بالبيِت{-١٠٧٨٨

 و صـحيحة    ٩/١٥٧ و   ٧/٨٤و سـنه    ) ١٨٩٧(و د   ) ١٠٥٧( و شـفع     ٢/٩٩ و متهيد    ١٧٣ و   ٥/١٠٦هق  
 )٣٩١٧(و صحيح اجلامع ) ١٩٨٤(

 صحيح
عن أيب  ) حم،حب(} اجلَنِة تخرج ِمن أكمامها      طُوبى شجرةٌ يف اجلنِة مسريةَ مائِة عاٍم ، ِثياب أهلِ         {-١٠٧٨٩

 سعيد
 و خـط    ٣/٧١و حـم    ) ٧٤٢٣(و االحسان   ) ٣٩١٨( و صحيح اجلامع     ٤/٣٧٧و كثري   ) ١٩٨٥(الصحيحة  

٤/٩١ 
 حسن

كَانَ أشعثٌ رأسه ، مغربةٌ قدماه ، إنْ كان يف اِحلراسِة           : طُوبى لعبٍد أخذَ بعناِن فَرِسِه يف سبيِل اِهللا         {-١٠٧٩٠
                      ؤذنْ لَهو إِن أستأذَنَ لَم ي ، شفَّعلَم ي اقِة ، إنْ شفعاقِة كانَ يف السعن ) طس(} يف اِحلراسِة ، و إنْ كانَ يف الَس

 أيب هريرة
 ٢/١٧٦ و كثري ٢/٢٤٧ و الترغيب ١٠/٢٦٥ و جممع ٩/١٥٩ و هق ٤/٤٢خ 



 

 

١٦٤٣() 

 القَطِر ، و يؤذَنُ لألرِض يف النباِت حتى لَو بذَرت حبك            طُوبى لعيٍش بعد املَسيِح يؤذَنُ للسماِء يف      {-١٠٧٩١
على الصفا لَنبت ، و حىت يمر  الرجلُ على األسِد فَال يضره ، و يطأُ على احلَيِة فَال تضره  ، و ال تشاح و ال                           

باغَضو ال ت دحاسعن أيب هريرةأبو سعيد النقاش يف فوائد العراقيني(}ت ( 
 )٣٩١٩(و صحيح اجلامع ) ١٩٢٦(الصحيحة 

 صحيح
يف تارخية  ) ك(}طُوبى لَك يا طَري ، تأِوى إىل الشجِر ، و تأكُل ِمن الثَّمِر ،و تصري إىل غَِري ِحساٍب                   {-١٠٧٩٢

 عن أنس) هب(
 لى أيب بكر  مرفوعاً و موقوفاً ع١٣/٢٥٩ و ش ٢٤٠و مبارك  ) ٧٨٨ و ٧٨٧و ٧٨٦ و ٧٨٥(الشعب 

 و الصحيح وقفه
طُوىب ِللسابقني إىل ظلِّ اِهللا الَّذين إذا أُعطوا احلَق قَِبلوه ، و إذا سئلوا بذَلوه، و الذين حيكمـونَ                   {-١٠٧٩٣

 )احلكيم عن عائشة(}للناِس حبكمهم ألنفسِهم 
 ٦٩ و ٦/٦٧أخرجه بنحوه حم 

 حسن
١٠٧٩٤-}لَب اِم، إنَّ الرمحنى للشليِه طُوبع تهمحعن زيد بن ثابت) طب(}اسطٌ ر 

 و حـب  ٥/٣٢٥ و ش ٤/٦٣ و ترغيب ١٠/٦٠ و جممع ٥/١٧٦ و طب  ١٨٥ و   ٥/١٨٤و حم   ) ٣٩٥٤(ت  
 )٣٩٢٠(و صحيح اجلامع ) ٥٠٣(وصحيحة ) ٢٣٨١(

 صحيح
  بن ثابتعن زيد) حم ، ت،ك(}طُوبى للشاِم، ألنّ مالئكةَ الرمحِن باسطةٌ أجِنحتها عليه {-١٠٧٩٥

   ٢/٢٢٩ و ك ١٠/٦٠و امع  )  ٢٣٨١( و حب ٥/٣٢٥ و ش ١٨٥ و ٥/١٨٤و حم ) ٣٩٥٤(ت 
 صحيح

عن ابن  ) حم  (}طُوبى للغرباِء ، أُناس صاِلحونَ يف أُناٍس سوٍء كَثٍري، من يعصيِهم أكثر ممن يعطيهم             {-١٠٧٩٦
 عمرو

 ١/١١٩ و سنه ٤/١٣٨ و ترغيب ١٣/٢٣٧ش  و ١٠/٢٥٩ و ٧/٢٧٨ و جممع ٣٨٩ و ٢/١٧٧ و ١/٣٩٨حم
 )٣٩٢١( و صحيح اجلامع ١١/٧٠ و ١٠/١٢٢و طب 

 صحيح
 و طُوبى ِلمن لَم يدركْىن و آمن يب وصـدقَين    - مرتِني   -طُوبى ِلمن أدركىن و آمن يب و صدقَين         {-١٠٧٩٧

 عن ابن عمر) طك(}- ثالثاً-
  ١٠/٦٧جممع 

 صحيح لغريه
 عن أيب هريرة) ابن النجار(}ن أدركىن و آمن يب ،و طُوبى ِلمن لَم يدركىن مثّ آمن يب طُوبى ِلم{-١٠٧٩٨

 )٣٩٢٢( و صحيح اجلامع ١٠/٦٧امع 
 صحيح لغريه



 

 

١٦٤٤() 

 )الرازي يف مشيخته عن أنس(}طُوبى ِلمن أسلَم و كَانَ عيشه كَفافاً {-١٠٧٩٩
 و حـم    ١٢٥و بنحوه عند م الزكـاة       ) ٢٥٤١(و حب   ) ٢٣٤٩(و ت   ) ٩٧٢٤ و   ٩٧٢٣(أخرجه يف الشعب    

 ١٤/٢٤٥ و سنه ٤/١٦٩ و ١/٥٨٩ و الترغيب ١٧٣ و ٢/١٦٨
 حسن لغريه

طُوبى ِلمن أكثر يف اِجلهاِد يف سبيِل اِهللا ِمن ذكِر اِهللا ، فإنَّ لَه بكُلِّ كَلمٍة سبعني ألف حسنٍة كُـلُّ                     {-١٠٨٠٠
شرةُ أضعاٍف مع الذي لهسنٍة منها عحفقةُ على قَدِر ذلكاملزيِد و الن اِهللا من عن معاذ) طب(} عند 

 ٢٦٧ و ٢/٢٥٤ و ترغيب ٥/٢٨٢امع 
 فيه مبهم

طُوبى ِلمن تواضع يف غري منقَصٍة ، و ذلَّ يف نفِسِه يف غَِري مسكَنٍة ، و أنفَق ِمن ماٍل جمعه يف غَِري                      {-١٠٨٠١
قِه و اِحلكمِة ، و رِحم أهلَ الذُِّل و املَسكنِة ، طُوبى ملن ذّلَ نفسه ، و طاب كَسبه  و معصيٍة ، و خالَطَ أهلَ الفِ     

حسنت سريرته ، و كَرمت عالنيته ، و عزلَ عن الناِس شره ،طُوىب ملن عِملَ ِبِعلِمِه ، و أنفَق الفَضلَ ِمن مالِه،                      
 عن ركب املصري) طب،هق(و البغوى و البارودي و ابن قانع ) تخ(} و أمسك الفَضلَ ِمن قَوِلِه

 و  ٣/٢٠٣ و ترغيـب     ٨/٣٥١ و   ٧/٤٦٥ و   ٤/١٢٦ و االحتاف    ٥/٦٩ و طب    ١٠/٢٢٩ و جممع    ٤/١٨٢هق  
 ١/٥٢١و االصابة ) ٣٣٨٨( و الشعب ٣/٣٣٨ و تخ ٢/٤ و جامع بيان العلم ٥٥٨

 فيه لني
١٠٨٠٢-}يب ثُم رآين و آمن ى ِلمنرين طُوبي يب و لَم آمن نى ِلمى ثُم طُوبعن أيب سعيد) حم ،حب(} طُوب 

 )٣٩٢٣(و صحيح اجلامع ) ٢٣٠٢( و حب ٦٧ و ١٠/٢٠ و جممع ٣/٧١حم 
 صحيح

ما طُوبى ؟   : طُوبى ِلمن رآين و آمن يب ثُم طُوبى ثُم طُوبى ثُم طُوبى ِلمن آمن يب و لَم يرين ، قيل                   {-١٠٨٠٣
) ع، حب (و ابن أيب حامت       ) حم(}شجرةٌ ىف اجلَنِة مسريةُ مائِة عاٍم ، ثياب أهِل اجلَنِة  يخرج ِمن أكماِمها               : قالَ

 عن أيب سعيد) ض(و ابن مردويه 
  ٦٧/ ١٠ و امع ٤/٩١و خط ) ٧٢٣٠(و االحسان ) ٢٣٠٣ و٢٣٠٢( و حب ٣/٧١حم 

 حسن
) حم، تخ،حب،ك (} مرةً ، و طُوىب ِلمن لَم يرين و آمن يب سبع مراٍت              طُوبى ِلمن رآين و آمن يب     {-١٠٨٠٤

 عن أنس) حم(عن أيب أمامة  
 و خـط    ٢/٢٧ و تخ    ٦٧ و   ١٠/٢٠ و جممع    ٢٥٧ و   ٥/٢٤٨ و حم    ١/٢٣٦و االستذكار   ) ١٢٤١(صحيحة  

 )٣٩٢٤( و صحيح اجلامع ٤/٩١
 صحيح

الطيالسي  و عبد بن     (}- ثالثَ مراتٍ  -من آمن يب و لَم يرين     طُوبى ِلمن رآين و آمن يب و طُوبى لِ        {-١٠٨٠٥
 )محيد عن ابن عمر

 )٣٩٢٥(و صحيح اجلامع ) ٤٢٢٤ و ٤٢٢١(املطالب 
 صحيح



 

 

١٦٤٥() 

١٠٨٠٦-}       ـنم ن رأىم ى ملَن رأىن يب ، و طُوبن رآين و آمم ن رأَىى ِلميب و طُوب رآين و آمن ى ِلمنطُوب
 عن عبد اهللا بن بشر) طك(} هلُم و حسن مآٍب رآين و آمن يب ، طُوىب

 ٦٧و /١٠/٢امع 
 حسن

 عن أنس) ع(} - سبع مراٍت-طُوبى ِلمن رآين و آمن يب و طُوبى ِلمن  لَم يرين و آمن ِبي  {-١٠٨٠٧
 ٦٧ و ١٠/٢٠امع 

 حسن لغريه
 و ملَن رأى من رأى من رآىن و آمـن يب ،  طُوبى ِلمن رآين و آمن يب، و طُوبى ِلمن رأى من رآين        {-١٠٨٠٨

 عن عبد اهللا بن بشر) طب ،ك(}طُوىب هلُم و حسن مآٍب 
 )٣٩٢٦( و صحيح اجلامع ١٣/١٢٧ و ٦/٢٠٠ و ٣/٤٩ و ٢/٢٥٨ و خط ١٠/٢٠امع ) ١٢٥٤(الصحيحة 

 صحيح 
١٠٨٠٩-}            ن رأى من رآين،  و ملَن رأى مرأى م نرآين ، و ِلم ى ِلمنعبد بن محيـد عـن أيب   (}ن رآىن طُوب

 )سعيد ، ابن عساكر عن واثلة
و صحيح اجلـامع  ) ١٢٥٤( و الصحيحة ٢٥٩ و ٨/٢٥٨ و ٦/٢٠٠ و   ٣٠٦ و   ٣/٢٣٣ و خط    ١٠/٢٠امع  

)٣٩٢٧( 
 صحيح

 عن وائل بن حجر) طب(}طُوبى ِلمن رآين و ِلمن رأى من رآين{-١٠٨١٠
 ١٠/٢٠امع 

 صحيح
١٠٨١١-}ن رليِه طُوىب ِلمر عبص ثُم اُهللا الكَفَاف قهعن عبد اهللا بن حنطب) فر(}ز 
 )٩٧٢٣(و بنحوه ) ٩٧٢٤( و الشعب ٩/٢٨٣ و ٨/١٥٩االحتاف 

 حسن لغريه
١٠٨١٢-} عملُه سنه و حمرطَالَ ع نى ِلمعن عبد اهللا بن بسر) طب،حل(}طُوب 
و صـحيح   ) ١٨٣٦( و صحيحة    ٦/١١١حلية   و   ٤٧٦ و مبارك    ٥/١١٦ و سنه    ١٠/١٢٠ و   ٧/٣٣٨االحتاف  
 )٣٩٢٨(اجلامع 

 صحيح
١٠٨١٣-} و قَتلوه لهمن قَتى ِلمطُوب-عن عبد اهللا بن أيب أوىف) حم(} - يعين اخلوارج 

 ٤/٢/٣٦  و سعد ٢/٤٣٩ و عاصم ٣٨٢ و ٤/٣٥٧ و ٣/٣٨٢حم 
 صحيح

 عن ثوبان) طص ،حل(}ى على خطيئِتِه طُوبى ِلمن ملَك ِلسانه ، ووِسعه بيته  ، و بكَ{-١٠٨١٤
 )٣٩٢٩( و صحيح اجلامع ٥/٢٣٣ و ٥٢٤ و ٣/٤٤١ و ترغيب ١/٧٨ و طص ١٠/٢٩٩امع 

 حسن



 

 

١٦٤٦() 

 عن فضالة ابن عبيد) ت،حب،ك(}طُوبى ِلمن هِدى إىلَ اإلسالم و كانَ عيشه كَفافاً و قَنع بِه {-١٠٨١٥
و طـب   ) ١٥٠٦( و صحيحة    ١٩٤ و مبارك    ٨/١٥٨و االحتاف   ) ٢٥٤١( و حب    ٦/١٩و حم   ) ٢٣٤٩(ت  
 )٣٩٣١( وصحيح اجلامع ١٨/٣٠٥

 صحيح
يف ) حم(عن عائشة   ) حل(عن عبد اهللا بن بسر    ) هـ(}طُوبى ِلمن وجد يف صحيفِتِه استغفاراً كَثرياً        {-١٠٨١٦

 الزهد عن أيب الدرداء موقوفا
 و  ١٠/٣٩٥ و حليـة     ٩/١١١ و خـط     ١/٣٣٠ و أصفهان    ٢/٤٦٨ و ترغيب    ١/٩٢و حنف   ) ٣٨١٨(هـ  

 )٣٩٣٠(و صحيح اجلامع ) ١٧٨٩(الدعاطب 
 صحيح

 مرت به جنازة فذكره: عن أنس قال ) ع(}طُوبى له إنْ لَم يكن عريفاً {-١٠٨١٧
 ٦/١٣٢٣ و عدي ١/٥٦٩و ترغيب ) ٢١١٦( و مطالب ٣/٨٩امع 

 حسن
 سلمةعن أم ) خ،د(}طُويف ِمن وراِء الناِس و أنِت راكبةٌ {-١٠٨١٨

 و ن   ٥/١٠١ و هـق     ٦/٢٩٠و حـم    ) ١٨٨٢( و د    ٢٥٨ و احلج    ٦/١٧٥ و   ١٩٠ و   ٢/١٨٨ و   ١/١٢٥خ  
 ) ٣٩٣٢(و صحيح اجلامع ) ٢٧٧٦ و ٥٢٣( و خزمية ٥/٢٢٣

رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم جبة        : عن معاذ بن جبل قال    ) طكس ، بز  (}طَوق ِمن ناٍر يوم الِقيامةِ    {-١٠٨١٩
 )جمبية جبريٍر فذكره

 ١/٤٥٦ و تخ ٥/١٤٢ و جممع ٣/٩٨ و ١/٥٥٨ و ترغيب ٢/٤٤٠ و حم ٨/١٥٩ ن
 صحيح

 عن ابن عمر) هـ(عن عائشة ، ) د،ت، هـ ،ك(}طَالق األمِة تطليقتاِن ، و عدتها حيضتاِن{-١٠٨٢٠
 و بغـوي    ٥/١٦٩٢ و عـدي     ٣/٢١٢ و تلخـيص     ٧/٣٦٩  و هق     ٢/٢٠٥و ك ) ١١٨٢(و ت   ) ٢١٨٩(د  
 ١٠٦ و حنيفة ٢/١٣٩ و حنف ٣٩ و ٤/٣٨ و قط ٧/٢٥٠

 حسن
طَالق العبِد اثنتاِن ، و ال تحلُّ له حىت تنِكح زوجاً غَريه ، و قُرُء األمِة حيضتاِن، و تتزوج احلُرةُ                     {-١٠٨٢١

 عن عائشة) قط ، هق(}على األمِة ، و ال تتزوج األمةُ على احلُرِة 
 ٣/٢١٢ و التلخيص ٤/٣٩ و قط ٧/١٧٠هق 

 لغريهحسن 
١٠٨٢٢-}                هِرحي فيو خ هلَون رالِنساِء ما ظَه وِطيب، هلَون فيو خ  هِرحي رجِل ما ظَهالر عـن أيب   ) ت(}ِطيب

 و الضياء عن أنس) طب(هريرة 
 )٣٩٣٧( و صحيح اجلامع ٥/١٥٨ و جممع ١٢/٨٠ و سنه ٨/١٥١و ن ) ٢٧٨٧(ت 

 صحيح
 عن مسرة) هب(} ، فإنها طُرق القُرآِنطَيبوا أفواهكَم بالسواك{-١٠٨٢٣



 

 

١٦٤٧() 

و بنحوه  ) ٢١١٩( و الشعب    ١/٧٠ و تلخيص    ٤/٢٩٦و حلية   ) ٣٩٣٩(و صحيح اجلامع    ) ١٢١٣(الصحيحة  
 )٢١١٧ و٢١١٦(

 صحيح لغريه
الكجي يف سننه عن وضني مرسالً ، السـجزي يف          (}طَيبوا أفواهكَم، فإنّ أفواهكم طَريق القُرآِن       {-١٠٨٢٤
 ) وضني عن بعض الصحابةاالبانه عن
 )٣٩٤٠(و صحيح اجلامع ) ١٢١٣(الصحيحة 

 صحيح
 عن سعد) طس(}طَيبوا ساحاِتكم ، فإنّ أنتن الساحاِت ساحات اليهوِد {-١٠٨٢٥
 )٢٧٩٩(و ت ) ٣٩٤١(و صحيح اجلامع ) ٢٣٦(الصحيحة 

 حسن
 )عبد بن محيد عن جابر(}طَير كُلِّ عبٍد يف عنقِه {-١٠٨٢٦

 )٣٩٣٨( و صحيح اجلامع ٥/٤٩ و كثري ٧/٤٩ و جممع ٣/٣٤٢حم 
 صحيح

 عن أيب هريرة) حم ، ت ، هـ ، ك(}الطَّاعم الشاكر مبِرتلِة الصائِم الصابِر {-١٠٨٢٧
 و ٩/٤٧و االحتـاف  ) ٩٥٢( و حـب     ٤/١٣٦ و   ١/٤٢٢ و ك    ٤/٣٤٣و حم   ) ١٧٦٥(و هـ   ) ٢٤٨٦(ت  

 )٣٩٤٢( و صحيح اجلامع ١٥١
 صحيح

 عن سنان بن سنه) حم، هـ(}لطَّاعم الشاكر له ِمثلُ أجِر الصائِم الصابِر ا{-١٠٨٢٨
 و ٢/١٦٧ و فتح ١١/٢٨٠ و سنه ٧/١١٨و طب ) ١٩٥٧٣( و عب ٤/٣٠٦ و هق ٢/٩٥ و مي ٢/٢٨٣حم  

 )٣٩٤٣( و صحيح اجلامع ٧/١٤٢ وحلية ٣٣١
 صحيح

لَّ به ناساً ِمن عباِدِه ، فإذا سمعتم بِه فَال تدخلوا عليِه ، و              الطَّاعونُ آيةُ الرجِز ، ابتلى اُهللا عز و ج        {-١٠٨٢٩
 فّروا ِمنها فَال ت ِبأرٍض و أنتم عن أسامة بن زيد) م(}إذا وقَع 

 )٣٩٤٤( و صحيح اجلامع ٩/٥٣١ و االحتاف ٩٣م السالم 
 عذاب: رجز 

ِئفٍة ِمن بِنى إسرائيلَ ، و إذا وقَع ِبأرٍض و أنتم ـا             الطَّاعونُ بقيةُ رجٍز  أو عذاٍب أُرِسلَ  على طَا         {-١٠٨٣٠
 عن أسامة) ق،ت(}فَالتخرجوا ِمنها ِفراراً منه ، و إذا وقَع بأرٍض و لَستم ا فَال تهِبطوا علَيها 

و صـحيح  ) ٨٩٦( و املوطـأ  ٢/٢٧٨ و بغوى ٦/٣٩١ و االحتاف  ٥/٢٥٤ و سنه    ٩٢ و م السالم     ٤/٢١٣خ  
 )١٠٦٥(و ت ) ٣٩٤٥(اجلامع 

الطَّاعونُ شهادةٌ ُألمِتى ووخز أعداِئكُم ِمن اجلن ، غُدةٌ كغدِة اإلبِل تخرج يف اآلباِط و املَراِق من                 {-١٠٨٣١
                            منـه كَـان كالفـاِر مـن ـن فَـربيِل اِهللا ، و مفيه كان كَاملرابِط يف س ن أقامهيداً ، و مش اتفيه م مات

 عن عائشة) طس(}الزحف



 

 

١٦٤٨() 

و صـحيح   ) ١٩٢٨( و صحيحة    ٣٣٦ و   ٢/٣٣٤ و ترغيب    ٢٠٨ و   ٢/٢٠٧ و مي    ٥/٢٩٩ و   ٢/٣١٧امع  
 )٣٩٤٦(اجلامع 

 حسن
 عن أنس) حم ، ق(}الطَّاعونُ شهادةٌ لكلِّ مسِلٍم {-١٠٨٣٢

 ١٠/١٨٠ و فتح ٦/٤٦٦ و ٣٢٣ و ٥/٣١٤ و ٣/١٥٠ و ٢/٣١٠ و حم ١٦٦ و م االمارة   ٧/٦٩ و   ٤/٢٩خ  
 )٣٩٤٧( و صحيح اجلامع ٢/٣٣٥ و ترغيب ٥/٢٥٢و سنه 

 عن عائشة) حم(}الطَّاعونُ غُدةٌ كغدِة البعِير ،املُقيم ا كالشهيِد، و الفَار منها كَالفار ِمن الزحِف{-١٠٨٣٣
 ٥/٣٣٥ و جممع ٦/١٤٥ و ٣/٣٥٢ و حم ٢/٣٣٥و الترغيب ) ٣٩٤٨(صحيح اجلامع 

 صحيح
١٠٨٣٤-}  الطَّاعونُ كَانَ ع                  أحٍد يقـع ِمن فليس ، ؤمننيرمحةً للم لهعيشاُء و إنَّ اَهللا ج ناُهللا على م ثهبعذاباً ي

حم (} الطَّاعونُ فَيمكثُ يف بلَدِه صابراً حمتسباً يعلم أنه ال يصيبه إالّ ما كَتب اُهللا لَه إالّ كَانَ له مثلُ أجِر شهيدٍ                    
 عن عائشة) ، خ

 ٦/١٤٥و حم ) ٣٩٣٩( و صحيح اجلامع ٤/٢١٣ و خ ٦/٣٩١االحتاف 
و الضياء عن صـفوان  ) حم ، طب(}الطَّاعونُ و الغرق و البطن و احلَرق و النفساُء شهادةٌ ألميت           {-١٠٨٣٥

 بن أمية
 )٣٩٥٠( و صحيح اجلامع ٨/٥٦ و طب ٦/٤٦٦ و ٤٠١ و ٣/٤٠٠ و حم ١١١ن اجلنائز ب 

 صحيح
 عن أيب موسى) ك(}كم ِمن اجلن ،و هو لكم شهادةٌ الطَّاعونُ وخز أعداِئ{-١٠٨٣٦

 )٣٩٥١( و صحيح اجلامع ١/٥٠ك 
 صحيح

 عن معمر بن عبد اهللا) حم ، م(}الطَّعام بالطَّعاِم ِمثالً ِبمثٍل {-١٠٨٣٧
 و  ٤/٣٧٧ و فـتح     ٥/٤٤٨ و االحتـاف     ٣/٢٤ و قـط     ٢٨٥ و   ٥/٢٨٣ و هق    ٦/٤٠٠ و حم    ٩٣م املساقاة   
 )٣٩٥٢(امع  وصحيح اجل٣/٨تلخيص 

 صحيح
ابـن  (} الطَّعن و الطَّاعونُ واهلدم و أكلُ السبِع و الغرق و احلرق و البطن و ذات اجلُنِب شهادةٌ                {-١٠٨٣٨

 )قانع عن ربيع بن االنصاري
 )٣٩٥٩( و صحيح اجلامع ٣٠١ و ١/٣٠٠امع 

 صحيح لغريه
 عن جابر) ت(} يورثُ حىت يستهلَّ الطِّفلُ ال يصلَّى عليِه و ال يرثُ و ال{-١٠٨٣٩

 )٧٦٩( و حب ٤/٨و هق ) ١٥٠٧( و هـ ٥٨ و ٥٥ و ٥٤و ن اجلنائز ب ) ١٠٣٢ و ١٠٣١(ت 
 صحيح

 )!!٨٢٤(و صححه يف صحيح الترمذي ) ٣٦٥٨(و تناقض االلباين فضعف احلديث يف ضعيف اجلامع 



 

 

١٦٤٩() 

١٠٨٤٠-}   عأرب ا     : الطَّهاراتالع لقارِب ، و حالش قَص      واكاألظاِفر ، و الس قليمع،طب(البزار ،   (}نِة، و ت (
 عن أيب الدرداء

  ١/٦٧ و تلخيص ٥/١٦٨امع 
 حسن لغريه

الطُّهور شطر اإلمياِن ، و احلمد هللا تمُأل اِمليزانَ ، و سبحانَ اِهللا و احلَمد ِهللا تمآلِن ما بني السماِء و               {-١٠٨٤١
    الةُ نورغدو                    األرِض ، و الصاِس يكُلُّ الن ، ليكةٌ لك أو عجِضياٌء ، و القُرآنُ ح ربرهانٌ ، و الصدقةُ بو الص ، 

 عن أيب مالك االشعري) حم ، م ،ت(}، فَبائع نفسه فَمعِتقها أو موبقها 
 و  ١/٦ و ش  ١/٢٢٣ و عوانـه     ٤٢و  ١/١٠ و هق    ١/١٦٧ و مي    ٣٤٤ و   ٣٤٣ و   ٥/٣٤٢ و حم    ١م الطهارة   

 )٣٩٥٧(ح اجلامع صحي
طـب ،  (}الطَّواف بالبيِت صالةٌ ، و لكن اللَه أحلَّ فيِه املَنطق ، فمن نطَق فال ينطـق إالّ خبـٍري                  {-١٠٨٤٢
 عن ابن عباس) حل،ك،هق

 و طب   ٢/٤٤ و مي    ٨/١٢٨و احللية   ) ٩٩٨( و حب    ٢/٢٦٧ و   ١/٤٥٩ و ك    ٥/٨٧ و هق    ١٣٢ن احلج ب    
 )٣٩٥٤(ح اجلامع  و صحي٨/٢١٥ ومتهيد ١١/٣٤

 صحيح
} الطَّواف حولَ البيِت ِمثلُ الصالِة إالّ أنكم تتكَلمونَ فيه ، فمن تكَلّم فيه فَال يـتكلّم إالّ خبـريٍ                  {-١٠٨٤٣

 عن ابن عباس) ت،ك،هق(
 ٥/٨٧ و هق ١/٤٥٩و ك ) ٣٩٥٥( و صحيح اجلامع ٢/١٩١و ترغيب ) ٩٦٠(ت 

 صحيح
 عن ابن عباس) طب( }وا فيِه الكَالم الطَّواف صالةٌ، فأِقلّ{-١٠٨٤٤

 ٢/١٩١و ترغيب ) ٣٩٥٦( و صحيح اجلامع ١/١٣٠ و تلخيص ١١/٤٠طب 
 صحيح

 عن ابن عباس) طب( }الطَّالق بيِد من أخذَ بالساِق {-١٠٨٤٥
 ٤/٣٨و قط ) ٣٩٥٨( و صحيح اجلامع ٧/٣٧٠و هق ) ٢٠٨٢( و هـ ٣/٢١٩التلخيص 

 حسن
 عن عائشة) ك(}دٍر الطَّير تجري بقَ{-١٠٨٤٦

و صحيحة  ) ٢٩٣١( و مطالب    ١/١١٣ و عاصم    ٢/٣٤٣ و مشكل    ٧/٢٠٩ و جممع    ١/٣٢ و ك    ٦/١٣٠حم  
 )٣٩٥٩(وصحيح اجلامع ) ٨٦٠(

 صحيح
١٠٨٤٧-} رةُ ِشركعن ابن مسعود) ك٤حم ،خد ( }الطِّي 

 و حـب    ١/١٨ و ك    ٨/١٣٩ و هـق     ٤٤٠ و   ١/٣٨٩و حـم    ) ٣٥٣٨(و هـ   ) ١٦١٤(و ت   ) ٣٩١٠(د  
 )٣٩٦٠( و صحيح اجلامع ١٠/٢١٣و فتح ) ٩٠٩( و خد ٩/٣٩و ش ) ١٤٢٧(

 صحيح



 

 

١٦٥٠() 

 عن أيب هريرة ) حم(}الطِّيرةُ يف الداِر و املَرأِة و الفَرِس {-١٠٨٤٨
 ٧/١٧٤ و تخ ١٢/٣٢٥و طب ) ٩٩٣( و صحيحة ٥/١٠٤ و جممع ٦/٢٤٠حم 

 صحيح
 )بن جرير عن ابن عمرا(}الطِّيرةُ يف املَسكِن و املَرأِة و الفَرِس {-١٠٨٤٩

 ٣/٢٨٩ و حم ٢/٧٢٦ و صحيحة ١٢/٣٢٥طب 
 صحيح

 عن عائشة) ت( }الطَّيرةُ ِمن الشرِك {-١٠٨٥٠
 )١٦١٤( و ت ١٨ و ١/١٧ و ك ١٢/١٧٨ و سنه ١/٤٣٨حم 

 صحيح
 وله تكملة و لكن اهللا يذهبه بالتوكل

 عامرعن عقبة بن ) حم( }ِظلُّ املُؤمن يوم الِقيامِة صدقةٌ{-١٠٨٥١
 ٢/١٦ و ترغيب ٣/١١٠و جممع ) ٢٤٣٢( و خزمية ٥/٤١١حم 

 صحيح
 و الذي نفسي ِبيـدِه ال  - يعين ذات اجلَنِب -ظَننتم أنَّ اَهللا تعاىل سلَّطها علي ما كَانَ اللُه ليفعلَ          {-١٠٨٥٢

 عن عائشة) حم(}يبقَى يف البيِت أحد إال لُد ، إالّ عمي 
 ٦/١١٨و حم ) ١١٩٣(ت 

 صحيح
 عن عصمة بن مالك) طب( }ظَهر املُؤمِن ِحمى إالّ حبِقِه {-١٠٨٥٣

 ١٢/٨٥ و فتح ٣/٣٠٥ و ترغيب ١٠/٢٥٣ و جممع ١٧/١٨٠طب 
 حسن لغريه

فظلم ال يغفره اُهللا ، و ظُلم يغفره ، و ظُلم ال يتركه ، فأما الظُّلم الذي ال يغفـره                    : الظُّلم ثَالثةٌ   {-١٠٨٥٤
إنّ الشرك لَظُلم عظيم ، و أما الظُلم الذي يغفره اُهللا، فظلم الِعباد أنفِسهم فيما بينهم                :  فالشرك ، قالَ اهللاُ    :اُهللا

( } فَظُلم الِعباِد بعِضِهم بعضاً حىت يدين لبعِضهم ِمـن بعـضٍ          : و بني ربهم ، و أما الظُّلم الذي ال يتركه اُهللا            
 )لبزار عن أنسالطيالسي و ا

 )٣٩٦١( و صحيح اجلامع ٦/٣٠٩ و حلية ٢/٢٨٦و كثري ) ٤٦٥٣( و مطالب ١٠/٣٤٨امع 
 حسن

 عن ابن عمر) ط،خ،ت( }الظُّلم ظُلُمات يوم الِقيامِة {-١٠٨٥٥
و ) ٤٨٥ و   ٤٧٠( و خد    ١٠/١٣٤ و   ٦/٩٣ وهق   ١٥٩ و   ١٥٦ و   ٢/١٣٧و حم   ) ٢٠٣٠( و ت    ٣/١٦٩خ  

  و غريهم١٤/٣٥٦ و سنه ٩/١٤٠متهيد 
الظَّهر يركب ِبنفقِته إذا كَان مرهوناً ، و لنب الدر  يشرب بنفقتِه إذا كان مرهوناً ، و على الذي                    {-١٠٨٥٦

 عن أيب هريرة) خ،ت،هـ( }يركب و يشرب النفقةُ 



 

 

١٦٥١() 

ـ ١٤٤ و ٥/١٤٣ و فتح ٦/٢١٦ و نبوة    ٨/١٨٣ و سنه    ٦/٣٨ و هق    ٢/٤٧٢ و حم    ٧٨د البيوع ب     اين  و مع
 و صـحيح    ١٤/١٨٠ و   ٧/٣٢٦و ش ) ٢٤٤٠(و هــ    ) ١٢٥٤( و ت    ٣/٣٤و قط   ) ٦٦٥( و منتقى    ٤/٩٨

 )٢٥١٢ و٢٥١١(و خ ) ٣٩٦٢(اجلامع 
 البزار عن عبد الرمحن بن عوف}عائد املَريِض يف مخرفِة اجلَنِة ، فإذا جلَس ِعنده غَمرته الرمحةُ {-١٠٨٥٧

و الصـحيحة   ) ٦٧٦١( و عـب     ٢/٢٩٧ و جممـع     ٣/٢٨٠ و هق    ٢٨٣  و ٥/٢٧٩ و حم    ٣٩م الرب و الصلة     
 و صحيــح ) ١٩٢٩(

 )٣٩٦٣(اجلامع 
عائد املَريِض يخوض يف الرمحِة ، فإذا جلَس عنده غَمرته الرمحةُ ، و ِمن تماِم ِعيـادِة املَـريِض أن     {-١٠٨٥٨

        دِه فَيسألُهلى يجهِه أو على وه عدكُم يأحد ضعينكم املُصافحةُ        يتكم بحيت مامو ، و ته عن ) حم،طب(}  كَيف
 أيب أمامة

 )٩٢٠٧ و ٩٢٠٦ و ٩٢٠٥ و ٩٢٠٤( و الشعب ٢/٢٩٧ و جممع ٨/٢٥١ و طب ٥/٢٦٨حم 
 حسن لغريه

١٠٨٥٩-} رجعِة حىت يفِة اجلنخراملَريض ميِشي ِفي م اِئدعن ثوبان) م( }ع 
 )٣٩٦٤(امع  و صحيح اجل٣٩م الرب و الصلة 

 عن مصعب بن سعد مرسالً) ش( }عائشةُ تفضلُ النساَء كما يفضلُ الثَّريد سائر الطَّعاِم {-١٠٨٦٠
 ٨٩ و م فضائل الصحابه ٤/٢٠٠  و بنحوه خ ١٢/١٢٩ش 

 صحيح
 ابن سعد عن مسلم البطني مرسالً(}عائشةُ زوجيت يف اجلَنِة {-١٠٨٦١

 )٣٩٦٥( و صحيح اجلامع ١/٢١٦ و حنف ١٢/١٢٨ و ش) ١١٤٢( و صحيحة ٨/٤٥سعد 
 صحيح

 )ابن منده عن رافع موىل عائشة( }عادى اللُه من عادى علياً {-١٠٨٦٢
 ١/٥٠١و االصابة ) ٣٩٦٦(و صحيح اجلامع ) ١٧٥٠(الصحيحة 

 صحيح
) هق(}  مواِت األرِض فَلَه رقبتها    عادي األرِض ِهللا ولرسوِلِه ثُم لَكُم ِمن بعدي ، فمن أحيا شيئاًِمن           {-١٠٨٦٣

 عن طاوس مرسالً و عن ابن عباس موقوفاً
 ٣/٦٢ و تلخيص ٦/١٤٣هق 

 حسن مرسل
 عن ابن عباس) ك(}عاريةٌ مؤداةٌ {-١٠٨٦٤

 )٣٩٦٧(و صحيح اجلامع ) ٦٣١( و صحيحة ٤٠ و ٣/٣٨ و قط ٢/٤٧ و ك ٦/٨٨هق 
 صحيح

 )البزار عن أيب هريرة( }قَبلَكُم فَصوموه أنتم عاشوراُء ِعيد نىب كَانَ {-١٠٨٦٥
 ٣/١٨٥امع 



 

 

١٦٥٢() 

 حسن
 عن أيب هريرة) قط ،فر(}عاشوراُء يوم العاشِر {-١٠٨٦٦

 )٣٩٦٨(صحيح اجلامع 
 صحيح

 عن عائشة) حب(}عاَجليها بكتاِب اِهللا {-١٠٨٦٧
 )٣٩٦٩(و صحيح اجلامع ) ١٩٣١(و الصحيحة ) ١٤١٩(حب 

 صحيح
ا يبيحه كتاب اهللا ألن القوم كانوا يرقون يف اجلاهلية بأشياء فيها شرك فزجرهم ذه اللفظـة عـن                   أراد عاجليها مب  

 ١٣/٤٦٤الرقى إال مبا يبيحه  كتاب اهللا دون ما يكون شركاً ا هـ االحسان 
 عن عمران بن حصني) طب( }عامةُ أهِل الناِر النساُء {-١٠٨٦٨

 و بنحوه خ م ) ٣٩٧٠( و صحيح اجلامع ٤/١٨٢ و تخ ١٨/١١٥طب 
 صحيح

 عن ابن عباس) ك( }عامةُ عذاِب القَرب ِمن البوِل {-١٠٨٦٩
 )٣٩٧١( و صحيح اجلامع ١/١٣٩ و ترغيب ١/٢٠٧ و جممع ١/١٨٤ك 

 صحيح
١٠٨٧٠-} اِهللا املُسلمني وهكُم ! عبادو ج اُهللا بني خالفنفوفَكم أو لَيص عن النعمان بن بشري)عب(}لَتقُيمن 

 و بنحوه م ) ٢٤٢٩ (عب
 صحيح

 عن النعمان بن بشري) ق،د،ت(}عباد اِهللا لتسونَّ صفوفَكم أو لَيخالفن اُهللا بني و جوهكُم {-١٠٨٧١
 )٣٩٧٢( و صحيح اجلامع٢/٢١ و هق ١٢٨م الصالة 
ِرج و يهِلـك ، عبـاد اِهللا        عباد اِهللا و ضع اُهللا احلرج إالّ امرأً اقترض امرأً مسلماً ظُلماً فذاك يخ             {-١٠٨٧٢

 عن أسامة ابن شريك) الطيالسي(}اهلَرم: تداووا فإنّ اَهللا تعاىل لَم يضع داًء إالّ وضع له دواًء إالّ داًء واحداً 
 ١/١٤٥ و طب    ٤/١٩٨ و   ١/١٢١ و ك    ١٠/٢٤٦ و   ٩/٣٤٣ و هق    ٣٧٨ و   ٤/٢٧٨و حم   ) ٣٤ و   ٣٦(هـ  

 )٣٩٧٣( و صحيح اجلامع ٨/٣٨٩ و ش ١٢/١٣٩و سنه ) ٤٢٨( و محيدي ١٤٦و 
 صحيح

 عن معقل بن يسار) طب(}عبادةٌ يف اهلَرِج و الِفتنِة كَهجرٍة إيلَّ {-١٠٨٧٣
 )٣٩٧٤( و صحيح اجلامع ١٥/٢٥و سنه ) ٣٩٨٥(و هـ ) ٢٢٠١( و ت ١٣٠ و م الفنت ٤/١٢٦الترغيب 

 عن معاذ) م ،طب،كح(}عبد اِهللا بن سالٍم عاشر عشرٍة يف اجلنِة {-١٠٨٧٤
 )٣٩٧٥( و صحيح اجلامع ٩/٣٢٦امع 

 صحيح
 )الطيالسي عن الرباء(}ِعتق النسمِة أنْ تنفرد بِعتقها ، و فك الرقبِة أنْ تعني يف ِعتِقها{-١٠٨٧٥

 )٣٩٧٦(و صحيح اجلامع ) ١٢٠٩( و حب ١٠/٢٧٣هق 



 

 

١٦٥٣() 

 صحيح
 عن ابن عمر) حل(}عثمانُ أحيى أُميت {-١٠٨٧٦

 )٣٩٧٧(و صحيح اجلامع ) ١٢٢٤( و الصحيحة ٤/٢٤٧ و كر ١/٥٦ حلية
 صحيح لغريه

 )ابن عساكر عن أيب هريرة(}عثمانُ حىيحتى تستحيي منه املَالئكةُ {-١٠٨٧٧
 )٣٩٧٨(و بنحوه م و صحيح اجلامع ٦/٧٤ و طب ٢/٢٩١  و مشكل ٧/٢٠٤بداية 

 صحيح
 عن أىب هريرة) خ(} الْجنةَ يف السالسِل عجب اُهللا  ِمن قَوٍم يدخلُون{-١٠٨٧٨

 ٢/٤٥٧ وحم ١٣/١٤٩ وش ٤/٧٣خ 
 )ابن عساكر عن جابر(}عثمانُ يف اجلنِة {-١٠٨٧٩

 )٣٩٧٩( و صحيح اجلامع ٩/٨٨ و امع ١٩٣ و ١٨٨ و ١/١٨٧حم 
 صحيح

١٠٨٨٠-}           م فَعِلم أصحابه مَزجٍل غَزا يف سبيِل اِهللا فانا ِمن ربر ِجبقولُ       عفَي همد ى أُهريقحت عجلَيِه فَرا ع
عـن  ) د(} انظروا إىل عبدي رجع رغبةً فيما عندي و شفقةً مما عندي حىت أُهريق دمه    : اُهللا عز و جلَّ ِلمالئكِتهِ    

 ابن مسعود
 )٣٩٨١( و صحيح اجلامع ٢/٣٢٥ و ترغيب ٩/٤٦و هق ) ٢٥٣٦(د 

 صحيح
١٠٨٨١-} رب ِجبجلِني    عالِتِه ، فَيقـولُ اهللا          : نا ِمن رِه و أهِلِه إىل صني ِحبعن ِوطائِه و ِلحاِفِه ِمن ب جلٌ ثَارر

انظروا إىل عبدي  ثَار ِمن وطائِه و ِلحاِفِه  ِمن ِبني ِحبِه و أهِلِه إىل صالِتِه رغبةً فيما عنـدي و               : تعاىل ِلمالئكَِتِه   
و رجلٌ غَزا يف سبيِل اِهللا فازم فَعِلم ما عليِه فَرجع حتى أُهريق دمه ، فَيقولُ اُهللا عز و جلَّ                    شفَقةً مما عنِدي  ،      

و ابـن نصـر     ) حم(} انظروا إىل عبدي رجع رغبةً فيما ِعندي و شفقةً مما عندي حىت أُهريق دمه             : ِلمالئكِتِه  
 عن ابن مسعود) طب،حب،ك،هق(

 و ٤/٤٢ و سنه ١/٤٣٥ و ترغيب ٢/١٢٢و ك ) ٦٤٣( و حب ٥/٢٢٥ و بغوي ٢/٢٥٥ و جممع ١/٤١٦حم  
 ٤٧٢ و صفة ١٠/٢٢١طب 

 صحيح
 عن أيب هريرة) حم،خ،د(}عِجب ربنا ِمن قَوٍم يقادونَ إىل اجلَنِة يف السالسِل {-١٠٨٨٢

 )٣٩٨٢(اجلامع  و صحيح ٤/٧٣ و خ ٢/١٢٣ و كر ١٨٠ و ٩/٦٢ و االحتاف ٤٤٨ و ٢/٣٠٢حم 
عجباً ألمِر املُؤمن ِإنّ أمره كُلَّه له خري ، و ليس ذلك ألحٍد إالّ للمؤمِن ، إنْ أصابته سراءَُشكَر و                    {-١٠٨٨٣

 عن صهيب) حم،م(}كَان خرياً لَه ، و إنْ أصابته ضراُء صبر فَكانَ خرياً له 
 )٣٩٨٠( و صحيح اجلامع ٤/٢٧٨ ترغيب  و١٠/١٠٩ و فتح ٩/١٤٠ و االحتاف ٦٣م الزهد 

 عن أيب هريرة) حل(}عِجبت ألقَواٍم يساقونَ إىل اجلَنِة يف السالسِل و هم كَارهونَ {-١٠٨٨٤
 ٢/٨٦١و عدي ) ٣٩٨٣( و صحيح اجلامع ٩/٦٢ و االحتاف ٢/٣٥٠و أصفهان ٨/٣٤٠طب 



 

 

١٦٥٤() 

 صحيح لغريه
اُهللا يغفر لَه حيثُ أُرِسلَ إليه ِليستفْىت ىف الرؤيا ، و لَو كنت          عِجبت لصِرب أخي يوسف و كَرِمِه  و         {-١٠٨٨٥

أنا مل أفعلْ  حىت أخرج ،و عجبت ِلصِربه و كَرِمه و اُهللا يغفر لَه أُيتَ ليخرج فَلَم يخرج حتى أخبرهم  ِبعذِرِه ،                        
ا لبثَ ىف السجِن حيثُ يبتغي الفَرج من ِعند غَـري اهللا عـز و               و لَو كُنت أنا لَبادرت الباب ، و لَوال الكَِلمةُ مل          

 و ابن مردويه عن ابن عباس) طب(}جلَّ
 )٣٩٨٤(و صحيح اجلامع ) ١٩٤٥( و صحيحة ١١/٢٤٩ و طب ٧/٣٩جممع 

 صحيح
١٠٨٨٦-} رياً لَهقِض لَه قَضاًء إالّ كَانَ خاىل لَم يعؤمن ، إنّ اَهللا تِللم ِجبتعن أنس) حم ،حل(}ع 

 )٣٩٨٦( و صحيح اجلامع ٧/٢١٠و جممع ٣/١١٧حم 
 صحيح

 ذكر االلباين يف هامش صحيح اجلامع ان هذا احلديث من رواية عبد اهللا بن أمحد يف املسند ال أمحد اهـ: مالحظة
 الصحيح أنه من رواية أمحد و هذا من ذهوله: أقول 

  عن سفيان ثىن القاسم بن شريح عن ثعلبة مسعت أنساًثنا عبد اهللا ثىن أيب ثنا حييي: و سند احلديث 
١٠٨٨٧-}                  كَر، إنّ املُسلماَهللا و ش ِمدح ريخ هو إذا أصاب ،و صرب صيبةٌ احتسبم ِجبت للمسلِم إذا أصابتهع

 عن سعد) هب(الطيالسي (}يؤجر يف كلِّ شيٍء حتى يف اللُّقمِة يرفعها إىل فيِه 
 )٣٩٨٦(و صحيح اجلامع ) ٩٩٥٠( و الشعب ١/١٧٧ حم  و٩/١٤٠االحتاف 

 صحيح
١٠٨٨٨-}                    ـهبر  ِمدصيبةٌ حم  هتوإنْ أصاب ، كرهشو هبر ِمدح رخي ِمِن إنْ أصابهؤاِء اِهللا ِللْمِمن قَض تعجب

عن ) هق ، ض  ( وعبد بن محيد      )  حم  (}أِتِه  وصبر ،  يؤجر الُمؤِمن يف كلّ شيءٍِ حتى اللّقْمةَ يرفعها إيل يفّ امر             
 سعد بن أيب وقاص 

 ٩/١٤٠ واالحتاف ١٠/٩٥ و ٧/٢٠٩ وامع ٦/١٥ و ١٧٧/ ٢ و ١/١٧٣حم 
 صحيح

١٠٨٨٩-}            هلّ ، وإنْ أصابتجو اُهللا عز رهآج اُء فَشكَررس هإنْ أصابت ، ريسِلِم كُلُّه خاِء اِهللا لِلمقَض ِمن جبتع
ض ريلِْم خاهللاُُ للمس اٍء قضاهجلّ ، فَكُلُّ قَضو اُهللا عز آجره راُء فَصبعن صهيب  )  طب(}ر 

 ٨/٤٧ وطب ١٠/٩٥ و ٧/٢٠٩امع 
 صحيح

 عن أم حرام)خ(}عجبت ِمن قَوٍم ِمن أميت يركَبونَ البحر كالُملُوِك على األِسرِة {-١٠٨٩٠
 ) ٣٩٨٧( حيح اجلامع  وص١١/٧٣ وفتح ٤/٤٤خ 

١٠٨٩١-}    هعاد ثُم لّ عليص  ثُم و أهلُهما هِد اَهللا بمفاح تفقعد تلَّيلّي إذا صها اُملصأي لْتجت ، ن (} ع (
 عن فضاله بن عبيد 

وصحيح اجلامع  ) ٨٩( والدعاطب   ٢/٤٨٧ وترغيب   ١٠/١٥٥ وجممع   ١٨/٣٠٨و طب   )٣٤٧٦( و ت    ٣/٤٤ن  
)٣٩٨٨( 



 

 

١٦٥٥() 

 حصحي
 عن أم حكيٍم) طب (} عجلوا اإلفطار و أخروا السحور {-١٠٨٩٢

 )٣٩٨٩(و صحيح اجلامع ) ١٧٧٣( و صحيحة ٣/١٥٥امع 
 صحيح

عن ابن ) حل،هق(} عجلُوا اخلروج إىل مكةَ ، فإنَّ أحدكم ال يدري ما يعرض من مرٍض أو حاجةٍ {-١٠٨٩٣ 
 عباس
 )٣٩٩٠( و صحيح اجلامع ٢/١٦٨ترغيب  و ١/٣١٤ و حم ٧/١١٤احللية 

 حسن
١٠٨٩٤-}ربا املغروأخٍم ووِم غَيالةَ النهاِر يف يلوا صجرسالً) د(} عيف مراسيله عن عبد العزيز  بن رفيع م( 

 ٤ واملراسيل ٢/٢٣٧ و ش ٢/٦٦الفتح 
 حسن مرسل  

 هعن واثل) خط ( } عد اآلى يف الْفِريضِة والتطّوِع { -١٠٨٩٥
 "عد اآلاي يف التطوع وال تعده يف الفريضة "  وسنده واٍه  وأخرجه ابو يعلى بلفظ ٣/٣٥٦خط 

: ويف سنده إمساعيل بن إبراهيم أبو حيىي التميمي الكويف خمتلف فيه وقال ابن عدى) ٥٢٥( ومطالب ٢/٢٦٧امع 
 ١/٣٠٨املنت ، ويكتب حديثه أليب حييي التميمي  هذه أحاديث حسان ، وليس فيما يرويه حديث منكر 

 
١٠٨٩٦-}ِدى لَكهال ي د ِلمنوأه ، كودعال ي نم دعن أيوب بن ميسرة مرسالً) تخ ، هب ( } ع( 

 ٤/٣٠٨ والفيض ٦/٥٥١ و ش١/٤١٠ وتخ ١/٢٤٦موضح 
 حسن مرسل

٩٠٨٩٧- } نيعن علي) فر(}ِعدةُ اُملؤمِن د 
 ٤/١٦٦ وامع ٦/٢٦٣االحتاف 

 هحسن لغري
: ال ، قال    : فَصلّيت على جنازٍة؟ قَالَ   : ال ، تصدقْت ِبصدقٍة قَالَ ال، قالَ      :عدت الْيوم مريضاً؟ قَالَ   {-١٠٨٩٨

عن ) طس(} فأصب منهم فإنها عليهم صدقةٌ ِمنك ،وذلك يوم الْجمعِة          : ال ، قال    : فأصبت من أهلك ؟ قَالَ      
 ابن عمر
 ٤/٢٩٢امع 

 جهالهفيه 
 )أبو بكر بن أيب داود يف البعث عن أنٍس(} عدد آِنية الْحوِض كَعدِد نجوِم السماِء {-١٠٨٩٩

 ٣/١٩٦ و ك ٢/٣٠٢ومتهيد ) ٣٩٩١(صحيح اجلامع 
 صحيح

يف )ك(} عدد درِج الْجنِة عدد آي الْقرآِن، فَمن دخلَ الْجنةَ ِمن أهِل الْقرآِن فَليس فوقَه درجـةٌ               {-١٠٩٠٠
 عن عائشة موقوفاً) ش(إسناده صحيح وهو من الشواذ )  هب ( عن عائشة وقال ) هب ( تارخيه 



 

 

١٦٥٦() 

 ٢/٢٦٧ وامع ٧/١٥٥ و ش ٤/٣٠٨الفيض 
 صحيح شاذ

 وقول عائشة مثله ال يقال بالرأى
 عن أيب هريرة) كر  (}عدلُ يوٍم واِحٍد أفضلُ ِمن ِعبادِة ِستني سنةً { ١٠٩٠١
 ١١/٣٣٧ وطب ٨/١٦٢ وهق ٤/٦٧ ونصب ٣/١٦٧الترغيب 

 حسن
١٠٩٠٢} قِر حالْقب ذابعن عائشة) خط (}ع 

 ٥/٣١٧وكـثري   ) ١٣٧٧( وصـحيحة    ٤/٣٦١وترغيـب   ) ٤٦٠٨( ومطالب   ٦٤ و ن السهو ب      ٢/١٢٣خ  
 ٥/٦٤وخط ) ٣٩٩٢(وصحيح اجلامع 

 عن عبداهللا بن يزيد) طب، ك (}عذاب أُميت يف دنياها{ ١٠٩٠٣
 )٣٩٩٣( وصحيح اجلامع ٢/٤٦ وطص ٧/٢٢٤وجممع  ١/٥٠ك 

 صحيح
 عن عبداهللا بن يزيد) ك (}عذاب هذِه اُألمِة جعلَ بأيديها يف دنياها {-١٠٩٠٤

 )٣٩٩٤(  وصحيح اجلامع ٤/٢٥٤ك 
 صحيح

وجبت هلا النار بذِلك     عذّبِت امرأةٌ يف ِهر ربطته حتى مات وملْ ترسلْه فَيأكُلُ ِمن خشاِش األرِض،فَ            {-١٠٩٠٥
 عن جابر) حم (}

 ) ٣٩٩٦( وصحيح اجلامع ١٠/١٩ وامع ٣/٣٣٥حم 
 صحيح

الَ أنِت أطعمتيهـاَ  : عذّبِت امرأةٌ يف ِهرٍة حبستها حتى ماتت جوعاً فَدخلـت فيهاَ النار ، قَاَلَ اهللاُ   {-١٠٩٠٦
يف )قـط (عن ابن عمر ،     ) حم ، ق    (}أرسلِْتيها فأكلت من خشاِش األرضِ    وال سقيتيهاَِحني حبستيها، وال أنِت      

 األفراد عن أيب هريرة
 و  ٥/٢١٤ وهـق    ٣/٣٣٥ و   ٢/٤٢٤ وحم   ١٥٢ و   ١٥١ والسالم   ١٣٤ و م الربوالصلة   ٤/٢١٥ و   ٣/١٤٧خ  
 )٣٩٩٥(  وصحيح اجلامع ٥/٤١و ٤٢٩ و ١/٣١٧ وفتح ٦/١٧١ وسنة ٨/١٣

ملّا دخلِت الْكنديةُعلى النبي صلى     :عن عروة بن الُّزبري قَاَل      ) طك(} ، ِالْحقي بأهلك  عذِْت ِبعظيٍم   { -١٠٩٠٧
ك فذكرهوذُ باِهللا منأع اهللا عليه و سلم قَالت( 

 ٤/٢٩ وقط ٩/٢٥٢ وجممع ٧/٣٤٢وهق ) ٢٠٥٠(و هـ ) ٧٣٨(منتقى 
 صحيح

١٠٩٠٨- }ِجنينوا الْهجهو وا الْعرىبربرسالً)عد، هق(} ععن مكحول م  
 ١/١٧٥ وعدى٦/٣٢٨هق 

 حسن مرسل



 

 

١٦٥٧() 

عن ابن عباٍس وأيب حبـةَ      ) خ، طب (} عرج ِبي حتى ظَهرت ِبمستوى أسمع فيِه صريف األقْالِم          { -١٠٩٠٩
 الْبدرى

  ١/١٠٢ و م ١/١٧و خ ) ٣٩٩٧( وصحيح اجلامع ١/٣٨٣ وكر ١/٤٥٩ وفتح ١/١٣٤ و عوانه ٣/٦٣٣ك 
١٠٩١٠- }شرنةًعم فتهظَمأع ِعنده مهظمفِْتنونَ ، فأعفي راياهس ِر ثُملى الْبحع عن جابر ) طك(}  إبليس 

 ١/٥٩ وبداية ٧/٢٨٩ وجممع ٣٨٤ و ٣/٣٣٢حم 
 صحيح

 وأنّ  عرض إيلّ ملك استأذنَ أنْ يسلّم علي ويبشرين ِببشرى أنّ فاطمةَ سيدةُ ِنساِء أهـِل الْجنـةِ                {-١٠٩١١
 عن حذيفة) حب ، ك(الروياىن (} الْحسن والْحسني سيدا شباِب أهِل الْجنة 

 و  ٣٩٢ -٥/٣٩١وحم  ) ٢٦٠( ون الفضائل    ١٢/٩٦وش  )  ٦٩٦٠( واالحسان   ٤/٣١٧وكر  ) ٢٢٢٩(حب  
 ٣٧٣و ٦/٣٧٢ وخط ٣/٣٨١و ك ) ٣٧٨١(ت 

 صحيح
 شهيد ، وعفَيف متعفّف و عبد مملُوك، أحسن ِعبـادة اِهللا            :عرض علي أولُ ثَالثٍة يدخلُونَ الْجنةَ       {-١٠٩١٢

 عن أىب هريرة) ت(} تعاىل ونصح ِلمواليِه 
وحـب  ) ٢٢٤٩( وخزميـة    ١٤/١٢٤ و   ٥/٣٥١ وش   ١/٢٨٧ و ك    ٢/٨٢ وهق   ٢/٤٢٥وحم  ) ١٦٤٢(ت  

 وترغيب ) ١٢٠٣(
  ٦١و٣/٢٦ و ١/٥٣٩

 حسن
 بان وابن خزمية واحلاكمفيه عامر العقيلي عن أبيه وثقهما ابن ح

: عرض علي أولُ ثَالثٍة يدخلُونَ الْجنةَ ، وأولُ ثالثٍة يدخلُونَ النار،فأما أولُ ثَالثٍة يدخلُونَ الْجنةَ              { -١٠٩١٣
فـأمري  :  النـار  فَالشهيد ، ومملوك أحسن ِعبادةَ ربِه ونصح ِلسيدِه، وعِفيف متعفّف ، وأما أولُ ثَالثٍة يدخلُونَ          

ورفخ اِهللا يف مالِه ، وفقري قِدى حسلّطٌ ، وذو ثروٍة ِمن ماٍل ال يؤعن أيب هريرة) حم، ك ، هق(} م 
 ٣/٢٦ و ١/٥٣٩ وترغيب ٤/٤١٠ ونصب ٢٨٧ /١ و ك ٤/٨٢ وهق ٢/٤٢٥ وحم   ١٢٤ /١٤ و   ٥/٣٥١ش  
 ٣٢٦و ٦/٣٢٥واالحتاف ) ٨٦١٠(والشعب ) ١٥٦١( وحب ٦١و 

 حسن
١٠٩١٤- }          باً فقلتعلَ ىل بطْحاَء مكّةَ ذَهِليج رىب على ضرع :    يوماً ،   ! ال ياَ رب وعماً وأجيو بعى أشولكّن

 كوشكَرت كِمدتح وإذا شِبعت ، كتإليك وذكر عتضرت عتعن أيب أمامة) حم ، ت (} فإذا ج 
 ١/٢/١٠١ وسـعد    ١٨٩ و   ٤/١٥٣رغيـب    وت ١٤/٢٤٦ وسـنة    ٨/٢٤٥ وطب   ٥/٢٥٤وحم  ) ٢٣٤٧(ت  

 والشعب  ١١/٢٩٢ وفتح   ٤/١٢٣ وك   ٨/١٣٣ وحليه   ٥/١١٨ وكثري   ٩/٢٧٥ و   ٧١/٣٩٦ و ٤/٢٦١واالحتاف  
 )١٠٤١٠و ١٤٦٧(

 حسن لغريه
عرض على ما هو كَاِئن ِمن أمِر الدنيا وأمِر اآلِخرة ، فجِمع األولُون واآلخرون ِبصعيٍد واحـٍد ،   { -١٠٩١٥

يا آدم أنت أبو البشِر ، وأنتْ اصـطفَاك  :ظع الناس بذلك حىت انطلقُوا إىل آدم والْعرق يكاد يلجمهم قاُلوا       فَف



 

 

١٦٥٨() 

لقد لَقيت مثْلَ الّذى لِقيتم، انطلقُوا إىلأبيكُم بعد أبيكُم إىل نوٍح إنّ اَهللا             : اُهللا عز وجلّ اشفع لنا إىل ربك ، قَالَ        
حم ، بز ، (}  احلديث  -فينطِلقُونَ إىل نوٍح : فى آدم ونوحاً وآلَ إبراهيم وآلَ عمرانَ علَى الْعالَِمني، قال اصط

 عن أيب بكر) ع
 ٤/٤٣٧ وترغيب ١/١٧٦ وعوانه ٢/٣٨١وعاصم ) ٢٥٨٩( وحب ١/٤حم 

 صحيح
} ولآلخرةُ خري لك ِمـن اُْألوىل :  اُهللا تعاىلَ    عرض على ما هو مفتوح ُألميت بعدى فَسرِنى ، فأنزلَ         {-١٠٩١٦

 عن ابن عباس) طس(
 ٧/١٣٩امع 

 حسن 
عرض على أجور أمىت حتى الْقذاةُ يخرجها الّرجلُ ِمن املسجِد، وعرضت علي ذُنوب أُمىت فَلَم أر             {-١٠٩١٧

 عن أنس)د،ت(} ها رجلٌ ثُم نِسيها ذنباً أعظَم من سورٍة ِمن القُرآِن أو آيٍة أُوتي
 و  ١/١٩٧وترغيـب   ) ١٢٩٧(وخزمية  ) ٥٩٧٧( وعب   ١/١٨٩ وطص   ٢/٤٤٠وهق  ) ٢٩١٦(و ت   ) ٤٦١(د
 ٣/٣٥١ والفتوحات ٩/٧٠ والفتح ٢/١٢ وأصفهان ٢/٣٥٩

 حسن
تهـذيب  وهناك خالف حول مساع املطلب بن عبداهللا بن املطلب بن حنطب من أنس والراجح أنه مسع منه انظر ال                  

 ١٧٩ و١٠/١٧٨
 عرضت على األمم فَرأيت النيب ومعه الرهطُ ، والنيب ومعه الرجلُ والرجالِن ، والنيب وليـس { -١٠٩١٨

فإذا هذا موسى وقومه ، ولكن انظُر إىل األفُِق         : معه أحد، إذ رفع يل سواد عظيم فظننت أنهم أميت ، فقيلَ يل              
هذه أُمتك  ومعهـم سـبعون ألفـاً             : سواد عظيم ، فقيلَ يل انظر إىل األفُِق اآلخر فإذا سواد عظيم فقيل يل               

                  ونَ وعلىونَ وال يكْتوررقُون، وال يتطيتسقُون والَ يال ير الّذين مذاٍب ، هةَ بغِري ِحساٍب والَ علُون الْجنخيـد
 عن ابن عباس) حم، ق(} كّلُونَ  ربهم يتو

 ) ١٠١( وخمتصرم٧/١٦٣ و ٤/١٩٢ و خ ١/٣١٤ وبداية ٩/٣٨٣ و ١٠/٥٦٧ واالحتاف ١/٢٧١حم 
 )٣٩٩٩(وصحيح اجلامع 

عرضت علي األنبياُء بأَمسائها فجعلَ النيب يمر و معه الثَّالثةُ ، والنيب و معه الِعصابةُ  ، و النيب و                    { -١٠٩١٩
                   بين إسرائيلَ فأعجبوين فقلت وسى معه كَبكَبةٌ منم لىع رضى عتح، و ليس معه أحد و النيب ، ن : معه النفرم

فَأين أُميت ؟ قيل انظر عن مييِنك فنظَـرت فـإذا   : هذا أخوك موسى و معه بنو إسرائيلَ ، قَلت : هؤالِء؟ فَقيلَ   
انظر عن يسارك ، فَنظرت ، فإذا اُألفُق قَد سد بوجِه : د سد ِبوجوه الرجال ، ثُم قيلَ يل         الظِّراب ِظراب مكةَ قَ   

      ؟ فقلت فقيلَ        : الرجاِل ، فقيلَ يل رضيت ، بيا ر رضيت ، ا ربي دخلونَ      : رضيتألفاً ي بعنيؤالِء سه إنّ مع
 و أمي إِن استطعتم أن تكونوا ِمن السبعني ألفاً فَافعلوا ، فإنْ قَصرتم فَكُونوا               اجلنة بغِري ِحساٍب ، ِفدى لَكُم أيب      

من أهل الظُّراِب ، فإنْ قَصرتم فكونوا من أهِل األفِق ، فإين قد رأيت أنا سآتيها و شرق كثري ِإين ألرجـو أنْ                       
ادع يل يا رسول :  تكونوا شطر أهِل اجلنِة ، فقام عكاشةُ فقالَ      يكونَ من تبعين ربع أهِل اجلنِة ، و إين ألرجو أنْ          

قد سبقك ـا    : ادع اَهللا أنْ يجعلىن منهم ، فقال      : اِهللا أنْ يجعِلىن من السبعني ألفاً ، فَدعا لَه ، فقام آخر فقالَ            



 

 

١٦٥٩() 

الذّين ال يكتوونَ و ال يسترقون و ال يـتطريون و علـى          هم  : من هؤالِء السبعونَ ألفاً ؟ قَالَ       : عكاشةُ ، فقيل  
 عن ابن مسعود) حم،طب،ك(يف املصنف ) عب(} ربهم يتوكلونَ

 ١٠/٦ و طب ٩/٣٨٧ و االحتاف ١٠/٤٠٥و جممع ) ١٩٥١٩( و عب ٤/٥٧٧ و ك ١/٤٠١حم 
 صحيح

١٠٩٢٠- }        جاِل كَأنهالر ِمن ربوسىضاألنبياُء ، فإذا م ليع رضع    ِعيسـى بـن أيتنوَءةَ و ررجاِل ش ِمن 
مريم فإذا أقرب من رأيت بِه شبهاً عروة بن مسعوٍد ، و رأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبهاً صاِحبكم                     

- هبهاً ِدحيةُ- صلّى اُهللا عليِه و سلّم - يعىن نفسبه ش أيتن رم ِجربيلَ فإذا أقرب عن جابر) م،ت( }  ورأيت 
 ١/١٣٠ و عوانه    ٣/٣٣٤و حم   ) ٣٦٤٩(و ت   ) ١١٠(و الصحيحة   ) ٤٠٠٤( و صحيح اجلامع     ٢٧١م االميان   

 ١٣/٢٢٧و سنه 
عرضت علي األيام فَعرض علي فيها يوم اجلُمعِة فإذا هي كَمرآٍة بيضاَء ، و إذا يف وسِطها نكتـةٌ                   {-١٠٩٢١

وداُء ، فقلتاعةُما هذِه: سعن أنس) طس(}  ؟ قيلَ الس 
و صـحيح اجلـامع     ) ١٩٣٣( و صـحيحة     ٣/٧٣و حلية   ) ٥٥٦٠ و   ٥٥٥٩( و عب    ٥٧٨ و   ٢/١٤٦امع  

)٤٠٠٠( 
 صحيح

عرضت على اجلنةُمبا فيها من الزهرِة فَتناولت منها ِقطفاً ِمن عنٍب آلتيكُم ِبِه فَِحيلَ بيىن و بينه ، و                  {-١٠٩٢٢
م ِبه ألكلَ منه من بني السماِء و األرِض وال ينقُص منه ، ثُم عرضت على النار فَلَما وجدت سـفعها                     لَو أتيتكُ 

   ، خِلفني ئلنأحلَفن ، و إنْ س ألنو إنْ س ،نيأفش منساِء الالَّيت إِن ائتالن ِفيها ِمن أيتن رم عنها،و أكثر أخرتت
 يها عمرو بن لَحي يجر قُصبه يف النار و أشبه من رأيت به معبد بن أكتم الكَعبــي و رأيت ف

ال ، أنت مؤمن و هو كَافر ، و كان أولَ من محـلَ              : أيخشى على ِمن شبِهه؟ قال    ! يارسولَ اِهللا   : معبد  : فقالَ
 عن جابر) ض(و الشاشي ) ع(يد عبد بن مح) حم(} العرب على ِعبادِة األصناِم

 )١٢٣٣( و تغليق ٧/٢٥٠ و حلية ٥/١٣٧ و ٣/٣٥٣حم 
 صحيح

عِرضت على اجلنةُ حىت لو مددت يدي تناولت ِمن قُطوفها و عرضت على النار فجعلت أنفُـخ                 { -١٠٩٢٣
و رأيت فيها أخاً بىن دعدٍع سارق احلجيِج فإذا فُِطن أنْ يغشاكم حرها ، و رأيت فيها سارق بدِنِة رسوِل اِهللا ،       

هذا عملُ احملجِن ، ورأيت فيها امرأةً طويلةً سوداَء تعذَّب يف هرٍة ربطَتها فلم تطعمها و مل تسِقها و لَم                    : له قال 
ِن ملَوِت أحـٍد وال حلياِتـِه و        تدعها لتأكلَ ِمن خشاِش األرِض حىت ماتت ، و إنَّ الشمس و القمر ال ينكسفا              

 عن ابن عمر) ن(} لكنهما آيتاِن ِمن آياِت اِهللا ، فإذا انكسف أحدهما فاسعوا إىل ذكِر اهللا عز و جلَّ 
 )٤٠٠١(و صحيح اجلامع ) ٩٠١( و خزمية ٢/١٨٨ و حم ٣/١٤٩ن 

 صحيح
ما : أريكُموه فَحيل بيين و بينه ، قيلَ يا رسولَ اِهللا           عرضت على اجلنةُ فَذَهبت أتناولُ منها ِقطفاً        { -١٠٩٢٤

 عن أيب سعيد) ع،ض(} كَأعظِم دلٍو فَرت أُمك قَطُّ : ِمثلُ ماِء احلبة ِمن العنِب ؟ قال
 )١٢٣٣(و تغليق ) ٤٦٩٠( و املطالب ٤/٥٢٢ و ترغيب ١٠/٤١٤امع 



 

 

١٦٦٠() 

 صحيح
١٠٩٢٥- }    ةُ و الناجلن لىع ترضو لَـو                  ع ، ـركَاليوِم يف اخلَِري و الش رِض هذا احلائِط فَلَم أرآنفاً يف ع ار

 عن أنس) م(} تعلمونَ ما أعلم لَضحكتم قَليالً و لَبكَيتم كَثرياً 
 و صـحيح اجلـامع      ٤/٢٦٦ و ترغيب    ٣/١٦٢ و حم    ٨/٢٨١ و فتح    ١٣٦ و   ١٣٤ و م الفضائل     ١/١٤٣خ  

)٤٠٠٢( 
١٠٩٢٦- } ع ترضار و هـو أولُ                   عيف الن هقُصب ندٍف جيرخ قُمعةَ بن بن حلي مرو بنفيها ع فَرأيت ارالن لى

من غَير عهد إبراهيم فَسيب السوائب و غير البحائر ، و محى احلَامي ، و نصب األوثانَ ، و أشبه من رأيت به                       
   أيب اجلُون ، فقال أكتم بن ؟ قال! يا رسولَ اِهللا:  أكتم هرين ِشبهأيض :و إنه كَافر سلمم حم،ش،ك(} ال ، إنك (

 عن أيب هريرة
 ٧/٢٥٠ و حلية ٥/١٥٧ و ٣/٣٥٣ و حم ٥/٥٦ و طربي ١٣/١٠١ و فتح ٤/٦٠٥ك 

 صحيح
 إماطـةَ األذى عـِن   :عرضت على أُميت ِبأعماِلها حسِنها و سيِئها ، فَرأيت يف حماِسِن أعماِلهـا              { -١٠٩٢٧

 عن أيب ذر) حم،م،هـ(} النخاعةَ يف املسجِد لَم تدفَن: الطَّريِق ، و رأيت يف سييِء أعماهلا 
 ٢/٣٨١و سنه   ) ٢٣٠(و خد   ) ١٣٠٨( و خزمية    ١/٤٠٦ و عوانه    ٢/٢٩١ و هق    ٥/١٨٠ و حم    ٥٧م املساجد   
 )٤٠٠٣( و صحيح اجلامع ٣/٦١٦و ترغيب 
 عن االسود بن سريع) حم ،ك(} ق ألهِلِه عرف احل{ -١٠٩٢٨

 ٤/٢٥٥ و ك ٢/١٠٦ و كثري ٩/٤٠٨ و ٤/١٣١  و االحتاف ١/٢٦٣ و طب ١٠/١٩٩ و جممع ٣/٤٣٥حم 
 حسن

 البأس بروايته  : ٦/٢٦٦فيه حممد بن مصعب القرقساين خمتلف فيه قال ابن عدي 
  و سلماللهم إين أتوب إليك ال حملمد صلى اهللا عليه: قاله لرجل قال 

١٠٩٢٩- } فةُ كُلُّها موِقفرعن جابر) ن(} ع 
) ٣٠١٠( و هـ ٥/٢٦٥و ن ) ٨٨٥( و ت ١٦٥ و د املناسك ب      ١٤٩ و م احلج     ٩/٢٢٧ و خط    ٦/٢٩٦هق  

 )٤٠٠٥( و صحيح اجلامع٣/٢٥١ و جممع ٧٣ و ٢/٧٢ و مشكل ١٢/-١ و متهيد ٣/٣٢٦و حم 
 عن ابن عباس) بز(}  ِمنحر عرفةُ كُلُّها موِقف ، و مىن كلُّها{ -١٠٩٣٠

  ٣/٢٥١امع 
 صحيح

عرفةُ كُلُّها موِقف و ارتفعوا عن بطِن عرنةَ، و مزدِلفةُ كُلُّها موقف و ارتِفعوا عن بطنِ حمسٍر ، و                   {-١٠٩٣١
رنحكلُّها م عن ابن عباس) طب(}مىن 

 )٤٠٠٦(و صحيح اجلامع ) ١٥٣٤( و صحيحة ٢٢٧ و ١١٩ و ١١/٣٩طب 
 يحصح

 قاله صلّى   -عرفهاَ ثُم أوثق ِوكاَءها و ِصرارها ، فإنْ جاَء صاحبها فَأدها إليِه ، و إالّ فَشأنك ا                  { -١٠٩٣٢
 عن عقبة بن سويد عن أبيه) طك(} اُهللا عليه و سلّم ملن سأله عن اللُّقطِة 



 

 

١٦٦١() 

 ٧/١٠٦ و طب ٤/١٦٨امع 
 حسن

 جاَء صاحبها فادفَعها إليِه ، و إالّ فاحِص وكاَءها وِوعاَءهـا و عـددها ثُـم                 عرفها حوالً ، فإنْ   { -١٠٩٣٣
 قَالَ لَه ا ،قَاله لَِمن مِتع؟ : استالطَّريِق املَائي ة أو ِعندامرِة العذُ ِعند القَريؤخي عن ثعلبة) طك(} الوِرق 

و هـ  ) ١٧٠٣و  ١٧٠٢ و   ١٧٠١( و د    ٩اللقطة   و م    ١٦٣ و   ٣/١٦٢ و بنحوه خ     ٦/٤٥٠ و ش    ٨/٣١٨سنه  
 و ١٩٤ و ١٩٣ و ٦/١٨٦ و هق   ١٤٣ و   ١٢٧ و   ٥/١٢٦ و   ٢٠٧ و   ٢/١٨٠و حم   ) ١٣٧٤(و ت   ) ٢٥٠٦(

 ٨١ و ٥/٧٨فتح 
١٠٩٣٤- }                  ا كَـافر فهو نةً منهك واِحدرن تم ، اإلسالم سأُس نلَيهيِن ثَالثَةٌ عالد ى اإلسالِم و قَواعدرع

ِم حضانَ  : اللُ الدمر ومالةُ املَكتوبةُ ، و صإالّ اُهللا، و الص هادةُ أنْ ال إلهعن ابن عباس) ع(} ش 
  ١١٠ و ٢/١٠٩ و ١/٣٨٢و ترغيب ) ٢٨٦٣( و مطالب ١/٤٧امع 

 حسن
باين فأعلَّ صدوق له أوهام ووهم االل    ) ٥١٠٤(و يف التقريب    ) ٤٢٩٠(فيه عمرو بن مالك النكري و ثق الكاشف         

إنّ عمرو هذا مل يوثقه غري ابن حبان ، و هو متساهل يف التوثيق فالقلب               ) ٩٤(احلديث به ، حيث قال يف ضعيفته        
هذا إسناد صحيح رجاله    : فقال) ٢٤٧٢(ال يطمئن ملا تفرد بتوثيقه ، و ناقض نفسه فصحح حديثه يف الصحيحة              

 ثقة كما قال الذهيب يف امليزان ذكره متييزا ووثقه أيضا مـن   ثقات رجال مسلم غري عمرو بن مالك النكري، و هو         
 صحح حديثه هذا فيمن يأيت ذكرهم ا هـ

وهذا سند ضعيف عمرو بـن      :  قلت ٣/٢٥٠و هذا التناقض عنده كثري، و قد قال عن عمرو هذا يف إرواء غليله               
 حرجاً و ال تعديالً ، و أمـا ابـن            و مل يذكر فيه    ٣/١/٢٥٩مالك هذا هو أبو مالك النكري أورده ابن أيب حامت           

و االعتبار و االستشهاد مبعىن واحد تقريباً ففيـه    : يعترب حبديثه قلت  :  و لكنه قال     ٢/٢١٢حيان فذكره يف الثقات     
 إشارة إىل أنه ال حيتج به إذا انفرد و ذلك لسوء حفظه ا هـ

 تأمل يا رعاك اهللا أيهما الصحيح من كالمه؟: أقول
هيب رمحه يف خطٍأ فاحش حيث وثق عمرو هذا يف الكاشف كما ذكـرت مث عـاد فـذكره يف                    ووقع االمام الذ  

 ) ٣٢٠٧(الديـــــوان 
 كان يسرق احلديث اهـ: قال ابن عدي : قال

ذكر ذلك ابن عدي يف الكامل و كتب امش االصل إن كلمة النكرى و هم و إمنا الذي تكلم عنـه هـو        : أقول
 هو الذي كان يسرق احلديث  و من العاشرة يروي عن الوليد بـن مسـلم و                  عمر بن مالك الراسيب البصري و     

 الفضيل بن سليمان 
 !و أما النكري فهو من السابعة فلم يذكره أصالً 

 عن سامل بن عطيه مرسالً) هق(} عريش كعريِش موسى { -١٠٩٣٥
 )٦١٦(و صحيحة ) ٣٩٩٨( و صحيح اجلامع ١/٣٠٩ و ش ٢/٤٣٩هق 

 صحيح لغريه



 

 

١٦٦٢() 

املخلص يف فوائـده و ابـن   (} ثُمام و خشيبات و األمر أعجلُ من ذِلك: عِريشاً كعريِش موسى  { -١٠٩٣٦
 )النجار عن أيب الدرداء

 )٤٠٠٧( و صحيح اجلامع ٨/٤٨٧ و ٦/٢٨ و االحتاف ١/٢/٢ و سعد ١/١٨مي 
 حسن

عن عائشـة بنـت     ) حم،طب(} يدخله النار   عزيز على اِهللا تعاىلَ أنْ يأخذَ كَرميتي عبٍد مسلٍم مثَّ           { -١٠٩٣٧
 قدامه
 ٤/٣٠١ و ترغيب ٢/٣٠٨ و جممع ٦/٣٦٥حم 

 حسن لغريه
عسى أحدكُم أنْ يتخذَ الصبةَ ِمن الغنِم على رأِس امليلِني أو الثَّالثِة  فتكُونُ اجلُمعةُ فَال يشهدها ،                  { -١٠٩٣٨

عن حممد بن عباد بـن جعفـر        )  ش(} فَال يشهدها ،  فَيطبع اُهللا على قَلِبِه         ثُم تكونُ فَال يشهدها ، ثُم تكونُ        
 مرسالً

 )٣٠١١ و ٣٠١٠(الشعب 
 صحيح لغريه

عسى أحدكُم أنْ يخلو بأهِلِه و يغِلق باباً ثُم يرخي ِستراً ثُم يقِضي حاجته ، مثَّ إذا خرج حـدثَ                    {-١٠٩٣٩
إحداكن أنْ تغِلق بابها و ترخي ِسترها ، فإذا قَضت حاجتها حدثت صـواحبها فـال                أصحابه بذلك ، عسى     

} تفعلوا ، فإنما مثلُ ذلك مثلُ شيطاٍن لِقي شيطانةً على قَارعِة الطَّريِق فقضى حاجته منها ثُم انصرف وتركهـا                  
 عن أيب سعيد)  بز(

 ٢٩٥ و ٤/٢٩٤امع 
 حسن لغريه

ما قالَ ذا رسـولُ     : عسى أحدكُم أنْ يكذّبىن وهو متكيٌء على أريكِتِه يبلُغه احلديثُ عىن فَيقولُ             {-١٠٩٤٠
 أبو يعلي، أبو نصر السجزي يف االبانه و قال حسن غريب عن جابر} اِهللا ، دع هذا و هاِت ما يف القُرآِن 

 ١٥٥ و ١/١٥٤امع 
 حسن لغريه

نْ تدِركوا أقواماً يؤثرونَ أمواالً ، و إنما يكفي أحدكُم ِمن الدنيا دار و مركب يف سبيِل                 عسى أ { -١٠٩٤١
 عن أيب هاشم بن عتبة)  طب(} اِهللا 

 ١/٣٦٠و حلية ) ٣١٧٣( و مطالب ١٣/٢١٩ و ش ١٠/٢٥٤ و امع ٧/٣٦٢طب 
 صحيح لغريه

ني أهلِه ، أو عسى إمرأةٌ حتدثُ مبا يكونُ بينهـا و بـني     عسى رجلٌ أنْ يحدثَ مبا يكونُ بينه و ب        { -١٠٩٤٢
)  طب(} زوِجها فَال تفعلوا ، فإنَّ مثلَ ذلك مثَلُ شيطاٍن لَقى شيطانةً يف ظَهِر الطَّريِق فغشيها و الناس ينظرون                   

 عن أمساء بنت يزيد
 )٤٠٠٨( و صحيح اجلامع ٤/٢٩٤امع 

 حسن



 

 

١٦٦٣() 

 يحضر اجلُمعةَ  و هو على قَدِر ميٍل ِمن املَدينِة ال حيضر اجلُمعةَ ، عسى رجلٌ يحضر                  عسى رجلٌ { -١٠٩٤٣
اجلُمعةَ  و هو على قَدِر ميلني ِمن املَدينِة ال حيضر اجلُمعةَ، عسى رجلٌ يكونُ على قَدِر ثالثِة أمياٍل  ِمن املَدينِة ال             

 عن جابر)  هب(} قلبِهحيضر اجلُمعةَ  فيطبع اُهللا على 
 )٣٠١١ و ٣٠١٠ وبنحوه ٣٠١٢(الشعب 

 حسن لغريه
 )ابن السكن عن ربيعة اجلرشي(} عشر آياٍت بني يدِي الساعِة { -١٠٩٤٤

 ١/٥١٠االصابة 
 صحيح

 قَـص   قص الشارِب ، و إعفاُء اللَّحيِة ، و السواك ، و استنشاق املَـاِء ، و               : عشر ِمن الِفطرِة    { -١٠٩٤٥
 عن عائشة) ٤حم،م(}األظاِفِر ، و غَسلُ البراجِم ، و نتف اإلبِط وحلق العانِة، و انتقاص املاِء 

 و  ٥٢ و   ١/٣٦ و هق    ٦/١٣٧ و حم    ١و ن الزينة ب     ) ٢٩٣(و هـ   ) ٢٧٥٧(و ت   ) ٥٣(و د   ٥٦ م الطهارة   
 )٤٠٠٩( و صحيح اجلامع ١/٣٩٨ و مشكل ١/١٩٥ و ش ١/١٩١ وعوانه ٣٠٠ و ٥٣

 ليس فيه إال تسعة و نسى الراوي العاشرة
ال إله إالّ اُهللا وحده ال شريك لَه ، لَه املُلك و لَه احلَمد      : عشر من قَاهلن يف دبِر صلواِتِه إذا صلّى         { -١٠٩٤٦

ئاٍت ، و رفَع لَه ـن عشـر   و هو على كُلِّ شيٍء قَديٍر كتب اُهللا له ن عشر حسناٍت و حما عنه ن عشر سي            
درجاٍت و كُن له ِعدلَ عشِر ِرقاٍب ، وكن له حريساً ِمن الشيطاِن حتى يمسى ، و من قاهلن حين يمِسى كانَ                      

صِبحعن أيب أيوب) طب(} مثلُ ذلك حىت ي 
 ٤/٢٢٣ و طب ١٠/١٠٣امع 

 صحيح
 يف اجلنِة ، و أبو بكٍر يف اجلنِة ، و عمر يف اجلنِة، و عثمانُ يف اجلنة ، وعلي          النىب: عشر ةٌ يف اجلنِة     {-١٠٩٤٧

يف اجلنِة ، و طلحةُ يف اجلنِة ، و الزبري بن العواِم يف اجلنِة ، و سعد بن مالٍك يف اجلنِة، و عبد الرمحِن بن عوٍف                          
 و الضياء عن سعيد بن زيد) حم،د،هـ(}  يف اجلنِة يف اجلنِة ، و سعيد بن زيٍد

 و  ٥/٢٧٤و تـخ    ) ١٤٣٥( و صـحيحة     ١/٢٢٥ و حنف    ٤٤٠ و   ٣/٣١٦و ك   ) ٣٧٤٨(و ت   ) ٤٦٤٩(د  
 ١/١٨٨وحم ) ٤٠١٠(صحيح اجلامع 

 صحيح
يف اجلنِة ، و علـي يف       أبو بكٍر يف اجلنِة ، و عمر يف اجلنِة، و عثمانُ            :  عشرةٌ ِمن قريٍش يف اجلنِة      {-١٠٩٤٨

 اجلنِة ، و طلحةُ يف اجلنِة ، و الزبري يف اجلنِة ، و سعد يف اجلنِة، و سعيد يف اجلنة ،و عبد الرمحِن بن عوٍف يف 
و ابـو  ) ك(يف االفراد ) قط(و ابن سعد ) ت(عن ابن عمر ) طب،كر(} اجلنِة ،  و أبو عبيدةَ بن اجلراِح يف اجلنةِ    

 عن سعيد بن زيد) كر(نعيم يف املعرفة 
 ٢/٢٥٥ و كر ٤/٩٧ و خط ١/٢٩ و طص ٣/١/٢٧٩ و سعد ١٤/١٢٩و سنه ) ٨٤(محيدي 

 صحيح



 

 

١٦٦٤() 

ِعصابةٌ تغزو اِهلند ، و ِعصابةٌ تكونُ مع عيسـى بـِن            : ِعصابتاِن ِمن أُمىت أحرزهما اُهللا ِمن الناِر        { -١٠٩٤٩
 ياء عن ثوبانو الض) حم ،ن(} مريم 

 و صـحيحة  ٢/٥٨٣ و عـدي  ٦/٧٣ و تـخ  ٥/٢٨٢ و جممع ٩/١٧٦ و هق ٥/٢٧٨ و حم   ٤٢ و   ١/٣٤ن  
 )٤٠١٢(و صحيح اجلامع ) ١٩٣٤(

 صحيح
 عن جابر بن مسرة) حم،م(} عصبةٌ ِمن املُسلمني يفتحونَ البيت األبيض بيت ِكسرى {-١٠٩٥٠

 ٨٧ و ٥/٨٦وحم ) ٤٠١١(و صحيح اجلامع ) ١١٩٦(خمتصرم 
 )احملاملي يف أماليه عن أيب أيوب(} ِعظم األجِر عند عظِم املُصيبِة و إذا أحب اهللا قَوماً ابتالهم {-١٠٩٥١
 ٢/٢٩١ و جممع ٤٢٩ و ٥/٤٢٨و حم ) ٤٠١٣(و صحيح اجلامع ) ١٤٦(الصحيحة 

 صحيح
١٠٩٥٢-} ِمن ذُنوِبك راِهللا أكب فْوعن عائشة) فر(} ع 

  و له شواهدكثرية مبعناه٢/١٩ و أصفهان ١٠/٢٠٠امع 
 حسن لغريه

 عن ابن عباس) عد(أبو القاسم بن بشران يف أماليه (} ِعفُّوا تِعف ِنساؤكُم { -١٠٩٥٣
 و عدي   ٢/٢٨٥ و أصفهان    ٦/٣١١ و خط    ٢/٣٠٩ و متهيد    ٣/٤٩٣ و الترغيب    ١٣٩ و   ١٣٨ و   ٨/٨١امع  

١/٣٢٤  
 حسن لغريه

 ح اجلامع و ضعيفهوسقط هذا احلديث من صحي
١٠٩٥٤- }    لَغهيٍء بش إىل أخيِه املُسِلِم ِمن ِن اعتذَركُم أبناؤكم ، و مربوا آباءكم تِنساؤكُم ، و ِبر عفِعفُّوا ت

 احلَوض لىع ردلَم ي هذرقبلْ عفلم ي نهعن عائشة) طس(} ع 
 ٦/٢٣٢ و االحتاف ٢/٣٠٩ و طب ٢/٣٠٩ و متهيد ٣/٤٩٣ و الترغيب ١٣٩ و ١٣٨ و ٨/٨١امع 

 حسن لغريه
ِعفُّوا عن ِنساِء الناِس تعف ِنساؤكُم ، و ِبروا آباءكم تربكُم أبناؤكم ، و من أتاه أخوه  متنصالً                   { -١٠٩٥٥

 احلوض لىع ردل لَم يفعبِطالً ، فإنْ لَم يا أو محقمنه م لْ ذِلكقبيب هريرةعن أ) ك(} فَلي 
  ٨/٨١ و امع ٤٩٢ و ٣/٣١٧ و ترغيب ٤/١٥٤ك 

 حسن لغريه
 وقع االمام املنذري رمحه اهللا خبطأ يف إعالل هذا احلديث فقد أعله بسويد بن عبد العزيز 

و سويد هذا ليس موجودا يف سند احلاكم و إمنا املوجود سويد بن إبراهيم اجلحدري أبو حامت صدوق سيء احلفظ                    
 )٢٦٨٧(التقريب 

 عن سلمة بن نفيل) طب(} عقر داِر اإلسالِم بالشاِم {-١٠٩٥٦
 ٦/٢١٤ و ن ٤/١٠٤و حم ) ٤٠١٤( و صحيح اجلامع ٧/٦٠  و طب ١٠/٦٠امع 

 صحيح 



 

 

١٦٦٥() 

 عن عبد اهللا بن عمرو) ن،هق(} عقلُ الكَاِفر ِنصف عقِل املُؤِمِن { -١٠٩٥٧
 ٤/٣٦٤ و نصب ٨/١٠١ و هق ٨/٤٥ن 

 صحيح
 عن ابن عمرو) ن(} لُ املَرأِة مثلُ عقِل الرجِل حتى يبلُغَ الثُّلثَ ِمن ِديِتِه عق{ -١٠٩٥٨

 ٧/٦٧ و النيل ٤/٢٥ و تلخيص ٤/٣٦٤ و نصب ٣/٩١ و قط ٨/٤٥و ن ) ١٧٧٥٦(عب 
 حسن لغريه

١٠٩٥٩- } قِل املُسلمنيع قلُ أهِل الذِّمِة ِنصفعن ابن عمرو) ن(} ع 
 )٤٠١٥( و صحيح اجلامع ٣/١٧١ و قط ٢/١٨٣ و حم ٨/٤٥ن 

 صحيح
١٠٩٦٠- } هاحبلُ صقتمِد و ال يقِل العغلَّظٌ ِمثلُ عمِد مقلُ ِشبِه الععن ابن عمرو) د(} ع 

 )٤٠١٦( و صحيح اجلامع ٤/٣٣٢ و نصب ٣/٩٥ و قط ٨/٧١ و هق ٢٢٤ و ٢/١٨٣و حم ) ٤٥٦٥(د 
 صحيح

 عن عقبة بن مالك) خط(عن رجل ) طب(} عقوبةُ هذِه األمِة ِبالسيِف { -١٠٩٦١
 )٤٠١٧( و صحيح اجلامع ١/٣١٧و خط ) ١٣٤٧(و الصحيحة ) ٤٤٩٧ و ٤٢١٩( و مطالب ٧/٢٢٥امع 

 صحيح
١٠٩٦٢- } اخلَادم راهيثُ يوطَك حس لِّقابن جرير عن ابن عباس(} ع( 

  ٨/١٠٦ و امع ٨/٣٣٢ و خط ١٠/٣٤٥طب 
 صحيح

١٠٩٦٣- }وطَك حس لِّقيِت عأهلُ الب راهعن ابن عمر) حل(} يثُ ي 
و صـحيحة   ) ١٧٩٦٣(و  ) ٢٠٢٣ و عب    ٨/١٠٦ و امع    ٢/٩٥٧ و عدي    ٨/٣٣٢ و خط    ١٠/٣٤٥طب  

 ٧/٣٣٢ و حلية ١٢/٢٠٣و خط ) ١٤٤٧ و١٤٤٦(
 صحيح 

 عن ابن عباس) عب ، طب(} علِّق سوطَك حيثُ يراه أهلُ البيِت فإنه أدب هلُم { -١٠٩٦٤
و صـحيح اجلـامع     )  ١٤٤٧ و   ١٤٤٦(و صحيحة   ) ٢٠٢٣( و عب    ٨/١٠٦ وجممع   ٣٤٥ و   ١٠/٣٤٤طب  

 ٤/٨٨و ك ) ٤٠٢٢(
 حسن

١٠٩٦٥- } ِمنه نفَققالُ به ككٍرت ال يال ي ابن عساكر عن ابن عمر(} ِعلم( 
 )٤٠٢٣( و صحيح اجلامع ١/١٢٢جامع بيان العلم 

 صحيح
١٠٩٦٦- } نفَقككٍرت ال ي نفَعال ي ِعلم القضاعي عن ابن مسعود(} منه( 

 ١/١٢٢و جامع بيان العلم ) ٤٠٢٤(صحيح اجلامع 
 صحيح



 

 

١٦٦٦() 

عن ) هـ(} علَّمِنى ِجربيلُ الوضوَء وأمرين أنْ أنضح حتت ثَويب مما يخرج من البوِل بعد الوضوِء                 {-١٠٩٦٧
 زيد بن حارثة

 ٤/١٧١م  و ح١/١٦١ و هق ٢/٥٢٠ و صحيحة ٢/٤٢٩و االحتاف ) ٤٦٢(هـ 
 حسن لغريه

ِعلْمها ِعند ريب ال يجلِّيها ِلوقِتها إالّ هو ، و لَكن سأُخربكُم ِبمشاِريطها و ما يكونُ بني يديها ،إنَّ                   { -١٠٩٦٨
القَتلُ، و : حلَبشِة الِفتنةُ قَد عرفناها فَاهلَرج ما هو ؟ قَال بلساِن ا    : يا رسولَ اِهللا    : بني يديها ِفتنةً و هرجاً ، قَالوا        

عن حذيفة قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و          ) حم،ض(} يلقَى بني الناِس التناكُر فَال يكاد أحد يعرف أَحداً          
 سلم عن الناس قال فذكره

 ٥/٣٨٩ و حم ٣٢٩ و ٧/٣٠٩امع 
 صحيح

عن ) ك(} - قَالَه لعلي لَما بعثه إىل اليمِن        - للقضاِء   علِّمهم الشرائع و اقِض بينهم ، اللَّهم اهِدهِ       {-١٠٩٦٩
 ابن عباس

 ٤/٦٢ و نصب ٤/٨٨ك 
 صحيح

 عن سربة) حم،ت،طب،ك(} علِّموا الصيب الصالةَ ابن سبِع ِسنني ، و اضربوه عليها ابن عشٍر {-١٠٩٧٠
 و  ٢/٣٤٥ و فتح    ٣/٢٣١و مشكل   ) ١٠٠٢( و خزمية    ٧/١٣٥ و طب    ١/٢٥٨ و ك    ٣/٨٤و هق   ) ٤٠٧(ت  

 ٣/٤٠٤و حم )٤٠٢٥(صحيح اجلامع 
 صحيح

علِّموا أوالدكُم الصالةَ إذا بلغوا سبعاً، و اضربوهم إذا بلَغوا عشراً ، و فَرقوا بينهم يف املَضاجِع                 {-١٠٩٧١
 البزار عن أنس } 

 )٤٠٢٦( و صحيح اجلامع ٢/٢٢٩ و هق ١/٢٩٤امع 
 صحيح لغريه

 عن جماهد مرسالً) ص،هب(} علِّموا ِرجالَكُم سورةَ املَائدِة و علِّموا ِنسائكُم سورةَ النوِر {-١٠٩٧٢
 )٢٤٢٨(الشعب 

 صحيح مرسل
 )٢٤٥٢و ٢٤٥١ و ٢٤٣٧(و صح عن عمر أمره بتعليم النساء سورة النور الشعب 

١٠٩٧٣-}املُع ِمن ريفوا ، فإنَّ املُعلَّم خنعلِّموا وال تِف ععن أيب هريرة) عد،هب(احلارث } ن 
 )١٧٤٩( و الشعب ٢/٦٩٠و عدي ) ٣٠٧١( و مطالب ١/١٢٨جامع بيان العلم 

 فيه جهالة
١٠٩٧٤-}                سكُتأحدكُم فَلي نفّروا ، و إذا غَِضبروا و ال تشروا ، و بسعروا و ال تلِّمواو يسحم،خد(} ع (

 عن ابن عباس



 

 

١٦٦٧() 

و جامـــع بيـــان     ) ١٣٢٠ و   ٢٤٥( و خـد     ٨/٧٠ و   ١٣١ و   ١/١٢٩ و جممع    ٣٦٥ و   ١/٢٨٣حم  
  ١٢٨ و ١/١٢٥العلـــــــم 

 )٤٠٢٧( و صحيح اجلامع ٢/٧٩و سنه ) ٣٠٧٥(واملطالب 
 صحيح

دخل على النيب صلى اهللا عليه و سلم و عندي : عن حفصة قالت ) حم(} علِّمي حفصةَ رقيةَ النملِة     {-١٠٩٧٥
 ء ترقي من النملة فذكرهامرأة يقال هلا الشفا

 )٤٠٢٨( و صحيح اجلامع ٤/٣٢٧ و معاين ٨/٥٩ و سعد ٥/١١٢ و جممع ٦/٢٨٦ و حم ٤/٤١٤ك 
 صحيح

١٠٩٧٦-}            لَيكع اركو ب اُهللا لَك اركركَِة ، بلَى اخلَِير و البعن عقيل ابن أيب طالب أنه تزوج فقيل        ) كر(} ع
 ا و لكن قولوا كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرهال تقولوا هكذ: له بالرفاه و البنني قال

  ٢٩٠ و ٤/٥٦و جممع ) ٣٩٣٦(د 
 حسن

علَى الركن اليماينِّ ملَك موكَّلُ بِه منذُ خلَق اُهللا السمواِت و األرض ، فإذا مررتم بِه فَقولوا ربنا                  {-١٠٩٧٧
       سنةً و ىف اآلخرِة حسنيا حه يقولُ آمني آمني        آتنا يف الداِر فإنالن ذابعن ابـن عبـاس     ) خط،هب(} نةً و قنا ع

 موقوفاً
 ٥/٨٢ و حلية ١٢/٢٢٧ و خط ٤/٣٥١االحتاف 

 حسن لغريه
 عن عائشة ) د،ن(} علَى املُقتتلِني أن يحتِجروا األولَ فاألولَ و إنْ كَانِت امرأةً {-١٠٩٧٨

 ١٠/٢٧٦ و جامع االصول ٤/٣٧٢ و كر ٨/٣٧٢ و سنه ١/٢٥ و مشكل ٨/٣٩و ن ) ٤٥٣٨(د 
 حسن

١٠٩٧٩-} ؤديهى تتح ِد ما أخذتعن مسرة)  ك ٤حم ، (} على الي 
 و  ٩٥ و   ٦/٩٠ و هـق     ٢/٢٦٢ و مـي     ١٣ و ١٢ و   ٥/٨و حم   ) ٢٤٠٠(و هـ   ) ١٢٦٦(و ت   ) ٣٥٦١(د  
 )١٠٢٤( و منتقي ٦/١٤٦ و ش ٨/٢٢٦ و سنه ٥/٢٤١ و فتح ٨/٢٧٦

 صحيح
 عن أيب هريرة) حم،ق(مالك} قَاِب املَدينِة مالئكَةٌ ال يدخلُها الطَّاعونَ و ال الدجالُ علَى أن{-١٠٩٨٠

 ١٣/١٠١ و   ٤/٩٥ و فتح    ٧/٣٢٥ و سنه    ٣٧٨ و   ٢٧٥ و   ٢/٢٣٧ و حم    ٤٨٥ و م احلج     ٩/٧٦ و   ٣/٢٨خ  
 )٤٠٢٩(و صحيح اجلامع ) ٨٩٢(و موطأ 

عن خمنف بـن    ) طب(} يف كُلِّ رجٍب ، و يف كُلِّ أضحى شاةً        علَى أهِل كُلِّ بيٍت أنْ يذبحوا شاةً        {-١٠٩٨١
 سليم

 )٤٠٢٩( و صحيح اجلامع ١٠/٤ و فتح ٤/١٨امع 
 حسن

 عن أىب هريرة) ك(} علَى ِذروِة كُلِّ بعٍير شيطانٌ فامتِهنوهن بالركوِب فإنما حيِملُ اُهللا تعالَى{-١٠٩٨٢



 

 

١٦٦٨() 

 )٤٠٣٠( و صحيح اجلامع ٥/١٩٠٠ عدي ١٠/٣٩١ و ش ١٠/٣٦٧ و جممع ٢/٢٨٦مي 
 صحيح

انظُروا إىل هذه األبواِب الالصقِة يف املَسِجد فَسدوها إالَّ ما كَانَ ِمن بيِت             ! علَى ِرسِلك يا أبا بكرٍ    {-١٠٩٨٣
 حبِة منهلَ عندي يف الصأحداً أفض ي ال أَعلمكٍر ، فإنعن عائشة) ع(} أيب ب 

 ٤٣ و ٩/٤٢امع 
 حسن

١٠٩٨٤-}                     ِحم اُهللا زيداً ، ثُـمى قُِتلَ رتح يدلَ زحارثةَ ، فقَات بن يدذَ اللِّواَء زمحِن أخالر بديا ع لَى ِرسِلكع
 ، فَخالـد  أخذ اللَّواء عبد اِهللا بن رواحةَ فَقَاتلَ فَقُِتلَ رِحم اُهللا عبد اِهللا ثُم أخذَ اللِّواَء خالد ففتح اُهللا تعاىل خبالدٍ       

 ) احلكيم عن عبد الرمحن بن مسرة(} سيف ِمن سيوِف اِهللا تعالَى 
 و ٣/٤٢ و ك ٨/١٥٤ و هق ١١٨ و ٣/١١٣ و حم    ١٨٢ و   ٥/٣٤ و   ٨٨ و   ٤/٢١ و   ٢/٩٢أخرجه بنحوه خ    

 ٣٦٩ و ٣٦٧ و ٤/٣٦٦ و نبوه  ٦/١٦٠امع 
 صحيح لغريه

١٠٩٨٥-}لُّوا علَى صص ، يناحِبكُم دعن أمساء بنت يزيد) طب(} اِحبكُم علَى ص 
 و ش   ٤/٢١١ و نصـب     ٩/٣١٢ و هـق     ٥/٧٦ و   ٤/٢١٥و حم   ) ٣١٢٥( و هـ    ٧/١٦٨و ن   ) ٢٧٨٨(د  
 ٥/١٣٩ و النيل ٣/٣٩٣ و االصابة ١/٤٦٣ و مشكل ٨/٦٥

 حسن لغريه
١٠٩٨٦-}            نروا عقصوا اَهللا و ال توها فَسمكبتميطانٌ فإذا رعٍري شحم،ن،حب(}  حاجاتكُم   علَى ظَهِر كُلِّ ب (

 عن محزة بن عمرو األسلمي
 )٢٦٩٤ و ١٧٠٣( و االحسان ١٠/٣٦٧امع 

 صحيح
 عن خمنف بن سليم) طب،ن(} علَى كُلِّ أهِل بيٍت ِمن املُسلمني أُضحاةٌ و عتريةٌ {-١٠٩٨٧

 ٨/٥٣ و تخ ٩/٢٦٠ و هق ١/٧٣ و أصفهان ٥/٤٢٩و كثري ) ١٥١٨( و ت ٤/٢١٥حم 
 حسن لغريه

الذبيحة شاة كانوا يذحبوا يف رجب الهلتهم فحث عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشرط أن تكون    : لعتريةا
 هللا ال لغريه
١٠٩٨٨-}  مجٍل قدةً ، و كَرندب مٍل قَدجباِن األولَ فاألولَ ، فكركتلَكاِن يأبواِب املَسِجِد م علَى كُلِّ باٍب ِمن

  قَرةً ، وكَرب          ـحفطُويـت الص اإلمـام دةً ، فإذا قَعيضم بجٍل قَدم طَرياً ، و كَرٍل قَدشاةً ، و كَرج مجٍل قَد {
 عن أيب هريرة) حب(

 و حـم    ١/٣٦٣ و مي    ٩٨ - ٣/٩٧ و   ٢/١١٦و ن   ) ٨٥٠(و م   ) ٣٢١١(و  )٩٢٩(و خ   ) ٢٧٧٤(االحسان  
 )٤٠٣٢( و صحيح اجلامع ٢٨٠ و ٢/٢٥٩

 !! حيث ظن أنه ليس يف صحيح ابن حبان بل و مل يعزه للبخارى و مسلم :ووهم االلباين 
 عن جابر) حم،م(} علَى كُلِّ بطٍن عقُولةٌ{-١٠٩٨٩



 

 

١٦٦٩() 

 و م   ٨/١٠٧و هق   ) ٧٧٩( و منتقى    ٣٤٩ و   ٣٤٢ و   ٣/٣٢١و حم   ) ٤٠٣٣( و صحيح اجلامع     ٤/٣٢٢الفيض  
)١٥٠٧( 

 حصة من الدية: البطن ما دون القبيلة ، عقولة 
 عن جابر) ع(}  علَى كُلِّ بطٍن عقُولةٌ ، و ال يحلُّ أنْ يتوىلَّ رجلٌ مسِلم ِبغري إذِنِه {-١٠٩٩٠

 ٦/٣٠١ و جممع ٨/١٠٧ و هق ٣٤٢ و ٣/٣٢١حم 
 صحيح

 عن حممد بن محزة بن عمرو االسلمي) طس(} علَى كُلِّ بعٍري شيطانٌ فامتِهنوها { -١٠٩٩١
 ١٠/١٣١و جممع ) ٩٢٦٤ و ٩٢٣٩(عب 

 حسن
 ابتذلوها يف اخلدمة: امتهنوها

 عن جابر) حم،ن،حب(} علَى كُلِّ رجٍل مسِلٍم يف كُلِّ سبعِة أياٍم غُسلُ يوٍم و هو يوم اجلُمعِة{-١٠٩٩٢
 ٣/٣٠٤و حم ) ٤٠٣٤( و صحيح اجلامع ٨/١٤٧ و كثري ١٠/٨٢و متهيد ) ١٧٤٦( و خزمية ٣/٩٣ن 

 صحيح
عن ) طس(} ِن ابِن آدم يف يوٍم صدقةٌ ، و يجزي عن ذلك كُلِّه ركعتا الضحى             علَىكُلِّ سالمى مِ  { -١٠٩٩٣
 ابن عباس

 )٤٠٣٥( و صحيح اجلامع ١/٢٢٩ و طص ١٠/٩٤و هق ) ٥٧٥( و صحيحة ٣/١٠٤جممع 
 صحيح

 فصةعن ح) د(} علَى كُلِّ محتلٍم رواح اجلُمعِة و علَى كلِّ من راح اجلُمعةَ الغسلُ { -١٠٩٩٤
 و صحيح اجلامع    ٨/٣٢٢و حلية   ) ١٧٢١( و خزمية    ١٠/٨١ و متهيد    ٣/١٧٣و هق   ) ٣٤٢(و د   ) ٢٨٧(منتقى  

)٤٠٣٦( 
 صحيح

١٠٩٩٥-}                    فَيعني ، طعفإنْ لَم يست ، قصدتو ي هفسن نفَعلُ بيِدِه فَيعمفَي جدقةٌ ، فإنْ لَم يدسِلٍم صعلَى كُلِّ م
     ، دقةٌ                  ذا احلَاجِة املَلهوفص لَه فإنه رعِن الش مِسكلْ فيفعباخلَِري ،  فإنْ لَم ي  رأملْ فَيفعي حم،ق،ن(} فإنْ لَم (

 عن أيب موسى
 و خـد    ٤/١٨٨ و هـق     ٢/٣٠٩ و مي    ٤١١ و   ٤/٣٩٥ و حم    ٦٤/و ن   ٥٥ و م الزكاة     ٨/١٣ و   ٢/١٤٣خ  

 )٤٠٣٧(اجلامع  و صحيح ١٠/٤٤٧ و فتح ٦/١٤٣ و سنه ٩/١٠٨و ش )  ٣٠٦ و ٢٢٥(
َ يعتملُ بيِديِه فَينفَع نفسه ويتصدق ،       :علَى كُلِّ مسِلٍم صدقةٌ ، قَالوا يا نىب اِهللا فمن لَم يجد؟ قَال            { -١٠٩٩٦

أو اخلَـِري ،    يأمر باملعروِف   : فإنْ لَم يستطع؟ قال   : يعني ذا احلَاجِة املَلهوف ،قالوا    : فإنْ لَم يستطع ؟ قالَ    : قالوا
عن سعيد بن أيب بردة عـن     ) حم،خ،م،ن(} ليمِسك عِنئ الشر فإا لَه صدقةٌ       : أرأيت إنْ لَم يفعلْ ؟ قال     : قَالوا

 أبيه عن جده
 ١٠/٤٤٧ و فتح ٣/٣٩٣ و ترغيب ٤١١ و ٤/٣٩٥ و حم ٥/٦٤ و ن ٥٥ و م الزكاة ٨/١٣ و ٢/١٤٣خ 



 

 

١٦٧٠() 

عن ) ض(و عبد بن محيد و الطحاوي       ) حم(}  يف سبعِة أياِم يف كلِّ جمعةِ      علَى كُلِّ مسِلٍم  غُسلٌ    { -١٠٩٩٧
 جابر
 )٥٥٨( و حب ٤/٢١٥ و خ ١/١١٦ و معاين ٤/٣٠٤حم 

السالم علـى   : و من يطيق ذلك يا رسولَ اِهللا ؟ قالَ          : علَى كُلِّ مسِلم يف كُلِّ يوٍم صدقةٌ ، قَالوا        { -١٠٩٩٨
، و عيادتك املَريض صدقةٌ ، و صالتك على اِجلنازِة صدقةٌ ، و إماطَتك األذى عن الطَّريِق صدقَةٌ     املُسلِم صدقةٌ   

 عن ابن مسعود)خط،كر(يف تاريخ أصبهان ) حل(} ، و عونك الضعيف صدقةٌ 
 ٤/١٥٦ و كر ١/٢٧٣ و اصفهان ٣/١٠٤ و جممع ١٠/٩٤هق 

 صحيح
: هذا شديد يا رسولَ اِهللا ، قال      : بعض القَوِم   :  ِمن اإلنساِن صالةٌ كُلَّ يومٍٍ، فقَالَ      علَى كُلِّ ِمنسمٍ  { -١٠٩٩٩

إنَّ أمراً باملَعروِف و نهياً عِن املُنكَِر صالةٌ ، و إنّ حمالً على الضعيِف صالةٌ ، و كُلُّ خطوٍة يخطوها أحـدكُم                      
 عن ابن عباس) طب(} إىل الصالِة صالةٌ

 )٥٧٧( و صحيحة ٣/٢٢٤ و ١/٢٠٧ و ترغيب ١١/٢٩٧طب 
 صحيح 

أمر باملَعروِف ونهي   : و من يطيق هذا ؟ قَالَ         : علَى كُلِّ ِمنسٍم ِمن بين آدم صدقةٌ كُلَّ يوٍم ، قيلَ          { -١١٠٠٠
) حـب (} ىل الصالِة صدقةٌعن املُنكَِر صدقةٌ ، و احلَملُ على الضعيِف صدقةٌ ، و كُلُّ خطوٍة يخطوها أحدكُم إ           

 عن ابن عباس
 ٣/١٠٤و امع ) ٨١٢(حب 

 صحيح لغريه
 املفصل: املنسم

على كُلِّ نفٍْس ِفى كُلِّ يوٍم طَلَعت علَيِه الشمس صدقَةٌ ِمنه على نفِْسِه ، ِمن أَبـواِب الصـدقَِة                    { -١١٠٠١
     انَ اللَِّه ، وحبسو ، كِْبريكَـِر ،      التِن اُملنى عهنيو وفرِبالَمع رأْميو ، اللَّه ِفرغتأَسو ، إالَّ اللَّه الَ إلهِللَِّه ، و دمالْح

م حتى يفْقَه   ويعِزلُ الشوك عن طَِريِق الناِس ، و الْعظْم و الْحجر ، و تهِدى اَْألعمى ، و تسِمع اَْألصم واَْأل بكَ                   
         فَــعرت ِغيِث ، وتفَاِن اُملسإىل اللَّه كاقَيِة سى ِبِشدعست ا ، وهكَانم تِلمع قَد ٍة لَهاجلى حِدلَّ عتلُّ اُملسدت و ،

           ع كقَِة ِمنداِب الصوأَب ِمن ِعيِف ، كُلُّ ذلكالض عم كياعِة ِذرِبِشد         ـكتجوز اِعكِفى ِجم لَك و ، فِْسكلى ن
                       ، هتيده ت؟ فَأَن هلَقْتخ تِبِه ؟ فَأَن ِسبحت تأَكُن اتفَم هرأَ ج توجرو كرفأَد لَد و كَانَ لَك لَو تأَيأَر ، رأَج

ِلِه ، و جنبه حرامه ، فِإنْ شاَء اللَّه أَ حياه ، و ِإنْ شاَء أَماته ولَـك                  فَأَنت كُنت ترزقُه ؟ فَكَذ ِلك فَضعه ِفى حالَ        
رحم ، ن(. } أَج ( عن أَىب ذَر. 
 )٤٠٣٨(وصحيح اجلامع ) ٥٧٥( وصحيحه ١٠/١٠٥ وكر ٥/١٦٨حم 

  صحيح
١١٠٠٢- }          الز ظٌّ ِمنح كُِتب مفٍْس ِمِن ابِن آدلى كَلِّ نظُـر ،            عـا الناهِزن نيالَةَ ، فَالْعحالَ م ذِلك كرا أَدن

والرجلُ ِزناها اَملْشى ، و اُْألذُنُ ِزناها االسِتماع ، والْيد ِزناها الْبطْش ، واللِّسانُ ِزناه الْكَـالَم ، و الْقَلْـب أَنْ            
 عن أَىب هريرةَ) ك . (}ذِّبـــه الْفَرجيتمنى ويصدق ذِلك أَو يكَ



 

 

١٦٧١() 

 ٤٧٠/ ٢ وك ٣٧٩/ ٢حم 
  صحيح

 عن ابن عمر) طب . (}علي أَِخى ِفى الدنيا واآلخرِة{  -١١٠٠٣
 وبنحـوه   ١٦٧-١٦٦/ ٢ وعدي   ٣٣٦/ ٧ وبداية   ٢٤٤/ ٦ و اإلحتاف    ٧١/ ٧ وفتح   ١٤/ ٣وك  ) ٣٧٢٠(ت  

 ١٢/٨٦ و ١٢٠/ ٩ وش ٢٣٠/ ١خمتصراً حم 
 حسن لغريه

انه موضوع ونقل عن شيخ االسالم ابن تيمية أن حديث املؤاخاة كذب وأعلـه  ) ٣٥١(وادعى االلباىن ىف ضعيفته     
كـان مـن    : رافضى يضع احلديث وقال ابن منري     : قال ابن حبان  : جبميع بن عمري وانه متهم ونقل عن الذهىب قال        

 أكذب الناس مث ســاق لــه هــذا
ذا من االنصاف ىف شىء ، فقد نقل عمن جرح مجيعاً دون من عدلـه وقـد قـال عنـه                     ليس ه : احلديث أقول 

 ) ٩٦٨(ىفالتقريــــــب 
كوىف تابعى من عتق الشيعة حملـه       : فيه نظر، وقال ابو حامت      : قال البخارى : صدوق خيطىء ويتشيع وىف التهذيب    

ه نظر، وعامة مايرويه اليتابعه عليه أحد       هو كما قال البخارى ىف أحاديث     : الصدق، صاحل احلديث، وقال ابن عدى     
كان مـن أكـذب     :  منها هذا احلديث وقال ابن منري      -وله عند االربعة ثالثة أحاديث وقد حسن الترمذى بعضها        

له أحاديث مناكري، وفيه نظـر وهـو        :    وقال الساجى .كان رافضياً يضع احلديث   : وقال ابن حبان  ..... الناس  
 ١٢٢/ ٢ليس يتابع ابو احلسن على هذا اه : قة ، وقال ابوالعرب الصقلىتابعى ث: صدوق وقال العجلى

 هـ١فيه : واه قال خ) ٨١٩(وقال الذهىب ىف الكاشف
 وكذلك ابن تيمية رمحة اهللا . فقول ابن منري وابن حبان ليس معتمداً وفيه غلو واضح

هللا عليه وسلم ىف الدنيا واألخـرة ،        وأما منت احلديث فليس مبنكر عندى فعلى  رضى اهللا عنه أخو للرسول صلى ا              
إمنا املؤمنون أخوة  وهذا احلديث العالقة له باخلالفة أصالً فاستغالل بعض            : وهى األخوة اإلميانية واهللا تعاىل يقول     

 الناس له أو تفسريهم له تفسرياً خمالفاً لعرف الشارع مردود ولكن الينبغى أن نرد احلديث من أجلهم
 ١١٠٠٤-  }ب ليعالَهوم تكُن نىل موأَيب طاَِلٍب م اٍس . ( }ناحملاملى ِفى أماليه عن ابن عب( 

 ٧/١٧ و جممع    ٣٧١ و   ١٣٤ و ١١٠/ ٣وك  ) ٢٢٠٢( وحب   ١٥٢ و ١١٩ و ١١٨ و ٨٤/ ١وحم  ) ٣٧١٣(ت  
 حنوه

  صحيح
 )مردويه و الديلمى عن سلمانَابن  ( .}علي بن أَ ىب طَاَِلٍب ينِجز ِعداتى ، ويقِْضى ديىن{  -١١٠٠٥

 ) ١٩٨٠( وصحيحه ٢٢٢/ ٢ و اإلحتاف ١١٣/ ٩امع 
 حســـــــن

 ما وعدت به:  عداتى 
 عن حممد بن ِإبراهيم التيمى عن رجل ) بز (.}علي مع الْحق ،  والْحق مع على حيثُ كَانَ{  -١١٠٠٦

 ٣٢١/ ١٤ و خط ٢٣٥/ ٧امع 
 حســــــن



 

 

١٦٧٢() 

١١٠٠٧-  }ضوالْح لَىا عِردى يتِرقَا حفْتي لَن لىع عآنُ مالْقُر آنُ والْقُر عم ليسلمةَ) طس ،ك(. } ع عن أُم 
 ١٢٤/ ٣ وك ١٣٤/ ٩امع 

 حســــــن
أَبو بكر املطريى ِفى جزِئه عـن أَىب        ( . } ىعلي ِمنى ِبمنِزلَِة هارونَ ِمن موسى ِإالَّ أَنه الَ نِبى بعدِ          {  -١١٠٠٨

 )سعيٍد
 )٤٠٩٠(وصحيح اجلامع ١٢٠/ ٧ وم ١٢/ ٧ وخط ٢٥١/ ٦االحتاف 

 عن عمران بن حصني) ش(. } علي ِمنى وأَنا ِمن علي ، وعلي وِلي كُلِّ مؤِمٍن بعِدى{  -١١٠٠٩
 ١٦٥ و١٦٤/ ٤ وحم ٥٩/ ١٢ش 

  صحيح
ـ     (} ي ِمنى وأَنا ِمن علي ، والَ يؤدى عنى إالَّ أَنا أَو علي            عل{  -١١٠١٠ عن حبشى بـن    ) حم ، ت ، ن، ه

 جنادةَ
 ٥٩/ ١٢وش  ) ١٩٨٠( وصـحيحه    ٢٠ و ١٩/ ٤ وطـب    ١٦٥ و ١٦٤/ ٤وحم  ) ١١٩(وهـ  ) ٣٧١٩(ت  

  ٥٦٤/ ٢وعاصـــم 
 )٤٠٩١( وصحيح اجلامع ٨٤٨ /٢وعدى ) ٣٧ و٣٥ و٣٤( وخصائص على ٢٥٣/ ١ وأصفهان ٥٩٨و

 صحيح
وحسنه ىف صـحيح    )٩٧(وصححه ىف صحيح ابن ماجة      )٦٠٨٣(وتناقض االلباىن فضعفه ىف تعليقه على املشكاة        

 !!        ) ٤٠٩١(اجلامع 
 )الْبزار عن أَنٍس(. }علي يقِْضى ديىن {  -١١٠١١

 )٤٠٩٢(مع وصحيح اجلا ) ١٩٨٠( والصحيحة ٢٢٢/ ٢ واالحتاف ١١٣/ ٩امع 
 حســـــــــن

١١٠١٢-  }   كٍة علَيأَثَرو كْرِهكمو ِطكشنمو ، ِركسيو ِركســةُ ِفى عالطَّاع و عمالس كلَيحم ، م ، (} ع
 عن أَىب هريرةَ) ن

 )٤٠٣٩( وصحيح اجلامع ١٢١/ ٦واالحتاف ) ١٥٤٥( وحب ٣٢١/ ٥ و ٣٨١/ ٢ وحم ٣٥م االمارة 
١١٠١٣-  }    ـتوأَن كالتلِّ صوص ، اِضرالْح الْفَقْر هفَِإن عالطَّمو اكِإياس ، وِدى النا ِفى أَياس ِممِباْإلي كلَيع

هِمنذَ رتعا يمو اكِإيو ، عدوعن سعٍد) ك(. } م 
 )١٩١٤( وصحيحة ٢٤٧/ ٤ و٥٩/ ١ وترغيب ٣٢٦/ ٤ك 

 صحيح
 ) ٨٢٥(وصحيح الترغيب ) ١٩١٤(وصححه ىف الصحيحة ) ٣٧٣٩(فضعفه ىف ضعيف اجلامع وتناقض االلباىن 

 عن ابن عمر) طكس( . } ثَالَثَةُ أَيــاٍم ِفى كُلِّ شهٍر: علَيك ِبالِْبيِض {  -١١٠١٤
  ٢/١٢٤ وترغيب ١٩٦/ ٣امع 

 صحيح



 

 

١٦٧٣() 

١١٠١٥-  }     ِسرياِلِه يم أْسِن فَِإنَّ ربِبالت كلَيكَةِ           عراِر الْبشةَ أَععفَِإنَّ ِفيِه ِتس رِبالْب كلَيعو ، كَِثري هحِربو ،  { .
 )الديلمى عن ابن عباٍس(

  وله شواهد٢٦١/ ١ وامع ٢١٦/ ١ وهق ٣٥٢ و ٢٧٨/ ٢حم 
 حســــــن

ِإنى أَكُـونُ ِفـى     ! يا رسولَ اللِّه    : أَعراِبيا قَالَ   عبد الرزاق عن أَىب هريرةَ أَنَّ       ( . } علَيك ِبالترابِ {  -١١٠١٦
هى ؟ قالَ فذكَررا تفَم بنأَِو الْج اِئضاُء أَِو الْحفَسا النكُونُ ِفينةً ، فَيسمخ ٍر أَوهةَ أَشعبِل أَرمالر( 

  ٢٦١/ ١ وجممع ٢١٦/ ١ وهق ٣٥٢ و٢٧٨/ ٢حم 
 حســـــــن

علَيك ِبالْحالِّ املُرتِحِل صاِحِب الْقُرآِن يضِرب ِفى أَوِلِه حتى يبلُغَ آِخره ، ويضِرب ِفى آِخـِرِه                {  -١١٠١٧
 عن ابن عباٍس) طب(. } حتى يبلُغَ أَولَه ، كُلَّما حلَّ ارتحلَ

  ٥٦٨/ ١وك ) ٢٩٤٨( وت ١٦٨/ ١٢ وطب ٤٦٩/ ٢ وىف ١٧٤/ ٦حلية 
 ضعيـــــف

 )طب(. } علَيك ِبالْخيِل فَِإنَّ الْخيـلَ معقُود ِفى نواِصيها الْخير ِإىل يوِم الِْقيامِة{  -١١٠١٨
 والضياُء عن سوادة بن الربيع

 ) ٤٠٤٠( وصحيح اجلامع ٩٧/ ٢ واالصابة ١١٤/ ٧طب 
 صحيح

عـن  ) م(} ق الَ يكُونُ ِفى شيءٍْ ِإالَّ زانةُ ، والَ ينزع ِمن شيءٍْ ِإالَّ شـانه              علَيِك ِبالرفِْق فِإنَّ الرفْ   {  -١١٠١٩
 عائشةَ
وصحيح اجلـامع   ٧٩ وم الرب و الصلة      ٨/٤٨ واالحتاف   ١٠/١٩٣وهق  ) ٤٧٥و٤٦٩( وخد   ١٧١ و ٦/١٢٥حم  

)٤٠٤١( 
 عن عائشةَ) خد(. } فُحشعلَيِك ِبالرفِْق ، وِإيـــاِك و الْعنف و الْ{  -١١٠٢٠

 )٤٠٤٢(وصحيح اجلامع ) ٤٧٥( وخد ٧٩ وم الربوالصلة ١٠٦ و١٥/ ٨خ 
ِإنى شيخ كَِبري عِليلٌ يشق علَي      ! يانىب اللِّه   : عن ابن عباٍس أَنَّ رجالً قَالَ       ) حم(. } علَيك ِبالساِبعةِ {  -١١٠٢١

 . لَعلَّ اللّه تعاىل يوفِّقُىن ِفيها ِللَيلَِة الْقَدِر قَالَ فذكَره الِْقيام فَمرين ِبلَيلٍَة
 ٢٣٠/ ٩ وحلية ٤٧٠/ ١٠ وخط ٣١١/ ١٠ وطب ١٧٦/ ٣ وجممع ٣١٣/ ٤ وهق ٢٤٠/ ١حم 

 صحيح
١١٠٢٢-  }           و ِهككْرم و ِطكشنم و ، ِركسيو ِركسِة ِفى عالطَّاعِع ومِبالس كلَيـاِزِع      عنالَ تو كلَيٍه عأِثر 

عن ) كر(والروياىن  ) ط(. } اَْألمر أَهلَه ، وِإنْ رأَيت أَنَّ لَك ِإالَّ أَنْ يأْمروك ِبِإثٍْم بواحاً ِعندك تأِْويلُه ِفى الِْكتابِ               
 امتعبادةَ بن الص 

 وعاصـــم   ١٢١/ ٦واالحتــاف  ) ١٥٤٥( وحــب   ٣٢١/ ٥ و   ٣٨١/ ٢ وحــم   ٣٥م االمــارة   
 ١٧٠ و٩٠/ ٥ وكـــر ٤٩٣/ ٢



 

 

١٦٧٤() 

علَيك ِبالشاِم وأَهِلِه ، ثُم الْزم ِمن الشاِم عسقَالَنَ ، فَِإنها ِإذَا دارِت الرحى ِفى أُمىت كَانَ أَهلُها                   {  -١١٠٢٣
 والديلمى عن ابن عباٍس) كر(. } ِفى راحٍة وعاِفيٍة

  ٦٢/ ١٠ وامع ٣١/ ١ وكر ٧٢/ ٢ والدوالىب ٩٢/ ١١طب 
 ليــــن

 )٧٥٦٥(فيه حيىي بن أىب سليمان املدىن لني احلديث القريب 
١١٠٢٤-  }            قُولُ اللّه؟ ي قُولُ اللّها يونَ مردلْ تاِم ، هِبالش كلَييت         : عفْوِت صأَن اما شِك ، يلَيِدى عي اما شي

ِمن                   ، ـرـِك اَحملْشِإلَيو ردِت اَْألنذَايب ، أَنطُ عوسىت وقْمن فيِت ساِدى ، أَنِعب نتى مِخلُ ِفيِك ِخريِبالَِدى ، أُد 
             اَلَمالِئكَةُ ، قُلْت ِملُهحت لُؤلُؤ هكَأَن ضيوداً أَبمِبي ع ِرىلَةَ أُسلَي تأَيرِملُو : وحا تـالَِم   : نَ ؟ قَالُوا    ماِْإلس ودمع

أُِمرنا أَنْ نضعه ِبالشاِم ، وبين أَنا ناِئم رأَيت ِكتاباً اختِلس ِمن تحِت ِوساديت فَظَننت أَنَّ اللَّه تخلَّى عـن أَهـِل                      
        نيب اِطعس ورن ورى فَِإذَا هصب تهعبِض ، فَأَتاَْألر             ـقلْحام ِفلْيِبالش قلحى أَنْ يأَب ناِم ، فَمِبالش ِضعى وتح ىدي 

 عن عبداهللا بن حوالة) طب ، كر(. } ِبيمِنِه ، ولْيستِق ِمن غُدِرِه ، فَِإنَّ اللّه قَد تكَفَّلَ ِلى ِبالشام ِوأَهِلِه
 ٣٧و٣٤/ ١ وكر ٥٩و٥٨/ ١٠امع 

 حســـــــن
١١٠٢٥-  }كِْفيكي هِعيِد فَِإنِبالص كلَيعن عمران بن حصني) ق ، ن(. } ع 

)  ٢٧١( وخزمية   ٣٠٨/ ١ وعوانة   ١٣٣/ ١٨ وطب   ٢١٨ و ٢١٦ و   ١٧٨/ ١ وهق   ٤٣٤/ ٤ وحم   ١٧١/ ١ن  
/ ١وخ  ) ٤٠٤٣( وصحح اجلـامع     ٢٧٧/ ٤ ونبوة   ٤٤٦/ ٤ و   ٤٥٧ و ١/٤٤٧ وفتح   ١٥٦/ ١وش  ) ٦٨٢(وم  
 ٩٧ و٩٤

١١٠٢٦-  }لَ لَهالَ ِعد هِم فَِإنوِبالص كلَيعن أَىبأُمامةَ) حب(. } ع 
 ١٦٥/ ٧و١٧٥/ ٥وحلية ) ٩٣٠و٩٢٩( وحب ٢٤٩/ ٥ وحم ١٦٦و١٦٥/ ٤ن 

 صحيح
١١٠٢٧-  }الَ ِمثْلَ لَه هِم فَِإنوِبالص كلَيعن أَىب أُمامةَ) حم ، ن ، حب ، ك(. } ع 

 ٨٥/ ٢ وترغيب   ٢٣٥/ ٦ونبوة  ) ٩٣٠و٩٢٩( وحب   ١٠٩/ ٨ وطب   ٢٦٤و٢٥٨و٥/٢٤٩ وحم   ١٦٥/ ٤ن  
 )٤٠٤٤(وصحيح اجلامع )١٩٤٧( وصحيحة ١٨١/ ٣ وجممع ١٠٤/ ٤وفتح 

 صحيح
احملاملى ِفـى   (. } علَيِك ِبالصالَِة فَِإنها أَفْضلُ الِْجهاِد ، واهجِرى الَمعاِصى فَِإنها أَفُضلُ الِْهجرةِ          {  -١١٠٢٨

 )ِيه عن أُم أَنٍسأَمال
  ٧٥/ ١٠ وامع ٤٣١/ ٤اإلصابة 

 حســــن
١١٠٢٩-  }                    ، الَ ِمثْلَ لَه هِم فَِإنوبِالص كلَيع ، الَِمثْلَ لَه هاِد فَِإنِبالِْجه كلَيا ، عالَ ِمثْلَ لَه هِة فَِإنرِبالِْهج كلَيع

 سالَ ت كوِد فَِإنجِبالس كلَيِطيئَةًعا خِبه كنطَّ عحةً وجرا دِبه اللّه كفَعةً ِإالّ ردجِللِه س دعـن أَىب  ) طب(. } ج
 فاطمةَ

 ) ٨٠٩(و) ٨١٠/ (٢٢ وطب ٤٢٨/ ٣وحم ) ١٩٣٧و١٥١٩( و صحيحة ١٤٥/ ٧ن 



 

 

١٦٧٥() 

 حســــن لغريه
 وصحيح دون فقرة اجلهاد

 )عن الزهرىمرسالً) هق(ِفى مراسيله ) ش ، د(. } الربح مع السماِحعلَيك ِبأَوِل السوِم فَِإنَّ {  -١١٠٣٠
  ٢٠ واملراسيل ٧/١٤ وش ٣٦/ ٦هق 

 صحيح مرسل
عـم ،   (. } علَيك ِببيِت الَمقِْدِس فَلَعلَّه أَنْ ينشو لَك ذُريةٌ يغدونَ ِإىل ذِلك الَمسِجِد ويروحونَ            {  -١١٠٣١

 عن ذى اَألصابع) حل(بغوى والْبارودى وابن قانع ومسوية وابن شاهني والْ) طب
 ٤٨٤/  ١ واإلصابة ٢٨١/ ٤ وطب ٤/٦٧ وحم ٧/ ٤امع 

  فيه ضعيف
١١٠٣٢-  }    ِلِمنيةُ املُساِنيبهر هاِد فَِإنِبالِْجه كلَيعٍر ، ويكُلِّ خ اعا ِجمهى اللِّه فَِإنقْوِبت كلَيِبِذكِْر ع كلَيع و ،

                ـكٍر ، فَِإنيخ ِإالَّ ِمن كانِزنْ ِلساخ ماِء ، وِفى الس لَك ِذكْر ِض وِفى اَْألر لَك ورن هاِب اللِّه فَِإنِة ِكتِتالَواللِّه و
 عن أَىب سعيد) ع(ابن الضريس  (.} ِبذِلك تغِلب الَشيطَانَ

 )١٨٥٨( والدعاطب ٣٠١/ ١٠ و٢١٥/ ٤ وجممع ٦٦/ ٢طص 
 حســـــن

١١٠٣٣-  }             ِملْـتِإذَا عٍر ، وـجشٍر وجكُلِّ ح دِعن اذْكُِر اللّه و ، تطَعتا اسلَّ مجو زى اللِّه عقْوِبت كلَيع
 عن معاذ) طب(. } سيئَةً فأحدثْ عندها توبةً ، السر بالسر والعالنيةَ بالعالنيِة 

 ٣٥ والزهد ألمحد ٧٤/ ١٠ وجممع ٩٣/ ٤الترغيب 
 حســــــن

علَيك ِبتقْوى اللِّه ، وِإذَا قُمت ِمن ِعنِد الْقَوِم فَسِمعتهم يقُولُونَ لَك ما يعِجبـك فَائِْتـِه ، و ِإذَا       {  -١١٠٣٤
كْهرفَات هكْرا تم قُولُونَ لَكي مهتِمعهابن (. } سسعد عن ضرغامة بن عليبة بن حرملة عن أَبيه عن جد( 

  ٣٢٠/ ١واإلصابة ) ٢٢٢( وخد ٣٦/ ٧سعد 
 حســـــن

 عن أىب هريرة ) ت.( } علَيك ِبتقْوى اللِّه تعاىل و التكِْبِري على كُلِّ شرٍف{  -١١٠٣٥
 )٤٠٤٦(وصحيح اجلامع ) ١٧٣٠( وصحيحة ٣٤/ ٧وسعد ) ٣٤٤٥( ت 

 صحيح
علَيك ِبِتالَوِة الْقُرآِن وِذكِْر اللِّه عز وجلَّ فَِإنه ِذكْر لَك ِفى السماِء ونور لَـك ِفـى اَْألرِض ،                   {  -١١٠٣٦

ابن الَل  (. } نْ كَانَ مرا  وعلَيك ِبطُوِل الصمِت فَِإنه مطْردةٌ ِللشياِطِني وعونٌ لَك على أَمِر ِديِنك ، وقُِل الْحق وإِ              
 )عن أَىب ذَر ، أَبو الشيخ عن أَىب سعيِد

/ ٤ وجممـع    ٤٢٥/ ٢ وكثري   ١٥٧/ ٦ وكر   ٣/٥٣٠ وترغيب   ٦٢٢/ ٨واإلحتاف  ) ٩٤( وحب   ١٦٨/ ٢طب  
٢١٦ 

 حسن لغريه



 

 

١٦٧٦() 

 ِمن الْخيِر كُلِِّه عاِجِلِه وآِجِلِه ما عِلمت        اللَّهم ِإنى أَسأَلُك  : علَيِك ِبجمِل الدعاِء وجواِمِعِه قُِويل      {  -١١٠٣٧
ِمنه وما لَم أَعلَم ، و أَعوذُ ِبك ِمن الشر كُلِِّه عاِجِلِه وآِجِلِه ما عِلمت ِمنه وما لَم أَعلَم ، وأَسأَلُك الْجنةَ ومـا                        

     مع ٍل أَوقَو ا ِمنهِإلَي بقَر                  به حممد مما سألك ٍل وأسألكمع ٍل أَوقَو ا ِمنهِإلَي با قَرماِر والن ِمن وذُ ِبكأَعٍل ، و
صلَّى اللُه عليه وسلَّم ، وأعوذُ بك مما تعوذَبه حممد صلَّى اُهللا عليه وسلَّم ، وما قضيت يل من قضـاٍء فاجعـلْ                      

   عن عائشة )خد(.} عاقبته رشداً
 ) ٤٠٤٧(وصحيح اجلامع ) ٦٣٩( وخد ٥٢٢ /١ك 

 صحيح
 ما قل لفظه وكثر معناه: جمل الدعاء 

ـَِدِه ما تجملَ الْخالَِئق ِبِمِثلِْهما             {  -١١٠٣٨ . } علَيك ِبحسِن الْخلُِق وطُوِل الصمِت ، فَو الَِّذى نفِْسى ِبيـ
 عن أَنٍس) ع(

ــب  ــة ٥٣٣/ ٣ترغي ــع ٣٧٦/ ٤ وحلي ــاف ٣٠١/ ١٠و٢٥و٢٢/ ٨ وجمم ــحيحه ٧/٤٥٥ واإلحت  وص
 ) ٤٠٤٨(وصحيح اجلامع )١٩٣٨(

 صحيح
 عن هاىنء بن يزيد) خد ، ك(. } علَيك ِبحسِن الْكَالَِم وبذِْل الطَّعاِم{  -١١٠٣٩

وصحيح ٨/١٧٢و  ٧/٤٧٥ واإلحتاف   ٣/٤٢٣ وترغيب   ٣٣١/ ٨وش  ) ٨١١(وخد  ) ١٩٣٨( وحب   ٢٣/ ١ك  
 ) ٤٠٤٩(اجلامع 

 صحيح
 عن ابِن عمر) طب(. } علَيك بركعِىت الفَجِر فَِإنَّ ِفيِهما فَِضيلَةً{  -١١٠٤٠

 )١١٠٧( وخزمية ٥/٢٦٥ و٢/٨٢ وبنحوه حم ٣٩٧/ ٣ وترغيب ٢/٢١٧امع 
 حســـن لغريه

  هاىنء بن يزيدعن) حب(. } علَيك ِبِطيِب الْكَالَِم ، وبــذِْل السالَم ، وِإطْعام الطَّعاِم{  -١١٠٤١
 ) ٥٠٤و٤٩٠( واإلحسان ٨/٢٩وجممع ) ٨١١( وخد ٥١٩/ ٨وش ) ١٩٣٨(وحب ) ١٩٣٩(الصحيحة 

 صحيح
١١٠٤٢-  }                  ـكنـا عطَّ ِبهحةً وجرا دِبه اللّه كفَعةً ِإالَّ ردجِللِه س دجسالَ ت كوِد فَِإنجِة السِبكَثْر كلَيع

 عن ثوبان وأَىب الدرداِء)  ت ، ن ،هـحم ، م ،(. } خِطيئَةً
وصحيح اجلامع  ) ٣٨٨( وت   ٢/١٢ وتلخيص   ٢٤٨/ ١ وترغيب   ٢٧٦/ ٥وحم  ) ١٤٢٢( وهـ   ٢٢٥م الصالة   

)٤٠٥٠( 
عن واثلةَ أَنَّ رجالً شكى ِإىلرسوِل اللِّه وجعاً ِفى حلِْقـِه قَـالَ             ) هب(. } علَيك ِبِقراَءِة الْقُرآِن    {  -١١٠٤٣

 رهفذك
 )٢٥٨٠(الشعب 

 رجاله ثقات غري أين مل أعرف إبراهيم بن ظبية



 

 

١٦٧٧() 

١١٠٤٤-  }   الَمالس لى أَِبيكعو كلَيىن منٍري عن أَِبيه             ) حم(. }عب نٍل مجلٍَة عن رٍم ولَيى ِفى عمل يونوابن الس
 ك السالَم قَال فذَكَرهِإنَّ أَىب يقْرأُ علَي: عن جدِه أَنه أَتى النىب فَقَالَ 

  ٢٥٨/ ٧ وحلية ٣٨/ ١١وفتح ) ٢٣٤( وسين ١٢/ ٩ وش ٣٦١/ ٦ وهق ٥/٣٦٦وحم ) ٥٣٣١(د
 حســـن لغريه

كْر علَيك ِبِتالَوِة الْقُرآِن وذِ   :  ِزدين ، قَالَ    : علَيك يا أَبا ذَر ِبتقْوى اللِّه فَِإنها رأْس أَمِرك ، قَالَ            {  -١١٠٤٥
الَ تكِْثِر الضـِحك فَِإنــه    :   ِزدين ، قَالَ    : اللِّه فَِإنَّ ذِلك نور لَك ِفى السمواِت ونور لَك ِفى اَْألرِض ، قَالَ              

        ِه ، قُلْتجالْو ورن ذِْهبيو الْقَلْب ِميتين ، قَالَ    : يِزد :   بهر ـهاِد فَِإنِبالِْجه كلَيع      ىت ، قُلْـتةُ أُمين ،  : اِنيِزد
: ِزدين قَالَ   : علَيك ِبالصمِت ِإالَّ ِمن خيٍر فَِإنـه مردةٌ ِللشيطَاِن عنك ، وعونٌ لَك على أَمِر ِديِنك ، قَالَ                  : قَالَ  

          قَكفَو وه نِإىل م ظُرنالَ تو كوند وه نِإىل م ظُرقَـالَ              ان ، كلَياىل ععةَ اللِّه تمِرى ِنعدزأَنْ الَ ت ردأَج ـهفَِإن  :
: ِزدين ، قَالَ    : الَ تخف ِفى اللِّه لَومةَ الَِئٍم ، قَالَ         : ِزدين ، قَالَ    : ِصلْ قَرابتك وِإنْ قَطَعوك ، قَالَ       : ِزدين ، قَالَ    

   ِحبا تاِس مِللن ِحبقَالَ          تِرى ودلى صِدِه عِبي برض ثُم ، فِْسكِلن  :      عرالَ وِبِري وـدقْـلَ كَالتالَ ع ـا ذَرا أَبي
 عن أَيب ذَر) طك(. } كَالْكَف ، والَ حسب كَحسِن الْخلُِق

 )١٨٥٨( والدعاطب ٣٠١/ ١٠ و ٢١٥/ ٤ وجممع ٢/٣٤٩الترغيب 
   حســن لغريه

عن عائشة بنت قدامة بن مظعون عن       ) طب ، هب  (. }  عليك يا ابن مظعوٍن بالصياِم فإنه جمفرةٌ          {-١١٠٤٦
 أبيها عن أخيه عثمان بن مظعون

 وعنده فإنه اخلصي) ٣٥٩٥( والشعب ٢١٠/ ٦ وتخ ٢٩٥/ ٧االحتاف 
 حسن

ميلُّ حىت تملُّوا ، وإنَّ أحب األعماِل إىل        عليكم أيها الناس من األعماِل ما تطيقونَ ، فإنَّ اهللا ال            {  -١١٠٤٧
 )حممد بن نصر عن أىب هريرة. (}اهللا أدومها وإن قَلَّ  

 ١/٢٧٣ حنوه ومشكل ٤/٤٨ وسنة ٢١٥م صالة املسافرين 
عن عمرو بن عثمان ) ص. (}عليكم بأبكَاِر النساِء فإنهن أعذب أفواهاً ، وأسخن جلوداً  {  -١١٠٤٨

 مرسال
 ) ٦٢٣( وصحيحة ١٢٣/ ٩ وفتح ١٥/ ٩وسنة ) ١٨٦١(وبنحوه هـ ) ٥١٢(منصور 

 حسن لغريه
 )ابن السىن وأبو نعيم عن صهيب. (}عليكم بأبواِل اإلبِل الربيِة وألباِنها  {  -١١٠٤٩
 ) ٧٥٦٦( وبنحوه ن ١٤٣/ ١٠وفتح ) ١٤٠٧(الضعيفة 

 حسن لغريه
١١٠٥٠-  }ِم الىت يِة األدبأسقي ليكما  ععن ابن عباس) د. (}الثُ على أفواهه 

 ) ٤٠٥١( وصحيح اجلامع ٣٧-٢٦/ ١ وم ٣٦١/ ١وحم ) ٣٦٩٤(د 
 صحيح

 ظرف املاء من اجللد: أسقية األدم 



 

 

١٦٧٨() 

١١٠٥١-  }              بطفىُء غضا تهر فإنبصدقِة الس ليكموِء ، وعالس مصارع مينع طناِع املعروِف فإنهباص ليكمع
 )ابن أىب الدنيا ىف قضاء احلوائج عن ابن عباس. (}  الرب عز وجلَّ

 ) ٤٠٥٢( وصحيح اجلامع ٦وحوائج ) ١٩٠٨(صحيحة 
 صحيح

عليكم باألبكَاِر ، فإُن أعذب أفواهاً ، وأنتق أرحاماً ، وأسخن أقباالً ، وأرضى باليسـِري مـن              {  -١١٠٥٢
 ) عمرابن السىن وأبو نعيم ىف الطب عن ابن. (}العمِل  

/ ٤وجممع  ) ٦٢٣( وصحيحة   ١٢٣/ ٩ وفتح   ١٤١/ ١٧ وطب   ١٥/ ٩ وسنة   ١٤٥/ ٣وتلخيص  ) ١٨٦١(هـ  
 ) ٤٠٥٣( وصحيح اجلامع ٢٥٩

 حسن
) طس. (}عليكم باألبكَاِر ، فإنهن أنتق أرحاماً ، وأعذب أفواهاً ، وأقلُّ خبا ، وأرضى باليسِري                {  -١١٠٥٣

 والضياء عن جابر 
 ) ٤٠٥٣( وصحيح اجلامع ٢٥٩/ ٤امع 

 حسن
١١٠٥٤-  }             رالشع وينبت رجيلُو البص هالنوِم ، فإن دباإلثْمِد عن ليكمعـن  ) هـ،ك(عن جابر ،    ) هـ. (}ع

 ابن عمر
 وصـحيحة   ١١٧/ ١٢ وسـنة    ١٠/١٥٧ وفتح   ٦/٤١١ واالحتاف   ٤١١/ ٨ و   ٣٧٩/ ٧ وش   ١/٢/١٧١سعد  

 ) ٣٤٩٥ و٣٤٩٦(وهـ ) ٤٠٥٤ ( وصحيح اجلامع١٤٣/ ٢وأصفهان ) ٧٢٤(
 صحيح

 عن على) طب ، حل. (}عليكم باإلِمثِد فإنه منبتةٌ للشعِر ، مذهبةٌ للقَذى ، مصفَاةٌ للبصر  {  -١١٠٥٥
/ ٣وترغيب  ) ٦٦٥( وصحيحة   ١٥٧/ ١٠ وفتح   ٤١١/ ٦ واالحتاف   ٦٧/ ١ وطب   ٩٦/ ٥ وجممع   ٢٠٧/ ٤ك  

 )٤٠٥٥ ( وصحيح اجلامع٣٤٣و١٧٨/ ٣ وحلية ١٢٣
 صحيح

١١٠٥٦-  }  الشعر وينبت رجيلُو البص باإلثِْمد فإنه ليكمعن ابن عباس ) حل. (}ع 
) ٤٠٥٦( وصـحيح اجلـامع   ١١٨/ ١٢ وسنة ٣٤٦/ ٩ و   ٤/٢٦١وهق  ) ١٧٥٧(وت  ) ٣٤٩٦و٣٤٩٥(هـ  

  ١٧٨/ ٣وحلية 
 صحيح

 عن جابر ) م. (}عليكم باألسوِد البهيِم ذى النقطتِني فإنه شيطانٌ  {  -١١٠٥٧
 ) ٤٠٥٧( وصحيح اجلامع ٢٩/ ٥ ونبوة ٣٣٣/ ٣ وحم ٤٧م املساقاة 
١١٠٥٨-  }    وِد منهباألس ليكمىن الكَباثَ    -عقالُوا            - يع مى الغنأرع تأجنيِه ، أو كن ىكنتفإن ، أطيبه هفإن 

 وابن سعد عن جابر) حم،خ،م. ( }وكنت ترعى الغنم ؟ قالَ نعم ، وهل من نىب إال وقد رعاها ؟: 
 ٩/٥٧٦ وفتح ٣٣٤/ ١١ وسنة ٢٢٩/ ٨ وجممع ٣٢٦/ ٣ وحم ١٦٣ وم األشربة ١٠٤/ ٧ و١٩١/ ٤خ 

 هو النضيج من مثر األراك: الكباث 



 

 

١٦٧٩() 

 والضياء عن أنس) طس. (}عليكم بالباءِة ، فمن مل يستِطع فعليِه بالصوِم فإنه له وجاٌء  {  -١١٠٥٩
 ) ٤٠٥٨( وصحيح اجلامع ٢٥٢/ ٤امع 

 صحيح لغريه
ابن عساكر عن   . (}عليكم بألباِن اإلبِل والبقَِر فَإَا ترم من الشجِر كلِّه وهو دواٌء من كلِّ داٍء                 {  -١١٠٦٠

 ) طارق بن شهاب
 )٧٥٦٧و٧٥٦٦( وبنحوه ن ٤٣/ ٧ وكر ٣١٣/ ٢وحنف ) ١٩٤٣(الصحيحة 

 حسن لغريه
١١٠٦١-  }بألب ليكمِر ، وهو شفَاٌء من كلِّ داٍء  عِمن كلِّ الشج ا ترمهقَر فإنعن ابن مسعود) ك. (}انِِ الب 

وحنـف  ) ١٩٤٣( وصـحيحة  ٨٥/ ٥ وجممع ٥١٥/ ٩واالحتاف  ) ١٣٩٨( وحب   ٤٠٣/ ٤ وك   ٣١٥/ ٤حم  
 )٤٠٥٩( وصحيح اجلامع ٣١٤ و٣١٢ و٢/٣١١

 صحيح
ابـن  . (} ، وأمساَا فَإا شفَاٌء ، وإياكُم وحلُومها فإنَّ حلُومها داٌء            عليكم بألباِن البقَر فإَا دواءٌ    {  -١١٠٦٢

 )عن ابن مسعود) ك(السىن وأبو النعيم 
 ) ٤٠٦٠( وصحيح اجلامع ٣٢٦/ ٤ ومعاىن ٢٨٥/ ٥ ومتهيد ١٩٧/ ٤ك 

 صحيح
 ابن السىن وأبو نعيم عن صهيب٠. }  عليكم بألبانِِ البقَر فإَا شفَاٌء ، ومسنها دواٌء ، وحلمها داُء{  -١١٠٦٣
 ) ٤٠٦١(وصحيح اجلامع ) ٧٥٦٧و٧٥٦٦(ون ) ١٩٤٣(الصحيحة 

 صحيح
١١٠٦٤-  }               دكُما يغِسلُ أحكم أحدكُم غسلُ بطنلي ِه إنهبالبِغيِض النافِع التلْبينةُ فو الذى نفِسى بيد ليكمع

 عن عائشة) هـ ، ك. (}الوسخ عن وجهِه باملاِء  
 ون ١٤٧/ ١٠ وفــتح ٣٨٣/ ٧ وش ٢٠٧ و٤/٢٠٥ وك ٢٤٢ و١٣٨و١٥٢و٧٩/ ٦وحــم ) ٣٤٤٦(هـــ 

 ) ٧٥٧٦و ٧٥٧٥(
 حسن

 )من الدقيق( نوع من احلساء : التلبينة 
١١٠٦٥-  }                ابكُمثي َا خريفإ وا فيها موتاكُماؤكُم ، وكفنا أحياِب فليلبسهاِض من الثيبالبي ليكمحم . (}ع
 عن مسرة) ، ن ، ك

  ٦٦/ ٤وجممع ) ٤٠٦٢( وصحيح اجلامع ٣/٤٠٧ وهق ٢٥٢/ ٣ واالحتاف ١٤٧/ ١/٢ وسعد ٢٠٥/ ٨ ن
 صحيح

علَيكم بالتلبينِة فحسوه إياها ، فو الذي نفسي بيده ِإنها لتغِسلُ بطن أحدكـــم كمـــا                { -١١٠٦٦
 يغســـلُ 

إنّ   اهللا صلى اُهللا عليه وسلم إذا قيلَ لـه           كان رسولُ : عن عائشة قالت    ) حم (}أحدكم وجهه باملاِء من الوسخ      
 : فالناً وِجع اليطعم الطعام قال 



 

 

١٦٨٠() 

  ٢٠٧ و ٤/٢٠٥وك ) ٧٥٧٦ و ٧٥٧٥(ون ) ٣٤٤٦( وهـ ٢٤٢ و ١٥٢ و ٦/٧٩حم 
 حسن

١١٠٦٧-  }  كماتا أمووا فيها أحياَءكم و كفنوهاِب البيِض فألِبسبالثي ليكمعن أنس) بز ، طس. (}ع 
  ٤٠٣/ ٣ وهق ٦٦/ ٤ وجممع ١٠٩/ ١١ وطب ١٤٧٩/ ٤ وعدى ٤٠٢/ ٣ وكثري ٢٦٦/ ٣ ش

 حسن لغريه
١١٠٦٨-  }              والغم اللُه به اهلم ذِهبِة ياِب اجلنمن أبو باب اِد ىف سِبيِل اهللا فإنهباجله ليكمعن أىب  ) طس. (}ع

 أمامة
) ١٠١٨(وتغليـق   ) ١٦٩٣(وحب  ) ٩٢٧٨( وعب   ٢٧٢/ ٥ وجممع   ٧٥/ ٢ وك   ١٠٤/ ٩ وهق   ٣١٩/ ٥حم  

 ) ٤٠٦٣(وصحيح اجلامع ) ٢٩٤١(وصحيحة 
 صحيح

عليكم باِجلهاِد ىف سِبيل الِله فإنه باب ِمن أبواِب اجلنِة ، يذِهب اُهللا به اهلَم والغم ، وجاِهدوا ىف                   {  -١١٠٦٩
ك ،  . (}يِب والبعيِد ، وال تأخذكم ىف اهللا لومةُ الئـٍم           سِبيل الِله القَريب والبِعيد ، وأقيموا حدود اهللا ىف القَر         

 عن عبادة ابن الصامت) هق
  ١٠٤/ ٩ وهق ٧٥/ ٢ك 

 صحيح
عليكم باجلَوارِى الشباِب فإُن أطيب أفواهاً ، وأعز أخالقاً ، وأنتج أرحاماً ، أملْ تعلمـوا أنـى           {  -١١٠٧٠

 رسالعن مكحول م) ص. (}مكَاثر بكم  
 ) ٥١٢(منصور 

 حسن
عليكم باجلَواِرى الشواب فانكحوهن فإُن أفتح أرحاماً ، وأعز أخالقاً ، وأطيب أفواهـاً ، إنَّ                {  -١١٠٧١

                اهيمإبر مِة يكفُلُهم أبوهٍر ىف اجلنجضٍر ىف شخ افريم ىف عصارى املؤِمِنني أرواحهعـن مكحـول    ) ص. (}ذَر
 مرسال

 ٤١٧/ ٤وش ) ٥١٤و٥١٣(منصور 
 حسن لغريه

عليكم باحلجامِة ىف جوزِة القمحدوِة  فإَا دواٌء مِن اثنِني وسبِعني داًء ومخسِة أدواٍء من اجلنوِن                {  -١١٠٧٢
 وابن السىن وأبو نعيم عن صهيب) طب. (}واجلذَاِم والربِص ووجِع األضراِس  

  ٥١٦/ ٩ف  واالحتا٤٢/ ٢ وطب ٩٤/ ٥امع 
 حسن

 نقرة القفا: القمحدوة 
١١٠٧٣-  }  امِة والقُسِط البحِرىباحلج ليكمعن أنس ) بز ، طس. (}ع 

 ٥/٩١جممع 
 صحيح



 

 

١٦٨١() 

 عن ابن عباس) طب. (}عليكم باحلُزِن فإنه مفتاح القَلِب ، أجيعوا أنفُسكم وأظمئُوها  {  -١١٠٧٤
 ٣١٠/ ١٠ وجممع ٢٦٧/ ١١طب 

 لني
 عن أنس) د ، ك ، هق. (} عليكم بالدجلَِة فإنَّ األرض تطوى بالليِل  { -١١٠٧٥

) ٢٥٥٥(و ) ٢٥٤٩(و) ٢٥٤٨( وخزميـة    ١١٤/  و ٤٤٥/ ١ وك   ٢٥٦/ ٥ وهـق    ٣٨٢/ ٣وحم  ) ٢٥٧١(د  
 ) ٤٠٦٤( وصحيح اجلامع ٢/ ٧ وفتح ١٩/ ١١ وسنة ٧٧/ ٤وترغيب 

 صحيح
١١٠٧٦-  }     جلَِة فإنَّ األرضبالد ليكموا بـاألذَاِن               عادالغيالَنُ فن لكم ِل ، فإذا تغولَتى بالليش. (}تطو (
 عن جابر

  ٢/ ٧ وفتح ٤٠٦/ ٦ و٣٢٨/ ٤ واالحتاف ١١٤/ ٢ و ٤٤٥/ ١ وك ٢٥٦/ ٥ وهق ٣٨٢/ ٣حم 
 حسن لغريه

١١٠٧٧-  }  ِري لعِبكمِمن خ مِى فإنهبالر ليكمعن سعد) طس. (}ع 
 ) ٤٠٦٦(وصحيح اجلامع ) ٦٢٨( وصحيحة ٢٧٨ /٢ وترغيب ٢٦٨/ ٥امع 

 صحيح
١١٠٧٨-  }  من خِري هلْوكم مِى فإنهبالر ليكمالبزار عن سعد. (}ع( 

 ) ٤٠٦٦( وصحيح اجلامع ٢٦٨/ ٥امع 
 صحيح

١١٠٧٩-  }  ائزكمنِى جبِد ىف املشبالقص ليكمِة ، عبالسِكين ليكمعن أىب موسى) طب، هق. (}ع 
 ٢٧٣ و٢٧٢/ ١٨ وطب ٣٢٣/ ١١ وخط ٤٧٩/ ١ ومعاىن ٣٠٣/ ٦واالحتاف ) ٦٥١(وحب ) ٤٢٤١(هـ 

 ٢٢/ ٤ وهق ٢٧٤و
 حسن

١١٠٨٠- }                 ة عليِه ، وإنَّ الساِمعجال ح املطِيع أالَ إنَّ الساِمع ، م وكَرهتمتِة فيما أحببمِع والطاعبالس ليكمع
. }الظِّن باِهللا ، فإنَّ اهللا تعاىل يعِطى كُلَّ عبٍد ِبحسِن ظنِه وزيادٍة عليِه                العاِصى ال حجة له ، أالَ وعليكم حبسِن         

 )أبو الشيخ عن عبد الرمحن بن مسعود( 
  وألكثره شواهد صحيحة٤٢٢/ ٢االصابة 

 حسن لغريه
وأثَـرٍة علـيكم ،     عليكم بالسمِع والطاعِة فيما أحببتم وكِرهتم ، ىف منشـطكُم ومكـرهكُم             {  -١١٠٨١

  أهلَه وا األمرنازععن عبادة بن الصامت) طب. (}والت 
  حنوه ٥٩/ ٩ وخ ٣٢١/ ٥ وحم ١/٢٩ وعاصم ١٨٢/ ٢ وجامع بيان العلم ٢٥٧/ ١٨طب 

 صحيح
١١٠٨٢-  }   توهو املو امكلِّ داٍء إال الس وِت فإنَّ فيهما شفَاًء ِمنا والسننبالس ليكمعـن  )  كهـ ،. (}ع

 عبداهللا بن أم حرام



 

 

١٦٨٢() 

 ) ٤٠٦٧( وصحيح اجلامع ٣/ ٤واالصابة ) ١٧٩٨( وصحيحة ٢١٠/ ٤وك ) ٣٤٥٧(هـ 
 حسن

١١٠٨٣-  } باةٌ للرةٌ للفَِم ، مرضبمطي اِك فإنهوبالس ليكمعن ابن عمر) حم. (}ع 
صحيح اجلـامع    و ٣٧٦/ ٢ وفتح   ١٦٦/ ١ وترغيب   ٩٦/ ٢وش  ) ١٤٤( وحب   ٢٢٠/ ١ وجممع   ٢/١٠٨حم  

)٤٠٦٨ ( 
 صحيح

 عن معاوية بن حيدة) طب. (}عليكم بالشاِم  {  -١١٠٨٤
وحـب  ) ٤٠٦٩( وصحيح اجلامع    ٥٨/ ١٠ وامع   ٢٠٧/ ١٤ وسنة   ٣٨٠ و ٣٧٨/ ١١ وفتح   ٤٢٠/ ١٩طب  

)٢٣١٢ ( 
 صحيح

 فمن أىب فليلحق بيمِنِه ، وليسِق ِمن        عليكم بالشاِم فإَا صفوةُ بالِد اهللا يسِكنها خريته ِمن خلِقهِ         {  -١١٠٨٥
 عن واثلة) طب. (}غُدِرِه ، فإنَّ اَهللا عز وجلَّ تكَفَّلَ يل بالشاِم وأهلِه   

 )٤٠٧٠( وصحيح اجلامع ٢٨/ ١ وكر ٣٣/ ٩ وتخ ٥٨/ ١٠ وامع ٣٦/ ٢ و مشكل ١٧٩/ ٩هق 
 صحيح

 عن ابن مسعود ) هـ ، ك. (}  العسِل والقُرآِن: عليكم بالشفَاءيِن {  -١١٠٨٦
 وحليـة   ٣٨٥/ ١١ وخط   ٥٠٢/ ٤ وكثري   ١٧٠/ ١٠ وفتح   ٤٠٣ و ٢٠٠/ ٤ وك   ١٤٤/ ٩وهق  ) ٣٤٥٢(هـ  

  ١٢٥٣/ ٣وعدى ) ٢٥٨١( والشعب ١٣٣/ ٧
 صحيح

 واختلف ىف رفعه ووقفه
جلنِة ، وما يزالُ الرجلُ يصدق عليكم بالصدِق فإنَّ الصدق يهِدى إىل البِر ، وإنَّ الرب يهِدى إىل ا       {  -١١٠٨٧

                  وروِر ، وإنَّ الفجِدى إىل الفجيه فإنَّ الكَذب والكَذب يقاً ، وإياكُماِهللا ِصد ب عندكْتحىت ي قدى الصحرويت
حم ، خـد ، م ،       . (}اً    يهِدى إىل الناِر ، وما يزالُ الرجلُ يكِذب ويتحرى الكِذب حىت يكتب عند اِهللا كذَّاب              

 عن ابن مسعود) ت
 / ١٩ وطـب    ١٩٦/ ١٠ وهـق    ٤٣٢ و ٣٨٤/ ١وحم   ) ١٩٧١( وت   ٨٧ ود األدب ب     ١٠٥م الرب والصلة    

 )٤٠٧١( وصحيح اجلامع ٥٩١/ ٣ وترغيب ١٨١
مها ىف النـاِر ،     عليكم بالصدِق فإنه مع الرب ومها ىف اجلنِة ، وإياكُم والكَذب فإنه مع الفجوِر و              {  -١١٠٨٨

وسلُوا اَهللا الَيِقني و املعافَاةَ ، فإنه مل يؤت أحد بعد اليقني خرياً من املعافَاِة ، وال حتاسـدوا وال تباغضـوا ، وال           
 عن أىب بكر) حم ، خد ، هـ. (}تقَاطعوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخواناً كما أمركُم اُهللا  

/ ٣ وترغيـب    ١٨٩/ ١ومشـكل   ) ٧٢٤(وخد  ) ١٠٦(وحب  ) ٧( ومحيدى   ٧و٥و٣/ ١وحم  ) ٣٨٤٩(هـ  
 ) ٤٠٧٢( وصحيح اجلامع ٦٨/ ١٠ و٥١٩ و٥١١ و٥١٠/ ٧ واالحتاف ٥٩١

 صحيح



 

 

١٦٨٣() 

عليكم بالصدِق فإنه يهِدى إىل الرب ومها يف اجلنِة ، وإياكُم والكِذب فإنه يهِدى إىل الفجوِر ومهَا                 {  -١١٠٨٩
 عن معاوية) طب. (} النار  ىف

  ٤٠/ ١ وعدى ١٧٠/ ٤ وكثري ٥٩٢/ ٣ وترغيب ٣٧٨/ ١وبغوى ) ٢٤٢٠( وحب ٩٣/ ١جممع 
 صحيح

عن ابـن   ) طب. (}عليكم بالصف األوِل ، وعليكم بامليمنِة ، وإياكُم والصف بني السواِرى              {  -١١٠٩٠
 عباس
 ٣٢١-٣١٥/ ١ ومبعناه الترغيب ٣٥٧/ ١١طب 

 حسن لغريه
عن ابن عمـر ،     ) طب. (}عليكم بالعمائِم فإَا ِسيماُء املالِئكَِة  ، وأرخوا هلَا خلْف ظهوِركُم              {  -١١٠٩١

 عن عبادة) هب(
 ) ٦٢٦٢( والشعب ٤٠٦/ ١ وعدى ٣٨٣/ ١٢ وطب ١٢٠/ ٥امع 

 حسن
وهو ممن يكتب حديثه وقد حدث عنـه     :  قال ابن عدى     ١٩٣-١٩٢/ ١فيه االحوص بن حكيم خمتلف التهذيب       

مجاعة من الثقات مثل ابن عيينة وعيسى بن يونس ومروان الفزارى وغريهم ، وليس له فيما يرويه شىء منكر إال                    
 ٤١٥/ ١ه الكامل ١أنه يأتى بأسانيد ال يتابع عليها 

١١٠٩٢-  }         احهلُّوا ىف مرِة ، وصاجلن ابَا ِمن دونِم فإبالغ ليكما       عغامهوا رحعن ابن  ) طب. (}ا ، وامس
 عمر

 ) ٤٠٧٣(وصحيح اجلامع ) ١١٢٨( والصحيحة ٦٧/ ٤امع 
 صحيح

عليكم بالقرآِن فإنكُم سترجعون إىل قَوٍم يشتهونَ احلِديثَ عنى ، فَمن عقلَ شيئاً فليحدثْ به ،                {  -١١٠٩٣
ِمن دهبوأْ مقعبفليت لىرى عار ومن افتعن مالك بن عبادة الغافقى) حم. (} الن 

 ٣٣٤/ ٤ وحم ١/١٤٤ وامع ٣٠٢/ ٧ وتخ ٥٧/ ١ والدوالىب ٢٩٦/ ١٩طب 
 صحيح

١١٠٩٤-  }               البالد لَكم حويفت اُهللا دينكُم عزا ي َِّة فإنبيالعر ا والِقِسىبالقَن ليكمعن عبداهللا ابن   ) طب. (}ع
 بسٍر

 ٢٨٢/ ٢ واالصابة ٢٦٨و٢٦٧/ ٥امع 
 حسن لغريه

 وفيه االمر بتصنيع األسلحة بكل أنواعها داخل دار االسالم وهى من األسباب اهلامة ىف النصر
: عن جابر قال  ) هق ، ض  (ىف الطب   ) حب ،ك ، حل   (وابن خزمية   ) ن ، ع  . (}عليكم بالنسالِن   {  -١١٠٩٥

 شكى ناس إىل رسول اهللا املشى فذكره
  ٢٥٦/ ٥وهق ) ٢٧٠٦(واالحسان ) ٢٥٣٧( وخزمية ٢٦٧/ ٥مع  وجم١٠١/ ٢ك 

 صحيح



 

 

١٦٨٤() 

 االسراع ىف املشى: النسالن 
١١٠٩٦- }  وا فيها موتاكماؤكُم ، وكفنا أحيلبسهاِض فلياِب البيبثي ليكمالبزار عن أنس. (}ع( 

 ) ٤٠٧٤( وصحيح اجلامع ١٢٨/ ٥امع 
 صحيح

 عن ابن عمر) طب. (}البسوها وكِّنوا فيها موتاكم  عليكم بثياِب البيِض ، ف{  -١١٠٩٧
 )٤٠٧٥( وصحيح اجلامع ١٢٨/ ٥امع 

 صحيح
ابـن  . (}عليكم حبسِن اخلُلُِق فإنه ىف اجلنِة ال حمالَةَ ، وإياكُم و سوَء اخللُِق فإنه ىف النار الحمالَةَ                    {  -١١٠٩٨

 ) الل عن على
 ١٧٢/ ٦االحتاف 

 حسن لغريه
 عن الفضل بن عباس) حم ، ن ، حب. (}عليكم حبصى اخلذِف الِذى ترمى به اجلَمرةُ  {  -١١٠٩٩

 وم ٣٩١/ ٤ واالحتـاف   ٢٥٧/ ٣ وجممع   ٢٧٣ / ١٨ وطب   ٢٧٥/ ٣ وك   ١٢٧/ ٥ وهق   ٢١٣ و ٢١٠/ ١حم  
 )٤٠٧٦(وصحيح اجلامع ٢٦٩ و٢٦٧ و٢٥٨/ ٥ ون ٢٦٨احلج 

١١١٠٠-  }ِة اهللا الىت ربرخص ليكملكُم  ع صعن جابر) م. (}خ 
 )٤٠٧٧(وصحيح اجلامع ٦٢/ ٢ ومعاىن ١٨٤/ ٤ وفتح ١٣٣/ ٢ وترغيب ٤٧و٤٦ ون الصيام ب ٩٢م الصيام 
١١١٠١-  }  ا الرغَائبِر فإنَّ فيهمالفج ىتبركع ليكماحلارث عن أنس. (}ع( 
 ٤٠٨/ ١٢ وطب ٢١٧/ ٢ وامع ٣٩٨-٣٩٧/ ١والترغيب ) ٥٤٦(املطالب 

 سن لغريهح
 عن عقبة ابن عامر) ابن السىن. (}عليكم بزيِت الزيتوِن فكُلُوه وادِهنوا به  {  -١١١٠٢
/ ٢ وك   ٤٩٧/ ٣وحـم   ) ٣٣٣٢٠(وهــ   ) ١٨٥٢ و   ١٨٥١( وبنحوه ت    ١٠٠/ ٥ وامع   ٦٩/ ٢الكحال  

٣٩٨ 
 حسن لغريه

الشـريازى ىف  .  (}نتق أرحاماً ، وأسخن أقباالً      عليكم بشواب النساء فإن أطيب أفواهاً ، و أ        {  -١١١٠٣
 )األلقاب عن بشر بن عاصم عن أبيه عن جده

 ١٢٣/ ٩ وفتح ١٧٢/ ١٠وطب ) ٥١٤و٥١٣(ومنصور ) ٤٠٧٨(وصحيح اجلامع ) ٦٢٣(الصحيحة 
 صحيح لغريه

 عن ابن عباس) طب(ىف الزهد وابن نصر ، ) حم. (}عليكم بصالِة الليِل ولو ركعةً واحدةً  {  -١١١٠٤
 ٢٢ والزهد ألمحد ١٨٧/ ٧ وخط ٤٣٠/ ١ وترغيب ١٨٦/ ٥ واالحتاف ٢٥٢/ ٢ وجممع ٢١٢/ ١١طب 

 لني
وهو ممن يكتب حديثه ، فإىن مل أجـد ىف    : ابن عدى   : فيه حسني بن عبداهللا بن عبيد اهللا بن عباس فيه ضعف قال           

 ٣٥١/ ٢ منكراً ، قد جاوز املقدار واحلد - حديثا -أحاديثه 



 

 

١٦٨٥() 

. }عليكم بقلَِّة الكالَِم ، وال يستهوينكُم الشيطَانُ ، فإنَّ تشِقيق الكالَِم مِن شـقَائِق الشـيطانِ               {  -١١١٠٥
 )الشريازى عن جابر(

 ٢١٢/ ١االصابة 
 صحيح

 عن اإلِمث وتكفـري     عليكم بقياِم الليِل فإنه دأْب الصاحلني قبلَكم ، وقربةٌ إىل اهللا تعاىل ، ومنهاةٌ             {  -١١١٠٦
عن أىب أمامة ، ابن عساكر      ) ك، هق (عن بالل ،    ) حم، ت، ك، هق   . (}للسيئاِت ، ومطردةٌ للداء عِن اجلسِد           

 عن سلمان ابن السىن عن جابر) طب(عن أىب الدرداء 
 ٢٢٥/ ٥وبغـوى   ) ١١٣٥( وخزميـة    ١٠٩/ ٨ و ٣١٧/ ٦ وطب   ٢٥١/ ٢ وجممع   ٣٠٨/ ١وك  ) ٣٥٤٩(ت  

 وصحيح اجلامع   ٥٠٢/ ٢و  ٤٢٨/ ١ والترغيب   ٢٩٤/ ٩ وبداية   ١٢٠/ ١٠ و ١٨٦/ ٥ واالحتاف   ٣٤/ ٤وسنة  
)٤٠٧٩( 

 صحيح
 ) !!٣٧٨٩(وعاد فضعفه ىف ضعيف اجلامع ) ٤٠٧٩(وتناقض االلباىن فصححه ىف صحيح اجلامع  

لَ على ما مل أقـلْ فليتبـوأْ      عليكم بكتاِب اهللا وسترجعونَ إىل قوٍم حيبونَ احلديثَ عنى ، ومن قا           {  -١١١٠٧
عن أىب موسى   ) حم ، ك  ) (ابن الضريس عن عقبة بن عامر       . (}مقعده من الناِر ، فمن حِفظَ شيئاً فليحدثْ به            

 الغافقى
 ١٤٤/ ١ وجممع ١١٣/ ١ و ك ٥٢٩/ ٤ واالحتاف ٥٧/ ١ والدوالىب ٣٣٤/ ٤حم 

 صحيح
١١١٠٨-  }يٍت أغربكُلِّ كُم ليكمٍل  ععن أىب وهب اجلشمي) بز.(} حمج 

  ٣ ون اخليل ب ٣٨٩/ ١٠ وسنة ٣٣٠/ ٦وهق ) ٢٥٤٣(د 
 صحيح

 )أبو نعيم عن عبداهللا بن جعفر. (}عليكم بلَحِم الظهِر فإنه ِمن أطيبِه {  -١١١٠٩
 )٤٠٨٠( وصحيح اجلامع ٩٦/ ٢ وطص ٣٦/ ٥امع 

 حسن
ابن السىن وأبـو نعـيم عـن      ٠. }بِة فإَا من املن وماؤها ِشفَاٌء للعيِن          عليكم  مباِء الكَماِة الرط    {  -١١١١٠

 صهيب
 ١٥٧ وم االشربة ١٦٤/ ٧ و٧٥ و٢٢/ ٦ و خ ٤٤/ ٥ وامع ١٨٧/ ١أخرج حنوه حم 

 صحيح لغريه
١١١١١-  }  كالغذَاُء املبار هو وِر فإنهحذَا الس ليكمعن املقدام) حم ، ن. (}ع 

 ١٥٣/ ٣ وامـع  ١٢٦/ ٤ وحم ١٩٠ و١٨١ و١٤٦/ ٤ون ) ٢٣٤٤(ود  ) ٧٦٠٠( وعب   ١٣٨/ ٢ الترغيب
 )٤٠٨١(وصحيح اجلامع 

 صحيح



 

 

١٦٨٦() 

عليكم ذَا العلِْم قبلَ أنْ يقبض وقبلَ أنْ يرفَع ، العاِلم واملتعلم شريكَان ىف األجِر وال خـري ىف                   {  -١١١١٢
  اِس بعدأمامة عن أىب ) هـ. (}سائِر الن 

 ١٢٢/ ١ و جممع ٢١٢/ ٢ وخط ١٠٠/ ١ والترغيب ٢٨/ ١وجامع بيان العلم ) ٢٢٨(هـ 
 حسن لغريه

عليكم ذَا العوِد اهلنِدى فإنَّ فيه سبعةَ أشفيٍة ، يستعطُ به من العذرِة، ويلد بِه من ذاِت اجلنـِب             { -١١١١٣
 عن أم قيس) خ. (}

 وصـحيح   ١٧٢ و ١٤٨/ ١٠وفتح  ) ٣٤٤( ومحيدى   ٣٥٦/ ٦ وحم   ٨٧  وم السالم  ١٦٦ و ١٦٥ و ١٦١/ ٧خ  
 )٤٠٨٢(اجلامع 

١١١١٤-  }          توهو املو اما شفَاًء ِمن كلِّ داٍء إال الساِء فإنَّ فيهدِة السوِذه احلب ليكمعن ابـن  ) هـ. (}ع
 عن عائشة) حم(عن أىب هريرة  ) ت، حب(عمر 
 ومحيـدى   ٣٤٥/ ٩ وهـق    ٣٤٥/ ٥ و   ٤٢٩ و ٣٤٣ و ٢٦٨ و ٢٤١/ ٢وحـم   ) ٣٤٤٨(وهـ  ) ٢٠٤١(ت  

وصـحيح اجلـامع    ) ٨٦٣و٥٤٦( وصحيحة   ١٤٢/ ١٢وسنة  ) ٢١٦٩( وعب   ٣٦٩ و ٣٦٨/ ٧وش  ) ١١٠٧(
)٤٠٨٣( 

 صحيح مشهور
١١١١٥-  }الَِة يف بيوِتكمِذِه الص ليكمةَ املغِرِب-عنعن كعب بن عجرة) ت، ن. (  }- يعىن س 

 وصحيح اجلامع   ٢٠٩ -وبنحوه م صالة املسافرين     ) ١٢٠١( وخزمية   ١٤٦ /١٩وطب  ) ٦٠٤( وت   ١٩٩/ ٣ن  
 )١٣٠٠(ود ) ٤٠٨٤(

 صحيح لغريه
 عن عمران بن حصني) طب. (}عليكم ِمن األعماِل مبا تِطيقُون ، فإنَّ اهللا الميلُّ حىت متلُّوا  {  -١١١١٦

 )٤٠٨٥( وصحيح اجلامع ٤٨/ ٤ وسنة ٢١٥م صاله املسافرين 
١١١١٧-  }ع        كمآثار با تكتهنازلَكم فإنم شكت بنو سلمة إىل رسـول   : عن أىب سعيد قال   ) عب. (}ليكم

 قال فذكره)) نكتب ما قدموا وآثارهم: ((اهللا بعد منازهلم من املسجد ، فأنزل اهللا 
 )١٩٨٢( وعب ١٠٠/ ٢٢طربى 

 حسن لغريه
 عن بريدة ) حم ، ك ، هق. ( }ذا الدين يغلبه  عليكم هدياً قَاصداً ، فإنه من يشاد ه{  -١١١١٨

 ٤٦/ ١ وعاصـم    ٩٤/ ١وفـتح   ) ١١٧٩( وخزميـة    ٥٣/ ٤ وسنة   ١/٣١٤ وك   ٤٤٢ و ٣٦١ و ٣٥٠/ ٤حم  
 )٤٠٨٦( وصحيح اجلامع ٦٢/ ١وامع ) ١٧٦٠(و) ١٧٠٩( وصحيحة ٨٦/ ٢ومشكل 

 صحيح
نَ باألنامِل فإن مسئوالَت مستنطقَات وال تغفُلـن        عليكن بالتسِبيِح والتهليِل والتقْديِس واعقُد    {  -١١١١٩

 عن يسرية) ت، ك. (}فتنسين الرمحةَ  
 والــدعاطب ٢٣٢/ ٨ وتــخ ١٧/ ٥ واالحتــاف ٣٨٩/ ٢وش ) ٢٣٣٣( وحــب ٥٤٧/ ١وك ) ٣٥٨٣(ت 

 )٤٠٨٧(وصحيح اجلامع ) ١٧٧٢-١٧٧١(



 

 

١٦٨٧() 

 صحيح
ن بسرة بنت صفوان سألت رسول اهللا صلَّى اهللا عليـه           عن ابن عمر ا   ) طس. (}عليها بالوضوء     {  -١١١٢٠

 وسلَّم عن املرأة تدخل يدها ىف فرجها ؟ فذكره
 )١٩( واملنتقى حنوه ٢٤٥/ ١جممع 

 حسن
 عن يزيد بن سلمة اجلعفى) طب. (}عليِهم ما حملَوا وعليكُم ما حملتم  {  -١١١٢١

 )٤٠٨٨(وصحيح اجلامع ) ١٩٨٧( وصحيحة ٤٢/ ١ وتخ ٥٩/ ١٥ وش ٢٢٠/ ٥امع 
 صحيح

 الكالم عن االمراء إذا عصوا اهللا تعاىل
 عن ابن عباس) طب(عن على ، ) ت. (}عم الرجِل ِصنو أبيِه  {  -١١١٢٢

 ٦٨/ ١٠ وخط ٢٦/ ٢ ومشكل ١١١/ ٤وهق ) ٤١٠٠(وصحيح اجلامع ) ٥٠٥(خمتصرم 
  أىب قتادةعن) حل. (}عمار تقتله الفئةَ الباِغيةَ  {  -١١١٢٣

 )٤١٠١( وصحيح اجلامع ٣٨٢/ ٤ وحلية ٢٨٩/ ١٢خط 
 صحيح مشهور

 عن عائشة) هـ. (}عمار ما عرض عليِه أمراِن إالَّ اختار األرشد منهما  {  -١١١٢٤
 )٤١٠٢(وصحيح اجلامع ) ١٤٨(هـ 

 صحيح
 والعسكرى ىف األمثال عن أنس ) ط ، ع ، حل. (}عمار مساجِد اِهللا  هم أهلُ اِهللا عز و جلَّ  {  -١١١٢٥
 ) ٤٩٥( وبنحوه ٢٣/ ٢وامع ) ٤٩٤(املطالب 

 حسن لغريه
 عن على) حل. (}عمار ملىَء إمياناً إىل مشاشِه  {  -١١١٢٦

 )٤٠١٣( وصحيح اجلامع ١٣٩/ ١ وحلية ١١٨/ ١٢ش 
 صحيح

 )ابن عساكر عن ابن مسعود. (}عمار يزولُ مع احلَق حيثَ يزولُ  {  -١١١٢٧
  حنوه عن حذيفة٣٩١/ ٣أخرج ك 

 صحيح
١١١٢٨-  }  مريا ع تهنعمداً صعن بريدة) ٤حم ، م ، . (}ع 
/ ١ وعوانـة   ٢٧١ و ١٦٢/ ١ وهـق    ٣٥١ و ٣٥٠/ ٥ وحم   ٨٦/ ١ون  ) ٦١(وت  ) ١٧٢( و د    ٨٦م الطهارة   

قاله لعمر  ) ٥٨٨٢و٥١٦٤و٣٣٧و٣٣٦(وخ  ) ٤٠٩٣( وصحيح اجلامع    ٧٣/ ٦ وطربى   ٢٩٠/ ١ وحنف   ٢٣٧
 !!فقط ) ٤٠٩٣(ملا صلى الصلوات اخلمس بوضوء واحد فسأله عن ذلك وحسنه االلباىن ىف صحيح اجلامع 

 عن أنس ) ع. (}عمر الذباِب أربعونَ ليلَةً ، والذباب كلُّه ىف الداِر إال النحلُ  {  -١١١٢٩
 ٥٠١/ ٤كثري و ) ٢٢٨٥( ومطالب ٣٩٠/ ١٠ و٨/١٣٦ و٤١/ ٤امع 



 

 

١٦٨٨() 

 حسن
١١١٣٠-  }  سنةً إىل سبعني تنيىت بني سأم مرعن أىب هريرة) ت. (}ع 

 )٤٠٩٤(وصحيح اجلامع ) ٧٥٧ (٣٩٧/ ٢وصحيحة ) ٢٣٣١(ت 
 صحيح

 عن طلحة) ت. (}عمرو بن العاِص مِن صاِحلى قُريش {  -١١١٣١
 وصـحيح اجلـامع    ٥٥/ ٩ وحليـة    )٦٥٣( وصحيحة   ١٩٢/ ٧ وسعد   ١٨/٥ و ٧٤/ ١ وطب   ٣٥٤/ ٩امع  

)٤٠٩٥( 
 صحيح

١١١٣٢-  }                ـِة فـتحمامللح وجِة ، وخرمامللح روجخ يثِرب ابوخر ، يثِرب ابرمرانُ بيِت املقِدِس خع
 عن معاذ) حم ، د. (}القسطَنطيِنيِة ، وفتح القسطَنطينيِة خروج الدجاِل  

/ ١ ومشـكل    ٤٦/ ١٥ وسنة   ١٣٦ و ١٣٥/ ١٥ وش   ٤٢١ و ٤٢٠/ ٤ وك   ٢٤٥ و ٢٣٢/ ٥وحم  ) ٤٢٩٤(د  
 )٤٠٩٦( وصحيح اجلامع ١٩٣/ ٥ وتخ ٢١٧

 صحيح
 يعىن بفتح القسطنطينية مرة أخرى وسيكون على يد املهدى

ـ    . (}عمرةٌ ىف رمضانَ تعِدلُ حجةً        {  -١١١٣٣ ـ      (عن جابر ،    ) حم ، خ ، ه عن ابـن   ) حم ، ق ، د ، ه
 عن ابن الزبري) طب(عن وهب بن خنبش ) هـ( ، عن أم معقل) د ، ت ، هـ(عباس ، 

 ٢٩٩١ و ٢٩٩٤(وهــ   ) ٤٠٩٨( وصحيـــح اجلامــــع     ٩٤٨/ ٣وعــدى  ) ٩٣١(محيــدى  
 ود) ٩٣٩(وت  ) ٢٩٩٣ و٢٩٩٢و
 )١٢٥٦(وم ) ١٧٨٢(وخ ) ٣٠٧٧(وخزمية ) ١٩٨٨(

 متواتر
 )مسوية عن أنس. ( }عمرةٌ ىف رمضانَ كحجٍة مِعى  { -١١١٣٤

 ١٧٧/ ٤ و ٣٩٧ و ٣٦١ و ٣٥٢/ ٣ و ٣٠٨/ ١وحـم   ) ٢٩٩٥و  ٢٩٩١(وهـ  ) ٩٣٩( وت   ٧٩د املناسك ب    
/ ٢ وترغيب ١٥٦/ ٢ ونصب ١٥٦/ ١٧ و ١٧٦ و ١٤٢/ ١١ و ٢٢٣/ ١ وطب   ٥٢/ ٢ ومى   ٤٠٦/ ٦ و ١٨٦و

وصـحيح اجلـامع    ٢٢٢ وم احلج    ٤٦/ ٩ و ٢٩١/ ١ وتخ   ١١٣/ ٤ وفتح   ٥٠٧و٥٠١ و ١٤٧/ ١ وحنف   ١٨٢
 وغريهم ) ٤٠٩٧(

 متواتر
١١١٣٥-  }اِء        عللـدع ى قَلبهبٍد خرياً انتحاىل بععاهللا ت فَإذَا أراد ، اُء نصفادِة والدعالعب كُلِِّه نصف ملُ الِبر

 )ابن منيع عن أنس. (}
 )٣٣٢٩(مطالب 

 البأس به
جلنةَ ، وعملُ النـاِر     عملُ اجلَنِة الصدق ، وإذا صدق العبد بر ، وإذا بر آمن ، وإذا آمن دخلَ ا                { -١١١٣٦

 عن ابن عمرو) حم. (}الكَذب و إذا كَذب العبد فجر ، وإذا فَجر كَفر ، وإذا كَفَر دخلَ الناِر  
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 ٥٩٢/ ٣ والترغيب ١٧٦/ ٢وحم ١٤٢و٩٢/ ١امع 
 حسن

 )عن ابن مسعود) فر(هريرة الرافعي عن أىب . (}عملُ قَليلٌ ىف سنٍة خري من عمٍل كَثٍري ىف بدعٍة  {  -١١١٣٧
 ١٩/ ٣وهق  ) ٩٥٢٣( والشعب   ١٧٣/ ١وامع  ) ٢٩٦٣(عن احلسن مرسال وبنحوه املطالب      ) ٢٠٥٦٨(عب  

  مرفوعا وموقوفا بنحوه٨٠/ ١وترغيب 
 املوقوف صحيح

 عن الرباء) ق. (}عملَ هذَا قَليالً وأُجر كَثرياً  {  -١١١٣٨
/ ٥ وش   ١٤٤ وم االمارة    ٢٩٠/ ٢وترغيب  ) ٢٥٥٥(صور   ومن ٣٦٣/ ٢وطب  ٣٥٧و٢٩٣/ ٤ وحم   ٢٤/ ٤خ  

 )٤٠٩٩(وصحيح اجلامع ٢٩١
١١١٣٩-  }  أىب ، العباس ى و ِصنومأبوبكر ىف الغيالنيات عن عمر. (}ع( 

 ٢٤٣/ ٧وكر ) ٤١٤٠(وصحيح اجلامع ) ٨٠٦( والصحيحة ٤/١١١ وهق ١٩/ ٤ وسعد ١٦٥/ ٤حم 
 صحيح

حم ، (عن أم كرز ،     ) حم ، د ، هـ ، حب      . (}كَافأتاِن ، وعِن اجلَاريِة شاه        عِن الغالِم شاتاِن م   {  -١١١٤٠
 عن أمساء بنت يزيد) طب(عن عائشة ، ) هـ
/ ٩ وهق   ٨١/ ٢ ومى   ٣١/ ٦ و ١٩٤ و ١٨٣/ ٢ وحم   ٤و٣ون العقيقة ب    ) ١٥١٦(وت  ) ٣٨٣٦و  ٢٨٣٤(د  

ـ ) ١٠٦٠و١٠٥٩و١٠٥٨( وحـب    ٢٦٧ و ٢٦٥/ ١١ وسنة   ٣١١ و ٣٠٣ و ٣٠٢ و ٣٠١  ٤٥٧/ ١كل  ومش
  ١٦٥ و١٦٤/ ٧ون )٣١٦٢(وهـ )٤١٠٥( وصحيح اجلامع ٤٦١و

 صحيح
حم ، د ، ت ، ن ،        . (}عِن الغالِم شاتاِن ، وعن اجلاِريِة شاةٌ ، ال يضركم أذكراناً كن أم إناثاً                 {  -١١١٤١
 عن سلمان بن عامر وعن عائشة) ت(عن أم كرز ، ) ك ، حب

 وحــب ٣١/ ٦ و١٩٤ و١٨٣/ ٢وحــم ) ٣١٦٢( وهـــ ١٦٥/ ٧ون ) ١٥١٦(وت ) ٢٨٣٦و ٢٨٣٤(د 
 ٢٣٧/ ٤و ك ) ٤١٠٦(وصحيح اجلامع ) ١٠٦٠و١٠٥٩و١٠٥٨(

 صحيح
 عن ابن عباس) طب. (}عِن الغالِم عقيقتاِن ، وعِن اجلاِرية عقيقَةٌ  {  -١١١٤٢

 )٤١٠٧( وصحيح اجلامع ١٥٠/ ١١طب 
 صحيح

 وِكلتا يديِه ِميني ، رجالٌ ليسوا بأنِبياَء وال شهداَء ، يغشى بياض وجوِهِهم              عن ِميِني الرمحِن تعاىل   {  -١١١٤٣
نظَر الناِظِرين ، يغبطُهم النِبيونَ والشهداُء مبقعدِهم وقُرِم من اهللا تعاىل ، هم جماع ِمن نوازِع القبائِل جيتمعون                 

 عن عمرو بن عنبسة) طب. (}م كما ينتِقى آكلُ التمِر أطَايبه  على ذكِْر اهللا فينتقُون أطاِيب الكَالَ
  ٤٠٦/ ٢ وترغيب ٧٧/ ١٠امع 

 حسن



 

 

١٦٩٠() 

ومل ) حـم ، ع ، ك . (  }- يعىن صـاحب الصـور   -عن ِمييِنِه جِربيلُ ، وعن يسارِه ميكَائيلُ    {  -١١١٤٤
 يصححه عن أىب سعيد

 ٤٥/ ١ وبداية ٢٦٤/ ٢ وك ١٠/ ٣وحم ) ٣٩٩٩(د 
 لني

١١١٤٥-  }  هوتدع رداُء ، فإذا كَانَ اإلقَامةُ التالدع ابجذِن يستأذَاِن املؤ عن أنس) خط. (}ِعند 
 ١٨٩/ ١ والترغيب ٥٨/ ٨خط 

 حسن لغريه
خِري مغالَقاً للشر   عنداِهللا خزائن اخليِر والشر ، مفاِتيحها الرجالُ ، فطُوبى ملن جعله اهللا مفتاحاً لل             {  -١١١٤٦

 والضياء عن سهل بن سعد) طب. (}، وويلٌ ملن جعله اللُه مفتاحاً للشر مغالَقاً للخِري  
 ١٢٨/ ١وعاصم ) ١٣٣٢(وصحيحة ) ٢٣٧(وهـ ) ٣١١٩( ومطالب ١٨٥/ ٦طب 

 صحيح لغريه
 عن ابن عباس) طك. (}ن األجِر ىف اِجلهاِد  ِعند أمك ِقر فإنَّ لك من األجِر عندها مثُلُ مالك م{  -١١١٤٧

 ) ١٥٩١٤( وعب ٣٢٢/ ٥ و٣٠٥/ ٤ وجممع ٤/ ١١طب 
 حسن لغريه

 وابن عساكر عن أنس) حل. (}ِعند كُل ختمة دعوةٌ مستجابةٌ {  -١١١٤٨
 ٤٩٢/ ٤ واالحتاف ١٧٢/ ٧ وامع ٢٥٩/ ١٨ وبنحوه طب ٢٦٠/ ٧ وحلية ٣٥٠/ ٤ وكر ٨٤/ ١شج 

 ريهحسن لغ
 !!وفاته أن له طرقا أخرى ) ١٢٢٤(ووهم األلباىن فحكم بوضعه ىف ضعيفته 

١١١٤٩-  }                بالـذه أمىت التلْبس ا ، فَياليتبص ليكمع بتصا سِب أنَّ الدنيالذه من ليكُمع فِعنِدى أخو
 عن رجل) حم. (}

 ٣٦٨و ١٥٥و١٥٣/ ٥ وحم ١٨٣/ ٤ترغيب 
 حسن

 عن أىب أمامة) طب. (} تعاىل أحق ما أدى  عهد اهللا{  -١١١٥٠
 ١٥٥و١٥٤ وم الصيام ٤٦/ ٣و وبنحوه خ ٣٦٦-٣٦٥/ ٤ والفيض ٤٠/ ٣ وقط ١٧٤/ ٨طب 

 حسن لغريه
 عن قتادة عن احلسن عن عقبة) حم ، ك ، هق. (}عهدة الرقيِق أربع لياٍل  {  -١١١٥١

  عن عقبة بن عامر ومسرة ٢٢٨/ ١٤ وش ٣٢٣/ ٥ وهق ١٤٣/ ٤وحم ) ٢٤٤٥( وه ٢١/ ٢ك 
 حسن

  اهلامش٣٢٤و٣٢٣/ ٥راجع سنن البيهقى 
 عن احلسن عن مسرة أو عقبة) ط ، هق. (}عهدةُ الرقيِق أربعةُ أياٍم  {  -١١١٥٢

  ٢٢٧/ ١٤وش ) ٢٢٤٤( وهـ ١٥٢/ ٤ وحم ٢١/ ٢ وك ٣٢٣/ ٥هق 
 صحيح
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 التركماىن ىف رده على البيهقيوأعله هق باالنقطاع لكن ورد أنه رواه عن مسرة وصححه ابن 
 عن عقبة بن عامر و عن مسرة)حم ، د ، ك ، هق. (}عهدةُ الرِقيِق ثَالَثَةُ أياٍم  {  -١١١٥٣

/ ٥وهق  ) ٢٢٤٤( وهـ   ٧/٢٥٠٤ وعدى   ٢٢٧/ ١٤ وش   ٢٥١/ ٢ ومى   ١٥٢/ ٤وحم  ) ٣٥٠٧و٣٥٠٦(د  
  ٨/١٤٩ وسنة ٢٥٤/ ٧ وطب ٣٢٣

 صحيح
 ورة إذا وجد به عيباًأي يرد خالل هذه األيام املذك

 عن أىب سعيد) حم ، حب ، هق. (}عودا املريض واتبعوا اجلنازةَ تذَكركم اآلِخرةَ  {  -١١١٥٤
 )٤١٠٩( واالحتاف وصحيح اجلامع ٢٣٥/ ٣ وش ٢٥٤/ ٤ و ٢٩٩/ ٢ وجممع ٣٢/ ٣حم 

 صحيح
النار ، عوذُوا باِهللا من ِفتنِة املِسيِح الدجاِل        عوذوا باِهللا ِمن عذاِب القبِر ، عوذوا باِهللا من عذاِب           {  -١١١٥٥

 عن اىب هريرة) م ، ن. (}، عوذُا باِهللا من ِفتنِة احملْيا واملماِت  
 )٤١١٠(وصحيح اجلامع ) ٩٨٠( ومحيدى ٢٧٦/ ٨ ون ١٣٢م املساجد 
رأة ِعلى املراة  كعورِة الرجِل علـى        عورة الرجِل على الرجِل كعوِرة املرأَِة على املرأِة وعورةُ امل         {  -١١١٥٦
 عن على ) ك.( }الرجل  

 ١٨٠/ ٤ك 
 لني
 ٢٥٩/ ١هو وسـط  :  وقال ابن عدى ١٤٧-١٤٦/ ١فيه إبراهيم بن على بن حسن الرافعى خمتلف فيه التهذيب  

 من السرة اىل الركبة وكذلك عورة املرأة على املرأة: عورة الرجل على الرجل : واملعىن 
١١١٥٧-  }                  هوحـد ثـهواهللا يبع هوحـد وتومي هوحد ىت يعيشأم طَريد دبنىت ، وجأم كيمح وِميرع{ .

 عن أىب املثىن املليكى مرسال) احلارث(
  ٤٥/ ٣واالصابة ) ٤١١٢(املطالب 

 صحيح مرسل
للياىل ، وال تخصن يـوم اجلمعـة        عومير ، سلمانُ أعلَم منك ال تخصن ليلَةَ اجلمعِة بقياٍم بني ا           {  -١١١٥٨

 )ابن سعد عن حممد بن سريين مرسال. ( }بصياٍم بني االيام  
) ٧٨٠٣( وعب ٢٠٤/ ١ وكر ١٢٨/ ٢ وترغيب ١٠٧/ ٢ و٦١/ ١/ ٤ وسعد ٢٦٨/ ٦ وطب  ٢٠٠/ ٣امع  

 ) ٩٨٠(وصحيحة 
 صحيح مرسل 

١١١٥٩-  }      قطعفت الحتقحق منك انُ أعلَمسلم ، وميرا          عالركَاِب بطاقِته بلغُ سريِد ، تبقص سبقفت وال حتِبس 
 ) ابن سعد عن قتادة مرسال. ( }البر ديِن واخلفقَتِني من الليِل  

  ٦٤/ ٤سعد 
 صحيح مرسل

 املتعب من السري وهو إشارة إىل الرفق بالعبادة/ احلقحقة 



 

 

١٦٩٢() 

 عن أىب كبشة) طك ، حم. (}هم  عالم تدخلُونَ على قَوِم غضب اُهللا علي{  -١١١٦٠
 ٢٣١/ ٤ وحم ٢٣٥/ ٥ ونبوة ٢٩٠ و ٢٣٤/ ١٠جممع 

 حسن
عالم تذعرنَ أوالدكُن ذَا اإلعالَِق، عليكُن ذَا العوِد اهلنِدى فإنَّ فيِه سبعةَ أشفيٍة من سـبعِة                {  -١١١٦١

حـم ، خ ، م ، د ، هــ ،    . (}د به ِمن ذَاِت اجلنِب        ذات اجلنِب ، يسعطُ به من العذرِة ويلَ       : أدواٍء ، منها    
دخلت بابن ىل على النىب وقد أعلقت عليه من العذرة قال فذكره وأخرجه             : عن أم قيس بنت حمصن قالت       ) حب

فيسعط للعذرة ويلد من ذات اجلنب وظاهره أن هـذا القـدر            : ذات اجلنب ، قال الزهرى    : عبد الرزاق إىل قوله     
 مدرج

/ ٧ وهـق    ٣٥٦ و   ٣٥٥/ ٦وحم  ) ٣٤٦٢(وهـ  ) ٣٨٧٧( ود   ٨٧و٨٦وم السالم   ١٦٦و١٦٥ و ١٦٤/ ٧خ  
 ) ٤٠١٨( وصحيح اجلامع ٤٣٦/ ٩ و ٤٦٥

 وجع احللق: العالق واالعالق 
عالم تعذبن أو الدكن ، إمنَا تكِفى إحدكُن أنْ تأخذَ ِقسطاً هنِديا فتحكه مباٍء سبع مـراٍت ثُـم                   {  -١١١٦٢

دخل رسول اهللا على أم سلمة وعندها صىبينبعث دما ، قال ما هلذا ؟ قالوا   : عن جابر قال    ) حم. (}ره إياه       تؤِج
 به العذرة قال فذكره: 

  ٨٩/ ٥ وجممع ٣/٣١٥حم 
 صحيح

١١١٦٣-  }               يــده مٍس ، وإمنَا يكِفـى أحـدكُـم أنْ يضـعخيٍل ش ابَا أذنكأ ومئُونَ بأيديكُمت المع
 لــى ع

 عن جابر بن مسرة) م. (}فَخِذِه مث يسلِّم على أخيِه ِمن على مييِنِه ومشَالِه  
 )٤٠١٩( وصحيح اجلامع ١٢٠م الصالة 
ـ  . (}عالم يقتلُ أحدكُم أخاه إذا رأى أحدكُم من أخيِه ما يعِجبه ، فليدع له بالربكِة                  {  -١١١٦٤ ) ن ، ه

 عن أىب أمامة بن سهل بن حنيف
) ٤٠٢٠( وصحيح اجلامع    ١٠٧/ ٥ وجممع   ٤٨٦/ ٣وحم  ) ١٤٢٥ و ١٤٢٤( وحب   ٤١١/ ٣ وك   ٩/٣٥١هق  

 ) ٣٥٠٩(وهـ 
 صحيح

١١١٦٥-  }  ؟ اغتِسل له ؟ أال بركْت أخاه دكملُ أحيقت المعن أىب أمامة بن سهل بن حنيف) حب. (}ع 
 )٦١٠٦ و٦١٠٥(واإلحسان ) ٩٣٩ و٩٣٨( واملوطأ ١٠٧/ ٥امع 

 صحيح
اغتِسل لـه ،  : عالم يقتلُ أحدكُم أخاه ؟ أال بركت عليِه ؟ إنَّ العني حق ، توضأْ له ، وىف لفٍْظ   {  -١١١٦٦

         كرفليب هشيئاً يعجب عن أىب أمامة بن سهل بـن       ) ط ، حم ، حب ، ك ، طب ، ض          (مالك  . }إذا رأى أحدكُم
 )حنيف عن أبيه

 ٢١٦ و٢١٥/ ٤ وك ٣٨٦/ ٤وحم )١٩٧٦٦(وعب ) ٦١٠٦ (واالحسان) ٩٣٩ و ٩٣٨(موطأ 



 

 

١٦٩٣() 

 صحيح
اغتِسل فغسلَ وجهـه    : عالم يقتلُ أحدكُم أخاه ، هالَّ إذا رأيت ما يعجبك ، بركت مث قال له                {  -١١١٦٧

               صبذلك املاَء عليه ، ي بداخلةَ إزاِرِه يف قدٍح مث صاف رجليِه ولى رأسِه    ويديِه ومرفقيِه وركبتيِه وأطررجلُ ع ه
                 سهلٌ مع الناِس ليس بِه بأس فراح ، لَ به ذلكففع وراَءه كفىُء القدحخلفِه مث ي حم ، طـك   . (}وظهِرِه ِمن (

 وشرب منه ، عن سهل ابن حنيف: وزاد 
 ٥٨٣ وموطأ ٤٨٦/ ٣حم 

 صحيح
لعني حق ، فمن رأى ِمن أحٍد شيئاً يعجبـه أو           عالم يقتلُ أحدكُم أخاه وهو عن قَتلِه غىن ؟ إنَّ ا          {  -١١١٦٨

  حق عليِه فإنَّ العني كابن قانع عن سهل بن حنيف. (}ِمن مالِه فَليرب( 
  حنوه ١٠٧/ ٥ وجممع ٢٠٤/ ١٠الفتح 

 صحيح
١١١٦٩-  }     اِن الناركألُ         : عيناِن ال تريت اتتب ِة اِهللا ، وعنيشيالً ِمن خجو بكت َنطس. (} يف سبيِل اهللا   عي (
 عن أنس 
 ) ٤١١١( وصحيح اجلامع ١٠٨٧/ ٣ وعدى ٢٣١/ ٤ وتخ ١١٩/ ٧ وحلية ٢٤٩/ ٢الترغيب 

 صحيح
) ع. (}عني بكت ِمن خشيِة اهللا ، وعني باتت حترس ىف سـبيِل اهللا            : عيناِن ال متَسهما النار أبداً      {  -١١١٧٠

 والضياء عن أنس
/ ٢ وخـط    ٣٥٥/ ١٠وسنة  ) ١٩٩٠و  ١٩٨٩( ومطالب   ٢٣٠ و ٢٢٥/ ٤ و ٢٤٨/ ٢غيب   وتر ٢٨٨/ ٥امع  
 )٤١١٣( وصحيح اجلامع ١٧٥/ ٢ وكثري ٣٦٠

 صحيح
١١١٧١-  }     ا النارميناِن ال تصيبهىف سبيِل              : ع حترس باتت نيشيِة اِهللا ، وعىف جوِف الليِل ِمن خ كتب نيع

 عن ابن عباس) ت. (}اِهللا 
 ) ٧٩٦(والشعب ) ١٦٣٩(و ت ) ٤١١٢( وصحيح اجلامع ٢٤٩/ ٢لترغيب  وا٢٠٩/ ١شج 

 صحيح
 :مالحظة

لظنه انه ال أصل هلـا وهـى ثابتـة ىف    ) ىف جوف الليل (عندما حذف  ) ٤١١٢(أخطأ االلباىن ىف صحيح اجلامع      
 )!!٧٩٦(الشعب 

  عباسعن ابن) حم ، ق ، د ن هـ. (}العاِئد ىف هبِتِه كالعاِئِد ىف قيئِه  {  -١١١٧٢
 / ١٠ وطـب    ١٨٠/ ٦ وهـق    ٣٢٧/ ١وحم  ) ٢٣٨٥( وهـ   ٢٦٧ و ٢٦٦/ ٦ون  ) ٣٥٣٨( ود   ٢١٥/ ٣خ  

 وصـحيح اجلـامع     ٢٣٤/ ٥ وفتح   ٢٨٨/ ٣ وترغيب   ١٥٣/ ٤ وجممع   ٣٤٤ و ٣٢٧ و ١٧٩ و ٤٦/ ١١ و ٣٥٢
 ٨وم اهلبات) ٩٩٣(ومنتقى ) ٤١١٤(

 عن عكرمة مرسال) عب. (}لِدِه  العاِئد ىف هبتِه كالعاِئِد ىف قيِئِه إال الوالد ِمن و{  -١١١٧٣



 

 

١٦٩٤() 

 ١٨٠/ ٦وهق ) ١٦٥٤٣ و١٦٥٤٢(عب 
 حسن لغريه

اخلرائطـى ىف مسـاوىء     . (}العاِئد ىف هبتِه كالكَلِب أكَلَ حىت إذا شِبع قَاَء مثَّ عاد ىف قيئـِه                 {  -١١١٧٤
 عن أىب هريرة) األخالق 
 ) ٥٣٠(املساوىء 

 صحيح لغريه
 عن ابن عباس) خ ، م. (}لِب يرجع ىف قيئِه  العاِئد ىف هبِتِه كالكَ{  -١١١٧٥

 وجممع  ١٨٠/ ٦ وهق   ٢٦٧ و ٣٦٥/ ٦ون  ) ٢٣٨٦(وهـ  ) ١٢٩٨( وت   ٨ وم اهلبات    ٣٥/ ٩ و   ٢٠٧/ ٣خ  
واملسـاوى  ) ١٦٥٣٨ و   ١٦٥٣٧ و   ١٦٥٣٦(وعـب   ) ٤١٧( وخـد    ٣٤٥/ ١٢ و ٢١٦/ ٥ وفتح   ١٥٣/ ٤
)٥٣٠-٥٢١( 

 عن أنس) هـ. (}دة  العاريةُ مؤداَةٌ واملنحةُ مردو{  -١١١٧٦
 )٤١١٥(وصحيح اجلامع ) ٦٣١(والصحيحة ) ٢٣٩٨(هـ 

 صحيح
١١١٧٧-  }             غَارم والزعِيم ، قِضىم نيودةٌ ، والدةُ مرداَةٌ واملنحةُ مؤدـ        . (}العاري ) حـم ، د ، ت ، هـ

 والضياء عن أىب أمامة
/ ٤ وامـع  ٨٩/ ٦ وهـق  ٢٦٧/ ٥وحم ) ٢٣٩٩ و  ٢٣٩٨(وهـ  ) ٢١٢٠ و     ١٢٦٥( وت   ٩د البيوع ب    

 )٤١١٦( وصحيح اجلامع ٧٣ و٦٥ و٥٨/ ٢ وحنف ٢٢٥/ ٨وسنة ) ١١٧٤( وحب ١٤٥
 صحيح

 عن أىب الدرداء ) طب. (}العاِلم واملتعلم شريكَاِن ىف اخليِر ، وساِئر الناِس ال خير فيِه  {  -١١١٧٨
  ٤٥١ و٨٥/ ٢ وحنف ٢١٢ /٢ وخط ٢٧/ ١ وجامع بيان العلم ١٢٢/ ١وجممع ) ٢٢٨(هـ 

 حسن لغريه
. }العاملُ إذا استعملَ فأخذَ احلق وأعطَى احلق مل يزلْ كااِهِد ىف سبيِل اهللا حىت يرِجع إىل بيتـهِ                 {  -١١١٧٩

 عن عبد الرمخن بن محيد عن أبيه  عن جده عبد الرمحن بن عوف) طب(
 ٩٥/ ١ وترغيب ٥٥٩/ ١ وطب ٨٤/ ٣امع 

 صحيح
حم ، د ، ت . (}العاملُ باحلق على الصدقِة كالغاِزى ىف سبيِل اهللا عز وجلَّ حىت يرجع إىل بيتِه           {  -١١١٨٠
 عن رافع بن خديج) ، هـ ، ك

 ٢٩٩ و٢٩٦/ ٤ وطـب    ٤٠٦/ ١ وك   ١٦/ ٧وهق  ) ٣٩٨٥(وهـ  ) ٦٤٥٩(وت  ) ٢٩٣٦( ود   ١٤٣/ ٤حم  
 )٤١١٧( وصحيح اجلامع ٥٥٩/ ١ترغيب  و٤٨٤/ ٥وسنة ) ٢٣٣٤( وخزمية ٢١٦/ ٣ وش ٨٤/ ٣وجممع 

 صحيح
العباد عباد اهللا ، والبالَد بالد اهللا ، فمن أحيا ِمن مواِت األرِض شيئاً فهو له ، ولـيس ليعـرِق               {  -١١١٨١

  عن عائشة) هق. (}ظاِلم حق 



 

 

١٦٩٥() 

 وقط ٣١٨/ ١٨ وطب ١٥٧/ ٤وامع ) ٤١١٨( وصحيح اجلامع ٢٩٩/ ٦ وكثري ١٤٢/ ٦ وهق   ١٦٦/ ١حم  
 ) ١٤٤١( ومطالب ١٧١/ ٤ ونصب ٢١٧/ ٤

 صحيح لغريه
 عن معقل بن يسار) حم ، م ، ت ، هـ. (}العبادةُ ِفى اهلرِج كهجرٍة إىلَّ  {  -١١١٨٢

 ٤٥ واآلجرى   ٣٥٢/ ٦ وتخ   ١٩ و ١٨/ ١٣ وفتح   ٢٥/ ١٥وسنة  ) ٣٩٨٥(وهـ  ) ٢٢٠١( وت   ١٣٠م الفنت   
 )٤١١٩( وصحيح اجلامع ٢٧ و٢٥/ ٥وحم 

 )نعيم بن محاد ىف الفنت عن النعمان بن مقرن. (}العبادةُ ىف اهلرِج والفتنِة كاهلجرِة إىلَّ  {  -١١١٨٣
 ١٩ و١٨ / ١٣ وفتح ٣٥٢/ ٦وتخ ) ٣٩٨٥(وهـ ) ٢٢٠١( وت ١٣٠ وم الفنت ٢٠٥١/ ٦عدى 

 صحيح
 عن أىب هريرة) ت(. }العباس عم رسوِل اِهللا ، وإنَّ عم الرجل ِصنو أبيِه  {  -١١١٨٤
 )٣٧٦١(  وت ٨٧/ ١٠ وطب ١١١/ ٤وهق ) ٤١٢٠( وصحيح اجلامع ٢٣٩/ ٧وكر ) ٨٠٦(الصحيحة 

 صحيح 
 أبو بكر الشافعى ىف الغيالنيات وابن عساكر عن عمر. (}العباس عمى وصنو أيب  {  -١١١٨٥

 )١٣٣٣٣(ورواه اجلماعة بنحوه املسند اجلامع ) ٨٠٦( وصحيحة ٢٣٩/ ٧كر 
 يحصح

 )ابن عساكر عن على. ( }العباس عمى وصنو أيب ، فمن شاَء فليباِه بعمِه  {  -١١١٨٦
 ٣٤/ ٣ وصحيحة ٢٣٩/ ٧ وكر ٢٩ / ١٠وطب ) ١٨٠١ و ١٧٧٨ و١٦٧٣ و١٧٥٩ و ١٧٥١(الفضائل 

 حسن
١١١٨٧- }  ا منهى وأنمن اسعن ابن عباس) ت ، ك. (}العب 

وحم ) ١٧٩٨ و   ١٧٧٩ و   ١٧٧٠(والفضائل  ) ٨١٧٣( ون   ٢٣٧/ ٧ وكر   ٣٢٩ و   ٣٢٥/ ٣وك  ) ٣٧٥٩(ت  
 ١٠١/ ٤ وخط ٤٩٩/ ١ والفسوي ٢٤/ ٤ وسعد ٣٠٠/ ١

 صحيح
 ال تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا: وزادوا ىف رواية 

ـ                  {  -١١١٨٨ . }ى    العباس منى وأنا منه ، ال تؤذُوا العباس فتؤذُوين ، من سـب العبـاس فقـد سبنــ
 ابـــــن (

 )عساكر عن ابن عباس
  ٣٢٩ و٣٢٥/ ٣ وك ٢٣٩ و٢٣٧/ ٧ وكر ١٧/ ٤سعد 

 صحيح
 عن جرير) طب. (}العبد اآلبق ال تقبلُ له صالةٌ حىت يرِجع إىل مواليِه  { -١١١٨٩

 )٤١٢١(وصحيح اجلامع ) ٨٥٩٦( والشعب ٢٨/ ١عوانة 
 صحيح

١١١٩٠-  } بمع من أح ابر عن ج) حم. (}العبد 



 

 

١٦٩٦() 

 ٢٨٠ / ١٠ و ٣٠٥/ ٥ وجممع ٣٩٤ و٣٣٦/ ٣حم 
 صحيح

 ٣٧٤/ ٤وسقط من صحيح اجلامع وضعيفه وهو ىف الفيض 
١١١٩١-  }  ابليِه احلسع وقع مفإذا خد ما مل خيِدم اِهللا وهو منه من عن أىب الدرداء) ص ، هب. (}العبد 

 )١٠٦٥٨ و١٠٦٥٧(الشعب 
 فيه انقطاع

 عن ابن عمرو) حم ، ن. (}حق  العتريةُ {  -١١١٩٢
 )٤١٢٢( وصحيح اجلامع ١٨٣/ ٢ وحم ١ن الفرع والعترية ب 

 حسن
 هى ذبيحة تذبح ىف رجب وهى مشروعة ، ولكنها ليست واجبة: العترية 

يـداِء  العجب أنَّ ناساً ِمن أمىت يؤمونَ البيت لرجٍل ِمن قُريٍش قد جلأَ بالبيِت حىت إذا كانوا بالب                {  -١١١٩٣
                  ثهمبعى ، يشت ون مصادرريصدالسبيِل ، يهلكُونَ مهلِكاً واحداً ، و وابن وربوا املستبِصر فيهم ، م ِسفخ

  مِعن عائشة) م. (}اُهللا على نيا 
 )٤١٢٣(وصحيح اجلامع ) ١٩٢٤ و ١٦٢٢(وصحيحة ٦٠/ ١٣ وفتح ٨م الفنت 

عن ابـن   ) كر(أبو عوانة   . (}بئر جبار ، واملعِدنُ جبار ، وىف الركَاِز اخلمس            العجماُء جبار ، وال   { -١١١٩٤
 )عباس
  ٧٨/ ٣ وامع ١٤/ ١٧طب 

 صحيح لغريه
١١١٩٥-  }                سوىف الركَاِز اخلم ، اربواملعدنُ ج ، اربج والبئر ، اربا جرحهاُء جحم ، ق   (مالك  . (}العجم

 )عن عمرو بن عوف) طب(عن أىب هريرة ، ) ٤
 وهــ   ٤٥/ ٥ون  ) ٣٧٢(ومنتقـى   ) ٦٤٢(وت  ) ٤٥٩٣( ود   ٤٦ و ٤٥ وم احلدود    ١٤٥/ ٣ و ١٦٠/ ٢خ  

 و  ١١٠ / ٨ و ١٥٥/ ٤ وهق   ٣٢٦/ ٥ و ٤٥٦ و ٤٥٤ و ٤١٥ و ٣١٩ و ٢٥٥ و ٢٥٤ و ٢٣٩/ ٢وحم  ) ٢٦٧٤(
 ٢٧١/ ٩ وش ١٩٥وف ) ١٠٨٠ و١٠٧٩( ومحيــدى ١٤/ ١٧ وطــب ١٩٦/ ٢ ومــى ٣٤٤ و٣٤٣

 )٤١٢٤(امع وصحيح اجل٣٩و
١١١٩٦- }  ارواملعِدنُ جب ، ارا جبرحهاُء جعن عمرو بن عوف) هـ. (}العجم 

 ١٤٥/ ٣ و١٦٠/ ٢وخ ) ٤١٢٥(وصحيح اجلامع ) ٢٦٧٤(هـ 
١١١٩٧- }وىف الركَاِز اخلمس ، اروالساِئمةُ جب ، ارجب والبئر ، ارواملعِدنُ جب ، ارا جباُء جرحهالعجم{ 

 بن مسعودعن ا) طب(
 )١١١٩٥( وبنحوه ٧٨/ ٣امع 

 صحيح لغريه
١١١٩٨-  }                سوىف الركَاِز اخلم ، ارجب اروالن ، ارواملعِدنُ جب ، ارا جباُء جرحهعـن أىب  ) هـق . (}العجم

 هريرة



 

 

١٦٩٧() 

  ٣٤٤ و٣٤٣ و١١٠/ ٨ و١٥٥/ ٤هق 
 صحيح

١١١٩٩-  }      مالس ِة وفيها ِشفاٌء مناجلن جوةُ ممنا شفَاٌء للعِني  العهوماؤ املن حـم ، ت ،  . (}، والكَمأَةُ ِمن
 عن أىب سعيد وجابر) حم ، ن ، هـ(عن أىب هريرة ) هـ
 ٤٨٨ و ٤٢١ و ٣٥٧ و ٣٥٦ و ٣٢٥ و ٣٠٥ و ٣٠١/ ٢وحـم   ) ٣٤٥٥و  ٣٥٤٣(وهـ  ) ٢٠٦٨ و ٢٠٦٦(ت  

مع وصـحيح اجلـا   ) ٢٠١٧٠( وعـب    ٣٢٦/ ١١ وسنة   ٣٧٦/ ٧ وش   ٣٣٨/ ٢ ومى   ٤٨/ ٣ و ٥١١ ٤٩٠و
)٤١٢٦( 

 صحيح
١١٢٠٠-  }                 يبالعر ا شفَاٌء للعِني ، والكبشهوماؤ والكمأَةُ من املن ، مالس ا شفَاٌء منِة وفيهاجلن ةَ ِمنالعجو

 ابن النجار عن ابن عباس. (}األسود ِشفَاٌء ِمن عرِق النسا ، يؤكَلُ من حلمِه ، ويحسى ِمن مرِقِه  
 ) ٦٧٢١ -٦٧١٥( وبنحوه ن ١٣٧١/ ٤ وعدى ٢٦٥/ ٥االحتاف 

 صحيح لغريه
 )أبو نعيم ىف الطب عن بريدة. (}العجوةُ من فاكهِة اجلنِة  { -١١٢٠١
 ) ٢٠٦٨ و٢٠٦٦( وبنحوه ت ١٣٧١/ ٤ وعدى ٢٦٥/ ٥االحتاف 

 صحيح لغريه
 ع بن عمرو املزىنعن راف) حم ، هـ ، ك. (}العجوةُ والصخرةُ والشجرةُ من اجلنِة  {  -١١٢٠٢

 ١٢١/ ٧ واالحتاف ٢٠٣ و١٢٠/ ٤وك ) ٣٤٥٦( وهـ ٦٥ و٣١/ ٥حم 
 صحيح

ىف جمـرد   ) من اجلنة (الكرمة او الشجرة بيعة الرضوان قال املناوى قوله         : صخرة بيت املقدس ،الشجرة     : الصخرة  
 ٣٧٧-٣٧٦/ ٤االسم والشبه الصورى غري أن ذلك الشبه يكسبها فضالً وفخراً الفيض 

 عن على وعن ابن مسعود) طس. (}الِعدةُ دين {  -١١٢٠٣
 ٢٧٠/ ٢ واصفهان ٢٦٣/ ٦ واالحتاف ١٦٦/ ٤امع 

 فيه ضعف
 عن ابن مسعود) حل. (}الِعدةُ عطيةٌ  {  -١١٢٠٤

 ٥٠٦ و٧/٥٠٥ و٢٦٣ و٢٦٢/ ٦واالحتاف ) ٩٠٦( ومطالب ١٦٦/ ٤امع 
 حسن لغريه

١١٢٠٥-  }المةٌ وآخرافةُ أوهلَا مِة  العرالقيام يوم ةٌ ، والعذَابداما نالطيالسى عن أىبهريرة. (}ه( 
 )٤١٢٨(وصحيح اجلامع )١٩٨٢(وصحيحة ) ٢١١١( ومطالب ٩٧/ ١٠هق 

 حسن
 عن عائشة) هق. (}العرب للعرِب أكفاٌء ، واملوايل أكفاٌء للمواِلي  {  -١١٢٠٦

  ١٣٣/ ١ وفتح ١٩١/ ١ وأصفهان ١٨٥٢/ ٥ وعدى ٢٧٥/ ٤ وامع ١٦٣/ ٣ وتلخيص ١٣٥/ ٧هق 
 حسن لغريه



 

 

١٦٩٨() 

 عن عائشة) هق. (}اجلماع : العسليةُ {  -١١٢٠٧
وصـحيح  ٢٢٦/ ٩وحليـة   ) ١٦٦٢( ومطالب   ٢٥٢/ ٣ وقط   ٢٣٨/ ٣ ونصب   ٣٤١/ ٤ وجممع   ٦٢/ ٦ حم  

 )٤١٢٩(اجلامع 
 حسن

 عن جابر ) حم ، ك. (}نحِر  العشر عشر األضحى ، والِوتر يوم عرفَةَ ، والشفع يوم ال{  -١١٢٠٨
/ ٨ وكـثري    ١٠٩/ ٣٠وطربى  ) ٣٧٤٣( والشعب   ١٣٧/ ٧ وجممع   ٢٢٠/ ٤ وك   ٣٢٧/ ٣ وحم   ٧٠٢/ ٨فتح  
  ٤١٤ و ٤١٣

 صحيح
 عن واثلة) هق. (}العصبيةُ أنْ تعني قَومك على الظلِْم  {  -١١٢٠٩

 ١٢٣/ ١٣ وسنة ٢٣٤/ ١٠وهق ) ٥١١٩(د 
 حسن

 عن واثلة بن األسقع) حم. (}عني الرجلُ قومه على الظلِْم  العصبيةُ أنْ ي{  -١١٢١٠
 ١٢٣/ ١٣ وسنة ٢٣٤/ ١٠وهق ) ٥١١٩( ود ١٠٧/ ٤ حم 

 حسن
١١٢١١-  }                  على فيِه ، وإذا قالَ آه هيد عفليض أحدكُم الشيطَاِن ، فإذا تثَاءب من اِهللا والتثَاؤب من طاسالع

   من كفإنَّ الشيطَانَ يضح ، آه  التثَاؤب هويكر العطَاس لَّ حيبوج وابن السـىن ىف  ) ت. (} جوِفِه ، إنَّ اهللا عز
 عمل يوم وليلة عن أىب هريرة

وصحيح اجلامع  )٢٦٠( وسين   ٢٨٧/ ٦واالحتاف  ) ٩٢١(وخزمية  ) ١١٦١( ومحيدى   ٢٦٤/ ٤وك  ) ٢٧٤٦(ت  
)٤١٣٠( 

 صحيح
 عن محل بن النابغة) طب. (} غرةٌ ، عبد أو أمةٌ  العقلُ على العصبِة ، وىف السقِْط{  -١١٢١٢

 )٤١٣١(وصحيح اجلامع )١٩٨٣(وصحيحة ) ٢٩٩( ومنصور) ١٧٧٦٨( عب
 صحيح

١١٢١٣-  } ى وعشِرينشرةَ أو إلحدع علسبٍع أو ألرب حذبقيقَةُ توالضياء عن بريدة ) طس. (}الع 
 وصـحيح اجلـامع     ٥٩/ ٤ وامـع    ٢٥٦/ ٢ وطص   ٣٠٣/ ٩ وهق   ٢٣٢/ ١ وأصفهان   ٢٢٩/ ١٠االحتاف  

)٤١٣٣( 
 صحيح

١١٢١٤-  }  اهِن اجلاريِة شاِن ، وعاتاِن متكَافئتعِن الغالَِم ش ، قيقةُ حقعن أمساء بنت يزيد) حم. (}الع 
 )٤١٣٣( وصحيح اجلامع ٤٥٦/ ٦ وحم ٣٩٠/ ٥ واالحتاف ٥٩٢/ ٩ وفتح ٥٧/ ٤امع 

 صحيح
١١٢١٥-  } بالتع الِعلم  وقَهي الشر قيتو نوم ، عطَهي ر اخلرييتح نلُِّم ، ومبالتح عن أىب ) كر. (}لُِّم ، واحللْم

 هريرة



 

 

١٦٩٩() 

 وكـر   ٢٧ / ٨ و ٩١/ ١ واالحتاف   ١٦١/ ١ وفتح   ١٧٤/ ٥ وحلية   ١٢٨/ ١ وامع   ٢ وحلم   ٣٩٥/ ١٩طب  
 )١٠٧٣٩(  والشعب ٣١٦/ ٥ و٥٧/ ١

 حسن لغريه
 عن ابن عمر ) فر. (}كتاب ناطق ، وسنةٌ ماضيةٌ ، وال أدِرى  : ثَةٌ الِعلم ثال{  -١١٢١٦

  ٣٨٨-٣٨٧/ ٤ والفيض ١٧٢/ ٢الفقيه واملتفقه 
 حسن موقوف

د ، . (}آيةٌ حمكَمةٌ ، أو سنةٌ قائمةٌ ، أو فريضةٌ عادلَـةٌ   : الِعلم ثالثَةٌ وما ِسوى ذلك فهو فضلٌ   {  -١١٢١٧
 عن ابن عمرو) هـ ، ك

 ٢٠٨/ ٦ وهـق    ٢٩١/ ١ وسـنة    ٢٢٥/ ١واالحتاف  ) ٥٤( وهـ   ٢٦٦/ ٤ ومتهيد   ٣٢٣/ ٤وك  ) ٢٨٨٥( د  
 ١٩٥/ ٢ وكثري ٦٨/ ٤ وقط ٢٣/ ٢وجامع بيان العلم 

 حسن لغريه
١١٢١٨-  }  عيِن الورالد الكِة ، ومادمن العب خري عن أىب هريرة ) ابن عبد الرب . (}الِعلم 

 ٩٣/ ١ والترغيب ٢٣/ ١جامع بيان العلم 
 حسن

١١٢١٩-  } أخذَه هضالَّةُ املؤِمِن حيثُ وجد العسكرى ىف  األمثال عن أنس. (}الِعلم( 
 ٣١٤/ ١االحتاف 

 فيه ضعف
الِعلم علماِن ، فعلْم ثاِبت ىف القلِْب فذَاك الِعلم الناِفع ، وِعلم ىف اللساِن فذلك حجةُ اِهللا على                  {  -١١٢٢٠

 )أبو نعيم عن يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس. (}عباِدِه  
  ١٩٠/ ١ وجامع بيان العلم ٣٤٩ و٨٥/ ١ واالحتاف ١٠٣/ ١الترغيب 

 حسن
الِعلم علماِن ، فعلم ىف القلِْب فذلك العلْم الناِفع ، وعلْم على اللساِن فذلك حجةُ اهللا على ابِن                  {  -١١٢٢١

  معن جابر) خط(رسال ، واحلكيم عن احلسن م) ش. (}آد 
 ٢٣٥/ ٣ وش ٣٤٦/ ٤ وخط ١٠٣/ ١ وترغيب ١٩٠/ ١ وجامع بيان العلم ٣٤٩/ ١االحتاف 

 حسن
 عن عبد اهللا بن احلارث) طب. (}الِعلم ىف قُريٍش ، واألمانةُ ىف األنصاِر  {  -١١٢٢٢

 ٢٥/ ١٠امع 
 حسن

 ويداخلُوا الدنيا ، فإذا خالطُوا السلطَانَ و داخلُـوا          العلَماُء أمناُء الرسِل ما مل خيالطُوا السلطَانَ      {  -١١٢٢٣
  ملَ فاحذروهوا الرسخان ا فقدعن أنس) عق(احلسن بن سفيان . (}الدني 

 ٦٨/ ١ وشج ١٨٥/ ١ وجامع بيان العلم ٣٨٨/ ١االحتاف 
 حسن لغريه



 

 

١٧٠٠() 

 العلماء ورثة األنبياء: لسنن بلفظ عن أىب الدرداء وهو ىف ا) بز. (}العلَماُء خلَفَاُءاألنبياِء  {  -١١٢٢٤
  ١٨٥/ ١ وجامع بيان العلم ٣٨٨/ ١ واالحتاف ١٢٦/ ١امع 

 حسن لغريه
 )ابن النجار عن أنس. (}العلَماُء قادةٌ ، واملتقُونَ سادةٌ ، وجمالستهم زيادةٌ  {  -١١٢٢٥

 ١٢٥/ ١امع 
 صحيح موقوف

هم أهلُ السماِء وتستغِفر هلُم احليتانُ ىف البحِر إذا ماتوا إىل يوِم القيامـِة            العلَماُء ورثَةُ األنبياِء حيب   {  -١١٢٢٦
 )ابن النجار عن أنس. (}

  ٣٣٦ وجرجان ٣٣٧/ ٨ وتخ ٤٥٠ و٣٣٨ و٧١/ ١ واالحتاف ١٦٤/ ٣وتلخيص ) ٢٢٣(هـ 
 حسن لغريه

١١٢٢٧-  }  واِلد معن عبداهللا الوراق مرسال) ص.(}الع 
 ٥٣٢/ ٨ وفتح ٢٦٨/ ٣وبنحوه نصب ) ٤١٤٢(وصحيح اجلامع ) ١٠٤١(صحيحة 

 حسن
 عن ابن عباس ) فر. (}العمائم تيجانُ العرِب   {  -١١٢٢٨
 ) ٦٢٦٠( والشعب ٢٥٤ و٢٥٣/ ٣االحتاف 

 حسن لغريه
 عن عمرو بن حزم) طب. (}العمد قود ، واخلطأُ ديةٌ  {  -١١٢٢٩

 )٤١٣٤(وصحيح اجلامع ) ١٩٨٦( وصحيحة ٣٢٨و ٣٢٧/ ٤ ونصب ٩٤/ ٣ وقط ٢٨٦/ ٦جممع 
 صحيح

العمرةُ إىل العمرِة كفارةٌ ملا بينهما من الذنوِب  واخلطَايا ، واحلَج املربور ليس له جزاٌء إال اجلنةَ                   {  -١١٢٣٠
 عن عامر بن ربيعة) حم. (}

 ٤٤٧/ ٣وحم ) ٤١٣٥(وصحيح اجلامع ) ١٢٠٠( والصحيحة ٢٧٨/ ٣امع 
 صحيح

العمرةُ إىل العمرِة كفارةٌ ملا بينهما من الذنوِب واخلطَايا ، واحلَج املربور ليس له جزاٌء إال اجلنةَ ،             {  -١١٢٣١
أىب عـن   ) هب. (}وما سبح احلَاج ِمن تسبيحٍة وال هلَّلَ ِمن ليلٍَة وال كَّرب ِمن تكبريٍة ، إالَّ يبشر ا تبشريةً                     

 هريرة
 حنوه ) ٤٠٩٣ و ٤٠٩١(الشعب 

 صحيح لغريه 
حـم ، ق    (مالك  . }العمرةُ إىل العمرِة كفارةٌ ملا بينهما ، واحلج املربور ليس له جزاٌء إالَّ اجلنةَ                 {  -١١٢٣٢

 عن أىب هريرة) ٤
يـدى   ومح٢٦١/ ٥ و٣٤٣/ ٣وهق ) ٢٨٨٨( وهـ ١١٥ و١١٢/ ٥ون  ) ٩٣٣( وت   ٤٣٧ وم احلج    ٢/ ٣خ  

 )٤١٣٦( وصحيح اجلامع ١٦٣/ ٢وترغيب ) ٣٠٧٣ و٢٥١٣(وخزمية ) ١٠٠٢(



 

 

١٧٠١() 

العمرتاِن تكفراِن ما بينهما ، واحلج املربور ليس له جزاٌء إالَّ اجلنةَ ، وما سبح احلَاج ِمن تسبيحٍة              {  -١١٢٣٣
ٍة إالَّ يبشرِمن تكبري ليلٍَة ، وال كَّرب ةً  ، وال هلَّلَ ِمنا تبشري {) .عن أىب هريرة) هب 

  ٢/١٦٣والترغيب ) ٤٠٩٣( والشعب ٤٦١/ ٢حم 
 صحيح

 فيه من مل أعرفهم ومل أراهم ىف كتب الرجال وقلده االلباىن فضعفه ىف              ٣٩٤/ ٤ووهم املناوى ىف فقال ىف الفيض       
 دون أن يكلف نفسه بالرجوع للشعب ملعرفة سنده ) ٣٨٩٤(ضعيف اجلامع 

 نا سليمان بن حرب نا محاد بن زيد عن أيوب السختياىن عن عبيـد اهللا  - اخلالل -احلسن بن على : وهذا سنده   
 بن عمر ثىن  مسى عن أىب صاحل عن أىب هريره

حم ،  (عن أىب هريرة ،     ) حم ، ق ، د ، ن      (عن جابر ،    ) حم ، د ، ت    . (}العمرى جائزةٌ ألهلها    {  -١١٢٣٤
 بن ثابت وعن ابن عباسعن زيد ) ن(عن مسرة ، ) د ، ت

ــات ٢١٦/ ٣خ   ٢٧٧ و٢٧٣ و٢٧٢ و٢٧١/ ٦ون ) ١٣٥١ و١٣٤٩(وت ) ٣٥٥٨( ود ٣٢ و٣٠ وم اهلبـ
ــم ٢٧٨و  ١٣ و٨/ ٥ و٩٩ و٩٧/ ٤ و٣٩٢ و٣٦٤ و٣٦١ و٣٠٣ و٢٩٧/ ٣ و٤٦٨ و٣٤٧ و٢٣٩/ ٢  وح
/ ٧ و ١٨٠/ ٥ وطب   ١٤٣ و ١٤٢/ ٧ وش   ١٥٦/ ٤ وجممع   ٢٩٢/ ٨ وسنة   ١٧٥ و ١٧٤ و ١٧٣/ ٦ وهق   ٢٢و

 )٤١٣٧(وصحيح اجلامع ٢٣٢/ ١٩ و٢٤٧
 متواتر

 ...من أعمرتك الشىء جعلته لك مدة عمرك ميلكها ملكا تاما بالقبض : العمرى 
 عن جابر) ٤. (}العمرى جائزةٌ ألهلها ، والرقْىب جائزةٌ ألهلها {  -١١٢٣٥

 )٤١٣٨(وصحيح اجلامع ٣٦١ و٢٩٧/ ٣وحم ) ١٣٥١( وت ٢٧٨ - ٢٧١/ ٦ون ) ٣٥٤٩ و٣٥٤٨(د 
 صحيح

عن ) طب. (}العمرى جائزةٌ ملن أعمرها ، والرقْىب جائزةٌ ملن أرقبها ، سبيلُهما سبيلَ املرياِث  {  -١١٢٣٦
 ابن الزبري

  حنوه١٥٧ ١٥٦/ ٤ وامع ٣٥٤/ ١ وفتح ١٧٥/ ٢هق 
 حسن

١١٢٣٧-  }       أرقبه ةٌ ملنقْىب جائزا والرهأعمر ةٌ ملنى جائزمرىف هبتِه كالعاِئِد ىف قيِئهِ       الع حم ،  . (}ا ، والعاِئد
 عن ابن عباس ) ن

 )٤١٣٩( وصحيح اجلامع ١٣٨/ ٧ وش ١٧٥ و١٧٤ و١٧٣/ ٦ وهق ٢٦٩/ ٦ون ) ٢٣٨٣(هـ 
 صحيح

 عن ابن عباس) عب. (}العمرى جائزةٌ موروثَةٌ  {  -١١٢٣٨
  ٣١ وم اهلبات ٢١٦/ ٣وبنحوه خ ) ١٦٨٩٦(عب 

 حسن لغريه
 عن طاووس مرسال) عب. (}العمرى سبيلُ املرياِث  {  -١١٢٣٩

  ١٨١/ ٥حنوه وطب ) ١٦٨٧٤ و ١٦٨٧٣(عب 



 

 

١٧٠٢() 

 صحيح لغريه
 عن زيد بن ثابت) طب. (}العمرى للواِرِث  {  -١١٢٤٠

ــب ١٨٩ و١٨٢/ ٥ و٣٨١/ ٣ وحــم ٢٧١ و٢٧٠/ ٦ن  ــص ١٨٢ و١٧٩/ ٥ وط ــب ٢٥٤/ ١ وط  وع
 )٣٤١( وف ٤٥٤/ ١٠وخط ) ١٦٨٧٣(

 صحيح
١١٢٤١- }  له هبتو ى ملنمرعن جابر ) م ، د ، ن. (}الع 
 ٩٢/ ٤ ومعاىن   ١٢٧/ ٤ ونصب   ١٧٣/ ٦ وهق   ٣٠٤ و ٣٠٢/ ٣ وحم   ٢٧٧/ ٦ون  ) ٣٥٥٠( ود   ٢٥م اهلبات   

 ) ٤١٤٠(وصحيح اجلامع 
 عن جابر وأىب هريرة) م. (}العمرى مرياثٌ ألهلها  {  -١١٢٤٢
 ٧١/ ٣وتلخـيص  ) ٩٨٥( ومنتقى ٣٩٢ و٣١٩ و٢٩٧/ ٣ و٤٨٩ و٤٢٩/ ٢ وحم ٢٧٠/ ٦ ون  ٣١م اهلبات   

 ) ٤١٤١( وصحيح اجلامع ٩٣ ٩١/ ٤ ومعاىن ١٢١/ ٧ ومتهيد ١٣٩ و١٣٨/ ٧وش 
 عن زيد بن ثابت) طب. (}العمرى والرقْىب سبيلُهما سبيلُ املرياِث  {  -١١٢٤٣

 ١٤٦٦/ ٤ حنوه وعدى ١٥٦/ ٤ وامع ١٨١/ ٥طب 
 حسن

) حم ، ت ، ن ، هـ ، حب ، ك          . (}لذَّى بيننا وبينهم الصالَةُ ، فَمن تركَها فقَد كفَر            العهد ا {  -١١٢٤٤
 عن بريدة

 ٣٤/ ١١ وش   ٢٢٤/ ٧ ومتهيـد    ٧ و ٦/ ١ وك   ٣٦٦/ ٣ وهـق    ٣٤٦/ ٥وحم  ) ١٠٧٩(وهـ  ) ٢٦٢١(ت  
 )٤١٤٣( وصحيح اجلامع ٥٢/ ٢ وقط ٣٧٩/ ١وترغيب 

 صحيح
 عن أنس) هب. (  }العيادةُ فُواق ناقٍَة{ -١١٢٤٥
 ) ٩٢٢٥ ٩٢٢٣ و٩٢٢٠(وبنحوه ) ٩٢٢٢( والشعب ٢٩٨/ ٦االحتاف 

 حسن لغريه
 عن قبيصة) د. (}العيافةُ والطريةُ والطرق من اجلبِت  {  -١١٢٤٦

/ ٩وش  ) ١٩٥٠٢(وعـب   ) ١٤٢٦( وحب   ٣٦٩/ ١٨ وطب   ١٣٩/ ٨ وهق   ٤٧٧/ ٣ وحم   ٢٣د الطب ب    
 ٢٧٧/ ٣ واالصابة ٣١٣/ ٤ ومعاىن ٤٢٥/ ١٠ وخط ٣٩/ ٤يب  وترغ٥٤٦/ ١ وبغوى ١٧٧/ ١٢ وسنة ٤٣

 لني
التنجـيم  : كل ما عبد من دون اهللا ، الطـرق          : زجر الطري والتفاؤل بأمسائها وأصواا وممرها ، اجلبت         : العيافة  

 واللعب باحلجارة لألصنام
وابن عساكر عن عبد اهللا بن جعفر       ) طب. ( }العيلَةَ ختَافني عليِهم وأنا وليهم ىف الدنيا واآلِخرِة         {  -١١٢٤٧

 جاءت أمنا إىل رسول اهللا فذكرت له يتمنا فقال فذكره: قال 
 ١٠٥/ ٢ وطب ٢٠٥/ ١حم 

 صحيح



 

 

١٧٠٣() 

١١٢٤٨-  }  رلَ الِقددِخلُ اجلموت ، رلَ القبدِخلُ الرجت نعن أىب ذر) عد(عن جابر ، ) عد ، حل. (}العي 
 )٤١٤٤(وصحيح اجلامع )  ١٢٤٩(حة  وصحي٢٤٤/ ٩ وخط ٩٠/ ٧حلية 

 حسن
١١٢٤٩-  }       يـا إبـراِهيم ـا بـكا ، وإناَء اُهللا إالَّ ما يرِضى ربننُ  وال نقُولُ إنْ شحيز والقلْب عدمت نالعي
 )ابن عساكر عن عمران بن حصني. (}ملَحزونونَ 

 ٤٢٩/ ٥ وشرح السنة ١٠٥/ ٢ وبنحوه خ ٨٩/ ١/ ١ وسعد ١٣٩/ ٢تلخيص 
 حيحص

١١٢٥٠-  }  حق عن عامر بن ربيعة) هـ(عن أىب هريرة ، ) حم ، ق ، د ، ن. (}العني 
/ ٢وحـم   ) ٣٥٠٧ و   ٣٥٠٦( وهـ   ١٥ود الطب ب    ) ٢٠٦١( وت   ٤٢و٤١ وم السالم    ٢١٤ و ١٧١/ ٧خ  

/ ٤ ومشـكل    ٤١٧/ ٧وش  ) ١٩٧٧٨( وعب   ٣٥١/ ٩ وهق   ٣٧٩/ ٥ و ٦٧/ ٤ و ٤٨٧ و ٤٢٠ و ٣١٩ و ٢٨٩
 )٤١٤٥( وصحيح اجلامع ٢١٥ و٩/ ٢ وتخ ٣٧٩ و٢٣٣ و٢٠٣/ ١٠ وفتح ٧٥

 صحيح مشهور
١١٢٥١-  }  ستِرتلُ احلاِلقت حق نعن  ابن عباس) حم ، طب ، ك. (}العي 

 )١٢٥٠( وصحيحة ١٠٧/ ٥ وجممع ٢١٥/ ٤وك ) ٤١٤٦( وصحيح اجلامع ١٨٤/ ١٢ وطب ٢٩٤/ ١حم 
 صحيح

 اجلبل العايل: احلالق 
عن أبـن   ) م(} و كَانَ شىٌء ساِبق القدِر سبقته العني ، وإذا استغِسلتم فاغِسلُوا          العين حق ، ول   {  -١١٢٥٢

    عباس
 )٤١٤٧(وصحيح اجلامع ١٢/١٦٥ وسنة ٢٠/ ١١ وطب ٢٠٣/ ١٠ وفتح ٢٤٦/ ٦ ومتهيد ٤٢ ٤١م السالم 
١١٢٥٣-  }  ابِن آدم سدا الشيطَانُ وحرهحيض حق نن أىب هريرةالكجى ىف سننه ع. (}العي( 

 ٦٠/ ١ وبداية ٢٠٠/ ١٠ وفتح ١٠٧/ ٥ وجممع ٤٣٩/ ٢حم 
 رجاله رجال الصحيح لكنه منقطع

 عن معاوية ) هق. (}العين وكَاُء السِه ، فإذَا نامِت العين استطلَق الوكَاُء  {  -١١٢٥٤
 وعـدى   ١٥٤/ ٥ وحلية   ٢٣٧/ ٦ و ٢٨٨/ ٤ وكر   ١٦٠/ ١ وقط   ٤٦/ ١ ونصب   ١١٨/ ١وهق  ) ٤٧٧(هـ  

 )٤١٤٨( وصحيح اجلامع ٢٥٥١/ ٧ و٤٧١/ ٢
 حسن

 عن على) حم ، هـ. (}العين وكَاُء السِه فمن نام فليتوضأْ  {  -١١٢٥٥
 )٢٠٣( ود ١١١/ ١وحم ) ٤١٤٩( وصحيح اجلامع ١١٨/ ١وهق ) ٤٧٧( هـ 

 صحيح
عـن ابـن   ) حم ، طب. (}ِن ، والفرج يزين       العيناِن تزِنياِن ، واليداِن تزِنياِن ، والرجالِن تزِنيا       {  -١١٢٥٦

 مسعود



 

 

١٧٠٤() 

/ ٤ ونصب   ٢٢٥/ ٣ وتلخيص   ١٢٥/ ٧ و ٢٥٦/ ٦ وجممع   ١٩٢/ ١٠ وطب   ٥٣٥ ٥٢٨ ٤١١ و ٣٧٢/ ٢حم  
 )٤١٥٠(وصحيح اجلامع ٩٨/ ٢ وحلية ٢٩٨/ ٣ ومشكل ٤٩/ ٤ ومتهيد ٤٣٤/ ٧ و٣٢١/ ٥ واالحتاف ٢٤٨

 صحيح
قمعاِن ، واللسانُ ترمجانٌ ، واليداِن جناحاِن والكِبد رمحةٌ ، والطحالُ           العيناِن دليالَِن ، واألذ ناِن      {  -١١٢٥٧

                     املِلـك دوإذا فس ، هرعيت تصلح املِلك لحفإذا ص ، ملك والقلْب ، ان مكرتوالكلي ، والرئَةُ نفس ، ضِحك
  هرعيت تطب عن أىب سعيد ، احلكيم عن عائشةوأبو نعيم ىف ال) عد(أبو الشيخ ىف العظمة ، . ( }فسد( 

 ١٤٧/ ٥عن أىب هريرة مرفوعا وموقوفا حنوه وبنحوه خمتصراً عندحم ) ١١٠ و١٠٩( والشعب ٢٢٤/ ٧اإل حتاف 
 صحيح

١١٢٥٨-  }  أمكُم عن أنس) حم ، خ ، هـ. (}غارت 
/ ٥  وفـتح  ٢٠٦/ ١ وطص   ٩٦/ ٦ وهق   ١٠٥/ ٣وحم  ) ٢٣٣٤(  وهـ   ٧٠/ ٧ون  ) ٣٥٦٧( ود   ٤٦/ ٧خ  

 ٣١٧ و٣١٦/ ٤ ومشكل ٣٢٥ و٣٢٠/ ٩ و١٢٦
١١٢٥٩-  }               توغرب عليِه الشمس تمما طلع ةٌ خريوحةٌ ىف سبيِل اِهللا أو روعـن أىب   ) حم ، م ، ن    . (}غَد

 أيوب
 )٤١٥٢( وصحيح اجلامع ٣٣٥/ ٥ وحم ١١٥ و١١٤ وم االمارة ١٥/ ٦ن 

١١٢٦٠-  }        حةٌ خريرو ةٌ ىف سبيِل اِهللا أوا    غَدوا وما فيهالدني ق ، ت ، (عن أنس ، ) حم ، ق ، هـ. (}من
 عن ابن عباس) ت(عن أىب هريرة ) م ، هـ(عن سهل بن سعد ، ) ن

 وش ٢٨٥/ ٥ وجممع ٣٣٥/ ٥ و٤٣٣/ ٣وحم ) ٢٧٥٦ ٢٧٥٥( وهـ ١١٥ و١١٤ وم االمارة ١٤٥/ ٨خ 
) ٢٦٣٠(وحب ) ٢٣٧٩(ومنصور ) ١٦٤٩ و ١٦٤٨( وت ١٦/ ٥ون ) ١٨٩٤( ومطالب ٢٨٦ و٢٨٥/ ٥

 )٤١٥١(وصحيح اجلامع 
 صحيح مشهور

ابن . (}غَدوةٌ ىف سبيِل اِهللا خري من الدنيا وما فيها ، وروحةٌ ىف سبيِل اهللا خري من الدنيا وما فيها                  {  -١١٢٦١
 )قانع عن سفيان بن وهب اخلوالىن

 ٣٣٩ و٣٣٧/ ٥ و ١٦٨/ ٤ و٤٣٣/ ٣حم 
 صحيح

كيـف  : قيل يا رسـول اهللا      : عن ابن مسعود قال     ) هـ. (} بلق من آثَاِر الطُّهوِر        غُر حمجلُونَ {  -١١٢٦٢
 بلق : واحلاكم ىف الكىن عن أىب أمامة بدون قوله ) طب(تعرف من مل تر من أمتك ؟ قال فذكره 

 ٢٤٥/ ١ واالستذكار ١٥١/ ١وترغيب ) ١٤٦( وحب ٤٥٣/ ١وحم ) ٢٨٣(هـ 
 صحيح

 عن أىب سعيد) طس. (}نَ من الوضوِء  غرُ محجلُو{  -١١٢٦٣
  ٢٢٥/ ١ وجممع ١٩٨/ ٨ وكثري ٢٦/ ٨ وطب ٢٢٥/ ١ وجممع ٤٧٨/ ٢ك 

 صحيح



 

 

١٧٠٥() 

ال يتبعىن منكُم رجلُ ملَك بضع امرأٍة وهو يريد أنْ يبىن ا و             : غزا نىب من األنبياِء فقَالَ لقوِمِه       {  -١١٢٦٤
       ب ا  ، وال أحد ا يِنبا   لـما ، فغزهوالد لفَاِت وهو ينظُرماً أو خغن ىاشتر ا ، وال أحدقوفَهس ىن بيوتاً ومل يرفَع

اللهم احبسها علينا   : إنِك مأمورةٌ وأنا مأمور     :  فدنا من القريِة صالَةَ العصِر أو قريباً من ذلك ، فقَالَ للشمسِ           
إنَّ فـيكُم غلُـوالً   :  فجمع الغنائم ، فجاَءِت النار لتأكُلَها فلَم تطعمها ، فقَالَ ، فحبست حتى فتح اهللا عليِه ،   

فيكُم الغلُولُ ، فلتبايعىن قبيلتك ، فلزقَـت يـد          : فليباَيعىن من كَلِّ قبيلٍَة رجلٌ ، فلزقَت يد رجل بيِدِه ، فقَالَ             
 الغلُولُ ، فجاُءوا برأٍس مثِل رأِس بقرٍة من الذهِب فوضـعوها ، فجـاءِت   فيكُم: رجلِني أو ثالَثٍة بيِدِه ، فقَالَ   

 عن أىب هريرة) حم ، ق. (}النار فأكَلتها ، مثَّ أحلَّ اُهللا لنا الغنائم ، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلَّها لنا
 وفـتح  ٩٤/ ١١وسـنة  ) ٩٤٩٢( وعـب  ٢٩٠/ ٦ وهق ٣١٨/ ٢ وحم ٣٢ وم اجلهاد    ٢٧/ ٧ و ١٠٤/ ٤خ  
 )٤١٥٣( وصحيح اجلامع ٩/٢٢٣

غَزوةٌ ىف البحِر خري ِمن عشِر غزواٍت ىف البر ، ومن أجاز البحر فكأمنَا أجاز األوديـةَ كلَّهـا                   {  -١١٢٦٥
 عن ابن عمرو) ك. (}واملاِئد فيه كَا ملتشحِط ىف دِمِه  

 )٤١٥٤(وصحيح اجلامع ٣٠٥/ ٢غيب  وتر٢٨١/ ٥ وجممع ١٤٣/ ٢ وك ٣٣٤/ ٤وهق ) ٢٧٧٣(هـ 
 صحيح

غَزوةٌ ىف البحِر مثلُ عشِر غزوات ىف البر ، والِذى يسدر ىف البحِر كا ملتشحِط ىف دمِه ىف سبيِل                   {  -١١٢٦٦
 عن أم الدرداء) هـ. (}اهللا  
  ٣٠٥/ ٢والترغيب ) ٢٧٧٣(هـ 

 حسن لغريه
 )عن أىب سعيد) حم ،د ، ن ، هـ(مالك . (}ى كُلِّ حمتلٍم  غُسلُ يوِم اجلُمعِة واِجب عل{  -١١٢٦٧

 ٨٦/ ١ ونصب   ٢٤٢ و ٣/١٨٨ و ٢٩٤/ ١ وهق   ٩٣/ ٣ون  ) ٣٤١( و د    ٧ وم اجلمعة    ٢٣٢/ ٣ و ٦ و ٣/ ٢خ  
 وغريهم) ٤١٥٥(وصحيح اجلامع ٤٩٨/ ١ وترغيب ٩٢/ ٢ وش ٨٨و

 ) الدنياالبغوى عن أىب. (}غُسلُ احلمعِة واِجب على كُلِّ مسلٍم  {  -١١٢٦٨
 ٤/٦٠ واإلصابة ٢٤٨ و٢٤٣/ ٣االحتاف 

 صحيح
 )الرافعى عن أىب سعيد. ( }غُسلُ يوِم اجلمعِة واِجب كوجوِب غسِل اجلنابِة  {  -١١٢٦٩
 )١٢٢٩(االحسان 

 صحيح
بوضعه لظنه أن الرافعى تفرد به وفاته انه ىف صحيح ابن حبـان فمـا               ) ٣٩١٣(وحكم االلباىن ىف ضعيف اجلامع      

 !! احلكم بالوضع عنده أسهل
حب العيِش ، وحب اجلهِل ، فعند ذلك ال تأمرونَ باملعروِف وال تنـهونَ            : غشيتكم السكرتاِن   {  -١١٢٧٠

 عن عائشة) حل. (}عِن املنكَِر ، والقائمونَ بالكتاِب والسنِة كالسابِقني األوِلني من املهاجِرين واألنصاِر  
 ٤٠٣/ ٤ والفيض ٤٩ و٤٨/ ٨ احللية 

 حسن لغريه



 

 

١٧٠٦() 

غَشيتكُم الفتن كقطِع الليِل املظِلِم ، أجنَى  الناِس فيها رجلٌ صاحب شاهقٍَة يأكُلُ من رسِل غنِمِه                 {  -١١٢٧١
 عن أىبهريرة) ك. (}، أو رجلٌ آخذٌ بِعناِن فرِسِه من وراِء الدروِب يأكُلُ من سيِفِه  

 )٤١٥٦(جلامع وصحيح ا)١٩٨٨( وصحيحة ٥١٤/ ٤ك 
 صحيح

 عن حممد بن عبداهللا بن جحش) ك. (}غطِّ فَخذَك فإنَّ الفخذَ عورةٌ  {  -١١٢٧٢
 )٤١٥٧(وصحيح اجلامع ١٨١/ ٤ وك ٤٧٩ / ٣حم 

 صحيح
 عن ابن عباس) حم ، ك. (}غَطِّ فخذَك فإنَّ فخذَ الرجِل ِمن عورِتِه  {  -١١٢٧٣

  ١/٤٧٥ ومعاىن ١٦٢/ ٢وخط ) ٢٠٤( وتغليق ٣٤/ ٢/ ٤ وسعد ٢٨٦/ ٢ ومشكل ١٨١/ ٤ وك ٧٥/ ١حم 
 )٤١٥٨(وصحيح اجلامع 

 صحيح
 )اخلرائطى ىف مكارم األخالق عن أىب ليلى. ( }غَطِّ فخذَك يا معمر فإنها من العورِة  {  -١١٢٧٤

 ٢٤٦/ ١٩ وطب ٦٣٧/ ٣ك 
 صحيح

 عن جرهد) هق  (واخلرائطى) عب ، حب. (}غَطَّها فإَا من العورِة {  -١١٢٧٥
 ٦٣٧/ ٣وك ) ٣٥٣( وحب ٣٠٤/ ٢ وطب ٢٢٨/ ٢ وهق ٣٧٨/ ٣حم 

 صحيح
غطُّوا  اإلناَء ، وأوِكئوا السقَاَء فإنَّ ىف السنِة ليلَةً يِنزلُ فيها وباٌء ال مير بإناٍء مل يغطَّ ، أو سقَاٍء مل                      {  -١١٢٧٦

 ن جابرع) حم ، م. (}يوكأْ إالَّ وقع فيه ِمن ذلك الوباِء  
 وصحيح  ٣٩٧/ ١١ وسنة   ٢٠/ ٢ ومشكل   ٢٥٧/ ١ وهق   ٣٥٥/ ٣وحم  ) ٣٤١٠( وهـ   ٩٩ و   ٩٦م االشربة   

 )٤١٥٩(اجلامع 
غطُّوا اإلناء ، وأوكئُوا السقَاَء ، وأغلقُوا األبواب ، وأطفئُوا السراج ، فإنَّ الشيطَانَ الِحيلُّ سقاًء      {  -١١٢٧٧

 ، فإنْ مل جيد أحدكم إالّ أنْ يعرض على إناِئِه عوداً ويذكُر اسم اِهللا فليفعـلْ ،   ، وال يفتح باباً ، واليكِشف إناءً      
  معلى أهِل البيِت بيته ضِرمعن جابر) م ، هـ. (}فإنَّ الفويسقَةَ ت 

 )٤١٦٠( وصحيح اجلامع )٣٤١٠( وهـ ٩٩ و٩٦م االشربة 
 عن خباب) حم ، د ، ت. (}ن اإلذِخِر غطُّوا ا رأسه واجعلُوا على رجليِه م{  -١١٢٧٨

 ٣٠٨ وصـفة  ٣٠٠/ ٣ ونبـوة    ٧٩/ ٤ وطب   ١٢٢/ ٥وحم  ) ٣٨٥٣(وت  ) ٢٨٧٦( ود   ١٣١ و ١٢٢/ ٥خ  
 ٣٧٥ و٣٥٤/ ٧وفتح 

 نبات: اإلذخر 
١١٢٧٩-  }                صيةُ عصِت اَهللا ورسولَها اُهللا ، وعسامله اهللا هلَا ، وأسلَم غفَر عن ابن  ) حم ، ق ، ت    . (}ِغفَار

 مرع



 

 

١٧٠٧() 

 و ٢٠/ ٢ وحم ١٨٧ - ١٨٥ و١٨٤ و ١٨٢ وفضائل الصحابة    ٣٠٨ و ٣٠٧ وم املساجد    ٢٢٠ / ٤ و ٣٣/ ٢خ  
 ٥٧ و ٤٨/ ٤ و ٣٨٣ و ٣٤٥/ ٣ و   ٤٦٩ و ٤١٨ و   ١٥٣و  ١٣٦و  ١٣٠ و ١٢٦و  ١١٧ و ١١٦ و ٦٠ و ٥٠

 وصحيح اجلامع ٨٢/ ٤ و٣٤١/ ٣ وك ٢٤٣/ ٢ ومى ٢٤٥ و٢٠٨/ ٢ وهق ١٧٧ و٢١٧٥/ ٥ و٤٢٤ و ٤٢٠و
)٤١٦١( 

 ورصحيح مشه
١١٢٨٠-  }  ولَهوجلَّ ورسينةُ مواِلي اَهللا عزةُ ومزهينوج وأسلَم عن معقل بن سنان) طب. (}ِغفَار 

 ٣٩١/ ٧ وتخ ٤٥/ ١٠امع 
 صحيح

١١٢٨١-  }                   رمن ذنِبِه وما تأخ  مشوٍك عِن الطريِق ، ما تقد ٍل أماطَ غُصنل لرجز وجاهللا ع ابـن  . (}غَفر
 ) سعيد وأىب هريرةزجنويه عن أىب

  ٤٣٩ و٢٨٦/ ٢وبنحوه خمتصراً حم ) ٤٢٧٦(الفردوس 
 حسن

. }غَفر اُهللا لرجٍل ممن كَانَ قبلكُم ، كَانَ سهالً إذا باع ، سهالً إذا اشترى ، سهالً إذا اقتضـى                   {  -١١٢٨٢
 عن جابر) حم ، ت ، هق(

وصـحيح  ) ١١٨١( وصحيحة   ٣٠٧/ ٤ وفتح   ٥٦٢/ ٢ وترغيب   ٣٨٥/ ٥ وهق   ٣٤٠/ ٣وحم  ) ١٣٢٠(ت  
 )٤١٦٢(اجلامع 

 صحيح
غَفر اهللا لك يا عثمانُ ، ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما أخفيـت ومـا                     {  -١١٢٨٣

 )أبو نعيم عن حسان بن عطية عن أىب موسى األشعرى. (}أبديت ، وما كَانَ منك وما هو كَائن إىل يوِم القيامِة  
 ٩٥ و٨٥/ ٩ وامع ٥٩/ ١ وبنحوه حلية ٢٤٩/ ٦ و ٣٤٠/ ١عدى 

 حسن لغريه
غُفر المرأٍة مومسٍة مرت بكلٍب على رأِس رِكى يلهثُ كَاد يقتلُه العطـش ، فترعـت خفَّهـا            {  -١١٢٨٤

  هلَا بذلك ِفرت له من املاِء فَغا ، فرتعارهخبم هعن أىب هريرة) خ. (}فأوثقت 
 )٤١٦٣(وصحيح اجلامع ١٦٦/ ٦ وسنة ٥١٠/ ٢وحم  ١٥٨/ ٤ خ 

عـن  ) حم ، م  . (}ِغلَظُ القلُوِب واجلفَاُء ىف أهِل املشِرِق ، واإلميانُ والسكينةُ ىف أهِل احلجاِز               {  -١١٢٨٥
 جابر

 )٤١٦٤(وصحيح اجلامع ٦٠/ ١وعوانة ) ٢٣١٠( وحب ٥٣/ ١٠ وجممع ٣٣٥/ ٣ وحم ٩٢ م االميان 
 عن ابن عمرو) حم ، طب. (}لِس الذكِْر اجلنةُ  غَنيمةُ جما{  -١١٢٨٦

 ٤٠٥/ ٢ وترغيب ٧٨ / ١٠ وجممع ١٩٠ و١٧٧/ ٢حم 
 حسن



 

 

١٧٠٨() 

١١٢٨٧-  }                عما أمس مىف احلديِث لسمعت كُمدزيوت ، غُ قُلوبكُممرإالَّ اُهللا ، ولو ال ت هال يعلم حم ،  . (}غَيب
وحىت مىت مهـا    : إما ليعذبان اآلن ويفتنان ىف قربمها ، فقالوا         : ل  عن أىب امامة أن النىب مر على قربين فقا        ) طب

 يعذبان ؟ قال فذكره
  ١٤٠/ ١ والترغيب ٥٦/ ٣ وامع ٢٥٨/ ٨ وطب ٢٦٦/ ٥حم 

 لني
 عن أىب ذر) جم. (}غري الدجاِل أخوف على أمىت من الدجال األئمةُ املضلونَ  {  -١١٢٨٨

وصحيح اجلامع ) ١٩٨٩ و١٥٨٢( وصحيحة ٣٥١/ ١ واالحتاف ١٤٢/ ١٥ش  و ٢٣٩/ ٥ وجممع   ١٤٥/ ٥حم  
)٤١٦٥( 

 صحيح
١١٢٨٩-  }                ، فيكُم ولست ه دونكُم ، وإنْ خيرججيجفأنا ح وأنا فيكم الدجاِل أخوفُىن عليكُم إنْ خيرج غري

 عينيِه كأَا ِعنبةٌ طافيةٌ ، كـأنى        فامرؤ حجيج نفسِه ، واللُه خليفَىت على كُلِّ مسلٍم ، إنه شاب قططٌ ، إحدى              
أشبهه بعبِد العزى بن قَطٍن ، فمن أدركَه منكُم فليقرأْ عليِه فواتح سورِة الكهِف ، إنه خارج خلٍَّة بني الشـام                     

:  ؟ قالَ    -ه ىف األرِض    يارسولَ اهللا ما لبثُ   :  قالُوا   -والعراِق ، فعاثَ مييناً وعاثَ مشَاالً ، ويا عباد اهللا فاثبتوا ،             
! يـا رسـولَ اهللا   :  قالُوا -يوم كسنٍة ، ويوم كشهٍر ، ويوم كجمعٍة ، وسائر أيامِه كأيامكُم ، : أربعونَ يوماً   

كالغيِث : وما إسراعه ىف األرِض ؟ قالَ : ال اقدروا له ، قالُوا  : فذلك اليوم كسنٍة أتكفينا فيه صالةُ يوٍم ؟ قالَ          
تدبرته الريح فيأْتى على القوِم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبونَ له ، فيأمر السماء فتمطر ، واألرض فتنبت                 اس

                    وهمفيـدع مثَّ يأْتى القـوم ، واصرخ هروعاً ، وأمدض ها وأشبعرد هم أطولَ ما كانتسارحت عليهم وحفتر ،
      فينصِرف ، ِة فيقولُ هلَا              فريدونَ عليِه قولَهباخلرب ليس بأيديِهم شىٌء ِمن أمواِهلِم ، ومير ونَ ممحلنيم فيصبحعنه :

أخرِجى كنوزِك ، فتتبعه كنوزها كيعاسيِب النحِل ، مث يدعو رجالً ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيِف فيقطعه جزلتِني                 
ضحك ، فبينما هو كذلك إذ بعثَ اُهللا املسيح بن مرمي فـيرتلُ            رميةَ الغرِض ، مث يدعوه فيقبلُ ويتهللُ وجهه وي        

عند املنارِة الببيضاء شرقى دمشق بني مهرودتِني واضعاً كفيِه على أجنحِة ملكيِن إذا طأطأَ رأسه قَطـر ، وإذا                   
            نفسِه إالَّ مات ريح انٌ كاللؤلُؤ فال حيلُّ لكافٍر جيدمج منه رحتَد رفعه         فيطلبـه فهينتِهى حيثُ ينتِهى طَر فَسهون ، 

حىت يدركه بباِب لد فيقتلُه ، مث يأتى عيسى قوم قد عصمهم اُهللا منه فيمسح عن وجوِههم وحيدثُهم بـدرجاِم    
ـ                   ٍد ىف اجلنِة ، فبينما هم كذلك إذ أوحــى اُهللا إلــى عيســى أىنقد أخرجت عباداً ال يـداِن ألحــ

 بقتاِهلم فحرز عباِدى إىل الطوِر ، ويبعثُ اُهللا يأجــوج ومأجــوج وهــم ِمــــن كُلِّ
لقد كانَ ذِه مرةً ماٌء : حدٍب ينسلُونَ فيمر أوائلهم على حبريِة طربيةَ فيشربونَ ما فيها ، ومير آخرهم فيقولُونَ           

لقد قتلنـا مـن ىف األرِض ، هلُـم    : ِر وهو جبلُ بيِت املقدِس فيقولُونَ ، مثَّ يسريونَ حىت ينتهوا إىل جبِل اخلم       
فلنقتلْ من ِفى السماِء ، فريمونَ بنشاِم إىل السماِء ، فريد اُهللا عليهم نشابهم خمضوبةً دماً ، وحيصـر نـىب اِهللا        

ِة ديناٍر ألحدكم اليوم ، فَريغب نىب اِهللا عيسـى          عيسى وأصحابه حىت يكونَ رأس الثوِر ألحدِهم خرياً من مائ         
وأصحابه فريسلُ اُهللا عليهم النغف ىف رقاِم فيصبحون فرسى كموِت نفٍْس واحدٍة ، مثَّ يهبطُ نىب اهللا عيسـى                   

ـ                ب نـىب اهللا عيسـى      وأصحابه إىل األرِض فال جيدونَ ىف األرِض موضع شِرب إالَّ مأله زهمهم ونتنهم ، فريغ
وأصحابه إىل اهللا عز وجلَّ فريسلُ اُهللا طرياً كأعناِق البخِت فتحملهم فتطرحهم حيثُ شاَء اُهللا ، مثَّ يرسـلُ اهللا                    



 

 

١٧٠٩() 

ـَفَِة ، مث يقالُ لألرِض                     انِبىت مثرتك ،  : قَطراً ال يكن منه بيت مدٍر وال وبٍر ، فيغسلُ األرض حىت يتركَها كالزل
                   ةَ ِمـنِل حىت أنَّ اللقحسىف الر باركا ويستظلونَ بقحِفهِة ، ويمانك ، فيومئٍذ تأكلُ الِعصابةُ من الرركتى بوِدر
                    م لِتكِفى الفخـدالغن ة مناس ، واللقحالن البقِر لتكِفى القبيلَةَ من ةُ منالناِس ، واللقح من اإلبِل لتكِفى الفئام

 ، فبينما هم كذلك إذ بعثَ اُهللا رحياُ طيبةً فتأخذهم حتت آباطِهم فتقِبض روح كلِّ مؤِمِن وكلِّ مسلٍم                   من الناسِ 
 عن النواس بن مسعان ) حم ، م ، ت. (}، ويبقَى شرار الناِس يتهارجون فيها ارج احلُمِر فعليِهم تقوم الساعةُ 

 ٣٦٨/ ٥ و ٤١٤/ ٢ وكـثري    ١٨٨/ ١ وكـر    ٥٤/ ١٥سـنة   و) ٤٠٧٥(وهـ  ) ٢٢٤٠(  وت    ١١٠م الفنت   
 )٤١٦٦(وصحيح اجلامع 

أى املرآة  : قتلى ، الزلفة  : ثوبني مصبوغني ، فرسى   : قطعتني، مهرودتني : طريق ، جزلتني  : أجعد الشعر، خلة  : قطط
 ىف صفائها ونظافتها 

١١٢٩٠-  }            ، ا صباالدني عليكم صبت حني يل عليكم أخوف ذلك غُري     لونَ الـذهبأمىت ال يتح فياليت{ .
 عن أىب ذر) حم(

 ٢٣٧/ ١٠ و   ٣٣٤/ ٧ و ١٤٧ و ١٤٣/ ٥ وجممـع    ٣١٤/ ٢ ومشكل   ١٧٨ و ١٥٣/ ٥ و ١٥٥ و ١٥٣/ ١حم  
  ٤/١٨٣وترغيب 

 صحيح
 واألخـرى  ِغريتاِن إحداهما حيبها اُهللا واألخرى يبغضها اُهللا تعاىل ، وخميلتاِن إحداهما حيبها اُهللا ،     {  -١١٢٩١

الغريةُ ىف الريبِة حيبها اهللا ، والغريةُ ىف غِري ريبٍة يبغضها اُهللا ، واملخيلَةُ إذا تصدق الرجلُ حيبها : يبغضها اُهللا تعاىل  
 عن عقبة بن عامر) حم ، طب ، ك. ( }اُهللا واملخيلَةُ ىف الكِرب يبغضها اهللا عز وجلَّ  

/ ١٧ وطـب    ٣٦٢/ ٥واالحتاف  ) ٢٤٧٨( وخزمية   ١٥١ / ١٠ و ٣٢٩/ ٤جممع   و ٤١٨/ ١ وك   ١٥٤/ ٤حم  
 )١٧٧٧ - ١٧٧٤( وطب ١٤٩/ ٢ومى ) ٢٦٥٩( و د ٤٤٥/ ٥وحم ) ٢٩٥( وبنحوه االحسان ٣٤٠

 حسن
١١٢٩٢-  }  ماُء والكتاحلن يبم بِه الشما غريت وإنَّ أحسن ، وا الشيبرعن أنس ) بز. (}غَي 

 ١٦٠/ ٥امع 
 حسن

 عن أىب هريرة) ت(عن الزبري ) حم، ن. (}غيروا الشيب وال تشبهوا باليهوِد  {  -١١٢٩٣
 ٨٩/ ١٢ وسـنة    ١٦٠/ ٥ وجممع   ٣١١/ ٧ وهق   ٢٦١/ ٢ و ١٦٥/ ١ وحم   ١٣٨ و ١٣٧/ ٨ون  ) ١٧٥٢(ت  

 / ١٠وفتــــــح 
 )٤١٦٧(وصحيح اجلامع ) ٨٣٦( وصحيحة ٣٥٥

 صحيح 
 عن أىب هريرة ) حم ، حب. (}تشبهوا باليهوِد والنصارى غيروا الشيب وال {  -١١٢٩٤

 )٤١٦٨(وصحيح اجلامع ) ٥٤٧٣( واالحسان ٢٦١/ ٢حم 
 صحيح

١١٢٩٥-  }  وادوه السوال تقرب وا الشيبرعن أنس) حم. (}غي 
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 ٢٤٥/ ٣وك ) ٤١٦٩( وصحيح اجلامع ٨٨/ ٢ وأصفهان ١٤٠/ ٢/ ١ وسعد ٤٢٠/ ٢ واالحتاف ٢٤٧/ ٣حم 
 صحيح

١١٢٩٦-  }  وادوا السبشىِء واجتنب وا رأسهرعن جابر ) م ، د ، ن ، هـ. (}غي 
 ٣٣٤/ ٥ وسعد ٣١٠/ ٧ وهق ٣٣٨/ ٣ و٤٩٩/ ٢ وحم ١٥ ون الزينة ١٨ ود الترجل ب ٧٩ و٧٨م اللباس 

 )٤١٧٠(وصحيح اجلامع 
الشريازى  . (}وا اللحى ، وجزوا الشوارب        غيروا هذا البياض والتشبهوا بأهِل الكتاِب ، واعفُ       {  -١١٢٩٧

 )ىف االلقاب عن أىب هريرة 
  ٤٣٥/ ٣ والترغيب ٢٦١/ ٢ و١٦٥/ ١ وحم ١٣٨ و١٣٧/ ٨ون ) ١٧٥٢(اخرج حنوه ت 

 صحيح لغريه
١١٢٩٨-  }       له لواٌء فيقَالُ له بينص ادرعن أىب ) طس. (}هذا كَانَ على كذَا وكذَا وفعلَ كذَا وكذَا           : الغ 

 هريرة
 ٩٦ و ١٦/ ٢ وحم ٥١/ ٨ وبنحوه خ ٣٣٠/ ٥امع 

١١٢٩٩-  }                    فأعطَـاهم وسـألوه ، وهاهم فأجاباِهللا ، دع وفد واملعتِمر لَّ واحلاجوج زالغاِزى ىف سبيِل اِهللا ع
 عن ابن عمر) هـ ، حب. (}

وصحيح اجلامع  )١٨٢٠( والصحيحة   ٢٦٩ و ١٦٧/ ٢وترغيب  ) ٩٦٤( وحب   ٤٢٢/ ١٢وطب  ) ٢٨٩٣(هـ  
)٤١٧١( 

 صحيح
 عن أىب أمامة) طب. (}الغدو والرواح إىل املساِجِد من اجلهاِد ىف سبيِل اِهللا  {  -١١٣٠٠

  ٣٦٥/ ٤ وكر ٢١٢/ ١ وترغيب ٢٩/ ٢ وجممع ٢٠٨/ ٨طب 
 حسن لغريه

١١٣٠١-  }  شهيد أبو الشيخ عن جابر بن عتيك. ( }الغريق( 
 ٣٠١/ ٥ وجممع ٨٨ و٧٨/ ١٨ وطب ٢٦٤ /١١ وطب ١٦٥م االمارة 
١١٣٠٢-  }  ىف سبيِل اهللا شهيد عن عقبة بن عامر) تخ. (}الغريق 

 )٤١٧٣( وصحيح اجلامع ٣٢٦/ ١٧ وطب ٤٤١/ ٢حم 
 صحيح

١١٣٠٣-  }                   ـرالكرميـةَ ، وياس وأنفق ، اإلمام اىل ، وأطاعاَء وجِه اِهللا تعا ابتغن غَزا ماِن ، فأمغزو والغز 
الشريك ، واجتنب الفساد ىف األرِض ، فإنَّ نومه ونبهه أجر كلَّه ، وأما من غزا فَخراً ورياًء ومسعةً ، وعصـى             

 عن معاذ ) حم ، د ، ن ، ك ، هب. (}اإلمام ، وأفسد ىف أألرِض ، فإنه لن يرجع بالكفَاِف  
 ١٠٩/ ٢ ومى ٢٩٩/ ٢ وترغيب  ٨٥/ ٢ وك   ١٦٨/ ٩ وهق   ٢٣٤/ ٥ وحم   ١٥٥/ ٧ و ٤٩/ ٦ون  ) ٢٥١٥(د  

 )٤١٧٤( وصحيح اجلامع ٢٢٠/ ٥وحلية 
 صحيح

١١٣٠٤-  }  دوالوضوُء م ، اعسلُ صعن ابن عمر) طس. (}الغ 
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 )٤١٧٥(وصحيح اجلامع ) ١٩٩١( وصحيحة ٦٣٩/ ٢ وعدى ٢١٩/ ٧امع 
 صحيح

 عن عائشة) ش. (}وغسِل امليِت ، وغسِل اجلمعِة  من اجلنابِة واحلجامِة ، : الغسلُ من أربٍع {  -١١٣٠٥
 ١٣٢/ ١ وموضح ١١٣/ ١ وقط ٩٣/ ٢ش 

 لني
 )الضياء عن أىب سعيد. (}الغسلُ من الغسِل ، والوضوُء من احلمِل  {  -١١٣٠٦

/ ١ وك   ٣٠١ و ٣٠٠/ ١ وهـق    ٢٤٦/ ٤ و ٤٧٢ و ٤٥٤ و ٤٣٣ و ٢٨٠/ ٢وحم  ) ١٤٦٣(أخرجه بنحوه هـ    
 )٤١٧٦(وصحيح اجلامع ) ٦١١٠( وعب ٢٦٩/ ٣وش ) ٧٥١( وحب ٣٦٢ و٣٥٤

 صحيح
 ٢٣٩/ ١يعىن غسل امليت ومحله ، ومحله اأاكثر على الندب دون الوجوب انظر النيل 

 عن ابن عباس) طب. (}شعرِه وبشرِه  : الغسلُ واجب على كلِّ مسلٍم ىف سبعِة أياٍم {  -١١٣٠٧
 )١٢٣٢(الحسان  وبنحوه ا١١٦/ ١ ومعاىن ٣٨٣/ ٢ والفتح ٣١/ ١١طب 

 حسن لغريه
 عن ابن مسعود) طب ، حل. (}الغسلُ يوم اجلمعِة سنةٌ  {  -١١٣٠٨

 ١٧٨/ ٤ وحلية ١٧٣/ ٢امع 
 صحيح موقوف

 عن ابن عمر) حب. (}الغسلُ يوم اجلمعِة على كلِّ حاٍمل من الرجاِل  وعلى كلِّ بالٍغ من النساِء {  -١١٣٠٩
 وخزميـة   ٣٥٨/ ٢والفتح  ) ١٢٢٧( و االحسان    ٩٢/ ٣ ون   ١١٦/ ١عاىن   وم ٣٦٣/ ١وحنف  ) ٧٣٦(محيدى  

 ١٨٨/ ٣وهق ) ١٧٥٢(
 حسن

 عن جابر ) طس. (}الغسلُ يوم اجلمعِة واجب على كلِّ حمتلٍم  {  -١١٣١٠
 ) ٣٤٤( ود ٩٢/ ٣ون ) ٧٣٦( ومحيدى ٦/ ٣حم 

 صحيح
ك ، وميس من الطيِب ما قدر عليِه ولو مـن           الغسلُ يوم اجلمعِة واجب على كلِّ حمتلٍم ، والسوا        {  -١١٣١١

 عن أيب سعيد) ن ، حب. (}طيِب املرأِة  
وهـق  ) ٨٤٦(وم  ) ٨٨٠(وخ  ) ١٢٣٣(واالحسـان   ) ٣٥٦( وتغليق   ٣٠/ ٣ وحم   ٦ون اجلمعة ب    ) ٣٤٤(د  
 )٤١٧٧( وصحيح اجلامع ٣/٢٤٢

١١٣١٢-  }على كلُّ حمتلٍم ، وأنْ يسنت ِة واجباجلمع الغسلُ يوم طيباً إنْ وجـد حم ، ق . (} ، وأنْ ميس 
 عن أىب سعيد) ، د
وفـتح  ) ١٧٤٦(وخزمية  ) ٢٨٤( ومنتقى   ٤٢/ ٣ و ٢٩٧/ ١ وهق   ٦/ ٣ وحم   ٥ وم اجلمعة    ٣/ ٢ و ٢١٧/ ١خ  
 ) ٤١٧٨(وصحيح اجلامع ٣٦٤ و٣٤٤/ ٢
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١١٣١٣-  }    وإنْ وجد ، كُم قائماً فليجِلسأحد هالشيطَاِن ، فإذا وجد من الغضبجالساً فليضطَِجع أبو . (}ه
 )الشيخ عن أىب سعيد

 ) ٨٢٩٢ و ٨٢٩١( والشعب ١٣٢/ ٢ وحلية ٨/ ٧ وتخ ٦٦/ ٧االحتاف 
 حسن لغريه

١١٣١٤-  }                  أحـدكُم فإذا غِضـب ، ارطِفىُء الناِر ، واملاُء يالن من لقالشيطَاِن ، والشيطَانُ خ من بضالغ
 )معاويةابن عساكر عن . (}فليغتسلْ 
 )٨٢٩٢ و٨٢٩١( وبنحوه الشعب ١٣٢/ ٢ وحلية ٨/ ٧ وتخ ٦٦/ ٧االحتاف 

 حسن لغريه
عن ذكِْر اهللا ، وحني يصلِّي الصبح إىل طلُوِع الشمِس ، وغفلَةُ الرجِل عـن               : الغفلَةُ ىف ثالٍَث    {  -١١٣١٥

  هى يركبيِن حتعن ابن عمرو) طب ، هب. (}نفسِه ىف الد 
 ) ٤٧٣٤ و٤٧٣٣ و٥٧١(والشعب ) ٣٣٢٦( ومطالب ١٢٨/ ٤امع 

 حسن لغريه
١١٣١٦-  }   احلطَب ا تأكُلُ الناراِت كميأكُالَِن احلسن دابن صصرى ىف أماليه عن احلسن ابن . (}الِغلُّ واحلس

 )على
 ٤٤٩ و٥٠/ ٨ و٢٩٤/ ١ واالحتاف ٥٤٧/ ٣ وبنحوه الترغيب ٤١٣/ ٤ والفيض ١٤٦/ ١موضح 

 حسن لغريه
 عن عائشة) حم ، هق. (}الِغلَّةُ بالضماِن  {  -١١٣١٧

 )٤١٧٩( وصحيح اجلامع ١٥/ ٢ وك ٣٢٢/ ٥ وهق ١١٦ و٨٠/ ٦ حم 
 صحيح

 أى الغش مضمون ىف البيع
ابن أىب الدنيا ىف ذم املالهى عـن ابـن          . (}الغناُء ينِبت النفَاق ىف القَلِْب كما ينبت املاُء البقْلَ            {  -١١٣١٨

 )مسعود
 مرفوعاً وموقوفاً) ٥١٠٠ و٥٠٩٩ و٥٠٩٨( والشعب ٥٢٥/ ٦ واالحتاف ١٩٩/ ٤ وتلخيص ٢٢٣/ ١٠هق 

 الصحيح وقفه
١١٣١٩-  }               احلاِضر الفقر فإنه عوالطم اِس ، وإياكمما يف أيِدى الن ى اإلياسالعسكرى عـن ابـن     . (}الِغن

 )عباس
 وامع  ٤٥/ ٤وتخ  ) ١٠٢ و ١٠١ و ١٠٠( للبيهقي    والزهد ١٦٠/ ٨ واالحتاف   ٣٢٦/ ٤ وك   ٢٤٧/ ٤الترغيب  

 ٣١/ ٢ واالصابة ٢٦/ ١٤ وش ٢٣٦/ ١٠ و٢٢٨/ ١
 صحيح لغريه

 والقضاعى عن ابن مسعود) حل. (}اليأس مما ىف أيِدى الناِس  : الِغنى {  -١١٣٢٠
 والزهـد هـق     ٣٢٦/ ٤وك  ) ١٩١٤( وصحيحة   ١٧١/ ١٠ وطب   ٢١٢/ ٢ وشج   ٣٠٤/ ٨ و ١٨٨/ ٤حلية  

 ٢٣٦/ ١٠ و٢٢٨/ ١وامع ) ١٠٢ و١٠١ و٠١٠٠
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 صحيح لغريه
 )ع  الرباء. (}الغنم بركَةٌ  {  -١١٣٢١

 ٢٧٤/ ٣ومعـاىن   ) ١٧٦٣(  وصـحيحة    ٢١٤/ ٣ وترغيب   ١٥٦/ ١٧وطب  ) ٢٣٠٥( وهـ   ٢٥٩/ ٥امع  
 )٤١٨٠(وصحيح اجلامع 

 صحيح
١١٣٢٢-   }        بنو ا ، واخليلُ معقودألهله بركَةٌ واإلِبلُ عز مالغن         أخـوك كِة ، وعبدإىل يوِم القيام ا اخلرياصيه

 مغلوباً فأعنه هإليه ، وإنْ وجدت البزار عن حذيفة. (}فأحسن( 
 ١٤/ ١وخ ) ١٩٤( وخـد  ٢١٣/ ٣وبنحو آخره الترغيب   ) ٢٣٠٥( وهـ   ٢١٤/ ٣ والترغيب   ٢٥٩/ ٥امع  

 )٤١٨١( وصحيح اجلامع ٣٢٣/ ٦واالحتاف 
 صحيح لغريه

 باىن عندما حذف اجلملة االخرية من احلديث فإا ثابتة بنحوها كما ذكرناوأخطأ االل
 عن أىب هريرة ) خط. (}الغنم ِمن دواب اجلنِة ، فَامسحوا رغَامها  ، وصلَّوا ىف مرابِضها {  -١١٣٢٣

 )٤١٨٢(وصحيح اجلامع ) ١١٢٨( والصحيحة ٤٣٢/ ٧خط 
 صحيح

 عن عامر بن مسعود) ت. (}الصوم ىف الشتاِء   : الغِنيمةُ الباِردةُ{  -١١٣٢٤
 ) ٢١٤٥(وخزمية ٢٠٠/ ٣ وجممع ١٠٠/ ٣ وش ٢٥٤/ ١ وطص ٢٩٧/ ٧ وهق ٣٣٥/ ٤وحم ) ٧٩٧(ت 

 صحيح
  لكن روي عن غريه فيبقى صحيحا٢٦٠ً/ ٢وهناك خالف ىف صحبة عامر االصابة 

عن ابن عباس عـن أىب      ) ط. (}لِقى على أبويِه حمبةٌ منه        الغالَم الِذى قتلَه اخلِضر طُبع كاِفراً و أُ       {  -١١٣٢٥
 عن الرباء) ع(

 ٩٤/ ٩ وخط ٨٦/ ١وعاصم ) ٣١٥٠(وت ) ٤٧٠٥( ود ١٢١/ ٥حم 
 صحيح

 . }الغالَم الِذى قتلَه اخلِضر طُِبع يوم طُبع كاِفراً ، ولو عاش ألرهق أبويِه طغياناً وكفراً  {  -١١٣٢٦
 عن أىب) م ، د ، ت(

 )٢٣٨٠(وم ) ٤١٨٣( وصحيح اجلامع ٩٤/ ٩ وخط ٨٦/ ١ وعاصم ١٢١/ ٥وحم ) ٣١٥٠(وت ) ٤٧٠٥(د 
١١٣٢٧-  }  رأسه لَقى وحيسمالساِبِع وي عنه يوم حبعقيقَِتِه ، تذب نهمرت عن مسرة ) ت ، ك. (}الغالَم 

/ ٤  ومتهيـد  ٢٢٢ /١٤ و٤٨/ ٨ وش ٣٣٦/ ٦ و٢٤٢/ ٧ وطـب  ٢٣٧/ ٤ وك ٣٠٣/ ٩وهق  ) ١٥٢٢(ت  
 )٤١٨٤( وصحيح اجلامع ٥٩٣/ ٩ وفتح ٤٥٣/ ١ ومشكل ٢٦٨/ ١١ وسنة ١١٧/ ١ والدوالىب ٣٠٧ و٣٠٦

 صحيح
 عن سلمان ابن عامر) هب. (}الغالَم مرَن بعقيقَِتِه ، فَاهريقُوا عنه الدم ، وأميطُوا عنه األذَى  {  -١١٣٢٨

 )٤١٨٥(وصحيح اجلامع ) ٨٦٢٧ و٨٦٢٦(الشعب 
 صحيح



 

 

١٧١٤() 

عن املطلب ابن عبد    ) اخلرائطى ىف مساوىء األخالق   . (}الِغيبةُ أنْ تذكُر الرجلَ مبا فيِه ِمن خلِفِه           {  -١١٣٢٩
 اهللا بن حنطب

 )٤١٨٦( مرسالً وصحيح اجلامع ٩٨٧/ ٢واملوطأ ) ٢٠٩(واملساوىء ) ١٩٩٢(الصحيحة 
 صحيح

١١٣٣٠-  }  همبا يكر أخاك كةُ ذكرعن أىب هريرة)د. (}الِغيب  
 وفـتح   ٥٢٥/ ٣ وترغيـب    ٢٤٧/ ١٠ وهق   ٢٩٩/ ٢ ومى   ٣٨٦ و ٣٨٤/ ٢وحم  ) ١٩٣٤(و ت   ) ٤٨٧٤(د  

 )٥٣٨(ون التفسري ) ٢٥٨٩(م ) ٤١٨٧( وصحيح اجلامع ٤٦٩/ ١٠
 عن أىب سعيد ) هب(البزار ، . (}الِغريةُ من اإلمياِن واملذَاُء ِمن النفَاِق  {  -١١٣٣١

 )١٠٧٩٧(و) ١٠٧٩٨( والشعب ٣٢٧/ ٤امع 
 حسن لغريه

 الذى اليغار على أهله: املذاء 
١١٣٣٢-  } ةُ اِجلنابن أىب الدنيا ىف مكائد الشيطان عن عبداهللا بن عبيد بن عمري مرسال. (}الِغيالَنُ سحر( 

 )١٨٠٩(والضعيفة ) ١٠٦(اجلامع البن وهب 
 صحيح مرسل

 )ابن راهوية عن على. (}ت العرِش  فاحتَةُ الكتاِب أُنِزلت ِمن كٍَرت حت{  -١١٣٣٣
 ١٣٣/ ٥ واالحتاف ٥٥٩/ ١ وك ١٢٠/ ١وشج ) ٢٣٦٤ و٢٣٦٣(والشعب ) ٣٥٢٩(املطالب 

 حسن لغريه
 )عبد بن محيد عن ابن عباس.(}فاحتَةُ الكتاِب تعِدلُ بثلُثَى القرآِن  {  -١١٣٣٤
 )٣٥٣٢(املطالب 

 فيه ضعف
عن أىب سعيد أبو الشيخ ىف الثواب عن أىب هريـرة  ) ص ، هب. (}م  فاحتَةُ الكتاِب شفاٌء من الس {  -١١٣٣٥
 وأىب سعيد

 قال أبو نعيم ثنا عبداهللا بن حممد بن جعفر عـن            ٣٥٢/ ٢وزهر الفردوس   ) ٤٣٨٥(والفردوس  ) ٢٣٦٨(الشعب  
 حممد بن زكريا ، عن عباد بن موسى عن ابن عون عن ابن سريين عن أىب سعيد به

 وهذا سند صحيح
 ) !!٣٩٥٠(هد ىف الصحيح وحكم االلباىن بوضعه ىف ضعيف اجلامع وله شا

 عن عبد امللك بن عمري مرسال) هب. (}فاحتَةُ الكتاِب ِشفاٌء ِمن كُل داٍء  {  -١١٣٣٦
 ٤٤٥/ ٢ومى ) ٢٣٧٠ و٢٣٦٧(الشعب 

 حسن لغريه
١١٣٣٧-  }             ومهذا أبداً ، والر بعد اِن مث ال فاِرسةٌ أو نطحتنطح فاِرس      قَرنٌ خلفَه وِن كلَّما هلَكالقر ذات

  ىف العيِش خري كُم ما دامأصحاب هِر ، همآلِخِر الد احلارث عن ابن حمرييز مرسالً. (}قَرنٌ ، أهلُ صٍرب وأهلُه( 
 )٣٨٦٥( ومطالب ٢٩٨/ ٥ش 



 

 

١٧١٥() 

 صحيح مرسل
أشـد النـاس    : يتعلق بالروم حديث    معركة كبرية أو معركتان ، القادسية واوند ويؤيد ما          : نطحة أو نطحتان    

  حسن٢٣٠/ ٤ وحم ٢١٢/ ٦عليكم الروم وإمنا هلكتهم مع الساعة امع 
١١٣٣٨-  } لعلى ا ، قالهإىلَّ منه أعز وأنت ، إىلَّ منك ةُ أحبعن أىب هريرة) طس. (}فاطم 

  ٤٦٠/ ٥ و٣٩٦/ ٢ وكر ٦٢/ ٩ وخط ٢٠٢ و١٧٣/ ٩امع 
 حسن لغريه

١١٣٣٩-  }                   الناس عنه على حوِضى تذود ي بكا ، وكأنمنه علي أعز وأنت ، يا علي إىلَّ منك ةُ أحبفاطم
، وإنَّ عليِه ألباريق ِمثلَ عدِد جنوِم السماِء ، وإين وأنت واحلسن واحلسني  وفاطمةُ وعقيلُ وجعفر يل إخوانـاً                    

ى وشيعتمع أنت ، رٍر متقابِلنيعلى سلعلي ِة ، قالهىف اجلن عن أىب هريرة) طس. (}ك 
  ٢٧٥/ ٩ وجممع ٢٠٤/ ٥حم 

 حسن
 عن املسور) خ. (}فاطمةُ بضعةٌ  منى ، فمن أغضبها أغضبىن {  -١١٣٤٠

ــق ٣٦ و٢٦/ ٥خ  ــاف ١٥٨/ ٣ وك ٢٠١ / ١٠ ز٦٤/ ٧ وه ــتح ٢٨١/ ٧ و٢٤٤/ ٦ واالحت  ٧٨/ ٧ وف
 )٤١٨٨(وصحيح اجلامع ١٠٥و

فاطمةُ بضعةٌ منى ، يقبضىن ما يقبضها ، ويبسطىن ما يبسطُها ، وإنَّ األنساب تنقِطع يوم القيامِة                 {  -١١٣٤١
 عن املسور) حم ، ك. (}غري نسىب وسبىب وصهِرى  

 ٣٣٢ و٣٢٣/ ٤وحم ) ٤١٨٩(وصحيح اجلامع ) ١٩٩٥( وصحيحة ١٥٨/ ٣ك 
 صحيح

 عن أىب سعيد) ك. (}أهِل اجلنِة إالَّ مرمي بنت عمرانَ  فاطمةُ سيدةُ نساِء {  -١١٣٤٢
 وصـحيح   ٢٥٤/ ٥ واالحتاف   ١٠٥ و ٧٧/ ٧وفتح  ) ١٠٩٩( وتغليق   ٣٩١/ ٥ و ٨٠/ ٣ وحم   ٣٦ و ٢٥/ ٥خ  

 )٤١٩٠(اجلامع 
١١٣٤٣-  }             ونَ ، وخدجيةَ امرأِة فرعانَ ، وآسيِة عمرابن مرمي بعد اِء العالَمنيةُ نسةُ سيدِة خويِلدٍ  فاطمةَ ابن{ .

 عن عبد الرمحن بن أىب ليلى) ش(
 ٥٢٧/ ٧ وش ١٥٤/ ٣ك 

 صحيح لغريه
عن ربيعة بن كعب األسلمى قال كنت       ) حم ، م ، د، ن     . (}فأعنى على نفِسك بكثرِة السجوِد        {  -١١٣٤٤

نة ، قال أو غري ذلك ؟       أسألك مرافقتك ىف اجل   : سل فقلت   : أبيت مع الرسول اهللا فآتيه بوضوئه وحاجته فقال ىل          
 قلت هو ذاك قال فذكره

 )١٣٢٠(و د ٢/٤٨٦ وهق ٢٠٨/ ٦ وحم ٢٢٨/ ٢ ون ٢٢٦ وم الصالة ٣١٤/ ٧ وحلية ٢٤٩/ ١ترغيب 
حم ، طب   . (}فَأين أبوبكٍْر ؟ يأبى اللُه عز و جلَّ ذلك واملسلمونَ ، يأبى اُهللا ذلك واملسلمونَ                  {  -١١٣٤٥
 ن زمعة عبداهللا ب) ، ك ، ض

  ٢٢٦/ ٦ و٢٥/ ٥ وبداية ٢٤/ ٢/ ٢ وسعد ٤٧٧/ ٣وك ) ٤٦٦٠(د 



 

 

١٧١٦() 

 صحيح
 أصلّي ىف الفراء ؟ قال فذكره! يارسول اهللا : عن أىب ليلى أن رجالً قال ) عم. (}فَأين الدباغُ ؟  {  -١١٣٤٦

 ٤٢٠/ ٨ وتخ ١٨٩/ ٨ وش ٣٤٨/ ٤ وحم ٢١٨/ ١امع 
 حسن لغريه

وهنـاد  ) ط. (}الستغفَاِر ياحذيفَةُ ؟ إنى ألستغِفر اهللا ىف اليوِم والليلَِة مائَةَ مرٍة              فأين أنت عِن ا   {  -١١٣٤٧
يارسول اهللا إىن رجل ذرب اللسان      : عن حذيفة أنه قال     ) هـ ، هب ، حل ، ض      (والروياىن  ) حم ، ن ، ك ، ع      (

 قال فذكره
 )٤٤٩(ون عمل ) ٣٨١٧(وهـ ) ٢٧٢٦( ومى ٢٧٦/ ١ وحلية ٥١١/ ١ و٤٥٧/ ٢ وك ٣٩٦ و٥/٣٩٤حم

 صحيح
فأين صالته بعد صالِتِه ، وصومه بعد صوِمِه ، وعملُه بعد عمِلِه ؟ إنَّ بينهما كما بني السـماء                   {  -١١٣٤٨
آخى رسول اهللا بني رجلني فقتل      : عن عبيد بن خالد السلمى قال       ) ط ، حم ، د ، ن ، طب ، هق          . (}واألرِض    

 اللهم احلقه بصاحبه قال رسول اهللا فذكره: ده جبمعة ، فقلت أحدمها ومات اآلخر بع
 ١٠٠/ ٣ ومشكل   ٢١٩/ ٤ و ٥٠٠/ ٣ وحم   ٧٤/ ٤ ون   ٤٤٣/ ٢ واالصابة   ٢٥٤/ ١ وعاصم   ٢٩د اجلهاد ب    

 ٤٧٢ ومبارك ٢٨٩/ ١٤وسنة 
 صحيح

ق حتى تطلُع الشمس من حنـِوِه        فَتح اُهللا باباً للتوبِة من املغِرِب عرضه مسريةُ سبعني عاماً ال يغلَ           {  -١١٣٤٩
 عن صفوان بن عسال) تخ. (}

 )٤١٩١( وصحيح اجلامع ١٩٩/ ٤ وحلية ٣٠٥/ ٤تخ 
 حسن

١١٣٥٠-  }  بيِدِه تسِعني مثلُ هذِه ، وعقد وجومأج وجِم يأجدِمن ر اليوم عن أىب هريرة) حم ، ق. (}فُتح 
/ ١١ و ٢٣٤/ ١٠ وطربى   ٦٢/ ١٥ وش   ٤٢٩ و ٤٢٨/ ٦و ٣٤١/ ٢ وحم   ٣-١ وم الفنت    ٢٤١ و ١٦٨/ ٤خ  
 )٤١٩٢( وصحيح اجلامع ٢٣٥ / ١٦ و٤٣/ ١٥ و٦٢

فتر الوحى عنى فترةً ، فبينا أنا أمِشى مسعت صوتاً من السماِء فَرفعت بصِرى ِقبلَ السماِء فـإذا        {  -١١٣٥١
لسماِء واألرِض ، فجبنت منه فَرقاً حىت هويت إىل األرِض ،           أنا بامللَِك الذى أتاىن ىف غاِر ِحراَء على سريٍر بني ا          

    ةَ فقلتخدجي فجاِء جربيلُ فقالَ        :فأتيت ، وين فدثِّرتوين دثِّردثِّر)) :          ، رفكب فأنِذر ، وربك قم ، ا املدثِّريا أيه
 رفاهج جزوالر ، رفطه ابكعن جابر) حم ، م(الطيالسى . (}))  وثي 

 وصحيح  ١١٢/ ١ وعوانة   ٢٥٥ وم االميان    ٥٩/ ٨ و ٢١٥ و ٢٠٢ و ٢٠١/ ٦ و ١٤١/ ٤ و ٤/ ١ وخ   ٦/ ٩هق  
 )٤١٩٣(اجلامع 

ِفتنةُ األحالِس هرب وحرب مثَّ فتنةُ السراِء دخنها ِمن حتَِت قَدِم رجٍل من أهِل بيىت يزعم أنه منى   {  -١١٣٥٢
قُونَ ، مثَّ يصطلح الناس على رجٍل كورٍك على ِضلٍَع ، مثَّ فتنةُ الدهيماِء ال تـدع                 وليس منى ، وإمنَا أولياِئى املت     

أحداً من هذه األمِة إالَّ لطمته لطمةً  ، فإذا قيلَ انقضت متادت ، يصِبح الرجلُ فيها مؤمناً وميِسى كاِفراً حـىت                      



 

 

١٧١٧() 

 نفَاق فيِه ، وفسطَاِط ِنفاٍق ال إميانَ فيِه ، فإذا كانَ ذاكم فانتظروا              فُسطَاِط إمياٍن ال  : يصري الناس إىل فُسطَاطِني     
 عن ابن عمر) حم ، د. (}الدجالَ ِمن يومِه أو غَِدِه 

 ١٣٣/ ٢وحم ) ٤١٩٤(وصحيح اجلامع ) ٩٧٤( والصحيحة ١ د الفنت ب 
 صحيح

 يكفِّرها الصيام والصـالةُ والصـدقَةُ واألمـر         ِفتنةُ الرجِل ىف أهلِه وماِلِه ونفسِه وولِدِه وجاِرهِ       {  -١١٣٥٣
 عن حذيفة) ق ، ت ، هـ. (}باملعروِف والنهى عن املنكَِر  

 وت ١١٠/ ٤ وفـــتح ١٦/ ١٥ وش ٢٦ وم الفـــنت ٦٨/ ٩ و٢٣٨/ ٤ و٣٢/ ٣ و١٤١/ ٢ و١٤٠/ ١خ 
 )٤١٩٥(وصحيح اجلامع ) ٣٩٥٥(وهـ ) ٢٢٥٨(

 عن أىب هريرة ) حم. (}الفرات ، والنيلُ ، وسيحانُ ، وجيحانُ  : من اجلنِة فُجرت أربعةُ أَاٍر {  -١١٣٥٤
 )٤١٩٦(وصحيح اجلامع ) ١١١( وصحيحة ٢٦/ ١ وبداية ١٨٥/ ٨ و٥٤/ ١ وخط ١٦١/ ٢حم 

 صحيح
 وأبو نعيم وابن جرير عن جرهد) طب. (}فَِخذُ الرجِل ِمن العورِة  {  -١١٣٥٥

 ٤٧٥ و٤٧٤/ ١عاىن  وم٢٨٥/ ٢ ومشكل ٣٠٦/ ٢طب 
 صحيح

 عن جرهد ) طب. (}فَخذُ املرِء املسِلِم من عورِتِه  {  -١١٣٥٦
 )٤١٩٧( وصحيح اجلامع ٢٨٥/ ٢ ومشكل ٣٠٦/ ٢ وطب ٤٧٨/ ٣حم 

 صحيح
عن أىب أيوب أن النىب صلَّى اهللا عليه وسلم سئل عن الرجل يصلى ىف              ) د. (}فذلك له سهم مجٍع     {  -١١٣٥٧

 ويصلى معهم قال فذكرهمرتله مث يأتى 
 ٣٠٠/ ٢ وهق ٥٧د الصالة ب 

 حسن
 )ابن جرير عن أىب هريرة. (}ِفر من اذوِم كفراِرك من األسِد  {  -١١٣٥٨

 وفـتح   ٤٤/ ٩ و ١٣٢/ ٨ وش   ٢١٨ و ١٣٥/ ٧ وهق   ٤٤٣/ ٢ وحم   ١٦٤/ ٧وخ  ) ٢٠٣٣٢ و ٢٣٣١(عب  
 ١٦١ و١٥٨/ ١٠

عـن  ) حم ، د ، ن    . (} ، والثَّالثُ للضيِف ، والرابع للشيطَاِن          فِراش للرجِل ، وفِراش المرأِتهِ    {  -١١٣٥٩
 جابر

 )٤١٩٨(وصحيح اجلامع ٥٥/ ١٢ وسنة ١٣٥/ ٦ ون ٤٤ ود اللباس ٣/٢٩٣ وحم ٤١م اللباس 
فُرج سقف بيىت وأنا مبكَّةَ فرتَلَ جربيلُ ففرج صدِرى مث غسلَه مباِء زمزم ، مث جاَء بِطسٍت ِمـن                   {  -١١٣٦٠

ذهٍب ممتِلىٍء حكمةً وإمياناً فأفرغَها ىف صدِرى مثَّ أطبقَه ، مث أخذَ بيِدى فعرج  ىب إىل السماء الدنيا ، فلما جئنا                      
هل معـك   : قالَ: هذا جربيلُ   : من هذا ؟ قالَ     : افتح ، قالَ    : السماَء الدنيا قالَ جربيلُ خلاِزِن السماِء الدنيا        

نعم فافتح ، فلما علونا السماَء الدنيا ، فإذا رجلٌ عن           : فأُرسلَ إليه ؟ قالَ     : ، معى حممد قالَ     نعم  : أحد ؟ قالَ    
مرحباً بالنبى  : مييِنِه أسودةٌ ، وعن يساِرِه أسودةٌ ، فإذا نظَر ِقبلَ ميينِه ضِحك ، وإذا نظر ِقبلَ مشاِلِه بكَى ، فقالَ                     



 

 

١٧١٨() 

هذا آدم ، وهذه األسودةُ عن مييِنِه وعن مشاِلِه ِنسم          : من هذا ؟ قالَ     ! يا جربيلُ   : قلت  الصاِلِح واالبِن الصاِلِح    
بنيِه ، فأهلُ اليمِني أهلُ اجلنِة ، واألسودةُ الىت عن مشاِلِه أهلُ الناِر ، فإذا نظر قِبلَ يمينِه ضحك ، وإذا نظر ِقبلَ                       

حتى أتى السماَء الثانيةَ ، فقالَ خلازَا افتح ، فقالَ له خازنها مثلَ ماقالَ خازنُ               مشاِلِه بكَى ، مثَّ عرج يب ِجربيلُ        
: من هذا ؟ قالَ     : مرحباً بالنبى الصاِلِح واألِخ الصاِلِح فقلت       : السماَء الدنيا ففتح ، فلما مررت بإدريس قالَ         

 بالنبى الصاِلحـــِـ واألِخ مرحباً : هذا إدريس مثَّ مررت مبوسى فقالَ 
   هذا ؟ قالَ     : الصاِلِح فقلت ى ، فقالَ        : منبعيس تى مثَّ مررالصاِلِح واألِخ الصـاِلِح      : هذا موس ىاً بالنبمرحب

: اِلِح قلت   مرحباً بالنبى الصاِلِح واألِخ الص    : قلت من هذا ؟ قالَ هذا عيسى ابن مرمي مث مررت بإبراِهيم فقالَ              
هذا إبراهيم مثَّ عرج يب حىت ظهرت مبستوى أمسع فيِه صريف األقالِم ، ففرض اُهللا عز وجـلَّ              : من هذا ؟ قالَ     

ماذا فرض ربك على أمِتك ؟     : على أمتي مخسني صالةً ، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فقالَ موسى              
  عليِهم مخ  : قلت ى       فَرضصالةً ، قالَ يل موس ـى            : سنيرب فراجعت ، ذلك طيقال ت فإنَّ أمتك ، ربك فراجع

: راجع ربك فإنَّ أمتك التطيق ذلك فراجعت رىب فقالَ          : فوضع شطرها ، فرجعت إىل موسى فأخربته ، فقالَ          
قِد استحييت  : راجع ربك ، فقلت     : ت إىل موسى فقالَ     هن مخس وهن مخسونَ ، اليبدلُ القولُ لدى ، فرجع         

من ربى ، مثَّ انطلق يب حىت انتهى إىل سدرِة املنتهى ونبقُها مثلُ ِقالِل هجر ، وورقُها كآذاِن الفيلَِة ، تكَاد الورقَةُ 
. }ذا فيها جنابذُ اللؤلُِؤ وإذا تراا املسك      تغطِّى هذه األمةَ ، فغشيها ألوانٌ ال أدِرى ما هى ، مث أُدخلت اجلنةَ فإ              

مث عرج ىب حىت ظهرت مبستوى أمسع فيه صريف االقالم فإنه عن ابن عباس وأىب حبـة                 : عن أىب ذر اال قوله      ) ق(
 البدرى

 ٦٥/ ١ وجممـع  ١٤٣ و ١٢٢/ ٥ وحـم    ١٣٣/ ١ وعوانـة    ٢٦٣ وم االميان    ١٦٥/ ٤ و ١٩١/ ٢ و ٩٧/ ١خ  
 )٤١٩٩( وصحيح اجلامع ٤٥٨/ ١وفتح ) ١٠٤٦( وتغليق ٣٤٥/ ١٣ وسنة ١٥/ ٥ وكثري ١٢٨/ ٤وبغوى 

فَرض رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا عليه وسلَّم زكَاةَ الفطِْر طُهرةً للصاِئم من اللغو والرفَـِث وطعمـةً                 {  -١١٣٦١
) د. (}ِة فهى صدقَةٌ من الصدقَاِت  للمساكِني ، من أَداها قبلَ الصالِة فهى زكاةٌ مقبولَةٌ ، ومن أداها بعد الصالَ  

 عن ابن عباس
 )١٨٢٧( وهـ ٧١/ ٦  وسنة ٤٨/ ٥ون ) ١٦١٢ و١٦١١(د 

 صحيح
 عن ابن مسعود ) طس. (}اخلَلِْق ، واخلُلِْق ، والرزِق ، واألجِل  : فُِرغَ إىل ابِن آدم من أربٍع {  -١١٣٦٢

 )٤٢٠٠( وصحيح اجلامع ٣٣٢/ ٧ واالحتاف ٣٥/ ٢ و١٤٢/ ١ وأصفهان ١٩٥/ ٧امع 
 صحيح

من أجِلِه ، ورزِقِه ، وأثـِرِه ، ومضـجِعِه ، وشـِقى    : فرغَ اُهللا عز وجل إىل كُل عبٍد من مخٍس   {  -١١٣٦٣
 عن أىب الدرداء) حم ، طب. (}أوسعيد 

 ١٣٣/ ١ وعاصم   ١١٨/ ٥ و ٤٤٠/ ١ وكر   ١٩٥/ ٧وجممع  ) ١٨١١( وحب   ١٥٤/ ٢ والدوالىب   ١٩٧/ ٥حم  
 )٤٢٠١( وصحيح اجلامع ١٣٤و

 صحيح
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عن ) طب. (}من عمِلِه ، وأجِلِه ، ورزِقِه ، وأثِرِه ومضجِعِه            : فرغَ اُهللا إىل كُل عبٍد من خمٍس        {  -١١٣٦٤
 أىب الدرداء

 )٤٢٠٢(وصحيح اجلامع ) ٣٠٩ - ٣٠٣( وعاصم ١٩٥/ ٧امع 
 صحيح

 )ابن عساكر عن أنس . (}واخلُلُِق ، والرزِق ، واألجِل  ِمن اخلَلِق ، : فرغَ اُهللا من أربٍع {  -١١٣٦٥
 )٤٢٠٣( وصحيح اجلامع ٣٣٢/ ٧االحتاف 

 صحيح لغريه
) طب. (}فرغَ اُهللا من املقَاديِر وأموِر الدنيا قبلَ أنْ خيُلُق السمواِت واألرض خبمسني ألف سنٍة                 {  -١١٣٦٦

 عن ابن عمرو
 )٤٢٠٤(امع  وصحيح اجل١٧٦ واآلجرى ٣٧٥صفة 

 صحيح
 عن ركانة) د ، ت. (}فَرق ما بيننا وبني املشرِكني العماِئم على القالَنِس  {  -١١٣٦٧

/ ٤ وتلخـيص    ٨٢/ ١ وتـخ    ٦٨/ ٥ وطب   ١٢٩/ ٧ واالحتاف   ٤٥٢/ ٣وك  ) ١٧٨٤( وت   ٢٤د اللباس ب    
  ٥٢٠/ ١ واالصابة ١٦٢

 فيه ضعف
١١٣٦٨-  }أوالِدكُم ىف املض قُوا بنيفَر  سِنني وا سبععن ابن عمرو) حم. (}اجِع إذا بلغ 

 ٣١٧/ ٦ واالحتاف ١٨٧ و١٨٠/ ٢حم 
 صحيح

) كر. (}فُسطَاطُ املسلِمني ىف امللحمِة الغوطَةُ إىل جانِب مدينٍة يقالُ هلَا دمشق خري مداِئِن الشاِم          {  -١١٣٦٩
 عن جبري بن نفري مرسالً

 ٥١ و٥٠/ ١وكر ) ٤٣٩٨(د 
 صحيح

١١٣٧٠-  }   خري ،  ةٌ يقالُ هلَا دمشقا مدينى بأرٍض يقالُ هلَا الغوطَةُ ، فيهِة الكربامللحم يوم فُسطَاطُ املسلِمني
 عن أىب الدرداء) حم. (}مناِزِل املسلِمِني يومِئٍذ 

 )٤٢٠٥( وصحيح اجلامع ٥١ و٥٠/ ١وكر ) ٤٣٩٨( ود ٤٢/ ١٨ وطب ٦٣/ ٤ وترغيب ١٩٧/ ٥حم 
 صحيح

حـم ، ت ، ن ، هــ ،   . (}فَصلُ ما بني احلالَِل واحلراِم ضرب الدف ، والصوت ىف النكَاِح     { -١١٣٧١
 عن حممد بن حاطب)ك

/ ١٩ وطب   ١٨٤/ ٢ وك   ٢٨٩/ ٧ وهق   ٢٥٩/ ٤ و ٤١٨/ ٣وحم  ) ١٨٩٦( وهـ   ١٢٧/ ٦ون  ) ١٠٨٨(ت  
 )٤٢٠٦(وصحيح اجلامع ) ٦٢٩( ومنصور ٢٤٢

 صحيح
 عن عمرو بن العاص) ٣حم ، م . (}نا وصياِم أهِل الكتاِب أكلَةُ السحِر  فَصلُ ما بني صيام{  -١١٣٧٢
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/ ٤ وحم ١٣٧/ ١ وترغيب ١٩٩/ ١ ومشكل ١٠٤/ ٢ والدوالىب ٦/ ٢ومى ) ٧٠٩ و٧٠٨( وت   ٤٦م الصيام   
 ١٤٩/ ٤ون ) ٢٣٤٣(ود ) ٤٢٠٧(وصحيح اجلامع ٨/ ٣ وش ٢٠٢

عـن  ) ك. (}مام ليؤتم بِه ، فإنْ صلَّى قاِعداً فصلُّوا خلفَه قعوداً             فصلُّوا وراَءه قعوداً ، فإنَّ اإل     {  -١١٣٧٣
 أسيد بن حضري أنه كان يصلي بقومه وهو مريض جالساً، فسألوا رسول اهللا فقال

 )٦٠٧( ود ٢٨٩/ ٣ك 
 صحيح

 ن عائشةع) حم ، ك. (}فَضلُ الصالَِة بالسواِك على الصالَِة بغِري سواٍك سبعونَ ضعفاً  {  -١١٣٧٤
 ١٤٩/ ١وتلخيص ) ٣٧( وخزمية ١٤٦/ ١ وك ١/١٦٧ وترغيب ٩٨/ ٢ وجممع ٢٧٢/ ٦حم 

 حسن
فضلُ الصالَِة ىف املسِجِد احلَراِم على غِريِه مائَةُ ألِف صالٍَة ، وىف مسِجِدى ألـف صـالٍَة ، وىف                   { -١١٣٧٥

 عن أىب الدرداء) هب. (}مسِجِد بيِت املقِدِس مخسِمائِة صالٍَة  
 )٤١٤٠( والشعب ١٢٣٤/ ٣ وعدى ٢١٦/ ٢ وترغيب ٢٤٨/ ١ ومشكل ٣٠/ ٦ متهيد

 حسن
) ع. (}فَضلُ العاِمل على العابِد سبعونَ درجةً ، ما بني كُل درجتِني كما بني السـماء واألرِض                   {  -١١٣٧٦

 عن عبد الرمحن بن عوف
/ ٣ وعـدى    ٤٥/ ٩وحلية  ) ٣٠٧٣( واملطالب   ١٠٢/ ١ وترغيب   ٢٥٧/ ٧ و ٨٣/ ١ واالحتاف   ١٢٢/ ١امع  
 ١٤٥٣/ ٤ و٩٣٠

 حسن لغريه
عـن معـاذ     ) حـل . (}فَضلُ العاِمل على العابِد كفضِل القمِر ليلَةَ البدِر على ساِئِر الكَواكِب              {  -١١٣٧٧

 )٤٢١٢( وصحيح اجلامع ٨٣ و٨١ و٧٩/ ١واالحتاف ) ٨٠(وحب ) ٢٢٣(وهـ ) ٢٦٨٢(ت
 صحيح

لعابِد كفضلي على أدناكُم ، إنَّ اهللا عز وجلَّ ومالئكتـه وأهـلَ السـمواِت          فَضلُ العاِمل على ا   {  -١١٣٧٨
  لِِّم الناِس اخلريليصلُّونَ على مع ا ، وحىت احلُوتحِرهى النملَةَ ىف جحت عن أىب امامة) ت. (}واألرضني 

 )٤٢١٣( وصحيح اجلامع ٢٢٧/ ٩وجامع االصول ) ٨٠(وحب ) ٢٢٣(وهـ ) ٢٦٨٢(ت 
 صحيح

 !!!وصححه ىف صحيح اجلامع  ) ٢١٣(وتناقض االلباىن فضعفه ىف املشكاة 
١١٣٧٩-  }              عالور دينكُم ِة ، وخريإىلَّ ِمن فَضِل العباد عـن  ) طـس ، ك   (البزار ،   . (}فَضلُ الِعلِم أحب
 عن سعد) ك(حذيفة ، 

ـ    ٣٨/ ١١ وطب   ١٢٠/ ١ وجممع   ٢١٢/ ٢ وحلية   ٩٢/ ١ك   / ١٣ و ٥٤٠/ ٨ وش   ٢٢/ ١م   وجامع بيان العل
 )٤٢١٤(وصحيح اجلامع ) ١٧٠٤ و١٧٠٣( والشعب ١٥١٤/ ٤ وعدى ٥٦٠/ ٢ و٩٣/ ١ وترغيب ٢٥٠

 صحيح
١١٣٨٠-  }  عيِن الورالد الكادِة ومالعب عن ابن عباس ) طب. (}فَضلُ العلِم أفضلُ من 
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  ٩٢/ ١ وك ١٢٠/ ١امع 
 صحيح

عـن  ) هب(ىف معجمه   ) ع. (} الكَالِم كفضِل الرمحِن على ساِئِر خلِقِه          فضلُ القرآِن على ساِئرِ   { -١١٣٨١
 أىب هريرة

 ٢٣٩ و٢٣٨ و٢٣٧ وصفة ١٧٠٥/ ٥ وعدى ٦٦/ ٩ وفتح ١٠٤ و٧٢/ ١ وشج ١٦٨/ ٣ الصحيحة 
 حسن 

 إّال قـريش ،     فضلهم بأُم عبدوا اهللا عشر سنني ، ال يعبد اهللاَ         : فَضلَ اُهللا قريشاً بسبِع ِخصاٍل      {  -١١٣٨٢
وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيِل ، وهم مشركُونَ ، وفضلهم بأنه نزلت فيِهم  سورةٌ ِمن القرآِن مل يدخلْ فيهـا                     

 وهى العاِملني من قَايــ)) إليالَف قريٍش: (( أحدابةَ والسوةَ واِخلالفَةَ ، واِحلجالنب بأنَّ فيهم ملهةَ وفض{ . 
 عن الزبري بن العوام) طس(

 )٤٢٠٨(وصحيح اجلامع ) ١٩٤٤( وصحيحة ٣٢١/ ١ وتخ ٥١٢/ ٨ وكثري ٢٤/ ١٠ وجممع ٥٣٦/ ٢ك 
 حسن

فَضلَ اُهللا قريشاً بسبِع ِخصاٍل مل يعطَها أحد قبلهم ، وال يعطَاها أحد بعدهم ، فضلَ اُهللا قريشـاً                   {  -١١٣٨٣
النبوةَ فيِهم ، وأنَّ احلجابةَ فيِهم ، وأنَّ السقايةَ فيِهم ، ونصرهم على الفيِل ، وعبدوا اَهللا عشر                  أنى منهم ، وأنَّ     

                 مغريه ا أحدفيه ذكَرالقرآِن مل ي وأنزلَ اُهللا فيِهم سورةً من ، مغريه هال يعبد إليالَف قـريٍش   : ((سنني  (({ .
 فيات عن أم هاىنءوالبيهقي ىف اخلال) تخ ، طب ، ك(

 ) ٤٢٠٩(وصحيح اجلامع ) ١٩٤٤( وصحيحة ٣٢١/ ١ وتخ ٢٤/ ١٠ وجممع ٥٣٦/ ٢ك 
 حسن

 )ابن عبد الرب عن ابن عباس. (}فضلُ املؤمِن العاِمل على املؤمِن العاِبِد سبعونَ درجةً  {  -١١٣٨٤
  ٢٥٧/ ٧ و٨٣/ ١ واالحتاف ٢٢/ ١جامع بيان العلم 

 حسن لغريه
 صالَِة اجلماعِة على صالَِة الرجِل وحده مخس وعشرونَ درجةً ، وفضلُ صالَِة التطوِع ىف               فضلُ{  -١١٣٨٥

 )ابن السكن عن ضمرة بن حبيب عن أبيه. (}البيِت على ِفعلها ىف املسجِد كفضِل صالَِة اجلماعِة على املنفِرِد  
  ١٩٦/ ٢ و٣١٠/ ١ واالصابة ٤١٩ و٤١٨/ ٣االحتاف 

 هصحيح لغري
لظنه أا غري صحيحة وفاته أا ىف مصنف ابن أىب ) ٤٢١٥(ووهم االلباىن فحذف اجلملة الثانية من صحيح اجلامع     

 ) !!٤٨٣٦ و ٤٨٣٥(شبية وغريه بسند صحيح  وعب 
فَضلُ صالَِة اجلميِع على صالَِة الواحِد مخس وعشرونَ درجةً ، وجتتِمع مالئكَةُ الليِل ومالئكَـةُ               {  -١١٣٨٦

 عن أىب هريرة) ق. (}النهاِر  ىف صالِة الفجِر 
 )٤٢١٥(وصحيح اجلامع ٩٩/ ٥ وكثري ٣٩٩/ ٨وفتح ) ٢٠٠١( وعب ١٠٨/ ٦خ 

عن ابن ) عب. (}فضلُ صالِة الرجِل ِفى اجلماعِة على صالِة الرجِل وحده مخس وعشرونَ درجةً          {  -١١٣٨٧
 عمر
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 ) ٢٠٠٥(عب
 صحيح

) طب. (}لرجِل ىف بيِتِه على صالتِه حيثُ يراه الناس كفضِل املكتوبِة على الناِفلِة               فضلُ صالِة ا  {  -١١٣٨٨
 عن صهيب بن النعمان

 )٤٢١٧(وصحيح اجلامع ٤١٩/ ٣ واالحتاف ٢٤٧/ ٢ وجممع ٥٣/ ٨طب 
 صحيح

ابـن املبـارك    .(}    فضلُ صالِة الليِل على صالِة النهاِر كفضِل صدقَِة السر على صدقِة العالنيةِ           {  -١١٣٨٩
 )عن ابن مسعود) طب ، حل(

/ ٤ وحليـة    ٤٢٩/ ١ وترغيب   ٢٠٦/ ١ وشج   ٩ ومبارك   ٤٩٣/ ٤ واالحتاف   ٢٥١/ ٢ وجممع   ٢٢١/ ١٠طب  
  ٣٦/ ٥ و١٦٧

 ٢٣٨/ ٧و
  حسن

 )عن أنس) (خ،م. (}فضلُ عائشةَ على النساِء كفضِل الثَّرِيِد على سائِر الطعاِم  {  -١١٣٩٠
وحـم  ) ٣٢٨١( وهـ ٦٨/ ٧ون ) ٣٨٨٧( وت ٨٩ وم فضائل الصحابة  ٩٨ و ٩٧/ ٧ و ٣٦/ ٥ و ٢٠٠/ ٤خ  
 )٤٢١٨( وصحيح اجلامع ١٦٤/ ١٤ و٢٩٩/ ١١ وسنة ٥٨٧/ ٣ وك ١٠٦/ ٢ ومى ١٥٩/ ٦ و٢٦٤/ ٣

١١٣٩١-  } اٍت  ىف الربكعشِر غزو ِر على غاِزى الربلُ غاِزى البحعن أىب الدرداء) طب. (}فض 
  حنوه ٣٠٥/ ٢ وترغيب ٢٨١/ ٥ وجممع ١٤٣/ ٢ وك ٣٣٤/ ٤وهق) ٢٧٧٣(هـ 

 صحيح
فضلُ نساِء ااِهِدين على القاعِدين ىف احلرمِة كأمهاِِم ، وما ِمن أحٍد من القاعِدين خيلُف أحداً                {  -١١٣٩٢

              ِة فقيلَ لهالقيام يوم له قففيِهم إالَّ و هىف أهِلِه وخيون اِهِدينا ِلِه ما         إنَّ: منعم فخذْ من ىف أهلك كهذا خان 
  عن ابن بريدة عن أبيه) طب. (}شئت 

 )٢٤٩٦( ود ٥٠/ ٦ ون ٤٢/ ٦ وم ٢٨٠  و٢٧٩/ ٣٠ و الترغيب ٣٥٥/ ٥حم 
١١٣٩٣-  }  الِة الفذِّ مخساً وعشِرينةُ على صاعلَِت اجلمعن عائشة) حم. (}فُض 

 ٤٩/ ٦حم 
 صحيح

١١٣٩٤-  } بأرب لْتٍع  فُض :             تاس كافَّةً ، ونصـرإىل الن وراً ، وأرسِلتطهسجداً وى مألمت علِت األرضج
  ائمألميت الغن وأحلَّت ، ىيد بني ِة شهٍر يسرييسرم ِب ِمنععن أىب أمامة) حم. (}بالر 

 ٢٥٩/ ٨ وجممع ٢٦٥/ ٥حم 
 صحيح

ي يف الصالَِة كما تصف املالئكَةُ ، وجِعلَ الصعيد يل وضـوًءا ،             جعلت أنا وأمت  : فُضلت بأربٍع   {  -١١٣٩٥
  يلَ الغناِئم وراً ، وأُحلَّتمسِجداً وطَه يلَ األرض علتعن أىب الدرداء) طب. (}وج 

 )٤٢١٩( وصحيح اجلامع ٢٥٩/ ٨ وجممع ٢٦٥/ ٥حم 



 

 

١٧٢٣() 

 صحيح
ـَّا رجٍل مِن أمتى أتى الصالَةَ فلم جيـد          جعلت يلَ األرض مسجداً وطَ    : فُضلت بأربٍع   { -١١٣٩٦ وراً ، فأميه

ما يصلِّي عليِه وجد األرض مسجداً وطَهوراً ، وأرسلْت إىل الناس كافَّةً ، ونصرت بالرعِب ِمن مسريِة شهريِن                  
  اِئميل الغن وأُحلَّت ، ىيد بني عن أىب أمامة) هق. (}، يسري 

 )١٥٥٣(وت ) ٤٢٢٠( وصحيح اجلامع ٢٥٦ و٢٤٨/ ٥ وحم ٤٣٤ و٤٣٣/ ٢ هق
 صحيح

حم ، ت ، ك ، . (}فُضلت سورةُ احلج بأنَّ فيها سجدتِني ، ومن مل يسجدهما فالَ يقرأمهَا  {  -١١٣٩٧
 عن عقبة بن عامر  )حب
 ٢٨/ ٥ وبغوى   ٣١٧/ ٢وهق   ١٥١/ ٤ وحم   ٤ود القرآن ب    ) ١١( واملراسيل   ٢٨١/ ٤ واالحتاف   ٢٢١/ ١ك  

 )٥٧٨( وت ٤٠٠/ ٥ وكثري ٢/٩ وتلخيص ١١٦/ ٢والدوالىب 
 حسن

 ) !!١٠٣٠(وصححه ىف تعليقه على املشكاة ) ٣٩٨٢(وتناقض االلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع 
 الًعن خالد بن معدان مرس) هق(ىف مراسيله ) د. (}فُضلت سورةُ احلج على القرآِن بسجدتِني  {  -١١٣٩٨
 ٣١٧/ ٢وهق ) ١١(املراسيل 

 حسن
بعثت إىل الناِس كافَّةً ، ودخرت شفَاعىتألمتي ، ونصرت بالرعِب          : فُضلت على األنبياِء خبمٍس     {  -١١٣٩٩

. }شهراً أماِمى وشهراً خلِفى ، وجعلت يلَ األرض مسجداً  وطهوراً ، وأُحلت يل الغناِئم ومل ِحتلَّ ألحٍد قَبلـي              
 عن السائب بن يزيد) طب(

 )٤٢٢١( وصحيح اجلامع ١٨٤/ ٧ وطب ٢٥٩/ ٨جممع 
 صحيح لغريه

ـِي الْغناِئم ،    فُضلْت على األ  { - ١١٤٠٠ نِبياِء ِبِست أُعِطيت جواِمع الْكَِلِم ،  ونِصرت ِبالرعِب ، وأُِحلَّت ل
عن أيب  ) م ، ت     ( .}  ومسِجداً ، وأُرِسلْت ِإىل الْخلِْق كَافَّةً ، وخِتم ِبي النِبيونَ            رض طَهوراً   ألوجِعلَت ِلـي  ا   

 .هريرةَ
 وعوانة ٥/٤٧٢ ونبوة ١/٤٥١ ومشكل ٩/٥ و ٢/٤٣٢ وهق ٢/٤١٢وحم ) ١٥٥٣( و ت ٥م املساجد 

١/٣٩٥  
 )٤٢٢٢(وصحيح اجلامع 

ـَّر     نِبي  فُضلْت على األ   {  - ١١٤٠١ اء ِبِست لَم يعطَهن أَحد كَانَ قَبلي ، غُِفر ِلي ما تقَدم ِمن ذَنيب وما تأَخـ
ـَاِئم ولَـم تِحلَّ        ـِلَّت ِلي الْغن مــِم ، وجِعلَـت ِلـــي         حٍد كَانَ قَبلي ، وجِعلَت أُميت خير األُ       ألَ، وأُح

ِإنَّ صاِحبكُم لَصـاِحب    ! اً وطَهوراً ، وأُعِطيت الْكَوثَر ، ونِصرت ِبالرعِب ، والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه             ْض مسِجد رااأل
 هوند نفَم مآد هتحِة ، تامالِْقي موِد يماِء الْحعن أيب هريرة ) بز(. } ِلو. 

  ٨/٢٦٩جممع 
 جيـــــــد



 

 

١٧٢٤() 

١١٤٠٢ -  } ٍع      فُضباِس بأَرلى النع  طِْش          : لْتِة الْبِشداِع ، وِة الِْجمكَثْرِة ، واعجالشاِء ، وخطب(} ِبالس (
  .واِإلمساعيلي ِفي معجِمه عن أنٍس

  ٦/٧٠ وبداية ٨/٧٠ وخط ٤/٣٤٧ وكر ٧/٩٧ واإلحتاف ٩/١٢ و ٨/٢٦٩امع 
 حســـــن

علما أنه ليس فيه إال سعيد بن بشري        ) ٣٩٨٥(وضعيف اجلامع   ) ١٥٩٧(يفته  ووهم األلباين فحكم بوضعه يف ضع     
وال أرى مبا يروى عن سعيد بن بشري بأسا ، ولعله يهم يف الشيئ بعد الشيئ ويغلط ، والغالب  : قال ابن عدي عنه     

 ٣/٣٧٦على حديثه االستقامة والغالب عليه الصدق الكامل 
رض كُلُّها لَنا مسِجداً وجِعلَت تربتها لَنا طَهـوراً ،            جِعلَت ِلي األ  : ثَالٍَث  فُضلْت على الناِس بِ    { - ١١٤٠٣

ياِت ِمن آِخِر سورِة الْبقَرِة ِمن كَنزٍٍ تحت الْعـرِش لَـم     اآلوجِعلَت صفُوفُنا كَصفُوِف املَالِئكَِة ، وأُوِتيت هؤالَِء   
طَ أَحعدي يعب دأَح هطَى ِمنعالَ يلي ، وقَب هِمن عن حذيفة ) هق (.} د 

  ٥/٤٧٥ ونبوة ٢٣٣ و ١/٢١٣هق 
 صحــــيح

جِعلَت صـفُوفُنا كَصـفُوِف املَالِئكَـِة ، وجِعلَـت لَنـا اَألرض             : فُضلْنا على الناِس ِبثَالٍَث      { - ١١٤٠٤
 كُلُّهــــا 

  ِجداً ، وسـٍز      مكَن ِة ِمـنقَرِة الْبورآِخِر س اِت ِمنهِذِه اآلي ِطيتأُعِجِد املَاء ، ون وراً ِإذَا لَما طَها لَنهتبرت ِعلَتج
 عن حذيفة ) حم ، م ، ن (. } تحت الْعرِش لَم يعطَها نِبي قَبلي 

 وتلخـيص   ١/٣٠٣وعوانة  ) ٢٦٤( وخزمية   ٥/٢٢١ ومتهيد   ١١/٤٣٥ وش   ٢٢٣ و   ١/٢١٣ وهق   ٤م املساجد   
 )٤٢٢٢( وصحـــيح اجلامع ١/٤٣٩ وفتح ١/٤٥٠ ومشكل ١/١٤٨

جِعلَت لَنا األرض مسِجداً وترابها طَهوراً ، وأَنَّ صفُوفَنا         : فُضلْنا  على الناِس قَبلَنا ِبأَربِع ِخالٍَل         { - ١١٤٠٥
ملَالِئكَِة ، وهدانا اُهللا ِليوِم الْجمعِة وضلَّت عنه الْيهود والنصارى ، وأُوِتيت اآلياِت ِمـن               ِيف صالِتنا كَصفُوِف ا   

بن جريـر يف    ا(. }خاِتمِة سورِة الْبقَرِة ِمن بيٍت كَنٍز تحت الْعرِش لَم يؤتهن أَحد قَبلي وال يؤتاهن أَحد بعِدي                 
 ) ذيبه عن حذيفة 

  ٢٣ م اجلمعة ٥ وذكر اجلمعة أخرجه بنحو ١١/٤٣٥ وش ٢٢٣ و ١/٢١٣ وهق ٤ م املساجد ٥أخرجه بنحو 
 صحيــح

عن ) هق(الشافعي  (. } ِفطْركُم يوم تفِْطرونَ ، وأَضحاكُم يوم تضحونَ ، وعرفَةُ يوم  تعرفُونَ              { - ١١٤٠٦
 طاء مرسالع

 وصحيح  ٢/٢٥٦ وتلخيص   ٢٢٤ و   ٢/١٦٣ وقط   ١٧٦ و   ٥/١٧٥ و   ٤/٢٥٢ و   ٣/٣١٧ وهق   ٥د الصيام ب    
 )٤٢٢٤(اجلامع 

 صحيــح
ِفطْركُم يوم تفِْطرونَ ، وأَضحاكُم يوم تضحونَ، وكُلُّ عرفَةَ موِقف ، وكُلُّ ِمىن منحر ، وكُـلُّ                  { - ١١٤٠٧

اِج مِفج ِقفوٍع ممكُلُّ جو ، رحنعن أيب هريرة ) د ، هق  (.} كَّةَ م. 
 )٤٢٢٥( وصحيح اجلامع ١٧٦ و ٥/١٧٥ و ٤/٢٥٢ و ٣/٣١٧  وهق ٥د الصيام ب 



 

 

١٧٢٥() 

 صحيــح
 .ابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج عن أيب سعيد . } ِفعلُ املَعروِف يِقى مصاِرع السوِء { - ١١٤٠٨
 )٤٢٢٦( وصحيح اجلامع ٣٢ و ٢/٣٠الترغيب 

 صحيــــح
ِفعلُ املَعروِف يِقى مصاِرع السوِء ، وِإنَّ صدقَةَ السر تطِْفىُء غَضب الرب ، وِإنَّ ِصلَةَ الـرِحِم                  { - ١١٤٠٩

 ِفى الْفَقْرنتِر ومِفي الْع ِزيدالقضاعى عن معاوية بن حيدة(. } ت ( 
 ٣/١١٥وجممع  ) ١٠٠(وآخره الشهاب   ) ١٩٠٨( وصحيحه   ٣/١١٥ والوسط امع    ٣٢ و   ٢/٣٠يب  أوله الترغ 

. 
 حســـن

١١٤١٠ - }        لَقح نا مِمن سلَي هِإنِرنُّ ، وأِْسِه يلى رع هدي عضِض ، وِبطَ إىل اَألرأُه طَاِن ِحنييلَ الشِفع لْتفَع
 ) .ابن سعدعن حمارب بن دثار مرسال(. } ق سلَوال من خرق وال

  ١٠/٣٤٨ وفتح ٣/١٥ وامع ٤/٤١١ وحم ١٦٧ وآخره عند م االميان ٣/١٣سعد 
 فيه ضعف وآخره صحيح

١١٤١١ - }          لَتا فَعى مرداِئيلَ اليرىن ِإسب ةٌ ِمنأُم تفُِقد .      ا ِإال الْفَأْراهى ال أَرِإنأَال. و هنورت     ِضـعا ِإذَا و
 تِرباِء شانُ الْشا أَلْبلَه ِضعِإذَا وو ، برشت انُ اِإلِبِل لَما أَلْبعن أيب هريرة ) حم ، ق  (.} لَه 

 ) ٤٢٢٧( وصحيح اجلامع ١٢/٢٠٠ وسنة ٧/١٦٠ وفتح ٢/٢٣٤ وحم ٦١ وم الزهد ٤/١٥٦خ 
 .عن أيب سعيد ) ت(. } لْجنةَ قَبلَ أَغِْنياِئِهم ِبخمِسِمائَِة عاِم فُقَراُء املُهاِجِرين يدخلُونَ ا { - ١١٤١٢

 )٤٢٢٨( وصحيح اجلامع ٤/٤٣٧ وكثري ٤/١٢١واإلحتاف ) ٢٣٥١(ت 
 صحيــح

 .عن ابن عباس ) ت ، هـ  (.} فَِقيه واِحد أَشد على الشيطَاِن ِمن أَلِْف عاِبٍد  { - ١١٤١٣
 و  ١/١٨ والفقية واملتفقه    ١/١٠٢ وترغيب   ١/٢٦ وجامع بيان العلم     ١١/٧٨وطب  ) ٢٢٢(وهـ  ) ٢٦٨١(ت  
 و  ١٧١٣ و   ١٧١٢(و  ) ١٧١٥( والشـعب    ٣/١٠٠٤ وعـدي    ٣/٣٠٨ وتخ   ٥/٣٣٩ وكر   ١/٤١ وشج   ٢٤

  ٣/٧٩ وقط ٢/٤٠٢  وخط ١/١٢١وامع  ) ١٧١٦
 حســـن لغــــريه

 :كم فيه نظر وهذا احل) ٣٩٨٧(وحكم األلباين بوضعه يف ضعيف اجلامع 
) ١٩٦١(ضعيف امه ابن حبان التقريـب       : ألنه مروي عن طرق أمثلها طريق روح بن جناح وروح بن جناح             

 لكن ابن حبان عنده غلويف اجلرح فال يعول عليه مامل يوافقه غريه 
  ٣/١٤٦ـ  ه١رمبا أخطأ يف األسانيد ويأيت مبتون ال يأيت ا غريه ، وهو ممن يكتب حديثه : وقال ابن عدي 

صويلــح ، قـال     ) : ١٤٢٦( هـ ،  ويف الـديوان        ١ليس بقوي ووثقه دحيم     ) ١٦٠٥: (وقال يف الكاشف    
  هـ١ليــس بالقـــوي : النسائي 

  ١/٢٦ وله متابع مروان بن جناح وهو حسن احلديث عند ابن عبد الرب ٢٩٣ - ٣/٢٩٢وانظر التهذيب 



 

 

١٧٢٦() 

عـن أيب   ) حـم ، خ     (. } الداِعي وأَطِْعموا الْجاِئع ، وعودوا املَِريض       فُكُّوا الْعاينَ ، وأَِجيبوا      { - ١١٤١٤
 .موسى 

ــي ٩/٨٨ و ١٥٠ و ٨٧ و ٧/٣١ و ٤/٨٤خ  ــق ٢/٢٢٣ وم ــتح ١٠/١٦٣ و ٣/٣٧٦ وه  و ٩/٢٤٠ وف
  ٤/٤٠٦ وحم ١١ود اجلهاد ب ) ٤٢٢٩( وصحيح اجلامع ١٣/١٦٣

الشافعي (. } ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ ال يقَدس أُمةً ال يؤخذُ ِللضِعيِف ِفيِهم حقُّه             فَِلم ابتعثَىن اُهللا ِإذَنْ ؟       { - ١١٤١٥
 عن حيىي بن جعدة مرسال) هق(

  ١٠/٩٣ و ٦/١٤٥ وهق ٣/٢٥٦ و ك ٨/٢٧١سنة 
 صحيــــح

 .عن أيب هريرة ) ق ، د(. } فَمن أَعدى اَألولَ ؟  { - ١١٤١٦
 و  ٣٢٨ و   ١/٢٦٩وحـم   ) ٣٥٤٠( وهــ    ٢٤ ود الطـب ب      ١٠١ وم السالم    ١٨٠ و   ١٧٩ و   ٧/١٦٦خ  
 ٢٤٣ و   ٢٤١ و   ١٧١ و ١٠/١٦١ وفـتح    ٢/٢٦٢ومشـكل   ) ١٤٣٢( وحب   ٢١٧ و   ٧/٢١٦ وهق   ٢/٤٣٤

 ) ٤٢٣١(وصحيح اجلامع 
 قاله ملن جربت إبله ملا راجعه 

عـن أيب   ) ط ، م ، د    (. } أَهِل اَألرِض وال تأْمنوين     فَمن يِطِع اَهللا ِإنْ عصيته أَنا ؟ أَيأْمنىن على           { - ١١٤١٧
 .سعيد 
  ٨/١٦٩ و ٦/٣٣٩ وهق ٧٧ ون الزكاة ب ١٤٣ وم الزكاة ٦/٤٢٦ ونبوة ٣/٣٨حم 

ن الرِميِة ال   فَمن يعِدلُ علَيكُم بعِدي ِإنَّ هذَا وأَصحابه يمرقُونَ ِمن اِإلسالِم كَما يمرق السهم مِ              { - ١١٤١٨
 .عن أيب بكرة ) طب ( . } يتعلَّقُونَ ِمن اِإلسالِم ِبشىٍء 

  ٦/٢٢٧ وجممع ٤٥٥ و٢/٤٥٢ وعاصم ٥/٤٢ وحم ٥/١٨٤نبوة 
 صحيــح

عـن  ) م ، طب    ح (} فَناُء أُمىت ِبالطَّعِن والطَّاعوِن وخز أَعداِئكُم ِمن الِْجن ، وِفى كُلٍّ شهادةٌ              { - ١١٤١٩
 .عن ابن عمر ) طس ( أيب موسى 

 ١/١٥٩ وحنف   ٢/٣٣٦ والترغيب   ٦/٢١٢ ومتهيد   ٣/٣١٤ و   ٢/٣١١ وجممع   ٦/٢٥٥ و   ٤١٧ و   ٤/٣٩٥حم  
 )٤٢٣١( وصحيح اجلامع ٤/٢١٢ وتخ ٦/٣٩٢ و اإلحتاف ١٩٠و

 صحيــح
١١٤٢٠ - }   كضعتا وهضالّ ِبكْراً تععن كعب بن عجرة ) طب ( }  فَه. 

  ٧/٥١ و ٦٣ و ٤/٤ خ ٥ وبنحو ٣/٣٧٢ وتخ ٤/٢٥٩ وجممع ١٩/١٥٠طب 
 حســــن لغــريه

١١٤٢١ - }        اِحكُكضا وتاِحكُهضوت كالِعبتا وهالِعبـالّ ِبكْراً تعن جابر  ) حم ، ق ، د ، ن ، هـ           (} فَه
. 

 و ت   ٥٤لرضـاع    وم ا  ٧/٥١ و   ٦٣ و   ٤/٤ و خ    ٤/١٥٣٤ وعـدي    ٩/٣٤٣ وفـتح    ١٠ و   ٦ن النكاح ب    
 )٤٢٣٤( وصحيح اجلامع ٢/١٤٦ ومي ٣١٤ و ٣/٣٠٨وحم ) ١٨٦٠(وهـ ) ١١٠٠(



 

 

١٧٢٧() 

١١٤٢٢ - }                   ـهوِد اِهللا أَقَامدح ِمن دِه حى ِإلَيهتِإذَا ان امىن ِبِه ، ِإنَّ اِإلمأِْتيلَ أَنْ تالّ قَبعـن  ) طـب    ( } فَه
 . عن ابن عباس ) طب ( صفوان بن أمية 

  ١١/٢٧١ وطب ٣/٢٠٦ وقط ٩/٤٩٣ وش ١٠/٣٢١ وسنة ٦/٤٦٦ وحم ٨٣٥موطأ 
 صحيــح

 

١١٤٢٣ - }  اِرىصاَألن الَما الْغأَنا وذْهخ الَّ قُلْتالبغوى عن أَيب عقبةَ الْفارسي ( } فَه ( 
  ١٢/٥٠٥ وش ٥/٢٩٥وحم ) ٥١٢٣(د 

 حســن
ابـن  (} يِزيده اِإلسالَم إالَّ ِشدةً ، والَ تحِدثُوا ِحلْفاً ِفى اِإلسـالَِم           فُوا ِبِحلِْف الْجاِهِليِة فَِإنه الَ       { - ١١٤٢٤

 ) .جرير عن ابن عمٍرو
  ٢١٤ و ٢/٢٠٧وحم  ) ١٥٨١( ت  

 صحيـح
١١٤٢٥ - }  ِهملَيباهللا ع ِعنيتسنو معن حذيفةَ ) حم ( }  فُوا لَه 

 ) ٤٢٣٢( وصحيح اجلامع ٣/١٨٢ وطب ٥/٣٩٧حم 
 صحيـح  

وسببه أن حذيفة أخذه املشركون وأباه وأخذوا عليهما أن اليقاتلوهم يوم بدر ، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم                    
 ذلك 

يف الْكىن والْبغـوى    ) ن(يف املراسيل   ) د(. }فَالَ تعتِزلْه ، فَو الَِّذى نفِْسى ِبيِدِه ِإنه لَذَريرةُ الْجنِة            { - ١١٤٢٦
كَِرهت الْغبار قَالَ   : مالَك اعتزلْت الطَِّريق ؟ قَالَ      : عن ربيع بن زيٍد أَنَّ النيب أَبصر شابا يِسري معتِزالً فَقَالَ            ) طب(

 هفَذَكَر.( 
  ٥/٢٨٧ وجممع ١/٥٠٥ واالصابه ٣٣ واملراسيل ٥/٣٠٥ و ش ٥/٦٦طب 

 صحيــح
 دوهناك خالف يف صحبة ربيع بن زي

١١٤٢٧ - }  مهطُونِة با ِشفَاٌء للَّزِرباِنهأَلْباِل اِإلِبِل ووِفى أَب. () ىن وأَبو نعيم ِفى الطِّباس ) ابن السعن ابن عب 
  .١٢/٢٣٨ وطب ١/٢٩٣حم 

 حســـن
طَّعاِم فَامقُلُوه ِفيِه فَِإنه يقَدم السم      ِفى ِإحدى جناحِي الذُّباِب سم واآلخِر ِشفَاٌء ، فَإذَا وقَع ِفى ال            { - ١١٤٢٨

 عن أَيب سعيد ) هـ ( }  ويؤخر الشفَاَء 
 ) ٤٢٣٤(وصحيح اجلامع ) ٣٥٠٤(هـ 

 صحيـح
١١٤٢٩ - }             مالْج ِلجى يتةَ حنلُونَ الْجخدةٌ الَ يمثاِني مهاِفقاً ِمننم رشا عايب اثْنحـاطِ    ِفى أَصالِْخي ملُ ِفى س  {

 عن حذيفةَ ) حم ، م (



 

 

١٧٢٨() 

 وصـحيح اجلـامع     ٥/٢٦١ ونبوة   ٩/٢١٩ واإلحتاف   ٨/١٩٨ وهق   ٥/٣٩٠ وحم   ٩م صفات املنافقني املقدمه     
)٤٢٣٥ ( 

١١٤٣٠ - }     ص رِفى الْبهاَ ، وقَتدقَِر صِفى الْبا ، وهقَتدِم صنِفى الْغا ، وهقَتدِفى اِإلِبِل ص   فَـعر ـنمو ، هقَتد
دناِنري ، أَو دراِهم ، أَو ِتبراً ، أَو ِفضةً الَ يِعدها ِلغِرٍمي ، والَ ينِفقُها ِفى سِبيِل اهللا فَهو كَنز يكْوى ِبِه يوم الِْقيامِة                         

 عن أَيب ذَر ) ش ، حم ، ك ، هق ( } 
  ٤/٤٣ واإلحتاف ٢/١٧٩ وتلخيص ٣/٢١٣ وش ٢/١٠١ وقط ٣/٦٣ وجممع ١/٣٨٨ وك ٥/١٧٩حم 

 حسـن لغـريه
عن يزيد ابن   ) طب  (} ِفى اِإلِبِل فَرع ، وِفى الْغنِم فَرع ، ويعق عِن الْغالَِم والَ يمس رأْسه ِبدٍم                 { - ١١٤٣١

 عبد اهللا املزين عن أَبيِه 
 ) ٤٢٣٦(وصحيح اجلامع ) ١٩٩٦( وصحيحة ٥٨ و ٤/٢٨ وجممع ٩/٣٠٣هق 

 صحيــح
ِفى اَألرِض أَماناِن ، أَنا أَمانٌ ، واالسِتغفَار أَمانٌ ، وأَنا مذْهوب يب ، ويبقَى أَمـانُ االسـِتغفَاِر                    { - ١١٤٣٢

 ) الْعاص الديلمى عن عثمان بن أَيب( } فَعلَيكُم ِباالسِتغفَاِر ِعند كُلِّ حدٍث وذَنٍب 
  ٨/٦٠٥اإلحتاف 

 حسـن لغـريه
 عن ابن عمٍرو ) د ، ن (  } - خمس ِمن اِإلِبِل - خمس ، ِفى اَألسناِن { - ١١٤٣٣

 )٤٢٣٨(  وصحيح اجلامع ٨/٥٥ ون ٩/١٨٦وش  ) ٤٥٦٣(د 
 صحيــح

١١٤٣٤ - }  رشع رشاِبِع ععن ابن عمٍرو ) حم ، د ، ن ( } ِفى اَألص 
وحـم  ) ٤٥٦٢( و د    ٥٧ و   ٨/٥٦ون   ) ٧٨٥ و   ٧٨١( ومنتقـى   ) ١٧٦٩٦ و   ١٧٦٩٥( وعب   ٤/٤١٣حم  

 ) ٤٢٣٨( وصحيح اجلامع ٩/١٩٢ وش ٣٠٣ وف ٤٠٤ و ١٨٩ و ٤/١٧٨
 صحيــح

 ، ومخرجه   الطِّيرةُ ، والظَّن ، والْحسد ، فَمخرجه ِمن الطِّيرِة أَنْ الَ يرِجع           : ِفى اِإلنساِن ثَالَثَةٌ     { - ١١٤٣٥
ِغىبِد أَنْ الَ يسالْح ِمن هجرخمو ، قِّقحأَنْ الَ ي الظَّن ريرةَ ) هب ( . } ِمنعن أَيب ه. 

  ١٣/١١٤وسنة ) ١٩٥٠٤(وعب ) ١١٧٤ و ١١٧٣ و ١١٧٢(الشعب 
 صحيــح لغــريه

النخامـةُ  . فَعلَيِه أَنْ يتصدق عن كُلِّ مفِْصٍل ِمنها صدقَةً         ِفى اِإلنساِن ِستونَ وثَالَثُِمائَِة مفِْصٍل ،        { - ١١٤٣٦
    كنِزى عجى تحا الضتكْعفَر قِْدرت ِن الطَِّريِق ، فَإنْ لَميِه عحنُء تىالشا ، وهِفندِجِد تحم ، د ، حب (} ِفى اَملس (

 عن بريدةَ
 وصحيح اجلـامع    ٥/١٦٩ واإلحتاف   ٣/٦١٨ و   ١/٤٦٢وترغيب  ) ١٢٢٦(ة  وخزمي) ٨١١( وحب   ٥/٣٥٤حم  

)٤٢٣٩ ( 
 صحيـــح



 

 

١٧٢٩() 

ِفى اَألنِف الديةُ ِإذَا استوفَى جدعه ِمائَةٌ ِمن اِإلِبِل ، وِفى الْيِد خمسونَ ، وِفى الرجِل خمسونَ ،       { - ١١٤٣٧
لُثُ النفِْس ، وِفى الْجاِئفَِة ثُلُثُ النفِْس ، ويف املُنقِّلَِة خمس عشـرةَ ، وِفـى                وِفى العيِن خمسونَ ، وِفى اآلمِة ثُ      

رشع اَِلكنه ٍع ِمنبِفى كُلِّ ِإصو ، ـسمخ ــنِفى السو ، سمِة خـحضهق ( } املُو ( عن عمر . 
 ٨٦ / ٨وهق ) ٤٢٤٠(جلامع وصحيح ا) ١٧٤٥٧(وعب ) ٧٨٤(ومنتقى ) ١٩٩٧(صحيحة 

 صحيــح
 الطعنة اليت تنفذ إىل الرأس : الشـجة اليت بلغــت الــرأس  ،    اجلائفــة : اآلمـة 
 هي من الشجاج اليت تبدي وضح العظم  ،: هي خترج منها صغار العظام  ،   املوضحة : املنقلة 

 ، وِفى الْعيِن خمسونَ ، وِفى الْيِد خمسونَ ، وِفى الرجـِل  ِفى اَألنِف ِإِن استوعب جدعه الديةُ    { - ١١٤٣٨
           ، ـسمخ ـنِفى السو ، سمِة خحضِفى املُوو رشةَ عسمقِّلَِة خِفى املُنفِْس ، واِئفَِة ثُلُثُ النِفى الْجونَ ، وسمخ

 رشع رشا عنٍع هبِفى كُلِّ ِإصعن عمر ) بز (  }و 
  ٦/٢٧٦ وكر ٩/١٥٥ وش ٣/٢٠٩ وقط ٦/٢٩٦ وجممع ٢/١٩٣مي 

 حسـن
١١٤٣٩ - }     وبكْتاِة مروِفى الت :             هِحمِصلْ رِقِه فَلْيِفى ِرز ادزيِرِه ، ومِفى ع ادزأَنْ ي بأَح نعـن  ) بز(} م
 ابن عباس 

  ٨/١٥٣امع 
 حسن

 عن أيب هريرةَ ) طك ( }  باب يقَالُ لَه الريانُ ، الَ يدخلُه يوم الِْقيامِة إالَّ الصاِئمونَ ِفى الْجنِة { - ١١٤٤٠
  ١٠/٥٣٣ واالحتاف ٣/١٨٠جممع 

 صحيح
ـَّه ِإالَّ استجاب لَه ، ِقيلَ               { - ١١٤٤١ ـَاعةُ الَ يدعو الْعبد ِفيها رب ـَِة س ذِلـك  : اِهى ؟ قَالَ    م: ِفى الْجمع

 اماِإلم قُومي ونةَ بنت سعد ) طك ( } ِحنيعن ميم 
 ) ١٨٢ - ١٦٧(الدعا طب 

 صحيح لغريه
١١٤٤٢ - }  لَه اَهللا ِإالَّ غَفَر ِفرغتسي دبا عاِفقُهوةٌ الَ ياعِة سعمريرةَ ( } ِفى الْجابن السين عن أَيب ه( 

  ) ١٨٠ - ١٦٧( والدعا طب ١٥ و ١٤ م اجلمعة ٥ حنوه وبنحو ١٦٧ - ٢/١٦٥امع 
 صحيح لغريه

ـْـِلم قَاِئم يصـلِّي يسـأَلُ اَهللا ِفيها خيـراً ِإالَّ        { - ١١٤٤٣ ِفى الْجمعــِة ســاعةٌ الَ يواِفقُهــا مس
اهِإي طَاهأَع{ 

 .عن أَيب هريرةَ ) حب ( 
 ٤/٢٠١ وسنة   ٩/٤٣٦ وفتح   ٢/٩٧ وش   ٣/٣٩ و   ٤٩٨ و ٤١٣ و   ٣١٢ و   ٢/٢٥٧ وحم   ٨/١٠٦ و   ٧/٦٦خ  
 )٢٧٧٣(واإلحسان ) ١٨٢ - ١٦٧( والدعا طب ٢٠٦و 



 

 

١٧٣٠() 

١١٤٤٤ - }                   لَـهخد نمو ، لَهخد اِئِمنيالَص كَانَ ِمن نونَ ، فَماِئمالص ى لَهعدانَ ييى الرعدي ابِة بنىف الْج
أُ أَبظْمعن سهل بن سعد ) ن ، هـ ( } داً الَي 

 ٣/١٥٨ وم   ٣/٣٢وخ  ) ٤٢٤١( وصـحيح اجلـامع      ١٠/٥٣٣ واإلحتــاف    ٣/١٨٠ وجممـع    ٦/١٩٠طب  
 ) ١٦٤٠( وهـ ٤/١٦٨ون

ل ابـن   عن سه ) خ(} ِفى الْجنِة ثَماِنيةُ أَبواٍب ، ِفيها باب يسمى الريانَ الَيدخلُه ِإالَّ الصاِئمونَ              { - ١١٤٤٥
 سعد
 - ٣/١٥٨ وم   ١/١٥٨ وبغـوي    ٤/١١٢ وفـتح    ٦/٢١٩ وسنة   ٤/١٩١ واإلحتاف   ٨/١٨٠ وطب   ٤/١٤٥خ  

 ) ٤٢٤٢( وصحيح اجلامع ١٥٩
ِفى الْجنِة خيمةٌ ِمن لُؤلُؤٍة مجوفٍَة عرضها ِستونَ ِميالً ، ِفى كُلِّ زاِويٍة ِمنها أَهـلٌ مـا يـرونَ                     { - ١١٤٤٦

 .عن أَيب موسى ) حم ، م ، ت(. }يطُوف علَيِهم الُمؤِمن . ين اآلخِر
 )٢٥٢٨( وت ٤/١٤٢وخ ) ٤٢٤٣( وصحيح اجلامع ٤/٤١١ وحم ٢٤م اجلنة 

عالَها درجةً ِفى الْجنة ِمائَةُ درجٍة ، ما بين كُلِّ درجتيِن كَما بين السماِء واَألرِض ، والِْفردوس أَ    { - ١١٤٤٧
                  سوالِْفرد لُوهاَهللا فَس مأَلْتفَإذَا س ، شركُونُ الْعا يِقهفَو ِمنةُ ، وعبِة اَألرنالْج ارهأَن رفَجا تهِمنش ، حم ،    (}  ، و

 عن عبادةَ بن الصامت ) ت ، ك 
و ) ٤٢٤٤( وصحيح اجلامع    ٤/١٤٦تخ   و ١٠/١٧١ وجممع   ٢/٣٠٥ وأصفهان   ٣٢١ و   ٥/٣١٦ و   ٢/٢٩٢حم  
 )٢٥٣١(ت 

 صحيح
 . عن أَيب هريرةَ ) ت ( . }ِفى الْجنِة ِمائَةُ درجِة ، ما بين كُلِّ درجتيِن ِمائَةُ عاٍم  { - ١١٤٤٨

 )٢٥٢٩(وت ) ٤٢٤٥(وصحيح اجلامع ) ٩٢٢( والصحيحة ٢/٣٤٢وكثري ) ١٦٤٣( وحب ٢/٣٠٩ش 
 صحيح

عـن  ) طس ( الْبزار } الْجنِة ما الَ عين رأَت ، والَ أُذُنٌ سِمعت ، والَ خطَر على قَلِْب بشٍر        ِفى   { - ١١٤٤٩
 .أَيب سعيٍد 

  م ٥وبنحو ) ٤٢٤٦( وصحيح اجلامع ٦/٣٦٨ وكثري ٤/٥٥٩ وترغيب ١٠/٤١٢ وجممع ٥٠٦ و ٢/٤١٦حم 
 صحيح

 عن أَيب هريرةَ ) حم ، ق ، هـ ( } ٌء ِمن كُلِّ داٍء ِإالَّ اَلسام ِفى الْحبِة السوداِء ِشفَا { - ١١٤٥٠
 )٤٢٤٧(وصحيح اجلامع ) ٨٥٩( وصحيحة ١٠/١٤٣ وتخ ٥/٢٧٤ ومتهيد ٧/٢٥ م ٢/٢٦١ وحم ٧/١٦٠خ 

 والضياُء عن عبد اهللا بن سرجس ) حل (مسويه ، ( } ِفى الْحجِم ِشفَاٌء  { - ١١٤٥١
 وبنحوه خ م ) ٤٢٤٨(وصحيح اجلامع  ٣/١٢١ وحلية ٧/٤٤١ش 

 صحيح 
١١٤٥٢ - }                  هِشـفَاؤ بذْهفَي وهِسبِفى اِإلناِء فَأَر قَعِر ِشفَاٌء ، فَِإذَا وِفى اآلخاٌء وِه دياحنِد جاِب أَحِفى الذُّب

 )ابن النجار عن علي ( }  ِبداِئِه 
  ٥ومر حنو ) ٣٥٠٤(وهـ ) ٤٢٤٩(صحيح اجلامع 



 

 

١٧٣١() 

 صحيح
١١٤٥٣ - }     سمكَاِز الْخهـ  ( } ِفى الر (     ، اٍسعن ابن عب )  عن جابر  ) طس  ( عن أَيب ثعلبــةَ ،     ) طب

 وعن ابن مسعوٍد 
 ٢٢٨ و   ٢٠٧ و   ٢/١٨٦ و   ١/٣١٤وحم  ) ٢٥١٠( ود   ٤٦ و   ٤٥ وم احلدود    ٩/١٥ و   ٣/١٤٥ و   ٢/١٦٠خ  
 و  ٤٦٧ و   ٤٥٦ و   ٤٥٤ و   ٤١٥ و   ٤١١ و   ٤٠٦ و   ٣٨٦ و   ٣٨٢ و   ٣١٩ و   ٢٨٥ و   ٢٧٤ و   ٢٥٤ و ٢٣٩و  

ــي ٣٥٤ و ٣٣٦ و ٣/٣٣٥ و ٥٠٧ و ٥٠١ و ٤٩٩ و ٤٩٥ و ٤٩٣ و ٤٨٢ و ٤٧٥ ــى ٢/١٩٦ وم  ومنتق
 وغريهم ) ٤٢٥٠(وصحيح اجلامع ) ٧٩٥ و ٣٧٢(

 صحيح مشهور
ِني ، وِكالَهما مِصيب ، أَحـدهما       أَحدهما يأْمر ِبالشدِة ، واآلخر يأْمر ِباللِّ      : ِفى السماِء ملَكَاِن     { - ١١٤٥٤

                ِصيبكُلٌّ مِة ، ودِبالش راآلخِباللِِّني ، و رأْما يمهداِن أَحِبينِميكَاِئيلُ ، و راآلخِريلُ ، وِجب :     ، ـوحنو اِهيمـرِإب
) طب  ( } أَبو بكٍْر وعمر  : حدهما يأْمر ِباللِِّني ، واآلخر ِبالشدِة       ِإبراِهيم ِباللِِّني ، ونوح ِبالشدِة ، ويل صاِحباِن أَ        

 وابن عساكر عن أُم سلمةَ 
  ٩/٥١امع 

 حســن
١١٤٥٥ - }  شِع كَببعن جابٍر ) هق ( } ِفى الض 

 ) ٤٢٥١( وصحيح اجلامع ٥/١٨٣هق 
 صحيح

عـن  ) هـق (. }ى الظَّبِى شاةٌ ، وِفى اَألرنِب عناق ، وىف الْيربوِع جفْرةٌ            ِفى الضبِع كَبش ، وفِ     { - ١١٤٥٦
 عن عمر ) عد ، هق (جابر ، 
  ٥/١٨٣ مرفوعا وموقوفا وهق ٤/٤٥٢الفيض 

 والصحيح وقفه على عمر
عن ابـن   ) طس  ( } يما دونَ ذِلك شئٌْ     ِفى الْعسِل الْعشر ، ِفى كُلِّ ِثنتى عشرةَ ِقربةٌ ، ولَيس فِ            { - ١١٤٥٧

 عمر 
  ٣/٧٧امع 

 حسن
١١٤٥٨ - }  ِزق قِة أَزرشل ِفى كُلِّ عسمر ) ت( . }ِفى الْععن ابن ع 

 ) ٤٢٥٢( وصحيح اجلامع ٤/١٣٩٣ وعدي ٦/٤٤وسنة ) ٦٢٩(ت 
 صحيح

 عن سلمان بن عامر ) ن ( } ، وأَِميطُوا عنه اَألذَى ِفى الْغالَِم عِقيقَةٌ فَأَهِريقُوا عنه دماً  { - ١١٤٥٩
 ) ٤٢٥٣( وصحيح اجلامع ٩/٥٩١ وفتح ٦/٣٣٦ وطب ٩/٢٩٨ وهق ٢١٤ و ٤/١٨ وحم ٧/١٦٤ن 

 صحيح
١١٤٦٠ - }  رِة أَجارعن سراقة بن مالك ) هق ( } ِفى الْكَِبِد الْح 



 

 

١٧٣٢() 

 ) ٤٢٥٤( وصحيح اجلامع ٤/١٣٤  ومعاين٤/١٧٥ وحم ٦/٤١٠واإلحتاف ) ١٩٦٩٢( وعب ٤/١٨٦هق 
 صحيح

} ِفى اللِّساِن الديةُ ِإذَا مِنع الْكَالم ، وِفى الذَّكَِر الديةُ ِإذَا قُِطعِت الْحشفَةُ ، وِفى الشفَتيِن الديةُ                 { - ١١٤٦١
 عن ابن عمرو ) عد ، هق ( 

 رفوعا ومرسال وموقوفا واملرسل حسن  م٩/٢١٣ وش ٦/٢٧٦ وكر ٢٨ واملراسيل ٨/٨٩ وهق ٢/١٩٣مي 
 واألقوى وقفه

الطِّيرةُ ، والظَّن ، والْحسد ، فَمخرجه ِمن الطِّيرِة أَنْ ال يرِجـع ،              : ِفى الُمؤِمِن ثَالثُ ِخصاٍل      { - ١١٤٦٢
عن أَيب  ) فر  ( ابـن صصرى ِفى أَماليه ،      ( }  اليبغى   ومخرجه ِمن الظَّن أَنْ ال يحقِّق ، ومخرجه ِمن الْحسِد أَنْ          

 هريرةَ 
 ) ١١٧٤ - ١١٧٣( والشعب ١٣/١١٤سنة 

 صحيح لغريه
 ) ابن السىن ِفى عمل يوٍم وليلٍة عن عمران بن حصني( } ِفى الَمعاِريِض مندوحةٌ عِن الْكَِذِب  { - ١١٤٦٣

  ١٠/٧٢واإلحتاف ) ٣٢٢(سين 
  صحيح موقوف

 خالف التصريح من القول : املعاريض 
الْبزار عن  (} ِإذَا حدثَ كَذَب ، وِإذَا وعد أَخلَف ، وِإذَا ائْتِمن خانَ            : ِفى املُناِفِق ثَالثُ ِخصاٍل      { - ١١٤٦٤

 ) جابٍر 
 ) ٤٢٥٥( م  و صحيح اجلامع ٥وبنحو ) ١٩٩٨( وصحيحة ٨/٣٨٦ وتخ ١/١٠٨امع 

 صحيح
 عن ابن عمٍرو  ) ٤حم ( } ِفى املَواِضِح خمس خمس ِمن اِإلِبِل  { - ١١٤٦٥

 و  ٨/٨١ وهـق    ٢١٥ و   ٢٠٧ و   ١٧٩ و   ٢/١٧٨وحم  ) ٢٦٥٥( وهـ   ٨/٥٧ون  ) ٤٥٦٦(ود  ) ١٣٩٠(ت  
 ) ٤٢٥٦(وصحيح اجلامع ) ٧٨٥( ومنتقى ٩٢

 صحيح 
 وهي الشجة اليت تبدي وضح العظم أي بياضه: مجع موضحة : املواضح 

١١٤٦٦ - }  قَذْفو ، خسمو ، فسىت خعن ابن عمرو ) ك ( } ِفى أُم 
 )٤٢٥٧( وصحيح اجلامع ٤/٤٤٥ك 

 صحيح
ِفى أُمىت كَذَّابونَ ودجالُونَ سبعةٌ وِعشرونَ ، ِمنهم أَربع ِنسوٍة ، وِإنى خاِتم النِبيني ال نِبى بعِدى             { - ١١٤٦٧

 والضياُء عن حذيفةَ )  حم ، طب (} 
 ) ٤٢٥٨(وصحيح اجلامع ) ١٩٩٩( وصحيحة ٧/٣٣٢ وجممع ٥/٣٩٦حم 

 صحيح
١١٤٦٨ - }  ِبريمو ت ( } ِفى ثَِقيٍف كَذَّاب ( عن ابن عمر ) عن سالمة بنت الْحر ) طب 



 

 

١٧٣٣() 

 )٤٢٥٩ ( وصحيح اجلامع٥ حنو ٧/١٩١  و م ٧/٣٣٤ وجممع ٤/٣٤٨وتخ ) ٤٥٣٥(ومطالب ) ٣٩٤٤(ت 
 عن ابن مسعوٍد) ت ، هـ ( } ِفى ثَالِثني ِمن الْبقَِر تِبيع أَو تِبيعةٌ ، وِفى أَربِعني ِمن الْبقَِر مِسنةٌ  { - ١١٤٦٩

 ) ٤٢٦٠(وصحيح اجلامع ) ١٨٠٤(وهـ ) ٦٢٢( و ت ٣/١٢٦وش ) ٣٤٤(منتقى 
 صحيح

١١٤٧٠ - }       ِفِه ، زِفى كَنِفى ِحفِْظ اِهللا و            هتجوثُ تيِر حيِللْخ كهجوو ، كبذَن غَفَرى ، وقْواُهللا الت كدو {
 عن أَنٍس ) ابن السنى( 

 ) ٨١٧( والدعا طب ٦/٤٠٢واإلحتاف ) ٣٤٤٤( و ت ٢/٩٧و ك ) ٤٩٧( وسين ٢/٢٨٧مي 
 حسن 

١١٤٧١ - }         اتٍر ششِفى عاةٌ ، واِإلِبِل ش ٍس ِمنمِفى خ           ـِرينِفى ِعشاٍه ، وةَ ثَالثُ ِشيرشع سمِفى خاٍن ، و
أَربع ِشياٍه ، وِفى خمٍس وِعشِرين اَبنةُ مخاٍض ِإىل خمٍس وثَالِثني فَِإنْ زادت واِحدةً فَِفيها ابنةُ لَبوٍن ِإىل خمٍس                    

     ةً فَِفيهاِحدو تادفَإذَا ز ، ِعنيبأَرفَـإذَا                و ، ِعنيبسٍس ومةٌ ِإىل خذَعا جةً فَِفيهاِحدو تادفَِإذَا ز ، نيا ِحقَّةٌ ِإىل ِست
لُ زادت واِحدةً فَِفيها ابنتا لَبوٍن ِإىل ِتسِعني ، فَإذَا زادت واِحدةً فَِفيها ِحقَتاِن ِإىل ِعشِرين وِمائٍَة ، فَِإذَا كَانِت اِإلبِ          

أَكْثَر ِمن ذِلك ، فَِفى كُلِّ خمِسني ِحقَّةٌ ، وِفى كُلِّ أَربِعني ِبنت لَبوٍن ، فِإذَا كَانت ِإحدى وِعشِرين وِمائَةً فَِفيها                     
 فَِفيها ِبنتا لَبوٍن وِحقَّةٌ حتـى تبلُـغَ      ثَالثُ بنات لَبوٍن حتى تبلُغَ ِتسعاً وعشِرين وِمائَةً ، فَِإذَا كَانت ثَالِثني وِمائَةً            

ِتسعاً وثَالِثني وِمائَةً ، فَِإذَا كَانت أَربِعني وِمائَةً فَِفيها ِحقَّتاِن وِبنت لَبوٍن حتى تبلُغَ ِتسعاَ وأَربِعني وِمائَةً ، فَـِإذَا                    
الثُ ِحقَاٍق حتى تبلُغَ ِتسعاً وخمِسني وِمائَةً ، فَِإذَا كَانت ِستني وِمائَةً فَِفيها أَربـع               كَانت خمِسني وِمائَةً فَِفيها ثَ    

                 ِحقَّةٌ حوٍن واِت لَبنا ثَالثُ بِمائَةً فَِفيهو ِعنيبس تِمائَةً ، فَِإذَا كَانو نيِستعاً ولُغَ ِتسبى تتوٍن حاِت لَبنبلُـغَ    بـى تت
ِتسعاً وسبعين وِمائَةً ، فَِإذَا كَانت مثاِنني وِمائَةً فَِفيها ِحقَّتاِن وابنتا لَبوٍن حتى تبلُغَ ِتسعاً وثَماِنني وِمائَـةً ، فَـِإذا                     

         بى تتوٍن حلَب تِبنا ثَالثُ ِحقَاٍق وِمائَةً فَِفيهو ِعنيِتس تـا        كَانِن فَِفيهيِمـائَت تِمائَةً ، فَِإذاَ كَانو ِعنيِتسعاً ولُغَ ِتس
أَربع ِحقَاٍق أَو خمس بناِت لَبوٍن أَى السنيِن وجدت أَخذْت ، وِفى ساِئمِة الْغنِم ِفى كُلِّ أَربِعني شاةً شـاةٌ ِإىل                     

دت واِحدةً فَشاتاِن ِإىل اِملائَتيِن ، فَِإذَا زادت على اِملائَتيِن فَِفيها ثَالثٌ ِإىل ثَالِثِمائٍَة ، فَِإنْ                ِعشِرين وِمائٍَة ، فَِإذَا زا    
                  قفَرال يلُغَ اِملائَةَ ، وبى تتئٌْ حا شِفيه ساةٌ لَياٍة شذِلك فَِفى كُلِّ ِمائَِة ش ِمن أَكْثَر منِت الْغال     كَانِمٍع ، وتجم نيب 

يجمع بين متفَرٍق مخافَةَ الصدقَِة ، وما كَانَ ِمن خِليطَيِن فَِإنهما يتراجعاِن ِبالسِويِة ، وال يؤخذُ ِفـى الصـدقَِة                    
 عن ابن عمر)  ك ٤حم (} أَنْ يِشاَء املُصدق هِرمةٌ وال ذَات عواٍر ِمن الْغنِم ، وال تيس الْغنِم ِإالّ 

 وقـط   ١/٣٩٢ و ك    ٤/٨٨ و هـق     ١٥ و   ٢/١٤وحم  ) ١٧٩٨(وهـ  ) ٦٢١ و   ٥١٦( و ت    ٥د الزكاة ب    
 ) ٤٢٦١( وصحيح اجلامع ٣/١٢١ وش ١٦٣ و ٢/١٥٣ وتلخيص ٢/١١٣

 صحيح
، وِعشرونَ ِبنت مخاٍض ، وِعشرونَ ِبنت لَبوٍن ،         ِفى دية الْخطَِإ ِعشرونَ ِحقَّةً وِعشرونَ جذَعةً         { - ١١٤٧٢

 عن ابن مسعود ) د ( } وِعشرونَ بىن مخاٍض ذَكٍَر 
 ) ٤٨٠٦(و ن ) ٢٦٣١(و هـ ) ٤٥٤٥(د 

 حسن
 عن أَيب هريرةَ ) د(} ِفى ساِئمِة اِإلِبِل املَكْتومِة غَراَمتها وِمثْلُها معها  { - ١١٤٧٣



 

 

١٧٣٤() 

 ) ١٨٥٩٩( وعب ٦/١٩١وهق ) ١٧١٨(د 
 صحيح

١١٤٧٤ - }                  سمِن خيِمائَت تلَغِرِق ِإذَا بِفى الْوِمائٍَة وو ِريناةٌ ِإىل ِعشاةً شش ِعنيبِم ِفى كُلِّ أَرنِة الْغاِئمِفى س
 اِهمرعن أَيب عمرو بن حريث الْعذرى عن أَبيه ) ابن قانع ( } د 
  ١/٣٢٣االصابة 

 حسن لغريه
 ١١٤٧٥ - }  مس ٍر أَوكُلِّ ِسح فِْس ِشفَاٌء ِمنلى ِريِق النِة عكْرلَ الْبِة أَواِليِة الْعوجعن عائشةَ ) حم (} ِفى ع 

 ) ٤٢٦٢(وصحيح اجلامع ) ٢٠٠٠( وصحيحه ٦/١٠٥حم 
 صحيح

 عن ز بن حكيم عن أَبيه عن جده ) طس ( } ِفى كُلِّ خمِس ذَوٍد ساِئمٍة صدقَةٌ  { - ١١٤٧٦
  ٣/٧٠ وجممع ٩/٢٩ وحلية ١/١١حم 

 حسن 
١١٤٧٧ - }  رى أَجرعن ابن عمرو ) حم ( عن سراقة بن مالك ، ) حم ، هـ ( . }ِفى كُلِّ ذَاِت كَِبٍد ح. 

 و  ٤٧ و اجلهاد ب     ٨/١١ و   ٣/١٧٤وخ  ) ٨٦٠/١٢٢٠٢(وحب  ) ٣٦٨٦( هـ   ٣/١٣١ وجممع   ٢/٢٢٢حم  
 وصـحيح اجلـامع     ٥/١١٣وفـتح   ) ٣٧٨( وخد   ٢/٢٢٩ وسنة   ٨/١٤ و   ٤/١٨٦ وهق   ٥١٧ و ٢/١٣٥حم  

 ) ٩٣٠(وموطا ) ٤٢٦٣(
١١٤٧٨ - }        رى أَجرإين أنـزع   : عن ابن عمر أن رجال جاء إىل النيب فقال          ) حم  ( . }ِفى كُلِّ ذَاِت كَِبٍد ح

  يف ذلك أجر فذكره يف حوضى حىت إذا مألته ال ترد لغريى بعري إال سقيته ، فهل يل
  ٣/١٣١امع 

 صحيح
 عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده ) خط ( } ِفى كُلِّ ذَوٍد خمٍس سائمٍة صدقَةٌ  { - ١١٤٧٩

  ٩/٣٩ وحلية ١/١١ و حم ٣/٧٠وجممع ) ٣٤٢( ومنتقى ٣/٤٣٢ واإلصابة ٨/٤٦٧خط 
 حسن

  عن عائشة )م ( } ِفى كُلِّ ركْعتيِن التحيةُ  { - ١١٤٨٠
 )٤٢٦٤( وصحيح اجلامع ٦/١٩٤ وحم ٢٤٠م صالة 

 عن أيب سعيد) هـ ( } ِفى كُلَّ ركْعتيِن تسِليمةٌ  { - ١١٤٨١
  ٨١ - ٣/٨٠ والنيل ٣١٦ و ١/٣١٢ وحنف ٣٨٥ و ٢/٣٨٠وهق ) ١٣٢٤(هـ 

 حسن لغريه 
 واملقصود به النافلة 

١١٤٨٢ - }     و دـهشِن تيتكْعـَاِد اِهللا             ِفى كُلِّ ر تسِليم على املُرسـِلني وعلى مـن تِبعهــم ِمـن ِعبــ
اِلِحنيعن أم سلمة ) طب ( } الص 

  ١/٣١٢ وحنف ٣٨٥ و ٢/٣٨٠وهق ) ١٣٢٤( و هـ ٢/١٣٩امع 



 

 

١٧٣٥() 

 حسن
 عـن ِحسـاِبها ، مـن أَعطَاهـا          ِفى كُلِّ ساِئمِة ِإِبٍل ِفى أَربِعني ، ِبنت لَبوٍن الَ يفَـرق ِإِبـلٌ              { - ١١٤٨٣

 مؤتِجــــراً 
ِبها فَلَه أَجرها ، ومن منعها فَِإنا آِخذُوها وشطْر ماِلِه ، عزمةٌ ِمن عزماِت ربنا عز وجلَّ ، لَيس ِلمحمٍد وال ِآلِل                      

 عن معاوية بن قرة ) حم ، د ، ن ، ك ( } محمٍد ِمنها شئٌْ
 )١٥٧٥( ود ١/٣٩٧وك ٤ و٥/٢ وحم ٥/١٥ون ) ٤٢٦٥(صحيح اجلامع 

 صحيح
١١٤٨٤ - }     قْتـدصفَت هتحِجيِج ذَبلَ ِللْحمحتى ِإذَا استح ، كتا ِشيم ذُوهغت عِم فَرنالْغ ٍة ِمناِئمِفى كُلِّ س

 عن نبيشة) حم ، د ، ن ، هـ } ِإنَّ ذِلك هو خيرِبلَحِمِه على ابِن السِبيِل ، فَ
وصحيحة ) ١١٣٤( وشفع   ٩/٣١٢ وهق   ٧٦ و   ٥/٧٥وحم  ) ٣١٦٧( و هـ    ٧/١٧٠ و ن    ١٩د الضحايا ب    

 ) ٤٢٦٦(وصحيح اجلامع ) ١٩٩(
 صحيح

 ) احلكيم عن أنس ( } ِفى كُلِّ قَرٍن ِمن أُمىت ساِبقُونَ   { - ١١٤٨٥
 ) ٢٠٠١(والصحيحة ) ٤٢٦٧(ع  وصحيح اجلام١/١٨حنف 

 حسن
١١٤٨٦ - }  رى أَجرراقة بن مالك) ك(} ِفى كُلِّ كَِبٍد حعن س 

  ١٥٣ وم السالم ١٧٤ و ٣/١٤٧ وخ ٣/٩١ وتلخيص ٦٢٠ و ٣/٦١٩ك 
١١٤٨٧ - }           شم ِرٍك أَوِض ِإالّ ِلمشِل اَألراُهللا َأله ِفرغانَ يبعش ِف ِمنصلَِة النعن كـثري  ) هب ( } اِحٍن ِفى لَي

 بن مرة احلضرمى مرسال 
 )٤٢٦٨(وصحيح اجلامع ) ٣٨٣١( والشعب ٥/١٨٨ وطربي ٣/٤٦١ وترغيب ١٠/٢٨٢اإلحتاف 

 صحيح لغريه
 عن ابن عمر ) طب ( } ِفى مسِجِد الْخيِف قَبر سبِعني نِبيا  { - ١١٤٨٨

  ١٢/٤١٤ وطب ٣/٢٩٧امع 
 حسن

ـَِة خسف ، ومسخ ، وقَذْف ، ِإذَا ظَهرِت الِْقيانُ واَملعاِزف وشِربِت الْخمور             ِفى هذِ  { - ١١٤٨٩ ِه اُألم { )
 عن عمران بن حصني ) ت 
 ) ٤٢٧٣( وصحيح اجلامع ٣/٢٦٣ والترغيب ٦/٥٢٢واإلحتاف ) ٢٢١٢(ت 

 صحيح
١١٤٩٠ - }  قَذْفو ، خسمو ، فسِة خِر ِفى هِذِه اُألمِل الْقَدعن ابن عمر ) ت ، هـ (} ِفى أَه 
وت ) ٤٠٦١(وهــ   ) ٤٦١٣( ود   ٢/٩٠وحم  ) ٤٢٧٤( وصحيح اجلامع    ٣/٢٦٣ والترغيب   ٦/٥٢٢اإلحتاف  

)٢١٥٢( 
 صحيح 



 

 

١٧٣٦() 

 عن مزيدة العبدى ) طب  ( }اَألناةُ والتؤدةُ : ِفيك ِخصلَتاِن يِحبهما اُهللا  { - ١١٤٩١
  ٩/٣٨٨ وامع ٨١ و ٦/٨٠ و ١/٢٣٨ و ٦/٤٠٦ و ١/٢/٥٤سعد 

 صحيح لغريه
 عن أيب سعيد اخلدرى ) حم ( } ِفيكُم من يقَاِتلُ على تأِْويِل الْقُرآِن كَما قَاتلْت على تنِزيِلِه  { - ١١٤٩٢

  ٦/٢٤٤ وجممع ٣/٣١حم 
 حسن 

سئل رسول اهللا مىت وجبـت  : عن أيب هريرة قال  ) كر  ( } ِفيما بين خلِْق آدم ونفِْخ الروِح ِفيِه         { - ١١٤٩٣
 لك النبوة ؟ قال فذكره 

  ٧/٢٥٤ وكر ١٠/٤٦خط 
 صحيح لغريه 

١١٤٩٤ - }               لَه ِلقِلما خ رسيكُلٌّ مو ، ِبِه الَمقَاِدير ترجو ِبِه الْقَلَم فا جعن سـراقة بـن     ) هـ  ( } ِفيم
 جعشم 

  ٣/١٤٤وطربي ) ٩١( هـ 
 صحيح لغريه

فَأَما “  : ِفيما جفَّت ِبِه اَألقْالَم ، وجرت ِبِه اَملقَاِدير ، فَاعملُوا فَكُلٌّ ميسر ملا خِلق لَه ، ثُم قَالَ                    { - ١١٤٩٥
ابن قانع عن بشري بن كعـب       ابن شاهني وعبدان و   ( } " من أَعطَى واتقَى وصدق ِبالْحسىن فَِسنِيسره ِللْيسرى        

وأبـو  ) حم م   (فذكره ورجح إرساله وأنه الصحبة له       : فيم العمل ؟ قال     ! يارسول اهللا   : العدوى أن سائال قال     
 .عن جابر ) حب (عوانة 

 ) ٢٦٤٨( وم ٣/٢٩٢ و ١/١٤٠ وحم ٤٩٤٦(وخ  ) ٣٣٧ و ٣٣٦ و ٣٣٥(اإلحسان 
١١٤٩٦ - }     ِمن رينِعشٍس ومونَ خا دِفيم              ـرينِعشسـاً ومخ تلَغاةٌ ، فَِإذَا بٍد شٍس ذَوماِإلِبِل ِفى كُلِّ خ 

فَِفيها ابنةُ مخاٍض ِإىل خمٍس وثَالِثني ، وِإنْ لَم تكُِن ابنةُ مخاٍض فَابن لَبوٍن ذكَر ، فَِإنْ بلَغت ِستا وثَالِثني فَِفيها                     
   موٍن ِإىل خةُ لَبناِحـداً            ابو تلَغفَِإذَا ب ، نيِل ِإىل ِستوقَةُ الْفَحا ِحقَّةٌ طَرفَِفيه ِعنيبأَرةً وِست تلَغفَِإذَا ب ، ِعنيبأَرٍس و

 ِإىل ِتسِعني ، فَِإذَا بلَغت واِحداً       وِستني فَِفيها جذَعةٌ ِإىل خمسٍة وسبِعني ، فَِإذَا بلَغت ِستةً وسبِعني فَِفيها ِبنتا لَبونٍ             
وِتسِعني فَِفيها ِحقَّتاِن طَروقَتا الْفَحِل ِإىل ِعشِرين وِمائٍَة ، فَِإذَا زادت على ِعشِرين وِمائٍَة فَِفى كُلِّ أَربِعني  ابنـةُ                    

         نايبِحقَّةٌ ، فَِإذَا ت ِسنيمِفى كْلِّ خوٍن وـِة     لَبذَعقَةُ الْجدص هدِعن تلَغب نقَاِت ، فَمداِئِض الصانُ اِإلِبِل ِفى فَرنأَس
                ـنمماً ، وهرد ِرينِعش أَو ا لَهترسيتِن ِإِن اسياتا شهعلُ معجيو هلُ ِمنقْبا تهِحقَّةٌ فَِإن هدِعنةٌ وذَعج هدِعن تسلَيو 

                   أَو ا لَهترسيتنِ إَِن اسياتا شهعلُ معجيو هلُ ِمنقْبا تهوٍن فَِإنلَب تِبن هدِعنو هدِعن تسلَيقَةُ الِْحقَِّة ودص هدِعن تلَغب
نده ِإالّ ِحقَّةٌ فَِإنها تقْبلُ ِمنـه ويعِطيـِه اُملصـدق       ِعشِرين ِدرهماً ، ومن بلَغت ِعنده صدقَةُ ابنِة لَبوٍن ولَيست عِ          

ِعشِرين ِدرهماً أَو شاتيِن ، ومن بلَغت ِعنده صدقَةُ ِبنِت لَبوٍن ولَيست ِعنده ابنةُ لَبوٍن وِعنده ابنةُ مخاٍض فَِإنها                   
  عجيو هلُ ِمنقْبت                 هدِعن سلَياٍض وخم تِبن هقَتدص تلَغب نمماً ، وهِدر ِرينِعش أَو ا لَهترسيتِن ِإِن اسياتا شهعلُ م

ن اِإلِبِل فَلَيس ِفيها شيٌء ِإالّ أَنْ ِإالّ ابن لَبوٍن ذَكَر فَِإنه يقْبلُ ِمنه ولَيس معه شيٌء ، ومن لَم يكُن ِعنده ِإالّ أَربع مِ          
يشاَء ربها ، وِفى صدقَِة الْغنِم ِفى ساِئمِتها إَذَا كَانت أَربعني فَِفيها شاةٌ ِإىل ِعشِرين وِمائٍَة فَِإذَا زادت فَِفيها شاتاِن       



 

 

١٧٣٧() 

يها ثَالثُ ِشياٍه ِإىل ثَالِثِمائٍَة ، فَِإذَا زادت فَِفى كُلِّ ِمائٍَة شاةٌ ، وال يؤخذُ ِفـى                 ِإىل ِمائَتيِن ، فَِإذَا زادت واِحدةً فَفِ      
 الصدقَِة هِرمةٌ وال ذَات عواٍر وال تيس ِإالّ أَنْ يشاَء املُصدق ، وال يجمع بين متفَرٍق ، وال يفَرق بين مجتِمـعٍ                     

                   ةً ِمـناِقصِل نجةُ الراِئمس تِإذَا كَانِة ، وِويا ِبالسمهنياِن بعاجرتا يمهِن فَِإنِليطَيخ ا كَانَ ِمنمقَِة ، ودةَ الصيشخ
رقَِّة ربع الْعشِر ، فَِإذَا لَم يكُـِن املَـالُ ِإال           أَربِعني شاةً شاةً واِحدةً فَلَيس ِفيها شيٌء ِإالّ أَنْ يشاَء ربها ، وِفى ال             

 عن أيب بكر ) حم ، خ ( } ِتسِعني وِمائَِة ِدرهٍم فَلَيس ِفيها شيٌء ِإالّ أَنْ يشاَء ربها 
 وهــ   ٩/٢٩ و   ٢/١٤٥و خ   ) ٤٢٦٩( وصحيح اجلامع    ١/٣٩٠ و ك    ٤/٨٤ وهق   ٥/١٨ و ن    ٥د الزكاة ب    

)١٨٠٥( 
 . علي ) عم ( . }ِفيما سقَِت السماُء الْعشر ، وما سِقى ِبالْغرِب والداِليِة فَِفيِه ِنصف الْعشِر  { - ١١٤٩٧

 )١٥٧٢( ود ١/١٤٥ وحم ٦/٤١٥ومتهيد ) ٢٣٠٧( وخزمية ٢/١١٤ وخص ١٣١ و ١٣ و ٤/١٢٩هق 
 صحيح

١١٤٩٨ - }    ارهاَألناُء ومقَِت السا سـِح     ِفيمضاين أَو النـوِبالس ِقىا سِفيمو ، رشثَِرياً الْعكَانَ ع ونُ أَويالْعو 
 عن ابن عمر  ) ٤حم ، خ ( } ِنصف الْعشِر 

 ٢/١٦٩ وتلخـيص    ٣/٧٢وجممع  ) ٢٣٠٨( وخزمية   ٩/٢١٢ ومتهيد   ٤/١٣٠ وهق   ٣/٣٤١ و حم    ٢/١٥٥خ  
 )١٨١٧(وهـ ) ٦٤٠( وت ٥/٤١ن و) ١٥٩٦(ود ) ٤٢٧٠( وصحيح اجلامع ٦/٤٢وسنة 

} ِفيمـا سـقَِت السـماُء واَألنهــار والْعيونُ الْعشر ، وِفيما سقَِت الساِنيةُ ِنصف الْعشِر              { - ١١٤٩٩
 عن جابر ) حم ، م ، د ، ن ، هق (

وصـحيح اجلـامع    ) ٢٣٠٩( وخزمية   ٤/١٣٠ وهق   ٣/٣٤١ وحم   ٧وم الزكاة   ) ١٥٩٦( و د    ٤٢ و   ٤١ /٥ن  
)٤٢٧١ ( 

 الناضح يستقى عليه سواء كان من اإلبل أو البقر: السانية 
ِفيما سقَِت السماُء والْبعلُ والسيلُ الْعشر ، وِفيما سِقى ِبالنضِح ِنصف الْعشِر ، وِإنما يكُـونُ                 { - ١١٥٠٠

    بالْحطَِة والِْحنِر ومِفى الت ولُ اهللا صـلى اهللا               ذِلكسر هنفَا عع فَقَد بالْقَصانُ ومالرو طِّيخالْبا الِْقثَّاُء ووِب ، فَأَم
 عن معاذ رضي اهللا عنه ) ك ، هق (}عليِه وسلم 

  ١/٤٠١وك ) ٧٢٣٢( ، وعب ٢/٩٧ وقط  ١٣٠/ ٤هق 
 صحيــح

١١٥٠١ - }     ونُ الْعيالْعاُء ومقَِت السا سِر        ِفيمشالْع فِح ِنصضِبالن ِقىا سِفيمو ، رـ   ( } ش عن أيب  )  ت ، ه
 هريرة

 وصحيح اجلامع ١/٢٨٩وبغوي ) ٧٢٤٠و٦٨٥٥(وعب ) ١٨١٧ و ١٨١٦(و هـ ) ٦٣٩(و ت  ) ١٥٩٦( د 
 صحيــح) .٤٢٧٢(

١١٥٠٢ - }           أَم ، رسيكُلٌّ مطَّاِب والْخ نا ابي هفُِرغَ ِمن ا قَدـلُ           ِفيممعي ـهِة فَِإنادـعِل السأَه كَانَ ِمن نا م
: حسن صحيح عن ابن عمر قـال        ) حم ، ت    (}  ِللسعادِة ، وأَما من كَانَ ِمن أَهِل الشقَاِء فَِإنه يعملُ ِللشقَاِء            

 رمولَ اِهللا : قَالَ عسارلُ ِفيِه ؟ أَ! يما الْعم تأَيأَر ه؟ قال فذكر هفُِرغَ ِمن ا قَدِفيم أٌ  ، أَودتبم رم ( 
 ٢/٥٢ و١/٢٩وحم ) ٢١٣٥( وت ٤٤٠ / ٨ وكثري ٧١ / ١عاصم 



 

 

١٧٣٨() 

 صحيــح
 عن علي عن املقداد ) خ ، ن ( } - يعىن املَذْى -ِفيِه الْوضوُء  { - ١١٥٠٣

 ١/١١٥ وهق ١١١ و١٠٨ و١/٨٢ وحم ٢١٤ و٩٧ و١/٩٦و ن ) ٤٠٥(و هـ ) ١٢١(  وت ٤٦ و١/٤٥خ  
  وغريهم ١/٣٣٠وسنة ) ٦٠٤( وعب ١/٩٠و ش ) ٢٩١ و١٩(وخزمية 

 .عن علي رضي اهللا عنه ) هـ(}  ِفيِه الْوضوُء وِفى املَِنِى الْغسلُ  { - ١١٥٠٤
  ١/٩٠وش ) ٥٠٤( و هـ ١/٤٦ ومعاين ١/٣٨٠فتح 

 صحيــح
١١٥٠٥ - } با عاِفقُهوةٌ ال ياعا سِفيهذِلك  اهِإي طَاهئاً ِإال أَعيأَلُ اَهللا شسلِّي يصي قَاِئم وهو ِلمسم خ(} د ( 

 عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
 ٢٥٠ / ٣ وهـق    ١٣ و م اجلمعـة        ٢/١٦ وخ   ٢/٤٨٦ وحم   ٨٤ / ٥  وكر    ١/٤٩٣ وترغيب   ٢/١٦٧امع  
  ـ أي ساعة اجلمعة ـ١١/١٩٩ و٢/٤١٥وفتح  

 عن ابن عمرو )  ٣حم ، ق  (. } - يعىن الْواِلديِن -يِهما فَجاِهد ، ِف { - ١١٥٠٦
 ١٠/٤٠٣ وفـتح    ٩/٢٥ وهق   ٢٢١ و ١٨٨ و ٢/١٦٥ وحم   ٥ وم الرب والصلة     ٨/٣ و ٤/٧١ وخ   ٥/٣٢٢جممع  

 ٦/١٠ون ) ١٦٧١(وت ) ٢٥٢٩(ود ) ٤٢٧٥( وصحيح اجلامع ٢/٢٨٨وحنف 
وعبد ابـن   ) حم(} لْفَار ِمن الزحِف ، والصاِبر ِفيِه كَالصاِبِر ِفى الزحِف          الْفَار ِمن الطَّاعوِن كَا    { - ١١٥٠٧

 محيد عن جابر 
وصـحيح اجلـامع     ) ١٢٩٢( وصحيحة   ٦/٢١٢ ومتهيد   ٢/٣١٥ وجممع   ٢٥٥ و ٦/٨٢ و ٣٦٠ و ٣/٣٢٤حم  

)٤٢٧٦ ( 
 صحيــح

١١٥٠٨ - } حالز ِمن وِن كَالْفَارالطَّاع ِمن ِهيٍد الْفَارش رأَج ِفيِه كَانَ لَه ربص نمعن جابر ) حم(} ِف، و 
 ) ٤٢٧٧( وصحيح اجلامع ٣٦٠ و٣٢٤/ ٣ وحم ٢/٣١٥امع 

 صحيــح
١١٥٠٩ - }               الطَّع مرحال يالةَ وِحلُّ الصاِن فَال يحرِب السكُونُ كَذَنالَِّذي ي را الْفَجاِن ، فَأَمرفَج رالْفَج  ، ام

             امالطَّع مرحيالةَ وِحلُّ الصي هِطيالً ِفى اُألفُِق فَِإنتسم بذْهالَِّذى ي را الْفَجأَمعــن جـابر   ) ك ، هـق    (}  و
 رضي اهللا عنه 

 وفـتح  ١/٢٦٨ وقـط  ٣/٢٧وش ) ٣٥٦( وخزميـة  ٤٢٥ و ١/١٩١ و ك ٤/٢١٦ و ٢/٣٧٧ و ١/٤٥٧هق  
 ) ٤٢٧٨(يح اجلامع وصح) ٩٦٣( وصحيحة ٤/١٣٦

 صحيــح
الْفَجر فَجراِن، فَجر يحرم ِفيِه الطَّعام وتِحلُّ ِفيِه الصالةُ ، وفَجر تحرم ِفيِه الصالةُ ويِحلُّ ِفيـِه                  { - ١١٥١٠

 امعن ابن عباس رضي اهللا عنه )  ك ، هق(}  الطَّع 
 وصـحيح اجلـامع    ٢١٦/ ٤ و   ٢/٣٧٧ و   ١/٤٥٧هق   و ٤٢٥ و   ١/١٩١و ك   ) ٦٩٣( وصحيحة   ٢/١٦٦قط  

)٤٢٧٩. ( 



 

 

١٧٣٩() 

 عن جرهد وعن ابن عباس ) ت  ( }  الْفَِخذُ عورةٌ  { - ١١٥١١
 وسـنة   ٢٨٥ و ٢/٢٨٤ ومشـكل    ٥/٢٢٨ وهق   ٥/٢٩٠ و   ٣/٤٧٨وحم  ) ٢٧٩٧( معلقا  و ت      ١/١٠٣خ  
  وصـحيح    ٤٧٥ و ١/٤٧٤ ومعاين   ٦/٢٠٦وتخ  ) ٢١٠ و   ٢٠٦( وتغليق   ٦/٣٨١ ومتهيد   ٩/١١٩ وش   ٩/٢٢

 ) .٤٢٨٠(اجلامع 
 صحيــح

 عن أيب سعيد ) حم  ( } الْفَخر والْخيالُء ِفى أَهِل اِإلِبِل ، والسِكينةُ والْوقَار ِفى أَهِل الْغنِم  { - ١١٥١٢
 ) ٤٢٨١( وصحيح اجلامع ٤/٦٥ وجممع ٩٦ و٣/٤٢حم 

 صحيح
١١٥١٣ - } وِن كَالِْفرالطَّاع ِمن ارِف الِْفرحالز عن عائشة )ابن سعد ( } اِر ِمن 
 ) ٤٢٨٢(وصحيح اجلامع ) ١٢٩٢( وصحيحة ٨/٣٦٠ وسعد ٢/١٩٨ وتخ ٢/١٢١الدواليب 

 صحيح
 عن مسرة ) طب ( } الِْفردوس ربوةُ الْجنِة وأَعالها وأَوسطُها ، وِمنها تفَجر أَنهاُر الْجنِة  { - ١١٥١٤
 )٤٢٨٣( وصحيح اجلامع ١٦/٣٠ وطربي ١٠/٣٨٩ وجممع ٧/٢٥٨وطب ) ٣١٧٤(و ت ) ١٨١١(صحيحة 

 صحيــح
الْفَرع حق وِإنْ تتركُوه حتى يكُونَ بكْراً شعِريا ابن مخاٍض أَِو ابن لَبوٍن فَتعِطيه أَرملَةً أَو تحِملَ                  { - ١١٥١٥

)  حم ، د ، ن ، ك        (}   خير ِمن أَنْ تذْبحه فَيلْزق لَحمه ِبوبِرِه وتكِْفىَء ِإناَءك ، وتولِّه ناقَتك              علَيِه ِفى سِبيِل اهللاِ   
 عن ابن عمرو . 

 وهق  ٨/٦٦ وش   ٤/٢٣٦ و ك    ٢٠ ود الضحايا ب     ٩/٥٩٧ وفتح   ١٨٧ و ٢/١٨٣ وحم   ١ن الفرع والعترية ب     
 ) ٤٢٨٤(اجلامع وصحيح ) ٧٩٩٥( وعب ٣١٣ و٩/٣١٢

 صحيــح
 } الِْفضةُ ِبالِْفضِة ، والذَّهب ِبالذَّهِب ، والشِعري ِبالشِعِري ، والِْحنطَةُ ِبالِْحنطَِة ِمثْالً ِبِمثٍْل  { - ١١٥١٦

 عن أيب هريرة ) هـ(
 ) ٤٢٨٥(  وصحيح اجلامع ٢٤٤ و٢/٢٤٢ ومتهيد ٣/٤٧وحم ) ٢٢٥٥(هـ 

 صحيــح
هناد عن عطـاٍء    (} لْفَضلُ ِفى أَنْ تِصلَ من قَطَعك ، وتعِطى من حرمك ، وتعفُو عمن ظَلَمك               ا { - ١١٥١٧

 )مرسال
  ٧/٣١٨ واإلحتاف ٣/٦٣٨حم 

 حسن لغريه
 عن أيب هريرة ) هـ(}  الِفطْر يوم تفِْطرونَ ، واَألضحى يوم تضحونَ  { - ١١٥١٨

 )٢٣٢٤(ود ) ١٦٦٠(وهـ ) ٤٢٨٦( وصحيح اجلامع ٧٣ و ف )٤٨١(شفع 
 صحيــح

١١٥١٩ - }  اسى النحضي موى يحاَألضو ، اسالن فِْطري موي عن عائشة ) ت(} الِْفطْر 



 

 

١٧٤٠() 

 ) ٤٢٨٧( وصحيح اجلامع ٥/١٧٥وهق ) ٨٠٢( و ت ٦/٢٤٧سنة 
 صحيــح

االسِتنشاق ، والسواك ، وقص الشاِرِب ، ونتـف اِإلبـِط ، وغَسـلُ    املَضمضةُ  ، و: الِْفطْرةُ   { - ١١٥٢٠
 عن عمار بن ياسر )  ش(}   الْبراِجِم ، وتقِْليم اَألظـفَاِر ، واالنِتضاح ِباملَاِء ، والِْختانُ 

  ١/١٩٥ش 
 حسن لغريه 

١١٥٢١ - }    سمالْ   : الِفطْرةُ خ اِربِ         اِخلتانُ ، وحلْقالش اَألظْفاِر ، وحلْق ِط ، وتقْليماإلب تفِة ، ونن(} عان (
 عن أيب هريرة 
 وخد ١/٢٩٦ ومشكل  ١/١٩٠ وعوانة   ٨/٣٢٣ و   ٣/٢٤٤ و   ١/١٤٩وهق  ) ١١( و ن    ٤/٧٧٣جامع األصول   

  ١٢/١٠٩ وسنة ٤/٢٢٩ ومعاين ١٠/٣٤٤وفتح ) ١٢٩٢(
 صحيــح

 ) !! ١١(وصححه يف صحيح النسائي ) ٤٠٢٧(مع وتناقض األلباين فضعفه  يف ضعيف اجلا
 عن ابن عمر ) ن(}  قَص اَألظْفاِر  ، وأخذُ الشاِرِب ، وحلْق العانِة : الِفطرةُ  { - ١١٥٢٢

 ) ٤٢٨٨وصحيح اجلامع ) ١٤٨٢( وحب ١/١٥ن 
 صحيــح

 )مسعود ابن منيع عن ابن (}  الفقْه يماٍن ، واِحلكْمةُ يماِنيةٌ  { - ١١٥٢٣
 ٥٤١ و٤٨٨ و٤٨٠ و٤٧٤  و٣٨٠ و٢٧٧ و٢٦٧ و٢/٢٣٥ وحــم ٩٠ و ٨٤ و ٨٢ وم االميــان ٥/٢٢٠خ 

 )٤٢٨٩(وصحيح اجلامع )  ٢٢٩٩( وحب ١/٣٨٦وهق 
 عن أيب هريرة ) رواه ابن جرير ( } الفَلَق جب يف جهنم مغطى  { - ١١٥٢٤

  ٤/٤٤٥ وك ٢٢٥و ٣٠/٦١  وطربي ٥٥٤  و٨/٣٧١وكثري ) ٣٨١٩ و٤٣٤(مطالب 
 صحيــح

١١٥٢٥ - }              مـذَروهفاح لُوا ذِلـكلطانَ ، فَإذا فَعِبعوا السيا ويتنلوا يف الدخِل ما مل يدسناُء الرالفُقَهاُء أُم{ 
 )العسكري عن علي (

  ٤٦٥ و٤/٤٦٤ والفيض ١/١٨٥ وجامع بيان العلم ١/٣٨٨اإلحتاف 
 حسن لغريه 

 عن عمرو بن العاص ) كر(}  سميةَ يف الناِر قاِتلُ ابِن  { - ١١٥٢٦
    حنوه٩/٢٩٧امع 

 صحيــح
) طب(} قاتلَ اُهللا الشيطانَ ، إنَّ الولَد ِفتنةٌ ، واِهللا ما عِلمت أنى نزلت عِن املنِرب حتى أُِتيت بِه                    { - ١١٥٢٧

يِه وسلم على املنِرب خيطُب الناس ، فخرج احلسـن ، فعثَـر             رأيت رسولَ اِهللا صلى اهللا عل     : عن ابن عمر  قال      
هبِه قالَ فذكَر هفأتو الناس فأخذَه هريدِر يِن املنبفسقَطَ على وجِهِه ، فرتلَ ع  ( 

 ٨/١٥٥وجممع ٣/٣٤ وطب ٣/١٤٤٠ واللسان ١٢/٩٩ وش ٤/٢١٠كر 



 

 

١٧٤١() 

 حسن لغريه
١١٥٢٨ - } خات ، هودلَ اُهللا اليقات ساِجدم ِبيائِهمأن عن أيب هريرة) ق ، د (} ذوا قُبور  

 ٢٨٤ و ٥/١٨٦ و   ٢/٣٩٦وحم   ) ١٢٤١  و  ٧٨٢  و  ٢٢٦(و ت   ) ٣٢٢٧( و د    ٣ وم املساجد ب     ١/١١٩خ  
 ) ٤٢٩٠( وصحيح اجلامع ٦/٣٨٣ ومتهيد ٤/٨٠وهق 

ِهم الشحوم جـملُوها ثُم باعوها فأَكَلوا أثْمانها       قاتلَ اُهللا اليهود، إنَ اَهللا عز وجلَّ لَما حرم علي          { - ١١٥٢٩
 عن عمر ) حم ، ق ، ن ، هـ ( عن أيب هريرة ، ) ق(عن جابر ،  ) ٤حم ، ق ، (} 

 ٨/٢٧ وسنة ٣٢٤ و٣/٢١٧وحم ) ٢١٦٧( وهـ  ٧/١٧٧ون  ) ١٢٩٧( وت   ٦٦ ود البيوع ب     ٧١م املساقاة     
 ) ٤٢٩١( وصحيح اجلامع ٣/١١٠وخ 

 عن أيب منلة األنصارى) حب (} قاتلَ اُهللا اليهود لَقد أُوتوا ِعلْماً  { - ١١٥٣٠
 ) ٦٢٥٧(مطوال واإلحسان ) ١١٠(حب 

 حســـــن 
 }قاتلَ اُهللا اليهود والنصارى اتخذوا قُبور أنبياِئِهم مساِجد ال يبقَين ِديناِن ِبأَرِض العرِب  { - ١١٥٣١

  عبيدة بن اجلراح عن أيب) هق(
  ٤/٨٠هق 

 صحيــح
 )الطيالسى والضياء عن أسامة (}  قاتلَ اُهللا قوماً يصورونَ ما ال يخلُقونَ  { - ١١٥٣٢

 وصـحيح  ٧/١٩٨ وتـخ  ٤/٢٨٣ ومعاين ٨/١٧ وفتح ١٤/٤٩٠ و٨/١٩٦ وش ٥/١٧٣ وجممع   ١/١٣٠طب  
 )٤٢٩٢(اجلامع 

 صحيــح
وِتلُوا ، فَإذا رأَيت صفَّيِن اختلَفا بين املسِلمني فاضِرب حتى ينثَِلم ، واقْعـد              قاِتِل املُشِركني ما ق    { - ١١٥٣٣

 عن ابن عباس ) طك(} يف بيِتك حىت تأِْتيك مِنيةٌ قاِضيةٌ ، أو يد خاِطئَةٌ 
  ١٠/١٠٦ واإلحتاف  ٧/٣٠١ وجممع ١٢/٢٣٠طب 

 صحيــح
 العدو ، فَإذَا رأَيت الناس يضِرب بعضهم  بعضاً فَاعمد بِه صخرةً فاضِربه ِبها               قاِتلْ بِه ما قُوِتلَ    { - ١١٥٣٤

 عن حممد بن مسلمة) حم(} ثُم الْزم بيتك حتى تأِْتيك منيةٌ قاِضيةٌ ، أو يد خاِطئَةٌ 
  ١٥/٢٢  وش ٣/٣٦٩ وصحيحة ٤/٢٢٥ وحم ١٠/١٠٦ واإلحتاف ٧/٣٠١وجممع ١٢/٢٣٠طب 

 صحيــح
عن ) حم ، طب(} قاِتـلْ دونَ ماِلك حتى تحـوز مالك أَو تقْتلَ فتكُونَ ِمن شهـداِء اآلِخرِة       { - ١١٥٣٥

 خمارق 
 ٥/٢٩٤وحم ) ٤٢٩٣( وصحيح اجلامع ٩/٤٥٥ وش ٧/١١٤ن 

 صحيــح
 عن عمرو بن العاص وعن ابنه )طب(} قاِتلُ عماٍر وساِلبه ، ِفى الناِر  { - ١١٥٣٦



 

 

١٧٤٢() 

 )٤٢٩٤(وصحيح اجلامع ) ٢٠٠٨( والصحيحة ٩/٢٩٧جممع 
 صحيــح

١١٥٣٧ - }  كوا ِمنعنم فَقد لُوا ذِلكولُ اِهللا ، فَإذا فَعسد اً رحمإال اُهللا وأنَ م دوا أَنْ ال إلههى يشحت مقاِتلْه
 عن أيب هريرة) م(} سابهم على اِهللا ِدماَءهم وأموالَهم إالّ ِبحقِّها وِح

 )٤٢٩٥( وصحيح اجلامع ٣/٢١٤ ومعاين ٤/٢٠٦ ونبوة ٧/٤٧٨وفتح ) ٢٤٧٤( ومنصور ١/٣٩م
 } قَاِربوا وسددوا فَفي كُلِّ ما يصاب ِبِه املسِلم كَفَّارةٌ حتى النكْبِة ينكَبها أَِو الشوكَِة يشـاكُها                { - ١١٥٣٨

 عن أيب هريرة )  ، م ، تحم(
 )٤٢٩٥( وصحيح اجلامع ) ٣٠٣٨( وت ١٠/١٠٤ وفتح ٢/٢٤٨ وحم ٥٢م الرب والصلة 

قَاِربوا وسددوا وأَبِشروا واعلَموا أَنه لَن ينجو أحد منكُم بعملِه وال أَنـا إالّ أنْ يتغمـدينَ اُهللا                   { - ١١٥٣٩
  عن أيب هريرة) حم ، م ،هـ(عن جابر ) ، محم (} برحمٍة ِمنه وفضٍل 

 ٤٩٤ وصـفة  ١١/٣٩١ وفـتح    ٣/٣٣٧ و ٢/٤٩٥وحـم   ) ٤٢٠١(وهــ   ) ٣١٦٨( وت   ٥٢م الرب والصلة    
 ) ٤٢٩٧( وصحيح اجلامع ٣/٢٣٠ وش ٥/١٨٨وطبــري 

جلنِة ، وقاٍض عرف احلق   قَاٍض عرف احلق فَقَضى ِبِه فَهو يف ا       : قاِضياِن يف الناِر وقاٍض يف الْجنِة        { - ١١٥٤٠
 عن بريدة) ك(} فَجار متعمداً أو قَضى ِبغيِر ِعلٍْم فَهما  يف الناِر 

 ) ٤٢٩٨( وصحيح اجلامع ٤/٩٠ك 
 صحيــح

 عن معاويه بن حيدة ) هق(}  قاِطع السدِر يصوب اُهللا رأسه ِفى الناِر  { - ١١٥٤١
 ) ٤٢٩٩(وصحيح اجلامع ) ٦١٥(  وصحيحة ٦/١٤١هق 

 صحيــح
ِبِعزِتك وجالِلك ، ال أَبرح أُغِْوى بىن آدم  ما دامِت اَألرواح فيِهم  ، فَقَالَ                : قالَ إبليس ِلربِه     { - ١١٥٤٢

 هبر وين : لَهفَرغتا اسم ملَه أَغِْفر حراليل ال أَبيت وجيد عن أيب سع) حل(} ِبِعز 
  ٢/٤٦٧ وترغيب ٧/٢٩٩ و٢/٢٠٨ وكثري ١١/٩٩فتح 

 حســـن
يارب أُهِبطَ آدم وقَد عِلمت  أنه سيكونُ ِكتاب ورسلٌ فَما ِكتابهم ورسلُهم             : قالَ إبليس ِلربهِ   { - ١١٥٤٣ 

فَما ِكتايب : لتوراةُ ، واإلنجيلُ ، والزبور ، والفُرقانُ ، قَالَ        ا: رسلُهم املالئكَةُ والنبيونَ منهم ، وكُتبهم       : ؟ قَالَ   
ِكتابك الْوشم ، وِقراَءتك الشعر ، ورسلُك الْكَهنةُ ، وطَعامك ما ال يذْكَر اسم اِهللا عليِه ، وشـرابك                   : ؟ قَالَ   

        كتوبي ، الكَِذب قُككٍر ، وِصدسكُلُّ م          واقاألس كدجومس ، ماراملز كذِّنؤساُء ، ومالن كصاِئدوم ، اممالـح
 عن ابن عباس ) طب(} 

  ١١/١٠٣ وطب ٨/١١٩ و١/١١٤امع 
 حسن لغريه 

١١٥٤٤ - }    ليسقي ؟ قالَ       : قالَ إبا ِرزفَم ، مزاقَهأر تيمس قَد كُلُ خلِْقك با لَ: يارـِه  كُلُّ معلي ذْكري م
 عن ابن عباس ) أبو الشيخ يف العظمة ( } اسِمي 



 

 

١٧٤٣() 

 ٨/١٢٦واحللية  ) ٧٠٨(صحيحة 
 صحيــح

١١٥٤٥ - }    ليسقالَ إب :  بِقي ؟ قَالَ             ! يارا ِرزِعيشةً ، فَمقاً ومِرز له لْتعإالّ ج لِْقكخ ِمن دأح سما :  لي
 عن ابن عباس ) لح(} لَم يذْكَر عليِه اسِمى 

  ٨/١٢٦حلية 
 صحيح لغريه

يؤتى ِبحسناِت الْعبِد وسيئَاِتِه فَنقُص بعضها ِببعٍض ، فَإنْ بِقيـت حسـنةٌ             : قالَ الرب عز وجلَّ      { -١١٥٤٦
 عن ابن عباس )  ك(}  وسع اُهللا لَه ِبها يف الْجنِة 

  ٣٥٥ و٢٠/٢١٧ وامع ٢/١٥٢  والدواليب١٢/١٨٣ وطب ٤/٢٥٢ك 
 صحيــح

: أغْدو علَيِه ِبِهن وأَروح ِبِهـن       : لن يسلَم ِمنى صاِحب املاِل ِمن إحدى ثَالٍث         : قالَ الشيطانُ    { - ١١٥٤٧
         ِه فَيإلَي هببقِِّه ، وأُحِر حفاِقِه يف غَيِر ِحلِِّه ، وإنغَي ِذِه املالَ ِمنقِِّه أَخح ِمن هنعوأبو نعيم يف املعرفة عن ) طب (. } م

 عبد الرمحن بن عوف ورجاله ثقات 
  ١٠/٢٤٥ وجممع ٤/١٨٢  وترغيب ١/٩٨طب 

 حســـن 
 عن أيب هريرة ) حم ، ت ، حب(} أَحب ِعباِدى إلَي أَعجلُهم ِفطْراً : قالَ اُهللا تعاىل  { - ١١٥٤٨
 وهــــق   ٢/٣٢٩وحم  ) ٧٠٠(وت  ) ٣٥٠٨(و  ) ٣٥٠٧( واإلحسان   ٢/١٤٠يب   والترغ ٤/٢٣٠اإلحتاف  

  وسنــــــة ٤/٢٣٧
)١٧٣٢( 

 حسن لغريه
 )حم عن أيب أمامة (} أَحب ما تعبدين ِبِه عبِدى إلَي النصح ِلي : قالَ اُهللا تعاىل  { - ١١٥٤٩

 ٤/٢٣٠ واإلحتـاف    ٢/١٩٨ وتلخيص   ٦٨ومبارك  ) ٨٨٦(وحب  ) ٧٨٧( ومطالب   ١/٨٧ وجممع   ٥/٢٥٤حم  
  ٢/٥٧٧ والترغيب ١٣/٩٦وســنة 

 حسن  لغريه 
إذَا ابتليت عبداً ِمن ِعباِدى مؤِمناً فحِمدين وصـبر على ما بلَيته فإنه يقُوم ِمن              : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٥٠

إني أنا قَيدت عبِدى هذا وابتلَيته : ايا ، ويقُولُ الرب عز وجلَّ للْحفَظَِة     مضجِعِه ذِلك كَيوم ولَدته أُمه ِمن الْخطَ      
 حيحص وِر وهاَألج ِمن لَ ذِلكقَب  ونَ لهرجت متما كُن روا لَهعن شداد بن أوس ) حم ، ع ، طب ، حل (} فأَج 

  ٤/٢٩١والترغيب ) ٤٣٠٠( وصحيح اجلامع ٣١٠ و٩/٣٠٩ وحلية ٤/١٢٣وحم ) ٢٠٠٩(الصحيحة 
 حســــن 

إذَا ابتلَيت عبِدى املُؤِمن فلم يشكُىن إىل عواِدِه ، أطْلَقْـته ِمن ِإسـاِرى ثُـم               : قالَ اُهللا تعاىل     {  - ١١٥٥١
 ِمِه ، ثُمد راً ِمنياً خمِمِه ، ودلـح راً ِمنماً خيلـح هلْتدلَ أبمالع تأِْنفعن أيب هريرة ) ك ، هق(}  يس 

 ) ٤٣٠١( وصحيح اجلامع ٣/٣٧٥ وهق ٩/٢٨ و٦/٢٩٦ واإلحتاف ١/٤٩ك 



 

 

١٧٤٤() 

 صحيـــح
 ( }  ثُم صبر عوضته  منهما اجلنـةَ      - يريد عينيِه    -إذَا ابتلَيت عبِدى حببيبتيِه     : قالَ اُهللا تعاىل     {  - ١١٥٥٢
 عن أنس ) حم ، خ

 وخ املرضى باب فضل مـن ذهـب         ٤/٣٠١وترغيب  ) ٥٣٤( وخد   ٥/٢٣٨ وسنة   ١/٣٤٨  وك    ٣٧٥/ ٣هق  
 بصره

 ٣/١٤٤وحم ) ٤٣٠٢(وصحيح اجلامع 
 }إذَا أَحـب عبِدى ِلقاِئى أحببت ِلقَاءه ، وإذا كَِره ِلقاِئى كَِرهت ِلقَاءه : قالَ اُهللا تعاىل  {  - ١١٥٥٣

 عن أيب هريرة ) خ ، ن حم ، (مالك (
وخ ) ٤٣٠٣( وصحيح اجلامع    ٤/١٠ ون   ١١/٣٥٨ وفتح   ٥/٢٦٢ وسنة   ٤٥١ و   ٤١٨/ ٢وحم  ) ٢٤٠(موطأ  

)٧٥٠٤( 
ِمن الْجنوِن، والْبـرِص ،    : إذَا بلَغَ عبِدى أربِعين سنةً عافَيته ِمن الْباليا الثَّالِث          : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٥٤

لَـغَ                     والْجةَ ، وإذَا بابِه اإلنِإلي تببةَ حنس نيلَغَ ِستِسرياً ، وِإذا بِحساباً ي هتباسةً حنس سنيملَغَ خـذاِم ، وِإذَا ب
            ئَاتيس توأُلِْقي هاتنسح تةً كُِتبنس لَغَ مثاِننياملالِئكَةُ ، وإذَا ب هتةً أَحبنس عنيبةً قَالَـِت         سـنس ِعنيلَغَ ِتسوإذَا ب ، ه

 ) احلكيم عن عثمان(}  أَِسري اِهللا ِفى أرِضِه فغِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه وما تأَخر ويشفَّع ِفى أهِلِه : املالِئكَةُ 
)  ٣٠٩١( ومطالـب    ٦/٢٦٥ وحلية   ١٠/٢٠٦ وامع   ٢/٧١ وخط   ٢/٤٢٧ و ك    ١٠/١٥١ وفتح   ٢/٨٩حم  
 حنوه

 حسن لغريه 
إذَا تقَرب إيلَّ العبد ِشبراً تقربت إلَيِة ِذراعاً ، وإذَا تقَرب إيلَّ ِذراعاً تقربت ِمنه               : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٥٥

 ن سلمانع) هب(عن أنس وعن أيب هريرة ، ) خ(} باعاً ، وإذَا أَتاين مشياً أَتيته هرولَةً 
  فـتح و م    ٤٥٣ و ٤/٤٥٢وخ  ) ٢٢٨٧(والصحيحة  ) ٤٣٠٤( وصحيح اجلامع    ٢/٥٠٩ وحم   ٨/٣٣٣اإلحتاف  

 ) ٤٣٠٤( وصحيح اجلامع ٩١ و٦٧ و٦٣ و٨/٦٢
 خيـٍر  إذَا ذَكَرين عبِدى خاِلياً ذَكَرته خاِلياً ، وإذَا ذَكَرين ِفى مٍأل ذَكَرته ِفى مألٍ         : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٥٦

 عن ابن عباس ) طب(} ِمن املَِأل الَِّذى ذَكَرِني ِفيِه 
  ١٠/٧٨وجممع ) ١٨٦٩و١٨٦٧( والدعاطب ٥/٦اإلحتاف 

 صحيـــح
إذَا سلَبت ِمن عبِدى كَِريـمتيِه وهو ِبِهما ضِنني  لَم أَرض لَه ِبِهما ثَوابـاً دونَ                : قالَ اُهللا تعاىل    { - ١١٥٥٧

 عن عرباض ) طب ، حل(} جنِة إذَا حِمدين علَيِهما الْ
 )٤٣٠٥( وصحيح اجلامع ١٠/١١٦ وفتح ٤/٣٠١وترغيب ) ٧٠٦( وحب ٩/٢٨اإلحتاف  

 صحيـــح
 له عشـر  إذَا هم عبِدى ِبحسنٍة ولَم يعملْها كَتبتها له حسنةً ، فإنْ عِملَها كَتبتها   : قالَ اُهللا تعاىل    { - ١١٥٥٨

}    حسناٍت ِإىل سبِعمائَِة ِضعٍف ، وإذَا هم بسيئٍة ولَم يعملْها لَم أكْتبها علَيِه ، فَانْ عِملَها كَتبتها سيئَةً واِحـدةً                     
 عن  أيب هريرة )  ق ، ت(



 

 

١٧٤٥() 

 واإلحسـان   ٢/١٤١ ونبـوة    ١/٨٣  وعوانه    ٢٠٧ وصفة   ٢/٢٥٣ ومشكل   ٨/٨١  وطربي    ٩/١٧٩اإلحتاف    
 ) ٤٣٠٦(وصحيح اجلامع ) ٧٥٠١(وخ ) ١٢٨(  وم ٢/٢٤٢وحم ) ٣٨١(

أعددت ِلِعبادى الصاِلِحني ما ال عين رأَت ، وال أُذُنٌ سِمعت ، وال خطَر على               : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٥٩
 عن أيب هريرة )  حم ، ق ، ن ، هـ(}  قَلِْب بشٍر 

) ١١٣٣( ومحيدي   ١٠/٥٣٥ و ٨/٥٦٨ واإلحتاف   ٨/٥١٥ وفتح   ١٣/١٠٩ وش   ١٠/٤١٢مع   وجم ٢/٤٦٦حم  
 )٤٣٠٧( وصحيح اجلامع ٦/١٤٥ وخ  ٢١٧٥  وم ٥٥٧ و٤/٥٢١ وترغيب ٩/٢٦ و٢/٢٦٢وحلية 

ـ           : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٦٠ م هداً أَنهِدى عِعن تِهداٍت ، وعلَوص سمخ ِتكلى أُمع ترضـافَظَ   افْتح ن
 عن أيب قتادة) هـ( } عليِهن ِلوقِْتِهن أدخلْته الْجنةُ ، ومن لَم يحاِفظْ عليِهن فَال عهد لَه ِعنِدى 

 ) ١٤٠٣( هـ ١/٢٣٠ وقط ١/٢٠١ وك ٣/٣٦٧وحم ) ٢١٥( وحب ٤ن الصالة ب 
 صحيح لغريه  

وحسنه يف صحيح ابن    ) ٤١٥( وصححه يف صحيح أيب داود       )٤٠٤٥(وتناقض األلباين فضعفه يف ضعيف اجلامع       
 )١١٥٢(ماجه 

الْحسنةُ عشر وأَزيد ، والسيئَةُ واِحدةٌ وأَمحوها ، والصوم يل وأَنا أَجِزى            : قالَ اُهللا عز وجـلَّ      { - ١١٥٦١
 )البغوى عن رجل(} سالِح ِمن السيِف ِبِه ، الصوم جنةٌ ِمن عذَاِب اِهللا تعاىل كَِمجن ال

 ٤/٢٤١ وك ٥/١٥٥حم 
 صحيح

) ( مسويه(} الرِحم شجنةٌ ِمنى ، فَمن وصلَها وصلْته ، ومن قَطَعها قَطَعته            : قالَ اُهللا عز وجـلَّ      { - ١١٥٦٢
 عن عامر بن ربيعة )  طب 
  ٨/١٥٠جممع 

 صحيح لغريه 
 عن أيب هريرة ) طب ، هب (} الصوم جنةٌ يجتن ِبها عبِدى ِمن الناِر :  اُهللا تعاىل قالَ { - ١١٥٦٣

 ) ٣٥٨٠و ٣٥٧٩( والشعب ٤/١٩٥ واإلحتاف ٢/٣٣ وطب ٣/١٨٠امع  
 صحيح لغريه 

ِر، والصوم يل وأَنا أَجِزى ِبِه، يدع طَعامه        الصوم جنةٌ يستِجن ِبها عبِدى ِمن النا      : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٦٤
) طب(} وشهوته ِمن أَجلي ، والَِّذى نفِْسى بيِدِه لَخلُوف فَِم الصاِئِم ِعند اِهللا يوم الِْقيامِة أطْيب ِمن ِريِح اِملسكِ                 

 عن بشري بن اخلصاصية وأيب هريرة 
 ٣/١٨٠امع 

 صحيح لغريه 
) حم ، هب  (} الصيام جنةٌ يستِجن ِبها العبد  ِمن الناِر، وهو يل وأَنا أَجِزى ِبِه : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٦٥
 عن جابر 
 )٤٣٠٨(وصحيح اجلامع ) ٥٧٦١و ٣٥٧٠( والشعب ٢/٨٣الترغيب 

 صحيــح 



 

 

١٧٤٦() 

 عن أيب هريرة ) بز( }  أنا أَجِزى ِبِه الصيام يل و: قالَ اُهللا عز وجـلَّ  {  - ١١٥٦٦
 ٩/٤ واإلحتاف ٤/٣٤٩ وحلية ١٠/١٢٠ وطب ٣/١٨٢جممع 

 صحيــح
عـن أيب   ) م  ( } الِْعز  إزاِرى ، والِْكبِرياُء ِرداِئى ، فَمن يناِزعِنى عذَّبته           : قالَ اُهللا عز وجـلَّ      { - ١١٥٦٧

 سعيد وأيب هريرة 
  ١٣٨ و١٣٣ وصفة ٨/٣٣٨واإلحتاف ) ٥٤١( وصحيحه ٣/٥٦٢وترغيب  ١٣٦م الرب والصلة 

 عن أيب هريرة ) ك(} الِْكبِرياُء ِرداِئى، فَمن نازعِنى ِفى ِرداِئى قَصمته : قالَ اُهللا تعاىل  { - ١١٥٦٨
 ) ٣٤٠٩( وصحيح اجلامع ٧٢ وصفة ٣/٤٥٣ و ك ٢/٤١٤وحم )  ٥٤١(صحيحة 

 صحيــح
مسويه عن  (} الِْكبِرياُء ِرداِئى، والِْعز ِإزاِرى ، فَمن نازعىن ِفى شيٍء ِمنهما عذَّبته            :  تعاىل   قالَ اهللاُ  { - ١١٥٦٩

 )أيب سعيد وأيب هريرة 
  ١٣٦ م الرب والصلة ٥وبنحو) ٤٣١٠(وصحيح اجلامع ) ١١٤٩(محيدي 

 صحيــح 
} ِئى، والعظَمةُ  ِإزاِرى  ، فَمن نازعىن واِحداً ِمنهما قَذَفْته ِفى الناِر              الِْكبِرياُء ِردا : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٧٠

 عن ابن عباس ) هـ(عن أيب هريرة ، ) حم ، د ، هـ(
 ١٦٠ وحنيفـة    ١١٣و١/٨٨وحنف  ) ٤٩( وحب   ٩/٢٨٧ و ٣٣٨ و ٨/٣٣٦ و ٦/٣٢٨ واإلحتاف   ٢/٤١٤حم  

 )٤١٧٤(ـ وه) ٤٠٩٠(ود ) ٤٣١١( وصحيح  اجلامع ١٣٨وصفة 
 صحيــح 

عن ) ت(} الـمتحابونَ ِفى جاليل لَهم مناِبر ِمن نوٍر يغِبطُهم النِبيونَ والشهداُء    : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٧١
 معاذ 

 وصـحيح   ٦/١٧٤ واإلحتاف   ٢/١٣١ وحلية   ٤/١٩ وترغيب   ٥/٢٣٩وحم  )  ٢٣٩٠( و ت    ٢٧٩/ ١٠امع  
 ) ٤٣١٢(اجلامع 

 حيــح ص
 أنا أَغْىن الشركَاِء عِن الشرِك ، من عِملَ عمالً أَشرك ِفيِه مِعى غَيِرى تركْته : قالَ اُهللا تعاىل  { - ١١٥٧٢
 كَهعن أيب هريرة ) م ، هـ ( } وِشر 
 )٤٢٠٢(وهـ ) ٤٣١٣( وصحيح اجلامع ١/٦٩ وترغيب ٢١٣وصفة ) ٢٠٨٩( وخمتصرم ٨/٢٦٣اإلحتاف 

أنا الرحمن أنا خلَقْت الرِحم وشقَقْت لَها اسماً ِمن اسِمى ، فَمن وصلَها وصلْته     : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٧٣
         هتتا بهتب نمو ، هتا قَطَعهقَطَع نمعـن أيب   ) ك  ( عن عبدالرمحن بن عـوف ،       ) حم ، خد ، د ، ت ، ك        (} ، و

 يرة هر
 وحـب   ٢/٤٩٨وحم  ) ١٩٦٥ و ١٦٩٤( ود ٣٧٠ و ٥٠ وصفة   ٧/٣٠٢ وكثري   ٧/٢٦ وهق   ١٥٨ و ٤/١٥٧ك
 ) ٤٣١٤( وصحيح اجلامع ٥/٤٢٦ وخط ١/٣١٢وتخ ) ٥٣(وخد)٢٠٣٣(

 صحيــح 



 

 

١٧٤٧() 

من خلَقْت الشـر لَـه   أَنا اُهللا ال ِإله ِإالّ أَنا ، خلَقْت الشر وقَدرته فَويلٌ لِ      : قالَ اُهللا عز وجـلَّ      { - ١١٥٧٤
 يف االعتقاد عن أيب امامة ) هق ( } وخلَقْته للشر وأَجريت الشر على يديِه 

  حنوه١٢٩  و١/١٢٨وعاصم ) ٢٣٧( وهـ ٩/٦٥٢اإلحتاف 
 حسن لغريه

عـن أيب   ) حم(} راً فَلَه ، وِإنْ ظَن شراً فَلَه        أَنا ِعند ظَن عبِدى ِبي ، ِإنْ ظَن خي        : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٧٥
 هريرة 

 وحب  ١٠/١٤٨ و ٢/٣١٨ وجممع   ٢/٣٠٥ ومي   ٥١٦/ ٥ و ٤٩١/ ٣ وحم   ٥٣٤ و ٥٢٤ و ٥١١ و ٢/٤١٣حم  
 )٤٣١٥( وصحيح اجلامع ٢٠٩ و٢٠٨وصفة ) ١٨٦٦ - ١٨٦٥( والدعاطب ٥/٢٥وسنة ) ٢٤٦٨و٧١٦(

 صحيــح
 عن واثله )  طب ، ك(} ا ِعند ظَن عبِدى ِبي ، فَلْيظُن ِبي ما شاَء أَن: قالَ اُهللا تعاىل  { - ١١٥٧٦

 وحـب   ١٠/٢٧٧ و ٢٢١ و ٩/١٦٩ واإلحتـاف    ٥/٥١٦ وحـم    ١٠/١٤٨ و ٢/٣١٨ وجممع   ١٩/٤١٧طب  
 ٤/٢٤٠وك ) ٤٣١٦(وصحيح اجلامع ) ٢٤٦٨(

 صحيــح 
 عن أيب هريرة ) حب(}  وتحركَت يب شفَتاه أَنا مع عبِدى ما ذَكَرين: قالَ اُهللا تعاىل  {  - ١١٥٧٧

  معلقا ١٣/٤٩٩ وخ ١/٤٩٦وك ) ١٢٤٢(وسنة ) ٣٧٩٢( و هـ ٢/٥٤٠ وحم ١/٣١٤وكثري ) ٢٣١٦(حب
 صحيــح 

 عن أيب هريرة ) حم ، ق (} أَنِفق أُنِفق علَيك : قالَ اُهللا عز وجـلَّ  {  - ١١٥٧٨
وخ ) ٤٣١٧(وصحيح اجلامع   ) ٥٢٥( وخمتصرم   ٢٠٩ وصفة   ٢٤٠ و ٤/١٣٩ وكثري   ٧/٣٩١ وخط   ٨/٣٥٢فتح  

 ٢/٢٤٢ وحم ٦/٩٢
} إنَّ املؤِمن ِمنى ِبعرِض كُلِّ خيٍر ِإنى أَنِزع نفْسه ِمن بيِن جنبيِه وهو يحمـدين              : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٧٩

 )احلكيم عن ابن عباس وعن أيب هريرة (
 ) ٤٣١٨(وصحيح اامع ) ١٦٣٢( والصحيحة ٣٢١/ ٢ وامع ٢/٣٦١حم 

 صحيــح 
هـذَا اُهللا خلَـق     : ما كَذَا  ما كَذَا حتى يقُولُوا        : ِإنَّ أُمتك ال يزالُونَ يقُولُونَ      : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٨٠

 عن أنس ) حم ، م(} الْخلْق ، فَمن خلَق اَهللا تعاىل ؟ 
 )٤٣١٩( حنو وصحيح اجلامع ٤/١٤٩ وخ ١٢٠وم ص ) ٤٣١٩( وصحيح اجلامع ١٣/٢٧٢الفتح 

ِإنَّ أوِلياِئى ِمن عباِدى ، وأَِحباِئى ِمن خلِْقى الَِّذين يذْكَرونَ ِبـِذكِْرى وأُذْكَـر              : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٨١
 عن عمرو بن اجلموح ) حل(احلكيم } ِبِذكِْرِهم 

 ١/٦ وحلية ٣/٤٣٠ حم 
 فيه ضعف 

ِإنَّ عبداً صححت لَه ِجسمه ، ووسعت علَيِه ِفى ِرزِقِه ال يِفد ِإلَي ِفـى كُـلِّ                 : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٨٢
 ومرحاٍم لَموِة أَعسمعن أيب هريرة ) عد ، هق ، ك (} خ 



 

 

١٧٤٨() 

 وامـع  ٨/٣٢٨وخـط  ) ٨٨٢٦(وعب ) ٣٧٨٠٣(اإلحسان  و٥/٢٦٢ وهق ٢/٢١٢ والترغيب  ٦/٤١٥كر  
٣/٢٠٦  

 صحيــح
إنما أَتقَبلُ الصالةَ ِممن تواضع ِبها ِلعظَمىت ، ولَم يستِطلْ على خلِْقى ولَم يِبت              : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٨٣

 ، ورِحم املسِكني وابن السِبيِل واَألرملَةَ ، ورحم املُقْتات  ،ذِلك            مِصرا على معِصيىت ، وقَطَع نهاره ِفى ِذكِْرى       
نوره كَنوِر الشمس ، أَكْلَؤه ِبِعزتى ، وأَستحِفظُه مالِئكَىت ، أَجعلُ لَه ِفى الظُّلْمِة نوراً ، وِفى الْجهالَِة ِعلْمـاً ،                     

لِْقى كَمِفى خ ثَلُهمِة ونِس ِفى الْجودعن ابن عباس ) بز(} ثَِل الِْفر 
  ٨/٣٥٢ و٣/٢١ واإلحتاف ١/٣٤٩ وترغيب  ٢/١٤٧جممع 

 حسن لغريه 
  ١٩٥ - ١٩٢ / ٤عبداهللا بن واقد احلراين  خمتلف فيه راجع الكامل : ويف الطريق األول 

 عبِدى فَصبر واحتسب لَم أَرض لَه ثَواباً دونَ الْجنِة          إنى ِإذَا أَخذْت كَِريـمتى   : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٨٤
  عن ابن عباس) ع ، طب ، ض (} 

 )٥٦٥٣(وبنحوه خ ) ٢٣٦٥(وأبو يعلى ) ٢٩٣٠(  وحب ٤/٣٠٤ والترغيب ٦/٣٦١اإلحتاف 
 صحيــح 

والشر ، فَويلٌ ِلمن قَضيت علـى يديـِه الشـر ،            إني أَنا الرب قَضيت الْخير      : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٨٥
 ريِيِه الْخدلى يع تيقَض نى ِلمابن النجار عن علي(}   وطُوب( 

  حنوه ١/١٢٨وعاصم ) ١٣٣٢(وصحيحة ) ٢٣٧( هـ 
 صحيح لغريه 

، فَمن أَقَر ِلي بالتوِحيِد دخلَ ِحصـىن ، ومـن دخـلَ    إنى أَنا اهللا ال ِإله ِإال أَنا : قالَ اُهللا تعاىل    { - ١١٥٨٦
 )الشريازى عن علي (} ِحصىن أَِمن ِمن عذَاِبي 

  ٤٨٥/ ١٠اإلحتاف 
 حسن لغريه 

 ويشكَر غَيِرى   ِإنى والِْجن واإلنس ِفى نبٍأ عِظيٍم ، أَخلُق ويعبد غَيِرى ، وأَرزق           : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٨٧
 عن أيب الدرداء ) احلكيم ، هب  (}

 ) ٤٥٦٣(  والشعب ٥/١٨٩كر 
 حســـن 

 أَيما عبٍد ِمن ِعباِدى يخرج مجاِهداً ِفى سِبيلى ابِتغاَء مرضايت ضِمنت لَه أَنْ : قالَ اُهللا تعاىل  { - ١١٥٨٨
) حـم ، ن     (} صاب ِمن أَجِر أو غَِنيمٍة ، وِإنْ قَبضته أَنْ أَغِْفر لَه وأَرحمه وأُدِخلَه الْجنةَ               أُرِجعه ِإنْ رجعته ِبما أَ    

 عن ابن عمر 
 ٢/٢٧١  وترغيب ٢/١١٧ وحم ٦/١٨ن 

 صحيح لغريه 



 

 

١٧٤٩() 

 ِعباِدنا فَِمنهم ظَاِلم ِلنفِْسِه وِمنهم مقْتِصـد  ثُم أَورثْنا الِْكتاب الَِّذين اصطَفينا ِمن   : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٨٩
                   ا الَّـِذيناٍب ، وأمِر ِحسيةَ بغنلونَ الْجخدي الَِّذين قُوا فأُولِئكبس ا الَِّذينراِت بِإذْن اِهللا ، فَأَميبالْخ ساِبق مهوِمن

 يِسرياً ، وأَما الَِّذين ظَلَموا أَنفُسهم فَأُولِئك الَِّذين يحبسونَ ِفى طُوِل احملْشـِر  اقْتصدوا فَأُولِئك يحاسبونَ ِحساباً  
ـ         : وهم الَّذين تلقَّاهم اُهللا ِبرحمِته ، فَهم الَّذِين يقُولُونَ           ش فُورنا لَغبنَ ِإنَّ رزا الْحنع بِهللا الَّذي أَذْهدمالْح كُور

 وبنا ِفيها لُغسموال ي بصنا ِفيها نسمِلِه ال يفَض ِة ِمناملُقَام ارلَّنا دعن ايب الدرداء )  حم(} الَِّذي أَح 
  ٧/٩٥وجممع ٨٠ / ١٨ وطب ٥/١٩٨حم 

 حســـن 
لٌ أَعطَى ِبي ثُم غَدر ، ورجلٌ باع حرا فَأَكَلَ          رج: ثَالثَةٌ أَنا خصمهم يوم الِْقيامِة      : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٩٠

 هرِطِه أَجعي لَمو هفَى ِمنوتأَِجرياً فَاس رأْجتلٌ اسجرو ، هنعن أيب هريرة ) حم ، خ (}  ثَم 
 ٣٣و  ٢٣/ ٣ وترغيب   ٤/٤٤٧  والفتح    ٤/١٤٢و  ٢/٣٥٩ ومشكل   ٨/٢٦٦ وسنة   ١٢١/ ٦ وهق   ٢/٣٥٨حم  

 ) ٥٧٩(واملنتقى ) ٧٣٣٩(واإلحسان ) ٢٢٢٧(و خ )  ٢٤٤٢( وهـ ٤/١٠و
 صحيــح

حبجة أن فيه حيىي بن سليم الطائفي قال عنه احلافظ يف التقريب            ) ٤٠٥٠(ووهم األلباين فأدرجه يف ضعيف اجلامع       
  هــ١صدوق سيء احلفظ : 

منكر احلديث عن عبيد اهللا     : ال النسائي   الحيتج به ، وق   : ثقة قال أبو حامت     ) ٦٢٩٠(قال عنه يف الكاشف     : أقول  
 هـ ١بن عمر  

كان : وقال أمحد   . ليس هذا عن عبيداهللا بن عمر فالذي اعتمده الذهيب هو أنه ثقة وقد أخرج له اجلماعة                 : أقول  
شيخ صاحل حمله الصدق    : وقال أبوحامت   . قد أتقن حديث ابن خيثم ، ووثقه ابن معني وابن سعد والعجلي مطلقا                

ليس به بأس وهو منكر احلديث عن عبيداهللا بن عمر       : وقال النسائي   .  يكن باحلافظ يكتب حديثه وال حيتج به         ومل
 .وقال الدواليب ليس بالقوى. 

سين رجل صاحل وكتابه البأس به واذا حدث : خيطىء وقال يعقوب بن سفيان      : وذكره ابن حبان يف الثقات وقال       
وأخطـأ  . صدوق يهم يف احلديث : وقال الساجي .... فظا فيعرف وينكر    من كتابه فحديثه حسن واذا حدث ح      

ما حدث احلميدي عن حيىي بن سـليم        : وقال البخاري   ...... يف أحاديث رواها عبيداهللا بن عمر مل حيمده أمحد          
وليحىي بن سليم عن امساعيل بن      :   وقال ابن عدي يف أخر ترمجته         ٢٢٧ و ١١/٢٢٦التهذيب  ..... فهو صحيح   

مية وعبيداهللا  ابن عمر وابن خثيم وسائر مشاخيه أحاديث  صاحلة ، وإفرادات وغرائب يتفرد ا عنهم وأحاديثـه                 أ
  .٧/٢٢٠متقاربة وهو صدوق ال بأس به  ، الكامل 

 .فالرجل ثقة له أفراد : أقوال بعد هذا 
 .ويف الرواة كثري من هذا القبيبل كما أن البخاري ومسلم ينتقون ممن هذه مرتبتهم ماصح هلم دون ما أخطئوا فيه 

وال أعلم أحدا سبق األلباين إىل تضعيف هذا احلديث ، وهذا يدل على تسرع هذا الرجل يف رد أحاديث الرسول                    
 .صلى اهللا عليه وسلم من غري برهان ثابت ، فكن على حذر من ذلك 

 ني يفَّ،  أُِظلُّهم ِفى ِظلِّ الْعرِش يوم الِْقيامِة يـــوم ال حقَّت محبىت على املُتحاب: قالَ اُهللا تعاىل  { - ١١٥٩١
 )ابن أيب الدنيا يف كتاب اإلخوان عن عبادة بن الصامت (} ِظلَّ إال ِظلِّي 



 

 

١٧٥٠() 

 ٤/١٩ وترغيب ١٠/١٧٨وامع  ) ٤٣٢٠(وصحيح اجلامع ) ٢٥١٠(حب 
 صحيــح 

حبتى ِللْمتحابين ِفى ، وحقَّت محبىت ِللْمتجاِلِسني ِفى ، وحقَّت محبىت           حقَّت م : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٩٢
 ِفى اِوِرينزتعن عبادة ) طب  (}ِللْم 

 ١٠/١٧٨وامع ) ٢٥١٠(حب 
 صحيــح 

 محبىت للْمتواِصِلين ِفى ، وحقَّت محـبىت  حقَّت محبىت  ِللْمتحابني ِفى، وحقَّت    : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٩٣
                ن ِفىاِذِليبتىت ِللْمبحم قَّتحو ،  ِفى اِوِرينزتىت ِللْمبحم قَّتحو ، ن ِفىاِصِحينتِللْم .     رـابنلى مع ونَ ِفىابحاملُت

 عن عبادة ابن الصامت ) حم ، طب ، ك (} لنِبيونَ والصديقُونَ والشهداُء ِمن نوٍر يغِبطُهم ِبمكَاِنِهم ا
 وحـب   ٤/١٧٠ وك   ٣/٦ وجممـع    ١٣٣ / ٥ و   ٣/١٣١ وحلية   ٤/١٩ وترغيب   ٢٣٩ و   ٢٣٧ و   ٥/٢٢٩حم  

  )٤٣٢١(وصحيح اجلامع  ) ٢٥١٠(
 صحيــح 

 عن أيب هريرة ) م(}  سبقَت رحمىت غَضىب : قالَ اُهللا تعاىل  { - ١١٥٩٤
 وبنحـوه خ    ٤١٦ و ٣٩٦ و ٣١٩ وصفة   ١/٢٧٠وعاصم  ) ١١٢٦( ومحيدي   ١٠/٥٥٨ واإلحتاف   ٢/٢٤٢حم  

 )٤٣٢٢( وصحيح اجلامع ٢١٠٨ وم ٩/١٩٦
 يكَذِّبىن أما   شتمىن ابن آدم وما ينبِغى لَه أَنْ يشتمىن ، وكَذَّبىن وما ينبِغى لَه أَنْ             : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٩٥

    لُهفَقَو ِإياى همتش :        ـهكِْذيبا توأَم ، دِلي كُفُواً أَح كُني لَمو أُولَد ِلمو أَِلد لَم دمالص دلَداً وأَنا اُهللا اَألحِإنَّ ِلي و
   لُهفَقَو اىلْ       : إيلُ الْخأَو سأَين ، ولَيدا بين كَمِعيدي سِتِه      لَيادِإع ِمن لَينَ عوعـن أيب   ) حـم ، خ ، ن       (} ِق ِبأَه

 هريرة 
 ٢/٣٠٠وحم ) ٤٣٢٣( وصحيح اجلامع ٤/١٢٩ وخ ١٠/٣٧٦ وطب ٣/٤٨١ وترغيب ٢٠٨ و١٣٧صفة 

ٍأل ذَكَرتك ِفى ِمـٍأل     عبِدى ِإذَا ذَكَرتىن خاِلياً ذَكَرتك خاِلياً ، وإنْ ذَكَرتىن ِفى م          : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٩٦
 رأَكْبو مهٍر ِمنيعن ابن عباس)  هب(}  خ  

 ) ٤٣٢٤(وصحيح اجلامع ) ٥٥١(الشعب 
 صحيــح 

 عن أنس  ) ك(} أَنا ِعند ظَنك ِبي وأَنا معك ِإذَا ذَكَرتىن ! عبِدى : قالَ اُهللا تعاىل  { - ١١٥٩٧
 )٤٣٢٥(  وصحيح اجلامع ١/٤٩٧ ك 

 صحيــح 
قَد حقَّت محبىت ِللَِّذين يتحابونَ ِمن أَجلي ، ِوقَد حقَّت محبىت ِللَِّذين يتباذَلُونَ             : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٩٨

 مؤِمنٍة يقَدم اُهللا لَه ثَالثَـةَ أَوالٍد        ِمن أَجلي  ، وقَد حقَّت محبىت ِللَِّذين يتصادقُونَ ِمن أَجلي ، وما من مؤِمٍن وال               
 ماهِتِه ِإيمحِل رةَ ِبفَضناُهللا الْج لَهخثَ إالّ أَدوا الِْحنلُغبي لِبِه لَمص عن عمرو بن عبسة )  طكص ، حم ( } ِمن 

  ٢٧٩/ ١٠جممع 
 صحيــح 



 

 

١٧٥١() 

فَإذَا قَـالَ الْعبـد      : ةَ بيىن وبين عبِدى ِنصفَيِن وِلعبِدى ما سأَلَ         قَسمت الصال : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٥٩٩
أَثْىن علَي عبدى ،    : الرحمِن الرِحيِم ، قَالَ اُهللا      : حِمدين عبِدي ، فَإذَا قَالَ      : الْحمدِهللا رب الْعالَِمني ، قَالَ اُهللا       :

هذَا بيىن وبـين    : ِإياك نعبد وِإياك نستِعني ، قَالَ       : مجدين عبِدى ، فَإذَا قَالَ    : يوِم الديِن ، قَالَ     ماِلِك  : فَإذَا قَالَ 
يِر املَغضـوِب   اهِدنا الصراطَ املُستِقيم ، ِصراطَ الَّذين أَنعمت علَيِهم  ، غَ          : عبِدى وِلعبِدى ما سأَلَ ، فَإذَا قَالَ        

 عن أيب هريرة) ٤حم، م ( } هذا ِلعبِدى وِلعبِدى ما سأَلَ : علَيِهم ، وال الضالِّني ، قَالَ 
 ٢٧٦٧(وعب  ) ٩٧٣( ومحيدي     ٣/٤٧وسنة  ) ٢٠٥( وخزمية   ١٦٧ و ٢/٣٨ و هق    ٤٦٠ و ٢٥٨ و ٢/٢٤١حم  

ون ) ٢٩٥٤(وت  ) ٨١٩(ود  )  ٤٣٢٦( وصـحيح اجلـامع      ٢/٣٦٧وترغيـب   ) ٢٨١(وخمتصرم  ) ٢٧٦٨و  
٢/١٣٥ 

كَذَّبىن ابن آدم ولَم يكُن لَه ذِلك ، وشتمىن ولَم يكُن لَه ذِلك ، فَأَما تكِْذيبـه                 : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦٠٠
          ِإي  همتا شا كَانَ ، وأَمكَم هأَنْ أُِعيد ى ال أَقِْدرأَن معفَز ، ايِإي لُهفَقَو ةً  : اىـاِحبِخذَ صاِني أَنْ أَتحبفَس ، لَدِلي و

 عن ابن عباس ) خ(} أَو ولَداً 
 ٦/٣١٨ و ١/٢٣١ وكـثري    ٧/٣٢ و   ٤/٩٠ و   ١/٩٩ وبغوى   ١/٨١  وسنة    ٧٣٩ و ١/١٦٨ وفتح   ٢/٣١٧حم  

  أحدوخ التفسري ، سورة قل اهللا) ٤٣٢٧( وصحيح اجلامع ) ٣٩٥( وم ٥٠٦ و٢٠٨ وصفة ٨/٥٤٨و
كُلُّ عمِل ابِن آدم لَه ِإالّ الصيام ِفإنه يل وأَنا أَجِزى ِبه ، والصيام  جنةُ ، وِإذَاكَاَن      : قالَ اُهللا تعاىل     { -١١٦٠١

ني امرؤ صاِئم ، والَّـذي نفْـس        ِإ: يوم صوِم أَحِدكُم فَال يرفُثْ والَ يصخب ، وِإنْ سابه أَحد أَو قَاتلَه فَلْيقُلْ               
ِإذَاَ أفْطَر فَـِرح  : محمٍد ِبيِدِه لَخلُوف فَِم الصاِئِم ِعند اهللا أَطْيب ِمن ِريِح اِلمسِك ، وِللصاِئِم فَرحتاِن يفْرحهما            

  أيب هريرة عن) ق ، ن (} ِبِفطِْرِه ، وِإذَا لِقي ربه فَِرح ِبصوِمِه  
 ١٠/٣٦٩ وفـتح    ٤/١٦٤ ون   ٦/٢٢٣ وسـنة    ١٩٢/ ١والـدواليب   ) ١٠١١ و   ١٠١٠( ومحيدي   ٢/٢٨حم  

 )٧٦٤(وت ) ٢٣٦٣(وخ الصوم باب فضل الصوم ود ) ٥٧١(وخمتصرم ) ٤٣٢٨(وصحيح اجلامع 
: أَنا أَجِزي ِبِه ، وِللصاِئم فَرحتاِن       كُلُّ عمل ابِن آدم هو لَه ِإال الصوم هو ِلي و          : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦٠٢

وابـن  ) طب(} فَرحةٌ ِحين يفِْطر ،  وفَرحةٌ ِحين يلْقى ربه ، وخلُوف فَِم الصاِئِم أَطْيب ِعند اهللا ِمن ِريِح ِاملسكِ             
 عن عبداهللا بن احلارث بن نوفل ) كر(النجار عن ابن مسعود 

 )١٠١١و١٠١٠( ومحيدي ٢/٨٢ وحم ٤/١٦٤ن 
 صحيح 

ِإني باِعثُ ِمن بعِدك أُمةً إنْ أَصابهم ما يِحبونَ حِمدوا وشـكَروا ،             ! ياِعيسى  : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦٠٣
كَيف يكُونُ هذَا لَهم وال ِحلْـم       ! يارب  : وِإنْ أصابهم ما يكْرهونَ صبروا واحتسبوا وال ِحلم وال ِعلْم ، قَالَ             

 عن أيب الدرداء ) حم ، طب ، ك ، هب  ( }أُعِطِيهم ِمن ِحلْمى وِعلِمى : وال ِعلْــم ؟ قَالَ 
 وحـم   ٥/٢٤٣ و ١/٢٢٧ وحلية   ١/٣٥٦ وتخ   ١/٣٤٨و ك   ) ٤٤٨٢(  والشعب    ٤/٢٧٨ وترغيب   ١٢١صفة  

  ٢/٨٧ وكثري ١٠/٦٧ وجممع ٦/٤٥٠
 حسـن

يزيد بن ميسرة  روى عنه صفوان بن عمرو ومعاوية بن صاحل وسكت عليه أبو حامت ووثقه ابن                  :  حليس     فيه أبو 
 ) ١١٩٢(حباي التعجيل 



 

 

١٧٥٢() 

 ) ٤٠٥٢(ووهـم األلباين فحكم بوضعــه يف ضعيف اجلامع 
 .العلم أي ال حلم عندهم والعلم قبل اإلسالم ، وبعد اإلسالم منحهم اهللا احللم و: ال حلم وال علم : وقوله 

إَين باِعثٌ ِمن بعِدك أُمةً ِإنْ أَصابهم ما يِحبونَ حِمدوا وشكُروا ، وِإنْ        ! ياِعيسى  : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦٠٤
هذَا لَهم وال ِحلْم وال     كَيف يكُونُ   ! يارب  : أَصابهم ما يكْرهونَ صبروا واحتسبوا ، وال ِحلْم وال ِعلْم ، قَالَ             

أُعِطيِهم ِمن ِحلِمي وِعلِمي ، من عِلم أَني ذُو قُدرٍة على الذُّنوِب غَفَرت لَه وال أُبِايل ما لَم يشرك                   : ِعلْم ؟ قَالَ    
 عن ابن عباس ) طك(} ِبي شيئاً 

 ٤/٢٧٨ وترغيب ١/٣٤٨ك 
 حسن 

١١٦٠٥ - }   عيت             : اىل للرحِم   قالَ اُهللا تِعزي ، وك ِمنكَانم تقَربِمي ، واس نلَِك م قَقْتشدي ، وِك ِبيلَقْتخ
  نضيرى تتى حضال أرِك ، وقَطَع نم  نوألقْطَع ، لَكصو نم اليل ألِصلَناحلكيم عن ابن عباس(} وج( 

  ٦/٣١١ اإلحتاف  
 صحيح لغريه 

 عن أيب هريرة ) خد(} ال أَخرج ِإال كَاِرهة : اخِرِجي ، قَالَت : قَالَ اُهللا تعاىل لِلنفْس {  - ١١٦٠٦
 )٤٣٢٩( وصحيح اجلامع ٢/٢٩٣ وشج ٣/٢٧٥وتخ ) ٢١٩( وخد ٢/٣٢٥ امع 

 صحيح 
إنه لَيتقَرب إيلَّ ِبالنواِفِل حتى أُِحبـه ،    ما تقَرب إيلَّ الَعبد ِبِمثل أداِء فَريضيت ، و        : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦٠٧

فَإذَا أَحببته كُنت ِرجلَه الَّىت يمِشي ا ، ويده الَّيت يبِطش ِبها ، وِلسانه الَّذي ينِطق ِبِه ، وقَلْبه الَّذي يعِقلُ ِبِه ،                       
وِإنْ د ، هتطَيأَلَين أَعِإن س هتبِاين أَجابن السين يف الطب عن ميمونة (} ع( 

  ٨/٤٧٧اإلحتاف 
 صحيح لغريه 

من آذىِ يل ولَّيا فَقَد استحلَّ محاربيت ، وما تقَـرب إيلَّ عبـِدى ِبِمثْـل أداء               : قالَ اُهللا تعاىل     {  - ١١٦٠٨
     بقَرتي دبالُ الْعزا يماِئِض ، والَّـيت                 الْفَر هاُذُنا ، وِبه صربالَّىت ي هنيع تكُن هتببفَإذَا أَح ، هى أُِحبتاِفل حإيلَّ ِبالَّنو 

                     الَّذي ي هانِلسِقلُ ِبه ، وعالَّذي ي هادفُؤا  ، وِشي ِبهمالَّيت ي لَهِرجا ، وِبه ِطشبالَّيت ي هديا ، وِبه عمسِبه ،   ي كَلَّمت
                      تاَملـو هكْري ذَاكفَاِتِه ، وو نِدى عدرت ا فَاِعلُهٍء أَنيش نع تددرا تمو ، هتطَيأَلَين أَعإنْ سه ، وتباِني أجعإنْ د

 هاَءتسم ها أَكْرأنعن عائشة ) كر(يف الزهد ) هق(وأبو نعيم يف الطب ) ع ،طس(واحلكيم  ) حم(}  و 
 ١/٥وحلية )٥٠٥( واملطالب ٩/٥٦٩ و٤٧٧ و٨/١٠٢ واإلحتاف ١٠/٢٦٩ وجممع ٦/٢٥٦حم 

 صحيح لغريه 
من ذَكَرينِ يف نفِْسِه ذَكَرتهِ يف نفِْسي ، ومن ذَكَرينِ يف مٍأل ِمن الناِس ذَكَرتهِ يف                : قالَ اُهللا تعاىل     {  - ١١٦٠٩
 عن أيب هريرة ) حم (}نهم وأَطْيب مٍأل أَكْثَر ِم

 )١٨٦٧(  والدعاطب ٤٠٥ و ٢/٣٥٤حم 
 صحيح 

 عن جرير ) طب(}  من سلَبت كَِرميتيِه عوضته ِمنهما الْجنةَ : قالَ اُهللا تعاىل  {  - ١١٦١٠



 

 

١٧٥٣() 

  ١٤٢ و٩/٢٨  واإلحتاف ٢/٣٠٩امع 
 صحيح

الديلمي  عـن    ) حل  ( }  من شغلَه ِذكِْري عن مسأَلَيت أعطَيته قَبل أَنْ يسألَين           : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦١١
 حذيفه 

   ٧/٣١٣  وحلية  ٥/٧اإلحتاف  
 حسن لغريه

ا لَم يشِرك ِبي    من عِلم أَني ذُو قُدرٍة على مغِفرِة الذُّنوِب غَفَرت لَه وال أُبِايل م            : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦١٢
 عن ابن عباس ) طب (} شيئاً 
 وصـحيح   ١/١٦٥ وحنـف    ٢/٢٩٠ وكثري   ١٢٧ وصفة   ٥/٦٠واإلحتاف  ) ٢٨٧٧( ومطالب   ١١/٢٤١طب  

 ) ٤٣٣٠(اجلامع 
 صحيح

ىن الشركَاِء عن الشرِك    من عِملَِ يل عمالً أَشرك ِفيِه غَيِرى فَهو لَه كُلُّه ، وأَنا أَغْ            : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦١٣
 عن أيب هريرة ) ت(ابن جرير (} 

 ٢/٣٠١ وحم ١/١٧ وحبيب ٨/٢٦٣اإلحتاف 
 صحيح

 عن أنس  )  هب (} من لَم يرض ِبقَضاِئي وقَدِري فَلْيلْتِمس رباً غَيِرِي : قالَ اُهللا تعاىل  { - ١١٦١٤
  ٢/٤٨ وطص ٢/٢٢٨وأصفهان ) ٢٠٠( والشعب ٩/٦٥١ واإلحتاف ٧/٢٠٧امع 

 حسن لغريه 
) طـب (} من لَم يرض ِبقَضاِئي ، ولَم يصِبر على بالِئي ، فَلْيلْتِمس ربا ِسواى              : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦١٥

 عن أيب هنٍد الداري
 ٩/٦٥١ واإلحتاف ٧/٢٠٧امع 

 حسن لغريه 
 )العسكري يف املواعظ عن أيب هريرة (} من ال يدعوين أَغْضب عليِه : قالَ اُهللا تعاىل  { - ١١٦١٦
 وت ٥/١٨٨ وسنة ٢٠٠ /١٠وش ) ٣٨٢٧( وهـ ٢٧٥٠/ ٧ وعدي ٤٧٧ و٤٤٣ /٢  وحم    ٣٠/ ٥اإلحتاف    

)٣٣٧٣ ( 
 صحيح لغريه

جاِلسنيِ يفَّ ، واُملَتباِذلنيِ يفَّ ، واُملَتزِاِورينِ يفَّ        وجبت محبيت ِللْمتحابنيِ يفَّ ، واُلَمت     : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦١٧
 عن معاذ) حم ، طب ، ك ، هب(} 

 ٦/١٧٥ و ٥/٢٤٥ واإلحتـاف    ٣/٢/١٢٣ وسـعد    ٩٥٤ وموطأ   ١٣/٤٩وسنة  )  ٢٥١٠( وحب   ٥/٢٣٣حم  
  ٤/١٧٠وك ) ٤٣٣١( وصحيح اجلامع ٥/١٢٨وحلية 

 صحيح 



 

 

١٧٥٤() 

ِعزيت وجاليل ال أَجمع ِلعبِدى أَمنين وال خوفَيِن ، ِإنْ هو أَِمنينِ يف الدنيا أَخفْته               و: قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦١٨
 عن شداد بن أوس ) حل(} يوم أَجمع ِعباِدى ، وِإنْ هو خافَينِ يف الدنيا أَمنته يوم أَجمع ِعباِدى 

 وصحيح اجلامع ٤/٢٦١وترغيب ) ٢٤٩٤(وحب ) ٧٤٢( وصحيحة ٨/١٥ وتخ ٦/٩٨ وحليه ٩/٢١١اإلحتاف 
)٤٣٣٢ ( 

 صحيح لغريه 
 وِعزيت ال أَقِْبض كَِرمييت عبٍد فَيصِبر ِلحكُِمي ، ويرضى ِبقَضاِئي ، فَأرضى لَه : قالَ اُهللا تعاىل  { -١١٦١٩

 عن أنس ) كر)  (ويه عبد بن محيد وس( } ِبثَواٍب دونَ الْجِنة 
  ) ٢٤٢٩ و٢٤٢٨ و ٢٤٢٧(املطالب 

 صحيح لغريه 
ومن أَظْلَم ِممن ذَهب يخلُق خلْقاً كَخلِْقي ، فلْيخلُقوا حبةً ، أو ِليخلُقُوا ذَرةً ،               : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦٢٠

 عن أيب هريرة ) حم ، ق (} أَو ِليخلُقُوا شِعيرةً 
 وخمتصـرم  ٥/٤٥٠ وكـثري  ٢٨ وصـفة  ٥/٢٧٦ وبغوي ١٢/١٢٩ وسنة ٥٢٧ و٤٥١ و٣٩١ و ٢/٢٥٩حم  

 ٤/٤٤ وترغيب ٧/٢٦٨ وهق ٧/٢١٥وخ ) ٤٣٣٣(وصحيح اجلامع ) ١٣٧٠(
ـ             : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦٢١ } ر يوِمـك  ال تعجِز ابن آدم أَنْ تصلَّى أَولَ النهِار أَربع ركَعاٍت أَكِْفـك آِخ

 )البغوى عن أيب مرة الطائفي(
  ٢٨٧ و٥/٢٨٦حم 

 صحيح 
اليأْيت ابن آدم النذْر ِبشىٍء لَم أَكُن قَد قَدرته ، ولِكن يلِْقيِه النذْر ِاىل الْقدِر وقَد          : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦٢٢

 عن أيب هريرة) حم ،خ ، ن (} لْبخيِل فَيؤِتيين علَيِه ما لَم يكُن يؤِتيين ِمن قَبلُ قَدرته لَه ، أَستخِرج ِبِه ِمن ا
 )٤٣٣٤( وصحيح اجلامع ١٧٦ و٨/١٥٥وخ ) ٤٧٨( وصحيحة ٣١٤ و٢/٢٤٢حم 

مِالئكَيت ، وال يذْكُرينِ يف مـأل  ال يذْكُرِين عبدِ يف نفِْسِه  إالّ ذَكَرتهِ يف مٍأل  ِمن            : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦٢٣
 عن معاذ بن أنس ) طب(} إالّ ذَكَرتهِ يف الرِفيِق األعلى 

  ٢/٣٩٤وترغيب) ٤٣٣٥(وصحيح اجلامع ) ١٨٦٣( والدعاطب ١٨٢ /٢٠ وطب ١٠/٧٨امع 
 صحيح لغريه          

 عن أيب هريرة) م(} ولَ أنا خير ِمن يونس بن متى الينبغي ِلعبٍدِ يل أَنْ يقُ: قالَ اُهللا تعاىل  { -١١٦٢٤
 )٤٣٣٦(وصحيح اجلامع ) ٥٦( وتغليق ٤٥و ١/٤٤ ونصب ٢/٤٦٨ وحم ١٨٤٦ وم ص ١٩٢و٤/١٨٦خ 

ِمن ماِلك ِحـني  جعلْت لَك نِصيباً  : ياابن آدم اثْنتاِن لَم تكُن لَك واِحدةٌ ِمنهما         : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦٢٥
 ِلكاِء أَجِقضان دعب كلَياِدي عالةُ ِعبصو ، ككِّيأُزِبِه و كرألطَه ِبكَظِْمك ذْتعن ابن عمر ) هـ (}أَخ 

  وله شواهد مبعناه ١٢/١١ وخط ٢/٢٠مرسال وسنده صحيح وطص ) ١٦٣٢٧(أعظمي وعب ) ٢٧٤٢(هـ 
 حسن لغريه 

 بين حيىي بن سعيد القطان روى عنه مجاعة ومنهم أبوداود وابن ماجه فهو على األقل حسـن                  صاحل بن حممد  : فيه  
قال يف الكاشف   : وتناقض فيه قول الذهيب     ) ٦٤٦٠(احلديث  وفيه مبارك بن حسان خمتلف فيه لينه يف التقريب              



 

 

١٧٥٥() 

ي رمي بالكذب ا هــ  قال األزد) : ٣٥٢٦(سى ليس بالقوى وقال يف الديوان      : وثقه ابن معني وقال     ) ٥٣٦٧(
!! 

 روى عنه الثوري وإمساعيل  بن عياش وعلى بن هاشم الربيد ووكيع وعمرو بن العنقزي ، وعبيد اهللا  بـن             :أقول  
موسى وموسى ابن إمساعيل وغريهم ووثقه ابن معني ، وقال ابن حبان يف الثقات خيطىء وخيالف ، وقال أبـوداود             

متروك يرمى بالكذب ، وقال ابن عدى روى أشياء         : وقال األزدي   ... منكر احلديث وقال النسائي ليس بالقوى       
 ٢٧-١٠/٢٦غري حمفوظة التهذيب 

 من يروى عنه هؤالء ال يكون متروكا فالراجح أنه حسن احلديث له أفراد:  أقول 
نْ تمِسكْه فَهو شر لَك ، وال تالم        يا ابن آدم ِإنْ تبذُِل الْفَضلَ فَهو خير لَك ، وإِ          : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦٢٦

 عن أيب أمامة) هب(} على الْكَفَاِف ، وابدأْ ِبمن تعولُ ، والْيد الْعلْيا خير ِمن الْيِد السفْلى 
 وم يف الزكاة  وت يف الزهد حنوه) ٣٤١٦(الشعب 

  صحيح 
دم ِإنْ ذَكَرتين ِفى نفِْسك ذَكَرتك ِفى نفِْسى ، وِإنْ ذَكَرتىن ِفى مـٍأل              يا ابن آ  : قالَ اُهللا تعاىل     {  - ١١٦٢٧

ذَكَرتك ِفى مٍأل خيٍر ِمنهم ، وِإنْ دنوت ِمنى ِشبراً دنوت ِمنك ِذراعاً ، وِإنْ دنوت ِمنى ِذراعاً دنوت ِمنك باعاً                     
تيِإنْ أَتِولُ ، ورأُه كِإلَي تيِشى أَتمعن أنس ) حم(} ىن ت 

 ) ٤٣٣٧( وصحيح اجلامع ١/٤٩٧ وك ٨/٣٣٣ واإلحتاف ٢٧٧ و٣/٢١٠حم 
 صحيح 

اللَّيِل يا ابن آدم أَنِفق أُنِفق علَيك ، فَإَنَّ يِمني اِهللا مألى سخاَء ال يِغيضها شيٌء بِ     :  قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦٢٨
 ىف الصفات عن أيب هريرة) قط(} وِبالنهاِر 
 )٣٠٤٥( وت ٢/٢٤٢ وحم ٦٩٠وم ص ) ٣٤١٠(والشعب ) ١٠٦٧(محيدي 

يا ابن آدم ِإنك ما دعوتىن ورجوتىن غَفَرت لَك على ما كَانَ ِمنك وال أُباِلي ،                : قالَ اُهللا تعاىل     {  - ١١٦٢٩
 ناِب                     ِيا ابىن ِبقُرتيأَت كلَو أَن من آدا ابايل ، يال أُبو لَك تىن غَفَرتفَرغتاس اِء ثُممانَ السنع كوبذُن تلَغب لَو مآد 

 ـاء عن أنس والضي) ت ( }  األرِض خطَايا ثُم لَِقيتىن ال تشِرك يب شيئاً َألتيتك ِبقُراِبها مغِفرةً 
 ٢/٣٢٢ ومـي    ٥/١٧٢وحـم   ) ٣٤٥٠(وت  ) ٤٣٣٨(وصحيح اجلامع   ) ١٩٥١( وصحيحة   ١٠/٢١٥امع  

 ٩/١٧٧واإلحتاف ) ١٣( والدعاطب ٢/٤٦٧وترغيب 
 صحيح لغريه 

وبينك ، فَأَما الَّىت    واِحدةٌ يل ، وواِحدةٌ لَك ، وواِحدةٌ بيين         : يا ابن آدم ثَالثَةٌ     : قالَ اُهللا تعاىل     {  - ١١٦٣٠
فَما عِملْت ِمن عمٍل جزيتك ِبِه ، فَِإنْ أَغِْفر فَأَنا الغفُور الرِحيم : فَتعبدين ال تشرك ِبي شيئاً ، وأَما الَّيت لَك     : ِلى  

 كنيبين ويا الَّىت بأَمسأَ: ، والَماُء وعالد كلَيطَاُء فَعالْعةُ وابِتجاالس لىععن سلمان ) طس(} لَةُ ، و 
  ٣١١/ /٦ وطب ١/٥١امع 

 حسن لغريه 
وروى عنه مجاعـة وقـال      ) ١١٦٥(كان يسرق احلديث الديوان     : يف سنده محيد بن الربيع اخلزاز قال ابن عدى          

وقال حممد  بن عثمان     ...ون ذاهب احلديث    وعامة شيوخنا يقول  : تكلموا فيه بال حجة  وقال الربقاين        : الدارقطي  



 

 

١٧٥٦() 

 ووثقه  ١/٦١١وامه حيىي بن معني امليزان      ...هو ثقة يدلس    : بن أيب شيبه قال أيب أنا أعلم الناس حبميد بن الربيع            
وكان أبو أسامه يكرمه وأنكر أمحد على ابن معـني  .. ابن حبان وابن خزمية وقال أمحد بن حنبل ما علمته إال ثقة     

  ٢/٣٤٦اللسان ..." يه طعنه عل
 فالراجح فيه أنه حسن احلديث 

عن أيب  ) حم(} يا ابن آدم صلِّ ِلي أَربع ركَعاٍت ٍمن أَوِل النهاِر أَكِْفك آِخره             :  قالَ اُهللا تعاىل     {  - ١١٦٣١
 عن أيب الدرداء ) ت(مرة الطائفي 

  )٤٧٥(و ت ) ٤٣٣٩(وصحيح اجلامع  ١/٤٦٤ وترغيب ٣/٨٣ وهق ١/٣٣٨ ومي ٥/٢٨٧حم 
 صحيح 

}  يا ابن آدم قُم ِإيلَّ أَمـِش ِإلَيــك ، وإمــِش ِإيلَّ أُهــرِولْ ِإلَيــك              : قالَ اُهللا تعاىل     {  - ١١٦٣٢
 عن رجل ) حم(

 ) ٤٣٤٠( وبنحوه  خ م وصحيح اجلامع ) ٣١٢٧( واملطالب ١٠/١٩٦ وجممع ٣/٤٧٨حم 
 صحيح 

يا ابن آدم مهما عبدتىن ورجوتِني ولَم تشِرك ِبي شيئاً غَفَرت لَك على ماكَانَ              : قالَ اُهللا تعاىل     {  - ١١٦٣٣
غِفرِة وأَغِْفر  لَك وال أُبايل      ِمنك ، وِإِن استقْبلْتِنى ِبِملِْء السماِء واَألرِض خطَايا وذُنوباً استقْبلْتك ِبِملِْئِهن ِمن املَ            

 عن أيب الدرداء ) طب(} 
 )٤٣٤١( وصحيح اجلامع  ٥/١٨٦٣ وعدي ٩/١٨٨اإلحتاف 

 صحيح 
حم ، د   (} يا بن آدم  الَ تعجز عن أَربِع ركْعاٍت ِفى أَوِل النهاِر أَكِْفك آِخره               : قالَ اُهللا تعاىل     {  - ١١٦٣٤

 عن النواس ) طب(عيم بن مهام ، عن ن) 
 )١٢٨٩(ود ) ٤٣٤٢( وصحيح اجلامع ٨/١٤٢ ومتهيد ١/٤٦٤ والترغيب ٢٨٧ و٥/٢٨٦حم 

 صحيح
يا ِعباِدى ِإنى حرمت الظُّلْم على نفِْسى وجعلْته محرماً بينكُم فَال تظَالَموا ، يا              : قالَ اُهللا تعاىل     {  - ١١٦٣٥

ى كُلُّكُم ضالٌّ ِإالّ من هديته فَاستهدوِني أَهِدكُم ، يا ِعباِدى كُلُّكُم جاِئع ِإال ِمن أَطْعمتـه فَاسـتطِْعموين                   ِعباِد
              ت كُماِدي إَناِعبي ، كُموين أَكْسكْستفَاس هتوكَس ناٍر ِإال مع اِدى كُلُّكُما ِعبي ، كُماِر ،    أُطِْعمهالنِل وِطئُونَ ِباللَّيخ

وأَنا أَغِْفر الذُّنوب جِميعاً فَاستغِفروين أَغِْفر لَكُم ، ياِعباِدى ِإنكُم  لَن تبلُغوا ضري فَتضروين ، ولَن تبلُغوا نفِْعى                   
       آِخرو لَكُمأَنَّ أَو اِدي لَوا ِعبوين ، يفَعنفَت             ادـا زم كُماِحٍد ِمنٍل وجقَى قَلِْب رلى أَتو عكَان كُمِجنو كُمسِإنو كُم

ذِلك ِفى ملِْكي شيئاً ، يا ِعباِدى لَو أَنَّ أَولَكُم وآِخركُم ، وِإنسكُم وِجنكُم كَانوا على أَفْجِر قَلِْب رجٍل واِحٍد                    
  قَصا نم كُمـِعيٍد                    ِمنوا ِفـى صقَام كُمِجنو كُمسِإنو ، كُمآِخرو لَكُمأَنَّ أَو اِدى لَوا ِعبئاً ، ييلِْكي شم ِمن ذِلك 

 أُدِخلَ الْبحر ، يا واِحٍد فَسأَلُوين فَأَعطَيت كُلَّ ِإنساٍن مسأَلَته ما نقَص ذِلك ِمما ِعنِدى ِإالّ كَما ينقُص املخيطُ ِإذَا 
           ـنمــِد اَهللا ، ومحــراً فَلْييخ ــدجو ـنا ، فَماهِإي فِّيكُمأُو ثُم ا لَكُمِصيهأُح الُكُممأَع ا ِهىمادى ِإنِعب

 هفْسِإالّ ن نلُومفَال ي ذِلك رغَي ــدجعن أيب ذر)  م  (}و 



 

 

١٧٥٧() 

وتغليـق  ) ٤٣٤٥( وصـحيح اجلـامع      ١٧٧ و ٥/١٦٠وحـم   ) ١٨٢٨( وخمتصرم   ٥/١٢٥ وحلية   ٢٤١/ ٤ك  
 ) ٤٩٠( وخد ٢/٤٧٥وترغيب ) ٥٦٠و٦٠(

يؤِذيىن ابن آدم يسب الدهر ، وأَنا الدهر ، ِبيِدى اَألمر ، أُقَلِّب اللِّيلَ والنهار               : قالَ اُهللا تعاىل     {  - ١١٦٣٦
 عن أيب هريرة ) حم ، ق ، د (} 

 ٣/٤٨١  وترغيب ٣٧٥ و٧/٢٥٣ و٦/٤٦٩ وكثري ٢/٤٥٣ وك   ٣/٣٦٥ وهق   ٢/٢٧٢وحم  ) ٥٣١(الصحيحة  
وفتح  ) ٤٣٤٣(حنوه وصحيح اجلامع    ) ٢٢٤٦( وم   ٦/٤٠ وخ   ٣٢١وصفة  ) ١٠٦٩(ومحيدي  ) ٢٤٧٩(وخزمية  

٨/٥٧٤.  
خيبةَ الدهِر ، فَال يقُولَن أَحدكُم يا خيبةَ الدهر فَِإني          يا  : يوِذيىن ابن آدم يقُولُ     : قالَ اُهللا تعاىل     { - ١١٦٣٧

 عن أيب هريرة ) م(} أَنا الدهر أُقَلِّب لَيلَه ونهاره ، فَِإذَا ِشئْت قَبضتهما 
 ) ٤٣٤٤(وصحيح اجلامع ) ٥٣١(والصحيحة ) ١٨١٣(خمتصرم 

١١٦٣٨ - }    لِ : قال داود اِلِحِة             كُنأَِة الصثَلُ اَملرمو ، دصحت عرزا تكَم كأَن لَماعِحيِم ، وِتيِم كَاَألِب الرلْي
               عوِء ِلبأَِة السثَلُ املَرمو ، اهنيا عهِمن تا قَرآها رِب كُلَّمِص ِبالذهواِج املُخِج ِبالتوا كَالَمِلِك املْتِلهعِل  ِلبا كَالِْحمِله

 ِعـــــــدال تِة ، وتأِْس املير نثَِل الْفَىت عِمِه كَماِدى قَوِق ِفى نمِطيئَةَ اَألحأَنْ خ لَماعالثَِّقيِل ، و 
ٍب ِإنْ ذَكَرت اَهللا لَـم يِعنـك ، وِإنْ          أَخاك شيئاً ثُم ال تنِجزه فَتورثُ بينك وبينه عداوةٌ ، وتعوذْ ِباِهللا ِمن صاحِ             

                      تلَـوِإذَا خ لْـهفْعفَال ت ِمكاِدى قَوِفى ن كِمن ذْكَرأَنْ ي هكْرا تم اذْكُرطَانُ ، ويالش وهو كذَكِّري لَم ِسيتن  {
 عن عبدالرمحن بن أبزى) طك(

  ٢٣٤ / ١٠ و٤/٢٧٤امع 
 صحيح 

١١٦٣٩ -}       اللُهلَّ جج كُمبقَالَ ر   :             لَه ضأَر لَم لى ذِلكين عِمدفَح ِننيا ضِبه وهِدى وبةَ عكَِرمي تضِإذَا قَب
 عن أيب أمامة ) طب(}  ثَواباً دونَ الْجنِة 

  ٦/٣٦١ واإلحتاف ٢/٣١٠ وجممع ٨/١٢٣طب 
 صحيح 

الْحسنةُ ِبعشٍر ، والسيئَةُ ِبواِحدٍة أَو أَغِْفرها ، ومن لَِقيىن ِبقُراِب اَألرِض            :   قَالَ ربكُم عز وجلَّ    { - ١١٦٤٠
                   نمةٌ ، ونسح لَه تا كُِتبلْهمعي ٍة فَلَمنسِبح مه نمةً ، وِفرغِض ماِب اَألرِبقُر هِبي شيئاً لَِقيت ِركشِطيئَةً ال يخ  مه 

ِبسيئٍَة فَلم يعملْها  لَم يكْتب  علَيِه شىٌء ، ومن تقَرب ِمنى ِشبراً تقَربت ِمنه ِذراعاً ، ومن تقَرب ِمنى ِذراعـاً                       
 عن أيب ذر ) طب (} تقَربت ِمنه باعاً 

  ١٩/١٢٣ وطب ١٠/٣٣٩ وجممع ٤/١٤ وحم ٥/٨٢ وبداية  ١/٢٨٨ وعاصم ٩/١٧٨ و٨/٣٣٣اإلحتاف 
 صحيح لغريه 

الصوم جنةٌ ِمن الناِر ، وِلي الصوم وأَنا أَجِزى ِبِه ، يـدع شـهوته               : قَالَ ربكُم تبارك وتعاىل      { - ١١٦٤١
        اِئِم أَطْيفَِم الص لُوفلي ، لَخأَج ِمن هابرشو هامطَعِك       وِريِح اِملس اِهللا ِمن دِعن طـب،ض (البغوى وعبدان  (} ب (

 عن بشري ابن اخلصاصية 
  ١٨١- ٣/١٨٠ وامع ٣/٥٢٨ و٢/٢١١الترغيب 



 

 

١٧٥٨() 

 صحيح لغريه 
١١٦٤٢ -  }    كُمبِعى إِ              : قَالَ رلَ معجقَى أَنْ يِن اتفَم ، ِعى ِإلهلْ معجقَى فَال يلٌ أَنْ أُتا أَهـلٌ أَنْ     أَنا أَههلاً فَأَن
 لَه عن أنس ) حم ، ت ، ن ، هـ ، ك (} أَغِْفر 

 وهــ   ٢/٥٠٨ وك   ٢/٤٦٩ وعاصم   ٥/٥٢ وخط   ٨/٢٩٩ وكثري   ٧/١٨١ وبغوي   ٢/٣٠٣ ومي   ٣/١٤٢حم  
)٤٢٩٩ ( 

 حسن لغريه
 )!!!٩٦٩ (وحسنه لغريه يف تعليقه على السنة البن أيب عاصم) ٤٠٦١(وتناقض األلباين فضعفه يف ضعيف اجلامع 

 عن أيب هريرة) كر(} أَنا مع عبِدى ما ذَكَرين وتحركَت يب شفَتاه : قَالَ ربكُم عز وجلَّ  {  - ١١٦٤٣
  ٢/٣٩٤ وترغيب ٦/٢٨٧ و٥/٥ و٣/١٢٤ واإلحتاف ٧/١٢٠وكر ) ١٨٩٨( وتغليق ٢/٥٤٠حم 

 صحيح 
١١٦٤٤- }    كُمبقُ  : قَالَ رِإنَّ الَِّذى            : ولُ  ِإنَّ الَِّذى يِم وجالن ِبذِلك نآمِبي و كَفَر كَذَا فَقَدوِء كَذَا وا ِبننِطرم

 عن ابن مسعود) طس (} ِإنَّ اَهللا سقَانا فَقَد آمن ِبي وكَفَر ِبذِلك النجِم : يقُولُ 
 ٨/١١٤امع 

 حسن
١١٦٤٥ - }    كُمبـا    : قَالَ رأَنَّ ِعب لَـو              ِهملَـيع ـتَألطْلَعـِل ، وِباللَّي اَملَطَـر مهتـقَيوين ألسِدى أَطَـاع

 ـــــــسمالش 
 عن أيب هريرة ) حم، ك (}ِبالنهاِر ، ولَما أَسمعتهم صوت الرعِد 

  ١/٣٩ وبداية  ١٠/٢١٦ و٢/٢١١ وجممع ٤/٢٥٦ وك ٢/٣٥٩حم 
 حسن 

لَو أَنَّ عبِدى استقْبلَىن بقُراِب اَألرِض ذُنوباً ال يشـِرك ِبـي شـيئاً              : م تبارك وتعاىل    قَالَ ربكُ  { - ١١٦٤٦
 عن أيب الدرداء ) طب(} استقْبلْته ِبقُراِبها مغِفرةً 

  عن أيب ذر ١٤٨/ ٥حم 
 صحيح 

} ظْلَم ِممن خلَق كَخلِْقى ، فَلْيخلُقُوا بعوضةً أَو ِليخلُقُـوا ذَرةً          ومن أَ : قَالَ ربكُم تبارك وتعاىل      { - ١١٦٤٧
 )ابن النجار عن أيب هريرة (

  ٤/٤٤ وترغيب ٧/٢٦٨ وهق ٧/٢١٥ وخ ٢/٣٩١ وحم ٢٠٨ وصفة ٤١١ و١٠/٣٨٥فتح 
لَك أَنْ يكْتبها فَراجع ِفيها ربه عز وجلَّ ، فَِقيلَ          الْحمدِهللا تعاىل كَِثرياً ، فَأَعظَمها املَ     : قَالَ رجلٌ    { - ١١٦٤٨

 ِدى كَِثرياً : لَـهبا قَالَ عا كَمهبعن سلمان ) طس (}اكْت 
  ١٠/٩٦امع 

  حسن لغريه
عـن  ) حم،ع(}  كَانَ ثَوابه الْجنةَ     من أَذْهبت كَِرميتيِه ثُم صبر واحتسب     : قَالَ ربكُم عز وجلَّ      { - ١١٦٤٩

 أنس 



 

 

١٧٥٩() 

  ١٤/٤٤٦ وخط ١٠/١١٦ وفتح ٩/٢٠٨ واإلحتاف ٣/٢٨٣حم 
 صحيح 

َألتصدقَن اللَّيلَةَ ِبصدقٍَة ، فَخرج ِبصدقٍَة فَوضعها ِفـى يـِد سـاِرٍق ، فَأَصـبحوا      : قَالَ رجلٌ    { - ١١٦٥٠
اللَّهم لَك الْحمد على ساِرٍق ، الَتصدقَن اللَّيلَةَ ِبصدقٍَة ، فَخـرج          : لَّيلَةَ على ساِرٍق ، فَقَالَ      يتحدثُون تصدق ال  

هم لَك الْحمد علـى  اللَّ: تصدق اللَّيلَةَ على زاِنيٍة ، فَقَالَ   : ِبصدقَِتِه فَوضعها ِفى يِد زاِنيٍة ، فَأَصبحوا يتحدثُونَ         
زاِنيٍة ، َألتصدقَن اللَّيلَةَ ِبصدقٍَة ، فَخرج ِبصدقَِتِه فَوضعها ِفى يِد غَِنى ، فَأَصبحوا يتحدثُونَ تصدق اللَّيلَةَ علـى              

أَما صدقَتك على   : اِنيٍة ، وعلى غَِنى ، فَأُِتى فَِقيــلَ لَه         اللَّهم لَك الْحمد على ساِرٍق ، وعلى ز       : غَىن ، فَقَالَ    
                       ِبـرتعأَنْ ي لَّهفَلَع ىنا الْغأَما  ، واهِزن نع ِعفتا أَنْ ِتسلَّهةُ فَلَعاِنيا الزأَمِرقَِتِه ، وس نع ِعفتسأَنْ ي لَّهاِرٍق ، فَلَعس

 عن أيب هريرة ) حم، ق ، هـ ( } ق ِمما أَعطَاه اُهللا فَينِف
 وصحيح اجلـامع  ١/٦٠ وترغيب ٧/٣٤ و ٤/١٩٢ وهق   ٢/٣٢٢ وحم   ٥/٥٥ وت   ٧٨ وم الزكاة    ١٣٧ / ٢خ  

)٤٣٤٦( 
ِإنهـا خِطيئَـةٌ فَلْيسـتقِْبِل     اليغِفر اُهللا ِلفُالٍن ، فَأَوحى اُهللا تعاىل ِإىل نِبى ِمن اَألنِبياِء       : قَالَ رجلٌ    { - ١١٦٥١

 عن جندب ) طب(} الْعملَ 
 )٤٣٤٧( وصحيح اجلامع ٣/٦١١ وترغيب ٢/١٧٧طب 

  صحيح 
١١٦٥٢ - }      داود نانُ بملَيــِبيِل     : قَالَ سِفى س اِهدجأْيت ِبفَاِرٍس يت نأٍَة ، كُلُّهرلى ِمائَِة املَةَ عاللَّي َألطُوفَن

      هاِحبص ةٌ                   : اِهللا ، فَقَالَ لَهاِحدأَةٌ ورِإال ام نهِملْ ِمنحت فَلَم ِهنلَيع اَء اُهللا ، فَطَافقُلْ ِإنْ شي اَء اُهللا ، فَلَمقُلْ ِإنْ ش
 لَم يحنثْ وكَانَ دركـــاً إَنْ شاَء اُهللا ، : جاَءت ِبِشق إنساٍن ، والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه لَو قَالَ 

 عن أيب هريرة ) حم ، ق ، ن (. } ِلحاجِتِه 
 ١/١٤٧ وسـنة    ١٠/٤٤ وهـق    ٧/٢٥ ون   ٢٥ و   ٢٣ وم اإلميان      ١٨٢  ٨/١٦٢ و ٧/٥٠ و ١٩٧ و ٤/٢٧خ  

 )٤٣٤٨(وصحيـح اجلامع 
١١٦٥٣ - }       ِعظُهي وهِنِه وانُ البقَالَ لُقْم :  التو اكِإي يناباِر       يهذَلَّةٌ ِبالنِل موفَةٌ ِباللَّيخا مهفَِإن ععن أيب  ) ك(}  قَن

 موسى 
  ٢/١٢٧ وبداية ٦/٣٤٣ وكثري ٤١١ /٢ك 

  صحيح
 ِإنَّ أُمتك يقْرُءونَ  الْقُرآنَ على ِسبعِة أَحرٍف ، فَمن قَرأَ ِمنهم علـى حـرفٍ               : قَالَ ِلي ِجبِريلُ     { - ١١٦٥٤

فَلْيقْرأْ كَما عِلم وال يرِجع عنه ، وِفى أَفْخاٍذ ِمن أُمِتك الضِعيف فَمن قَرأَ على حرٍف فَال يتحولْ ِمنه ِإىل غَيـِرِه                
 هنةً عغْبعن حذيفة ) حم (}ر 

 ٧/١٥١امع 
 صحيح 

عن عائشة ، ) م(عن ابن عمر ، ) خ (} لُ بيتاً ِفيِه كَلْب وال تصاِوير ِإنا ال ندخ: قَالَ ِلي ِجبِريلُ    { - ١١٦٥٥
 عن أسامه بن زيد وبريدة )  حم(عن ميمونة ، ) م ،د(



 

 

١٧٦٠() 

 ١/١٧١ وك   ٢٩ و ٤/٢٨ وحـم    ٨/٢١٢ ون   ١٠٢ وم اللباس    ٤/١٣٩ وخ   ٦٩ و ٤/٦٨ وترغيب   ١/١٤٨حم  
 )٤٣٤٩( وصحيح اجلامع ٨/٢٩٢ و٥/٤١٠وش 

عن ) طب(} بشر خِدجيةَ ِببيٍت ِفى الْجنِة  ِمن قَصٍب ال صخب ِفيِه وال نصب              : ِلي ِجبِريلُ   قَالَ   { - ١١٦٥٦
 ابن أيب أوىف 

 ) ٤٣٥٠(وصحيح اجلامع ) ١٦٧١(  وم خمتصر ٣/١٤ وخ ١/١٥ وطص ٩/٢٢٤امع 
 عن ابن عباس ) طب ( }تم الشهر ِتسع وِعشرونَ: قَالَ ِلي ِجبِريلُ  { - ١١٦٥٧

 ١/٣٤٠ وحم ١٢/١٥٢طب 
 صحيح 

عـن  ) طـس (} اَألسواق : بيوت اِهللا ِفى اَألرِض ، وشر الِْبقَاِع    : خير الِْبقَاِع   : قَالَ ِلي ِجبِريلُ     { -١١٦٥٨
فَسـلْ ربـك ، فَعـرج ِإىل    : قَالَ ال أَدِرى ، قُلْت أَي الِْبقَاِع خير وأَي الِْبقَاِع شر ؟ فَ: قُلْت ِلِجبِريلَ   : أَنس قَالَ   

 هفَذَكَر اهأَت اِء ثُممالس( 
  ١/٢١٦وترغيب ) ٢٩٩( وحب ٢/٦ امع 

 صحيح 
عن أنـس   ) ك(}    راِجع حفْصةَ فَِإنها صوامةٌ قَوامةٌ وِإنها زوجتك ِفى الْجنةِ        : قَالَ ِلي ِجبريلُ     { - ١١٦٥٩

 وعن قيس بن زيد
 ) ٤٣٥١( وصحيح اجلامع ٢/٥٠ وحلية ٤/١٥ك 

 صحيح 
: آِمني ، ثُـم قَـالَ  : رِغم أَنف عبٍد دخلَ علَيِه رمضانُ فَلَم يغفَر لَه ، فَقُلْت          : قَالَ ِلي ِجبِريلُ     { - ١١٦٦٠

رِغـم أَنـف عبـٍد أَدرك       : آِمـني ، ثُـم قَـالَ        : م يصلِّ علَيك ، فَقُلْـت       رِغم أَنف عبٍد ذُِكرت ِعنده فَلَ     
 ــــــِه أَوياِلدو 

 ةَ ، فَقُلْتنِل الْجخدي ا فَلَممهدأَح : عن أيب هريرة) هق (} آِمني 
 ) ٦٤٦( وخد ٤/٣٠٤هق 

 صحيح 
 عن ابن عباس ) حم ( } ببت إَلَيك الصالةُ فَخذْ ِمنها ما ِشئْت قَد ح: قَالَ ِلي ِجبِريلُ  {  - ١١٦٦١

  ١/٢٩٦ وحم ٢/٢٧٠امع 
 حسن 

حم، (} قُلْ أَعوذُ ِبرب الناِس ، فَقُلْتها     : قُلْ أَعوذ ِبرب الْفَلَِق ، فَقُلْتها ، فَقَالَ         : قَالَ ِلي ِجبِريلُ     { - ١١٦٦٢
  عن أيب) خ ، ن 

 و ٤٩٧٦(وبنحـوه خ   ) ٤٣٥٢( وصـحيح اجلـامع      ١٢٩ و ٥/٧٩ و ١٥٣ و ٤/١٤٤ وحم   ٢٥٤ و ٨/٢٥٢ن  
٤٩٧٧( 

قَلَّبت مشاِرق األرِض ومغاِربها فَلَم أَِجد رجالً أَفْضلَ ِمن محمـٍد ، وقَلَّبـت        : قَالَ ِلي ِجبِريلُ     { - ١١٦٦٣
 احلاكم يف الكىن ، وابن عساكر عن عائشة } م أَِجد ِفى بين أٍَب أَفْضلَ ِمن بين هاِشٍم مشاِرق اَألرِض ومغاِربها فَلَ



 

 

١٧٦١() 

  ٨/٢١٧ وامع ٢/٢٥٧ وبداية ٣/٣٢٥وكثري ) ١٤٩٤  ( ٢/٦٣٢ وعاصم ١/١٧٦نبوة 
 فيه مقال 

 فَأَدسه ِفى ِفى ِفرعونَ مخافَـةَ أَنْ تدِركَـه           لَو رأَيتين وأَنا آِخذٌ ِمن حمإ الْبحرِ      :قَالَ ِلي ِجبِريلُ     { - ١١٦٦٤
 همحعن ابن عباس) حم ، ك (} الر  
 )٤٣٥٣( وصحيح اجلامع ١/٣٤٥ وموضح ١/٢٤٥ وحم ٨/١٠٢ وخط ٤/٢٢٨ وكثري ٢٠٦جرجان 

 صحيح 
ن ِفرعونَ ، فَلَما آمن جعلْت أَحشو فَاه        ما كَان على اَألرِض شىٌء أَبغض ِإيلَّ مِ       : قَالَ ِلي ِجبِريلُ     { - ١١٦٦٥

 عن أيب هريرة ) طس (}حمأَةً خشيةَ أَنْ تدِركَه الرحمةُ 
  ٧/٣٦امع 

 حسن 
 عن أنس ) كر(يف تارخيه ) خ(} من صلَّى علَيك لَه عشر حسناٍت :  قَالَ ِلي ِجبِريلُ  { - ١١٦٦٦
  ٢/٣٧٥  وحم ٢/٤٩٧الترغيب 

 صحيح 
وِإنْ زنـى وِإنْ  : من مات ِمن أُمِتك ال يشِرك ِباِهللا شيئاً دخلَ الْجنةَ ، قُلْـت          : قَال ِلي ِجبِريلُ     { - ١١٦٦٧

 عن أيب ذر  ) خ (} وِإنْ زنى وِإنْ سرق : سرق ؟ قَالَ 
  ١١/٢٦٤وفتح ) ٤٣٥٤( وصحيح اجلامع ٤/١٣٨خ

يامحمد ِعش ما ِشئْت فَِإنك ميت ، وأَحِبب من ِشئْت  فَِإنك مفَاِرقُه ، واعملْ               : قَالَ ِلي ِجبِريلُ     { - ١١٦٦٨
 عن جابر ) هب(الطيالسي (}  ماِشئْت فَِإنك مالِقيِه 

 ١/٤٣١ وترغيـب    ١٠/٢١٩ و ٢/٢٥٢وامـع   ) ٤٣٥٥(وصحيح اجلامع   ) ١٠٥٤٠( والشعب   ٣/٢٠٢حلية  
  ٩/٣٧١ و٨/١٦٩ و١/٤٦٧واإلحتاف 

 صحيح لغريه 
 لَو رأَيتين وأَنا أَغُطُّه ِبِإحدى يدى وأَدس ِمن الْحاِل ِفى ِفيِه مخافَةَ ! يامحمد : قَالَ ِلي ِجبِريلُ  { - ١١٦٦٩

 لَه فَرغةُ اِهللا فَيمحر ِركَهدنَ -أَنْ توعىن ِفرععن أيب هريرة ) هب(ابن جرير ( } - ي 
 ) ٩٣٩٢و٩٣٩١و٩٣٩٠(و) ٩٣٩٣( والشعب ١/٣٠٩حم 

 صحيح 
يامحمد ال يصلِّى علَيك أَحد  ِمن أُمِتك ِإال صلَّيت علَيِه عشراً ، وال يِسـلِّم                : قَالَ ِلي ِجبِريلُ     { - ١١٦٧٠

 )ابن قانع عن أيب طلحة (} الّ سلَّمت علَيِه عشراً علَيك أَحد ِإ
  حنوه ٢/٤٩٥ وترغيب ٢/٣٧١ وهق ١/١٩١حم 

 صحيح 
عن ) هب(} من ِإذَا قَدر غَفَر     : من أَعز  عباِدك ِعندك ؟ قَالَ        ! يارب  : قَالَ موسى بن ِعمرانَ      { - ١١٦٧١
 أيب هريرة
  ) ٨٣٢٧(الشعب 



 

 

١٧٦٢() 

 سن ح
أَقَِريب أَنت فَأُناِجيك ، أَم بِعيد فَأُناِديك ، فَِإنى أُِحس ِحس صـوِتك وال              ! يارب  : قَالَ موسى    { - ١١٦٧٢

ِحني يذْكُرين ، وأَنا    أَنا خلْفَك وأَمامك وعن ِشماِلك ياموسى ، أَنا جِليس عبِدى           : أَراك، فَأَين أَنت ؟ فَقَالَ اُهللا       
 )الديلمي عن ثوبان ( } معه إَذَا دعاين 

  ٦/٢٨٧واإلحتاف ) ٦٨٠و ٦٧٩(وبنحوه ) ٦٨٠(الشعب 
 حسن لغريه 

اُهللا ،   ال ِإله ِإال    : ياموسى  قُلْ    : علِّمىن شيئاً أَذْكُرك ِبِه وأَدعوك ِبِه ، قَالَ         ! يارب  : قَالَ موسى    { - ١١٦٧٣
ِإنما أُِريد شيئاً   ! ال ِإلَه ِإالّ أَنت ، يارب       : قُلْ ال ِإله ِإالّ اُهللا ، قَالَ        : يارب ، كُلُّ ِعباِدك يقُولُ هذَا ، قَالَ         : قَالَ  

ِضني السبع ِفى ِكفٍَّة وال ِإله ِإال اُهللا ِفـى          لَو أَنَّ السمواِت السبع وعاِمرهن  ، واَألر       ! تخصىن ِبِه ، قَالَ ياموسى      
عـن أيب   ) ض(يف األســــــماء    ) حب، ك ، حل ، هق       (واحلكيم  ) ع(} ِكفٍَّة مالَت ِبِهم ال ِإله ِإال اُهللا        

 سعيد 
 وحلية ١٠٢ وصفة ٢/٤١٥ وترغيب  ١١/٢٠٨ وفتح   ٦/٥٣ومتهيد  ) ٣٤٢٤( وحب   ١٠/٨٢ وجممع   ١/٥٢٨ك  
  ٩/٥٠واإلحتاف ) ١٤٨٠(عاطب  والد٨/٣٢٨

 صحيح 
ارقُبـوه فَـِإنْ    : يارب  ذَاك عبدك يِريد أَنْ يعملَ سيئَةً وهو أَبصر ِبِه ، فَقَالَ              : قَالَِت املَالِئكَةُ    { - ١١٦٧٤

ح ا لَهوهبا فَاكْتكَهرِإنْ تا  ، وِبِمثِْله ا لَهوهبا فَاكْتِملَهع اىرج ا ِمنكَهرا تمةً ، ِإننعن أيب هريرة ) حم ، م(} س 
  )٤٣٥٦(  وصحيح اجلامع ١/٨٤ وعوانة ١١/٣٢٤ وفتح ٢/٣١٧ وحم ٢٠٥م اإلميان 

 كَثْرةَ النـوِم ِباللَّيـِل      ال تكِْثِر النوم ِباللَّيِل ، فَِإنَّ     ! يا بين   : قَالَت أُم سلَيمانَ بِن داود ِلسلَيمانَ        { - ١١٦٧٥
 عن جابر ) ن، هـ ، هب(}  تترك اِإلنسانَ فَِقرياً يوم الِْقيامِة 

 ٢/٢٠ وبدايـة    ٦/٤٨٩ وكـثري    ٨/٣٨١ وتخ   ٦/٢٧٠ وكر   ١/٤٤٦ وترغيب   ١/١٢١وطص  ) ١٣٣٢(هـ  
 ) ٤٧٤٦(والشعب 

  فيه لني    
 ويوسف بن حممد بن املنكدر خمتلـف فيـه          ٢٤٥ - ٢٤٤ /٤  فيه سنيد بن داود املصيصي خمتلف فيه التهذيب       

  ٧/١٥٥ والكامل ٤٢٣ و١١/٤٢٢التهذيب  
هـــلْ لَـك   : قَام ِمن ِعنِدى ِجبِريلُ ِمن قَبلُ فَحدثَين أَنَّ الْحسين يقْتلُ ِبشطِّ الْفُرات وقَالَ               { - ١١٦٧٦

 أَنْ 
 ِتِه ؟ قُلْتبرت ِمن كا    :  أُِشمـتأَنْ فَاض ىنـيع ِلـكأَم ا ، فَلَمطَاِنيهاٍب فَأَعرت ةً ِمنضقَب ضفَقَب هدي دفَم ، معن {

عـن  ) طـب (عن أم سلمة ، ابن سعد       ) طب، كر (عن أيب أمامة    ) طب(عن على ،    ) طب(وابن سعد   ) حم،ع(
 حلارث زوج العباس عن أم الفضل بنت ا) كر(عن زينب أم املؤمنني ) ع(عائشة 

  ٨/١٩٩ وبداية ١/١٥٩ وشج ٣/١١١ وطب ١٥/٩٨ وش ١/٧٥حم 
 صحيح 



 

 

١٧٦٣() 

أَنا ، فَعتب اُهللا عليـِه إذْ       : أَى الناِس أَعلَم ؟ فقَالَ      : قَام موسى خِطيباً ِفى بىن ِإسراِئيلَ ، فسِئلَ          { - ١١٦٧٧
يا رب وكَيف ِلي ِبِه ؟      :  إليِه أنَّ ِلي عبداً مبجمِع الْبحريِن هو أَعلَم ِمنك ، قَالَ             لَم يرد الِْعلْم إلَيِه ، وأَوحى اهللاُ      

احِملْ حوتاً ِفى ِمكْتٍل ، فِإذا فَقَدته فَهو ثَم ، فانطَلَق وانطَلَق معه فَتاه يوشع بن نوٍن وحمال حوتاً ِفـى                     : فَِقيلَ  
مكِْتٍل ، حتى كَانا ِعند الصخرِة فَوضعا رُءوسهما فَناما ، فانسلَّ الْحوت ِمن اِملكْتِل فَاتخذَ سِبيلَه ِفى البحِر سرباً  

آِتنا غَداءنا لَقَد   : ، قَالَ موسى ِلفَتاه     ، وكَانَ ِلموسى وفَتاه عجباً ، فانطَلَقَا بِقيةَ يوِمِهما وليلَِتِهما ، فلَما أَصبحا              
           اهفَت اُهللا ِبِه ، فقَالَ له هراملكَانَ الَِّذى أَم اوزى جتِب حصالن ا ِمنسى موسِجد مي باً ، ولَمصا هذَا نفَِرنس ا ِمنلَِقين

ذِلك ما كُنا نبِغى ، فارتدا علـى آثَاِرِهمـا          : ِيت الْحوت ، قَالَ موسى      أَرأَيت ِإذْ أَوينا ِإىل الصخرِة فإنى نس      : 
قَصصا ، فَلَما انتهيا ِإىل الصخرِة ِإذَا رجلٌ مسجى ِبثَوٍب ، فَسلَّم موسى ، فَقَالَ الْخِضر أَنى ِبأَرِضك السالم ؟                    

هلْ أَتِبعك على أَنْ تعلِّمىن مما علِّمت رشداً    : نعــم ، قَالَ    : موسى بىن ِإسراِئيلَ قَالَ     : أنا موسى ، قَالَ     : قَالَ  
، وأَنـت   ِإنك لَن تستِطيع مِعى صبراً ياموسى ، ِإني على ِعلٍْم ِمن ِعلِْم اِهللا تعاىل علَّمِنيِه ال تعلَمه أَنت                   : ؟ قَالَ   

ستِجدين ِإنْ شاَء اُهللا صاِبراً وال أَعصى  لك أَمـراً ،            : على ِعلٍْم ِمن ِعلِْم اِهللا تعاىل علَّمكه اُهللا ال أَعلَمه ، قَالَ             
خِضر فَحملُوهما ِبغيِر نـوٍل ،  فَانطَلَقا يمِشياِن على الساِحِل ، فَمرت سفينةٌ فَكلَّموهم أَنْ حيِملُوهما ، فعرفُوا الْ       

            ِضرِر ، فَقَالَ الْخحِن يف الْبيقرتن ةً أَوقْرن قَرِة فنِفينِف السرلى حع فَوقَع صفُوراَء عى : وجوسيام !   قَـصمـا ن
لبحِر ، فَعمد الْخِضر ِإىل لَوٍح ِمن أَلْواِح السِفينِة         ِعلِْمى وِعلْمك ِمن ِعلِْم اِهللا ِإال كَنقْرِة هذَا الْعصفُوِر ِفى هذَا ا           

أَلَم أَقُلْ إنك : قَوم  حملُونا ِبغيِر نوٍل ، عمدت ِإىل سفينِتِهم فَخرقْتها ِلتغِرق أهلَها ، قَالَ : فَنزعه ، فقَالَ موسى    
ال تؤاِخذْين مبا نِسيت ، فَكَانِت اُألوىل ِمن موسى ِنسياناً ، فانطَلَقا فَـإذَا غُـالم   : قَالَ لَن تستِطيع مِعى صبراً ،   

يِر قَتلْت نفْساً زاِكيةً ِبغ   : يلْعب مع الِْغلْماِن فَأَخذَ الْخِضر ِبرأِْسِه ِمن أَعاله فاقْتلع رأْسه ِبيِدِه ، فَقَالَ لَه موسى                  
أَلَم أقُلْ لَك إَنك لَن تستِطيع مِعى صبراً فانطَلَقَا ، حتى ِإذَا أَتيا أَهلَ قَريٍة استطْعما أَهلَها فَأَبوا أَنْ                   : نفٍْس ، قَالَ    

           ِبي ِضرالْخ قَام ، قَضنأَنْ ي ِريداراً يا ِفيها ِجددجا ، فَومفُوهيضى      يوسفَقَالَ م ، هِدِه فَأَقَام :    ـذْتخالت لَِو ِشئْت
ق، (} هذَا ِفراق بيىن وبيِنك ، يرحم اُهللا موسى لَوددنا لَوصبر حتى يقُص علَينا ِمن أَمِرِهمـا : علَيِه أَجراً ، قَالَ     

 عن أيب ) ت ، ن 
 وفتح  ١/١٢٩وترغيب  ) ٣٧١( ومحيدي   ٥/١١٨وحم  ) ٣١٤٩( وت   ١٧٠ وم الفضائل    ١١٥/ ٦ و ٤١ / ١خ  
 )٤٣٥٧( وصحيح اجلامع ١١٦ وصفة ٨/٤٢٣ و١/٢١٨
 ١١٦٧٨ - }  وقفُس هابوِسب كُفْر اهِلِم أَخالُ املُسعن سعد) ن(عن ابن مسعود ، ) ت(}   ِقت 

 )٤٣٥٨( وصحيح اجلامع ٧/١٢١ون ) ٢٦٣٤(  وت ٦/٨٢ وهق ١/١٧٦حم 
 صحيح

حم، ع،  (} ِقتالُ املُسِلِم كُفْر وِسبابه فُسوق ، وال يِحلُّ ِلمسِلٍم أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَالثَِة أَياٍم                 { - ١١٦٧٩
 والضياء عن سعد) طب 
 ٣/١١١ وخـط    ١٠/٨٨ وتـخ    ١/١١٢وفـتح   ) ٤٦( وهـ   ٧/١٢١ون  ) ٢٦٣٤( وت   ٤٦٠و١/١٧٦حم  

 ) ٤٣٥٩(وصحيح اجلامع
  صحيح

١١٦٨٠ -  }  اهحٍب  إالّ مِبذَن رمِر ال يبلُ الصالبزار عن عائشة  (} قَت( 



 

 

١٧٦٤() 

 )٤٣٦٠( وصحيح اجلامع ٣/٨١ وكثري ٢/١٩١ وأصفهان ٢٦٦/ ٦جممع 
 حسن 

 والضياء عن بريدة) ن(} قَتلُ املؤِمِن أَعظَم ِعند اِهللا ِمن زوال الدنيا  { - ١١٦٨١
 ) ٤٣٦١( وصحيح اجلامع ٣/٢٩٤ وترغيب ٤/١٤يص  وتلخ٨٣ و٧/٨٢ن 

 صحيح 
ِإنـي قَتلْـت سـبعةً      : قَتلَ رجلٌ ِمن بىن إسراِئيلَ سبعةً وِتسِعني نفْساً فَذَهب ِإىل راِهٍب فَقَالَ              { - ١١٦٨٢

ِإني قَتلْـت   : راِهب ، ثُم ذَهب ِإىل راِهٍب آخر فَقَالَ       فَقَتلَ ال . ال  : وِتسِعني نفْساً فَهلْ تِجد ِلي ِمن توبٍة ؟ فَقَالَ          
ِإني قَتلْـت تسـعةً   : ال فَقَتلْه ، ثُم ذَهب ِإىل الثالث فَقَال : ثَماِنيةً وِتسِعني نفْساً فَهلْ تِجد ِلي ِمن توبٍة ؟ فَقَالَ          

     ِلي ِمن ِجدلْ تفْساً فَهن ِعنيٍة؟ قَالَ    وِتسبوت  :              تكَذَب حيٍم لَقَدفُوٍر رِبغ سِإنَّ اَهللا لَي راً  ، وِإنْ قُلْتش ِملْتع لَقَد
أَما أَنا فَال أُفَاِرقُك على قَوِلك ، فَلَِزمه على أَنْ ال يعِصيه ، فكَانَ يخِدمه ِفـى ذِلـك                   : ، فَتب ِإىل اِهللا ، فَقَالَ       

ـِه                      فَهلَياُء عالثَّنو رآخ فِّيوت ِديداً ، ثُمكَى بكَاًء شِرِه فَبلى قَبع دقَع ِفنا دفَلَم ، ِه قَِبيحلَياُء عالثَّنلٌ وجماً روي لك
: ك ، فَاجتمعوا ِإىل راِهِبِهم فَقَالُوا       حسن ، فَلَما  دِفن قَعد على قَبِرِه فَضِحك ضِحكاً شِديداً فأَنكَر أَصحابه ذلِ             

                      ةً ، فَقَالَ لَهرم فَأَتى ِإىل صاِحِبِهم ، فُِسِهمفِْسِه وأَنِفى  ن فَوقَع ، عنا صم تأَير هذَا الْقَاِتلَ وقَد كأِْوى ِإلَيت فكَي
اذْهب فَأَلِْق نفْسك ِفيها ،     :  ، فَفَعلَ ، ثُم أَتاه فَأَخبره أَن قَد فَعلَ ، قَالَ             اذْهب فَأَوِقد تنوراً  : ما تأْمرين ؟ فَقَالَ     : 

بِغـى  ما ين: فَأَلْقى نفْسه ِفى التنوِر ، فَذَهب فَوجده حيا ِفى التنوِر يعرق ، فأَخذَ ِبيِدِه فَأخرجه  ِمن التنوِر فَقَالَ                  
: أَنْ تخدمىن ولِكن أَنا أخِدمك ، أخِبرين عن بكاِئك على املُتوفَّى اَألوِل ، وعن ضِحِكك على اآلخِر ، قَـالَ                     

 فَرأيت ما يلْقَاه ِمـن       رأَيت ما يلْقَاه ِمن الشر  فَذَكرت ذُنوِبي فَبكَيت ، وأَما اآلخر            -  أَولُ ما دِفن      -األولُ  
 عن أيب زمعة البلوى } الْخيِر فَضِحكْت  ، وكَانَ بعد ذِلك ِمن عظَماِء بىن ِإسراِئيلَ 

  ٤/٧٦ واإلصابة ٢١٣ و١٠/٢١٢جممع 
 حسن 

 عن ابن عباس )  ، ك حم ، د(}   قَتلُوه قَتلَهم اُهللا ، أَلَم يكُن ِشفَاُء الِْعى السؤالُ  { - ١١٦٨٣
 )٤٣٦٣( وصحيح اجلامع ٨/٢٨٨ وتخ ١/١٠١ وش ١/١٧٨ وك ٢/١٢٠وسنة  ) ٣٣٦( ود ١/٣٣٠حم 

 صحيح 
١١٦٨٤ - }                     مميتكِْفيِه أَنْ يؤالُ ، ِإمنا كَانَ يالس ما ِشفَاُء الِْعيوا ، فَِإنلَمعي ألُوا إذْ لَماُهللا، أَال س ملَهقَت لُوهقَت

 .عن جابر ) د(} على جرِحِه ثُم يمسح علَيها ويغِسلَ ساِئر جسِدِه " شك موسى"يعِصر أَو يعِصب و
ود ) ١٢٨( ومنتقـى  ١/١٧٤وتلخـيص  ) ٨٧٣( وعب ١/١٧٨ وك ٢٨٨ و٢٢٧ و١/٢٢٦ وهق  ١/١٩٢مي  

  ١/١٩٠ وقط ١/٥٣٢وبغوي ) ٣٣٧(
 صحيح حىت السؤال

 وآخره صحيح مرسل
 عن بريدة ) ٤حم ، م ، (}  قَد آجرِك اُهللا ورد علَيِك ِفى اِملرياِث  {  - ١١٦٨٥

) ٢٨٧٧(أعظمـي و د   ) ٢٤١٦( وهـ   ٣/١٥٧وبنحوه م   ) ٤٣٦٤( وصحيح اجلامع    ٤/٣٤٧ وك   ٥/٣٤٩حم  
 )٩٢٩(وت 



 

 

١٧٦٥() 

١١٦٨٦ - }            كاً ، أوساةً نش حاذْب ثُم ِلقاح ، أِْسكر اموه آذَاك ٍع          قَدـيثَالثَةَ أَص أَطِْعم اٍم ، أوثَالثَةَ أي مص 
 اِكنيسِة ملى ِستمتٍْر ع عن كعب بن عجرة ) حب(} ِمن 

  ٢٤٢ و٤/٢٤١ وحم ٥/٥٥وهق ) ١٢٠١(وم ) ٣٩٨٦( واإلحسان ١٩/١١٩وطب ) ١٨٥٦(د 
١١٦٨٧ - }          اَء أَجش ناِن ، فَمهذَا ِعيد ِمكُموِفى ي عمتونَ إنْ شـاَء اُهللا           قد اجعمجا مِعِة ، وِإنِن  اجلُمع أَهز

 عن ابن عباس وعن ابن عمر ) هـ(عن أيب هريرة ) د ، هـ ، ك (} تعاىل 
وصـحيح اجلامــع     ) ٣٠٢( ومنتقـى    ١٠/٢٧٢ ومتهيد   ٤/٢٢٢ وسنة   ١/٢٨٨ وك   ٣/٣١٨وهق  ) ١٠٧٣(
)٤٣٦٥ ( 

 صحيح لغريه 
١١٦٨٨ - } ا منرأَج اِنيٍء قَده ا أُمِت يرأَج وأمنا من أمنت   ) ت ، د (عن أم هاىنء زاد ) ق (}ن 

  ٤٢٤ و٤٢٣ و٣٤٣ و ٣٤٢ و ٦/٣٤١وحم  ) ٢٧٦٣( ود   ٨٢ وم صالة املسافرين     ٨/٤٦ و ٤/١٢٢ و ١/١٠٠خ  
 ) ٤٣٦٦( وصحيح اجلامع ) ٢٦١٢( ومنصور ٥٣ و ٤/٤٥ و ك ٩/٩٥ وهق ٤٢٥و

 عن عائشة  ) ق(} كُن أَنْ تخرجن ِلحواِئِجكُن قَد أَِذنَ اُهللا لَ { - ١١٦٨٩
 )٤٣٦٧( وصحيح اجلامع  ٩/٣٣٧ وفتح ٨/١٢٦ وسعد ١٧ وم السالم ٧/٤٩ و٤٩ /١خ

 عن عائشة ) خ(} قَد أُِريت دار ِهجرِتكُم ، أُِريت سبخةً ذات نخٍل بين البتيِن  { - ١١٦٩٠
 / ٣ وبدايـة    ٧/١٣٩ وكر   ٤٧٦ / ٤ وفتح   ٤٥٩ / ٢ ونبوة   ١٤٩ / ١يص  وتلخ) ٢٦٥( وخزمية   ١٢٨ / ٣خ  

١٦٨ 
 املاحلة: السبخة 

عن مصعب ابن   ) ش(} قَد أُِريت عاِئشةَ ِفى الْجنِة ، ِليهونَ علَي ِبذَاك مويت ، كَأَنى أَرى كَفَّها                { - ١١٦٩١
 )اسحاق بن طلحة مرسال 

   ١٢/١٣١ وش ٢٦٤التعجيل ص 
  لغريهحسن

١١٦٩٢ - }             كُممؤالً يجوا رمالةُ فَقَدرِت الصضوح كُمامإم سبتِإذا اح متنسوأَح متأَصب عـن  ) حب(} قَد
 املغرية بن شعبة 

  ٢/٢١٥وعوانة ) ٧٤٨(وعب ) ١٤٩(ود ) ٢١٦٨و ٣٧٢( وحب ٣/١٢٣ و٢/٢٩٦ وهق ٤/٢٥١حم 
 صحيح 

لُّ نِبى عِطيه وكُلٌّ قَد تعجلَها ، وِإنى أَخرت عِطيىت شفَاعةً ُألمىت ، وإَِّن الرجلَ ِمن                قّد أُعِطى كُ   { - ١١٦٩٣
ع ِللْعصـبِة ، وِإنَّ     أُمىت لَيشفَع ِلِفئَاٍم ِمن الناِس فَيدخلونَ الْجنةَ ، وِإنَّ الرجلَ لَيشفَع ِللقَِبيلَِة ، وِإنَّ الرجلَ لَيشفَ               

 عن أيب سعيد ) حم (} الرجلَ لَيشفَع للثَّالثَِة وِللرجلَيِن وِللرجِل 
  ٢٠ / ٣حم 

  حسن لغريه
١١٦٩٤ - }                 ِمن برشِرِق واملْغِرِب ، ال ياملش نيا بم وطُولُه هضرِة ، عِفى اجلَن هرن ثَرالكَو ِطيتأُع قَد  دأَح ه

 عن أنس ) طب(}  فَيظْمأَ 



 

 

١٧٦٦() 

  ١/١٦٥ وشج ١٠/٤٩٩ واإلحتاف ٣/١٣٦ وطب ١٠/٣٦٠امع 
 صحيح لغريه

 وفيه مجله مل تصح 
ه قَد أَفْلَح من أَخلَص قَلْبه لِإلمياِن ، وجعلَ قَلْبه سِليماً ، وِلسانه صاِدقاً ، ونفْسه مطْمئنه وخليقَت                 { - ١١٦٩٥

 عن أيب ذر ) حم(} مستقيمةً ، وأُذُنه مستِمعةً ، وعينه ناِظرةً 
 )١٠٨( والشعب ٥/٢١٦ وحلية ١٠/٢٣٢ وجممع ٣/٥٥١ و١/٥٦ و ترغيب ٥/١٤٧حم 

  حسن كغريه
١١٦٩٦ - }  اهاُهللا ِبما آت هعقَنكَفَافاً ، و ِزقرو لَمأَس نم أَفْلَح عن ابن عمرو)  ت ، هـ حم، م ،(} قَد 
 وسـنة   ٦/١٢٩ وحليـة    ٤/١٦٩ و   ١/٥٨٩ وترغيـب    ٤/١٩٦ وهـق    ١٧٣ و ٢/١٦٨ وحم   ١٢٥م الزكاة   

 )٤٣٦٨( وصحيح اجلامع ١٤/٢٤٥
١١٦٩٧ - }  لُبــــا ِزقر نم أَفْلَح عن قرة بن هبرية ) هب(} قَد 

 )٤٦٥٦-٤٦٥٤( والشعب ٣/٢٣٤ و٢/٤٧٩ واإلصابة  ٤٠١ و٩/٤١١جممع 
 ن لغريهحس

عـن عـروة   ) طب(} قَد أكْرمنا اُهللا عن تِحيِتك وجعلَ تِحيتنا السالم ، وهى ِتِحيةُ أَهِل الْجنِة       { - ١١٦٩٨
 وابن شهاب وحممد بن جعفر بن الزبري مرسال 

  ٣/١٤٨ ونبوة ٣/٣١٣ وبداية ٦٠ و٥٨ /١٧ وطب ٨/٢٨٥امع 
 حسن لغريه 

١١٦٩٩ - } قَد                 اَءكرفَـِإنَّ و ، ِفِهمـعِبأَض مهماً فَأُمقَو تمفَِإذَا أَم ، مهرغأَص تأَنو اِبكحلى أَصع كترأَم 
         اِفعِذ الشأْخقاً فَالتدصم تِإذَا كُنِة ، واجذا الْحو ِغريالصو ـ         الْكَِبري ال فَحـا ، وبال الرو ، ِم ،    املَاِخضـنلَ الْغ

                      ، رـغاألص جالْح ةَ ِهيرمأَنَّ الْع لَماعو ، طَاِهر تأَنآنَ ِإال والْقُر سمال تو ، كا ِمنِبه قأَح ولَ هجةُ الرزِحرو
 عن عثمان بن أيب العاص ) طب( } وأَنَّ عمرةً ِهى خير ِمن الدنيا وما ِفيها ، وحجةً  خير ِمن عمرٍة

 ٩/٣٣ وطب ٧٤/ ٣ و١/٢٧٧امع 
 حسن لغريه 

خيار املـال   : اليت مع ولدهـــــــــا  ،  حـرزة          : عامال على الزكـــاة  ،  الشافع        : مصدقا    
 املدخـــــر

 
 
 

 اجلزء الرابع
س فَأَِتاهن ِمن الْيمِن ، وأَما اْإلبر فَأُِخذَ ِمـن     قَد أَمرناَ ِللنساِء ِبورٍس وِإبٍر ، أَما الْور        { - ١١٧٠٠

 عن حرب بن احلارث احملاريب ) ض(وأبو نعيم ) طب . ( }  ناٍس ِمن أَهِل الذّمِة ِمما علَيهم ِمن الِْجزيِة 



 

 

١٧٦٧() 

    ١/٣١٩ واإلصابة ٤/٨٣ طب ٥/١٥٨امع 
 لني

قُلْتم ، وِإني َألبركُم وأَتقَاكُم ، ولَوالَ الْهـدى لَحلَلْـت ولَـِو             قَد بلَغين الَِّذي      _  { ١١٧٠١
 تيدما أَه برتتدا اسأَمِري م ِمن لْتقْبعن جابر ) حب. ( }است 

) ١٢١٦(وم ) ٧٣٦٧(و) ٤٣٥٢(و )  ٢٥٠٥(و) ١٥٥٧(وخ ) ٣٧٩١(واإلحســان٣/٣١٧ وحــم ٥/٨٧١ن
 .وغريهم 

د بيض اللّه عزوجلَّ وجهك ، وطَيب رحيك ، وأَكثر مالك ، لقَد رأيت زوجتيِه               قَ  {- ١١٧٠٢
 عن أنس ) ك. (} ِمن الْحوِر الْعِني ، فأَتته جبةً لَه ِمن صوٍف تدخلُ بينه وبين جبتِه 

 ٢/٣٢٤ وترغيب ٢/٩٣ك
 صحيح 

م على البيضاِء لَيلُها كَنهاِرها الَ يزيغُ عنها بعدي إالَّ هاِلك ، ومن يِعش              قَد تركتكُ  { - ١١٧٠٣
ِمنكُم فَسيرى اخِتالفاً كَثرياً فَعليكُم ِبما عرفتم ِمن سنيت وسنِة اخلُلفاِء الراشدين املَهديني عضـوا               

 } عِة وإنْ عبداً حبشيا فَإنما املؤِمن كَاجلَمِل األنِف حيثُما ِقيد انقاد            عليها ِبالنواِجِذ ، وعليكُم ِبالطَّا    
 عن عرباض ) حم ، هـ ، ك . (

 )٤٣٦٩(وصحيح اجلامع ) ٩٣٧( وصحيحة ١/٩٦ وك ٤/١٢٦وحم ) ٤٣(هـ 
 صحيح

١١٧٠٤ - }         سوةَ ، ويوا فيِه النمفقَد اركالُمب رهالش اَءكُمقد ج        ـنم ـقيفَقةَ ، فِإنَّ الشوا النع
شقي يف بطِن أُمِه ، والسِعيد من سِعِد يف بطِْن أُمِه ، فيِه لَيلَةٌ خير ِمن أَلِْف شهٍر ، الَ يحرم خيرهـا             

 عن ابن مسعود ) ابن صصري يف أماليه. (}ِإالَّ كلُّ محروٍم 
 . ٧/١٩٣ وامع ٨/٤٦٤ وكثري ٤/١٩٢ واإلحتاف ٣/١ وش ٤٢٥ و٣٨٥ و ٢/٢٣٠حم ٥أخرجه بنحو 

 صحيح لغريه
 عن سبيعة ) عب . (  }قد حلَلِْت ِحني ِوضعِت حملِك {  - ١١٧٠٥

 )١١٧٢٢(وعب  ) ٥٩٠ و ٥٨٩( وموطأ  ) ٤٣٧٠(  وصحيح اجلامع ٦/٣٤٢ وحم ١٩٦ و٦/١٩٣ن
  صحيح

حتى لَوِ اجترأْت عليها لَِجئتكُم بِقطَاٍف ِمن ِقطافها ، ودنـت           قد دنت ِمني اجلَنةُ     {   - ١١٧٠٦
                ها ِهرةُ ، قُلتِدشخأَةُ ترفَإذَا ام ، هما معأن بر أَي ى قُلْتتح اري النأْنُ هِذِه ؟ قَـالُوا       : منا شم :

       مأَطْع وعاً ، الَ ِهيج تاتى متا حهبستِض  حشـاِش اَألرخ هاَ تأْكلُ ِمنسلتالَ أَرا وهعـن  ) خ (.} ت
 أمساء  بنت أيب بكر 

  ) ٤٣٧١(  وصحيح اجلامع ٢/٢٣١ وفتح ١/١٩٠خ 
 صحيح



 

 

١٧٦٨() 

١١٧٠٧ -  }                 أر اِر ، فَلَمل هذَا الْجدِن يل يف ِقبثَّلتيمم ارةَ والناجلن لَكُم تلَّينذُ صاآلنَ م أَيتر قد
 عن أنس ) خ ( }اليوِم يف اخليِر والشر كَ

وصحيح ) ١٢٣٣( وتغليق ٢/٢٠٤ ومشكل  ٢٥٩ و ٣/٢٥٤ وحم   ١٣٧ و ١٣٦ و   ١٣٤ وم الفضائل    ٨/١٢٣خ  
 ٤٣٧٢اجلامع 

١١٧٠٨ -  }                فـرضأَنْ ت شيتِإالَّ أَين خ كُموج ِإليرالْخ ين ِمنمنعي فَلَم ، معتنالَّذي ص رأيت قد
عن عائشة قاله عن التراويح) خ ، م ، د ، ( مالك  }عليكُم 

 ٤/١١٧ وسـنة    ٨/١٠٨ومتهيـد   ٢/٤٩٢وهق  ) ١٣٧٣( ود   ٣/٢٠٢ ون   ١٧٧ وم صالة املسافرين     ٢/٦٣خ  
 ) ١١٣(وموطأ 

ـ (} قد رأيت خمسني أو سبعني ألفاً يدخلُونَ الْجنةَ يف مثِل صورِة القَمِر لَيلَِة الْبدِر     { - ١١٧٠٩ عـن  ) مح
 أمساء بنت أيب بكٍر 

  ٦/٣٥٥حم 
 صحيح

قد رأيت ورقةَ فَرأيت عليِه ِثياباً بيضاً فأَحسبه لَو كانَ من أهِل الناِر ملْ يكُن عليـِه                 {  - ١١٧١٠
 عن عائشة ) حم. ( }بياض 
 ) ١٠٤٣( وت ٢/٢٦٣ وكثري ٦/٦٥ وحم ٣/٩ والبداية ٣/٦٣٥االصابة 

  حسن
جاءت امرأة إىل النيب صلى     : عن السيد احلسن قال     ) طب( .  }درمحها اُهللا برحمِتها ابنيها   ق{  - ١١٧١١

اهللا عليه وسلم ومعها ابنان هلا ، فأعطاها ثالث مترات ، فأعطت ابنيها كل واحد منهما مترة فـأكال مترتيهمـا مث                      
 جعال ينظران إىل أمهما  فشقت مترا نصفني بينهما فقال فذكره 

 ). ٤٣٧٣( وصحيح اجلامع ٤/٣٤٩ وحلية ١/٤٥فهان أص
 صحيح

صلَّينا مع النيب يف    : عن معاذ قال  ) طس(. } قد رفعت صالَتكم ِبحقِّها ِإىل اِهللا عز وجلَّ           { -١١٧١٢
 يوم غيٍم يف سفر اىل غِري القبلة فلما سلّم جتلِت الشمس فقلنا صلينا إىل غري القبله فذكره 

 ٢/١٥امع 
 لني

ابن سعد  . ( } قد زوج اُهللا عثمانَ خرياً ِمن ابنِتك ، وزوج ابنتك خيراً ِمن عثْمانَ                { -١١٧١٣
 ).  عن ابن عون وحممد بن جبري بن مطعم مرسالً

  ٨/٦٦سعد 
 صحيح لغريه

  سهل بن سعد عن) خ(  مالك}قَد زوجناكَها ِبما معك من الْقُرآِن   { - ١١٧١٤
 . ٧/٢٣ و٦/٢٣٧ و ٣/١٣٢ وخ ٩/١٩١ و٤/٤٨٦ وفتح ١/١٠٩بغوي 



 

 

١٧٦٩() 

قد سأَلِْت اَهللا آلجاٍل مضروبٍة وأياٍم معدودٍة ، وأَرزاٍق مقْسومٍة ، الَ يعجلُ ِمنها                {  - ١١٧١٥
لِْت اَهللا أَنْ يعيذَِك ِمن عذاٍب  يف النـار أَو       قَبلَ ِحلِِّه ، والَ يؤخر ِمنها شيئاً عن ِحلِِّه ، ولو كُنِت سأَ            

 عن ابن مسعود ) حم، م  (} عذَاٍب يف الْقبِر كَانَ خيراً لَِك وأَفْضلَ 
 ١/٤٣٣وحم ) ٤٣٧٤(وصحيح اجلامع ) ٢٦٣و٢٦٢( وعاصم ٣٢م القدر 

يلُ اِهللا وهو كَذلك ، وموسى نجي   قَد سِمعت كَالَمكم وعجبكُم ، إنَّ ِإبرِهيم خل         {  - ١١٧١٦
اِهللا وهو كَذلك ، وعيسى روح اِهللا وكَلمته وهو كَذِلك ، وآدم اصطفَاه اُهللا وهو كَذِلك ، أَالَوأَناَ                  

أَنا أَولُ شافٍع وأولُ مشـفٍَّع      حِبيب اِهللا والَ فَخر ، وأَنا حاملُ ِلواِء الْحمِد يوم الْقيامِة والَ فَخر ، و              
 ، رامِة والَفَخيومَ  القي 

                  ما أَكْروأن ، رِوالَ فَخ ِمننياُء املؤِعي فُقَرا ومِخلُِنيهداُهللا يل فَي حفتِة فَيالْجن ِحلَق كحري نلُ ما أَووأَن
 روالَ فَخ واآلِخرين لنيابن عباس عن ) ت . (}األو 

  ١٧٠ و١/١٦٩ وكثري ٠١/٤٦٩ واإلحتاف ١/١٦ومي ) ٣٦١٦(ت 
 حسن لغريه 

قَد سن لَكُم معاذُ فَاقْتدوا ِبِه ، ِإذا جاَء أَحدكُم وقَد سِبق ِبشيٍء مـن الصـالِة                   {  - ١١٧١٧
ا سقِْض مفَلْي امغَ اإلمفَإذا فَر ، الَتهام صاِإلم صلِّ معبِه فَلي عن معاذ ) حم. (} ِبق 

  ٣/٩٣ و٢/٢٩٦ وهق ١/٣٠٧  وكثري ٢/٤٢ وتلخيص ٥/٢٤٦حم 
 صحيح 

 عن أيب هريرة )  م . ( } قَد عِجب اُهللا ِمن صنيِعكُما ِبضيفكُما اللَّيلةَ   {  - ١١٧١٨
  ) ٤٣٧٥(  وصحيح اجلامع ٣/٣٦٩ وترغيب ١٧٢م األشربة 

ذي رأَيت ِمن صنِيعكُم ، فَصلُّوا أَيها الناس يف بيوِتكم ، فَِإنَّ أَفْضـلَ        قَد عرفْت الَّ    { - ١١٧١٩
 عن زيد بن ثابت ) حب . ( } صالِة الَمرِء يف بيِته ِإالَّ املَكتوبةَ  

 ١٩٨ - ٣/١٩٧ون   ) ٧٨١(وم  ) ٧٢٩٠(و   ) ٧٣١( وخ   ٥/١٨٢وحـم   ) ٢٤٩١( واإلحسان   ٢/٢١٤فتح  
  وغريهم  ٣/١٠٩وهق ) ١٢٠٤(وخزمية 

١١٧٢٠ -  }                 ، رهمِِدرمهاً د عنيكُلِّ أرب قَِّة ، ِمندقَةَ الروا صقيِق فهاتعِن اخلَيِل والر تفوع قد
                  ، لى ِحساِب ذَلكفَع ادفَما ز ارِهممسةُ دِني فَفيها خِمائَت تلغىٌء ، فَإذا بِمائٍة شو يف ِتسعني ليسو

 الغنِم يف كُلِّ أربعني شاةً شاةٌ ، فَإنْ لَم يكُن إالَّ ِتسع وثالثونَ فَليس علَيك ِفيها شـىٌء ، ويف                     ويف
                   ِمن ِعشرينمٍس ويف خىٌء ، وواِمِل شيف الع ليسةٌ ، وِسنم عنييف األربو ، بيعت قِر يف كُلِّ ثَالثنيالب

غنِم ، فَإذا زادت واِحدةً فَفيها ابنةُ مخاٍض ، فَإنْ لَم تكُِن ابنةُ مخاٍض فَابن لَبوٍن       اإلبِل خمسةٌ ِمن ال   
                   تادفَـإذا ز ، أربعـنيمٍس ولَبوٍن إىل خ اِحدةً فَفيها ِبنتو تادفَإذا ز ، ثالثنيمٍس وذَكٍر إىل خ

تني ، فَإذا كانت واِحدةً وِتسعني فَفيها ِحقَّتاِن طَروقتا اجلَمِل          واِحدةً فَفيها ِحقَّةٌ طَروقَةُ اجلَمِل إىل سِ      



 

 

١٧٧٠() 

إىل ِعشرين وِمائٍة ، فَإنْ كَانِت اإلبلُ أكثر ِمن ذَلك فَفي كُلِّ خمسني ِحقَّةٌ ، وال يفرق بني مجتمٍع                   
 الصدقِة هِرمةٌ وال ذَات عواٍر وال تـيس إالَّ  ، وال يجمع بني متفرٍق خشيةَ الصدقِة ، وال يؤخذُ يف          

أنْ يشاَء املُصدق ، ويف النباِت ما سقَته األار أو سقِت السماِء العشر ، وما سِقى ِبالغرِب فَفيـِه                   
 عن علي ) حم ، د  . ( }ِنصف العشِر 

وأصـفهان   ) ٢٢٨٤(  وخزميـة    ٦/٤٧ وسنة   ٣٠٢ و   ٧/١٤١ وخط   ٥/٣٧ون   ) ٦٢٠( وت   ) ١٥٧٤( د  
 وحليـة  ١٤/٢٩١ وخـط  ٢/١٤٩ وتلخـيص  ١/٩٢ وحم ٣/٦٩ وجممع ٢/١٣٠ و  ١/٢٣٢ وطص   ٢/٢٦٣ 
٤/١٨٦  

 حسن
  ) !!٤٠٧٨( ويف ضعيف اجلامع ) ٤٣٧٥(وتناقض األلباين فأورده يف صحيح اجلامع 

إنَّ : نَّ من الغيِب ماالَ يعلَمه إالَّ اُهللا ، اخلَمس            قَد علم اُهللا عز وجلَّ خرياً كَثِيراً ، وإ          - ١١٧٢١
اَهللا ِعنده ِعلْم الساعةِِ ، ويرتّلُ الغيثَ ، ويعلَم ما يف األرحام ، وماتدري نفس ماذا تكِسب غداً ،                   

 بريخ ليمإنَّ اَهللا ع أَرٍض متوت بأي ن بين عامر عن رجل م) حم . ( } وما تدري نفس 
  ١/٤٣ وجممع ٦/٣٥٧ وكثري ٥/٣٦٩حم 

 صحيح 
قد علمت آخر أَهِل اجلَنِة يدخلُ اجلَنةَ كانَ يسألُ اَهللا أنْ يزحزحه عن النـاِر وال                  { - ١١٧٢٢

             نيب قيبو اراِر النةَ وأَهلُ النِة اجلَنلَ أَهلُ اجلَنخةَ فإذَا دسألُ اجلنقالَ َي ناَ ؟ قالَ     : ذِلكاِيل ههم يارب
بلى يارب ، فَبينا هو كذِلك ِإذْ بدت لَه شجرةٌ من بـاِب             : هذا ماكُنت تسألَين يا ابن آدم قالَ        : 

  باِخلةٌ يف اجلَنِة ، فَقالَ يارِة دِتها ، وأَ: اجلَنمثَر ِة آكُلُ منجرهِذِه الش ستظلُّ يف ِظلِّهـا ،  أَدِنين من
أَملْ تكُن تسأَلين ؟ قالَ يارب أين ِمثلُك ، فما يزالُ يرى شيئاً أفضلَ من شيٍء                : ياابن آدم   : فيقُولُ  

     سألُ حىت يقالَ لهيبيِدِه فَقالَ               : و أشار ِكدى يتى حفيسع ، اكعين ا رأَتوم ، اكمقد عتما س فلك
هذَا لَك وِمثلُه معه ، فَيرضى حتى يرى أنه أعطَاه شيئاً ما أعطَاه أحداً من أهِل   : هذَا فيقَالُ   هذَا و : 

لَو أُذنَ يل ألدخلت أهلَ اجلَنِة طَعاماً وشراباً وِكسوةً مماَّ أَعطَاين اُهللا وال ينقصين ذلك      : اجلنِة فَيقُولُ   
   مالكعن عوف بن) طب( }شيئاً  
  . ٤٤٦ ومبارك ٤٥٩ و١١/٤٥٨ وفتح ٤٠١/ ١٠ وجممع ٧٧/ ١٨طب 

 حسن لغريه
قد علمت أنَ أَحب البالَِد إىل اِهللا عز وجلَّ مكَّةُ ، فَلوال أنَّ قَومي أَخرجوين مـا                   {  - ١١٧٢٣

. ( }  قُلُوبنا من حب مكَّـةَ         خرجت ، اللَّهم اجعلْ يف قُلوبنا ِمن حب الَمدينِة مثلَ ما جعلت يف            
 عن ابن عمر ) طب 
  ٤/٢٨٣ واإلحتاف ٥/٢١٥ ون ٣٦٢ و١٢/٣١٢طب 

 صحيح 



 

 

١٧٧١() 

١١٧٢٤ -   }             مِداُء مبكَاهالشاُء واَألنبي مغِبطُهاَء يدهاَء وال شبيوا بأنأَنَّ أقْواماً لَيس تلمع قد
تحابونَ يف اِهللا ، إنَّ وجوههم لَنور وإنهم لعلَى نوٍر ، ال يخـافُونَ إذَا               من اِهللا وهم ِمن قَباِئلَ شتى ي      

 عن أيب مالك ) ع ( }  خاف الناس ، وال يحزنونَ إذَا حِزنوا 
 ١٠/٢٧٧امع 

 حسن
١١٧٢٥ -  }              ِمـن ريتِك خيِك يف بعي ، وصالَتالصالَةَ م حبنيأنِك ت لمتع صـالَِتِك يف    قد 

حجرتِك ، وصالَتِك يف حجرِتِك خري ِمن صالَتِك يف دارِك ، وصالَتِك يف دارِك خري من صالَتِك                 
) حم ، حـب     ( . } يف مسجِد قَومِك ، وصالتِك يف مسجِد قومِك خري ِمن صالِتِك يف مسجِدي                

 عن أم محيد امرأة أيب محيد الساعدي 
 - ٢/٣٨٤ وش   ٢/٣٣ وجممع   ٦/٧٢ وكثري   ١/٢٢٥وترغيب   ) ٣٢٨( وحب   ) ١٦٨٩( ة   وخزمي ٦/٣٧١حم  
  ١٣٣ - ١٣٢/ ٣ وهق ٣٨٥

 صحيح لغريه 
١١٧٢٦ - }                  فسهن لكمي يخٍض ، إنَّ الشعإىل ب  كُمعضب نظَر ِلم علمت حم ، طب    . ( } قد (

 عن ابن عمرو
  ٢٢١ و٢/١٨٥حم 

 حسن
 . اءه شاب وسأله عن القُبلة للصائم فمنعه ، فلما جاءه شيخ أجازها له فنظر بعضهم لبعض قاله ألصحابه عندما ج

١١٧٢٧ -  }                  قَامِن استِمم وا فَهليهع مات فمن ، مهأكثَر كفَر ثُم اسقالَ الن ت ، ن   (} قد (
 عن أنس 

  )٢٠ (١/١٥وعاصم  ) ٣٢٥٠(ت 
 لني

١١٧٢٨ -  }    ليقالَ ع قد              ـوٍم أوي موٍة صيضبكُلِّ ب ليكصِة ، عخإىل الر لُمه لكنو اِمسعتم 
عن رجل من االنصار أن رجال أوطأ بعريه أُدحي نعام فكسر بيضها ، فقـال               ) حم ، هق    . ( } ِإطْعام ِمسكنيٍٍ   

 عليك بكل بيضة جنٍين ناقةٌ ، فقال رسول اهللا فذكره : علي ( 
  ٢/٢٤٩ وقط ٣/١٣٥ ونصب ٤/١٤ش  و٥/٥٨حم 

 حسن
 ٥٥٦٩(  والكاشف   ١٦٩ - ٠١/١٦٨فيه مطر الوراق خمتلف فيه واألكثر على توثيقه وضعف يف عطاء التهذيب             

 ( 
 فيه نظر... إنه صدوق كثري اخلطأ  ) ٦٦٩٩( فهو حسن احلديث إال يف عطاء وما قاله احلافظ عنه يف التقريب 

١١٧٢٩ -  }    ا الصينقَض أنْ              قد ـبومـن أح ، ِة فَليجلسطبِللْخ ِلسأنْ جي بأح الةَ ، فَمن
  ذْهبفَلْي ذْهبعن عبداهللا بن الساَّئب ) هـ ، ك. (} ي 



 

 

١٧٧٢() 

  ) ٤٣٧٦( وصحيح اجلامع  ) ٢٦٤( ومنتقى  ) ١٤٦٢(  وخزمية ٣/٣٩٨وكر  ) ١٢٩٠( هـ 
 صحيح

 . يعين صالة العيد 
هذَا املْنِرب وأنا أعلَم ليلَةَ القَدِر ، فالْتمسوها يف العشِر األواِخِر يف            قد قُمت على      {  - ١١٧٣٠
 عن عقبة بن مالك ) طب (}ليلِة الِْوتِر

  ١٦٧ و٣/١٧٤ وجممع ١٧/٣٥٧طب 
 صحيح

١١٧٣١ - }                مأَنت وموهِعيداً ، فَص هتِخذُونوي الْيهود ومهصت وموراُء ياشكانَ ع طب  . ( } قد (
 عن أيب موسى  

  ١٨٦ - ٣/١٨٥امع 
 حسن لغريه 

١١٧٣٢ - }                  مِمنه يت أَحديف أُم كثُونَ ، فِإنْ يدحم ِم أُناساألم من ى قَبلكُمضا مكانَ فيم قد
 عن عائشة ) حم ، م ، ت ، ن ( عن أيب هريرة ، ) حم ، خ . ( } فَهو عمربن الْخطَّاِب 

) ٤٣٧٧(وصحيح اجلـامع     ) ١٦٣٤(  وخمتصرم   ٢/٥٨٣ وعاصم   ١٢/٣٧٦ وفتح   ٢/٢٥٧ ومشكل   ٦/٥٥حم  
 )٣٦٩٣( وت ٢/٣٣٩وحم ) ١٩( ون فضائل ٥/١٥ و٤/٢١١وخ 

قد كانَ يل ِمنكُم خِليلٌ ، ولَو كُنت متِخذاً خليالً ِمن أُميت التخذت أبا بكْر خليالً        { - ١١٧٣٣
   ي عبِإنَّ روا                 ، وكـان لَكُمكانَ قَب نليالً ، أَالَ وإنَّ مخ اهيمرخذَ إبليالً كما اتلَ قِد اختَذَين خوج ز

               عن ذَلك َاكمي أفإن ، مساِجد ورِخذوا القُبتفالَ ت مساِجد اِحليِهموص بياِئهمأَن ورِخذونَ قُبتي ( ) .
 عن جندب ) طب 

 )٣٢٦٠( ون حتفة ٢/٦٧ وم ١٨٦ - ٢/١٨٥سعد  و٤٥و٩/٤٤امع 
 صحيح لغريه 

١١٧٣٤ - }              ِلمطَّ عالْخ ذِلك طُّهخ وافَق نطُّ ، فَمخِبياِء ياَألن ِمن ىبكَانَ ن عـن أيب  ) بز ( }  قَد
 هريرة 

  ١/١٩٢ وجممع ٤٠١ و ١٩/٤٠٠ وطب ٥/٤٤٨حم 
 صحيح

) حب  ( }  ماشاَء اُهللا وشاَء محمد     : م فتؤِذيىن ، فَال تقُولُوا      قَد كُنت أسمعها ِمنكُ    { - ١١٧٣٥
 ومسويــة 

 عن جابر بن مسرة ) ض(
 )٥٧٢٥( واالحسان ١١/٤٣٣ وفتح ٥/٣٩٣وحم ) ١٩٨١٣(عب 

 صحيح



 

 

١٧٧٣() 

ماشاَء اُهللا  : قُولُوا  ماشاَء اُهللا وشاَء محمد، ولِكن      : قَد كُنت أَكْره لَكُم أَنْ تقُولُوا        { - ١١٧٣٦
 دمحاَء مماش والضياء عن حذيفة ) هـ( احلكيم ( }  ثُم ( 

  ٤/٢٩٧وك ) ٢١١٨(و هـ ) ٤٣٧٨(وصحيح اجلامع ) ١٣٧( وصحيحة ٥/٣٩٣حم 
 صحيح

 قَبِر أُمِه فَزوروها ،     قَد كُنت نهيتكُم عن ِزيارِة الْقُبوِر ، فَقَد أُِذنَ ِلمحمٍد ِفى زيارةِ            { - ١١٧٣٧
 عن بريدة ) ت ( }  فَِإنها تذَكِّركُم اآلِخرةَ 

 ) ٤٣٧٩( وصحيح اجلامع ٤/٣٥٨وترغيب  ) ١٠٥٤(ت 
 صحيح

قَد مات ِكسرى فَال ِكسرى بعده ، وِإذَا هلَك قيصر فَال قَيصر بعـده ، والَّـِذى                  { -١١٧٣٨
 عن أيب هريرة ) م ( } لَتنفَقُن كُنوزهما ِفى سِبيِل اِهللا نفِْسى ِبيِدِه 

  ٧٥م الفنت 
١١٧٣٩ - }     كرالش ترجه ِن ؟ قَالَ         ! قَدمبالْي دأَح لْ لَكه ادالِْجه ِن ، قَـالَ     : ولِكنهيوأب :

عن أيب  ) حب  ( } ذا أَِذنا لَك فَجاِهد وِإالّ فَِبرهما       ال  ، قَالَ ارِجع فاستأِْذنهما ، فَإِ       : أَِذنا لَك ، قَالَ     
 سعيد 

 ) ١٦٢٢(وحب ) ٢٣٣٤(ومنصور ) ١٠٣٥( ومنتقى ٢/١٠٣ و ك ٩/٢١هق 
 صحيح

قَد يتوجه الرجالِن ِإىل املَسِجِد فَينصِرف أَحدهما وصالته أَفْضلُ ِمـن اآلخـِر ِإذا     { - ١١٧٤٠
ٍة كَانَ أفْضِدلُ ِمثْقَالَ ذَرعال ت هالتوص راآلخ ِرفصنقْالً ، ويعن أيب أيوب ) طب ، كر ( } لَها ع 

  ٨/٢٨ وجممع ٤/١٧٨طب 
 فيه جهالة

حـم ،   ( } قَدر اُهللا املقَاِدير قَبلَ أَنْ يخلُق السمواِت واَألرِضين ِبخمِسني أَلْف سنٍة             { - ١١٧٤١
 ن عمٍرو عن اب) ت 
  م٥وبنحو) ٤٣٨٠( وصحيح اجلامع ١/٣٢٧ وأصفهان ٣٧٤ وصفة ٢/١٦٩وحم ) ٢١٥٦(ت 

 صحيح 
١١٧٤٢ - }                اىل قَـدعِة ، وِإنَّ اَهللا تا ِفى الْجاِهِليونَ فيِهمبلْعاِن يمِة يوِل املَِدينةَ وَألهاملَِدين تقَِدم

 عن أنٍس ) هق ( } م الِْفطِْر ويوم النحِر يو: أَبدلَكُم ِبِهما خيراً ِمنهما 
 ) ٤٣٨١( وصحيح اجلامع ٤/٢٩٢ وسنة ٣/٢٧٧ و هق ٢٣٥ و ٣/١٧٨حم 

 صحيح
قَِدمتم خير مقْدٍم ، قَِدمتم ِمن الِْجهاِد اَألصغِر إىل الِْجهاِد اَألكِْرب ، مجاهدةُ الْعبـِد    { - ١١٧٤٣

اهوبر عن جا) خط (} ه 



 

 

١٧٧٤() 

 وفيه ضعف يسري وبنحو آخره الزهـد  ٧/٣٥١واإلحتاف ) ٣٧٣( والزهد هق ٥٢٤ و ٣/٥٢٣ و  ١٣/٤٩٣خط  
 وحم ) ٣٦٩(
  ٢٠١ وجرجان ١٦٢ وابن املبارك ١١ و ١/١٠ وك ٣/٢٦٨ وامع ٨/٣٠٩وطب ) ١٦٢٤( وحب ٦/٢٠

 آخره صحيح لغريه
 بن سلمة عن أبيه عن عمرو ) ش ( } قَدموا أكْثَركُم قُرآناً  { - ١١٧٤٤

) ٢٥٨٢( ومنصور   ١٩/٨٣ وطب   ٣٤ و   ٤/١١ وهق   ٨٣ و   ٤/٨١ و ن    ١/٣٤٤ وش   ٤٣١ و   ٥/٣٠/٣٠حم  
 ) ١٥١٢(وخزمية 

 صحيح
 عن طلق) حب (} قَدموا الْيماِمى ِمن الطِني فَإنه ِمن أَحسِنكُم لَه مسا  { - ١١٧٤٥

  ٢/٩ وجممع ١/١٣٥ وهق ١٤٩ و ١/١٤٨وقط ) ٨٢٤٢(وطب ) ٣٠٣(حب 
 قوي

 هو أبو علي اليمامي وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعمل يف بناء املسجد: اليمامي 
١١٧٤٦ - }                 طـربال أَنْ تا ، ولَـووهعلِّمٍش وال تيقُر وا ِمنعلَّما ، وتوهمقَدشاً وال تيوا قُرمقَد

 عن عبد اهللا بن السائب ) طب (} ِعند اِهللا تعاىل قُريش َألخبرتها ما ِلِخياِرها 
 ١٠/٢٥ وجممـع    ٢/٦٣٧وعاصـم   ) ١٨٤٩ و   ١٨٤١(وشفع  ) ٢٧٨( وف   ٢/٢٣١ واإلحتاف   ٢/٣٦تلخيص  

 ) ٤٣٨٢( وصحيح اجلامع ٢/٦١ وخط ١٣/١١٨وفتح 
 صحيح

الشافعى والبيهقى ىف املعرفة ( } موها قَدموا قُريشاً وال تقَدموها ، وتعلَّموا ِمنها وال تعلِّ         { - ١١٧٤٧
 )عن أيب هريرة ) عد(عن ابن شهاب بالغاً ، 

 ) ٤٣٨٣( وصحيح اجلامع ١٠/٢٥وجممع  ) ١٨٤٩ و ١٨٤١(شفع 
 صحيح لغريه

 }   قَدموا قُريشاً وال تقَدموها، ولَوال أَنْ تبطر قُريش َألخبرتها ِبما لَهـا ِعنـد اهللاِ               { - ١١٧٤٨
 البزار عن علي (

 ) ٤٣٨٤( وصحيح اجلامع ١٠/٢٥امع 
 صحيح

 عن ابن عباٍس ) طب ( } قُده ِبيِدِه  { - ١١٧٤٩
 ) ٤٢٨٥(وصحيح اجلامع ) ١٥٨٦٢( وعب ١/٣٦٤ وحم ٢/١٨٨ وخ ١١٠/٤٣ وطب ٥/٨٨ و هق ٧/١٩ن 

  خبيط فقطع اخليط مث ذكره له قاله النيب صلى اهللا عليه وسلم لرجل ربط يده إىل إنسان أثناء الطواف
ِقراَءةُ الرجِل الْقُرآنَ ِفى غَيِر الـمصحِف أَلْف درجٍة ، وِقراَءته ِفـى املصـحِف               { - ١١٧٥٠

 عن أوس بن أيب أوٍس الثقفى ) طب(} تضاعف على ذِلك إىل أَلْفَى درجٍة 
  ٧/١٦٥ وجممع ٤/٤٩٥ واإلحتاف ١/١٩١طب 



 

 

١٧٧٥() 

 هحسن لغري
 عن صفوان بن أمية ) حم ، ك ، هق ( } قَرِب اللَّحم ِمن ِفيك فَِإنه أَهنأُ وأمرأُ  { - ١١٧٥١

 وصححه ووافقه الذهيب ، وفيه انقطاع وله شـاهد     ١١٣ و   ٤/١١٢ و ك    ٧/٢٨٠ وهق   ٦/٤٦٦ و   ٣/٤٠١حم  
  ٣/١٣٢ الترغيب ٥بنحو 

 حسن لغريه 
 عن عائشة ) ع ( } - يعىن السحور -ذَاَء الـمبارك قَريب إلَينا الِْغ { - ١١٧٥٢

  ٣/١٥١امع 
 صحيح

هلْ ِمن  : عن جويريةَ أنَّ رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ           ) م(} قَرِبيِه فقد بلَغت محلَّها      { - ١١٧٥٣
 طَعاٍم ؟ قَالَت :تِطياٍة أُعش ِمن ظْمنا إال عدماِعنهقَِة قال فذكَردالص اليت ِمنوم .  ( 

 ) ٤٣٨٦( وصحيح اجلامع ٧/٣٣ وهق ٦/٤٢٩ وحم ٤/٢٨ و ك ١٦٩م الزكاة 
 عن أم هاىنٍء ) ت ( } قَرِبيِه فَما أَفْقَر بيت ِمن أُدٍم ِفيِه خلُّ  { - ١١٧٥٤

 ) ٤٣٨٧(وصحيح اجلامع ) ٢٢٢٠(والصحيحة ) ١٨٤١(ت 
 صحيح

: قَرصت نملَةٌ نِبياً ِمن األنِبياِء فأَمر ِبقَريِة النمِل فأُحِرقَت ، فَأَوحى اُهللا تعاىل إلَيـِه                 { - ١١٧٥٥
 حبسِم تاُألم ةً ِمنأُم قْترلَةٌ أَحمن كتصعن أيب هريرة ) ق ، د ، ن ، هـ ( } أَنْ قَر 

 ٧/٢١٠ون ) ٥٢٦٦(ود ) ٢٢٤١(وم ) ٤٣٨٨(ح اجلامع  وصحي٦/١٩٤ وكثري ٢/٤٠٣ وحم ٤/٧٥خ 
 )ابن النجار عن أنٍس (} قَرض مرتيِن ِفى عفَاٍف خير ِمن صدقٍَة مرةً { - ١١٧٥٦

  ٣/٢٨٥ واالصابة ٥ حنو ٢/٤١ والترغيب ١٧/٨٥ و ١٦/٢٥طربي 
 حسن لغريه

 ) الشيخ وأبو نعيم ىف املعرفة عن حممد املزين ابو مهند أبو( } قَرض مرتيِن كَصدقٍَة مرةً  { - ١١٧٥٧
  ٣/٣٨٥ واإلصابة ١٧/٨٥ و ١٦/٢٥طربي 

 حسن لغريه
قُريش صالح الناِس ، وال تصلُح الناس ِإالّ ِبِهم ، وال يعطَى ِإالّ علَيِهم ، كَمـا أَنَّ         { - ١١٧٥٨

 عن عائشة ) عد(} الطَّعام اليصلُح إالّ باِمللِْح 
 ٣٧ / ٥عدي 

 فاحلديث حسن
١١٧٥٩- }             ـملَه ساِئى لَيليأَو ملَيوس عجوأَش ِغفَارو لَمةُ وأَسنيزةُ ومنيهوج ارصواَألن شيقُر

 وِلهسرونَ اِهللا ود ِليبنحوه ) بز(عن عبدالرمحن بن عوف ) ع ( } و 
  ١٠/٤٢ وجممع ١٤/٢٢٧ وخط ١٢/١٩٧ وش ٥/١٩٤ و ٤٦٧ و٢/٢٨٨وحم ) ١٠٧٣(ت 

 صحيح



 

 

١٧٧٦() 

١١٧٦٠ - }          ملَه سلَي اِليوم وِغفَار ، عجوأَش ، لَمةُ ، وأَسنيزةُ ، ومنيهوج ، ارصواَألن ، شيقُر
 عن أيب هريرة  )ق(} مولـى دونَ اِهللا ورسوِلِه 

 وم فضائل   ٢٢٠ و   ٢١٨ /٤ وخ   ١٠/٤٢ وجممع   ١٤/٦٤سنة   و ٢/١٧٠ والدواليب   ١٢/١٦٣ وش   ٢/٢٩١حم  
 ) ٤٣٨٩( وصحيح اجلامع ٢/٢٤٢ ومي ١٨٩الصحابة 

عن عمرو بـن    ) حم ، ت    ( } قُريش  والةُ الناِس ِفى الْخيِر والشر إىل يوِم الِْقيامِة            {  - ١١٧٦١
 العاص 

 ) ٤٣٩٠(وصحيح اجلامع ) ٢٢٢٧(وت ) ١١٥٥( وصحيحة ٢/٥٢٧ وعاصم ٤/٤٢ وتلخيص ٤/٢٠٣حم 
 صحيح

١١٧٦٢ - }                ِلفَاِجِرِهم عبت مهوفَاِجر ، ِهمرِلب عباِس تالن رِر ، فَبذا االمالةُ هو  شيحم  ( } قُر (
 عن أيب بكٍر وسعٍد 

 ) ٤٣٩١( وصحيح اجلامع ٥/١٩١وجممع ) ١١٥٦( وصحيحة ٧/٣١فتح 
 صحيح

 نصاريوسعد هو ابن عبادة األ
١١٧٦٣ - }               تلى ثَالثٍَة فَكُنع فصالن مقَس ِرِهما ، ثُميلَىن ِفى خعِن فجفيِنص ضاُهللا األر مقَس

ٍم ِفى خيِر ثُلٍُث ِمنها ، ثُم اختار الْعرب ِمن الناِس ، ثُم اختار قُريشاً ِمن الْعرِب ، ثُم اختار بىن هاشِ                    
ابن سـعد   (} ِمن قُريٍش ، ثُم اختار بىن عبِد املُطَِّلِب ِمن بىن هاِشٍم ، ثُم اختارين ِمن بىن عبِداملُطَِّلِب                  

 )عن جعفر بن حممد ابن علي بن حسني عن أبيه مرسال
  ١/١٨سعد 

 صحيح مرسل 
أَنزلَ ِمنها جزًءا ِفى األرِض فَهو الَِّذى يتـراحم ِبـِه           قَسم ربنا رحمته ِمائَةَ جزٍء ف      { - ١١٧٦٤

طب عـن   (} الناس والطَّير والْبهاِئم ، وبِقيت ِعنده ِمائَةُ رحمٍة ِإالّ رحمةً واِحدةً ِلِعباِدِه يوم الِقيامِة               
 )عبادة بن الصامت

  ٣٨٥ و ١٠/٢١٤امع 
 صحيح لغريه

١١٧٦٥ - }    هبسٌء حزونَ ، وِللْقَاِتِل جِستو عًءا فَِلآلِمِر ِتسزج ِعنيبس ارِت النعن ) حم  ( } قُِسم
 رجٍل 
 ) ٥٣٦٠( والشعب ٥/٣٦٢ وحم ٧/٢٩٩امع 

 صحيح
  ٤/٥١٧وهو يف الفيض !!! وسقط من صحيح اجلامع وضعيفه 



 

 

١٧٧٧() 

قْعد ِمن ِحِني أُصلِّي الغداةَ ِإىل أَنْ تشِرق الشمس أَحب ِإلَي           قُص فََألنْ أَقْعد هذَا املَ     { - ١١٧٦٦
                    ِمـن ِإلَي بأَح سمالش برغِإىل أَنْ ت رصلِّي الْعِحِني أُص ِمن دِرقَاٍب ، وَألنْ أَقْع عبأر ِتقأَنْ أَع ِمن

 عن أيب أمامة) ب ، ض حم ، ط( } أَنْ أَعِتق أَربع ِرقَاٍب 
  ٨/٣١٢ وطب ١/١٩٠ وجممع ٥/٢٦١حم 

 صحيح لغريه
 عن أيب هريرة ) حم ( } قُصوا الشواِرب واعفُوا اللِّحى  { - ١١٧٦٧

 ) ٤٣٩٢( وصحيح اجلامع ٥/١٦٩ وجممع ١١/١٥٢ وطب ٢/٢٢٩حم 
 صحيح

 ِفى األسواِق إالَّ وعليكُم اِإلزار ، ِإنه   قُصوا الشواِرب واعفُوا اللِّحى  ، وال تمشوا        { - ١١٧٦٨
 عن ابن عباس ) طك ( } لَيس ِمنا من عِملَ ِبسنِة غَيِرنا 

  ٥/١٦٩ وامع ١١/١٥٢ وطب ٢/٢٢٩حم 
 حسن لغريه

١١٧٦٩ - }  ى النيبٍع  �قَضِة أَذْرعبوا ِفى الطَِّريِق ، ِبسراجشيب هريرة عن أ) خ ( } ِإذا ت 
 ) ٢٤٧٣( و خ ١٤٣ وم املساقاة ٥/٢٦٢والنيل ) ١٣٥٦( وت ٢/٤٧٤حم 

١١٧٧٠ - }    ى النيباِكِم        �قَضِي الْحدي نياِن بدقْعِن ييمصعن عبداهللا بن   ) حم ، ك    ( }  أَنَّ الْخ
 الزبري 

  ٤/٤وحم ) ٢٦٦٥( ود ٤/٩٤ك 
 حسن لغريه 

 !وصححه احلاكم ووافقه الذهيب 

١١٧٧١ - }    ى النيبِة             �قَضبصلَ فَِللْعا فَضفَم ِتِهمابلى قَرثَِة القَِتيِل عرو نياثٌ بقْلَ ِمريأَنَّ الع 
 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) د ، ن ( } 

 ٨/٤٢ون ) ١٣٨٧(وت ) ٢٦٢٦(وهـ ) ٤٥٠٦( ود ٢/١٧٨ و حم ٤/٢٣٠امع 
 صحيح

١١٧٧٢- }  ى النيبِجها            � قَضوئاً ِإال ِبِإذِْن زيِتها شيب ِطى ِمنعأَةَ ال تعن عبادة  ) طك(} أَنَّ املَر
 بن الصامت 

  ١٣٨ و ٣/١٣٧امع 
 حسن لغريه

١١٧٧٣ - }    ى النيبقَض�                ،  ـاربهـا  جحراَء جمجوالْع ،اربج  والِبئْر ، اربنَ جدأَنَّ املَع
  ى ِفى الروقَض                 لْـكوِإنَّ م تـاعِرطَ املُبتشها ِإال أَنْ يرأب نِل ِلمخالن رى أَنَّ ثَموقَض ، سكَاِز اخلُم



 

 

١٧٧٨() 

اململُوِك ِلمن باعه ، ِإال أَنْ يشتِرطَ املُبتاع ، وقَضى أَنَّ الْولَد ِللِْفراِش وِللْعاِهِر الْحجـر ، وقَضـى                   
 نيِة بفْعةٍ          بالشوِل ِبِغرِنِني املَقْتى ِفى الْجوِر ، وقَضوالد ِضنيكَاِء ِفى اَألررى     :  الشةٌ ، وقَضأَم أَو دبع

ِفى الرحبِة تكُونُ ِمن الطَّريِق ثُم يِزيد أَهلُها الْبنيانَ ِفيها فقَضى أن يترك ِللطَِّريِق ِمنها سبعةُ أَذْرٍع ،                  
               لَـٍة ِمـنخى أَنَِّ لكُلِّ نفَقَض ، قُوِق ذِلكِلفُونَ ِفى حتخِن أَِو الثَّالِث ييلَتخخلَِة أَو النى ِفى النوقَض

ِإنَّ اَألعلى يشـرب قَبـلَ      : أُولِئك مبلَغُ جِريِدها حِرمي لَها ، وقَضى ِفى شرِب النخِل ِمن السيِل             
 ويترك املَاُء ِإىل الْكَعبيِن ثُم يرسلُ املَاُء ِإىل اَألسفَِل الَِّذي يِليِه فَكَذِلك حتى تنقَِضى الْحواِئطُ       اَألسفَِل

ِمـن  أَو يفْىن املَاُء ، وقَضى أَنَّ املرأَةَ ال تعِطى ِمن ماِلها شيئاً ِإال ِبِإذِْن زوِجها ، وقَضى للجـدتيِن                    
اِملرياِث بالسدِس بينهما ِبالسواِء ، وقَضى أَنَّ من أَعتق ِشركاً ِفى مملُوٍك فَعلَيِه جواز ِعتقِه ِإنْ كَانَ                 

ينِة ِفى لَه ، وقَضى أَنْ ال ضرر وال ضرورةَ ، وقَضى أَنه لَيس ِلِعرٍق ظَاِلٍم حق ، وقَضى بين أَهِل املَدِ        
النخِل ال يمنع نقْع ِبئٍْر ، وقَضى بين أَهِل الْباِديِة أَنْ ال يمنع فَضلُ ماٍء ِليمنع فَضلُ الْكَالِء ِلعمـِل                    

ين ِخلْفَةً ، وقَضى ِفى     الْكَالِء ، وقَضى ِفى الديِة الكُبرى املُغلَّظَِة ثَالِثني ابنةَ لَبوٍن وثَالِثني ِحقَّةً وأربعِ            
} الديِة الصغرى ثَالِثين ابنةَ لَبوٍن وثَالِثني ِحقَّةً ، وِعشِرين ابنةَ مخاٍض وِعشِرين بىن مخاٍض ذُكُوٍر                

 عن عبادة بن الصامت ) طب ( وأبو عوانة ) عم ( 
  انقطاع وصح كثري منه  فيه٥/٣٢٦ وهق ١٠/١٠٧ وطب ٥/١٥ و ٦/٣٠٣وامع ) ٢٦٧٥(هـ 

عن عبادة بـن    )  حم ، طك  (} أَنَّ الْولَد ِللِفراِش ، وِللْعاِهِر الْحجر        �قَضى النيب    { - ١١٧٧٤
 الصامت 

  ٥/١٣امع 
 صحيح لغريه

بداً كان زوج بريرةَ ع   : عن ابن عباس قال     ) طك(} أَنَّ الْوالَء ِلمن أَعتق      �قَضى النيب    { - ١١٧٧٥
    قالُ لهي دوها     : أَسقتتةُ وأعها عائشترتغيثٌ فاشها          . مليق عدصوت ، تدعها أَنْ ترفْسها ، وأمن تارترها فاخـيوخ

 بصدقٍة فاَهدت إىل عائشــــةَ 
 ) .هو عليها صدقةٌ ولنا هديةٌ : فسألت النىب فقالَ . ِمنها 

  ٤/٣٤١امع 
 صحيح

١١٧٧٦ - }  ى النيبِه  �قَضلَيى ععلى املُدع ِمنيعن ابن عباس ) خ ، م ، د ، ت ( } أَنَّ الْي 
  .٨/٢١٣وفتح ) ٢٣٢١( وهـ ١ وم األقضية ٦/٤٣ وخ ٨/٢٤٨و ن ) ١٣٤٢( و ت ٣/١٩١معاين 

١١٧٧٧ - }    ى النيبلى     �قَضاِر عهوائِط بالنـِل        أَنَّ ِحفْظَ الْحِة باللَّيأَنَّ ِحفْظَ املاِشيِلها ، وأَه 
ش ، حـم ، د ، ن ،         (مالك والشافعى   ( } على أَهِلها ، وأَنَّ ما أَصابِت املاِشيةُ باللَّيِل فهو على أَهِلها            

 ) عن حرام بن حميصة عن أبيه ) د(عن حرام بن حميصة عن الرباء بن عازب ) هـ ، قط ، ك 



 

 

١٧٧٩() 

 وك  ٨/٣٤٢ وهـق    ١٥٥ - ٣/١٥٤وقط  ) ٣٥٦٩( و د    ٥/٤٣٦وحم  ) ١٨٤٣٧(وعب  ) ٦٠٠٨(اإلحسان  
  ٣/٢٠٣ ومعاين ٧٤٨ - ٢/٧٤٧ ومالك يف املوطأ ٤٨ - ٢/٤٧

 صحيح لغريه

 عن عمر ) طك ( } أَنَّ صاِحب الدابِة أَوىل ِبصدِرها  �قَضى النيب  { -١١٧٧٨
  ٨/١٠٧امع 

 صحيح

١١٧٧٩ - }    ى النيبقَض�         ِلِمنيقِْل املُسع فِن ِنصيِل الِْكتابقْلَ أَهـ   (} أَنَّ ع عـن  ) حم ، هـ
 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

 مطوالً ) ٨٥٠٢( وأصحاب السنن املسند اجلامع ٢/١٧٨ وحم ٦٥ و ٧/٦٤والنيل ) ٢٦٤٤(هـ 
 صحيح

١١٧٨٠- }    ى النيبر �قَضاِملي ِني يكُونُ ِمنتدما أَنَّ ِللْجهنيب سدعن عبـادة  ) طك ( } اِث الس
 بن الصامت 

  ٤/٢٢٧امع 
 حسن لغريه

١١٧٨١ - }    ى النيبـاٍض               �قَضخم ـتاِإلِبِل ، ثَالثُونَ ِبن ماِئةٌ ِمن هتطَأً فَِديقُِتلَ خ نأَنَّ م
عن عمرو بن شعيب عن أبيـه       ) د ، هـ    ( }  ذَكٍَر   وثَالثُونَ ِبنت لَبوٍن ، وثَالثُونَ ِحقَّةً وعشر بىن لَبونٍ        

 )عن جده 
 )٤٥٠٦(ود ) ٢٦٣٠( و هـ ٣/١٧٦ وقط ٢٢٤ و ٢١٧ و١٨٥ و ٢/١٨٣ وحم ٨/٤٣ن 

 صحيح

١١٧٨٢ - }    ى النيبقَض�                ـنمٍة ، وقَرب ىقَِر ِمائَتِل الْبلى أَهقَِر ، عِفى الْب قْلُهكَانَ ع نأَنَّ م
قْلُهاٍة كَانَ عش اِء أَلْفَىِل الشلى أَهاِء ، ععن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) حم ، هـ ( }  ىف الش ( 

 ٨/٤٢ون ) ٤٥٤١(ود ) ٢٦٢٦( وهـ ٢/٢١٧حم 
 صحيح

 عن ابن عمرو ) حم ( } أَنْ الِشغار ِفى اِإلسالِم  �قَضى النيب  { - ١١٧٨٣
  ٤/٢٦٦امع 

 صحيح
 .ج اثنان كل واحد منهما أخت اآلخر مثال دون مهر هو أن يتزو: والشغار 

 عن عبادة ) عم ، طك ( } أَنه ليس ِلِعرٍق ظَاٍمل حق  �قَضى النيب  { - ١١٧٨٤
  ٦/٩٩وهق ) ١٣٧٨( ت ٥ وبنحو ٤/١٧٤امع 



 

 

١٧٨٠() 

 حسن لغريه

١١٧٨٥ - }  ى النيباِر  �قَضعن علي وابن مسعود معا ) حم ( } ِبالِْجو 
  ١/١١٤ وحم ٧/٣٢١و ن ) ١٤٣٨٤(و ) ١٤٣٨٣(عب 

 صحيح لغريه

١١٧٨٦ - }  ى النيبلى الْعاِقلَِة  �قَضِة ععن املغرية بن شعبة ) د ( } ِبالِدي 
) ٤٥٦٨( ود   ٥/١١١ و م    ٢٤٩ و   ٤/٢٤٥ و حم    ٨٦ - ٧/٨٠ النيل   ٥وبنحو  ) ٩٦٦(واملنتقى  ) ٢٦٣٣(هـ  
 )١٤١١(وت 

١١٧٨٧ - }    ى النيبالَِّت           بال �قَضىن الْعونَ بثُونَ دواريت ىن األُّمانَ بيِة وأَنَّ أَعِصيلَ الْوِن قَبيد
 عن علي ) هـ ، ك ) ( ش ، حم ، ت ( } 

 و هــ    ١/٧٩وحـم    ) ٩٥٠( واملنتقى   ٤/٣٤٢ و ك    ٤/٩٧وقط  ) ٩٢٨( وتغليق   ٤/٤٠٥ ونصب   ٦/٨٨هق  
 )٢٠٩٤(وت  ) ٢٧١٥(

 حسن 

١١٧٨٨ - }  ى النيبا ، فَقَضـى أَنْ       �  قَضيانَ ِفيهنلُها الْبأَه ِريدِن يالطَّريقَي نيكُونُ بِة تبحبالر
 عن عبادة ) حم ، طك ( } يترك بينهما ِللطَِّريِق سبعةُ أَذْرٍع 

 )٢٣٤٠ و ٢٢١٣( و هـ ٣٢٧ / ٥ و حم ٥/٢٦٢النيل 
 حسن لغريه

١١٧٨٩ - }  ى النيبقَض� عن عوف ابن مالك ) طب(عن خالد بن الوليد ) د ( } لِْب للْقَاِتِل بالس 
 ) ٢٦٩٨( ومنصور ٦/٢٨وحم ) ٢٧٢١(د 

 صحيح

١١٧٩٠ - }  ى النيبكاِء  �قَضرالش نيِة بقْععن عبادة ) طك ( } بالش 
  ٧/٣٢٠ ن ٥ وبنحو ٤/١٥٩امع 

 حسن لغريه
  وهذا خيصصه"  يف كل شركة مل تقسم قضى بالشفعة" وجاء يف الرواية األخرى 

١١٧٩١ - }    ى النيبـِرفَِت              �قَضصو ودـدِت الْحقَعفِإذَا و ، مقْسي ِة ِفى كُلِّ ما لَمفْعبالش
 عن جابر ) حم ، خ ، هـ ( } الطُّرق فَال شفْعةَ 

  ١و خ الشفعة ) ١٣٧٠(و ت ) ١١٥٢(وحب ) ٦٣٠٣( و ن ٧/٤١متهيد 

١١٧٩٢ - }  ى النيبقَض�  هوددح فرصوت ، مقْسي ا لَمِة ِفيمفْععن جابر ) ط(} بالش 
  ٥ حنو ٧/٤٤متهيد 

 صحيح لغريه



 

 

١٧٨١() 

١١٧٩٣ - }  ى النيباِر  �قَضة ِللْجفْععن جابر ) ن ( } بالش 
  ) ٦٣٠٤ و ٦٣٠٣ و ٦٣٠٢ و ٦٣٠١ (٧/٣٢١ن 

 صحيح

١١٧٩٤ - }  ى النيببالْ �قَض لَه تِهبو نا ِلمهى أَنرمعن جابر ) خ ، م ( } ع 
  )١٣٥٠(و ت  ) ٢٦٢٥( و خ ٣٠٤ و ٣/٣٠٢ وحم ٦/٢٧٧و ن ) ٣٥٥٠( و د ٢٥م اهلبات 

١١٧٩٥ - }    ى النيباِحِد      �قَضاِهد الْوالش عِمِني معـن ابـن    ) حم ، ش ، م ، د ، هـ          ( } بالْي
عن ابـن  ) هق ( عن أيب هريرة ، ) د ، ت ، هـ ، هق     ( عن جابر ،    ) ، طس   حم ، ت ، هـ ، هق        ( عباس ،   

عن زيد بن ثابت ، ابـن       ) طب ، حل ، هق      ( عن بالل بن احلارث املزين ،       ) طب ، ك ، ض      ( عمر والبارودى   
ـ ) طب ، هق    ( قانع عن شعيب ابن عبداهللا بن الزبري بن ثعلبة عن أبيه عن جده ، أبو عوانة وابن قانع ،                     ن أيب  ع

عن شعيب ابن عبد اهللا     ) هق  (عن سعد بن عبادة ، ابن قانع        ) حم ، طب ، قط ، هق        (عن علي ،    ) هق  ( سعيد    
( عن عمارة بن حزم النقاش ىف القضاء عن ابن عمر           ) حم ، طب ، هق      ( بن شعيب العنربى عن أبيه عن جده ،         

 ) . عن أيب جعفر مرسال ) ش 
 و  ١٤٠ و   ١٣٩ و   ١٣٨ و   ١٣٧ و   ١٣٦ و   ١٣٥ و   ٢/١٣٤متهيد  و) ٢٣٦٩ و   ٢٣٦٨(وهـ   ) ١٣٤٤(ت    
ــع ١٥٣ و ١٥١ و ١٥٠ و ١٤٩ و ١٤٨ و ١٤٧ و ١٤٦ و ١٤٥ و ١٤٤ و ١٤٣ و١٤٢ و ١٤١  وجممــ

 ٢٨٥ / ٥ و ٣٠٥ / ٣ و ٣٢٣ / ١ و حم ٣وم األقضية ) ٣٦١٠( و د ٥/١٨٢٢ و٢/٧٦٩ وعدي ٤/٢٠٢
 متواتر

١١٧٩٦ - }  ى النيباِبِع  �قَضاِإلِبِل ِفى اَألص راً ِمنشراً عشعن أيب موسى ) حم ( } ع 
  ) ٧٨٥ و ٧٨١(ومنتقى ) ١٧٦٩٥( وعب ٤٠٤ و ١٨٩ و ٤/١٧٨حم 

 صحيح

١١٧٩٧ - }    ى النيبقَض�         ِسنيمِد خبراً وِفى الْيشراً عشاِبِع ععـن ابـن    ) طب  ( } ِفى اَألص
 عباس 
  ٦/٢٩٨امع 

 صحيح لغريه

ِفى اَألنِف ِإذا جِدع الديةَ كَاملَةً ، وِإنْ جِدعت ثُندوته فَِنصـف             �النيب  قَضى   { - ١١٧٩٨
الْعقِْل خمسونَ ِمن اِإلِبِل أو ِعدلُها ِمن الذَّهِب والْوِرِق أو ِمائَةُ بقَرٍة أو أَلْف شاٍة ، وِفى الْيـِد إذا                    

رجِل ِنصف الْعقِْل ، وِفى املأْمومِة ثُلُثُ الْعقِْل ثَالثٌ وثَالثُونَ ِمن اِإلِبِل            قُِطعت ِنصف الْعقِْل ،وِفى ال    
أَو ِقيمتها ِمن الذَّهِب أَِو الْوِرِق أَِو الْبقَِر ، أِو الشاِء ، والْجاِئفَةُ ِمثْلُ ذِلك ، وِفى األصاِبِع ِفى كُلِّ                    

، وِفى اَألسناِن خمس ِمن اِإلِبِل ِفى كُلِّ ِسن ، وقَضى أَنَّ عقْلَ املَـرأَِة بـين           أُصبٍع عشر ِمن اِإلِبِل     



 

 

١٧٨٢() 

                   مثَِتها وهرو نيقلُها بفَع ثَِتها ، وِإنْ قُِتلَترو نلَ عا فَضئاً ِإال ميها شِرثُونَ ِمنوا ال يكَان نِتها مبصع
 ملُونَ قَاِتلَهقْتعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) حم ، د  ( } ي 

 وحـم   ٥ حنـو    ٩/١٨٦وش  ) ٤٥٦٣(و د   ) ١٧٦٨٣(و  ) ١٧٤٦٤(وعـب   ) ٢٦٥١( و هـ    ٦/٢٩٨امع  
 ١٨٢ و ٢/١٧٨

 صحيح

١١٧٩٩ - }  ى النيبٍة  �قَضِنِني ِبِغرِفى الْج : دبعن محل بن مالك بن النابغة) هـ  ( } ع 
 ٢١ / ٨ون  ) ٢٣٨٦( و مي ٣٦٤ / ١ و حم ١/٣٥٥ة واإلصاب ) ٢٦٤١(هـ ـ 

 صحيح

١١٨٠٠ - }    ى النيبةٌ      �قَضأَم أَو دبٍة عِنِني ِبِغرعن أيب هريرة ، ) حم ، ت ، ن ، هـ ( } ِفى الْج
 عن املغرية ابن شعبة وحممد بن مسلمة معا ) طب(

 / ٢ و حم    ٧/٦٩ و النيل    ٤٧ / ٨  و ن  ٧/١١١ومتهيد  ) ٢٦٤١(و هـ   ) ١٤١١ و   ١٤١٠(و ت   ) ٤٥٧٩(د  
٥٣٥ 

 صحيح
 مثنه: غرة عبد 

١١٨٠١ -  }    ى النيبٍة     �قَضِنِني ِبِغرـلٌ         : ِفى الْجغب أَو سةٌ أو فَرأَم أَو دبعـن أيب   ) د  ( } ع
 هريرة 

  ٧/٧٠والنيل ) ٤٥٧٩(د 
 صحيح

  ٧/٧٠وأما ذكر الفرس والبغل فمدرجة النيل 

ِفى الديِة الكُبرى املُغلَّظَِة ثَالِثين ِبنت لَبوٍن وثَالِثني ِحقٍَّة وأَربِعـني            �لنيب  قَضى ا  { - ١١٨٠٢
ِخلْفٍَة ، وِفى  الديِة  الصغرى ثَالِثني ِبنت لَبوٍن وثَالِثني ِحقَّة وِعشرين ابنةَ مخاٍض ، وِعشرين بىن                  

 ة عن عباد) عم(} مخاٍض ذَلُوٍل 
 )٨٥٠٢( عند حم وأصحاب السنن املسند اجلامع ٥ وبنحو٦/٢٩٧ امع 

 حسن لغريه

١١٨٠٣ - }    ى النيبقَض�        ىقَِر ِمائَتِل الْبلى أَهاِإلِبِل ، وع ِل اِإلِبِل ِمائَةً ِمنلى أَهِة  عيِفى  الد
         لى أَهعاٍة ، وش اِء أَلْفَيِل الشلى أَهعةٌ ، وقَرلٍَّة       بح ىعن عطاء بـن أيب ربـاح       ) د   ( }ِل الِْحلَِل ِمائَت

 عن عطاء عن جابر ) د(مرسال 
  ٧٩ و ٧/٧٨والنيل ) ٤٥٤٣(د 

 صحيح مرسل 



 

 

١٧٨٣() 

 واملوصول ضعيف 

١١٨٠٤ - }  ى النيباِإلِبِل  �قَض ساً ِمنمخ نعن ابن عباس ) هـ ( } ِفى الس 
 ) ٢٦٥١(هـ 

 صحيح

عن عمـرو  ) د ، ن(} ِفى الْعيِن الْقَاِئمِة السادِة ِلمكَاِنها بثُلُِث الديِة   �النيب  قَضى   { - ١١٨٠٥
 بن شعيب عن أبيه عن جده

 ) ٧٠٤٤( و ٨/٥٥و ن ) ٤٥٦٧(د 
 صحيح

١١٨٠٦ - }    ى النيبنِ        �قَضجا وهلَتطٍَح فَقَترى ِبِمسا اُألخمداهِإح تربِن ضيأترا ،  ِفى امهين
 عن محل بن مالك) حم  ( } فَقَضى صلى اهللا عليه وسلم ِفى جِنيِنها ِبغرِة عبٍد وأَنْ تقْتلَ 

  ٤/٢٤٦ و ٥/٣٢٦ وحم ٧/١١٠متهيد 
 صحيح

١١٨٠٧- }    ى النيبـا ،           �قَضهِنينجا وهلَتطٍَح فَقَترى ِبِمسا اُألخمداهِإح تربِن ضيأترِفى ام
انت حبلى فَقَالَت عاِقلَةُ املقْتولَِة إنها كَانت حبلى وأَلْقَت جِنيناً ، فَخـاف عاِقلَـةُ الْقَاِتلَـِة أَنْ                وكَ

يارسولَ اِهللا ال شِرب وال أَكَلَ وال صاح فاستهلَّ ، فقَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا               : تضمنهم ، فَقَالُوا    
 عن جابر ) ع ( } أسجع الْجاِهِليِة ، فَقَضى ِفى الْجِنِني غُرةَ عبٍد أَو أَمٍة  : عليِه وسلم

  ٤٨٢ و ٦/٤٧٧ ومتهيد ٨/٤٧ و ن ٤/٢٤٦حم 
 صحيح

١١٨٠٨- }    ى النيبِت           �قَضبـرةً ، فَضرى عاِمِريةً واُألخذَِليا همداهإح تِن كَانيأترِفى ام
ذَِلياهللا صلى                 الْه ىبِة ِإىل ناِرببالض طُِلقتاً ، فانيِنينٍا مج طَاٍط فَأَلْقَتفُس اٍء أَووِد ِخبمِة بعاِمِريالْع طْنةُ ب

ليـِه  اُهللا عليِه وسلم معها أَخ لَها يقَاُل لَه ِعمرانُ بن عويِمٍر فَلَما قَصوا على رسولُ اِهللا صلى اهللا ع                  
أَنِدى من ال أَكَلَ وال شِرب وال صاح فاستهلَّ ؟ ِمثْلَ ! يانىب اِهللا : دوه ، فَقَالَ ِعمرانُ : وسلم قَالَ 

دعىن ِمن زجِر اَألعراِب ، ِفيِه غُرةُ عبٍد أَو أَمٍة          : هذَا يطَلُّ ، فَقَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليِه وسلم           
 ولَ اِهللا              أو خاٍة ، فقَالَ يا رسِمائَةُ شونَ ورِعش ٍس ، أَوفَر ِمائٍَة أَوسم !      ىةُ الْحادما ساِن هنا ابِإنَّ لَه

ا ِلي  م: أَنت أَحق أَنْ تفْعلَ عن أُخِتك ِمن ولَِدها ، قَالَ           : ، وهما أَحق أَنْ يفْعلُوا عن أُمِهم ، قَالَ            
 وهو يومِئٍذ على صدقَاِت هذَيٍل وهو زوج املرأَِة وأَبـو           -ياحملَ بن ماِلٍك    : بىن أَعِقلُ ِفيِه ، قَالَ      

) طـك وبـز     (} الْجِنِني املقْتوِل ِاقْتِض ِمن تحِت يِدك ِمن صدقَاِت هذَيٍل ِعشِرين وِمائَةَ شاٍة فَفَعلَ              
 )كان فينا رجل يقال له محل بن مالك له امرأتان وذكره : اختصار كثري عن أيب املليح اهلذيل عن أبيه قاله ب



 

 

١٧٨٤() 

  ٢٨ و ٣/٢٧ و ١/٣٥٥ واإلصابة ٥/٣٢٦حم 
 صحيح 

١١٨٠٩- }    ى النيبٍة           �قَضِه ِبِغرطِْن أُمِنِني ِإذَا كَانَ ِفى بِة الْجةٌ ، فَ    : ِفى ِديأَم أَو دبـى  عقَض
 عن ابن عمرو ) حم ( } ِبذِلك ِفى امرأَِة ِحمِل بِن مالك بن النابغة اهلذيل 

  ٦/٢٩٩جممع 
 صحيح

١١٨١٠ - }    ى النيبِنى خمَاٍض ذُكوٍر            �قَضب رينخمَاٍض ، وِعش تِبن رينطَإ عشِة الـخِفى ِدي
رينةْ ، وعشذَعج رينونْ وعشلَب تِبن رينعن ابن مسعود ) حم ، ت ، ن ، هـ ( }  ِحقَّةً وعش 

 ) ٢٦٣١(وهـ ) ٤٥٤٥(و د ) ١٣٨٦(ت 
 صحيح

١١٨١١ - }    ى النيبلـى إىل              �قَضـقَى األعسـفَِل ، ياألس قلى فَووٍر ، األعزٍل مهيِفى س
          هفلُ ِمنأَس وه نلُ إىل مسري ِن ، ثُميبقبة بن أيب مالك عن عمه ثعلبة بـن أيب          عن حممد بن ع   ) هـ(} الكَع

 عن عائشة ) ك(مالك عن أبيه 
  ٢/٦٢ و ك ٤/١٦١وجممع ) ٢٤٨٢(و ) ٢٤٨١(هـ 

 صحيح

١١٨١٢ - }    ى النيبـلُ              �قَضسري ِني ، ثُمبلُغَ الْكعبى ياملَاُء حت كمسوٍر أنْ يزٍل مهيِفى س
) عب  ( عن عامر بن ربيعة     ) طب(عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده        عن  ) هـ ، د  (} األعلى على اَألسفِل    

 عن أيب حازم القرظى عن أبيه عن جده  
 ) ٣٦٣٩ و ٣٦٣٨(و د ) ٢٤٨٢( و هـ ٤/١٦١امع 

 صحيح لغريه 
  وادي بين قريظة باحلجاز: ومهزور 

١١٨١٣ - }    ى النيبلى       �قَضِل أنَّ األعيالس نِل مخِب النرـلَ      ِفى شقَب ـربشلى يفَاألع 
                   قِضـىنـى تتح ِليِه ، فكَـذَِلكفِل الِذى يلُ املَاُء إىل األسسري ِن ثُميباملَاُء إىل الْكع ركتفِل وياألس

 عن عبادة بن) هـ(} الْحواِئطُ
  الصامت

 ) ٢٤٨٣(هـ 
 حسن لغريه

١١٨١٤ - }      ى النيببِ    �قَضِة املُكاتا           ِفى ِديوم رةَ الـحِتِه ِديبكَاتم ى ِمنا أَدى مدلُ يؤقْتي 
 عن ابن عباس) د ، ن( } بِقى ِديةَ املَملوِك 



 

 

١٧٨٥() 

 ٣٦٣ و ٢٦٠ و ٢٢٢ / ١و حم   ) ٤٥٨١(  و د ٤٦ و ٨/٤٥ن 
 صحيح

١١٨١٥ - }      ى النيبقَض�       مقْست ِركٍة لَمحاِئطٌ ال     :  ِفى كُلِّ ش عةٌ أوبى     رحت أنْ يِبيع ِحلُّ لَهي
عن ) حم ، ن    ( } يؤِذنَ شِريكُه ، فَإنْ شاَء أخذَ ، وإنْ شاَء ترك ، فَإذَا باع ولَم يؤِذنه فَهو أَحق ِبِه                   

 جابر 
  )٣٥١٣(  ود ٥٧ / ٥و م ) ٢٤٩٢(  و هـ ٣٠٧ / ٣و حم ) ٦٣٠٠(ن 

١١٨١٦ - }    ى النيبِفى ولَِد ا   �قَض            ِلـدا ِبِه جعاهد نوم ، هأُم ِرثُهوت هِرثُ أُمي هِن أنيملُتالِعن
 مثاِنني ِلدِزنا ج لَدو عاها ودعاهد نوم ، عن ابن عمرو ) حم ( } مثاِنني 

 ٢/٢١٦ و حم ٦/٢٨٠جممع 
 صحيح

١١٨١٧ - }  ى النيبِس  �قَضدِة بالسدة بن شعبة وحممد بن مسلمة معا عن املغري) طب(} للْج( 
  )١١٣٦٥(  وغريهم املسند اجلامع ٢٨٩٤(  و د ٢٢٥ / ٤ و حم ٣١٧ وموطأ ٤/٢٢٧امع 

 صحيح
 وصوب البعض إرساله 

) أبو نعيم عن أيب موسى أن النيب ِمسع رجالً ميدح رجالً قال فَذكَره              ( } قطَعت ظَهر الرجِل     { - ١١٨١٨
. 

  ٦/٣٨٣ وكر ٥/٢٧٦وفتح ) ٣٣٢( وخد ٨/٢٢ و ٣/٢٣١خ 
 عن ابن عمرو ) حم ، د ، ك ( } قفْلَةٌ كغزوٍة  { - ١١٨١٩

 وصـحيح اجلـامع     ٥/١٦٩ وحليـة    ٤/٢٧٠ ومشكل   ١١/١٤ وسنة   ٩/٢٨ وهق   ٢/١٧٤وحم  ) ٢٤٨٧(د  
)٤٣٩٣ ( 

 صحيح
 .ىل اجلهاد أجر ااهد يف انصرافه إىل أهله بعد غزوة كأجره يف إقباله إ: القفلة 

١١٨٢٠ - }                ـراِهيمإب ِث أِبـيكُمإر ٍث ِمـنلى إرع كُمهذِه فإن شاِعِركُملى مد  ( } ِقفُوا ع (
 والباوردى عن ابن مربع األنصارى 

 )٤٣٩٤(وصحيح اجلامع ) ١٩١٩(د 
 صحيح

١١٨٢١ - }  ِقمتاس باِهللا ثُم تنبن عبد اهللا الثقفى عن سفيان) حم ، م ، ت ، ن ، هـ(} قُلْ آم  
 وتـخ   ٧/٧٩ وطـب    ٣/٢٥٥ وبغـوي    ١٠/٢٧ و   ٧/٤٥٠ واالحتاف   ٤/٣٨٥ و   ٣/٤١٣ وحم   ٦٢م اإلميان   

  )٣٩٧٢(و هـ  ) ٢٤١٠( و ت  ) ٤٤٧٨( ون حتفة )  ٤٣٩٥( وصحيح اجلامع ٥/١٠٠



 

 

١٧٨٦() 

) ن  ( } ناس ِبأفْضلَ ِمنهما    قُلْ أعوذُ ِبرب الفَلَِق ، وقُلْ أعوذُ ِبرب الناِس ما تعوذَ ال            { - ١١٨٢٢
 عن عبد اهللا بن خبيب 

 ) ٤٣٩٦( وصحيح اجلامع١٢٩ و ٥/٧٩ و ١٥٣ و ٤/١٤٤ وحم ٢٥٤ و ٢٥٢ و ٨/٢٥١ن 
 صحيح

قُلْ أعوذُ بكَِلماِت اِهللا التاماِت الَّىت ال يجاِوزهن بر وال فاِجر ِمن شر ما ذَرأَ ِفـى                  { - ١١٨٢٣
ِمن شر ما خيْرج ِمنها ، وِمن شر ما يعرج ِفى السماِء ، وما ينِزلُ ِمنها وِمن شر كُـلِّ                    األرِض ، و  

 منٍر يارحيخب قطْريارسول اهللا : عن أيب العالية أن خالد بن الوليد قال ) كر ) ( هق ( } طَاِرٍق إال طَاِرقاً ي !
 )ه إن كائدا من اجلن يكيدين قال فذكر

  ١/١٦٤ وعاصم ٣/٤١٩حم 
 صحيح

قُلْ أعوذُ بكَِلماِت اِهللا التامِة ِمن غضِبِه وِعقاِبِه ِمن شـر مهَـزاِت الشـياِطِين أَنْ                 { -١١٨٢٤
 عن خالد بن الوليد ) طس(} يحضرونَ 

  ٥/١٠٠ وكر ٩٥٠ وموطأ ١٢/٣٧١ وفتح ٧/٩٦ ونبوة ٦/٦حم 
 صحيح

عن كلدة بن حنبـل     ) طب  ( عن رجل من بىن عامر      ) د  ( } الم علَيكُم أَأَدخلُ    الس: قُلْ   { - ١١٨٨٥
 الغساين 

 ) ١٠٨١( و خـد    ) ٤٣٩٧( وصحيح اجلامع    ٦/٢٨٢ واإلحتاف   ٣/٢٠٣ ومتهيد   ١٩/١٧٨ وطب   ٨/٣٤٠هق  
 )٥١٧٦(ود 

 صحيح
اجعلْ عالِنيىت صاِلحةً ، اللَّهم إنى      اللَّهم اجعلْ سِريرتى خيراً ِمن عالِنيىت ، و       : قُِل   { - ١١٨٨٥

 عن عمر ) ت ( } أسألُك ِمن صاِلِح ما تؤيت الناس ِمن املاِل واألهِل والولَِد غَيِر الضالِّ وال املُِضلِّ 
  ١/٥٣ وحلية ١٠/٨٠واإلحتاف ) ١٤٣١(والدعا طب ) ٣٥٨٦(ت 

 فيه مبهم 
ِفر يل وارحمىن وعاِفىن وارزقْىن ، فَإنَّ هؤالِء تجمـع لـك دنيـاك              قُِل اللَّهم اغْ   { - ١١٨٨٦
 كتعن طارق األشجعى ) حم  ، م ، هـ (} وآِخر 

 وخـد   ١/٢٤١ و ك    ٣/٣٨١ وهق   ٤/٣٨٢ و   ٣/٤٧٢ و   ١/١٨٠وحم  ) ٣٨٤٥( و هـ    ١٣٣م الذكر والدعا    
 )٤٣٩٨(وصحيح اجلامع ) ١٣١٨( وصحيحة ٥/٦١ و ٣/٩وسنة ) ٦٥١(

 عن عمران بن حصني ) ت ( } قُِل  اللَّهم ألْهمنى رشِدى ، وأَِعذْين ِمن شر نفِْسى  { - ١١٨٨٧
 و  ٥/٨٠واإلحتاف  ) ١٣٩٣( والدعا طب    ١٨/١٤٧ وطب   ٣/١وتخ  ) ٣٤٨٣( و ت    ٤٢٤ وصفة   ٥/١٧١سنة  

  ٤/٤٤٤ وحم ١/٥١٠ك 
 حسن لغريه



 

 

١٧٨٧() 

ـ     { - ١١٨٨٨ ى أسِإن مقُِل  اللَّه          عقْنوت ، ى بقَضاِئكضروت ، بِلقاِئك ِمنةً تؤئنطْمفْسـاً من ألُك
طَائكوالضياء عن أيب أمامة ) طب(} بع 

 ٤/٥٢٢ والفيض ٨/٤٢٣ وكثري و ٢/٣٠٨شج 
 فيه جهالة

١١٨٨٩ - }                 ِرى ، وِمنبص رش  ِعى ، وِمنمس رش ِمن وذُ ِبكى أعِإن مقُِل اللَّه   اين ، وِمنِلس رش 
 عن شكل ) حم ، ت ، ن ( } شر قَلْىب ، وِمن  شر مِنيي 

 ) ٤٣٩٩( وصحيح اجلامع ١/٥٣٣ و ك ٣/٤٢٩وحم ) ٣٤٩٢(و ت ) ١٥٥١(د 
 صحيح 

نت ، فاغِْفر يل    قُِل اللَّهم ِإنى ظلَمت نفِْسى ظُلْماً كَِثرياً وإنه ال يغِفر الذُّنوب إال أَ             {  - ١١٨٩٠
          ِحيمالر فُورالغ تأَن كىن إنمحوار ، كدِعن ةً ِمنِفرعن ابن عمر وعـن     ) حم ، ق ، ت ، ن ، هـ          (} مغ

 أيب بكر 
 ٢/١٥٤ وهـق    ٧ و   ١/٣ و حم    ٢٠٧٨و م ص    ) ٣٨٣٥( و هـ    ٣/٥٣ و ن    ٩/١٤٤ و   ٨/٨٩ و   ١/٢١١خ  

 ) ٤٤٠٠(وصحيح اجلامع ) ٧٠٦(وخد 
١١٨٩١ -  }            ـــدادداِد سوبالس ، الطَِّريق كتى ِهدايدبالْه ين واذكُرددِدين وساه مقُِل اللَّه
 عن على ) م ، د ، ن (} السهـِم 

 )٤٤٠١(وصحيح اجلامع ) ١٨٧٤( وخمتصر م ١/١٥٤ وحم ٨/١٧٧و ن ) ٤٢٢٥(د 
اِلم الْغيِب والشهادِة ، رب كُـلِّ شـىٍء         قُِل اللَّهم فاِطر السمواِت واَألرِض ، ع       { - ١١٨٩٢

ومِليكَه ، أشهد أَنْ ال إله إال أنت ، أعوذُ ِبك ِمن شر نفِْسى ، وِمن شر الشيطاِن وِشرِكِه ، قُلْهـا                      
 كعجضم وإذَا أخذْت يتسوإذَا أم تبحهريرة عن أيب) حم ، د ، ت ، حب ، ك ( } إذَا أص  

وخـد  ) ١٩٨٣٢( وعـب  ٢/٢٩٢ومي ) ٥٠٦٧( ود ١١/١٦٧وخط ) ٢٣٤٩( وحب ٢/٢٩٧ و  ١/١٠حم  
 ٥١٣ / ١وك ) ٣٣٩٢(وت  ) ٧٩٠(ون عمل ) ٤٤٠٢(وصحيح اجلامع ) ١٢٠٤(و ) ١٢٠٢(

 صحيح
) ك  ( } قُِل اللَّهم مغِفرتك أوسع ِمن ذُنويب ، ورحمتك أرجى ِعنِدى ِمن عملـي               { - ١١٨٩٣

 والضياء عن جابر 
  ٢/٤٧٢ وترغيب ١/٥٤٣ك 

 حسن 
ال : قُلْ إنَّ رسولَ صلى اهللا عليه وسلم اهللا يقْرأُ عليكُم السالم ويأْمركُم ِبـثَالٍث                { - ١١٨٩٤

             ِبروها ، وال تستدلَةَ وال تسقِْبلُوا الِقبتفال تس متِر اِهللا ، وإذَا ختلَّيِلفوا ِبغيحٍة     ترظٍْم وال بعجوا ِبعنت {
 أنت رسويل إىل أهل مكة وذكره : إن النىب صلى اهللا عليه وسلم قال له : عن سهل بن حنيف قال ) حم ( 
  ٣/٤٨٧ وحم ٣/٤١٢ك 



 

 

١٧٨٨() 

 حسن لغريه 
 قُوةَ إال   قُلْ سبحانَ اِهللا ، والْحمد ِهللا ، وال إله إال اُهللا ، واُهللا أكْرب ، وال حولَ وال                  { - ١١٨٩٥

                ِمـن ـنهرقَها ، وةُ ورجطُّ الشحا تا كَمالْخطَاي طُطْنحي نوه ، اِلحاتالص الْباِقيات نهباِهللا فإن
 وابن مردوية عن أيب الدرداء ) طب(}  كُنـوِز اجلنِة 

  ١٠/٩٠ وجممع ٢/٣٨١هق 
 صحيح لغريه 

حم ، د ، ن ، حب       (  } - يعىن املؤذِّنني    - ، فإذا انتهيت فَسلْ تعطَ       قُلْ كَما يقُولُونَ   { - ١١٨٩٦
 عن ابن عمر ) 
 ١/١٨٧ وترغيـب    ٢/٢٩٠ وسـنة    ١/٢١١وتلخيص  ) ٢٩٥( وحب   ١/٤١٠ وهق   ٢/١٧٢وحم   ) ٥٢٤( د  

 ) ٤٤٠٣(وصحيح اجلامع  ) ٤٤٥ و ٤٤٤(والدعاطب 
 صحيح 

١١٨٩٧ - }     ي صلِّي ثُمي قُلْ ألِبيك  قال رجل : عن ابن عمرو قال   ) حم ، طك    ( } ذْبح :  ـحإنَّ أيب ذب
 هلِّي فذكَرصلَ أن يقَب هحيتأُض ( 

  ٤/٢٣ وجممع ٢/١٧١حم 
 حسن 

١١٨٩٨ - }               ِبها كاِفرين مهمن كِثري بحمةً إال أصٍم ِنعلى قَواُهللا ع مععـن أيب   ) هـق   (} قَلَّ ما أن
 الدرداء 
 ١٦٤ / ٣ون  ) ٧٢(  وم ٢/٥٢٣ وفتح ٣/٣٥٨وهق ) ٨١٣(محيد ي 

خ ( عن أيب سعيد ،     ) حم ، خ ، د ، ن        ( مالك  ( } قُلْ هو اُهللا أحد تعِدلُ ثُلُثَ الْقُرآِن         { - ١١٨٩٨
حـم ،   ( عن أيب أيوب ،     ) ن  ( عن أيب هريرة ،     ) ت ، هـ    ( عن أيب الدرداء ،     ) م  ( عن قتادة بن النعمان ،      ) 

عن أم كلثوم بنت عقبة ، البـزار        ) حم  ( عن ابن مسعود وعن معاذ ،       ) طب(عن أيب مسعود األنصارى ،      ) هـ  
 عن جابر ، أبو عبيد عن ابن عباس 

 ) ٣٧٨٨ و   ٣٧٨٧( و هــ     ٢٥٠ و   ١٧٢ و   ١/٢و ن   ) ٢٨٩٩(و  ) ٢٨٩٤( و ت    ٢٥٩م صالة املسـافرين     
) ٦٠٠٣( وعـب  ٤٠٥ و ١٢/٨٢ و ١٠/١٧٢ و ٤/١٩٨ وطب   ٦/٤٠٤ و   ٥/٤١٨ و   ٤/١٢٢ و ٣/٢٣وحم  

 وغريهم ) ٤٤٠٤( وصحيح اجلامع ٢/٨٢ومشكل 
 متواتر

( } قُلْ هو اُهللا أحد تعِدلُ ثُلُثَ الْقُرآِن، وقُلْ يا أيها الكَاِفرونَ تعِدلُ ربع الْقُـرآِن                 { - ١١٨٩٩
 عن ابن عمر ) طب ، ك

) ٤٤٠٥(وصحيح اجلامع   ) ٥٨٦(حيحة   والص ٢/٣٧٨ و   ١/٣٩٨ وترغيب   ٤٠٥ و   ١٢/٨٢ و   ١٠/١٧٢طب  
 ١/٥٦٦و ك 

 صحيح 



 

 

١٧٨٩() 

قُلْ هو اُهللا أحد واملُعوذَتيِن ِحين تمِسى وِحني تصِبح ثَالثَ مراٍت تكِْفك ِمن كُـلِّ                { - ١١٩٠٠
 عن عبد اهللا بن خبيب) ٣(} شيٍء 

 وصـحيح   ٥/٢١ و تـخ     ٨/٥٤٣ وكثري   ٥/٣١٢ وحم   ١ون االستعاذة ب    ) ٣٥٧٥( و ت    ١٠٩د االدب ب    
 ) ٤٤٠٦(اجلامع 

 صحيح
توكَّلْت على الْحى الَِّذى اليموت ، الْحمد ِهللا الَِّذى لَم يتِخـذْ            : قُلْ يا أَبا هريرةَ      { -١١٩٠١

عـن أيب   ) ع  ( } ِبرياً  ولَداً ، ولَم يكُن لَه شِريك ِفى الـملِْك ولَم يكُن لَه وِلي ِمن الذُّلِّ وكَبره تكْ               
 هريرة 
 والـدعاطب   ٢/٦١٩وترغيـب   ) ٥٤٠( وسـين    ٥/١١٤ واإلحتاف   ٥/١٢٩ وكثري   ١٠/٢٥٨ و   ٧/٥٢امع  

)١٠٤٥ ( 
 حسن لغريه 

قُلْ يا أَيها الْكاِفرونَ تعِدلُ ربع الْقُرآِن ، وإذا زلِْزلَِت تعِدلُ ربع الْقُرآِن، وإذا جاَء                { - ١١٩٠٢
صآِن نالْقُر عبِدلُ رعت حاِهللا والْفَت عن أنس ) هب ( } ر 
 و  ٤٢٤ و   ٤١٥ و   ٤٠٥ و   ٢٨٢ و   ٢٤١ و   ٢١٥ و   ١٣٢ و   ٤٨ و   ١٢/٢٨ وطب   ٣/١٤٧وحم  ) ٢٨٩٤(ت  

 ١١/٣٨٠وخـط   ) ٥٨٦( وصـحيحة    ٩/٦٤٥ واإلحتاف   ٢/٣٧٩ و   ١/٣٩٨ وترغيب   ٧/٢٨٢ وبغوي   ٤٣٤
 ) ٢٥٣٠(والشعب 

 صحيح
١١٩٠٣ - }   اٍت          قلْـبمر عبِم سوِفى الْي قَلَّبتفُـوِر يصِمثْـلُ الع مِن آدعـن أيب   ) هب  ( } اب

 عبيدة بن اجلراح 
  ٧/٣٠٧ واإلحتاف ٤/٣٠٧ و ك ١/١٠٢وحلية  ) ٧٥٥ و ٧٥٤(الشعب 

 فيه انقطاع 
 عن أيب هريرة ) م ، هـ (  }حب الْعيِش واملَاِل : قلْب الشيِخ شاب على حب اثْنتيِن  { -١١٩٠٤
 و ٤٤٣ و ٣٩٤ و ٣٥٨ و ٣٣٩ و ٣٣٨ و ٢/٣٣٥وحـم  ) ٣٢٣٠ و   ٣٢١٩(واإلحسان  ) ١٩٠٦(الصحيحة  

 )٤٤٠٧(وصحيح اجلامع ) ٢٣٣٨و ت ) ٦٤٢٠( وخ ٣/٣٦٨وهق ) ١٠٤٦( وم ٤٤٧
عن ) حم ، ت ، ك      ( } طُوِل الْحياِة وكثْرِة املَالِ   : قلْب الشيِخ شاب على حب اثْنتينِ      {- ١١٩٠٥
 وابن عساكر عن أنس ) عد ( أيب هريرة ، 

 ) .٤٤٠٨(وصحيح اجلامع  ) ١٠٤٦(و م ) ٢٣٣٨( و ت ٣٥٨ و ٣٣٩ و ٣٣٨ و ٢/٣٣٥حم 
قلْب شاِكر ، وِلسانٌ ذاِكر ، وزوجةٌ صاِلحةٌ تِعينك على أمِر دنياك وِديِنك خير ما          { - ١١٩٠٦
 عن أيب أمامة ) حم ( } س اكْتنز النا

  ٤/٢٧٣ وجممع ٢٨٢ و ٥/٢٧٨وحم ) ٤٤٠٩(صحيح اجلامع 
 صحيح



 

 

١٧٩٠() 

١١٩٠٧ - }  اِء كُفْرياحلكيم والشريازى ىف األلقاب عن عقبة بن عامر ( } ِقلَّةُ الْح ( 
  عن سعيد بن املسيب مرسال٨/٣٣٧ًش 

 حسن مرسل
يصدقُك أَبو بكْـٍر ،     : إنَّ قوِمى اليصدقُوين ، فَقَالَ      : قُلْت ِجلبريلَ لَيلَةَ أُسِرى يب       { - ١١٩٠٨

 يقدالص وابن سعد عن أيب وهب موىل أيب هريرة ( } وه( 
 ) ٣٠٦( وصحيحة ٣/١/١٢٠سعد 

 حسن لغريه 
 أحـد ِمـن   ما ِلي ال أَرى إسراِفيلَ يضحك ولَم يـأِْتىن       ! يا ِجبِريلُ   : قُلْت ِجلبِريلَ  { - ١١٩٠٩

) هب  ( } ما رأينا ذِلك املَلَك ضاِحكاً منذُ خِلقَِت النار         : املالِئكَِة إال ورأيته يضحك ؟ قَالَ ِجبِريلَ        
 عن املطلب 

 ) ٩١٣(الشعب 
 حسن

١١٩١٠ - }  رامح ، كثريه كَرعن جابر ) حب ( } قليلُ ما أَس 
  ) ٤٤١٠(  وصحيح اجلامع ٩/٤٩٩ و ٨/٤٣٧وخط ) ١٧٠٠٧( وعب ٤/١٥٦٠وعدي ) ١٣٨٥(حب 

 صحيح
١١٩١١ - }                 أو ِقـكنلى عع ِملُهحكٍْر تِة ِببالِْقيام موأِْتيىن يالت ، ظُرىن فُالٍن وانقِة بدلى صع قُم

 وابن قانع عن سعد بن عبادة ) طب ( والباوردى ) حم ( } كاِهِلك لَه رغَاٌء 
  ١/٥٦٠ وترغيب ٣/٨٥ وجممع ٦/٢٠طب  و٥/٢٨٥حم 

 حسن لغريه
عـن أيب   ) هـ ، طب ، ض      (  } - يعىن النوم على الْوجِه      -قُم فَِإنها نومةٌ جهنِميةٌ ،       { - ١١٩١٢

 أمامة 
 ) ٣٧٢٥( و هـ ٨/٢٧٩طب 

 حسن لغريه
 عن أيب هريرة  )حم ، هـ(} قُم فَصلِّ فإنَّ ِفى الصالِة ِشفاًء  { - ١١٩١٣

  ٢/٣٩٠وحم ) ٣٤٥٨(هـ 
 حسن

١١٩١٤ - }  كرأتام ةً وِهىآي رينها ِعشفعلِّم عن أيب هريرة ) د ( } قُم 
  ١/٢٠ وطربي ٧/٢٤٢ وهق ٣١ د النكاح ب 

 حسن
 عن رجل من األنصار ) د ( } قُم ياِباللُ فأَِرحنا بالصالِة  { - ١١٩١٥

  )٤٩٨٥(  ود ١/١٤٥ع  وام٥/٣٧١ وحم ١٠/٤٤٣خط 



 

 

١٧٩١() 

 صحيح
 حسن صحيح عن عمر ) ت ( } إنه اليدخلُ الْجنةَ إال املؤِمنونَ : قُم يا عمر فَناِد  { - ١١٩١٦

  ١/٤٨ وعوانة ٩/١٠١ و هق ٤٧ و ١/٣٠وحم ) ١٥٧١( و ت ١٨٢م االميان 
ؤِمـــن ، وأَنَّ اَهللا ليؤيـد الديـــن    قُم يا فُالنُ فأذِّنْ أَنْ اليدخلَ اجلنةَ إال م        { - ١١٩١٧

 عن كعب بن مالك ) طب ( عن أيب هريرة ) خ(} ِبالرجِل الْفاِجـِر 
  ٤/١٩٩ وبداية ٧/٤٧١ وفتح ٥/١٦٩ و خ ٧/٢١٣امع 

جـد  قُمت على باِب الْجنِة فإذَا عامةُ من دخلَها املَسـاِكني ، وإذَا أَصـحاب الْ               { - ١١٩١٨
محبوسونَ إال أصحاب الناِر فقَد أُِمر ِبِهم إىل الناِر ، وقُمت على باِب الناِر فإذَا عامةُ من يدخلُها                  

 عن أسامة بن زيد ) حم ، ق ، ن(} النساُء 
 )٤٤١١( وصحيح اجلامع ٣/٣٢٢ ومتهيد ٥/٢٠٥ وحم ٩٣ وم الذكر والدعاء ٨/١٤١ و ٧/٣٩خ 

١١٩١٩ - }               هِمن رش وه نم كعكَانَ م هفإن ، الِْهر كعم برشأَنْ ي كرسأَي طانُ  : ِقهـيالش { )
 )عن أيب هريرة أن النيب رأى رجالً يشرب قائماً قالَ فذَكَره ) حم 
  ١/٦١ وبداية ٢/٣٠١حم 

 حسن
يه وسلم قائما ماء زمزم وكذلك أصحابه الكرام أنظر اإلحسان          وهذا النهي للترتيه لثبوت شرب النيب صلى اهللا عل        

)٥٢٤٣( 
عن أيب  ) طب ، ك    (عن أم سلمة ،     ) حم ، ن ، حب      ( } قَواِئم ِمنبِرى رواِتب ِفى اجلنِة       { - ١١٩٢٠

 واقد 
 )٤٤١٢( وصحيح اجلامع ٧/٢٤٨وحلية ) ١٠٣٤( وحب ٣/٢٣٢ و ك ٢٤٨ و ٥/٢٤٧ وهق ٦/٢٨٩حم 

 صحيح
 عن ميمون بن سفيان ) حم ، طب  ( } ِقوام أُمىت ِبِشرارها  { - ١١٩٢١

وختـص  ) ٤٤١٣( وصحيح اجلامع    ٧/٣٢٨ وتخ   ٥/١٩٨٤ وعدي   ١/٣٥ وطص   ٥/٣٠٢ وجممع   ٥/٢٢٧حم  
١/٢٦٦  

 حسن لغريه
  ٤/٥٢٨يعىن من قبيل أن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر الفيض 

علْ صلَواِتك ورحمتك وبركاِتك على محمٍد وعلى آِل محمـٍد          اللَّهم اج : قُولُوا   { - ١١٩٢٢
 ِجيدم ِميدح كإن راِهيملى إبها علْتعا جعن بريدة ) حم(} كَم 

 موصوال ومرسال ) ٣٣٢٣( ومطالب ٢/٥٠٨ وش ١١/١٥٩ وفتح ١٠/١٦٣ و ٢/١٤٤ وجممع ٥/٣٥٣حم 
 املرسل صحيح

 عن أيب سعيد ) حم ( } اللَّهم استر عوراِتنا ، وآِمن روعاِتنا  : قُولُوا { - ١١٩٢٣
  ١/١٨٠ وامع ٧/٤٠٢ وفتح ٢١/٨٠ وطربي ٣/٣ وحم ٦/٣٨٩كثري 



 

 

١٧٩٢() 

 صحيح 
 .اللهم : هل من شيء نقوله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعم : وأوله سؤال 
١١٩٢٤ - }     لى ملِّ عص ملـى آِل           قُولُوا اللَّهع تلَّيٍد كَما صمحلى آِل موع ىاُألم ىبٍد النمح

                  ِميـدح ـكإن ِفى الْعاملَني راِهيملى آِل ِإبع كْتكَما بار ىاُألم ىبٍد النمحلى مع وبارك ، راِهيمِإب
 متِلمع ا قَدكَم الموالس ، ِجيديب مسعود األنصارى عن أ ) ٣م ،  ( }م 

 ٣/٤٥و ن ) ٣٢٢٠(و ت ) ٤٤١٤(وصحيح اجلامع ) ٣٠٩(وخمتصر م ) ٩٨١( و د ٢/٥٠٨ وش ٤/١١٩حم 
١١٩٢٥ - }              ـاِركوب ،راِهيملى ِإبع تلَّيكَما ص وِلكسور ِدكبٍد عمحلى ملِّ عص مقُولُوا اللَّه

     كْتٍد كَما بارمحوآِل م دمحلى مع      راِهيموآِل ِإب راِهيمعـن أيب   ) حم ، خ ، ن ، هــ         ( }  على إب
 سعيد 

 ١١/١٥٢ وفـتح  ٣/٧٣ومشكل ) ١٤٧( وهـ ٣/٤٩ ون ٣/٤٧ وحم   ٩٦ و   ٨/٩٥ و   ٦/١٥١ و   ٤/١٧٨خ  
 ) ٤٤١٥(وصحيح اجلامع ) ٣٧٧(وسين 

١١٩٢٦ - }          ٍد، كَما صمحلى آِل مٍد وعمحلى ملِّ عص ملى      قُولُوا اللَّهوع  راِهيملى  إبع تلَّي
                راِهيملى إبع كْتٍد كَما بارمحلى آِل مٍد وعمحلى مع باِرك ماللَّه ،جيدم ِميدك حإن راِهيمآِل إب

 جيدم ِميدك حإن راِهيمعن كعب بن عجرة ) حم ، ق ، د ، ن ، هـ  ( } وآِل ِإب 
وش ) ٧١١( ومحيدي   ٢٤١ و ٤/١١٨ وحم   ٦٩ و   ٦٦ و   ٦٥ وم الصالة    ٩٦ و   ٨/٩٥ و   ٦/١٥١ و   ٤/١٧٨خ  
 ١٧/٢٥٠ وطــب ٤٩ و ٤٨ و ٣/٤٧و ن  ) ٣١٠٨ و ٣١٠٧ و ٣١٠٦ و ٣١٠٥(  وعــب ٥٠٨ و٢/٥٠٧

 )٤٤١٦(وصحيح اجلامع 
 إبـراِهيم،   قُولُوا اللَّهم صلِّ على محمٍد وعلى أَزواِجِه وذُريِتِه كَما صلَّيت على             { - ١١٩٢٧

               جيدم ِميدك حإن راِهيملى ِإبع كْتِتِه كَما  باريواِجِه وذُرلى أَزٍد وعمحلى مع اِركحم ، ق ،    (}وب
 عن أيب محيد ) د ، ن ، هـ

 ٥/٤٢٤وحـم   ) ٩٨٠ و   ٩٧٩( و د    ٣/٤٩ و ن    ٦٩ - ٦٥ وم الصالة    ٩٦ و   ٨/٩٥ و   ٦/١٥١ و   ٤/١٧٨خ  
 وصحيح  ١٦٥ وموطأ   ١١/١٦٩ وفتح   ٣/١٩١وسنة  ) ٢٦٨(وشفع  ) ٣٧٨( وسين   ٢/٥٠٧ وش   ٢/١٥١وهق  

 )٤٤١٧(اجلامع 
: الرافعى عن احلسن عن رجل من الصحابة قال         ( } باركَ اُهللا لَكُم وبارك علَيكُم      : قُولُوا   { - ١١٩٢٨

 )  ينا فقال فذكره بالرفاِء والبنني ، فلما جاَء اإلسالم علمنا نِب: كنا نقول ىف اجلاهلية 
  ٩/٢٢٢ وفتح ٤/٣٢٣ وش ٣/٤٥١ و١/٢٠١حم 

 صحيح لغريه
 عن والد مطرف ) حم ، د ( } قُولُوا بعض قوِلكُم وال يستحوذَنكُم الشيطانُ  { - ١١٩٢٩

 ) ٤٤١٨( وصحيح اجلامع ٧/٤٤٦ واإلحتاف ٣/٢٤٩حم 
 صحيح



 

 

١٧٩٣() 

 )القضاعى عن عبادة بن الصامت ( } سكُتوا عن شر تسلَموا قُولُوا خيراً تغنموا ، وا { - ١١٩٣٠
 ) ٤٤١٩(وصحيح اجلامع ) ١٠٩٢( وصحيحة ١٠/٢٩٩ وجممع ٤/٢٨٧ك 

 صحيح
١١٩٣١ - }       كَما يقُولُونَ لَكُم منا إىل      : عن عمار قال    ) طب  ( } قُولُوا لَهـكوِركونَ شانا املشجملا ه

 هوِل اِهللا قالَ فذكَررس ( 
  ١٠/٥٤٦ وفتح ٨/١٢٤ وجممع ٤/٢٦٣حم 

 صحيح
١١٩٣٢ - }  ِشئْت اَء اُهللا ثُمعن ابن مسعود ) طب ( } قُولُوا ما ش 

 ١٤٤ و١٤٣وصـفة  ) ٢١١٨( وهــ  ٧/٥٧٤ واإلحتاف ٤/٢٩٧ و ك   ٣٩٨ و   ٣٩٤ و   ٣٩٣ و   ٥/٣٨٤حم  
 ) ٤٤٢٠(وصحيح اجلامع 

 صحيح
 عن قتيلة بنت صيفى ) ك ( } ورب الكعبِة : ئْت، وقُولُو ما شاَء اُهللا ثُم ِش: قُولُوا  { - ١١٩٣٣

  )٩٨٧ و ٩٨٦(  ون عمل ٦ /٧ ون ١٧١ / ٦ و حم ٤/٢٩٧ك 
 صحيح

يارسولَ اهللا إنَّ أهلَ الِكتاِب يسلِّمونَ علينـا        : عن أنس أم قالوا     ) د   ( } وعليكُم  : قُولُوا   { - ١١٩٣٤
 )ره فكيف نرد عليِهم ؟ قال فذك

  ١١/٤٤ وفتح ٢٩١ و ٢٧٧ و ٢٧٣ و ٢١٢ و ٣/٢٠٢وحم )  ٥٢٠٧( و د ٧م السالم 
نشد رجلٌ ضالَّته   : عن عصمة بن مالك قال      ) طب  ( } ال رد اُهللا عليك ضالَّتك      : قُولُوا   { - ١١٩٣٥

 هِفى املسِجِد فقالَ رسولُ اِهللا فذكَر ( 
  ٥/٩٣ واإلحتاف ١٧/١٨١طب 

 صحيح
السالم على أهِل الدياِر ِمن املؤمنين واملسِلمين ، ويرحم اُهللا املُسـتقِْدمين            : قُوِلي   { - ١١٩٣٦

 عن عائشة ) م ، ن ( } ِمنا واملُستأخرين ، وإنا إنْ شاَء اُهللا ِبكُم الِحقُونَ 
وصـحيح اجلـامع   ) ٤٩٧( وخمتصـر  م  ١١/٥ وفتح ٢/١٣٧وتلخيص ) ٦٧٢٢( وعب ٤/٧٩ وهق ٤/٩٣ن  
)٤٤٢١ ( 

سبحانَ اِهللا عشر ِمراٍر    : هذا ِلي ، وقُويل     : اُهللا أكْرب عشر ِمراٍر ، يقُولُ اُهللا        : قُوِلي   { - ١١٩٣٧
قَد فَعلْت فَتقولني عشر ِمراٍر ،      : اللَّهم اغِْفر ِلي ، يقُولُ      : هذا ِلي ، هذا ِلي ، وقُوِلي        : ، يقُولُ اُهللا    

لْتفَع عن سلمى امرأة أيب رافع ) طب ( } ويقُولُ قَد 
 )١٧٣١( والدعا طب ٢/٤٣١ وترغيب ١٠/٩٢امع 

 صحيح



 

 

١٧٩٤() 

قُوِلي اُهللا أكْرب ِمائَةَ مرٍة فَهو خير لَِك ِمن ِمائَِة بدنٍة مجلَّلٍَة متقبلٍَة ، وقُوِلي احلمد ِهللا                { - ١١٩٣٨
   ةْ ، فإنربيِل اِهللا ، وقُويل               ِمائَةَ ممٍة محلِْتها ىف سلْججٍة مرسٍس مِمائَِة فَر لِك ِمن ريخ حانَ اِهللا   : هـبس

ال إلـه إال اُهللا  : مائَةَ مرٍة فهو خير لِك ِمن ِمائَِة رقَبٍة ِمن بىن إسماعيلَ تعِتقني ِهللا عز وجلَّ ، وقُويل                  
رٍة اليملُ ِمائةَ مالْع ِبقُهسوال ي بِركُِك ذَنعن أم هاىنء ) حم ( } د 

  ٩٢ / ١٠ وامع ٦/٤٢٥حم 
 حسن لغريه 

اللَّهم اغِْفر ِلي ذُنويب وخطاياى ، وعمِدى وإسراِفى ِفى أمِرى ، إنك إنْ ال              : قُويل   { - ١١٩٣٩
ما أقـولُ  ! يارسولَ اهللا : قالت خدجية بنت خويلد   : مى قال   عن عبد األعلى التمي   ) هب  ( } تغِفر ِلي تهِلكْىن    

 ) هكَذا جاَء مرسالً : وأنا أطوف بالبيِت ؟ قال فذكَره وقالَ 
 ) ٤٠٤٤(الشعب 

 حسن مرسل 
 )٦٠٢(عبد األعلى التميمى حسن احلديث انظر التعجيل 

 عن أم سلمة  ) ٤م ( }  عقْىب حسنةً اللَّهم اغِْفر ِلي ولَه ، وأعِقبىن منه: قُويل  { - ١١٩٤٠
 وهـق   ٤/٥ون  ) ١٢٣٤( والدعا طـب     ٨/٦٢وسعد  ) ٩٧٧( وت   ١٩ ود اجلنائز ب     ٦/٢٩١ وحم   ٣/٣٨م  
 ) ٤٤٢٢( وصحيح اجلامع ٣/٣٨٤

 عن عائشة ) ت ، هـ ، ك ( } اللَّهم إنك عفُو تِحب العفْو فاعف عنى : قُويل  { - ١١٩٤١
 ١/٥٣٠ و ك    ٥٥ وصفة   ٨/٤٧٢ وكثري   ٧/٢٧٦ وبغوي   ٢٥٨ و   ٦/١٨٣وحم  ) ٣٨٥٠(هـ  و  ) ٣٥١٣(ت  

 )٤٤٢٣(وصحيح اجلامع 
 صحيح

اللَّهم إنى أُِهلُّ بالْحج إنْ أَِذنت ِلي ِبِه وأعنتنى علَيِه ويسـرته ِلـي ، وإنْ                : قُويل   { - ١١٩٤٢
 عن ضباعة بنت الزبري ) هق ( } عاً فَمحلِّي حيثُ حبستىن حبستىن فعمرةٌ ، وإنْ حبستىن عنهما جمي

  ١٠٤ وم احلج ٧/٩ خ ٥ وبنحو ٣٥٣ و ٤/٣٥٢ واإلصابة ٥/٢٢٢هق 
 صحيح لغريه 

اللَّهم رب السمواِت السبِع ، ورب العرِش العظيِم ، ربنا ورب كُلِّ شىٍء ،      : قُويل   { - ١١٩٤٣
 وِزلَ التنم                  ـتٍء ، أنـىكُلِّ ش رش ِمن وذُ ِبكى ، أعووالن بالـح ِجيِل والقُرآِن ، فاِلقراِة واإلن

فليس بعدك شيٌء ، وأنت الظَّاِهر      : فليس قبلَك شيٌء ، وأنت اآلِخر       : آِخذٌ بناِصيتِه ، أنت األولُ      
} فَلَيس دونك شيٌء ، اقِْض عنى الدين ، وأَغِْنىن ِمن الفَقِْر            : اِطن  فليس فوقَك شيٌء ، وأنت الب     : 
 عن أيب هريرة ) ت ، هـ ، حب ( 
و ) ٤٤٢٤(وصحيح اجلامع   ) ٢٧١٣( و م    ٣٤ وصفة   ٦/٩٨وخط  ) ٣٨٣١(وهـ  ) ٣٤٨١( و ت    ٣/١٥٦ك  
  )٥٥٣٧( واإلحسان ) ١٢١٢( وخد ٢/٣٨١وحم ) ٥٠٥١(د 



 

 

١٧٩٥() 

اللَّهم رب النىب محمٍد اغِْفر ِلي ذَنىب ، وأذِْهب غَيظَ قَلْىب ، وأِجرين ِمـن                : قُويل { - ١١٩٤٤
 )اخلرائطى ىف اعتالل القلوب عن أم هاينء( } مِضالِت الِفتِن 

 واملسند اجلـامع  ٣/١٢٥ وطربي ٤/٦٠ و٣/٥٧٧ و٢/١٠ وكثري ٨/٢٢ واإلحتاف  ٦/٣٢٥ وجممع   ٦/٣٠٢حم  
)١٧٦٢٩( 

 سنح
ابن السىن ىف عمل اليوم     ( } اللَّهم مصغر الكَبِري ، ومكبر الصغِري ، صغر ما ِبي           : قُويل   {- ١١٩٤٥

 واليلة ، عن بعض أمهات املؤمنني 
  ٤٩ - ٤/٤٨ والفتوحات ٥/٣٧٠وحم ) ١٠٣١(والنسائي عمل ) ٦٤٠(سين 

 صحيح 
 قاله لعالج البثرة

١١٩٤٦ - }   ت قُوِلي حني  بحنيةَ إال باِهللا ، ما شاَء اُهللا              : صلَ وال قُووِدِه ، وال ححانَ اِهللا وحبمبس
كانَ ، وما مل يشأْ لـم يكُن ، أعلم أنَّ اَهللا على كُلِّ شيٍء قَدير ، وأنَّ اَهللا قَد أحاطَ ِبكُلِّ شـيٍء                        

} حتى يمِسى ، ومن قالَهن ِحني يمِسى حِفظَ حتى يصِبح           علْماً ، فإنه من قالَهن ِحني يصِبح حِفظَ         
 عن بعض بنات النيب صلّى اُهللا عليه وسلّم) د ( 
 ) ٩٨٤٠( و ن ١/٤٥٥ وترغيب ٥/١١٤وسنة ) ٥٠٧٥(د 

 حسن لغريه 
 .وله شواهد ) ٣١٦٠(فيه عبد احلميد موىل بين هاشم وثقه ابن حبان والذهيب يف الكاشف 

 عن صفية ) طب ، ك ( }  سبحانَ اِهللا عدد ما خلق ِمن شيٍء : قُويل { - ١١٩٤٧
 ) ١٧٤٠ و ١٧٣٩( والدعا طب ٢/٤٣٩ وترغيب ١٠/٩٢ وجممع ١/٥٤٧ك 

 صحيح لغريه
ى اِهللا  ِمائَةَ    سبحانَ اِهللا ِمائَةَ مرٍة تعِدلُ ِمائَةَ رقَبٍة تعتق ِهللا عز وجلَّ ، واحمدِ            : قُويل { - ١١٩٤٨

مرٍة تعِدلُ ِمائَةَ فَرٍس ملْجٍم يحملُ علَيها ِفى سبيِل اِهللا ، وكَبِرى اِهللا  ِمائَةَ مرٍة تعِدلُ ِمائَـةَ بدنـٍة                     
عـن أيب  ) طب  ( } مقلَّدٍة تهدى إىل بيِت اِهللا ، ووحِدى اَهللا  ِمائَةَ مرٍة ال يِدركُك ذَنب بعد الشرِك                 

 أمامة 
  )٨٤٤(  ون عمل ٣٤٤ / ٦ وحم ١٠/٩٢امع 

 صحيح لغريه
اللَّهم هذا إقْبالُ ليِلك ، وإدبار َاِرك ، وأصوات دعاِتك          : قُويل عند أذاِن املغرِب      { - ١١٩٤٩

 عن أم سلمة ) طب ، ك ، هق ( وابن السىن ، ) ت ( } ، وحضوِر صلَواِتك ، أسأَلُك أنْ تغِفر ِلي 
  )٣٥٨٩( و ت ) ٤٣٦ - ٤٣٤(والدعا طب ) ٥٣٠( و د ١٩٩ / ١ و ك ٣٠٣ / ٢٣طب 

 حسن



 

 

١٧٩٦() 

لبيك  اللَّهم  لبيك ، ومِحلِّي ِمن األرِض حيثُ تحبسىن ، فإنَّ لِك علـى                : قُويل   { - ١١٩٥٠
 عن ضباعة ) حم ( عن ابن عباس ، ) ن ( } ربِك ما استثْنيِت 

 ٢/٢٨٨ وتلخـيص    ٥/٢٢٢ وهـق    ٢/٣٥ ومي   ٦/٣٦٠ وحم   ٥/١٦٨ون  ) ٩٤١( و ت    ٢١د املناسك  ب     
 ) ٣٤٢٥(وصحيح اجلامع ) ٤١٩( ومنتقى ٩/٢٢٤وحلية 

 صحيح
 فَلْتدِع الصالةَ يف كُلِّ شهٍر أَيام قُرِئها ثُم لتغتِسلْ ِفى كلِّ يوٍم غُسـالً             : قُويل لَها    { - ١١٩٥١

واِحداً ثُم الطُّهور عند كُلِّ صالٍة ، ولتنظِّف ولتحتِش فإنما هو ذا عرض أَو ركْضةٌ ِمن الشيطَاِن ،                  
 قطَعان قِعر عن عائشة ) ك(} أَو 

  ١/١٧٥ و ك ١/٣٥٤هق 
 حسن لغريه

١١٩٥٢ - }      حلو نبي ِكتاب ِدى يأْتيِهمعب يأْتونَ ِمن مقو  لونَ مبا ِفيِه أولِئـكممنونَ ِبِه ويعِن فيؤي
 عن صاحل بن جبري ) طك ( } أعظَم منكُم أَجراً ، أولِئك أعظم منكُم أَجراً ، أولِئك أعظَم ِمنكُم أجراً 

  ٢/٧١ و ١/٦٤ وكثري ١/٢٣٨ واالستذكار ٥/١٤٩ وحلية ٤/٢٧ وجرجا ن ١٠/٦٥جممع 
 حسن 

 عن أنس ) حم ، م ( } وموا إىل جنٍة عرضها السموات واألرض قُ { - ١١٩٥٣
 وترغيـب   ١٠/٣٣١ واإلحتـاف    ٣/٤٢٦ وك   ٩٩ و   ٩/٤٣ وهـق    ٣/١٣٦ وحم   ١٤٥ رقم   ٤١م االمارة ب    

 ) ٤٤٢٦( وصحيح اجلامع ٣/٦٩ ونبوة ٢/٢٩١
١١٩٥٤ - }  ِدكُميوا إىل سعن أيب سعيد )  د ( } قُوم 

 ٧١ و   ٣/٢٢وحم  ) ٨٥٦(و ت   ) ٥٢١٦ و   ٥١٢٥( و د    ٦٤ وم اجلهاد    ١٣٤ و   ٦/٧٢ و   ٥/٤٤ و   ٤/٨١خ  
 وغريهم ) ٤٤٢٧( وصحيح اجلامع ١٤/٤٢٥ وش ٦/١٣٨ وجممع ٦/٦ وطب ٩٧ و ٩/٦٣ و٦/٥٨وهق 

١١٩٥٥ - }     بِنعاِلكُم ِربوهوا فاضأيت رسولُ اهللا بشارٍب    : عن عبد الرمحن بن أزهر قال       ) طب  ( } قُوم
 ) قال فذكَره يوم حنيٍن

 وشـفع   ٧/٤٨٧ واإلحتاف   ٣/١٦٩ ومشكل   ١٠/٣٣٧ وسنة   ٣٧ و د احلدود باب      ٨/١٩٦ خ   ٥أخرجه بنحو   
)١٥٢٠( 

 عن أيب هريرة ) حم ، هـ ( } قُوموا فإنَّ للْموِت فزعاً  { - ١١٩٥٦
 ) ٤٤٢٨( م وصحيح اجلامع ٥ وبنحو ٣/٣٥٧ وش ٢/٢٨٧وحم ) ١٥٤٣(هـ 

 صحيح
١١٩٥٧ - } اِة              :  اللَّيِل   ِقياملِْب شح لِْب ناقٍَة ، فُواقح فُواق ، هعبر ، ثُلُثُه ، فُهعن ) ع   ( } ِنص
 ابن عباس 

 ) ١٣٤٥ و ١٣٤٤( ت ٥ وبنحو ٤/٢٠٢امع 
 صحيح



 

 

١٧٩٧() 

 )ن أنس الديلمى ع( } ِقيام املرِء مع أِخيِه املُسلِم أفْضلُ ِمِن اعِتكاِف سنٍة ِفى املسجِد  { - ١١٩٥٨
  بأمت ٥ حنو ٦/٢٩٢ واإلحتاف ٣٣٢ و ٢٢٠ و ١/٩٠ وأصفهان ٨/١٩٢امع 

 جيد
وابـن  ) عد  ( } ِقيام ساعٍة ِفى الصف للِْقتاِل ِفى سبيِل اِهللا خير ِمن ِقياِم ِستني سنةً               { - ١١٩٥٩

 عساكر عن أيب هريرة 
 و ٢/١٠٦٠ وعـدي  ٩/١٦٠ وهق ٥/٢٦٦م  وح٣/٢٨٢ و ٢/٦٨ و ك   ٢/٢٨٥والترغيب  ) ٩٠٢(الصحيحة  

 )٤٤٢٩( وصحيح اجلامع ٥/٢٨٠وامع ) ١٦٥٠(ت 
 صحيح 

١١٩٦٠ - }                ِمن ِدكُمِس أحقَو ها ، ولَقَابعنيا وِمثِْلها مالد ِمن رِة خيِدكٍُم ِفى اجلنِط أحوس دقي
         ها ، ولنِصيفعيا وِمثِْلها منالد نم رِة خيها ، فقالَ           اجلَنعيا ومثِْلها منالد ِمن رِة خياجلن رأٍَة ِمنيا : ام

 عن أيب هريرة ) حم  ( } اِخلمار : ما النصيف ؟ قالَ ! أبا هريرةَ 
 ) ١٩٧٨( وصحيحة ٧/٧٥ واإلحتاف ١٠/٤١٥ وجممع ٤/٥٥٩ وترغيب ٢/٤٨٣حم 

 صحيح
 و بن أمية الضمرى عن عمر) هب ( } قَيد وتوكَّلْ  { - ١١٩٦١

وصحيح اجلامع  ) ١٢١٢ و   ١٢١٠( والشعب   ١٠/٢١٢ وفتح   ٨/٣٩٠وحلية  ) ٢٥٤٩( وحب   ٩/٥٠٧اإلحتاف  
)٤٤٣٢( 

 حسن 
 ىف رواة مالك ، وابن عساكر ، عن ابن عمر ) خط ( } قَيدها وتوكَّلْ  { - ١١٩٦٢

 ) ٤٤٣٣( وصحيح اجلامع ٩/٥٠٧ واإلحتاف ٢/٢٥٢امع 
 حسن 

 )عن ابن عمرو ) طب ، ك ( احلكيم ومسويه عن أنس ، ( }  قَيدوا الِْعلْم بالِْكتاِب  {- ١١٩٦٣
 ) ٤٤٣٤( وصحيح اجلامع ٢/٧٩٣ وعدي ١٠/٤٦ وخط ١/٧٢ وجامع بيان العلم ١/١٠٦ك 

 صحيح لغريه 
ا فدخلوا يزحفـونَ    ِقيلَ ِلبىن إسرائيلَ ادخلوا الباب سجداً ، وقُولُوا ِحطَّةٌ ، فبدلو           { - ١١٩٦٤

 عن أيب هريرة ) حم ، ق ، د ، ت ( } حبةٌ ِفى شِعريٍة : على أستاِهِهم وقَالوا 
 ١/١٤١ وكثري   ٣٠٤ و   ٨/١٦٤ وفتح   ١/٦٤ وبغوي   ٢/٣١٨ وحم   ١ و م التفسري     ٧٦ و   ٦/٢٣ و   ٤/١٩٠خ  

  )٢٩٥٦( و ت ) ٤٤٣٠( وصحيح اجلامع ٢/٢٦٦وخط 
نم عينك ، وليعِقلْ قلْبك ، ولتسمع أُذُنك ، فنامت عيىن ، وعقَلَ قَلْىب              لت: ِقيلَ ِلي    { - ١١٩٦٥

سيد بنى داراً ، ثُم صنع مأْدبةً وأَرسلَ داِعياً ، فمن أجـاب الـداِعى             : ، وسِمعت أُذُين ، ثُم ِقيلَ       
       بِة ، وراملأد وأَكَلَ ِمن ، ارلَ الدخد              ، ارِل الـدخدي اِعى ، لَمِجِب الدي لَم نوم ، ديالس هعن ِضى



 

 

١٧٩٨() 

الْجنةُ ، : اإلسالم ، واملأْدبةُ : السيد ، والدار : ولَم يأْكُلْ ِمن املأْدبِة ، ولَم يرض عنه السيد ، فاُهللا      
 )عن أيب قالبة عن عطية عن ربيعة اجلرشى ) طب ( أيب قالبة مرسال ابن جرير عن ( } محمد : والداِعى 

  ٨/٢٦٠ وامع ١١/٧٣ وطربي ٤/١٩٧كثري 
 حسن

 وأبو نعيم ىف الطب عن أنس ) طس ( } ِقيلُوا فإنَّ الشياطني التِقيلُ  { - ١١٩٦٦
واصـفهان  ) ٤٤٣١(وصـحيح اجلـامع     ) ١٦٤٧( وصحيحة   ١١/٧٠ وفتح   ٥/١٤٣ واإلحتاف   ٨/١١٢امع  

  ٢/٦٩ و٣٥٣ و ١/١٩٥
 حسن لغريه

ىف تارخيه عن حممد بن عجالن عن       ) ك  ( } الْقاِئم بسنىت عند فساد أُمىت لَه أجر شهيٍد          { - ١١٩٦٧
 أبيه 

 ) ٢٠٧( وزهد هق ١/١٧٢ وجممع ٥ حنو ١/٨٠الترغيب 
 حسن 

( } وم بعده ىف اجلنِة ، والثَّاِلثُ والراِبع ِفى اجلنِة          الْقاِئم بعِدى ِفى اجلنِة ، والَِّذى يق       { - ١١٩٦٨
 )ابن عساكر ، عن ابن مسعود 

 ) ٤٤٣٥(صحيح اجلامع 
 صحيح لغريه

 عن أيب هريرة ) ت ، هـ ( } الْقاِتلُ اليِرثُ  { - ١١٩٦٩
) ٢١٠٩(وت ) ٤٤٣٦( وصحيح اجلـامع  ٧٥ و ٦/٧٤ والنيل ٣/٨٥ وتلخيص ٨/١٨٧ وهق  ٢١د الديات ب    

 )٢٧٣٥(وهـ 
 صحيح لغريه 

وصحيح ابن  ) ٤٤٣٦(وصححه ىف صحيح اجلامع     ) ٣٠٤٨(وتناقض األلباين فضعفه جداً يف تعليقه على املشكاه         
 ) ٢٢١١(ماجه 

القاِعد على الصالِة كالْقاِنِت ويكْتب ِمن املُصلِّني ِمن حني خيْرج ِمن بيِتـِه حتـى                { - ١١٩٧٠
 عن عقبة بن عامر ) حب ( } ىل بيِتِهيرِجع إ

 ) ٤٤٣٧( وصحيح اجلامع ٢/٢٩ وجممع ١/٢٨٧وترغيب ) ٤١٨(حب 
 صحيح

ىف كتاب عذاب القرب عن     ) هق  ( } القبر حفْرةٌ ِمن جهنم ، أَو روضةٌ ِمن ِرياِض اجلنِة            { - ١١٩٧١
 ابن عمـر 

و ) ٦١( وعذاب القرب    ٤/٢٣٨ وترغيب   ٣٩٧ ١٠/٣٨٠ و   ٦/٣٠١ و   ٥/٢٣ و   ١/٣٨٠ واإلحتاف   ٣/٤٦امع  
 ) ٢٤٦٠(ت 

 حسن لغريه 



 

 

١٧٩٩() 

القتلُ ِفى سبيِل اِهللا شهادةٌ ، والطَّاعونُ شهادةٌ ، والبطْن شهادةٌ ، والغرق شهادةٌ ،             { - ١١٩٧٢
 والضياء عن عبادة بن الصامت ) حم (} والنفَساُء شهادةٌ 

وصحيح اجلامع ) ٢٨٠٣( و هـ ٤٥ و ن اجلهاد ب ٣٠١ و   ٥/٢٩٩مع   وجم ٥/٣١٧ و   ٣/٤٨٩ و   ٢/٣١٠حم  
)٤٤٣٨ ( 

 صحيح 
القتلُ ِفى سبيِل اِهللا شهادةٌ ، والطَّاعونُ شهادةٌ ، والغرق شهادةٌ، والبطْن شهادةٌ ،               { - ١١٩٧٣

ِرها إىل اجلنرها ِبسها ولَدرجاُء يفَسلُ والنيةٌ ، والسشهاد قعن راشد بن حبيش) حم ( } ِة واحلر 
 ) ٤٤٣٩( وصحيح اجلامع ٥/٣١٧ و ٣/٤٨٩ وحم ٣٠١ - ٥/٢٩٩امع 

 حسن 
القتلُ ِفى سبيِل اِهللا يكَفِّر الذُّنوب كُلَّها إال األمانةُ ، واألمانةُ ِفى الصالِة ، واَألمانةُ                { - ١١٩٧٤

دةُ ِفى احلِديِث ، وأشوِم ، واألمانِفى الص الوداِئع عن ابن مسعود ) طب ، حل ( }  ذِلك 
  ٤٠/٢٠١ وحلية ٦/٤٧٩ وكثري ٢٢/٤٠ وطربي ١٠/٢٧٠ وطب ٢/٥٧٠ والترغيب ٥/٢٩٢امع 

 حسن 
١١٩٧٥ - }           نيطيئٍَة إال الدكُلَّ خ كَفِّرلُ ِفى سبيِل اِهللا يعـن  ) ت  ( عن ابن عمرو ،     ) م   ( } القت

 أنس
 ) ٤٤٤٠(وصحيح اجلامع ) ١٦٣٠( و ت ٤/٢٠١ وحلية ١٠/٢٧٠ وطب ٩/٢٥ وهق ١٢١م االمارة 

 )احلسن بن سفيان وأبو نعيم عن خزمية بن ثابت ( } القتلُ كَفَّارةٌ  { - ١١٩٧٦
  ١٠/١٦٣ وطب ٣/٢٧٠ وتخ ١/١٧٠ختص 

 صحيح لغريه 
يق شِهيد  ، والطَّاعونُ شهادةٌ    القتيلُ ِفى سبيِل اِهللا شِهيد ، واملبطُونُ شِهيد  ، والغرِ           { - ١١٩٧٧

 )مسويه عن عبادة بن الصامت  ( } ، والغِريب شِهيد  ، والنفَساُء يجرها ولَدها ِبسرِرِه إىل اجلنة 
 )١٦٦٧( وصحيحة ٥/٣٣٢ وش ١٧/٣٢٦ وطب ٣٢٩ و ٥/٣١٥ و ٥٢٢ و ٢/٤٤١حم 

 صحيح لغريه 
شِهيد، واملبطُونُ شِهيد، واملطْعونُ ِشِهيد ، والغِريـق شـِهيد،   القتيلُ ِفى سبيِل اِهللا    { - ١١٩٧٨

 عن عبد اهللا بن بسر ) طب ( } والنفَساء شِهيدةٌ 
 )٤٤٤١( وصحيح اجلامع ٥/٣٠١ و ٥/٢٩٩اجلمع 

 صحيح
  عن ابن عمر) حل ( } القَدر ِسر اِهللا ، فال تفشوا ِسر اِهللا عز وجلَّ  { - ١١٩٧٩

  ٧/٢٦٤٩ وعدي ٦٦٨ و ٤٣٣ و ٤٠٢ و ٩/٢٠٧اإلحتاف 
١١٩٨٠ - }  ارلَ النخِرِه دلى غَيع اتم نذا ، ملى هع رعن الوليد بن عبادة ) طك ( } القَد 



 

 

١٨٠٠() 

  ١٧٧ واآلجرى ٥/٣١٧وحم ) ١١١ (١/٥٢ وعاصم ٧/١٩٨امع 
 صحيح لغريه 

 ىف تارخيه عن ابن عمر )  خ (} القَدِريةُ مجوس أُمىت  { - ١١٩٨١
  ٢/٦٢٥ وعدي ٢/٢٧١ختص 

 صحيح لغريه 
١١٩٨٢ - }                 موهدـهشوا فَال توِإنْ مات ، موهودعوا فَال تِرضِة ، ِإنْ مهِذِه اُألم وسجةُ مِريالقَد

 عن ابن عمر ) د ، ك( } 
 وتـخ   ١/٨٥ و ك    ٣٠٥ومبـارك    ١/١٤٣ وحنيف   ١٣ وحنيفة   ١/١٤٩ وعاصم   ٧/٢٠٥وجممع  ) ٤٦٩١(د  
 ) ٤٤٤٢( وصحيح اجلامع ١/٢٠٣ والترغيب ٢/٣٤١

 صحيح لغريه 
القَدِريةُ واملرجئةُ مجوس هِذِه اُألمِة ، فِإنْ مِرضوا فَال تعودوهم ، وِإنْ ماتوا فَـال                { - ١١٩٨٣
موهدهشعن أنس ) طس(} ت 

  ١/١٤٣ وحنف ٣/١١ وحبيب ٧/٢٠٥امع 
 سن لغريه ح

القُرآنُ أُنِزلَ على سبعِة أحرٍف ، على أى حرٍف قرأْتم أَصبتم ، فَال تماروا فـِإنَّ                 { - ١١٩٨٤
 عن عمرو بن العاص ) حم ( } اِملراَء فيِه كُفْر 

  ٧/١٥٠ وامع ٥/١٢٤حم 
 صحيح لغريه 

١١٩٨٥ - } صدوماِحلٌ م ، شفَّعم آنُ شاِفعالقُر لَهجع نِة ، ومإىل الْجن هقاد هأمام لَهجع نم ، ق
 عن ابن مسعود ) طب ، هب ( عن جابر ، ) حب ، هب ( } خلْفَه ساقَه إىل الناِر 

 وصـحيح   ٤/١٠٨وحليه  ) ١٧٩٣( وحب   ٧/١٦٤ وجممع   ٤/٤٦٣ واإلحتاف   ٢/٣٤٩ وترغيب   ١/٢٢٣عوانة  
 )٤٤٤٣(اجلامع 

 صحيح
   جمادل مصدقخصم: ماحل مصدق 

١١٩٨٦ - }  هوند وال ِغىن ، هدبع ال فقْر آنُ ِغىنوحممد بن نصر عن أنس ) ع ( }  القُر 
 ) ٢٦١٤( والشعب ١٣/١٦ وخط ٩/١٣٢واإلحتاف ) ٣٥٠١( ومطالب ١/٢٢٨ وطب ٧/١٥٨جممع 

 حسن 
١١٩٨٧ - }  وابص آنُ كُلُّهىف تارخيه عن رجل له صحبة ) خ ( }  القُر 

  فيه جهاله ومعناه صحيح ٤/٣١ واإلصابة ١/٣٨٢تخ 
١١٩٨٨ - }               ضوالـح لَيا عِردىت يِرقاِن حآِن ال يفْتالقُر عم وِعلي ، ليع عآنُ مطص ( } القُر

 عن أم سلمة ) 



 

 

١٨٠١() 

  ٣/١٢٤ و ك ٩/١٤٣امع 
 حسن 

 ) ، والقضاعى عن علي السجزي ىف اإلبانة( } القُرآنُ هو الدواُء  { - ١١٩٨٩
  ١/٥٧ وكحال ٥٣٧ و ٤/٥٣٦الفيض 

 لني 
١١٩٩٠ - }         كيمالـح والذِّكْر ، املُِبني ورالن وآنُ هالقُر ،   قيمتراطُ املسعـن  ) هـب   ( } والص

 رجل 
  ٢/٧٣ وكثري ١/٣٩١ وبغوي ١٦٥ و ٧/١٦٤ وش ٢/٣٥٤ والترغيب ٩/١٣٣اإلحتاف 

 صحيح لغريه 
لقُرآنُ يقْرأُ على سبعِة أحرٍف ، فَال تماروا ىف القُرآِن ، فإنَّ ِمـراًء ىف القُـرآِن                 ا { - ١١٩٩١

 عن أيب جهيم ) حم(} كُفْـر 
 ) ٤٤٤٤( وصحيح اجلامع ٧/١٥١ وجممع ٤/١٧٠حم 

 صحيح
 بن مالك ، وعـن  عن عوف) طب ( } أِمري ، أَو مأْمور ، أَو مختالٌ    : القُصاص ثَالثَةٌ    { - ١١٩٩٢

 كعب ابن عياض 
 ) ٤٤٤٥( وصحيح اجلامع ٣/٢٦٦ وتخ ١/١٩٠ وجممع ١٩/١٨٠ و ٦٢ و ١٨/٦١ وطب ٢٨ و ٦/٢٣حم 

 صحيح
رجلٌ عِلم الْحق فَقضى ِبِه فَهو ِفى     : القُضاةُ ثالثَةٌ ، اثْناِن ِفى الناِر وواِحد ِفى اجلنِة           { - ١١٩٩٣

 للناِس على جهٍل فَهو ِفى الناِر، ورجلٌ عرف الْحق فَجار ِفى الْحكِْم فَهو ِفى               اجلنِة ، ورجلٌ قَضى   
 عن بريدة )  ك٤( } الناِر 
 وسـنة   ١٩٥ و   ٤/١٩٣ وجممـع    ١١٧ و   ١٠/١١٦ وهق   ٨/٣١٦واإلحتاف  ) ١٣٢٢ و   ١٨٣( وت   ٢/٥طب  
ـ   ٤/١٨٥ وتلخيص   ١٣/٣١٩ وفتح   ٢/١٥٥ وترغيب   ١٠/٩٤ و هــ   )٣٥٧٣(ود  ) ٤٤٤٦(امع   وصحيح اجل

)٢٣١٥ ( 
 صحيح

قاٍض قَضى بالْهوى فَهو ِفـى      : قاِضياِن ِفى الناِر، وقاٍض ِفى اجلنِة       : القُضاة ثالثَةٌ    { - ١١٩٩٤
ابـن  عن  ) طب  ( } الناِر ، وقاٍض قَضى بغيِر ِعلٍْم فَهو ِفى الناِر، وقاٍض قَضى بالْحق فَهو ِفى اجلنِة                

 عمر 
  ) ٤٤٤٧( وصحيح اجلامع ٤/١٩٥ وجممع ١/٣٧٥ واإلحتاف ٢/٢٨٠ وحنف ٤/٩٠ك 

 صحيح



 

 

١٨٠٢() 

قاٍض قَضى ِبغيِر الْحق وهـو      : قاِضياِن ِفى الناِر، وقاٍض ِفى اجلنِة       : القُضاة ثالثَةٌ    { - ١١٩٩٥
      لَكفأَه لمال يع وى وهاِر ، وقاٍض قَضفَى الن فَذَاك لمى يعاِر ، وقاٍض قَضِفى الن اِس فَذَاكالن قُوقح

 عن بريدة ) هق ( } بالْحق فَذَاك ِفى الْجنِة 
  ١/٣٧٥ واإلحتاف ٢/٢٨٠ وحنف ٤/٩٠ك 

 صحيح
واِحد ناٍج ، واثْناِن ِفى النِار ، من قَضى ِبجوٍر أو بالْهوى هلَـك ،               : القُضاة ثالثَةٌ  { - ١١٩٩٦

نا ومجن عن ابن عمر ) طس ( }  قَضى بالْحق 
  ٤/١٩٣امع 

 صحيح
١١٩٩٧ - }  راِهمِة درعش اٍر أوِفى ِدين عن ابن مسعود ) طس ( } القَطْع 

  ٢٧٥ و ٦/٢٧٤امع 
 حسن لغريه

سـد املَِلـك    القَلْب مِلك ولَه جنود ، فإذَا صلَح املَِلك صلَحت جنوده ، وإذَا فَ             { - ١١٩٩٨
فَسدت جنوده ، واُألذُناِن قَمع ، والعيناِن مسلَحةٌ ، واللِّسانُ ترجمـانٌ ، واليـداِن جناحـاِن ،                  

 والرجالِن بِريد ، والكَِبد رحمةٌ
 فَسِئةُ نوالر ، كْرتاِن موالكُلْي ، ِحكعن أيب هريرة ) هب ( } ، والطِّحالُ ض 

  ٧/٢٢٤واإلحتاف  ) ١١٠ و ١٠٩(شعب ال
 حسن 

 وصح موقوفا 
فقَلْب أَجرد ِفيِه ِمثْلُ السراِج يزِهر ، وقَلْب أَغْلَف مربوطٌ علـى            : القُلوب أربعةٌ    { - ١١٩٩٩

راجه ِفيِه نـوره ،     ِغالِفِه ، وقَلْب منكُوس ، وقلْب مصفَّح ، فأما القَلْب األجرد فقَلْب املؤِمِن ، سِ              
وأَما القلْب األغْلَف فقَلْب الكاِفِر ، وأما القَلْب املنكُوس فقَلْب املُناِفِق عرف ثُم أَنكـر ، وأَمـا                  

يب ، ومثَـلُ    القَلْب املُصفَّح فقَلْب ِفيِه إميانٌ وِنفاق ، ومثَلُ اإلمياِن ِفيِه كمثَِل البقْلَِة ميدها املاُء الطَّ              
( } النفاِق فيه كمثَِل القرحِة يـمدها القَيح والدم ، فأى املدتيِن غلَبت على اُألخرى غلَبت علَيِه                

 عن حذيفة موقوفا ابن أيب حامت عن سلمان موقوفا ) ش ( عن أيب سعيد وصحح ) حم ، طس 
  ٤/٣٨٥ وحلية ٦/٦٥ و ١/٨٥ وكثري ٢/١١٠ وطص ٧/٢٣٠  و٢/٢٦٩ واإلحتاف ١/٦٣ وجممع ٣/١٧حم 

 صحيح
١٢٠٠٠ - }                مـتوأن أَلُوهلَّ فاسوج زاَهللا ع ألْتمٍض ، فَِإذا سعب ى ِمنعها أَوضةٌ وبععيأو القُلوب

عن ابن  ) حم  ( } قلٍْب غاِفٍل   موِقنونَ باإلجابِة ، فإنَّ اللَه عز وجلَّ ال يستِجيب لعبٍد دعاه عن ظهِر              
 عمرو 



 

 

١٨٠٣() 

  ١٠/١٤٨ وجممع ١/٣١٥ وكثري ٢/٤٩١ وترغيب ٢/١٧٧حم 
 حسن 

١٢٠٠١ - }  فَدناعةُ مالٌ ال يالقضاعى عن أنس } القَن  
  مرفوعا وموقوفا١٥وروضة العقالء ص ) ١٠٤( والزهد هق ٤/١٥٠٧ وعدي ٢/١٩٨ وشج ١/٥٧٠ترغيب 

 الراجح وقفه
١٢٠٠٢ - } ِض              الِقنماِء واألرالس نا بيِمم ريٍة خٍة ، كُلُّ أُوِقيرةَ ألِْف أُوِقيشتا عاثْن هـ  ( } طار

 عن أيب هريرة ) ، حب 
 ٢/٤٦٧ ومـي    ٣/١٣٣ وطربي   ٢/١٥ وكثري   ١٠/٤٤٠وترغيب  ) ٦٦٣( وحب   ٢/٣٦٣وحم  ) ٣٣٦٠(هـ  
  ٧/٢٣٣وهق 

 صحيح
 عن أيب سعيد ) قط ( } أُ على العاِقلَِة القَود بالسيِف والْخط { - ١٢٠٠٣

 وش  ١٠/١٠٩ وطـب    ٦٣ و   ٨/٦٢وهـق   ) ٢٦٦٨ و   ٢٦٦٧( هــ    ٥ وبنحو   ٣/١٠٧ وقط   ٦/٢٩١جممع  
  ٣/١٨٤ ومعاين ١٢/٢٠٠ وفتح ٤/١٩ وتلخيص ٩/٣٥٤

 حسن
رآِة ، وإنَّ أَدنى    كأنهن الياقُوت واملَرجان ، ينظُر إىل وجِهِه ِفى خدها أَصفَى ِمن املِ            { -١٢٠٠٤

لُؤلُؤٍة عليها لتِضيُء ما بين املشرِق واملغرِب ، وإنها تكُونُ عليها سبعونَ ثَوباً ينفُذُها بصره حتـى                 
 اِء ذِلكرو ساِقها ِمن خى مرعن أيب سعيد ) ك ( } ي 

 )٣٧٩( صفة اجلنه ٥ وبنحو ٢/٧٣ ومي ٢/٤٧٥ و ك ٤/٥٣٣ والترغيب ٥٤٣ و ١٠/٥٣٧اإلحتاف 
 حسن

) ش   (}كَأنى أَنظُر اىل أحباِر بىن إسرائيلَ واِضِعى أيماِنِهم على مشاِئِلِهم ِفى الصالِة              { -١٢٠٠٥
 عن احلسن

 )مرسال
 ١/٤٢٧ش 

 حسن مرسل
 ٤٢٧-١١/٤٢٦ والتهذيب ١٦٦-٧/١٦٥فيه يوسف بن ميمون الصباغ خمتلف فيه انظر الكامل 

يـا  : كأِنى أنظُر اىل تدافُِع أُمىت ِبين الْحوِض واملقَاِم ، فيلْقَى الرجلُ الرجلَ فيقُولُ               { -١٢٠٠٦
} صِرف وجِهى فَما قَِدرت أنْ أشرب       : نعم ، ويلقَى اآلخر فيقُولُ لَه ال        : فُالنُ أشِربت ؟ فيقُولُ     

 )احلسن بن سفيان عن جابر (
 ٦/٢٠٩ه حلي

 حسن لغريه
 عن ابن مسعود ) طب  ( }كأَنى أَنظُر اىل موسى ِفى هِذِه الواِدى محرماً بين قَطْوانتيِن  { -١٢٠٠٧



 

 

١٨٠٤() 

) ٢٠٨٦( وحـب  ١٨٦و٢/١٨٤ وترغيب ٨/٢٠٤ و٣/٢٢١ وجممع  ٢/٣٤٣ وك   ١/٢١٥ وحم   ٢٦٨م اإلميان   
 )٤٤٦٨( وصحيح اجلامع ١٢/١٦٠وطب 

) حم ، م ، هــ      ( }أَنظُر اىل موسى هاِبطاً ِمن الثَِّنيِة ولَه جؤار إىل اِهللا بالتلِْبيِة            كأَنى   { -١٢٠٠٨
 عن ابن عباس 

 ١/٢١٥وحم ) ٢٨٩١(و هـ ٢٦٨م اإلميان 
 ، ِخطـام    كأَنى أَنظُر إىل يونس بِن متى على ناقٍَة محراَء جعدة علَيِه جبةٌ ِمن صوفٍ              { -١٢٠٠٩

 عن ابن عباس ) حم ، م ، هـ (} مارا ِبهذا الواِدى ملبياً  ناقَِتِه خلْبةُ ،
 ١٢/١٦٠ وطب ٥/٤٢ وهق ٥٨٤ و ٢/٣٤٣ وك ١/٢١٥ وحم ٢٦٩و ٢٦٨م اإلميان 

 هو الليف : مكترتة اللحم ، خلبة  : جعدة 
 ِليف ، وعلَيِه جبةٌ ِمن صوٍف ، وهو يقُـولُ  كأَنى أَنظُر إىل يونس على ناقٍَة خطَامها  { -١٢٠١٠

: كيلَب ماللَّه كيعن ابن عباس) ك(} لب 
 ٥/٤٢ وهق   ١/٢١٥وحم٢٦٩و٢٦٨ وم اإلميان    ٢/٢٢٣ وحلية   ٢/١٨٢وترغيب  ) ٢٦٣٣( وخزمية   ٢/٣٤٣ك  

 )٤٤٧٠(وصحيح اجلامع ) ٢٨٩١( وهـ ١٢/١٦٠وطب 
١٢٠١١- }   كالي ظُرى أنِة        كأَننةً ِفى الْجهِذِه صِحيح ِلكِشى ِبِرجملعمرو بن الْجموح     - ت قالَه 

 عن أيب قتادة ) ض(واحلسن بن سفيان وأبو نعيم ) حم (}
 ٥/٢٩٩حم 

 حسن
) حـم ، خ     (} - يعىن الْكَعبةَ    -كأَنى أنظُر إليِه أسود أفحج ينقُضها حجراً حجراً          { -١٢٠١٢ 

 باس عن ابن ع
  )٤٤٦٩( وصحيح اجلامع ٢/١٨٣ خ ٥ وبنحو ٤/٣٤٠ وهق ١/٢٢٨ وحم ٨/٢٨٧حلية 

عـن ابـن    ) حم(} كأَنى بِنساِء بىن ِفهٍر يطُفْن باخلَزرج ، تصطَِفق إلْياتهن مشِركاٍت            { -١٢٠١٣
 عباس 

 ٣٩و١/٣٨ وعاصم ٧/٤٥٨وكثري )٢٩٣٦( ومطالب ٧/٢٠٤ وجممع ١/٣٣٠حم 
 صحيح لغريه

١٢٠١٤-}             مــا أَكَبــرهدـِن ، أحالثَّقَلي فيكُـم ـاِركـى تإن ـتفأَجب عيتد ى قَدكأَن
 ِكتاب اِهللا: ِمـن اآلخـِر 

 وِعتريت أهلُ بييت ، انظُروا كَيف تخلُفوين فيِهما، فِإنهما لَن يتفرقا حتى يِردا علَي الْحوض ، إنَّ اهللاَ         
                     اهاِد من عادوع  وااله نواِل م ماللَّه ، الهمو ليفع الهمو كُنت نِمٍن ، ميلُّ كُلِّ مؤا ووأن ، الىمو

 عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم ) طب ، ك  (}
 ٩/١٦٤ وجممع ٢/١٠٩ وك ٤خصائص 



 

 

١٨٠٥() 

 صحيح
ِكتاب اِهللا حبـلٌ ممـدود بـين        : كُم الثَّقَلين   كأَىن قَد دِعيت فأَجبت وإنى تاِرك ِفي       { -١٢٠١٥

                  ـفوا كَيظُرفان ، ضاحلو لَيِردا عى يتقا حتفَرما لن يهىت ، وإنيلُ بيت أَهرِض ، وعتماِء واألرالس
 عن أيب سعيد ) طب (} ختَلفُوين ِفيِهما 

 ٥/١٨٦ ٣/٦٣ وطب ٤واخلصائص ) ١٧٥٠( وصحيحة ٢/٦٤٤ وعاصم ٩/١٦٤ وجممع ٢/١٠٩ك 
 صحيح

١٢٠١٦- }  رالْقَد قبكُونَ سأن ي داحلس أَنْ يكُونَ كُفْراً وكَاد الفقْر عن أنس ) حل( } كَاد 
 ١٠٤٨( والدعاطب   ٩/٢٧٢ و ٨/٢٥٣ و ١٠٩ و ٣/٥٣ وحلية   ١/٢٩٠ وأصفهان   ١٥٠ و ١٤٢ و ٨/٥٢اإلحتاف  

( 
 حسن لغريه

 يعىن السبحةَ والوسطى    -ه أَو لغيِرِه إذا الْتقى مِعى ِفى الْجنِة كهاتيِن          كاِفلُ اليتيِم لَ   { -١٢٠١٧
 عن بنت ملرة عن أبيها ) طك  (}

 )١٣٣(وخد ) ٨٣٨( ومحيدي ١٦٣ و٨/١٦٢امع 
 صحيح لغريه

 عن أيب هريرة) م(} كاِفلُ اليتيِم لَه أَو لغيِرِه أنا وهو كهاتيِن ِفى الْجنِة  { -١٢٠١٨
 )٤٤٤٨(وصحيح اجلامع ) ٩٦٢( وصحيحة ٣/٣٤٦ وترغيب ٨/١٦٢ وجممع ٢/٣٧٥ وحم ٤٢م الزهد 

١٢٠١٩- }      ـهذتـِة فأخِفى اجلن براخلَِطيئَةَ ه ابا أصفلَم ، وقحخنْلةٌ س هِطواالً كأَن مكَانَ آد
أبـو  ( } ، فِلذِلك إذَا أُِخذَ عبد أبق فأولُ مايسأَلُ العفْو          يارب يارب العفْو    : شجرةٌ فالتفَت فقَالَ    
 الشيخ يف العظمة عن أيب( 

 ٨/١٠٥ وطربى ١/١٦٠ خمتصرا وطخ ٢/٥٤٤ك 
 حسن

سـبِح  (املغِرب فقَرأَ ِفى الركْعِة اُألوىل بـ        �كَانَ آِخر صالٍة صالها رسول اهللا        { -١٢٠٢٠
 عن عبداهللا بن احلارث بن عبداملطلب ) طك(} ) قُلْ ياأيها الكاِفرونَ( ، وِفى الثَّاِنيِة )على اسم ربك اَأل

 ٢/١١٨امع 
 لني

١٢٠٢١- }      ىبكَالِم الن كَانَ آِخر�  :       كُممـانأي لَكَتا مقُوا اَهللا ِفيمالةَ اتالةَ الصد  ( } الص .
 عن علي)هـ 
 )٢٦٩٨(وهـ ) ٥١٥٦(ود ) ٤٦١٦( وصحيح اجلامع ٣/٢١٥رغيب  وت٨/١١ وهق ١/٧٨حم 

 صحيح



 

 

١٨٠٦() 

أَخِرجوا يهود أهِل اِحلجاِز وأَهِل جنْرانَ ِمـن جزيـرِة          : آِخر ما تكلَّم ِبِه      �كَانَ   {-١٢٠٢٢
 العــــــرِب ،

 بأسانيد عن أيب عبيدة)حم (} اِجد واعلَمـوا أَنَّ ِشـرار الناِس الَِّذين اتخذُوا قُبور أنِبياِئِهم مس
  )٢٥٠١(  ومي ١٩٥ / ١وحم ) ٨٥( ومحيدي ٥/٣٢٥امع 

 صحيح
قاتلَ اُهللا اليهود والنصـارى اتخـذُوا قُبـور         : أن قال    �كَانَ آِخر ماتكلَّم ِبِه      { -١٢٠٢٣

 عن أيب عبيدة بن اجلراح ) هق (} أنِبياِئهم مساِجد ، اليبقَني ِديناِن بأَرِض العرِب 
وصحيح اجلامع  ) ٨٩٢( وموطأ   ٧/٢٠٤ ونبوة   ٩/٢٠٨ و ٦/١٣٥ وهق   ٥١٨و٤٥٤و  ٢/٢٨٥وحم  ) ٨١٣(ت  

)٤٦١٧( 
 صحيح

 عن أيب نوفل بن أيب عقرب عن عائشة ) حم(} أبغض الْحِديـِث إلَيِه الشعـر  �كَانَ  { -١٢٠٢٤
 ٨/٥٣٤ وش ٢٣/١٩ي وطرب٨/١١٩ وجممع ١/٢٤٥وهق ١٣٨ و٣٤ / ٦حم

 صحيح
وهو حممول على الشعر احلرام ، وإال فقد صح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استمع للشعر وحث عليه يف السـفر                      

 واحلضر 
 عن عائشة ) هب ( } الْكَِذب  �كَانَ أبغض الْخلُِق ِإليِه  { -١٢٠٢٥

 )٤٦١٨(وصحيح اجلامع ) ٢٠٥١(والصحيحة  ) ٤٨١٧(الشعب 
 صحيح

عن أيب  ) حم ، ع ، طب       (}ثَقيف وبِنى حنيفةَ     �كَانَ أبغض الناس ِإىل رسول اهللا        { -١٢٠٢٦
 برزة

 ١٨/٢٣٠ وطب ١٠/٧١امع 
 صحيح

١٢٠٢٧- }    ىبِر          �كَانَ النعِجلَ الشٍة ، رِفض ما ِصيغَ ِمنكأَن ضييف الشمائل عن أيب    ) ت  (} أب
 هريرة 

 )٤٦١٩(وصحيح اجلامع ٢٥و١٢ والشمائل ١٤٩ و١٤٨ و٧/١٤٦اإلحتاف 
 حسن

١٢٠٢٨- }    ىبفاِر           �كَانَ الناَألش بدِة ، أهاهلام مخٍة ، ضرمباً ِبحشرم ضيالبيهقى عن  (} أب
 )علي 



 

 

١٨٠٧() 

 وصـحيح  ٦/٢١وبدايـة  )٢٠٥٣( والصحيحة ١/٢١٢ ونبوة ١/٣٢٣ وكر   ١/٢/١٢٦ وسعد ٧/١٤٦اإلحتاف  
 )٤٦١٩(اجلامع 

 ح لغريهصحي
١٢٠٢٩- }    ىبفاِر          �كَانَ الناَألش بدقَِة ، أَهاحلد دورٍة ، وكَانَ أسمحب هياضباً بشرم ضيأب {

 )البيهقى يف الدالئل عن على (
 ) ٤٦٢١(وصحيح اجلامع ) ٢٠٥٣( وصحيحة ١/٢/١٢٢ وسعد ٧/١٤٦ واإلحتاف ١/٢١٢نبوة 

 صحيح

١٢٠٣٠- } ىبداً  �كَانَ النقَصليحاً مم ضيىف الشمائل عن أيب الطفيل ) م ، ت (} أب 
  ٥وحـم   ) ٤٦٢٢( وصحيح اجلامع    ١/٢/١٢٦ وسعد ١٤٩ و ٧/١٤٦ واإلحتاف   ١/٢٠٥ ونبوة   ٩٩م الفضائل   

/٤٥٤ 
 وابن السىن وأبو نعيم يف الطب عن أنس ) طس (} الْخضرةُ  �كَانَ أَحب األلْواِن إليِه  { -١٢٠٣١

 )٢٠٥٤(وصحيحة ) ٤٦٢٣( وصحيح اجلامع ٧/١٢٦اف اإلحت
 صحيح

 عن أنس ) ق، د، ن (} الِْحبرةُ :  �كَانَ أَحب الثِّياِب إليِه  { -١٢٠٣٢
وصـحيح  ) ١٣٤٩( وخمتصر م    ٧/١٨٩ وخ   ٣/٢٩١ وحم   ٨/٢٠٣ون  ) ١٧٦٣و  ١٧٦٢( وت   ٣د اللباس ب    

  )٤٦٢٤(اجلامع 
١٢٠٣٣- } الثِّياِب إلي بِه كَانَ أَح�  : عن أم سلمة ) د ، ت ، ك (} الْقَميص 

وترغيـب  ) ٤٦٢٥( وصحيح اجلامع    ٥/١٢ وسنة   ٧/١٢٦واإلحتاف   ) ١٧٦٣و  ١٧٦٢( و ت    ٣د  اللباس ب     
٣/٨٨ 

 صحيح
 عن ابن مسعود) طك ( } أحب الدعاِء إليِه أَنْ يدعو ثالثاً  �كَانَ  { -١٢٠٣٤

 )٥٣( والدعاطب ١٠/١٥١امع 
 صحيح

 عن عائشة ) خ ، هـ (} ماداوم عليِه صاِحبه  �كَانَ أَحب الديِن إلَيِه  { -١٢٠٣٥
ون )٤٦٢٦( وصحيح اجلامع    ٤٨٣ وصفة   ٣/١٧وهق  ) ٤٢٣٨( وهـ   ١/٢٧٢ ومشكل   ٢٢١م صالة املسافرين    

  ٦/٣٦٨ واإلحتاف ٢٩اإلميان ب 
عن جماهد  ) هق  (ابن السىن وأبو نعيم يف الطب ،        ( } ا  مقدمه: �كَانَ أَحب الشاِة إلَيِه      { -١٢٠٣٦

 مرسال 
 ٢٦ /٥ وامع ٦/٣٩١تخ 



 

 

١٨٠٨() 

 حسن
 عن عائشة ) حم ، ت ، ك  (}الْحلْو الْباِرد :  �كَانَ أَحب الشراِب إلَيِه  { - ١٢٠٣٧

 )٤٦٢٧( وصحيح اجلامع ٢٥٥ /٥ واإلحتاف ٨/٣٦وش ) ٢٥٧( ومحيدي ٤٠و٦/٣٨وحم )١٨٩٥(ت 
 يحصح

 عن عائشة ) د(} شعبانُ : أنْ يصومه  �كَانَ أَحب الشهوِر إلَيِه  { - ١٢٠٣٨
 )٤٦٢٨( وصحيح اجلامع ٤/٢٩٢ وهق ٢/١١٧ وترغيب ٤/١٩٩ ون ٦/٣٣٠ وسنة ٦/١٨٨حم 

 صحيح
 صحيحة )) مث يصله برمضان (( وزاد بعضهم 
) د ، ك ( } يد ِمن الْخبِز ، والثَِّريد ِمن الْحيـِس الثَِّر:  �كَانَ أَحب الطَّعاِم إلَيِه      { - ١٢٠٣٩

 عن ابن عباس 
 ٢١١ و٢٠١ و١٩٣واألخالق ) ٣٧٨٣( ود ١/٢/١٠٩ وسعد ٤/١١٦ وك ٧/١٢٠ و ٥/٢٢٦اإلحتاف 

 صحيح
بأن فيه رجال جمهوال من أهل البصرة بني عمر بن سعيد وعكرمـة ومل يعتـد                ) ١٧٥٨(وأعله األلباين يف ضعفيته     

 !تصحيح احلاكم والذهيب واملناوي  ب
هذا اهول أسقطه احلاكم من سنده وليس هناك من مانع مينع أن يكون عمر بن سعيد مسعه من عكرمة ،                     : أقول  

 النه أدركه 
 هـ وقد روى عنه وهو أكـرب أوالده وروى عـن            ١٢٦وروى عن أقرانه ، ووالده سعيد بن مسروق تويف سنة           

 ٤٥٤ / ٧ التهذيب ١٢٥ملتويف أشعث بن أيب الشعثاء ا
 الطعام من التمر واألقط والسمن :احليــس 

وابن السىن وأبو نعيم عن ابن      ) حم ، د    (} ِذراع الشاِة   :  �كَانَ أَحب العراِق  إلَيِه       { - ١٢٠٤٠
 مسعود 

 )٤٦٢٩( وصحيح اجلامع ٣٩٧ و ١/٣٩٤ وحم ١٢٠ /٧واإلحتاف  ) ٣٧٨١ و ٣٧٨٠(د 
 صحيح

 عن عائشة وأم سلمة ) ت  ن ( } مادوِوم عليِه وِإنْ قَلَّ :  �كَانَ أَحب العملَ إلَيِه  { - ١٢٠٤١
 وصـحيح   ٢٩٥ و   ٢٩٤/ ١١ وفتح   ١٢٢/ ٨ وخ   ٣٢٠ و   ٣١٩ /٦ وحم   ١٩/ون قيام الليل ب     ) ٣٨٥٦(ت  

 )٤٦٣٠(اجلامع 
 ) نعيم عن ابن عباس أبو( } الكَِتف :  �كَانَ أَحب اللَّحِم إلَيِه  { - ١٢٠٤٢

 ٢٠١ و األخالق ٧/١٢٠اإلحتاف 
 حسن لغريه



 

 

١٨٠٩() 

) حم ، م ، د ، هـ    (} ِلحاجِتِه هدف أو حاِئش نخٍل      :  �كَانَ أَحب ما استتر ِبِه       { - ١٢٠٤٣
 عن عبداهللا بن جعفر 

 ١/٢٠٥ وحم) ٤٦٣١( وصحيح اجلامع ١/٩٤ وهق ١/٣٨٤ وسنة ١/١٩٧وعوانة )٣٤( و ك ٧٩م احليض 
 )ابن سعد عن عبد اهللا بن بريدة مرسال (} أحسن البشِر قَدماً  �كَانَ  { - ١٢٠٤٤

 ١/٣٢٢سعد 
 صحيح مرسل

 عن أنس ) م ، د (} أحسن الناِس خلُقاً  �كَانَ  { - ١٢٠٤٥
 وفتح  ٩/٣١٠ و ٥/٢٠٣ و ٣/٦٦ و ٢/٤٣٦ وهق   ٦/٢٣٦ و ٢٧٠ و ٢١٢ /٣ وحم   ٢٦٧ وم املساجد    ٨/٥٥خ  
 )٤٦٣٢( وصحيح اجلامع ١/٣١٣ ونبوة ١٠/٥٨٢

أحسن الناِس ِصفَةً وأجملَها ، كَانَ صلى اهللا عليِه وسلم ربعةً إىل الطُّوِل               �كَانَ   { -١٢٠٤٦
             دِن ،أَهينلَ الْعيِر ، أكْحعواِد الشديِدسِن ، شيدِن ، أَِسيلَ الْخاملْنِكبي نمابي عيدب  ، وفاِر ما هاألش ب

                     ـنع ِرداَءه عإذا وض ، مصأَخ لَه سِطىَء ِبكُلِّها ، لَيِمِه ولى اهللا عليِه وسلم بقدِطىَء  صِإذا و ،
 عن أيب هريرة ) البيهقي ( } منِكبيِه فكَأَنه سِبيكَةُ ِفضٍة ، وإذَا ضِحك يتْألُأل 

 بعضه ) ٤٦٣٣( وصحيح اجلامع ١/٣١٩  وكر٣٢٢ و ٧/١٥٠ واإلحتاف ١/٢٧٥نبوة 
 يف سنده انقطاع وله شواهد

ـ    ( } أحسن الناِس، وأَجود الناِس ، وأَشجع الناِس         �كَانَ   { - ١٢٠٤٧ عــن  ) ق ، ت ، ه
 أنس 
 واإلحتـاف   ١٣/٢٥٨ وسنة   ٦/٢٦٠ وحلية   ٢٧٠ و   ٣/٢١٢ وحم   ٥٥ وم الفضائل    ٨/٥٥ وخ   ١٠/٤٥٥فتح  

  )٢٧٧٢( وهـ  ) ١٦٨٧( و ت ) ٤٦٣٤( وصحيح اجلامع ٣٢٢و١٤٩و١٤٠و٧/١٣٨
أحسن الناِس وجهاً ، وأحسنهم خلُقاً ، لـيس بالطَّويـِل الْبـاِئِن والَ               �كَانَ   { - ١٢٠٤٨
 عن الرباء ) ق (} بالْقَِصِري 

 )٤٦٣٥( وصحيح اجلامع ١/٢٥٠ ونبوة ١٣/٢٣٤ وسنة ٩٣ وم الفضائل ٢٢٨و٨٠و٤٧و٤/٢٧خ 
 عن أنس ) م ، ت  ن (} أَخف الناِس صالةً ِفى تماٍم  �كَانَ  { - ١٢٠٤٩

 وحليـة   ١٤/٤٢٣ و ٣/٢٣٢ وخـط    ٢/٢٥٨ وتخ   ٢/٧٠ وجممع   ٣/٢٨٤ وطب   ٥/٢١٩و٣٤٠ و ٣/٢٧٦حم  
 ) ٢٣٧( و ت   ) ٤٦٣٧(  وصحيح اجلـامع      ٤٤ /٢ م   ٢/٥٥ وش   ١١٨و٣/١١٥ وهق   ١/٢٨٩ ومي   ٧/٢٣٢

 ٩٤ / ٢ون 
 صحيح



 

 

١٨١٠() 

تدارسوا وأبِشروا وِزيدوا زادكُـم اُهللا خيـراً ،         : إذَا أَتى أصحابه قَالَ      �  كَانَ { -١٢٠٥٠
وأُِحبكُم وأُِحب من يِحبكُم ، ردوا علينا املساِئلَ ، فإنَّ إجراَء آِخِرها كإجراِء أوِلها ، واخِلطُـوا                 

  عبيد عن فضالة بن)طك (} حديثَكُم باِالسِتغفَاِر 
 ١/١٦١امع 

 حسن 
إذَا أَتى باب قَوٍم لَم يستقِْبِل الباب ِمن ِتلْقاِء وجِهِه ، ولِكن ِمن ركِْنـِه                �كَانَ   {- ١٢٠٥١

 عن عبداهللا بن بسر )حم ، د (} السالم عليكُم ، السالم عليكُم :األيمِن أو األيسِر ويقُولُ 
 )١٠٧٨( وخد ١٨٩ / ٤و حم ) ٤٦٣٨(وصحيح اجلامع ) ٥١٨٦( ود ١١/٢٥ وفتح ٦/٣٧كثري 

 صحيح
أَذِْهِب الْباس رب الناِس ، اشِف وأنت       : إذَا أَتى مريضاً أو أُِتى ِبِه قَالَ         �كَانَ   { - ١٢٠٥٢

 عن عائشة ) ق ، هـ (} الشاِفى الِشفاَء ِإال ِشفاؤك ، ِشفاًء ال يغاِدر سقَماً 
 )٤٦٣٩( وصحيح اجلامع ١٠/١٣١ وفتح ١/١٦٢ وحنف ٤٨ وم السالم ٧/١٥٧خ 

احلمدِهللا الَِّذى ِبنعمِتِه تِتم الصـاِلحات ، وإذا        : إذَا أتاه األمر يسره قَالَ       �كَانَ  { - ١٢٠٥٣
 عن عائشة) ك(يف عمل اليوم واليلة ، ابن السين ( } الْحمدِهللا على كُلِّ حاٍل : أَتاه اَألمر يكْرهه قَالَ 

 )٣٧٢( وسىن١/٤٩٩وك )٤٦٤٠(وصحيح اجلامع ) ٣٨٠٣(وهـ )٢٦٥(الصحيحة 
 صحيح

ابــن منــده عـن عتبة بن     ( } إذَا أتاه الرجلُ ولَه اسـم اليِحبه حولَه         �كَانَ   { -١٢٠٥٤
 )عبد 
 )٤٦٤١(وصحيح اجلامع  ) ٢٠٩(  وصحيحة ١٧/١١٩طب 

 صحيح
) إذَا أتاه الفَيُء قَسمه ِفى يوِمِه فأعطَى اآلِهلَ حظَّيِن ، وأعطَى العزب حظا        �كَانَ  {-١٢٠٥٥

 عن عوف بن مالك ) د،ك (
 )٤٦٤٢( وصحيح اجلامع ٤/١٣٣ واإلحتاف ٥/١٥٢وخط ) ٢٣٥٦( ومنصور ٦/٢٩وحم ) ٢٩٥٣(د 

 صحيح
نِذير قَوٍم أتاهم العذاب ، فَِإذا ذَهـب        : ي أَو وعظَ قُلْت     إذَا أتاه الوح   �كَانَ   { - ١٢٠٥٦

 عن جابر ) بز (} عنه رأَيت أطْلَق النِاس وجهاً، وأكْثَرهم ضِحكاً ، وأَحسنهم ِبشراً 
 ١٧ /٩امع 

 حسن



 

 

١٨١١() 

ابن سعد عـن عكرمـة      (}  أَخذَ ِبيِدِه    إذَا أتاه رجلٌ فرأَى ِفى وجِهِه ِبشراً       �كَانَ   { - ١٢٠٥٧
 ) مرسال
 ١/٢/٩٩سعد 

 حسن مرسل
حم، ق ، د، ن،     (} اللَّهم صلِّ على آِل فُالٍن      : إذَا أتاه قَوم ِبصدقَِتِهم قال       �كَانَ   { -١٢٠٥٨

 عن ابن أيب أوىف ) هـ 
 وصـحيح اجلـامع     ١٧/١٠ وطـب    ٤/١٥٧ و ٢/١٥٢ وهق   ١٣ ون الزكاة ب     ١٧٦ وم الزكاة    ١٥٩/خ م   

  ) ١٧٩٦( وهـ  ) ١٥٩٠(  ود ٤/٣٥٣و حم ) ٤٦٤٣(
اللَّهم كَمـا   : إذَا أتى بالْباكُورِة ِمن الثِّماِر وضعها على عينيِه ثُم يقُولُ            �كَانَ   { - ١٢٠٥٩

: عن ابن عباس وزاد يف الصغري ) طكص  (} أَطْعمتنا أَولَه فأطِْعمنا آِخره ، ثُم يأْمر به للْمولُوِد ِمن أهِلِه   
 ـــنِة مإذا أتــي بالباكُــور 

 ) الثَّمرِة قبلَها وجعلَها على عينيِه 
 ٥/٣٩امع 

 صحيح
عن ابـن   ) طك(} ِإذَا أُِتي ِبالثَّمرِة أَعطَاها أَصغر من يحضره ِمن الِْولْداِن           �كان   { - ١٢٠٦٠

 عباس
    ٣٩ /٥ وجممع ١٠/٣٨١طب 

 صحيح
( } ِإذَا أُِتي ِبالسبِى أَعطَى أَهلَ الْبيِت جِميعاً كَراِهيةَ أَنْ يفَرق بيـنهم              �كان   { - ١٢٠٦١

 عن ابن مسعود) حم،هـ 
 ٣٨٩ / ١ و حم ٧/١٩٢ وش ٩/١٢٨وهق ) ٢٢٤٨(هـ 

 حسن
: مرِة وضعها على عينيِه ثُم على شـفَتيِه وقَــالَ           ِإذَا أُِتي ِبباكْورِة الثَّ    �كان   { - ١٢٠٦٢

ابن السىن عن أيب هريرة     ( } اللَّهم كَما أَريتنا أَولَه فَأَِرنا آِخره ، ثُم يعِطيِه من ِيكُونُ ِعنده ِمن الصبِياِن               
 )، طب عن ابن عباس ، احلكيم عن أنس 

 والـدعاطب   ١١/١١٦ وطـب    ١٤/٢١٧ وخط   ٢١١ وجرجان   ١/٢/١٠٥وسعد  ) ٢٧٥(سىن   و ٥/٣٩امع  
)٢٠٠٤( 

 صحيح لغريه



 

 

١٨١٢() 

: ِإذَا أُِتي ِبطَعام سأَلَ عنه أَهِديةٌ أَم صدقَةٌ فَِإنْ ِقيلَ صدقَةٌ قَالَ ألصـحاِبِه   �كان   { -١٢٠٦٣
برةٌ ضِديِإنْ ِقيلَ هأْكُلْ ، وي لَمكُلُوا و مهعِدِه فَأَكَلَ معن أيب هريرة ) ق ، ن (}  ِبي 

و خ  ) ٤٦٤٥( وصـحيح اجلـامع      ٦/٣٤ واإلحتاف   ٦/١٠٤ وسنة   ٦/١٨٥ وهق   ٢/٤٩٢ وحم   ١٧٥م الزكاة   
)٢٥٧٦(  

ـ                �كان   { -١٢٠٦٤ و أَيكَانَ أَبو ، وبِلِه ِإىل أَيب أَيثَ ِبفَضعب ، هاٍم فَأَكَلَ ِمنِبطَع ِإذَا أُِتي وب
يضع أَصاِبعه حيثُ يرى أَصاِبع رسوِل اِهللا صلى اهللا عليِه وسلم، فَأُِتي النىب صلى اهللا عليِه وسـلم              

                  اِبعا أَصِفيه ري فَلَم ظَرفَن وبا ِإىل أَيب أَيثَ ِبهعبا وذُقْهي ثُوٍم فَلَم ا ِريحِفيه دجٍة فَوعلى  ِبقَصص ىبالن
        ىبا فَأَتى النذُقْهي لم فَلَمسليِه وولَ اِهللا    : فَقَالَ   �اهللا عسا ر؟        ! ي اِبِعـــكأَص ا أَثَرِفيه أَر لَم

عـن  ) حم  (} لك  قَالَ ِإني يأِْتيين املَ   : تبعثُ ِإلّي ما لَم تأْكُلْ      : ِإني وجدت ِفيها ِريح ثُوٍم قَالَ       : قَالَ  
 جابر 
 ٢٦٥ /٨امع 

 صحيح 
ِإذَا أُِتي ِبطَعاٍم ِمن غَيِر أَهِلِه سأَلَ عنه ، فَِإنْ ِقيلَ هِديةٌ أَكَلَ ، وِإنْ ِقيـلَ                  �كان   {- ١٢٠٦٥

  عن أيب هريرة)  طك (} كُلُوا : صدقَةٌ ، قَالَ
 ٨/٢٦٥ وجممع ١/٢/١٠٦ وسعد ٥١٥ /٥ واإلحتاف ٤٠٦و٣٣٨و٣٠٥و٢/٣٠٢حم  

 صحيح 
 عن عائشة ) هـ ( } ِإذَا أَِتي ِبلَبٍن قَالَ بركَةٌ  �كان  { - ١٢٠٦٦

 ١٤٥ / ٦وحم ) ٣٣٢١(هـ 
 لني

هذَا عن محمٍد   : ِإذَا أُِتي يوم النحِر ِبكَبشيِن أَملَحيِن ذَبح أَحدهما فَقَالَ           �كان   { - ١٢٠٦٧
 )عن أيب سعيد ) بز (} هذَا عن من لَم يضح ِمن أُمىت : ِه ، وذَبح اآلخر وقَالَ وأَهِل بيِت

 ٨ / ٣ وحم ٢٢ /٤امع 
 صحيح لغريه

) حم  (} الوالَِّذى نفْـس أَيب الْقَاِسِم ِبيِدهِ    : ِإذَا اجتهـد ِفى الْيمِين قَالَ       �كان   { -١٢٠٦٨
 عن أيب سعيد 

 ٥/٤٨٣ وكثري ١٠/٤٦ وهق ٣/٤٨وحم ) ٣٢٦٤(د 
 حسن 



 

 

١٨١٣() 

ِإذَا أَخذَ أَهلَه الْوعك أَمر ِبالْحساِء فَصِنع ثُم أَمرهم فَحسـوا ، وكَـانَ               �كان   { -١٢٠٦٩
ـَخ عـن   إَنه لَيرتو فُؤاد الْحِزيِن ، ويسرو عن فُؤاِد السِقيِم كَما تسـرو ِإحداكُ        : يقُولُ   ن الْوسـ
 عن عائشة ) ت ، هـ ، ك ( } وجِهها

 )٤٦٤٦( وصحيح اجلامع ١٠/١٤٧ وفتح ٢٠٥ و٤/١١٧ وك ٦/٣٢وحم ) ٣٤٤٥(وهـ )٢٠٣٩(ت 
 صحيح

 عن حفصة ) طب (} إَذَا أَخذَ مضجعه جعلَ يده الْيمىن تحت خدِه األيمِن  �كان { -١٢٠٧٠
 )٤٦٤٧(وصحيح اجلامع ) ٧٢٥و٧٢٤( وسىن ٤/٢٠٣ ون ١٢/٤٤٢ وخط ١/٢٦هق 

 صحيح
ـَا الْكَاِفـرونَ حتى يخِتمهـا            �كان   { -١٢٠٧١ طب (} ِإذَا أَخذَ مضجعه قَرأَ قُـلْ يا أَيه

 عن عبادة بن أخضر ) 
  )٤٦٤٨( وصحيح اجلامع ٨/٥٥٠ وكثري  ١٠/١٢١امع 

 حسن 
ِبسِم اِهللا وضعت جنىب ، اللَّهم أغِْفـر        :  ذَ مضجعه ِمن اللَّيل قَالَ      ِإذَا أَخ  �كان   { -١٢٠٧٢

ـْلى                  د ، ك    (}ِلي ذَنيب ، واخسأْ شيطَاين ، وفُك ِرهاين ، وثَقِّلْ ِميزاين ، واجعـلْين ِفى الندى األع
 عن أيب األزهر ) 
 )٥٠٥٤(ود ) ٤٦٤٩( وصحيح اجلامع ١/٥٤٠ك 

 صحيح
ِباسـِمك  : ِإذَا أَخذَ مضجعه ِمن اللَّيِل وضع يده تحت خدِه ثُم يقُـولُ              �كان   { -١٢٠٧٣

الْحمدِهللا الَِّذي أَحيانا بعد    : اللَّهم  أَحيا وِباسِمك أَموت ، وِإذَا استيقَظَ صلى اهللا عليِه وسلم قَالَ              
 عن أيب ذر) حم ، ق (عن حذيفة ،  ) ٤حم ، خ (عن الرباء ، ) حم ، م ، ن (} ماتنا وِإلَيِه النشورما أَ
 و ١١/١١٥وفـتح   )٧٠١( وسىن ٥/١٥٤ وحم ١٠٦ ود أدب ب   ٥٩ وم الذكر والدعاء     ٩/١٤٦ و   ٨/٨٥خ  

 )٤٦٥٠( وصحيح اجلامع ١/٣١ ومشكل ١٣/٣٧٩ و١٣٠
عـن  ) حم ، ن ، هــ       (عن بالل بن احلارث     ) هـ  (} لْحاجةَ أَبعد   إَذَا أَراد ا   �كان  { -١٢٠٧٤

 عبدالرمحن بن أيب قراد 
 وصـحيحة  ٦/١٧٣ وبدايـة  ٢٣٠ و١/٢٠٣ وجممع ١/٩٦ وهق ٤/١٤٠وك ) ٣٣٦( وهـ ١٦ن الطهارة ب  

 ٢٣٧ / ٤ و ٤٤٣ /٣و حم ) ٤٦٥١(وصحيح اجلامع ) ١١٥٩(
 صحيح 

عن أنس  ) د ، ت  ( } جةَ لَم يرفَع ثَوبه حتى يدنو ِمن األرِض         ِإذَا أَراد الْحا   �كان   { -١٢٠٧٥
 عن جابر) طس(وعن ابن عمر 



 

 

١٨١٤() 

 )١٤(ود ) ٤٦٥٢(وصحيح اجلامع ) ١٠٧١( وصحيحة ١/٣٧٤ وسنة ١/٢٠٦وجممع ) ١٤(ت 
 صحيح

 أَمرهـا أَنْ تـأْتِزر ثُـم        ِإذَا أَراد أَنْ يباِشر امرأةً ِمن ِنساِئِه وِهي حاِئض         �كان   { -١٢٠٧٦
 عن ميمونة ) خ ، د (} يباِشرها 

 ٣/١٦٩ ومتهيد   ١/٣٧٩ وكثري   ٢/٢٢٧ وطربي   ٧/١٩١ و ١/٣١١ وهق   ٦/٣٣٦وحم  ) ٢١٦٧( ود   ١/٨٣خ  
 )٤٦٥٣( وصحيح اجلامع ٥/٢٦٢و

عـن ابـن   ) حل  ( }  زمزم   ِإذَا أَراد أَنْ يتِحف الرجلَ ِبتحفٍة سقَاه ِمن ماءِ         �كان   { -١٢٠٧٧
 عباس 
  مرفوعا وموقوفا والصواب وقفه  ٥/٩٦ والفيض ٣/٣٠٤حلية 

١٢٠٧٨ - }  ِجدا يِبأَطْيِب م بطَيت ِرمحأَنْ ي ادلم ِإذَا أَرسليِه ولى اهللا ععن عائشة ) م ( }كان ص 
  )٤٦٥٤( وصحيح اجلامع ١٠/٣٧٠ وفتح ٤٤م احلج 

} ِإذَا أَراد أَنْ يحِرم غَسلَ رأْسه ِبخطْمى وأَشِناٍن ودهنه ِبزيٍت غَيِر كَِثٍير             � كان { - ١٢٠٧٩
 عن عائشة ) بز ( 

 ٥/١٤٠ ون ٢٣٦و٦/٧٨ وحم ٢/٢٢٦ وقط ٥/١١٥ وبداية ٣/٢١٧امع 
 صحيح لغريه 

اللَّهم أَنت الصاِحب ِفـى السـفَِر ،   : ِإذَا أَراد أَنْ يخرج ِفى سفٍَر قَالَ      �كان   { - ١٢٠٨٠
           ـمقلِب ، اللَّهِة ىف املُنفَِر ، والْكآباملُِصيبِة ىف الس شر ِمن وذُ ِبكي أَعِإن مِل ، اللَّهِليفَةُ ِفى األهوالْخ

تاِئبونَ عاِبدونَ ، ِلربنا حاِمدونَ ،      : اقْبض لَنا األرض ، وهونْ علينا السفر، وِإذا أَراد الرجوع قَالَ          
عـن  ) حم ، طكس ، ع ، بز        ( } ثوباً ثَوباً ِلربناَ ، أَوباً اليغاِدر عليناَ حوباً         : وِإذا دخلَ ِإىل أَهِلِه قَالَ      

 ابن عباس
  ٢/٣٦٧وأصفهان ن  ) ٥٢٥( وسىن ١٠/١٢٩ وجممع ١/٢٩٩حم 

 صحيح
أَراد أَنْ يخِضب أَخذَ شيئاً ِمن دهٍن فَرشه ِبيِدِه ثُم يمرسه على ِلحيتِه             ِإذَا   �كان   { -١٢٠٨١

 عن ابن عباس ) طك( } 
 ١٦٢ /٥امع 

 لني 
 - ثَـالثَ مـرات      -اللَّهم باِرك لَنا ِفيها     : ِإذَا أَراد أَنْ يدخلَ قَريةً قَالَ        �كان   { -١٢٠٨٢

 عن ابن عمر ) طس ( } هم ارزقْنا حياها وحببنا ِإىل أَهِلها ، وحبب صاِلِحي أَهِلها ِإلَينا اللَّ
 ١٠/١٣٤امع 



 

 

١٨١٥() 

 جيد

ـُو على أَحٍد أَو يدعو الحٍد قَنت بعد الركُوعِ            �كان   { -١٢٠٨٣ خ ( } ِإذَا أَراد أَنْ يدعـ
 عن أيب هريرة ) 

 )٤٦٥٥( وصحيح اجلامع ١/٢٤٢ ومعاين ١/٥٨٣ وبغوي ٢/١٩٧ وهق ٢/٢٥٥ وحم ٦/٤٨خ 

اللَّهـم ِقـين    : ِإذَا أَراد أَنْ يرقُد وضع يده الْيمىن تحت خدِه ثُم يقُولُ             �كان   { -١٢٠٨٤
 عن حفصة) د ( } عذَابك يوم تبعثُ ِعبادك ثَالثَ مرات 

 ) ٤٦٥٦(وصحيح اجلامع ) ٧٢٨( وسىن ١١/١٢٧ وفتح ١٠٩ /٥و اإلحتاف )٥٠٤٥(د 
 صحيح

ِإذَا أَراد أَنْ يزوج امرأَةً ِمن ِنساِئِه يأِْتيها ِمن وراِء الِْحجاِب فَيقُولُ لَهـا               �كان   { - ١٢٠٨٥
 ال ، فَِإنه اليستِحيي أَحد أَنْ يقُولَ ال ، وِإنْ أَحببِت            يا بنيةُ ِإنَّ فُالناً قَد خطَبِك فَِإنْ كَِرهتيِه فَقُويل        :

 ارِك ِإقْركُوتعن عمر ) طب  (}فَِإنَّ س 
 ٢٧٨و٤/٢٧٧ وجممع ٦/٧٨ وحم ٤/٢٤٠ وكر ٧/١٢٣هق 

 حسن لغريه

نكُم وأَمانتكُم وخواِتيم    أَستوِدع اَهللا ِدي  : ِإذَا أَراد أَنْ يستوِدع الْجيش قَالَ        �كان  { -١٢٠٨٦
 اِلكُممعن عبداهللا بن يزيد اخلطمي ) د ، ك (} أَع 

 )٤٦٥٧(وصحيح اجلامع ) ١٥( وصحيحة ٤/٣٢٥واإلحتاف ) ٢٦٠١(د 
 صحيح

 عن عائشة ) د ، ت(} ِإذَا أَراد أَنْ يعتكف صلَّى الْفَجر ثُم دخلَ معتكفه  �كان  { - ١٢٠٨٧
) ٨٠٣١( وعـب    ٤/٣١٥وهق  ) ١٧٧١( وهـ   ١٨ون املساجد ب    ) ٧٩١(وت  ) ٢٤٦٤( ود   ٦عتكاف  م اال 

 )٤٦٥٨(وصحيح اجلامع 

عن ) بز  ( } اللَّهم ِقىن عذابك يوم تبعثُ ِعبادك         : ِإذَا أَراد أَنْ ينام قَالَ       �كان   { - ١٢٠٨٨
 أنس 

 ١٠/١٢٣امع 
 حسن

د أَنْ ينام وهو جنب توضأَ وضوَءه للصالِة ، وِإذَا أَراد أَنْ يأْكُلَ             ِإذَا أَرا  �كان   { - ١٢٠٨٩
 ربشيأْكُل وي ه ثُميدغَسلَ ي بنج وهو برشي عن عائشة ) د ، ن ، هـ  ( }أَو 

 وهـق   ٢٠٠ و ١١٩ و ١٠٢ و ٦/٣٦وحم  ) ٥٨٤( وهـ   ٢٨٤ و ١/١٣٩ون   ) ٢٢٣و٢٢٢( و د    ٢١م احليض   
 )٤٦٥٩( وصحيح اجلامع ١/٢٧٧ وعوانه ٢٠٣و١/٢٠٠



 

 

١٨١٦() 

ِإذَا أَراد أَنْ ينام وهو جنب توضأَ وضوَءه للصالِة ، وِإذا أَراد أَنْ يطْعم               �كان   { - ١٢٠٩٠
 عن أم سلمة ) طك ( } غَسلَ يديِه

 ١/٢٧٤امع 
 صحيح

} ــام وهـو جنب غَسلَ فَرجه وتوضــأَ للصـالِة         ِإذَا أَراد أَنْ ين    �كان   {- ١٢٠٩١
 عن عائشة ) ق، د، ن ، هـ (

 ١/٨٠وخ  ) ٤٦٦٠( وصحيح اجلامع ١/٢٧٧ وعوانة ٢٨٤ و١/١٣٩ون  ) ٢٢٣ و ٢٢٢( و د ٢١م احليض 

 رب السـمواِت    اللَّهـم :  ِإذَا أَراد دخولَ قَريٍة لَم يدخلْها حتى يقَول          �كان     { -١٢٠٩٢
السبِع وما أَظَلَّت واألرِضني السبِع وما أَقلَّت ، ورب الرياِح وما أَذَرت ، ورب الشياطِين ومـا                 

 عـن أيب  ) طك  ( } أَضلَّت ، ِإني أَسأّلُك خيرها وخير ما ِفيها ، وأَعوذْ ِبك من شرها وشر ما ِفيها                 
 لبابة بن عبداملنذر 

 ١٠/١٣٤امع 
 صحيح لغريه

ق (} ِإذَا أَراد سفَراً أَقْرع بين ِنساِئِه فَأَيتهن خرج سهمها خرج ِبها معه              �كان   { - ١٢٠٩٣
 عن عائشة ) ، د ، هـ

) ٢١٣٨( و د    ٣٣٧ و ٩/٣٣٠ و ٤/٣٢٣و  ٣٠٢و٧/٢٩٦ وهق   ٢٦٩ و ١٩٧و٦/١١٧ وحم   ٢٣٨ و ٣/٢٠٨خ  
 ) ٤٦٦١(وصحيح اجلامع ) ٢١٥٣( وخمتصر م ٩/٣١٠و٢٩٥ و٢٩٣و٥/٢١٨ وفتح ٩/١٥٣وسنة 

حم  ( }اللَّهم ِبك أَصولُ وِبك أَحولُ ، وِبك أَِسير         : ِإذَا أَراد سفراً قَالَ      �كان   { - ١٢٠٩٤
 عن علي ) 

 وامـع   ٥حنـو   ) ٦٦٤(والدعاطب  ) ١١٤( وسىن   ٢/٢١٦ ومي   ١٠/٣٥٠ وش   ٦/١٦ و ٣٣٣ و ٤/٣٣٢حم  
١٠/١٣٠ 

 صحيح 

 عن كعب بن مالك) د ( }  ِإذَا أَراد غَزوةً ورى ِبغيِرها  �كان { -١٢٠٩٥
 )٤٦٦٢( وصحيح اجلامع ٩/١٥٠ وهق ١٤/٥٣٩ و١٢/٥٣٠وش ) ٢٦٣٧(د 

 صحيح

عن بعض أمهات    ) د( } ِإذَا أَراد ِمن الْحاِئِض شيئاً أَلْقى على فَرِجها ثَوباً           �كان   { -١٢٠٩٦
 املؤمنني 

 )٤٦٦٣( وصحيح اجلامع ١/٣٧٨وكثري ) ٢٧٢(و د ١/٣١٤هق 
 صحيح



 

 

١٨١٧() 

: ِإذَا استجد ثَوباً مساه ِباسِمِه قَِميصاً  أَو ِعمامةً أَو ِرداًء ثُـم يقُــولُ                �كان   { -١٢٠٩٧
وخيِر ما صنع لَه ، وأَعوذُ بك ِمن شرِه وشر ما           اللَّهم لَك الْحمد أَنت كَسوتنيِه أَسألُك من خيرِه         

 لَه نععن أيب سعيد) حم، د ، ت ، ك ( } ص 
) ٣٩٨(والـدعاطب   ) ٢٦٥و٢٠١( وسـىن    ٣٠٣و  ١٠/٢٦٧ وفتح   ٣/٥٠وحم  )١٧٦٧( وت   ١د اللباس ب    

 ١٩٢ / ٤وك ) ٤٦٦٤( وصحيح اجلامع ٢٠/١٨١وطب 
 صحيح

" ويأِْتيك باألخباِر من لَم تزوِد      : " اثَ الْخرب تمثَّلَ ِببيت طَرفةَ      ِإذا استر  �كان   { -١٢٠٩٨
 عن عائشة ) حم ( } 

  )٤٦٦٥( وصحيح اجلامع ٨/١٢٨ وجممع ١٤٦و٦/٣١حم 
 صحيح

وأَحِى اللَّهم اسِق ِعبادكَ وبهاِئمك وانشر رحمتك       : إذا استسقى قَالَ       �كَانَ   { - ١٢٠٩٩
 اَملَّيت كلَدعن ابن عمرو ) د ( ) ب 

 )٤٩١٢(وعب ) ٤٦٦٦(وصحيح اجلامع  ) ١٠٦١( وصحيح اجلامع ١٩١ وموطأ ٣/٣٥٦وهق ) ١١٧٣(د 
 صحيح لغريه 

اللَّهم اسِقنا غَيثاً مريعاً  طَبقاً مجلَّـالً  غَـري راٍب ،   : إذا استسقى قَالَ   �كَانَ   { - ١٢١٠٠
( } اللَّهم حوالينا وال علينا     : قَد غَرقَنا ، فَقَالَ     :  ضار ، ثُم ِلم ِيلبثْ أنْ مِطر ، فَقيلَ  لَه             نافعاً غَري 

 عن ابن عباس) طك 
 ٢١١/ ٢امع 

 حسن لغريه

ـ          :  إذا استسقى قَالَ     �كَان َ  { - ١٢١٠١ قنـا ، وارزها وِزينتركَتها بأنِزلْ ِفى أرِضن  ما اللَّه
 عن مسرة) طب ( أبو عوانه ( } وأنت خري الرازقني 

 ) ٩٦٠(  والدعاطب ٣٢٢ و ٢٧٦ و ٢٦٣/ ٧  وطب ٢١٥/ ٢ وامع ٣٥٦/ ٣هق 
 حسن

سبحانك اللَّهم وِبحمِدك وتبارك امسك وتعاىل     : إذا استفتح الصالةَ قَالَ      �كَانَ   { - ١٢١٠٢
     غَريك وال إله كدعن ) طب ( عن أيب سعيد ،     ) ق ، هـ ، ك      ( عن عائشة ،    ) د ، ت ، هـ ن ، ك         (   }ج
 ابن مسعود وعن واثلة 

و  ) ٢٤٣ و   ٢٤٢(  و ت    ٣٥ و   ٣٤ و ٣٣ و   ٣٢/ ٢ وهق   ١٧ و   ١٦ و ن االفتتاح ب      ٢٠٢م صالة املسافرين    
وصـحيح   ) ٤٧٠(  وخزميـة    ٢٣٥/ ١ و ك    ٦٩ و   ٥٠/ ٣وحم   ) ٨٠٦ و   ٨٠٤( و هـ   ) ٧٧٦ و ٧٧٥( د  

  ) ٤٦٦٧( اجلامع 



 

 

١٨١٨() 

وجهت وجِهي ِللَّـذى فَطـر السـمواِت        :  إذا استفتح الصالةَ قَالَ      �كَانَ   { - ١٢١٠٣
واألرض حنيفاً مسلماً وما أنا ِمن املشِركني ، سبحانك اللَّهم وِبحمِدك ، وتبارك امسك ، وتعـاىل                 

نَّ صاليت ونسكِى ومحياى وممايت ِللِه رب الْعاِملني ، ال شــريك لَـه              جدك ، وال إله غَريك ، إ      
 ا ِمن املسِلــــمنيوأن أُمرت عن عبد اهللا بن عمر) طك(} وِبذلك 

 و  ٤٣/ ٣ واالحتاف   ٣١٣/ ٢ و   ٢٩٩ و   ٢٩٨/ ١ وقط   ٣٥٤/ ١٢وطب   ) ٧٧٦(  وبنحوه د    ١٠٦/ ٢امع  
  ٦٨/ ١١ وخط ٤٤

 هصحيح لغري

 عن ابن عباس) هق (  } إذا استلم الركن قَبله ووضع خده األمين عليِه  �كَانَ  {  - ١٢١٠٤
 ٥٠٠/ ٥  و ش ٣٥٤/ ٤ واالحتاف ٢٩٠/ ١ و تخ ٧٦/ ٥هق 

 حسن لغريه
 واالستالم والتقبيل ثابتان ىف الصحيحني وغريمها 

} األكبر ، وإذا شرب أعطَى الَّذى عن يمينِه         إذا استن أعطَى السواك      �كَانَ   {  - ١٢١٠٥
 احلكيم عن عبد اهللا بن كعب  مرسال (  

  ) ٣٦٦٨( وصحيح اجلامع  ) ٤٠( صحيح أيب داود 
 حسن لغريه

عن أيب مالـك    ) بز ، طك    (  } إذا  أسلَم الرجلُ ، أولُ ما يعلَّمه الصالةَ           �كَانَ   {  - ١٢١٠٦
 هاألشجعى عن أبي

  ٢٩٣/ ١امع 
 صحيح

خ ،  (  } إذا  اشتد الْربد بكَّر ِبالصالِة ، وإذا اشتد الْحر أبرد ِبالصالِة              �كَانَ   {  - ١٢١٠٧
 عن أنس ) ن 
  ) ٤٦٦٩(  وصحيح اجلامع ١٨٨/ ١ومعاىن  ) ٣٦٣(  وتغليق  ٤٢٨ و ٣٨٨/ ٢ وفتح ١٩١/ ٣ وهق ٨/ ٢خ 

عن سلمة بـن    ) طكس  (  } اللَّهم ِرحياً ال عِقيماً     :  اشتد  الريح قَالَ      إذا   �كَانَ   {  - ١٢١٠٨
 األكوع 

 ١٣٥/ ١٠امع 
 صحيح

اللَّهمَ إنى أعوذُ ِبك ِمـن شـر مـا       :  إذا اشتد  الريح الشمالُ  قَالَ          �كَانَ   {  - ١٢١٠٩
 بن أيب الْعاص عن عثمان ) طب (  ابن السىن ، } أرسلت ِفيها 

  ) ٧٩٠(  والدعاطب ١٣٥/ ١٠وجممع  ) ٢٩٥ و ٢٩٤( سىن 



 

 

١٨١٩() 

 حسن لغريه

عن سـلمة   ) حب ، ك    ( } اللَّهم لَقْحاً  ال عِقيماً        :  اشتد  الريح قَالَ      �كَانَ إذا    {  - ١٢١١٠
 بن األكوع 

  ) ٤٦٧٠(  وصحيح اجلامع ١٣٥/ ١٠وجممع  ) ٢٩٥(  وسىن ٣٦٤/ ٧ و هق ٢٨٦/ ٤ك 
 صحيح

: اذهب فَاحتجم ، وإذا اشتكى ِرجله قَالَ : إذا اشتكَى أحد رأسه قَالَ  �كَانَ   {  - ١٢١١١
 عن سلمة امرأة أيب رافع) حم (  } اذهب فَاخضبها ِباِحلناِء  

(   وت    ٤١١/ ١/١وتـخ    ) ٤٦٧١(  وصحيح اجلـامع     ٢٠٦/ ٤ و ك    ٤٦٢/ ٦وحم   ) ٢٠٥٩( الصحيحة  
٢٠٥٤ (  

 حسن

ِبسِم اِهللا يربيك ، ِمن كُلِّ داٍء يشِفيك ،         : إذا اشتكَى رقَاه جِبريلُ قَالَ       �كَانَ   {  - ١٢١١٢
 عن عائشة) م ( } وِمن شر حاسٍد إذا حسد ، وشر كُلِّ ِذى عٍني

  )٤٦٧٢(  وصحيح اجلامع ١١٠/ ٥ وجممع ١٦٠/ ٦ وحم ٣٩م السالم 

ق ، د ،    (  } إذا  اشتكَى نفثَ على نفسِه ِباملعوذاِت ، ومسح عنه بيدِه             �كَانَ   {  - ١٢١١٣
 عن عائشة) هـ 

  ٦/١٣وخ  ) ٣٩٠٢( ود  )  ٤٦٧٣(   وصحيح اجلامع ١٥٠/ ١١وفتح  ) ٣٥٢٩(  و هـ ٥١م السالم 

 وكلمـِة   أصبحنا على ِفطـرِة اإلسـالمِ     : إذا أصبح وإذا أمسى قَالَ       �كَانَ   {  - ١٢١١٤
حم ،  (  } اإلخالِص ، وِديِن نبينا محمٍد ، وِملَِّة أِبينا إبراِهيم حِنيفاً مسلماً وما كَانَ ِمن املشِركني                

 عن عبد الرمحن  بن أيب أبزى) طب 
 ٢٩٢/ ٢ ومـي    ٧٧/ ٩و ش    ) ٣٢(  وســـــىن    ١١٥/ ١٠ وجممع   ١٢٣/ ٥ و   ٤٠٧ و   ٤٠٦/ ٣حم  

 ) ٤٦٧٤(وصحيـــح اجلــــامع 
 صحيح

أصبحت يا رب أُشهد مالئكَتك وأنبياَءك ورسلك       : إذا  أصبح يقُولُ      �كَانَ   {  - ١٢١١٥
وجمِيع خلِقك على شهاديت على نفِسى أني أشهد أنْ ال إله إالَّ أنت وحدك ال شِريك لَـك وأنَّ                   

 عن عائشة ) طس (   } - ثَالثاً -من ِبك وأتوكَّلُ عليك ، يقُولُها محمداً عبدك ورسولُك ، وأُؤ
  )٥٠(  وسىن ١١٩/ ١٠امع 

 حسن لغريه

عن عبد اهللا   ) حم  (  } ِباِمسك ربي فَاغِفر ِلي ذَنىب        : إذا اضطجع يقُولُ     �كَانَ   {  - ١٢١١٦
 بن عمرو 



 

 

١٨٢٠() 

  )٢٥٨(  والدعاطب ١٢٣/ ١٠جممع 
 حسن

ابن سعد عن  ابراهيم وعـن       ( } إذا أطلى ِبالنورِة ويل عانته وفرجه ِبيِدِه         �كَانَ     {  - ١٢١١٧
 حبيب بن أيب ثابت مرسال 

 ) ٣٧٥٢(   وهـ ٦٧/ ٥وحلية  ) ١١٢٧(  وعب ١/١١١ و ش ١/٢/١٤٢سعد 
 صحيح مرسل

) هــ   ( } اِئر جسدِه أهلُه    إذا  أطلى بدأ ِبعورِتِه فَطَالها ِبالنورِة ، وس         �كَانَ   {  - ١٢١١٨
 عن أم سلمة

 أعظمى ) ٣٧٩٧(  و هـ ١٠٦ و ١٠٥/ ٥الفيض 
 صحيح مرسل

إذا  اطَّلع على أحٍد ِمن أهِل بيِتِه كَذب كَذبةً لَم يزلْ معرضاً عنه حىت                �كَانَ   {  - ١٢١١٩
 عن عائشة ) حم (  } يحدثَ توبــةً 

 ٦٩/ ١ ومتهيد ١٥٢/ ٦وحم  ) ٤٦٧٥( وصحيح اجلامع  ٩/ ١وعقيلى  ) ٢٠٥٢( الصحيحة 
 صحيح

عن ثوبان موىل   ) طس  (  } إذا  اعتم  أرخى ِعمامته بني يديِه ومن خلفِه            �كَانَ   {  - ١٢١٢٠
 رسول اهللا 

  ٢٧٣/ ١٠وفتح  ) ٧١٧(  وصحيحة ١٢٠/ ٥امع 
 حسن لغريه

 عن ابن عمر) ت ( } ه بني كَِتفيِه إذا  اعتم سدلَ ِعمامت �كَانَ  {  - ١٢١٢١
وصحيح  ) ٧١٧(  وصحيحة   ١/٢/١٥١ وسعد   ٢٧٣/ ١٠ وفتح   ٣٧/ ١٢ وسنة   ٤٦٩/ ١وهق   ) ١٧٣٦( ت  

  )٤٦٧٦(اجلامع 
 صحيح

 عن أنس ) بز (  } إذا أعجبه حنو رجل أمره ِبالصالِة   �كَانَ  {  - ١٢١٢٢
 ٣٤٣/ ١لية  وح١٨٠/ ١ و تخ ٣٦٠/ ٤ وخط ٢٥١/ ٢امع 

 حسن

 عن ابن عمر) طك (  } إذا  اغتسلَ فَتح عينيِه وأدخلَ أُصبعيِه ِفى سرتِه  �كَانَ  {  - ١٢١٢٣
  ) ١٧٧(  ومطالب ٢٧٢/ ١امع 

 صحيح موقوف



 

 

١٨٢١() 

(  } الْحمد ِهللا رب الْعاِملني ثُم سكت هنيهـةً         : إذا  افتتح الصالةَ قَالَ     �كَانَ   {  - ١٢١٢٤
 عن أيب هريرة ) طس 
 ٣٣٦/ ١ وقط ١٥ واالفتتاح ب ٤٨ وبنحوه ن الطهارة ب ١٠٧/ ٢امع 

 حسن

أفطَر ِعندكُم الصائمونَ ، وأكـلَ طَعـامكُم   : إذا  أفطر ِعند قَوٍم قَالَ  �كَانَ   {  - ١٢١٢٥
 عن أنس ) حم ، هق (  } األبرارُ ، وتنزلت عليكُم املالِئكةُ 

 ١٥/ ٢ و   ٤٣/ ١ وشـج    ٥٠٠ومبـارك    ) ٤٧٦(  وسىن   ١٠٥/ ٣ و ش    ٢٥/ ٢ ومي   ٢٠١ و   ١١٨/ ٣حم  
 ) ٤٦٧٧(وصحيح اجلامع 

 صحيح

أفَطـر ِعـنكُم الصائمـــونَ ، وصـلَّت     : إذا أفطَر ِعند قَوٍم قَالَ  �كَانَ   {  - ١٢١٢٦
 عن ابن الزبري ) هـ (  } عليكُــم املالِئكــةُ 

  )٣٨٥٤( وبنحوه د  ) ٤٦٧٩(  وصحيح اجلامع ١٥/ ٢ و ٤٣/ ١ وشج ٥٠٠مبارك و  ) ١٧٤٧(  هـ  
 صحيح

(  } الْحمد ِهللا الَّذى أعانىن فَصمت ، ورزقَىن فَأفطرت         : إذا  أفطَر قَالَ      �كَانَ   {  - ١٢١٢٧
 عن معاذ ) هب(ابن السىن 

وخـط   ) ٣٩٠٢(  والشـعب    ٢٦٥/ ١ وشج   ٢١٧/ ٢ وأصفهان   ٤٩٥ ومبارك   ٥٢/ ٢وطص   ) ٤٧٣( سىن  
٧٥/ ١٢ 

 فيه مبهم 

عن ) د  (  } اللَّهم لَك صمت ، وعلى ِرزِقك أفطَرت        : إذا  أفَطَر قَالَ      �كَانَ   {  - ١٢١٢٨
 معاذ بن زهرة مرسال

 ١٨٥/ ٢ وقط ١٠٠/ ٣ و ش ٢٠٢/ ٢وتلخيص  ) ١٣( واملراسيل  ٢٦٥/ ٦ وسنة   ٢٣٩/ ٢وهق   ) ٢٣٥٨( د  
  ١٥٦/ ٣مع وا) ٤٧٤(وسىن 

 صحيح لغريه

اللَّهم لَك صمت ، وعلى ِرزِقك أفطَرت ، فَتقبل ِمنى          : إذا  أفَطَر قَالَ      �كَانَ   {  - ١٢١٢٩
 الْعليم ميعالس أنت وابن السىن عن ابن عباس) طب (  } إنك 

(  وسىن   ٢٠٢/ ٢خيص   وتل ١٨٥/ ٢ وقط   ١٠٠/ ٣ و ش    ٢٦٥/ ٦وسنة   ) ٩١٨(  والدعاطب   ١٥٦/ ٣امع  
٤٧٤(  

 صحيح لغريه



 

 

١٨٢٢() 

ذَهب الظَّمأُ ، وابتلَِّت الْعروق ، وثَبت األجر إن شاَء          : إذا  أفَطَر قَالَ      �كَانَ   {  - ١٢١٣٠
 عن ابن عمر) د  ، ك (  }    اُهللا  

  ) ٤٦٧٨(  وصحيح اجلامع ٤٢٢/ ١و ك  ) ٤٧٢(  وسىن ٢٣٩/ ٤وهق  ) ٢٣٥٧( د 
 صحيح

عن ) حم  (  } إذا  اكتحلَ  اكتحل ِوتراً ، وإذا استجمر استجمر ِوتراً             �كَانَ  {   - ١٢١٣١
 عقبة بن عامر

 ) ١٢٦٠(  وصـحيحة    ٤١١/ ٦ واالحتـاف    ٩٧/ ٥ و   ٢١١/ ١ وجممـع    ٣٣٨/ ١٧ وطـب    ١٥٦/ ٤حم  
  ) ٤٦٨٠(وصحيـــح اجلــامع 

 صحيح

 ِهللا الَّذى أطعم وسقى وسوغه وجعلَ       الْحمد: إذا  أكلَ أو شرب قَالَ        �كَانَ   {  - ١٢١٣٢
 عن أيب أيوب) د ، ن ، حب  (}لَه مخرجاً

/ ٧ و   ٢٢٧/ ٥و االحتـاف     ) ٤٦٤(  وسـىن    ٩٥/ ٢ومي   ) ٣٢٨٣( و هـ    ) ٣٤٥٧( و ت    ) ٣٨٥١( د  
  )٤٦٨١(  وصحيح اجلامع ١٢٤

 صحيح

 عن أنس  ) ٣حم ، م ( } الثَ إذا  أكَلَ طَعاماً لَِعق أصابعه الثَّ �كَانَ  {  - ١٢١٣٣
/ ٥وجممـع   ) ١٩٥٧٩(  وعب ١١٧/ ٤ و ك ٢٧٨/ ٧ وهق ٣٩٠/ ٣وحم  ) ١٨٠٣(  و ت   ١٣٦م األشربة   

 ) ٣٨٤٥( ود  ) ٤٦٨٢(  وصحيح اجلامع ٢٨

عـن  ) طس  ( } إنَّ األصابِع بركةٌ    : إذا  أكَلَ طَعاماً لَِعق أصابعه وقَالَ           �كَانَ   {  - ١٢١٣٤
 أيب هريرة 

 ٢٨/ ٥امع 
 صحيح

عن جعفر بن أيب احلكم مرسال      ) تخ  ( } إذا أكَلَ لَم تعد  أصابعه بني يديِهَ            �كَانَ   {  - ١٢١٣٥
 عن احلكم بن عمرو الغفارى ) طب ( ، أبو نعيم ىف املعرفة عنه عن احلكم بن رافع بن سنان 

 ٣٤٤/ ١واالصابة )  ٤٦٨٣( وصحيح اجلامع  ) ٢٠٦٢(  والصحيحة ١١٧/ ٧االحتاف 
 صحيح

 عن أيب أيوب) طك ( } إذا  أكَلَ طَعاماً  مما غَيرِت النار توضأَ  �كَانَ  {  - ١٢١٣٦
  ٢٤٩/ ١ وجممع ١٦٧/ ٤طب 

 صحيح



 

 

١٨٢٣() 

منتقى " كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تر ك الوضوء مما مست النار                 " وهو منسوخ حبديث    
  ١٠٨/ ١ و ن ١٠٦/ ١وهق  ) ٤٨٦٤( و د  ) ٢٤( 

 عن عائشة) الطحاوى (  } إذا  التقَى الِْختاناِن اغتسل  �كَانَ  {  - ١٢١٣٧
  )٤٦٨٤( وصحيح اجلامع  ) ١٢٦١(  وصحيحة ٥٥/ ١ ومعاىن ٢٢٧ و ١٢٣/ ٦حم 

 صحيح

 وِبمن معه ِمن املسِلمني     إذا  أمر أمرياً على جيٍش دعاه فَأمره ِبتقوى اهللاِ          �كَانَ   {  - ١٢١٣٨
اُغزوا ِباسِم اِهللا ، قَاتلُوا من كَفر ِباِهللا ، وال تغلُّوا وال تغدروا وال تمثِّلُـوا ، وال                  : خرياً ، ثُم قَالَ     

 اإلسالِم  ادعهم إىل : تقتلُوا وليداً ، وإذا لَقيت عدوك ِمن املشِركني فَادعهم إىل أحِد ِخصاٍل ثَالٍث              
فَإذا أجابوك فَاقبلْ ِمنهم وكُف عنهم ، ثُم ادعهم إىل الْهجرِة ، إنَّ لَهم ما ِللمهاجرين وعلِيم مـا                   
على املهاجرين ، فَإنْ أجابوك فَاقبل ِمنهم وكُف عنهم ، وإنْ هم لَم يفعلُوا فَأخربهم أنهم كأعراِب                 

هم ِفى الفَيِء وال ِفى الْغِنيمِة شىٌء ويجوز عليهم حكم اِهللا الَّذى يجـرى علـى                املسلِمني لَيس لَ  
                   كمِفيهم ح صيبدرى تك ال تل ، فَإنفعكِم اِهللا فَال تلى حرتهلُم عأنْ ت وكم أرادوإنْ ه ، املسِلِمني

          وكإنْ أراد ثُم ، كمكلى حم عفعل ، ولِكـن أعطِهـم            اِهللا أو ال ، أنزلْهةَ اِهللا فال تم ِذمعطيهأنْ ت 
بز ( } ِذمتك وذَمةَ أصحاِبك ، فَإنك إنْ تخفْر ِذمتك وِذمم أصحابك خري ِمن أنْ يخفروا ِذمةَ اِهللا                 

 عن ابن عباس ) 
  عن بريدة ٣٥٨/ ٥ وحم ٢ وأخرجه م اجلهاد ٢٥٦/ ٥امع 

أمسينا وأمسى امللك ِهللا الْواحِد الْقهاِر ، الْحمـد ِهللا          : إذا  أمسى قَالَ      � كَانَ {  - ١٢١٣٩
الذى ذَهب ِبالنهاِر وجاَء ِباللَّيِل ونحن ِفى عافيٍة ، اللَّهم هذا خلق قَد حلَّ ، ما عملت ِفيـِه ِمـن              

قبلها وضاعفها أضعافاً مضاعفةً ، اللـهم إنـك         سيئٍة فَتجاوز عنها ، وما عملت ِفيِه ِمن حسنٍة فَت         
ِبجميِع حاجىت عاملٌ وإنك على جميِع نجِحها قَادر ، اللَّهم أجنِح اللَّيلةَ كُلَّ حاجٍة يل ، وال تـردين                   

 عن علي) طس ( } ِفى دنياى ، وال تبغضين ِفى آخريت ، وإذا أصبح قَالَ ِمثلَ ذلك  
 ١١٩/ ١٠مع ا

 لني

عن ) حم ، ك ( } إذا  أُنزلَ عليِه الْوحى سمع ِعند وجهِه كَدِوى النحِل      �كَانَ   {  - ١٢١٤٠
 عمر
  وله شواهد١٢٤/ ١والدوالىب  ) ١٧٣٦(  وعلل ٣٤/ ١ وحم ٢٠٤/ ٢ وكثري ٣٩٢/ ٢ك 

 حسن



 

 

١٨٢٤() 

عـن  ) حم ، م    ( }  ، وتربد وجهه     إذا  أُنزلَ عليِه الْوحى كَرب ِلذلك       �كَانَ   {  - ١٢١٤١
 عبادة الصامت

  ٣٢٠ و ٣١٨/ ٥وحم  )  ٤٦٨٥(  وصحيح اجلامع ١٩٨/ ٤ وطربى ٨٩م الفضائل 

إذا  أُنزلَ عليِه الْوحى  نكَّس راسه ونكَّس أصحابه رؤسـهم ، فَـإذا            �كَانَ   {  - ١٢١٤٢
أسهر رفَع نهع الصامتعن عبادة ابن) م ( } أقلع  

  ) ٤٦٨٦(  وصحيح اجلامع ٨٩ وم الفضائل ٧٦/ ١٨ وطربى ٣٢٢/ ١٣سنة 

 عن يزيد ابن األسود) د ( } إذا  انصرف احنرف  �كَانَ  {  - ١٢١٤٣
  ) ٤٦٨٧( وصحيح اجلامع  ) ٦١٤( د 

 صحيح

 الناس كَيـف    إذا  انصرف  ِمن الْعيديِن أتى وسطَ املصلَّى فَقَام  فَنظر            �كَانَ   {  - ١٢١٤٤
          نصرفي اعةً ثُمس قفي م ، ثُمهمتس نصرفُونَ وكَيفعن عبد الرمحن بن عثمان     ) حم ، ع ، طك      (  } ي

 التيمى
 ٢٠٦/ ٢امع 

 حسن

اللَّهم أنت السـالم ،     : إذا  انصرف  ِمن صالتِه استغفَر ثَالثاً ثُم قَالَ            �كَانَ   {  - ١٢١٤٥
اِم وِمنكالِل واإلكراذَا الْجي باركتت ، المعن ثوبان  ) ٤حم ، م ( }  الس 

 ١٥١٣(  ود   ٢٧٥/ ٥وحم   )  ٤٦٨٨( وصحيح اجلامع    )  ٩٢٨(  و هـ    ٨١ و ن السهو ب      ١٣٥م املساجد   
  ( 

لَّهـا ،   اللَّهم اغِفر خطاياى وذُنويب كُ    : إذا  انصرف  ِمن صالتِه قَالَ         �كَانَ   {  - ١٢١٤٦
اللَّهم وأنعشىن وأجرين واهدين ِلصاِحل األعماِل واألخالِق ال يهِدى ِلصاِلحها وال يصرف سيئها إال              

 عن أيوب ) طصس(} أنت 
 ١١١/ ١٠امع 

 جيد

 ال إله إالَّ اُهللا وحده ال شريك لَه ، لَـه          : إذا انصرف ِمن صالتِه قَالَ       �كَانَ   {  - ١٢١٤٧
            ، يٍء قَديرلى كُلِّ شع ووه ِبيدِه الْخري الْحمد ولَه بنحوه إال أنه   ) طك  ( عن ابن عباس    ) بز  ( } امللك

 حييي ومييت ومل يقل بيده اخلري: زاد 
  ) ٦٥١(  والدعاطب ١٠٣/ ١٠ و٢٤٧/ ٢امع 

 حسن



 

 

١٨٢٥() 

إالَّ اُهللا وحده ال شريك لَه، لَه امللك        ال إله   : إذا  انفتلَ ِمن الصالِة قَالَ        �كَانَ   {  - ١٢١٤٨
ولَه الْحمد وهو  على كُلِّ ِشيٍء قَدير ، اللَّهم ال مانع ِلما أعطيت ، وال معِطى ِلما منعـت ، وال                      

الْجد ِمنك ذَا الْجد نفععن مكحول  عن معاوية ) بز ( } ي 
  ١٠/١٠٣ وجممع ٣٩٣ / ١٩ وطب ٢٢٧/ ٥حم 

 حسن لغريه

إذا  انقَطَع ِشسع نعلِه مشي ِفى نعٍل واحدٍة ،اُآلخــرى  ِفى يـدِه               �كَانَ   {  - ١٢١٤٩
 عن علي ) طس ( } حىت يجد ِشســـعاً 

 ١٣٩/ ٥امع 
 حسن

عن النعمان  ) طب  (  }  إذا انكَسفِت الشمس أو الْقمر صلَّى حىت تنجِلى          �كَانَ   {  - ١٢١٥٠
 بشريبن 

  عن أيب الدرداء ٢١١/ ٢امع 
 حسن لغريه

عن عائشة ، )  ابن السىن وأبو نعيم الطب(  } إذا  اهتم أكثَر ِمن مس ِلحيتِه         �كَانَ   {  - ١٢١٥١
 أبو نعيم عن أيب هريرة 

 ١١١/ ٥ وحسنه  العراقى الفيص ١٦٠/ ١امع 
 لني

سـبحانَ اِهللا العظـيِم ،   : ع رأُ سه إىل السماِء وقَالَ    إذا أمهَّه األمر رف    �كَانَ     {  - ١٢١٥٢
 عن أيب هريرة ) ت ( } ياحى يا قَيوم : وإذا اجتهد ِفى الدعاِء قَالَ 

  ) ٣٣٣( وسىن  ) ٣٤٣٦( ت 
 حسن لغريه

ه ألكِلـِه   إذا  أوى إىل ِفراشِه اضطجع على يدِه الْيمىن ، وكَانت يمين            �كَانَ   {  - ١٢١٥٣
 ملا ِسوى ذلك جعلُ ِمشالهطائِه ، وكَانَ يوئِه وثيابِه وأخذِه وعضربِه ووعن حفصة ) حم (  } وش 

/ ٦وحـم   ) ٢٥١ - ٢٤٩(  والـدعاطب  ٣٦/ ٥ وجممع ٣١٢ و ٢١٥/ ٨ و  ٢٦٠/ ٦وحلية     ) ٧٣٢( سىن  
٢٨٧  

 صحيح

مد ِهللا الَّذى أطعمنا وسـقانا ، وكَفانـا   الْح: إذا  أوى إىل ِفراشِه قَالَ  �كَانَ   {  - ١٢١٥٤
 ؤِوى لَهوال م ال كَاىفَ لَه ِممن ا ، فَكمعن أنس  ) ٣حم ، م (  } وآوان 



 

 

١٨٢٦() 

 ٢٥٣ و ١٦٧ و ١٥٣/ ٣وحــم  ) ٥٠٥٣( و د  ) ٣٣٩٦(  و ت ٦٤م الــذكر والدعـــــــاء  
  )٤٦٨٩( وصحيح اجلامع )٧٠٥( وســـىن ١٢٧/ ١١وفتـــــح 

 عن أنس ) حم (  } إذا  بايعه الناس يلقِّنهم ، ِفيما استطعت  �كَانَ {   - ١٢١٥٥
  ) ٤٦٩٠(  وبنحوه خ م  وصحيح اجلامع ٣٦١/ ٤ و ٢٨٤ و ٢١٦/ ٣حم 

 صحيح

بشروا وال تنفِّـروا ،  : إذا  بعثَ أحداً ِمن أصحابِه ِفى بعِض أمرِه قَالَ      �كَانَ   {  - ١٢١٥٦
 عن أيب موسى) د ( } وال تعسروا ويسروا 

  )٤٦٩١(  وصحيح اجلامع ٣٩٩/ ٤وحم  ) ٩٩٢( م اجلهاد وصحيحة 

إذا رأيتم مسِجداً أو سـمعتم      : إذا  بعثَ  جيشاً أو سريةً يقُولُ لَهم           �كَانَ   {  - ١٢١٥٧
 ابن عصام عن أبيه وقد حسن الترمذى هذا         عن رجل من مزينة يقال له     ) طك ، بز    ( } مؤذِّناً فال تقتلُوا أحداً     

 احلديث
 ) ١٥٤٩( و ت  ) ٢٦٣٥(  ود ٤٤٨، ٣ وحم ٢١٠/ ٦ و ٣٢٤/ ٥امع 

 حسن
اخرجوا ِبسِم اِهللا ، تقَاتلُونَ ِفى سبيِل اِهللا من كَفر ،           : كَانَ إذا  بعثَ جيوشه قَالَ        {  - ١٢١٥٨

حم ، ع ، بز     ( } لُوا ، وال تقتلُوا الْولدانَ ، وال أصحاب الصوامع          ال تغدروا ، وال تغلُّوا ، وال تمي       
 عــــن) ، طك 

  ابن عباس
  ٣٠٠/ ١  وحم ٢٢٤/ ١١ وطب ٩٠/ ٩ وهق ١٠٣/ ٤ وتلخيص ٣١٦/ ٥امع 

 حسن

عن )  هـ د ، ت ،(  } إذا  بعثَ  سريةً  أو جيشاً بعثَهم ِمن أوِل النهاِر         �كَانَ   {  - ١٢١٥٩
 صخر

 ٢٢٤ و   ٢٢/ ٣ ومعـاىن    ١٨٢ و   ١٥٢ و   ١٠٨/ ٩ وهق   ٣٩٠/ ٤ و ٤٣٢ و   ٤١٧/ ٣ وحم   ٨٥د اجلهاد ب    
  ) ٢٢٣٦( و هـ  ) ١٢١٢( و ت  )  ٤٧٥٥ و ٤٧٥٤(  واالحسان ٢٤٠/ ٥وخط  

 حسن 
ألئمة هلـذا   لكن رواية هؤالء ا   . فيه عمارة بن حديد مل يرو عنه غري يعلى بن عطاء ووثقه ابن حبان وجهله غريه                 

وعـاد   ) ٣٤٥٨( أما األلباىن فقد تناقض تناقضا شديدا حيث ضعفه جدا ضعيف اجلـامع             . احلديث يقوى أمره    
 ) !!٩٦٨(فصححه ىف صحيح الترمــذى 

اغزوا ِباسِم اِهللا ، قَاتلُوا من كَفر ِباِهللا ، ال تفُلُّوا            : إذا  بعثَ  سريةً قَالَ        �كَانَ   {  - ١٢١٦٠
 عن أيب موسى) بز ، طصك (  } تغدروا وال تميلُوا وال تقتلُوا وليداً وال 
  ٣١٧/ ٥ وجممع ٣٩٠/ ٣ وخط ٧٠/ ٧تخ 



 

 

١٨٢٧() 

 صحيح

: إذا  بلغه عِن الرجِل شيٌء لَم يقُل ما بالُ فُالٍن يقُولُ ، ولَكن يقـولُ                �كَانَ   {  - ١٢١٦١
 عن عائشة) د ( } ما بالُ أقواٍم يقُولُونَ كّذا وكَذا 

 ) ٤٧٨٨( و د  )  ٤٦٩٢( وصحيح اجلامع  ) ٢٠٦٤(  والصحيحة ٣١٨/ ١متهيد 
 صحيح

ال إلـه إالَّ اُهللا الْواحـد الْقهـار ، رب           : إذا  تضور ِمن اللَّيِل قَـالَ         �كَانَ   {  - ١٢١٦٢
 الْغفَّار ا الْعزيزمينها بمواِت واألرِض ومن عائشة ع) ن ، ك (  } الس 

  ) ٤٦٩٣( وصحيح اجلامع  ) ٧٦٤(  ودعا  طب ١٤٤ وجرجان ٥٤٠/ ١ك 
 صحيح

 تلوى وتقلب ظهراً لبطن : تضور 

( } رب اغِفر وارحم ، واهِد ِللسبيِل األقوِم        : إذا  تعار ِمن اللَّيِل قَالَ        �كَانَ   {  - ١٢١٦٣
 عن أم سلمة) حممد بن نصر ىف الصالة 

 ٨٢/ ٥ و ٣٢٦/ ٤ واالحتاف ٣١٦ و ٣١٥/ ٦حم 
 حسن 

 عن أيب سعيد) حل ( } إذا  تغدى لَم يتعش ، وإذا تعشى لَم يتغد  �كَانَ  {  - ١٢١٦٤
  ٣٨٤/ ٨ و ٤٠٩/ ٧االحتاف 

 حسن
األوىل  بالوضني بن عطاء بأنـه       : وأعله بعلتني    ) ٢٥٠( والضعيفة   ) ٤٣٦٠( وضعفه األلباىن ىف ضعيف اجلامع      

 احلفظ سيء 
أما الوضـني بـن   :  هـ  وقد وهم فيما ذهب إليه ١.... أنه مرسل ألن عطاء مل يوصله عن أىب سعيد       : والثانية  

(  هــ وقـال ىف الكاشـف         ١صدوق سىيء احلفظ ورمى بالقدر       ) ٧٤٠٨: ( عطاء فقد قال عنه ىف التقريب       
 ثقة وبعضهم ضعفه وفــــــى )  ٦١٥٨
  هـ١ ما كا، به بأس ولينه غريه :قال أمحد  ) ٤٥٣٥( الديوان 

... وقد وثقه أمحد وابن معني ود حيم وابن حبان وأبو داود ولينه ابن سعد واجلوزجاىن وأبو حامت واحلرىب  :  أقول
  فالصحيح أنه  ثقه له أفراد٨٩/ ٧ما أرى بأحاديثه باساً الكامل :   وقال ابن عدى ١٢١ - ١٢٠/ ١١التهذيب 

دعي أبو  :  ، فإن ىف نفس الرواية عند أيب نعيم ما يرد ما ادعاه حيث يقول عطاء بن أيب رباح                    ةوأما عن العله الثاني   
أما تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          : سعيد اخلدرى إىل وليمه وأنا معه  فرأى صفرة وخضرة فقال            

  ٤٠٩/ ٧االحتاف ... احلديث 

عادها ثَالثاً حىت تفهم عنه ، وإذا أتى على قَوم فَسلَّم إذا  تكلَّم ِبكلمٍة أ  �كَانَ   {  - ١٢١٦٥
 عن أنس) حم ، خ ، ت (  } عليِهم سلَّم عليِهم ثَالثاً 



 

 

١٨٢٨() 

ـــنة ٢٧٣/ ٤ و ك ٣٥/ ١خ  ـــح ٣٠٣/ ١ وســـــ  ١٩٣/ ١١ و١٠٧/ ٢ و١٨٨/ ١ وفتـــ
  ) ٢٧٢٣(وت ) ٤٦٩٤( وصحيــــح اجلـــامع 

 عن أيب أمامة ) طك (  } م  تكَلَّم ثَالثاً ِلكى يفهم عنه إذا  تكلَّ �كَانَ  {  - ١٢١٦٦
 ١٢٩/ ١ وجممع ٣٤٢/ ٨ وطب ٢٢١/ ٣حم 

 صحيح

آمني ، حىت يسمع   : قَالَ  ) غَِري املغضوِب عليِهم وال الضالَّني      ( إذا  تال     �كَانَ   {  - ١٢١٦٧
 ريرةعن أيب ه) د (  } من يليِه ِمن الصف األول 

 و  ٢٣٧/ ١ والتلخيص   ٥٧/ ٢ وهق   ١١٤/ ٢ وامع   ٢٢٤/ ٢ والنيل   ٤٨/ ١ وكثري   ٥٧د استفتاح الصالة ب     
  ٣٣٤/ ١وقط  ) ٢٤٨(  و ت ٣١٧ و ٣١٦/ ٤ وحم ٤٢٥/ ٢ش 

 صحيح لغريه

م وقَف ثُ ) ونفٍَس وما سواها ، فَأهلمها فُجورها       : ( إذا  تال هذه اآليةَ       �كَانَ   {  - ١٢١٦٨
عن ) طك  (  } اللَّهم ائِت نفِسي هداها ، أنت وليها وموالها ، وزكِّها أنت خري من زكَّاها               : قَالَ  

 ابن عباس
 ١٣٨/ ٧امع 

 حسن

 عن أيب أيوب) ابن نصر (  } إذا  تهجد يسلِّم بني كُلِّ ركعتِني  �كَانَ  {  - ١٢١٦٩
وقيام الليـل   ) ٤٦٩٥( وبنحوه م وصحيح اجلامع  ) ٢٣٦٥(  والصحيحة ٢٧٣/ ٢ و ش ٤٨٧ و   ٤٨٦/ ٢هق  

 ٥٠البن نصر 
 صحيح

إذا  توضأ أخذَ كَفا ِمن ماٍء فَأدخله تحت حنكِه فَخلَّل ِبِه ِلحيته وقَالَ               �كَانَ   {  - ١٢١٧٠
 عن أنس ) د ( } هكذا أمرين ربى : 
  )٤٦٩٦(  وصحيح اجلامع ٣٥٩/ ٢ واالحتاف ٤٤/ ٣ وكثري ٤٢٢/ ١ وسنة ٥٤/ ١وهق  ) ١٤٥( د 

 صحيح

حم ، د ، ن ،  هـ ، ك          (  } إذا  توضأ أخذَ كَفا ِمن ماٍء فَنضح ِبِه فَرجِه            �كَانَ   {  - ١٢١٧١
 عن احلكم بن سفيان ) 

(  و د    ٤١٠/ ٣وحـم    )  ٤٦٩٧(   وصحيح اجلامع     ٨٦/ ١و ن    ) ٤٦١(  و هـ    ٤٢٢/ ١ وسنة   ٥٤/ ١هق  
١٦٦ (  

 صحيح

 عن جابر) قط (  } إذا  توضأ  أدار املاَء على ِمرفقيِه  �كَانَ  {  - ١٢١٧٢



 

 

١٨٢٩() 

  ) ٤٦٩٨(  وصحيح اجلامع ٢٩٢/ ١ وفتح ٨٣/ ١ وقط ٤٥/ ٣ وكثري ٥٦/ ١هق 
 صحيح

ثـاً ،   إذا  توضأ  تمضمض ثَالثاً واستنشق ثَالثاً ، وغَسلَ وجهـه ثَال             �كَانَ   {  - ١٢١٧٣
 عن أيب هريرة )  طس ( }  وغَسلَ يديِه ثَالثاً ، ومسح ِبراسِه ثَالثاً ، وغَسلَ  قَدميِه ثَالثاً 

  ٢٣٠/ ١امع 
 صحيح

 عن أيب رافع) هـ (  } إذا  توضأ  حرك خامته  �كَانَ  {  - ١٢١٧٤
  مرفوعا وموقوفا٥٦ و٥٥/ ١ و ش ٨٣/ ١ وقط ٥٧/ ١وهق  ) ٤٤٩( هـ 

 لصحيح وقفها

عـن  ) ت ، ك    ( عن عائشة ،    ) حم ، ك    (  } إذا  توضأ  خلَّلَ ِلحيته ِباملاِء         �كَانَ   {  - ١٢١٧٥
عن أيب أمامـــة ، وعـن  ) طب ( عن أنس ، ) هـ ، ك ( عن بالل ، ) ك ( عثمان ، وعن عمار بن ياسر ،     

 عن ابن عمر  ) طس(أيب الدرداء وعـــن أم سلمــــــة 
 و  ١٥٠/ ١و ك    )  ٤٦٩٩(  وصحيح اجلامع    ٢٣٥/ ١ وجممع   ٣٣٤/ ٨وطب   ) ٤٣١(  و هـ    ٢٣٤/ ٦حم  
  ) ٢٩( ت 

 صحيح مشهور 

 عن املستورد) د ، ت ، هـ ( } إذا  توضأ  دلَك أصابع ِرجليِه ِبخنصرِه  �كَانَ  {  - ١٢١٧٦
( و هــ     )  ٤٧٠٠( اجلامع  وصحيح   ) ١٤٨(   ود    ٢٢٩/ ٤وحم   ) ٤٠( و ت    ) ١٣٥( صحيح أىب داود    

٤٤٦ (  
 صحيح

 عن عائشة) هـ ( } إذا  توضأ  صلَّى ركعتِني ثُم خرج إىل الصالِة  �كَانَ  {  - ١٢١٧٧
  )١١٤٦( هـ 

 صحيح
 ) !!٩٤١( وصححه ىف صحيح ابن ماجه  ) ٤٣٦٢( وتناقض األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع 

أ  عرك عاِرضيِه بعض الْعرِك ، ثُم شبك ِلحيته ِبأصابعِه ِمـن             إذا  توض   �كَانَ   {  - ١٢١٧٨
 عن ابن عمر ) هـ(} تحِتها 

  ٧٧/ ٦ وطربى ٢٥٢ و١٠٧/ ١ وقط ٥٥/ ١وهق  ) ٤٣٢( هـ 
 حسن

/ ٥فيه عبد الواحد بن قيس صدوق له أوهام ولكن روايه األوزاعى عنه مستقيمة كما ذكر ابن عـدى الكامـل                     
  منها  وهذا٢٩٧



 

 

١٨٣٠() 

عـن  ) طب  (  } إذا  توضأ  فَضلَ ماًء حىت يسيله على موضِع سجوِدِه             �كَانَ   {  - ١٢١٧٩
 عن احلسني ) ع(احلسن ، 

 ٢٣٤/ ١امع 
 حسن

عن ) طك  ( } إذا  توضأ  يأخذُ اِملسك فَيِديفُه ِبيديِه ثُم يمسح ِبِه ِلحيته              �كَانَ   {  - ١٢١٨٠
 بن أيب عبيديزيد 

  ٢٤٠/ ٢امع 
 صحيح

 يلخطه : يديفه 

عن عبـد   ) حم  (  } إذا  جاَء مكَاناً ِمن داٍر يصلِّي استقَبلَ الْبيت فَدعا            �كَانَ   {  - ١٢١٨١
 الرمحن بن طارق ابن علقمه عن عمه أو عن أمه 

  ٢٤٨/ ٣ وجممع ٢١٣/ ٥ و ن ٢٩٨/ ٥تخ 
 لني

عـن أيب  ) د ، هـ  ( } َءه أمر يسر ِبِه خر ساجداً شكراً ِهللا تعاىل          إذا  جا   �كَانَ   {  - ١٢١٨٢
 بكرة

  ) ١٥٧٨( و ت  ) ١٣٩٤( وهـ  ) ٤٧٠١(  وصحيح اجلامع ١٤٨/ ٤ وقط ٣١٦/ ٣وسنة  ) ٢٧٧٤( د 
 حسن

ـ                �كَانَ   {  - ١٢١٨٣ ى إذا  جاَءه فَيٌء قَسمه ِمن يومِه ، فَأعطى اآلهـلَ حظَّـِني ، وأعط
 عن عوف بن مالك) طك(} األعزب حظا واحداً

  ٣٤٨/ ١٢ و ش ٣٥٦/ ٦ وهق ٢٥/ ٦حم 
 صحيح

عن احلسن بن حممد بـن  ) هق ، خط  ( } إذا  جاَءه مالٌ لَم يبيته ولَم يقَيله          �كَانَ   {  - ١٢١٨٤
 علي مرسال

 حنوه ) ١١٢(  ومنتقى ٣٤١/ ٥ وجممع ١٤٠/ ٢ و ك ٣٤٦/ ٦هق 
 غريهصحيح ل

 عن أيب سعيد) د ، هق ( } إذا  جلس احتىب ِبيديِه  �كَانَ  {  - ١٢١٨٥
  )٤٧٠٢( وصحيح اجلامع  ) ٨٢٧(  وصحيحة ٦٦/ ١١ وفتح ٤٧/ ٦وبداية  ) ٤٨٤٦( د 

 صحيح



 

 

١٨٣١() 

إذا  جلس  ِفى آخِر صالتِه يشري ِبأصبعِه السبابِة ، وكَانَ املشـِركُونَ               �كَانَ   {  - ١٢١٨٦
 عن خفاف بن رحضة الغفارى ) حم ، طك ( } يسخر ِبها وكَذبوا ولِكنه التوحيد : ولُونَ يقُ

 ١٤٠ و ١٣٥/ ٢امع 
 صحيح

 عن أنس ) هب (  } إذا  جلس  يتحدثُ يخلع نعليِه  �كَانَ  {  - ١٢١٨٧
 مرسال وموصوال ) ١٥٣٨ - ١٥٣٧( الشعب 

 واملرسل أقوى

عن عبد اهللا   ) د  ( } إذا  جلس  يتحدثُ يكِثر أنْ يرفع طَرفه إىل السماِء             �كَانَ   {  - ١٢١٨٨
 بن سالم

 ١/٣٢١ ونبوة ٨٢/ ٢ وخط ٥٩٦/ ١٠وفتح  ) ٤٨٣٧( د 
 حسن

 عن حذيفة) حم ، د (  } إذا حزبه أمر صلَّى   �كَانَ  {  - ١٢١٨٩
(  وصـحيح اجلـامع      ٢٧٤/ ٦ وخط   ٢٨٣و   ١٢٤/ ١ وكثري   ٢٠٥/ ١ وطربى   ٣٨٨/ ٥وحم   ) ١٣٩١( د  

٤٧٠٣ (  
 حسن لغريه

ال إله إالَّ اُهللا الْحليم الكَرمي ، سـبحانَ اِهللا رب           : إذا حزبه  أمر قَالَ       �كَانَ   {  - ١٢١٩٠
 الْعاملني ِهللا رب عن عبد اهللا بن جعفر) حم  (  } الْعرِش الْعظيِم ، الْحمد 

 وجامع األصول   ١٠٧/ ٥ واالحتاف   ١٤٧/ ١١ وفتح   ٢٨٠ و   ٢٦٨ و   ٢٠٦/  حم   ١ حنوه   ٨٣م الذكر والدعاء    
٢٩٥/ ٤ 

 حسن

عـن  ) ك  ( } إذا حلف على يمٍني ال يحنثُ حىت نزلت كَفَّارةُ الْيِمِني              �كَانَ   {  - ١٢١٩١
 عائشة

  )٤٧٠٤(  وصحيح اجلامع ٣٠١/ ٤ك 
 صحيح

 عن رفاعة اجلهىن) هـ ( } ذى نفس محمٍد ِبيدِه والَّ: إذا حلف  قَالَ  �كَانَ  {  - ١٢١٩٢
  ) ٤٧٠٥(  وصحيح اجلامع ٣٣/ ٣وحم  ) ٢٠٩٠( هـ 

 صحيح

) طـب ، ك     (  } إذا حم دعا ِبقربٍة ِمن ِماٍء فَأفرغها على قَرِنِه فَاغتسلَ            �كَانَ   {  - ١٢١٩٣
 عن مسرة



 

 

١٨٣٢() 

 ٣٤٥/ ٢ ومشكل ١٧٧/ ١٠ وفتح ٤٠٤ و ٤٠٣/ ٤ك 
 صحيح

اللَّهم إنا نجعلُك ِفى نحورهم ونعوذُ ِبك ِمـن         : إذا  خاف قوماً قَالَ       �كَانَ   {  - ١٢١٩٤
 عن أيب موسى) حم ، د ، ك ، هق (} شرورِهم 

 ٨٤/ ٢ وطـص  ١٠٥/ ٥واالحتاف  ) ٣٢٨(  وسىن ١٥٢/ ٩ و ٢٥٣/ ٥ وهق ٤١٥/ ٤ و حم ٨د الدعاء ب    
  ) ٤٧٠٦( وصحيح اجلامع 

 صحيح

اللَّهم إني أسألُك ِمن خِري هِذِه السـوِق        : إذا  خرج إىل السوِق قَالَ        �كَانَ   {  - ١٢١٩٥
وخِري ما ِفيها ، وأعوذُ ِبك ِمن شرها وشر ما ِفيها ، اللَّهم إني أعوذُ ِبك أنْ أُصيب ِفيهـا يمينـاً                      

 عن بريدة) طس (  }فَاجــرةً ، أو صفقةً خاســــرةً
  ) ٧٩٦ - ٧٩٤( والدعاطب  ) ١٧٧(  وسىن ١٢٩/ ١٠امع 

 فيه ضعف
 وصح حنوه من قول ابن مسعود

اللَّهم بالغاً نبلُغُ خرياً ، مغِفرةً ِمنك ورضواناً : إذا  خرج إىل سفٍر قَالَ      �كَانَ   {  - ١٢١٩٦
ير ، اللَّهم أنت الصاحب ِفى السفِر ، والْخليفةُ ِفى األهِل ،            ، ِبيدك الْخري إنك على كُلِّ شيٍء قَد       

اللَّهم هونْ علينا السفر ، واطو لَنا األرض ، اللَّهم إني أعوذُ ِبك ِمن وعثَاِء السفِر ، وكآبِة املنقَلِب     
 عن الرباء) ع ( } 

  )٤٤٨٧(  وسىن ١٣٠/ ١٠امع 
 صحيح

إذا  خرج فَرأى أحداً ِمن أصحابِه مسح وجهه ودعا لَه ، فَخرج يوماً               �كَانَ   {  - ١٢١٩٧
ألني كُنت جنباً   : رأيتك ثُم انصرفت ، قَالَ      ! يا حذيفةُ   : فَلِقى حذيفةَ فَخنس عنه ، فَلما أتاه قَالَ         

 عن أيب موسى ) طك(  } إنَّ املسِلم ال ينجس : ، قَالَ 
  ٢٧٥/ ١٠امع 

 حسن 

 عن عائشة) حم ( } إذا  خرج ِمن اخلَالِء توضأ  �كَانَ  {  - ١٢١٩٨
  ١٨٩/ ٦ وحم ٢٤١/ ١امع 

 حسن
 هو من طريق عبد الرمحن بن مهدى عن سفيان الثورى عن جابر اجلعفى فهذه الطريق قوية 



 

 

١٨٣٣() 

الْحمد ِهللا الَّذى أذهب عنى األذى وعافَاين       :  قَالَ   إذا  خرج ِمن اخلَالءِ     �كَانَ   {  - ١٢١٩٩
 عن أيب ذر) ن ( عن أنس ، ) هـ( } 

وعلـل  ) ٢٩٩١٠-٢٩٩٠٥ (٤٥٤/ ١٠و)١٣-٨(و ش    ) ٣٧٢ و   ٣٧١ و   ٣٧٠( والدعاطب  )  ٣٠١( هـ  
 )١٠٩٦(٥/٢٣٥قط 

 حسن 
لة فإن احنباس ذلك اخلارج من أسباب ويف محده صلى اهللا عليه وآله وسلم إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنة جزي

اهلالك فخروجه من النعم اليت ال تتم الصحة بدوا وحق على من أكل ما يشتهيه من طيبات األطعمة فسد به 
جوعته وحفظ به صحته وقوته مث ملا قضى منه وطره ومل يبق فيه نفع واستحال إىل تلك الصفة اخلبيثة املنتنة خرج 

: ك أن يستكثر من حمامد اهللا جل جالله اللهم أوزعنا شكر نعمك اهـ نيل األوطار جبسهولة من خمرج معد لذل
 ٨٩:  ص١

عـن  ) حم ، ع    ( } إذا  خرج ِمن  املَدينِة قَصر الصالِة ، وال يمس ماًء              �كَانَ   {  - ١٢٢٠٠
 ابن مسعود

ـ ٩٩ و ٢/٥٩  وبنحوه عن ابن عمر عند حم         ١٥٩/ ٣وامع   ) ٧( مطالب   وبنحوه عن ألنس    ) ١٠٦٧ (  وه
 )٤١٩٨(عند ع

 حسن 
 جيب مراجعة نصه؟؟؟

 عن عائشة)  حب  ، ك ٤حم  ( } غُفرانك : إذا  خرج ِمن  الْغائِط قَالَ  �كَانَ  {  - ١٢٢٠١
( والـدعاطب    ) ٢٣(  وسـىن    ٩٧/ ١ وهق   ٢/ ١ و ش    ٣٨٦/ ٨وتخ   ) ٣٠٠( و هـ    ) ٧( و ن    ) ٣٠( د  

  ١١٤/ ٦وحم  )  ٤٧٠٧( وصحيح اجلامع  ) ٦٩٣ (  وخد١٥٨/ ١و ك  ) ٣٦٩
 صحيح

ِبسِم اِهللا ، التكالنُ على اِهللا ، ال حــولَ         : إذا  خرج ِمن   بيتِه قَالَ          �كَانَ   {  - ١٢٢٠٢
 وابن السىن عن أيب هريرة ) هـ ، ك (  } وال قُوةَ إالَّ ِباِهللا 

/ ٦ و ٣٢٦/ ٤واالحتاف  ) ٣٨٨٥( و هـ  ) ٤٠٦( طب  والدعا٥١٩/ ١و ك   ) ١٧٣( وسىن   ) ١١٩٧( خد  
  )٤٠٩ - ٤٠٧(  وبنحوه الدعاطب ٤٠٤

 صحيح لغريه

ِبسِم اِهللا ، توكلت  على اِهللا ،  اللَّهم نعوذُ           : إذا  خرج ِمن   بيتِه قَالَ          �كَانَ   {  - ١٢٢٠٣
وابـن  ) ن  ( }  نجهلَ أو يجهلَ أو يجهلَ علينـا         ِبك ِمن أنْ نزلَّ أو نضلَّ ، أو نظلم أو نظلَم ، أو            

 السىن عن أم سلمةَ 
( وخـد    ) ١٧٣ و   ١٧٢(  وسىن   ٩٠/ ٥ و   ٢٣٦/ ٤واالحتاف   ) ٩٩١٧ - ٩٩١٣ و   ٧٩٢٣ - ٧٩٢١( ن  

  )٤٧٠٨( وصحيح اجلامع  ) ٤٠٦( والدعاطب  ) ٣٨٨٥( وهـ  ) ١١٩٧



 

 

١٨٣٤() 

 صحيح

ِبسِم اِهللا ، توكَّلت  على اِهللا ، ال حــولَ          : تِه قَالَ   إذا  خرج ِمن   بي       �كَانَ   {  - ١٢٢٠٤
                    ، لَّ ، أو أزلَّ أو أُزلُّ  ، أو أظِلم ، أو أُظلمأنْ أضلَّ أو أُض وذُ ِبكى أعإن مةَ إالَّ ِباِهللا  ، اللَّهوال قُو

 ليى عبغأو أبِغى أو ي ، ليلَ عجهلَ أوييدةعن بر) طب ( } أو أجه 
 د و ن اجلملة األخرية  ) ٩٩١٧ ٠ ٩٩١٣( و  ) ٧٩٢٣ ٠ ٧٩٢١( و ن  ) ٤٢٠ - ٤١١( الدعاطب 

 صحيح
بسبب اجلملة األخرية وذكر احلديث مع اجلملة األخـرية ىف           ) ٤٣٨١( وتناقض األلباين فضعفه ىف ضعيف اجلامع       

 !!وعزاها البن عساكر ومل يعقب عليها بشيء  ) ٤٧٠٩( صحيح اجلامع 

ِبسِم اِهللا ،  أعوذُ ِبك أنْ أِزلَّ أو أِضلَّ ، أو            : إذا  خرج ِمن   بيتِه قَالَ          �كَانَ   {  - ١٢٢٠٥
          ليلَ عجهأو أجهلَ أو ي ، أو أُظلَم أو أن  : عن أم سلمة زاد ابن عساكر       ) حم ، ت ، هـ ، ك        ( } أظِلم

 أبغى أو يبغى علي
د و ن األخــــرية      ) ٩٩١٧ ٠ ٩٩١٣( و   ) ٧٩٢٣ - ٧٩٢١( و ن    ) ٤٢٠ - ٤١١( الدعـــاطب  

  ) ٣٨٨٤( و هـ  ) ٣٤٢٧( و ت  ) ٣٨٨٤(  و د ٣٠٦/ ٦وحم  ) ٤٧٠٩(وصحيــــح اجلــامع 
 صحيح

 عن أيب هريرة) ت ، ك ( } إذا  خرج  يوم الْعيِد ِفى طَريٍق رجع ِفى غَريِه  �كَانَ  {  - ١٢٢٠٦
  ) ٤٧١٠( وصحيح اجلامع  ) ٢٩٦ /١و ك  ) ٣٨٨( وتغليق ) ٥٤١( ت 

 صحيح لغريه
  ) !!١٤٦٨( وتناقض األلباىن فصححه ىف صحيح اجلامع وضعفه ىف تعليقه على ابن خزمية 

إنَّ فُالناً يخطُب فُالنةً ،     : إذا  خطب إليِه بعض بناتِه أتى الِْخدر  فَقَال          �كَانَ   {  - ١٢٢٠٧
زوا فَإنْ طَعنت ِفى الِْخدر لَم يجهوِفيِه ز نطعا ، وإنْ لَم تعن ابن عباس) طك ( } جه 

  ١٢٣/ ٧ وهق ٢٧٨/ ٤امع 
 حسن لغريه

إذا  خطب ِفى احلرِب خطَب علىقَوٍس ، وإذا خطب ِفـى الْجمعـِة               �كَانَ   {  - ١٢٢٠٨
 عن سعد القرظى ) هـ ، ك ، هق ( }  خطب على عصــاً 

 ٢٩/ ٢ واالصابة ٦٠٧/ ٣ وك ١٩٩ و ١٨٧/ ٢ وجممع ٢٠٦/ ٣وهق  ) ١١٠٧( هـ 
 فيه ضعف

 عن عطاء مرسال) الشافعى  ( } إذا  خطب  يعتمد على عرتٍة أو عصاً  �كَانَ  {  - ١٢٢٠٩
  ) ٥٦٦٢(  وعب ٢٠٦/ ٣ وهق ٧٧و ف  ) ٥٠٤( شفع 

 صحيح مرسل 



 

 

١٨٣٥() 

لبيِة ، فَإذا انتهى إىل ِذى طُـوى        إذا  دخلَ أدىن الْحرِم أمسك عِن الت        �كَانَ   {  - ١٢٢١٠
                  ثُم الْحجر لمفَيست ى فَيأيت الْبيتحكَّةَ ضأيت مي سلُ ، ثُمغتصلِّى الْغداةَ ويي ثُم صبحىت يا حِبه اتب

 ، فَإذا أتى على الْحجِر      ِبسِم اِهللا واُهللا أكرب ، ثُم يرملُ ثَالثةَ أطواٍف يمِشى ما بني الركننيِ            : يقُولُ  
 هلمإىل احلَجِر فَيست رجعي تِني ، ثُمكَعصلَّي رفَي أيت املَقامي شياً  ، ثُماٍف مر ، وأربعة أطووكَب لمهاست

إله إالَّ اُهللا ، وحـده  ال : ، ثُم يخرج إىل الصفَا ِمن الْباِب األعظَِم فَيقُوم عليِه فَيكِبر ثَالثاً ثُم يقُولُ     
 يٍء قَديرلى كُلِّ شع ووه ، الْحمد ولَه الُلك لَه ، لَه ريكعن نافع  ع، ابن عمر ) حم  ( } ال ش 

 ١٤/ ٢  وحم ٢٣٩/ ٣امع 
 صحيح

 } ائِث  اللَّهم إنى أعوذُ ِبك ِمن الْخبِث والْخب      : إذا  دخلَ الْخالَء قَالَ       �كَانَ   {  - ١٢٢١١
 عن أنس) ٤حم ، ق( 

 وعوانة ٩٥/ ١وهق  ) ٦ و ٥(  و ت    ١٨و ن الطهارة ب      ) ٥ و   ٤( و  د     ) ٣٧٥(  و م    ٨٨/ ٨ و   ٤٨/ ١خ  
  ) ٢٩٨( و هـ  )  ٤٧١٢(  وصحيح اجلامع ٢٨٢ و ١٠١ و ٩٩/ ٣ وحم ٢١٦/ ١

ك ِمن  الرجِس الـنِجِس ،       اللَّهم إنى أعوذُ بِ   : إذا  دخلَ الْخالَء قَالَ       �كَانَ   {  - ١٢٢١٢
الْحمد ِهللا الَّذى أذَاقَىن لَذَّته ، وأبقَـى يفَّ         : الْخِبيِث املخبِث ، الشيطاِن الرجيِم ، وإذا خرج قَالَ          

 ى أذاهـــنع وأذهب ، تهعن ابن عمر )  ابن السىن  ( } قُو 
  ) ٣٦٧ ٠ ٣٦٥(  والدعاطب ٣٨٦/ ١ربانية  والفتوحات ال٣٣٩/ ٢واالحتاف  ) ٢٤ و ١٧( سىن 

 حسن لغريه

 عن أنس )  ، ك ٤ ( } إذا  دخلَ الْخالَء  وضع خامته  �كَانَ  {  - ١٢٢١٣
/ ١ و ك    ٩٥/ ١ و هق    ١١١/ ٢ وأصفهان   ١٧٨/ ٨و ن    ) ٣٠٣( و هـ    ) ١٧٤٦(  و ت    ١٠د الطهارة ب    

١٨٧  
 صحيح

ِبسِم اِهللا ، اللَّهم إني أسألُك ِمن خِري هـِذِه          : ق قَالَ   إذا  دخلَ   السو      �كَانَ   {  - ١٢٢١٤
السوِق وخِري ما ِفيها ، وأعوذُ ِبك ِمن شرها وشر ما ِفيها ، اللَّهم إني أعوذُ ِبك أنْ أُصيب ِفيهـا                     

 عن بريدة ) طب ، ك  ( }  يميناً فَاجرةً ، أو صفقةً خاسرةً 
  ١٢٩/ ١٠ وامع ١٧٩/ ١ وتخ ٩٩/ ٥ واالحتاف ٥٣٩/ ١ك 

 لني

ق ، د ، ن      ( } إذا  دخلَ الْعشر شد ِمئزره ، وأحيا ِليله ، وأيقظَ أهله              �كَانَ   {  - ١٢٢١٥
 عن عائشة) ، هـ 



 

 

١٨٣٦() 

و هـ   )  ٤٧١٣(  وصحيح اجلامع    ٤١/ ٦وحم   ) ١٣٧٦(  و د    ٧ و م االعتكاف     ٦١/ ٣ و خ    ٣٨٩/ ٦سنة  
 )١٧٦٨ (  

اللَّهم إنى أعوذُ ِبك  ِمن الرجِس الـنِجس ،          : إذا  دخلََ  الْغائِط قَالَ        �كَانَ   {  - ١٢٢١٦
( ىف مراسيله  عن احلسن مرسال ، ابن السىن عنه ، عن أنس ،               ) د  ( } الْخبيِث املخِبِث ، الشيطاِن الرجيِم      

 عن بريدة) عد 
  ) ٩٩٠٢(  و ن ٦٢/ ٨ و ٢٦٢/ ٤وخط  ) ١٧( سىن 

 حسن لغريه

ِبسِم اِهللا ، اللَّهم إنى أعوذُ ِبك ِمن الْخبِث         :  إذا  دخلَ الْكَنيف  قَالَ        �كَانَ   {  - ١٢٢١٧
 عن أنس ) ش  (} والْخبائِث
  )٤٧١٤(  وصحيح اجلامع ١/ ١ و ش ١٢٢م احليض 

رب اغِفر يل ذُنويب    : حمٍد وسلَّم  قَالَ     إذا  دخلَ  املسِجد صلَّى على م        �كَانَ   {  - ١٢٢١٨
رب اغِفـر يل ذُنـويب      : وافتح يل أبواب رمحتك ، وإذا خرج صلَّى على محمٍد وسـلَّم وقَـالَ               

فَضلك عن فاطمة الزهراء ) ت  ( } وافَتــــح يل أبواب 
  ٩١/ ٥ واالحتاف ٣٦٧/ ٢ وسنة ٢٨٢/ ٦وحم  ) ٣١٤( ت 

 صحيح

أعوذُ ِباِهللا الْعظـيِم ، وِبوجهـِه الْكـرِمي ،          : إذا  دخلَ املسِجد  قَالَ        �كَانَ   {  - ١٢٢١٩
عن ابن  ) د   (} إذا قَالَ ذَِلك حفظَ ِمنه سائر الْيوِم        :  وسلطَانِه الْقدِمي ِمن الشيطاِن الرجيِم ، وقَالَ        

 عمرو
  ) ٤٧١٥(  وصحيح اجلامع ١٨د الصالة ب 

 صحيح

ِبسِم اِهللا ، اللَّهم صلَّى على محمـٍد ، وإذا          : إذا  دخلَ املسِجد  قَالَ        �كَانَ   {  - ١٢٢٢٠
 : خرج قَالَ 

 عن أنس ) ابن السىن ( } بسِم اهللا اللَّهم صلِّ على محمٍد 
 ٦٩الصـالة   و م    ٩٦/ ٨ وبنحو آخـره خ      ٤٠٥/ ١٠ و   ٣٣٨/ ١ و ش    ٩٢ و   ٩٠/ ٥واالحتاف   ) ٨٦( سىن  

 ) ٤٧١٦(وصحيح اجلامع 
 صحيح لغريه

 ) ٦٢٥( بل صحح البسملة ىف صحيح ابن ماجـه  !! ووهم األلباىن فحذف البسملة من أوله وهى ثابته من طرق      
 ! فتأمل 



 

 

١٨٣٧() 

اللَّهم  :ِبسِم اِهللا ، والسالم على رسوِل اِهللا        : إذا  دخلَ  املسِجد يقُولُ        �كَانَ   {  - ١٢٢٢١
ِبسِم اِهللا ، والسالم على رسوِل اِهللا ،        : ر يل ذُنويب وافتح يل أبواب رمحتك ، وإذا خرج  قَالَ             اغِف

 فَضلك ويب وافَتــــح يل أبواباغِفر يل ذُن معن فاطمة الزهراء ) حم ، هـ ، طب  ( } اللَّه 
  ) ٣١٤(  و ت ٢٨٣ و ٢٨٢/ ٦وحم  ) ٧٧١( هـ 

 صحيح لغريه
 فتأمل  ) ٦٢٥( وعاد فصححه ىف صحيح ابن ماجة  ) ٤٣٩٤( ض األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع وتناق

إذا  دخلَ  املسِجد  يوم الْجمعِة سلَّم على من ِعند ِمنبرِه ِمن الْجلُوِس                �كَانَ   {  - ١٢٢٢٢
 عن ابن عمر) طس  ( } ، فَإذا صعد اِملنبر توجه إىل الناِس فَسلم عليِهم 

  ١٨٤/ ٢جممع 
 فيه ضعف 

 عن عائشة) م، هـ  ( } إذا  دخلَ  بيته بدأ ِبالسواِك  �كَانَ  {  - ١٢٢٢٣
  ٧و هـ طهارة ب  )  ٤٧١٧(  وصحيح اجلامع ١٩٢/ ١ وعوانة ١٨٨/ ٦ وحم ٤٤م الطهارة 

نا ِفى رجـٍب وشـعبانَ وبلِّغنـا    اللَّهم بارك لَ: إذا  دخلَ  رجب قَالَ  �كَانَ   {  - ١٢٢٢٤
وابن عساكر ،   ) هب   ( } هذه لَيلةٌ غَراء ، ويوم أزهر       : رمضانَ ، وكَانَ إذا كَانت لَيلةُ الْجمعِة قَالَ         

 عن أنس
 ) ٩١١( والـدعاطب    ) ٦٠٣( وسـىن    ) ٣٨١٥(  والشعب   ١٦٥/ ٢ وجممع   ٢٦٩/ ٦ وحلية   ٢٥٩/ ١حم  

 ٢٦٩/ ٦واحللية 
 ضعيف

إذا  دخلَ رمضانُ تغير لَونـه ، وكَثُـرت صـالته ، وابتـهلَ ِفـى                  �كَانَ   {  - ١٢٢٢٥
  هِمن عــــاِء ، وأشفَقعن عائشة ) هب  (  } الد 

  ) ٣٦٢٦( و  ) ٣٦٢٥( الشعب 
 صحيح لغريه

 تفصـيل لـذلك     ٥٣٢/ ٢امليزان  ووهم املناوى ىف تضعيفه حيث أعله بعبد الباقى بن قانع وأنه خيطىء كثرياً وىف               
وفاما أن له طريقا آخر عـن أيب         ) ٤٣٩٧( والصحيح توثيقه وقلده األلباىن فضعف احلديث ىف ضعيف اجلامع          

ولكنهما يعتمدان على املختصرات ىف احلكم على الرجال فيقعـان ىف            ) ٣٦٢٦( هريــــرة ىف الشــعب    
 !!هذه األوهام 

 (  }  رمضانُ  شد ِمئزره ، ثُم لَم يأِت ِفراشه حىت ينسـلخ              إذا  دخلَ   �كَانَ   {  - ١٢٢٢٦
  ) ٣٦٢٤( عن عائشة  الشعب ) هب 

 حسن



 

 

١٨٣٨() 

:  حيث قال    ووهم املناوى  ١٧٩ - ١٧٨/ ١٠وهناك خالف حول مساع املطلب بن عبد اهللا من عائشة التهذيب            
 فثقة ، وإن كان الربيع بن سـليمان البصـرى           فيه الربيع بن سليمان فإن كان صاحب اإلمام الشافعى        : ١٣٢/ ٥

 : األزدى فضعيف قال حييــى 
  ) ٤٣٩٨(  فضعف احلديث ىف ضعيف اجلامع وقلده األلباىن هـ  ١ليس بشىء 

ال جيوز هذا التردد ، فالربيع هذا يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن وهب املصرى وىف التهذيب اثنان ذا                     : أقول
 وهو أحدمها قطعا ٢٤٦ - ٢٤٥/ ٣ى ويروى عن عبد اهللا بن وهب ، وكالمها ثقة التهذيب      االسم وكالمها مصر  

 فتأمل على هـذا اخللـط   ١٣٧/ ٣الربيع ابن سليمان صاحب ملازه الكامل    : وأما الذى ضعفه حيىي بن معني فهو        
 !! العجيب 

) خ ( } طهور إن شاء اُهللا     ال بأس   : إذا  دخلَ  على مريٍض يعوده قَالَ          �كَانَ   {  - ١٢٢٢٧
 عن ابن عباس 

  ) ٤٧١٨(  وصحيح اجلامع ١٥٢/ ٧ و ٢٤٦/ ٤خ 

إذا  دخلَ  ِفى الصالِة ِمن اللَّيِل كَبر ثَالثاً ، وسبح ثَالثاً ، وهلِّلُ ثَالثاً ،        �كَانَ   {  - ١٢٢٢٨
 عن أيب أمامة ) حم  (  } ن همزِه ونفخِه وِشرِكِه إني أعوذُ ِبك ِمن الشيطاِن الرجيِم ِم: ثُم يقُولُ 

  ٢٥٣/ ٥  وحم ٢٦٥/ ٢امع 
 فيه مبهم

 } اللَّهم ال تجعلْ منايانا ِبها حىت تخِرجنا ِمنها           : إذا  دخلَ  مكَّةَ  قَالَ         �كَانَ   {  - ١٢٢٢٩
 عن ابن عمر ) حم ، بز ، طك ( 

  ٢٥٣ /٥ وجممع ١٩/ ٨ وهق ٢٥/ ٢حم 
 حسن

 } إنى صائم   : هل ِعندكُم طَعام ؟ فَإذا ِقيلَ ال ، قَالَ          :  إذا  دخلَ  قَالَ       �كَانَ   {  - ١٢٢٣٠
 عن عائشة ) د ( 
( وصـحيح اجلـامع      ) ٧٧٩٢( وعب   ) ١٧٠١(  و هـ    ٦٦ و ن الصيام ب      ٧١ و د الصيام ب      ١٥٩/ ٣م  

٤٧١٩  

 عن أيب أيوب ) طب  ( } ِسِه إذا دعا بدأ ِبنف �كَانَ  {  - ١٢٢٣١
  ) ٤٧٢٠(  وصحيح اجلامع ١٥٢/ ١٠وجممع  ) ٣٩٨٤( د 

 صحيح 

 عن ابن عباس ) طب  ( } إذا دعا جعلَ باطن كَفِِّه إىل وجِهِه   �كَانَ  {  - ١٢٢٣٢
  ) ٤٧٢١(  وصحيح اجلامع ١٦٩/ ١٠ وجممع ٥٦/ ٤حم 

 صحيح 



 

 

١٨٣٩() 

 عن يزيد بن سعيد ) د  ( } يديِه مسح وجهه ِبيديِه  إذا دعا فَرفع  �كَانَ  {  - ١٢٢٣٣
  ٥٢/ ٦وكر  ) ٢١٢(  والدعاطب ٢٢١/ ٤وحم  ) ١٤٩٢( د 

 حسن لغريه

 عن حذيفة) حم  ( } إذا دعا  ِلرجٍل أصابته الدعوةُ وولده وولد ولَده  �كَانَ  {  - ١٢٢٣٤
 ١٤٦/ ٤ وكثري ٢٦٨/ ٨ وجممع ٣٨٥/ ٥حم 

  مبهمفيه

إذا  إىل دعي  جنازٍة سألَ عنها فَإذا أُثىن عليها خرياً قَام فَصلَّى عليها ،               �كَانَ   {  - ١٢٢٣٥
 عن أيب قتادة) حم ( } شأنكُم ِبها ولَم يصلِّ عليها : وإنْ أُثىن عليها غَري ذِلك قَالَ ألهِلها 

  ١٨٠/ ٥ وكثري ٢٩٩/ ٥ وحم ٣٤٧/ ٤ وترغيب ٣/ ٣امع 
 صحيح 

عـن  ) م  (  } أرسلُوا ِبها إىل أصدقاِء خدجيـة  : إذا  ذَبح الشاةَ يقُولُ       �كَانَ   {  - ١٢٢٣٦
 عائشة 

  ) ٤٧٢٢(  وصحيح اجلامع ٢٨ و د طالق ب ٧٥م فضائل الصحابة 

 عن أىب)  حب ، ك ٣ ( } إذا  ذَكر أحداً فَدعا لَه بدأ ِبنفِسِه  �كَانَ  {  - ١٢٢٣٧
 وبنحـوه م    ٤٠٠/ ٦ وخـط    ١٣٧/ ١١ و   ٣١٤/ ٢ وفتح   ١٨٠/ ٥ وكثري   ١٨٦/ ١٥وطربى   ) ٣٣٨٥( ت  

 بأطول منه ) ٩٨٨( واالحساـ  ) ٣٩٨٤( و د  )  ٤٧٢٣(  وصحيح اجلامع ١٧٢الفضائل 
 صحيح 

 عن املغرية)  ك ٤ ( } إذا  ذَهب املذْهب أبعد  �كَانَ  {  - ١٢٢٣٨
ـ   ) ١(د    ١١٥٩( وصحيـــحة   ) ٥٠( وخزمية   ) ٣٣٣ - ٣٣١( و هـ    ) ١٦( ـارة ب   و ن الطهــ
  ) ٢٠(  و ت ) ٤٧٢٤(وصحــيح اجلامــــع ) 

 صحيح 

 عن أنس ) ع  ( } إذا  رأى الريح فَزع  �كَانَ  {  - ١٢٢٣٩
 ١٣٥/ ١٠امع 

 صحيح 

 عن عائشة ) خ  ( } اً ناِفعاً اللَّهم صيب: إذا  رأى  املَطر قَاَلَ  �كَانَ  {  - ١٢٢٤٠
 وغريهم  ) ٤٧٢٥(  وصحيح اجلامع ٣٦١/ ٣ وهق ٢٩٠ و ٩٠ و ٤١/ ٦وحم  ) ٣٨٩٠(  و هـ ٤٠/ ٢خ 

 عن قتادة مرسال  ) د  ( } إذا  رأى  الِْهاللَ صرف وجهه عنه  �كَانَ  {  - ١٢٢٤١
  ٣٢٤/ ١٤ وخط ١٠٩/ ٢ وتخ ١٣٥ و ١٣٤/ ٥والفيض  ) ٥٠٩٣( د 

 سن لغريهح



 

 

١٨٤٠() 

اُهللا أكرب ، اُهللا أكرب ، الْحمد ِهللا ، ال حولَ وال            : إذا  رأى  الِْهاللَ قَالَ        �كَانَ   {  - ١٢٢٤٢
قُوةَ إالَّ ِباِهللا ، اللَّهم إنى أسألُك ِمن خِري هذا الشهِر ، وأعوذُ ِبك ِمن سوِء الْقَدِر ، وِمن شر يـوِم                      

 عن عبادة بن الصامت )  طب حم ، (} املَحشِر 
 ١٣٩/ ١٠ وجممـع    ٣٩٩/ ١٠ و   ٩٨/ ٣ و ش    ١٦٩/ ١ وعاصم   ٦٤/ ١ وأصفهان   ٣/ ٢ و مي    ٣٢٩/ ٥حم  

  ٣٢٩/ ٤ وطب ٩٠٨( والدعاطب 
 حسن لغريه

اللَّهم أهلَّه علينا ِباألمِن واإلمياِن ، والسالمِة       : إذا  رأى  الِْهاللَ  قَالَ         �كَانَ   {  - ١٢٢٤٣
 عن ابن عمر ) طب  ( } سالِم ، والتوفيِق ِلما تحب وترضى ربنا وربك اُهللا واإل
 ) ٦٣٥(  وسـىن    ١٠٢/ ٥ واالحتـاف    ١٣٩/ ١٠وجممـع    ) ١٨١٦(  وصحيحة   ٤/ ٢ومى   ) ٣٥٤١( ت  

  ٤٠١/ ١٠و ش ) ٨٨٨( واالحسان 
 صحيح لغريه

  ٧٠ىف صحيح الكلم الطيب ص وصححه  ) ٤٤٠٤( وتناقض األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع 

اللَّهم أهلَّه علينا ِباألمِن واإلمياِن ، والسالمِة       : إذا  رأى  الِْهاللَ  قَالَ         �كَانَ   {  - ١٢٢٤٤
 عن حدير السلمى)  ابن السىن  ( } واإلسالِم ، والسكينِة والْعافيِة ، والرزِق الْحسِن  

 وامع  ٤/ ٢ومي   ) ٢٣٧٤( وحب   )٦٣٥(  وسىن   ٢٨٥/ ٤و ك   )  ٩٠٧ - ٩٠٣( أخرجه بنحوه الدعاطب    
  ٣١٧ و ٣١٦/ ١ واالصابة ١٣٩ ١٠

 حسن لغريه

اللَّهم أهلَّه علينا ِباليمِن واإلمياِن ، والسالمِة       : إذا  رأى  الِْهاللَ  قَالَ         �كَانَ   {  - ١٢٢٤٥
 عن طلحة ) حم ، ت ، ك  ( } واإلسالِم ، ربى  وربك اُهللا 

  ) ٤٧٢٦(  وصحيح اجلامع ١٠٢/ ٥ واالحتاف ١٦٣/ ١وحم  ) ١٨١٦(  وصحيحة ٤/ ٢ومي  ) ٣٤٥١( ت 
 صحيح

ِهاللَ خٍري ، الْحمد ِهللا الَّذى ذَهب ِبشـهِر         :  إذا  رأى  الِْهاللَ  قَالَ         �كَانَ   {  - ١٢٢٤٦
ابـن   ( }  ونورِه ، وبركِتِه ، وطُهورِه ومعافاتِه        كَذا وجاَء ِبشهِر كّذا ، أسألُك ِمن خِري هذا الشهرِ         

 عن عبد اهللا ابن مطرف مرسال ) السىن 
  ) ٦٤١  و ٦٣٦(  وسىن ١٠٢/ ٥ واالحتاف ١٢٩/ ٥وسنة  ) ٥٠٩٢( د 

 حسن لغريه

ِهاللَ خٍري ورشٍد ، آمنت ِبالَّـذى خلقَـك      :  إذا  رأى  الِْهاللَ  قَالَ         �كَانَ   {  - ١٢٢٤٧
عن قتادة بالغا ، ابـن    ) د   (} الْحمد ِهللا الَّذى ذَهب ِبشهِر كَذا وجاَء ِبشهِر كّذا          :  ثَالثاً ، ثُم يقولُ     
 السىن عن أيب سعيد



 

 

١٨٤١() 

  ١٣٩/ ١٠ وجممع ٤٠٠/ ١٠وش  ) ٦٤١ و ٦٣٦(  وسىن ١١٠د األدب ب 
 حسن لغريه

خـٍري ورشـٍد ، آمنـت ِبالَّـذى         ِهـاللَ   :  إذا  رأى  الِْهاللَ  قَالَ         �كَانَ   {  - ١٢٢٤٨
ــدلكفَع  لقَـــكعن أنس ) طس  ( } خ 

  ١٣٩/ ١٠امع 
 حسن لغريه

ِهاللَ خٍري ورشٍد ،  اللَّهم إنى أسألُك ِمـن          :  إذا  رأى  الِْهاللَ  قَالَ         �كَانَ   {  - ١٢٢٤٩
 ِمن خِري هذا الشهِر وخِري الْقدِر ، وأعوذُ ِبك ِمـن         اللَّهم إنى أسألُك   : - ثَالثاً   -خِري هذا الشهِر    

 هراٍت-شرعن رافع بن خديج ) طب  (  } - ثَالثَ م 
  ١٠٢/ ٥ واالحتاف ٤٠٠/ ١٠ و ش ١٣٩/ ١٠امع 

 حسن لغريه

صاحلات ، وإذا   الْحمد ِهللا الَّذى ِبنعمتِه تِتم ال     : إذا  رأى ما يحب قَالَ        �كَانَ   {  - ١٢٢٥٠
 عن عائشة ) هـ  ( } الْحمد على حاٍل : رأى ما يكره قَالَ 

( وصـحيح اجلـامع      ) ٢٦٥(  وصـحيحة    ١٤/ ٣وكر   ) ٦٧٢(  وسىن   ١٠٥/ ٥واالحتاف   ) ٣٨٠٣( هـ    
٤٧٢٧ (  

 صحيح
 فيه زيادة مل تثبت 

 عن ثوبان ) ن  ( } ال شريك لَه  اُهللا اُهللا ربى : إذا  راعه شيٌء قَالَ  �كَانَ  {  - ١٢٢٥١
  ) ٦٥٧( و ن عمل  )  ٤٧٢٨( وصحيح اجلامع  ) ٣٣٠(  وسىن ٢١٩/ ٥حلية 

 صحيح

عن سهيل بن سعد الساعدى أخـى       )  ابن منده    ( } إذا  رضي شيئاً سكَت       �كَانَ   {  - ١٢٢٥٢
 سهل 

  ٩٢/ ٢االصابة 
 حسن

  ٣٧٤/ ٤ووثقه أبو حامت وابن عقدة اللسان فيه عمرو بن قيس الكوىف وهاه ابن معني ، 

بارك اُهللا لَك وبارك عليك ، وجميع       : إذا  رفأ اإلنسانَ إذا تزوج قَالَ         �كَانَ   {  - ١٢٢٥٣
 عن أيب هريرة)  ك ٤حم  ( } بينكُما ِفى خٍري 

(  ومنصـور    ٢٢٢ /٩ وفـتح    ١٨٢/ ٢ و ك    ١٤٨/ ٧ وهق   ٣٨١/ ٢وحم   ) ١٠٩١(  و ت    ٣٧د النكاح ب    
  ) ١٩٠٥( و هـ  ) ٢٥٩( و ن عمل  )  ٤٧٢٩( وصحيح اجلامع  ) ٥٢٢



 

 

١٨٤٢() 

 صحيح

يا مصرف الْقُلُوِب ثَبت قَلىب علـى       : إذا  رفَع بصره إىل السماِء قَالَ         �كَانَ   {  - ١٢٢٥٤
 عن عائشة ) ابن السىن (} طَاعِتك 

  ) ٣٠٥(   وسىن  ١٠٢/ ١ وعاصم ٢١٠/ ٧ وجممع ٤١٨ و ١٧٣/ ٢حم 
 حسن لغريه وآخره صحيح

 } إذا  رفَع ِراسه ِمن الركُوِع ِفى صالِة الصبِح ِفى آخِر ركعٍة قَنـت                �كَانَ   {  - ١٢٢٥٥
 عن أيب هريرة) حممد بن نصر(

  ٢٥٥/ ٢ و حم ٢١٧/ ٣و خ  ) ٤٧٣٠(  وصحيح اجلامع ١٣٢وابن نصر  ) ٢٠٧١( الصحيحة 
 صحيح

ت  ( } إذا  رفَع  يديِه ِفى الدعاِء لَم يحطَّهما حىت يمسح ِبهما وجهه               �انَ  كَ {  - ١٢٢٥٦
 عن ابن عمر  عن عمر ) ، ك 

  ) ٣٩( وعبد بن محيد  )  ٣٨٦٦( و هـ  ) ١٤٨٥( و د  ) ٣٣٨٦(و ت  ) ٥٩٥( الصحيحة 
 حسن لغريه

لْحمد ِهللا حمداً كَثرياً طَيباً مباركَـاً ِفيـِه ،          ا: إذا  رفَعت مائدته قَالَ       �كَانَ   {  - ١٢٢٥٧
حم ، خ    ( } الْحمد ِهللا الَّذى كَفانا وآوانا غَري مكِفى وال مكفُوٍر وال مودٍع وال مستغىن عنه ربنا                  

 عن أيب أمامة ) ، د ، ت ، هـ 
 ٥٨٠/ ٩ وفـتح    ١٠٦/ ٧و خ   )  ٤٧٨( وسـىن    ) ٣٤٥٦( و ت    ) ٥٣(  و د األطعمـة ب       ٢٥٦/ ٥حم  

  ) ٤٧٣١(وصحيح اجلامع 

عـن  ) هـ   ( } إذا  ركع سوى ظَهره حىت لَو صب عليِه املاُء الستقَر             �كَانَ   {  - ١٢٢٥٨
 عن ابن عباس ، وعن أيب برزة ، وعن أيب مسعود) طب(وابصة ، 

  ) ٤٧٣٢( امع  وصحيح اجل١٨٧/ ٢ و ن ١٠١/ ٣ وحلية ١٢٣/ ٢ وامع ٢١/ ١طص 
 صحيح

عـن  ) ك ، هـق   ( } إذا  ركع فَرج أصابعه ، وإذا سجد ضم أصابعه   �كَانَ   {  - ١٢٢٥٩
 وائل بن حجر 

  ٢٢٧/ ١( و ك  )  ٤٧٣٣(  وصحيح اجلامع ٢٤٥/ ٥ وكر ٣٣٩/ ١ وقط ١٣٥/ ٢ وامع ١١٢/ ٢هق 
 صحيح

: حانَ رىب العظيِم وِبحمدِه ثَالثاً ، وإذا سجد قَالَ          سب: إذا  ركع  قَالَ       �كَانَ   {  - ١٢٢٦٠
 عن عقبة بن عامر ) د  ( } سبحانَ ربى األعلى وِبحمدِه ثَالثاً 

  ) ٤٧٣٤( وصحيح اجلامع  ) ٥٤٠(  والدعاطب ٣٣٢/ ١٧ وطب ٣٨٩/ ٥ وحم ٣٦د استفتاح الصالة ب 



 

 

١٨٤٣() 

 صحيح

 عن أنس ) طص  ( } عليِه قَدح ماٍء الستقر إذا  ركَع لَو جعلَ  �كَانَ  {  - ١٢٢٦١
  ١٢٣/ ٢امع 

 صحيح لغريه

عـن أيب بـرزة    ) طكس   ( } إذا  ركَع لَو صب على ظَهرِه  ماٍء الستقر            �كَانَ   {  - ١٢٢٦٢
 األسلمى

  ٢٥٢/ ١ و ش ١٢٣/ ٢امع 
 صحيح

 عن علي ) عم   ( } ٍء على ظَهرِه لَم يهرق إذا  ركَع لَو وضع  قَدح ما �كَانَ  {  - ١٢٢٦٣
  ١٢٣/ ١ وحم ١٢٣/ ٢امع 

 صحيح لغريه

 عن ابن عمر ) ت  ( } إذا  رمى الْجمار مشى إليِه ذَاهباً وراِجعاً  �كَانَ  {  - ١٢٢٦٤
  ) ٤٧٣٥( وصحيح اجلامع  ) ٢٠٧٢( وصحيحة  ) ٩٠٠( ت 

 صحيح 

 عن ابن عباس ) هـ  ( } ى جمرةَ الْعقبِة مضى ولَم يقف إذا  رم �كَانَ  {  - ١٢٢٦٥
 وبنحوه خ  ) ٤٧٣٦( وصحيح اجلامع  ) ٢٠٧٣( وصحيحة  ) ٣٠٣٣( هـ 

 صحيح 

إذا سئلَ شيئاً فَأراد أنْ يفعله قالَ نعم ، وإذا أراد أنْ الَ يفعله سكت ،                 �كَانَ   {  - ١٢٢٦٦
 ، فَأتاه أعرايب فَسأله فَسكت ، ثُم سأله فَسكت ، ثُم سأله ، فَقالَ له النيب               وكانَ الَ يقولُ ِلشيٍء الَ    

                    األعـرايب سألُ اجلنةَ ، فَقالَ لـهفَقُلنا اآلنَ ي فَغبطناه ، يا أعرايب لْ ما ِشئتيِء سِكَهيئِة املُتهز :
       ذَلك لَك النيب فَقالَ له ، اِحلهر أسألُك      قالَ له لْ ، قالَ    :  ، ثُمزاداً ، قالَ     : س أسألُك :  ذَلك لَك

: كَم بني مسألِة األعرايب وعجوِز بين إسرائيلَ ، ثُم قـالَ  : فَتعجبنا ِمن ذَلك ، فَقالَ النيب      : ، قالَ   
ما : لدواب فَرِجف ، فَقالَ موسى      إنْ موسى لَما أُمر أنْ يقطع البحر فَانتهى إليِه فَصرعت وجوه ا           

       ؟ قالَ له بِبـاألرِض ،               : يل يا ر توى القـرباس قدو ، عكم فَاحتِملْ ِعظامه وسفقَِرب ي ِعند إنك
إنْ كانَ أحد ِمنكم يعلم أين هو فَعجوز بين إسـرائيلَ ،            : فَجعلَ موسى الَ يدري أين هو ، قالوا         

الَ واِهللا حىت  : فَدلِّين عليِه ، قالت     : نعم ، قالَ    : هلْ تعلمني قَرب يوسف ؟ قالت       : إليها قالَ   فَأرسلَ  
فَإين أسألُك أنْ أكونَ معك يف الدرجِة اليت تكـونُ          : ذَلك لَك ، قالت     : تعطيين ما أسألُك ، قالَ      

واِهللا إالَّ أنْ أكونَ معك ، فَجعلَ يرادها فَأوحى اُهللا تعاىل       : سلي اجلنةَ ، قالت   : فيها يف اجلنِة ، قالَ      



 

 

١٨٤٤() 

إنْ أعِطها ذَلك ، فَإنه الَ ينِقصك ِمني ، فَأعطاها ودلَّته على القِرب فَأخرج الِعظـام وجـاوز                  : إليِه  
 عن علي) طس (} البحر 
 ١٠/١٧١ و٩/١٣امع 

 حسن لغريه
 هذه العبارة ليست على ظاهرها ، بل هي من قبيل ااز ، فأطلق العظام وأراد ا اجلسد ،                   قوله فاحتمل عظامه ،   

 وذلك ألن أجسام األنبياء ال تفين ، كما ورد يف أحاديث صحيحة

 عن سهل بن سعد) طك  ( } إذا  سئلَ شيئاً لَم يقُل ِلشيٍء يسألُه ال  �كَانَ  {  - ١٢٢٦٧
  ١٣١ و ١٣٠/ ٥امع 

 ن حس

 } هو مسِجِدى : إذا  سئلَ  عن املسِجِد الَّذى أُسس على التقوى قَالَ           �كَانَ   {  - ١٢٢٦٨
 عن سهل بن سعد) حم ، طك ( 

  ٣٤/ ٧ وجممع ٣٣٥/ ٥حم 
 صحيح

 } ِه    إذا سألَ اَهللا جعلَ باطن كَفَّيِه إليِه ، وإذا استعاذَ جعلَ ظَاهرهما إلي             �كَانَ   {  - ١٢٢٦٩
 عن خالد بن السائب ) حم ( 

  ) ٤٧٣٧(  وصحيح اجلامع ١٦٨/ ١٠ وجممع ٥٦/ ٤حم 
 حسن

أنه تابعى   ) ١٧٦١(  وجزم ىف التقريب     ٤٥٤/ ٢وأوله صحيح وخالد أورده احلافظ ىف االصابة وبني أنه صحاىب           
 !!ووهم من زعم أنه صحاىب 

كَانَ حسناً عرف ِفى وجهِه ، وإنْ كَانَ غَري إذا سألَ  عن اسِم الرجِل و  �كَانَ   {  - ١٢٢٧٠
ذلك كَرهه ، فَإذا نزلَ ِبالقريِة سألَ عن اِمسها ، فَإن كَانَ امسها حسناً سر ِبذلك ورئى ذلك ِفـى                    

 عن عبد اهللا بن الشخري) طكس ( } وجهِه 
  ٢١٩ واالخالق ٤٧/ ٨امع 

 حسن 

 عن جابر ) حم  (  }  جافَى حىت يرى بياض إبطيِه إذا  سجد �كَانَ  {  - ١٢٢٧١
  ) ٤٧٣٨(  وصحيح اجلامع ٢٣١/ ١ ومعاىن ١٢٥/ ٢ وجممع ١٩٨/ ٢ وطب ٢٩٤/ ٣ وحم ٢٣٩م الصالة 

ابن سعد ، عن صاحل بن خيـوان         ( } إذا  سجد  رفَع الِعمامةَ عن جبهتِه          �كَانَ   {  - ١٢٢٧٢
 مرسال
  ٣٠١ - ٣٠٠/ ١ش  وبنحوه ١٥١/ ٢/ ١سعد 



 

 

١٨٤٥() 

 حسن لغريه
  فاملسألة خمتلف فيها ٣٠٠ - ٢٩٩/ ١وصح عن بعض الصحابة والتابعني السجود على كور العمامة ش 

إذا  سجد  يرى بياض إبطيِه  ثُم إذا سلَّم أقبلَ ِبوجهِه عن يمينِه حـىت            �كَانَ   {  - ١٢٢٧٣
 ه ، وعن يسارِه كّذلكدخ ياضرى بعن عدى بن عمرية احلضرمى)   طس  (} ي 

  ٢٣١/ ١ ومعاىن ١٣٢ و ١٢٥/ ٢ وامع ٣٦٥ و ٣٦٢ و ٢٣٣/ ١ و ١٩٣/ ٤حم 
 صحيح

 عن كعب بن مالك ) ق  ( } إذا  سر استنار وجهه كَأنه ِقطعةُ قَمٍر  �كَانَ  {  - ١٢٢٧٤
  ) ٤٧٣٩(  وصحيح اجلامع ٦٠٥/ ٢ و ك ٣٩٠/ ٦ و ٤٥٩/ ٣ وحم ٥٣ و م التوبة ٨/ ٦ و ٢٢٩/ ٤خ 

اللَّهم اغْفـــر وارحـــــم    : إذا  سعى ِفى بطِن السيِل قَالَ         �كَانَ   {  - ١٢٢٧٥
األكْـــرم األعز عن ابن مسعود) طس  ( } وأنت 

  ٢٤٨/ ٣امع 
 حسن 

 } لسالم ورمحةُ اِهللا وبركاته     وعليكُم ا : إذا  سلَّم علينا ِمن الصالِة قُلنا         �كَانَ   {  - ١٢٢٧٦
 عن زيد ابن أرقم ) طك(  

  ١٤٦/ ٢امع 
 حسن 

اللَّهم أنت السالم ، وِمنـك      : إذا  سلَّم  لَم يقعد إالَّ ِبمقدار ما يقُولُ            �كَانَ   {  - ١٢٢٧٧
  عن عائشة ) ٤م  (  } السالم ، تباركت يا ذا الْجالَل واإلكراِم 

/ ٦وحـم    ) ١٥٠٩(  و د    ٣٠٢/ ١ و ش    ٣٣٦/ ٢وفـتح    ) ٩٢٤(  و هـ    ٤٠٥/ ٩ وخط   ١٣٥م املساجد   
 )٩٥(  و ن عمل ٣/٦٩و ن  ) ٢٩٨( و ت  )  ٤٧٤٠(  وصحيح اجلامع ١٨٤

سبحانَ ِربك رب الْعزِة عما     : إذا  سلَّم  ِمن الصالِة قَالَ ثَالثَ مراٍت           �كَانَ   {  - ١٢٢٧٨
ي الْعاِملني ِهللا رب والْحمد لى املُرسلنيع المعن أيب سعيد) ع  (  } صفُونَ وس 

 ) ٦٥٢ - ٦٥١( والدعاطب   ) ١١٦(  وسىن   ٣٠٣/ ١ و ش    ١١٥/ ١١ وطب   ١٠٣/ ١٠ و   ١٤٧/ ٢امع  
  ٤٥٤/ ٢والترغيب 

 لني
 متروك وىف التقريب مثله  ) ٤٠٦٥( ىف أحد اسناديه عمارة بن جوين أبو هارون العبدى قال عنه ىف الكاشف 

وله أحاديث صاحلة عن أىب سعيد احلدرى وغريه وقد حدث عنه عبد اهللا بن عون بغري حـديث                  : قال ابن عدى    
واحلمادان وهشيم وشريك وعبد الوارث والثورى وغريهم ، من ثقات الناس ، وقد حدث أبو هـارون عـن أىب                    



 

 

١٨٤٦() 

ورى حبديث املعراج  وذا ومل يذكر عنه شيئا من التشيع والفلـو             سعيد حبديث املعراج بطوله وقد حدث عنه الث       
  ٧٩/ ٥وقد كتب الناس حديثه 

اللَّهم أنت السالم ، وِمنك السـالم ،        : إذا  سلَّم  ِمن الصالِة  يقُولُ          �كَانَ   {  - ١٢٢٧٩
 د عن ابن عمرو مسعو)  ن  (  } تباركت يا ذا الْجالَل واإلكراِم  

  ) ٣٦٧ و ٣٦٦(   و ن عمل ١٨/ ٥ واالحتاف ١٤/ ٩  وحلية ١٨٤/ ٦وحم  ) ١٥٠٩( د 
 صحيح

إذا  سمع اسماً قَبيحاً غَيره فَــــمر على قَريٍة يقالُ لَهـا عقـرةٌ             �كَانَ   {  - ١٢٢٨٠
 عن عائشة ) طص  ( } فَسماها خـــضرةٌ

  ١٢٦/ ١ وطص ٥١/ ٨وجممع  ) ٢٠٨( صحيحة 
 صحيح

اللَّهم رب هذه الدعوِة التامـِة ، والصـالِة         : إذا  سمع  املُؤذنَ قَالَ        �كَانَ   {  - ١٢٢٨١
                  لَه بتاملؤذِّنَ وج ِمعن قَالَ ِمثلَ ذلك إذا سالْقيامِة ، وم ومي ؤلهٍد وأعِطِه سحملى ملِّ عالقَائمِة ص

 عن أيب الدرداء ) طك  (  } مــِة شفاعةُ محمٍد يوم الْقيا
  ٣٣٣/ ١ وامع ١٤٦/ ١معاىن 

 حسن 

إذا  سمع  املُؤذِّنَ قَالَ ِمثلَ ما يقُولُ حىت إذا بلغَ حى على الصالِة حى                 �كَانَ   {  - ١٢٢٨٢
 عن أيب رافع ) حم  ( } ال حولَ وال قُوةَ إالَّ ِباِهللا : على الفَالَِح قَالَ 

( والدعاطب  ) ٢٢٧(  و  ش ٢٠٤/ ١و ك  ) ٧١٩( و هـ  ) ٨٩(  وسىن ٣٣١/ ١ وجممع  ٣٩١ و   ٩/ ٦حم  
  ) ٤٧٤١( وصحيح اجلامع  ) ٤٤٠

 صحيح

 عن عائشة ) د ، ك  (  } وأنا وأنا : إذا  سمع  املُؤذَّنَ يتشهد قَالَ  �كَانَ  {  - ١٢٢٨٣
وصـحيح   ) ٤٣٨( والدعاطب   ) ٥٢٦(  و د    ٢٠٤ /١ و ك    ٢٢٧/ ١ و ش    ١٨٩/ ١ وترغيب   ٤٠٩/ ١هق  

  ) ٤٧٤٢(اجلامع 
 صحيح

) ابن سـعد     (  } إذا  سمع  ِباالسِم الْقبيِح حوله إىل ما هو أحسن ِمنه              �كَانَ   {  - ١٢٢٨٤
 عن عروة مرسال 

  ) ٤٧٤٣( وصحيح اجلامع  ) ٢٠٧(  والصحيحة ٩٠/ ٢/ ١سعد 
 حسن 



 

 

١٨٤٧() 

اللَّهم ال تقتلنا ِبغضـِبك ،      :  سمع  صوت الرعِد والصواعِق قَالَ        إذا   �كَانَ   {  - ١٢٢٨٥
 ا قَبلَ ذلَكافنوع ، ذابكا ِبعهِلكنعن ابن عمر ) حم ، ت ، ك  ( } وال ت 

 ٨٣/ ١٣وطربى   ) ٢٩٨(  وسىن   ٣٦٣/ ٤ وكثري   ٢٨٦/ ٤ و ك    ٣٦٢/ ٣ وهق   ١٠٠/ ٢وحم   ) ٣٤٥٠( ت  
  و ن ٢٨٤/ ٤والفتوحات  ) ٧٢١( وخد  ) ٩٨١(  والدعاطب ٣١٨/ ١٢ وطب ٢١٦ /١٠ و  ٣٩٣/ ٤وسنة  
  ) ٩٢٧( عمل 

 حسن لغريه 
 وىف الكاشف   ٢٣٨/ ١٢فيه أبو مطر روى عنه حجاج بن أرطأة وعبد الواحد بن زياد ووثقه ابن حبان التهذيب                 

 وثق  ) ٣٨٩( 

 عن أيب هريرة ) حم  ( } ِة خفَّف إذا  سمع  صوت صىب ِفى الصال �كَانَ  {  - ١٢٢٨٦
  ٧٤/ ٢امع 

 صحيح 

 ) ٤حـم ، ق   ( } هو أهنأُ وأمرأُ وأبرأُ : إذا  شرب تنفَّس ثَالثاً ويقُولُ    �كَانَ   {  - ١٢٢٨٧
 عن أنس 
وحـم   ) ٣٧٢٧(   و د     ١١٠/ ٨ وخط   ٣٥/ ٢وطب   ) ٥٦٤( ومحيدى     ) ٤٦٥( وسىن   ) ٣٨٧( صحيحة  

 ٢٠٢٨( و م    ) ٥٣٣٠(  واالحسان   ٣١/ ٨ و ش    ٣٩٥ و   ٣٩٤/ ١ ومتهيد   ٢٨٤/ ٧ و   ٤٠/ ١ وهق   ١٨٥/ ٣
 خمتصرا  ) ٣٤١٦(  و هـ ١٤٦/ ٧و خ  ) ٤٧٤٤( وصحيح اجلامع  ) ١٨٨٤( و ت ) 

إذا  شرب تنفَّس  ِفى اإلناِء ثَالثاً يسمى ِعند كُلِّ نفٍس ، ويشكُر ِفـى              �كَانَ   {  - ١٢٢٨٨
عن ابن مسعود) طب ( ابن السىن ،  (} آخِرهن 

  ١٢٤/ ٧ واالحتاف ٨١/ ٥وامع  ) ١٢٧٧( وصحيحة  ) ٤٦٥( سىن 
 حسن لغريه

 عن ابن عباس ) ت ، هـ  ( } إذا  شرب تنفَّس  مرتِني  �كَانَ  {  - ١٢٢٨٩
/ ٧ و   ٢٢٣/ ٥ واالحتاف   ٩٣/ ١٠ وفتح   ٢٨٤/ ٧ و هق    ٢٨٤/ ١  وحم    ١٩و د  األشربة ب       ) ١٨٨٦( ت  

  ١١٠/ ٨ وخط ١٢٤
 حسن لغريه

) طـب    ( } إذا  شِهد جنازةً رؤيت عليِه كآبةٌ ، وأكثر حديثَ النفِْس             �كَانَ   {  - ١٢٢٩٠
 عن ابن عباس 

  ٢٩/ ٣امع 
 حسن 

 عن جابر ) هـ  ( } إذا  صعد اِملنرب سلَّم  �كَانَ  {  - ١٢٢٩١



 

 

١٨٤٨() 

  )٤٧٤٥(  وصحيح اجلامع ٢٤٢/ ٤ وسنة ٢٩٩ و ٢٠٤/ ٣وهق  ) ١١٠٩( هـ 
 صحيح

عـن  ) طس   ( } إذا  صلَّى الصبح جلس يذكُر اَهللا حىت تطلُع الشمس            �كَانَ   {  - ١٢٢٩٢
 جابر بن مسرة 

  ١٠٧/ ١٠ وجممع ٣٧٩/ ٩ وفتح ١٨٦/ ٢ وهق ١٠٧/ ٥حم 
 صحيح

اللَّهـم  :  حىت يسمع أصحابه ، يقُولُ       إذا  صلَّى الصبح  يرفع صوته       �كَانَ   {  - ١٢٢٩٣
 ، - اللَّهم أصِلح يل دنياى الىت جعلت ِفيها معاشى -أصِلح ِلي ديىن الَّذى جعلته يل عصمةً أمري         

          وذُ ِبك ِمنكوأع ، خِطكس الك ِمنوذُ ِبرضأع ماللَّه-        وال م ، ِلما أعطيت انعال م معطـى  ، اللَّه
 دالْج ِمنك دذَا الْج نفعوال ي ، نعتعن أيب برزة ) طك  ( } ِلما م 

  ) ٧٤٥( وخزمية  ) ٢٠٢٦( واالحسا،  ) ١٣٧( و ن عمل  ) ١٢٤(  وسىن ١١١/ ١٠امع 
 حسن 

ُء ، فَما يـؤتى  إذا  صلَّى  الْغداةَ جاءه خدم أهِل املَدينِة ِبآِنيِتِهم ِفيها املا   �كَانَ   {  - ١٢٢٩٤
 عن أنس ) حم ، م  ( } ِبإناٍء إالَّغمس يده ِفيِه 

  ) ٤٧٤٦( وصحيح اجلامع ) ٢٣٢٤( و م ٩/ ٤ وخط ٣٣١/ ١ ونبوة ٢٤٤/ ١٣ وسنة ١٣٧/ ٣حم 

 ٣حم ، م     ( } إذا  صلَّى  الْغداةَ جلس  ِفى مصالَّه حىت تطلُع الشمس              �كَانَ   {  - ١٢٢٩٥
 بر بن مسرة عن جا) 

( واملسـند اجلـامع    )  ٤٧٤٧(  وصحيح اجلـامع  ٣٧/ ٩ و ش ٨٠/ ٣ و ن    ٢٨٧ و م املساجد     ١٠١/ ٥حم  
٢٠٩٦ (  

) حل ، هـق      ( } إذا  صلَّى  الْغداةَ   ِفى سفٍر مشى عن راِحلتِه قَليالً                 �كَانَ   {  - ١٢٢٩٦
 عن أنس 

  ) ٤٧٤٨(  وصحيح اجلامع ١٨٠/ ٥وحلية )  ٢٠٧٧(  والصحيحة ٤٣٩/ ٤ واالحتاف ٢١٥/ ٣جممع 
 صحيح 

عن ) طس   ( } إذا  صلَّى  الْفجر لَم يقُم ِمن مجِلسِه حىت ميِكنه الصالةَ              �كَانَ   {  - ١٢٢٩٧
 ابن عمر 

  ١٠٥/ ١٠ وجممع ٢٥٧/ ٢طب 
 حسن لغريه

 أى صالة الضحى : ميكنه الصالة 



 

 

١٨٤٩() 

اللَّهـم الْعـن   : جر ورفع رأسه ِمن الركعِة اآلِخرِة قَالَ        إذا  صلَّى  الْف     �كَانَ   {  - ١٢٢٩٨
               غَفَر اُهللا لَها ، ثُـم ا اُهللا ، وِغفَاراملَهس وأسلم ، ولهسصِت اَهللا ورةُ عصيان ، وععالً وذَكولَحياً ور

 خر ساجداً ، فَلمـــــا
 إني لَست قُلت هذا ولكـن اَهللا عـز            يا أيها الناس    : هِه فَقَالَ   قَضى الصالةَ أقبلَ على الناِس ِبوج     

ــلَّ قَالـــهعن خفاف بن امياء ) طك  (  } وج 
  ١٣٧/ ٢ و م ٤/٥٧  وحم ١٣٨/ ٢امع 

 صحيح

 ن عائشة ع) خ  ( } إذا  صلَّى ركعِىت الْفجِر اضطَجع على ِشقِِّه األميِن   �كَانَ  {  - ١٢٢٩٩
  ) ٤٧٤٩(  وصحيح اجلامع ٤٥/ ٣ وهق ٢٥٤/ ٦وحم  ) ١١٩٩( و  ) ١١٩٨(  و هـ ٧٠/ ٢خ 

 عن عائشة ) م  ( } إذا  صلَّى  صالةً أثبتها  �كَانَ  {  -م ١٢٢٩٩
 ٣٨٣/ ١ وعوانة   ٢٤١ و   ٦١ و   ٤٠/ ٦ و حم    ٣٤ و ن املواقيت     ٢٩٨ و   ١٣٩ و م صالة املسافرين      ٥٠/ ٣خ  

  ) ٤٧٥٠ ( وصحيح اجلامع

اللَّهم عبدك وابن عبدك ، كَانَ يشـهد  : إذا  صلَّى  على الْجنازِة قَالَ   �كَانَ   {  - ١٢٣٠٠
أنْ ال إله إالَّ أنت وأنَّ محمداً عبدك ورسولُك ، وأنت أعلم ِبِه ، إنْ كَانَ محِسناً فَِزد ِفى إحسانِه                    

 عن أيب هريرة ) ع  ( } ر لَه ، وال تحِرمنا أجره ، وال تفِتنا بعده ، وإنْ كَانَ مسيئاً فَاغِف
  ) ٦٤٢٠( وعب  ) ٧٦٣(  ومطالب ١٢٤ و ١٢٣/ ٥ و٣٣/ ٣ وجممع ٣٥٩/ ١ك 

 صحيح 

ثَانا اللَّهم اغِفر ِلحينا وميتنا وغَائبنا ، وُألن      : إذا  صلَّى  على امليت قَالَ         �كَانَ   {  - ١٢٣٠١
                   لى اإلميـاِن ،اللـهمع ا فَأِمتهِمن هأمت نلى اإلسالِم ، ومِمنا فَأحيِه ع هأحييت نم ، ا اللهموِلذُكُوِرن

 كفوع فوكعن ابن عباس ) طكس ( } ع 
  ٣٣/ ٣امع 

 حسن 

اللَّهم  عبدك وابن أِمتـك ،  : إذا  صلَّى  على امليت كَبر أربعاً ثُم  قَالَ   �كَانَ   {  -١٢٣٠٢
احتاج إىل رمحِتك وأنت غَين عن عذابِه ، فَإنْ كَانَ محسناً فَِزد ِفى إحساِنِه ، وإنْ كَـانَ مسـيئاً                    

 عن يزيد بن دكانة ) طك  ( } فَتجاوز عنه ، ثُم يدعو ِبما شاَء اُهللا أنْ يدعو 
 ١٢٠٠(  والدعاطب   ٢٧٧/ ٨وطب     ) ٦٤٢٠( وعب   ) ٧٦٣(  ومطالب   ٣٥٩/ ١ و ك    ٣٤ و   ٣٣/ ٣امع  

 ( 
 صحيح 



 

 

١٨٥٠() 

ال إله إالَّ اُهللا وحده ال شريك لَه ، لَـه املُلـك ولَـه    :  إذا  صلَّى قَالَ    �كَانَ   {  -١٢٣٠٣
             ملا أعطيت اِنعال م ماللَّه ، يٍء قَديرلى كُلِّ شع ووه ميتحىي ويي الْحمد    ، نعتعِطى ِلما موال م ، 

 الْجد ِمنك دذا الْج نفععن جابر ) بز  ( } وال ي 
  ١٠٣/ ١٠امع 

 حسن 

ِبسِم اِهللا الَّذى ال إلـه      : إذا  صلَّى مسح ِبيدِه الْيمىن على رأسِه ويقُولُ           �كَانَ   {  -١٢٣٠٤
 عن أنس ) خط  ( } عنى الْهم والْحزنَ غَريه الرمحِن الرحيِم ، اللَّهم أذِهب 

  ٣٠١/ ٢ وحلية ٤٨٠/ ١٢وخط  ) ٦٥٩ و ٦٥٨(  والدعاطب ١١٠/ ١٠امع 
 حسن لغريه  

إذا  صلَّى  والناس حوله صلَّى صالةً خفِيفةً تامةَ الركُوِع والْجلُـوِس ،     �كَانَ   {  -١٢٣٠٥
ال ولَكنها صالةُ رغبٍة ورهبٍة ، سألت       : أيِرتلُ عليك ؟ قَالَ     : لما فَرغَ ِقيلَ    فَأطَالَ الركُوع يوماً ، فَ    

اَهللا ِفيها ثَالثاُ ، فَأعطَاين اثنتِني ومنعىن واحدةً ، سألته أنْ ال يعذِّبكُم ِبعذاٍب عذِّب ِبِه مـن كَـانَ                    
كُم عدوا يستبيحها ، وسألته أنْ ال يلبسكُم ِشيعاً ويـذيق           قَبلكُم ، وسألته أنْ ال يسلِّطَ على عامت       

 عن نافع بن خالد عن أبيه  ) طك  ( } بعضكُم بأس  بعٍض فَمنعنيــها 
  ١٣٨/ ٣ وتخ ٢٧٧/ ٢ و ٢٢٢/ ٧امع 

 حسن 

ِبسـِم اِهللا   : سِه وقَالَ   إذا  صلَّىوفَرغَ ِمن صالته  مسح ِبيمِينه  على رأ           �كَانَ   {  -١٢٣٠٦
 عن أنس بن مالك ) طس  (} الَّذى ال إله غَريه الرمحِن الرحيِم ، اللَّهم أذِهب عنى الْهم والْحزنَ 

  ١١٠/ ١٠امع 
 حسن لغريه

ـ            �كَانَ   {  -١٢٣٠٧ ب إذا ضحى اشترى كَبشِني سِمينِني أقرنِني أملحِني ، فَإذا صلَّى وخطَ
اللَّهم هذا عن أُمىت جميعاً من شهد لَك ِبالتوحيـِد          : أتى ِبأحِدمهَا وهو ِفى مصالَّه فَذبحه ثُم قَالَ         

اللَّهم هذا عن محمٍد عن آل محمٍد فَيطِعمهما : وشهد يل ِبالبالِغ ، ثُم يؤتى ِباآلخِر فَيذحبه ويقُولُ    
 عن أيب رافع ) حم ، بز ، طك  ( } ساكني ويأكُلُ هو وأهلُه ِمنهما جميعاً املَ

 وجممع  ٩/ ٢/ ١ وسعد   ١٧٧/ ٤ ومعاىن   ٣٩١/ ٢ و ك    ٢٨٧ و   ٢٦٨ و   ٢٥٩/ ٩ و هق    ٣٩١ و   ٢٢٠/ ٦حم  
٢١/ ٤  

 حسن 



 

 

١٨٥١() 

عن ابن ) ك  ( } إذا  طَاف ِبالبيِت استلم الْحجر والركن ِفى كُلِّ طَواٍف           �كَانَ   {  -١٢٣٠٨
 عمر

  ١٨/ ٢ وحم ٧٦/ ٥ و هق ١/٤٥٦و ك  )  ٤٧٥١( وصحيح اجلامع  ) ٢٠٧٨(  وصحيحة ٣٠٨/ ٦خط 
 صحيح

: إذا  عاد مريضاً يضع يده على املَكَــاِن الَّذى يـأملُ ِمنـه يقُـولُ                 �كَانَ   {  -١٢٣٠٩
أسعن عائشة ) ع  ( } ِبســـِم اِهللا ال ب 

 ٢٩٩/ ٢وجممع  ) ٥٤٥(  وسىن ١٢١/ ١٠فتح 
 حسن 

إذا  عرس وعليِه لَيلٌ توسد يمينه ، وإذا عرس قَبلَ الصبِح وضع رأسه               �كَانَ   {  -١٢٣١٠
 اِعدهس مىن وأقَاملى كَفِِّه الْيعن أيب قتادة ) حم ، حب ، ك  ( } ع 

 ٤٧٥٢( وصحيح اجلامع    ) ٢٥٥٨( مية   وخز ٢٥٦/ ٥ وهق   ١١٥/ ٦ وبداية   ٣٣١/ ٤ واالحتاف   ٢٩٨/ ٥حم  
 ( 

 صحيح

 عن أنس ) بز  ( } إذا  عرض عليِه طِيب ال يرده  قَطُّ �كَانَ  {  -١٢٣١١
  ١٥٨/ ٥امع 

 حسن 

اللَّهم إنى أسألُك خريها وخري ما ِفيها وخـري  : إذا  عصفِت الريح قَالَ    �كَانَ   {  -١٢٣١٢
 عن عائشة ) م ، ت  (  }  ِبِه ، وأعوذُ ِبك ِمن شرها وشر ما ِفيها وشر ما أرسلت ِبِه ما أرسلَت

 ٣٤٤٩(و ت  )  ٤٧٥٣(  وصحيح اجلامع ٤٠/ ١ ومشكل ١٠٣/ ٥ واالحتاف ٣٦٠/ ٣ وهق ١٥م االستسقاء   
  ) ٣٨٩١( و هـ  ) ٩٤١ و ٩٤٠( و ن عمل ) 

يهـدِيكُم اُهللا   : يرحمك اُهللا ، فَيقُولُ     : مد اَهللا ، فَيقَالُ لَه      إذا  عطَس ح    �كَانَ   {  -١٢٣١٣
 عن عبد اهللا بن جعفر ) حم ، طب  (  } ويصلح بالكُم 

 وصـحيح   ٢٨٥/ ٦ واالحتاف   ٥٦/ ٨ وجممع   ٣٠١/ ٤ومعاىن   ) ١٩٨٣ - ١٩٨٠(  والدعاطب   ٢٠٤/ ١حم  
 ) ٤٧٥٤(اجلامع 

 صحيح

 عن ابن عمر) طس  ( } طَس خمر  وجهه وخفَض صوته  إذا  ع �كَانَ  {  -١٢٣١٤
 و ك   ٤٨/ ٢ وأصفهان   ١/٢/١٠٤ وسعد   ٢٣٨ و   ٢٣٧وأخالق  ) ٢٥٩(  وسىن   ٣٨٩/ ٨ وحلية   ٢٩٠/ ٢هق  

٢٩٣/ ٤  
 صحيح 



 

 

١٨٥٢() 

 د ، ت ، (  } إذا  عطَس  وضع يده أو ثَوبه على ِفيِه وخفَض ِبها صوته       �كَانَ   {  -١٢٣١٥
 عن أيب هريرة) ك 

 ٢٨٦/ ٢ واالحتاف   ٦٠٢/ ١٠ وفتح   ٩/ ٩ وتخ   ٤٢/ ١ وطص   ٢٩٣/ ٤ و ك    ٤٣٩/ ٢ و حم    ٩٧د األدب ب    
  ) ٢٧٤٥( و ت  )  ٤٧٥٥( وصحيح اجلامع 

 صحيح 

 عن عائشة ) م ، د  ( } إذا  عِملَ عمالً أثبته  �كَانَ  {  -١٢٣١٦
 ٢٥٤/ ٨ و٥٢٦/ ٣ وكـثري  ٤٨٥/ ٢ وهـق  ١٣قبلـة ب   و ن ال٢٨ و د التطوع ب   ١٤١م صالة املسافرين    

  ) ٤٧٥٦(  وصحيح اجلامع ١٧٨/ ٥واالحتاف 

اللَّهم أنت عضدى ، وأنت نِصريى ، ِبك أحولُ ، وِبك           : إذا  غَزاٌ قالَ      �كَانَ   {  -١٢٣١٧
 والضياء عن أنس ) حم ، د ، ت ، هـ ، حب  ( } أصولُ ، وِبك أُقاِتلُ 

 )  ٤٧٥٧( وصحيح اجلامع   )  ٤٧٦١(  واالحسان   ٥٢/ ٩  وحلية    ٧٠وصفة   ) ٣٥٨٤(  و ت    ٩٨ب  د اجلهاد   
  ٣/١٨٤وحم 

 صحيح 

 عن أم سلمة ) طك  ( } إذا غَِضب امحر   وجهه   �كَانَ  {  -١٢٣١٨
  ٢٢٧/ ١ وتخ ٦٩ وأخالق ٢٧٨/ ٨جممع 

 حسن 

 عن ابن مسعود وعن أم سلمة ) طب  (  }إذا غَِضب  امحرت وجنتاه  �كَانَ  {  -١٢٣١٩
  ) ٤٧٥٨( وصحيح اجلامع  ) ٢٠٧٩(  والصحيحة ٢٧٨/ ٨ وجممع ١٧/ ١٠طب 

 صحيح 

إذا غَِضب  وهو قَائم جلس ، وإذا غَضب وهو جالس اضطجـــع              �كَانَ   {  -١٢٣٢٠
هغَضب عن أيب هريرة ) ابن أيب الدنيا ىف ذم الغضب  ( } فَيذهب 

 ٢٣/ ٨حتاف اال
 جيد

اللَّهم رب محمٍد : إذا غَِضبت  ِعاِئشةُ عرك ِبأنِفها وقَالَ يا عويش قُويل        �كَانَ   {  -١٢٣٢١
 عن عائشة ) ابن السىن ( } اغِفر يل ذَنىب ، وأذِهب غَيظ قَلىب ، وأِجرين ِمن مضالَّت الْفتِن 

  )٤٥٥( حنوه  وسىن ١٠٤/ ٥حتاف  واال٣٠٢/ ٦ وحم ٦٠/ ٤ وكثري ٢٢/ ٨االحتاف 
 حسن لغريه

) هــ    ( } إذا  فَاته األربع قَبلَ الظُّهِر صالها بعد الركعتني بعد الظٌّهِر             �كَانَ   {  -١٢٣٢٢
 عن عائشة 



 

 

١٨٥٣() 

  ) ٤٢٦(  وت ٢٠٦٨/ ٦ وعدى ٢٠٣/ ٢ و ش ٣٣٨/ ٣ واالحتاف ٩/ ٢وطص  ) ١١٥٨( هـ 
 حسن 

رغَ ِمن تلبيتِه سألَ اَهللا ِرضوانه ومغفرته ، واستعاذَ ِبرمحتِه ِمن الناِر            إذا  فَ   �كَانَ   {  -١٢٣٢٣
 عن خزمية ابن ثابت ) هق (} 

واالحتاف  ) ٩٣٨(  وشفع   ١٢٣ و ف    ٥٢/ ٧ وسنة   ٢٣٨/ ٢ وقط   ٢٢٤/ ٣ وجممع   ٩٩/ ٤ وطب   ٤٦/ ٥هق  
٣٣٨/ ٤  

 حسن لغريه

استغفروا اَهللا ألِخيكُم وسلُوا   : ملِّيِت وقَف عليِه فَقَال   إذا  فَرغَ ِمن  دفِن ا       �كَانَ   {  -١٢٣٢٤
 عن عثمان ) د  ( } لَه التثبيت فَإنه اآلنَ يسألُ 

 )٣٢٢١(و د  )  ٤٧٦٠(  وصحيح اجلامع ٣٥٢/ ١٠ واالحتاف ٣٤٥/ ٤وترغيب  ) ٥٧٨(  وسىن ٥٦/ ٤هق 
 صحيح 

الْحــمد ِهللا الَّذى أطعمنا وسقَانا وجعلنا      : ِه قَالَ   إذا  فَرغَ ِمن  طَعامِ      �كَانَ   {  -١٢٣٢٥
سلــــِمنيوالضياء عن أيب سعيد  ) ٤حم  ( } م 

 و ٢٢٧/ ٥ واالحتاف ٢٩/ ٥ وجممع ٢٣٦/ ٤ و ٩٨ و ٣٢/ ٣ و حم ٥٣ حنوه و د األطعمة ب ١٠٦/ ٧خ 
 حنوه  ) ١٢٠٦( وخد  ) ٣٢٨٣( و هـ  ) ٣٤٥٧ و ٣٣٩٦(  و ت ٦٤ وم الذكر والدعاء ١٢٤ و ١٢٣/ ٧

 صحيح 

اللَّهم لَك الْحمـد أطعمـت وسـقيت ،        :  إذا  فَرغَ ِمن  طَعاِمِه قَالَ         �كَانَ   {  -١٢٣٢٦
               نكع غىنستٍع ، وال مودكفُوٍر ، وال مم غَري الْحمد فَلك ، وأرويت عن رجل  ) حم   ( } وأَشبعت

 من بىن سليم 
  ١٢٤ و ١٢٣/ ٧ واالحتاف ٣٠٤/ ٣وطب ) ٢٨٤٢ ( وعب ٢٩/ ٥امع 

 حسن لغريه

 عن أيب حدرد) الشريازى  ( } إذا  قَالَ الشيَء ثَالثَ مراٍت لَم يراجع  �كَانَ  {  -١٢٣٢٧
  ٣٥٤/ ٧ وكر ٤٢٣/ ٣ وحم ١٣٠ - ١٢٩/ ٤ وامع ٢٩٥/ ٢ واالصابة ١٥٣/ ٥ والفيض ٤٦/ ٢أصفهان 

 صحيح مرسل 

اللّهم ربنا لَـك الْحمـد ِمـلَء        : سمع اُهللا ِلمن محده قَالَ      : إذا  قَالَ     �نَ  كَا {  -١٢٣٢٨
السمواِت واألرِض وملَء ما بينهما ، وملَء ما ِشئت ِمن شيَء بعد ، أهلُ الثَّناِء وأهلُ الِْكربيـاِء                   

 ذَا الْجد نفعوال ي ، ا أعطيتِلم انعواملَجِد ، ال م الْجد عن ابن مسعود) طك  ( } ِمنك 
 ١٢٣/ ٢امع 

 صحيح لغريه



 

 

١٨٥٤() 

رب : قَـالَ  ) غَِري املغضوِب عليِهـــــم وال الضالَّني :  ( إذا قَالَ  �كَانَ   {  -١٢٣٢٩
 اغِفــر يل آميـن { 

 عن وائل بن حجر ) طك(
 ١١٣/ ٢امع 

 صحيح 

 عن أيب هريرة) حم   ( } ِة رفَع يديِه مداً إذا  قَام إىل الصال �كَانَ  {  -١٢٣٣٠
 ومعاىن ٢٨٩ و ٢٨٨/ ١ وقط ٢٩٣/ ٣ و ٨٣ و ٢٦/ ٢ وهق ٥٠٠ و ٣٧٥/ ٢ و حم ١د استفتاح الصالة ب 

  ) ٤٧٦١( وصحيح اجلامع  ) ٢٥١٨(  وعب ٢٢٣ و ١/١٩٥
 صحيح 

عن ثابت  ) هـ  ( } وِهِهم إذا  قَام  على اِملنرب استقبله أصحابه ِبوج �كَانَ  {  -١٢٣٣١
 األنصارى

  ) ٤٧٦٢( وصحيح اجلامع  ) ٢٠٨٠( والصحيحة  ) ١١٣٦( هـ 
 صحيح لغريه 

إذا  قَام ِمن اللَّيِل استنجى وتوضأ واستاك ، ثُم يبعثُ يطلُب الطِّيب ِفى               �كَانَ   {  -١٢٣٣٢
 عن حذيفة ) بز  ( } ِربـــاع ِنسائِه 

  ٢٦٣/ ٢امع 
 ن حس

عن ) م  ( } إذا  قَام  ِمن اللَّيِل ِليصلِّى افتتح صالته ِبركعتِني خِفيفتني  �كَانَ  {  -١٢٣٣٣
 عائشة 

  ) ٤٧٦٣(  وصحيح اجلامع ٢٧٢/ ٢ و ش ٢٠٣ و ٦/٣٠ وحم ٦/ ٣ و هق ١٩٧م صالة املسافرين 

سبحانك اللَّهـم  : صالته  وكَبر وقَالَ    إذا  قَام  ِمن اللَّيِل ِليصلِّى افتتح          �كَانَ   {  -١٢٣٣٤
:  ثُم يقُولُ - ثَالثاً  -ال إله إالَّ اُهللا     : وِبحمِدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غَريك ، ثُم يقُولُ            
 عن أيب سعيد) حم  ( }  ونفثِه أعوذُ ِباِهللا السميِع الْعليِم ِمن الشيطاِن الرجيِم ِمن همزِه ونفَخِه

 ٢٦٥/ ٢ وامع ٥٠/ ٣حم 
 حسن 

) حم ، ق ، د ، ن ، هـ  ( } إذا  قَام  ِمن اللَّيِل  يشوص فَاه ِبالسواك  �كَانَ  {  -١٢٣٣٥
 عن حذيفة 



 

 

١٨٥٥() 

 ٤٠٧ و ٣٩٧ و ٣٨٢/ ٥ وحـم  ٢١٢/ ٣ و ٨/ ١و ن  ) ٥٥(  و د ٤٧ و ٤٦ و م الطهارة     ٢/٥ و   ١/٧٠خ  
و ) ٣٠٥( و هـ  ) ٦٤ ٤٧( وصحيح اجلامع  ) ٤٤١(  ومحيدى ١٩٣/ ١ وعوانة ٣٩٥/ ١ وسنة ٣٨/ ١ وهق
 ) ١٣( ت 

 يتسوك بشدة : يشوص 

 ( } إذا  قَدم عليِه الْوفد لَبس أحسن ِثيابِه وأمر ِعليةَ أصحابِه ِبـذلك               �كَانَ   {  -١٢٣٣٦
 البغوى عن جندب بن مكيث 

 ٢٥١ - ٢٥٠/ ١االصابة 
 لني 

عـن  ) طب ، ك  ( }  إذا  قَدم  ِمن سفَِر بدأ ِباملسِجِد فَصلَّى ِفيِه ركعتِني         �كَانَ   {  -١٢٣٣٧
 أيب ثعلبة

وحم  ) ٨٧٧٦ و ٨٧٧٥ و ٨٧٧٤  ( ٣٨و ن املساجد ب  ) ٢٧٧٣(  و د ٥٣ و م التوبة ٥/ ٦ و   ١٢٠/ ١خ  
  عن أيب ثعلبة ٨/٢٦٢ وجممع ١٥٥/ ٣ وغريهم  عن كعب بن مالك و ك ٤٥٥/ ٣

 صحيح

إذا  قَدم  ِمن سفَِر بدأ ِباملسِجِد فَصلى ِفيِه ركعتِني ، ثُم ثَنى ِبفاطمِة ، ثُم        �كَانَ   {  -١٢٣٣٨
تلقَّى أزواجه ، فَقِدم ِمن سفٍر فَصلَّى يف املسجِد ركعتِني ثُم أتى فَاطمةَ رضى اُهللا عنها فَتلقَّته علـى         

أراك شِعثاً نِصباً ، قَـِد      : ما يبكيِك ؟ قالت     : بيِت فَجعلت تلِثم فاه وعينيِه وتبكي ، فقالَ         باِب ال 
الَ تبكي فَإنه عز وجلَّ بعثَ أباِك يا فَاِطمةُ ِبأمٍر الَ يبقى على وجـِه               : اخلَولقَت ِثيابك ، فَقالَ لَها      

 }   وبٍر وال شعٍر إالَّ أدخله اُهللا ِبِه ِعزاً أو ذُال يبلُغَ حيثُ بلغَ الليلُ                األرِض بيت مدٍر وال حجٍر وال     
 عن أيب ثعلبة اخلشين) طك(

 ٣/١٥٥ و ك ٨/٢٦٢امع 
 فيه ضعف

 وألكثره شواهد

 اهللا  عن عبـد  ) حم ، م ، د       ( }  إذا قَدم ِمن سفٍر تلُقِّى ِبصبياِن أهِل بيتِه            �كَانَ   {  -١٢٣٣٩
 بن جعفر

 ) ٢٥٦٦( و د  )  ٤٧٦٥(  وصحيح اجلامع ٢٠٣/ ١ وحم ٢٦٠/ ٥ وهق ٦٧ و ٦٦م فضائل الصحابة 

 عن علي ) طس  ( }  إذا قَدم ِمن سفٍر  صلَّى ركعتِني  �كَانَ  {  -١٢٣٤٠
  ) ٩٨٥٢(  وعب ٥٤٢/ ١٤ و ش ٩٤/ ٤ وبنحوه خ ٢٨٣/ ٢امع 

 صحيح 

 عن ابن عباس ) طس  ( }  دم ِمن سفٍر قَبلَ ابنته فَاطمةَ إذا قَ �كَانَ  {  -١٢٣٤١



 

 

١٨٥٦() 

  ٤٢/ ٨امع 
 حسن 

: قَالَ بلى ، وإذا قَرأ . أليس ذلك ِبقادٍر على أنْ يحىي املَوتى      : إذا  قَرأ     �كَانَ   {  -١٢٣٤٢
 عن أيب هريرة ) ك ، هب  ( }  أليس اُهللا بأحكِم الْحاكمني قَالَ بلى 

 )٣٣٤٧( و ت  ) ٨٨٧(  و د ٢٤٩/ ٢ وحم ١٣٢/ ٧ وامع ٥١٠/ ٢ و ك ٢١ وصفة ١٢٥ / ٢٩ربى ط
 فيه مبهم 

محمـد  : إذا  قَرأ  ِبسِم اِهللا الرمحِن الرحيِم هزىَء املُشركُونَ وقَـالُوا              �كَانَ   {  -١٢٣٤٣
        فَلم ، محنى الرسمسيلمةُ يامِة وكَانَ مالْيم إله ذكُرا        يِبه جهرأُمر أنْ ال ي زلتعن ) طكس   ( }  ا ن

 ابن عباس 
  ١٠٨/ ٢امع 

 حسن 

 ( }  سبحانَ ربى األعلـى     : قَالَ  . سبِح اسم ربك األعلى     : إذا  قَرأ       �كَانَ   {  -١٢٣٤٤
 عن ابن عباس ) حم ، د ، ك

(  وصـحيح اجلـامع      ٢٦٤/ ١ و ك    ٤٠٠/ ٨ وكثري   ٣١٠/ ٢ وهق   ٢٣٢/ ١ وحم   ٣٨د استفتاح الصالة ب     
٤٧٦٦ (  

 صحيح 

 عن أيب هريرة )ابن نصر  ( }  إذا  قَرأ  ِمن اللَّيِل رفَع طَوراً وخفَض طَوراً  �كَانَ  {  -١٢٣٤٥
  ) ٤٧٦٧( وصحيح اجلامع  ) ١١٩٩( صحيح أيب داود 

 حسن 

اللَّهـم إنـك    : ِهللا ، فَإذا فَرغَ قَـالَ       ِبسِم ا : إذا  قُرب إليِه طَعام قَالَ        �كَانَ   {  -١٢٣٤٦
               ا أعطَيتلى مع الْحمد فَلَك ماللَّه ، واجتبيت ديتوه يتوأقن يتوأغن ، قيتوس متأطع  { ) 

 عن رجل ) حم 
  ) ٤٧٦٨( وصحيح اجلامع  ) ٧١(  وصحيحة ٣٣٧/ ٤حم 

 صحيح 

 أو حج ، أو عمرٍة يكبر على كُلِّ شرٍف ِمن األرِض     إذا  قَفَلَ ِمن غَزٍو ،      �كَانَ   {  -١٢٣٤٧
ال إله إالَّ اُهللا وحده ال شريك لَه ، لَه املُلك ، ولَه الْحمد ، وهو علـى                  : ثَالثَ تكِبرياٍت ثُم يقُولُ     

نَ ، صدق اُهللا وعده ، ونصر عبده  كُلِّ شيٍء قَدير ، آيبونَ تائبونَ عابدونَ ، ساجدونَ ِلربنا حامدو          
حدهو اباألحز زمعن ابن عمر ) حم ، ق ، د ، ت ( مالك  (  }  ، وه 



 

 

١٨٥٧() 

 و  ١٦٩ و د اجلهاد ب      ٣٨ و   ٢١/ ٢ و حم    ٤٢٨ و م احلج     ١٠٢/ ٨ و   ١٤٢/ ٥ و   ٩٣ و   ٦٩/ ٤ و   ٨/ ٣خ  
  )  ٤٧٦٩( وصحيح اجلامع  ) ٨٧٧٣( ون ) ٩٥٠(ت 

إذا  كَانَ الرطب لَم يفطر إالَّ على الرطَِب وإذا لَم يكُِن الرطـب لَـم               �كَانَ   {  -١٢٣٤٨
 عن جابر) عبد بن محيد ( }  يفِطر إالَّ على التمِر 

  ) ٤٧٧٠( وصحيح اجلامع  ) ٩٤٣( املطالب 
 صحيح 

ِلـِه ، وإنْ كَانـِت      إذا  كَانَ الْغالم لَم يطعــم الطَّعام خفَّف على بو          �كَانَ   {  -١٢٣٤٩
اريةُ غَســـلهعن أم سلمة) طس  ( } الْج 

  مرفوعا وموقوفاً ٢٨٥/ ١امع 
 الصواب وقفه 

 لكن للمرفوع شواهد تقويه 

 عن أيب هريرة) طس  ( } إذا  كَانَ  جنباً وأراد أنْ يأكُلَ أو ينام توضأ  �كَانَ  {  -١٢٣٥٠
  ١٩١و  ١٢٦ و ٩١/ ٦ وحم ٢٧٤/ ١امع 

 حسن 

سبحانك وِبحمـدك ، أسـتغِفرك      : إذا  كَانَ  راكَعاً ، أو ساجداً قَالَ           �كَانَ   {  -١٢٣٥١
إليك وبعن ابن مسعود) طب  ( } وأت 

  ) ٤٧٧١(  وصحيح اجلامع ١٩٢/ ١٠طب 
 حسن 

ذا قَـالَ غَابـــِت     إذا  كَانَ  صائماً أمر رجالً فَأوفَى على شيٍء ، فَإ            �كَانَ   {  -١٢٣٥٢
أفطَر ــمسعن أيب الدرداء ) طب ( عن سهل بن سعد ، ) ك  ( } الش 

 ١/٤٣٤و ك  ) ٤٧٧٢( وصحيح اجلامع  ) ٢٠٨١(  وصحيحة ١٥٥/ ٣جممع 
 صحيح 

إذا  كَانَ  ِفى سفرِه فَزاغِت الشمس قَبلَ أنْ يرتحـلَ صـلَّى الظُّهـر                 �كَانَ   {  -١٢٣٥٣
، وإِن ارتحلَ قَبلَ أنْ تزيغَ الشمس جمع بينهما ِفى أول وقت الْعصِر ، وكَانَ يفعلُ                والعصر جمعاً   

 عن أنس ) طس  ( } ذلك ِفى املغِرِب والْعشاِء
  ١٦٠/ ٢امع 

 حسن 



 

 

١٨٥٨() 

ـ                 �كَانَ   {  -١٢٣٥٤ فيَء الْفـيُء أخقَبلَ أنْ ي فَركب ريِبِه الس جدفٍر ور إذا  كَانَ  ِفى س
الظُّهِر حىت يدخلَ الْوقت األولُ ِمن صالِة الْعصِر فَيِرتلَ فَيصلِّيهما جميعاً ثُم يؤخر املغِرب والْعشاَء               

 عن ابن عباس ) طس  ( } 
 ١٦٠ و ١٥٩/ ٢امع 

 حسن 

) د ، ت  (  } إذا  كَانَ  ِفى وتٍر ِمن صالتِه لَم ينهض حىت يستوى قَاعداً             �كَانَ   {  -١٢٣٥٥
 عن مالك بن احلويرث 

( و ت  ) ٨٤٤(  و د ٢٠٨/ ١و خ  )  ٤٧٧٣(  خ وصحيح اجلامع ٢/٢٣٤و ن  ) ٧٩٠( صحيح أىب داود 
٢٨٧ (  

ك ،   ( } إذا  كَانَ  قَبلَ الترويِة ِبيوٍم خطب الناس فَأخبرهم ِبمناسكهم             �كَانَ   {  -١٢٣٥٦
 عن ابن عمر ) هق 

 ١/٤٦١و ك  )  ٤٧٧٤(  وصحيح اجلامع ١١١/ ٥وهق )  ٢٧٩٣( خزمية 
 صحيح 

إذا  كَانَ  مقيماً اعتكَف الْعشر األواخر ِمـن رمضـانَ ، وإذا سـافر              �كَانَ   {  -١٢٣٥٧
 اِم املُقبِل ِعشرينالْع ِمن عن أنس ) حم  ( } اعتكَف 

  ) ٤٧٧٥( وصحيح اجلامع  ) ٣٦٦٤ و ٣٦٦٢( واالحسان  ) ١٤١٠(  وصحيحة ٣٦٤/ ٤ وهق ١٠٤/ ٣حم 
 صحيح 

 عن جابر ) خ  ( } إذا  كَانَ  يوم عيٍد خالف الطَّريق  �كَانَ  {  -١٢٣٥٨
  ) ٤٧٧٦( وصحيح اجلامع  ) ٣٨٦(  وتغليق ٤٧٢/ ٢ وفتح ٢٩/ ٢خ 

م وِبحمدك ،   سبحانك اللَّه : إذا كَبر رفع يديِه حىت تحاذي أُذُنيِه يقُولُ          �كَانَ   {  -١٢٣٥٩
  كغَري وال إله كداىل جعوت كبارك امسعن أنس ) طس  ( } ت 

 ١٠٧/ ٢ وامع ٣٠١/ ١قط 
 صحيح لغريه

إني وجهت وجِهى ِللَّذى فَطر السمواِت واألرضَِ حنيفاً        :  إذا  كَبر قَالَ      �كَانَ   {  -١٢٣٦٠
 ونسكى ومحياى وممايت ِهللا رب الْعاملني ال شريك لَـه وِبـذلك             وما أنا ِمن املُشرِكني إنَّ صاليت     

أُمرت وأنا ِمن املُسلمني ، اللَّهم أنت امللك ال إله إالَّ أنت ، سبحانك وِبحمدك أنت ربـي وأنـا                    
            ويب جِبذنىب فَاغِفر يل ذُن رفتفِسى واعتن ظَلمت ، لَك ريكال ش كبدع     وبالذُّن غفرال ي هميعاً فَإن



 

 

١٨٥٩() 

                   ـوبوأت غفركأست ، إالَّ إليك ا ِمنكنجلجأ وال مال م ديكِفى ي ريوالْخ عديكوس لَبيك ، إالَّ أنت
 عن أيب رافع ) طك  ( } إليك ، ثُم يقرأُ 

  ١٠٧/ ٢امع 
 حسن 

 عن أيب هريرة) ت ، ك  ( } صابعهَ  إذا  كَبر ِللصالِة نشر أ �كَانَ  {  -١٢٣٦١
  ٢٣٥/ ١ ك ٣٠٤/ ٥ و ١٨٣/ ٤ وجامع األصول ٣٧/ ٣واالحتاف  ) ٢٣٩( ت 

 حسن 

 عن أنس ) ت  ( } يا حى يا قَيوم ِبرمحتك أستغيثُ  : إذا كَربه أمر قَالَ  �كَانَ  {  -١٢٣٦٢
  ) ٤٧٧٧( وصحيح اجلامع  ) ٣٥٢٤( ت 

 حسن 

 عن أنس ) طس  ( } إذا  كَره شيئاً رؤى ذلك ِفى وجِهِه  �انَ كَ {  -١٢٣٦٣
  ) ٤٧٧٨(  وصحيح اجلامع ٧/ ٩ وجممع ١٩٢/ ١٠ وهق ٢٠٦  ١٨وطب  ) ٤٨١٠(  و هـ ٩١/ ٤حم 

 صحيح

وحنوها ، ثُـم ركـع      " يس  "  إذا  كُسفَِت الشمس صلّى ِبالناِس فَقرأ          �كَان   {  -١٢٣٦٤
سمع اهللا ِلمن حمده ، ثُم سجد ، ثُم قَام إىل الركعِة            : دِر سورٍة يدعو ويكبر ، ثُم قَالَ        نحواً ِمن قَ  

              مسىت اجنلِت الشح رغِّبو ويدعي لسج كعِة اُألوىل ثُمل كَِفعلِه ِفى الرعـن  ) حم   ( } الثَّانيِة ففَع
 علي 

 ٢٠٧/ ٢امع 
 صحيح 

 عن أيب هريرة) ت  ( } لَبس قَميصاً بدأ ِبميامنِه     إذا�  كَانَ  {-١٢٣٦٥
  ) ٤٧٧٩(  وصحيح اجلامع ٢٦٦/ ١٠وفتح  ) ١٨٦٦( ت 

 صحيح

إذا لَِقيه أحد ِمن أصحابِه فَقام معه قَام معه ، فَلم ينصرف حىت يكـونَ                �كَانَ   {  -١٢٣٦٦
    و ، نهع نصرفالذي ي ولُ هـىت  الرجح دهي ِرتعي اها ، فَلمإي دهأصحابِه فَتناولَ ي ِمن أحد إذا لَِقيه

                    لَـم اها ثُمإي اولهن أصحابِه فَتناولَ أُذنه أحداً ِمن إذا لَقىو ، ِمنه دهي ِرتعالذي ي ولُ هكونَ الرجي
نهها عِرتعالذي ي ولُ هكونَ الرجىت يِرتعها حعن أنس) ابن سعد ( } ي 

 )٤٧٨٠( وصحيح اجلامع ١/٢/٩٩ وسعد ٧/١٠٩اإلحتاف 
 حسن



 

 

١٨٦٠() 

 عن حذيفة) ن (} إذا لَقيه الرجلُ ِمن أصحابِه مسحه ودعا لَه  �كَانَ  {  -١٢٣٦٧
 )٤٧٨١(وصحيح اجلامع ) ٢٢٤( وصحيح أيب داود ١٦٩ن الطهارة ب 

 صحيح

 أولَ النهاِر أخر حىت يهب الريح ويكونَ ِعند مواقيِت          إذا لَم يلق العدو    �كَانَ   {  -١٢٣٦٨
 } الصالِة ، وكانَ يقولُ اللهم ِبك نصولُ وِبك نجولُ ، وال حولَ وال قُوةَ إالَّ ِباِهللا العلي العظـيِم                  

 عن ابن عباس) طكس(
 ٣٢٦ و٥/٣٢٥امع 

 حسن

ِبسِم اِهللا وعلى ِملَِّة رسـوِل اِهللا       :  ميت ووضع ِفى لَحِدِه قَالَ       إذا  مات   �كَانَ   {  -١٢٣٦٩
عن عبد الـرمحن بـن      ) طك   ( } ثُم شن عليِه التراب شنا ، ثُم قَرأ ِعند رأسِه ِبفاحتِة الْبقرِة وخامتتها              

 العالء بن اللَّجالَّج 
 ٤٤/ ٣امع 

 حسن 

إذا  مر ِبآيِة خوٍض تعوذَ ، وإذا مر ِبآيِة  رمحٍة سألَ ، وإذا مر ِبآيٍة ِفيها                   �كَانَ   {  -١٢٣٧٠
 حاِهللا سب رتيهعن حذيفة  ) ٤حم ، م (} ت 

 و م   ٢٢٥/ ٣ و ن    ٤٣٦/ ٨وكـثري    ) ١٣٥١(  و هــ     ٥٥١/ ٦واالحتاف   ) ٤٠٤٦(  وعب   ٣٨٩/ ٥حم  
  وصحيـــح ٢/١٨٦

 ) ٢٦٢( و ت ) ٨٧١(ود  )  ٤٧٨٢( اجلامع 

 عن جرير) حم ، ع ، طك  ( } إذا  مر ِبنساٍء سلَّم عليِهن  �كَانَ  {  -١٢٣٧١
  ٣٨/ ٨امع 

 حسن لغريه

ع ،  ( } إذا  مر  ِفى الطَّريِق ِمن طَريِق املدينِة ، وجد ِمنه رائحةُ املسِك  �كَانَ  {  -١٢٣٧٢ 
 عن أنس ) بز ، طس 

  ١٠٤/ ٧ واالحتاف ٣٠/ ٦وبداية  ) ٣٨٦١ (  ومطالب٢٨٢/ ٨امع 
 حسن 

 عن عائشة) م  ( } إذا  مرض أحد ِمن أهِل بيتِه نفثَ عليِه ِباملعوذاِت  �كَانَ  {  -١٢٣٧٣
  ) ٤٧٨٣(  وصحيح اجلامع ٥٠م السالم 

ابن سـعد ،     ( } إذا  مشى أسرع حىت يهرِولَ الرجل وراءه فال يدركُه            �كَانَ   {  -١٢٣٧٤
 عن يزيد ابن مرثد مرسال 



 

 

١٨٦١() 

  ١٨٧/ ١سعد 
 حسن لغريه

 عن أيب عتبة ) طب  ( } إذا  مشى  أقلَع  �كَانَ  {  -١٢٣٧٥
  ) ٤٧٨٤(  وصحيح اجلامع ٦٠٦/ ٢ و ك ٢٥٢/ ١ ونبوة ١١٩٧/ ٣ وعدى ١٩١/ ٢امع 

 صحيح

 عن أنس ) د ، ك  ( } إذا  مشى  كَأنه يتوكَّأُ  �كَانَ  {  -١٢٣٧٦
  ) ٤٧٨٥(  وصحيح اجلامع ٢٨١ و ٢٨٠/ ٤ و ك ٣٥د األدب ب 

 صحيح 

 عن جابر ) ك  ( } إذا  مشى  لَم يلتِفت  �كَانَ  {  -١٢٣٧٧
  ) ٤٧٨٦(  وصحيح اجلامع ٢٩٢ / ٤ك 

 صحيح 

 ) هـ ، ك   ( } إذا  مشى  مشى أصحاَبه أمامه وتركُوا ظَهره ِللمالئكِة            �كَانَ   {  -١٢٣٧٨
 عن جابر 

  ) ٤٧٨٧( وصحيح اجلامع ) ٢٤٦( هـ 
 صحيح 

إذا  مشى  مشى  مجتمعاً لَيس ِبِه كسلٌ ، لَم يلتِفت ، يعرف ِفى مشيِه                  �كَانَ   {  -١٢٣٧٩
 عن ابن عباس ) حم ، بز  ( } أنه غَري كَسٍل وال وهٍن 

  ٢٨١/ ٨ وجممع ٣٢٨/ ١حم 
 صحيح 

 عن أيب عتبة ) بز  ( } شى  مشى  مشياً يقلع الصخر إذا  م �كَانَ  {  -١٢٣٨٠
  ٢٨١/ ٨امع 

 صحيح 

م ، د    ( } إذا  نام ِمن اللَّيِل أو مرض صلَّى ِمن النهاِر ِثنتى عشرةَ ركعةً               �كَانَ   {  -١٢٣٨١
 عن عائشة ) 

 ) ١٣٤٩( ود )  ٤٧٨٨( اجلامع  وصحيح ٤٨٠/ ٢ وفتح ١١٥ ٤ وسنة ٤٨٥/ ٢ وهق ١٤١م صالة املسافرين 

 عن ابن عباس ) حم ، ق  ( } إذا  نام نفَخ  �كَانَ  {  -١٢٣٨٢
 ٢٥٥/ ١٣ و   ١١٦/ ١١ و   ١٩١/ ٢ وفتح   ٦٢/ ٧ وهق   ٣٤٣/ ١ وحم   ١٨٤ و م صالة املسافرين      ١٧٩/ ١خ  

  ) ٤٧٨٩( وصحيح اجلامع 



 

 

١٨٦٢() 

اللَّهم ِقين عـذابك يـوم      : دِه وقَالَ   إذا  نام وضع يده الْيمىن تحت خ        �كَانَ   {  -١٢٣٨٣
بعثُ ِعبادكعن ابن مسعود ) حم ، هـ ( عن حذيفة ، ) حم ، ت ( عن الرباء ، ) حم ، ت ، ن   ( } ت 

 ) ٧٢٨ و ١١( وسىن  ) ٣٨٧٧( و هـ   ) ٣٣٩٨( و ت    ) ٥٠٤٥(  و د    ٢٩٠/ ٤٤ و   ٤١٤ و   ٢٩٠/ ١حم  
  ) ٤٧٩٠( امع وصحيح اجل ) ١٢١٥( وخد  ) ٢٣٥٠(وحب 

 صحيح 

وأمر أهلك ِبالصـالِة    : ( إذا  نزلَ ِبأهلِه الضيق أمرهم ِبالصالِة ثُم قَرأ           �كَانَ   {  -١٢٣٨٤
 عن عبد اهللا بن سالم ) طس  ( } واصطِبر عليها اآليةَ 

  ٣٨٨/ ٩ واالحتاف ١٧٦/ ٨ وحلية ٦٧/ ٧امع 
 صحيح 

) ك  ( } يا حي يا قَيوم ِبرمحِتك أسـتغيثُ  :  ِبِه هم أو غَم قَالَ    إذا  نزلَ   �كَانَ   {  -١٢٣٨٥
 عن ابن مسعود

  ) ٤٧٩١(  وصحيح اجلامع ١١٣ وصفة ٥٠٦/ ١ك 
 حسن 

إذا  نزلَ  عليِه الْوحي ثَقُلَ ِلذلك وتحدر جبينه عرقاً كأنه جمـانٌ وإنْ                �كَانَ   {  -١٢٣٨٦
 عن زيد بن ثابت ) طب  ( } ـــربِد كَانَ ِفى الْ
  وغريه  ١٩٧/ ٦ وبنحوه عند حم ٨/٢٥٧وامع )٤٧٩٢( وصحيح اجلامع  ) ٢٠٨٨( الصحيحة 

 صحيح 

إنا سنلِقى عليك   : ( إذا  نزلَ  عليِه الْوحي  وجد ما قَالَ اُهللا عز وجلَّ               �كَانَ   {  -١٢٣٨٧
 ئشة عن عا) ع  ( } قَوالً ثَقيالً

  ٧٦/ ١٨ وطربى ١٣٠/ ٧امع 
 جيد

ابن السىن ، وأبو     ( } إذا  نزلَ  عليِه الْوحى  صدع فَيغلَّف رأسه ِباحلناِء             �كَانَ   {  -١٢٣٨٨
 عن أيب هريرة )نعيم ىف الطب 

 ٢٢/ ٣ وبداية ٥١٨/ ٥ واالحتاف ٩٥/ ٥امع 
 حسن 

 عن أنس ) حم ، د ، ن  ( }  لَم يرتحل حىت يصلِّي الظُّهر إذا  نزلَ  مِرتالً �كَانَ  {  -١٢٣٨٩
(  ومطالب   ٣٥٠/ ١ و ش    ٢٨٣/ ٢ وجممع   ٢٨٩/ ٢ ومي   ١٢٩ و   ١٢٠/ ٣ وحم   ٢٤٨/ ١و ن    ) ١٢٠٥( د  

  ) ٤٧٩٣(  وصحيح اجلامع ٢٨٣/ ٢وامع ) ١٩١٠
 صحيح 



 

 

١٨٦٣() 

 عن أنس ) بز  ( } لِّي ِفيِه ركعتِني إذا  نزلَ  مِرتالً لَم يرتحلْ حىت يص �كَانَ  {  -١٢٣٩٠
  ١٨١٧/ ٥ وعدى ٢٨٣/ ٢امع 

 حسن 

عن ) ع ، بز ، طس       ( } إذا  نزلَ  مِرتالً لَم يرتحل حىت يودعه ِبركعتِني              �كَانَ   {  -١٢٣٩١
 أنس  ابن مالك

  ٢٤٨/ ١و ن  ) ١٢٠٥(  وبنحوه د٢٨٣/ ٢امع 
 صحيح 

اللَّهم ِزد بيتك هذا تشريفاً وتعظيماً وتكرمياً       : ا  نظر إىل الْبيِت قَالَ       إذ �كَانَ   {  -١٢٣٩٢
 عن حذيفة بن أسيد) طب  ( } وِبـــــرا ومهابةً 

 ) ١٠٢١(  وشـفع    ٧٣/ ٥ وهـق    ٣٤٣/ ٤واالحتاف   )٨٥٤(  والدعاطب   ٢٠٢/ ٣ و طب    ٢٣٨/ ٣امع  
  مرفوعاً ومرسالً وموقوفاً ٣٦٦/ ١٠ و ٩٧/ ٤ و ش ٣٧/ ٣ وتلخيص ٣٧/ ٣ونصب 

 املوقوف قوي 

اللَّهم اجعله ِهالَلَ يمٍن ورشٍد ، آمنت ِبالَّذى        : إذا  نظر إىل اِهلاللَ قَاِل        �كَانَ   {  -١٢٣٩٣
 الْخاِلقني اُهللا أحسن باركت ، دلكفَع لقكعن أنس ) ابن السىن ( } خ 

 ) ٢٠٣٣٨ و ٧٧٥٣(  و عــب ١٣٩/ ١٠ وامــع ٣٢٩/ ٤ وطــب ١١٠و د األدب ب  ) ٦٣٧( ســىن 
  ١٢٩/ ٥ وسنة ٤٠٠/ ١٠ و ش ١٠٢/ ٥واالحتاف  ) ٩٠٨ - ٩٠٤( والدعاطب 

 حسن لغريه
 !!بوضعه فأخطأ  ) ٤٤٥٧( وحكم األلباىن ىف ضعيف اجلامع 

خلِقى فَعدلـه ،  الْحمد ِهللا الَّذى سوى : إذا  نظر  وجهه ِفى املرآِة قَالَ        �كَانَ   {  -١٢٣٩٤
 املُسلمني علىن ِمننها ، وجورةَ وجِهى فَحسص معن أنس )ابن السىن  ( } وكَر 

  ) ٤٤٥٨( والشعب  ) ١٦٢ و ١٦٠(  وسىن ٩١/ ٧ و ١١٣/ ٥ واالحتاف ١٣٩ و ١٣٨/ ١٠امع 
 حسن لغريه

 عن أنس )  حم  ( } إذا  هاجِت الريح عرف ذلك ِفى وجِهِه  �كَانَ  {  -١٢٣٩٥
  ٥٢٠/ ٢ وفتح ٤٠٠/ ١ ومشكل ٢١١/ ٢امع 

 حسن لغريه

: إذا  هاجت ِريح استقبلها ِبوجِهه وجثَا على ركبتيِه ، ومد يديِه وقَالَ               �كَانَ   {  -١٢٣٩٦
               ِمن ش وذُ ِبكِبِه وأع ري ما أرسلتيِح ، وخِري هذه الرخ ِمن ى أسألُكإن ماللَّه    ا أُرسلتم را وشره

عن ابن  ) طب   ( } ِبِه ، اللَّهم اجعلها رمحةً وال تجعلها عذاباً ، اللَّهم اجعلها ِرياحاً وال تجعلها ِرحياً                
 عباس 



 

 

١٨٦٤() 

 وتلخـيص  ٦٢/ ٤ وبغوى ٣٩٣/ ٤وسنة  ) ٥٣١(  وشفع ٤٠٠/ ١ ومشكل   ١٣٥/ ١٠ وجممع   ١٠٠/ ٧خط  
  ٥٢٠/ ٢والفتح  ) ٣٣٧١(  واملطالب ٨١ و ف ٢١٤/ ١١ وطب ٩٣/ ٢

 حسن لغريه 

اللَّهم إني أسألُك ِمن خِري ما أُمرت ِبِه ،         :  إذا هاجت ريح شديدةٌ قَالَ        �كَانَ   {  -١٢٣٩٧
 عن أنس )  ع  (  } و أعوذُ ِبك ِمن شر ما أُمرت ِبِه 

 ١٣٥/ ١٠ وجممع ٥٢٠/ ٢فتح 
 صحيح 

  } إذا  واقَع بعض أهِلِه فَكسلَ أنْ يقُوم ضرب يده على الْحائِط فَتيمم               �  كَانَ {  -١٢٣٩٨
 عن عائشة ) طس(

  ) ٤٧٩٤(  وصحيح اجلامع ٢٧٤ و ٢٦٤/ ١امع 
 صحيح 

إذا  وجد الرجلَ راقداً على وجهِه لَيس على عجزِه شىٌء ركَضه ِبرجِلِه              �كَانَ   {  -١٢٣٩٩
 عن الشريد بن سويد) حم  ( } هى أبغض الرقدِة إىل اِهللا تعاىل : لَوقَا

  ٣٨٨/ ٤ وحم ١٠١/ ٨امع 
 صحيح 

إذا ودع رجالً أخذ ِبيدِه فال يدعها  حىت يكُونَ الرجلُ هو الَّذى يدع               �كَانَ   {  -١٢٤٠٠
 عن ابن عمر ) حم ، ت ، ن ، هـ ، ك  ( } يم عملك أستودع اَهللا دينك وأمانتك وخوات: يده ويقُولُ 

) ٢٨٢٦( وهـ  )  ٤٧٩٥(  وصحيح اجلامع ٩٧/ ٢و ك  ) ١٦٠( والصحيحة  ) ٣٤٤٢(  و ت ١٦/ ٩امع 
 )٥٠٦(ون عمــل 

 صحيح 

، ِبسِم اِهللا وِباِهللا ، وِفـى سـبيِل اِهللا          : إذا  وضع اِمليت ِفى لَحدِه قَالَ         �كَانَ   {  -١٢٤٠١
 عن ابن عمر ) د ، ت ، هـ ، هق  ( } وعلى ِملَِّة رسوِل اِهللا 

 )١٠٤٦( و ت ) ١٠٨٨( و ن عمل ) ٣٢١٣(ود  )  ٤٧٩٦(  وصحيح اجلامع ٥٥/ ٤وهق  ) ١٥٥٠( هـ 
 صحيح

 عن أنس ) ابن عساكر  ( } أرحم الناِس ِبالصبياِن والْعياِل  �كَانَ   {  -١٢٤٠٢
 وبنحوه م  ) ٤٧٩٧( وصحيح اجلامع  ) ٢٠٨٩(  والصحيحة ٦٥ واألخالق ١١٢/ ٧ و ٣٥٤/ ٥االحتاف 

 صحيح 

 عن أنس ) م  ( }  أزهر اللَّوِن كَأنَّ عرقَه اللُّؤلؤ إذا مشى تكَفَّأ  �كَانَ  {  -١٢٤٠٣
  ) ٤٧٩٨(  وصحيح اجلامع ١٥٥ و ١٤٧ و ١٤٦/ ٧ واالحتاف ٢٥٥/ ١ ونبوة ٢٢٨/ ٣ وحم ٨١م الفضائل 



 

 

١٨٦٥() 

 عن أنس ) حم ، ع ، بز  ( }  أمسر �كَانَ  {  -١٢٤٠٤
  ٢٧٢/ ٨جممع 

 صحيح 

 عن جابر ) حم  ( }  أشد الناِس تخفيفاً ِللصالِة  �كَانَ  {  -١٢٤٠٥
  ٣٤٨  و ٣٣٧/ ٣ وحم ٧١/ ٢امع 

 حسن 

 عن أيب سعيد) حم ، ق ، هـ  ( }  أشد  حياًء ِمن الْعذراِء ِفى ِخدرها �كَانَ  {  -١٢٤٠٦
 و ٢٦/ ٨ وجممع ١٩٩ و ١٩٢/ ١٠ و هق ٩١ و ٧١/ ٣ و حم ٦٧ و م الفضائل  ٣٥ و   ٣٢/ ٨ و   ٢٣٠/ ٤خ  
  ٢٥٥/ ١٣وسنة  ) ٤١٨٠( و هـ  ) ٤٧٩٩(  وصحيح اجلامع ١٧/ ٩

 أشد  حياًء ِمن الْعذراِء ِفى ِخدرها  ، وكَانَ إذا كَِره شيئاً عرف ِفـى                  �كَانَ   {  -١٢٤٠٧
 عن أنس ) بز (} ِهِهوج

  ١٧/ ٩ و ٢٦/ ٨امع 
 صحيح 

 عن ابن عمر ) هـ  ( } ال ومصرِف الْقُلُوِب : أكثر أمياِنِه  �كَانَ  {  -١٢٤٠٨
  و هـ ١٦٠و ٨/١٥٧ و خ    ٢٥/ ٢وحم   )  ٤٨٠٠( وصحيح اجلامع    ) ٢٠٩٠(  والصحيحة   ٢٨٨/ ١٢طب  

 ٧/٢و ن ) ١٥٤٠( وت ) ٢٠٩٢( 

 أكثر دعائِه يا مقَلِّب الْقُلُوِب ثَبت قَلىب على ِدينك ، فَِقيلَ لَه ِفى ذلك                �كَانَ   {  -١٢٤٠٩
                      ـاَء أزاعش نوم ، اَء أقَامش ابِع اِهللا ، فَمنأص ِني ِمنإصبع نيب هإالَّ وقَلب آدِمى لَيس هقَالَ إن ، { ) 

 عن أم سلمة ) ت
  ) ٤٨٠١( ح اجلامع  وصحي٣١٥/ ٦وحم  ) ٣٥٢٢( ت 

 صحيح 

 أكثر دعائِه يوم عرفةَ ال إله إالّ اُهللا وحده ال شريك لَه ، لَه امللك ، ولَه                  �كَانَ   {  -١٢٤١٠
  ىٍء قَديرلى كُلِّ شع ووه ِبيدِه الْخري ، عن ابن عمرو ) حم  (  } الْحمد 

 ٢١٠/ ٢وحم  )  ٣٧٦٧(  مرفوعاً  وموقوفاً والشعب  )٢٨٤١(  وخزمية ٣٧٤/ ٤ واالحتاف ١٠٤/ ٧حلية 
 صحيح موقوف 

ربنا آِتنا ِفى الدنيا حسنةً ، وِفى اآلخرِة حسنةً         : أكثر  دعوٍة يدعو ِبها       �كَانَ     {  -١٢٤١١
 عن أنس ) حم ، ق ، د ،  ( } ، وِقنا عذاب الناِر 

  ) ٤٨٠٢(  وصحيح اجلامع ١٤٨/ ٩واالحتاف ٤الدعاء ب  و د ٢٧ و ٢٦ و م الذكر والدعاء ١٠٣/ ٨خ 



 

 

١٨٦٦() 

همـا يومـا ِعيـد     :  أكثـر  صـومِه السـبت واألحـد ويقُـولُ              �كَانَ   {  -١٢٤١٢
 عن أم سلمة ) حم ، طب ، ك ، هق  ( } املُشـــــركني فَأُحب أنْ أُخاِلفهم 

/ ٤ وهـق  ٢٥٩/ ٤ واالحتاف ١٢٩/ ٢رغيب   والت ١٩٨/ ٣وامع   ) ٤٨٠٣(  وصحيح اجلامع    ٣٦٢/ ١٠فتح  
٣٠٣  

 صحيح

األعمالُ تعـرض   :  أكثر  ما يصوم االثنني والْخميس ، فَقيلَ لَه فَقَالَ             �كَانَ   {  -١٢٤١٣
 عن أيب هريرة ) حم  ( } أخروهما : كُلَّ اثنِني وخمِيِس فَيغفر ِلكُلِّ مسلٍم إالَّ املتهاجريِن فَيقُولُ 

  ) ٤٨٠٤(  وصحيح اجلامع ٣٢٩/ ٢حم 
 صحيح 

 عن بريدة ) طس  ( }  أكثر   ما يضحك حىت ترى رباعيته  �كَانَ  {  -١٢٤١٤
  ٢٨٢/ ٨امع 

 صحيح 
) طب   ( } كَانَ  الْحجر األسود أشد بياضاً ِمن الثَّلِج حىت سودته خطايا بىن آدمَ                 {  -١٢٤١٥

 عن ابــن 
 اس عب

  ) ٢٧٣٣( وخزمية  ) ٨٧٧(  و ت ٢٤/ ٣وامع  ) ٤٤٤٩(  وصحيح اجلامع ١٩٤/ ٢الترغيب 
 صحيح 

١٢٤١٦-  }              وضـعاِر فَيىفاألرِض فَيجعلُ ِفيِه فَيجاُء ِباملنش لَه حفرؤخذُ فَيلُ قَبلكُم يجكَانَ الر
، ويمشطُ ِبأمشاط الْحديِد ما دونَ لَحمِه ِمن عظٍم على رأسِه فَيشق ِباثنتني ما يصده ذلك عن ِدينِه  

أو عصٍب ما يصده ذلك عن ِدنيِه واِهللا لَيتمن اُهللا هذا األمر حىت يسري الراكب ِمـن صـنعاَء إىل                    
عـن  )  ، د ، ن      حم ، خ   ( } حضرموت ال يخاف إالَّ اَهللا والذِّئب على غَنمِه ، ولَكنكُم تستعجلُونَ            

 خباب 
 ٨/٢٠٤ون ) ٢٦٤٩( و د  )  ٤٤٥٠(  وصحيح اجلامع ١٥/ ٤ وتلخيص ١١١/ ٥ و حم ٢٤٤/ ٤خ 

املطِعم املقَاتلُ فَيزيده اُهللا : كَانَ الْكافر ِمن كُفَّار قُريٍش يموت فَيبكيِه أهلُه فَيقُولُونَ     {  -١٢٤١٧
 ئشة عن عا) حم  ( } عذاباً ِبما يقُولُونَ 

  ١٥/ ٣ وجممع ٦٦/ ٦حم 
 حسن 

كَانَ الْكتاب األولُ يرتلُ  ِمن باٍب واِحٍد على حرٍف واِحٍد ، ونزلَ الْقُرآنُ ِمـن                 {  -١٢٤١٨
زاجر وآمر ، وحاللُ وحرام ، ومحكم ومتشابه وأمثالٌ ، فأِحلُّوا           : سبعِة أبواٍب على سبعِة أحرٍف      



 

 

١٨٦٧() 

  روح ، اللهوا ِبأمثالِه ، واعملُوا                حربواعت ، نهم عهيتا نموا عهم ِبِه وانتا أُمرتلُوا موافع ، رامهموا ح
وأبـو نصـر    ) ك  ( ابن جريـر     ( } آمنا ِبِه كُلٌّ ِمن ِعنِد ربنا       : ِبمحكَمِه ، وآِمنوا ِبمتشاِِه ، وقُولُوا       

 السجزى ىف اإلبانة عن ابن مسعود
  ) ٥٨٧(  وصحيحة ٢٩/ ٩وفتح  ) ١٧٨٢(  و حب ٢٣/ ١ و طب ٢٨٩ /٢ك 

 صحيح 
١٢٤١٩-  }       ا ِستنيامرأةٌ فَأعطَاه تهفَأت ، ملهذَنٍب ع نع  عتورائيلَ  ال يىن إسرب كَانَ الْكفلُ ِمن

مـا يبكيـِك    : أرعدت وبكت فَقَالَ    ِديناراً على أنْ يطأها ، فَلما قَعد ِمنها مقعدالرجِل ِمِن امرأِتِه            
تفعلني : ال ، ولكنه عملٌ ما عملته قَطُّ ، وما حملىن عليِه إالَّ الْحاجةُ ، فَقَالَ                : أأكرهتِك ؟ قَالت    

ن لَيلَتـِه ،    واِهللا ال أعِصى اَهللا بعدها أبداً ، فَمات مِ        : أنت هذا وما فَعلته ، اذهىب فَهى لك ، وقَالَ           
 عن ابن عمر ) حم ، ت ، هب ، ك  ( } إنَّ اَهللا قَد غَفر ِللكفِل : فَأصبح مكتوب على بابِه 

 )٧١٠٩(   والشعب ٢٨١/ ٣ وترغيب ٢٦٦/ ١ وبداية ٢٥٤/ ٤ و ك ٢٣/ ٢وحم  ) ٢٤٩٦( ت 
 حسن 

١٢٤٢٠-  }    ع هرشوكَانَ ع ، هيٌء غَريكُن شِفى الـذِّكِر كُـلَّ   كَانَ اُهللا ولَم ي لى املاِء ، وكَتب
 مواِت واألرضالس لقوخ ، كَائن ويٍء هعن بريدة) ك ( عن عمران بن حصني ) حم ، خ ، طب  ( } ش 

 ١٥٢ و   ١٢٩/ ٤ و خ    ٢٠٥/ ١٨ وطـب    ٣/ ٩ و هـق     ٣٧٥ و   ٣٢١ وصفة   ٢٤٠/ ٤ وكثري   ٤٣١/ ٤حم  
  ٣٨/ ١ وطخ ٤/ ١٢ وطربى ١٧٧رى  واآلج٣٤١/ ٢ و ك ٩/ ١ وبداية ١٠٧/ ٢واالحتاف 

١٢٤٢١-  }                  عدهب أنْ أختلَّف فَكرهت ، امللك عدليِه صع ا رددتليِه ، فَلمع دري كَانَ  امللك { 
 ابن أيب الدنيا ىف ذم الغضب عن زيد بن يثيع مرسالً ( 

  عن أيب هريرة ٤٣٦/ ٢حم 
 صحيح 

١٢٤٢٢-  }     أِتيىن عي يِن   كَانَ  الْوحىحوـلُ         : لى نجلِقى الرا يكَم ليلقيِه عأِتيىن ِبِه ِجربيلُ فَيي
على الرجِل فَذاك يتفَلَّت ِمنى ، ويأِتيىن ِفى شيٍء ِمثلَ صوِت الْجرِس حىت يخالطَ قَلىب فَذلك الَّذى        

 يب سلمة عن عمه بالغاًعن عبد العزيز بن عبد اهللا بن أ)  ابن سعد (} ال يتفلَّت ِمنى 
  ١٩/ ١ وفتح ١٥٥/ ١سعد 

 صحيح لغريه
) ك ، هـق      ( } إنما الطِّريةُ ِفى املرأِة والدابِة والداِر       : كَانَ  أهلُ الْجاهليِة يقُولُونَ       {  -١٢٤٢٣
 عن عائشة 

  ) ٤٤٥٣( وصحيح اجلامع  ) ١١٧٤(  وصحيحة ١٤٠/ ٨ و هق ٤٧٩/ ٢ك 
 صحيح 



 

 

١٨٦٨() 

عن مالك بـن    ) حم ، طك     ( }  أوىف صالةً ِفى تماِم الركُوِع والسجوِد         �  كَانَ     {-١٢٤٢٤
 عبد اهللا 
  ٢٢٦ و ٢٢٥/ ٥  وحم ٧١ و ٧٠/ ٢امع 

 صحيح لغريه
١٢٤٢٥-  }   إبراهيم يفالض افأض نلَ معن أيب هريرة ) ابن أيب الدنيا ىف قرى الضيف ( } كَانَ أو 
  ) ٦٣٩٢( والشعب  ) ٤٤٥١( وصحيح اجلامع  ) ٧٢٥( الصحيحة 

 حسن 
 عن أنس ) احلاكم ىف الكىن  ( } كَانَ  بابه يقرع ِباألظَافِري  {  -١٢٤٢٦

  ) ٤٨٠٥(  وصحيح اجلامع ٣٦٥ و ١١٠/ ٢وأصفهان  ) ١٠٨٠(  وخد ٤٣/ ٨امع 
 صحيح 

ى ِعيسى ، ورأت أُمى أنه خرج ِمنها        كَانَ  بدء أوِل أمِرى دعوةَ إبراهيم ، وبشر         {  -١٢٤٢٧
 ما كان بدء أمرك ؟ قال         يا رسول اهللا    : عن أيب أمامة قلت     ) حم ، طك     ( } نور أضاءت ِمنه قُصور الشاِم      

 دعوة إبراهيم إىل آخره : 
  ١٣١/ ٦وكر  ) ١٩٢٥(  وصحيحه ٦٣/ ١/ ١سعد 

 صحيح 

 عن أنس ) ك  ( } ال ينام قَلبه  تنام عيناه و �كَانَ  {  -١٢٤٢٨
  ) ٤٨٠٦(  وصحيح اجلامع ٤٣١/ ٢و ك  ) ٣٩٦ و ٨٧( وشفع  ) ١٠٧٩(  وتغليق ١٣٢/ ١ش 

 صحيح 

فَِزعاً ، فَقيلَ لَه     � جالساً تحت شجرٍة فَتحركِت الشجرةُ فَقَام النىب          �كَانَ   {  -١٢٤٢٩
 عن أنس ) بز  ( } امةَ ظَننتها الْقي: ِفى ذلك ، فَقَالَ 

  ٣١٢/ ١٠امع 
 فيه انقطاع 

 عن أيب غالب ) طك  ( } حديثَه الْقُرآنُ  �كَانَ   {  -١٢٤٣٠
 ٢٠ / ٩امع 

 حسن 

ىف الشـمائل عـن أيب      ) ت   ( } بضعةً ناشزةً    � خامتُ النبوِة ِفى ظَهِرِه       �كَانَ   {  -١٢٤٣١
 سعيد

  ٤٢٥/ ١ وسعد ٦٩/ ٣وحم  ) ٤٨٠٧(  وصحيح اجلامع ٤٠ل ص والشمائ ) ٢٠٩٣( الصحيحة 
 صحيح 



 

 

١٨٦٩() 

 عن جابر بن مسرة ) ت  ( } خامته غُدةً حمراَء ِمثلَ بيضِة الْحمامِة  �كَانَ   {  -١٢٤٣٢
  ١٥٠/ ٨و ن ) ٣٦٤٤( و ت  )  ٤٨٠٨(  وصحيح اجلامع ٨٦/ ٧ و م ٥/١٠٤وحم  ) ٢٠٩٣( الصحيحة 

 عن أنس ) خ  ( } امته  ِمن ِفضٍة فَصه ِمنه  خ �كَانَ  {  -١٢٤٣٣
(  وصـحيح اجلـامع      ٧٤ و   ٤٤و ن الزينة ب      ) ١٧٤٠(  و ت    ١ و د اخلامت ب      ٦٥/ ١٢ وسنة   ٢٠١/ ٧خ  

٤٨٠٩ (  

 عن أنس ) م  ( }  خامته ِمن ورٍق ، وكَانَ فَصه حبشياً   �كَانَ {  ١٢٤٣٤
  ) ٤٨١٠(  وصحيح اجلامع ١٧٤/ ٨ و ن ٣٢٥/ ٥وخط  ) ١٧٣٩ ( و ت ١ و د اخلامت ب ٦١م اللباس 

 عن عائشة ) حم ، م ( } خلُقه الْقُرآنُ   �كَانَ  {  -١٢٤٣٥
/ ٢٩وطـربى    ) ٣٠٨(  و خد    ٣٠٨/ ١ ونبوة   ٣١٨ و   ٩٢/ ٧ واالحتاف   ٤٩٩/ ٢ وهق   ١٦٣ و   ٩١/ ٦حم  
  ) ٤٨١١(  وصحيح اجلامع ١٣٩ و م صالة املسافرين ١٣

 عن أيب الدرداء ) ت ، ك  ( }  داود أعبد الْبشِر  انَ كَ {  -١٢٤٣٦
  ) ٤٤٥٣( وصحيح اجلامع ) ٧٠٧(  وصحيحة ٤٣٣/ ٢و ك  ) ٣٤٩٠( ت 

 صحيح 
كَانَ  داود ِفيِه غَريةٌ شديدةٌ وكَانَ إذا خرج أُغلقَِت األبواب فَلم يدخلْ على أهلِه                {  -١٢٤٣٧

ت يوٍم وغُلِّقِت ، فأقبلِت امرأه تطلع إىل الداِر ، وإذا رجلٌ قائم وسطَ           أحد حىت يرِجع ، فَخرج ذا     
                 ، ِبـداود فتضـحناِهللا لَيغلقةٌ ، وم ارالدلُ وجذا الرخلَ هد أين يِت ِمنيف الب ِلمن اِر ، فَقالتالد

         ارسطَ الدو لُ قائمجإذا الرو ، اودفَجاَء د     اودد ؟ قالَ     : ، فَقالَ له أنت نم :     الـذي الَ أهـاب
          اودقالَ د ، ِمين اِحلجاب متِنعال يو ، رحباً ِبأمِر اِهللا ، فَزملَ           : املُلوكاملوِت ، م لكاِهللا مإذنْ و أنت

            مسليِه الشع أنِه ، فَطلعتش ىت فَرغَ ِمنح فسهن يثُ قُبضتح كانهم اودليمانُ ِللطِري     دفَقالَ س ، 
اقْبضـي جناحـاً    : أِظلِّي على داود ، فَأظلَّت عليِه حىت أظلمت عليِه األرض ، فَقالَ لَها سليمانُ               

 عن أيب هريرة) حم (} جناحاً ، وغلبت عليِه يومئٍذ املضرحيةُ
  ٩/١٩ وكثري ٢/١٧ وبداية ١٠/٢٦٤ واإلحتاف ٨/٢٠٦جممع 

 حسن
 األبيض من كل شيء: ضرحي امل

اللَّهم إنى أسألُك حبك ، وحب من يحبك ، والعملَ الَّـذى            : داود يقُولُ    كَانَ   {  -١٢٤٣٨
عـن أيب   ) ت ( } يبلِّغىن حبك ، اللَّهم اجعل حبك أحب إيلَّ ِمن نفِسى وأهلي ، وِمن املاِْء الْبارِد                  

 رداء الد
  ٥٤٩/ ٩ و ٧٨/ ٥ واالحتاف ٢٢٦/ ١وحلية  ) ٣٤٩٠( ت 

 حسن لغريه



 

 

١٨٧٠() 

   يـا ِجربيـلُ     :  � ذَات يوٍم وِجربيل على الصفا ، فَقَال ِرسولُ اِهللا           �كَانَ   {  -١٢٤٣٩
                 ويٍق ، فَلم يِمن س قيٍق وال كَفد فَّةٌ ِمنٍد سحما أمسى آلِل مم ، ِباحلق عثَكوالَّذى ب   ـهكَالم كُن

إنه سمع ما ذَكرت    : ال ، ولِكن أمر اُهللا إسراِفيلَ فَقَال        : ِبأسرع أنْ يسمع هدةً ِمن الساعةُ ؟ قَالَ         
فَبعثىن ِبمفَاتيِح خزائِن األرِض وأمرين أنْ أعِرض عليك إنْ شئت أُسير معك ِجبالَ تهامةَ زمـرداً                

 وذَهباً وِفضةً فَعلت ، وإنْ ِشئــــت وياقُوتاً 
  } - ثَالثاً   -بل نبيا عبداً    : نبيا مِلكاً ، وإنْ ِشئت نبيا عبداً ، فَأومأ إليِه ِجربيلُ أنْ تواضع ، فَقَال                

 عن ابن عباس ) طس ( 
  ٣١٥/ ١٠ وامع ١٩٦/ ٤الترغيب 

 حسن 

 عن ابن عباس ) هـ ، ك  ( }  ولواؤه أبيض  رايته سوداَء �كَانَ  {  -١٢٤٤٠
 ) ٢٨١٨(  و هـ    ٥١٢/ ١٢ و ش    ٤٠٤/ ١٠ وسنة   ٣٢١/ ٥وامع   ) ٢١٠٠(  والصحيحة   ٣٣٢/ ١٤خط  
 ٢/١٠٥و ك  )  ٤٨١٢(  وصحيح اجلامع ٣٦٣ و ٣٦٢/ ٦وهق 

 صحيح 

 ِبالقَصِري ، أزهر اللَّوِن لَيس      ربعةً ِمن الْقَوِم ، لَيس ِبالطَّويِل الْبائِن ، وال         �كَانَ   {  -١٢٤٤١
 عن أنس ) ق ، ت  (  } ِباألبيِض األمهِق وال ِباآلدِم  ، ولَيس ِباجلَعِد الْقطِط وال ِبالسبِط 

  )٤٨١٣( وصحيح اجلامع ٧/٨٧و م  )  ١٧٥٤(  و ت ٢٥٠ و ٢٠١/ ١ ونبوة ٢٤٠/ ٣ و حم ٢٢٨ / ٤خ 

ابن السـىن ،     ( } قيقةُ فَيمكُثُ الْيوم والْيومِني ال يخرج         ربما أخذته الش   �كَانَ   {  -١٢٤٤٢
 عن بريدة) وأبو نعيم ىف الطب

  ١٥٣/ ١٠ وفتح ١٨٦/ ٤ وبداية ١٨٨/ ٧ واالحتاف ٣٧/ ٣ك 
 حسن 

ما ِفى هـذه    : كَانَ  رجلٌ تاجر ِفى بىن إسرائيلَ ينِقص مرةً ويزيد أُخرى ، فَقَالَ               {  -١٢٤٤٣
 عن أيب هريرة ) حم  ( } لتجارِة خري ، أللتمس ِتجارةً ِهى خري ِمن هذه ، فَبىن صومعةً وترهب ِفيها ا

  ١٧٠/ ٩ و ٥٠٠/ ٥ واالحتاف ١٤٦/ ٨  وجممع ٤٣٤/ ٢حم 
 صحيح

ا أمـرتكُم ِبـِه     إنْ فَعلتم م  : ألهِلِه  : كَانَ رجلٌ كَثري املاِل لَما حضره املوت قَالَ          {  -١٢٤٤٤
إذا ِمت فَاحِرقُوين ثُم اطحنوين ِفى يوِم ريٍح فَارتقُوا فَوق          : نعم ، قَالَ    : أورثتكُم ماالً كَثرياً ، قَالُوا      

 ،  قُلَِّة جبٍل فَاذروين ، فَإنَّ  اَهللا إنْ قَدر علي لَم يغِفر يل ففَعلوا ذلك  ِبِه فَاجتمع ِفى يِد اِهللا تعـاىل                      
   قَالَ             : فَقَالَ لَه ، كخافتم ا رب؟ قَالَ ي نعتا صلى مع ملكا حم :     لَك ب فقَد غَفَرتفَاذه { ) 

 عن ابن مسعود) طك 



 

 

١٨٧١() 

  ٣٠٧ و ١٩٥ و ١٩٤/ ١٠امع 
 صحيح لغريه 

١٢٤٤٥-  }           وحيدرياً قَطُّ إالَّ التلْ خعمكَانَ قَبلكُم لَم ي لٌ ِممنجضـر قَـالَ       كَانَ را احتفَلم ، 
انظُروا إذا أنا مت أنْ يحرقُوه حىت يدعوه حمماً ثُم اطحنوه ثُم اذروه ِفى يوٍم ريٍح ، فَلما                  : ألهِلِه  

ا حملك على   يا ابن آدم م   : مات فَعلُوا ِبِه ذلك ، فَإذا هو ِفى قَبضِة اِهللا تعاىل ، فَقَالَ اُهللا عز وجلَّ                 
) حم   ( }  مخافتك ، قَال فَغفر له ا ولَم يعمل خرياً قَطُّ إالَّ التوحيد                  أى رب   : ما فَعلت ؟ قَالَ     

 عن أيب هريرة 
 ٥٠٠/ ٥ واالحتاف ٣٠٧ و ١٩٥/ ١٠امع 

 صحيح لغريه
ِة ، فَأتاه  رجلٌ فَأخذَ ِمنه ألف ِدينـاٍر إىل           كَانَ رجلٌ ِممن كَانَ قَبلكُم يبايع ِباألمان       {  -١٢٤٤٦

: أجٍل ، فَحضر األجلُ وقَد خب الْبحر ، فَأخذَ خشبةً فَجعلَ ِفيها الدنانري ثُم أتى الْبحـر فَقَـال                    
 اللَّهم إنَّ فُالناً بايعنـى 

ى الْبحِر ، وأقبلَِت الْخشبةُ ترفعها موجةٌ وتضـعها         ِباألمانةَ وقَد خب الْبحر فَأدها إليِه ورمى ِبها فِ        
أُخرى ، وخرج الرجلُ ِليتوضأ ِلصالِة الْغداِة ، فَجاءِت الْخشبةُ فَصكَّت كَعبه فَأخذها ، ثُم قَـالَ                 

كتب وزَا ِعنده ، ثُم لَِقـى       ألهِلِه ال تحدثُوا ِفيها حديثاً حىت أُصلِّي ، فَأخذها فَإذا ِفيها الدنانري فَ            
: ألست الَّذى بايعتك ِباألمانِة ؟ قَـالَ        : ِبلى ، قَالَ    : ألست فُالناً ؟ قَالَ     : الرجلَ بعد زماٍن فَقَال     

قَد أدى اُهللا   : يعلم اُهللا لَقد فَعلت كَذا وكَذا ، قَالَ         : لَه  : فَأين مايل ؟ اتزنْ ، ثُم قَالَ        : بلى ، قَالَ    
عز وجلَّ أمانتك ، فَأى الرجلِني أعظم أمانةً ؟ الَّذى أداها ولَو شاَء لَذهب ِبها ؟ أِم الَّذى ردهـا                    

 اخلرائطى ىف مكارم األخالق عن أيب هريرة  ( } ولَو شاَء ألخذها ؟ 
  ) ٧٨( املكارم 

 صحيح 
إذا أتيت معسراً فَتجاوز عنه لَعلَّ اَهللا       : لناس ، فَكَانَ يقُولُ ِلفتاه      كَانَ رجلٌ يداين ا    {  -١٢٤٤٧

  نهع جاوزا ، فَلِقى اَهللا فَتنع جاوزتعن أيب هريرة ) حم ، ق، ن  ( } أنْ ي 
 وترغيب  ١٧٠/ ٥ وخط   ٣١٨/ ٧ و ن    ١٩٦/ ٨ و ش    ٣٣٩ و   ٢٦٣/ ٢ و حم    ٣١ و م املساقاة     ٢١٤٤/ ٤خ  
  ) ٤٤٥٤(  وصحيح اجلامع ٤٣/ ٢

١٢٤٤٨-  }          حتـهقبتِه ، فَقَال الَّـذى تلى رلٌ فَوطىَء عرج اهأت جدا سصلِّي فَلملٌ يجكَانَ ر :
تآىل علَّي عبدى ، أنْ ال أغفر ِلعبدى ؟ فَإنى قَـد            : واِهللا ال يغفر اُهللا لَك أبداً ، فَقَالَ اُهللا عز وجلَّ            

 عن ابن مسعود) طب  (} ـه غَفرت لَـ
 ١٩٤/ ١٠امع 



 

 

١٨٧٢() 

 صحيح 
كَانَ رجلٌ يعملُ ِباملعاصي حىت جمع ِمن ذَلك ماالً ، فَلما حضره املوت قالَ َألهلِه                { -١٢٤٤٩

: ا ِبِه ، قالَ فإنا سنتبع ما أمرتن: إِن اتبعتم ما آمركم ِبِه دفعت إليكم مايل ، وإالَّ لَم أفعلْ ، قالوا            : 
إذا أنا مت فَحرقوين ِبالناِر ، ثُم دقوا ِعظامي دقّاً شديداً ، فَإذا رأيتم يوم ِريٍح شديدٍة فَاصعدوا إىل                   

                ِد اِهللا ، فَقالَ لهيف ي يِح ، فَفعلوها ، فَوقعبٍل فَاذروين يف الر؟      : قُلَِّة ج نعتلى الذي صع ملكما ح
 عن ابن مسعود) طب (} قَد غَفرت لَك : مخافتك ، قالَ : قالَ 

 ٤٥٣ و١٩/٤٢٣ وطب ٥/٣٨٣ و٥/٤أخرجه بنحوه حم 
 صحيح

رجالً ربعةً وهو إىل الطُّوِل أقرب ، شديد البياِض ، أسود اللِّحيِة ، حسن   �كَانَ   { -١٢٤٥٠
 ، يطأُ قَدمه جميعاً لَيس لَه أَمخص ، يقِبلُ جميعاً ويدِبر     الشعِر ، أهدب أشفاِر العينِني ، بعيد املنكبنيِ       

 عدهال بو قَبله ِمثله أر ميعاً ، لَمعن أيب هريرة) بز (} ج 
 ) ١٢٤ و ١٩( و ت مشائل ٨/٢٧٢ وجممع ١/١٥١ وحم ١/٣٢٠ وكر ١/٢٥٣نبوة 

 حسن
 ، وكانَ أحدهما مذنب ، واآلخر مجتِهد يف         كَانَ رجالِن يف بين إسرائيلَ متواخيانِ      { -١٢٤٥١

أقِصر ، فَوجده يوماً على ذَنـٍب  : الِعبادِة ، وكانَ الَ يزالُ املُجتهد يرى اآلخر على الذَّنِب فَيقولُ          
    فَقالَ    : فَقالَ  لَه ، قيباً ، فَقالَ         : أقِصرر لىع ِعثتي ، أبربلِّين واِهللا الَ : خالَ        و أو ، اُهللا لَـك غِفري 

 اُهللا اجلنةَ ، فَقُبــــض دِخلُكي 
أكُنت يب عاِلماً، أو كُنت علـى مـا يف          : روحهما، فَاجتمعا ِعند رب العاملني ، فَقالَ ِلهذا املُجتهدِ        

 يدي قادراً ؟ 
عـن أيب  ) حم د (} اذْهبوا ِبِه اىل الناِر : ِر اذْهب فَادخِل اجلنةَ برمحيت ، وقالَ ِلآلخ    : وقالَ ِللمذنِب   

 هريرة
 ٣٦٣ و ٢/٣٢٣وحم )  ٦٧٧(والشعب ) ٤٤٥٥( وصحيح اجلامع ٩/١٨٧واإلحتاف ) ٤٩٠١(د 

 صحيح

 عن أنس ) الطيالسى  ( } رحيماً ِبالعياِل  �كَانَ  { -١٢٤٥٢
  )٤٨١٤(  وصحيح اجلامع ١٧٠/ ٢وفتح  ) ٣٨٦٤( املطالب 

 صحيح 

) خد  ( } كانَ ال يأتيِه أحد إالَّ وعده وأجنَز لَه إنْ كَانَ ِعنده        :رحيماً ، و   � كَانَ      {-١٢٤٥٣
 عن أنس 

  ) ٤٨١٥( وصحيح اجلجامع  ) ٢٧٨(  وخد ٢١١/ ٤تخ 



 

 

١٨٧٣() 

 حسن 
 عن أيب هريرة) حم ، م ، هـ  ( } كَانَ  زكريا نجاراً  { -١٢٤٥٤
وصحيح  ) ٢٠٨٩(  و حب    ٥٩٠/ ٢ و ك    ٤٨٥ و   ٤٠٥ و   ٢٩٦ /٢و حم   ) ٢١٥٠(  و هـ    ١٦٩م الفضائل   

 ) ٤٤٥٦(اجلامع 

 عن أم سلمة) حم ، طك  ( }  ِسره وعالِنيته سواًء �كَانَ  { -١٢٤٥٥
  ٢٨٤/ ٨ و جممع ٦/٣٠٩حم

 صحيح
مـا  : فَيقـولُ   كَانَ سليمانُ نىب اِهللا إذا قام يف مصاله رأى شجرةً ناِبتةً بني يديِه ،                { -١٢٤٥٦

ِلكذا وكذا ، فَإنْ كانت ِلدواٍء كُتبت ،        : ألى شيٍء أنِت ؟ فَتقولُ      : امسِك ؟ فَتقولُ كَذا ، فَيقولُ       
مـا امسـِك ؟ قالـِت       : وإنْ كانت ِلغرٍس غُِرست ، فَبينما هو يصلِّي يوماً إذْ رأى شجرةً فَقالَ              

ِلخراِب هذا البيِت ، قالَ سليمانُ اللهم عم على اِجلـن           : قالت  ألى شيٍء أنِت ؟     : اخلُرنوب قالَ   
مويت حـىت تعلم اإلنس أنَّ اِجلن الَ تعلم الغيب ، فَنحتها عصا فَتوكَّأَ عليها ، فَأكلتهـا األرضـةُ                 

 الغيب ما لَِبثوا حوالً يف العذاِب فَسقطَ ، فَوجدوه حوالً ، فَتبينِت اإلنس أنَّ اِجلن لَو كانوا يعلمونَ         
          يثُ كانــتأتيها ِباملاِء حت األرضةَ فَكانت وابن السين وأبو نعيم يف الطُّـب       ) ك (} ، فَشكرِت اِجلن

 عن ابن عباس
  ٢٢/٥١ وطربي ١١/٤٥٢ وطب ٤٠٢ و٢/١٩٨ك 

 حسن
 وصح موقوفاً ومثله ال يقال بالرأى

) البيهقـي  (} عِني ، بعيد ما بني املنكبِني ، أهدب أشفاِر العيننيِ         شبح الذرا  �كَانَ   { -١٢٤٥٧
 عن أيب هريرة

 وصـحيح اجلـامع     ٢٧١ و ١/٢٤٤ ونبـوة    ٥/١١٨ وكر   ٧/١٥٣واإلحتاف  ) ٤٢٦٩( ومطالب   ٢/٣٢٨حم  
)٤٨١٦( 

 صحيح

  عائشةعن) هـ(يف الشمائل ) ت (} شعره دونَ اجلُمِة ، وفوق الوفرِة  �كَانَ  { -١٢٤٥٨
 ) ٤٨١٧(وصحيح اجلامع ) ٣٦٣٤( وهـ ٩ ود الترجل ب ٤/٣٢١مشكل 

 صحيح

 عن ابن عمر) هـ(يف الشمائل ) ت (} شيبه نحو ِعشرين شعرةً  �كَانَ  { -١٢٤٥٩
 )٤٨١٨( وصحيح اجلامع ٢/٤٢٣ واإلحتاف ١/٢٣٩ ونبوة ٢/٩٠وحم ) ٣٦٣٠(هـ 

 صحيح



 

 

١٨٧٤() 

من أصبح صائماً فَليتم صـومه ،       : اَء فَقالَ َألصحابِه    صائماً يوم عاشور   �كَانَ   { -١٢٤٦٠
 عن أيب هريرة) حم (} ومن أكلَ ِمن ِعنِد أهلِه فَليتم بقية يومِه 

 ٢/٣٥٩  وحم ١٨٥ و٣/١٨٤امع 
 حسن لغريه

 عن أنس) خ (} ضخم الرأِس واليديِن والقدمِني  �كَانَ  { -١٢٤٦١
 )٤٨١٩( وصحيح اجلامع ٧/٢٠٨ وخ ٦/٢٦بداية  و١٣/١٢٨سنة 

 عن على ) البيهقى ( } ضخم الْهامِة ، عظيم اللِّحيِة  �كَانَ  {  -١٢٤٦٢
 ٣١٥/ ١ وكر ١٩ و ١٨/ ٦ وبداية ١٠١ و ٨٩/ ١ وحم ٢١٦/ ١ ونبوة ١٥١/ ٧ واالحتاف   ١٢١/ ١/٢سعد  

  ) ٤٨٢٠( وصحيح اجلامع 
 صحيح 

عن جابر بـن    ) م ، ت     ( } لْفَِم ، أشكَلَ الْعينِني ، منهوس الْعِقِب        ضليع ا  �كَانَ   {  -١٢٤٦٣
 مسرة

 ٢١٠/ ١ ونبوة   ٢٢٢/ ١٣وسنة   ) ٣٦٤٧(  و ت    ١٥١ و   ١٥٠/ ٧ واالحتاف   ١٠٣/ ٥ و حم    ٩٧م الفضائل   
  ) ٤٨٢١(  وصحيح اجلامع ٢٤٥و 

 عن أىب هريرة ) حم(  } كَانَ طُولُ آدم ستني   ِذراعاً  يف سبعِة أذرٍع  {   -١٢٤٦٤
 ٢/٥٣٥حم 

 صحيح لغريه

 عن جابر بن مسرة ) حم  ( } طَويلَ الصمِت ، قَليلَ الضحِك  �كَانَ  {   -١٢٤٦٥
  ) ٤٨٢٢(  وصحيح اجلامع ٣٢٤/ ١ ونبوة ١٤٧ و ١٤١/ ٧ واالحتاف ٨٦/ ٥حم 

 صحيح 
فَمن أحب ِمنكُم أنْ يصومه فَليصمه ،       كَانَ عاشوراُء يوماً يصومه أهلُ الْجاهليِة ،         {  -١٢٤٦٦

  عهفَليد هكَِره عن ابن عمر ) هـ  ( } وِمن 
 )٧٦٥٥( واجلماعة املسند اجلامع ) ١٧٣٧(و هـ  )   ٤٤٥٧(  وصحيح اجلامع ١٤٧/ ٣ و م ١٤٧/ ٧فتح 

 ، حىت مر ِبغديٍر ِفـى       عام الْفتِح خرج إىل مكَّةَ ِفى شهِر رمضانَ فَصام         �كَانَ   {   -١٢٤٦٧
فَعطش الناس وجعلُوا يمدونَ أعناقَهم وتتوق أنفُسهم إليِه        : الطَّريِق ، وذلك ِفى نحِر الظَّهريِة قَالَ        

 ِبقدٍح ِفيِه ماٌء ، فَأمسكه على يدِه حىت رآه الناس ثُم شرب فَشرب    �فَدعا رسولُ اِهللا    : ، فَقَالَ   
اسعن ابن عباس وأنس ) حم  (  } الن 

  ١٦١ و ١٦٠/ ٣ وجممع ١٢٦/ ٣حم 
 صحيح 



 

 

١٨٧٥() 

كَانَ عبد ِمن ِعباِد اِهللا آتاه اُهللا ماالً وولداً فَذهب ِمن عمرِه عمر وبقى عمر فَقَالَ                 {   -١٢٤٦٨
 ما أنا ِبتارٍك ِعند أحٍد ماالً كَانَ ِمنى         إنى واهللاِ : خري أٍب ، قَالَ     : أي أٍب كُنت لَكُم ؟ قَالُوا       : ِلبنيِه

أما اآلنَ فَانظُروا إذا أنا ِمت      : إليِه إالَّ أخذته ، أو تفعلُونَ يب ما أقُولُ لَكُم ، فَأخذَ ِمنهم ِميثاقاً قَالَ                
 ــاِر ثُــــمفَاحِرقُونــي ِبالن 

 فَاذروين لَعلِّي أِضلُّ اَهللا ، فَدِعى فَاجتمع ، فَقيلَ لَه مـا حملـك          اسحقُوين ثُم انظُروا يوماً ذا ِريحٍ     
) طـب   ( واحلكيم  ) حم   ( } استقَلَّ ذاهباً فَِتيب عليِه     : خشيةَ عذابك ، قَالَ     : على ما صنعت قَالَ     

 عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده
  ٤٥٣ و ٤٢٣/ ١٩  و طب ٥و٤/ ٥حم 

 صحيح
هـ  ( } كَانَ على الطَّريِق غُصن شجرٍة يؤِذى الناس فَأماطَها رجلٌ فَأدِخلَ الْجنِة             {   -١٢٤٦٩

 عن أيب هريرة ) 
  ) ٤٤٥٨(  وصحيح اجلامع ٣٤/ ٨ و م ٢٥٤/ ٦ واالحتاف ٤٩٥/ ٢وحم  ) ٣٦٨٢( هـ 

لَـئن  :  ملك فَمرض فَقَالَ     كَانَ على النصارىصوم شهِر رمضانَ ، وكَانَ عليِهم        {   -١٢٤٧٠
شفاه اُهللا لَيزيدنَّ عشراً ، ثُم كَانَ عليهم ملك بعده يأكُلُ اللَّحم فَوجع فَقَالَ لِئن شفاه اُهللا لَيزيدنَّ                  

جعلُ صومنا ِفى الربيِع ما تدع ِمن هذه األياِم أنْ يِتمها ، ون    : ثَماِنيةَ أياٍم ، ثُم كَانَ ملك بعده فَقَالَ         
 عن دغفل بن حنظة ) طب ( ىف تارخيه والنحاس ىف تارخيه ) خ  (  } ففَعلَ ، فَصارت خمسني يوماً 

  ٤٧٥/ ١االصابة  
 حسن 

  ٤٧٥/ ١وهناك خالف ىف صحبة دغفل االصابة 

يلَةَ الْبدِر ، أَطْولَ ِمن املَربوِع      فَخماً مفخماً ، يتألُأل وجهه تأللُؤ الْقَمِر لَ        �كَانَ   {   -١٢٤٧١
                     جاوزواالَّ فال  ي ، فَرق هقيصتعِر ، إِن انفَرقَت عجلَ الشالْهامِة ، ر ِظيمذَِّب ، عاملُش ِمن رأَقصو ،

اجِب سوابغَ ِفى غَـِري     شعره شحمةَ أُذُنيِه إذا هو وفَّره ، أزهر اللَّوِن ، واِسع الْجِبِني ، أزج الْحو              
قَرٍن بينهما ِعرق يدره الغضب ،أقىن الِعرنِني  لَه نور يعلُوه ، يحسبه من لَم يتأمله أشـم ، كَـثَّ                     

ٍة ِفى اللحيِة ، سهلَ الْخدين ، ضليع الْفَم أشنب  مفلَّج األسناِن ، دقيق املسربِة كَأنَّ عنقَه جِيد دمي                
                  نيا بم عيددِر بالص ريضدِر ، عواَء الْبطِن والصاسكاً ، ستمادناً معتدلَ الْخلِق ، بِة ، مفاِء الْفضص
املنِكبِني ، ضخم الكَراِديِس ، أنور املتجرِد ، موصولَ ما بني اللَّبِة والسرِة ِبشعٍر يجِرى كَـاخلطِّ ،          

ديِني والبطِن ِمما ِسوى ذلك ، أشعر الذِّراعِني واملنِكبِني وأعايل الصدِر ، طَويلَ الزنديِن ،               عارى الثَ 
رحب الراحِة ، سبطَ القَصِب ، شثن الكَّفِني والقَدمِني ، سائلَ األطراِف ، خمصانَ األمخصـِني ،                 

    ما املاُء إذا زالَ زنهو عنبِني يمالْقد سيحِة إذا  ماملشـي وناً ذَريعمِشى هكفُّؤاً ، ويقلُّعاً ، وخيطُو تالَ ت



 

 

١٨٧٦() 

مشى كَأنما ينحطُّ ِمن صبٍب ، وإذا التفت الْتفت جميعاً ، خافض الطَّـرِف ، نظـره إىل األرِض                   
دأُ من لَقيه ِبالســـالِم     أطولُ ِمن نظِرِه إىل السماِء ، جلٌ نظرِه املالحظةُ ، يسوق أصحابه ، ويب             

 عن هند بن أيب هالة ) طب ، هب (ىف الشمائل ، ) ت  ( } 
 ٢٧٣/ ٨ وجممع   ١٢٩/ ١/٢ وسعد   ٢٧٠/ ٣ وسنة   ١٥٨ و   ١٥٧/ ٧ واالحتاف   ٣٠٥/ ١ ونبوة   ٢٧٣/ ٨امع  
  ) ٣٣٦ و ٢٢٥و٨(  والشمائل ٦١٢ و ٦١١/ ٣واالصابة  ) ١٤٣٠(  والشعب ٣٧/ ٦وبداية 

 ريهحسن لغ

 ىف الشمائل ، عن حفصة ) ت  (  } ِفراشه ِمسحاً  �كَانَ  {   -١٢٤٧٢
  ١٦١ ومشائل ١٧٢ و ١٧٢/ ٥الفيض 

 فيه انقطاع 

د  ( } ِفراشه نحواً ِمما يوضع ِلإلنساِن ِفى قَربِه وكَانَ املِسد ِعند رأسِه             �كَانَ     {  -١٢٤٧٣
 عن بعض آل أم سلمة ) 

  ) ٢٥٦٦(  واملطالب ١٥٦ واألخالق ١٣١/ ٧ واالحتاف ١٠٥د األدب ب 
 فيه مبهم 

فَرسه يقَالُ لَه املرتجز ، وناقَته الْقَصواُء ، وبغلته الدلدلُ ، وِحمـاره              �كَانَ     {  -١٢٤٧٤
 عن علي ) ك ، هق  (  } عفري ، وِدرعه ذات الفُضوِل ، وسيفُه ذُو الفَقَاِر 

  ١٣٣/ ٧ و ١٣٢ واالحتاف ٢٦/ ١٠هق 
 حسن لغريه

١٢٤٧٥-  }                اهباً فَسألهِيسألُ ر رجخ إنساناً ، ثُم لَ ِتسعةً وِتسعنيلٌ قَتجىن إسراِئيل ركَانَ ِفى ب
    وبةٌ ؟ قَالَ     : ، فَقَالَ لَهأيل ت :          سألُ ، فَقَالَ لَهعلَ يفَج ، لهلٌ  : ال ، فَقَتجا وكَذا ،   ائِت قَريةَ كَذ  : ر

فأدركه املوت ، فَنأى ِبصدرِه نحوها ، فَاختصمت ِفيِه مالئكةُ الرمحِة ومالئكةُ الْعذاِب ، فَـأوحى                
ِقيسوا ما بينهما ، فَوجداه إىل هـذه        : اُهللا إىل هذه أنْ تقَريب ، وأوحى إىل هذه أنْ تباعِدى ، وقَالَ              

 عن أيب سعيد)  ق  (} ـه  أقرب ِبشٍرب ، فَغفر ِلــــ
( و خ    )  ٤٤٥٩(  وصـحيح اجلـامع      ٥٨٤/ ٨ واالحتـاف    ٨٠/ ٦ وبغوى   ١٤٠/ ٢ وبداية   ٣٨٤/ ١٤سنة  

 ) ٢٧٦٦( و م )  ٢٦٦٢(و هـ ) ٣٤٧٠
 

١٢٤٧٦-  }          قَالُ لَهلٌ يجىن إسراِئيلَ ركَانَ  ِفى ب :         ـهأُم تهتِه ، فأتومعِفى ص دتعبكَانَ ي ريجج
أى رب أُمى وصاليت ، فَأقبلَ على صالتِه        : أشرف علَّي أُكلِّمك فَقَالَ     : ات يوٍم فَنادته ، فَقَالت      ذَ

أي رب أمـي وصـاليت وصـاليت ،     : أى جريج أشِرف علِّي ، فَقَالَ       : ، ثُم عادت فَنادته فَقَالت    
      ــــالتِه ، فقالتلى صفأقبــلَ ع:  مرعـى          اللَّهاملومسِة ، وكَانت ت جهو ريهىت تح ِمتهال ت



 

 

١٨٧٧() 

ِممـن ؟  : غَنماً ألهِلها ، ثُم تأوى إىل ِظلِّ صومعتِه فَأصابت فَاحشةً فَحملت ، فَأُخذت ، فَقَـالُوا            
  س ، فَقَالُوا: قَالَتومعِة ، فَجاُءوا ِبالفُؤاحِب الصريٍج صج را: ِمنريٍج ، أى مئـى انـِزل ،   أى ج

فَأتى يقبلُ على صالتِه ، فَأخذُوا ِفى هدِم صومعتِه ، فَلما رأى ذلك نزلَ ، فَجعلُوا ِفى عنقِه وعنقها            
من أبوك ؟   !  أي فُالنُ   : حبالً ، فَجعلُوا يطُوفُونَ ِبِهما ِفى الناِس ، فَجعلَ أصبعه على بطنها فَقَالَ              

: إنْ ِشئت بنينا صومعتك ِمن ذَهٍب وفضٍة ، فَقَالَ          : يب فُالنٌ راِعى الضأِن ، فَقَبلُوه وقَالُوا        أ: فَقَالَ  
 عن أيب هريرة ) حم  ( } أعيدوها ِطيناً كَما كَانت 

  ١٣٥/ ٢ وبداية ١٤٥/ ٨ وجممع ٣٨٥/ ٢حم 
 حسن 

يدِه ِسواك فَدعا وصيفةً لَـه حـىت اسـتبانَ          ِفى بيِت أُم سلمةَ وكَانَ بِ      �كَانَ   {  -١٢٤٧٧
أال أراِك  تلعِبني    : الْغضب ِفى وجهِه ، فَخرجت أُم سلمةَ إىل الْوصيفِة وِهى تلعب ِببهمٍة ، فَقَالت               

 خشيةُ  ال والَّذى بعثك ما سمعتك ، فَقَالَ لَوالَ       :  يدعوِك ؟ فَقَالت      �ِبهذه الْبهمِة ورسولُ اِهللا     
 عن عائشة ) ع ، طك  ( } القَوِد ألوجعتِك ِبهذا السواِك

  ٤٠٣ / ٤ و ٢١٧/ ٣وترغيب  )١٨٤(  وخد ٣٥٣/ ١٠امع 
 حسن 

أيكُم ينطَلق إىل املدينِة فَال يدع ِبها وثناً وال قَرباً إالَّ           :  ِفى جنازٍة فَقَالَ      �كَانَ   {  -١٢٤٧٨
من عاد إىل صنعِة شيٍء ِمـن  :  � إالَّ لَطَّخها ، ففَعلَ رجلٌ ذلك ، فَقَالَ النىب    سواه ، وال صورةً   

 عن علِّي ) حم  (  } هذا فَقَد كَفر مبا أُنِزلَ على محمٍد 
  ٤٤/ ٤ وترغيب ٣٨٤/ ١٠ وفتح ٨٧/ ١ و حم ١٧٢/ ٥امع 

 حسن 

 عن جابر بن مسرة) ت ، ك  ( }  ِفى ساقيِه حموشةٌ  �كَانَ  {  -١٢٤٧٩
  ٧/ ٦ وبداية ٥١٣/ ١١ و ش ٦٠٦/ ٢ و ك ٢١٢/ ١ ونبوة ١٠٥ و ٩٧/ ٥حم 

 حسن 

أشهد أنْ ال إله إالَّ اُهللا ، فَقــــالَ         :  ِفى سفٍر فَسِمع مؤذناً يقُولُ        �كَانَ   {  -١٢٤٨٠
: � محمداً رسولُ اِهللا ، فَقـالَ الـنىب          أشهد أنَّ : أشهد أنْ ال إله إال اُهللا ، فَقالَ         :  �النىب      

تجدونه ِراعى غَنٍم أو عازباً عن أِهلِه ، فَلما هـبطَ           :  �أشهد أني محمد رسولُ اِهللا فَقالَ النىب        
 أهونُ على اِهللا    أترونَ هذه هينةٌ على أهِلها ؟ للدنيا      : مر على سخلٍة منبوذٍة ، فَقالَ       : الوادى قَالَ   

 عن عبد اهللا بن ربيعة السلمى ) حم ، طص  ( } ِمن هذه على أهِلها 



 

 

١٨٧٨() 

 ٢/١٩ و ن ٤/٣٣٦  وحم ٢٨٧/ ١امع 
 صحيح 

إين : ِفى  سفٍر فَصلَّى سبحةَ الضحى مثاين ركعاٍت ، فَلما انصرف قَالَ              �كَانَ   {  -١٢٤٨١
     هبٍة ، وسغبٍة ورالةَ رص لَّيتبتلي  صأنْ ال ي ألتهاحدةً ، سنعىن وي ثَالثاً ، فَاعطاين ِثنتِني ، ومبر ألت

                   ليم ِشيعاً فَأىب علِبسهأنْ ال ي ألتهفَفعلَ ، وس ودليِهم عع ظهرأنْ ال ي ألتهفَفعلَ ، وس ننيىت ِبالسأُم
  ٢٣٦/ ٢مع وا) ١٢٢٨(  وخزمية ١٥٦ و ٣/١٤٦عن أنس  حم ) حم  (} 

 صحيح 
) حم   ( } كَانَ ِفى  عماٍء ما تحته هواٌء وما فَوقه هواٌء ، ثُم خلق عرشه على املاِء                  {  -١٢٤٨٢
أين كان ربنا قبـل أن خيلـق        ! قلت يا رسول اهللا     : وأبو الشيخ ىف العظمة عن أيب رزين قال       ) طب  ( وابن جرير   

 ) السماء واألرض ؟ قال فذكره 
/ ٢ وعاصم ٢٤٠/ ٤ وكثري ٤/ ١٢ وطربى ٢٠٧/ ١٩ وطب ٤/١١وحم ) ٨٨٢( و هـ  ) ٣١٠٩ (ت 

  ١/٨ وبداية ٤٠٧ وصفة ٢٧٢
 حسن 

 عن جابر ) د  ( } ِفى  كَالِمِه ترتيلٌ أو ترسيلٌ  �كَانَ  {  -١٢٤٨٣
 ١١٣/ ٧ واالحتـــــاف    ٢/٩٧/ ١ وســـــعد    ١٤/ ٩ و ش    ٢٠٧/ ٣وهق   ) ٤٨٣٨( د األدب   

 ) ٤٧٢٣( اجلـــامع  وصحيــح
 صحيح

: كَانَ ِفى  وصيِة نوٍح البنِه ، يا بىن أوصيك ِبخصلتِني ، وأَاك عـن خصـلتِني                   {  -١٢٤٨٤
أُوصيك ِبشهادِة أنْ ال إله إالَّ اُهللا ، فَإنها لَو كانِت السموات واألرض ِفى ِكفٍة وِهى ِفـى ِكفـٍة                    

عـن الْكـِرب   : ِح فَإنها ِعبادةُ الْخلِق ، وِبالتكبِري ، وأَاك عن خصلتِني       لَوزنتها ، وأُوصيك ِبالتسبي   
 أِمن : واخلُيالِء ِقيلَ يا رسولُ اِهللا 

أنْ : فَما الِكـرب ؟ قَـالَ   : ال ، ِقيلَ  : الْكِرب أنْ أركب الدابةَ النجيبةَ وألبس الثَّوب احلَسن ؟ قَالَ           
 عن ابن عمرو ) طب  (  }  وتغمص الناس تسفِّه احلَق ،

  ٤٢٣ و ٤١٧/ ٢والترغيب  ) ١٧١٤(  والدعاطب ١٩/ ١بداية 
 صحيح

كَانَ ِفيمن كان قَبلكُم رجلٌ قَتلَ ِتسعةً وِتسعني نفساً ، فَسألَ عـن أعلـِم أهـِل                  {  -١٢٤٨٥
ال :  وِتسعني نفساً فَهل لَه ِمن توبٍة ؟ فَقـالَ           إنه قَتلَ ِتسعةً  : األرِض ، فَدلَّ على راهٍب فَأتاه فَقالَ        

إنه قَد قَتلَ ِمائـةً     : فَقتله وكَملَ ِبِه املائةَ ، ثُم سألَ عن أعلِم أهِل األرِض فَدلَّ على رجٍل ، فَقالَ                 
ذا وكَذا ، ِفإنَّ ِبها ناساً      نعم ، من يحولُ بينك وبني التوبِة ؟ إيِت أرض كَ          : فَهل لَه ِمن توبة ؟ قَالَ       



 

 

١٨٧٩() 

       ـاهأت الطَّريق فىت إذا نصح وٍء ، فَانطلقس َا أرضفَإ رجع إىل أرِضكد اَهللا وال تونَ اَهللا فَاعبعبدي
ئباً جاءنا تا : ملك املوِت ، فَاختصمت ِفيِه مالئكةُ الرمحِة ومالئكةُ العذَاِب ، فَقالت مالئكةً الرمحِة              

إنه لَم يعمل خرياً قَطُّ ، فَأتاهم ملك ِفـى صـورِة            : مقبالً ِبقلبِه إىل اِهللا ، وقَالت ِمالئكةُ العذاِب         
ِقيسوا مابني األرضِني أيهما كان أقرب فِهى لَه ، فَقَاسوه فَوجـدوه            : آدِمى فَجعلُوه بينهم ، فَقالَ      

 عن أيب سعيد) حب  ( } أراد ، فَقبضته ِبها مالئكةُ الرمحِة أدىن إىل األرِض الَّىت 
  ٧٢ و٢٠/ ٣ وحم ١٠٢ و ١٠١/ ٤و الترغيب  )٢٧٦٦( و م  ) ٦١١( االحسان 

عجبت ِلمن أيقن ِباملوِت كَيف يفرح ِبالدنيا ، وعجبت ِلمـن أيقـن             : كَانَ ِفيها    {  -١٢٤٨٦
    وع ، ضحكي اِر كَيفِبالن            أيقـن ِلمن جبتيئاِت ، وععملُ السي ِباحلساِب كَيف ِلمِن أيقن جبت

                ِلمن جبتا ، وعإليه طمئني ا كَيفقلُّبها ِبأهلهنيا وترى الدي ِلمن جبتوع ، بنصي ِبالقدِر كَيف
ولُ اِهللا ماكان ِفى صحِف موسـى ؟        َس أيقن ِباجلنِة وال يعملُ احلَسناِت ، ال إله إالَّ اُهللا محمد ر

 يا رسول اهللا ما كان يف صحف موسى ؟: قلت: عن أيب ذر قال ) كر  ( } قَال فذكره 
  ٣٥٧/ ٦ وكر ٤٥٢/ ١ وطخ ١٨٩/ ٣ترغيب 

 حسن لغريه

ك  سبحانك اللَّهم وِبحمدك ، أسـتغفر     : قَبلَ أنْ يموت يكثر أنْ يقولَ        �كَانَ   {  -١٢٤٨٧
سبحانك اللَّهم وِبحمدك ، أستغفرك  وأتوب إليك   ،           : نراك تكثر أنْ تقُولَ     : وأتوب إليك، ِقيلَ    

 عن أم سلمة ) طص  ( } إذا جاَء نصر اِهللا والفتح : إين أُمرت ِبأمٍر فَقرأ : �فَقَالَ النىب  
  ١١٣/ ٢ وأصفهان ١٤٢/ ١٠ وجممع ٢٤١/ ١طص 

 ح صحي

 عن ابن عباس ) هـ  (  } قَميصه فَوق الكَعبِني ، وكان كُمه مع األصابِع  �كَانَ {  -١٢٤٨٨
  ٣٤٧/ ٢ وأصفهان ١/٢/١٥٣وسعد  ) ٣٥٧٧(  و هـ ١٢٦/ ٧االحتاف 

 حسن لغريه

 عن أنس ) م  ( } كَثري العرِق  �كَانَ  {  -١٢٤٨٩
  ٢٩/ ٦وبداية  ) ١٨١٥( م ص  و ١٤٧/ ٧واالحتاف  ) ٤٨٢٤( صحيح اجلامع 

 عن جابر بن مسرة ) م  ( } كَثري شعِر اللَّحيِة   �كَانَ  {  -١٢٤٩٠
  ) ٤٨٢٥(  وصحيح اجلامع ٣١/ ٦ وبداية ١٠٩م فضائل الصحابة 

 عن عائشة ) د  ( } كَالمه كَالماً فَصالً يفهمه كُلُّ من سمعه  �كَانَ  {  -١٢٤٩١
  ) ٤٨٢٦(  وصحيح اجلامع ١٢٦/ ٧واالحتاف  ) ٤٨٣٩(  و د ٢٨٩/ ٨ وحلية ٢٠٧/ ٣ وهق ١٣٨/ ٦حم 

 حسن 



 

 

١٨٨٠() 

 عن أمساء بنت يزيد) د ، ت  ( } قَميصه إىل الرسِغ  �كَانَ  {  -١٢٤٩٢
 )٤٠٢٧( ود  ) ١٧٦٥(  و ت ١/٢/١٥٣ وسعد ٢١١/ ٨ش 

 حسن 
قُوموا فَصـلُّوا ،  ! يا آلَ داود   : هله يقُولُ   كَانَ ِلداود ِمن اللَّيِل ساعةٌ يوقظُ ِفيها أ        {  -١٢٤٩٣

عن عثمان بن أيب    ) حم ، ع ، طب       ( } فَإنَّ هذه ساعةٌ يستجيب اُهللا ِفيها الدعاَء إالَّ ِلساحٍر أو عشاٍر            
 العاص
  ٣٢/ ٤ و ٥٦٧/ ١ وترغيب ٨٨/ ٣ وجممع ٢٢/ ٤حم 

 حسن 
يوم الِفطـِر ،    : ِفيهما ، وقَد أبدلكُم اُهللا ِبهما خرياً ِمنهما         كَانَ لَكُم يوماِن تلعبونَ      {  -١٢٤٩٤

 عن أنس ) ن  ( } ويوم األضحى  
  ) ٤٤٦٠(  وصحيحة ١٧٩/ ٣و ن  ) ١٧٩٣( ت 

 صحيح 

 عن أنس ) ن  (} ِلنعلِه ِقباالِن  �كَانَ  {  -١٢٤٩٥
 ١٣٨/ ٥ وامع ١/٢/١٦٦وسعد  ٢٣١/ ٨و ش ) ٣٦١٥ و ٣٦١٤(  و هـ ١١١ و ن الزينة ب ١٩٩/ ٧خ 

  ١٧٩/ ٥وهو ىف الفيض !! هذا احلديث مل أجده ىف صحيح اجلامع وال ضعيفه 

طـــص ، بز    ( } ِقباالِن ، وأولُ من عقَد عقدةً واحدةً عثمانُ          �كَانَ  ِلنعِله     {  -١٢٤٩٦
 باختصار عن أيب هريرة ) 

  ٢٦٩ و ٢٤٥ و١٢٢/ ٣ وحم ١٣٨/ ٥امع 
 صحيح 

 عن جابر ) هق  ( } ِله برد يلبسه ِفى الِعيديِن واجلُمعِة  �كَانَ  {  -١٢٤٩٧
  ١٠/ ١/٢ وسعد ٣٨٣/ ٨ و ١٣٠/ ٧ واالحتاف ٢٤٧/ ٣هق 

 حسن 

 عن عبد اهللا بن بسر ) طب  ( } جفنةٌ لَها أربع ِحلٍق له  �كَانَ  {  -١٢٤٩٨
 ١٨  و د أطعمة ٣٧٩/ ١وكر  ) ٤٨٢٨( وصحيح اجلامع  ) ٢١٠٥(  والصحيحة ٢٠٠األخالق 

 صحيح 

 عن أم سلمة ) ع  ( } لَه حصري وخمرةٌ يصلِّي عليها  �كَانَ  {  -١٢٤٩٩
  ٥٧/ ٢امع 

 صحيح 

 عن ابن مسعود) طب ( عن علي ، ) حم  ( } لَه ِحمار امسه عفري  �كَانَ  {  -١٢٥٠٠



 

 

١٨٨١() 

  ) ٤٨٢٩(  وصحيح اجلامع ٤٧٨/ ١ ومشكل ١٣٣/ ٧ واالحتاف ٢٧٢/ ٥جممع 
 صحيح 

 عن عائشة ) ت ، ك  ( } لَه ِخرقةٌ يتنشف ِبها بعد الوضوِء  �كَانَ  {  -١٢٥٠١
 ١٨٥/ ١ و هق ١/١٥٤وك  )  ٤٨٣٠( وصحيح اجلامع  ) ٢٠٩٩( والصحيحة  ) ٥٣( ت 

 حسن 

 عن أنس ) د  ( } لَه سكةٌ يتطيب ِمنها  �كَانَ  {  -١٢٥٠٢
  ٢و د الترجل ب  ) ٤٨٣١(  وصحيح اجلامع ١/٢/١١٣ وسعد ٩٨ األخالق

 صحيح 

عن سهل بـن    ) هق   ( } لَه فَرس يقالُ ِله الظِّرب ، وآخر يقالُ ِله اللِّزاز            �كَانَ   {  -١٢٥٠٣
 سعد
  ١٣٤/ ٧ واالحتاف ٢٥/ ١٠هق 

 حسن 

  عن سهل بن سعد)خ  ( } لَه فَرس يقالُ لَه اللَّحيف  �كَانَ  {  -١٢٥٠٤
  ٤٢١ و ٤٢٠/ ١ وعدى ٣٥/ ٤ و خ ٢٥/ ١٠هق 

 صحيح 
( حبجة أن فيه أيب بن عباس بن سهل وهو ضعيف كما ىف التقريب               ) ٤٤٨٤( وأورده األلباىن ىف ضعيف اجلامع      

 وقد  ٤٢١/ ١ هـ   ١يكتب حديثه وهو فرد املتون واألسانيد       : وهو خمتلف فيه  قال ابن عدى عنه         : أقول ) ٢٨١
 !! ى أمره البخارى وأورد له هذا احلديث الفرد ، فال ينبغى حشره مع األحاديث املردودة قو

  فيها ضعف ٢٥/ ١٠وله متابعة عند هق 

 عن ابن عباس ) طس  ( } لَه فَرس يقالُ لَه املرجتز  �كَانَ  {  -١٢٥٠٥
  ٣٣٤/ ١ وأصفهان ١٤٩ و ١٤٢ وأخالق ١٢١/ ١حنف 

 حسن 

 عن ابن عباس ) هـ  ( } لَه قَدح قَوارير يشرب ِفيِه   �كَانَ  {  -١٢٥٠٦
  ٩٩/ ١وهق  ) ٣٤٣٥( هـ 

 لني 
  ٤٥٧/ ٦وهو ممن يكتب حديثه : فيه مندل بن علي العرتي خمتلف فيه وقال ابن عدى عنه 

عـن  ) ، ك   د ، ن     ( } لَه قَدح ِمن عيداٍن تحت سريرِه يبولُ ِفيِه ِباللَّيِل           �كَانَ   {  -١٢٥٠٧
 أميمة بنت رقيقة 

  ) ٤٨٣٢(  وصحيح اجلامع ٢٨ و ن الطهارة ب ١٣د الطهارة ب 
 صحيح 



 

 

١٨٨٢() 

 عن عبد اهللا بن بسر) د  (} لَه قَصعةٌ يقالُ لَها الغراُء يحِملها أربعةُ ِرجاٍل  �كَانَ  {  -١٢٥٠٨
  ) ٤٨٣٣(  وصحيح اجلامع ١٨د األطعمة ب 

 صحيح 

 عن ابن عمر ) م  ( } ِباللٌ ، وابن أُم مكتوٍم األعمى :  مؤذناِن لَه �كَانَ  {  -١٢٥٠٩
  ) ٤٨٣٤(  وصحيح اجلامع ٣٣٤/ ١٠ و كر ٩٤/ ٢ وحم ٧م الصالة 

لَه ِملحفةٌ مصبوغةٌ ِبالورِس والزعفراِن يدور ِبها على ِنسـائِه ، فَـإذا              �كَانَ   {  -١٢٥١٠
اِء ، وإذا كانت لَيلةُ هذه رشتها ِباملاِء ، وإذا كانت لَيلةُ هذه رشتها ِباملاِء        كَانت لَيلةُ هذه رشتها ِبامل    

 عن أنس ) خط  ( } 
  ) ٤٨٣٥(  وصحيح اجلامع ١٥٩ واألخالق ٣٢٠/ ١٣ وخط ١٢٨/ ٧االحتاف 

 صحيح 
ي أذهب بصرك   يا يعقوب ما الذ   : كَانَ ِليعقوب أخ مؤاٍخ يف اِهللا ، فَقالَ ذَات يوٍم            { -١٢٥١١

أما الذي أذهب بصري فَالبكاُء على يوسف ، وأما الذي قَوس           : ، وما الذي قَوس ظَهرك ؟ فَقالَ        
: إنَّ اَهللا تعاىل يقِرئك السالم ويقولُ       ! يا يعقوب   : ظَهري فَاحلُزنُ على ِبنيامني ، فَأتاه ِجربيلُ فَقالَ         

: إمنا أشكو بثِّي وحزين إىل اِهللا ، فَقـالَ ِجربيـلُ            :  إىل غَِريي ، فَقالَ يعقوب       أما تستحي تشكوين  
          عقوبقالَ ي ثُم ، عقوبيا ي شكوما ت أعلم :   بر صـري       ! أىب أذهبت الكبري يخالش رحمأما ت

ملوِت ثُم اصنع يب ما أردت ، فَأتاه ِجربيـلُ          وقوست ظَهري ، فَاردد على رحيانيت أشمه شماً قَبلَ ا         
أبِشر وليفرح قَلبك ، فَوِعزيت لَو كانا ميتِني لَنشرتهما ،    : إنَّ اَهللا يقِرئك السالم ويقولُ لَك       : فَقالَ  

           و ، املساكنيِعبادي إىلَّ األنبياُء و فَإنَّ أحب ، طَعاماً ِللمساكني فَاصنع      ، كصـرب أذهبت تدري ِلم
                  هوو تيمي ِمسكني اةً ، فَأتاكمش مذَحبت نعوا ؟ إنكمبِه ما ص فوسإخوةُ ي صنعو ، ظَهرك ستقوو

أالَ مـن أراد    : صائم فَلم تطِعموه ِمنه شيئاً ، وكانَ يعقوب بعد إذا أراد الغداَء أمر منادياً فَنادى                
َء ِمن املساكِني فَليتغد مع يعقوب ، وإذا كانَ صاِئماً أمر منادياً فَنادى أال من كانَ صائماً ِمن                  الغدا

  عقوبي عم فِطرعن أنس) ك( ابن راهويه يف تفسريه } املساكِني فَلي 
 ٢/٣٤٨ك 

 صحيح غريب

 إذا جامع القوم غَمزهم ، أبيض شديد        لَيس ِبالذَّاهِب طُوالً فَوق الربعِة ،      �كَانَ   { -١٢٥١٢
                    قلَّـعشـى تالقدمِني ، إذا مالكفَِّني و ثناألشفاِر ، ش أهدب ، أبلج اهلامِة ، أغر خمضِح ، ضالو

 ِمثله عدهال بو قَبله أر لَم ، جهِه اللُّؤلُؤيف و بٍب ، كانَ العرقيف ص نحِدرما يعليعن) عم (} كَأن  
 ٦/٢٧ وبداية ١/٢/١٢١ وسعد ٨/٢٧٢ وجممع ١/١٥١حم 



 

 

١٨٨٣() 

 حسن لغريه
فَأتى موسى فَلطمه فَفقأ عينه ، فَأتى ربه        : كَانَ ملك املوِت يأيت الناس عياناً ، قالَ          { -١٢٥١٣

: فت عليِه ، فَقالَ لـه       عبدك موسى فَقأَ عيين ، ولوال كَرامته عليك لَعن        !    يا رب   : عز وجلَّ فَقالَ    
      بدي فَقُلْ لَهإىل ع اذهب :                ، نةٌ ، فَأتـاهس دهي تارعرٍة وِبكُلِّ ش لى ِجلِد ثَوٍر ، فَلهع دهي فَليضع

عن أيب  ) حم بز  (} فَشم  شمةً فَقبض روحه      : فَاآلنَ قالَ   : املوت ، قالَ    : ما بعد هذا ؟ قالَ      : فَقالَ  
 ريرةه

 ١/٣١٩ وبداية ٨/٢٠٤ وجممع ٢/٥٣٣حم 
 صحيح

إين قَـد   : كَانَ مِلك فَيمن كانَ قَبلكم ، وكانَ له ساِحر ، فَلما كَرب ، قالَ ِللمِلِك                 {  -١٢٥١٤
 سلك راهب   كَِبرت فَابعثْ إيلَّ غُالماً أُعلِّمه السحر ، فَبعثَ إليِه غُالماً يعلِّمه ، فَكانَ يف طَريقِه إذا               

، فَقعد إليِه وِمسع كَالمه فَأعجبه  ، فَكانَ إذا أتى الساحر مر ِبالراهِب وقعد إليـِه ، فَـإذا أتـى                      
حسبين السـاحر ،    : إذا ِجئت الساحر فَقُلْ     : الساحر ضربه ، فَشكى ذَلك إىل الراهِب ، فَقالَ          

الساحر أفضلُ أِم   :  على دابٍة عظيمٍة قَد حبسِت الناس ، فَقالَ اليوم أعلم            فَبينما هو كَذلك إذْ أتى    
اللهم إنْ كانَ أمر الراهِب أحب إليك ِمن أمِر الساحِر فَاقتلْ هذِه       : الراهب ؟ فَأخذَ حجراً ، فَقالَ       

:  الناس ، فَأتى الراهب فَأخربه ، فَقالَ له الراهب          الدابةَ حىت يمضى الناس ، فَرماها فَقتلها ومضى       
 إنكما أرى ، و أمِرك لغَ ِمنب أفضلُ ِمين ، قَد اليوم أنت ، ىنب أى 

ستبتلى فَال تدلَّ على ، وكانَ الغالم يربيُء األكمه واألبرص ويداوي الناس ِمن سـائِر األدواِء ،                 
ِبهدايا كَثريٍة ، فَقالَ           فَسِمع فَأتاه ، مىع ِللمِلِك كانَ قَد ليسفيتين :  جش إنْ أنت أمجع نا لَكهما ه
إين الَ أشفي أحداً إمنا يشفي اُهللا عز وجلَّ ، فَإنْ آمنت ِباِهللا دعوت اَهللا فَشفاك ، فَآمن ِباِهللا                   : ، قَالَ   

    اُهللا ، فَأتى املِلك فَشفاه           املَِلك فَقالَ له ، جلسإليِه كَما كانَ ي ؟ قالَ :  فَجلس صركب ليكع در نم
ريب وربك اُهللا ، فَأخذه فَلم يزلْ يعذِّبه حـىت دلَّ علـى             : ولك رب غَريي ؟ قالَ      : ريب ، قالَ    : 

         املِلك الِم ، فَقالَ لهالِم ، فَجيَء ِبالغالغ : ب أى          ، األبرصو ربىُء األكمهما ت ِسحرك لغَ ِمنب قَد ىن
إين الَ أشفي أحداً إمنا يشفي اُهللا عز وجلَّ ، فَأخذه فَلم يزلْ يعذِّبه حىت دلَّ                : وتفعلُ وتفعلُ ، فَقالَ     

       اهِب ، فَقيلَ لهاهِب ، فَجيَء ِبالرلى الرفَأىب: ع ، ديِنك نع ارِجع    ضـعفَـدعا ِباِملنشـاِر ، فَو ، 
اِملنشار على ِمفرِق رأسِه فَشقَّه بِه حىت وقع ِشقَّاه ، ثُم جيَء ِبالغالِم فَقيلَ له ارِجع عن ديِنك فَأىب ،           

ا بلغتم بِه   اذهبوا ِبِه إىل جبِل كَذا وكذا فَاصعدوا ِبِه اجلبلَ ، فَإذ          : فَدفعه إىل نفٍر ِمن أصحابِه فَقالَ       
اللهم اكْفنـيِهم  : ِذروته ، فَإنْ رجع عن دينِه وإالَّ فَاطرحوه ، فَذهبوا بِه فَصعدوا بِه اجلبلَ ، فَقالَ           

     املِلـك فَقالَ لـه ، مشي إىل املِلكجاَء ياجلبلُ فَسقطوا ، و ِبهم فَرجف ، مـا فَعـلَ   : ِبما ِشئت



 

 

١٨٨٤() 

اذهبوا ِبِه فَامحلوه يف قَرقـوٍر      : م اُهللا ، فَدفعه إىل نفٍر ِمن أصحابِه فَقالَ          كَفانيِه: أصحابك ؟ فَقالَ    
اللهم اكْفنـيِهم ِبمـا     : فَتوسطوا بِه البحر ، فَإنْ رجع عن دينِه ، وإالَّ فَاقِذفوه ، فَذهبوا بِه فَقالَ                

        جاَء يفينةُ فَغِرقوا ، والس ِبهم فَانكفأَت ، ِشئت      املِلك مشي إىل املِلِك ، فَقالَ له :   كما فَعلَ أصحاب
وما هو ؟   : إنك لَست ِبقاتلي حىت تفعلَ ما آمرك بِه ؟ قالَ         : كَفانيهم  اُهللا ، فَقالَ ِللمِلِك       : ؟ فَقالَ   

 ِكنانيت ، ثُم ضـِع      تجمع الناس يف صعيٍد واحٍد ، وتصلُبين على ِجذٍع ، ثُم خذْ سهماً ِمن             : قالَ  
ِبسِم اِهللا رب الغالِم ، ثُم ارِم ، فَإنك إذا فَعلت ذَلك قَتلـتين ،               : السهم يف كَبِد القوِس ، ثُم قُلْ        

 ِبسِم اِهللا رب الغالِم ، ثُم رماه ، فَوقع        : فَجمع الناس ، ثُم وضع السهم يف كَبِد القوِس ، ثُم قالَ             
               فَقالَ الناس ، هِم فَماتالس وضعدغِه ميف ص دهي دغِه ، فَوضعيف ص همالِم ،    : السالغ ا ِبربآمن

        فَقيلَ له املِلك الِم ، فَأُتىالغ ا ِبربالِم ، آمنالغ ا ِبربـزلَ  : آمناِهللا نو قَد ، حذرت ما كُنت أرأيت
من : ن الناس ، فَأمر ِباُألخدوِد ِبأفواِه السكِك فَخدت وأضرم النريانَ ، وقالَ             ِبك حذرك ، قَد آم    

                   قعأنْ ت لَها ، فَتقاعست ىبمعها صرأةٌ وىت جاءِت امفيها ، فَفعلوا ، ح دينِه فَأقِحموه نع رِجعي لَم
 المربي ، فَ: فيها ، فَقالَ لَها الغاص هيا أُم لى احلقعن صهيب) حم م (} إنِك ع 

 )٤٤٦١(وصحيح اجلامع ) ٢٠٩٣( وخمتصر م ٦/١٧ وحم ٨/٣٨٧وكثري ) ٩٧٥١(وعب ) ٣٣٤٠(ت 

 عن رجٍل ) حم  ( } ألَك حاجةٌ ؟ : ِمما يقُولُ ِللخادِم  �كَانَ  {  -١٢٥١٥
 ٣/٥٠٠وحم  )  ٤٨٣٦( وصحيح اجلامع  ) ٢١٠٢( وصحيحة ١١٠/ ٧االحتاف 

 يح صح

 عن أيب أمامة ) طب  ( } ِمن أضحِك الناِس وأطيبِهم نفساً  �كَانَ  {  -١٢٥١٦
  ١١٥/ ٧ واالحتاف ١٧/ ٩امع 

 حسن لغريه 

 عن أنس ) ابن عساكر ( } ِمن أفكَِه الناِس  �كَانَ  {  -١٢٥١٧
  ٥٤/ ٦وبداية  ٣٣١/ ١ونبوة  ) ٤١٣(  وسىن ٣٩/ ٢ و طص ٤٩٩/ ٧ و ٢٥٩/ ٦ و ٣٥٥/ ٥االحتاف 

 حسن 

اللَّهم إني أسألك ِمـن الْخيــِر     : ِمن دعائِه ِفى التشهِد ِفى الفريضِة        �كَانَ   {  -١٢٥١٨
 كُلِّــِه عاجِلــِه 

 ونستعيذُك  وآجلِه ما عِلمنا ِمنه وما لَم نعلَم ، اللَّهم إنا نسألُك مما سألك منه ِعبادك الصاِلحونَ ،                
مما استعاذَ ِمنه ِعبادك الصاِلحونَ ، ربنا آتنا ِفى الدنيا حسنةً وِفى اآلخرِة حسنةً وقَنا عذاب الناِر                 

                 ـدتنا وعنا وآِتنا مبع األبراِر را موفَنا وتيئاِتنا سنع ا وكَفّروبنا ذُنا فَاغِفر لَنا آمننا إننبلـى   ، را ع



 

 

١٨٨٥() 

عـن  ) طس  ( } رسلك وال تخزنا يوم الْقيامِة إنك ال تخلف امليعاد ، وسلَّم عن يمينِه وعن ِشمالِه                
 عبد اهللا بن مسعود

  ٦٧/ ١٠وطب  ) ٢٤١٣(  وحب ٥٢١/ ١ و ك ١٤٧/ ٦وحم  ) ٣٨٤٦( هـ 
 صحيح 

سلَ فَوضع ثيابه على صخرٍة ، وكان ال يكاد       كَانَ موسى رجال حييا وأتى املاَء ِليغت       {  -١٢٥١٩
إنَّ موسى آدر ، ِبِه آفةٌ يعنونَ أنه ال يضع ِثيابـه فاحتملـِت              : تبدو عورته ، فَقالت بنو إسراِئيلَ       

               قَوله جاِل ، فَذلكوسى كأحسِن الروا إىل مين إسرائيلَ فَنظرحبذاء جمالِس ب  ارتىت صخرةُ حالص 
 عن أنس ) بز  ( } فَربأه اُهللا ِمما قَالُوا وكان ِعند اِهللا وجيـهاً : تعاىل 
  ٤٧٤/ ٦ وكثري ٣٧/ ٢٢ وطربى ٩٣/ ٧امع 

 حسن 

ناقته تسمى العضباَء ، وبغلته الشهباَء ، وِحماره يعفُـور ، وجاريتـه              �كَانَ   {  -١٢٥٢٠
 مد عن أبيه مرسالً عن جعفر بن حم) هق (} خضرةَ 

  ١٥٣وأخالق  ) ٩٤٩(  وتغليق ٢٦/ ١٠هق 
 حسن مرسل 

١٢٥٢١-  }               فَذلك طَّهخ طُّهخ وافَق خطُّ ، فَمناألنِبياِء ي ِمن ىبعن ) حم ، م ، د ، ن     ( } كَانَ ن
 معاوية ابن احلكم 

/ ٩ واالحتـاف  ٢٥٠/ ٢ و هق ٣٩٤/ ٢ وحم ٥٦ و د استفتاح الصالة ب     ١٦/ ٣ و ن    ١٢١ و   ٣٣م املساجد   
  ) ٤٤٦٢( وصحيح اجلامع ) ٢١٢(  ومنتقى ٤٤٧/ ٥ وحم ٢٣٨/ ٣ وسنة ١١٨
 ٥٤٥/ ٤الفـيض   ..... يضرب خطوطا كخطوط الرمل فيعرف األحوال بالفراسة بتوسط تلك اخلطوط           : خيط  

 وأما ىف االسالم فحرام 
 عن أيب هريرة ) حم  ( } فَق ِعلمه فَهو ِعلمه  كَانَ نىب ِمن األنبياِء يخطُّ فَمن وا {  -١٢٥٢٢

  ١١٦/ ٥امع 
 صحيح 

١٢٥٢٣-  }   بيذُهارٍة  �كَانَ  نِحج وٍر ِمنعن أيب مالك األشجعى ) طك  ( } ِفى ت 
  ٦٥/ ٥ وجممع ٣٦٧/ ١١ وسنة ٢٧و ن االشربة ب  ) ٣٤٠٠(  و هـ ٦١ رقم ٦م األشربة ب 

 إناه : تور 

 ( } نهانا أنْ نأكُلَ لُحوم نسِكنا فَوق ثَالثِه أياٍم ثُم رخص لَنا بعد ذلك               �كَانَ   {  -١٢٥٢٤
 عن قتادة ) حم 

  ٢٦/ ٤امع 
 صحيح لغريه



 

 

١٨٨٦() 

١٢٥٢٥-  }              تــى آخــرم حوهدعاماً يع مسنينٍة إالَّ خس كَثَ ِفى قَومِه ألفم وحكَانَ ن
 س زماِنِه ، وغــر

                ليـِه فَيسـألُونهونَ عرمفينةً ، ويا سعملُهعلَ يا وجقَطعه ذهٍب ثُمكُلَّ م توذَهب جرةً فَعظُمتش
: تعملُ سفينةً ِفى الْرب، وكَيف تجـرى ؟ قَـالَ           : أعملُها سفينةً فَيسخرونَ ِمنه ويقُولُونَ      : فَيقُولُ  

غَ ِمنها وفَار التنور وكَثُر املاُء ِفى السكَِك ، خشيت أُم الصـىب عليـِه               فَسوف تعلمونَ ، فَلما فَر    
وكَانت تحبه حبا شديداً ، فَخرجت إىل الْجبِل حىت بلغت ثُلثه ، فَلما بلغها املاُء خرجـت حـىت                   

       ترجا املاُء خهلغا ببِل ، فَلمثُلُثِى الْج لغتب           فعتـها رقبتهبِل فَبلغَ املاُء رلى الْجع وتىت استِبِه ح 
  ىبالص أُم حمأحداً ر ماُهللا ِمنه حماملاُء ، فَلو ر ِبِهم ىت ذَهبا حيهعن عائشة ) طس  (   } ِبيد 

 ١٢/٢١ وطربى ٤/٢٥٨ وكثري ١/١٨٠ وطخ ٨/٢٠٠ وجممع ٥٤٧ و ٢/٤٤٢ك 
 حسن 

 ( }  هذا األمر ِفى ِمحري فَرتعه اُهللا ِمنهم ، وجعله ِفى قُريٍش ، وسيعود إليِهم                  كَانَ {  -١٢٥٢٦
 عن ذى خممر ) حم ، طب 

/ ٢ وعــــــاصم   ٢٦٤/ ٣ وتخ   ١١٦/ ١٣ وفتح   ٢٧٧/ ٤ و طب    ١٩٣/ ٥ وجمـــمع   ٩١/ ٤حم  
 ) ٤٤٦٣( وصحيح اجلامـــع ٥٢٩

 صحيح 

 عن أيب هريرة ) بز  ( }  بعض أهِلِه يغتسلُونَ ِمن إناٍء واحٍد هو وأهلُه أو �كَانَ  {  -١٢٥٢٧
  ٢٧٣/ ١امع 

 صحيح 

 عن جابر بن مسرة ) م  ( } وجهه ِمثلَ الشمِس والقَمِر ، وكان مستديراً  �كَانَ  {  -١٢٥٢٨
  ) ٤٨٣٧(  وصحيح اجلامع ٥٤٥/ ١٤ و ش ١٠٩م الفضائل 

عن ) م ، د ، ت     ( }  الَّىت ينام عليها ِباللَّيِل ِمن أدٍم حشوها ِليف          وسادته �كَانَ   {  -١٢٥٢٩
 عائشة 

 )٤١٤٦( ود ) ٢٤٧١( وت  )  ٤٨٣٨(  وصحيح اجلامع ٢٠١/ ٤ و ١١٠/ ٣ وترغيب ٣٧م اللباس 

 عن جابر بن مسرة ) م ، د ، ت  ( } ال يؤذَّنُ ِله ِفى الِعيديِن  �كَانَ  {  -١٢٥٣٠
  )٥٣٢( و ت  ) ١١٤٨( و د  ) ٨٨٧(  و م ٢٩٥/ ٣والنيل  ) ٤٨٣٩( امع صحيح اجل

ال يأكُلُ الثُّوم وال البصلَ وال الكُراثَ ِمن أجِل أنَّ املالِئكةَ تأتيِه وأنـه               �كَانَ   {  -١٢٥٣١
 عن أنس ) حل ، خط  ( } يكلِّم ِجربيلَ

  ٢٦٥/ ٢وخط  ٣٣٢/ ٦ وحلية ٤١٩ و ٤١٨/ ٦ والتمهيد ١٢٢/ ٧االحتاف 
 حسن لغريه 



 

 

١٨٨٧() 

 عن ابن عمرو ) حم  ( } ال يأكُلُ متِكئاً وال يطأُ عقبيه رجالِن  �كَانَ  {  -١٢٥٣٢
 ) ٣٧٧٠(  ود ١٦٧ و ٢/١٦٥وحم  )  ٤٨٤٠(  وصحيح اجلامع ٩٥/ ٥ وبغوى ١٠١/ ٧االحتاف 

 صحيح 

 أنْ يأكُلَ ِمنها ِللشاِة الَّىت أُهديت لَه   ال يأكُلُ ِمن هديٍة حىت يأمر صاحبها       �كَانَ   {  -١٢٥٣٣
 عن عمار بن ياسر ) طب  (} 

  ٦٦٤/ ٩ وفتح ٢٩٦/ ٨ و ٢١/ ٥امع 

 حسن 

 عن احلسن بن علي ) طك  ( } ال يبعثُ عليا مبعثاً إالَّ أعطاه الرايةَ  �كَانَ  {  -١٢٥٣٤
  ٤٥/ ١قتادة و أصفهان  صادر  ٣/٢٣ و ٢٥/ ١/ ٣ وسعد ١٢٥ و ١٢٤/ ٩امع 

 حسن لغريه

 عن بريدة )احلكيم والبغوى  ( } ال يتطير ولَكن يتفائَلُ  �كَانَ  {  -١٢٥٣٥
 وفـتح   ١٤٠/ ٨ وهـق    ٣٤٧/ ٥وحم   ) ٣٩٢ ٠(وبنحوه  د     ) ٤٨٤١( وصحيح اجلامع    ) ٧٦٢( الصحيحة  

٢١٥/ ١٠  

 صحيح 

 عن ابن عمر )ابن نصر  ( }  أَجرى السواك على ِفيِه ال يتعار ِمن اللَّيِل إالَّ �كَانَ  {  -١٢٥٣٦
 ٤٦ )٢٥٥(حذيفة و )٢٤٥(وخ)(٥٧و  ٥٥(وبنحوه ) ٤٨٤٢(  وصحيح اجلامع    ٤٣٨/ ١٢ وطب   ٩٨/ ٢امع  

 حذيفة  
                                                       صحيح  لغريه                

 عن عائشة ) حم ، ت ، ن ، هـ ، ك  ( } وضأُ بعد الغسِل ال يت �كَانَ  {  -١٢٥٣٧
/ ٢ وسـنة  ١٧٩/ ١ وهق ٢٥٨ و ٢٥٣ و ١٩٢ و ٦٨/ ٦وحم  ) ٥٧٩( و هـ   ) ٢٥٠( و د    ) ١٠٧( ت  
 ١/١٥٣و ك ) ٢٤٩( ن و ) ٤٨٤٣( وصحيح اجلامع )٧٤٤ (٦٨/ ١ و ش ١٤

 صحيح 

 عن أيب أمامة  ) طب ( } ال يتوضأُ ِمن موطىٍء  �كَانَ  {  -١٢٥٣٨



 

 

١٨٨٨() 

كنا نصلى مع النىب صـلى      :  وسنده واٍه  لكن ورد عن ابن مسعود قال           ١٤١/ ٨ وطب   ٢٨٦ و   ٢٨٥/ ١امع  
 ود  ١/١٣٩و ك )٣٧(و خزميـة    ٢٨٥/ ١رواه الطرباىن ىف الكبري امـع       " اهللا عليه وسلم وال نتوضأ من موطىء        

)٢٠٤ ( 
 صحيح 

 عن النعمان بن بشري) ك(}  قِل ما يمُأل بطنه  الَ يجد ِمن الد�كانَ   { - ١٢٥٣٩
 ) ٤٨٤٤( وصحيح اجلامع ٣٤)٢٩٧٧(وبنحوه م) ٢١٠٦( والصحيحة ٤/٣٢٤ك 

 صحيح
 رديء التمر ويابسه: الدقل 

 عن أيب الدرداء) حم(}   الَ يحدثُ حديثاً إالَّ تبسم �كانَ   { - ١٢٥٤٠
 عنه)٣٦٤١( عبد اهللا بن احلارث  وت ١٩١و ٤/١٩٠وبنحوه حم ١٩٩ و٥/١٩٨ وحم ١/١٣١امع 

 حسن لغريه
 )١٧٦(فيه حبيب بن عمر األنصاري خمتلف فيه التعجيل 

عن كعب بن   ) طس(}   الَ يخرج إىل سفٍر وال يبعثُ بعثاً إالَّ يوم اخلميِس            �كانَ    { - ١٢٥٤١
 مالك

 وجممـع   ٦/٣٩٠وحـم   ) ٢٩٤٩(واصل وبنحـوه  خ      )٣٣٦٠٧( و ) ٣٣٦٠٦(١٢/٥١٦وش  ) ٩٥٩(تغليق  
٣/٢١١ 

 صحيح

حم (}  الَ يخرج يوم الِفطِر حىت يطعم ، وال يطعم يوم النحِر حىت يذبح      �كانَ    { - ١٢٥٤٢
 عن بريدة) ، ت ، هـ ، ك

 ٤/٣٠٥ وسـنة    ٢/٤٤٨ وفـتح    ٢/٤٥ وقـط    ٢/١٩٩وجممع  ) ١٧٥٦( و    أنس )١٧٥٤(وهـ  ) ٥٤٢(ت  
 ٥/٣٦٠وحم ١/٢٩٤وك) ٤٨٤٥(وصحيح اجلامع 

 صحيح

 عن أنس) ت(}  الَ يدخر شيئاً ِلغٍد � كَانَ   { - ١٢٥٤٣
 واإلحتاف  ٢/٥٦ والترغيب   ١٠/٢٥٦ و ٣/٢٩٠ وكر   ٦/٦٣ وبداية   ٢٧٩ وأخالق   ١٣/٢٥٣ وسنة   ٧/٩٨خط  

 )٢٣٦٢(وت ) ٤٨٤٦( وصحيح اجلامع ٧/٩٧
 صحيح

اللهم رب السمواِت السـبِع     :  يقولَ    الَ يدخلُ قَريةً يريد دخوهلا حىت      �كانَ    { - ١٢٥٤٤
                   ، ما ذَريـنياِح والر ربو ، ما أضللنياطِني والش ربو ، ما أقللنو األرضني ربو ، ما أظللنو

 )طك(}  أسألُك خري هذِه وخري أهِلها ، وأعوذُ ِبك ِمن شرها وشـر أهِلهـا وشـر مـا فيهـا                
 عن صهيب



 

 

١٨٨٩() 

 ٤/٢٠٤ونبوة  ) ٥١٨(وسين  ) ٢٥٦٥( وخزمية   ٦/٤٧٢ وتخ   ٣/٢١٥ و ٢/٣١٢ ومشكل   ٢/١٠٠ و ١/٤٤٦ك  
 )٨٣٨( والدعاطب ١٠/١٣٥وامع 

 صحيح

 عن عائشة) خ ، د ، ن(}   الَ يدع أربعاً قَبلَ الظُّهِر وركعتِني قَبلَ الغداِة �كانَ   { - ١٢٥٤٥
 وحليـة   ٥/١٤٥ و ٣/٣٤٠ واإلحتاف   ٣/٤٤٧ وسنة   ٢/٤٧٢ق   وه ١٤٨ و ٦/٦٣وحم  ) ١٢٥١( ود   ٢/٧٤خ  
 )١٧٥٩و١٤٥١و١٤٥٠(ون ) ٤٨٤٧( وصحيح اجلامع ١٠/٢٩

 الَ يدع ركعِىت الفجِر يف السفِر وال يف احلَضِر ، وال يف الصحِة ، وال يف               �كانَ    { - ١٢٥٤٦
 عن عائشة) خط(}  السقــِم

و م  ) ١١٦٩( ابن عمر وبنحوه عنها عند خ        ٢/٢١٧ريرة و جممع     أبو ه  ١/٣٩٩ وبنحوه الترغيب    ٦/٢٨٤خط  
)٩٤) ٧٢٤  

 حسن لغريه

 عن ابن عباس) طب(}   الَ يدع صوم أياِم الِبيِض يف سفٍر وال حضٍر �كانَ   { - ١٢٥٤٧
 ٤/١٩٨ون)  ٤٨٤٨(وصحيح اجلامع ) ٥٨٠(الصحيحة 

 صحيح

د ،  (}  وكانَ إذا مِرض أو كَِسلَ صلَّى قاِعــداً         الَ يدع قيام الليِل ،       �كانَ    { - ١٢٥٤٨
 عن عائشة) ك
 )٤٨٤٩( وصحيح اجلامع ١/٣٠٨ و ك ٢٤٩ و٦/١٢٦ وحم ٣/١٥وهق )  ١٣٠٧(د 

 صحيح

 عن ابن عباس وأنس) طب(}   الَ يدفع عنه الناس وال يضِربونَ عنه �كانَ   { - ١٢٥٤٩
  ٦١واألخالق ) ٣٧٠٧(١/٣٦٩وحم  ) ١٨٨٥(ود ) ٤٨٥٠(وصحيح اجلامع ) ٢١٠٧(الصحيحة 

 صحيح

 ابن قانع عن زياد بن سعد}   الَ يراجع بعد ثَالٍث �كانَ   { - ١٢٥٥٠
 )٤٨٥١( أنس وصحيح اجلامع ١/١٥٧وأصفهان ) ٢١٠٨( والصحيحة ٢/١٥٣فتح 

 صحيح

 عن أنس) حم ، خ ، ت ، ن(}   الَ يرد الطِّيب �كانَ   { - ١٢٥٥١
وصـحيح  ) ٩٤١٠و٦٩٠٤( ون   ١٢/٨٧ وسـنة    ٢٦١ و ٣/١٣٣وحم  ) ٢٧٨٩( و ت    ٧/٢١١ و ٣/٢٠٥خ  

 )٤٨٥٢(اجلامع 

 عن عائشة) ش ، د(}  الَ يرقُد ِمن لَيٍل وال نهاٍر فَيستيِقظَ إالَّ تسوك �كانَ   { - ١٢٥٥٢



 

 

١٨٩٠() 

ـ ) ١٧٩١ (١/١٦٩ صـادر وش     ١/٤٨٣ و ١/٢/١٦٩ وسعد   ١/٣٩٦ وسنة   ٦/١٦٠وحم  ) ٥٧(د   اف واإلحت
 )٤٨٥٣( وصحيح اجلامع ١/٣٩ وهق ٢/٣٥٠

 صحيح

 عن ابن عباس) بز(}   الَ يرمي حىت تزولَ الشمس �كانَ   { - ١٢٥٥٣
  حنوه٥/٨٠ابن عمر والنيل ) ٩٣٤ (١/٤٠٨ وموطأ ٣/٢٥٩امع 

 حسن لغريه

 عن عائشة) ع(}   الَ يزيد يف الركعتِني على التشهِد �كانَ   { - ١٢٥٥٤
 من رواية أيب اجلوزاء عن عائشة) ٤٣٧٣( وأبو يعلى ٢/١٤٢مع ا

 صحيح

 عن أنس) ك(}   الَ يسألُ شيئاً إالَّ أعطاه أو سكت �كانَ   { - ١٢٥٥٥
 )٤٨٥٤( وصحيح اجلامع ٢/١٣٠ و ك ٢٧٩ و٣/١٩٠حم 

 صحيح

 عن ابن عمر) ن(}   الَ يستِلم إالَّ احلجر والركن اليماىنَّ �كانَ   { - ١٢٥٥٦
 )٤٨٥٥( وصحيح اجلامع ٥/٧٦وهق ) ١٢٦٧ (٢٤٤  ابن عباس وم احلج ١/٣٧٢ وحم ٥/٢٣١ن 

 عن ابن عباس) طك(}   الَ يشرب نبيذاً فَوق ثَالٍث �كانَ   { - ١٢٥٥٧
  ٥/٦٦ حنوه  وجممع ٨٣-٧٩) ٢٠٠٤( و م١/٢٢٤ وحم ٧/٢١٦ وحلية ١٠/٦١فتح 

 صحيح لغريه
 الصحابةوصح حنوه عن كثري من 

 عن ابن عمرو) حم(}   الَ يصاِفح النساَء يف البيعِة �كانَ   { - ١٢٥٥٨
 عائشة وصحيحة   ٥/٢١٦أمساء وخط   )١٥٢٥(  صادر ومطالب  ٨/٥  و  ٨/١ وسعد   ٨/٢٦٦ وجممع   ٢/٢١٣حم  

 )٤٨٥٦(وصحيح اجلامع ) ٥٣٠(
 صحيح

}  ال الركعتِني بعد املغرِب إالَّ يف أهِلِه         الَ يصلِّي الركعتِني بعد اجلُمعِة ، و       �كانَ    { - ١٢٥٥٩
 عن ابن عمر) الطيالسي(

 )١٨٣٦( وطيا ٢/٤٧٧وهق ) ٤٨٥٧(وصحيح اجلامع ) ٦٢٤(اإلرواء 
 صحيح

عـن  ) ك ، حب  (}   الَ يصلِّي املغِرب حىت يفطر ولو على شربٍة ِمن املاِء            �كانَ    { - ١٢٥٦٠
 أنس



 

 

١٨٩١() 

و ك ) ٤٨٥٨(وصـحيح اجلـامع   ) ٩٧٨٩(٢/١٨٤وش ) ٨٩٠( وحـب  ٣/١٥٥وامع  ) ٢١١٠(الصحيحة  
١/٤٣٢ 

 صحيح

 عن الرباء) طس(}   الَ يصلِّي صالةً مكتوبةً إالَّ قَنت فيها �كانَ   { - ١٢٥٦١
 ٢/١٣٨ وجممع ٢/٣٧ وقط ٢/١٩٨هق 

 حسن

}  صـلَّى ركعتيـــِن    الَ يصلِّي قَبلَ العيِد شيئاً ، فَإذا رجع إىل مِرتلِه   �كانَ    { - ١٢٥٦٢
 عن أيب سعيد) هـ(

) ٤٨٥٩(وصحيح اجلامع   )٣٨٥٨(  ود    )٧٥٦ (٢٤/٢٩٨ وطب   ١/٢٩٧ و ك    ٢/٤٧٦وفتح  ) ١٢٩٣(هـ  
 )٢٠٥٤(و ت 

 حسن

 عن سلمة) هـ(}   الَ يصيبه قُرحةٌ وال شوكةٌ إالَّ وضع عليها اِحلناَء �كانَ   { - ١٢٥٦٣
 )٤٨٦٠(يح اجلامع وصح) ٢٠٥٩(والصحيحة ) ٣٥٠٢(هـ 

 حسن

 عن جابر بن مسرة) حم ، ت ، ك(}   الَ يضحك إالَّ تبسماً �كانَ   { - ١٢٥٦٤
كالمها عن عون   ) ١٤٦ (٤٧ومبارك  )  ٢٦٦٦٦(٩/١١٤ وش   ٢/٦٠٦ و ك    ١٠٥ و ٥/٩٧وحم  ) ٣٦٤٥(ت  

 )٤٨٦١(وصحيح اجلامع 
 صحيح

 عن أنس) ق ، نحم ، (}   الَ يطرق أهلَه لَيالً �كانَ   { - ١٢٥٦٥
 وصحيح اجلامع ٩/٣٤٠ وفتح ٤/٣٣٠ وجممع  ٢٤٠ و ٢٠٤ و ٣/١٢٥ وحم   ١٨٠)١٩٢٨( و م اإلمارة       ٣/٩خ  

 وكان يأتيهم غدوة أو عشية: وزادوا ) ٩١٤٦(ون ) ٣٣٦٣٤    (١٢/٥٢٣وش ) ٤٨٦٢(

 ن أنسع) حم(}   الَ يطرق أهله لَيالً ، كانَ يدخلُ غُدوةً أو ِعشاًء �كانَ   { - ١٢٥٦٦
 ٢٤٠ و٢٠٤ و٣/١٢٥وحم ) ٣٣٦٣٤ (١٢/٥٢٣ وش ٥/٢٦٠ وهق ٤/٣٣٠جممع 

 صحيح

 عن جابر بن مسرة) د ك(}   الَ يطيلُ املوِعظةَ يوم اجلُمعِة �كانَ   { - ١٢٥٦٧
 ١/٢٨٩وك) ٤٨٦٣( وصحيح اجلامع ٢/٢٧٠ وطب ٣/٢٠٨وهق ) ١١٠٧(د 

 صحيح



 

 

١٨٩٢() 

فَـإذا  )) ِبسِم اِهللا الرمحِن الرحيِم     (( رِة حىت تِرتلَ     الَ يعِرف خاِتمةَ السو    �كانَ    { - ١٢٥٦٨
  ـزلــتـورةٌ         )) ِبسِم اِهللا الرمحِن الرحيِم     (( نس ـدئتابتو استقلَّتو ِتمتورةَ خأنَّ الس ِلمع

 عن ابن عباس) بز(}  أُخرى 
  ٦/٣١٠امع 

 صحيح

) د(}   يِرتلَ عليِه ِبسِم اِهللا الرمحِن الرحيِم         الَ يعِرف فَصلَ السورِة حىت     �كانَ    { - ١٢٥٦٩
 عن ابن عباس

 ومشـكل   ١/٢٠ وبغوي   ٢/٢٥٦ وأصفهان   ٩/٤٢وفتح  ) ٥٢٨( ومحيدي   ١/٣١ وكثري   ٢/٤٢وهق  ) ٧٨٨(د  
 )٤٨٦٤( وصحيح اجلامع ٢/١٥٣

 صحيح

 ن مسرةعن جابر ب) طب(}   الَ يغدو يوم الِفطِر حىت يأكُلَ تمراٍت �كانَ   { - ١٢٥٧٠
( أنس وهــ    ٢/٤٤٦ أنس وفتح    ٤/٣٠٦ أنس و سنة     ٢٨٣و٣/٢٨٢ بريدة وهق    ٥/٣٥٣ أنس وحم    ٢/٢١خ

 )٤٨٦٥( وصحيح اجلامع ٢/٢٧٦وطب ) ١٧٥٥-١٧٥٤

 الَ يفاِرق مسجده ِسواكه وِمشطُه وكانَ ينظُر يف اِملرآِة إذا سرح ِلحيته             �كانَ    { - ١٢٥٧١
 عن عائشة) طس(}  

  من طرق١٠/٣٦٧ وفتح ٥/١٧١امع 
 حسن لغريه

اِملرآةُ ، واملُكحلةُ ، واملُشطُ     :  الَ يفاِرقه يف احلَضِر وال يف السفِر خمس          �كانَ    { - ١٢٥٧٢
 عن عائشة) عق(}  ، والسواك ، واِملدرى 

  من طرق٤١١ و٦/٤١٠ و٢/٣٩٦ واإلحتاف ١٠/٣٦٧ وفتح ٥/١٧١امع 
 حسن لغريه

) بـز (}   الَ يقاتلُ عن أحٍد ِمن أهِل الشـرِك إالَّ عـن أهـِل الذِّمـِة             �كانَ    { - ١٢٥٧٣
 عن معقل بن يسار

  ٦/١٣امع 
 فيه ضعف

 ابن سعد عن عائشة}   الَ يقرأُ القرآنَ يف أقلِّ ِمن ثَالٍث �كانَ   { - ١٢٥٧٤
 )٤٨٦٦( وصحيح اجلامع ٢٦٠ صادر وأخالق ١/٣٧٦ و ١/٢/٩٨سعد 

 صحيح



 

 

١٨٩٣() 

سبحانك اللهم ربي وِبحمدك ، الَ إله إالَّ        :  الَ يقوم ِمن مجلٍس إالَّ قالَ        �كانَ    { - ١٢٥٧٥
أنت أستغِفرك وأتوب إليك ، وقالَ ، الَ يقولُهن أحد حيثُ يقوم ِمن مجِلسِه إالَّ غُفر له ما كـانَ                    

 عن عائشة) ك(}  ِمنه يف ذَلك الِس 
 )٤٨٦٧( وصحيح اجلامع ٤٩٧و١/٤٩٦ك 

 صحيح

سبحانك اللهم وحبمـدك أسـتغِفرك      :  الَ يقوم ِمن مجلٍس حىت يقولَ        �كانَ    { - ١٢٥٧٦
 عن رافع بن خديج) كطسك(}  إا كَفَّارةٌ ِلما يكونُ يف الِس : وأتوب إليك ، ثُم يقولُ 

 ٤/٣٤٢ وطب ١٠/١٤١امع 
 صحيح

 عن طلحة) طب(}   الَ يكاد يسألُ شيئاً إالَّ فَعله �كانَ   { - ١٢٥٧٧
) ٤٨٦٨(جابر وصحيح اجلامع )  ١٧٢٠( أنس وطيا ٢/١٣٠ و ك ٥٢وأخالق ) ٢١٠٩( والصحيحة  ٧/٨٢كر  

 ١/٣٤أبو أسيد ومي ٣/٤٩٧وحم 
 صحيح

 ضعفت عِن الصالِة ، والصـالةُ       إين إذا صمت  :  الَ يكاد يصوم وقالَ      �كانَ    { - ١٢٥٧٨
 عن ابن مسعود) طب(}  أحب إىلَّ ِمن الصياِم فَإنْ صام صام ثَالثةَ أياٍم ِمن الشهِر 

 ٢/٢٥٧امع 
 صحيح موقوف

 الَ يكاد يقولُ ِلشيٍء الَ ، فَإذا هو سئلَ فَأراد أنْ يفعلَ قالَ نعـم ، وإذا   �كانَ    { - ١٢٥٧٩
لَم كتفعلَ سأنْ ي ِردابن سعد عن حممد ابن احلنفية مرسالً}   ي 

  صادر١/٣٦٨ أنس وسعد٢/١٣٠ و ك ٥٢وأخالق ) ٤٨٦٩(وصحيح اجلامع ) ٢١٠٩(الصحيحة 
 صحيح لغريه

 ابن سعد واحلكيم وابن عساكر عن جابر}   الَ يلتِفت وراءه إذا مشى �كانَ   { - ١٢٥٨٠
  صادر١/٣٧٩ و١/٢/١٠٠ وسعد ٩/١٧جممع 

 حسن 

 عن جابر) قط(}   الَ يلهيِه عن صالِة املغِرِب طَعام وال غريه �كانَ   { - ١٢٥٨١
 )٣٧٥٨( ود ١/٢٥٩وقط ) ٦٩١٩(٥/١٩٠ والفيض ٣/٣٥٧ وسنة ٣/٧٤هق 

 )٤١٩٥( واجلامع يف اجلرح ٨/٨٠واجلرح ) ٦٣٤٦(فيه حممد بن ميمون الزعفراين خمتلف فيه راجع التقريب 
 حسن



 

 

١٨٩٤() 

 عن على) طس(}   الَ يمر على حجٍر وال شجٍر إالَّ سلَّم عليِه �كانَ   { - ١٢٥٨٢
 جابر بن مسرة) ٣٦٢٤(جابر بن مسرة و ت ٢) ٢٢٧٧( وبنحوه م ٨/٢٦٠امع

 حسن لغريه

 عن ابن عباس) طس(}   الَ يمسح وجهه يف الصالِة �كانَ   { - ١٢٥٨٣
 موقوفا٢/٢٨٦وهق ) ٩٤٤٠( وطس ٢/٨٤امع 

 حسن لغريه

 عن أيب أسيد الساعدي)حم(}   الَ يمنع شيئاً يسأله �كانَ   { - ١٢٥٨٤
وصحيح اجلامع  ٣/٤٩٧ أنس  و   ٢٧٩ و ٣/١٩٠ وحم   ٥٢ وأخالق   ٩/١١٧ وطربي   ٣/٥٤٧ وكثري   ٩/١٣جممع  

)٤٨٧١( 
 صحيح

) حـم (}  إذا استيقظَ بدأ ِبالســـواِك       الَ ينام إالَّ والسواك ِعند رأسِه ، فَ        �كانَ    { - ١٢
 وحممد بن نصر عن ابن عمر

 حذيفة) ٨٨٩ و٢٤٥(عند خوبنحوه ) ٤٨٧٢( وصحيح اجلامع ٢٦٣ و٢/٩٨ وجممع ٢/١١٧حم 
 صحيح

}  السجدةَ ، وتبارك الذي ِبيدِه املُلك       : آلـم ترتيلٌ   :  الَ ينام حىت يقرأَ      �كانَ    { - ١٢٥٨٦
 عن جابر)  ، كحم ، ت ، ن(

وت ) ٥٨٥(وصحيحة  )٢٩٩٨٠٧ (١٠/٤٢٤ وش   ٥/٢٢٨ وبغوي   ١١/١٢٥ وفتح   ٢/٤١٢ وك   ٣/٣٤٠حم  
 )١٠٥٤٥ و١٠٥٤٤(ون) ٤٨٧٣(وصحيح اجلامع ) ٣٤٠٤ و٢٨٩٢(

 صحيح

 عن أنس) ك(}   الَ يِرتلُ مِرتالً إالَّ ودعه ِبركعتِني �كانَ   { - ١٢٥٨٧
فضالة واإلحتـاف   ٥/١٤٨ وحلية   ٧/١٥٣ وكثري ٢/١٠١ و ٤٤٦ و ١/٣١٦و ك   ) ٤٤٠(وتغليق  ) ٢٥٦٨(خزمية  

٦/٤٠٧ 
 حسن لغريه

 عن ابن عباس) هـ(}   الَ ينفُخ يف طَعاٍم وال شراٍب وال يتنفَّس يف اإلناِء �كانَ   { - ١٢٥٨٨
ــب  ــع ١١/٣٢٢طـ ــاف ٥/٢٠ وجممـ ــب ٧/١٢٥ واإلحتـ  ٣٢٨٨(وه ١٢٩ و٣/١٢٨ والترغيـ

 )٣٧٢٨(ود) ١٨٨٨(وت)٣٤٣٠و٣٤٢٩و
 حسن لغريه

 عن أنس) حم ، خد ، د ، ن(}   الَ يواِجه أحداً يف وجِهِه ِبشيٍء يكرهه �كانَ   { - ١٢٥٨٩



 

 

١٨٩٥() 

 ١٦٠ و١٥٤ و٣/١٢٣وحم ) ٤٧٨٩ و٤١٨٢(ود ) ٤٣٧( وخد ٦/٢١١ واإلحتاف ٢/١٢٨معاين 
 )١٠٠٦٤(ون

 حسن

 عن أنس) د(}  السوس ِمنه   يؤتى ِبالتمر فيِه دود فَيفَتشه يخرج �كانَ   { - ١٢٥٩٠
 )٤٨٧٥( وصحيح اجلامع ٧/١٠١واإلحتاف ) ٣٨٣٣( ود ٧/٢٨١ وهق ٢٢١واألخالق ) ٢١١٣(الصحيحة 

 صحيح

 عن عائشة) ق ، د(}    يؤتى ِبالصبياِن فَيربك عليهم ويحنكهم ويدعو هلم �كانَ   { - ١٢٥٩١
) ٥١٠٦( ود   ٦/٢١٢وحم  )٢٣٤٧٣ (٧/٣٧٨وش  ) ٢١٤٧(٢٧واألدب  ) ٢٨٦(١٠١ و م الطهارة     ٨/٩٥خ  

 )٤٨٧٦( وصحيح اجلامع ٢/١٨٣ومتهيد 

  يؤتى ِبكبشِني أقرنِني أملحِني عظيمِني مِوجـوِءيِن ، فَـإذا أضجــع         �كانَ    { - ١٢٥٩٢
وإذا أضـجع   ِبسِم اِهللا اُهللا أكرب ، اللهم هذا عن محمٍد وآِل محمـٍد ،              : أحدهمـا قـــالَ   

ِبسِم اِهللا ، اُهللا أكرب عن محمٍد وعن أُمتِه ، من شِهد لَك ِبالتوحيـِد وشـِهد يل                  : اآلخر قــالَ   
 عن جابر) ع(}  ِبالبالِغ 

 )١١٤٦(وعبد بن محيد ) ٢٨١٠( ود ٣/٣٥٦ وحم ٤/٢٢امع 
 صحيح لغريه

}  جلُ العصر ويؤخر املغِرِب ويعجلُ الِعشاَء يف السفِر           يؤخر الظُّهر ويع    �كانَ    { - ١٢٥٩٣
 عن عائشة )حم(

 ٦/١٣٥وحم) ٨٢٣٨ (٢/٤٥٧ وش ٢/١٥٩امع 
 حسن

}    يأيت ضعفاَء املُسلمني ويزورهم ويعود مرضاهم ، ويشهد جنـائزهم        �كانَ    { - ١٢٥٩٤
 عن سهل بن حنيف) ع طب ك(

) ٣٢٩(ون عمـل    ) ١٠١٧(و ت   ) ٢٤٤٥(و بنحوه عن أنس  عنـدطيا      ) ٤٨٧٧(اجلامع   وصحيح   ٢/٤٦٦ك  
 ) ٢١١٢(والصحيحة)٢١٤٥((وحب 

 صحيح

 عن عمر) هب(}    يأخذُ القرآنَ ِمن ِجربيلَ خمساً خمساً �كانَ   { - ١٢٥٩٥
 أبوالعالية)٢٩٩٢١ (٧/١٥٢٠وش   ) ١٩٥٩(أبوالعالية و ) ١٩٥٨( الشعب 

 
 صحيح مرسل



 

 

١٨٩٦() 

ما يل ِمن هذا إالَّ ِمثلَ ما َألحِدكم إالَّ :   يأخذُ الوبرةَ ِمن فَيِء اِهللا فَيقولُ     �كانَ    { - ١٢٥٩٦
                  نـارو ارع لولَ فَإنهالغو اكمإيطَ فَما فَوقها ، وياِملخوا اخلَيطَ وفَأد ، فيكم ردودم هوو ، اخلُمس

 عن العرباض بن سارية) حم بز طك( }  وشنار على صاحبِه يوم القيامِة
 ١/١٧٨ عبادة وجممع وموضح ٢/١٣٤وكثري ) ١٩٤٢ و٦٧٠ و٦٦٩( وصحيحة ٤/١٢٧حم 

 صحيح لغريه

) طـب (عن عائشة   ) ت(عن سهل بن سعد     ) هـ(}    يأكلُ الِبطِّيخ ِبالرطِب      �كانَ    { - ١٢٥٩٧
 عن عبد اهللا ابن جعفر

 ٨/١٣٦ وش   ١١٩ و ٧/١٠١ واإلحتـاف    عائشـة  ٧/٢٨١ وهق) ٣٣٢٦(وهـ  ) ١٨٤٣( و ت    )٣٨٣٦(د
 )٤٨٧٨(وصحيح اجلامع عائشة   ٧/٣٦٧وحلية عروة ) ٢٤٥٤٦(

 صحيح

يكسر حر هذا ِبربِد هذا ، وبرد هـذا       :   يأكلُ الِبطِّيخ ِبالرطِب ويقولُ       �كانَ    { - ١٢٥٩٨
 عن عائشة) د هق(}  ِبحر هــذا

 )٤٨٧٩( وصحيح اجلامع ٧/٢٨١وهق )٣٨٣٦(د األطعمة 
 صحيح

 عن جابر) الطيالسي(}  هما األطيباِن :   يأكلُ اخلَربز ِبالرطِب ويقولُ �كانَ   { - ١٢٥٩٩
عائشـة  وطيـا     )  ٣٨٣٦(ود  ) ٥٩٩٨( زيـد والشـعب      ٢/٤٣ وطـص    ٢١٦ واألخالق   ٧/١١٩اإلحتاف  

 خمتصراً وصححه) ٥٨(والصحيحة )١٧٦٢(
 حسن لغريه

 من البطيخ األصفرنوع : اخلربز 

 عن عبد اهللا بن جعفر  ) ٤حم ، ق ( }    يأكُلُ الِْقثَّاَء ِبالرطب  �كانَ   { - ١٢٦٠٠
 ) ٥٦(  وصـحيحة    ١١٨/ ٧ واالحتـاف    ٣٦٩/ ١٢ وخط   ٣٢٩/ ١١وسنة   ) ١٨٤٤( و ت    ) ٣٨٣٥( د  

 و  ٢٠٣/ ١وحـم    ) ٣٣٢٥(   و هـ     ١٤٧)٢٠٤٣(وم)٥٤١١( فتح     ٢/٥٠٦و خ   ) ٤٨٨٠(وصحيح اجلامع   
 عائشة) ٦٧٢٥( ون٢٠٤

عن ابـن   ) حم ، ع  ( }    يأكُلُ اللَّحم ثُم يقُوم إىل الصالِة ، وال ميس ماًء             �كانَ    { - ١٢٦٠١
 مسعود

  ٢٥١/ ١ وجممع ٤٠٠/ ١حم 
 صحيح لغريه 



 

 

١٨٩٧() 

ابن سعد عن ٠عن سلمان ) حم ، طب ( }    يأكُلُ الْهديةَ وال يأكُلُ الصدقَةَ �كانَ    { - ١٢٦٠٢
 عائشة ، وعن أيب هريرة

 و خ ٤٤٢/ ٥ أبوهريرة و ٣٣٨ و ٣٠٥ و ٣٠٢/ ٢وحم  ) ٨٧٠(  وتغليق ١٨/ ٢ أبوهريرة ومتهيد  ٤٠/ ٧هق  
  ) ٤٨٨١(  معاذ حنوه وصحيح اجلامع ١٦١)١٠٦٩(عائشة و م        م ) ٢٥٨٥(اهلبة

 صحيح 

 عن عامر بن ربيعة ) طب  ( }  إذافرغَ  يأكُلُ ِبثَالِث أصابع ويلعقهن �كانَ   { - ١٢٦٠٣
 كعب بن مالك وجممـع      ٢٧٨/ ٧ وهق   ٩٧/ ٢ ومي   ٣٨٦/ ٦وحم   ) ٣٨٤٨( و د   )٢٠٣٢ (١٣٢م األشربة     

 ) ٤٨٨٢( وصحيح اجلامع ٥٧٨/ ٩ وفتح ٢٥/ ٥
عـن  )حم     م   د          (} كان صلى اهللا عليه وسلم يأكل بثالث أصابع، ويلعٍق يده قبل أن ميسحها            {- م ١٢٦٠٣

  بن مالككعب
 )٣٨٤٨( ود٦/٣٨٦ وحم١٣٢)٢٠٣٢(م

 عن ابن عباس) طب(}    يأكلُ ِمما مسِت النار ثُم يصلِّي وال يتوضأُ �كانَ   { - ١٢٦٠٤
) ١٩٠ و١٨٩ و١٨٧(وبنحـــوه د)  ٤٨٨٣( وصــحيح اجلــامع   ٥/٢٩٥ وتــخ  ١٠/٣٩٤طــب  

 جابر)١٨٥(و)١٨٤(ون
 صحيح

دت إحداهن أنْ تنام أنْ تحمد ثَالثاً وثالثني ، وتسبح ثَالثاً             يأمر إذا أرا    �كانَ    { - ١٢٦٠٥
 ثالثنيثَالثاً و ركبتو ، ثالثنيابن منده عن حابس}  و 

عن علي مجيعاًوصحيح   )  ٥٠٦٢( ود   ١/٩٥ وحم   ٨٠)٢٧٢٧( وم   ٥/٢٤وخ  ) ٢٣٧ - ٢٢٢(الدعاطب حنوه   
 )٤٨٩٠(اجلامع 

 عن عائشة) م(}  مر أنْ نسترقى ِمن العِني   يأ�كانَ   { - ١٢٦٠٦
 )٤٨٨٤(وصحيح اجلامع ) ٥٧٣٨( وخ ٥٥)٢١٩٥(م 

}    يأمر أنْ نصنع املساجد يف الدوِر ، وأنْ نصِلح صنعتها وتطهريهـا               �كانَ    { - ١٢٦٠٧
 عن عروة ابن الزبري عن بعض الصحابة) حم(

 ٥/٣٧١ وحم٢/١١امع 
 صحيح

والليِل إذا يغشـى ، والشـمِس       (   يأمر أنْ يقرأَ يف صالِة الصبِح ِبـ          �كانَ   {  - ١٢٦٠٨
 عن ابن عباس) طك(}  )وضحاها

 دون ذكر الصبح)٦١٠٦( وبنحوه عن معاذ عند خ ٢/١١٩امع 
 حسن



 

 

١٨٩٨() 

 عن ابن عمر) ت(}    يأمر ِبإخراِج الزكاِة قَبلَ الغدو ِللصالِة يوم الِفطِر �كانَ   { - ١٢٦٠٩
 )٤٨٨٥(وصحيح اجلامع ٢٢)٩٨٦(م )١٥٠٣( وبنحوه خ ١٥٧ و١٥٤  و١٥١ /٢وحم) ٦٧٧(ت 

 

 عن عائشة) حم(}    يأمر ِباألجراِس أنْ تقلع ِمن أعناِق اإلبِل  يوم بدٍر�كانَ   { - ١٢٦١٠
 ٦/١٥٠ وحم ٥/١٧٤امع 

 صحيح

 عن أنس) حم(}  ِن التبتِل نهياً شديداً   يأمر ِبالباِه وينهى ع�كانَ   { - ١٢٦١١
 ٢٥٨ و٤/٢٥٢ وجممع ٢٤٥ و٣/١٥٨حم 

 صحيح

 عن أمساء) د ك(}    يأمر ِبالعتاقِة يف صالِة الكُسوِف �كانَ   { - ١٢٦١٢
 ) ١٤٠١( وخزمية ٦/٣٤٥ وحم ٢/٤٧وبنحوه خ ) ٤٨٨٦( وصحيح اجلامع ١/٣٣١وك) ١١٩٢(د 

 صحيح

عـن  ) ع(}  يأمر ِباملسِح على ظَهِر اخلُفَِّني إذا لَِبسهما وهما طاِهرتاِن            �كانَ    { - ١٢٦١٣
 عمر

 عن املغرية) ٣٨٨ و٣٦٣ و٢٠٦( وبنحوه خ ١/٢٥٥امع 
 صحيح

 عن أنس) ابن عساكر(}    يأمر ِباهلديِة ِصلةً بني الناِس �كانَ   { - ١٢٦١٤
 ٤/١٤٦عوجمم) ٨٩٧٥( والشعب ٤/١٥٩ وكر ٢٣٤األخالق 

 حسن

 عن عتبة) طب(}    يأمر ِبتغيِري الشعِر مخالفةً ِلألعاِجِم �كانَ   { - ١٢٦١٥
 )٤٨٨٧( أبوهريرة وصحيح اجلامع ٢/٣٣٦ وكر ١٠/٣٥٤ وفتح ١٧/١٢٩ وطب ٥/١٦٢امع 

 حسن

واجلُمعةُ واخلميس    يأمر ِبصوِم ثَالثِة أياٍم ِمن كُلِّ شهٍر أولُهما االثنِني ،             �كانَ    { - ١٢٦١٦
 عن أم سلمة) حم(}  
 ) ٢٤٥٢( ود ٣١٠ و٦/٢٨٩ وحم ٣/١٩٦ وامع ٤/٢٢١ن 

 حسن
 أم هنيدة مل أعرفها ا هـ : وقال اهليثمي 



 

 

١٨٩٩() 

الراوي عنها ولدها هنيدة بن خالد اخلزاعي ربيب عمر ، مذكور يف الصحابة ، وقيل من الثانية ، ذكـره                     :  أقول
إذا كان ولدها خمتلفاً يف صحبته ، فال شك يف صحبتها هـي              :  أقول)  ٧٣٢٣(لتقريب  ابن حبان يف املوضعني ا    

 وجهالتها ال تضر عند ذلك

عن عبيد موىل رسـول اهللا      ) حم طك (}    يأمر ِبصالٍة بني املغِرِب والِعشاِء        �كانَ    { - ١٢٦١٧
نعم ، : الة بعد املكتوبة أو سوى املكتوبة ؟ قال صلى اهللا عليه وسلم سئل أكانَ النيب صلى اهللا عليه وسلم يأمر بص            

 بني املغرب والعشاء
 ٥/٤٣١ وحم ٢/٢٢٩امع 

 فيه مبهم

 عن مسرة بن جندب) طك بز(}    يأمر ِبقرى الضيِف �كانَ   { - ١٢٦١٨
 ١٧٦ و٨/١٧٥امع 

 حسن لغريه

 عن ابن عباس) حم(}  عيديِن   يأمر بناتِه ونساءه أنْ يخرجن يف ال�كانَ   { - ١٢٦١٩ 
) ١١٣٩– ١١٣٦(ود) ٨٩٠(وم  ) ٩٧٤(وبنحوه  عن أم عطية عند خ        )  ٤٨٨٨( وصحيح اجلامع    ١/٢٣١حم  
 ) ١٥٥٩(ون

 صحيح

عن قتـادة   ) طب(}    يأمر من أسلم أنْ يختِتن ولو كانَ ابن ثَمانني سنةً             �كانَ    { - ١٢٦٢٠
 - أيب هشام -الرهاوي 

 ٣/٢٢٦أم كليب واإلصابة٣/٤١٥ وحم ١/٢٨٣ وجممع ١٩/١٤٠طب 
 حسن

  يأمرنا إذا كُنا يف الصالِة ورفعنا رءوسنا ِمن السجوِد أنْ نطمِئن علـى            �كانَ    { - ١٢٦٢١
 عن مسرة ) طك(}  األرِض جلوساً وال نستوِفز على األقداِم 

  ١٣٦ و٢/١٣٥امع 
 حسن

إذا رأيتموه قَـد    : مرنا ِبالصالِة ِعند كُسوِف الشمِس والقمِر وقالَ          يأ  �كانَ    { - ١٢٦٢٢
                  إنْ لَـملى غَِري غَفلٍة ، وع أنتمو حذرونَ كانتا إنْ كانِت الذي تالِة فَإما فَافزعوا إىل الصأصا

 اكتسبتموهرياً وخ مبتأص كُنتم كنعن ابن مسعود) حم ع بز طك(}  ي 
 ٢/٢٠٧ وامع ١٠/١٣ وطب ١/٤٥٩حم 

 حسن

 عن ميمونة) م د(}    يباشر ِنساءه فَوق اإلزاِر وهن حيض �كانَ   { - ١٢٦٢٣



 

 

١٩٠٠() 

 ثالثتهم عـن    ٣/٣٦ ومعاين   ٣١٠ و ١/٣٠٩ وعوانة   ٣٣٦ و ٦/٣٣وحم  ) ٢٩٤ (٣ عائشة وم احليض   ٣/٦٣خ  
 )٢١٦٧(ود ) ٤٨٩١(عائشة وصحيح اجلامع 

 عن أنس) ن(}    يبدأُ إذا أفطر ِبالتمِر � كانَ  { - ١٢٦٢٤
 )٣٣١٨(ون) ٤٨٩٢( وصحيح اجلامع ٤/٢٣٧وكر ) ٢١١٧(الصحيحة 

 صحيح

  يبدأُ ِبالشراِب إذا كانَ صائماً ، وكانَ الَ يِعب ، يشرب مرتِني أو ثَالثاً              �كانَ    { - ١٢٦٢٥
 عن أم سلمة) طب(}  

  من طرق٧/١٢٥و ٥/٢٢٢ واإلحتاف ٥/٨٠امع
 حسن

 عن عائشة) د(}    يبدو إىل التالِع �كانَ   { - ١٢٦٢٦
 ٧٩)٢٥٩٤(وم  ) ٤٨٩٣(وصحيح اجلـامع    ) ٥٢٤(وصحيحة  )٣٢٩٤١ (١٢/٣٣٥ وش   ١)٢٤٧٨(د اجلهاد   

 خمتصراُ) ٤٦٩(وخد 
 صحيح

 مسايل املاء من علو إىل أسفل: التالع

 عن أنس) طس(}  ِة فَيفتله ِبأُصبعيِه  يبزق يف ثَوبِه يف الصال�كانَ   { - ١٢٦٢٧
 )٦٥٣( وطس ٢/١٩امع 

 صحيح

 يبعثُ ابن رواحةَ إىل اليهوِد فَيخِرص عليهم النخلَ حىت يطيب قَبلَ أنْ             �كانَ    { - ١٢٦٢٨
 عن عائشة) حم طك(}  يأكلوا ِمنها 

 )٢٣١٥( وخزمية ٣/٧٦وجممع ) ٧٢١٩( وعب ٦/١٦٣حم 
 صحيح

}   يبعثُ إىل املطاهِر فَيؤتى ِباملاِء فَيشربه يرجو بركةَ أيـدي املُسـلمني              �كانَ    { - ١٢٦٢٩
 عن ابن عمر) طس حل(

 )٤٨٩٤(وصحيح اجلامع ) ٢١١٨( والصحيحة ٨/٢٠٣ وحلية ١/٢١٤امع 
 حسن

يؤمـل حصـول    : اء  كان يبعث بإناء يتطهر منه إىل احلياض والربك املعدة للوضوء وكان يشرب من هذا امل              : أي  
 ٥/١٩٩الفيض بنحوه ... بركة أيدي الذين تطهروا من ذلك املاء ، وهذا فضل عظيم وفخر جسيم للمتطهرين 

 يبيت اللياىلَ املتتاِبعةَ طَاوياً وأهله الَ يِجدونَ عشاًء وكانَ أكثر خبِزهم            �كانَ    { - ١٢٦٣٠
 عن ابن عباس) حم ت هـ(}  خبز الشعِري 



 

 

١٩٠١() 

صادر واإلحتاف  ١/٤٠٠ و ١/٢/١١٣ وسعد   ٦/١٦٢ وبغوي   ٣٧٤ و ١/٢٥٥وحم  ) ٣٣٤٧(وهـ  ) ٢٣٦٠ (ت
 )٤٨٩٥( وصحيح اجلامع ٨/١٢١

 صحيح

 يبيت فَيناديِه ِباللٌ ِباألذاِن فَيقوم فَيغتِسلُ ، فَأرى املاَء ينحِدر على ِجلدِه �كانَ    { - ١٢٦٣١
صلِّي فَأمسعفَي جخري شعِرِه ثُمو كاءهعن عائشة) ع(}   ب 

 ٢/٨٨وجممع ) ٩٥٦٦(٣/٨٠ حنوه وش ٦/٢٥٤وحم ) ١٧٠٣(هـ 
 صحيح

 عن عمر) خ(}   يبيع نخلَ بين النضِري وحيِبس َألهلِه قُوت سنِتهم �كانَ   { - ١٢٦٣٢
 )٤٨٩٦( وصحيح اجلامع ٤/٢٨٤ وخط ٥٠٢ و٩/٥٠١ وفتح ٨/١٨٠ وسنة ٧/٤٦٨ وهق ٧/٨١خ 

 عن أيب هريرة) حم(}   يتبع احلرير ِمن الثِّياِب فَيرتَعه �كانَ {   - ١٢٦٣٣
 ٩/٣٦ وتخ ٥/١٤٠ وجممع ٣/٣٢٠حم 

 حسن

 عن أنس) الطيالسي(}   يتبع الطِّيب يف ِرباِع النساِء �كانَ   { - ١٢٦٣٤
 )٢٠٤٢(وطيا) ٦٩٦٣(٥/٢٠٠الفيض 

 حسن

 عن أيب هريرة) طس(}  تبوأُ ِلمرتلِه  يتبوأُ ِلبولِه كَما ي�كانَ   { - ١٢٦٣٥
 ابن عباس)٣(حيىي بن  عبيد عن أبيه بنحوه د) ٣٦( ومطالب ١/٢٠٤امع 

 حسن لغريه

 عن عائشة) ت ن(}   يتحرى ِصيام االثنِني واخلميِس �كانَ   { - ١٢٦٣٦
ـ  ١٠٦ و ٦/٨٠ وحم   ٧/١٢٣ وحلية   ٢/١٢٦وترغيب  ) ٧٤٥(وت  ) ١٧٣٩( وهـ   ٤/٢٠٢ن    ٤/٢٣٦تح   وف

 وصحيح اجلامـــع
)٤٨٩٧ ( 

 صحيح

 عن عبد اهللا ابن جعفر) طب(}   يتختم ِبالِفضِة �كانَ   { - ١٢٦٣٧
-٥٢٧٩(حنوه ابن عباس ون صغرى      ٥/١٥٣ابن عمر وامع    ) ٥٨٦٦(وبنحوه خ لباس  ) ٤٨٩٨(صحيح اجلامع   

٥٢٨٣( 

 صحيح

 عن ابن عمر) د(نس عن أ) م(}   يتختم يف يسارِه �كانَ   { - ١٢٦٣٨



 

 

١٩٠٢() 

وم اللبـاس   ) ٤٨٩٩( وصحيح اجلـامع     ١٢٩ و ٧/١٠٣ واإلحتاف   ١٠/٣٢٦ وفتح   ١٢/٦٩وسنة  ) ٤٢٢٧(د  
٢٠٩٥(٦٣( 

عن عبـد  ) حم ت هـ(عن أنس ) ن(عن ابن عمر ) خ ت(}   يتختم يف يمينِه     �كانَ    { - ١٢٦٣٩
 اهللا بن جعفر

 وطـب   ٢٠٥ و ١/٢٠٤ وحم   )٥٢٠٠(٤٥ ون الزينة ب  ) ٣٦٤٧(وهـ  ) ١٧٤٤و١٧٤١(و ت   ) ٤٢٢٦(د  
 )٤٩٠٠( وصحيح اجلامع ٧/٢٠١ وخ ٦٨ و١٢/٦٧ وسنة ١٠/٣٢٦ وفتح ٥/١٥٣ وجممع ٨/٢٩١

عـن  ) د ك (}   يتخلَّف يف املَسِري فَيزجى الضعيف ويرِدف ويدعو لَهم          �كانَ    { - ١٢٦٤٠
 جابر

 )٤٩٠١( وصحيح اجلامع ٢/١١٥ و ك ٥/٢٥٧وهق ) ٢٦٣٩(د 
 صحيح

 عن جابر) بز(}   يتسوك ِمن الليِل مرتِني أو ثَالثاً ، كُلَّما رقد واستيقظَ �كانَ   { - ١٢٦٤١
 عن حذيفة) ٢٤٥(وبنحوه خ) ٥٢٦( ومطالب ٢/٢٧٤امع 

 حسن

عبـده  أشهد أنْ الَ إله إالَّ اُهللا وحده الَ شريك له وأنَّ محمداً :  يتشهد �كانَ    { - ١٢٦٤٢
                   ىبهـا الـنأي ليكع المفيها ، الس يبأنَّ الساعةَ آتيةٌ الَ رنذيراً ، وشرياً وب ِباحلق أرسله رسولهو

) بز طكس (}  ورمحةُ اِهللا وبركاته ، السالم علينا وعلى ِعباِد اِهللا الصاحلني ، اللهم اغِفر يل واهدين                
 عن عبد اهللا بن الزبري

 ١٤٢ و٢/١٤١امع 
 وحسن

 عن عصمة بن قيس السلمى) طك ( }   يتعوذُ ِفى صالتِه ِمن ِفتنِة املغِرِب �كانَ   { - ١٢٦٤٣
  صادر٧/٤٣١  و١٤٥/ ٧ وسعد ١٨٧/ ١٧ وطب ٢٢٠/ ٧امع 

 صحيح 

اِن ، فَلما نزلتا أخذَ     يتعوذُ ِمن الْجانِّ وعِني اإلنساِن حىت نزلت املعوذت        �كانَ    { - ١٢٦٤٤
 والضياء عن أيب سعيد) ت ، ن ، هـ ( }  ِبهما وترك ما ِسواهما 

 ) ٣٥١١(وه  ) ٤٩٠٢( وصحيح اجلامع  ) ٧٩٣٠ و٧٨٥٣(  و ن ١٩٥/ ١٠وفتح  ) ٢٠٥٨( ت 
 صحيح 

ـ           �كانَ    { -  ١٢٦٤٥ وِءالْقَضـقاِء ، وسرِك الشهِد البالِء ، ودذُ ِمن جتعوـماتِة     ياِء ، وش
 عن أيب هريرة ) ق ، ن(}  األعداِء 



 

 

١٩٠٣() 

وصحيح اجلامع  ) ٧٩٢٧( ون ٥٣)٢٧٠٧( و م    ١٤٨/ ١١وفتح  ) ٦٣٤٧( وخ   ١٦٠/ ٥وسنة   ) ٩٧٢( محيدى  
 )٤٩٠٣ (  

ِمن اجلُِنب ، والْبخِل ، وسوِء الْعمِر ، وِفتنِة الصدِر ،           :  يتعوذُ ِمن خمٍس     �كانَ    { - ١٢٦٤٦
 عن عمر ) د ، ن ، هـ ( }   الْقِرب وعذاِب

/ ١٠ و طـب  ١٥٠/ ٤ وحليـة  ٥٣٠/ ١ و ك ٢٢/ ١ وحم   ١٠) ١٥٣٩( و د    ٢٥٦/ ٨ و ن    ١١٠/ ٢عوانة  
من طـرق وه     ) ٧٩١٨ – ٧٩١٥( عمرو بن ميمون و      ) ٩٩٦٣( و) ٩٩٦٢(  و ن و     ٨٨/ ٥ واالحتاف   ١٩٩

)٣٨٤٤         ( 
 صحيح 

 بنحوه  ) ٥٠٣٤ و ٥٠٣٣( وصححه ىف صحيح النسائى  ) ٤٥٣٣( جلامع وتناقض األلباىن فضعفه  ِفى ضعيف ا

ِتلـك  : وكَيف ِفتنةُ املغرِب ؟ قَالَ      :  يتعوذُ ِمن ِفتنِة املشرِق ، فَقيلَ لَه         �كانَ    { - ١٢٦٤٧
 وأعظم عن عصمة بن قيس السلمى ) طك ( }  أعظم 

  ٢٢٠/ ٧امع 
 صحيح 

 عن ابن عباس) حم(}   وال يتطير ، وكانَ يحب االسم احلسن  يتفائلُ�كانَ   { - ١٢٦٤٨
وصـحيح  ) ٧٧٧( وصـحيحة    ١٢/١٧٥ وسنة   ١٠/٥٥٦ واإلحتاف   ٨/٤٧ وجممع   ٣١٩ و ٣٠٤ و ١/٢٥٧حم  

 )٤٩٠٤(اجلامع 
 صحيح

 ةعن أم سلم) طس(}   ثَالثاً ثُم يباشر بعد ذَلك - يتقي سورةَ الدِم �كانَ   { - ١٢٦٤٩
 )٤٦٨٢( وطس ١/٢٨٢امع 

 حسن
 أي يف احليض

عـن ابـن    ) طب(}  )) ويأتيك ِباألخباِر من لَم تزودِ    : ((  يتمثَّلُ ِبالشعِر    �كانَ    { - ١٢٦٥٠
 عن عائشة) ت(عباس 
 )٤٩٠٥(وصحيح اجلامع ) ٢٨٤٨( وت ١٢/٣٧٣ وسنة ٦/١٥٦ وحم ٥/١٧٢ وكر ٨/١٢٨امع 

 صحيح

}  )) كَفى ِباإلسالِم والشيِب ِللمرِء ناِهيـــاً      : (( يتمثَّلُ ِبهذا البيِت     �كانَ    { - ١٢٦٥١
 عن احلسن مرسالً) ابن سعد(

 ٦/٥٧٤صادر وكثري١/٣٨٢ و٢٩٠ – ١/٢٨٩سعد 
 حسن مرسل



 

 

١٩٠٤() 

}   يتنور يف كُلِّ شهٍر ، ويقلِّم أظفاره يف كُلِّ خمسةَ عشـر يومـــاً                �كانَ    { - ١٢٦٥٢
 عن ابن عمر) ن عساكراب(

 ٥٣/٢٦٧عساكر   ثوبان وابن ٣/٣٨٣ وكر ١/١٥٢وهق ) ١٧٥٠(الضعيفة 
 حسن

 يطلي بالنورة عانته: يتنور 

 عن أنس) بز(}   يتوضأُ ِباملُد ، ويغتِسلُ ِبالصاِع �كانَ   { - ١٢٦٥٣
 ١٣٣ و ٦/١٢١وحـم   ) ٢٦٩ و ٢٦٨ و ٢٦٧( وهـ   ١٤ون املياه ب    ) ٦٠٩ و ٥٦١(وت  ) ٣٢٥(٥١م احليض   

  وغريهم٢٧٢ و١/٢١٩     عائشةوجممع ١٩٥ و١/١٩٤عائشة وهق 

 عن عائشة) حم هـ(}   يتوضأُ ثُم يقبلُ ويصلِّي وال يتوضأُ �كانَ   { - ١٢٦٥٤
 )٤٩٠٦( وصحيح اجلامع ٥/٦٧ وطربي ١/٢٥٣ وحنف ١/١٣٨ وقط ٦/٦٢وحم ) ٥٠٣(هـ 

 صحيح لغريه

 عن أنس) طسص بز(}  ِبهذا أمرين ريب : ضأُ ثَالثاً ثَالثاً ، وقالَ  يتو�كانَ   { - ١٢٦٥٥
 ١/٢٣١امع 

 صحيح

 عن أنس) ٤حم خ (}   يتوضأُ ِعند كُلِّ صالٍة �كانَ   { - ١٢٦٥٦
 ١/٢٣٧وعوانة  ) ١٢( وخزمية   ١/١٦٢ بريدة وهق    ٥/٣٥٨ و ١٥٤ و ١٣٣ و ٣/١٣٢وحم  ) ٦٠( وت   ١/٦٤خ  

ون ) ١٣١(ود  ) ٤٩٠٧( وصحيح اجلـامع     ١/٢٣٢ وفتح   ١/٤٤٧هم عن بريدة وسنة     أربعت) ٢٩٨ (١/٢٩وش  
 )٥٠٩( وه١/٨٥

 عن أم سلمة) طب(}   يتوضأُ ِمما مسِت النار �كانَ   { - ١٢٦٥٧
 )٤٩٠٨( وصحيح اجلامع ١/٢٤٨ وجممع ٦/٣٢١حم 

 صحيح
اهللا عليه وسلم ترك الوضوء مما مسـت        كان آخر اآلمرين من رسول اهللا صلى        : (( وهذا احلديث منسوخ حبديث     

 واحمللـى   ١٥٦ و ١/١٥٥وهق  ) ٢٤( ومنتقى   ١/١٠٨ون  ) ١٩٢(ود) ٤٣(وخزمية  ) ١١٣٤(اإلحسان  )) النار    
  ٢١٠ - ١/٢٠٩بنحوه وذهب البعض إىل استحباب الوضوء مما مست النار النيل ) ٥٤٥٧( وخ ١/٢٤٣

نتِني اثنتِني ، وثالثاً ثَالثاً ، كُلُّ ذَلك يفعــلُ          يتوضأُ واحدةً واحدةً واث    �كانَ    { - ١٢٦٥٨
 عن معاذ) طب(}  

  أيب رافععن)٩٣٧(١/٣١٧وطب)٤٩٠٩(وصحيح اجلامع ) ٢١٢٢( والصحيحة ١/٢٣٣امع 
 صحيح

 عن عباد بن متيم عن أبيه) طس(}   يتوضأُ وميسح ِباملاِء على ِرجليِه �كانَ   { - ١٢٦٥٩



 

 

١٩٠٥() 

 ٤/٤٠وحم) ٩٣٣٢(س  وط١/٢٣٤امع 
 صحيح لغريه

ـ   (}   يجتِهد يف العشِر األواخِر ما الَ يجتِهد يف غَِريها           �كانَ    { - ١٢٦٦٠ عـن  ) حم م ت ه
 عائشة

 وش  ٤/٣١٤ وهـق    ٦/٣٩٠ وسـنة    ٦/٢٥٦وحم  ) ١٧٦٧(وهـ  ) ٧٩٦( وت   (و)١١٧٥(٨م اإلعتكاف   
 )٤٩١٠(وصحيح اجلامع )٩٥٤٨( ٣/٧٨ و)٨٦٩١(٢/٥١٥

 عن أنس وعن ابن عمر) هـ(}   يجعلُ فَصه ِمما يلي كَفَّه �انَ ك  { - ١٢٦٦١
 وصحيح اجلامع   )٢٥١٥٣(٨/٢٨٣ وش   ٢/٦٨وحم  ) ٣٦٤٥( وهـ   )٢٠٩٤(٦٢ و )٢٠٩١(٥٣م اللباس   

)٤٩١١( 

ا  يجعلُ يمينه َألكلِه وشربِه ووضوئِه وِثيابِه وأخِذِه وعطائِه ، وِشمالَه ِلم           �كانَ    { - ١٢٦٦٢
 عن حفصة) حم(}  ِسوى ذَلك 

 ون ٦/٢٨٧وحم ) ٤٩١٢( عائشةوصحيح اجلامع ٤٢٤/ ١ وسنة ٤/١٠٩وك ) ٣٢( ود ٥/٢١٨اإلحتاف 
٤/٢٠٣ 

 صحيح

 يجِلس إذا صِعد اِملنرب حـىت يفرغَ املؤذِّنُ ثُم يقـوم فَيخطُـب ، ثُـم    �كانَ    { - ١٢٦٦٣
 عن ابن عمر) د(}  م فَيخطُب يجِلس فَال يتكلَّم ، ثُم يقو

 )٤٩١٣( وصحيح اجلامع ٢/٤٠٦وفتح ) ١٠٩٢(د 
 صحيح

 عن إياس ابن ثعلبة) طب(}   يجِلس القُرفصاَء �كانَ   { - ١٢٦٦٤
) ٢٨١٥(وت  ) ٤٨٤٧(وبنحـوه عنـد د    ) ٤٩١٤(أبوأمامة وصحيح اجلامع    ٨/٦٠وجممع  ) ٧٩٤(١/٢٧٣طب  
 ةعن قيلة بنت خمرم) ١١٧٨( وخد ٣/٢٣٥وهق

 حسن

 يجلس على األرِض ، ويأكلُ على األرِض ، ويعتقلُ الشـاةَ ويجيـب              �كانَ    { - ١٢٦٦٥
 عن ابن عباس) طب(}  دعوةَ اململوِك على خبِز الشعِري 

 وصـحيح اجلـامع     ٩/٢٠ وجممع   ١٩٧ و ٦٤ واألخالق   ١١/٢٨٨ وسنة   ٩/٣٥١ و ٧/١٠١ و ٥/٢١٣اإلحتاف  
)٤٩١٥( 

 صحيح

 عن ابن عباس) ك(}   يِجلُّ العباس إجاللَ الولِد ِللوالِد �انَ ك  { - ١٢٦٦٦



 

 

١٩٠٦() 

 ٧/٢٤٢ وكر ٧/١٠٤ واإلحتاف ٣/٣٢٤ك 
 حسن

 عن أنس) ن(يف الشمائل ) حم ت(}   يجمع بني اِخلربِز والرطِب �كانَ   { - ١٢٦٦٧
) ٦٧٢٦(ون  ) ٢٥٥(      وبنحوه محيدي         ٣/١٨٣عن عائشةوحم   ) ٢٢١(و) ٢٠٠(والشمائل) ٥٨(الصحيحة  

 )٤٩١٦(عائشة وصحيح اجلامع )٦٧٢٧(و
 صحيح

 البطيخ األصفر: اخلربز 

 عن ابن عمرو) حم(}   يجمع بني الصالتِني يف السفِر �كانَ   { - ١٢٦٦٨
 ١٠٦و٧٧و٥٦و٥١و٢٤و٨و٧و٢/٤ وحم١٥٩ و٢/١٥٨امع 

 صحيح

عـن  ) حم خ (}  ِرِب والِعشاِء يف السفِر      يجمع بني الظُّهِر والعصِر واملغ     �كانَ    { - ١٢٦٦٩
 أنس
 ٢/٥٧معـاذ و خ     ) ٤٣٩٩(و) ٤٣٩٥(وعب  ) ٣٨٧( وف   ٣/١٦٢معاذ و  هق     )  ١٢٠٦( و د    ٣/١٣٨حم  

 )٤٩١٧(ابن عباس وصحيح اجلامع )  ١٠٦٩( وهـ ٥٨و

 عن أم سلمة) حم(}   يجنب ثُم ينام ثُم يستنِبه ثُم ينام �كانَ   { - ١٢٦٧٠
 )٢٨٨و٢٨٦( وبنحوه عند خ ١/٢٧٥ وجممع ٢٩٨وعن عائشة٢٦٠و١٨٢ و١٧١و١١١و٦/٤٣حم 

 صحيح

 عن ابن عباس) بز(}   يجهر ِببسِم اِهللا الرمحِن الرحيِم يف الصالِة �كانَ   { - ١٢٦٧١
 ٢/١٠٩امع 

 حسن
 ٥٠)٣٩٩(واألغلب أنه كان يسر ا كما يف صحيح مسلم 

يف طُهورِه ، وتنفُّلِه ، وترجلِه ، ويف شـأنِه          :  التيامن ما استطاع      يحب �كانَ    { - ١٢٦٧٢
 عن عائشة) ٤حم ق (}  كُلِِّه 

 وم الطهـارة    ١/٢٢٢ وعوانة   ٦/٢١٠وحم  ) ٤٠١(وهـ  ) ٦٠٨( وت   ٥/٢١٨ واإلحتاف   ٨/١٨٥ و ١/٧٨ن  
 )٤٩١٨(وصحيح اجلامع ) ٤١٤٠( ود١٩٩ و٧/٨٩ و١/١١٦وخ )٢٦٨ (٦٧

 عن عائشة) ٤ق(}   يحب احللواَء والعسلَ �كانَ {   - ١٢٦٧٣
ـــ ) ١٨٣١(و ت ) ٣٧١٥( ود ٩/٣٣ و٧/١٤٠خ   ٢/١٥٧ وش ٢١)١٤٧٤(و م ) ٣٣٢٣(وهـــــ

 )٧٥٦٢(ون) ٤٩١٩( وصحيح اجلامع ١٢/٣٤٣ و١٠/٦٢ وفتح ١١/٣٠٨وسنة )٢٤١٨٦(

 عن أنس) بز طس(}   يحب اخلُضرةَ �كانَ   { - ١٢٦٧٤



 

 

١٩٠٧() 

 )٦٣٢٨( وهب ٥/١٢٩امع 
 صحيح

 عن أنس) ن(يف الشمائل ) حم ت(}   يحب الدباَء �كانَ   { - ١٢٦٧٥
 )٣٧٨٢(ود ) ١٨٥٠(وت ) ٤٩٢٠(وصحيح اجلامع ) ٦٦٦٤(ون) ١٩٦٦٧( وعب ٢٧٤ و٣/١٧٧حم 

 صحيح
 القرع: الدباء 

 عن عبد اهللا بن بسر) طك(}   يحب الزبد �كانَ   { - ١٢٦٧٦
 وانظر مابعده) ٥٧٦( ومسند الشاميني٩/٦٧)٥١(لضياء وا١٦٦ و٥/١٦٥امع 

 صحيح

 عن ابن بسر ) د هـ(}   يحب الزبد والتمر �كانَ   { - ١٢٦٧٧
 )٤٩٢١( وصحيح اجلامع ٩/٥٧٣ وفتح ٥/١٦٥وجممع ) ٣٣٣٤(وهـ ) ٣٨٣٧(د 

 صحيح

 عن أيب سعيد)  دحم(}   يحب العراجني وال يزالُ يف يدِه ِمنها �كانَ   { - ١٢٦٧٨
 )٤٩٢٢(وصحيح اجلامع ) ٨٤٤٨(٢/٣٦٣ وش ٣/٩وحم ) ٤٨٠(د 

 العذق من النخل:العرجون
 صحيح

 عن الربيع بنت معوذ) طب(}   يحب الِقثَّاَء �كانَ   { - ١٢٦٧٩
 عن عبد اهللا بن جعفر) ٥٤٤٧(و بنحوه عند خ ) ٣٨٦٧( ومطالب ٥/٣٨امع 

 صحيح

 عن كعب بن مالك) حم خ(}   أنْ يخرج إذا غَزا يوم اخلميِس  يحب�كانَ   { - ١٢٦٨٠
 وصـحيح اجلـامع     ٤/٥٩و خ   ) ٢١٢٨(والصحيحة  ) ٨٧٨٥( ون   ١/١٠٩وكر  ) ٩٧٤٤( وعب   ٦/٣٨٧حم  

)٤٩٢٣( 

التحيات ِللِه والصلوات والطَّيبـات  :  يحب أنْ يخفِّف على أُمتِه يقولُ  �كانَ    { - ١٢٦٨١
 عن احلسني ابن علي) طكس(}  غاديات الرائحات الزاكيات املُباركات الطَّاهرات ِللِه ال

 )٢٩٠٥(٣/١٣٤  وطب٢/١٤١امع 
 حسن

 عن أنس) ع(}   يحب أنْ يفِطر على ثَالِث تمراٍت �كانَ   { - ١٢٦٨٢
  من طرق٤/٢٣٠واإلحتاف ) ٩٤٢( ومطالب ٢/١٤٢ وترغيب ٣/١٥٥امع 

 يح لغريهصح



 

 

١٩٠٨() 

حم (}   يحب أنْ يليه املُهاجرونَ واألنصار يف الصالِة ِليحفظـوا عنـه           �كانَ    { - ١٢٦٨٣
 عن أنس) ن هـ ك

وصـحيح اجلـامع    ) ١٤٠٩( وصـحيحة    ٣/٩٧وهق  ) ٨٣١١( ون ٢٦٣ و ١٩٩ و ٣/١٠٠وحم  ) ٩٧٧(هـ  
 ١/٢١٨و ك ) ٤٩٢٤(

 صحيح

عن عبـد اهللا    ) حم طك (}  عدوِه ِعند زواِل الشمِس       يحب أنْ ينهض إىل    �كانَ    { - ١٢٦٨٤
 بن أيب أوىف

  ٥/٣٢٥ وجممع ٤/٣٥٦حم 
 حسن لغريه

 عن أنس) ت(}   يحتِجم �كانَ   { - ١٢٦٨٥
 وصـحيح   ٤/٤٥٨ وفتح   ٤/٣١٤ وترغيب   ١٢/١٤٩حنوه وسنة   )٩٠٧( وصحيحة   ٤/٢١٠و ك   ) ٢٠٥١(ت  

 )٤٩٢٥(اجلامع 
 صحيح

مِن أهراق ِمن هذِه الدماِء فَال      : يحتِجم على هامتِه وبني كَِتفيِه ويقولُ        �كانَ    { - ١٢٦٨٦
 عن أيب كبشة) د هـ(}  يضره أنْ الَ يتداوى ِبشيٍء ِلشيٍء 

 )٤٩٢٦( وصحيح اجلامع ٢/٢٢٧ وكر ٥/٣٢٤وبداية ) ٣٤٨٤(وه) ٣٨٥٩(د 
 صحيح

والكاِهِل ، وكانَ يحتِجم ِلسبع عشـرةَ وتسـع          يحتِجم يف األخدعِني     �كانَ    { - ١٢٦٨٧
 عشرينإحدى وشرةَ وعن ابن عباس) طب ك(عن أنس ) ت ك(}  ع 

 )٢٠٥١(وت ) ٤٩٢٧(وصحيح اجلامع ) ٩٠٧( وصحيحة ٤٠٩ و٤/٢١٠و ك ) ٣٨٦٠( ود ١٢/١٤٩سنة 
 صحيح

 عن ابن عمر) خط( }  يحتِجم يف رأسِه ويسميها أُم مغيٍث �كانَ   { - ١٢٦٨٨
 ٥/٩٣وامع ) ٤٩٢٨(وصحيح اجلامع ) ٧٥٣( وصحيحة ١٣/٩٥خط 

 حسن

 عن ابن عمر) طس(}   يحتِجم يف مقدِم رأسِه ويسميها أُم مغيٍث �كانَ   { - ١٢٦٨٩
  وانظر ماقبله٥/٩٣امع 

 صحيح

 عن معاذ) بز طك(}   يحتِجم وهو صائم �كانَ   { - ١٢٦٩٠
 )١٢٠٢(وم) ١٩٣٩و١٩٣٨( خ٦/٢٩٣ وأخرجه الشيخان عن ابن عباس جامع األصول ٣/١٧٠مع ا



 

 

١٩٠٩() 

 صحيح

 عن عائشة) ق د(}   يحدثُ حديثاً لَو عده العاد َألحصاه �كانَ   { - ١٢٦٩١
 )٤٩٢٩( وصحيح اجلامع ١٣/٢٥٥وسنة ) ٢٤٧(ومحيدي )٣٦٥٤(ود)  ٢٤٩٣(٧١ و م الزهد ٤/٢٣١خ 

 - يحدثُنا عامةَ لَيلِه عن بين إسرائيلَ الَ يقـوم إالَّ إىل أعظـِم صـالٍة                 �كانَ  {   - ١٢٦٩٢
 عن عمران بن حصني) حم(}  الفريضةَ : يعين املكتوبةَ : وفــي ِروايــٍة 

 ١/٢١٣ وفتح ٨/٢٦٤ و١/١٩١ وجممع ٢/٣٧٩ وك ٤/٤٤٤حم 
 صحيح

 عن ابن عمر) حم خ ت ن(}  القلوِب  يحِلف الَ ومقلِِّب �كانَ   { - ١٢٦٩٣
 ٦٧ و٢٦ و٢/٢٥ وحم ٧/٢ون ) ١٥٤٠(و ت ) ٣٢٦٣( ود ٩/١٤٥ و ١٦٠ و ٨/١٥٧ و خ    ٧/٣٠٢اإلحتاف  

 )٤٩٣٠( وصحيح اجلامع ١٢٧ و٦٨و

 عن عائشة) ت(}   يحملُ ماَء زمزم وكانَ يصب على املَرضى ويسقيهم �كانَ   { - ١٢٦٩٤
 ٥/٢٠٢وهق ) ٤٩٣١(وصحيح اجلامع ) ٩٦٣(و ت ) ٨٨٣(صحيحة 

 صحيح لغريه

 عن ابن عمر) هـ(}   يخرج إىل العيِد ماشياً ويرِجع ماشياً �كانَ   { - ١٢٦٩٥
 وصـحيح اجلـامع     ١/٢٩٧ وطـب    عن جابروأيب رافع   ٢٠٣ و ٢/٢٠٠وجممع  ) ١٢٩٥( و سعد)١٢٩٤(هـ  

)٤٩٣٣( 

 صحيح

 ويصلِّي ِبغِري أذاٍن وال إقامٍة ثُم يرِجع ماشياً يف           يخرج إىل العيديِن ماشياً    �كانَ    { - ١٢٦٩٦
 عن أيب رافع) هـ(}  طَريٍق آخر 

مـن  )١٢٩٦-١٢٩٤(وبنحوه عنـد ه   ) ٤٩٣٣(وصحيح اجلامع   ) ١٢٩٧( وهـ   ١/٢٩٧ وطب   ٢/٢٠٣امع  
 طرق

 صحيح

 عن ابن عمر) هب(}  كبِري  يخرج يف العيديِن راِفعاً صوته ِبالتهليِل والت�كانَ   { - ١٢٦٩٧
 )٤٩٣٤(وصحيح اجلامع ) ٣٧١٤(والشعب ) ١٧١( والصحيحة ٢/١٠٩حم 

 حسن

 عن جابر) حم(}   يخرج يف العيديِن وخيرج أهله �كانَ   { - ١٢٦٩٨
 ٣/٣٦٣ وحم ٢/٢٠٠امع 

 حسن



 

 

١٩١٠() 

إنَّ املـاَء ِمنـك     :  له    يخـرج فَيهريـق املاَء فَيتمسح ِبالتراِب فَيقالُ      �كانَ    { - ١٢٦٩٩
 عن ابن عباس) حم طك(}  الَ أدري لَعلي الَ أبلُغه : قَريب ، فَيقــولُ 

  ١/٢٦٣ وجممع ١/٢٨٨حم 
 ٠فيه ابن هليعة الراوي عنه ابن املبارك وحديثه عنه صحيح

 صحيح لغريه

 عن عبد اهللا بن الزبري) طك بز(}   يخطُب ِبمخصرٍة �كانَ   { - ١٢٧٠٠

٤/٢٤٣ صادر وسنة ١/٣٧٧ و١/٢/٩٨ عطاء وسعد ٣/٢٠٦ وهق ١٤٧ وأخالق ٢/١٨٧مع ا 
 حسن

 العصاة:  املخصـرة 

 عن بنت احلارث بن النعمان) د(} كُلَّ جمعٍة ) ق( يخطب بـ �كانَ   { - ١٢٧٠١
 ٥٢و٥١)٨٧٣(وم ) ١١٠٠(ود ) ٤٩٣٥(وصحيح اجلامع ) ٦١٥(اإلرواء 

 

}  اِئماً وجيِلس بني اخلُطبتِني ويقرأُ آياٍت ويذكّر النـــاس           يخطب ق  �كانَ    { - ١٢٧٠٢
 عن جابر ابن مسرة) حم م د ن هـ(

 ٣/١١٠ون ) ٥٠٦(وت ) ١١٠١(ود ) ٤٩٣٦(وصحيح اجلامع ) ٨٦٦ (١٠ وم اجلمعة باب ١٠٢ و ٥/٨٧حم  
 )١١٠٥(وه

 عن السائب) طك(}   يخطب ِللجمعِة خطبتِني يجِلس بينهما �كانَ   { - ١٢٧٠٣
  ابن عباس١١/٢٠٩ جابر بن مسرة و٢/٢٣٧ وبنحوه عنده٧/١٥٠وطب ٢/١٨٧امع 

 صحيح لغريه

 عن ابن عباس) حم(}   يخطب وظهره على املُلتزِم �كانَ   { - ١٢٧٠٤
 ٣٥١ و١/٣٥٠ وحم٢/١٨٣امع 

 حسن

يبطىُء : طَّى ِرقاب الناِس فَقـالَ   يخطب يوم اجلمعِة ، فَدخلَ رجلٌ يتخ       �كانَ    { - ١٢٧٠٥
 ؤذيهميالناِس و تخطَّى ِرقابي ثُم كمعن ابن عباس) طس(}  أحد 

 ٢/١٧٥امع 
 )٣٣٠٥(صدوق ووثقه يعقوب اجلامع يف اجلرح) ٥١٣٣:(فيه عمرو بن الوليد السهمي  قال عنه يف التقريب 

 حسن



 

 

١٩١١() 

ذكَّرنا ِبأياِم اِهللا ، ثُم قَرأَ سورةً فَغمز أبو الـدرداِء            يخطب يوم اجلمعِة فَ    �كانَ    { - ١٢٧٠٦
مىت أُنزلت هذِه فَإين لَم أمسعها إىل اآلنَ ، فَأشار إليِه أِن اسكُت فَلما انصرفوا               : أُيب بن كَعٍب فَقالَ     

   قالَ أُيب :         أبو الد فَأخرب إالَّ ما لَغوت الِتكص ِمن لَك مبا قالَ ، فَقالَ      �رداِء النيب   لَيس : دقص
 عن أيب الدرداء) حم طك(}  أُيب 

  ٥/١٤٣ وحم ٢/١٨٥امع 
 صحيح

) حم ع طكـس   (}   يخطب يوم اجلمعِة قاِئماً ثُم يقعد ثُم يقوم فَيخطُب           �كانَ    { - ١٢٧٠٧
 عن ابن عباس

 وطـب   ٣/١٨٦ون  ) ١١٠٥( بن مسرة عند هـ      وبنحوه عن جابر  ) ١١٥١٧( طب   ٢/١٨٧ وجممع   ١/٢٥٧حم
 ٥/١٠٧ وحم ٤٠٦ و٢/٤٠١ وفتح ٢/١٢٩

 صحيح

 يخطُبنا فَيذكِّرنا ِبأياِم اِهللا حىت يعرف ذَلك يف وجهِه وكأنه نذير قَـوٍم              �كانَ    { - ١٢٧٠٨
            ىت يضاِحكاً ح بتسمي ثَ ِبخٍرب لَمدكانَ إذا حغُدوةً ، و األمر فَضحهم  عـن  ) حم بز طك  (}  رتِفع

 علي أو الزبري
 )٤٥( وه٤٣)٧٦٧( وبنحوه عن جابر عند م ١/١٦٧ وحم ٢/١٨٨امع 

 صحيح

}   يخيطُ ثَوبه ، وخيِصف نعله ، ويعملُ ما يعملُ الرجـالُ يف بيـوِتهم                �كانَ    { - ١٢٧٠٩
 عن عائشة) حم(

 صادر عن عائشـة وصـحيح اجلـامع    ١/٣٦٦ و ١/٢/٩ وسعد   ٧/١٤٢ واإلحتاف   ٢٦٠ و ١٦٧ و ٦/١٢١حم  
)٤٩٣٧ ( 

 صحيح

 عن أنس) بز(}   إىل الرسِغ �كانَ يد كُم رسوِل اِهللا   { - ١٢٧١٠
 )٥٦(ومشائل) ١٧٦٥(و ت ) ٤٠٢٧(وبنحوه عن أمساء بنت يزيد عند د) ٢٩٤٦(وبز٥/١٢١امع 

 صحيح

عن ) ٣مالك ق (}   أهلِه ثُم يغتِسلُ ويصوم       يدِركه الفجر وهو جنب ِمن     �كانَ    { - ١٢٧١١
 عائشة وأم سلمة

ومشـكل  )٩٥٧٧(٣/٨١ وش   ٣١٣ و ٦/٣٠٨ وحـم    ٤/٢١٤وهـق   ) ١١٠٩(٧٦ وم الصيام    ٣٩ و ٣/٣٨خ  
/ ١ وموطـأ  ١/١٠٨ون ) ٢٣٨٨(ود ) ٤٩٣٨( وصـحيح اجلـامع   ٢/١٠٤ ومعـاين    ٤/١٤٣ وفتح   ١/٢٢٩

 )٧٧٩(و ت ) ٦٤٢(٢٩١



 

 

١٩١٢() 

 يف الشمائل عن أنس) ت(}   إىل خبِز الشعِري واإلهالِة السِنخِة يدعى �كانَ   { - ١٢٧١٢
 )٣٢٦(وت مشائل ) ٤٩٣٩(وصحيح اجلامع ) ٢١٢٩( والصحيحة ٢٣٤ واألخالق ٧/١٠١اإلحتاف 

 صحيح
 املتغرية الريح: كل دهن يؤدم به                 السنخة :اإلهالة

 إله إالَّ اُهللا العظيم احلليم ، الَ إلـه إالَّ اُهللا رب             الَ: يدعو ِعند الكَرِب     �كانَ    { - ١٢٧١٣
حم ق  (}  العرِش العظيِم ، الَ إله إالَّ اُهللا رب السمواِت السبِع ورب األرِض ورب العرِش الكَرِمي                

 )اصرف عين شر فالن: (وزاد ) طب(عن ابن عباس ) ت هـ
وصـحيح اجلـامع    ) ١٢٥ و ٣٧( وسـين    ١/٢٥٩ وحم   ٣٩٢  وصفة ١١/١٤٥وفتح  ) ٣٤٣٥( وت   ٨/٩٣خ  

 )٣٨٨٣(وه) ٦٥٣ و٦٥٢( ون عمل ٨٣)٢٧٣٠(وم ) ٤٩٤٠(

عـن  ) خ ن (}  يدور على ِنسائِه يف الساعِة الواحدِة ِمن الليِل والنهاِر           �كانَ    { - ١٢٧١٤
 أنس
 )٤٩٤١( وصحيح اجلامع ٢/٣٧وسنة ) ٩٠٣٣(  ون   ٣/٢٩١ وحم ١/٧٦خ 

يديـر الِعمامةَ على رأسِه ويغِرزها ِمن ورائِه ويرسلُ لَها ذُؤابـةً بـني            �كانَ    { - ١٢٧١٥
 عن ابن عمر) طب هب(}  كَِتفيــــِه

 )٦٢٥٢(والشعب ) ٧١٧( وصحيحة ٥/١٢٠امع 
 صحيح

 عن أنس) حم(}  يذبح أُضحيته ِبيدِه  �كانَ   { - ١٢٧١٦
 وصـحيح اجلـامع     ٢٥٨ و ١٤٤ و ٣/١١٨ وحـم    ٢/٢٧٥ وأصفهان    صادر ٣٨٦ ١/٢٤٩ و ١/٢/١٠٤سعد  

 ١٧)١٩٦٧(و م) ٥٥٦٥(وبنحوه  عن عائشة عند خ) ٤٩٤٢(
 صحيح

 عن عائشة) م د ت هـ(}  يذكر اَهللا تعاىل على كُلِّ أحياِنِه  �كانَ   { - ١٢٧١٧
 ٦/٧٠وحم ) ٣٠٢(وهـ ) ٣٣٨٤(وت ) ١٨( ود )٣٧٣(١١٧بصيغة اجلزم وم احليض ً  معلقا١٦٣ و١/٨٣خ  
 )٤٩٤٣( وصحيح اجلامع ١/٢١٧ وعوانة ١/٩٠ وهق ٢٧٨ و١٥٣و

عن ابـن   ) ع طكس (}  يذهب ِلحاجتِه إىل املُغمِس نحو ِميلَِني ِمن مكَّةَ          �كانَ    { - ١٢٧١٨
 عمر

 ٣/٣٥٣وحلية ) ١٠٧٢(وصحيحة ) ٣٤( ومطالب ١/٢٠٣ وجممع ١٢/٤٥١طب 
 صحيح

 موضع من مكة: املغمس 



 

 

١٩١٣() 

) ك(} يرى ِللعباِس ما يرى الولد ِلوالِدِه يعظِّمه ويفخمه ويرب قَسمـه            �كانَ    { - ١٢٧١٩
 عن عمر

 ٣٢٩ و٢٦/٣٢٨عن العباس و ابن عساكر    ٣/٣٢٥ وفيه ضعف وبنحوه ٣/٣٣٤ك 

 حسن لغريه

}  ِلذلك وأعجبـه    يراِهن على فَرٍس يقالُ له سبحةٌ فَسبق الناس فَهش         �كانَ    { - ١٢٧٢٠
 عن أنس) حم طس(

 ٢/٢١٣ ومي ٢٥٦ و٣/١٦٠ و حم٢٦٤ و٥/٢٦٣امع 
 صحيح

 عن أيب سعيد) بز وطس(}  يرخص يف اِحلجامِة ِللصائِم ، والقُبلِة ِللصائِم  �كانَ   { - ١٢٧٢١
  وقد ثبت حنوه يف الصحيحني وغريمها٣/١٧٠امع 

 صحيح

ابن سعد عن يزيد بـن أيب       }   اإلزار ِمن بِني يديِه ويرفعه ِمن ورائِه         يرخي �كانَ    { - ١٢٧٢٢
 .حبيب مرســـــالً 

ووصـله  ) ٤٩٤٤(وصحيح اجلامع   ) ١٢٣٨( صادر وصحيحة    ١/٤٥٩  و  ١٥٣و/ ١/٢ وسعد   ٧/١٢٦اإلحتاف  
 )٦١٤٧(هب عن ابن عباس

 صحيح لغريه

على األرِض ويجيـب دعـوةَ اململـوِك ،         يردف خلفه ويضع طَعامه      �كانَ    { - ١٢٧٢٣
اِحلمار يركبعن أنس) ك(}  و 

من ) ٢١٢٥(والصحيحة)  ١٠١٧( من طرق و ت    ٩/٣٥١ و ٨/٤٠٦ و ٧/١٤٢ و ٥/٢٤١ واإلحتاف   ٤/١١٩ك  
 )٤٩٤٥(طرق وصحيح اجلامع 

 صحيح لغريه

 مة بن زيدعن أسا) حم(}  يرش بعد وضوئِه ماًء على فَرجِه  �كانَ   { - ١٢٧٢٤
 ٥/٤ وبنحوه عن معاوية بن حيدة ٥/٢٠٣ وحم١/٢٤٢امع 

 حسن

 عن أيب هريرة) حم(}  يرغِّب يف ِقياِم رمضانَ ِمن غَِري أنْ يأمرهم بعزميٍة  �كانَ   { - ١٢٧٢٥
 ٢/٤٩٢وهـق   ) ٨٠٨( و ت    ١٥٦ و ٤/١٢٩ون  ) ١٣٧١(ود  ) ٧٥٩(١٧٤ و م صالة املسافرين      ٢/٢٨١حم  

) ٧٦٩٧ (٢/٣٩٥ وش ١٠٢ و١٠١ و١٠٠ و٩٩ و٩٨ و٩٧ و٩٦ و٧/٩٥ ومتهيـــد    عائشـــة٤٩٣و
 ٢/٩٠أبو سلمة وترغيب ) ٧٧٠٣(٣/١و



 

 

١٩١٤() 

 عن مسرة) طك(}  يرفع يديِه إذا خطب حىت يرى بياض إبطَيِه  �كانَ   { - ١٢٧٢٦
 ٥)٨٩٥(وبنحوه  عن أنس عند م) ٦٩٣٣ (٧/٢٧١ وطب ٢/٢١٦جممع 

 حسن
 ءواملقصود خطبة اإلستسقا

 عن عائشة) حم(}  يرفع يديِه حىت إين ُألسأم له ِمما يرفعهما  �كانَ   { - ١٢٧٢٧
 ١٠/١٦٨وامع ) ٣٢٤٨( وعب ٦/٢٢٥حم 

 صحيح

يرفع يديِه ِعند التكبِري ِللركوِع ، وعند التكبِري ِللسجوِد حىت يهـوى             �كانَ    { - ١٢٧٢٨
 خال التكبري يف السجود: مر وهو يف الصحيح عن ابن ع) طس(}  ساجداً
  خمتصرا١/١٨٧ً وخ٢/١٠٢امع 

 صحيح

 عن أيب برزة ) ع(}  يرفع يديِه يف الدعاِء حىت يرى بياض إبطَيِه  �كانَ   { - ١٢٧٢٩
) ٨٩٥( و م  ١٤/٤٠٧وسـنة   ) ٧٤٤٠( وأيب يعلى    ١٠/١٦٨ أنس وجممع    ٢٥٩ و ٢١٦ و ٣/٢٠٩ و ٢/٣٧٠حم  

 أنس٥
 صحيح

 عن أنس) ع (} يرفع يديِه يف الركوِع والسجوِد  �كانَ  { - ١٢٧٣٠
 )٣٧٥٢(وأيب   يعلى )       ٢٧٩٥  (١/٢٣٥ وش ٢/١٠١امع 

 صحيح

خـال   : - وهو يف الصحيحني     -يرفع يديِه يف كُلِّ تكبريٍة ِمن الصالِة         �كانَ    { - ١٢٧٣١
  اهللاعن جابر بن عبد) حم(}  رفع اليدين

 ٣٠١ – ٥/٢٩٩ وبنحوه عن ابن عمر خمتصراً أخرجه اجلماعة عدا ه جامع األصول             ٢/١٠١ وجممع   ٣/٣١٠حم  
 ١/٢٨٨ وقط ٢/٨٣وهق 

 حسن

ابن سعد عن محزة بن عبد اهللا بـن         }  يركب اِحلمار عرياً لَيس عليِه شيٌء        �كانَ    { - ١٢٧٣٢
 عتبة مرسالً

  صادر١/٣٧٠ ١/٢/٩٤سعد  و٥/٥٤ أبوموسى واإلحتاف ١/٦١ك 
 حسن لغريه

يركب اِحلمار ، وخيصف النعلَ ، ويرقع القميص ، ويلبس الصوف ،             �كانَ    { - ١٢٧٣٣
 عن أيب أيوب) ابن عساكر(}  من رِغب عن سنيت فَليس ِمين : ويقولُ



 

 

١٩١٥() 

 ٤/٧٧وابن عساكر) ٤٩٤٦( وصحيح اجلامع ٩/٣٥١ و٨/٤٠٦ و٧/١٤٢اإلحتاف 
 حسن

 عن أيب موسى) طك(}  يركب اِحلمار ويلبس الصوف ، ويعتِقلُ الشاةَ  �كانَ   { - ١٢٧٣٤
 ٤/٧٧ وابن عساكر ٩/٣٥١ واإلحتاف ١/٦١ وك ٩/٢٠جممع 

 صحيح

 عن أيب الطفيل) حم ع(}  يرملُ ِمن احلَجِر إىل احلَجِر  �كانَ   { - ١٢٧٣٥
 ابن عمر و    ٢٣٣)١٢٦٢( و م    ٤٥٦ و   ٥/٤٥٥ وحم   ٣٦٦ وجرجان   ١٨١و ٢/١٨٠ ومعاين   ٧١ و ٢/٦٨متهيد

  جابر٢٣٥)١٢٦٣(
 

 عن أنس) ن(}  يزور األنصار ويسلِّم على ِصبياِنهم ، وميسح رءوسهم  �كانَ   { - ١٢٧٣٦
) ٤٩٤٧( وصـحيح اجلـامع      ٧/١٤٢ واإلحتـاف    ٦/٢٩١ وحلية   ٨/٣٩٨ وخط   ١٢/٢٦٤ وسنة   ٧/٢٨٧هق  
 )١٢٧٨(وصحيحة         ) ١٠١٦١ و٨٣٤٩(ون

 صحيح

الَ : يسابق بني اخلَيِل وجعلَ بينهما سبقاً وجعلَ فيِها محلَّـالً ويقـولُ           �كانَ    { - ١٢٧٣٧
 عن ابن عمر) طس(}  سِبق إالَّ يف حافٍر أو نصٍل 

وه ) ١٧٠٠(وت) ٢٥٧٤(وآخره عن أيب هريـرة د     ) ٢٨٧٧(وه) ٢٥٧٦( وبنحو ه خمتصراً عند د     ٥/٢٦٣امع  
)٢٨٧٨( 

 صحيح

 عن ابن عمر) حم(}  يسابق بني اخلَيِل ويراهن  �كانَ   { - ١٢٧٣٨
 )٤٢٠(و خ ) ١٨٧٠( وبنحوه خمتصرآ م٥٦ و٢/٥٥ وحم ٥/٢٦٣امع 

 صحيح

 عن عائشة) بز(}  يسافر فيتم الصالةَ ويقْصرها  �كانَ   { - ١٢٧٣٩
 ٢/١٥٧امع 

 حسن
 ٣٥٥ - ٦/٣٥٣ والكامـل    ٢٦٠ - ١٠/٢٥٨غرية بن زياد خمتلف فيه واألكثر على توثيقه راجع التهذيب           فيه امل 
عامة مايرويه مستقيم إال أنه يقع يف حديثه كما يقع هذا يف حديث من ليس به بأس من الغلط ، وهـو ال                       : وقال  

 بأس به عندي ا هـ

}   الَ يخاف إالَّ اَهللا ، يصلِّي ركعتِني ركعتِني          يسافر ِمن مكَّةَ إىل املدينةِ     �كانَ    { - ١٢٧٤٠
 عن ابن عباس) طص(



 

 

١٩١٦() 

 ٢/٤٨ وأصفهان ١٢/١٩١وطب ) ٣٣٤(وشفع ) ٤٢٧٠( وعب ٣/١٣٥ وهق ١/٣١ وطص ٢/١٥٦جممع 
 صحيح

 عن علي) حم(}  يسبح ِمن الليِل وعائشةُ معتِرضةٌ بينه وبني الِقبلِة  �كانَ   { - ١٢٧٤١
 حنوه) ٩٩٧ و٥١٢( وعن عائشة عند خ ١/٤٤١ وتخ ٢/٦٢ وجممع ١/٩٩حم 

 صحيح

هو أَهنأُ وأَمرأُ   : يستاك عرضاً ، ويشرب مصا ، ويتنفَّس ثَالثاً ويقولُ           �كانَ    { - ١٢٧٤٢
 عن ربيعة بن أكثم) هق(وابن السين وأبو نعيم يف الطب عن ز ) طب(البغوي وابن قانع }  وأبرأُ
  ابن أيب  عاصم٧/٢٨٤ و١/٤٠ وهق٧/١٢٤ واإلحتاف ٣٩٥ و١/٣٩٤ ومتهيد ٥/٨٠ و٢/١٠٠امع 

 حسن لغريه

يستاك ِمن الليِل مرتِني أو ثَالثاً ، وإذا قام يصلِّي ِمن الليِل صلَّى أربعاً               �كانَ    { - ١٢٧٤٣
 عن أيب أيوب) حم طك(}  عتِني الَ يتكلَّم وال يأمر ِبشيٍء ويسلِّم ِمن كُلِّ رك

أبو سورة ابـن أخـي أيب أيـوب      )١٧٩٨(١/١٧٠ وش   ٢/٢٧١وجممع  ) ٤٠٦٧ (٤/٢١٣ وطب   ٥/٤١٧حم  
 ٥/١٥٨واإلحتاف 

 حسن لغريه

 عن ابن عمر) م(}  يستجِمر ِبألُوٍة غَِري مطراٍة وِبكافوٍر يطرحه مع اُأللوِة  �كانَ   { - ١٢٧٤٤
 )٤٩٤٨( وصحيح اجلامع ٣/٢٤٤وهق ) ٢٢٥٤ (٢١م األلفاظ 

 غري مطيب: العود : األلوة 

 عن أنس) قط(}  يستِحب إذا أفطر أنْ يفطر على لٍَنب  �كانَ   { - ١٢٧٤٥
) ٣٢١(وصحح إسناده وبنحوه عند احلارث عن سـلمان         ) ١٥٨٤(٤/٤١١ والضياء يف املختارة     ٥/٢١٧الفيض  
  ابن عباس٤/١٨١والفتح 

 صحيح
 ذا مل جيد الرطبيعين إ

 عن عائشة) د(}  يستِحب اجلوامع ِمن الدعاِء ويدع ما ِسوى ذَلك  �كانَ   { - ١٢٧٤٦
 )٤٩٤٩(وصحيح اجلامع ١/٥٣٨وك) ١٤٩١( وطيا ١٨٩و٦/١٤٨وحم ) ٨٦٦(واإلحسان )  ١٤٨٢(د 

 صحيح

 سلمةعن أم ) طب(}  يستِحب أنْ يسافر يوم اخلميِس  �كانَ   { - ١٢٧٤٧
 ) ٢٩٥٠(وخ )  ٩٢٧٠(و بنحوه عن كعب بن مالك عند  عب ) ٤٩٥٠(وصحيح اجلامع ٣/٢١١امع 

 صحيح



 

 

١٩١٧() 

يستسـقى لـه املـاُء      : يستعذَب لَه املاُء ِمن بيوِت السقْيا ، ويف لَفٍظ           �كانَ    { - ١٢٧٤٨
 عن عائشة) حم د(}  العذب ِمن ِبئِر السقْيا 

 وصحيح  ٢٢٨ و ٢٢٧ واألخالق   ٥/٢٥٥ و ٤/٤٢٧  صادر واإلحتاف     ١/٥٠٢و  ١/٢/١٨٦وسعد  ) ٣٧٣٥(د  
 ١٠٨ و٦/١٠٠ وحم ١/٢٠٣ ومتهيد ١١/٣٨٣وسنة ) ٤٩٥١(اجلامع 

 صحيح

موِت الفُجاءِة ، وِمن لَذِع احليـِة ، وِمـن          : يستعيذُ ِمن سبِع موتاٍت      �كانَ    { - ١٢٧٤٩
رِق ،وِمن أنْ يِخر على شيٍء أو يِخر عليِه شيٌء ، وِمن القتِل ِعنـد    السبِع ، وِمن الغرِق ، وِمن احل      

 عن ابن عمرو) حم بز طكس(}  ِفراِر الزحـــِف 
 )  ١٧٣( عمرو   وطس ٤/٢٠٤و٢/١٧١ وحم٢/٣١٨امع 

 حسن

 عن عرباض) حم هـ ك( }  يستغِفر ِللصف املُقدِم ثَالثاً ، وِللثاين مرةً �كانَ   { - ١٢٧٥٠
 ١/٢٩٠ومـي   ) ٩٩٦(أبو هريرة وهـ    ) ٢٢٤( و ت    ١/٣١٦ وترغيب   ١٨/٢٥٦ وطب   ١٢٧ و ٤/١٢٦حم  

 ٢١٧ و١/٢١٤وك ) ٤٩٥٢(وصحيح اجلامع ) ٢٤٥٢(وعب 
 صحيح

 عن عصمة) طك(}  ) احلمد ِللِه رب العاملني( يستفِتح الِقراءةَ ِبـ  �كانَ   { - ١٢٧٥١

 ٨٦٩و٨١٢(وه) ٧٨٣( ود٢٤٠)٤٩٨( وعن عائشة عند م ١٧/١٨٢ وطب ٢/١١٢ وجممع ٦/١١٠حم 
 )٨٩٣و

 
 وسند الطرباين واٍه جداً

عن سلمة  ) حم ك (}  يستفِتح دعاءه ِبسبحانَ ريب العلي األعلَى الوهاِب         �كانَ    { - ١٢٧٥٢
 بن األكوع

 ١٠/١٥٦ وجممع ١٦ وصفة ٧/٦٤ وكثري ٧٥ و٥/٤٠ واإلحتاف ١/٤٩٨وك ) ٨٨( والدعاطب ٤/٥٤حم 
 حسن لغريه

عن أُمية بن عبـد اهللا      ) ش طب (}  يستفِتح ويستنِصر ِبصعاليِك املُسلمني      �كانَ    { - ١٢٧٥٣
 مرسالً

ــب  ــب ٤/١٤٤الترغيـ ــوي ١/٢٩٢ وطـ ــياء ٧/٦٢ وبغـ ) ١٥٠٨ ١٥٠٧(٣٣٨ و٤/٣٣٧ والضـ
 )٥٥٠(١/٢٤٥واإلصابة

 صحيح مرسل



 

 

١٩١٨() 

 عن سلمة بن األكوع) طك(}   فَيتوضأُ ِبِه يسخن املاَء �كانَ   { - ١٢٧٥٤
        )٦٢١٩( وطب ١/٢١٥امع 

 فيه حممد بن يونس شيخ طب ثقة وليس الكدميي؟    
 حسن

عن أنـس   ) حم(}  يسدلُ ناصيته ما شاَء اُهللا أنْ يسدلَها ، ثُم فَرق بعد             �كانَ    { - ١٢٧٥٥
 اخل ..لم بلفظ سدل النيب صلى اهللا عليه وس

 ٩٠)٢٣٣٦(و م )  ٥٩١٧( وبنحوه عن ابن عباس عند خ٣/٢١٥ وحم٥/١٦٤امع 
 صحيح

 عن أنس) طكس(}  يسر ِببسِم اِهللا الرمحِن الرحيِم  �كانَ   { - ١٢٧٥٦
 ٥٢)٣٩٩(وبنحوه م) ٩٣٠٤( وطب ٢/١٠٨امع 

 حسن

 ىل عمرعن أيب قيس مو) طك(}  يسِرد الصوم  �كانَ   { - ١٢٧٥٧
 عن أسامة )١٣٥٦ (٤/١٤٢  والضياء ٢/٧٨ والدواليب ٤/٢٠٤ موقوفاً وبنحوه ن ٣/١٩٣جممع 

 صحيح
 حىت يقال ال يفطر: وزاد 

يسِلت املَين ِمن ثَوبِه ِبِعرِق اإلذِخِر ثُم يصلِّي فيِه ، وحيته ِمن ثَوبِه ياِبساً               �كانَ    { - ١٢٧٥٨
  عن عائشة)حم(}  ثُم يصلِّي فيِه 

 )٤٩٥٣( وصحيح اجلامع ٧/٤٥٤ وخط ٢/٤١٨ وهق ٦/٢٤٣حم 
 حسن

يسلِّم عن يمينِه وعن يسارِه السالم عليكُم ورمحةُ اِهللا ، السالم عليكُم             �كانَ    { - ١٢٧٥٩
 عن عمار بن ياسر) طكس(}  ورمحةُ اِهللا 

 ٤٠٨ و ١/٣٩٠ وحـم    ٦٣ و ٣/٦١ون  ) ٢٩٥(ت  و  ) ٩٩٦(وبنحوه  عن ابن مسعود عنـد د         ١٤٦/ ٢جممع  
 ) ٣٠٥٠(١/٢٩٨ وش ٣/٢٠٥ وسنة ١٥٤ و١٥٣ و١٠/١٥٢ وطب ٤٤٤و

 صحيح لغريه

يسلِّم عن يمينِه وعن يسارِه حىت يرى بياض خدِه األميِن وبياض خدِه             �كانَ    { - ١٢٧٦٠
 عن طلق بن علي) حم طك(}  األيســِر

) ٢٩٥( و ت    ١/٣٩٠ وحم   ٣/٦٤ون  ) ٩٩٦(وبنحوه  عن ابن مسعود عند د        ) ٨٢٤٦( وطب   ٢/١٤٥امع  
 )٣١٢٧(  وعب    )٩١٤(وه 

 صحيح



 

 

١٩١٩() 

 عن أيب هريرة) د ك(}  يسمي اُألنثى ِمن اخلَيِل فَرساً  �كانَ   { - ١٢٧٦١
 )٤٩٥٤( وصحيح اجلامع ٢/١٤٤ وك ٦/٣٣٠وهق ) ٢٥٤٦(د 

 صحيح

 عن عائشة) ك(}  األطيباِن :  واللنب يسمي التمر �كانَ   { - ١٢٧٦٢
  من طريق آخر عن رجل٥/٤١ وجممع ٣/٤٧٤ وحم ٤/١٠٦ك 

 صحيح لغريه
 قد تفـرد بـه ،       - وهو متهم    -لظنه أن طلحة بن زيد      ) ٤٥٦١(ووهم األلباين فحكم بوضعه يف ضعيف اجلامع        

 !!وفاته أنه موجود يف مسند أمحد من طريق آخر صحيح 

 عن ابن عباس) بز طكس(}  يسمي حجةَ الوداِع حجةَ اإلسالِم  �كانَ   { - ١٢٧٦٣
 )١١٢٢(وبز )  ١٠٩٥٧ (١١/٣٥ وطب ٣/٢٣٧امع 

 حسن

يسوي بني األربِع ركعاٍت يف الِقراءِة والقياِم ، وجيعلُ الركعـةَ اُألوىل             �كانَ    { - ١٢٧٦٤
      كبيو ، الناس أتىي ِلكى أطولُهن كعتِني إذا كانَ           ِهىالر نيب هضكُلَّما نو كعكُلَّما رو جدكُلَّما س ر

 عن أيب مالك األشعري) حم(}  جاِلساً 
 ٥/٣٤٤ وحم ٢/١٣٠امع 

 حسن

 عن بالل) طس(}  يسوي مناِكبنا يف الصالِة  �كانَ   { - ١٢٧٦٥
 ١٠/٢٥ية  وحل٢/٨١ عقبة بن عمرو وطص ١/٢٨٠  وقط ٢/٩٠امع 

 صحيح لغريه

 عن ابن عمرو) طك(}  يشاور يف احلرِب  �كانَ   { - ١٢٧٦٦
 ٥/٣١٩امع 

 حسن

 عن عائشة) حم(}  يشتد عليِه أنْ يوجد ِمنه الريح  �كانَ   { - ١٢٧٦٧
 )٤٩٥٥( وصحيح اجلامع ٩/٣٧٩ وفتح ٦/٥٩ وحم ٩/٣٤خ 

 ابن سعد عن أيب هريرة}  ِر ِمن الغرِث يشد صلبه ِباحلَج �كانَ   { - ١٢٧٦٨
 جابر٣/٣٠٠ صادر وبنحوه حم ١/٤٠٠ و١/٣٠٧سعد 

 حسن لغريه
 اجلــوع:  الغرث 



 

 

١٩٢٠() 

ابن }  يشرب ثَالثةَ أنفاٍس يسمي اَهللا يف أولِه وحيمد اَهللا فـي آخـرِه             �كانَ    { - ١٢٧٦٩
 السين عن نوفل بن معاوية

 )٤٩٥٦(وصحيح اجلامع ) ١٢٧٧(صحيحة و) ٤٦٤( وسين ٧/١٢٤اإلحتاف 
 صحيح

إين أِجد ِمنـك  : يشرب ِعند سودةَ العسلَ فَدخلَ على عائشةَ ، قالت      �كانَ    { - ١٢٧٧٠
        فصةَ فَقالتلى حخلَ عد رحياً ، فَقالَ      : رحياً ، ثُم ِمنك ـودةَ       : أِجدس ِعند ِربتهراٍب شش ِمن أراه

عـن ابـن   ) طك(}  ) يا أيها النيب ِلم تحرم ما أحلَّ اُهللا لَك     : ( به ، فَرتلت هذِه اآليةُ      ،واِهللا الَ أشر  
 عباس
 عائشة) ٦٩٧٢( وبنحوه خ ١٢/٣٤٣ وفتح ٧/١٢٧امع 

 صحيح

 عن ابن عباس) طكس(}  يشرب يف ثَالثِة أنفاٍس  �كانَ   { - ١٢٧٧١
 )١٢٧٧( وصحيحة ١٠/٩٤ وفتح ١١/٣٢٢ وطب ٨١ و٥/٨٠امع 

 صحيح لغريه

يشرب يف ثَالثِة أنفاٍس ، إذا أدىن اإلناَء إىل ِفيِه سمى اَهللا ، فَإذا أخـره                 �كانَ    { - ١٢٧٧٢
 عن أيب هريرة) طس(}  حمد اَهللا ، يفعلُ ذَلك ثَالثَ مراٍت 

 )١٢٧٧( والصحيحة٧/١٢٤ واإلحتاف ١٠/٩٤ والفتح ٥/٨١امع 
 ريهصحيح لغ

 عن علي) حم(}  يشرب قاِئماً وقاِعداً  �كانَ   { - ١٢٧٧٣
 ١٧٤و١٣٦و١٣٤و١١٤و١/١٠١ وحم٨٠ و٥/٧٩ وامع ٤/٢٧٣معاين 

 صحيح

يشهد مع املُشركني مشاهدهم فَسِمع ملكِني خلفه وأحـدمها يقـولُ            �كانَ    { - ١٢٧٧٤
كَيف نقـوم  : فَقالَ : سوِل اِهللا صلى اُهللا عليِه وسلم ، قالَ ِاذهب ِبنا حىت نقوم خلف ر  : ِلصاحبِه  

فَلم يعد صلى اُهللا عليِه وسلم بعد ذَلك أنْ يشهد          : خلفه ، وإمنا عهده ِباسِتالِم األصناِم قَبلُ ، قالَ          
 مشاهدهم املُشركني ععن جابر) ع(}  م 

 ) ٤٢٦١( ومطالب ٢/٣٥ ونبوة ٨/٢٢٦ و٦/٢٣امع 
 حسن

 عن معقل بن يسار) طس(}  يصافح النساَء ِمن تحِت الثَّوِب  �كانَ   { - ١٢٧٧٥



 

 

١٩٢١() 

 إبراهيم ) ٩٨٣٢( صادر وعب ٨/٥  و٨/٢ وسعد ٦/٣٩جممع 
 حسن لغريه

 وصح مرسالً من طريقني

  بن عامر وفضالة بن عبيدعن عقبة) طك(}  يصِبح جنباً ثُم يستِحم فَيصوم  �كانَ   { - ١٢٧٧٦
 ٩٩ و٦/٧١ وحـم  ٢/٣٧١ واإلحتاف  ٩/٤٣٩ و ٧/٣٧٣ وخط   ٤/١٤٤ وفتح   ١٧/٣٢٦ وطب   ٣/١٤٩امع  

  عن عائشة٢٢٩ و١٨٤و
 صحيح لغريه

 عن عائشة) طس حل(}  يصغي ِللِهرِة اإلناَء فَتشرب ثُم يتوضأُ ِبفضِلها  �كانَ   { - ١٢٧٧٧
 وصـحيح   ١/٧٠ وقـط    ١/١٩ ومعاين   ٥/١٨٨٢ وعدي   ٩/٣٠٨ وحلية ١/٢١٦ أبو قتادة وجممع   ٥/٢٩٦حم  

 )٤٩٥٨(اجلامع 
 صحيح

من سبق إىلَّ فَله    : يصف عبد اِهللا وعبيد اِهللا وكُثّرياً بين العباِس ويقولُ           �كانَ    { - ١٢٧٧٨
          صدرِه فَيقبلى ظَهرِه وكذا ، فَيستِبقونَ إليِه ِفيِه فَيقعونَ عكَذا و   ميلتِزمهو معن عبـد اهللا   ) حم(}  له

 بن احلارث
 ١/٢١٤ وحم٩/١٧ و٥/٢٦٣امع 

 حسن

 عن أيب هريرة) طس(}  يصلُ شعبانَ ِبرمضانَ  �كانَ   { - ١٢٧٧٩
 ٦/٣٠٠وحم  ) ١٦٤٨( وهـ   ٤/١٥٠ون  ) ٢٣٣٦(وبنحوه عن أم سلمة عند د       )١٧٩٤(وطس  ١٩٢/ ٣جممع  
 )٩٥٧٠(٣/٢٣وش 

 صحيح

يصلِّي إىل ِجذٍع ، واملسجد عريشاً ، وكانَ يخطب إىل ذَلك اِجلذِع ،              �كانَ    { - ١٢٧٨٠
                   ، النـاس يـراكو رى الناسىت تاجلُمعِة ح ومليِه يع قوميئاً تش عملُ لَكأصحابِه ن فَقالَ ِرجالٌ ِمن

 درجاٍت ، فَقام النيب صلى اُهللا عليـِه         نعم ، فَصنعوا لَه ثَالثَ    : وحىت تسِمع الناس خطبتك ، قالَ       
اسكُن ،إنْ تشأْ غَرستك يف اجلنِة فَيأكلُ ِمنـك         : وسلم كَما كانَ يقوم فَصغى اِجلذع إليِه ، فَقالَ          

              الن نيا ، فَلما قُبضلى الداآلخرةَ ع طباً فَاختارر كَما كُنت كأُعيد إنْ ِشئتاحلونَ ،وـلى   الصص يب
 عن أُيب بن كعب) عم(}  اُهللا عليِه وسلم دفع إىل أُيب فَلم يزلْ ، ِعنده حىت أكلته األرضةُ 

  صادر١/٢٤٩ و١/٢/١١سعد  ٧/١٧٦ واإلحتاف ٦/١٤٤ وبداية ٦٥ وف ٢/١٨٠ وجممع ٥/١٣٨حم 
 حسن لغريه



 

 

١٩٢٢() 

ما توجهت ِبِه وال يفعـلُ ذَلـك يف         يصلِّي السبحـةَ على راِحلتِه حيثُ     �كانَ    { - ١٢٧٨١
 عن سعد بن أيب وقاص) بز(}  املكتـوبــِة

 )١٢٨٠٤(وبنحوه احلديث رقم ) ١٠٩٠( وبز ٢/١٦٢امع 
 صحيح لغريه

 عن عائشة) حم م(}  يصلِّي الضحى أربعاً ويزيد ما شاَء اُهللا  �كانَ   { - ١٢٧٨٢
 )٤٩٥٩( وصحيح اجلامع ٨/١٤١ ومتهيد ٣/٥٠ وهق ٢٦٥ و٦/١٤٥وحم )٧١٩ (٧٩ و٧٨م صالة املسافرين 

 يف الشمائل عن أنس) ت(}  يصلِّي الضحى ِست ركعاٍت  �كانَ   { - ١٢٧٨٣
 )٤٩٦٠( عن أم هانئ وصحيح اجلامع ٢/٢٣٨وجممع) ٢٨٣( ومشائل ٣/٣٦٩اإلحتاف 

 صحيح

 عن أم هاينء) طك(}   اإلشراِق هذِه صالةُ: يصلِّي الضحى ويقولُ  �كانَ   { - ١٢٧٨٤
  من طرق عنها٤/٥٣وك) ٣٣٣(واحلميدي ) ١٠٣٣(٤٢٥و) ٩٨٦(٢٤/٤٠٦وطب ٢/٢٣٨امع 

 صحيح لغريه

والصفاِن والناس يف   ‘ يصلِّي الظُّهر ِباهلجِري وال يكونُ وراءه إالَّ الصف        �كانَ    { - ١٢٧٨٥
}  حافظوا على الصلواِت والصالِة الوسطى وقوموا ِهللا قانتيــن         : ( فاِنيِتهم وجتارِم ، فَأنزلَ اهللاُ    

 عن الزبرقان عن زيد بن ثابت) حم(
 ١/٣٠٨ وجممـع    ٤٥٨ و ٤٤٩ و ١/٤٣٤ وهق   ٢٠٦ و ٥/١٨٣ جابر و  ٣/٣٦٩ وحم   ٢/٢٣٦وسنة  ) ٤١١(د  

 ١٨٤ و١/١٦٧ ومعاين ٣/٤٣٤وتخ 
 صحيح

 دلوِك الشمِس ، ويصلِّي العصر بني صالِتكم اُألوىل         يصلِّي الظُّهر ِعند   �كانَ    { - ١٢٧٨٦
والعصِر ، وكانَ يصلِّي املغِرب بعد غُروِب الشمس ، ويصلِّي الِعشاَء ِعنـد غُـروِب الشـفِق ،                  

              قتو ذَلك نيكُلُّ ما ب صرالب فتِتحىت يطُلوِع الفجِر ح صلِّي الغداةَ ِعنديقا  -و ـالةُ  -لَ   أوالص 
 عن بيان ابن بشر األمحسي عن أنس) ع(}  

 وصحح إسنادمها)١٥٧٩(٤٠٦وو) ١٥٧٨(٤/٤٠٥والضياء ) ٤٠٠٤( وأيب يعلى ١/٣٠٤امع 
 صحيح

يصلِّي العتمةَ ، ثُم يصلِّي يف املسجِد قَبلَ أنْ يرِجع إىل بيتِه سبع ركعـاٍت                �كانَ    { - ١٢٧٨٧
ِع يف كُلِّ ِثنتِني ويوتر ِبثالثٍة يتشهد يف اُألوليِني ِمن الـِوتِر تشـهده يف التسـليِم ويـوتر                يسلِّم يف األرب  

احلمد ِهللا الذي أنامين يف     : ِباملُعوذاِت ، فَإذا رجع إىل بيتِه ركع ركعتِني ويرقد ، فَإذا انتبه ِمن نومِه قالَ                
ربنا مـا خلقـت هـذا بـاِطالً     : عافيٍة ، ثُم يرفع طَرفه إىل السماِء فَيتفكَّر ثُم يقولُ     عافيٍة وأيقظين يف    



 

 

١٩٢٣() 

ثُم يتوضأُ ثُم يقوم فَيصلِّي ركعتِني      ) إنك الَ تخِلف امليعاد     ( سبحانك فَِقنا عذاب الناِر ، فَيقرأُ حىت يبلُغَ         
   طيلُ فيِهما القراءةَ وي              نصِرفي أستيِقظُ ، ثُمو ىت إين َألرقدعاَء ، حفيِهما الد كِثريو ، جودالسو كوعالر

                   كعتِني ِبهما أطولَ ِمنر فَريكع قومي لَ ، ثُميف األو كلَّمِبمثِل ما ت تكلَّمي ثُم نصِرفي فَيغفى ثُم فَيضطِجع
     فيِهما أشد هواُألوليِني و               إىل آخِر الليِل ، ثُـم يكونُ ذَلكو نصِرفم ىت أقولَ إنهاستغفاراً ، حعاً وضرت

هلْ أغفى أم الَ ؟ حىت يأتيه املؤذِّنُ فَيقولُ ِمثلَ ما قَالَ يف األوِل ، ثُم يدعو                 : ينصِرف فَيغفى قَليالً فَأقولُ     
     ي أُ ، ثُميتوضو واِك فَيستاكثَالثَ            ِبالس التهذِه صه الِة ، فَكانتإىل الص خرجي فيفتِني ثُمكعتِني خر ركع

 عن عاشئة) طس(  }عشرةَ ركعةً 
 )٨٩٥٩(٩/٨ وطس ٢/٢٧٤امع 

 حسن

يصلِّي العصر بقدِر ما يذهب الرجلُ إىل بين حاِرثةَ ويرِجع قَبلَ غُروِب             �كانَ    { - ١٢٧٨٨
 عن أنس) ع(}  الشمِس

  ١/٢٥٢ ون ١٧٨ و٦/١٧٧ ومتهيد ١/٢٥٣وقط ) ٧٣٢٩و٥٥٠(وبنحوه خ١/٣٠٨ وجممع ٣/٢٢٨حم 
 صحيح

يصلِّي املغرب فَصلّى معه ِرجالٌ ِمن بين سلمةَ ثُم ينصِرفونَ إىل بين سـلمةَ                � كانَ  { - ١٢٧٨٩
هـــمِل  وبالن واِقعبصرونَ معن كعب بن مالك) طكس(  }ي 

 
 عـن   ١/٢١٣ومعاين  ) ٢٠٩٠(وعب  )١١٧-١١٤(٦٣و١٩/٦٢وطب  ) ٥٢٨٤( وطس   ٣١١ و ١/٣١٠امع  

 كعب ورجال
 صحيح 

عن خزمية بن   ) طكس(} يصلِّي املغرب والِعشاَء ثَالثاً واثْنتِني ِبإقامٍة واحدٍة         �كانَ   { - ١٢٧٩٠
 ثابت

 أبـو أيـوب     ٥/٤٢١يوب و حم    أبو أ ) ٣٨٧٠(٤/١٢٣و ) ٣٧١٥(٤/٨٣وطب)٨٤٠٦(وطس  ٢/١٥٩امع  
 ٥/١٢٠ وهق ٢/٢١٢ ومعاين ٢٨٧)١٢٨٨(و م ) ١٥٨٩(وبنحوه عن ابن عمر عند خ

 صحيح

عن ) حم ن هـ ك   (}  يصلِّي ِبالليِل ركعتِني ركعتِني ثُم ينصِرف فَيستاك         �كانَ    { - ١٢٧٩١
 ابن عباس

 ١/٢١٨وحم ) ٤٩٦١(امع  وصحيح اجل١/١٦٦ وترغيب ١/١٤٥وك )١٣٤٤(ون )  ١٣٢١ و٢٨٨(هـ 



 

 

١٩٢٤() 

 صحيح

يصلِّي ِبالليِل يف رمضانَ فَجاَء قَوم فَصلَّى وكانَ يخفِّف ، ثُم يدخلُ بيته        �كانَ    { - ١٢٧٩٢
 عن أنس) طس(}  إنما فَعلت ذَلك ِمن أجِلكم : فَيصلِّي ، ثُم يخرج فَيخفِّف فَقيلَ له ِفيِه فَقالَ 

 ٢٦٧و٣/٢١٢وحم ) ٨٢٠٨(س  وط٣/١٧٣امع 
 صحيح

 عن ابن عباس) طك(}  يصلِّي ِبالنهاِر مثىن مثىن  �كانَ   { - ١٢٧٩٣
 ٥١ و ٢/٢٦ وحـم    ٣/٢٢٧ون  ) ١٣٢٢(وهـ  ) ٥٩٧(و ت   ) ١٢٩٥(وبنحوه د ) ١٠٦٥٥ (١٠/٣٣٩طب  
 عن ابن عمر) ٢٧٨(ومنتقى ) ١٢١٠( وخزمية ٢/٤٨٧وهق 

 صحيح لغريه

) د(}  ي بعد العصِر وينهى عنها ، ويواِصلُ وينهى عِن الِوصـاِل           يصلِّ �كانَ    { - ١٢٧٩٤
 عن عائشة

 ٣/٢٨ والنيل ٢/٥١ والفتح ١٠/٣٢٤وخط ) ١٢٨٠(ود ) ٣٩٦٢( وعب ٢/٤٥٨هق 
 حسن

وقد بينا سابقاً أنه غـري      . حبجة أن ابن اسحاق مدلس وقد عنعنه        ) ٩٤٥(ووهم األلباين فضعفه يف ضعيف اجلامع       
 .وأعله بعلة أخرى وهي أن عائشة أفتت خبالفه مدلس 

العربة بالرواية ال بالرأي فلعلها محلت النهي على الترتيه ورفع احلرج وقد صح عن رسول اهللا صـلى اهللا                    :  أقول
 ٣٩٧٤(عليه وسلم بأحاديث متعددة النهي عن الصالة بعد العصر حىت تغيب الشمس ، راجع مصنف عبد الرزاق            

 يف غرفة ٢/٤٣و خ ) ٣٩٧٨(ه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يصلي بعد العصر ركعتني عب            وصح عن ) ٣٩٧٧ -
 عائشة وهذا من خصوصياته صلى اهللا عليه وسلم على الراجح

يصلِّي ِبهم صالةَ العصِر أِو الظُّهِر فَقام يف الركعتِني فَسبحوا لَه فَمضى             �كانَ    { - ١٢٧٩٥
سلمليِه ولى اُهللا عص لَّمس جدتِني ثُمس جدالةَ سا قَضى الصالتِه فَلمعن أيب هريرة) بز(}   يف ص 

  ٢/١٥١امع 
 صحيح

 عن عبيد مواله) طب(}  يصلِّي بني املغِرِب والِعشاِء  �كانَ   { - ١٢٧٩٦
 
 

صـحيح   و ٣/٢٠وهق) ١٣٢٢و١٣٢١( وبنحوه عن أنس د      ٥/٤٣١ وحم ٢/٢٢٩وامع  ) ٢١٣٢(الصحيحة  
 )٤٩٦٢(اجلامع 

 صحيح



 

 

١٩٢٥() 

قَد غَفر اُهللا لَك ما تقدم ِمن ذَنِبك وما         : يصلِّي حىت تِرم قَدماه فَقيلَ له        �كانَ    { - ١٢٧٩٧
 عن أيب جحيفة) طك(}  أفال أكونُ عبداً شكوراً ؟ : تأخر ، فَقالَ 

 ٣/٢١٩   ون ١١/٣٠٣ و٢٧ ٢/١ وفتح ٤/٢٥٥ وبنحوه عن املغرية عند حم ٢٧١/ ٢ جممع 
 صحيح

}  يصلِّي ركعتِني يطيلُ القراءةَ فيِهما حىت يتصدع أهلُ املسجـــِد            �كانَ    { - ١٢٧٩٨
 عن ابن عباس) طك(

 )٨٩٥٩( وطس ٢/٢٧٤  وبنحوه عن عائشة جممع ٢/٢٣٠امع 

 حسن
 ٧/٢٣٩فيه حيىي بن عبد احلماين خمتلف فيه ، وقد وثقه ابن عدي الكامل 

 عن املغرية) حم د ك(}  يصلِّي على احلصِري والفَروِة املدبوغِة  �كانَ   { - ١٢٧٩٩
  ابـن عبـاس وحـم        ٢/١٤٦ وأصفهان   ١٦٥ وأخالق   ٢/٤٤١ وسنة   ١/٢٥٩ و ك    ٢/٤٢٠وهق  ) ٦٥٩(د  
 )١٠٠٦( وخزمية ٤/٢٥٣

 فيه مقال
 ١١/٤٣٧فيه يونس بن احلارث الثقفي خمتلف فيه التهذيب 

م احلاكم يف تصحيحه على شرط الشيخني وكذا الذهيب يف تصحيحه على شرط مسلم ، إذ يـونس          وه : مالحظة
 !بن احلارث مل خيرجا له 

 عن ميمونة) خ د ن هـ(}  يصلِّي على اخلُمرِة  �كانَ   { - ١٢٨٠٠
 ٢/٩٢  ابن عباس و٣٥٨ و٣٢٠ و٣٠٩ و١/٢٦٩وحم ) ١٠٢٨( وهـ ٢/٥٧ون ) ٣٣١(و ت ) ٦٥٦(د 
  صفية وهق ٣٣٧ و  أم سلمة٣٣٥ و٣٣١ و٣٣٠ و٣٠٢ عائشة و٢٤٩ و٢٠٩ و٦/١٧٩ر و ابن عم٩٨و

 )٤٠٢١ (٣٩٨/ ١ من طرق وش ٥٧ و٢/٥٦ وجممع ٢١٠٧ وعوانة )٥١٣( ٢٧٠املساجد  و م ١٠٧ و١/١٠٦ و خ ٣/١٠٧و٢/٤٢١
  متواتر ) ٤٩٦٣( وصحيح اجلامع) ١٧٦( ومنتقى ٢/٤٣٩وسنة 

 عن أنس) طكس(}  مرِة ويسجد عليها يصلِّي على اخلُ �كانَ   { - ١٢٨٠١

 ٢٥/١٢٢ وطب ٦/٣٧٧وعن أمه عند حم) ٥٨٧(وطص ) ١٨٢٦(  وطس ٥٧/ ٢امع 
 صحيح لغريه

 هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه يف سجوده من حصري أو نسيجة خوص وحنوه من النبات: اخلمرة 

 اسعن ابن عب) هـ(}  يصلِّي على ِبساٍط  �كانَ   { - ١٢٨٠٢
 )١٢٨٠٠(وبنحوه خ م انظر ح ) ٤٩٦٤(وصحيح اجلامع ) ١٠٣٠(هـ 



 

 

١٩٢٦() 

 صحيح

}  يصلِّي على راحلِتِه تطوعاً فَإذا أراد أنْ يوِتر نزلَ فَأوتر على األرِض              �كانَ    { - ١٢٨٠٣
 عن سعيد ابن جبري عن ابن عمر) حم(

  وبنحوه مابعده٧٥و٢/٤٦وحم ٢/١٦٢امع 
 صحيح

يصلِّي على راِحلتِه حيثُما توجهت بِه فَإذا أراد أنْ يصـلِّي املكتوبـةَ              �انَ  ك  { - ١٢٨٠٤
 نـــــــزلَ

 عن جابر) حم خ(}  فَاستقبلَ الِقبلةَ 
وش ) ٣٥٢(و ت   )٧٠٠ (٣٧ و   ٣٢و عن ابن عمر  م صالة املسـافرين          )١٢٢٧(  ود  ٣/٣٣٠ وحم ١/١١٠خ  
 )٤٩٦٥( وصحيح اجلامع ٢/١٦٢وجممع ) ٨٥١٨ (٤٩٦جابرو) ٨٥١١ (٤٩٤/ ٢

يصلِّي على راِحلتِه يف التطوِع حيثُما توجهت بِه يوميُء إميـاًء يجعـلُ    �كانَ    { - ١٢٨٠٥
 عن أيب سعيد وابن عمر) حم بز(}  السجود أخفض ِمن الركوِع 

 )٤١١( و ت ٤/١٧٤ وعن أيب يعلى عند حم٣/٧٣ وحم ٢/١٦٢امع 
 صحيح لغريه

إين : يا عائشةُ أرخي علي ِمرطَِك ، قالـت         : يصلِّي فَوجد القر فَقالَ      �كانَ    { - ١٢٨٠٦
 عن عائشة) ع(}  إنَّ حيضتِك لَيست يف يدِك : حائض ، فَقالَ 

وعـن أيب   ) ٢٦١و٢٦٠( ود ١٥ و ١٤)٣٠١ و ٣٠٠(وبنحوه  عنـد م      ) ٤٤٨٥( وأبو يعلى    ٥٠ و ٢/٤٩امع  
 ١٣)٢٩٩(هريرة عند م 

 صحيح لغريه
 الربد: القر 

 عن معاوية) ع(}  يصلِّي يف الثَّوِب الواحِد  �كانَ   { - ١٢٨٠٧
) ٣٥٥و٣٥٤(وبنحوه  عن عمر بن أيب سـلمة خ          ) ٧٣٧٣ و ٧١٤٠( وأبو يعلى    ٢/٤٩ وجممع   ١٩/٣٣٢طب  

 ٢٨١و٢٧٨)٥١٨ و٥١٧(وم
 صحيح

}  فِع والوتِر ِبتسـليٍم نسمعـــه       يصلِّي يف احلُجرِة فَيفِصلُ بني الش      �كانَ    { - ١٢٨٠٨
 عن عائشة) حم(

 )٦٧٩و٦٧٨( وعن ابن عمر حب٢/٢٤٢ وجممع ٦/٨٤حم 
 صحيح لغريه

 عن عتبان بن مالك) حم(}  يصلِّي يف بيتِه سبحةَ الضحى  �كانَ   { - ١٢٨٠٩



 

 

١٩٢٧() 

 )١٢٣١( وخزمية٥/٤٥٠و٤٣/ ٤ وحم ٢/٢٣٥امع 
 صحيح

عن عبد اهللا ) حم(}   ثَوٍب واحٍد يف بيِت أُم سلمةَ ما عليِه غَريه     يصلِّي يف  �كانَ    { - ١٢٨١٠
 بن عبد اهللا ابن املغرية املخزومي

 ٤/٢٧ وحم ٢/٤٨امع 
 صحيح

}  يصلِّي يف ثَوٍب واحٍد متوشحاً يتقي ِبفضولِه حـر األرِض وبردهـا              �كانَ    { - ١٢٨١١
 عن ابن عباس) حم(

 عمر بن أيب سلمة) ٣٥٦( وخ٢/٤٨مع  وا١/٣٢٠حم 
 صحيح

 عن عبد اهللا بن أُمية) طك(}  يصلِّي يف ثَوٍب واحٍد يخاِلف بني طَرفيِه  �كانَ   { - ١٢٨١٢
) ٧١٩(وأم هـانئ م   ) ٢٢٩٢(واإلحسـان   ) ٣٤٧( وبنحوه عن عمر بن أيب سلمة خ       ٤/٢٧ وحم   ٢/٤٨امع  

 وغريهم ) ٢٣٠٠(واإلحسان) ٧٦٦(وجابر م
 صحيح مشهور

يصلِّي يف حجرتِه فَجاَء ناس ِمن الصحابِة فَصلُّوا ِبصالتِه فَدخلَ البيت            �كانَ    { - ١٢٨١٣
صلَّينا معك ، وحنن نحب أنْ تمـد يف         : ثُم خرج ودعا ِمراراً كُلُّ ذَلك يصلِّي ، فَلما أصبح قالوا            

 عن أنس) ع بز(}   ِبمكاِنكم وعمداً فَعلت ذَلك قَد عِلمت: صالِتك ، قالَ 
وعـن  ) ١٤٠٩( وعبد بن محيد   ٣/١١٠وهق) ٧٣١(وبز) ٣٧٥٥( وأبو يعلى  ١٩٩و٣/١٠٣ وحم ٢/٢٧٤امع  
 )١٤٦٩(عائشة 

 صحيح

عن ) حم طك (} يصلِّي يف مراِبِد الغنِم وال يصلِّي يف مراِبِد اإلبِل والبقِر            �كانَ    { - ١٢٨١٤
 روابن عم
 ٢/١٧٨ وحم ٢/٢٦امع 

 صحيح لغريه

 عن أنس) حم ق ت(}  يصلِّي يف نعليِه  �كانَ   { - ١٢٨١٥
و خ  ) ٤٩٦٦(وصـحيح اجلـامع     ) ٥٥٥ (٦٠ و م املساجد   ١/٤٨٠ و ١٦٧/ ١/٢ وسعد   ١٦٦و  ٣/١٠٠حم  

 )٨٥١(ون) ٤٠٠( وت١/١٠٨

) حم(}   ، ويتفُلُ عن يمينِه وِشمالِه       يصلِّي قاِئماً وقاِعداً وحاِفياً ومنتِعالً     �كانَ    { - ١٢٨١٦
 عن أيب هريرة



 

 

١٩٢٨() 

) ٧٨٩٢(وطـس   ) ١٠٣٨(وه  ) ٦٥٣(عائشة ود ٣/٢٢٠  ون    ٦/٢٠٤ و بنحوه حم   ٢/٥٤وجممع  ٢/٢٤٨حم  
 عبداهللا بن عمرو

 صحيح

 عن الرباء) طس(}  يصلِّي قَبلَ الظُّهِر أربعاً  �كانَ   { - ١٢٨١٧
 علي) ٤٢٤(عائشة و ت) ٢٧٧(ومنتقى ) ١٢٥١( ود ٢/٢٢١امع 

 صحيح

يصلِّي قَبلَ الظُّهِر أربعاً إذا زالِت الشمس الَ يفِصلُ بينـهن ِبتسـليٍم              �كانَ    { - ١٢٨١٨
 عن أيب أيوب) هـ(}  أبواب السماِء تفتح إذا زالِت الشمس : ويقولُ 

و بنحوه حـم    ٢/٤٨٩ وهق   ١/٣٣٥ومعاين  ) ٤٠٣٧-٤٠٣٤ (٤/١٦٩وطب  )١٢١٤(وخزمية  ) ١١٥٧(هـ  
  عبداهللا بـن السـائب وترغيـب         ٣/٤٦٥ابن عمر وسنة    ) ٤٨١٢( عائشة وعب    ٢/٢١٩ وجممع   ٤٣ و ٦/٣٠
 ) ٤٩٦٧( وصحيح اجلامع ١/٣٩٩

 حسن لغريه
 ))ال يفصل بينهن بتسليم (( وصحيح دون 

 املغِرِب ركعـتِني يف     يصلِّي قَبلَ الظُّهِر ركعتِني وبعدها ركعتِني ، وبعد        �كانَ    { - ١٢٨١٩
بيتِه ، وبعد الِعشاَء ركعتِني وكانَ الَ يصلِّي بعد اجلُمعِة حـىت ينصِرف فَيصلِّي ركعتِني يف بيتــِه                

 عن ابن عمر) ق د ن(مالك }  
 ٢/١١٩عائشـة ون    )  ٤٣٦(و ت   ) ١٢٥٢(ود  ) ٤٠٠(١/١٢١وموطأ  ١٠٤)٧٢٩(و م   ) ٩٣٧ (١٦/ ٢خ  

 ) ٤٩٦٨(وصحيح اجلامع ) ٤٨٢٤ و٤٨٠٨(  وعب ٣/٤٤٥ وسنة ٢/٤٧٧ وهق ٢/٦٣وحم 

 عن علي) د(}  يصلِّي قَبلَ العصِر ركعتِني  �كانَ   { - ١٢٨٢٠
  ميمونة٢/٢٢١و امع ٥/٢٢٤ والفيض ٢٦ و٦/٢٥وجامع األصول ) ١٢٧٢(د 

 حسن
 وال تنايف بني ذلك وبني األربع

}  التطوع ثَماىنَ ركعاٍت ، وبالنهاِر ِثنىت عشرةَ ركعـةً     يصلِّي ِمن الليِل     �كانَ    { - ١٢٨٢١
 عن علي بن أيب طالب) ع(

 )٥١٩ (٢/١٤٧والضياء ) ٤٩٥( وأبو يعلى١/١٤٨ وحم ٢/٢٣١امع 
 حسن

}  يصلِّي ِمن الليِل ثالثَ عشرةَ ركعةً ِمنها الِوتر وركعتا الفجـــِر             �كانَ    { - ١٢٨٢٢
 عن عائشة) ق د(



 

 

١٩٢٩() 

) ٤٤٢(و ت   ) ١٣٤٠( ابن عبـاس  ود       ١٩٤)٧٦٤(  و    )٧٣٧(١٢٣و م صالة املسافرين     )١١٧٠  (٢/٦٤خ  
 وصـحيح اجلـامع   ٣٢ و٣/٦ وهق ٢١٣ و١٦١ و٦/٥٠ ابن عباس  و   ١/٣٣٨وحم  ) ١٣٥٩(ابن عباس وهـ    

)٤٩٦٩( 

ر اُهللا لَـك مـا      قَد غَف : يصلِّي ِمن الليِل حىت تورمت قَدماه ، فَقيلَ له           �كانَ    { - ١٢٨٢٣
 عن النعمان ابن بشري) طس(}  أفال أكونُ عبداً شكوراً ؟ : تقدم ِمن ذَنبك وما تأخر ، فَقالَ 

) ٢٨١٩(و م ) ٦٤٧١و١١٣٠( ابن مسعود وعن املغرية بن شعبة عند خ        ١٩٧/ ٧  من طرق وخط      ٢/٢٧١امع  
 ٨٠و٧٩

 عن علي) عم(}   عشرةَ ركعةً ِسوى املكتوبِة يصلِّي ِمن الليِل ِست �كانَ   { - ١٢٨٢٤
        ٢/٢٧٢ وجممع ١٤٦ و١/١٤٥حم 

 وروي من النهار وهو الصواب    
 صحيح

عـن أيب   ) طس(} يصلِّي ِمن الليِل مثىن مثىن ، فَإذا أصبح أوتر ِبواحدٍة            �كانَ    { - ١٢٨٢٥
 سعيد اخلدري

) ٤٦١(و ت ) ٧٤٩ (١٥٧و م صـالة املسـافرين       ) ٩٩٥(٢/٣١ خ    وبنحوه  عن ابن عمر عند      ٢/٢٤٢امع  
 ٢/٤٨٦وفتح ) ١٣١٨ و١١٧٤(وهـ 

عن ابـن   ) حل(}  يصلِّي واحلسن واحلُسني يلعباِن ويقعداِن على ظَهرِه         �كانَ    { - ١٢٨٢٦
 مسعود
  وله شواهد٢/٧٤٨ وعدي ٨/٣٠٥حلية 

 حسن
 والراجح أنه حسن احلديث عدا ما كان فيه تشيع ظاهر           ٢١٤ - ٤/٢١٣فيه سليمان بن قرم خمتلف فيه التهذيب        

 ٣/٢٥٧قال ابن عدي له أحاديث حسان إفرادات وهو خري من سليمان بن أرقم بكثري الكامل . 

يصلِّي وأمامةُ ِبنت أيب الْعاص على عاتقِه ، فَإذا ركع وضعها ، وإذا قَام  �كانَ    { - ١٢٨٢٧
 عبد اهللا بن احلارث بن عبد املطلب عن ) طك ( }  حملها
) ١١٢٧ و ٥٢٢و٥٢١(ون  ) ٩١٧(ود ) ٥٤٢(و م   ) ٥٦٥٠( وبنحوه عن  أيب قتـادة عنـد خ           ٥٨/ ٢امع  

 صادر   ٢٣٢ و ٨/٣٩ و ١٦٩ و ١٦٨ و   ٢٦/ ٨وسعد  ) ١٠٧٧-١٠٦٦ (٤٤١-٢٢/٤٣٨وطب  ) ٨٦٨(وخزمية  
  ) ٢٣٧٩( وعب 

اٍف وعلى عائشةَ طَرفُه وِهى حائض ال تصلِّي        يصلِّي و عليِه طَرف لَح     �كانَ    { - ١٢٨٢٨
 عن حذيفة ) حم(}  



 

 

١٩٣٠() 

ون ) ٣٧٠( ود ٢٧٤)٥١٤(  وم  ٢٥٠ و ١٩٩ و   ٩٩ و   ٦٧/ ٦ و عن عائشة  حـم      ٥/٤٠٠ وحم     ٤٩/ ٢امع  
 )٦٥٢(وه) ٨٤٤(

 صحيح 

عد مـا    وب - والكعبةُ بني يديه     -يصلِّي وهو ِبمكةَ نحو بيِت املقدِس        �كانَ    { - ١٢٨٢٩
 عن ابن عباس ) حم ، طك ، بز ( }   ثُم صرف إىل الكعبِة -هاجر إىل املَدينِة ِستةَ عشر شهراً 

 )٤٤٩٢(  وبنحوه عن الرباء عند خ ١٢/ ٢ وجممع ٣٢٥/ ١حم 
 صحيح 

نمريت ،  أعِطىن نمرتك وخذ    : يصلِّي  يوماً وعليِه نِمرةٌ لَه فَقالَ ِلرجٍل          �كانَ    { - ١٢٨٣٠
أجل ، ولَكن ِفيها خيطٌ أمحر فَخشيت أنْ أنظُر إليها فَتفِتنين        : نمرتك أجود ِمن نمريت ، قَال     : فَقالَ  

 عن عبد اهللا بن سرجس ) طك ( }  عن صالتـي
 )٣٨٢(٩/٤٠٧والضياء ) ١٧١١( وطس ٥/١٣٦  و٥١/ ٢امع 

 صحيح

 عن أيب هريرة ) هـ ( }  اخلَميس  يصوم اإلثنني و �كانَ   { - ١٢٨٣١
 ٢٠٩ و   ٢٠٦ و   ٢٠٥/ ٥  عائشة وحـم      ٢٠٣/ ٤حفصة و ن    ) ٢٤٥١(  و  د      ٢٠/ ٢ومي   ) ١٧٤٠( هـ  

  ) ٤٩٧٠( حفصة وصحيح اجلامع ) ٩٢٢٨ (٤٢/ ٣ عائشة و ش ٢٧٨/ ٦أسامة بن زيد و 
 صحيح 

وثَالثةَ أياٍم ِمن كُلِّ شـهٍر      ،   يصوم ِتسع ِذى احلجـِة ويوم عاشوراءَ      �كانَ    { - ١٢٨٣٢
 عن حفصة ) حم ، د ، ن ( }  أولَ اثنِني ِمن الشهِر واخلَميس واالثنني ِمن اجلُمعِة اُألخرى  

  عنها وعن بعض نساء ٢٢٠/ ٤ و ن ٢٨٥/ ٤ وهق ٤٢٣ و ٢٨٨/ ٦ و ٢٧١/ ٥وحم  ) ٢٤٣٧( د 
 النيب صلى اهللا عليه وسلم

 صحيح 
 و ٢٢٧٢( و ) ٢٢٧٤( وصـححه ىف صـحيح النسـائى    ) ٤٥٧٠( ه ىف ضعيف اجلامع  وتناقض األلباىن فضعف  

 ) ٢٢٧٥ و ٢٢٧٣

يصوم حىت نقُولَ ما يريد أنْ يفطر ، ويفطر حىت نقُولَ مـا يريـد أنْ                 �كانَ    { - ١٢٨٣٣
 ائشة عن ع) حم ( }  يصوم ، وكَان يقرأُ كُلَّ  لَيلٍة ِببىن إسرائيلَ والزمر  

  ٢٧٢/ ٢ وجممع ٤٣٤/ ٢ و ك ١٨٩ و ١٢٢ و ٦٨ / ٦ وحم ٤/١٩٩ن 
 صحيح 



 

 

١٩٣١() 

يصوم شعبانَ كُلّه ، قُلت أحب الصياِم إليك أنْ تصوم  شعبانَ ،  قَالَ                �كانَ    { - ١٢٨٣٤
عـن  ) ع(}   وأنا صائم   إنَّ اَهللا يكتب على كُلِّ نفٍس ميتٍة ِتلك السنِة ، وأُحب أنْ يأِتيىن أجلي               : 

 عائشة 
/ ٣ حنوه وجممـع     ٢٩٢ و   ٢١٠/ ٤ وهق   ٢٤٩  و    ١٨٩ و   ١٤٣ و   ١٢٨/ ٦أسامةو  ٥/٢٠١ و حم  ٢٠١/ ٤ن  

 أسامة ٢/١١٦ وترغيب٤/٢١٥ والفتح ١٩٢
 صحيح لغريه

 عن أيب ثعلبة ) طك ( }  يصوم شعبانَ ورمضانَ يصلُهما   �كانَ   { - ١٢٨٣٥
 ١٦٤٨(  عائشــة و هـــ ١٥٣/ ٤ أم ســلمة و ن ٢٩٤/ ٦  وحــم ١٩٢ /٣وجممــع ٢٢/٢٢٤ طــب 

 عائشة )١٦٤٩(و)
 صحيح لغريه

) حم ، طـس  (}  هو يوم كَانت اليهود تصومه : يصوم عاشوراَء وقالَ    �كانَ    { - ١٢٨٣٦
 عن جابر 

  ٣٤٨ و٣/٣٤٠  من طرق وحم ٣/١٨٥امع 
 
 

 حسن 
 عن علي ) حم ( }  شوراَء ويأمر ِبِه  يصوم عا �كانَ   { - ١٢٨٣٧

 عائشة )١٧٣٣( و هـ ١٣٣) ١١٣٤( مطوالً عن ابن عباس   و م٣/٥٧ و خ ١/١٢٩ وحم١٨٤/ ٣امع 
 !! وفاته أنه ىف صحيح البخارى ضمن حديث  ) ٤٥٧١(  ووهم األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع 

عن ) حم ، ع  (}  ، ويصلِّي ركعتِني ال يدعهما        يصوم ِفى السفِر ويفطر      �كانَ    { - ١٢٨٣٨
 ابن مسعود

) ٩٩٢(  والبـز   ١٥٩ و   ١٥٨/ ٣وجممع   ) ١٩١(  وصحيحة   ٦٩/ ٢ و   ٤١٦/ ١ ومعاىن   ٤٠٧ و   ٤٠٢/ ١حم  
 )٥٣٠٩(وأبويعلى

 صحيح 

 الثَّالثـاَء   يصوم ِمن الشهِر السبت واألحد واإلثْننيِِ وِمن الشهِر اآلخرِ         �كانَ    { - ١٢٨٣٩
  عن عائشة ) ت ( }  واألربعاَء واخلَميس 

  ) ٤٩٧١(  وصحيح اجلامع ٢٦٣/ ٤  واالحتاف ٢٢٧/ ٤و فتح  ) ٧٤٦( ت 
 صحيح 



 

 

١٩٣٢() 

( }  يصوم   ِمن غُرِة كُلِّ شهٍر ثَالثةَ أياٍم وقَلَّما كان يفطر يوم اجلُمعِة                �كانَ    { - ١٢٨٤٠
 عن ابن مسعود) ت 
  )٤٩٧٢( وصحيح اجلامع  ) ٣٥٨/ ٦وسنة  ) ٧٤٢( و ت  ) ٢٤٥٠( د 

 صحيح 

يصوم  وال يفطر حىت نقُولَ ما ِفى نفِس رسوِل اِهللا صـلى اهللا عليـه                 �كانَ    { - ١٢٨٤١
حـب  وسلم أنْ يفطر العام ثُم يفطر فَال يصوم حىت نقُولَ ما ِفى نفسِه أنْ يصوم الْعام ، وكـان أ                   

 عن أنس ) حم ، طس ( }  الصياِم إليِه شعبانُ
عـن عائشـة    ) ١٦٦٢٨( وبنحوه اجلماعة املسـند اجلـامع        ٣/٢٣٠ وحم   ١١٦/ ٢ وترغيب   ١٩٢/ ٣امع  

 )٣٦٦٦-٣٦٥٦(ون) ٢٤٣٤( ود١٧٥)١١٥٦(و م ) ١٩٦٩(خ

 حسن لغريه

 عن ابن عباس ) ، طك حم ، بز ( }  يصيب ِمن الرؤوِس وهو صائم    �كانَ   { - ١٢٨٤٢
) ١٠٢٠(  وبـز     ٩٠/ ٢ومعاىن   ) ٧٤٠٧(  وعب   ١٦٧/ ٣ عائشة وجممع    ٢٦٥/ ٦ و   ٣٦٠  و    ٢٤٩/  ١حم  

 )١١٨٦٨(وطب   
 صحيح 

 عن عبد اهللا بن هشام ) ك ( }  يضحى ِبالشاِة الْواحدِة عن جميِع أهِلِه   �كانَ   { - ١٢٨٤٣
 .٢٢٩/ ٤ و ٤٥٦/ ٣ و ك ٩/٢٦٨ و ١٤٨/ ٨ و ٧٩/ ٦ وهق ٢٣٣/ ٤وحم ) ٧٢١٠ (٩٨/ ٩خ 

 !! وفاته أنه عند البخارى  )  ٤٥٧٢( ووهم األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع 

 عن ابن عباس ) طكس ( }  يضحى ِبكَبٍش أعني أقرنَ فَحيٍل    �كانَ   { - ١٢٨٤٤
 )٤٤٨٠(ون) ٣١٢٨(وه) ١٤٩٦(و ت ) ٢٧٩٦(  وبنحوه عن  أيب سعيد د٢٣/ ٤جممع 

 صحيح لغريه 

ـ    (}يضحى ِبكَبشِني أقرنِني أملحِني وكان يسمى ويكبر         �كانَ   { - ١٢٨٤٥ ) حم ، ق، ن، ه
 عن أنس 

 و  ١٧٠ و   ٩٩/ ٣ وحم   ٢٣٠/ ٧و ن    ) ٣١٤٨(و هـ   ١٧)١٩٦٦(  و م   )٥٥٦٤و٥٥٥٣(١٣٣ و   ٧/١٣٠خ  
  ) ٤٩٧٣( وصحيح اجلامع ) ٩٠٩( ومنتقى ) ٢٨٩٥(  وخزمية ٢٨٢ و ٢٧٩ و ٢٥٨و  ٢٥٥ و ٢٢٢ و ٢١١ و ١٨٩ و ١٨٣ و ١٧٨



 

 

١٩٣٣() 

 

ِبسِم اِهللا اللهم ِمنك    : يضحي ِبكبشِني أملحِني فَإذا قَرب أحدهما قالَ         �كانَ    { - ١٢٨٤٦
ن ِبسِم اِهللا ،اللهم ِمنك ولك ، هذا ع       : ولك ، هذا عن محمٍد وأهِل بيتِه ، وإذا قَرب اآلخر قالَ             

 عن أنس) ع طس(}  من وحدك ِمن أُميت 
وبنحوه عن جابر  ) ٧٧٩٨(وعوانة) ٣١١٨( وأبو يعلى ٢٧٩ و ١٨٩ و ٣/١٨٣ من طرق وحم     ٢٣ و ٤/٢٢امع  

 )٧٣٢٣( وهب ١/٤٦٧وك) ٢٨٩٩(ابن خزمية
 صحيح لغريه

عـن محمـٍد وآِل      : يضحي ِبكبشِني أملحِني ويقولُ ِعند ذَبِح األولِ       �كانَ    { - ١٢٨٤٧
 عن أيب طلحة) ع طب(}  عن من آمن يب وصدقين ِمن أُميت : محمٍد ، وعند ذَبِح الثاين 

 أبوهريرة)١٥٩١(وهب ) ٤٧٣٦(وطب ) ١٤١٧( من طرق وأبويعلى٢٣ و٤/٢٢امع 
 صحيح لغريه

على ِصفاِحهما إذا أراد أنْ يـذبح   يضحي بكبشِني أملحِني يضع ِرجله       �كانَ    { - ١٢٨٤٨
 عن ابن عباس) طك(}  ِبسِم اِهللا اللهم ِمنك ولك ،اللهم تقبلْ ِمن محمٍد : ويقولُ 

 )١٢٨٤٦( من طرق وانظر احلديث ٩/٢٨٧وبنحوه هق) ١١٣٢٩(١١/١٥٠ وطب٢٣ و٤/٢٢امع 
 حسن

 عن أيب الدرداء) حم طك(}  وجيِني خِصيِني يضحي ِبكبشِني جذعِني م �كانَ   { - ١٢٨٤٩
      أبورافع٦/٨ و٥/١٩٦ حنوه من طرق وحم ٤/٢٢امع 

 ويف روايةموجوأين    
 حسن

 عن أنس) هـ(}  يضِرب يف اخلمِر ِبالنعاِل واجلريِد  �كانَ   { - ١٢٨٥٠
 )٤٩٧٤(امع  وصحيح اجل١٨٠ و٣/١١٥ وحم ٨/٣١٩وهق ) ٢٥٧٠(وهـ )١٧٠٦ (٣٧م احلدود 

 عن عمرو بن حريث) هق(}  يضع اليمىن على اليسرى يف الصالِة  �كانَ   { - ١٢٨٥١
طـاوس  و    )٧٥٩(ابـن مسـعود و    ) ٧٥٥(عبد امللك بن سعيد ود      ) ٣٣١٧( وعب   ٥/٤٢٥ وتخ   ٢/٢٦٤هق  

 ٣٣٩٩(٣/٢٧٦ املهلـب وطـب      ٥/٢٢٦وائل بن حجرو  ٤/٣١٨سهل  وحم  )١٥٩٧(سهل و عوانة  ) ٧٠٧(خ
معاذ ) ١٣٩(٢٠/٧٤ابن مسعود و  ) ١٠٣٥٨(١٠/١٧٢سهل و )٥٧٧٢(٦/١٤٠احلارث بن غضيف  و    )٣٤٠٠و
هلب وغريهم من الصحابة والتـابعني      ) ٢٥٢( وائل   وابن مسعودوت     ١٢٦ و ٢/١٢٥وائل  ون    )٥٠(٢٢/٢٥و

 )٦٨(نظم املتناثر
 متواتر

 عن ابن عمر) حم(}  يضمر اخلَيلَ  �كانَ   { - ١٢٨٥٢



 

 

١٩٣٤() 

) ١٦٩٩(وت) ٢٥٧٥( ود ٩٥)١٨٧٠(وم)٢٨٧٠و٤٢٠(وبنحوه خ )  ٢٥٧٦( ود   ١٠/٣٩١ وسنة   ٢/٨٦حم  
  ٤/٢٩٩وقط ) ٤٩٧٦(وصحيح اجلامع )١٠١٧(وموطأ ) ٢٨٧٧(وه) ٤٤٢٤(ون

 ويسابق ا: وزادوا 

 عن أيب سعيد) طس(}  يطعم يوم الِفطِر قَبلَ أنْ يغدو ويأمر الناس ِبذلك  �كانَ   { - ١٢٨٥٣

 بريدة) ٥٩٣(جابر وحب) ١٤٦٩(  خزمية ٤٠ و٣/٢٨من طرق وبنحوه حم  ٢/١٩٩امع 
 حسن

عن قدامـة   ) طكس(}  يطوف ِبالبيِت على ناقتِه فَيستِلم الركن ِبمحجنِه         �كانَ    { - ١٢٨٥٤
 بن عبداهللا

 واإلحتـاف   ٥/٢٣٣ ون   ٢٥٣) ١٢٧٢(و م ) ١٦٠٧( من طرق وبنحوه عن ابن عباس عنـد خ         ٣/٢٤٣امع  
٤/٢٧٧ 
 

 عن العباس) طك(}  يطوف ِبالبيِت فَاستسقى وهو يطوف  �كانَ   { - ١٢٨٥٥
) ١٤٦٢٦(٤/٤١٢ و عن أيب مسعود ش       ٣٤٧)١٣١٦( و م  ١/٢٤٣ وبنحوه  عن ابن عباس حم        ٣/٢٤٦امع  

 )٥٢١٢(ون
 صحيح لغريه

 ِمن نعلِه ، فَذهب     يطوف ِبالبيِت فَانقطع ِشسعه ، فَأخرج رجلٌ ِشسعاً        �كانَ    { - ١٢٨٥٦
 عن عامر بن ربيعة) ع طكس(}  هذِه أثرةٌ وال أُِحب األثرةَ : فَانتزعها فَقالَ  �يشده يف نعِل النيب 

 )٢٣٧-٢٣٥ (٨/٢٠١والضياء) ٧٢٠٤(وأبويعلى) ٢٨٤٠( وطس ٣/٢٤٤امع 
 لني

}  احلَجِر استلمه ِبِمحجٍن ِبيدِه     يطوف ِبالبيِت ، وإذا أزحم الناس على         �كانَ    { - ١٢٨٥٧
 عن سعد ابن طارق عن أبيه) طك(

وم ) ١٦٠٧(وعـن ابـن عبـاس عنـد خ        ) ١١٦ (٨/١٠٥والضياء  ) ٨٢٨٧(  وطب    ٢٤٢ و ٣/٢٤١امع  
 ٥/٢٤١ون) ١٨٨٠( ود ٢٥٥و٢٥٤)١٢٧٣(وعن جابر م  ) ٢٩٤٨( وه ٥/٢٣٣ون) ١٨٧٧( ود ٢٥٢)١٢٧٢(

 )٢٩٤٩( وه)١٨٧٩( ود٢٥٧)١٢٧٥(وعن أيب الطفيل م
 صحيح لغريه

 عن أنس) ٤حم ق (}  يطوف على جميِع ِنسائِه يف لَيلٍة ِبغسٍل واحٍد  �كانَ   { - ١٢٨٥٨
ــيض ) ٥٢١٥ (٤٤و) ٥٠٦٨ (٧/٤و) ٢٦٨(١/٧٩خ  ــم ) ٢١٨(ود) ٣٠٩(٢٨و م احل  ٢٢٥ و٣/١٦٦وح

 )٤٩٧٧(مع وصحيح اجلا) ٥٨٨(وهـ ) ١٤٠( و ت ٦/٥٣ ون ٧/٥٤ وهق ٢/٣٧ وسنة ١/٢٨٠وعوانة 



 

 

١٩٣٥() 

}  يطوف على راِحلتِه يوم فَتِح مكَِّة يستلم األركانَ ِبِمحجٍن كانَ معه             �كانَ    { - ١٢٨٥٩
 عن ابن عمر) ع(

 )١٢٨٥٧(واإلحسان  مطوال وبنحوه ح) ٥٧٦١(وأبويعلى ٢٤٤ و  من طرق ٣/٢٤٣امع 
 صحيح لغريه

عبيِد قَبلَ مواليِهم إنْ أسلموا ، وأعتق يوم الطَّائِف         يعِتق من جاءه ِمن ال     �كانَ    { - ١٢٨٦٠
يوم الطَّائِف من خرج إلينا ِمن العبيِد فَهو حر ، فَخرج عبيد ِمن العبيِد فيهم               :  ويف ِروايٍة    -رجلَِني  

 مى أبو بكٍر فَأعتقهسملٌ يجعن ابن عباس) حم طك(}  ر 
 ٤/٢٤٥وجممع  ) ٣٣٥٨٦ (١٢/٥١١وش  ) ٢٥٦٤(   وأبو يعلى    ٣٦٢و٣٤٩و٢٤٣و٢٣٦ و ٢٢٤-١/٢٢٣حم  

 أبو سعيد األعسم) ٢٨٠٧ ٢٨٠٦(ومنصور 
 حسن

يعتِكف العشر األولَ ، ثُم اعتكف العشر األوسطَ ، ثُم اعتكف العشر             �كانَ    { - ١٢٨٦١
عن أم ) طك(}   يزلْ يعتكف فيِهن حىت توفِّى إين رأيت لَيلةَ القدِر فيها فَأُنسيتها وملْ: األواِخر وقالَ 

 سلمة
 ٤/٣١٤ وهق ٢١٣)١١٦٧(و م) ٧٨٠(وبنحوه عن أيب سعيد خ٢٣/٤١٢ وطب ٣/١٧٣امع 

 
 حسن

 عن أيب ليلى) طك(}  يعتكف يف قُبٍة ِمن خوٍص  �كانَ   { - ١٢٨٦٢
 قيبمعي) ٤١١(١/٢٥١و طص ) ٦٤٢٢( وطب٤/٣٤٨ وحم ٣/١٧٣امع 

 حسن لغريه

 عن أنس) ت(}  يعِجبه إذا خرج ِلحاجتِه أنْ يسمع يا راشد يا نجيح  �كانَ   { - ١٢٨٦٣
وطص ) ٤١٨١(وطس  ) ٢٠٥٣و٢٠٥٢(٧١و٦/٧٠و) ١٦٦٣(٥/٤٨ والضياء   ٢/٣٤٤ومشكل  ) ١٦١٦(ت  

 )٤٩٧٨(وصحيح اجلامع ) ٥٤٩(
 صحيح

 عن عائشة) ابن عساكر(}  طِب يعِجبه الِبطِّيخ ِبالر �كانَ   { - ١٢٨٦٤
وعب عبـداهللا بـن جعفـر عنـد         ) ٣٨٣٦(ود)١٨٤٣(و ت ) ٥٢٤٧و٥٢٤٦( واإلحسان ٤/٢٤٦ابن عساكر   

وعـن أنـس    )٥٨٥٩(٦/١٦٢ وعن سهل طـب      ٧/٢٨١وهق  ) ٣٨٣٥( ود   ١٤٧)٢٠٤٣(و م   ) ٥٤٤٠(خ
 )٥٢٤٨(اإلحسان



 

 

١٩٣٦() 

 صحيح مشهور

 عن أنس) ك(ائل يف الشم) حم ت(}  يعجبه الثُّفْلُ  �كانَ   { - ١٢٨٦٥
 ) ٤٩٧٩(وصحيح اجلامع )١٨٥(  والشمائل١١٦ و٤/١١٥ و ك ٣/٢٢٠حم 

 صحيح
 الدقيق والسويق وحنومها: الثفل 

 عن عائشة) ابن عساكر(}  يعِجبه احلُلو الباِرد  �كانَ   { - ١٢٨٦٦
) ١٨٩٦(و)  ١٨٩٥( و ت  ٤/١٣٧ وك ٤٠ و ٦/٣٨وحـم   ) ٤٩٨٠(وصـحيح اجلـامع     ) ٢١٣٤(الصحيحة  

الزهري مرسالً وابن عساكر عـن أيب       ) ١٩٥٨٣(وعب  ) ٤٥١٦(وأ  أبو يعلى     ) ٦٨٤٤(الً الزهري  ون   مرس
 ١٠/٣٦٢أمامة

 صحيح

 عن ابن مسعود) د(}  يعِجبه الذِّراع  �كانَ   { - ١٢٨٦٧
 وصـحيح اجلـامع     ٧/١٢٠ واإلحتـاف    ٣/٣٦ من طرق وكثري     ٨/٣١١ عائشة وجممع    ٦/٨وحم  ) ٣٧٨١( د  

)٤٩٨١( 
 صحيح

 ابن السين وأبو نعيم يف الطب عن أيب هريرة}  يعِجبه الذِّراعاِن والكِتف  �كانَ   { - ١٢٨٦٨
) ٢٠٨(ابن عباس و  ) ٢٠٧(× والثانية ٣٢٧)١٩٤(و م ) ٣٣٤٠( وبنحو  األوىل عن أيب هريرة خ       ٧/١٢٠اإلحتاف  

 عمرو بن أمية
 صحيح لغريه

 عن أنس) حم(}  يعِجبه الرؤيا احلسنةُ  �كانَ   { - ١٢٨٦٩
 )١٢٧٥(وعبد بن محيد ) ٤٩٨٢( أبوبكرة وصحيح اجلامع ٥/٥٠ و٣/٢٥٧حم 

 صحيح

 عن عائشة) د ك(}  يعِجبه الريح الطَّيبةُ  �كانَ   { - ١٢٨٧٠
-١/٣٩٨ و ١/٤٥٣وسـعد   ) ٤٩٨٣(وصحيح اجلامع   ) ٤٠٧٤( ود ١٨٩ و ٤/١٨٨ و ك    ٢١٩ و ٦/١٤٤حم  
  صادر٣٩٩

 صحيح

 عن أيب سعيد) حم(}  به العراجني أنْ يمِسكها ِبيدِه يعِج �كانَ   { - ١٢٨٧١
ــم  ــة) ٤٨٠( ود٣/٢٤ح ــان ) ٧٤٤٨(وش )  ٨٨٠(و خزمي ــى  )  ٢٢٧١و٢٢٧٠(واإلحس ــو يعل وأب

 )٤٩٨٤( وصحيح اجلامع ١/٢٥٧وك)٩٩٣(
 حسن



 

 

١٩٣٧() 

 عن أنس) حم(}  يعجبه الفاغيةُ  �كانَ   { - ١٢٨٧٢
 )٥٩٠٤(وهب ) ٧٤٧٧( وبنحوه عن بريدة طس ٣/١٥٣  وحم٥/١٥٧امع 

 حسن لغريه
 نور احلناء:  الفاغية 

 عن عائشة) ك(عن أيب هريرة ) هـ(}  يعجبه الفالُ احلسن ويكره الطِّيرةَ  �كانَ   { - ١٢٨٧٣
 ١١٣/ ١ وعاصـم    ٣٤٣ و ٢/٣٤٢ومشـكل   ) ٢٩٣١(ومطالـب   ١/٣٢  وك  ٦/١٣٠وحـم   ) ٣٥٣٦(هـ  

 )٤٩٨٥(وصحيح اجلامع )٢٥٤(
 صحيح

 عن الربيع بن معوذ) طك(}  يعجبه الِقثَّاُء  �انَ ك  { - ١٢٨٧٤
 عبد  ١٤٧)٢٠٤٣(و م   ) ٥٤٤٠(وقد صح عنه اجلمع بني القثاء والرطب انظر خ          ) ٦٥٧٩( وطس   ٥/٣٨امع  

 اهللا بن جعفر
 صحيح

 عن أنس) حم(}  يعجبه القرع  �كانَ   { - ١٢٨٧٥
 )٤٩٨٦( وصحيح اجلامع ٧/١٢٠حتاف  واإل٩/٥٢٥ وفتح ٢/١٠١ ومي ٢٩٠ و١٧٤ و١٦٩ و٣/١٦٠حم 

 صحيح

 ابن سعد عن زينب}  يعجبه أنْ يتوضأَ ِمن مخضٍب ِمن صفٍر  �كانَ   { - ١٢٨٧٦
 )٤٧١( وه ٦/٣٢٤صادر وحم١/٣٦٩ و١/٢/٩٤سعد 

 صحيح لغريه

وابـن  ) طب(}  يعجبه أنْ يدعى الرجلُ ِبأحب أمسائِه إليِه وأحب كُناه           �كانَ    { - ١٢٨٧٧
 قانع والباوردي عن حنظلة بن حذمي

    )١٥٥٧(٧/٤٣٥وذيب الكمال) ٨١٩(وخد) ٣٤٩٩(وطب ٨/٥٦امع 
فيه حممد بن عثمان بن سيار القرشي البصري روى عنه مجاعة وقال     

   ١/١٨٠  والبخاري٨/٢٤وسكت عليه أبو حامت ا جلرح) ٧١٤٨(جمهول التهذيب:قط
 حسن

 عن ابن مسعود) حم د(}  عجبه أنْ يدعو ثَالثاً وأنْ يستغِفر ثَالثاً ي �كانَ   { - ١٢٨٧٨
وحليـة  ) ٥١( والدعا طب    ١١/١٩٣ وفتح   ١٠/١٩٧وطب  ) ٣٦٢( وسين   ٣٩٧ و ١/٣٩٤وحم  ) ١٥٢٤(د  
 )٤٥٧(ون عمل ) ٩٢٣( واإلحسان٤/٣٤٨



 

 

١٩٣٨() 

 صحيح لغريه

 عن ابن أيب أوىف) طب(}  شمِس يعجبه أنْ يلقى العدو ِعند زواِل ال �كانَ   { - ١٢٨٧٩
 ٦/١٢٠ وفتح ٩/١٥٢ وبنحوه هق    ٥/٣٢٥وجممع  ) ٤٩٨٧( وصحيح اجلامع    ٤/٣٥٦وحم  ) ٢١٢٦(الصحيحة  
 )٢٩٦٥(و خ) ٢٥١٨(ومنصور 

 صحيح لغريه

ملْ الطَّعام ، والنساُء ، والطِّيب ، فَأصاب ِثنتِني و: يعجبه ِمن الدنيا ثَالثةٌ      �كانَ    { - ١٢٨٨٠
 الطَّعام ِصبملْ يو الطِّيبساَء والن احداً ، أصابو ِصبعن عائشة) حم(}  ي 

 صادر١/٣٩٨ و١/٣٠٤ وسعد ١٠/٣١٥ وجممع ٦/٧٢حم 
 فيه مبهم

}  إنَّ عم الرجِل ِصـنو أبيـِه   : يعجلُ ِمن العباِس صدقةَ سنتِني ويقولُ       �كانَ    { - ١٢٨٨١
 عودعن ابن مس) طس(

علـي  ٤/١١١وهق) ٩٩٨٥(١٠/٨٧وطب  ) ١٠٠٤(وطس  ) ٨٩٦(طلحة وبز )  ٨٢٧( واملطالب   ٣/٧٩امع  
 أبوهريرة حنوه١١)٩٨٣(وأيب هريرة و م 

 صحيح لغريه

يعِرض القرآنَ على ِجربيلَ كُلَّ عاٍم مرةً ، فَلما كانَ العام الذي قُبض              �كانَ    { - ١٢٨٨٢
 عن جماهد عن ابن عباس) حم بز(}   ، وكانَ آخر الِقراءِة ِقراءةَ عبِد اِهللا فيِه عرضه عليِه مرتِني

 صادر أبوصاحل والدواليب ٢/١٩٤ و ٢/٢/١٠٤ وسعد   ٩/٣٦٢  وجممع    ٢/٣٩٩ وعن أيب هريرة حم    ١/٣٦٢حم    
 ١/١١٥ومشكل ) ٣٠٢٧٩(١٠/٥٦٠أبوهريرة وش ) ١٧٦٩( وهـ ١/٩٨

 صحيح

 عن إبراهيم مرسالً) ابن سعد(}   الطِّيِب إذا أقبلَ يعرف ِبريِح �كانَ   { - ١٢٨٨٣
 عن أنس ورجل وإبراهيم مرسالً وجابر ٣٢و١/٣١ومي)  ٢٦٣٢٣(٩/٢٥ صادر وش ١/٣٩٩ و١/٢/١١٣سعد  

 )٤٩٨٨( وصحيح اجلامع ١٠٠وأخالق 
 صحيح لغريه

ـ                 { - ١٢٨٨٤ ر يل يـوم    كانَ يعطي ِللدنيا ومحِدها وِذكِرهـا ومـا قـالَ يومـاً قَـطُّ اغِف
 عن أم ) طـب(}  الديـــــِن 

 سلمة
   )٩٣٢(٣٩١و) ٦٠٦(٢٣/٢٧٩وطب ) ٦٩٦٥( من طرق وأبويعلى١/١١٨امع 

)و ما كنا معذبني حىت نبعث رسوال      (لكن هذا منسوخ واهللا أعلم بقوله تعاىل          
  

 صحيح



 

 

١٩٣٩() 

 قاله عن رجل كافر مات يف اجلاهلية ملا سئل عن أعماله

يِعظُ أصحابِه ، فَإذا ثَالثةُ نفٍر يمرونَ ، فَجاَء أحدهم فَجلس إىل الـنيب              �كانَ    { - ١٢٨٨٥
أال أُنبئُكم  : �، ومضى الثاين قَليالً ثُم جلس ، ومضى الثالثُ على وجهِه ، فَقالَ رسولُ اِهللا                �

           اُهللا ع فَتاب تاب فَإنه ا الذي جاَء فَجلسِبهؤالِء الثالثِة ؟ أم        لسج ضى قَليالً ثُمأما الذي مليِه ، و
          نهتغىن فَاستغىن اُهللا عاس جهِه فَإنهلى وضى عأما الذي مو ، تحيا اُهللا ِمنهتحيا فَاساس عن ) بز(}  فَإنه

 أنس
 ٢٦)٢١٧٦(وم) ٤٧٤و٦٦(وبنحوه عن أيب واقد خ) ٣٢٣٧( وبز١٠/٢٣١امع 

 صحيح

 عن ابن عمرو) ت ن ك(}  التسبيح يعِقد �كانَ   { - ١٢٨٨٦
 )٤٩٨٩(وصحيح اجلامع ) ١٢٧٨(ون) ١٣٥٦(و ت ) ١٥٠٢( ود ٢/٢٥٣ وهق ١/٥٤٧ك 

 صحيح

يعلِّم ابن مسعوٍد التشهد يف وسِط الصالِة ويف آِخرها ، فَكانَ يقولُ إذا             �كانَ    { - ١٢٨٨٧
التحيات ِللِه والصـلوات والطَّيبـات ،       : اليسرى   جلس يف وسِط الصالِة ويف آِخرها على وِركهِ       

        أنْ الَ إله أشهد احلنيعلى ِعباِد اِهللا الصلينا وع المالس ، هبركاترمحةُ اِهللا وو يبها النأي ليكع المالس
           و إنْ كانت ثُم ، رسولهو بدهداً عحمأنَّ م أشهددِه       إالَّ اُهللا وشهت فرغُ ِمني ِحني هضالِة نسطَ الص

فَإذا قَضيت هذا أو    : ، وإنْ كانَ يف آِخرها دعى بعد تشهدِه ِبما شاَء اُهللا أنْ يدعو ثُم يسلِّم ، قالَ                  
}   أنْ تقعد فَاقعد     فَإذا فَعلت هذا فَقد قَضيت صالتك ، فَإنْ ِشئت أنْ تقوم فَقُم ، وإنْ ِشئت              : قالَ  

 عن ابن مسعود) طس حم(
) ١٩٦٢و١٩٦١(واإلحسـان ) ٩٩٢٥( وطـب  ١/٣٥٣وقط) ٩٧٠( ود ١/٣١٥ من طرق وحم   ٢/١٤٢امع  

 ٢/١٧٥وهق
 صحيح

 ١فإذا قضيت مدرج من قول ابن مسعود ورواه مجاعة موصوالً  مرفوعاً راجع نصب الراية  : وآخره من عند قوله  
/٤٢٥_٤٢٤  

اللهم رب السمواِت واألرِض ، عاِلم الغيِب       : يعلِّم أصحابه أنْ يقولوا      �كانَ  {   - ١٢٨٨٨
والشهادِة ، أنت رب كُلِّ شيِء ، أشهد أنْ الَ إله إالَّ أنت ، وحدك الَ شريك لَك ، وأشـهد أنَّ                      

ذُ ِبك ِمن الشيطاِن وِشركِه ، وأعـوذُ ِبـك أنْ           محمداً عبدك ورسولُك واملالئكةُ يشهدونَ ، أعو      
 عن عبد اهللا بن عمرو) حم(}  أقتِرف على نفسي سوءاً أو أُِجزه على مسلٍم 

وعن )٣٣٨(وعبد بن محيد    ) ٨٤٩(  والشاميني    ١٩٦و٢/١٧١ من طرق وحم   ١٠/١٢٢وجممع  ) ٢٦٣(الدعاطب  
 )٣٥٢٨( و ت ١/١٤أيب بكر حم 



 

 

١٩٤٠() 

 صحيح

رب اهدين فيمن هديت ، وعافين      : يعلِّم احلُسني كَلماِت قُنوِت الِوتِر       � كانَ     {- ١٢٨٨٩
فيمن عافَيت ، وتولَّين فيمن تولَّيت ، وباِرك يل فيما أعطَيت ، وقين شر ما قَضيت ، فَإنك تقضي                   

ت ، اليتو نذُلُّ مالَ ي إنهو ، ليكقضى عال يو بنا فَتعالَيتر عن احلسني) ٤(}  باركت 
ــدعاطب )٦٨٨٨  (٢/٣٠٠ وش٢٠٠ ١/١٩٩حــم  ـــ ) ٧٤٩ - ٧٣٦(وال ود ) ٤٢٦(و ت ) ١١٧٨(وه

 )٨١٠١و١٤٤٢(ون)١٤٢٥(
 صحيح

سبحانك اللهم وحبمِدك وتبارك    : يعلِّمنا إذا استفتحنا الصالةَ أنْ نقولَ        �كانَ    { - ١٢٨٩٠
 عن ابن مسعود) طكس(}  ىل جدك ، وال إله غَريك اسمك ، وتعا

وقط ) ٨٠٦(وهـ  ) ٢٤٣(و عائشة ت    ) ٩٨٣(  وبنحوه أبو سعيد ن       ١٠/١٣٣ من طرق وطب     ٢/١٠٦امع  
١/٣٠١ 

 صحيح لغريه

 عن ابن مسعود) طك(}  يعلِّمنا إذا عطس أحدنا أنْ نشمته  �كانَ   { - ١٢٨٩١
 )٩٩٩٨( وطب ٨/٥٧امع 

 جيد

احلمد ِللِه رب العاملني ، فَإذا قـالَ        : يعلِّمنا إذا عطس أحدنا أنْ نقولَ        �كانَ    { - ١٢٨٩٢
      ِعنده نفَليقُلْ م ، فَليقُلْ        : ذَلك اُهللا ، فَإذا قالَ ذَلك كرمحي :     لكماُهللا يل و غِفرعن ابن  ) طكس(}  ي

 مسعود
 ) ٢٢٤(ون عمل ) ٦٢٢٤( وبنحوه عن أيب هريرة خ٤/٢٦٦رق وك من ط٨/٥٧ وامع ١٠/٢٠٠طب 

 صحيح

عن أيب الزبري عن    ) حم(}  يعلِّمنا التشهد كَما يعلِّمنا السورةَ ِمن القرآِن         �كانَ    { - ١٢٨٩٣
 رجل من الصحابة

وهــ  ) ٢٩٠(و ت   ) ٤٠٣ (٦١ و ٦٠ و بنحوه عن ابن عباس عند م الصـالة           ٥/٣٦٣  وحم    ٢/١٣٩امع  
 وغريهم) ٩٠٢(

تعلَّموا فَإنـه الَ  : يعلِّمنا التشهد كَما يعلِّمنا السورةَ ِمن القرآِن ويقولُ     �كانَ    { - ١٢٨٩٤
 عن ابن مسعود) طس(}  صالةَ إالَّ ِبتشهٍد 

 ٤/٢٣٦وحلية) ٩٩٢٢( وطب ٢/١٤٠امع 
 حسن



 

 

١٩٤١() 

التحيات ِللـِه والصـلوات     : الِة ِحني نقعد    يعلِّمنا كَيف نقولُ يف الص     �كانَ  { - ١٢٨٩٥
                 ، احلنيعلى ِعباِد اِهللا الصلينا وع المالس ، بركاتهرمحةُ اِهللا وو يبها النأي ليكع المالس ، باتالطَّيو

          ثُم ، رسولهو بدهداً عحمأنَّ م أشهدإالَّ اُهللا و أنْ الَ إله أشهد  ترغـبو ذَلك عدب دا لَكسألُ ما بت
أُِحـب أنْ تكـونَ     : إليِه ِمن رمحتِه ومغِفرتِه كَلماٍت يسريٍة وال تطِل ِبها القعود ، وكانَ يقـولُ               

              ذَلك عدقولَ بةَ أنْ يحييقضي التالِة ويف الص كمأحد قعدي اَهللا ِحني كمسألتالَ إ  : م بحانكس  لـه
غَريك اغِفر يل ذَنيب ، وأصِلح يل عملي إنك تغِفر الذُّنوب ِلمن تشاُء وأنت الغفور الـرحيم ، يـا       
غَفَّار اغِفر يل ، يا تواب تب على ، يا رمحن ارمحين ، يا عفُو اعف عين ، يا رءوف ارؤف يب ، يا                        

  بنِ   ! ر أوِزعين أنْ أشكُر           بيا ر ، ِعبادِتك سنقين حطوو ليع اليت أنعمت عمتك !   ِمـن أسألُك
                وقاً إىل ِلقاِئكآتين شٍري ، ويل ِبخ ماختٍري ويل ِبخ افْتح بكُلِِّه ، يا ر رالش ِمن أعوذُ ِبكاخلِري كُلِِّه و

 ، وِقين السيئاِت ومن تِق السيئاِت يومئٍذ فَقد رِحمته وذلـك            ِمن غَِري ضراَء مِضرٍة وال ِفتنٍة مِضلَّةٍ      
الفوز العظيم ، وما كانَ ِمن دعاِئكم فَليكُن يف تضرٍع وإخالٍص فَإنـه يحـب تضـرع عبـدِه                   

 عن حيىي بن أيب كثري عن أيب عبيدة ابن عبد اهللا عن أبيه) طك(}  إليـــِه
      )٩٩٤٢( ١٠/٥٧ وطب ٢٣٢ و١٤٣ و٢/١٤٢ع ام

 فيه أ بوعبيدة بن عبد اهللا مل يسمع من أبيه ولكنه كان من أعلـم النـاس                     
 )٣٤٩٥(حبديث أبيه أخذه عن أمه وعن أصحاب أبيه انظر التهذيب

 حسن

ِهللا الكبِري ، أعوذُ    ِبسِم ا : يعلِّمهم ِمن احلُمى واألوجاِع كُلِّها أنْ يقولوا         �كانَ    { - ١٢٨٩٦
 عن ابن عباس) حم ت ك(}  ِباِهللا العظيِم ، ِمن شر كُلِّ ِعرٍق نعاٍر ، وِمن شر حر الناِر 

)٢٠٧٥( و ت    ١/٣٠٠ وحـم    ٧/٥٥٩وجامع األصول   ) ٣٥٢٦( وهـ   ٣٥وصفة  ) ٥٦٠( وسين   ٤/٤١٤ك  
 صاحل احلديث انظر     فيه إبراهيم بن أيب حبيبة خمتلف فيه والصواب أنه كان               

 ٢٣٦-١/٢٣٤والكامل) ١٨٠( وذيب ٨٤و٢/٨٣اجلرح
 حسن

 ابن سعد عن عائشة}  يعملُ عملَ البيِت ، وأكثر ما يعملُ اِخلياطةَ  �كانَ   { - ١٢٨٩٧
 ٢١ وأخالق ٦/٢٦٠ وحم ٨/٣٨٣ صادر واإلحتاف ١/٣٦٦ و١/٢/٩١سعد 

 صحيح

 عن عائشة) د(}  معتكف يعود املريض وهو  �كانَ   { - ١٢٨٩٨
       ٧/١٤٢ واإلحتاف ٤/٣٢١وهق) ٢٤٧٢(ود 

 فيه ليث بن أيب سليم فيه كالم وصح عنها عكسه وصحح قوم أنه رأي هلا    
 لني 



 

 

١٩٤٢() 

يعود فُقراَء أهِل املدينِة ويشهد جنائزهم إذا ماتوا ، فَتوفِّيِت امرأةٌ ِمن             �كانَ    { - ١٢٨٩٩
إذا حضرت فَآِذنوين ، فَأتوه ِليؤذنوه فَوجدوه نائمـاً فَكِرهـوا أنْ يوِقظـوه              : لَ  أهِل العوايل فَقا  

أتيناك فَوجدناك : وختوفوا عليِه ظُلمةَ الليِل وهوام األرِض فَذهبوا ، فَلما أصبح سألَ عنها ، فَقالوا            
عن سـهل بـن   ) طك(}  ى عليها وكبر أربعاً فَصلَّ �نائماً فَكِرهنا أنْ نوِقظك ، فَمشى إىل قَِربها      

 حنيف
عـن  ) ٦٥٤٢(وعب )٢١٠٨( أبو أمامة بن سهل عن رجل ون٤/٤٨وهق ) ٥٥٨٦(٦/٨٤  وطب ٣/٣٦امع  

ومعاين ) ٣٦٠٦١(١٤/١٥٤و) ١١٩٤٣ (٣٦١و) ١١٢٢٣(٣/٢٧٦وش  ) ٧٦٥(أيب أمامة  بن سهل ومطالب       
 ٩/٧٥ وخط ١/٤٩٤

 صحيح

}  يتبع جنـاِئزهم    :  أو قالَ    -ود مرضى املسلمني ويشهد جناِئزهم      يع �كانَ    { - ١٢٩٠٠
 عن عثمان بن عفان) بز(

  صادر١/٣٧١ و١/٢/٩٥ وسعد ٢/٤٦٦و ك ) ٤١٧٨(وه)  ١٠١٧( و بنحوه عن أس عند ت ٣/٢٩امع 
 صحيح

 التامِة ، ِمن شر ما خلق و أُعيذُمها ِبكلماِت اهللاِ  : يعوذُ احلسن واحلُسني     �كانَ    { - ١٢٩٠١
 عن ابن عباس) طس(}  ذرأَ وبرأَ  

 ١/٢٧٠ من طرق وحـم      ١٠/١٩٦وفتح  ) ٢٩٤٨٩ و ٢٩٤٨٨ (١٠/٣١٥و) ٢٣٥٦٨و٢٣٥٦٧ (٧/٤٠٧ش  
   عبدالرمحن بن خنبش ويشهد مابعده٣/٤١٩ وبنحوآخره حم١٨٤ وصفة٥/١١٤وجممع 

 صحيح لغريه

أُعيذُمها ِبكلماِت اِهللا التامِة ِمـن كُـلِّ        : سن واحلُسني ويقولُ    يعوذُ احل  �كانَ    { - ١٢٩٠٢
 عن علي) طس(}  شيطاٍن وهامٍة ، وِمن كُلِّ عٍني الَمٍة 

) ٢٠٦٠(ت  ) ٧٧٢٦(ون) ٤٧٣٧(ود) ١٠١٣و١٠١٢(واإلحسان) ٣١٩١(وعن ابن عباس خ     ١١٣/ ٥امع  
  ١٠/٣١٥و) ٢٣٥٦٨ و ٢٣٥٦٧ (٧/٤٠٧ وش   ١٨٤ وصـفة    ١٠/١٩٦ وفتح   ١/٢٧٠وحم  ) ٣٥٢٥(وهـ  

 ابن مسعود ) ٩٩٨٤(١٠/٧٢ و١١/٤٤٨)١٢٢٧١(وطب) ٤٨٩٩(وطس) ٦٢٨(وسين )٢٩٤٨٩ و٢٩٤٨٨(

 عن أنس) ت ك(}  يعيد الكِلمةَ ثَالثاً ِلتعقلَ عنه  �كانَ   { - ١٢٩٠٣
 )٤٩٩٠( وصحيح اجلامع ٤/٢٧٣ وك٤١٢ وجرجان ٥/٢٢٨ واإلحتاف ٢/١٩٧وفتح ) ٣٦٤٠(ت 

 صحيح

 عن أنس) ق د(}  يغتِسلُ ِبالصاِع ويتوضأُ ِباملُد  �كانَ   { - ١٢٩٠٤



 

 

١٩٤٣() 

) ٣٢٥(٥١ عائشة و م احلـيض       ٢/٤٩ ومعاين   ١/٢٣٣ وعوانة   ١٩٥ و عائشة  ١/١٩٤وهق  ) ٢٠١ (١/٦٣خ  
وصحيح اجلامع  ) ٦٢(عائشة ومنتقى   ) ٩٢(و) ٩٥(ود  ) ٧١٠ (١/٦٥ عبد الرمحن بن سفينة وش       ٥/٢٢٢وحم  

)٤٩٩١( 

 عن ابن عباس) طك(}  يغتِسلُ ِمن وراِء احلُجراِت وما رؤيت عورته قَطُّ  �كانَ   { - ١٢٩٠٥
 )٢٤٥٩(وبز) ١٣٧١٠( وطب ٩/١٨ و١/٢٦٩امع 

 صحيح

 عن أنس) حم خ(}  يغتسلُ هو واملرأةُ ِمن ِنسائِه ِمن إناٍء واحٍد  �كانَ   { - ١٢٩٠٦
 ١٠/٣٨٧ عائشة و الفـتح  ١/١٢٨علي ون )  ٣٧٩ (١/٢٦ وش ٣/١٣٠ وحم ١/٢٥ومعاين )٢٦٤(١/٧٤خ  

 ) ٤٩٩٢(وصحيح اجلامع 

}  يغتسلُ يوم اجلُمعِة ، ويوم الِفطِر ، ويوم النحِر ، ويوم عرفـــةَ              �كانَ    { - ١٢٩٠٧
 عن الفاكه بن سعد) حم هـ طب(

 وبنحـوه  ابـن عبـاس ه    ٣/١٩٨واإلصـابة   )٧٢٣٠(وطـس )  ١٣١٦( وهـ     ١/٨٥ والدواليب   ٤/٧٨حم  
  ٢/٦٤٦وعدي )١٣١٥(

 فيه جهالة
 ٣/٢٧٨وهق) ٥٧٥٦-٥٧٤٧( وصح حنوه عن بعض الصحابة والتابعني عب ٢/١٩٨وله شاهد بنحوه امع 

يغسلُ رأسه ِبـاِخلطمي وهـو جنــب فَيغتســلُ وال يغســلُ              �كانَ    { - ١٢٩٠٨
 أســـهعن ابن مسعود) طك(}  ر 

 وموقوفاً من طـرق عـب       ٦/٢٦١وحم  ) ٣٣٨٦و٣٣٨٥(ون) ٢٥٦( من طرق و عن عائشة د        ١/٢٧٣امع  
 )٧٧٨-٧٧١(وش )١٠٠٨و١٠٠٧(

 حسن

 عن عائشة) هـ(}  يغسلُ مقعدته ثَالثاً  �كانَ   { - ١٢٩٠٩
 )٤٩٩٣(وصحيح اجلامع ٦/٢١٠وحم)  ٣٥٦(هـ 

 صحيح

 عن عائشة) ت( }  يغير اِالسم القَبيح �كانَ   { - ١٢٩١٠
 )٤٩٩٤(وصحيح اجلامع ) ٢٠٧( وصحيحة ٢٥٢ وأخالق ١٢/٣٤٢ وسنة ٣/٧١وترغيب ) ٢٨٣٩(ت 

 صحيح

 عن ابن عباس) طك(}  ) احلمد ِهللا رب العاملني(يفتِتح الصالةَ ِبـ  �كانَ   { - ١٢٩١١
 )٢٤٥( و ت ٥٢– ٥٠)٣٩٩(و م) ٧٤٣( وعن أنس عند خ٢/١١٢امع 



 

 

١٩٤٤() 

 عن ابن عمر) طس(}  يفِصلُ بني الشفِع والوتِر ِبتسليمٍة نسمعها  �كانَ {   - ١٢٩١٢
 )٦٧٩و٦٧٨( وحب ١٢/٣١٤ وخط ٢/٧٦وحم ) ٧٥٣(  وطس ٢/٢٤٣امع 

 صحيح 

يفطر على رطباٍت قَبلَ أنْ يصلِّى ، فَإنْ لَم تكن رطبات فَتمرات ، فَإنْ               �كانَ    { - ١٢٩١٣
 كنت اٍء لَمم سواٍت ِمنسا حح مراتعن أنس) حم د ت(}  ت 

 وصـحيح اجلـامع   ٤/٢٣٠ واإلحتـاف  ٧/٢٤٦وحلية ) ٥٤٣( و ت   ٢/١٨٥ وقط   ٣/١٤٦وحم  ) ٢٣٥٦(د  
)٤٩٩٥( 

 صحيح

 عن عائشة) حل(}  يفلي ثَوبه ، وحيلب شاته ، وخيدم نفسه  �كانَ   { - ١٢٩١٤
 ٨/٣٣١ وحلية ٦/٢٥٦وحم ) ٤٩٩٦(جلامع وصحيح ا) ٥٤١(وخد ) ٦٧١(الصحيحة 

 صحيح
إذا لَم تستِح فَاصنع ما     : إنَّ ِمما أدرك الناس ِمن كَالِم النبوِة اُألوىل         : كانَ يقالُ     { - ١٢٩١٥

عن أيب الطفيل) طس(}  ِشئت 
 وخـد   ١٠/١٩٢ وهـق  ٤/١٢١وحـم )٣٤٨٤و٣٤٨٣( وعن أيب مسـعود عنـد خ       ١٠/٢٨٤ و ٨/٢٧جممع  

وعن رجل  )٦٦١-٦٥١(٢٣٥و) ٦٤٠(١٧/٢٣٠و) ٨١٩(١/١٣٠وطب  )  ٦٨٤(والصحيحة  ) ١٣١٦و٥٩٧(
 ٥/٣٧٢حم

 

عن ابن  ) ع(}  يقبلُ احلَجر ويسجد عليِه ثُم يعود فَيقبله ويسجد عليِه           �كانَ    { - ١٢٩١٦
 عمر

 )٢٢٠و٢١٩( وأبو يعلى٣/٢٤١امع 
 حسن

 عن ابن عباس) ع(}   ويضع خده عليِه يقبلُ الركن �كانَ   { - ١٢٩١٧
 ٥/٧٦ وهق١/٤٥٦وك) ٢٧٢٧(و خزمية ) ٢٦٠٥(  وأبو يعلى٣/٢٤١ وامع ٢/٢٩٠قط 

 فيه ضعف
 )١٤٥٥٧-١٤٥٥١ (٤٥٧ و٤/٤٥٦وصح حنوه موقوفاً ش 

 عن سلمان) حم(}  يقبلُ اهلَديةَ وال يقبلُ الصدقةَ  �كانَ   { - ١٢٩١٨
 ٤/١٤٧ و ٣/٩٠ أبو هريرة وجممع     ٣/١٢٣٩ وعدي   ٥/٤٣٧عبداهللا بن بسر و   ١٨٩/ ٤يرة و  أبو هر  ٢/٣٥٩حم  

 عبداهللا بن بسر
 صحيح



 

 

١٩٤٥() 

 عن عائشة) حم خ د ت(}  يقبلُ اهلديةَ ويثيب عليها  �كانَ   { - ١٢٩١٩
 ١٢ و ٢/٦ ومتهيد   ٥/٢١٠ وفتح   ٦/١٨٠ وهق   ٦/٩٠وحم  ) ١٩٥٣(و ت   ) ٣٥٣٦(ود  ) ٢٥٨٥ (٣/٢٠٦خ  

 )٤٩٩٩( وصحيح اجلامع ٩/٢٩٧ و٧/٩٩ واإلحتاف

 عن عائشة) حم د ن(}  يقبلُ بعض أزواجِه ثُم يصلِّي وال يتوضأُ  �كانَ   { - ١٢٩٢٠
 ٢/٧١٦عدي  )٥٠٢(وه) ٨٦(و ت ) ١٨٠((ود٢٣٢و١٩٢/ ٦وحم)  ٥٠٩( وعب   ١/٢٤٧ وجممع   ١/١٠٤ن  

 )٤٩٩٧( وصحيح اجلامع ١/١٤٠ وقط ١/١٢٧وهق 
 صحيح

 عن عائشة) طس(}  يقبلُ بعض ِنسائِه ثُم يخرج إىل الصالِة وال يتوضأُ  �كانَ {   - ١٢٩٢١
 )١٢٩٢٣(وبنحوه ح٦/٢١٠وحم ) ٤٨٥(  وش١/٢٤٧امع 

 حسن

عن عمرو بن   ) طب(}  يقبلُ ِبوجهِه وحديثِه على شر القوِم يتألَّفه ِبذلك          �كانَ    { - ١٢٩٢٢
 العاص
 )٣٣٧( والشمائل٩/١٥امع 

 حسن

 عن أم سلمة) طس(}  يقبلُ ثُم يخرج إىل الصالِة وال يحِدثُ وضوءه  �كانَ   { - ١٢٩٢٣
وصححه العالمة  ) ٨٦(و ت ) ١٨٠( وعن عائشة د   ٢/٢٧٨ وكثري   ١٤٢ و ١/١٣٧  من طرق وقط      ١/٢٤٧جممع  

 )٥٠٢(أمحد شاكر وه
 صحيح

 عن عائشة) ٤حم ق (}  ائم يقبلُ وهو ص �كانَ   { - ١٢٩٢٤
) ١٦٨٥ و ١٦٨٤(وهــ   ) ١١٠٧و١١٠٦ (٧٣ و ٧٢ و ٧١ و ٧٠ و ٦٦ و ٦٥و م الصيام    ) ١٩٢٧ (٣/٣٩خ  

ــم   ٢٨٦ و٢٨٢ و٢٦٥ و٢٥٨ و٢٥٦ و٢٤١ و٢٠١ و١٩٣ و١٩٢ و١٥٦ و١٢٦ و٩٨ و٤٤ و٦/٤٢وحـ
 )٤٩٩٨(وصحيح اجلامع )٣٠٩٠ و٣٠٥٤(ون) ٧٢٧(وت) ٢٣٨٣(  ود٣٢٥ و٣٠٠و

 صحيح مشهور
 )ولكن كان أملككم إلربه   ( :وزادوا 

 يف ركعيت   - أى سورةُ اإلخالِص ، وقُلْ يا أيها الكاِفرونَ          -يقرأُ ِبهما    �كانَ    { - ١٢٩٢٥
 عن ابن عمر) طك ع(}  هاتاِن الركعتاِن فيِهما رغاِئب الدهِر : الفجِر ، ويقولُ 

 )٥٧٢٠( من طرق وأبو يعلى٢/٢١٨امع 
 حسن

 عن جابر بن مسرة) طس(}  ) يس( يقرأُ يف الصبِح ِبـ  �كانَ {   - ١٢٩٢٦



 

 

١٩٤٦() 

 ٢/١١٩امع 
 صحيح

هـلْ أتـاك    (و  ) سبِح اسم ربك األعلى   (يقرأُ يف الظُّهِر والعصِر ِبـ       �كانَ    { - ١٢٩٢٧
 عن أنس) بز(}  )حديثُ الغاشيِة

 )١١٦٠( وصحيحة ٢/١١٦امع 
 صحيح

يقرأُ يف الظُّهِر والعصِر يف الركعتِني اُألولَيتِني ِبفاحتِة الكتاِب ، وسـورٍة             �كانَ    { - ١٢٩٢٨
 عن ابن مسعود) طك(}  يف كُلِّ ركعٍة ويف اُألخريتِني ِبفاحتِة الكتاِب 

 ٢/١١٧ أبو قتادة وامع ٢/١٦٥ن 
 صحيح

هلْ أتـاك حـديثُ     (، و )  األعلى ِبسبِح اسم ربك  : (يقرأُ يف العيديِن     �كانَ    { - ١٢٩٢٩
 عن مسرة بن جندب) حم طك(}  )الغاشيِة

 ٣/٤١١واإلحتاف  ) ٢٦٥( ومنتقى   ٢/١٨٧ وش   ٢/٢٠٣ وجممع   ١٩ و ١٤ و ٥/٧وحم  ) ١٢٨٣ و ١٢٨١(هـ  
 ١٠/٢٩ وحلية ١٢/١٣٦وخط ) ٥٧٠٥(وعب 

 صحيح

) طكسـص (}  ) سبيِل اهللاِ الذين كَفروا وصدوا عن     : (يقرأُ يف املغِرِب     �كانَ    { - ١٢٩٣٠
 عن ابن عمر

 )٢٦٩٦ و٢٦٨٢(وعب ) ١٨٣٥( واإلحسان٢/١١٨امع 
 صحيح

عن أيب أيوب   ) حم طك (}  يقرأُ يف املغِرِب ِباألعراِف فَرقَها يف الركعتِني         �كانَ    { - ١٢٩٣١
 أو زيد بن ثابت

) ٨١٢(ود) ٧٦٤(وخمتصراً خ  عائشة   ٢/١٧٠ ون ٤١٨ و ٥/١٨٩حم١١٨ وو ٢/١١٧ وامع   ١/١٤٣أصفهان  
 ٢/١٧٠ون

 صحيح

 عن أيب أيوب) طك(}  يقرأُ يف املغِرِب ِبسورِة األنفاِل  �كانَ   { - ١٢٩٣٢
 زيد بن ثابت) ٤٨٢٤ (٥/١٢٥  وطب ٢/١١٨امع 

 صحيح

، ) نَقُلْ يا أيها الكافرو   (، و ) ِبسبِح اسم ربك األعلى   : (يقرأُ يف الِوتِر     �كانَ    { - ١٢٩٣٣
و)اُهللا أحد وعن ابن عمر) بز طكس(}  ) قُلْ ه 



 

 

١٩٤٧() 

 
 
 

 ٢٤٤ و٢٣٦ و٣/٢٣٥ابــن عبــاس ون ) ٤٦٢(و ت ٢/١٤٤وأصــفهان ١٠/١٧٣وطــب ٢/٢٤٣جممــع 
 ابن أبزى وش    ٤١  عائشة و   ٣/٣٧ ابن أبزى وهق     ٣/٤٠٦ أيب وعبد الرمحن بن أبزى وحم        ٢٤٨و٢٤٧و٢٤٥و
 )٥٤٦(وطيا) ١٤٢٣(ود)  ٢٤٥٠ و٢٤٣٦(سانواإلح) ٧٠٠(ابن أبزى  وعن أيب سين ) ٦٨٧٢(

 صحيح مشهور
 
  

قُلْ هو اُهللا   (، و   ) قُلْ يا أيها الكافرونَ   : (يقــرأُ فـي ركعيت الفجِر      �كانَ    { - ١٢٩٣٤
عن أنس) بز(}  )أحــد 

 من طـرق وعـن أيب هريـرة         ١/٢٩٨عائشة ومعاين   )٦٣٣٦(ابن عمر   )٦٣٣٥  (٢/٢٤٢ وش   ٢/٢١٨امع  
 )١٠١٧( ون٩٨)٧٢٦(م

 صحيح مشهور

 عن األغر بن يسار املزين) بز(}  يقرأُ يف صالِة الصبِح ِبسورِة الروِم  �كانَ   { - ١٢٩٣٥
  من طرق عنه٥/٣٦٣ و٣/٤٧١وحم) ٢٧٢٥(وعب) ١٠١٩( ون٢/١١٩امع 

 صحيح

وهـلْ أتـى علـى      .. .امل ترتيلُ   : (يقرأُ يف صالِة الصبِح يوم اجلُمعِة        �كانَ    { - ١٢٩٣٦
 ذَلك دميساِن يعن ابن مسعود) طص(}  اإلن 

 ١/٤١٤ ومعاين   ١/٣٤٠وحم  ) ٥٤٤٧ (٢/١٤١و عن ابن عباس ش      )٨٢٤(وه) ٨٨٨( و طص    ٢/١٦٨امع  
 )٥٤٤٩( وش ٢/١٥٩وعن أيب هريرة ن   ) ٨٢١( وهـ ٢/١٥٩ون ) ١٠٧٤(ود 

 صحيح

 قَدر ثَالثني آيةً يف الركعتِني اُألوليتِني يف كُلِّ ركعٍة          يقرأُ يف صالِة الظُّهرِ    �كانَ    { - ١٢٩٣٧
، ويف الركعتِني اُألخريتِني قَدر النصِف ِمن ذَلك ، ويقرأُ يف العصِر ِبقدِر النصِف ِمـن ِقراَءتـِه يف                   

         ذَاك صِف ِمنِني ِبقدِر النيف اُألخريتالظُّهِر ، و ِني ِمنكعتعن أيب العالية عـن رجـال مـن    ) حم(}  الر
 الصحابة
 ١٥٦)٤٥٢( مــن طــرق وعــن أيب ســعيد م١٩٣ و٦٥ و٢/٦٤وهــق ٥/٣٦٥  وحــم ٢/١١٤امــع 

 وغريهم) ٥٠٩( وخزمية٢/١٥٢ وعوانة١/٢٩٥ ومي١/٢٣٧ون) ٨٠٤( ود٣/٢وحم) ١٨٥٨(واإلحسان



 

 

١٩٤٨() 

النساِء ، فَال يمـر ِبآيـٍة فيهـا         يقرأُ لَيلةَ التماِم ِبالبقرِة وآِل ِعمرانَ و       �كانَ    { - ١٢٩٣٨
عـن  ) حـم (}  تخويف إالَّ دعا اَهللا واستعاذَ ، وال يمر ِبآيٍة فيها استبشار إالَّ دعا اَهللا ورِغب إليِه                 

 عائشة
 )٨٩٧و١٣٥١(وه) ٢٦٣و٢٦٢(و ت) ٨٧١( ود٢٠٣)٧٧٢( وعن حذيفة م١١٩و٦/٩٢ وحم٢/٢٧٢امع 

اللهم هذا عن محمـٍد     : ب كَبشِني أملحِني فَيذبح أحدهما فَيقولُ       يقر �كانَ    { - ١٢٩٣٩
ـُذبـح اآلخر ويقولُ        اللهم هذا عن أُميت ِلمن شِهد لَك ِبالتوحيِد ، وشِهد          : وآِل محمـٍد ، وي

 عن حذيفة بن أسيد) طك(}  يل ِبـالبـــالِغ 
 ٢٢٠ و ٦/١٣٦ وبنحوه  عائشة حـم       ٣/٥٩٤من طرق و ك     ٤/٢٢وبنحوه جممع ) ٣٠٥٩(  وطب    ٤/٢٣امع  

 )٣١٢٢( و أبو هريرة هـ ٢٢٥و
 صحيح لغريه

اللهم هذا قَسمي فيما أمِلك ، فَـال        :  يقسم بني ِنسائِه فَيعِدلُ ويقولُ       �كانَ    { - ١٢٩٤٠
 ال أمِلكو مِلكين فيما تلُمعن عائشة)  ك٤حم (}  ت 

ـــ ) ١١٤٠(و ت ) ٢١٣٣(د  ــم ) ٣٣٩٥(٧/٦٤ون ) ١٩٧١(وهـــ   ٤/٣٨٦ وش ٦/١٤٤وحـــ
 ٥/٣٦٨ واإلحتاف ٦/٤٣٨ و٢/٣٨٢ وكثري ٢/١٨٧  وك٩/٣١٣ وفتح ١/٨٨ومشكل )١٧٥٣٥(

 صحيح

 عن عائشة) قط هق(}  يقصر يف السفِر ويتم ، ويفطر ويصوم  �كانَ   { - ١٢٩٤١
 )٨١٨٧(وش٢/١٨٩ وقط ١٤٢ و٣/١٤١وهق )٨١٨٧  (٢/٤٤٩ش 

 حسن
اصطحب أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السري ، فكان بعضـهم يـتم               : وبنحوه عن أيب جنيح املكي قال       

وبعضهم يقصر ، وبعضهم يصوم ، وبعضهم يفطر فال يعيب هؤالء على هؤالء ، وال هؤالء علـى هـؤالء ، ش                      
  حسن٢/٣٤٠

الـرمحِن  : احلمد ِهللا رب العاملني ، ثُـم يِقـف           : يقطِّع ِقراءته آيةً آيةً    �كانَ    { - ١٢٩٤٢
 ِقـفي حيِم ثُمعن أم سلمة) ت ك(}  الر 

 )٤٠٠١(ود ) ٢٩٢٧(و ت ) ٥٠٠٠( وصحيح اجلامع ١/٣٢ وكثري ٢٣٢ و٢/٢٣١ و ك ٦/٣٠٢حم 
 صحيح

 عن قيس بن سعد) حم هـ(}  يقلَّس له يوم الِفطِر  �كانَ   { - ١٢٩٤٣
 ١٠/٢١٨ وهق ٣/٤٢٢وحم ) ١٣٠٣(هـ 

 حسن لغريه
 اللعب:  التقليس 



 

 

١٩٤٩() 

}  يقلِّم أظفاره ويقص شاِربه يوم اجلُمعِة قَبلَ أنْ يروح إىل الصــالِة              �كانَ    { - ١٢٩٤٤
 عن أيب هريرة) طب(

 )٨٤٢( مرفوعاً وموقوفاً وطس٣/٢٤٤ وهق ٢/١٧٠امع 
 الصحيح وقفه على ابن عمر

عن ) حم عم (}  إذا كانَ مطر واِبلٌ فَليصلِّ أحدكم على رحِلِه         : يقولُ   �كانَ    { - ١٢٩٤٥
 عبد الرمحن ابن مسرة

 ١/٢٩٢ وك٥/٦٠وحم٢/١٩٤امع 
 حسن

 إحداهن ِبسـِم اِهللا الـرمحِن       - سبع   -احلمد ِهللا رب العاملني     : يقولُ   �كانَ    { - ١٢٩٤٦
   الس هىحيِم ، وفاحتةُ الكتاِب           الرالقرآِن و أُم هىو ، القرآنُ العظيماملثاين و عـن أيب   ) طـس (}  بع

 هريرة
أبو سعيد بـن    )٤٧٠٣(خمتصراً و خ  ) ٣١٢٤(و ت ) ١٤٥٧(ود٣٧٦و٢/٤٥وهق) ٤٧٠٤( و خ  ٢/١٠٩امع  

 املعلى خمتصراً
 صحيح

 عن عائشة) حم( }  اللهم أحسنت خلقي فَأحِسن خلُقي: يقولُ  �كانَ   { - ١٢٩٤٧
 ١٤٧١(والشـهاب ) ٥٠٧٥(و أبـو يعلـى      ) ٣٧٤(وطيـا ) ٩٥٩( وعن ابن مسـعود اإلحسـان        ٦/٦٨حم  

 ٣/٤١٠ من طرق وترغيب ١٠/١٧٣وجممع )   ٤٠٤(الدعا طب )١٤٧٣و
 صحيح لغريه

ناِفعـاً ،   اللهم إين أسألُك ِرزقاً طَيباً ، وِعلماً        : يقولُ بعد صالِة الفجِر      �كانَ    { - ١٢٩٤٨
 عن أم سلمة) طص(}  وعمالً متقبالً 

 )٦٧٢(ودعاطب ) ٩٢٥( وه٢/٣٩وأصفهان ) ٣١٩١(وعب ) ٧٣٦ (١/٢٦٠ وطص ١٠/١١١امع 
 صحيح

اللهم فاطر السمواِت واألرِض ، عاِلم الغيِب  : يقولُ ِحني يريد أنْ ينام       �كانَ    { - ١٢٩٤٩
 شيٍء ، وإله كُلِّ شيٍء ، أشهد أنْ الَ إله إالَّ اُهللا وحده الَ شريك لـه ، وأنَّ           والشهادِة ، ورب كُلِّ   

محمداً عبدك ورسولُك واملالِئكةُ يشهدونَ ، اللهم إين أعوذُ ِبك ِمن الشـيطاِن وِشـركِه ، وأنْ                 
 ن عبد اهللا بن عمروع) طك(}  أقتِرف على نفسي إمثاً أو أُريده إىل مسلٍم 

 أبو هريـرة    ١/٥١٣وك) ٥٠٨٤(أبو مالك و  ) ٥٠٨٣(ود) ٣٥٢٩( و ت  ١٩٦و٢/١٧١ وحم   ١٠/١٢٢امع  
 أبوبكر١/٩وحم



 

 

١٩٥٠() 

 صحيح لغريه

عـن أم   ) حم ع (}  رب اغِفر وارحم ، واهِدين السبيلَ األقوم        : يقولُ   �كانَ    { - ١٢٩٥٠
 سلمة
 ودعـا  ٣١٦و٣١٥و٣٠٣/ ٦  مـن طـرق وحـم     ٥/٨٢حتـاف   واإل)٦٨٩٣( و أبو يعلـى      ١٠/١٧٤ جممع

) ١٥٤٣(وعــب) ٢٩٢٤٠و٢٨٣٩( وش٥/٩٥موقوفــاً وهــق) ٨٧٠(عــن ابــن مســعود و)٨٦٩(طــب
 عنها موقوفاً ومرفوعاً)٦٨٠(٢٣/٣٠٣وطب

 حسن

له الَ إله إالَّ اُهللا وحده الَ شريك له ، لَه املُلك و           : يقولُ يف دبِر الصالِة      �كانَ    { - ١٢٩٥١
              يٍء قَديرلى كُلِّ شع هوو ِبيدِه اخلري ، الَ ميوت ىح هوو ميتيحىي وي عن املغرية بن ) طك(}  احلمد

 شعبة
ــق  ــين ٢/١٨٥ه ــفة ) ١٠٩( وس ــنة ٧٧وص ــتح ٣/٢٢٥ وس ) ٨٤٤(٢٧٦و٢/٢٧٥ خ١٣/٢٦٤ وف

 ٧١ و٣/٧٠ون) ١٥٠٥( ود١٣٨و١٣٧)٥٩٣(و م) ٧٢٩٢و٦٦١٥و٦٣٣٠(و

اللهم إين أعوذُ ِبك ِمن ِعلٍم الَ ينفع ، وِمن قَلٍب   : يقولُ يف دبِر الصالِة      �  كانَ  { - ١٢٩٥٢
                     ؤالِء األربِع ، اللهمه ِمن إين أعوذُ ِبك اللهم ، سمععاٍء الَ يد ِمنو ، شبعنفٍس الَ تو ، خشعالَ ي

 سعن ابن عبا) طس(}  اغِفر يل ذُنويب وخطئي وعمدي 
زيدبن أرقم وآخره عن أيب     ٧٣)٢٧٢٢(وم) ٢٥٠(أبوهريرة وه ٨/٢٨٤أنس ون )٧٩٠٥(وبنحو أوله ن  ) ٦٦٢(طس

 ١/١٠٤وك) ٩٠١(واإلحسان ) ٢٩٣٨٥( وعن عثمان بن أيب العاص عند ش٧٠)٢٧١٩(و م) ٦٣٩٨(موسى خ
 صحيح

ئيـلَ وإسـرافيلَ ،     اللهم رب ِجربيلَ وميكا   : يقولُ يف دبِر كُلِّ صالٍة       �كانَ    { - ١٢٩٥٣
 عن عائشة) طس(}  أِعذين ِمن حر الناِر وعذاِب القِرب 

 ٨/٢٧٨ون ) ٤٧٧٩( وأبويعلى١١٠ و١٠/١٠٤ و٢/٢١٩امع 
 صحيح لغريه

اللهم اهدين فيمن هديت ، وعاِفين فيمن عافيـت ،          : يقولُ يف دعائِه     �كانَ    { - ١٢٩٥٤
  ولَّيتت نتولَّين فيمو                 ، ليكقضى عال يقضي وت إنك ، يتما قَض رِقين شو ، يل فيما أعطَيت باِركو 

 تعالَيتنا وبر باركتت ، الَيتو نِذلُّ مالَ ي عن بريدة) طس(}  إنه 
-٧٣٦(و دعـا طـب  )  ٤٦٤(و ت) ١٤٢٥(ود) ٨١٠١و١٤٤٢( وبنحوه عن احلسن بن  علني      ٢/١٣٨امع  
 ٣/١٧٢وك) ٧٤٩

 صحيح



 

 

١٩٥١() 

:  ويف سـجودِه     - ثَالثـاً    -سبحانَ رىب العظـيم     : يقولُ يف ركوعِه     �كانَ    { - ١٢٩٥٥
 عن جبري بن مطعم) بز طك(}   ثَالثاً -سبحانَ رىب األعلى 

ابن مسعود وحـذ يفـة     )  ٥٤٢ و ٥٤١( ابن مسعود والدعاطب     ١/٢٣٥و معاين   )١٥٧٢( وطب ٢/١٢٨امع  
 حذيفة٢٠٣)٧٧٢(معقبة و )٨٧٠ و٨٦٩(ود

 صحيح

سجد لَك سوادي وخيايل ، وآمن ِبـك        : يقولُ يف سجودِه إذا سجد       �كانَ    { - ١٢٩٥٦
 عن ابن مسعود) بز(}  فُؤادي ، أبوُء ِبِنعمِتك على ، هذِه يداى وما جنيت على نفسي 

 ٥/٩٦ و٤/٤٨٢حتافأبوهريرة واإل٨/٣٣٠عائشة وحلية )٦٠٦(  ودعاطب٢/١٢٨امع 
 صحيح

اللهم اغِفر يل ذَنيب ، ووسع يل يف داري ، وباِرك يل            : يقولُ يف صالتِه     �كانَ    { - ١٢٩٥٧
 عن عبيد بن القعقاع عن رجل من الصحابة) حم(}  فيما رزقتين 

 أيب  وعـن ١٠/١٠٩وامع)٦٥٦( والدعاطب     ٤/٣٩٩ وعن أيب موسىحم   ١٠/١١٠ وجممع   ٣٧٥و٥/٣٦٧حم  
 ) ٣٥٠٠(و             ت)١٠٢١(٢/٩١هريرةطص

 صحيح

 -اللهم اغِفر يل وتب على إنك أنت التواب الغفور          : يقولُ يف صالتِه     �كانَ    { - ١٢٩٥٨
 عن رجل صحايب) حم(}  -ِمائةَ مرٍة

 )٢٩٢٥٧(١٠/٢٣٥ وش ١٠/١١٠ وجممع ٥/٣٧١  ابن عمر و٨٤ و٢/٦٧حم 
 صحيح

 عن أنس) حم خ(}  ماله ؟ تِرب جبينه : يقولُ َألحِدهم ِعند املُعاتبِة  �كانَ   { - ١٢٩٥٩
وصحيح ) ٣١٩( وسين   ١٥٨ و ٣/١٢٦ وحم   ١٠/٤٥٢ وفتح   ١٠/١٩٣ وهق   ١/٣١٤ونبوة  ) ٦٠٣١(٨/١٨خ  

 )٥٠٠١(اجلامع 

يا : ــوٍم فَقالَ   حىت كانَ ذَات ي   : ألك حاجةٌ ؟ قالَ     : يقولُ ِللخادِم    �كانَ    { - ١٢٩٦٠
ومـن  : حاجيت أنْ تشفع يل يوم القيامِة ، قالَ         : وما حاجتك ؟ قالَ     : رسولَ اِهللا يل حاجةٌ ، قالَ       

}   ِبكثرِة السـجوِد  - على نفِسك -أما الَ فَأِعني : ريب عز وجلَّ ، قالَ      : دلَّك على هذا ؟ قـالَ    
 �اد موىل بين خمزوم عن خادم للنيب عن زياد بن أيب زي) حم(

 ٥٧و٥/٥٦ وطب  ٤/٥٩ وحم٢/٢٢٧ون) ١٣٢٠( وعن ر بيعة بن كعب د٣/٥٩٠ واإلصابة ٣/٥٠٠حم 
 صحيح



 

 

١٩٥٢() 

}  ما يسرين أنْ يكونَ يل أُحد ذَهباً كُلُّه ثُم أُورثـــه            ! واِهللا  : يقولُ   �كانَ    { - ١٢٩٦١
 عن مسرة) طك(

و ) ٦٤٤٤( أبو ذر و عن أيب هريرة خ ٤/١٨٤ وترغيب ١١/٢٦٥وفتح )٧٠٧٤(وطب ١٢٣ /٣امع
  حنوه٣١)٩٩١(م

 صحيح

رب أعِط نفسي تقواها ، وزكِّها أنت خـري مـن           : يقولُ وهو ساجد     �كانَ    { - ١٢٩٦٢
 عن عائشة) حم(}  زكَّاها ، أنت وليها وموالها 

 زيد بن أرقم حنوه٧٣)٢٧٢٢( و م٥/١٦٥اف  واإلحت٢/١٢٧ وجممع ٢١٠ و٦/٢٠٩حم 
 صحيح

أُنِذركُم النار ، أُنِذركُم النار ، حىت لَو كـانَ          : يقولُ وهو على اِملنِرب      �كانَ    { - ١٢٩٦٣
 عن النعمان) حم(}  رجلٌ ِبالسوِق لَسِمعه ، وحىت وقعت خميصةٌ كَانت على عاِتقيِه ِعند ِرجليِه 

 ٢٧٢ و٤/٢٦٨وحم ) ٣٤١٢٥ (١٣/١٥٨وش ) ٢٤٩٠( وحب ١٨٨ و٢/١٨٨امع 
 صحيح

 عن عائشة) حم ق د ن(}  يقوم إذا سِمع الصاِرخ  �كانَ   { - ١٢٩٦٤
و م مسـافرين    ) ٥٠٠٢( وصحيح اجلامع    ٥/٢٠٣ واإلحتاف   ٣/١٧وهق  ) ٦٤٦١ (١٢٢/ ٨ و ٦٣)١١٣٢/ (٢خ  

 )٢٤٤٤( واإلحسان٢٧٩ و٢٠٣ و١٤٧ و٦/١١٠ وحم )١٣١٧( ود ٣/٢٠٨ ون ١٣١)٧٤١(

 الديك: الصارخ 

 عن املغرية) ق ت ن هـ(}  يقوم ِمن الليِل حىت تتفطَّر قَدماه  �كانَ   { - ١٢٩٦٥
ــب ) ١٤١٩( وهـــ ٣/٢١٩ون ) ٤١٢(و ت ٧٩) ٢٨١٩(و م ) ١١٣٠(٢/٦٣خ   وخــط ١/٤٢٦وترغي
 )٥٠٠٣( وصحيح اجلامع أنس ٤/٣٣١

 إذا استيقظَ ِمن الليِل عشراً وحيمد عشـراً ، ويهلِّـلُ عشـراً ،         يكبر �كانَ    { - ١٢٩٦٦
اللهم إين أعوذُ ِبك ِمن     : اللهم اغِفر يل وارزقين واهدين عشراً ، ويقولُ         : ويستغفر عشراً ويقولُ    

 عن ربيعة اجلرشي عن عائشة) حم طس(}  الضيِق يوم احلساِب عشراً 
 )١٣٥٦( وهـ ٣/٢٠٩ون ) ٨٤٢٧(  و طس ٦/١٤٣ حم ٢/٢٦٣جممع 

 صحيح



 

 

١٩٥٣() 

يكبر بني أضـعاِف اخلُطبـِة ، يكِثـر التكبيــر فــي خطبــِة                �كانَ    { - ١٢٩٦٧
 عن سعد القرظي) هـ ك(}  العيــديــِن 

 )١١٧٣(٢/٢٨٢ وطص٣/٢٩٩  وهق٣/٦٠٧و ك ) ١٢٨٧(هـ 
 فيه ضعف

 عن الرباء) طس(}   خفٍض ورفٍع يكبر يف كُلِّ �كانَ   { - ١٢٩٦٨
 وحليـة  ٢/٢٧٣ وفـتح  ٣/٩٠ وسنة ١/٤٤٢وحم ) ٢٥٣(وعن ابن مسعود ت ) ٨١٢٦( وطس٢/١٠٤جممع  

 )١٩١(ومنتقى٢٧) ٣٩٢(و م) ٧٥٢( جابر وعن أيب هريرة خ٩/٢٣٦
 

 وقيام: وزادو 

 عن ابن مسعود) بز( }  يكبر كُلَّما ركع وكُلَّما سجد وكُلَّما رفع �كانَ   { - ١٢٩٦٩
أبوموسـى وفـتح    ٤/٣٩٢أنس وحـم  ٢/٦٨ابن مسعود وهق  ) ٢٤٧٦(وبنحوه ش )١٩٢٨(  وبز  ٢/١٣١امع  

  أبوهريرة١/٢٢٢ ومعاين ٢/٢٦٩
 صحيح لغريه

يكبر يوم الِفطِر ِمن حِني يخرج ِمـن بيتـــِه حتــى يأتـــى              �كانَ    { - ١٢٩٧٠
  عمرعن ابن) ك هـ(}  املُصلَّـى 

  ١/٢٩٨و ك ) ٥٠٠٤( وصحيح اجلامع ٣/٢٧٩ وهق٢/٤٤قط 
 صحيح

}  يكبر يوم عرفةَ ِمن صالِة الغداِة إىل صالِة العصِر آِخر أياِم التشريِق              �كانَ    { - ١٢٩٧١
 عن جابر) هق(

 ٢/١٩٧ وجممـع    ١٠/٢٣٨ وخـط    ٢/٤٩ وقط   ٣/٣٨٦ واإلحتاف   ٣/٣١٥الزهري وهق )٥٦٤٧(٢/١٦٧ش  
 اً وموقوفاً عن ابن مسعود ومرسالًمرفوع

 حسن لغريه

 عن أيب رافع) طب هق(}  يكتِحلُ ِباإلِمثِد وهو صائم  �كانَ   { - ١٢٩٧٢
 و  ٤/٢٠٨واإلحتـاف   ) ٩٨٧(صادر واملطالب   ١/٢/١٧٠١/٤٨٤ وسعد   ٣/١٦٧من طرق وجممع    ٤/٢٦٢هق  

 عائشة)١٦٧٨(معبد بن هوذة وه) ٢٣٧٧(ود) ٢٠٠٨(خزمية 
 حسن لغريه

 عن أنس) حم(}  يكتِحلُ ِوتراً  �كانَ   { - ١٢٩٧٣
 ٣٥٦و٢/٣٥١ وعن أيب هريرةحم   ٦/٤١١ واإلحتاف   ١٣/٤٦٥وخط  ) ٦٣٣( من طرق وصحيحة     ٥/٩٦امع  

 عقبة بن عامر ومل جنده عن أنس عند حم٤/١٥٦ وحم )٣٣٧و٣٤٩٨(وه) ٣٥(ود



 

 

١٩٥٤() 

 صحيح

: وركـع و يقـــولُ      ) صر اِهللا والفـتح   إذا جاَء ن  : (يكبِر إذا قَرأَ     �كانَ    { - ١٢٩٧٤
            ابهالو ابوالت أنت يل إنك اغفر اللهم ، ِبحمِدكو اللهم بحانكعـن ابـن    ) حم ع بز طس   (}  س

 مسعود
 ٤٥٥ و ٤٣٤ و ٤١٠و٣٩٤و١/٣٩٢ وحـم  ٥٣٩ و ٢/٥٣٨وك) ٥٤٤(وبـز ) ٥٢٣٠( وأبويعلى   ٢/١٢٧امع  

 ٨/٥٣٣ من طرق وكثري ٤٥٦و
 صحيح

يكثر الذِّكر ويقْصر اخلُطبةَ ويطيلُ الصالةَ ، وال يأنف ، وال يسـتكرب              �كانَ    { - ١٢٩٧٥
 عن أيب غالب عن أيب أمامة) طك(}  أنْ يذهب مع املسكِني والضعيِف حىت يرِجع ِمن حاجِتِه 

 ٢/٦١٤وك) ١٨٧٥(ودعا طب ) ١٧١٦(وعن ابن أيب أوىف ن٢٠)٨١٠٣(وطب/ ٩امع 
 صحيح لغريه

يكثر الذِّكر ، ويِقلُّ اللَّغو ، ويطيلُ الصالةَ ، ويقِصر اخلُطبةَ ، وكانَ الَ               �كانَ    { - ١٢٩٧٦
               اجتهح له قضىىت يالعبِد حاملسكِني ، واألرملِة و عم مشىأنْ ي ستكربال يو أنفعن ابن  ) ن ك (}  ي

 ن أيب سعيدع) ك(أيب أوىف ، 
وصـحيح  ) ٤٠٦(١/١٤٤وطص  ) ١٨٧٥(  و الدعا طب      ٨/٥ وخط   ١/٣٢٩ ونبوة   ٢/٦١٤ و ك    ٣/١٠٩ن  

 )٥٠٠٥(اجلامع 
 صحيح

 عن أنس) هب(يف الشمائل ) ت(}  يكثر الِقناع  �كانَ   { - ١٢٩٧٧
 )١١٨و٣٢(والشمائل) ٦٤٦٥ و٦٤٦٤(صادروالشعب ١/٤٨٤ و١/٢/١٥٤ وسعد ١٠/٢٧٤فتح 

          صحيح لغريه
 خرقة توضع على الرأس حني استعمال الدهن:القناع   

عن سهل بـن    ) هب(}  يكثر الِقناع ، ويكثر دهن رأسِه ويسرح ِلحيته          �كانَ    { - ١٢٩٧٨
 سعد

 أنس)٣٢( والشمائل ١٠/٢٧٤والفتح ) ٦٤٦٥(الشعب 
 صحيح لغريه

فيم أنت ِمن ِذكراهـا ، إىل ربـك         : (نزلت  يكثر ِذكر الساعِة حىت      �كانَ    { - ١٢٩٧٩
 عن طارق بن شهاب) طك(}  )منتهاها
 ٣٠/٤٩وطربي) ٨٢١٠ (٨/٣٨٧من طرق وطب ٧/١٣٣امع 

 صحيح



 

 

١٩٥٥() 

يكثر ِزيارةَ األنصاِر خاصةً وعامةً ، فَكانَ إذا زار خاصةً أتى الرجلَ يف              �كانَ    { - ١٢٩٨٠
إذا زاررتلِه ، وم ةً أتى املسجدعن عبد اهللا بن قيس) حم(}   عام 

 أبوبكر بن عبداهللا عن أبيه) ٤١٨٠( ومطالب ٨/١٧٣ وجممع ٤/٣٩٨حم 
 فيه مبهم

يا مثبت القُلوِب ثَبت قَليب على ديِنك ، فَقيلَ له صلى        : يكثر يف دعائِه     �كانَ    { - ١٢٩٨١
   سلمليِه واُهللا ع :؟ قالَ إنَّ القُلوب تقلَّبت  : عمن :  قلبـهإالَّ و ىن آدمب شٍر ِمنب نلِق اِهللا مخ ما ِمن

بني أُصبعيـــِن ِمن أصاِبِع اِهللا تعاىل ، فَإنْ شاَء أقامه ، وإنْ شاَء أزاغه ، فَنسألُ اَهللا أنْ الَ يزيغَ                    
 عن أم سلمة) حم(}  ِمن لَدنه رمحةً إنه هو التواب قُلوبنا بعد إذْ هدانا ، ونسأله أنْ يِهب لَنا 

 
 )١٢٦٣ - ١٢٥٧(  من طرق والدعاطب ١٠/١٧٦ و٧/٢١٠ النواس بن مسعان وامع ٤/١٨٢ و٦/٣٠٢حم 

 حسن

 عن أيب أمامة) طب(}  يكره التثاؤب يف الصالِة  �كانَ   { - ١٢٩٨٢
 ٣٩٧ و٢/٢٦٥وحم ) ٦٢٢٣( هريرةخ  وبنحوه  عن أيب٢/٨٦ وجممع ٨/١٥٥طب 

 حسن لغريه

 عن أيب هريرة) ٤حم م (}  يكره الشكالَ ِمن اخلَيِل  �كانَ   { - ١٢٩٨٣
 ٢/٢٥٠وحـم   )١٦٩٨(و ت )  ٧٦٢٧٩٠( وهـ   ٦/٢١٩ون  ) ٢٥٤٧(ود  ) ١٨٧٥ (١٠٢ و ١٠١م اإلمارة   

 )٥٠٠٦(وصحيح اجلامع )٣٢٥٥٩ (١٢/٢٢٤ وش ٦/٣٣٠ وهق ٤ و٤٦١ و٤٥٧ و٤٣٦و
 أن تكون ثالث قوائم منه حمجلة وواحدة مطلقة:  الشكال 

 عن جويرية) طك(}  يكره الطَّعام حىت تذهب فَورةُ دخانِه  �كانَ   { - ١٢٩٨٤
أمساء بنت أيب   ) ٣١٤٠( من طرق وبنحوه اآلحاد واملثاين     ٧/١١٦ واإلحتاف   ٢٤/٦٦ من طرق وطب   ٥/١٩امع  

 بكر
 حسن لغريه

عليكُم ِبالبارِد فَإنه ذُو بركـٍة ، أالّ        : يكره الكَى والطَّعام احلار ويقولُ       �كانَ    { - ١٢٩٨٥
 ركةَ لهالَ ب إنَّ احلارعن أنس) حل(}  و 

 جابرحنوه٤/١١٨ من طرق و ك ٢٠ و٥/١٩ وجممع ٨/٢٥٢ وحلية ٧/١١٦اإلحتاف 
 حسن لغريه

ها ، فَإذا سألـه أبو رزيـٍن أجابـه وأعجبـــه   يكره املساِئلَ ويعيب   �كانَ    { - ١٢٩٨٦
 عن أيب رزين) طب(}  



 

 

١٩٥٦() 

 ١٩/٢٠٨ وطب ١/١٦٠وجممع ) ٦٤٠ (١/٢٩٠عاصم 
    حسن       
وسكت عنه أبو ) ٦١٦٥(وثق: فيه وكيع بن عدس قال عنه يف الكاشف     

  )٨٥٧٨( ووثقه ابن حبان التهذيب ٨/١٧٨ والبخاري ٩/٣٦حامت اجلرح

 عن جابر) ق(}  يكره أنْ يأيت الرجلُ أهلَه طُروقاً  �كانَ   { - ١٢٩٨٧
 )٢٧٧٦(ود ١٨٢)٧١٥(و م ) ٥٢٤٣(٣/٩ و خ ٣/٢٩٩حم 

 عن سلمى) طك(}  يكره أنْ يأخذَ ِمن رأٍس الطَّعاِم  �كانَ   { - ١٢٩٨٨
و ت  ) ٣٧٧٢(دوبنحوه عن ابن عباس     ) ٥٠٠٨( وصحيح اجلامع    ٢٩٨-٢٤/٢٩٧ من طرق وطب   ٥/٢٧امع  

 )٣٢٧٧(وه) ١٨٠٦(
 صحيح

 عن عائشة) خط(}  يكره أنْ يأكُلَ الضب  �كانَ   { - ١٢٩٨٩
  عبد الرمحن بن شبل٩/٣٢٦ وبنحوه هق١٢/٣١٨خط 

 حسن
  بشعيب بن أيوب ٥/٢٤٤وله شواهد ، وأعله بالفيض 

 وابن حبان واحلاكم ، وشـذا ابـن         وقد وثقه أبو حامت والدارقطين    . وثق  ) ٢٣٠٤(قال عنه يف الكاشف      :  أقول
  والصحيح أنه ثقة بإطالق٣٤٩ - ٤/٣٤٨حبان فامه بالتدليس ، وتناقض فيه قول أيب داود التهذيب 

عـن  ) طـب (}  يكره أنْ يؤكلَ الطَّعام احلار حىت تذهب فَورةُ دخانِه           �كانَ    { - ١٢٩٩٠
 جويرية
 جابر حنوه ٤/١١٨ و ك ٧/١١٦  من طرق واإلحتاف ٢٠ و٥/١٩امع 

 حسن لغريه

يكره أنْ يرى الرجلَ جهرياً رفيع الصوِت ، وكانَ يحـب أنْ يـراه               �كانَ    { - ١٢٩٩١
 عن أيب أمامة) طب(}  خفيض الصوِت 

 ٩٨وخلق أفعال العباد بصيغة اجلزم ص) ٨٥٣٦(والشعب ) ٧٧٣٦( وطب ٨/١١٤امع 
 ضعيف

 عن ابن عمرو) ك(}  ،ولِكن ميني وِشمالٌ ‘يكره أنْ يطأَ أحد عِقبه � كانَ  { - ١٢٩٩٢
 ٤/٢٧٩و ك ) ٥٠٠٩(وصحيح اجلامع ) ١٢٣٩(صحيحة 

 صحيح

 عن أيب موسى) طب ك(}  يكره رفع الصوِت ِعند الِقتاِل  �كانَ   { - ١٢٩٩٣
 احلسن مرسالً)١١٢٠٤و١١٢٠١( عن بعض الصحابة وش٩/١٥٣ و٤/٧٤وهق) ٢٦٥٧و٢٦٥٦(ود٢/١١٦ك 



 

 

١٩٥٧() 

 صحيح

 عن عائشة) حم د ن(}  يكره ِريح اِحلناِء  �كانَ   { - ١٢٩٩٤
 )٦٤١٩ و٦٠٧٨( وهب ٦/٢١٠ وحم ٨/١٤٢ون ) ٤١٦٤(د 

 حسن

 عن أم سلمة) طب(}   يكره سورةَ الدِم ثَالثاً ، ثُم يباشر بعد الثَّالِث �كانَ   { - ١٢٩٩٥
 )٤٦٨٢( وطس١١/٢٢٣وخط ) ٢٦٧٤( والشاميني ٢٣/٣٦٥وطب١/٢٨٢امع 

 حسن

املرارةَ ، واملثانةَ ، واحلَياء ، والذَكر ، و اُألنثيِني       : يكره ِمن الشاِة سبعاً      �كانَ    { - ١٢٩٩٦
هد مرسـالً ،  عن جما) هق(عن ابن عمر ، ) طس(}  ، و الغدةَ ، والدم ، وكانَ أحب الشاِة إليِه مقدمها    

 عن ابن عباس) عد هق(
 ٥/١٦٧٢وعدي)  ٨٧٧١( وعب ١٠/٧ وهق ٥/٣٦امع 

 حسن لغريه

عن ابن  ) د(}  يلبس النعالَ السبِتيةَ ، ويصفِّر ِلحيته ِبالورِس والزعفراِن          �كانَ    { - ١٢٩٩٧
 عمر

 )٥٠١٠( وصحيح اجلامع ١٢/٩٣ وسنة ١/٢٣٨ ونبوة ٨/١٨٦ون ) ٤٢١٠(د 
 صحيح

 عن جابر) هق(}  يلبس برده األمحر يف العيديِن واجلُمعِة  �كانَ   { - ١٢٩٩٨
صادرحممد بن علي واإلحتاف    ١/٤٥١  و  ١/٢/١٤٨أبوجعفر وسعد   ) ٥٥٤٨ (٢/١٥٦ وش   ٢٨٠ و ٣/٢٤٧هق  

  ابن عباس٢/١٩٨أبوجعفر وامع )  ٥٣٣١( وعب ١١٤ وأخالق ٤٨٤ وشفع ٧/١٥٦
 حسن لغريه

 عن ابن عمر) طب(}  يلبس قَلنسوةً بيضاَء  �كانَ   { - ١٢٩٩٩
 
 

 )٦٢٥٩( والشعب ١١٨وأخالق ) ٢١٩٧( من طرق واملطالب ٧/١٢٩ واإلحتاف ٥/١٢١امع 
 حسن لغريه

 عن ابن عباس) هـ(}  يلبس قَميصاً قَصري الكُمِني والطُّوِل  �كانَ   { - ١٣٠٠٠
 ٢/٣٤٧ وأصفهان ١٠١ وأخالق ٧/١٢٦ صادر أنس واإلحتاف ١/٤٥٨ و١/٢/١٥٣وسعد ) ٣٥٧٧(هـ 

 حسن لغريه

 عن ابن عباس) طس(}  يلبس يوم العيِد بردةً حمراَء  �كانَ   { - ١٣٠٠١



 

 

١٩٥٨() 

 ٤/٢٨١وحم )   ٣٥٩٩(وه) ٤٠٧٢( طارق احملاريب وعن الرباء د     ٦/٢٠وهق) ١٢٧٩( وصحيحة   ٢/١٩٨امع  
 )٧٦٠٩(جابرو)٦٨٠( وطس٣٠٣و

 حسن

لَبيك اللهم لَبيك ، لَبييك الَ شريك لك لَبيك ، إنَّ احلمد            : يلبي يقولُ    �كانَ    { - ١٣٠٠٢
لَك ريكالَ ش ، واملُلك عمةَ لَكالنعن ابن عباس) ع(}   و 

 ٢١-١٩)١١٨٤(و م ) ١٥٥٠(٣/١٧٠ من طرق وعن ابن عمـر خ       ٣/٢٢٢ ابن مسعود وامع     ٦/٢٦٦حلية  
 )١٩٠١(وبز) ١٣٤(١/٥٢وطص 

عن ) ت(}   يلحظُ يف الصالِة يميناً وِشماالً وال يلِوي عنقه خلف ظَهرهِ    �كانَ    { - ١٣٠٠٣
 ابن عباس

  وهـق    ٦/٣٥١ وخـط    ١/٢٧٥من طرق وحم    ) ٥٨٨ و ٥٨٧( و ت    ٢/٨٣عكرمة وقط   )٤٥٤٨  (٢/٤٢ش
 )٥٠١١( من طرق وصحيح اجلامع ١٤ و٢/١٣

 صحيح 

 عن ابن عمرو) هق(}   يلزق صدره ِباملُلتِزم � كانَ  { - ١٣٠٠٤
 )٥٠١٢(ابن عباس وصحيح اجلامع ) ٩٠٤٧(و) ٩٠٤٤(و) ٩٠٤٣( وعب ٥/٩٣وهق ) ٢١٣٨(الصحيحة 

 صحيح لغريه

 عن عائشة) حم(}   يلعن القاِشرةَ واملقشورةَ �كانَ   { - ١٣٠٠٥
 ٦/٢١٠وه حموبنح) ٢١٥٩ و٢١٥٨( والدعاطب ٦/٢٥٠ وحم ٥/١٦٩امع 

 حسن لغريه
 اليت تعاجل وجهها أو وجه غريها بالغمرة ليصفو لوا اهـ:  القاشرة 

عـن أيب مالـك     ) هق(}   يليِه يف الصالِة الرجالُ ثُم الصبيانُ ثُم النساُء          �كانَ    { - ١٣٠٠٦
 األشعري

 ٣/٩٧ وهق٢/١٣٠ وامع ٥/٣٤٤ وحم ٣/١٨٢النيل 
 حسن

 عن أنس) حم ، ن ، هـ ، ك(}   يمد صوته ِبالقُرآِن مدا �انَ ك  { - ١٣٠٠٧
) ٣٠١٤١(٢/٥٢٠ وش   ٢٨٩ و ١٩٢ و ٣/١٣١وحم  ) ١٣٥٣( وهـ   ٢/١٧٩ون  )١٤٦٥(ود)    ٥٠٤٥( خ

 )٥٠١٣( وصحيح اجلامع ٩/٩١ وفتح ٢/٥٢وهق ١/٣٢٣ صادر  وك١/٣٧٦  و١/٩٨وسعد 

 

ِهاللٌ ثُم ِهاللٌ ، ثُم الَ يوقَد يف شيٍء ِمن بيـوِتهم             � يمر ِبآِل رسوِل اِهللا      كانَ  { - ١٣٠٠٨
 عن أيب هريرة) حم(}  النار الَ ِللخبِز وال ِللطَّبِخ 



 

 

١٩٥٩() 

 
 ٢٨)٢٩٧٢(و م) ٦٤٥٨(و)٢٥٦٧( و خ ٨٦ و٦/٧١ وبنحوه عن عائشةحم٢/٤٠٥  وحم١٠/٣١٥امع 

األسودان التمر واملاء ، وكان هلم جـريان        : رة؟ قال   بأي شيء كانوا يعيشون يا أبا هري      :  وقالوا   ٢/٤٠٥وزاد حم 
 وهو حديث حسن. من األنصار جزاهم اهللا خرياً هلم منائح يرسلون إليهم شيئاً من اللنب 

 عن أنس) خ(}   يمر ِبالصبياِن فَيسلِّم عليهم �كانَ   { - ١٣٠٠٩
 )٦٢٤٧(و خ ) ٥٠١٤(وصحيح اجلامع ) ٢٦٩٦( و ت١٥و١٤)٢١٦٨(و م)  ١٢٧٨(الصحيحة 

 يمر ِبالِقدِر فَيأخذُ الِعرق فَيصيب ِمنه ثُم يصلِّي وملْ يتوضأْ ، وملْ يمـس               �كانَ    { - ١٣٠١٠
 عن عائشة) حم ، ع ، بز(}  مـــاًء 

 )٤٤٤٩(وأبويعلى) ١٦٤(ومطالب ) ٥٤٦ (١/٥٠ من طرق وش ١/٢٥٣ وجممع ٦/١٦١حم 
 صحيح

 عن جرير) حم(}  مر ِبنساٍء فَيسلِّم عليهن  ي�كانَ   { - ١٣٠١١
وصـحيح اجلـامع    ) ٥٢٠٤(ود  ) ١٠٤٨ و ١٠٤٧( وبنحوه عن أمساء بنت يزيد عند خـد          ٣٦٣و٤/٣٥٧حم

 ٤٥٨-٤٥٧ و٦/٤٥٢و حم ) ٢٢١(وسين ) ٢٦٩٧(و ت ) ٢١٣٩(والصحيحة ) ٥٠١٥(
 صحيح لغريه

 عن خزمية بن ثابت) طكس(}    يمسح على اخلُفَِّني واِخلماِر�كانَ   { - ١٣٠١٢
 بالل)٧٣٦( وعب ٣٤٩ و١/٣٣٤ بالل وطب ١٥ و٦/١٤ وحم ٢/٢٥٦ جممع 

 صحيح

 عن معاذ) طب(}   يمسح على وجهِه ِبطرِف ثَوبِه يف الوضوِء �كانَ   { - ١٣٠١٣
 ) ٥٤( و ت ٢٣٦ أبوبكر و١/١٨٥ عائشة  وهق ١/١٥٤ك 

 حسن لغريه
 )٢٠٩٩(وحسنه لغريه يف الصحيحة ) ٤٦٢٦( اجلامع وتناقض األلباين فضعفه يف ضعيف

 يمشي حافياً وناِعالً ، ويشرب قاِئماً وقاعداً ، ويتفُلُ عن يمينِه ويسارِه             �كانَ    { - ١٣٠١٤
 فِطريفِر ويف الس يصومعن عمران بن حصني) بز(}  ، و 

 ١٣٧وأخالق )٩٩٣(  من  طرق و بز ٣/١٥٩امع 
 صحيح

عن ) ابن عساكر (}   يمشي مشياً يعرف فيِه أنه لَيس ِبعاجٍز وال كَسالنَ           �كانَ    { - ١٣٠١٥
 ابن عباس

مرسـالً عـن سـيار أيب احلكـم وابـن        ) ٨٣٧(والزهد مبارك   ) ٥٠١٦(وصحيح اجلامع   ) ٢١٤٠(الصحيحة  
 ٤/٦١عساكر



 

 

١٩٦٠() 

 حسن لغريه

 عن عائشة) هـ(}   ينام أولَ الليِل ويحيي آِخره �كانَ   { - ١٣٠١٦
 وهـق  ٢٥٣ و٦/١٠٢وحم ) ١٣٦٥( وهـ ٣/٢١٨ ون )٧٣٩(١٢٩و م صالة املسافرين     ) ١١٤٦ (٢/٦٦خ  
 )٥٠١٧( وصحيح اجلامع ١/١٢٥ ومعاين ٤/٦٢ وسنة ١/٢٠٢

 عن عائشة) حم(}   ينام حىت ينفُخ ثُم يقوم فَيصلِّي وال يتوصأُ �كانَ   { - ١٣٠١٧
 أنـس   ١٢٥)٣٧٦(ابـن عبـاس و م       ) ١٣٨(وبنحوه خ   ) ١٤٠٩ (١/١٣٢ وش   ٦/١٣٥وحم  ) ٤٧٤(هـ  

 )٥٠١٨( ابن عباس وصحيح اجلامع ١٨٦و١٨٤) ٧٦٣(و
 صحيح

 يعين نومه على هيئة املتمكن

رواه ابن ماجة غري    (}   ينام مستلقياً حىت ينفُخ ثُم يقوم فَيصلِّي وال يتوضأُ           �كانَ    { - ١٣٠١٨
 عن عبد اهللا) الينام وهو ساجد: اً ، رواه أبو يعلي والبزار وقال مستلقي: قوله

) ٧٧(و بنحوه عن ابن عباس  ت      ) ٨٧٦(وطس  ) ٢٤٣٧(وبز) ٥٢٢٤( وأبو يعلى  ١/٤٢٦ وحم   ٨/٢٦٦امع  
 ١٨٤)٧٦٣(و م) ١٣٨( و خ١/١٢١وهق

 صحيح

 عن عائشة) هـحم ، ت ، ن ، (}   ينام وهو جنب وال يمس ماًء �كانَ   { - ١٣٠١٩
وصحيح  ) ٩٠٥٤-٩٠٥٢(ون) ٥٨٣(وه) ٢٢٨(  ود  ٦/١٧٠من طرق  وحم   ) ١١٩ و ١١٨( و ت    ٢/٣٥سنة  

 )٥٠١٩(اجلامع 

 صحيح

 عن عائشة) طك(}   يف جرٍة خضراَء �كانَ ينتبذُ له   { - ١٣٠٢٠
 )٢٣٩٢٧-٢٣٨٩٢(وبنحـوه مرفوعـاً وموقوفـاً ش      ) ١٠٥٨(١٩/٤٣٦ مسلم بن عمري وطب      ٥/٦٦امع  
 ١٠/٦١والفتح

 صحيح

 عن ابن عمر) خ ، د ، ن ، هـ(}   ينحر أُضحيته ِباملُصلَّى �كانَ   { - ١٣٠٢١
 ٣/١٩٣ون ) ٣١٦١(وهـ ) ٨١١(ود ) ٥٠٢٠( وصحيح اجلامع ٢/٤٧١وفتح ) ٩٨٢ (٢/٢٨خ 

كلِّمه ، ثُم يتقدم     يرتلُ ِمن املنِرب يوم اجلُمعِة فَيكلِّمه الرجلُ يف احلاجِة فَي          �كانَ    { - ١٣٠٢٢
 عن أنس)  ك٤حم (}  إىل مصالّه فَيصلِّي 

) ٥١٧(و ت ) ١١٢٠(ود ) ٢٠٤٣(وطيالســي ) ٢٨٠٥(واإلحســان ) ٥٣١٩ (٢/١٢٧ وش ٣/١١٩حــم 
 ١/٢٩٠و ك ) ١١١٧( و هـ ٣/١١٠وصححه العالمة أمحد شاكر ون 

 صحيح



 

 

١٩٦١() 

بيد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فمازال يكلمه حـىت  وأعله بعضهم بأن أصل احلديث أقيمت الصالة ، فأخذ رجل     
 .نعس بعض القوم 

اليقدح ذلك يف صحة حديث جرير بن حازم ، بل اجلمع بينهما ممكن ، بأن يكون املراد بعد : قال احلافظ العراقي 
حـد الثقـات    إقامة صالة اجلمعة وبعد نزوله من املنرب ، فليس اجلمع بينهما متعذراً ، وكيف وجرير ابن حازم أ                 

 املخرج هلم يف الصحيح ، فال تضر زيادته يف كالم الرجل له أنه كان بعد نزوله عن املنرب اهـ

 عن أنس) ع(}   ينصرف ِمن الصالِة عن يمينِه �كانَ   { - ١٣٠٢٣
 ٢/٢١٧ و ١/٢٠٥وأصفهان  )٣١١٠  (١/٣٠٥ وش   ٢/٢٩٥ وهق   ٣/١٧٩وحم  ) ٧٠٨ (٦١م صالة املسافرين    

 )٥٠٢١(امع وصحيح اجل

 عن عائشة) هـ(}   ينِفثُ يف الرقيِة �كانَ   { - ١٣٠٢٤
 ١٠/٢١٠وفتح  ) ٥٧٥١(١٧٤و)٥٧٣٥  (٧/١٧٠ و خ    ٦/١٦٦وحم  ) ٢٣٥٥٤( ٧/٤٠٢وش  ) ٣٥٢٨(هـ  

 )٥٠٢٢(وصحيح اجلامع 
م عن أم شريك قالت أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـل           ) خ(}   ينفخ على إبراهيم     كانَ  { - ١٣٠٢٥

 بقتل الوزغ وقال فذكره
 )٣٢٥٩  (٤/١٧١خ

 عن مسرة) طك(}   ينهى الرجلَ أنْ يتبتلَ أو يحرم ولوج بيوِت املُؤمنني �كانَ   { - ١٣٠٢٦
 )٧٠٢٢ و٧٠٢١ (٧/٢٥١ وطب ٤/٢٥٤امع 

 حسن

ا ما شاءت ثُم كَبر     ِلتفض إحداكُن ِمن عربِته   :  ينهى عن املراثي ويقولُ      �كانَ    { - ١٣٠٢٧
 عن إبراهيم بن مسلم اهلجري عن أبن أيب أوىف) حم(}  عليها أربعاً 

 خمتصراً) ١٥٩٢( وه٣٨٣و٤/٣٥٦ وحم٣/٣١امع 
 حسن

 عن ابن عمر) حم(}   ينهى عِن الِوصاِل �كانَ   { - ١٣٠٢٨
 )٦٧٠(وطأ وم) ٢٣٦٠( ود ٥٥)١١٠٢ (٣/١٣٣و م ) ١٩٢٢(٣/٣٧ و خ ١٠٢ و٢٣ و٢/٢١حم 

   أي وصال الصيام ، وصل يوم بيوم-

 عن زيد بن أرقم) حم طك(}   ينهى عن سب املوتى �كانَ   { - ١٣٠٢٩
 )٥٦١٦و١٣٩٣(وبنحوه عن عائشة خ) ٤٩٧٣(٥/١٦٨ وطب ٤/٣٦٩حم 

 صحيح

 عن على) حم طك(}   يواصلُ إىل السحِر �كانَ   { - ١٣٠٣٠



 

 

١٩٦٢() 

جابر وبنحوه  )٩٤٧(ومطالب  )١٨٥(١/١٠٩وطب) ٨٦و٨٥(عبد بن محيد    و  ٣/١٥٨ وجممع   ١٤١ و ١/٩١حم  
 ٥٥)١١٠٢(و م) ١٩٢٢(عن ابن عمر خ

 صحيح

 عن جابر) طس(}   يواصلُ ِمن السحِر إىل السحِر �كانَ   { - ١٣٠٣١
 )٣٧٥٦(حممد بن علي وطس) ٧٧٥٢( وعب ٣/١٥٨ علي وجممع ١/١٤١حم 

 صحيح

عن عقبة  ) طك(}   أولَ الليِل ووسطه ِليكونَ سعةً ِللمسلمني         يوتر أحياناً  �كانَ    { - ١٣٠٣٢
 بن عامر وأيب موسى

 )٦٨١-٦٧٩(١٧/٢٤٤  من طرق وطب٢/٢٤٥امع 
 حسن لغريه

 يوتر ِبتسٍع حىت إذا بدنَ وكثُر لَحمه أوتر ِبسبٍع وصلَّى ركعتِني وهـو              �كانَ    { - ١٣٠٣٣
 عن أيب أُمامة) قُلْ هو اُهللا أحد(وزاد و) حم طك(}  ) قُلْ يا أيها الكافرونَ(و ) لِتإذا زلز: (جالس يقرأُ 

 وأبـو   ١/٨٩وحـم )٨٥١(وعن علي بـز   ) ٩٣٠٠(وطس) ٨٠٦٤(٨/٢٧٧  و طب   ٢/٢٤١ وجممع ٥/٢٦٩حم
 ٢٩٤و) ٦٨١٧  (٢/٢٩٣وش  )١٤٨٣(  طيـا   ٦/١٦٨حـم   )٥٦٧٧(وبنحوه عن عائشة و طس      ) ٤٦٠(يعلى

   ٣/٣٥٨إلحتاف احلسن وا)  ٦٨١٩(
 صحيح

ويف ) سبِح اسم ربـك األعلـى     : (يف اُألوىل   :  يوِتر ِبثالٍث يقرأُ فيهن      �كانَ    { - ١٣٠٣٤
سـبحانَ املَِلـِك    : فَإذا سلَّم قالَ    ) قُلْ هو اُهللا أحد   : (ويف الثاِلثِة   ) قُلْ يا أيها الكافرونَ   : (الثانيِة  

 عن أيب أوىف) بز(}   صوته القُدوِس ومد ِبها
 ٦٨٧٢ و ٦٨٧١( ابـن عبـاس وش       ٣/٢٣٦ أيب بن كعب     ٣/٢٣٥ون  )٣٣٧٣( من طرق  وبز    ٢/٢٤١امع  

عبـد  ) ٤٦٩٦(  عائشة وعـب      ٦/٢٣  عبد اهللا بن سرجس وتخ        ٧/١٨٢من طرق وحلية    ) ٦٨٧٩ و ٦٨٧٨و
 ٢/٣١الرمحن بن أبزى وقط 

 صحيح

 عن سعد بن أيب وقاص) ز طسب(}   يوتر ِبركعٍة �كانَ   { - ١٣٠٣٥
من طرق   ) ٩٤٢٤-٩٤٢٢(٩/٢٨٣ من طرق  وطب    ٢/٢٤٢ وامع   ٣/٣٥٦واإلحتاف  ) ٦٨٠٨ (٢/٢٩١ش  

 )٦٨١٦-٦٨٠٢(وش) ١١٩٦(ابن عمر وبنحوه  عن عائشة ه)٥٥٩٤(وأبويعلى ) ٢٠٣٨(و طس 
 صحيح

 عن ابن عمر) ق(}   يوتر على البعِري �كانَ   { - ١٣٠٣٦
 وحـم   ٢/٤٨٨ وفـتح    ٢٩ و ٢/٢١ وقط   ٢/٥وهق  ) ٧٠٠ (٣٨ و ٣٦م صالة املسافرين    و  ) ٩٩٩ (٢/٣٢خ  
 )٥٠٢٣( وصحيح اجلامع ٨/١٥١ وطب ٢/٥٧



 

 

١٩٦٣() 

 عن أيب مسعود) حم(}   يوتر ِمن أوِل الليِل وأوسطِه وآخرِه �كانَ   { - ١٣٠٣٧
 )٥٠٢٤(وصحيح اجلامع )٦٨٧ (١/٢٤٤ وطص ٢/٢٤٤ وجممع ٥/٢٧٢حم 

 صحيح

 يوِقظُ أهله يف العشِر األخِري يف شهِر رمضانَ ، وكلَّ صغٍري وكبٍري يطيق              �انَ  ك  { - ١٣٠٣٨
 عن علي) طس(}  الصالةَ
 )٧٤٢٥(وطس) ٢٨٢(وأبويعلى ) ٧٩٥( و ت١٣٧ و١٢٨ و١/٩٨ وحم٣/١٧٤امع 

 حسن

}  يا زوينـب ِمـراراً      يا زوينب   :  يالعب زينب ِبنت أُم سلمةَ ويقولُ        �كانَ    { - ١٣٠٣٩
 عن  أنس) الضياُء(

 )١٧٣٣(٥/١٠٩والضياء) ٥٠٢٥(وصحيح اجلامع ) ٢١٤١(الصحيحة 
 صحيح

كانِت امرأةٌ ِمن بين إسرائيلَ قَصريةٌ تمشي مع امرأتِني طَويلتِني فاتخذت ِرجلَِني            (  { - ١٣٠٤٠
         طْبٍق ، ثُمغلٍق مذَهٍب م خامتاً ِمنشٍب ، وخ ِمن           ـنيب تالطِّيِب ، فَمر أطيب هوِمسكاً ، و شتهح 

 عن أيب سعيد) م(}   ونفض شعبةُ يده) املرأتِني فَلم يعِرفُوها ، فَقالت ِبيِدها هكذا
 )٤٤٦٤(وصحيح اجلامع )٢٢٥٢  (١٨م األلفاظ من األدب 

١٣٠٤١ - }       ما جاَء الذِّئبناهما ابعهرأتاِن مها       كانِت امصاِحبت ما ، فَقالتِبابِن إحداه فَذهب 
إنما ذَهب ِبابنِك ، فَتحاكمتا إىل داود فَقضى ِبِه ِللكُربى ،           : إنما ذَهب ِبابِنِك ، وقالِت اُألخرى       : 

ا ، فَقالـِت    ائتوين ِبالسكِِّني أشقُّه بينـهم    : فَخرجتا على سليمانَ بِن داود فَأخبرتاه ِبذلك ، فَقالَ          
 عن أيب هريرة) حم ، ق ، ن(}  الَ تفعلْ يرمحك اُهللا ، هو ابنها ، فَقضى ِبِه ِللصغرى : الصغرى

 وحـم   ٢٠)١٧٢٠(و م   ) ٤٤٦٥( وصحيح اجلـامع     ١٢/٥٥وفتح  ) ٦٧٦٩( و ٨/١٩٤و) ٣٤٢٧(٤/١٩٨خ
 )٥٩٦٠( ون٢/٣٢٢

عبد الـرزاق  (}  بياِئهم مساجد فَلعنهم اُهللا تعاىل كَانت بنو إسرائيلَ اتخذوا قُبور أن    { - ١٣٠٤٢
 مرسالً) عن عمرو ابن دينا ر قال فذكروا

 ١٩)٥٢٩(و م) ٤٤٤١ و١٣٩٠(وبنحوه  عن عائشة خ) ١٥٩١(عب 
 صحيح لغريه

نـيب  كانت بنو إسرائيلَ تسوسهم األنبياُء ، كُلَّما هلك نيب خلفه نيب ، وإنـه الَ                  { -١٣٠٤٣
فُوا ببيعِة األوِل فَاألوِل وأعطـوهم  : فَما تأمرنا ، قالَ   : بعدي ، وسيكونُ خلفاُء فَيكثرونَ ، قالوا        

 مترعاها اسمع مفَإنَّ اَهللا ساِئله ، اُهللا لَهم علهالذي ج قَّهمعن أيب هريرة) حم ، ق ، ه(}  ح 



 

 

١٩٦٤() 

وحـم  ) ٤٤٦٦( وصحيح اجلامع    ٢/٣٠٢ وكثري   ٨/١٤٤وهق  ) ١٨٤١ (٤٤و م اإلمارة    )٣٤٥٥  (٤/٢٠٦خ
 )٢٨٧١( وه٢/٢٩٧

كَانت بنو إسرائيلَ يغتسلونَ عراةً ينظر بعضهم إىل بعٍض ، وكـانَ موســـى                { -١٣٠٤٤
 ليــِه الســــالمع 
ـَغتسلُ وحده ، فَقالوا      ه آدر ، فَذهب مرةً يغتسلُ ،       واِهللا ما يمنع موسى أنْ يغتسلَ معنا إالَّ أن        : ي

ثَويب يا حجر ، ثَويب يـا       : فَوضع ثَوبه على حجٍر ، فَفر احلجر ِبثوبِه ، فَجمع موسى يف أثرِه يقولُ               
واِهللا ما ِبموسى ِمن بأٍس ، وأخذَ ثَوبه فَطِفق         : حجر ، حىت نظرت بنو إسرائيلَ إىل موسى ، فَقالوا           

 عن أيب هريرة) حم ، ق(}  حلجِر ضرباً ِبا
 )٤٤٦٧( وصحيح اجلامع ٣٨٥ و١/١٩٨ وفتح ٢/٣١٥وحم ) ٣٣٦(٧٥و م احليض )٢٧٨  (١/٧٨خ 

١٣٠٤٥- }   ِقراءته عرفت تِه  �كانتالعصِر ِبتحريِك ِلحيعن ابن مسعود) طك(}  يف الظُّهِر و 
 رجال٥/٣٧١ وحم١٠/١٠٦)١٠١٠٨( من طرق وطب ١١٦ و٢/١١٥امع 

 حسن لغريه
كَانت حاِضنيت ِمن بين سعٍد بِن بكٍر ، فَانطلقت أنا وابن لَها يف بهٍم لَنا لَم نأخـذْ                    { -١٣٠٤٦

     اداً ، قُلتعنا زهِم ، فَاقبلَ طَرياِن               : مالْب ِعند مكثتو نا ، فَانطلقأُم ِعند فَأِتنا ِبزاِدك ا أخي ِاذهبي
نعم ، فَأقبال يبتـِدراين فَأخـذاين       : أهو هو ؟ قالَ     : كَأنهما نسراِن فَقالَ أحدمها ِلصاحبِه      أبيضاِن  

فَبطحاين إىل الْقفا فَشقَّا بطين ثُم استخرجا قَليب فَشقَّاه فَأخرجا ِمنه علقـتِني سـوداويِن ، فَقـالَ                  
ِائتين ِبماِء برٍد فَغسال ِبِه قَليب ، ثُم قالَ      :  جويف ، ثُم قالَ      ِائتين ِبماِء ثَلٍج ، فَغسال    : أحدمها ِلصاحبِه   

ِخطه فَخاطه وختم عليِه ِبخاِمت النبوةَ      : ِائتين ِبالسكِّينِة فَذراها يف قَليب ، ثُم قالَ أحدمها ِلصاحبِه           : 
ِاجعله يف ِكفٍَّة واجعلْ ألفاً ِمن أُمتِه       : حدمها ِلصاحبِه    ويف ِروايٍة واختم عليِه ِبخاِمت النبوِة ، قَالَ أ         -

لَو أنَّ أُمته وزنت ِبـِه      : يف ِكفٍَّة ، فَإذا أنا أنظُر إىل األلِف فَوقي أُشِفق أنْ يجز علي بعضهم ، قالَ                 
          ان ديداً ، ثُمفَرقاً ش فَِرقت تركاين قَدفَانطلقا و لَمالَ ِبهم        ها ِبالـذي لَقيـتي فَأخربتإىل أُم طلقت

فَأشفقت علي أنْ أكونَ التبس يب فَقالت أُعيذُك ِباِهللا ، فَرملت بعرياً لَها فَحملتين علـى الرحـِل                  
               فَلم ها ِبالذي لَقيتثتيت ، فَحدذمأمانيت و يتأد ي ، فَقالتلغنا إىل أُمىت بلفي حخ تركبعها  وري 

    قَالت ، امِ        : ذَلكالش قُصور لَه أضاءت وري نِمن رجخ أيتعن عتبة بن عبداهللا    ) حم ، طك  ( }  إين ر

 . كيف كان أولُ شأنك ؟ فذكره �أن رجالً سأل رسول اهللا 
 ٢/٦١٦ و ك ١٧/١٣١ وطب٨/٢٢٢وجممع)  ٣٧٣( وصحيحة ٢٧٦ و٢/٢٧٥ وبداية ٢/٧ ونبوة ٤/١٨٤حم 

 ١/٨ومي 
 صحيح



 

 

١٩٦٥() 

١٣٠٤٧-}                  احلارِث ، فَعاش بدع هينسملَها لَت اشع لَئن فَنذرت ، لدلَها و عيشاُء الَ يوح كَانت
 عن مسرة) ك( }  لَها ولد فَسمته عبد احلارِث ، وإنما كانَ ذَلك عن وحي الشيطاِن

   من طرق مرفوعة وموقوفة٩/٩٩ وطربي ٢/٥٤٥ك 
 صحيح

}  كانت شجرةٌ تؤذي أهلَ الطَّريِق ، فَقطعها رجلٌ نحاها عِن الطَّريِق فأُدِخلَ اجلنةَ                { -١٣٠٤٨
 الرافعي عن أيب هريرة

 ١٣٠-١٢٧)١٩١٤( وم٤١٦ و٣٤٣ و٢/٣٠٤حم 
 

الناِس ،  كانت شجرةٌ يف طَريِق الناِس تؤذي الناس ، فَأتاها رجلٌ فَعزهلا عن طَريِق                { -١٣٠٤٩
 واخلرائطي يف مكارم األخالق عن أنس) حم(}  فَلقد رأيته يتقلَّب يف ِظلِّها 

وعن أيب هريرة عندحم    )  ١١١٦٩(وهب) ٢٦٣٣٨(وش) ٣٠٥٨( وأبويعلى ٢٣٠و٣/١٥٤ وحم ٣/١٣٥وجممع
 )  ٦٥٢( وخ٤١٦ و٢/٣٠٤

 صحيح

١٣٠٥٠- }     ِقراءته رسلةً   �كانتالعامل   : م بِللِه ر احلمد        حيِم ثُـممحِن الرالر ، قطعي ثُم ني
إنكـم ال   :  فقالت   �سئلت حفصة عن قراءة النيب      : عن حفصة قال    ) حم( }  يقطع ، ماِلِك يوِم الدينِ    

 تستطيعوا فذكره
 ٢/١٠٨ وامع ٦/٢٨٦حم 

 صحيح
١٣٠٥١- }     اُألخرى ظَاملةً ، فَخرجاحلةً وما صقَريتاِن إحداه كانت ريدالقريِة الظَّاملِة ي جلٌ ِمنر 

واِهللا : القريةَ الصاحلةَ ، فَأتاه املوت حيثُ شاَء اُهللا ، فَاختصم فيِه امللك والشيطانُ ، فَقالَ الشيطانُ                
       صاين قَطُّ ، فَقالَ امللكنظُر         : ما عما أنْ يينهب وبةَ ، فَقُضىالت ريدي رجخ قَد هإن     ، ِهما أقربا إىل أي

لَه فراحلِة ِبشٍرب فَغإىل القريِة الص عن ابن مسعود ) طك( }  فَكانَ أقرب 
 ١٠١و٤/١٠٠وترغيب) ٢٠٥٥٠( وعب٩/١٧١)٨٨٥١( وطب ١٠/٢١٣امع 

 صحيح موقوف
 وحكمه حكم املرفوع

١٣٠٥٢- }     له كانت�       ها يف بسلبرٍس فَكانَ يصبوغةٌ ِبولى ِنسائِه     ِملحفةٌ مفيها ع يدوريتِه و
 عن عائشة) طس( }  ويصلِّي فيها

 ٦/٨٩وهـق ) ٩٠٢(١٨/٣٥٣وطـب   )    ٨٩١١( من طرق وبنحوه عن قيس بن سعد طـس           ٥/١٢٩امع  
 عن بكر بن عبداهللا املزين )٧٤٨( من طرق صادر وهناد غي الزهد٤٥٢ و١/٤٥١وسعد



 

 

١٩٦٦() 

 حسن لغريه

١٣٠٥٣- }   علهن خصوفةً �كانتعن يزيد بن الشخري عن األعرايب) حم(}   م 
 ٣٦٢ و٢٨ و٥/٦ وحم٥/١٣٨امع 

 صحيح

 عن أنس) ع ، بز ، طس(}  ِبطيِب رائحتِه إذا أقبلَ إلينا  �كُنا نعِرف رسولَ اِهللا   { -١٣٠٥٤
  ابن مسعود٥/١٨٥٣وعدي )٢٤٧٨(وبز) ٣١٢٥(  من طرق  وأبو يعلى٨/٢٨٢امع 

 حسن لغريه
 عن رافع بن خديج) حم(عن سهل بن أيب حثمة ، ) حم ، ق ، د(}  بر كَبر كَ  { -١٣٠٥٥
ــأ  ــى ١١ و٧ و٨/٥ون ) ٤٥٢١(ود  ) ١٦٣١ و١٦٣٠) (٨٧٨ و٨٧٧(موطـ و ) ٨٠٠ و٧٩٩( ومنتقـ

 )١٤٢٢(وت) ٦١٤٢(٨/٤١ و خ ١٤٢و٤/٣وحم ) ٤٤٧١( وصحيح اجلامع ٦)١٦٦٩(م
 ٤/٥٤٦فيض ... ليبدأ بالكالم األكرب سناً  : ومعناه 

 عن ابن عباس) حل(عن أنس ، ) ك(}  كَبرِت املالئكةُ على آدم أربعاً   { -١٣٠٥٦
 مطوال١/٣٨٥ً و ك ٦/٢١٤١ وعدي ٢/٣٦٤ وكر ١/٩٨ وبداية ٤/٩٦حلية 

 حسن
وعامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة فقد احتمل من قد رمي           : قال ابن عدي    . فيه مبارك بن فضالة خمتلف فيه       

 ٦/٣٢١أكثر مما رمي مبارك به بالضعف 
١٣٠٥٧- }                   ِبِه كَـاذب لَه أنتو ، قصدِبِه م لَك وديثاً هح ثَ أخاكحدِخيانةً أنْ ت رتكَب  {

 عن النواس) حم ، طب(عن سفيان بن أسيد ، ) خد ، د(
ة  صـادر وسـن  ٧/٤٢٣ و٧/١٣٩ وسـعد   ٨/٩٨ و ١/١٤٢ وجممع   ١٠/١٩٩ وهق   ٤/١٨٣وحم  ) ٤٩٧١(د  

) ٤٩٥( ومسند الشاميني  ٤/١٤٢٢ وعدي   ٦/٩٩ وحلية   ٤/٨٦و تخ   ) ٣٩٣( وخد   ٧/٥١١ واإلحتاف   ١٣/١٥٨
 من طرق) ٦١٣-٦١١(سفيان بن أسد والشهاب)٦٤٠٢(٧/٧١وطب

 صحيح لغريه
 عن جابر) حم(}   كَبروا على موتاكم ِبالليِل والنهاِر أربع تكبرياٍت  { -١٣٠٥٨

 ٢/١١٩ وتلخيص٤/٣٦وهق) ١٥٢٢( وه٣/٣٣٧حم 
 حسن لغريه

كَبري اَهللا ِمائةَ مرٍة ، وامحدي اَهللا ِمائةَ مرٍة ، وسبحي اَهللا ِمائةَ مرٍة ، خري ِمن ِمائِة                    { -١٣٠٥٩
 ءعن أم هاين) هـ(}  فَرٍس ملجٍم مسرٍج يف سبيِل اِهللا ، وخري ِمن ِمائِة بدنٍة ، وخري ِمن ِمائِة رقبِة 

 ١٠/٩٢ وجممع ١/٥١٤ عن أيب هريرة و ك ٢/٤٣٦ و٦/٣٤٤وحم ) ٣٨١٠(هـ 
 حسن

وكتب ناشر ضعيف اجلامع امشـه أن       ! ٤/٥٤٧وسقط هذا احلديث من صحيح اجلامع وضعيفه وهو يف الفيض           
 !!الشيخ ناصر نقله إىل صحيح اجلامع وليس فيه 



 

 

١٩٦٧() 

١٣٠٦٠- }   اِهللا الِقصاص عن أنس) هـحم ، ق ، د ، ن ، (}  ِكتاب 
وهــــــ )٤٥٩٥(  ود٨/٢٦ون ٢٤)١٦٧٥(و م) ٤٦١١  (٦٦و) ٤٥٠٠(٦/٢٩و)  ٢٧٠٣ (٣/٢٤٣خ 

)  ٤٤٧٢(وصحيح اجلامع   ) ٨٤١( ومنتقى   ٢١٥ و ١٢/٢٩ و ٨/١٧٧ وفتح   ٨/٦٤ وهق   ٣/١٢٨وحم  ) ٢٦٤٩(
 وغريهم

ن جريـر عـن أيب   واب) ش(}   ِكتاب اِهللا هو حبلُ اِهللا املمدود ِمن السماِء إىل األرضِ    { -١٣٠٦١
 سعيد

 وطربي  ٢/٧٣و وكثري   ٥٩و٢٦و١٧و٣/١٤وحم) ٢٩٠٧(و)    ٣٧٨٨(و ت ) ٢٠٢٤(وصحيحة) ٣٠٠٧٢(ش
 )٤٤٧٣( وصحيح اجلامع ٤/٢١

 صحيح
١٣٠٦٢- }                  ِعند كانَ لَه نقَّهى حأد قدو أتى ِبهن لواٍت ، فَمنص مسلى العباِد خاُهللا ع كَتب

ه اجلنةَ ، ومن أتى ِبهن وقد ضيع حقَّهن استخفافاً لَم يكن لَه عهد إنْ شاَء عذَّبه                 اِهللا عهد أنْ يدِخل   
 ِحمهإنْ شاَء رعن أيب هريرة) ابن نصر(}  و 

 ١/٢٤٢ والترغيب ١/٣٦١وهق) ٢٧٠(١/١٢٣وموطأ) ١٤٢٠( وعن عبادة  بنحوه د٢/٦٠٦عدي 
 صحيح لغريه

 تعاىل مقادير اخلالِئِق قَبلَ أنْ يخلُق السمواِت واألرض ِبخمسني ألـف            كَتب اهللاُ   { -١٣٠٦٣
 عن ابن عمرو) م(}  سنٍة وعرشه على املاِء 

 )٤٤٧٤( وصحيح اجلامع ٢/٢٥٢ وخط ٦/٢٧٩ وبغوي ١١/٤٨٩وفتح ) ٢٦٥٣(١٦م القدر 
}  رمحيت سـبقت غَضـــيب    : ق اخللق   كَتب ربكم على نفسِه ِبيدِه قَبلَ أنْ يخلُ         { -١٣٠٦٤

 عن أيب هريرة) هـ(
 )٤٤٧٥( وصحيح اجلامع )٧٥٥٤و م٧٥٥٣(و خ) ١٨٩(هـ 

ِزناهما النظر  : كُِتب على ابِن آدم نصيبه ِمن الزنا مدِرك ذَلك الَ محالةَ ، فَالعيناِن                { -١٣٠٦٥
ِزناها : ِزناها البطش ، والرجلُ     : ِزناه الكالم ، واليد     : لسانُ  ِزناهما االستماع ، وال   : ، واُألذُناِن   

 كذِّبهيو الفرج ذَلك قصديى ، ويتمنهوى وي القلبعن أيب هريرة) م(}  اخلُطا ، و 
 )٤٤٧٦( وصحيح اجلامع ٦/٤٥ وكثري ٥/٣٢١واإلحتاف ٧/٨٩  وهق ٢/٣١٧وحم )٢٦٥٧(٢١م القدر 

}  كُِتب علي األضحى وملْ يكتب عليكُم ، وأُِمرت ِبصالِة الضحى وملْ تؤمروا ِبها                { -١٣٠٦٦
 عن ابن عباس) حم ، طب(

 ٢/٥١٣ وعدي ١٠/٤ وفتح ٤/٢٨٢ وقط ٣/١١٨ وتلخيص ٩/٢٦٤/ ٧ وهق ١/٣١٧ وحم ١١/٣٧٣طب 
 حسن لغريه

 عن أيب مسعود األنصاري) طب(}  العالنيِة أجر السر ، وأجر : كُِتب لَك أجراِن   { -١٣٠٦٧



 

 

١٩٦٨() 

) ٧٠٠٣(وبنحوه عن أيب هريرة الشـعب     ) ٧٠٠٦ و ٧٠٠٥ و ٧٠٠٤( والشعب   ١٧/٢٦٣ وطب   ٢/٢٧٠امع  
 يارسول اهللا،إين أعمل العمل فأسه فيظهر فأفرح به: أن رجالً قال) ٢٤٣٠(وطيا

 حسن
 عن أيب هريرة) ق(}  كلُ الصدقةَ ِكخ ِكخ ِارِم ِبها ، أما شعرت أنا الَ نأ  { -١٣٠٦٨

 ٣/٢٩٧ و ٢/٩ ومعاين   ٧/٢٩ وهق   ٤٧٦ و ٤٤٤ و ٢/٤٠٩وحم  ) ١٤٩١(٣/٢١٤وخ) ١٠٦٩(١٦١م الزكاة   
 )٤٤٧٧(وصحيح اجلامع ) ٢٦٢٧٦ (٣/٢١٤ وش ١٠/٥٨٥وفتح 

١٣٠٦٩- }         قُعود مهو لوِكهملى مقومونَ عوِم ، يالرفعلوا ِفعلَ فَارِس وأنْ ت مفعلوا ، ِكدتفَال ت 
 عن جابر) حب(}  ائْتموا ِبإماِمكم ، إذا صلَّى قاِئماً فَصلُّوا ِقياماً ، وإنْ صلَّى قاِعداً فَصلُّوا قُعوداً 

) ١٢٤٠( وهــ    ٣/٩ ون   ٨٤)٤١٣( و م    ٣/٣٣٤وحم  ) ٦٠٦(ود  ) ٢١٢٣ و ٢١٢٢( واإلحسان   ٣/٧٩هق  
  ٢/١٠٨وعوانة 

١٣٠٧٠- }     قالَ ذَاك نم ِهجرتاِن     كَذب لَكُم ،  :       إلــي مرتهاججاشي ، وإىل الن ماجرته  {
 عن أمساء بنت عميس) طب(

 ٢٥٠٢(و م) ٤٢٣٠و٣٨٧٦و٣٢٣٦(وبنحــوه خ) ٣٩٣(٢٤/١٥٣صــادر وطــب٨/٢٨١ و٨/٢٠٦ســعد 
 ١٦٩)٢٥٠٣و

أن : عن أيب هريرة ) بز(  }كَذبِت اليهود ، لَو أراد اُهللا أنْ يخلُق خلقاً لَم يمنعه شيٌء            { -١٣٠٧١
 إن العزل هى املوءودة الصغرى ، فبلغ النيب ذلك فذكره: اليهود كانت تقول 

ــع  ــز٤/٢٩٧جممـ ــرق  وبـ ــن طـ ــويعلى) ١٤٥٣-١٤٥١(  مـ ــتح )٦٠١٢(وأبـ   ٩/٣٠٨وفـ
 عن أيب هريرة وجابر وأيب سعيد )٩٠٨٤و٩٠٨٢و٩٠٧٨و٩٠٩١و٩٠٨٣(ون

 صحيح
١٣٠٧٢- }      دخلُها ، إنالَ ي ةَ     كَذبتاحلُديبيدراً وب ِهدش عن جابر  ) طب(والبغوي  ) م ، ت ، ن    (}  ه

 يانيب اهللا ليدخلن حاطب النار ؟ فذكره: أن عبداً حلاطب بن أيب بلتعة جاء يشكو حاطبا فقال 
) ٣٢٣٣٨(١٢/١٥٥وش ) ٣٨٦٤( و ت ٣٤٩ و٣/١٢٦وحـــم ) ٢١٩٥(١٦٢م فضـــائل الصـــحابة 

 وغريهم)٣٠٦٤(٣/١٨٤وطب) ٣٨٢٣(  وطس٣/٣٠١وك أبو الزبري مرسالً )٣٦٧١٩(١٤/٣٨٥و
١٣٠٧٣- }               صِرفهأنْ ت تطعتما اس خلُقهاُهللا أنْ ي أراد لَو ، هودي عـن أيب   ) حم ، د  (}  كَذبت

 سعيد
) ٣٦١(١/١٦٠وعاصم ) ١٢٥٤٩(وعب )١٦٦٠٣و١٦٦٠٢ (٤/٢٢٢أبوهريرة وش  ٤/٢٩٧ وجممع   ٣/٥٣حم  
 )٩٠٨٤و٩٠٨٢و٩٠٧٨(ون) ٢١٧١(جابر ود ) ١١٣٦( و ت ٣٣ و٣/٣١ ومعاين ٩/٣١وتخ

 صحيح
 إن العزل هو املوءودة الصغرى: قاله رداً على اليهود الذين يقولون 

١٣٠٧٤- }                    أما إذا آمـنو ، ماخلِري ما أثْنيت ليِه ِمنثنونَ عا آِنفاً فَتأم ، قبلَ قَولكمي لَن مكَذبت
فيِه ما قُلتم مقلتو فَكذَّبتموه قبلَ قَولكُمي عن عوف ابن مالك) ك(}   فَلن 



 

 

١٩٦٩() 

  ٧/١٠٦ وجممع ٤١٦ و٣/٤١٥ و ك ٦/٢٥ وحم ٢٦/٨وطربي ) ٢١٠٦(حب 
 صحيح

 قاله ملا كذبت اليهود عبد اهللا بن سالم عندما أسلم
ٍم كَذبوا ، اآلنَ جاَء الِقتالُ ، اآلنَ جاَء الِقتالُ ، الَ يزالُ اُهللا يزيـغُ قُلـوب أقـوا                 { -١٣٠٧٥

ابن }  تقاتلوم ، ويرزقكم اُهللا ِمنهم حىت يأتى أمر اِهللا وهم على ذَلك ، وعقر داِر اإلسالِم ِبالشاِم           
 سعد عن سلمة بن نفيل احلضرمي

 وصحيحة  ٤/٧١ وتخ   ٤٦٢صادر وصفة   ٧/٤٢٧ و ٧/١٤٣النواس بن مسعان وسعد     ) ١٦١٧( وحب   ٦/٢١٤ن  
 ٧/٦٠وطب ) ١٩٣٥(

 صحيح
  بعد غزوة لظنهم أن القتال انتهىقاله

١٣٠٧٦- }   لقهخ حسبهو ، قلهع روءتهمو ، قواهِل تجالر عن أيب هريرة) العسكري(}  كَرم 
) ٨٠٣٠ و ٨٠٠٨ و ٤٦٥٧(والشـعب   ) ١٩٢٨( من طـرق وحـب       ٧/٣٢٢ واإلحتاف   ٢/١٦٣ و ١/١٢٣ك  

 )١٩٠(والشهاب
 صحيح لغريه

١٣٠٧٧- }  املرِء ِدينه كَرم لقهخ حسبهو ، قلهع روءتهمعن أيب هريرة) حم ، ك ، هق(}   ، و 
ــم٢/١٦٣ و١/١٢٣ك  ــب ٢/٣٦٥ وح ــط ) ١٩٢٨( وح ــدي ٣/٣٠٣وق  ٨/٥٢٠ وش ٦/٢٣١٣ وع
 ١٠/٢٥١ وجممع ١٠/١٩٥عمر وهق )٢٥٣٢٥(

 صحيح لغريه
 يف التاريخ عن معقل بن يسار) خ(}  كَره لَكم عقوق اُألمهاِت   { -١٣٠٧٨

 ١٤-١٢)٥٩٣(وم) ٦٤٧٣( وبنحوه عن املغرية خ٢٠/٢٢٦ وطب٨/١٤٧مع ا
 صحيح

١٣٠٧٩- }   راماإلماِء ح عن أنس) الضياء(}  كَسب 
 ٤/٩٢وجممع )٤٣٢٥(ود)٥٣٤٨و٢٢٨٣( و خ ٣٨٢ و٢/٢٨٧ وبنحوه  عن أيب هريرة حم ٤/٥٥٠الفيض 

 صحيح لغريه
 عن عائشة) حم ، د ، هـ( } كَسر عظِم امليِت كَكسرِه حيا   { -١٣٠٨٠

وسـنة  ) ٧٧٦( وحب ٤/٥٨ وهق ٦/١٠٥وحم ) ٣٢٠٧( ود  ١٢/١٠٦ وخط   ٣/٥٤وتلخيص  ) ١٦١٦(هـ  
 )٤٤٧٨( وصحيح اجلامع ٧/٩٥ وحلية ٥/٣٩٣

 صحيح
وعبد بن محيد   ) حم(}  كَعكِر الزيِت ، فَإذا قَربه إىل وجهِه سقطت فَروةُ وجهِه فيِه              { -١٣٠٨١

 كاملهل قال فذكره: عن أيب سعيد يف قوله ) ض(يف البعث )  ، ك ، هقت ، ع ، حب(



 

 

١٩٧٠() 

 وحم  ٤/٦٠٤ و ٢/٥٠١و ك   ) ٢٥٨٤ و ٢٥٨١(و ت   ) ٩٣٠(وعبد بن محيد  ) ١٣٧٥(وأبويعلى) ٢٦١٢(حب  
 )٦٠٤( والبعث١٥/٢٤٥ وسنة ٢٥/٧٩ و١٥/١٥٧ وطربي ٣/٧١

 حسن
ـ  (}   أطوهلم جوعاً يوم القيامِة      كُف جشاءك ، فَإنَّ أكثرهم ِشبعاً يف الدنيا         { -١٣٠٨٢ ) ت ، ه
 عن ابن عمر

 )٣٣٥٠(وهـ ) ٤٤٩١( أبو جحيفة وصحيح اجلامع ٤/١٢١و ك ) ٣٤٣(وصحيحة ) ٢٤٧٨(ت 

 صحيح
١٣٠٨٣- }            فسكلى نع دقةٌ ِمنكا صِن الناِس فَإع كرش ابن أيب الدنيا يف الصمت عـن       }  كُف

 أيب ذر
 )٦٨(والصمت ) ٤٤٩٠( وصحيح اجلامع ١٣٦)٨٤( وبنحوه م٥/١٥٠ وحم ٧/٤٥٦اإلحتاف 

١٣٠٨٤- }                   لعنـهي ارمع لعني نماُهللا ، و بغضهاراً يمع بغضي نم فَإنه ، ارمع نع ياخاِلد كُف
 عن ابن عباس) كر(}  اُهللا 

 وحـم   ٣/٣٩١ و ك    ٢٩٤-٩/٢٩٣ وجممـع    ١/١٥٢ علي وعن خالد خط      ١/٨٩ وحم   ٤٣/٤٠١ابن عساكر 
  عن األشتر٤/٩٠

 صحيح
١٣٠٨٥- }   قُوته ملكت نمع حِبسعن ابن عمرو) م(}  كَفى إمثاً أنْ ت 

 )٤٤٧٩(وصحيح اجلامع ) ٩٩٦(٤٠ و م الزكاة ٥/٣١٨ واإلحتاف ٥/٢٣و ٤/١٢٢حلية  
 مل اليوم والليلة عن أنسابن السين يف ع}  كَفى ِبالدهِر واعظاً ، وباملوِت مفرقاً   { -١٣٠٨٦

عن )١٠٥٥٦ و ١٠٥٥٥(والشعب  ) ٥٥٤(عراك بن مالك وسين     ) ٢٧١٩( ومطالب   ١٠/٢٢٩ و ٩/١٣اإلحتاف  
 الربيع بن أنس وعمار بن ياسر

 حسن لغريه
 عن عقبة بن عامر) هب(}  كَفى ِبالرجِل أنْ يكونَ بذيا فاحشاً بخيالً   { -١٣٠٨٧

 )٢٥٦(املساوئ  و٧/٣٦٦وكثري ) ٦٦٧٧(الشعب 
 حسن

 عن سلمة بن احملبق) هـ(}  كَفى ِبالسيِف شاهداً   { -١٣٠٨٨

احلسن )  ١٧٩١٨(  عبادة وعب ٤/٨٥ من طرق وتلخيص ٦/٢٦٤وجممع ) ٢٦٠٦(وهـ ) ٤٤١٧(د 
 ١٢/١٧٤وفتح 

 حسن لغريه
ـ  (}  غريانُ  كَفى ِبالسيِف شاهداً إين أخاف أنْ يتتايع يف ذَلك السكرانُ وال            { -١٣٠٨٩ ) د ، ه

 عن سلمة ابن احملبق



 

 

١٩٧١() 

احلسن وفتح ) ١٧٩١٨(عبادة وعب ٤/٨٥ وتلخيص ٦/٢٦٤وجممع ) ٢٦٠٦(وهـ ) ٤٤١٧(د 
١٢/١٧٤  

 حسن لغريه
 يتمادى يف الشر والفساد: يتتايع 

 عن  أنس) فر(}  كَفى ِبالسالمِة داًء   { -١٣٠٩٠
 )١٤٠٩(والشهاب ) ٤٨٧١(الفردوس 

 حسن
 عن أيب هريرة) د ، ك(}   ِباملرِء إمثاً أنْ يحدثَ ِبكلِّ ما يسمع كَفى  { -١٣٠٩١

ــثري ١/١١٢و ك ) ٤٩٩٢(د  ــان ٢/٣٢١ وك ــامع  ) ٣٠( واإلحس ــحيح اجل  ٨/٤٠٨وش ) ٤٤٨٠(وص
 )٥(٥وبنحوه م املقدمة )٢٥٦٠٨(

 صحيح
 عن عمران بن حصني) هب(}  كَفى ِباملرِء أنْ يشار إليِه ِباألصابِع   { -١٣٠٩٢

 )٦٩٧٩( والشعب ٨/٢٣٣ واإلحتاف ٢٢٨ و١٨/٢١٠ب ط
 حسن لغريه

١٣٠٩٣- }   قوتي نم عضيعن ابن عمرو) حم ، د ، ك ، هق(}  كَفى ِباملرِء إمثاً أنْ ي 
 وسـنة   ١٢/٣٨٢ وطب   ٤/٣٢٥جابر وجممع   ٩/٢٥ و ٧/٤٦٧ وهق   ١٩٥ و ١٩٤ و ٢/١٦٠وحم  ) ١٦٩٢(د  
 )٤٤٨١( وصحيح اجلامع ٤/٥٠٠ و١/٤١٥ و ك ٩/٣٤٢

 صحيح لغريه
 ) !!٢٤٥( فحسنه يف صحيح اجلامع وضعفه يف غاية املرام - كعادته -وتناقض األلباين 

: ويف التهذيب روى عنه أبو إسحاق اهلمداين وحده ! مقبول ) ٧٤٧١: (وفيه وهب بن جابر قال عنه يف التقريب        
 وصححه احلـاكم    ١٦١-١١/١٦٠ والنسائي   واعتربه جمهوالً ابن املديين   .  ووثقه ابن معني والعجلي وابن حبان       

عنه ) ٦٢١٢( ويف املوضع اآلخر صححه احلاكم ووافقه الذهيب وتناقض فقال يف الكاشف             ١/٤١٥ووافقه الذهيب   
  !!٤/٣٥٠جمهول ويف امليزان بنحوه ) ٤٥٨٠(ويف الديوان . وثق 

 أيب الدنيا يف قرى الضيف ، وأبو احلسن         ابن}  كَفى ِباملرِء شراً أنْ يتسخطَ ما قُرب إليِه           { -١٣٠٩٤
 ابن بشران يف أماليه عن جابر

 ) ٥٨٧٢( والشعب ٣/٣٧٤الترغيب 
 حسن

عن ) هب(}  كَفى ِباملرِء ِعلماً أنْ يخشى اَهللا ، وكفى ِباملرِء جهالً أنْ يعجب ِبنفسِه                { -١٣٠٩٥
 مسروق مرسالً

 ٧٤٨( والشـعب    ١/٦٠ والدواليب   ١٢٠ابن عمر /١وامع   ٨/٤٤٨أبوسعيد واإلحتاف   ١/٢١جامع بيان العلم    
 ابن عمر وغريه) ١٧٠٥ و٧٤٩و



 

 

١٩٧٢() 

 حسن لغريه
عن ابن  ) حل(}  كَفى ِباملرِء ِفقهاً إذا عبد اَهللا ، وكفى ِباملرِء جهالً إذا أُعجب ِبرأيِه                { -١٣٠٩٦

 عمرو
  وصحح وقفه  على مطرف١/٩٣يب  والترغ٥/١٧٣ وحلية ٨/٤٤٨ واإلحتاف ١/١٢٠ وامع ١/٦٠الدواليب 

 حسن لغريه
١٣٠٩٧- }   ِمعثَ ِبكلِّ ما سحدعن أيب هريرة) م(}  كَفى ِباملرِء كَذباً أنْ ي 

 )٤٤٨٢( وصحيح اجلامع ١٢/٣٦٢وسنة ) ٢٥٦٠٨ (٨/٤٠٨وش ) ٥(م املقدمة رقم 
 عن عمران بن حصني) بط(}  كَفى ِباملرِء ِمن الشر أنْ يشار إليِه ِباألصابِع   { -١٣٠٩٨

أبو هريـرة و    )٣٤٩(وبنحوه اإلحسان )  ٦٩٧٩( من طرق والشعب     ٨/٢٣٣واإلحتاف  ) ٥١٨ (١٨/٢١٠طب  
  من طرق١٠/٢٩٦أبو أمامة وجممع) ٢٣٤٧(ت

 حسن لغريه
لَ كَفى ِباملرِء ِمن الكذِب أنْ يحدثَ ِبكلِّ ما سِمع ، وكفى ِباملرِء ِمن الشح أنْ يقو                 { -١٣٠٩٩

 عن أيب أمامة) ك(}  آخذُ حقِّي الَ أترك ِمنه شيئاً : 
 ابن عمر)٤٨٥٨(والفردوس ) ١٤١٥( والشهاب ٢/٢١ك 

 حسن
يف الزهد عن الربيـع     ) ش ، حم  (}  كَفى ِباملوِت مزهداً يف الدنيا ، ومرغِّباً يف اآلخرِة            { -١٣١٠٠

 ابن أنس مرسالً
 )١٠٥٥٤ و١٠٥٥٥( والشعب ١٠/٢٣٠ و٩/١٣واإلحتاف )٣٤٣١٨  (١٣/٢٢٦ش 

 حسن مرسل
١٣١٠١- }   كفى ِباليقِني ِغىناِعظاً ، وعن عمار) طب(}  كَفى ِباملوِت و 

 مرفوعاً وموقوفاً    ٢١٩والزهد ألمحد   ) ١٠٥٥٦( والشعب   ٢٢٩ و ١٠/٢٢٨ و ٩/١٣ واإلحتاف   ١٠/٣٠٨امع  
 ١/١٧٦وفاً عن ابن مسعود وابن أيب عاصـم الزهـد         موق) ١٤٨(والزهد ابن املبارك الزوائد   ) ١٤١٠(والشهاب  

 ١/٢١٧واحللية من قول أيب الدرداء
 الصحيح وقفه

 عن رجل) ن(}  كَفى ِببارقِة السيوِف على رأسِه ِفتنةً   { -١٣١٠٢
 )٤٤٨٣( وصحيح اجلامع ٤/٩٩ن 

 صحيح
 عن ابن عباس) ت(}  كَفى ِبك إمثاً أنْ الَ تزالَ مخاِصماً   { -١٣١٠٣

 ١٧٢والزهـد ألمحـد ص      ) ٦٥٥(واملسـاوىء   ) ٨٤٣٣ و ٨٤٣٢( والشـعب    ١٣/١٨١وفتح  ) ١٩٩٤(ت  
 )١١٠٣٢ (١١/٥٧ موقوفاً على أيب الدرداء وطب١/١٠٠ومي

 حسن لغريه



 

 

١٩٧٣() 

١٣١٠٤- }   ليصلِّي عٍل فَال يجر ِعند ا أنْ أُذكرحعن احلسن مرسالً) ص(}  كَفى ِبِه ش 
  ١١/١٦٧ وفتح ٢/٥١٠وترغيب ) ٢٣٨٨(  احلسني وحب ١/٢٠١حم وبنحوه ) ٨٧٠١(٥١٧ و٢/٥١٦ش 

 حسن لغريه
١٣١٠٥- }                   ِبِه كـاذب أنتو ، قصدِبِه م لَك وديثاً هح ثَ أخاكحدكَفى ِبها ِخيانةً أنْ ت  {

 عن سفيان بن أسد احلضرمي) طب ، ض(
) ٤٩٧١(النواس بن مسعـان ود    ) ٣١(١/٤٧ واملستخرج على مسلم   ٥٤ و ٢/٥٣واإلصابة  )٦٤٠٢ (٧/٧١طب  
 ١/٢٨٤)٤٩٥( ومسند الشاميني٤/١٨٣وحم) ٣٩٣( وخد٨/٩٨ و١/١٤٢ وجممع١٠/١٩٩وهق

 صحيح 
إسباغُ الوضوِء على املكاِرِه ، وإعمالُ األقداِم إىل املسـاجِد ،           : كَفَّارات اخلطايا     { -١٣١٠٦

 عن أيب هريرة) هـ(}  وانتظار الصالِة بعد الصالِة 
وجممـع  ١/٨٩ ون ١/٨٢وهـق ) ١٠٣٨(واإلحسان  ) ٥(وخزمية) ٥٢و٥١( و ت  ٤١)٢٥١(و م   )  ٤٢٨(هـ  

 )٤٤٨٩( وصحيح اجلامع ٢/٣٧
١٣١٠٧- }                لَهم غفرذِنبونَ ِليذِنبوا َألتى اُهللا ِبقوٍم يت لَم لودامةُ ، وحـم ،   (}  كَفَّارةُ الذَّنِب الن

 عن ابن عباس) طب
 وكثري  ٨/٥٢٤واإلحتاف  ) ١٢٧٩٥و١٢٧٩٤( ١٢/١٧٢ من طرق وطب     ٢١٥ و ١٠/١٩٩ وجممع   ١/٢٨٩حم  

 )٧٠٣٩ و٧٠٣٨( والشعب ٧/١٠٠
 حسن لغريه

سبحانك اللهم وحبمدك الَ إله إالَّ أنـت ،         : كَفَّارةُ الِس أنْ الَ تقوم حىت تقولَ          { -١٣١٠٨
نَ مجلس لَغٍو كَانت كَفَّارته ، وإنْ كَانَ مجلـس          تب علي واغفر يل يقولُها ثَالثَ مراٍت ، فَإنْ كا         

 ابن النجار عن جبري}  كانَ طاِبعاً عليِه 
جبري ١/٥٣٧ابن عمر وأيب هريرة وك    )٥٩٤و٥٩٣(واإلحسان) ١٥٨٦(٢/١٣٨ من طرق وطب     ١٠/٤٢٣امع  

 جبري)١٠٢٥٧(ون
 صحيح

١٣١٠٩- }        قولَ العبدلِس أنْ يكَفَّارةُ ا :بحانكس          إالَّ أنت أنْ الَ إله أشهد ، حبمدكو اللهم 
 إليك وبأتو كأستغِفر ، لَك ريكالَ ش حدكعن ابن عمرو وعن ابن مسعود) طب(}  و 

) ١٠٣٣٠و١٠٣٠٢(١٦٤و١٠/١٥٥ وجممـع    ٦/٢٤٩أبو هريرة واإلحتاف    ٢/٢٩أبو هريرة وخط    ٢/٣٦٩حم  
 )٤٤٨٧( وصحيح اجلامع ١٠/١٤٦وطب ) ١٢٢٧(وطس

 صحيح
 عن أنس) مسويه(}  سبحانك اللهم وحبمِدك أستغِفرك وأتوب إليك : كَفَّارةُ الِس   { -١٣١١٠

 ٦/٢٤٩ و٥/٦٢عائشة واإلحتاف ) ١٢٦٧( وبنحوه ن٤/٢٨٩ومعاين ) ١٩١٦( الدعا طب ١٠/١٤١امع 
 صحيح



 

 

١٩٧٤() 

 عن عقبة بن عامر) ٣حم ، م(}   كَفَّارةُ النذِر إذا لَم يسم كَفَّارةُ يمٍني  { -١٣١١١
  ٧١ و ٦٧ و ١٠/٤٥ وهق   ١٤٧ و ١٤٦ و ٤/١٤٤ وحم   ٧/٢٦ون  ) ٣٣٢٤ و ٣٣٢٣(ود  ) ١٦٤٥(١٣م النذر   

 )٤٤٨٨(وصحيح اجلامع ) ١٥٢٨( و ت ٣١٣ و٢٧٣ و١٧/٢٧٢من طرق وطب 
١٣١١٢- }   لَه ستغفرأنْ ت ِن اغْتبتسعن أن) ابن أيب الدنيا يف الصمت(}  كَفَّارةُ م 

 سهل بن   ٣/٢٥٤وحلية  ) ٢١٤ و ٢١٣( واملساوىء   ٧/٣٠٣وخط  ) ٦٧٨٦( والشعب   ٥٥٩ و ٧/٥٥٨اإلحتاف  
 من طرق) ٢٩٦ و٢٩٤ و٢٩٣ و٢٩١(والصمت ) ٣٦٤٤(سعد والشعب 

 ضعيف
 عن أيب هريرة) هق(يف األفراد ، ) قط(}  كَفاك احليةَ ضربةٌ ِبالسوِط أصبتها أم أخطأا   { -١٣١١٣

 )٤٤٨٤(وصحيح اجلامع ) ٦٧٦(وصحيحة  ٢/٢٦٦هق 
 حسن

١٣١١٤- }   قإنْ دسٍب ون ِمن ؤربِباِهللا ت عن أيب بكر) البزار(}  كُفر 
 عنه  ٢/٣١٦ ابن عمرو وأصفهان   ٢/٢١٥وحم  ) ٢١٤٣( والدعاطب   ٣/١٤٤ وخط   ١٢/٥٥ وفتح   ٢/٣٤٤مي  
 ) ٤٤٨٥( وصحيح اجلامع ١/٩٧وجممع ) ١٠٤(وبز

 صحيح
عن عمرو بـن    ) حم(}  فر ِباِهللا تربؤ ِمن نسٍب وإنْ دق أِو ادعاُء نسٍب ال يعرف             كُ  { -١٣١١٥

 شعيب عن أبيه عن جده
 ٢/٣١٦وأصفهان١/٩٧ وجممع ٢/٢١٥حم 

 
 صحيح

١٣١١٦- }   قإنْ دو ، حدهج أو عرفسٍب الَ يعاُء نِبامرىٍء اد عن ابن عمرو) هـ(}  كُفر 
 )٤٤٨٦( وصحيح اجلامع ٢/٢١٥أبوبكر وحم ) ٢٩٠٣(ومطالب ) ١٠٧٤(٢/١٠٨وطص ) ٢٧٤٤(هـ 

 صحيح
 عن جابر) د(}  كُفُّوا ِصبيانكُم ِعند الِعشاِء ، فَإنَّ ِللجن انتشاراً وخطفةً   { -١٣١١٧

ــد  ــدي ) ١٢٣١(خ ــل ) ٣٧٣١(ود) ٣٢٨٠( و خ٩٨)٢٠١٢(و م) ١٢٧٣(ومحي ) ٧٤٦و٧٤٥(ون عم
 )٤٠(وصحيحة) ٤٤٩٢( وصحيح اجلامع )٨١٥٩ (٥/١٤٣وعوانة

١٣١١٨- }                     إالَّ اُهللا فَهو أهلَ الَ إله أكفر ِبذنٍب ، فَمن كفِّروهمإالَّ اُهللا الَ ت أهِل الَ إله نكُفُّوا ع
 عن ابن عمر) طب(}  إىل الكُفِر أقرب 

 )١٣٠٨٩ (١٢/٢٧٢من طرق وطب ١٠٦/ ١امع 
 فيه ضعف

أحاديثه حسان غرائـب الكامـل      : وقال ابن عدي     . ٤٤٤-٤/٤٤٣لف فيه التهذيب    فيه الضحاك بن محزة خمت    
٤/٩٩.  



 

 

١٩٧٥() 

 !!بوضعه ) ٤١٩٢(وحكم األلباين يف ضعيف اجلامع 
١٣١١٩- }                ـياطنيفيهـا الش حتِرقاعةٌ يا سفَحمةُ الِعشاِء فَإ ذهبىت تح كُفَّوا فَواشيكم  {

 عن جابر) حب(
 ٤/٢٨٤وك) ٩٠٥( والصحيحة٣٩٥و٣٨٦و٣/٣١٢وحم) ١٢٣١(وخد ) ١٢٧٦(واإلحسان ) ٢٥٦٠(خزمية 

 صحيح
 املاشية اليت تنتشر من املال كاإلبل والبقر والغنم السائمة ألا تنتشر يف األرض:  الفواشي 

١٣١٢٠- }                 ركَّبي ِمنهو ، لقخ الذَّنِب ، ِمنه جبإالَّ ع رابالت أكلهي ِن آدمد ،  م ،   (}  كُلُّ اب
 عن أيب هريرة) ن
 ٤/١١١ون  ) ٢٩٥٥(١٤٢و م الفـنت     ) ٥٦٥(٢٣٩وموطأ  ) ٨٩١(٢/٤٣٣ وعاصم   ٢/٣٢٢وحم  ) ٤٧٤٣(د  

 )٤٥٠٨( وصحيح اجلامع ٨/٥٥٢ وفتح ١٥/١٢٢وسنة ) ٢٥٧٤(وحب 
١٣١٢١- }            الناِس أمجعنيو ولدهالدِه وو ِبمالِه ِمن عن حبـان اجلمحـي     ) هق(}  كُلُّ أحد أحق

 مرسالً
 احلسن) ٢٢٩٣( والسنن منصور١٠/٣١٩ الشعيب و١٩٨  و عمر بن املنكدر و ٦/١٧٨ وهق ٤/٢٣٦قط 

 حسن مرسل
 ١/٣٧٢هو ابن أيب جبلة تابعي له إدراك اإلصابة : وحبان 

 )ابن سعد عن إبراهيم مرسالً(}  كُلُّ البواكي يكذبن إالَّ أُم سعٍد   { -١٣١٢٢
عن ) ١٤٩٠(وفضائل الصحابة ) ٣٦٧٨٦(١٤/٤١٢ صادر وش    ٤٣٠و٣/٤٢٩ و ٣/٢/٩وسعد  ) ٧٩١(مطالب  

 سعد مرسالً
 صحيح لغريه

١٣١٢٣- }   ألكلته ي أُناجي امللكفَلوال أن ، حل(}  كُِل الثُّوم (وأبو بكر يف الغيالنيات ، عن علي 
 )٤٤٩٣( وصحيح اجلامع ١٠/٣١٦ و٨/٣٥٧حلية 

 صحيح
١٣١٢٤- }  طِن النيف ب عن جابر) قط(}  اقِة كُِل اجلَنني 

  أبو سعيد٣/٣١ ابن عمر موقوفاً وحم٢/٤٩٠)١٠٤٥( وبنحوه موطأ١٤٥ و٨/١٤٤ والنيل ٤/٢٧٣قط 
 حسن لغريه

١٣١٢٥- }   الكِذبإالَّ اِخليانةَ و ليها املُؤمنع طبععن ابن مسعود) طك(}  كُلُّ اِخلالِل ي 
أبو أمامة وابـن عمـر وفـتح        ) ١١٥و١١٤(عاصم و ١٠/١٩٧أبوأمامة وهق ٣/٥٩٥ وترغيب   ٧/٥١٨اإلحتاف  

١٠/٥٠٨         
 صحيح

 عن العباس) سعد وابن عساكر(}  كُلَّ اخلِري أرجو ِمن ريب   { -١٣١٢٦
 ٦٦/٣٣٦ صادر وابن عساكر١/١٢٣ العلمية و١/٩٩ وبنحوه ١/١٠٠سعد 



 

 

١٩٧٦() 

 صحيح مرسل
ه شفع فيه شفاعة صغرى وأصبح يف ضخاخ مـن          قاله للعباس ملا سأله عن عمه أيب طالب والرواية الثانية توضح أن           

 نار
كُلُّ الذُّنوِب يؤخر اُهللا تعاىل ما شاَء ِمنها إىل يوِم القيامِة إالَّ عقوق الوالديِن فَإنَّ اَهللا         { -١٣١٢٧

 عن أيب بكرة) طب ، ك(}  يعجله ِلصاحبِه يف احلياِة الدنيا قَبلَ املماِت 
 )٧٨٩٠ و٧٨٨٩(والشعب ) ٤٢١١(وه) ٢٥١١(و ت ) ٤٩٠٣(د و) ٥٩١( وخد ٤/١٥٦ك 

 حسن 
وقد حدث عنه الثقات مجاعة     : وقال ابن عدي    ) ٧٣٥(فيه بكار بن عبد العزيز بن أيب بكرة صدوق يهم التقريب            

 ٢/٤٣من البصريني كأيب عاصم وغريه وأرجو أنه ال بأس به وهو من مجلة الضعفاء الذين يكتب حديثهم 
 )ابن سعد عن علي بن رباح مرسالً(}   العرِب ِمن ولِد إمساعيلَ ابِن إبراهيم كُلُّ  { -١٣١٢٨

 صادر١/٥١ و١/٤٣سعد 
 حسن مرسل

رجلٌ كَذب امرأته ِليرضيها ،     : كُلُّ الكذِب على الناِس الَ يحلُّ إالَّ ثَالثَ ِخصاٍل            { -١٣١٢٩
اخلرائطـي يف مكـارم     (}  ، ورجلٌ كَذب يف خديعِة حرٍب       ورجلٌ كَذب بني رجلِني ِليصلح بينهما       

 عن أمساء بنت يزيد) األخالق
و ) ١٨٨( النـواس بـن مسعـان واملكـارم          ٨/٨١ وجممع   ٦/٤٥٤ من طرق وحم     ٧/٥٢٤ و ٦/٢٦٧اإلحتاف  

 )١٩٣٩(ت
 صحيح لغريه

كذب يف احلرِب فَإنَّ احلرب     الرجلُ ي : كُلُّ الكذِب يكتب على ابِن آدم إالَّ ثَالثاً           { -١٣١٣٠
) طـب (}  خدعةٌ ، والرجلُ يكذب املرأةَ فَيرِضيها ، والرجلُ يكذب بني الرجلِني ِليصلح بينهما               

 وابن السين يف عمل اليوم والليلة عن النواس
نت يزيد مـن     أمساء ب  ٦/٤٥٤ وحم   ٨/٨١وجممع  ) ٦٠٦(  من طرق وسين      ٥٢٤ و ٧/٥٢٣ و ٦/٢٦٧اإلحتاف  

 طرق
 صحيح لغريه

١٣١٣١- }        راملى املُسلِم حكُلُّ املُسلِم ع :          رالش رىٍء ِمنام سبح ، دمهو ، ِعرضهو ، الهم
 املُسلم أخاه حِقرعن أيب هريرة) د ، هـ(}  أنْ ي 

 ٧/٥٣٢ و ٢١٩ و ٦/٢١٤ واإلحتـاف    ٨/٢٥٠ و ٦/٩٢ وهق   ٣٦٠ و ٢/٢٧٧وحم  ) ٢٥٦٤(٣٢م الرب والصلة    
 )٤٥٠٩(وصحيح اجلامع ) ٣٩٣٣(وهـ ) ١٩٢٧(و ت ) ٤٨٨٢( ود ٥٣٣و

١٣١٣٢- }   أقطع بدأُ فيِه ِباحلمِد ِللِه فَهوعن أيب هريرة) هـ ، هق(}  كُلُّ أمٍر ذي باٍل الَ ي 



 

 

١٩٧٧() 

 ٣/٤٦٦ واإلحتـاف  كعب بن مالـك  ٢/١٨٨وجممع ) ١٨٩٤( وهـ ١٩/٧٢ وطب  ٨/٣٣٠ و ٣/٢٠٩هق  
 ون  ٢/٣٥٩ وحـم    ٢/٢١٧ وكر   ٢/٢٢٩ وقط   ٨/٢٢٠ و ١/٨وفتح  ) ١٩٩٣ و ٥٧٨( وحب   ١/٧٦وتلخيص  

 )٤٨٤٠(ود ) ٤٩٥(و) ٤٩٤(عمل 
 حسن

-٨/٣٧٢والتهذيب  . صدوق له مناكري اهـ     ) ٥٥٤١(قال عنه يف التقريب     . فيه قرة بن عبد الرمحن خمتلف فيه        
٣٧٤ 

 وماورد عن أمحد أنـه      ٥/٥٤نه ال بأس به     ومل أر يف حديثه حديثاً منكراً جداً فأذكره ، وأرجو أ          : قال ابن عدي    
  والراجح يف أمره أنه ال بأس به٢/٣٥٩منكر احلديث جداً يرده أن أمحد أخرج له هذا احلديث 

١٣١٣٣- }   دا لَهمِبذْ كُلُّ قَوٍم فيما بتفسِه ِلنن سيبرىٍء حعن أيب هريرة) حم ، ع(}  كُلُّ ام 
 )٦٣٩٩( وأبويعلى٤/٢٢٩  ومعاين٥/٦٢ وجممع ٣٢٧ و٢/٣٠٥حم 

 حسن
 عن عقبة بن عامر) حم ، ك(}  كُلُّ امرىٍء يف ِظلِّ صدقتِه حىت يقضى بني الناِس   { -١٣١٣٤

) ٢٤٣١( وخزميـة  ٣/١١٠ وجممع ٦/١٣٦ وسنة  ٨/١٨١ وحلية   ٧/٤٠١ واإلحتاف   ١/٤١٦ و ك    ٤/١٤٧حم  
 )٤٥١٠(وصحيح اجلامع ) ٨١٧(وحب 

 صحيح
١٣١٣٥- }  كُلُّ ام لَه لقـأٌ ِلما خهيعن أيب الدرداء) حم ، ك(}  رىٍء م 

 عن عمران) ٦٩٦(وبنحوه خ) ٤٥١١( وصحيح اجلامع ٢/٤٦٢ و ك ٦/٤٤١حم 

 صحيح لغريه
١٣١٣٦- }                 ثُـم ـهبر عملُ العملَ ِبالليِل فَيسترهالذي ي ، عافًى إالَّ املُجاهرينتــي مكُلُّ أُم

 :يصبح فَيقــولُ 
 عن أيب قتادة) طس(}  إين عملت البارحةَ كَذا وكذا ، فَيكشف ِستر اِهللا عز وجلَّ ! ا فُالنُ ي

  من طرق٨/٥٧٢ و٦/١٧٢واإلحتاف ) ٦٢٣(١/٢٢٧ وطص ١٠/١٩٢امع 
 صحيح لغريه

١٣١٣٧- }             عملَ الرجاِجلهاِر أنْ ي إنَّ ِمنو ، عافًى إالَّ املُجاهرينيت مكُلُّ أُم     مالً ثُـملُ ِبالليِل ع
عِملت البارحةَ كَذا وكذا ، وقد بات يستره ربـه ويصـبح            : يصبح وقد ستره اُهللا تعاىل فَيقولُ       

 نهاِهللا ع ِستر كشفعن أيب هريرة) ق(}  ي 
 )٤٥١٢( وصحيح اجلامع ١٠/٤٦١ وفتح ٥/٣٣٩ومتهيد ) ٢٩٩٠(٥٢و م الزهد ) ٦٠٦٩(٨/٢٤خ 

كُلُّ أُميت يدخلونَ اجلنةَ إالَّ من أبى ، من أطاعين دخلَ اجلنةَ ، ومن عصاين فَقد أبى           { -١٣١٣٨
 عن أيب هريرة) خ(}  
 )٤٥١٣( وصحيح اجلامع ١٣/٢٤٩ وفتح ٤/٢٤٧ و١/٥٥ و ك ٢/٣٦١وحم ) ٧٢٨٠(٩/١١٤خ 



 

 

١٩٧٨() 

فَأبواه يهودانِه ، أو ينصرانِه ، أو يمجسانِه ،         كُلُّ إنساٍن تلده أُمـه على الِفطرِة ،          { -١٣١٣٩
}  فَإنْ كَانا مسلمِني فَمسلم ، كُلُّ إنساٍن تلده أُمه يلِكزه الشيطانُ يف حضـنيِه إالَّ مـرمي وابنـها     

 عن أيب هريرة) هب(
 )٢٦٥٨ (٢٥و م القدر  ٢/٥٧ وبداية ٢/٣٦٨ وبنحوه حم ٧/٢٣٤واإلحتاف ) ٨٦( وهب٦/٢٠٣هق 

 صحيح
١٣١٤٠- }   رطَه ِبغَ فَقدعن ابن عباس) ط(}  كُلُّ إهاٍب د 

 ١٠٥)٣٦٦(وبنحوه م ) ٢٧٦١(طيا
 صحيح

لَوال أنَّ اَهللا هداين ، فَيكونُ لَه شكر ،         : كُلُّ أهِل اجلنِة يرى مقعده ِمن الناِر فَيقولُ           { -١٣١٤١
عن ) حم ، ك  (}  لَو أنَّ اَهللا هداين فَيكونُ عليِه حسرةً        : عده ِمن اجلنِة فَيقولُ     وكلُّ أهِل الناِر يرى مق    

 أيب هريرة
 )٤٥١٤( وصحيح اجلامع ١٠/٣٩٩ وجممع ٨/١٣٤ وطربي ٣/٤١٢ وكثري ٢/٤٣٥ و ك ٢/٥١٢حم 

 صحيح
 عن جابر) حب ، ك(}  كُلْ ِباسِم اِهللا ، ِثقةً ِباِهللا ، وتوكُّالً على اِهللا   { -١٣١٤٢

 و ك   ٣١٠ و ٤/٣٠٩ومعـاين   ) ٣٩٢٥(ود  ) ٣٥٤٢(وهــ   ) ٦١٢٠( واإلحسان   ٨/١٣٠وش  ) ١٨١٧(ت  
 ٥/٢١٦ وصححه ابن حبان واحلاكم والذهيب وحسنه احلافظ ابن حجر الفتوحات ٧/٢١٩ وهق ١٣٧-٤/١٣٦

 حسن لغريه
ه عن سلمان وابن عمـر وأيب        وورد حنو  ١٠/٢٧٣فيه املفضل بن فضالة بن أيب أمية البصري خمتلف فيه التهذيب            

 ٥٦٩ و ٥/٥٦٨وصح عكسـه مرفوعـاً ش       )٢٤٥٣١-٢٤٥٢٣ (٥٦٨-٥/٥٦٧بكر وابن عباس وعائشة ش      
فيحمل األول على الثقة باهللا تعاىل وأنه ال يؤثر شيء بذاته من املخلوقات وحيمل النهي على                )٢٤٥٣٥-٢٤٥٣٢(

 ١٨٧-٧/١٨٥راجع النيل ... من ضعف إميانه وحنوه 
 عن أنس) هب(}  لُّ ِبناٍء وبالٌ على صاحبِه يوم القيامِة إالَّ مسجداً كُ  { -١٣١٤٣

 ٩/٤٥و١/٨٧وتخ) ١٠٧٠٧ و١٠٧٠٦ و١٠٧٠٥ و١٠٧٠٤( والشعب ٩/٣٦٢اإلحتاف 
 صحيح لغريه

 عن أنس) حم ، ت ، هـ ، ك(}  كُلُّ بين آدم خطَّاٌء ، وخري اخلطَّائني التوابونَ   { -١٣١٤٤
 ٥/٩٢ وسنة ٨/٥٩٦ و١/٤٠٩ واإلحتاف ٤/٢٤٤ و ك ٣/١٩٨وحم٢/٣٠٣ومي ) ٤٢٥١( وهـ )٢٤٩٩(ت  

 )٤٥١٥(وصحيح اجلامع 
 صحيح

١٣١٤٥- }                    هأن ذلكا ، وكريِن زحىي بي إالَّ ما كانَ ِمن ذَنب لهالقيامِة و ومأيت يي ين آدمكُلُّ ب
}  ا العوِد ، ولذلك سماه اُهللا سيداً وحصوراً ونبيا ِمن الصـاحلني           لَم يكن لَه ما ِللرجِل إالَّ ِمثلَ هذ       

 عن عمرو بن العاص) ك ، كر(ابن جرير 



 

 

١٩٧٩() 

وابن ) ٠١٢٩٣٨ (١٢/٢١٨وطب) ٦٥٥٦( أبو هريرة وطس٨/٢٠٩ وجممع ٢/٣٧٣ك 
  أبو هريرة٤/١٩٤ و٦٤/١٧٤عساكر

 صحيح
 يف جنبيِه ِبإصبعِه ِحني يولد غَري ِعيسى بـِن مـرمي ،             كُلُّ بين آدم يطعن الشيطانُ      { -١٣١٤٦

 عن أيب هريرة) خ(}  ذَهب يطعن فَطعن يف اِحلجاِب 
  وصحيح   ٢/٢٨ وكثري   ١٦١ و ٣/١٦٠ وطربي   ٢/٥٢٣وحم  ١٤٧)٢٣٦٦(و م الفضائل    ) ٣٢٨٦(٤/١٥١خ  

 ) ٤٥١٦(اجلامع 
١٣١٤٧- }        لقى اَهللا ِبذنٍب قَدي ين آدمكُلُّ ب             ـنحىي بإالَّ ي رمحهي ليِه إنْ شاَء أوع عذِّبهي ، أذنبه 

عن ) عد ، كر  (}  زكريا فَإنه كانَ سيداً وحصوراً ونبيا ِمن الصاحلني ، كانَ ذَكَره ِمثلَ هذِه القذاِة               
 أيب هريرة

 )٦٥٥٦( وطس ٤/١٩٤ وابن عساكر٢/٣٧٣ وك٦٥١\٢/٥  وعدي٨/٢٠٩جممع 
 لغريهصحيح 

 عن أيب هريرة) م(}  كُلُّ بين آدم يمسه الشيطانُ يوم ولدته أُمه إالَّ مرمي وابنها   { -١٣١٤٨
 )٤٥١٧( وصحيح اجلامع ٢/٢٨ وكثري ١٦١ و٣/١٦٠وطربي ) ٢٣٦٦(١٤٧م الفضائل 
عن ) طب(}   وِليهم وأنا عصبتهم كُلُّ بين آدم ينتمونَ إىل عصبٍة إالَّ ولد فَاِطمةَ فَأنا   { -١٣١٤٩

 فاطمة الزهراء
) ٦٧٤١(وأبـويعلى ) ٢٦٣٢ (٣/٣٦ من طرق وطب     ٩/١٧٢  عمر و   ٦/٣٠١ و ٤/٢٢٤ وجممع   ١١/٢٨٥خط  

 )٤١٨(والعلل املتناهية
 لني

 عن واثلة) طب(}  كُلُّ بنياٍن وبالٌ على صاحبِه إالَّ ما كانَ هكذا ، وأشار ِبكفِّه  { -١٣١٥٠
 )١٣١ (٢٢/٥٥وطب)  ١٠٧٠٧-١٠٧٠٤( والشعب ٩/٤٥ و١/٨٧ و عن أنس تخ ٩/٣٦٢اإلحتاف 

 صحيح لغريه
 فيه زيادة مل تثبت

 عن ابن عمر) حم ، ق ، ن(}  كُلُّ بيعِني الَ بيع بينهما حىت يتفرقا إالَّ بيع اِخلياِر  { -١٣١٥١
 ٧/٢٥٠ون ) ١٥٣١ (٤٦و م البيــوع )٢١١٦و٢١١٣و٢١١١و٢١٠٩ و٢١٠٧  (٨٥ و٨٤ و٧٧ و٣/٧٦خ 
 وفـتح  ٨/٤٣ وسـنة  ٥/٢٦٩ وهق ٤/١٢ ومعاين   ٥/٢٢ وطربي   ١٢/٤٤٩ وطب   ١٣٥ و ٢/٥٢ وحم   ٢٥١و
 ) ٤٤١٨( وصحيح اجلامع ٤/٣٣٤

 عن أيب بكر) هب، حل(}  كُلُّ جسٍد نبت ِمن سحٍت فَالنار أوىل ِبِه   {-١٣١٥٢
كعب بن عجرة وطص    ) ٣٦١(١٩/١٦٢وطب  ) ٥٧٥٩(ب   والشع ١/٣١ وحلية   ١٠ و ٦/٨ و ٥/٢٢٦اإلحتاف  

 )٤٥١٩(كعب بن عجرة وصحيح اجلامع ) ٦٢٦ (١/٢٢٥
 صحيح



 

 

١٩٨٠() 

عـن أيب   ) حم ، ع ، حب    (}  كُلُّ حرٍف ِمن القُرآِن يذكر فيِه القُنوت فَهو الطَّاعةُ            { -١٣١٥٣
 سعيد
 وحلية  ٦/٣١٧ و ٢/٣٣ و ١/٢٣١ وكثري   ٣/١٨٢ و ٢/٣٥٣ وطربي   ٦/٣٢٠ وجممع   ٣/٧٥وحم  ) ١٧٢٣(حب  

 )١٣٧٩(وأبويعلى) ٥١٨٧(٥/٢٣٤ وطس٨/٣٢٥
 حسن

إالَّ : كُلُّ حسنٍة يعملُها ابن آدم ِبعشِر حسناٍت إىل سبعمائِة ِضـعٍف ، يقـولُ اُهللا         { -١٣١٥٤
ن أجلي  الصوم فَهـويل وأنا أجزي ِبِه ، يدع الطَّعام ِمن أجلي ، والشراب ِمن أجلي ، وشهوته مِ                

فَرحةٌ ِحني يفطر ، وفرحةٌ ِحني يلقى ربـه ، ولَخلـوف فَـِم              : وأنا أجزي ِبِه ، وِللصائِم فَرحتاِن       
 عن أيب هريرة) حب(}  الصائِم ِحني يخلُف ِمن الطَّعاِم أطيب ِعند اِهللا ِمن ريِح املسِك 

  
 ٤/١١٠ وفتح ١٦٥ و٤/١٦٤ون ) ٧٨٩٣( وعب ٤٨٠ و٤٧٩ و٢/٢٦٦و حم   ١٦٤)١١٥١(و م ) ٧٤٩٢(خ  

  ٣٤٢٤(واإلحسان 
 عن أيب هريرة) د(}  كُلُّ خطبٍة لَيس ِفيها تشهد فَهى كَاليِد اجلَذماِء   { -١٣١٥٥

 وفـتح   ٢/٣٤٣ وحم   ٧/٢٢٩وتخ  ) ١٩٩٤ و ٥٧٩(وحب  ) ٢٦٦٧٢(٩/١١٦وش  ) ٤٨٤١(ود  ) ١١٠٦(ت  
 )٤٥٢٠( وصحيح اجلامع ٨/٢٢٠ و١/٨

 صحيح
}  كُلُّ خطوٍة يخطُوها أحدكم إىل الصالِة يكتب لَه حسنةٌ ، وميحو عنـه سـيئةً                  { -١٣١٥٦

 عن أيب هريرة) حم(
مـن طـرق  وطـب       )  ١٠٢٥(ابن عبـاس وصـحيحة      ) ٨١٢( وحب   ٢/٣٨٣ وخط   ٣٧٤ و ٢/٢٨٣حم  
 )٤٥٢١(ابن عباس وصحيح اجلامع ) ١١٧٩٢  و١١٧٩١(١١/٢٩٧

 صحيح
 عن الشريد بن سويد) حم ، طب(}   خلِق اِهللا تعاىل حسن كُلُّ  { -١٣١٥٧

 )٤٥٢٢( وصحيح اجلامع ١٠/٢٦٤ وفتح ٣٧٨)٧٢٤١و٧٢٤٠(٧/٣١٥ وطب ٤/٣٩٠حم 
 صحيح

١٣١٥٨- }   الكذبإالَّ اِخليانةَ و ليها املُؤمنع طبعلٍَّة يعن سعد) ع(}  كُلُّ خ 
 وعاصـم   ١٠/٥٠٨ وفـتح    ١٠/١٩٧ وهـق    ٤/١٦٣٠ و ١/٤٤ وعـدي    ٣/٥٩٥ وترغيب   ٧/٥١٨اإلحتاف  

 ٥٨٩و٥٨٨(سـعد والشـهاب   ) ٧١١(من طرق وأبو يعلى   ) ٤٨١١-٤٨٠٩(أبو أمامة والشعب    ) ١١٤(١/٥٣
 من طرق) ٥٩١ و٥٩٠و

 صحيح لغريه
 وصح موقوفاً على بعض الصحابة



 

 

١٩٨١() 

١٣١٥٩- }   يبلى النصلَّى عىت يح حجوبعاٍء معن ) هب(عن أنس ، ) فر(}   �كُلُّ دعلي 
 )٤٥٢٣(وصحيح اجلامع ) ١٥٧٥(علي والشعب ) ٤٧٥٤(  علي وفر١٠/١٦٠امع 

 حسن
رجلٌ ضعفت قُوته يف    : كُلُّ ديٍن مأخوذٌ ِمن حسناِت صاحبِه إالَّ من أدانَ يف ثَالٍث              { -١٣١٦٠

لٌ خاف على نفسِه العزوبةَ فاستعف      سبيِل اِهللا فَيقوى على ِقتاِل عدوِه ِبديٍن فَمات وملْ يقِض ، ورج           
ِبنكاِح امرأٍة ِبديٍن وملْ يقِض ، ورجلٌ مات ِعنده رجلٌ مسلم فَلم يجد ما يكفِّنه إالَّ ِبديٍن فَمات وملْ                   

 عن ابن عمرو) هب(}  يقِض فَإنَّ اَهللا تعاىل يقضي عنهم يوم القيامِة 
 )٢٤٣٥( وه٢٢/٣٣٨ سهل وذيب الكمال٣/٢٥٥وحلية) ٥٥٦٠و٥٥٥٩(وهب) ١٣٤٠( وبز٤/١٣٣امع 

 حسن
١٣١٦١- }                  اجتـهح قضىىت يح أنْ أُعِجله حتلين فَكِرهتين اراب لكنو ، كني لَم كُلُّ ذَلك  {

 صـلى  �عن عبد اهللا بن شداد بن اهلـاد عـن أبيـه أن الـنيب     ) طب ، ك ، هق ، ض  (والبغوي  ) حم ، ن  (
 فسجدفركبه احلسن فأطال السجود 

سجدت سجدة أطلتها حىت ظننا أنه قد حدث أمر ، أو أنه يوحى إليك ، قال فـذكره ،                   : ، فقالوا يا رسول اهللا      
 قال البغـــــوي
 وليس لشداد مسند غريه

وش ) ٧١٠٧ (٧/٢٧٠  وطب٢/٢٦٣ وهق٣/١٦٦ و ك ٦/٤٦٧وحم ) ١١٤٢(  ون٢٣٠-٢/٢٢٩ن 
      )٣٤٢٨( أبويعلى أنسوبنحوه عن ) ٣٢١٨١((

 صحيح       
) د(}  كُلُّ ذَنٍب عسى اُهللا أنْ يغِفره إالَّ من مات مشِركاً ، أو قَتلَ مؤمناً متعمـداً                   { -١٣١٦٢

 عن معاوية) حم ، ن ، ك(عن أيب الدرداء 
ـ ) ٥١١( وصـحيحة    ٤/٣٥١ و ك    ٨/٢١ و ٣٥٩ و ٢/٣٣٥ وهق   ٤/٩٩ وحم   ٧/٨١ون  ) ٤٢٧٠(د   ة وحلي
 وصحيح اجلـامع   ٨/٤٩٦ وفتح   ١٩/٣٦٥ وطب   ٢/٣٣٣وكثري  ) ٥١( وحب   ٧/٢٩٦ وجممع   ٩/٩٩ و ٥/١٥٣
)٤٥٢٤( 

 صحيح
أو قتل مؤمناً متعمداً ، أي بغري حق ، وهو مرتل على ما إذا استحل ، وإال فهو ويل وتلغيظ                    (قوله  : قال املناوي   

 عجز عن قتله فيقتله أو تشهد بـالزور علـى مجـع     وأعظم من ذلك أن متسك مؤمناً ملن      : قال الذهيب يف الكبائر     
 ٥/١٩مؤمنني فتضرب أعناقهم بشهادتك امللعونة اهـ الفيض 

 عن ابن املنكدر مرسالً) هق(}  كُلُّ ذي ماٍل أحق ِبمالِه يصنع ِبِه ما يشاُء   { -١٣١٦٣
 ٨/١٧٨ و١٠/٣١٩هق 

 حسن مرسل



 

 

١٩٨٢() 

١٣١٦٤- }  اِع فأكلهالسب كُلُّ ِذى ناٍب من عن أىب هريرة) م ، ن. (}حرام 
 وصـحيح اجلـامع     ٢٣٠/ ٨وطـب   ) ٤٧٦( وصحيحة   ٦٥٧/ ٩ وفتح   ٢٣٦/ ٢ وحم   ٢٠٠/ ٧ ون   ١٥م الصيد   

)٤٥٢٥( 
 عن أنس) خط ( .}كُلُّ راٍع مسؤولٌ عن رعيِتِه   { -١٣١٦٥

وصحيح اجلـامع  ) ٨٨٧٤( ون ١٠٨١/ ٣ وعدى ٣٤١/ ١٠وخط  ) ٤١٦( وخد   ٢٤٠/ ١ وطص   ٣٣٨/ ١٢طب  
)٤٥٢٦( 

 صحيح
عن ابن عباس وعن ) طب( . }كُلُّ سبٍب ونسٍب منقِطع يوم القيامِة إالَّ سبِبى ونسِبى   { -١٣١٦٦

 املسور
 ٣٤/ ٢ وحلية ٤٨٩/ ٥ وكثري ١٤٢/ ٣ وك ١١٤/ ٧ وهق ٢٤٣/ ١١ و٣٦/ ٣ وطب ٢٧٢ و٢٧١/ ٤جممع 
 )٤٥٢٧( وصحيح اجلامع ١٤١/ ٣وتلخيص ) ٤٢٥٨ و٤٠٢١ و٤٠٢٠(  واملطالب ٢٧١/ ١٠ ١٨٢/ ٦وخط 

 صحيح
كُلُّ سالمى من الناِس عليِه صدقَةٌ كُلَّ يوٍم تطلُع فيِه الشمس ، تعِدلُ بني االثنين صدقةٌ  { -١٣١٦٧

، وتعني الرجلَ على دابِتِه فيحِملُ عليها أو ترفَع له عليها متاعه صدقةٌ ، والكِلمةُ الطيبـةُ صـدقَةٌ ،                    
 .} خطوٍة ختطُوها إىل الصالَِة صدقةٌ ، ودلُّ الطريِق صدقَةٌ ، ومتيطُ األذَى عن الطرِيِق صـدقَةٌ                    وكُلُّ

 عن أىب هريرة ) حم ، ق(
 ١٤٥/ ٦ وسنة ١٨٨/ ٤ وهق ٣١٦/ ٢ وحم ١٢/ ١١ و٣٠٩/ ٥ وفتح ٥٦ وم الزكاة ٦٨/ ٤ و٢٤٥/ ٣خ 

 )٤٥٢٨(وصحيح اجلامع 
١٣١٦٨- } فه كُلُّ شراٍب أسكَر حرام عن عائشة) ٤حم ، ق  (.}و 

وت ) ٣٦٨٢(ود ) ٢٨١( ومحيدى ١١٣/ ٢٠ ومى ٢٩٨/ ٨ ون ٦٩ و٦٨ و٦٧ وم االشربة ١٣٧/ ٧ و٧٠/ ١خ 
 )٤٥٢٩( وصحيح اجلامع ٢٩٣ و٢٩١ / ٨ و٩/ ١ وهق ٩٧ و٣٦/ ٦وحم ) ٣٣٨٦(وهـ) ١٨٦٣(

عن ) طب(البزار (. } كَانَ مائَةَ شرٍط كُلُّ شرٍط ليس ىف كتاِب اِهللا تعاىل فهو باطلٌ وإنْ { -١٣١٦٩
 ابن عباس

 وطـب  ١١٧/ ٧ ومتهيـد  ٢٠٥ و٨٦/ ٤ وجممع ١٣٢/ ١ وهق ٢١٣/ ٦وحم  ) ٢٥٢١( وهـ  ٣٢ن الطالق ب    
  وفتــــح ١١/ ١١
 )٤٥٣٠( وبنحوه خ م وصحيح اجلامع ٢٤٨/ ١٣ و٩/٤١٢

١٣١٧٠ - } يوماً وثالثني ثالَثني ، راٍم ال ينقُصعن أىب بكرة) طب(. } ليلَةً كُلُّ شهٍر ح 
 ١٦١٣/ ٤ وعدى ٤٧ و٤٦/ ٢ ومتهيد ١٤٨ و١٤٧/ ٣امع 

 صحيح
١٣١٧١- }  أو ظُفراً ، فإنَّ السن سنا ما مل يكن ليِه فكُلُوهاِهللا ع اسم وذُكر مالد َرىٍء أكُلُّ ش

 عن رافع بن خديج) طب(. }عظم ، وإنَّ الظفر ِمدى احلبشِة 
 ٢٤٧/ ٩ وهق ٦٧٣/ ٩ وفتح ٣٢٥/ ٤طب 



 

 

١٩٨٣() 

 حسن
١٣١٧٢- }  والكيس ى العجزٍر حتعن ابن عمر) حم ، م (.}كُلُّ شىٍء بقد 

وصـحيح  ) ٨٩٩( وموطـأ    ٤٧٨/ ١١ و ٣٤٢/ ٩ وفتح   ١٣٤/ ١ وسنة   ٦٢/ ٦ ومتهيد   ١١٠/ ٢ وحم   ٨م القدر   
 )٤٥٣١(اجلامع 

) طس (. }-السبابةَ على حبِل ذراِعِه اآلخِر وضرب -كُلُّ شىٍء بقضاٍء وقَدٍر ولو هذه { -١٣١٧٣
 عن أنس 

 )٨٦١( وصحيحة ٢٠٨/ ٧امع 
 حسن لغريه

 عن ابن عباس) طب(. }كُلُّ شىٍء جاوز الكعبِني من اإلزاِر ىف الناِر  { -١٣١٧٤
 )٤٥٣٢( وصحيح اجلامع ٢٥٧/ ١٠ وفتح ١٢٤/ ٥ وجممع ٣٢٢/ ١١طب 

 صحيح
دم صاحب اإلزار املسبل يعذب ىف النار عقوبة به على فعله حيث فعل خيالء فإسبال االزار                أىكل شىء جياوزمها من ق    

 ٢٤/ ٥راجع الفيض ........  أى بقصد اخليالء -بقصدها حرام 
١٣١٧٥- }  ةَ والسيفىٍء خطَأٌ إالَّ احلِديدعن النعمان بن بشري) طب ، هق (.}كُلُّ ش 

 ٥٤٢/ ٢ وعدى ١٠٦/ ٣ وقط ٣٤٤ ١٤٠/ ٩ وش) ١٧١٨٢( وعب ٤٢/ ٨ وهق ٢٧٥/ ٤حم 
 حسن 

 فيه جابر اجلعفى لني ولكن روى عنه هذا احلديث شعبة وسفيان الثورى
 عن أىب هريرة) حم ، ك (.}كُلُّ شىٍء خلق من املاِء  { -١٣١٧٦

 ١٦/ ٥ وجممع ٣٨٠وصفة ) ٦٤٢( وحب ١٦٠/ ٣ وك ٤٩٣ و٣٢٣ و٢٩٥/ ٢حم 
 صحيح

  !!٢٣٨ و٢٣٧/ ٣وصححه ىف إرواء الغليل ) ٤٢٣٢(ضعيف اجلامع وتناقض االلباىن فضعفه ىف 
١٣١٧٧- }  ِة خطَأٌ ، ولكُلِّ خطٍَأ أرشى احلِديدىٍء ِسوعن النعمان بن بشري) طب (.}كُلُّ ش 

 ٤٢/ ٨ وهق ٢٧٢/ ٤ وحم ١٠٧/ ٣قط 
 فيه ضعف

 سبب الرتاع واملقصود به دية مقدرة: األرش 
لِْف هذا الطعاِم ، واملَاِء العذِْب ، وبيِت يظلُّه ، فما فضلَ عن هـذا           كُلُّ شىٍء ِسوى ج    { -١٣١٧٨

 قفيه ح مالبِن آد عن عثمان) ط (.}فليس 
  ٤٩/ ١ وطب ٢٥٤/ ١ وأصفهان ٦١/ ١ وحلية ٦٢/ ١ حم 

 حسن
اِء مل يكـن  كُلُّ شىٍء  فضلَ عن ِظل بيٍت وجلِْف اخلبِز وثوٍب يواِرى عورةَ الرجِل وامل   { -١٣١٧٩

فيِه حق عن عثمان ) حم (.}البِن آدم 



 

 

١٩٨٤() 

 ٢٥٤/ ١ وأصـفهان    ٦١/ ١ وحلية   ٤٩/ ١ وطب   ٢٢٨/ ٤ وتخ   ١٦٥/ ٤ وترغيب   ٥٤١/ ١١ وفتح   ٦٢/ ١حم  
 ) ١٠٣٦٧ و٦١٨٠ و٦١٧٩(والشعب 

 صحيح
١٣١٨٠- } ميت وفه احلَى من ىٍء قُطععن أىب سعيد) حل(. }كُلُّ ش 

 )٤٥٣٣( وصحيح اجلامع ٣٢ /٤ وجممع ٢٥١/ ٨حلية 
 صحيح

مالعبةُ الرجِل امرأتـه ،     : كُلُّ شىٍء ليس ِمن ذكِْر اهللا هلو ولعب إالَّ أنْ يكُونَ أربعةً              { -١٣١٨١
عن جابر بن عبداهللا  ) ن (.}وتأديب الرجِل فرسه ، ومشى الرجِل بني الغرضِني ، وتعليم الرجِل السباحةَ             

 وجابر بن عمري
 )٣٠٨٨(ون الكربى اجلامع املسند ) ٤٥٣٤( وصحيح اجلامع ٥٢٠/ ٦واالحتاف ) ٣١٥( وصحيحة ٢٦٩/ ٥جممع 

 صحيح
انتضالُك بقوِسـك ، وتأديبـك فرسـك ،         : كُلُّ شىٍء من هلْو الدنيا باطلٌ إالَّ ثَالثَةً          { -١٣١٨٢

ا ، وإنْ تنتِضلُوا أحب إىلَّ ، إنَّ اَهللا ليدِخلُ بالسهِم           ومالَعبتك أهلَك فإَا من احلَق ، انتِضلُوا واركبو       
 عن أىب هريرة ) ك (. }صانعه حيتسب فيِه اخلير ، واملِمد بِه ، والراِمى : الواِحِد ثالَثَةً اجلَنةَ 

 ٣٤١/ ١٧ وطب ٢/٢٠٥ ومى ٥٢٠/ ٦ واالحتاف ٢٦٩/ ٥ وجممع ٩٥/ ٢ك 
 صحيح لغريه

ٍء يتكَلم بِه ابن آدم فإنه مكتوب عليِه ، فإذا أخطَأَ اخلِطيئَةَ مثَّ أحب أنْ يتوب                كُلُّ شى  { -١٣١٨٣
اللهم إىن أتوب إليك منـها ال       : إىل اهللا عز وجلَّ ، فليأِت بقعةً مرتِفعةً فليمدد يديه إىل اهللا مث يقولُ               

 عن أىب الدرداء) طب ، ك(. }ع ىف عملِه ذلك أرِجع إليها أبداً فإنه يغفَر له ما مل يرِج
موصوالً ) ٧٠٨٠(والشعب !وصححه احلاكم ىف املوضعني ووافقه الذهىب ) ٢٠٧( والدعاطب ٢٦١/ ٤ و٥١٦/ ١ك 

 ومرسالً 
 حسن

 ٢٩٢-٢٩١/ ٨فيه فضيل بن سليمان النمرى خمتلف فيه وأخرج له اجلماعة التهذيب 
بِن آدم من جلِْف اخلبِز ، وثوٍب يواِرى بِه سـوَءته ، وبيـٍت              كُلُّ شىٍء يفضلَ عن ا     { -١٣١٨٤

 عن عثمان) أبو نعيم ىف املعرفة(. }يسكنه ، وما سوى ذلك فهو ِحساب حياسب بِه العبد يوم القيامِة
 ١٦٥/ ٤ وترغيب ٤٩/ ١ وطب ٦١/ ١ وحلية ٦٢/ ١وحم )١٠٣٦٧ و٦١٨٠(الشعب 

 صحيح
 عن أىب الدرداء) حم ، طب(. }نقُص إالَّ الشر فإنه يزداد فيِه كُلُّ شىٍء ي { -١٣١٨٥

  وله شاهد مبعناه عند خ ٢٢٠/ ٧ وجممع ٤٤١/ ٦حم 
 فيه ضعف

عن ) طس ، هق(. }كُلُّ صالٍَة الُيقرأُ فيها بأُم القرآِن فِهى خمَّدجةٌ ، خمدجةٌ ، وخمدجةُ  { -١٣١٨٦
 عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده



 

 

١٩٨٥() 

 ٢١٣ و١٩٣/ ١ وأصفهان ٩/ ٧ ومتهيد ٩٣/ ١ وطص ٤٥٧ و٢٩٠/ ٢ وبنحوه حم ١١١/ ٢مع ا
 صحيح

١٣١٨٧- }           اجخد اِب فِهىالكت ا بأمأُ فيهـ  (. }كُلُّ صالٍَة الُ يقر ـ   (عن عائشة ،    ) حم ، ه ) حم ، هـ
 عن أىب أمامة) خط(عن على ) هق(عن ابن عمرو 

 وصحيح ٢١٣ وشفع ٣٢٧/ ١ وقط ١٦٧ و١٣٨/ ٢ وهق ٤٧٨ و٤٥٧ و٢٩٠/ ٢وحم ) ٨٤١ و٨٤٠(هـ 
 )٤٥٣٥(اجلامع 

 صحيح
 فاحتة الكتاب: خداج ناقصة ، أم الكتاب 

ـُقرأُ فيها بفَاحتَِة الكتاِب  { -١٣١٨٨  عن عائشة) كر(. }فِهى خداج ..... كُلُّ صالٍَة ال ي
 وحلية ١٨٤/ ٨ وكثري ١٢٨ و١٢٧ /٢وعوانة ) ٩٧٤( ومحيدى ٣٦٠/ ١ وش ١٦٧ و٣٨/ ٢ وهق ٤٧٨/ ٢ حم 
٣١/ ١٠ 

 صحيح
 عن أىب هريرة ) ت(. }كُلُّ طالٍَق جاِئز إالَّ طالَق املعتوِه واملغلُوِب على عقِلِه  { -١٣١٨٩

  ٢٣٥/ ٦موقوفاً والنيل ) ١١٤١٥( وعب ٦٠٨ و٦٠٦/ ٧ وجامع االصول ٢٠٠٣/ ٥وعدى ) ١١٩١(ت 
 والصحيح وقفه

وقَف وارفعوا عن عرنةَ ، وكُلُّ مزدلفَةَ موقف وارفعوا عن بطِن حمسٍر ،             كُلُّ عرفَات م   { -١٣١٩٠
 وكُلُّ أياِم التشِريِق ذَبح ، راِج ِمىن منحعن جبري ابن مطعم ) حم (. }وكُلُّ فج 

 )٤٥٣٧(وصحيح اجلامع ) ١٠٠٨( وحب ١٧٦/ ١١ وطب ٢٤/ ٤ وجممع ٨٢/ ٤حم 
 صحيح

ِقف ، وكُلُّ ِمنى منحر ، وكُلُّ املزدلفَِة موِقف ، وكُلُّ ِفجاِج مكةَ طريـق               كُلُّ عرفَةَ مو   { -١٣١٩١
 رعن جابر ) د ، هـ ، ك(. }ومنح 

 ٨٢/ ٤ وحم ١٦٣/ ٢ وقط ١٧٥/ ٥ و٢٥٢/ ٤ و٣١٧/ ٣ وهق ٢٢٥ و٥٧/ ٢ومى ) ٣٠٤٨(وهـ ) ١٩٣٧(د 
 )٤٥٣٦(وصحيح اجلامع 

 صحيح
ء يقرُءونَ القرآنَ ويدعونَ اَهللا ، فإنْ شاَء أعطَاهم وإنْ شاَء منعهم   هؤالَ: كُلٌّ على خٍري     { -١٣١٩٢

 عن ابن عمرو) هـ(. }، وهؤالَِء يتعلمونَ ويعلمونَ ، وإمنَا بعثْت معلَّماً 
  ١١٢ و١١١/ ١واالحتاف ) ٢٢٩(هـ 

 حسن لغريه
١٣١٩٣- }   اموالصي ، امإالَّ الصي له مِل ابِن آدمفـِم الصـاِئِم   كُلُّ ع يل وأنا أجِزى بِه ، وخللُوف

 عن أىب هريرة) حب(. }أطيب عند اهللا من ريِح املسِك 
 واالحسان ٣٠٤/ ٤ وهق ٤/ ٩ و١٨٩ و١٨٨/ ٤ واالحتاف ١٠٧/ ٤وفتح ) ٧٨٩١(  وعب ٢٧٣/ ٣حم 

)٣٤٢٢( 



 

 

١٩٨٦() 

 صحيح
  سبعِمائَِة ِضعٍف إىل ما شـاَء اُهللا ،  كُلُّ عمِل ابِن آدم يضاعف احلسنةُ بعشِر أمثاهلَا إىل     { -١٣١٩٤

إالَّ الصوم فإنه يل وأنا أجِزى بِه ، يدع شهوته وطعامه من أجلي ، للصاِئِم فرحتاِن : قالَ اهللا عز وجلَّ  
حم ، م ،    (. }فرحةٌ عند فطِرِه ، وفرحةٌ عند لقَاء ربِه ، وخللُوف فِمِه أطيب عند اِهللا من ريِح املسِك                  : 

 عن أىب هريرة) ن ، هـ
 ٣٦٩/ ١٠ وفتح   ٥/ ٣ وش   ٣٠٤ و ٢٧٣/ ٤وهق  ) ٣٨٢٣ و ١٦٣٨(  وهـ   ١٦٤ وم الصيام    ٤٧٧ و ٤٤٣/ ٢حم  

        ) ٤٥٣٨( ووصحيح اجلامع ٢٢١/ ٦وسنة 
ملـه ،   كُلُّ عمٍل منقِطع عن صاحبِه إذا مات إالَّ املرابطَ ىف سبيِل اهللا ، فإنه ينِمى له ع                 { -١٣١٩٥

 عن العرباض) طب ، حل(. }وجيِرى عليِه رزقُه إىل يوِم القيامِة  
 )٤٥٣٩(  وصحيح اجلامع ٢٣٩٨/ ٦ وعدى ٢٩٠/ ٥ وجممع ٢٢٣/ ٧ وكر ١٥٧/ ٥ وحلية ٢٥٧/ ١٨طب 

 صحيح
عن أىب ) حم ، ت(. }كُلُّ عٍني زانيةٌ ، واملرأةُ إذا استعطَرت فمرت باِلِس فِهى زانيةٌ  {-١٣١٩٦

 موسى
 وكثري  ٨١/ ١٢وسنة  ) ١٤٧٤( وحب   ٢٥٦/ ٦ وجممع   ٤١٨ و ٤٠٧ و ٤٩٤/ ٤وحم  ) ٢٧٨٦( وت   ٢٧٩/ ٢مى  

 )٤٥٤١(  وصحيح اجلامع ٥٢/ ٦
 صحيح

حم ، د ، ن ،      (. }كُلُّ غُالٍَم رهينةٌ بعِقيقِتِه تذبح عنه يوم سابِعِه ، ويحلَق رأسه ويسمى              { -١٣١٩٧
 عن مسرة) هـ ، ك

 وصحيح اجلامع  ٢٤٣/ ٧ وطب ٤١٩/ ٣ ومتهيد ١٢ و٨/ ٥ حم ٨١/ ٢ ومى ١٦٦/ ٧ون  )٢٨٣٨٩ و٢٨٣٧ ( د
)٤٥٤١( 

 صحيح
٧١١٩٨- }   ِة حقبرقي أكلت ِة باِطٍل لقدمرى ملَن أكَلَ برقيعن عالقـة ابـن   )حم ، د ، ك(. }كُلْ فلع

 صحار
/ ٥وحم ) ٤٤٩٤( وصحيح اجلامع ٥٦٠/ ١ك  و٩٢/ ٧ونبوة ) ٦٢٤( وسىن ١٢٦/ ٤ومعاىن ) ٣٩٠١ و٢٤٢٠(د 

٢١٠ 
 صحيح

كُلُّ قبٍر ال يشهد صاحبه أنْ ال إله إالَّ اُهللا فهو جذوةٌ ِمن الناِر ، وقد وجدت عمى أبا                    { -١٣١٩٩
. } من النـاِر     طَالٍب ىف طَمطَاٍم من النار ، فأخرجه اهللا مبكَاِنِه منى وإحساِنِه إىلَّ فجعلَه ىف ضحضاحٍ              

 عن أم سلمة) طب(
  ١٨/ ١امع 

 حسن
  هـ١معظم ماء البحر فاستعاره هنا ملعظم النار : الطمطام 



 

 

١٩٨٧() 

 عن على) احلارث(. }كُلُّ قَرٍض جر منفعةً فهو رباً  { -١٣٢٠٠
لى عدد  مرفوعاً وموقوفاً والصحيح وقفه ع    ) ١٤٦٥٩ و ١٤٦٥٨ و ١٤٦٥٧( وعب   ٢٣٢/ ٥والنيل  ) ١٣٧٣(املطالب  

 من الصحابة والتابعني 
      عن ابن مسعود ) طس ، حل(. }كُل قَرٍض صدقَةٌ  { -١٣٢٠١

  
 )٣٥٦٣( والشعب ١١٨/ ٢وحلية ) ٤٥٤٢( وصحيح اجلامع ٥١٧/ ٢ وعدى ١٤٣/ ١طص 

 حسن
سالَم فإنه على   كُلُّ قَسٍم قُِسم ىف اجلاِهليِة فهو على ما قُسم له ، وكُلُّ قَسٍم أدركَه اإل               { -١٣٢٠٢

 عن ابن عباس) د ، هـ(. }قَسِم اإلسالَِم
 )٤٥٤٣( وصحيح اجلامع ٤٩/ ٢ومتهيد ) ٢٤٨٥( وهـ ١١د الفرائض ب 

 صحيح
١٣٢٠٣- }                 صـِلحالـرجلَِني ي لُ بنيالرج الةَ إالَّ أن يكِذباحِبِه ال حمعلى ص وبكُلُّ كَِذٍب مكت

 بينهمــــــــا ، 
 عن أىب هريرة) ابن جرير (. }رأته ، ورجلٌ يكِذب ىف احلرِب ، واحلرب خدعةٌ ورجلٌ يعد ام

 ٥٩١/ ٩االحتاف 
 حسن

١٣٢٠٤- }  أجذَم ومِد اهللا فهأُ فيِه حبدعن أىب هريرة) د(. }كُلُّ كَالٍَم ال يب 
 ٤٠/ ٥ و٤٦٦/ ٣ واالحتاف ٥١/ ٩ وسنة ١٥١/ ٣وتلخيص ) ٤٨٤٠(د 

 حسن
 كَلٍْم يكلَمه املسِلم ىف سبيِل اِهللا تعاىل يكُونُ  يوم القيامِة كهيئِتها إذا طُعنت تفجر                كُلُّ { -١٣٢٠٥

 عن أىب هريرة) ق(. }دماً ، واللونُ لونُ الدِم ، والعرف عرف ِمسٍك
 )٤٥٤٤( وصحيح اجلامع ٣٤٤/ ١ وفتح ٣٦٥/ ١٠ وسنة ٣١٧/ ٢ وحم ١٠٦ وم االمارة ٦٨/ ١خ 
 اجلرح: لم الك

الرشوةُ ىف احلكْـِم   : وما السحت ؟ قالَ : كُلُّ حلٍْم أنبته السحت فالنار أوىل بِه ، قيلَ       { -١٣٢٠٦
 عن ابن عمر) ابن جرير(. }

 ١٥٦/ ٦ وطربى ١٣٦/ ١٩وطب ) ٧٩٤( وتغليق ٢٢٦/ ٥االحتاف 
 صحيح

. }امرأته ، ومشيه بني اهلدفِني ، وتعليم الرجِل فرسه          كُلُّ هلٍْو يكره إالَّ مالَعبةَ الرجِل        { -١٣٢٠٧
 عن عمر) طس(

 ٥٢٩/ ٦ واالحتاف ٢٦٩/ ٥امع 
 حسن لغريه



 

 

١٩٨٨() 

١٣٢٠٨- }  وهرج ةُ اِهللا القرآنُ فالومأدب ، هى مأدبتؤتأن ت جيب دبؤعن مسرة) هب(. }كُلُّ م 
 )٢٠١٢( والشعب ٢٥٠/ ١٣الفتح 

 فيه ضعف
١٣٢٠٩- }  امحر وعِن الصالَِة فه عن أىب موسى) م(. }كُلُّ ما اُسكَر 
 )٤٥٤٥( وصحيح اجلامع ٧٠م االشربة 

١٣٢١٠- }  تع ما أمنيود يتعن ابن عباس) طب(. }كُلْ ما أصم 
 مرفوعا ٦٠/ ٢/ ١ وسعد ٦١١/ ٩ وفتح ٢٣/ ٦ واالحتاف ١٣٦/ ٤ وتلخيص ٢٧/ ١٢ وطب ٣٠/ ٤جممع 
 موقوفا

 قوف اقوىاملو
 ما التدرى سبب موته هل هو سهمك ام عنده ؟: أن يقتل الصيد مكانه ،أمنيت : اإلصماء 

كُلْ ما أمسكَت عليك قوسك ذِكى وغري ذَكى وإنْ تغيب عنك ما ملْ يِصلَّ أو ِجتد فيِه                  { -١٣٢١١
 سهِمك عن ابن عمرو) حم(. }أثراً غري 

/ ٧ ون ١٨٤/ ٢ وحم ٦٠٤/ ٩وفتح ) ١٤٦٥( وت ١١١/ ٧ وبنحوه خ ٢٣٥ و٢٣٤/ ٢ وحنف ٢٤/ ٦االحتاف 
١٩١ 

 صحيح
١٣٢١٢- }  والظفْر ذكَاةٌ إالَّ السن مالد َرعن رافع بن خديج) طب(. }كُلُّ ما أ 

 ٣٢٠/ ٤وطب ) ٣١٧٨( وهـ ١٤ود الضحاياب ) ١٤٩١( وت ١٢٧ و١٢٠/ ٧خ 
١٣٢١٣- }       كقوس ليكع تعـن  ) حم ، د(عن عقبة بن عامر ، وحذيفة بن اليمان ،       ) حم( .}كُلْ ما رد
 عن أىب ثعلبة اخلشىن) هـ(ابن عمرو 

 ٣٠/ ٤ وجممـع    ١٠/ ١٠ و ٢٤٣/ ٩ وهـق    ٣٨٨ و ٣٨٦/ ٥ و ١٥٦/ ٤وحـم   ) ٣٢١١( وهـ   ٢٢د الصيد ب    
 )٤٣٩٥( وصحيح اجلامع ١٣٦/ ٤وتلخيص 

 صحيح
١٣٢١٤- }       اروإنْ تو كقوس ليكع تسهٍم أو نصـٍل            كُلْ ما رد ى فيِه أثررأن ت بعد ى عنك{ .

 عن أىب ثعلبة) طب(
  ٣٠/ ٤ وجممع ١٩٥/ ٤حم 

 صحيح
١٣٢١٥- }  ليِهمقةٌ عصد وفه إىل أهِلك عتعن عمرو بن أمية) هب(. }كُلُّ ما صن 

 ) ٣٤٩٦ و٣٤٩٥(والشعب ) ٤٥٤٦(وصحيح اجلامع ) ١٠٢٤(صحيحة 
 صحيح لغريه

 عن أنس) ابن مردوية (. } طفَا على البحِر كُلْ ما { -١٣٢١٦
 ١٥٠/ ٨النيل 

 صحيح موقوف عن أىب بكر



 

 

١٩٨٩() 

 عن أىب أمامة) طب(. }كُلْ ما فرى األوداج ما ملْ يكُن قَرض سن ، أو حز ظُفٍْر  { -١٣٢١٧
 )٤٤٩٦( وصحيح اجلامع ٣٤/ ٤ وجممع ٣٨٩/ ٥ش 

 صحيح
ليس بكنٍز وإنْ كَانَ مدفُوناً حتت األرِض ، وكُلُّ ماٍل ال تـؤدى             كُلُّ مال أُدى زكَاته ف     { -١٣٢١٨

 عن ابن عمر) هق(. }زكَاته فهو كَنز وإنْ كَانَ ظاِهراً 
  مرفوعاً وموقوفا٦٤ً/ ٣ وامع ٨٣/ ٤ وهق ٥٢١ و٥٢٠/ ١والترغيب ) ٦٤٧( وعلل ١٠٦ و٨/ ٤االحتاف 

 والصحيح وقفه
 عن الزبري) د(. }النىب صدقَةٌ إالَّ ما أطعمه أهلَه وكساهم ، إنا ال نورثُ كُلُّ ماِل  { -١٣٢١٩

 )٤٥٤٧(وصحيح اجلامع ) ٢٩٧٥(د 
 صحيح

١٣٢٢٠- }                 ى أدركَهم حتقساٍث مل يِم اجلاِهليِة ، وكُلُّ مريعلى قَس وىف اجلاِهليِة فه اٍل قُِسمكُلُّ م
 عن عمرو بن دينار مرسال) ص(عن عطاء بن أىب رباح مرسال ) عب ، ص(. }إلسالَِم اإلسالَم فهو على قَسِم ا

 وهـ ٤٩/ ٢ومتهيد ) ٢٩٤١(ود ) ١٢٦٣٨ و١٢٦٣٧(وبنحوه عب ) ١٩٥ و١٩١(ومنصور ) ١٢٦٣٤(عب 
)٢٤٨٥( 

 صحيح لغريه
١٣٢٢١- }            سسِكراً خبم ِربش نوم ، رامسِكٍر حوكُلُّ م ، ٍر مخْراحاً    كُلُّ خمَمصب أربعني صالُته ت

، فإنْ تاب تاب اُهللا عليِه ، فإنْ عاد الرابعةَ كَانَ حقا على اهللا أنْ يسقيه من طينِة اخلباِل صِديِد أهـِل                      
. }ِل  الناِر ، ومن سقَاه صغرياً ال يعِرف حالَله من حراِمِه ، كَانَ حقا على اهللا أنْ يسقيه ِمن طينِة اخلبا                   

 عن ابن عباس) د(
 )٤٥٤٨( وصحيح اجلامع ١٧٨/ ٣ وكثري ٢٥٥/ ١ومتهيد ) ٣٦٨٠(د 

 صحيح
كُلُّ مزدلفَةَ مشعر وارتفعوا عن واِدى حمسٍر ، وكُلُّ عرفَاٍت موقف وارتفعوا عن بطِن               { -١٣٢٢٢

 عن ابن عباس) طس(. }عرنةَ
  ٢٥١/ ٣امع 

 حسن لغريه
حٍق بعد أبيِه الِذى يدعى له ادعاه ورثته من بعِدِه ، من كَانَ من أَمٍة ميلكُهـا            كُلُّ مستل  { -١٣٢٢٣

يوم أصابها فقد ِحلق مبِن استلحقَه وليس فيما قُسم قبله مِن املرياِث شيٌء ، وما أدرك من مـرياٍث مل                    
ى يدعى له أنكَره وإنْ من أَمٍة ال ميلكُها أو من حرٍة            يقسم فلَه كانَ نصيبه وال يلحق إذا كَانَ أبوه الذِ         

                       ـنـِه مزناً ألهِل أم ولد وفه اهعهو اد ى لهدعورثُ ، وإنْ كَانَ الِذى يوال ي ال يلحق ا فإنه راهع
 عن ابن عمرو) هـ(. }كَانوا حرةً أو أمةً   

 ) ٤٥٤٩(وصحيح اجلامع ) ٢٧٤٦(هـ 



 

 

١٩٩٠() 

 حسن
١٣٢٢٤- } رامحم ، د ، ن (عن أنس ) حم ، ن(عن أىب موسى ) حم ، ق ، د ، ن ، هـ(. }كُلُّ مسِكٍر ح

 عن ابن مسعود) هـ(عن أىب هريرة ) حم ، ن ، هـ (عن ابن عمر ) ،هـ
 ٣٠٠ - ٢٩٧/ ٨ون ) ١٨٦٩ و١٨٦٦ و١٨٦٤( وت ٧٤ و٧٣ و٧٠ و٦٤ وم االشــربة ٣٦/ ٨ و ٢٠٥/ ٥خ 
 ٥٦ و ٥٣/ ٥ وجممع   ٣١ و ١٦/ ٢ و ٣٥٠ و ٢٨٩ و ٢٧٤/ ١وحم  ) ٣٤٠١ - ٣٣٨٧(ـ  وه) ٣٦٨٧(ود   ) ٣٢٧و
 وغريهم) ٤٥٥٠( وصحيح اجلامع ١٦٢/ ١٣ و٤٥ و٤٢ و٣٤/ ١٠ و٦٢/ ٨ وفتح ٣٧٥/ ٩ و٦٤ و٥٧و

 متواتر
 عن معاوية) هـ(. }كُلُّ مسِكٍر حرام على كُلِّ مؤِمٍن  { -١٧٢٢٥

  ٣٨٨/ ١٩وطب ) ٥٣٧٤(واالحسان ) ٣٣٨٩(هـ 
 نحس

١٣٢٢٦- }  حرام فقليلُه هكثري وما أسكَر ، رامسِكٍر حعن ابن عمر) حم ، هـ ، هق(. }كُلُّ م 
/ ٢وحم  ) ٣٣٩٤ و ٣٣٩٣( وهـ   ٣٠٠/ ٨ون  ) ١٨٦٥(وت  ) ٣٦٨١(د  ) ٨٥٩ و ٨٥٧( ومنتقى   ٧٦٧/ ٢ عدى  

 ٢١٣/ ١٠ و٢٩٦/ ٨ وهق ١٧٨ و١٦٧ و٩٢
 صحيح

على اهللا لعهداً ِملن شرب املسِكر أنْ يسقيه من طينِة اخلبـاِل            كُلُّ مسِكٍر حرام ، وإنَّ       { -١٣٢٢٧
 عن جابر) حم ، م ، ن(. }عرِق أهِل الناِر 

 )٤٥٥١(وصحيح اجلامع )١٢٦٤( وخمتصرم ٣٥٦/ ١١ وسنة ٣٦١/ ٣حم 
١٣٢٢٨- }  حرام منه فِملُء الكَف قالفر منه وما أسكَر ، رامسِكٍر حعن عائشة) د ، ت(. }كُلُّ م 

 وصحيح ١٣/ ١٠ وفتح ٢٩٦/ ٨وهق ) ١٨٦٦( وت ٥ود االشربة ب ) ١٣٩٣ و١٣٨٨( وحب ١٣١/ ٦حم 
 )٤٥٥٢(اجلامع 

 صحيح
كُلُّ مسِكٍر مخْر ، وكُلُّ مسِكٍر حرام ، ومن شِرب اخلمر ىف الدنيا فمات وهو يدمنها مل    { -١٣٢٢٩

 عن ابن عمر ) ٤حم ، م ، (. }يتب ، مل يشرا ىف اآلخرِة 
/ ١٢ وطــــب    ٣٥٥/ ١١ وسنــــة    ٥٧/ ٨ون  ) ١٨٦١( وت   ٥ ود االشربـــة ب     ١٩٨/ ١طص  
  وم٣٥٢ و٣٣٢ و٣١٢ و٢٩٤

 )٤٥٥٣(وصحيح اجلامع ٧٥ - ٧٣االشربة 
١٣٢٣٠- }  سِكٍر مخروكُلُّ م ، رامسِكٍر حعن عائشة) الشريازى ىف االلقاب(. }كُلُّ م 

 ١٨٧١ و١٨٧٠/ ٥ و١٢١٦/ ٣ وعدى ١٧٢/ ١ وأصفهان ٣٢٥ و ٢٩٦/ ٨ن 
 صحيح

١٣٢٣١- }                مىف جهن هفتعذب ا نفسهرٍة صووربكُلِّ ص لُ لهعاِر ، جيٍر ىف النوحـم ، م   (. }كُلُّ مص (
 عن ابن عباس

 )٤٥٥٤( وصحيح اجلامع ١٩٨/ ٣ وتلخيص ٣٠٨/ ١ وحم ٩٩م اللباس 



 

 

١٩٩١() 

 عن جابر ) ع(. }تصنعه إىل غنى أو فقٍري فهو لك صدقَةٌ يوم القيامِة كُلُّ معروٍف  { -١٣٢٣٢
 ١٣٦/ ٣امع 

 حسن
 عن حذيفة) حم ، م ، د(عن جابر ) حم ، خ(. }كُلُّ معروٍف صدقَةٌ { -١٣٢٣٣

 ٥٠/ ٢ وك   ٢٤٢/ ١٠ و ١٨٨/ ٤ وهـق    ٣٩٨ و ٣٩٧/ ٥ و ٢٠٧/ ٤وحم  ) ٤٩٤٧( ود   ٥٢ وم الزكاة    ١٣/ ٨خ  
وصـحيح اجلـامع    ) ٣٠٤ و ٢٢٤( وخـد    ٣٦٢ و ٣٦١/ ٨ وش   ٢٨/ ٣ و ١٩٠/ ٢ وقط   ١٣٧ و ١٣٦/ ٣وجممع  

)٤٥٥٥( 
 صحيح مشهور

 عن ابن مسعود ) طب(. }كُلُّ معروف صدقةٌ ، غَنيا كَانَ أو فقِيراً { -١٣٢٣٤
 ١٣٧ و١٣٦/ ٣وجممع ) ٨٩٥( و مطالب ٩٦/ ١ وحنف ١٧٩ و١٧/ ٨االحتاف 

 حسن
 صدقةٌ ، وما أنفق الرجلُ على أهِلِه كُتب له صدقةٌ ، وما وقَى بِه عن دينِه         كُلُّ معروف  { -١٣٢٣٥

عـن  ) ع(. }فهو له صدقةٌ ، وكُلُّ نفقَِة مؤِمٍن ىف غِري معصيٍة فعلَى اِهللا خلفُها ضامناً إالَّ نفقَةً ىف بنياٍن                   
 أنس

  ٥٠/ ٢ وك ١٣٧ و١٣٦/ ٣امع 
 حسن لغريه

) هب(. } معروٍف صدقَةٌ ، والدالُّ على اخليِر كفَاعِلِه ، واهللا ِحيب إغَاثةَ اللهفَاِن كُلُّ { -١٣٢٣٦
 عن ابن عباس

  هـ ولكله شواهد أوله قد مر ١وسنده و) ٧٦٥٧( والشعب ١٢٥٤/ ٣ وعدى ١١٥/ ١االحتاف 
  صحيح١٣٧/ ٣ و١٦٦/ ١جممع : والثانية 
  ٢١٠/ ١ وأصفهان ٨٥/ ١ وحنف ١٢/ ١١ وفتح ١٧٨/ ٨االحتاف : واألخرية

 فا حلديث حسن لغريه
كُلُّ معروٍف صدقةٌ ، وإنَّ ِمن املعروِف أنْ تلقَى أخاك ووجهك إليـِه منبِسـطٌ ، وأنْ         { -١٣٢٣٧

 اء جاركىف إن لِوكمن د بعن جابر) حم ، ت ، ك(. }تص 
 ٢/٥٠وك ) ٤٥٥٧(يح اجلامع  وصح١٣٦/ ٣ وجممع ١٤٣/ ٦ وسنة ٣٦٠ و٣٤٤/ ٣وحم ) ١٩٧٠(ت 

 حسن
كُلُّ معروٍف صدقَةٌ ، وما أنفق املسِلم ِمن نفقٍَة على نفِسِه وأهِلِه كُتب له ا صدقَةٌ ،                  { -١٣٢٣٨

 وما وقَى بِه املرُء املسِلم ِعرضه كُِتب له بِه صدقَةٌ ، وكُلُّ نفقٍَة أنفقها املسِلم فعلـى اِهللا خلفُهـا واهللاُ                
 ضامن إلَّا نفقَةً فــــــى 

 عن جابر) ك(عبد بن محيد ، (. }بنياٍن أو معِصيٍة 
  وله شواهد ٥٠/ ٢ وك ٢٤٤٦ و٢٤٢٤/ ٦ وعدى ١٤٦/ ٦ وسنة ١٣٦/ ٣جممع 

 حسن لغريه



 

 

١٩٩٢() 

 عن جابر) ش(. }كُلُّ من كَانَ له إمام فقراءته له قراَءةٌ  { -١٣٢٣٩
/ ١ومعاىن  ) ٨٥٠( وهـ   ٣٢٦ و ٣٢٣/ ١ وقط   ١١١/ ٢ وجممع   ١٦١ و ١٦٠ /٢ وهق   ٣٣٩/ ٣ وحم   ٣٧٧/ ١ش  

 )٢٧٩٧( وعب ٣٣١/ ١ وحنف ٢١٧
 حسن

د  (.}كُلْ ِمن ماِل يتيِمك غري مسِرٍف ، وال مبذٍِّر ، وال متأثٍِّل ماالً ، والتِق مالك مباِلِه  { -١٣٢٤٠
 عن ابن عمرو) ، ن ، هـ

/ ٨ وسنة ٤٨١/ ١ وبغوى ٢١٦ و٢١٥ و١٨٦/ ٢وحم ) ٢٧١٨(هـ  و٢٥٦/ ٦ون ) ٢٨٧٢(ود ) ٩٥٢(منتقى 
 )٤٤٩٧( وصحيح اجلامع ٣٠٥٦

 صحيح
عن سلمان  ) طب(. }كُلُّ مولُوٍد مرَن بعقيقَِتِه فأهريقُوا عنه دماً ، وأميطُوا عنه األذَى               { -١٣٢٤١

 ابن عامر الضىب
 ٢٤١٦ و٢٣٤١/ ٦ وعدى ٨٧/ ١ وأصفهان ٣٣٧/ ٦ وطب ٥٨/ ٤جممع 

 صحيح
كُلُّ مولُوٍد يولَد على الفطْرِة حتى يعِرب عنه لسانه ، فأبواه يهوداِنِه ، أو ينصراِنِه ، أو                { -١٣٢٤٢
 عن األسود بن سريع) ع ، طب(. }يمجساِنه

 )٤٥٥٩(وصحيح اجلامع ) ٢٩٥٣ و٢٩٥٢١( ومطالب ٢١٨/ ٧ وجممع ٢٦٠/ ١ وطب ٣٥٣/ ٣حم 
 صحيح

 عن مسرة ) بز(. }لُّ مولُوٍد يولَد على الفطرِة ، فأبواه يهودانِه أوينصراِنِه كُ { -١٣٢٤٣
 ٣٥٣/ ٣ و٤٨١ و٤١٠ و٣٩٣ و٢٨٢ و٣٧٥ و٢٣٣/ ٢ وحم ٢١٨/ ٧وجممع ) ٤٧١٦ و٤٧١٤( ود ١٢٥/ ٢خ 

 وغريهم
 صحيح مشهور

فمن هلَك قبلَ :  وينصراِنِه ويشركَاِنِه ، قيلَ كُلُّ مولُوٍد يولَد على امللَِّة ، فأبواه يهوداِنِه { -١٣٢٤٤
 عن أىب هريرة) ت(. }اهللا أعلم مبا كَانوا عاِملني : ذِلك ، قالَ

 )٤٥٦٠(وصحيح اجلامع )٢١٣٨( وت ٣٥٥/ ٧ وخط ٣٤٩/ ١٣ وفتح ١٩٤ واآلجرى ٥٦٧ و٥٦٦/ ٨االحتاف 
 صحيح

ِه إالَّ املراِبطَ ىف سبيِل الِله ، فإنه يجرى عليِه حتـى            كُلُّ ميٍت إذا مات خِتم على عملِ       { -١٣٢٤٥
 عن عقبة بن عامر) طب(. }يبعثَ
  ١٤٤/ ٢ وك ٢٠/ ٦وحم ) ١٦٢١( وت ٣٠٨/ ١٧طب 

 صحيح
 كُلُّ ميٍت خيُتم على عمِلِه إال الَّذى مات مرابطاً ىف سبيِل اهللا فإنه ينمو له عمِله إىل يِومِ                  { -١٣٢٤٦

 عن عقبة بن عامر) حم(عن فضالة بن عبيد ) د ، ت ، ك(. }القيامِة ، ويؤمن ِمن فتاِن القِرب 



 

 

١٩٩٣() 

 وصحيح ٤١١/ ١٢وفتح ) ١٦٢٤( وحب ٢٨٩/ ٥ وجممع ١٤٤/ ٢ وك ٢٠/ ٦ و١٥٧/ ٤وحم ) ١٦٢١(ت 
 )٤٥٦٢(اجلامع 

 صحيح
١٣٢٤٧- }  له لقملَا خ ريسعن أىب بكر) حم(عن عمر ) ت(ان بن حصني عن عمر) حم ، ق ، د(. }كُلُّ م 

 ١٧١واآلجـرى   ) ١٩١٢(  وتغليـق     ١٠٢/ ٢والدوالىب  ) ٩١ و ٧٨(وهـ  ) ٣١١١(وت  ) ٤٧٠٩( ود   ٩م القدر   
 ٨٢ و ٢٩ و ٦/ ١ وحـم    ١٢٠ وخ األدب    ١/١٨٣ وحنف   ٧٤ و ٧٢/ ١ وعاصم   ١٣١ و ١٣٠ و ١٢٩/ ١٨وطب  

 )٤٥٦١(صحيح اجلامع  و٤٣١ و٦٧/ ٤ و٢٩٣/ ٣ و٧٧ و٥٢/ ٢ و١٥٧ و١٤٠ و١٣٣ و١٢٩و
 متواتر

 عن حممود بن لبيد)  ابن سعد(. }كُلُّ ناِئحٍة تكِذب إالَّ أم سعٍد  { -١٣٢٤٨
 )٤٥٦٣( وصحيح اجلامع ١٣٠/ ٤وبداية ) ١١٥٨( وصحيحة ٨/ ٢/ ٣سعد 

 صحيح
. }مِىت يوم القيامـِة     كُلُّ نىب قد أُعطى عطيةً فَتنجزها ، وإنى اختبأت عطيِىت شفاعةً أل            { -١٣٢٤٩

 عن أىب سعيد) ع ، كر) (عبد ابن محيد(
 ٣١٩/ ٣ وحم ٤٨٩/ ١٠ واالحتاف ٣٧١/ ١٠جممع 

 صحيح
 عن ابن عمر) ابن عساكر(. }كُلُّ نسٍب وِصهٍر ينقِطع يوم القيامِة إالَّ نسىب وِصهِرى  { -١٣٢٥٠

 وصحيح اجلامع   ٣٤٠/ ٨ وسعد   ١٤٢/ ٣ وك   ٤٩٠/ ٥ وكثري   ٢٧٠/ ١ وعدى   ٢٨ و ٢٧/ ٦ وكر   ١٧/ ١٠جممع  
)٤٥٦٤( 

 صحيح
كُلُّ نفٍس تحشر على هواها ، فمن هوى الكفرةَ فهو مع الكفَرة وال ينفعه عملُه شيئاً                 { -١٣٢٥١

 عن جابر ) طس(. }
 ٣٣٢ و٢٧٥/ ١٠ و١١٣/ ١امع 

 حسن
١٣٢٥٢- }         لُ سفالرج ، يدس ىن آدمفٍس ِمن با       كُلُّ نةُ بيتهيدأهِلِه ، واملرأةُ س ابن السـىن ىف    (. }يد

 عن أىب هريرة)عمل يوٍم وليلة
 )٤٥٦٥(وصحيح اجلامع ) ٢٠٤١(والصحيحة ) ٣٨٢(سىن 

 صحيح
 عن خباب) طب(. }كُلُّ نفقٍَة ينفقُها العبد يؤجر فيها إالَّ البنيانَ  { -١٣٢٥٣

 )٤٥٦٦(مع  وصحيح اجلا٧٣/ ٤ وطب ٣٦٢/ ٩االحتاف 
 صحيح لغريه

كُلُّ نفقٍَة ينفقُها املسِلم يؤجر فيها على نفِسِه وعلى عيالِه وعلى صديِقِه وعلى يمِتِه  { -١٣٢٥٤
 إالَّ ىف بناٍء 



 

 

١٩٩٤() 

 عن إبراهيم مرسال) هب(. }إالَّ بناَء مسِجٍد يبتِغى بِه وجه اهللا 
 )١٠٧٠٨(الشعب 

 حسن مرسل
 آدم ،  الشيطَانُ ناِئلٌ منه تلك الطعنةَ وهلَذا يستِهلُّ املولُود صارخاً إالَّ ما كَانَ                كُلُّ ولَدِ  { -١٣٢٥٥
 رميِمن م 

وابنها ، فإنَّ أمها حني وضعتها قالت إىن أعيذها بك وذريتها من الشيطَاِن الرجيِم ، فضِرب دوَـا                  
 أىب هريرةعن ) ك(ابن جرير (.  }ِحجاب  فَطِعن فيِه

 ٥٩٤/ ٢ك 
 صحيح

١٣٢٥٦- }  ونَ اهللا ِشركا د لَفعن ابن عمر) ك(. }كُلُّ ميٍني حي 
 )٤٥٦٧( وصحيح اجلامع ٣٣٥/ ١ وأصفهان ١٨/ ١ك 

 صحيح
١٣٢٥٧- }                  نونَ بآبـائِهم أو ليكُـونيفتخر قَوم ننتهيراٍب ، ليِمن ت لقخ وآدم ، و آدمبن كلُّكُم
 عن حذيفة) البزار(. }ى الِله ِمن اجلُعالَِن أهونَ عل

 )٤٥٦٨( وصحيح اجلامع ٣٦٦/ ٧ وكثري ٤١٩ و٣٧١/ ٨ واالحتاف ٨٦/ ٨ وجممع ١٥٨/ ٤حم 
 صحيح

كلُّكُم راٍع وكلُّكُم مسؤولٌ عن رعيتِه ، فاإلمام راٍع وهو مسـؤولٌ عـن رعيِتـِه ،               { -١٣٢٥٨
 رعيِتِه ، واملرأةُ راعيةٌ ىف بيِت زوجها وهى مسؤولَةٌ عن رعيِتها والرجلُ راٍع ىف أهلِه وهو مسؤولٌ عن    

، واخلاِدم راٍع ىف ماِل سيِدِه وهو مسؤولٌ عن رعيِتِه ، والرجلُ راٍع ىف ماِل أبيِه وهو مسؤولٌ عـن                    
 عن ابن عمر) حم ، ق ، د ، ت(. }رعيتِه ، فكلَّكُم راٍع و كلَّكُم مسؤولٌ عن رعيِتِه  

 ١٢١ و١١١ و٥٤ و٥/ ٣وحم )١٧٠٥( وت ١ ود اخلراج ب ٧٧/ ٩ و ٤١ و ٣٤/ ٧ و ٦/ ٤ و ١٩٦/ ٣ و ٦/ ٢خ  
 )١٨٢٩(وم ) ٤٥٦٩( وصحيح اجلامع ١٦٠/ ٨ و٢٩١/ ٧ و٢٨٧/ ٦وهق 

كُلُّكُم راٍع وكلُّكُم مسؤولٌ عن رعيِتِه ، فاألمري راٍع على الناس و مسؤولٌ عن رعيِتِه                { -١٣٢٥٩
لى أهِل بيِتِه و مسؤولٌ عن زوجِتِه وما ملكَت ميينه ، واملرأةُ راعيةٌ لزوِجها ومسؤولَةٌ ، والرجلُ راٍع ع   

عن بيتها وولِدها ، واململُوك راٍع على موالَه ومسؤولٌ عن ماِلِه ، وكلَّكُم راٍع وكلَّكُم مسؤولٌ عن                 
 عن أنس بن مالك) طسص(. }أعمالُ الرب  : لَ رعيِتِه ،  فأعدوا للمسائِل جواباً ، قيلَ وما جواا ؟ قا

 ٢٠٧/ ٥امع 
 صحيح

 عن على ) حم(. }كلَّكُم ىف األجِر سواٌء ، كلَّكُم تصدق بعشِر ماِلِه  { -١٣٢٦٠
 )٣٤٥٥( والشعب ١٣٥/ ٧  وحلية ١١١/ ٣ وجممع ٩٦/ ١حم 

 حسن لغريه



 

 

١٩٩٥() 

 عن جابر) ك(. } األمحِر كلَّكُم مغفُور له إالَّ صاحب اجلمِل { -١٣٢٦١
  ٣١٨/ ٧ وكثري ١٠٩/ ٤ ونبوة ١٢م صفات املنافقني املقدمة 

 )اجلد بن قيس(وهو أحد املنافقني 
فأقصروا ِمن األمـِل ،    : نعم يا رسولَ اهللا ، قالَ       : كلَّكُم حيب أنْ يدخلَ اجلنةَ ؟ قالُوا         { -١٣٢٦٢

   اركُمأبص بني الكُموا آجولَ اِهللا          وثَبتاِء ، قَالُوا يا رساحلي قاِهللا ح وا ِمنواستحي ،  :  ي ِمـنا نستحكُّلن
ليس كذلك احلَياُء من اِهللا ، ولكن احلياَء من اِهللا أنْ ال تنسوا املقاِبر والِبلَى ، وأنْ التنسوا    : اِهللا ، قالَ    

 اجلوف وما وعــى ، وأنْ 
احتوى ، ومن يشتِه كَرامةَ اآلخرِة يدع زينةَ الدنيا ، هنالك استحيا العبد ِمن اِهللا               التنسوا الرأس وما    

 عن احلسن مرسال) حل(ابن املبارك ( . }، وهنالك أصابه واليةُ اهللا 
/ ١٠ وجممع ١٨٨/ ١٠ و٢٤٦/ ٣ وطب ٣٢٣/ ٤ وك ٣٨٧/ ١وحم ) ٢٤٥٨( ون ١٨٥/ ٨ وحلية ١٠٧مبارك 
 ٣٢٩ و٣٢٨/ ٩ و١٢١/ ٣  واالحتاف٢٨٤

 حسن لغريه
عن أىب ) طس ، ك(. }كلُّكُم يدخلُ اجلَنةَ إالَّ من شرد على اِهللا ِشراد البعِري على أهِلِه  { -١٣٢٦٣

 امامة
 )٤٥٧٠(  وصحيح اجلامع ١٢٠/ ٥ وكر ٢٤٧/ ٤ و٥٦ و٥٥/ ١ك 

 صحيح
١٣٢٦٤- } خري املسلِْم  كَانَ له مرا طَالَ ععن عوف بن مالك) بط(. }كُلَّم 

 ٥٧/ ١٨ وطب ٢٢٤/ ١٠ واالحتاف ٢٠٤/ ١٠ وجممع ٢٤٤/ ١٥ش 
 حسن لغريه

١٣٢٦٥- }                   على مـٍأل ِمـن فَال مير ن جىف جناِحِه مثَّ خيَر لكن موضعه دالعب إذا قاهلُن كَلمات
سـبحانَ اِهللا ، واحلمـد ِهللا ،        : ِى الرمحِن   املالئكَِة إالَّ صلَّوا عليهن وعلى قائلهن حىت يضعهن بني يد         

عـن  ) ش(. }والإله إالَّ اُهللا ، واُهللا أكرب ، والحولَ والقُوةَ إالَّ باِهللا ، وسبحانَ اِهللا ، براءةٌ ِعِن السوِء                   
 موسى بن طلحة مرسال

 ٣٤٨/ ١٠ش 
 صحيح مرسل

 الكرمي ، ال إله إالَّ اُهللا العلي العظيم ، ال إلـه إالَّ   ال إله إالَّ اُهللا احلَليم    : كَلمات الفرِج    { -١٣٢٦٦
 عن ابن عباس) ابن أىب الدنيا ىف الفرج(. }اُهللا رب السمواِت السبِع ورب العرِش الكَرِمي 

 )٤٥٧١(وصحيح اجلامع ) ٢٠٤٥( والصحيحة ١٠٧/ ٥االحتاف 
 صحيح



 

 

١٩٩٦() 

اُهللا أكرب ، سبحانَ اهللا ، واحلمـد ِهللا ،          :  دبر كُلِّ صالٍة     كَلمات من ذكَرهن مائَةَ مرةٍ     { -١٣٢٦٧
وال إله إال اُهللا وحده ال شريك له ، وال حولَ وقُوةَ إالَّ باِهللا العلى العظيِم ، لو كَانت خطَاياه مثلَ زبِد                

نعن أىب ذر) حم (. }البحِر حملته 
  ٤٥٤ - ٤٥٣/ ٢ والترغيب ١٠١/ ١٠امع 

 موقوف حسن
 ومثله اليقال بالرأى

كَلمات ال يتكَلم ن أحد ىف جملِسِه عند فَراِغِه ثالَثَ مراٍت إالَّ كُفَّر ن عنـه ، وال                   { -١٣٢٦٨
نك سبحا: يقولُهن ىف جمِلِس خٍري وجملِس ذكٍر إالَّ ختم اُهللا ن عليِه كما خيُتم باخلاتِم على الصحيفَِة                 

 إليك وأتوب كأستغفر ، إالَّ أنت ال إله ، وحبمِدك معن أىب هريرة) د ، حب(. }الله 
 وبنحـوه د    ٥٣٧ و ٥٣٦/ ١وك  ) ١٣٤٠(وسنة  ) ٣٤٣٣(وت  ) ٤٨٥٨(و  ) ٤٨٥٧(ود  ) ٥٩٤ و   ٥٩٣(االحسان  

 ومى)٤٨٥٩(
 ١٤١/ ١ وجممع ٢٨٣/ ٢

 صحيح لغريه
 )٤٠٦٧(وصححه ىف صحيح اأىب داود ) ٤٢٦٥ (وتناقض االلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع

إحداهما ليس هلَا ناهيةٌ دونَ العرِش ، واألخرى متُأل ما بني السماِء واألرِض             : كَلمتاِن   { -١٣٢٦٩
 : إالَّ اُهللا واُهللا أكرب عن  معاذ) طب(. }ال إله 

  ١٦٠/ ٢٠وطب ) ١٤٧٢( والدعاطب ٤٣٤/ ٢ وترغيب ٨٦/ ١٠امع 
  لنيفيه

سـبحانَ اِهللا   : كَلمتاِن خفيفتاِن على اللساِن ثَقيلتاِن ىف امليزاِن ، حبيبتاِن إىل الرحمِن             { -١٣٢٧٠
 عن أىب هريرة ) حم ، ق ، ت ، هـ(. }وحبمِدِه ، سبحانَ اِهللا العظيِم  

 ٤٢/ ٥ وسـنة  ٢٣٢/ ٢وحم ) ٣٨٠٦(وهـ ) ٣٤٦٧( وت ٣١ وم الذكر والدعاء ١٩٩/ ٩ و١٧٣ و١٠٧/ ٨خ  
 وغريهم)  ٤٥٧٢(وصحيح اجلامع 

يا رسول اهللا ما بقـى إال       : عن عائشة أم ذحبوا شاة فقالت       ) حم(. }كُلُّها قد بقى إالَّ كَِتفَها       { -١٣٢٧١
 كتفها قال فذكره

 ٥٠/ ٦ وحم ٢٣٠/ ٤ وتخ ١٠٩/ ٣جممع 
 صحيح

عـاش  :  فإنَّ الشيطَانَ إذا رآه غِضب ، وقالَ كُلوا البلح بالتمِر ، كُلوا اخلَلَق باجلديدِ   { -١٣٢٧٢
 عن عائشة) ن ، هـ ، ك(. }ابن آدم حىت أكَلَ اخللَق باجلِديِد 

 ٥٩٩٩(والشعب  ) ٦٧٢٤( ون   ١٣٤/ ١وأصفهان  ) ٣٣٣٠( وهـ   ٢٦٩٨/ ٧ وعدى   ٣٥٣/ ٥ وخط   ١٢١/ ٤ك  
 ) ٦٠٠٠و 

 ضعيف 
 ) !!٤١٩٩( ووهم األالباىن فحكم بوضعه ىف ضعيف اجلامع ٢٧٥/ ١١فيه حيىي بن حممد بن قيس خمتلف فيه التهذيب 



 

 

١٩٩٧() 

 عن على) حم(. }كُلوا الرمانَ بشحِمِه فإنه ِدباغُ املعدِة  { -١٣٢٧٣
  ٩٦ و٤٥/ ٥ امع 

 صحيح موقوف
عن أىب ) حم ، ت ، ك(عن عمر ) ت(. }كُلُوا الزيت وادهنوا بِه فإنه ِمن شجرٍة مباركٍَة  { -١٣٢٧٤

 سيدأ
 ١٨٥١(وت  ) ٦٧٠٢ و ٦٧٠١( وبنحوه ن    ١٣٢ - ١٣١/ ٣ وترغيب   ٣٩٨/ ٢وك  ) ٣٣٢٠( وهـ   ١٠٢/ ٢ مى  

 وصحيح ٦/ ٦وتخ ) ٣٧٩( وصحيحة  ٣١١/ ١١ وسنة   ٤٦٥/ ٥ وكثري   ٢٧٠/ ١٩ وطب   ٤٩٧/ ٣وحم  ) ١٨٥٢و
 )٤٤٩٨(اجلامع 

 صحيح لغريه
 ) !!٣٧٩(وتناقض االلباىن فصححه ىف صحيح اجلامع وحسنه لغريه ىف الصحيحة 

عـن  ) هـ(. }كُلُوا بسِم اِهللا ِمن حواليها وأعفُوا رأسها ، فإنَّ الربكَةَ تأتيها ِمن فَوقها               { -١٣٢٧٥
 واثلة
 وصحيح اجلامع ٢٩٦ و٣٠٨ و١٠١/ ٨ وجممع ١٧٩/ ٦ وكثري ١٠٨ و١٠٧/ ٤وك ) ١٧١٦(ود ) ٣٢٧٦(هـ 

)٤٤٩٩( 
 صحيح

 عن عمر ) هـ(. }فإنَّ الربكَةَ مع اجلماعِة كُلُوا مجِيعاً وال تفَرقَوا ،  { -١٣٢٧٦
 )٤٥٠٠( وصحيح اجلامع ٩٤/ ٦ وكثري ١٣٣/ ٣ وترغيب ٢١٧/ ٥ واالحتاف ٢١/ ٥وجممع ) ٣٢٨٧(هـ 

 حسن
كُلُوا مجيعاً وال تفَرقُوا ، فإنَّ طعام الواِحِد يكِفى االثنِني ، وطعام االثنِني يكِفى الثالَثَةَ                 { -١٣٢٧٧
 عن عمر) العسكرى ىف املواعظ (. }، كُلُوا مجِيعاً وال تفرقُوا ، فإنَّ الربكَةَ ىف اجلماعِة واألربعةَ 
 ١٨٢ و٣١٥ و٣٠١/ ٣ و٤٠٧/ ٢ وحم ١٧٩وبنحوه م االشربة ) ٤٥٠١(وصحيح اجلامع ) ١٦٨٦( الصحيحة

 حسن
، وطعام االثـنِني يكِفـى األ       كُلُوا مجيعاً وال تفرقُوا ، فإنَّ طعام الواِحِد يكِفى االثنِني            { -١٣٢٧٨

 عن ابن عمر ) طكس (.}ربعةَ
 ٢١/ ٥امع 

 حسن لغريه
عن أم ) حم ، ت ، حب(. }كُلُوا فإنى لست كَأحِدكُم إنى أخاف أن أوِذى صاحِبى  { -١٣٢٧٩

 أيوب
 وحم  ٣٠١/ ٨ و ٥١١/ ٢وش  ) ٢٠٩٣( واالحسان   ٣٤٢/ ٢وفتح  ) ٣٣٩(ومحيدى  ) ١٦١٧( وخزمية   ١٠٢/ ٢مى  

 ٢٣٩/ ٤ومعاىن ) ٣٣٦٤(وهـ ) ١٨١٠( وت ٤٦٢ و٤٣٣/ ٦
 صحيح لغريه

) !!١٤٧٨(وحسنه ىف صحيح الترمذى ) ٤٢٠٨(وتناقض االلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع   



 

 

١٩٩٨() 

 عن أىب هريرة) حم(.  }- أى الضب-كُلُوا فإنى أعافُها  { -١٣٢٨٠
 ٣٢/ ٤ وجممع ٣٣٨/ ٢وحم ) ٢٨٧١(املطالب 

 صحيح
. }كُلُوا ىف القَصعِة ِمن جواِنِبها وال تأكُلُوا ِمن وسِطها ، فإنَّ الربكَةَ تِرتلُ ىف وسـطها            { -١٣٢٨١

 عن ابن عباس) حم ، هق(
 )٤٥٠٢( وصحيح اجلامع ٢١٦/ ٥ واالحتاف ٢٣٠/ ١ حم 

 صحيح
 النعمانعن أىب سعيد وقتادة بن ) حم ، ك(. }كُلُوا حلُوم األضاِحى وادخروا  { -١٣٢٨٢

 ٣٨٤/ ٦ و ١٥/ ٤ و ٤٨/ ٣ وحـم    ١٨/ ٢ وأصفهان   ١٥٨/ ٤ ومعاىن   ٣٤/ ١ والدوالىب   ٢٣٢/ ٤ وك   ٧٧/ ٤هق  
 )٤٥٠٣(وصحيح اجلامع 

 صحيح
 عن عبداهللا بن بسر) د ، هـ(. }كُلُوا ِمن حواليها وذروا ِذروتها يبارك فيها  { -١٣٢٨٣

 )٣١٦٣(وهـ ) ٣٧٧٣(ود ) ٤٥٠٤(اجلامع وصحيح ) ٣٩٣( وصحيحة ٤٦/ ٦ وخط ٣٤ و٣٠٠/ ١حم 
 صحيح

 عن عائشة) ع(. }كُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ باللٌ  { -١٣٢٨٤
 ١٥٤/ ٣امع 

 صحيح
عن ) حم ، ن ، هـ ، ك(. }كُلُوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ىف غِري إسراٍف وال خمَيلٍَة  { -١٣٢٨٥

 ابن عمرو
 ١٣٥/ ٤ وك   ١٨٢/ ٧وخ  ) ٣٦٠٢( وهـ   ٤٠٣/ ٣ وكثري   ١٤٢/ ٣  وترغيب ٢١٧/ ٨ وش   ١٨٢ و ١٨١/ ٢حم  

 )٤٥٠٥( وصحيح اجلامع ٢٥٢/ ١٠وفتح 
١٣٢٨٦- }              راألمح لكُم ى يعتِرضوا حتبفكُلُوا واشر ، املصِعد الساِطع كُمهيدنوا وال يبكُلُوا واشر

 عن طلق) د ، ت(. }
 واالحتاف ٥٤/ ٢ ومعاىن ١٣٦/ ٤ وفتح ٤٠٤/ ٨طب و) ٧٠٥(وت ) ٢٣٤٨( ود ٣٢١/ ١ وكثري ١٦٦/ ٢قط 

 )٤٥٠٦( وصحيح اجلامع ٤٥٢/ ٦
 صحيح

 عن جابر) حم(. }كُلُوا حلم الصيِد وأنتم حرم ما ملْ تصيدوه أو يصاد لكُم  { -١٣٢٨٧
 ٣٨٧/ ٣حم 

 حسن لغريه
 عن جابر) عق(. }كُلُوا من جواِنِبها  {-١٣٢٨٨

  ٤٦/ ١ وعقيلى ٣١٣/ ١١ وسنة ١٣٠/ ٣ وترغيب ١١٧ و١١٦/ ٤ وك )٣٢٧٥( وهـ ١٨د االطعمة ب 
 صحيح



 

 

١٩٩٩() 

 .... ))وال تأكلوا وسطها : وزادوا
) عق(. }كُلُوا من حافاِت القصعِة وال تأكُلُوا من أعالَها ، فإنَّ الربكَةَ تِرتلُ من أعالَها                {-١٣٢٨٩

 عن ابن عباس
 ٣٦٤/ ١ وحم ١٠/ ٢ ومى ٤٦/ ١عقيلى 

 صحيح
١٣٢٩٠-  } اخلبيص ، ميِه فاِرسعن عبداهللا بن سالم) طب ، ك ، هب(. }كُلُوا هذا الِذى تس 

 ٣٦٩/ ١١ وخط ٣٨ و٣٧/ ٥ وجممع ١١٠/ ٤ك 
 صحيح

١٣٢٩١- }                 ى أثَرأن ير ٍف ، فإنَّ اَهللا حيبخيلٍَة والَ سروا ىف غِري مدقُوا والبسوا وتصبكُلُوا واشر
 ومتام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)  ك ، هبحم ،(. }نعمِتِه على عبِدِه 

 ١٣٥/ ٤وك ) ٦١٩٦ و٤٥٧١( والشعب ١٤٢/ ٣ وترغيب ٢١٧/ ٨ وش ١٨٢ و١٨١/ ٢حم 
 صحيح

) حـم (. }كُلُوا وكُلُوا من أسفَلها وال تأكُلُوا من أعالَها ، فإنَّ الربكَةَ تِرتلُ ِمن أعالها     { -١٣٢٩٢
 عن واثلة

 ٤٩٠/ ٣ وحم ٣٠٥/ ٨جممع 
 حسن

عن ابن عمـر  ) طب(.  }- يعىن الضب -كُلُوا ال بأس بِه ، ولكنه ليس ِمن طعاِم قوِمى            { -١٣٢٩٣
 عن امرأة من أزواج النىب

 ٥٠/ ٥ و٣٨/ ٤امع 
 صحيح لغريه

 عن ابن عمر) ط(.  }- يعىن الضب -كُلُوه فإنه حالَلٌ  { -١٣٢٩٤
  حنوه ٣٨ - ٣٧/ ٤امع 

 حصحي
١٣٢٩٥- }               منه هرحي بى يذهحت هذا املسِجد بفالَ يقْر ومن أكَلَ منكُم ، كُلُوه-    ىن الثوميع - 

 عن أىب سعيد) د ، حب(. }
 )٤٥٠٧( وصحيح اجلامع ٢٢٤/ ١ والترغيب ١٤٣/ ٢والدوالىب ) ٣١٨(وحب ) ١٦٦٩(وخزمية ) ٣٨٢٣( د 

 صحيح
 عن الصماء بنت بشر) حم(. }لسبِت ال لَِك وال عليِك كُلي فإنَّ صيام يوِم ا { -١٣٢٩٦

 ٢٣٦/ ٨ وطب ٤٣٩ و٣٦٨ و٣٦٥/ ٦حم 
 صحيح

كَم بني مسألَِة األعرايب وعجوِز بىن إسرائيلَ ؟ إنَّ موسى ملَّا أِمر أنْ يقطَع البحر فانتهى                 { -١٣٢٩٧
إنِك عند قِرب يوسف فاِمحلْ     :  ما يل يارب ؟ قَالَ       :إليِه صرفَت وجوه الدواب فرجعت ، فقالَ موسى         



 

 

٢٠٠٠() 

هـلْ  : عظَامه معك ، وقِد استوى القبر باألرِض ، فجعلَ موسى ال يدِرى أين هو ؟ فسألَ موسـى                   
هـو ؟   إنْ كَانَ أحد يعلَم أين هو ؟ فعجوز بىن فالٍَن تعلَم أيـن              : يدِرى أحد منكُم أين هو ؟ فقالُوا        

       ولَ  ، فقالَتا الرسلَ إليه؟ قالُوا     : فأرس قالَ هلَا          : ما لكُم ، ها أتتى ، فلموسانطَلِقى إىل م :  علمـنيت
   ؟ قالت فيوس قرب قالَ : أين ، نعم : ا علَيِه ، قالتلينقالَ هلَا : فد ، ى ما أسألكعطينى تال واهللا حت :

     قالت ، ِة ، قـالَ                : لِك ذلكا ىف اجلنِة الىت تكُونُ فيهجىف الدر كأنْ أكُونَ مع ى أسألُكـلِي  : فإنس
    ِة ، قالتى اُهللا إليـِه أنْ       : اجلنا ، فـأوحهادى يرلَ موسفجع ، كى إالَّ أنْ أكُونَ معال واِهللا ، ال أرض

 . (}ته على القِرب ، فأخرجوا العظَام وجاوزوا البحر       أعطها ذِلك فإنه ال ينقصك شىٌء ، فأعطَاها ودلَّ        
 عن على) اخلرائطى ىف مكارم األخالق

 ١٧١ - ١٧٠/ ١٠امع 
 صحيح لغريه

كَم ِمن أشعثَ أغبر ِذى ِطمريِن ال يؤبه له لو أقسم على اهللا ألبره ، منهم الرباُء بـن                    { -١٣٢٩٨
 نسوالضياء عن أ) ت(. }ماِلك

 )٤٥٧٣( وصحيح اجلامع ١١٣/ ٣وترغيب ) ٣٨٥٤(ت 
 صحيح

يارب هذا أغلَق بابه دوين فمنع معروفَـه        : كَم ِمن جاٍر متعلٍق جباِرِه يوم القيامِة يقولُ          { -١٣٢٩٩
 عن ابن عمر) خد(. }

 )١١١( وخد ٣٥٩/ ٣ترغيب 
 حسن

عن انس ) حب ، ك ، طب(والبغوى ) حم(. }ىف اجلنِة كَم ِمن عذٍق دواٍح أليب الدحداِح  { -١٣٣٠٠
 عن عبد الرمحن بن ابزى) طب(

 ٣٢٤ و٣٢٣/ ٩ وجممع ٢٠/ ٢ وك ١٤٦/ ٣وحم ) ٧١٥٩(االحسان 
 صحيح

 العظيم الشديد العلو: النخلة حبملها ، الدواح : العذق 
 عن جابر بن مسرة)  ، تحم ، م ، د(. }كَم ِمن عذٍق معلٍَّق ألىب الدحداِح ىف اجلنِة  { -١٣٣٠١

 )٤٥٧٤( وصحيح اجلامع ٢٠/ ٢ وك ٣٢٤/ ٩ وجممع ٣٧١/ ٢ وطربى ٤٠/ ٨وكثري ) ٩٧٤٦( وعب ٨٩م اجلنائز 
 عن ابن عمر) عد(.}كَما تِدين تدانُ  { -١٣٣٠٢

 )١٠٦٦٤( والشعب ٩٩/ ١ وحنف ١٧٦وزهد حم ) ٢٢٦٢(وعب ) ٧٩(صفة 
 صحيح لغريه

ن الشوِك العنب ، كذِلك ال يِرتلُ الفجار مناِزلَ األبراِر ، فاسلُكُوا أى             كَماال يجتنى مِ   { -١٣٣٠٣
 .             }طريٍق شئتم فأى طريٍق سلكتم وردتم على أهِلِه

 )٤٥٧٥( وصحيح اجلامع ١١٢/ ١وأصفهان ) ٤٩١٧(والفردوس ) ٣١٣٠( مطالب 



 

 

٢٠٠١() 

 حسن
شوِك العنب كَذلك ال يِرتلُ الفجار مناِزلَ األبراِر ، ومهَا طِر يقَاِن            كَما ال يجتىن ِمن ال     { - ١٣٣٠٤

 عن أىب ذر) ابن عساكر(. }فإيهما أخذتم أدركتم إليِه 
 )٤٥٧٦(وصحيح اجلامع ) ٢٠٤٦( والصحيحة ١١٢/ ١وأصفهان ) ٤٩١٧(وفردوس ) ٣١٣٠(مطالب 

 صحيح
) حل(عن عمر ) خط(. } شىٌء كَذلك ال يضر مع اإلمياِن شىٌء كَما ال ينفَع مع الشرِك { -  ١٣٣٠٥

 عن ابن            عمرو
 ٦٥٠/ ٢ وعدى ١٠٨/ ٧ وحلية ١٣٤/ ٧وخط ) ٤٩١٦( الفردوس 

 حسن لغريه
 عن عائشة) ابن سعد(. }كَما يضاعف لنا األجر كَذاك يضاعف علينا البالُء  { -١٣٣٠٦

 )٤٥٧٧(ع  وصحيح اجلام٢٣٠/ ٧سعد 
 حسن

١٣٣٠٧ - }                  بنـت ونَ ، ومـرميةُ امرأةَ فرعاء إال آسيالنس لْ ِمنوملْ يكم اِل كثريلَ من الرجكَم
ـ      (.}عمرانَ ، وإنَّ فضلَ عائشةَ على النساِء كفضِل الثريِد على ساِئِر الطعاِم              عن ل  ) حم ، ق ، ت ، ه

 أىب موسى
 ٣٩٤/ ٤وحم ) ٣٢٨٠(وهـ ) ١٨٣٤( وت ٧٠لفضائل الصحابة  وم ا٩٧/ ٧ و٣٦/ ٥ و٢٠٠ و٤/١٩٣ خ 

 )٤٥٧٨(  وصحيح اجلامع ١٦٤/ ١٤ وسنة ٤٠٩و
  صحيح١٣٠ و١٢٩/ ٣ و٦١/ ٢البداية ) وخدجية بنت خويلد (وزاد بعضهم  

وعـد  ) حم ، ت ، هـ(عن ابن عمر زاد ) خ(. }كُن ىف الدنيا كَأنك غرِيب أو عابر سِبيٍل         { -١٣٣٠٨
 من أهل القبورنفسك 

  وصحيح اجلـامع     ١١/٢٣٣ وفتح   ٢٤٢/ ٤ وترغيب   ٢٣١/ ١٤وسنة  ) ٤١١٤(وهـ  ) ٢٣٣٣( وت   ١١٠/ ٨خ  
 والزيادة صحيحة) ٤٥٧٩(

١٣٣٠٩- }  يراك هفإن اهى اَهللا ، فإنْ مل تكُن تررت ككأن عن زيد بن أرقم) أبو نعيم(. }كُن 
  حنوه ١١٥/ ٦ وحلية ٢٤٧/ ٤ و٥٩٢ /٣ و٢٦٨/ ١ وترغيب ٢١٨/ ٤ و٤٠/ ٢امع 

 صحيح
 عن عبد الرمحن بن أبزى) طك(. }كُن لليِتيِم كاألِب الرِحيِم  { -١٣٣١٠

 ٢٣٤/ ١٠ و١٦٣/ ٨امع 
 صحيح

سلْ جريانك فإنْ قالُوا إنك حمِسـن       : كيف أعلَم أنى حمِسن ؟ قالَ       : كُن حمِسناً ، قالَ      { -١٣٣١١
 عن أىب هريرة) ك(. }إنك مِسيٌء فأنت مِسيٌء :  قالُوا فأنت حمِسن ، وإنْ

 ٣١٧/ ٣ وصحيحة ٥٠٥/ ٥ واالحتاف ٣٧٨/ ١ك 
 صحيح



 

 

٢٠٠٢() 

١٣٣١٢- }                   اِس مـا ِحتـبللن اِس ، وأحبالن أشكَر قنِعاً تكُن اس ، وكُنالن دورعاً تكُن أعب كُن
ن مسِلماً ، وأِقلَّ الضِحك فإنَّ كثرةَ الضِحِك متيت         لنفِسك تكُن مؤِمناً وأحِسن جماورة من جاورك تكُ       

 عن أىب هريرة) هب(. }القَلْب 
 )٤٥٨٠(وصحيح اجلامع ) ١١١٢٧ و٥٧٥٠( والشعب ٥٦٠/ ٢ وترغيب ١٦٠/ ٨واالحتاف ) ٤٢١٧(هـ 

 صحيح
عـن ابـن    ) بز(. } بقني كُنت أُعِلمتها مث انفلَتت منى ، فاطلُبوها ىف سبٍع بقَني أو ثالثٍ            { -١٣٣١٣
 سئل عن ليلة القدر ؟ فذكره: مسعود قال 

 )١١١٢( والصحيحة ١٧٦/ ٣امع 
 صحيح

 عن قتادة مرسال) ابن سعد(. }كُنت أولَ الناِس ىف اخلَلِْق وآخِرهم ىف البعِث  { -١٣٣١٤
 رسال مرفوعا وم٣٢١ و٣٠٧/ ٢ وبداية ١٢٠٩ و٩١٩/ ٣ وعدى ٩٦/ ١/ ١ وسعد ٢٣٢/ ٥بغوى 

 صحيح مرسل
 ٥٣/ ٥وهو ىف الفيض !! وسقط هذا احلديث من صحيح اجلامع وضعفه 

١٣٣١٥- }                ى فوثَبـتحا أو هِزيز الرحالر وىياً كَدوىف نوِمى د تفسِمع مناِئماً حيثُ رأيت كُنت
إليك ألخربك فـاختر إمـا أن       إنَّ اهللا عز وجل بعثَىن      ! يا حممد   : فمضيت ، فاستقبلنى جِربيلُ فقالَ      

اجعلنا ممـن   : يدخلَ نصف أمِتك اجلنةَ ، وإما الشفَاعةُ يوم القيامِة ، فاخترت الشفاعة ألمىت ، فقيلَ                
 عن أنس) طس(. }وجب لكُم : تشفَع هلم ، فقالَ 

  ٣٧٠/ ١٠امع 
 حسن لغريه

عن ميسرة الفجر، ابن سعد عـن أىب اجلـدعاء     ) حل(. }ِح واجلسِد   كُنت نبياً وآدم بني الرو     { -١٣٣١٦
 عن ابن عباس) حب(

 وصحيح اجلامع ٣٧٤/ ٧ وتخ ٤٥٣/ ١ واالحتاف ٤١/ ٧ و٩٥/ ١/ ١ وسعد ٢٩٢/ ١٤ وش ٦٠٩/ ٢ك 
)٤٥٨١ ( 

 صحيح
 غـري أنْ ال  كُنت يتكم عِن األشربِة إالَّ ىف ظروِف األدِم ، فاشربوا ىف كُـلِّ وعـاءٍ        { -١٣٣١٧

 عن بريدة) م(.} تشربوا مسِكراً
 )٤٥٨٢( وصحيح اجلامع ٤٦٢/ ٧ وش ٣٦٧/ ١ وسنة ٧٦/ ٤ وهق ٦٥ م االشربة 
 عن بريدة) هـ(. }كُنت يتكُم عِن األوعيِة فانِبذُوا واجتِنبوا كُلَّ مسِكٍر  { -١٣٣١٨

 )٤٥٨٣(ح اجلامع  وصحي٥١٨ و٤٦٩/ ٧ وش ٢٢٧/ ٣ومتهيد ) ٣٤٠٥( وهـ ٣١١/ ٨ن 
 صحيح



 

 

٢٠٠٣() 

١٣٣١٩- }                 ـذَكَّروت ، العني دِمعوت القلْب ِرقَا تها ، فإورووِر أال فزارِة القبكُم عن زييت كُنت
 عن أنس) ك(. }اآلِخرةَ ، وال تقولُوا هجراً  

 )٤٥٨٤( وصحيح اجلامع ٢٢٢/ ٣ ومتهيد ٧٧/ ٤ وهق ٢٤٧/ ٦ و٢٨٧/ ٢ وتخ ٣٧٦/ ١ك 
 صحيح

. }كُنت يتكُم عن زيارِة القبوِر ، فزوروا القبور فإنها تزهد ىف الدنيا ، وتذَكَّر اآلخرةَ        { -١٣٣٢٠
 عن ابن مسعود) هـ(

 أعظمي) ١٥٧٠( هـ 
 حسن لغريه

١٣٣٢١- }             الةً عليِهمكُم هلَا صلُوا زيارتا واجعوهوِر فزورِة القبزيار كُم عنيت واسـتغفَاراً  كُنت
هلُم ، ويتكُم عن حلُوِم األضاِحى بعد ثالٍَث ، فكُلُوا منها وادخروا ، ويتكُم عما ينبذُ ىف الـدباِء ،                    

 عن ثوبان) طك(. }واحلنـتِم والنِقِري ، فانتِبذُوا وانتِفعوا ا 
  ٣١٢ و٣١١/ ٨ و٧٦/ ٤ وهق ٥٩/ ٣امع 

 صحيح
١٧٣٢٢- }  يت كُنت               لَ لـهال طو نِل على مو الطوذو ِسعثالٍَث ليت اِحى فوقحلُوِم األض كُم عن

 عن بريدة) ت(. }فكُلُوا ما بدا لكُم وأطعموا وادِخروا 
/ ٤ وترغيب   ٣٤٢/ ٣ وش   ٢٢٧/ ٣ ومتهيد   ٥٩/ ٣ وجممع   ٧٦/ ٤وهق  ) ١٥٧١( وهـ   ٣١١/ ٨ون  ) ١٥١٠(ت  

 )٤٥٨٥( وصحيح اجلامع ٣٥٧
 

 صحيح
كُنت يتكُم عن حلُوِم األضاِحى فوق ثالٍَث فكُلُوا وادِخروا ، ويتكُّم عـن زيـارِة                { -١٣٣٢٣

                   رامسِكٍر حبذُوا ، وكُلُّ ميِة فانتيتكُم عِن األوعو ، سِخطُ الربا وال تقُولُوا ما يوهالقبوِر فزور{ .
 عن أىب سعيد) بز(

 ٥٩/ ٣امع 
 صحيح 

١٣٣٢٤- }              على إرٍث من إرِث إبراِهيم ماليو اِعِر كُم هِذِه فإنكُموا على مشحم ، ت ، ن     (. }كُون
 عن زياد بن مربع) ، هـ ، ك

) ٤٥٨٦(وصحيح اجلامع ) ٥٧٧( ومحيدى ٤٤٩/ ٨وتخ ) ٣٠١١( وهـ ٤٦٢/ ١ وك ٢٥٥/ ٥ون ) ٨٨٣(ت 
  ١٣٧/ ٤وحم 

 صحيح
 عن أىب) حم ، ن ، ك(. }يىن كُونوا ِفى الصِف الِذى يِل { -١٣٣٢٥

 )٤٥٨٧( وصحيح اجلامع ٣٣٠/ ٢ وكر ٢٢٦/ ١ ومعاىن ٥٢٧ و٥٢٦/ ٤ وك ١٤٠/ ٥حم
 صحيح



 

 

٢٠٠٤() 

 ِكالَ السيِن على خيٍر ، أحدهما أفضلُ من اآلخر ، أما هؤالَء فيدعون اَهللا ويرغبون               { -١٣٣٢٦
          وأم ، ماء منعهم ، وإنْ شاء أعطَاهعلماً      إليِه ، إنْ شم ونَ اجلاِهلَ ، وإمنَا بعثْتونَ ويعلَّملَّما هؤالَِء فَيتع

 عن ابن عمرو) طب(. }، وهؤالَء أفضلُ 
 ٤٨٨ و ٣٢٠ ومبـارك    ٥٢/ ٧ وبغوى   ٥٠/ ١وجامع بيان العلم    ) ٣٠٧٢( ومطالب   ٢٧٤/ ١ وسنة   ١٠/ ١الفقيه  
 ٤٣/ ١وشج 

 حسن
اللهم العنه : خرج ديك ، فقال رجلٌ : عن ابن عباس قال ) بز(. }كَالّ إنه يدعو إىل الصالِة  { -١٣٣٢٧

 فذكره
  ط املعارف٨٠/ ٨ وامع ١٦/ ١٠طب 

 حسن
١٣٣٢٨- }                      زاهللا ع منكٍَر ، أو ذكْر ياً عن وٍف ، أوإالَّ أمراً مبعر ، ِه ال لهعلي كُلُّه مابِن آد كَالَم

 يبةعن ام حب) ت ، هـ ، ك ، هب(. }وجلَّ 
 )٣٩٧٤( وهـ ٥١٣/ ٢وك ) ٢٤١٢(وت  ) ٤٩٥٤ و٥١٤(الشعب 

 حسن لغريه
 عن على) حم(. }كيتانُ صلَّوا على صاحِبكُم  { -١٣٣٢٩

) ١٦٤٩(وعـب  ) ٢٤٨١( وحب ١٤٨/ ٨ وطب ٢٤١ و ٢٤٠/ ١٠ و ١٢٥ و ٤١/ ٣ وجممع   ١٣٨ و ١٣٧/ ١حم  
  ٥٠٥/ ٩ واالحتاف ٣٧٢/ ٣وش 

 صحيح
 ات وترك ديناراً ودرمهاًقاله عن رجل من أهل الصفة م

 يعىن أبـا بكْـٍر      -كَيف أبعثُ هذَيِن ومهَا ِمن الديِن مبِرتلَِة السمِع والبصِر ِمن الرأِس             { -١٣٣٣٠
روأبو نعيم ىف فضائل الصحابة عن ابن عمر) طب(.  }-وعم 
  ٩٣/ ٤ وحلية ٥٢/ ٩امع 

 حسن لغريه
ذلك الِذى أردت   :  فقَالَ     أمحد اَهللا إليك يا رسولَ اِهللا       : الَ  كَيف أصبحت يا فالَنُ ؟ ق      { -١٣٣٣١

كعن عبداهللا بن عمرو) طك(. }من 
 ٢٤٢/ ١ وحلية ١٤٠/ ١٠ و٤٦/ ٨جممع 

 حسن
كَيف أنت إذَا كَانت عليك أمراُء يؤخرونَ الصالَةَ عن وقِتها ، صلِّ الصالَةَ لوقِتها ،                { -١٣٣٣٢
نافلَةٌ فإنْ أدركت َا لكلِّ ، فإفَص ما معهعن أىب ذر) ٤م ، (. }ه 

 ٢/٧٥ون ) ١٧٦(وت ) ٤٣١(ود ) ٤٥٨٨( وصحيح اجلامع ١٢٤/ ٣ وهق ٢٣٨م الصالة 



 

 

٢٠٠٥() 

١٣٣٣٣- }                 بـني كوا هكَذَا وشـبى يكُوناِس واختلفُوا حتالن ثَالٍَة منِفى ح إذَا كُنت أنت كَيف
 عن عبادة ابن الصامت) طب(. }ِرف ، ودع ما تنِكر أصابِعِه ؟ خذْ ما تع

 ٢٧٩ و٢٧٥/ ٧امع 
 صحيح لغريه

عـن  ) حم ،د (. }كَيف أنت وأئمةٌ من بعِدى يستأِثرونَ ذَا الفىِء ، اصِبر حتى تلقَاين              { -١٣٣٣٤
 أىب ذر
 ) ٤٧٥٩( ود ٨/ ١٠ وجامع األصول ١٨٠/ ٥حم 

 حسن لغريه
 االنفرا و بالشىء والتخصص به:  عليه املسلمون من أموال الكفار بن بغري حرب ، اإلستئثار ما حيصل: الفىء 

كَيف أنت يا ثَوبانُ إذَا تداعت عليكُم األمم كتداعيكُم على قَصعِة الطعاِم ، تصيبونَ  { -١٣٣٣٥
وما الوهن : لِكن يلقَى ىف قلوِبكُم الوهن ، قَالُوا الَ أنتم يومِئٍذ كثري ، و: أِمن ِقلٍَّة ؟ قالَ :  منه ؟ قالَ

 : يا رسولَ اِهللا ؟ قـالَ 
 عن أىب هريرة) حم(. }حبكُم الدنيا وكراهيتكُم القتالَ 

 ٣٥٠/ ٢حم 
 صحيح لغريه

دةٌ منـها ىف  كَيف أنت يا عوف إذَا افترقَت هِذِه األمةُ على ثَالٍث وسبِعني ِفرقَةً ، واحِ            { -١٣٣٣٦
إذَا كَثرِت الشرطُ وملكَِت اإلماُء ، وقعـدِت        : وكَيف ذِلك ؟ قالَ     : اجلنِة  وساِئرهن ىف الناِر ؟ قالَ        

احلُمالَنُ على املناِبر ، واختُّذَ القرآنُ مزامري ، وزخرفَِت املساِجد ، ورفعِت املنابر ، واتِخذَ الفىُء دوالً                 
الزكَاةُ مغرماً ، واألمانةُ مغنماً ، وتفقِّه ىف الديِن لغِري اهللا ، وأطَاع الرجلُ امرأته ، وعـق أمـه ،                     ، و 

              م ، وأُكِْرمالقوِم أرذلَه م ، وكَانَ زعيمالقبيلَةَ فاسقُه ادهلَا ، وسهِذِه األمِة أو آِخر نولع ، اهى أبوأقص
رِه ، فيومئٍذ يكونُ ذَلك ، ويفزع الناس يومِئٍذ إىل الشاِم ، وإىل مدينٍة يقَالُ هلَا دمشق ،    الرجلُ اتقَاَء ش  

نعم وشيكاً ،مث تقع الفتن     : وهلْ تفتح الشام ؟ قالَ      : خيِر مدِن الشاِم ، فتحصنهم ِمن عدوِهم ، قيلَ          
َء مظلمةٌ ، مث يتبع الفتن بعضها بعضاً ، حتى خيرج رجلٌ من أهِل بـيىت          بعد فتِحها ، مث ِجتيُء فتنةٌ غربا      

 ديناملهت من وكَن ، هفاتبع هركتِدى ، فإنْ أدامله عن عوف بن مالك) طب(. }يقَالُ له 
  وله شواهد٥١/ ١٨ وطب ٣٢٣/ ٧امع 

 حسن لغريه
تنةٌ فَتتخذُ سنةً يربو فيها الصغِير ، ويهرم فيها الكـِبري ، وإذَا             كَيف أنتم إذَا التقَتكُم ف     { -١٣٣٣٧

تركت سنةٌ ، إذَا كَثُر قُراؤكُم ، وقَلَّ علماؤكُم ، وكثُر أمـراؤكُم ، وقلـت                : ترك منها شىٌء قيلَ     
 عن ابن مسعود) حل(. }أمناؤكُم ، والتمسِت الدنيا بعمِل اآلخرِة وتفقَّه لغِري اهللا 

 )٦٩٥١( والشعب ١٣٦/ ١حلية 



 

 

٢٠٠٦() 

 صحيح موقوف
 ومثله اليقال بالرأى

 عن عبداهللا بن بسر) طب(. }كَيف أنتم إذَا جارت عليكُم الوالَةُ  { -١٣٣٣٨
 ٢٣٧/ ٥جممع 

 حسن لغريه
لك ؟ قـالَ نعـم ، قـد         أو يكُونُ ذ  : كَيف أنتم إذَا شبعتم من ألواِن الطعاِم ؟ قالُوا           { -١٣٣٣٩

أو : أدركتموه أو من قد أدركَه منكُم ، فكيف أنتم إذَا غَدا أحدكُم ىف ِحلٍَّة وراح ىف أخرى ؟ قالُوا                    
كأنكُم قد أدركتموه أو من أدركَه منكُم ، كيف أنتم إذَا سترتم بيوتكُم كمـا               : يكُونُ ذلك ؟ قالَ     

 الكعب رستِة ؟ قالَ      : ةُ ؟ قالُوا    تةً عِن الكعبقالُوا         : رغب ، هونٍل جتدفض نم الَ ، ولِكن :   ماليو خري حنن
 عن عبداهللا بن مسعود) هناد(. }ال بلْ أنتم اليوم أفضلُ: أو يومئٍذ ؟ قالَ 

/ ٤ وترغيب ٣٢٧ و٣٢٣ و٣١٤/ ١٠ وجممع ٤٤٥/ ٢ وهق ١٥/ ٣حنوه وبنحوه ك ) ١٠٣٣٤ و١٠٣٢٢(الشعب 
٢١٠ 

 حسن لغريه
يا رسولَ اِهللا إنا يومئٍذ : كَيف أنتم إذَا غُِدى عليكُم جبفْنٍة وِريح علَيكُم بأخرى ؟ قالُوا    { -١٣٣٤٠

 عن جابر ) ع(. }بلْ أنتم اليوم خير : خلير ؟ فقَالَ
 ٢٣٧/ ١٠امع 

 صحيح لغريه
 جتَتنبوا ِديناراً وال ِدرهماً تنتهك ذمةُ اِهللا وذِمةُ رسـوِلِه ، يشـد اُهللا               كَيف أنتم إذَا لَم    { -١٣٣٤١

 ونَ ما ىف أيِديـِهمِة فيمنعِل الذمأه حم عن أىب هريرة. }قلُوب 
 تعليقاً) ٣١٨٠(وخ ) ٤٥٨٩( وصحيح اجلامع ٣٣٢/ ٢ وحم ١١٢ و٦٢/ ١٥ش 

 صحيح
حم ،  (. }لدين ، وظهرِت الرغبةُ والرهبةُ ، وحرق البيت العتيق          كَيف أنتم إذَا مرج ا     { -١٣٣٤٢

 وشرف البنيان واختلف اإلخوان: عن ميمونة زاد الطرباىن ) طك
 ٤٧/ ١٥ وش ٣٢٠/ ٧ وجممع ٣٣٣/ ٦حم 

 صحيح
١٣٣٤٣- }  كُمفأم فيكُم ممري لَ ابنإذَا نز مأنت عن أىب هريرة) م(. }كَيف 

  وصحيح اجلامع ٨٢/ ١٥وسنة ) ١٠٩٦( وتغليق ٤٩١/ ٦ وفتح ١٣٩/ ٦ وبغوى ١٠٦/ ١ وعوانة ٢٤٤ و١٥٥م 
)٤٥٩٠( 

١٣٣٤٤- }  كُم منكُماموإم فيكُم ممري لَ ابنأذَا نز مأنت عن أىب هريرة) ق(. }كَيف 
 )٣٤٤٩(وخ ) ٤٥٩١( وصحيح اجلامع ١٠٦/ ١ وعوانة ٢٤٤ و١٥٥وم ) ١٠٩٦( وتغليق ٤٩١/ ٦فتح 



 

 

٢٠٠٧() 

١٣٣٤٥- }                 نـدِركُوهأو ت وذُ باهللا أن تكُونَ فيكُموأع ، مخَس فيكُم تإذَا وقع مأنت مـا  : كَيف
ظهرِت الفَاحشةُ ىف قوٍم قطُّ فعِملَ ا بينهم عالَنيةً إالَّ ظهر فيِهم الطاعونُ واألوجاع الىت ملْ تكُـن ىف         

لزكَاةً إالَّ منعوا القطْر ِمن السماِء ، ولوالَ البهاِئم مل ميطَروا ، وما خبس قوم               أسالِفِهم ، وما منع قَوم ا     
املكيالَ وامليزانَ إال أُخذُوا بالسِنني ، وِشدِة املؤونِة ، وجوِر السلطَاِن عليِهم ، وال حكَم أمراؤهم بغِري                 

      ع ليِهملَّطَ علَ اُهللا إالَّ سةَ              ما أنزاهللا وسـن ـابوما عطَّلُوا كت ، ما ىف أيِديِهم م فاستنفَذُوا بعضوهد
 مبينه ملَ اُهللا بأسهوِلِه إالَّ جععن ابن عمر ) هب(. }رس 

 ٤٤٠/ ٣واالحتاف ) ٤٠١٩(وهـ ) ١٠٧( وصحيحة ٥٤٣/ ١ وترغيب ٦٥/ ٣ وامع ٩١/ ١ وكر ٣٤٦/ ٣هق 
  ٥٤٠/ ٤وك 

 صحيح
١٣٣٤٦- } كَيف     مـاِم ، ولبسـتانَ الطعألو موالزيِت ، وأكلت رِز الببخ ِمن مِدى إذَا شبعتبع مأنت 

عـن  ) هق ، كر  (. }بلْ أنتم اليوم خير       : ذَاك ، قَالَ    : ألوانَ الثياِب ، فأنتم اليوم خري أم ذَاك ؟ قَالُوا           
 واثلة

  ٣٢٧ و٣٢٣ و٣١٤/ ١٠ وجممع ٤٤٥/ ٢ وهق ١٥/ ٣ وبنحوه ك ٢٣ /٢ وحلية ٢٥٠/ ٦ وكر ١٦٦/ ١الدوالىب 
 صحيح

 وشبك بني   -كَيف أنتم ىف قَوٍم مرجت عهودهم وأميانهم وأماناتهم وصاروا هكَذَا ؟             { -١٣٣٤٧
ِقِهم وخـالفُوهم ىف    اصِبروا وخالقُوا الناس بـأخالَ    : كَيف نصنع يا رسولَ اهللا ؟ قَالَ        : أصابِعِه قالُوا   
   اِهلِممعن ثوبان) بز(. }أعم 

  ٣٥٤/ ٦ واالحتاف ٢٨٣/ ٧جممع 
 حسن لغريه 

١٣٣٤٨- }       مأنت ا ، كَيفوثلثُه مأنت ا ، كَيفاعهاِس ثالثَةُ أرباِئِر النولس ِة لكُماجلن عورب مأنت كَيف
عـن ابـن    ) حم ، طب  (. } عشرونَ ومائَةُ صف أنتم منها مثانونَ صفا       والشطْر ؟ أهلُ اجلنِة يوم القيامةِ     

 مسعود
  ٨٤/ ٢ وكثري ٤٧١/ ١١ وش ٤٠٣/ ١٠ وجممع ٢٠٩ و٢٠٨/ ١٠ وطب ٤٥٣/ ١حم 

 صحيح
كَيف أنتم و صاِحب القَرِن قَِد التقَم القرنَ ، وحنا اجلبهةَ ، وأصغى السمع ينتِظر مىت                 { -١٣٣٤٩

قالُوا      ي ، بالنفَِّخ فينفُخ ر؟ قالَ     : ؤم عنصن ا         : قُولُوا:كَيفوكَّلنالوِكيلُ ، على اِهللا ت ما اهللا ونعنسبح{ .
عن زيد ابن أرقم ، أبو الشيخ ىف العظمة ) حم ، طب(عن ابن عباس ) حم ، ك(أىب سعيد  عن )حم ، ت ، حب ، ك   (

 أنسعن جابر الضياء عن ) حل(عن أىب هريرة 
 ١٩٦/ ٥ و١٤٨/ ٢ وكثري ٩٥ و٢٩ و٢٤/ ١٦وطربى ) ١٠٧١( وصحيحة ١٤٧/ ٢وبغوى ) ٢٥٦٩(حب 

 ١٠٣/ ١٥ وسنة ٥٥٩/ ٤ وك ١٣٠/ ٧ و١٠٥/ ٥ وحلية ١٥٣/ ٥ و٣٦٣/ ٣ وخط ٢٩٠/ ٨ و٣٧٩/ ٧ و٣٠٩و



 

 

٢٠٠٨() 

 وصحيح ٣٦٨/ ١١ وفتح ٣٣١ و٣٣٠/ ١٠ و١٣١/ ٧ وجممع ٣٧٤/ ٤ و٧/ ٣ و٣٢٦/ ١وحم ) ٢٤٣١(وت 
 وغريهم ) ٤٥٩٢(اجلامع 

 متواتر
كَيف أنعم وصاِحب القَرِن قِد التقَم القرنَ ، وحنا جبهته ، وأصغى مسعه ينتِظر مـىت                 { -١٣٣٥٠

حسبنا اهللا ونعم الوِكيلُ على الِلـه  : قُولُوا : يؤمر ؟ فسِمع بذِلك أصحاب النىب فشق عليِهم ، فقَالَ         
 عن زيد بن أرقم)، طكحم (. }توكلنا  

  ٣٣١ ٣٣٠/ ١٠ و١٣١/ ٧امع 
 صحيح

 عن عائشة) حم ، ك(. }كَيف بإحداكُن إذَا نبحتها ِكالب احلوأِب؟  { -١٣٣٥١
 ونبوة ١٢٠/ ٣وك ) ٤٧٥( وصحيحة ٢٨٩/ ٨وجممع ) ١٨٣١( وحب ٢٦٠/ ١٥ وش ٥٥/ ١٣ وفتح ٥٢/ ٦حم 

 ٢٤٠/ ٦ وبداية ٤١٠/ ٦
 صحيح

: أى ماء هذا ؟ قالوا      : دة عائشة مرت ببعض مياه بىن عامر طرقتهم ليالً فسمعت نباح الكالب فقالت              وسببه ان السي  
ما أظنىن  : مهالً يرمحك اهللا تقدمني فرياِك املسلمون فيصلح اهللا بك قالت           : ماء احلوأب قالت ما أظنىن إال راجعة قالوا         

 ١٢٦/ ١٥االحسان ... ول احلديث إال راجعة إىن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يق
 عن عمرو بن حيى بن أىب حسن عن أبيه عن جده) طب(. }كَيف بروعِة املؤِمِن ؟  { -١٣٣٥٢

 ٢٥٤ و٢٥٣/ ٦امع 
 حسن لغريه

كَيف بك إذَا بقيت ىف حثَالٍَة من الناِس قد مرجت عهودهم وأمانـاُم ، واختلفُـوا                 { -١٣٣٥٣
اعملْ مبا تعرف ودع ما تنكر      : اُهللا ورسولُه أعلم ، قالَ      : ذَا ، وشبك بني أصاِبِعِه ؟ قَالَ        فصاروا هكَ 

            معوامه ودع، اصِة نفِسكخب كنَ ىف ديِن اهللا، وعليوالتلو عن سـهل بـن سـعد ،        ) طب(. }، وإياك
 الشريازى عن احلسن مرسال

 ) ٢٠٦( وصحيحة ٢٧٩/ ٧ وامع ٢٤١/ ٦وطب  ٣٩/ ١٣ حنوه خمتصراً والفتح ١٢٩/ ١خ 
 صحيح

كَيف بك إذَا بِقيت ىفضالٍة من الناِس قد مرحت عهـودهم وأمانـاُم و اختلَفُـوا                 { -١٣٣٥٤
اعملْ مبا تعرف ودع مـا      : اُهللا ورسولُه أعلَم ، قالَ      :  قالَ   - وشبك بني أصابِعِه ؟      -فصاروا هكَذَا   

) ع(عن سهل بن سعد     ) طك(. }ر ، وإياك والتلِوين ىف ديِن اهللا وعليك خباصِة نفِسك ودع عوامهم             تنك
 عن ابن عمر

 ٢٧٩/ ٧ وامع ٢٤١/ ٦طب 
 صحيح

. } قالَه البِن أىب احلقيق        -كَيف بك إذَا خرجت ِمن خيبر تعدو بك قلُوصك ليلَةً ؟             { -١٣٣٥٥
  عمرعن) خ(



 

 

٢٠٠٩() 

 ٢٣٤/ ٤ ونبوة ٢٥٢/ ٣ وخ ٢٠٧/ ٩هق 
كَيف بك يا عبد الرحمِن إذَا كَانَ عليكُم أمراُء يطفئُونَ السنةَ ، ويؤخرونَ الصالَةَ عن  { -١٣٣٥٦

يسألُىن ابن أم عبِد كَيـف يفعـلُ ؟ ، ال طاعـةَ    : فكَيف تأمرين يا رسولَ اِهللا ؟ قالَ : ميقاِتها ؟ قالَ  
 عن ابن مسعود ) طب ، حم(. }خلُوٍق ىف معصيِة اِهللا مل

  ١٢٧ و١٢٤/ ٣وهق ) ٣٧٨٨(عب 
 حسن لغريه

١٣٣٥٧- }        هوأكفَـر همأطع هِن اتبعا ، فمهومثَار األرض له ترخس بٍد قدبع مليتإذَا ابت بكُم كَيف
          اىل يعِصمإنَّ اهللا تع ، هومنع هحرم اهعص ومن التسِبيِح ، إنَّ بني بِه املالِئكَةَ ِمن عِصما ييومِئٍذ مب املؤمِنني

 عن أمساء بنت عميس) طب(. }عينيِه كاِفر يقرؤه كُلُّ كَاتٍب وغري كَاتٍب 
 ٣٤٥ و٣٤٤/ ٧امع 

 حسن
ها ، صلِّ الصـالَةَ مليقَاَـا   كَيف بكُم إذَا أتت عليكُم أمراُء يصلَّونَ الصالَةَ لغِري ميقَاتِ  { -١٣٣٥٨

 عن معاذ) د(. }واجعل صالتك معهم سبحةً 
 ) ٤٥٩٣(وصحيح اجلامع ) ٤٣٢(د 

 صحيح
١٣٣٥٩- }  ظُرسنٍة ال ين ألف ِة مخِسنيانلُ ىف الِكنالنب عجما ياُهللا كَم كُمإذَا مجع بكُم كَيف

عن ابن عمرو) طب ، ك(.}إليكُم 
 ٤٥٩/ ١٠ واالحتاف ١٣٥/ ٧ وجممع ٥٧٢/ ٤ك 

 صحيح
١٣٣٦٠- }                 تفعحفَةٌ ورِه صيدي بني تلٍَّة ، ووضعىف ح احلٍَّة ورىف ح كُما أحدإذَا غَد بكُم كَيف

 عن على) ت(. }أخرى وسترتم بيوتكُم كَما تستر الكعبةُ ، أنتم اليوم خري منكُم يومِئٍذ 
 ٣٢٣/ ١٠ وجممع ١٣٩ و١١٢/ ٣ وترغيب ٥٤٩/ ٤ وبنحوه ك ٦٧٨/ ٤االصول وجامع ) ٢٤٧٦(ت 

 حسن
كَيف بكُم بزماٍن يوِشك أنْ يأِتى يغربلُ الناس فيِه غَربلَةً ، ويبقَى حثَالَةٌ من الناس قَـد      { -١٣٣٦١

ِه ، تأخـذُونَ مبـا تعرفُـونَ ،    مرجت عهودهم وأماناُم واختلفُوا وكَانوا هكَذَا ، وشبك بني أصابعِ   
 عامِتكُم وتذَرونَ أمر ، ِتكُمقِْبلُونَ على أمِر خاصونَ ، وتونَ ما تنِكرععن ابن عمرو) هـ(. }وتد 

 )٤٥٩٤(وصحيح اجلامع ) ٢٠٥(وصحيحة ) ٣٩٥٧( وهـ ١٧د املالحم ب 
 صحيح

١٣٣٦٢- }        ا عبِد اهللا ؟ أكرِميِه فإنهأب ِجتِدين ايب خلُقاً      كَيفِه أصحأشب ِمن -      انَ ، قالَـهىن عثميع 
 عن أىب هريرة) كر) (ك (. }-لرقيةَ 

 ٨١/ ٩ وجممع ٣٢/ ١ وطب ٤٨/ ٤ك 



 

 

٢٠١٠() 

 حسن لغريه
وسنده صحيح لكن فيه علة وهى أن أبا هريرة مل يدرك رقية والظاهر أنه يرويه عن صحاىب عنها كما أشار لذلك 

 احلاكم
١٣٣٦٣- }   ى جرت كَيف             رأس هِض ِمثلَ هذَا ، إنمن ِملِء األر ريلٌ خيعى فالَناً ؟ فجتر عيالً وكَيف

مفأنا أتألَّفَه عن اأىب ذر) حل ، ض(الروياين (. }قوِمه( 
  ٣٢/ ٣ وصحيحة ٣٥٣/ ١ وحلية ٢٧٧/ ١١و٨٠/ ١فتح 

 صحيح
 الناِس قد مرجت عهودهم ونـذُورهم ،        حثالةٌ  ِمن  : كَيف ترونَ إذَا أُخرتم ىف زماٍن        { -١٣٣٦٤

تأخـذُونَ مـا   : اُهللا ورسولُه أعلَم ، قـالَ     :  قالُوا   - وشبك بني أصابِعِه     -فاشتكُوا فكَانوا هكذَا ؟     
عن سهل  ) طب(. }تعرفُونَ ، وتدعونَ ما تنكرونَ ، ويقِبلُ أحدكُم على خاصِة نفِسِه ، ويذَر أمر العامةِ              

 ن سعدب
 ٢٧٩/ ٧ وامع ٢٥٣/ ٦ وطب ٢٢١ و٢٢٠/ ٢وحم ) ٣٩٥٧( وبنحوه  و املالحم وهـ ٣٥٤/ ٦اإلحتاف 

 صحيح لغريه
١٣٣٦٥- }               هابوا هذَا وأصحبعياِصى بقٍَر اتَا صٍة تكُونُ ىف أقطَاِر األرِض كَأونَ ىف ِفتنتصنع كَيف

 رة البهزىعن م) حم ، طب(.}، اتبعوا وأشار إىل عثمانَ 
 ) ١٢٩٦ (٥٩١/ ٢وعاصم ) ٢١٩٥( وحب ٢١٠/ ٧ وبداية ٥٨٩/ ١٤ و٤١/ ١٢ وش ٣٥/ ٥حم 

 صحيح
  هـ١.... قروا : صياصى البقر 

 عن ابن عباس ) طب (.}كَيف تقَدس أمةٌ ال يؤخذُ لضعيِفها ِمن قَويها  { -١٣٣٦٦
 ) ١٥٥٤( وحب ١٨٣/ ٤ وتلخيص ٤٠٤ وصفة ٣٩٦/ ٧ وخط ٩٥/ ٦ وهق ١١٨/ ١١ طب 

 صحيح
بسـِم اهللا  : احلمد هللا رب العاِملني ، قالَ قُـلْ  : كَيف تقْرأُ إذَا قُمت ىف الصالَِة ؟ قالَ         { -١٣٣٦٧

 عن جابر) قط(. }الرحمِن الرِحيِم 
  ٤٩١ وجرحان ٥٧٧/ ٧ واالحتاف ٣٠٨ و٣٠٢/ ١قط 

 حسن
١٣٣٦٨- }     ٍل انفلتِح رجتقُولُونَ لفَر وال           كَيف اما طع ا بأرٍض قفٍر ليسهامزم جتُر هراحلت منه ت

                   ٍة فتعلَّقجبذِْل شجر تعليِه ؟، مث مر ى شقا حتدهجي ا فلمهفَطلب ، وشراب امطع ا لهوعليه ، ابشر
عـن  ) حم ، م  (. }ِه من الرجِل براحلَِتِه     زمامها فوجدها متعلقَةً بِه ، أما واِهللا ، ُهللا أشد فرحاً بتوبِة عبدِ            

 الرباء
 )٢٧٤٦(و م ) ٤٥٩٥( وصحيح اجلامع ١٠٨ و١٠٧/ ١١ وفتح ٢٤٣/ ٤ وك ٢٨٣/ ٤ وحم ٣٣/ ١خ 

 عن ابن عمرو) كر(.}كَيف تهلك أمةٌ انا أولُها وعيسى ابن مريم آخرها   { -١٣٣٦٩



 

 

٢٠١١() 

 ٦٥/ ٢ وكر ٢٠٣/ ٣طربى 
 حسن

أوجرت رجال بالرمح وهو    : عن أسامة قال    ) طب(. }ك ِبالَ إله إالَّ اُهللا يوم القيامِة ؟         كَيف ل  { -١٣٣٧٠
 يقول ال إله إال اهللا ، فقال النىب فذكره

 ٢٥٨/ ٨ وفتح ٣١/ ١٢طب 
 صحيح

 عن عقبة بن احلارث) خ(. }كَيف وقَد قيلَ  { -١٣٣٧١
) ٩٩٠( ومنصـور    ٢٥٤ و ٣٥٣/ ١٧ وطب   ١٥٨/ ٢ ومى   ٣٨٤ و ٧/ ٤ وحم   ٢٢٧ و ٢٢١ و ٧٠/ ٣ و ٣٣/ ١خ  

 ) ٤٥٩٦(وصحيح اجلامع )٥٧٩( وحـميدى ١٩٦/ ٤وش 
قاله لرجل تزوج امراة وبعد زواجهما جاءت امرأة وزعمت أا أرضعتهما فأمره النىب صلى اهللا عليه وسلم بطالقها 

 فلما راجعه قال له ذلك
 عن ابن عمر) أبونعيم(. }اِن على أخيكُم كَيف ال يشق على وأنتم أعوانُ الشيطَ { -١٣٣٧٢

 )١٦٣٨( وصحيحة ٤٨٧/ ٧ و٢٧٠ و٢٣٠ و١٩٨/ ٦ واالحتاف ٤٣٨/ ١ وحم ١٩٧/ ٨أخرج حنوه خ 
. }كَيف يا عائشةُ ولَم يقُلْ ساعةً قطُّ ِمن ليٍل أو َاٍر رب اغِفر يل خطيئَىت يوم الديِن                   { -١٣٣٧٣

 عن عائشة )عوانة(
  ١١٨/ ١ وامع ١٠٠/ ١عوانة 

 صحيح
 قاله عمن مات قبل االسالم كافراً

عن ) ع ، هـ(. }كَيف يقِّدس اُهللا أمةً اليأخذُ ضعيفُها حقَّه ِمن قَويها وهو غَري متعتٍع  { -١٣٣٧٤
 بريدة

 )٤٥٩٧(وصحيح اجلامع ) ٢٥٨٤(وحب ) ٤٠١٠( وهـ ٢٥٧/ ١ عاصم 
 صحيح

  هـ١ه أذى يقلقه ويزعجه أى من غري أن يصيب: متعتع
ـ  (عن املقدام بن معديكرب     ) حم ، خ  (. }ِكيلُوا طعامكُم يبارك لكُم فيِه       { -١٣٣٧٥ عن عبداهللا  ) تخ ، ه

 عن أىب الدرداء) طب(عن أىب أيوب ) حم ، هـ (بن بسر 
خ  وت٢٨١/ ١١ وفتح ٣٤/ ٥ وجممع ١٤٣/ ٤ وطب ٤١٤/ ٥ و١٣١/ ٤وحم ) ٢٢٣١ و٢٢٣١( وهـ ٨٨/ ٣خ  
 )٤٦٠٠( وصحيح اجلامع ٢١٧/ ٥ وحلية ١٥١/ ١٠

 صحيح مشهور
 عن ابن مسعود) خط(.}الكَاِفر يلِجمه العرق يوم القيامِة حتى يقُولَ أرحىن ولَو إىل النار  { -١٣٣٧٦

 )٧٣٣٥( واإلحسان ٣٣٦/ ١٠ وامع ٦٠/ ٥والفيض ) ٤٩٤٢( وديلمي ٢٧/ ١٢خط 
 صحيح لغريه

 عن ابن عمر) طك ، بز ، ع(. }ِفر يأكُلُ ىف سبعِة أمعاٍء ، واملؤِمن يأكُلُ ىف ِمعى واِحٍد الكَ { -١٣٣٧٧



 

 

٢٠١٢() 

 
 ٤٣٥ و ٤١٥ و ٣١٨ و ٢٥٧/ ٢وحـم   ) ٣٢٥٨(و) ٣٢٥٦(وهـ  ) ٧٦٠( وت ١٨٣ و ١٨٢ وم االشربة    ٩٢/ ٧خ  
 ) ٦٦٩( ومحيدى ٣٣ و٣٢/ ٥ وجممع ٣٣٥/ ٦ و٣٩٢ و٣٣٣/ ٣و

 صحيح مشهور
١٣٣٧٨- } ائرا ، وأكْلُ             :   الكَببوأكْلُ الر ِر حقلُ النفِْس بغييِن ، وقتالوالد باِهللا ، وعقُوق اكاإلشر

ماِل اليتيِم ، وقذْف احملصنِة ، والِفرار يوم الزحِف ، وعقوق الوالديِن ، واستحالَلُ البيـِت احلـراِم                  
 قِبلِتكُــم أحيــــــاًء 

 عن عبيدبن عمري عن أبيه ) د ، ن ، هق(. }وأمواتاً 
 )٢٨٧٥( ود ١٩١/ ١٢ و٥٥٦ و٥٥٥/ ١١ وفتح ٦٣/ ٨ و٨٩ و٨٨/ ٧ن 

 حسن
١٣٣٧٩- }   اِئرالكَب :              وسالغم يِن ، وقتلُ النفِْس ، واليمِينالوالد باِهللا ، وعقوق اكحم (. }اإلشر

 عن ابن عمرو) ، خ ، ت ، ن
 ٥٥٥/ ١١ وفـتح    ٢٠١/ ٢ وحـم    ١٩١/ ٢ ومى   ٦٣/ ٨ و ٨٩ و ٨٨/ ٧ون  ) ٣٠٢١( وت   ٤/ ٩ و ١٧١/ ٨خ  
 )٣٦٠١( وصحيح اجلامع ١٤٧/ ١٠ و٨٥/ ١ وسنة ١٩١/ ١٢ و٥٥٦و

١٣٣٨٠- }   ائرِف ،              : الكَبالزح يوم ارِة ، والِفرلُ النفِْس املؤمنِة ، وقتاحملصن باِهللا ، وقذْف اكاإلشر
عن ابـن   ) هق (.}مِني ، وإحلَاد بالبيِت قبلِتكُم أحياًء وأمواتاً        وأكْلُ ماِل اليتِيِم ، وعقُوق الوالديِن املسل      

 عمرو
/ ١٢ وفتح ٦٩/ ٥ ومتهيد ٤٠٩ و٤٠٨/ ٣ وهق ٨٩/ ٧ون ) ٢٨٧٥(ود )  ٤٦٠٢(وصحيح اجلامع ) ٦٩٠(ارواء 
١٨٩  

 حسن لغريه
١٣٣٨١- }  ائروطُ: الكَبوِح اِهللا ، والقنِمن ر اسباِهللا ، واإلي كرِة اِهللا الشعن ابن ) البزار(. } ِمن رمح

 عباس
 )٤٦٠٣( وصحيح اجلامع ١٠٤/ ١امع 

 حسن
١٣٣٨٢- }   ائرـائِر               : الكَببأكِرب الكَب يِن ، أال أُنبئكُمالوالد باِهللا ، وقتلُ النفِْس ، وعقُوق كالشر :
 عن أنس) حم ، ق ، ت ، ن(. }قَولُ الزوِر

) ٣٠ و١٥( وخد ٢٢١/ ٣ وترغيب ١٣١/ ٣ وحم ١٤٤ - ١٤٣ وم االميان ٤/ ٨ و٢٢٥/ ٣ وخ   ٢٨٢/ ١٢الفتح  
 ٨٩ و٨٨/ ٧ون ) ١٢٠٧(وت ) ٤٦٠٤(وصحيح اجلامع 

١٣٣٨٣- }   اِئرا ، وأكْـلُ مـاِل                : الكَبا ، وأكْلُ الربِر حقِّهباِهللا ، وقتلُ النفِْس بغي اكاإلشر أوهلُن
عن أىب  ) بز(. }ى احملصناِت ، واالنتقَالُ إىل األعراِب بعد ِهجرِتِه         رار يوم الزحِف ، ورم    ٦اليتيِم ، وفِ  

 هريرة
 ١٠٣/ ١امع 



 

 

٢٠١٣() 

 حسن
الكَبائر تسع ، أعظمهن إشراك باِهللا ، وقتلُ النفِْس بغِري حق ، وأكلُ الربا ، وأكلُ ماِل                  { -١٣٣٨٤

       الزح يوم ارِة ، والفراحملصن اليتيِم ، وقذْف         اِم قبلـتكُميِن واستحالَلُ البيِت احلرالوالد ِف ، وعقوق
 عن عمري) د ، ن(. }أحياًء وأمواتاً 

  ٤٠٨/ ٣وهق ) ٤٦٠٥( وصحيح اجلامع ٨٩/ ٧ون ) ٢٨٧٥( ود ١٨٢/ ١٢ والفتح ٥٣١/ ٨االحتاف 
 حسن

١٣٣٨٥- }    سبع ائراهللاُ       : الكَب رمى حباِهللا ، وقتلُ النفِْس الت اكِة ،       اإلشراحملصن وقذْف ، إالَّ باحلَق 
) طـس (. }والفرار من الزحِف ، وأكلُ الربا ، وأكلُ ماِل اليتيِم ، والرجوع إىل األعراِبيِة بعد اهلجرِة               

 عن أىب سعيد
 )٤٦٠٦( وصحيح اجلامع ٢٤٤ و٢٣٧/ ٢ وكثري ٥٣١/ ٨ واالحتاف ١٠٤/ ١ وجممع ٤٨/ ١٧طب 

 حسن
١٣٣٨٦- } الكُرب رعن سهل بن أىب حثمة) ق ، د(. } الكُب 

 وهــــــــق ١٨٩/ ٢ ومــى ٤/٣ وحــم ١٢ و١١ و١٠/ ٨ ون ٨ ود الديــات ب ١١/ ٩خ 
  ١٢٦ و١٢٠ و١١٩/ ٨ و٨١/ ٦
 )١٦٦٩(وم ) ٤٥٠٧(وصحيح اجلامع ) ٤٠٣( وحـميدى ١٨٣/ ١٠و

 اى ليبدأ باألكرب ىف الكالم
 عن ابن عمر) بز ، حم(. }ق وتغمص الناس الِكبر أنْ تسفِّه احلَ { -١٣٣٨٧

 ١٣٤/ ٥ وكر ٣٦٣ و٣٤٢/ ٨ واالحتاف ١٣٣/ ٥امع 
 صحيح

١٣٣٨٨- }  طَ الناسوغم احلق بطَر نم رعن أىب هريرة) د ، ك(. }الِكب 
ود ) ٤٦٠٨( وصـحيح اجلـامع      ٣٠/ ١ وعوانـة    ٤٩٠ و ٢٦٠/ ١٠ و ٣٦٣ و ٣٣٨/ ٨ واالحتاف   ١٤٧م االميان   

)٤٠٩٢( 
١٣٣٨٩- }  لُ وِترعن أنس) متام(. }الكُح 
 )٤٦٠٩(وصحيح اجلامع ) ١٢٦٠(الصحيحة 

 صحيح
إسناده ضعيف والصحيح ) هب(عن أىب بكر  قال ) عد ، هب(. }الكِذب جماِنب اإلمياِن  { -١٣٣٩٠

 موقوف
 وفاًمرفوعاً وموق) ٤٨٠٧ و٤٨٠٦(و) ٤٨٠٤ و٤٨٠٥( والشعب ٥٠٨/ ١٠ وفتح ٧٣/ ١٠االحتاف 

 الصحيح وقفه
الرجلُ يكِذب بني الرجلَِني لُيصِلح بينـهما ،        : الكَِذب يكتب على ابِن آدم إالَّ ثَالَثٌ         { -١٣٣٩١

 عن النواس بن مسعان) ابن النجار(. }والرجلُ حيدثُ امرأته لريضيها بذِلك ، والكِذب ىف احلَرِب خدعةٌ 
  ٨٥/ ٤ ومشكل ١١٨/ ١٣ وسنة ٨٥/ ٩ وش ٤٥٩/ ٦ وحم ٧٣/ ١٠االحتاف 



 

 

٢٠١٤() 

 صحيح
١٣٣٩٢- }  الكَرم : فى ، والشرالتقو : واليقني ، ععن ) ابن اىب الدنيا ىف اليقني(. }الِغىن : التواض

 حيى ابن أىب كثري مرسالً
/ ٤ و ١٦٣/ ٢ وك   ١/ ٥وحـم   ) ٤٢١٩ و ٤٢١٨(وهـ  ) ٣٢٧١( وت   ١٣٦/ ٧ وهق   ٣٦٠ و ٣٥٢/ ٨االحتاف  

  حنوه خمتصراً صحيح ١٣٥/ ٩ح  وفت٣٢٥
 حسن لغريه

١٣٣٩٣- }      بِن إبراِهيم اقإسح بن فالكَرِمي بِن الكَرِمي بِن الكَرِمي يوس بن عن ) حم ، خ(. }الكَرمي
 عن أىب هريرة) حم(ابن عمر 

 ١٩٩ و ١٧١/ ١ وبداية   ٢٩٧/ ٤ وكثري   ٤٢٦/ ٣ وخط   ٣٦١/ ٨ وفتح   ٩٦/ ٢ وحم   ٩٥/ ٦ و ١٨٤ و ١٨١/ ٤خ  
 )٤٦١٠(وصحيح اجلامع 

 عن جابر) خط(. }الِكشر ال يقطَع الصالَةَ ، ولِكن يقطعها القَرقَرةُ   { -١٣٣٩٤
/ ١ ونصب   ٢٦٤ و ٨٦/ ١ وأصفهان   ٨٢/ ٢ وجممع   ٢٥٢/ ٢ وهق   ٩٦/ ٢ وعدى   ٦٤/ ٥ والفيض   ٥٣٤/ ١١خط  
٥٤ 

 حسن لغريه
 عن على) طس(. }الكَفن ِمن ِمجيِع املَاِل  { -١٣٣٩٥

مرفوعاً وموقوفاً على عدد من التابعني )٦٢٢٦ و٦٢٢٥ و٦٢٢٣ و٦٢٢٢(و) ٦٢٢١(وعب ٢٣/ ٣مع ا 
 وأسانيد املوقوف صحيحة

 عن عائشة) حم(. }الكَلب األسود البِهيم شيطَانٌ { -١٣٣٩٦
 ٢٧٤/ ٢وهـق   ) ٩٥٢(وهــ   ) ٣٣٨( وت   ١١٠ و د الصالة ب      ٧ ون القبلة ب     ٢٦٥ وم الصالة    ١٥٧/ ٦حم  

 )٤٦١٢( وصحيح اجلامع ٤٧/ ٢وعوانة ) ٨٣١ و٨٣٠ (وخزمية
 عن أىب هريرة) حم(. }الكَلمةُ الطيبةُ صدقَةٌ وكلُّ خطوٍة خيطُوها إىل الصالَِة صدقَةٌ  { -١٣٣٩٧

 وخزميـة   ٤٤٨/ ١٠ وفـتح    ٢٢٩/ ٣ وهق   ٣٧٤ و ٣٥٠ و ٣١٦/ ٢ وحم   ٥٦ وم الزكاة    ١٤/ ٨ و ٦٨ و ٤٣/ ٤خ  
 )١٠٢٥(وصحيحة )١٤٩٤(

م ، (. }الكَمأةُ من املن الِذى أنزلَ اُهللا تعاىل على بين إسراِئيلَ ، وماُءها شفَاٌء للعِني  { -١٣٣٩٨
 عن سعيد بن زيد) هـ
) ٤٦١٢(وصـحيح اجلـامع     ) ٨١( وحـميدى   ١٦٤/ ١٠وفتح  ) ٣٤٥٤(وهـ  ) ٢٠٦٨ و ٢٠٦٧ و ٢٠٦٦(ت  

 )١٤٧٦(وخمتصر م 
عن ) حم ، ق ، هـ(عن سعيد بن زيد ) حم ، ق ، ت(. }ٌء للعِنيالكَمأةُ من املن وماؤها شفَا { -١٣٣٩٩

 أىب سعيد وجابر ، أبو نعيم ىف الطب عن ابن عباس وعائشة
 و  ٣٥٧ و ٣٥٦ و ٣٢٥ و ٣٠٥ و ٣٠١/ ٢ و ١٨٨ و ١٨٧/ ١ وحـم    ١٥٧ وم االشربة    ١٦٤/ ٧ و ٧٥ و ٢٢/ ٦خ  

 ١٦٣/ ١٠ و ١٦٣/ ٨تح   وف ٣٤٥/ ٩وهق  ) ٨٢( وحـميدى   ٨٨/ ٥ وجممع   ٤٨/ ٣ و ٥١١ و ٤٩٠ و ٤٨٨ و ٤٢١
 )٤٦١٣(وصحيح اجلامع 



 

 

٢٠١٥() 

 صحيح مشهور
١٣٤٠٠- }                   ـمالس ى شفَاٌء مـنِة وهاجلن ةُ منوِني ، والعجا شفَاُء العوماُءه ، املن الكَمأةُ من{ .

 عن ابن عباس) طب(
  ٥/٨٨امع 

 صحيح
 عن أىب أمامة ) طب(. }ِرب عبده الكَنود الِذى يأكُلُ وحده ، ومينع رفده ، ويض { -١٣٤٠١

  ١٤٢/ ٧ وامع ٤٨٨/ ٨ و٣١٣/ ٣ و٣٠/ ١ وكثري ٧٢٧/ ٨ وفتح ٢٩٢/ ٨طب 
 حسن لغريه

١٣٤٠٢- }   ِل ،                : الكَوثَرالعس لى ِمناللِنب ، وأح من أبيض ِمسك هأعطَانيِه اُهللا ىف اجلنِة ، تراب ر
 عن أنس) ك(. }جلُزِر ، آكلُها أنعم منها ترده طري أعناقها مثلُ أعناِق ا

 )٤٦١٤( وصحيح اجلامع ١٠٢/ ٣ وحم ١٧١/ ٣ ك 
 صحيح

١٣٤٠٣- }   الكَوثَر :               بأطي هر والياقُوِت ، وتربتعلى الد اهٍب ، وجمرذه ِمن اهِة ، حافتىف اجلن ر
دِل ، وأشالعس لى  ِمنأح الثلِْج رحياً من املسِك ، وماؤه اضاً ِمنعن ابن عمر) حم ، ت ، هـ(. } بـي 

 وطربى ٤٩٩/ ١٠ واالحتاف ٧٣٢/ ٨ وفتح ٣٠٢/ ٧ وبغوى ١٥٨ و٦٧/ ٢وحم ) ٤٣٣٤(وهـ ) ٣٣٦١(ت 
 )٤٦١٥( وصحيح اجلامع ١٦٩/ ١٥ وسنة ٢١٠/ ٣٠

 صحيح
يته عدد جنُوِم السماِء ، يـِرده       الكَوثَر ْر كما بني صنعاَء إىل أيلَةَ من أرِض الشاِم ، آن            { -١٣٤٠٤

 عن أنس) هناد(. }طَري هلَا أعناق كَأعناِق البخِت ، آكلُها أنعم منها 
 )١٣٨ - ١٣٤( وهناد ىف الزهد ٤٩٨/ ١٠االحتاف 

 صحيح
وم القيامـِة ،    الكَوثَر ر وعدىن رىب ، عليِه خري كثري ، هـو حوِضى تِرد عليِه أمىت ي               { -١٣٤٠٥

رب إنـه ِمن أمتى ، فيقُولُ ال تدِرى مـا أحـدثَ            : آنيته عدد النجوِم ، فيختلج العبد منهم فأقُولُ         
  كعن أنس) ش(. }بعد 

  ٦٠٢/ ٨ش 
 صحيح

١٣٤٠٦- }              وه هنفس عمن أتب املْوِت ، والعاِجز وعِملَ ملَا بعد هانَ نفسد نم سـى    الكَيا ، ومتَناه
 عن شداد بن أوس) حم ، ت ، هـ ، ك(. }على اهللا األماِنى 

/ ٩ و٤٤١ و٤٢٨/ ٨ و٤٤/ ٧ واالحتاف ٣٤١ و٣٣٨/ ٧ وطب ٢٥١/ ٤ و٥٧/ ١ وك ٣٦٩/ ٤ وهق ٢٤/ ٤حم  
/ ٤ وترغيب   ٣٤٢/ ٩ وفتح   ٣٠٥/ ٢ وبغوى   ٣٠٩ و ٣٠٨/ ١٤ وسنة   ٢٢١ و ١٥١ و ٩٣/ ١٠ و ١٦٦ و ٣٩ و ١٨

 ) ١٠٥٤٦( والشعب ٥٦ ومبارك ١٧٤/ ٨ و٢٦٧/ ١ وحلية ٢٥٢
 حسن



 

 

٢٠١٦() 

 )٤٣٠٥( وااللباىن ىف ضعيف اجلامع ٦٨/ ٥اخطأ الذهىب ىف رده لتصحيح احلاكم وتابعه املناوى ىف الفيض : مالحظة 
لظنهم انه مما تفرد به أبو بكر بن أىب مرمي الغساىن وفام أنه قد تابعه ثور بن يزيد وغالب عن مكحول عن ابن غـنم                         

مسعت اىب حيدث عن ثور وغالب به       : اد بن أوس وكذلك مكحول البريوتى ثنا ابراهيم بن بكر بن عمرو قال              عن شد 
  فتأمل يا رعاك اهللا واحذر التسرع ىف تضعيف األحاديث ٤٢٨/ ٨االحتاف 

 عيش إالَّ عيش اللهم  ال: الكيس من عِملَ مبا بعد املوِت ، والعاِرى العاِرى ِمن الديِن       { -١٣٤٠٧
 عن أنس) هب(. }اآلخرِة
 )١٠٥٤٥( والشعب ٤٢٨/ ٨االحتاف 

 حسن لغريه
) م ، د ، ت(. }ُألخرجن اليهود والنصارى ِمن جزيرِة العرِب حتى ال أدع إالَّ مسِلماً   { -١٣٤٠٨

 عن عمر
/ ١١وسنة  ) ١٩٣٦٥ و ٩٩٨٥( وعب   ٣٤٥ / ٣ و ٢٩/ ١وحم  ) ٣٠٣١ و   ٣٠٣٠(ود  ) ١٦٠٧( وت   ٦٣م اجلهاد   

 )٥٠٢٦( وصحيح اجلامع ١٨٢
. } وعقَـدها لعلـى        -ألدفعن الرايةَ إىل رجٍل حيب اَهللا ورسولَه يفتح اُهللا على يديِه             { -١٣٤٠٩

 عن ابن عمر) طك(
 ٨٠/ ١/ ٢ وسعد ٣٣٩/ ٧ وتخ ٦٩٣/ ١وصحيحة ) ٢٠٣٩٥ و٩٦٣٧( وعب ١٢٣/ ٩ وجممع ٣٨٤/ ٢حم 

 صحيح
 عن أىب هريرة) م(. }ألذودنَّ عن حوِضى رجاالً كما تذَاد الغريبةُ ِمن اإلِبِل  {-١٣٤١٠

 )٥٠٢٧( وصحيح اجلامع ٤٦٧/ ٢ وحم ٣٨ وم الفضائل ١٤٧/ ٣خ 
حدثىن : عن اسحاق بن عبداهللا قال      ) ابن سعد (. }ألمسينه امساً مل يسم بِه بعد حيىي بن زكريا           { -١٣٤١١

 )ملا ولد حيىي بن خالد أتى به النىب فحنكه وقال فذكره:  على بن حيى بن خالد قالمن مسع
  ٦٧١/ ٣ واالصابة ٢٧٠/ ٨ وتخ ٥٢/ ٥سعد 

 صحيح مرسل
١٣٤١٢- }  اُهللا ورسولُه هوحيب ، اَهللا ورسولَه الً حيبةَ رجايالر نطيعن ابن عمر ) طك(. }ألع 

/ ٩ وهق ٥٢/ ٤وحم ) ١٢١(وهـ ) ٣٧٢٤( وت ٣٥ - ٣٢وفضائل الصحابة  ١٣٢ وم اجلهاد ٧٣ و٦٥/ ٤خ 
  ونـــــوة ١٣١

  ٨٢/ ١/ ٢ وسعد ٢١٣ و٢٠٨/ ٤
ألعطين الرايةَ رجالً ِحيب اهللا ورسولَه ، وحيبه اُهللا ورسولُه ، يفتح اهللا له ، ليس بفراٍر ،  { -١٣٤١٣

 عن أىب ليلى) بز(. }اللهم اكفِه أملَ احلَر والربِد : فَلَ ىف عينيِه وقالَ فأعطَاها علياً ، وكانَ أرمد ، فت
 ٢١٣ و٢٠٨/ ٤ ونبوة ١٢٣/ ٩امع 

 حسن لغريه



 

 

٢٠١٧() 

ألعلمن أقواماً ِمن أمىت يأتونَ يوم القيامِة حبسناٍت أمثَاِل جباِل تهامةَ بيضاَء فيجعلُهـا               { -١٣٤١٤
، أما إُم إخوانكُم ومِن جلدتكُم ، ويأخذُونَ من الليِل كَما تأخذُونَ ، ولكنهم قوم               اهللا هباًء منثُوراً    

 عن ثوبان) هـ(. }إذَا خلَوا مبحاِرِم اهللا انتهكُوها 
 )٥٠٢٨(وصحيح اجلامع ) ٥٠٥(وصحيحة ) ٤٢٤٥(هـ 

 صحيح
١٣٤١٥- }   نعلى احلوِض ، فأقُ       : أللقي أحداً منكُم ا نوِزعتايب ؟ فيقُولُ      : ولُ  مِمن أصح اسأن :

 كثُوا بعدِرى ما أحدال تد عن أىب الدرداء) طك(. }إنك 
 ٥٠٨/ ١٠ واالحتاف ٣٦٥/ ١٠ و٣٦٧/ ٩امع 

 صحيح
أللقين اَهللا ِمن قَبِل أنْ أُعِطى أحداً من ماِل أحٍد شيئاً بغِري طيِب نفٍس إمنَا البيـع عـن                    {-١٣٤١٦

 عن أىب سعيد) هق(.}تراٍض
 )٢١٨٥( وهـ ١٧/ ٦وهق ) ٥٠٢٩(وصحيح اجلامع ) ١١٠٦(حب 

 صحيح
 عن عائشة) طس(. }ألنْ أتصدق خباتمى أحب إىلَّ من ألِف درهٍم أهِديها إىل الكعبِة  { -١٣٤١٧

  ١١٣/ ٣امع 
 لني

وِع الشمِس أحب إ ىلَّ مما طلعت ألنْ أجالس قوماً يذكرونَ اَهللا ِمن صالَِة الغداِة إىل طل   { -١٣٤١٨
                   ةً ِمنمثاني أنْ أعِتق إىلَّ ِمن ِس أحبِب الشمِر إىل غرواَهللا ِمن صالَِة العص وألنْ أذكُر ، سعليِه الشم

 نسعن اأ) هب(وابن السىن ىف عمل يوم وليلة  ) ط(. }ولِد إمساِعيلَ ديةُ كُل واحٍد منهم اثنا عشر ألفاً  
  ١٣٩ و٧٩/ ٨وهق ) ٥٦٢( والشعب ١٠٥ و١٠٤/ ١٠ وامع ١٤٨/ ٥وكثري ) ٣٣٩٠(املطالب 

 حسن
ألنْ أجِلس ىف صالَِة الغداِة إىل أنْ تطلُع الشمس أحب إىلَّ ِمن أنْ أعِتق أربع رقَاٍب ِمن          { -١٣٤١٩

 عن العباس بن عبد املطلب ) بز(. }ولَِد إمساِعيلَ 
 ١٠٦ و١٠٥/ ١٠امع 

 حسن لغريه
) كـر ٠وابن مندة   ) حم(. }ألنْ أُجهز نعليِن ىف سبيِل اِهللا أحب إىلَّ ِمن أنْ أعِتق ولد زناً               { -١٣٤٢٠

 عن ميمونة بنت سعد
 ٤١٣/ ٤ واالصابة ٣٣٠/ ٥ وبداية ٢٢٣/ ٨وسعد ) ٢٧٦١١ (٤٦٢/ ٦حم 

 حسن لغريه



 

 

٢٠١٨() 

د صالَِة الفجِر إىل طلُوِع الشمِس أحب إىلَّ ِمن الـدنيا           ألنْ أذكُر اَهللا تعاىل مع قوِم بع       { -١٣٤٢١
وما فيها ، وألنْ أذكُر اَهللا مع قَوٍم بعد صالَِة  العصِر إىل أن تِغيب الشمس أحب إىلَّ ِمن الدنيا ومـا                      

 عن أنس ) هب (.}فيها  
  ١٠٤/ ١٠وبنحوه امع ) ٥٦٢ و٥٦١ و٥٦٠ و٥٥٩(الشعب 

 هحسن لغري
ألنْ أُشيع جماِهداً ىف سبيِل اهللا وأكُفه على رحِلِه غَدوةً أو روحةً أحب إىلَّ من الـدنيا                  { -١٣٤٢٢
 عن معاذ بن أنس) حم ، هـ ، ك(.}وما فيها

 ٩٨/ ٢ وك ١٧٣/ ٩ وهق ٤٤٠/ ٣وحم ) ٢٨٢٤(هـ 
 حسن

١٣٤٢٣-}          ىف جمِلٍس فأذكُر مثَّ أجِلس حألصب ألنْ أُصلِّى         أحـب الشمس ى تطلُعل حتز و جاهللا ع
                 الشمس لِّى إىل أنْ تطلُعِل ىف سبيِل اِهللا ، ِمن حِني أصاِد اخليعلى جي دش البغوى واحلسن بن   (. }إىلَّ  ِمن

عن سهل بن سـعد     ) ض) (عب ، طب  (عن إياس بن سهل األنصارى عن أبيه وما له عريه           ) طب(سفيان والبارودى   
 عن العباس بن عبد املطلب ) طب(الساعدى 

 )٢٠٢٧( وعب ) ٢٨٥( ومطالب ٢٧١/ ١ وترغيب ١٠٥/ ١٠جممع 
 حسن لغريه

١٣٤٢٤- }                 إلَّى مما تطلع أحب الشمس ى تطُلعاَهللا حت ىف جملِسى أذكُر دمث أقع حالصب ألنْ أصلِّى
 بوتغر عن على ) عب(. }عليِه الشمس 

  ١٠٦/ ١٠وامع ) ٢٠٢٧(عب 
 حسن لغريه

ألنْ أصلِّى الصبح ىف مجاعٍة أحب إىلَّ ِمن أنْ أصلِّى ليلَةً ، وألنْ أصلِّى العشاَء ىف مجاعٍة                  { -١٣٤٢٥
 عن عثمان ) هب(. }أحب إىلَّ من أنْ أصلِّى نصف ليلٍَة 

 ) ٢٨٥٢ و٢٨٥١(الشعب 
 صحيح لغريه

كُر اَهللا حتى تطلُع الشمس أحب إىلَّ ِمن شد على اخليِل ىف سبيِل             ألنْ أصلَّى الغداةَ وأذ    { -١٣٤٢٦
  الشمس طلعى تعن العباس بن عبد املطلب) طك(. }اهللا حت 

 ١٠٦/ ١٠امع 
 حسن لغريه

 عن أىب هريرة )خط(. }ألنْ أطأَ على مجرٍة أحب إىلَّ ِمن أنْ أطأَ على قٍرب  { -١٣٤٢٧
 )٥٠٣٥( وصحيح اجلامع ٢٥٢/ ١١ وخط ٣٧٤/ ٤غيب  وتر٥٩٥/ ٢عدى 

 صحيح



 

 

٢٠١٩() 

ألنْ أُطعم أخاً ىف اهللا مسِلماً لقمةً أحب إىلَّ ِمن أنْ أتصدق بدرهٍم ، وألنْ أعِطى أخـاً          { -١٣٤٢٨
أنْ أعِتق رقبةً ىف اِهللا مسلماً دِرهماً أحب إىلَّ ِمن أنْ أتصدق بعشرٍة ، وألنْ أعطيه عشرةً أحب إىلَّ ِمن                 

 عن بديل مرسالً) هب(هناد  (. }
 )٩٦٢٨( والشعب ٢٥٨ ومبارك ٦٨/ ٢الترغيب 

 حسن مرسل
  والصحيح أنه ثقة٢٠٤/ ٢فيه حجاج بن فرافصة وثقه ابن معني وأبوحامت وابن حبان ولينه أبوزرعة التهذيب 

 أتصدق بعشرٍة ، وألنْ أعِطى أخاً يل        ألنْ أعطى أخاً يل يف الِله درهماً أحب إىلَّ ِمن أنْ           { -١٣٤٢٩
 عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري مرسال) ابن اىب الدنيا (. }ىف اهللا عشرةً أحب إىلَّ ِمن أنْ أعتق رقبةً 

 ) ٩٦٢٨( الشعب ٣٥٩جرجان 
 حسن مرسل

عن محيد ابـن    ) هب) ( الغريب   أبو عبيد ىف  (. }ألنْ أقدم ِسقطاً أحب إىلَّ ِمن مائِة مستلِئٍم          { -١٣٤٣٠
 عبد الرمحن احلمريى مرسال

 )٩٧٥٩( والشعب ٣٥٩/ ١٠االحتاف 
 حسن مرسل

 الذى يلبس عده احلرب: الولد الذى يسقط من بطن أمه قبل متامه ،  املستلئم : السقط 
ـ  : ألنْ أقعد أذكُر اَهللا ِمن طلُوِع الفجِر إىل طلُوِع الشمِس            {-١٣٤٣١ وأمح هأكَّرب     ، للُـهوأه ، هد

وأسبحه أحب إىلَّ من أنْ أعِتق رقبةً من ولٍَد إمساِعيلَ ، وألنْ أذكُر اَهللا من بعِد صالَِة العصـِر إىل أنْ                     
 عن أىب أمامة) حم ، طب(. }تغيب الشمس أحب إىلَّ ِمن أنْ أعتق أربع رقَاٍب ِمن ولِد إمساِعيلَ 

  ٢٩٦/ ١ترغيب  و٢٥٥/ ٥ وحم ١٠٤/ ١٠امع 
 حسن

. } أى جمِلس قَاص     -ألنْ أقعد ىف مثِل هذَا اِلِس أحب إىلَّ من أن أعِتق أربع رقاٍب               { -١٣٤٣٢
 عن رجل من أهل بدر) حم(

  ١٩٠/ ١ وجممع ١٤٨/ ٥ وكثري ٨٩/ ١٠ وهق ٤٧٤/ ٣حم 
 صحيح

صالَِة الفجِر إىل أن تطلُع الشمس أحـب إىلَّ         ألنْ أقعد مع أقواٍم يذكُرونَ اَهللا من بعِد          { -١٣٤٣٣
من أن أعِتق أربعةً من بىن إمساِعيلَ ، ديةُ كُلِّ رجٍل منهم اثنا عشر ألفاً ، وألنْ أقعد مع أقواٍم يذكُرون                 

                ةً من بأربع إىلَّ من أن أعِتق بأح الشمس باعيلَ ديةُ كُلِّ    اهللا من بعِد صالَِة العصِر إىل أنْ تغرىن إمس
 عن أنس) ع(. }رجٍل منهم اثنا عشر ألفاً 

  ١٠٥/ ١٠امع 
 حسن



 

 

٢٠٢٠() 

ألنْ أقعد مع قوٍم يذكُرونَ اَهللا تعاىل من صالَِة الغداِة حتى تطلع الشمس أحب إىلَّ ِمن                 { -١٣٤٣٤
 يذكُرون اَهللا من صالَِة العصـِر إىل أنْ تغـرب           أنْ أعِتق أربعةً من ولِد إمساِعيلَ ، وألنْ أقعد مع قَومٍ          

 عن أنس ) د( . }الشمس أحب إىلَّ من أنْ أعتق أربعةً 
 ٢٦٧٤/ ٧ و ٢٤٥٧/ ٦ وعدى   ٢٠٠/ ١ وأصفهان   ٣٥/ ٣وحلية  ) ٣٣٩١( ومطالب   ١٠٥/ ١٠وجممع  ) ٣٦٦٧(د  

 )٥٠٣٦(وصحيح اجلامع 
 حسن

حلَمد ِهللا ، وال إله إالَّ اُهللا واُهللا أكبر ، أحب إىلَّ مما طلعـت               ألنْ أقُولَ سبحانَ اِهللا ، وا      { -١٣٤٣٥
سعن أىب هريرة) م ، ت(. }عليِه الشم 

 وصـحيح   ٤٩٧ وجرجـان    ٢١٠/ ١١ وفتح   ٦٠/ ٥ وسنة   ٤٢٤/ ٢وترغيب  ) ٣٥٩٧( وت   ٣٢م الذكر والدعاء    
 )٥٠٣٧(اجلامع 

١٣٤٣٦- } وٍط ىف سبيِل اِهللا أحسب عا ألنْ أمتنالز ولد إىلَّ ِمن أنْ أعِتق عن عائشة ) ك(. }ب 
  ٧٩/ ٨ وبنحوه جامع االصول ٢١٥ و٢١٤/ ٢ وك ٥٨/ ١٠هق 

 حسن
 ١٥٤- ١٥٣/ ٤ والتهذيب ٣٤١ - ٣٤٠/ ٣فيه سلمة بن الفضل الراجح أنه حسن احلديث راجع الكامل 

رجلي أحب إىلَّ من أن أمِشى علـى        ألنْ أمِشى على مجرٍة أو سيٍف أو أخِصف نعلي ب          { -١٣٤٣٧
 عن عقبة بن عامر) هـ(. }قبِر مسِلٍم وما أبايل ، أو سطَ القبِر قضيت حاجىت أو وسطَ السوِق  

 )٥٠٣٨( وصحيح اجلامع ٣٧٤/ ٤وترغيب ) ١٥٦٧(هـ 
 صحيح

حجرِتها ، وألنْ تصلِّى ىف حجرَـا       ألنْ تصلِّى املرأةُ ىف بيِتها خري هلَا ِمن أنْ تصلِّى ىف             { -١٣٤٣٨
عـن  ) هق(. }خري هلا من أن تصلِّى ىف الداِر ، وألنْ تصلِّى ىف الداِر خري هلَا من أنْ تصلِّى ىف املسِجِد                    

 عائشة 
 )٥٠٣٩( وصحيح اجلامع ٣٤/ ٢وامع ) ٢١٤٢( والصحيحة ١٣٢/ ٣ وهق ٢٦٥/ ٦تخ 

 صحيح لغريه
عن مسعود بن العجماء أنه قال لرسول اهللا ىف املخزومية الىت سرقت            ) حم(. }نْ تطَهر خري هلَا     أل { -١٣٤٣٩

 نفديها ؟ قال فذكره
 ٢٥٨/ ٦ وجممع ٣٢٩/ ٦ و٤٠٩/ ٥حم 

 صحيح
 عن جابر بن مسرة) ت(. }ألنْ يؤدب الرجلُ ولده خري له من أنْ يتصدق بصاٍع  { -١٣٤٤٠

/ ٧ وعـدى    ٣٥٤ وجرجـان    ٢٧٤/ ٢ وطب   ٢٦٣/ ٤ وك   ٧٢/ ٣ والترغيب   ١٠٢ و ٩٦/ ٥وحم  ) ١٩٥١(ت  
 ) ٨٦٥٧ و٨٦٥٦ و٨٦٥٥( والشعب ٢٥١٠

 ضعيف



 

 

٢٠٢١() 

ألنْ يأخذَ أحدكُم حبالً فيحتِطب فيأكُلَ ويتصدق خري من أنْ يسألَ الناس أعطَوه أو               { -١٣٤٤١
 وهعن عائشة) بز(. }منع 

  ٢٠٩/ ٣ وش ١١٠/ ٤ ومتهيد ٩٤/ ٣ وجممع ٨٥/ ١  وطب١٥٣/ ٦ و١٩٥/ ٤ وهق ٢٤٣/ ٢حم 
 صحيح

١٣٤٤٢- }                 له ةً ِمن حطٍَب فيأكُلَ بِه خريزمح طبلَ فيحتهذَا اجلب مثَّ يأِتى كُم حبلَهذَ أحدألنْ يأخ
  وهأو منع هأعطو عن حكيم بن حزام) ض(ابن راهوية (. }من أنْ يسألَ الناس 

 ٥٤٨/ ٢ وترغيب ٢٥٧/ ٢وحم ) ١٠٥٧(و) ١٠٥٦( ومحيدى ٨٣اة ب  ون الزك٧٥/ ٣ و١٥٢/ ٢خ 
ألنْ يأخذَ أحدكُم حبلَه مثَّ يغدوا إىل اجلبِل فيحتطب فَيبيع فيأكُلَ ويتصدق خري له من                { -١٣٤٤٣

 عن أىب هريرة) ق ، ن(. }أن يسألَ الناس 
 ٤١٧/ ٥واالحتاف ) ٢٠٠١٣و ٢٠٠١٠( وعب٥٢٢/ ٢ وترغيب ٢٥٧/ ٢وحم ) ١٨٣٦( وهـ ٧٥/ ٣خ 

 وصحيح اجلامـــــــع 
)٥٠٤٠( 

ألنْ يأخذَ أحدكُم حبلَه فيأتـى اجلبلَ ، فيجيَء حبزمِة احلطَِب على ظهـِرِه فيبيعهـا                { -١٣٤٤٤
               وهأو منع هأعطو من أنْ يسألَ الناس له خري ، ها وجه اُهللا ـ    (. }فيكف عن الـزبري بـن     ) حم ، خ ، ه

 العوام
 )٥٠٤١( وصحيح اجلامع ١٦٧/ ١وحم ) ١٨٣٦( وهـ ٧٥/ ٣خ 

. }ألنْ يأكُلَ أحدكُم من جيفٍَة حتى يشبع خري له من أن يأكُلَ حلْـم أخيـِه املسـلِم           { -١٣٤٤٥
 عن أىب هريرة) اخلرائطى ىف مساوىء األخالق(

  ٥٠٩/ ٣وبنحوه الترغيب ) ١٩٢(املساوىء 
 حسن لغريه

) د ، حب  (. }نْ يتصدق املرُء ىف حياِتِه بدرهٍم خري له من أنْ يتصدق مبائٍَة عند موِتِه               أل { -١٣٤٤٦
 عن أىب سعيد
  ٦٢٨/ ١١ وجامع االصول ٣٣٠/ ٤وترغيب ) ٨٢١( وحب ٣د الوصايا ب 

 حسن
١٣٤٤٧- } رلَ ىف فيه ما حِمن أنْ جيع له راباً خرييف ِفيِه ت لَ أحدكُماُهللا ألنْ جيع عن أىب ) هب(. }م

 هريرة
 ) ٥٧٦٣(الشعب 

 صحيح
ألنْ جيِلس أحدكُم على مجرٍة فتحِرق ثيابه فَتخلُص إىل جلِدِه خري له ِمن أنْ جيلس على                 { -١٣٤٤٨

 عن أىب هريرة) حم ، م ، د ، ن ، هـ(. }قبٍر
/ ٤ وترغيـب    ٧٩/ ٤ وهـق    ٥٢٨ و ٣١١/ ٢وحم  ) ١٥٦٦( وهـ   ١١٤ون اجلنائز ب    ) ٣٢٢٨( ود   ٩٦م اجلائز   

 )٥٠٤٢( وصحيح اجلامع ٣٧٤



 

 

٢٠٢٢() 

١٣٤٤٩- }                ِمن أنْ يسألَ الناس له خري هلُ على ظهِرِه فيبيعالرج عـن أىب   ) طـس (. }ألنْ حيتِطب
 هريرة

 ١٦٧ و١٦٤/ ١ وحم ٥٢٢/ ٢ و٥٩٢/ ١ وترغيب ١٤٩ و٧٥/ ٣خ 
١٣٤٥٠- }       له ٍة خريِر ِنسولُ بعشالرج يـلُ           ألنْ يزنالرج سِرقبامرأِة جاِرِه ، وألنْ ي ِمن أنْ يزِني 

 عن املقداد بن األسود ) حم ، خد ، طب(. }ِمن عشرِة أبياٍت أيسر له ِمن أنْ يسِرق من بيِت جاِرِه 
) ٦٥( وصـحيحة    ٥٤/ ٨وتخ  ) ١٠٣( وخد   ٤٩٤/ ٨ وفتح   ١٦٨/ ٨ وجممع   ٣٥٢ و ٢٧٩/ ٣ وترغيب   ٨/ ٦حم  

 )٥٠٤٣(وصحيح اجلامع 
 صحيح

 عن أىب هريرة) حل(. }ألنْ يطَأ الرجلُ على مجرٍة خري له ِمن أنْ يطَأ على قٍَرب  { -١٣٤٥١
 )٥٠٤٤( وصحيح اجلامع ١٢٢٨/ ٣ وعدى ٢٠٧/ ٧حلية 

 صحيح
١٣٤٥٢- }                    امرأةً ال ِحتل لـه أنْ ميس من له ٍط ِمن حديٍد خريمبخي ىف رأِس أحدكُم نطعألنْ ي{ .

 ن معقل بن يسارع) طب(
 )٥٠٤٥(وصحيح اجلامع ) ٢٢٦( وصحيحة ٣٩/ ٣ وترغيب ٣٢٦/ ٤جممع 

 صحيح
ألنْ يغدو أحدكُم فيحتِطب على ظهِرِه فيتصدق بِه ويستغِنى بِه عنِ  الناس خري له من                 { -١٣٤٥٣

             الي لُ منا أفضالعلي فإنَّ اليد ، ذلك هأو منع الً أعطاهولُ       أنْ يسألَ رجتع أْ مبنفْلى ، وابدم ،  (. }ِد الس
 عن أىب هريرة) ت

 )٥٠٤٦( وصحيح اجلامع ١٩٥/ ٤ وهق ٤٧٥/ ٢وحم ) ٦٨٠(  وت١٠٦م الزكاة 
ـ  (. }ألنْ يقُم أحدكُم أربِعني خري له من أن مير بني يدى املصلِّى              { -١٣٤٥٤ والضياء عـن   ) حم ، ه

 زيد بن خالد
 )٥٠٤٧( وصحيح اجلامع ٢٨٣/ ٥ وطب ٨/ ١ ومشكل ١١٧/ ٤وحم ) ٩٤٤(هـ 

 صحيح
ألنْ يكُونَ ىف رأِس رجٍل ِمشطٌ من ِحديٍد حتى يبلُغَ العظْم خري ِمن أنْ متسـه امـرأةٌ                   { -١٣٤٥٥

 عن معقل بن يسار) هب(. }ليست له مبحرٍم 
 )٥٤٥٥(الشعب 

 صحيح لغريه
. } رقَاٍع شتى خري له من أن يأخذَ بأمانِتِه ما ليس عنـده              ألنْ يلبس أحدكُم ثوباً من     { -١٣٤٥٦

 ، عن أنس) حم(
  ١٢٦/ ٤ وجممع ٢٥٠/ ٩ وبداية ٣٤٧/ ٣ وحلية ١٥٥/ ٣ وخط ٢٤٤/ ٣حم 

 فيه جهالة



 

 

٢٠٢٣() 

عـن  ) ٤حم ، ق (. }ألنْ ميتلىَء جوف أحدكُم قيحاً حىت يريه خري ِمن أنْ ميتِلىَء شعراً    { -١٣٤٥٧
 عن سلمان وعن ابن عمر) طب(عن سعد ) حم ، م ، هـ(هريرة أىب 

 
 ١٧٥/ ١وحم  ) ٣٧٦٠ و ٣٧٥٩(وهـ  ) ٢٨٥٢ و ٢٥٨١(وت  ) ٥٠٠٩( ود   ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ وم الشعر    ٤٥/ ٨خ  
 )٥٠٤٨(  وصحيح اجلامع ١٢٠/ ٨ وجممع ٢٤٤/ ١٠ وهق ٣٩١ و٣٩/ ٢ و١٧٧و

 صحيح مشهور
 ذيلة وأما الذى حيث على الفضيلة واخلري فمطلوب شرعاًوهذا حممول على الشعر الفاحش الذى حيرض على الر

ألنْ ميتلىَء جوف أحِدكُم من عانتِه إىل هلَاِتِه قيحاً يتخضخض خري له من أن ميتِلـىَء                 { -١٣٤٥٨
 عن عوف بن مالك) طب(. }ِشعراً
 ٥٤٩/ ١٠ وفتح ٧٨/ ١٨ وطب ١٢٠/ ٨امع 

 حسن
ع ، (. }رجِل قَيحاً أو دماً خري من أنْ ميتِلىَء شعراً مما هِجيت بـِه         ألنْ ميتِلىَء جوف ال    { -١٣٤٥٩

 عن جابر) عد
  ١٢١/ ٨ وجممع ١٠ - ٧م الشعر 

 صحيح
عن ) ٤حم ، ق (. }ألنْ ميتلَىَء جوف رجٍل قيحاً حتى يِريه خري له من أن ميتلَىَء شعراً  { -١٣٤٦٠

 أىب هريرة
 وصـحيح اجلـامع   ٤٢٧/ ٨ وتـخ  ٥٤٨/ ١٠وفـتح   ) ٨٦٠( وخد   ٣٣١/ ٢وحم   ١٠ - ٨ وم الشعر    ٤٥/ ٨خ  

 )٢٥٨١(وت ) ٥٠٠٩(ود ) ٣٧٥٩(وهـ ) ٥٠٤٩(
عن مالك ابن   ) طب (.}ألنْ ميتلَىَء ما بني لُبتك إىل عانِتك قَيحاً خري من أنْ ميتلىَء شعراً               { -١٣٤٦١

 عمري
  ٢٩٥/ ١٩ وطب ١٢٠/ ٨امع 

 صحيح لغريه
نْ يمِسك أحدكُم يده عن احلصى ىف الصالَِة خري له ِمن أنْ يكُونَ له مائَةُ ناقٍَة كُلُّها                 أل { -١٣٤٦٢

عن ) ض(عبد بن حـميد ومسويه     (. }سود احلدِق ، فإنْ غلب أحدكُم الشيطَانُ فليمسح مسحةً واحدةً           
 جابر
 ١٨٤/ ٢ ومشكل ٣٩٣ و٣٢٨/ ٣حم 

 حسن
١٣٤٦٣- }  حاجاً معلُوماً             ألنْ مينا خرذَ عليهمن أنْ يأخ له خري هأرض اهلُ أخحم ، م ، د ،      (. } الرج

 عن ابن عباس) ن ، هـ 
 ٢٤٥٧( وهــ    ١ ون الشـروط ب      ٣١ ود البيـوع ب      ١٣/ ١١ وطب   ٢٨١/ ١ وحم   ١٢٢ - ١٢٠م البيوع   

 )٥٠٥٠( وصحيح اجلامع ١٣٤ و١٣٣/ ٦وهق ) ٢٤٦٤ و٢٤٦٢و



 

 

٢٠٢٤() 

) طـب (. }ى اُهللا على يديك رجالً خري لك مما طلعت عليِه الشمس وغربت             ألنْ يهدِ  { -١٣٤٦٤
 عن أىب رافع

 وم فضائل   ٧٣ و ٥٨/ ٤ وخ   ٣٣٣/ ٥ وبنحوه حم    ١٠٦و  ١ واالحتاف   ١٢٢/ ١ وجامع بيان العلم     ٣٣٤/ ٥امع  
 ٣٤الصحابة 

 صحيح لغريه
١٣٤٦٥- }         له خري ومالَه كُم أهلَهأحد ِر       ألنْ يوِترصالَِة العص وقت ههب ، طـب   (. }من أن يفوت (

 عن نوفل بن سعد عن أبيه عن جده
  ٤٣٨/ ٣واالصابة ) ٢٨٤٦ - ٢٨٤٢( وبنحوه الشعب ٣٠٨/ ١ وجممع ٤٣٠/ ١٩طب 

 حسن لغريه
 مـاٌء   ألنا أعلم مبا مع الدجاِل من الدجاِل ، معه راِن جيرياِن ، أحدهما رأى العـنيِ                { -١٣٤٦٦

أبيض ، واآلخر رأى العيِن نار تأجج ، فإما أدركهن واحد منكُم فليأِت النهر الِذى يـراه نـاراً مث                    
ليغِمس مث ليطَأِطىْء رأسه فيشرب فإنه ماٌء باِرد ، وإنَّ الدجالَ ممسوح العِني اليسرى عليهـا ظفـرةٌ                  

   عيني بني وبِر كاِتٍب            غليظَةٌ مكتكُلُّ مؤِمٍن كاِتٍب وغي هيقرؤ ، عن حذيفة وأىب   ) حم ، ق ، د    (. }ِه كاِفر
 مسعود معاً

وخ الفنت باب ذكر الرجال ود ) ٥٠٥١( وصحيح اجلامع ٩٩/ ١٣ وفتح ٤٠٥ و٣٨٦/ ٥ وحم ١٠٥م الفنت 
)٤٣١٥( 

١٣٤٦٧- }         ِة الضرعليكُم ِمن فتن فاِء أخوِة السرا ِمن فتناِء         ألنـِة الضـربفتن مليـتابت اِء ، إنكُم
 عن سعد) حل ، هب(البزار (. }فصبرتم ، وإنَّ الدنيا حلوةٌ خضراُء 

 )١٠٣٠٨(  والشعب ٩٣/ ١وحلية ) ٣١٥٣( ومطالب ٢٤٥/ ١٠ وجممع ١٨٤/ ٤الترغيب 
 فيه مبهم

إنـك ال   :  فأقولُ أصحايب ، فيقَـالُ       ُأل نازعن رجاالً عِن احلَوِض فيختِلجونَ دوِني ،        { -١٣٤٦٨
 كدثُوا بعدِرى ما أححم عن ابن مسعود. }تد 

 ٤٢٥ و٣٨٤/ ١ وحم ٣٢م الفضائل 
 عن عمر) ت(. }ألَين أنْ يسمى بناِفٍع ، وبركَةَ ، ويساٍر   { -١٣٤٦٩

 )٥٠٥٦(وصحيح اجلامع ) ٢١٤٣(و الصحيحة ) ٢٨٣٥(ت 
 صحيح

مِة ما أسلموا عليِه ِمن ذراِريِهم وأمواِهلم وأراضيِهم وعبيِدِهم ومواشـيِهم ،            ِألهِل الذ  { -١٣٤٧٠
 عن سليمان بن بريدة عن أبيه) حم ، بز(. }وليس عليهم فيها إال الصدقَةُ 

 ٦٣/ ٣ وجممع ١٣٢/ ٤وهق ) ٢٣٠١٤ (٣٥٦/ ٥حم 
 حسن



 

 

٢٠٢٥() 

أو : اعِتِق النسمةَ ، وفك الرقبـةَ ، قـالَ          : ةَ  لئن أقصرت اخلُطبةَ لقَد أعرضت املسألَ      { -١٣٤٧١
عتق النسمِة أنْ ينفَرِد بعتِقها ، وفك الرقبِة أنْ تعني ىف مثِنها ، واملنحةُ املوكُوفَةُ               : ليسا واحداً ؟ قالَ ال      

              واسِق الظم ، فأطِعِم اجلاِئع ذلك وِف ،     ، والفىُء على ذى الرِحِم الظاِلِم، فإن مل تِطقباملعر آنَ ، وأمر
واخلرائطـى ىف   ) ط ، حب ، ك ، هـق       (. }وانه عن املنكَِر ، فإنْ مل تِطق ذلك فكُف لسانك إالَّ ِمن خٍري              

 يا رسول اهللا علمىن شيئا يدخلىن اجلنة قال فذكره: مكارم األخالق عن الرباء أن أعرابيا قال 
  ٧٠٤/ ٨ وفتح ٢٥٠/ ٧ وبغوى ٢٤٠/ ٤ وجممع ٢ /٤ ومشكل ٢١٧/ ٢وك ) ١٢٠٩( وحب ٢٩٩/ ٤حم 

 صحيح
١٣٤٧٢- }        لتوأطو أعظمت ةَ لقَداخلُطب رتأقص الصالَةَ  : لئن بِه شيئاً ، وتقيم اَهللا ال تشرك دتعب

 يـؤتى   املفروضةَ ، وتؤيت الزكَاةَ ، وتصوم شهر رمضانَ ، وحتُج البيت ، وتأْيت إىل الناِس ما ِحتب أن                 
             منه ِع الناسفد ى إليكؤتأن ي توما كَره ، كعن مغرية بن سعد ابن     ) اخلرائطى ىف مكارم األخالق   (. }إلي

 األخرم
  ٤٣/ ١ وامع ٢١/ ٢االصابة 

 حسن
١٣٤٧٣- }  التاِسع نومإىل قَاِبٍل ألص بقيت عن ابن عباس) م ، هـ (. }لئن 

 ١٦/ ١١ وطـب    ١٣٤ وم الصـيام     ٣٤٥ و ٢٢٥/ ١أعظمى وحـم    ) ١٧٤٠( ـ   وه ٢١٤/ ٧ ومتهيد   ٥٨/ ٣ش  
 )٥٠٥٢(وصحيح اجلامع 

١٣٤٧٤- }           هأو يوٍم بعد اِم يوٍم قَبلَهبصي تأَمر بقيت اَء    -لئنورعش عن داود بن على    ) هب(. } يوم
 عن أبيه عن جده 

  ١٣٢/ ٣وهق ) ٣٧٨٩( والشعب ٢١٤/ ٧ ومتهيد ٥٨/ ٣ش 
 حسن لغريه

١٣٤٧٥- }        هأو يوٍم بعد ، اِم يوٍم قبلَهنَّ بصيرآلم بقيت وراَء -لئنعاش ىن يومعـن  ) هب(.  }- يع
 ابن عباس

  ٢٥٥/ ٤ واالحتاف ٢١٣/ ٢وتلخيص ) ٣٧٨٩(والشعب ) ٤٨٥( حـميدى 
 حسن لغريه

  اهللا بن عبد اهللا بن عتبة مرسالًعن عبيد) ابن سعد(. }لئن بقيت ال أدع جبزيرِة العرِب دينِني  { -١٣٤٧٦
 ٤٥/ ٢/ ٢سعد 

 صحيح لغريه
عن ابن  ) طب(قاله ألم حبيبة بنت العباس      . }لئن بلغت بنيةُ العباِس  هِذِه وأنا حى ألتزوجها         { -١٣٤٧٧

 عن ابن عباس عن أمه أم الفضل) حم(عباس 
  ٤٤٠/ ٤ واالصابة ٣٣٨/ ٦حم 

 حسن



 

 

٢٠٢٦() 

وهو ممن يكتب حديثه فإىن مل اجد ىف أحاديثه         :  بن عبيد اهللا بن عباس خمتلف فيه قال ابن عدى            فيه حسني بن عبد اهللا    
 ٣٥١/ ٢ هـ ١حديثاً منكراً قد جاوز املقدار واحلد 

عـن  ) ت ، ك(. }لئن عشت إن شاء اهللا ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرِة العرِب       { -١٣٤٧٨
 عمر 
 )٥٠٥٣( وصحيح اجلامع ١٢/ ٤ ومشكل ٢٠٧/ ٩ وهق ٢٧٤/ ٤وك  ٣٢/ ١وحم ) ١٦٠٦(ت 

 صحيح
١٣٤٧٩- }  ارويس ، وأفلَح ، وجنيج احى ربمأن يس نياَء اُهللا ألإنْ ش تعش هـ ، ك (. }لئن (

 عن عمر
 )٢٨٣٥(وت ) ٣٧٢٩( وهـ ) ٥٠٥٤(وصحيح اجلامع ) ٢١٤٣( والصحيحة ٢٧٤/ ٤ك 

 صحيح
١٣٤٨٠- }  عش ا إالَّ مسلِماً             لئنفيه عى ال أدرِب حتِة العى من جزيراروالنص وداليه نرجألخ ت

 عن عمر) حب ، ك(وابن اجلارود وأبو عوانة ) حم ، م ، د ، ت ، ن(. }
 وهق  ٢٧٤/ ٤ وك   ١٢/ ٤ومشكل  ) ١٦٠٦(وت) ١٧٦٧(وم  ) ٣٧٥٣(واالحسان  ) ١١٣( وصحيحة   ٣٢/ ١حم  

  وغريهم٢٠٧/ ٩
. }لئن كُنت أحسنت القتالَ لقَد أحسنه سهلُ بن حنيٍف وأبو دجانةَ مساك بن خرشةَ  { -١٣٤٨١

 عن ابن عباس) طب ، ك(
 ١٢٣/ ٦ وامع ٢٥١/ ١١ وطب ٢٨٣/ ٣ ونبوة ٢٧/ ٤ وبداية ٢٤/ ٣ك 

 صحيح
١٣٤٨٢- }          فاعِقلْ ع وأطولْت تىف املسألَِة لقَد أعظم زتأوج اعبـِد اَهللا ال    : ىن إذَنْ   لئنء كُنت

                  ، واعتِمر البيت انَ وِحجرمض مةَ ، وصوضالزكَاةَ املفر ةَ ، وأدوببِه شيئاً ، وأقِم الصالَةَ املكت ركتش
                منه فذَِر الناس الناس إليك ه أنْ يأِتىوما تكْر مِ لُهفافع الناس بك لَهأن يفع حم ، طـب (. }وما ِحتب( 

مـا  : أتيت الـنىب فقلـت  : والبغوى وابن جرير وأبو نعيم عن رجل من قيس يقال له ابن املنتفق ويكىن أبا املنتفق قال            
 عن صخر بن القعقاع الباهلى) طب(عن معن بن يزيد ) طب(سينجيىن من النار وما يدخلىن اجلنة ؟ قال فذكره ، 

  ٢١٨ / ١٩ وطب ٤٦٥/ ٣ وصحيحة ٤٣/ ١ وجممع ٧٦/ ٤حم 
 نحس

١٣٤٨٣- }                  ـتما دم عليِهم اِهللا ظهري من كامللَّ وال يزالُ مع مسفَّهفكَأمنَا ت ا قُلتكم كُنت لئن
عن أىب هريرة) م(. }على ذلك 

 ) ٥٠٥٥(وصحيح اجلامع ٣٠٠/ ٢ وحم ٢٢م الرب والصلة 
 املعني: ار  ، الظهري الرماد احل: قاله لرجل يصل قرابته ويقطعونه وحيسن إليهم ويسيؤون له  ، املل

لنب الدر حيلَب بنفقَِتِه إذَا كَانَ مرهوناً ، والظهر يركَب بنفقِتِه إذَا كَانَ مرهوناً ، وعلى                 { -١٣٤٨٤
 عن أىب هريرة) د(. }الِذى يركَب وحيلُب النفقَةُ 

 )٥٠٦٠(وبنحوه خ وصحيح اجلامع ) ٣٥٢٦(د 



 

 

٢٠٢٧() 

 صحيح
 عن أىب هريرة) حم ، ن ، هـ ، ك(. }حلَق لبيك لبيك إله ا { -١٣٤٨٥

/ ٩وحلية ) ٩٣٣( وشفع ٢٢٥/ ٢ وقط ٤٥٠ و٤٤٩/ ١ وك ٤٧٦ و٣٤١/ ٢وحم ) ٢٩٢٠( وهـ ١٦١/ ٥ن 
  وخــــــط٤٢

 )٥٠٥٧( وصحيح اجلامع ١٢٥/ ٢ ومعاىن ٤٣٦/ ١٠ 
 صحيح

 عن ابن عباس) ك ، هق(. }لبيك اللهم لبيك ، إمنَا اخلير خري اآلخرِة  { -١٣٤٨٦
 )٥٠٥٨( وصحيح اجلامع ٤٦٥/ ١ وك ٢٢٣/ ٣جممع 

 صحيح
لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك ، إنَّ احلمد والنعمة لـك وامللْـك ، ال               { -١٣٤٨٧

 لك ـ    (عن عائشة   ) حم ، خ  (عن ابن عمر    ) ٤حم ، ق    (. }شريك ) حم(ابن مسعود   عن  ) ن(عن جابر   ) م ، د ، ه
 عن عمرو بن معدى كرب) طب(عن أنس ) ع(عن ابن عباس 

 ٢٩١٨ و ٢٩١٥(وهـ  ) ٨٢٥(وت  ) ١٨١٣ و ١٨١٢( ود   ١٤٧ و ٢١ و ٢٠ و ١٩ وم احلج    ٢٠٩/ ٧ و ١٧٠/ ٢خ  
 ٢٣٠ و١٨١ و ١٠٠/ ٦ و ٣٢٠/ ٣ و ٤٠١ و ٧٧/ ٢ و ٤٠١ و ٢٦٧/ ١ وحم   ١٦١ و ١٦٠ و ١٥٩/ ٥ون  ) ٣٠٧٤و
 م وغريه) ٥٠٥٩( وصحيح اجلامع ٢٤٣و

 متواتر
 عن سليمان بن بريدة عن أبيه) طكس(عن اهلرماس ) عم(. }لبيك حبجٍة وعمرٍة معاً  { -١٣٤٨٨

 ٢١٢/ ٨ومتهيد ) ٩٨٩( وحب ٢٣٥/ ٣ وجممع ٤٧٢/ ١ وك ٢٨٠ و٢٦٦ و٢٢٥ و١٨٣/ ٣حم 
 صحيح

 عن أنس) الديلمى(. }لبيك حى حقا ، تعبداً وٍرقا  { -١٣٤٨٩
  مرفوعاً وموقوفاً ٢١٦ و٢١٥/ ١٤ وخط ٢٢٣ /٣امع 

 املوقوف أشبه
لتؤدنَّ احلقُوق إىل أهِلها يوم القيامِة حتى يقَاد للشاِة اجللحاِء ِمن الشاِة القرناء تنطحها               { -١٣٤٩٠

 عن أىب هريرة) حم ، م ، خد ، ت(. }
 ١٥٨٨(وصـحيحة   ) ١٨٢٩( وخـد    ٩٣/ ٦هق   و ٣٧٢ و ٣٠١ و ٢٣٥/ ٢وحم  ) ٢٤٢٠( وت ٦٠م الرب والصلة    

 )٥٠٦٢(وصحيح اجلامع ) ١٩٦٧و
 عن جبري بن مطعم) حم ، هق(. }لتأتينكُم أجوركُم ولَو كَانَ أحدكُم ىف جحِر ثعلٍَب  { -١٣٤٩١

 ١٤٣/ ٤ وكثري ٢٥٢/ ٥ وجممع ٨٥ و٨٣/ ٤حم 
 حسن لغريه

 عن جابر) م(. }ال أدِرى لعلِّى ال أحج بعد حجىت هِذِه لتأْخذُوا عنى مناسكَكُم ، فإنى  { -١٣٤٩٢
/ ٥ وهق ٣٧٨ و٣٣٧ و٣١٨/ ٣وحم ) ١٩٧٥( ود ٢٢٤/ ٥ وبداية ٢٤٤/ ٢ وتلخيص ٣١٠ م احلج 

 )٥٠٦١(وصحيح اجلامع ١٣٠



 

 

٢٠٢٨() 

١٣٤٩٣- } مليكُم العجاُهللا ع ثَنكَر ، أو ليبعِن املنونَّ عوِف ولتنهنَّ باملعررلتأم ، رقابكُم نضِربفلي 
 عن احلسن مرسال) نعيم ىف الفنت ( . }وليكُونن أُسداً ال يفرونَ  

 ٢٦٢ و ٣٥٧ و ٢٣١/ ٢ و ٣٥/ ١ وشـج    ١٥٣ و ١٥٢/ ٣ و ٧٥/ ٢ وكـثري    ١٢و٥/ ٧ واالحتاف   ٢٦٦/ ٧امع  
 ٢٦٤و

  صحيح لغريه
 ليبعثَن اللُه عليكُم العجم فيضربن رقابكُم لتأمرنَّ باملعروِف ولتنهونَّ عِن املنكَِر ، أو { -١٣٤٩٤

 ـــنوليكُون 
 لكُم ابستجفال ي هونونَ ، مثَّ تدعماَء ال يرحعن احلسن مرسال) حم(. }أشد 

  موصوال٢٢٨ً و٢٢٧/ ٣ وترغيب ٢١٦/ ٧امع 
 حسن

 أو ليسلِّطن اُهللا عليكُم شـراركُم ، فيـدعو          لتأمرنَّ باملعروِف ، ولتنهونَّ عِن املنكَِر ،       { -١٣٤٩٥
 هلُم ابفال يستج عن أىب هريرة) طس(البزار (. }خياركُم 

 وبغوى  ٢٦٦/ ٧ وجممع   ٢٢٨ و ٢٢٧/ ٣ وترغيب   ٦٢/ ٢ ومشكل   ٩٣/ ١٠ وهق   ٣٩١/ ٥ وحم   ١٧د املالحم ب    
  ١٢ و٨ و٥/ ٧اف  واالحت٩٢/ ١٣ و٢٩٩/ ٨ وخط ١٥٣ و١٥٢/ ٣ و٧٥/ ٢ وكثري ٧٩/ ٢ و٣٩٩/ ١

 صحيح لغريه
لتأمرنَّ باملعروِف ولتنهونَّ عن اِملنكَِر ، أو ليوشكَن اُهللا أنْ يبعثَ عليكُم ِعقاباً ِمن عنِدِه                {-١٣٤٩٦

  لكُم فالَ يستِجيب هونعن حذيفة ) هق(. }مثَّ لتدع 
 ١٢ و٨ و٥/ ٧ واالحتاف ٢٢٨ و٢٢٧/ ٣ وترغيب ٩٣/ ١٠هق 

 صحيح لغريه
١٣٤٩٧- }             ِة من أرِض فلسِطنيوبالرب فَنوتد اِم ومتُوتن إىل أرِض الشاِجرولته ابن قانع  (. }لتبقَني

 عن األقرع بن شفى العكى) كر(وابو نعيم ) طب(وابن السكن وابن منده 
  ٥٩/ ١االصابة 

 حسن لغريه
١٣٤٩٨- }        دأةُ إىل اِهللا وإىل رسوِلِه وترهِذِه املر با          لتتهيد يا فالَنُ فاقطَع قُم ، مهاِس متاععلى الن 

 كانت امرأة تأتى قوماً تستعري منهم احللى مث متسكه فرفع ذلك إىل النىب قال فذكره: عن ابن عمر قال) خط(. }
  ٩٢/ ١٢ والفتح ٣٢٦/ ٤ وخط ١٠٤/ ٣ وكثري ٧١/ ٨ن 

 صحيح
م ِشرباً بشبٍر ، أو ذراعاً بذراٍع ، حتى لو سلكُوا جحـر             لتتبعن سنن الذِين ِمن قبلكُ     { -١٣٤٩٩

عـن  ) ك(عن أىب سعيد ) حم ، ق ، هـ (. }فمن ؟ : اليهود والنصارى ؟ قالَ    : ضب لسلكتموه ، قالُوا     
 أىب هريرة



 

 

٢٠٢٩() 

يح  وصح٢٢٥/ ٧ و١٢٠/ ٣ وبغوى ٣٧/ ١ وك ٨٩ و٨٤/ ٣ و٣٢٧/ ٢ وحم ٦ وم العلم ١٢٦/ ٩ و٢٠٦/ ٤خ 
 )٥٠٦٣(اجلامع 

١٣٥٠٠- }  اعوالسب ا الطريتأكلُه ، تةَ على خِري ما كاناملدين كُنعن أىب هريرة) ك(. }لتتر 
 وبنحوه االحسان ٣٨٥/ ٢ وحم ٣٧٤/ ٨ وتخ ٤٢٦/ ٤ وك   ٨٨٨ وموطأ   ٣٠١ و ٣٠٠/ ١وموضح  ) ١٠٤٠(حب  

  ٤٤- ٤٣/ ٥ون ) ١٦٠٨( ود ٢٨ و٢٣/ ٦ وحم ١٠٨/ ٤والفتح ) ٦٧٧٥ و٦٧٧٤(
 صحيح لغريه

لتتهوكُن كما َوكَِت اليهود والنصارى ، لقَد جئتكُم ا بيضاَء نقيةً ، ولو كَانَ موسى  { -١٣٥٠١
 عن جابر) هب(. }حيا ما وِسعه إالَّ اتباِعى 

  ٢٧/ ١ وعاصم ٢٩٦/ ٤ وكثري ٣٨٧/ ٣ وحم ٢٧٠/ ١وسنة ) ١٧٧(الشعب 
 صحيح لغريه

١٣٥٠٢-}  ، ة املؤمِننيوودع ، ردنَ اخليويشه ضوِر ، واحلُياخلد اتوذو ، العواِتق جرلتخ 
 ضويعتِزلُ احلي 

 عن أم عطية) خ ، ن ، هـ(. }املصلَّى 
 )١٣٠٨( وهـ ٢٠/ ٣ وم ٨٥/ ٥وحم ) ٥٠٦٤( وصحيح اجلامع ٢٠٦/ ٣ وهق ١٩٤/ ١ ون ١٩٦/ ٢خ 

 عن جابر بن مسرة) حل(. } ِمن املدينِة حتى تدخلَ احلِيرةَ ال ختَاف أحداً لتخرجن الظعينةُ {-١٣٥٠٣
  ٣٠٩/ ٨ وحلية ٢٢٧/ ٢ وقط ٢٣٧/ ٢طب 

 صحيح لغريه
 عن أىب هريرة) ك(. }لتدخلُن اجلنةَ إالَّ من أبى وشرد على اِهللا كشراِد البِعِري  { -١٣٥٠٤

 )٥٠٦٥( وصحيح اجلامع ٢٤٧/ ٤ و٥٥/ ١ك 
 صحيح

عـن  ) طس(. }لتدخلُن اجلنةَ كُلَّكم أمجعونَ أكتعونَ إالَّ من شرد على اِهللا ِشراد البعِري              { -١٣٥٠٥
 اأىب هريرة 

  ١١/ ٥واالحتاف ) ٢٣٠٦( وحب ٤٠٣/ ١٠امع 
 حسن

 توكيد أمجعون وال يستعمل مفرداً عنه: أكتعون 
عن ) ك(. } أيام قُرِئها ، مث تتوضأْ لكُلِّ صالٍَة ، فإمنَا هو ِعرق        لتدِع الصالَةَ ىف كُل شهرٍ     { -١٣٥٠٦

 فاطمة بنت أىب حبيش
 )٥٠٦٦( وصحيح اجلامع ٢١٧/ ١ وقط ٦٢/ ٤ وك ٣٥٤/ ١هق 

 صحيح
لتركَبن سنن من كَانَ قبلكُم شبراً بشبٍر ، وذراعاً بذراٍع ، حتى لو أنَّ أحدهم دخـلَ                  { -١٣٥٠٧

ج وهبالطِريِق لفعلتم هامرأت عم جامى لو أن أحدهوحت ، ملدخلت ضب رعن ابن عباس) ك(. }ح 



 

 

٢٠٣٠() 

 ٣٧/ ١وعاصم ) ٨٤٨( وحـميدى ٣٤٠ و٢١٨/ ٥ وحم ١٦٣/ ٤ وتخ ٢٦١/ ٧ وجممع ٤٥٥/ ٤ و١٢٩/ ١ك 
 )٥٠٦٧(وصحيح اجلامع ) ١٣٤٨( وصحيحة ٢٢٥/ ٥ونبوة 

 صحيح
 عن العرباض) طب(. }ِه األمةُ على احلوِض ازِدحام إِبٍل وردت خلمٍس لتزدمحن هِذ { -١٣٥٠٨

 )٥٠٦٨( وصحيح اجلامع ٢٩٧/ ٢ومتهيد ) ٢٦٠٥( وحب ٣٦٥/ ١٠ وجممع ٢٥٣/ ١٨ طب 
 صحيح

١٣٥٠٩- }  اها إيهباسٍم يسمون رىت اخلمِحلَّن طائفَةٌ من أموالضياء عن عبادة بن الصامت) حم(. }لتست 
 وصحيح اجلامع   ٢٩٥ و ٢٩٤/ ٧ وهق   ١٤٧/ ٢ وك   ٣٣٠/ ٢ ون   ٣١٨/ ٥وحم  ) ٣٣٨٥(وهـ  ) ٩٠(الصحيحة  

  ٧٥/ ٥وامع ) ٥٠٦٩(
 صحيح

لتسلُكُن سنن من كَانَ قبلكُم حذْو النعِل بالنعِل ، ولتأخذُنَّ مبثِل أخـِذِهم إنْ شـبراً                 { -١٣٥١٠
باعاً فباع ، حتى لو دخلُوا جحر ضب دخلتم فيـِه ، أال إنَّ بـىن                فشبر ، وإنْ ذراعاً فِذراع ، وإنْ        

اسراِئيلَ افترقَت على موسى سبعني فرقَةً كُلُّها ضالَّةٌ إالَّ فرقَة واِحدة اإلسالَم ومجـاعتهم ، مثَّ إَـا                  
 اإلسالَم ومجاعتهم ، مث إنكُم تكُونون       افترقَت على عيسى إحدى وسبعني فرقَةً كُلُّها ضالةٌ إال واحدةٌ         

   مهومجاعت ا ضالَّةٌ إالَّ اإلسالَمفرقَةً كُلُّه عن كثري بن عبداهللا بن عمرو بن عـوف  ) ك(. }على ثالٍَث وسبعني
 عن ابيه عن جده

 ١٣/ ١٧ وطب ١٢٩/ ١ وك ٢٥/ ١عاصم 
 حسن لغريه

١٣٥١١- }  نطمسأو لت ، ونَّ الصفُوفلتسكُمأبصار خطفَنأو لت ، أبصاركُم نولتغض ، وهالوج{ .
 عن اىب أمامة) حم ، طب(

  ٢٠٧/ ٢ وفتح ٣٢٦/ ١ وترغيب ١٨٠/ ٣ واالحتاف ٩٠/ ٢ وجممع ٢٥٨/ ٥حم 
 حسن لغريه

١٣٥١٢- }  قلوبكُم اُهللا بني أو ليخاِلفَن ، التكُمىف ص نَّ صفُوفكُمولنعمان عن ا) حم ، طب(. }لتس
 بن بشري

/ ٣ و ٢١/ ٢ وهـق    ٢٧٦ و ٢٧٢ و ٢٧١/ ٤وحـم   ) ٢٢٧(وت) ٦٦٣( ود   ١٢٨ و ١٢٧ و م الصالة     ١٨٤/ ١خ  
 )٥٠٧٠( وصحيح اجلامع ١٨٠/ ٣ واالحتاف ٢٠٧/ ٢ وفتح ٣٢٥/ ١ وترغيب ٤٠/ ٢ وعوانة ١٠٠

عن زيد بن أسلم    ) هق(مالك  (.  }- يعىن احلائض    -لتشد عليها إزارها مث شأنك بأعالَها        { -١٣٥١٣
 مرسال

 ٥٧ وموطأ ٢٦٠/ ٥ ومتهيد ١٩١/ ٧هق 
 صحيح

١٣٥١٤- }  اها إيهباسٍم يسمون رِى اخلمطائفَةٌ ِمن أمت بنعن ابن حمرييز مرسال) عب(. }لتشر 
 )٤٠٢٠(وهـ ) ٣٦٨٨( ود ٣٠٥/ ١ وتخ ٢٢١/ ١٠ و٢٩٥/ ٨وبنحوه هق ) ١٧٠٥٥(عب 



 

 

٢٠٣١() 

 صحيح لغريه
 عن أنس) عبد بن محيد(. } ما عِقلت فإذَا خشيت أنْ تغلَب فلتنم لتصلِّ { -١٣٥١٥

 ٣٣٧/ ١ وش ٦١/ ٤ وك ٢٥٦/ ٣ وبنحوه حم ٣٥٦/ ٤ ومشكل ١٩/ ٣ وهق ٢٠٤/ ٣حم 
 صحيح

١٣٥١٦- }            ـوا ذاتـى ال مينعونَ حتم املؤمنهاُهللا ، وليضربن دعبى ال يتاِهللا ح ادعب رمض نلتضرب
 عن أىب سعيد) حم(. }عٍةتل

 ٣١٣/ ٧ وجممع ٨٧/ ٣حم 
 صحيح لغريه

لتفشِين أمىت بعِدى ِفتن كقطَِع الليِل املظِلِم ، يصِبح الرجلُ فيها مِؤمِناً وميِسى كَـافراً                { -١٣٥١٧
 عن ابن عمر ) ك(. }وميِسى مؤِمناً ويصِبح كاِفراً ، يبيع أقوام فيها دينهم بعرٍض ِمن الدنيا قليٍل  

 ٤٣٨/ ٤وك )١٢٦٧(وصحيحة ) ٢١٩٧(ت 
 صحيح

١٣٥١٨- }             كُموجوه أو ليكسفَن ، كُموجوه نكُم ، ولتقيمفروج ولتحفظُن ، اركُمأبص نلتغض
 عن أىب أمامة ) طب(. }

 ٤٥/ ٦ و٥٢١/ ٣ وكثري ٣٧/ ٣ وترغيب ٦٣/ ٨ وجممع ٢٤٦/ ٨طب 
 حسن لغريه

١٣٥١٩- } فتحلت           شاجلي ذلك شاجلي ما ، ولنعهأمري األمِير ِيةُ فلِنعمالقسطنطين عن ) حم ، ك  (. }ن
 بشر اخلثعمى

 ١٥٧/ ١ واالصابة ٨١/ ٢ وتخ ٣٠٦/ ١ وختص ٢٤/ ٢ وطب ٤٢٢/ ٤ وك ٣٣٥/ ٤حم 
 حسن

 عن جابر بن مسرة) م( .}لتفتحن عصابةٌ من املسلِمني كنز آلَ ِكسرى الِذى ىف األبيِض  { -١٣٥٢٠
 )٥٠٧١( وصحيح اجلامع ٢٧٢/ ٤ وبداية ٣٨٨/ ٤ ونبوة ١٠٠/ ٥ وحم ٧٨م الفنت 

١٣٥٢١- }                اإلِبِل كذَا وكذَا ، وِمـن ِمن ى يكُونَ ألحِدكُمحت وفاِرس وموالر امالش لكُم نفتحلت
) حم ، طب ، ك ، هق ، ض       (. }ئةَ ديناِر فيسخطُها    البقِر كذَا وكذَا ، ومن الغنِم ، حتى يعطَى أحدهم ما          

 عن عبد اهللا بن حوالة 
  ٤٢٥/ ٤وك ) ٢٢٤٨٣ (٢٨٧/ ٥ وحم ٤٣٦/ ٨تخ 

 صحيح
١٣٥٢٢- }                 وهـم ، هشـرقي منِّ ، أنتِر األرد الَ علىالدج كُمى يقاِتلَ بقيتحت املشِرِكني لتقَاتلُن

هيك بن صرمي) طب(. }غربي عن 
  ١١٤/ ٣ واهلروى ٢٩٥/ ٧ وسعد ٥٧٦ و٥٧٥/ ٣ واالصابة ٣٤٩/ ٧امع 

 حسن



 

 

٢٠٣٢() 

وىف بعض ما يرويه :  و ضعفه البعض وقال ابن عدى ٣٥٩/ ٦فيه حممد بن أبان بن صاحل القرشى سكت عنه ابن سعد 
 ١٢٩/ ٦نكرة اليتابع عليه ومع ضعفه يكتب حديثه الكامل 

١٣٥٢٣- }   مهةُ وثوباعال     لتقُِم الس لُقمتـه رفـع ةُ وقـدا ، ولتقُِم الساعاِنهماِن وال يتبعيطوا ال ي
 عن أىب هريرة) حم(. }يطعمها ، ولتقُِم الساعةُ والرجلُ يِلطُ حوضه اليسقي

 ٣٣١/ ١٠ وجممع ٣٨٢/ ٤وترغيب ) ٢٥٧١( وحب ٢٦٨/ ٢حم 
 صحيح

 عن النعمان بن بشري) ن(. } بني وجوِهكُم لتقيمن صفوفَكُم ، أو ليخاَلفَن اُهللا { -١٣٥٢٤
 ٥٥/ ٣ وكـثري    ٣٥١/ ١وش  ) ٣٩٦( وحـب    ١٠١ و ١٠٠/ ٣ و ٧٩ و ٧٦/ ١ وهق   ٩٤ ود الصالة ب     ٨٩/ ٢ن  

 )٥٠٧٢(وصحيح اجلامع 
 صحيح

 عن أىب موسى) حم(. }لتكُن عليكُم السكينةُ  { -١٣٥٢٥
 ٤١٢ و٤٠٣/ ٤وحم ) ١٤٧٩(هـ 

 حسن
 األرض جوراً وظلْماً فإذَا ملئت جوراً و ظلْماً ، يبعث اُهللا رجالً منى امسه اِمسى                لتمألنَّ { -١٣٥٢٦

                     اُء  شـيئاً ِمـنالسم راً وظُلْماً ، فال متنعوج لئتا مطاً كَمدالً وِقسا عأىب فيملَؤه أبيِه اسم واسم ،
عن ) طب(البزار  (. }يكُم سبعاً أو مثَانياً ، فإنْ أكثَر فتسعاً         قَطِرها ، وال األرض شيئاً ِمن نباِتها ، ميكثُ ف         

 قرة املزىن 
/ ٧ وجممع ٣٢/ ١٩ وطب ١٦٥/ ٢ واصفهان ١٠١/ ٣وحلية ) ٥٢٩(وصحيحة ) ٤٥٥٣(  ومطالب ١٩/ ٧ن 

 )٥٠٧٣( وصحيح اجلامع ٣١٤
 صحيح

ن أهِل بيىت حتى ميألها ِقسطاً وعدالً       لتمألنَّ األرض ظُلْماً وعدواناً مث ليخرجن رجلٌ مِ        { -١٣٥٢٧
 عن أىب سعيد) احلارث(. }كما ملئَت ظلْماً وعدواناً 

 )٥٠٧٤(وصحيح اجلامع ) ١٨٨٠( وحب٥٥٧/ ٤ وك ٣٦/ ٦وبنحوه حم ) ١٥٢٩(الصحيحة 
 صحيح

١٣٥٢٨- }         هالش ِمن نهت حتيضى كَاناِم التايل واأليةَ الليِعد ِظرا      لتنتها الِذى أصابهصيبلَ أنْ يِر قب
د ، (. }، فلتترِك الصالَةَ قبلَ ذِلك من الشهِر فإذَا خلفَت ذلك فلتغتِسلْ مث لتستثـِفر بثوٍب مث لتصلِّ               

 عن أم سلمة) ن
 ٣٣٣ و ٣٣٢/ ١ وهـق    ٢٠٠/ ١ ومـى    ٣٢٠/ ٦ وحم   ١٠٧ ود الطهارة ب     ٣ واحليض ب    ١٣٣ن الطهارة ب    

 )٥٠٧٦( وصحيح اجلامع ١٥٧/ ٩وحلية ) ١١٤( وشفع ١٤٢/ ٢ وسنة ٢١٧ و٢٠٧/ ١ وقط ٣٣٤و
 صحيح

لتنتقَونَ كَما ينتقَى التمر ِمن احلُثَالَِة ، فليذهبن ِخياركُم وليبقَين ِشراركُم ، فموتوا إِن               { -١٣٥٢٩
معن أىب هريرة ) هـ ، ك(. }استطعت 



 

 

٢٠٣٣() 

وصححه احلاكم ىف ثالثة مواضع ووافقه ) ١٧٨١( والصحيحة ٢٥/ ٩ وتخ ٤٣٤ و٣١٦/ ٤وك ) ٤٠٣٨(هـ 
 الذهىب 

 حسن
١٣٥٣٠- }  ارا النهوِر أو لتنتِهكَنبالطُّه اِبعاألص عن ابن مسعود ) طس(. }لتنتِهكُن 

  ١٦٩/ ١ وترغيب ٢٣٦/ ١امع 
 حسن لغريه

 وروى موقوفاً بسند حسن
ميت أرضاً يقالُ هلَا البصرةُ ، ويكثُر ـا عـددهم وخنلُهـم ِجتـىُء            لتِرتلن طاِئفَةٌ ِمن أ    { -١٣٥٣١

                   لَـةُ ، فيتفَـرقيقالُ هلَا ِدج ٍر هلُمى يِرتلُوا على جسوِن ، حتالعي اروِه ، صغالوج اَء عراضبنوقَنطُور
بالباديِة فهلكَت وأما فرقةٌ فتأخـذُ علـى        أما ِفرقَةٌ فتأخذُ بأدباِر اإلِبِل فتلحق       : املسلمونَ ثالَثَ فرق  

نفسها فكفرت ، فهذه وتلك سواٌء ، وأما ِفرقَةٌ فيجعلُوا عيا هلُم خلْف ظهورِهم فيقَاتلُونَ فقـتالَهم                 
 اهللا على بقيِتِهم حاُء ويفتدىف البعث عن أىب بكرة) ط ، هق(. }شه 

 ) ٦٧٤٨(واالحسان ) ٥٢٣(التعجيل  و٨٤٧/ ٢ وعدى ٤٥ و٤٠/ ٥وحم ) ٤٣٠٦( د 
 حسن

وقد رواه سعيد بن مجهان عن عبد اهللا بن أىب بكرة وعن عبيد اهللا بن أىب بكرة وعن مسلم بن أىب بكرة واعترب احلافظ                        
 )٥٢٣(ىف التعجيل ذلك اضطراباً 

 :أقول 
  ١٤/ ٤أوالً سعيد ثقة على الراجح التهذيب 
ديث من أوالد أىب بكرة كل واحد على حدى فاختلفت الروايات عنه لذلك قـد               وثانياً ما املانع أن يكون قد مسع احل       

 ١٤/ ٤نص احلافظ ىف التهذيب أنه روى عن عبد الرمحن وعبد اهللا ومسلم أوالد أىب بكرة التهذيب 
١٣٥٣٢- }            هصيبِر قبلَ أنْ يالشه ِمن نهحتيض تى كاناِم التايل واأليةَ اللَّيعد ا   لتنظُرا الِذى أصا

. }فلتترِك الصالَةَ قدر ذلك من الشهِر ، فإذَا خلَّفَت ذلك فلتغتِسلْ مث لتستـثِفر بثَوٍب مث لتصـلِّ                  
عن أم سلمة ان امراة كانت راق الدماء فا ستفتت هلا رسـول اهللا قـال                ) د ، ن  (مالك والشافعى وأمحد والدارمى     (

 فذكره 
 ٣٠٣/ ٣شكل  وم٣٢٠/ ٦وحم ) ٢٧٤(د 

 صحيح
لتنقَضن عرى اإلسالَِم عروةً عروةً ، فكلَّما انتقَضت عروةٌ تشبثَ الناس بالتى تليها ،  { -١٣٥٣٣

 فأوهلُـــن 
 عن أىب أمامة) حم ، حب ، ك(. }نقضاً احلكْم ، وآخرهن الصالَةُ 

 )٥٠٥٧(  وصحيح اجلامع ٣٣٣/ ٨ وتخ ٣٨٥/ ١وترغيب ) ٢٥٧( وحب ٢٨١/ ٧ وجممع ٥٢٨ و٩٢/ ٤ك 
 صحيح

 عن ابن عمر) حم ، ت(. }جلهنم سبعةُ أبواٍب ، باب منها ملَن سلَّ السيف على أمىت  { -١٣٥٣٤



 

 

٢٠٣٤() 

 ٢٣٥/ ٢ وتخ ١٢٦/ ١٧ وطب ٤٥٥/ ٤ وكثري ٩٤/ ٢وحم ) ١٣٢٣(ت 
 فيه انقطاع 

 وأوله صحيح
 فأحلَّ حاللَه وحرم حرامه يشفَع ىف عشرٍة من أهِل بيِتِه يوم            حلَاِملُ القرآِن إذَا عِملَ بهِ     { -١٣٥٣٥

 ارالن له توجب م قدِة كُلُّهعن جابر) هب(. }القيام 
  ٢٥٥/ ١ واصفهان ٣٥٥/ ٢ وترغيب ١٤٨/ ١وحم ) ٢٦٩٢ و٢٦٩١(وبنحوه ) ٢٦٩٣(الشعب 

 حسن لغريه
 عن أىب هريرة ) هب(. } ولغزوةٌ أفضلُ من عشِر حجاٍت حلَجةٌ أفضلُ من عشِر غزواٍت { -١٣٥٣٦

 )٤٢٢١(وبنحوه ) ٤٢٢٢(الشعب 
 حسن لغريه

 أفضل من عشر حجج نفل كما ىف الرواية الثانية: حجة القرض ، والغزوة : املقصود باحلجة 
١٣٥٣٧- } ح ملكُم وأنت ادصأو ي وهالَلٌ لكُم ما ملْ تصيديِد حالص حلْم معن أىب موسى) طب(. }ر 

  ٤٧٦ و٤٥٢/ ١ وك ٣٨٩/ ٣ وحم ٩٤/ ٢وبغوى ) ٩٨٣( وشفع ٢٦٤/ ٧ وسنة ٢٣١/ ٣امع 
 حسن

١٣٥٣٨- }  لكُم ادصأو ي وهالَلٌ ما ملْ تصيدلكُم ح رصيِد الب عن ) حم ، د ، ت ، حب ، ك(. }حلَم
 جابر
/ ٢ وتلخـيص    ١٧١/ ٢ ومعـاىن    ٣٨٩/ ٣ وحم   ٢٦١٧/ ٧ وعدى   ١٨٦ وف   ٤٧٦ و ٤٥٢/ ١ وك   ١٩٠/ ٥هق  

 )٣٩٧١( واالحسان ١٨٧/ ٥ ون ٢٩٠/ ٢ وقط ٢٧٦
 حسن

١٣٥٣٩- }  لكُم ادصأو ي وهما ملُ تصيد مرح مالَلٌ وأنتلكُم ح رِد البصي عن جابر ) ك(. }حلم 
  ٤٧٦ و٤٥٢/ ١ وك ١٩٠/ ٥هق 

 حسن
د اهللا ِمن رائحِة املسِك ، فأيما امِرىٍء منكُم أصبح صاِئماً           خللُوف فَِم الصاِئِم أطيب عن     { -١٣٥٤٠

إني صاِئم ، فإنَّ هلُم يوم القيامِة حوضاً مل يرده إالَّ           : ، فالَ يرفُثْ ، وال جيهلْ ، وإنْ إنساناً قاتلَه فليقُلْ            
امعن أىب هريرة) بز(. }الصو 

 ٥٠١ و٤٨٥ و٤٧٧ و٤٧٥ و٤٦٧ و٤٦١ و٤٥٨ و٤٤٣ و٤١٤ و٣٩٥ و٣١٣ و٢٨١ و٢٦٦ و٢٥٧/ ٢حـــم 
  ١٦٥ - ١٦٣ وم الصيام ١٩٢ و٧٥/ ٩ و٢١١/ ٧ و٣٤/ ٤ وبنحوه خ ٥١٦ و٥٠٥ و٥٠٤و

 صحيح
صام هذَا من أجلـي ،      : خللُوف فِم الصاِئِم عند اِهللا أطيب من ريِح املسِك ، قالَ اُهللا              { -١٣٥٤١

 عن أىب سعيد) حم(. }لصوم يل وأنا أجِزى بِه وترك شهوةَ الطعاِم ِمن أجلي ، فا
 وم  ١٩٢ و ٧٥/ ٩ و ٢١١/ ٧ و ٣٤/ ٤ وبنحـوه ىف خ      ١٩٠/ ٤ واالحتاف   ٤٠/ ٣ و ٤١١ و ٣٩٣ و ٢٣٤/ ٢حم  

  ١٨١ و١٨٠ و١٦٥/ ٣ وجممع ١٦٥ و١٦٣الصيام 



 

 

٢٠٣٥() 

 صحيح
ظم الربا استحالَلُ ِعـرِض     لِدرهم رباً أشد جرماً عند اهللا من سبٍع وثالَثني زنيةً ، وأع            { -١٣٥٤٢

 عن عائشة) احلاكم ىف الكىن(. }الرجِل املسِلِم 
 )١٠٣٣( وصحيحة ٩/ ٦ و٤٤٦/ ٥ واالحتاف ٧/ ٣ والترغيب ١١٧/ ٤ وجممع ٢٢٥/ ٥حم 

 صحيح
سالَِم  لِدرهم يصيبه الرجلُ من الربا أعظَم عند اهللا من ثالٍَث وثالِثني زنيةً يزنيها ىف اإل               { -١٣٥٤٣

 عن عبد اهللا بن سالم) طب(. }
 ٩/ ٦ واالحتاف ١١٧/ ٤امع 

 صحيح
لذكْر اِهللا بالغداِة والعِشى أفضلُ من حطِْم السيوِف ىف سبيِل اهللا ومن إعطَـاِء املـاِل                 { -١٣٥٤٤

 عن أنس موقوفاَ) ش(عن ابن عمرو ) ابن شاهني ىف الترغيب ىف الذكر (. }سحا
  ٧٣ و٧٢/ ٧ش 

 سن موقوف على ابن عمر ومعاذح
 ومثله اليقال بالرأى

 عن عائشة) طس(. }لزمت السواك حتى خشيت أن يدردين  { -١٣٥٤٥
 )١٥٥٦( وصحيحة ١٦٧/ ١ وترغيب ٩٩/ ٢امع 

 صحيح
 يسقط أسناىن: يدردين 

  عن ابن عمرو)ت ، ن(. }لزوالُ الدنيا أهونُ على اهللا من قتِل رجٍل مسِلٍم  { -١٣٥٤٦
 ٢٧٠/ ٧ وحليـة    ١٤/ ٤ وتلخـيص    ٢٩٣/ ٣ وترغيـب    ٢٣/ ٨وهق  ) ٢٦١٩( وهـ   ٨٢/ ٧ون  ) ١٣٩٥(ت  

 )٥٠٧٧(وصحيح اجلامع 
 صحيح

١٣٥٤٧- }  ِر حقِل مؤِمٍن بغيقَت نُ على اِهللا منا أهوالُ الدنيوعن الرباء) هـ(. }لز 
 )٥٠٧٨( وصحيح اجلامع ٨٢/ ٧ون ) ٢٦١٩(هـ 

 صحيح
١٣٥٤٨- }              ِر حقبغي سفَكٍم يد اىل مننُ على اِهللا تعا ِمجيعاً أهوالُ الدنيابـن اىب عاصـم ىف      (. }لزو

 عن الرباء) هب(الديات 
 )٥٣٤٤ و٥٣٤٣(الشعب 

 صحيح
 عن أنس) فر(. }لسانُ القاِضى بني مجرتِني إما إىل اجلنِة وإما إىل الناِر  { -١٣٥٤٩

  بيوسف بن أسباط وانه ضعيف ٢٦٤/ ٥له ىف الفيض  وأع٩/ ٢أصفهان 
 ٤٠٨ - ٤٠٧/ ١١ والتهذيب ١٥٩ و١٥٨ - ١٥٧/ ٧الراحج أنه حسن احلديث راجع الكامل : أقول 



 

 

٢٠٣٦() 

 فاحلديث حسن
ىف املتفق واملفترق   ) خط(. }لسانُ القَاٍضى بني مجرتِني حتى يصري إما إىل جنٍة وإما إىل ناٍر              { -١٣٥٥٠

 تفرد به على بن حممد الطنافسي: رة بن على ىف مشيخته والديلمى والرافعى عن أنس قال الرافعى وميس
  ٢/٩اصفهان 

 فال يضرتفرده ) ٤٧٩١(علي بن حممد الطنافسى ثقة التقريب : أقول 
 فاحلديث حسن

عن مسرة قال ) طك ، بز(. }لست آِمراً بِه وال ناِهياً عنه ، غري أنَّ آلَ حممٍد لسنا طاعِميِه  { -١٣٥٥١
 سئل عن الضب فذكره: 

 ٢٩٨/ ٤ ومعاىن ٣٢٣ و٣٢٢/ ٩ وهق ٣٩ وبنحوه م الصيد ٣٧/ ٤امع 
 صحيح

لست أنا حملتكُم ولِكن اَهللا محلكُم ، وإني واِهللا إنْ شاَء اُهللا ال أحِلف على ميٍني فأرى                  { -١٣٥٥٢
 عن أىب موسى) خ(. }و خري وحتَللتها غريها خرياً منها إالَّ أتيت الِذى ه

 )٥٠٧٩( وصحيح اجلامع ١٩٧/ ٩ و١٠٩/ ٤خ 
 يابىن اهللا قال فذكره: عن أىب ذر أن اعرابياً قال ) ك(. }لست بين اِهللا ، ولكنى نِبى اِهللا  { -١٣٥٥٣

لـيس بثقـة    : ل النسائى   منكر مل يصح فيه محران بن أعني قا       :  وصححه ورده الذهىب ىف التلخيص فقال        ٢٣١/ ٢ك  
  هـ ١...وقال أبو دواود رافضى 

ومل ارله حديثاً منكراً جـداً      :   وقال ابن عدى      ٢٥/ ٣خمتلف فيه ضعفه قوم ووثقه آخرون التهذيب        : محران  : أقول  
  ٤٣٧/ ٢ هـ الكامل ١فيسقط من أجله وهو غريب احلديث ممن يكتب حديثه 

 فاحلديث لني
١٣٥٥٤- } الدني ِمن لست ةَ نستبقوالساع عثتي بي إنمن عن أنس) الضياء( . }ا وليست 
 )٥٠٨٠(وصحيح اجلامع ) ١٢٧٥(الصحيحة 

 صحيح
 عن معاوية) طب(عن أنس ) خد ، هق (. }لست ِمن دٍد وال الدد منى  { -١٣٥٥٥

 ٢٦٩٨/ ٧ وعدى ٥٢٩/ ٦ واالحتاف ١٧٩/ ١ والدوالىب ٢٢٦ و٢٢٥/ ٨ وجممع ٣٤٤/ ١٩ وطب ٢١٧/ ١٠هق  
 )٧٨٥(وخد 

 حسن
 الباطل: الدد 

حم ، ت ، حـب ،       (. }لسراِدق الناِر أربعةُ جدٍر ، ِكثَف كُلِّ جداٍر مسريةٌ أربعني سنةً             { -١٣٥٥٦
 عن أىب سعيد) ك

  ١٥٠/ ٥ وكثري ٩٠/ ٢ ومبارك ٤٧٣/ ٤ وترغيب ٢٩/ ٣ وحم ٦٠١/ ٤وك ) ٢٥٨٤(ت 
 حسن



 

 

٢٠٣٧() 

هـ  عن أىب هريرة )هـ(.}قدمه بني يدى أحب إىلَّ من فَاِرٍس أخلفُه خلِْفى لِسقْطٌ أ { -١٣٥٥٧
 وعـــدى ) ١٦٠٧(
  ٣٥٩/ ١٠ واالحتاف ٢٧١٦/ ٧

 حسن مرسل
 عن ابن مسعود) حل(عن أىب سعيد ) هـ(. }لِشبر ىف اجلنِة خري من الدنيا وما فيها  { -١٣٥٥٨

  ٥٤٣/ ١٠واالحتاف ) ٤٣٢٩(هـ 
 حسن لغريه

 عن أنس) عبد بن محيد(. }لصوت أىب طلحةَ أشد على املشركني ِمن فئٍَة  { -١٣٥٥٩
  ٣٥٢/ ٣ وك ٣١٢/ ٩ وامع ٢٣٩ و٢٠٣/ ٣حم 

 صحيح
 عن جابر ) حم(. }لصوت أيب طلحةَ ىف اجليِش خير من ألِف رجٍل  { -١٣٥٦٠

 وصـحيح  ٣١٢/ ٩ وجممع ٦٢ / ٤/ ٣ وسعد ٣٠٩/ ٧  وحلية ٢٢٤/ ١٣وخط  ) ١٩١٦( وصحيحة   ١١٢/ ٣حم  
 )٥٠٨١(اجلامع 

 صحيح
 عن أنس) حم ، ك(. }لصوت أيب طلحةَ ىف اجليِش خري ِمن ِفئٍَة  { -١٣٥٦١

 )٥٠٨٢( وصحيح اجلامع ٣٥٢/ ٣ وك ٢٢٤/ ٣ وخط ٩/ ٦ وكر ٣١٢/ ٩ وجممع ٢٤٩ و٢٠٣ و١١١/ ٣حم 
 صحيح

عن أىب ) طس(. }اعملُوا ما شئتم فقد غفَرت لكُم : أهِل بدٍر فقالَ لعلَّ اَهللا اطلَع إىل  { -١٣٥٦٢
 هريرة
  ٨ والسنة ب ١٦٠/ ١ ومتهيد ١٦٠/ ٩جممع 

 حسن
١٣٥٦٣- }              بك آخرين ماً وينفَعقو ر بكفَيض ، كاىل يرفعوتع كلَّ اَهللا تبارعن أىب  ) بز ، طك  (. }لع
يا رسول اهللا أليس يكره أن ميوت الرجل ىف األرض الىت هاجر منها     : لنىب فقال له    مرض سعد مبكة فعاده ا    : موسى قال   

 بلى فذكره: ؟ قال 
  ١٧٢/ ١ وحم ٢٦٩/ ٦هق 

 صحيح
لعلَّ دعوةَ صاحبكُم عند اهللا أفضلُ ِمن ملِك سليمانَ ، إنَّ اَهللا تعاىل مل يبعثْ نبيـا إالَّ                    { -١٣٥٦٤

   ةً ، فمنهودع ا ،                  أعطَاه فأهلكُوا وهصا على قوِمِه إذْ ع ان دعم ما ، ومنهِطيها فأعنيا د َِن اختَذم م
عن عبـد   ) طب ، ك  (احلكيم  (. }وإنَّ اهللا تعاىل أعطَاين دعوةً فاختبأَا عند ربى شفاعةً ألمتى يوم القيامِة             

 )الرمحن بن أيب عقيل الثقفى
/ ٤ والترغيب ٦٨/ ١ وك ٣٧١/ ١٠من طرق وامع ) ١٧٥(وخزمية ) ٨٢٤  (٣٩٣/ ٢اصم  وع٨٥/ ٥بداية 
٤٣٣  



 

 

٢٠٣٨() 

 صحيح لغريه
 ويقصد نفسه صلى اهللا عليه وسلم

لعلَّ رجالً يقُولُ ما يفعلُ بأهِلِه ، ولعلَّ امرأَةً ختِبر مبا فعلَت مع زوِجها ، فالَ تفعلُـوا ،                    { -١٣٥٦٥
 عن أمساء بنت يزيد) حم(. } شيطَاٍن لقى شيطَانةً ىف طريٍق فَغشيها و الناس ينظرونَ فإمنَا مثلُ ذلك مثلُ

 ٨٦/ ٣ وترغيب ٢٩٤/ ٤ وجممع ٤٥٦/ ٦حم 
 حسن

عن ابن  ) طب(. }لعلَّك آذَاك هوام رأِسك ، احِلق رأسك واهِد بقرةً اسِفرها أو قلَّدها              { -١٣٥٦٦
 عمر

 ٥٥/ ٥ وهق ٢٣٣/ ٢  ومتهيد١٠٩/ ١٩طب 
 صحيح 

لعلك آذَاك هوامك ، احِلق رأسك ، وصم ثالثَةَ أياٍم ، أو أطٍعم سـتةَ مسـاكني أو                   { -١٣٥٦٧
 عن كعب بن عجرة) ق ، د(. }انسك شاةً

 ٢١ و٢٠/ ٤وم ) ٥٠٨٣( وصحيح اجلامع ٤١٧ وموطأ ٢٣٣/ ٢ ومتهيد ١٠٩/ ١٩ وطب ٥٥/ ٥ وهق ١٢/ ٣خ 
لعلك أن تدِرك أمواالً تقسم بني أقواٍم ، وإمنَا يكِفيك من ِمجيِع املَاِل مركب ىف سبيِل اِهللا   { -١٣٥٦٨

عن أىب هاشم شيبة بن عتبة) كر(والبغوى ) طب(. }وخاِدم 
) ٢٣٢٧( وت   ٤٤٤ و ٤٤٣/ ٣وبنحوه حـم    ) ٤١٠٣( وهـ   ٢١٩ و ٢١٨/ ٨ون  ) ٢٤٧٨( وحب   ٢٩٠/ ٥حم  
 ٢٠١/ ٤ واالصابة ٦٣٨/ ٣وك 

 حسن
١٣٥٦٩- }     يقاِتلُونَ على احلَق ، مهٍم ، رقيقَةٌ قلوبإىل قو كعثتمبسِجِدى وقِربى ؟ قَد ب أنْ متُر لكلع

                 ، ـا ، والوالَـدهاملَرأةُ زوج ى تباِدرمث يفيئُونَ إىل اإلسالَِم ، حت ، اكن عصم ممنه كأطاع فقاِتلْ مبن
 عن معاذ ) حم ، طب ، هق(. }لْ بني احلييِن السكُوِن والسكَاِسِك واألخ أخاه وانِز

/ ٥ ونبوة ٢٢/ ٩ و٣٦/ ٣وجممع ) ٢٥٠٤( وحب ١٠٠/ ٥ وبداية ٥٥/ ١٠ وجممع ٨٦/ ١٠ وهق ٢٣٥/ ٥حم 
٤٠٤  

 صحيح لغريه
 حى ىف اليمن نسبة إىل السكاسك بن وائلة: السكاسك 
١٣٥٧٠- }      حت أَ ىف أجِلكنسلك أنْ يلع            فم ِمـن ، الكُفُور اسالن تسكُن ٍة حنيعلى عشر رؤمى ت

مِرىء يؤمرعلى عشرٍة فما فوق ذِلك إالَّ أتى اللَه مغلولةٌ يده إىل عنِقِه ، ال يفكُّه ِمن غلِِّه إالَّ العـدلُ                     
 عن ثوبان) طس(. } كعاِمِر القبوِر إنْ كَانَ عدلَ بينهم ، وال تعمِرنَّ الكفُور ، فإنَّ عاِمر الكفُوِر

 ٢٠٧/ ٥امع 
 حسن لغريه

 عن أنس) ت ، ك(. }لعلَّك ترزق بِه  { -١٣٥٧١



 

 

٢٠٣٩() 

 )٥٠٨٤( وصحيح اجلامع ٥٩/ ١ وجامع بيان العلم ٩٧/ ٢ وتلخيص ٩٤/ ١وك ) ٢٣٤٥(ت 
 صحيح

لنىب صلى اهللا عليه وسلم واألخر حيترف       وسببه ان اخوين كانا على عهد النىب صلى اهللا عليه وسلم فكان أحدمها يأتى ا              
 فشكا احملترف أخاه إىل النىب صلى اهللا عليه وسلم فقال ذلك 

ق ،  (. }لعلَِّك تريِدين أن ترجِعى إىل رفاعةَ ، ال حتى تذوِقى عسيلته ويذُوق عسيلتِك               { -١٣٥٧٢
 عن عائشة) ن

/ ٩ وفتح ٣٧٤/ ٧ وهق ٢٢٦/ ٦ وحم ١٤٨و ١٤٦ و٩٣/ ٦ ون ١١٢ وم النكاح ٢٨/ ٨ و١٨٤ و٥٥/ ٧خ 
 )٥٠٨٥( وصحيح اجلامع ٢٩١/ ٢ وطربى ٢٦٥ و٢٦٤/ ١٠ و٤٦٦ و٣٦١

لعلَّكم أن تدركُوا زماناً ، أو من أدركَه منكُم ، يلبسونَ فيِه مثْـلَ أسـتاِر الكعبـِة ،          { -١٣٥٧٣
 البصرىعن طلحة بن عمرو ) البغوى(. }ويغدى ويراح عليكُم باجلفَاِن 

 )٦٦٨٤( واالحسان ٤٨٧/ ٣ وحم ٢٣١/ ٢االصابة 
 صحيح

لعلَّكُم تظنونَ أنَّ أَار اجلنِة أُخدود ىف األرِض ، ال واِهللا ، ولكنها السائحةُ على وجِه                 { -١٣٥٧٤
 األذفَر ا املسكهاللؤلٌِؤ ، وطين اما خياهعن أنس) أبو نعيم(. }األرِض ، حافت 

 )٣١٦( وصفة اجلنة ٢٩٥/ ٦حلية 
 حسن

لعلَّكُم تقاِتلُونَ قوماً فتظهرونَ عليِهم فيتقُونكُم بـأمواِهلِم دونَ أنفِسـِهم وأبنـائِهِم              { -١٣٥٧٥
 لكُم ال يصلُح هفإن ذلك فوق موا منهلٍح فَالَ تصيبعلى ص احلُونكُمعن رجل) د(. }فيص 

 ٦٣٨/ ٢وجامع األصول ) ٢٦٠٣( ومنصور )١٩٢٧٢( وعب ٢٠٤/ ٩وهق ) ٣٠٥١(د 
 صحيح

لعلَّكُم تقرُءونَ خلْف إماِمكُم ال تفعلُوا إالَّ بفاحتَِة الكتاِب فإنه ال صالَةَ ملن مل يقرأْ ـا                  { -١٣٥٧٦
 عن عبادة بن الصامت) د(. }
  ٢٣١/ ١  وتلخيص١١١/ ٢ وبنحوه جممع ٤١٠ و٦٠/ ٥ وحم ٢٤٢/ ٢ وفتح ٣٧٣/ ١وش ) ٨٢٣(د 

 صحيح
عـب ،   (. }لعلَّكُم تقرُءونَ واإلمام يقرأُ فَالَ تفعلُوا إالَّ أنْ يقرأَ أحدكُم بفاحتَِة الكتاِب              { -١٣٥٧٧

 إسناده جيد) : هق(عن رجل من الصحابة وقال ) حم ، هق
 ٢٣١/ ١وتلخيص ) ٢٧٤٤( وعب ١١١/ ٢ وجممع ٤١٠/ ٥ و٢٣٦/ ٤حم 

 صحيح
م ستدِركُونَ أقواماً يصلُّونَ الصالَةَ لغيِر وقِتها ، فإنْ أدركتموهم فصلُّوا الصالَةَ            لعلَّكُ { -١٣٥٧٨

 عن ابن مسعود) حم ، ن ، هـ(. }لوقِتها وصلُّوا معهم واجعلُوها سبحةً 
) ١٦٤٠( وخزميـة  ١٢٨/ ٣ وهـق    ٣٧٩/ ١وحم  ) ١٢٥٥( وهـ   ٧٦ و ٧٥/ ٢ ون   ٣٩٦/ ٦ ونبوة   ٥٧/ ٨متهيد  

 ) ٥٠٨٦(حيح اجلامع وص



 

 

٢٠٤٠() 

 صحيح
١٣٥٧٩- }               فإذَا كَانَ ذِلـك ، ا جمالساِقهعظَاماً وتتِخذُونَ ىف أسو ائندونَ بعِدى محستفت لعلكُم

 وا املظلُومى ، وأعينوا األعماركُم ، واهدوا ِمن أبصوغض ، وا السالَمعن وحشى) طب(. }فرد 
 ٦٢/ ٨امع 

 حسن
يا رسول اهللا إىن محلت أمى      : عن بريدة أن رجالً قال      ) طس(. } أن يكُونَ بطلقٍَة واحدٍة        لعلَّةُ { -١٣٥٨٠

 على عنقى فرسخني ىف رمضاء شديدة ، لو ألقيت فيها بضعة من حلم لنضجت ، فهل أديت شكرها ؟ قال فذكره
  ٩٣/ ١ وطص ١٣٧/ ٨جممع 

 لني
فيجعلَ ىف ضحضاٍح ِمن الناِر يبلغُ كعبيِه يغلي منـه أم           لعلَّةُ تنفعه شفاعىت يوم القيامِة       { -١٣٥٨١

 عن أىب سعيد) حم ، ق(.  }- يعىنأبا طَالٍب -دماِغِه 
 ٣٦٠ وم االميـان     ٤١٧/ ١١ وفـتح    ٣٤٧/ ٢ ونبوة   ١٥٤/ ٣ وبغوى   ٥١٣/ ١٠ واالحتاف   ١٤٤/ ٨ و ٦٦/ ٥خ  

 )٥٠٨٧(وصحيح اجلامع 
 عن ابن عباس) ق(. }ا مل ييبسا لعلَّةُ خيفَّف عنهما م { -١٣٥٨٢

 والترغيب  ٣٧٢ و ٤٦٩/ ١٠ وفتح   ٣٧٧/ ٣ وش   ٣٠/ ١ ون   ١١ ود الطهارة ب     ٢١ و ٢٠/ ٨ و ١٢٤ و ٦٥/ ١خ  
وسببه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرباملقربة فسمع عذاب اثنني           ) ٥٠٨٨(وصحيح اجلامع   ) ٢٩٢( وم   ١٣٩/ ١

 كان ميشى با لنميمة فدعا جيريدتى خنل ووضع ىف كل قرب واحـدة مث قـال     احدمها كان ال يستربىء من البول والثاىن      
 احلديث

١٣٥٨٣- }  هوكاِتب هوشاِهد ا وموِكلَهاُهللا آِكلَ الرب عن ابن مسعود ) حم ، د ، ت ، هـ(. }لعن 
/ ٤وجممـع   ) ١١١٢( وحب   ٣٣٦/ ٩ و ٢٨٥/ ٥ وهق   ١٤٧/ ٨ون  ) ٢٢٧٧(وهـ  ) ١٢٠٦( وت   ٤د البيوع ب    

 )٥٠٨٩( وصحيح اجلامع ٢٢/ ٢ وحنف ٣٠٤/ ٣ و٤٠٢ و٣٩٣ و٨٧/ ١ وحم ٥٤/ ٨ وسنة ١١٨
 صحيح

١٣٥٨٤- }                  والوامشَـةَ ، واملسـتومشَةَ ، ومـاِنع ، هيِه ، وكاتبوشاهد ا وموِكلَهاُهللا آكلَ الرب نلع
 قَِة ، واحمللِّلَ واحملَلَّلَ لهعن على) هب(. }الصد 

 )٥٥٠٧ و٥٥٠٦ و٥٥٠٥( والشعب ٤٠٢ و٣٩٣/ ١ حم 
 صحيح

 عن جابر) حم ، م(. }هم فيه سواٌء  : لعن اُهللا آِكلَ الربا وموِكلَه وشاِهدِيِه وكَاتبه وقال { -١٣٥٨٥
 )٥٠٩٠( وصحيح اجلامع ٣٠٤/ ٣ وحم ١٤٧/ ٨ ون ١٠٦ و١٠٥م املساقاة 

 عن على) حم ، ن(. }لصدقَِة لعن اُهللا آِكلَ الربا وموِكلَه وكاِتبه وماِنع ا { -١٣٥٨٦
  ١٥١/ ٦ واالحتاف ٤١/ ١٣ وفتح ٦١/ ٩ وحلية ١٨٤/ ٢ وطب ٤٠٢ و٣٩٣ و٨٧/ ١ حم 

 صحيح
 )٤٧٢٢(وصححه ىف صحيح النسائى ) ٤٦٨٣(وتناقض االلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع 



 

 

٢٠٤١() 

نقاش ىف القضاة عن عبد الرمحن      ىف تارخيه وأبو سعيد ال    ) ك(. }لعن اُهللا اآلِكلَ واملطِْعم الرشوةَ       { -١٣٥٨٧
 بن عوف

 )٢٠٩٧ و٢٠٩٦(الدعاطب 
 حسن لغريه

 عن عتبة بن عبد ) حم ، طب(. }فَاِرس والروم : لعن اُهللا األعجمِني  { -١٣٥٨٨
  ١٨٣/ ٤حم 

 صحيح
 

عن ) هـ ، حب  (.  }لعن اُهللا اخلا ِمشةَ وجهها ، والشاقَّةَ جيبها ، والداعيةَ بالويِل والثبورِ           {-١٣٥٨٩
 أىب أمامة

 )٥٠٩٢(وصحيح اجلامع ) ٧٧٧٥ و٧٥٩١(وطب ) ١٥٨٥( وهـ ٢٩٠/ ٣وش ) ٣١٥٦(االحسان 
 صحيح

لعن اُهللا اخلمر وشاربها وساقَيها ، وبائعها ومبتاعهـا ، وعاصـرها ، ومعتصـرها ،                 { -١٣٥٩١
 عن ابن عمر )  ، كد(. }وحاملَها واحملمولَةَ إليِه ، وآِكلَ مثِنها 

ــم ) ٣٦٧٤(د  ــق ٩٧/ ٢وح ــع ٣٣/ ٢ وك ١٢/ ٦ و٣٢٧/ ٥ وه ــص ٧٢/ ٥ و٨٩/ ٤ وجمم  ٢٦٦/ ١ وط
 ٢٤٩/ ٣وترغيـــــــب 

 )٥٠٩١( وصحيح اجلامع ١٥٠/ ٦ واالحتاف ٧٣/ ٤وتلخيص 
 صحيح

ـ              { -١٣٥٩٢ هاعا ، ومبتها ، وبائعها ، وساقيا ، وشارهوعاصر ، راُهللا اخلم نـا ،     لعا ، وحاِملَه
 عن ابن عمرو) طب(. }واحملمولَةَ إليِه ، وآِكلَ مثِنها 

 ٩٠/ ٤جممع 
 صحيح

١٣٥٩٣- }  هناَء ىف حماشونَ النسيأت اُهللا الذين نعن عقبة بن عامر) طس(. }لع 
  ٢٩٠/ ٣ وترغيب ٢٩٩/ ٤جممع 

 حسن
 عن معاوية) حم(. }يق الشعِر لعن اُهللا الذين يشققُونَ اخلُطَب تشِق { -١٣٥٩٤

  ١٩١/ ٢ و١١٦/ ٨ وجممع ٩٨/ ٤حم 
 لني

 عن أىب هريرة ) حم ، ت ، ك(. }لعن اُهللا الراِشى واملرتِشى ىف احلُكِْم  { -١٣٥٩٥
 ١٦٥/ ٦ واالحتـاف    ١٨٠/ ٣ وترغيـب    ١٨٩/ ٤ وتلخيص   ١٩٩/ ٤ وجممع   ١٠٣/ ٤ وك   ٣٨٨ و ٣٨٧/ ٢حم  

 )٥٠٩٣(وصحيح اجلامع ) ٢٠١٠١ و٢٠٩٩ و٢٠٩٥(الدعاطب و) ١٣٣٦( وت ٢٥٤/ ١٠وخط 
 صحيح لغريه



 

 

٢٠٤٢() 

 عن ثوبان ) حم(. }لعن اُهللا الراِشى واملرتِشى والراِئش الِذى ميِشى بينهما  { -١٣٥٩٦
 ١٤٦/ ٢وحـم   ) ١٥٧٦ و ١٥٧٥١ و ١٥٧٤(وهــ    ) ١٣٣٧ و ١٣٣٦( وت   ٤ ود األقضية ب     ١٩٩/ ٤امع  

 )١١٩٦( وحب ١٨٠ و١٧٩/ ٣ وترغيب ١٣٩/ ١٠ وهق ٢٧٩/ ٥ و١٩٤ و١٩٠و
 صحيح

لعن اُهللا الربا وآكلَه وموِكلَه وكاِتبه وشاِهده وهم يعلمونَ ، والواِصلَةَ واملستوِصلَةَ ،              { -١٣٥٩٧
 عن ابن مسعود) طب(. }والوامشَةَ واملستوِشمةَ ، والنامصةَ واملتنمصةَ 

 ٣٨٨ و ٣٨٧/ ١وك  ) ٢٢٥٠(وخزميـة   ) ١١٥٦( وحب و  ٥٣٨/ ١ترغيب   وال ١١٨/ ٤ وامع   ١٥١/ ٦االحتاف  
 )٥٠٩٤( وصحيح اجلامع ٢٠٩ و٤٦١ و١٢١ و٨٣/ ١وحم 

 صحيح لغريه
 الىت تأمر من يفعل ا ذلك: الىت تنتف الشعر من وجهها ، املتنمصة : النامصة 

 عن أىب هريرة ) د ، ك(. }ِبسةَ الرجِل  لعن اُهللا الرجلَ يلبس لِبسةَ املرأِة ، واملرأةَ تلبس ل { -١٣٥٩٨
 ١٠٤/ ٣ وترغيـب  ٢٦٣/ ١٠ وفـتح  ١٢١/ ١٢وسنة ) ١٤٥٥( وحب   ٣٢٥/ ٢وحم  ) ٤٠٩٨( ود   ١٩٤/ ٤ك  

 )٥٠٩٠(وصحيح اجلامع 
 صحيح

 عن عائشة) د(. }لعن اُهللا الرجلَةَ من النساِء  { -١٣٥٩٩
 )٥٠٩٦(وصحيح اجلامع ) ٤٠٩٩(د 

 صحيح
١٣٦٠٠- } نلع والراِكب عن عمرو) طك(. } اُهللا الساِئق 

  ١١٣/ ١امع 
 صحيح

 قاله عن بعض املنافقني
١٣٦٠١- }              هيد لَ فتقطَعاحلب ويسِرق ، هيد ةَ فتقطَعالبيض ِرقيس اِرقاُهللا الس نحم ، ق ، ن     (. }لع

 عن أىب هريرة) ، هـ 
/ ٤ وك   ٢٥٣/ ٨ وهـق    ٢٥٣/ ٢وحم  ) ٢٥٨٣( وهـ   ٦٥/ ٨ ون   ٧ رقم   ١ وم احلدود ب     ٢٠٠ و ١٩٩/ ٨ خ  

 )٥٠٩٧(  وصحيح اجلامع ٩٧ و٨١/ ١٢ وفتح ٣٧٨
 ليس املقصود به بيضة الدجاج 

عـن  ) هــ  (. }لعن اهللا العقرب ما تدع املصلِّى وغري املصلِّى اقتلُوها ىف اِحللِّ واحلَرِم    { -١٣٦٠٢
 عائشة
 )٥٠٩٨(وصحيح اجلامع ) ٥٤٧ و٥٤( وصحيحة ٢٢٣/ ٢وأصفهان  ٢٣/ ٢ وطص ١١١/ ٥وجممع ) ١٢٤٦(هـ 

 صحيح
١٣٦٠٣- }  مإالَّ لدغته ها وال غرينبي عما تد ، باُهللا العقْر نعن على ) هب(. }لع 

 )٥٠٩٩(وصحيح اجلامع ) ٢٥٧٦ و٢٥٧٥( والشعب ١١١/ ٥امع 



 

 

٢٠٤٣() 

 صحيح
 عن عائشة) مح(. }لعن اُهللا القاِشرةَ واملقشورةَ  { -١٣٦٠٤

 )٢١٥٩ و٢١٥٨(  والدعاطب ٢٥٠/ ٦ وحم ١٦٩/ ٥امع 
 حسن لغريه

 الىت تعاجل وجهها أووجه غريها ليصفو لوا  ، واملقشورة الىت يفعل ا ذلك: القاشرة 
 ، د ،    حم(. }لعن اُهللا املتشبهاِت ِمن النساِء بالرجاِل ، واملتشبِهني ِمن الرجاِل بالنساِء             { -١٣٦٠٥
 عن ابن عباس) ت ، هـ 

/ ١ واصـفهان    ٥١/ ٥ ومتهيـد    ٢٥٢/ ١١ وطب   ٣٣٩/ ١ وحم   ١٠٣/ ٣ وترغيب   ١٠٣/ ٨وجممع  ) ٢٧٨٤(ت  
 )٣٩٣٠(ود ) ٥١٠٠( وصحيح اجلامع ١٢٠

 صحيح
 عن عائشة) هق(. }لعن اُهللا املختِفى واملختِفيةَ  { -١٣٦٠٦

 )٥١٠٢( اجلامع وبنحوه ىف املوطأ وصحيح) ١٨٨٨٨( وعب ٢٧٠/ ٨هق 
 صحيح

 االستخراج: النباش عند أهل احلجاز ، وهو من االختفاء : املختفى 
١٣٦٠٧- }  اُهللا احملَلِّلَ واحملَلَّلَ له نعن جابر) ت(عن ابن مسعود ) ت ، ن(عن على ) ٣حم (. }لع 

/ ٢ وك   ٢٠٨/ ٧ وهـق    ٣٢٣/ ٢وحـم   ) ١١٢٠(و) ١١١٩(وت  ) ١٩٣٦ و ١٩٣٤(وهـ  ) ٢٠٧٧ و ٢٠٧٦(د  
 )٥١٠١( وصحيح اجلامع ٢٩٦ و٢٩٥/ ٤ وش ١٧٠/ ٣ وتلخيص ٢٦٧/ ٤ وجممع ١٩٩ و١٩٨

 صحيح مشهور
 عن ابن عباس) خد ، ت(. }لعن اُهللا املخنِثني ِمن الرجاِل واملترجالَِت ِمن النساء  { -١٣٦٠٨

 ٢٣٧ و ٢٢٥/ ١وحم  ) ٢٧٨٤(وت  ) ٤٩٣٠( ود   ٢١٢/ ٨ وخ   ٢٢٧/ ١ وحم   ١٢٠/ ١٢ وسنة   ١٠٣/ ٨ امع  
 )٥١٠٣( وصحيح اجلامع ٤٠٠/ ١٢ و٤٠٥ و٣٥٢ و٣١٤ و٢٨٣/ ١١ وطب ٩٢ و٦٥/ ٢ و٢٥٤و

١٣٦٠٩- }                ـاهعين هى تغلبحت ا إىل فراشِه فتقُولُ سوفها زوجوهى يدعوفَاِت التاُهللا املس نلع{ .
 عن ابن عمر) طب(

 )١٥٥٧( ومطالب ٢٩٦/ ٤ جممع 
 ضعيف

 عن أىب سعيد) حم ، د(. } النائحةَ واملستِمعةَ لعن اُهللا { -١٣٦١٠
  ٦٤/ ٣ وحم ١٣٩/ ٢ وتلخيص ١٤ و١٣/ ٣ وجممع ٦٣/ ٤هق 

 حسن لغريه
لعن اُهللا الواِشماِت واملستومشَاِت ، والناِمصاِت واملتنمصاِت ، واملتفلجـاِت للحسـِن     { -١٣٦١١

  عن ابن مسعود) ٤حم ، ق (. }املغرياِت خلْق اهللا 
 ٣٧٨ و٣٧٢/ ١٠ وفتح ٣١٢/ ٧ وهق ٤٣٤/ ١وحم ) ٤١٦٩( ود ١٢٠ وم اللبا س ٢١٤ و٢١٢/ ٧خ 

 ١٤٦/ ٨ون ) ٢٧٨٢(وت ) ١٩٨٩(وهـ ) ٥١٠٤( وصحيح اجلامع )٢١٤٧ - ٢١٤٤(والدعاطب 



 

 

٢٠٤٤() 

 عن ابن عمر) ٤حم ، ق (. }لعن اُهللا الواصلةَ واملستوِصلَةَ والوامشَةَ واملستوِشمةَ  { -١٣٦١٢
 ٣٣٩/ ٢وحـم   ) ١٩٨٨( وهـ   ١٨٨ و ١٤٦/ ٨ون  ) ٢٧٨٣ و ١٧٥٩( وت   ١١٥ وم اللباس    ٢١٣ و ٢١٢/ ٧خ  
 وصـحيح اجلـامع   ٣٧٤/  ١٠ وفتح  ١٠٢/ ١٢ وسنة   ٢٠٨/ ٧ و ٤٢٦/ ٢ وهق   ٣٥٣ و ٣٤٦ و ٣٤٥ و ١١١/ ٦و
)٥١٠٥( 

 عن معقل بن يسار) حم  ، طب(عن معاوية ) طب(. }لعن اُهللا الواصلَةَ واملوصولَةَ  { -١٣٦١٣
٣٧٨/ ١٠ وفتح ١١٩/ ٣وترغيب ) ٣٢١( وحـميدى ٣٢٢/ ١٩وطب ) ٢١٥٧( ومطالب ١٦٩/ ٥مع ا 

 صحيح
١٣٦١٤- }  مساِجد أنبياِئِهم ورخذُوا قبات وداُهللا اليه نعن أىب هريرة) ن(. }لع 

 
 ١٣١ و١٢٧/ ١ وطـب  ٢٨ و٢٧/ ٢ وجممـع  ١٩٤/ ٤ وك ١٨٦ و١٨٤/ ٥ و٣٦٦/ ٢ وحم ١٠٥ن اجلنائز ب   

 )٥١٠٦( وصحيح اجلامع ٥٣/ ٩وحلية ) ١٠٧٠( وتغليق ١٦٦/ ٥و
 صحيح

. }لعن اُهللا اليهود ، اختَذُوا قبور أنبيائِهم مساِجد ، أخرجوا اليهود من أرِض احلجـاِز              { -١٣٦١٥
 عن أىب عبيدة بن اجلراح) بز(

 ٢٨ و٢٧/ ٢جممع 
 صحيح

١٣٦١٦- }    إنَّ اهللا حر ، وداُهللا اليه نعلى لع مرا ، وإنَّ اهللا حها وأكلُوا مثنوهفباع ومالشح عليِهم م
 همثن عليهم معن ابن عباس) حم ، د(. }قوٍم أكْلَ شىٍء حر 

 ٢٤٧ و ٢٥/ ٢وحـم   ) ٣٣٨٣( وهـ   ٧٣ وم املساقاة    ٢٠٧/ ٤وبنحوه خ   ) ٥١٠٧( وصحيح اجلامع    ٣٢٢/ ١حم  
 ٣٠٦/ ٨ و٢٤٥/ ٧ وحلية ٤٤/ ٩ ومتهيد ٨/ ١٠ و٣٥٣ و٢٠٦/ ٩ و١٣ و١٢/ ٦ وهق ٣٦٢/ ٢ و٢٩٣و

 صحيح
حم ، ع ، حـل ،       (. }لعن اُهللا اليهود ، حرمت عليِهم الشحوم فباعوها وأكلُوا أمثانها            { -١٣٦١٧

عن أىب هريرة وأبو نعيم عن عكرمة بن خالد بن العاص           ) حل(عن متيم الدارى    ) ض(وابن قانع   ) طب(عن أنس   ) ض
 عن ابن املسيب مرسال) عب(ه عن ابي

 ٢٠٦/ ٩ و ١٣ و ١٢/ ٦ وهق   ٣٦٢/ ٢ و ٢٩٣ و ٢٤٧ و ٢٥/ ١وحم  ) ٣٣٨٣( وهـ   ٧٢ وم املساقاة    ٢٠٧/ ٤خ  
 وغريهم) ١٦٩٧١( وعب ٤٤/ ٩ومتهيد ) ١٢٢٧( وشفع ٨/ ١٠ و٣٥٣و

 صحيح مشهور
١٣٦١٨- }            ، وداُهللا اليه نلع ، وداُهللا اليه نلع ، وداُهللا اليه نمـن       لع علـيِهم مرانطلقُوا إىل ما ح 

                   حـرام ـروإنَّ اخلم ، ا حرامهومثن حرام رما يأكُلُون ، وإنَّ اخلم وهفباع وهِم فأذابوِم البقَِر والغنشح
 ا حرامومثنه حرام وإنَّ اخلمر ، ا حرامهعن عبد الرمحن بن غنم) حم(. }ومثن 

 ٨٨/ ٤مع  وا٢٥٠/ ٣وترغيب ) ٣٤٨٨(د 
 حسن



 

 

٢٠٤٥() 

١٣٦١٩-}  مساجد خذوا قُبور أبنبيائهمصارى اتوالن اُهللا اليهود حم ، ق ، (عن أسامة بن زيد . }لَعن
 عن أىب هريرى) م(عن عائشى وابن عباس معاً ) ن

 ١٢١ و٣٤/ ٦ و٢٠٤/ ٥ و٥١٨ و٢١٨/ ١ وحـم  ٢١و ١٩ وم املساجد ١٣/ ٦ و١٢٨ و ١١١/ ٢ و ١١٦/ ١خ  
 )٥١٠٨( وصحيح اجلامع ٢٧/ ٢ وجممع ٤٦/ ٥ و١٩٦/ ١ ومتهيد ٢٦٤/ ٧ ونبوة ٣٥٥و

 صحيح مشهور
واهليثم بن كليب الشاشـى     ) ع(. }لعن اُهللا اليهود يحرمون شحوم الغنِم ويأكلُونَ أمثَانها          { -١٣٦٢٠

 عن اسامة بن زيد
  ٧٢ وم املساقاة ٢٠٧/ ٤ وبنحوه خ ٣٥٠/ ٣ وكثري ٤٢بطة 

 صحيح
 عن أىب هريرة) طس(. }لعن اُهللا أهلَ القَدِر الذين يكذبونَ ِبقدٍر ، ويصدقُونَ بقدٍر  { -١٣٦٢١

  ١٩٣ واآلجرى ٢٠٥/ ٧امع 
 حسن

١٣٦٢٢- }  جوالسر ا املساِجدعليه وِر واملتخِذيناِت القباهللا زائر عن ابن عباس)  ك٣(. }لعن 
/ ١ وحم   ٩٥/ ٤ون  ) ٣٢٠(وت) ٣٢٣٦( ود   ٣٧٤/ ١ و ٢٥٨٦/ ٧ و ٢٤٣٥/ ٦ و ١٦٩٨/ ٥ وعدى   ٧٨/ ٢ هق  
وحم ) ١٠٥٦( وبنحوه ت    ١٤٨/ ١٢ وطب   ٣٧٦/ ٢٥ و ٣٤٥/ ٣ وش   ٧١/ ٨وخط  ) ٧٨٨( وحب   ٢٨٧ و ٢٢٩

 ١٦٩٨/ ٥ وعدى ٤٤٢/ ٣ و٣٥٦ و٣٣٧/ ٢
 صحيح لغريه

 ١١١/ ٤ع النيل  وذهب قوم إىل كراهة زيارة النساء للقبور واجاز األكثر هلن الزيارة إذا خلت من املنكرات راج
عـن أىب   ) حم ، ت ، هـ      (عن حسان بن ثابت     ) حم ، هـ ، ك    (. }لعن اُهللا زوارِت القبوِر      { -١٣٦٢٣

 هريرة
 )٥١٠٩( وصحيح اجلامع ١٦٩٨/ ٥ وعدى ٤٤٢/ ٣ و٣٥٦ و٣٣٧/ ٢وحم ) ١٠٥٦(ت 

 صحيح
١٣٦٢٤- } اٍت ، فردفوِق سبِع مسو لِقِه ِمنةً ِمن خاُهللا سبع نلع مةَ على واِحٍد منهاللعن د

 ثـــالثَ مــراٍت ، 
ملعونٌ ملعونٌ ملعونٌ من عِملَ عملَ قوِم لوٍط ، ملعـونٌ           : ولعن بعده كُلَّ واحٍد منهم لعنةً لعنةً فقالَ         

 البهاِئِم ملعـونٌ    من مجع بني املرأِة وبنِتها ، ملعونٌ من سب شيئاً من والديِه ، ملعونٌ من أتى شيئاً من                 
اخلرائطـى ىف   (. }من غَّري حدود األرِض ، ملعونٌ من ذبح لغِري اهللا ، ملعونٌ من تولَّى غري مواليـِه                      

 عن أىب هريرة) ك ، هب) (مساوىء األخالق
واملساوىء ) ٥٤٧٢( والشعب ٢٨٥٦/ ٧ و٢٤٣٥/ ٦ وعدى ٢٨٦/ ٣ وترغيب ٢٧٢/ ٦ وجممع ٣٥٦/ ٤ك 
)٤٣٨( 

 هحسن لغري



 

 

٢٠٤٦() 

لعن اُهللا قوماً اختذُوا قبور أنبيائِهم مساِجد ، مثَّ أغُِمى عليِه صلى اُهللا عليه وسلَّم فلمـا                  { -١٣٦٢٥
لعن اهللا قوماً اختذُوا قبور أنبيـائِهم مسـِجداً مث          :يا على إئذنْ للناِس على فأذنت ، فقالَ         : أفاق قالَ 

لعن اهللا قوماً اختذُوا قبور أنبيائِهم      : يا على إئذَنْ للناِس فأذنت ، فقالَ        : أغِمى عليِه ، فلما أفاق قالَ       
 إئذن للناس على فأذنت فذكره: قال رسول اهللا ىف مرضه الذى مات فيه : عن على قال ) بز(. }مسِجداً 

  ٤٤/ ٥ ومتهيد ٣٦/ ٢/ ٢وسعد ) ١٠٢٥( وحـميدى ٢٧/ ٢ وجممع ١٤٦/ ٦ و٢٤٦/ ٢ وحم ٩٥/ ٤ن 
 حسن لغري

١٣٦٢٦- }مثَّ أهلُ فارس باِس هالَكاً العرى ، وإنَّ أول الناُهللا كسر نعن أىب هريرة) حم(. }لع 
 ٦٥ وكر ٣٩١/ ٤ ونبوة ٣٢٠/ ٧ وجممع ٥١٣/ ٢حم 

 لني
كـراً  من) حـديثاً (ومل ار ىف احاديثه     :  وقال ابن عدى     ٢٠٦ و ٢٠٥/ ٣فيه داود بن يزيد االودى خمتلف فيه التهذيب         

جياوز احلد إذا روى عنه ثقة وداود وإن كان ليس بالقوى ىف احلديث فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عنه ثقة الكامل     
٣/٨١ 

١٣٦٢٧- }   غفر ا اهللا ، ِغفارساملَه أسلم ، ت اهللا ورسولهصةَ عصيالً وذكْواناً وعاُهللا حلياناً ورع نلع
اس إنا الناهللا هلَا، أيهاهللا قاله هذَا ولكن أنا قلت عن خفاف بن أمياء الغفارى) ش(. }ى لست 

 ٣١٧/ ٢ وش ٥٧/ ٤حم 
 صحيح

لعن اُهللا خمنثى الرجاِل الذين يتشبهونَ بالنساِء واملترجالَِت مـن النسـاِء املتشـبهاِت              { -١٣٦٢٨
ِت الاليت يقلْن ذلك ، وراِكب الفالَِة وحـده ،          بالرجاِل واملتبتلني الذين يقولُونَ ال نتزوج ، واملتبتالَ       

هوحد عن أىب هريرة) حم ، هب(. }والبائت 
 ) ٤٧٢٨( والشعب ١٠٣/ ٨ و٢٥١/ ٤ وجممع ٢٨٩ و٢٨٧/ ٢ حم 

 لني و ألكثره شواهد
١٣٦٢٩-}               اقاُهللا الع مواليِه ، ولعن اُهللا من تولَّى غري لغِري اُهللا ولعن ن ذبحاُهللا م لعن    يِه ، ولعنلوالد 

 عن على) ك(. }اهللا منتقص مناِر األرِض 
 ١٥٣/ ٤ وك   ٣٥٠ و ٢٣١/ ٨ وهق   ٣١٧ و ٣٠٩ و ١٠٨/ ١ وحم   ٣٤ حنوه ون الضحايا ب      ٤٥ و ٤٤م االضاحى   

 )٢٠١٣٢( وعب١٠٣/ ١وجممع ) ٥٣( وحب ٣٥٦و
 ، ولعن اهللا من كِمه أعمـى        لعن اُهللا من ذبح لغِري اهللا ، ولعن اللُه من غري ختُوم األرضِ            { -١٣٦٣٠

 عن ابن عباس) حم(. }عن السبيِل ، ولعن اٌهللا من يسب والديِه ، ولعن اُهللا من تولَّى غري مواليِه 
) ٥٣( وحب ٣٥٦ و١٥٣/ ٤ وك ٢٥٠ و٢٣١/ ٨ وهق ١٠٨/ ١ وحم   ٣٤ ون الضحايا ب     ٤٥ و ٤٤ م االضاحى   

 ٢٨٧/ ٣ وترغيب ١٠٣/ ١وجممع 
١٣٦٣١- }يلعنابأصح بن سعن ابن عمر) طب(. } اُهللا م 



 

 

٢٠٤٧() 

وصحيح اجلامع ) ٢١٠٨( والدعاطب ٢٥٤ و٢٥٢ وجرجان ٤٩١/ ٧ واالحتاف ٢١/ ١٠ وجممع ٤٣٤/ ١٢طب 
)٥١١١( 

 صحيح لغريه
 عن أىب موسى ) هـ (. }لعن اُهللا من فَرق بني الوالدِة وولِدها ، وبني األِخ وأخيِه{ -١٣٦٣٢

/ ٥ وحـم  ٥٥/ ٢وك ) ٢١١٤ و٢١١٣(وبنحوه ) ٢١١٥(والدعاطب ) ١٢٨٣(مى وبنحوه ت   أعظ) ٢٢٦٩(هـ  
 ٢٥/ ٤ ونصب ٢٩٥/ ٢ وترغيب ٣٣٥/ ٩ وسنة ١٢٦/ ٩ وهق ٤١٤

 حسن لغريه
 رأى محاراً موسوماً ىف وجهه فذكره: عن أنس قال ) بز ، طس(. }لعن اهللا من فعلَ هذَا{ -١٣٦٣٣

 ٢٩٧/ ٣ وحم ١١٠/ ٨جممع 
 صحيح

١٣٦٣٤ - }                   دفعهأنْ ي أرادو يفالس كُملَّ أحدذا ؟ إذا سه نع هأن ذا ، ألَمفَعلَ ه ناُهللا م لَعن
       اهعِطِه إيلْي ثُم غِمدهاِحبِه فَليـه     ) طب(البغوي والباوردي وابن السكن وابن قانع        (} إىل صوأبو نعيم عن بن

  سلّوا فيه سيفاً فهم يتعاطونه بينهم قال فذكرهاجلهين أن النيب مر بقوم يف مسجد
 ٤/٢٩٠ وك ١/١٦٦ واإلصابة ٥/٤٠٦ وش ٥/٤٢ و٣/٢٩٧حم 

 حسن
١٣٦٣٥ - }                    نظُـريفاً يس كُملَّ أحدذا ؟ إذا سه نع هيتن قَد لَيس ذا ، أوفَعلَ ه ناُهللا م لَعن

 عن أيب بكرة) طب ، ك (} م يناِوله إياه إليِه فَأراد أنْ يناِولَه أخاه فَليغِمده ثُ
 ٤/٢٩٠ك 

 حسن
 عن حذيفة) حم ، د ، ت ، ك (} لَعن اُهللا من قَعد وسطَ احللقِة  { - ١٣٦٣٦

 وصححه الترمذي واحلاكم والذهيب وظاهر     ٤/٢٨١ وك   ٤٠١ و ٣٩٨ و ٥/٣٨٤وحم  ) ٤٨٢٦(ود  ) ٢٧٥٣(ت  
 وا أنه مل يسمع من حذيفة واهللا أعلمالرواية أنه موصول لكن الحق بن محيد ذكر

لَعن اُهللا من لَعن واِلديِه ، ولعن اُهللا من ذَبح ِلغِري اِهللا ، ولعن اُهللا من آوى محِدثاً ،                    { - ١٣٦٣٧
 عن علي) حم ، م ، ن (} ولعن اُهللا من غَير منار األرِض 

 ١٨/٢٣١ و٩/٢٥٠ و٦/٩٩ وهق ٣١٧ و١٥٢ و١١٨ و١/١٠٨ وحم ٧/٢٣٢ ون ٤٥ و٤٤ و٤٣م األضاحي  
 )٥١١٢(وصحيح اجلامع 

 عن ابن عمر) حم ، خ ، ن (} لَعن اُهللا من مثَّلَ ِباحليواِن  { - ١٣٦٣٨
 )٥١١٣( وصحيح اجلامع ٢/٤٣ وحم ٧/١٢٢ وخ ٢/٥٧٥ وعدي ١/٢٠٦ وتخ ٩/٨٧ وهق ١/٢٣٨ن 

يِه ، لَعن اُهللا من غَير تخوم األرِض ، لَعن اُهللا من كَِمـه              لَعن اُهللا من واىل غَري موالِ      { - ١٣٦٣٩
أعمى عِن الطَّريِق ، ولعن اُهللا من لَعن واِلديِه ، ولعن اُهللا من ذَبح ِلغِري اِهللا ، ولعن اُهللا من وقع على                      



 

 

٢٠٤٨() 

ولعن اُهللا من عِملَ عملَ قَوِم لُوٍط ، ولعن اُهللا من عِملَ بِهيمٍة ، ولعن اُهللا من عِملَ عملَ قَوِم لُوٍط ،         
 عن ابن عباس) حم ، طب ، ك ، هق (} عملَ قَوِم لُوٍط 

 ١١/٢١٨ وطـب    ١/٣١٧ وحم   ٣/٢٨٧وترغيب  ) ٨٩٢(وخد  ) ٥٣( وحب   ١١/٢١٨ وطب   ١/١٠٣جممع  
 ٤/٣٥٦وك 

 صحيح
 عن ابن عمر) حم ، طب (} ِم لَعن اُهللا من يمثِّلُ ِبالبهاِئ { - ١٣٦٤٠

 ٩/٨٧ وهق ١/٢٠٦ وتخ ٢/١٠٣حم 
 صحيح

 عن ابن عباس) طب (} لَعن اُهللا من يِسم يف الوجِه  { - ١٣٦٤١
 وحـب   ٤/٢٩٠ وك   ٣/٢٩٧ وحـم    ٩/٦٧١ وفتح   ١٠٧وم اللباس   ) ٥١١٠( وصحيح اجلامع    ٨/٢١٠امع  

 )١٧٥(وخد ) ٢٠٠٣(
 عن عبد اهللا بن عامر وأيب مسعود) اخلرائطي يف مساويء األخالق (} لَعن املؤمِن كَقتِلِه  { - ١٣٦٤١

 وعوانـة   ١٨/١٩٤ و ٦٨ و ٢/٦٥ وطب   ١٠/٣٠ و ٨/٢٣ وهق   ٤/٣٣ وحم   ١٧٦ وم اإلميان    ١٦٦ و ٨/٣٢خ  
 ٣/٤٦٥وترغيب ) ٧٦٣(وخد ) ٢٦٩٦( ومطالب ٨/٧٣ وجممع ١/٤٤

عن الضـحاك   ) طب (} قد باَء ِبها أحدهما     لَعن املؤِمِن كَقتِلِه ، ومن أكفر مسِلماً فَ        { - ١٣٦٤٣
 األنصاري
 ١١/٥٣٧ و١٠/٥١٤ والفتح ٨/٧٣ وامع ٧/٤٩٢اإلحتاف 

 صحيح لغريه
عن ثابـت بـن     ) طب (} لَعن املؤِمِن كَقتِلِه ، ومن قَذف مؤِمناً أو مؤِمنةً فَهو كَقتِلِه             { - ١٣٦٤٤

 الضحاك األنصاري
 ١٠/٤٦٥ وفتح ٨/١٩ وخ ٣/٤٥٦ وترغيب ٣/٣٩٢ وخط ٧/٤٩٢ واإلحتاف ٨/٧٣امع 

 عن ابن عمرو) حم ، د ، ت ، هـ (} لَعنةُ اِهللا على الراشي واملُرتشي  { - ١٣٦٤٥
 ١٠/٢٤٨ وجممع   ١٠/٢٤٥ و ٩/١٥٩وهق  ) ٤١٣٦ و ٤١٣٥( وهـ   ٨/١١٥ و ٤/٤١وبنحوه خ   ) ٢٣٧٥(ت  

 ٢٦٤و
 حسن لغريه

سبيِل اِهللا خري ِمما تطلع عليِه الشمس وتغرب ، ولقاب قَوٍس           لَغدوةٌ أو روحةٌ يف      { - ١٣٦٤٦
 بتغرو مسليِه الشع طلعا تِمم ريِة خعن أيب هريرة) خ (} يف اجلن 

 )٥١١٥( وصحيح اجلامع ٥/٢٨٤ وش ٥/٢٦٦ و٣/٤٣٣ وحم ١١٢ وم اإلمارة ٨/١١٠ و٤/٢٠خ 
ِهللا أو روحةٌ خري ِمن الدنيا وما ِفيها ، ولقاب قَوِس أحـِدكُم أو              لَغدوةٌ يف سبيِل ا    { - ١٣٦٤٧

موِضع ِقدِه يف اجلنِة خري ِمن الدنيا وما ِفيها ، ولِو اطَّلعِت امرأةٌ ِمن ِنساِء أهِل اجلنـِة إىل األرِض                    



 

 

٢٠٤٩() 

حم  (} ِصيفُها على رأِسها خري ِمن الدنيا وما ِفيها    لَمألت ماَ بينهما  ِرحياً وألضاَءت ما بينهما ، ولن         
 عن أنس) ، ق ، ت ، هـ

 ٤/٥٣٢ و ٢/٢٦٨ وترغيب   ١١/٣٨٨ وطب   ٤٣٣ و ٢٦٣ و ٢٠٧ و ١٥٣ و ١٤١ و ٣/١٣٢وحم  ) ١٦٥١(ت  
 )٥١١٦( وصحيح اجلامع ١١٢ وم اإلمارة ٨/١١٠ وخ ١١/٢٣٢وفتح 

) عبد اجلبار اخلوالين يف تاريخ داريـا       (}  ِمن أربعني حجةً     لَغزوةٌ يف سبيِل اِهللا أحب إيلَّ      { - ١٣٦٤٨
 عن حمكول مرسالً

 )١٥٨١(الضعيفة 
 حسن مرسل

له حديث كثري عن شيوخه وعامة ماخالف فيه الناس هـو           : فيه املسيب بن واضح ، فيه خالف ، قال ابن عدي            
  ٦/٣٨٩ الكامل .. وهو البأس بهماذكرته اليتعمده بل كان يشبه عليه ، 

  النافلة-وليس هذا منها واملقصود باحلجة  : أقول
ما هو؟  :  قيلَ   - قاهلا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ثالثاً        -ِلغِري الدجاِل أخوفُين على أُميت       { - ١٣٦٤٩

 عن أيب ذر) حم (} أِئمةٌ مِضلُّونَ : قالَ 
 ٥/٢٣٨ وجممع ٥/١٤٥حم 

 صحيح
ِضكُم أخوف ِعندي ِمن ِفتنِة الدجاِل ، ولَيس ِمن ِفتنٍة صغريٍة وال كَبريٍة إالَّ              لَِفتنةُ بع  { - ١٣٦٥٠

تضع ِلِفتنِة الدجاِل ، فَمن نجا ِمن ِفتنٍة قَبلَها نجا ِمنها وإنه الَ يضر مسِلماً ، مكتوب بـني عينيـِه              
 عن حذيفة) ض(اين ، والروي) حم ، ع ، بز ، حب (} كَاِفر 
 ٥/٣٨٩ وحم ٧/٣٣٥وامع ) ١٨٩٧(حب 

 صحيح
ِلقاريِء القرآِن إذا أحلَّ حالله وحرم حرامه أنْ يشفع يف عشرٍة ِمن أهِل بيتـِه ،                 { - ١٣٦٥١

 ارالن لَه جبو قَد عن جابر) طس (} كُلُّهم 
 ٧/١٦٢ امع 

 حسن
أحاديثه أحاديث حسان ، وأرجو أنه ال باس به وهو ممن يكتـب  : ه قال ابن عدي فيه جعفر بن احلارث خمتلف في  

 ٢/١٣٨.. حديثه ، ومل أجد يف أحاديثه حديثاً منكراً اهـ 
عن وائل بن حجـر  ) ن (} لَقِد ابتدرها اثْنا عشر ملكاً فَما نهنهها شيٌء دونَ العرِش        { - ١٣٦٥٢

 احلمد هللا محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه فذكره: لصالة قال مسع النيب رجالً يقول يف ا
  بنحوه١٤٩وم املساجد ) ٥٠٩( والدعاطب ٢٦٩ و٣/١٩١ وحم ١٤٩ و٢/١٢٥ن 

 صحيح



 

 

٢٠٥٠() 

لَقد أتاين شيطانٌ فَنازعين ثُم نازعين فَأخذت ِبحلِقِه ، فَو الذي بعثَين ِبـاحلق مـا                 { - ١٣٦٥٣
   ب دتجإالَّ و هطَرحياً يف املسجِد             أرسلت ليمانَ أصبحعوةُ سلوال ددي ، ولى يِلسانِه ع ابن أيب   (} رد
 عن الشعيب مرسالً) الدنيا يف مكائد الشيطان

 ٦٨ ومكائد ٧/٢٨٦اإلحتاف 
 صحيح لغريه

ىن تمـر   لَقد أتى علي وعلى صاحيب ِبضع عشرةَ وما يل وله طَعام إالَّ البرير ، يع               { - ١٣٦٥٤
                  أِجد اِهللا لَو ونا ِفيِه ، فَوفَواس مرالت طَعاِمهم ِعظَماألنصاِر و ؤالِء ِمنلى إخواِننا هاألراِك ، فَقِدمنا ع
لَكُم اخلُبز واللَّحم َألشبعتكُم ِمنه ، ولِكن عسى أنْ تدِركوا زماناً حىت يغذَى على أحِدكُم اجلَفنـةُ                 

راحيو                    أم ـريخ ومالي رسولَ اِهللا ، أحننا رتاِر الكعبِة ، قَالوا يونَ فيِه ِمثلَ أسيلبسى ، وليِه ِبأخرع 
بلْ أنتم اليوم خري ، أنتم اليوم إخوانٌ متحابونَ ، وأنتم يومِئٍذ يضِرب بعضكُم              : ذَاك اليوم ، قالَ     

 عن طلحة النضري) حل ، هق ، ك ، ن ( } ِرقاب بعٍض متباِغضونَ
 ٦/٥٢٤ ونبوة ٢/٤٤٥ وهق ٣/٤٨٧ وحم ٤/٥٤٩ و٣/١٥ك 

 صحيح
عن أيب هريرة أن امرأة قالت يا رسول اهللا        ) ن (} لَقِد احتظرِت ِبحظارٍة شديدٍة ِمن الناِر        { - ١٣٦٥٥

عن ) طب ، ض(مسعود الرازي يف مسنده قدمت ثالثة من الولد قال فذكره ، البغوي والباوردي وابن قانع وأبو   : 
 قالت مات يل ابنان: زهري بن علقمة إالَّ أن فيه 

 ٣/٢٥٢ وش ٧/١٧٤ وتخ ٣/٧٥ وترغيب ٤/٦٧ وهق ٢/٤١٩ وحم ٤/٢٦ ون ١٥٦ و١٥٥م الرب والصلة 
 }  بولَـه   قاله صلى اهللا عليِه وسلم ِلمن شـِربت -لَقِد احتظَرِت ِمن الناِر ِبحظاٍر   { - ١٣٦٥٦

 عن حكيمة بنت أُمية عن أمها) طك(
 ٢٧١ و٨/٢٧٠امع 

 صحيح
ع ،   (} لَقِد استجن ِبجنٍة حصينٍة ِمن الناِر من سلف لَه ثَالثةُ أوالٍد يف اإلسـالِم                { - ١٣٦٥٧

 عن عثمان بن أيب العاص) طب
  ٢/٤١وأصفهان ) ٧٠٥( ومطالب ٣/٦ وجممع ٩/٣٦طب 

 حسن لغريه
 عن أيب صاحل مرسالً) ابن سعد (} لَقد أُشِبع سلمانُ ِعلماً  { - ١٣٦٥٨

 ٥/١٦٧ واإلحتاف ١/١٨٨ وحلية ٩/٣٤٤ وامع ١١/٢١١ والفتح ٤/٦٣سعد 
 حسن لغريه

 ٤/٦٤سعد ) أويت العلم األول والعلم اآلخر ، اليدرك ماعنده(وبنحوه عن علي ميدح سلمان 



 

 

٢٠٥١() 

اللَّهم إنما أنا بشر ، أغضـب       : ى ربي شرطاً الَ خلف لَه فَقُلت        لَقِد اشترطت عل   { - ١٣٦٥٩
                    ، آذَيـت أو لَعنـت أو ، ببتس أو ، بترض املسلمني ِجدونَ ، فَأيكَما ي أِجدغضبونَ ، وكَما ي

 عن عائشة) حم ، كر (} فَاجعلها لَه مغِفرةً ورمحةً وقُربةً تقربه ِبها يوم القيامِة 
 )٢٤٧٥٥ (٦/١٠٧حم 

 صحيح لغريه
لَقد أعجبين أنْ تكونَ صالةُ املسِلمني واِحدةً حىت لَقد هممت أنْ أبثَّ ِرجـاالً يف                { - ١٣٦٦٠

                نـادلى اآلطـاِم يقومونَ عِرجاالً ي أنْ آمر متمحىت هالِة ، وِلحِني الص اسنادونَ النوِر يونَ الد
 عن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم) د ، ك (} املسلمني ِبحِني الصالِة 

 )٥١١٧(وصحيح اجلامع ) ٣٨٣( وخزمية ٧/١٨ونبوة ) ٥٠٦(د 
 صحيح

١٣٦٦١ - }  بعنيالسنةً وس نيتاِحِب الساُهللا إىل ص أعذَر عن أيب هريرة) ابن جرير (} لَقد 
 ٢/٢٧٥ وحم ٦/٥٤٠  وكثري٢٢/٩٣طربي 

 صحيح
 } لَقد أعذَر اُهللا إىل عبٍد أحياه حىت بلغَ ِستني أو سبعني سنةً ، لَقد أعذَر اُهللا إليـِه                    { - ١٣٦٦٢

 عن أيب هريرة) ك(
 )٥١١٨(وصحيح اجلامع ) ١٠٨٨( والصحيحة ٢٢/٩٣ وطربي ٢/٤٢٧ وك ٦/٥٤٠ وكثري ٢/٢٧٥حم 

 صحيح
  موضعاً لالعتذار حيث أمهله طول هذه املدة ومل يعتربمل يبق فيه: أعذر 

لَقد أُعطيت اللَّيلةَ خمساً ما أُعطيِهن أحد قَبلي ، أما أولُهن فَأُرِسلت إىل النـاِس                { - ١٣٦٦٣
             دلى الععِب عِبالر ِصرتنلُ إىل قَومِه ، ورسما يقَبلي إن نكانَ مةً وامع كُلِِّهم     هبينيين وكَانَ ب لوو و

مسريةُ شهٍر لَملىَء ِمني رعباً ، وأُِحلَّت ِلى الغناِئم ، وكانَ من قَبلي يعظِّموا كَانوا يحِرقوـا ،                  
بلـي  وجِعلَت ِلى األرض مسِجداً وطَهوراً أَينما أدركَتين الصالةُ تمسحت وصلَّيت ، وكانَ من قَ             

ِهى ما ِهى ، قيلَ يل سـلْ ،      : يعظِّمونَ ذَلك ، إنما كَانوا يصلُّونَ يف كَناِئِسهم وبيِعهم ، واخلاِمسةُ            
 } فَإنَّ كُلَّ نيب قَد سألَ ، فَأخرت مسألَيت إىل يوِم القيامِة فَِهى لَكُم وِلمن شِهد أنْ الَ إلـه إالَّ اُهللا                      

 حلكيم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهوا) حم(
  ٣/٤٨٩ وكثري ١/٢١٨ وشج ٤/٤٣٢ وترغيب ١٠/٣٦٧ وجممع ٢/٢٢٢حم 

 صحيح
١٣٦٦٤ - }                ، بيـنكُمـيين وها ِفيمـا بِبليلِة القَدِر فَنسيت كُمسِرعاً ُألخِبرم إليكُم لتأقب لَقد

  ابن عباسعن) ع ، طب ، ض (} فَالْتِمسوها يف العشِر األواِخِر 
 ٣/١٧٨ وجممع ١٢/١١٠طب 



 

 

٢٠٥٢() 

 صحيح لغريه
 عن عمران بن حصني) حم (} لَقد أكلَ الدجالُ الطَّعام ومشى يف األسواِق  { - ١٣٦٦٥

 ٨/٢ وجممع ١٨/١٥٥ وطب ٤/٤٤٤حم 
 حسن

 ٥/٢٧٧الفيض .. ولعل املراد به التشكوا يف خروجه ، فإنه سيخرج ال حمالة ، فكأنه خرج وأكل ومشى 
١٣٦٦٦ - }     ريخ ويف القَوِل ه يف القَوِل ، فَإنَّ اجلَواز زأنْ أجتو أُِمرت عن عمرو ) د ، هب (} لَقد
 بن العاص
 )٤٩٧٥( والشعب ٩٣د األدب 

 حسن
عن ) السرقسطي يف الدالئل وأبو نعيم     (} لَقد أُِمرت ِبالسواِك حىت خشيت أنْ يدِردين         { - ١٣٦٦٧

  بن مطعم عن أبيهنافع بن جبري
 ١٠٠ و٢/٩٩امع 

 صحيح لغريه
 سقوط األسنان: الدرد 

 عن ابن عباس) طس (} لَقد أُِمرت ِبالسواِك حىت ِخفت على أسناين  { - ١٣٦٦٨
 )٥١١٩(وصحيح اجلامع ) ١٥٥٦( والصحيحة ٢/٩٨امع 

 صحيح
١٣٦٦٩ - } س هأن نتىت ظَنواِك حِبالس أُِمرت قُرآنٌ لَقد ليعن ابن عباس) حم (} يِرتلُ ع 

 ١/١٦٦وترغيب ) ١٥٦٠٢( وعب ٢/٩٨ وجممع ٣٣٧ و١/٣٠٧حم 
 صحيح

١٣٦٧٠ - }  ليع كتبأنْ ي شيتخ ىت لَقدواِك حِبالس أُِمرت عن واثلة) طب (} لَقد 
 ١/١٦٦ والترغيب ٢/٩٨امع 

 صحيح لغريه
الِوتر ِفيما بني صـالِة     : لليلةَ ِبصالٍة ِهى خري لَكُم ِمن حمِر النعِم         لَقد أمركُم اُهللا ا    { - ١٣٦٧١

 عن خارجة بن حذافة العدوي) ش (} الِعشاِء إىل طُلوِع الفَجِر 
 ٤/١/١٣٩ وسعد ٤/٢٣٨ وطب ٢/٢٩٧ش 

 حسن لغريه
١٣٦٧٢ - }  نِمثله ليرتَّلْ عي لَم آيات ليأُنِزلَ ع ِني ا: لَقدذَتعن ابن مسعود) طس (} ملُعو 

  ١/٣٤ ومشكل ٢/٣٩٤ وهق ٧/١٤٩امع 
 صحيح



 

 

٢٠٥٣() 

 } قَد أفلح املؤِمنونَ ، اآلياِت      : لَقد أُنِزلَ علي عشر آياٍت من أقامهن دخلَ اجلنةَ           { - ١٣٦٧٣
 عن عمر) حم ، ك(

 ٥/١٧٧ وسنة ٥/٤٥٤ وكثري ٢/٣٩٢ و١/٥٣٥ وك ١/٣٤وحم ) ٣١٧٣(ت 
 لني

إنا فَتحنا لَـك ، إىل قَولـِه        : لَقد أُنِزلت علي آيةٌ ِهى أحب إيلَّ ِمن الدنيا جميعاً            { - ١٣٦٧٤
 عن أنس) م (} عظيماً 
 )٥١٢٠( وصحيح اجلامع ٣/١٩٧وحم ) ٣٢٦٣( وت ٦/١٨٧ وبغوي ٩٧م اجلهاد 

١٣٦٧٥ - }      ورةٌ لَِهىاللَّيلةَ س ليع أُنِزلت لَقد        مسليِه الشع تا طَلعإيلَّ ِمم ا فَتحنـا   :  أحبإن
 عن عمر) حم ، خ ، ت (} لَك فَتحاً مبيناً 

 وصـحيح   ٤/١٧٧ وبدايـة    ٩/٥٨ و ٨/٥٨٢ وفتح   ٢٠٤ وموطأ   ٤/١٥٤ ونبوة   ٢٣٢ و ٦/١٦٩ و ٥/١٦١خ  
 )٥١٢١(اجلامع 

واهليثم بن كليب   ) حب(وابن سعد   ) ش ، حم  ( } لَقد اهتز العرش ِلوفاِة سعِد ابِن معاٍذ         { - ١٣٦٧٦
: عن حممد بن عمرو بن علقة بن وقاص عن أبيه عن جده عن عائشة قالـت                 ) طب ، ك ، ض    (ومسوية يف فوائده    

هو مبسند عائشـة    : مسعت هذا من أسيد ابن حضري وهو يسري بيين وبني النيب ، قال ابن حجر يف أطراف املختار                   
عـن جـابر   ) ش(عن أيب سعيد اخلدري ) طب(وابن سعد ) ش(ه عن النيب كالسماع    أشبه ألن هذا يكون أخذاً ل     

 عن ابن عمر) ش(
 وأصـفهان   ٣/٥٤ وكر   ١٣ و ٣/٢/١٢ وسعد   ٣٠٩ و ٩/٣٠٨ وجممع   ٦/١٢ وطب   ٣/٢٠٧ وك   ٤/٣٥٢حم  

 )٢٩٦٣( ومنصور ٣٩٧ وصفة ١/١١١ وبداية ٢/٢٧٤
 متواتر

 �مسـع الـنيب     : عن أيب موسى قال     ) حم ، م   (} لرجِل  لَقد أهلكتم أو قَطعتم ظَهر ا      { - ١٣٦٧٧
 رجالً يثىن على رجل ويطريه يف املدحة قال فذكره

 ٦/٣٨٣ وكر ١/٢٤٢ وهق ٤/٤١٢ وحم ٦٧م الزهد 
١٣٦٧٨ - }  داوزامِري آِل دم وسى ِمزماراً ِمنأبو م أُوتى عن أنس) حل (} لَقد 

 )٥١٢٢(صحيح اجلامع  وبنحوه خ م و٣/١٢٢ وعدي ١/٣٥٨حلية 
 صحيح

١٣٦٧٩ - }  داوأصواِت آِل د وسى ِمنأبو م أُوتى عن الرباء) حممد بن نصر (} لَقد 
 ويشهد له ما قبله وما بعده) ٥١٢٣(صحيح اجلامع 

 صحيح
١٣٦٨٠ - }        داوزامِري آِل دم ِمن أخوكُم أُوتى عن عبد الـرمحن بـن   ) طب(وابن سعد ) ش (} لَقد

  بن مالك مرسالًكعب
 ٤/١/٨٠ وسعد ١٩/٨ وطب ٣٦٠ و٩/٣٥٩امع 



 

 

٢٠٥٤() 

 صحيح
١٣٦٨١ - }          داوزامِري آِل دم ِمزماراً ِمن رىاألشع أُوتى والدارمي وابن نصر والروياين    ) ش (} لَقد

 عن عائشة) ش ، ن(عن بريدة ) حب ، ك ، حل(
 ١/٥٠٤وك ) ٣٤٧٥(وت ) ٨٩٢(اإلحسان 

 صحيح
١٣٦٨٢ - } لَقد        داوزامِري آِل دم ذا ِمنه وسى     - أُوتىعين أبا مـ     ( } - ي عن أيب  ) حم ، ن ، ه

 عن عائشة) ن(هريرة 
 وبدايـة   ١/٢٥٨ وحلية   ٤/٣٩٩واإلحتاف  ) ٤١٧٨( وعب   ٤/٢١٠ وتلخيص   ٥/٣٥٩ وحم   ٨١ن االفتتاح ب    

 )١٣٤١(وهـ ) ٥١٢٤( وصحيح اجلامع ٢/١٩٢وم ) ٢٢٤٤( وحب ٥٩ و٢/٥٨ ومشكل ٨/٦٠
 صحيح مشهور

١٣٦٨٣ - }        ضتأعر لقديف املسأَلِة و زتجأَو لَقد :        صلِّي اخلَمستيئاً وِبِه ش شِركاَهللا الَ ت دعبت
 ملَه ههفَاكر إلَيك الناس هأنْ يأِتي ما كَِرهتمضانَ ، ور تصومعن معن بن يزيد) طب (} ، و 

 ١٩/٤٤١ وطب ١/٤٨امع 
 هحسن لغري

١٣٦٨٤ - }                 ـتأت لقدو ، أحد خافما ييف اِهللا و أُِخفتو ، ؤذَى أحدما ييف اِهللا و أُوذيت لَقد
حم  (} علي ثَالثونَ ِمن بِني يوٍم وليلٍة وما يل وِلِبالٍل طَعام يأكُله ذُو كَِبٍد إالَّ شيٌء يواريِه إبطُ ِبالٍل       

 عن أنس) ، ت ، هـ ، حب
 ٦/٤٦ وبدايـة    ٦/١٦٢ وبغـوي    ٧/١٦٦وفـتح   ) ٢٤٧٢(وت  ) ٢٥٢٨( وحب   ٣/١٢٠وحم  ) ١٥١(هـ  

 )٥١٢٥( وصحيح اجلامع ٩/٨٨واإلحتاف 
 صحيح

١٣٦٨٥ - }  ثُهوري هأن نتىت ظَنأوصاين ِجربيلُ ِباجلاِر ح عن زيد بن ثابت) طس (} لَقد 
 )٥١٢٦( وصحيح اجلامع ٨/١٦٥ وجممع ٥/١٦٨طب 

 صحيح
) هب ، خـط  (} لَقد بارك اُهللا ِلرجٍل يف حاجٍة أكثر الدعاَء ِفيها ، أُعطيها أو مِنعها   { - ١٣٦٨٦

 عن جابر
 )١٠٠٣٢(و ) ١١٣٥( والشعب ٣/٢٩٩ خط 

 فيه ضعف
١٣٦٨٧ - }  مها أهلُ املدينِة لَقُِبلَ ِمنهابت وبةً لَوت ابت عن وائل) د ، ت (} لَقد 

 ٤/١٨وهـق   ) ٩٠٠( وصـحيحة    ٥٨٠ و ٨/٥٧٩ واإلحتـاف    ٦/٣٩٩ وحـم    ٧ احلدود ب    ود) ١٤٥٤(ت  
 )٥١٢٧( وصحيح اجلامع ٨/٢١٨و

 صحيح



 

 

٢٠٥٥() 

عـن ابـن    ) طب (} لَقد تاب توبةً لَو تابها صاِحب مكٍْس لَقُِبلت ِمنه ، يعين ماِعزاً              { - ١٣٦٨٨
 عباس
 ٦/٢٥٢ وامع ١١/٩٦ حنوه وطب ٢/١٩٦ وحنف ٥/٣٤٨حم 

 سن لغريهح
لَقد تابت توبةً لَو قُِسمت بني سبعني ِمن أهِل املدينِة لَوِسعتهم ، وهلْ وجدت توبةً                { - ١٣٦٨٩

 عن عمران بن حصني) حم ، م ، د ، ن (} أفضلَ ِمن أنْ جادت ِبنفِسها ِللِه 
 وت ٦/٢٦٨ وجممـع  ١٢/١٣٠ وفتح ٤٣٧ و٤/٤٣٥ وحم ٣/١٩٢ وقط ٨/٢١٤ و٦/٨٣ وهق   ٢٤م احلدود   

 )٥١٢٨( وصحيح اجلامع ٦٣ون اجلنائز ب ) ١٤٣٥(
 عن أيب هريرة) ن (} لَقد تحجرت واِسعاً  { - ١٣٦٩٠

) ٩٣٨(ومحيدي ) ٨٦٤( وخزمية ٢/٤٢٨ وهق ٣/١٤ و٢٩٣ و٢/٢٣٩وحم ) ١٤٧( وت ٣/٢٤ون ) ٣٨٠(د  
 )٥١٢٩(وصحيح اجلامع ) ١٦٥٨(وعب 

 صحيح
 للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقطقاله ألعرايب دعا له و

١٣٦٩١ - }        ـنمو ، اِلكعدي إالَّ هنها بزيغُ عيضاَء لَيِلها كَنهاِرها ، الَ يلى البع مكُمركتت لَقد
              الر نيِة اخلُلفاِء املهدينسيت ونس ِمن مرفتِبما ع ِتالفاً كَثرياً ، فَعليكُمرى اخفَسي ِمنكُم ِعشي  ، اِشدين

       قادان يثُما ِقيدكَاجلَمِل األِنِف ح ما املؤِمنواِجِذ ، فَإنليها ِبالنوا عضا ، عشيبإنْ حِبالطَّاعِة و عليكُمو
 عن العرباض) حم ، طب (} 

  ١/٩٥وك ) ٤٦٧( ود ١٢٧ و٤/١٢٦وحم ) ٢٦٧٨( وت ١/٢٧وعاصم ) ٥( وهـ ١٨/٢٤٧طب 
 صحيح

١٣٦٩٢ - }   محِتِه        لَقدِبر نهجلَّ عو زاُهللا ع هجىت فَرح هاِلِح قَرببِد الصذا العلى هع ضايقعين -تي 
 عن جابر) طب ، ض(ومسوية ) حم ( } -سعد ابن معاٍذ 

 ١٠/٤٢٢ واإلحتاف ٤/١٢٨ وبداية ٣/٤٦ وجممع ٦/١٥ وطب ٣٧٧ و٣/٣٦٠حم 
 صحيح

سبحانَ اِهللا  : ِع كَلماٍت أعدتهن ثَالثَ مراٍت هن أفضلُ ِمما قُلِت          لَقد تكلَّمت ِبأرب   { - ١٣٦٩٣
عدد خلقِه وسبحانَ اِهللا ِرضى نفسِه ، وسبحانَ اِهللا ِزنةَ عرشِه ، وسـبحانَ اِهللا ِمـداد كَِلماتـِه ،           

 ِللِه ِمثلَ ذَلك احلمدعن ابن عباس) حم (} و 
 ٤/٤٥٣ وكر ١/٣٥٣حم 

 حيحص
لَقد حسن إسالم صاِحِبكُم لَقد دخلت عليِه ، وإنَّ ِعنده لَزوجتِني لَه ِمن احلُـوِر                { - ١٣٦٩٤

 عن جابر) ك (} الِعِني 



 

 

٢٠٥٦() 

 ٢٢٢-٤/٢٢٠ ونبوة ٢/١٣٦ك 
 صحيح لغريه

ٍة ، فَأنزلَ رمحةً يتعاطف     لَقد حظَرت ، رمحةُ اِهللا واِسعةٌ ، إنَّ اَهللا تعاىل خلق ِمائةَ رمح             { - ١٣٦٩٥
 ِبهــــــا 

  ؟            : اخلالِئق هعريب أضلُّ أم وِتسعونَ ، أتقولونَ هِتسعةٌ و ِعندهها ، واِئمها وإنسها وحم ، د  (} ِجن
 عن) ، ك

 جندب
 )٥١٣٠(وصحيح اجلامع ) ٥٣٠( وهـ ٦/٤٥٤ و٣/٤٧٩ وكثري ٤/٣١٢حم 

 صحيح
تم ِباملدينِة ِرجاالً ما قَطعتم واِدياً ، وال سلكتم طَريقـاً إالَّ شـركوكُم يف               لَقد خلَّف  { - ١٣٦٩٦

 املرض مهبسعن جابر) حم (} األجِر ، ح 
 ٤/١٣٩ وكثري ٣/٣٠٠حم 

 صحيح
ني مقتولٌ  إنَّ ابنك هذا حس   : لَقد دخلَ علي البيت ملك لَم يدخلْ علي قَبلها قالَ            { - ١٣٦٩٧

عـن عائشـة أو أم   ) حم (} ، وإنْ ِشئت أُريك ِمن تربِة األرِض اليت يقتلُ ِبها ، وأخرج تربةً حمراَء        
 سلمة
 )١١٧١ و٨٢٢( وصحيحة ٩/١٨٧ وجممع ٦/٢٩٤حم 

 صحيح
ش ،   (}  أجاِب   لَقد دعا اَهللا ِبامسِه األعظِم الذي إذا سِئلَ ِبِه أَعطَى ، وإذا دعى ِبهِ              { - ١٣٦٩٨

اللهم إين أسألك بـأن لـك   : ِمسع النيب رجالً يقول : عن أنس قال ) حم ، د ، ت ، ن ، هـ ، حب ، ك ، ض     
احلمد ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك ، املنان بديع السموات واألرض ذو اجلالل واإلكرام ، ياحي يا قيـوم                      

 قال فذكره
 ١٤٩٣(ود  ) ١١٤( والـدعاطب    ٥/٢٥٥ و ٣/٢٩٣خط   و ١٣٦ وصفة   ١٠/١٥٦ وجممع   ٢٦٥ و ٣/٢٤٥حم  

 ١/٥٠٤وك ) ٣٨٥٧(وهـ ) ٢٤٧٥(وت ) ٢٣٨٢( وحب ٥٨ون السهو ب ) ١٤٩٥ و١٤٩٤و
 صحيح

١٣٦٩٩ - }                نـتدِقطاِفها ، و ِبِقطاٍف ِمن كُمليها لَِجئتع ترأتاج ىت لَوةُ حي اجلنِمن تند لَقد
     ىت قُلتح اري النِمن :  أى           ةٌ لَها فَقُلتها ِهرخِدشرأةً تام رأيت؟ و أنا ِفيِهمو بذِه ؟    : رأنُ ها شم

حم  (} قالَ حبستها حىت ماتت جوعاً ، الَ ِهى أطْعمتها وال ِهى أرسلتها تأكلُ ِمن خشاِش األرِض                 
 عن أمساء بنت أيب بكر) ، هـ

 ٦/٣٥١وحم ) ٥١٣١(وصحيح اجلامع ) ١٢٦٥( وهـ ١/١٩خ 



 

 

٢٠٥٧() 

١٣٧٠٠- }       أَر مثَّلتِني ِفى ِقبلِة هذَا اِجلداِر ، فلـمم اراجلَنةَ والن لكم لَّيتنذُ صاآلنَ م أيتر لَقَد
  روِم ِفى اخلَري والشعن أنس ) خ  ( } كالي 

 ) ٥١٣٢(  وصحيح اجلامع ١/١٩٠خ 
١٣٧٠١- } لُ حغساملَالئكةَ ت أيتر ابن سعد عن احلسن مرسال  ( } مزةَ لَقَد ( 

 ٣/١١وسعد ) ٥١٣٣(  وصحيح اجلامع ٢٢١و٢/١٧٥حم 
 حســــن

عن ) حم ، خ ، ن  ( } لَقَد رأيت ِبضعةً وثَالثني ملكاً يبتدروَا أَيهم يكتبها أَولَ  { -١٣٧٠٢
ه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال رجل كنا نصلى يوما وراء رسول اهللا صلى اهللا علي: رفاعة ابن رافع قال 

أنا ، قال : ربنا لك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه ، فلما انصرف قال من املتكلم آنفا ؟ قال رجل : وراءه 
 ) .فذكره 

 وموطأ ٣/١١٥وسنة ) ٦١٤(  وخزمية ٢/٩٥ وهق ٤/٣٤٠ وحم ٢/١٩٦ ون ٦ود االستفتاح ب ) ٧٩٩( خ 
 ) ١٩١٠( واإلحسان ) ٢١٢( 

١٣٧٠٣- }                  ظَهـِر الطَّريـِق كَانـت ا ِمـنجرٍة قَطعهِفى اجلَنِة ِفى ش تقلَّبجالً ير أيتر لَقَد
 اســـؤِذى النت { 

 عن أىب هريرة)  م(
 ) ٥١٣٤(  وصحيح اجلامع ٦/٢٥٤ واإلحتاف ٢/١٤٥ ونبوة ٣/٦٢٠ وترغيب ١٢٩م الرب والصلة 

لُؤلؤ أَبيض ، مشيد بالياقــوِت ، : نِة قَصراً ِمن درٍة بيضاَء لَقَد رأيت ِفى اجلَ { -١٣٧٠٤
 هذَا؟ فقيلَ : فقلت فقالَ : ملن ، َألدخله ىل ، فذهبت هأَن قُريٍش ، فظننت ِمن لفَىت : حمدا مي !

عن ابن أىب ) بز ، طك ( } با حفٍص هذَا لعمر بِن اخلَطــاِب ، فما منعِنى ِمن دخولِه ِإالَّ غَريتك يا أَ
 أوىف 
 ٩/٧٤ وجممع ٣/١٩١ وحم ٣/٣٤٤هق 

 صحيــــح
١٣٧٠٥- }               ، فهذِه املَفاتيح ا املَقاليدفأم ، واملَوازين املَقاليد ى أُعطيتقُبيلَ الفَجِر كَأن أيتر لَقَد

فٍَّة ووِضعت أُمِتى ِفى كَفٍَّة فرجحت ـم ، مثَّ          وأَما املَوازين فهذِه الىت تزنونَ ا ، ووضعت ِفى كَ         
جىَء بأىب بكٍر فوضع ِفى كَفٍَّة ووضعت أُمِتى ِفى كَفٍَّة فرجح م ، مثَّ جىَء بعمر فوضع ِفى كَفَّـٍة                    

             ِفى كَفٍَّة ووضعت ضــعثمانَ فومثَّ جىَء بع ، م جحِتى ِفى كَفٍَّة فرأُم ِتى ِفى كَفَّـٍة     ووضعتأُم 
 فعِت املَوازينمثَّ  ر ، م جحعن ابن عمر ) طب (} فر 

  ٧/٢٠٥ وبداية ٩/٥٨ وامع ٢/٧٦حم 
 حســــن



 

 

٢٠٥٨() 

 ِعند أَبويِه مبكةَ يكْرمانِه وينعمانِه ، وما        - يعىن مصعب بن عمٍري      -لَقَد رأيت هذَا     { -١٣٧٠٦
 ِمثله ، مثَّ خرج ِمن ذلك ابتغاَء مرضاِت اِهللا ونصرِة رسولِه ، أَما ِإنه الَ يـأِتى                  فَىت ِمن ِفتياِن قُريشٍ   

عليكم ِإالَ كذَا وكذَا حتى تفتح عليكم فارس والروم ، فيغدو أَحدكم ِفى حلٍَّة ويروح ِفى حلٍَّة ،                  
     بأُخر ليكمع راحبقَصعٍة وي ليكمغدى عسولَ اِهللا       ويا رى ، قالُوا ي :       ، ومالي ذلك أَو ريخ ومالي حنن

عن ) ك   ( } بلْ أَنتم اليوم خري ، أما لو تعلمونَ من الدنيا ما أَعلم الستراحت أَنفسكم ِمنها                : قالَ  
 الزبري 

 ٣/١/٨٢ وسعد ٣/٦٢٨ك 
 حســــن لغيـــره

ى اِحلجِر وقُريش تسأَلُِنى عن مسراى ، فسألتِنى عن أَشياَء ِمن بيـِت             لَقَد رأيتىن فِ   { -١٣٧٠٧
                     ـنسألوِنى عا يِإليِه ، م اُهللا ِلى أَنظر فعهقَطُّ ، فر ِمثله ا كَربتكَرباً م ا ، فكَربتأُثبته املَقدِس لَم

          ماعٍة منىن ِفى جأيتر بِه ، وقد مىٍء ِإالَّ  أَنبأش    عـدجلٌ جصلِّى فإذَا ري وسى قَائماَألنبياِء ، فإذَا م 
                   روةُ بـنبهاً عالناِس بِه ش صلِّى أَقربي قَائم رميم نوءةَ ، وإذَا ِعيسى بنِرجاِل ش ِمن هكأَن ربض

ى نفسه ، فحانِت الصالةُ     مسعوٍد الثَّقِفى ، وإذَا ِإبراهيم قَائم يصلى أَشبه الناِس بِه صاحبكم ، يعنِ            
    حمدا مالصالِة قالَ قَائلٌ ي من ا فَرغتفلم ، ليـِه ،    : فأَممتهمع النـاِر فسـلِّم احبص الكهذَا م

 عن أىب هريرة)  م ( } فالْتفت ِإليِه فبدأِنى بالسالِم 
 ) ٥١٣٥( حيح اجلامع  وص١/١/١٤٤ وسعد ٤/١٣٨ وبغوى ٢/٢٥٨ونبوة ) ٨٠( واملختصر ) ١٧٢(م 

لَقَد رأيتىن ِفى املَناِم كأَنى أطُوف بالبيِت ، فرأيت ِعيسى رجالً بني الرجلِني ، كأَنَّ                { -١٣٧٠٨
رأسه تنطف ماًء ، فالْتفت فِإذا رجلٌ أَمحر جعد الرأِس ، أَعور عِني اليمىن كأَنَّ عينه ِعنبةٌ قَميئـةٌ ،                    

 عن ابن عمر ) حم  ( } هذَا الدجالُ ، أَقرب الناِس شبهاً بابِن قَطٍن اخلُزاِعى ِمن بىن املُصطلق : لَ فقي
  ١٥٤و٣٩ و٢/٢٢ وحم ٢٧٥ وم اإلميان ١٣/٩٠فتح 

١٣٧٠٩- }    هأيتر وفٍل      -لَقَدن رقةَ بنعِنى وي -           لَّةٌ ِمنليِه حطناِن اجلَنِة ، عهٍر ِفى بلى نندٍس  عس
 أيتور ، 

                 صبفيِه والَ ن خبيٍت من قَصٍب ، ال صَاِر اجلَنِة ِفى بَهٍر ِمن ألى ندجيةَ ععد ،  ( ومتام  ) ع   ( } خ
 عن جابر ) كر 

  ٩/٢٢٣امع 
 حســــن

 عـن  )حب ، ض (  أبو عوانة     } - يعىن ماعزاً    -لَقَد رأيته يتخضخض ِفى أَاِر اجلَنِة        { -١٣٧١٠
 جابر 
  ٨/٥٨٠واإلحتاف ) ١٥١٥( حب 



 

 

٢٠٥٩() 

 صحيـــــح
 ( } لَقَد زوجتِكِه وِإنه َألولُ أَصحاِبى ِسلماً ، وأَكثرهم ِعلماً ، وأَعظمهم ِحلمـاً               { -١٣٧١١

 عن أىب إسحاق أن عليا ملا تزوج فاطمة قال هلا النىب صلى اهللا عليه وسلم فذكره ) طب 
 ) ٩٧٨٣( وعب  ١/٥١ وطب ٩/١٠٢جممع 

 صحيــــح مرســــل
١٣٧١٢- }                 بِه أَجاب عىئلَ بِه أَعطَى ، وإذا داَهللا بامسِه اَألعظِم الِذى إذا س ألتس ش  ( } لَقَد

اللهم إىن أسألك بأنك أنت اهللا ال إلـه         : عن بريدة قال مسع النىب صلى اهللا عليه وسلم يقول           ) ، هـ ، ك ، حب       
 ) .الذى مل تلد ومل تولد ، ومل يكن لك كفوا أحد قال فذكره إال أنت األحد الصمد 

 وك  ٥/١٥وطـب   ) ١١٧(والدعاطب  ) ٢٣٨٣(وحب  ) ٣٨٥٧( وهــ  ) ١٤٩٤و١٤٩٣(  ود   ٣/١٢٠حم  
  ٢/٤٨٥ وترغيب ١/٥٠٤

 صحيـــــح
١٣٧١٣- }             عبداُهللا عليِه ، ت رهسي نلى مع سريلي هظيٍم وِإنع نىن عألتس بـِه      لَقَد شركاَهللا الَ ت 

شيئاً ، وتقيم الصالةَ املَكتوبةَ ، وتؤتى الزكاةَ املَفروضةَ ، وتصوم رمضانَ ، وتحـج البيـت ، أَالَ        
الصوم جنةٌ ، والصدقةُ تطفئُ اخلَطيئةَ كما يطفىُء املاُء النار ، وصـالةُ             : أَدلُّك على أَبواِب اخلَِري     

: ى جوِف اللَّيِل ، أَالَ أُخربك برأِس اَألمِر وعمودِه وِذروِة سنامِه ، رأس اَألمِر اِإلسـالم                   الرجِل فِ 
كُف عليك : من أَسلم سلم ، وعموده الصالةُ ، وِذروةُ سنامِه اجلهاد ، أَالَ أُخربك مبالِك ذلك كُلِِّه 

ثَِكلتك أُمك يا معاذُ    : ا نىب اِهللا وِإنا ملُؤاخذونَ مبا نتكلَّم بِه ؟ قالَ           ي: هذَا ، وأَشار ِإىل ِلسانِه ، قالَ        
            أَلسنتهم صائدِإالَّ ح جوههملى وِفى الناِر ع الناس كبحم ، ت ، ك ، هـ ، هـب            ( } ، وهلْ ي (

 .}  كُتب لك أَو عليك إنك لن تزال ساملا ما سكت ، فإذا تكلمت) : طب ، هب ( عن معاذ ، زاد 
 وكثــري   ٣/٥٢٨ و ١/٥١٧ وترغيـب    ٢٣٧ و ٥/٢٣١وحم  ) ٢٠٣٠٣(  وعب   ٢/٤١٣وك  ) ٢٦١٦( ت  

 ) ٥١٣٦( وصحيح اجلامع ) ٣٩٧٣( وهـ ) ٤٩٥٨و٣٣٤٩( والشعب ٥/٣٦٥
 صحيـــــح لغيـــره

 يعـىن   -مةً ِمنِك   لَقَد شرفِك اُهللا وكَرمــِك وعظَّمــِك ، واملُؤمن أَعظم حر         { -١٣٧١٤
   } -الكَعبــةَ 

 عن ابن عمر ) طس ( 
  ٩/١٧٩ واإلحتاف ١/٣٢ وهق ١/٨١جممع 

 صحيـــــح
١٣٧١٥- }        املَرض بسهمباملَدينِة ح أَقوام هدكمش كنا ىف غزاة فقال    : عن جابر قال    ) حب   ( } لَقَد
 النىب صلى

 .اهللا عليه وسلم فذكره 
  ٣/٣٤١ وحم ٩/٢٤وهق ) ١٩١١( وم ) ٤٧١٤( اإلحسان 



 

 

٢٠٦٠() 

١٣٧١٦- }     اُألفق دا ساملَالئكِة م ورةَ منهذِه الس عيش ورةَ اَألنعــاِم -لَقَدعىن سك  (  } - ي
 عن جابر ) هب(وتعقب ) 
 ٧/٢٠وامع  ) ٢٤٣٤و٢٤٣٣و٢٤٣٢و٢٤٣١(  والشعب ٢/٣١٥ك 

 حســــن
: هذا اإلعالل فيه نظر من وجهني  :  أقولهـ١ومال إىل وضعه وأعله الذهىب بأن جعفر بن عون مل يدرك السدى 

 ٢/١٠١ سنة التهـذيب     ٩٧ سنة وقيل    ٨٧هـ وعمره   ٢٠٦قالوا ىف ترمجة جعفر بن عون أنه توىف سنة          : األول  
هـ التهذيب  ١٢٧هـ وإمساعيل بن عبد الرمحن السدى مات سنة         ١١٠فإذا أَخذنا بعمره الثاىن تكون والدته سنة        

أن  له متابعات عند البيهقى ىف الشعب ، فيقـوى  : وإن كنت ال أقطع بذلك والثاىن   . ون قد أدركه     فيك ١/٣١٤
 !!احلديث وما املانع من أن يشيع هذه السورة املباركة سبعون ألف ملك ؟ 

ِن لَقَد صلَّى ِفى هذَا املَسجِد سبعونَ نبيا قَبلى ، ولقد قَِدمها موسى عليـِه عباءتـا                { -١٣٧١٧
عن كثري بن عبد اهللا بن عمرو بـن  ) كر  ( } قَطوانيتاِن على ناقٍة ورقاَء ِفى سبعني أَلفاً ِمن بىن ِإسرائيلَ      

 غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كنا بالروحاء قال فذكره : عوف عن أبيه عن جده قال 
  ٢/١٨٥ والترغيب ٣/٢٢١ وامع ١٧/١٧طب 

 ـــنحسـ
١٣٧١٨- }               عدا سجمٍل لنا بعمنه كانَ أَحد مزةً لَوه ِمزه غطةً أَوِغطَ ضض ابن سـعد     ( } لَقَد (

 عن جعفر ابن برقان بالغاً 
  موصوال٤٢٣ً و١٠/٤٢٢ واإلحتاف ١٢/٢٣٢ وطب ١٠/٤٠٦  وطب ١٠و٩/ ٣/٢سعد 

 صحيـــــح
 ِنساٌء كَثري كُلُّهن تشكُو زوجها مِن الضرِب ، وايم اِهللا           لَقَد طَاف اللَّيلةَ ِبآِل محمدٍ     { -١٣٧١٩

 ِخياركم جدونَ أُولئكعن اياس بن عبد اهللا) د ، ن ، حب ، ك  ( } الَ ت 
 )٢١٤٦( ود ) ٥١٣٧(  وصحيح اجلامع ٢/١٨٨وك ) ١٣١٧(  وحب ٨/١٤٢وسعد ) ١٩٨٥( هـ 

 صحيـــــح
مٍد اللَّيلةَ سبعونَ امرأةً كُلَّهن  قَد ضربت ، مـا أُحـب أَنْ أَرى     لَقَد طَاف ِبآِل مح    { -١٣٧٢٠

عن أم كلثوم بنـت أىب      ) هق  ) ( ك  ( ابن سعد    ( } الرجلَ ثَائر فَريِص عصِب رقبتِه على مريئتِه يقاتلها         
 ) بكر 
 ٢/١٤٧ومـي   ) ٢١٤٦( ود  ) ١٩٨٥(  وهــ    ٧/٣٠٤وهق  ) ١٧٩٤٥(وعب  ) ١٣١٧( وحب   ٢/١٨٨ك  

 وغريهم 
 صحيـــــح

١٣٧٢١- }              جومالن ضلُّهمت رِك ِإنْ لَمالش اُهللا أَهلَ هذِه اجلَزيرِة من رطَه طب (  ابن خزمية    } لَقَد
 عن العباس ) 

  ١٠/٥٤ وجممع ٣/٣٦ ومنثور ١/٢٢٥أصفهان 



 

 

٢٠٦١() 

 حســــن
ن عائشة أن ابنة اجلون ملا أدخلت على النىب         ع) خ   ( } لَقَد عذِت بعظيٍم ، احلَِقى بأَهلِك        { -١٣٧٢٢

 صلّــى اهللا 
 .أعوذ باهللا منك قال فذكره : عليه وسلم ودنا منها قالت 

  ٩/٣٥٦ وفتح ٧/٢٨٧ ونبوة ٤/٣٥ وك ٧/٣٩ وهق ٦/١٥٠ ون ٧/٥٣خ 
احلَمد ِهللا  : وله  لَقَد  فُتحت هلَا أَبواب السماِء فما نهنهها شىٌء دونَ العرِش ، يعىن قَ              { -١٣٧٢٣

 عن وائل بن حجر ) هـ ، طب  ( } حمداً كَثرياً طَيبا مباركاً فيِه 
  ٢٦و٢٢/٢٥وطب )٥٢٠و٥١٩و٥١٧(  والدعاطب ٤/٣١٧وحم ) ٣٨٠٢( هـ 

 صحيـــــح
١٣٧٢٤- }              املنيلى ِنساِء العع رميم لتا فُضِتى كملى ِنساِء أُمدجيةُ عخ لتفُض طب   (  }لَقَد (
 عن عمار 

  ٣/١٨١ وطربى ٧/١٣٥ وفتح ٣/٢٣٣جممع 
 صحيـــــح

١٣٧٢٥- }                  كـثَ أَصـحابم لُوا ، ولقددوا والَ با فُتنِني أَصحابِه فمب ِمن اوداُهللا د قَبض لَقَد
 اء عن أىب الدرد) ع ، طب ، كر  ( } املَسيِح ِمن بعدِه على سنتِه وهديِه ِمائىت سنٍة 

  ٧/٢٥٥١ و٦/٢٢٧٣ وعدى ٢/١٠٠وبداية ) ٢٠٩٠(  وحب ٨/٢٠٧ و١/١٩٢امع 
 حســــن

األول ضعف الوضني بن عطاء ألنه سئ       : بأمور  ) ٦٢٣٦( وأعله الشيخ شعيب ىف تعليقه على صحيح ابن حبان          
  هـ ١--بنصر بن علقمة وأنه مل يسمع من جبري ابن نفري : احلفظ والثاىن

 ٧/٨٩ والكامل   ١٢١و١١/١٢٠ بن عطاء فالصحيح أنه ثقة وليس سئ احلفظ راجع التهذيب            أما الوضني : أقول  
 والكاشف

وأما أنّ نصر بن علقمة مل يسمع من جبري بن نفري كما ذهب لذلك أبو حامت الرازى ففيه نظـر ألن                     ) ٦١٥٨ ( 
 وكثري بن مرة وعبـد      نصر وجبري كالمها محصى وقد روى نصر عمن مات قبل جبري بكثري مثل عمرو بن األسود               

 فالصحيح أنه قد مسع منه !! الرمحن ابن عائذ األزدى  ومل يوصف بتدليس فكيف ال يسمع منه ؟
 على اِجلن لَيلةَ اِجلن ، فكانوا أَحسن مـردوداً          - يعىن سورةَ الرمحِن     -لَقَد قرأَا    { -١٣٧٢٦

      لى قَولِه فبأَىع ا أَتيتكلَّم كنت ، كذِّباِن ، قَالُوا منكما تكمبنـا  : آالِء ربر ِنعمك والَ ِبشىٍء ِمن
احلَمد فلك كذِّبعن جابر ) ت  ( } ن 

 ) ٥١٣٨(  وصحيح اجلامع ٧/٤٦٣وكثري ) ٣٢٩١( ت 
 حســــن



 

 

٢٠٦٢() 

١٣٧٢٧- }              نذُ اليا قُلِت مِبم زنتاٍت ، لو وركَلماٍت ثَالثَ م عدِك أَربعب قُلت لَقَد  زنتهنلو وم
عـن  ) م ، هـ  ( } سبحانَ اِهللا وِبحمدِه عدد خلقِه ، وِرضا نفسِه ، وِزنةَ عرشِه ، وِمداد كَلماتِه              : 

 جويرية 
) ٦٤٧(  و خـد  ٥/٤٥ وسنة ٢/٤٣٨ وترغيب ٥/٢٠٥ وبغوى ٦/٣٢٤ و١/٢٥٨ وحم ٧٩ م الذكر والدعاء    

 )٣٨٠٨( وهـ ) ٥١٣٩( وصحيح اجلامع ) ٤٩٦(  ومحيدى ٨/٨٥وسعد 
١٣٧٢٨- }  حِر ملَزجتهاِء البمب زجتم قُلِت كَلمةً لَو عن عائشة ) د ، ت ( } لَقَد 

 ) ٢٥٠٣( وت ) ٥١٤٠(  وصحيح اجلامع ٧/٣٥٩ وكثري ٣/٥٠٥وترغيب ) ٤٨٧٦( د 
 صحيـــــح

قصرية ، فقال هلـا  :  يعىن حسبك من صفية كذا وكذا ،: وسببه أن عائشة أم املؤمنني قالت عن صفية أم املؤمنني      
 ذلك 

 عن عائشة ) طس ، هق  ( } لَقَد لَِزمت السواك حتى تخوفت أَنْ يدردِنى  { -١٣٧٢٩
 ١/١٦٧ والترغيب ٧/٥٠هق 

 صحيـــــح لغيـــره
١٣٧٣٠- }               رضتقبِة ، إذْ عالع ومي منهم ا لَقيتم قَومِك ، وكانَ أَشد ِمن لقَيت فِسـى   لَقَدن 

على ابِن عبِد ياِليلَ بِن عبِد كُالٍل فلم يجبِنى ِإىل ما أَردت ، فانطلقت وأَنا مهموم على وجهـى ،                    
فلم أَستفق ِإالَّ وأنا بقَرِن الثَّعالِب ، فرفعت رأسى فإذا أَنا بسحابٍة قد أَظلَّتِنى ، فنظرت فإذا فيهـا                   

ِإنَّ اَهللا قد سمع كَالم قَومك لك وما ردوا عليك ، وقد بعثَ ِإليك ملـك                 : ِجربيلُ فناداِنى فقالَ  
يا محمد فقالَ ذِلك  فمـا       : اِجلباِل لتأمره مبا ِشئت ِفيهم، فناداىن ملك اجلباِل فسلَّم على مثَّ قالَ             

          اَألخشبِني ، قلت ليهمع قأُطب ؟ ِإنْ ِشئت اَهللا         ب: ِشئت عبدي نم مأَصال اُهللا ِمن خرجو أَنْ يلْ أَرج
 عن عائشة ) حم ، ق  ( } وحده الَ يشرك بِه شيئاً 

 وصـحيح اجلـامع   ١/٤٩ وبدايـة  ٣/٢٥٩ وكثري   ٩/٨٨ واإلحتاف   ٧/١٦٦ وفتح   ١١٢ وم اجلهاد    ٤/١٣٩خ  
)٥١٤١( 

عونَ نبيا حفاةً عليهم العباءةَ يؤمـونَ بيـت اِهللا          لَقَد مر بالصخرِة من الروحاِء سب      { -١٣٧٣١
 المالس ليهمى عوسم ِمنهم تيقعن أىب موسى ) ع ، عق ، طب ، حل ، كر  ( } الع 

  ٢/١٨٥ والترغيب ١/٢٦٠ وحلية ٢/٢٤٢ وتلخيص ٢٢١و٣/٢٢٠جممع 
 حســــن لغيــــره

 هود وصاحلُ ونوح على بكَراٍت حمٍر خطمها        -ى عسفانَ    يعىن بوادِ  -لَقَد مر بِه     { -١٣٧٣٢
 تيقالع يتونَ البحجونَ ، يلبي ارمالن باُء ، وأَرديتهمالع أُزرهم ، عن ابن عباس ) حم ، كر  ( } اللِّيف 

   ٢/١٨٥ وترغيب ٣/٤٤١ وكثري ١/٢٣٢حم 
 حســــن



 

 

٢٠٦٣() 

 إبل: بكرات 
١٣٧٣٣- } م شاشِه لَقَدِإمياناً ِإىل م ارمعن رجل من الصحابة ) كر  ( } لئَ ع 

  ٧/٩٢ وفتح ١٢١و١٢/١٢٠ وش ٣/٣٩٢وك ) ١٤٧(  وهـ ٨/١١١ ون ٩/٢٩٥امع 
 صحيـــــح

ابن  ( } لَقَد نزلَ سبعونَ أَلف ملٍك شهدوا جنازةَ سعٍد ما وطئُوا اَألرض قَبلَ اليوِم               { -١٣٧٣٤
 ) عد بن إبراهيم مرسال سعد عن س

  موصوال٤/١٢٨ً وبداية ٣/٢/٩سعد 
 صحيـــــح

لَقَد هبطَ على ملك من السماِء ما هبطَ على نىب قَبِلى والَ يهبطُ على أَحٍد بعـِدى                  { -١٣٧٣٥
ا رسـولُ ربك ِإليك ،     أَن: السالم عليك يا محمد ، مثَّ قَالَ        : وهو ِإسرافيلُ وِعندى ِجربيلُ فقالَ      

    ِإىل ِجربيـلَ فأَومـأَ ِإىلَّ أَنْ     : أَمرِنى أَنْ أُخربك ظـرتلكاً ، فنا مبين بداً وِإنْ ِشئتا عبين ِإنْ ِشئت
    فقلت ، واضعِعى ذَهباً               : تارِت اِجلبالُ ملس شيتلكاً مثَّ ما مبين ى قلتأَن بداً ، فلوا عبيطب  ( } ن

 عن ابن عمر ) 
  ٣/٢٥٦ وحلية ٩/١٩ وجممع ١٢/٣٤٨طب 

 حســــن لغـــيـره
١٣٧٣٦- }                ميوب ليهمع قالِة فأُحرِن الصتخلفونَ عي  هؤالِء الَّذين أَنْ آِتى ممته لَقَد { ) 

 عن ابن أم مكتوم ) ك 
 ٤٢٧ وجرجان  ٢/١٢٨وفتح ) ١٤٧٩(  وخزمية ١/٢٤٧ك 

 ـحصحيــــ
لَقَد هممت أَنْ آمر ِبالالً فيقيم الصالةَ ، مثَّ أَنصرف ِإىل قَوٍم يسمعونَ النداَء فـالَ                 { -١٣٧٣٧

 ميوب ليهمع قوا فأُحرجيبعن ابن مسعود ) طب ( } ي 
  ١٠/٨٦ وطب ٢/٤٣جممع 

 صحيـــــح
١٣٧٣٨- }        الص قيمجالً  فير أَنْ آمر ممته الَ   لَقَد خـالفونَ ِإىل الـذينِفتياِنى في الةَ ، مثَّ آمر

يأتوَا  فيحرقونَ عليهم بيوم حبزِم احلَطِب ، ولو علم أَحدهم أَنه يجد عظماً سميناً أَو ِمرمـاتِني                  
 عن أىب هريرة)  حم ( } حسنتِني لشهد الصالةَ 

 وغريهم ) ١٤٨١(  وخزمية ٤٧٢ و٢/٣٧٦وحم ) ٢١٧( وت ) ٥٤٩(  ود ٢٥٣م املساجد 
١٣٧٣٩- }           قصلِّى بالناِس مثَّ أُحرجالً ير أَنْ آمر ممته ـِن       -لَقَدتخلَّفـونَ على ِرجاٍل يع 

 عن ابن مسعود ) حم ، م  ( }  بيوم -اجلُمعِة 



 

 

٢٠٦٤() 

 ١/٢٩١ وك   ١٧٢و٣/٥٦ وهـق    ٤٧٩و٢/٤١٦ و ٤٦١و٤٤٩ و ٤٢٢و١/٤٠٢ وحـم    ٢٥٤و٢٥١م املساجد   
 ) ٥١٤٢(  وصحيح اجلامع ٢/١٥٥ وش ٢/٤٣وجممع 

لَقَد هممت أَنْ آمر صارخاً يصرخ بالصالِة ، مثَّ أَختلَّف على ِرجاٍل يتخلفونَ عـِن                { -١٣٧٤٠
 ميوب ليهمع قالِة فأُحرعن جابر)ط ( } الص 

 ) ٤٠٢( مطالب 
 صحيـــــح

ر ِفتياِنى أَنْ يجمعوا حزماً ِمن حطٍب ثُم أَنطِلق فأُحرق علـيهم            لَقَد هممت أَنْ آم    { -١٣٧٤١
 عن أىب هريرة)  هق  ( } بيوم الَ يشهدونَ اجلُمعِة  

  ٢٥٣ وبنحوه م املساجد ٥٦و٣/٥٥هق 
 صحيـــــح

١٣٧٤٢- }            آِتى طٍب ، ثُمح زماً ِمنوا حجمعِفتيىت في أَنْ آمر ممته صـلَّونَ ِفـى      لَقَدقَوماً ي 
  ليهما عقُهفأُحر ميوعن أىب هريرة)  د ، ت  ( } ب 

 ٥٦و٣/٥٥ وهق   ١/٢٩٢ ومي   ٤٧٢ و ٢/٣٧٦ و ١/٤٥٠وحم  ) ٢١٧( وت  ) ٥٤٩( حنوه ود   ٢٥٣م املساجد   
 وخزميـــة 

 ٣٢١ وصفة ٢/٥ وعوانة ١/٢٧٤وترغيب ) ١٩٩٨ و١٩٨٥( وعب  ) ١٤٨١( 
١٣٧٤٣- }  ممته عـثَ       لَقَدا بكم والفَرائض ننالس علِّمونَ الناسأَنْ أَبعثَ ِإىل اآلفاِق ِرجاالً ي 

      قيلَ له ، نيى احلَواري؟ قالَ         : ِعيس مركٍر وعأَِبى ب ِمن أَنت فأَين :        ا منهما ، ِإننهمالَ ِغىن ِلى ع هِإن
 عن حذيفة )  ك  ( } الدين كالسمِع والبصِر 

  ١٥٦و٩/٥٢ وجممع ٣/٧٤ك 
 حســــن لغيـــره

لَقَد هممت أَنْ أَبعثَ ِرجاالً ِمن أَصحاىب ِإىل ملوِك اَألرِض يدعوم ِإىل اِإلسالِم كما    { -١٣٧٤٤
 ِلـى  الَ ِغىن: بعثَ ِعيسى بن مرمي احلَواريني ، قالُوا أَالَ تبعــثُ أَبا بكٍر وعمر فهما أَبلغُ ؟ قالَ               

 عنهما ، ِإنمـــــــــا 
طب (واحلاكم ىف الكىن عن ابن عمرو       ) طب   ( } مرتلتهما من الديِن كمرتلِة السمِع والبصِر من اجلَسِد         

 عن ابن عمرو) 
  ١٥٦و٩/٥٢ وجممع ٣/٧٤ وك ٢/٧٩٧ وعدى ٢/٥٧٦عاصم 

 حســــن لغيـــره
اً ِفى الناِس معلِّمني يعلِّموم السنةَ كَما بعثَ ِعيسى بـن           لَقَد هممت أَنْ أَبعثَ قَوم     { -١٣٧٤٥

ِإنه الَ ِغىن ِلى عنهما     : وأَين أَنت عن أَىب بكٍر وعمر ؟ قالَ         : مرمي احلَواريني ِفى بِنى ِإسرائيلَ ، قيلَ        
 فة عن حذي) كر  ( } ، ِإنهما  من الديِن كالرأس من اجلَسِد 



 

 

٢٠٦٥() 

  ١٥٦و٩/٥٢جممع 
 حســــن لغيـــره

لَقَد هممت أَنْ أُرسلَ ِإىل أَىب بكٍر وأُنبه فأَعهد أَنْ يقولَ القَائلونَ أَو يتمنى املُتمنونَ                { -١٣٧٤٦ 
 عن عائشة ) خ  ( } مثَّ قَلت يأبى اُهللا ويدفع املؤمنونَ 

 ) ٥١٤٣(  وصحيح اجلامع ٢/٢/٢٤سعد و) ١٠٨٧(  وتغليق ٣/٣٧٨ وهق ٩/١٠٠و٧/١٥٥خ 
١٣٧٤٧- }          ؟ كَيـف حلُّ لـهالَ ي ووه ثهوري كَيف ، قَربه هعدخلُ ملَعناً ي أَنْ أَلعنه ممته لَقَد

 حلُّ لهالَ ي ووه ستخدمهعن أىب الدرداء ) حم ، م ، د  ( } ي 
 ) ٥١٤٤( وصحيح اجلامع  ٦/٤٤٦ وحم ٤/٣٧١ وش ٤٥ ود النكاح ب ١٣٩م النكاح 

لَقَد هممت أَنْ أََى عِن الِغيلِة حتى ذَكرت أَنَّ الروم وفَارس يصنعونَ ذِلك فـالَ                { -١٣٧٤٨
 أَوالدهم ضرعن جدامة بنت وهب  ) ٤حم ، م (  مالك } ي 

 ٤٦٥ و ٧/٢٣١ وهـق    ٤٣٤و٦/٣٦١ وحم   ٦/١٠٧ون  ) ٢٠٧٧( وت  ) ٣٨٨٢(  ود   ١٤١و١٤٠م النكاح   
 ) ٥١٤٥(  وصحيح اجلامع ٩/١٠٨وسنة 

١٣٧٤٩- }               ثَقفى أَو قُرشى أَو أَنصارى ِهبةً ِإالَّ ِمن هبأَنْ الَ أَت ممته حم ، طب ، بز      ( } لَقَد
 عن ابن عباس ) 

 ) ١٠٥٣و ١٠٥١(  ومحيدى ٤/٣٤٦ وكثري ٩/٢٩٧ واإلحتاف ٤/١٤٨ وجممع ١١/١٨طب 
 صحيـــــح

 هلبة أى ال أقبل هدية من ا: أب 
١٣٧٥٠- }                    وسىد أَو ، ثَقفى أَو ، أَنصارى أَو ، قُرشى ةً ِإالَّ ِمنديأَنْ الَ أقبلَ ه ممته لَقَد { 

 عن أىب هريرة)  ن ( 
 وكـثري  ٩/٢٩٧واإلحتـاف  ) ١٩٩٢٠( وعب ) ١١٤٦و١١٤٥(  وحب   ٢/٦٣ وك   ٢/٢٩٢ وحم   ٦/٢٨٠ن  
 )٥١٤٦ ( وصحيح اجلامع ٤/١٤١

 صحيـــــح
١٣٧٥١- }     ِدىوه فِّقو صـلُ              : لَقَدكـاةَ ، وتؤتى الزالةَ ، وتالص قيميئاً ، وتباِهللا ش شركالَ ت

عن أىب أيوب أنّ أعرابياً عرض للنىب صلى اهللا عليه وسلم فأخذ بزمـام ناقتـه     ) حب   ( } الرحم ، دِع الناقِة     
  بأمر يدخلىن اجلنة وينجيىن من النار ؟ فنظر إىل وجوه أصحابه وقال فذكرهيا رسول اهللا أخربىن: فقال 

 ) ١٤و١٣( وم ) ٨( وشرح السنة ) ٤٩(  وخد ٥/٤١٧وحم )  ٤٣٧( اإلحسان
عن ) حـم ، ك     ( } لَقَلب ابِن آدم أَشد انقالباً من الِقدِر إذا استجمعت غَليانــاً            { -١٣٧٥٢

 املقداد بن األسود 
 ) ٥١٤٧(  وصحيح اجلامع ٧/٢١١ وجممع ٢/٢٨٩ وك ٦/٤حم 

 صحيـــــح



 

 

٢٠٦٦() 

لَقِّنوا موتاكم شهادةَ أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ، فمن قَاهلَا ِعند موتِه وجبت له اجلَنةُ ، قَالُوا                   { -١٣٧٥٣
لذى نفِسى بيدِه ، لَو ِجـىَء       تلك أَوجب وأَوجب ، وا    : يا رسولَ اِهللا فمن قَاهلَا ِفى ِصحتِه ؟ قالَ          

               ضـعتِفىِكفَِّة اِمليزاِن ، وو ضعتفو ، حتهنا توم ، ا بينهنوم ، فيهن نوم مواِت واَألرضنيبالس
  ِبهن تحجِإالَّ اُهللا ِفى الِكفَِّة اُألخرى لر هادةُ أَنْ الَ ِإلهعن ابن عباس ) طب  ( } ش 

  ٢/٣٢٣امع 
 ــن لغيـــرهحســ

( عن أىب هريرة ،     ) م ، هـ    ( عن أىب سعيد ،      ) ٤حم ، م   ( }لَقِّنوا موتاكم الَ ِإله ِإالَّ اُهللا        { -١٣٧٥٤
 عن) ن 

  عائشة
 ٢/٣٢٣ وجممـع    ١٠/٢٣٣وطـب   ) ٧٧٩(  وحـب    ٤/٥ ون   ٣/٣٨٣وهق  ) ١٤٤٦(  وهـ   ٢و١م اجلنائز   
-١١٤١( والدعاطب ) ٩٧٦(  وت ١٠/٣٣٥  وخط٣/٣١٠ وحلية  ٣/٢٣٧ وش   ١٠/٢٧٤ و ٥/١١واإلحتاف  

 وصحيح اجلامــــع ) ١١٤٧
)٥١٤٨ ( 

 صحيــــح مشـــهور
لَقِّنوا موتاكم أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ، فِإنَّ نفس املُؤمِن تخرج رشحاً ، ونفـس الكَـافِر                   { -١٣٧٥٥

 ابن مسعود عن ) طب  ( } تخرج ِمن ِشدقِه كَما تخرج نفس اِحلماِر 
 ) ٥١٤٩( وصحيح اجلامع ) ٢١٥١(  وصحيحة ٢/٣٢٣امع 

 حســــن
١٣٧٥٦- }    علتج لى اللِّساِن ، ثَقيلةٌ ِفى اِمليزاِن ، ولوفيفةٌ عا خهِإالَّ اُهللا فِإن وتاكم الَ ِإلهوا ملَقِّن

الديلمى  (} ىِكفٍَّة لرجحت ِبهن الَ ِإله ِإالَّ اُهللا        الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ِفىِكفٍَّة ، وجعلت السموات واَألرض فِ         
 عن أىب هريرة)  

  ٥/١١ وبنحوه اإلحتاف ١٠/٢٧٤اإلحتاف 
 حســــن لغيـــره

 الَ ِإله ِإالَّ اُهللا فِإنه من كَانَ آخر كَالمِه الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ِعند املَوِت دخلَ               :لَقِّنوا موتاكم    { -١٣٧٥٧
 ا أَصابهم قَبلَ ذِلك هِر ، وِإنْ أَصابهالد وماً ِمنةَ يعن أىب هريرة )حب ( } اجلَن  

 ) ٥١٥٠( وصحيح اجلامع ) ٧١٩( حب 
 صحيـــــح

أَنت آدم الَِّذى خلقك اُهللا ِبيدِه ، وأَسكنك جنتـه ،  : لَقى آدم موسى فقالَ موسى     { -١٣٧٥٨
أَنـت موسـى   : ئكته ثُم فَعلت ما فَعلت ، فأَخرجت ذُريتك من اجلَنِة ؟ قالَ آدم  وأَسجد لك مال  



 

 

٢٠٦٧() 

فأَنا أَقدم أَِم الذِّكر ؟ قالَ  : نعم ، قالَ    : الذى اصطفاك اُهللا بِرساالتِه ، وكَلَّمك وقَربك نجيا ، قالَ           
 : جى ، فحوسم آدم جفح ِل الذِّكرى بوسم آدم جى فحوسم عن جندب وأىب هريرة ) طب  ( } آدم 

  ٢/٦١٢وصحيحة ) ٢٩٤٩(  ومطالب ٨٤و١/٨٣ وبداية ١/٦٤ وعاصم ٤٦٤ و٢/٣٩٢حم 
 صحيـــــح

 عن سهل بن سعد ) خط ، ض  ( } لَقيام أَحدكم ِفى سبيِل اِهللا خري ِمن الدنيا وما ِفيها  { -١٣٧٥٩
  ١٠/٢٩٥وخط ) ١٩٠١( الصحيحة 

 صحيـــــح
 ( } لَقيام رجٍل ِفى الصف ِفى سبيِل اِهللا عز وجلَّ ساعةً أَفضلُ ِمن ِعبادِة ِستني سنةً                 { -١٣٧٦٠
 عن عمران بن حصني ) مي ، خط 

 )٢٤٠١( ومي ) ٥١٥١( وصحيح اجلامع ) ١٩٠١( وصحيحة ١٠/٢٩٥خط 
 صحيـــــح

أَقرئ أُمتك ِمنى السالم وأَخـربهم     ! يا محمد   : راهيم لَيلةَ أُسِرى ىب فقالَ      لَقيت ِإب  { -١٣٧٦١
سبحــــانَ اِهللا ، واحلَمـد ِهللا     : أَنَّ اجلَنةَ طَيبةُ التربِة عذبةُ املَاِء ، وأَنها ِقيعانٌ ، وأَنَّ ِغراسها             

 ، والَ ِإله ِإالَّ اُهللا ، واُهللا 
عن ابن مسعود ) ت  (  }  أَكرب 

 ) ٥١٥٢( وصحيح اجلامع ) ١٠٥( وصحيحة ) ٣٤٦٢( ت 
 حســــن

أَنه من مات يشهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا كــانَ له اجلَنةُ ، فما              : لَقيت املَلك فأَخربِنى     { -١٣٧٦٢
 عن أىب ذر ) كر  ( }  قالَ وِإنْ زنا وِإنْ سرق وِإنْ زنا ، وِإنْ سرق ،: وِإنْ حتى قُلت : ِزلت أَقولُ 

  ٦٨٨ و٩٥ وم ١٩٠ و١٠/١٨٩ وهق ١/٩٦ وسنة ٦/٤٤٢ و٢٨٥ و١٦٦ و١٦١ و١٥٩ و٥/١٥٢حم 
١٣٧٦٣- }         أَحجاِر اِملراِر ، فقُلت ِجربيلَ ِعند تـٍة ،          : لَقييـٍة أُمِإىل أُم ى أُرسلتا ِجربيلُ ِإني

ِإنَّ القُرآنَ أُنزلَ   : والغالم واجلَاريةُ والشيخ القَاِسى الِذى لَم يقرأْ ِكتاباً قَطُّ ، فقالَ            الرجلُ واملَرأةُ   
 عن حذيفة ) حم (} على سبعِة أَحرٍف 

  ٧/١٥٠ وجممع ٥/٤٠٠حم 
 صحيـــــح

١٣٧٦٤- }          الس وا أَمرذاكرى فتى وِعيسوسوم ىب ِإبراهيم ِرىلَيلةَ أُس تلَقي    وا أَمرهمداعِة ، فر
الَ ِعلم ِلى ِبها ، فردوا اَألمر ِإىل : الَ ِعلم ِلى ِبها ، فردوا اَألمر ِإىل موسى فقالَ : ِإىل ِإبراهيم فقالَ    

الَ خارج ومعـى  أما وجبتها فالَ يعلم ا أَحد ِإالَّ اُهللا ، وفيما عهد ِإىلَّ ربى أَنَّ الدج            : ِعيسى فقالَ   
                  ـجروالش ى ِإنَّ احلَجرتآِنى ، حاُهللا إذا ر هلكهفي صاصالر ذوبا يكم آِنى ذَابقَضيباِن ، فإذا ر

يا مسلم ِإنَّ تحىت كَافراً فتعالَ فاقْتله فيهلكهم اُهللا ،ثُم يرجع الناس ِإىل ِبالدهم وأوطام ،  : ليقولُ  



 

 

٢٠٦٨() 

 ذلك لـى                فِعندأتونَ عالَ ي ، نسلونَ فيطئونَ ِبالدهمدٍب يكُلِّ ح وهم ِمن أجوجوم أجوجي خرجي 
شىٍء ِإالَّ أَهلكوه والَ يمرونَ على ماٍء ِإالَّ شربوه ،ثُم يرجع الناس إىلَّ  فيشـكوم ، فـأدعو اَهللا                    

رض ِمن نِنت ِرحيهـم ، فـيرتلُ اُهللا املَطـر فيجتـرف             عليهم فيهلكهم ويميتهم ، حتى تجوى األَ      
أَجسادهم حتى يقذفهم ِفى البحِر ،ثُم تنسف اِجلبالُ ، وتمد اَألرض مد اَألدِمي ، ففيما عهـد ِإىلَّ                  

لُها متى تفجؤهم بِوالدَا لَيالً     ربى أَنَّ ذلك إذا كَانَ كذلك فِإنَّ الساعةَ كاحلَامِل املُتم الَ يدِرى أَه            
 عن ابن مسعود ) حم ، هـ ، ك  ( } أَو نهاراً 

وصـححه  ) ٤٠٨١(  وهـ   ٤/٤٨٨ وك   ٣٧و٥/٢٩ و ٣/٥٢٥ و ٢/٤٠٩ وكثري   ١٦/٢٣ وطربى   ١/٣٧٥حم  
 احلاكم والذهىب والبوصريى 

 حســــن
 قوثّ) ٥٧٧٢( وىف الكاشف ) ٦٩٣٩( فيه مؤثر بن عفازة مقبول التقريب 

 عن أىب هريرة)  حم  ( } لَقيد سوِط أَحدكم من اجلنِة خري مما بني السماِء واَألرِض  { -١٣٧٦٥
 ) ٥١٥٣( وصحيح اجلامع ) ١٩٧٨(  وصحيحة ١٠/٥٤٣ واإلحتاف ٢/٣١٥حم 

 صحيـــــح
 ِإنى أَعملُ عمالً أَطَّلع     : قاله لِرجٍل قالَ     -أَجر السر ، وأَجر العالنيِة      : لَك أَجراِن    { -١٣٧٦٦

 عن أىب هريرة)  طس  ( } عليِه فيعجبِنى 
 ٨/٢٨٦واإلحتاف ) ٤٠٦٢(  ومطالب ١٠/٢٩٠وجممع ) ٤٢٢٦(هـ 

 صحيـــــح
 عن عقبة بن سويد عن أبيه ) طك  ( } لَك أَو َألخيك أَو للذِّئِب   { -١٣٧٦٧

 ٦/١٨٦ و٤/١٥٣ و ١/١٨٥ وهـق    ٤/١١٧ و ٣٠٣و٢/١٨٦ ود اللقطة وحم     ١ وم اللقطة    ٣/١٦٣ و ١/٣٤خ  
  هو عن ضالة الغنم ٤/١٦٨ وجممع ١٩٠و

 عن ابن مسعود ) حل  ( } لَك ِبها سبعمائِة ناقٍة مخطومٍة ِفى اجلَنِة  { -١٣٧٦٨
 ) ٥١٥٤( وصحيح اجلامع ) ١١٠٠( وخمتصر م ) ٦٣٤(  وصحيحة ٨/١١٦ حلية ١٧/٢٢٩طب 

 عن أىب مسعود ) حم ، م ، ن   ( } لِقيامِة سبعمائِة ناقٍة كُلُّها مخطومةٌ   لَك ِبها يوم ا { -١٣٧٦٩
 ) ٥١٥٥( وصحيح اجلامع ٤/١٢١ وحم ٦/٤٩  ون ٥/٣٤٨ وش ٣/١٦٦ وبغوى ٩/١١٨ وهق ١٣٢م اإلمارة 

١٣٧٧٠- }           ليهمفأَنفِقى ع ليهما أَنفقِت عم أَجر ا     -لَِك ِفى ذلكلدها وووجهىن زحب  (  }  يع
 عن ريطة امرأة عبد اهللا بن مسعود ) 

  ٢/٢٤ ومعاىن ٨/٢وسعد ) ٨٣١(  وحب ٤/١٧٩هق 
 صحيـــــح

١٣٧٧١- }  ى أَجررِفى كُلِّ كَبٍد ح عن سراقة بن مالك ) حب  ( } لَك 



 

 

٢٠٦٩() 

وحب ) ٥١٥٦(  وصحيح اجلامع    ٣/١٤٧وبنحوه خ   ) ٢١٥٢(  وصحيحة   ٦٢٠و٣/٦١٩وك  ) ٩٠٢( محيدى  
 )٨٦٠( 

 حيـــــحص
١٣٧٧٢- }  نعا مي ا أَخذتم ولك زيدا يي ويتا نم عن معن بن يزيد ) حم ، خ  ( } لَك 

 ) ٥١٥٧(  وصحيح اجلامع ١٩/٤٤١ وطب ٧/٣٤ وهق ١/٦٠ وترغيب ٥/١٣٣ و٣/٤٧٠  وحم ٢/١٣٨خ 
ا النظر ، واليداِن يزنياِن وِزنامهَا      ِلكُلِّ ابِن آدم حظَّه من الزنا فالعيناِن يزنياِن وِزنامهَ         { -١٣٧٧٣

البطش ، والرجالِن يزنياِن وِزنامهَا املَشى ، والفَم يزِنى وِزناه القُبلُ ، والقَلب يهـيم ويتمنـى ،                  
 كذِّبهي أَو جالفَر ذِلك قصدعن أىب هريرة)  هب  ( } وي 

 ) ٥٤٣٠و٥٤٢٩و٥٤٢٨(  والشعب ٧/٤٣٤واإلحتاف ) ٢١٥٤و ٢١٥٣(  ود ٧/٨٩هق 
 صحيـــــح

ِلكُلِّ ابِن آدم حظَّه من الزنا فزنا العِني  النظر ، وزِِنا اللِّساِن املَنطـق ، واُألذنـاِن                   { -١٣٧٧٤
ـ      م يزِنـى  ِزنامهَا االستماع واليداِن يزنياِن فِزنامهَا البطش ، والرجالِن يزنياِن فِزنامهَا املَشى ، والفَ

 عن أىب هريرة)  د (} وِزناه القُبلُ   
 ) ٥١٦١(   وصحيح اجلامع ٧/٤٣٤ واإلحتاف ٧/٨٩هق ) ٢١٥٤و ٢١٥٣( د 

 صحيـــــح
 } ِلكُلِّ أُمٍة أَجلٌ ، وِإنَّ أَجلَ أُمِتى ِمائةٌ ، فِإذا مر على أُمِتى ِمائةُ سنٍة أَتاها وعد اِهللا                    { -١٣٧٧٥

 ملستورد عن ا) ع ( 
 ) ٤٥٥٠(  ومطالب ٧/٢٥٧امع 

 حســــن لغيـــره
 عن أنس ) ق ، ن  ( } ِلكُلِّ أُمٍة أَمني ، وأَمني أُمِتى أَبو عبيدةَ بن اجلَراِح  { -١٣٧٧٦

 ٨/٩٤ وفـتح    ٦/٢١٦ وبغـوى    ٤/١٢٩ وطب   ١٨٤ و ٣/١٣٣وحم  ) ٣٧٩٠(  وت   ٩/١٠٩ و ٥/٢١٨ خ  
  ١١/٢٣٢و

 )٢٤١٩(وم ) ٥١٦٢( جلامع  وصحيح ا٧/٢٨١وخط 
١٣٧٧٧- }                 ، عودوهموا فالَ ترضِإنْ م ، قولونَ الَ قَدري ىت الذينأُم جوسوم ، جوسٍة مِلكُلِّ أُم

 شهدوهموا فالَ تاتعن ابن عمر ) حم  ( } وِإنْ م 
 ) ٥١٦٣(  وصحيح اجلامع ٥/٤٥٩ وكثري ١٩٠ واآلجرى ٧/٢٠٧ وجممع ٢/٨٦وحم ) ٤٦٩٢( د 

 صحيـــــح لغيـــره
ِلكُلِّ أُمٍة مجوس ، ومجوس  هذِه اُألمِة الذين يقولونَ الَ قَدر ، ِإنْ مرضـوا فـالَ                   { -١٣٧٧٨

                  عهم حشرهملى اِهللا أَنْ يع قاِل ، وحجِشيعةُ الد وهم ، شهدوهموا فالَ تاتوِإنْ م ، عودوهمت { ) 
  عن حذيفة) حم ، د 



 

 

٢٠٧٠() 

  ١٠/١٢٩ وجامع األصول ٧/٢٠٧ وجممع ٢/٨٦وحم ) ٤٦٩٢( د 
 حســــن لغيـــره

ِلكُلِّ امرٍئ ِمنهم يومئٍذ شأنٌ يغنيِه ، الَ ينظر الرجالُ ِإىل النساِء ، والَ النسـاُء ِإىل                  { -١٣٧٧٩
 عن عائشة ) ك  ( } الرجاِل ، شِغلَ بعضهم عن بعٍض 

  ٤/٥٦٥ وك ٧/١٨٤ وطربى ٤/١١٤ ون ١٠/٣٣٢جممع 
 صحيـــــح

ما أَنفقت فَلك وما أَمسكت فلَـيس       : فأَما خليلٌ فيقولُ    : ِلكُلِّ ِإنساٍن ثَالثةُ أَِخالََّء      { -١٣٧٨٠
 أَنا معك فِإذا أَتيت باب املَلِك تركتك ورجعت فذاك أَهلـه          : لك فَذاك ماله ، وأَما خليلٌ فيقولُ        

ِإنْ : وحشمه ، وأَما خليلٌ فيقولُ أَنا معك حيثُ دخلت وحيثُ خرجت فذاك عملـه ، فيقـولُ                  
 لَىَألهونَ الثَّالثِة ع عن أنس ) ط ، ك  ( } كُنت 

 ) ٣١٢٩(  ومطالب ١/٣٧١ك 
 صحيـــــح

 ( }  احلَـديث    - ِمنه بذَِلك العمِل     ِلكُلِّ أَهِل عمٍل باب ِمن أَبواِب اجلَنِة ، فَيدعونَ         { -١٣٧٨١
 عن أىب هريرة)  حم 
  ٤/١٩١ واإلحتاف ١٠/٣٩٨ وجممع ٣/٧ وش ٢/٤٤٩حم 

 صحيـــــح
} ِلكُلِّ باٍب ِمن أَبواِب الرب باب ِمن أَبواِب اجلَنِة ، وِإنَّ باب الصياِم يدعى الريـانَ            { -١٣٧٨٢

 سهل بن سعد ) طب(
  ٧١٢ وم ص٧/١٩ و٤/١١١ وبنحوه خ ١٠/٣٩٨وامع ) ٦٦١(  والفضائل ٤/١٩١حتاف  واإل٦/٢٣٧طب 

 صحيـــــح لغيــــره
 عن جابر ) حم ، م  ( } ِلكُلِّ داٍء دواٌء ، فإذا أُصيب دواُء الداِء برأَ بِإذِن اِهللا تعاىل  { -١٣٧٨٣
 وصحيح اجلامع   ٣/٣٣٥ وحم   ٤/٣٢٣   ومعاىن ١٠/١٣٥ وفتح   ٤٠١ و ٤/١٩٩ وك   ٩/٣٤٣ وهق   ٦٩م السالم   

 )٥١٦٤ ( 
١٣٧٨٤- }  تغفارواُء الذُّنوِب االسواٌء وداٍء دفر  ( } ِلكُلِّ د ( عن على 

  عن أىب ذر ٤/٢٤٢ك 
 صحيـــــح موقـــوف

١٣٧٨٥- }  سلِّما يم عدجدتاِن بهٍو سعن ثوبان ) حم ، د ، هـق  ( } ِلكُلِّ  س 
(  وصـحيح اجلـامع      ٢/٨٧ وطـب    ٢/٣٣وش  ) ٢٥٣٣(  وعب   ٢/٣٣٧ وهق   ٥/٢٨٠وحم   ) ١٠٣٨( د  

٥١٦٦ ( 
 صحيـــــح

 عن رجل ) حم  ( } ِلكُلِّ سورٍة حظُّها من الركوِع والسجوِد  { -١٣٧٨٦



 

 

٢٠٧١() 

 ) ٥١٦٥(  وصحيح اجلامع ٢/١١٤ وجممع ٣/١٠ وهق ٥/٦٥حم 
 صحيـــــح

 ) أبو الشيخ عن أىب الدرداء  ( } دِة الصيام  ِلكُلِّ شىٍء باب وباب الِعبا { -١٣٧٨٧
 ٥٠٠ ومبارك ٤/١٩٢اإلحتاف 

 مرســـل حســــن
١٣٧٨٨- }                   كـني لَـم ا أَصابهأَنَّ م علمى يتقيقةَ اِإلمياِن حح بدلغَ عا بقيقةٌ ، ومىٍء حِلكُلِّ ش

 صيبهلي كنملْ ي ا أَخطأهوم ، خطئهعن أىب الدرداء ) ، ز حم ، طب  ( } لي 
  ٩/٤٣٣ واإلحتاف ٧/١٩٧ وجممع ٦/٤٤١حم 

 صحيـــــح
١٣٧٨٩- }  احلَسن وتىٍء ِحليةٌ ، وِحليةُ القُرآِن الصوالضياء عن أنس ) عب  ( } ِلكُلِّ ش 

 ٤/١٥٤٢ وعدى ٧/٢٦٨وخط ) ٤١٧٣(  وعب ٧/١٧١جممع 
 حســــن لغيـــره 

 عن النعمان بن بشري ) حم  ( }  السيف ، ولكلِّ خطٍأ أَرش ِلكُلِّ شىٍء خطأٌ ِإالَّ { -١٣٧٩٠
  ٨/٤٢وهق ) ١٧١٨٢(  وعب ٤/٢٧٢حم 

 حســــن لغيـــره 
١٣٧٩١- }         ومكاةُ اجلَسِد الصكاةُ ، وزىٍء زعن سهل  ) طب  ( عن أىب هريرة ،     )  هـ   ( } ِلكُلِّ ش

 بني سعد 
) ٣٥٧٨( و) ٣٥٧٧(  والشـعب    ٣/٧ وش   ٧/٣٩٥إلحتاف   وا ٣/١٨٢ وجممع   ٦/٢٣٨وطب  ) ١٧٤٥( هـ  

  ٨/١٥٣ وخط ٢/٨٥وترغيب 
 حســــن لغيـــره

: ِلكُلِّ شىٍء سنام ، وِإنَّ سنام القُرآِن سورةُ البقرِة وِفيها آيةٌ هى سيدةُ آِى القُرآِن                 { -١٣٧٩٢
 عن أىب هريرة)  ت  ( } آيةُ الكُرسى 

  ٨/٤٧٤ وجامع األصول ٧/٢٤٥ وكر ٤٥٤ و١/٥١ وكثري ٢/٣٧٠وترغيب  ٧/١٩٥وجممع ) ٢٨٧٨( ت 
 حســــن لغيـــره

١٣٧٩٣- }                 أَفلح ىت فقدنِإىل س فَترته كَانت ةٌ ، فمنامٍل فَترةٌ ، وِلكُلِّ فَترٍة ِشرطب  ( } ِلكُلِّ ع
 عن ابن عمرو ) 

ـ  ٢/٢١٠ وحـم    ١/١٩٦ ومتهيد   ٩/٣٠٥ واإلحتاف   ٢/٢٥٩امع    ١/٢٨وعاصـم   ) ٢٥١٧و٦٥٢( ب   وح
  ٢/٨٨ ومشكل ١/٨٧وترغيب 

 صحيـــــح
 عن أىب سعيد ) م ( } ِلكُلِّ غَادٍر ِلواٌء ِعند استِه يوم الِقيامِة  { -١٣٧٩٤



 

 

٢٠٧٢() 

 وصـحيح   ١١/٣٨٤ وخط   ١٠/٧٣ وسنة   ٥/٣٣٠ وجممع   ٣/٣٥ و ١/٤١٧وحم  ) ١٥٨١(  وت   ١٥م اجلهاد   
 اجلامع 

)٥١٦٧ ( 
عن ابـن   ) حم ، م    ( عن أنس ،    ) حم ، ق      ( } ٍر ِلواٌء  يعرف بِه يوم الِقيامِة        ِلكُلِّ غَاد  { -١٣٧٩٥
 مسعود ، 

 عن ابن عمر ) م ( 
 ٣/٣٥ و ١١٦ و ٢/٧٥ و ٤٤١ و ٤١٧ و ١/٤١١ وحـم    ١٦و١٤و١٣و١٢و١١ وم اجلهاد    ٩/٣٢ و ٤/١٢٧خ  
 ) ٥١٦٨(  وصحيح اجلامع ٩/١٤٢ و٨/١٦٠ وهق ٢٧٠و٢٥٠و١٥٠و١٤٢و٦٤و٤٦و

 عن ابن عمر ) خ  ( } لِّ غَاِدٍر ِلواٌء ينصب ِبغدرتِه ِلكُ { -١٣٧٩٦
 ) ٥١٦٩(  وصحيح اجلامع ٤/١٢٧خ 

١٣٧٩٧- }                أَخفـر ـنم ، ا أَدناهم سعىاحدةٌ يو ةُ املُسلمنيالِقيامِة ، ِذم ومِلكُلِّ غَادٍر ِلواٌء ي
        ليِه لَعنةُ اِهللا واملَالئكِة والناِس أَمجعنيسلماً فعدالً         مرفاً والَ عص قبلُ اُهللا ِمنهطـس ، ع       (}  ، الَ ي  (

 باختصار عن عائشة 
 ٥/٣٣٠ امع 

 صحيـــــح لغيـــره
ِلكُلِّ غَادٍر ِلواٌء يوم الِقيامِة يرفع له ِبقَدِر غَـــدرتِه ، أَالَ والَ غَادر أَعظم غَدراً                { -١٣٧٩٨

  سعيد عن أىب) م   ( } ِمن أَمِري عامٍة
 ) ٥١٧٠(  وصحيح اجلامع ٦٤و٤٦ و٣/٣٥ وحم ١٦-١١م اجلهاد 

١٣٧٩٩- }  ابقعن أنس  ) حل  ( } ِلكُلِّ قَرٍن س 
 ) ٥١٧١( وصحيح اجلامع ) ٢٠٠١(  والصحيحة ١/٢٧٨حلية 

 صحيـــــح
 عن ابن عمر) حل  ( } ِلكُلِّ قَرٍن ِمن أُمِتى سابقونَ  { -١٣٨٠٠

 ) ٥١٧١( وصحيح اجلامع ) ٢٠٠١(   والصحيحة ١/٨حلية 
 صحيـــــح

١٣٨٠١- }  افا اَألشرعرفها يمعن عروة مرسال) ك  ( } ِلكُلِّ قَوٍم ِفراسةٌ ، وِإن 
  ٣/٤١٨ك 

 صحيـــــح مرســــل
 عن عمر ) حم  ( } ِلكُلِّ نىب أَمني ، وأَميىن أَبو عبيدةَ بن اجلَراِح  { -١٣٨٠٢

  ١٨٤ و١٧٥ و٣/١٣٣ وحم ٧/١٦٣كر 
 صحيـــــح

١٣٨٠٣- }  فظوىن ِفيهمفاح يعىت اَألنصارركِتى وضركةٌ وِإنَّ تت ىبعن أنس ) طس  ( } ِلكُلِّ ن 



 

 

٢٠٧٣() 

 ) ٥١٧٣(  وصحيح اجلامع ١٠/٣٢امع 
 حســــن

 } ةَ ما بني حرتيها حرام      ِلكُلِّ نىب حرم ، وِإنى حرمت املَدينةَ كما حرم ِإبراهيم مكَّ           { -١٣٨٠٤
 ) أبو نعيم عن ابن عباس ( 

   حنوه ١٤/٢٠٠ وش ٥/١٩٨ وهق ٦/٣١٥ ومتهيد ٩٩١ م ص 
 عن ابن عباس ) حم  ( } ِلكُلِّ نىب حرم ، وحرِمى  املَدينةُ  { -١٣٨٠٥

  ١/٣٤٣ وأصفهان ٥/١٩٥٧ و٤/١٣٥٧ وعدى ٣/٣٠١ وجممع ١/٣١٨حم 
 حســــن

كُلِّ نىب حرم وحرِمى  املَدينةُ  اللَّهم ِإنى أُحرمها حبرمك الَ يؤوى ِفيها محـدثٌ ،                 ِل { -١٣٨٠٦
 عن ابن عباس ) حم  ( } والَ يختلى خالها ، والَ يعضد شوكها ، والَ تؤخذُ لقطتها ِإالَّ ملُنشٍد 

  ٣/٣٠١ وجممع ١/٣١٨حم 
 حســــن

١٣٨٠٧- }  ىت            ِلكُلِّ نمع ىت وابنأُم ِمن وارىح بريوالز ، وارىح وابن أىب عاصم ،    ) حم   ( } ىب
 عن عبد اهللا بن الزبري ) طب ، ض ( 

  ٩/١٥١ وجممع ٣/٣٦٧ وك ١/١٠٣حم 
 صحيـــــح

١٣٨٠٨- }        بريالز وارىوح ، وارىح ىبعـن  ) هــ   خ ، م ،     ( وعبد بن محيد ،     )  حم   ( }ِلكُلِّ ن
عن أىب موسى ، الزبري بن بكـار ،  ) عد( ىف األفراد ) قط ( عن على ، ) حم  ، ع ( عن الزبري ،   ) كر  ( جابر ،   

 عن ابن عمر ) كر (وابن سعد والزبري بن بكار ، ) ع ( عن عمر ،  ) كر(
 وخ  ٣/١/٧٣ وسـعد    ٣/٣٦٥وحـم   ) ١٢٢(  وهـ   ٣/٤٠٩ وتخ   ٩/١٥١ وجممع   ٣/٣٦٧ وك   ١/١٠٣حم  

 ٦١١ و ٢/٦١٠ وعاصـم    ١٣/٢٣٩ وفتح   ١/٧٩ وطب   ٤/٤ و ٣/٣٣٨ وحم   ٤٨ وم فضائل الصحابة     ٩/١١٠
 وغريهم 

 متــــواتـــــر
١٣٨٠٩- }                محنالر احبكمليلَ صكٍر ، وخو بليِلى أَبتِه ، وِإنَّ خليلٌ ِفى أُمخ ىبأبـو  ( } ِلكُلِّ ن

 عن أىب هريرة)  نعيم 
  ٢/٢/٢٤ وسعد ٦/٢٥١حتاف  واإل١٩/٤١ وطب ٣/٢١٥ترغيب 

 حســــن لغيــره
١٣٨١٠- }                    خـرـاَء اُهللا أَنْ أَدِإنْ ش ى أُريدوِإن ، له تجيبتِه فاسا ِفى أُما ِبهععوةٌ دد ىبِلكُلِّ ن

 عن أىب هريرة)  ق ( } دعوِتى شفاعةً ُألمىت يوم الِقيامِة 
 ) ٥١٧٤(  وصحيح اجلامع ٩/١٨٤حتاف  واإل٢/٤٠٩ وحم ٣٤٠ وم اإلميان ٨/٨٣خ 



 

 

٢٠٧٤() 

١٣٨١١- }         ـومـىت يفاعةً ُألمعوِتى شد أتبى ختِه، وِإنا ِفى أُما ِبهعد عــوةٌ  قدد ىبِلكُلِّ ن
 عن أىب هريرة)  حم ،  ق (} الِقيامِة 
 ٨/٨٢وخ ) ٥١٧٥(  وصحيح اجلامع ٤/٤٣١ وترغيب ١/٩١ وعوانة ٣/٢١٩ و٢/٢٧٥ وحم ٣٤٥م اإلميان 

ِلكُلِّ نىب دعوةٌ مستجابةٌ ، فتعجلَ كُلُّ نىب دعوته ، وِإنى خبأت دعـوِتى شـفاعةً                 { -١٣٨١٢
)  م ، ت ، هـ        ( } ُألمىت يوم الِقيامِة فهى نائلةٌ ِإنْ شاَء اُهللا  من مات ِمن أُمِتى الَ يشرك باِهللا شيئاً                    

 ريرةعن أىب ه
 ٣/٤٢٤ وخـط    ١٠/٤٨٩و٩/١٨٤ واإلحتـاف    ١/٩٠ وعوانة   ٢/٢٧٥وحم  ) ٤٣٠٧(  وهـ   ٣٣٨م اإلميان   

 وصحيح اجلامع 
)٥١٧٦ ( 

ِلكُلِّ نىب دعوةٌ مستجابةٌ ، يدعو ِبها فيستجاب له فيؤتاها ، وِإنى خبأت دعـوِتى                { -١٣٨١٣
 عن أىب هريرة )  حم ، ق( } شفاعةً ُألمىت يوم الِقيامِة 

 وحليـة   ١١/٩٦ وفـتح    ٥/٦ وسنة   ١٠/٤٨٩ و   ٩/١٨٤ واإلحتاف   ٢/٤٨٦ وحم   ٣٣٩ وم اإلميان    ٨/٨٢خ  
 ) ٥١٧٨(  وصحيح اجلامع ٧/٢٥٩

)  م  ( } ِلكُلِّ نىب دعوةٌ يدعو ِبها فأُريد أَنْ أَختىبَء دعوِتى شفاعةً ُألمىت يوم الِقيامِة               { -١٣٨١٤
 عن أىب هريرة

 ) ٥١٧٧(  وصحيح اجلامع ٢١٢ وموطأ ٣٣٧ و٣٣٤ وم اإلميان ٨/٨٢خ 
)  هـ  ( عن طلحة ،    ) ت   ( } ِلكُلِّ نىب رفيق ِفى اجلَنِة ، ورفيِقى ِفيها عثمانُ بن عفَّانَ             { -١٣٨١٥

 عن أىب هريرة
( الفضائل   و ٧/٢١٢ وبداية   ٥/١٨٢٢ وعدى   ٢/٢٨٨ وأصفهان   ٢/٥٨٩وعاصم  ) ١٠٩( وهـ  ) ٣٦٩٨( ت  

  ٨/٦٣٧وجامع األصول ) ٨٦٠ و٨٢٠و٦١٦
 حســــن

 عن أنس ) حم  ( } ِلكُلِّ نىب رهبانيةٌ ، ورهبانيةُ هذِه اُألمِة اِجلهاد ِفى سبيِل اِهللا  { -١٣٨١٦
  ٥/٢٩٦ وش ٥/٢٧٨ وامع ٨/٥٦وكثري ) ٥٥٥(  وصحيحة ٧/٢٩٥ واإلحتاف ٣/٢٦٦حم 

 حســــن لغيـــره
١٣٨١٧- }                كوعفيِه ر ِفى ِديٍن لَيس ريوا ، والَ خرعشوا والَ ترحشأَنْ الَ ت حم ، د     ( } لَكم (

 عن عثمان بن أىب العاص أن النىب صلّى اهللا عليه وسلم قاله لوفد ثقيف 
  ٤/٢١٨ وحم ٥/٣٠٥ونبوة ) ٣٠٢٦(  ود ٤/١٧٠ ونصب ٩/٤٥ وطب ٢/٤٤٥هق 

 حســــن
 عن أىب موسى ) ق ( } نتم أَهلَ السفينِة ِهجرتاِن لَكم أَ { -١٣٨١٨

 يقصد مهاجرى احلبشة ) ٥١٥٨(  وصحيح اجلامع ٩/١٧٠ وفتح ١٦٩ وم فضائل الصحابة ١٧٥ و٥/٦٤خ 



 

 

٢٠٧٥() 

لَكم كُلُّ عظٍم ذُكر اسم اِهللا عليِه يقع ِفى أَيديكم أَوفر ما يكونُ لَحماً ، وكُلُّ بعرٍة                  { -١٣٨١٩
لفع ِإخوانكم ا طَعامهما فِإنوا ِبهمستنجفالَ ت ، كموابعن ابن مسعود ) م  ( }  لد 

 ) ٥١٥٩(  وصحيح اجلامع ٣/٣١٧ وكثري ١٥٠ م الصالة 
١٣٨٢٠- }  ربورم جح اِجلهاِد وأَمجله أَحسن عن عائشة ) خ ، ن  ( } لِكن 

 ) ٢٩٠١(  وهـ ٥/١١٤ون )  ٥١٦٠(  وصحيح اجلامع ٤/٣٢٦ وهق ٣/٢٤خ 
ابن سعد عن عبيد اهللا بن عبد اهللا         ( } لِكن ربى أَمرِنى أَنْ أُحِفى شارِبى وأُعِفى ِلحيِتى          { -١٣٨٢١

 ) مرسال 
  ١/٣٤٧سعد 

 صحيـــح مرســـل
الِقينـِة ِإىل   لَله أَشد أَذَناً ِإىل الرجِل احلَسِن الصوِت ِبالقُرآِن يجهر بِه ِمن صاحِب              { -١٣٨٢٢
 عن فضالة بن عبيد ) هـ ، حب ، ك ، هب (} ِقينتــِه 

 ٢/٣٦٣ وترغيب   ٧/١٢٤ وتخ   ١٠/٢٣٠ وهق   ٢٠ و ٦/١٩وحم  ) ٦٥٩(  وحب   ١/٥٧١وك  ) ١٣٤٠( هـ  
  ٦/٤٧٠واإلحتاف 

 حســــن
 االستماع : األذن 

دكم كَانَ على راحلتِه بأَرِض فَالٍة       لَله أَشد فَرحاً بتوبِة عبدِه ِحني يتوب ِإليِه ِمن أَح          { -١٣٨٢٣
                   ِمـن أَيـس ا قدِفى ِظلِّه طجعجرةً فاضى شا ، فأَتِمنه فأَيس ، رابهوش ا طَعامهليهوع ِمنه فلتتفان

اللَّهـم  : رِح  راحلتِه ، فبينما هو كذلك ِإذْ هو ِبها قَائمةً ِعنده ، فأَخذَ ِخبطامها مثَّ قالَ ِمن ِشدِة الفَ                 
 عن أنس ) م  ( } أَنت عبِدى وأَنا ربك ، أَخطأَ ِمن ِشدِة الفَرِح 

 ) ٥٠٣٠(  وصحيح اجلامع ٨/٨٤ وبنحوه خ ٦/١٢٤ وبغوى ٨٧و٥/٨٦ وسنة ٧م التوبة 
} ه بأَرٍض فَـالٍة  لَله أَشد فَرحاً بتوبِة عبدِه ِمن أَحدكم ِإذا سقطَ عليِه بعريه قَد أَضلَّ       { -١٣٨٢٤

 عن أنــس ) ق(
 ) ٥٠٣١(  وصحيح اجلامع ٨/٨٤ وخ ١٠/١٨٨ وهق ٣/٢١٣وحم ) ٨-٢( م التوبة 

 عن أىب هريرة)  ت ، هـ  ( } لَله أَفَرح بتوبِة أَحدكم  ِمن أَحدكم بضالَّتِه إذا وجدها  { -١٣٨٢٥
 ) ٥٠٣٢( صحيح اجلامع  و٨/٥٢٣ واإلحتاف ١٢/٤٤٦ و٢/٤٣وخط  ) ٣٥٣٨و ٢٤٩٨( ت 

 صحيـــــح
١٣٨٢٦- }                 ا طَعامـهليهع احلتهر عهوم ، هلكهرتالً وبِه مزلَ مجٍل نر بِد ِمنوبِة العبت أَفَرح لَله

                 ليِه احلَـرع تدى إذا اشتا حفطَلبه ، احلتهر ذَهبت تيقظَ وقدومةً فاسن امفن أسهر ضعفو ، رابهوش 
أَرجع ِإىل مكاِنى الَِّذى كُنت فيِه فأَنام حتى أَموت ، ثُم رفع رأسه ، فإذا راحلتـه                 : والعطش قالَ   



 

 

٢٠٧٦() 

    ادها زليهع ادِه              : ِعندهاحلتِه وزهذَا بر بِد املُؤمِن ِمنوبِة العفَرحاً بت فاُهللا أَشد ، رابهوش طَعامه { ) 
 ن مسعود عن اب) حم ، ق ، ت 

 ١٠/١٩٦ وامع   ٣/٨٣ و ٢/٥٠٠ و ١/٣٨٣ وحم   ٦/١٢٣ وبغوى   ١١/١٠٢وفتح  ) ٤٢٤٩(  وهـ   ٨/٨٤خ  
 ٨/٩٢وم ) ٥٠٣٣( وصحيح اجلامع ) ٢٤٩٨(  وت ١٠٥و٤/١٠٤والترغيب 
لَله أَفَرح بتوبِة عبدِه الِذى أَسرف على نفسِه ِمن رجٍل أَضلَّ راحلته فسـعى ِفـى                 { -١٣٨٢٧

ِلقائه                    كني كاٍن لَما ِفى مجدهفو ظرفن ، لكه أَنْ قد ا ، وظَنِمنه أَيس ى أَعىي أَوتميناً وِشماالً حا ي
يرجو أَنْ يجدها ، واُهللا عز وجلَّ أَفرح بتوبِة عبدِه املُسرِف ِمن ذلك الرجِل براحلتِه ِحني وجدها                 

 عن أىب موسى ) ع  ( } 
  ١٠/١٩٦ع ام

 صحيـــــح
١٣٨٢٨- }                 قـدري ا فلـماَألرِض فطَلبه بفالٍة من احلتهجٍل أَضلَّ رر بدِه ِمنوبِة عبت أَفَرح لَله

                   ـنع فكَشف ، ركتب احلِة ِحنيجبةَ الرو  معِإذ س كذلك وا هينموِت ، فبى للمسجا ، فتليهع
 عن أىب سعيد ) حم ، هـ  (  } وجهِه فإذا هو براحلتِه

  ٨/٥٠٧ حنوه واإلحتاف ١٠/١٩٦ وامع ٣/٨٣وحم ) ٤٢٤٩( هـ 
 حســــن لغيـــره

 عن أىب مسعود ) حم ، ت  ( } لَله أَقدر عليك ِمنك عليِه  { -١٣٨٢٩
 )١٩٤٨(  وت ٤/١٢٠وحم ) ٥٠٣٤(  وصحيح اجلامع ٣٠٩ وصفة ٩/٣٤٧ وسنة ٨/١٠ وهق ٣٦م اإلميان 

 --قاله ألىب مسعود ملا وجده يضرب مملوكا له 
فما أَحد أَحق ِمن أَحٍد ؟ قـالَ الَ ، والَ           : ِللِه خمس وأَربعةُ أَمخاٍس للجيِش ، قيلَ         { -١٣٨٣٠

: البغوى عن رجل من بلقني قال        ( } السهم تستخرجه ِمن جنبك فلَست بأَحق  بِه ِمن أَخيك املُسلِم            
 .ا رسول اهللا ما تقول ىف الغنيمة ؟ قال فذكره قلت ي

  ١/٤٩ وجممع ٣٠١ و٣/٢٢٩ ومعاىن ٤/٣٦١ ومشكل ٤/٤ وكثري ٩/٦٢ و٦/٣٢٤هق 
 صحيـــــح

 عن أىب أمامة ) حم ، طك  ( } ِللِه ِعند كُلِّ ِفطٍر عتقاُء  { -١٣٨٣١
  ٢/١٠٣ وترغيب ٣/١٤٣ وجممع ٨/٣٤٠طب 

 حســــن
عن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه           ) طب   ( } خذَ وِهللا ما أَبقَى     ِللِه ما أَ   { -١٣٨٣٢

 عن جده 
ود اجلنـائز ب    ) ٥٨٨(  وهـ   ١١/٤٩٤ وفتح   ٤/٦٨ وهق   ٥/٢٠٧ وحم   ١١ وم اجلنائز    ٩/١٤١ و ٨/١٥٣خ  
٢٨  



 

 

٢٠٧٧() 

 عن ابن مسعود ) خ  ( } لالبنِة النصف ، والبنِة االبِن السدس ، وما بقى فلُألخِت  { -١٣٨٣٣
 ١٨٩و٨/١٨٨وخ )  ٥١٧٩(  وصحيح اجلامع ٢٤و١٢/١٧ وفتح ٤/٩ وقط ٤٧و١٠/٤٤طب  

 عن أنس ) هـ ( عن أم سلمة ، ) م  ( } ِللِبكِر سبع وِللثَّيِب ثَالثٌ  { -١٣٨٣٤
 وش ١١/١٧٤ وطـب  ٣/١٣ و٢/٢٨٨وحليـة  ) ١٠٦٥٠(  وعـب  ٤/١٨ وك ٧/٣٠١ وهق  ٤٢م الرضاع   

 ) ٥١٨٠( اجلامع  وصحيح ٤/٢٧٧
ِللتوبِة باب باملَغرِب مسريةَ سبعني عاماً ، الَ يزالُ كذلك حتى يأِتى بعـض آيـاِت                 { -١٣٨٣٥

 كبا  : رغرم مِس ِمنالش عن صفوان بن عسال ) طب  ( } طُلوع 
 ) ٥١٨١(  وصحيح اجلامع ٨/٧٢ وطربى ٨/٦٥طب 

 حســــن
١٣٨٣٦- } ِللثَّي     بعحب ، قـط     ( والدارمى وابن اجلارود والطحاوى     )  هـ ( } ِب ثَالثٌ وِللِبكِر س (

 عن أنس 
 ) ١٩١٦( وهـ ) ٢٢١٥(  ومي ٢٨٣و٣/٢٠٣ وقط ٤/٢٧٧ وش ٢/٢٨٨وحلية ) ١٠٦٥٠(  وعب ٤/١٨ك 

 صحيـــــح
١٣٨٣٧-  }  ـــقاِر حيد البزار واخلرائطى ىف مكارم األخالق عن سعيد بن ز ( } للج ( 

  ١٠/٤٤٢ وفتح ٨/١٦٤جممع 
 حســــن لغيـــره

 عن أىب عمران اجلوىن مرسال ) ش  ( } للجباِن أَجراِن   {  -١٣٨٣٨
  ٧٢/٥٧٩ش 

 صحيـــــح مرســـل 
 أى له أجران إن صمد للقتال رغم جبنه 

 ) نجار عن ابن مسعود ابن ال ( }  للجنِة باب يقالُ له الريانُ يدخله الصائمونَ  { -١٣٨٣٩
  ٢٧٠و٢/٢٥ وأصفهان ٤/١٩١ واإلحتاف ٧/١٩٢متهيد 

 صحيـــــح
١٣٨٤٠- }              ِمن مــسالش طلعى تتوبِة حللت فتوحم ابغلقةٌ وببعةٌ منِة ثَمانيةُ أَبواٍب ، سللج

 عن ابن مسعود ) طب ، ك  (} نحوِه 
  ٤/٢٦١ وك ١٠/٥٢٥ واإلحتاف ٤/٨٩ترغيب 

 ــــدجيـ
طب  ( } لَلْخري أَسرع ِإىل البيِت الَِّذى يطعم فيِه الطَّعام من الشفرِة ِفى سناِم البعِري               { -١٣٨٤١

 عن ابن عباس ، ابن النجار عن أنس ) 
  ٣/٣٧٢ والترغيب ٨/١٧٤واإلحتاف ) ٩٦٢٥و٩٦٢٤( والشعب ) ٣٣٥٧(  وهـ ١٢/١١٦طب 

 حســــن لغيـــره



 

 

٢٠٧٨() 

١٣٨٤٢-  } ا     لَلدلى أَهلههذِه ع لى اِهللا ِمنا أَهونُ عالـنىب صـلى اهللا   : عن أنس قال ) بز  ( } ني مر
 .عليه وسلم بشاة ميتة فذكره 

  ٤/١٧٣وترغيب ٣٣٦و٢٣٠ و٤/٢٢٩ و٢/٣٣٨ و١/٣٢٩وحم ) ٤١١١و ٤١١٠(  وهـ ١٠/٢٨٧جممع 
 صحيـــــح

ٍل كانَ ِفى فالٍة من اَألرِض معه راحلته ، عليها          لَلرب  أَفَرح بتوبِة أَحدكم  ِمن رج        { -١٣٨٤٣
              فلم ظررفاً فنش عداحلةُ ، فصذَهبِت الر وقد قَام ثُم يناهع لبتهفغ ، امفن احلتهر دوسفت ، اؤهوم ادهز

ذى كُنت فيِه حتى أَموت فيِه ، فعـاد         ير شيئاً ، ثُم هبطَ فلم ير شيئاً ، فقالَ َألعودنَّ ِإىل املَكاِن ال             
                  فَرحاً مـن أَشد وبِة أَحـدكمبت بأسِه ، فالرلى راحلةُ قَائمةٌ عفإذا الر تنبهاس ثُم ينهع لبتهفغ امفن

 ) ابن زجنويه عن النعمان بن بشري  (} صاحِب الراحلِة ا ِحني وجدها 
 )٢٧٣١(  ومي ٤/٢٧٣ وحم ٨/٩٢عند م  وأصله ٨/٥٠٧اإلحتاف 

 صحيـــــح
 ( }يا رب من قَطعِنى فاقْطعه ، ومن وصلِنى فِصله : ِللرحِم ِلسانٌ ِعند اِمليزاِن تقولُ   { -١٣٨٤٤

 عن بريدة ) طب
  ١٥١-٨/١٤٩ حنوه وبنحوه امع ١/٢٣٦ وعاصم ٦/٣١٢اإلحتاف 

 صحيـــــح لغيـــره
١٣٨٤٥- } لى فَرِس       ِللساَء عوِإنْ ج قد  ( والضياء عن احلسني ،     ) حم ، د     ( } ائِل ح (    ، عن على )

 عن اهلرماس بن زياد ) طب 
 ٥/٥٩٦ ومتهيـد    ٣/١١٣ وش   ٣/١٠١ وجممع   ٣/١٢١ وطب   ٧/٢٣ وهق   ١/٢٠١وحم  ) ١٦٦٦و١٦٦٥( د  

(  والشـعب    ١/٢٥٨ وعـدى    ٨/٣٧٩ وحليـة    ٧/٣٩٥ و ١/٢٩٨ وكـثري    ٨/٤١٦ وتخ   ٩/٣٠٢واإلحتاف  
 ) ٣٣٩٧و٣٣٩٦

  صحيـــــح لغيــره
يغفر له بأَوِل دفعٍة ِمن دمِه ، ويؤمن من الفَـزِع ، ويـرى              : ِللشهيِد ِست ِخصاٍل     { -١٣٨٤٦

 عن ابن عمرو ) طب  ( } مقعده من اجلَنِة ويزوج من احلُوِر الِعِني ، ويجار ِمن عذاِب القَِرب 
  ٢/٣٢٠وترغيب ) ٢٧٩٩( وهـ ) ١٦٦٣( ت 

 صحيـــــح
١٣٨٤٧- }                ـبعنيراِء سو ا ِمناقهس خرى ماحلُوِر الِعِني ، وي وجتاِن مناىل زعاِهللا ت هيِد عندِللش

 عن أىب هريرة)  خط (} حلٍَّة 
  ٢/٣٢١ وبنحوه الترغيب ١٠/١٧٩خط 

 حســــن



 

 

٢٠٧٩() 

١٣٨٤٨- }      بعاِهللا س هيِد عندِخصاٍل  ِللش :             مـن قعدهرى ممِه ، ويد فعٍة ِمنِل دِفى أَو  له غفري
اجلَنِة ، ويحلَّى حلَّةَ اِإلمياِن ، ويزوج اثْنِني وسبعني زوجةً من احلُوِر الِعِني ، ويجار ِمن عذاِب القَِرب                  

اِر ، الياقوتةُ منه خري من الدنيا وما فيهـا ،           ويأمن من الفَزِع اَألكِرب ، ويوضع على رأسِه تاج الوق         
 عن املقدام ابن معدى كرب ) حم ، ت ، هـ  ( } ويشفع ِفى سبعني ِإنساناً ِمن أَهِل بيتِه 

 ) ١٦٦٣( وت ) ٢٧٩٩(  وهـ ٤/١٣٠وحم ) ٥١٨٢(  وصحيح اجلامع ٥/٨٩ وكر ٣٤٩اآلجرى 
 صحيـــــح

١٣٨٤٩- }  ائِم ِعندستجابةٌ ِللصعوةٌ معن ابن عمرو  ) هب (  الطيالسى } ِإفطارِه د 
 ) ٣٩٠٤( وبنحوه ) ٣٩٠٧(  والشعب ١/٣١٦ وكثري ٣/١٣وشج ) ٩٩٤( املطالب 

 حســــن
١٣٨٥٠- }  ردعوةٌ الَ تِفطرِه د ائِم ِعندابن زجنويه عن ابن أىب مليكة عن ابن عمرو   (  } ِللص ( 

 ) ١٧٥٢( وهـ ) ٣٥٩٢(  وبنحوه ت ١/٣١٦وكثري ) ٩٩٤( املطالب 
 حســــن

 عن أىب هريرة)  ت  ( } فَرحةٌ ِحني يفطر ، و فَرحةٌ ِحني يلقَى ربه : ِللصائِم فَرحتاِن  { -١٣٨٥١
 ٤٧٧ و٤٧٥ و٤٤٣ و٤١٩ و٣٩٣ و٢/٢٥٧وحــم ) ١٦٣٨(  وهـــ ٤١و٤٠ون الصــيام ب ) ٧٦٦( ت 

 ) ٥١٨٣(  وصحيح اجلامع ١٦٣ وم الصيام ٣/٣٤  وخ٢٧٣ و٢٧٠ و٤/٢٣٥ وهق ٥٠١ و٤٨٠و
ِللصائمني باب ِفى اجلَنِة  يقالُ له الريانُ ، الَ يدخلُ فيِه أَحد  غَريهم ، فإذا دخـلَ                    { -١٣٨٥٢

 عن سهل بن سعد ) ن  ( } آخرهم أُغلق ، من دخلَ فيِه شرب ، ومن شرب لَم يظمأْ أَبداً 
 ) ٥١٨٤(  وصحيح اجلامع ٣/٢٥١حلية  و٤/١٦٨ن 

 صحيـــــح
 عن احلكم بن عمري ) طب  ( } ِللصف اَألوِل فَضلٌ على الصفوِف  { -١٣٨٥٣

  ٢/٩٢امع 
 حســــن لغيـــره

 ِللضيِف من احلَق على من نزلَ بِه ثَالثاً ، فما زاد فهو صدقةٌ ، وعلى الضـيِف أَنْ                  { -١٣٨٥٤
 )اخلرائطى ىف مكارم األخالق  عن أىب هريرة( } يرحتلَ والَ يؤثّم أَهلَ مرتلِه 

 ) ١٤٧(  واملكارم ٢/١٢٦ والدوالىب ٣/٣٧٠وترغيب ) ٢٣٤٦(  ومطالب ٨/١٧٦جممع 
 حســــن

 ةعن أىب هرير)  حم  ( } ِللطَّاعِم الشاكِر من اَألجِر ِمثلُ ما للصائِم الصابِر  { -١٣٨٥٥
  ٢/٥٨٩ وحم ٤/١٣٧ وك ١/١٤٣تخ 

 صحيـــــح
 عن أىب هريرة)  حم ، ق ( } ِللعبِد املَملوِك الصاِحل أَجراِن  { -١٣٨٥٦



 

 

٢٠٨٠() 

 وصحيح اجلامع   ٦/٣٢٥ واإلحتاف   ٤٠٢ و ٢/٣٣٠ وحم   ٣/٢٥ وترغيب   ٩/١٢ وهق   ٥/١٧٥ وفتح   ٣/١٩٦خ  
 ) ٩٠٧( وخمتصر م ) ٥١٨٥( 

 عن ابن عمرو ) د  ( } عِل أَجره وأَجر الغاِزى ِللغاِزى أَجره ، وللجا { -١٣٨٥٧
(  وصـحيح اجلـامع      ٤/٢٦٦ وتـخ    ١١/١٤ وسنة   ٤/٢٧٢ ومشكل   ٩/٢٨ وهق   ٢/١٧٤وحم  ) ٥٢٢٦( د  

٥١٨٦ ( 
 صحيـــــح

 املعطى : اجلاعل 
 عن ابن عباس ) بز ، طك  ( } ِللغالِم عقيقتاِن ، وللجاريِة عقيقةٌ  { -١٣٨٥٨

  ١/٤٥٨ ومشكل ٤/٥٨جممع 
 حســــن

ابن املبارك عن سـعد بـن        ( } لَلفَقر أَزين للمؤمِن من الِعذاِر اجلَيِد على خد الفَرِس           { -١٣٨٥٩
 ) مسعود 
 ) ١٠٥٠٩(  والشعب ٩/٢٧٦اإلحتاف 

 حســــن مرســـل
  ٣٧-٢/٣٦سعد بن مسعود خمتلف ىف صحبته اإلصابة 

 نسان من الفرس كالعارضني من وجه اإل: العذاران 
وأبو نعيم عن جبري بن مطعـم       ) ط ، طب     ( } ِللقُرشى ِمثلُ قُوِة رجلِني ِمن غَِري قُريٍش         { -١٣٨٦٠

 .وهو صحيح 
  ٣/١٦٦ وخط ١/٣٨٦ وهق ٩/٦٤ وحلية ٢/٦٣٥ وعاصم ٢/١١٥وطب ) ٢٢٨٩( حب 

 صحيـــــح
 عن أم حرام ) طب  ( } ِللمائِد أَجر شهيٍد ، وللغريِق أَجر شهيديِن  { -١٣٨٦١

 ) ٢٤٩٣( ود ) ٣٤٩( ومحيدى ) ١١٩٤( واإلرواء ) ٥١٨٧( صحيح اجلامع 
 صحيـــــح

 هو الذى يدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة باألمواج : املائد 
يعوده إذا مرض ، ويشهده إذا مـات ، ويجيبه   : ِللمؤمِن على املُؤمِن ِست ِخصاٍل       { -١٣٨٦٢

                   هدش أَو إذا غاب له نصحوي ، طسإذا ع تهشموي ، ليِه إذا لَقيهع سلّموي ، عاهت ، ن     ( } إذا د  (
 عن أىب هريرة

(  وصحيح اجلامع    ٢/٦٧ وبنحوه حم    ٤/٣٤٠ والترغيب   ٢/٢٨٥ وشج   ٨/١٨٥وجممع  ) ٢٧٣٧( وت   ٤/٥٣ن  
٥١٨٨ ( 

 صحيـــــح



 

 

٢٠٨١() 

خيمةٌ ِمن لُؤلؤٍة مجوفٍة طُوهلُا ِستونَ ِميالً ، ِللعبِد املُؤمِن فيها أَهلٌ            ِللمؤمِن ِفى اجلَنِة     { -١٣٨٦٣
 عن أىب موسى ) طب  ( } يطوف عليهم الَ يرى بعضهم بعضاً  

ــة  ــفة اجلن ــم ) ٢٥٢٨( وت ) ٢٨٣٨( وم  ) ٤٨٧٩و٣٢٤٣(وخ ) ٣٩٨( ص  ٤١٩ و٤١١ و٤/٤٠٠وح
 ) ٣٣٨(والبعــث والنشـــور 

١٣٨٦٤- }           املَعروِف ِست لى أَخيِه منرِء املُسلِم عإذا       : ِللم عـــودهوي ، طسإذا ع تهشمي
 ، ــــــــرضم 

                    إذا مات هتبعوي ، عاهإذا د جيبهوي ، ليِه إذا لَقيهع سلموي ، هدش أَو إذا غاب  نصحهحم   ( } وي (
 عن ابن عمر 

 ٤/٣٤٠ والترغيب ٢/٦٨حم 
 حســــن

حم  ( } ِللمسافِر ثَالثةُ أَياٍم ولَياليهن وللمقيِم يوم ولَيلةٌ ِفى املَســِح على اخلُفَِّني             { -١٣٨٦٥
) طب  ( عن عوف بن مالك ،      ) حم ، تخ    ( عن خزمية بن ثابت ،      )  حب   ٤حم  ( عن على ،    ) ، م ، ن ، هـ       

 وصفوان بن عسال واملغرية بن شعــبة ويعلى بن مرة وأىب     عن أسامة بن شريك والرباء بن عازب وجرير البجلى        
ىف األفراد عن بالل ، البزار عن أىب هريرة ، أبـو      ) قط  ( عن عمر ،    ) ع  (عن أنس وابن عمر ،      ) طس  ( بكرة ،   

نعيم ىف املعرفة عن مالك بن سعد عن أىب مرمي ، البارودى عن خالد بن عرفطة ، ابن عساكر عن يسار ، أبو بكر                        
 .نيسابورى عن عمرو بن أمية الضمرى ال

 ٦/٣٧٧ وخـط    ١١١ و ٤/١٠٧ و ٢/١٠ وطب   ٢٨٢ و ١/٢٧٦ وهق   ٢١٤ و ٥/٢١٣ و ٤/٢٤٠ و ١/٩٦حم  
 ١/٢٦١وعوانة ) ٥٥٥( وهـ ) ٩٥(  وت ٢/٢٧٤ و١٦٤و١/١٢٠ وأصفهان ١/٢٩٢ وحنيف   ٢/٢٩٨وحلية  
 ) ١٣٩( وخمتصر م ) ٥١٨٩( وصحيح اجلامع ) ١٨١( وحب 

 متــواتـــــــر
يشمته إذا عطس ، ، ويجيبه إذا دعاه ، ويشهده      : ِللمسلِم على املُسلِم أَربع ِخالٍل       { -١٣٨٦٦

  رضإذا م عودهوي ،عن أىب مسعود ) حم ، هـ ، ك  ( } إذا مات 
 ) ١٤٣٤(  وهـ ٥/٢٧٢وحم ) ٥١٩٠(  وصحيح اجلامع ١٧/٢٦٧ وطب ٤/٢٦٤ و١/٣٤٩ك 

 صحيـــــح
يسلّم عليِه إذا لَقيه ، ويجيبـه إذا دعـاه ،           : لمسلِم على املُسلِم ِست باملَعروفِ    ِل { -١٣٨٦٧

 ( } ويشمته إذا عطس ، ويعوده إذا مرض ، ويتبع جنازته إذا مات ، ويحب له ما يحب لنفسـهِ                  
 عن على) حم ، ت ، هـ 

 ٤/١٤٩ و ١/٢٢٣ ومشـكل    ٧/٤٨وخط  ) ٢٤٨٩( ومطالب   ٨/١٨٦وجممع  ) ١٤٣٣( وهـ  ) ٢٧٣٩( ت  
  ٤/٤١٦ وطب ٤/٣٤٠وترغيب 

 صحيـــــح لغيـــره



 

 

٢٠٨٢() 

١٣٨٦٨- }              طيقا يمِل ِإالَّ مالع من كلَّفباملَعروِف ، والَ ي وِكسوته ملوِك طَعامهحم ، م    ( } ِللم
 عن أىب هريرة)  ، هق 

) ١٩٣و١٩٢( وخـد   ) ١١٥٥( ومحيدى  ) ١٢٠٥ ( وحب   ٨و٨/٦ وهق   ٣٤٢ و ٢/٢٤٧ وحم   ٤٢م اإلميان   
 ) ٥١٩١(  وصحيح اجلامع ٥/١٧٤ وفتح ٩/٣٤١وسنة 

١٣٨٦٩- }                فـِإنْ كَلَّفتمـوهم ، طيقا يِإالَّ م كلَّفباملَعروِف ، والَ ي وِكسوته ملوِك طَعامهِللم
  لقاً أَمثالكموا ِعباِد اِهللا خعذِّبوالَ ت ، ن أىب هريرةع)  حب  ( } فأَعينوهم 

 ) ٥١٩٢(  وصحيح اجلامع ٣٤٢ و٢/٢٤٧وحم ) ١٢٠٥( حب 
 صحيـــــح

تحيتهم لَعنةٌ ، وطَعامهم نهبةٌ ، وغَنيمتهم غُلولٌ ،         : ِللمنافقِني عالمات يعرفونَ ِبها      { -١٣٨٧٠
            براً ، مالةَ ِإالَّ دأتونَ الصجراً ، والَ يِإالَّ ه قربونَ املَساجدؤلفـونَ ،       الَ يألفونَ والَ يالَ ي ستكربين

عـن أىب  )  هب ( وابن نصر وابن منيع وأبو الشيخ وابن مروديه         ) حم   ( } خشب باللَّيِل ، صخب بالنهاِر      
 هريرة
  ٨/١٥٢ وكثري ١/١٠٧ وامع ٢/٢٩٣حم 

 حســــن
ني وابن مهدى ومالـك والعجلـى        فقد وثقه ابن مع    ٤١٥-٦/٤١٤فيه عبد امللك بن قدامة اجلمحى خمتلف فيه         

 والصحيح أنـه    ٤١٥-٤١٤-٦ راجع التهذيب    -والساجى وابن عبد الرب وضعفه البخارى وأبو حامت والدارقطىن          
 حســن احلديــث لــه أفـــراد

١٣٨٧١- }    سمعكأَجِر املُنصِت الذى ي سمعنصِت الِذى الَ يعن عبد الرمحن بـن  ) عب  ( } ِللم
 عن عثمان بن عفان موقوفا ) عب ( رسال زيد ابن أسلم م

 ) ٢٧٨٠( و ) ٢٧٨٢( عب 
 الصحيح وقفه على عثمان 

 عن ابن احلضرمى ) م ، د  ( } ِللمهاجرين ِإقامةٌ بعد الصدِر ثَالثٌ  { -١٣٨٧٢
 ) ٥١٩٣( وصحيح اجلامع ) ٢٠٢٢(  ود ٥/٥٢ وحم ١٨/٩٧ وطب ٣/١٤٧ وهق ٤٤١م احلج 
 د أن يقضى نسكه يعىن مبكة بع: الصدر 

ِللمهاجرين منابر ِمن ذَهٍب يجلسونَ عليها يوم الِقيامِة ، قَد أَمنـوا مـن الفَـزِع                 { -١٣٨٧٣
 عن أىب سعيد ) حب ، ك  (} اَألكـــِرب 

  ٥/٢٥٤وامع ) ١٥٨٢(  وحب ٤/٧٧ك 
 حســــن

 ) ابن النجار عن عتبة بن عبد السلمى  (  } ِللناِر سبعةُ أَبواٍب ، وللجنِة ثَمانيةُ أَبواٍب { -١٣٨٧٤
  ٣٣٩و١٠/١٩٨جممع 

 صحيـــــح



 

 

٢٠٨٣() 

فمعقلُهم من املَلحمِة الكُربى الَّىت تكونُ لعمِق أَنطاكيةَ ِدمشق         : ِللناِس ثَالثةُ معاقلَ     { -١٣٨٧٥
           طُور أجوجوم أجوجي من عقلهماملَقدِس ، وم يتاِل بجالد من عقلهمحل ، كـر      ( }  ِسيناَء   ، وم (

 عن حيىي بن جابر الطائى مرسال ) كر ( عن احلسني بن على 
  ١/٥٠ وكر ١٢/١٩١ و٥/٣٢٤ وش ٤/٤٦٢ وبنحوه ك ٦/١٤٦حلية 

 حســــن لغيــــره
الـالَّت  لَم آِتكُم ِإالَّ ِبخٍري ، أَتيتكم أَنْ تعبدوا اَهللا وحده الَ شريك له ، وأَنْ تدعوا               { -١٣٨٧٦

والعزى ، وأن تصلُّوا باللَّيِل والنهاِر خمس صلواٍت ، وأَنْ تصوموا من السنِة شهراً ، وأنْ تحجوا                 
 لى فُقرائكما عوهدرفت أَمواِل أَغنيائكم أخذُوا ِمنوأَنْ ت ، يتعن رجل من بىن عامر ) حم  ( } الب 

  ١/٤٢ وجممع ٦/٣٥٧ وكثري) ١٨٤(  وخد ٥/٣٦٩حم 
 صحيـــــح

لَم أَنس يميىن ، ولكن إذا حلفت على يمٍني فرأيت غَريها خرياً ِمنها فَعلت الَّـِذى                 { -١٣٨٧٧
 عن عمران بن حصني) طب  ( } هو خري وكَفَّرت عن يميىن 

  ٤/١٨٤ وجممع ١٨/١٥٨طب 
 حســــن لغيـــره

صـوٍت  : البكاِء ، إنما نهيت عِن النوِح وعن صوتِني أَمحقِني فَـاجريِن            لَم أَنه عِن     { -١٣٨٧٨
 ِعنــد نغمـــِة 

خمش وجوٍه ، وشق جيوٍب ، ورنةُ شيطاٍن ، وإّنما          : ِمزماِر شيطاٍن ولَعٍب ، وصوٍت ِعند مصيبٍة        
راهيم لَوالَ أَنه أَمر حق ، ووعد ِصدق ، وسبيلٌ مـأِتى            هذِه رمحةٌ ، ومن الَ يرحم الَ يرحم ، يا ِإب          

                   ، ـنيبِكى العملَحزونونَ ، ت ا بكهذَا وِإن ِمن أَشد وزناً هح ليكا عا حلَِزنأُوالن لحقا ستوأَنَّ أُخران
    بسخطُ الرا يقولُ موالَ ن ، حزنُ القَلبوقال ) ط ، ت ( عن جابر ، وروى صدره عبد بن محيد  ( } وي

 ) حسن 
 )١٠٠٥( وت ) ١٠٠٦(  ومحيدى ٨٩و١/١/٨٨ وسعد ٣٩٣ و٢/٣٩٠وش ) ٢١٥٧( الصحيحة 

 صحيـــــح
صوٍت ِعند نغمِة ِمزماِر : لَم أَنه عِن البكاِء ، إنما نهيت عن صوتِني أَمحقِني فَاجريِن          { -١٣٨٧٩ 

خمش وجوٍه ، وشق جيوٍب ورنةُ شيــطاٍن ، وإّنما هذِه          :  ِعند مصيبٍة    شيطاٍن ولَعٍب ، وصوتٍ   
 عن جابر ) ت  (} رمحــةٌ 
 وسـعد   ٣٩٣ و ٢/٣٩٠ وش   ٦/٤٥٧ واإلحتـاف    ٤/٦٩ وهق   ٤/٤١ وك   ٥/٤٣١وسنة  ) ٢١٥٧( الصحيحة  

 )١٠٠٥( وت ) ٥١٩٤(  وصحيح اجلامع ٤/٢٩٣ ومعاىن ٨٩ و١/١/٨٨
 ــرهصحيـــــح لغيـ



 

 

٢٠٨٤() 

عـن أىب   ) هب   ( } لَم  تؤتوا بعد كَلمِة اِإلخالِص ِمثلَ العافيِة ، فاسألُوا اَهللا العافيةَ              { -١٣٨٨٠
 بكر 
  ٢/١١وتلخيص ) ٥٩٦٠(  وعب ٢/٣٧١ وهق ٥/٨١واإلحتاف  ) ١٠١٤٦ و ١٤٤٠(  والشعب ٧و١/٤حم 

 صحيـــــح
التسليِم ، والتأمِني ، واللَّهم ربنـا       : دونا بثَالٍث     لَم تحسدنا اليهود ِبشىٍء ما حس      { -١٣٨٨١

احلَمد عن عائشة ) هق  ( } \ولك 
وكثري ) ٢٦٤٩(  وعب   ٧/١٥ ومتهيد   ٢٠٠و١١/٤ وفتح   ٣٣٠و١/٢٢٨وترغيب  ) ٩٨٨( وخد  ) ٨٥٧( هـ  

  ٢/٥٦ وهق ١/٤٩
 حســــن

ِمن قَبلكم ، كَانت تجمع وتـرتلُ نـار مـن           لَم تحلَّ الغنائم َألحٍد سوِد الرؤوِس        { -١٣٨٨٢
 عن أىب هريرة)  ت  ( } السماِء فتأكلها

 وصحيح اجلامع   ٣/٣٤ وكثري   ٦/٤٥٧ومتهيد  ) ٢٩٠٦( ومنصور  ) ١٦٦٨(  وحب   ٢/٢٥٢وحم  ) ٣٠٨٥( ت  
 )٥١٩٦ ( 

 صحيـــــح
 عن جعدة بن خالد ) حم ، ن ، ك  ( } ى لَم ترع ولَو أَردت ذِلك لَم يسلِّطك اُهللا عل { -١٣٨٨٣

 ، قاله لرجل أراد قتله)  ١٠٦٤( و ن عمل ٣/١٤٦ وكثري ٢/٣١٩ وطب ٨/٢٢٧ وجممع ٣/٤٧١حم 
 حســــن

لَم تظهِر الفَاحشةُ ِفى قوٍم قَطُّ  ِإالَّ ظَهر فيهم الطَّاعونُ واَألوجاع الَّىت لَم تكن ِفى                 { -١٣٨٨٤
   والَ ي ، أَسالفهم             ليهملطاِن عوِر السِة املؤونِة ، وجوِشد ننيوا اِملكيالَ واِمليزانَ  ِإالَّ أُخذُوا بالسنقص

، والَ يمنعوا زكاةَ أَمواهلم ِإالَّ منعوا القَطر من السماِء ، ولَوالَ البهائم لَم يمطروا ، ولَم ينقضـوا                   
     سولِه ِإالَّ سر هداِهللا وع هدع             تهمأَئم حكمي وإذا لَم ، ا كانَ بأَيديهمفأَخذَ م همودع ليهملَّطَ اُهللا ع

 ينهمب أْسهمعلَ اُهللا بعن ابن عمر ) بز  ( } بكتاِب اِهللا ِإالَّ ج 
  ١/٥٤٣ وترغيب ٥/٣١٧امع 

 صحيـــــح
١٣٨٨٥- } ائمالن فوتالةَ الَ تهلكُوا ، ِإنَّ الصت قظانَ لَمالي فوتا تمعن أىب قتادة ) عب  ( }  ، ِإن 

  وبنحوه خ م ٣٢٠/ ١ وجممع ٥/٣٠٢وحم ) ٢٠٥٣٨و٢٢٤٠( عب 
 صحيـــــح

ِلم عذَّبت نفسك ، صم شهر الصِرب ويوماً ِمن كُلِّ شهٍر ، صم يومِني صم ثَالثةَ أَياٍم    { -١٣٨٨٦
    رِم واتاحلُر من مص ،            ركاحلُرِم وات من مص ، ركاحلُرِم وات من مص ، عن جميبة الباهلية عن    ) د   ( } ك

 .أبيها أو عمها 



 

 

٢٠٨٥() 

  ٥/٢٨وحم ) ٧٤١(  وهـ ٢/٣١ وشج ٤/٢٩١ وهق ٥٤د الصيام ب 
 حســــن

فقُتلَ ، فبدا لـه     لَم يأِتىن ِجربيلُ منذُ ثَالٍث فِإذَا جرو كَلٍب بني بيوتِه ، فأمر بقَتلِه               { -١٣٨٨٧
 عن أسامة بن زيد ) حم ، طك  ( } ِإنا الَ ندخلُ بيتاً فيِه كَلب والَ تصاوير : ِجربيلُ ، فقالَ 

  ٤/٦٩ وترغيب ٤/٤٤ وجممع ٥/٢٠٣حم 
 صحيـــــح

١٣٨٨٨- }               اَألنصار حبي لَم نِبى م ؤمني ِبى ، ولَم ؤمني لَم نباِهللا م ؤمني عـن  ) عم   ( }   لَم
 خدجية غري منسوبة 

  ١٠/٣٩امع 
 صحيـــــح لغيـــره

١٣٨٨٩- }                    الةَ ملنوالَ ص ، اَألنصار حبي لَم نِبى م ؤمني ِبى ، ولَم ؤمني لَم نباِهللا م ؤمني لَم
 ن رباح بن حويطب عن جدته ع) حم  ( } الَ وضوَء له ، والَ وضوَء ملَن لَم يذكِر اسم اِهللا عليِه 

  ٦/٣٨٢ وحم ١/١٢٠ والدوالىب ١٠/٣٩ و١/٢٢٨امع 
 حســــن لغيـــره

 عن أىب ذر ) حم  ( } لَم يبعِث اُهللا تعاىل نبيا ِإالَّ ِبلُغِة قَومِه  { -١٣٨٩٠
 ) ٥١٩٧(  وصحيح اجلامع ٤/٣٩٧ وكثري ٧/٤٣ وجممع ٥/١٥٨حم 

 صحيـــــح
) هـب    ( } ق بعِدى من املُبشراِت ِإالَّ الرؤيا الصاحلةُ يراها الرجلُ أَو ترى له             لَم يب  { -١٣٨٩١
 عن عائشة 

 ) ٤٧٥٠( الشعــب 
 صحيـــــح

 عن أىب هريرة)  خ ( } لَم يبق من النبوِة ِإالَّ املُبشراِت الرؤيا الصاحلةُ   { -١٣٨٩٢
 وصـحيح   ١٠/٤٢٨واإلحتاف  ) ٤٧٤(  وصحيحة   ١٢/٣٧٥ وفتح   ١٢/٢٠٢  وسنة ٣/١٩٨ وبغوى   ٩/٤٠خ  

 اجلامـــــع 
)٥١٩٨ ( 

١٣٨٩٣- }               رى لهت أَو ا املُسلمراهاحلةُ يا الصؤيِة ِإالَّ الربوراِت النبشم ِمن بقي عن ) بز   ( } لَم
 أىب الطفيل عن حذيفة 

  ١٠/٤٢٨ واإلحتاف ٢/٤٣٧ وش ٢/٨٨هق 
 ــــحصحيـ

ِعيسى ، وكانَ ِفى بِنى ِإسرائيلَ رجلٌ يقالُ له جريج          : لَم يتكلَّم ِفى املَهِد ِإالَّ ثَالثةٌ        { -١٣٨٩٤
اللَّهم الَ تمته حتـى تريـه وجـوه         : أُجيبها أَو أُصلِّى ، فقالت      : ، يصلِّى جاءته أُمه فدعته فقالَ       



 

 

٢٠٨٦() 

   املُومساِت ، وكانَ ج    ِمـن اعياً فأَمكنتهر ى ، فأَتتفأَب امرأةٌ فكَلَّمته له ضتعرومعٍة ، فتِفى ص ريج
               لَّى ثُموضأَ وصفت وهبوس فأَنزلوه ومعتهفكَسروا ص ريٍج ، فأَتوهج من غُالماً فقالت لدتا فوفسهن

نبىن صومعتك ِمن ذَهٍب ، قـالَ الَ ِإالَّ  : الراِعى ، قالُوا من أَبوك يا غُالم ؟ قالَ     : أَتى الغالم فقالَ    
                     ـارٍة فقالـتذُو ش اكبجلٌ را ر رىن ِإسرائيلَ فمب ابناً هلَا من رضعامرأةٌ ت ِِطٍني ، وكانت من :

هم الَ جتْعلىن ِمثله ، ثُم أَقبلَ على        اللَّ: اللَّهم اجعلْ ابِنى ِمثله ، فترك ثَديها وأَتى على الراكِب فقالَ            
    ٍة فقالتبأَم ترم ثُم ، همصا يا وقـالَ  : ثَديهثَديه ركىن ِمثلَ هذِه ، فتجعلْ ابالَ ت اللَّهم :    اللَّهـم

     علىن ِمثلها ، فقالت؟ فقالَ     : اج ذَاك اجلَبابرِة ، وهذ     : ِلم من اربج اكبالر    رقتقولونَ سِه اَألمةُ ي
 عن أىب هريرة)  حم ، ق  ( } زنت ولَم تفعلْ 

) ٥١٩٩(  وصـحيح اجلـامع      ٧/٧٠ وبغوى   ٢/٥٩٥ وك   ٣٠٨ و ٣٠٧ و ٢/٣٠١ وحم   ١٩٧٦ وم   ٤/٢٠١خ  
 واإلحسان 

قصة أصحاب األخدود واحد وابن ماشطة بنت فرعون وشاهد         : وهناك غريهم قد تكلموا ىف املهد وهم        ) ٦٤٨٩(
 ونبـوة   ١/٣١٠وحـم   ) ٢٩٠٤و٢٩٠٣(  واإلحسـان    ٥/٢٧ و ٤/٣١٠ وكثري   ٢/٤٩٧ انظر ك    - -وسف  ي

  وهـ ١/٦٥ وامع ٢/٣٨٩
 صحيـــــح) ٤٠٣٠(

ِعيسى ، وشاهد يوسف ، وصاحب جريٍج ، وابـن          : لَم يتكلَّم ِفى املَهِد ِإالَّ أَربعةٌ        { -١٣٨٩٥
  هريرةعن أىب)  ك  ( } ماشطِة بنِت ِفرعونَ 

) ٤٠٣٠(  وهــ    ١/٦٥ وجممـــــع    ٢/٣٨٩ ونبوة   ١/٣١٠ وحم   ٥/٢٧ و ٤/٣١٠ وكثري   ٢/٤٩٧ك  
 ) ٢٩٠٤ و٢٩٠٣(واإلحســـان 

 صحيـــــح
 واألول حممول على البداية وهذا حممول على ما علمه أخرياً 

 عبة عن املغرية بن ش) ط ، هب  ( } لَم يتوكَّلْ مِن استرقَى أَِو اكْتوى  { -١٣٨٩٦ 
 ) ١١٦٦(  والشعب ٩/٣٨٩واإلحتاف ) ٧٦٣(  ومحيدى ٤/٤١٥ وك ٢٥٣ و٤/٢٥١حم 

 صحيـــــح
 عن ابن عباس ) هـ ، ك  ( } لَم ير للمتحابني ِمثلُ النكَاِح  { -١٣٨٩٧

( وصحيحة  ) ١٠١٣٩(  وعب   ٣/١١٧وتلخيص  ) ٤٩٢(  ومنصور   ١١/١٧ وطب   ٢/١٦٠وك  )١٨٤٧( هـ  
  ٧/٧٨وهق ) ٥٢٠٠( وصحيح اجلامع ) ٦٢٤

 صحيـــــح
لَم يزلْ أَمر بىن ِإسرائيلَ معتدالً حتى نشأَفيهم املُولَّدونَ وأَبناُء سبايا اُألمـِم الَّـىت                { -١٣٨٩٨

 عن ابن عمر ) هـ ، طب  ( } كَانت بنو ِإسرائيلَ تسبيها فقَالُوا بالرأِى فضلُّوا وأَضلُّوا 
 ١٣/٢٨٥وفتح ) ٥٦(  وهـ ١/١٨٠امع 



 

 

٢٠٨٧() 

 حســــن
ابن جريـر عـن    ( } لَم يصِب اِإلسالم ِحلفاً ِإالَّ زاده ِشدةً ، والَ ِحلف ِفى اِإلسالِم             { -١٣٨٩٩

 ) الزهرى مرسال
 ٥/٣٦ وطربى ٢/٢٥٣ وكثري ٨/١٧٢ وامع ١/١٩٠حم 

 صحيح مرسل
عن عبد اهللا بن زمعـة أن الـنىب       ) م ، ت    حم ، خ ،      ( } ِلم يضحك أَحدكم ِمما يفعلُ       { -١٣٩٠٠ 

 صلى اهللا عليه وسلم وعظهم ىف الضحك من الضرطة وقال فذكره 
 ) ٣٣٤٣(  وت ٨/١٥٤وم ) ٢٢٢٦(  ومي ٤/١٧ وحم ٩/١٨٢وسنة ) ٥٦٩(  ومحيدى ٦/٢١٠خ 

١٣٩٠١- }  موتيثُ يِإالَّ ح ىبن قربي عن أىب بكر ) حم ( } لَم 
 )٥٢٠١( وصحيح اجلامع ) ٢٧ ( ١/٦ وحم ٥/٢٦٦وبداية ) ٦٥٣٤( عب 

 صحيـــــح
١٣٩٠٢- }             ، هذَا ِبطـالِق املُسـلمني اجعتِك ، لَيسر طَلَّقتِك قد أتِه قَدالمر قولُ أَحدكمي ِلم

 عن أىب موسى ) ش ، ك ، هق ( } طَلِّقُوا املَرأةَ ِفى ِقبِل طُهِرها 
  ٩/٣٧٤ وطب ٢/٢٩٦ وطربى ١/٤١٤ وكثري ٥/٢ وش ٧/١٢٣هق 

 حســــن
ِإنـى  : ِثنتِني ِمنهن ِفى ذَاِت اِهللا ، قَوله        : لَم يكِذب ِإبراهــيم ِإالَّ ثَالثَ كَذباٍت        { -١٣٩٠٣

  وقَوله ، قيماجلَبابرِة ،                 : س اٍر منبلى جى عارةُ ِإذْ أَتوٍم وسي ذَات وا هينمهذَا ، وب كَبريهم لْ فَعلهب
ِإنَّ ههنا رجالً معه امرأةٌ ِمن أَحسِن الناِس ، فأرسلَ ِإليِه فسأله عنها ، فقالَ من هـذِه ؟                   : لَ له   فقي

ِيا سارةُ لَيس على وجِه اَألرِض مؤمن غَِريى وغَريِك ، وِإنَّ هذَا سألِنى             : قالَ أُخىت فأتى سارةَ فقالَ      
بيىن ، فأَرسلَ ِإليها ، فلَما دخلت عليِه ذَهب يتناوهلُا بيدِه فأُخذَ ، فقالَ              فأَخربته أَنِك أُخىت فالَ تكذِّ    

ادِعى اَهللا ىل والَ أَضرِك ، فدعِت اَهللا فأُطلق ، ثُم تناوهلَا ثَانيةً فَأُخذَ ِمثلها أَو أَشد ، فقالَ ادِعى اَهللا                     
      فد ، فأُطلق عتِك ، فدجبتِه فقالَ ِلى والَ أَضرح عضا بـا أَتيتِنـى    : عمأِتِنى بِإنسـاٍن ِإنت لَم كِإن

               ا ، قالتهيدِه مصلِّى ، فأَومأَ بيي قَائم وهو فأَتته اجرا هيطاٍن ، فأَخدمهالفَاجِر ِفى     : بش اُهللا كَيد در
 اجره حرِه وأَخدمعن أىب هريرة)  حم ، ق  ( } ن 

 ٢٨٣ وصفة   ٧/٣٦٦ وهق   ٢/٤٠٣  وحم    ٢٣/٤٥وطربى  ) ٣١٦٦(  وت   ١٥٤ وم الفضائل    ٧/٧ و ٤/١٧١خ  
 ) ٥٢٠١( وصحيح اجلامع ) ٢٢١٢(  ود ٢٤٦و١/٢٤٥ وطخ ٩/١٢٦وفتح ) ٥٧٣٧(واإلحسان 

داللة العقل تصرف ظاهر إطالق الكذب على إبراهيم ، وذلك أن           : قال ابن عقيل     : ٦/٣٩٢قال احلافظ ىف الفتح     
أن الرسول ينبغى أن يكون موثوقا به ليعلم صدق ما جاء به عن اهللا ، وال ثقة مع جتويز الكذب عليه ، العقل قطع ب  

فكيف مع وجود الكذب منه ؟ وإمنا أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع وعلى تقديره فلم يصـدر                    
 شدة اخلوف لعلـو مقامـه ، وإال          إال ىف حالة   - يعىن إطالق الكذب على ذلك       -ذلك من إبراهيم عليه السالم      



 

 

٢٠٨٨() 

فالكذب احملض ىف مثل تلك املقامات جيوز ، وقد جيب لتحمل أخف الضررين دفعا ألعظمهما ، وأما تسميته إياها                   
  هـ ١كذبات ، فال يريد أا تذم ، فإن الكذب وإن كان قبيحاً خمالً ، لكنه قد حيسن ىف مواضع وهذا منها 

ملعاريض ولذا عنون له ابن حبان بقوله ذكر اخلرب الدال على إباحـة قـول املـرء                 واملقصود بالكذب هنا ا   : أقول  
 الكذب ىف املعاريض يريد به صيانة دينه ودنياه 

١٣٩٠٤- }  صلحاثْنِني لي نيى بمن نم كِذبي عن أم كلثوم بنت عقبة) م ، د  ( } لَم 
( وعـب   ) ١٩٣٨( وت  ) ٥٧٣٣( إلحسان   وا ٤/٨٦ ومشكل   ٦/٢٦٦ وحلية   ٣/٤٨٨والترغيب  ) ٤٩٢٠( د  

وزاد ) ٥٢٠٣( وصحيح اجلـامع    ) ٣٨٥( وخد  ) ٢٦٠٥( وم  ) ٢٦٩٢(  وخ   ٤٠٤و٦/٤٠٣وحم  ) ٢٠١٩٦
احلرب ، واإلصالح بني الناس وحديث      : ومل أمسعه يرخص ىف شىء مما يقول الناس كذب إال ىف  ثالث              " بعضهم  

 قال" الرجل امرأته ، وحديث املرأة زوجها 
املراد هنا أنه خيرب مبا علمه من اخلري ويسكت عما علمه من            :  قال العلماء    ٣٠٠-٥/٢٩٩ىف الفتـــح   احلافظ  

هذه أمور قد يضطر اإلنسان فيها       : ١٢٤-٤/١٢٣الشر ، وال يكون ذلك كذبا ، وقال ا خلطاىب ىف معامل السنن              
 بعض األحوال ىف اليسري من الفساد ،   إىل زيادة القول وجماوزة الصدق طلبا للسالمة ورفعا للضرر ، وقد رخص ىف            

هو أن ينمى من أحدمها إىل صاحبه خـرياً ، ويبلغـه      : ملا يؤمل فيه من الصالح ، فالكذب ىف اإلصالح بني اثنني            
هو أن يظهر من نفسه قوة ، ويتحـدث         : مجيالً وإن مل يكن مسعه منه ، يريد بذلك اإلصالح والكذب ىف احلرب              

 وأما كذب الرجل على زوجته فهو أن يعدها ومينيها ويظهر هلا من احملبـة               -د به عدوه    مبا يقوى أصحابه ، ويكي    
-٥/٢٩٩أكثر مما ىف نفسه ، يستدمي بذلك صحبتها ، ويستصلح ا خلقها واهللا أعلم ، وقال احلافظ ىف الفـتح                     

عليه أو عليها ، أو أخذ ما       واتفقوا على أن املراد بالكذب ىف حق املرأة والرجل إمنا هو فيما ال يسقط حقا                 : ٣٠٠
ليس له أو هلا ، وكذا ىف احلرب هو ىف غري التأمني واتفقوا على جواز الكذب عند االضطرار ، كما لو قصد ظامل                       

 .قتل رجل وهو خمتف عنده ، فله أن ينفى كونه عنده وحيلف على ذلك وال يأمث واهللا أعلم 
 اُهللا عليِه وسلَّم من اخليِل ثُم قالَ صـلَّى اُهللا عليـِه             لَم يكن شىٌء أَحب ِإليِه صلَّى      { -١٣٩٠٥

 عن معقل بن يسار ) حم  ( } وسلَّم غُفرانك بِل النساُء 
  ٥/٢٧ وحم ٤/٢٥٨امع 

 حســــن
ت لَم يكن هلم سيئات فيعاقبوا ا فيكونوا ِمن أَهِل الناِر ، ولَم يكن هلـم حسـنا                 { -١٣٩٠٦

ط  (  } - يعىن أَطفالَ املُشركني   -فيجازوا ِبها فيكونوا ِمن ملوِك أَهِل اجلَنِة ، هم خدام أَهِل اجلَنِة             
 عن أنس ) 

 ) ١٤٦٨(  وصحيحة ٦/٣٠٨ وحلية ٨/٥٦٦ واإلحتاف ٧/٢١٩ وجممع ٧/٢٩٥ وطب ٥/٥١كثري 
 صحيـــــح

 منذُ خلقه اُهللا أَشد عليِه من املَوِت ، ثُم ِإنَّ املَوت َألهـونُ     لَم يلق ابن آدم شيئاً قَطُّ      { -١٣٩٠٧
عدها بعن أنس ) حم  ( } ِمم 

  ٢/٣٠٨ وشج ٣/١٣٠١ وعدى ٤/٣٨٩ وترغيب ١٠/٣٣٤ و٢/٣١٩ وجممع ٣/١٥٤حم 



 

 

٢٠٨٩() 

 حســــن
 املغرية عن ) ك  ( } لَم يمت نىب حتى يؤمه رجلٌ ِمن قَومِه  { -١٣٩٠٨

 ) ٤٠١٠(  ومطالب ١/٢٨٢ وقط ١/٢٤٣ك 
 حســــن

١٣٩٠٩- }                لَـم هائمـماِء ، ولَوالَ البالس من ــوا القَطرنعِإالَّ م كاةَ أَمواهلمز قَوم منعي لَم
 عن ابن عمر ) طب (} يمطــروا 

 ) ٥٢٠٤(  وصحيح اجلامع ٣/٣٢٠ وحلية ١٢/٤٤٦طب 
 صحيـــــح

والبـاوردى عـن حنظلـة      ) ط   ( } م يمنعىن أَنْ أَرد عليك ِإالَّ أَنى لَم أَكن متوضئاً           لَ { -١٣٩١٠
 فلم يرد عليه حىت متسح وقال فذكره  األنصارى أن رجال سلّم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ٢/١٤١وعوانة ) ٨٨(  ومطالب ٥/٨٠حم 
 صحيـــــح

براهيم خليلُ اِهللا املَناسك ، عرض له الشيطانُ ِعنـد جمـرِة العقبـــِة              ملَّا أَتى إِ   { -١٣٩١١
 فرمــاه بسبـــــــِع 

                 اخى ستصياٍت حبِع حبس ماهاجلَمرِة الثَّانيِة فر ِعند له رضع ِفى اَألرِض ، ثُم اخى ستصياٍت حح
طك  ( } مرِة الثَّالثِة فرماه بسبِع حصياٍت حتى ساخ ِفى اَألرِض          ِفى اَألرِض ، ثُم عرض له ِعند اجلَ       

 عن ابن عباس ) 
  ٥/١٥٣ وهق ٢/٢٠٧الترغيب 

 صحيـــــح
١٣٩١٢- }                 ىٍء ، فِثماركمنعةَ كُلِّ شص لَّمهِثماِر اجلَنِة وع ِمن دهواجلَنِة ز من اُهللا آدم ملَّا أَخرج

 عن أىب موسى ) بز ، طك  ( } نِة ، غَري أَنَّ هذِه تغير وتلك الَ تغير هذِه من ِثماِر اجلَ
  ٨/١٩٧امع 

 صحيـــــح
ملَّا أَراد اُهللا تبارك وتعاىل حبس يونس ِفى بطِن احلُوِت ، أَوحى اُهللا ِإىل احلُوِت أَنْ الَ                  { -١٣٩١٣

      كسرنَّ لهلَحماً ، والَ ي له خدشنا انتـهى                يحِر ، فلمكنِه ِفى البأَهوى بِه ِإىل س ثُم ظماً ، فأَخذهع 
ما هذَا ؟ فأَوحى اُهللا تبارك وتعاىل ِإليِه وهو         : بِه ِإىل أَسفِل البحِر سمع يونس ِحساً فقالَ ِفى نفسِه           

و ِفى بطِن احلُوِت ، فسمعِت املَالئكـةُ        ِإنَّ هذا تسبيح دواب البحِر ، فسبح وه       : ِفى بطِن احلُوِت    
ذِلـك عبـِدى    : ربنا ِإنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأَرِض غُربٍة ، فقالَ تبارك وتعاىل            : تسبيحه ، فقالُوا    

               صعداحلُ الَِّذى كَانَ يالص بدحِر ، فقالُوا العطِن احلوِت ِفى البِفى ب بستهصاِنى فحع ونسي ِمنه ِإليك



 

 

٢٠٩٠() 

نعم ، فشفعوا له ِعند ذلك ، فأَمر احلُـوت يقذفـه ِفـى              : ِفى كُلِّ يوِم ولَيلٍة عملٌ صاحلٌ ؟ قالَ         
 عن أىب هريرة)  بز  ( } وهو سقيم : الساحــِل كَما قالَ اهللا تبارك وتعاىل 

  ١/٢٣٤ وبداية ٥/٣٦ وكثري ١٧/٦٥ وطربى ٧/٩٨امع 
 ـنحســـ

١٣٩١٤- }                بِه فَرجه ضحاٍء فنم ا باِإلناِء ِمنالِة ، أَخذَ مضوَء الصاخلطيب  ( } ملَّا أَراىن ِجربيلُ و
 ) عن أسامة بن زيد عن أبيه 

  وهناك أحاديث ىف نضح الفرج ٤/١٤٦٨ وعدى ١٠/٣٦٣خط 
 ليـــــن

١٣٩١٥- }        شخشةً فقلتخ معتِبى ِفى اجلَنِة س ا ِجربيلُ   :   ملَّا أُسِرىا هذِه اخلَشخشـةُ ؟     ! يم
عـن  ) طـك   (  } لَيت أُم ِبالٍل ولدتىن وأَبو ِبالٍل وأَنا ِمثلُ ِبالٍل          : هذَا ِباللٌ ، قالَ أَبو بكٍر       : قالَ  

 وحشى بن حرب 
  ٩/٢٩٩ وامع ٥/٢٥٩ و٤٣٩ و٢/٣٣٣حم 

 صحيـــــح
شجرٍة وِجربيلُ ِفى شجرٍة ، فغشينا من اِهللا ما غَشينا ،           ملَّا أُسِرى ِبى ، كُنت أَنا ِفى         { -١٣٩١٦

عن ) هب   ( } فخر ِجربيلُ مغشيا عليِه ، وثَبت على أَمِرى ، فعرفت فَضلَ ِإمياِن ِجربيلَ على ِإمياىن                
 عطارد بن حاجب 

  ١/٧٥ وامع ٢/٣١٦واحللية ) ١٥٦و١٥٥( الشعب 
 حســــن لغيـــره

ملَّا أُصيب ِإخوانكم بأُحٍد جعلَ اُهللا أَرواحهم ِفى جوِف طٍَري خضٍر تِرد أَار اجلَنـِة                { -١٣٩١٧
                  مأَكلهم وا ِطيبجدا ورِش ، فلمعلَّقٍة ِفى ِظلِّ العذَهٍب م أوى ِإىل قَناديلَ ِمنا ، وتِثماره أكلُ منت

 قيلهـموم مشروم 
غُ ِإخواننا عنا أَنا أَحياٌء ِفى اجلَنِة نرزق ِلئالَّ يزهدوا ِفى اجلهاِد والَ يتكلُوا ِعند احلَرِب      من يبلِّ : قالُوا  

 عن ابن عباس) حم ، د ، ك  ( } أَنا أُبلِّغهم عنكم : ؟ فقالَ اُهللا تعاىل 
 ٥/٢٩٤وش   ١/٤٤٦ وبغـوى    ٣/٣٠٤ ونبـوة    ٢٩٧ و ٢/٨٨ وك   ٩/١٦٣ وهق   ١/٢٦٦وحم  ) ٢٥٢٠( د  

 ) ٥٢٠٥(  وصحيح اجلامع ٤/١١٣ وطربى ٣٩٢واآلجرى 
 صحيـــــح

ملَّا أَغرق اُهللا ِفرعونَ قالَ آمنت أَنه الَ ِإله ِإالَّ الَِّذى آمنت بِه بنو ِإسـرائيلَ ، قـالَ                    { -١٣٩١٨
    حمدا مِفى ف         ! ِجربيلُ ي هحِر فأَدساِل البح ا آخذٌ منأيتىن وأَنر محةُ      لوالر دركهخافةَ أَنْ تيِه م { ) 

 عن ابن عباس ) حم ، ت 
 ١/٢٤٠وحم ) ٥٢٠٦(  وصحيح ا جلامع ١/٣٤٥ وموضح ١١/١١٢ وطربى ١٢/٢١٦وطب ) ٣١٠٧( ت 



 

 

٢٠٩١() 

 صحيـــــح
ابن النجـار   ( } حسىب اُهللا وِنعم الوكيلُ     : ملَّا أُلقى ِإبراهيــم اخلَليلُ ِفى الناِر قالَ         { -١٣٩١٩

 )عن أىب هريرة
  موقوفا على ابن عباس ومثله ال يقال بالرأى ٦/٤٨وخ ) ١٠٨١( الشعب 

اللَّهم أَنت ِفى السماِء واحد ، وأَنا ِفى اَألرِض         :ملَّا أُلقى ِإبراهيــم ِفى الناِر قالَ        { -١٣٩٢٠
أَعبدك احدعن أىب هريرة)  ع ، حل  ( } و 

 وحسنه الـذهىب ىف     ١٠/٣٤٦ وخط   ١/١٩ وحلية   ٢/١٤٧ وكر   ١/١٤٦داية   وب ٥/٣٤٥ وكثري   ٨/٢٠١امع  
  ٧العلو ص 

 حســــن
 عن عاصـم    - الرازى   -وهو من طريق أبو هشام حممد بن يزيد الرفاعى ثنا    إسحاق بن سليمان عن أىب جعفر                    

 عيسى  -ىب جعفر الرازى    األوىل بأ : بعلتني  ) ١٢١٦( وقد أعله األلباىن ىف ضعيفته      . عن أىب صاحل  عن أىب هريرة        
: بأىب هشام قال احلافظ عنه : صدوق سئ احلفظ ، والثانية : بن أىب عيسى عبد اهللا ابن ماهان وأن احلافظ قال فيه   

رأيتهم جممعني على ضعفه مث اال بالكالم املقذع على الشـيخ نسـيب الرفـاعى    : ليس بالقوى ، قال البخارى     
وقد زعما كالمهـا    : حلديث ىف خمتصرمها البن كثري لظنهما أنه صحيح فقال          والشيخ الصابوىن حيث أوردا هذا ا     

 فإما مل يفعال ، وال يستطيعان       - واهللا   -أما التزما ىف كتابيهما أن ال يذكرا  إال األحاديث الصحيحة ، وكذبا              
 أهـل العلـم ، وإال   ذلك ، ألما مل يدرسا هذا العلم مطلقا ، بل وليس بإمكاما أن يرجعا ىف ذلك إىل كتـب     

العتمدا عليهم ىف ما ادعياه من التصحيح ، ولذلك ركبا رأسيهما وجاء ا بباليا وطامات مل يسـبقا إليهـا واهللا                     
  هـ ١--املستعان 

أنه يعتمد ىف كالمه على الرجال على كتاب        : األول  : فيما قاله األلباىن نظر شديد من وجوه         : أقول باهللا التوفيق  
للحافظ ابن حجر وعلى املغىن ىف الضعفاء واملتروكني ىف األعم األغلب ، وال يرجع إىل الكتـب                 تقريب التهذيب   

األساسية إال نادرا بل مل أجده حقق ىف راٍو خمتلف فيه إىل اآلن حتقيقا علمياً سليماً مستوعباً ، وإمنا يقلد ابن حجر                      
أما أبو جعفر   :  الثاىن   -ن عنده هذان الكتابان     والذهىب دون التأكد من قوهلما ، وال يعجز أى طالب علم أن يكو            

كأمحد وابن معني وابن املديىن وابن عمار وأبو حامت وابن سعد واحلاكم وابن             : فقد وثقه أكثر أهل العلم      : الرازى  
وقال ابـن   ) ٣٢٩١(  والديوان   ٥٧و١٢/٥٦ انظر التهذيب    -عبد الرب وابن عدى ولينه بعضهم ىف بعض رواياته          

 جعفر الرازى أحاديث صاحلة مستقيمة يرويها وقد روى عنه الناس وأحاديثه عامتها مستقيمة وأرجو         وألىب: عدى  
 . فالصحيح أنه حسن احلديـث ٥/٢٥٥أنه ال بأس به 

وبقى بن خملد وابن    .أبو هشام الرفاعى حممد بن يزيد العجلى روى عنه مسلم والترمذى وابن ماجه              : الثالــث  
على األبار وابن أىب الدنيا وابن خزمية وابن صاعد والبغوى وحممد بن هـارون احلضـرمى                أىب خيثمة ، وأمحد بن      

 وقوى أمره . واحملاملى وغريهم 
ابن معني والعجلى وطلحة بن حممد بن جعفر وابن حبان ووثقه الربقاىن والدارقطىن ومسلمة وضـعفه البخـارى                  

: قال البخـارى    ) : ٤٠٤٤( ل الذهىب ىف الديوان      ، وقا  ٥٢٧-٩/٥٢٦ التهذيب   -والنسائى وأبو حامت وغريهم     
 فالرجل ليس جممعا على ضعفه :  هـ أقول ١ثقة : رأيتهم جممعني على ضعفه ، وقال غريه 



 

 

٢٠٩٢() 

 فحديثـــه حســــن
فهـل  . مل يدرسا هذا العلم مطلقا كما زعـم         : إذا كان الشيخ نسيب الرفاعى والشيخ الصابوىن        : الرابـــع  

من أهل العلم ؟ وأيهما املخطأ هو أم مها ؟ لذا جيب علينا أن حنتاط ىف ختريج احلـديث وأن                   درسه هو ؟ وعلى يد      
وقولوا للناس حسناً   " خناف اهللا تعاىل ، وأن يكون لساننا عفاً مع أخوتنا ىف اهللا حىت مع الكفار يقول اهللا تعاىل لنا                    

 سألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن اللهم إنا ن! وملصلحة من مثل هذه املهاترات والكالم الرخيص ؟" 
١٣٩٢١- }                دوش ا احلَجرِبه رقِبى قالَ ِجربيلُ ِبِإصبعِه فخ يِت املَقدِس لَيلةَ أُسرىا ِإىل بتهينملَّا ان
راقعن بريدة ) ت ، حب ، ك  ( } بِه الب 

  ٢/٣٦٠وك ) ٣١٣٢( ت 
 صحيـــــح

 ) !!٢٥٠٤( وصححه ىف صحيح الترمذى ) ٤٧٦٨( امع وتناقض األلباىن فضعف احلديث ىف ضعيف اجل
ِإنى مهبطٌ معك بيتاً أَو مرتالً يطاف حولـه كَمـا          : ملَّا أَهبطَ اُهللا آدم من اجلَنِة قالَ         { -١٣٩٢٢

رفـع ،   يطاف حولَ عرِشى ، ويصلَّى ِعنده كَما يصلِّى حولَ عرِشى ، فلَما كَانَ زمن الطُّوفـاِن                 
ِحراَء وثَـبٍري   : وكانَ اَألنبياُء يحجونه والَ يعلمونَ مكانه ، فبوأه ِإلبراهيم فبناه ِمن خمسِة أَجبٍل              

 تطعتما اسم وا ِمنهعمتبِل اخلِري ، فتبِل الطُّوِر ، وجعن عبد اهللا بن عمرو موقوفا ) طك  ( } وِلبنانَ ، وج 
  ٢٨٨ و٣/٢٨٧امع 

 صحيـــــح موقـــوف
السالم عليك يـا    : ملَّا أُوحى ِإىلَّ جعلت الَ أَمر ِبحجٍر والَ شجــٍر ِإالَّ قــالَ             { -١٣٩٢٣

 عن عائشة ) بز  (} رســولَ اِهللا 
  ٢٦٠ و٨/٢٥٩امع 

 حســــن لغيــره
هذِه سنةُ آدم ِفى ولدِه     : تراً وأَحلدوا له وقَالُوا     ملَّا توفِّى آدم غَسلته املَالئكةُ باملاِء وِ       { -١٣٩٢٤

 عن أُىب )  ك ( } 
 ) ٥٢٠٧(  وصحيح اجلامع ٣/٤٢ وجممع ٢/٥٤٥ك 

 صحيـــــح
١٣٩٢٥- }                 ـربض ثُم ، هم الذَّريضاَء كأَنيةً بذُر مىن فأَخرجالي كَتفه ربض اُهللا آدم لقملَّا خ

هؤالِء ِإىل اجلَنِة والَ أُباىل ، وهؤالء       :  فأَخرج ذُريةً سـوداَء كأَنهم احلُمم  ، فقالَ          كَتفه اليسرى   
 عن أىب الدرداء) طب ( } إىل النار والَ أُباِلى

  ١٠/٥٢١و٩/٢٠٧ واإلحتاف ٦/٢٤١٤ وعدى ١٧٣اآلجرى 
 صحيـــــح



 

 

٢٠٩٣() 

ن ظَهرِه كُلُّ نسمٍة هو خالقُهـا ِإىل يـوِم          ملَّا خلق اُهللا آدم  مسح ظَهره ، فسقطَ م          { -١٣٩٢٦
 الِقيامِة ، ثُـم 

أَى رب مـن    : جعلَ بني عيِنى كُلِّ ِإنساٍن ِمنهم وِبيصاً من نوٍر ، ثُم عرضهم على آدم فقــالَ                 
ينيِه ، فقالَ أَى رب من هذَا       هؤالِء ذُريتك ، فرأى رجالً منهم أَعجبه نور ما بني ع          : هؤالِء ؟ قالَ    

ِستونَ سنةً ، : ؟ قالَ رجلٌ ِمن ذُريتك ِفى آخِر اُألمِم يقالُ له داود ، قالَ أَى رب كَم عمره ؟ قالَ 
عمر آدم جاَء   ِإذنْ يكتب ويختم والَ يبدلُ ، فلما انقضى         : قالَ فَِزده ِمن عمِرى أَربعني سنةً ، قالَ         

أَو لَم تعطها ابنك داود فجحـد       : أَو لَم يبق ِمن عمِرى أَربعونَ سنةً ؟ قالَ          : ملك املَوِت ، فقالَ     
              تهيذُر طئتفخ طئَ آدموخ ، تهيذُر سيتفن آدم سىون ، تهيذُر حدتفج عن أىب  )  ت ، ك    ( } آدم

 هريرة
(  وصـحيح اجلـامع      ١/٨٧ وباية   ١٠/١/٧ وسعد   ١/٩٠ وعاصم   ٣/٥٠٤ وكثري   ٢/٣٢٥وك  ) ٣٠٧٦( ت  

٥٢٠٨ ( 
 صحيـــــح

ربنا خلقتهم يأكلونَ ويشربونَ وينكحـونَ  : ملَّا خلق اُهللا آدم وذُريته قالِت املَالئكةُ       { -١٣٩٢٧
الَ اُهللا تبارك وتعاىل الَ أَجعلُ مـن خلقتـه بيـِدى            ويركبونَ ، فاجعلْ هلم الدنيا ولنا اآلخرةَ ، فق        

عن عـروة بـن   ) هب ( عن جابر ) الديلمى ، كر  ( } ونفخت فيِه ِمن روِحى كمن قُلت له كُن فكَانَ   
 رومي عن األنصارى 

 ) ١٤٩(  والشعب ١/٣٦ ومتناهية ٣١٧صفة 
 ؟ فيه راو ومل أعرفـــه عبد ربه بن صاحل القرشى 

احلَمد ِهللا ، فحمـد اَهللا بِإذنـِه ،       : ملَّا خلق اُهللا آدم ونفخ فيِه الروح عطس ، فقالَ            { -١٣٩٢٨
    هبر لوٍس فقلْ               : فقالَ لهج ٍأل ِمنهماملَالئكِة ِإىل م ِإىل أُولئك اذْهب ، ا آدماُهللا ي رمحكي :  ـالمالس

ِإنَّ هذِه تحيتك وتحيةُ بنيك     : لسالم ورمحةُ اِهللا ، ثُم رجع ِإىل ربِه فقالَ          وعليك ا : عليكم ، قالُوا    
اخترت يمني ربى ، وِكلتا يـدى       : اختر أَيهما ِشئت قالَ     : وبنيهم ، فقالَ اُهللا له ويداه مقبوضتاِن        

هـؤالِء  : أَى رب من هؤالِء ؟ قـالَ        : ها آدم وذُريته ، فقالَ      ربى يمني مباركةٌ ثُم بسطها فإذا في      
ذُريتك ،  فإذا كلُّ ِإنساٍن مكتوب عمره بني عينيِه ، فإذا فيهم رجلٌ أَضوؤهم أَو ِمن أَضوئهم قالَ                   

ربعني سنةً  ، قالَ يا رب ِزده ِفى          هذا ابنك داود ، وقد كَتبت له عمر أَ        : يا رب من هذَا ؟ قالَ       : 
: ذَاك الِذى كَتبت له ، قالَ أَى رب فِإنى قد جعلت له من عمِرى ِستني سنةً ، قالَ                   : عمِره، قالَ   

،  فأتاه ملك املَوِت     أَنت وذَاك ، ثُم أُسكن اجلَنةَ ما شاَء اُهللا ، ثُم أُهبطَ ِمنها فكَانَ آدم يعد لِنفسِه                  
     آدم نٍة ؟ قالَ            : ، فقالَ لهس ِلى أَلف كُتب قد  ، لتعجت قد:       اودد نـكالب علتج لى ، ولكنكب



 

 

٢٠٩٤() 

ِستني سنةً ، فجحد فجحدت ذُريته ، ونسى فنسيت ذُريته ،  فِمن يومئٍذ أُمر بالِكتاِب والشـهوِد                   
 عن أىب هريرة)   ت ، ك(} 
 ١/٢٦٥ وعاصـم    ١/٨٨ وبداية   ٣٢٤وصفة  ) ٢٠٨٠(  وحب   ٤/٢٦٣ و ٢/٣٢٥ و ١/٦٤وك   ) ٣٣٦٨( ت  

 ) ٥٢٠٩( وصحيح اجلامع 
 صحيـــــح

ملَّا خلق اُهللا اَألرض جعلت تميد ، فخلق اِجلبالَ فأَلقَاها عليها فاستقرت ، فتعجبِت               { -١٣٩٢٩
: يا رب هلْ ِفى خلقك شىٌء أَشد من اِجلباِل ؟ قـالَ  نعـم                :  اِجلباِل ، فقالِت     املَالئكةُ ِمن خلقِ  

                 عماحلَديِد ؟ قالَ ن من ىٌء أَشدش لقكفهلْ ِفى خ ، با ري قالت ، احلَديد :      بـا ري قالت ،النار
            عمالناِر ؟ قالَ  ن من ىٌء أَشدش لقكفهلْ ِفى خ:            ىٌء أَشـدش لقكفهلْ ِفى خ با ري املاُء ، قالت 

    عماملاِء ؟ قالَ ن الريِح ؟ قالَ : من من ىٌء أَشدش لقكفهلْ ِفى خ  با ري قالت ،الريح : عمن  : ابن
 عن أنس ) حم ، ت  ( } آدم يتصدق بيمينِه ويخفيها ِمن ِشمالِه 

 ) ٣٤٤١(  والشعب ١/٢١ وبداية ٨/٢٦٤ واإلحتاف ٢/٣٠ وترغيب ٣/١٢٤وحم ) ٣٣٦٩( ت 
 ليــــــن

اذهب فانظر ِإليها ، فذَهب  فنظر ِإليها ، ثُم جـاَء            : ملَّا خلق اُهللا اجلَنةَ قالَ ِجلربيلَ        { -١٣٩٣٠
: ها باملَكارِه ، ثُم قالَ يـا ِجربيـلُ          أَى رب وِعزتك الَ يسمع ا أَحد ِإالَّ دخلها ، ثُم حفَّ           : فقالَ  

اذهب فانظر ِإليها ، فذَهب ثُم نظر ِإليها ثُم جاَء فقالَ أَى رب ، وِعزتـك لقـد خشـيت أَنْ الَّ       
ليها ، ثُـم    اذهب فانظر ِإليها ، فذَهب فنظر إِ      : يدخلها أَحد ، فلما خلق اُهللا النار  قالَ يا ِجربيلُ            

اذهـب  : وِعزتك الَ يسمع ا أَحد  فيدخلها فحفَّها بالشهواِت ، ثُم قالَ يا ِجربيلُ               : جاَء فقالَ     
 } أَى رب وِعزتك لقد خشيت أَنْ الَّ  يبقَى أَحد ِإالَّ دخلها   : فانظر ِإليها فذَهب فنظر ِإليها  فقالَ          

 عن أىب هريرة)   ك ٣حم ( 
 ٤/٤٦٣ وترغيب  ١/٢٧١ وهق   ٧/٣ون  ) ٢٥٦٠(  وت   ٢/٣٥٤ وحم   ٣٨٩ واآلجرى   ١/٢٧وك  ) ٤٧٤٤( د  

 ) ٥٢١٠(  وصحيح اجلامع ١١/٣٢٠وفتح 
 صحيـــــح

ىف ) قـط    ) } ِإنَّ رمحىت تغلب غَضـىب      : ملَّا خلق اُهللا اخلَلق كَتب بيدِه على نفسِه          { -١٣٩٣١
 الصفات  

  هريرةعن أىب
  ٧/٨٧ وحلية ٢/٢٦٠ وحم ١٠/٥٨٨ واإلحتاف ٤/٨٦ وك ١٤ وم التوبة ١٩٦و٩/١٤٧خ 

ملَّا خلق اُهللا تعاىل اخلَلق وقَضى القَضيةَ ، أَخذَ أَهلَ اليمِني بيمينِه ، وأَهلَ الشـماِل                 { -١٣٩٣٢
بلـى ،   : أَلست بربكم ؟ قالُوا     :  قالَ   لبيك وسعديك ،  : بِشمالِه فقالَ يا أَصحاب اليمِني ، قَالُوا        

بلى ، ثُم خلطَ    : أَلست بربكم ؟ قالُوا     : لبيك وسعديك ، قالَ     : قالَ يا أَصحاب الشماِل ، قَالُوا       



 

 

٢٠٩٥() 

ونَ أَنْ  هلم أعمالٌ ِمن دوِن ذلك هم هلَا عامل       : يا رب ِلم خلطت بينهم ؟ قالَ        : بينهم ، فقالَ قَائلٌ     
 لِب آدمِفى ص همدر ثُم ، هذَا غَافلني نا عا كُنالِقيامِة ِإن ومقولوا يعن أىب أمامة ) طب  ( } ي 

 ) ١٦٢٣(  وصحيحة ٣/٥٠٥ وكثري ٨/٢٨٨ طب 
 صحيـــــح

١٣٩٣٣- }         اكْتب قالَ له اُهللا القَلم لقِإىل ِقيا     : ملَّا خ كَائن وا هرى ِبماعِة   فجطـب    ( } ِم الس (
 عن ابن عباس 

  ٧/١٩٠ وجممع ١٢/٦٩طب 
 صحيـــــح

ملَّا خلق اُهللا تعاىل جنةَ عدٍن خلق فيها ما الَ عني رأت ، والَ خطر على قَلِب بشٍر ،                    { -١٣٩٣٤
 عباس عن ابن ) طب  ( } قد أَفلح املُؤمنونَ : تكلَِّمى ، فقالت : مثَّ قالَ هلَا 

  ٥/٤٥٥ وكثري ٨/١٩٧ و٧/٥٦٣ و٣/١٦٥ واإلحتاف ٤/٥٥٨ وترغيب ١٠/٣٩٧ وجممع ١١/١٨٤طب 
 جيــــــد

ملَّا رفعت ِإىل ِسدرِة املُنتهى ِفى السماِء السابعِة ، إذا ورقُها ِمثلُ آذاِن الِفيلِة ، وإذا                 { -١٣٩٣٥
 عن أنس ) حم  ( }  ما غَشى تحولت ياقوتاً نبقها ِمثلُ ِقالِل هجر ، فلما غَشيها من اِهللا

 )١١٢(  وصحيحة ٣/١٦٤ وحم ١/٢٥قط 
 صحيـــــح

: ملَّا صور اُهللا آدم تركه ، فجعلَ ِإبليس يطيف بِه ينظر ِإليِه ، فلما رآه أَجوف قالَ                   { -١٣٩٣٦
 تمالكالَ ي لقبِه خ عن أنس ) ك ( ة ،   أبو الشيخ ىف العظم} ظَفرت 

  ٢/٥٤٢ك 
 صحيـــــح

١٣٩٣٧- }                   طيفي علَ ِإبليسفج ، تركهاَء اُهللا أَنْ يا شم ركهِفى اجلَنِة ، ت اىل آدمعاُهللا ت روملَّا ص
 تمالكالَ ي لقخ هأَن رفع أَجوف آها رِإليِه ، فلم نظرعن أنس )  حم ، م  (  } بِه ي 

 ) ٥٢١١(  وصحيح اجلامع ٣٨٦ وصفة ٢/٥٤٢ وك ٣/٢٢٩ وحم ١١١ والصلة م الرب
١٣٩٣٨- }             جعلهدِه ويبي أخذهعلَ يذَهٍب ، فج راداً منليِه جع أَمطر وبلَّ أَيوج زاىف اُهللا عملَّا ع

 ؟ قالَ : ِفى ثَوبِه ، فقيلَ له شبعا تأَم وبا أَيمح: ير من شبعي ن؟ وم عن أىب هريرة)  ك  ( } تك 
  ٥/٣٥٦ وكثري ١٣/٣٧٠ وفتح ٢/٨٥٢ك 

 صحيـــــح
 عن أنس ) ت ، حب  ( } ملَّا عرج  ِبى رأيت ِإدريس ِفى السماِء الرابعِة  { -١٣٩٣٩

 ) ٥٢١٢( وصحيح اجلامع ) ٣١٥٧(  وت ٣/٢٦٠وحم  ) ٧٦( خمتصر م 



 

 

٢٠٩٦() 

١٣٩٤٠- }     زى عبِبى ر رجملَّا ع           جـوههمخمشونَ وحاٍس ين من أَظفار ِبقَوٍم هلم ررتلَّ موج 
   فقلت دورهمـِربيلُ ؟ قالَ       : وص هؤالِء الذين يأكلونَ لُحوم الناِس ، ويقعونَ       : من هؤالِء يا جـ

 عن أنس ) حم ، د ( } ِفى أَعراضهم 
 ٥/٨ وكثري ٣/٥١٠وترغيب ) ٥٣٣ ( وصحيحة   ٣/٢٢٤ وحم   ٦/٢٢٩ وبغوى   ٧/٥٣٣واإلحتاف  ) ٤٨٧٨( د  
 ) ٥٢١٣(  وصحيح اجلامع ٧/٣٦١و

 صحيـــــح
ِإنَّ رمحىت غَلبت   : ملَّا قَضى اُهللا اخلَلق كَتب ِفى ِكتابـِه فهو ِعنده فَوق العــرِش             { -١٣٩٤١

 عن أىب هريرة) حم ،  ق (} غَضىب 
 ٤١٦و٣٩٦و٢٨٤ وصـفة    ١/٢٧٠ وعاصـم    ٢/١٥٨ وحم   ١٦ وم التوبة    ١٩٦و١٦٥و٩/١٤٧ و ٤/١٢٩خ  

 ) ٥٢١٤(وصحيح اجلامع 
١٣٩٤٢- }               حمدا مابعِة فقالَ يماِء السِفى الس ِإبراهيم ِبى لَقيت لى  : ملَّا كَانَ لَيلةُ أُسِرىاقْرأْ ع

: ، وأَنَّ غَرس شجرها     أُمتك السالم وأَخربهم أَنَّ اجلَنةَ عذب ماؤها ، طَيب شراا وأَنَّ ِفيها ِقيعاناً              
         ِإالَّ اُهللا ، واُهللا أَكرب ِهللا ، والَ ِإله بحانَ اِهللا ، واحلَمدابن شاهني ىف الترغيب والذكر عن ابن مسعود  ( } س

 ( 
  ١٠/٩٧ وجممع ٤/١٥٧وطب ) ٣٤٦٢( ت 

 حســــن
لُ كاِحللِس الباىل ِمن خشـيِة اِهللا       ملَّا كَانَ لَيلةُ أُسِرى ِبى مررت باملِأل اَألعلى وِجربي         { -١٣٩٤٣

 ) الديلمى عن جابر  ( } تعاىل 
 ) ٦٥٧( وبنحوه ) ٦٥٨(  والشعب ٢/١٥٩كر 

 حســــن
١٣٩٤٤- }                ، كـذِّىبم أَنَّ الناس رفتبأَمِرى وع كةَ فِضقتمب ِبى وأَصبحت ملَّا كَانَ لَيلةُ أُسِرى

 فقَعـــدت 
   رزيناً ، فمعتزالً حم    ِإىلَّ فقالَ كاملُستهزىِء هلْ كَانَ مـن لسى جتاَء حهٍل ، فجاِهللا أَبو ج دوِبى ع 

    ىٍء ؟ قلتقالَ    : ش ، عمن :     ؟ قلت ا هويِت املَقدِس ، قـالَ           : وماللَّيلةَ ِإىل ب ِبى ى أُسرىِإن :  ثُـم
      ظَهرانينا ؟ قلت نيب ا قَ   :  أَصبحتعفد ، عمفقالَ   ن ـا        : ومهم ثهمأَحتـد قَومك عوتِإنْ د أَرأيت

    ثتىن ؟ قُلتدقالَ    : ح ، عمـى            : نتـاُءوا حوج ِإليِه املَجالس تصبتفان ، كَعِب بِن لُؤى عشرا ميه
ِإىل أَين  : يلةَ ، قالُوا    ِإىن أُسرى ِبى اللَّ   : حدثْ قَومك مبا حدثتىن بِه ، فقلت        : جلسوا ِإليهما ، قَالَ     

   يِت املَقدِس قالُوا     :  ؟ قلتِإىل ب  :       ظَهرانينا ؟ قلت نيب أَصبحت ِني      : ثُمصفٍِّق ، وبِني مب فمن نعم
ِإىل تستطيع أَنْ تنعت لنا املَسجد ، وِفى القَوِم من قد سافر : واضٍع يده على رأسِه متعجباً ، وقالُوا     



 

 

٢٠٩٧() 

                  ضـعى وتح ا أَنظرعِت ، فِجئَ باملَسجِد وأَنالن عضب لىع ى الْتبستح أَنعت فذَهبت ، آهفر ذلك
                    فقالَ القَوم ، أَحفظه لَم عتهذا ن عِإليِه ، وكَانَ م ا أَنظروأَن هعتِعقاٍل فن قيٍل أَواِر عونَ دـا  : دأَم

 عن ابن عباس ) حم ، بز ، طكس  ( }  لقد أَصاب النعت فو اِهللا
 ) ٥٤٣٠(  ون حتفة ١/٣٠٩ وحم ٦٥و١/٦٤امع 

 صحيـــــح
ملَّا كَانت اللَّيلةُ الىت  أُسِرى ِبى ِفيها وجدت رائحةً طَيبةً ، فقلت ما هذه الرائحـةُ                  { -١٣٩٤٥

بينا هى : اشطِة بنِت فرعونَ وأَوالدها ، قلت ما شأَا ؟ قالَ           هذِه رائحةُ م  : الطَّيبةُ يا ِجربيلُ ؟ قالَ      
          ا فقالتدهي قطَ املُشطُ منِفرعونَ ِإذْ س طُ ِبنتمشِفرعونَ       : ت ِبنت ِبسِم اِهللا ، قالت :  أَىب؟ فقالت

 :           اُهللا ، قالت أَبيك بور كبى وربر الَ ، ولكن :  بوِإنَّ لِك ر      أىب ؟ قالت ا غَري :     نعم ، قالـت :
يا فُالنةُ أَلِك رب غَِريى ؟ قالت نعم        : فأُعلمه بذلك ؟ قالت نعم ، فأعلمته بذلك ، فدعا ا فقالَ             

نَ فيهـا   ربى وربك اُهللا الذى ِفى السماِء ، فأَمر ببقَرٍة من نحاٍس فأُمحيت ، ثُم أَخذَ أَوالدها يلقو                : 
     احداً ، فقالتاحداً وو :           ؟ قالت ا هىاجةً ، قالَ ومح ِعظـاِمى      : ِإنَّ ِلى ِإليك جمـعأَنْ ت أُحب

وِعظام ولِدى ِفى ثَوٍب واحٍد فتدفنا جميعاً ، قالَ ذلك لِك مبا لِك علينا من احلَق ، فلـم يـزلْ                     
    تقرِة حلقونَ ِفى البا يأَوالده               ـها أُمأَجلِه فقالَ هلَا ي ِمن قاعستا تهضيٍع فكأَنتهى ِإىل ابٍن هلَا رى ان

                   أَربعـةٌ وهـم كلَّما ، وتلدهو مع أُلقيت ذاِب اآلخرِة ، ثُمع ا أَهونُ ِمننيالد ذاباقْتحِمى فِإنَّ ع
  ريٍج ، وِعيسى        : ِصغارج احبوص ، وسفي اهدهذَا ، وش    رميم عـن  ) حم ، ن ، ك ، هب         ( }  بن

 ابن عباس 
 ) ١٦٣٦(  والشعب ٤٩٧-٢/٤٩٦ وك ١/٣٠٩حم 

 صحيـــــح
ملَّا كَذَّبتِنى قُريش ِحني أُسرى ِبى ِإىل بيِت املَقدِس قُمت ِفى اِحلجِر فجلَّى اُهللا ِلـى                 { -١٣٩٤٦

 عن جابر ) حم ، ق ، ت ، ن  ( } نظر ِإليِه بيت املَقدِس ، فَطفقت أُخربهم عن آياتِه وأَنا أَ
 ١٣/٣٥٣ وسـنة    ١٣١ و ١/١٢٥ وعوانة   ٢/٣٥٩ونبوة  ) ٣١٣٣(  وت   ٢٧٦ وم اإلميان    ٦/١٠٤ و ٥/٦٦خ  

 ) ٥٢١٥(  وصحيح اجلامع ٣/٣٧٧ وحم ٧/١٩٦وفتح ) ١٢٦٩(وتغليق 
تدِرى : ِء ، فقالَ اخلَضر ملُوسى      ملَّا لَقى موسى اخلَضر جاَء طَري فأَلقَى ِمنقاره ِفى املَا          { -١٣٩٤٧

ما ِعلمك وِعلم موسى ِفى ِعلِم اِهللا ِإالَّ كما         : وما يقولُ ؟ قالَ يقولُ      : ما يقولُ هذَا الطَّائر ؟ قالَ       
 عن أىب هريرة)  ك  ( } أَخذَ ِمنقاِرى من هذَا املَاِء 

  ٢/٣٦٩ك 
 صحيـــــح



 

 

٢٠٩٨() 

أَى بىن ِإنى أَشتِهى من ثَمِر اجلَنِة ، فـانطلق بنـوه            : وت قالَ ِلبنيِه    ملَّا نزلَ بآدم املَ    { -١٣٩٤٨
أَين تريدونَ يا بىن آدم ؟ قالُوا اشتهى أَبونا من ثَمِر اجلَنـِة ،              : يلتمسونه ، فَلقيتهم املَالئكةُ فقالُوا      

مر بقَبِض روِح أَبيكم ، فأَقبلُوا حتى انتهوا ِإىل آدم ،           فانطلقنا نطلب ذَاك له ، فقالُوا ارجعوا فقد أُ        
فلما رأم حواُء عرفتهم فَلَصقت بآدم ، فقالَ ِإليِك عنى ، فمن ِقبلِك أُوتيت ، دعيِنى ومالئكـةَ                  

ظـرونَ ، وحنطـوه وهـم    ربى فقَبضوه وهم ينظرونَ ، وغَسلوه وهم ينظرونَ ، وكَفَّنوه وهم ين          
هذِه سنتكم  ! يا بىن آدم    : ينظرونَ ، وصلُّوا عليِه ، مث حفروا له ودفنوه ، مث أَقبلُوا عليهم فقالُوا               

 بيلكموهذَا س ، وتاكموالرويانــى ) عم ( وابن منيع ) ط  ( } ِفى م 
 )  رفع احلديث عن احلسن) ط ( عن أىب بن كعب  ) كر ، ك ، هق ، ض ( 

  ٣/٤٠٤ وهق ٥/١٣٦ وحم ٢/٣٦٤كر 
 حســــن موقــــوف

احلَمـد ِهللا   : ملَّا نفخ ِفى آدم الروح مارت وطَارت فصارت ِفى رأسِه فعطس فقالَ              { -١٣٩٤٩
 عن أنس ) حب ، ك  ( } يرمحك اُهللا : رب العاملني ، فقالَ اُهللا 

 ) ٥٢١٦(  وصحيح اجلامع ٤/٢٦٣وك ) ٦١٦٥( اإلحسان 
 صحيـــــح

ملَّا وقعت بنو ِإسرائيلَ ِفى املَعاصى فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا ، فجالسوهم ِفـى               { -١٣٩٥٠
                 اودلـى ِلسـاِن دع عٍض ولَعنهمبب عضهمب اُهللا قُلوب ربض ، اربوهموش ، اكلوهموو جالسهمم

ك مبا عصوا ، وكَانوا يعتدونَ ، الَ والذى نفِسى بيدِه حتى تأطروهم على احلَق        وِعيسى بِن مرمي ذل   
 عن ابن مسعود ) حم ، ت  ( } أَطراً 

  ٢٢٩و٣/٢٢٨ وجامع األصول ٣/١٥٢ وكثري ٦/١٥٢ واإلحتاف ٣/٢٢٩ وترغيب ١/٣٩١وحم ) ٣٠٤٧( ت 
 حســــن

١٣٩٥١- } لِك املَوِت أَشدعاجلةُ ميِف لَمربٍة بالسأَلِف ض عن أنس ) خط  ( }  من 
 ) ٦٩١(  واملطالب ٣/٢٥٢ وخط ١٠/٢٧١اإلحتاف 

 حســــن لغيــره 
لَمقام أَحدكم ِفى سبيِل اِهللا خري له من مقامِه ِفى بيتِه ِستني عاماً ، أَو كَذا عامـاً ،                    { -١٣٩٥٢

 اقبيِل اِهللا فُوقَاتلَ ِفى س ناجلَنةُ م له جبتاقٍة وعن أىب هريرة)  بز  ( } ن 
  ٣٢٧و٥/٣٢٦امع 

 حســــن
 عن أىب هريرة)  طس  ( } لَموضع سوٍط ِفى اجلَنِة خري ِمما بني السماِء واَألرِض  { -١٣٩٥٣

  ١٠/٤١٥امع 
 صحيـــــح



 

 

٢٠٩٩() 

عـن  ) حب   ( } لَ العافيِة ، فسلوا اَهللا العافيةَ       لَن تؤتوا شيئاً بعد كَلمِة اِإلخالِص ِمث       { -١٣٩٥٤
 أىب بكر

 ) ٨٨٨(و ) ٨٨٧( و) ٨٨٦( ون عمل ) ١٠( وحم ) ٩٥٠( اإلحسان 
 صحيـــــح لغيـــره

١٣٩٥٥- }                ـالمـوا السليـِه ؟ افْشونَ عحـابا تلى مع الَ أَدلُّكموا ، أَوحابى تتوا حؤمنت لَن
 ــذىبينكــم ، وال

ِإنه لَـيس   : كُلُّنا رحيم ، قالَ     : نفِسى بيدِه الَ تدخلونَ اجلَنةَ حتى ترامحوا ، قالُوا يا رسولَ اِهللا             \
 عن أىب موسى ) طب ، ك  ( } برمحِة أَحدكم خاصةً ولكن رمحةَ العامِة ، رمحةَ العامِة 

  ٣/٢٠١والترغيب  ٨/٥١ واإلحتاف ١٨٦و٨/٣٠ وجممع ٤/١٦٧ك 
 صحيـــــح

 ( } لَن تجتمع أُمىت على الضاللِة أَبداً فعليكم باجلَماعِة ، فِإنَّ يد اِهللا على اجلَماعِة                { -١٣٩٥٦
 ) طب 

 عن ابن عمر 
  ٥/٢١٨ وجممع ١٢/٤٤٧طب 

 صحيـــــح لغيـــره
١٣٩٥٧- }        جالً ِمثلَ خر أَربعني ِمن اَألرض لوخت نصرونَ        لَنت منَ ، وسقومحِن ، فَِبهم تليِل الر

 آخر كانهِإالَّ أَبدلَ اُهللا م أَحد ِمنهم اتا معن أنس ) طب ( } ، م 
  ٨/٣٨٥ واإلحتاف ١٠/٦٣امع 

 حســــن لغيـــره 
 تغاثونَ ، وم ترزقونَ     ِبهم: لَن تخلو اَألرض ِمن ثَالثني ِمثِل ِإبراهيم خليِل الرمحِن           { -١٣٩٥٨

 ىف تارخيه  عن أىب هريرة) حب  ( } ، وِبهم تمطرونَ 
  ٨/٣٨٦اإلحتاف 

 حســــن لغيــره
١٣٩٥٩- }               جومالن شتدى تتالةَ املَغرِب حوا صرؤخي ا لَملى الِفطرِة مىت عزالَ أُمت متام  ( } لَن

 )وابن عساكر  عن أىب هريرة 
  ١/٣١٠وامع ) ٦٨٩(  وهـ ٣/٩٦٨وعدى ) ١٩١٥(  والصحيحة ٥/٤٢٢ و٤/١٤٧حم 

 صحيـــــح
عـن أىب   ) طـب    ( } لَن تزالَ أُمىت علىسنىت ما لَم ينتظروا بِفطرهم طُلوع النجوِم            { -١٣٩٦٠

 الدرداء
  عن سهل بن سعد ١/٤٣٤ وك ٣/١٥٤امع 

 صحيـــــح



 

 

٢١٠٠() 

وفاته أنه روى من طريق آخـر       . حبجة أن فيه الواقدى     ) ٤٧٧٧( عه ىف ضعيف اجلامع     ووهم األلباىن فحكم بوض   
 ! صحيح عند احلاكم فتأمل 

 وابن عساكر عن جابر ) هق  ( } لَن تزالَ ِبخٍري ما انتظرت الصالةَ  { -١٣٩٦١
  ١/٣٦٣ وعوانة ١/٢١٥خ 

ى احلَق الَ يضرهم من خذهلم أَو فَارقهم حتـى          لَن تزالَ طَائفةٌ ِمن أُمىت ظَاهرين عل       { -١٣٩٦٢
 عن عمران بن حصني ) كر (  الروياىن } يأتى أَمر اِهللا 

  ٥/٣٤و٣/٤٣٦وحم ) ٣٩٥٢(  وهـ ١/٦٥كر 
 صحيـــــح

١٣٩٦٣- }  ارالن اُهللا له وجبى يتوِر حاهِد الزش زولَ قَدمت عن ابن عمر) هـ  ( } لَن  
 ٢/١٨٨ وختص   ٥/٧٣ ومتهيد   ١٠/٣٣٦ وامع   ٤/٩٨ وك   ١٠/١٢٢ وهق   ٣/٢٢٢والترغيب  ) ٢٣٧٣( هـ  

  ٢/٢٧٤وحنف 
  ٦/٢١٤٩ وعدى ١١/٦٣و٢/٤٠٣ وخط ٧/٢٦٤وحلية 

 حســــن لغيـــره
اله ، وعـن  عن شبابِه ِفيما أَب: لَن تزولَ قَدما عبٍد يوم الِقيامِة حتى يسألَ عن أَربٍع        { -١٣٩٦٤

 ا أَنفقهوِفيم اكْتسبه أَين ِمن الهم نوع ، ا أَفناهمرِه ِفيمعن أىب الدرداء ) طب  ( } ع 
  ٤/٣٩٦ وترغيب ١٠/٣٤٦امع 

 صحيـــــح
١٣٩٦٥- }  اِهللا ِمن يئاً أَبلغَ ِعندقرأَ شت الفَلِق : لَن عن عقبة بن عامر ) ن  ( } قُلْ أَعوذُ برب 

( وصحيح اجلـامع    ) ٦٩٠(  وسىن   ٨/٢٥٤ و ٢/١٥٨ ون   ١٥٩ و ٤/١٤٩ وحم   ١٧/٣١١ وطب   ٤/٤٧٩سنة  
٥٢١٧ ( 

 صحيـــــح
١٣٩٦٦- }  اِهللا ِمن ِعند يئاً أَنفعقرأَ شت الفَلِق : لَن عن عقبة بن عامر ) ن  ( } قُلْ أَعوذُ برب 

  ٨/٢٥٤ و٢/١٥٨ ون ٨/٥٥٢وكثري ) ٦٢١ ( ١/٢٧٦عاصم 
 ـحصحيــــ

 عن ابن مسعود ) طب ( } لَن تقوم الساعةُ حتى يسود كُلَّ قَبيلٍة منافقوها  { -١٣٩٦٧
  ٢/٧٦٤ وعدى ٧/٣٢٧ وجممع ١٣/٨٤ وفتح ١٠/٨طب 

 حســــن لغيــره
 وتواتر أن الساعة لن تقوم إال على شرار اخللق 

١٣٩٦٨- }       اغيةُ تالِفئةُ الب قتلكى تتح موتت لَن        ِرزقك آخر كنلٍَنب ت ياٍح ِمنـربةَ ضش شرب
 عن حذيفة ) ك  ( } من الدنيا

  ٣/٣٩١ك 



 

 

٢١٠١() 

 صحيـــــح
 اللنب اخلاثر : قاله لعمار رضى اهللا عنه      ،  الضيح 

١٣٩٦٩- }  ا قُوتلَ الكُفَّاراِهلجرةُ م نقطعت عن عبد اهللا بن وقدان السعدى ) حم ، ن ، حب  ( } لَن 
 ومتهيـد   ٥/٢٠٧ وحليـة    ٩/١٨ وهـق    ٣/٢٥٧ ومشكل   ٥/٣٦٣وحم  ) ٤٨٦٦(  واإلحسان   ٥/٢٥١مع  ا

 ) ٥٢١٨(  وصحيح اجلامع ٨/٣٨٩
 صحيـــــح

لَن يبتلى عبد بشىٍء أَشد من الشرِك ، ولن يبتلَى ِبشىٍء بعد الشرِك أَشد من ِذهاِب       { -١٣٩٧٠
 ) البزار عن بريدة  ( } هاِب بصرِه فيصرب ِإالَّ غَفر اُهللا له بصرِه ، ولن يبتلَى عبد بذَ

  ٤/٣٠٢ وترغيب ٣/٢٠٨امع 
 حســــن لغيــره

عـن  ) خ   ( } لَن يربح الناس يتساءلونَ هذَا اُهللا خالق كُلِّ شىٍء ، فمن خلق اَهللا ؟                { -١٣٩٧١
 أنس 

 ) ٥٢١٩(  وصحيح اجلامع ٣١٣ وجرجان ٣/١٢٢٠ وعدى ١٣/٢٦٥وفتح ) ١٢٨٦(  وخد ٩/١١٩خ 
) م  ( } لَن يربح هذَا الدين قَائماً يقاِتلُ عليِه ِعصابةٌ من املُسلمني حتى تقوم الساعةُ        { -١٣٩٧٢

 عن جابر ابن مسرة 
 ) ٥٢٢٠( وصحيح اجلامع ) ٦٨٩(  وصحيحة ١٣/٢٩٤ وفتح ٢/٢٥٠ وطب ٥/١٠٣ وحم ١٧٢م اإلمارة 

) د   ( }  سيفاً ِمنها ، وسيفاً من عدوها       : لَن يجمع اُهللا تعاىل على هِذِه اُألمِة سيفِني          { -١٣٩٧٣
 عن عوف ابن مالك 

 ) ٥٢٢١(  وصحيح اجلامع ٦/٢٦وحم ) ٤٣٠١( د 
 صحيـــــح

 ) ضائل الصحابة عن عائشة أبو نعيم ىف ف ( } لَن يحنو عليكن بعِدى ِإالَّ الصاحلونَ  { -١٣٩٧٤
  ١/٣/٩٤ وسعد ٦/١٠٤وحم ) ١٥٩٤(  وصحيحة ٣/٣١١ وك ١/٩٩حلية 

 صحيـــــح
 وعند بعضهم الصابرون 

والَ أَنا ِإالَّ أَنْ يتغمدِنى     : والَ أَنت ؟ قالَ     : لَن يدخلَ أَحد اجلَنةَ ِإالَّ برمحِة اِهللا ، قالُوا           { -١٣٩٧٥
  بن محيد عن أىب سعيد وعبد) حم  ( } اُهللا 

  ٩/٩٧ واإلحتاف ٤/٤٠١ وترغيب ٣/٥٢ وحم ١٠/٣٥٦امع 
 صحيـــــح

لَن يدخلَ أَحداً عمله اجلَنةَ والَ أَنا ، ِإالَّ أَنْ يتغمدِنى اُهللا بفَضِل رمحتـِه ، فسـددوا      { -١٣٩٧٦
علَّه يزداد خرياً ، وِإما مسىٌء فلعلَّه أَنْ يسـتعتب        وقَاربوا والَ يتمنى أَحدكم املَوت ، ِإما محسن فل        

 عن أىب هريرة)  ق  (} 



 

 

٢١٠٢() 

 ) ٥٢٢٢(  وصحيح اجلامع ٦/٥٣٧ وكثري ٢/٢٦٤ وحم ٧٥ وم صفات املنافقني ٧/١٥٧خ 
والَ أَنا  ، : والَ أَنت يا رسولَ اِهللا ؟ قالَ : لَن يدخلَ اجلَنةَ أَحد ِمنكم بعمٍل ،  قالُوا          { -١٣٩٧٧

 ) عن شريك بن طارق ) طب ، ض ( ابن قانع  ( } ِإالَّ أَنْ يتغمدِنى اُهللا برمحٍة وفَضٍل 
  ٩/٩٧ واإلحتاف ١٠/٣٥٧ وجممع ٧/٣٦٩طب 

 صحيـــــح
 عن سلمان الفارسى ) طب (  ابن سعد } لَن يدخلَ اجلَنةَ ِإالَّ نفس مسلمةٌ  { -١٣٩٧٨

  ٩/٣٣٦ و٨/٢٤١ وجممع ٤/١/٥٩ وسعد ٦/١٩٨ وكر ٣/٩٧ومتهيد ) ٢٢٥٥ (  وحب٥/٤٣٨ و١/٤٤٥حم 
 صحيـــــح

 عن جابر     )  حم  ( } لَن يدخلَ النار رجلٌ شهد بدراً واحلُديبيةَ  { -١٣٩٧٩
 ٧/١٦٩وم ) ٥٢٢٣(  وصحيح اجلامع ٣/٣٢٩ وبداية ٧/٣٠٥ وفتح ٣/٣٩٦حم 

 صحيـــــح
: من خلق السمواِت واَألرض ؟ فيقولُ       : طانُ أَنْ يأتى أَحدكم فيقولُ      لَن يدع الشي   { -١٣٩٨٠

فمن خلق اَهللا ؟ فِإذَا أَحس أَحدكم بذِلك فلْيقلْ         : فمن خلقك ؟ فيقولُ اُهللا ، فيقولُ        : اُهللا ، فيقولُ    
 عن عائشة   )  حب ( } آمنت باِهللا ورسلِه : 

  ١/٣٣وامع  ٦/٢٥٧وحم ) ٤١( حب 
 صحيـــــح

 ) ابن النجار عن أنس  ( } لَن يزالَ الدين قَائماً ِإىل اثْىن عشر من قُريٍش   { -١٣٩٨١
  ١٤٥٤ وم ص ١٩١و٥/١٩٠ وامع ٦/٣٢٤ ونبوة ٥/٨٦ وحم ٢/٢١٨طب 

 ١٣٩٨٢- }         ح اوأهن نلى منيعاً ظَاهراً عزيزاً مع ينزالَ هذَا الدي لَن  كُلُّهـم شرا عاثْن ملكى يت
 عن جابر بن مسرة ) طب  (  } من قُريٍش

  ٢٦٩و٢/٢١٥ وطب ٥/٩٦حم 
 حســــن

لَن يزداد الزمانُ ِإالَّ ِشدةً ، ولن يزداد الناس ِإالَّ شحا ، ولن تقوم الساعةُ ِإالَّ على                  { -١٣٩٨٣
 )سامة بن زيد ابن النجار عن أ( } ِشراِر الناِس 

  ١٠/٣٣١ وبداية ٤/٤٤٢ك 
 صحيـــــح

 عن أىب سعيد ) ت ، حب ( } لَن يشبع املُؤمن من خٍري يسمعه حتى يكونَ منتهاه اجلَنةَ  { -١٣٩٨٤
  ١٠/١٦٧ وامع ٢/٥١٧وش ) ٦٤٠( وخد ) ٩٠٣(  واإلحسان ٨/٩وجامع األصول ) ٢٦٨٦( ت 

 حســــن
 عن أىب ثعلبة) د ، ك ( } جز اُهللا هذِه اُألمةَ ِمن ِنصِف يوٍم لَن يع { -١٣٩٨٥



 

 

٢١٠٣() 

 ) ٥٢٢٤(  وصحيح اجلامع ٨/٢٧٣وكثري ) ١٦٤٣(  وصحيحة ٤/٤٢٤وك ) ٤٣٤٩( د 
 صحيـــــح

 ِفى أُمتـِه  لَن يعمر اُهللا تعاىل ملكاً ِفى أُمِة نىب مضى قَبله ما بلغَ ذِلك النىب من العمرِ  { -١٣٩٨٦
 عن على ) ك(}

  ٢/٥٨٧ك 
 حســــن

عـن  ) ك  ( } فِإنَّ مع العسِر يسراً ، ِإنَّ مع العسِر يسـراً           : لَن يغلب عسر يسريِن      { -١٣٩٨٧
 احلسن مرسال 

 ) ١٠٠١٣( والشعب ) ١٤٠٩(  وتغليق ٣٠/١٥١ وطربى ٧/٧١٢ وفتح ٢/٥٢٨ك 
 صحيـــــح مرســـل

١٣٩٨٨- }  رأٍة لَنِإىل ام وا أَمرهمأَسند قَوم فِلحعن أىب بكرة ) حم  ( } ي 
  ٤٧ و٣٨ و٥/٣٧حم 

 صحيـــــح
 عن أىب بكرة ) حم ، خ ، ت ، ن  ( } لَن يفلح قَوم ولَّوا أَمرهم امرأةً  { -١٣٩٨٩

ــق ٨/٢٢٧ون ) ٢٢٦٢(  وت ٩/٧٠و٦/١٠خ  ــنة ١١٩و٣/١١٨ وك ١١٨ و١٠/١١٦ و٣/٩٠ وه  وس
 ٥/٣٧وحم ) ٥٢٢٥(  وصحيح اجلامع ٥٦و١٣/٥٣ و٨/١٢٦ وفتح ١٠/٧٧

 عن جابر بن مسرة ) طس  (  } لَن يفلح قَوم  يملك أَمرهم  امرأةٌ   { -١٣٩٩٠
  ٤/١٨٤ وتلخيص ٥/٢٠٩امع 

 صحيـــــح
 ( } ن سفٍر تطيـراً    لَن يلج الدرجاِت العلى من تكهن ، أَِو استسقسم ، أَو رجع مِ             { -١٣٩٩١

 عن أىب الدرداء ) طب 
 ) ٥٢٢٦(   وصحيح اجلامع ٣/٢١كثري 

 حســــن
البغوى وابن قانع عن سعد ، مـوىل         ( } لَن يلج النار أَحد شهد بدراً أَو بيعةَ الرضواِن           { -١٣٩٩٢

 ) حاطب ابن أىب بلتعة 
 ٧/١٦٩وبنحوه م عن جابر ) ٥٢٢٧( وصحيح اجلامع ) ٢١٦٠(  والصحيحة ٤/٤٩تخ 

 صحيـــــح
عن ) حم ، م ، د ، ن         ( } لَن يلج النار أَحد صلَّى قَبلَ طُلوِع الشمِس وقَبلَ غُروا            { -١٣٩٩٣

 عمارة ابن رؤيبة 
 وش  ١/٢٣٥ون  ١/٢٩٠وترغيـب   ) ٨٦٢و٨٦١( ومحيـدى   ) ٣٢٠(  وخزمية   ٤/١٣٦ وحم   ٢١٣م املساجد   

 )٤٢٧( ود ) ٥٢٢٨ ( وصحيح اجلامع ٢/٣٨٦



 

 

٢١٠٤() 

لَن يلج النار من مات الَ يشرك باِهللا شيئاً ، يبادر بصالته قَبلَ طُلوع الشمِس وقَبلَ                 { -١٣٩٩٤
 عن عمارة بن رؤيبة ) حم  ( } غُروا
  ٢٦٠ و٤/١٣٥ وحم ١/٢٩٠ترغيب 

 صحيـــــح
والَ أَنا ِإالَّ أَنْ يتغمدِنى اُهللا ِمنه برمحٍة        :  ؟ قالَ    والَ أَنت : لَن ينجى أَحداً عمله ، ِقيلَ        { -١٣٩٩٥

بز ، طس    ( } وفَضٍل ، ولو يؤاخذُىن أَنا وِعيسى مبا جىن هذيِن َألوبقتا وأَشار ِفى السبابِة والوسطى               
 عن أىب هريرة)  

  ١٠/٣٥٦امع 
 حســــن لغيـــره

١٣٩٩٦- }    أَحداً ِمنكم نجىي وا         لَندـدس محتـِه ، ولكـندِنى اُهللا برتغما ِإالَّ أَنْ يوالَ أَن ملهع 
 عن أىب هريرة)  ق  ( } وقَاربوا ، واغْدوا وروحوا ، وشىٌء من الدجلِة ، والقَصد القَصد تبلغوا 

 ١١/٢٩٤وفـتح   ) ٤٦١(  وخـد    ٣/٣٦٢ و ٥٠٣ و ٤٨٨ و ٢/٤٨٢ وحم   ٧١ وم صفات املنافقني     ٨/١٢٢خ  
 )٥٢٢٩(  وصحيح اجلامع ١٠/٣٥٦وجممع 

والَ أَنا ِإالَّ أَنْ يتغمـدِنى اُهللا       : والَ أَنت ؟ قالَ     : لَن ينجى ِمنكم أَحداً عمله ، ِقيلَ         { -١٣٩٩٧
 عن شريك بن طارق ) بز  ( } بفضٍل ِمنه ، أَو برمحٍة وفَضٍل 

  ٢/٥٣٧وحم ١٠/٣٥٦امع 
 صحيـــــح

ن ينفع حذر من قَدٍر ، ولكن الدعاَء ينفع ِمما نزلَ وِمما لَـم يـرتلْ ، فعلـيكم                   لَ { -١٣٩٩٨
 عن معاذ ) حم ، ع ، طب  ( } بالدعاِء ِعباد اِهللا 

  ٢/٤٨٢ والترغيب ١/٤٩٢وك ) ٣٣و٣٢(  والدعاطب ١٠/١٤٦ وجممع ٥/٢٣٤حم 
 حســــن لغيـــره 

١٣٩٩٩- } الن هلكي لَن وا ِمن أَنفسهمعذرى يتح عن رجل ) حم ، د  ( } اس 
 ) ٥٢٣١(  وصحيح اجلامع ٣/١٥٤ وكثري ٥/٢٩٣ و٤/٢٦٠وحم ) ٤٣٤٧( د 

 صحيـــــح
 ال يهلكون حىت تكثر ذنوم وعيوم فيستوجبون العقوبة : يعذروا 

 يبتغي ا وجه اِهللا إالَّ حـرم اُهللا عليـِه       ال إله إالَّ اهللاُ   : لَن يوايفَ عبد يوم الِقيامِة يقولُ     {-١٤٠٠٠
ارعن عتبان بن مالك) حم،خ(}الن 
 و صـحيح اجلـامع      ٤/٤٣ وحـم    ٩/٢٤٠ و متهيد    ١١/٢٤١ و فتح    ٢/٣٩٥ و سنه    ٢/١٢٦  وم    ٨/١١٢خ  

)٥٢٣٠( 
 عن أيب هريرة) ت،هـ،حب(}أجر السر ، و أجر العالِنية : لَه أجراِن {-١٤٠٠١



 

 

٢١٠٥() 

 وكثري  ٦/١٤٩و جممع   ) ٩١٢(و منصور   ) ٢٥١٦ و   ٦٥٥( و حب    ٧/٢٩ و طب      ٤/٤١٥ و حم    ٢٣٨٤(ت  
 )٧٠٠٤و ) ٧٠٠٣( و الشعب ٨/٢٥٠و حلية ) ٤٠٦١( و مطالب ٢/٢٢٧ و تخ ٤/٢/٣٧ وسعد ٨/٥١٥

 صحيح
 قـال يل    :حم، عن أيب ذر قال    (}لَهذا عند اِهللا أخري يوم الِقيامِة ِمن ِملِء األرِض ِمثلُ هذا          {-١٤٠٠٢

يل : هذا قـال  : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انظر أرفع رجل يف املسجد ، فنظرت فإذا رجل عليه حلة ، قلت                   
 انظر أوضع رجل يف املسجد ، قال فنظرت ، فإذا رجل عليه أخالف قلت هذا فذكره

 ٦/٢٠٨و طب ) ٤١٢٠( و هـ ٢٥٨ و ١٠/٢٥٦ و جممع ٤/١٤٩ و ترغيب ٥/١٥٧حم 
 صحيح

لَهم ما أسـلموا ِمـن أراضـيهم و رقـيقهم و ماشـيِتِهم و لَـيس  علَـيهم إال                     {-١٤٠٠٣
 عن بريدة) حم،بز،طس(}الصدقةُ

 ٣/٦٣ و جممع ٤/١٣٢ و هق ٥/٣٥٧حم 
 حسن 

١٤٠٠٤-}هوديب الي  نهوِد آلمرةٌ ِمن اليشعن أيب هريرة) خ(}لَو آمن يب ع 
 )٣٩٤١(و خ ) ٥٢٣٣( و صحيح اجلامع ٦/٢٢٠ و الفتح )٢١٦٢( و الصحيحة ٤١٦ و ٣٦٣ و ٢/٣٤٦حم 

لَِو اختَذت خليالً التخذت أبا بكٍر خليالً و لكنه أخي و صاِحيب ، و قـِد اختَـذَ اُهللا                   {-١٤٠٠٥
 عن ابن مسعود) ابو نعيم يف فضائل الصحابه ( }صاِحبكُم خليالً 

 ٦/٢٤٦ و هق ٩/٦٨٠ و االحتاف ١/٣٨٩حم 
 صحيح

 }لَِو اجتمع أهلُ السمواِت و أهلُ األرِض على قَتِل رجٍل مؤمٍن لَكَّبهم اُهللا يف النـار               {-١٤٠٠٦
 عن أيب هريرة) هب(

 )٥٣٥٢ و ٥٣٥١( و الشعب ٨/٢٢ و هق ٢/٣٣٢ و كثري ٧/٢٩٧امع 
 صحيح

 د الرمحن ابن غنمعن عب) حم( قاله أليب بكر و عمر }لَِو اجتمعتما يف مشورٍة ما خاَلَفتكُما{-١٤٠٠٧
 ١١/٤٣٩ و طب ٦٨ و ٩/٥٣ و جممع ٢/١٢٨ و كثري ٤/٢٢٧حم 

 صحيح لغريه
 عن ابن مسعود) حم(} لُو أخاكُم{-١٤٠٠٨

 ٧/٢٧٣ و نبوه ٨/٢٣١ و امع ١/٤١٦ و حم ٦/٢٠٠ و بدايه ١/٣٤٢كر 
 جيد

سلم يف التوراة و أقر ـا مث        قاله عن رجل من أهل الكتاب أعلن إسالمه ألنه وجد صفات النيب صلى اهللا عليه و                 
 مات



 

 

٢١٠٦() 

١٤٠٠٩-}               ـبعنيإىل آِخرها س نيهما انت منهفِري جِمن ش فَألقَني وِمِهنِلفاٍت بشحخ بعلَو أُخذَ س
 عن أيب هريرة) ك(}عاماً

 ١٠/٥٢٠ و االحتاف ٤/٦٠٦ك
 حسن

  عن ميمونه)د،ن  (}لَو أخذتم إهابها يطَهرها املاُء و القَرظُ { -١٤٠١٠
 )٥٢٣٤( و صحيح اجلامع ١/٤٧١ و معاين ١/٤٥ و قط ١/١٩ و هق ٧/٣٣٤ و حم ٧/١٧٥و ن ) ٤١٢٦(د 

 صحيح
 ورق السلم: القرظ 

( }لَو أخطأَ أحدكُم حىت تمَأل خطيئته ما بين السماِء و األرِض ثُم تاب لَتاب اُهللا عليه               {-١٤٠١١
 ابن زجنويه عن احلسن مرسالً

 ٧/٩٩ و كثري ٣/٢٣٨ و حم ٤/٩٠ و ترغيب ٨/٥٢٤ االحتاف
 صحيح لغريه

 عن أيب هريرة) هـ(}لَو أخطأ تم حىت تبلُغَ خطاياكُم السماَء ثُم تبتم لَتاب اللُه عليكم { -١٤٠١٢
 )٥٢٣٥(و صحيح اجلامع ) ١٩٥١ و ٩٠٣( و صحيحة ٤/٩٠ و ترغيب ٨/٥٢٤و االحتاف ) ٤٢٤٨(هـ 

 صحيح
ستقبلت ِمن أَمرى ما استبدرت لَجعلتها عمرةً ، و لكن سقت و قَرنت احلـج و       لَِو ا {-١٤٠١٣

خرجنا  نصرخ باحلج صراخاً ، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمـره              : عن انس قال  ) حم،ع،طس (}العمرةَ
 )فذكره
 ٣/٢٣٥امع 

 حسن لغريه
١٤٠١٤-}     لَر حتِمما أصب أكثر حتهما    لَو أصبلتنتهما و أمجهما و أحسكعـيت     -كَعتيعـين ر 

 عن بالل) د (}الفَجر
 )٥٢٣٦( و صحيح اجلامع ٦/١٤ و حم ٢/٤٧١و هق ) ١٢٥٧(د  

 صحيح
لَِو اطّلَعِت امرأةٌ ِمن ِنساِء أهِل اجلَنِة إىل األرِض لَمألت ما بينهما ِرحياًوألضاءت مـا               {-١٤٠١٥

 عن أنس بن مالك) طس(} رأِسها خير من الدنيا و ما فيهابينهما ، و لَتاجها على
 ٧/٤٨٠ و كثري ٤/٥٣٢ و ترغيب ١٠/٤١٨ و جممع ١٤٧ و ٣/١٤١حم 

 صحيح
 عن ميمونه) م(}لَو أعطيِتها أخوالِك كانَ أعظم ألجِرِك{-١٤٠١٦

 )٥٢٣٧( و صحيح اجلامع ٤/١٧٩ و هق ٦/٣٣٢ و حم ٤٤ و م الزكاه ٣/٢٠٨خ 



 

 

٢١٠٧() 

علَم أنك تنتظرين لقُمت حتى أُدِخلَ هـذا يف عينيـك ، فَإنمـا اإلذنُ ليكُـف                 لَو أ {-١٤٠١٧
رصعن سهل بن حنيف) طب(}الب 

 و  ١٣٦ و   ١٣٥ و   ٦/١٠٢ و طـب     ٨/٣٣٨ و هق    ٢/١٩٨ و مي    ٤١ و   ٤٠ و م االدب     ٩/١٣ و   ٨/٩٦خ  
  و غريهم٢٤٣ /١٢ و ١١/٢٤و فتح ) ١٠٧٠(وخد ) ٩٢٤(محيدي 

عن حسان  )العسكري يف الصحابه     ( }غتسلتم ِمن املَذِى لَكَانَ أشد علَيكُم من احلَيضِ       لَِو ا {-١٤٠١٨
 ابن عبد الرمحن الضبعي مرسالً

 ١/٣٩٤االصابة 
 صحيح مرسل

١٤٠١٩-}يبهذا الص ِة القَِرب ُألفلتمِمن ض أحد عن أيب أيوب) طب (}لَو أُفلت 
 )٥٢٣٨( و صحيح اجلامع ٣/٤٧ و جممع ١٠/٤٢٣ و ٩/٢٢٥ و االحتاف ٤/١٤٣طب 

 صحيح
 عن أنس) حب،ك(و أبو عوانه ) حم (}لَو أقررت الشيخ يف بيتِه ألتيناه تكِرمةً أليب بكٍر{-١٤٠٢٠

 )٤٩٦( و صحيحة ٥/١٥٩و جممع ) ١٤٧٦( و حب ٣/٢٤٤ و ك ٣/١٦٠حم 
 صحيح

 عن عبد اهللا بن عبد الشمايل) طب(} أُميتلَو أقسمت لربرت ، ال يدخلُ اجلنةَ قَبلَ سابِق{ -١٤٠٢١
 ١٠/٧٩امع 

 حسن لغريه
لَو  أكثَرتم ذكر هاِزم اللذَّاِت فإنه يشغلكُم عما أرى أكثر ، و اذكر هازِم اللَّـذاِت                 {-١٤٠٢٢

بيت التراِب ، أنا أنا بيت الوحدِة و الغربِة، أنا      : املوت ، فإنه مل يأِت على القَِبر يوم إالّ و هو يقولُ           
 عن أيب سعيد) هب(} بيت الدوِد

 )٢٤٦٠( و بنحوه ت ١٠/٢٢٨و االحتاف ) ٨٢٨(الشعب 
 حسن لغريه

لَو أمرت أحداً أنْ يسجد  ألحٍد، ألمرت املَرأةَ أن تسجد ِلزوِجها ، و لَو أنَّ رجـالً                  {-١٤٠٢٣
ىل جبٍل أسود ، أو ِمن جبٍل أسود اىل جبٍل أمحر لكَانَ نولُها أنْ              أمر امراته أنْ تنتقلَ ِمن جبٍل أمحر إ       

 عن عائشة  ) هـ(}تفعلَ
 ٩/١٥٨ و سنه ٣/٥٦ و ترغيب ٥١٨ و ٥/٥٨ و بغوي ٩/٧ و ٤/٣١٠ و جممع ٤/١٧٢و ك ) ١٨٥٢(هـ 

 حسن
 عن أنس) حم،د،ن(} لَو أمرتم هذا أن يغِسلَ عنه هذِه الصفرةَ{ -١٤٠٢٤

 ٧/١٣٨ و االحتاف ٢/١٢٨ و معاين ١/٣١٧و نبوة ) ٤٧٨٩( و د    ٦/٤٤ و بدايه    ١٦٠ و   ١٥٤ و   ٣/١٣٣حم  
 )٤٣٧(و خد ) ٨١٠٠(و الشعب 



 

 

٢١٠٨() 

 حسن
لَو أمسك اُهللا املَطر عن ِعباِدِه عشر ِسنني ، ثُم أرسلَه ألصبحت طَاِئفةٌ من الناس بـِه                 {-١٤٠٢٥

 عن أيب سعيد) حم،ن،حب(}دِحسقينا ِبنوِء ا: كَاِفرين يقولون 
و مي  ) ٧٥١( و محيدي    ١١/٥٧٩ و جامع االصول     ٣/١٦٥و ن   ) ٩٦١(و الدعاطب   ) ٦٠٦( و حب    ٣/٧حم  

 )٩٢٦( و ن عمل ٢/٣١٤
 حسن

  ٧/٩١فيه عتاب  بن حنني روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان التهذيب 
 جنم: ادح 

 كَما يهرب ِمن املوِت ألدركَه ِرزقُـه كَمـا يدركُـه            لَو أنَّ ابن آدم هرب ِمن ِرزِقهِ      {-١٤٠٢٦
عن جابر) حل(}املَوت 
 )٥٢٤٠( و صحيح اجلامع ١/٤٠٢و كر ) ٩٥٢( و صحيحة ٨/٢٤٦ و ٧/٩٠حليه 

 حسن
 بسِم اِهللا ، اللَّهم جنبنا الشيطانَ ، و جِنبِ        : لَو أنَّ أحدكُم إذا أراد أنْ يأيتَ أهلَه قَال        {-١٤٠٢٧

عن ابن  ) ٤حم، ق (} الشيطانَ ما رزقتنا ، فَإنه إنْ قُضي بينهما ولَد من ذَِلك لن يضره الشيطانُ أبداً              
 عباس

 ٤/٣١١و ش   ) ١٩١٩(و هـ   )١٠٩٢(و ت   ) ٢١٦١( و د    ١١٦ و م النكاح     ٩/١٤٦ و   ٨/١٠٢ و   ١/٤٨خ
 )٥٢٤١( و صحيح اجلامع ٢٣٤ و ١/٢٢٠و حم 

١٤٠٢٨-}  ِرتالً قال    لَو أنَّ أحدلَ مزلَـم            : كم إذا ن ، لَـقا خم رامِة ِمن شأعوذُ ِبكلماِت الِله الت
ِحلَ ِمنهرتىت ييٌء حيف ذلك املَِرتِل ش هرعن خولة بنت حكيم) هـ(}يض 

 )٥٢٤٢( و صحيح اجلامع ٢٤/٢٨٨و طب ) ٨٣٠( و الدعاطب ٢/٢٨٩ و مي ٦/٤٠٩و حم ) ٣٥٤٧(هـ 
 صحيح

ٍ فَعـلَ مـا     ’و أنَّ  أحدكُم يعلَم إذا شِهد الصالة معي كَان لَه عظم من شاٍة سمني              لَ{-١٤٠٢٩
 عن أيب هريرة) حم(} يصيب من األجِر أفضلَ من ذَلك

 ٢/٢٩٩حم 
 حسن

لَو أنَّ أحدكم يعملُ يف صخرٍة صماَء لَيس هلا باب و ال كُوةٌ ُألخرج عملُه ِللنـاس                 {-١٤٠٣٠
 عن أيب سعيد) حم،ع،حب،ك(}ائناً ما كانَكَ

 ٢/١٢٥ و بداية ٤/١٤٧ و كثري ٣/٥٦ و ترغيب ١٠/٢٢٥و جممع ) ١٩٤٢( و حب ٣/٢٨حم 
 حسن

عامة أحاديـث   : عندما نقل عن ابن عدي أنه قال      ) ٥٦٧٨(ووهم الشيخ شعيب يف تعليقه على صحيح بن حبان          
يف هذا الوهم و إمنا قال ابن عدي عن بعـض أحاديـث دراج و   دراج مما ال يتابع عليه و لو رجع للكامل ملا وقع  



 

 

٢١٠٩() 

عامة هذه االحاديث اليت أمليتها مما ال يتابع دراج عليه ، و فيها ما قد روىعن غريه و من غري هذا الطريق مث ذكر                        
لناس و سائر أخبار دراج غري ما ذكرت من هذه االحاديث يتابعه ا           : ان مما ينكر عليه مخسة أحاديث فقط  مث قال         

عليه و أرجوا إذا  أخرجت دراج و برأته من هذه االحاديث اليت أنكرت عليه أن سائر أحاديثه ال باس ا و يقرب        
صورته ما قال فيه حيىي بن معني يعين ما كان عن دراج عن أيب اهليثم  عن أيب سعيد ال بأس به راجـع الكامـل                          

١١٥ - ٣/١١٢ 
}  عند الِله يف اخلِري جناح بعوضٍة ، ما أعطى منها كَاِفراً شيئاًلَو أنَّ الدنيا كانت تعِدلُ    {-١٤٠٣١

 )املبارك و البغوي عن عثمان بن عبيد اهللا بن رافع عن رجال من الصحابه ابن( 
  ٢١٩ و ١٧٨ و مبارك ١/٢/١٥٨سعد 

 صحيح لغريه
١٤٠٣٢-}          ذنبون ثُم يلقاً ياُهللا خ لَقذنبوا لَخلَم ي لَو أنّ الِعباد      فورم و هو الغلَه غِفرغفرونَ فَيست

حيمعن ابن عمرو) ك(}الر 
 )٥٢٤٣(و صحيح اجلامع ) ٩٦٧( و صحيحة ١٠/٢١٥و جممع ) ١٧٩٩( و الدعاطب ٤/٢٤٦ك 

 صحيح
١٤٠٣٣-}رقار ما احتيف الن ِعلَ يف إهاٍب ثُم أُلقيعن عقبة بن عامر) حم (}لَو أن القُرآنَ ج 

 ١/٨٦ و شج ٧/١٥٨جممع  و ١٥٥ و ٤/١٥١حم 
 صحيح لغريه

لَو أنّ اَهللا تعاىل عذب أهلَ السماء و األرِض عذَّم غَير ظاِلٍم ، و لَـو أدخلَهـم يف                   {-١٤٠٣٤
         ، فهو احلق ذَّبن عشاُء ، فَمن يم ِذبعى يه كما قَضم ، و لَِكنِمن ذنوِبه عأوس هتمحر تِه كَانتمحر

  ن رو م                     ىت تـؤِمنح يف سبيل اِهللا ما قُِبل منك نِفقهو لَو كَان ذَلك ِمثلَ أُحٍد ذَهباً ت ، فَهو احلَق ِحم
 عن عمران ابن حصني) طب(}ِبالقَدِر كُلِِّه خِريِه و شره

 ٥/١٨٥و حم ) ١٨١٧(و حب ) ٤٦٩٩(و د ) ٢٤٥( و بنحوه عاصم ٧/١٩٨امع 
 صحيح لغريه

 اللَه عذب أهلَ مسواِتِه  و أهلَ أرضِه و هو غَري ظاِلٍم لَهم ، و لَـو رحمهـم                    لَو أنَّ {-١٤٠٣٥
لَكَانت رمحته خرياً ِمن أعماِلهم ، و لَو أنفَقت ِمثلَ أُحٍد ذَهباً يف سبيل اِهللا ما قَِبله اُهللا منك حـىت                     

ئك ، و ما أخطَئك لَم يكن ليصيبك ، و لَو مـت             تؤِمن ِبالقَدر فَتعلم أنَّ ما أصابك لَم يكُن ِليخطِ        
    ارالن خلتعن أيب بن كعب و زيد بـن        ) حم،د،هـ ،حب،طب (عن زيد بن ثابت     ) حم(} على غَري هذا لَد

 ثابت و حذيفة و ابن مسعود
 و صحيح اجلـامع     ١/١٠٩ و عاصم    ١١/٢٩٦ و فتح    ٥/١٧٨ و طب    ٥/١٨٥و حم   ) ٧٧(و هـ   ) ٤٦٩٩(د  
)٥٢٤٤( 

 صحيح 



 

 

٢١١٠() 

يف ) قط(}لَو أنّ اَهللا عز و جلَّ يؤاِخذين و عيسى بن مرمي ِبذنوبنا لَعذَّبنا ال يظِلمنا شيئاً               {-١٤٠٣٦
 االفراد عن أيب هريرة

 ١٠/٣٥٦ و امع ٨/١٣٢ و حلية ٣/٣١٣و ترغيب ) ١٧٣٧(حب 
 صحيح

 صخرٍة  ألخرج اُهللا تعاىل منها ولداً ، و          لَو أنّ املاَء الذي يكون ِمنه الولَد أُهِرقته على        {-١٤٠٣٧
 و الضياء عن أنس) حم(}خاِلقها  ليخِلقن اُهللا نفساً هو

 )٥٢٤٥(و صحيح اجلامع ) ١٣٣٣( و صحيحة ٩/٣٠٧ و فتح ٤/٢٩٦ و جممع ٣/١٤٠حم 
 حسن

عباً لَسلَكت وادي   لو أنّ الناس سلَكوا وادياً أو ِشعباً ،  و سلَك األنصار وادياً أو شِ              {-١٤٠٣٨
 عن أيب هريرة) ش(}األنصاِر أو ِشعبهم ، و لَوال اِهلجرة لَكُنت امرأً ِمن األنصاِر

 ٧/٥٤٠ و ش ١٠/٣٢ و جممع ٢٨٠ و ف ٢٨٠ و ٣/٥٧ و ٢/٥٠١حم
 صحيح

لَو أنّ الناس يعلمونَ ما يف فَضِل صالِة الِعشاِء و صـالِة الصـبِح ألتوهمـا و لَـو              {-١٤٠٣٩
عن عائشة) ش(}بواًح 

 ٦/٨٠ و بنحوه حم ١/٣٣٢ش 
 صحيح

١٤٠٤٠-}              لَيـككُـن علَـم ي ـهينع ِبحصاٍة فَفَقأت هذفتري إذٍن فَحِبغ لَيكع لَو أنّ امرأً اطلع
نـــاححم،ق(}ج ( 
 عن أيب هريرة

ي  و محيـد   ٢٤٣ و   ١٢/٢١٦ و فـتح     ١٠/٢٥٤و سنه   ) ١٤٤( و شفع    ٨/٣٣٨ و هق    ٨/٦١ و ن    ٩/١٣خ  
 )٢١٥٨(و م ) ٥٢٤٦( و صحيح اجلامع ٢/٢٤٣و حم ) ١٠٧٨(

لَو أنّ أمراةً ِمن احلُوِر العِني أطلَعت أُصبعاً ِمن أصـاِبعها لَوجـد ِرحيهـا كُـلُّ ذي                  {-١٤٠٤١
 عن سعيد بن حذمي) حل(ابن قانع (}روٍح
  ٢/٤٩ و  االصابة ٤/٥٣٣ و الترغيب١٠/٤١٧ و ٣/١٢٤ و امع ٦/١٤٧كر 

 صحيح
لَو أنّ امرأةً من ِنساء أهِل اجلَنِة أشرفَت على األرض لَمَألِت األرض ِمن ريِح اِملسِك               {-١٤٠٤٢

 عن سعيد بن عامر) طب(} ، وألذهبت ضوَء الشمِس و القَمِر 
 و فتح ٤/٥٣٣ و  ٢/٢٦٨ و ترغيب    ١٠/٤١٧ و جممع    ٦/٧٢و طب   ) ١٦٥١( حنوه و ت     ٨/١٤٥ و   ٤/٢١خ  
 ٤/٥٣٣ و   ٢/٢٦٨ و جامع االصول     ٣/١٥٧ و حم    ١٠/٥٤٢ و   ٩/٢٨١ و االحتاف    ١/٤٢  والبغوي ١١/٤١٨
 ١٠/٥٠٤ و٣/١٠١ و ٥٦٠و 



 

 

٢١١١() 

 صحيح لغريه
لَو أنّ أهلَ السماِء و األرِض اشتركوا يف دِم مـؤِمٍن لَكَـبهم اُهللا عـز و جـلَّ يف                    {-١٤٠٤٣

 عن أيب سعيد و أيب هريرة معا ) ت(}الناِر
 )٥٢٤٧( و صحيح اجلامع ٧/٢٩٧ و امع ١٢/١٣٣ و طب ٣/٢٩٤ و ترغيب ٨/٢٢و هق ) ١٣٩٨(ت

 صحيح
لَو أنّ أهلَ السماِء و أهلَ األرِض اجتمعوا على قَتِل مسِلم لَكَبهم اُهللا جميعاً علـى                { -١٤٠٤٤

 عن أيب بكرة) طب،خط(}وجوِهِهم يف النار 
 ٣/٢٩٤يب  و ترغ١٢/١٢٣ و طب ١١/٣٧٧ و خط ٦/٢٩٧امع 

 صحيح
هنـاد عـن أيب     (}لَو أنّ حجراً قُِذف ِبِه يف جهنم لَهوى سبعني خريفاً قَبلَ أنْ يبلغُ قَعرها             {١٤٠٤٥

 )موسى
 )٤٦٦٦( و املطالب ٤/٤٧١ و الترغيب ١٠/٥٢٠ و االحتاف ١٠/٣٨٩امع 

 صحيح
١٤٠٤٦-} و أوالدهن وِمِهنحبِع ِخلفاٍت شراً كَسجاماً ال لو أن حبعني عوى سم لَهنيف جه أُلقي 

 عن أنس) ع(}يبلغُ قَعرها 
 )٢٦٠٩(و حب ) ٤٦٧٠( و مطالب ١٠/٣٨٩امع 

 صحيح
لَو أنّ حجراً مثلَ سبِع ِخلفاٍت أُلقي على شفري جهنم هوى ِفيها سبعني خريفاً ال يبلغُ                {-١٤٠٤٧

 عن أنس) هناد (}قَعرها
 )٥٢٤٨(و صحيح اجلامع ) ٢٦٠٩( و حب ١٠/٥٢٠و االحتاف ) ٤٦٧٠( و مطالب ١٠/٣٨٩امع 

 صحيح
احلسن بن سفيان   ( }لَو أنّ حوراَء أطلَعت أُصبعاً من أصاِبِعها لَوجد ِرحيها كلُّ ذي روحٍ           {-١٤٠٤٨

 )طب،كر(
 عن سعيد بن عامر بن حذمي

 ١/٢٤٧ و حليه ٣/١٢٤ و امع ٦/٧٢طب 
 صحيح

 عن أيب سعيد) ت،حب،ك(}نّ دلواً ِمن غساٍق يهراق يف الدنيا ألنتن أهلَ الدنيالو أ{-١٤٠٤٩
 ٢٣/١١٤ و طربي    ٢/٩٠ و مبارك    ٤/٤٧٨ و ترغيب    ٥١٥ و   ١٠/٤١٤ و االحتاف    ٣/٨٣و حم   ) ٢٥٨٤(ت  
 ٤/٦٠٢ و ك ٧/٦٩ وكثري ٣٠/١٠و 

 حسن
 البارد املننت: الغساق 



 

 

٢١١٢() 

 عن أيب هريرة) ش(}ٍم ِبغِري إذنهم يِحلُّ لَهم أنْ يفقؤوا عينهلو أنّ رجالً اطلع على قَو{-١٤٠٥٠
  حنوه٤/١٤٤ و قط ٢/٤٢٨حم 

 صحيح
لو أنّ رجالً اطلع عليك ِبغِري إذنك فَحذفته حبصاٍة فَفقأت عينه ما كانَ عليك ِمـن                {-١٤٠٥١

 عن أيب هريرة) خ،م،ن(}جناٍح
 ٨/٦١و ن ) ٦٩٠٢( و خ ٢/٤٢٨م األداب و حم 

 عن ابن عمر) هق(}لو أنّ رجالً اطلع يف بيِت رجٍل فَفقأَ عينه ما كان عليه فيه شيٌء{-١٤٠٥٢
  ٨/٣٣٩ و هق ٤/١٤٤ و قط ٢/٢٤٣حم 

 صحيح
عن ) حم،قط،هق،ض(}لو أنّ رجالً أعطى امرأةً صداقاً ِملَء يديِه طَعاماً كَانت لَه حالالً      {-١٤٠٥٣

 جابر
 ٥/٤٠٧ و كثري  ٣/٢٤٣ و قط ٣/٣٥٥حم 

 حسن
لو أنّ رجالً خر على وجهه ِمن يوِم ولد إىل يوم يموت هرماً ، يف طاعِة اهللا عز و جلَّ     {-١٤٠٥٤

ابـن املبـارك    (}  لَحقر ذلك يوم القيامة و لَود أنه رد إىل الدنيا كَيما يزداد من األجِر و الثواِب                 
 عن حممد بن أيب عمرة املزين ) طب،هب(و أبو نعيم يف التاريخ ) حم،خ(

 )٧٦٧( و الشعب ٤/٣٩٧ و الترغيب ١٠/٢٢٥ و ١/٥١امع 
 صحيح

لو أنّ رجالً دعا الناس إىل عرٍق أو ِمرماتِني ألجابوه ، و هم يدعونَ إىل هذه الصالِة                 {-١٤٠٥٥
 الً يجر رأنْ آم ممتأتوها ، لقد هماعٍة فَال يإىل قَـوٍم   يف ج  ـرفماعٍة مث أنصبالناِس يف ج  ليص

نافقنها إالّ مع خلفتليهم ناراً ، إنه ال يها عمجيبوا فَأضرداَء فَلم يمعوا النعن أنس) طس(}س 
 ٢/٤٣ و جممع ٢/٥٣٧حم 

 حسن
  الشىء احلقري-ظلف الشاة : العظم إذا أخذعنه معظم اللحم و املرماه: العرق

و أنّ رجالً صام لِله يوماً تطوعاً ثُم أُعطي ِملَء األرِض ذهباً لَم يستوِف ثَوابـه دونَ           ل{-١٤٠٥٦
 )ابن النجار عن أيب هريرة(}يوِم اِحلساِب 

 ٢/٨٤و الترغيب ) ٥٢٣( و مطالب ٣/١٨٢امع 
 حسن

١٤٠٥٧-}              رةَ لَخهلا ، و ال كو الً عملَ عمالً ِفي صخرٍة ال بابجـاِس      لو أنّ رإىل الن عملُـه ج
 عن أيب سعيد) ك(}كائناً ما كَانَ



 

 

٢١١٣() 

 )٧٨٧٧ (٤/٣١٤ك 
 حسن

لو أنّ رجالً يف ِحجِرِه دراِهم يقِسمها ، و آخر يـذكُر اللَـه ، كَـانَ الـذّاِكر هللا                    {-١٤٠٥٨
 عن أيب موسى) طس(}أفضلَ
 ٢/٤٠٠ و ترغيب ٨/٢٢٤ و االحتاف ١٠/٧٤امع  

 حسن
جالً قُِتل يف سبيِل اِهللا مث أُحىي ثُم قُتلَ ، ثُم أُحىي ثُم قُتل، لَم يدخِل اجلَنةَ حىت                  لو أنّ ر  {-١٤٠٥٩

          و السيئات ٍب وال ِفضٍة إمنا هي احلَسناتذَه ثَم لَيس ، هدين نهقضى  ععن حممد بن عبد اهللا ) طس(}ي
 عن سعد بن أيب وقاص) ض(بن جحش ، عبد ابن محيد 

 )١٣٨٣( و مطالب ٤/١٢٧ و جممع ٢٤٩ و ١٩/٢٤٧ و طب ٥/٢٩٠ و حم ٩٨ ب ن البيوع
 صحيح

 وهو حممول على من  مل ينو قضاء الدين او كان عنده ما يقضيه فلم يقضه
 ٠٠٠أفَحسبتم أمنَّا خلَقناكُم عبثاً     :  يعين   -لو أنّ رجالً موقناً قَرأها على جبٍل لَزالَ         {-١٤٠٦٠

 عن ابن مسعود) حل)(١١٥: ملؤمنونا}اىل آخر السورة 
 و الفتوحات ١٢/٣١٣ و خط ١/٧ و حلية ٥/٤٩٤و كثري ) ١٠٨١(و د عاطب  ) ٦٢٥( و سين    ٥/١١٥امع  

٤/٤٦  
 حسن

ما قَـرأت يف أذنـه ؟       :  فأفاق فقال له الرسول صلى اهللا عليه و سلم           - جمنون -و سببه أن عبد اهللا قرأها يف أذن         
 ال له الرسول صلى اهللا عليه و سلم ذلكفق٠٠٠له قرأت اآلية :فقال

لو أنّ رجالً  يجر على وجهِه ِمن يوِم ولد إىل يوِم يموت هرماً يف مرضاِة اهللا تعـاىل                   {-١٤٠٦١
 عن عتبة بن عبد) حم،تخ،طب(}لَحقَره يوم الِقيامِة 

 و صـحيحة    ٤/٣٩٧ و ترغيـب     ٣٥٨ و   ١٠/٢٢٥ و   ٣٥٨ و   ١/٥١ و جممع    ١٧/١٢٣ و طب    ٤/١٨٥حم  
 )٥٢٤٩(و صحيح اجلامع ) ٤٤٦(

 صحيح
لو أنّ رجلنيَ دخال يف اإلسالِم فاهتجرا ، كانَ أحدهما خاِرجاً عن اإلسـالِم حـىت                {-١٤٠٦٢

الظَّاَِلم رِجععن ابن مسعود) ك(}ي 
 ٤/١٧٣ و حلية ٣/٤٥٨ و ترغيب ٨/٦٦ و جممع ١/٢٢ك 

 صحيح



 

 

٢١١٤() 

و أشار إىل اجلُمجمِة أُرسلَت  ِمن السماِء اىل األرِض و هي            لو أنّ رصاصةً مثلَ هذِه      {-١٤٠٦٣
                  تلسـلِة لَسـارمن رأِس الس ا أُرسلَتقَبلَ اللّيل ، و لَو أ ِت األرضلَغنٍة لَبمسمائَِة سِسريةُ خم

 أربعني خريفاً اللَّيـــلَ 
 ن ابن عمروع) حم،ت، ك(}والنهار قَبل أنْ تبلغَ أصلَها أو قَعرها 

 ٢/٧٤ و مبارك ١٠/٥١٩ و االحتاف ٤/٤٧٣ و ترغيب ٢/٤٣٨ و ك ٢/١٩٧و حم ) ٢٥٨٨(ت 
 حسن

 عن أنس) ابن مردويه (}لو أنّ شرارةً ِمن شرِر جهنم باملشِرق لَوجد حرها من باملغِرب {-١٤٠٦٤
 ١٠/٣٨٧ و جممع ٤/١٣٠ و كثري ٤/٤٦٢ و ترغيب ١٠/٥١٩االحتاف 

 حسن
لو أنّ شرارةً ِمن جهنم وقَعت يف وسِط األرِض ألنتن رحيها وشدةُ حرها مـا بـني                 {-١٤٠٦٥

 عن أنس) ابن مردويه(}املشِرق واملغِرِب 
 ٤/٤٦٢ و ترغيب ٥١٩ و ١٠٠/٢٦٢االحتاف 

 حسن
 مساء بنت عميسعن أ) حم،ت، ك(}لو أنّ شيئاً كَانَ فيِه ِشفاٌء ِمن املَوِت لَكَانَ يف السنا {-١٤٠٦٦

 )٣٤٦١( و هـ ٦/٣٦٩ و حم ٥/٩٠ و امع ٢٠١ و ٤/٢٠٠و ك ) ١٧٩٨(و صحيحة ) ٢٠٨١(ت
 صحيح

لو أنّ صخرةً وزنت عشر خِلفات قُِذف ا ِمن شفري جهنم ما بلَغت قَعرها سـبعني                {-١٤٠٦٧
ِبئراِن يف جهنم يسيلُ فيهما صديد : ام ؟ قالو ما غَي و أث : خريفاً حىت ينتهي إىل غَى  و أثاٍم ، قيل         

 وابن جرير و البيهقي عن أيب أمامة) طب(} أهِل النار
 و االحتـاف    ٤/٤٧٢ و الترغيب    ٨/٢٠٦ و طب    ١٠/٣٨٩ و امع    ١٩/٢٨ و   ١٦/٧٥ و كثري    ١/٣الدواليب  

 ٨٦ ومبارك ص ١٠/٥١٩
 حسن لغريه

 عن أيب الدرداء) كر(}ِه لَطَلَبه ِرزقُه كما يطلُبه املوت لو أنّ عبداً هرب ِمن ِرزِق{-١٤٠٦٨
 ٦/٢٨٦كر 

 صحيح
لو أنَّ عبدين تحابا يف اِهللا، واحد يف املشِرق وآخر يف املغِرِب  لَجمـع اللُـه تعـاىل       {-١٤٠٦٩

 عن أيب هريرة) هب(}هذا الذي كُنت حتبه ِفي: بينهمايوم الِقيامة ، يقولُ 
 ١٦٥ و م الرب و الصلة ٤٩ و ٨/٤٨و له شاهد صحيح مبعناه خ ) ٩٠٢٢(الشعب 

 حسن لغريه



 

 

٢١١٥() 

و هـو   :  و قال ابن عدي يف الكامل        ٢/٣٤٤ و اللسان    ١/٥٨٦فيه حكيم بن نافع الرقي خمتلف فيه راجع امليزان          
 ٢/٢٢٢من يكتب حديثه 

 قالـه   - عنـك لَـراٍض      لو أنّ عندي  عشراً لَزوجتكهن واحدةً بعد واحدٍة، و إين          {-١٤٠٧٠
 عن ابن عباس) طب(} -لعثمان
 ٩/٨٣امع 

 حسن لغريه
لو أنّ يف هذا املَسِجِد مائَةَ ألٍف أو يزيدون ، و فيه رجلٌ ِمن أهِل النـاِر فَتـنفَّس                   {-م١٤٠٧٠

 ــهنفَس فَأصاب 
 عن أيب هريرة) ع(}الحترق املسِجد و من فيِه 

 ١٠/٣٩١امع 
 هحسن لغري

لو أنّ قَطرةً من الزقوِم  قَطَرت يف داِر الدنيا ألفسدت على أهِل الدنيا معايشـهم ،                 {-١٤٠٧١ 
 عن ابن عباس) حم،ت،ن، هـ ،حب،ك(}فَكَيف مبن تكونُ طَعامه؟ 

و ك  ) ٤٣٢٥( و هــ     ١/٣٣٨و حـم    ) ٢٦١١( و حب    ٢/٢٣٢ و أصفهان    ٤/٤٨٠و ترغيب   ) ٢٥٨٥(ت  
 )٥٢٥٠( و صحيح اجلامع ٢/٥١ و طص ٦/١٤٩ و ١/٣٩١  و بغوى٢/٢٩٤

 صحيح
١٤٠٧٢-}               رابإال الت ابِن آدم وفمُأل جىثاَلثاً ، وال يمناٍل لَتوادياً ِمن م حم(}لو أنّ البِن آدم (

 عن جابر
 ١١/٢٥٧ و فتح ٢٤٤ و ١٠/٢٤٣ و جممع ٣/٣٤٠و حم ) ٣٧٩٣(ت 

 صحيح
 لَتمنى وادياً ثاِلثاً ، و ما جِعلَ املَالُ إالّ إلقاِم الصالِة و إيتـاِء               لو أنّ البِن آدم واديني    {-١٤٠٧٣

 ابت اللُه على من وبتو ي ، ابرإالّ الت آدم ابن شبععن أيب أمامة) طب(}الزكاة و ال ي 
 ١٠/٢٤٤ و امع ٨/١٥٧ و االحتاف ٨/٢٩٥ و طب ٣/٢٧٢حم 

 حسن
ثلَ أُحٍد ذَهباً ينفُقُه يف سبيِل اِهللا ما بلغَ مد أحـِدكُم و ال نصـيفَه                لو أنّ  ألحِدهم مِ    {-١٤٠٧٤

 )قلنا يا رسول اهللا أحنن خري أم من بعدنا؟ قال فذكره: عن عبد اهللا بن سالم قال) طب(}
 ١٦ و ١٠/١٥امع 

 صحيح لغريه
و ال يمـُأل نفـس ابـِن آدم إال          لو أنّ لإلنساِن واديِني ِمن ماٍل ألبتغى وادياً ثَالثاً ،           {-١٤٠٧٥

 ن تاباللُه على م وبراب و يتعن أيب هريرة) كر(}الت 



 

 

٢١١٦() 

 و طـب    ٥/١٣٢ و   ٢٣٨ و   ١٩٢ و   ٣/٧٦و حـم    ) ٤٢٣٥( و هــ     ٢/٢٨٢ و أصفهان    ٨/١٥٧االحتاف  
 ١٠/٢٤٤ و جممع ١١/١٨٠

 صحيح
الثُ لَياِل و عندي منـه إال شـيٌء         لو أنَّ يل مثلَ أُحٍد ذَهباً ما سرين  أنْ يأيتَ علي ثَ            {-١٤٠٧٦

 عن أيب هريرة) هق،كر(}أرِصده لديٍن
 ٢/١٨٩ و حلية ١/٣٣٨ و نبوة ٧/٤٦هق 

 صحيح
لو أنّ ما يقلُّ ِظفر مما يف اجلنة بدا لتزخرفت لَه ما بني خواِفِق السمواِت و األرِض ،                  {-١٤٠٧٧

لع فَبدا أساوره لَطَمس ضوَء الشمِس كَما تطمس الشمس ضـوَء        و لو أنَّ رجالً ِمن أهِل اجلنِة اطّ       
 عن سعد) حم ،ت(}النجوِم

 و صحيح   ٦/٢٠٨ و تخ    ٢/١٣٦ و مبارك    ٤/٥٥٨ و ترغيب    ١٠/٥٤٣ و االحتاف    ١/١٧١و حم   ) ٢٥٣٨(ت  
 )٥٢٥١(اجلامع 

 صحيح
ه الثَّقالِن ما أقلّوه مـن األرِض ، و  لو أنّ ِمقمعاً ِمن حديٍد وِضع يف األرِض فاجتمع لَ     {-١٤٠٧٨

عـن أيب  ) حم ، ع،ك(}لو ضرب اجلَبلُ ِبِمقمٍع ِمن حديٍد كما يضرب أهلُ النار لتفَتت و عاد غُباراً       
 سعيد
  ١٠/٥٢٠ و جممع ٤/٤٧٤ و ترغيب ٤/٦٠٠ و ك ٣/٢٩حم 

 حسن
١٤٠٧٩-} دهم أُحداً ذَهباً ما بلغَ مدأح  صيفُه لو أنفقعن عبد اهللا بن سالم) حم(}أحِدكُم و ال ن 

  ٢/٤٧٨ و عاصم ٧/٣٤٤ و كثري ١٠/١٦ و جممع ٦/٦حم 
 صحيح

لو أنكم إذا خرجتم ِمن عندي تكونونَ على احلَاِل الذي تكونونَ عليِه لَصـافَحتكُم              {-١٤٠٨٠
 عن أنس ) ع(}املَالئكَةُ ِبطرِق املَدينِة 

 )٥٢٥٢(امع   و صحيح اجل١٠/٣١٠امع 
 صحيح

يا رسول اهللا إذا كنا عندك كنا على حال و إذا خرجنا من عندك مهتنا الدنيا و أهلونـا                   :و سببه ان الصحابة قالوا    
 فقال هلم ذلك 

لو أنكم تتوكلونَ على الِله حق توكُِلِه لَرزقكُم كَما ترزق الطري ، تغدو ِخماصـاً و                {-١٤٠٨١
 عن عمر)ن،هـ ، ع،حب،ك،هب،ض)  (ط،حم،ت(}تروح ِبطاناً

 و االحسان   ٨/٢٠٦و كثري   ) ٣١٠( و صحيحة    ١/٤٤٠ و بغوي    ٩/٣٨٨ و االحتاف    ١٩٦ و مبارك    ١/٣٠حم  
 )٢٣٤٥(و ت )٤١٦٤( و هـ ٤/٣١٨و ك ) ٧٣٠(



 

 

٢١١٧() 

 صحيح
ن يف  لو تعلمون يقينا أنه ال فاعل إال اهللا و أنّ كل موجود من خلق ورزق  و عطاء و منع من اهللا مث تسـعو                        : أي

 ٩/٣٨٨) االحتاف(لرزقكم ) املشروع(الطلب على الوجه اجلميل 
 عن عائشة) خ،هق(}لو أنكم تطهرتم ِليوِمكُم هذا {-١٤٠٨٢

  ٢/٣٨٥و فتح ) ١٧٥٤( و خزمية ٣/١٩٠ و هق ٦ و م اجلمعة ٢/٨خ 
ملَالئكَةُ يف لو أنكم تكونون  إذا خرجتم ِمن عندي كنتم على حالكم ذلك، لَزارتكُم ا          {-١٤٠٨٣

 عن أيب هريرة) ت(}بيوتكُم و لَو لَم تذنبوا لَجاَء اُهللا ِبخلِق جديٍد كي يذنبوا فَيغفَر لَهم 
 )٩٦٩( و صحيحة ٣٨٠ و مبارك ٢/٣٠٥و حم ) ٢٥٢٦(ت 

 صحيح
١٤٠٨٤-}                 ليها عنـدي  لَصـافَحتكُماٍل على احلالَِة اليت أنتم  على كلٍّ حلو أنكم تكونونَ ع

ئكَةُ بأكُفِّهم و لَزارتكُم يف بيوتكُم و لَو لَم تذنبوا لَجاَء اُهللا ِبقوٍم يذنبون كيَ يغفر الُلـه لَهـم               املَال
 عن أيب هريرة) حم ،ت(}

 و  ٤/١٣و طـب    ) ٩٦٩( و صـحيحة     ٧/٨٢ و   ٢/١٠٤ و كثري    ٣٨٠ و مبارك    ٢/٣٠٥و حم   ) ٢٥٢٦(ت  
 )٥٢٥٣(صحيح اجلامع 

 صحيح
ن على اِهللا تعاىل حق توكُّلِه لَرزقكُم كَما يرزق الطَّري ، تغدو ِخماصاً             لو أنكم توكَّلو  {-١٤٠٨٥

 عن عمر) حم ،ت ، هـ،ك(}و تروح ِبطاناً 
 )٥٢٥٤( و صحيح اجلامع ١/٥٢و حم ) ٤١٦٤(و هـ ) ٢٣٤٤( و ت ٥و التوكل ) ٢٥٤٨(حب 

 صحيح
 عن أيب هريرة) ك(} فَيغفُر لَهم لو أنكم ال تخِطئونَ ألتى اُهللا ِبقوٍم يخطئونَ{-١٤٠٨٦

 )٩٦٩( و صحيحة ٤/٢٤٦ك 
 صحيح

١٤٠٨٧-}                 غفرذنبونَ فيخِطئونَ و يعِدكُم ياُهللا  أُمةً من ب لَقخطئونَ و ال تذنبون لَخلو أنكم ال ت
 عن ابن عمرو) هب(و ابن مردويه ) طب(و ابن جرير ) ابن أيب الدنيا يف كتاب البكاء (} لَهم
 )٧١٠٣( و الشعب ٧/١٤١و امع ) ٩٦٩( و صحيحة ٤/٢٤٦و ك  ٥/٣٤١خط 

 صحيح
لو أنها مل تكن ربيبيت يف ِحجري ما حلَّت يل ، إنها البنةُ أخي من الرضاعِة ، أرضعتين   {-١٤٠٨٨

            واتكُنوال أخ ، ناِتكُنب ليع نرضعـ   (}و أباها ثوبيةُ ، فال ت ـ   ) خ ، م ،د،ن،ه ة بنـت أيب    عن أم حبيب
 سفيان

 )٢٠٥٦(و د ٩/١٤٠ و فتح ٤٤ و ن النكاح ب ١٦و ١٥ و م الرضاع ٧/١٢خ 



 

 

٢١١٨() 

لو أني استقبلت من أمري ما استبدرت مل أسِق اهلُدى و لَجعلتها عمرةً ، فمن كَـان                 {-١٤٠٨٩
 عن جابر) م ،د(}ِمنكُم لَيس معه هدى فَليحلَّ و ليجعلْها عمرةً 

و صـحيح اجلـامع     ) ٩٠٦( و شـفع     ٥/١٩و هق   ) ٣٠٧٤(و هـ   ) ١٧٨٩( و د    ١٣٠وم احلج    ٣/١٨٥خ  
)٥٢٥٦( 

١٤٠٩٠-}               ِعـي اهلـديو لـوال أنّ م ،يتمـا أهـد رتبدمن أمري ما است لتقبي استلو أن
عن جابر) حم ،ق(}ألحلَلت 

 ٣/٣٠٥و حم ) ٥٢٥٦( و صحيح اجلامع ١٧٤ وم احلج ٣/١٨٥خ 
١٤٠٩١-} لو أُهدي إىل ِذراع ألجبت عيتو لَو د ، لَقَبلت عن جابر) كر(}إيلَّ ِكراع 

 ٧/٣٢ و ٣/٢٠١ و بنحوه خ ٢/٤٢٤حم 
 صحيح

١٤٠٩٢-} إليِه ألجبت عيتو لَو د ، لَقَبلت إيلَّ ِكراع عن أنس) حم،ت،حب(}لو أُهدي 
 و جممـع    ٧/٢٧٣ و   ٦/١٦٩  و هـق      ٥١٢ و   ٤٨١ و   ٢/٤٧٩وحم  ) ١٣٣٣٨( و ت    ٧/٣٢ و   ٣/٢٠١خ  
 )٥٢٥٧( و صحيح اجلامع ٤/١٤٩

 عن أيب هريرة) ك(}لو  بعثَ إيلَّ ألسرعت اإلجابةَ و ما ابتغيت العذر {-١٤٠٩٣
 ٢/٢٤١ك 

 صحيح
 قاله عن يوسف عليه السالم ملا أرسل وراءه امللك

 } لَم يكن لَه بـِه حاجـةٌ   لو  بعثت إليِهم فَنهيتهم أنْ يأتوا احلُجونَ ألتاه بعضهم و إنْ    {١٤٠٩٤
 عن عبدة السوائي) طب(

 ٤/٣٤٧ و حلية ١٧٧ و ١/١٧٦ و جممع ١٨/٧٨طب 
 صحيح

 قاله لقوم لغطوا قربه
 جبل مبكة: احلجون 

 )ابن الل ، عن أيب هريرة(} لو بغى جبلٌ على جبٍل لَدك الباغي ِمنهما{١٤٠٩٥
 مرفوعا و موقوفا) ٢٥٤٨(و العلل ) ١٩٤٨(ة  و الضعيف٤٤و اجلامع البن وهب ص ) ٥٨٨(خد 

 الصواب وقفه
 عن أنس)حم،ن،ع،حب،ض(}لو تدومونَ على ما تكونونَ ِعندي لَصافَحتكم املالِئكَةُ{١٤٠٩٦

و ) ٢٤٩٣( و حـب     ٩/٢١٦و االحتـاف    ) ١٩٦٥( و صحيحة    ١/١٦٧ و سنه    ١٠/٣٠٨ وجممع   ١٢م التوبة   
 )٢٥٤١(ت

١٤٠٩٧}    ا تدومونَ على مساعةً و ساعةً       -كونونَ ِعندي يف اخلَالِء     لو ت و لكن -   تكملَصـافَح 
 عن أنس)بز ، ع(}املالِئكَةُ حىت تِظلَّكُم بأجِنحتها ِعياناً
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 ١٠/٣٠٨امع 
 صحيح

 عن ابن عمر) د(}لو تركنا هذا الباب للِنساِء {١٤٠٩٨
 )٥٢٥٨(و صحيح اجلامع ) ٥٧٠ و ٤٦٣ و ٤٦٢(د 

 صحيح
١٤٠٩٩}إىل يوِم الِقيامِة لو ت تكها لَدارعن أيب هريرة)هب(}ر 

 ٢/٤٢١ و حم ١٠/٢٥٧ و امع ٦/١١٩ و كثري ١٠٦ و ٦/١٠٥و نبوة ) ١٣٣٩و ١٣٣٨(الشعب 
 صحيح لغريه

 قاله لرجل رأى يف جفنته عجيناً فخبزوا منه فرفعها و نفضها و فيه قصة طريفة
١٤١٠٠}ِمن املوِت ما ي البهائم علَمميناًلو تم منها سما أكلت نو آدمب عن أم صبية)هب(}علَم 

 )١٠٥٥٧( و الشعب ١٠/٢٢٦ و االحتاف ٦/١٦٩بداية 
 حسن لغريه

 ووافقه االلباين يف ضـعيف      ٥/٣١٥و أعله يف الفيض بعبد اهللا بن سلمه بن أسلم و ان الدار قطين ضعفه الفيض                 
 فضعفه جداً) ٤٨١٣(اجلامع 

 هو رجل بصرى معروف و قال علي بن احلسني بـن            ٣/٢٩٢ فقد قال عنه يف اللسان       إن كانت العلة منه   : أقول
 اجلنيد صدوق اهـ

١٤١٠١}                غ منهفرىت يشاؤه حه و عغَذاؤ رضد ما حقعوِج لَم تالز قاملَرأةُ ح علَمعن )طب(}لو ت
 معاذ

 )٥٢٥٩( وصحيح اجلامع ٤/٣٠٩جممع 
 صحيح

١٤١٠٢}ر علمونَ قَدرليها لو تم عكَلتعن أيب سعيد)البزار(}محِة اِهللا الت 
 )٥٢٦٠( و صحيح اجلامع ٦٣ و ظن ٣٨٤ و ١٠/٢١٣امع 

 صحيح
 عن العرباض)حم(}لو تعلَمونَ ما ادخر لَكُم ما حِزنتم على ما زوى عنكُم {١٤١٠٣

  ٤/١٢٨و حم ) ٥٢٦١(و صحيح اجلامع ) ٢١٦٨( و صحيحة ٤/١٥٠الترغيب 
 صحيح

لو تعلَمونَ ما أعلَم ، لَبكَيتم كَثرياً ، و لَضحكتم قَليالً ، و لَخـرجتم إىل الصـعداِت                  {١٤١٠٤
 تجأرونَ إلــى

 عن أىب الدرداء)طب،ك،هـ(}اِهللا تعاىل
 و الشعب   ١٦٤ و   ٦/٨١ و   ٤٥٣ و   ٤١٨ و   ٢/٢٥٧و حم   )٤١٩١(و  ) ٤١٩٠(و هـ   )٢٣١٣و  ٢٣١٣(ت  

 )٥٢٦٢( وصحيحح اجلامع ٧٩٣(



 

 

٢١٢٠() 

 صحيح
لو تعلَمونَ ما أعلَم ، لَبكَيتم كَثرياً ، و لَضحكتم قَليالً ، يظهر النفاق ، و ترتفع األمانةُ                  {١٤١٠٥

، وتقبض الرمحةُ ، و يتهم األمني، و يؤمتن غَري األمِين ، ناخ ِبكُم الشرف اجلُونُ ، الِفنت كأمثـاِل                    
 هريرةعن أيب )ك(}الليِل املُظِلم

  ٩/١٧٠ و ٨/٨٩ و ٧/٤٩٧ و بنحوه عن ايب ذر االحتاف ٤/٥٧٩ك 
 صحيح

 هي فنت كقطع الليل املظلم: الشرف اجلون
 عن أنس) حم،ق،ت،ن،هـ(} لو تعلَمونَ ما أعلَم ، لَضحكتم قَليالً ، و لَبكَيتم كَثرياً{-١٤١٠٦

ــائل ١٦٢ و ١٦١ و ٨/١٢٧ و ٧/٤٥ و ٦/٦٨ و ٢/٤٣خ  و ن ) ٢٣١٣ و ٢٣١٢(و ت  ١٣٤ و م الفضـ
 و  ٤٧٧ و   ٤٦٧ و   ٤٥٣ و   ٤٣٢ و   ٢/٣١٢و حـم    ) ٤١٩١ و   ٤١٩٠( و هــ     ٢١ و ب    ١٠الكسوف ب   

 و صحيح   ١٠/٢٦ و   ٧/٥٢ و   ٣/٣٣٨ و هق    ٢/٣٠٦ و مي    ٢٦٨ و   ٢٥١ و ٢١٠ و   ١٩٣ و   ٣/١٨٠ و   ٥٠٢
 و غريهم) ٥٢٦٣(اجلامع 

 متواتر
و لَبكَيتم كَثرياً و ملَا ساغَ لَكُم الطَّعـام و ال           لو تعلَمونَ ما أعلَم ، لَضحكتم قَليالً ،         {-١٤١٠٧
رابعن أيب ذر) ك(} الش 

 ٤/٢٦٤ و الترغيب ٥٧٩ و ٤/٣٢٠ و ٣/٦٣٥ك 
 صحيح لغريه

لو تعلَمونَ ما أنتم القون بعد املَوِت ما أكلتم طَعاماً و ال شربتم شراباً على شـهوٍة                 {-١٤١٠٨
تستِظلون بِه ، و لَمررتم إىل الصعدات تلدمونَ صدوركُم ، و تبكونَ علـى      أبداً ، وال دخلتم بيتاً      

 عن ابن الدرداء) ابن عساكر(} أنفسكُم 
 ٤/٢٦٤ و الترغيب ٥٧٩ و ٤/٣٢٠ و ٣/٦٣٥ك 

 حسن لغريه
 عن أيب هريرة)(م(} لو تعلمونَ ما يف الصف األوِل ما كَانت إالّ قُرعةً{-١٤١٠٩

 و  ١/٣١٦ و ترغيب    ١٤/٣٥٤ و   ١٢/٢٠٠ و   ٦/٦٦و خط   ) ١٥٥٥( و خزمية    ٣/١٠٢ و هق    ١٣١ م الصالة 
 )٥٢٦٤(صحيح اجلامع 

 عن عائذ بن عمروا) ن(} لو تعلمونَ ما يف املسألِة ما مشىأحد إىل أحٍد يسألُه شيئاً{-١٤١١٠
 ١٠/١٤٥ و جامع االصول ٥/١٧١ و خط ٥/٩٥ن 

 صحيح
 )!!٢٤٢٤(و صححه يف صحيح النسائي ) ٤٨١٨( ضعيف اجلامع و تناقض األلباين فضعفه يف

 عن فضالة بن عبيد) ت(}لو تعلمونَ ما لَكم ِعند اِهللا ألحببتم أن تزدادوا فَاقةً و حاجةً{ -١٤١١١



 

 

٢١٢١() 

 و صـحيح اجلـامع      ٦/١٨ و حم    ٤/٢١٥و ترغيب   ) ٢٥٣٨( و حب    ٣١١ و   ١٨/٣١٠و طب   ) ٢٣٦٨(ت
)٥٢٦٥( 

 صحيح
 عن عروه مرسال)هب(}نَ من الدنيا ما أعلم الستراحت أنفُسكُم ِمنهالَو تعلمو{ -١٤١١٢

 )١٠٣٢٩(و ) ١٠٣٣٠( و الشعب ٣/٦٢٨ك 
 حسن لغريه

ابن املبارك عـن    (} لو تعلمني علم املوِت يف بنِت زمعة لَعلمِت أنه أشد مما تقدرين عليهِ            {-١٤١١٣
 ) عن سودة بنت زمعة موصوالعنه) طب(حممد بن عبد الرمحن بن نوفل مرسال 

 ٣٢٠ - ٢/٣١٩ و امع ١٠/٢٣٠االحتاف 
 صحيح

١٤١١٤-}                ـروحغدو ِخماصـاً و تت الطَري رزقكَما ي ِزقتوكُّلِه لَرت على الِله حق وكَّلتلَو ت
 عن عمر) هب(} ِبطاناً

 ٩/٤٧٧ و االحتاف ٢/١٩٧ و أصفهان ١١/٣٠٦و بنحوه الفتح ) ١٢٨٣ و ١١٨٢(الشعب 
 صحيح

١٤١١٥-} هجليه فَأخرل عخفَد سرلَجاَء الي ، ل هذا اجلحرخفَد سرعن أنس) ك(}لَو جاَء الع 
 مرسالً) ١٠٠١٣(و بنحوه ) ١٠٠١٢( و الشعب ١/١٠٧ و أصفهان ٨/٤٥٣ و كثري ٢/٢٥٥ك 

 و املرسل صحيح
 عن عصمة بن مالك) هب(}لَو جمع القُرآنُ يف إهاٍب ما أحرقَه اُهللا بالنار{-١٤١١٦

و ) ٢٧٠٠( و الشـعب     ٤/٤٦٤ و االحتاف    ٧/١٥٨ و جممع    ١٨٦ /١٧ و طب    ١/٣٩٠ و مشكل    ٢/٤٣٠مي  
 )٥٢٦٦(صحيح اجلامع 

 صحيح لغريه
 عن أنس) هـ(}لَو خرجتم إىلذَوٍد لَنا فَشِربتم من ألباِنها و أبواِلها{-١٤١١٧

و ) ١٥٢٨( و شـفع     ٤/٣١١ و   ١/١٠٧و معاين   ) ٣٥٠٣( و هـ    ٢/٣٢٣ و مشكل    ٣/٢٠٥ و حم    ٧/٩٧ن  
 )٥٢٦٧(صحيح اجلامع 

 صحيح
 قاله للوفد الذين مرضوا يف املدينه

١٤١١٨-}       لَقَِبلـت أو كُراع إيلَّ ِذراع و لَو أُهدى ، تبإىل ذراٍع أو كُراٍع ألج عيتخ(}لَو د (
 عن أيب هريرة

 و أصـفهان  ٥/١٩٩ و فتح ١٠٧ و   ١/٢/٩٥و سعد   ) ١٠٦٤( و حب    ١١/١٢٠ و طب    ٧/٣٢ و   ٣/٢٠١خ  
 )٥٢٦٨( و صحيح اجلامع ٧/٢٧٣ و ٦/١٦٩ و هق ٥١٢ و ٤٨١ و ٢/٤٧٩ و حم ٢/٩١

١٤١١٩-}بتإىل كُراٍع ألج عيتعن ابن عباس)طب(}لَو د 



 

 

٢١٢٢() 

 ٩/٢١ و ١٤٦ و ٤/٥٣ و جممع ٧/٢٧٣ و ٦/١٦٩ و هق ٥١٢ و ٤٨١ و ٢/٤٢٤حم 
 صحيح

١٤١٢٠-} هطَفتى لَخنا ِمنضواً لَو دضواً ععين أبا جهٍل: املَالئكةُ عهريرة عن أيب)حم م(}ي 
 )٥٢٦٩( و صحيح اجلامع ٨/٤٦١ و كثري ٢/١٨٩ و نبوة ٣/٤٤ و بداية ٨/٧٢٤ و فتح ٣٨م صفات املنافقني 

١٤١٢١-}               باهى ِبكُم و أنـتي هالئكَتجِلسكُم مماِء فأرى مالس ح باباً منكُم فَتم أنَّ ربأيتم لَو ر
 عن معاوية) طب(}ترقُبون الصالة

 )٢٧٠١( و فيه جهالة و معناه صحيح عند م ٢/٣٨ و جممع ٣٩٦ و ١٩/٣٦٤طب 
لَو رأيتموين و أبليس فأهويت بيدي ، فما ِزلت أخنقُه حتى وَ جدت برد لُعاِبِه بـني                 {-١٤١٢٢

        ليمانَ ألصبعوةُ أخي ساتِني ، و لوال ده يعبه        أُصب بالعتواري املَسِجد تربوطاً بساريٍة ِمن سم ح
 عن أيب سعيد) حم(}ِصبيانُ املَدينِة ، فَمن استطاع ِمنكُم أنْ ال يحولَ بينه و بني القبلَِةأحد فَليفعل

 ٦/٣٢٧ و ١/٦٤ و بداية ٢/٨٧ و جممع ٣/٨٢حم 
 صحيح

) م(}لبارحةَ ، لقد أُوتيت ِمزماراً ِمن مزامِري آِل داود        لَو رأيتين و أنا أستمع ِقراَءتك ا      {-١٤١٢٣
 عن أيب موسى

 )٥٢٧٠( و صحيح اجلامع ٤/٤٩٣ و االحتاف ١٠/٢٣١ و ٣/١٢ و هق ١/٦٢٤م صالة املسافرين و بغوى
 عن ابن عباس) ق (}لَو رجمت أَحداً بغِري بينٍة لَرجمت هذِه{-١٤١٢٤

 و صحيح اجلامع ٩/٤٦١ و فتح ٧/٤٠٦ و هق  ١٧٥ و   ٦/١٧٤ و ن    ١٢لعان   و م ال   ٨/٢١٧ و   ٧٢ و   ٧/٧١خ
)٥٢٧١( 

١٤١٢٥-}يبالص حم أُماهللا ِمن قَوِم نوٍح أحداً لَر عن عائشة) طس(}لَو رِحم 
 ٨/٢٠٠ و جممع ١/١١٣ و بداية ٢٦٤ و ٤/٢٥٨ و كثري ١٢/٢١ و طب ١/١٨٠ و طخ ٢/٣٤٢ك 

 حسن
طعةَ ما أعطيتكَها ، و لَن تعدو أمر اِهللا فيـك ، و لـئن أدبـرت                 لَو سألتين هِذِه الق   {-١٤١٢٦

 قالـه   -لَيعِقرنك اُهللا ، و إني ألراك الَّذي رأيت فيه ما رأيت ، و هذا ثَابـت يجيبـك عنـي                     
 عن ابن عباس) خ(})ملسيلمةَ

 ١٠/٣٧٦ و طب ٨/٩٢ و فتح ٦/٣٥٨ و نبوه ٢١ و م الرؤيا ٩/١٦٧ و ٢١٧و ٥/٢١٥ و ٤/٢٤٧خ 
 عن عائشة) حم ،طكس،بز(}لَو سجد أحد ألحٍدألمرت املرأة أنْ تسجد ِلزوجها{- ١٤١٢٧

 ٩/٩امع 
 صحيح

عـن ايب   ) حم(}لَو سلك الناس وادياًو سلكِت األنصار وادياً لَسلَكت وادي األنصارِ         {-١٤١٢٨
 بكر



 

 

٢١٢٣() 

 ٣٥ و ١٠/٣٢و جممع ) ١٢٠١( و محيدي ٧/١١٠ و فتح ٣/١٨٨ و ٤٦٩ و ٢/٤١٩ و حم ٥/٣٨خ 
١٤١٢٩- }              رابآدم إالَّ الت ابن شبعما ثَالثاً ، و ال يى إليهمناٍل لَتلَو سيلَ البن آدم وادياِن ِمن م

ابن تعلى م اللّه توبعن كعب بن عياض األشعري) طب(}و ي 
  ٢٥٤ و ١١/٢٥٣ و فتح ١٠/٢٤٤ و جممع ٩/١٨٠طب 

 صحيح لغريه
١٤١٣٠-}                ـفأكُلُ احلَشقِة يدهذه الص منها ، إنَّ رب بأطيب دقصدقِة تهذِه الص بلَو شاَء ر
 عم عوف بن مالك) د،بز،هـ، ك(}يوم الِقيامِة

 و ٦/٨٦و متهيد ) ٢٤٦٧(و خزمية )٨٣٦( و حب ٢٨ و ٦/٢٣و حم ) ١٨٢١( و هـ٥/٤٤و ن ) ١٦٠٨(د 
 ٢/٢٢ترغيب 

 صحيح
  تصدق بتمر ردىءقاله ملن

و فُـرٍش  :  يعـين   -لَو طُرح ِفراش ِمن أعالها لَهوى إىل قَراِرهـا مائـةَ خريـٍف              {-١٤١٣١
 عن أيب أمامة) طب(}مرفوعٍة

  مرفوعا و موقوفا٤/٥٣١ و ترغيب ٧/١٢٠ و جممع ٨/٢٨٩طب 
 و املوقوف أشبه

١٤١٣٢ - }نكأ عيف فَِخِذها الجز نتايب املعشرعن والد) ٤(} لَو طَع  
 و ش   ٩/٢٤٦ و هـق     ٢/٨٢ و مي    ٤/٣٣٤و حم   ) ٣١٨٣( و هـ    ٧/٢٢٨و ن   ) ١٤٨١(و ت   ) ٢٨٢٥(د  
 ٨/١٤٣ و النيل ٢/٢٢ و تخ ٧/١٩٩ و طب ٤/٣٤ و جممع ٩/٦٤١ و فتح ٥/٣٩٤

 حسن لغريه
بر، و عن   عن جا ) البارودي ، عن أنس ، ابن عساكر        ( }لَو عاش إبراهيم لَكَان ِصديقاً نبيا     { -١٤١٣٣

 ابن عباس وعن ابن أيب أوىف
 )٥٢٧٢(وصحيح اجلامع ) ١٥١١( و هـ ٥/٣١٠ و بداية ١/٢٩٥كر 

 صحيح لغريه
 )ابن سعد ، عن مكحول مرسال ( }لَوعاش إبراهيم ما رق لَه خالٌ{ -١٤١٣٤

 ١/١١٥سعد 
 صحيح مرسل

ابـن  (} ِمن خٍري ما سقى كاِفراً ِمنها شـربةً        لَو عدلِت الدنيا ِعند اللَِّه جناح بعوضةٍ      { - ١٤١٣٥
 عن أيب هريرة) عساكر
 ٦/٢٢٠طب 

 صحيح



 

 

٢١٢٤() 

عن ) الديلمي( }لَوعِلمِت البهائم ِمن املَوِت ما علم بنو آدم ما أكلوا ِمنها لَحماً سميناً       { - ١٤١٣٦
 أيب سعيد

 )١٠٥٥٧( و الشعب ١٠/٢٢٧ و االحتاف ٦/٣٤نبوة 
 حسن لغريه

و عِلمت أنك تنظُر لَطَعنت ِبها يف عينيك ، إمنا  جِعـلَ االسـتئذانُ مـن أجـِل                   لَ{ -١٤١٣٧
 عن سهل بن سعد) حم ، ق،ت،ن(}البصِر

و م  ) ٥٢٧٣( وصـحيح اجلـامع      ٨/٦١ و ن    ١/٤٠٤ و مشكل    ١٠/٣٦٧و فتح   ) ٢٧٠٩( و ت    ٧/٢١١خ  
)٢١٥٨( 

١٤١٣٨-} هاِئِم لَغأتونَ إىل البلَوغُِفر لَكُم ما تعن أيب الدرداء) حم،طب(}فَر لَكُم كثري 
 )٥٢٧٤(وصحيح اجلامع ) ٥١٤( و صحيحة ٣/٣١٣ و ترغيب ٢١٧ و ١٠/١٩١ و جممع ٦/٤٤١حم 

 حسن
 أي لوال ما تفعلون ا من الضرب و تكليفها فوق طاقتها من احلمل و الركوب لغفر اهللا لكم كثريا من الذنوب

 عن أي سعيد) طسص(} أدركَه كَما يدِركُه املَوتلَو فر أحدكُم من ِرزِقِه { -١٤١٣٩
 ٢/٥٣٦ و ترغيب ١/٢٢ و طص ٤/٧٢امع 

 حسن
لَو فَعلَ ألخذته  املَالِئكَةُِعياناً ، و لَو أنَّ اليهود يتمنونَ املَـوت لَمـاتوا و لـرأوا             { - ١٤١٤٠

 م مــنهقاِعدم 
لون رسولَ اِهللا صلّى اهللا عليه و سلّم لَرجعوا ال يجدونَ أهـالً و ال               الناِر ، و لَو خرج الذين يباهِ      

لئن رأيت حممدا يصلي عند الكعبة آلتينه حىت أطأ على عنقه           : قال أبو جهل  : عن ابن عباس قال   ) حم ، ع   (}ماالً
 )فقال صلى اهللا عليه و سلن لو فعل إىل آخره : ، قال 

 و ٤٦١ و ٨/١٤٤ و ٢/٤٣ و كثري ٢/١٩٢ و نبوة ٦/٣١٤ و جممع ٣٦٨ و ١/٢٤٨و حم ) ٣٣٤٨(ت 
 ٣٠/١٥طربي 

 صحيح
ما بعثين رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         : عن أنس قال    ) حل(يف االفراد   ) قط(}لَو قُضي كانَ   { -  ١٤١٤١

 وسلم يف حاجة مل أمتها إال قال
 )٥٢٧٥( وصحيح اجلامع ١/١٥٧ و عاصم ٦٥٣ و ٩/٦٥٢ و االحتاف ٣/٣٠٣و خط ) ١٨١٦(حب 

 صحيح
لَو قُلت بسِم اللِّه الرمحِن الرحيِم لَرأيت ِبناَءك الذّي بىن لَك يف اجلَنـة و أنـت يف      { -١٤١٤٢

يف االفراد و ابن شاهني يف أماليه و أبو نعيم يف فضائل الصحابه و ابن عساكر عـن طلحـة ملـا                 ) قط(} الدنيا  
 ) قال حس قال فذكرهأصيبت يده مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

 ٣٠ و ٦/٢٩ و ن ١/١٥٧ و الدواليب ٣/٢٣٧نبوه 



 

 

٢١٢٥() 

 صحيح
١٤١٤٣ - }                   ويف ج ِبك ِلجىت تح ظرونَ إليكني اساملَالِئكةُ ، و الن فَعتكبسِم اللِّه ، لَر لَو قُلت

 عن أيب طلحة ، و أنس) طب(عن جابر ) ن(}السماء
 )٥٢٧٦( وصحيح اجلامع ٤/٢٦ و بداية ٢/١٢٠و كثري  ٧/٣٦١و فتح ) ٦٦٣( و سين ٦/٣٠ن 

 صحيح
 حس فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك: و سببه أن طلحة رضي اهللا عنه أصيب بسهم يوم أحد فقال

لَو قُلت نعم لَوجبت ، و لَو وجبت لَم تقوموا ِبهـا ، و لَـو لَـم تقُومـوا ـا                      {- ١٤١٤٤
 عن أنس)هـ(}عذِّبتم
و ن  ) ٢٨٨٥( و هـ    ١٣/٢٦٠ و فتح    ١٣/٦٥ و خط    ٢/٢٧٩ و قط    ٥/١٧٨ و   ٤/٣٢٦ و هق    ٤١٢م احلج   

 )٥٢٧٧(و صحيح اجلامع ) ٢٥٠٨( و خزمية ٢/٥٠٨ و ٣٧٢ و ١/٣٧١ و حم ٥/١١١
 قاله ملن ساله عن احلج أكل عام؟

 ان بن حصنيعن عمر) م،د(}لَو قُلتها و أنت تمِلك أمركَ أفلحت كَلَّ الفَالِح{ -١٤١٤٥
 ١١/٨٤ و سنه ٤/١٨٣ و قط ٧٢ و ٩/٦٧ و ٦/٣٢٠ و هق ٤٣٣ و ٤/٤٣٠و حم ) ٣٣١٦( و د ٨م النذر 
 )٥٢٧٨( و صحيح اجلامع ٣/٦١و معاين 

 قاله ملن أسلم بعد أسره
 عن ابن مسعود) بز( }لَو كَانَ  أبو طَالٍب حيا لَعِلم أنّ أسيافَنا قد التبست باألماِثِل{ - ١٤١٤٦

 ٢/٤٩٥ و فتح ٦/٨٠مع جم
 حسن

١٤١٤٧- }          يبذا الصجا هجا ِمن القَِرب لَنن عن أنس قال صلى اهللا عليه و سـلم         ) طس(}لَو كَانَ أحد
 )على صيب فذكره

 ٣/٢/١٠ و سعد ٦/٩٨ و حم ٩/٢٢٥ و االحتاف ٣/٤٧امع 
 صحيح

١٤١٤٨ - } هلَّيتو ح هوتةً لَكَساريلَو كَانَ أُسامةُ جفِّقَهعن عائشة) حم ، هـ(}حىت أُن 
و صحيح اجلامع ) ١٠١٩( و صحيحة ٤/٣/٤١ و سعد ٦/٣٢٠و االحتاف ) ١٩٧٦( و هـ ٦/١٦٩حم 

)٥٢٧٩( 
 صحيح

١٤١٤٩- } رجالٌ ِمن فَارس ناولَهعن أيب هريرة) ق،ت(}لَو كَانَ اإلميانُ عند الثُّريا لَت 
 ) ٣٣١٠ و ٣٢٦١( و ت ٨/٦٤١ و فتح ٦/٣٣٣ و نبوة ٢/٤١٧ و حم ٢٣١ و م فضائل الصحابة     ٦/١٨٩خ  

 )٥٢٨٠(وصحيح اجلامع 
١٤١٥٠- }لَهناوتىت يح جلٌ ِمن أبناِء فَارسالثُّريا لذَهب ِبِه ر عن أيب هريرة) م(} لَو اإلميانُ عند 

 )٥٢٨١( صحيح اجلامع ٢/٤١٧ و حم ٢٣١م فضائل الصحابة 



 

 

٢١٢٦() 

 )أبو نعيم عن عائشة( } لَكَانَ  رجلَ سوٍءلَو كَانَ الِبذاُء رجالً { - ١٤١٥١
 )٣٣١ و ٣٢٨( و صمت ٧/٤٧٩ و االحتاف ١٥٥ و صفة ١/٣١٩موضح 

 حسن لغريه
 عن عائشة) طس ، خط(}لَو كَانَ احلَياُء رجالً لَكَانَ  رجالً صاِلحاً{ - ١٤١٥٢

 )٧٧٢٢( و الشعب ١٥٥ و صفة ١/٣١٩ و موضح ٣/٣٩٩ و ترغيب ١/٢٤٠طص 
 حسن

١٤١٥٣- }           ِمن أبناِء فَارس فارس ناولَهلَّقاً بالثُّريا لَتين  معش(عن ابن مسعود    ) طب(}لَو كَانَ الد (
 عن أيب هريرة

 ٩/٣٩ و تخ ٢٦/٤٢ و طربي ٦/١٨٦ و ٤/٨٧ و بغوى ٢/٣٠٨ و حم ١/٧ و أصفهان ٣/٩٥مشكل 
 صحيح

عن أىب هريرة ، الشريازي     ) حل(}ه قَوم ِمن أبناِء فَارس    لَو كَانَ الِعلم معلَّقاً بالثُّريا لَتناولَ      { -١٤١٥٤
 يف االلقاب  عن قيس بن سعد

 و ٣/١٤ و صحيحة ٦/٦٤و حلية ) ٢٣٠٩( و حب ١٠/٦٤ و جممع ٤٦٩ و ٤٢٢ و ٤٢٠ و ٢/٢٩٧حم 
 ٨و٧و٦ و ١/٤اصبهان 

 صحيح لغريه
 عن عائشة)  أيب الدنيا يف الصمتابن(}لَو كَانَ الفُحش خلقاً لَكَانَ شر خلِق اللِّه { - ١٤١٥٥

  و ١٥٥ وصفة ٣١٩/ ١ و موضح ٧/٤٧٩ و االحتاف ٢/٣٥٥ و خط ١/٢٤٠وطص)  ٣٣١ ر٣٢٨(الصمت 
 ١(املساوى( 

 حسن لغريه 
١٤١٥٦- } ارالن ها أكَلتاٍب مكَانَ الُقرآنُ ِفي إه عن عقبة بن عامر ، و عن عصمة بن) طب(} لَو 

 لكما
 و  ١٩٣٣/ ٥ و ٤٦/ ١ و عدي ٤/٤٣٦  و سنه ٧/١٥٨ و جممع ١٧/٣٠٨ و ٢١٢ /٦ و طب ٤/١٥٥حم 

 ٢٤٦/ن
 )٥٢٨٢( و صحيح اجلامع ٢٦٤ و صفة ٦/٢٩٥ و كثري ٤٦٣/ ٤ و االحتاف ١/٩و بغوي 

 صحيح لغريه 
 عن أنس) طس،هب(}لَو كَانَ املؤِمن يف جحِر ضب لَقَيض اللّه لَه من يؤِذيِه { -١٤١٥٧

 ) ٩٧٩١( و الشعب ٧/٢٨٦امع 
 حسن لغريه 

١٤١٥٨- }              لَه مهتىنَألطْلقتين ِفي هؤالَِء النكَلَّم ا  ثُميح ِدىع نب  ى  -لَوكاَن املُطِْعمارعىن أسي
 عن جبري بن مطعم) حم،خ،د(} بدٍر



 

 

٢١٢٧() 

صحيح اجلامع  و ٣٢٣/ ٧و فتح ) ١١٣٣(وتغليق ) ٩٤٠٠( و عب ٣٧ و مد ٤/٨٠ و حم ٥/١١ ١١٢ / ٤خ
)٥٢٨٣( 

عـن  ) طب(عن عقبة بن عامر ،      ) حم،ت،ك(}لَو كَانَ بعِدي نِبي لَكَانَ عمر بن اخلَطّاب       { -١٤١٥٩
 عصمة بن مالك

و صحيح اجلامع ) ٣٢٧( و صحيحة ٥١ /٧ و فتح ٦٨ /٩ و جممع ١٧/٢٩٨ و ط ٣/٨٥و ك ) ٣٦٨٦(ت 
)٥٢٨٤( 

 صحيح لغريِه  
١٤١٦٠-}  ضعلَو كَانَ ب              ـراً  لَـكيـذا لكـانَ خِر هو البـارودي   ) ط،حـم،ع (}  هذا يف غَي

عن جعدة ابن خالد اجلشمي أن رسول اهللا صلى هللا عليه و سالم رأى رجال مسيناً فطعنـه يف                   ) طب،ك،هب،ض(
 )بطنه وقال فذكره

و  ١٢٢ / ٤و ك   ) ١٥٨٥٠ (٣/٤٧٠ و حم    ٧/٤٢٠ و االحتاف    ٣/١٣٨ و ترغيب    ١٨٠ /٧  و    ٥/٣١امع  
  وصححه يف املوضعني ووافقه الذهيب٣١٧

 حسن 
اخلرائطي يف مكـارم    ( }رجالً صاِلحاً  لَو كَانَ حسن اخلُلُِق رجالً يمِشيِ يف الناس لَكَانَ        { -١٤١٦١

 عن عائشة) االخالق
 ٣/٣٩٩ و الترغيب ٨/٢٧و امع ) ١٨(املكارم 

 حسن 
١٤١٦٢- } راراً  ضض كَانَ ذِلك لَو ومو الر لَ -فَاِرسيين الغعن أسامة بن زيد) م(} يع 
 )٥٢٨٥( و صحيح اجلامع ١٣٤م النكاح 

م للَو كَانَ سوُء اخلُلِق رجالً يمِشيِ يف الناس لَكَانَ رجلَ سوٍء ، و إنَّ اللّـه تعـاىل                 { -١٤١٦٣
 شةعن عائ) اخلرائطي يف مساوىء االخالق (} يخلُقىن فَحاشاً

 ٣١٩ / ١ و موضح ١/٢٤٠ و طص ٣٥٥ /٢و خط ) ٣٣١( و الصمت ٤٧٩ / ٧و االحتاف ) ١(املساوىء 
 حسن 

١٤١٦٤- }نالْعي هقتبر لَسالقَد اِبقىٌءسكَانَ ش عن أمساء بنت عميس) حم،ت،هـ( }لَو 
 ٤مشكل   و   ٤٣٨ و   ٣٥١ /٩ و هق    ٦/٤٣٨و حم   ) ٣٥١٠(و هـ   ) ٢٠٦٢(و  ) ٢٠٥٩( و ت    ٤٢م السالم   

 )٥٢٨٦( و صحيح اجلامع ٦/٢٤٠ و ٢٧١ و ٢/٢٦٧ و متهيد ٧/١٤٢  وبغوي ٢٠ /١١  و طب  ٧٥/
عن ابن ) ت(}لَو كَانَ شىٌءساِبق القَدر لَسبقته الْعين ، و اذَا استغِسلتم فَأغسلوا { -١٤١٦٥ 

 عباس
 )٥٢٨٧( و صحيح اجلامع ٤٢و م السالم  ) ٢٠٦٢ و ٢٠٥٩(ت 

عـن  ) حم ، هـ،طب،هق(}لَو كَانَ شىٌء يشفي ِمن املَوِت كَانَ السنا ِشفَاًء ِمن املوِت    { -١٤١٦٦
 أمساء بنت عميس



 

 

٢١٢٨() 

 ٤٠٤ /٤و ك ) ٢٠٨١( و ت ٥/٥٧٢ و متهيد٣٦٩ / ٦و حم  ) ٣٤٦١(هـ 
 صحيح 

١٤١٦٧-}زيدونَ و فيه رجلٌ من أهِل الني ِجد مائَةُ ألٍف أوذا املَسلَو كَانَ يف هفسناِر فت 
 ــهفَسن مهفأصاب 

 يف البعث عن أيب هريرة) بز ، ع،هق(} الحترق املسجد و من فيِه
 ٥١٤ /١٠ و االحتاف ١٠/٣٩١ و جممع ٤/٤٦٢ و ترغيب ٤/٣٠٧ و حلية ١٣٠ /٤و كثري ) ٤٦٦٧(مطالب 

 حسن 
 ، و لو كانَ له وادياِن البتغى هلُما ثاِلثاً          لَو كَان البِن آدم واٍد ِمن ماٍل البتغى إليِه ثَانياً         {-١٤١٦٨

                 ابن تلى ماُهللا ع وبتو ي ، رابإالَّ الت ِن آدماب وفحـم ،   (عن أنس ،    ) حم،ق،ت(}، و ال ميُأل ج
 و البزار عن بريدة) تخ(عن أيب واقد، ) حم(عن أيب هريرة ، ) هـ(عن ابن الزبري ، ) خ(عن ابن عباس،)ق

 ٢ و ترغيب      ٣١٩ / ٢ و مي    ٥٥ /٦ و ٢٧٢ و   ٢٤٣ و   ١٢٢ / ٣ و حم    ١١٧ و   ١١٦ م الزكاة     و ٨/١١٥خ  
 و غريهم   )٥٢٨٨(و صحيح اجلامع ) ٢٤٨٣(و حب  ) ٢٣٣٧( و ت ١١/٢٥٣وفتح ٥٤١/

 متواتر 
يـةً ، و ال  لَو كَان البِن آدم واٍد ِمن نخٍل لَتمنى ِمثله ، ثُم تمنى ِمثْلَه ،حىت يتمىن أودِ        {-١٤١٦٩

 رابإالّ الت ابِن آدم فُأل جوعن جابر) حم ، حب(}مي 
  )٥٢٨٩( و صحيح اجلامع ١٥٧ /٨ و االحتاف ٢٤٣ /١٠ و جممع ٣٤١ / ٣و حم ) ٢٤٨٣(حب 

 صحيح مشهور
١٤١٧٠-}             ، ى ِمثْلَهمنت ثُم ، ى ِمثلهمنٍل لَتخن اٍد ِمنو لَو كَان البِن آدم  نمتـةً ، و     حىت يى أوِدي

 عن زيد بن أرقم) حم ، طك، بز(}الميُأل  جوف ابِن آدم إالّ التراب  ، ثُم يتوب اُهللا على من تاب
  ١٥٧ /٨ و االحتاف ٣٤١ / ٣ وحم ٢٤٣ /١٠امع 

 صحيح 
١٤١٧١-}            ى ِمثْلَهمنت ثُم ، ى ِمثلهمنٍل لَتخن اٍد ِمنو ـةً ، و ال        لَو كَان البِن آدمى أوِدينمتحىت ي، 

 عن أىب واقد الليثي) حم ، طك(}ميُأل جوف ابِن آدم إالَّ التراب  ، ثُم يتوب اُهللا على من تاب
 ٢٤٤ /١٠امع 

 صحيح 
١٤١٧٢-}            دجفي كُمدأح دمعت كَيف ، عجدأنْ ي اريةُ لَكِرههِذِه الس ِدكُمكَانَ ألح لَو  هصالت ع

 عن أيب هريرة) طس(}اليت هي ِهللا ، فأِتموا صلَواِتكُم ، فإنَ اَهللا ال يقبلُ إالَّ تاماً
 ٣٣٧ / ١ و ترغيب ٢/١٢١امع 

 حسن 



 

 

٢١٢٩() 

لَو كَان ِلإلنساِن وادياِن من املاِل اللتمس الثّالثَ ، و ال ميـُأل بطْـن االنسـاِن إالَّ               { -١٤١٧٣
تي ثُم  رابالت ابت ناُهللا على م عن أيب بن كعب) طب(}وب 

 ٨/١٥٧ و االحتاف ١/١٧٠طب 
 صحيح

لَو كَانَ ِلي ِمثْلُ أُحٍد ذَهباً لَسرين أنْ ال يمر علي ثالثٌ و ِعندي ِمنه شىٌء إالَّ شـيٌء                   {-١٤١٧٤
ـِديٍن    عن أيب هريرة) خ(}أَرصده ل

) ١١٣٩( و صـحيحة     ١١/٢٦٤ و   ٥/٥٥و فـتح    ) ٨٢٧( تغليـق     و ٥/٣٥٤ و هق    ١١٨ /٨ و   ٣/١٥٢خ  
  )٥٢٩٠(وصحيح اجلامع 

عن ) د(}لَو كَان مسِلماً ، فأعتقْتم عنه ، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه  بلَغه ذِلك               {-١٤١٧٥
 ابن عمرو

 )٥٢٩١( وصحيح اجلامع ١٨٢ /٢حم 
 صحيح

١٤١٧٦-}نيا تِت الداٍءلَو كَانبةَ مرا شهقى كَاِفراً  ِمنا سٍة ، موضعب احناللِّه ج دِدلُ ِعنت(}ع (
 عن سهل ابن سعد

) ٢٣٢٠( و ت    ٢٨٨ /١٠و جممع    ) ٩٤٣ و   ٦٨٦( و صحيحة    ١٣٥ /٦ وبغوى   ٩٢ /٤و خط   ) ٤١١٠(هـ  
 )٥٢٩٢(و صحيح اجلامع 

 صحيح 
 عن أيب سعيد) حم،د(}الناسلَو كَانت سورةٌ واِحدةٌ لَكَفَِت { -١٤١٧٧

 )٥٢٩٣(و صحيح اجلامع ) ٣٩٥(و صحيحة ) ٩٥٦( و حب ٣٠٣ / ٤ و هق ٨٠ /٣ و حم ٧٣د الصيام ب 
 صحيح 

عبد بن محيـد و البغـوى       (}لَو كَانـت عيناك ملَا ِبِهما إذَنْ كُنت تلْقى اللّه بغيِر ذَنٍب            { -١٤١٧٨
 عن زيد ابن أرقم) هب(

 )٥٣٢(و خد ) ٢٧٠(عبد بن محيد  و ٣٧٥ /٤حم 
 صحيح 

) حم ،ض ( }لَو كَانت عيناك ِلما ِبِهما ثُم صبرت و احتسبت ألوجب اللّه لَك اجلَنةَ              { -١٤١٧٩
 عن زيد ابن األرقم

 )٣١٠٢( و د ٤/٣٧٥حم 
 صحيح

عـن أيب  ) ت(} تسجد ِلزوِجها  لَو كُنت آِمراً أحداً أنْ يسجد ألحٍد ، ألمرت املَرأةَ أنْ          {-١٤١٨٠
 عن بريدة) ك(عن معاذ ، ) حم(هريرة ، 



 

 

٢١٣٠() 

 و هـق    ٣١١و  ٤/٣١٠ وجممـع    ١٧٢ /٢ و ك    ٧٦ /٦و  / ٤/٣٨١و حـم    ) ١١٥٩( و ت    ٤١د النكاح ب    
 و صـحيح    ٤/٣٠٦ و ش    ٥٦ و   ٣/٥٥  وترغيب    ٢٦٤ /١٨ و   ١٥٢ /٧ و   ٥/٢٣٧ و طب    ٢٩٢ و   ٧/٢٩١

 ) ٥٢٩٤(اجلامع 
 صحيح مشهور 

لَو كُنت آِمراً أحداً أنْ يسجد ألحٍد ، ألمرت املَرأةَ أنْ تسجد ِلزوِجها ِمـن حقِّـِه                 {-١٤١٨١
علَيها ، وال تِجد أمرأةٌ حالوةَ اإلمياِن حتى تؤدى حق زوِجها ولَو سـألَها نفْسـها علـى ظهـِر                    

 عن معاذ) طب(}قَتٍب
 ٣١١ و ٣١٠/ ٤امع 

 صحيح
لَو كُنت آِمراً أحداً أنْ يسجد ألحٍد ، ألمرت الِنساَء أنْ يسجدنَ ألزواِْجِهـن ِلمـا             {-١٤١٨٢

ِمن احلَق نهلَيع ملَ اُهللا لَهععن قيس بن سعد) د ، ك (}ج 
 ٣/٥٦ و الترغيب ٤١ و د النكاح ب ٣٠٥ / ٤ و ٢/٥٢٧ و ش ٢/١٨٧ك 

 صحيح 
١٤١٨٣-}آِمراً أح تِجها و الِذي لَو كُنوِلز دسجاملَرأةَ أنْ ت ِري اللٍّه ، ألمرتِلغ دجسداً أنْ ي

 نفْس محمٍد 
ِبيده ، ال تؤدى املَرأةَ حق را حتى تؤدى حق  زوِجها كُلَّه ،حتى لَو سألَها نفْسها  و هي علـى                       

 هعنمت ٍب لَمعن عبداهللا بن ايب أوىف)  ، حبحم ، هـ (}قَت 
 )٥٢٩٥( و صحيح اجلامع ٥/٢٢٧ وحم ٥٦ / ٣و ترغيب ) ١٨٥٣  ( هـ

 صحيح 
 عن عائشة) حم،ن(}لَو كُنِت امرأةً لَغيرِت أظْفَارِك باِحلناِء { -١٤١٨٤

 ٧٤٣ / ٤ و جامع االصول ١٤٢ /٨ و ن ٤ و د الترجل ب ٢٦٢ /٦حم 
 صحيح 

 ) !!٤٧١٢(و حسنه يف صحيح النسائي ) ٤٨٤٣( يف ضعيف اجلامع وتناقض االلباين فضعفه
١٤١٨٥- }ودالع يتغتا ابةَ و ماإلجاب عترا ، أسأن تكُن عن أيب هريرة) حم(} لَو 

 ٣١٩ /٤ و كثري ٤٠ /٧ و جممع ٣٨٩ و ٢/٣٤٦حم 
 حسن

 قاله عن يوسف عليه السالم ملا طلبه احلاكم
١٤١٨٦-}  ر تكُن نِطقَهـا و              لَوةُ يف ميبهاالرِمن رأنْ ظَه دعةً بفُالن تمجٍة لَرنيِر بيداً ِبغاِجماً أح

 عن ابن أيب عباس) هـ ،طب(}هيئَِتها و من يدخلُ علَيها



 

 

٢١٣١() 

 و خ   ٢٢٩ /١٣ و فتح    ٢٥٨و ف   ) ٥١٩(و محيدي   ) ١٦٧٤( و شفع    ٤٠٧ /٧هق   ) ٢٥٦٠ و   ٢٥٥٩(هـ  
   و غريهم١/٣٣٦ و حم ١٣ و م اللعان ١٠٥ /٩ و ٨/٢١٧

لَو كُنت مؤمراً على أميت أحداً  ِمن غَيِر مشوِرٍة ِمنهم ألمرت علَيِهم ابن أُمِِّ { -١٤١٨٧
 عن علي) حم، هـ،ك(}عبٍد
) ٨٢٦٧( و ن ٣/١/١٠٩ و سعد   ٣/٣١٨و ك    ) ٨٠٩ ٣ و   ٣٨٠٨( و ت    ١/١٤٨ و خط    ١٠٧ و   ١/٧٦حم  

 ٩/٤٦و جامع االصول 
 حسن 

لَو كُنت متِخذاً خليالً  حياً ِسوى اللِّه ألتخذت أبا بكٍر خليالً ،ما أحد أمن علَي يف                 {-١٤١٨٨
  ِمـن  صحبِتِه و ذاِت يِدِه ِمن أيب بكٍْر ، و ما نفَعين مالٌ  ما نفَعين مالُ أيب بكٍْر ، ولَو كُنت متِخذاً   

   عن عائشة) عب ، كر(}أهِل األرِض خليالً  الختَذت أبا بكٍر خليالً 
 )٢٠٣٩٨ و ٢٠٣٩٧( و بنحوه عب ٧/٢٤الفتح 

 صحيح
ولَو كُنت متِخذاً خليالً الختَذْت ابن أِبي قُحافَةَ خليالً و لَِكن صاِحبكُم خِليلُ اللّـِه               {-١٤١٨٩

 عن ابن مسعود) م(}
 )٥٢٩٦( و صحيح اجلامع ٣١٢ /٤ و ٣/٤٧٨ و ٤٣٤ و ٤٠٩ /١ و حم ٧-٢  فضائل م

ولَو كُنت متِخذاً ِمن أُمِتي  خِليالً دونَ ربي الختَذت أبا بكٍر خليالً ، و لَِكن أَِخى و                  {-١٤١٩٠
 عن ابن عباس) خ(عن ابن الزبري ) حم، خ(} َصاِحيب

 ١و حم   ) ٩٣( و هـ    ٣٦٦٠ و   ٣٦٥٩( و ت    ٧و٥و٤و٣و٢ضائل الصحابة    و م ف   ٧٣ و   ٥ /٥ و   ١٢٦ /١خ  
 )٥٢٩٧( و صحيح اجلامع ٢٤٦ /٦ و هق ٤٦٣ و ٤٣٩ و ٤٣٣ و ٣٧٧/
ولَو كُنت متِخذاً ِمن أهل األرِض خِليالًالختَذت أبا بكٍر خلـيالً و لَِكنـه أَِخـى و              {-١٤١٩١ 

 عن ابن مسعود) م(} م خليالً صاِحيب ، قَِد اتخذ اللّه صاِحبكُ
 وصحيح اجلامع ١٠/٢٨٧ و ٦٨٠ /٩ و ٣٤٢ و ٢٥٠ /٦ و االحتاف ٦ و ٤ و م فضائل الصحابة ٥ /٥خ 

)٥٢٩٨( 
 عن علي) ش(}لَو كُنت مستخِلفاً أحداً ِمن غَير مشورٍة الستخلَفْت ابن أم عبِد{-١٤١٩٢

 ٣/٣١٨و ك ) ١٣٧( هـ 
 حسن

١٤١٩٣-}متا ِزدطْحانَ مب ِرفونَ ِمنغت متكُن عن أيب حدرد) حم،ك(}لَو 
 و صحيح ٤/٢/٤٢ و سعد ١/٢٥ و الدواليب ١٧٨ /٢ وك ٢٣٥ /٧ و هق ٤/٢٨٢و جممع ) ٦٠٤(منصور 
 )٥٢٩٩(اجلامع 

 صحيح



 

 

٢١٣٢() 

 باسعن أنس و ابن ع) حم،م،هـ(}لَو لَم أحتِضنه لَحن إىل يوِم الِقيامِة{-١٤١٩٤
 و  ٦/١٤٥ و بداية    ٧/٢٦ و تخ    ١٢/١٨٧ و طب    ١/١٩ و مي    ٣٦٣ و   ٢٦٧ و   ١/٢٤٩و حم   ) ١٤١٥(هـ  
 )٥٣٠٠( والصحيحة و بنحوه م  و صحيح اجلامع ١٤٨ و ١٤٧

 صحيح
 يعين اجلذع الذي كان خيطب عليه و خرب احلنني متواتر

 عن ابن عباس) حم(}ونَ ِليغِفر  لَهملَو لَم تذِنبوا  لَجاَء اللّه تعاىل ِبقَوٍم يذِنب{-١٤١٩٥
 و ١٠٠ و كثري ٣٧٠ و مبارك ٤/٢٢٩ و ترغيب ٢١٤ و ٩/١٨ و االحتاف ١٠/٢١٥ و جممع ١/٢٨٩حم 
 )٥٣٠١(و صحيح اجلامع )١٨٠٣ - ١٧٩٨( و الدعاطب ٢١٧ /٤خط 

 صحيح
 فَيستغِفرونَ اللّه تعاىل فيغِفر  لَهم       لَو لَم تذِنبوا  لَذَهب اللّه ِبكُم و جاَء ِبقَوٍم يذنبونَ          {-١٤١٩٦

 عن أيب سعيد) بز(}
  و غريهم٤/٩٩ و ترغيب ٢١٥ /١٠ و جممع ٣٠٩ /٢ و حم ١١م التوبة 

١٤١٩٧-}ا ِعشـتم هِمن َألكَلْت ِكلْهت لَم عن نوفل بن احلارث) ك( }لَو   
 ١٣٧ /٦ و بداية ١١٤ /٦ و نبوة ٣/٢٤٦ك 

 حسن
  صلى اهللا عليه و سلم لصحايب كان يأكل من شعري نصف عام و مل ينقص فكاله فنقص فقال له ذلكقاله النيب

١٤١٩٨-}ِبكُم لَقَامو هِمن َألكَلْت ِكلْهت لَم عن جابر) م(}لَو 
 و صحيح اجلامع ٣٤٧ و ٣/٣٣٧ و حم ١١/٢٨١ و فتح ٦/١١٤ و نبوة ٧/١٧٠ و االحتاف ٩م الفضائل 

)٥٣٠٢( 
١٤١٩٩ -}             بجالع بجالع ، ذِلك ِمن رو أكْبا هم كُملَيع ذِْنبونَ لَِخفْتوا تكونت لَم هـب (}لَو (
 عن انس

 )٥٣٠٣(و صحيح اجلامع ) ٧٢٥٥( و الشعب٩/١٨٣ و االحتاف ١٠/٢٦٩و جممع ) ٦٥٨(الصحيحة 
 حسن

 ١٤٢٠٠-}لَكلَةٌ لَمنيا إالَّ لَيالد ِمن قبي لَم يت  لَويِل بأه لٌ ِمنجعن ابن مسعود) طب(} ِفيها ر 
  ١٦٦ و ١٠/١٦٤طب 

 صحيح
١٤٢٠١-}                   ِمـن لٌ ِمين أوجثَ ِفيِه رعبى يتِم حوالي لَ اُهللا ذِلكلَطَو مونيا االَّ يالد ِمن قبي لَم لَو

        أِبيِه اس ممي ، واساس هماِطىُء اسويت ييِل بظُلْماً       أه ِلئَتال ،كَما مدع طاً وِقس ضُأل األرمأيب ، ي م
 عن ابن مسعود) د(}و جوراً 

 )٥٩٥٤(و االحسان ) ٥٣٠٥(و صحيح اجلامع ) ١٥٢٩( و صحيحة  ١٠/١٦١و طب ) ٤٢٨٢(د 



 

 

٢١٣٣() 

 صحيح
ك رجلٌ ِمن أهِل بييت يمِلـك جبـلَ   لَو لَم يبق ِمن الدنيا إالَّ يوم لَطَولَه اُهللا حتى يملِ       {-١٤٢٠٢

 عن أيب هريرة) هـ(}الديلَِم والقُسطَنطيِنيةَ
 )٢٢٣١(و ت ) ٢٧٧٩( و هـ ١٦٦ و ١٦٤ /١٠و طب  ) ١٨٧٧ و ١٨٧٦( االحسان 

 حسن
١٤٢٠٣-}           ىتييِل بأه الً ِمنجر ثَ اللّهعلَب موِر إالَّ يهالد ِمن قبي لَملَو    ِلئَـتامالً كَمـدلَؤهاعم

 عن علي) حم،د(}جوراً
 ١/٩٩و حم ) ٤٣٠٥(و صحيح اجلامع ) ٤٢٨٣(د 

 صحيح
١٤٢٠٤-}ملَه  ِفرغي ِذنبونَ  ثُملْقاً يخ اللّه لَقوا  لَخذِنبي لَم عن ابن عمرو) طب(}لَو 

 )٩٧٠ و ٦٩٥( و صحيحة ٩/١٨٣ /٩ و االحتاف ٢٥١ /١٠امع 
 حصحي

لَو مـات هذا على ما هو علَيِه لَمات على غَيِر ِملِّة محمٍد ، فَـأتموا الركُـوع و                  {-١٤٢٠٥
سجوده مثَلُ اجلَاِئِع الذي ال يأكُلُ إالّ التمرةَ         السجود ، فإنَّ مثَلَ الِذي يصلّي و ال يِتم ركوعه وال          

  ِن ال ييترمئا  والتيش هنِنياِن ععن أيب عبد اهللا األشعري عـن أمـراء         ) طب،ض(و البغوى و ابن خزميه      ) ع(}غ
االجناد خالد بن الوليد و يزيد بن أيب سفيان و شرحبيل ابن حسنه و عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه     

 )و سلم أبصر رجال ال يتم ركوعه و ال سجوده قال فذكره
 ٣٣٧ و ١/٣٣٦ و ترغيب ٤/١٤٨ و تخ ٣٤٩ و ٦/٣٠٢ و كر ٢/١٢١مع  و ا٤/١٣٦طب 

 حسن
قال رسول  : عن احلسني بن علي بن ايب رافع عن جده قال         ) طب(}لَو ناولْتين ما ِزلْت تناِولُين      {-١٤٢٠٦

اه غري ذراعـني قـال      اهللا صلى اهللا عليه و سلم ناولين الذراع فناولته مث قال ناولين الذراع فقلت يا نيب اهللا و للش                  
 )فذكره

 و سـعد  ٤/٣٤٦ و فـتح     ٨/٣١١ و جممـع     ٣٠٥ و   ١/٣٠٤ و طـب     ١/٢٢١ و مي    ٦/٣٩٢ و   ٢/٤٨حم  
١/٢/١٠٩ 

 صحيح
١٤٢٠٧-}                      وِخـىر ةً ثُـمـمض  مض لَقَداٍذ ، وعم نب  دعجا سِر لَنِة القَبمض ِمن دا  أحجن لَو

هنعن ابن عباس) طب(}ع 
 ) ٥٣٠٦( و صحيح اجلامع ٣/٤٦ و امع ٣/٢/٩ و سعد ١٠/٤٢٢و االحتاف ) ١٦٩٥(يحة الصح

 صحيح
١٤٢٠٨-}ىبجا هذا الصِر لَنِة القَبمض ِمن دجا أَحن و الضياء عن أنس) ع(}لَو 

 )٥٣٠٧(و صحيح اجلامع ) ٤٦٠٤( و املطالب ١٠/٤٢٢ و االحتاف ٣/٤٦امع 



 

 

٢١٣٤() 

 صحيح
١٤٢٠٩- } زن ظِّـى        لَوح متو أن ، ِبينيالن ظُّكُم ِمنا حأن ، موين لَضلَلْتمكْترت و ِتموهعبى فَاتسلَ مو
 عن عبد اهللا بن احلارث) هب( }ِمن االُْمِم

 )٥٣٠٨(و صحيح اجلامع ) ٥٢٠١(الشعب 
 حسن

١٤٢١٠- }       ببَألح وحرلَ أَنْ يقَب ِركُهدا نأن لَمعن لَو       هنا ِمندابن عساكر عن جابر    (}نا أنْ لَو كَانَ ِعن
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثهم يف بعث فجهدوا و مروا بالبحر فوجدوه قد ألقى حوتا عظيماً فمكثـوا                

 )ثالثة أيام يأكلون منه ، فلما قدموا ذكروه لرسول اهللا قال فذكره
 ٨/٨١فتح 

 حسن
أبو نعيم عن عبدة بن     (} االً أنْ يأتوا الْحجون ألتوها و ما لَهم ِبها حاجةٌ           لَو نهيت ِرج  { -١٤٢١١

 )احلرن
 ٥٨ و عزلة ١/٣٤١ و االحتاف ١/١٧٧امع 

 صحيح
 يا رسول اهللا أال تنهاهم: قاله عن قوم كانوا يلغطون يف جملسه فقيل له

١٤٢١٢-}      هالش مداِء ولَمالع ِزنَ ِمدادو  داِء        لَوهِم الشلى داِء علَمالع ادِمد حجابـن  ( } داِء لَر
 )اجلوزي يف العلل و ابن النجار عن ابن عمرو

 )٨٨٣٩( و الفردوس ٢٢٢ و ٩٢ و جرحان ١/٣٦ و جامع بيان العلم ١/٤١ و االحتاف ١/٧١متناهية 
 حسن لغريه

١٤٢١٣- }       نِبما ج مريم ي و ابنباِخذُين رؤي اِن   لَواته يِه    -تعبين أُصعـا     - ينظِْلما وال ينذَّبلَع 
 عن أيب هريرة) حب،حل (}شيئاً

 ١٠/٣٥٦ و امع ٨/١٣٢و حلية ) ٦٥٧(االحسان 
 صحيح

 علـى  لَو يعطى الناس ِبدعواهم ُألعِطى ِرجالٌ  أموالَ قَوٍم و ِدماَءهم ، و لَِكن البينةَ           { -١٤٢١٤
 عن ابن عباس) هق( }من أنكَر  املُدعي واليمني على

 ٤/٢٠٨ و تلخيص ٥/٣٣٢ و ١/٢٥٢هق
 صحيح

١٤٢١٥- } منيالي و لَِكن ،مالَهاٍل و أموِدماَء ِرج اسن ىعالد مواهعِبد اسطى النعي لَو
 عن ابن عباس) حم،ق،هـ(} علىاملُدعى عليِه

 و ١٠/١٠١ و سنه ٤/٢٠٨ و تلخيص ٤/١٠٧ وقط ٣٣٢ /٥ و ٢٥٢ /١ و هق ١ م االقضية  و٦/٤٣خ 
 )٥٣٣٥(صحيح اجلامع 



 

 

٢١٣٥() 

١٤٢١٦-} ِعنيبأَر قَفاالثِْم لَو لِّى ِمنصي وه أِخيِه  و ىدي نيب ريف املَم الَهم كُمدأَح لَمعي لَو
 عن  أيب جهيم) ش(}

و غريهــم ) ٥٠٧(و م ) ٥١٠(و خ ) ٢٣٦٦( و اإلحسان ٣/٢٦٢ االحتاف و) ٩٤٦( و هـ ١/٢٨٢ش 
 املسنــد اجلامـــــــع 

)١٢٢١٤( 
 عن أيب هريرة) هق (}لَو يعلَم الِذي يشرب و هو قَاِئم ما ِفي بطِْنِه الستقاَء{ -١٤٢١٧

 و صحيح اجلـامع  ١/٦١ية  و بدا ١٠/٨٢ و فتح    ٥/٧٩و جممع   ) ١٩٥٨٨( و عب    ٧/٢٨٢ و هق    ٢/٢٨٣حم  
 )٥٣٢٤(و اإلحسان ) ٢٠٢٦(وم ) ٥٣٣٦(

 صحيح 
ـ   -هـذا النـهي إمـا أن يكـون ـي ترتيـه أو ـي حتـرمي مث صـار منسـوخاً                        : قال البهيقي      ا هـ

  و الراجح أن النهي للترتيه لثبوت الشرب واقفا عنه و عن أصحابه٧/٢٨٢هق 
عن )هق٠} يعِنى الِعشاَء والصبح   - ِفيِهما ألتوهما و لَو حبوا       لَو يعلَم الْقاِعد عنهما ما    {-١٤٢١٨

 ابن ام مكتوم
  ٣/٥٨هق 

 صحيح
لَو يعلم املؤِمن ما ِعند  اللِّه ِمن العقُوبِة ما طَِمع ِفي اجلَنِة أَحد، و لَو يعلَم الْكَاِفر مـا                 {-١٤٢١٩

حالر اللِّه ِمن دِعندِةأحاجلَن طَ ِمنا قَنِة معن أيب هريرة) ت(}م 
و صحيح اجلامع ) ١٦٣٤(و صحيحة ) ٢٥٢٣( و حب ٣٩٧ و ٢/٣٣٤و حم ) ٣٥٤٢( و ت ٢٣م التوبة 

)٥٣٣٨( 
١٤٢٢٠- }               الً خوح ِقفِه ، لَكَانَ أَن يلَياذَا علِّي مصو يهل وِي الَّرجدي نيب املَار لَمعي لَو   راً لَـهي

 عن عائشة) طص(}ِمن اخلُطْوِة الّيت خطَاها 
 ٣/٢٦٢ و االحتاف ١/٢٩٩ و أصفهان ١/١٥٠طص 

 حسن
عن ) ش (}لَو يعلَم املَار بين يدِي املُصلِّي ألحب أنْ ينكَِسر فَِخذُه وال يمر بين يديِه {-١٤٢٢١

 )عبد احلميد ابن عبدالرمحن مرسال
 ١/٣١٦ش 

 صحيح مرسل
١٤٢٢٢- }                  رمأنْ ي ِمن راً لَهيخ ِعنيبأر ِقفِه ، لَكَانَ أَن يلَياذَا علِّي مِي املُصدي نيب املَار لَمعي لَو
 عن أيب جهيم) ٤ق(مالك } بين يديِه

 و  ٢/٢٦٨ و هـق     -١٦٩ /٤ و حم    ٨و ن القبلة ب     ) ٣٣٦(و ت   ) ٧٠١( و ر    ٢٦١ و م الصالة     ١/١٣٦خ  
 )٥٣٣٧(صحيح اجلامع 



 

 

٢١٣٦() 

لَو يعلَم املَار بين يدي املُصلِّي ماذَا علَيِه ،كَانَ ألنْ يقُوم أربِعني خِريفاً خري لَه ِمن أنْ                 { -١٤٢٢٣
  عن بشر بن سعد)بز(}يمر بين يديِه

 ٦١ /٢امع 
 صحيح

١٤٢٢٤-}  خلَم املُتعي واً             لَوبح ا ولَومهوا ألتمِفيه ما لَهداِة مالِة الغالِة الِعشاِء و صص نلِّفُونَ ع
 ومسويه عن أنس) حم(}

 ١/٣٤١ و أصفهان ٢/٣٩ وجممع ٣/٥١حم 
 صحيح

مر ابن عن عا) ش،طب،ض(}لَو يعلَم الناس ما ِفي الصف األوِل ما صفُّوا  ِفيِه إالّ ِبقُرعٍة{-١٤٢٢٥
 مسعود القرشي

 ٣/٢٦٣ و االحتاف ١/٣٧٩ و ش ٢/٩٢جممع 
 صحيح

لَو يعلَم الناس ما ِفي  النداِء و الصف األوِل ثُم لَم يِجدوا إالَّ أنْ يسـتِهموا علَيـِه                   {-١٤٢٢٦
         لَو ِه، وقوا الَيبتهِجري السا ِفي التونَ ملَمعي لَووا ومهتما        ألسهوِح َألتبِة و الصمتا ِفي العلَمونَ معي 

 عن أىب هريرة) حم،ق،ن) مالك(}ولَو حبواً 
 و  ٢٣ /٢ و   ١/٢٦٩ و ن    ٣٠٣  و    ٢٧٨ و   ٢/٢٣٦ و حـم     ١٢٩ وم الصالة    ٢٣٨/ ٣ و   ١٦٧ و   ١/١٥٩خ  

مع  و صـحيح اجلـا     ٢/٣٧ و   ١/٣٣٣و عوانـه    ) ٢٠٠٧(و عب   ) ١٥٥٤( و خزمية    ١٠/٢٨٨ و ١/٢٤٨هق  
)٥٣٣٩( 

لَو يعلَم الناس ما يف الوحدِة ، ما سار راِكب ِبلَيٍل أبداً ، وال نام رجلٌ ِفـي بيـٍت                     { -١٤٢٢٧
هدحعن جابر) طس(}و 
 )١٩٧٠( وحب ٢٤ و ٢/٢٣ و حم ١٢/٣٩٥ و طب ٨/١٠٤امع 

 صحيح
 عن عائشة) هـ(} وصالِة الفَجِر َألتوهما ولَو حبواً لَو يعلَم الناس ما ِفي صالِة الِعشاِء{ -١٤٢٢٨

 )٥٣٤٠( و صحيح اجلامع ٣/١٠١و خط ) ٩٧٦( وهـ ٥/١٤١حم 
 صحيح

 عن أيب سعيد) حم (}لَو يعلَم الناس ما لَهم ِفي التأِْذيِن لَتضاربوا علَيِه بالسيوِف{ -١٤٢٢٩
 )١١٢٢٧ (٣/٢٩ و حم ١/١٧٤الترغيب 

 حسن
١٤٢٣٠- }  هدحِبلَيٍل و  اِكبر ارا سم ا أعلَمدِة محِمِن الو اسالن لَمعي عن ابن )حم،خ،ت،هـ(}لَو

 عمر



 

 

٢١٣٧() 

 و صـحيح    ٢/١٠١ وك   ٢/١٢٠ و حم    ٤/٧٠وخ  ) ٨٨٥١ و   ٨٨٥٠(و ن   ) ٦٦١(و محيدي   ) ٢٥٦٩(خزمية  
 )٥٣٤١(اجلامع 

 و الضياءعن ابن عباس)طب(} مالَه ِفيها لَم يسأَلْ لَو يعلَم صاِحب املَسألَِة{-١٤٢٣١
 )٥٣٤٢( و صحيح اجلامع ٦/٢٧٢ و عدي ١٢/١٠٨ و طب ١/٥٧٣ و ترغيب ٣/٩٣جممع 

 صحيح
١٤٢٣٢- }             هـبه غَضنع بيطَاِن الّرِجيِم ذَهالش وذُ ِباللّه ِمنأع إذا غَِضب مهدقُولُ أَحي ط(}لو (

 عن ابن مسعود
 ٨/٧٠ و امع ٢/٩١ و طص ٣/٣٩٩خط 

 حسن
 عن معاذ) اخلرائطي يف مساوىء االخالق()ِلواُء الغاِدِر  يوم الِقيامِة ِعند أسِتِه { -١٤٢٣٣
 )٥٢٣٢(و صحيح اجلامع ) ١٦٩٠(و الصحيحة ) ٤٠٢(املساوىء 

 صحيح
 عن أنس) ،د،نحم،ق(}لَوال أَخشى أَنها ِمن الصدقَِة َألكَلْتها { -١٤٢٣٤

 ٢/٥٥٨و ترغيب ) ٨٣٩( و تغليق ٣/١٦٤و خ ) ١٨٦٤٢( و عب ٧/٣٠ و هق ٣/٢٩٢ و حم ٣د الزكاة ب 
 ٣/١١٨و م ) ٥٣٠٩( و صحيح اجلامع ٥/٨٦و فتح 

١٤٢٣٥-}را أَملَهال اَألميانُ لَكَانَ ِلي وعن ابن عباس)ط(}لَو 
  ٧/٣٩٥ و هق ٦/١٤ و كثري ١٣/١٧٥ و فتح ٣/٢٢٧ و تلخيص ١/٢٣٩  و حم ٢٧د الطالق ب 

 صحيح
 قاله عن املالعنه

 عن أم سلمة) ابن سعد( }لَوال الِقصاص َألوجعتك ِبهذا السواِك{-١٤٢٣٦
 ٤/٣٥٣ و ترغيب ١٠/٣٥٣ و ٥/١١٢ و جممع ٨/١٢١ و االحتاف ١/٢/١٠٢سعد 

 جيد
و لَو سلَك الناس واِدياً أو ِشـعباً لَسـلَكْت          لَوال اِهلجرةُ لَكُنت امرأً ِمن األنصاِر ،        { -١٤٢٣٧

مهبِشعاِر وصاألن اِديعن أيب هريرة) حم،خ(عن أنس ) ق(} و 
 ٤١٤ و   ٤١٠ و   ٢/٣١٥و حم   ) ٣٨٩٩( و ت    ١٣٩ و م الزكاه     ١٠٧ و   ١٠٦ /٩ و   ٢٠٠ و   ٧١ و   ٥/٣٨خ
ــي ١٣٨ و ٥/١٣٧ و ٤/٤٢ و ١٩١ و ١٥٦ و ٨٩ و ٧٧ و ٦٧ و ٣/٥٧ و ٥١٠ و ٤٦٩ و٤١٩و   و مـ
 و غريهم ) ٥٣١٠(و صحيح اجلامع ) ٢٢٩٢( و حب ٤/٧٨ و ك ٦/٣٣٩ و هق ٢/٢٤٠

 متواتر
١٤٢٣٨-}          ـعم ـتباً لَكُنواِدياً أو ِشع اسالن لَكس لَو اِر ، وصاألن أً ِمنرام تةُ لَكُنرال اِهلجلَو

 عن أىب) حم،ت،ك((}األنصاِر
 )٥٣١١( و صحيح اجلامع ١٣٨ و ٥/١٣٧ و حم ٤/٧٨و ك ) ٣٨٩٩(ت 



 

 

٢١٣٨() 

 صحيح مشهور
١٤٢٣٩- }واكالس تضيت لَفَرلى أُمال أنْ أُثِْقلَ عابن جرير عن أيب سعيد(}لَو( 

  حنوه٤/١٥٩ و فتح ١/١٦٣ و ترغيب ٢/٢٥٩ و حم ١١/٨٥طب 
 حسن

ِري الِعشـاِء و بالسـواِك ِعنـد كُـلِّ          لَوال أنْ أَشق على املُؤِمنني ألمـرتهم ِبتـأخِ        { -١٤٢٤٠
 عن أيب هريرة)د،ن(}صالٍة

 )٥٣١٢(وصحيح اجلامع ) ٢١٠٧( و عب ٢/٣٩٩ و حم ٢٥ و د الطهارة ب ٤٢ و م الطهارة ٢/٥خ 
لَوال أنْ أَشق على املُسِلمني ألمرتهم ِبتـأِخِري الِعشـاِء و بالسـواِك ِعنـد كُـلِّ                 { -١٤٢٤١

 عن أيب هريرة) م،د،ن،هـ(الشافعي (}صالٍة
 و سـنة  ١/٣٩٢ و تلخيص ١٣ و ف ٦٢ و شفع ٣٧ و ١/٣٥ و هق ٢/٢٤٥وحم ) ٦٩٠( و هـ  ١/٢٦٦ن  
 ٢٥و د الطهارة ب ٤٢  وبنحوه م الطهارة ١/٣٩٢

 عن ابـن    )عب(}لَوال أنْ أَشق على أمِتي ألحببت أنْ أُصلَّي هِذِه الصالة ِلهذا الَوقْتِ           { -١٤٢٤٢
 عباس
 )٢١١٣( و عب ١١/١٦٩ و طب ٢/٤٩٦حم 

 صحيح
لَوال أنْ أَشق على أُمِتي ألخرت صالَةَ الِعشاِء اىل ثُلِث اللَّيِل أو شطِْر اللَّيِل ، فَإنه { -١٤٢٤٣

 إذا مضـــى 
       ماِء الداىل إىل السعت ِزلُ اللّهنِل ياللَّي طْرقولُ  شيا فَياِئـٍب           : ُنت لْ ِمـنه ، لَه ِفٍر فَأغِْفرغتسم لْ ِمنه

 رالفَج طْلُعى يتح لَه ِجيبتداٍع فَأَس لْ ِمنِه ، هلَيع  وبو حممد بن نصر عن أيب هريرة) حم(}فأت 
 )١٦٧( و ت ١٠/٤٠٨و امع ) ٤٧٥( و ن عمل ١/٣٣١ و ش ٦/١٥٠ و ٤/١١٤و حم ) ٦٩١(هـ 

 صحيح
١٤٢٤٤-}                  ـِل أوروا الِعشـاِء إىل ثُلـِث اللَّيخـؤأنْ ي مهتـرِتـي ألملـى أُمع قال أنْ أَشلَو

 عن أيب هريرة) حم،ت،هـ(}ِنصِفِه
 و صحيح اجلامع    ١/٣٩٣ و سنة    ١/٣٣١ و ش    ٦/١٥٠ و   ٤/١١٤ و ٢/٢٥٠و حم     )٦٩١(و هـ   ) ١٧٦(ت  

)٥٣١٣ ( 
 صحيح

عن ) أبو نعيم يف كتاب السواك      (}أُمِتي ألمرتهم أنْ يستاكُوا ِباألسحارِ    لَوال أنْ أَشق على     {-١٤٢٤٥
 ابن عمرو

 ٢٤ وحنيفة ٢/٤٥٠عدي 
 حسن



 

 

٢١٣٩() 

- يعىن الِعشاَء ِنصـف اللَّيـلِ      -لَوال أنْ أَشق على أُمِتي ألمرتهم أنْ يصلّوها هكَذا          {-١٤٢٤٦
  و عائشةعن ابن عمر) م(عن ابن عباس ) حم،خ،ن(}

و سـنه   ) ٣٤٢( و خزمية    ١/٤٤٩ و هق    ٣٣٦و  ٢٢١ و   ٢/٢٨ و حم    ١/٢٦٦و ن   ) ١٦٧( و ت    ١/١٥٠خ  
٢/٢١٩ 

 )٥٣١٤(وصحيح اجلامع 
ـ (مالك}  لَوال أنْ أَشق على أُمِتي ألمرتهم بالسواِك ِعند كُلِّ صالةٍ         { -١٤٢٤٧ عن ) حم ،ق،ت،ه
 جلهينعن زيد بن خالد ا) حم،د،ن(أيب هريرة 

و حـم  )٢٨٧( و هـ ١/١٢و ن )٢٣و ٢٢(و ت )٤٧ و   ٤٦( ود ٤٢و م الطهارة    ٩/١٠٦ و   ٣/٤٠ و   ٢/٥خ  
 ٥١٧ و  ٥٠٩ و   ٤٦٠ و   ٤٣٣و  ٤٢٩ و   ٤١٠ و   ٤٠٠ و   ٣٩٩ و   ٢٨٧ و   ٢٥٠ و   ٢/٢٤٥ و   ٣٦٦ و   ١/٢٢١
ــع ٤٢٩ و ٦/٣٢٥ و٥/٤١٠ و ٤/١١٦و  ــامع ١٠/١٥٤ و ٩٨ و ٢/٩٧و ١/٢٢١ و جمم ــحيح اجل  و ص
 و غريهم)٥٣١٥(

 متواتر
لَوال أنْ أَشق على أُمِتي ألمرتهم بالسواِك ِعند كُلِّ صالة، و ألخرت صالَةَ الِعشـاِء    { -١٤٢٤٨

 عن زيد بن خالد اجلهين)حم،ت(}إىل ثُلِث اللَّيِل 
 و صـحيح    ١١٦ و   ٤/١١٤ و حم    ١٠/١٥٤ و   ٩٨ و   ٩٧و٢/٩٦ و   ١/٢٢١ و امع    ٣٧و٣٦ و   ١/٣٥هق  

 )٢٢(وت ) ٥٣١٧(اجلامع 
 صحيح

لَوال أنْ أَشق على أُمِتي ألمرتهم بالسواِك ِعند كُلِّ صالٍة، و ألخرت صالَةَ اآلِخـرِة               {-١٤٢٤٩
 يزلْ  ثُلِث اللَّيِل األول فَإنه اذا مضى ثُلُثُ اللَّيِل األوِل هبطَ اللّه تعاىل إىل سماِء الدنيا، فَلَم                إىل 

أال ساِئلٌ يعطَى، أال داٍع يجاب ، أال سـقيم يستشـفى            : هناِلك حتى يطْلُع الفَجر ، فَيقولُ قَاِئلٌ      
لَه فَرغفَي ِفرغتسي ذِْنبفى ، أال مشو ابن جرير عن أيب هريرة) حم(عن علي ) خط(و ابن جرير) حم(}فَي 

 ٤١٠ و ٤٠٠ و ٣٩٩ و ٢٨٧ و ٢٥٠ و ٢/٢٤٥ و ١/٢٢١ حم و١٥٤ و ١٠/١٥٣امع 
 صحيح

) هق(مالك و الشافعــي    (}  لَوال أنْ أشق على أُميت ألمرم بالسواِك مع كُلِّ وضوٍء           { -١٤٢٥٠
 عــن أبـــــي 

 عن علي) طس(هريرة
 ) ٥٣١٧( و صحيح اجلامع ١٦٨ /١ و ش ١/٤٣ و معاين ١/٣٥ و هق ٦٦موطأ 

 صحيح



 

 

٢١٤٠() 

لَوال أنْ أشق على أُميت ألمرم بالسواِك مع كُلِّ وضوٍء و ألخرت الِعشاَء إىل ثُلُـِث                {-١٤٢٥١
من يسألُين فَأُعطيه ، من يسـتغِفرين       : اللّيِل أو إىل شطِْر اللّيِل ، فإنَّ ربنا يرتلُ إىل السماء فَيقول             

 عن أيب هريرة)عد،حم(}هفَأغِفر له ، من يدعوين فَأستجيب لَ
 ١/١٦٣ و ترغيب ٢/٢٥٩ و حم١/٤٣ و معاين ١/٣٥هق 

 حسن
لَوال أنْ أشق على أُميت ألمرم  عند كُلَ صالة بوضوٍء، و مع كُلِّ وضوٍء  {-١٤٢٥٢

 عن أيب هريرة) حم، ن(}بسواك
 )٥٣١٨( و صحيح اجلامع ١/١٦٣ و ترغيب ٢/٢٥٩حم 

 حسن
١٤٢٥٣-}  علـيهِم             لَوال أنْ أش ضتالٍة كما فَركُلِّ ص عند واكعليهِم الس ضتيت لفَرعلى أُم ق

 عن العباس بن عبد املطلب) ك(}الوضوَء
وفتح )  ٦٦٧( و تغليق ١/١٧٠ و ش ١/١٤٦ و ك ١/٣٦ و هق ٢/٩٧ و ١/٢٢١ و امع ١/٢١٤حم 

 ١٠/١٦٥ و الترغيب ٤/١٥٩
 صحيح لغريه

ى أُميت لفَرضت عليهِم السواك مع الوضوِء ، و ألخـرت الِعشـاَء             لَوال أنْ أشق عل   {-١٤٢٥٤
 عن أيب هريرة) ك،هق(}اآلِخرة إىل ِنصِف اللّيِل 

 )٥٣١٩( و صحيح اجلامع ١/٣٦ و هق ١/١٤٦ك 
 صحيح

 )ابن منيع عن أسامه(}لَوال أنْ أشق على أُميت لَجعلْت السواِك علَيهم عزمةً{-١٤٢٥٥
 ٢/٥٦١ و عدي ٤/١٥٩و فتح ) ٦٦٧(ق تغلي

 حسن
 حق من حقوق اهللا وواجب من واجباته: عزمه

 عن ابن عباس) طب(}لَوال أنْ أشق على أُميت جلَعلت علَيِهم السواك عند كُلِّ صالٍة{-١٤٢٥٦
 ٢/٩٧ و امع ١/٣٣١ و ش ١١/٨٥طب 

 صحيح
١٤٢٥٧-}بترلُ لَضقتسلَ ال تعن نعيم بن مسعود األشجعي) حم،طب(} أعناقَكُمالَوال أنَّ الر 

 و ٤/٦٢ و مشـكل  ٥/٣٣٢ و نبوة ٥/٣١٥ و جممع ٥٢ /٣ و ٢/١٤٢ و ك ٩/٢١١ و هق   ١٦٥د اجلهاد ب    
 ٣/٤٨٧و حم ) ٥٣٢٠(صحيح اجلامع 

 صحيح
 قاله لرسويل مسيلمة الكذاب



 

 

٢١٤١() 

 ألمرت ِبقَتِلها ، فاقتلوا ِمنها األسـود        لَوال أنَّ الِكالب أمةٌ ِمن األمِم أكره أنْ أفنيها        {-١٤٢٥٨
البهيم فَإنه شيطانٌ ، و ال تصلُّوا يف معاِطِن اإلبِل فإا خِلقَت ِمن اِجلن أال ترونَ إىل نفِسـها و إىل                     

  ابن مغفل املزينعن عبداهللا)طب(}عيوِنها إذا نظَرت ، وصلّواُ يف مواِطن الغنِم فإا أقْرب إىل الرمحِة
 ٢١٢ /٥و امع ) ١٦٧٦٥ (٤/٨٤حم 

 حسن
لَوال أنَّ الِكالب أمةٌ ِمن األمِم أكره أنْ أفنيها ألمرت ِبقَتِلها ،و لَكن اقِتلوا ِمنها كُلَّ                 {-١٤٢٥٩

 عن جابر) هق(}أسوٍد بهيٍم ذي عينني بيضاوين
 ٦/١٠هق 

 صحيح
ب أمةٌ ِمن اُألمِم ألمرت ِبقَتِل كُلِّ أسوٍد بهيٍم فاقْتلوا اِلعينة ِمن الِكالِب             لَوال أنَّ الِكال  {-١٤٢٦٠

الِْجن ةُ ِمنها املَلْعونعن ابن عباس) طب،طس،ع(}فإن 
 ٤/٤٣امع 

 حسن
أسود بهيٍم ، و ِمـن      لَوال أنَّ الِكالب أمةٌ ِمن األمِم ألمرت ِبقَتِلها ، فاقتلوا ِمنها كُلَّ             {-١٤٢٦١

اقتىن كَلْباً ِلغيِر صيٍد و ال زرٍع وال غَنٍم أوى إليه كُلَّ يوٍم قرياطٌ ِمن اإلِمث ِمثْلُ أُحٍد ، و إذا ولَـغَ                       
 عن علي) طس(}الكَلْب يف إناِْء أحِدكُم فَلْيغِسله سبع مراٍت إحداهن بالبطحاِء

 ١/٢٨٦امع 
 هصحيح لغري

١٤٢٦٢-}         هيمالب ودلوا األسِبقَتلهِا كُلِّها ، فأقْت ترِم ألماألم ةٌ ِمنأم عن ) د،ت(}لَوال أنَّ الِكالب
 عبداهللا بن مغفل

 )٥٣٢٢(و صحيح اجلامع ) ١٤٨٩( و ت ٤/٤٣ و جممع ٤/٥٤ و معاين ٥/٤٠٦ و ش ٥٦ و ٥/٥٤حم 
 صحيح

ألمِم ألمرت ِبقَتلهِا ، فأقْتلوا ِمنهاكُلَّ أسوٍد بهيٍم، و ما ِمن           لَوال أنَّ الِكالب أمةٌ ِمن ا     {-١٤٢٦٣
أَهِل بيٍت يرتبطون كَلباً إالّ نقَص  ِمن عمِلهم كُلَّ يوٍم قرياطٌ إالّ كَلْب صيٍد ، أو كَلْب حرٍث ، أو         

 عن عبداهللا بن مغفل) حم،ت،ن،هـ (}كَلب غَنٍم
 و جممع   ٦/١٠ و هق    ٢/٩٠ و مي    ٥٧ و   ٥/٥٦و حم   )٣٢٠٥(و هـ   ) ١٤٨٩(ت   و ٧/١٨٥و ن   ) ٢٨٤٩(د  
 )٥٣٢١( و صحيح اجلامع ٤٠٦/و ش ) ١٠٨٣( و حب ٤/٤٣ و١/٢٨٦

 صحيح
١٤٢٦٤- } هألكَلت لَيزلُ عني ال أنَّ  املَلَكلَو- ىن الثومعاخلطيب عن علي(}- ي( 



 

 

٢١٤٢() 

 و جرجـان    ٦/٤١٦ و متهيد    ٤/٣٤٩ و خط    ٨/٣٥٨ة   و حلي  ٤/٢٤٠و معاين   ) ٣٦٦( و مطالب    ٥/٤٦امع  
١٠٣ 

 صحيح لغريه
لَوال أَنَّ الناس حديثٌ عهدهم ِبكُفٍر ، و ليس ِعندي ِمن النفَقَِة ما يقَوى على بنياِنِه ،                 {-١٤٢٦٥

              لُ الناسدخاً يابهلا ب لتعلَج ٍع ، ومسةَ أذرالِْحجِر خ فيه ِمن لتأدخ جونَ لَكُنتخراً يابِمنه ، و ب
 عـن ) م،ن(} ِمنه 

 عائشة
 )٥٣٢٣( و صحيح اجلامع ٥/٢١٨ و ن ٤٠٢م احلج 

عن ابن عبـاس أن     ( حم}لَوال أنَّ الناس يتِخذونه نسكاً و يغِلبونكُم علَيه لَنزعت معكُم         {-١٤٢٦٦
 )النيب صلى اللله عليه و سلم أتى السقاية فقال فذكره

 ٢/١٣٩ و سعد ١/٢٤٨حم 
 صحيح

يف املعرفة عن احلارث بن   )هق)  (البارودي  (}لَوال أنْ تبطر قُريش  َألخبرتها ِبما لَها ِعنداللّهِ        {-١٤٢٦٧
 عبدالرمحن بالغا

 ٢/٢٦٥ و أصـفهان     ١٧٨و ف   ) ١٨٤٣( و شفع    ١٠/٢٥ و جممع    ٢/٦٣٩ و عاصم  ٦/١٥٨ و   ٤/١٠١حم  
 موصوال

 صحيح
١٤٢٦٨-}    جدين             لَوال أنْ تعطوِنها ، ير ِمن بشحى يتِفيةُ حأكُلَه العى تتح كتهرفِسها لَتةُ يف نصِفي

 عن أنس) حم،د،ت(}حمزة
 وقـط   ٣/١٥٨ و طـب  ٣/٢٤ و جممـع ١/٣٦٥ وك  ٤/١٠و هـق    ٣/١٢٨وحم) ١٠١٦(و ت   ) ٣١٣٦(د  
 )٥٣٢٤( و صحيح اجلامع ٥/٣٦٩ و سنه ٣/١/٨ و سعد ٤/١١٦

 صحيح
 لسباع و الطري اليت تقع على اجليف فتأكلهاا: العافية

لَوال أنْ تجزع صِفيةُ لَتركنا حمزةَ فلم ندِفنه حتى يحشـر ِمـن بطـوِن الطَّـِري و                  {-١٤٢٦٩
 عن أنس) ك(}السباِع

 ٣/٢٨٦و نبوه٢/١٢٠ك 
 صحيح

١٤٢٧٠-}        ى يتح هدِفنزةفلم نمكنا حرةُ لَتحزنَ صِفيطـوِن الطَّـِري و         لَوال أنْ تـر ِمـن بشح
 عن عبداهللا بن جعفر) طب(}السباِع

 ٣/٢٨٦ و نبوه ١١/٣٧١ و فتح ١١/٦٢طب 
 صحيح



 

 

٢١٤٣() 

لَوال أنْ تدافَنوا لَدعوت اللّه أنْ يسِمعكُم ِمن عذاِب القَبر الذي أسمع ِمنه ، إنّ هِذه                {-١٤٢٧١
باللِّه ِمن عذاِب النارِ و عذاِب القَبِر ،و تعوذوا باللِّه مـن الِفـتِن              األمِة تبتلى يف قُبوِرها ، تعوذوا       

 عن أيب سعيد) حب(}ماظَهر ِمنها و ما بطَن ، تعوذوا باللِّه ِمن ِفتنة الدجاِل
 )٧٨٥(و حب ) ٢٨٦٧( وم١٠/١٨٥و ش ) ١٣٦١( و سنه ٥/١٩٠حم 

 صحيح
 عن أم حبيبة و أيب هريرة) طك ن بز(}كُم بالسواِك ِعند كُلِّ صالٍةُلَوال أنْ تضعفوا ألمرت{-١٤٢٧٢

 ٢/٩٧ و جممع ١/٢٩٥ و أصفهان ١١/٨٧طب 
 حسن لغريه

 ألنفَقت كَنز الكَعبـِة يف سـبيِل اللّـِه ، و            -لَوال أنَّ قَومِك حديثو عهٍد ِبجاِهليٍة       {-١٤٢٧٣
 لَجعلــت بابهـــا 

ِرباألرِض ، وألدخاِحلج فيها ِمن عن عائشة) م(}لت 
 )٥٣٢٧( وصحيح اجلامع ٦/١٧٩ و حم ١٠/٢٨ و متهيد ٧/١٠٩ و سنه ٤٠١ و ٤٠٠م احلج 

١٤٢٧٤-}           ِمن هى أُدِخلَ ِفيِه ما أخرجوا ِمنتح تيالب متدهٍد ِبجاهليٍة لَهديثُو عِك حلَوال أنَّ قَوم
     ن النزوا عجم  عهابِني       اِحلجِر فإنلَها ب لتعباألرِض         : فَقة ، و ج هقتاباً غَرِبياً و ألصرِقياً ، و بباباً ش

لى أساِس إبراهيمع هعتضعن عائشة) ك(}و لَو 
 صحيح

عـن  ) ت،ن(}لَوال أنَّ قَومِك حديثُو عهٍد ِبجاهليٍة لَهدمت الكَعبة وجعلت لَها بـابنيِ           {-١٤٢٧٥
 عائشة

 )٣٥٢٦( و صحيح اجلامع ٢/١٢١ و معاين ١٢١ احلج ب و ن) ٨٧٥(ت 
 صحيح

لَوال أنَّ قَومِك حديثُو عهٍد ِبجاهليٍة لَهدمت الكَعبةَ فَألزقتها ىفاألِرض، و جعلت لَها             {-١٤٢٧٦
ريشاً اقتصـرتها ِحـني   باباً شرِقياً ، و باباً غَرِبياً و ِزدت ِفيها ِمن اِحلجِر ِستة أذرٍع ، فإنَّ قُ   : بابِني  

 عن عائشة) حم(}بنِت الكَعبةَ 
 و خزميـه    ٤٧٩/ ١ و ك  ٥/٨٩ و هـق     ٢/٥٤ و ن احلج ب بناء الكعبة و مي          ٢/١٨٠و بنحوه خ    ٦/١٧٩حم  

)٣٠٢٠ ( 
 صحيح

 عن أنس) حم،م،ن(}لَوال أنَّ تدافَنوا لَدعوت اللّه أن يسِمعكم ِمن عذاِب القَبر{-١٤٢٧٧
 ٤/١٠٢ و ٦٨ و   ٦٧و م اجلنـه     ) ١١٨٧( و محيـدي     ٤/١٥٩و كر   ) ١٥٨( و صحيحة    ١٥٢ و   ٣/١١٤حم  

 )٥٣٢٥(و صحيح اجلامع ) ٧٨٦و٧٨٥(وحب



 

 

٢١٤٤() 

لَوال أنَّ يترك الناس الصالةَ  إالّ ِتلك اللّيلَةَ ألخبرتـك ولَكـِن ابتِغيهـا يف ثَـالٍث           {-١٤٢٧٨
يا رسول اهللا أخربين أي ليلة ليلـة القـدر ؟ قـال    :  بن أنيس انه قال   عن عبداهللا ) طب(}وِعشرين ِمن الشهرِ  

 )فذكره
 ٣/١٧٨امع 

 حسن
 عن ابن عمر) طس، و اخلطيب(}لَوال أنْ يكونَ سنةٌألمرت بالسواِك ِعند كُلِّ صالٍة{-١٤٢٧٩

 ٢/٩٨امع
 حسن لغريه

١٤٢٨٠-}قُكنع بترسولٌ لَضر كعن ابن مسعود) حم،د،ك(}لَوال أن 
 و حـم    ١١/١٦٧ و سـنه     ٤/٦١و مشـكل    ) ١٦٢٩( و حب    ٣/٥٣ و ك    ٩/٢١١ و هق    ١٦٥د اجلهاد ب    

 ) ٥٣٢٨( و صحيح اجلامع ٥/٣٠٦ ومتهيد ٤٠٦ و ١/٣٨٤
 صحيح

١٤٢٨١-}          ملَه ِفرغذِنبونَ فَيِعباداً ي ذَ اللَّهخذِنبونَ التةُ تها األمتاللقاب  الشريازي يف ا   }لَوال أَنكم أَي
 عن أيب هريرة

 ٩/١٨٣االحتاف 
 صحيح

١٤٢٨٢- }               ـملَه ِفـرغفَي غِفرونَ اللَّهستذِنبونَ فَيِبقَوٍم ي اَء اللَّهونَ لَجذِنبةُ تها األمتكم أَيلوال أَن
 عن أنس ) كر(}

 )أنا نصيب من الذنوب فقال هلم فذكره:أن أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم شكوا إليه
 ٢/٣٤٠ و كر ٩/١٨٣االحتاف 

 صحيح
١٤٢٨٣-}          ملَه ِفرغذِنبونَ فَيلقاً يخ اللَّه لَقذِنبونَ لَخةُ تها األمتعـن أيب   ) حم،م،ت (}لوال أَنكم أَي

 أيوب
 )٥٣٢٩( وصحيح اجلامع ٩/١٨٣ و االحتاف ٤/١٨٦ و طب ٥/٤١٤و حم ) ٣٥٣٩( و ت ٩م التوبة 

 عن عائشة) طس(}ِحجٍة لَحلَلت ، و كَانَ أهلَّ ِبعمرٍة و حجلوال أَني أهديت ِل{-١٤٢٨٤
 ٣/٢٣٧ و جممع ٤/٣٥٥ و هق ٦/١٩١ و حم ١١٥ وم احلج ٣/٥خ 

١٤٢٨٥-}                   ـنخاُء لَـم تـوو لَـوال ح ، ِز اللّحمنخلَم يو ِث الطَّعامبخي لوال بنو إسرائيلَ لَم
هرهاالدوجرةأيب هري) حم،ق(}أُنثىز 

 و صـحيح اجلـامع    ٩/١٦٤ و سـنه     ٤/١٧٥ وك   ٣١٥ و   ٢/٣٠٣ و حـم     ٦٣ وم الرضاع    ١٨٧ ٤/١٦١خ
)٥٣٣٠( 

 إذا تغري و أننت: خرت



 

 

٢١٤٥() 

 ٣٤٤ - ٥/٣٤٣أي لوال خلق حواء مما هو أعوج و قيل غري ذلك راجع الفيض ) ٠٠٠لوال حواء : قوله
) طب ،ك (}حواِصل الطَّير و بطوِن السباِع      لوال جزع النساِء لَتركْته حتى يحشر ِمن        {-١٤٢٨٦

 عن ابن عباس
 ٦/١١٨ و جممع ٣/٢٨٧ و نبوة ٣/١٥٦ و طب ١٩٧ /٣ و  ك ٤/١٢هق 

 صحيح
 قاله عن عمه احلمزة رضي اهللا عنه لشدة حزنه عليه يوم أحد

١٤٢٨٧-}         على قَواعِد إبراهيم تيالب يتنرِك لَببالش هِد قوِمكداثَةُ عليِهما    لوال حو إمساعيلَ ع 
  المالةُ والسعن مرثد بن شرحبيل) طك(}الص 

 ١٠/٤٨و متهيد ) ٩١٥٧( و عب٣/٢٩٠ و جممع ٥/٢١٥ن 
 صحيح

١٤٢٨٨-}             لَه لتعوج على أساِس إبراهيم هتينفَب تيالب تقَضبالكُفِر لَن هِد قوِمكداثَةُ علوال ح
يشاً لَملَفاً ، فإنَّ  قُرخ ترقْصاست تيِت البنعن عائشة) حم،ن(}ا ب 

 و تغليـق  ٢/٥٣ و مي ٦/٣٧٨و تخ ) ٢٧٤٢( و خزمية ٦/٥٧ و حم ٥/٢١٥ و ن ٣٩٨ و م احلج    ٢/١٨٠خ  
 )٥٣٣١(صحيح اجلامع ) ٥٦٩ و٥٦٨(

عـن  ) طب(}تسبيلُ اإلزاِر ، و إرخاُء الشعِر       : لوال  خلَّتاِن فيك  كُنت أنت الرجلُ         {-١٤٢٨٩
 خرمي ابن فاتك

 )١٩٩٨٦(و عب ٤/٣٢١ و حم ٤/١٩٥ و ٣/٦٢٢ و ك٦/٢٤سعد 
 صحيح

 عن ابن عباس) طب(}لوال  ضعف الضعيِف ، و سقْم السقيم ألخرت صالةَ العتمِة {-١٤٢٩٠
و ) ٢١٢٥( و عب ١٢/١٥٨و  ١١/٤٠٩و طب   ) ٢٧٣( و حب    ٣/٥ و حم    ٢٠ و ن املواقيت ب      ٧د الصالة     

 )٥٣٣٢(اجلامع صحيح 
 صحيح

لوال  ِعباد ِللِه ركَّع ، و صبيةٌ رضع ، و بهاِئم رتع لَصب علَيكم العذاب صباً ، ثُـم            {-١٤٢٩١
 عن مسافح الديلي) طب،هق(}رص رصا

 ٦/٢٣٧٧ و ٤/١٦٢٢ و عدي ٣/٤٣٩ و االحتاف ١/٤٣ و الدواليب ١٠/٢٢٧ و جممع ٣/٣٤٥هق 
 هحسن لغري

لوال  ما مس  احلَجر ِمن  أجناِس اجلَاهليِة ما مسه ذُو عاهٍة إالّ شفي ، ومـا علـى                      {-١٤٢٩٢
 هِة غَرييٌء ِمن اجلَنعن ابن عمرو) هق(}األرض ش 

 )٤٠٣٣(و الشعب )٥٣٣٤( و صحيح اجلامع ٢/٢٦٦ و عقيلي ٢٤٣ و ٢/٢٤٢امع 
 صحيح



 

 

٢١٤٦() 

عـن  ) ن(عن ابن عباس ،     ) د،ت،هـ(}اِب اللّه لَكَانَ يل و لَها شأنٌ      لوال  ما مضى ِمن ِكت     {-١٤٢٩٣
 أنس
و د الطالق   ) ٣١٧٩( و ت    ٩/٤٦١ و   ٨/٤٤٩ و فتح    ٩/٢٦٠ و سنه    ١٠/٢٦٦ و   ٧/٤٠٦ و هق    ٦/١٢٦خ  
 )٥٣٣٣(و صحيح اجلامع ) ٢٠٦٧( و هـ ٢٧ب 

 قاله للمالعنه
١٤٢٩٤-}تعالِقيامِة ألوج ومافةُ القَوِد يخواك لوال معن أم سلمه) طب،حل(}ِك ِبهذا الس 

 ٤/٤٠٣ و ٣/٢١٧و ترغيب ) ١٨٤(و خد ) ١٨٣٥( و مطالب ١٠/٣٥٣امع 
 حسن

١٤٢٩٥-} هتعقوب ه وِحلُّ ِعرضعن الشريد بن سويد) حم،د،ن،هـ،ك(}يلُّ الواِجِد ي 
 ٧/٣٨٠ طب    و ٤/١٠٢ و ك    ٦/٥١ و هق    ٣٨٩ و   ٣٨٨ و   ٢٢٢ /٤ و حم    ٣١٧ و   ٧/٣١٦و ن   ) ٣٦٢٨(د  

  تعليقا٣/١٥٥و خ ) ٥٤٨٧(و صحيح اجلامع ) ١١٦٤(وحب
 حبسه: املطل ، و اراد  بعرضه لومه و ذمه ووصفه بسوء القضاء ، و بعقوبته : اللي

لَيأِتين على القَاضي العدِل يوم الِقيامِة ساعةٌ يتمنى أنه لَم يقِض بني اثـنِني يف تمـرٍة                 {-١٤٢٩٦
 م عن عائشةح} قطُّ
 ٤/١٩٢ و امع ١٠/٩٦و هق ) ٥٠٥٥( و االحسان ٣/١٥٧ و ترغيب ٦/٧٥حم 

 حسن
 )٤٦٢(فيه صاحل بن سرج حسن احلديث راجع  التعجيل 

لَيأِتين على الناِس زمانٌ تسري الظَِّعينةُ ِمن مكةَ إىل اِحلريِة ال يأخـذُ أحـد  ِبِخطـاِم                  {-١٤٢٩٧
  راِحلَتها و ِلِيأتني               قبلُ ِمنهبِه ال ي دقصتلُ ِبِملْء كَفَيه ذَهباً يجمشي الرانٌ يماِس زطـب (} على الن (
 عن عدي بن حامت

 ٦/٢٦٣ و حلية ١٢/٣٢٧ و خط٨/٢٧٩ و ٧/٩١ و تخ ١٣/١٠١طب 
 صحيح

لعجِم ؟ قَالَ حب    لَيأِتين على الناس زمانٌ  قلوبهم قُلوب العجِم ،  قيلَ و ما قُلوب ا              {-١٤٢٩٨
الدنيا ، سنتهم سنةُ األعراِب ما أتاهم ِمن ِرزٍق جعلوه يف احليواِن يرونَ  اِجلهاد ِضراراً و الزكـاة                   

 عن ابن عمرو) طب(}مغرماً
 مرفوعاً و موقوفاً ) ٤٥٦٩( و املطالب ٣/٦٥امع 

 صحيح
) حم،خ(}ال يبايل املَرُء ِبما أخذَ املَالَ أِمن حالٍل أم ِمن حراٍم ؟           لَيأِتين على الناس زمانٌ     {-١٤٢٩٩

 عن أيب هريرة
 و نبـوه    ٨/١٧ و سنه    ٤/٣١٣ و فتح    ٢/٢٤٦ و مي    ٢٧٧ و   ٥/٢٦٤ و هق  ٤٥٢ و   ٤٣٥ /٢ و حم    ٣/٧٧خ  
٦/٥٣٥ 



 

 

٢١٤٧() 

 ) ٥٣٤٤(و صحيح اجلامع 
١٤٣٠٠-}       م أحقى ِمنهبمانٌ ال ياس زلى النع نأِتيلَي           ه ِمـنأكُله أصابا ، فإنْ لَم يبإالَّ أكَلَ الر د

 عن أيب هريرة) د،هـ،ك(}غُباِره
 ٢/١١ وك ٣/١٠و ترغيب ) ٢٢٧٨(و هـ) ٣٣٣١(د 

 فيه انقطاع
 ومن أثبت مساع احلسن من أيب هريرة صحح احلديث ، و اجلمهور على عدم مساعه

١٤٣٠١-}نفَعمانٌ الياس زلى النع نأِتيلَيمرهو الد عن املقدام بن معدي كرب) حم(} ِفيه إالّ الِدينار 
 ٤/٦٥ و جممع ٤/١٣٣حم 

 لني
هل فيكم  : لَيأِتين على الناس زمانٌ  يخرج اجلَيش  فَيطلب الرجلَ ِمن أصحايب فَيقال            {-١٤٣٠٢

          فتحون ِبِه فيستم ، فَيعقولون ند ؟ فَيجلٌ ِمن أصحاِب حمممانٌ        راِس زأيت على النلَيهم ، ثُم يع حفت
فَيخرج اجلَيش ِمن جيوِشهم فَيقالُ هل فيكُم رجلٌ  ِمن أصحاِب حممٍد صلَّى اهللا عليه و سلَّم فـال                  

راَء الِبحار ألتوهجلٌ ِمن أصحايب وه ، فَلو كَانَ رِجدونعن جابر) ض(و الشاشي) ع(عبد بن محيد(}ي 
 ١٠/١٨امع 

 صحيح
لَيأِتين على الناس زمانٌ يطوف الرجلُ فيِه بالصدقِة ِمن الذِّهِب ثُم ال يجـد أحـداً                {-١٤٣٠٣

) ق()يأخذها منه ويرى الرجلُ الواحد يتبعه أربعونَ امرأةً يلُذن ِبِه ِمن ِقلَّة الرجال و كثرِة النسـاءِ                
 عن أيب موسى

   )٥٣٤٥( وصحيح اجلامع ٥٩ رقم ١٨كاه ب  و م الز٢/١٣٦خ  
لَيأِتين على الناِس زمانٌ يغِبطون فيِه الرجلَ ِبِخفِة احلاِذ كَما يغِبطونه اليوم ِبكَثرة املاِل              {-١٤٣٠٤

يا لَيـتين   : ها فَيقولُ   و الَولَد حتى يمر أحدكم ِبِقِرب أخيه فَيتمعك عليِه كَما تتمعك الدابةُ يف ِمراغِ             
 عن ابن مسعود) طب(}مكانه ما بِه شوق إىل اللِّه و ال عملٌ صاحلٌ قَدمه إالَّ ِمما يِرتلُ ِبِه من البالِء

 ٨/١٨٢ وم ٢/٥٣٠ و حم ١/٤٢٧و كثري ) ٥٧٨( و صحيحة ٤/٤٨٦ك 
 صحيح

 القليل املال و الولد: اخلفيف احلاذ
ى الناس زمانٌ يكذّب ِفيه الصادق ، و يصدق ِفيه الكَاذب ، و يخونُ فيـِه                لَيأِتين عل {-١٤٣٠٥

                   دو يكونُ أسع ستخلَفي و إنْ لَم وحيِلف ، دشهستاملرُء و لَم ي دشهونُ ، و ياخلَؤ نمؤتوي ،األمني
باللّه و ر نمؤلُكٍَع ال ي ابن نيا لُكَعاِس بالدعن أم سلمة)طب(}سوِلِهالن 

 ٢٨٤ و ٧/٢٨٣امع 
 حسن



 

 

٢١٤٨() 

 األمحق و حنوه: اللكع 
لَيأِتين على الناس زمانٌ يكونُ عليكُم أُمراٌء سفَهاُء يقَدمونَ ِشرار الناِس و يظِهـرونَ              {-١٤٣٠٦

نكُم فَال يكـونن عريفـاً وال   حب ِخياِرهم ، و يؤِخرون الصالةَ عن مواقيِتها ، فَمن أدرك ذِلك مِ         
 عن أيب سعيد و أيب هريرة) ع،ص(} شرطياً ، و ال جابياً وال خاِزناً

 )٢١١٨( و مطالب ٥/٢٤٠امع 
 صحيح لغريه

لَيأتني على أُميت ما أتى على بىن إسرائيلَ حذو النعِل بالنعِل ، حتى إنْ كَانَ ِمنهم من                 {-١٤٣٠٧
مه عالِنيةً لَكَانَ يف أُميت من يصنع ذِلك و إنّ بين إسرائيلَ تفَرقت على ِثنتني وسبعني ِملَّةً ، و                   أتى أُ 

) ت(}تفتِرق  أُميت على ثَالٍث و سبِعني  ِملٍَّة ، كُلُّهم ىف النار ِإالّ ِملَّةً واِحدةً ما أنا علَيه و أصحايب                    
 عن ابن عمرو

  ١٥ و اآلجري ١/١٢٩ و ك )٢٦٤١(ت 
 حسن

لَيأتني على أَهِل  املَدينة زمانٌ  ينطَلق الناس ِمنـها إىل األريـاِف ، ثُـم يلتمسـونَ                   {-١٤٣٠٨
الرخاَءفَيجدونَ رخاًء ، ثُم يأتونَ فَيتحملونَ بأهِليتهم  إىل الرخاء ، و املدينه خيرٌ  لَهم لَو كـانوا                   

 عن جابر) حم،بز(}مونَيعلَ
 ٤/٩٢ و فتح ٢/٢٢١ و ترغيب ٣/٣٠٠امع 

 صحيح
يا لَيتين مكَان هذا ، و ما ِبِه حب ِلقاِء          : لَيأتني عليكُم زمانٌ يمر الرجلُ بالقبِر فَيقول        {-١٤٣٠٩

فَرس شديد و سالح    : ك أنفَع ؟ قَالَ     أي شيٍء ِعند ذَلِ   : اللَِّه ، ولَكن ِشدةُ ما يرى من البالِء ، قيلَ         
 عن ابن مسعود)طك(}شديد يزولُ ِبه الرجلُ حيثُ زالَ 

 ٧/٢٨٢امع 
 حسن

لَيأتني هذا احلَجر يوم الِقيامه لَه عيناِن يبصر ِبِهما ، و ِلسانٌ ينِطق ِبه يشهد على من                 {-١٤٣١٠
ه حبقلَمعن ابن عباس) بهـ ، ه(}است 

 )٥٣٤٦(و صحيح اجلامع ) ٤٠٣٦(و الشعب ) ٢٩٤٤(هـ 
 صحيح

لَيأتني يوم الِقيامة قَوم لَيس على وجوِهِهم لَحم ، أخلَقوها يف الدنيا باملسألة ، فَمـن                {-١٤٣١١
 عن أيب هريرة) هب(}فَتح على نفْسِه باب مسئلٍة و هو عنها غَين فَتح اللّه علَيه باب فَقٍْر

 ١/٥٧٣ و الترغيب ٥/٤١٧و االحتاف ) ٣٥٢٦ و ٣٥٢٤(الشعب 
 صحيح لغريه



 

 

٢١٤٩() 

عن ) حم،م،ن(}ِليأخذْ كُلُّ رجٍل برأِس راِحلَِتِه ، فإنّ هذا مرتلٌ حضرنا فيه الشيطانُ {-١٤٣١٢
 أيب هريرة

 و ١/٢٩٨و ن ) ٥٣٤٧( و صحيح اجلامع ٢/٦٤ و ش ٤٨٤ و ٢/٢١٨ و هق ٢/٤٢٩ و حم ٣١٠م املساجد 
 )١٢٥٢ و ١١١٨  و ٩٩٩ و ٩٨٨(خزمية 

إنَّ : لَيأخذَنّ رجلٌ ِبيد أبيِه يوم الِقيامة فَلْيقِطعنه النار يريد أن يدِخلَه اجلنةَ ، فَينادى               {-١٤٣١٣
رب أيب ،   :  مشرٍك ، فَيقـول      اجلَنة ال يدخلُها مشِرك ، إنَّ اللّه عز وجلَّ قَد حرم اجلنةَ على كُلِّ             

 ركَهتٍة فَينِتنٍة ، و ريٍح مورٍة قَبيحلُ يف صحوأيب ، في بعن أيب سعيد)بز ،ع،حب،ك،ض(}ر 
 )٦٩( و حب ٢/١٣٧ و كر ١/١١٨ و جممع ٥٨٧ /٤ك 

 صحيح
 عن عائشة) خط(}نلَيأِْرزنَّ اِإلسالم إىل املَدينِة كَما يأْرز السيلُ الدِم{-١٤٣١٤

 ٤/٧٣ و بنحوه حم ٤/٣٩٨ و خط ١/١٨٤حم 
 صحيح

ِليأكُلْ أَحدكُم ِبيميِنِه،و ليشرب ِبيميِنِه،و ليأخذْ ِبيميِنِه، و لْيعِط ِبيميِنِه، فإنَّ الشيطانَ            {-١٤٣١٥
 عن أيب هريرة) هـ(}ِلِهيأكُلُ بِشماِلِه ، ويشرب بِشماِلِه ، و يعِط  بِشماِلِه  و يأخذُ بِشما

 )٣٥٤٨( و صحيح اجلامع ٥/٢١٨و االحتاف ) ١٢٣٦( و صحيحة ٣/١٢٨و ترغيب ) ٣٢٦٦(هـ 
 صحيح

 عن ابن عباس) طب،حل(}ِليأْكُلْ كُلُّ رجٍل ِمن أضِحيِتِه{-١٤٣١٦
 )٥٣٤٩( و صحيح اجلامع ٤/٢٥ و جممع ٤/٣٦٢ و حلية ١٢/١٤٣طب 

 صحيح
لِقيامة بالعظيِم الطَّويِل األكوِل الشروِب فَال يِزنُ ِعند اللَِّه جناح بعوضٍة           لَيؤتني يوم ا  {-١٤٣١٧

 عن أيب هريرة) عد، هب(}اقرُءوا إنْ ِشئتم فَال نقيم لَهم يوم الِقيامة وزناً 
 و ٣/١٣٨و الترغيب ) ١٠٤٧٨ و ٥٦٧٠( و الشعب ١/٣٧٦ و االحتاف ٦/٢٣٥٥ وعدي ٢٣٦ / ٤بغوي 

 حوه خ مبن
 صحيح

 عن ابن عباس) د،هـ(}ِليؤذّنْ لَكُم ِخياركُم ، و لْيؤمكم قُراؤكُم {-١٤٣١٨
و جـامع   ) ١٨٧٢( و عب    ٣/٣٩٩ و سنه    ١٠/٢٣٧ و طب    ١/٤٢٦و هق   ) ٧٢٦( و هـ    ٦١د الصالة ب      

  فيه ضعف و آخره له شواهد صحيحة٥/٥٨١االصول 
  عن عمرو بن سلمة عن رجال من الصحابة)حم(}ِليؤمكُم أكثَركُم قُرآناً {-١٤٣١٩

و فتح ) ٣٨١٥( و عب ٢/٦٣  و جممع ٧/٥٨ و طب ٧١ و ٥/٣٠ و ٣/٤٧٥ و حم ٢/٨٠ و ت ٥/١٩١خ 
٢/١٨٦ 



 

 

٢١٥٠() 

 عن عمر و سلمة عن أبيه) ن(} ِليؤمكُم أكثَركُم قُراءةً للقرآِن{ -١٤٣٢٠
 )٥٣٥٠ ( و صحيح اجلامع٧/٦٤ و ١/٢/٧١ و سعد ١/٣٤٣ و ش ٣/٩١ و هق ٢/٧١ن 

 صحيح
لَيؤمن هذا البيت جيش يغزونه ،حىت إذا كَانوا ِببيداَء ِمن األرِض يخسف بأوِسِطِهم             {-١٤٣٢١

،و ينادي أولُهم آِخرهم ، ثُم يخسف بأوِسِطِهم ، و ينادي أولُهم آِخرهم ، ثُم يخسف ِبِهم فَـال                   
ِبر عخالذي ي ريدبقى إالّ الشم يعن حفصة) حم،م،ن،هـ(}نه 

 )٥٣٥١(و صحيح اجلامع ) ٢٨٦( و محيدي ٦/٢٨٦و حم ) ٤٠٦٣( و هت ٥/٢٠٧ و ن ٦م الفنت 
١٤٣٢٢-} ملَه القين ِبأقواٍم  ال خلَّ هذا الدو ج دنَّ اللَّه عزعن أيب بكره بن النجار ) حب(}لَيؤي

 عن أنس
 ١/٣٠٣ و االحتاف ٢/٣٨٨ة  و حلي١/٩٥و الدواليب ) ١٦٠٧ و ١٦٠٦(حب 

 صحيح
لَيبشر فُقَراُء املُؤِمنني بالفَوِز يوم الِْقيامِة قَبلَ األغنياِء ِبِمقدار خمِسمائِة عاٍم ، هؤالِء يف      {-١٤٣٢٣

   عن أيب سعد) حل(} اجلَنِة ينعمون ، و هؤالِء يحاسبونَ 
 ٥/١٣٧ و ٢/٢٢حلية 

 حسن
 املُهاِجرين ِبما يسر وجوههم ، فَإنهم يدخلونَ اجلَنةَ قَبلَ األغنياِء بأربعني            لَيبشر فُقَراءُ {-١٤٣٢٤

   عن ابن عمرو) طب(} خريفاً
 ٥/١٣٧ و ٢/٢٢وحلية ٤/١٤٩ و ترغيب ٣٣٩ /٢مي 

 صحيح
للُّؤلِؤ يغِبطُهم النـاس  ليبعثن اُهللا تعاىل أقواماً يوم الِقيامِة يف وجوِههم النورعلى مناِبر ا          {-١٤٣٢٥

لَيسوا ِبأنبياَء و ال شهداَء ، هم املُتحابون يف اهللا ِمن قَباِئلَ شىت و بالٍد شتى ، يجتمعونَ على ِذكِر                    
هذكُرونعن أيب الدرداء) طب(}اِهللا ي 

 ١٠/٧٧ و جممع ٤/٢١ و ٢/٤٠٦ترغيب 
 حسن

لِقيامِة و له عيناِن  ينظُر ِبهما  ، و ِلسانٌ ينِطق ِبِه يشهد ِلمن               لَيبعثن اللّه احلَجر يوم ا    {-١٤٣٢٦
قلَمه ِبحعن ابن عباس) حم ،حب ، طب،هق(} است 

 ٤/١٤٧٩ و ٢/٦٧٩ و عدي ١٢/٦٣ و طب ٥/٧٥ و هق ٢/٤٢٠ و مي ٣٧١ و ١/٢٩١حم 
 صحيح

لُ لَها حمص سبعني ألفاً يوم الِقيامِة  ال حسـاب          لَيبعثَن اللَّه تعاىل ِمن مدينٍة بالشاِم يقا      {-١٤٣٢٧
 عن عمر) حم،طب،ك(}علَيِهم و ال عذاب ، مبعثُهم فيما بني الزيتوِن و احلَائط يف البرِث األمحِر ِمنها



 

 

٢١٥١() 

 ١/٣٠٨ و متناهيه ٤/٤٤٠ و كر ٣/٨٨  و ك ٤٠٨ و ١٠/٦١ و جممع ١/١٩حم 
 حسن لغريه

ص حيث أعله بإسحاق بن إبراهيم بن العالء الزبيدي املعروف بابن زبريق ، كذبه حممد بن                ووهم الذهيب يف التلخي   
 عوف الطائي ، و قال ابو داود ، ليس بشيء و قال النسائي ليس بثقة ا هـ

 روى عنه البخاري يف االدب و أبو حامت و الذهلي و يعقوب الفسوي و عثمان بن                 -قال عنه يف التهذيب     : أقول
شيخ ال بأس به لكنـهم حيسـدونه        : مي و الترمذي و يىي بن عمرو بن املصري و مجاعة قال أبو حامت             سعيد الدار 

ليس بثقة و قال حممد بن عوف ما        : مسعت يىي بن معني أثىن عليه خرياً و ذكره ابن حبان يف الثقات وقال النسائي                
  ٢١٦ و ١/٢١٥اشك ان اسحاق بن زبريق يكذب ا هـ التهذيب 

 :اقول
 أرجح ألن البخاري و كبار األئمة رووا عنه ووثقه ابو حامت و ابن معني و مسلمة و ابن حبان و روى لـه                        توثيقة

 مثانية أحاديث يف صحيحه و لعل من ضعفه لرأى و ليس  لرواية  فهو حسن احلديث
 األرض اللينه يريد ا أرضاً قريبةً من محص: الربث األمحر

 عن وابصة) طب(}بِليبلِغ الشاِهد الغائ{-١٤٣٢٨ 
 و ٤٤٦ و م احلــــج ١٦٤ و ٩/٦٣ و ٧/٣١٠ و ٢٢٤ و ٥/١٩٠ و ١٨ /٣ و ٢/٢١٦ و ٣٧ و ١/٢٦خ 

 ٣٦٦ و   ٧٣ و ٤٩ و   ٥/٤٥و حم   ) ٢٣٤و  ٢٣٣( و هـ    ١١٠ون احلج ب    )  ٨٠٩( و ت    ٣٠ و   ٢٩القسامة  
(  وصـحيح اجلـامع  ٢٢٦ و ١/١٣٩ و جممـع  ٩/٢١٢ و ٨/٢٠ و ٧/٦٠ ٦/٩٢ و هق  ٢/٦٨ و مي    ٤١١و  

 و غريهم) ٥٣٥٢
 متواتر

 عن ابن عمر) د،هـ(}ِليبلِّغْ شاِهدكُم غَاِئبكُم ال تصلوا بعد الفجِر إالّ سجدتِني{-١٤٣٢٩
 و صحيح اجلـامع     ١/٤١٩ و قط    ٢/١/٩٩ و سعد    ١٩/٤٠٧ و طب    ٢/٤٦٥و هق   ) ٢٣٥(و هـ   ) ١٢٧٨(د
)٥٣٥٣( 

 صحيح
لّيلُ و النهار ، و ال يترك اللّه عز و جلَّ بيت مدٍر وال وبٍر               ِليبلُغن هذا االمر ما بلَغَ ال     {-١٤٣٣٠

إالّ  أدخلَه اللَّه هذا الدين بعز عزيٍز أو بذلِّ ذليٍل  ، ِعزا يعز اللَّه ِبِه اإلسالم ، و ذُالً يِذلُّ اللَّه به                         
 عن متيم الداري) حم ، طب، ك،هق،ض(}الكُفر     

 ٢/٣٧ و طب ٢/١٥٠ و تخ ٨/٢٦٢ و ١/١٤ و جممع ٤/٤٣٠/ و ك ٩/١٨١ و هق ٤/١٠٣حم 
 صحيح

١٤٣٣١-}نازيردةً و خِقر صبحنلَِعٍب ، ثُم ِلي يت  علىأكٍل و لَهٍو وِمن أُم أقوام ِبينتعن ) طب(}لَي
 أيب أمامه

 و صحيح اجلامع ٨/٣٠٧و طب ) ١٦٠٤( و صحيحة ٢٦٣  و ٣/١١ و ترغيب ٢/١٠ و جممع ٣٢٨ / ٥ حم 
)٥٣٥٤ ( 

 صحيح لغريه



 

 

٢١٥٢() 

 عن أم سلمه) حم ، د،ك(}لَية ال لَيتني {-١٤٣٣٢
 ٣٠٧ و ٣٠٦ و ٢٩٦ و ٦/٢٩٤ و حم ٤/١٩٥ك 

 حسن
 و املقصود به عدم االسراف حيث خاطب أم سلمه عندما اختمرت بليتني

ـ        {-١٤٣٣٣ وجاِكراً، و ِلساناً ذاِكراً،و زكم قلباً شدخذَ أحتلـى أمـِر         ِليـه ععينـةً تؤِمنةً م
 عن ثوبان) حم،ت،هـ(}اآلِخرِة

 و  ٤/٣١٣و االحتاف   ) ٣١٠٢( و مطالب    ١٨٣ و   ١/١٨٢ و حلية    ٤/٨١ و كثري    ٥/٢٨٢و حم   ) ١٨٥٦(هـ  
 )٥٣٥٥( وصحيح اجلامع ٩/٣٣٢

 صحيح
 عن أيب جحيفة) طس(}ِليتصدِق الرجلُ ِمن صاِع بره ، و ِليتصدق ِمن صاِع تمِرِه{-١٤٣٣٤

 )٥٣٥٦( و صحيح اجلامع ٨٧ و ٣/٨٦ و م ١/١٦٧امع 
ِليتصدق ذو الدينار ِمن ديناِره ، وذو الِدرهم ِمن ِدرهِمه ، و ذو البر  ِمن بره ، و ذو        {-١٤٣٣٥

ينظُر أمامه فَال يرى إالّ النـار ،  الشعري ِمن شعريه ، وذو التمر ِمن تمِره ِمن ِقبِل أنْ يأيتَ علَيه يوم فَ 
وينظُر  عن يمينه فَال يرى إالّ النار و ينظُر عن شماِلِه فال يرى إالّ النار ، و ينظُر ِمن قُداِمِه فـال                       

اررى إالّ النعن عدي بن حامت) طس(}ي 
 ١٠/٤٧٠ و االحتاف ٣/١٠٧ و امع ٣/١١٤ و تلخيص ١/٩٤مشكل 

 حسن لغريه
 عن ابن مسعود) حم(}ِليتِق أَحِدكُم وجهه عِن الناِر و لَو ِبشق تمرٍة{-١٤٣٣٦

 )٥٣٥٧( و صحيح اجلامع ٨/٢١٤ و حلية ٣/١٠٥ و جممع ١/٣٨٨حم 
 صحيح

ا ، و قاِربوا و     ِليتكلف أَحدكم ِمن العمِل ما يطيق ، فإنَّ اللّه تعاىل ال يملُّ حىت تملُّو             {-١٤٣٣٧
  }سددوا

 عن عائشة) حل(
 ) ٥٣٥٨(و صحيح اجلامع ) ٢٠٥٦٧(عب 

 صحيح
} لَيتمنني أقوام لَو أكثَروا ِمن السيئات ، الّذين بدلَ اللَّه عز وجلَ سِيئاِتهم حسناتٍ             { -١٤٣٣٨

 عن أيب هريرة) ك(
 ) ٥٣٥٩( و صحيح اجلامع ٤/٢٥٢ك 

 صحيح



 

 

٢١٥٣() 

عن أيب  ) حم(}لَيتمنني أقوام و لُّوا هذا األمر أنهم خروا ِمن الثُّريا و أُم لَم يلوا شيئاً              { -١٤٣٣٩
 هريرة
 ) ٥٣٦٠(  و صحيح اجلامع ٣/١٦١ و ١/٥٦٩ و ترغيب ٥/٢٠٠و امع ) ١٥٥٩( و حب ٢/٥٢٠حم 

 صحيح
١٤٣٤٠- }      تفَأس احلَوض ليدوا عرين أرى إخواين وتِمن       لَي فَأسقيهم ، رابقِْبلهم باآلنيِة فيها الش

أنتم أصحايب ، و إخواين     : يا رسول اللَِّه ألَسنا إخوانك ، قالَ      : حوِضى قَبلَ أنْ يدخلوا اجلَنةَ ، قيلَ      
أبو نعيم عن ابن    (} من آمن يب ولَم يرين ، إين سألت ريب أنْ يِقر عيين ِبكُم و ِبمن آمن يب و لَم يرين                   

 )عمر
 ٧/٢٥٥حلية 

 حسن لغريه
أيصلي الرجل ! قال رجل يا رسول اهللا : عن أيب هريرة قال) حب(} ِلِيتوشح ِبه ثُم ِليصلِّ فيِه      { -١٤٣٤١

 )يف الثوب الواحد ؟ قال فذكره
 )٢٣٠٣( و االحسان ١/٤٧١فتح 

 صحيح
باِل ذُنوباً فَيغِفرها اللَّه لَهم ويضـعها علـى اليهـوِد       لَيِجيئن أقوام ِمن أُميت ِبِمثِل اجلِ     {-١٤٣٤٢
 عن أيب موسى) ك(}  والنصارى

  ٨/١٠٥ و أخرجه م بنحوه ٤/٢٥٣ك 
 صحيح

 هـ و قال عنه يف الكاشـف  ١فيه شداد بن سعيد الراسيب له مناكري : و تناقض الذهيب فضعفه يف التلخيص و قال 
)٢٢٧٠:( 

 و مل ار له حيثا منكراً و أرجوا انه ال بأس ٥/٤٤وقال عنه ابن عدي !  ضعفه من ال يعلم هـو ثقة أمحد و غريه و  
 هـ  ١به 

أمحد و ابن معني و ابو خيثمة و ابن حبان و ابن عدي و الدارقطين و النسائي و البزار و ضعفه العقيلي         : وقد وثقه   
يح أنه ثقة باطالق و ال سيما بعد قول ابـن            و الصح  ٣١٧ - ٤/٣١٦و عبد الصمد و أبو أمحد احلاكم التهذيب         

 عدي مل أر له حديثا منكرا
) طـب (} لَيِجيئن أقوام  يوم الِقيامِة لَيست يف وجوِهِهم مزعةٌ ِمن لَحٍم قد أخلَقُوها              { -١٤٣٤٣
 عن ابن عمر

 ١٠٣ و بنحوه م الزكاة ٣/٧٨ و كر ٧/٣٩٠ و خط ١٢/٣١٠طب 
 صحيح لغريه

 لتسول بغري حاجةيعين بسبب ا



 

 

٢١٥٤() 

لَيِجيئن  يوم الِقيامِة  ِبقَوٍم معهم ِمن احلسنات ِمثلُ ِجباِل تهامةَ ، حيت إذا ِجىء ِبِهم                 { -١٤٣٤٤
 جعلَ  اللَّه  أعمالَهم هباًء ثُم قَذَفَهم يف الناِر ، كَانوا يصومونَ ويصلّونَ و يأخذُونَ  ِهنةً ِمن اللَّيل ،             

 و لِكــن كانــــوا إذا 
يف املتفـق و    ) مسويـة،حل،خط (} عِرض علَيهم شيٌء  ِمن احلَراِم و ثَبوا علَيِه ، فَأحبطَ اللَّه أعمالَهم              

 املفترق عن سامل موىل أيب حذيفة
 )٥٠٥(أعظمي و الصحيحة ) ٤٢٩٩( و بنحوه هـ ١٢/٢٨٨خط 

 صحيح
١٤٣٤٥- }   ، تيهذا الب نجحلَي     أ جوجو م أجوجوِج يرد خعنَّ برمتععـن أيب  ) حـم،خ (}  و لَي

 سعيد
 )٥٣٦١( وصحيح اجلامع ٩/١٦و حلية ) ٢٥٠٧( و خزمية ٤/٤٥٣ و ك ٦٤ و ٣/٢٧ و حم ٢/١٨٢خ 

١٤٣٤٦- }                ـذوِلهم ِمن أهِل الِكتاب حلوا ِمن قَبخ ِن الَّذيننهِذِه اُألمِة  على س حذونَّ ِشرارلَي
 عن شداد بن أوس) طب،ض(و البغوى و ابن قانع ) ط،حم(} القُذَِّة بالقُذِّة

 ٤/١٣٥٧ و عدي ٧/٢٦١ وامع ٧/٣٣٨و طب ) ١٧٠١٥ (٤/١٢٤ حم 
 صحيح لغريه

 ريش السهم ، يضرب للشيئني يستويان و ال يتفاوتان: القذة
١٤٣٤٧- }ى الشتِة ، حالِقيام ومٍء ييكَلُّ ش ِصمنتخانتطحتا لَي عن أيب هريرة) حم(}اتاِن فيم 

  ١٠/٤٧٦ و االحتاف ٤/٤٠٢ و ترغيب ١٠/٣٤٩ و جممع٣٩٠ /٢حم 
 صحيح

١٤٣٤٨- }        نيِمينونَ اجلَهمسيت يار ِبشفاعالن ِمن أُميت ِمن قوم جنخرعن عمران بـن    ) ت،هـ( }لَي
 حصني

 ٨/١٤٥و خ ) ٤٧٤٠( و د ٤/٤٣٤م و ح) ٥٣٦٢(و صحيح اجلامع ) ٤٣١٥(و هـ ) ٢٦٠٠(ت 
 عن أيب هريرة) ك(} لَيخرجن ِمنه أفواجاً كَما دخلوا ِفيِه أفواجاً{ -١٤٣٤٩

  ١/٤١ و مي ٤/٤٩٦ك 
 صحيح 

} لَيدخلَن اجلَنةَ ِبشفاعِة رجٍل لَيس ِبنيب ِمثلُ احلَيِني ربيعةَ و مضر إنما أقولُ ما أقولُ              { -١٤٣٥٠
 عن أيب أمامة) حم،طب(

 )٥٣٦٣( و صحيح اجلامع ١٠/٣٨١امع 
 صحيح

عـن  ) حم، هــ،حب، ك   (} لَيدخلَن اجلَنةَ  ِبشفاعِة رجٍل ِمن أُميت أكثَر ِمن بىن تميمٍ          { -١٤٣٥١
 عبداهللا بن أيب اجلدعاء



 

 

٢١٥٥() 

 و جممـع    ١/٤٧٠ و ك    ٢/٣٢٨ و مـي     ٢٦٧ و   ٢٥٧ و   ٥/٢٦١ و   ٤٧٠ و   ٤٦٩ /٣و حـم    ) ١٣١٦(هـ  
 )٥٣٦٤( و صحيح اجلامع ٤/٤٤٥و ترغيب ) ٢٥٩٨( و حب ٥/٢٦ و تخ ١٠/٣٨١

 صحيح
من هو يا رسولَ اللَِّه     : لَيدخلَن اجلَنةَ ِبشفاعِة رجٍل ِمن أُميت عدد ربيعةَ و مضر  قيلَ             { -١٤٣٥٢

 عن احلسن مرسال) كر(}؟ قَالَ عثمانُ بن عفَّانَ
 ١٠/٣٨١ و جممع ٨/١٦٩ وطب ٢٦٧/ ٥حم 

 صحيح لغريه
لَيدخلَن اجلَنة  قوم ِمن املسِلمني قَد عذِّبوا يف الناِر ِبرمحِة اللَِّه و شفَاعِة { -١٤٣٥٣
اِفعنيعن ابن ) طب(}الش 

 مسعود
 ٣/١١٧٨و عد ) ٤٦٣٦( و مطالب ١٠/٣٧٩ و جممع ١٠/٢٦٥وطب 

 صحيح لغريه
١٤٣٥٤- }دخد                لَيهم  ِبيضعماِسكون آِخذٌ بتمائَِة  ألٍف معبس بعونَ أَلفاً أَويت سةَ  ِمن أُماجلَن لَن

عن سـهل  ) ق(}بعٍض ال يدخلُ أولُهم حتى يدخلَ  آِخرهم ، وجوههم على صورِة القَمر لَيلَِة البدرِ    
 بن سعد

 و ١٠/٤٠٧ و جممـع  ١/١٤١ و عوانـه  ٦/١٧٥ و طب ٥/٢٨١حم   و   ٣٧٣ و م االميان     ١٤٣ و   ٨/١٤١خ  
 )٥٣٦٥( و صحيح اجلامع ٤١٦ و ١١/٤٠٦ وفتح ٤٩٩/ترغيب 

لَيدخلَن اجلَنةَ  ِمن أُميت سبعونَ أَلفاً ال ِحساب علَيهم وال عذاب ، مع كلِّ  ألـٍف                  { -١٤٣٥٥
 عن ثوبان) حم(}سبعونَ أَلفاً

 )٥٣٦٥( و صحيح اجلامع  ١٠/٤٠٧ و امع ٥/٢٨١حم 
 صحيح

 عن جابر)ت(}لَيدخلَن اجلَنةَ  من بايع تحت الشجرِة إالّ صاِحب اجلَمِل األمحر { -١٤٣٥٦
  ٩/١٧٧ و جامع األصول ٢/٧٧ و سعد ٩/١٩١و امع ) ٣٨٦٣(ت 

 حسن
 و هو اجلد بن قيس كما يف رواية ابن سعد و غريه فهو مل يبايع

 اجلَنةَ ِبغِريِحساٍب   - كُلُّهم قَِد استوجبوا النار      -لَيدخلَن ِبشفاعة عثمانَ سبعونَ أَلفاً      { -١٤٣٥٧
 عن ابن عباس) ابن عساكر(}

 ٤/٤٤٥ و الترغيب ٨/١٦٩ و طب ٥/٢٦٧ و حم ١٠/٤٩٥ و ٨/١٢٥االحتاف 
 حسن لغريه



 

 

٢١٥٦() 

م أو خيراً ِمنكُم ، و لَن يخِزى اللَّه أُمةً أَنا أولُها وِعيسى             لَيدِركَن الدجالُ قَوماً مثْلَكُ   { -١٤٣٥٨
 عن جبري بن نفري مرسالً) ك(احلكيم ( }بن مريم آِخرها  

 ٥/٢٩٩ و ش ٧/٦ و فتح ٣/٤١ك 
 صحيح مرسل

١٤٣٥٩-}         هِش املُملى الفُرا عيف الُّدني ملَّ قَوجو زع نَّ اللّهذكُرلَي     لـىجاِت العرالَّد مِخلُهددِة ي
 عن أيب سعيد) ع،حب(}

 ١٠/٧٨و امع ) ١٨٦٠( و الدعاطب ٢/٣٩٨و ترغيب ) ٢٣١٩(حب 
 حسن

ِليراِجعها ثُم يمِسكْها حىت تطهر ، ثُم تحيض فَتطْهر ، فإنْ بدا له أنْ يطَلِّقَها فَلْيطَلِّقْها                {-١٤٣٦٠
 عن ابن عمر) ق،د،ن،هـ(} يمسها فَِتلك الِعدةُ اليت أمر اللّه أنْ يطَلَق هلا النساُء طاِهراً قبلَ أنْ

 و صحيح اجلامع ١٤ و م الطالق ٨/١٦٨ و كثري ١٣٧/ و  ٨/٦٥٣ و فتح ٦/١٣٩ و ن ٩/٨٢ و ٦/١٩٣خ 
)٥٣٦٧( 

١٤٣٦١- } ها امرأتهها فإنراِجعا طَلَّ-ِليلَم رمقالَه البِن ع  اِئضو هي ح هامرأت عن ابن ) حم(}ق
 الزبري
 ٤/٣٣٦ و جممع ٣/٣٨٦حم 

 حسن
يا رب  : فَأقولُ  : لَيِردنَّ احلَوض علَي أقوام حىت إذا عرفتهم وعرفوين  اختلَجوا دوين            {-١٤٣٦٢

 عن حذيفة) د يف الفنتنعيم بن محا (}إنك ال تدري ما أَحدثوا بعدك : أصحايب  ، فَيقولُ 
 و فتح ٤٠ و م الفضائل ١٠/٥٠١ و االحتاف ٢/٢٩١ و متهيد ٤٠٠ و ٥/٥٠ و ٣/٢٨١ و حم ٢/٣٥٦عاصم 

١١/٣٨٥ 
لَيِردنَّ احلَوض علَي  ِرجالٌ ِممن صحبين و رآين ، حـىت إذا رِفعـوا إىلَّ ورأيتـهم                  {-١٤٣٦٣

     وين ، فَأَقولَنقالُ  !   أصحايب أصحايب : اختلجوا دفَي :       كعددري ما أحدثُوا بال ت كحم،طـك (}إن (
 عن أيب بكرة
 ١١/٣٨٥ و فتح ٢/٣٥٦ و عاصم ٢/٢٩٣ و متهيد ٥٠ و ٥/٤٨ و حم ٤٠م الفضائل 
١٤٣٦٤-}    لَينَّ  عِردايب     -لَيِمن أصح اسلَجوا دوين        - نم اختهفترم و عهتىت إذا رأيح احلَوض
  فَأَقولُ يا ر  قالُ  ! أصحايب أصحايب   : بفَي :       كعددري ما أحدثُوا بال ت كعن أنـس و    ) حم ، ق  (}إن
 عن حذيفة

 )٢٣٠٤(و م )٥٣٦٨( و صحيح اجلامع ٤٦٤ و ١١/٣٨٥و فتح )٢٠٨٥٤( و عب ٨/١٤٩خ 
: فَيقال  أصحايب  : لَيرفَعن يل رجالٌ ِمن أصحايب حىت إذا رأيتهم اختلَجوا دوين فَأَقولُ          {-١٤٣٦٥

 كعددري ما أحدثُوا بال ت كعن ابن مسعود) طك(}إن 



 

 

٢١٥٧() 

 ١١/٤٦٣ و فتح ٩/٥٨ و ٨/١٤٨ و خ ٢/٣٥٥ و عاصم ١٠/٣٦٥ و جممع ١/٤٣٩حم 
عـن  ) طـب (}لَيس أحد أَحب إليِه املَدح ِمن اللَِّه ، و ال أَحد أَكثَر معاذير ِمن اللَِّه                { -١٤٣٦٦

 االسود بن سريع
 )٥٣٦٩( و صحيح اجلامع ٤/٩٨ و ترغيب ١/٢٦٢ و طب ٢/١٤٩ و مي ٣٥ و ٣٢ التوبة م

١٤٣٦٧- }                ، ا األجـرلَن فضاعي الُء كَذَِلكنا البلَيع دتشالًء ِمن األنبياِء كَما يب دأش دأح سلَي
حىت يقتلَه ،  و إنْ كَانَ النيب من أنبياِء اللَِّه لَيعرى            إنْ كَانَ النيب من أنبياِء اللَِّه  لَيسلَّطُ علَيه القَملُ           

 عن أيب سعيد) ابن سعد(}ما يِجد شيئا يوارى عورته إالّ العباَءة يدِرعها 
 ٢/٢/١٢سعد 

 صحيح
ه ولَداً ، و يجعلونَ     لَيس أحد أَصبر على أَذى سِمعه ِمن اللَّه تعاىل ، إنهم لَيدعونَ لَ            { -١٤٣٦٨

 عن أيب موسى) ق(}لَه أَنداداً و هو مع ذَِلك يعافيهم و يرزقُهم
 )٢٨٠٤(و م ) ٥٣٧٠( و صحيح اجلامع ٥٤ و صفة ٨/٣١خ 

لَيس أحد أفضلَ ِعنداللِّه ِمن مؤِمٍن يعمر يف اإلسالِم لتكبِريه و تحميِدِه و تسبيِحِه و               { -١٤٣٦٩
 عن طلحة ) حم (}تهليِلِه

 ) ٥٣٧١(و صحيح اجلامع ) ٦٥٤( و صحيحة ١٠/٢٢٤ و االحتاف ٢/١١٩ و تلخيص ١/١٦٣حم 
 صحيح

يف املتفـق و    ) خط(}لَيس أحد أفضلَ ِعند اللِّه  مِرتلَةً ِمن مؤِمٍنُ عمره اللَّه يف اإلسالِم              { -١٤٣٧٠
 املفترق عن طلحة بن عبيد اهللا

 ١٠/٢٠٤ و بنحوه امع ١/٢٣٩كار االستذ
 صحيح لغريه

لَيس أحد أفضلَ ِمن أُميت يعولُ ثَالثَ بناٍت أو ثَالثَ  أخواٍت فَيحِسـن إلـيِهن إال           { -١٤٣٧١
 عن عائشة) هب(}كُن لَه ِستراً ِمن الناِر 

 ) ٥٣٧٢(و صحيح اجلامع ) ١١٠٢٣( و الشعب ٢٤٣ و ١٦٦ و ٨٨ و ٦/٣٣حم 
 صحيح

١٤٣٧٢- } ارالن همطْعفَت إالّ اللَّه أنْ ال إله دشهي دأح سعن عتبان مالك) حل(}لَي 
 ٢/٤١٣ و ترغيب ١/٩٤ و سنه ١/٤٤ و بنحوه خ ٩/٢٩حلية 

 صحيح
 عن أيب هريرة) خط(}لَيس اخلَبر كَاملُعاينِة { -١٤٣٧٣

 )٥٣٧٣(و صحيح اجلامع ) ٢٠٨٧( و حب ١/٢٧١  و حم٢٥٩٦ و ٧/٢٤٩٣ و ٤/١٥٨٠ و ١/٣٠٣عدي 
 صحيح



 

 

٢١٥٨() 

لَيس اخلَبر كَاملُعاينِة إنَّ اللَّه تعاىل أخبر موسى ِبما صنع قَومه يف الِعجِل فَلَـم يلـِق                 { -١٤٣٧٤
ترفَانكَس عوا ألقى األلواحنما ص نايفَلَما ع، عن ابن عباس) حم،طس،ك(}األلواح 

 و ٥٠٥ و ٧٣ و جرجـان  ٦/٣٦٣ و االحتاف ٤/٣٣٤ و متهيد   ١/١٥٣و جممع   ) ٢٠٨٧( حب    و ١/٢٧١حم  
 )٥٣٧٤( و صحيح اجلامع ٢٨ و ٨/١٢ و ٦/٥٦ و ٣/٣٦٠خط  

 صحيح
١٤٣٧٥- }                 ـلُ  والرج ِعدأنْ ي و لكِن اخلُلْف ، فيِتِه أنْ يلُ ، و ِمن ِنيجالر ِعدأنْ ي اخلُلْف سلَي

 عن زيد بن أرقم) ع(} ال يفي ِمن ِنيِته  أنْ
 ٧/٥٠٩االحتاف 

 حسن
 عن أسامة بن زيد) طب(}لَيس الربا إال يف النسِيئَِة أو النقرِة { -١٤٣٧٦

 ١٣٧ /١ و طب ٥/٢٠٦حم 
 صحيح

 و هذا جاٍر جمرى التغليب
ـ             { -١٤٣٧٧ ر النـاس وال تنِبـت      لَيس السنةُ باَنْ ال يكونَ فيها مطَر ، و لكن السنةَ أنْ يمطَ

عن أيب هريرة) حم(}األرض 
 ٥/٣٥ و جممع ٨٢و ف ) ٥٢٨( و شفع ٣٦٣ و ٢/٣٥٨و حم ) ٦٠٧(حب 

 صحيح
} لَيس الشديد الذي  يغِلب الناس ، و لكِن الشديد الذي يغِلب نفْسه ِعند الغضبِ              { -١٤٣٧٨

 عن أيب هريرة) العسكري يف االمثال (
 ٤٤٧/ و ترغيب ١٣/١٦٠ و سنه ٢/٢٥٤و مشكل ) ٢٥١٨(حب 

 صحيح
عن أيب  ) حم،ق(}لَيس الشديد بالصرعِة إمنا  الشديد الذي يمِلك نفْسه ِعند الغضِب            { -١٤٣٧٩

 هريرة
 و مشـكل    ٣٤١ و   ١٠/٢٣٥ و هق  ٥١٧ و   ٢٦٨ و   ٢/٢٣٦ و حم    ١٠٨ و   ١٠٧ و م الرب و الصلة       ٨/٣٤خ  
 و غريهم) ٥٣٥٧(امع  وصحيح اجل٢٥٤م٢

١٤٣٨٠- }                 ك أحدابفِث ، فإنْ ساللَّغو و الر ِمن يامرِب ، إمنا الصاألكِل و الش ِمن يامالص سلَي
 عن أيب هريرة) ك،هق(}إين صائم ، إين صائم : ، أو جِهلَ علَيك فَقُل 

 ) ٥٣٧٦( وصحيح اجلامع  ٨٤ و ١/٨٣ و موضح ٢/١٤٨ و ترغيب ٤/٢٧٠هق 
 صحيح لغريه

 عن أيب هريرة) حم،ق،ت،هـ(}لَيس الِغىن عن كَثرِة العرِض و لِكِن الِغىن ِغىن النفِس { -١٤٣٨١



 

 

٢١٥٩() 

 و  ٤٣٨ و   ٣٩٠ و   ٣١٥ و   ٢٦١ و   ٢/٢٤٣وحم  ) ٤١٣٧(وهـ  ) ٢٣٧٣( و ت    ١٢٠ و م الزكاه     ٨/١١٨خ  
 )٥٣٧٧(و صحيح اجلامع ) ٢٥٢٠(و حب ) ١٠٦٣( و محيدي ٥٤٠ و ٥٣٩ و ٤٤٣

١٤٣٨٢- }   املُعتِرض األمحر هباألبيِض املستطيِل يف األفُِق ، و لكن الفجر سعن طلق بـن  ) حم(}لَي
 علي

 )٥٣٧٨( و صحيح اجلامع ٤٥٢/ و االحتاف ١/٣٢١ و كثري ٤/٢٣ و حم ٨/٣٩٧طب 
 صحيح

١٤٣٨٣- }          أن ي الِكرب الَ ، و لكنكُم اجلَمدأح حبأنْ ي رالِكب سلَياسالن غِمصو ي فِّه احلَقس{ 
يا رسول اهللا إين ألحب اجلمال حىت إين ألحبه يف شراك نعلي و جالز سوطي ،                : عن خرمي بن فاتك أنه قال     ) كر(

و مسويه عن ثابـت     ) طب(عن فاطمه بنت احلسني عن أبيها       ) طب(و إنَّ قومي يزعمون أنه من الكرب قال فذكره          
 عن سوار بن عمرو االنصاري) ويه ،ضطب و مس(بن قيس بن مشاس 

 ٥/١٣٣ و ١/٩٨ و جممع ١/٣٩٩ و حم ٥/١٣٤ و كر ٨/٣٦٧االحتاف 
 صحيح

عن ) حم،ق،د،ت(}لَيس الكَذَّاب بالذي يصِلح بين الناِس فَينمي خرياً و يقولُ خيراً            { -١٤٣٨٤
 عن شداد بن اوس) طب(أم كلثوم بنت عقبة 

  و صحيح اجلامع ٥/٢٩٩ و فتح ٨٧ و٤/٨٦ و مشكل١٠/١٩٧ و هق ١٠١الصلة  و م الرب و ٣/٢٤٠خ 
)٥٣٨٩( 

١٤٣٨٥- } واِئقَهب هارج نأمالذّي ال ي املُؤِمن سعن طلق بن علي) طب (}لَي 
 ) ٥٣٨٠( و صحيح اجلامع ٤/١٦٥ و ك ٨/١٦٩امع 

 صحيح
) حم ،خـد،حب،ك  (} ، وال الفاِحِش ، وال البذيءِ      لَيس املُؤِمن بالطَّعاِن ، و ال اللَّعانِ      { -١٤٣٨٦

 عن ابن
 مسعود

 و  ٣١٢(و خـد    ) ٤٨( و حـب     ١/١٢ و ك    ٨/٧٢ و   ١/٩٧ و جممع    ٢٤٣ و   ١٠/١٩٣و هق   ) ١٩٧٧(ت  
 )٥٣٨١( و صحيح اجلامع ١٣/١٣٤و سنه ) ٣٣٢

 صحيح
 عن ابن عباس ) خد،طب،ك،هق(} لَيس املَؤمن بالذي يشبع و جاره جائع إىل جِنِبِه{-١٤٣٨٧

 و صـحيح اجلـامع      ١/٣٩٢و خـط    ) ١٤٩( و صحيحة    ٣/٣٥٨ و ترغيب    ٨/١٦٧ و جممع    ١٢/١٥٤طب  
 )١١٢(و خد ) ٥٣٨٢(

 صحيح



 

 

٢١٦٠() 

لَيس املسكني الذّي ترده اَألكْلَةُ و األكلَتاِن، و اللُّقمةُ و اللُّقمتاِن ، و ِمـن سـألَ                 { -١٤٣٨٨
عن ) كر(} هو رضف  ِمن النار يتلَهبه ، فَمن شاَء فَليِقلَّ و من شاَء فَلْيكِثر              الناس ِليثِرى مالَه ، فإنما    

 عمر
و ترغيب )  ٦٥٣( و آخره ت ٤٥٧ و ٢/٣٩٣ و حم ١٠٢ و م الزكاه ٦/٤٠ و  ٢/١٥٣أخرج قسمه االول خ     

 )٨٥٠( و حب ٥٧٦ و١/٥٧٤
 صحيح لغريه

١٤٣٨٩- }   درالذّي ت املسكني سو            لَي ِغـىن لَه الذي لَيس اِملسكني اَألكْلَةُ و األكلَتاِن، ولِكن ه
 عن أيب هريرة) خ،ن (}يستحي وال يسألُ الناس إحلافاً

 )٥٣٨٣(  و صحيح اجلامع ٦/٤٠ و ٢/١٥٣ و خ ٢/٥١ و اصفهان ٤٥٧ و ٢/٣٩٣ و حم ٥/٨٥ن 
١٤٣٩٠- }      مرةُ و التالت هُرالذي ت املسكني ليس          املسـكني مرتاِن و األكلةُ و االكلَتاِن ، و لكن

              املَحروم ليه فَذِلكع تصدقته فَياجحب علَمغين ِبِه ، و ال يستا يلَه م و ابن مردويه   ) حب   (}الذي لَيس
 عن أيب هريرة

 )١٦٣٢(و د ) ٣٣٥١(اإلحسان 
 صحيح

ترده اللُّقمةُ و اللُّقمتـاِن ، و  التمـرةُ و           لَيس املسكني الذّي يطوف على الناس  فَ       { -١٤٣٩١
التمرتاِن ولكن اِملسكني الَّذي ال جيد غىن يغنيهَِ و ال يفطَن له فَيتصدق علَيه،  وال يقـوم فيسـألُ                

اسعن أيب هريرة) مالك حم ،ق،د،ن(}الن 
 و هق ٣٩٥ و ٢/٢٦٠ و حم ٥/٨٥و ن ) ١٦٣٢ و ١٦٣١( و د ١٠٢ و م الزكاة ٦/٤٠ و ٢/١٥٣خ 
 )٥٣٨٤( وصحيح اجلامع ٧/١١ و ٤/١٩٥

لَيس املسكني  بالطَّواِف وال بالذي ترده التمـرةُ و ال التمرتـاِن ، و ال اللُّقمـةُ                  { -١٤٣٩٢
) حم(} يتصدق عليِهواللُّقمتاِن ولكن  اِملسكني املتعِفف الَّذي ال  يسألَ الناس شيئاً ، وال يفطَن لَه فَ         

 عن ابن مسعود
 ٧/١٠٨ و حليه ١/٢٧ و معاين ٤/١٨٥و فتح ) ٢٣٦٣( و خزميه ٣/٩٢ و جممع ١/٣٨٤حم 

 صحيح
 عن أنس)خط ) (ابن خزمية و احلسن بن سفيان(}لَيس املُعاِين كاملخِبِر{ -١٤٣٩٣

 ١٢/٥٤ طب  و٣/٢٠٠ و خط ٣/٤٧٥ و كثري ٦/٣٦٤و االحتاف ) ٢٠٨٨( و حب ٢/٣٨٠ك 
  صحيح

لَيس الواِصلُ ِباملُكاىفِء و لكن الواِصـلَ الـذي  إذا انقَطَعـت رِحمـه وصـلَها                 { -١٤٣٩٤
 عن ابن عمرو) حم،خ،د،ت(}
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و صحيح اجلامع )٩٥٤( و محيدي ٧/٢٧ و هق ١٩٠ و ٢/١٦٣و حم ) ١٩٠٨(و ت ) ١٧٩٧( و د ٨/٧خ 
)٥٣٨٥( 

 ولَِكنه رجلٌ ولَد عشرةً ِمن العرِب، فَتيامن ِمنهم ِستةٌ وتشام           لَيس بأرٍض وال بإمرأةٍ   { -١٤٣٩٥
و ) حم(أخربنا عن سبأ ما هو ؟ أرض أم امرأة ؟ قال فذكرهه             ! يا رسول اهللا    : أن رجال قال    ) طب،ك(}  أربعةٌ

 عن يزيد بن حصني السلمى) طب(عن ابن عباس ) عد،ك(عبد بن محيد 
 ١/٣١٦ و حم ٢٢/٥٣ و طربي ٦/٤٩٢ و كثري ٨/٥٣٥ و فتح ١٨/٣٢٤و طب ) ٣٢٢٢(و ت ) ٣٩٨٨(د 

 صحيح
عن شداد ) طكس(}لَيس بالكَاِذِب من أصلَح بين الناِس ، من قَال خيراً ، أو نما خيراً            { -١٤٣٩٦

 بن أوس
و ترغيب ) ٦٨(و خد ) ٢٠١٩٦( و عب ٨/٨٠ وجممع ١٠/١٩٧و هق ) ١٩٣٨( و ت ٥٧د االدب ب 

٣/٤٨٨ 
 صحيح

 عن عائشة) ك (}لَيس باملؤِمِن الَّذي يبيت شبعاناً وجاره جائع إىل جنِبِه { -١٤٣٩٧
 ٨/٣٣٩ و بدايه ٢/١٢ك 

 صحيح
لَيس بِك هوانٌ على أهِلِك ، إنْ ِشئِْت سبعت ِعندِك ، و سـبعت ِلِنسـائي ، و إنْ                   { -١٤٣٩٨

 ِشئِتَ ثلّثترتد عن أم سلمة) م،د،هـ(}، ثُم 
و سنه ) ١٦٢٦( و شفع ٧/٣٠٠ و هق ٦/٢٩٢و حم ) ١٩١٧(و هـ ) ٢١٢٢( ود ٤٢ و ٤١م الرضاع 

 )٥٣٨٦(و صحيح اجلامع ) ١٠٦٤٦ و ١٠٦٤٥( و عب ٩/١٥٥
١٤٣٩٩- } غَوائلَه هارج َنأْمن ال يمبؤِمٍن م سعن أنس ) ك(}لَي 

 )٥٣٨٧( و صحيح اجلامع ٤/١٦٥ك 
 صحيح

 عن عبادة ابن الصامت) طب(}لَيس يب رغبةٌ عن أخي موسى ، عريش كَعريِش موسى { -١٤٤٠٠
  ١/٢/٢ و سعد ١/١٨ و مي ٨/٤٨٧ و االحتاف ٥/٣٦٥الفيض 

 حسن
١٤٤٠١- } ككها فقَد أشررالِة  ، فإذا تالص ركرِك إالّ تِد و الشبالع بني سعن أنس) هـ(}لَي 

 و متهيـد  ١/٢٨٠و مي ) ١٠٨٠( و هـ  ٨ و ن الصالة ب      ١/٢٨٢ و الترغيب    ١٣٣ و اآلجري    ١/١٣٤طص  
 )٥٣٨٨( وصحيح اجلامع ٤/٢٢٧

 صحيح
 عن جابر) عبد بن محيد(}لَيس بني العبِد و بني الكُفِر إالّ أنْ  يدع صالةً مكتوبةً { -١٤٤٠٢

 ١/٣٧٨ و ترغيب ٢/٥٣ و قط ١/٦١ و عوانه ١/٢٨٠  ومي ٣/٣٦٦هق 
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 صحيح
١٤٤٠٣- }                 فاعِرفوه  أيتموهاِزلٌ ، فإذا رن و إنه ىبِعيسى ن  بني يين وب  ساىل   : لَي بوعرلٌ مجر

                   اسقاِتلُ النلَلٌ ، فَيب ِصبهي و إنْ لَم ،  قطُرت هتِني كَأَنَّ رأسرصمم نيزلُ  بنياِض ، يِة والبرلى  احلُمع 
اإلسالم ، فَيدق الصليب ، و يقتلُ اِخلرتير و يضع اِجلزيةَ ، و يهِلك اللّه يف زماِنه اِمللَلَ كُلَّها  إلَّـا                      
اإلسالم ، و يهِلك املَسيح الدجالَ فَيمكُثُ  يف األرِض أربعني سنةً ثُـم يتـوىفَّ فَيصـلّي علَيـِه                    

 عن أيب هريرة) د(}املُسِلمونَ
  مطوال٤٣٧ً و ٢/٤٠٦و حم ) ٤٣٢٤(و د ) ٥٣٨٩( و صحيح اجلامع ١٣/٨٥ و بدايه ١٤٤م الفضائل 
 عن أيب الدرداء) حم(}لَيس شيٌء أثقَلَ يف امليزاِن ِمن اخلُلُِق احلَسِن { -١٤٤٠٤

 )٤٧٩٩( د و) ٢٧٠(و خد ) ٥٣٩٠( وصحيح اجلامع ١/٣٥٨ و موضح ٧/١٠٧ و حلية ٤٥١ و ٦/٤٤٨حم 
 صحيح

قَطرِة دموٍع ِمن خشـيِة اللَّـه      : لَيس شيٌء أحب إىل اللَِّه تعاىل ِمن قَطرتِني و أثَِريِن           { -١٤٤٠٥
فَأثر يف سبيِل اللَِّه تعـاىل ، و أثـر يف           : تعاىل ، وقَطرِة دِم تراق يف سبيِل اللِّه تعاىل ، و أما األثرانِ            

 و الضياء عن أيب امامه) ت(}ِض اللَّه تعاىل فَريضٍة ِمن فَراِئ
   ٢٣١ /٤ و ٢/٢٩٥ و ترغيب ٨/٢٨٠و طب ) ١٦٦٩(ت 

 حسن
 وسقط من صحيح اجلامع و ضعيفه

لَيس شيٌء أطُيع اللَّه تعاىل  فيِه أعجلَ ثَواباً ِمن ِصـلِة الـرحِم ، و لَـيس شـيٌء                    { -١٤٤٠٦
 ــلَ ِعقاباً ِمــنأعج 

 عن أيب هريرة) هق(}قَطيعِة الرحِم ، و اليمني الفاِجرةُ تدع الديار بالقَعالبغِي و 
 ٢/٢٥٩و حنف ) ٥٣٩١( و صحيح اجلامع ١٠/٣٥و هق ) ٩٧٨(الصحيحة 

 صحيح
 عن أيب هريرة) حم ، خد،ت،ك(}لَيس شيٌء أكرم على اللَِّه تعاىل ِمن الدعاِء { -١٤٤٠٧

 و ٥/١٨٨ و سنة ١١/٩٤و فتح ) ٧١٢(و خد ) ٢٣٩٧( و حب٢/٣٦٢ و حم )٣٨٢٩(و هـ ) ٣٣٧٠(ت 
 )٥٣٩٢(صحيح اجلامع 

 حسن
 عن ابن عمرو) طس(}لَيس شيٌء أكرم على اللَِّه تعاىل ِمن املُؤِمن {-١٤٤٠٨

 مرفوعا و موقوفا ) ١٥٤ و ١٥٣( و الشعب ١/٨١ و جممع ٢/٤٧طص 
 و الصحيح وقفه

١٤٤٠٩-}شيٌء إالّ و سلَي ابِن آدم عاىل ِمنللَِّه ت عو أطوعن بريدة) البزار(}ه 
 )٥٣٩٣( وصحيح اجلامع ١/٥٢ و طص ٢٢٦ /١٠ و ١/٥٢ و جممع ٢/٢٦١أصفهان 
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 حسن
 و الضياء عن سلمان) طب(}لَيس شيٌء خرياً ِمن ألٍف ِمثِلِه إالّ اإلنسانُ {-١٤٤١٠

 )٥٣٩٤( و صحيح اجلامع ٥/٣١٨ و جممع) ٢٦٢٢( و منصور ٧/٢٥٦ و االحتاف ٦/٢٩٢طب 
 حسن

١٤٤١١- }                  كَّبري الذَّنِب ، و ِمنه جبع و هو  واِحد ظْمبلى إالّ عاإلنساِن إالّ ي شيٌء ِمن سلَي
 عن أيب هريرة) هـ(}اخلَلْق يوم الِقيامِة

 )٥٣٩٥(و صحيح اجلامع ) ٤٢٦٦(هـ 
 صحيح

 عن أيب بكر) ع، هب(} هو  يشكُو ذَرب اللِّساِن لَيس شيٌء ِمن اجلَسِد إالّ و{ -١٤٤١٢
وصحيح اجلامع ) ٥٣٥(و صحيحة ) ٧( و سين ٧/٤٥٢ و االحتاف ٣/٥٣٤ و ترغيب ١٠/٣٠٢امع 

)٥٣٩٦( 
 صحيح

 يف تارخيه عن أيب أيوب) ك(}لَيس شيٌء  يعِدلُ صالةَ اللّيِل إالّ أربع ركَعاٍت قَبلَ الظُّهِر { -١٤٤١٣
  موقوفا على ابن مسعود٤٠١ /١غيب التر

 حسن
لَيس شيٌء يقَربكُم إىل اجلَنِة إالّ وقَد أمرتكُم به ، و لَيس شيٌء يقَِربكُم إىل النار إالّ                 { -١٤٤١٤

هـا  و قَد نهيتكُم عنه ، و إنّ روح  القُدِس نفَثَ يف روعي أنَّ نفَساً ال متوت حىت تسـتكِملَ ِرزقَ                    
فاتقوا اللَّه و أِمجلوا يف الطَّلِب ، وال يحِملنكُم استبطاُء الرزِق أن تطلبوه ِبمعاصي اللَِّه عز و جلَّ ،                   

 عن ابن مسعود) ك (}فإنَّ اللَّه ال يدرك ما ما عنده إالّ ِبطاعِتِه 
 ٤/٧٢جممع  و ٢/٤و متهيد و ك ) ١١٥٢ و ١١٥١( و الشهاب ٥/١٩٩و بغوي ) ٨٤٦(مطالب 

 صحيح لغريه
 عن أيب هريرة) هب (}لَيس صدقةٌ أعظَم أجراً ِمن ماٍء{-١٤٤١٥

و خزميـة   ) ٣٣٤٨(و بنحوه االحسـان     ) ٣٣٧٨( و الشعب    ١/٢٤٨ و كر    ٧/٢٧٠٣ و عدي    ٢/٧٣ترغيب  
 )٣٣٨٠( و الشعب ١/٤١٤و ك ) ٣٦٨٤( و هـ ٢٥٥ و ٦/٢٥٤و ن ) ٢٤٩٧(

 صحيح لغريه
   ) ٤٩٤(و صححه يف صحيح الترغيب ) ٤٨٩٠(فه جداً يف ضعيف اجلامع و تناقض االلباين فضع

 عن أنس) خ (}لَيس  على أبيك كَرب بعد اليوِم { -١٤٤١٦
 )٥٣٩٧( وصحيح اجلامع ٨/١٤٩ و فتح ٢/٢/٨٣ و سعد ٦/١٨خ 

١٤٤١٧-} ِلكمفيما ال ي اقوال ِعت ، ِلكمِفيما ال ي جِل طَالقعلى الر سفيما ال لَي عيو ال ب ،
مِلكعن ابن عمرو) حم ، ن (}ي 
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و ) ٢١٨٤(و الصـحيحة    ) ٥٣٩٨( و صحيح اجلامع     ٢٢٦ و   ٢/٢٢٥ و ن    ١٩٠ و   ٢/١٨٩ و حم    ٤/١٤قط  
 )١١٨١(و ت ) ٧٤٣( و منتقى ١/٢٨١مشكل 

 صحيح لغريه
١٤٤١٨-}يلى الذِّمو ال ع ،قَطْع قرِد اآلِبق إذا سبعلى الع سعن ابن عباس) ك(}لَي 

 ٣/٨٦ و قط ٣٨١ /٤ك 
 صحيح

 عن ميمونه) حم (}لَيس  على املاِء جنابةٌ{-١٤٤١٩
 )٣٧٢( و هـ ٦/٣٣٠و حم ) ٥٣٩٩( و صحيح اجلامع ٨/٩٨ و سعد ١/١١٣قط 

 صحيح
١٤٤٢٠-}لى املُختِلس قَطْعع سعن عبد الرمحن بن عوف) هـ(} لَي 

 )٥٤٠٠( و صحيح اجلامع ٤/٦٥ و تلخيص ١١/١٥٣ط وخ) ١٨٨٥٨(و عب ) ٢٥٩٢( و هـ ٨/٩٨ن 
 صحيح

 عن ابن عمر) قط ،هق(}لَيس على املَرأَِة إحرام إالّ يف وجِهها{-١٤٤٢١
  مرفوعا و موقوفا١/٣٤٩ و عدي ٤/٣١٣ و االحتاف ٧/٩ و خط ٢/٢٩٤ و قط ٣/٢١٩ و جممع ٥/٤٧هق 

 و الصواب وقفه
قط ، (} املُِغلِّ ضمانٌ ، و ال على املُستعِري غَيِر املِغلِّ  ضمانٌلَيس على املُستودِع غَيِر{-١٤٤٢٢

 عن ابن عمرو) هق
مرفوعاً و موقوفاً على بعض ) ١٤٧٨٨ و ١٤٧٨٥ و ١٤٧٨٣ و ١٤٧٨٢( و عب ٦/٩١ و هق ٣/٤١قط 

 الصحابة و التابعني 
 و الصحيح وقفه

ك، (}ال ِفي زرِعِه إذا كَانَ أقَلَّ ِمن خمسِة أوسقٍ        لَيس على املُسِلِم زكاةٌ ِفي كَرِمِه ، و         {-١٤٤٢٣
 عن جابر) هق
 )٢٣٠٤( و خزمية ٤/١٢٨ و هق ١/٤٠١ك 

 صحيح
 عن أيب هريرة) ٤حم ،ن، ق(}لَيس على املُسلِم يف عبِدِه و ال يف فَرِسِه صدقَةٌ{-١٤٤٢٤

 و  ٤/٢١٥ و متهيـد     ٤/١١٧ و هـق     ٢٥٤ و   ٢/٢٤٩ و حم    ٣٧ و   ٥/٣٥ و ن    ٩و٨ و م الزكاة     ٢/١٤٩خ  
 صحيــح اجلامـــــع

 و غريهم) ٥٤٠١(
عـن  ) حم(ابن سعد (}لَيس على املُسلَمني عشور ، إمنا العشور على اليهوِد و النصارى          {-١٤٤٢٥

 حرب بن هالل الثقفي عن جده أيب أمه رجل من تغلب
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 و ٣/١٥٣ و خـط  ٣/٦٠ و تخ ٦/٣٩ و سعد ٣/١٩٧ و ش    ٢١١ و   ٩/١١٩ و هق    ٥/٤١٠ و   ٤٧٤ /٣حم  
 )٦٣٤( و ت ٣/٩١٦عدي 

 حسن
 عن ابن عباس) ك،هق(}لَيس على املُعتِكف ِصيام إالّ أنْ يجعلَه على نفِسِه{-١٤٤٢٦

 ٢/١٩٩ و قط ١/٤٣٩ و ك ٤/٣١٩هق 
 صحيح

عن ) بعب ،د،ح(}لَيس على املُنتِهِب قَطْع ، و ِمن انتهب نهبةً  مشهورةً فليس ِمنا{-١٤٤٢٧
 جابر
 )١٨٨٤٤(و عب ) ٤٣٩١(و د ) ٤٤٥٧ و ٤٤٥٦( و االحسان ٣/٣٨٠حم 

 صحيح
١٤٤٢٨-} لى اخلَائِن قَطعِلِس وال على املُنتِهِب، وال على املُختع سعن جابر)  حب ٤حم (}لَي 

 و حـم    ١١/١٥٣ و خـط     ٨/٢٧٩و هق   ) ١٨٨٤٤( و عب    ٢/١٧٥و مي   ) ٤٣٩٣ و   ٤٣٩٢ و   ٤٣٩١(د  
 )٤٤٥٦(و اإلحسان ) ٥٤٠٢(اجلامع  و صحيح ٣/٣٨٠

 صحيح
 عن أمساء بنت أيب بكر) أبو الشيخ يف االذان (}لَيس على النساِء أذانٌ وال إقامةٌ{-١٤٤٢٩

  مرفوعاً و موقوفا١/٢٥٢ًو ش ) ٥٠٢٢( و عب ٢/٦٢٠ و عدي ١/٤٠٨هق 
 و الصحيح وقفه
 ي الوجوب و الثاين على اجلوازو صح عكسه عن بعض الصحابة و التابعني فيحمل االول على نف

١٤٤٣٠-}قصريلى الِنساْء التما عإن ، لقساء  حلى النع سعن ابن عباس) د (}لَي 
 و طـب    ٢/٢٧١ و قط    ٢/٢٦١ و تلخيص    ٦/٦/٤٦ و تخ    ٥/١٠٤ و هق    ٢/٦٤و مي   ) ١٩٨٥ و   ١٩٨٤(د  

 )٥٤٠٣(و صحيح اجلامع ) ٦٠٥( وصحيحة ١٢/٢٥٠
 صحيح

ى أَمٍة حد حتى تحصن ، فـإذا أُحِصـنت ِبـزوٍج فَعليهـا ِنصـف مـا                  لَيس عل {-١٤٤٣١
 عن ابن عباس) طك(}علىاملُحصناِت

 ٦/٢٧٠ و جممع ٢/٢٣٠كثري 
 حسن

لَيس على أهل ال إله إالّ اللَّه وحِشةٌ يف املوِت ، وال يف القُبوِر ، وال يف النشوِر ، كَأين {-١٤٤٣٢
احلَمد هللا الذي أذهب عنا :  الصيحِة ينفضونَ رؤسهم ِمن التراب يقولونَ أنظر إليهم ِعند 

 عن ابن عمر) طب(}احلَزنَ



 

 

٢١٦٦() 

 ٥/٥٨٣ و كثري ٣/٣٤٥ و كر ٥/١٠ و االحتاف ٢/٤١٦و ترغيب ) ٣٣٩٥( و املطالب ٣٣٣ و ١٠/٨٢امع 
و ) ١٤٨٤(لدعاطب   و ا٤/١٥٨٢ و عدي١٠/٢٦٥ و ٥/٣٠٥ و ١/٢٦٦ وخط ٣٢٥ وجرجان ٦/٥٣٧و 

 )١٠٠( و الشعب ٧٦ظن 
 حسن لغريه

١٤٤٣٣-} لى خائٍن قَطعع سعن ابن عباس) خط(}لَي 
 ١٢/٩١ و فتح ٤/٢٤٣ و خط ٨/٨٩ن 

 صحيح
لَيس على رجٍل  نذر فيما ال يمِلك ، و لَعن املؤمِن  كَقَتِلِه، و من قَتلَ نفسه ِبشـىٍء                    {-١٤٤٣٤

لِقيامِة، و من حلَف ِبملٍَّة سوى اإلسالِم كَاذباً فَهو كَما قَالَ،و من قَذَف مؤِمناً ِبكُفٍر               عذّب ِبِه يوِم ا   
 عن ثابت ابن الضحاك) ٤حم،ق (} فَهو كَقَتِلِه

 و صـحيح  ٢/٦٦ وطـب  ٤/٣٣ و حم ٣١ و ن االميان و النذور ب ٩ و د االميان و النذور ب    ١٧٦م االميان   
 )٢٠٩٨(و هـ ) ١٥٢٧( و ت ١٦٦و  ٨/٣٢و خ ) ٥٤٠٤(اجلامع  

 عن ابن عباس) هق(}لَيس على مؤِمن ِجزيةٌ ، وال يجتِمع ِقبلتاِن يف جزيرِة العرِب {-١٤٤٣٥
 ٢٥٣ و ١/٢٠٥ و حم ٩/١٩٩هق 

 حسن
 عن جابر) ابن خزمية( }لَيس على مثِري األرِض زكاةٌ {-١٤٤٣٦

 ٤/١١٦هق 
 حسن لغريه

 ث ألا تثري األرضبقرة احلر: املثرية
 عن ابن عمر) طس (}لَيس على مساِفر جمعةٌ {-١٤٤٣٧

 )٥٤٠٥(و صحيح اجلامع ) ٥٢٠٣( و عب ٢/٤ و قط ٣/٩٧تلخيص 
 صحيح

 عن ابن عباس) حم ، د(}لَيس على مسِلٍم ِجزيةٌ {-١٤٤٣٨
 و عدي   ٩/١٩٩ و هق    ٢٨٤ و   ١/٢٢٣ و حم    ٤/١٦ و مشكل    ٤/١٥١ وقط   ٣/١٩٧ و ش    ٣٤د اجلزاج ب    

  ٩/٢٣٢وحلية ) ٦٣٤ و ٦٣٣( و ت ٢٠٧٢ /٦ و ٥/١٨٤٥
 حسن

 ٦/٥٠: وقال يف الكامل   ٧/٣٠٦فيه قابوس ابن أيب ظبيان خمتلف فيه و الصحيح أنه حسن احلديث راجع التهذيب               
 هـ١و أحاديثه متقاربة و أرجو أنه ال بأس به 

ى اإلمام فَعلَيِه و على من خلِْفِه السهو ، و          لَيس على من خلْف اإلماِم سهو ، فَإنْ سه        {-١٤٤٣٩
 عن عمر) هق ، قط(}إنْ سها من خلْف اإلماِم فَلَيس علَيِه سهو ، و اإلمام كَاِفيه 

  مرفوعاً و موقوفا١/٤٩٠ً و ش٢/٣٥٢ و هق ١/٣٧٧ و قط ٢/٦تلخيص 



 

 

٢١٦٧() 

 و املوقوف أقوى
اً وضوٌء حتى يضطَِّجع ، فَإنه إذا اضطَجع استرخت مفاِصلُه          لَيس على من نام ساِجد    {-١٤٤٤٠

 عن ابن عباس) حم(}
 ١/١٣٢ و ش ١/٢٥٦حم 

 حسن
صدوق خيطىء كثرياً و كان يدلس و يف        ) ٨٠٧٢(فيه يزيد بن عبد الرمحن أبو خالد الداالين قال عنه يف التقريب             

ال : قال أمحد ) ٤٧٣٦(هـ  و يف الديوان      ١بن عدي يف حديثه لني      و ثقه أبو حامت و قال ا      : كىن) ١٣٢(الكاشف  
فاحش الوهم ال جيوز االحتجاج به ، ووثقه ابن معني و النسائي و أبو حامت و أمحـد و                   : بأس به و قال أبو حامت       

 و الراجح أنه صدوق بـاطالق       ١٢/١٢التهذيب  ٠٠٠احلاكم و ضعفه أبو أمحد احلاكم و ابن سعد و ابن حبان             
 ذين وثقوه أعلم من الذين ضعفوه بكثريفال

 عن عائشة) ك (}لَيس على  ولَِد الزنا ِمن ِوزِر أبويِه شيٌء{-١٤٤٤١
 )٥٤٠٦(و صحيح اجلامع ) ٢١٨٦( و الصحيحة ٤/١٠٠ك 

 حسن
 ٥/٣٧٢ صحيح و محل الثاين على ما إذا عمل بعمل أبويه الفيض ٤/١٠٠ك ) هو شر الثالثة( و يعارضه حديث 

 عن ابن عباس) ك(}لَيس عليكُم يف  غُسِل ميِتكُم غُسلٌ{-١٤٤٤٢
 )٥٤٠٨( و صحيح اجلامع ٢/٧٦ و قط ١/٣٠٦ و هق ١/١٣٧ و تلخيص ١/٣٨٦ك 

 صحيح
 "إذا غسلتموه ، فإنّ ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم: " وزادك

 صحيح"من غسل ميتاً فليغتسل" و يعارضه حديث 
 على الندب و األول على نفي الوجوب مجعاً بني األدلةو حيمل هذا 
لَيس عليه يف نفَسي شيٌء  إالّ خير ولَِكن أتاين ِبماٍء ألتوضأ  و إنما أكَلْت طَعاماً ، و {-١٤٤٤٣

 عن املغرية) حم( }لَو فَعلت  فَعلَ ذَِلك الناس بعِدى 
 ١/٢٥١ و امع ١٤/٢٥٢حم 

 حسن
ببه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أكل طعاما مث أقيمت الصالة فجاءه املغرية مباء ليتوضأ منه فقال لـه وراءك                      و س 

 فظن أن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف نفسه عليه شيٌء و ملا ساله عمر عن ذلك قال له احلديث
) طـب (}لْ لَيس علَيه  غُسلٌ حىت ينِزلَ        لَيس عليها شيٌء ، كَما أَنَّ الرجلَ إذا لَم ينزِ         {-١٤٤٤٤

 عن خولة بنت حكيم
 ١/٨١ و ش ١/٣٨٩ و فتح ٦/٤٠٩حم 

 صحيح



 

 

٢١٦٨() 

عـن  ) هـ(}لَيس عليها غُسل حىت تِرتلَ ، كَما أَنه لَيس على الرجِل غُسلٌ حتى ينِزل             {-١٤٤٤٥
 خولة بنت حكيم

 )٥٤٠٧( و صحيح اجلامع ١/٣٨٩ و فتح ٦/٤٠٩ و حم ١/٨١و ش ) ٦٠٢(هـ 
 صحيح

 يعين يف االحتالم
 عن ابن عمرو) عد ، هق(}لَيس يف اإلبِل العواِمِل صدقَةٌ {-١٤٤٤٦

 مرفوعاً و موقوفاً) ٦٨٣٥ - ٦٨٢٩( و بنحوه عب ٤/١١٦ و هق ٦/٢٠٣٥ و عدي ٢/١٠٣قط 
 و املوقوف اقوى

١٤٤٤٧-}ِفي اإلكساِل إالّ الطُّهور سيلمي عن أيبو الد) ش(}لَي 
 ١/٥٤ و معاين ١/٩٠ش 

 صحيح
 يعين اذا جامع و مل يرتل ولكنه منسوخ 

 عن معاذ) طب (}لَيس يف األوقاِص شيٌء{-١٤٤٤٨
 ٢/٣٤٨و نصب الراية ) ٦٨٤٨(و عب ) ٥٤٠٩(و صحيح اجلامع ) ٧٩٥(االرواء 

 صحيح
 ما بني النصابني من األنعام: األوقاص 

١٤٤٤٩-}   قِر العيف الب سأو                لَي  ِسنم عنيو يف كُلِّ أرب ، بيعت يف كُلِّ ثَالثني قةٌ ، ولَِكندواِمِل ص
 عن ابن عباس) طب(}مِسنةٌ
 ٣/١٢٩٤ و عدي ٢/١٠٣ اوقط ٢/١٥٧ و تلخيص ٣/٧٥ و جممع ١١/٤٠ و طب ٤/١١٦هـق 

 حسن
 عن ابن عباس) ءالضيا(}لَيس يف اجلَنة شيٌء ِمما يف الدنيا إالّ األمساُء{-١٤٤٥٠
 ١/١٧٤و طربي ) ٥٤١٠(و صحيح اجلامع  ) ١٢٥ و ١٢٤(و صفة اجلنه )٢١٨٨(الصحيحة 

 صحيح
 و هو عندهم موقوف و مثله ال يقال بالرأي

 عن جابر) قط(}لَيس يف اِحلِلى زكاةٌ{-١٤٤٥١
 و مرفوعا٣٨ً و ٤/٣٧ و ش ٤/١٣٨و هق  ) ٧٠٥٠ و ٧٠٤٩ و ٧٠٤٨ و ٧٠٤٧ و ٧٠٤٦ و ٧٠٤٥(عب 

 موقوفاً
 و الصحيح وقفه

 عن معاذ) ت،هـ(عن أنس و عن طلحة ) قط(}لَيس يف اخلُضرواِت زكاةٌ{-١٤٤٥٢
 ٢/٦١٠ و عدي ٣/٦٨و جممع ) ٧١٨٥( و عب ٩٦ و ٢/٩٥ و قط ٤/١٣٠هق 

 صحيح



 

 

٢١٦٩() 

 عن أيب هريرة) د (}لَيس يف اخلَيِل و الرقيِق زكاةٌ إال زكاةُ الِفطِْر يف الرقيِق{-١٤٤٥٣
 و صحيح اجلامع ٥/١٦٧٤ و عدي ٢/١٢٧ وقط ٤/٢١٧ و هق ١٤/١١٤ و خط ٣/٨٠و مشكل  ) ٥٩٤(د 
)٥٤١٢( 

 صحيح
اَلرجل  يحسد الرجلَ أنْ يعِطيه اللّه املالَ الكـثري          : لَيس يف الدنيا حسد إالّ يف  اثننيِ       {-١٤٤٥٤

لَو كَان يل مالٌ ِمثلُ ماِل هذا ألنفَقْت ِمثلَ ما ينِفق هـذا و    : فَينِفق ِمنه فَيكِثر النفَقَةَ ، يقولُ اآلخر        
أحسن ، فَهو يحسده ، و رجلٌ يقرأُ القُرآنَ فَيقوم بِه باللّيِل و ِعنده رجلٌ اىل جنِبِه ال يعلَم القُرآن                     

لَو علَّمين اللَّه ِمثْلَ هذا لَقُمت ِمثلَ ما        :  فَيقولُ   فَهو يحسده على ِقياِمه و على ما علَّمه اللَّه القُرآنَ         
قومعن مسره) طب (}ي 
  ١/٤٣٨ و ترغيب ٢/٢٥٦ و جممع ٧/٣١٥طب 

 صحيح
رجٍل كَانَ لَه سقى و لَه ساِنيةٌ يسقي علَيها أرضه      : لَيس يف الدنيا حسرةُ إالّ يف ثَالٍث        {-١٤٤٥٥

مأُ أرِضِه و خرج ثَمرها ماتت ساِنيته فَيِجد حسرة  على ساِنيِتِه الذي  قـد علِّـم                  ، فَلما اشتد ظَ   
                        ثلَـةً ، وِثلَ لَها ججلَ أنْ  يد قَبفسرِة أرِضِه  أنْ تةً على ثَمرسح ِجدو ي ، ِمثلَه ِجدأنْ ال ي قْىالس

 قي رجلٌ كَانَ لَه فَرس جواد فَلَ
جمعاً ِمن الكفَّاِر،  فَلَما دنا بعضهم ِمن بعٍض اَزم أعداُء اللَِّه ، فَسبق الرجلُ على فَرسِه ، فَلَمـا                    
     ِجدو ي ، ِمثلَه رةً على فَِرسِه أنْ ال ِجيدسح ِجدي هلَ قائماً ِعندزو ن هسبِه فَر تكُِسر قلحأنْ ي بقَر

سهـا و       حئَتيه ِضـىرأةٌ قد رام هتحلٌ تجلَيِه ، و رع فِمن الظَّفَر الذي كَان  أشر ها فَاترةً على م
                  جـدِمثلَهـا و ي ادفصلَم ي أنه ظُنسرةً على امرأتِه يح جدفَسِه فَيِبن تغُالماً فمات تفَسها فَندين

ك ضيعةً  قَبلَ أنْ يجد  لَه مرِضعةً  فَهذه  أكبر أولَِئك احلَسراِت               حسرة على ولَدها يخشى أنْ يهلَ     
 عن مسرة) طب(}

 ٣/١٢ و جممع ٧/٣٢٠طب 
 حسن

 طال و غلظ و التف:جثل
 عن ابن شهاب مرسال، ابن عساكر ، عن أنس) هب(هناد ( }لَيس يف الصوِم ِرياٌء{-١٤٤٥٦

 مرسال و موصوال) ٣٥٩٣(الشعب 
 سل صحيحو املر

 عن أيب هريرة) م(} لَيس يف العبِد صدقَةٌ إالَّ صدقَةَ الِفطْر{-١٤٤٥٧
 و سـنه    ٤/٦٦و االحتـاف    ) ٢٢٨٩( و خزمية    ٢/١٤٩ و تلخيص    ٤/١٦٠ و هق    ٢/٤٢٠ و حم  ١٠م الزكاة   

 )٥٤١٣( وصحيح اجلامع ٥/٢٣



 

 

٢١٧٠() 

 عن ابن عباس)  و املفترقاخلطيب يف املتفق( }لَيس يف الِعيديِن أذانٌ و ال إقامةٌ{-١٤٤٥٨
  من طرق فعلية٧٥ و ٢/٧٤ش 

 و الصحيح انه حديث فعلي ال قويل
 عن أنس) قط(}لَيس يف املاِل زكاةٌ حتى يحولَ علَيِه احلَولُ{-١٤٤٥٩

مرفوعـاً و   ) ٧٠٣٢ و   ٧٠٣١ و   ٧٠٣٠( و عـب     ٢/٩١ و قط    ٤/١٠٣ هق   ٤/١٦ و االحتاف    ٥د الزكاة ب    
 موقوفاً 

 وقفهو الصحيح 
١٤٤٦٠-}دِة قَويف املَأموم سعن طلحة) هق(}لَي 

 ) ٥٤١٤(و صحيح اجلامع ) ٢١٩٠(  و الصحيحة ٨/٦٥هق 
 صحيح

 ٥/٣٧٥الشجة اليت تبلغ أم الرأس الفيض : املأمومه
 عن جابر) قط (}لَيس يف املُثريِة صدقةٌ{-١٤٤٦١

 ٤/١١٦ و هق ٢/١٥٧ و تلخيص ٢/١٠٤قط 
 حسن لغريه

 الدابه اليت تستخدم للحرث: املثرية 
لَيس يف النوِم تفريطٌ إنما التفريطُ يف اليقَظة أنْ تؤِخر صالةً حتى يدخلَ وقت صالٍة               {-١٤٤٦٢

 عن أيب قتادة) حم ، حب(}أُخرى
و متهيد  ) ٩٨٩( و خزمية    ٢/٢١٦ و   ١/٣٧٦و هق   ) ٦٩٨( و   ١/٢٩٤ و ن    ١١ و د الصالة ب      ٣١١م املساجد   

 )٥٤١٥( وصحيح اجلامع ٨/٧٥
١٤٤٦٣-}راِهمةُ دسمِني فَفيها خائَتت ملَغىٌء فإذا بائٍَة شو م يف ِتسِعني سعن علي) قط ، ك (}لَي 

  ١/٤٠٠ و ك ٢/٩٢قط 
 صحيح لغريه

١٤٤٦٤-}             ناِملج نلَغَ ثَمو ب املَراح إالّ فيما آواه املَاِشية قَطْع ىء ِمنيف ش ساليـِد     لَي فِفيه قَطْع 
وما لَم يبلُغْ ثَمن اِملجن فَِفيِه غَرامةُ ِمثلَيِه وِجلْدات  نكاٍل، و لَيس ىفشيٍء ِمن الثَّمر املُعلَِّق قَطْع إالّ                   

غْ ثَمن اِملجن فَفيـه     ما آواه اجلَرين ، فَما أُِخذ ِمن اجلَريِن فَبلَغَ ثَمن اِملجن فَفيه القَطع ، و ما لَم يبلُ                 
 عن ابن عمرو) هق (}غَرامةُ  ِمثليِه و جلدات نكاٍل

 ٣/١٤٦ و معاين ٤/٢٣١ و قط ٤/١٣١ و ك ٨/٢٧٨ و ٤/١٥٣ و هق  ١٢ن قطع السارق ب 
 صحيح

 عن ابن عمر) هق (}لَيس يف ماِل املُستفيد زكَاةٌ حىت يحولَ علَيِه احلَولُ{-١٤٤٦٥
 ٩١ و ٢/٩٠ و قط ٤/١٠٤ و هق ٤/١٥٦التلخيص 

 صحيح موقوف 



 

 

٢١٧١() 

١٤٤٦٦-}قتعىت يكَاةٌ حاِل املَكاِتِب زيف م سعن جابر) قط(}لَي 
 مرفوعاً و موقوفاً ) ٧٠٠٩ و ٧٠٠٤( و عب ٢/١٠٨ ٢ و قط ٤/٣٠ش 

 و الصحيح وقفه
عن ) حم(} أوسٍق صدقةٌ    لَيس فيما دونَ خمِس ذَوٍد صدقَةٌ ، و لَيس فيما دونَ خمسةِ           {-١٤٤٦٧

 أيب هريرة
 و  ٣/٣٠ و   ٢/٤٠٣و حم   ) ٦٢٧و  ) ٦٢٦(و ت   ) ١٧٩٤(و هـ   ) ١٥٥٨( و د    ٥ و ن الزكاة ب      ٢٤٤موطأ  

 ٧/٥ و هق ٧٩ و٧٤ و ٤٥
 صحيح

 االبل: الذود 
١٤٤٦٨-}  اقِس أوسممِس أَواٍق ، وال خقَةٌ ، و ال خداإلبِل ص ٍس ِمنمفيما دونَ خ سم ح(}لَي
 عن ابن عمر) ، بز ، طس

 ٣/٧٠امع 
 حسن

لَيس فيما دونَ خمٍس ِمن اإلبِل صدقَةٌ ، و ال  يف األربِع شيٌء فإذا بلَغـت خمسـاً                   {-١٤٤٦٩
فَفيها شاةٌ اىل أنْ تبلُغ ِتسعاً ، فإذا بلَغت عشراً ففيها شاتاِن إىل أن تبلُع أربع عشرةَ ، فإذا بلَغـت          
خمس عشرة فَِفيها ثَالثُ ِشياه إىلا أن تبلغَ ِتسع عشرةَ، فإذا بلَغت  ِعشرين ففيها أربع ِشياه إىل                  
أنْ تبلغَ أربعاً وِعشرين ، فإذا بلَغت خمساً و ِعشرين فَفيها بنت مخاٍض إىل خمٍس و ثَالثني ، فإذا        

ر ، فإنْ زادت بعرياً فَفيها ِبنت لَبوٍن اىل أن تبلُـغَ خمسـاً و               لَم تكُن ِبنت مخاٍض فابن لَبوٍن ذَكَ      
أربعني ، فإنْ زادت بعرياً فَفيها ِحقَّةٌ إىل أنْ تبلغَ ِستني ، فإنْ زادت بعرياً ففيها جذَ عةٌ إىل أن تبلُغْ                     

 تبلغَ ِتسعني ، فإنْ زادت بعـرياً فَفيهـا          خمساً و سبعني ، فإنْ زادت بعرياً ففيها ِبنتاً لَبوٍن إىل أنْ           
عن ) هـ(}ِحقَّتاِن إىل أن تبلُغ ِعشرين و مائةً ، ثُم يف كُلَّ خمسني ِحقَّةٌ ، و يف كُِل أربعني بنت لَبونٍ  

 أيب سعيد
 و ١٣٤ و ١٢٣ و ١٢١ و ١٢٠ و ١٠٧ و ٤/٨٤ و هق ٢/٩٢وحم ) ١٧٩٩( و هـ ٥/٣٧ن 

 جممـــــع  و ٤/٣٨االحتـــاف 
 )٥٤١٨( و صحيح اجلامع ٣/٧٠

 صحيح
١٤٤٧٠-}          قَةٌ و لـيسدٍق صِة أوسسمفيما دونَ خ قَةٌ ، و ليسدسِة أواٍق صمفيما دونَ خ سلَي

 عن أيب سعيد) هق(}فيما دونَ خمِس ذَوٍد صدقةٌ ، ولَيس يف العرايا صدقَةٌ 
 ١/١٤١ و تخ ١٢٩ و ٢/٩٣و قط ) ٥٠٦(غليق و ت) ٧٢٥٢(و عب ) ٧٣٥( و محيدي ٥/٣٦ن

 صحيح



 

 

٢١٧٢() 

ابن خزمية و أبو عوانه ( }لَيس فيما دونَ خمسِة أوساٍق زكاةٌ ، و الَوسق ِستونَ مختوماً{-١٤٤٧١
 عن أيب سعيد) قط ، هق(
 ٢/٩٩و قط ) ٢٣١٠( و خزمية ٣/٥٩ و حم ٥/٣٩ن

 صحيح
عن ) طب(}  ، وال فيما دونَ خمِس أواٍق صدقَةٌلَيس فيما دونَ خمسِة أوساٍق صدقةٌ{-١٤٤٧٢

 أيب رافع
 ٣/٧٠ و جممع ١/٢٩٥ و طب ٣/٩٧ و ٢/٤٠٣حم 

 صحيح
 عن أيب سعيد) م ،ن(}لَيس فيما دونَ خمسِة أوساٍق ِمن تمٍر وال حب صدقَةٌ {-١٤٤٧٣

 )٥٤١٧( و صحيح اجلامع ٥/٣٩ و ن ٣/٩٨ و حم ٤م الزكاة 
 عن ابن عمر) هق(ابن جرير ( }ما دونَ خمسِة أوسٍق زكاةٌ لَيس في{-١٤٤٧٤

 ٢/٩٩و قط ) ٢٣١٠( و خزمية ٣/٥٩ و حم ٥/٣٩حم 
 صحيح

) ش،حم(}لَيس فيما دونَ خمسِة أوسٍق صدقةٌ ، و لَيس ِفيما دونَ خمِس ذَوٍد صدقَةٌ               {-١٤٤٧٥
 عن أيب هريرة

 )٢٣٠٢( و خزمية ٥/١٨ و ن ٣/١٣٧ و ش ٢/٤٠٢حم 
 صحيح

١٤٤٧٦-}                  ٍد  مـنِس ذومِفيما دونَ خ قةٌ ، و لَيسدمِر صالت سِة أوسٍق ِمنمفيما دونَ خ سلَي
 عن أيب سعد) ٣حم ، ق (}اإلبِل  صدقَةٌ ، و لَيس فيما دون خمِس أواٍق من الوِرِق صدقَةٌ 

 ٢/٩٩ و قط    ١٢٤ و   ١٢٣ و   ١٢١ و   ١٢٠ و   ١٠٧ و   ٤/٨٤ و هق    ٥/٣٦و ن   ) ٦٢٧(و ت   ) ٢٢٩٥(خزمية  
 ٢/١٤٧و خ ) ٥٤١٦(و صحيح اجلامع ) ١٥٥٩( و د ٤ و م الزكاة ٣/٧٠ و جممع ٣/٩٧  و ٢/٤٠٣و حم 

لَيس كَما تقولونَ لَم يلِْبسوا إميانهم ِبظُلٍم ِبِشرٍك ، أو لَم تسمعوا إىل قَوِل لُقمانَ إنَّ                { -١٤٤٧٧
    ظيمع لَظُلم ركم بظلم قلنا يا رسـول             : ابن مسعود قال  عن  ) خ،م(}الشملا نزلت الذين آمنوا و مل يلبسوا إميا

 )أينا ال يظلم نفسه ؟ قال فذكره: اهللا 
 ١/٨٠ و م ٩/٢٣ و ٤/١٧٢ و خ ٧/١٦٨ و طربي ٣/٢٨٨ و كثري ١٢/٣٠٣ و ١/٨٨ و فتح ١/٤٤٤حم 

 يسكُنه ، و ثَوٍب يواري عورته ،        بيٍت: لَيس البِن آدم حق فيما ِسوى هذِه اِخلصاِل         {-١٤٤٧٨
 عن عثمان)ت،ك(}و ِجلِْف اخلُبِز و املاِء 

 و الشعب ٤/٤٣٩ و كر ٦/١٨٤ و خط ٩/٣٠١ و االحتاف ٤/١٦٤ و ترغيب ٤/٣١٢و ك ) ٢٣٤١(ت
 و بنحوه ) ٦١٨٠(

 ١/٦٢ و حم ١/٦١و حلية ) ٨٣(و طيا ) ٦١٧٩(الشعب 
 صحيح



 

 

٢١٧٣() 

حبريث بن السائب و انه وهم يف رفع احلديث و هو عن أهل الكتـاب و                ) ١٠٦٣(ة  وقد أعله األلباين يف الضعيف    
 ا هـ٠٠٠٠روى عن أمحد أنه استنكره 

أما حريث ابن السائب فقد وثقه ابن معني و أبو حامت و الترمذي و العجلي و ابن حبان وقال عنه أمحـد                      :  أقول
ثقة  ، قال ابـو      ) ٩٩٠( و يف الكاشف     ٢٣٤  و ٢/٢٣٣ التهذيب   - يعين هذا    -شيخ بصري روى حديثا منكرا      

 ١/٦٢ما به بأس ، واما قول االمام أمحد فعجيب فإذا كان منكراً فلم رواه يف مسنده و مل ينبه عليه فيه ؟                         : حامت
؟وقد صحح احلديث املرفوع الترمذي احلاكم و الذهيب و املنذري و العراقي و املناوي و ٢٨و يف الزهد كذلك ص  

 الزبيدي
 ٠ ورد حنوه عدة أحاديث ، و ليست عن أهل الكتاب ، فمسألة أنه عن أهل الكتاب مما ال دليل عليهو قد

١٤٤٧٩-}                 ـا فَـاجراً ، و إمِبـر فَيـزداد را بإم ، وال فَاِجر رال ب ى املوتمنتألحٍد أنْ ي سلَي
بتعتسعن أيب هريرة) ابن سعد  (}في 

 و ١٣ و م الذكر و الدعاء ٤/٢٥٧و ترغيب ) ٢٠٦٤٠( و عب ٣/١٩٥وه حم  و بنح١٠/٢٢٥االحتاف 
 غريهم

 صحيح
لَيس ألحٍد على أحٍد فَضلٌ إالّ بالديِن ، أو عمٍل صاٍحل ، حسب الرجِل  أنْ يكـونَ                  {-١٤٤٨٠

 عن عقبة بن عامر) هب(}فاِحشاً بِذيا ، بخيالً ، جباناً 
و ) ٦٦٧٧( و الشعب ٢٦/٨٩ و طربي ٧/٢٦٦و كثري ) ١٠٣٨( و صحيحة   ٣/٦١٢ و ترغيب    ١٧/٢٩٥طب  

 )٥٤١٩(صحيح اجلامع 
 صحيح

 عن رجل) هـ(}لَيس لقاِتٍل ِمرياثٌ{-١٤٤٨١
 )٥٤٢٠( وصحيح اجلامع ١١/٣٥٨ و ش ٤/٢٣٧و قط ) ٢٦٤٦(هـ 

 صحيح
١٤٤٨٢-} هرلٌ غَيجلَِتِك ريسع ذوقى يتلَِك ح ساهللا بن العباسعن عبيد) حم(}لَي  

 ٢/١٢٩ و طربي ٨/٩١ و بداية ١/٢١٤حم 
 صحيح

 قاله للمطلقة ثالثا
 و صححه عن أيب هريرة) هق(}لَيس للجاِر أن يمنع جاره ألنْ يضع أعواده يف حاِئِطِه {-١٤٤٨٣

 ٦/٦٩هق 
 صحيح

  جابرعن) قط(}لَيس للحاِمل املُتوفَّى عنها زوجها نفَقَةٌ {-١٤٤٨٤
 مرفوعاً و موقوفاً) ١٢٠٨٧ و ١٢٠٨٦ و ١٢٠٨٥ و ١٢٠٨٣ و ١٢٠٨٢ و ١٢٠٨١( و عب ٤/٢١قط 

 و الصواب وقفه على عدد من الصحابة



 

 

٢١٧٤() 

لَيس للعبِد ِمن الغنيمِة إالَّ خرثي املَتاِع ، و أمانه  جاِئز ، و أمانُ املرأِة باِئن إذا أعطَِت      {-١٤٤٨٥
 عن علي)هق(}القَوم االمانَ

 )٩٤٥٤ و ٩٤٥٣( و عب ٩/٩٤هق 
 حسن لغريه

 عن معاوية بن حيدة) طب(}لَيس للفَاِسق غَيبةٌ{-١٤٤٨٦
 ٧/٥٥٨ و   ٤/١١٧ و االحتاف    ١/١٤٩ و جممع    ٥/١٨٦٣ و   ٢/٥٩٦ و عدي    ٢/٤٠ و أصفهان    ١٩/٤١٨طب  

 )٩٦٦٥(و الشعب 
 حسن لغريه

 عن عمر) حم،قط،هق(}ليس للقاِتِل شيٌء{-١٤٤٨٧
 ٤/٢١٢ و جممع ١/٤٩ و حم ٢١ و د الديات ب ٣/٢٣٧ و قط ٦/٢٢٠هق 

 صحيح
ليس للقاِتِل شيٌء و إنْ لَم يكُن لَه واِرثٌ فَواِرثُه أقرب النـاِس إليـه ، و ال يـِرثُ                    {-١٤٤٨٨
 عن ابن عمرو) د(}القاتلُِشيئاً

 و ٩٦ و ٤/٩٥قط  و ١٨٧ و  ٣٤ ٧٢ و   ٨/٣٨ و ٦/٢٢ و هق    ١/٤٩ و حم      ٨/٣٦٦ و سنه    ٢١د الديات ب    
 )٥٤٢١( و صحيح اجلامع ٨٦٧و موطأ  ) ١٤٣٧ و ١٣٩١( و شفع ٤/٢١٤جممع 

 صحيح
 عن ابن عمرو) هق (}ليس للقاِتِل  ِمن املرياِث شيٌء{-١٤٤٨٩

 )٥٤٢٢( و صحيح اجلامع ٤/٢٣٧ وقط ٦/٢٢٠هق 
 صحيح

١٤٤٩٠-}ريكللَِّه ش عن والد أيب املليح) د(}ليس 
 و  ٣/١٠٧ و معـاين     ١/١٥٨و طب   )٥٤٢٣( صحيح اجلامع    ١٠/٢٧٣ و هق    ٧٥ و   ٥/٧٤و حم   ) ٣٩٣٣(د  

 ٩/١٥٩فتح 
 صحيح

يتعـرض ِمـن الـبالِء ِلمـا ال         : كيف ؟ قَالَ    : ليس للمؤِمن أن يِذلَّ نفسه ، قيلَ        {-١٤٤٩١
طيقعن علي) طس(}ي 
 و حليـة    ٤/٣٩٣ و كـر     ١/٢٩٦ و االحتاف    ١/١٢٥و حنف    ) ٤٥٤٧ و   ٤٥٤٦( و مطالب    ٧/٢٧٢امع  

 ٥/١٧١٠ و عدي ٨/١٠٦
 صحيح

 عن ابن عباس) اخلرائطي يف اعتالل القلوب( }ليس للمتحابني ِمثلُ النكاِح{-١٤٤٩٢
 ٣/١١٧و تلخيص ) ٤٩٢( و منصور ٢/١٦٠و ك ) ١٨٤٧(هـ 

 صحيح



 

 

٢١٧٥() 

 عن واثله) طب(}ليس للمرأَِة أنْ تنتِهك شيئاً ِمن ماِلها إال ِبإذِن زوجها {-١٤٤٩٣
  ٥/١٥و جممع ) ٥٤٢٤(و صحيح اجلامع ) ٧٧٥( و صحيحة ٣/٤٠٩كر 

 صحيح
ليس للمرأِة أن تنطَِلق للحج إالّ بإذِن زوِجها، وال يِحلُّ للمرأَة أن تساِفر ثَالثَ لَياٍل               {-١٤٤٩٤

 عن ابن عمر) هق(}إالّ و معها ذو محرٍم تحرم علَيِه
 ٢/٤٢ و أصفهان ٢/٢٢٣قط  و ٣/٢١٥امع 

 حسن
 عن ابن عمر) طس(}ليس للِنساِء أَجر يف اتباِع اجلَنازِة{-١٤٤٩٥

 ٣/٢٨امع 
 حسن لغريه

١٤٤٩٦-} ائِز أَجرللِنساِءيف اتباِع اجلَن عن ابن عمر) هق(}ليس 
 ٣/١٣ و جممع ١١/١٤٥ و طب ٤/٣٥١ و ترغيب ٤/٦٣هق 

 حسن لغريه
 عن ابن عباس) طب(} اجلَنازِة نصيبليس للِنساِء يف{-١٤٤٩٧

 ٣/١٣ و جممع ١١/١٤٥ و طب ٤/٣٥١ترغيب 
 حسن لغريه

 عن أيب عمرو بن محاس و عن أيب هريرة) هب (}ليس للِنساِء وسطُ الطَّريِق{-١٤٤٩٨
و ) ٧٨٢١(و  ) ٧٨٢٣( و الشـعب     ٨/١١٥ و امـع     ٤/١٣٢١و عدي   ) ٨٥٦(و صحيحة   ) ١٩٦٩(حب  

 ) ٥٤٢٥(صحيح اجلامع 
 صحيح

 عن ابن عباس) د ، ن(}ليس للولِّي مع الثَّيِب أمر و اليتيمةُ تستأمر و صمتها إقرارها{-١٤٤٩٩
 ٣/٢١٧و صحيحة ) ١٠٢٩٩( و عب ٣/٢٣٩ و قط ٧/١٦٨ و هق ١/٣٣٤و حم ) ٢١٠٠( و د ٦/٥٨ن 

 صحيح
و صـحيح أيب داود   ) ٣٠٦١(ح النسائي   و صححه يف صحي   ) ٤٩٢٤(و تناقض األلباين فضعفه يف ضعيف اجلامع        

)١٨٤٨!!( 
عن ابن عباس   ) حم،خ،ت،ن(}ليس لَنا مثَلُ السوِء، العاِئد يف ِهبِتِه كَالكَلِْب يعود يف قَيِئهِ          {-١٤٥٠٠

 عن أيب بكر) عد،قط(
 و ١٢/٤٧٩ و ٨/١٧٨و خط ) ٤١٧( و خد   ٦/١٨٠ و هق    ١/٢١٧ و حم    ٦/٢٦٧ و ن    ٩/٣٥ و   ٣/٢١٥خ  
 )٥٤٢٦( وصحيح اجلامع ٧/٢٤٤و متهيد ) ١٢٩٩ و ١٢٩٨(ت 



 

 

٢١٧٦() 

١٤٥٠١-}                   ، رو ِللعاِهِر احلَج ، قَّهح قلَّ كُلَّ ذي حو ج زع ةٌ ، قَد أعطى اللَّهِصيِلواِرٍث و ليس
      ةُ اللَِّه و املَالئكِة و النِه لَعنلَيواليِه فَعم رِولّى غَيِر أبيِه ، أو تِمن ادعى إىل غَي لُ اللّهقبال ي ، عنياِس أمج

 عن خارجة بن عمرو اجلمحي) ط(}ِمنه صرفاً وال عدالً يوم الِقيامِة
 و االصابة ٢٣٨ و ٤/١٨٧ و حم ٤/٢٤٠ و طب ٤/٩٧ و قط ٦/٢٦٧ و هق ٥/١٥ و ٣/٢١٤امع 

١/٤٠١ 
 صحيح لغريه

 سفينهعن ) حم،طب(}ليس يل أن أدخلَ بيتاً مزوقاً{-١٤٥٠٢
 )٥٤٢٦( وصحيح اجلامع ٨/٣٢٣ و بداية ١/٣٦٩ و حلية ٧/٩٩ و طب ٥/٢٢١حم  

 حسن
عن ) طب،هب(}ليس ِليوٍم فَضلٌ على يوٍم يف الصياِم إالّ شهر رمضانَ ، و يوم عاشوراَء{-١٤٥٠٣

 ابن عباس
 و عدي   )٣٧٨٠( و الشعب    ٨٧ و   ٢/٨٥ و   ١/١٩٠ و شج    ٢/١١٥ و ترغيب    ١١/١٢٧ و طب    ٣/١٨٦جممع  

٥/١٩٦٢ 
والصحيح أنه من قول ابن عباس ألان عبد اجلبار بن الورد أخطأ يف رفعه و هو ثقة ، فقد ثبت عند البخـاري و                        

 غريه أنه من قول ابن عباس
 عن جابر  و عن ابن عمر) حم،ق،د،ن(}ليس ِمن البِر الصيام يف السفَِر{-١٤٥٠٤

ـ  ١٧٧ و   ٤/١٧٦ن و   ٤٣ و د الصيام ب      ٩٢ و م الصيام     ٣/٤٤خ و حم  ) ٧١٠(وت  ) ١٦٦٥ و   ١٦٦٤( و ه
 و طــب ٩/٦٥ و ٤/٣٠٣ و متهيــد ١/٤٣٣ و ك ٢/٩ و مــي ٢٤٣ و ٤/٢٤٢ و هــق ٥/٤٣٤ و٣/٣١٩

 و حـــب ٣/١٤ و ش ١٧٥ و ١٧٤ و ١٧٣ و ١٧٢ و ١٩/١٧١ و ٤٤٦ و ٣٧٩ و ١٢/٣٧٤ و ١١/١٨٧
 و غريهم) ٥٤٢٨(و صحيح اجلامع ) ٤٤٧٠ و ٤٤٦٩ و٤٤٦٧( و عب  ٣/١٦١و جممع ) ٩١٢(

 متواتر
ليس  ِمن البِر الصيام يف السفَِر ، فَعلَـيكُم ِبرخصـِة اللَّـِه الـيت رخـص لَكُـم                    {-١٤٥٠٥

 عن جابر) ن،حب(}فاقبلوها
  ٣/٣٩٩وحم ) ٥٤٢٩(وصحيح اجلامع )  ٩١٢( و حب ١٧٧ ١٧٧ و ٤/١٧٦ن 

 صحيح
١٤٥٠٦-}      جار نأمن ال يم ِمن املُؤِمنني ليس           كِرمباللِّه و اليوِم اآلِخِر فلي ؤِمنن كانَ يم ، واِئقَهب ه

ضيفَه ، و من كَان يؤِمن باللَِّه و اليوِم اآلِخر  فال يؤِذ جاره ، و من كَانَ يؤِمن باللَِّه و اليوِم اآلخر                       
ليم ، العفيف ، املُتعِفف ، و يبِغض الفـاِحش ،   فَليقُلْ خرياً أو ِليسكُت ، إنَّ اللَّه يِحب احلَىي ، احلَ          

البذىَء ، السائلَ ، املُلِحف ، إنّ احلَياَء ِمن اإلمياِن و اإلميانُ يف اجلَنة ، وإنَّ الفُحش من الِبذاِء ، و                     
 عن ابن مسعود عن فاطمة الزهراء)طب(}الِبذاُء يف الناِر



 

 

٢١٧٧() 

 واه و لكن فقراته ثابته بأحاديث متعددة و سند ٨/١٦٩ و جممع ١٠/٢٤١طب 
١٤٥٠٧-}               قَّهِلعاِلِمنا ح رفعنا ، و يغريص مرحنا ، و يِجلُّ كَبريال ي نيت مِمن أُم حم،طك(}ليس (

 عن عبادة بن الصامت
 ٨/١٤ و ١/١٢٧ و جممع ١/١١٤ و ترغيب ٥/٣٢٣حم 

 صحيح
١٤٥٠٨-}سِفي أم ِصيام أم ِمن أمِبر عن كعب بن عاصم األشعري) عم،عب،حم،طب(}فٍَرليس 

 ٣/١٦١ و امع ٥/٤٣٤ و ٣/٣١٩و حم ) ٤٤٦٩ و ٤٤٦٧(عب 
 صحيح

ليس ِمن بلٍَد إالَّ سيطؤه الدجالُ إال مكَّةُ و املَدينةُ ، و لَيس نقْب ِمن أنقاِبها إالّ علَيِه                  {-١٤٥٠٩
لُ بالسبخِة فَترِجف املَدينةُ بأهِلها ثَالثَ رجفاٍت يخرج إليِه ِمنها كُلُّ           املَالئكَةُ حافِّني تحرسها ، فَيرتِ    

 عن أنس) ق،ن(} كَاِفٍر و مناِفٍق
 و االحسان   ١٥/١٤٣ و   ١٢/١٨١ و ش    ٥/٤١و حم   ) ٢٠٢٢( و سنه    ٤/٩٥ و فتح    ١٢٣ و م الفنت     ٣/٢٨خ  

)٦٨٠٣ ( 
 )٥٤٣٠(وصحيح اجلامع 

دعى ِلغِري أبيِه و هو يعلَمه إالّ كَفَر ، و من ادعى ما لَيس لَه فَلَيس ِمنا          ليس ِمن رجٍل ا   {-١٤٥١٠
و لْيتبوأْ  مقْعده ِمن النار ، و من دعا رجالً بالكُفِر أو قَالَ عدو اللَِّه و لَيس كَذَِلك إالَّ حار علَيِه ،                       

     جلٌ  رجرمي رو ال ي                كَـذَِلك هـاِحبص كُنلَيِه إنْ لَم يع تدرميه بالكُفِر إالّ ارتالً بالِفسِق و ال ي
 عن أيب ذر) حم، ق(}

 )٥٤٣١( و صحيح اجلامع ٣/٧٣ و ترغيب ٥/١٦٦ و حم ١١٢ و م االميان ٤/٢١٩خ 
١٤٥١١-}           ذَ ِميثاقأَخ ومي ِمثاقَه ذَ اللَّهاِلٍم إالَّ و قَد أخِمن ع ِمسـاوىَء       ليس ـهنع فَعدي نالنبيي 

 عن ابن مسعود) أبو نعيم(}عمِله ِبمحاِسِن عمِلِه ، إالّ أنه ال يوحى إليِه
 ١/١٠٥االحتاف 

 حسن
ليس ِمن عمٍل يقَرب إىل اجلَنِة إالّ قَد أمرتكُم بِه ، و ال عمٍل يقَرب إىل النار إالَّ قـد                    {-١٤٥١٢

يهن                     جخروعي أنَّ  أحداً ِمنكُم لن يإنّ ِجربيلَ ألقى يف ر ، ِمنكُم ِرزقَه أحد  ِطئنبستفَال ي ، نهكُم عت
ِمن الدنيا حىت يستكِملَ ِرزقَه ، فاتقوا اللَّه أيها الناس و أِمجلوا يف الطَّلَِب ، فإذا استبطأَ أحد ِمنكُم                   

 هطلُبفال ي عِصيٍة رِزقَهِبم نالُ فَضلُهلَّ ال يو ج عز عِصيٍة ، فإ نَّ اللَّهعن ابن مسعود) ك(}ِبم 
 ٥/١٩٩ و بغوى ٢/٥٣٤ و ترغيب ٢/٤ك 

 صحيح لغريه
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يـا ربنـا     : ليس ِمن عمِل يوٍم إالّ وهو يختم عليِه فَإذاَ مرض اُملؤِمن قَالِت اَملالِئكَةُ              {-١٤٥١٣
كدبع         بفيقُولُ الر ، هتبسح فُالَنُ  قَد  :                ـربأَ  أوـى يملـِه حتلـى ِمثْـِل عـوا لـه عاخِتم
توعن عقبة بن عامر ) حم،طب،ك(}مي 
 )٥٤٣٢(  و صحيح اجلامع ٣٠٣/ ٢ وجممع ٢٨٤ /١٧ وطب ٣٠٩ / ٤ و ك ١٤٦ / ٤حم 

 صحيح
١٤٥١٤-}      فيه رفشي رحالْبلٍة إالّ ولَي ِمن ليس          ِتضـحـاىل أنْ ينتع تأذنُ اللَهاٍت يسرا ثَالَثَ م

 عن عمر)حم (}عليكُم فيكُفّه اُهللا
 ٧/٤٠٥وكثري ) ١٩٨٨( ومطالب١/٤٣حم 

 فيه مبهم 
يـا  : ليس  ِمن نفِس ابِن آدم إالّ عليها صدقَةٌ ىف كُلِّ يوٍم طَلَعت فيِه الشمس ، ِقيلَ                {-١٤٥١٥

التسبيح ، والتحميد ،والتكبري ،     : إنّ أبواب اخليِر لكثريةٌ   : ن أين لنا صدقةٌ ، فقَالَ       وِم! رسولَ اهللا   
                  ، اْألصـم ِمعسن الُمنكَر ، ومتِيطُ األذى عِن الطّريق ، وَ تع ىِف والنهِباملْعرو راألمليلُ ، وهوالت

جتِه ، وتسعى  ِبِشدِة ساقيك مع اللّهفَاِن املسـتغيِث ،           وتهِدى األعمى ، وتدلُّ الُمستدلَّ علىحا     
 فِْسكعلى ن كقَةٌ ِمندص عيِف فَهذا كُلُّهالض عم كاعيِملُ ِبِشدِة ذرحعن أيب ذر) حب(}وت 

  )١٧٢٩(  والدعاطب ٦١٧ /٣وترغيب ) ٨٦٢(حب 
 صحيح

١٤٥١٦ - }        ةً ، قَلّتاٍل يلي أمو س ِمنهـِه ىف            لَيجلو اللّـه هإالّ كب ِدلْ ِفيهمعي فَلم تكثَر أو
 عن معقل بن يسار) ش،كر(} الناِر
 ١٥/٢٣٤ و ١٢/٢٢٠ وش ٢٥ / ٥ حم 

 صحيح
 عن ابن عباس)طب،ك(} ليس  منا مِن انتهب أو سلَب أو أشار ِبالسلِْب {-١٤٥١٧

  
  ٥/٣٣٧ وجممع ٢/١٣٥ وك ١٢/١٠٧طب 

 حسن
عن ) حم(}ليس  ِمنا من تشبه ِبالرجاِل ِمن النساِء ، وال من تشبه ِبالنساِء من الرجاِل                {-١٤٥١٨

 ابن عمرو
 )٥٤٣٣( وصحيح اجلامع٣/٣٢١  وحلية ٣٠/١٠٤ وترغيب ٨/١٠٣ وجممع ٢/٢٠٠حم 

 صحيح
والَ ِبالنصارى ، فإنّ تسـلِيم اليهـوِد   ليس  منا من تشبه بغيرنا ، ال تشبهوا باليهوِد           {-١٤٥١٩

 ارةُ ِباألكُفصارى اإلشالن لِيماِبِع ، وتساْألصارةُ بعن ابن عمرو) ت(}اإلش 
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 )٥٤٣٤( وصحيح اجلامع١٠/٢٧٤ وفتح ٣/٤٣٤ وترغيب ٨/٣٨ وجممع ٦/٢٧٩واالحتاف ) ٢٦٩٥(ت 
  حسن 

تشبهوا باليهود والَ ِبالنصارى ، فإنّ تسـلِيم اليهـوِد     ليس  منا من تشبه بغيرنا ، ال         {-١٤٥٢٠
                واربواصي، و احفوا الشوا  النقُصو ال  ت ارةُ ِباألكُفصارى اإلشالن لِيماِبِع ، وتساْألصارةُ باإلش

عن ) طس(}تحتها اُألزر   و أعفُوا اللِّحا ، وال متشوا يف املَساجِد و األسواِق و علَيكُم القُمص إالّ و                
 ابن عمر
 ٣/٤٣٤ و الترغيب ٨/٣٨امع 

 حسن لغريه
ليس  منا من تطَّير  ، و ال من تطِّري لَه ،  أو تكهن ، أو تكَهن لَـه ، أو تسـحر  أو        {-١٤٥٢١
 عن عمران بن حصني) طب(}تسحر له

 )٥٤٣٥(ح اجلامع  و صحي٢/١٦٦ و الدواليب ١٥٣ و ٥/١١٧امع 
 صحيح

 )!!٢٨٩(و تناقض االلباين فصححه يف صحيح اجلامع و حسنه لغريه يف غاية املرام 
١٤٥٢٢-}                  ملوكَـه فَلَـيسأو م ـهتوجعلى امرىٍء ز ببن خباألمانِة و م لَفح نا ممن  سلي

 عن بريدة) حم،حب،ك(}منا
و ) ٣٢٥( و صحيحة    ١٤/٣٥  و خط     ٣/٨٢ و   ١/٤٤٩ و ترغيب    ٤/٣٣٢ و جممع    ٤/٢٩٨ و ك    ٥/٣٢٥حم  

 )٥٤٣٥(صحيح اجلامع 
 صحيح

١٤٥٢٣-} الحلَينا السلَ عمح نا ممن  سعن ابن الزبري) طك(}لي 
 ٧/٢٩١امع 

 صحيح لغريه
 عن أيب هريرة) د،ك(}ليس  منا من خبب امرأةً علىزوِجها أو عبداً على سيدِه{-١٤٥٢٤

 وصحيح اجلامع   ٤/٢٨٦ و خط    ٣/٨٢و ترغيب   ) ٢٠٩٩٤( و عب    ٣/٣٣٢ و جممع    ٢/١٩٦و ك   ) ٢١٧٥(د  
)٥٤٣٧( 

 صحيح
ليس  منا من خبب  عبداً على سيدِه  ، و لَيس  منا من أفسد امرأةً علىزوِجهـا ،                     {-١٤٥٢٥

 اسعن ابن عب) ع(}ولَيس منا من أجلب على اخلَيِل يوم الرهاِن
 ٥/٢٦٥ و ٤/٣٣٢امع 

 صحيح
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ليس  منا من دعا اىل عصِبيٍة  ، و لَيس  منا من قاتلَ على عصبيٍة ، ولَيس منا مـن                       {-١٤٥٢٦
 مات علـــى 

 عن جبري بن مطعم) د(}عصبيٍة
  و له شواهد٥٩ و ١٠/٥٨ و جامع االصول ٣/١٠٠٥ و عدي ١٣/١٢٢و سنه ) ٥١٢١(د 

 حسن لغريه
 عن أيب موسى) د،ن(}ليس  منا من سلَق و من حلَق و من خرق{-١٤٥٢٧

 )٣١٣٠( و د١٠/٣٤٨ و جممع ١٦٧و م االميان ) ٥٤٣٨( و صحيح اجلامع ٤/٣٩٦ و حم ٤/٢١ن 
 رفع صوته عند املصيبة: سلق

عن أيب ) طس(}جلاهليِةليس  منا من ضرب اخلُدود  ، و شق اجلُيوب ، و دعا ِبدعوى ا{-١٤٥٢٨
 هريرة

 و ترغيـب    ٣/١٥ و جممـع     ٢٦٥ و   ٤٤٢ و   ٢/٣٨٦ و حم    ١٦٥ و م االميان     ٤/٢٢٣ و   ١٠٤ و   ٢/١٠٣خ  
٤/٣٥٣ 

 عن ابن عباس) فر(}ليس  منا من عِملَ ِبسنِة غَِرينا{-١٤٥٢٩
 )٥٢٦٨(و الفردوس ) ٥٤٣٩(و صحيح اجلامع ) ٢١٩٤(الصحيحة 

 حسن
 عن أيب هريرة) حم،د،هـ،ك(}من غَشليس  منا {-١٤٥٣٠

 و سـنة   ٤/٨ و جممع    ٣/٢٢ و تلخيص    ٢/١٣٤و مشكل   ) ١٠٣٣( و محيدي    ٢/٩ و ك    ٤/٤٥ و   ٣/٤٦٦حم  
 )١٠١(و م ) ٢٢٢٤(و هـ )  ٣٤٥٢(و د ) ٥٤٤٠( وصحيح اجلامع ٨/٢٢٧ و ٧/١٦٥ و تخ ٨/١٦٧

 صحيح
ــدود  ، و شــق اجلُ {-١٤٥٣١ ــم اخلُ ــن لَطَ ــا م من  ســي ــدعوى ل ــا ِب و دع ، ــوب ي

 عن ابن مسعود) حم،ق،ت،ن،هـ(}اجلاهليِة
و ت  )  ٥٤٤١( و صحيح اجلـامع      ٥/٣٩ و حلية    ٢/١٤٩ و الدواليب    ٣/٢٨٩ و ش    ٤/٦٤ و هق    ١/٤٥٦حم  

  ٤/٢٠و ن ) ١٠٣( و م ٣٥و خ اجلنائز ب ) ١٩٠(و تغليق ) ٦٦٨٣(و عب ) ١٥٨٤(و هـ ) ٩٩٩(
١٤٥٣٢-}تلَم ي نا ممن  سبالقُرآِن لي نعن أيب ) د(عن سعد ، ) حم،د،حب،ك(عن أيب هريرة ، ) خ(}غ

 عن ابن عباس و عن عائشة) ك(لبابة ابن عبد املنذر ، 
 و ك   ١٠/٢٢٩ و   ٢/٥٤ و هق    ١٧٩ و   ١٧٥ و   ١/١٧٢و حم    ) ١٤٧١ و   ١٤٧٠ و   ١٤٦٩( و د    ٩/١٨٨خ  
 و صحيح   ٢/٣٦٤و ترغيب   ) ٧٧ و   ٠٧٦ و محيدي    ٢/٥٢٢ و ش    ١١/١٢١ و   ٥/٢٥ و طب    ٥٧٠ و ١/٥٦٩

 وغريهم ) ٥٤٤٢(اجلامع 
 صحيح مشهور



 

 

٢١٨١() 

حتسني الصوت بالقرآن فإن مل يكن حسناً فليحسنه ما استطاع ، و أن يراعي قوانني النغم ، فان احلسن           : و املراد به  
شـرط  الصوت يزداد حسناً بذلك و إن خرج عنها أثر يف حسنه و غري احلسن رمبا اجنرب مبراعاا ما مل خيرج عن                      

 ٧ - ٩/٦٨األداء املعترب عند أهل القراءات فان خرج عنها مل يف حتسني الصوت بقبح األداء راجع الفتح 
١٤٥٣٣-}  قَّهِلعاِلِمنا ح عِرفنا ، و يغريص مرحنا و يلَ كَبريجلَم ي نا ممن  سعـن  ) حـم،ك (}لي

 عبادة ابن الصامت
 و عـدي    ٦/٢٥٩ و االحتـاف     ٧/٣١٢و تـخ    ٢/١٣٣شكل   و م  ٨/١٤ و جممع    ٨/١٩٦ و طب    ١/١٢٢ك  
 )٥٤٤٣( و صحيح اجلامع ٧/٢٥٤٢

 صحيح
 عن ابن عمرو) حم،ت،ك(}ليس  منا من لَم يرحم صغرينا ، و يعِرف شرف كَبِرينا{-١٤٥٣٤

 ٨/١٤وجممع ) ٥٨٦( و محيدي   ٨/٣٦٨ و طب    ١/٦٢ و ك    ٢/١٨٥و حم    )  ١٩٢١ و   ١٩٢٠ و   ١٩١٩(ت  
 )٥٤٤٤(و صحيح اجلامع ) ٣٥٨( و خد ٣/٢٣٣ و ١/١١٣يب و ترغ

 صحيح
 عن أنس) ت(}ليس  منا من لَم يرحم صغرينا ، و يوقِّر كَبِرينا{-١٤٥٣٥

 و صحيح اجلامع ١/٢٥٧و حم ) ١٩٢١ و ١٩٢٠( و ت ١١/٤٤٩ و طب ١١٢٧ و ١٠٩٤ و ٣/٩١٨ عدى 
)٥٤٤٥( 

 صحيح
١٤٥٣٦-}     ي لَم نا ممن  سـن                 ليع نـهبـاملَعروف ، و ي رأمكَبِرينا  ، و ي وقِّرنا ، ويغريص مرح

 عن ابن عباس) حم،ت(}املُنكَِر
و جـامع   ) ٣٤٥٢( و سنه    ٣/٢٣٣ و   ٢٠٢ و   ١١٤ و   ١/١١٣ و الترغيب    ١١٢٧ و   ١٠٩٤ و   ٣/٩١٨عدي  

 ) ١٢٠٣(و الشهاب ) ١٩٢١( و ت ٨/١٤و جممع ) ١٩١٣(و حب ١/٢٧٥ و حم ٥٧٤ و ٦/٥٧٣االصول 
 حسن

 عن ابن عباس) طب(}ليس  منا من و ِطىَءحبلى{-١٤٥٣٧
  ٢/١٣٨ و مشكل ٤/٢٩٩ و جممع ١١/٣٩٠ و طب ٤/٣٦٩ و ش ١/٢٥٦حم 

 حسن
 أي من السبايا حىت تضع

و أنت يا رسولَ    : ليس  ِمنكُم ِمن أحٍد إالَّ و قَد وكِّلَ ِبه قَرينه ِمن الشياطِني ، قالوا                  {-١٤٥٣٨
لَيه فَأسلَمين عأعان اللَّه م ، و لَِكنععن ابن عباس) حم،ع،طب،ض(}اللَّه ؟ قالَ ن 

 ١/٦٧ و بداية ١٢/١١٠ و طب ٨/٢٩٩ و االحتاف ١/٢٥٧حم 
 صحيح

 عن مسرة) طب(}ليس  ِمنكُم ِمن رجٍل إالّ أنا ممِسك ِبحجزِتِه أنْ يقع يف النار {-١٤٥٣٩
 و خ م) ٧٤٤( عاصم  و بنحوه٧/٣٢٨طب 



 

 

٢١٨٢() 

 حسن
عن عمرو بن شعيب عن     )حم،خط،كر(}ليس  هذا ِبنذر إنما  النذر ما ابتغى ِبه و جه اللَّهِ            {-١٤٥٤٠

: ما شأنك؟ قـال   : أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطب فرأى رجال قائماً يف الشمس فقال له                  
عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه و سـلم رأى            ) حم( قال فذكره    نذرت أن ال أزال قائما يف الشمس حىت تفرغ        

 )نذرنا أن منشي إىل البيت مقترنني قال فذكره: رجلني و مها مقتران ميشيان إىل البيت فقاال
 ٧٥ و ١٠/٦٧ و هق ٢١١ و ٢/١٨٣ و حم ٤٨ /٦خط  

 صحيح
  ، و العين تدمع ، و ال نغِضـب           ليس هذا ِمني و لَيس ِبصائٍح حق ، القَلب يحزنُ         {-١٤٥٤١

بملا مات إبراهيم صاح أسامه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره: عن أيب هريرة قال) ك(}الر( 
 ١/٣٨٢و ك ) ٧٤٣(حب 

 صحيح
عز وجـلّ   ليس يتحسر أهلُ الْجنِة على شىٍء إالّ على ساعٍة مرت م ملْ يذْكُروا اهللا               {-١٤٥٤٢

 عن معاذ) طب،هب(} فيها
 وبنحـوه   ١٠/٧٤وامـع   ) ٥١٣ و ٥١٢(والشعب ) ٥٤٤٦(وصحيح اجلامع  ) ٣(  وسىن    ٢/٤٠١ الترغيب  

  )٥٩٢ و ٥٩١( واالحسان ٤٦٣ /٢وحم )  ٥١١(الشعب 
 حسن لغريه

و فاتته بعض   ) !! ٤٩٤٤(و يف ضعيفه    ) ٥٤٤٦(و تردد االلباين يف حتسينه و من مث فقد أورده يف صحيح اجلامع              
 !الشواهد

ليس ينبغي أنْ يسجد ِلشىٍء و لَو كَـان ذِلـك ألمـرت الِنسـاَء أن يسـجدنَ                  {-١٤٥٤٣
عبد بن محيد عن جابر(}ألزواِجِهن 

 ٧/١٩٣االحتاف 
 صحيح

١٤٥٤٤-}          عِشس ألَهسى يوحت ، امللْح ألهسى يتح ،تهاجح هرب ألْ أحدكُمسلي  عن ثابـت   ) ت(}ه
 البناين مرسال

 )٣٦٨٢(و ت ) ٢٥( والدعاطب ٢/٣٠٠وفتح ) ٢٤٠٢( وحب ٥/٤٤واالحتاف ) ٣٤٨(سىن 
 حسن

١٤٥٤٥- }           قَطَعلِه إذا انعع نِشس ألهسى يا ، حتكُلّه هاجتح هبر كُمدألْ أحعـن  ) ت،حب(}ليس
 أنس

 ١٠/١٥٠وامع  ) ٣٦١٢( وت  ) ٨٦٦(و  ) ٨٩٥ و ٨٩٤(واإلحسان 
 حسن



 

 

٢١٨٣() 

١٤٥٤٦-}                    ـركَب لَـغَ أوِمـِه ، فَـإذا بقَو ـنيب ـلحصِق ، ِلييف احلَاجِة والِعت كُمدألْ أحسلي
فعتز بن حكيم عن أبيه عن جده) حم،طب،هق(}اس عن 

  ط املعارف ٣/١٠٣ وامع ١٩/٤٠٦وطب ٧/٢٢هق 
 حسن

 ١٤٥٤٧-}     ةُ ِبأنْ ال تنِت السلَيس          ضاألر بـتنوا وال تطرموا وتطرمنةُ أنْ توا ولكِن السطرم
 عن أيب هريرة) حم،م( الشافعي }شيئاً

 ٣٦٣و٢/٣٢٤و حم ) ٥٤٤٧( وصحيح اجلامع ٣/٣٦٣ وهق ٤٤م الفنت 
 عن سربة بن معبد اجلهين) طب،ك،هق(}ِليستِتر أحدكُم ىف صالِتِه ولو ِبسهٍم {-١٤٥٤٨

 ١/٢٥٢و ك ) ٨١٠( وخزمية ٣/٤٠٤ وحم ٦/٥٦ وكر ١/٢٧٨ وش ٧/١٣٤ وطب ٢/٢٧٠هق 
 حسن

 عن عبادة بن الصامت) طب (}لَيستحلّن  آخر أمىت الْخمر ِباسٍم تسميها {-١٤٥٤٩
 ٥/٧٥وجممع 

 صحيح لغريه 
١٤٥٥٠-}           الَمص ها ِمنفإن ،لهعِع نى يف ِشسيف كُلِّ شىٍء حت كُمأحد جعترسابن السىن يف   (}ائِبِلي

 عن أيب هريرة) عمل يوم وليلة 
 )٢٤٠٢( وحب ٥/٤٤ وبنحوه االحتاف ٤/٢٨والفتوحات ) ٣٤٦(وسين  ) ٣٣٥٢ و ٣٣٥١(املطالب 

 حسن لغريه
 عن ميمون بن أيب شيب مرسال) هب(}ِليستغِن أحدكُم عِن الناِس ِبقَضيِب ِسواٍك{-١٤٥٥١

 وبنحوه ش ١/٥٨٤ وترغيب ٩/٣٠٥ و ٨/١٦٩ واالحتاف ٣/٩٤وامع ) ٣٥٢٨(و ) ٣٥٢٧(الشعب 
٣/٢١١ 

 صحيح
 !وسقط هذا احلديث من صحيح اجلامع و ضعيفه

١٤٥٥٢-}املَواِقيت أِتىى يتِلِه وثِياِبِه حتِع املرُء بأهمعن عطاء مرسال) هق(الشافعي (}ِليست 
 ٣١ و ٥/٣٠هق 

 حسن مرسل
عن ابن  ) طك،طس(} ِمن ِذكِْر خطيئِتك  ، واملُك علَيك ِلسانك        ِليسعك بيتك، وابكِ  { -١٤٥٥٣

 مسعود
 ١٠/٢١٠ وطب ٤٥٠ /٧ و ٦/٣٣٩ واالحتاف ١٠/٢٩٩ وجممع ١٥٨ و ٤/١٤٨حم 

 صحيح
لِيسلِّم الراكب على الّراجِل وليسلّم الراجلُ على الْقاِعد ، وليسلِّم األقـلُّ علـى              { -١٤٥٥٤

 عن عبد الرمحن بن شبل) حم،خد(}اب السالم فهو له ، ومن ملْ  يجب فال شىَء له األكْثِر، فمن أج



 

 

٢١٨٤() 

 )٥٤٥٠( وصحيح اجلامع ٣/٤٤٣وحم ) ١٩٤٤٤(وعب ) ٩٩٨(خد
 صحيح

ليسلِّم الراكب على املاِشى ، واَملاشىعلى القَاِعد ، واملاِشياِن أيهما بدأَ فهو أفْضلُ { -١٤٥٥٥
 ابرعن ج) حب(}

 )١٩٣٥(وحب  ) ١١٤٦ و ١١٣٩( وصحيحه ٢/٣٢٥حم 
 صحيح

١٤٥٥٦- }         ليقُولن اِت املَدينةِ  ثُمبىف جن سرينّ الّراكبلَي :       املؤمِنني من كَانَ ىف هذا حاضر لقَد
عن عمر) حم(}كِثري 
 ٤/١٥ وجممع ٣٤١ /٣ و ١/٢٠حم 

 صحيح
عن ) حم،خ(}ملَار على القاِعِد ، و القِليلُ على الكَثِري         ليسلِِّم الصغري على الكَبِري، و ا     { -١٤٥٥٧

 أيب هريرة
 )١١٤٩( و صحيحة ٨/٦٤ و خ ١٢/٢٦٢ و سنه ٢/٣١٤حم 

) حـب (}ِليسلِِّم الفَاِرس على املَاشي ، و املاِشي على القَاِعِد ، و القَليلُ على الكِثريِ             { -١٤٥٥٨ 
 عن فضالةابن عبيد

 ١٨/٣١٢ طب  و٢/٣٢٥و حم  ) ١٩٣٦(حب 
 صحيح

 عن ابن عمر) طب(}لَيسوقَن الرجلُ ِمن قَحطَانَ الناس ِبعصاً { -١٤٥٥٩
 )٥٤٥١( و صحيح اجلامع ٥/٢٣٨امع 

 صحيح
 عن جابر ) ك(}لَيشتِرِك النفر يف اهلَدي { -١٤٥٦٠

 )٥٤٥٢( و صحيح اجلامع ٢/٢٤٤و قط) ٩٧٨( و حب ٤/٢٣٠ك 
 صحيح

١٤٥٦١- }بشرري اِمسها لَيها ِبغونمسي ريت اخلَمِمن أُم اسأن عن أيب مالك االشعري) حم،د(}ن 
و صحيح )  ٣٦٨٨( و د ١/٣٠٥ و تخ ١٠/٥٥ و فتح ٣/٣٢١ و طب ١٠/٢٢١ و ٨/٢٩٥ و هق٥/٣٤٢حم 

 )٥٤٥٣(اجلامع 
 صحيح

اِمسها و يضرب على رءوِسِهم ِباملَعاِزِف      لَيشربن أناس ِمن أُميت اخلَمر يسمونها ِبغري        { -١٤٥٦٢
   نازيرةً و خدم ِقرلُ ِمنهعجو ي األرض ِبِهم اللَّه ِسفخناِت يعـن أيب  ) هــ،حب،طب،هب  (}و القَي

 مالك االشعري



 

 

٢١٨٥() 

و صـحيح اجلـامع   ) ٥١١٤(و الشـعب  ) ٩١و  ٩٠( و صحيحة    ٦/٢٥ و خط    ١٠/٥١و فتح   ) ٤٠٢٠(هـ  
 ٥/٣٤٢ وحم )١٣٨٤(وحب) ٥٤٥٤(

 صحيح
١٤٥٦٣-} اِجدِبع املَستسِجِده و ال يكُم يف مدصلِّ أحعن ابن عمر) طكس(}ِلي 

  ٢٤و ٢/٢٣امع 
 لني 

١٤٥٦٤-} ها فَاتقِْض مو لي ككُم ما أدردصلِّ أحعن أيب قتادة) طس(}ِلي 
 ٢/٣١امع 

 صحيح
 عن أنس ) حم،ق،د،ن،هـ (}لَ أو فَِتر فليقعد ِليصلِّ أحدكُم نشاطه ، فإذا كَِس{-١٤٥٦٥

 ١٧و ن قيام الليل ب      ) ١٣٧١( و هـ    ١٩ و د التطوع ب      ٣/١٠١ و حم    ٢١٩ و م صالة املسافرين      ٢/٦٧خ  
 )٥٤٥٥( و صحيح اجلامع ٥/١٦٠ واالحتاف ٣/١٨و هق 

١٤٥٦٦-}اِجدِبع املَستليِه و ال يلُ يف املَسِجِد الذي يجصلِّ الرعن ابن عمر) طب(} ِلي 
 )٥٤٥٦(و صحيح اجلامع ) ٢٢٠٠( و صحيحة ٦/٢٤٥٠عدي 

 صحيح
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم         : عن جابر قال  ) حم(}ِليصلِّ من شاَء ِمنكُم يف رحِلِه       {-١٤٥٦٧

 يف سفر فمطرنا قال فذكره
 ١٥٨ و ٣/٧١ و هق ٣/٣١٢و حم ) ١٠٦٥( و د ٢٥م صالة املسافرين 

ِليصيبن ناساً سفع ِمن النار عقُوبةً ِبذنوٍب عِملوها ، ثُم يدِخلُهم اللّه اجلَنـةَ ِبفَضـِل                {-١٤٥٦٨
 عن أنس) حم،خ(}اجلُهنِميونَ : رحمتِه فَيقال لَهم

 )٥٤٥٧( و صحيح اجلامع ٣/١٥٣ و البغوي ٢/٤٠٧ و عاصم ٢٠٨ و ٣/١٣٣ و حم ٩/١٦٤خ 
١٤٥٦٩-} أح عضيِه               ِليدن ييب را مه مرضحِل ، وال يِخرِة الرؤيه ِمثلَ مدي نيكُم  بالطيالسي، ( }د

 عن طلحة) حب
)  ٣٣٥(و ت   ) ٩٤٠(وهــ   ) ٤٩٩(و م   ) ٢٣٨٠(و االحسان    ) ١٣٩٧ و   ١٣٩٢ و   ١٣٨٧  (١/١٦٠حم  

 )٥٤٥٨(حنوه صحيح اجلامع 
لكُفر إىل مواِطِنِه ، و لَيخاضن الِبحار باإلسالِم ،و لَيأتني لَيظهرنَّ اإلميانُ حىت يرد ا{-١٤٥٧٠

 علىالنـــاس 
قَد قَرأنا و علَّمنا ، فمن ذا الذي هو         : زمانٌ يتعلمونَ فيِه القَرآنَ ، فَيعلِّمونه و يقرُءونه ثُم يقولونَ           

و من أُولِئك ؟   قال أُولئك ِمـنكُم ، و           : يا رسولَ اللِّه    خري ِمنا ؟ فَهل يف أولَئك ِمن خري ؟ قالوا           
 عن أمه أم الفضل) طب(عن ابن عباس ) طب(}أُولِئك وقود الناِر



 

 

٢١٨٦() 

  ١٢ و ٢/١١ و كثري ١/١٣٠ و ترغيب ١/١٨٦ و جممع ١٢/٢٥١طب 
 حسن

ت أن رسول اهللا صلى اهللا      عن عبادة بن الصام   ) طب(}ِليعد صالته و يسِجد سجدتِني قاِعداً       {-١٤٥٧١
 )عليه وسلم سئل عن رجٍل سها يف صالته فلم يدر كم صلى قال فذكره

 ٢/١٥٣امع 
 فيه انقطاع

 ويف معناه أحاديث صحيحة
 عن القاسم مرسال) ابن املبارك ( }ِليعز املُسلمني يف مصاِئبهم املُصيبةُ يب {-١٤٥٧٢

 )٥٤٥٩( وصحيح اجلامع ٢٣٦و موطأ ) ١١٠٦(يحة  و صح٢/٢/٥٩ و سعد ١٠٩ و مبارك ٣/٢٩٩ش 
 صحيح

ليعلمن عمي أين قد نفعته يوم الِقيامِة ، إنه لَفي ضحضاٍح من ناٍر ينتعلُ ِبنعلني من ناٍر                 {-١٤٥٧٣
غلي منهما ِدماغُهعن أيب هريرة) هناد (}ي 

 ٣٥٧ و م االميان ٥/٦٥ و بنحوه خ ١/٢٠٦ و حم ١٣/١٦٥ش 
 صحيح

لَيغشني بعدي ِفتن كَِقطَِع اللَّيِل املُظِلِم ، يصِبح الرجلُ فيها مؤمناً ، و يمِسى كَـاِفراً                {-١٤٥٧٤
 عن ابن عمر) ك (}يبيع أقوام دينهم ِبعرٍض ِمن الدنيا قليٍل 

 )٥٤٦٠(وصحيح اجلامع ) ١٢٦٧( و صحيحة ٤/٤٣٨ك 
 صحيح

١٤٥٧٥-}من اسِفرنَّ النجاِل يف اِجلباِل لَيعن أم شريك) حم،م،ت (} الد 
 )٥٤٦١( وصحيح اجلامع ٦/٤٦٢و حم ) ٣٩٣٠( و ت ١٢٥م الفنت 

١٤٥٧٦-} جالَ ِبباِب لُدم الدريم ابن قتلنعن جممع بن جارية)حم(}لَي 
 )٨٢٨(و محيدي ) ٥٤٦٢( حنوه وصحيح اجلامع ٨/١٩٨  و م ٤/٣٩٠حم 

رآنَ ِرجالٌ ال يجاِوز تراقيهم ، يمرقون ِمن الديِن كَما يمرق السهم ِمـن              لَيقرأنَّ القُ {-١٤٥٧٧
 عن عقبة بن نافع) طب، كر(و ابن جرير )  حم(}الرميِة

 ٦/٢٣١ و جممع ٣/٢٢٥ و هق ٤/١٤٥حم 
 صحيح

١٤٥٧٨-}         قرمقونَ ِمن اإلسالِم كَما يرميت يِمن أُم اسقرأنَّ القُرآنَ نـِة       لَيميالر ِمـن ـهمالس 
 عن ابن عباس) حم،هـ(}

و صـحيح  ) ١٧١( و هـ ٣/٢٢٥و هق ) ١٨٩٥( و صحيحة    ٦/٢٣٢ و جممع    ١١/٢٩٢ و طب    ١/٢٥٦حم  
 )٥٤٦٣(اجلامع 

 صحيح



 

 

٢١٨٧() 

 عن مسرة) طب(} ِليقُم األعراب خلف املُهاجرين و األنصاِر ِليقْتدوا ِبهم يف الصالِة{-١٤٥٧٩
 ٧/٢٥٨ب  و ط٢/٩٤امع 

 حسن
١٤٥٨٠-}                ِسـعتدالً كَمـا وع األرض وِسعى أجلَى يييت أقنيت رجلٌ ِمن أهِل بعلى أُم نقوملَي

سنني عبس مِلكوراً يعن أيب سعيد) ع(}ظُلماً و ج 
 ٧/٣١٤امع 

 حسن لغريه
١٤٥٨١-}ركبو م ادمنيا خدكُم ِمن الدكِف أحبريدةو الضياء عن ) حم،ن(}ِلي 

 و صـحيح    ٤/٢٢٣و ترغيـب    ) ٢٤٨٠( و حب    ١/١٩٦ و حلية    ١٠/٣٣٠ و   ٩/٩٥ و االحتاف    ٥/٣٦٠حم  
 ) ٥٤٦٤(اجلامع 

 صحيح
 عن سلمان) هـ،حب(}ِليكِف الرجلَ ِمنكُم كَزاِد الراكِب{-١٤٥٨٢

 )٤١٠٤(وهـ ) ٥٤٦٥( و صحيح اجلامع ٤/٢٢٣و ترغيب ) ٢٤٨٠(حب 
 صحيح

) ع(و ابن سعد و هناد    ) حم(}م ِمن الدنيا مثلَ زاِد الراكِب حىت يلقاين       ِليكُن بالغُ أحدك  {-١٤٥٨٣
 عن عمر و أيب الدرداء) كر(عن سلمان ) طب،حب،حل،ك،هب،كر،ض(و ابن أيب الدنيا و الروياين و البغوى

 ٣٤٣ و مبارك    ٤/١/٦٥ و سعد    ١/١٩٩ و حلية    ١٠/٣٢٩ و   ٩/٩٥ و االحتاف    ٥/٤٣٨و حم   ) ١٨٨٨(حب  
 ١٠/٢٥٤و جممع ) ٤١٠٤(و هـ 

 صحيح
لَيكونن يف هذه اُألمِة خسف و قَذْف و مسخ ، و ذَِلك إذا شربوا اخلُمور ، و اختَذّوا                  {-١٤٥٨٤

 عن أنس) ابن أيب الدنيا يف ذم املالهي( }القَيناِت و ضربوا باملَعاِزِف
 ١/١٥١سنه و  ) ٤٠٦٢ و ٤٠٦١(و هـ ) ٥٤٦٧(و صحيح اجلامع ) ٢٢٠٣(الصحيحة

 صحيح
لَيكونن يف هذه اُألمِة رجلٌ يقالُ لَه الوليد ، لَهو أشر على  هذه األمِة ِمـن ِفرعـونَ        {-١٤٥٨٥

 )ولد ألخي أم سلمة زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولد فسموه الوليد فذكره: عن عمر قال) حم(}ِلقَوِمِه
 )١٤ و ٦( و مد ٧/٣١٣ و ٥/٢٤٠ و جممع ١٠/٥٨٠ و فتح ٤/٤٩٤ وك ١/١٨حم 

 حسن
١٤٥٨٦-}                أقوام لنزنو لَي ، و املَعاِزف رو اخلَم و احلَرير ِحلُّون اِحلرستي يت أقوامِمن أُم نلَيكون

  ِلحاجٍة فَيقولوا ارجع إلَينا غَـداً      - يعين الفقري  -إىل جنِب علٍَم يروح علَيهم ِبسارحٍة لَهم يأتيهم         



 

 

٢١٨٨() 

عن أيب عامر و أيب مالـك       ) خ،د(} فَيبيتهم اللَّه و يضع   العلَم و يمسخ آخرين ِقردةً إىل يوم الِقيامة               
 االشعري

و ترغيـب   ) ٤٠٣٩( و د    ٧/١٣٨ و خ    ٦/٤٧٢ و االحتـاف     ١٠/٥٢ و فـتح     ٣/٣١٩ و طب    ١٠/٢٢١هق  
 )٥٤٦٦( وصحيح اجلامع ٩١ و صحيحة ٣/١٠٢

١٤٥٨٧-}قالُ              لَيكوننفَي صبحنو لَي ، نازيرخ ةٌ ، و قَومِقرد يت قَومبدار بـين    :  ِمن أُم ِسفخ
فالٍن و داِر بين فُالٍن و بينما الرجالِن يمِشيان  يخسف بأحِدهما ، ِلشرِب اخلُموِر و ِلباِس احلَريِر                  

 و الضرِب باملعـــازف 
  عن مالك الكندي) الفنتنعيم بن محاد يف (}والزمارِة

  حنوه ١١ - ٨/٩امع 
 حسن لغريه

١٤٥٨٨-}       اكُموتوا ِفيها موكَفّن ياؤكُمأح لْبِس الْبياضعن عمران بن حصني و مسـرة ابـن         ) كر(}ِلي
 جندب معا 

 حنوه) ١٣٣٩( وحب ٥/١٠ وحم ٣٦٥ف 
 صحيح

ب كأنه ِمن رجاِل شـنوءةَ ، ورأيـت   لَيلةَ أُسِرى ىب رأيت موسى فإذا هو رجلٌ ضر  {-١٤٥٨٩
            لده ِبه ، ثُـمو هبوأنا أش راهيمإب تأيرِمن دمياٍس ، و رجما خكأن مرعةٌ أحبلٌ رجو رى فإذا هعيس
أُتيت بإناءيِن يف أحدمهاَ لَنب ، وفَى اآل خِر خمر ، فَقيلَ يل اشرب أيهما شئت، فأخـذت اللّـبن                    

 عن أيب هريرة) ق،ت( }أصبت الْفطرةَ ، أما إنك لْو أخذْت  الْخمر غَوت أمتك : فشربته  فَقيل  يل 
 )٣٨٢٩(وت) ١٦٨(و م  )٥٤٦٨( وصحيح اجلامع٤/١٣١ وبغوى ٤/١٨٦خ 

عن ابـن  ) طب (}جامةلَيلَةَ أُسِرى ِبى ، ما مررت على مٍأل ِمن املالئكَِة إالّ أمروىن ِبالْحِ     {-١٤٥٩٠
 عباس
 )٥٤٦٩( وصحيح اجلامع ١٩/٢٧٤ و ١١/١٦٣طب 

 صحيح
: يا جبريلُ من هذَا الذي معـك ؟ قَـال           : لَيلة أُسرى ِبى مررت بإبـراِهيم فَقَال       {-١٤٥٩١

نّ تربتها طيبةٌ واسعةٌ    مر أمتك أنْ يكثروا ِمن غَرِس الْجنِة فإ       : محمد، فَسلّم على ورحب يب وقَال       
الْجِنةّ؟  قَال :، قُلْت سا غَرةَ إالّ ِباِهللا : وملَ وال قُووعن أيب أيوب) حم،ع،حب،طب،ض (}ال ح 

 ١٠/٩٧ وجممع ٤/١٥٧طب 
 حسن

لَيلَةُ أُسرى ِبى وضعت قَدِمى حيثُ توضع أقْدام األنبياء من بيِت املقْدِس ، فعـرض               {-١٤٥٩٢
لى ِعيسى بن مريم فَإذا أقرب الناس ِبه شبهاً عروةُ بن مسعود ، و عرض على موسى فإذا رجلُ                   ع



 

 

٢١٨٩() 

ضرب ِمن الرجاِل كأنه ِمن رجاِل شنوءةَ  ، و عرض على إبراهيم فإذا أقرب الناِس بـِه شـبهاً                    
 عن أيب هريرة) حم (}صاِحبكُم

 ٢/٥٢٨حم 
 صحيح

ليلةُ  الضيِف حق على كُلِّ مسلٍم، فمن أصبح الضيف بِفنائِه ، فَهو لُه علَيِه دين ، إنْ                  {-١٤٥٩٣
 كرعن أيب كرمية) حم،د،هـ(}شاَء اقْتضى وإنْ شاَء ت 

 وحـم   ٤/٣٩ ومشـكل    ٣/٣٧١ وترغيـب    ٤/١٥٩ وتلخـيص    ٩/١٩٧وهق  ) ٣٦٧٧(و هـ   ) ٣٧٥٠(د  
 )٥٤٧٠(وصحيح اجلامع ٤/١٣٠

 صحيح
ليلةُ الضيِف حق واجب فمن أصبح محروماً بِفناِئِه وجبت نصرته على الُمسـِلمني             {-١٤٥٩٤

عن املقدام بن معـدي     ) طب(}حتى يأخذُوا له  حبقِّه من زرعِه  وضرعه  ِلمن حرمه ِمن حق الضيافِة                
 كرب

 ٣/٣٧١ وترغيب ٤/١٣٠ وحم ٤/٣٩مشكل 
 حصحي

 عن معاذ) حم(}ليلةُ الْقَدِر يف الْعشِر األواِخِر ِفى الْخاِمسة أِوالثّالِثة {-١٤٥٩٥
 )٥٤٧١( وصحيح اجلامع ٣/٧٥ و ش ٥/٣٢٤حم 

 صحيح
ليلةُ الْقدر يف الْعشِر الْبواقي من قامهن ابتغاَء ِحسبِتهن ، فإنّ اَهللا تعالَى يغفْر لـه مـا      {-١٤٥٩٦
 من موهى ليلةُ ِوتٍر         تقَد ، رأخا تاِمٍس ، أو ثاِلثٍة أو آخر ليلٍة ، إنّ               :  ذنبِه ومٍع ، أو سبٍع ، أو خِتس

أمارةَ ليلِة الْقدِر أنها صافيةٌ بلجةٌ كأنّ فيها قَمراً ساطعاً ، ساكنةٌ ال برد فيها وال حر ، وال حيـلُّ                     
 أمارا أنّ الشمس صبيحتها ختْرج مستويةً ليس هلا شعاع          لكوكٍب أنْ يرمى ِبه  حتى يصبح، وإنّ       

 عن عبادة بن الصامت) حم،ض(}ِمثلَ ليلِة الْبدر ، ال حيلُّ للشيطاِن أنْ خيْرج معها يومِئٍذ
 ٨/٤٦٦ وكثري ٣/١٧٥ وجممع ٥/٣٢٤حم 

 صحيح
خِر من رمضانَ ، تطْلُع الشمس غداةً صاِحيةً        ليلةُ الْقَدر يف النصِف ِمن السبِع األوا      { -١٤٥٩٧

 اععس هلا شعن ابن مسعود) حم،ع(}لَي 
 ٩/٦٢ وتخ ٣/١٧٤امع 

 حسن لغريه
يف إحـدى   : ليلةُ الْقَدر يف رمضانَ فالْتِمسوها يف الْعشِر األواخِر، فإنهـا يف ِوتـرٍ            { -١٤٥٩٨

ٍس وعشرين ، أو سبٍع وِعشرين، أو ِتسٍع وعشـرين ، أو يف             وِعشرين أو ثَالٍَث وعشرين ، أو مخْ      



 

 

٢١٩٠() 

} آخر ليلٍة ، فمن قَامها ابتغاَءها إمياناً واحِتسابٍا ثُم وقَعت له غُِفرله ما تقَدم ِمن ذنِبِه وما تـأخر                    
 عن عبادة بن الصامت) حم(

 ٣/٧٥ و ش ٣/١٧٥ وجممع ٥/٣٢٤حم 
 صحيح

 عن بالل ، الطيالسي عن أيب سعيد) حم(}ةُ الْقَدر ليلةُ أربٍع وعشِرين ليل{ -١٤٥٩٩
 ٦/١٢ وحم ٤/٢٣٥ واالحتاف ٤/٢٦٤ وفتح ٢/٢٠٥ ومتهيد ٣/١٧٦ وجممع ١/٣٤٥طب 

 حسن
ليلةُ الْقَدر ليلةٌ بلجةٌ ال حارةٌ وال باردةٌ وال يرمى فيها بنجٍم ، ومن عالَمـِة  يومهـا               {-١٤٦٠٠

ا تاع لَهعال ش سمالش عن واثلة) طب(}طْلُع 
 ٣/١٧٥ وبنحوه امع ٤/٢٦٠وفتح ) ٥٤٧٢( وصحيح اجلامع ٣/١٦٧٨ وجممع ٣/٧٧ش  

 حسن
١٤٦٠١- }                ِض أكْثَـراللّيلةَ ِفى األر ريِن ، إنّ املالئكَةَ تلْكعشاِسعٍة واِبعٍة أو تلةُ سر ليلةُ الْقَدلي

 عن أيب هريرة) حم(}ِمن عدِد الْحصى 
 )٥٤٧٣( وصحيح اجلامع ٤/٢٠٩ و الفتح ٢/٥١٩وحم ) ٢٥٤٥(وطيا ) ٢٢٠٥(الصحيحة 

 حسن
 عن معاوية ) د(}ليلةُ الْقدر ليلةُ سبٍع وعشرين { -١٤٦٠٢

 )٥٤٧٤( وصحيح اجلامع ٤/٢٦٤ وفتح ١٥٣٣/ ٤وعدى ) ٩٢٥( وحب ٥/١٣٢وحم ) ١٣٨٦( د 
 صحيح

١٤٦٠٣- } لةُ الْقَدا ضـِعيفَةً           ليهصـبيحت سمالش صبحةٌ والَباردةٌ ، تارحةٌ طلقةٌ، ال حلةٌ مسِر لي
 عن ابن عباس) هب(الطيالسي، (}محراَء
 )٥٤٧٥( وصحيح اجلامع ٣/١٧٧امع 

 صحيح
 عن ابن عباس) البزار( }ليلةُ الْقَدِر ليلةُ طلْقَةٌ ال حارةٌ وال باردةٌ{ -١٤٦٠٤

 ١٧٨ و ٣/١٧٧جممع 
 حسن

١٤٦٠٥-} ذُون عىنأخالّذين ي كُمعن ابن مسعود) ك(}ليلِيىن ِمن 
 ٨/٣١ واالحتاف ١٧/٢١٧ وطب ١/٢١٨ك 

 صحيح
 يعين يف الصالة

١٤٦٠٦-}   مهمثّ الذِين يلُون ، مهيلُون الّذين هى ، ثُمالِم والنأولُوا األح كُملِيىن ِمنعن عامر ) بز(}لي
 بن ربيعة



 

 

٢١٩١() 

 ٢/٩٤امع 
 صحيح

ليليىن منكُم أُولُوا األحالِم والنهى ثُم الّذين يلُونهم ثُم الذّين يلُوُم ، والَ ختتلفُـوا               { -١٤٦٠٧
 عن ايب مسعود) ٤م (}فتختلف قُلُوبكْم ، وإياكُم وهو شاِت األسواِق 

ـ ٢٦ و   ٢٣و ن االمامة ب     ) ٢٢٨( و ت    ٩٦د الصالة ب      ٣/٩٧ وهق   ١/٢٩ ومى   ١/٤٥٧وحم  ) ٩٧٦( وه
 )٥٤٧٦(وصحيح اجلامع ) ٢٦٧( وخمتصرم ١/٣٢٥وترغيب ) ٢٤٥٦( وعب ٣/٣٧٥ وسنة ٢/٨و ك 

١٤٦٠٨- }               مـروض ، ـرمالْخ همـرببش ، ازيرنقردةً وخ على أريكَِتهم مهو قَوم نمسخلي
  عن الغازي بن ربيعة مرسال)ابن أيب الدنيا يف ذم املالهي( }بالْربابِط والْقياِن

 )٢٢١٢) (٢٢١٣( و ت ٥/٢٥٩وبنحوه حم ) ٢٢٠٣( الصحيحة 
 صحيح لغريه

١٤٦٠٩- }           مننيِعصابةٌ ِمن الُمؤ هدهلٌ ِمنكْم  بفَالٍة ِمن األرِض  يشجر نوتو ابن سعد   ) حم(}ليم
 عن أيب ذر) حب،ك،ض(

 ٤٠٢و  ٦/٤٠١ونبـوة   ) ٢٢٦٠( وحب   ١٧٢و  ٤/١/١٧١ وسعد   ٣/٣١٣ وجممع   ٣/٣٤٥ و ك    ٥/١٥٥حم  
 ١/١٧٠ وحليه ٤/٢٠٢وترغيب 

 صحيح
 و املقصود به أبو ذر رضي اهللا عنه

 عن أيب سعيد) حم،م(}لينبعثْ من كُلِّ رجلَيِن أحدهما ، واألجر بينهما{-١٤٦١٠
 )٥٤٧٧(وصحيح اجلامع ٢/١/٥٧ وسعد ٩/٤٠ وهق ٣/٤٩ وحم ١٣٧م االمارة 

١٤٦١١-}ةً لينتقَضنورةً عروع الَمعن فريوز الديلمى) حم(} اإلس 
 )٥٤٧٨( وصحيح اجلامع ١/٣٨٥وترغيب ) ٢٥٧( وحب ٧/٢٨١ وجممع ٥٢٨ و ٤/٩٢ وك ٨/١١٦طب 

 صحيح
١٤٦١٢-}                 ِمـن كْـتنبلي ثُم ، ماُهللا على قُلُو تمنليخ عاِت ، أوالْجم ركهمت عن أقْوام هنيلينت

عن ابن عمر)ابن النجار ( }الْغافلني 
 )٥١٦٨( وعب ٧/٩٠ وبغوى ٢/٢١٣ واصفهان ٤/٤١٢كر 

 صحيح
١٤٦١٣-}               طَفَنخـماِء أو لـتالِة إىل السعاِء يف الصعِند الد مصارهأب رفعهم عن أقْوام نتهنيلي
مهارصعن أيب هريرة) م،ن(} أب 

 و ١/٣٥٨ وترغيــب ٢/٨٢ وجممــع ٢/٢١٢ وطــب ٢/٢٨٢ وهــق ٤٠ و ن الســهوب ١١٨م الصــالة 
 )٥٤٧٩(وصحيح اجلامع ٢/٤٩١



 

 

٢١٩٢() 

١٤٦١٤- }                ِمـن نكُونلي ثُم ، ماُهللا على قلُو تمنخلي اِت ، أوعاجلُم عهمدو نع أَقْوام هنيلينت
عن ابن عباس و ابن عمر) حم،م،ن،هـ(}الْغافلني 

) ٥٥٠( وحب   ٣/١٧١ وهق   ٢/٨٤ و   ٣٣٥ و   ٢٥٤ و   ١/٢٣٩ وحم   ٣/٨٨و ن   ) ٧٩٤( و هـ    ٤٠م اجلمعة   
 )٥٤٨٠( وصحيح اجلامع ٢/١٥٤وش 

١٤٦١٥-}             مهـارصإليهم أب رِجعالة أو ال تماِء يف الصإىل الس مصارهرفَعونَ أبي أقْوام نتهنيلي {
 عن جابر بن مسرة )م،د،هـ حم(

 ٢/٢٢٠ و طب ٢/٢٨٣هق  و ٥/١٠٨ و ٢/٣٣٣و حم ) ١٠٤٥( و هـ ١١٧ و م الصالة ١/١٩١خ 
 )٥٤٨١(وصحيح اجلامع 

لينتهني أقْوام يسمعونَ النداَء يوم اجلُمعِة ثُم ال يأتونها ، أو لَيطبعن اللَّه على قُلوِبِهم               {-١٤٦١٦
اِفلنيالغ من نعن كعب بن مالك) طب، حل (}ثُم لَيكُون 

 ٥/١٩٢٣ و عدي ٩/٣٠٩ و حلية ١/٥٠٩ و ترغيب ٢/١٩٣امع 
 صحيح

لينتهني أقْوام يفتِخرونَ  بآباِئِهم الَّذين ماتوا، فإمنا هم فَحم جهنم، أو لَيكونن أهـونَ               {-١٤٦١٧
على اللّه ِمن اجلُعِل الذي يدهِده اخلُرَء ِبأنِفِه ، إنّ اللّه أذهب عنكُم عبية اجلاِهِليِة و فَخرها باالباِء                  

عـن  ) ت (} إنما هو مؤِمن تقي ، و فاِجر شقى  ، الناس كُلُّهم بنو آدم ، و آدم خِلق ِمن التراب                    ،
 أيب هريرة

 )٥٤٨٢( و صحيح اجلامع ٣/٥٧٣ و ترغيب ٨/٣٧٥ و االحتاف ١٣/١٢٤و سنة ) ٣٩٥٥(ت 
 صحيح

١٤٦١٨-}       جإليِهم ر ثَنو رابعةَ أو ألبعنب  نتهنلُ املُقاِتلَةَ و         ليقتمِضي ِفيهم أمِرى ، فَيفسي فَيالً كَن
 عن أيب ذر) ض(و الروياين ) ش(}يسيب الذُّريةَ 

 ٧/٥٠٦ و ش ٣٦خصائص 
 حسن

 عن أسامه) هـ(} لينتهني رجالٌ عن ترِك اجلَماعِة أو ألحِرقَن بيوُم {-١٤٦١٩
 ١/١٦٧ و معاين ٥/١٣١ و طب ٢/١٢٦ و فتح ١/٢٧٨و ترغيب ) ٧٩٥(هـ 

 صحيح
لينتهني ِرجالٌ ِممن حولَ املَسِجِد ال يشـهدون الِعشـاَء اآلِخـرةَ يف اجلَميـِع أو                {-١٤٦٢٠

 ألحــِرقَــن حــــولَ 
 عن أيب هريرة) حم(}ِممن حول املَسجِد:  خال قَولُه - و هو يف الصحيح -بيوم ِبحزِم احلَطِب  

  ٢/٤٢ و جممع ٣١٩  و٢/٢٩٢حم 
 صحيح



 

 

٢١٩٣() 

عن ) حم،ع(}لَيرتِّلن الدجالُ حوراً و كَرمانَ يف سبعني ألفاً ، وجوههم كَاملَجانِّ املُطرقَةِ           {-١٤٦٢١
 أيب هريرة

 ٧/٣٤٥ و جممع ٢/٣٣٧حم 
 صحيح

١٤٦٢٢-}              هنهظلوماً  ، إنْ كَانَ ظاِلماً فَليظاملاً أو م اهجلُ  أخرنَّ الرنصةٌ ، و إنْ   لَيصـرلَه ن هفإن
رهنصظلوماً فَلْيعن جابر) حم،م(}كَانَ م 

 و صـحيح اجلـامع   ٣/١٩١ و ترغيـب  ١٠/١٣٧ و هـق  ٢/٣١١ و مي ٤٢٣/ ٣ و حم    ٦٢م الرب و الصلة     
)٥٤٨٣( 

عـن أيب  ) ت(}لَينظُرنَّ أحدكُم ما الذي يتمىن ، فإنه ال يدري ما يكتب لَه ِمن أمِنيِتـهِ        {-١٤٦٢٣
 سلمة 

 )٣٦٠٥( و ت ٢/٥٥٦جامع االصول 
 حسن مرسل

لَينقَضن عرى اإلسالِم  عروةً عروةً ، فَكُلّما انتقَضت عروةٌ  تشبثَ الناس باليت تليها               {-١٤٦٢٤
 عن أيب أمامه الباهلي) حم،طك(}و أوهلَن نقضاً احلَِكم ، و آِخرهن الصالةُ

 ٥/٢٥١ و ٤/٢٣٢حم 
 صحيح

لَيهِبطَن ِعيسى بن مرمي حكَماً ، و إماماً مقِسطاً ، و لَيسلُكَن فَجاً فَجـاً حاجـاً أو                  {-١٤٦٢٥
 عن أيب هريرة) ك(}معتِمراً وِلياِتين قَربي حىت يسلِّم علي و ألردنَّ  علَيه 

  ٣/٢٠٤ و طربي ٢/٥٩٥ك 
 حسن

 دون الفقـرة    ٢١٦و ثق و هو يف م احلج        ) ٣٨٧١( و ثقة ابن حبان ويف الكاشف        فيه عطاء املدين موىل أم حبيبة     
 ٥/٢٤٥ و هق ٢/٥٢٧ و حم ٩٩االخرية و هلا شاهد قوي عند د املناسك ب 

لَيودنَّ أهلُ العاِفيِة يوم الِقيامِة أنَّ جلودهم قُِرضت باملَقاريِض ِمما يرونَ ِمن ثـواِب              {-١٤٦٢٦
 و الضياء عن جابر) ت(}أهِل البالء

 )٢٤٠٤(و ت ) ٥٤٨٤(و صحيح اجلامع ) ٢٢٠٦( و الصحيحة  ٧/٣١٥ و كر ٤/٤٠٠خط 
 حسن

عن ) ك( احلارث   }لَيودنَّ رجلٌ  أنه خر ِمن ِعنِد الثُريا و أنه لَم يِل ِمن أمِر الناس شيئاً                 {-١٤٦٢٧
 أيب هريرة

 )٥٤٨٥( وصحيح اجلامع ٤/٩١و ك ) ٣٦١ ( و الصحيحة٣/١٦١ و ترغيب ٢/٥٣٦حم 
 حسن



 

 

٢١٩٤() 

) ك(}لَيوِشكن رجلٌ أنْ يتمىن أنه خر ِمن ِعند الثُريا و أنه لَم يِل ِمن أمِر الناس شيئاً                  {-١٤٦٢٨
 عن أيب هريرة 

 )٥٤٨٦( و صحيح اجلامع ٢/٥٣٦ و حم ٤/٩١ك 
 حسن

 عن أيب هريرة) لبزارا( }اللَّنب يف املَناِم ِفطرةٌ {-١٤٦٢٩
 ٢/١٢٨ و مي ١٢/٣٩٣و الفتح ) ٥٤٨٨(و صحيح اجلامع ) ٢٢٠٧(  و صحيحة ٧/١٨٣امع  

 حسن لغريه
 عن ابن عباس) ٤(}اللَّحد لَنا و الشق ِلغِرينا {-١٤٦٣٠

 و صحيح ٣/٤٠٨ و هق ٣/٣٥٧و حم ) ١٥٥٥ و ١٥٥٤( و هـ ٤/٨٠و ن ) ١٠٤٥( و ت ٦٥د اجلنائز ب 
 )٥٤٨٩(اجلامع 

 صحيح
 عن جرير) حم(}اللَّحد لَنا و الشق ِلغِرينا ِمن أهِل الِكتاِب {-١٤٦٣١

 و صحيح ٣/٤٠٨ و هق ٣/٣٥٧و حم ) ١٥٥٥ و ١٥٥٤( و هـ ٤/٨٠و ن ) ١٠٤٥( و ت ٦٥د اجلنائز ب 
 )٥٤٨٩(اجلامع 

 صحيح
١٤٦٣٢-} وجكاح الزقدةُ النِدِه ععن عبدهللا بن عمر) طس(}الذي ِبي 

٦/٣٢٠مع ا 
 حسن

١٤٦٣٣-} الَهو م ِتر أهلَهما وصِر كَأنالةُ العص هفوتعن ابن عمر) ٤ق(}الذي ت 
 و خزمية   ٢/١٣٨و حم   ) ٤١٤(و د   ) ١٧٥(و ت   ) ٥٤٩١( و صحيح اجلامع     ٢/٣٠و فتح   ) ٢١٦٢) (٢١٦(م  
)٣٣٥( 

ِئِع يأكُلُ التمرةَ و التمرتِني ال يغِنيان       الذي ال يِتم ركُوعه و ينقُر يف سجوِدِه مثلُ اجلَا         {-١٤٦٣٤
 عن أيب عبد اهللا االشعري) تخ(}عنه شيئاً

 )٥٤٩٢( و صحيح اجلامع ٦/٣٠٢كر 
 حسن

١٤٦٣٥-} حازم حىت يوِتر عن سعد) حم (}الذي ال ينام 
 )٥٤٩٣( و صحيح اجلامع ٢/٢٤٤ و جممع ١/١٧٠حم 

 صحيح
 و ابن عساكر عن أيب هريرة) حم(}ِفي دبرها ال ينظُر اُهللا اليِه الذي يأيت املَرأة {-١٤٦٣٦

 )١٩٢٣( و هـ ٢/٣٤٤ و حم ١/١٩٢ و فتح ٣/٢٨٩و ترغيب ) ١١٦٥(و ت ) ١٣٠٢(حب 
 صحيح



 

 

٢١٩٥() 

١٤٦٣٧-}ارالب ادقحاِفظُ على أزواجي الصعن ابن أيب جنيح مرسال)ابن سعد ( }الذي ي 
 ١٧٠ و ٨/١٦٩ و سعد  ٦/٢٩٩حم 

 حيح لغريهص
 عن أيب هريرة ) خ(}الذي خنق نفسه  يخنقُها يف النار ، و الذي يطعنها يطعنها يف الناِر {-١٤٦٣٨

  حنوه٧/١٨١و خ ) ٥٤٩٤( و صحيح اجلامع ٣/٣٠٠ و ترغيب ٢/٤٣٥حم 
١٤٦٣٩-}           قاَء ثُم ، ِبعى شتثَِل الكَلِب أكَلَ حِتِه كَمطييف ع رِجعالذي ي    ئِه فأكَلَهيف قَي ادابن ( } ع

 عن أيب هريرة) النجار
  حنوه ٥/٢٣٦ و فتح ٦/٢٦٦ و ن ٥ و م اهلبات ٣/٣٨٦ترغيب 

 صحيح
١٤٦٤٠-} رِقطُ اجلَمثِل الذي يلتٍة كَماجسألُ ِمن  غَري حعن حبشي بن جنادة) هب (}الذي ي 

 )٥٤٩٥(و صحيح اجلامع ) ٣٥١٧(الشعب 
 صحيح

 عن أم سلمة) ق(} يشرب يف آنيِة الِفضِة إنما  يجرِجر  يف بطِنِه نار جهنم الذي{-١٤٦٤١
 و خ األشربة باب آنية الفضة) ٥٤٩٦(و صحيح اجلامع ) ١٣٨٩( خمتصرم  

١٤٦٤٢-} هدي إذا شِبعثَِل الَّذي ياملَوِت كَم ِعند ِتقععن أيب الدرداء) د(}الذي ي 
 و ٥/١٩٧ و حم ٢/٢١٣ و ك ٤/٣٣٠ و ترغيب ٤ و ٢و ن اهلبة  ) ٢١٣٢ و ٢١٣١(ت  و ٨٣د البيو ع ب 

 ٥/٣٧٤فتح 
 صحيح

الذي يقرأُ القُرآنَ و هو ماهر مع السفرِة الِكراِم البررة و الذي يقرؤه و هو عليـِه                 {-١٤٦٤٣
 عن عائشة) حم ، ت (} شاق لَه أجراِن

 )٥٤٩٧( و صحيح اجلامع ٤٣٠/ ٤ و سنه ٢/٢٦٠ و حلية ٢٣٩ و ١٩٢ و ٦/٤٨و حم ) ١٤٥٤(د  
 صحيح

عن أيب بكر بن سامل بن عبداهللا       ) احلاكم يف الكىن  ( } الذي يكِذب علَي يبىن لَه بيت يف النارِ       {-١٤٦٤٤
 بن عمر عن أبيه و جده

 ٢/١٠٣حم 
 صحيح

القراب يف  ( }قوِسك ، و مالعبِتك أهلَك      تأديِب فَرِسك ، و رميك بِ     : اللَّهو يف ثَالٍث    {-١٤٦٤٥
 عن أيب الدرداء) فضل الرمي 
 )٥٤٩٨(و صحيح اجلامع ) ٣١٥(الصحيحة 

 صحيح
١٤٦٤٦-} ظيملِق اللّه عِمن خ لْقعن أيب رزين مرسال) هق(يف مراسيله،) د(}اللّيلُ خ 
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 ٦/٣٧ و االحتاف ٩/٢٤١هق 
 صحيح مرسل

عن أيب  ) ابن اجلوزي يف العلل   ( } ِعلماً إالّ أخذَ علَيه اِملثاق أنْ ال يكتمه          ما آتى اللّه عاملاً     {-١٤٦٤٧
 هريرة

 ١/١٠ و كر ١٥٤ و ١٥٣ و  ١/١٠٥االحتاف 
 حسن

١٤٦٤٨-}            لهومو ت ألٍة و ال إشراٍف فَكُلْهسر ملطاِن ِمن غَيِمن أمواِل الس  اللّه ا آتاكعن ) حم(}م
 أيب الدرداء

 )٥٥٠٣( و صحيح اجلامع ٣/١٠١و جممع ) ٢٠٠٤٥( و عب ٦/٤٥٢ و ٥/١٩٥ و ١/٤٠ و حم ٥/١٠٣ن 
 صحيح

ما آتاك اللّه  ِمن هذا املاِل ِمن غَيِر مسألٍة و ال إشراٍف فَخذهُ فتموله أو تصدق بِه ،                   {-١٤٦٤٩
 و ما ماال

 عن عمر) ن(}فال تتِبعه نفسك
 )٢٢٠٩(و صحيحة ) ٥٥٠٤(ح اجلامع  و صحي١/٤٠ و حم ٥/١٠٣ن 

 صحيح
١٤٦٥٠-} ُهحارمِن استحلَّ من بالقُرآن ما آمعن صهيب) ت (}م 

 و ترغيـب    ٢/٦٩و الدواليب   ) ٢٩١٣( و مطالب    ١/١٧٧ و جممع    ٨/٣٦ و طب    ١٠/٥٣٧و ش   ) ٢٩١٨(ت  
و  ١٧٣( و الشـعب     ٥/٤٨٨ و   ٤/٤٦٩ و االحتـاف     ٧/٢٧٢٤ و عدي    ٧/٣٨٧ و   ٦/١٢٧ و خط    ١/١٢٥

١٧٤( 
 حسن لغريه

عن ) طب(البزار ( }ما آمن  يب من بات شبعانَ و جاره جاِئع إىل جنِبِه و هو يعلَم ِبِه {-١٤٦٥١
 أنس

 )٥٥٠٥( و صحيح اجلامع ٣/٣٥٨و ترغيب ) ٢١( و مد ١٩٧ و ٨/١٦٧ و جممع ٢/٢٣٢طب 
 صحيح

 ، من ذلك ثَلثُِمائٍة و مخسـةَ عشـر مجـا    مائةُ  ألٍف و أربعةٌ و عشرونَ  ألفاً الرسلُ  {-١٤٦٥٢
كم عدة االنبياء ! قلت يا رسول اهللا : يف االمساء عن أيب امامة قال     ) هق(و ابن مردويه  ) حم، حب،طب،ك (}غفرياً

 )؟ قال فذكره
 و  ١/٩٧ و بداية    ٢/٤٢٤و كثري     ) ٣٤٥٤( و املطالب    ١٦٠ و   ٢/١٥٩ و جممع    ٨/٢٥٩ و طب      ٥/٢٦٦حم  
 ٣٥٦/ ٦و كر ) ٩٤(  و حب ٩/٤هق  و ١/١٥١طخ 

 حسن لغريه



 

 

٢١٩٧() 

مائةُ درجٍة يف اجلَنِة، ما بني كلِّ درجتِني ، كما بـين السـماِء و األرِض أو أبعـد                  {-١٤٦٥٣
 عن أيب سعيد) عبد بن محيد( }للمجاِهدين يف سبيِل اللَِّه  

 ١/٨٠ و ك ٣٣٩ و ٢/٣٣٥و حم ) ٧٤٢٣ و ٢٧٩( و خ ٩/٤٧و حلية )  ٢٢٤( و صفة اجلنه ٥/٣٢٤كثري 
ما ابتلى عبد بعد ذَهاِب ديِنِه أشد ِمن بصِرِه ، و مِن ابتلي ِببصرِه فَصبر حتى يلقَـى                  {-١٤٦٥٤

 عن زيد ابن أرقم) بز(}اللّه لَقى اللَّه تبارك و تعاىل و ال ِحساب علَيِه 
 ٢/٣٠٨ و جممع ٤/٣٠٢الترغيب 

 ن لغريهحس
١٤٦٥٥-} عن ابن عباس) ك (}ماُء البحِر طَهور 

 )٥٤٩٩( و صحيح اجلامع ١/٢١٦و جممع ) ٣١٨( و عب ١/٣٥و قط ٢/١٤٠ و ك ١/٢٧٩حم 
 صحيح

١٤٦٥٦-}                   ِنـىِل مجالر ِنىال  مفإذا اجتمعا فَع ، اُء املَرأِة أصفَرو م ، ضل غَليظٌ أبيجماُء  الر
 عن ثوبان) م،ن(}بإذِن اللّه ، و إذا عال مِنى املَرأة مِنى الرجِل أنثَا بإذِن اللَِّهاملَرأِة أذْكرا 

 و صحيح اجلامع    ٣/٢٧٦ و مشكل    ٧/٢٧٣و فتح   ) ٢٣٢( و خزمية    ٢/٨٨ و طب    ١/١٦٩ و هق    ٣٤م احليض   
 )٦٠١( و هـ ١٣٢و ن الطهارة ب ) ٥٥٠٠(

١٤٦٥٧- }     ، ضل غَليظٌ أبيجماُء  الر             لَـدالو ههـبأش قبما  سهفَأي ، أصفَر قيقاُء املَرأِة رو م  {
 عن أنس) حم،م،هـ،ك(

 )٥٥٠١( و صحيح اجلامع٧/٢٧٣و فتح ) ٢٠٨٨٤( و عب ٣/٢٨٢ و ١/٢٧٨ و حم ٣٤م احليض 
١٤٦٥٨-}لَه ِربِلما ش ممزاُء زعن ابن عمرو) هب(عن جابر ) ش،حم،هـ،هق(}م 

 و تلخيص ٢/٢١٠ و ترغيب ٢/٢٨٩ و قط ١/٤٧٣ و ك ٢٤٨ و   ٥/٢٠٢ و هق    ٣/٣٥٧ و حم ) ٣٠٦٢(هـ  
 )٥٥٠٢( و صحيح اجلامع ٣/١٧٩ و ١/١٦٦ و خط ٤١٣ و ٤/٤١٢ و االحتاف ٢/٢٦٨

 صحيح
ماُء زمزم ِلما شِرب لَه ، فَإنْ شِربته تستشفى بِه شفَاك اللّه ، و إنْ شِربته مسـتعيذاً                  {-١٤٦٥٩

اذَك اللّه ، و إنْ شِربته ِلتقطَع ظَمأك قَطَعه اللّه ، و إنْ شِربته ِلِشبعك أشبعك اللّه ، وهي هزمةُ                    أع
 عن ابن عباس)قط ،ك(}ِجربيلَ و سقيا إمساعيلَ

  ٤/٤١٢و االحتاف ٢/٢١٠ و ترغيب ٢/٢٨٩ و قط ١/٤٧٣ك 
 حسن

 الو أعله البعض بالوقف و آخرون باالرس
ما أُبايل ما أتيت إنْ أنا شِربت ِترياقاً ، أو تعلّقت تميمةً ، أو  قُلت الشعر ِمن ِقبـل                    {-١٤٦٦٠

 عن ابن عمرو) حم،د(}نفسي
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 و جممـع    ٢٢٣ و   ٢/١٦٧ و حـم     ٩/٣٠٨ و حلية    ٥/٢٧٢ و متهيد    ٧/٤٣٦ و ش    ٩/٣٥٥و هق   ) ٣٨٦٩(د  
 ٥٧٦ و ٧/٥١٦ و جامع االصول ٦/٥٧٧ و كثري ٥/١٠٣

 حسن لغريه
١٤٦٦١-}                   ، اسالن ينقتين إذ كَذَّبدو ص ، اسالن يب إذ كَفَر ترياً ِمنها ، قَد آِمنخ لَين اللّها أبدم

- يعين خدجيـة   -وواستين ِبمالَها إذ حرمين الناس ، و رزقَين اللّه ولَدها إذ حرمين أوالد النساِء               
 عن عائشة) حم(}

 ٣/١٢٨ و بداية ٩/٣٢٧ و ٧/١٤٠ و فتح ٩/٢٢٤ و جممع ٦/١١٨حم 
 حسن

ما أتى على املُسلمني شهر خير ِمن رمضانَ ، و ال أتى على املُنافقني شهر شر لَهم من             {-١٤٦٦٢
                ِعدا يِة لِلِعبادِة ، و مفيِه املؤِمنونَ ِمن القُو ِعدِلما ي ضانَ ، و ذِلكماس     رِفيه املُنافقونَ ِمن غَفَالِت الن

الفَاجر هِبنغتؤِمنني يِللم مو غُنراِتِهم، هوعن أيب هريرة)حم،طس(}و ع 
  ٣/١٤٠ و جممع ٢/٣٣٠حم 

 حسن
 )١١١(فيه متيم بن يزيد صحح له ابن خزمية التعجيل 

وا ِفيِه سنةً ، حىت تحيا الِبـدع و         ما أتى على الناِس عام إالّ أحدثوا فيِه ِبدعةً و أمات          {-١٤٦٦٣
ننالس موتعن ابن عباس) طك(}ت 

 ١/٨٦ و ترغيب ٤/١٠٥ و بنحوه حم ١/١٨٨جممع 
 لني

١٤٦٦٤-}لهومو ت فٍس فَكُلهألٍة و ال إشراِف نسن غَِري مع ا أتاكعن أيب الدرداء) طب(}م 
 ١١١ و ١١ و م الزكاة ٩/٨٥ و بنحوه خ ٢/١٧متهيد 

 صحيح
 عن أم سلمة) ابن سعد( }ما  اختذوا الوليد إالّ حناناً{-١٤٦٦٥

 ٦/٢٣٢ و كر ٤/١/٩٩ و سعد ٣٨١ و ٢/٣٨٠االصابة 
 جيد
 قاله ملا مسوه باسم الوليد بن املغرية و غري امسه و مساه عبداهللا

البغوى عن عبد الرمحن بن ( }دعه عنكما أثنيت ِبِه على ربك فَهاِتِه و أما ما مدحتين ِبِه فَ        {-١٤٦٦٦
 )هشام

 ٤/٢٤ و ٣/٤٣٥و حم ) ٣٤٢(أخر خ خد حنوه 
 حسن



 

 

٢١٩٩() 

١٤٦٦٧-}             ِمن  جاَء و آمنهلَّ الرجو زع اللّه ؤِمٍن إالّ أعطاهيف قَلِب م جاُء و اخلَوفالر عمتا اجم
 عن سعيد بن املسيب مرسال) طب(}اخلوِف
 ) ١٠٠٣(الشعب  و ٩/١٦٩االحتاف 

 حسن لغريه
ما اجتمع ثَالثةٌ يف حضٍر  أو بدٍو و ال تقام فـيِهم الصـالةُ إالّ اسـتحوذَ علـيهم                    {-١٤٦٦٨
 عن ابن عمر) كر(}الشيطَانُ

 ٣/٢٦١ و حليه ٧/٣٩كر 
 صحيح

١٤٦٦٩-}          لى النالٍة عن غَِري ِذكِر اللَِّه و صفَرقوا عمثَّ ت ع قَومما اجتصلّى اُهللا عليه و سـلم  م يب
 و الضياء عن جابر) الطيالسي، هب( }إالّ قَاموا عن أنِنت ِمن ِجيفٍَة

 )٥٥٠٦(و صحيح اجلامع ) ١٥٧٠( و الشعب ١/٤٩٢ و ك ٢/٤٩٤حم 
 صحيح

ن بـن   احلس}ما اجتمع قَوم  على ِذكر اللَِّه فتفَرقوا عنه إالّ قيلَ لَهم قَوموا مغفوراً لَكُم              {-١٤٦٧٠
 سفيان عن سهل ابن احلنظلية

 ٤٠٤ و ٢/٤٠٣و الترغيب ) ٥٥٠٧( و صحيح اجلامع ١٠/٧٧ و امع ٣/١٤٢و حم ) ٢٢١٠(الصحيحة 
 صحيح

ما اجتمع قَوم فتفَرقوا عن غَِري ِذكر اللَّه إالّ كَأنما تفَرقوا عن ِجيفَِة ِحمـاٍر و كـانَ                  {-١٤٦٧١
 عن أيب هريرة) حم (}ذِلك املَجِلس عليهم حسرةً

 )٥٥٠٨( و صحيح اجلامع ١/٤٩٢و ك  ) ١٩٢٦ و ١٩٢٢( و الدعاطب ٢/٣٨٩حم 
 صحيح

ما اجتمع قَوم يف بيٍت ِمن بيوِت اللِّه يتلونَ ِكتاب اللِّه و يتدارسونه بينهم إالّ نزلَت                 {-١٤٦٧٢
عـن أيب   ) د(}تهم املَالئكَةُ ، و ذكَرهم اللّه ِفيمن ِعنده       علَيهم السكينةُ ، و غَشيتهم الرمحةُ ، و حفَّ        

 هريرة
 )٥٥٠٩(  و صحيح اجلامع ٥/٨و االحتاف ) ٢٢٥(و هـ ) ١٤٥٥( و د ٣٨م الذكر و الدعاء 

١٤٦٧٣-}                 يب صلّى اللّـهالِة على النفَرقوا ِمن غَِري ِذكِر اللِّه و الصجِلٍس فَتيف م قَوم ا اجتمعم
 عن أيب هريرة) حب(}ليه وسلّم إالّ كانَ علَيهم حسرةً يوم الِقيامِة ع

 ٤٩٢ و ١/٤٩١ و ك ٧/٢٠٧ و حلية ٢/٥٢٦و حم ) ٥٩٠(االحسان 
 صحيح

ما اجتمع قَوم يف مجِلٍس فَتفَرقوا و مل يذكروا اللّه و يصلُّوا على النيب صلَّى اللّه عليه                 {-١٤٦٧٤
 و سلّــم 



 

 

٢٢٠٠() 

 عن أيب هريرة) حم،حب(} مجِلسهم ِترةً علَيهم يوم الِقيامِةإالّ كانَ
 )٥٥١٠(و صحيح اجلامع ) ٥٩٠( و االحسان ٢/٤٨٤حم 

 صحيح
ما أجد لَك ِمن رخصٍة ، و لَو يعلَم هذا املُتخلِّف عِن الصالِة يف اجلَماعِة مـا هلـذا                   {-١٤٦٧٥

 عن أيب أمامة) طب(} يديِه و ِرجلَيِه املَاشي إليها ألتاها و لَو حبواً على
 )١٩١٣( و عب ٢/٤٣ و جممع ٣/٥٨ و هق ٣/٤٢٣و حم ) ٧٩٢(و هـ ) ١٤٨٠( و خزمية ٨/٢٦٧طب 

 صحيح لغريه
عن يعلى بن   ) د،ك(}ما أجد لَه يف غَزوته هِذِه ف الدنيا و اآلِخرِة إالّ دنانريه اليت سمى               {-١٤٦٧٦

 أمية
  و صحيح اجلامع ١٨/٧٩و طب ) ١٩٦٧( و مطالب ٥/٣٢٣ و جممع ٢/١١٢ و ك   ٦/٣٣١و هق   ) ٢٥٢٧(د  
)٥٥١١( 

 صحيح
 قاله ملن خرج يبتغي الدنانري ال خملصاً

١٤٦٧٧-}                   ثَـالٍث إال دينـار فَوق دينار مكُثُ  عندي ِمنهباً يلَّ يل ذَهوحداً تأنّ أُح  با أحم
ـِديٍن  عن أيب ذر) خ(}أرصده ل

 )٥٥١٢( وصحيح اجلامع ٨/٢١٦ و االحتاف ٣/١٥٢ خ
ما أحب  أنّ أُحداً عندي ذَهباً فَيأيت علَي ثَالثَةٌ و ِعندي ِمنه شيٌء إالّ شيٌء أرِصده يف                  {-١٤٦٧٨
 عن أيب هريرة) هـ(} قَضاء ديٍن

 )٥٥١٣(و صحيح اجلامع ) ٤١٣٢( و هـ ٣/٢٦ و صحيحة ٥/١٥٢ و حم ٣٢م الزكاة 
( }ما أحب  أنْ أُسلِّم على الرجِل و هو يصلّي، و لَو سلَّم علَـي لَـرددت علَيـه                  {-١٤٦٧٩

 عن جابر) الطحاوي
 )٥٥١٤( و صحيح اجلامع ١/٢٦٤و معاين ) ٢٢١٢(الصحيحة 

 صحيح موقوف
ر أو ِنصف ديناٍر إالّ     ما أحب  أنّ يل  أُحداً ذَهباً  أموت يوم أموت و ِعندي ِمنه دينا               {-١٤٦٨٠

 و الدارمي عن أيب ذر) حم (}أنْ أرِصده ِلغرٍمي
 ١٠/٢٣٩ و جممع ٥/١٧٦ و ٥٦ و ٢/٤٥٧ و حم ١١/٢٦٤فتح 

 صحيح
يا ِعبادي الذين أسرفوا على أنفُِسِهم      : ( ما أحب  أنّ يلَ  الدنيا و ما ِفيها ِذه اآلية             {-١٤٦٨١

 عن ثوبان) مح) ( إىل آخر اآلية ....)
 ١٠/٢١٤ و ٧/١٠٠ و امع ٧/٩٧ و كثري ١٢/٢٤ و طربي ١٧٨ و حنيفة ٥/٢٧٥حم 
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 حسن
 عن عائشة) د،ت(} ما أحب  أين حكَيت إنساناً و أنّ يل كَذا و كذا {-١٤٦٨٢

 )٥٥١٥( وصحيح اجلامع ١٠/٢٤٧ و هق ٢٠٦ و ١٣٦ و ٦/١٢٨و حم ) ٢٥٠٣( و ت ٤٠د االدب ب 
 صحيح

 عن أيب امامه) حم(}  أحب عبد عبداً ِهللا إالّ أكرمه ربه ما{-١٤٦٨٣
 )٥٥١٦(و صحيح اجلامع ) ١٢٥٦( و صحيحة ١٠/٢٧٤ و جممع ٥/٢٥٩حم 

 حسن
) حـم (} ما أحب  لَو أنَّ يل هذا اجلَبلَ ذَهباً أُنِفقُه و يتقَبلُ ِمين ال أذر خلْفي ِمنه شيئاً     {-١٤٦٨٤

 ذر و عثمانعن أيب 
 ٨/٢١٦ و االحتاف ١٠/٢٣٩ و جممع ١/٦٣حم 

 صحيح لغريه
 عن ميمون مرسال) ابن سعد( } ما أحببت ِمن عيِش الدنيا إال الطَّيب و الِنساَء {-١٤٦٨٥

 و ٧/٦١ و ن    ٩/٥٥٢و  ٨/١١٧ و   ٥/٣١١ و   ١٣٨و  ١٣١ و   ٣/٢٢ و االحتاف    ٢/١٦٠ و ك    ١/١/١١٢سعد  
  حنوه٢٨٥ و ٣/١٢٨حم 

 لغريهحسن 
 عن شداد بن اهلاد) ن،ض(}ما أحد أعظَم ِعند اللِّه ِمن رجٍل مؤِمن يعمر يف اإلسالِم{-١٤٦٨٦

 ١٠/٢٠٤ و جممع ١٠/٢٢٤ و االحتاف ٢/١١٩ و التلخيص ١/١٦٣ و حم ٤/٢٥٦الترغيب 
 صحيح

} ِلِه ، و أنكَحين ابنته واساين ِبنفِسِه و ما: ما أحد أعظَم ِعندي يداً ِمن أيب بكٍر {-١٤٦٨٧
 عن ابن عباس) طب(

 )٥٥١٧( و صحيح اجلامع  ١/٤٢١ و عدي ٧/١٣ و فتح ١١/١٩١ط 
 حسن

١٤٦٨٨-}                    ةَ ِمنإليِه اِملدح بأح دو ما أح ، الفَواحش مرح هأن  اللِّه ، و ذَِلك ِمن رأغي ا أحدم
 ال أحد أحب إليِه العذْر ِمن اللِّه و ذَِلك أنه اعتذَر إىل خلِقـِه ، و    اللِّه ، وذلك أنه مدح نفْسه ، و       

 هفسن ِمده حأن اللّه و ذَِلك ِمن دإليه احلَم بأح دعن ابن مسعود) طب(} ال أح 
  ٢٤١ و ١٠/٢١٩ و طب ٤٨٢ و صفة ٨/١١٨ و جممع ١٠/٢٢٥ و هق ١/٤٢٥حم 

 صحيح
و إمنا هو حممد بن عبد اهللا بن منري ثقة فاضل من             !! ٨/١١٩عبداهللا بن محاد ابن منري مل أعرفه        : الووهم اهليثمي فق  

 ) ٦٠٥٣( التقريب٠٠٠شيوخ أمحد 
 عن ابن مسعود) هـ(}ما أحد أكثَر ِمن الربا إالّ كَانَ عاِقبةُ أَمِرِه إىل ِقلٍَّة {-١٤٦٨٩

 )٥٥١٨( و صحيح اجلامع ٣/١٠و ترغيب ) ٢٢٧٩(هـ 



 

 

٢٢٠٢() 

 صحيح 
ما أحد أمن علي يف صحبِتِه و ذاِت يِدِه ِمن أيب بكٍر ، و ما نفَعين مالُ ما نفعين مالُ                    {-١٤٦٩٠

 عن عائشة) كر (}أيب بكٍر ، ولَو كُنت متِخذاً ِمن أهِل األرِض خليالً التخذت أبا بكٍر خليالً
  ١٢/١٧ و ش ٩/٤٥ و جممع ١٢/١١٩طب 

 يح صح
١٤٦٩١-}                 لَّ احلَفَظـةَ الـذينوج زع اللَّه رِده إالَّ أمسالٍء يف جِبب صابي املُسلمني من ا أحدم

                      ـا دامحة ِمـن اخلَـِري ميف الص عملُها كَان يدى هذا يف كلِّ يوٍم و ليلٍة مبوا ِلعبكتبونَ فَقالَ اكتي
 عن ابن عمرو) طب، حل(راد يف االف) حم،قط(} محبوساً يف ِوثاقي

 ٢/٣١٦ و مي ١٩٨ و ٢/١٩٤حم 
 صحيح 

ما أحد  ِمن الناس أفضلَ علي نعمةً يف أهٍل و ماٍل ِمن أيب بكٍر ، و لَو كُنت متِخـذاً                   {-١٤٦٩٢
 عن ابن عباس) طب (}خليالً الختَذته ، و لكن أُخوةُ اإلسالِم

 ٤٥ و٩/٤٤امع 
 صحيح 

  غَيركُم ، و إنكُم يف صالٍة         - يعين العشاَء    -أحد  من الناس ينتظر هذه الصالةَ        ما  {-١٤٦٩٣
ما انتظَرتموها ، و لَوال أنْ أشق على أُميت ألمرت ِبتأخري هذه الصالِة إىل نصِف اللّيِل أو أقرِب من       

 عن جابر) طس(}ِنصِف اللّيِل
 ١/٣٠٤امع 

 حسن 
١٤٦٩٤-}     ا أحدكريا             محىي بن زي ِطيئٍة ليسِبخ مإالّ و قَد أخطأَ أو ه مطب،ك،ع(}من بين آد (

 عن ابن عباس
 ١/٣٢٠ و حم ٢١٦/ ١٢طب 

 حسن
١٤٦٩٥- }                   يٍء غَريلى األرِض ِمن شا عم نيا و إنَّ لَهإىل الد رِجعأنْ ي حبة يل اجلَندخي  ا أحدم

 عن أنس) ق،ت (}يرِجع فَيقتلَ عشر مراٍت ِلما يرى ِمن الكَرامِةالشهيِد فإنه يتمنى أنْ 
 )١٦٤٣(و ت ) ١٨٧٧(و م ) ٥٥١٩( و صحيح اجلامع ٢/٣١٠ و ترغيب ٤/٢٦خ 

عـن  )كر(يف التفسري ) عب(}ما أحد يلقى اللّه يوم الِقيامِة إالّ ذا ذَنٍب إال حيىي بن زكريا         {-١٤٦٩٦
 عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن عمرو بن العاص) كر(بن املسيب مرسال ، متام قتادة عن سعيد  

  حنوه١/٣٢٠ و حم ٢١٦/ ١٢طب 
 حسن



 

 

٢٢٠٣() 

 عن غضيف بن احلارث) حم(}ما أحدثَ قوم ِبدعةً إال رفع ِمثلُها ِمن السنِة {-١٤٦٩٧
 ١٨٧ و ٣/١٨٦  و االصابة١٣/٢٥٤ و فتح ١/٨٦ و ترغيب ١/١٨٨ و جممع ٤/١٠٥حم 

 حسن
 عن عمر) حم،د،هـ(}ما أحرز  الولَد  أو الواِلد فَهو ِلعصبِتِه من كانَ{-١٤٦٩٨

 )٥٥٢٠( و صحيح اجلامع ١١/٣٩٢ و ش ١٠/٣٠٤ و هق ١/٢٧و حم ) ٢٧٣٢(و هـ ) ٢٩١٧(د 
 حسن

١٤٦٩٩-} ارالن هطِعمفَي لُقهٍل و ال خجر لْقخ اللّه نا  أحسعن أيب هريرة) كر (}م 
 ٦/١٧٢ و االحتاف ٢/٧٥١ و عدي ٨/٢١امع 

 حسن لغريه
عن ابن شـهاب  ) ابن املبارك( }ما أحسن عبد الصدقةَ إالّ أحسن اللّه اِخلالفةَ على تِركِتهِ        {-١٤٧٠٠

 مرسال
 ٦/٢٢٩١ و عدي ٤/١٦٧االحتاف 

 صحيح مرسل
 ظ هلم و احلراسة أي خيلفه اهللا يف أوالده و عياله  باحلف

ما إثابةُ الكَـاِفر ؟     : ما أحسن محسن ِمن مسِلٍم و ال كَاِفٍر إالّ أثابه اهللا تعاىل ، ِقيلَ               {-١٤٧٠١
إنْ كَانَ قَد وصلَ رِحماً ، أو تصدق ِبصدقٍَة أو عِمل حسنةً أثابه اللَّـه  املَـالَ و الولَـد و          : قَالَ  

أدِخلوا : عذاباً دونَ العذاِب ، و قرأ       : و ما إثابته  يف اآلخرة ؟ قَال         : اه ذَِلك ، قيلَ   الصحةَ و أشب  
 و اخلرائطي يف مكارم االخالق و ابن شاهني عن ابن مسعود) ك،هب،بز (}آل ِفرعونَ أشد العذَاِب 

و م  ) ٢٨٠(شعب  و بنحوه ال  ) ٢٨١( و الشعب    ٣٠/١٧٥ و طربي    ١١/٤٣١ و فتح    ٣/١١ و جممع    ٢/٢٥٣ك  
 ٢١٦٢ص 

 حسن لغريه
مطرنا ذات ليلة فأصبحت االرض مبتلة ، فجعل الرجل : عن ابن عمر قال) د(}ما  أحسن هذا {-١٤٧٠٢

 )يأيت باحلصا يف ثوبه فيبسطه حتته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره
 و سنه ٨/٢٤٥  وش ١١/٢٤ و طب ٧/٣١٠و هق ) ٣٦٢٧ و ٧٦٢( و هـ ٢/٥٢و ن ) ٤٢١١ و ١٥٨(د 
 )١٢٩٦( وخزمية ٢/٣٦٣

 صحيح
١٤٧٠٣-}       يف أذاِنك لهذا يا ِبالل  اجعه نا  أحسعن بالل أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم  ) طب(}م

 )الصالة خري من النوم مرتني قال فذكره: يؤذنه بالصبح فوجده راقداً فقال
 ١/٢٦٤ و نصب  ١/٣٤٠طب 

 حسن



 

 

٢٢٠٤() 

عن ابـن   ) ك(عن حمارب بن دثار مرسال ،       ) د(}حلَّ اللّه شيئاً أبغض إليِه ِمن الطَّالِق        ما  أ  {-١٤٧٠٤
 عمر

 و صححه احلاكم ووافقه ٧/٦٢٣ و جامع االصول ٤/٣٥ و قط ٢/١٩٦ و ك ٧/٣٢٢و هق ) ٢١٧٧(د 
 الذهيب

 حسن
ه صاحل جزره و ابـن عـدي و   و املرسل صحيح و رجحه قوم و فيه حممد بن عثمان بن أيب شيبه خمتلف فيه و ثق           

و حممد بن عثمان هذا على ما وصفه عبدان         :  و قال ابن عدي    ٥/٢٨٠امه عبداهللا ابن امحد و ابن خراش اللسان         
ال بأس به و ابتلى مطني بالبلديه الما كوفيان مجيعاً قال فيه ما قال ، و حتول حممد بن عثمان بن أيب شـيبه إىل                         

  ٦/٢٩٥ر له حديثاً منكرا فأذكره اهـ بغداد و ترك الكوفة و مل أ
: يعين ابن عدي أن بعض من ضعفه من باب جرح األقران الذي ال يعتد به و ذكره ابن حبان يف ثقاته و قال: أقول

له تاريخ كبري و له معرفة و فهم و كان عاملاً بصرياً يف الرجال و               : كتب عنه أصحابنا ، و قال اخلطيب يف تارخيه          
 ٣/٤٢ليف مفيدة احلديث  له تآ

١٤٧٠٥-}         نـهع ـكَتا  سو م ، رامفهو ح مرا حاللٌ ، و معاىل يف ِكتاِبه فَهو حت ا  أحلَّ اللّهم
 عن أيب الدرداء) بز،طب،ك،هـ(}عفو فاقبلوا ِمن اِهللا عاِفيته  ، فإنَّ اللَّه مل يكُن ِلينسى شيئاً  فَهو
 ١٣/٢٦٦ و فتح ٧/٥٥ و ١/١٧١ و جممع ٢/١٣٧ط  و ق٢/٣٧٥ و ك ١٠/١٢هق 

 صحيح
ما وجدنا يف ِكتاِب اللِّه     : ما  أحلَّ اللّه لَكُم ِمن أمواِل املُعاِهدين ِبغِري حقِّها ، تقولونَ             {-١٤٧٠٦

 ما ينحر ِمن    ِمن حراٍم حرمناه ، أال و ِإين أُحرم أموالَ املُجاهدين ، و كُلَّ ذي ناٍب ِمن السباِع  و                  
 يما سواِب إالّ مالد 
 عن املقدام) طك(}اللَّه عز و جل علَيِه

 ١/١٥٥ و جممع ٤/١٣١طب 
 حسن لغريه

ابو نعيم  ( }ما  أخاف على أُميت إلّا ثَالثاً ، شحاً مطاعاً ، و هوى متبعاً ، و إماماً ضاالً                 {-١٤٧٠٧
 عن أيب االعور السلمي) ،كر

 ١/١٦الدواليب 
 حسن لغريه

 عن أيب هريرة) طس،هب(}ما  أخاف على أُميت إالّ ضعف اليقِني{-١٤٧٠٨
 )٩(و اليقني ) ٣١ و ٣٠( و الشعب ٥/٢٦٤ و تخ ١/١٠٧امع 

 حسن
 و سكت عليه أبـو حـامت     ٥/٩٥فيه عبد الرمحن بن بزرج روى عنه سعيد بن أيب أيوب و ابن هليعة ووثقه حب                 

 ٥/٢٦٤والبخاري  ٢/٢/٢١٦



 

 

٢٢٠٥() 

ما  أخاف على  قُريٍش إالّ أنفُسها ، أِشحةً نِخرةً ، و إنْ طالَ ِبك عمر لَتنظُرنَّ إليهم                    {-١٤٧٠٩
عن ) حم(}يفِتنونَ الناس حىت  يرى الناس بينهم كَالغنم بني احلَوضِني ، إىل هذا مرةً و إىل هذا مرةً                 

 أعرايب
 ٢/٣٠٢ و متهيد ٥/٢٤٨ و جممع ٥/٣٧٩ و ٤/٦٦حم 

 صحيح
 عن أيب هريرة) البزار( }ما  أخبرتكُم أنه ِمن ِعند اللّه فَهو الذي ال شك ِفيِه{-١٤٧١٠

 ١/١٧٩ و جممع ٧/٤١٨كثري 
 حسن 

١٤٧١١-} أكثر نهع اللّه دفَعا يإالّ ِبذنٍب ، و م نيو ال ع لَج ِعرقا  اختالضـياء عـن   و ) طس(}م
 الرباء

 )٥٥٢١( و صحيح اجلامع ٢/٣٤٧ و أصفهان ٢/١٠٣ و طص ٢/٢٩٥امع 
 صحيح

عن ) طب(}ما  أخذِت الدنيا ِمن اآلِخرِة إالّ كَما أخذَ اِملخيطُ غُِمس يف البحر ِمن ماِئِه{-١٤٧١٢
 املستورد
  حنوه٨/١٥٦و م ) ٥٥٢٢( و صحيح اجلامع ٤/٢٢٩ و حم ٨/١١٥االحتاف 

ما  أخشى علَيكُم الفَقر ، و لَِكنى أخشى علَيكُم التكاثُر ، و ما أخشى علَيكُم اخلَطَأَ                 {-١٤٧١٣
 دمعالت لَيكُمى عى أخشعن أيب هريرة) ك،هب(}، و لَِكن 

و صحيح اجلامع ) ٢٤٨٩( و حب ٤/١٨١ و ترغيب ١٠/٢٣٦ و ٣/١٢١ و جممع ٢/٥٣٤ و ك ٢/٣٠٨حم 
)٥٥٢٣( 

 صحيح
١٤٧١٤-}عفَرأو ِبقُدوِم  ج ، حأفر ربيا  أدري أنا ِبفَتِح خطب(البغوي و البارودي  و ابن قانع(}م (

 عن عبد اهللا بن جعفر عن أبيه
 ٤/٢٥٥ و نصب٩/٢٧١ و جممع ١٢/٢٩١ و سنه ٢/١١٠طب 

 صحيح
١٤٧١٥-} ريِن أنا أُساألمر ا  أدري بأيعفٍَر أ: مر ِبقُدوِم  جبيعن عون ابن ) طب،كر(}و ِبفَتِح خ
 أيب جحيفة 

 عن إمساعيل بن عبداهللا بن جعفر عن أبيه) كر(عن أبيه 
 ١٤/٣٤٩ و ١٢/١٠٦ و ش ٤/١/٢٣ و سعد ٣/٢٠٨ و ٢/٦٦٤ك 

 صحيح
 عن علي) عد،كر(}ِبفَتِح خيبر ، أم ِبقُدوِم  جعفٍَر: ما  أدري بأيهما  أنا  أشد فَرحاً {-١٤٧١٦

 عن الشعيب عن جابر) ك(عن الشعيب مرسال ) هق،كر(



 

 

٢٢٠٦() 

 ٧/١٠١ و هق ٢/١٠٧ و طب ٤/١/٢٣ و ش ١٢/٥٣٥ش 
 صحيح

١٤٧١٧-}     عبا أدري  تِني          ! ما أدرىذا القَرناً كَانَ أم ال ؟ و مِبياً كَان أم ال؟ و ما أَدري       !أنِبيأن
 ألهِلها أم ال ؟ ! احلُدود هريرةعن أيب) ك،هـق(}كَفَّارات  

 و  ٨/٣٢٩و هـق  ) ٤٦٧٤(و د   ٦/١٤٨و نبـوة    ١/١٥٣ ١ و تخ    ٢/٥٠ و جامع بيان العلم      ٤٥٠ و   ٢/١٤ك  
 )٥٥٢٤(صحيح اجلامع 

 صحيح
 عن أيب سلمة مرسال) ش(}ما  أِذنَ اللَّه ِلشىٍء كإذِنِه ِلعبِد يترنم بالقُرآِن {-١٤٧١٨

 ٦/٢٣٦ و بنحوه خ ٢/٥٢٢ش 
 عن أيب هريرة) حب(}ه ِلشىٍء كإذِنِه ِللذي يتغنى بالقُرآِن يجهر بِه ما  أِذنَ اللَّ{-١٤٧١٩
 )٧٩٢(و م ٢/٤٧٣ و ١/٣٤٩ و مي ٢/٥٢٢و ش ) ٧٥٢(االحسان 

عن أيب سلمة مرسال، أبو ) عب(}ما  أِذنَ اللَّه ِلشىٍء ما أِذنَ ِلرجٍل حسن الترنِم بالقُرآِن {-١٤٧٢٠
 ة عن أبيهنصر السجزي عن أيب سلم

 ٩/١٧٣ و ٦/٢٣٦و بنحوه خ ) ٤١٦٨(عب 
 صحيح لغريه

) حم،ق،د،ن(}ما  أِذنَ اللَّه ِلشىٍء ما أذنَ لنيب حسِن الصوِت  يتغنى بالقُرآِن يجهر بِه                {-١٤٧٢١
 عن أيب هريرة

ه  و سـن ٢/٤٧٣ و مي ٢/٥٢٢و ش ٢٣٤ و ٢٣٣ و ٢٣٢ و م صالة املسافرين ١٩٣ و   ٩/١٧٣ و   ٦/٢٣٦خ  
  و غريهم٢/٢٧١و حم ) ٥٥٢٥( و صحيح اجلامع ٢/١٨٠و ن )١٤٧٣( و د ٤/٤٨٤

١٤٧٢٢-}                   ـذَرلَي ِن ، و إنّ الِبريتكعِمن ر ني أو أكثَرتكْعلَ ِمن ربٍد يف شىٍء أفضلع ا أِذنَ اللَّهم
 عز و جلَّ بأفضلَ ِمما خـرج ِمنـه          فَوق رأِس العبد ما كَانَ يف الصالِة ، و ما تقرب عبد إىل اللّهِ             

 عن أيب امامه) حم،ت(}
 ٢/٣٥٠ و ترغيب ٢/٢٥٠و جممع ٥/٢٦٨و حم ) ٢٩١١(ت 

 حسن
١٤٧٢٣-} غِفرستقَبلَ  أنْ ي هغِفرتم لَه اللّه با كَتإالّ م دمذَنباً فَن دبع ا  أذنبأبو الشيخ عن ( }م

 )عائشة
 ١/٥١٥ و ك ٣/٩٤ و ترغيب ٥/١١٩امع 

 حسن لغريه
 و ضعفه عن أيب الدرداء) طب،هق(} ما  أرى اإلمام إذا قَرأ إال كَانَ كَاِفياً{-١٤٧٢٤

  مرفوعاً و موقوفا٢/١١٠ً و امع ٣٣٩ و ١/٣٣٢ و قط ٢/١٧ و نصب ٢/١٦٢ و هق ٣٠ن االفتتاح ب 
 و الصواب وقفه
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١٤٧٢٥-} لَ ِمن ذِلكإالّ أعج ا  أرى األمرعن ابن عمرو) ت،هـ(}م 
 )٥٥٢٦( و صحيح اجلامع ٤/٢٤٤ و ترغيب ١٣/٢١٨ و ش ٢/٥٧و ن ) ٢٣٣٥( و ت ١٧٠د االدب ب 

 صحيح
 قاله ملن يصلح بيتا له

١٤٧٢٦-}     سلمنياً للمو ِغش ةً يف ديِنكِخيان عتا  أراك إالَّ صنعن أيب حيان عن أبيه مـر  ) هب(}م
 )يع طعاما فأوحى إليه جربيل أن أدخل يدك فيه فقال فذكرهالنيب صلى اهللا عليه و سلم برجل يب

 )٣٠٦ ٥ و ٥٣٠٥(الشعب 
 حسن

 عن ابن عباس) حل(}ما  أُرِسلَ على عاٍد ِمن الريِح إالّ قَدر خاِتمي هذا {-١٤٧٢٧
  ٧/١٣١ و حلية ٢/٤٥٥ك 

 صحيح موقوف و مثله ال يقال بالرأى
عن عبيد بـن عمـري      ) هناد(}اِن قُرباً إالّ ازداد عِن اللِّه بعداً        ما  ازداد رجلٌ ِمن السلط     {-١٤٧٢٨

 مرسال
 و  ٢/٣٧١ و حـم     ٥/٢٤٦ و جممـع     ٤ و د الصيد ب      ٣/٢٧٤و حلية   ) ١٢٧٢( و صحيحة    ٦/١٢٨االحتاف  

  موصوال١٠/١٠١ً و هق ٤٤٠
 صحيح

١٤٧٢٩-}           وراَءهم بالن نحطْ مةً فلم  يعيبداً رع اللَّه ا  استرعىليـه       مع اللّـه مرِة إالّ حصيح
 عن عبد الرمحن بن مسرة )هب (}اجلَنةَ

 )٧٣٦٣ و ٧٣٦٢( و بنحوه الشعب ٦/٢٢٠٧و عدي ) ٧٣٦٤(الشعب 
 حسن لغريه

ما استفاد املُؤِمن بعد تقوى اللِّه عز و جلَّ خرياً لَه ِمن زوجٍة صـاحلٍَة ، إنْ أَمرهـا                   {-١٤٧٣٠
   ، تهفِسـها و                     أطاعيف ن حتهصنها نع و إنْ غَاب ، تهرلَيها أبع مو إنْ أقس ، تهرإليها س و إنْ نظَر

 عن أيب أمامة) هـ(}ماِلِه
 ٨/٢٦٤ و طب ٣/٤١و ترغيب ) ١٨٥٧(هـ 

 حسن لغريه
} لَ الشاةَ فحلَبها  ما استكبر من أكَلَ معه خاِدمه و رِكب اِحلمار باألسواِق ، و اعتق            {-١٤٧٣١

 عن أيب هريرة) خد،هب(
 )٥٥٢٧(و صحيح اجلامع ) ٥٥٠(و خد ) ٨١٨٨(و الشعب ) ٢٢١٨(الصحيحة 

 حسن
 عن رجال من االنصار) ن(}ما  أسفَرتم بالصبِح فإنه أعظَم لألجِر {-١٤٧٣٢

 )٥٥٢٨( و صحيح اجلامع ٤/٢٩٨ و طب ١/٢٧٢ن 
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 صحيح
 عن حممود بن لبيد عن رجل من االنصار) طب(} فإنه أعظَم لألجِر ما  أسفَرتم بالفجِر{-١٤٧٣٣

 ٤/٢٩٨طب 
 صحيح

 عن أيب هريرة) خ،ن(}ما  أسفَلَ الكَعبِني ِمن اإلزاِر ففي الناِر{-١٤٧٣٤
 و صـحيح اجلـامع      ٨/٢٠٤ و ش    ٥/٩ و   ٤٦١ و   ٢/٤١٠و حم   ) ٣٥٧٣( و هـ    ٨/٢٠٧ و ن    ٧/١٨٣خ  

)٥٥٢٩( 
 عن ابن عمرو) حم، ن، هـ(عن جابر ، ) حم،د،ت،حب(}ره فَقَليلُه حرام ما  أسكر كَِث{-١٤٧٣٥

ـ  ٨/٣٠٠و ن    ) ١٨٦٥(و ت   ) ٣٦٨١(د    ٣/١١٢ و   ١٧٨ و   ١٦٧ و   ٢/٩٢و حم    ) ٣٣٩٤ و   ٣٣٩٣( و ه
 و نصب ٥/٥٧ و جممع ١٢/٣٨١ و ١٥٤ و ٤/٢٤٤ و طب  ٣/٤١٣ و ك    ١٠/٢١٣ و   ٨/٢٩٦ و هق    ٣٤٣و  
 )٥٥٣٠( و صحيح اجلامع ١٠/٤٣  و فتح٦/١٦ و االحتاف ٤/٣٠١

 صحيح مشهور
١٤٧٣٦-} رامح ِمنه فَِملُء الكَف الفَرق ِمنه  ا  أسكرعن عائشة) حم(}م 

 و فـتح    ٤/٥٣ و تلخـيص     ٢/٢٧ و الـدواليب     ٨/٢٩٦ و هق    ٧٢ /٦و حم   ) ١٨٦٦( و ت    ٥د االشربة ب    
 )٥٥٣١( و صحيح اجلامع ١٠/١٣

 صحيح
١٤٧٣٧-}احلَج ابا  أصم اِضحفاعِلفوه الن عن رافع بن خديج) حم(}ام 

 )٥٥٣٢(و صحيح اجلامع ) ١٤٠٠( و صحيحة ٤/٩٣ و جممع ٤/١٤١حم 
 صحيح

 االبل اليت يستقى عليها: الناضح
 عن عائشة) هب(}ما  أصاب  املُسِلم شيٌء إالّ كَانَ لَه كَفَّارةً{-١٤٧٣٨

 )٩٨١١( و الشعب ٦/٥٣حم 
 صحيح

عـن  ) ق،ن(}صاب ِبحده فَكُلْه ، و ما أصاب ِبعرِضِه فَقَتلَ فإنه و ِقيذٌ فَال تأكُلْه               ما  أ  {-١٤٧٣٩
 عدي بن حامت

 و  ٢٤٦ و   ٩/٢٣٦ و هق    ٤/٣٣٤و حلية   ) ٩١٤( و محيدي    ٤/٣٨٠ و حم    ٧/١٣ون  ٤ و م الصيد     ٧/١١٠خ  
 )٥٥٣٣( وصحيح اجلامع ٩/٥٩٩فتح 

اللّهم إين عبدك ابن عبِدك ، و ابن أمِتـك ،           :  هم أو حزنٌ فقال    ما  أصاب مسِلماً قَطُّ    {١٤٧٤٠
                   كفسبِه ن يتمبكُلِّ اسٍم هو لَك س أسألُك ، دلٌ يفَّ قَضاؤكك ، عكمماٍض يفَّ ح ، ِدكيت ِبيناِصي

أثرت ِبِه يف ِعلم الغيـب ِعنـدك ، أنْ           ، أو أنزلَته يف ِكتاِبك ، أو علَّمته أحداً ِمن خلِقك ، أِو است             
                هماىل هعت اللَّه بى ،إالّ أذهمه ابزين ، و ذَهالَء حري ، و جصب ورقَليب ، ون لَ القُرآنَ ربيعجعت
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بلىينبغي ِلمن  :  قالَ   أفال نتعلَّم هذِه الكَِلماِت؟   ! ، و أبدلَه مكَانَ حزِنِه فَرحاً ، قالوا يا رسول اللَّه            
نهلَّمعتأنْ ي نهِمععن ابن مسعود) حم،ش،طب،ك(} س 

 ١٠/١٣٦ و جممع ١/٤٥٢و حم ) ١٠٣٥( و الدعاطب ٥/١٠٦ و االحتاف ١/٥٠٩ و ك ١٠/٢١٠طب 
 صحيح لغريه

١٤٧٤١-}ائَةَ ماىل فيها معت اللّه تاةً قَطُّ إالّ استغفَرغَد حتا  أصبٍة معن أيب موسى) طب( }ر 
و ) ٣٨١٦(و هــ  ) ١٨٠٩( و الـدعاطب  ١/٦٠و أصفهان ) ٣٢٤٢( و مطالب    ٤٦٢ /١٣ و   ١٠/٢٩٨ش  

 صحيـح اجلامــــع 
)٥٥٣٤( 

 صحيح
 عن ابن عمر) طب(}ما  أصبنا من دنياكُم إالّ ِنساَءكُم {-١٤٧٤٢

 ٣١٥ /١٠ و ٢٥٨ و ٤/٢٥٣امع 
 حسن لغريه

 عن أيب بكر) د،ط(}ِن استغفَر و إنْ عاد يف اليوِم سبعني مرةً ما  أصر م{-١٤٧٤٣
 و االحتـاف    ١/٤٢٢بغوي  )  ٣٥٥( و سين    ٥/٨٠و سنه   ) ١٧٩٧(  و الدعاطب     ١٠/١٨٨و هق   ) ١٥١٤(د  
 ٤/٦٤و طربي ) ٣٥٥٩( و ت ١١/٩٩ و فتح ٨/٦٠٥

 صحيح لغريه
سألت النيب صلى   : عن أيب ذر قال   ) حم(}للِّه و حبمِدِه    سبحانَ ا : ما  اصطفَى اللّه ِلمالِئكَِتهِ    {-١٤٧٤٤

 اهللا عليه و سلم ما نقول يف سجودنا ؟قال فذكره
 )٢٧٣١(و م ) ٥٩٣(و ت ) ١٦٧٧( و الدعاطب ٥/١٧٦ و حم ١١/٢٠٧ و فتح ١/٥٠١ك 

سئل رسول اهللا :  قالعن أيب ذر  ) حم،م(}سبحانَ اللِّه و حبمِدِه     : ما  اصطفاه اللّه ِلمالِئكَِتهِ    {-١٤٧٤٥
 صلى اهللا عليه و سلم  أي الكالم أفضل؟ قال فذكره

 ٥/١٥ و االحتاف ١/١٦٧و طربي )  ٣٥٩٣( و ت ٢/٤٢١ و ترغيب ٨٤م الذكر و الدعاء 
١٤٧٤٦-}                لَدتـهكَما  و عودىيتِبذُنوبِه ح تإالّ غَاب مسالش بغرى تتى حلَبي ؤِمنا  أضحى مم

هعن عامر بن ربيعة) هق(}أُم 
 ٣/٢٢٣ و جممع ١/١٦١ و موضح ٥/٣هق 

 حسن لغريه
ما  أطعمت زوجتك فَهو لَك صدقَةٌ ، و ما أطعمت ولدك فهو لك  صدقةً ، و مـا                    {-١٤٧٤٧

عن املقدام بـن    ) حم ،طب (}أطعمت خاِدمك فهو لك صدقةٌ ، و ما أطعمت نفسك فَهو لَك صدقَةٌ            
 معدي كرب

 و  ٤/١٧٩ و هـق     ١٣٢ و   ٤/١٣١ و حـم     ٢/٢٦٤ و كثري    ٥/٨٩ و كر    ٩/٣٠٩و حلية   ) ١٩٦ و   ٨٢(خد  
 )٥٥٣٥( وصحيح اجلامع ٣/٦٢ترغيب 



 

 

٢٢١٠() 

 صحيح
ما  أطيبِك من بلٍد ، و أحبك إيلَّ ، و لَوال أنّ قَومي أخرجوين ِمنِك ما سكَنت غَريِك                   {-١٤٧٤٨

 بن عباسعن ا) ت،حب،ك(}- قاله ملكة -
 )٥٥٣٦( و صحيح اجلامع ٤/٢٨٣و االحتاف ) ١٠٢٦(و حب ) ٣٩٢٦( و ت ١/٤٨٦ك 

 صحيح
  و الذي    - يعين الكعبةَ    -ما  أطيبِك و أطيب ِرحيِك ، ما أعظَمِك و أعظَم حرمتِك             {-١٤٧٤٩

و دمـه و أنْ يظَـن بـه إالّ          مالَه  : نفس محمٍد  بيده ، لَحرمةُ املُؤِمِن أعظم ِعند اللّه حرمةً منِك             
 عن ابن عمر) هـ(}خرياً
 ١/٨١و امع ) ٦٧٠٦( و الشعب ١١/٣٧ و طب ٣/٢٩٤و ترغيب ) ٢٩٣(هـ 

 حسن لغريه
١٤٧٥٠-}                 هــرس ــنم ، أيب ذَر من راُء ذا هلجٍة أصدقبا  أظَلَِّت اخلَضراُء و ال أقَلِّت الغم

 أنْ ينظُــر إلــى 
 عن ايب هريرة) ش(ابن سعد (}ِعيسى بن مريم فَلينظُر إىل أيب ذّر تواضِع 

 ١٦٨ و ١/١٦٧ و سعد ٣٣٠ و ٩/٣٢٩ و جممع ١٢/١٢٥ش 
 صحيح

١٤٧٥١-}                     ِمـن أيب ذَر ذي هلجـٍة أصـدق ـراُء ِمـنبا  أظَلَِّت اخلَضراُء و ال أقَلّـِت الغم
 عن ابن عمرو) حم،ت،هـ،ك(}

 و ١٢/١٢و ش ) ٢٢٥٩( و حــب ٤/٤٨٠ و ٢٤٤ و ٣/٣٤٢و ك ) ١٥٦(و هـــ ) ٣٨٠٢ و ٣٨٠١(ت 
 ٩/٣٢٩جممع 

 )٥٥٣٧( و صحيح اجلامع ٣٣٠و
 صحيح

١٤٧٥٢-}                    وال أوفَى مـن أيب ذَر  راُء ِمن ذي  هلجٍة أصدقبا  أظَلَِّت اخلَضراُء و ال أقَلّت الغم
 مريِعيسى ابن م هبعن أيب ذر) ت،حب،ك (}،ش 

 و صـحيح اجلـامع   ١/٢٢٤ و مشـكل  ٦/٤٤٢ و ٥/١٩٧ و جممـع    ٢٢٣ و   ٢/١٧٥و حم   ) ٢٢١٨(حب  
)٥٥٣٨( 

 صحيح
 عن عائشة) خ(}ما  أظَن فُالناً و فُالناً يعِرفاِن ِمن ديِننا شيئاً {-١٤٧٥٣

 )٥٥٣٩( و صحيح اجلامع ١٠/٤٨٥ و فتح ٨/٢٤خ 
 الشكر فمِنع الزيادةَ ألنّ اللّه تعاىل       ما أُعطي أحد  : ما  أعطي أحد أربعةً فَمِنع أربعةً        {-١٤٧٥٤

: لَِئن شكَرتم ألزيدنكُم ، و ما أُعطي  أحد الدعاَء فمِنع اإلجابةَ ألنّ اللّـه تعـاىل يقـولُ          : يقولُ
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اسـتغِفروا  : ىل يقولُ   ادعوين أستِجب لَكُم ، وما أُعطي أحد االسِتغفار ثُم مِنع املَغِفرةَ َألنَّ اللّه تعا             
و هو الـذي    : ربكم  إنه كَان غَفاراً ، و ما أُعطى أحد  التوبة  فَمنع التقَبل ألنَّ اللَّه تعاىل يقولُ                    

 عن عطارد ابن مصعب) هب(}يقبل التوبةَ عن ِعباِدِه 
 )٤٥٢٩ و ٤٥٢٨ و ٤٥٢ و ٤٥٢٦(الشعب 

 حسن لغريه
 عن عمرو بن أميه الضمري) حم (}رجلُ امرأته فَهو صدقةٌ ما  أعطَى ال{-١٤٧٥٥

 )٥٥٤٠(و صحيح اجلامع ) ١٠٢٤( و صحيحة ٣/١١٩ و جممع ٤/١٧٩حم 
 صحيح

 عن ابن عمر) طب(}ما  أُعطى أهلُ بيٍت الرفق إالّ نفَعهم{-١٤٧٥٦
 ) ٥٥٤١(و صحيح اجلامع ) ٩٤٢( و صحيحة ٣/٤١٦ و ترغيب ٨/١٩ و جممع ١١/٣٣٠طب 

 صحيح
ما  أُعطى عبد أفضلَ ِمن حسِن اليقِني و العاِفيِة ، فاسألوا اللّـه حسـن الـيقِني و                   {-١٤٧٥٧

 ليس لسهل عن أيب بكر حديث مرفوع غريه: البزار عن سهل بن سعد عن أيب بكر، و قال( }العافيةَ
 ٦و٥و١/٤حم 

 حسن
 عن ابن عباس) الديلمي(}طَالقَِة ِلساِنِه ما  أُعطى عبد شيئاً شرا ِمن {-١٤٧٥٨

 )٦٣٧٣(  و الفردوس ٧/٤٦٧االحتاف 
 حسن

١٤٧٥٩-} ثُ أُِمرتيح عأض كُم ، أنا قَاسمعا  أعطيكُم و ال أمنعن أيب هريرة) خ(}م 
 ٤/١٠٤ و كثري ١٠/١٠٩و طربي ) ٥٥٤٢( و صحيح اجلامع ٤/١٠٣خ 

 عن عمر و عائشة) بز(}هو لَكُم صدقةٌ ما  أعطيتموهن ِمن شيٍء فَ{-١٤٧٦٠
 ٣/٢٢ و صحيحة ٤/١٧٨و هق ) ١٧١١( و مطالب ٤/٣٢٤جممع 

 حسن
اللّهم باِرك  : ما  أعلَم شراباً يجزىُء عن الطَّعاِم إالّ اللنب، فإذا شِربه أحِدكُم فَليقِل              {-١٤٧٦١

اللّهم بارك لَنا فيه و     :  يعىن ِمن ذِلك الضب فَليقُل       -لَنا فيِه ، وِزدنا ِمنه ، و من أكَلَ ِمنكُم طَعاماً            
رياً ِمنهعن ابن عباس) ط(}أطِعمنا خ 

 )٣٣٢٢(و هـ ) ٤٦٨( و سين ٢٨٤ و ١/٢٢٥حم 
 حسن

 )٤٠٩٥(فيه عمر بن حرملة و ثق الكاشف 



 

 

٢٢١٢() 

عن مالك بن عبـداهللا     ) ٤(}ِه النار   ما  اغْبرت  قَدماً عبٍد يف سبيِل اللّه إالَّ حرم اللّه علي            {-١٤٧٦٢
 اخلثعمي ، الشريازي يف االلقاب ، عن عثمان

و ) ٥٥٤٣( و صــحيح اجلــامع ٩/١٦٢ و هــق ٢/٢٧٢ و ١/٤٨٦ و ترغيــب ٥/٢٨٦ و جممــع ٤/٢٥خ
 ٣/٣٤٧و غريهم و مالك أخرج له أمحد فقط االصابة ) ١٥٨٨(  و حب ٦/١٤و ن ) ١٦٣٢(ت

١٤٧٦٣-}   نيع قَتورا  اغرم               ـالَتـاِر، و ال سِد على الناجلَس ذلك ساِئر اللّه ماِئها إالّ حرِبم 
قَطرةٌ على خدها  فَيرِهق ذلك الوجِه قَترةٌ و ال ِذلةٌ ، و لَو أنَّ باِكياً بكى يف أُمٍة ِمن األمِم رِحموا ، 

 عن مسلم بن يسار مرسالً) هب(} يطفَأُ ا ِبحار ِمن ناٍر و ما ِمن شيء إالّ لَه ِمقدار و ميزانٌ إالّ الدمعةَ
مرفوعاً و مرسالً ) ٨١٢ و   ٨١١( و الشعب    ١/٢٨ و بغوى    ٢/٥١٥ و عدي    ٤/٢٣١و ترغيب   ) ٢٠٢٩٢(عب  

 و موقوفاً
 و املوقوف أقوى

ِطيةُ ، و إنّ اليد السفلى      ما  أغناك اللّه فَال تسأَِل الناس شيئاً ، فإنّ اليد العليا هي املُن             {-١٤٧٦٤
   ِطىنالَ اللِّه ِمسئولٌ و معن عروة بن حممد بن عطية السعدي ) ك،هق،كر(ابن مندة  (}هي املُنطاةُ ، و إنّ م

 عن أبيه عن جده
 ٤/١٩٨ و هق٤/٣٢٧ك 

 صحيح
١٤٧٦٥-}             ظَرؤِمنٍة ، إذا نٍة مِمن زوج لَه ريعِد اإلسالِم خب بدع ا  أفادم       و إذا غَاب ، تهرإليها س 

 عن أيب هريرة) طس(}عنها حِفظَته يف نفِسها و ماِلِه 
 ٤/٢٧٢جممع 

 حسن لغريه
١٤٧٦٦-}                  بتإىل ِذراٍع ألج عيتو لَو د ، لَقَِبلت إيلَّ ِكراع و لَو أُهدي ، هحا  أقبعن ) طب(}م

 )تكره رد اللطف ؟ قال فذكره:  قلت يا رسول اهللا: أم حكيم بنت وداع اخلزاعيه قالت 
 ٥/١٩٩و فتح ) ١٦٠٦(  و مطالب  ٤/١٤٩امع 

 حسن
 اهلدية: اللطف 

 عن أم هاينء ، احلكيم عن عائشة) طب،حل (}ما  أقفَر من أُدٍم بيت فيه خلٌّ{-١٤٧٦٧
  و صحيح اجلامع٨/٣١٣و حلية ) ١٨٤١( و ت ٦/٢١٦٨ و عدي ٦/٣٠٧ و خط  ٣/٣٥ و تلخيص    ٦/٣٨هق  

)٥٥٤٤( 
 صحيح لغريه

ما  أكثَاركُم علَي يف حد ِمن حدوِد اللِّه وقَع على أَمٍة ِمن إماِء اللِّه ، و الذي نفْسى                   {-١٤٧٦٨
عـن  ) هـ،ك (}ِبيِدِه لَو كَانت فَاطمةُ ِبنت محمٍد نزلَت بالذي نزلت به هذه املرأة لَقَطع حممد يدها  

 مسعود بن االسود



 

 

٢٢١٣() 

 ٤/٣٨٠ و ك ٣/٣٦٦ و نصب ٩/٤٦٧و ش ) ٢٥٤٨(هـ 
 صحيح

 عن ابن مسعود) ك،هب(}ما  أكثَر أحد ِمن الربا إالّ كَانَ عاقبةُ أمِرِه إىل ِقلِّ{-١٤٧٦٩
 )٥٥١٢( و الشعب ٤/٣١٨ك 

 صحيح
 عن أيب سعيد) حب(} ما  أكفَر رجلٌ رجالً قَطُّ إالّ باء ِبها أحدهما{-١٤٧٧٠

 و خ ادب و م اميان و صحيح اجلامع ١٤٢ و ١١٣ و ٦٠ و ٤٤ و ٢/١٨ و حم ٣/٤٦٤و ترغيب ) ٦٠(حب 
)٥٥٤٥( 

ما  أكَلَ أحد طَعاماً قَطُّ خرياً ِمن أنْ يأكُلَ ِمن عمِل يده ، و إنّ نيب اللِّه داود كَـانَ                      {-١٤٧٧١
 عن املقدام) حم،خ(}يأكُلُ من عمل يِدِه 

) ٥٥٤٦( و صحيح اجلامع ٦/١٢٧ و هق ٧/٤٢٩ و تخ ٤/٣٠٣ و فتح  ٨/٦ و سنه    ٣/٢٨٨ و بغوي    ٣/٧٤خ  
 ١٣٢ و ٤/١٣١و حم 

١٤٧٧٢-}                    ـاتلـِه بمع ِمن كَاال بات ندِه ، و مي كد إىل اللِّه ِمن بطَعاماً أح ا أكَلَ العبدم
 عن املقدام بن معد يكرب)  ابن عساكر (}مغفوراً لَه

 ٦/٩ و االحتاف ٤/٦٣ و امع ٢/٥٢٤يب  و ترغ٤/٢٨٤كر 
 حسن لغريه

 و ضعفاه عن جابر) قط،هق(و ضعفه عن الرباء ) ن(}ما  أُِكلَ  حلمه فَال بأس ِببوِله{-١٤٧٧٣
و ) ١٤٨١( و عـب     ١/٤٣ و تلخـيص     ١/٢٥٢ و هـق     ٧/٢٦٥٧ و عـدي     ١/١٢٥ و نصب    ١/١٢٨قط  

 مرفوعاً و موقوفاً) ١٧١٣٨ و ١٧١٣٧ و ١٧١٣٦(
 حيح وقفهو الص

 عن ابن عمر) ابن جرير ( }ما  التقى رجالِن إالّ كَانَ أَوالهما باللّه الذي يبدأُ بالسالِم{-١٤٧٧٤
   حنوه٣/٤٢٧ و ترغيب ١١/١٦و فتح ) ٥١٩٧(و د ) ٨٧٨٩ و ٨٧٨٨(و بنحوه ) ٨٧٨٧(الشعب 

 صحيح
 أين تلتِفت يا ابن آدم ؟ أنا خري لَك ِمما           :ما  التفَت عبد قَطُّ يف صالِتِه إالّ قَالَ ربه           {-١٤٧٧٥
 عن أيب هريرة) هب(}تلتِفت إليِه

  ١/٣٧٠ و ترغيب ٢/٨٠امع 
 حسن لغريه

ما الدنيا يف اآلخرِة إالّ كَما يمشي أحدكم إىل اليم فأدخلَ إصبعه فيه ،  فَما خـرج                  {-١٤٧٧٦
 وردعن املست) ك(}ِمنه فَهو الدنيا 

 و صحيح اجلامع ٤/٢٢٩ و حم ٤/٣١٩ و ك ٤/١٧٤و ترغيب ) ٨٥( و محيدي  ١/٥٦١و بغوى   ) ٢٣٢٣(ت  
)٥٥٤٧( 



 

 

٢٢١٤() 

 صحيح
 عن عائشة) د(}ما  الذي أحلَّ امسي و حرم كُنييت {-١٤٧٧٧

 و جـامع  ١/٢٧٧ و كـر  ١/١٥٥ و تـخ  ٣/١٤٤ و تلخيص ١/١٤ و طص  ٩/٣١٠ و هق    ٧٥د االدب ب    
 ١/٣٨١االصول 

 يبحسن غر
    !   و استنكره احلافظ ابن حجر يف التهذيب و سكت عليه يف التلخيص 

 وبظاهر هذا احلديث أخذ كثري من السلف و اخللف و محلوا النهي على حياته صلى اهللا عليه و سلم
عن ) طس،حل(}ما  الذي يعطي ِمن سعٍة  ِبأعظم أجراً  ِمن الذي يقبلُ إذا كَانَ محتاجاً     {-١٤٧٧٨

 سأن
 و طـب    ٦/٢٦١٦ و عـدي     ٨/٢٤٥ و حلية    ٣/١٠١ و جممع    ٩/٢٩٩ و   ٤/١٦٨ و االحتاف    ١/٦٠٠ترغيب  

١٢/٤٢٣ 
 لني

ما : بل هو الذّي ال فرطَ لَه ، قالَ       : الذي ال ولَد لَه ، قالَ       : ما الرقوب فيكُم ؟ قَالوا      {-١٤٧٧٩
) ع،بز(} الَّذي يقدم و لَيس لَه عند اللِّه خير       بل هو   : الذي ال مالَ لَه ، قالَ       : العدم فيكُم ؟ قالوا     

 وقف النيب صلى اهللا عليه و سلم جملساً من بين سلمة فذكره: عن أنس قال
 موصوالً و مرسالً) ٧٠٠(مطالب  

 صحيح مرسل
 رجـلٌ   ما العملَ يف أياٍم أفضلَ ِمنه يف عشِر ذي اِحلجِة و ال اجلهاِد يف سبيِل اللِّه إالّ                {-١٤٧٨٠

 عن ابن عباس) خ،د،ت (}خرج  يخاِطر بنفِسِه و ماِله فَلَم يرِجع ِمن ذِلك ِبشيٍء
 )٥٥٤٨( و صحيح اجلامع ٤/٢٩٩ و حلية ١٢/١٤ و طب ٤/٢٨٤ و هق ٢/٤٥٩ و فتح ٢/٢٥خ 

ـ (}وهما ألقى البحر أو جزر عنه فَكُلوه ، و ما مات فيِه و طَفا فَال تأكُل               {-١٤٧٨١ عـن   ) د،هـ
 جابر

ـ ) ٣٨١٥(د    و سـنه    ٤/٢٠٣ و نصـب     ٦/١٧ و االحتـاف     ٤/٢٦٨ و قـط     ٩/٢٥٦و هق   ) ٣٢٤٧( و ه
 ٨/١٤٩ والنيل٨/٦ و فتح ١١/٢٤٥

 حسن
 و صوب البعض وقفه

إذا :  ِبأعلَم ِمن الساِئِل ، و سأُخِبرك عن أشـراِطها  -ما املسئولُ عنها  يعين الساعةَ    {-١٤٧٨٢
لَدِمن أشراِطها        و اِس فَذاكالن ؤوسراةُ احلُفاةُ رِت العِمن أشراِطها ، و إذا كَان ها فَذِلكتبِت األمةُ ر

، و إذا تطَاولَ ِرعاُء البهِم يف البنياِن فَذاك ِمن أشراِطها  ، يف خمٍس ِمن الغيب ال يعلَمهن إالّ اللّهُ              
 عن أيب هريرة و أيب ذر معاً) ن(عن عمر ، ) م،د،ن(}لم الساعِةإنّ اللّه ِعنده ِع: 



 

 

٢٢١٥() 

 ٦٣( و هـ   ٦و٥و ن االميان ب     )  ٢٦١٠( و ت    ١٦ و د السنه ب      ٧ و   ٥-١ و م االميان     ٦/١٤٤ و   ١/٢٠خ  
 و صحيح   ٤٢٦ و   ٥٣ و   ٥١ و   ١/٢٧و حم   ) ٢٢٤٤( و خزمية    ١/٤٠و امع   ) ١٦(و حب   ) ٤٠٤٤ و ٦٤و  

 )٥٥٤٩(اجلامع 
 عن ابن عباس) د (}ما أمرت ِبتشييِد املَساِجِد{ -١٤٧٨٣

 و صـحيح    ٢/٤٣٩ و هـق     ٧/٣١٣ و حلية    ٢٣٧ و   ٢٣٦ و تغليق  ٢/٣٤٨و سنه   ) ٥١٢٧(و عب   ) ٤٤٨(د  
 )٥٥٥٠(اجلامع 

 صحيح
 عن عائشة) حم،د،هـ (}ما أُمرت كُلَّما بلت أنْ أتوضأَ ، و لَو فَعلْت لَكَانت سنةً{ -١٤٧٨٤

 و  ٢/٣٤٨ و االحتـاف     ٢/١٥٩ و الدواليب    ١/٢٤١ و جممع    ١/٥٤ و ش    ٦/٩٥و حم   ) ٣٢٧(و هـ   ) ٤٢(د  
 )٥٥٥١(صحيح اجلامع 

 حسن
 عن أيب هريرة) هـ(}ما أمرتكم به فَخذوه ، و ما نهيتكم عنه فانتهوا { -١٤٧٨٥

 ١٣٠و بنحوه م الفضائل ) ٥٥٥٢(و صحيح اجلامع ) ٢٧٢(و ف ) ١( و هـ ٢/٣٥٥حم 
 صحيح

 عن عدي بن حامت) ت(}ما أمسك علَيك فَكُلْ { -١٤٧٨٦
 و  ٦٠٠ و   ٩/٥٩٩ و فـتح     ٢٧٧ و   ١٧/٧١ و طب    ٥/٣٦٦ و ش    ٩/٢٣٥و هق   ) ١٤٦٧( و ت    ٧/١١٠خ  

 )٥٥٥٣( وصحيح اجلامع ٦/٥٨طربي 
 عن جابر) هب(}ما أمعر حاج قَطُّ{ -١٤٧٨٧

 )٤١٣٤( الشعب  و٥/١٦٨ و كر ٢/١٨٠ و ١/١١ و ترغيب ٣/٢٠٨امع 
 صحيح

 أفتقر: أمعر 
١٤٧٨٨- }                    ، كَـهركُم و تأخرج اللّه ه ، و لِكنكترفسي ، و ال أنا تكُم ِمن قَبِل نا أنا أخرجتم

 عن ابن عباس) طب(}إمنّا أنا عبد مأمور ، ما أُِمرت به فَعلت ، إنْ أتبع إالّ ما يوحى إيلَّ
 ٨٤٢٧ و   ٨٤٢٦ و   ٨٤٢٥ و   ٨٤٢٤( و ن    ٧/١٠٤ و االحتاف    ٩/١١٥ع   و جمم  ١٢/١٤٧ و طب    ١١٦ /٣ك  
 ١/٣٣٠وحم ) ٨٤٢٨و

 حسن
وال معارضة بني هذا اخلرب و بني سد االبواب غري باب أيب بكر رضي اهللا عنه و ذلك ألن عليا رضي اهللا عنـه مل                         

ري باب علي فكـان     و سد أبواب املسجد غ    : عن ابن عباس قال   ) ٨٤٢٨(يكن له طريق من غريه كما يف روايه ن          
 و إسناده صحيح) يدخل املسجد و هو جنب ، وهو طريقه ليس له طريق غريه 

١٤٧٨٩- }اهانتج اللَّه جيِه و لكنا أنا أنتعن جابر ) ت(}م 



 

 

٢٢١٦() 

 و  ٢/٥٩٨و عاصم   ) ٣٧٢٦( و ت    ٨/٦٥٨ و جامع االصول     ١/١٤١ و أصفهان    ٧/٤٠٢ و خط    ٢/٢٠٢طب  
 ٧/٣٥٧بداية 

 حسن
أطلت املناجاة فرد عليهم بذلك أي أن       :  صلى اهللا عليه و سلم ناجى عليا فأطال املناجاه فقالوا له             و سببه أن النيب   

 اهللا أمرين أن أناجيه
١٤٧٩٠- } املسلمني رجٍل ِمن ذِه الوبرِة ِمن ا أنا بأحقعن علي) حم(}م 

 )٤١٣٤( و الشعب ٥/١٦٨ و كر ٢/١٨٠ و ١/١١ و ترغيب ٣/٢٠٨امع 
 صحيح

 عين الغنائمي
ما أنا حملتكُم و لكن اللّه حملَكُم ، و إين و اللِّه إنْ شاَء اللّه ال أحلف على يمـٍني                    {-١٤٧٩١

 ريالذي هو خ مييىن و أتيت عن رياً منها  إالّ كَفرتعن أيب موسى) حم،ق،د،ن(}فأرى غَريها خ 
 ٦١٣ و ٦٠٢ و ١١/٥١٧ و فـتح  ١٠/١٥سنه  و ٤/٣٩٨ و حم   ٧/٩ و ن    ٧ و م االميان     ١٨٢ و   ٨/١٥٩خ  

 )٥٥٥٤(وصحيح اجلامع
١٤٧٩٢-}                    و سـد لـيع بـاب حفَت اللّه و لكن ، ليع باب حتكُم و فَتأبواب دتدما أنا س

 عن علي) بز(}أبوابكُم
 ٧/١٤ و فتح ٩/١١٤امع 

 حسن
١٤٧٩٣-} قمنيا ، و ما أنا و الرابن عمرعن ) حم(}ما أنا و الد 

 ٤٢ و د اللباس ب ٢/٢١و حم ) ٥٥٥٥(  و صحيح اجلامع٢٣٩ /١٣ش 
 صحيح

١٤٧٩٤-}   تـنها ـ و أحصبر  تعلى ولِدها ، و أطاع تنيِن إذا حعفاُء اخلَدما أنا و امرأةٌ س
 عن أيب أمامه) طب (}فَرجها يف اجلنِة إالّ كَهاتِني ، و قرنَ بني  أُصبعيِه 

 و عـب  ١٠/٤٣٦ و فتح ٣/٣٤٨ و ترغيب ٢٩ و   ٦/٢٦ و حم    ٦/٢٩٤ و كر    ٤/٣١٤ و جممع    ٨/٢٤٥طب  
 )١٤١(وخد ) ٢٠٥٩١(

 حسن لغريه
 عن سفينه) حل(} ما أنت إالّ سفينةٌ{-١٤٧٩٥

 ٩/٣٦٦ و جممع ٧/٩٧ و طب ٥/٢٢١حم 
 صحيح

 و شـرف البنيـانُ ، و        ما أنتم إذا مرج  الدين ، و سِفك الدم ، و ظهرِت الزِينةُ ،              {-١٤٧٩٦
 عن ميمونه) طب ( }اختلف اإلخوانُ، و حِرق البيت العتيق؟

 ٧/٣١٠امع 
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 صحيح
) حم،ق،ن(}ما أنتم ِبأمسع ِلما أقولُ ِمنهم ، غَري أُم ال يستطيعونَ أنْ يردوا علي شيئاً                {-١٤٧٩٧

 عن أنس
 و ١٨٢ و ١٤٥ و ٣/١٠٤ و ١/٢٧  و حــم ٤/١٠٩ ن  و٧٧ و ٧٦ و م اجلنــه ١١ و ٥/٩٧ و ٢/١٢٢خ 

 )٥٥٥٦( و صحيح اجلامع ٦/٩١ و جممع ١٣/٣٧٩ و ش ٤/٢٩ و٢٦٣ و ٢٢٠
فقال ) هل وجدمت  ما وعدكم ربكم حقّاً( عندما كان خياطب القتلى من املشركني يف بدر : قاله ألصحابه 

 الصحابه يا رسول اهللا أختاطب قوماً قد جيفوا فقال هلم ذلك
 عن زيد ابن أرقم) حم،د،ك(}ما أنتم ِبجزٍء ِمن مائَة ألِف جزٍء ِممن يِرد علَي احلَوِض{-١٤٧٩٨

و صـحيح اجلـامع     ) ٤٧٤٦( و د    ٢/٣٤١ و عاصم    ١١/٤٥٥ و ش    ١/٧٧ و ك  ٣٧١ و   ٣٦٩ و   ٤/٣٦٧حم  
)٥٥٥٧( 

 صحيح
 عن ابن مسعود) حم(} ِمنكُما ما أنتما أقوى على املَشِىِمنى و ما أنا ِبأغنى عِن األجِر{-١٤٧٩٩

 و ٦/٦٨ و جممع ١١/٣٦و سنه ) ١٦٨٨( و حب ٣/٢٠ و ك ٢/١/١٤ و سعد ٤٢٢ و ٤١٨ و ١/٤١١حم 
 ٦/٢٢٤حلية 

 صحيح
 عن ابن مسعود) هـ(}ما أنزلَ اللّه داًء إالّ أنزلَ لَه الدواَء{-١٤٨٠٠

 و ٤/٢٥٣و بنحـوه خ   ) ١٣٩٨( و حـب  ١٩٧ و ٤/١٩٦ و ك ١/٤١٣و حـم   ) ٣٤٣٩ و ٣٤٣٨(هـ  
 )٥٥٥٨( و صحيح اجلامع ٧/١٥٨

عن ) ك(}ما أنزلَ اللّه داًء إالّ و قَد أنزلَ لَه شفاًء ، و يف ألباِن البقَر ِشفاٌء ِمن كُلِّ داٍء          {-١٤٨٠١
 ابن مسعود

  ١٩٧ و ٤/١٩٦ك 
 صحيح

رِض دواًء ، عِلمه من عِلمـه ،        ما أنزلَ اللّه عز و جلَّ داًء  إالّ و قد جعلَ  لَه يف األ               {-١٤٨٠٢
ِهلُهن جم هلَهعن أيب هريرة) خط (}وج 

  ٤/١٩٧ و ك ٥/٨٤ و امع ١/٤٥٣ و حم ٣/٤٣٧خط 
 صحيح

ما أنزلَ اللّه يف التوراِة و ال يف اإلجنيل ِمثلَ أُم القُرآِن و هي السبع املَثـاين و هـي                    {-١٤٨٠٣
ع ةٌ  بيين  و بنيقسومأَلَ ما سبدي مت،ن(}بدي و ِلع (عن أُيب 

 )٥٥٦٠(  و صحيح اجلامع  ٥/١٣٢ و االحتاف ٢/١٣٩و ن ) ٣١٢٥( و ت ١/٢٤و بغوى ) ٥٠١(خزمية 
 صحيح
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١٤٨٠٤-}                   رتلُ اللّـهي ، ا كَافرين اِسالن ِمن فَريق حكٍَة إالّ أصبرالَّسماِء ِمن ب من ما أنزلَ اللّه
 عن أيب هريرة) م (}يقولون ِبكَوكَِب كَذا و كَذا الغيثَ  فَ

 )٥٥٦١( و صحيح اجلامع ٤/٤١٩ و سنه ١٢٦ و م االميان ٢/٤٢١حم 
ما أنزلَ اللّه  ِمن داٍء إالّ أنزلَ فيِه  ِشفاًء، فعلَيكُم بألباِن البقَِر فإا تـرم ِمـن كـلِّ        {-١٤٨٠٥

 عن جابر ) قط(}شجٍر
  ٨٥ و ٥/٨٤امع 

 حسن لغريه
ما أنزلَ اللّه  من داٍء إالّ قَد  أنزلَ لَه  دواًء ، عِلم ذِلك من عِلمه ، أو جهلَ ذلك من   {-١٤٨٠٦

 عن أيب سعيد اخلدري) بز ، طصس (}املوت :  ما الّسام ؟ قالَ يا رسولَ اللّه : جِهلَه إالّ السام ، قالوا 
 ٥/٨٤امع 

 حسن لغريه
١٤٨٠٧-}                     ِهلَـهمن ج  هلَهو ج ، هِلمن عِلمه مه شفاًء ، ععلَ مداٍء إالّ قَد أنز ِمن ما أنزلَ اللّه

 عن ابن مسعود) ك،هق(واحلكيم و ابن السين و أبو نعيم يف الطب  )حم(}
 ٥/٨٤و امع ) ١٣٩٨( و حب  ١٩٧ و ٤/١٩٦ و ك ١/٤١٣و حم ) ٣٤٣٩ و ٣٤٣٨(هـ 

 صحيح
 عن أيب هريرة) هـ(}لَ اُهللا داًء  إالَّ أنزلَ لَه شفاًء ما أنز{-١٤٨٠٨

 )٥٥٥٩( و صحيح اجلامع ٧/٣٥٩ و ش ١/٣٧٧و حم  ) ٣٤٣٩ و ٣٨٣٨( و هـ ٧/١٥٨ و ٤/٢٥٣خ 
ما أنطَاك اللّه فخذْ ، و ال تسأِل الناس شيئاً ، فإنَّ اليد العليا هي املُنِطيـةُ ، و اليـد                     {-١٤٨٠٩

عن عروة بن حممد بـن عطيـة        ) طب(ابن سعد   (}ى  هي املُنطاةُ ، و إنَّ مالَ اللِّه مسئولٌ و منطى           السفل
 السعدي عن ابيه عن جده

 ٧/٢/١٤٥ و سعد ١٧/١٦٦طب 
 صحيح

١٤٨١٠-}                  أفضلَ مـن ِتلـك ليها إالّ كَانَ ذلك احلَمدع اللّه دمعلى عبِد ِنعمةً فَح اللّه مما أنع
 عن أيب أمامه) طب(}النعمِة
 )٥٥٦٢(وصحيح اجلامع ) ٢٠١١(و صحيحة ٥/١٣٢امع 

 حسن
ما أنعم اللّه عز و جل على عبٍد ِمن ِنعمٍة و أسبغها عليه ، ثُم جعلَ إليه شـيئاً ِمـن                     {-١٤٨١١

 عن ابن عباس) ابن النجار(}حوائج الناِس فَتبرم ِبها إالّ و قد عرض ِتلك النعمةَ ِللزواِل 
 ٨/٣٥٥ و االحتاف ٣/٣٩١و الترغيب ) ٣٧(املكارم 

 جيد
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عـن  ) حم(}ما أنعم اللّه عز و جل على عبٍد ِنعمةً إالّ و هو يحب أنْ يرى أَثَرها علَيِه           {-١٤٨١٢
 أيب هريرة

 ٢/٤٣٨ و ترغيب ١٠/٩٥ و ١٣٢ و ٥/١١٩ و جممع ١/٢١٢ وطص ١/٥١٤ و ك ٢/٤٠٣حم 
 صحيح

ما أنعم اللّه تعاىل على عبٍد ِنعمةً فَحِمد اللّه علَيها إالّ كانَ محد اللِّه تعاىل أعظم منها                 {-١٤٨١٣
 عن احلسن مرسال) عب،هب (}كَاِئنةً من كانت 

 )٣٨٠٥(و بنحوه هـ ) ٤٤٠٤ و ٤٤٠٣ و ٤٤٠٢( و بنحوه ) ٤٤٠٦ و ٤٤٠٥(الشعب 
 حسن لغريه

 و صح موقوفا
ما أنعم اللّه عز و جل على عبٍد ِنعمةً  فَعِلم أا من اللِّه إالّ كَتب اللَّـه تعـاىل لـه                      {-١٤٨١٤

شكَرها قبلَ أنْ يحمده علَيها ، و ما أذنب عبد ذَنباً فَنِدم علَيِه إالّ كَتب اللّه تعاىل لَه مغِفرته قبـل               
اشترى عبد ثَوباً بديناٍر أو ِنصف ديناٍر فَلَبسه فَحِمد اللّه عليه إالّ مل يبلُغْ ركبته               أنْ يستغِفره ، و ما      

 لَه غفَرعن عائشة) عب(و تعقب ) ك(}حىت ي 
 ٥/١١٩و جممع ١/٥١٤ و ك ٣٠ و شكر ٣/٩٤ترغيب 

 لني
 إالَّ كَانَ الذي أعطى أفضـلَ ممـا         احلَمد هللاِ : ما أنعم اللّه تعاىل على عبٍد ِنعمةً  فقالَ        {-١٤٨١٥

 عن أنس) هـ (}أخذَ
 )٥٥٦٣(وصحيح اجلامع ) ٣٨٠٥(هـ 

 صحيح
ما شاَء اللّه ال قوةَ إالَّ      : ما أنعم اللّه تعاىل على عبٍد ِنعمةً ِمن أهٍل و ماٍل وولٍد فَيقولُ            {-١٤٨١٦

 عن أنس) ع،هب(}باللِّه  فَيرى فيه آفةً دونَ املوِت
) ٣٦٧٣( و مطالـب     ١٠/١٤٠ و جممع    ٢/١١٩ و بداية    ٦١و صفة   ٥/١٥٤و كثري   ) ٣٥١( و سين    ١٢شكر  

 )٤٥٢٥ و ٤٣٦٩(والشعب
 حسن لغريه

 عن أيب أمامة) طب(}ما أنفَق الرجلُ يف بيِتِه و أهِلِه وولَِدِه و خدِمِه فَهو لَه صدقةٌ {-١٤٨١٧
 ٨/١٥٤و االحتاف ) ٢١٣٨( و هـ ٢/٥٠ و ك١٠/٢٤٢ و هق ١٠/٤٤٧ و فتح ٣/٢٨ و خط ٨/١١٢طب 

 ١٧٨و 
 حسن لغريه

 و أبو نعيم عن خباب) ط(}ما أنفَق املؤمن ِمن نفَقٍَة إالّ أُجر فيها إالّ النفقةَ يف هذا التراِب{-١٤٨١٨
 ٤/٦٤طب 
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 حسن لغريه
) طب،هق(} ينحر يف يوِم عيٍدما أُنِفقَِت الَوِرق يف شيٍء أَحب إىل اللِّه تعاىل ِمن نحٍري{-١٤٨١٩

 عن ابن عباس
 و طب ٢/١٥٥  و الترغيب ١/٢٢٨ و عدي ٤٢٣/ ٥ و كثري ٤/٢٨٢ و قط ٩/٢٦١ و هق ٤/١٧جممع 

١١/١٧ 
 حسن لغريه

 الفضة: الورق
١٤٨٢٠-} عهفَد كقَلب عن عبد الرمحن بن معاوية بن خديج مرسال) ابن عساكر( }ما أنكَر 

 )٥٦٤(و صحيح اجلامع ) ٢٢٣٠(حنوه و الصحيحة ) ٨٢٥(و ) ١١٦٢  و٨٢٤(الزهد مبارك 
 صحيح لغريه

١٤٨٢١-}                   أوسـاخ و مع ذلكو إمنّا ه ، لوح ِضرذا املَالَ خإنّ ه ، كيميا ح كألَتسم ما أنكَر
 يبارك لَه فيها ، و      أيدي الناِس فَمن أخذَها ِبسخاوٍة بورك لَه ِفيها ، و من أخذَها بإشراِف نفٍس لَم              

                       ـداملُعطَى ، و أسفلُ األيـدي ي املُعطي فَوق دليا و ياللِّه الع دو إنّ ي ، عشبكان كاآلكِل و ال ي
 عن حكيم بن حزام) ط، حم،طب،ك(}املُعطَى

 ٢١٧  و ٣/٢١٢ و طب ٣/٤٨٤ك 
 صحيح 

عماِلكُم ، فإنْ يك خرياً فَواهاً  واهـاً، و إن           ما أنكَرتم ِمن زماِنكُم فَبما غَيرتم ِمن أ       {-١٤٨٢٢
 حديث غريب) كر(عن أيب الدرداء و قال ) طب،كر(}يك شرا فآها آهاً

 ٨/٦١٨ و االحتاف ١٠/٢٣١امع 
 حسن

ما أَر الدم و ذُِكر اسم اللِّه علَيه فَكُلوه ، ِليس السن و الظُّفر و سـأحدثكم عـن                   {-١٤٨٢٣
 عن رافع ابن خديج) ٤حم،ق(}ك أما السن فعظم و أما الظُّفر فَمدى احلَبشِةذِل
ــاحي ١٢٧ و ١٢٠ و ١١٩ و ٧/١١٨  و ٤/٩١ و ١٨٦ و ٣/١٨١خ  و د ) ١٤٩١( و ت ٢٠ و م االضـ

 و صحيح اجلامع    ٦٣٨ و   ٦٣١ و   ٩/٦٢٣ و فتح    ٤/١٤٢ و حم    ٧/٢٢٨و ن   ) ٣١٧٨( وهـ   ١٤الضحايا ب   
)٥٥٦٥( 

١٤٨٢٤-}                    من اعةُ فتنةً أعظَمالس قومإىل أنْ ت آدم لَقنذُ خو جلَّ إىل  األرِض م عز ما أهبطَ اللّه
إنه آدم جعد ممسوح عِني اليساِر ، و على         : ِفتنِة الدجاِل ، و قد قُلت ِفيه قوالً لَم يقُله أحد قَبلي             

ألكمه و األبرص و يقولُ أنا ربكم  ، فمن قَالَ ريب اللّه فال ِفتنةَ               عينِه ظُفرةٌ غَليظةٌ ، و إنه يربىُء  ا        
أنت ريب فَقَد افتِتن ، يلبثُ فيكُم ما شاَء اللّه  ثُم يِرتلُ ِعيسى بن مريم مصِدقاً                 : علَيه ، و من قَال    

 عن عبد اهللا بن مغفل) طب (}يقتلُ الدجالَِبمحمٍد على ِملَّته ، إماماً مهدياً ، و حكماً عدالً فَ
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 ٣٣٦ و ٧/٣٣٥امع 
 حسن

ما أهدى املَرُء املُسلم ألخيِه هديةً أفضلَ ِمن كَِلمِة ِحكمٍة يزيده اللّه ا هـدى ، أو                 {-١٤٨٢٥
 و أبو نعيم عن ابن عمرو) هب(}يرده  ا عن ردى

 )١٧٦٤( و الشعب ١/١١١ و االحتاف ١/٦١جامع بيان العلم 
 فيه انقطاع

 عن أيب هريرة) هب(}ما أهلَّ مِهلٌّ قَطُّ إالَّ آبِت الشمس ِبذُنوِبِه{-١٤٨٢٦
 )٤٠٢٩( و الشعب ٢/١٨٩ و ترغيب ٢/٧٩خط 

 صحيح
 عن أيب هريرة) طس (}ما أهلَّ مِهلٌّ قَطُّ، و ال كَبر مكبر قَطُّ إال بشر باجلَنِة{-١٤٨٢٧

 )٥٥٦٩(و صحيح اجلامع ) ١٦٢١( و صحيحة ٢/١٨٩ و ترغيب ٣/٢٢٤امع 
 صحيح

ما أهلَك اللّه عز و جلَّ قَوماً وال قَرناً ، و ال أُمةً ، وال أهلَ قَريٍة ِبعذاٍب من السماِء                    {-١٤٨٢٨
و لقـد  :  تر إىل قَوِلِه تعاىل منذُ أنزلَ التوراةَ على وجِه األرِض غَري القَريِة  اليت مِسخت ِقِردةً ، أمل           

 و ابن مردويه عن أيب سعيد) ك(و ابن املنذر ) بز(}آتينا موسى الِكتاب ِمن بعد ما أهلَكنا القُرونَ األوىل 
  ٢/٤٠٨ و ك ١/٢٢٧ و بداية ٧/٨٨امع 

 صحيح
١٤٨٢٩-}ؤذَنَ لَه يف رأن ي رياً لَه ِمننيا خيف هِذه الد دبماما أويتَ عصلِّيهتِني يعن أيب ) طب(}كع

 أمامه
 ٢٣٦ و صفة ١/٥٥٥ و ٢/٤٤١ و ك ٢/٢٥٠ و امع ٥/٢٦٨ و حم ٢/٣٨٦ و ش ٨/١٧٧طب 

 حسن
حيث ظن أن بكر بن خنيس تفرد به عن ليث          ) ١٩٥٧(و قد خلط األلباين أثناء تضعيفه هلذا احلديث يف الضعيفة           

  ، و أعله كذلك بالعالء بن احلارث و أنه اختلط٢/٣٨٦ عند ش بن أيب سليم وفاته أنه قد تابعه حفص بن غياث
 تبني يل أن قصة اختالطه فيها نظر ، و كيف ختفى            ١٧٨ - ٨/١٧٧بعد الرجوع لترمجة العالء يف التهذيب       : أقول

 !على علماء بلده كأيب مسهر ؟
ثقه تغري  : مكحول وقال د  مقدم على أصحاب    : دحيم: و ثقوه قدري قال   ) ٤٣٩٣(و لذا قال الذهيب يف الكاشف       

كان يرى القدر اهـ و على فرض صحة        : و قال عنه    ) ٢٨٧٨( هـ و قد أورده يف الديوان        ١٣٦عقله مات سنه    
من قال اختلط بآخره فان الراوي عنه هو معاوية بن صاحل و قد روى عنه قبل اختالطه قطعاً ألنه ترك الشام قدميا                      

  هـ١٣٦س و العالء تويف سنه  هـ  مث إىل االندل١٢٥و ذهب ملصر عام 
١٤٨٣٠-}               يثُ اُِمرتح عاِزنٌ أضوه ، إنْ أنا إالّ خكُمىٍء ، و ال أمنعمن ش ِحـم،د  (}ما أوِتيكُم (

 عن أيب هريرة



 

 

٢٢٢٢() 

 )٥٥٦٦( و صحيح اجلامع ١١/٩٦و سنه ) ٢٩٤٩(د 
 صحيح

١٤٨٣١-}            ، اجرينالت املَالَ و أكونَ ِمن عإيلَّ أنْ أمج ِبحمِد        ما أُوحي حبإيلَّ  أنْ س أوحي و لكن
 قنيالي كأتيحىت ي كبر اجديِن ، و اعبدالس من ك وكُنبعن أيب مسلم اخلوالين مرسالً) حل(}ر 

 و  ٣/٩٣٩ و عـدي     ٣٤٢ و جرجـان     ٢/٢٣١ و حليـة     ٢٧٢ و األخالق    ٤٦٨ و الزهد ألمحد     ٤/٧٨بغوى  
٥/١٨٩٧ 

 حسن مرسل
 عن أنس) حل(}د ما أُوذيت يف اللِّهما أُذي أح{-١٤٨٣٢

 )٥٥٦٨( و صحيح اجلامع ٧/١٦٦ و فتح ٦/٣٣٣حلية 
 حسن

عن العباس بن عبـد     ) ابن سعد    ( }ما بالُ أحِدكُم يؤذي أخاه يف األمِر و إنْ كَان حقا            {-١٤٨٣٣
 عنه العباس بن عبد املطلب) فر(الرمحن 

 ٤/١/١٦سعد 
 لني

١٤٨٣٤-}   الُ أحِدكُم ييف وجهِه            ما ب عخنتلَ فَيقبستأنْ ي حبأي ، هأمام عخنتِه فَيبستقِبلَ رم قوم
 يعـين يف    -،فإنْ  تنخع أحدكُم فَليتنخع عن يساِرِه أو تحت قَدمِه ، فإنْ لَم يجد  فَليتفُل كـذا                   

 عن أيب هريرة)  حم،م ، هـ(}ثوِبِه
 )٥٥٧٠(وصحيح اجلامع ) ١٠٢٢( و هـ ١/٢٠٠ و ترغيب ٢/٣٦٤ و ش ٢/٢٥٠ و حم ٥٣م املساجد 
ما بالُ أقواٍم إذا جلَس إليهم أحد ِمن أهل بييت قَطَعوا حِديثَهم ، و الذي نفسي ِبيده                 {-١٤٨٣٥

 عن العباس بن عبد املطلب) هـ(}ال يدخلُ قَلب امرىٍء اإلميانُ حىت يحبهم ِهللا و لقرابيت 
 ٤/٧٥أعظمي وك ) ١٢٧(هـ 

 حسن
ما بالُ أقواٍم جاوز م القَتلُ اليوم حتى قَتلوا الذُّريةَ ، أال إنّ ِخياركُم أبناُء املُشركني                {-١٤٨٣٦

،أال ال تقتلوا ذُريةً ، أال ال تقتلوا ذُريةً  ، كلُّ نسمٍة تولَد على الِفطرِة ، فما يزالُ عليهـا حـىت                       
ع عِربِنها يرصنداِنها أو يوهواها  يها ، فأبعن األسود بن سريع) حم،ن،حب،ك(}نها ِلسان 

 ٢/٢٢٣و مي   ) ٤٠٢( و صحيحة    ١٢/٣٨٦ و ش    ٣/٤٣٥ و حم    ٥/٣١٦ و جممع    ١/٢٦٠ و طب    ٩/٧٧هق  
 ٢/١٢٣و ك ) ٥٥٧١(و صحيح اجلامع 

 صحيح
أَصلِّي و أنام  ، و أصوم و أفِطر و أتزوج           ما بالُ أقواٍم  قَالوا كَذا و كَذا ، و لَكني            {-١٤٨٣٧

 عن أنس) حم،ق،ن(}الِنساَء، فَمن رغب عن سنيت فَلَيس ِمني 



 

 

٢٢٢٣() 

 و ن ٧/٢و خ ) ٥٥٧٢( و صـحيح اجلـامع   ٩/١٠٥ و فتح  ٧/٧٧ و هق    ٢٨٥ و   ٣/٢٤١ و حم    ٥م النكاح   
٦/٦٠ 

١٤٨٣٨-}       هعيِء أصنزهونَ عن الشنتما بالُ أقواٍم  ي           م لَههدم ِباللِّه ، و أشهفوا اللِّه إين ألعلَم ، 
 عن عائشة) حم، ق(}خشيةً

) ٥٥٧٣(   و صحيح اجلامع       ١٣/٢٧٦ و   ١٠/٥١٣ و فتح    ١/٢٠٠و سنه   ) ٤٣٦( و خد    ٩/١٢٠ و   ٨/٣١خ  
 ١٢٢و م الفضائل 
١٤٨٣٩-}          الِتِهم ؟ لَيماِء يف صم إىل السهرفَعونَ أبصارأو        ما بالُ أقواٍم ي ، ذلـك ـنع نهـتن

 عن أنس) حم،خ،د،ن،هـ (}لتخطَفَن أبصارهم 
 و  ٢٥٨ و   ١٤٠ و   ١١٦ و   ١١٥ و   ١١٢ و   ٣/١٠٩حم  )  ١٠٤٤( و هـ    ٣/٧و ن   ) ٩١٣( و د    ١/١٩١خ  

  ٢/٢٨٢هــــق 
 )٥٥٧٤(و  صحيح اجلامع ) ٤٧٥(و خزمية ) ٣٢٥٩(وعب 

 تنالُ أهلَ بييت، إنّ شفاعيت تنالُ حاَء و حكَـم           ما بالُ أقواٍم يزعمونَ أن شفاعيت ال      {-١٤٨٤٠
  عن أم هاىنء) طب(}

 ٩/٢٥٧امع 
 صحيح مرسل

 قبيلتان: حاء و حكم 
١٤٨٤١-}                مِلـكم ، أال إمنا يهينقوا بفَرريدونَ أن يي م ثُمم إماَءههبيدجونَ عزوما بالُ أقواٍم ي

 عن ابن عباس) هق(}الطَّالق من يأخذُ بالساِق
 ٧/٣٦٠ و هق ٤/٣٧قط 

 حسن
ما بالُ أقواٍم يشترطُون شروطاً لَيست يف ِكتاِب اللِّه ، ما كَان شرطاً ِليس يف ِكتاِب                {-١٤٨٤٢

 عن ابن عباس) طب(}اللّه فَمردود إىل ِكتاِب اللِّه 
 و ٢٧٣ و ٧/٣٠ و   ٢٨٠و   ٦/١٦٤ و   ٤/٨٤ و   ٣/٧٢و ن   ) ١٢١٤( و ت    ٨ و م العتق     ٣/٢٥٩و  ١/١٢٣خ  

  و غريهم١١/٢٨٣ و طب ٧/١٣٢و هق ) ١٣٠٠٦(عب 
عن ) عب ()ما بالُ أقواٍم يصلُّون الصالةَ معنا ِبغري طُهوٍر ، إنما يرددنا سوُء طُهوِرهم {-١٤٨٤٣

 رجل من الصحابه
 ٢/١٥٦و ن ) ٢٧٢٥(عب 

 صحيح
١٤٨٤٤-}      نا ال يعلُّونَ مصلَينا القُرآنَ أُولئك       ما بالُ أقواٍم يع سلَبما يفإن ، ن(}حِسنون الطُّهور (

 عن رجل
 )٢٧٢٥( و عب ٥/٦٤٧ و جامع األصول ٢/١٥٦ن 



 

 

٢٢٢٤() 

 صحيح
إنّ رِحم رسوِل اللِّه صلَّى اُهللا عليه و سلّم ال ينفَع قومه ، بلى              : ما بالُ ِرجاٍل يقولونَ   {-١٤٨٤٥

الدنيا و اآلِخرة ، و إين يا أيها الناس فَرطُكُم على احلَوِض ، فـإذا               إنّ رمحي موصولَةٌ يف     !  و اللّهِ 
أما : أنا فُالنٌ بن فُالٍن، فَأقول      : أنا فالنٌ بن فُالٍن ، و قَالَ اآلخر         ! يا رسولَ اللِّه    : ِجئتم قال رجلٌ  

 عن أيب سعيد) ع(}ى النسب فَأعِرفه ، و لِكنكُم أحدثتم بعدي، و ارتددتم القَهقَر
 ٣/١٨ و حم ١٠/٣٦٤امع 

 حسن
إنّ رِحمي ال تنفَع ؟ بلى و اللّه  إنّ رمحـي موصـولَةٌ ، و إين                 : ما بالُ أقواٍم يقولونَ   {-١٤٨٤٦

يا رسول اللّه أنا فالنٌ بن فُالٍن ، و قَـالَ           : فَرطُكُم على احلَوِض ، فإذا ِجئت قام رجالٌ فَقَال هذا         
 عن أيب سعيد) ك (}قد عرفتكُم و لِكنكُم أحدثتم بعدي، و ارتددتم القَهقَرى: أنا فُالنٌ  فَأقول هذا 

 ٥/٤٨٩ و كثري ١/٣١٨ و نبوة ٤/٧٤ك 
 حسن

عن أيب  ) هـ،هق (}قد طَلَّقتِك ، قد راجعتكِ    : ما بالُ أقواٍم  يلعبونَ ِبحدوِد اللِّه يقولُ       {-١٤٨٤٧
 موسى
 ١٤٣ - ٦/١٤٢ و ن ٢/٣٣٣ و طربي ٢/١٣٩ و حنف ٧/٣٢٢ و هق )٢٠١٧(هـ 

 حسن
ما بالُ الذين  يرمونَ ِبأيديِهم يف الصالِة كَأا أذناب اخلَيِل الشـمِس ، أال يكفـي                 {-١٤٨٤٨

 عن جابر بن مسرة) حم،د،ن(}أحدكُم أنْ يضع يده على فَِخِذِه و يسلِّم عن يميِنِه و ِشماِلِه 
 و د   ٢/٢٩و م   ) ٣١٣٥( و عـب     ٢/٢٢٦و طـب    ) ٥٥٧٥( و صحيح اجلامع     ١/٢٦٩ و معاين    ٥/١٠٢م  ح
 )٧٣٣( و خزمية ٦١ و ٣/٤و ن ) ٩٩٨(

عن عمـرو بـن     ) بز(}ما بالُ الِقراِن ؟ أطِلقا ِقرانكُما فال نذْر إال ما ابتغي بِه وجه اللّهِ             {-١٤٨٤٩
 شعيب عن أبيه عن جده

 ٦/٤٨ و خط ٤/١٨٦ و جممع ٢/١٨٣حم 
 حسن

عن عبد املطلب ابـن  ) كر(}ما بالُ ِرجاٍل يؤذوين يف العباِس ، و إنّ عم الرجِل ِصنو أبيهِ         {-١٤٨٥٠
 ربيعه

 ٢/٢٦ و مشكل ٣/٣٣٣ك 
 حسن



 

 

٢٢٢٥() 

ما بالُ رجاٍل يحضرون معنا الصالة ِبغري طُهور أولئك الذين يلبسونَ علَينا صـالتنا              {-١٤٨٥١
 ش نم،    حسِن الطُّهورالةَ فَلينا الصعم عن ) هب(و أبو نعيم    ) طب(و البغوي و البارودي     ) عب،حم،بز(}ِهد

 رجل من الصحابه
 )٢٧٢٥( و عب  ٥/٣٦٣حم 

 صحيح
١٤٨٥٢-}               الةَ ثُمالص أنْ أُقيم متملفونَ ، لَقَد هختي عونَ الِنداَء ِبالصالِة ثُمسمما بالُ ِرجاٍل ي

ال ي هيتب قتإالّ أحر دها أحعن لفخعن عطاء مرسال) عب (}ت 
 )١٩١٢(عب 

 صحيح لغريه
١٤٨٥٣-}                  ـلتلَواص ـهريل الش دم ِمثلي ، أما و اللِّه لَو مواِصلونَ؟ إنكُم لَستما بالُ رجاٍل ي

 عن أنس) حم،م(}ِوصاالً  يدع املُتعمقون تعمقهم 
 )٥٥٧٦( و صحيح اجلامع ٣/١٩٣  و حم٥٩م الصيام 

لَيس من الِبر أنْ تصـوموا يف السـفَِر ،          : صائم ، فَقال    : ما بالُ صاِحِبكُم ؟ قَالوا      {-١٤٨٥٤
أقبلنا من غـزوٍة يف يـوٍم       : عن عمار بن ياسر قال    ) ك((}علَيكُم بالرخصِة اليت رخص اللّه لَكُم فَاقبلوها        

نطلق رجلٌ فدخل حتت شجرٍة و اضطجع كهيئة الوجع فصار أصحابه يلوذون بـه ، فلمـا                 شديد احلر فرتلنا ، فا    
 رآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكره

 ٣/١٦١ و جممع ٤/١٧٦ن 
 صحيح

١٤٨٥٥-}             عضهم أن يدكفي أحٍس ؟ أما يمٍل شيخ ها أذنابم كَأنلِّمونَ ِبأيديهسما بالُ هؤالِء ي
 عن جابر ابن مسرة) ن(}السالم علَيكُم السالم علَيكُم : ِخِذِه ويقولُ يده على فَ

 ١/٣٩٣ و نصب ٢/١٨٠ و هق ٦١ و ٣/٥ن 
 صحيح

ما بعثَ اللّه ِمن نيب إالّ أَنذَر أُمته الدجالَ ، أنذَره نوح و النبيون ِمن بعده ، و إنـه                    {-١٤٨٥٦
ي علَيكُم ِمن شأِنه فَلَيس يخفى علَيكُم ، إنّ ربكُم لَيس ِبأعور ، و إنه أعـور                 يخرج ِفيكُم فَما خف   

العِني اليمىن كَأنّ عينه ِعنبةٌ طافيةٌ ، أال إنّ اللّه حرم عليكم دماَءكُم و أموالَكُم كَحرمِة يوِمكُم هذا 
 و يحكُم انظروا ال ترِجعوا      - ثالثاً -اللّهم اشهد   : غت  يف بلَِدكُم هذا يف شهِركُم هذا ، أال هل بلَّ         
 عن ابن عمر) خ(} بعدي كُفَّاراً يضِرب بعضكُم ِرقاب بعٍض

 )٥٥٧٧( و صحيح اجلامع ٢/١٣٥ و حم ١٣/٣٨٩ و ٨/١٠٦ و فتح ٥/٢٢٣خ 
١٤٨٥٧-}رجالَ األعوالد تهأُم إالّ أَنذَر يبمن ن ثَ اللّهعو إنَّ ما ب ، رأعو أال و إنه ، الكذَّاب 

 عن أنس ) حم،ق،د،ت(}ربكُم لَيس ِبأعور ، مكتوب بني عينيِه كاِفر يقرؤه كلُّ مؤِمٍن 



 

 

٢٢٢٦() 

 )٢٢٤٥(و ت ) ٤٣١٦( و د ٣/٢١١و حم ٨/١٩٥و م ) ٥٥٧٨( و صحيح اجلامع ٩/١٤٨  و ٥/٢٢٣خ 
ِبطانـةٌ تـأمره    :  استخلَف ِمن خليفٍة إالّ كَانت لَه ِبطانتاِن         ما بعثَ اللّه ِمن نيب وال     {-١٤٨٥٨

        مه اللّهصِمن ع لَيِه ، فاملعصومه عضحو ت ربالش هرأمليه ، و ِبطانةٌ ته عضححم،خ،ن(}باملَعروِف وت (
 عن أيب سعيد

 ٢٢ و   ٣/٢١ و مشكل    ١٣/١٨٩تح   و ف  ١٠/٧٤ و سنه    ١٠/١١١ و هق    ٣/٣٩ و حم    ٧/١٥٨ و ن    ٩/٩٥خ  
 )٥٥٧٩(و صحيح اجلامع ) ١٦٤١(و صحيحة 
ِبطانـةٌ تـأمره    : ما بعثَ اللّه ِمن نيب وال كان بعده ِمن خليفٍة إالّ كَانَ لَه ِبطانتـاِن                {-١٤٨٥٩

عن أيب  ) ن(}نةَ السوِء فَقَد وقى   باملَعروف وتنهاه عن املُنكَِر ، و ِبطانةٌ ال تألوه خباالً ، فَمن وقي ِبطا             
 أيوب

 )٥٥٨٠( و صحيح اجلامع ٢٢ و ٢١/ ٣ ومشكل ٣/٢٢٠ وترغيب  ١٠/٧٥ و سنه ٧/١٥٨ن 
 صحيح

ـ (}ما بعثَ اللّه نِبياً إالّ رعى الغنم ، و أنا كُنت أرعاها ألهِل مكَّةَ بالقَراريطِ              {-١٤٨٦٠ ) خ،هـ
 عن أيب هريرة

 )٥٥٨١( و صحيح اجلامع ٦/١١٨و هق ) ٢١٤٩( و هـ ٨/٢٦٥ و سنه ٤/١٣٢ و نصب ٣/١١٦خ 
من طريق عاصم بن كليب ) أبو نعيم و الديلمي  ( } ما بعثَ اللّه نِبياً إالّ و قد أَمه بعض أُمِتِه           {-١٤٨٦١

 عن عبد اهللا بن الزبري عن عمر بن اخلطاب عن أيب بكر الصديق
 )٦٢٥٦( و الفردوس ٢/١١٤أصفهان 

 حسن
١٤٨٦٢-}                 ابو شِعلماً إالّ و ه اِلمو ال أُويتَ ع ، ابو شاً إالّ و هِبين ثَ اللّهععن ابن  ) طس(}ما ب

 عباس
 ١/١٢٥امع 

 حسن
 و إنَّ    ما بعثَ اللّه نِبياً قَطُّ إالَّ و يف أُمِته قَدِريةٌ  و مرِجئةٌ يشوشون عليِه أمر أمِتِه ، أال                  {-١٤٨٦٣

 عن ابن مسعود) عد(عن معاذ ) طب(}اللّه تعاىل قد لَعن القَدريةَ و املُرِجئةَ على ِلساِن سبعني نبياً 
  ٢/٦ و موضح ١٤٨و االجري ) ٩٥٢(و ) ٣٢٥ (١/١٤٢ و عاصم ٧/٢٠٤امع 

 صحيح لغريه
 ش و أن يف حفظه ضعف ا هـبشهاب بن خرا) ٣٢٥(و أعلّه االلباين يف تعليقه على ابن أيب عاصم 

  هـ١٠صدوق خيطىء ) ٢٨٢٥(قال عنه يف التقريب : أقول
 و هذا احلكم فيه نظر فقد وثقه مجيع االئمة املتقدمني ابن املبارك و أبو زرعة و أمحد  و ابن معني و غريهم

 و الـديوان    ٣٦٧ و   ٤/٣٦٦وإمنا تكلم فيه ابن حبان و ابن عدي و مل يسبقهما أحد إىل ذلك راجع التهـذيب                  
 و الصحيح أنه ثقه با طالق) ٢٣٣٣( و الكاشف ٢/٢٨٢و امليزان ) ١٩٠٢(



 

 

٢٢٢٧() 

ما بعثَ اللّه تعاىل نِبياً قَطُّ يف قَوٍم ثُم يقِبضه إالّ جعلَ بعده فَترةً ،و مَأل ِمن ِتلك الفَترِة       {-١٤٨٦٤
منهعن ابن عباس) طب(}ج 
 ٧/٢٠٥امع 

 صحيح
ا بقي ُألميت ِمن الدنيا  إال كَِمقداِر الشمِس إذا صلَّيت العصر ،  إنّ حوضي ما بني                  م{-١٤٨٦٥

 عن ابن عمرو) خط(}أَيلَةَ إىل املَدينِة فيه عدد النجوِم ِمن أقداِح الذَّهِب و الِفضِة 
 ١٢/٢٥٢ و خط ١/١١ و طخ ١١/٣٥٠ و فتح ١٠/٢٥٤االحتاف 

 حسن لغريه
عن أيب ) حم،طك(} بقي شىٌء يقَرب ِمن اجلنِة و يباِعد ِمن الناِر إالّ و قد بين لَكُم ما{-١٤٨٦٦

 ذر
 ٤/١٧٨و كثري ) ١٨٠٣( و صحيحة ٨/٢٦٣ و جممع ٢/١٦٦طب 

 صحيح
١٤٨٦٧-}                  ، ضى ِمنهوِمكُم هذا فيما مقي ِمن يا بنيا  فيما مضى ِمنها إالَّ ِمثلُ مقي ِمن الدو  ما ب 

                هخِل فَذَكَرِف النعا على أَطراف  سغُرو مِس ِعندإىل الش ظَربـز (}كانَ صلّى اُهللا عليه و سلّم ن (
 عن أيب هريرة

 ١/١٢ و طخ ١٠/٢٥٤ و االحتاف ١٠/٣١١امع 
 حسن لغريه

ابـن  ( }فاصنع ما ِشئت  إذا لَم تستِح    : ما بقي ُألميت ِمن كَالِم األنِبياِء إالّ قَولُ الناِس          {-١٤٨٦٨
 عن ايب مسعود عن زيد أيب احلسن االنصاري) منده 

 )١٣١٦ و ٥٩٧( و خد ٨/٢٧ و جممع ٥/٣٧٢ و ٤/١٢١ حم ٥ و بنحو ١/٥٧٣االصابة 
 صحيح

 عن أم سلمة) د (}ما بلَغَ أنْ تؤدي زكَاته فَزكِّي فَلَيس ِبكٍَرت{-١٤٨٦٩
و صـحيح اجلـامع     ) ٥٥٩( و صـحيحة     ٤٢ و   ٤/٧ و االحتاف    ٢/٣٧٢ و نصب    ٤/١٤٠وهق  ) ١٥٦٤(د  
)٥٥٨٢( 

 حسن
 عن عبد اهللا بن جعفر) ك(}ما بني السرِة و الركبِة عورةٌ{-١٤٨٧٠

 و صـحيح اجلـامع      ٢/٩٦ و طص      ٣/٥٦٨ و ك    ١/٣٥٧ و حنف    ١/٢٩٧ و نصب    ٩/١٧٠ و   ٢/٥٣امع  
)٥٥٨٣( 

 صحيح
 عن أيب هريرة) ت،هـ،ك(}ِقبلَةٌما بني املَشِرِق و املَغِرِب {-١٤٨٧١



 

 

٢٢٢٨() 

ـ  ٤/١٧٢و ن   ) ٣٤٤ و   ٣٤٢(ت    و  ١/٢٧٠ و قـط     ٢/٣٦٢ و ش    ١/٢٠٥ و ك    ٢/٩هـق   )  ١٠١١( و ه
 )٥٥٨٤( وصحيح اجلامع ١/٣٠٣تلخيص 

 صحيح
 ، و   ما بني النفختِني ، أربعونَ ، ثُم يِرتلُ اللّه ِمن السماِء ماًء فَينبتونَ كما ينبت البقلُ               {-١٤٨٧٢

    ـومي كَّبري و ِمنه ِلقالذَّنِب ، ِمنه خ جبع وو ه واحد ظْمبلى إالّ عِمن اإلنساِن شىٌء إالّ ي لَيس
 عن أبـي ) ق (}الِقيامِة
 هريرة

 )٥٥٨٥( وصحيح اجلامع ٦٨٩ و ٨/٥٥١ و فتح ٤/٣٨٣ و ترغيب ١٤١ و م الفنت٢٠٨ و ٦/١٥٨خ 
١٤٨٧٣-}    ييت و ِمنبب ةِ    ما بنيِرياِض اجلَن ةٌ ِمنوضت(عن عبد اهللا بن زيد املـازين        ) حم،ق،ن(}رى ر (

 عن علي وأيب هريرة
ــج ٩/١٢٩ و ٨/١٥١ و ٣/٢٩ و ٢/٧٧خ   و ٢/٥٣و ن ) ٣٩١٦ و ٣٩١٥( و ت ٥٠٢ و ٥٠٠ و م احلـ

 )٥٥٨٦(وصحيح اجلامع ٤٠ و ٤/٣٩ و ٣/٤ و ٥٣٣ و ٤٦٦ و ٤٣٨ و ٣٧٦ و ٢/٢٣٦ و حم ١٩٧موطأ
 متواتر

 عن أيب) حم،ق،ت(}ما بني بييت و ِمنبرى روضةٌ ِمن ِرياِض اجلَنِة و ِمنربى على حوضي {-١٤٨٧٤
 هريرة

 ٤٦٦ و   ٤٣٨ و   ٣٧٦ و   ٢/٢٣٦و حم   ) ٣٩١٦ و   ٣٩١٥( و ت    ٥٠٢ و   ٥٠٠ و م احلج     ٣/٢٩ و   ٢/٧٧خ  
 )٥٥٨٧( وصحيح اجلامع ٥٣٣و 

 عن هشام بن عامر)حم،م(}أمر أكرب ِمن الدجاِل ما بني خلِق آدم إىل ِقياِم الساعة {-١٤٨٧٥
 ٤/٥٢٨ و ك    ٢/٢٥٤ و حليـة     ٧/١٧ و سـعد     ١٥/١٣٣ و ش    ٢٠ و   ٤/١٩ و حـم     ١٢٧ و   ١٢٦م الفنت   

 )٥٥٨٧(وصحيح اجلامع 
عن عبد اهللا بن زيـد بـن        ) طب(}ما بني صالِة الفَِذ و اجلَماعِة خمس و ِعشرونَ درجةً         {-١٤٨٧٦

 عاصم
  حنوه ٢٦١ - ١/٢٥٩ و الترغيب ٢/٣٨امع 

 صحيح لغريه
) هب،خط،كر(عن أيب سعيد    ) حم،ع،ض(}ما بني قَربى و ِمنبرى روضةٌ من ِرياِض اجلَنِة          {-١٤٨٧٧

 عن سعد بن ايب وقاص) خط ، كر( عن جابر بن عبد اهللا 
 و  ٣/٢٣٠ و تلخـيص     ٤/٦ و جممع    ١٢/٢٩٤ و طب    ١١/٤٣٩ و ش    ٥/٢٤٦ و هق    ٣/٦٤ و حم    ٣/٢٩خ  

 و حليـة    ٧٠ و   ٦٩ و   ٤/٦٨  و مشكل     ٢/٢٨٧ و متهيد    ٤/١٠٠ وفتح   ٢/٣٣٩  و عاصم     ٤٤/٤٢٢االحتاف  
 )٤١٦٣ و ٤١٤٦( و الشعب ٩/٣٢٤

 متواتر
١٤٨٧٨-}امركَداَء وأُحٍد ح عن عبد اهللا بن سالم) حم،طب،ض(}ما بني 



 

 

٢٢٢٩() 

 )٢٣٧٧٧ (٥/٤٥٠حم 
 حسن

عن معاوية ابن   ) أبو الشيخ يف العظمة     ( }اجلنِة سبع ِسنني  ما بني كُلِّ ِمصراعِني ِمن مصاريِع       {-١٤٨٧٩
 حيدة

 ٥/٤و حم ) ٢٣٩( و البعث و النشور ٦/٢٠٥و احللية ) ٧٣٨٨(اإلحسان 
 صحيح

١٤٨٨٠-}                  ـهوإن ـوملَيـِه يع نيأتاماً ، و لَيع عنيةُ أربسريِة مصاريِع اجلنِني ِمن مِمصراع ما بني
 عن معاوية بن حيدة) حم(}لَكَظيظٌ

 )٥٥٩٠( و صحيح اجلامع ١٠/٥٢٧ و االحتاف ١٠/٣٩٧ و جممع ٥/٣ و ٣/٢٩حم 
 صحيح

 عن سعد)أبو نعيم يف املعرفة ( }ما بني ُ مصالّى و بييت روضةٌ ِمن ِرياِض اجلَنِة{-١٤٨٨١
 ٧٠ و ٤/٦٨و مشكل ) ٥٢٤٥( و عب ٢/٤٠١ و أخرجه بنحوه حم ٢/٢٤٥ و تخ ١/١١٠طب 

 يح لغريهصح
ما بني ِمنبري إىل حجريت روضةٌ ِمن ِرياِض اجلَنِة ، و إنّ منربي على ترعٍة ِمن تـرِع                  {-١٤٨٨٢

 عن عبد اهللا بن زيد املازين) حم،طب(عن جابر ) ع،بز،ض(و الشاشي ) حم(}اجلَنِة
 ٤/٤٢٢و االحتاف ٣/٣٨٩ و حم ٥٠١احلج م 

 صحيح
 عن سعد بن أيب وقاص) طك) بز (}روضةٌ ِمن ِرياِض اجلَنِةما بني ِمنبري وبييت {-١٤٨٨٣

 ٧٠ و ٤/٦٨ و مشكل ١/٢/١٠و سعد ) ٥٢٤٥( و عب ٢/٤٠١حم 
 صحيح

 عن الزبري) طس(} ما بني ِمنبري و بييت  روضةٌ ِمن ِرياِض اجلَنة ، و منربي على حوضي{-١٤٨٨٤
  ٧٠ و ٤/٦٨ و مشكل ١/٢/١٠و سعد ) ٥٢٤٥( و عب٤/٤١حم 

 صحيح
 عن أيب هريرة) ق(}ما بني ِمنكِيب الكاِفر يف الناِر مسريةُ ثَالثِة أياٍم للراِكِب املُسرِع{-١٤٨٨٥

 )٥٥٩١( و صحيح اجلامع ١١/٤١٥ و فتح ٤/٤٨٣ و ترغيب ٤٥ و م اجلنه ١٤٢ /٨خ 
دينِة و عمانَ ، تـرى      ما بني ناحييت حوضى كَما بني صنعاَء و املَدينةَ ، أو كَما بني املَ             {-١٤٨٨٦

ماء أو أكثرجوِم السدد نالذّهِب و الِفضِة كَع عن أنس) حم،م،هـ(}ِفيِه أباريق 
 و صـحيح اجلـامع      ٣/٢١٩و حم   ) ٤٣٠٤( و هـ    ٤٢ و   ٤١ و م الفضائل     ٢/٣٣٥و عاصم   ) ٢٦٠٠(حب  

)٥٥٩٢( 
١٤٨٨٧-}رامِى املَدينِة حتالب نيا بعن أيب هريرة) ق،ت (}م 



 

 

٢٢٣٠() 

 و معاين   ٨٨٩ و موطأ    ٦/٣٠٩ و متهيد    ٥/١٩٦ و هق    ٢/٢٣٦و حم   ) ٣٩٢١( و ت    ٤٧١ و م احلج     ٣/٢٧خ  
 )٥٥٨٩( وصحيح اجلامع ٤/١٩٣

 عن ابن عباس)طب (}ما بني البتيها أحد إالّ يعلَم أَين نىبإالّ كَفَرةَ  اِجلن و اإلنِس{-١٤٨٨٨
 ٦/٢٨٢ و سنه ٦/١٥٥ية  و بدا١٢/١٥٥ و طب ٦/٣٠ و نبوه ٩/٤امع 

 حسن
١٤٨٨٩-}                  الفَحلُ ، ادفَـع مقضا يا كمهمقضت يف ِفيك هيد عدأنْ ي رين أنْ آمرهأمأمرين ؟ تا تم

 عن عمران بن احلصني) م (}يدك حتى يعضها مث انتِزعها
 )٥٥٩٣( و صحيح اجلامع ٨/٢٨ و ن ٢١م القسامة 
١٤٨٩٠-} رعجا تـاَء وجـِه اهللاِ               ما ِهللا ابتغِة غَيٍظ كَظَمهرعج اِهللا من لَ عندةً أفضرعج بدع { 

 عن ابن عمر) حم،طب(
 ٢/١٠٣  و كثري ٩/١٤٥ و ٨/٢٥ و االحتاف ٢/١٢٨حم 

 صحيح
 و وهم يف إعالله حيث أعل سند طب   ٥/٤٣٥و هو يف الفيض     ! سقط هذا احلديث  من صحيح اجلامع و ضعيفه          

 !!عند حم صحيح على شرطهما و سنده 
عن )خد ، حب،ك   (}ما تحاب اثناِن ىف اِهللا تعاىل إالَّ كَانَ أفضلَهما أشدمهَا حبا لصاحِبهِ           {-١٤٨٩١

 أنس
 و صـحيح اجلـامع      ١٣/٥٢ و سـنه     ٤/١٦ و ترغيب    ٦/١٧٥ و االحتاف    ١٠/٢٧٨و جممع   ) ٢٥٠٩(حب  

 )٥٤٤(و خد ) ٥٥٩٤(
 صحيح

١٤٨٩٢-} حابا تـا                   مبمهَا حو جلَّ أشد زا إىل اِهللا عملَّ  إال كَانَ أحبهو ج زالِن ىف اِهللا عرج 
 عن أنس)طس،ع،بز (}لصاحِبِه
 و أصـفهان    ١١/٣٤١ و   ٩/٤٤٠ و خط    ١٣/٥٢ و سنه    ٦/١٧٥ و االحتاف    ١٠/٢٧٦ و جممع    ٤/١٦ترغيب  

١/٢٩٧ 
 صحيح

عن ) طب(عن عائشة   ) حم(عن مسرة ،    )حم ، طب   (}الناِرما تحت الكَعبِني من اإلزاِر فَفي       {-١٤٨٩٣
 ابن عباس

 ٥/١٢٣ و جممع    ١١/٣٨١و طب   ) ١٩٩٩١( و عب    ٨/٢٠٣ و ش    ٢٥٧ و   ٦/٥٩ و   ٥/١٥ و حم    ٨/٢٠٧ن  
 )٥٥٩٥( و صحيح اجلامع ٩/٧٧ و ٢/٦٤ و تخ ١٠/٢٥٧و فتح 

 صحيح مشهور



 

 

٢٢٣١() 

١٤٨٩٤- }       ، ميف جهن خارب لَ لَكجعخشى أنْ يا تم   ِـرشذي الع مـن خشِبالالً، و ال ت أنِفق
ادخرتـه لـك    :ما هذا ؟ قال     :  بالالً فأخرج صربة من متر ، فقال         ����عاد  : عن أيب هريرة قال   )طك (}إقالالً
 )فذكره

 ١٠/٢٤١ و ٣/١٢٦ امع 
 حسن

١٤٨٩٥-}             عاىل لَهاُهللا ت بداً إال كَتي ضعِرجالً و ال ت إبلُ احلاج رفَعا تم       نها عحنةً ، أو مسا ح 
 عن ابن عمر)هب (}سيئةً أو رفعه ا درجةً

 )١٨٨٧( و االحسان ٣/٢٧٤و امع ) ٥٥٩٦(و صحيح اجلامع ) ٤١١٦( و الشعب ٢/١٦٦ترغيب 
 حسن

١٤٨٩٦-}                منه ريخ ما هو اُهللا منه هضإالّ ِهللا إالّ عو كهترِهللا أمراً ال ي عبد كرا تابن عسـاكر ،    (}م
 )عن ابن عمر

 )٥( و الضعيفة ١٠/٢٤٤ و ٣/٢٨٧ و كر ٢/١٩٦حلية 
 صحيح لغريه

 عن أيب بكر) طس (}ما ترك قوم اجلهاد إال عمهم اُهللا بالعذاِب{-١٤٨٩٧
 ٥/٢٨٤ و ٢/٣٣١ و ترغيب ٥/٢٨٤جممع 

 حسن
 عن أسامة)حم ، ق،ت ، ن، هـ (}نساِءما تركت بعِدي ِفتنةً أضر على الرجاِل من ال{-١٤٨٩٨

 و صحيح ٩/١٣٧ و فتح ٧/٩١ و هق ٥/٢٠٠و حم ) ٢٧٨٠( و ت ٩٨ و ٩٧  و م الذكر و الدعاء   ٧/١١خ  
 )٥٥٩٧(اجلامع 

ما تركت شيئاً ِمما أمركم اُهللا تعاىل بِه إال و قد أمرتكُم بِه ، و ال شيئاً مما نهاكُم اُهللا                    {-١٤٨٩٩
ىل عنه إالَّ و قد يتكُم عنه ،  و إنّ الروح األمني قد ألقى يف روِعي أنه لن تموت نفس حتـى                       تعا

 )يف املعرفة عن املطلب بن حنطب) هق(الشاشي  (}تستوِفي ِرزقَها ، فأِجملُوا يف الطلَِّب
 )١٨٠٣( و صحيحة ١٩٨ و صفة ٢٣٣ وف ٧/٧٦هق 

 صحيح 
 عن أسامة بن زيد)طب (}ت يف الناِس بعدي ِفتنةً أضر على الرجاِل من النساِءما ترك{-١٤٩٠٠

 ١٥/١٥ و ش ٧/٤٣٤ و االحتاف ١/١٣٣ و طب ٥/٢١٠حم 
 صحيح

 عن حذيفة)بز (}ما تركْنا صدقةٌ {-١٤٩٠١



 

 

٢٢٣٢() 

ــ٩/١٢٢ و ١٨٧ و ٨/١٨٥ و ٧/٨٢ و ١٧٧ و ١١٥ و ١١٤ و ٥/٢٥ و ٩٨ و ٩٧ و ٤/٩٦خ  اد  و م اجله
 ١٦٧ و ١٦٦ و ١٥٨ و ١٥٧ و ١٥٦ و ١٥٥ و ٨/١٥٣ و متهيد ٦/٢٩٩ و ١٠/١٤٣ و هق    ٥٢ و ٥١ و   ٤٩
 ١٧٥و 

 متواتر
ما ترى ما أقرب بيىت من املَسِجِد؟ فَألنْ أُصلِّى يف بييت أحب إيلَّ مـن أنْ أُصـلِّى يف         {-١٤٩٠٢

 )ن عبد اهللا بن سعدابن سعد ع (}املَسِجِد إالّ أنْ تكونَ صالةً مكتوبةً
 ٢/٣١٨ و االصابة ٧/٣٤٧سعد 

 صحيح
عـن  ) ك (}ما ترونَ ِمما تكرهونَ فذِلك ما تجزونَ بِه ، يؤخر اخلَري ألهِلِه ىف اآلخرِة               {-١٤٩٠٣

 أيب أمساء الرحيب مرسالً
 ٧/١٤٢و امع ) ٣٨٠٧( و مطالب ٢/٥٣٣ك 

 صحيح مرسل
١٤٩٠٤-}   لىع ريدونَ ِمنا تـا          مى و أنلياً من؟ إنَّ عليع ريدونَ من؟ ما ت ليع ريدونَ منا ت؟ م 

 عن عمران بن حصني) ت،ك (}ِمنه ، و هو ويلُّ كلِّ مؤِمٍن بعِدي 
 )٥٥٩٨(و صحيح اجلامع ١٢/٧٩و ش ) ٢٢٠٣( و حب ١١١ و ٣/١٠٠و ك ) ٣٧١٢(ت 

 صحيح
١٤٩٠٥-}    بقَى شفَي ستِقلُّ الشمسا تم              ا كَـانَ مـناَهللا ِبِحمدِه إالَّ م حبلِق اِهللا إالّ سخ يٌء من

 ىن آدمياطِني ، وأغبياِء بعن عمرو بن عبسة) حل(ابن السىن  (}الش( 
 )٥٥٩٩( و صحيح اجلامع ٦/١١١و حليه ) ١٤٦(سىن 

 حسن
 إال أخذها الـرمحن     -الطَّيب   و ال يقبلُ اُهللا إالَّ       -ما  تصدق أحد ِبصدقٍة من طَيٍب        {-١٤٩٠٦

                  هفُلُو كُمى أحدربا يِل كماجلَب من كونَ أعظمى تتمحِن حالر و يف كَفربةً فَتمرت تبيميِنِه ، وإن كَان
عن أيب هريرة) ت،ن،هـ(} أو فَصيله 
 و صـحيح اجلـامع      ٦/١٣٢ و سـنه     ٢/٥٣٨و حم   ) ١٨٤٢( و هـ    ٥/٥٧و ن   ) ٦٦١( و ت    ٦٤م الزكاة   

)٥٦٠٠( 
 عن أيب هريرة) حم (}ما تطلُع الشمس و ما تغرب ِبأعظَم من يوِم اجلُمعِة{ -١٤٩٠٧

 )١٥٠٢(و صحيحة ) ١٧٢٧( و خزمية ٢/٤٥٧ و حم ٢/١٦٤امع 
 صحيح

) ع(} ِذي ال فَرطَ لَه     بِل ال : الِذي ال ولَد لَه ، قالَ     : ما تعدونَ الرقوب ِفيكم ؟ قَالوا       {-١٤٩٠٨
 عن أيب هريرة

 ١١/٢٦٠ و فتح ١١ و ٣/٧امع 



 

 

٢٢٣٣() 

 صحيح
لَيس ذَاك بـالرقوِب ، و      : الِذي ال ولَد لَه ، قالَ     : ما تعدونَ الرقوب ِفيكم ؟ قَالُوا       {-١٤٩٠٩

الـذي ال يصـرعه     :  ِفيكُم ؟ قالَ   لكنه الرجلُ الذي لَم يقدم من ولَِدِه شيئاً ، فَما تعدونَ الصرعةَ           
 عن ابن مسعود) حم،م ( }لَيس بذلك ، و لكنه الذي يمِلك نفسه عند الغضِب : الرجالُ ، قَالَ 

 ١١/٢٦٠ و فتح ١١ و ٣/٧و جممع ) ١٥٤(و خد   ) ٢٠١٤٢( و عب ٤/٦٨ و هق ١٠٦م الرب و الصلة 
إن شهداَء أُمـىت إذنْ  : من يقتلُ يف سبيِل اِهللا، قالَ   : كم ؟ قَالوا    ما تعدونَ الشهداَء ِفي   {-١٤٩١٠

املَقتولُ يف سبيِل اِهللا شهيد ،  و املَرُء يموت على ِفراِشِه يف سبيِل اِهللا شهيد ، و املَبطـونُ                    : لقليلٌ  
            الس هفتِرسو الذي ي، هيدش ريقو الغ ، هيدو اللَّديغُ ش ، هيدش        هيددابِتِه ش عن و اخلَار ، هيدش بع

، و صاحب اهلدِم شهيد ، وصاحب ذاِت اجلَنِب شهيد ، و النفساُء يقتلها و لدها يجرها ِبسِرِرِه                  
 عن ابن عباس) طب ( }اىل اجلنِة

  ١١/٢٦٤ و طب ٢/٣٣٢ و ترغيب ٥/٣٠٠ امع 
 حسن لغريه

إنَ شهداَء أُمـىت إذنْ  : الذي يقتلُ يف سبيِل اِهللا، قَالَ: شهيد ِفيكم ؟ قَالُواما تعدونَ ال {-١٤٩١١
القَتلُ يف سبيِل اِهللا شهادةٌ، و الطَّاعونُ شهادةٌ ، و النفساُء  شهادةٌ، و احلَرق شـهادةٌ ، و                 : لقَليلٌ  

عن عبادة بن الصامت مثله غري      ) ط(عن سلمان   ) طب ( }الغرق شهادةٌ ، والسلُّ شهادةٌ، و البطن شهادةٌ       
 )انه قال بدل السل و املرأة يقتلها وليدها مجعا شهادة

 و ش   ٥/٣١٥ و حـم     ١٦٥ و بنحوه م االمـارة       ١١/٢٦٤ و طب    ٣٣٣ و   ٢/٣٣٢ و ترغيب    ٥/٣٠٠امع  
٥/٣٣٢ 

 صحيح
إن شهداَء أُمىت لقَليلٌ    : بيِل اِهللا ، قَالَ     من قُِتلَ يف س   : ما تعدونَ الشهيد ِفيكم ؟ قَالُوا       {-١٤٩١٢

القَتلُ يف سبيِل اِهللا شهادةٌ، و البطن شهادةٌ ، و الغرق شهادةٌ ، و الطَّاعونُ شهادةٌ ، و النفسـاُء             : 
 عن أىب هريرة) ط(عن سلمان ) حم( } شهادةٌ

 ٥/٣٣٢ و ش ٢/٤٤١حم 
 صحيح

١٤٩١٣-}   من قَوم قفَرا تِمثِل ِجيفِة اِحلماِر ، و كَانَ         م فَرقُوا عنذكُروا اللَه فيِه إالَّ تجلٍس لَم يم 
 )اخلطيب عن أىب هريرة (}عليهم حسرةٌ يوم الِقيامِة 

 ١/٤٩٢و ك ) ٤٨٥٥( و د ٩/٣٨٨خط 
 صحيح

 احلُور الِعني ، و إنْ تأخر       ما تقَدم رجلٌ خطوةً يف سبيِل اِهللا عز و جلَّ إال أطلعن إليهِ            {-١٤٩١٤
خطوةً استحيين منه ، و استترنَ منه ، فإن استشهد كَانت أولُ ثَجٍة من دمِه كَفَّـارةً خلطَايـاه  و           



 

 

٢٢٣٤() 

مرحباً فُقـداناً لَـك ، و       : يِرتلُ إليِه اثنتاِن  من احلُوِر العني فينفُضاِن التراب عن وجِهِه و يقوالِن              
 عن يزيد بن شجرة) هناد ،طب (}مرحباً فقدانٌ لكما : هو يقولُ 

 مرفوعا و موقوفا و سند املرفوع حسـن و  ٣/٦٥٨ و االصابة    ٥/٢٩٤ و جممع      ٢/٣٢١ و الترغيب    ٥/٢٩٢ش  
 املوقوف صحيح و مثله ال يقال بالرأى

 ٦٥٩ و ٣/٦٥٨وهناك خالف حول صحبة يزيد بن شجرة راجع االصابة 
١٤٩١٥-} قربا تم       منه جرا خلَ ِممإىل اِهللا ِبأفض بدعىن القُرآنَ- عمطني و ابن منده عن زيـد   (} ي

 )بن أرطأة عن جبري بن نوفل
 ١/٢٢٦ و االصابة ١٢/٢٢٠ و ٧/٨٨ و خط ٢/٣٥٠ و ترغيب ٥/٢٦٨و حم ) ٢٩١١(ت 

 حسن
 عن أيب قتادة)حم  (}مر دينكُم فإيلَّما تقولونَ إنْ كَانَ أمر دنياكُم فَشأنكُم،و إنْ كَانَ أ{-١٤٩١٦

 )٥٦٠١( و صحيح اجلامع ٥/٢٩٨ حم 
 صحيح

ما تقولونَ يف الشارِب و الزاين و السارِق ؟ هن فَواحش و فيهن عقُوبةٌ ، و أسـوأُ                  {-١٤٩١٧
عن النعمان بـن  ) هق(فعي و الشا) عب (}السرقِة الذي يسِرق صالته ، ال  يتم ركوعها و ال سجودها      

 )مرة مرسالً
 )١٤٧٨( و شفع ٨/٢١٠هق 

 صحيح لغريه
إنَّ شـهداَء أُمـيت إذنْ      :القَتلُ يف سبيِل اِهللا، قَالَ    :ما تقولونَ يف الشهيِد ِفيكم ؟ قَالوا      {-١٤٩١٨

فَهو شهيد ، و املَبطُونُ شهيد ،       لَقَليلٌ ، من قُِتلَ يف سبيِل اِهللا فَهو شهيد ، و من مات يف سبيِل اِهللا                 
 هيدش ريقعن أيب هريرة) هـ (}و الغ 

 و بنحوه م ) ٥٦٠٢(و صحيح اجلامع )٢٨٠٤(هـ 
 صحيح

: اجلَنةُ إنْ شاَء اُهللا ، قَـالَ    : ما تقولونَ يف رجٍل قُِتلَ يف سبيِل اِهللا ؟ قَالوا اجلَنةُ ، قَالَ              {-١٤٩١٩
اجلَنةُ إنْ شاَء اللَّـه ،       : يف رجٍل مات يف سبيِل اِهللا ؟ قَالُوا  اللَّه و رسولُه أعلَم ، قَالَ                فَما تقُولونَ   

اللَّـه و رسـولُه   : فَما تقُولونَ يف رجٍل مات فقَام رجالِن ذَوا عدٍل فَقَاال ال نعلَم إالّ خرياً ؟ قَالُوا        
ةُ إنْ شاَء اللَّه ، فَما تقولُونَ يف رجٍل مات  فَقَام رجالِن ذَوا عدٍل فَقَاال ال نعلَـم    اجلَن: أَعلَم ، قَالَ    
 عن كعب بن عجرة) طب (}مذِنب واللَّه غَفُور رحيم : النار ، قَالَ : خرياً ؟ قَالُوا 

 ٨١ و ظن) ٩٣١٩( و الشعب ٢/٢٦٦ و االحتاف ١٩/١٤٧ و طب ٥/٢٩٥امع 
 فيه ضعف

 عن عمر و عبادة بن الصامت) طس (}ما تلف مالٌ ِفي بر والَ بحٍر إالَّ ِبحبِس الزكاِة{-١٤٩٢٠



 

 

٢٢٣٥() 

 )٣٤( و الدعاطب ١/٥٤٢ و ترغيب ٣/٦٣امع 
 فيه انقطاع
 )٥٧٥(و أعله األلباين يف الضعيفة بعراك بن خالد و أنه منكر احلديث 

 و  ٧/٣٣٨معروف حسن احلـديث،ويف التهـذيب       :٣/٦٣لني و يف امليزان     ) ٤٥٤٨(قال عنه يف التقريب     : أقول
مضـطرب  : رمبا أغرب و خالف و قال أبو حامت و قال  -قال عنه دحيم ال بأس به و الدارقطين و ابن حبان            :٣٣٩

 احلديث ليس بقوي ا هـ
  و االنقطاع بني ابراهيم بن أيب عبلة و عبادة ابن الصامت حيث أنه مل يدركه

حيتمل أن يزول هذا االنقطاع ألن إبراهيم روى  عن أيب أيب ابن أم حرام امرأة عبادة ابن الصامت كمـا يف             : لأقو
  و أبو أيب هذا يروي عن عبادة بن الصامت فاألغلب أنه أخذه عنه١٢/٤ و ١/١٤٢التهذيب 

١٤٩٢١-}        هرعلى اِهللا َألب مأقس رجِل لَو قمونَ مننتا ترداء قال  عن أيب ) طك (}محلف رجل من   :  الد
 األنصار ال يتطوع ِبشىء أبداً و ال يترك شيئاً مما فَرض اهللا عليه فقال النيب صللى اهللا عليه و سلم فذكره

 ١/٢٩١امع 
 حسن

عـن أيب   ) هناد (}ما تواد اثْناِن ِفي اإلسالِم فَيفَرق بينهما ِإالَّ ِمن ذنٍب يحِدثُه أَحدهما             {-١٤٩٢٢
 هريرة
  مطوال٨/١٨٤ و جممع ٢/٦٨ و حم ٤/٣٤٠ و ترغيب ٥/٢٢و حلية ) ٦٣٧(و صحيحة ) ٤٠١(خد 

 صحيح لغريه
 عن أنس) خد (}ما تواد اثْناِن ِفي اِهللا فَيفَرق بينهما ِإالَّ بذنٍب يحِدثُه أَحدهما {-١٤٩٢٣

 )٥٦٠٣( و صحيح اجلامع ٥/٧١ و حم ٤/٣٤٠ و ترغيب ٥/٢٠٢و حلية ) ٤٠١(خد 
 صحيح لغريه

ما توضأَ رجلٌ فَأحسن وضوَءه إالَّ غُفر لَه ما بينه  و بني الصـالِة اُألخـرى حتـى                   {-١٤٩٢٤
 عن عثمان) عب  (}يصلِّيها

 )٤١(عب 
 صحيح

ها إالَّ غُفر لَه ما بينه  و بـني          ما توضأَ عبد فَأسبغَ الوضوَء  ثُم قَام إىل الصالِة فَصالَّ          {-١٤٩٢٥
 عن عثمان) هق  (}الصالِة اُألخرى 

 ٢/٢٧٨ و ١/٢٢٢حنوه و جممع ) ١٤١(عب 
 صحيح لغريه

١٤٩٢٦-}                ِمن جخرحِني ي ِمن اُهللا لَه ششببالِة و الذِّكِر إالَّ تلِلص املَساِجد سِلمرجلٌ م وطَّنا تم
 عن أيب هريرة) هـ ،ك  (}تبشبش أَهلُ الغاِئِب ِبغاِئِبِهم إذَا قِدم علَيهم بيِتِه كَما ي

 )٥٦٠٤( و صحيح اجلامع ١/٢١٨و ترغيب ) ٨٠٠(هـ 



 

 

٢٢٣٦() 

 حسن
١٤٩٢٧-} هوحر ضقبيثُ يح فنا قَطُّ ِإالَّ دِبيفَّى اُهللا نوا تعن ابن أيب مليكة مرسالً) ابن سعد  (}م 

 )٥٦٠٥( و صحيح اجلامع ٢/٥/٧١سعد 
 صحيح 

  }ما جاءين ِجربيلُ قَطُّ ِإالّ أمرين ِبالسواِك حتى لَقَد خِشيت أنْ أُحِفى مقـدم فَِمـي               {-١٤٩٢٨
 عن أيب أُمامة) حم،طب(

 ١٦٧ - ١/١٦٤ و ترغيب ٤/٤٦٤ و كر ٨/٢٤٩ و طب ٥/٢٦٣ و حم ٢/١٢٠و تلخيص ) ٢٨٩(هـ 
 حسن لغريه

 جرع عبد جرعتِني أحب ِإىل اِهللا عز و جلَّ ِمن جرعِة غَيٍظ يكِظمها ِبِحلٍم،و حسِن                ما{-١٤٩٢٩
عفٍو، وما خطَا عبد خطوتيِن أحب ِإىل اِهللا عز و جلَّ ِمنه ِإىل ِصلَِة رِحـٍم يصـلُها أو ِإىل فَريضـٍة         

 ابن الل عن علي} يؤديها
 ٩/١٤٥و االحتاف ) ٨٣٠٧ و ٨٣٠٥(و بنحوه خمتصراً ) ٨٣٠٨(و الشعب ) ٢٠٢٨٩(حنوه عب أخرج 

 حسن مرسل
 عن مطر بن عكامس العبدى) ك  (}ما جِعلَ أَجلُ رجٍل ِفي أرٍض إالَّ جعلَت لَه ِفيها حاجةٌ{-١٤٩٣٠

 ٣٦٧ و ١/٤٢ك 
 صحيح

 و الضياء عن أُسامة بن زيد) طب  (} جعلَ لَه فِيها حاجةًما جعلَ اُهللا مِنيةَ عبٍد ِبأرٍض إالَّ{-١٤٩٣١
 )٥٦٠٦( و صحيح اجلامع ٦/٣٥٨و كثري ) ٢٠٩٩٦( و عب ٣٦٧ و ١/٤٢ك 

 صحيح
 عن أُسامة) طك  (}ما جِعلَت مِنيةُ عبٍد ِبأرٍض إالَّ جِعلَ لَه فِيها حاجةً{-١٤٩٣٢

 ٧/١٩٦امع 
 صحيح

١٤٩٣٣-}   لَسا جاَهللا ِفيِه إالَّ          م ذْكُرىالَ يشمى مشجعاً ، والَ مضم عطَجالَ اض جِلساً ، وجلٌ مر
 عن أيب هريرة) ابن شاهني يف الترغيب يف الذِّكر  (}كَانَ ِترةً علَيِه يوم الِقيامِة 

 )٣٣٨٠( و ت ١/٤٩٦ و ك ٥٢٧ و ٢/٥١٥أخرج حنوه حم 
 حسن

١٤٩٣٤-}  قَو لَسا جـلَ  أنْ                 ملَّ قَبو ج زغفَروا اَهللا عديٍث و استوا ِفي حاضجِلٍس  فَخِفي م م
 عن أيب أمامة) ابن السىن يف عمل يوم و ليلة  (}يتفَرقُوا إالَّ غَفَر اُهللا لَهم ما خاضوا ِفيِه

 )٤٤٢(وسين ) ٣٢٤٤(املطالب 
 صحيح لغريه



 

 

٢٢٣٧() 

  فَأَطَالُوا اجلُلُوس ثُم افترقُوا قَبلَ أنْ يذكُروا اَهللا و يصلُّوا علـى  ما جلَس قَوم مجِلساً {-١٤٩٣٥
 ملَه اَء غَفَرو إنْ ش ، مَّذاَء عِترةٌ إنْ ش لَيِهماِهللا ع ه إالَّ كَانَ منبيعن أنس) ابن شاهني  (}ن 

 وه  حن٣/٢١٠ و هق ١/٤٩٢و ك ) ١٩٢٣( و الدعاطب ٥٢٧ و ٢/٥١٥حم 
 صحيح

ما جلَس قَوم مجِلساً لَم يذكُروا اَهللا ِفيِه إالَّ كَانَ علَيِهم ِترةً، و ما مشى أحد ممشى                 {-١٤٩٣٦
ةً لَم يذكُِر اَهللا ِفيِه إالَّ كَانَ عليِه ِترةً ، و ما أوى أحد إىل ِفراِشِه و لَم يذكُِر اَهللا ِفيِه إالَّ كَانَ علَيِه ِتر                       

 عن أيب هريرة) حب  (}
 )٢٢٥(و هـ ) ٢٩٤٥(و ت ) ١٤٥٥(و د ) ٢٦٩٩( و م ٤٠٧ و ٢/٢٥٢و حم )٨٥٣(اإلحسان 

١٤٩٣٧-}                 لَيِهمإالَّ كَانَ ع ِهمبيلى نلُّوا عصي الَى ِفيِه و لَمعوا اَهللا تذكُري جِلساً لَمم مقَو لَسا جم
 عن أيب هريرة و أيب سعيد) ت،هـ  (}إن شاَء غَفَر لَهم ِترةً، فإنْ شاَء عذَّم ، و 

و ترغيـب  ) ٣٣٨٠( و ت ٢٨ و ٥/٢٧و سـنه  ) ٢٣٢١( و حـب  ٣/٤٥٢ و ٤٨٤ و   ٤٨١ و   ٢/٤٣٢حم  
 )٥٦٠٧( و صحيح اجلامع ١/٥٥٠ و ك ٢/٤٠٩

 صحيح
وا على نبيِهم إالَّ كَانت ِتـرةً       ما جلَس قَوم مجِلساً لَم يذكُروا ِفيِه ربهم ، و لَم يصلُّ           {-١٤٩٣٨

 مهنفا عاَء عاُهللا، و إنْ ش مذَهاَء أَخةَ ، إنْ شالِقيام ومي لَيِهمعن أيب هريرة) هق(ابن شاهني   (}ع 
 )٢٣٢١( و حب ٢٨ و ٥/٢٧ و سنه ٢/٤٠٩و ترغيب ) ٣٣٨٠(ت 

 صحيح
 حفَّتهم املَالِئكَةُ ، و غَِشيتهم الرمحةُ  ، و نزلَت علَيهم            ما جلَس قَوم يذكُرونَ اَهللا إالَّ     {-١٤٩٣٩

 هن ِعنداُهللا ِفيم مهةُ و ذَكَركينعن أيب سعيد و أيب هريرة معاً) حب  (}الس 
و ) ٣٧٩١(و هــ    ) ١٩٠٧ - ١٩٠٣( و الدعاطب    ٢١٠ و صفة    ٩/٢٤ و حلية    ١٠/٧٦ و جممع    ٣/٤٩حم  

 )٥٦٠٨(صحيح اجلامع 
 صحيح

 }قُوموا مغفُـوراً لَكُـم    :ما جلَس قَوم يذكُرونَ اهللاََ تعالَى إالَّ ناداهم مناٍد ِمن السماءِ          {-١٤٩٤٠
 والضياء عن أنس) حم(

 )٥٦٠٩( و صحيح اجلامع ١٠/٧٦ و جممع ٥/٨االحتاف 
 صحيح

قُوموا قَد غَفَـر اُهللا لَكُـم       : مونَ حتى يقَالَ لَهم   ما جلَس قَوم يذكُرونَ اَهللا تعاىل فَيقُو      {-١٤٩٤١
 و الضياء عن سهل ابن احلنظلية) طب ، هب  (}ذُنوبكُم ، وبدلَت سيئاتكُم حسناٍت

 )٥٦١٠(و صحيح اجلامع ) ٦٩٥( و الشعب ٦/٢٦٠ و طب ٢/٤٠٤ترغيب 
 صحيح



 

 

٢٢٣٨() 

١٤٩٤٢-}     زونَ اَهللا عذكُري مقَو لَسا جم              املَجِلـس إالَّ كَانَ ذِلك ، ِهمبيلى نلُّوا عصي لَّ لَمو ج 
 عن أيب هريرة) ك  (}علَيِهم ِترةً ، و ال قَعد قَوم لَم يذكُروا اَهللا إالَّ كَانَ علَيِهم ِترةً 

 ١/٥٥٠ك 
 صحيح

١٤٩٤٣-}هعفَد ِركدِفي ص اكا حعن أيب أُمامة) طب  (}م 
 )٥٦١١( و صحيح اجلامع ٧/٢٩٨و االحتاف ) ٢٠١٠٤( و عب ٧/٢٩٨ و جممع ٨/١٣٨طب 

 صحيح
  }ما حِبست الشمس على بشٍر قَطُّ إالَّ على يوشع بِن نونَ لَياِلي سار إىل بيِت املَقِدسِ             {-١٤٩٤٤

 عن أيب هريرة) خط(
 )٥٦١٢( و صحيح اجلامع ٩/٩٩ و خط ٦/١٥٩كر 

 صحيح
١٤٩٤٥-}و قُولوا             م ، مكَذِّبوهو ال ت مقوهدصاِب فَال تأهلُ الِكت ثكُمدِبـِه     : ا حاِهللا و كُتا بنآم

             كَذِّبوهت ا لَمقو إن كَانَ ح ، قُوهدصاطالً لَم تِلِه ، فإنْ كَانَ بسرعـن أيب منلـة     ) حم،د،حب،هق  (}و
 األنصارى

 و  ١/٢٦٨ و سنه    ٢/٤١و جامع بيان العلم     ) ٢٠٠٥٩ و   ١٩٢١٤ و   ١٠١٦٠( و عب    ٢/١٠و هق ) ٣٦٦٤(د  
 )٦٢٥٧(اإلحسان 

 صحيح
١٤٩٤٦-}        هاٍد إالَّ أَسألتطِن وب ةً ِمنعرب اجلَنوب كَتهرا حأبو الشيخ يف العظمة عـن ابـن        ) طب  (}م

 عباس
  ٢/٢١٦ و جممع ١١/٢٣٢طب 

 فيه جهالة
١٤٩٤٧-} ودهالي تكُمدسا حم   لى آمنيع تكُمدسا حيٍء ملى شعن ابن عباس) هـ  (}ع 

 حنوه) ٩٨٨( و خد ١/٣٣٠و ترغيب ) ٨٥٧(هـ 
 صحيح

 و فيه زيادة مل تصح
ـ   (}ما حسدتكُم اليهود على شيٍء ما حسدتكُم على السالِم و التأْمنيِ       {-١٤٩٤٨ عـن  )حم،هـ

 عائشة
 ٦/١٣٥و حم ) ٥٦١٣( و صحيح اجلامع ٢٠٠ و ١١/٤ و فتح ١/٣٣٠ب و ترغي) ٩٨٨(و خد ) ٨٥٧(هـ 

 صحيح
 عن أيب هريرة)طس،هب  (}ما حسن اُهللا تعاىل خلُق رجٍل و الَ خلْقَه ، فَتطعمه النار أبداً{-١٤٩٤٩

 )٨٠٣٨( و الشعب ٣/٩٥٠ و عدي ٧/٣١٩ و ٦/١٧٢ و االحتاف ٣/٤٠٧ و ترغيب ٣/٢٢٦خط 



 

 

٢٢٣٩() 

 حسن لغريه
قُومـوا إىل نـاِركُم الَّـىت    ! يا بـىن آدم  : ما حضرت صالةٌ قطُّ إالَّ نادِت املَالِئكةُ    {-١٤٩٥٠

 )ابن النجار عن أنس  (}أوقَدتموها على أنفُِسكُم فَأطِفئُوها ِبالصالِة 
 ٣/١١ و االحتاف ١٠/١٧٤ و طب ١/٢٣٥ترغيب 

 حسن
ِلٍم لَه شيٌء يريد أنْ يوِصى ِفيِه يِبيت لَيلَتِني إالَّ ووِصـيته مكتوبـةٌ     ما حق امِرىٍء مس   {-١٤٩٥١

 هعن ابن عمر) ٤مالك،حم،ق (}ِعند 
و صـحيح  ) ٢٨٦٢( و د ٦/٢٧٢ و هـق    ٧٦١ و موطأ    ٢/٨٠  وحم    ٦/٢٣٩ و ن    ٤و١ و م الوصية     ٤/٢خ  

 )٥٦١٤(اجلامع 
 }ه شيٌء يوصي ِفيِه يِبيت ثَالثَ لَياٍل إالَّ ووِصيته ِعنده مكتوبةٌ      ما حق امِرىٍء مسِلٍم لَ    {-١٤٩٥٢

 عن ابن عمر) م،ن(
 )٥٦١٥( و صحيح اجلامع ٢٣٩ و ٦/٢٣٨ و ن ١/٣٠٣ و كثري ٤-١م الوصية 

١٤٩٥٣-}           كتن تٍة إالَّ كَانوضعاِح بنا ِمثْلَ جلَ ِفيهِباِهللا فَأَدخ الفح لَفا حـوِم      مةً ِفي قَلِبِه إىل ي
 عن عبد اهللا بن أنيس) اخلرائطي يف مساوىء األخالق(} الِقيامِة

 ١/٣٨٢ و مشكل    ٢/٦٢٢ و ترغيب    ٧/٥ و ش    ٣/٤٩٥و حم   ) ٣٠٢٠( و ت    ٧/٥١٤ و االحتاف    ٤/٢٩٦ك  
 )١٢٤(و املساوىء 

 صحيح
آِثمةً ولَو على ِسواٍك رطٍْب إالَّ وجبت      ما حلَف ِعند ِمنبِرى هذا ِمن عبٍد وال أمٍة يِمناً           {-١٤٩٥٤

ارالن عن أيب هريرة) كر (}لَه 
 ٥/٢٨٥ و فتح ١/١٣الدواليب 

 حسن
ما حملَكُم على قَتِل الذُّريِة ؟ وهلْ ِخياركُم  إالَّ أوالد املُشِرِكني؟ و الَِّذي نفِْسي ِبيِدِه                {-١٤٩٥٥

 عن األسود بن سريع) ك (}د إالَّ على الِفطرِة ، حتى يعِرب علَيها ِلسانها ، ما ِمن نسمٍة تولَ
 ٢/١٢٣ و ك ٩/١٣٠ و هق ٣/٣٤٥حم 

 صحيح
١٤٩٥٦-} ارلَيِه الناُهللا ع مربيِل اِهللا إالَّ حِفي س جهامِرىٍء ر الَطَ قَلْبا خعن عائشة) حم (}م 

 )٥٦١٦( و صحيح اجلامع ٢/٢٧٤ و ترغيب ٢٧٦ و ٥/٢٧٥ و جممع ٦/٧٥حم 
 صحيح

١٤٩٥٧-} هاالً إالَّ أهلَكتدقَةُ مالَطِت الصا خعن عائشة) عد ،هق (}م 



 

 

٢٢٤٠() 

و تخ  ) ٣٥٢٢( و الشعب    ٦/٢٢١٤و عدي   ) ٢٣٧( و محيدي    ٢/١٩٣ و كثري    ١/٥٤٣ و ترغيب    ٣/٦٤امع  
١/١/١٨٠ 

 حسن
روى عنه الشافعي و احلميدي و أمحـد بـن          : حي املكي خمتلف فيه     فيه حممد بن عثمان بن صفوان  بن أمية اجلم         

حنبل و سريج ابن يونس و نعيم بن محاد ، و إبراهيم بن موسى الرازي و إبراهيم ابن محزة الزبريي ، و سويد بن                        
 منكر احلديث ، و ذكره ابن حبان يف الثقات ، و          : سعيد و يعقوب بن محيد ابن كاسب و غريهم و قال أبو حامت            

 لني) ٥١٢٠( و يف الكاشف ٩/٣٣٧ليس بقوي التهذيب : قال الدارقطيت 
 و هذا احلديث من رواية احلميدي عنه ومن رواية االمام امحد بن حنبل فيقوى لذلك

عـن  ) طـس    (}ما خرج رجلٌ ِمن بيِتِه يطْلب ِعلماً إالَّ سهلَ اُهللا لَه طَريقاً إىل  اجلَنِة                {-١٤٩٥٨
 عائشة

 )٥٦١٧( و صحيح اجلامع ٨/٧١ و بنحوه م ١/١٣٣مع ا
 صحيح

 }ما خفَّفْت عن خادِمك ِمن عمِلِه فَهو أَجر لَـك ِفـي موازيِنـك يـوم الِقيامـِة                   {-١٤٩٥٩
 عن عمرو بن حريث) ع،حب،هب (

 ٢/٥٣١صابة  و اال٤/٢٣٩و امع ) ٨٥٨٩(و الشعب ) ١٢٠٤( و حب ٣/٢١٤و ترغيب ) ٢٧٨٤(مطالب 
 صحيح

 ٢/٥٣١ورجح قوم أنه مرسل راجع اإلصابة 
 عن ابن عمر) طب  (}ما خلْف الكَعبِني فَفي الناِر {-١٤٩٦٠
 ٥/١٢٣ و جممع ١١/٣٨١ و ٧/٢٨٢و طب ) ٥٦١٨(و صحيح اجلامع ) ٢٠٣٧(الصحيحة 

 صحيح
) ش  (}عهما ِعندهم ِحني يريد سـفَراً  ما خلَّف عبد على أهِلِه أفضلَ ِمن ركعتِني يركَ       {-١٤٩٦١

 عن املطعم بن املقدام مرسالً
 مرفوعاً و موقوفاً) ٤١٠( و املكارم ٢٢١ و ٢/٢٢٠ و موضح ٣/٤٦٥ و االحتاف ٢/٨١ش 

 والصواب وقفه
عن )  ابن النجار  النقاش يف معجمه و    (}ما خلَّفت بعِدى ِفتنةً أضر على الرجاِل ِمن الِنساِء          {-١٤٩٦٢

 سلمان
 ٩/١٣٧ و الفتح ٧/٤٣٣و اإلحتاف ) ٢٧٨( و ت ٩٨ و ٩٧ و م الذكر و الدعاء ٧/١١أخرج حنوه خ 

) هـق    (}ما خلَق اُهللا عبداً يؤدى حق اِهللا علَيِه و حق سيِدِه إالَّ وفَّاه اُهللا أَجره مرتيِن                 {-١٤٩٦٣
 عن أيب هريرة

 ٥/١٧٦ و فتح ٥/٣٢٦ و هق ٤٥٣ و ٢/٤٤٨حم 
 صحيح



 

 

٢٢٤١() 

١٤٩٦٤-}                   اُهللا ِفـي ذَِلـك عنصالَ ِفى اَألرِض ِبما ي ماِء وِفى الس لَكم لَمعاٍح يبص ِمن ِلقا خم
ا عنه شيئاً ِمن ذَِلك     اليوِم، و إنَّ العبد لَه ِرزقُه ، فَلَِو اجتمع علَيِه الثَّقَالَِن الِْجن و اِإلنس أنْ يصدو               

 عن ابن مسعود) طس (}ما استطاعوا
 ٣/٦١ و حلية ٢/٥٣٧ و ترغيب ٤/٧٢امع 

 لني
 و قوى بعضهم وقفه ، و آخره صحيح

١٤٩٦٥-}                مِنعانَ ، وِة و آلَ ِعمرقَرةَ البورس حتِل فافتوِف اللَّيِفى ج داً قَامباىل ععاُهللا ت بيا خم 
 عن ابن مسعود) طس ، حل (}كَنز املَرِء البقَرةُ و آلُ ِعمرانَ 

 ٨/١٢٩ و حلية ١/٤٣٤ و ترغيب ٢/٢٥٤امع 
 حسن

 عن عائشة) ت،ك  (}ما خير عمار بين أَمريِن إالَّ اختار أرشدهما {-١٤٩٦٦
ـ   ٨/١٤٩ و متهيد    ٢/١/٣ و سعد    ٩/٦٠ و ش    ٣/٣٨٨و ك   ) ٣٧٩٩(ت    و  ١١/٢٨٨ و خـط     ٧/٩٢تح   و ف

 )٥٦١٩(صحيح اجلامع 
 صحيح

 عن ابن عمرو) ت  (}ما دعوةٌ أَسرع ِإجابةً ِمن دعوِة غَاِئٍب ِلغاِئٍب {-١٤٩٦٧
 )١٩٨٠(ت 

 حسن لغريه
 الناِر ، و    ما دونَ اخلَبِب إنْ يكُن خرياً يعجلْ إلَيِه ، و إن يكُن غَير ذِلك فَبعداً َألهلِ               {-١٤٩٦٨

 عن ابن مسعود) د،ت  (}اجلَنازةُ متبوعةٌ وال تتبع لَيس معها من تقَدمها
 و ت   ٢/٢٨٩ و نصـب     ٤/٣٤٥و ترغيـب    ) ٣١٨٤( و د    ١/٤٧٩ و معاين    ٦/٣٠٣ و االحتاف    ١/٤٣٢حم  

)١٠١١( 
 حسن لغريه

أَفسد لَها ِمن ِحرِص املَرِء على املَـاِل و الشـرِف           ما ِذئباِن جاِئعاِن أُرِسالَ ِفي غَنٍم بِ      {-١٤٩٦٩
 عن كعب بن مالك) حم،ت (}ِلِديِنِه

 و حـب     ٢/٣١٥ و بغوي    ١٣/٢٤١ و ش    ٣٠٤ و   ٢/٥٠ و مي    ٤٦٠ و   ٤٥٧ و   ٣/٤٥٦و حم   ) ٢٣٧٦(ت  
 )٥٦٢٠(وصحيح اجلامع )٢٤٧٢(

 صحيح
١٤٩٧٠-}       ٍم قَداِرياِن  ِفي غَناِن ضاِئعاِن جا ِذئبا ِفـي          ممهدا ، أَحنهلَّفُوا عخت ا وهاؤا ِرعأَغفَلَه 

 }أُوالَها ، واآلخر ِفى أُخراها ِبأسرع ِفيها فَساداً ِمن طَلَِب املَاِل و الشرِف ِفي ِديِن املَرِء املُسـِلمِ                 
 عن أيب جعفر مرسالً ) هناد (



 

 

٢٢٤٢() 

 ٢٣٨ و ٨/١٤٤اإلحتاف 
 حسن لغريه

باِن جاِئعاِن ضاِرياِن باتا ِفي حِظريٍة ِفيها غَنم يفتِرساِن و يأْكُالِن ِبأسرع فَسـاداً              ما ِذئ {-١٤٩٧١
 عن أُسامة بن زيد) طص،ض  (}ِمن طَلَِب املَاِل و الشرِف ِفي ديِن املُسِلِم 

 و طب   ٧/٨٩و   ٣/٢١٠ و حلية    ٢٣٨ و   ٨/١٤٤و االحتاف   ) ٣٢٧٢( و مطالب    ١٠/٢٥٠ و جممع    ٣/٤٢٠ك  
١٠/٣٨٨  

 صحيح
) طب   (}ما ِذئباِن ضاِرياِن باتا ِفى غَنٍم بأفسد لَها  ِمن حب ابِن آدم الشرف و املَالَ                 {-١٤٩٧٢

 عن ابن عباس
 ١٠/٢٥٠ و امع ١٠/٣٨٨طب 

 صحيح
 ِفى أَوِلها ، و اآلخر ِفي آِخِرها        ما ِذئباِن ضاِرياِن جاِئعاِن ِفى غَنٍم افْترقَت ، أحدهما        {-١٤٩٧٣

 عن أيب هريرة) ع  (}ِبأَسرع فَساداً ِمِن امِرىء  ِفي ِديِنِه يِحب شرف الدنيا و مالَها 
 ٤/١٧٧ و ترغيب ١٠/٢٥٠امع 

 صحيح لغريه
ِن ِبأَسرع ِفيها ِمن حب ابِن آدم   ما ِذئباِن ضاِرياِن ِفى حِظريٍة و ِثيقٍَة  يأْكُالَِن و يفْترسا          {-١٤٩٧٤

 عن ابن عمر) كر  (}الشرف و حب املَاِل ِفى ِديِن املُسِلِم 
 ٨/٢٣٨ و االحتاف ١٠/٢٥٠امع 

 حسن لغريه
١٤٩٧٥-}              ِف و حرالش بح ا ِمنمِمنه رفِسداِن ِبأَضأكُالِن و يٍة يظرياِرياِن ِفى حاِن ضا ِذئبم ب

 عن ابن عمر) بز  (}املَاِل ِفي ِديِن املَرِء املُسِلِم
 ٨/٢٣٨ و االحتاف ١٠/٢٥٠امع 

 صحيح
 عن قيس بن رافع األشجعي) هق(يف مراسيله ن ) د  (}ماذَا ِفى اَألمريِن ِمن الصِرب و الثُّفاِء {-١٤٩٧٦

  ٣/٢٧٢ و االصابة ٧/٥٣٥ و جامع االصول ٩/٣٤٦هق 
 صحيح مرسل

 حب الرشاد: احلُرف و يسمى يف العراق : لثفاء اخلردل ، و قيل ا
ما وجدنا ِفي ِكتاِب اِهللا ِمن : ماذَا يِحلُّ لَكُم ِمن أمواِل املُعاِهدين ِبغِري حقِّها ؟ يقُولُونَ      {-١٤٩٧٧

 أُحرم أموالَ املُعاِهدين و كُلَّ ِذى نـاٍب  حالٍل أَحلَلناه ، و ما وجدنا ِمن حراٍم حرمناه ، أالَ و إني           
 عن املقدام) طب  (}ِمن السباِع ، و ما نِحر ِمن الدواِب إالَّ ما سمى اُهللا عز وجلَّ علَيِه 



 

 

٢٢٤٣() 

 ١/١٥٥جممع 
 حسن لغريه

 أهل الذمة: املعاهدين
١٤٩٧٨-}       م وو ه لَهقَت هكَىن، ولَِكنأَضح ا ذَاكِتِه    مجرِفى د هقتل عكرمـة   : عن أنس قال  ) كر   (}ع

 :فضحك ، فسألوه فقال  �صخر األنصاري فبلغ النيب 
 ٢/١٨١االصابة 

 حسن
 عن جابر) حم ،ك (}ما رأَيت الَّذى هو أخبلُ ِمنك إالَّ الَّذى يبخلُ ِبالسالِم {-١٤٩٧٩

 ٣/٤٣٠غيب  و تر٨/٣٢ و ٣/٢٧ و امع ٦/١٥٨ و هق ٢/٢٠ك 
 حسن

ما رأَيت ِفى اخلَيِر و الشِر كَاليوِم قَطُّ ، إنه صورت ِلي اجلَنةُ و النار  حتى رأيتهمـا                   {-١٤٩٨٠
 عن أنس) خ  (}وراَء احلَاِئِط

 )٥٦٢١( و صحيح اجلامع ١٣/٤٣ و ١١/٧٣ و فتح ٢/٩٨ و بغوي ٣/١٧٧ و حم ٩/٦٧ و ٨/٩٦خ 
 صحيح

 عن أنس) طس  (}ما رأَيت ِمثْلَ اجلَنِة نام طَاِلبها ، والَ ِمثلَ الناِر نام هاِربها{-١٤٩٨١
و ت  ) ٩٠٣( و صحيحة    ٣٧٧ و   ٣٤٣  و جرجان     ٥/١٨٩٧ و عدي    ٨/١٧٨ و حليه    ٤١٢و  ١٠/٢٣٠جممع  

 )٢٦٥١ و٢٦٠١(
 صحيح

) طس(عن أيب هريرة  ،      ) ت   (} ِمثلَ اجلَنِة نام طَاِلبها    ما رأَيت ِمثْلَ الناِر نام هاِربها، والَ      {-١٤٩٨٢
 عن أنس

 و صـحيح اجلـامع   ٣٧٧ و ٣٤٣و جرجـان  ) ٩٠٣( و صـحيحة   ٤/٤٥٣و ترغيب   ) ٢٦٥١ و   ٢٦٠١(ت
)٥٦٢٢( 

 صحيح
١٤٩٨٣-}                ـانُ العقصـا نأم ، ِمنكُن ِلِذى لُب الَ ديٍن أَغلَبقٍل واِت عاِقصن ِمن أَيتا رقـِل  م

فَشهادةُ امرأتِني ِبشهادِة رجٍل ، و أما نقصانُ  الديِن ، فإنَّ إحداكُن تفِطر رمضانَ ، و تِقيم أَياماً و                    
 عن ابن عمر) د (}الَ تصلِّي
 و خزمية   ٣/٣٢٦ و متهيد    ٣/٣٠٥ و مشكل    ٢/٤٦٣و عاصم   ) ٤٠٠٣( و هـ    ١٥ و د السنه ب      ٣٢م االميان   

)٢٤٦١( 
 )٥٦٢٤(وصحيح اجلامع

١٤٩٨٤-}            اِب ِمنكُنذَِوى األلْب ىب ِللُبديٍن، أَسقُوٍل واِت عاِقصن ِمن أَيتا رعن ابـن   ) حل (}م
 عمر



 

 

٢٢٤٤() 

 )٢٤٦١( و خزمية ٥/٣٠٣االحتاف 
 صحيح

١٤٩٨٥-} هِمن أفظَع نظَراً قَطُّ إالَّ و القَربم أَيتا رعن أيب هريرة) ت،هـ،ك (}م 
 و  ١/٣٥٢  و االحتاف     ٤/٣٦١ و ترغيب    ٤/٣٣١ و   ١/٣٧١ و ك    ١/٦٤و حم   ) ٤٢٦٧(و هـ   ) ٢٣٠٨ (ت

 )٥٦٢٣(صحيح اجلامع 
 صحيح

ما رأَيتما إعراضي عِن الرجِل فَإنى رأَيت ملَكَِني يدساِن ِفى ِفيِه ِمن ِثمـاِر اجلَنـِة ،                 {-١٤٩٨٦
 عن جرير) حم (}فَعِلمت أَنه مات جاِئعاً 

  مطوالًو فيه قصة ٤/٣٥٩ و حم ٣/٢٨٩كثري 
 صحيح

 عن أنس) د (}ما رأينا ِمن فَزٍع ، و إن وجدناه لَبحراً {-١٤٩٨٧
ــد ٨٦ و د االدب ب ٨/٥٨ و ٤/١٦٣خ  ــامع ) ٨٨٢١( و ن ١٨٠٣و م ص ) ٨٧٩( و خ ــحيح اجل و ص

)٥٦٢٥( 
 شبه الفرس بالبحر ، ألن جريه كجرى ماء البحر

ما رِؤى الشيطانُ يوماً هو ِفيِه أصغر والَ أَدحر وال أغيظُ والَ أحقَر ِمنه يوم عرفَةَ ، و                  {-١٤٩٨٨
ما ذِلك إالَّ ِمما يرى ِمن تنزِل الرمحِة ، و تجاوِز اِهللا عِن الذُنوِب الِعظاِم  إالَّ ما رأى يوم بــدٍر                      

 لَ يـــــِزغُ رأى ِجبــري
 عنه عن أيب الدرداء) هب (}املَالِئكَةَ 

 )٤٠٦٩( و الشعب ٧/١٥٨ و سنة ٢/٢٧١ و ترغيب ٤٢٢ و موطأ ٤/٢٧١ و االحتاف ٤/١٩كثري 
 صحيح لغريه

 عن أىب هريرة) ك (}ما رِزق عبد خيراً لَه والَ أَوسع ِمن الصِرب {-١٤٩٨٩
 )٥٦٢٦(اجلامع  و صحيح ٤/٢٧٦ و ترغيب ٢/٤١٤ك 

 صحيح
 إالَّ كَتب لَه عشر حسناٍت ، و        - يعىن ِفى الطَّواِف     -ما رفَع رجلٌ قَدماً والَ وضعها       {-١٤٩٩٠

 عن ابن عمر) حم (}حطَّ عنه عشر سيئَاٍت ، و رفَع لَه عشر درجاٍت 
 ٢/٣ و حم ٣/٢٤١امع 

 حسن
١٤٩٩١-}   فَعا رِفـى                 م ـعضلى اِهللا أنْ يا عقيئاً إالَّ كَانَ حش هسأَلُوناىل يعإىل اِهللا ت مأَكُفَّه قَوم

 عن سلمان) طب (}أيِديِهم الَّذى سألُوا 
 ١٠/١٦٩ و امع ٨/٣١٢طب 



 

 

٢٢٤٥() 

 صحيح
يكُم ، و لَو كُِتب ما      ما زالَ ِبكُم الَّذى رأَيت ِمن صِنيعكُم حتى خشيت أن يكتب علَ           {-١٤٩٩٢

حم  (}قُمتم ِبِه ، فَصلُّوا أَيها الناس ِفي بيوِتكُم ، فإنَّ أفضلَ صالِة املَرء ِفي بيِتِه إالَّ الصالةَ املَكتوبةَ                   
 عن زيد ابن ثابت) ،ق،ن
 صـحيح   و١٣/٢٦٤ و ٥١٧ /١٠ و فـتح    ٢١٤ و   ٢١٣ و م صالة املسافرين      ١/٢٥٠ و مشكل    ٣/١٠٩هق  

 ٥/١٨٢ و حم ٣/١٩٨ و ن ٩/١١٧وخ ) ٥٦٢٧(اجلامع 
١٤٩٩٣-}ثهرويس هأَن تنى ظَنتوصيىن ِباجلَاِر حالَ ِجربيلُ يا زعن ابن عمر) حم ، ق،د،ت (}م 

 عن عائشة) ٤حم ،ق (
و  ٣٦٧٣(و هـ    ) ١٩٤٣ و   ١٩٤٢( و ت ) ٥١٥٢ و   ٥١٥١( و د    ١٤١ و   ١٤٠ و م الرب و الصلة       ٨/١٢خ  

ــم ) ٣٦٧٤ ــق ٢٣٨ و ١٨٧ و ١٢٥ و ٩١ و ٦/٥٢ و ٥١٤ و ٤٤٥ و ٢٥٩ و ١٦٠ و ٢/٨٥و ح  و ه
 )٥٦٢٨( و صحيح اجلامع ١٠/٤٤١ و فتح ٨/١٦٥ وش ٨/١١ و ٢٧ و ٧/١١ و ٦/٢٧٥

 صحيح مشهور
ن حممد ابن   ع) طب (}ما زالَ ِجربيلُ يوصيىن ِباجلَاِر حتى كَنت أَنتِظر أَن يأمرين ِبتوريِثِه            {-١٤٩٩٤

 مسلمة
 ٨/١٦٥امع 

 صحيح لغريه
 عن أم سلمة) طب ، هق (}ما زالَ ِجربيلُ يوصيىن ِبالسواِك حتى خفت على أَضراِسى {-١٤٩٩٥

 ٥/١٩٣١ و عدي ١/١٦٧ و تلخيص ١/١٦٧ و ترغيب ٢/٩٩ و جممع ٧/٤٩هق 
 حسن لغريه

ابن السين   (} لَّ عاٍم حىت كَانَ هذا أوانَ قَطِع أبهري         ما زالت أكلَةُ خيبر تعاِودين كُ      { - ١٤٩٩٦
 عن أيب هريرة) وأبو نعيم يف الطب

 وخ الوفاة عن عائشة وصـحيح       ٩/٣٥ وجممع   ٣/١٣٢٩ وعدي   ٤/٢١٠ وهق   ٦ ود الديات ب     ١٠/٢٤٧فتح  
 )٥٦٢٩(اجلامع 

 عن عائشة) الديلمي (} ما زالت قُريش كَافَّةً عني حىت مات أبو طَاِلٍب  { - ١٤٩٩٧
 ٣٥٠ و٢/٣٤٩ ونبوة ٦/١٥ وجممع ٢/٦٢٢ك 

 صحيح
رب شفِّعين ِفيمن قالَ الَ إله إالَّ اُهللا ،         : ما ِزلت أشفع إىل ربي ويشفِّعين حىت أقولَ          { - ١٤٩٩٨

ورمحيت الَ أدع يف الناِر أحداً قالَ      فَيقولُ لَيست هذِه لَك يا محمد إنما ِهى يل ، أما وِعزيت وِحلمي              
 عن أنس) ع (} الَ إله إالَّ اُهللا: 

 ١/٢٣٤وأصفهان ) ٨٢٧(عاصم 
 حسن



 

 

٢٢٤٦() 

 ١١/١٢١التهذيب .. فيه وفاء بن شريح احلضرمي روى عنه اثنان ووثقه حب 
 ن أم عياشع) طب (} ما زوجت عثمانَ أُم كُلثوِم إالَّ ِبوحٍي ِمن السماِء  { - ١٤٩٩٩

 ٢/٥٩٠ وعاصم ١٢/٣٦٤ وخط ٢/٣٠٨ وتخ ٩/٨٣امع 
 حسن لغريه

١٥٠٠٠ - }  عافيِهميو ماُهللا لَه غِفرأنْ ي نيئاً أفضلَ مش ألَ الِعبادا سعن أيب الدرداء) بز (} م 
 )١٢٩٦( والدعاطب ١٠/٢٠٦ وش ٣/١٣٠ وصحيحة ١٠/١٧٤جممع 

 صحيح لغريه
 عن ابن عمر ) ش  ( } َهللا عبد شيئاً أَحب ِإليِه ِمن أَنْ يسأله العافيةَ ما سألَ ا { - ١٥٠٠١

 ) ٣٥٤٨(  وت ١٠/١٧٤وجممع ) ١٢٩٦(  والدعاطب ١٠/٢٠٦ش 
 صحيـــــح لغيـــره 

ـ       - ثَالثاً   -ما سألَ رجلٌ مسلم اَهللا اجلَنةَ        { - ١٥٠٠٢ ةَ ، والَ    ِإالَّ قَالِت اجلَنةُ اللَّهم أَدخله اجلَن
حم ، هـ ، حب ،      ( }  إالَّ قَالِت النار اللَّهم أَِجره ِمنى        - ثَالثاً   -استجار رجلٌ مسلم اَهللا ِمن الناِر       

 .أنس    عن )ك 
 ) ١٣٦٥(وسنة  ) ١٠١٤(واإلحسان  ) ٢٥٧٢(وت  ) ٤٣٤٠(وهـ ) ١٣١٢( والدعاطب ٣/٢٦٢حم 

 ١٠/٤٢١وش  ) ٥٦٣٠(وصحيح اجلامع 
 صحيـــــح

عقبة بن   عن) ش   (  }- يعىن املُعوذتِني    -ما سألَ سائلٌ والَ استعاذَ مستعيذٌ ِبِمثلهما         { - ١٥٠٠٣
      .عامر 

  ٧/٩٨ وش ٢/٤٦٢ ومي ١ن االستعاذة ب 
 صحيـــــح

سم ِمرياثٌ ، والَ يفرح ما سؤالك عنه ؟ ِإنك الَ تدركه أَما ِإنه الَ يخرج حتى الَ يق            { - ١٥٠٠٤
    عن املغرية) طب (  } - يعىن الدجالَ -بغنيمٍة 
  ١١٥ وبنحوه م الفنت ٤/٢٢٧امع 

 صحيـــــح
 أىب عـن ) طب  ( البزار  ( } ما ستر اُهللا على عبٍد ذَنباً ِىف الدنيا فَيعيره ِبِه يوم الِقيامِة              { - ١٥٠٠٥

  )موسى 
 ٥/١٧٠٥ وعدى ٥/٨ وخط ٨/٢٨٤ واإلحتاف ١/٣٧٢ وتخ ١٠/١٩٢جممع  و١/٧١طص 

 حســـن لغيــــره
١٥٠٠٦ - }               لتفتفلْي أَحدكم لَّمٍس  ، إذَا سميٍل شخ ا أَذنابهكأَن شريونَ ِبأَيديكمت أنكما شم

  عن جابر بن مسرة) م ، ن ( } ِإىل أَصحابِه وال يومئُ بيدِه 
 ) ٥٦٣١(  وصحيح اجلامع ٢/٢٢٦ وطب ١/١٨١ وهق ٣/٦٤ و ن ١٢١م الصالة 



 

 

٢٢٤٧() 

١٥٠٠٧- }      ِمنه ليكمع هبا شالَ    -مجعىن الدكونُ ِفى          - يفي خرجي ، بأَعور اىل لَيسعفِإنَّ اَهللا ت 
نةَ ، الشهر كاجلُمعـِة ،   اَألرِض أَربعني صباحاً يرد ِمنها كُلَّ منهٍل ِإالَّ الكعبةَ وبيت املَقدِس ، واملَدي            

واجلُمعةُ كاليوِم ، ومعه جنةٌ ونار ، فناره جنةٌ ، وجنته نار ، معه جبلٌ ِمن خبٍز ، ونهر ِمن مـاٍء ،                       
 وأَنت الدجالُ   أَنت عدو اهللاِ  : ما تقولُ ِفى ؟ فيقولُ      : يدعو برجٍل الَ يسلِّطه اُهللا ِإالَّ عليِه ، فيقولُ          

                 قولُ لهحييِه فيي لىاَألرِض ، ثُمع قعى يتح شقَّهأسِه فير ذوح ضعهدعو ِمبنشار فيفي ، ا : الكَذَّابم
واِهللا ما كُنت أَشد بصريةً ِمنى ِفيك اآلنَ أَنت عدو اِهللا الدجالُ الذى أَخربنـا           : تقولُ ِفى ؟ فيقولُ     

طب  ( } عنك رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا عليِه وسلَّم فيهِوى ِإليِه بسيفِه فالَ يستطيعه فيقولُ أَخروه عنى                
 عن ابن عمرو ) 

  ٧/٣٥٠امع 
 حســــن لغيــــره

 أُمِه ، ِمن ذلك     ما شبهت خروج املُؤمِن من الدنيا ِإالَّ ِمثلَ خروِج الصىب ِمن بطنِ            { - ١٥٠٠٨
 ) احلكيم ، عن أنس  ( } الغم والظُّلمِة ِإىل روِح الدنيا 

  ١٠/٣٨٤اإلحتاف 
 حســــن مرســل واملوصــول واٍه

ِإنْ كانَ كَافراً فهو كما قالَ ،       : ما شهد رجلٌ على رجٍل بكُفر ِإالَّ باَء ِبها أَحدمهَا            { - ١٥٠٠٩
  كني وِإنْ لَم       اهكفريِه ِإيبت كَفر عـن  ) اخلرائطى ىف مساوئ األخالق والديلمى وابن النجار  ( }  كَافراً فقد

 أىب سعيد 
 ) ١٨(  واملساوئ ١/٣٧٠ ومشكل ٧/٤٩٠اإلحتاف 

 حســــن لغيـــره
 يل بـِه حمـر     ما شهدت ِحلفاً ِإالَّ ِحلف قُريٍش ِمن ِحلِف املُطَيبني ، وما أُحب أَنَّ             { - ١٥٠١٠

 قضتهن ى كُنتِم ، أَنععن أىب هريرة)  هق  ( } الن 
  ٤/٤٧٣ وفتح ٢/٢٩١ وبداية ٢/٣٨ ونبوة ٦/٣٦٦هق 

 صحيـــــح
١٥٠١١ - }                  ـبغضاىل يعسٍن ، فِإنَّ اَهللا تلٍق حخ الِقيامِة ِمن ومىٌء أَثقلُ ِفى ِميزاِن املُؤمِن يا شم

ذىالب عن أىب الدرداء ) ت  (  } الفَاحش 
 ) ١٩٢٠( وحب ) ٥٦٣٢( وصحيح اجلامع ) ٨٧٦(  وصحيحة ٩/٢٣٨ومتهيد ) ٢٠٢( ت 

 صحيـــــح
: والَ املَالئكـةُ ، قـالَ       : ما شىٌء أَكرم على اِهللا ِمِن ابِن آدم ، قيلَ يا رسولَ اِهللا               { - ١٥٠١٢

 )الصحيح وقفه عليه : وضعفه عن ابن عمرو وقال ) هب  ( } ر املَالئكةُ مجبورونَ مبرتلِة الشمِس والقَم
  ١/٨٢وامع ) ١٥٤و١٥٣( الشعب 
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 صحيـــــح موقــوف
 عن أنس ) ش  ( } ما صام من ظَلَّ يأكلُ لُحوم الناِس  { - ١٥٠١٣

  ٢/٤٨٢ ونصب ٢/٤٢٣ش 
 حســــن

 عن أنس ) ط  ( } وم الناِس ما صامتا ، وكَيف صام من  يأكلُ لُح { - ١٥٠١٤
 ) ٢١٠٧( وطيا ) ٦٧٢٢(  والشعب ٥٣٥و٧/٥٣٤واإلحتاف )  ٣١(  وغيبة ٧/٣٦٢ وكثري ٦/٣٠٩حلية 

 حســــن لغيـــره
 عن ابن عمر ) أبو يعلى ( } ما صرب أَهلُ بيٍت على جهٍد ثَالثاً ِإالَّ أَتاهم اُهللا بِرزٍق  { - ١٥٠١٥

 ) ١٠٠٥٤( و ) ١٠٠٥٣( والشعب ) ٣١٢٣ (  ومطالب٢٥٦/ ١٠امع 
 حســــن

 عن ابن عباس ) طس  ( } ما صدقةٌ أَفضلُ ِمن ِذكِر اِهللا تعاىل  { - ١٥٠١٦
 ) ١٨٧٣(  والدعاطب ١٠/٧٤ وجممع ٢/٤٠٠ترغيب 

 حســــن
١٥٠١٧ - }            ٍت ِإالَّ أَوجبيلى مع املُسلمني ثَالثةٌ من فوفص فا صعن مالـك   )  ك   هـ ، ( } م

 بن هبرية 
 ٤/٣٠ وهق ٣/٣٢٢ وش ١/٢٦٣وك ) ١٤٩٠( هـ 

 حســــن
ما صلَّى صالتكم هذِه أُمةٌ قَطُّ قَبلكم ، وما ِزلتم ِفى صالٍة بعد  ، ِإنَّ النجوم أَمانُ                   { - ١٥٠١٨

          وعدونَ ، وِإنا يى أَهلُ السماِء مأَت جومماِء فإذا طُمسِت النأَتـى       الس ى أَمانٌ َألصحايب فإذا ذهبت
) طب   ( } أَصحايب ما يوعدون ، وأَصحاِبى أَمانٌ ُألمىت فإذا ذَهب أَصحاِبى أَتى أُميت ما يوعدونَ               

 عن ابن عباس 
  ١/٣١٣امع 

 حســــن
 ِإالَّ صلَّى اُهللا عليِه ـا       ما صلَّى على عبد من أُمىت صالةً صادقاً ا ِفى قَلِب نفسهِ            { - ١٥٠١٩

 } عشر صلواٍت وكَتب له ا عشر حسناٍت ، ورفع ا عشر درجاِت ومحا عنه ا عشر سيئاٍت                  
 عن أىب بردة بن نيار ) طب( 

 ) ٦٥( ون عمل ) ١٩٨٦(  وعلل ١٠/١٦٢امع 
 صحيـــــح

عـن  ) هق   ( } ب ِإىل اِهللا من صالَا ِفى أَشد بيتها ظُلمةً          ما صلَِّت امرأةٌ صالةً أَح     { - ١٥٠٢٠
 .ابن مسعود 

  ١/٢٢٧ وترغيب ١٣١/ ٣ وهق ٢/٣٥امع 
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 قــــوى
 ) !!٣٤٥( وصححه ىف صحيح الترغيب ) ٥٠٨٨( وتناقض األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع 

 الِعشاِء والفَجِر ، ولو يعلمونَ ما ِفيهما مـن  ما صالةٌ أَثقلُ على املُنافقني ِمن صالةِ      { - ١٥٠٢١
 عن ابن مسعود ) طك  ( } الفَضِل َألتوهما ولو حبواً 

  ٢/٤٠ وجممع ١٠/١٢٢طب 
 صحيـــــح

١٥٠٢٢ - }         لدتـهـا وكم عودبذُنوبِه ، في ِإالَّ غَابت الشمس غيبى تتياً حلبم ؤمنم ِحىا ضم
 ـــهعن عامر بن ربيعة ) طب ، هب(} أُم 

 ) ٤٠٢٩(  وبنحوه الشعب ٣/٢٢٣وامع ) ٤٠٢٨(  والشعب ١/١٦١ وموضح ٥/٤٣ وهق ٥/١٨٦٩عدى 
 حســــن لغيـــره 

ابن سعد ، عن عثمـان  (  } ما ضر أَحدكم لَو كانَ ِفى بيتِه محمد ومحمداِن وثَالثةٌ           { - ١٥٠٢٣
 .العمرى مرسالً 

  ٥/٤٠سعــد 
 صحيـــــح مرســـل

 يروى عن   --والظاهر أنه عبد الرمحن بن سعيد بن يربوع املخزومى وهو ثقة ألن حممد بن عثمان بن عبد الرمحن                   
  ٩/٣٣٨ التهذيب -جده ال عن أبيه 

 عن عائشة)  ك  ( }ما ضر امرأةٌ نزلت بني جاريتِني من اَألنصاِر أَو نزلت بني أَبويها  { - ١٥٠٢٤
 ١٠/٤٠ وجممع ٦/٢٥٧وحم ) ٢٢٩٦(  وحب ٤/٨٣ك 

 صحيـــــح
 عن أىب مسعود ) طب ( عن سلمان ) هـ  ( } ما ضر أَهلُ هذِه لَِو انتفعوا بِإهاا  { - ١٥٠٢٥

 ١٩٣و٨/١٩٠ وش ١/٢١٧ وجممع ١٧/٢١٢وطب ) ٣٦١١( هـ 
 صحيـــــح

١٥٠٢٦ - }      صدت هذِه لَو احبص را ضم          أكلُ احلَشفهذِه لي احبهذَا ، ِإنَّ ص ِمن بأَطيب ق
                 باعوالس واِفى ؟ الطَّريا العواِفى ، أَتدرونَ ماماً للعع ذلَّلةً أَربعنيا مهندعالِقيامِة ، واِهللا لي ومي { ) 

 عن عوف بن مالك ) هق 
 )  ١٦٠٨(  ود ٦/٢٣وحم  ) ٨٣٧( وحب ) ٢٤٦٧(  وخزمية ٤/٤٢٢ وك ١٨/٥٥ وطب ٤/١٣٦هق 

 صحيـــــح
 قاله ملن تصدق بتمر ردئ 

( عن عبد الرمحن بن مسرة ،       ) حم ، ك ، حل       ( } ما ضر عثمانَ ما عملَ بعد هذَا اليوِم          { - ١٥٠٢٧
 .عن عبد الرمحن بن خباب السلمى ) حم ( عن عمران بن حصني ، ) طب 
 ) ٣١١(  وعبد بن محيد ٤/٧٥ وحم ٥٩٢و٢/٥٨٧اصم  وع٥/٢١٥ ونبوة ٣/١٠٢وك ) ٣٠٧١( ت 
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 صحيـــــح
 - تبوك -قاله له بعد إنفاقه البالغ على جيش العسرة 

١٥٠٢٨ - }                   فعسنةً ، وربِه ح له طيئةً ، وكَتببِه خ نهطَّ اُهللا عِإالَّ ح ؤمٍن ِعرقم ِمن ربا ضم
 عن عائشة) ك  ( } له بِه درجةً 

  ٢/١٦٧ والدوالىب ١/٣٤٧ وك ١٠/١٠٥ وفتح ٤/٤٨٨ وترغيب ٢/٣٠٤امع 
 حســــن

عن أىب  ) حم ، ت ، هـ ، ك       ( } ما ضلَّ قَوم بعد هدى كَانوا عليِه ِإالَّ أُوتوا اجلَدلَ            { - ١٥٠٢٩
 أمامة 

 وصحيح اجلامع ١/١٣٢ وترغيب   ٨/٣٣٣ وطب   ٢/٤٤٧ وك   ٢٥٦ و ٢/٢٥٢وحم  ) ٤٨( وهـ  ) ٣٢٥٣( ت  
 )٥٦٣٣ ( 

 صحيـــــح
١٥٠٣٠ - }               فَّتخ أَو نهمع فعتاهةٌ ِإالَّ ورباحاً قَطُّ ، وِبقوٍم عص جمالن ا طَلععن )  حم   ( } م

 أىب هريرة
  ٥/١٨٩٦ وعدى ٢٩٢ وجرجان ٤/١٠٣ وجممع ٣/٩٢ ومشكل ٢/١٩٣ ومتهيد ٢/٣٨٨حم 

 حســــن
١٥٠٣١ - }      ج نِإالَّ ع مسا طَلعِت الشقوالِن     مهتفاِن يلكاِن يا ملفاً   : نبتيهنفٍق خلْ ِلمجع اللَّهم

 ىف األفراد عن أنس ) قط  ( } ، وِلممسٍك تلفاً 
  حنوه ١٠/٢٥٥ و٣/١٢٢ وجممع ٩/٢٨٤ واإلحتاف ٥/١٩٧حم 

 صحيـــــح
 اللَّهم أَعِط منفقاً خلفـاً ،       :ما طَلعِت الشمس قَطُّ ِإالَّ بعثَ جبنبيها ملكاِن ينادياِن           { - ١٥٠٣٢

 عن أىب الدرداء ) طك ، حم  ( } وأَعِط ممسكاً تلفاً 
 ٣/١٢٢ وجممع ٥/١٩٧حم 

 صحيـــــح
ما طَلعِت شمس قَطُّ ِإالَّ بعثَ اُهللا جبنبتيها ملكِني ينادياِن يسمعاِن اخلَالئق كُلَّها ِإالَّ               { - ١٥٠٣٣

  ع ـا                 الثَّقلِني اللَّهمنبتيهعثَ اُهللا جبقَطُّ ِإالَّ ب مسش ا أَفلتلفاً ، وممسكاً تلفاً ، وأَعِط ملْ ملُنفٍق خج
هلُموا ِإىل ربكم فِإنَّ مـا قَـلَّ        ! يا أَيها الناس    : ملكِني ينادياِن يسمعاِن اخلَالئق كُلَّها ِإالَّ الثَّقلِني        

   ا كَثُرِمم ريىف كتاب البخالء عن أىب الدرداء ) ط ، حم ، طب ، حل ، ك ، هب ، خط  ( }  وأَهلَى وكَفى خ
. 

 )  ٢٤٧٦و٨١٤(  وحب ٢/٥٣٧ وترغيب ٢/٤٤٥ وك ٩/٦٠ و١/٢٢٦ وحلية ٥/١٩٧حم 
 صحيـــــح
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١٥٠٣٤ - }  ِعنده نانرياَهللا وهذِه الد لَقى ِه لَوبحمٍد برم ا ظَنعن عائشة )حم ، وهناد ، كر  (} م  
 ١٠/٢٤٠ وجممع ٢/٢/٣٣وسعد ) ١٠١٤( وصحيحة ) ٢١٤١( وحب ١٠٤و٨٦و٦/٤٩حم 

 صحيـــــح
 عن ابن مسعود ) حم  ( } ما ظَهر ِفى قَوٍم الربا والزنا ِإالَّ أَحلُّوا بأَنفسهم ِعقاب اِهللا  { - ١٥٠٣٥

 ) ٥٦٣٤(  وصحيح اجلامع ٤/١١٨ وجممع ١/٤٠٢ وحم ٣/٨ترغيب 
 ـــــحصحي

١٥٠٣٦ - }  قتصدالَ ما ععن ابن عباس ) قط ، طب  ( } م 
 وطـب   ٩/٩٦  وش    ١/٤٤٧ وحـم    ٨/١٦٤ واإلحتـاف    ١٠/٢٥٢ وجممـع    ١٢/١٢٣ وطب   ٣/٨٨٥عدى  

 ) ٦٥٦٩و٦٥٧١و٦٥٧٠و١١٩٧(  والشعب ٦/١٣٤ و٥/٦٨ حنوه وكثري ١٠/١٣٣
 صحيـــــح لغيــره

١٥٠٣٧ - }  ِن اقْتصدالَ ما ععن ابن مسعود)حم  ( } م  
 ٨/١٦٤ واإلحتاف ١٠/٢٥٢ وجممع ١٠/١٣٣ وطب ٩/٩٦ وش ١/٤٤٧حم 

 صحيـــــح لغيــره
 عن ابن مسعود ) هق  ( } ما عام بأَمطر ِمن عاٍم ، والَ هبت جنوب ِإالَّ سالَ واٍد  { - ١٥٠٣٨

  مرفوعاً وموقوفاً عن ابن مسعود وابن عباس ٣/٣٦٣ هق 
 ـهوصـــوب وقفــ

 }ولكن اهللا حيوله كيف يشاُء : واملرفوع إسناده صحيح وزاد 
١٥٠٣٩ - }                 يطاِن ِمنلى الشع أَشد احدو يِن ، ولفقيهالفقِه ِفى الد ىٍء أَفضلَ مناُهللا بش بدا عم

 يِن الِفقهالد وِعماد ، ىٍء ِعمادابٍد وِلكُلِّ شهريرةعن أىب )  طس ، هب  ( } أَلِف ع 
 ١/١٢١ وجممــع    ١/٨١ واإلحتـاف    ١/٢٦ وجـامع بيـان العلـم        ٣/٧٩ وقـط    ٢٦و١/٢١ فقيه ومتفقه   

 ٣٠٦٨( واملطالــــب 
 ) ١٧١٦، ١٧١٥( و) ١٧١١( وبنحوه ) ١٧١٣و١٧١٢(  والشعب ٢/١٩٢وحلية ) ٣٠٦٩و 

 ضعيــــف
غَري أَىب بكٍر ، فِإنه     ما عرضت اِإلســـالم على أَحد ِإالَّ كَانت له نظـــرةٌ           { - ١٥٠٤٠

 تلعثــمي عن ابن مسعود) الديلمى (} لَم 
  حنوه ٤٥-٩/٤٤ وامع ٢٦٦و٢/٢٥٣وحم ) ٦٢٨٦( فردوس 

 صحيـــــح لغيــــره
١٥٠٤١ - }                حملْ ِتلـكي لَم نؤنةُ الناِس ، فمليِه مع تتدبد ِإالَّ اشلى عِنعمةُ اِهللا ع تظُما عم

) هب  ( ابن أىب الدنيا ، ىف قضاء احلوائج ، عن عائشة ،             ( } ةَ للناِس فقد عرض ِتلك النعمةَ للزواِل        املُؤن
 .عن معاذ 
 ) ٧٦٦٤(  والشعب ١/١٧٨ وعدى ٥/١٨١ وخط ٤٨ وحوائج ٩/١٢٥ و٨/١٧٦ واإلحتاف ٣/٣٩١الترغيب 



 

 

٢٢٥٢() 

 حســــن لغيــره
د  ( } ةً أَنْ يتخذَ ثَوبِني ليوِم اجلُمعِة ِسوى ثَوبى ِمهنتِه            ما علىأَحدكم ِإنْ وجد سع     { - ١٥٠٤٢

 عن عائشة ) هـ ( عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم ، ) 
) ١٠٩٦( وهــ   ) ٥٣٣٠(  وعــــب    ٤/٢٥٠ وسـنة    ٣/٢٤٢وهق  ) ١٧٦٥( وخزمية  ) ٥٦٨( حب  

  ود ٢/٧٠وتلخيـــص 
 ) ٥٦٣٥( وصحيح اجلامع ) ١٠٧٨( 

 صحيـــــح
الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ، واُهللا أَكرب ، والَ حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ باِهللا              : ما على اَألرِض أَحد يقولُ       { - ١٥٠٤٣

 عن ابن عمرو ) حم ، ت  ( } ، ِإالَّ كَفَّرت عنه خطاياه ولَو كَانت ِمثلَ زبِد البحِر 
ــب ) ٣٤٦٠( ت  ــم ٢/٤٢٣وترغي ــنة ١/٥٠٣ وك ٢١١و٢/١٥٨ وح ــاف ٥/٦٤ وس  ٥/١٤ واإلحت

 وصحيـــح اجلامــــع 
)٥٦٣٦ ( 

 صحيـــــح
ما على اَألرِض مسلم يدعو اَهللا بدعوٍة ِإالَّ آتاه اُهللا ِإياها ، أَو صرف عنه من السوِء   { - ١٥٠٤٤

 قَد دعوت ودعوت فلَم يستجب ِلى       :ِمثلها ، ما لَم يدع بِإٍمث أَو قَطيعِة رحٍم ما لَم يعجلْ ، يقولُ               
 .عن عبادة بن الصامت ) ت  ( } 

(  وت   ٥/٣٢٩ وحـم    ٥/١٨٦وسـنة   ) ٨٦(  والـدعاطب    ٥/١٣٧ وحلية   ١/٣٧٥ ومشكل   ٢/٤٧٨ترغيب  
 ) ٥٦٣٧( وصحيح اجلامع ) ٣٥٧٣

 صحيـــــح
قالُ حبٍة من خردٍل ِإالَّ جعله ما على اَألرِض ِمن رجٍل يموت وِفى قَلبِه من الِكِرب ِمث   { - ١٥٠٤٥

ِإنى أُحب أَنْ أَجتملَ حبمالِة سيِفى ، وِبغسِل ِثيـاِبى مـن            : اُهللا ِفى الناِر ، فقالَ رجلٌ يا رسولَ اِهللا          
 الدرِن ، وحبســـــــِن 

 احلَق ، وغَمص الناس قيلَ يا رسـولَ  من سفه: ليس ذَاك أَعىن ، الِكرب : الشراِك والنعلِني ، فقالَ  
هو الذى يجىُء شاخماً بأَنفِه ، فإذا رأى ضعفاَء النـاِس           : ما سفه احلَق وغمص الناِس ؟ قالَ        : اِهللا  

                  صـفوخ ، الثَّوب قعر نم ، الناس غمصالذى ي فذلك ، حقرةً لَهمم ليهمع سلِّمي لَم وفُقراَءهم
ابن  ( } نعلَ ، وركب اِحلمار ، وعاد املَملوك إذا مرض ، وحلب الشاةَ ، فقد برىَء من العظمِة                  ال

 .عن العباس ) صصرى ىف أماليه 
 ) ٤٠٧٦و ٢٢٧٥( املطالب 

 حســــن



 

 

٢٢٥٣() 

غُفر له ِفـى    ما على اَألرِض ِمن مسلٍم يتوضأُ فيسبغُ الوضوَء لصالٍة مفروضٍة ِإالَّ             { - ١٥٠٤٦
ما مشت ِإليِه ِرجاله ، أَو قَبضت عليِه يداه ، ونظرت ِإليِه عيناه ، واستمعت ِإليِه أُذناه      : ذَلك اليومِ 

 عن أىب أمامة ) كر ( } ، ونطق بـِه ِلسانه ، وحدثته بِه نفسِه 
 ١٥٤-١/١٥١أخرج حنوه اجلماعة الترغيب 

 صحيـــــح لغيــره 
ما على اَألرِض ِمن نفٍس تموت وهلَا ِعند اِهللا خري تحب أَنْ ترجع ِإليكم وهلَا الدنيا                 { - ١٥٠٤٧

                    ثَواِب اِهللا له رى ِمنا يةً أُخرى ِلمرقتلَ مفي رجعأَنْ ي حبي هبيِل اِهللا ، فِإنحم  ( } ِإالَّ القَتيلُ ِفى س
  الصامت عن عبادة بن) ، ن 

 ) ٥٦٣٨(  وصحيح اجلامع ٣٨٢و١٠/٢٣٠  واإلحتاف ١/٨ وك ٥/٣١٨ وحم ٦/٣٥ن 
 صحيـــــح

١٥٠٤٨ - }                 رجـعسولُ اِهللا يى رأَن شهديئاً ، وتباِهللا ش شركالَ ت موتت فسلى اَألرِض نا عم
 .ذ عن معا) حب ، ك  ( } ذلك ِإىل قَلٍب موقٍن ِإالَّ غَفر اُهللا لَها 

  ١/٨وك  ) ٥(   وحب ٣٢٢و٣١٨ و٥/٢٢٩حم 
 صحيـــــح

 .عن جابر ) ت  ( } ما على اَألرِض نفس منفوسةٌ يأتى عليها ِمائةُ سنٍة  { - ١٥٠٤٩
 ٤/٤٩٩ وك   ١/٣٣٦ وبدايــــــة    ١/١٦٣ ومشـــكل   ٣/٣٢٢ وحم   ٢١٨م فضائل الصحــابة    

 وحب ) ٢٢٥٠( وت 
 ) ٥٦٣٩( وصحيح اجلامع ) ٢٥٥٧و١٣( 

 مولودة : منفوسة 
١٥٠٥٠ - }              ا ِإالَّ أَتيتهرياً ِمنها خى غَريها فأَرليهع أَحلف منيلى اَألرِض يا ععن أىب  ) ن   ( } م

 موسى 
 ) ٥٦٤٠(  وصحيح اجلامع ٤/٤٠٤ وحم ٧/٩ن 

 صحيـــــح
١٥٠٥١ - }  ا غَائبوجهوز بطَّيلى املَرأِة أَنْ الَ تا ععن أمساء بنت أىب بكر ) ب ط ( } م 

  ٩/٢٧ وش ٤/٣١٤جممع 
 حســــن لغيــره

 عن عبد الرمحن بن خباب السلمى ) طب ، حل  ( } ما على عثمانَ ما عملَ بعد اليوِم  { -١٥٠٥٢
 وش  ٢/٥٨٧ وعاصـم    ٥/٢٤٧ وتـخ    ١/٥٩ وحليـة    ٩/٨٥ وجممع   ٧/٥٥ وسعد   ٤/٧٥وحم  ) ٣٧٠٠( ت  
١٤/٥٤٥  

 صحيـــــح



 

 

٢٢٥٤() 

١٥٠٥٣ - }                 ليـكع ا أَمسكاِهللا فكُلْ ِمم اسم وذَكرت أَرسلته اٍز ثُمب كَلٍب أَو ِمن لَّمتا عم
 عن عدى بن حامت ) د  ( } إذا قَتله ولَم يأكلْ ِمنه شيئاً فِإنما أَمسكه عليك : قُلت وِإنْ قُتلَ ؟ قالَ 

  ٦/٦٧ واإلحتاف ٩/٢٣٨وهق ) ٢٨٥١(  ود١١/١٩٢سنة 
 صحيـــــح

 ) !! ٢٤٧٧( وصححه ىف صحيح أىب داود ) ٥١١١( وتناقض األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع 
حم ، د ، ن ، طب ،         ( } ما علَّمته ِإذْ كانَ جاهالً ، والَ أَطعمته ِإذْ كانَ ســاِغباً             { - ١٥٠٥٤

 .عن عباد بن شرحبيل ) ك ، هق ، ض 
 ) ٥٦٤١(  وصحيح اجلامع ٤/١٣٣ وك ١٠/٢ وهق ٤/١٦٧ وحم ٢٠ون آداب القضاة ب ) ٢٦٢٠( د 

 صحيـــــح
 قاله لألنصارى الذى ضرب من وجده ىف بستانه 

ما عملٌ أَحب ِإىل اِهللا تعاىل ِمن ِجهاٍد ِفى سبيلِه ، وحجٍة مربورٍة متقبلٍة الَ رفـثَ                  { - ١٥٠٥٥
 عن ابن عمر ) حل  ( } ِفيها والَ فُسوق والَ جدالَ 

  ١٤/٣٢٣ وخط ١٠/٤٠١حلية 
 حســــن لغيـــره

عن أىب  ) حم   ( } ما عليكم أَنْ الَ تعزلُوا ، فِإنَّ اَهللا قَدر ما هو خالق ِإىل يوِم الِقيامِة                 { - ١٥٠٥٦
 .سعيد وأىب هريرة 

 ) ٥٦٤٣(  وصحيح اجلامع ٤/١٥٨ وم ٣/٣٣ ومعاىن ٣/٦٣حم 
 عن ميمونة ) ن  ( } ها لَِو انتفعت بِإهاا ِإنما حرم اُهللا أَكلها ما علي { - ١٥٠٥٧

 ون الفـرع    ١١/١٦٧وطـب   ) ٤٩١و٣١٥(  ومحيدى   ٤٨ وشفع   ١/٢٠٩ وعوانة   ٩/٦٥٨ وفتح   ٧/١٢٥خ  
 ) ٥٦٤٢(  وصحيح اجلامع ٤والعترية ب 
 عن معاذ ) حم  ( } ن ِذكِر اِهللا ما عملَ آدمى عمالً أَجنَى له ِمن عذاِب اِهللا م { - ١٥٠٥٨

 وصحيح  ٢/٣٩٦ وترغيب   ٦/٤١٦ وكثري   ٢٠/١٦٧وطب  ) ١٨٥٦(  والدعاطب   ٧/٧٣ و ٧٤ و ١٠/٧٣جممع  
 ) ٥٦٤٤(اجلامــــع 

 صحيـــــح
م ما عملَ آدمى ِمن عمٍل يوم النحِر أَحب ِإىل اِهللا ِمن ِإهراِق الدِم ، ِإنها لتأتى يـو                  { - ١٥٠٥٩

الِقيامِة بقُروَا وأَشعارها وأَظالفها ، وِإنَّ الدم ليقع من اِهللا مبكاٍن قَبلَ أَنْ يقـع علـى اَألرِض ،                   
 عن عائشة ) ت ، هـ ، ك (} فِطيبوا ا نفساً 

 ٤/٣٤٢وسـنة   ) ٣١٢٦(  وهـ   ١١/٣٢ وطب   ٤/١٨ وجممع   ٢/١٥٣ وترغيب   ٩/٢٦١وهق  ) ١٤٩٣( ت  
  ٤/٤٤٠اإلحتاف  و٥/٤٢٢وكثري 

 حســــن لغيـــره



 

 

٢٢٥٥() 

 ( } ما عملَ ابن آدم شيئاً أَفضلَ من الصالِة ، وصالِح ذَاِت البِني ، وخلٍق حسٍن                 { - ١٥٠٦٠
 عن أىب هريرة)  تخ ، هب 

 ) ٥٦٤٥( وصحيح اجلامع ) ١١٠٩٠(  والشعب ٣/٤٨٨وترغيب ) ١٤٤٨(  وصحيحة ٤/٣٥٥نصب 
 صحيـــــح

١٥٠٦١ - } ِحمـــاً         مكـونَ رٍم ِإالَّ أَنْ يِإهـراِق د وِم أَفضلَ ِمنِفى هذَا الي آدم نملَ ابا ع
 عن ابن عباس ) طب  ( } مقطوعةً توصــلُ

 ٤/٤٤٠ واإلحتاف ١١/٣٢طب 
 حســــن لغيـــره

١٥٠٦٢ - }  ا ِضراري كفقتص تا غُبنعن ضرار بن األزور ) حم  ( } م. 
  ٨/٣٥٥ وطب ٩/٣٩٠ و٨/١٢٧ وجممع ٦٢٠ و٣/٢٣٨ وك ٤/٧٦حم 

 صحيـــــح
 قاله له ملا بايعه على اإلسالم وترك املعاصى 

ما فَتح اُهللا على عاٍد من الريِح الَّىت أُهلكُوا ا ِإالَّ ِمثلَ موضِع اخلَاِمت ، فمرت بأَهِل                  { - ١٥٠٦٣
    نيب علتهمفج واشيهموم ملتهماديِة فحادِة     البع أَهلُ احلَاضرِة ِمن أى ذِلكا رماِء واَألرِض ، فلمالس 

 ( } هذا عارض ممطرنا ، فأَلقت أَهلَ الباديِة ومواشيهم على أَهِل احلَاضرِة            : الريِح وما فيها قالُوا     
 عن ابن عمر ) ع ، طب 

  ١/١٢٩ وبداية ٧/٢٧١ وكثري ٤٢٢و١٢/٤٢ وطب ٧/١١٣جممع 
 ـــن لغيـــرهحسـ

ما فَتح رجلٌ باب عِطيٍة بصدقٍة أَو ِصلٍة ِإالَّ زاده اُهللا تعاىل ا كَثرةً ، وما فَتح رجلٌ       { - ١٥٠٦٤
 عن أىب هريرة)  هب ( } باب مسألٍة يريد ا كَثرةً ِإالَّ زاده اُهللا تعاىل ا ِقلَّةً 

 ) ٥٦٤٦( وصحيح اجلامع ) ٣٤١٣( عب  والش٨/١٩٠ وجممع ٢/٤٣٦حم 
 صحيـــــح

 ( } ما فَتح رجلٌ على نفسِه باب مسألٍة يسألُ الناس ِإالَّ فَتح  اُهللا عليِه باب فَقٍر                  { - ١٥٠٦٥
 .عن عبد الرمحن بن عوف ) حم 
 ٨/١٩٠ وجممع ٢/٤٣٦وبنحوه حم ) ١٥٩(  وعبد بن محيد ١/١٩٣حم 

 رهصحيـــــح لغيـــ
١٥٠٦٦ - }           راما حاِإلزاِر ِمنه حتا تاللٌ وماِإلزاِر ح ا فَوقاحلَائِض     -م عىن منطب  (  } - ي

 .عن عبادة بن الصامت ) 
  ٤/١٦٥ والترغيب ٤/٢٩٩ و١/٢٨١جممع 

 حســــن لغيــره
 ذعن معا) د  ( } ما فَوق اِإلزاِر  ، والتعفُّف عن ِذلك أَفضلُ   { - ١٥٠٦٧



 

 

٢٢٥٦() 

  ١/٣٧٩ وكثري ٨٣د الطهارة ب 
 حســــن

 وسببه أن معاذاً قال يا رسول اهللا ما حيل ىل من امرأتى وهى حائض ؟ 
 ( } ما فَوق اِإلزاِر  ، وِظلِّ احلَائِط وجر املَاِء ، فَضلٌ يحاسب بِه العبد يوم الِقيامِة                  { - ١٥٠٦٨

 ) البزار عن ابن عباس 
  ٤/١٠٠ وحلية ٨/٤٩٨ وكثري ٤/١٦٥ وترغيب ١٠/٢٦٧جممع 

 حســــن
ما ِفى التوراِة والَ ِفى اِإلجنيِل ِمثلُ أُم القُرآِن ، وهى السبع املَثاىن ، وهى مقسومةٌ                 { - ١٥٠٦٩

 عن أىب بن كعب ) حب  (} بيىن وبني عبدى ولعبدى ما سألَ   
 ) ١٧١٤( حب 

 صحيـــــح
  عن أىب هريرة )ت  ( }نِة شجرةٌ ِإالَّ وساقُها ِمن ذَهٍب اجلَ ما ِفى { - ١٥٠٧٠

 ) ٥٦٤٧(  وصحيح اجلامع ٥/١٠٨ وخط ٨/٦ وكثري ٤/٥٢٢وترغيب ) ٢٦٢٤( وحب ) ٢٥٢٥( ت 
 صحيـــــح

١٥٠٧١ - }             قَائم أَو اجدس لكليِه مقَدٍم ِإالَّ ع وضعماِء ما ِفى السعن  أبو الشيخ ىف العظمة    ( } م 
 ) عائشة 

 ٥/١٧٣وحم ) ١٠٥٩( صحيحة 
 صحيـــــح

١٥٠٧٢- }             أَو ، قَائم لكِإالَّ وفيِه م ، قَدٍم ، والَ ِشٍرب ، والَ كَف وضعبِع ممواِت السا ِفى السم
ك حـق   سبحانك مـا عبـدنا    : ملك راكع ، أَو ملك ساجد ، فإذا كانَ يوم الِقيامِة قَالُوا جميعاً              

 عن جابر ) ض ( وأبو نعيم ) طب  ( } ِعبادتك ِإالَّ أَنا لَم نشرك بك شيئاً 
  ٢/١٢٣والدوالىب ) ١٠٥٩(  والصحيحة ٢٩٦ و ٨/٢٩٥ وكثري ١٠/٣٥٨ و١/٥١جممع 

 حســــن لغيــره 
 ويحبس شره عـِن     ما ِفى الناِس ِمثلُ رجٍل أَخذَ برأِس فَرسِه يجاهد ِفى سبيِل اهللاِ            { - ١٥٠٧٣

             قَّهعطى حوي ، يفهقرى ضتمٍة يأوى ِفى عجٍل يعن ابـن   ) حم ، طب ، حل ، ك       ( } الناِس ، وِمثلُ ر
 عباس 

  ٨/٢٨٦وحلية ) ١٨٩٣(  ومطالب ٢/٦٧ وك ١/٢٢٦حم 
 صحيـــــح

١٥٠٧٤ - }     بدا قالَ عال     : م ببِع ورمواِت السالس بر اللَّهم      همظيِم ، اكْفىن كُلَّ مرِش العع
 هماىل هعاُهللا ت ِإالَّ أَذهب ، ِشئت أَين ِمن ، يثُ ِشئتح ِمن { )   اخلرائطى ىف مكارم األخالق عن على ( 

 ) ٥٧٩( املكارم 



 

 

٢٢٥٧() 

 ليـــــن
 ١٥٠٧٥ - }           خلصاً ِإالَّ فُتحتِإالَّ اُهللا قَطُّ م الَ ِإله بدا قالَ عِإىل       م فضىى تتماِء حالس أَبواب له 

 الكَبائر تنبا اجرِش معن أىب هريرة)  ت ( } الع 
 ) ٥٦٤٨(  وصحيح اجلامع ١١/٣٩٤ وخط ٢/٤١٤وترغيب ) ٣٥٩٠( ت 

 حســــن
 عن أىب بكر  ) ت ( } ما قَبض اُهللا تعاىل نبيا ِإالَّ ِفى املَوضِع الذى يحب أَنْ يدفن ِفيِه  { - ١٥٠٧٦

  ١/٥٢٩وفتح ) ١٦٢٨( وهـ ) ٥٦٤٩(  وصحيح اجلامع ٧/٢٦٠ونبوة ) ١٠١٨( ت 
 صحيـــــح

 عن جابر ) حم ، هـ ( } ما قَدر اُهللا لنفٍس أَنْ يخلقها ِإالَّ هى كَائنةٌ  { - ١٥٠٧٧
 ) ٨٩( وهـ ) ٥٦٥٠(  وصحيح اجلامع ٣/٣١٣وحم ) ١٣٣٣( صحيحة 

 صحيـــــح
 عن أىب سعيد الزرقى ) حم ، طب  ( } ما قُدر ِفى الرحِم سيكونُ   { - ١٥٠٧٨

 ) ٥٦٥١( وصحيح اجلامع ) ٣٦٧(  وعاصم ٦/١٠٨ ون ٦/٣٩ وطب ٣/٤٥٠حم 
 صحيـــــح

١٥٠٧٩ - }                ِن انتعتٍع ، مم ا غَريهقَوي ِمن ا احلَقعيفُهأخذُ ضةً الَ ياىل أُمعاُهللا ت سا قَدم  صـرف
                  غَرميـه صرفِن انونُ املَاِء ، وماَألرِض ون وابليِه دع لَّتص نهاٍض عر وهو قِِّه ِعندهح ِمن هغَرمي

  هٍر ظُلممعٍة وشوٍم ولَيلٍة وجليِه ِفى كُلِّ يع اخطٌ كُتبس وعن خولة بنت قيس ) طب ( } وه 
  ٦١١و٢/٦١٠ والترغيب ١٤١و٤/١٤٠امع 

 حســــن لغيــره
عن عبد اهللا   ) طب   ( } ما قَدس اُهللا أُمةً الَ يأخذُونَ للضعيِف  ِمنهم حقَّه غَري متعتٍع                { - ١٥٠٨٠

 بن أىب سفيان 
  ٢/٦١٠ وترغيب ١٤١و٤/١٣١امع 

 صحيـــــح
ٍم ِفى سبيِل اِهللا ، أَو قَطرِة دمٍع        ما قُطر ِفى اَألرِض قَطرةٌ أَحب ِإىل اِهللا ِمن دِم مسل           { - ١٥٨١٤

 ) الديلمى عن أىب أمامة  ( } ِفى سواِد اللَّيِل ِمن خشيِة اِهللا الَ يراه أَحد ِإالَّ اُهللا عز وجلَّ 
 ) ٦٢٠٥(  والفردوس ٩/١٤٥ و٨/٢٥اإلحتاف 

 حســــن لغيــره
١٥٠٨٢ - }         ةٌ فهويح هيمِة وهىالب من ا قُطعيتةٌ  مهـ ،  ( عن أىب واقٍد ،     ) حم ، د ، ت ، ك         ( } م

 عن متيم ) طب ( عن أىب سعيد ، ) ك ( عن ابن عمر ، ) ك



 

 

٢٢٥٨() 

 ومـي   ٥/٢١٨وحـم   ) ٣٢١٦( وهـ  ) ١٤٨٠(  وت ٣ ود الصيد ب   ٤/٢٩٢ وقط   ٢٣٩و١٢٤و٤/١٢٧ك  
 وصـحيح   ١/٤٩٦ومشـكل   ) ٨٦١٢و٨٦١١(  وعب   ٣/٢٨٠ و ٢/٤٦ وطب   ٩/٢٤٥ و ١/٢٣ وهق   ٢/٩٣

 ) ٥٦٥٢( اجلامع 
 صحيـــــح مشــهور 

 أى ال جيوز أكله 
ما قَعد قَوم مقعداً الَ يذكرونَ اَهللا ِفيِه ويصلُّونَ على النىب ِإالَّ كَانَ عليهم حسـرةً                 { - ١٥٠٨٣

 عن أىب هريرة)  حب  ( } يوم الِقيامِة ، وِإنْ أُدخلُوا اجلَنةَ للثَّواِب 
 ) ٧٦(  وصحيحة ٥/٩ واإلحتاف ٢/١٤٠ وترغيب ١٠/٧٩مع وجم) ٢٣٢٢(  وحب ٢/٤٦٣حم 

 صحيـــــح
 والضياء عن أىب سعيد ) ع ( } ما قَلَّ وكَفَى خري ِمما كَثُر وأَلْهى  { - ١٥٠٨٤

 ) ٥٦٥٣( وصحيح اجلامع ) ٩٢٧( وصحيحة ) ٣١٧٤(  ومطالب ٢٥٦ و١٠/٢٥٥جممع 
 صحيـــــح

١٥٠٨٥ - }     ِفى ش فقا كانَ الرم           انهىٍء ِإالَّ شش ِمن زعوالَ ن ، انهحب والضـياء     ( } ىٍء ِإالَّ ز (
 .عن أنس 

 ) ٥٦٥٤(  وصحيح اجلامع ٨/٤٨ واإلحتاف ٨/١٨ وجممع ٣/٤١٧وترغيب ) ١٩١٥(  وحب ٦/٢٠٦حم 
 صحيـــــح

١٥٠٨٦ - }     والَكانَ احلياُء ِفى ش ،انهىٍء قَطُّ ِإالَّ شِفى ش ا كانَ الفُحشم  انـهىٍء قَطُّ ِإالَّ ز { ) 
 عن أنس ) حم ، خد ، ت ، هـ 

 وسـنة   ٣/١٦٥ وحـم    ٣/٣٩٩وترغيـب   ) ٦٠١( وخد  ) ٢٠١٤٥( وعب  ) ٤١٨٥( وهـ  ) ١٩٧٤( ت  
 ) ٥٦٥٥(  وصحيح اجلامع ١٣/١٧٢

 صحيـــــح
١٥٠٨٧ - }           وهذِه ِعنده اتم ِه لَوبقَائالً لر حمدا كانَ من عباس قـال     عن اب ) طب ، حل     ( } م :

 .خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أصحابه وىف يده قطعة من ذهب فقسمها وقال فذكره 
  ٣/١٢٣ وجممع ١١/٢٦٩طب 

 صحيـــــح
ما كانَ من حزٍن ِفى قَلٍب أَو عٍني فهو ِمن ِقبِل الرمحِة ، وما كانَ ِمن حزٍن ِفى يٍد                    { - ١٥٠٨٨

 ) أبو نعيم عن جابر  ( } ن ِقبِل الشيطاِن أَو ِلساٍن فهو ِم
  ٣/١٧وامع ) ٧٩٦( املطالب 

  حســــن لغيـــره
عن ) حم   ( } ما كانَ ِمن حلٍف ِفى اجلَاهليِة فتمسكُوا بِه ، والَ حلف ِفى اِإلسالِم               { - ١٥٠٨٩

 .قيس بن عاصم 



 

 

٢٢٥٩() 

 ٦/٣٣٥ وهـق    ٣/٣٦ وطـربى    ٤/٤٧٣ وفـتح    ٨/١٧٣ وجممع   ١٨/٣٣٧ وطب   ٥/٦١و٣٢٩و١/٣١٧حم  
 ) ٥٦٥٦(وصحيح اجلامــع 

 صحيـــــح
ما كانَ ِمن فَخاٍر فاغْلُوا فيِه املَاَء ثُم اغْسلوه ، وما كانَ من النحاِس فاغْسلوه فاملَاُء            { - ١٥٠٩٠

 عن عبد اهللا بن احلارث ) ك   ( }طَهور لكُلِّ شىٍء 
 عن ابن عباس  عن عبد اهللا بن احلارث ٤/١٢٤ك 

 صحيـــــح
١٥٠٩١ - }                  ا كـانَ ِمـنلى ِقسمِة اجلَاهليِة ، ومع ِة فهوِفى اجلَاهلي ِمرياٍث قُِسم ا كانَ ِمنم

 عن ابن عمر ) هـ  ( } ِمرياٍث أَدركه اِإلسالم فهو على ِقسمِة اِإلسالِم 
 ) ٥٦٥٧( امع  وصحيح اجل٢/٥١ومتهيد ) ١٩٣٣٠(  وعب ٤/١٤٦٨وعدى ) ٢٧٤٩( هـ 

 صحيـــــح
 ) !!٣٠٦٧( وتناقض األلباىن فصححه ىف صحيح اجلامع وضعفه ىف املشكاة 

ما كانَ ِمنها ِفى طَريِق اِمليتاِء والقَريِة اجلَامعِة فعرفها سنةً ، فِإنْ جاَء طَالبها فادفعها                { - ١٥٠٩٢
عن ابـن   ) د ، ن     ( } راِب ففيها وِفى الركاِز اخلُمس      ِإليِه وِإنْ لَم يأِت فهى لك ، وما كانَ ِفى اخلَ          

 عمرو
 ) ٥٦٥٨( وصحيح اجلامع  ) ١٧١٣و١٧١٢و١٧١١و١٧١٠(  ود ٢/١٠٧ والدوالىب ٥/٤٤ ون ٦/١٨٧هق 

 حســــن
١٥٠٩٣ - }                 ىت ِمنهمِفى أُم كنعلَّمِني ، وِإنْ يم أَو علَّمتِه مِإالَّ ِفى أُم ىبا كانَ نم    بـن مرع فهو

 عن عائشة ) طس  ( } اخلَطَّاِب ، ِإنَّ احلَق على ِلساِن عمر وقَلبِه  
  ٩/٦٧امع 

 حســــن
عن الرباء وزيد بن    ) طب   ( } ما كانَ يداً بيٍد فالَ بأس بِه وما كانَ نسيئاً فالَ خري فيِه               { - ١٥٠٩٤

 أرقم 
  ٧/٢٧٢ وفتح ٣/١٧ وقط ٥/١١٩ و٣/١٨٤وبنحوه خ ) ٧٢٧(  ومحيدى ١/١٤١طب 

 صحيـــــح
١٥٠٩٥ - }                  ا ِمـناِل ، ومجِفتنِة الد ِمن اعةُ أَعظمالس قومى تتكونُ حِفتنٍة والَ ي ِمن ا كانتم

                أَعور هقَبلى ، ِإن ىببِه ن ا أَخربىٍء مبش كموَألخربن ، قَومه  ذَّرح ِإالَّ وقد ىبن      أَنَّ اَهللا لَـيس وأَشهد 
 عن جابر ) ك  ( } بأَعور 

  ١/٢٤ وك ٣/٣٠٨ وجممع ٣/٢٩٢حم 
 صحيـــــح



 

 

٢٢٦٠() 

١٥٠٩٦ - }           الداً فقلْ لهخ قاِتلُ ، أَدركهذِه ت ا كانتةً        : ميقتلَ ذُرأَنْ الَ ت أمركسولَ اِهللا يِإنَّ ر
طب ( والباوردى وابن قانع    ) طب  ( والطحاوى  ) ، ن ، هـ     حم   ( }  والَ عسيفاً    -امرأةً  :  وِفى لَفٍظ    -

( غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قال فذكره               : عن حنظلة الكاتب قال     ) ، ض   
عن املرقع ابن صيفى بن رباح عن جده رباح بن الربيع    ) حب ، ك    ( والطحاوى والبغوى ،    ) حم ، د ، ن ، هـ        

 .أن الطريقني حمفوظان ) حب ( نظلة الكاتب قال ابن حجر ىف أطرافه وهو احملفوظ ، وادعى أخى ح
 ونصب  ٥٠ ود اجلهاد ب     ٣/٢٢٢ ومعاىن   ٥/٧٠ وطب   ٢/١٢٢ وك   ٩/٩١ وهق   ٤/١٧٨وحم  ) ٢٨٤٢( هـ  

 ) ٤٧٩١(  واإلحسان ٣٨٨و٣/٣٨٧
 صحيـــــح

 عن ابن مسعود ) طب  ( }  ِقلٍَّة ما كَثُر الربا ِإالَّ كانَ عاقبته ِإىل { - ١٥٠٩٧
  ١٠/٢٧٥طب 

 حســــن لغيــره 
توكلت على احلَى الِذى الَ     : ما كَربِنى أَمر ِإالَّ تمثَّلَ ِلى ِجربيلُ فقالَ يا محمد قُلْ             { - ١٥٠٩٨

 ولَم يكن له وىلٌّ من الـذُّلِّ        يموت ، واحلمد ِهللا الذى لَم يتخذْ ولداً ولَم يكن له شريك ِفى املُلكِ             
ابن أىب الدنيا ىف الفرج ، والبيهقى ىف األمساء عن إمساعيل بـن أىب فـديك مرسـالُ ، ابـن        (} وكَبره تكبرياً   

 صرصرى ىف أماليه  عن أىب هريرة
(  والـدعاطب    ١٠/٢٥٨وامع  ) ٥٤٠(  وسىن   ٥/١١٤ واإلحتاف   ١١٣ وصفة   ٢/٦١٩ وترغيب   ١/٥٠٩ك  

  بنحوه ٥/١٢٩وكثري ) ١٠٤٥
 حســــن لغيـــره 

١٥٠٩٩ - }             لوتإذا خ فسكبن فعلهفالَ ت ِمنك الناس راهأَنْ ي ا كَرهتعن أسـامة   ) حب   ( } م
 بن شريك 

 ) ٥٦٥٩(  وصحيح اجلامع ١٠/٢٣٤وامع ) ١٠٥٥( وصحيح ) ٢٤٩٨( حب 
 حســــن لغيـــره 

 كَسباً أَطيب ِمن عمِل يدِه ، وما أَنفق الرجلُ على نفسِه وأَهلـِه              ما كَسب الرجلُ   { - ١٥١٠٠
 عن املقدام ) هـ  ( } وولدِه وخادمِه فهو صدقةٌ  

 ) ٥٦٦٠(  وصحيح اجلامع ٢/٥٢٢وترغيب ) ٢١٣٨( هـ 
 صحيـــــح

 الكَالم ِإالَّ ابن أَىب قُحافةَ فِإنى       ما كَلَّمت ِفى اِإلسالِم أَحداً ِإالَّ أَبى على وراجعِنى         { - ١٥١٠١
 ) أبو نعيم عن ابن عباس  ( } لَم أُكلِّمه ِفى شىٍء ِإالَّ قَبله وسارع ِإليِه 

  ٢/٣٢٥أصفهان 
 حســــن لغيـــره



 

 

٢٢٦١() 

 طريـق   ابن مندة واملاليىن ىف املؤتلف وأبو نعيم من        ( } ما كُنت ِفى هذا اليوِم ِإالَّ سفينةً         { - ١٥١٠٢
 ) عمران البجلى عن أمحر موىل أم سلمة 

  ٩/٣٦٦ وامع ٣/١٢٣٧ وعدى ٥/٣١٦ وبداية ٧/٩٧ وطب ٥/٢٢٠ وحم ١/٢٣اإلصابة 
 صحيـــــح لغيـــره 

: عن على قال ) ك ( ابن سعد  ( } ما كُنت َألستعملك على غُســالِة ذُنوِب الناِس       { - ١٥١٠٣
 .هللا عليه وسلم ليستعملنك على الصدقة ، فسأله فقال فذكره سل النىب صلى ا: قلت للعباس 

  ٣/٢٨٦ وجممع ٢/١٢ ومعاىن ٣/٣٣٢ وك ٤/١/١٨وسعد ) ٢٢٩٠( خزمية 
 صحيـــــح

 ( } ما كُنتم تقولونَ ؟ فِإنى رأيت الرمحةَ ترتلُ عليكم فأَحببت أَنْ أُشاركَكُم ِفيها               { - ١٥١٠٤
كان ىف عصابة يذكرون اهللا تعاىل فمر م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاء حنوهم قـال                  عن سلمان أنه    ) ك  

 .فذكره 
  ١/١٢٢ك 

 صحيـــــح
ما َألحٍد ِعندنا يد ِإالَّ وقد كَافأناه ما خالَ أَبا بكٍر ، فِإنَّ له ِعندنا يداً يكافئه اُهللا ا                    { - ١٥١٠٥

 نفعىن مالُ أَحٍد قَطُّ ما نفعىن مالُ أَىب بكٍر ولَو كُنت متخذاً خليالً التخذت أَبـا                 يوم الِقيامِة ، وما   
 عن أىب هريرة)  ت  ( } بكٍر خليالً ، أَالَ وِإنَّ صاحبكم خليلُ اِهللا 

 ) ٥٦٦١(  وصحيح اجلامع ٧/١٣وفتح ) ٣٦٦١( ت 
 صحيـــــح

 !!  ) ٥١٣٠( جلامع وضعفه ىف ضعيف اجلامع وتناقض األلباىن فصححه ىف صحيح ا
 عن عائشة ) حم  ( } ما لصبيكم هذَا يبكى ، هالَّ استرقيتم له من العِني ؟  { - ١٥١٠٦

 ) ٥٦٦٢( وصحيح اجلامع ) ١٠٤٨(  وصحيحة ٦/٧٢حم 
 حســــن

 ) احلكيم عن عمر  ( } خذَ ِفى غَريِه ما لَقى الشيطانُ عمر ِفى فَج فسمع صوته ِإالَّ أَ { - ١٥١٠٧
 ٢٢ وم فضائل الصحابة ٨/٢٨ و٤/١٥٣ وبنحوه خ ١٠/٤٧٩ وفتح ٢/٥٨٢ وعاصم ٧/٢٨٦اإلحتاف 

 صحيـــــح
 ) .ابن عساكر عن حفصة ( } ما لَقى الشيطانُ عمر منذُ أَسلم ِإالَّ خر لوجهِه  { - ١٥١٠٨

 ٧/٢٨٦اإلحتاف 
 حســــن لغيـــره

١٥١٠٩ - }             الكمن م ا لكم؟ ِإن واليكالُ مم أَم ِإليك أَحب الُكم :      أو ، فأفنيـت ا أَكلتم
                     ، وِإمـا ملواليـك ، ا لكثُلثاً ِإم الكِفى م أَنَّ لك لمواع ، فأَمضيت أَعطيت أَو ، فأَبليت لَبست

ـَا للثَّــدِى ، فـــالَ   وِإمـ



 

 

٢٢٦٢() 

 عن ابن عمرو) هب  ( } ز الثَّالثِة تكونن أَعج
 ) ٣٣٣٧و٣٣٣٦(  والشعب ١٠/٢٤٢و٣/١٠٧وجممع ) ٩٥٣(  وخد١٨/٣٤٠ وطب ٣/٦١٢ك 

 حســــن
 عن جابر ) ط ، حم  ( } مالك وللعذارى ولُعاا  { - ١٥١١٠

  ٩/١٢١ وفتح ٩/١٤ وسنة ٣٩٠ و٣/٢٩٧ وحم ٧/٦ وخ ٧/٨٠هق 
 صحيـــــح

١٥١١١ - }  وله الكلقَى      مى يتح بيلهلِّ سالكََأل ، خ صدراملَاَء ، وي ِردي ، وِحداؤه ِسقاؤه عه؟ م 
 هبسألته صلى اهللا عليه وسلم عن البعري فذكره : عن عقبة بن سويد عن أبيه قال ) طك (} ر 

  ٤/١٦٨امع 
 صحيـــــح

 ١٥١١٢ - }        د ، وِحداؤه ِسقاؤه عهوهلَا ؟ م الكم     هبر جدهى يتح عـن أىب   )  بز ، طس     ( } عه
 هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن ضالة اإلبل

  ٤/١٦٨امع 
 صحيـــــح

 .عن قيس الغفارى عن أبيه ) ك  ( } مالك وهذِه النومةَ ، هذِه نومةٌ يبغضها اُهللا  { - ١٥١١٣ 
  ٢٧١ و٤/٢٧٠وك ) ١٩٦٠( وحب ) ٣٧٢٣( هـ 

 صحيـــــح
 قاله له ملا رآه نائماً على بطنه

ما لَكُم تدخلونَ على قُلحاً ؟ استاكُوا فلوالَ أَنْ أَشق على أُمىت َألمرم بالسـواِك                { - ١٥١١٤
 عن متام بن العباس ) طب  ( } ِعند كُلِّ طُهوٍر 

  ١/٢١٤ وحم ١/٢٢١امع 
 حســــن لغيـــره

ما لَكُم تدخلونَ على قُلحاً ؟ تسوكُوا فلوالَ أَنْ أَشق علـى أُمـىت َألمـرم  أَنْ                   { - ١٥١١٥
 وأبو نعيم عن متام بن العباس ) طب  ( } يتسوكُوا ِعند كُلِّ صالٍة  

  ١/٢١٤ وحم ١/٢٢١امع 
 صحيـــــح لغيـــره

 ؟ لوالَ أَنْ أَشق على أُمىت َألمرم بالسواِك ِعند كُـلِّ            ما لَكُم تدخلونَ على قُلحاً     { - ١٥١١٦
                   الِقيامِة فيقالُ له ومى باجللواِز يؤتىف الناِر ، ي ريِف ، والعريفالع للناِس من الٍة ، ال بدص :  ـعض

وادخِل النار وطكعن أنس) حل (  مسوية } س 
 ٩/١٢٢وش ) ٢١١٧( ومطالب ) ١٤١٧(  والصحيحة ٢/٥٤ وطب ٣١٧و٢/١٤٨ وأصفهان ١/٢٢١جممع 



 

 

٢٢٦٣() 

 حســــن
 هـ ١فيه أبو على الصقيل وهو جمهول : وقال اهليثمى 

 فكيف يكون جمهوالً ؟ ) ١٣٥٣( روى عنه الثورى وأبو حنيفة ومساه احلسن التعجيل : أقول 
١٥١١٧ - }           م لكذَا ه ، ببعٍض عضهاِهللا ب ضربونَ ِكتابت ا لَكُمم    كانَ قَبلكم عن ) حم   ( } ن
 ابن عمرو 

  ٢/٣٢١ وكثري ٢/١٧٨حم 
 صحيـــــح

رمحةٌ يضعها اُهللا حيـثُ يشـاُء ،        : رأيناك رققت ، قالَ     : ما لَكُم تنظرونَ ؟ قالُوا       { - ١٥١١٨
 بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه        عن الوليد بن إبراهيم   ) طب   ( } وِإنما يرحم اُهللا غَداً من ِعبادِه الرمحاَء        

استِعز بأمامة بنت أىب العاص ، فبعثت زينب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاءها ومعه ناس                 : عن جده قال    
من أصحابه ، فأخرجت الصبية إليه فإذا  نفسها تقعقع ىف صدرها فذرفت عيناه فقطر م وهم ينظرون إليه قـال                     

 .فذكره 
  ٣/١٨امع 

  حســــن لغيـــره
ِإنما قَعدنا لغِري مـا     : ما لَكُم وملَجالِس الصعداِت اجتنبوا مجالس الصعداِت فقلنا          { - ١٥١١٩

غَض البصِر ، ورد السالِم ، وِإهـداُء        : ِإما ال فأَدوا حقَّها     : بأٍس ، قَعدنا نتذاكر ونتحدثُ  قالَ        
 عن أىب طلحة ) حم ، م ، ن  ( }  وحسن الكَالِم السبيِل ،
 ) ٥٦٦٣(  وصحيح اجلامع ٥/١٠٦ وطب ١١/١١ وفتح ١/٥٩ ومشكل ٩/٨١ وش ٤/٣٠ وحم ٢م السالم 
 هى الطرقات : الصعدات 
سبحانَ اِهللا وحبمدِه كَتب اُهللا له عشر حسناٍت ،         : ما لَكُم الَ تتكلمونَ ، من قالَ         { - ١٥١٢٠

                      ادز نسنٍة ، ومح أَلف اُهللا له ٍة كَتبرقاهلَا مائةَ  م نسنٍة ، وممائةَ ح اُهللا له شراً كَتبقاهلَا ع نوم
زاده اُهللا ، ومِن استغفر غَفر اُهللا له ، ومن حالت شفاعته دونَ حد ِمن حدوِد اِهللا فقد ضاد اَهللا ِفى                     

 اتهم بِريئاً صيره اُهللا ِإىل ِطينِة اخلَباِل حتى يأِتى باملَخرِج ِمما قالَ ، ومِن انتفَى ِمـن                  حكمِه ، ومنِ  
ابن صصرى ىف أماليه عـن       ( } ولدِه يفضحه بِه ىف الدنيا فضحه اُهللا على رءوِس اخلَالئِق يوم الِقيامِة             

 ) ابن عمر 
  ٨/٣٣٢ وهق ٥/١٣١ واإلحتاف ٨/١٨٤كثري 

 حســــن لغيـــره
عـن  ) حب ، قط ، طب      ( والدارمى  ) د ، ت ، ن ، هـ         ( } ما لَم تنله ِخفاف اِإلبِل       { - ١٥١٢١ 

 أبيض بن محال أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عما حيمى من األراك قال فذكره 
 وسـنة   ٦/١٤٩ وهق   ٥/٣٨٢وسعد  ) ١٣٨٠(  وت   ٣٦ود اخلراج ب    ) ١٦٤٢و١١٤(  وحب   ١/٢٥٤طب  

٨/٢٧٨  



 

 

٢٢٦٤() 

 صحيـــــح
 } ما لَهم ولعماٍر ، يدعوهم ِإىل اجلَنِة ، ويدعونه ِإىل الناِر ، قَاتله وسالبه ِفى النـاِر         { - ١٥١٢٢

 عن جماهد عن أسامة بن شريك ) كر ( 
 ٧/٢٦٩ وبداية ١٢/١١٩ش 

 صحيـــــح
١٥١٢٣ - }     دعوهماٍر ، يولعم ما لَهِفعـلُ اَألشـقياِء             م ِإىل الناِر ، وذلـك دعونهِإىل اجلَنِة وي 
) : كـر  ( عن جماهد مرسالً ، قال ) ش ، كر  ( } وذلك دأب اَألشقياِء الفُجاِر   :  وِفى لَفٍظ    -اَألشراِر  

 وهو احملفوظ
  ٧/٢٦٩ وبداية ١٢/١١٩ش 

 حسن لغريه
اب خيٍل شمٍس ، ِإنما يكِفى أَحدكم أَنْ يضع يديـِه           ما ىل أَرى أَيديكم كأَنها أَذن      { - ١٥١٢٤

 عن جابر ابن مسرة ) حب  ( } على فَخذِه ثُم يسلِّم عن يمينِه وعن شمالِه 
 ) ١٨٨١و ١٨٨٠و١٨٧٨(  واإلحسان ٢/٢٢٣وطب ) ٧٣٣( خزمية 

 صحيـــــح
 بالصالة قاله ألصحابه ملا كانوا يرفعون أيديهم أثناء السالم 

 عن بريدة ) ٣ (  } - يعىن خامتَ احلَديِد -ما ىل أَرى عليك حليةَ أَهِل الناِر ؟  { - ١٥١٢٥
 ١/٥٥٩ وترغيـب    ١٠/٣٢٣ وفتــــح    ٤/٢٣٤ ونصـب    ٤٣ون الزينة ب    ) ١٧٨٥(  وت   ٤د اخلامت ب  

 وصحيح اجلامـــع 
 )٥٦٦٤ ( 

 صحيـــــح
١٥١٢٦ - }      ا بلَق ى أَراكا ىل أَراملَدينِة ؟ قالَ           م من إذا أَخرجوك بك ا ، كيفق :   آتـى اَألرض

فِإنْ أَخرجوك ِمنها ؟ قلت     :  آتى املَدينةَ ، قالَ     : فكيف إذا أَخرجوك ِمنها ؟ قالَ       : املُقدسةَ ، قالَ    
نعيم  ( } ٍد أَســود   الَ ، ولكِن اسمع وأَطع ولَو لعب      : آخذُ سيِفى فأَضرب بِه حتى أُقتلَ ، قالَ         : 

 )  عن أىب ذر -بن حـماد ىف الفنت 
 )٣٧٨٣( عب 

 صحيـــــح
 امللقى على األرض : لقاً بقاً 

١٥١٢٧ - }               لـيهمع ىت لفرضـتلى أُمع قتاكُوا ، فلوالَ أَنْ أَشتأْتوِنى قُلحاً ، اس ا ىل أَراكَمم
عن ) ض(والبغوى والباوردى وابن قانع     ) حم   ( } م الوضوَء   السواك ِعند كُلِّ صالٍة كما فَرضت عليه      

عن جعفر بن متام عن أبيه عن جده العباس بـن  ) ك ( والبغوى ومسوية ) ن ( جعفر بن متام بن العباس  عن أبيه ،          



 

 

٢٢٦٥() 

بيه قال  والباوردى عن قثم بن متام أو متام بن قثم عن أبيه ، البغوى عن جعفر بن العباس عن أ                  ) حم  ( عبد املطلب   
 .وهو الصواب زعموا 

  ١/٣٦ وهق ١/٢١٤حم 
 حســــن

١٥١٢٨ - }               لـيهمع ىت لفرضـتلى أُمع قتاكُوا ، فلوالَ أَنْ أَشتأْتوِنى قُلحاً ، اس ا ىل أَراكَمم
بـن   وأبو نعيم عن جعفر بن متيم ابن العباس أو ابن متـام             ) طب ( } السواك كما فَرضت عليهم الصالةَ      

 العباس عن أبيه 
  ٢٤ وحنيفة ٢/٥٤ وطب ١/٣٦ وهق ١/٢١٤حم 

 حســــن
ما ىل أَراكَم تتهافتونَ ِفى الكَذِب تهافت الفَراِش ِفى الناِر ، أَالَ ِإنَّ كُـلَّ كَـذٍب                  { - ١٥١٢٩

 احلَـرب ِخدعـةٌ ، أَو       مكتوب على ابِن آدم كَذباً الَ محالةَ ِإالَّ أَنْ يكذب الرجلُ ِفى احلَرِب فِإنَّ             
ابن جرير واخلرائطى ىف مسـاوىء       ( } يكذب بني الرجلِني ليصلح بينهما ، أَو يكذب امرأته ليرضيها           

 عن النواس ) هب ( األخالق 
 ) ١٨٧و١٦٢( واملساوئ ) ٤٧٩٨(  والشعب ٩/٥٩١اإلحتاف 

 حســــن
حم ( } م كأَنها أَذناب خيٍل شمٍس ؟ اسكنوا ِفى الصالِة          ما ىل أَراكَم رافعى أَيديك     { - ١٥١٣٠

 عن جابر بن مسرة) ، م ، د ، ن 
 ٢/٤٨٦ وش   ٢/٢٢٣ وطـب    ٢/٢٨٠ وهق   ١٠٧ و ٥/١٠١ وحم   ٧٤ ود استفتاح الصالة ب      ١١٩م الصالة   

 ) ٥٦٦٥(  وصحيح اجلامع ١/٣٩٣ ونصب ٩/٢٢١ ومتهيد ١٠/٣٨٦و
١٥١٣١ - }   ا ىل أَراكَمهذِه اآليـةَ               م ليهمع ا قَرأتم ، ا ِمنكمدر وا أَحسنكان كوتاً ، لَلِجنس 
 ( } والَ بشىٍء ِمن ِنعمك ربنا نكذِّب فلك احلَمد : ِإالَّ قَالوا " فبأى آالِء ربكما تكذباِن     " ِمن مرٍة   

 عن جابر ) ك ، هب ( احلسن بن سفيـان 
 وكـثري   ٥/٣٩٧ و ٢/٢٠٤ وكــر    ٣٧ وشكر   ١/١٨١ وأصفهــان   ٢/٤٧٣ وك   ٤٧٣ و ٢٣٢و٢/١٧نبوة  

  والشعب ٧/٢٨٥
 ) ٢٤٩٣و٤٤١٧( 

 صحيـــــح
١٥١٣٢ - }  ِعزين  ا ىل أَراكَمعن جابر بن مسرة ) حم ، م ، د ، ن  ( } م 
 وسـنة   ٢٢٤و٢/٢٢٢ وطب   ٣/٢٣٤ وهق   ١٠٧ و ١٠١ و ٩٣ و ٥/٩٢ وحم   ١٦ ود األدب ب     ١١٩م الصالة   

 ) ٥٦٦٦( وصحيح اجلامع ) ٣١٢(  وحب ١/٥٦٢ وفتح ١/١٩٦ وأصفهان ١٢/٣٠٣
 مجاعات متفرقة : عزيــن 



 

 

٢٢٦٦() 

١٥١٣٣ - }                   لَّغـتـلْ بائلُِنى هس هوِإن ، اعىى دبعِن الناِر ، أَالَ ِإنَّ ر جزكمِبح ا ىل أُمسكم
ِغ الشاهد ِمنكم الغائب ، ثُـم ِإنكـم مـدعوونَ           ربى ِإنى قد بلَّغتهم ، فليبلِّ     : ِعباِدى ؟ وأَنا قَائلٌ     

هذا ِديننا ؟ قالَ    : ومفدمةً أَفواهكم بالِفداِم ، ِإنَّ أَولَ ما ينبئُ عن أَحدكم لفَخذه وكَفُّــه ، قيلَ               
 : يكفك حســنوأَينما ت ، عن معاوية بن حيدة ىف حديث طويل ) حم( } هذَا ِدينكم 
 ٨٢ و٥/٤ ون ٢٤/٦٩ وطربى ٥و٥/٤م ح

 صحيـــــح
١٥١٣٤ - }                 لـه فِإنَّ ِقراءتـه ،صمتاِإلماِم فلي لفخ لَّى أَحدكمالقُرآنَ ، إذا ص ا ىل أُنازعم

 عن ابن مسعود) خط  ( } ِقراءةٌ ، وصالته له صالةٌ 
  مرفوعاً وموقوفاً ١/٢٣١ وتلخيص ١١/٤٢٦خط 

 واملوقـــوف أصــــح
ما ىل أُنازع القُرآنَ ، الَ يقرأْ أَحد ِمنكم شيئاً من القُرآِن إذَا جهرت بالِقراءِة ِإالَّ                 { - ١٥١٣٥ 

 عن عبادة بن الصامت) هق ( وحسنه ) قط  ( } ِبأُم القُرآِن
  ١/٣٢٠ وقط ١٦٦و٢/١٦٥ وهق ١١/٤٢٦ وخط ١/١٧٧وختص ) ٢٧٩٦(  وعب ١/٢٣١تلخيص 

 حســــن
١٥١٣٦ - }                  حـبإذا س هفِإن ، حسبالتِه فَليىٌء ِفى صش ابهن ن؟ م صفيقأَكثرمت الت أيتكما ىل رم

 عن سهل بن سعد ) حم ، ق ، د ، ن  ( } الْتفت ِإليِه ، وِإنما التصفيق للنساِء 
 ود  ١٦٤وموطأ   ٢/١٦٧ وفتح   ٢/٧٦ ونصب   ٣/٢٧٢ وسنة   ٢٤٨ و ٢/٢٤٦ وهق   ١٠٢ وم الصالة    ١/١٧٥خ  

 ٣٣٢ و٥/٣٣٠وحم ) ٥٦٦٧(  وصحيح اجلامع ٥٨استفتاح الصالة ب 
ما ىل ِمن هذَا املَاِل ِإالَّ ِمثل ما َألحدكم ، ِإالَّ اخلُمس وهو مردود عليكم ، فـأَدوا                 { - ١٥١٣٧

    وش ارون ارع هلولَ فِإنوالغ ا ، وِإياكما فَوقهمالِقيامـِة  اِخلياطَ واملَخيط فم وماحبِه يلى صع نار { ) 
 عن العرباض ) حم ، طب 

 ١٨/٢٦٠وطب ) ٦٦٩(  وصحيحة ٥/٣٣٧ وجممع ٤/١٢٨حم 
 صحيـــــح

ما ىل وِللدنيا ، ما أَنا ِفى الدنيا ِإالَّ كَراكٍب استظلَّ تحت شجرٍة ثُم راح وتركها                 { - ١٥١٣٨
 ء عن ابن مسعود والضيا) حم ، ت ، هـ ، ك( }

 وفـتح   ٤/١٩٩ وترغيب   ١/٣٣٨ ونبوة   ١٠/٣٢٦ وجممع   ٤/٣١٠ وك   ٤٤١ و ١/٣٠١ حنوه وحم    ٣/٢١٣خ  
 ) ٤١٠٩( وهـ ) ٢٣٧٧( وت ) ٥٦٦٨(  وصحيح اجلامع ٥/٢٢٨

 صحيـــــح



 

 

٢٢٦٧() 

دنيا ِإالَّ  ما ِلى وِللدنيا ، وما للدنيا وما ِلى ، والذى نفِسى بيدِه ، ما مثلى ومثلُ ال                 { - ١٥١٣٩
حم ، ك  ( } كَراكٍب سار ِفى يوٍم صائٍف ، فاستظلَّ تحت شجرٍة ساعةً من النهاِر ثُم راح وتركها              

 عن ابن عباس ) 
(  وت   ٤/١٩٨ وترغيـب    ١/٣٠١وحـم   ) ٤٤٠(  وصحيحة   ٨/١٠٩واإلحتاف  ) ٢٥٢٦(  وحب   ٢/٥٤مي  

 ) ٥٦٦٩( وصحيح اجلامع ) ٢٣٧٧
 صحيـــــح

١٥١٤٠ - }  قبضيثُ يح فنِإالَّ  د ىبن اتا معن أىب بكر ) ت ( } م 
 ) ٥٦٧٠(  وصحيح اجلامع ١/٧وحم ) ١٠١٨(  وت ٢٣١ وموطأ ٢/٢/٧١ وسعد ٦/١٤٤متهيد 

 صحيـــــح
١٥١٤١ - }              حمدا ماملَالئكِة ِإالَّ قَالُوا ي ٍأل منِبى ِبم لَيلةَ أُسرى ررتا مم : أُم رباِحلجامِة  م تك

 عن ابن مسعود) ت ( عن أنس ، ) هـ  (}
(  وصحيح اجلامــع    ١١/٣٢٥ وطب   ٤/٤٠٩ وخط   ٤/٤٠٩ وك   ٧/٤٤٢ وش   ١/٣٥٤وحم  ) ٢٠٥٣( ت  

 وهـ ) ٥٦٧٢
 )٣٤٧٧ ( 

 صحيـــــح
  يا محمـد       عليك: ما مررت لَيلةَ أُسرى ِبى ِبمٍأل من املَالئكِة ِإالَّ كُلُّهم يقولُ ِلى              { - ١٥١٤٢
 عن ابن عباس)  ت ، هـ  (} باِحلجامِة

( وصحيح اجلـامع    ) ٢٠٥٤(  وت   ٩/٥١٦ واإلحتاف   ٤/٣١٤ وترغيب   ٤/٢٠٩وك  ) ٣٤٧٩و  ٣٤٧٧( هـ  
٥٦٧٢ ( 

 صحيـــــح
) طكـس    ( } ما مررت لَيلةَ أُسرى ِبى على مٍأل من املَالئكِة ِإالَّ أَمروِنى ِباِحلجامِة              { - ١٥١٤٣

 الك عن م
 ابن صعصعة 

 ٥/٩١امع 
 صحيـــــح

 عن أم سلمة) طب  ( } ما مسخ اُهللا تعاىل ِمن شىٍء فكانَ له عِقب والَ نسلٌ  { - ١٥١٤٤
 ) ٥٦٧٣( وصحيح اجلامع ) ٢٢٦٤(  وصحيحة ٢/٢٤٨وأصفهان ) ٣٦٢٧(  ومطالب ٨/١١جممع 

 صحيـــــح
١٥١٤٥ - }     رِوعاًء ش َأل آدمىا مفِإنْ كانَ             م ، لبهص قمني أُكالت ِن آدمسِب ابطنِه ، حبب ا ِمن

عـن املقـدام بـن      ) حم ، ت ، هـ ، ك         ( } الَ محالةَ فثُلثٌ لطَعامِه ، وثُلثٌ ِلشرابِه ، وثُلثٌ ِلنفسِه           
 معديكرب 



 

 

٢٢٦٨() 

 )٣٣٤٩( وهــ   ) ١٣٤٨(  وحب   ٩/٥٢٨ وفتح   ٣/١٣٦ وترغيب   ٤/١٣٢ وحم   ٤/٣٣١وك  ) ٢٣٨٠( ت  
 ) ٥٦٧٤(وصحيح اجلامع 

 صحيـــــح
١٥١٤٦ - }    تفعاُهللا ، وِإِن ار فعهر واضعلٍك ، فإذا تِد مكمةٌ ِبيأســِه حِإالَّ ِفى ر آدمى ا ِمنم

 اَهللا قَمعه ازعن ناُهللا ، والِكربياُء ِرداُء اِهللا ، فم ابن صصرى ىف أماليه عن أنس  ( } قَمعه ( 
  حنوه ٨/٨٢ وجممع ٣٥٤ و٨/٣٥١اإلحتاف 

 حســــن
١٥١٤٧ - }                 كمتهح فعلِك ارقيلَ للم واضعلٍك ، فإذا تِد مكمةٌ ِبيأسِه حِإالَّ ِفى ر آدمى ا ِمنم

 كمتهح علِك دِقيلَ للم ركبعن ابن عباس ، البزار  عن أىب هريرة) طب  ( } ، وإذا ت 
(  وصـحيح اجلـامع      ٣٥٤و٨/٣٥١واإلحتاف  ) ٥٣٨(  وصحيحة   ٣/٥٦١ وترغيب   ٨/٨٢ وجممع   ٢٩١ /٢ك  

٥٦٧٥ ( 
 صحيـــــح

ما ِمن آدمى ِإالَّ  قَلبه بني أُصبعِني ِمن أَصابِع الرمحِن ِإنْ شاَء أَنْ يزيغه أَزاغه ، وِإنْ                   { - ١٥١٤٨
           ِد اِهللا ، يوٍم اِمليزانُ بيوكُلُّ ي ، أَقامه قيمهاَء أَنْ يوِم الِقيامـِة         شِإىل ي آخرين ضعأَقواماً وي رفع { ) 

 عن نعيم بن مهار ) طب 
  ٧/٢١١امع 

 صحيـــــح
ِسلسلةٌ ِفى السماِء السابعِة ، وِسلسـلةٌ ىف        : ما ِمن آدمى ِإالَّ وِفى رأسِه ِسلسلتاِن         { - ١٥١٤٩

سلِة ِإىل السماِء السـابعِة ، وإذا تجبـر وضـعه اُهللا            األرِض السابعِة فإذا تواضع رفعه اُهللا بالسل      
اخلرائطى ىف مساوئ األخالق واحلسن بن سفيان وابن الل والديلمى عن            ( } بالسلسلِة ِإىل األرِض السابعِة     

 ) ابن عباس 
  ٨/٣٥١ واإلحتاف ٨/٨٣وامع ) ٥٨٨( املساوئ 

 حســــن لغيـــره
دمى ِإالَّ وقد أَخطأَ أَو هم خبطيئٍة غَري يحىي بـِن زكـــريا لَـم يهـم                 ما ِمن آ   { - ١٥١٥٠

 )عن ابن عباس ) ك ( احلكيم  ( } خبطــيئٍة ولَم يعملها
  ١٠/١٨٦ وهق ٢/٥٩١ك 

 صحيـــــح
١٥١٥١ - }            من قهقِِّه ِإالَّ طَوِري حاَألرِض بغ أَحٍد أَخذَ ِشرباً من ا ِمنقبلُ اُهللا       مالَ ي ، بِع أَرضنيس 

 ) ابن جرير عن سعد  ( } ِمنه صرفاً والَ عدالً 
  ٤/١٣٠ وخ ٥٦٦ و٦/٥٦٥ وش ٢/٣٨٨ و١٩٠ و١/١٨٨ وحم ١٤٠و١٣٩أخرجه بنحوه م املساقاة 



 

 

٢٢٦٩() 

 صحيـــــح
:  يا رسولَ اِهللا ؟ قـالَ        والَ أَنت : ما ِمن أَحٍد ِإالَّ جعلَ معه قَرين من اِجلن ، قَالُوا             { - ١٥١٥٢

 عن املغرية ) طب  ( } والَ أَنا ، ِإالَّ أَنَّ اَهللا أَعانىن عليِه فأَسلَم فالَ يأمرِنى ِإالَّ خبٍري 
  ٨/٢٩٩ و٧/٢٦٧ واإلحتاف ٢٥٥ و٨/٢٢٥جممع 

 صحيـــــح
عن ) خط   ( } نَ يأكلُ ِفى الدنيا قُوتاً      ما ِمن أَحٍد ِإالَّ وهو يتمنى يوم الِقيامِة أَنه كا          { - ١٥١٥٣
 ابن مسعود 

  ١٩٤ والزهد ألمحد ٤/٨خط 
 حســــن موقـــوف

 ومثله ال يقال بالرأى
زوجِنى ابنته ، وأَخرجىن ِإىل داِر اِهلجرِة : ما ِمن أَحٍد أَمن على ِفى يدِه من أَىب بكٍر  { - ١٥١٥٤

عن ) طب   ( } خليالً التخذت أَبا بكٍر خليالً ، ولكن أَخا مودٍة ِإىل يوِم الِقيامِة             ، ولو كُنت متخذاً     
 ابن عباس 

  ١٢/١٧ وش ٩/٤٥ وجممع ١٢/١١٩طب 
 صحيـــــح

ـَحبتاه وصـحبهما ِإالَّ               { - ١٥١٥٥ ما ِمن أَحـــٍد تدرك له ابنتاِن فيحسن ِإليهما ما صـ
 عن ابن عباس ) طب  (} نةَ أَدخلتاه اجلَ

  ٨/١٥٧وامع ) ٢٩٤٥(  واإلحسان ٤/١٧٨وك ) ٣٦٧٠(  وهـ ٥/٣٨٦اإلحتاف 
 صحيـــــح لغيـــره

( وابن مروديه   ) حم   ( } ما ِمن أَحٍد ترك صفراَء أَو بيضاَء ِإالَّ كُوى ا يوم الِقيامِة              { - ١٥١٥٦
 عن أىب ذر) هق 
  ٦/٦٠ وتخ ٤/١٤٤ وهق ٥/١٦٨حم 

 حســــن لغيـــره
 وهذا حممول على من تركها دون أن يؤدى حق اهللا فيها 

١٥١٥٧ - }                   ثُـم فائحص علَ اُهللا لهٍة ِإالَّ جذَهٍب والَ ِفض يضاَء منب فراَء أَوص ركأَحٍد ت ا ِمنم
 ) ان عن ثوب)  حل ( ابن مروديه (  } كُوى بِه ِمن قَرنِه ِإىل قَدمِه  

 حنوه ) ٢٢٥٥(  وخزمية ٥/١٦٨ وحم ١٠/١٨١حلية 
 حســــن لغيـــره

١٥١٥٨ - }               الِقيامِة أَجذم وماَهللا ي ِإالَّ لَقى سيهن القُرآنَ ثُم علَّمأَحٍد ت ا ِمنوالدارمى ،  ) حم   ( }م
 عن سعد بن عبادة ) طب ، هب (

  ٢/٤٣٧ومي ) ١٤٧٤(  ود ١/٦بيب  وح٥/٣٢٨ وحم ٧/١٦٧وجممع ) ٥٩٨٩(  وعب ٦/٢٧طب 



 

 

٢٢٧٠() 

 ضعيــــف
ما ِمن أَحٍد ِمن أَصحاىب ِإالَّ ولَو ِشئت َألخذت عليِه ِفى بعِض خلقِه غَري أَىب عبيدةَ                 { - ١٥١٥٩

 .عن احلسن مرسالً ) ك ( } بِن اجلَراِح  
 ) ١٢٨٣(  والفضائل ٣/٢٦٦ك 

 حســــن مرســـل
ت  ( } ن أَصحاىب يموت بأَرٍض ِإالَّ بعثَ قَائداً ونوراً هلم يوم الِقيامِة            ما ِمن أَحٍد مِ    { - ١٥١٦٠

 والضياء عن بريدة ) 
  موصوالً ومرسالً ١/٢٦٥وكر ) ٣٨٦٥( ت 

 واملرســـل أصـــح
افظِني اللَّذيِن  ما ِمن أَحٍد ِمن املُسلمني يصاب ببالٍء ِفى جسدِه ِإالَّ أَمر اُهللا تعاىل احلَ              { - ١٥١٦١

 ( } اكْتبا لعبِدى ِفى كُلِّ يوٍم ولَيلٍة ِمثلَ ما كانَ يعملُ من اخلَِري ما دام ِفى ِوثاِقى                 : يحفظانِه فقالَ   
 ) هناد عن ابن عمرو 

 وخط  ٦/٨٣ وحلية   ٢٣/٢٤٦ وطب   ٦/٣٢١و٤/٢٧وحم  ) ٣١١٩( ود  ) ٢٣٠( والدعاطب  ) ٦٧٠١( عب  
٧/٢٠ 

 صحيـــــح
ما ِمن أَحٍد ِمن ولِد آدم ِإالَّ وقد أَخطأَ أَو هم خبطيئٍة ِإالَّ يحىي بن زكريا فِإنه لَـم                    { - ١٥١٦٢

 عن ابن عباس ) حم ، ع ، عد ، ض (  } يهم ا وما ينبغى َألحٍد أَنْ يقولَ أَنا خري ِمن يونس بِن متى 
 ٥/٢١٢  وكثري٨/٢٩ وجممع ٢٩٢ و١/٢٥٤حم 

 حســــن
١٥١٦٣ - }                  قطـوى يتح جاعاً أَقرعالِقيامِة ش ومي ثِّلَ لهالِه ِإالَّ مكاةَ مى زؤدأَحٍد الَ ي ا ِمنم
 نقــهعن ابن مسعود) هـ (} ع 

 ) ٥٦٧٦(  وصحيح اجلامع ١/٥٣٨ وترغيب ٤/١٢٨ وطربى ٤/٤٠٩ونصب ) ٩٣( ومحيدى ) ١٧٨٤( هـ 
 صحيـــــح

 } ما ِمن أَحٍد يؤمر على عشرٍة فصاعداً ِإالَّ جاَء يوم الِقيامِة ِفى اَألصفاِد واَألغالِل                { - ١٥١٦٤
 عن أىب هريرة)  ك ( 
 وترغيب  ١٢/٢١٩ وش   ٥/٢٠٥ و ٤/١٩٢ وجممع   ٥/٢٨٥ و ٢/٤٣١وبنحوه حم   ) ٧٣٨٢(  والشعب   ٤/٨٩ك  
٣/١٧٤  

 صحيـــــح لغيـــره



 

 

٢٢٧١() 

١٥١٦٥ - }  ا ِمنضوئِه            مو فرغُ ِمني قولُ ِحنيي ضوَء ثُمالو حسنأُ فيتوضأَنْ الَ   :  أَحٍد ي أَشهد
ِإله ِإالَّ اُهللا وحده الَ شريك له ، وأَنَّ محمداً عبده ورسوله ِإالَّ فُتحت أَبـــواب اجلَنِة الثَّمانيةُ                 

 عمر عن ) حب  ( } له يدخلُ ِمن أَيها شاَء 
 ) ١٠٥٠( واإلحسان ١/١٧٣ وترغيب ٤/١٥٠ وسنة ٧/١٩٠ ومتهيد ١/٣ وش ٤٧د استفتاح الصالة ب 

 صحيـــــح
١٥١٦٦ - }                  ذِلـك هصيبى يتح موتفي كندثاً ، ملْ يِة ححدثُ ِفى هذِه اُألمأَحٍد ي ا ِمنم { ) 

 عن ابن عباس ) طب 
  ٢/٣١٠ وكر ٦/٢٥١ وجممع ١١/٤٤طب 

 ـــنحسـ
ما ِمن أَحٍد يحلف على يمٍني كَاذبٍة ليقتطع ا حق امرىٍء ِإالَّ لَقى اَهللا عز وجـلَّ                  { - ١٥١٦٧

 عن احلارث بن الرباء ) طب  ( } وهو عليِه غَضبانُ 
 ) ٥٧٣( ومحيدى ) ١٧٣٧(  ومطالب ٣/٢٩٠طب 

 صحيـــــح
 ( } اً يعلم اُهللا ِمنه أَنه يريد قَضاءه ِإالَّ أَداه اُهللا عنه ِفى الدنيا              ما ِمن أَحٍد يدانُّ دين     { - ١٥١٦٨

 عن ميمونة ) حــم ، ن ، هـ ، حب 
 ) ٥٦٧٧(  وصحيح اجلامع ٦/٣٣٢وحم ) ١١٥٧(  وحب ٢/٥٩٨ وترغيب ٧/٣١٥ن 

 صحيـــــح
 ) !!٥١٤٢ ( وتناقض األلباىن فصححه ىف صحيح اجلامع وضعفه ىف ضعيف اجلامع

والَ أَنت يا رسـولَ اِهللا ؟ والَ أَنـا ِإالَّ أَنْ            : ما ِمن أَحٍد يدخلُ اجلَنةَ بعملِه ، قَالُوا          { - ١٥١٦٩
 عن أسامة بن شريك ) طب  ( } يتغمدِنى اُهللا برمحتِه 

  ٩/٩٧ واإلحتاف ١٠/٣٥٧ وجممع ١٥٤ /١طب 
 صحيـــــح

١٥١٧٠ - }    أَحٍد ي ا ِمنىٍء ِإالَّ              مش لى اَألرِض ِمنا عم ا ولهنيِإىل الد رجعأَنْ ي حبدخلُ اجلَنةَ ي
( ابـن زجنويـه     ( } الشهيد فِإنه يتمنى أَنْ يرجع ِإىل الدنيا فيقتلَ عشر مراٍت ِلما يرى من الكَرامِة               

 ) عن أنس ) حب 
 ) ٤٦٦٢( سان  واإلح٢٧٦ و٣/١٧٣ وحم ١٠٩م اإلمارة 

١٥١٧١ - }                  رجعأَنْ ي  حبي هفِإن هيدا ِإالَّ الشنيِإىل الد رجعأَنْ ي هسردخلُ اجلَنةَ يأَحٍد ي ا ِمنم
 عن أنس ) حب  ( } ليقتلَ مرةً أُخرى 

  ) ٧٤٥٢و ٤٦٦٢و٤٦٦١( اإلحسان 
 صحيـــــح



 

 

٢٢٧٢() 

ِثنتِني من احلوِر الِعـِني  : جلَنةَ إالَّ زوجه ِثنتِني وسبعني زوجةً    ما ِمن أَحٍد يدخلُه اُهللا ا      { - ١٥١٧٢
) هـ  ( } وسبعني ِمن ِمرياثِه ِمن أَهِل الناِر ، ما ِمنهن واحدةٌ ِإالَّ وهلَا قُبلٌ شهى ، وله ذَكر الَ ينثِنى      

 عن أىب أمامة 
 ) ٣٧٢( وبنحوه صفة اجلنة ) ٣٦٧( والبعث والنشور ) ٣٧٠( وصفة اجلنة ) ٤٣٣٧( هـ 

 حســــن لغيــره
١٥١٧٣ - }                     ا لَـمم وِء ِمثلهالس من نهع كَف ألَ ، أَوا ساُهللا م عاٍء ِإالَّ آتاهدعو بدأَحٍد ي ا ِمنم

 عن جابر) حم ، ت  ( } يدع بِإثٍْم أَو قَطيعِة رحٍم 
 ) ٥٦٧٨( يح اجلامع  وصح٣/٣٦٠ وحم ٥/٣٠واإلحتاف ) ٣٣٨١( ت 

 حســــن
١٥١٧٤ - }                المليِه السع ى أَردتوِحى حر لىاُهللا ع دِإالَّ ر لىع سلِّمأَحٍد ي ا ِمنعـن  )  د  ( } م

 أىب هريرة
 واإلحتاف  ٢/٤٩٩ وترغيب   ٢/٢٦٧ وتلخيص   ١٠/١٦٢ وجممع   ٥/٢٤٥ وهق   ٢/٥٢٧ وحم   ٩٩د املناسك ب    

 ) ٥٦٧٩(  وصحيح اجلامع ٢/٣٥٣ن  وأصفها١٠/٣٦٥ و٤/٤١٩
 صحيـــــح لغيـــره

ما ِمن أَحٍد يسمع ىب ِمن هذِه اُألمِة ، والَ يهوِدى والَ نصراىنٌّ فالَ يـؤمن ِبـى ِإالَّ                    { - ١٥١٧٥
خــلَ النارعن ابن عباس) ك  ( } د 

 ٢/٣٤٢ك 
 صحيـــــح

يا رب هذَا قَتلىن عبثاً ، فالَ       :  عج يوم الِقيامِة يقولُ      ما ِمن أَحٍد يقتلُ عصفوراً ِإالَّ      { - ١٥١٧٦
 ِفى أَرضك ركىن فأَعيشت بقَتلى ، والَ هو تفعان عن عمرو بن الشريد عن أبيه ) طب  ( } هو 

  ٧/٢٣٩ ون ٣/٢٠٤ و٢/١٥٨وترغيب ) ١٠٧١(  وحب ٢/١٦٦ وحم ٢/٨٤ ومي ٤/٣٠امع 
 حســــن

ما ِمن أَحٍد يكونُ على شــىٍء ِمن أُموِر هذِه اُألمِة فالَ يعدلُ ِفيهم ِإالَّ كَبه اُهللا                  { - ١٥١٧٧
 تعاىل فــــــى 

 عن معقل بن يسار ) ك(} الناِر
ـــوه ٤/٩٠ك  ـــب ٤/٨٩ وبنحـ ـــب ) ٢٢٨و٢٢٧( وم ) ٧١٥٠(  وخ ٣/١٧٣ والترغيـ ( والشعـ

 ) ٧٣٨٢(و) ٧٣٦٤و٧٣٦٣و٧٣٦٢
 ح لغيـــرهصحيـــــ

ما ِمن أَحٍد يكونَ ىف قَوٍم يعملُ ِفيهم باملَعاصى يقدرونَ على أَنْ يغـريوا عليـِه ِإالَّ       { - ١٥١٧٨
 ) ابن النجار عن جرير  ( } أَصام اُهللا بعقاٍب قَبلَ أَنْ يموتوا 



 

 

٢٢٧٣() 

 وه حن٣/٢٣٠وترغيب ٣٦٦و٣٦٤ و٤/٣٦١وحم ) ٤٠٠٩(  وهـ ١٧ ود املالحم ب ٢/٣٧٧طب 
 صحيـــــح

ما ِمن أَحٍد يلى أَمر عشرٍة فما فَوق ذلك ِإالَّ يأِتى يوم الِقيامِة مغلولةٌ يده  ِإىل عنقِه                   { - ١٥١٧٩
 ِإمثه وبقهي أَو ، دلهع فُكُّهأبو سعيد النقاش ىف القضاة عن أىب أمامة  ( } ، ي ( 

  حنوه ٨/٣١٤ واإلحتاف ٥/٢٨٤ وحم ٥/٢٠٦امع 
 صحيـــــح

ما ِمن أَحٍد يموت ِإالَّ نِدم ِإنْ كانَ محسناً ندم أَنْ الَ يكـونَ ازداد ، وإنْ كـانَ                    { - ١٥١٨٠
 زعكونَ نأَنْ الَ ي دمسيئاً نعن أىب هريرة)  ت  ( } م 

عـدى   و ٨/١٧٨ وحليـة    ٤/٢٤٧ وبغـوى    ٤/٢٥٣ وترغيب   ١٠/٢٣٠ واإلحتاف   ٢/١١ومي  ) ٢٤٠٣( ت  
 ) ٧١٦(  والزهد هق ١٥/١١٨ وسنة ١١/١٨٠ وجامع األصول ٧/٢٦٦٠

 فيه ضعـــف
١٥١٨١ - }                ثَالثني عثَ ابنِإالَّ ب ذلك نيا بِفيم ا الناسمرماً ، وِإنِسقطاً والَ ه موتأَحٍد ي ا ِمنم

            ورِة يوص ، سحِة آدملى مأَهِل اجلنِة كانَ ع كانَ ِمن ننةً فمكـانَ        س نوم ، وقَلِب أَيوب ، وسف
 عن املقدام بن معدى كرب ) طب ( } ِمن أَهِل الناِر عظِّموا وفُخموا كاجلباِل 

  ط املعارف ٤٠٢و١٠/٤٠١وبنحوه امع ) ٤٦٦(  والبعث ٤/٥٠١الترغيب 
 حســــن

 الذى مل يكتمل خلقه : السقط 
١٥١٨٢ - }      ِإالَّ ض نامأَحٍد ي ا ِمناَهللا            م استيقظَ فـذَكر عقٍَّد ، فِإنْ هوريٍر مماخِه حبلى صع رب

                  قـدحلَّـِت العلَّى انفص ى ، فِإنْ قَامقدةٌ أُخرع حلَّتوضأَ انتيقظَ فتقدةٌ ، وِإنْ اسع حلَّتعاىل انت
عقد كُلُّها كهيئتها وبالَ الشيطانُ     كُلُّهن ، فِإنْ هو استيقظَ ولَم يتوضأْ ولَم يصلِّ الصبح أَصبحِت ال           

 ) ابن النجار عن أىب سعيد ( } ِفى أُذنيِه 
 ٢/٢٣٠أصفهان 

 حســــن لغيـــره
 أذنه : صماخه 

حم  ( } ما ِمن أَحٍد يوم الِقيامِة غَىن أَو فَقٍري ِإالَّ ود أَنَّ ما كانَ أُوتى من الدنيا قُوتاً                   { - ١٥١٨٣
 عن أنس  ) ، هـ
 واإلحتـاف  ٣/١١٧ وحم ١٩٤ والزهد ألمحد  ١٠/٦٩ وحلية   ١١/٢٧٥ وفتح   ٤/١٧٠وترغيب  ) ٤١٤٠( هـ  

  مرفوعاً وموقوفاً ٨/١٥٩
 والصحيــح وقفــه على ابن مســـعود

لظنه أنه ليس له إال طريـق  ) ٥١٤٧( لكنه مثله مما ال يقال بالرأى ووهم األلباىن فحكم بوضعه ىف ضعيف اجلامع        
 !!!احد و



 

 

٢٢٧٤() 

 عن ابن عباس ) هـ  ( } ما ِمن أَربعني ِمن مؤمٍن يستغفرونَ ملُؤمٍن ِإالَّ شفَّعهم اُهللا فيِه  { - ١٥١٨٤
 وبنحوه م ) ٥٦٨٠(  وصحيح اجلامع ١١/٤٠٨وطب ) ١٤٨٩( هـ 

 صحيـــــح
قولَ فيِه ِإالَّ أَبو عبيدةَ     ما ِمن أَصحاِبى أَحــد وقد وجدت عليِه ، ولو ِشئت أَنْ أَ            { - ١٥١٨٥
 ) عن سعيد بن عبد العزيز مرسالً ) كر ( متام  ( } بن اجلَراِح

  ٣/٢٦٦ وبنحوه ك ٧/١٦٤كر 
 حســــن مرســـل

ما ِمن أَصحاِبى أَحــد ِإالَّ ولو ِشئت َألخذت عليِه ىف بعِض خلقِه غَري أَىب عبيدةَ                { - ١٥١٨٦
 ) .عن احلسن مرسالً ) ش ، ك (  } بِن اجلَراِح

  ١٣٦و١٣٥/ ١٢ وش ٣/٢٦٦ك 
 حســــن مرســـل

ما ِمن اَألنبياِء ِمن نىب ِإالَّ وقد أُعطى من اآلياِت ما ِمثله آمن عليِه البشر ، وِإنمـا                   { - ١٥١٨٧
عـن  ) حم ، ق    ( } رهم تابعاً يوم الِقيامِة     كانَ الذى أُوتيته وحياً أوحاه اُهللا ِإىلَّ فأَرجو أَنْ أَكونَ أَكث          

 أىب هريرة
ــة ١٣/٢٤٧ و٩/٣ وفــتح ٧/١٢٩ ونبــوة ٩/٤ وهــق ٢/٢٤١ وحــم ١٣٤م ص  (  وخ ١٠/٢٣٣ وحلي

 ) ٥٦٨١( وصحيح اجلامع ) ٤٢٧٤و٤٩٨١
 عن ابن عمرو ) طب ( } ما ِمن الذِّكِر أَفضلُ ِمن الَ ِإله ِإالَّ اُهللا  { - ١٥١٨٨

 ) ٢٣٢٦(  وحب ٥٠٣ و١/٤٩٨وك ) ٣٨٠٠( وهـ  ) ٣٣٨٣(  وبنحوه ت ١٠/٨٤امع 
 صحيـــــح لغيـــره

١٥١٨٩ - }                 لتـهضىُء إذ عي ينما القمرحابِة القَمِر ، بحابةٌ كسس ِإالَّ وله القُلوِب قَلب ا ِمنم
  جلَّتإذْ ت حابةٌ فأَظلمطس  ( } س (    عن على 

 ) ٥٦٨٢(  وصحيح اجلامع ٢/١٩٦ وحلية ١/١٦٢امع 
 حســــن

ما ِمن الناِس أَمن ِفى صحبتِه وذاِت يدِه مِن ابِن أَىب قُحافةَ ، فلو  كُنـت متخـذاً          { - ١٥١٩٠
ابن السىن ىف  ( } خليالً التخذت ابن أَىب قُحافةَ ، ولكن ود وِإخاٌء وِإميانٌ ، وِإنَّ صاحبكم خليلُ اِهللا           

 ) يوم وليلة عن أىب املعلى عمل 
وطـب  ) ٤٣٦( و  ) ٤٠٧( وسـىن   ) ٣٦٥٩(  وت   ٥/٢٣٠ وبدايـة    ٧/١٧٥ ونبوة   ٤/٢١٢ و ٣/٤٧٨حم  
١١/٣٣٩ 

 صحيـــــح لغيـــره



 

 

٢٢٧٥() 

ما ِمن الناِس ِمن مسلٍم يتوفَّى له ثَالثةٌ لَم يبلغوا اِحلنثَ ِإالَّ أَدخله اُهللا اجلَنةَ بفَضِل                 { - ١٥١٩١
 عن أىب هريرة وأىب سعيد )  خ ( عن أنس ، ) خ ، ن ( } ياهم  رمحتِه ِإ

 ) ٥٦٨٣(  وصحيح اجلامع ٥/٤٥٣ وسنة ١٢٥ و٢/٩٢خ 
ما ِمن الناِس ِمن نفٍس مسلمٍة يقبضها ربها تحب أَنْ ترجع ِإليكم وأَنَّ هلَا الـدنيا                 { - ١٥١٩٢

 ( )  أُقتلَ ِفى سبيِل اِهللا أَحب ِإىلَّ ِمن أَنْ يكونَ ىل أَهلُ الوبِر واملَـدِر     وما ِفيها غَري الشهداِء ، وَألنْ     
 عن حممد ابن أىب عمرية ) حم ، ن 

 )٥٦٨٤(  وصحيح اجلامع ٥/٢٩٧ وجممع ٤/٢١٦ وحم ٦/٣٣ن 
 حســــن

ِة واملَسـكنِة ِإالَّ أَغلـق اُهللا       ما ِمن ِإماٍم أَو واٍل يغلق بابه دونَ ذَِوى احلَاجِة واخلَلَّ           { - ١٥١٩٣
 عن عمرو ابن مرة ) حم ، ت  ( } أَبواب السماِء دونَ خلَّتِه وحاجتِه ومسكنتِه 

 ) ٥٦٨٥( وصحيح اجلامع ) ١٣٣٣و١٣٣٢(  وت ٤/٢٣١حم 
 صحيـــــح

 حرم اُهللا عليِه ِريح اجلنـِة ،        ما ِمن ِإماٍم أَو واٍل بات لَيلةً سوداَء غَاشا لرعيتِه ِإالَّ           { - ١٥١٩٤
 عن عبد اهللا بن مغفل ) طب  ( } وعرفُها يوجد يوم الِقيامِة ِمن مسريِة سبعني سنةً 

 ١/٣٣٣ ونصب ٣/١٧٦ وترغيب ٥/٢١٢امع 
 حســــن

طب  ( } ضاعت ِمثلها من السنِة     ما ِمن أُمٍة ابتدعت بعد نبيها ِفى ِدينها ِبدعةً ِإالَّ أَ           { - ١٥١٩٥
 عن عفيف بن احلارث ) 

  ٣/١٦٨ واإلصابة ١/٨٦ وترغيب ١/١٨٨ وجممع ١٨/٩٩طب 
 حســــن لغيـــره

 ( } ما ِمن أُمٍة ِإالَّ وبعضها ِفى الناِر وبعضها ِفى اجلنِة ِإالَّ أُمىت فِإنها كُلَّها ِفى اجلنِة                  { - ١٥١٩٦
 ابن عمر عن ) خط 

 ) ٥٦٩٣(  وصحيح اجلامع ٣٢٢و١٣/١٢٩ و٩/٣٧٧ وخط ١/٢٣٢ وطص ١٠/٦٩امع 
 صحيـــــح

كَيف تعرفهم يا رسولَ اِهللا ِفى      : ما ِمن أُمىت أَحد ِإالَّ وأَنا أَعرفه يوم الِقيامِة ، قَالوا             { - ١٥١٩٧
ِفيها خيلٌ دهم ، وِفيها فَرس أَغر محجلٌ ، أَما كَنت  أَرأيت لَو دخلت صريةً     : كَثرِة اخلَالئِق ؟ قالَ     
حم  ( } فِإنَّ أُمىت يومئٍذ غُر من السجوِد ، محجلُونَ من الوضوِء           : بلى ، قالَ    : تعرفه ِمنها ؟ قَالُوا     
 عن عبد اهللا بن بسر ) ، طب ، هب ، ض 

 ) ٦٠٧(  وت ٤/١٨٩ وحم ١/٢٢٥امع 
 يـــــحصح



 

 

٢٢٧٦() 

من رأيت ومن لَم : ما ِمن أُمىت أَحد ِإالَّ وأَنا أَعرفه يوم الِقيامِة ، قَالوا يا رسولَ اِهللا  { - ١٥١٩٨
عـن أىب   ) حم ، طب ،  ض        ( } من رأيت ومن لَم أَر ، غُرا محجلُني من آثاِر الوضوِء            : تر ؟ قالَ    

 أمامة
  ٢/٥٤ وطص ١/٢٢٥جممع  و٥/٢٦١ حم 

 صحيـــــح لغيـــره
١٥١٩٩ - }                  منتي أَو نبى يتح عوهلنثَالثُ أَخواٍت ي ناٍت ، أَوثَالثُ ب كونُ لهي ىت أَحدأُم ا ِمنم

 ِإالَّ كــاِن 
 نس عن أ) طس  ( } السبابِة والوسطَى : مِعى ِفى اجلنِة هكذَا ، ومجع بني أُصبعيِه 

  ٨/١٥٧امع 
 إســــناده جـــيد

ما ِمن أُمىت عبد يعملُ حسنةً فيعلم أَنها حسنةٌ وأَنَّ اَهللا عز وجلَّ جازيِه ا خرياً ،                  { - ١٥٢٠٠
 يغفر الذُّنوب ِإالَّ هو ،      والَ يعملُ بسيئٍة فيعلم أَنها سيئةٌ ويستغفر اَهللا عز وجلَّ ِمنها ، ويعلم أَنه الَ              

  ؤمنم كيف ىل بأن أعلـم أىن  ! قلت يا رسول اهللا : عن أىب رزين العقيلى قال    ) حم ، طـــس     ( } ِإالَّ هو
 ).مؤمن قال فذكره حسن

  ١/٥٤ وجممع ٤/١٢حم 
 حســــن

( }  فارةً ِلما مضى ِمن ذُنوبِه      ما ِمِن امرىٍء مؤمٍن والَ مؤمنٍة يمرض إالَّ جعله اُهللا كَ          { - ١٥٢٠١
 )البزار عن ابن عمرو 

  ٣٠٢ - ٢/٣٠٠ وسنده واه لكن له شواهد صحيحة بنحوه امع ٢/٣٠٣جممع 
 حســن لغيـــره 

ما ِمِن امرىٍء مسلٍم تحضره صالةٌ مكتوبةٌ فَيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها           { - ١٥٢٠٢
        عن عثمان )م(} ِلما قَبلها ِمن الذُّنوِب ما لَم تؤت كَبريةٌ وذَلك الدهر كُلَّه إالَّ كَانت كَفَّارةً 

 ) ٥٦٨٦( وصحيح اجلامع ١/٢٣٩ وترغيب ١/٢٩٨ وجممع ٢/٢٩٠ وهق ٥/٢٦٠ وحم ٧م الطهارة 
قبلَ اُهللا عز وجلَّ عليـِه      ما ِمِن امرىٍء مسلٍم يركب دابته فَيصنع كَما صنعت إالَّ أَ          { - ١٥٢٠٣

      إليك حكتإليِه كَما ض حكأردفه علـى   عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ) حم  ( } فَض 
 ) دابته ، فكبر ثالثا ، ومحد ثالثا ، وسبح ثالثا ، وهلل اهللا واحدة مث ضحك ، مث أقبل عليه فقال فذكره

  ٤/٧٣ وترغيب ١٠/١٣١ وجممع ١/٣٣٠حم 
    فيـــه ضـــــعف 

ما ِمِن امرىٍء مسلٍم يعود مسلماً إالَّ ابتعثَ اُهللا سبعني أَلف ملٍك يصلُّونَ عليـِه ِىف                { - ١٥٢٠٤
 صبحى يتاعاِت اللَّيِل كَانَ حس وأى ، مسىى يتهاِر كَانَ حاعاِت النس حب ( } أَى(عن على   



 

 

٢٢٧٧() 

  )٥٦٨٧(جلامع وصحيح ا) ٧١٠(حب 
 صحيـــــح

ما ِمِن امرىٍء مسلٍم ينقِّى ِلفرسِه شعرياً ثُم يعلِّقه عليِه إالَّ كَتب اُهللا لَه ِبكـلِّ حبـٍة            { - ١٥٢٠٥
  عن متيم) حم ، هب (} حسنةً 

  )٥٦٨٨(وصحيح اجلامع ) ٤٢٧٣( والشعب ٤/١٠٣حم 
 صحيـــــح

سلمني يربطُ فَرساً ىف سبيِل اِهللا إالَّ يكتب له ِبكُلِّ حبٍة يوافيـِه             ما ِمِن امرىٍء من املُ    { - ١٥٢٠٦
  عن عائشة) كر (} ِبها حسنةً ، ويحطُّ عنه ِبكُلِّ حبٍة سيئةً 

  ٥/٢٦٠ وجممع ٦/٤٥٨ وبنحوه حم ٥/٣٤١كر 
 حســــن

م يصلِّى الصالةَ إالَّ غُفر لَه ما بينــه وبني ما ِمِن امرىٍء يتوضأُ فَيحسن وضوَءه ثُ   { - ١٥٢٠٧ 
 الصـــــالِة 

        عن عثمان) ن ، حب ( } األخرى حتى يصلِّيها 
 ) ٥٦٨٩(وصحيح اجلامع ) ١٠٤١( واإلحسان ٣٠ وموطأ ١/٢٤٦ واالستذكار ١/٣٢٥ وسنة ١/٩١ن 

 صحيـــــح
أَرضاً فَيشرب ِمنها كَبد حرى ، أَو يصيب ِمنـها عافيـةٌ إالَّ             ما ِمِن امرىٍء يحِيي     { - ١٥٢٠٨ 

  عن أم سلمةَ) طب ( } كَتب اُهللا لَه ِبها أجراً  
  ٤/١٥٧امع 

       حســـن لغيــره 
ِمـن  ما ِمِن امرىٍء يخذلُ امرأً مسلماً ىف موطٍن ينتقص ِفيِه ِمن ِعرضِه وينتهك ِفيِه               { - ١٥٢٠٩

                   نتقصوطٍن يسلماً ىف مم نصرأحٍد ي ا ِمنوم ، صرتهِفيِه ن حبوطٍن ياىل ِىف معاُهللا ت ذلهرمتِه إالَّ خح
             صـرتهِفيـِه ن حبوطٍن ياُهللا ِفى م صرهرمتِه إالَّ نح ِفيِه ِمن نتهكِعرضِه وي حـم ، د (}   فيِه ِمن (

   بن سهلوالضياء عن جابر وأىب طلحة
 ٧/٢٦٧ وجممـع    ١٣/١٠٨ وسـنة    ٧/٣٦٤ وكثري   ٤١ و د األدب ب      ١/٣٤٧ وتخ   ١/٢٤٣ ومي ٤/٣٠حم  

 ) ٥٦٩٠(وصحيح اجلامع 
 صحيـــــح

١٥٢١٠ - }              الِقيامِة أَجذم وماَهللا ي إالَّ لَقى نساهي قرأُ القُرآنَ ثُمرىٍء يا ِمِن امبن  عن سعد ) د(} م
  عبادة

  ٥/٢٨٣ وحم ٢/٤٣٧ ومي ٨/٥٠٩ وجامع األصول ٢/٣٥٩  وترغيب٢١دالوتر ب 
   حســن لغيــره 



 

 

٢٢٧٨() 

 ١٥٢١١ - }              أَجـر عاىل لَهاهللا ت إالَّ كَتب وما النليهع الةٌ ِبالليِل فَيغلبهص كونُ لَهرىٍء يا ِمِن امم
       عن عائشة) د ، ن(} صالتِه وكَانَ نومه عليِه صدقةً 

 ) ٥٦٩١( وصحيح اجلامع ٣/١٥ وهق ٣/٢٥٧ ون ٢١ ود التطوع ب٧/٦٩ ومتهيد ١/٤٣٩ ومي ٦/١٨٠حم 
 صحيـــــح

ما ِمِن امرأٍة تخرج إىل املَسجِد يعصف ِريحها فَيقبلُ اهللا عز وجلَّ ِمنها صالةً حتى               { - ١٥٢١٢
     عن أىب هريرة) هق ،كر ( } ترجع إىل بيتها فتغتسلَ 

  ٤/١٩٩ وكر ٢٣٦و ٣/١٣٣هق 
 حســــن

ما ِمِن امرأٍة تخرج ِفى شهرٍة من الطِّيِب فينظر الرجالُ ِإليها ِإالَّملْ تزلْ ِفى سخِط اِهللا { - ١٥٢١٣
 عن ميمونة بنت سعد ) طب ( } حتى ترجع ِإىل بيتها 

 ) ١١٦٧(  وبنحوه ت ٢/٣٥امع 
 فيــــه ضعــــف

عن ) د ، ت     ( }  امرأٍة تخلع ِثياا ِفى غَِري بيتها ِإالَّ هتكت ما بينها وبني اِهللا              ما ِمنِ { - ١٥٢١٤
 عائشة 

 ) ٥٦٩٢(  وصحيح اجلامع ٤/٢٨٩ وك ٢/٢٨١ ومي ٦/٣٦٢وحم ) ٢٨٠٣(  وت ١د احلمام ب 
 صحيـــــح

ا صالةً حتى تغتسلَ منـه اغْتسـاهلَا        ما ِمِن امرأٍة تطَّيب للمســجِد فيقبلُ اُهللا هلَ       { - ١٥٢١٥
  } للجــنابـــــِة 

 عن أىب هريرة)  حم ( 
  ٢/٢٩٧حم 

 حســــن
 .فيه عاصم بن عبيد اهللا فيه لني لكن الراوى عنه هذا احلديث شعبة بن احلجاج مما يقوى هذا احلديث 

١٥٢١٦ - }        حتسبهملِد تالو ثَالثةً من  مقدرأٍة تا ِمِن امخلِت اجلَنِة ، قالِت امـرأةٌ         مِإالَّ د  : أَو
 عن أىب هريرة)  حم  ( } اثناِن ، قالَ أَو اثناِن 

 ) ١٠١٩(  ومحيدى ٢/٢٤٦حم 
 صحيـــــح

ما ِمِن امرأيِن من املُسلمني هلك بينهما ولداِن أَو ثَالثةٌ فاحتســــباه وصـربا              { - ١٥٢١٧
 ) ابن سعد عن أىب ذر  ( } فيريــاِن النار أَبداً

  ١/١٧٢/ ٤ وسعد ٦/٣٧٦ و٥/١٦٦حم 
 حســــن



 

 

٢٢٧٩() 

ما ِمِن امرأيِن مسلمِني يموت هلما ثَالثةً ِمن الولِد لَم يبلغوا اِحلنثَ ِإالَّ أَدخلهما اجلَنةَ { - ١٥٢١٨
 عن أىب ذر) حم ، حب   ( } بفضِل رمحتِه ِإياهم  

 ٩/١٧١وهق ) ٨٩٥(  وخد ٢٥و٤/٢٤ون ) ٢٩٤٠(  واإلحسان ١٦٤ و٥/١٥١حم 
 صحيـــــح

ِبطانةٌ تأمره باملعروِف وتنهاه عـِن املُنكـِر ،         : ما ِمن أَمٍري ِإالَّ وله بطانتاِن ِمن أَهلِه         { - ١٥٢١٩
عـن أىب   )  ن  ( } وِبطانةٌ تألوه خباالً ، فمن وقى شرها فقد وقى وهو من الَّىت تغلب عليِه ِمنـهما                 

 هريرة
 ٢٨٩و٢/٢٣٧ فـتح تعليقـاً وحـم       ٤/٤٠١ وخ   ٢٣-٣/٢٢ ومعاىن   ١٨٧و٢/١٨٦ون  ) ٢٢٧٠( الصحيحة  

 )٥٦٩٤(وصحيح اجلامع 
 صحيـــــح

١٥٢٢٠ - }                   أَو أَو احلَـق أَطلقه ، نقهِإىل ع دهغلولةٌ يالِقيامِة م ومى بِه يؤتأَمِري ثَالثٍة ِإالَّ ي ا ِمنم
 عن أىب هريرة) ش(} ـه أَوبقــ
  ١٢/٢١٩ وش ٨/٣٣اإلحتاف 

 حســــن
١٥٢٢١ - }                 وبقـهي دلُ أَوالع فكَّهى يتغلوالً حالِقيامِة م ومى بِه يؤتي شرٍة ِإالَّ وهوأَمِري ع ا ِمنم

 عن أىب هريرة)  هق (} اجلَور 
 ) ٥٦٩٥( مع  وصحيح اجلا٩٦ و١٠/٩٥ و٣/١٢٩ وهق ٨/٣١٤ واإلحتاف ٤/٥٢خط 

 صحيـــــح
ما ِمن أَمِري عشرٍة ِإالَّ يؤتى بِه يوم الِقيامِة مغلوالً يده ِإىل عنقِه ،  الَ يفكَّه من غُلِّـِه                    { - ١٥٢٢٢

 عن سعد بن عبادة ) طب ، هب ( وعبد بن محيد ) ض ، ش ، حم  (  } ذِلك ِإالَّ العدلُ 
 وش  ٦/٢٧ وطـب    ٩٦و١٠/٩٥ و ٣/١٢٩ وهق   ٢/٢٤٠ ومي   ٧/١٦٧ و ٥/٢٠٥ وجممع   ٣٢٣ و ٥/٢٨٤حم  
  ٣/١٧٤ وترغيب ١٠/٥٩ وسنة ١٢/٢١٩

 صحيـــــح
عـن أىب   ) هق   ( } ما ِمن أَمِري عشرٍة ِإالَّ يؤتى بِه يوم الِقيامِة ويده مغلولةٌ ِإىل عنقِه                { - ١٥٢٢٣

 هريرة
 وش ٥/٢٠٥ و٤/١٩٢ وجممع ٦/٢٧ وطب ٩٦ و١٠/٩٥ و٣/١٢٩ وهق ٢/٢٤٠ ومي ٥/٢٨٥ و٢/٤٣١حم 
 ) ٥٦٩٦( وصحيح اجلامع ٣/١٧٤ وترغيب ١٠/٥٩ وسنة ١٢/٢١٩

 صحيـــــح
ما ِمن أَمٍري والَ واٍل يغلق بابه دونَ ذَوى اخلَلَِّة واحلَاجِة واملَسـكنِة إالَّ أَغلـق اُهللا                 { - ١٥٢٢٤

  عن عمرو بن مرة اجلهىن)  كرع ،(} أَبواب السماِء دونَ حاجتِه وخلَّتِه ومسكنتِه 



 

 

٢٢٨٠() 

 )١٣٣٢(وت ) ٢٨٦( وعبد بن محيد ٤/٢٣١ وحم ٥/٢١٠امع 
 حســـن لغـيــره

 عن ابن عباس) طب(} ما ِمن أَمٍري يؤمر على عشرٍة إالَّ سئلَ عنهم يوم الِقيامِة { - ١٥٢٢٥
  ٣/١٠٠٨ وعدى ٨/٣١٤ واإلحتاف ٥/٢٠٨ وجممع ١١/٤١١طب 

 ــــرهحســـن لغي
} ما ِمن أَمٍري يلى أَمر املُسلمني ثُم الَ يجهد لَهم وينصح إالَّ لَم يدخلْ معهم اجلَنـةَ                  { - ١٥٢٢٦

  عن معقل بن يسار) م(
 )٥٦٩٧( وصحيح اجلامع ١/٣٢ وعوانة ٩/٤١ وهق ٣/١٧٦ وترغيب ٢٢م اإلمارة 

١٥٢٢٧ - }    زإىل اِهللا ع توبِإنساٍن ي ا ِمنم وبتهوقِه إالَّ قَبلَ اُهللا تِبنفسِه ىف س غرغرلَّ قَبلَ أَنْ يوج 
 )البغوى عن رجل (} 

  ٤/٢٥٨وك ) ٧٠٦٩(الشعب 
 صحيـــــح

ما ِمن ِإنساٍن يتوب إىل اِهللا عز وجلَّ قَبلَ أَنْ يموت ِبضحوٍة إالَّ قَبلَ اُهللا عز وجـلَّ                  { - ١٥٢٢٨
 وبتهرجل البغوى عن(} ت (  

  ٤/٢٥٨وك ) ٧٠٦٩(الشعب 
 حســن لغـــريه

١٥٢٢٩ - }  وبتـهوٍم إالَّ قَبلَ اُهللا تِبنصِف ي موتلَّ قَبلَ أَنْ يوج زإىل اهللا ع توبِإنساٍن ي ا ِمنم {
 )البغوى عن رجل(

  ٤/٢٥٨وك ) ٧٠٦٩(الشعب 
 حســـن لغـــريه

 فَماَ فَوقها ِبغِري حقها إالَّ سأله اهللا عنها يوم الِقيامِة           ما ِمن ِإنساٍن يقتلُ عصفــوراً    { - ١٥٢٣٠
        عن ابن عمرو) ك(} أَنْ تذحبها فَتأكلها ، والَ تقطع رأسها فَترمى ِبها : وما حقُّها ؟ قالَ : ،قيلَ 

  )٤٨٦٠( ون ٤/٢٣٣ وك ٤/١٥٤ وتلخيص ٣/٢٠٤ و٢/١٥٨ترغيب 
 حســــن

١٥٢٣١ - }م    قومأَنْ ي ريدي جلٍس فَيقولُ ِحنيكونُ ىف مِإنساٍن ي ا ِمن : وِبحمدك اللَّهم بحانكس
 )حـم (} الَ إله إالَّ أَنت ، أَستغفرك وأَتوب ِإليك إالَّ غَفر لَـه مـا كَـانَ ىف ذَلـك املَجلـِس                      

 عـــــن ) طب، ض (والطحـــاوى 
     السائب ابن يزيد

  ١٠/١٤١ وجممع ٧/١٨٣وطب  ٣/٤٥٠حم 
 صحيـــــح



 

 

٢٢٨١() 

١٥٢٣٢ - }         ودي هفَإن هيدأَمثاهلَا إالَّ الش شرع ا ولَهنيإىل الد رجعأَن ي هسري أَهِل اجلَنِة أَحد ا ِمنم
    عن أنس) هب(} أنةُ يرد إىل الدنيا عشر مراٍت فَيستشهد ِلما رأى ِمن الفَضِل 

 ) ٤٢٤٣( والشعب ١/٢/١٧٩ وسعد ٢٨٩ و٣/٢٥١حم 
 صحيـــــح

ما ِمن أَهِل بيٍت تواصلُوا إالَ أَجرى اُهللا تعاىل عليهم الرزق وكـانوا ىف كَنـِف اِهللا              { - ١٥٢٣٣
    عن ابن عباس) طب(} تعاَىل 
  ٨/١٥٢امع 

 حســـن لغيـــره
ِمنهم غَاٍز أَو يجهز غَازياً ِبسلٍك أَو عابرٍة أَو ما  يعد هلذِه             ما ِمن أَهِل بيٍت الَ يغزو       { - ١٥٢٣٤ 

  األسقع    بن عن واثلة) طس(} ِمن الورِق ، أَو يخلفه ىف أَهلِه ِبخٍري إالَّ أَصام ِبقَارعٍة قَبلَ يوِم الِقيامِة 
 موصوالً ومرسالً ) ٩٢٧٥( وعب ٥/٢٨٤جممع 

     صحيــح مرســل 
  عن أىب أمامة) طب(} ما ِمن أَهِل بيٍت يغدو عليهم فَدانٌ إالَ ذَلُّوا { - ١٥٢٣٥

  الفتح ٥/٤وبنحوه خ ) ٥٦٩٨(وصحيح اجلامع ) ١٠( وصحيحة ٨/٣٥٢ وطب ٤/١٢٠امع 
 صحيـــح لغيــره

 خر صحيح وهو حممول على من اشتغل بالزراعة وترك اجلهاد ىف سبيل اهللا وحنوه كما يفسره حديث آ
ما ِمن أَياٍم أَحب إىل اِهللا العملُ ِفيهن ِمن هذِه األياِم ، ِقيلَ والَ اِجلهاد ىف سبيِل اهللا ؟                   { - ١٥٢٣٦

                   مهد هراقى يتح رجعي لَم الِه ثُمِبنفسِه وم رجن خبيِل اهللا ؟ إالَ مِفى س حـم   (} قَالَ وال اِجلهاد (
   ىف فضل عشر ذى احلجة ، عن ابن عمرووابن أىب الدنيا

  ٩/٢٦٧ و٤/٣٢٧ وخط ٢/١٦١حم 
 صحيـــــح

ـ   (} ما ِمن أَياٍم أَحب إىل اِهللا تعاىل أَنْ يتعبد لَه ِفيها ِمن عشِر ِذى اِحلجِة                { - ١٥٢٣٧   )ت ، هـ
 عن أىب هريرة

 ) ٣٧٥٧( والشعب ٢/١٩٩ وترغيب ٤/٢٥٧ واإلحتاف ٢/١٥٧ ونصب ٤/٣٤٦وسنة ) ٧٥٨(ت 
 صحيــــح لغــريه

   وفيه زيادة مل تصح
 ١٥٢٣٨ - } وا ِفيهنشِر ، فَأكثراِم العأَي ِمن ملُ ِفيهنِإليِه الع اِهللا والَ أَحب ِعند اٍم أَعظمأَي ا ِمنم

 عشـر  فضل وابن أىب الدنيا ىف   ) حم  (عن ابن عباس ،     ) طب(} ِمن التسبيِح والتحميِد والتكبِري والتهليِل      
 عن ابن عمر) هب(ذى احلجة ، 

  ٤/١١٤ومشكل ) ٨٧١( والدعاطب ٢/١٩٩ وترغيب ٤/٧ وجممع ١٣٥ و٢/٧٥حم 
 صحيـــــح



 

 

٢٢٨٢() 

ما ِمن أَياٍم أَفضلُ ِعند اِهللا ِمن أَياِم عشِر ِذى اِحلجِة ، قَالوا يا نىب اِهللا ، والِمثلها ىف                   { - ١٥٢٣٩
  )جابر  ابن أىب الدنيا عن( } والَ ِمثلُها ىف سبيِل اهللا إالَّ من عفّر وجهه ىف التراِب : ِل اِهللا ؟ قالَ سبي

  ٢/٤٥٩وفتح ) ١٠٤٥( وحب ٢/١٩٩ وترغيب ٣/٢٥٣امع  
 صحيـــــح

هى أَفضلُ ِمن ِعدن ِجهـاد      ما ِمن أَياٍم أَفضلُ ِعند اِهللا ِمن أَياِم عشِر ِذى اِحلجِة ،             { - ١٥٢٤٠
ِفى سبيِل اِهللا إالَّ من عفّر العفر ىف التراِب ، وما ِمن يوٍم أَفضلُ ِعند اِهللا ِمن يوِم عرفةَ ، يـرتلُ اُهللا                       

ظروا ِإىل ِعباِدى شعثاً ان: تبارك وتعاىل ِإىل السماِء الدنيا فيباهى بأَهِل اَألرِض أَهلَ السماِء ، فيقولُ             
        تيقاَ مـنع أَكثر ومي ري ذاِبى فلَما عرومحِتى ، وملْ يرجونَ رميٍق يع كُلِّ فَج اُءوا ِمنج نياحغُرباً ض

 وابن صصرى ىف أماليه عن جابر ) ع ، حب ( } الناِر ِمن يوِم عرفةَ 
  ٣/٢٥٣وجممع ) ١٠٤٥( حب 

 صحيـــــح
ما ِمن أَياٍم أَفضلُ ِعند اِهللا ، والَ العملُ ِفيهن أَحب ِإىل اِهللا تعاىل من هـِذِه اَأليـاِم                   { - ١٥٢٤١

العشِر ، فأَكثروا فيهن من التهليِل والتكبِري وِذكر اِهللا ، وِإنَّ ِصيام يوٍم ِمنها يعدلُ بِصياِم سـنٍة ،                   
 عن ابن عباس ) هب  ( } عمائِة ِضعٍف والعملُ ِفيهن يضاعف سب

 ) ٨٧١(  والدعاطب ٤/١١٤ ومشكل ٢/١٩٩والترغيب ) ٣٧٥٨( الشعب 
 ال بأس بــه

والَ اِجلهـاد ؟    : ما ِمن أَياٍم العملُ أَفضلُ ِفيهن من هِذِه العشِر ، قَالُوا يا رسولَ اِهللا               { - ١٥٢٤٢
 ( }  رجلٌ بنفسِه ومالِه ِفى سبيِل اِهللا ، ثُم يكونُ مهجةٌ نفسِه فيـِه               والَ اِجلهاد ِإالَّ أَنْ يخرج    : قالَ  
 عن ابن عمرو) طب 
 ) ١٠٤٥(  وحب ٢/٤٥٩ وفتح ٢/١٩٩ وترغيب ٤/١٧  وجممع ١٣٥ و٢/٧٥حم 

 صحيـــــح
 - يعِنى أَيام العشـِر      -  ما ِمن أَياٍم العملُ الصاحلُ فيها أَحب ِإىل اِهللا ِمن هذِه اَأليامِ           { - ١٥٢٤٣

والَ اِجلهاد ِفى سبيِل اِهللا ، ِإالَّ رجلٌ خـرج          : والَ اِجلهاد ِفى سبيِل اِهللا ؟ قالَ        : قَالُوا يا رسولَ اِهللا     
 عن ابن عباس )حم ، خ   ( } بنفسِه وماله ثُم لَم يرجع ِمن ذِلك بشىٍء  

وخ ىف العيدين باب فضل العمل أيام التشريق وت         ) ٣٤٣٨(  ود   ٢/١٩٨ وترغيب   ٢/٤٥٦٩ وفتح   ١/٢٢٤حم  
 )٧٥٧ ( 

والَ :   العملُ الصاحلُ فيهن أَحب ِإىل اِهللا ِمن عشِر ِذى اِحلجِة ،  قَالُوا              ! ما ِمن أَياٍم    { - ١٥٢٤٤
 رجـلٌ خرج بنفســِه ومالـه       والَ اِجلهـــاد ِفى سبيِل اِهللا ِإالَّ     : اِجلهاد ِفى سبيِل اِهللا ؟ قالَ       
 عن ابن عباس ) ت ، هـ ، حب ( عن جابر ) حب ، ض ( وأبو عوانة ) ع  ( } فلَم يرجع ِمن ذِلك بشىٍء



 

 

٢٢٨٣() 

 وترغيب  ٤/٤٨٤ وهق   ٢/١٥٦ ونصب   ٥/٣٤٨ وش   ١/٢٢٤وحم  ) ١٧٢٧(  هـ   ٤/٣٥٤وسنة  ) ٧٥٧( ت  
 ) ٣٢٤( واإلحسان ) ٢٨٦٥(  وخزمية ٢/١٩٨

 صحيـــــح
والَ اِجلهاد ِفى سـبيِل اِهللا ،       : ما ِمن أَياٍم العملُ فيهن أَفضلُ ِمن أَياِم العشِر  ، ِقيلَ             { - ١٥٢٤٥

 عن ابن مسعود ) طب ، حل  ( } والَ اِجلهاد ِفى سبيِل اِهللا ، ِإالَّ من عقر جواده ، واهريق دمه : قالَ 
  ٨/٢٥٩ وحلية ٢/٤٥ وطص ٢٢٣ و٢/١٦٧حم 

 صحيـــــح
١٥٢٤٦ - }               ليكماىل ععا فاذْكروا ِنعمةَ اِهللا تكبتموهيطانٌ ، فإذا رعٍري ِإالَّ وِفى ِذروتِه شب ا ِمنم

 عن أىب األوس اخلزاعى ) حم ، ك  ( } كما أَمركم اُهللا ثُم امتهنوها َألنفسكم ، فِإنما يحملُ اُهللا تعاىل 
وصحيح اجلامع  ) ٢٣٧٧(  وخزمية   ١٠/١٣١ وجممع   ٤/٢٢١ وحم   ٥/٣٠٢ ومتهيد   ١/٦٢ والدوالىب   ١/٤٤٤ك  
 )٥٦٩٩ ( 

 صحيـــــح
ما ِمن بقعٍة يذكر اسم اِهللا فيها ِإالَّ استبشرت بِذكِر اِهللا تعاىل ِإىل منتهاها من سـبِع                 { - ١٥٢٤٧

رض، وِإنَّ املُؤمـــــن إذا أَراد      أَرضني وِإالَّ فَخرت على مـا حوهلَـا ِمـن بقـــاِع األَ            
 اَألرض له زخــرفتاَألرِض ت ــــالةَ منأبو يعلى عن أنس  ( } الص ( 

  ١١/١٩٤ وطب ٣/٣٢ واإلحتاف ١/٢٦٦ وترغيب ٧٩و١٠/٧٨وجممع ) ٣٣٨٢و٣٣٨١( املطالب 
 حســــن لغيـــره

لشيطانُ ِحني يولد فيستهلُّ صارخاً ِمـن مـس         ما ِمن  بىن آدم مولود ِإالَّ يمسه ا        { - ١٥٢٤٨
 عن أىب هريرة)  خ  ( } الشيطاِن غَري مرمي وابنها 

 ) ٥٧٠٠(  وصحيح اجلامع ٣/١٦٢ وطربى ١/٣٤٠ وبغوى ٤/١٩٩خ 
كر  ( } رابعهم  ما ِمن ثَالثٍة ِفى بدٍو والَ حضٍر الَ يقيمونَ الصالةَ ِإالَّ كانَ الشيطانُ              { - ١٥٢٤٩

 عن أىب الدرداء ) 
  ٢/٤٨٢ و١/٢٤٦وك ) ٤٢٥(  وحب ٨/٧٨ وكثري ١/٢٧٢ وترغيب ٣/٣٤٧ وسنة ٢/١٠٦ن 

 صحيـــــح
ما ِمن ثَالثٍة ِفى قَريٍة والَ بدٍو ال تقام فيهم الصالةُ ِإالَّ استحوذَ عليهم الشـيطانُ  ،              { - ١٥٢٥٠

 عن أىب الدرداء) حم ، د ، ن ، حب ، ك  ( }  يأكلُ الذِّئب القَاصيةَ فعليكم باجلَماعِة فِإنما
 ٢/١٠٦ ون   ٤٧ ود الصالة ب     ٢/٢٦ وتلخيص   ٣/٥٤ وهق   ٢/٤٨٢ و ١/٢٤٦ وك   ١/٤٦١ ومي   ٥/١٩٦حم  

 ) ٥٧٠١( وصحيح اجلامع ) ٤٢٥(  وحب ٣/٣٤٧وسنة 
 صحيـــــح



 

 

٢٢٨٤() 

ن جرعِة غَيٍظ يكظمها عبد ، ما كَظمها عبد إالَ          ما ِمن جرعٍة أَحب ِإىل اِهللا تعاىل مِ       { - ١٥٢٥١
  )ابن أىب الدنيا ىف ذم الغضب عن ابن عباس (} مَأل اُهللا تعاىل جوفه ِإمياناً 

  ٣/٤٤٩وترغيب ) ٤١٨٩( وهـ ٢/١٠٢ و١/٤٩٣ وكثري ٩/١٤٥ و٨/٢٥اإلحتاف 
 حســن لغـــريه

 !!فوهم ) ٥١٦٣(وحكم األلباىن بوضعه ىف ضعيف اجلامع 
ما ِمن جرعٍة أَعظم أَجراً ِعند اِهللا ِمن جرعِة غَيٍظ كَظمها عبد ابتغاَء وجِه اِهللا تعاىل                { - ١٥٢٥٢

  عن ابن عمر) هـ(} 
  ٣/٤٤٩ والترغيب ٩/١٤٥واإلحتاف ) ٤١٨٩(هـ 

 صحيـــــح
  ٥/٤٧٦وسقط هذا احلديث من صحيح اجلامع وضعيفه وهوىف الفيض 

 ما ِمن حافظِني رفعا إىل اِهللا ما حفظَا ، فَيرى ىف أَوِل الصحيفِة خرياً وِفى آخرهـا                  {- ١٥٢٥٣
 خيـــراً إالَّ 

  أنس عن) ع (} قَالَ اُهللا تعاىل ِلمالئكتِه اشهدوا أَنى قَد غَفرت ِلعبِدى ما بني طَرفَِى الصحيفِة 
 وكـر   ٨/٣٦٦وكثري  ) ٧٠٥٣( والشعب   ١٠/٢٠٨ وامع   ١/٤٦٠ب  وترغي) ٢٨٧(والدعا طب   ) ٩٨١(ت  

٣/٣٤٦  
  فيـــه ضـــعف

١٥٢٥٤ - }                قفـهى يتح آخذٌ ِبقفاه لكالِقيامِة وم ومي حشراِس إالَّ يالن نيب حكماكٍم يح ا ِمنم
 حـم ، (} ىل أَلقِه أَلقاه ىف مهوى أَربعني خريفاً على جهنم ، ثُم يرفع رأسه إىل اِهللا ، فَإنْ قَالَ اُهللا تعا   

 عن ابن ) هق
          مسعود

  ٣/١٥٩وترغيب ) ٢٣١١( وهـ ١/٤٣٠ وحم ٩٧و١٠/٨٩ وهق ٤/٢٠٥قط 
 حســــن

  ٤١- ١٠/٤٠فيه جمالد خمتلف فيه التهذيب 
 ِمن أَن يراه ساجداً يعفِّر وجهه ىف        ما ِمن حالٍة يكونُ عليها العبد أَحب إىل اِهللا تعاىل         { - ١٥٢٥٥

    عن حذيفة)حم ، هق(} التراِب
  ١/٢٥٠ وترغيب ١/٣٠١جممع 

 حســــن
ما ِمن خارٍج خرج ِمن بيتِه ِفى طَلِب الِعلِم إالَّ وضعت لَه املَالئكةُ أَجنحتها ِرضـاً                { - ١٥٢٥٦

 رجعى يتح صنعا يعن صفوان بن عسال) ب ، ك حم ، هـ ، ح( } ِبم   



 

 

٢٢٨٥() 

 وعب  ١/٩٦ واإلحتاف   ١/١٠٤ وترغيب   ١/١٩٧ وقط   ٨/٦٧ وطب   ١/٢٨٢ وهق   ٤/٢٤٠وحم  ) ٢٢٦(هـ  
 ) ٥٧٠٢(وصحيح اجلامع ) ٧٩(وحب ) ٧٩٣(

 صحيـــــح
إنْ خرج رايةٌ ِبيِد ملٍك ، ورايةٌ ِبيِد شيطاٍن ، فَ : ما ِمن خارٍج يخرج إالَّ ِببابِه رايتاِن        { - ١٥٢٥٧

ِفيما يحب اُهللا عز وجلَّ تبعه املَلك ِبرايتِه ، فَلم يزلْ تحت رايِة املَلِك حىت يرجع إىل بيتـِه ، وِإن                     
حم (} خرج ِفيما يسخطُ اهللا تبعه الشيطانُ ِبرايتِه فَلم يزلْ تحت رايِة الشيطاِن حىت يرجع إىل بيتِه                 

     ىف الزهد عن أىب هريرة) ، طس ، هق 
 )٧٠٥( والزهد هق ٨/٣١١وكثري ) ١٩٣( وخزمية ٢/٣٢٣حم 

 حســــن
١٥٢٥٨ - }             هدسي فجلٌ إىل صا رشاهطوٍة مأَجراً ِمن خ طوٍة أَعظمخ ا ِمنعن ابـن   ) طس(} م

 عمر 
  ٢/٩٠ وامع ٩/١٤٥ واإلحتاف ١/٣٢٢ وترغيب ٢/٢٠ وهق ٤٦د الصالة ب 

 ــــنحس
ما ِمن خلِق  اِهللا ِمن بشٍر ِمن بىن آدم إالَّ وقَلبه بني أُصبعنيِِ ِمن أَصابِع اِهللا عز وجلَّ                   { - ١٥٢٥٩

، فَإنْ شاَء أَقامه ، وإنْ شاَء أَزاغه ، فَنسألُ اهللا ربنا أَن الَ يزيغَ قُلوبنا بعد إذْ هداها ، ونسـأله أَن                       
     عن أم سلمة) حم ( } نا ِمن لَدنه رمحةً ِإنه هو الوهاب يهب لَ
  ٣/١٢٦ وطربى ٦/٣٠٢ وحم ١٠/١٧٦امع 

 حســــن
ما ِمن خمسٍة أَهلُ أَبياٍت الَ يؤذَّنُ ِفيهم بالصالِة وتقام ِفيهم الصالةُ إالَّ استحــوذَ              { -١٥٢٦٠

 ليهـــــــمع 
   عن أىب الدرداء) م ح( } الشيطانُ 

 حنوه )١٤٨٦( وخزمية ٢/١٠٦ون ) ٥٤٧( ود ٦/٤٤٦حم 
 حســن لغيـــره

١٥٢٦١- }                  فارقهالِقيامِة ، الَزماً بِه الَ ي وموقوفاً يم عهىٍء ِإالَّ كانَ مجالً ِإىل شا رعاٍع دد ا ِمنم
 عن أىب هريرة)  هـ ( أنس عن ) ت ، ك ( والدارمى ) تخ  ( } وِإنْ دعا رجلٌ رجالً 

 ١/٩٢ وترغيب ١٠/٤٦٠وجامع األصول ) ٢٠٨( وهـ ) ٣٢٢٨(  وت ١/٥٢ وعاصم ٢/٤٣٠ك 
 حســــن

ما ِمن داٍع يدعو ِإىل هدى ِإالَّ كانَ له أَجره وأُجور من تبعه الَ ينقص ذِلـك ِمـن                   { -١٥٢٦٢
 عن أىب هريرة)  حل  ( } أجورهم شيئاً

 ) ٢١٨(  وموطأ ٩/٣٠٥حلية 



 

 

٢٢٨٦() 

 صحيـــــح
ما ِمن دعاٍء ِإالَّ بينه وبني السماِء ِحجاب حتى يصلَّى على النىب وعلى آلِه ، فـإذا                 { -١٥٢٦٣

الديلمى عن   ( } فُعلَ ذلك انخرق ذلك اِحلجاب ودخلَ الدعاُء ، وإذا لَم يفعلْ ذِلك رجع الدعاُء               
 على ( 

 ) ٦١٤٨(  والفردوس ٥/٤٢حتاف اإل
 حســــن لغيــره

اللَّهم ِإنى أَسألك املُعافاةَ    : ما ِمن دعوٍة أَحب ِإىل اِهللا أَنْ يدعوه ا عبد ِمن أَنْ يقولَ              { -١٥٢٦٤
 عن معاذ ) طب  ( } ِفى الدنيا واآلخرِة 

 ٣١٢ والزهد ألمحد ٢/٢٤٧ وحلية ١٠/١٧٥امع 
 ــح لغيـــرهصحيـــ

١٥٢٦٥- }         أَفضلَ ِمن بدا الع ودععــوٍة يد ا ِمنا        : منياملُعافاةَ ِفـى الـد ى أَسألكِإن اللَّهم
 عن أىب هريرة)  هـ (} واآلخــرِة 

 ) ٥٧٠٣( وصحيح اجلامع ) ١١٣٨(  وصحيحة ٤/٢٧٢وترغيب ) ٣٨٥١( هـ 
 صحيـــــح

فـِإِن  : نثى ِإالَّ وعلى رأسِه جرير معقود ثَالثَ عقٍد ِحـني يرقـد             ما ِمن ذَكٍر والَ أُ    { -١٥٢٦٦
                 قدهع حلَّتالةَ انى الصقدةٌ ، وإذا أتع حلَّتأَ انوضفت قدةٌ ، وإذا قامع حلَّتاَهللا ان تيقظَ فذكراس

 عن جابر ) حب ، ض ( والشاشى وابن نصر وابن خزمية ) حم  ( } كُلُّها 
 ) ٢٥٥٤(  واإلحسان ٣/٣١٥وحم ) ١١٣٣(  وخزمية ١/٤٢٣ وترغيب ٢/٢٦١جممع 

 صحيـــــح
ما ِمن ذَنٍب أَجدر أَنْ يعجلَ اُهللا تعاىل لصاحبِه العقوبةَ ِفى الدنيا مع ما يدخره له ِفى                 { -١٥٢٦٧

 عن أىب بكرة ) ، هـ ، حب ، ك  حم ، خد ، د ، ت  ( } اآلخرِة من البغِى وقَطيعِة الرحِم  
 ٤/١٦٢ و ٢/٣٥٦ وك   ٨/١٥١ وجممـع    ٢٣٤ و ١٠/٢٣٢ وهق   ٢/٢٥٢ومي  ) ٢٥١١(  وت   ٥٠د األدب ب    

 ) ٥٧٠٤( وصحيح اجلامع ) ٤٢١١( وهـ ) ٢٩و٢٧(  وخد ١٠/٤١٥ وفتح ٣/٣٤٣وترغيب 
 صحيـــــح

 العقوبةَ ِفى الدنيا مع ما يدخــره له       ما ِمن ذَنٍب أَجدر أَنْ يعجلَ اُهللا تعاىل لصاحبهِ        { -١٥٢٦٨
ِمن قَطيعِة الرحِم ، واِخليانِة ، والكَذِب ، وِإنَّ أَعجلَ الطَّاعِة ثَواباً لَِصلةُ الرحِم ، حتى            : ِفى اآلخرِة   

 عن أىب بكرة ) طب  (  }أَنَّ أَهلَ البيِت ليكونوا فَجرةً فتنمو أَمواهلم ويكثر عددهم إذا تواصلُوا 
 ) ٥٧٠٥( وصحيح اجلامع ) ٩٧٨و٩١٥(  والصحيحة ٨/١٥١امع 

 صحيـــــح



 

 

٢٢٨٧() 

 } أَنْ تتركه ثُم ال تعود      : وما توبته ؟ قالَ     : ما ِمن ذَنٍب ِإالَّ وأَنا أَعرف توبته ، قيلَ          { -١٥٢٦٩
 عن عوف بن مالك ) طك ( 

 ١٠/١٥٥ وهق ١٠/٢٠٠امع 
 نحســــ

ما ِمن ذَى رحٍم يأتى ذَا رمحه فَيسأله فَضالً أَعطاه اهللا ِإياه فَيبخلُ عليِه ِإالَّ أَخرج اُهللا                 { -١٥٢٧٠
 عن جرير بن عبد اهللا   ) طب، طس(} لَه يوم الِقيامِة ِمن جهنم حيةً يقالُ لَها شجاع يتملظُ فَيطوق بِه 

  ٢/٣٦٦ وطب ٢/١٥٢ وكثري ٤/١٢٧ وطربى ٢/٣٩وترغيب ) ٣٥٦٨( ومطالب ٨/١٥٤جممع 
 إسناده جيد

 يدير لسانه ىف فيه وحيركه:يتلمظ 
 عـن ) هنـاد (} ما ِمن ذَى ِغىن ِإال سيود يوم الِقيامِة لَو كَانَ ِإمنَا أُوتى ِمن الدنيا قُوتاً    { -١٥٢٧١

    أنس 
 مرفوعا وموقوفا على ابن مسعود ) ١٠٣٧٨( والشعب ٩/٢٨٣ و٨/١٥٩ واإلحتاف ٣/١٦٧حم 

 صحيح موقوف 
 ) !!٥١٧٤(ومثله ال يقال بالرأى ووهم األلباىن فحكم بوضعه ىف ضعيف اجلامع 

} ما ِمن راٍع يسترِعى رعيةً ِإالَّ سئلَ يوم الِقيامِة ، أَقام ِفيها أَمـر اهللا أَم أَضـاعه ؟                    { -١٥٢٧٢
      عن أىب هريرة) طس(

٥/٢٠٧مع ا  
 حسن لغريه

ما ِمن راكٍب يخلو ِفى مسريِه باهللا وِذكرِه ِإالَّ كَانَ ِردفَه ملك ، وال يخلُو ِبشـعٍر                 { -١٥٢٧٣
 عن عقبة بن عامر) طب(} ونحوِه ِإالَّ كَانَ ِردفه شيطانٌ 

 )٥٧٠٦( وصحيح اجلامع ٤/٧٣ وترغيب ١٠/١٣١ وجممع ١٧/٣٢٤طب 
 حســــن

١٥٢٧٤- }م                   أَقـرع جاعش ونقِه وهطَوقاً ىف ع علَ لَهالِه ِإالَّ جم قى حؤدالٌ الَ يم جٍل لَهر ا ِمن
 تبعهي ووه ِمنه فري وعن ابن مسعود )حم ، ن (}وه  

وخزميـة  ) ٥٧٠٧(وصـحيح اجلـامع     ) ٣٠١٢(وت  ) ١٧٨٤(وهـ  ) ٩٣( ومحيدى   ٥/١١ ون   ١/٣٧٧حم  
)٢٢٥٦ ( 

 حصحيـــــ
١٥٢٧٥- }                ـالتهص الِة إالَّ كَانـتِإىل الص قومي ثُم الطُّهور فَيتحسن تطهرسلٍم يجٍل مر ا ِمنم

  عن عثمان) هب(} ِتلك كَفارةً ِلما قَبلها ِمن اخلَطايا 
  )٢٧٢١(الشعب 

 صحيـــــح



 

 

٢٢٨٨() 

ِه ِإالَّ رفعه اهللا ِبِه درجةً  وحطَّ        ما ِمن رجٍل مسلٍم يصاب ِبشىٍء ىف جسدِه فَيتصدق بِ         { -١٥٢٧٦
 عن أىب الدرداء) حم ، ت، هـ (} عنه ِبِه خطيئةً 

وجـامع األصـول    ) ٢٦٩٣( وهــ    ٣/٣٠٦ وترغيب   ٨/٥٥وهق  ) ١٢٩٣( وت   ٣/٣٢١ وش   ٦/٤٤٨حم  
١٠/٢٧٤  

 حسن لغريه
ـ        { -١٥٢٧٧  ِإحدى عشرةَ مرةً   "و اهللا أَحد    قُلْ ه " ما ِمن رجٍل مسلٍم يقرأُ بعد صالِة الصبِح ب

 )مرسال السلمى اخلرائطى ىف مكارم األخالق عن أىب عبد الرمحن(} يكررهن ِإالَّ بىن اهللا لَه برجاً ِفى اجلَنِة 
 حنوه    ) ٥٨٩( وصحيحة ٥/٢٥١ وكثري ٢/٤٥٩ ومي ٣/٤٣٧ وحم ١٤٦ و٧/١٤٥ وجممع ٣/٢٩٣ اإلحتاف 

 صحيـــــح لغريه
 ما ِمن رجٍل مسلٍم يموت فيقوم على جنازتِه أَربعونَ رجالً الَ يشركونَ باِهللا شيئاً ِإالَّ                {-١٥٢٧٨

 عن ابن عباس ) حم ، م ، د ( }  شفَّعهم اُهللا فيِه 
 ١/٢٧٧ وحــم ١/١٠٦ ومشــــكل ٤/٣٤٣ وترغيــب ٥/٣٨١ وســنة ٣/٣٨١ وهــق ٥٩م اجلنــائز 

  ود ١/١٠٦ومشــــكل 
 ) ١٤٨٩( وهـ ) ٥٧٠٨( ح اجلامع وصحي) ٣١٧٠(

ما ِمن رجٍل مسلٍم يموت له ثَالثةٌ من ولدِه لَم يبلغوا اِحلنثَ ِإالَّ أَدخلـه اُهللا اجلنـةَ                  { -١٥٢٧٩
  عن أنس) حم ، خ ، ن  ( }بفَضِل رمحتِه ِإياهم 

باب ما قيـل ىف أوالد       وخ اجلنائز    ٧/١٨٦ ومتهيد   ١/١٨٠وحنف  ) ١٦٠٤( وهـ  ) ١٥٠(  وخد   ٣/١٥٢حم  
 ) ٥٧٠٩( املسلمني وصحيح اجلامع 

١٥٢٨٠- }                  ـومـوراً ين له بيِل اِهللا ِإالَّ كَانتِفى س عرةٌ ِمنهش تيضاب املُسلمني جِل منر ا ِمنم
 ) عن أبيه عبد بن محيد وابن عساكر عن حممد بن سعد بن أىب وقاص  ( } الِقيامِة يسعى بني يديِه ومن خلفِه 

 ٢/٢٨٠والترغيب ) ١٣٠( وعبد بن محيد ) ١٩٤٨( املطالب 
 صحيـــــح

ما ِمن رجِل من املُسلمني أَعتق صغرياً أَو كَبرياً ِإالَّ كانَ حقا على اِهللا أَنْ يجزيه بكُلِّ                 { -١٥٢٨١
 )  سعد بن أىب وقاص عن أبيه عبد بن محيد وابن عساكر عن حممد بن ( } عضٍو ِمنه أَضعافاً مضاعفةً 

 ٢/٢٨٠والترغيب )  ١٩٤٨( املطالب 
 صحيـــــح

ما ِمن رجِل من املُسلمني يرِمى بسهٍم ِفى سبيِل اِهللا ِفى العدو أَصاب أَو أَخطـأَ ِإالَّ                 { -١٥٢٨٢
د بن سعد بن أىب وقـاص       عبد بن محيد وابن عساكر عن حمم        ( } كانَ له أَجر ذلك السهِم كِعدِل نسمٍة        

 )  عن أبيه
 ٢٨٠و٢/٢٧٩والترغيب )  ١٩٤٨( املطالب 



 

 

٢٢٨٩() 

 صحيـــــح
ما ِمن رجِل وىلَ عشـــرةً ِإالَّ أُتى بِه يوم الِقيامـِة مغلولةٌ يده ِإىل عنقـِه حتـى     { -١٥٢٨٣

ينهموب ينهى بقضعن ابن عباس) طب  ( } ي 
  ١٢/١٣٥ب  وط٣/١٧٤ وترغيب ٥/٢٠٦امع 

 صحيـــــح
١٥٢٨٤- }                  ، جاعاً أَقـرعنقِه شالِقيامِة ِفى ع ومعلَ اُهللا يالِه ِإالَّ جكاةَ مى زؤدجِل الَ ير ا ِمنم

   عن ابن مسعود) ت(} ومِن اقْتطع مالَ املُسلِم ِبيمٍني لَقى اهللا وهو عليِه غَضبانُ 
 )٥٧١٩( وصحيح اجلامع ١٠/٨٥ وطربى ١/٥٣٧ب  وترغي٤/٨١ وهق ٢/٢٧٦وحم ) ٣٠١٢(ت 

 صحيـــــح
١٥٢٨٥- }                  ، جاعاً أَقـرعنقِه شالِقيامِة ِفى ع وماُهللا ي علهالِه ِإالَّ جكاةَ مى زؤدجٍل الَ ير ا ِمنم

   عن ابن مسعود) ت(} ومِن اقْتطع مالَ املُسلِم ِبيمٍني لَقى اهللا وهو عليِه غَضبانُ 
  ١/٥٣٧ وترغيب ٤/٨١ وهق ٢/٢٧٦وحم ) ٣٠١٢(ت 

 صحيـــــح
 وسقط من صحيح اجلامع وضعيفه 

ما ِمن رجٍل يتطهر يوم اجلُمعِة كَما أُمر ، ثُم يخرج ِمن بيتِه حتى يـأتى اجلُمعـةَ ،                   { -١٥٢٨٦
 ِمن ا قَبلهِإالَّ كَانَ كَفارةً ِلم التهى صقضى تتح نصتعن سلمان) ن(} اجلُمعِة وي  

 ) ٥٧١٠( وصحيح اجلامع ١/٤٨٧ وترغيب ١/٢٧٧ وك ٣/١٠٤ن 
 صحيـــــح

ما ِمن رجٍل يتعاظم ىف نفســِه ويختالُ ِفى ِمشيتِه ِإالَّ لَقى اَهللا تعاىل وهـو عليـِه                 { -١٥٢٨٧
   عن ابن عمر) حم ، خد ، ك (} غَضبــانُ 

  ٢/١١٨وحم ) ٨١٦٧(والشعب ) ٥٧١١(وصحيح اجلامع ) ٥٤٩(وخد ) ٢٢٧٢( وصحيحة ١/٦٠ك 
 صحيـــــح

ما ِمن رجٍل يتوضأُ فَيحسن الوضوَء ثُم يأتى مسجداً ِمن املساجِد فَيخطُوخطـوةً ِإالَّ              { -١٥٢٨٨
        بن مسعودعن ا) حم (} رفع ِبها درجةً ، وحطَّ عنه ِبها خطيئةٌ أَو كُتب لَه ِبها حسنةٌ 

  ١/٣٨٢ وحم ٢/٣٨٨ و١/٧ وش٣/٦١ و١/٦٢هق 
 صحيـــــح

ما ِمن رجٍل يتوضأُ فَيحسن الوضوَء ثُم يصلِّى ِإالَّ غَفر اُهللا لَه ما بينه وبني الصـالِة                 { -١٥٢٨٩
 عن عثمان) ش ( } اُألخرى حتى يصلِّيها 

  ١/٢٤٧واالستذكار ) ٣٥(  ومحيدى ٢/٣٨٨ش
 صحيـــــح



 

 

٢٢٩٠() 

١٥٢٩٠- }                 قضـىى يتالٍة حالةَ ِإالَّ كَانَ ِفى صالص ريدي خرجي يتِه ثُمأُ ِفى بتوضجٍل ير ا ِمنم
 عن كعب بن عجرة) عب(} صالته فَال يشبك ِمن أَصابعِه ِفى الصالِة 

-٤٤١(وخزميـة   ) ٥٦٢(ود  ) ١٤١١(ومـى   ٣/٢٣٠ وهـق    ٤/٢٤١وحم  ) ٣٣٣١( وعب   ١٩/١٥٤طب  
 ) ٩٦٧(وهـ )٤٤٧

 صحيــح لغيــــره
ما ِمن رجٍل يجرح ِفى جسدِه ِجراحةً فَيتصدق ِبها ِإالَّ كَفَّــر اُهللا عنه ِمثـلَ مـا                 { -١٥٢٩١

 قصدوالضياء عن عبادة) حم (} ت  
 )٥٧١٢( وصحيح اجلامع ٦/٣٠٢ وجممع ٣/٣٠٥ وترغيب ٥/٣١٦حم 

 صحيـــــح
عن  )هـ(} ما ِمن رجٍل يحفظُ ِعلماً فَيكتمه ِإالَّ أَتى يوم الِقيامِة ملجماً ِبلجاٍم ِمن ناٍر          { -١٥٢٩٢

 أىب هريرة
 ) ٥٧١٣( وصحيح اجلامع ١/١٠٨واإلحتاف ) ٢٦١(هـ 

 صحيـــــح
ـما ِإالَّ أَدخلتاه   ما ِمن رجٍل يدرك لَه ابنتاِن فَيحسـن ِإليهما ما صحبتاه أَو صحبه           { -١٥٢٩٣

   عن ابن عباس) هـ (} اجلَنةَ 
 ) ٢٠٤٣( وحب ٣/٦٦ وترغيب ٣٤٧ وم الرب والصلة ٢/١٣٦وبنحوه خ ) ٣٦٧٠(هـ 

 صحيـــــح
 ) ٢٩٦٠(وتناقض األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع وحسنه ىف صحيح ابن ماجه 

١٥٢٩٤- }       لَه جيبتو ِبدعاٍء إالَّ اسدعجٍل ير ا ِمنـا أَنْ             ما ، وِإمنيِفى الـد لَ لَهعجا أن يفَإم ، 
                       حٍم أَوِبإٍمث أَو قَطيعِة ر دعاملْ  يا ، معا دذُنوبِه ِبقدِر م ِمن نهع كفَّرا أَن يِفى اآلخرِة ، وإم لَه خردي

  عن أىب هريرة) ت(} يستعجلْ يقولُ دعوت ربى فَما استجاب ِلى  
 ٣/١٨وحـم   ) ٧١٠( وخـد    ٢/٩٢ وطـص    ١/٤٩٣وبنحـوه ك    ) ٣٣٨١(وت   ٤/١٦٤جامع األصـول    

  ) ٣٦(  والدعاطب ١٠/٢٩٧ ومتهيد ٢/٤٧٨ وترغيب ١١/٩٦ وفتح ١٠/١٤٨وجممع
 حســــن لغيــــره

 ِإالَّ غَفر اُهللا لَه ما ِمن رجٍل يذنب ذنباً ، ثُم يقوم فَيتطَّهر ، ثُم يصلّى ، ثُم يستغفر اهللاُ          { -١٥٢٩٥
إىل آخـر    " ---والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكـروا اهللا           : "، ثُم قرأ هذه اآلية      

 عن أىب بكر ) ت ، د ، ن ، هـ  (} ]  ١٣٥: آل عمران[ اآلية  
 ٢/٢١٤وخزميـة   ) ٧٠٧٩(والشعب  ) ٦٢٢(وحب  ) ١٣٩٥(وهـ  ) ٤١٧(ون عمل   ) ١٥٢١(ود  ) ٤٠٦(ت

  ١/٣٨٥ومي 
 حســــن



 

 

٢٢٩١() 

ما ِمن رجٍل يريد أَنْ يقوم ساعةً من اللَّيِل فتغلبه عيناه عنها ِإالَّ كَتب اُهللا له أَجرها ،                  { -١٥٢٩٦
عن أىب الدرداء وأىب ذر موقوفاً       ) عب  (عن أىب هريرة ،     )  عب  ( } وكانَ نومه صدقةً تصدق اُهللا ا عليِه        

. 
 )٤٢٢٥و ٤٢٢٤( عب 

 صحيـــــح
ما ِمن رجٍل يزور قَرب حميمِه فيسلِّم عليِه ويقعد ِعنده ِإالَّ رد عليِه السالم وأَنس بِه                { -١٥٢٩٧

 ) أبو الشيخ والديلمى  عن أىب هريرة   ( } حتى يقوم ِمن ِعندِه 
  ١٠/٣٦٥اإلحتاف 

 حســــن لغيــره
 يستيقظُ من اللَّيِل فيوقظُ امرأته ، فِإنْ غَلبها النوم نضح ِفى وجهها من              ما ِمن رجلٍ  { -١٥٢٩٨

 عن أىب مالك األشعرى ) طب  ( } املَاِء فيقومان ِفى بيتهما فيذكراِن اَهللا ساعةً من اللَّيِل ِإالَّ غُفر لَهما 
  ١/٤٢٩ وترغيب ٢/٢٦٣ وجممع ٤/٣٣٥طب 

 صحيـــــح
 ما ِمن رجٍل يسلك طَريقاً يطلب فيِه ِعلماً ِإالَّ سهلَ اُهللا له طَريق اجلَنِة ، ومن أَبطأَ بِه                   {-١٥٢٩٩

 سبهبِه ن سرعي لَم ملهعن أىب هريرة)  د ، ك  ( } ع 
 ) ٥٧١٥(  وصحيح اجلامع ١/١٣ وجامع بيان العلم ٢/٤٠٦ وحم ١/٨٨ وك ١/٩٩ ومي ١د العلم ب 

 ـحصحيــــ
ما ِمن رجٍل يشهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ِإالَّ دخلَ اجلنةَ وِإنْ زنى وِإنْ سرق رغم أَنف أَىب                   { -١٥٣٠٠

 عن أىب الدرداء ) ع ( ومسدد ) حم  ( } الدرداِء
  ٧/١١٨ وجممع ٤٤٧ و٦/٤٤٢ و٢٨٥ و١٦٦ و١٦١و١٥٩ و٥/١٥٢ وحم ٩/٢٤٢متهيد 

 صحيـــــح
 ( } ما ِمن رجٍل يصلِّى ِثنىت عشرةً ركعةً غَري الفَريضِة ِإالَّ بىن اُهللا له بيتاً ِفى اجلَنـِة                  { -١٥٣٠١

 عن أم حبيبة ) حب 
  وغريهم ٢/٢٦١وعوانة ) ١٥٩١( وطيا ) ٧٢٨(  وم ١/٣٣٥ ومي ٦/٣٢٧وحم ) ٢٤٥١( اإلحسان 

 عن ابن عمر ) طب ، حل  ( } غُفر له ما ِمن رجٍل يصلِّى عليِه ِمائةٌ ِإالَّ { -١٥٣٠٢
 ) ٥٧١٦(  وصحيح اجلامع ٥/١١٣ وتخ ٤/٣٤٣ وترغيب ٣/٣٦ وجممع ١/١٥٧طب 

 صحيـــــح
ما ِمن رجٍل يصوم يوماً ِفى سبيِل اِهللا ِإالَّ باعــــده اُهللا من الناِر ِمقــدار ِمائِة     { -١٥٣٠٣

 . بن سفيان األزدى عن عبد اهللا) طب ، ض (مسويه  ( }عاٍم 
  ٣/١٩٤امع 



 

 

٢٢٩٢() 

 صحيـــــح
 عن عمار بن ياسر ) بز  ( } ما ِمن رجٍل يضرب عبداً له ِإالَّ أُقيد ِمنه يوم الِقيامِة { -١٥٣٠٤

  ١٠/٣٥٣امع 
 حســــن لغيـــره

ف ملٍك يستغفرونَ له حتى     ما ِمن رجٍل يعود مريضاً ممسياً ِإالَّ خرج معه سبعونَ أَل          { -١٥٣٠٥
              مِسىى يتح ستغفرونَ لهلٍك يم بعونَ أَلفس معه رجصبحاً خم أَتاه نوم صبحعـن  ) د ، ك     ( } ي

 على 
 ) ٥٧١٧(  وصحيح اجلامع ١/٣٤١ وك ٧د اجلنائز ب

 صحيـــــح
١٥٣٠٦- }          اُهللا له غَرساً ِإالَّ كتب غرسجٍل ير ا ِمنم          ثَمـِر ذلـك ِمن خرجا يم اَألجِر قَدر من

 عن أىب أيوب ) حم  (} الغرِس 
  ٦/١٠٤ واإلحتاف ٣/٣٧٧ وترغيب ٤/٦٧ وجممع ٥/٤١٥حم 

 حســــن لغيـــره
١٥٣٠٧- }       قولُ إذا أَصبحجٍل ير ا ِمنم :        رشـكملةَ عح وأُشهد أُشهدك ى أَصبحتِإن اللَّهم

 ميعوج الئكتكوم           بـدكحمـداً عوأَنَّ م ، لـك ريكالَ ش حدكو ، ِإالَّ أَنت الَ ِإله كبأَن لقكخ 
ورسولك ِإالَّ غَفر اُهللا له ما أصاب ِمن ذَنٍب ِفى يومِه ذلك ، فِإنْ قَاهلَا إذا أَمسى غَفر اُهللا لـه مـا                   

 ِفى لَيلتِه ِتلك عن أنس بن مالك ) طس  ( } أَصاب 
 ) ١٠ و ٩( ون عمل ) ٣٥٠١( وت ) ٥٠٧٨( ود ) ١٢٠١(  وخد ١٠/١٨٨امع 

 صحيـــــح لغيـــره
١٥٣٠٨- }               لفهلَّى خالةَ ِإالَّ صالص قيمالِة ، ويضرِة الصؤذِّنُ حبكونُ بأَرٍض ىفٍء فيجٍل ير ا ِمنم

     كوعِه ، ويركعونَ بري ، رى قُطراها الَ ياملَالئكِة م عائـِه  منلى دنونَ عؤمجودِه ويسجدونَ ِبس { )
 عن سلمان مرفوعاً وموقوفاً قال والصحيح موقوف) هق 
  مرفوعاً وموقوفاً ١/٤٠٦هق 

 والصــواب وقفـــه
١٥٣٠٩- }                اخلُصـوم كثـرأَنْ ي حبجالُ يأسِه الرلى رع قوملى الناِس فيكونُ عجٍل ير ا ِمنم

 عن معاوية )  ك (  } اجلَنةَ ِعنده فيدخلَ 
 ١/٩٤ك 

 صحيـــــح
ما ِمن رجٍل يكونُ ِفى قَوٍم يعملُ مبعاصى اِهللا ِفيهم وهم أَكثر منه وأَعز ثُم يدهنوا ِفى                { -١٥٣١٠

 عن ابن مسعود ) طب ، حل  ( } شأنِه ِإالَّ عاقبهم اُهللا 



 

 

٢٢٩٣() 

  ٣/١٣٧ وكثري ٣/٢٢٩وترغيب ) ١٨٣٩(  وحب ١٧ ود املالحم ب ٧/٢٦٨ وجممع ١٠/٢٦٥طب 
 صحيـــــح

ما ِمن رجٍل يكونُ له ساعةٌ من اللَّيِل يقومها فينام عنها ِإالَّ كُتب له أَجر صـالتِه ،                  { -١٥٣١١
 عن عائشة)  د ( } وكانَ نومه عليِه صدقةً يصدق ِبها عليِه 

  ٦١ ون ليل ب ٢٠د تطوع ب  و٣/١٥وهق ) ٤٢٢٥ و٤٢٢٤( عب 
 صحيـــــح

١٥٣١٢- }           هِبر نقِه ، فَكَّهِإىل ع دهغلوالً يى اَهللا مِإالَّ أَت ذلك ا فَوقشرٍة فمع لى أَمرجٍل ير ا ِمنم
 عن أىب أمامة ) م ح ( } ، أَو أَوثقه ِإمثه ، أَوهلَا مالمةٌ ، وأَوسطها ندامةٌ ، وآخرها ِخزى يوم الِقيامِة 

 واإلحتـــاف   ٣/١٥٧وترغيـب   ) ٣٤٩(  وصحيحــة   ٥/٢٠٤ وجممــع   ٨/٢٠٤ وطب   ٥/٢٦٧حم  
  وصحيح اجلامــع ٨/٣١٤
 )٥٧١٨ ( 

 حســــن
ما ِمن رجٍل يموت فيدع ِإبالً أَو بقراً أَو غَنماً الَ يؤدى زكاَا ِإالَّ جاءت يوم الِقيامِة                 { -١٥٣١٣

 م أَمسن                فدتا نالناِس ، كُلَّم نياُهللا ب قِضىى يتا حبأَخفافه طؤهَا ، وتبقُرو نطحهفت وأَعظم ا كانت
 ) العسكرى ىف املواعظ عن أىب الدرداء  ( } أُخراها عادت عليِه أُوالها 

  حنوه ١/٤٠٣ وك ٧/٦ وهق ٥/١٥٢حم 
 صحيـــــح

ِفى قَلبِه ِمثقالُ حبٍة من خردٍل من ِكٍرب يحلُّ له اجلَنةَ أَنْ يـريح              ما ِمن رجٍل يموت و    { -١٥٣١٤
لَيس : ِإنى أُحب اجلَمالَ حتى ِفى عالَّقِة سوِطى ، وِشراِك نعلى ، قالَ      : ِرحيها أَو يراها ، قالَ رجلٌ       

          اجلَمالَ ولكن حبميلٌ يِإنَّ اَهللا ج ، الِكرب ينيِه         ذلكبع وغَمطَ الناس ، احلَق فهس نم حم ( } الِكرب
 عن عقبة بن عامر ) 

  ٣/٥٦٦ وترغيب ١/٩٨ وجممع ٤/١٥١ وحم ٣/٤حبيب 
 صحيـــــح

ما ِمن رجٍل ينعش ِبِلسانِه حقا فعملَ بِه من بعده ِإالَّ أَجرى عليِه أَجره ِإىل يوِم الِقيامِة      { -١٥٣١٥
ثُم فَّـاهو  

 عن أنس ) حم  ( } اُهللا تعاىل ثَوابه يوم الِقيامِة 
 ) ٧٦٨١(  والشعب ١/١١٩ وترغيب ١/١٦٧ وجممع ٣/٢٦٦حم 

 حســــن
 وشيخة مالك بن حممد     ٢٦-٧/٢٥ راجع التهذيب    -فيه عبيد اهللا بن موهب روى عنه ثالثة ووثقه حب وخزمية            

لرجال وروى عنه غري عبيد اهللا أبو داود الليثى الصغري والوليد بن مسـلم              بن حارثة األنصارى وهو مالك بن أىب ا       



 

 

٢٢٩٤() 

ومساه ىف امع مالك بن مالك بـن حارثـة   ) ١٠٠٢( وقوى أمره أبو حامت وذكره ابن حبان ىف الثقات التعجيل         
  وقد وهم ىف ذلك ١/١٦٧األنصارى ومن مث مل ير من ترجم له 

ى اِهللا تعاىل بظَهِر الغيِب ِإالَّ كانَ أَحبهـما ِإىل اِهللا أَشــدمهَا            ما ِمن رجلِني تحابا فِ    { -١٥٣١٦
 عن أىب الدرداء ) طب  ( } حبا لصاحبِه

  ٤/١٧ وترغيب ١٠/٢٧٦جممع 
 صحيـــــح

حـل ،    ( } مِة  ما ِمن ساعٍة تمر بابِن آدم لَم يذكِر اَهللا ِفيها ِإالَّ حسر عليها يوم الِقيا              { -١٥٣١٧
 عن عائشة ) هب 
 )٥٧٢٠( وصحيح اجلامع ) ٥١١(  والشعب ٥/٣٦٢ وحلية ٢/٤٠١ وترغيب ١٠/٨١جممع 

 حســــن
والَ : ما ِمن شىٍء أَكرم على اِهللا يوم الِقيامــِة مِن ابِن آدم ، قيلَ يا رسـولَ اِهللا                  { -١٥٣١٨

) هب   ( }  املَالئكةَ هم مجبورونَ ، هم مبرتلِة الشمِس والقَمِر          والَ املَالئكةُ ، َألنَّ   : املَالئكةُ ؟ قالَ    
 واخلطيب عن ابن عمر 

 مرفوعاً وموقوفاً ) ١٥٤و١٥٣( الشعب 
 والصحيـــح وقفـــه

ما ِمن شىٍء عصى اُهللا بِه وهو أَعجلُ ِعقاباً من البغِى ، وما من شىٍء أُطيع اُهللا فيـِه                   { -١٥٣١٩
 عن أىب هريرة)  هب  ( } واباً من الصلِة ، واليمني الفَاجرةُ تدع الديار بالقع أَسرع ثَ

  ٣٦و١٠/٣٥ وهق ٢/٦٢٢والترغيب ) ٤٨٤٢(  والشعب ٢٥٩ و١/١١٤حنف 
 حســــن لغيـــره

 اءعن أىب الدرد) حم ، د  ( } ما ِمن شىٍء أَثقلُ ِفى اِمليزاِن ِمن حسِن اخلُلِق { -١٥٣٢٠
) ٢٠٤(  وعبـد بـن محيـد        ٤٤٨ و ٤٤٦ و ٦/٤٤٢وحم  ) ٥٦٣(  وصحيحة   ٧/٣٢٠واإلحتاف  ) ٢٧٠( خد  

 ) ٤٧٩٩( ود  ) ٢٠٠٣( وت ) ٥٧٢١(وصحيح اجلامـــع 
 صحيـــــح

١٥٣٢١- }                  قَـد هوِإن ، ى اجلَنةَ والنارتقاِمى هذَا حِفى م أيتهر ِإالَّ قَد أُريته أَكن ىٍء لَمش ا ِمنم 
            قالُ لهفي ى أَحدكمؤتاِل ، يجِفتنِة املَسيِح الد قَريباً من ِمثلَ أَو فتنونَ ِفى قُبوركمت كمِإىلَّ أَن أَوحى :

هو محمد رسولُ اِهللا جاءنا بالبيناِت واهلُدى       : ما ِعلمك ذَا الرجِل ؟ فأَما املُؤمن أَو املُوقن فيقولُ           
فأَجبن     حممد ا هوقندا وصبعنا واتثَالثاً -ا وآمن - قالُ لهملُوقناً بِه ، :  في ا أَنْ كُنتلمنع احلاً قدص من

عن أمسـاء   ) حم ، خ   ( } الَ أَدِرى سمعت الناس يقولونَ شيئاً فقُلته        : وأَما املُنافق أَِو املُرتاب فيقولُ      
 بنت أىب بكر



 

 

٢٢٩٥() 

(  وموطـأ    ١٥/١٥٠ وش   ٢/٤٠٣ وفـتح    ٦/٣٤٥ وحم   ١١ وم الكسوف    ٩/١١٦ و ٢/١٢و ٥٧ و ١/٣٢خ  
 وصحيـــح ) ١٨٨

 ) ٥٧٢٢( اجلامع 
١٥٣٢٢- }                نهطَّ عسنةً وحا ح اُهللا له ِإالَّ كتب صيبهوكةَ تى الشتح املُؤمن صيبىٍء يش ا ِمنم

 عن عائشة ) م  ( } ِبها خطيئةً 
 ) ٥٧٢٣(  وصحيح اجلامع ٣/٧٠ ومشكل ٣/٢٣١ وش ٢/٣٠١ وجممع ٩٨و٤/٥٦ وحم ٥١م الرب والصلة 

حم ،   ( } ما ِمن شىٍء يصيب املُؤمن ِفى جسدِه يؤذيِه ِإالَّ كَفَّر اُهللا عنه بِه من سيئاتِه                { -١٥٣٢٣
 عن معاوية ) ك 

 ) ٥٧٢٤(  وصحيح اجلامع ٤/٢٨٥ وترغيب ١/٤٠٣ وك ٢٠/٣٠١ وجممع ٤/٩٨حم 
 صحيـــــح

١٥٣٢٤- }       كفِّرِإالَّ ي همهي ى اهلَمتصٍب ، حزٍن والَ وصٍب والَ حن ِمن املُؤمن صيبىٍء يش ا ِمنم
 عن أىب سعيد ) ت  ( } اُهللا بِه عنه  من سيئاتِه 

  ٨/١٦ وم ٢٤و٣/٤وحم ) ٥٧٢٥(  وصحيح اجلامع ٤/٢٨٧وترغيب ) ٩٦٦( ت 
 صحيـــــح

١٥٣٢٥- }      فيِه أَجـر ٍع ِإالَّ ولهبطٍَري والَ س والَ ثَمرِه ِمن رِع أَحدكمز ِمن صيبىٍء يش ا ِمنم { 
 ) عن خالد بن السائب ) ض ( وأبو نعيم ) طب ( احلسن ابن سفيان والبغوى والباوردى ( 

  ٤/٦٨ وامع ٤/٢٣٦طب 
 صحيـــــح لغيـــره

يوضع ِفى اِمليزاِن أَثقلَ ِمن حسِن اخلُلِق ، وِإنَّ صاحب حسـِن اخلُلـِق              ما ِمن شىٍء    { -١٥٣٢٦
 عن أىب الدرداء ) ت  ( } ليبلغُ بِه درجةَ صاحِب الصوِم والصالِة 

 ) ٥٧٢٦(  وصحيح اجلامع ٧/٣٢٠واإلحتاف ) ٢٠٠٣( ت 
 صحيـــــح

م الِقيامِة إذا لَم يكن يؤدى حقَّها فتمشـى عليـِه           ما ِمن صاحِب ِإبٍل ِإالَّ يؤتى بِه يو       { -١٥٣٢٧
                  طـؤهليِه ِبقـاٍع تمِشى عا فتقَّهى حؤدي كني قِر إذا لَماحِب البى بصؤتا ، ويبأَخفافه طؤهِبقاٍع ت

تمشى عليِه ِبقاٍع فتنطحـه     بأَظالفها وتنطحه بقُروَا ، ويؤتى ِبصاحِب الغنِم إذا لَم يؤدى حقَّها ف           
                 مثَّلُ لـهاحِب الكَِرت فيى بصؤتكسورةُ  القَرِن ، وياُء والَ مما جِفيه ا لَيسبأَظالفه طؤهَا وتبقُرو

 عن ابن الزبري ) طب  ( } شجاعاً أَقرع فالَ يجد شيئاً فيدخلُ يده ِفى ِفيِه
  ٣/٦٥امع 

 صحيـــــح لغيـــره



 

 

٢٢٩٦() 

ما ِمن صاحِب ِإبٍل والَ بقٍر والَ غَنٍم الَ يؤدى زكاَا ِإالَّ جاءت يوم الِقيامِة أَعظم ما                 { -١٥٣٢٨
كانت وأمسنه تنطحه بقُروَــا ، وتطؤه بأَخفافهـــا  ، كُلَّما نفذت أُخــراها عادت عليِه              

 عن أىب ذر ) ن ، هـ ، حب ( } أُوالها حتى يقضى بني الناِس
وش ) ٢٢٦٤و٢٢٥١(  وخزيــــمة    ٥/١٥٧وحم  ) ١٨٢(  وهـ   ٤/٢١٤ ومتهيد   ٥/٢٧ ون   ٢٨م الذكر   

 ) ٥٧٢٧( وصحيح اجلامع ) ١٤٦٠( وخ ) ٣٢٥٦( واإلحسان ٣/٢١٣
لِقيامِة حتـى  ما ِمن صاحِب ِإبٍل الَ يؤدى حقَّها ِفى ِرسلها ونجدَا ِإالَّ ِجىَء بِه يوم ا        { -١٥٣٢٩

 بطـــح لَها
                  ـنيـى بقضى يتليِه حع ـــا أُعيدتهأَجزاؤ تدنا تا ، كُلَّمبأَخفافه طؤهِبقاٍع ، هلَا قُرونٌ ، ت

بيلهرى سعن ابن الزبري ) بز  ( } الناِس وي 
  )٢٣٢٢ و ٢٣٢١(  وخزمية ٢/٢٦٢ وحم ٣٣ ود الزكاة ب ٣/٦٤ وجممع ٢٥م الزكاة 

ما ِمن صاحِب ِإبٍل الَ يفعلُ ِفيها حقَّها ِإالَّ جاءت يوم الِقيامِة أَكثر ما كانت قَـطُّ                 { -١٥٣٣٠ 
وأُقعد هلَا بقَاٍع قَرقٍر تسنت عليِه بقَوائمها وأَخفافها ، وما ِمن صاحِب بقٍر الَ يفعلُ ِفيها حقَّهـا ِإالَّ                   

مِة أَكثر ما كانت أُقعد هلَا بقَاٍع قَرقٍر تنطحه بقُروَا وتطؤه بقَوائمها ، والَ صاحب               جاءت يوم الِقيا  
غَنٍم الَ يفعلُ ِفيها حقَّها ِإالَّ جاءت يوم الِقيامِة أَكثر ما كانت وأُقعد هلَا بقَاٍع قَرقٍر تنطحه بقُروَا ،                   

   ِفيه ا لَيسبأَظالفه طؤهـاَء           وتِإالَّ ج قَّـهفعلُ ِفيِه حاحِب كَرت الَ يَا ، والَ صقَر نكسراُء والَ مما ج
                    ذْ كَـرتكلَّ خوج زع هبناديِه رفي ِمنه فَر فإذا أَتاه ، فَاغراً فَاه تبعهي جاعاً أَقرعالِقيامِة ش ومي كَرته

       ، ا أَغْىن ِمنكفأَن بأتهالفَحِل               الَِّذى خ ا قَضمقضمهِفى ِفيِه في دهي لكس ِمنه له دالَ ب هأى أَنفإذا ر { 
 عن جابر ) حم ، م ، ن ( 

 ) ٥٧٢٨(  وصحيح اجلامع ١/٥٣٧وترغيب ) ٦٨٦٦(  وعب ٣/٣٢١ وحم ٦م الزكاة ب
انَ يوم الِقيامِة صفِّحت لـه      ما ِمن صاحِب ذَهٍب والَ ِفضٍة الَ يؤدى حقَّها ِإالَّ إذا ك           { -١٥٣٣١

                 له أُعيدت ردتا بكُلَّم وظَهره بينهوج نبها جكوى ِبهفي هنما ِفى ناِر جليهع ناٍر فأُمحى ِمن فائحص
ِإمـا ِإىل   ِفى يوٍم كانَ ِمقداره خمسني أَلف سنٍة حتى يقضى بني الِعباِد فيرى سبيله ِإما ِإىل اجلَنِة و                

                     ـوما ِإالَّ إذا كانَ يرودهو وما يهلبا حقِّهح ا ، وِمنقَّها حؤِدى ِمنهاحِب ِإبٍل الَ يالناِر ، ، والَ ص
                   ـهعضـا ، وتبأَخفافه طؤهاحداً تا فَصيالً وِمنه فقدالَ ي ا كاَنتم هلَا بقَاٍع قَرقٍر أَوفر طحالِقيامِة ب

ها ، كُلَّما مر  عليِه أُوالها رد عليِه أُخراها ِفى يوٍم كانَ ِمقداره خمسـني أَلف سنٍة حتـى                   بأَفواِه
يقضى بني الِعباِد فيرى سبيلِه ِإما ِإىل اجلَنِة وِإما ِإىل الناِر ، والَ صاحِب بقٍروالَ غَنٍم ال يؤِدى ِمنـها                    

كانَ يوم الِقيامِة بطح هلَا بقَاٍع قَرقٍر الَ يفقد ِمنها شيئاً ، لَـيس ِفيهـا عقصـاُء والَ               حقَّها  ِإالَّ إذا     
جلحاُء والَ عضباُء تنطحه بقُروَا ، وتطؤه بأَظالفها ، كُلَّما مر  عليِه أُوالها رد عليِه أُخراها ِفـى                   



 

 

٢٢٩٧() 

     س أَلف مسنيخ وٍم كانَ ِمقدارها ِإىل الناِر              يا ِإىل اجلَنِة وِإمبيلِه ِإمرى سالِعباِد في نيى بقضى يتنٍة ح { 
 عن أىب هريرة)  حم ، م ،  د ، ن ( 

 وخ  ٢/١٤٩ وتلخيص   ١/٥٣٦ وترغيب   ٥/٤٨٠ وسنة   ٢٤ وم الزكاة    ١٣٧ و ٧/٣ و ١٣٧ و ١١٩ و ٤/٨٢هق  
   ٥/١٢ون ) ٥٧٢٩( وصحيح اجلامع ) ١٤٠٢( 

عـن  ) ت   ( } سبحانَ املَلِك القُـدوِس     : ِمن صباٍح يصبح الِعباد ِإالَّ مناٍد يناِدى        ما  { -١٥٣٣٢
 الزبري 

 ١/٢٢٣واإلحتـاف   ) ٥٩( وسـىن   ) ٣٤٢٠(  ومطالـب    ٤/٣٦٠ وكر   ٣٣١ و ١٠/٩٤وامع  ) ٣٥٦٩( ت  
  ٩/٣٧٢و

 حســــن لغيـــره
سبحوا املَلـك   ! أَيها اخلَــالئق   : خ يصرخ   ما ِمن صباٍح يصبح الِعباد ِإالَّ وصار      { -١٥٣٣٣
 وسبري ) ع (} القُدىن  عن الزوابن الس 

 ١٠/٣٨٧ وبنحوه ش ٩/٣٧٢واإلحتاف )   ٣٥٦٩( وت ) ٣٤٢٠(  ومطالب ١٠/٩٤امع 
 حســــن لغيـــره

١٥٣٣٤- }         أَي ، صرخي ـارخِإالَّ ص الِعباد صبحهباٍح يص ا ِمنم   ا الناسـراِب ،     : هوا للتِلـد
 عن الزبري ) هب  ( } واجمعوا للفَناِء ، وابنوا للخراِب 

 ٩/٣٧٢واإلحتاف ) ١٠٧٣٠( وبنحوه ) ١٠٧٣١(الشعب 
 حســــن لغيـــره

 عن أىب هريرة)  طس  ( } ما ِمن صدقٍة أَفضلَ من ذكِر اِهللا تعاىل { -١٥٣٣٥
  ٢/٢٣٤وأصفهان  ٧/٢٢٩ وخط ١٠/٧٤امع 

 حســــن
 عن جابر ) هب ( } ما ِمن صدقٍة أَفضلَ من  قَوٍل  { -١٥٣٣٦

  ١/٤٧٠ وكثري ٦/٢٣٥٨ وعدى ٧/٣٠١وحلية ) ٧٦٨٤و٤٩١٥( الشعب 
 حســــن

 ومبعقل بن عبيد اهللا وأن ابـن معـني          -- بعلتني باملغرية بن سقالب وأنه منكر احلديث         ٥/٤٨٥وأعله ىف الفيض    
 هـ ١--ج به مسلم ضعفه واحت

 وقول هؤالء أوىل مـن      ٦/٧٨أما املغرية بن سقالب فقد وثقه أبو حامت وأبو زرعة والبيهقى راجع اللسان               : أقول
صدوق تردد فيه ابـن معـني وىف        ) ٥٦٥٤( فقال عنه ىف الكاشـف     : وأما معقل بن عبيد اهللا      . قول من ضعفه    

ومعقل هذا هو حسن : ال بأس به ، وقال ابن عدى      : ية قال   صدوق ضعفه ابن معني ، وىف روا      ) ٤١٨٨( الديوان  
احلديث ومل أجد ىف أحاديثه حديثا منكراً فأذكره إال حسب ما وجدت ىف حديث غريه ممـن يصـدق ىف غلـط            

 وثقه الكل ما عدا تردد ابن معني والصحيــح أنـه           ١٠/٢٣٤ وىف التهذيب    ٦/٤٥٤هـ  ١حديث أو حديثني    
 ثقــة بإطـــالق



 

 

٢٢٩٨() 

 عن الزبري )  حب ، طب   (}  ما ِمن صالٍة مفروضٍة ِإالَّ وبني يديها ركعتاِن {-١٥٣٣٧
 ١/٢٦٧ وقـــط    ٢/٤٢٦ وفـتح    ٢/١٤٢ونصـب   ) ٢٣٢(  والصحيحـة   ٢/٢٣١وجممع  ) ٦١٥( حب  

 وصحيح اجلامـــع 
)٥٧٣٠ ( 

 صحيـــــح
نَ شريكه ِفى كُلِّ لَوٍن يعذَّب بِه       ما ِمن  عاٍمل أَتى صــاحب سلطاٍن طَوعـاً ِإالَّ كا         { -١٥٣٣٨

مهنىف تارخيه عن معاذ)  ك  ( } ِفى ناِر ج 
 ٦/١٢٦اإلحتاف 

 حســــن لغيـــره
١٥٣٣٩- } كمبا رلقوى تتح ِمنه رش عدهاٍم ِإالَّ والذى بع ا ِمنعن أنس)  ت  ( } م 

 ) ٥٧٣١( وخ حنوه  وصحيح اجلامع ٤/١٧٦ وكثري) ١٢١٨(  وصحيحة ١/١٨٠وامع ) ٢٢٠٦( ت 
 صحيـــــح

١٥٣٤٠- } رالش زيدفيِه ، وي اخلَري نقصاٍم ِإالَّ يع ا ِمنعن أىب الدرداء  ) طب  ( } م 
 ٥/٤٨٦ والفيض ١/١٨٠امع 

 حســــن لغيــره
 ) أبو نعيم عن ابن مسعود  ( } ما ِمن عاٍم بأَمطر  ِمن عاٍم  { -١٥٣٤١

  ٣/٢٦٣ وهق ٢/٤٠٣ك 
 صحيـــــح موقــوف وحكمه مرفـــوع

 ٥٠: الفرقان ) ولقد صرفناه بينهم ( ولكن اهللا يصرفه حيث يشاء مث قرأ : وزاد عن ابن عباس 
أَنْ ِطبت وطَابت   : ما ِمن عبٍد أَتى أَخاً له يزوره ِفى اِهللا ِإالَّ نادى مناد من السمـاِء               { -١٥٣٤٢

اجلنةُ ، لك  
عبِدى زارىن وعلى ِقراه ، ولن يرضى اُهللا لِعبدِه ِبقرى          : وِإالَّ قالَ اُهللا عز وجلَّ ِفى ملكوِت عرشِه         

 عن أنس ) ض ( وابن النجار ) ع ، حل  ( } دونَ اجلنِة 
 ) ٤١٤١(  وأبو يعلى ٨/١٧٣ وامع ٣/٣٦٤الترغيب 

 جـــــيد
 ( } ٍد استرعاه اُهللا رعيةً ، فلم يحطها بنصيحٍة ، ِإالَّ لَم يجد رائحةَ اجلنـِة         ما ِمن عب  { -١٥٣٤٣

 عن معقل بن يسار ) حــم ، خ ، م 
 ) ٢٧٩٩(  ومي ٢٧ و٥/٢٥ وحم ٦/٩ و١/٨٧ وم ١/١٤٤ وأصفهان ٩/٨٠خ 

لَ ِإليِه شيئاً من حوائِج الناِس فتـربأَ  ما ِمن عبٍد أَنعم اُهللا عليِه ِبنعمٍة فأَسبغها ، ثُم جع        { -١٥٣٤٤
 ) أبو نعيم عن ابن عباس  ( } فقد عرض ِتلك النعمةَ للزواِل 



 

 

٢٢٩٩() 

  ١٧٥ و١/٨٠ وأصفهان ٨/١٧٦ واإلحتاف ٨/١٩٢ وجممع ٣/٣٩١ترغيب 
 جـــــيد

ع رفع ا نفسه وقالَ ارتفـع       ما ِمن عبٍد ِإالَّ ِفى رأسِه حكمةٌ بيِد ملٍك ، فِإنْ تواض           { -١٥٣٤٥
ابن صصرى ىف أماليه     ( } انخفض خفضك اُهللا    : رفعك اُهللا ، وِإنْ رفع نفسه جذبه ِإىل اَألرِض وقالَ           

 ) عن أنس 
 حنوه  ) ٨١٤٣ و٨١٤٢ و٨١٤١(  وشعب ٤/٤٠٢خط 

 حســــن
ما أَنفقت فَلك وما أَمسـكت      : فأَما خليلٌ فيقولُ    : ما ِمن عبٍد ِإالَّ وله ثَالثةُ أَخالََّء        { -١٥٣٤٦

أَنا معك فإذا أَتيت باب املَلِك تركتـك فذاك أَهله ،          : فلَيس لك فذلك ماله ، وأما خليلٌ فيقولُ         
 }ونُ الثَّالثِة على  ِإنْ كُنت َأله  : أَنا معك حيثُ دخلت وحيثُ خرجت فيقولُ        : وأما خليلٌ فيقولُ    

 عن أنس ) طس ، ك ، هب ( 
 ) ٣٣٤٠(  والشعب ١/٧٤ وك ٣/١٢٢امع 

 صحيـــــح
ما ِمن عبٍد ِإالَّ وله ِصيت ِفى السماِء ، فِإنْ كانَ ِصيته ِفى السماِء حسناً وضع ِفـى                  { -١٥٣٤٧

ضعئاً ويماِء سِفى الس البزار  عن أىب هريرة  ( }  ِفى اَألرِض اَألرِض ، وِإنْ كانَ ِصيته( 
 ) ٥٧٣٢(  وصحيح اجلامع ٢/٥٨٥ وعدى ١٠/٢٧١امع 

 صحيـــــح
ما ِمن عبٍد أَو أَمٍة يحلف ِعند هذَا اِملنِرب على يمٍني آمثٍة ولو على ِسواٍك رطـٍب ِإالَّ                  { -١٥٣٤٨

 النار له جبتعن أىب هريرة)  حم  ( } و 
 ٤/١٧٩ وجممع ٢/٣٢٩حم 

 صحيـــــح
ما ِمن عبٍد صلَّى صالةَ الصبِح ثُم جلس يذكر اَهللا عز وجلَّ حتى تطُلع الشمس ِإالَّ                { -١٥٣٤٩

 ) ابن السىن عن احلسن بن على  ( } كانَ له ِحجاباً من الناِر أَو ِستراً 
 ١٠/١٠٩وامع  ) ١٤٣( سىن 

 حســــن لغيـــره
احلَمد ِهللا عدد ما خلق ، و احلَمد ِهللا ِملَء ما خلق ، و احلَمـد ِهللا                 : ما ِمن عبٍد قالَ     { -١٥٣٥٠

 عدد مـــا 
ِفى السمواِت واَألرِض ، احلَمد ِهللا عدد ما أَحصى ِكتابه ، واحلَمد ِهللا عدد كُلِّ شىٍء ، وسـبحانَ                   

ِإالَّ غَفر نحِر اِهللا ِمثلهبِد البِمثلَ ز كَانت ولَو ذُنوبه عن أىب أمامة) حم ، ك ، ض  ( }  اُهللا له 
  ٥/٢٤٩وحم ) ٧٥٤( وخزمية ) ١٦٦(  ون عمل ١/٥١٣ك 



 

 

٢٣٠٠() 

 صحيـــــح
رق الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ثُم مات على ذِلك ِإالَّ دخلَ اجلنةَ وِإنْ زنا وِإنْ س              : ما ِمن عبٍد قالَ     { -١٥٣٥١

  أَىب ذَر أَنف ِغموِإنْ ر ، رقا وِإنْ سنحم، ق   ( } ، وِإنْ ز (عن أَىب ذَر 
(  وصحيح اجلـامع     ١٠/٢٨٣ وفتح   ١/٥٤٤ وبغوى   ١/١٩ وعوانة   ٥/١٦٦ وحم   ١٥٤ وم اإلميان    ٧/١٩٢خ  

٥٧٣٣ ( 
١٥٣٥٢- }           ينِه ِإالَّ كانَ لهةٌ ِفى أَداَء دِني له بٍد كانتع ا ِمنونٌ     ماِهللا ع عـن  ) حـم ، ك      ( }  من

 عائشة 
 ) ٥٧٣٤(  وصحيح اجلامع ٥/٥٤ وفتح ٥/٣٥٤ وهق ٢/٢٢ وك ٥/٥٠٢ واإلحتاف ١٣١ و٩٩و٦/٧٢حم 

 صحيـــــح
ما ِمن عبٍد مؤمٍن ِإالَّ وله ذَنب يعتاده الِفينةَ بعد الِفينِة ، أو ذنب هو مقيم عليـِه الَ                   { -١٥٣٥٣

فارقهي ذَكر ا إذا ذُكِّرسياباً نوفتناً تم لقخ ا ، ِإنَّ املُؤمننيالد فارقى يتعن ابن عباس ) طب  ( }  ح 
 ) ٥٧٣٥(  وصحيح اجلامع ٨/٥٩٥ واإلحتاف ١٠/٢٠١ وجممع ١١/٣٠٤طب 

 صحيـــــح
 ممتحناً : مفتناً 

١٥٣٥٤- }   زِإىل اِهللا ع توبؤمٍن يبٍد مع ا ِمنى موأَدن هــٍر ِإالَّ قَبلَ اُهللا ِمنهلَّ قَبلَ املَوِت بشوج 
                  ِإالَّ قَِبلَ اُهللا ِمنه وبةَ واِإلخالصالت اُهللا ِمنه علماعٍة يس وٍم أَووتِه بيوقَبلَ م ، ذِلك عن ) طب   ( } ِمن

 ابن عمر 
  ١٩٨ و١٠/١٩٧امع 

 حســــن لغيـــره
ٍد مؤمٍن يخرج ِمن عينيِه من الدموِع ِمثلُ رأِس الذُّباِب ِمن خشيِة اِهللا تعاىل              ما ِمن عب  { -١٥٣٥٥

 عن ابن مسعود ) هـ  ) } فتصيب حر وجهِه فتمسه النار أَبداً 
  ٩/٢١٤ واإلحتاف ١٠/٢٠وطب ) ٤١٩٧( هـ 

 حســــن لغيـــره
أَن ِطبـت   : اه ِليزوره ِفى اِهللا ِإالَّ ناداه مناٍد ِمن السـماِء           ما ِمن عبٍد مسلٍم أَتى أَخ     { -١٥٣٥٦

عبِدى زارىن وعلى ِقراه ، فَلم يرض لَه        : وطَابت لَك اجلَنةُ ، وِإالَّ قَالَ اُهللا ِفى ملكوِت عرشــِه           
 عن أنس ) بز ، ع (} ِبثــواٍب دونَ اجلَنِة 

  ٦/٢٤٠٩وعدى  ٣/١٠٧ وحلية ٨/١٧٣امع 
 حســــن

باب يرتلُ ِمنه ِرزقُه ، وباب يدخلُ ِفيـِه         : ما ِمن عبٍد مسلٍم ِإالَّ لَه باباِن ِفى السماِء          { -١٥٣٥٧
 عن أنس) ع ، حل (} عمله وكَالمه فَإذَا فَقداه بكيا عليِه 



 

 

٢٣٠١() 

 ٧/٢٣٩  وكثري٧/١٠٥وجممع ) ٣٧٣٣(واملطالب  ٦/١٤٦ وبغوى ٨/٣٢٧حلية 
 حســــن

ما ِمن عبٍد مسلٍم توضأَ فَأسبغَ الوضوَء ثُم صلَّى ِهللا ِفى كُلِّ يوٍم ِثنىت عشرةَ ركعـةً                 { -١٥٣٥٨ 
 عاً غَريطوت 

 عن أم حبيبة) م ( } فَريضتِه ِإالَّ بىن اِهللا لَه بيتاً ِفى اجلَنِة 
 وصـحيح اجلـامع     ٣/٢٦٢ون  ) ٤١٥(وت) ١١٤١(وهـ  ) ١٥٥٢( وعبد بن محيد     ٦/٣٢٦ وحم   ٢/١٦٢م  
)٥٧٣٦ ( 

ما ِمن مسلٍم عاد أَخاه ِإالَّ بعثَ اُهللا لَه سبعني أَلف ملٍك يصلَّونَ عليِه ِمن أَى ساعاِت             { -١٥٣٥٩
             صبحى يتاعاِت اللَّيِل كَانَ حس أَى وِمن ، مسىى يتهاِر كَانَ حبـن ) ز هـ ، حم ، ب(}  الن عن على 

  طالب  أىب
ود ) ٧١٠( وحـب  ٣/٣٥٤وصـحيحة  ) ٢٤٣١( ومطالـب  ٣/٣٠ وجممـع  ١/٣٤٣ وك  ٣٥٢ و ١/٩٧حم  

)٣٠٩٨ ( 
 صحيـــــح

ما ِمن عبٍد مسلٍم يأِوى إىل ِفراشِه فَيقرأُ سورةً ِمن ِكتاِب اِهللا عز وجلَّ ِحني يأخـذُ                 { -١٥٣٦٠
ابن السىن عن شداد    (}  ملكاً الَ يدع شيئاً يقربه ويؤذيِه حتى يهب مىت هب            مضجعه ِإالَّ وكَّلَ اُهللا ِبهِ    

 )بن أوس 
  ٧/٣٥٢وطب ) ٨١٢( ون عمل ٣/١٦٣ والفتوحات ٤/١٢٥وحم ) ٣٤٠٤(وت ) ٧٤٢(سىن 

 حســــن لغـــريه
اكْتبوا ِلعبِدى أَفضلَ مـا     : الئكتِه  ما ِمن عبٍد مسلٍم يبتلى ِفى جسدِه ِإالَّ قَالَ اُهللا ِلم          { -١٥٣٦١

 عن أنس ) حم (} كَانَ يعملُ ِفى ِصحتِه 
  ٣/٢٣٨حم 

 صحيـــــح
ِإالَّ كَانَ اُهللا   -والَ يقبلُ اُهللا ِإالَّ الطَّيب      -ما ِمن عبٍد مسلٍم يتصدق ِمن كَسٍب طَيٍب         { -١٥٣٦٢

} لَه كَما يربى أَحدكم فُلوه ، أَوقَالَ فَصيله ، تبلغُ الثَّمرةُ ِمثلَ أُحٍد    عز وجلَّ يأخذها ِبيمينِه فَريبيها      
 عن أىب هريرة ) حب(

 ) ٣٣١٦( واإلحسان ٣٢١واآلجر ى ) ٢٤٢٥( وخزمية ١/٢٢٨مي 
 صحيـــــح

ن أَطراِف ِلحيتِه   ما ِمن عبٍد مسلٍم يتوضأُ فَيغسلُ وجهه ِإالَّ تساقطت خطايا وجهِه مِ           { -١٥٣٦٣
، فإذا غَسلَ يديِه تساقطت خطايا يديِه ِمن بِني أَظفارِه ، فَإذَا مسـح رأسه تسـاقطت خطايــا              



 

 

٢٣٠٢() 

رأسِه ِمن أَطراِف شعرِه ، فإذَا غَسلَ ِرجليِه تساقطت خطايا ِرجليِه ِمـن باطنـهما ، فَـإنْ أَتـى                    
 يِه فَقد مســجد جماعٍة فَصــلَّى ِف

 .عن عمرو بن عبسة  ) عب (}وقع أَجره على اِهللا ، وِإن قَام فَصلَّى ركعتِني كَانت كَفَّارةً 
) ١١٤٧( وخزمية   ٢٧٩ و ١/٩١ون  ) ٣٥٧٩(وت  ) ١٢٧٧( ود   ٢/٢٠٨ وم   ١١٢ و ٤/١١١وحم  ) ١٥٤(عب  
 مطوالً

ـ   (} ولَك ِبمثٍل   : الَّ قَالَ املَلك    ما ِمن عبٍد مسلٍم يدعو ألخيِه ِبظهِر الغيِب إِ        { -١٥٣٦٤ ) م ، هـ
 عن أىب الدرداِء

 ) ٦٢٥(وخد )٥٧٣٧( وصحيح اجلامع ٥/١٩٥وحم ) ٢٨٩٥( وهـ ٨٦م الذكر والدعاء 
١٥٣٦٥- }                 صـيبِل قَطرٍة تِبأو لَه وٍء ِإالَّ غُفرِإىل وض الٍة فَقامأَذانَ ص سمعسلٍم يبٍد مع ا ِمنم
ِلك املَاِء ِبعدِد ذِلك القَطِر حتى يفرغَ ِمن وضوئِه ِإالَّ غُفر لَه ما سلف ِمن ذُنوبِه ، وقَـام            كَفَّه ِمن ذ  

   عن أىب أمامة ) حم ، طك (}ِإىل صالتِه وهى نافلةٌ 
  ٢٢٣ و١/٢٢٢ وجممع ٥/١٥٤حم 

 صحيـــــح
رضيــت ِباِهللا   :-ثَالثَ مراتٍ -ني يمِسى   ما ِمن عبٍد مسلٍم يقولُ ِحني يصبح وحِ       { -١٥٣٦٦

 ربــــــــا ، 
} وِباِإلسالِم ِديناً ، وِبمحمٍد صلَّى اُهللا عليِه وسلَّم نبيا ِإالَّ كَانَ حقا على اِهللا أَن يرضيه يوم الِقيامِة                   

 )ه وسلمصلى اهللا علي(عن أىب سالٍم خادم النىب ) طك(عن رجل صحاىب ، ) حم (
  ٤/٣٣٧ وحم ١٠/١١٦امع 

 صحيـــــح
ما ِمن عبٍد مسلٍم يموت يشهد لَه ثَالثةُ أَبيات ِمن ِجريانِه اَألدنني ِبخٍري ِإالَّ قَالَ اُهللا                { -١٥٣٦٧ 

  هريرة عن أىب) حم (} قَد قَبلت شهادةَ ِعباِدى على ما علموا وغَفرت لَه ما أَعلم : عز وجلَّ 
 ٢/٤٠٨ وحـم    ٩/٢٥٢ وحليـة    ١/٣٧٨ وبنحـوه ك     ٤/٣٤٧ والترغيـب    ١٠/٣٧٥ واإلحتاف   ٢/٣٨٤حم  

  ٣/٤ وجممع ٣/٢٤٢و
 حســــن لغيـــره

ما ِمن عبٍد ِمن أُمىت يصلِّى على صالةً صادقاً ِبها ِمن قَبِل نفسِه ِإالَّ صلَّى اُهللا تعاىل                 { -١٥٣٦٨  
  ا عليِه ِبهئاٍت               عيس شرع نها عحا ِبهسناٍت ، ومح شرا عِبه له لواٍت ، وكَتبص عـن  ) حل   (}شر

 سعيد بن عمري األنصارى 
  ٣/٥٠٢ وتخ ٨/٢٧٣حلية 

 حســــن لغيـــره



 

 

٢٣٠٣() 

 لَه سبعمائِة   ما ِمن عبٍد والَ أمٍة استغفر اَهللا ِفى كُلِّ يوٍم سبعني مرةً ِإالَّ غَفر اُهللا تعاىل               { -١٥٣٦٩
 عن أنس ) هب(} ذَنٍب ، وقَد خاب عبد أَو أَمةٌ عملَ ِفى اليوِم واللَّيلِة أَكثر ِمن سبعمائِة ذَنٍب 

  ٣/١٠٩ وحلية ٢٤٤و١/٢٣٤ وشج ٦/٣٩٣ وخط ٢/٤٧١والترغيب ) ٦٥٢(الشعب 
 حســــن

 ٢/٣٠٩فيه احلسن بن أىب جعفر خمتلف فيه الكامل 
أَنا معك فَخذْ ِمنى ما ِشئت      : فخليلٌ يقولُ   : ن عبٍد والَ أمٍة ِإالَّ وله ثَالثةُ أَخالََّء         ما مِ { -١٥٣٧٠

أَنا معك فإذا أَتيت باب امللِك تركتك ، فذَاك أَهله وخدمـــه ،              : ، فذاك ماله،  وخليلٌ يقولُ     
يثُ خوح خلتحيثُ د عكا مقولُ أَنليلٌ يوخ ملهع فذَاك عن النعمان بن بشري ) طب  ( } رجت 

  ٢٥٢ و١٠/٢٥١ وجممع ٤/١٧١الترغيب 
 صحيـــــح

 عن عمران ) طب(} ما ِمن عبٍد يبيع تالداً ِإالَّ سلطَ اُهللا عليِه تالفاً { -١٥٣٧١
  ١٨/٢٢٢ وطب ١١١ و٤/١١٠امع 

 حســــن لغيـــره
 املال القدمي : التالد 

١٥٣٧٢- }        تـرِإالَّ خ جهـهغسـلُ وي ديِه ، ثُمي ِمن طاياهخ تـَـر ما ِمن عبٍد يتوضأُ ِإالَّ خ
                   تـرِإالَّ خ أسهر مسحي ِذراعيِه ، ثُم ِمن طاياهخ ترغسلُ ِذراعيِه ِإالَّ خي جهِه ، ثُمو ِمن طاياهخ

 عن أىب أمامة) طب(} سلُ ِرجليِه ِإالَّ خرت خطاياه ِمن ِرجليِه خطاياه ِمن رأسِه ، ثُم يغ
  ٢٢٢ و١/٢٢١ وامع ٨/٣٠١طب 

 صحيـــــح
ما ِمن عبٍد يتوضأُ، فَيحسن الوضوَء فيغسلُ وجهه حتـى يسيـــلَ املَـــاُء              { -١٥٣٧٣

 علــى ذَقنِه ، ثُم يغسـلُ 
 على ِمرفقيِه ، ثُم يغسلُ قَدميِه حىت يسيلَ املَاء على قَدميِه ، ثُم يغسلُ عقبيِه    ِذراعيِه حتى يسيلَ املَاءُ   

                لفا سم لَه ِإالَّ غُفر التهص صلِّى فَيحسني قبيِه ثُمِقبِل ع سيلَ املَاُء ِمنىت يعن ثعلبة بـن    ) عب(} ح
 عمارة عن أبيه

 ) ١٥٦( وعب ١/٢٧ ومعاىن ١/٢٢٤ وجممع ١/١٥٦ترغيب 
 صحيـــــح لغيــــره

١٥٣٧٤- }   جهِه ، وِمنلى ويِل عِة السرج ِإليِه ِمن سرعي ِإالَّ الفَقر سولهاَهللا ور حببٍد يع ا ِمنم
 عن ابن عباس ) هق ، كر(} أَحب اَهللا ورسوله فَلْيعد ِللبالِء ِتجفافاً 

  ١٠/٢٧٤وامع ) ١٤٧٣ و١٤٧٢(و) ١٤٧١ و١٤٧٠( والشعب ٢/٢٠٨ وكر ٦/١١٩هق 
 حســــن لغيـــره



 

 

٢٣٠٤() 

١٥٣٧٥- }                قصددقةً تص هوما ِإالَّ كَانَ ننهع اللَّيِل فَنام اعٍة ِمنِبقياِم س فسهثُ نحدبٍد يع ا ِمنم
 وىا نم أَجر لَه ليِه ، وكَتبا ععن أىب ذر وأىب الدرداء) حب (}اُهللا ِبه 

  ٣/١٥ وهق ١/٤١٠وترغيب ) ٦٤٣ (حب
 صحيـــــح

ما ِمن عبٍد يحكم بني الناِس ِإالَّ جاَء يوم الِقيامِة وملك آخذٌ ِبقفاه ثُم يرفع رأسه ِإلَى            { -١٥٣٧٦
 عن ابن مسعود ) هـ(} السماِء ، فَإنْ قَالَ اُهللا أَلقِه ، أَلقاه ِفى مهواٍة أَربعني خريفاً 

  ٣/١٥٩ وترغيب ١٠/٩٧ وهق ٤/٢٠٥أعظمى وقط ) ٢٣٣٢(هـ 
 حســــن

ما ِمن عبٍد يخرج ِمن بيتِه ِإىل غُدو أَو رواٍح ِإىل املَسجِد ِإالَّ كَانت خطاه خطـوةٌ                 { -١٥٣٧٧ 
 عن عتبة بن عبد ) حم ، طب(} كَفَّارةٌ ، وخطوةٌ حسنةٌ 

  ٢/٢٩ وجممع ٤/١٨٥حم 
 ـرهحســــن لغيــ

 عن احلسن مرسال ) هب(} ما ِمن عبٍد يخطب خطبةً ِإالَّ اُهللا سائله عنها ما أَراد ِبها { -١٥٣٧٨ 
 ) ١٧٨٧( والشعب ٣٩١ والزهد ألمحد ٧/٥٢١ واإلحتاف ٣/٢٣٥ و١/١٢٥ترغيب 

 صحيـــــح مرسـل
 وعند ِرجليِه ِثنتاِن ِمن احلُـوِر الِعـِني         ما ِمن عبٍد يدخلُ اجلَنةَ ِإالَّ يجلس ِعند رأسهِ        { -١٥٣٧٩

تغنيانِه ِبأحسِن صوٍت سمعِت اِجلن واِإلنس ، ولَيس ِبمـزامِري الشـيطاِن ولَكـن ِبتحميـِد اِهللا                 
 عن أىب أمامة) كر(وأبو نصر السجزى ىف اإلبانة ) طب(} وتقديسـِه 

 ) ٤٣٤( وصفة اجلنة ٥/١١٩ وكر ٥٤٧ ١٠/٤ واإلحتاف ٨/١١٣ وطب ١٠/٤١٨ وجممع٤/٥٣٧ترغيب 
 حســــن لغيـــره

١٥٣٨٠- }               سـتغفري كعتِني ثُمفَيصلِّى ر قومي ثُم الطُّهور ذَنباً فَيتوضأُ فَيحسن ذنببٍد يع ا ِمنم
 اُهللا لَه الذَّنِب ِإالَّ غَفر عن أىب بكر) حم ، حب (} اَهللا ِلذلك 

والـدعا طـب    ) ١٣٩٥( وهــ    ١/٣٠١ وجممع   ١/٩ وحم   ٨/٦٠٣إلحتاف  وا) ٣٥٣(وسىن  ) ٢٤٥٤(حب  
 )٥٧٣٨(وصحيح اجلامع ) ١٨٤٨-١٨٤١(

 صحيـــــح
ما ِمن عبٍد يرفع يديِه حتى يبدو ِإبطه يسألُ اُهللا مسألةً ِإالَّ آتاه ِإياها ما لَـم يعجـلْ                { -١٥٣٨١

 عن أىب هريرة ) ت (}يئاً قَد سألت وسألت فَلم أُعطَ ش: يقولُ 
 ،  ٨٨١(واإلحسان  ) ١٣٩٠(وسنة  ) ٦٥٥(وخد  ) ٢٧٣٥( وبنحوه م    ٢/٤٩٠والترغيب  ) ٣٦٠٨ و ٣٦٠٧(ت  

 ) ٩٧٦ و٩٧٥
 صحيـــــح



 

 

٢٣٠٥() 

فقـد ضـعفها ىف ضـعيف اجلـامع     " حىت يبدو إبطه "دون عبارة ) ٥٧٣٩(وصححه األلباىن ىف صحيح اجلامع     
ى عدة أحاديث فيها رفع اليدين ىف الدعاء حىت يرى بياض اإلبـط             وفاته أن له شواهد صحيحة فقد رو      ) ٥٢٠٤(

 ١٤٣-١١/١٤٢والفتح ) ٦١٣-٦٠٩(وخد ) ٨٧٧(وبعضها صحيح راجع اإلحسان 
١٥٣٨٢- }                أَضاعه اِهللا أَم أَمر ِفيهم الِقيامِة أَقام ومئلَ يةً ِإالِّ سعيى رسترعبٍد يع ا ِمنأبـو   ( } م

 )القضاء عن أىب هريرة سعيد النقَّاش ىف 
  ١٣/١٢٧ وفتح ٩/٨٠ وبنحوه خ ٨/٣١٤اإلحتاف 

 صحيـــــح لغيـــره
ما ِمن عبٍد يسترعيِه اُهللا رعيةً يموت يوم يموت ، وهو غَاش لرعيتـِه ِإالَّ حـرم اُهللا             { -١٥٣٨٣
 عن معقل بن يسار ) ق  ( } عليِه اجلَنةَ

 ) ٥٧٤٠(  وصحيح اجلامع ٩/٤١ وهق ٢/٣٢٤ ومي ١٤٦٠ و١٢٦ وم ص ١٣/١٢٧ والفتح ٩/٨٠خ 
حم  ( } ما ِمن عبٍد يسجد ِهللا سجدةً ِإالَّ رفعه اُهللا ِبها درجةً ، وحطَّ عنه ِبها خطيئةً                 { -١٥٣٨٤

 عن ثوبان ) ، ت ، ن ، حب 
 وش  ٣/١٠ و ٤٨٩ و ٢/٤٨٥ وهـق    ٢٨٠ و ٥/١٦٤وحـم   ) ١٤٢٣(  وهـ   ٢/٢٢٨ون  ) ٣٨٩و٣٨٨( ت  

  وخــزمية ٢/٥١
 ) ٥٧٤١( وصحيح اجلامع ) ١٧٣٥( واإلحسان ) ٣١٦(

 صحيـــــح
١٥٣٨٥- }                   فعئةً ، وريا  سِبه نهطَّ عسنةً وحا حِبه اُهللا له جدةً ِإالَّ كَتبِهللا س سجدبٍد يع ا ِمنم

 . والضياء عن عبادة بن الصامت )هـ ، طب  (  } له ِبها درجةً ، فاستكثروا من السجوِد 
 ) ٥٧٤٢(  وصحيح اجلامع ٥/١١٨ وكر ٥/١٣٠وحلية ) ١٤٢٤( هـ 

 صحيـــــح
١٥٣٨٦- }                  له فعطيئةً ورا خِبه نهطَّ اُهللا عكعةً ِإالَّ حِإليِه ر ركعي جدةً أَوِهللا س سجدبٍد يع ا ِمنم

 عن أىب ذر ) هق  ( } ِبها درجةً  
  ٥/١٦٤ وحم ٣/١٠ و٤٨٩ و٢/٤٨٥هق 

 حســــن
ِإنـا ِهللا وِإنـا ِإليـِه       : ما ِمن عبٍد يصاب مبصيبٍة فيفزع ِإىل ما أَمره اُهللا بِه من قَوِل              { -١٥٣٨٧

ـ      اً راجعونَ ، اللَّهم آجرىن ِفى مصيبىت هذِه وعوضىن خرياً ِمنها ِإالَّ آجره اُهللا ِفى مصيبتِه وكانَ قَِمن
 ) ابن سعد عن أم سلمة  ( } ِمن أَنْ يعوضه اُهللا خرياً ِمنها   

  ٨/٦١ وسعد ٢/٣ وحلية ٩/١٤٢اإلحتاف 
 صحيـــــح لغيـــره



 

 

٢٣٠٦() 

ِإنا ِهللا وِإنا ِإليِه راجعونَ ، اللَّهم ِعندك أَحتسـب           : ما ِمن عبٍد يصاب مبصيبٍة فيقولُ       { -١٥٣٨٨
عن أم  )  طب ، حم ، حل       (} ِفيها وأَعقبِنى ِمنها عقىبخرياً منها ِإالَّ أَعطاه اُهللا ذلك            مصيبىت فأْجرىن   

 سلمة 
 ) ٣١١٩(  ود ٣٩ و٣/٣٧ وم ٦/٣٠٩ وحم ١٤٢و٩/٢٧ واإلحتاف ٢٣/٢٢٦وطب ) ١٢٣٣( الدعاطب 

 صحيـــــح
والضياء عـن أيب    ) طب(} ِمنها طَاهراً   ما ِمن عبٍد يصرع صرعةً ِمن مرٍض إال بعثةُ اُهللا           { -١٥٣٨٩

 أمامة  
 )٥٧٤٣( وصحيح اجلامع ٤/٢٩٨ وترغيب ٨/١١٦طب 

 صحيـــــح
كر (} ما ِمن عبٍد يصلِّى أَربع ركعات بعد الظُّهِر فَتمس وجهه النار أَبداً ِإنْ شاَء اُهللا                { -١٥٣٩٠

 عن أم حبيبة ) 
 )١١٦٠( وهـ ٢/٢٠٥وخزمية ) ٤٢٨( وت ٣/٢٦٥ون ) ١٢٦٩( ود ٦/٤٢٦ وبنحوه حم ١/٣٩٩الترغيب 

 حســــن
١٥٣٩١- }                 ِمن فَليِقلَّ الْعبد ، لىصلِّى عي اما دليِه اَملالئكةُ مع لتِإالَّ ص لىصلِّى عبٍد يع ا ِمنم

 ِليكثر والضياء عن عامر بن ربيعة ) حم ، هـ(} ذلِك أَو 
 )٥٧٤٤(وصحيح اجلامع ) ٩٠٧( وهـ ٤٤٥ و٣/٤٤٤ وحم ٥/١٨٦٨ وعدى ١/١٨٠ وحلية ٥/٤٨اإلحتاف 

 حســــن
ِبسِم اِهللا الَّذى الَ يضر مع      : ما ِمن عبٍد يقولُ ِفى صباِح كُلِّ يوٍم ، ومساِء كُلِّ لَيلٍة              { -١٥٣٩٢

           الْعليم ميعالس وماِء وهىٌء ِفى اَألرِض والَ ِفى السراٍت    ثَ -امسِه شىٌء    -الثَ مش هت  ،   }  فَيضر
 عن ) هـ ، ك 

 عثمان 
 )٥٧٤٥( وصحيح اجلامع ١/٥١٤ وك ٣ وصفة ١/٤٥١وترغيب ) ٣٨٦٩(وهـ ) ٣٣٨٨(ت 

 صحيـــــح
هلـا  ما ِمن عبٍد يقولُ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا واُهللا أَكرب ِإالَّ أَعتق اُهللا ربعه ِمن الناِر ، والَ يقو                   { -١٥٣٩٣

 عن أىب الدرداء) طب(} اثنِني ِإالَّ أَعتق  اُهللا شطره ِمن الناِر ، والَ يقوهلا أَربعاً إالَّ أَعتقه اُهللا ِمن الناِر 
  ٣/٥٣٤ وترغيب ١٠/٨٧امع 

 ليـــــن
ِه علَى رءوِس اخلالئـِق     ما ِمن عبٍد يقوم ِفى الدنيا مقام سمعٍة ورياٍء ِإالَّ سمع اُهللا بِ             { -١٥٣٩٤
 عن معاذ ) طب(} يوم الِقيامِة

  ١١/٣٣٧ وفتح ٢/٢٩٨ و١/٦٦ وترغيب ١٠/٢٢٣ و٨/٩٦امع 
 حســـــن



 

 

٢٣٠٧() 

١٥٣٩٥- }                     أَى ـةَ ِمـنخلَ اجلَنراٍم ِإالَّ دٍم حِبد تندي يئاً لَمبِه ش شركلقَى اَهللا الَ يبٍد يع ا ِمنم
عن عقبة بن عامر) هب  ( } اَء أَبواِب اجلَنِة ش 

 ) ٢٦١٨(  وهـ ١٥٢ و٤/١٤٨وحم ) ٥٣٣٢( الشعب 
 صحيـــــح

 عن أىب أمامة ) كر  ( } ما ِمن عبٍد يموت فيترك أَصفر أَو أَبيض ِإالَّ كُوى بِه  { -١٥٣٩٦ 
  ٣/١٢٥ وجممع ٨/١٦٨طب 

 حســــن لغيـــره
ه ِإىل اِهللا ِفى مسألٍة ِإالَّ أَعطاه اُهللا ِإياها ، ِإما أَنْ يعجلـها ،               ما ِمن عبٍد ينصب وجه     { -١٥٣٩٧

 ( } قَد دعوت ودعوت فالَ أَراه يستجاب ِلى        : وِإما أَنْ يدخرها له ِفى اآلخرة ما لَم يعجلْ يقولُ           
 عن أىب هريرة )  ك ، هب 

 ) ٧١١ (  وخد٢/٤٤٨وحم ) ٣٦٠٤(  وت ١/٤٩٧ك 
 صحيـــــح لغيـــره

ما ِمن عبديِن متحابِني ِفى اِهللا ، فيستقبلُ أَحدهما صاحبه فيصافحه ِإالَّ لَم يتفرقَـا                { -١٥٣٩٨
  ) ابن السىن ىف عمل يوم وليلة وابن النجار عن أنس ( } حتى يغفر لَهما ذُنوما 

(  والشعب   ٢/٥٠٤ وترغيب   ٣/٩٦٩وعدى  ) ١٩٠(  وسىن   ١٠/٢٧٥  وامع ٣/٢٥٢وتخ  ) ٢٦٥٨( املطالب  
 ) ٦٥٢( والضعيفة ) ٨٩٤٤

 حســــن لغيـــره
 وفيه زيادات منكره

والَ اِجلهاد ِفى سـبيِل اِهللا ؟       : ما ِمن عمٍل أَحب ِإىل اِهللا ِمن عمٍل ِفى العشِر ، ِقيلَ              { -١٥٣٩٩
 ( }  ِإالَّ من خرج ِبنفسِه ومالِه وجوادِه فلَم يرجع ِمن ذِلك بشىٍء             والَ اِجلهاد ِفى سبيِل اهللاِ    : قالَ  
 عن أىب هريرة)  عق 

  ١١/٤٥٠ وطب ١/١٦٤ وعقيلى ٢/١٣٥طص 
 صحيـــــح

ما ِمن عمٍل أَزكَى ِعند اِهللا والَ أَعظم أَجراً ِمن خٍري يعمله ِفى عشِر اَألضحى ،  ِقيلَ                   { -١٥٤٠٠
والَ اِجلهاد ِفى سبيِل اِهللا ِإالَّ رجلٌ خرج ِبنفسِه ومالِه فلَم يرجـع             :  اِجلهاد ِفى سبيِل اِهللا ؟ قالَ        والَ

 عن ابن عباس )  هب   ( } ِمن ذِلك بشىٍء
 ) ٣٧٥٢(  والشعب ٤/١١٤ ومشكل ٢/١٩٨ وترغيب ٢/٢٦مي 

 صحيـــــح
١٥٤٠١- }      اُهللا ت مٍل أُطيعع ا ِمنم             صـىمٍل عع ا ِمنحِم ، ومِصلِة الر اىل فيِه أَعجلَ ثَواباً منع

 القعب يارالد دعالفَاجرةُ ت منيغِى ، واليالب اىل فيِه أَعجلَ بقُربِه منععن أىب هريرة)  خط  ( } اُهللا ت 



 

 

٢٣٠٨() 

  موصوالً ومرسالً) ٤٨٤٢(  والشعب ٢/٦٢٢ وترغيب ٣٦ و١٠/٣٥ وهق ٢٦٠ و٢/٢٥٩حنف 
 صحيـــــح لغيـــره

ما ِمن عمِل يوٍم ِإالَّ وهو يختم عليِه ، فِإذا ِحيلَ بني العبِد وبني العمِل قَالِت احلَفظةُ                  { -١٥٤٠٢
 عن عقبة بن عامر ) ك  ( } ربنا عِملَ عبدك قَبلَ أَنْ يحالَ بينه وبني العمِل وأَنت أَعلم بِه : 
  بأمت منه ٤/١٤٦  وحم٤/٢٦٠ك 

 صحيـــــح
ما ِمن غَازيٍة تغزو ِفى سبيِل اِهللا فَيصيبونَ الغنيمةَ ِإالَّ تعجلوا ثُلثى أَجرهم من اُألجرِة      { -١٥٤٠٣

 أَجرهم لَهم موا غَنيمةً تصيبي الثُّلثُ ، فِإنْ لَم بقى هلمعن ابن عمرو ) حم ، م ، د ، ن ، هـ  ( } وي 
 وصحيح  ٩/١٦٩وهق  ) ٢٧٨٥(  وهـ   ٦/١٨ ون   ١٣ ود اجلهاد ب     ٢/٧٨ وك   ٢/١٦٩ وحم   ١٥٣مارة  م اإل 

 اجلامــع 
)٥٧٤٦ ( 

ما ِمن قَلٍب ِإالَّ وهو بني ِإصبعِني ِمن أَصابِع الرمحِن ، إذا شاَء أَنْ يقيمه أَقامه ، وإذا                   { -١٥٤٠٤
 أَزاغه زيغهاَء أَنْ ير عن عائشة وابن النجا) كر  ( } ش 

  ٧/٣٠٢ واإلحتاف ٣/١٢٦ وطربى ٧/٢٢٨وكر ) ١٢٦٢(  والدعاطب ١/٣٢٢بغوى 
 صحيـــــح لغيـــره

ما ِمن قَلٍب ِإالَّ وهو معـلَّق بني ِإصبعِني ِمن أَصابِع الرمحِن ، إنْ شاَء  أَقامه ، و إنْ                    { -١٥٤٠٥
      رفعمحِن يواِمليزانُ بيِد الر ، اَء أَزاغهوِم الِقيامِة         شِإىل ي آخرين خفضحم ، هـ ، ك       ( }  أَقواماً ، وي

 عن النواس ) 
 وصحيح  ٤/١٨٢ وحم   ١٤٨وصفة  ) ٢٤١٩( وحب  ) ١٩٩(  وهـ   ٧/٣٠٢ واإلحتــاف   ٢٢٥ و ٤/١٧٢ك  

 اجلامــــع 
)٥٧٤٧( 

 صحيـــــح
١٥٤٠٦- }         ذكري قُوا ولَمفرجلٍس فتوا ِفى متمعقَوٍم اج ا ِمنم        املَجلـس وا اَهللا ِإالَّ كانَ ذلـك

 عن عبد اهللا بن مغفل ) طب ، هب  ( } حسرةً عليهم يوم الِقيامِة 
 ) ٥٣٣( والشعب ) ١٩٢١و١٩٢٠(  والدعاطب ٢/٤١٠ وترغيب ١٠/٨٠جممع 

 صحيـــــح
١٥٤٠٧- }            ناد منم اداهماىل ِإالَّ نعذكرونَ اَهللا توا يتمعقَوٍم اج ا ِمنماِء مغفـوراً  : السوا مقُوم

 عن عبد اهللا بن مغفل ) هب  ( } لَكم قد بدلت سيئاتكم حسنات 
 ) ٥٣٤(  والشعب ٣/١٠٨ وحلية ٥/٨ واإلحتاف ١٠/٧٦ وجممع ٣/١٤٢حم 

 حســــن



 

 

٢٣٠٩() 

وا على النىب صـلَّى   ما ِمن قَوٍم جلسوا مجلساً ثُم قَاموا ِمنه لَم يذكروا اَهللا وملْ يصلُّ             { -١٥٤٠٨
 عن أىب أمامة ) طب  ( } اُهللا عليِه وسلَّم ِإالَّ كانَ ذلك املَجلس عليهم ِترةً 

  ٧/٢٠٧وحلية ) ١٩٢١و١٩٢٠(  والدعاطب ١٠/٨٠ وجممع ٨/٢١٣ وطب ٢/٢٢٤حم 
 صحيـــــح

 إذا نقصه : وتره : ترة 
روا اَهللا عز وجلَّ فيِه ِإالَّ كانَ عليهم ِترةً ، ومـا            ما ِمن قَوٍم جلسوا مجِلساً لَم يذك       { -١٥٤٠٩

 )ابن السىن  عن أىب هريرة  ( } سلك رجلٌ طَريقاً لَم يذكِر اَهللا عز وجلَّ فيِه ِإالَّ كانَ عليِه ِترةً 
  ٦/٤٢٧وكثري ) ١٧٥(  وسىن ١٠/٨٠ وجممع ٢/٢٢٤حم 

 صحيـــــح
١٥٤١٠- }    قَوٍم ج ا ِمنالِقيامِة      م ومسرةً يح أوهذكرونَ اَهللا فيِه ِإالَّ رجلساً الَ يوا محم  ( } لس (

 عن ابن عمرو 
 ) ٨٠( وصحيحة ) ١٧٥(  وسىن ٢/٢٢٤ وحم ١٠/٨٠جممع 

 صحيـــــح
ا فقـد   قُومو: ما ِمن قَوٍم جلسوا مجِلساً يذكرونَ اَهللا ِإالَّ ناداهم مناٍد من السماِء              { -١٥٤١١

 ) العسكرى ىف  الصحابة وأبو موسى عن حنظلة العبشمى  ( } غَفرت لَكم وبدلت سيئاتكم حسنات 
  ١/٣٦٢ واإلصابة ٥/٨ واإلحتاف ١٠/٧٦ وجممع ٣/١٤٢حم 

 حســــن لغيــــره
الَّ كانوا أَضيافاً ِهللا ،     ما ِمن قَوٍم يجتمعونَ على ِكتاِب اِهللا عز وجلَّ يتعاطونه بينهم إِ            { -١٥٤١٢

وِإالَّ حفَّتهم املَالئكةُ حتى يقوموا ويخوضوا ِفى حديث غَريِه ، وما ِمن عبٍد يخرج ِفى طَلِب ِعلٍم                  
                   ـزـبيِل اِهللا عائِح ِفى سازي الرِإالَّ كانَ كالغ درسخافةَ أَنْ يتساخِه مِفى ان أَو ، موتخافةَ أَنْ يم 

 سبهبِه ن سرعالَ ي ملهبطئْ بِه عي نلَّ ومعن أىب الردين ) طب  ( } وج 
  حنوه ١/١٣ وجامع بيان العلم ٢/٤٠٧ وحم ١/١١٠ وترغيب ١/١٢٢جممع 

 حســــن لغيــره
ت علـيهم   ما ِمن قَوٍم يذكرونَ اَهللا ِإالَّحفَّت م املَالئكةُ ، وغَشيتهم الرمحةُ ، ونزل             { -١٥٤١٣

 ِعنده اُهللا ِفيمن كينةُ وذَكرهمعن أىب هريرة وأىب سعيد )  ت ، هـ  ( }الس 
 ) ٣٧٩١( وهـ ) ٨٦١( وعبد بن محيد ) ٥٧٤٨(  وصحيح اجلامع ٣/٣٣ وحم ٨/٧١وم ) ٣٣٧٨( ت 

١٥٤١٤- }              عملهي نِمم وأَكثر أَعز معملُ ِفيهم باملَعاِصى ، هقَوٍم ي ا ِمنِإالَّ   م ـروهغيي لَـم ثُم ،
 عن جرير ) حم ، د ، هـ ، حب  ( } عمهم اُهللا تعاىل ِمنه بِعقاٍب 

 وطب  ١٠/٩١ وهق   ٢/٦٤ ومشكل   ٣/٢٣٠ وترغيب   ٣٦٦ و ٤/٣٦٤وحم  ) ٤٠٠٩(  وهـ   ١٧د املالحم ب    
٢/٣٧٧  



 

 

٢٣١٠() 

 ) ٥٧٤٩( وصحيح اجلامع ) ٣٠٠( واإلحسان 
 صحيـــــح

وٍم يعملُ ِفيهم باملَعاِصى يقدرونَ أَنْ  يغيروا والَ يغيروا ِإالَّ أَوشك أَنْ يعمهم             ما ِمن قَ   { -١٥٤١٥
 عن أىب بكر ) هـق  (  } اُهللا ِمنه بِعقاٍب 

 ) ٤٣٣٨(  ود ٧ و٥ و١/٢ وحم ١٠/٩١هق 
 صحيـــــح

ىل  فيِه ِإالَّ قَاموا عن ِمثِل ِجيفـِة         ما ِمن قَوٍم يقومونَ ِمن مجلٍس الَ يذكرونَ اَهللا تعا          { -١٥٤١٦
 عن أىب هريرة)  د ، ك  ( } ِحماٍر ، وكانَ ذلك املَجلس عليهم حسرةً يوم الِقيامِة 

) ٥٧٥٠(  وصحيح اجلامع    ١/٤٩٢ وك   ٢/٣٦٧وطحاوى  ) ٧٧(  وصحيحة   ٢/٤١٠ وترغيب   ٣١د األدب ب    
  ٢/٣٨٩وحم 

 صحيـــــح
عـن  ) م  ( } املَاِء يكونُ الولد ، وإذا أَراد اُهللا خلق شىٍء لَم يمنعه شىٌء          ما ِمن كُلِّ     { -١٥٤١٧

 أىب سعيد
 وصحيـح  ٣/١٤٠ ومتهيد   ٦/٢٨٢ وتخ   ١٤١ وصفة   ٥/٤٨ وجممع   ٧/٢٢٩ وهق   ٣/٨٢ وحم   ١٣٣ م النكاح   

 )٥٧٥١(اجلامع 
الـنىب أَوىل   : آلخرِة ، اقْـرُءوا ِإنْ ِشـئتم        ما ِمن مؤمٍن ِإالَّ أَنا أَوىل بِه ِفى الدنيا وا          { -١٥٤١٨

        يناً أَود ركت نوا ، ومكَان نم صبتهع االً فلْريثهم ركوت ؤمٍن مــاتا ممفأَي ، أَنفسهم ِمن باملُؤمنني
والها مياعاً فلْيأتِنى فأَنعن أىب هريرة)  خ  ( } ض 

 وصحيح  ٨/٣٢٤ وسنة   ٨/٥١٧ و ٥/٦١ و ٤/٤٧٧ وفتح   ٥/٢٣١ وبغوى   ٢/٣٣٤ وحم   ٦/١٤٥ و ٣/١٥٥خ  
 ) ٥٧٥٢(اجلامـع 

ما ِمن مؤمٍن والَ مؤمنٍة ، والَ مسلٍم والَ مسلمٍة يمرض مرضاً ِإالَّ حطَّ اُهللا عز وجلَّ                  { -١٥٤١٩
 نـها عِبه 

 طاياهخ ىف األدب عن جابر ) حم  ، خ  ( } ِمن 
  ٤٠٠ و٣/٣٨٦وحم ) ٥٠٨( خد 

 صحيـــــح
ما ِمن مؤمٍن يتوضأُ فيحسن وضوءه ثُم يعمد ِإىل املَسجِد ِإالَّ كَتب اُهللا لـه بكُـلِّ                  { -١٥٤٢٠

 ) عبد بن محيد عن جابر  ( } خطوٍة يخطوها حسنةً ، ومحا عنه سيئةً 
 ) ١٦٢٠( واإلحسان ) ٥٥٩( ود  ) ٦٤٩( وم ) ٦٤٧(  وبنحوه خ ٢/٢٠٧ش 

 صحيـــــح



 

 

٢٣١١() 

ما ِمن مؤمٍن يخرج ِمن عينيِه دمعةٌ من خشيِة اِهللا وِإنْ كـانَ ِمثـلَ رأِس الـذُّباِب             { -١٥٤٢١
 عن ابن مسعود ) هب  ( } فتصيب شيئاً من حر وجهِه ِإالَّ حرمه اُهللا على الناِر 

 ) ٨٠٢( والشعب ) ٤١٩٧(  وهـ ٤/٢٣١الترغيب 
 غيـــرهحســــن ل

ما ِمن مؤمٍن يصيبه صداع ِفى رأسِه ، أَو شوكةٌ تؤذيِه فما ِسوى ذِلك ِإالَّ رفعه اُهللا                  { -١٥٤٢٢
 عن أىب سعيد ) حل ، كر  ( } ا درجةً يوم الِقيامِة وكَفَّر عنه ا خطيئةً 

  حنوه ٢٩٧-٤/٢٩٦ والترغيب ٣/٣٦٠ وكر ٦/٨٥حلية 
 غيـــرهحســــن ل

ما ِمن مؤمٍن يصيبه مرض  ِإالَّ غَفر اُهللا له ما تقدم من ذَنبِه وكَتب له أَجر ما كـانَ                     { -١٥٤٢٣
 صحيح عملُ وهوابن النجار عن أىب عبيد  ( } ي ( 

  حنوه ٢٩١- ٤/٢٨٩الترغيب 
 حســــن لغيـــره

نصب ، والَ سقم ، والَ حزنٌ ، والَ هم يهمـه ِإالَّ             ما ِمن مؤمٍن يصيبه وصب والَ        { -١٥٤٢٤
 عن أىب سعيد  وأىب هريرة) خ ، م  ( } كَفَّر اُهللا من سيئاتِه 

  ٧/١٤٨ وخ ٥٢ وم الرب والصلة ٣/٣٧٣ وهق ٤/٢٨٤ والترغيب ٣/٢٣٠ وش ٢/٣٠٣حم  
هـ  ( } ساه اُهللا ِمن حلِل الكَرامِة يوم الِقيامِة        ما ِمن مؤمٍن يعزى أَخاه مبصيبٍة ِإالَّ كَ        { -١٥٤٢٥

 عن عمرو بن حزم ) 
  ٤/٣٤٤ وترغيب ٢/١٣٨وتلخيص ) ١٦٠١( هـ 

 حســــن
 ِإالَّ جـاَء    - واُهللا أَعلم مبن يجرح ِفى سبيلِه        -ما ِمن مجروٍح يجرح ِفى سبيِل اِهللا         { -١٥٤٢٦

عـن أىب   )  هـ   ( } اللَّونُ لَونُ الدِم ، والريح ِريح اِملسِك        : ِه يوم جرح    يوم الِقيامِة وجرحه كهيئت   
 هريرة
 ) ٥٧٥٣(  وصحيح اجلامع ٢/٢٠٥ ومي ٥/٤٣١ و٢/٥٢٠وحم ) ٢٧٩٥( هـ 

 صحيـــــح
 ، فعـاد    ما ِمن محرٍم يضحى ِهللا يومه ، يلبى حتى تغيب الشمس ِإالَّ غَابت بذنوبهِ              { -١٥٤٢٧

 هأُم لدتها وعن جابر ) هـ  ( } كم 
  ١/١٥٩ وموضح ٤/١٤٦١ وعدى ٥/٧٠ وهق ١٩٠-٢/١٨٩وترغيب ) ٢٩٢٥( هـ 

 حســــن لغيـــره
١٥٤٢٨- }                لدتها وكم صريى يتبذنوبِه ح ِإالَّ غَربت  غربى تتى للشمِس حضححرٍم يم ا ِمنم

 هىف تارخيه عن ابن عمر ) ك ( ، عن جابر ) هـ (} أُم 



 

 

٢٣١٢() 

 ) ٢٩٢٥(  وهـ ٢/١٨٩ وترغيب ٤/١٤٦١ وعدى ٥/٧٠هق 
 حســــن لغيـــره

خ  ( } ما ِمن مسلٍم ابتاله اُهللا ِفى جسدِه ِإالَّ كَتب اُهللا له  ما كانَ يعملُ ِفى ِصحتِه          { -١٥٤٢٩
 ىف األدب  عن أنس ) 

 ) ٥٠١( خد 
 صحيـــــح

١٥٤٣٠- } صـلِّى               مضـوَء ويالو حسـنأُ فيتوضفي قومكتوبةٌ ، فيالةٌ مص رهسلٍم حتضم ا ِمن
حم ،   ( } فيحسن الصالةَ ِإالَّ غَفر اُهللا له ِبها ما كانَ بينها وبني الصالِة الَّىت كَانت قَبلها ِمن ذُنوبِه                  

 عن أىب أمامـــة ) ع ، طب ، ض 
  ٥/٢٥٤ وحم ٨/٣١٨ وطب ١٠/١٨٧هق 

 صحيـــــح
حم  ،    ( } ما ِمن مسلٍم تدرك له ابنتاِن فيحسن ِإليهما ما صحبتاه ِإالَّ أَدخلتاه اجلَنةَ               { -١٥٤٣١

 عن ابن عباس ) خد ، حب ، ك 
  ٨/١٥٧وامـع   ) ٣٦٧٠(  وهـ   ٨/٥٥١وش  ) ٢٩٤٥( واإلحسان  ) ٧٧(  وخد   ٤/١٧٨ وك   ١/٣٦٣حم  

  ٣/٦٧والترغيب 
 حســــن لغيــــره

 !!  ) ٢٩٦٠( وحسنه ىف صحيح ابن ماجه ) ٥٢١٦( وتناقض األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع 
ـَالةً يحفظها ويعقلها ِإالَّ دخلَ              { -١٥٤٣٢ ما ِمن مسلٍم توضأَ فأَحسن الوضوَء ثُم صلَّى صـ

 عن خرمي بن فاتك ) طب (} اجلَنـةَ 
  ٢/٣٥٤ وبداية ٥/١٣٣ وكر ٨/٢٥٢  وجممع٤/٢٥١طب 

 حســــن لغيـــره
ما ِمن مسلٍم ذَكٍر والَ أُنثى ينام ِإالَّ وعليِه جرير معقود ، فِإنْ اسـتيقظَ فـذَكر اَهللا     { -١٥٤٣٣

د انحلَّت عقـده    انحلَّت عقدةٌ وِإنْ هو توضأَ ثُم قَام ِإىل الصالِة أَصبح نشيطاً قد أَصاب خرياً وقَ              
 ( } كُلُّها ، وِإنْ أَصبح ولَم يذكِر اَهللا أَصبح وعقده عليِه وأَصبح ثَقيالً كَسالناً لَم يصب خـرياً                  

 عن جابر) حب 
  ٣/٣١٥وحم ) ١١٣٣( وخزمية ) ٢٥٥٦( اإلحسان 

 صحيـــــح
( } ِفى ِحفِظ اِهللا تعاىل ما دام عليِه ِمنه ِخرقةٌ ما ِمن مسلٍم كَسا مسلماً ثَوباً ِإالَّ كانَ     { -١٥٤٣٤

 عن ابن عباس ) ت 
  ٤/١٧٢ واإلحتاف ٣/١١٦وترغيب ) ٢٤٨٤( ت 

 حســــن



 

 

٢٣١٣() 

ما ِمن مسلٍم ويلَ ِمن أَمِر املُسلمني شيئاً ِإالَّ بعثَ اُهللا ِإليِه ملكِني يسددانه ما نـوى                  { -١٥٤٣٥
 احلَق ، فِإنْ 

فسِه نِإىل ن مٍد وكَالهلى عع ى اجلَورعن واثلة ) طب  ( } و 
  ٤/١٩٤امع 

 حســــن لغيـــره 
١٥٤٣٦- }               حدثُ لـذلكا فيهدهع ا وإنْ قَدمذكرهصيبٍة فيمب صابسلمٍة يسلٍم والَ مم ا ِمنم

وابن السىن  ) حم ، طس     ( } جرها يوم أُصيب ا     استرجاعاً ِإالَّ جدد اُهللا له ِعند ذلك وأَعطاه ِمثلَ أَ         
 عن عائشة ) عق ( ىف عمل يوم وليلة عن فاطمة بنت احلسني عن أبيها 

  ١/٢٨٦وكثري ) ٥٥٣( وسىن ) ١٦٠٠(  وهـ ٢/٣٣١ وجممع ١/٢٠١حم 
 حســــن لغيـــره

 ِإالَّ وكَّلَ اُهللا بِه ملكاً يحفظـه   ما ِمن مسلٍم يأخذُ مضجعه يقرأُ سورةً ِمن ِكتاِب اهللاِ          { -١٥٤٣٧
 بىت هم بهى يتؤذيِه حىٌء يش قربهعن شداد بن أوس ) حم ، ت  ( } فالَ ي 

 ٤/٢٥٩ وجامع األصـول     ٣/١٦٣والفتوحات  ) ٧٥١(  وسىن   ٤/١٢٥ وحم   ١/٤١٥وترغيب  ) ٣٤٠٧( ت  
  ١٠/١٢٠وامع 

 صحيـــــح لغيـــره
اكْتبوا لعبدى أَفضلَ   : ن مسلٍم يبتلَى ِفى جسدِه ِإالَّ قالَ اُهللا عز وجلَّ ِلمالئكتِه            ما مِ  { -١٥٤٣٨

 ) ابن النجار عن أنس  ( } ما كانَ يعملُ ِفى ِصحتِه 
  ٢/١٧٠ وعقيلى ٢/٩٠ وكر ٣/٦٥مشكل 

 حســــن لغيـــره
١٥٤٣٩- }  لى ِذكٍر طَاهراً فيع بيتسلٍم يم ا ِمنأَمـِر  م رياً ِمناىل خعسألُ اَهللا تاللَّيِل في من تعار

 اهِإي ا واآلخرِة ِإالَّ أَعطاهنيعن معاذ ) حم ، د ، ن  (} الد 
(  وصحيح اجلـامع     ١١/١٠٩ وفتح   ١/٢٢٣وجممع  ) ٨٠٦(  ون عمل    ١٠٤ ود األدب ب     ٢٤٤ و ٥/٢٣٥حم  

٥٧٥٤ ( 
 صحيـــــح

طهر فيتم الطُّهور الذى كَتب اُهللا عليِه فيصـلِّى هـذِه الصـلواِت             ما ِمن مسلٍم يت    { -١٥٤٤٠
 ينهنا بكَفَّارةً ِلم ِإالَّ كَانت عن عثمان ) م  ( } اخلَمس 

 ) ٥٧٥٦(  وصحيح اجلامع ١/٥٣٨ وترغيب ١١/٢٥١ وفتح ١٠م الطهارة 
 ِإنْ كانَ لَهـم     - ، ويتطَّيب ِمن ِطيِب أَهلِه       ما ِمن مسلٍم يتطهر ويلبس أَحسن ِثيابهِ       { -١٥٤٤١

  ِطيب-              نيوب ينهب كَفَّارةً له صلِّى كَانتي ثُم ، اِإلمام خرجى يتح نصتفي أتى املَسجدلَّى قَائماً يوو 
 كُلَّه هرالد املُقبلُ وذِلك تسبا احعن سلمان ) طك  ( } اجلُمعِة اُألخرى م 



 

 

٢٣١٤() 

٩و٢/٤وخ ) ١٥٤٩(  ومي ٥/٤٣٨ وبنحوه حم ٢/١٧٤مع ا  
 صحيـــــح

اُهللا أَكرب ، وسبحانَ اِهللا ، والَ ِإلـه ِإالَّ          : ما ِمن مسلٍم يتعار من جوِف اللَّيِل فيقولُ          { -١٥٤٤٢
 شىٍء قَديٍر ، والَ حولَ      اُهللا وحده الَ شريك له ، له املُلك وله احلَمد ، يحىي ويميت وهو على كُلِّ               

                  أُمه لدتهو ومذُنوبِه كي اُهللا ِمن لخهِإالَّ س حيمالر فوراَهللا الغ ةَ ِإالَّ باِهللا ، أَستغفرخ ، د ،     ( } والَ قُو
 عن عبادة بن الصامت ) ت ، حم ، هـ 

( ون عمـل    ) ٣٨٧٨(  وهــ    ٥/٣١٣ وحم   ١٠/١٢٥وامــع  ) ٥٠٦٠( ود  ) ٣٤١١(  وت   ٣/٣٣خ  
 وهذا لفظه ) ٥٤١(واملكارم ) ٨٦١
 يستيقظ : يتعار 

ما ِمن مسلٍم يتوضأُ فيحسن الوضوَء ،  ثُم يمِشى ِإىل بيٍت من بيوِت اِهللا يصلِّى ِفيِه                  { -١٥٤٤٣
 ، ويرفع باُألخرى درجةً     صالةً مكتوبةً ِإالَّ كُتب له بكُلِّ خطوٍة حسنةً ، ومحى عنه باألخرى سيئةً            

 عن أىب هريرة)  ع ( } 
 ) ٦٤٩( وم ) ٦٤٧(  وبنحوه خ ٢/٢٩امع 

 صحيـــــح لغيـــره
ما ِمن مسلٍم يتوضأُ فيحسن وضوَءه ،  ثُم يقوم فَيصلِّى ركعتِيِن يقبلُ عليهما ِبقلبِه                { -١٥٤٤٤

  عن عقبة بن عامر)  م (} ووجهِه ِإالَّ وجبت لَه اجلَنةُ 
 ١٧و م الطهارة    ) ٤٨٨( ومطالب   ٩٢ و ٢/٢٩وجممع  ) ٢٢٢( وخزمية   ٢/٣٩٩ وك   ٢٨٠ و ٢/٦٢ و ١/٧٨هق  

 )٥٧٥٦(وصحيح اجلامع 
ما ِمن مسلٍم يتوضأُ فيسبغُ الوضوَء ثُم يقوم ِفى صالتِه فَيعلم ما يقـولُ ِإالَّ انفتـلَ              { -١٥٤٤٥

 عن عقبة ابن عامر) ك(} ه أُمه ِمن اخلَطايا لَيس عليِه ذَنب وهو كَيوم ولدت
 ٢/١٥٧ وترغيب ٢/٣٩٩ك 

 صحيـــــح
١٥٤٤٦- }                 اُهللا لَه ماعةً ِإالَّ غَفرالِة جمِشى ِإلَى الصي ضوَء ، ثُمسبغُ الوأُ فيتوضسلٍم يم ا ِمنم

        وقَبضت ، ِرجاله شتا مم ومالي ذَلك         ، ينـاهِإليـِه ع ظرتون ، ِإليِه أُذناه تمعتواس ، داهليِه يع
 )عن أىب أمامة) هب(ابن زجنويه (} ونطق ِبِه ِلسانه ، وحدثته ِبِه نفسه ِمن السوِء 

  ٥/٢٦٠وحم ) ٢٧٣٦(الشعب 
 حســــن

 خرجت خطَاياه ِمن سمعِه وبصـرِه       ما ِمن مسلٍم يتوضأُ فيضع وضوءه مواضعه ِإالَّ        { -١٥٤٤٧
 عن أىب أمامة)طب(} ويديِه ورجليِه ، وكَانت صالته لَه فَضالً 

   ) ٢٧٣٦( والشعب ٨/٣٣٢طب 



 

 

٢٣١٥() 

 حســــن لغيـــره 
 ما ِمن مسلٍم يتوضأُ فَيغسلُ يديِه ، ويمضمض فَاه ، ويتوضأُ كَما أُمر ِإالَّ حـطَّ اهللاُ                 { -١٥٤٤٨

                       ِمن حادرا تى ِإنَّ اخلَطايتى ِإليِه حشا مِبيدِه ، وم سا موم ، بِه فَمه طقا نومئٍذ ،  مي ا أَصابم نهع
عن ) طب ، ض    (} أَطرافِه ، ثُم هو ِإذا مشى ِإىل املَسجِد فَرجلٌ تكتب حسنةً ، وأُخرى تمحو سيئةً                

 أىب أمامة
 ١/٢٢٣مع  وجم٨/٣٠٦طب 

 حســــن
 تكلَّـم  ما ِمن مسلٍم يتوضأُ ِللصالِة فُيمضمض فَاه ِإالَّ خرج مع قَطِر املَاِء كُلُّ سيئةٍ              { -١٥٤٤٩

 ِبها ِلسانه والَ يستنشق ِإالَّ خرج مع قَطِر املَاِء كُلُّ سيئٍة وجد رِيحها ِبأنفِه، والَ يغسلُ وجهـه ِإالَّ                  
تناثر ِمن عينيِه مع قَطِر املَاِء كُلُّ سيئٍة نظر ِإليها ِبهما ، والَ يغسلُ ِمن يديِه ِإالَّ خرج مع قَطِر املَـاِء              

 كُلُّ سيئٍة بطش ِبهما ، والَ يغســلُ 
يها، فَإذَا خرج ِإىل املَسجِد كُتب لَـه  شيئاً ِمن ِرجليِه ِإالَّ خرج مع قَطِر املَاِء كُلُّ سيئٍة مشى ِبهما ِإل      

 قامهم أتىى يتئةٌ حيس نها عِبه حىسنةٌ ، وما حطاهطوٍة خعن أىب هريرة ) طس(} ِبكلِّ خ 
  ٣/١٤٣ وش ١/٢٢٦امع 

 حســــن
ِبسـِم اِهللا ،    : ني يخرج   ما ِمن مسلٍم يخرج ِمن بيتِه يريد سفراً أَو غَريه ، فَقالَ حِ             { -١٥٤٥٠

                      ذَلـك ـريخ زقولَ والَ قُوةَ ِإالَّ ِباِهللا ِإالَّ رلى اِهللا ، الَ حع وكَّلتِباِهللا ، ت تصمتِباِهللا ، اع نتآم
 ابن صصرى ىف أماليه عن عثمان ) حم(} املخرِج ، وصرف عنه شر ذَلك املخرِج 

  ٦/٤٠٤ واإلحتاف ٢/٤٥٨ وترغيب ١٠/١٢٨ وجممع ١/٦٥حم 
 صحيـــــح

 عن ميمونة) هـ(} ما ِمن مسلٍم يدانُ ديناً يريد أَداءه ِإالَّ أَداه اُهللا عنه ِفى الدنيا  { -١٥٤٥١
  ٦/٣٣٢وحم ) ١٥٤٩( وعبد بن محيد ٥/٥٠٢ واإلحتاف ٧/٣١٥ ون ٥/٥٤وفتح ) ٢٤٠٨(هـ 

 صحيـــــح
١٥٤٥٢- }  سلٍم يم ا ِمنِإالَّ م وِإعظاماً لَه ِوسادةً ِإكرامــاً لَه لِقى لَهفَي املُسلم ليِه أَخوهدخلُ ع

اُهللا لَـــه عن سلمان ) طس(} غَفر 
  ٨/١٧٤ وجممع ٢/٢٦٩طص 

 ليـــــن
 أَعطاه اُهللا   ما ِمن مسلٍم يدعو اَهللا عز وجلَّ ِبدعوٍة لَيس ِفيها ِإمثٌ والَ قِطيعةُ رحٍم ِإالَّ               { -١٥٤٥٣

ِإما أَنْ يعجلَ لَه ِبدعوتِه ، وِإما أَن يدخرها لَه ِفى اآلخرِة ، وِإما أَن يصرف عنه                 : ِبها ِإحدى ثَالٍث    



 

 

٢٣١٦() 

ع ، ك ، (وعبد بـن محيـد   ) ش ، حم (} اُهللا أَكثر وأَطيب    : ِمن السوِء ِمثلها ، قَالُوا ِإذنْ نكثر ، قَالَ          
 أىب سعيدعن ) خد
  ١١/٩٦ وفتح ١٠/١٤٨ وجممع ٣/١٨ وحم ١/٣١٤وكثري ) ٧١٠( وخد ٢/٩٢ وطص ١/٤٩٣ك 

 صحيـــــح
ما ِمن مسلٍم يدعو ِبشىٍء ِإالَّ استجيب لَه ِفيِه ، فَإما أَن يعطيهـا ِإيـاه ، وِإمـا أَن             { -١٥٤٥٤

        ع كفِّرا أَن يِفى اآلِخرِة ، وِإم ا لَهخرهدقَطيعٍة          ي بإٍمث أَو دعي ا لَمأمثاً ، مم عـن أىب   ) حـم ، ع     (} نه
 هريرة 
  ١١/٩٦ وفتح ٢/٤٧٨ وترغيب ١٠/١٤٨امع 

 صحيـــــح لغيـــره
اللَّهم أَِخى فُالنٌ فَـاغفر لَـه ، ِإالِّ         : ما ِمن مسلٍم يدعو َألخيِه ِبدعوٍة ِبظهِر الغيِب          { -١٥٤٥٥
 عن أىب الدرداء) طب(} آِمني ولَك ِبمثِل ذَلك : ئكةُقَالِت املَال

  ١٠/١٥٢ وامع ٧/٩٠كر 
 صحيـــــح

 ١٥٤٥٦- }                  فروضـةً أَو غَـريكعتِني أَو أربعـاً مصلِّى ري أُ ثُمذَنباً فَيتوض ذنبسلٍم يم ا ِمنم
 اُهللا لَه اَهللا ِإالَّ غَفر ستغفري فروضٍة ثُمىب الدرداءعن أ) طس(} م 

وهــ  )١٨٤٨ - ١٨٤١( والدعا طب    ٤/٢٨٤ و ٢/٣٦٢ وكثري   ٤/٦٣ وطربى   ١/٣٠١ وجممع   ٩ و ١/٢حم  
)١٣٩٥(     

 صحيـــــح
١٥٤٥٧- }                   ـارن نـهع ردلى اِهللا أَن يــا عقِعـرِض أَخيِه ِإالَّ كَانَ ح نع ردسلٍم يم ا ِمنم

 الدرداء عن أىب ) حم(} جهنم يوم الِقيامِة
  ١٣/١٠٦ وسنة ٥/٢١١بغوى ) ٢٠٦(وعبد بن محيد ) ١٩٣١( وت٤٥٠ و٦/٤٤٩حم 

 صحيـــــح
ما ِمن مسلٍم يزرع زرعاً ، أَويغرس غَرساً فَيأكلُ ِمنه طَري ، أَو ِإنسانٌ ، أَو بهيمةٌ ِإالَّ               { -١٥٤٥٨

 عن أنس ) حم ، ق ، ت(} كَانَ لَه ِبِه صدقةٌ 
 وهـق   ٢/٢٦٩ومـي   ) ١٣٨٢(وت  ١٢ وم املسـاقاة     ٣/١٣٥وخ  ) ١٢٧٤( ومحيدى   ٦/٤٢٠ و ٣/١٤٧حم  

 ) ٥٧٥٧( وصحيح اجلامع ١٣٨ و٦/١٣٧
ما ِمن مسلٍم يسمع أَذاناً فَقام ِإىل وضوئِه ِإالَّ غُفر لَه ِفى أَوِل قطْرٍة تصيب كَفَّه ِمن                  { -١٥٤٥٩

طـب ،   (} ُهللا ما سلف ِمن ذُنوبِه ، فَيقوم ِإىل صالتِه وهى نافلةٌ            ذَلك املَاِء فَبعدِد ذَلك القَطِر يغفر ا      
 عن أىب أمامة ) ض

 ١/٢٢٢امع 



 

 

٢٣١٧() 

 حســــن
ما ِمن مسلٍم يشاك شوكةً فَما فَوقها ِإالَّ كُتبت لَه ِبها درجةٌ ، ومحيت عنـه ِبهـا                   { -١٥٤٦٠

 عن عائشة ) م(} خطــيئةٌ 
 ٢/٣٠٤ وامع ٢٧٨ و ١٧٥ و ١٧٣ و ٦/٣٩وحم  ) ٦٩٤( وحب   ٣/٢٣٢وش  ) ٥٠٧( وخد   ٢٦ م الرب والصلة  

 ) ٥٧٥٨(وصحيح اجلامع 
ما ِمن مسلٍم يشهد جنازةَ امرٍئ مسلٍم ِإالَّ كَانَ لَه ِقرياطاِن ِمن اَألجِر ، كُلُّ ِقرياٍط                 { -١٥٤٦١
 عن أنس ) ع (} ِمثلُ أُحٍد

  ٣/٣٠امع 
 ه حســــن لغيـــر

} واثْنـاِن   : واثْناِن ؟ قَالَ    : ما ِمن مسلٍم يشهد لَه أَربعةٌ ِإالَّ وجبت لَه اجلَنةُ ، ِقيلَ              { -١٥٤٦٢
 عن عمر ) ت(

 ) ٥٧٥٩( وصحيح اجلامع ١/٥٤ وحم ٤/٥٠ ون ٣/٢٢١ و٢/١٢١وخ ) ١٠٥٩(ت 
١٥٤٦٣- }           يبةً ِفى اِإلسالِم ِإالَّ كَتبش شيبسلٍم يم ا ِمنـا         مِبه نهطَّ عسنةً ، وحا حِبه اُهللا لَه

 عن ابن عمرو) د (}خطيئةً 
 )٥٧٦٠( وصحيح اجلامع ٣/١١٧ وترغيب ٢/١٧٨ وحم ١٧د الترجل ب 

 صحيـــــح
اكْتبوا ِلعبِدى ِفى كُلِّ يوٍم : ما ِمن مسلٍم يصاب ِفى جسدِه ِإالَّ أَمر اُهللا تعاىل احلَفظةَ        { -١٥٤٦٤

 عن ابن عمرو ) ك(}  ِمن اخلَِري ما كَانَ يعملُ ما دام محبوساً ِفى ِوثاقى ولَيلٍة
 ) ٥٧٦١( وصحيح اجلامع ٧/٢٤٩ وحلية ٦/٤٤٨ وحم ١/٣٤٨ك 

 صحيـــــح
١٥٤٦٥- }                بدفَليقلَّ الع ، لىلَّى عا صليِه املَالئكةُ مع لتالةً ِإالَّ صص لىصلِّى عسلٍم يم ا ِمنم 

 أَو ِليكثر ذَلك عن عامر بن ربيعة ) هـ ، حم(} ِمن 
 ٤٤٦ و٣/٤٤٥ وحم ١/١٢٤وشج ) ٩٠٧(هـ 

 حســــن
 عن ميمونة ) حم(} ما ِمن مسلٍم يصلِّى عليِه أُمةٌ ِإالَّ شفِّعوا ِفيِه  { -١٥٤٦٦

 ) ٥٧٦٢( وصحيح اجلامع ٣/٤٥٦ واإلحتاف ٧/٢٠٨ وحلية ٣٣٤و٦/٣٣١حم 
 صحيـــــح

ما ِمن مسلٍم يصيبه أَذَى شوكٍة فَما فَوقها ِإالَّ حطَّ اُهللا لَه ِبِه سيئاتِه كَمـا تحـطُّ                   { -١٥٤٦٧
 عن ابن مسعود) ق(} الشجرةُ ورقها

  ٢/٣١٦ ومي ٤٥وم الرب والصلة ) ٥٧٦٣( وصحيح اجلامع ١٩/٣٥٩ وطب ١٠/١١١ وفتح ١٥٣ و٧/١٥٠خ 



 

 

٢٣١٨() 

 عن معاوية) طب ، كر (}  يصيبه أَذًى ِفى جسدِه ِإالَّ كَفَّر اُهللا خطاياه ما ِمن مسلٍم { -١٥٤٦٨
  ٧/١٧٧ وكر ١٩/٣٥٩طب 

 صحيـــــح
ِإنا هللا وِإنا ِإليِه راجعـونَ ، اللَّهـم         : ما ِمن مسلٍم يصيبه مصيبةٌ فَيقولُ ما أَمره اُهللا           { -١٥٤٦٩

} ى خرياً ِمنها ِإالَّ آجره اُهللا ِفى مصيبتِه ، وأَخلف اُهللا لَه خرياً ِمنـها        آجرىن ِفى مصيبىت ، وأَخلف لِ     
 عن أم سلمة ، عن أىب سلمة ) حم (عن أم سلمة ، ) م ، هـ(

) ٣٥١١(وت  ) ٥٧٦٤( وصحيح اجلامع    ٤/٢٧وحم  ) ١٢٢٩(أعظمى والدعا طب    ) ١٥٩٨( وهـ   ٦٣٢م ص   
 ) ١٠٧٢ و١٠٧٠(ون عمل 

ن مسلٍم يصيبه وصب والَنصب والَ أَذًى والَ حزنٌ والَ سقم والَهم يهمـه ِإالَّ         ما مِ  { -١٥٤٧٠
 عن أىب سعيد ) ت(} كَفَّر اُهللا عنه ِمن سيئاتِه 

  ٤/٢٨٤ والترغيب ٢/٢٨٣وشج ) ٩٦٦(ت 
 صحيـــــح

 عن ابن عمرو ) حم (}  قُتلَ شهيداً ما ِمن مسلٍم يظلم مظلمةً فَيقاتلُ فَيقتلُ ِإالَّ { -١٥٤٧١
 ) ٥٧٦٥( وصحيح اجلامع ٢/٢٠٥حم 

 صحيـــــح
ما ِمن مسلٍم يعمر ِفى اِإلسالِم أَربعني سنةً ِإالَّ صرف اُهللا عنه ثَالثةَ أَنواٍع ِمن البالِء                 { -١٥٤٧٢

 :        سي لغَ اخلَمسنيفَإذَا ب ، رصواجلُنونَ والب ، اُهللا اجلُذام زقهر نيتلغَ السفَإذَا ب ، ليِه اِحلساباُهللا ع ر
اإلنابةَ ِإليِه ِبما يحب ، فَإذَا بلغَ السبعني أَحبه اُهللا وأَحبه أَهلُ السماِء ، ِفإذَا بلغَ الثَّمانني قَبـلَ اُهللا                    

ني غَفر اُهللا لَه ما تقدم ِمن ذَنبِه وما تأخر وسمى أَسري            حسناته وتجاوز عن سيئاتِه ، فَإذَا بلغَ التسع       
 ) عن أنس ) ع ( احلكيم (} اِهللا ِفى اَألرِض ، وشفِّع ِفى أَهِل بيتِه 

  ١٠/٢٠٥امع 
 حســــن

ألُ اَهللا العظـيم ،  أَس: ما ِمن مسلٍم يعود مريضاً لَم يحضر أَجله فَيقولُ سبع مراٍت             { -١٥٤٧٣
 عن ابن عباس ) ت(} رب العرِش العظيِم أَنْ يشفيك ِإالَّ عوىفَ 

 ٥/٢٣١وســنة ) ٥٣٨( وســىن ١/٣٥٠وك ١/٢٣٩وحــم ) ١٠٤٨(ون عمــل ) ٣١٠٦(ود ) ٢١٦٥(ت 
 وصحيـــح اجلامـــــع 

)٥٧٦٦ ( 
 صحيـــــح

 صلَّى عليِه سبعونَ أَلف ملٍك حتى يمسى ، وِإن ما ِمن مسلٍم يعود مسلماً غُدوةً ِإالَّ      { -١٥٤٧٤
 عن على ) ت(} عاده عشيةً صلَّى عليِه سبعونَ أَلف ملٍك حتى يصبح ، وكَانَ لَه خريف ِفى اجلَنِة 



 

 

٢٣١٩() 

 ) ٥٧٦٧( وصحيح اجلامع ١/١٤٥ وأصفهان ٥/٢١٧ وسنة ٤/٣٢٠ وترغيب ١/١١٨وحم ) ٩٦٩ و٢٦٩(ت 
 ـــحصحيــ

ما ِمن مسلٍم يغرس غَرساً ِإالَّ كَانَ ما أُكلَ ِمنه لَه صدقةٌ ، وما سرق ِمنه صـدقةٌ ،                    { -١٥٤٧٥
} وما أَكلَ السبع فَهو لَه صدقةٌ ، وما أَكلِت الطُّيور فَهو لَه صدقةٌ ،والَ يرزؤه أَحد كَانَ لَه صدقةٌ                    

 عن جابر) م ( 
 )٥٧٦٨( وصحيح اجلامع ٦/١٣٨ وهق ٣/٣٧٥وترغيب ٧ة م املساقا

ما ِمن مسلٍم يفعلُ خصلةً ِمن هؤالِء يريد ِبها وجه اِهللا ِإالَّ أَخذت ِبيدِه يوم الِقيامـِة           { -١٥٤٧٦
ذا قلت يا رسول اهللا ما    : عن أىب ذر رضى عنه قال       ) طب ، هب ، ض    (والروياىن  ) حب(} حتى تدخله اجلَنةَ    

أرأيـت  : يرضخ مما رزقه اهللا ، قلت       : اإلميان باهللا ، قلت إن مع اإلميان عمال ؟ قال           : ينجى العبد من النار ؟ قال       
أرأيت إن كان عييا ال يستطيع : يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ، قلت     : إن كان فقريا ال جيد ما يرضخ به ، قال           

ما تريد أن   :  أرأيت إن كان ضعيفا ال يستطيع أن يعني مغلوبا ، قال             :يعني مغلوبا ، قلت     : أن يصنع شيئا ، قال      
إذا فعل ذلك دخل اجلنة ؟ قـال         : تترك ىف صاحبك شيئا من اخلري ، ميسك األذى من الناس ، قلت يا رسول اهللا                 

 )والذى نفسى بيده فذكره : صلى اهللا عليه وسلم 
 )٣٠٥ ، ٢٢٠( وخد ٥/١٦٣وحم ) ٢٠٢٩٨( وعب ٣/١٣٥ وجممع ١/٦٣وك ) ٨٦٣( وحب ٢/١٦٧طب 

 صحيـــــح
عـن ابـن    ) هـ (}ما ِمن مسلٍم يقرض مسلماً قَرضاً مرتِني ِإالَّ كَانَ كَصدقتها مرةً             { -١٥٤٧٧ 

 مسعود 
 ) ٥٧٦٩( وصحيح اجلامع ٢/٤١وترغيب ) ٢٤٣٠(هـ 

 صحيـــــح
يكبر ثُم يشهد أَن الَ إلـه ِإالَّ اُهللا  : وكَبر املُناِدى  ما ِمن مسلٍم يقولُ ِإذَاسمع النداَء        { -١٥٤٧٨

اللَّهم أَعِط محمداً الوسيلةَ واجعلْ ِفى اَألعلني درجته        : وأَنَّ محمداً رسولُ اِهللا فَيشهد ، ثُم يقولُ         
          جبتِإالَّ و ، ارهد بنيوِفى املُقر ، تهحبم الِقيامِة      ، وىف املُصطفني ومفاعىت يش طب(الطحاوى  (}  لَه (

 )عن ابن مسعود 
 ) ٤٣٣( والدعاطب ١/٣٣٣ وجممع ١٧/١٦ وطب ١/١٤٥ومعاىن ) ٩٧(سىن 

 حســــن
ما ِمن مسلٍم يكونُ لَه ثَالثُ بناٍت فَينفق عليهن حتى ينب أَو يمنت ِإالَّ كُن لَه ِحجاباً                  { -١٥٤٧٩ 

عن عوف بن مالك) طب(اخلرائطى ىف مكارم األخالق (} أَِو اثْنتاِن : اِر ، ِقيلَ أَِو اثْنتاِن ؟ قال ِمن الن( 
  ٣/٦٧ وترغيب ٨/١٥٧ وجممع ١٨/٥٦طب 

 صحيـــــح
ما ِمن مسلم يلبى ِإالَّ لَبى ما عن يمينِه وشمالِه من حجٍر ، أَو شـجٍر ، أَو مـدٍر ،         { -١٥٤٨٠

ا حا وههنههن ِمن اَألرض نقطعى تعن سهل بن سعد ) ت ، هـ ، ك  ( } ت 



 

 

٢٣٢٠() 

وك ) ٥٧٧٠( وصحيح اجلامع   ) ٢٦٣٤(  وخزمية   ٥/٤٣وهق  ) ٢٩٢١( وهـ  ) ٤٠٢١( والشعب  ) ٨٢٨( ت  
١/٤٥١  

 صحيـــــح
مغلولةٌ يده ِإىل عنقـه ،      ما ِمن مسلٍم يلى عشرةً فما فَوق ذِلك ِإالَّ أَتى يوم الِقيامِة              { -١٥٤٨١

عن ) طب   ( } فَكَّه ِبره أَو أَوثقه ِإمثه ، أَوهلُا مالمةٌ ، وأَوسطها ندامةٌ ، وآخرها عذاب يوم الِقيامِة                 
 أىب أمامة

  ٥/٢٦٧ وحم ٨/٢٠٢طب 
 حســــن

١٥٤٨٢- }           فوٍف منليِه ثَالثةُ صصلِّى عفي موتسلٍم يم ا ِمنم    ِإالَّ أَوجب حم ، د   ( }املُسلمني (
 عن مالك بن هبرية

  ١٩/٢٩٩ وطب ٤/٧٨ وحم ٦/٣٤٨ ومتهيد ٤/٣٤٤ وترغيب ٤٣د اجلنائز ب 
 صحيـــــح

ما ِمن مسلٍم يمــوت فيقوم على جنازتـــِه أَربعونَ رجالً الَ يشركـونَ باِهللا             { -١٥٤٨٣
 عن ابن عباس ) حم ، د  ( } شيئاً ِإالَّ شفِّعوا فيِه 

 ) ٥٧٧١(  وصحيح اجلامع ٤/١٠ وهق ١/٢٧٧ وحم ٤٥د اجلنائز ب 
 صحيـــــح

ما ِمن مسلٍم يموت لَه ثَالثةٌ من الولِد ما لَم يبلغوا اِحلنثَ ِإالَّ تلقَّوه ِمن أَبواِب اجلَنِة                  { -١٥٤٨٤
  عن عتبة بن عبد )حم  ( } الثَّمانيِة ِمن أَيها شاَء دخلَ 

 ٧/١٨٦ ومتهيـد    ١/١٨٠ وحنـف    ١٨٤ و ٤/١٨٣وحم  ) ١٦٠٤(  وهـ   ٣/٧٤وترغيب  ) ١٥٠( خــد  
 وصحيح اجلامع 

)٥٧٧٢ ( 
 صحيـــــح

ما ِمن مسلٍم يموت يشهد لَه أَربعةُ أَهِل أَبياٍت ِمن ِجريانِه اَألدنني أَنهم الَ يعلمـونَ                { -١٥٤٨٥
حم ، ع ، حب ، ك ،         ( } قَد قَبلت ِعلمكم ِفيِه وغَفرت له ما الَ تعلمونَ          : ِإالَّ قالَ اُهللا    ِمنه ِإالَّ خرياً    

 عن أنس ) هب ، ض 
  ) ٣٠٢٦(  واإلحسان ٩/٢٥٢ وحلية ٤/٣٤٦ وترغيب ١/٣٧٨ وك ٣/٤ وجممع ٣/٢٤٢ و٢/٤٠٨حم 

 صحيـــــح
١٥٤٨٦- }        اجلُمعِة ، أَو ومي موتسلٍم يم ا ِمناىل ِفتنةَ القَِرب           معاُهللا ت قاهلَيلةَ اجلُمعِة ، ِإالَّ و  { ) 

 عن ابن عمرو ) حم ، ت
 ) ٥٧٧٣(  وصحيح اجلامع ١٠٩و١/١٠٨ ومشكل ٤/٣٧٣ وترغيب ٢/١٦٩وحم ) ١٠٧٤( ت 

 حســــن



 

 

٢٣٢١() 

ياه ، ِإما أَنْ يعجلها     ما ِمن مسلٍم ينِصب وجهه ِإىل اِهللا عز وجلَّ ِفى مسأَلٍة أَعطاها إِ             { -١٥٤٨٧
 ا لهخرهدا أَنْ يوِإم ، عن أىب هريرة)  حم  ( } له 

  ٢/٤٧٨ وترغيب ١٠/١٤٨ وجممع ٢/٤٤٨حم 
 حســــن

١٥٤٨٨- }                    ـاىل لـهعِإالَّ أَحدثَ اُهللا ت صرهب غضي مقٍة ، ثُملَ ررأٍة أَوِإىل ام نظرسلٍم يم ا ِمنم
 عن أىب أمامة ) حم ، طب  ( } يجد حالوَا ِفى قَلبِه ِعبادةً 

 ) ٥٤٣١(  والشعب ٦/٤٤ وكثري ٨/٦٣ وجممع ٨/٢٤٧ وطب ٣/٣٤ وترغيب ٥/٢٦٤حم 
 فيـــه ضعـــف

ما ِمن مسلٍم ينفق ِمن كُلِّ ماٍل له زوجِني ِفى سبيِل اِهللا ِإالَّ استقبلته حجبـةُ اجلَنـِة              { -١٥٤٨٩
 عن أىب ذر ) حم ، ك ( } م يدعوه ِإىل ما ِعنده كُلُّه
  وبنحوه خ م ٢/٨٧وك ) ٥٧٧٤( وصحيح اجلامع ) ٢٤٨٠(  وخزمية ١٦٤ و١٥٩ و١٥٣ و٥/١٥١حم 

 صحيـــــح
 عن أنس ) هـ(} ما ِمن مسلمِني التقيا ِبأسيافهما ِإالَّ كَانَ القَاتلُ واملَقتولُ ِفى الناِر  { -١٥٤٩٠

 ) ٥٧٧٥( وصحيح اجلامع ٤/٤٠٣وحم ) ٣٩٦٣(هـ 
 صحيـــــح

ما ِمن مسلمِني التقيا فَأخذَ أَحدمهَا ِبيِد صاحبِه ِإالَّ كَانَ حقا على اِهللا عز وجلَّ أَن                 { -١٥٤٩١ 
ا يـذكرونَ اَهللا عـز      يحضر دعاَءمهَا والَ يفرق بني أَيديهما حتى يغفر لَهما ، وما ِمن قَوٍم اجتمعو             

                   لتـدقَد ب ، غفوراً لَكموا مماِء أَن قُومالس ناٍد ِمنم اداهمِإالَّ ن جههِإالَّ و ريدونَ ِبذلكلَّ الَ يوج
 عن ميمون املرى عن ميمون بن سياه عن أنس ) حم ، ع ، ض(} سيئاتكم حسناٍت 

  ٨/٣٦ وجممع ٣/٤٣٢وترغيب ) ٥٢٥( وصحيحة ٦/٢٨٣ واإلحتاف ٣/١٤٢حم 
 حســــن

 ما ِمن مسلمِني ِإالَّ بينهما ِستر ، فَإذَا قَالَ أَحدمهَا ِلصاحبِه هجراً هتك ِبسـتِر اِهللا،                { -١٥٤٩٢ 
 عن ابن مسعود ) طب ، هب(احلكيم } يا كَافر فَقَد كَفر أَحدمهَا  ِإذَا قَالَ

 )٥٠١٧( والشعب ٣/٤٦٧ وترغيب ٧٣ و٨/٦٦ وجممع ١٠/٢٧٧طب 
 حســــن

ما ِمن مسلمِني يتوفَّى لَهما ثَالثةُ أَوالٍد لَم يبلغوا اِحلنثَ ِإالَّ أَدخلَ اُهللا والديهم اجلَنةَ                { -١٥٤٩٣
وواحـد ، والـِذى     : وواحد ؟ قَالَ    : واثْناِن ، قَالُوا    : واثْناِن ؟ قَالَ    : ِبفضِل رمحتِه ِإياهم ، قَالُوا      

ن تهبتسِإىل اجلَنِة ِبسررِه ِإذَا اح أُمه قطَ لَيجرعن معاذ ) طب(واحلكيم ) حم(} فِسى ِبيدِه ، ِإن الس 
  ٥/٢٤١ وحم ١٢٥ و١٧/١١٩ وطب ٢٤ ون اجلنائز ب ١٠/٥٢٥ واإلحتاف ٤/٦٧هق 

 حســــن



 

 

٢٣٢٢() 

 ١٥٤٩٤- }          ي لِد لَمالو ا ثَالثةٌ ِمنتوفَّى لَهمسلمِني يم ا ِمنا اُهللا اجلَنـةَ   موا اِحلنثَ ِإالَّ أَدخلهمبلغ
 محتِه ِإياهمعن أنس ) هـ(} ِبفضِل ر 

 ) ٥٧٧٦( وصحيح اجلامع ٣/٨٠ وترغيب ٣/٩وجممع ) ١٦٠٥( وهـ ٢٤١ و٥/١٥٩حم 
 صحيـــــح

، د ، ت ،     حـم   (} ما ِمن مسلمِني يلتقياِن فَيتصافحان ِإالَّ غُفر لَهما قَبلَ أَنْ يتفرقَا             { -١٥٤٩٥
 والضياء عن الرباء ) هـ

 واإلحتاف  ٣/٤٣٢ وترغيب   ٧/٩٩ وهق   ٣٠٣ و ٤/٢٨٩وحم  ) ٣٧٠٣(وهـ  ) ٢٧٢٧( وت   ١٥٤د األدب ب    
 ) ٥٧٧٨( وصحيح اجلامع ٢٨٣ و٦/٢٨١

 صحيـــــح
يدِه ِإالَّ  ما ِمن مسلمِني يلتقياِن فَيسلِّم أَحدمهَا على صاحبِه ويأخذُ ِبيدِه ، الَ يأخذُ بِ              { -١٥٤٩٦ 

 ِهللا ، فَالَ 
 عن الرباء ) حم (} يفترقاِن حتى يغفر لَهما 

 ) ٥٧٧٨( وصحيح اجلامع ٦/٢٨٣ واإلحتاف ٤/٢٨٩حم 
 صحيـــــح

ما ِمن مسلمِني يموت بينهمــا اثْناِن ِمن ولدمهَا ِإالَّ أَدخلهما اُهللا اجلَنـةَ ِبفضـِل             { -١٥٤٩٧
 عن ابن مسعود ) طب (}رمحتِه ِإياهـما

  ٨/٦٥ و٣/٦ وامع ١٠/١٧١طب 
 صحيـــــح

} ما ِمن مسلمـِني يموت بينهما ثَالثةٌ ِمن أَوالدمهَا لَم يبلغوا اِحلنثَ ِإالَّ غُفر لَهما                { -١٥٤٩٨
 عن أىب ذر ) حم ، ن ، حب (

 وصـحيح اجلـامع     ٣/٧٦ وترغيـب    ٣/٧وجممع  ) ٧٢٢( وحب   ٢/١٦٤ وطب   ٥/١٥١ وحم   ٢٥ و ٤/٢٤ن  
)٥٧٧٩ ( 

 صحيـــــح
١٥٤٩٩- }                ، اهممحتِه ِإياُهللا اجلَنةَ ِبفضِل ر ا أَربعةٌ أَفراطاً ِإالَّ أَدخلهملَهم موتسلمِني يم ا ِمنم

مىت لَمـن   واثْناِن ، وِإن ِمن أُ    : واثْناِن ؟ قَالَ    : وثَالثةٌ ، قَالوا    : وثَالثةٌ ؟ قَالَ    : قَالوا يا رسولَ اِهللا     
                 ضردخلُ اجلنةَ ِبشفاعتِه ِمثلُ مي نِتى مأُم ا،  وِإنَّ ِمنواياهز كونَ أَحدى يتار حللن عظَّمحم   ( } ي (

 عن أىب برزة
  ٢/٤٦ وطص ٢٣/٧٨ وترغيب ٣/٨ وجممع ٥/٣١٢ و٤/٢١٢حم 

 صحيـــــح



 

 

٢٣٢٣() 

الٍد ِإالَّ أَدخلهما اُهللا اجلَنةَ ِبفضِل رمحتِه ، قَـالوا            ما ِمن مسلمِني يموت هلما أَربعةُ أَو       { -١٥٥٠٠
 عن احلارث بن أقيش) حم ، طك ، ع  ( }واثْناِن : واثْناِن ؟ قَالَ : وثَالثةٌ ، قَالوا : وثَالثةٌ ؟ قَالَ : 

 ) ٤٣٢٣(  وهـ ٥/٣١٢ وحم ٣/١٧٥ وكر ٣/٧٨ وترغيب ٣/٨جممع 
 صحيـــــح

 يموت هلما ثَالثةُ أَطفاٍل لَم يبلغوا اِحلنثَ ِإالَّ ِجىَء م يوم الِقيامـِة              ما ِمن مسلمنيِ   { -١٥٥٠١
        قالُ هلماِب اجلنِة فيلى بوقفُوا عى يتقولونَ     : حادخلُوا اجلَنةَ ، في :       ا ، فيقالُ هلمدخلَ آباؤنى يتح :

 ) واحلسن بن سفيان عن حبيبة بنت سهل  ) طب( ابن سعد  ( } ادخلُوا أَنتم وآباؤكم اجلَنةَ 
  ٨/٣٢٧سعد 

 صحيـــــح
ما ِمن مسلمِني يموت هلما ثَالثةُ أَطفاٍل لَم يبلغوا اِحلنثَ ِإالَّ أَدخلـهما اُهللا اجلنـةَ                 { -١٥٥٠٢

عن أم  ) خد،  حم ، طك       (}واثْناِن  : واثْناِن ؟ قَالَ    !    يا رسولَ اِهللا    :  قيلَ   - قَاهلا ثَالثاً  -ِبفضِل رمحتِه   
 سليم 
 ) ١٤٩(  وخد ٤٣١ و٦/٣٧٦ وحم ٨/٦٥ و٣/٦امع 

 صحيـــــح
ما ِمن مسلمِني يموت هلما ثَالثةُ أَوالٍد لَم يبلغوا اِحلنثَ ِإالَّ أَدخلـهما اُهللا ِبفضـِل                 { -١٥٥٠٣

حتى : ادخلُوا اجلنةَ ، فيقولــونَ     :  هلم   رمحتِه اجلنةَ ويكونونَ على باٍب من أَبواِب اجلَنِة ، فيقالُ         
    ا ، فيقالُ هلمدخلَ أبوانمحِة اِهللا : يِبفضِل ر وآباؤكم ةَ أَنتمخلُوا اجلَنهب ، حـم ، ن ، هـق    ( } اد  (

 عن أىب هريرة
 )٩٧٤٧(  والشعب ٨/٦٥ و٣/٦ امع ٥٣٦ و٥١٠ و٤٧٣ و٢/٢٧٦ وحم ٢٥ن جنائز ب 

 صحيـــــح
ما ِمن مسلمِني يموت هلما ثَالثةُ أَوالٍد لَم يبلغوا اِحلنثَ ِإالَّ أَدخلـهما اُهللا ِبفضـِل                {  -١٥٥٠٤

حتى يدخلَ أبوانا ، فيقالُ ادخلُوا اجلَنةَ أَنتم        : رمحتِه ِإياهم اجلنةَ ، يقالُ هلم ادخلُوا اجلنةَ ، فيقولونَ           
  هريرةعن أىب ) حم ، ن  ( } وأبواكم 

 ٢٥ون اجلنـائز ب     ) ١٤٩( وخـد    ٣/٣٥٣ وش   ٦/٤٣١ و ١٦٤ و ٥/١٥٣ و ٥١٠ و   ٢/٢٧٦ و   ١/٣٧٥حم  
 ) ٥٧٨٠( وصحيح اجلامع ) ١٦٥٠و ١٦٤٩(  وحب ٨/٦٥ و٣/٦وجممع 

 صحيـــــح مشــهــور
ـ    { -١٥٥٠٥ ةَ ِبفضـِل  ما ِمن مسلمِني يموت هلما ثَالثةٌ لَم يبلغـوا اِحلنثَ ِإالَّ أَدخلهم اُهللا اجلن

 عن أىب ذر) هب ( } رمحتِه  ِإياهم ، وما ِمن مسلٍم أَنفق زوجِني ِفى سبيِل اِهللا ِإالَّ ابتدرته حجبةُ اجلنةَ 
 ) ٩٧٤٨و٣٣٤٥(  والشعب ١٦٤ و٥/١٥٣حم 

 صحيـــــح



 

 

٢٣٢٤() 

 ِإالَّ أَدخلـهما اُهللا اجلنـةَ       ما ِمن مسلمنيِِ يموت هلما ثَالثةٌ من الولِد لَم يبلغوا ِحنثاً           { -١٥٥٠٦
   اهممحتِه  ِإيعن أىبذر) حم ، ن ، حب ( } ِبفضِل ر 

 ون  ٣/٣٥٣وش  ) ٥٠١(  وتغليـق    ٣/٧٧وترغيب  ) ٢٩٤٠(  واإلحسان   ٩/١٧١ و ٤/٦٨ وهق   ٥/١٥١حم  
 ) ٥٧٨١(  وصحيح اجلامع ٦/٤٨ و٤/٢٤

 صحيـــــح
 من أَوالدمهَا لَم يبلغوا اِحلنثَ ِإالَّ كانوا هلما ِحصناً          ما ِمن مسلمِني يموت هلما ثَالثةٌ      { -١٥٥٠٧

وِإنْ كَـانَ   : وِإنْ كَانا اثْنِني؟ قَالَ وِإنْ كَانا اثْنِني ، قالُوا          : حصيناً من الناِر ، ، قَالوا يا رسولَ اِهللا          
حم ، ع ،  هب ، كـر          (} مِة اُألوىل   وِإنْ كَانَ واحداً ، ولكن ِإنما ذِلك ِعند الصد        : واحداً ، قال    

 عن ابن مسعود )
 ) ٩٧٤٨و٩٧٤٧و٣٣٤٥و٩٧٥٠( والشعب ٩/١٧١ و٤/٦٨ وهق ١/٣٧٥ وحم ٣/٣٥٣ش 

 صحيـــــح
حم ،   ( } ما ِمن مصيبٍة تصيب املُسلم ِإالَّ كَفَّر اُهللا ِبها عنه ، حتى الشوكةُ يشاكُّها                { -١٥٥٠٨

 عن عائشة ) ق 
 ) ٥٧٨٢(  وصحيح اجلامع ٤٩ وم الرب والصلة ٤/٢٨٥ وترغيب ٣/٣٧٣ وهق ٦/٨٨ وحم ٧/١٤٨خ 

: ما ِمن معمٍر ِفى اِإلسالِم أَربعني سنةً ِإالَّ صرف اُهللا عنه ثَالثةَ أَنواٍع مـن الـبالِء                   { -١٥٥٠٩
 والربص ، حم عن أنس  ( } اجلُنونَ ، واجلُذام ( 

  ١٠/٢٠٥ وامع ٥/٣٩٢وكثري  ٢/٢٤٣ وشج ٣/٢١٨حم 
 حســــن

ما ِمن مكلوٍم يكلَم ِفى اِهللا ِإالَّ جاَء يوم الِقيامِة وكَلْمه يدِمى ، اللَّونُ لَونُ الـدِم ،                   { -١٥٥١٠
 عن أىب هريرة)  خ  ( } والريح ِريح اِملسِك 

 ) ٥٧٨٣ ( وصحيح اجلامع ٩/٦٦٠ وفتح ٢/٢٩٥ وترغيب ٢/٣٨٤ وحم ٧/١٢٥خ 
ما ِمن موىلً يأتى مولًى له فيسأله من فَضِل ما ِعنده فيتجهمه ِإالَّ جعله اُهللا شـجاعاً                  { -١٥٥١١

 عن حكيم بن معاوية عن أبيه ) حم ، طب ، هب ، بز  ( } أَقرع يوم الِقيامِة ينهشه قَبلَ القَضاِء 
  ٤٢٧ و١٩/٤٢٥ وطب ٥/٣حم 

 صحيـــــح
١٥٥١٢- }               رميم نى بصــرتِني ِإالَّ ِعيسع صرةً أَويـطانُ عالش صرهع ولوٍد ِإالَّ وقَدم ا ِمنم

 رميابن جرير عن أىب هريرة  (} وم( 
  ٣/١٦١ وطربى ٢/٥٧ وبداية ٧/٢٧٨اإلحتاف 

 حســــن



 

 

٢٣٢٥() 

١٥٥١٣- }      هوي لى الِفطرِة ، وأَبواهِإالَّ ع ولدولوٍد يم ا ِمناِإلبـلَ   م نـتجا ترانِه كمنصدانِه أو ي
أَرأيت من يمـوت    : يا رسولَ اِهللا    : فهلْ تجدونَ ِفيها جدعاَء حتى تكونوا أَنتم تجدعوَا ، قالُوا           

 عن أىب هريرة)  حم  ( } اُهللا أَعلم ِبما كَانوا عاملني : صغرياً ؟ قالَ 
 ) ١٦٥٨ (  وحب١٩٤ واآلجرى ٢/٣٤٦حم 

 صحيـــــح
ما ِمن مولوٍد ِإالَّ يولد على الِفطرِة ، فأَبواه يهودانِه ، أو ينصرانِه ، أَو يمجسـانِه ،        { -١٥٥١٤

 عن أىب هريرة)  ق ، د  ( } كما تنتج البهيمةُ بهيمةً جمعاَء ، هلْ تحسونَ ِفيها ِمن جدعاَء 
 وفـتح   ٢/١٦٢ ومشـكل    ١/٩٨ والـدوالىب    ٢٠٣ و ٦/٢٠٢ وهق   ٢٣ و ٢٢قدر   وم ال  ٦/١٤٣ و ٢/١١٨خ  
 ) ٥٧٨٤(  وصحيح اجلامع ٩/٢٦ وحلية ١١/٤٩٣ و٨/٥١٢

١٥٥١٥- }  نيطاِن ِإالَّ ابخسِة الشن ارخاً ِمنستهلُّ صيطانُ ، فيالش خسهِإالَّ ن ولدولوٍد يم ا ِمنم
 هوأُم رميهريرةعن أىب)  حم ، م   ( } م  

 ) ٥٧٨٥(  وصحيح اجلامع ١١/٣٨٥ وش ٢/٢٣٣ وحم ٦/٤٢ وخ ١٨٣٨م ص 
١٥٥١٦- }                شفعونَ لـهوا ِمائةً فيكونبلغونَ أَنْ يي املُسلمــني ةٌ منليِه أُمصلِّى عٍت ييم ا ِمنم

 عن أنس وعائشة ) حم ، م ، ن  ( } ِإالَّ شفِّعوا ِفيِه
 ) ٥٧٨٦(  وصحيح اجلامع ٣/٢٦٦ وحم ٤/٣٤٣ وترغيب ٤/٣٠  وهق٤/٧٥ ون ٥٨م اجلنائز 

 عن ميمونة) ن  (  } ما ِمن ميٍت يصلِّى عليِه أُمةٌ من الناِس ِإالَّ شفِّعوا ِفيِه  { -١٥٥١٧
 )٥٧٨٧(  وصحيح اجلامع ٦/٤٠ وحم ٤/٣٤٣ وترغيب ٤/٣٠ وهق ٤/٧٥  ن 

 صحيـــــح
واجباله ، واسنداه أَو نحـو ذِلـك ِإالَّ         : وت فيقوم باكيهم فيقولُ     ما ِمن ميٍت يم    { -١٥٥١٨

 لهزانِه هكذَا كنتلكاِن يكِّلَ بِه معن أىب موسى) ت  ( } و 
 ) ٥٧٨٨(  وصحيح اجلامع ٥/٢٤٤ وسنة ٤/٣٤٩وترغيب ) ١٠٠٣( ت 

 حســــن
م أَو معلَّماِن ، فِإنْ يك ِفى أُمىت أَحد فابن اخلَطَّاِب ، ِإنَّ             ما ِمن نىب ِإالَّ وِفى أُمتِه معلَّ       { -١٥٥١٩

 ) ابن سعد عن عائشة ( } اَهللا جعلَ احلَق على ِلساِن عمر وقَلبِه 
 ) ٣٦٩٣(  وت ٧/١١٥وم ) ٢٥٣(  ومحيدى ٦/٥٥ و١/٨٧ وحم ٥/٢٤كر 

 حســــن
١٥٥٢٠- }    أَنذر ِإالَّ وقد ىبن ا ِمنم    كـــمبوِإنَّ ر ، أَعـور ـهأَالَ ِإن ، الكَذَّاب اَألعور تهأُم

 ، بأَعــــور لَيـــس 
 ينيِه كَافرع نيب كتوبعن أنس ) ق ، بز ، ت  ( } م 



 

 

٢٣٢٦() 

) ١٨٢٤(  وحب   ٩/١٤٥ وخط   ٢٧٦و٣/١٧٣وحم  ) ٢٢٤٥( وت  ) ٥٧٨٩(  وصحيح اجلامع    ٢٢٤٨م ص   
 وغريهم ) ٤٣١٧( و) ٤٣١٦(  ود ١٤٨ و٩/٧٥وخ 

 متـــــواتــــــر
ِإنه أَعور وِإنَّ   : ما ِمن نىب ِإالَّ وقد أَنذر قَومه الدجالَ ، وِإنى أُحذِّركم أَمر الدجاِل               { -١٥٥٢١

 ونار ، فناره ربى لَيس بأَعور ، بني عينيِه مكتــوب كَافر يقرأه الكَاتب وغَري الكَاتِب ، معه جنةٌ              
 ارن تهننةٌ ، وجعن معاذ ) طب (} ج 

 ) ٢٢٤٥(  وت ١٠١وم الفنت ) ١٨٢٤(  وبنحوه حب ٦/٩٩بغوى 
 صحيـــــح

١٥٥٢٢- }  نمى الغعر ِإالَّ وقد ىبن ا ِمنعن عبيد بن عمري مرسالً ) هناد  ( } م ( 
  موصوالً ٢إلمارة ب  وخ ا٨/٢٢٩ بالغاً وجممع ٩٧١ وموطأ ٦/٣٢٤بداية 

 صحيـــــح
ما ِمن نىب ِإالَّ وله وِزيراِن ِمن أَهِل السماِء ، ووِزيراِن ِمن أَهـِل اَألرِض ، فأَمـا                   { -١٥٥٢٣ 

 ( } فَجربيلُ وِميكائيلُ ، وأَما وِزيراى ِمن أَهِل اَألرِض فَأَبو بكٍر وعمر            : وِزيراى ِمن أَهِل السماِء     
 عن أىب سعيد ) حسن غريب ) ت 
 ) ٣٦٨٠( ت 

 حســــن لغيـــره
ما ِمن نىب  بعثه اُهللا ِفى أُمٍة قَبلى ِإالَّ كانَ له ِمن أُمتِه حواريونَ ، وأَصحاب يأخذونَ                   { -١٥٥٢٤

            لوفخ عدهمب ِمن خلُفا تهِإن دونَ بأَمرِه ، ثُمتقيتِه ، وينا الَ        بسفعلونَ مفعلونَ ، ويا الَ يقولونَ مي
فمن جاهدهم بيدِه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بِلسانِه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقَلبِه               : يؤمرونَ  

 عن ابن مسعود ) حم ، م  ( } فهو مؤمن لَيس وراَء ذِلك من اِإلمياِن حبةُ خردٍل 
 ) ٥٧٩٠(  وصحيح اجلامع ١٠/٩٠ وهق ١/٣٦ وعوانة ١/٤٥٨حم  و٨٠م اإلميان 

بطانةٌ تأمره باملَعروِف وتنهاه عـِن املُنكـِر ،         : ما ِمن نىب والَ واٍل ِإالَّ وله بطانتاِن          { -١٥٥٢٥
               ع غلبالَّىت ت من وهو ، ِقىو مهَا فقدرش قىو نباالً ، ومخ ألوها   وِبطانةٌ الَ تحم ، هق    ( } ليِه ِمنهم

 عن أىب هريرة)  
 ١٠/١١١ وهق ٣/٢٢ ومشكل ٢٨٩ و٢/٢٣٧حم 

 صحيـــــح
 عن عائشة ) هـ  ( } ما ِمن نىب يمرض ِإالَّ خير بني الدنيا واآلخرِة  { -١٥٥٢٦

 ) ٥٧٩١( وصحيح اجلامع ) ١٦٢٠(  وهـ ٨/٢٥٥ وفتح ٦/٢٦٩ وحم ٦/٥٨خ 
 ِإنْ شاَء أَو ِإنْ     -ن نسمٍة أَراد اُهللا أَنْ تخرج ِمن صلِب رجٍل ِإالَّ وهى خارجةٌ             ما مِ  { -١٥٥٢٧

 عن واثلة ) طك ، ع  (  } - قَاله ملَّا سئلَ عِن العزِل - فالَ عليكم أَنْ الَ تفعلُوا -أَىب 



 

 

٢٣٢٧() 

  ٤/٢٩٧امع 
 صحيـــــح

أبو نعيم عن ثابت بن      ( }  ِفى بطِن أُمه ِإالَّ أَنه شقى أَو سعيد          ما ِمن نسمٍة يخلقها اهللاُ     { -١٥٥٢٨
 الــحارث 

 ) األنصارى 
  ٥٦٧ و٨/٥٦٦اإلحتاف 

 صحيـــــح
١٥٥٢٩- }                   ـنس نلُ مأَو هالوزِر َألن ِكفالِن من لى ابِن آدمقتلُ ظُلماً ِإالَّ كانَ عفٍس تن ا ِمنم

 عن الرباء) ر ك (} القَتلَ 
  ١٠/٢٣٧ وطب ٦/١٢٥ وطربى ١/١٤٤وطخ ) ١١٨(  ومحيدى ٨/١٥ وهق ١/٤٣٣وحم ) ٢٦٧٣( ت 

 صحيـــــح
ما ِمن نفٍس تموت هلَا ِعند اِهللا خري يسرها أَنْ ترجع ِإىل الدنيا ، وأَنَّ هلَا الدنيا وما                   { -١٥٥٣٠

   يت هفِإن هيدا ِإالَّ الشـهادِة  ِفيهفَضِل الش ى ِمنرا يى ِلمةً أُخررقتلُ ما فينيِإىل الد رجعى أَنْ يمن { ) 
 عن أنس ) حم ، ق ، ت 

( وت  ) ٥٧٩٢(  وصـحيح اجلـامع      ٤/٢٠ وخ   ٥/٢٨٩ وش   ٢٧٨ و ١٥٣ و ٣/١٢٦ وحـم    ١٠٨م اإلمارة   
 ) ٢٤١٤(ومي ) ١٦٤٣

نْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ، وأَنى رسولُ اِهللا يرجع ذِلك ِإىل            ما ِمن نفٍس تموت وهى تشهد أَ       { -١٥٥٣١
 اُهللا له وقٍن ِإالَّ غَفرعن معاذ ) حم ،  ن ، هـ  ( } قَلٍب م 

 ) ٥٧٩٣(  وصحيح اجلامع ٢٠/٤٥ وطب ١/٨وك ) ١٤٦٧( والدعاطب ) ٣٧٩٦(  وهـ ٥/٢٢٩حم 
 صحيـــــح

 وقَد كتب اُهللا مكاَا من اجلنِة والناِر ، وِإالَّ وقَـد كُتبـت     ما ِمن نفٍس منفوسٍة ِإالَّ     { -١٥٥٣٢
أَفالَ نتكلُ ؟ قالَ الَ ، اعملُوا والَ تتِكلُوا فكُلٌّ ميسر ملَا خلق له ، أَما أَهلُ                 : شِقيةً أَو سعيدةً ، ِقيلَ      

حم ، ق  ( } ما أَهلُ الشقاوِة فييسرونَ لعمِل أَهِل الشقاوِة السعادِة فييسرونَ لعمِل أَهِل السعادِة وأَ    
٤ (  عن على 

(  وصحيح اجلـامع     ١/٩٣ وحم   ٦٤ وت فنت    ٢١٨ وم فضائل الصحابة     ١٦ ود السنة ب     ٦/٢١٢ و ٢/١٢٠خ  
٥٧٩٤ ( ١٥٥٣٣- }          ومئٍذ حي نٍة وهىا ِمائةُ سليهأيت عي ومنفوسٍة اليفٍس من ا ِمنةٌ مي { )   ، حـم

 عن جابر ) ق ، ت 
وت تفسريسورة  ) ٥٧٩٥(  وصحيح اجلامع    ٨٣ وخ اجلنائز ب     ٤/٤٩٩ وك   ٣١٤ و ٣/٣٠٥ وحم   ٧و٦م القدر   

٩٢  
 ( } ما ِمن وايل أُمٍة كَثُرت أَو قَلَّت لَم يعدلْ ِفيهم ِإالَّ كَبه اُهللا على وجهِه ِفى الناِر              { -١٥٥٣٤ 

 )معقل بن يسار ش ، طب عن 



 

 

٢٣٢٨() 

  ١٥/٢٣٤ و١٢/٢٢٠ وش ٥/٢٤حم 
 صحيـــــح

١٥٥٣٥- }                هورج غَلَّه أَو ، دلهع نقِه ، فَكَّهِإىل ع مينهغلوالً ياَهللا م ايل ثَالثٍة ِإالَّ لَقىو ا ِمنم { ) 
 عن أىب الدرداء ) كر 

  ٨/٣١٤ واإلحتاف ٥/٢٠٦ وجممع ٣/١٤٧وترغيب ) ١٥٦٠( حب 
 ــحصحيـــ

١٥٥٣٦- }                غفوراً لهم عذَّباً أَوغلوالً مالِقيامِة م ومشرٍة ِإالَّ ِجىَء بِه يايل عو ا ِمنابن منـده    ( } م
 ) وأبو نعيم عن احلارث بن حممد عن حصني 

  حنوه ٥/٢٠٥ وجممع ٦/١١٨ وحلية ٨/٣١٤اإلحتاف 
 صحيـــــح لغيـــره

الَّ يأيت يوم الِقيامــِة مغلولةً يده ِإىل عنقِه ، أَطلقه عدله ،            ما ِمن وايل عشــرٍة إِ     { -١٥٥٣٧
ورهج عن ثوبان ) ض  ( } وأَوبقه 

  ٢٠٦ و٥/٢٠٥ وامع ٨/٣١٤اإلحتاف 
 صحيـــــح لغيـــره

ِلذنٍب قَد سـبق    ما ِمن وصٍب يصيب العبد ِفى داِر الدنيا والَ نكبٍة ِإالَّ كَانَ كَفَّارةً               { -١٥٥٣٨
            ِمنه اقبهع ِفى ذَنٍب قَد كِن اُهللا ِليعودي ولَم ، عن بالل بن أىب بردة عن أبيه       ) الروياىن ، طب ، كر      (} ِمنه

 عن جده أىب موسى 
  ٦/٢١٨ وبنحوه حم ١٠/٣٧٨ و٣/٣٢١كر 

 حســــن
 عن أىب أيوب ) طب(} مالُ ِإالَّ املُتهاجرين ما ِمن اثْنِني والَ خميٍس ِإالَّ يرفع ِفيها اَألع { -١٥٥٣٩

  ٨/٦٧ وجممع ٤/١٧٨طب 
 حســــن

ما ِمن يوٍم أَكثر ِمن أَن يعتق اُهللا ِفيِه عبداً أَو أَمةً ِمن النار ِمن يوِم عرفةَ ، وِإنه لَيدنو                     { -١٥٥٤٠
 عن عائشة ) م ، ن ، هـ (}  هؤالِء ؟ ماذَا أَراد: ، ثُم يباِهى ِبهم املَالئكةَ فَيقولُ 

 ) ٥٧٩٦( وصحيح اجلامع ٥/١١٨ وهق ٢/٣٠١ وقط ١/٤٦٤ وك ٥/٢٥١ ون ٢/٢٠١ وترغيب ٤٣٦م احلج 
فَإنَّ ِهللا سطواٍت وبسطاٍت ، ولَكـم       ! مهالً أَيها الناس    : ما ِمن يوٍم ِإالَّ يناِدى مناٍد        { -١٥٥٤١

ِرجالٌ خشع ، وِصبيانُ رضع ، ودواب رتع لَصب عليكم العذاب صـبا ،              قُروح داميات ولَوالَ    
 عن أىب الزاهرية عن أىب الدرداء وحذيفة) حل(} ورضختم ِبِه رضخاً

  ٢/٩٧ وتلخيص ٦/١٠٠حلية 
 حســــن لغيـــره 



 

 

٢٣٢٩() 

 عن الزبري ) ت(} سبحوا املَلك القُدوس : ما ِمن يوٍم يصبح الِعباد ِإالَّ يناِدى مناٍد  { -١٥٥٤٢
 وجممع  ٢٤٤و٢٣٦ و ٣/٢٣٥ وبنحوه ن    ٩/٣٧٢ و ١/٢٢٣واإلحتاف  ) ٣٥٦٤(وت  ) ٦٢( وسىن   ١٠/٩٤امع  

٢/٢٤١  
 حســــن لغيـــره

 أَعِط منفقـاً    اللَّهم: ما ِمن يوٍم يصبح الِعباد ِفيِه ِإالَّ ملكاِن يرتالِن ، فَيقولُ أَحدمهَا              { -١٥٥٤٣
 رقولُ اآلخلفاً ، ويلفاً : خمسكاً تأَعِط م عن أىب هريرة ) ق(} اللَّهم 

 ) ٥٧٩٧(وصحيح اجلامع ) ٩٢٠( وصحيحة ٦/١٥٦ وسنة ٤/١٨٧ وهق ٥٧ وم الزكاة ٢/١٤٢خ 
١٥٥٤٤- }  ننياُهللا ِبالس تالهمكاةَ ِإالَّ ابالز قَوم نعا معن بريدة) طس (} م  

  ٤/٥٤٠وك ) ١٠٧( وصحيحة ١/٥٤٣ وترغيب ٣/٦٥جممع 
 صحيـــــح

 الفقر واحملل : السنني 
ما منعك أَنْ تصلِّى مع الناِس أَلست ِبرجٍل مسلٍم ؟ ِإذَا ِجئت فَصلِّ مع الناِس وِإن                 { -١٥٥٤٥

 لَّيتص قَد عن ابن حمجن عن أبيه) حب(} كُنت 
وسنـــة  ) ٤٢٠( وشفع   ١/٤١٥وقط  ) ٤٣٣( وحب   ١/٢٤٤ وك   ٤/٢٨٠نبوة   و ٢/٣٠٠ وهق   ٤/٣٤حم  

  ومتهيــــد ٣/٤٣٠
٤/٢٢٢  

 صحيـــــح
ما منعك يا أىب أَن تجيبىن ِإذْ دعوتك ؟ أَملْ تجد ِفيما أَوحى اُهللا ِإىلَّ أَِن استجيبوا ِهللا                   { -١٥٥٤٦

 حِييكما يِلم عاكمسوِل ِإذَا دعن أىب هريرة) م ، ت ، كح(} وللر 
وحـب  ) ٥٨٠٦( وصحيح اجلـامع     ٤/٤٤٦ وسنة   ٢/٣٦٦ وترغيب   ١/٥٥٨ وك   ٢/٣٧٦وهق  ) ٢٨٧٥(ت  

)٧٧٢( 
 صحيـــــح

١٥٥٤٧- }            اُألولَى ِهى التكمعاً ، وصطوا فَيكونَ تعنم لَّيتما ، أَفالَ صعنالِة مالص ا ِمننعكما مم
 و عن ابن عمر) طب(} الفَريضةُ

  ٩/٩٨ وخط ٢/٤٤امع 
 صحيـــــح

 عن ابن عمر ) ك(} ما منعىن أَن أَرد عليك ِإالَّ أَنى كُنت غَري طَاهٍر  { -١٥٥٤٨
ـــ ٣/٤٧٩ك  ــق ) ٣٣٠( ود ١/٣٧ون ) ٣٦٣ و٣٦٢ و٣٦١ و٣٦٠ و٣٥٩( وه  ٢١٥ و٢٠٦ و١/٩٠وه
  ٥/٨٠ و٤/٣٤٥ وحم ٢/١١٦ وسنة ٢/٢٥٨و

 صحيـــــح



 

 

٢٣٣٠() 

منكم ِمن أَحٍد ِإالَّ أَن ربه عز وجلَّ سيجلُو عليِه كَما يجلُو أَحدكم ِبالقَمِر لَيلـةَ                ما   { -١٥٥٤٩
! ما غَرك ِبى ،ابن أدم      !    ما غَرك ِبى ، ابن آدم       !    ما غَرك ِبى ، ابن آدم       !    ابن آدم   : البدِر فَيقولُ   

ماذَا أَجبت املُرسلني ؟ ابن أَدم      ! ماذَا أَجبت املُرسلني ، ابن آدم       ! م  ماذَا أَجبت املُرسلني ، ابن آد     
 !        مآد ن؟ اب لمتا عِفيم ملتاذَا عم !        مآد ن؟ اب لمتا عِفيم ملتاذَا عـا     ! مِفيم ملـتاذَا عم

ود  يقول وروى بعضه ىف األوســط  مسعت ابن مسع: موقوفا عن عبد اهللا بن حكيم   قال        ) طك(} علمت؟  
 )ما غر بك ؟ ماذا أجبت املرسلني! عبدى : مرفوعا 
  ١٠/٣٤٧امع 

 صحيـــــح موقـوف
 ومثلة ال يقال بالرأى 

١٥٥٥٠- }                  أَميـن رمجانٌ ، فَينظرت ينهوب ينهب الِقيامِة لَيس وماُهللا ي يكلِّمهأَحٍد ِإالَّ س ِمن نكما مم
ِمنه             ـارِإالَّ الن رىديِه فَالَ يي نيب نظروي ، ما قَدِإالَّ م رىفَالَ ي ِمنه أَشأم نظروي ، ما قَدِإالَّ م رىفَالَ ي 

 عن عدى بن حامت ) حم ، ق ، ت ، هـ(} ِتلقاَء وجهِه ، فَاتقوا النار ولَو ِبشق تمرٍة ، ولَو ِبكلمٍة طَيبٍة 
وصحيح اجلـامع   ) ٢٤١٥(وت  ) ١٨٥( وهـ   ١٨١ و ٩/١٦٢ وخ   ٤/١٧٦ وهق   ٤/٣٧٧ وحم   ٦٨لزكاة  م ا 
)٥٧٩٨( 

مرتلٌ ِفى اجلَنِة ، ومرتلٌ ِفى الناِر ، فَـإذَا مـات            : ما منكم ِمن أَحٍد ِإالَّ لَه مرتالِن         { -١٥٥٥١
 قَوله فَذلك ، رتلهوِرثَ أَهلُ اجلَنِة م ، ارارثونَ : فَدخلَ النالو معن أىب هريرة ) هـ(} ه 

 ) ٥٧٩٩( وصحيح اجلامع ٥/١٨وطربى ) ٤٣٤١( هـ 
 صحيـــــح

: ما منكم ِمن أَحٍد ِإالَّ وقَد وكِّلَ ِبِه قَرينه ِمن اِجلن ، وقَرينه ِمن املَالئكِة ، قَـالُوا                    { -١٥٥٥٢
عـن ابـن   ) حـم ، م  (} عانىن عليِه فَأسلم ، فَالَ يأمرىن ِإالَّ ِبخٍري وإياى ، ِإالَّ أَنَّ اَهللا أَ  : وإياك ؟ قَالَ  

 مسعود 
 ) ٥٨٠٠( وصحيح اجلامع ١/٢٩ ومشكل ١/٤٣٤ ونصب ٤٠١ و١/٣٨٥ وحم ٦٩م صفات املنافقني 

وأَنا ، ِإالَّ   : وأَنت يا رسولَ اِهللا ؟ قَالَ       : ما منكم ِمن أَحٍد ِإالَّ ومعه شيطانٌ ، قَالوا           { -١٥٥٥٣
 ليِه فَأسلمىن ععن عائشة ) م ( } أَن اَهللا أَعان 

 ) ٢٨١٤( وم ١/١٥٤ وطب ٧/١٠١ ونبوة ٧/٢٦٧واإلحتاف ) ٢١٠١(حب 
ما منكم ِمن أَحٍد يتوضأُ فَيحسن الوضوَء ، ثُم يقوم فَريكع ركعتِني يقبلُ عليهمـا                { - ١٥٥٥٤

جهِه ِإالَّ وِبقلبِه وو لَه اجلَنةُ وغُفر لَه عن عقبة بن عامر ) حم ، د ، حب(} جبت 
 ) ١٠٥٠(واإلحسان ) ٥٨٠٢( وصحيح اجلامع ٤/١٥٣ وحم ١/٢٥٢ وترغيب ١/٢٢٥وعوانة ) ١٦٩(د 

 صحيـــــح



 

 

٢٣٣١() 

أَشهد : ما منكم ِمن أَحٍد يتوضأُ فَيسبغُ الوضوَء ، ثُم يقولُ ِحني يفرغُ ِمن وضوئِه                { - ١٥٥٥٥
أَن الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وحده الَ شريك لَه ، وأَن محمداً عبده ورسوله ِإالَّ فُتحت لَه أَبواب اجلَنِة الثَمانيةُ                   

 عن عمر ) حم ، م ، د ، ن(} يدخلُ ِمن أَيها شاَء 
ون ) ٩٠٦(د  و) ٥٨٠٣( وصـحيح اجلـامع      ١٧ وم الطهارة    ١٠/٥٢٥ واإلحتاف   ١٣٥ و ١٤٦ و ٤/١٤٥حم  

١/٩٥   
والَ أَنا  : والَ أَنت يا رسولَ اِهللا ؟ قَالَ        : ما منكم ِمن أَحٍد يدخله عمله اجلَنةَ ، ِقيلَ           { - ١٥٥٥٦

 عن أىب موسى ) طب(} يتغمدينَ اُهللا ِمنه ِبرمحٍة  ِإالَّ أَن
  ١٨٤ و٩/١٨٣ و٨/٤١٦ واإلحتاف ٧/٣٧٠ وطب ١/٤١١ ومي ١٠/٣٧٥ وجممع ٤٦٩ و٢/٣٩٠حم 

 صحيـــــح
أَنا ِإالَّ أَن  والَ: والَ أَنت يا رسولَ اِهللا ؟ قَالَ      : ما منكم ِمن أَحٍد ينجيِه عمله ، ِقيلَ          { - ١٥٥٥٧

 عن أىب هريرة ) حب(} يتغمدىن اُهللا ِبرمحتِه ، ولَكن سددوا 
 )٣٤٨( واإلحسان ٨/٣٧٩لية  وح١١/٢٩٥ وفتح ٩/١٨٤ و٨/٤١٦ واإلحتاف ٥١٩ و٢/٣٤٤حم 

 صحيـــــح
١٥٥٥٨ - }               ـرتِإالَّ ج فَينتثر ستنشقوي ، مجوي فَيمضمض ضوءهو بقرجٍل ير ِمن نكما مم

                    جهـِه ِمـنـا وخطَاي رتاُهللا ِإالَّ ج ا أَمرهكَم جههِإذَا غَسلَ و ياشيمِه ، ثُمجهِه وِفيِه وخا وطايخ
حيتِه مع املَاِء ، ثُم يغسلُ يديِه ِإىل اِملرفقِني ِإالَّ جرت خطايا يديِه ِمن أَطراِف أَناملـِه مـع         أَطراِف لِ 

املَاِء، ثُم يمسح رأسه كَما أَمره اُهللا ِإالَّ جرت خطايا رأسِه ِمن أَطراِف شعرِه مع املَاِء ، ثُم يغسـلُ                    
ِني كَما أَمره اُهللا ِإالَّ جرت خطايا ِرجليِه ِمن أَطراِف أَناملِه مع املَاِء ، فَإنْ هو قَـام                  قَدميِه ِإىل الكَعب  

فَصلَّى ، فَحمد اَهللا وأَثنى عليِه ومجده ِبالِذى هو أَهله ، وفَرغَ قَلبه ِللِه ِإالَّ انصرف ِمن خطيئتـِه                   
 هأُم لدتهو ومعن عمرو بن عبسة ) حم ، م (} كَي 
 ٤/١١١وحم ) ٥٨٠٤( وصحيح اجلامع ١/١٠٨ وقط ٢/٤٥٥ و١/٨١ وهق ٢٩٤م صالة املسافرين 

ما منكن امرأةٌ تقدم بني يديها ثَالثةً ِمن ولدها ِإالَّ كَانوا لَها ِحجاباً ِمـن النـاِر ،                   { - ١٥٥٥٩
 عن أىب سعيد) حم ، ق(}  واثْنِني: قَالِت امرأةٌ واثْنِني ؟ قَالَ 

 ٧٢ و ٣٤ و ٣/١٤ وحـم    ٩/١٢٤ و ١/٣٦ وخ   ١٥٣ و ١٥٢ وم الرب والصـلة      ١٣/٢٩٢ والفتح   ٥/٤٥٤سنة  
 ) ٥٨٠٥(وصحيح اجلامع 

: ما منكم امرأةٌ يموت لَها ثَالثةٌ ِمن الولِد ِإالَّ دخلِت اجلـــنةَ ، قَالِت امـرأةٌ                 { - ١٥٥٦٠
 عن ابن مسعود ) حم ، طب(} وذَوات االثْنِني  : وذَوات االثْنِني؟ قَالَ

  ٥/٤٥٤ وسنة ١/٤٢٢حم 
 صحيـــــح



 

 

٢٣٣٢() 

 عن عمرو بن سعيد بن العاص) ت ، ك  ( } ما نحلَ والد ولده أَفضلَ ِمن أَدٍب حسٍن  { - ١٥٥٦١
و ١٦٧٣(  والشـعب  ٢/١٨ وهـق  ٤/٧٧ وحـم    ٤/٢٦٣ وك   ٣/٧٢ وترغيب   ٨/١٥٩وجممع  ) ١٩٥٢( ت  

  ) ٨٦٥٤ و٨٦٥٣و٨٦٥٢و ٨٦٥١
 حســــن لغيـــره

 عن أنس ) طص  ( } مانع الزكاِة يوم الِقيامِة ِفى الناِر  { - ١٥٥٦٢
 ) ٥٨٠٧(  وصحيح اجلامع ٤/٤١٠ ونصب ١/٥٤٣ وترغيب ٣/٦٤جممع 

 حســــن
 شة عن عائ) هـ ، ع  ( } ما نفعنا مالُ أَحٍد ما نفعنا مالُ أَىب بكٍر  { - ١٥٥٦٣

 ٨/٢٥٧ وحلية ٢/٣٦٦ وحم ٢/٥٧٧وعاصم ) ٢٥٠( ومحيدى ) ٣٨٨٩(  ومطالب ٩/٥١جممع 
 صحيـــــح

  عن أىب هريرة) حم ، هـ  ( } ما نفعىن مالٌ قَطُّ ما نفعىن مالُ أَِبى بكٍر  { - ١٥٥٦٤
  ومعـاىن  ٢/٥٧٧ وعاصم   ٢٣١ و ٢/٢٣٠ومشكل  ) ٢١٦١(  وحب   ٢/٢٥٣وحم  ) ٩٤( وهـ  ) ٣٦٦١( ت  
 ) ٥٨٠٨(  وصحيح اجلامع ٤/١٥٨

 صحيـــــح
ما نقص مالٌ ِمن صدقٍة ، والَ عفَا رجلٌ عن مظلمٍة ِإالَّ زاده اُهللا ا ِعزا ، فـاعفُوا                    { - ١٥٥٦٥

عن ) طسص  ( } قٍر يِعزكم اُهللا تعاىل ، والَ فَتح رجلٌ على نفسِه باب مسألٍة ِإالَّ فَتح اُهللا عليِه باب فَ            
 أم سلمة 

  ٦/١٣٣ وسنة ١١/٤٠٥ وطب ٣/٣٠٧ والترغيب ٨/٣٩واإلحتاف ) ٢٣٢٥( ت 
 صحيـــــح

ما نقصت صدقةٌ ِمن ماٍل قَطُّ ، وما مد عبد يده بصدقٍة ِإالَّ أُلقيت ِفى يِد اِهللا قَبلَ                   { - ١٥٥٦٦
         ائِل ، والَ فَتحِد السِفى ي قعفَقٍر             أَنْ ت ابليِه باُهللا ع ِإالَّ فَتح ا ِغىننهع سألٍة لهم ابب بدطس  ( } ع

 واخلرائطى ىف مكارم األخالق عن أم سلمة عن أىب موسى ) 
  ٨/٣٩ واإلحتاف ١١/٤٠٦ وطب ٢/٥بعضه والترغيب ) ١٦٨( املكارم 

 حســــن لغيـــره
١٥٥٦٧ - }       اٍل ، ومم دقةٌ ِمنص قصتا نِهللا             م أَحـد واضعا تا ، ومفِو ِإالَّ ِعزبداً بعاُهللا ع ادا ز

 عن أىب هريرة)  حم ، م ،  ت   ( } ِإالَّ رفعه اُهللا 
وصحيح ) ٢٠٢٩(  وت   ٣/١١٠ وجممــع   ٤/١٨٧ و ١٠/٢٣٥ وهق   ٣٨٦ و ٢/٢٣٥ وحم   ٦٩م الرب والصلة    
 اجلامـــع 

)٥٨٠٩ ( 



 

 

٢٣٣٣() 

لعهد قَطُّ ِإالَّ كانَ القَتلُ بينهم ، والَ ظَهرِت الفَاحشةُ ِفى قَوٍم قَـطُّ              ما نقض قَوم ا    { - ١٥٥٦٨       
                القَطر نهماُهللا ع بسكاةَ ِإالَّ حالز قَوم نعوالَ م ، املَوت ليهملَّطَ اُهللا عك ،  ( والروياىن  ) ع   (} ِإالَّ س

 عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه ) هق ، ض 
 ) ١٠٧(  وصحيحة ٢/١٢٦ وك ٣/٣٤٦ و٩/٢٣١هق 

 صحيـــــح
       ١٥٥٦٩ - }                 ا أَهلـكمفِإن ، تطعتما اسم بِه فافْعلُوا ِمنه ا أَمرتكموم ، تنبوهفاج نهع هيتكما نم

 لى أَنبيائهمع تالفهمواخ ، سائلهمكَثرةُ م قَبلكم ِمن عن أىب هريرة)  م  ( } الذين 
 ) ٥٨١٠(  وصحيح اجلامع ١٣/٢٦١ وفتح ١/٢٣٠ ومشكل ١/٢١٥ وهق ١٣٠م الفضائل 

الَ فرمى صلَّى   : أَولَمت ؟ قالَ    : نعم ، قالَ    : ما هذَا اِخلضاب ؟ أَعرست ؟ قالَ         { - ١٥٥٧٠       
رة أن عبد الرمحن بـن      عن أىب هري  )  طس   ( } أَو ِلم ولَو ِبشاٍة     : اُهللا عليِه وسلَّم ِبنواٍة من ذَهٍب وقالَ        

 ) فذكره  عوف خضب بالصفرة فرآه النىب صلى اهللا عليه وسلم
  ٤/١٤٥ وم ٥/٣٩ و ٣/٦٨ وبنحوه خ ٩/٢٣٤ وفتح ٤/٥١امع 

 صحيـــــح لغيـــره
مرأةٌ ِمـن   ما خرج ِمنا رجلٌ والَ ا     : ما هذَا الطَّهور الَِّذى أَثنى اُهللا عليكم ؟ قَالوا           { - ١٥٥٧١       

            لَّمليِه وسلَّى اُهللا عفَقالَ ص ، قعدتهوم ائِط ِإالَّ غَسلَ فَرجهذَا   : الغه وعن ابن عباس   ) هق  ، طك   (} ه
 )ذكره " فيه رجال حيبون أن يتطهروا " ملا نزلت : رضى اهللا عنه قال 

 وطـربى   ١/١١٢ وتلخـيص    ١١/٦٧ وطـب    ١/١٥٣ وش   ٧/٣٤ و ١/٢١٢ وجممع   ١/١٨٧ وك ١/١٠٥هق  
  ٣/٤٢٢ وحم ١٧/٢٢

 صحيـــــح
هذَا اليوم الَِّذى نجا اُهللا ِبِه موسى وبِىن ِإسرائيلَ ِمـن           : ما هذَا ِمن الصوِم ؟ قَالوا        { - ١٥٥٧٢

 ، فَقالَ   الغرِق ، وهذَا يوم استوت ِفيِه السفينةُ على اجلُوِدى فَصامه موسى عليِه السالم شكراً ِللهِ              
   لَّمليِه وسلَّى اُهللا عوِم           : صِبالص أَصحابه روِم ، وأَمذَا اليى وِبصوِم هِبموس ا أَحقعـن أىب   ) حم  (} أَن

 ) بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فذكره مر صلى اهللا عليه وسلم: هريرة  قال  
  ٣٥٩/ ٢ و٣١٠ و١/٢٩١ حم ١/١١٧ وبداية ٤/٢٥٧كثري 

 صحيـــــح
١٥٥٧٣ - }       غَش نم ، اسالن راهى يتالطَّعاِم ح فَوق علتهالطَّعــاِم ، أَفالَ ج احبا صذَا يا هم
 عن أىب هريرة ) م ( } فَليس ِمنى

 ) ٥٨١١( وصحيح اجلامع ١/١٥٧ وعوانة ٥/٣٢٠ وهق ٢/٩ وك ١٦٤م اإلميان 



 

 

٢٣٣٤() 

: جنازةُ فُالِن بِن فُالٍن كَانَ يحب اُهللا ورسـوله ، فَقـالَ             :  ِقيلَ   ما هذَِه اجلَنازةُ ؟    { - ١٥٥٧٤
      جبتو لَّمليِه وسلَّى اُهللا عى فَقالَ       -ثَالثاً  -صأُخر رتم ذِه ؟ ِقيلَ     :  ، ثُما هـِن    : منازةُ فُالِن بج

 عن أنس ) بز( } -ثَالثاً -وجبت : فُالٍن ، كَانَ يبغض اَهللا ورسوله ، فَقالَ 
  ٣/٥ وجممع ١/٣٧٧ك 

 صحيـــــح
أَلقها ، وعليك ِبهذِه وأَشباهها وِرماِح الْقنا ، فَإنما يؤيد اُهللا لَكم ِبها ِفى              ! ما هذِه    { - ١٥٥٧٥

 عن على ) هـ( } الديِن ويمكِّن لَكم ِفى الِبالِد 
  ٥/٢٦٧ وامع ١٠/٤١وهق ) ٢٨١٠(هـ 

 ــــن لغيـــرهحس
ما هذِه أَلقها ، وعليكم ِبهذِه وأَشباهها ورماِح القَنا ، فَإمنَا يزيـد اُهللا لكـــم                 { - ١٥٥٧٦

 ِبهــا ِفـى الديِن ، 
كان بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوس عربية فـرأى            : عن على  قال     ) هـ(} ويمكِّن لَكم ِفى الِبالِد     

 )س فارسية قال فذكرهرجال بيده قو
 أعظمى ) ٢٨٣٧( وهـ ١٠/٤١هق 

 حســــن لغيـــره
ما هذِه معكم ، أَهديةٌ أَم صدقةٌ ؟ فَإنَّ الصدقةَ يبتغى ِبها وجـه اِهللا ، وِإنَّ اهلَديـةَ          { - ١٥٥٧٧

 عن عبد الرمحن بن علقمة) كر(} يبتغى ِبها وجه الرسوِل وقَضاُء احلَاجِة 
 واإلحتاف  ٦/٢٩ وسعد   ٢/١٠ ومعاىن   ٦/٥٥١وش  ) ٥٩٧( ومنحة   ٣/٤٩٠وحم  ) ٦٥٦( وت   ٢/٤١٢ابة  اإلص

  بنحوه ٦/٧٩
 حســــن

    ٦/٢٣٣وعبد الرمحن خمتلف ىف صحبته التهذيب 
 يعـىن أَذانَ    -ما هلك قَوم لُوٍط ِإالَّ ِفى األذاِن ، والَ تقوم الساعةُ ِإالَّ ِفى اَألذاِن                { - ١٥٥٧٨

 عن ابن عمر ) طك(}  وهو وقت االستغفاِر والدعاِء -لفَجِر ا
  ١٠/٣٣٢ و٧/٤٧امع 

 صحيـــــح
ما هلكت أُمةٌ قَطُّ ِإالَّ ِبالشرِك ِباِهللا ، وما أَشركت أُمةٌ حىت يكونَ بـدُء ِشـركها                  { - ١٥٥٧٩

 عن ابن عمرو ) كر(} التكْذيب ِبالقدِر 
  ٧/٢٠٤ وجممع ٢/٢٠٦ر  وك١٤٤ و١/١٤١عاصم 

 حســــن لغيـــره



 

 

٢٣٣٥() 

ما هممت ِبما كَانَ أَهلُ اجلَاهليِة يهمونَ ِإالَّ مرتِني ، ِكالمهَا يعصمىن اُهللا ِمنـهما،                { - ١٥٥٨٠
               رعىا يكةَ ِفى أَغناٍم ألهلهقُريٍش ِفى أَعالَ م ِعى ِمنكَانَ م لَيلةً ِلفىت ِلى غَنِمى    : قُلت ـى  أَبصرتح

نعم ، فَخرجت فَلما ِجئت أَدىنَ داٍر ِمن دوِر مكَّةَ      : أَمسر هذِه اللَّيلةَ ِبمكةَ كَما يسمر الِفتيانُ ، قَالَ          
        مٍر ، فَقلتفوٍف وزد وتِغناًء وص معتذَا ؟ قَالوا : سا هالِغناِء ، : م ِبذلك فَلهوت ، زوجفُالنٌ ت

غَلبتىن عيىن ، فَقمت فَما أَيقظَىن ِإالَّ مس الشمِس ، فَرجعت فَسمعت ِمثلَ ذَلـك               والصوت حتى   
ما فَعلت شيئاً ، فَـو اِهللا مـا   : ما فَعلت ؟ قُلت   : فَغلبتىن عيىن أَيضاً ، فَرجعت ، فَقالَ ِلى صاِحىب        

 عن على) ك  ( }حتى أَكرمىن اُهللا تعاىل ِبنبوتِه هممت بعدها ِبسوٍء ِمما يعملُ أَهلُ اجلَاهليِة 
 )٤٢٥٩( ومطالب ٢/٢٨٧ وبداية ٢/٢٧٩ وطخ ٨/٢٢٦ وجممع ٤/٢٤٥ك 

 صحيـــــح
١٥٥٨١ - }  وائقهب هارج أمني لَم نو ِبمؤمٍن ما هعن أنس ) ع(} م 

  ٨/٣٥٩ وش ٣/٣٥٣ وترغيب ٣/١٦٥ وك ٨/١٦٩امع 
 صحيـــــح

١٥٥٨٢ - }                  فَلـك احبهص جدت نةً ، فَإنْ لَمس فهامرٍة فَعريتاَء أَو قَريٍة عِفى طَريٍق م جدتا وم
 يتاَء فَفيِه اخلُمسامرٍة أَو طَريٍق غَِري مِفى قَريٍة غَِري ع جدتا وعن أىب ثعلبة ) طب(} وم 

  ١٦٩ و٤/١٦٨امع 
 حســــن لغيـــره

 ِمثلٌ ِبمثٍل ِإذَا كَانَ نوعاً واحداً ، وما ِكيلَ فَمثلُ ذَلك ، فَـإذَا اختلـف                 ما وزنَ  { - ١٥٥٨٣
 عن أنس ) قط(} النوعاِن فَالَ بأس ِبِه 

  ٤/٤ ونصب ٣/١٨قط 
 حســــن

اِن البقِر فَإنه   ما وضع اُهللا تعاىل داًء ِإالَّ وضع لَه دواًء ِإالَّ السام واهلَرم فَعليكم ِبألب              { - ١٥٥٨٤
 وأبو نعيم ىف الطب عن ابن مسعود ) طب(} يخبطُ ِمن كُلِّ الشجِر 

  ٥/٢٨٥ ومتهيد ٤/١٩٧ وك ٥/٨٥ وجممع ٤/٣١٥ وحم ٢٠٢ و١٠/١٦طب 
 صحيـــــح لغريه 

١٥٥٨٥ - }    نم لمهِشفـــاًء ، ع علَ لَهج اٍء ِفى اَألرِض ِإالَّ وقَدد اُهللا ِمن ضعا وم  ، لمـهع 
 هـلهج نم هلهعن ابن مسعود ) طب(} وج 

  ٨٥ و٥/٨٤ وامع ١٠/٢٠٢طب 
 حســــن لغيـــره

 عن جابر ) ط(} ما وقَى ِبِه املْؤمن ِعرضه فَهو لَه صدقةٌ  { - ١٥٥٨٦
  ١٠/٢٤٢ وهق ٣/١٣٦ وجممع ٨/١٧٨ و٦/٢٨٨ واإلحتاف ٥/٢٩٤ وبغوى ١٠/٤٤٧ وفتح ٢/٥٠ط 



 

 

٢٣٣٦() 

 حســــن
} ما ولدىن ِمن ِسفاِح أَهِل اجلَاهليِة شىٌء ، ما ولَدىن ِإالَّ ِنكاح كَنكَاِح اإلسـالِم                 { - ١٥٥٨٧

 عن ابن عباس ) طب ، هق ، كر (
  ٣/٢١٣ ونصب ١/٣٤٦ وكر ١٠/٣٩٩ وطب ٨/٢١٤ وجممع ٣/١٧١ وبغوى ٧/١٩٠هق 

 صحيـــــح
١٥٥٨٨ - }      قلِّدِك اُهللا ينِك أَن يؤما يم         اٍر ؟ قَالتن عرياٍت ِمنَا شكاالِقيامِة م ا   : ومفَرتعتـه{ 

فرآها صلى اهللا عليـه وسـلم       : لبست قالدة فيها شعريات من ذهب ، قالت         : عن أم سلمة  قالت      ) حم ، طك  (
 فأعرض عىن وذكره 

  ٥/١٤٨ وجممع ٦/٣٢٢حم 
 حســــن

! الَّ وهو يناِدى ِبصوٍت ذَلٍق طَلٍق ، يا ابـن آدم            ما يأتى على هذا القَِرب ِمن يوٍم إِ        { - ١٥٥٨٩
                    نيِق ِإالَّ مالض يتوِد ، وبالد يتربِة ، وبالغ يتحدِة ، وبالو يتى بأَن علمت ىن ؟ أَو لَمسيتن كَيف

         لَّمليِه وسلَّى اُهللا عقَالَ ص ليِه ؟ ثُمىن اُهللا ععسإِ : و القَرب          فرةٌ ِمـنِرياِض اجلَنِة ، أَو ح وضةٌ ِمنا رم
ىف جنازة فجلس إىل  خرجنا مع النىب صلى اهللا عليه وسلم: عن أىب هريرة رضى اهللا عنه قال ) طس(} حفِر النار  

 )قرب منها فذكره
  ٣٩٨ و١٠/٣٩٧ واإلحتاف ٤/٢٣٨ وترغيب ٣/٤٦امع 

 حســــن لغيــره
١٥٥٩٠ - }  نأْما يكَلٍب              م أسر أسهلَ اُهللا رحوقَبلَ اِإلماِم أَن ي أسهر فعِإذَا ر طس(}  أَحدكم (

 عن أىب هريرة 
 ١/٣٣٣ وترغيب ٢/٧٨جممع 

 صحيـــــح
ما يأمن الَّذى يرفع رأسه ِفى صالتِه قَبلَ اِإلماِم أَن يحولَ اُهللا صورته ِفى صـورِة                 { - ١٥٥٩١

 ن أىب هريرة ع) م(} ِحماٍر 
 )٥٨١٢( وصحيح اجلامع ١١٦و١١٥م الصالة 

عـن أىب   ) عب(} ما يأمن الَّذى يرفع رأسه قَبلَ اِإلماِم أَن يرد اُهللا رأسه رأس ِحماٍر               { - ١٥٥٩٢
 هريرة 

 ) ٣٧٥١( وعب ٤٢٥ و٢٧١ و٢/٢٦٠حم 
 صحيـــــح

١٥٥٩٣ - }       نيةً بكونَ كَيهذَا أَنْ ي أمنا يينيِه   معن أىب سعيد رجل من أهل الشام قال   ) عب   ( }  ع :
 خنامة ىف قبلة املسجد فحكَّها مث قال فذكره  أبصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 )١٦٩٠( عب 



 

 

٢٣٣٧() 

 صحيـــــح
ـَا ولنا اآلخرةُ ؟ قالَ  { - ١٥٥٩٤ بلَى : ما يبكيك يا عمر ؟ أما ترضى أَنْ تكونَ لَهم الدنيــ

 عن أنس ) حم ، ع  ( } فِإنه كَذلك : ، قالَ 
  ٦/٥٧ وبداية ١/٣٣٧ ونبوة ١٠/٣٢٦ وجممع ٨/١٣٦ و١٥٨/ ١/٢ وسعد ٣/١٤٠حم 

 صحيـــــح
 ( } ما يجد الشهـيد ِمن مس القَتِل ِإالَّ كما يجد أَحــدكم ِمن مس القَرصِة               { - ١٥٥٩٥

 عن أىب هريرة)  ت ، هـ ، حب
) ٥٨١٣(  وصحيح اجلامـــع     ٢/٣١٦وترغيب  ) ٢٨٠٢(  وهـ   ٢/٢٩٧وحم  ) ١٦٦٨(  وت   ٢/٢٠٥ي  م

 واإلحسان 
)٤٦٥٥ ( 

 صحيـــــح
ابـن   ( } ما يحملكم على أَنْ تتابعوا ىف الكَذِب كما يتتابع الفَراش ِفى النـاِر ؟                { - ١٥٥٩٦

 ) النجار عن أمساء بنت يزيد 
  ٧/٥٢٣ واإلحتاف ٦/٢٠٩امع 

 حســــن
حم ،  ك     ( } ما يخرج رجلٌ شيئاً من الصدقِة حتى يفك عنها لَحىي سبعني شيطاناً              { - ١٥٥٩٧

 عن بريدة ) 
 ) ٥٨١٤( وصحيح اجلامع ) ١٢٦٨( وصحيحة ) ٢٤٥٧(  وخزمية ١/٤١٧ وك ٤/١٨٧ وهق ٥/٣٥٠حم 

 صحيـــــح
عن أنـس   ) ع   ( } انَ يتكلَّم ِفيما الَ يعنيِه ، ويمنع ما الَ يضره           ما يدريك ، لَعلَّه ك     { - ١٥٥٩٨

استشهد رجل منا يوم أحد ، فوجد على بطنه صخرة مربوطة من اجلوع ، فمسحت أمه التراب عن وجهه                   : قال  
 .هنيئا لك يا بىن اجلنة فذكره : وقالت 
  ١٠/٢٢٨ ومتهيد ١٠/٣٠٣ وجممع ٧/٤٦١ واإلحتاف ٣/٥٤١ترغيب 

 حســــن لغيـــره
ما يدريكم ما بلغت بِه صالته ، ِإنما مثلُ الصالِة مثلُ نهٍر غَمٍر عذٍب ِبباِب رجٍل                 { - ١٥٥٩٩

يستحم فيِه كُلَّ يوٍم خمـس مــراٍت ، فماذا ترونَ يبقي ذلك ِمن درنِه ، ِإنكم الَ تــدرونَ                 
   بِه ص لغتا بم  عن سعد بن أىب وقاص وناس مـن        )  طس ، ك ، هب      ( وابن خزمية   ) حم (} ـالتـــه

 .الصحابة 
 ) ٣١٠(  وخزمية ١/٢٠٠ وك ١/٢٩٧امع 

 صحيـــــح



 

 

٢٣٣٨() 

عن أىب شريح الكعىب ) طب ( } ما يرجو اجلَار ِمن جارِه إذا لَم يرفع خشباً ِفى ِجدارِه        { - ١٥٦٠٠
. 

  ٤/١٦٠امع 
 ن لغيــــرهحســــ

مايزالُ البالُء باملُؤمِن واملُؤمنِة ِفى نفســِه وولدِه ومالِه حتى يلقَى اَهللا وما عليـِه             { - ١٥٦٠١
 عن أىب هريرة)  ت (} خطيئةٌ 

 ) ٥٨١٥(  وصحيح اجلامع ٧/٩١ وحلية ٤/٢٨٦ وترغيب ٤/٣١٤وك ) ٢٣٩٩( ت 
 صحيـــــح

 ( }  يسألُ الناس حتى يأِتى يوم الِقيامِة ولَيس ِفى وجهِه مزعةُ لَحٍم   ما يزالُ الرجلُ   { - ١٥٦٠٢
 عن أىب هريرة)  حم ، ق

 ) ٥٨١٦(  وصحيح اجلامع ٦/١١٩ وسنة ٥/٩٤ون ) ٥٣١ و٥٣٠(  وتغليق ١٠٤ وم الزكاة ٢/١٥٣خ 
١٥٦٠٣ - }           جرٍة ومش حتنوفٍة ، فقالَ تجلٌ ِفى أَرٍض تر سافرا يم      ادهـا زليهع احلتـهر عه

              يئاً ، فالْتفتش ري رفاً فلَمالَ شع يئاً ، ثُمش ري رفاً فَلمال شفع ، احلتهر أَفلتت تيقظَ وقَدفاس وطَعامه
عـن  ) ك   (  }فإذا هو ا تجر ِخطامها ، فما هو أَشد فَرحاً ا من اِهللا بتوبِة عبدِه إذا تاب ِإليـِه                    

 عن الرباء ) ك ( النعمان بن بشري 
  ٨/٩٢وم ) ٢٧٣١(  ومي ٢٧٥ و٤/٢٧٣ وحم ٤/٢٤٣ك 

 صحيـــــح
 هى األرض القفرة البعيدة عن املاء : أرض تنوفة 
١٥٦٠٤ - }                    منـه أَتـرك ، أَموت ومي بيِل اِهللا ، أَموتِفى س داً ِلى ذَهباً أُنفقهِنى أَنَّ أُحسرا يم

يناراً ِإالَّ ِديناراً أُعده لغرٍمي ِإنْ كانَ ، فمات رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا عليِه وسلَّم وما ترك ِدينـاراً والَ              ِد
 عن ابن عباس ) بز  ( } ِدرمهاً والَ عبداً والَ وليدةً ، وترك ِدرعه رهناً بثَالثني صاعاً ِمن شعٍري 

  ١١/٢٦٥ وفتح ٢/٧٥ وترغيب ١٠/٣٢٦امع 
 صحيـــــح

ما يسرِنى أَنَّ َألصحاِب محمٍد ِمثلَ هذَا اجلَبِل ذَهباً وِفضةً فأَنفقها ِفى سـبيِل اِهللا                { - ١٥٦٠٥
 عن ابن عباس ) طب ، حل  ( } وأَترك ِمنها ِديناراً 

 ٨/١٢٧ وحلية ٣/١٢٣ وجممع ١١/٢٦٩طب 
 حســــن

 ِلى أُحداً ذَهبــاً يأتى على ثَالثٌ وِعنِدى ِمنه ِدينـار ِإالَّ ِدينـاراً              ما يسرِنى أَنَّ   { - ١٥٦٠٦
لىِلديٍن ع عن أىب هريرة) م  ( } أَرصده 

 ) ٥٨١٧(  وصحيح اجلامع ١١/٢٦٥وفتح ) ١٠( وحب ) ٨٠٣(  وخد ٣١م الزكاة 



 

 

٢٣٣٩() 

) طب   ( } لف الَِّذى ِفى داِر الندوِة      ما يسرِنى أَنَّ ِلى حمر النعِم وأَنى نقضت احلِ         { - ١٥٦٠٧
 عن ابن عباس 

  ١/١٨٥ وعدى ٤/١٩٧ وخط ٢/٢٥٣ وكثري ٥/٣٦ وطربى ٨/١٧٢ وجممع ١١/٢٩٣طب 
 حســــن لغيـــره

١٥٦٠٨ - }                  وأُخلِّـف أَموت ِحني بيِل اِهللا ، أَموتِفى س ٍد ذَهباً أُنفقهِنى أَنَّ ِلى ِمثلَ أُحسرا يم
 عن أىب هريرة)  هق ( } ةَ أَواٍق ِإالَّ ِفى ثَمِن كَفٍن أَو قَضاِء ديٍن عشر
  ٣٤ وبنحوه م الزكاة ٨/٢١٥ واإلحتاف ٤/٧هق 

 صحيـــــح
١٥٦٠٩- }   ، زٍن ، والَ أَذًى ، والَ غَموالَ ح ، مٍب ، والَ هٍب والَ وصصن ِمن املُسلم صيبا يم

 عن أىب سعيد وأىب هريرة معاً) حم ، ق   ( } ها ِإالَّ كَفَّر اُهللا ا ِمن خطاياه حتى الشوكةُ يشاكُّ
وحـم  ) ٥٨١٨(  وصحيح اجلامع    ٥٢ وم الرب والصلة     ١٠/١٠٣ وفتح   ٥/٢٣٣وسنة  ) ٤٩٢(  وخد   ٧/١٤٨خ  
٣/٤٨  

١٥٦١٠- }            ب زلتن اَألنصاِر ، أَو ِثنتِني من بني زلترأةً نام ضرا يا   مأَبويه عن ) حم ، بز     ( } ني
 عائشة
  ٩/٢٢٤ وحلية ١٠/٤٠ وجممع ٦/٢٥٧حم 

 صحيـــــح
١٥٦١١- }  كنحِم يِفى الر رقدا يالبغوى عن أىب سعيد الزرقى  ( } م ( 

 ٤/٢٢٠ وش ٧/٢٠٣ وكر ٥/٩٢ وتخ ٣/٣٨٨حم 
 صحيـــــح

١٥٦١٢- }         خرهأَد ٍري فلَنخ كونُ ِعنِدى منا يم           ـناُهللا ، وم عفَّـهي ستعففي نم هوِإن ، نكمع
 ( } يستغِن يغنِه اُهللا ، ومن يتصبر يصبره اُهللا ، وما أَعطى اُهللا أَحداً عطاًء خرياً وأَوسع من الصِرب                   

 عن أىب سعيد  ) ٣حم ، ق 
 ٤/١٩٥وهـق  ) ١٦٤٤(  ود  ٩٩٧ وموطـأ    ٥/٩٥ون  ) ٤٠٢٤(  وت   ١٢٤ وم الزكاة    ٨/١٢٤ و ٢/١٥١خ  

  ٣/٩٣وحم ) ٥٨١٩(وصحيح اجلامع 
ما يمرض مؤمن والَ مؤمنةٌ ، والَ مسلم والَ مسلمةٌ ِإالَّ حطَّ اُهللا بذلك خطاياه كما                 { -١٥٦١٣

 عن جابر ) حم  ( } تحطُّ الورقةُ عِن الشجرِة 
  ٢/٣٠١وامع  ٤٠-٥/٣٩وخط ) ٥٠٨(  وخد ٤٠٠ و٣/٣٤٦وحم ) ٦٩٦( حب 

 صحيـــــح
ما يمنع أَحدكم إذا رأى من أَخيِه ما يعجبـه ِمن نفسِه أَو مــالِه أَنْ يِربك عليِه                 { -١٥٦١٤

قح نيعن سهل بن حنيف ) طب ( ابن السىن ىف عمل يوم وليلة  ( } فِإنَّ الع ( 



 

 

٢٣٤٠() 

 ) ٢٠١(  وسىن ١٠٨ و٥/١٠٧ وجممع ٦/١٠٠طب 
 حســــن

ما يمنع أَحدكم إذا عرف اِإلجابةَ ِمن نفسِه فشِفى ِمن مرٍض ، وقَدم ِمن سـفٍر أَنْ                  { -١٥٦١٥
 عن عائشة ) ك  ( } احلَمد ِهللا الذى بِعزته وِجاللِه تِتم الصاحلات : يقولَ 

  ٥/١٠٥ واإلحتاف ١/٥٤٥ك 
 حســــن لغيـــره

يا حى  :  تسمِعى ما أُوصيِك بِه أَنْ تقوِلى إذا أَصبحِت ، وِإذا أَمسيِت             ما يمنعِك أَنْ   { -١٥٦١٦
) ن ، ك     ( } يا قَيوم ، برمحتك أَستغيثُ ، أَصلح ِلى شأْىن كُلَّه ، والَ تِكلِنى ِإىل نفِسى طَرفةَ عـٍني                   

 عن أنس 
 ) ٥٨٢٠(  وصحيح اجلامع ١/٥٤٥ وك ١/٤٥٧ وترغيب ١٠/١١٧جممع 

 صحيـــــح
وكَيف ذَاك  : ما ينبِغى أنْ يكونَ أَحد خرياً ِمن يحىي بِن زكريا عليِه السالم ، ِقيلَ                { -١٥٦١٧

.. يا يحىي خِذ الِكتاب ِبقوٍة وآتيناه احلُكم صبيا       : ؟ قَالَ أَملْ تستمعوا ِإىل اِهللا كَيف نعته ِفى القُرآِن           
 حياً ، مصدقاً ِبكلمٍة ِمن اِهللا وسيداً وحصوراً ونبيا ِمن الصاحلني ، لَم يعملْ سيئةً ولَـم                  :ِإىل قَولِه   
 عن ابن عباس ) بز ، طك(} يهم ا 

 ٨/٢٠٩امع 
 حســــن

يسجد َألحٍد َألمـرت    ما ينبِغى ِألحٍد أَن يسجد ِألحٍد ، ولَو كَانَ أَحد ينبِغى لَه أَنْ               { -١٥٦١٨
 عن أىب هريرة ) حب(} املَرأةَ أَن تسجد ِلزوجها ِلما عظَّم اُهللا عليها ِمن حقِِّه 

  ٤/٣٠٧ وامع ١٧٢-٤/١٧١ وك ٧/٢٩١وهق ) ١١٥٩(وت ) ١٢٩١(حب 
 صحيـــــح

عن عبـد   ) حم ، د ، طب ، ض      ( } ما ينبِغى ِلعبٍد أَن يقولَ ِإنى خري ِمن يونس بِن متى           { -١٥٦١٩
 اهللا بن جعفر 

 ٥/٤٩٥ ونبـوة  ١٣/٢٠٥ وسـنة  ١/٢٠٥ وحم ١٣ ود السنة ب ١٦٧ وم الفضائل   ٩٢ و ٦/٧١ و ٤/١٩٣خ  
  ٨/٢٩٤وفتح 

} ما ينبِغى ِلنىب أَن يضع أَداته بعد أَن لَبسها حتى يحكم اُهللا تعاىل بينه وبني عـدوِه    { -١٥٦٢٠
 عن ابن عباس )  هقك ،(

  ١٠/١٣٨ وخط ٣/٢٠٥ ونبوة ٧/٤١ وهق ٢/١٢٩ وك ٤/٤٦ وطربى ٧/٣٤٦ وفتح ٣/٢٠٨نبوة 
 صحيـــــح

 عن عبد اهللا بن جعفر ) حم ، د(} ما ينبِغى ِلنىب أَن يقولَ ِإىن خري ِمن يونس بِن متى  { -١٥٦٢١



 

 

٢٣٤١() 

 ١/٢٠٥وحـم   ) ٤٦٧٠( ود ١٦٧لفضـائل    وم ا  ٩٢ و ٦/٧١ و ٤/١٩٣ وخ   ١/٤٤٧ ومشـكل    ٥/٤٩٧نبوة  
  ) ٥٨٢١(وصحيح اجلامع 

ما ينقم ابن جميٍل ِإالَّ أَنه كَانَ فَقرياً فَأغناه اُهللا ، وأَما خالد فَإنكم تظلمونَ خالداً،                 { -١٥٦٢٢
      لىع فَهى باسا العبيِل اِهللا ، وأَمِفى س هدوأَعت أَدراعه تبسوقَِد اح عرتا شأَم ، مرا عا يعها موِمثله

 عن أىب هريرة ) حم ، ق ، د ، ن(} أَنَّ عم الرجِل ِصنو أَبيِه 
وحـم  ) ٢٣٣٠( وخزمية   ٤٩ وخ الزكاة ب     ٦/١٦٤ و ٤/١١١ وهق   ٥/٣٣ ون   ٢٢ ود الزكاة ب     ١١م الزكاة   

 عليه وسلم بعث عمـر بـن        وسببه أن رسـول اهللا صلى اهللا     ) ٥٨٢٢( وصحيح اجلامع    ٢/١٢٣ وقط   ٢/٣٢٢
وتنـاقض األلبـاىن   .... منع ابن مجيل وخالد والعباس أن يعطوا صدقتهم فـذكره       : اخلطاب   على الصدقة فقيل       

 ) !!٨٥٨(فصححه ىف صحيح اجلامع واعتربه شاذا ىف إرواء غليله 
ِإن الرجلَ لَيبلغُ ِبحسِن    ما يوضع ِفى اِمليزاِن يوم الِقيامِة أَفضلُ ِمن حسِن اخلُلِق ، و            { -١٥٦٢٣

 عن أىب الدرداء) طب(} خلقِه درجةَ الصائِم القَائِم 
  ١٠/١١٠ وحلية ١/١٥١ وموضح ٢/٢١٩ واإلحتاف ٨/٢٢امع 

 صحيـــــح
 بلْ أَنتم أَصحاىب ، وِإخواىن الَّذين     : أَلسنا ِبإخوانك ؟ قَالَ     : ما أَلقى ِإخواىن ؟ قَالُوا       { -١٥٦٢٤

 وأبو الشيخ عن أنس ) ع (} آمنوا ِبى ولَم يروىن ، أَنا ِإليهم ِباألشواِق 
  ٦/٢٤٥٧ وعدى ٦/٥٣٨ ونبوة ١٠/٦٦جممع 

 وهو حديث حسـن لغيـــره 
متعةُ النساِء حرام ، والَ أَعلم أَحداً أَعدى على اِهللا ِممِن استحلَّ حرماِت اِهللا وقَتلَ                { -١٥٦٢٥

 )ابن قانع عن احلارث بن غزية(} اتلِه ، وِإن مكَّةَ ِهى حرم اِهللا عز وجلَّ غَري قَ
  وله شواهد ١/٤٠٨ وتخ ١٦٢ وجرجان ٤/٢٦٦ وجممع ٣/٣٠٩طب 

 حســــن لغيـــره
 عن جابر ) هق(} متعها فَإنه الَ بد ِمن املَتاِع ولَو ِنصف صاٍع ِمن تمٍر  { -١٥٦٢٦

 )٥٨٢٣( وصحيح اجلامع ١/٣١٠ ومنثور ٧/٢٥٧هق 
  وهو حديــث حســن 

 عن جابر ) خط(} متعها ولَو ِبصاٍع  { -١٥٦٢٧
 )٢٢٨١(والصحيحة ) ٥٨٢٤( وصحيح اجلامع ٣/٧٢خط 

 وهو حديــث حســـن 
١٥٦٢٨- }             ــا واملَناي نيةً ، ِإن أَخطأتهنبِه ِتسعةٌ وِتسـعونَ موِإىل ج ثلُ ابِن آدمِفـى    م قـع

موتى يتـَرِم ح  والضياء عن عبد اهللا بن الشخري ) ت(} اهل
 ) ٥٨٢٥( وصحيح اجلامع ٥/١٧٤٣ وابن عدى ٢/٢١١وحلية ) ٢٤٥٦ و٢١٥٠(ت 



 

 

٢٣٤٢() 

  وهو حديــث صحيـــح 
١٥٦٢٩- }                  ِفـى اِهللا ِمـن ِفى اَألنبياِء ، أَحدمهَا أَشـد وٍح وِإبراهيمثلُ نم مركٍر وعثلُ أَىب بم 

 صيبم واللَِّنب وه ِفى اِهللا ِمن أَلني واآلخر ، صيبم وأبو نعيم عن جابر (} اِحلجارِة وه( 
  ٣/٥٠ وبغوى ١/٣٨٣ وحم ٤/٣٢ وكثري ١٠/٣١ وطربى ٦/٣٢١أخرجه بنحوه  هق 

 حســــن لغيـــره
١٥٦٣٠- } الطَّعام صلحثلُ اِمللِح ِفى الطَّعاِم ، الَ يثلُ أَصحاىب معن أنس ) ع  ( }  إالَّ باملَلِح م 

(  والفضائل ألمحـد  ٧/١٢١ و٦/٦٢٨وبنحوه عند خ ) ٤٢٠٧(  ومطالب  ٢١ و ١٠/١٨ وجممع   ١/٥٥١بغوى  
 ١١/٢٢١وعب ) ١٧و١٦

 وهو حديث حسن لغيـــره
١٥٦٣١- }             فبينم ، انبِه ، واَألملُ أَمامهثِل اَألجِل ِإىل جثلُ اِإلنساِن واَألمِل واَألجِل كمم   ا هـو

 هتلجاَألجلُ فاخ إذ أَتاه اَألملَ أَمامه طلبابن أىب الدنيا والديلمى عن أنس  ( } ي ( 
 ١٠/٢٣٨ واإلحتاف ٤/٩٤منثور 

 حســــن لغيـــره
مثلُ البخيِل واملُتصدِق كمثِل رجلِني عليهما جبتاِن ِمن حديـٍد ِمـن ثُـديهما ِإىل                { -١٥٦٣٢
  ، فأَمـا تراقيهما

املُنفق فالَ ينفق شيئاً ِإالَّ سبغت على ِجلدِه حتى تخفى بنانه وتعفو أَثره ، وأَما البخيلُ فالَ يريد أَنْ                   
 سعتا فالَ تعهوسي َا فهوكالقٍة مكُلُّ ح يئاً ِإالَّ لَزقتش نفقعن أىب هريرة)  حم ، ق ، ت  ( } ي 

 والترغيـب   ٥٢٣ و ٢/٢٥٦ وحـم    ٥/٧٢ون  ) ٧٧و٧٦(  وم الزكاة    ٤/٥٠ و ١٨٥ و ٧/٦٧ و ١٤٣و٢/٤٣خ  
 ) ٥٨٢٦(  وصحيح اجلامع ١٠/٢٦٧ و٩/٤٣٧ وفتح ٦/١٥٧ وسنة ٢/١٣

مثلُ البيِت الذى يذكــر اُهللا فيِه ، والبيِت الذى الَ يذكــر اُهللا فيـِه ، مثـلُ                  { -١٥٦٣٣
 ن أىب موسى ع) ق (} احلَى واملَيِت  

 ) ٥٨٢٧(  وصحيح اجلامع ٨/١٠٧ وخ ١/٢٧٨ وترغيب ١١/٢١٠ و١/٥٢٩والفتح ) ٢١١( م املسافرين 
د  ( } مثلُ اجلَليِس الصاِحل كمثِل العطَّاِر ، ِإنْ لَم يعطك ِمن ِعطرِه أَصابك ِمن ِرحيِه                { -١٥٦٣٤

 عن أنس ) ، ك 
 ٤/٥٠ و ٢/٣٤٨ وترغيـب    ٤/٢٨٠ وك   ٤/٤٠٤وحـم   ) ٧٧٠(  ومحيدى   ٨/٦١ و جممع    ١٩د األدب باب    

 وصحيح اجلامـع 
)٥٨٢٨ ( 

 وهو حديث صحيــح
مثلُ اجلَليِس الصاِحل مثلُ العطَّاِر ، ِإنْ لَم يصبك ِمنه أَصابك ِرحيه ، و مثلُ اجلَليِس                 { -١٥٦٣٥

 بك لقررِه عِبش حرقكي ثلُ القَِني ،  ِإنْ لَموِء مِرحيِه الس والرامهرمزى عن أىب موسى ) حب  ( } ِمن 



 

 

٢٣٤٣() 

( وخ  ) ٢٨٢٨( ومسلم  ) ١٣٨٠( والشهاب  ) ٣٤٨٣( وشرح السنة   ) ٥٥٣٤( وخ  ) ٥٧٩ و ٥٦١( اإلحسان  
  وغريهم ٤/٤٠٨وحم ) ٥١٥( وطيا ) ٢١٠١

١٥٦٣٦- }            ِعطرِه أَصابك ِمن عطكي طَّاِر ، ِإنْ لَمثلُ العاِحل مثلُ اجلَليِس الصثلُ     مِرحيِه، و م ِمن 
) حب  (والرامهرمزى  ) د ، ع     ( } اجلَليِس السوِء مثلُ القَِني ،  ِإنْ لَم يحرق ثَوبك أَصابك ِمن ِرحيِه              

 ىف روضة العقــالء 
 عن شبيل عن أنس ) ك ، ض (

 ١٩ ود ىف األدب باب ٨/٦١ وجممع ٤/٢٨٠ وك ٤/٤٠٤وحم ) ٧٧٠(  محيدى 
 حوهو حديث صحيــ  

مثلُ اجلَليِس الصاِحل ، واجلَليِس السوِء ، كمثِل صاحِب اِملسِك ، وِكِري احلَداِد ، الَ                { -١٥٦٣٧
                    ، ثَوبك أَو ، يتكب حرقاِد ياحلَد وِكري ، ِرحيه جدت أَو شتريها أَنْ تاحِب اِملسِك ، ِإمص ِمن عدمكي

 عن أىب موسى ) خ  (  } أَو تجد منه ِرحياً خبيثةً  
  ٨/٣٧وم ) ٥٨٢٩(  وصحيح اجلامع ٤/٣٢٣ و ٩/٦٦٠ وفتح ٥/١٠٠ والبغوى ٧/١٢٥ و٣/٨٢خ 

مثلُ الدنيا واآلخرِة كمثِل ثَوٍب شق ِمن أَولِه ِإىل آخرِه فتعلَّق خبيٍط ِمنها ، فما لَيثَ                 { -١٥٦٣٨
 نقطعاخلَيطُ أَنْ ي نس عن أ) حل  ( } ذِلك 

 ٨/١٣١ وحلية ٨/١١١ و١/٢٥٤اإلحتاف 
 ضعيــــف

) ت   ( } مثلُ الرافلِة ِفى الزينِة ِفى غَِري أَهلها كمثِل ظُلمٍة يوم الِقيامِة الَ نور لَهـا                 { -١٥٦٣٩
 عن ميمونة بنت سعد 

  ١٠/٦٥٧وجامع األصول ) ١١٦٧( ت 
 ضعيـــف

الَ من احلَراِم ثُم يتصدق بِه لَم يقبلْ ِمنه ِإالَّ كما يتقبلُ            مثلُ الرجِل الذى يصيب املَ     { -١٥٦٤٠
 ) أبو نعيم عن احلسني بن على  ( } من الزانيِة الىت تزِنى ثُم تتصدق بِه على املَرضى 

  ٢/٥٤٩ وله شاهد مبعناه الترغيب ٢/٢٤٦أصفهان 
 حســــن لغيـــره

هى :  املُسلِم كمثِل شجرٍة خضراَء ، الَ يسقطُ ورقُهــا والَ يتحات            مثلُ الرجلِ  { -١٥٦٤١
 عن ابن عمر ) طب ، خط  (} النخلةُ 

 ) ٣٣٣٢(  واملطالب ٥٢٤ و١٠/٥٣٣ وفتح ٨/٣٦ وخ ٢/٣١ وحم ١٢/٣٤٢ وطب ٧/٤٥٤خط 
 وهو حديث صحيــــح

عذٍب على باِب أَحدكم ، يغتسلُ ِفيِه كُـلَّ         مثلُ الصلواِت اخلَمِس كمثِل نهٍر جاٍر        { -١٥٦٤٢
 عن جابر ) حم ، م  ( } يوٍم خمس مراٍت ، فما يبِقى ذلك من الدنِس ؟ 



 

 

٢٣٤٤() 

 ١/٢٣٤ والترغيـب    ٢/٢٠ وأبو عوانة    ٢/٣٨٩ وش   ٣/٦٣ وهق   ٣/٣٠٥ و ٢/٤٢٦وحم  ) ٢٨٤( م املساجد   
 ) ٥٨٣٠(  وصحيح اجلامع ٢/٣٤٤حلية  و١٢/٨٠ وطربى ٣٠٠ و١/٢٩٨ وجممع ٣/٣٥٤وبنحوه بغوى 

مثلُ الصلواِت اخلَمِس كمثِل نهٍر عذٍب جاٍر أَو غَمٍر  على باِب أَحدكم  يغتسـلُ                 { -١٥٦٤٣
 عن أنس ) ع ، بز   ( } ِمنه كُلَّ يوٍم خمس مراٍت ، ما يبِقى عليِه ِمن درٍن ؟ 

  ٨/١٦٢ وطب ٣/٨ واإلحتاف ٢/١٧٥ وسنة ١/٣٠٠امع 
 صحيـــــح

مثلُ الصلواِت اخلَمِس كمثِل نهٍر عذٍب يجرى ِعند باِب أَحدكم ، يغتسلُ ِفيِه كُلَّ               { -١٥٦٤٤
 عن أىب أمامة) طك  ( } يوِم خمس مراٍت ، فما يبِقى عليِه ِمن الدرِن ؟ 

  ١/٣٠٠ وجممع ٨/١٦٢طب  
 صحيـــــح

١٥٦٤٥- }  ثلُ الصـوِم فيـِه               مغتسلُ كُلَّ يي ، اِب أَحدكمذٍب غَمٍر ِببهٍر علواِت اخلَمِس  كن
 عن أنس ) بز   ( } خمس مراٍت ، فما يبقني ِمن درنِه ؟ 

  ١/٢٩٨امع 
 صحيـــــح

ـ              { -١٥٦٤٦ لَّ يـوِم   مثلُ الصلـواِت اخلَمِس مثلُ نهٍر جاٍر على باِب أَحدكم  يغتسلُ ِمنه كُ
 ) الرامهرمزى عن جابر  ( } خمـس مراٍت

 والترغيـب   ٢/٢٠ وأبو عوانـة     ٢/٣٨٩ وش   ٣/٦٣ وهق   ٣/٣٠٥ و ٢/٤٢٦وحم  ) ٢٨٤( أخرجه م املساجد    
١/٢٣٤  

مثلُ الصلواِت اخلَمِس مثلُ رجٍل على بابِه نهر جاٍر غَمٍر عذٍب يغتسلُ منه كُلَّ يوِم                { -١٥٦٤٧
م مسرنِه ؟ خد ِمن بقنيا ياٍت ، فمالرامهرمزى  عن أىب هريرة  (} ر( 

  ٢/٣٤٤ وحلية ١٢/٨٠ وطربى ٣٠٠ و ١/٢٩٨ وجممع ٣/٣٥٤ وبغوى ٣/٣٠٥ و٢/٤٢٦حم 
 وهو حديث صحيـــح

ناِس مثلُ العــاِمل الَّذى يعلِّم الناس اخلَري وينسى نفسه كمثِل السـراِج يضىُء لل            { -١٥٦٤٨
فسهن حرقوالضياء عن جندب ) طب  ( } وي 

 وصـحيح   ٧١ و ٧٠ واقتضاء العلم    ١/١٢٢ وكثري   ٢/١٧٨ وطب   ١/٢٧وشج  ) ١٨٦٨(  وعلل   ١/١٨٤جممع  
 اجلامـــع 

)٥٨٣١ ( 
 حديــث صحيـــــح

نار فيـذهب   مثلُ العبِد املُؤمِن ِحني يصيبه الوعك أَو احلُمى كمثِل حديدٍة تدخلُ ال            { -١٥٦٤٩
 ) البزار عن عبد الرمحن بن أزهر  ( }خبثها ويبقى ِطيبها 



 

 

٢٣٤٥() 

   وىف سنده جهالة وله شواهد٢/٣٠٢امع 
 حســــن لغيـــره

مثلُ القَائِم على حدوِد اِهللا ، واملداهِن ِفيها ، كمثِل قَوٍم استهموا على سفينٍة ِفـى                 { -١٥٦٥٠
عالها ، وأَصاب بعضهم أَسفلها ، فكانَ الذين ِفى أَسفلها إذا استقوا مـن     البحِر فأَصاب بعضهم أَ   

لَو أَنـا  : املاِء مروا على من فَوقهم  ، فقالَ الذين ِفى أَعالها الَ ندعكم تصعدونَ فَتؤذونا ، فقالُوا           
 يتركوهم وما أَرادوا هلكُــوا جميعــاً ، وِإنْ        خرقنا ِفى نصيبنا خرقاً ولَم نؤِذ من فَوقنا ، فِإنْ         

 عن النعمان بن بشري ) حم ، خ ، ت  ( } أَخذُوا على أَيديهم نجوا ونجوا جميعاً 
 ٥/١٣٢ وفـتح    ٣/٢٢٥ وترغيـب    ١٠/٢٨٨ وهق   ٢٧٠ و ٢٦٩ و ٤/٢٦٨وحم   ) ٢١٧٣(  وت   ٣/١٨٢خ  

 ) ٦٩( والصحيحة ) ٥٨٣٢(وصحيح اجلامع 
مثلُ القُرآِن إذا عاهد عليِه صاحبه فقَرأه باللَّيِل والنهاِر كمثِل رجٍل له ِإبلٌ ، فـِإنْ                {  -١٥٦٥١

عن ابـن  ) ش ، حم ، خ ، م  ( } عقلها حفظها ، وِإنْ أَطلق ِعقاهلَا ذَهبت ، فكَذلك صاحب القُرآِن      
 عمر 
 وخ ٢/٣٩٥ وهق ١٠/٤٧٦ و٢/٥٠٠ وش )٣٧٨٣( وهـ ) ٦٠٣٢ و٥٩٧١(  وعب   ١١٢ و ٣٦ و ٢/٢٣حم  

  ٤/٤٩٤وسنة ) ١٧٧٩(  وشفع ٢/٣٦٢وترغيب ) ٢٠٢( وموطأ ) ٢٢٧ و ٢٢٦(  وم صالة املسافرين ٦/٢٣٧

مثلُ القُرآِن كمثِل اِإلبِل املُعقلِة ، إن تعاهد صاحبها عقلها أَمسكها ، وإذا أَغفلـها                { -١٥٦٥٢
 ( } ِن يقَرؤه آناَء اللَّيِل وآناَء النهاِر ذَكره ، وِإنْ لَم يقم بِه نسيه                ذَهبت ، وإذا قَام صاحب القُرآ     

 ) الرامهرمزى عن ابن عمر 
  ١٠/٤٧٦ و٢/٥٠٠ وش ٢/٢٣وحم ) ٣٧٨٣( هـ 

 وهو حديث صحيــــح
١٥٦٥٣- }  ياحا الرقلِّبهثِل ِريشٍة بأَرٍض فَالٍة تثلُ القَلِب كمنجار عن أنسوابن ال) هب  ( } م 

  ١٤٣ وجرجان ١/٣٢٢ وبغوى ١٠٣و١/١٠٢وعاصم ) ٧٥١(  وشعب ١/١٦٤سنة 
 وهو  حديث صحيـــح لغيـــره

 عن أىب موسى ) هـ  ( } مثلُ القَلِب مثلُ الريشِة بأَرٍض تقلِّبها الرياح بفَالٍة  { -١٥٦٥٤
 ) ٥٨٣٣(  وصحيح اجلامع ١/١٦٤ وسنة ٧/٣٠٣واإلحتاف ) ٨٨( هـ 

 وهو حديث صحيـــح 
مثلُ الذى الَ يتم ركوعه وينقر ِفى سجودِه مثلُ اجلَائِع يأكلُ التمرةَ والتمـرتِني الَ                { -١٥٦٥٥

 عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة : عن أمراء األجناد ) طك  ( } يغنياِن عنه شيئاً 
  ١/٣٣٦ وترغيب ٢/١٢١ وجممع ٤/١٣٦طب 

 حســــن



 

 

٢٣٤٦() 

مثلُ الذى الَ يتم صالته كمثِل احلُبلى حملت حتى إذا دنى ِنفاسها أَسقطت ، فـالَ     { -١٥٦٥٦
                   له خلصى يتح ِربح له خلصاجِر الَ يثِل التثلُ املُصلِّى كملٍد ، ومو ذات مٍل والَ هىح ذَات هى

والرامهرمزى ىف األمثال عن  ) هق   ( }  يقبلُ له نافلةٌ حتى يؤدى الفَريضةَ        رأس مالِه ، كذلك املُصلِّى الَ     
 على. 
  ٢/١٢٢ وامع ١/٣٣٨ والترغيب ٢/٣٨٧هق 

 وىف سنده لـــني
مثلُ الِذى يتصدق ثُم يرجــع ِفى صدقتِه كمثِل الكَلـِب يقىُء ثُم يعود ِفى قَيئِه               { -١٥٦٥٧

 عن ابن عباس ) م ، ن ، هـ  ( } كله فيأ
 وطـب   ١/٣٤٩وحـم   ) ٢٣٩١(  وهـ   ٩/٣٧وحلية  ) ٢٤٧٥و  ٢٤٧٤(  وخزمية   ٦/٢٦٦ ون   ٤/١٩٠هق  
 ) ١٦٢٢( واإلرواء ) ٥٨٣٤( وصحيح اجلامع ) ٣٥٤٠( ود  ) ٥(  وم اهلبات ١٠/٣٥٦

 ( } ذى يكرتُ الكَرتَ فالَ ينفق ِمنـه        مثلُ الِذى يتعلَّم الِعلم ثُم الَ يحدثُ بِه كمثِل ال          { -١٥٦٥٨
 عن أىب هريرة)  طس 
  ٣/٩٨٢وعدى ) ٥٨٣٥(  وصحيح اجلامع ١/١٢٢ وترغيب ١/١٦٤امع 

 وهو حديث صحيـــح 
١٥٦٥٩- }                   نفـقي ولَم االً فَكرتُهاُهللا م زقهجٍل رثِل رثُ بِه كمحدالَ ي ثُم الِعلم تعلَّمثلُ الِذى يم

 )أبو خيثمة ىف العلم وأبو نصر السجزى ىف اإلبانة  عن أىب هريرة  (} نه ِم
  ١/١٦٢ ومنثور ١/١٢٢ وترغيب ١/١٦٤جممع 

 وهو حديث حســــن
مثلُ الِذى يتكلَّم يوم اجلُمعِة واِإلمام يخطب مثلُ اِحلماِر يحملُ أَسفاراً ، والـِذى               { -١٥٦٦٠

 عن ابن عباس ) حم  ( }  له يقولُ له أَنصت الَ جمعةَ
له عن الشعىب عـن جـابر       :  وفيه جمالد بن سعيد خمتلف فيه وقال عنه ابن عدى            ٢/١٨٤ وامع   ١٢/٩٠طب  

  وهذا منها ٦/٤٢٣ -أحاديث صاحلة وعن غري جابر من الصحابة أحاديث صاحلة 
 فاحلديث حســــن

مثلُ الِذى تنهشه أُسود ِمن أَســـاوِد يـوِم     مثلُ الِذى يجلس على ِفراِش املَغيبِة        { -١٥٦٦١
 واخلرائطى ىف مساوئ األخالق عن ابن عمرو ) طب (} الِقيامـِة 

  ٥/٣٠٠وحم ) ٤٨٤( واخلرائطى ) ١٨٣٤(  ومطالب ٣/٢٧٩ وترغيب ٦/٢٥٨جممع 
 وهو حديث صحيـــــح لغيـــره

 املرأة الىت غاب زوجها ، املسافر: املغيبة 



 

 

٢٣٤٧() 

لُ الِذى يجلس يسمع اِحلكمةَ والَ يحدثُ عن صاحبِه ِإالَّ بشر ما يسمع ، كمثِل               مث { -١٥٦٦٢
اذْهب فَخذْ بأُذِن خريها شـاةً ،       : يا راِعى أَجزرِنى شاةً ِمن غَنمك ، قالَ         : رجٍل أَتى راعياً فَقالَ     

  عن أىب هريرة) حم ، هـ  ( } فذَهب فأَخذَ بأُذِن كَلِب الغنِم 
وىف سنده على   ) ١٧٢٢( و   ) ١٧٨٨(  والشعب   ١/١٢٨ وامع   ٦/٣٥ وكثري   ٥/١٨٤٣ وعدى   ٢/٥٠٨حم  

 بن زيد بن جدعان وهو صاحل احلديث انظر التهذيب والكامل 
 فاحلديث حســــن

١٥٦٦٣- }             فإذا اس ، أكلُ قَيئهقىُء فيثِل الكَلِب يكم هبا وم ستردثلُ الِذى يم   اهـبالو ترد
 هبا وِإليِه م دفعِلي ثُم تردا اسِبم فعرفلْي وقفعن ابن عمرو) د  ( } فلْي 

 ) ٥٨٣٦(  وصحيح اجلامع ٣/٣٨٨ وترغيب ٦/١٨١ وهق ٢/١٧٥وحم ) ٣٥٤٠( د 
 وهو حديـــث حســــن

ط ، عب ،    (} لَِّذى يهِدى ِإذَا شبع     مثلُ الِذى يعتق أَو يتصدق ِعند املَوِت ، كَمثِل ا          { -١٥٦٦٤
 حم ، 

 عن أىب الدرداء الشريازى ىف األلقاب عن جابر ) ن ، طب ، ك ، هق(حسن صحيح ، ) ت
 ٤/٣٣٠ وترغيب   ٦/٢٣٨ ون   ١٠/٢٧٣ و ٤/١٩٠ وهق   ٢/٢١٣ وك   ٥/١٩٧وحم  ) ٢١٢٣(وت  ) ٣٩٦٨(د  

  ٥/٣٧٤وفتح 
 وهو حديث صحيـــــح

١٥٦٦٥- }   عتقثلُ الِذى يم         بعهِدى ِإذَا شاملَوِت كَمثِل الَِّذى ي عن أىب  ) حم ، ت ، ن ، ك      (}  ِعند
 الدرداء 
 والترغيــب ٢/٢١٣وك ) ٣٩٦٨( و د ٥/١٩٧وحــم ) ٢١٢٣( وت ٦/٢٣٨ ون ١٠/٢٧٣ و٤/١٩٠هــق 

 )٦٤٤١(ون ) ٤٣٤٧( والشعب ٥/٣٧٤ والفتح ٤/٣٣٠
 وهو حديث صحيـــــح

١٥٦٦٦- }  الهعِطى مثلُ الِذى يارثُ كَاللٍَة مو كَأنه قعدي ثُم عن طاووس مرسال) عب(} كُلَّه 
 !!--يأتى أحدكم مبا ميلك : وبنحوه عند د ) ٤٢٨(وسعيد بن منصور ) ١٦٣٩٤) (١٦٤٠٢(عب 

 وهو حديث صحيـــــح مرسل 
 ِللناِس وتحرق نفسها مثلُ الِذى يعلِّم الناس اخلَري وينسى نفسه ، مثلُ الفَتيلِة تضىءُ         { -١٥٦٦٧

 عن أىب برزة) طب(} 
 )٥٨٣٧( وصحيح اجلامع ٦/٢٣١ و١/١٨٤ وجممع ٣/٢٣٥ و١/١٢٦ وترغيب ٧١اقتضاء العلم 

 وهو حديث صحيـــــح
١٥٦٦٨- }                قةٌ قَـدـيض ليِه ِدرعجٍل ععملُ احلَسناِت كَمثِل ري ئاِت ثُميعملُ السثلُ الِذى يم

ابن أىب الـدنيا ىف     ( } لَّما عملَ حسنةً انتقضت حلقةٌ ثُم أُخرى حتى يخرج ِإىل اَألرِض            خنقته ، فَك  
 )عن عقبة ابن عامر ) طب(التوبة 



 

 

٢٣٤٨() 

 )٤٤( حب ٤/١٠٦ والترغيب ١٠/٢٠١ وجممع ٤/١٨ وبغوى ١٤/٣٣٩ وسنة ٤/١٤٥ وحم ١٧/٢٨٥طب 
 وهو حديث صحيـــــح

١٥٦٦٩- }  عودثلُ الِذى يِفى قَيئِه م عوددقتِه كَمثِل الكَلِب يعن عمر ) حم(} ِفى ص 
  ٣/٣٨٧ وترغيب ٦/٤٧٧ وش ٢/٤٩٢ وبنحوه ١/٥٤حم 

 وهو حديث صحيـــــح
مثلُ الِذى يعود ِفى عطيتِه كَمثِل الكَلِب يأكلُ حتى ِإذَا شبع قَاَء ثُم عاد ِفى قَيئـِه                  { -١٥٦٧٠ 

 هريرةعن أىب) حم(} فَأكله   
  ٤/٧٨ ومعاىن ٣/٣٨٧ وترغيب ٦/٤٧٧ وش ٢/٢٥٩حم 

 وهو حديث صحيـــــح وحنوه ىف الصحيحني
} مثلُ الِذى يعني قَومه على الظُّلِم مثلُ البعِري الِّذى يتردى ِفى الركِن يرتع ِبذنبـِه                 { -١٥٦٧١

 )الرامهرمزى عن ابن مسعود (
وحـم  )٥٩٤٢( واإلحسـان    ٣/١٩٨ وترغيـب    ٧/١٠٢وحلية  ) ١١٩٨( وحب   ١٠/٢٣٤ وهق   ١/٣٩٣حم  

  ود ١/٤٠١
 ١٠٦و ١٠٥والرامهرمزى ص ) ٣٤٤(وطيا ) ٥١١٧(

 وهو حديـــث حســــن
عن ابـن  ) هق(} مثلُ الِذى يعني قَومه على غَِري احلق مثلُ بعِري تردى وهو يجر ِبذنبِه     { -١٥٦٧٢

 مسعود
 )٥٨٣٨( وصحيح اجلامع ١/٣٩٣ وحم ٧/١٠٢ وحلية ٣/١٩٨غيب  وتر) ١١٩٨( وحب ١٠/٢٣٤هق 

 وهو حديث صحيـــــح
مثلُ الِذى يفر ِمن املَوِت كَالثعلِب تطلبه اَألرض ِبديٍن ، فَجعلَ يسعى حتى ِإذَا أَعيى     { -١٥٦٧٣

 ثَعلب ، فَخرج لَه حصاص فَلـم        وانبهر دخلَ جحره ، فَقالت لَه اَألرض ِعند سبلتِه ديىن ديىن يا           
       فَمات نقهع قطعتى انتح زلْ كَذلكهـب (عن مسرة بن جندب وقـال       ) طب ، هب  (الرامهرمزى  (} ي (

 )احملفوظ وقفه به
) ١٠٦٩٤( وشـعب  ٤/٢٠٠ وعقيلى ٢/٤٠٥ ومتناهية ٨/١٤٥ و٧/٣٣٨ وكثري  ٢/٣٢٠ وجممع   ٧/٢٦٨طب  

 الصواب وقفهروى مرفوعاً وموقوفاً و) ١٠٦٩٥(
 صحيــح موقـــوف

١٥٦٧٤- }                ووه قرؤهررِة ، والَّذى يفرِة الِكراِم البالس عِبِه م اهرم وقرأُ القُرآنَ وهثلُ الِذى يم
 عن عائشة ) حب(} يشتد عليِه لَه أَجراِن 

ومـي  ) ١٤٥٤( ود ٢٣٩ و ٦/٤٨ وحم   ٣و٢/٢ وطيا   ٦/١٩٢وحم  ) ٧٩٨( وم   ١٠/٤٩وش  ) ٧٦٧(اإلحسان  
) ٣٧٧٩(وهــ  ) ٢٩٠٤(وت) ٤٩٣٧( وخ ٢٦٦ و ١٧٠و١١٠ و ٩٨ و ٦/٩٤وحم  ) ١١٧٤( وبغوى   ٢/٤٤٤

  ٢/٣٩٥وهق 



 

 

٢٣٤٩() 

١٥٦٧٥- }                 ِم اِخلرتيِر ثُـمتوضأُ ِبالقيِح ودثلُ الَّذى يصلِّى ، مي قومي رِد ثُمِبالن لعبثلُ الِذى يم
 عن أىب سعيد) ع ، هق ، ض (عن أىب عبد الرمحن اخلطمى) حم(} يقوم فَيصلِّى 

 ومطالـب   ١/٢٧٣ والتلخـيص    ٧/٢٩٢ وتـخ    ٣/١٦٩ وكثري   ٨/١١٣ وجممع   ١٠/٢١٥ وهق   ٥/٣٧٠حم  
 وىف سنده جهالة) ٦٥٠٠(والشعب ) ٢١٥٠(

 وهو حديـــث حســــن لغيـــره
فَمـن  ! ِم مثلُ الِذى يلي ما عدلَ ِفى احلُكِم ، وأَقسطَ ِفى الِقسِط ، ورحم ذَا الرح            { -١٥٦٧٦

        ِمنه ى ولَستِمن فَليس فعلْ ذَلكي ض(وابن عساكر   ) طب(احلسن بن سفيان والبارودى وابن قانع       (} لَم (
 )قلنا يا رسول اهللا ما للخليفة من بعدك ؟ قال فذكره: عن بالل بن سعد عن أبيه قال 

 ٢/٢٢اإلصابة 
 حســــن

ويأخذونَ اجلُعلَ يتقوونَ ِبِه على عدوهم مثلُ أُم موسى         مثلُ الِذين يغزونَ ِمن أُمىت       { -١٥٦٧٧
 عن جبري بن نفري مرسال ) هق ( ىف مراسليه ) د(} ترضع ولدها وتأخذُ أَجرها 

  ٥/١٢٢ ومنثور ٤/٤٣٣ واإلحتاف ٨/٣٨وتخ ) ٣٦( ومد ٥/٣٤٧ وش ٩/٢٧هق 
 حســــن مرســل

١٥٦٧٨- }   ثلُ املُؤمِن القَوىرِع             مامـِة الـزعيِف كَمثِل خثلُ املُؤمِن الضخلِة ، ومكَمثِل الن  {
 الرامهرمزى ىف (

 )األمثال والديلمى عن أىب هريرة 
 حنوه) ٥٦٤٤ و٧٤٦٦( وخ ١٤٩ وصفة ١٠/١٠٨ حنوه وفتح ٢/٥٢٣حم 

 حســــن لغيـــره
ِرحيها طَيب ، وطَعمها طَيب ، ومثلُ       :   مثلُ املُؤمِن الذى يقرأُ القُرآنَ كمثِل اُألترجةِ       { -١٥٦٧٩

طَعمها طَيب والَ ِريح هلَا ، و مثلُ الفاجِر الذى يقـرأُ            : املُؤمِن الذى الَ يقرأُ القُرآنَ كمثِل التمرِة        
أُ القُـرآنَ كمثـِل     ِرحيها طَيب ، وطَعمها مر ، ومثلُ الفاجِر الذى الَ يقر          : القُرآنَ كمثِل الرحيانِة    

طَعمها مر ، والَ ِريِح هلَا ، ومثلُ جليِس الصاِحل كمثِل صاحِب اِملسِك ِإنْ لَم يصـبك                 :  احلَنظلِة    
ِمنه شىٌء أَصابك من ِرحيِه ومثلُ جليِس السوِء كمثِل صاحِب الِكِري  ِإنْ لَم يصبك ِمـن سـوادِه                    

 عن أنس ) ن ، هـ  ( } ِه أَصابك من دخان
( وصـحيح اجلـامع     ) ٢١٤(  وهــ    ٢٦٣ وصفة   ٢/٣٤٧ وترغيب   ٩/٥٥٥وفتح  )٢٨٦٥(  وت   ٨/١٢٥ن  

٥٨٣٩ ( 
 وهو حديث صحيـــــح

مثلُ املُؤمِن الذى يقرأُ القُرآنَ كمثِل اُألترجِة ِرحيها طَيب وطَعمها طَيـب ، ومثـلُ          { -١٥٦٨٠
أُ القُرآنَ كمثِل التمرِة الَ ِريح هلَا وطَعمها حلو ، ومثلُ املُنافِق الذى يقرأُ القُرآنَ               املُؤمِن الذى الَ يقر   



 

 

٢٣٥٠() 

            ثِل احلَنظلِة ليسقرأُ القُرآنَ كمثلُ املُنافــِق الذى الَ يوم ، را موطَعمه با طَيحيانِة ِرحيهثِل الركم
 ـرا موطَعمه عن أىب موسى  ) ٤حم ، ق  (} هلَا ِريح 

وت ) ٢١٤(  وهـ   ٨/١٢٥ ون   ١٩ود األدب باب    ) ٢٤٣(  وم صالة املسافرين     ٩/١٨٩ و ٧/٩٩ و ٦/٢٣٥خ  
 وحليـة   ٤/٤٣١ وسـنة    ٢/٣٤٦وترغيب  ) ٢٠٩٣٣(  وعب   ٢/٤٤٢ ومي   ٤٠٤ و ٤/٣٩٧وحم  ) ٢٨٦٥( 
 ) ٥٨٤٠(  وصحيح اجلامع ٢٦٣ وصفة ٩/٦٠

١٥٦٨١- }     ثِل اخلَامِة منثلُ املُؤمِن كمى          متا أُخرى حقيمهةً وترعدهلَا مت ، ياحا الرفيئهرِع تالز 
يأتيه أَجله ، ومثلُ الكَافــِر كمثِل اَألرزِة املُجذبـــِة على أَصلها الَ يقيمها حتـى  يكـونَ                 

 ) الرامهرمزى ىف األمثال عن كعب بن مالك ( } انجعافهـا مرةً واحدةً 
 ٤/٢٧٩ والترغيب ٢/٢٩٤ وجممع ١٩/٩٤ وطب ٥/٢٤٦ وسنة ٢/٢٨٤وحم ) ٢٨٦٦( وت ) ٢١٦٣( م 

مثلُ املُؤمِن كمثِل اخلَامِة من الزرِع، تفيؤها الريح مرةً وتعدهلَا مرةً ، ومثلُ املُنـافِق                { -١٥٦٨٢
 عن كعب بن مالك )  ، ق  حم(  } كمثِل األرزِة الَ تزالُ يكونُ انجعافُها مرةً واحدةً 

 ٢/٢٩٣ وجممـع    ٩٥و١٩/٩٤ وطـب    ٦/٣٨٦وحـــم  ٨/١٦٨وخ  ) ٥٨(و) ٢١٦٣( م صفات املنافقني    
 ) ٥٨٤١(وصحيح اجلامــــع 

مثلُ املُؤمِن كمثِل الزرِع الَ تزالُ الريح تفيؤه ، والَ يزالُ املُؤمن يصيبه بالٌء ، ومثلُ                 { -١٥٦٨٣
 عن أىب هريرة)  حم ، ت  ( } شجرِة اَألرِز الَ يهتز حتى يستحصد املُنافِق كمثِل

 ) ٥٨٤٢(  وصحيح اجلامع ٥/٢٤٦ وسنة ٤/٢٧٩ وترغيب ١/١٣٠ وبغوى ٢/٢٨٤وحم ) ٢٨٦٦( ت 
 وهو حديث صحيـــــح

١٥٦٨٤- }              فعكن اشيتهوِإنْ م ، فعكن الستهطاِر ، ِإنْ جثِل العثلُ املُؤمِن كمم    ـاركتهوِإنْ ش ،
 فعكعن ابن عمر ) طب(} ن 

  ١/٣٦ وشج ١/٨٣ وجممع ١٢/٤١٨طب 
 حســــن

مثلُ املُؤمِن كمثِل خامِة الزرِع ، ِمن حيثُ أَتتها الريح كَفأَـا ، فَـإذَا سـكنِت                  { -١٥٦٨٥
 صماَء معتدلةً حتـى يقصـمها اُهللا   اعتدلَت ، وكَذلك املُؤمن يكفأُ ِبالبالِء ، ومثلُ الفَاجِر كَاَألرزةِ    

 عن أىب هريرة ) ق(} تعاىل ِإذَا شاَء 
 )٥٨٤٣(وصحيح اجلامع ) ٢١٦٣( وم ٨/١٦٨خ 

البزار عـن   (} مثلُ املُؤمِن كَمثِل ِريشٍة ِبفالٍة ، تغلبها الرياح مرةً ، وتخطئها أُخرى              { -١٥٦٨٦
 )أنس 

  ٢/٢٩٣ وامع ٧/٣٠٣اإلحتاف 
 وهو حديـــث حســــن لغيـــره



 

 

٢٣٥١() 

عـن  ) حم (} مثلُ املُؤمِن مثلُ اخلَامِة ، تحمر مرةً وتصفر أُخرى ، والكَافر كَاألرزِة            { -١٥٦٨٧
أىب 

  ٢٧٢ و١/٢٧١وجامع األصول ) ٧٤٨٠ و٧٤٧٩( والنسائى ١٠/١٠٦ وفتح ٢/٢٩٣جممع 
 وهو حديث صحيـــــح 

 مثلُ السنبلِة تستقيم مرةً وتخر مرةً ، ومثلُ الكَافِر مثلُ اَألرزِة الَ تزالُ              مثلُ املُؤمنِ  { -١٥٦٨٨
 شعروالَ ت خرى تتستقيمةً حالضياء عن جابر ) حم(} م 

 ) ٥٨٤٤( وصحيح اجلامع ٣/١٠٧١وعدى ) ٢٤١٩( ومطالب ٢/٢٩٣ وجممع ٣/٣٩٤حم 
 وهو حديث صحيـــــح

 والضياء عن أنس ) ع(} ؤمِن مثلُ السنبلِة تميلُ أَحياناً وتقوم أَحياناً مثلُ املُ { -١٥٦٨٩ 
 )٥٨٤٥( وصحيح اجلامع ٢/٢٩٣وامع ) ٢٤١٩(املطالب 

 وهو حديث صحيـــــح
مثلُ املُؤمـــِن مثلُ السنبلِة تميلُ أَحياناً وتقوم أَحياناً ، ومثلُ الكَافِر مثـلُ أَرٍز               { -١٥٦٩٠

خرِبِهي شعرعن عمار ) طب(}  والَ ي 
  ٣/١٠٧١ وعدى ٨/٥٩٥واإلحتاف ) ٢٤١٩( ومطالب ٢/٢٩٣ وجممع ٣/٣٩٤حم 

 وهو حديث صحيـــــح لغيـــره

ِإن أَكلت أَكلت طَيباً ، وِإن وضعت وضعت طَيباً ، وِإن           : مثلُ املُؤمِن مثلُ النحلِة      { -١٥٦٩١
لَم تكسره ، ومثلُ املُؤمِن مثلُ سبيكِة الذَّهِب ، ِإن نفخت عليها احمرت ،              وقعت على عود نِخٍر     
 نقصت لَم زنتعن ابن عمرو) هب(} وِإن و 

وصحيح اجلـامع  ) ٥٧٦٥( وشعب ٤١٢ و١٢/٤١١وطب ) ٣٥٥( وصحيحة  ١٠/٢٩٥وجممع  ) ٢٥٥٢(حب  
)٥٨٤٦( 

 وهو حديـــث حســــن
 عن ابن عمر ) طب(}  مثلُ النحلِة ، ما أَخذت ِمنها ِمن شىٍء نفعك مثلُ املُؤمِن { -١٥٦٩٢

 )٥٨٤٨( وصحيح اجلامع ٧/٢٤٨ وتخ ١/١٤٧وفتح ) ٢٨٩١( ومطالب ١/٨٣ وجممع ٤/٥١٣ و١/٧٥ك 
 وهو حديث صحيـــــح

عن أىب  ) طب ، حب  (} الَّ طَيباً   مثلُ املُؤمِن مثلُ النحلِة ، الَ تأكلُ ِإالَّ طَيباً والَ تضع إِ            { -١٥٦٩٣
 رزين
 وحم  ٧٦ و ١/٧٥وبنحوه عند احلاكم    ) ٢٤٧( واإلحسان   ١٠/٢٩٥وجممع  ) ٣٠( وحب   ٤١٢ و ١٢/٤١١طب  

 )٥٨٤٧( وصحيح اجلامع ٧/٢٤٨ وتخ ٢/١٩٩
  وهو حديث صحيـــــح



 

 

٢٣٥٢() 

نفعـك ، وِإن شـاركته      ِإن شاورته نفعك ، وِإن ماشيته       : مثلُ املُؤمِن مثلُ النخلِة      { -١٥٦٩٤
 فعكالرامهرمزى ىف األمثال عن ابن عمر(} ن( 

 )٢٨٩١( واملطالب ١/٨٣ وامع ١/٣٦ وشج ٤١٢ و١٢/٤١١طب 
 حســــن

مثلُ املُؤمِن ِمن أَهِل اِإلمياِن مثلُ الرأِس ِمن اجلَسِد ، يأملُ ِمما يصيب أَهلَ اِإلمياِن كَما                 { -١٥٦٩٥
أملُ الري اجلَسد صيبِمما ي عن سهل بن سعد) طس(} أس 

 )٢٨٩٢( واملطالب ٦/٢٥٣اإلحتاف 
 وهو حديث صحيـــــح

 )أبو نعيم عن سلمان (} مثلُ املُؤمِن وأَخيِه كَمثِل الكَفَِّني تنقّى ِإحدامهَا اُألخرى  { -١٥٦٩٦
  مرفوعاً وموقوفا٢٠٤ً و١٧٤ و٦/١٧٣اإلحتاف 

 انوالصواب وقفه على سلم
١٥٦٩٧- }             ثَالثةُ أَخالَء ، قَالَ أَحدهم جٍل لَهثلُ رثلُ املُؤمِن واَألجِل مـا      : ماىل ، فَخذْ مذَا مه

     وقَالَ اآلخر ، الهفَهذَا م ، ا ِشئتم عود فهذَا : ِشئت ، ركْتكت فَإذَا ِمت وأَضعك أَمحلك عكأَنا م
عن النعمان بـن    ) ك   ( } ا معك أَدخلُ معك وأَخرج معك ، فهذَا عمله          أَن: عشريته ، وقالَ الثَالثُ     

 بشري 
  ١/٧٤ك 

 وهو حديث صحيـــــح
مثلُ املُؤمِن واإلمياِن كَمثِل الفَرِس ِفى آِخيتِه يجولُ ما يجولُ ثُم يرجع ِإىل آِخيتـِه                { -١٥٦٩٨

     ثُم قترفا يم قترفي املُؤمن ـوا             وكَذلكصوخ ، اَألبـرار وا طَعـامكمِإىل اِإلمياِن ، فَأطعم رجعي 
 املُؤمنني عن ابن عمر ) الرامهرمزى(} ِبمعروفكم 

 وصححه السيوطى )١٠٩٦٥) (١٠٩٦٤( والشعب ٨/١٧٩حليه 
 وهو حديـــث حســــن 

 ما ثُم يرجع ِفى آِخيتِه، وِإن       مثلُ املُؤمِن واإلمياِن كَمثِل الفَرِس ِفى آِخيتِه ، يجولُ         { -١٥٦٩٩ 
               املُؤمنني عروفكماَألتقياَء ، وأَولوا م وا طَعامكمِإىل اِإلمياِن ، فَأطعم رجعي و ثُملَيسه ابـن   (}املُؤمن

 عن أىب سعيد ) حم ، ع ، حب ، حل ، هب ، ض (املبارك 
 ٧٣والزهد مبارك   ) ٢٤٥١( وحب   ٤/٩٠ وترغيب   ١٣/٦٩ وسنة   ١٠/٢٠١ وجممع   ٣/٥٥ وحم   ٨/١٧٩حليه  

 ) ١٠٩٦٤( والشعب ٨٤واألمثال للرامهرمزى 
 وهو حديـــث حســــن لغيـــره

١٥٧٠٠- }                ، فَقطـع املُؤمن هٍر فَوقعوا ِإىل نفعهٍط ثَالثٍة دثلُ املُؤمِن واملُنافِق والكَافِر كَمثِل رم
        أَن ي ى ِإذَا كَادتح ، املُنافق قعو ثُم             ، ليـكى عى أَخشِإىلَّ فَإن لُمأَن ه الكَافر اداهصلَ ِإىل املُؤمِن ن



 

 

٢٣٥٣() 

وناداه املُؤمن أَن هلم ِإىلَّ فَإنَّ ِعنِدى وِعنِدى ، يحِظى لَه ما ِعنده ، فَما زالَ املُنافق يتردد بينـهما                    
       ا املُنافقوأَم ، قهليِه أَذَى فَغرى أَتى عتح           كَذلك ووه ليِه املْوتى عى أَتتبهٍة حوش كزلْ ِفى شملْ ي  {

 )ابن جرير عن قتادة مرسال(
  ٢/٣٩١ وكثري ٢/٦٨ وله شاهد حم ٢/٢٣٦منثور 

 حســــن مرســـل
١٥٧٠١- }              ضـوع تكَى ِمنـهثلُ اجلَسِد ِإذَا اشم عاطفهموت رامحهموت هموادِفى ت ثلُ املُؤمننيم 

 عن النعمان بن بشري ) حم ، م (} تداعى لَه سائر اجلَسِد ِبالسهِر واحلُمى 
) ١٠٨٣( والصحيحة   ١٣/٤٦ وسنة   ٧/٣٥٥ و ٤/١١٥ وكثري   ٣/٣٥٣ وهق   ٤/٢٧٠وحم  ) ٦٦(م الرب والصلة    

 )٥٨٤٩(وصحيح اجلامع 
ِت اِهللا آناَء اللَّيِل وآناَء النهاِر مثـلُ        مثلُ املُجاهِد ِفى سبيِل اِهللا كَالصائِم القَائِم ِبآيا        { -١٥٧٠٢

 عن أىب هريرة) حل ( } هذِه اَألسطوانِة 
 )٩٥٣٠(وعب  ٨/١٧٣حلية 

 وهو حديث صحيـــــح وهو بنحوه ىف الصحيحني
 كَمثـِل الصـائِم     - واُهللا أَعلم ِبمن يجاهد ِفى سبيلِه        -مثلُ املُجاهِد ِفى سبيِل اِهللا       { -١٥٧٠٣

 عن أىب هريرة) ن ( } ائِم اخلَاشِع الراكِع الساجِد القَ
 )٥٨٥٠( وصحيح اجلامع ٢/١٩٣ والترغيب ٢/٤٥٩ وحم ١٨ و٦/١٧ن 

 وهو حديث صحيـــــح
 كَمثـِل الصـائِم     - واُهللا أَعلم ِبمن يجاهد ِفى سبيلِه        -مثلُ املُجاهِد ِفى سبيِل اِهللا       { -١٥٧٠٤

ِذى الَ يفتر ِمن ِصياٍم والَ صدقة حتى يرجع ، وتوكَّلَ اُهللا تعاىل للمجاهِد ِفى سبيلِه                القَائِم الدائِم الَّ  
 عن أىب هريرة)  ق ، ت ، ن  ( } ِإنْ توفَّاه أَنْ يدخله اجلَنةَ ، أَو يرجعه ساملاً مع أَجٍر أَو غَنيمٍة 

 ١٠/٣٤٨وسنة  ) ١٥٨٤(  وحب   ٢/٤٥٩وحم  ) ٢٥٧٤( وهـ  ) ١٦١٩(  وت   ٢/٢٩٣ والترغيب   ٤/١٨خ  
 ) ٥٨٥١(  وصحيح اجلامع ٩/١٥٨وهق ) ١٨٧٨( وم ٦/١٨ون 

مثلُ املُجاهِد ِفى سبيِل اِهللا كَمثِل الصائِم القَائِم القَانِت بآياِت اِهللا ، الَ يفتر ِمن صوٍم     { -١٥٧٠٥
 عن أىب هريرة )  حب (} والَ صدقٍة حتى يرجع املُجاهد ِإىل أَهلِه 

  ) ٤٦٢٧و٤٦٢٢و٤٦٢١(  واإلحسان ٣١٩ و٥/٢٨٧وش ) ١٥٨٥( حب 
 وهو حديث صحيـــــح وحنوه ىف الصحيحني

مثلُ املُجاهِد ِفى سبيِل اِهللا كَمثِل الصائِم الَ يفتر عن صياٍم والَ عن صالٍة والَ صدقٍة                   { -١٥٧٠٦
 عن أىب  هند )  بز (} 

  ٢/٢٩٣وترغيب  ٥/٢٧٥امع 
 صحيـــــح



 

 

٢٣٥٤() 

١٥٧٠٧- }                  جعا رىت مم  رجعى يتح والقَائِم لَيلُه ههارائِم نثلُ الصبيِل اِهللا مثلُ املُجاهِد ِفى سم
 عن النعمان بن بشري )  حم ، طب  (} 

  ٢/٢٩٤ والترغيب ٥/٢٧٥امع 
 وهوحديث صحيـــح

 اِهللا والراكب حدود اِهللا عز وجلَّ واآلمر ِبها ، والنـاهى ،             مثلُ املُدِهن ِفى حدودِ    { -١٥٧٠٨
كمثِل قَوٍم استهموا على سفينٍة ِمن سفِن البحِر ، فأَصاب بعضهم مؤخر السفينِة وأَبعدها من اِملرفِق 

  لى ِرجاِل القَوِم آذوهما عووا إذا أَتفهاَء ، وكَانوا سفقَالوا وكَان ، :  فينِة مـنأَهِل الس أَقرب حنن
املَرفِق وأَبعدها من السماِء ، فبيننا وبني اِملرفِق أَنْ نخرق السفينةَ ثُم نسده إذا استغنينا عنه ، فقالَ                  

 ضرباؤه من السفينِة فافْعلْ ، فأَهـــوى
نحن أَقربكم مـن    : أَشرف عليِه رجلٌ فنشده ما تصنع ؟ قالَ         بفَأٍس يضرب ِبها عرض السفينِة ، ف      

الَ تفعـلْ ، فِإنـك إذاً       : اِملرفِق وأَبعدكم ِمنه أَخرق دف هِذِه السفينِة فإذا استقينا سددناه ، قالَ             
 هلكون هلكعن النعمان بن بشري ) طب (} ت 

  حنوه ٤/٢٧٣ وحم ٢٩٣ و٥/٢٩٢ وفتح ١/٤٠ وبغوى ٣/٢٣٧وخ ) ٩١٩( احلميدى 
مثلُ املَرِء مثلُ نهٍر يغسلُ ِمنه خمس مراٍت ، فَما عسى أَن يبقني عليِه ِمن درنـِه ،                   { -١٥٧٠٩

               كُلُّ خ فَتتناثر فَاه مضمضا ِبيديِه ، ويطيئٍة فَعلهكُلُّ خ ديِه فَتتناثرضوِء فَيغسلُ يِإىل الو قومطيئـٍة  ي
تكلَّم ِبها ِلسانه ، ثُم يغسلُ وجهه فَتتناثر كُلُّ خطيئٍة نظرت ِبها عيناه ، ثُم يمسح رأسه فَتتناثر كُلُّ               

 ا قَدماهِبه شتطيئٍة مكُلُّ خ فَتتناثر غسلُ قَدميهي ثُم ، ا أُذناهمعتهطيئٍة سعن أنس ) ع(} خ 
 )٨٧(الب  ومط١/٢٢٥امع 

 وهو حديـــث حســــن لغيـــره 
} مثلُ املَرأِة الصاحلِة ِفى النساِء كَمثِل الغراِب اَألعصِم الَّذى ِإحدى ِرجليِه بيضاُء              { -١٥٧١٠

 عن أىب أمامة) طب(
  ٥/٣٥٨ واإلحتاف ٨/٢٣٨وطب ) ١٦٣٦( ومطالب ٢٧٤ و٤/٢٧٣امع 

 وهو حديـــث حســــن لغيـــره
مثلُ املَرأِة املُؤمنِة كَمثِل الغراِب اَألبلِق ِفى غُرباٍن سوٍد الَ ثَانيةَ لَها والَ ِشبه لَهـا ،                  { -١٥٧١١

ومثلُ املَرأِة السوِء كَمثِل بيٍت مزوٍق ، ظَهره خرب ، وجوفه كَظلمٍة الَ نور لَها يوم الِقيامِة ، واِهللا                   
    قومى أَن الَ تاصيةٌ ِللِه وِلرسولِه             ِإىن َألخشِإالَّ ِهى ع جافيةً لَها موجهِفراِش ز نعن ) طب(}  املَرأةُ ع

 عباده بن الصامت 
  ) ١٦٣٦( ومطالب ٨/٢٣٨ وطب ٤/٢٧٤جممع 

 وهو حديـــث حســــن لغيـــره



 

 

٢٣٥٥() 

سماِء ِفـى صـفائها     مثلُ املَريِض ِإذَا برأَ وصح ِمن مرضِه كَمثِل البردِة تقع ِمن ال            { -١٥٧١٢
 )احلكيم والبزار والديلمى وابن عساكر عن أنس (} ولَوَا 

 ٧/٢٥٣٤ وعدى ٩/٥٢٦ واإلحتاف ٢/٩٣ وأصفهان ٣/٢٣٣ وكر ٢/٣٠٣جممع 
 حســــن لغيـــره

 مثلُ املُسلمني واليهوِد والنصارى كَمثِل رجٍل استأجر قَوماً يعملونَ لَـه عمـالً ِإىل       { -١٥٧١٣
الَ حاجةَ لَنا ِإىل أَجرك الَّذى شرطت لَنا وما عملنا لَك ،            : اللَّيِل فَعملُوا ِإىل ِنصِف النهاِر ، فَقالُوا        

فَقالَ لَهم الَ تفعلُوا ، أَكملوا بقيةَ عملكم وخذوا أَجركم كَامالً ، فَأبوا وتركوه ، فَاستأجر أُجراَء                 
اعملُوا بقيةَ يومكم ولَكم الَّذى شرطت لَهم ِمن اَألجِر فَعملُوا ، حتى ِإذا كَانَ ِحني               : بعدهم فَقالَ   

أَكملُوا بقيةَ عملكـم  : لَك ما عملنا ولَك اَألجر الَّذى جعلت لَنا ِفيِه ، فَقالَ      : صالِة العصِر قَالُوا    
     سريىٌء يهاِر شالن ِمن قىا بمـةَ             فَإنقيفَعملُـوا ب ، ومهمةَ يقيب عملُوا لَهقَوماً أَن ي ا ، فَاستأجرفَأبو ، 

                 ا قَبلُوا ِمـنثلُ موم ثلهمم ا ، فَذلكالفَريقِني ِكليهم تكملُوا أَجرواس ، مسى غَابِت الشتح ومهمي
 عن أىب موسى ) خ(} هذا النور 

 وصـحيح اجلـامع     ٨/٥٨ وكـثري    ٤/٤٤٧ و ٢/٣٨ وفتح   ٧/٤٢وبغوى   ٦/١١٩ وهق   ٣/١١٨ و ١/١٤٦خ  
)٥٨٥٢( 

مثلُ املُنافِق كَمثلُ الشاِة العائرِة بني الغنمِني ، تعري ِإىل هذِه مرةً ، وِإىل هذِه مرةً ، الَ                   { -١٥٧١٤
 بعتا تدِرى أَيهمعن ابن عمر ) حم ، م ، ن(} ت 
 ٣/٣٩٣ وكثري   ١٤/٢٦٨ وخط   ٢/٣٢ وحم   ١/٤٠٥ وبغوى   ٨/١٢٤ون  ) ١٧(و) ٢١٤٦( م صفات املنافقني    

 )٥٨٥٣(وصحيح اجلامع ) ٦٨٨( ومحيدى ١١/١١٧ وسنة ٧/٤٩٣و
١٥٧١٥- }                ، عرفت ا فلَمامتها وششٍز فَأتتهلى نغَنماً ع أتغَنمِني ر نيٍة بثلُ املُنافِق كَمثل ثَاغيم

 )ابن جرير عن قتادة مرسال(} أتتها وشامتها فلَم تعرف ثُم رأت غَنماً على نشٍز فَ
وبغـوى  ) ٣٠٤٧( ومطالـب    ١/٩٣ ومي   ٣١١ و ١/٣١٠ وعد   ٧/٢٥٦ وكر   ٢/٢٣٦ ومنثور   ٥/٢١٥طربى  

  ٧/٤٩٣ و٢/٣٩٢ وكثري ١/٤٠٥
 وهو حديث صحيـــــح لغيـــره

 عن أىب هريرة ) حب(} مثلُ املُنفِق على اخلَيِل كَاملتكفِِّف ِبالصدقِة  { -١٥٧١٦
  ٢/٢٦٢وترغيب ) ١٦٣٦( وحب ٦/١٢٩هق 

 وهو حديث صحيـــــح
 عن عمار ) طب(} مثلُ أُمىت كَاملطِر ، يجعلُ اُهللا تعاىل ِفى أَولِه خرياً وِفى آِخرِه خرياً  { -١٥٧١٧

  ٧/٦وفتح ) ٢٣٠٧( وحب ٣/١٤٣وحم ) ٢٨٦٩( وت ١٠/٦٨امع 
 وهو حديث صحيـــــح



 

 

٢٣٥٦() 

١٥٧١٨- }             لـقا ، وحساكبهيأَ ما ، وهواكيهر ا ، فَاحتدراحبها صليهع ثلُ أُمىت كَحديقٍة قَامم
سعفها ، فَأطعم عاماً فَوجاً وعاماً فَوجاً، فَلعلَّ آِخرها طَعماً أَن يكونَ أَجودمهَا ِقنواناً ، وأَطوهلمـا                 

أبو نعيم عن عبد    ( }  ِعيسى بن مرمي ِفى أُمىت خلفاً ِمن حواريِه          ِشمراخاً ، والّذى بعثَىن ِباحلق لَيجدنَّ     
 )الرمحن بن مسرة 

  ١٠/٦٨ وجممع ٣/١٤٣وحم ) ٢٨٦٩( وبنحوه ت ٢/٢٤٥منثور 
 حســــن لغيـــره

١٥٧١٩- }              آِخره أَم ، ريخ لهى أَودرثلُ املَطِر ، الَ يثلُ أُمىت معن ) حم(عن أنس ،    ) حم ، ت  (} م
 عن ابن عمر ، وعن ابن عمرو) طب(عن على ، ) ع(عمار ، 

 ٧/٦ وفـتح    ١/٤٠٥بغـوى   ) ٤٢١٦( ومطالب   ١٠/٦٨وجممع  ) ٢٣٠٧( وحب   ٣/١٤٣وحم  ) ٢٨٦٩(ت  
 ) ٥٨٥٤( وصحيح اجلامع ١١/١١٤ وخط ٧/٤٩٣وكثري 

 وهو حديث صحيـــــح
البـزار  (} بها نجا ، ومن تخلَّف عنها غَرق        مثلُ أَهِل بيىت مثلُ سفينِة نوٍح ، من رك         { -١٥٧٢٠

 عن أىب ذر ) ك(عن ابن عباس ، وعن ابن الزبري ، 
 وجممـع   ١/٧٦ والكىن للـدوالىب     ١/١٥٣ وشج   ١٢/٣٤ و ٣٨ و ٣/٣٧ وطب   ٤/١٥١٤ وعدى   ١٢/٩١خط  

ومطالـب  ) ١٤٠٢( والفضـائل ألمحـد      ١٥٦ و ١/١٥١ وش   ٤/٣٠٦ وحلية   ٣/١٥٠ و ٢/٣٤٣ وك   ٩/١٦٨
  ٢/٢٢وطص ) ٤٠٠٣(

 وهو حســــن لغيـــره 
١٥٧٢١- }               لواً كُلُّهمِسى حي ثُم احلُلِو واملُر أكلُ ِمنت حلٍَة غَدتثلُ ِبالٍل كَمثِل ناحلكـيم  ( } م

 )عن أىب هريرة 
  ٣/٣١٤ وكر ٩/٣٠٠امع 

 حديث صحيـــــح 
عـروة   عن) طب ، ك  (} اِهللا تعاىل فَقتلوه    مثلُ عروةَ مثلُ صاحِب يس دعا قَومه إىل          { -١٥٧٢٢ 

 مرسال 
  ٥/٣٠٠  ونبوة ٥/٢٦٢ ومنثور ١٧/١٤٨ وطب ٩/٣٨٦ وجممع ٦/٤٦ و١/٢٣٧ وابن سعد ٣/٦١٥ك 

  وهو حديث حسن لكنه مرسل
ا مثلُ ما بعثىن اُهللا ِبِه ِمن اهلُدى والِعلِم كمثِل الغيِث الكَثِري أَصاب أَرضاً، فكان ِمنه               { -١٥٧٢٣

نقيةٌ قَبلِت املاَء فأَنبتِت الكََأل والعشب الكَثري، وكانت ِمنها أَجادب أَمسكِت املاَء فنفع اُهللا ِبهـا                
الناس، شربوا ِمنها وسقوا ورعوا، وأَصاب طَائفةٌ ِمنها أُخرى إنما هى ِقيعانٌ ال تمسك مـاًء وال                 

قه ىف ِديِن اِهللا ونفعه ما بعثىن اُهللا ِبِه فعلم وعلَّم ، ومثلُ من لَم يرفـع                 تنبت كًَأل، فَذلك مثلُ من فَ     
 عن أىب موسى ) ق(} ِبذلك رأساً ومل يقبلْ هدى اِهللا الِذى أُرسلت ِبِه 



 

 

٢٣٥٧() 

 وم  ٤/٣٩٩ وحـم    ١/٩٩ وترغيـب    ٣/٤٢٦ وكثري   ١/٢٨٧ وسنة   ٢/٢٤٥ وبغوى   ١/١٧٥ وفتح   ١/٣٠خ  
٧/٦٣  

 )٥٨٥٥(مع وصحيح اجلا
مثلُ ما بني ناحيىت حوضى مثلُ ما بني املدينِة وصنعاَء، أو مثلُ ما بني املدينِة وعماِن                 { -١٥٧٢٤

 عن أنس ) حم(} 
  ٤/٤٢٠ والترغيب ٣/١٣٣حم 

 وهو حديث صحيــح 
عـن  : عليه وسلم   سئل رسول اهللا صلى اهللا      : عن عائشة قالت    ) م  ( } مثلُ مؤخرِة الرحِل     { -١٥٧٢٥

 سترة املصلى قال فذكره 
 ٣/٧٥وتخ ) ٢٢٩٢( وعب  ٢٦٩ و ٢/٢٦٨ وهق   ١٦٢ و ١/١٦١ وحم   ٢/٦٢ون  ) ٢٤٣(الصالة ح   ) ٢٥٨(م  

 وغريهم 
حـم ،   (} مثلُ مؤخرِة الرحِل يكونُ بني يدي أَحدكم مث ال يضره من مر بني يديِه                { -١٥٧٢٦

 عن طلحة ) هـ
 وعـب   ٢٦٩ و ٢/٢٦٨وهـق   ) ٩٤٠( وهــ    ١٦٢ و ١/١٦١ وحم   ٢/٦٢ون  ) ٣٥٨(وم  ) ٢٤٣(م الصالة   

 )٥٨٥٦( وصحيح اجلامع ٢/٤٦ وأبوعوانه ٣/٧٥ وفتح ٤/١٩٥ ومتهيد ٢/٨١ونصب ) ٢٢٩٣(
 ١٥٧٢٧- }               ثلُ من لَميِح، ومبِة الربِة الطَّعم طَيٍة طَيثِل أُترجالقُرآنَ واإلميانَ كم ن أُعطىثلُ مم
عطَ                  ياِإلميانَ ومل ي ثلُ من أُعطَىهلا، وم ةُ الطَّعِم ال ِريحرثِل احلَنظلِة معطَ اِإلميانَ كمعطَ القُرآنَ ومل ي

القُرآنَ كمثِل التمرِة طَيبةُ الطَّعِم وال ِريح هلا، ومثلُ من أُعطى القُرآنَ ومل يعـطَ اِإلميـانَ كمثـِل      
 عن أىب موسى ) حب ( } ِم طَيبةُ الريِحالرحيانِة مرةُ الطَّع

  وحنوه ىف خ وم) ٧٧١ و٧٧٠( و ) ١٢١( اإلحسان 
 وهو حديث صحيـــــح

١٥٧٢٨- }              حرقضىُء للناِس ويثِل اِملصباِح الِذى يكم فسهنسى نوي اخلَري الناس علِّمي نثلُ مم
 يوم الِقيامِة ، ومن سمع الناس بِعلمِه سـمع اُهللا بـِه ،              نفسه ومن راءى الناس بِعلمِه راءى اُهللا بهِ       

                    ِمنكم تطاعاس نباً ، ومِإالَّ طَي هطندخلْ بفالَ ي ، هطنب اتإذا م أَحدكم ِمن ننتا يلَ موا أَنَّ أَولمواع
 عن جندب) طب(}  فَليفعلْ أَنْ الَ يحولَ بينه وبني اجلَنِة ِملُء كَف ِمن دٍم

  ٣/٢٣٥ و١/١٢٦ وترغيب ٦/٢٣١ و١/١٨٤ وامع ٢/١٨٠طب 
 وهو حـديث حســن

 عـن ) هب(} مثلُ هذَا القَلِب مثلُ ِريشٍة ِبفالٍة ِمن اَألرِض تقلِّبها الرياح ظَهراً ِلبطٍن    { -١٥٧٢٩
  أىب موسى
     ١/١٠٢وعاصم ) ٨٨(وهـ  ٤/٤٠٨وحم ) ٧٥٣ و٧٥٢ و٧٥١(  وشعب٧/٣٠٣اإلحتاف 



 

 

٢٣٥٨() 

 وهو حـديث صحيـــح
رجلٌ آتاه اُهللا ماالً فَهو يعملُ ِبعلمِه ِفى مالِه ينفقه          : مثلُ هذِه اُألمِة كَمثِل أَربعِة نفٍر        { -١٥٧٣٠

ا عملت ِفيِه ِمثلَ الَّذى لَو كَانَ ِلى ِمثلُ هذ   : ِفى حقِه ورجلٌ آتاه اُهللا ِعلماً ولَم يؤتِه ماالً وهو يقولُ            
يعملُ ، فَهما ِفى اَألجِر سواٌء ، ورجلٌ آتاه اُهللا ماالً ولَم يؤتِه ِعلماً فَهو يتخبطُ ِفى مالِه ينفقه ِفـى                     

يـِه ِمثـلَ    لَو كَانَ ِلى ِمثلُ هذا عملت فِ      : غَِري حقِّه ، ورجلٌ لَم يؤتِه اُهللا ِعلماً والَ ماالً وهو يقولُ             
 عن أىب كبشة األمناري) هـ ، طب ، هق(وهناد ) حم(} الَّذى يعملُ فَهما ِفى الِوزِر سواٌء 

 ٦/٨٠ وخط ٥/٣٢٤ و٨/٦١ واإلحتاف ٤/١٨٩ وهق ٤/٢٢٠وحم ) ٤٢٢٨(هـ 
 وهو حـديث صحيـــح

١٥٧٣١- }   أَولِه ِإىل آخرِه فَبقى ِمن قثلُ ثَوٍب شا منيذِه الدثلُ هتعلقاً ِبخيٍط ِفـى آخـرِه ،   مم
 نقطعاخلَيطُ أَنْ ي ذَلك عن أنس ) هب(} فَيوشك 

 وىف سنده عند البيهقى أبو      ٨/١٣١واحللية  ) ١٠٢٤١ و ١٠٢٤٠(والشعب  ) ٥٥١٥( ومشكاة   ٨/١١١اإلحتاف  
ابعه عند  لكن الراوى عنه حيىي بن سعيد القطان وهو ثقة ثبت حافظ وت           ! سعيد خلف بن حبيب مل أجد له ترمجة         

 احللية أبان بن أىب عياش وهو ضعيف 
 حســن لغيـــره

١٥٧٣٢- }             ذُنوبـه نهع قعتلَّ ووج زشيِة اِهللا عخ ِمن ثلُ املُؤمِن ِإذَا اقْشعرجرِة مذِه الشثلُ هم
 سناتهح لَه قيتعن ابن عباس) هب(} وب 

  ٤/٢٣٥الترغيب و) ٣٣٠٧( واملطالب ١٠/٣١٠وامع ) ٨٠٤(الشعب 
 وهو حـديث حســن لغيـــره

 )أبو نعيم عن عدى بن حامت (} مثُلت ِلى اِحلريةُ كَأنياِب الِكالِب وِإنكم ستفتحوَا  { -١٥٧٣٣ 
 وامـع   ٦/٣٢٦ والنبوة   ١٧/١٨٣وطب  ) ٦٦٧٤(واإلحسان  ) ٢٧٠١( والعلل   ٩/١٣٦وهق  ) ١٧٠٩(حب  

٦/٢١٢  
 وهو حـديث صحيـــح

١٥٧٣٤- } يـداً                  مز ريٍر ، فَرأيتلى سع احٍد ِمنهمرٍة ، كُلُّ ود يمٍة ِمنثلُوا ِلى ِفى اجلَنِة ِفى خ
ِإَـا  : وابن رواحةَ أَعناقهما صدوداً ، وأَما جعفر فَهو مستقيم لَيس ِفيِه صدود فَسألت فَقيلَ ِلى                

      ا أَو كَأا أَعرضمكَأ ا املَوتغَشيهم فعلْ          ِحنيي لَم فَإنه عفرا جا ، وأَما ِبوجوههمدا صعبـد  (} م
 )عن ابن املسيب مرسالً) طب ، حل(الرازق 

 ) ٢٨٠٢( وسعيد بن منصور ١/١٢٥ وحلية ٦/١٦٠وجممع ) ٩٥٦٢(عب 
 حســن مرســل

١٥٧٣٥- }          ا وأَمجلها وأَكملهاراً فَأحسنهىن دجٍل بكَمثِل ر بينيثِلى ِفى النم    وضعا مِفيه ركا وت
لَبنٍة لَم يضعها ، فَجعلَ الناس يطوفونَ ِبالبنياِن ويعجبونَ ِمنه ويقولونَ لَو تم موضع هذِه اللَّبنـِة ،                  



 

 

٢٣٥٩() 

عـن أىب   ) حم ، ق  (عن جابر ،    ) حم ، ق ، ت    (عن أىب ،    ) حم ، ت  (} فَأنا ِفى النبيني موضع ِتلك اللَّبنِة       
 عن أىب سعيد) حم ، م (هريرة ،

وت ١/١٩٧وسـنة   ) ١٨(ح) ٢٢٨٦(وم الفضائل   ) ٦٤٠٦ و ٦٤٠٥( واإلحسان   ٥/٣٣٨وحم  ) ٣٦١٣( ت  
 ٢٥٧ و ٢/٢٥٦وحـم   ) ٣٦١٩ و ٣٦٢١( والبغوى   ٢/٣١٢ وحم   ١/٣٦٦ونبوه  ) ١٠٣٧(ومحيدى  ) ٢٨٦٢(

 مناقـــــــب ) ٣٥٣٥(وخ 
 )٥٨٥٧(األنصار وصحيح اجلامع 

 متــواتــر
ى كَمثِل رجٍل استوقد ناراً ، فَلما أَضاءت ما حوهلَا جعلَ الفَراش وهذِه الدواب              مثِل { -١٥٧٣٦

الَّىت يقعن ِفى الناِر يقعن ِفيها ، وجعلَ يحجزهن ويغلبنه فَيقحمن ِفيها ، فَذلك مثِلى ومثلكم ، أَنا                  
       ِن النع لمار ، هِن النع ا        آخذُ ِبحجزكماِر ، فَتغلبوِنى فَتقحمونَ ِفيهِن النع لمحـم ، ق ،     (} اِر ، ه

 عن أىب هريرة ) ت
 ٢٠ واألمثـال للرامهرمـزى      ٥٤٠ و ٥٣٩ و ٢/٣١٢وحم  ) ٢٨٧٤(وت  ) ٢٢٨٤(وم  ) ٦٤٨٣(و) ٣٤٢٦(خ

مقصـود  : قال اإلمام النووى    ) ٥٨٥٨(وصحيح اجلامع   ) ٦٤٠٨( واإلحسان   ٤٥٧ و ٤٥٦واألجرى ىف الشريعة    
احلديث أنه صلى اهللا عليه وسلم شبه تساقط اجلاهلني واملخالفني مبعاصيهم وشهوام ىف نار اآلخرة وحرصهم على                
الوقوع ىف ذلك مع منعه إياهم ، وقبضه على مواضع املنع منهم بتساقط الفراش ىف نار الدنيا هلواه وضعف متييزه ،                     

 ١٥/٥٠هـ شرح مسلم  ١٠٠وكالمها حريص على هالك نفسه ساع ىف ذلك جلهله 
مثِلى ومثلُ اَألنبياِء كَمثِل قَصر أُحسن بنيانه ، وترك ِمنه موضع لَبنٍة ، فَطاف ِبـِه                 { -١٥٧٣٧

                 وضـعم ددتأَنا س ا فَكنتعيبونَ غَريهاللَّبنِة الَ ي ِتلك وضعنيانِه ِإالَّ مسِن بح تعجبونَ ِمني ظَّارالن
 عن أىب هريرة ) كر(} ِة ، فَتم ِبى البنيانُ ، وختم ِبى الرسلُ ِتلك اللَّبن

 ١١/٤٩٩وش ٢٣ و٢٢ و٢١ وبنحوه م الفضائل ١٣/٣٠١سنة 
 وهو حـديث صحيـــح

مثَلي ومثَلُ الساعِة كفَرسى ِرهاٍن ، مثَلي ومثلُ الساعِة مثلُ رجٍل بعثه قَوم طَليعـةً                { -١٥٧٣٨
ا خفلَم ا ذَاكأَن ا ذَاكأَن ، أُتيتم ِبثَوبيِه أُتيتم أَالح سبقأَنْ ي عن سهل بن سعد ) هب ( } شى 

 ) ١٠٢٣٧(  وشعب ١٠/٢٢٨ وجممع ٥/٣٣١حم 
 وهو حديث صحيـــــح

 اجلَـيش   يا قَوِم ِإنى رأيت   : مثَلي ومثَلُ مابعثِنى اُهللا بِه كمثِل رجٍل أَتى قَوماً فقالَ            { -١٥٧٣٩
بعيِنى وِإنى أَنا النذير العريانُ ، فالنجاَء النجاَء ، فأَطاعه طَائفةٌ ِمن قَومِه فأَدجلُوا وانطلقُـوا علـى                 
               ، تـاحهمواج فأَهلكهم اجلَيش حهمبفص ، مكاوا مفأصبح همطَائفةٌ ِمن ا ، وكَذَّبتهجوفن هلهمم

ق  ( } طاعىن فاتبع ما ِجئت بِه ، ومثلُ من عصاِنى وكَذَّب ِبما ِجئت بِه من احلَق                فذلك مثلُ من أَ   
 عن أىب موسى ) 



 

 

٢٣٦٠() 

 ١/٩٣ وأبو عوانـة     ١٨/٣٧٤وطب  ) ٣٥٣(  وم اإلميان    ٥/٦٠ وحم   ١٣/٢٥٠ و ١١/٣١٦ وفتح   ٨/١٢٦خ  
 ) ٥٨٦٠(وصحيح اجلامع 

الَ تثريب عليكم اليوم يغفر اُهللا لَكم وهو        : سف ِإلخوتِه   مثَلي ومثَلُكم كما قالَ يو     { -١٥٧٤٠ 
 امحنيالر عن عمر ) كر  ( } أَرحم 

  موصوالً ومرسالً ٦/٤٣١ و٤/١٠ وكر ٢/١٠٧ابن سعد 
 وهوحديث صحيـــــح مرسـل

١٥٧٤١- }           واجلَنادب علَ الفَراشاراً فجن جٍل أَوقدثِل ركم ثَلُكمثَلي ومم    هنذبي ا وهوِفيه قعني
 عن جابر ) حم  ( } عنها وأَنا آخذٌ ِبحجزكم عِن الناِر وأَنتم تفلَّتونَ ِمن يِدى 

(  وصحيح اجلـامع  ١٣/٢٥٦ وفتح ١/٣٦٧ ونبوة ٣/٣٩٢ و٤/٤٥٣وترغيب ) ١٩(  وم الفضائل   ٢/٥٣٩حم  
 ) ٦٤٠٨( واإلحسان ) ٥٨٥٩

 وهو حديث صحيـــــح
 مجالس الذِّكِر ترتلُ عليهم السكينةُ ، وتحف ِبهم املَالئكةُ ، وتغشاهم الرمحـةُ ،                {-١٥٧٤٢

 عن أىب هريرة وأىب سعيد )  حل  ( } ويذكرهم اُهللا على عرشِه 
 - ١٩٠٣(  والـدعاطب    ٩/٢٤ وحليـة    ١٠/٧٦ وجممع   ٣/٤٩ وبنحوه عند حم     ٥/١١٨ وحلية   ٣/١٢٨خط  

 ٤٠٥-٢/٤٠٢والترغيب ) ١٩٠٧
 صحيـــــح لغيــره

 عن سلمان) طب  (  } - قَاله ِلعلى -محبك مِحبى ، ومبغضك مبغِضى  { -١٥٧٤٣
 وىف سنده عبد امللك الطويل وثقه ابن حبان وضعفه األزدى وبقية رجاله وثقـوا ،                ٩/١٣٢ وجممع   ٦/٢٩٣طب  

 وله شواهد مبعناه :  هـ أقول ١ورواه البزار بنحوه 
 ـــنحسـ

 عن جابر ) حب ، طب ، هب  ( } مداراةُ الناِس صدقةٌ  { -١٥٧٤٤
) ٢٣٥٩(  وعلـل    ٤/٣٥٩ وكـر    ٨/٥٨ وخط   ٨/٢٤٦وحلية  ) ٢٠٧٥( وحب  ) ٣٢٠(  وسىن   ٨/١٧امع  

 ١٠/٥٢٨ والفـتح    ٢٦١٤ و ٧/٢٦١٣ و ٣/٩٠٤ و ٢/٧٤٦ و ١/٣٩١ وعدى   ٢/٢٤٣ ومتناهية   ٢/٩وأصفهان  
 ) ٨٤٤٥( والشعب 

 ن لغيـــره وهو حديث حســـ
 عن أىب هريرة)  تخ ، هب  ( } مدمن اخلَمِر كعابِد وثٍن  { -١٥٧٤٥

 ٥/٧٤ وجممـع    ١/٢٧٢ وحم   ٢/٢٩٤ والصحيحة   ٤/٢٩٨ ونصب   ٨/٦وش  ) ٣٣٧٥(  وهـ   ٦/٢٢٣٤عدى  
 ) ٥٨٦١( وصحيح اجلامع ) ٥٥٩٧(  وشعب ٣/٢٢٥وترغيب 

 وهو حديث صحيـــــح
 عن ابن عمرو ) حم  ( } والً مدينةُ ِهرقلَ تفتح أَ { -١٥٧٤٦

 ) ٤(  وصحيحة ٦/٢١٩ وجممع ٥٥٨٥ و٥٠٨ و٤/٤٢٢ وك ١/١٢٦ ومى ٢/١٧٦حم 



 

 

٢٣٦١() 

 وهو حديث صحيـــــح
 وسببه أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم سئل أى املدينتني تفتح رومية أم القسطنطينة ؟ فقال 

نـذرت  : عن ابن عباس أن عقبة بن عامر قال         ) م  ح( } مر أُختك أَنْ تركب ولتهِد بدنةً        { -١٥٧٤٧
 .أخىت أن متشى إىل البيت فذكره  

  ١٨٩ و٤/١٨٨امع 
 صحيـــــح

مر أُختك فلْتركب ولتختمر ولتصم ثَالثةَ أَياٍم ، فِإنَّ اَهللا عن تعذيِب أُختك نفسـها      { -١٥٧٤٨
 عن ابن عباس ) د ، ك (  ، عن عقبة بن عامر) حم ، د ، ن ، هـ  (} لَغىن 
 ٣/٤٩٢كـربى وش  ) ٤٧٥٧( ون ) ٣٢٩٨(  ود ٣/٣٨ ومشـكل  ١٠/٢٧ وسنة ١٠/٧٩ وهق ٤/١٤٩حم  

 وصحيح  ٤/٣٠٢ وك   ١٧/٣٢٣وطب  ) ٢١٤٣(  وهـ   ٣/١٣ ومعاىن   ١/٢٣٩ وحم   ٤/١٨٨ وجممع   ٤/٢٩٦و
 خمتصراً ) ٥٨٦٢( اجلامع 

 وهو حديث حســــن
ى طَالٍب اللَّيلةَ ِفى مٍأل من املَالئكِة ، له جناحاِن مضرجاِن بالدماِء   مر ِبى جعفر بن أَبِ     { -١٥٧٤٩

عن عبد اهللا بن املختار عن ابن سريين  عـن      ) ك  ( ابن سعد عن عبد اهللا بن املختار مرسالً          ( } أَبيض القَوادِم   
 )أىب هريرة 

  ٤/٢٩ وابن سعد ٣/٢٢٨ وصحيحة ٣/٢١٢ وك ٧/٧٦فتح 
 حيـــــحوهو حديث ص

واِهللا ُألحنِّني هذَا عـِن املُسـلمني الَ        : مر رجلٌ ِبغصِن شجرٍة علىظَهِر طَريٍق فقالَ         { -١٥٧٥٠
 عن أىب هريرة)  حم ، م  ( } يؤذيهم ، فأُدخلَ اجلَنةَ 

 )٥٨٦٣(  وصحيح اجلامع ٢/٣٤١ وحم ١/٣٤٦ وفتح ٣/٦٣٠وترغيب ) ١٢٨( م الرب والصلة 
١٥٧٥١- } رفقالَ              م ، دىلى يِلسانِه ع ردب جدتى وتح نقتهفخ فأَخذته ناولتهيطانُ فتالش لىع 

أَوجعتِنى أَوجعتِنى ، ولوالَ دعاء سليمانَ َألصبح مناطاً ِإىل أُسطوانٍة ِمن أَساطِني املَسجِد ينظر ِإليـِه    
 سعود عن ابن م) حم ، هق  ( } ِولدانُ أَهِل املَدينِة 

  ٧/٩٩ ونبوة ٢/٢١٩ وهق ١/٢٨٨ وجممع ١/٤١٣حم 
 وهو حديث صحيـــــح لغيـــره

١٥٧٥٢- }  عن أىب هريرة)  حم  ( } ِمراٌء ِفى القُرآِن كُفر 
  ٢٩٢ و١/٢٧٢ وأصفهان ٦/٢١٥ و٥/١٩٢ وحلية ٦٧ واآلجرى ٢/٢٢٣ وك ٤٨٤ و٢/٤٢٤حم 

 صحيـــــح



 

 

٢٣٦٢() 

١٥٧٥٣- }      قعتِبى فُالنةٌ فو ترم           ضـعتعِض أَهِلى فوِإىل ب ساِء ، فقمتهوةُ النفِسى شِفى ن
عن أىب ) تخ  ( واحلكيم  ) حم   ( } شهوِتى ِفيها وكذلك فافْعلوها فِإنه ِمن أَماثِل أَعمالكم ِإتيانُ احلَالِل           

 كبشة 
  ٤/٣٢١ وبنحوه ش ٤/٢٣١ وحم ٩/١٣٩وتخ ) ٤٤٢و٢٣٥( الصحيحة 

 وهو صحيـــــح
١٥٧٥٤- }  ا ِمنكمى وأَنِمن رحباً ، أَنتمىن عامٍر -معن أىب جحيفة ) ع ، طكس  (  } - يعىن ب 

  ١٠/٥١امع 
 حســــن

١٥٧٥٥- }       قَومه عهيض ىبنِة نرحباً باباملسعودى ىف مروج الذهب عن عكرمة عن ابن عباس قال           ( } م
 وردت : 

 . خبري  وأكرمها وقال فذكره عبد الرزاق ىف أماليه عن سعد بن جبري مرسالً ابنة خالد بن سنان على النىب فتلقاها
  ١/٤٦٧اإلصابة 

 صحيـــــح مرســـل
١٥٧٥٦- }             ائبا سماِرى ، يداِرى والَ يريِكى كَانَ الَ يرحباً ِبأِخى وشعمـلُ     ! مت كُنـت قَد

       وموِهى الي قبلُ ِمنكلٍف وِصلٍة أَعماالً ِفى اجلَاهليِة الَ توكَانَ ذَا س ، قبلُ ِمنكعـن  ) حم ، طك(} ت
السائب بن أىب السائب رضى اهللا عنه أنه كان مشارك له صلى اهللا عليه وسلم قبل اإلسالم ىف التجارة فلما كـان                      

 يوم الفتح جاء إليه فذكره 
  ٢/٦١ وك ٣/٤٩ وتلخيص ١/١٩٤ وجممع ١٤/٥٠٥ وش ٦/٧٨ وهق ٧/١٦٥ وطب ٣/٤٢٥حم 

 ـــــحصحي
أَحسن الناِس وجوهــاً ، وأَشجعهم قُلوباً ، وأَطيبهم أَفواهـاً ،           : مرحباً ِباُألزِد    { -١٥٧٥٧

 ربورا مي أَمانةً ، ِشعاركم عن ابن عباس) عد(} وأَعظمهم 
 ١٠/٤٩وأمحد خمتصرا امع ) ٢٥٩٦(علل 

 إسـناد املختــصر حســـن
 واِهللا الَ تسألُوىن اليوم شيئاً ِإالَّ أُعطيتموه ، والَ أَسـألُ اَهللا       -ثَالثاً-مرحباً ِباَألنصاِر    { -١٥٧٥٨

              لَّمليِه وسلَّى اُهللا عاملَغفرةَ ، فَقالَ ص يئاً ِإالَّ أَعطانيِه ، فَسألوهش ِلَألنصاِر وَألبناِء    : لَكم اغْفر اللَّهم
 عن أنس بن مالك ) ، بزحم (} اَألنصاِر وَألبناِء أَبناِء اَألنصاِر 

 )١٩٥٦-١٩٥٤( والدعا طب ٣/١٣٩ وحم ١٠/٤٠امع 
 صحيـــــح

عـن  ) ك(وضعفه وابن سعد    ) ت(} مرحباً ِبالراكِب املُهاجِر ، مرحباً ِبالراكِب املُهاجِر         { -١٥٧٥٩
 عكرمة بن أىب جهل



 

 

٢٣٦٣() 

والشـعب  ) ١٩٥٧( والدعا طـب     ١٧/٣٧٤ وطب   ١/١٣١ وفتح   ٩/٣٨٥ وجممع   ٣/٢٤٢وك  ) ٢٨٣٥(ت  
 موصوالً ومرسالً) ٨٨٨٩(

 صحيـــــح مرســـل
١٥٧٦٠- }               ركبي ا ، ثُمِبأجنحته ظلّهاملَالئكةُ وت الِعلِم لَتحفَّه رحباً ِبطالِب الِعلِم ، ِإنَّ طَالبم

 طلبا يِلم حبتهمم ا ِمننيماَء الدوا السبلغى يتعضاً حب عضهمعن صفوان بن عسال) طب(البغوى (} ب 
 )٢٨٠( وصحيحة ١/٩٥ وترغيب ١/١٣١ وجممع ٨/٦٤ وطب ٦/٢٣٣٢عدى 

 وهو حديث صحيـــــح
١٥٧٦١- }        ِعنـد أَعظم ؤمــنولَلم ، رمتــكح وأَعظم ا أَعظمكيٍت ، مب ِمن رحباً ِبكم

رمةً ِمنكعن ابن عباس ) هب(} اِهللا ح 
  ٧/٣٥٧ وكثري ١/٣٢وبنحوه هق ) ٦٧٠٦(و) ٤٠١٣(شعب 

 وهو حديث صحيـــــح
دخلت على النىب صـلى اهللا عليـه        : عن أىب جحيفة قال     ) حب(} مرحباً ِبكم ، أَنتم ِمنى       { -١٥٧٦٢

 من بىن عامر ، فقال: من أنتم ؟ فقلنا : وسلم أنا ورجالن من بىن عامر ، فقال 
  ٢٢/١٠٦  وطب١٠/٥١ وامع ١/٣١١وسعد ١٢/١٩٩وش ) ٧٢٩٣(اإلحسان 

 صحيـــــح
١٥٧٦٣- }  ا ِلقراءتكقرأُ فَاستمعنت ارحةَ وأَنتالب ِبك ررتعن أىب موسى ) ت(} م 

 )٣٨٥٥( وت٣/٤٦٦ وك ٤/١٩٠البغوى 
 وهو حديث صحيـــــح

 عن بعض الصحابة ) حم(} مررت على موسى عليِه السالِم وهو قَائم يصلِّى ِفى قَربِه  { -١٥٧٦٤
 ٥/١٦٩٦ وعدى ٥/٥٩حم 

 صحيـــــح
} مررت لَيلةَ أُسرى ِبى ِباملِأل اَألعلَى وجربيلُ كَاحللِس الباِىل ِمن خشيِة اِهللا تعـالَى              { -١٥٧٦٥

 عن جابر) طس(
 )٥٨٦٤( وصحيح اجلامع ١/٧٨امع 

 وهو حديث حســــن
من معك ؟ قَالَ هذَا محمـد ،        : يلَ  مررت لَيلةَ أُسرى ِبى على ِإبراهيم فَقالَ ِلجرب        { -١٥٧٦٦

 يـــا: فَقالَ 
  حمدم !               اسعةٌ ، قُلتا وا طَيبةٌ ، وأَرضهربتهِة فَإنَّ تاجلَن وا ِغراسكثرأَن ي أُمتك رم :   ا ِغـراسوم

 عن أىب أيوب) حب(} الَ حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ ِباِهللا : اجلَنِة ؟ قَالَ
 ٢/٣٣٣وحـم   ) ١٣٣٥٤( وبنحوه عند طب     ١٠/٩٧ وامع   ٥/٤١٨وحم  ) ٨٢١(واإلحسان  ٢/٤٤٥ترغيب  

 ) ٣٦٠١(وت 



 

 

٢٣٦٤() 

  وهو حديث صحيـــــح لغيـــره
: مررت لَيلةَ أُسرى ِبى على قَوٍم تقرض ِشفاههم ِبمقاريض ِمن ناٍر ، قُلت ِلجربيلَ                { -١٥٧٦٧

نيا ِممن كَانوا يأمرونَ الناس ِبالرب وينسونَ أَنفسـهم وهـم           خطباُء ِمن أَهلَ الد   : من هؤالِء؟ قَالَ    
 عن أنس) ع ، طس ، حل ، ص(وعبد بن محيد ) ط ، حم(} يتلونَ الِكتاب أَفالَ يعقلونَ 

) ٤٩٦٧(و) ٤٩٦٦) (٤٩٦٥( والشعب   ١٤/٣٠٨ وش   ٣/١٨٠ وحم   ١/١٢٢ وكثري   ٧/١٥ و ١/٣٦٩اإلحتاف  
  ١/١٢٤ والترغيب ٥/١٦٩٠ وعدى ٢/١٣٠وختص 

 وهو حديث صحيـــــح
! مررت لَيلةَ أُسرى ِبى على قَوٍم يخمشونَ وجوههم ِبأظَافريههم ، فَقلت يا ِجربيلُ             { -١٥٧٦٨

ابن أىب الدنيا ىف ذم الغيبة عـن        } هؤالِء الَّذين يغتابونَ الناس ويقعونَ ِفى أَعراضهم        : من هؤالِء؟ قَالَ    
 أنس  

  ٣/٥١٠والترغيب ) ٤٨٧٨( ود ٣/٢٢٤وحم ) ٥٧٢(و)  ١٦٥( والصمت ٧/٥٣٣إلحتاف ا
 وهو حديث صحيـــــح

 عن أنس ) حم ، م ، ن(} مررت لَيلةَ أُسرى ِبى على موسى قَائماً يصلِّى ِفى قَربِه  { -١٥٧٦٩
 وصحيح اجلـامع    ٣/٢١٦ ون   ١٦٥والفضائل ألمحد   ) ٢٧٦( وم اإلميان ح     ٥/٨ وكثري   ٣/١٢٠وحم  ) ١٥١(م  
)٥٨٦٥ ( 

 حسن صحيح عن ابن عمر ) ت(} مره فَلرياجعها ثُم ِليطلِّقها طَاهراً أَو حامالً  { -١٥٧٧٠
 ١٠٩٦ و ١٠٩٥ و ١٠٩٤(وم  ) ١٦٣٠(وشفع  ٥٤ و ٤٣ و ٢/٢٦ وحم   ٦/١٤١ون  ) ١١٧٦(وت  ) ١٠٩٣(م  
 ) ١٠٩٧و

  وغريهم٣٥٥ و٣٥١ و٣٤٩ و٩/٣٤٥وفتح 
) د ، حب  (}  يك ِفيها خري فَستفعلُ ، والَ تضرب ظَعينتك كَضرِب أَمتك            مرها فَإنْ  { -١٥٧٧١

 عن لقيط بن صربة 
ود ) ١٥٩( وحـب    ١٩/٢١٦وطـب   ) ٨٠( وعب   ٣/٢١٠ ومشكل   ١/٤١٧ وسنة   ٤/١١٠ وك   ٤/٢١١حم  

 ) ٥٨٧٠( وصحيح اجلامع ٥٥الطهارة باب 
 وهو حديث صحيـــــح

عن ) حم ، طب  (} اللةً ، فَإنى أَخاف أَن تصف حجم ِعظامها         مرها فَلتجعلَ تحتها غِ    { -١٥٧٧٢
كساىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلـىب ، فكسـوا     : أسامة ابن زيد قال     

 امرأتى ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٥/٢٠٥ وحم ١/١٢٣  وطب٢/٢٣٤ وهق ٤/٤٨ وسعد ٤/١٨٧ وك ٥/١٣٧امع 

 حســــن
ـ      (} مروا أَبا بكٍر فَليصلِّ ِبالناِس       { -١٥٧٧٣ عن أىب موسـى    ) ق(عن عائشة ،    ) حم ، ق ، ت ، ه

 عن ابن عباس ، وعن سامل بن عبيد) هـ(عن ابن عمر ، ) خ(



 

 

٢٣٦٥() 

ــالة ح ١٢١ و٩/١٢٠ و٤/١٨٢ و١٨٣ و١٨٢ و١٧٤ و١٧٢ و١/١٦٩خ  وت ) ١٠١ و٥٩ و٩٤( وم الص
 ٤١٣ و ٤/٤١٢ و ٣٥٦ و ١/٢٠٩وحـــــــم  ) ١٢٣٥ و ١٢٣٤ و ١٢٣٢( وهـ   ٢/٩٩ ون)٣٦٧٢(
  ٢٠٢ و١٥٩ و٩٦ و٦/٣٤ و٥/٣٦١و
ــق ٢٧٠ و٢٢٩ و٢١٠و ــب ٨/١٥٢ و٩٤ و٨١ و٣/٧٨ و٣٠٤ و٢٥١ و٢/٢٥٠ وه ) ٢١٧٤ و٣٦٧( وح

 )٥٨٦٦( وصحيح اجلامع ٣٣٠ و٢/٣٢٩وش ) ١٦١٦(وخزمية ) ٩٧٥٤(وعب 
 وهو حديث متــواتـر

 عن بريدة) حم(}  أَبا بكٍر فَليصلِّ ِبالناِس فَإنكن صوحيبات يوسف مروا { -١٥٧٧٤
  ٥/٢٣٣ وبداية ٥٣ وحنيفة ١٨٢ و٥/١٨١ و١/٣٣٠امع 

 صحيـــــح
عن سهل بن   ) حم ، د  (} مروا أَبا ثَابٍت يتعوذْ ، الَ رقيةَ ِإالَّ ِفى نفٍس أَو حمٍة أَو لَدغٍة                { -١٥٧٧٥

 حنيف 
 ٣/٤٨٦ وحـم    ٢٨ ود الطب ب     ٤/٣٢٩ومعاىن  ) ٣٨٠( وسىن   ٤/٤١٣ و ٤٠٩ و ٣/٤٠٨ وك   ٦/١١٣طب  

  ١/٦٥والكىن للدوالىب 
 وهو حديث صحيـــــح

) د(} مروا الصىب ِبالصالِة ِإذَا بلغَ سبع ِسنني ، وِإذَا بلغَ عشر ِسنني فَاضربوه عليها   { -١٥٧٧٦
 عن سربة

  ٢/٤٠٦ وسنة ١/١٩٧وك ) ٥٨٦٧( وصحيح اجلامع ٨/١٩٤ وكثري ١٤و٢/١١ وهق ٢٦د الصالة باب 
 وهو حديث صحيـــــح

مروا أَوالدكم ِبالصالِة وهم أَبناُء سبِع ِسنني ، واضربوهم عليها وهم ابناُء عشـِر               { -١٥٧٧٧
           ادمهخ أَحدكم جوِفى املَضاجِع ، وِإذَا ز ينهموفَرقُوا ب ب -ِسننيع    أَو أَجريه ـا  -دهِإىل م نظرفَالَ ي 

 عن ابن عمرو ) حم ، د ، ك (} دونَ السرِة وفَوق الركبِة 
  ٢٦ود الصالة باب ) ٥٨٦٨( وصحيح اجلامع ١/١٩٧ وك ٣/٨٤ وهق ١/٢٦٦ وغليل ٢/١٨٧حم 

 وهو حديث صحيـــــح
عـن  ) هـ   ( }  تدعوا فالَ يستجاب لَكم      مروا باملعروِف وانهوا عِن املُنكِر قَبلَ أَنْ       { -١٥٧٧٨

 عائشة 
  ٦/٢٣٠٠ وعدى ٨/٢٨٧ وحلية ٢/٣٠١ ومنثور ٣/٢٣٣ والترغيب ١٠/٩٣وهق ) ٤٠٠٤( هـ 

 وهو حديث حســــن
مروا باملعروِف وانهوا عِن املُنكِر قَبلَ أَنْ تدعوا اَهللا فالَ يستجيب لَكم ، وقبـلَ أَنْ                 { -١٥٧٧٩
ستغفروهت                  من أَجالً ، وِإنَّ اَألحبار بقرعِن املُنكِر الَ ي هىباملَعروِف والن ِإنَّ اَألمر ، لَكم غفرفالَ ي 

اليهوِد ، والرهبانَ من النصارى لَما تركُوا اَألمر باملَعروِف والنهى عِن املُنكِر لَعنهم اُهللا عز وجـلَّ                 
 لى ِلساِن أَنبيائهمالِء عبالب هممع عن عمر ) حل  ( } ثُم 



 

 

٢٣٦٦() 

  ٢٣٣ - ٣/٢٢٨ وله شواهد انظر الترغيب ٣/٢٣١ وفيه جهالة وترغيب ٧/٢٦٦ وامع ٨/٢٧٨حلية 
 حســــن لغيـــره

١٥٧٨٠- }   ذِه اَألجراِس فلْتقطع ارواخلطيب عن جابر  ( } م( 
  ٤/٧٦ والترغيب ٤/٩٨خط 

 وهو حديث صحيـــــح
 عن سامل بن عبيد ) طك  ( } مروا ِبالالً فلْيؤذنْ ، ومروا أَبا بكٍر فلْيصلِّ بالناِس  { -١٥٧٨١

  ١/٣٧١ وحلية ٥/١٨٢وجممع ) ١٦٢٤و١٥٤١(  وخزمية ١/٢٠٤ وش ٧/٦٥وطب ) ١٢٣٤( هـ 
 صحيـــــح

١٥٧٨٢- }  ومهص تمولي قعدستظلَّ وليولي فلْيتكلَّم هروعن ابن عباس )  ، د حم ، خد ( } م 
، ومشـكل   ) ٣٣٠٠( ٢٢ ود األميان والنذور ب      ٤/١٦٨وحم  ) ٤٧٥(  وموطأ   ٢/٦١ ومتهيد   ١١/٣٢٠طب  

 - ١٥٨٢١( وعب  ) ٢١٣٦( وهـ  ) ٦٧٠٤( وخ  ) ٤٣٨٥(  واإلحسان   ٤/١٦١ وقط   ١٠/٧٨ وهق   ٣/٤٤
 ) ٥٨٦٩(وصحيح اجلامع ) ١٥٨١٨

عـن أىب   ) طب ، ك     ( } عني باملُشركني على املُشركني     مروهم فلْريجعوا فِإنا الَ نست     { -١٥٧٨٣
 .محيد الساعدى 

  ٢/١٢٢ وك ٥/٣٠٣وجممع ) ٨/٤٨٩(  و ١٢/٣٩٧ش 
 وهو حديث حســــن

 عن عائشة ) بز  ( } مِرى أَبا بكٍر فلْيصلِّ بالناِس  { -١٥٧٨٤
  ٤/١٨٢ وخ ٢/٢٦٤ وفتح ٥٤ و ٥٣ وحنيفة ١/٤٠٥ وحنف  ٩/٣٥ وجممع ٦١٦م ص 

مِرى فَاطمةَ ِبنت أَِبى حبيٍش فلْتمسك كُلَّ شهٍر عدد أَياٍم ِإقرائهـا ثُـم تغتسـلُ                 { -١٥٧٨٥
                 يطاِن ، أَوالش كضةٌ ِمنر صلِّى ، فِإنَّ ذِلكالٍة وتكُلِّ ص ِعند طَّهرت ثُم نظِّفوت ستذفرحتِشى وتوت

رضاٌء عد أَو ، قطعان عن فاطمة بنت أىب حبيش) حم  ( }  هلَا ِعرق 
  وأصله ىف الصحيحني ٦/٤٦٤حم 

 وهو حديث صحيـــــح
 عن عمران ) حم  ( } مسألةُ الغىن شني ِفى وجهِه يوم الِقيامِة  { -١٥٧٨٦

 ) ٥٨٧١(  وصحيح اجلامع ١/٥٧٣ وترغيب ٣/٩٦ وجممع ١٧٥ و١٦٤ و١٨/١٦٢ وطب ٤/٤٣٦حم 
 ــحوهو حديث صحيـــ

مسألةُ الغىن شني ِفى وجهِه يوم الِقيامِة ومسألةُ الغىن نار ِإنْ أُعطَى قَليالً فقَليـلٌ ،                 { -١٥٧٨٧
  عن عمران  بن حصني) طب  ( } وِإنْ أَعطَى كَثرياً فكَثري 

  ١٨/١٧٥ وطب ٣/٩٦ وامع ١/٥٧٣الترغيب 
 وهو حديث حســــن لغيـــره



 

 

٢٣٦٧() 

١٥٧٨٨- } ستريحمحِة اِهللا              ما ِإىل رنيا وأَذاهصِب الدن ِمن ستريحي املُؤمن بدالع ، ِمنه ستراحوم 
 وابوالد جروالش والِبالد الِعباد ِمنه ستريحت الفَاجر بداىل ، والعععن أىب قتادة ) حم ، ق ، ن  ( } ت 

 وحليـة   ٣/٢٧٩ وهق   ٣٠٤ و ٣٠٢ و   ٥/٢٩٦ وحم   ٣٦٥ و ١١/٣٦٢وفتح  ) ٦٥٦(  و م    ١٣٤ و ٨/١٣٣خ  
وصحيح ) ٦٢٥٤(  وعب   ٥/٢٧٠وسنة  ) ١٧١٠(  والصحيحة   ٤/٤٨ون  ) ٢٤١(  وموطأ   ٥/٧٣ وتخ   ٦/٣٣٦

 ) ٥٨٧٢( اجلامع 
 عن ابن عمر ) حب  ( } مسح احلَجِر والركِن اليماِنى يحطَّاِن اخلَطايا  { -١٥٧٨٩

( وطيالسـى   ) ٨٨٧٧( وعـب   ) ٣٦٩٨( ســان   واإلح ٩٥و٢/٨٩ وحم   ٢/١٩١وترغيب  ) ١٠٠( حب  
  ١/٤٨٩وك ) ٢٧٢٩(  وخزمية ٥/٢٢١ون ) ٤٨٩(وت ) ١٨٩٩

 وهو حديث صحيـــــح
١٥٧٩٠- }  كرها تم وبا أَيا أَبي نكاُهللا ع سحابن السىن ىف عمل يوم وليلة عن أىب أيوب  ( } م ( 

 ) ٢٧٧( و ) ٢٧٦( سىن 
 حســــن لغيـــره

 .تناول من حلية رسول اهللا صلّى اُهللا عليه وسلّم شيئاً وسببه أنه 
 ١٥٧٩١- }            سختم وابالد ِنى ِإسرائيلَ الَ أَدِرى أَىب ةٌ منأُم سختعن جابر بن   ) طب   ( }م

 مسرة 
  ٤/٣٧ وامع ٩/٣٢٥ وهق ٢٢٤ و٧/٢٢٣ وطب ١/٣٠٢ وابن سعد ٥/٢١ وحم ٢/٢٣٦طب 

 وهو حديث صحيـــــح
١٥٧٩٢- }       سختم وابالد ِفى أَى ِنى ِإسرائيلَ الَ أَعلمب ةٌ منأُم سختعن مسرة بن ) طب  ( }م

 جندب 
  ٤/٣٧ وامع ٢٢٤ و٧/٢٢٣طب 

 وهو حديث صحيـــــح
ِمسكني ، ِمسكني ، ِمسكني رجلٌ لَيس لَه امراةٌ وِإن كَانَ غَنياً ِمن املَاِل ، وِمسكينةٌ                 { -١٥٧٩٣

 عن أىب جنيح مرسال) هب(} ِمسكينةٌ ِمسكينةٌ امراءةٌ لَيس لَها زوج وِإن كَانت غَنيةً ِمن املَاِل 
 )٥٤٨٣( والشعب ٣/٤١ والترغيب ٤/٢٥٢امع 

 وهو حديث صحيـــــح مرســـل
 عن أنس) هب(} مصوا املَاَء مصا والَ تعبوه عبا  { -١٥٧٩٤

  ١٠/٤٢٨وعب ) ١٤٢٨(والضعيفة ) ٦٠١٣) (٦٠١٢( وبنحوه شعب ٥/٢٢واإلحتاف ) ٦٠٠٩(شعب 
 وإســـناده حســــن لغيـــره

 عن جماشع بن مسعود) ق(} مضِت اِهلجرةُ َآلهلها ، أُبايعه على اِإلسالم واِجلهاِد  { -١٥٧٩٥
 ١٤/٥٠٠ وش ٣/٦١٦وك ) ٢٩٠( والصـحيحة  ٣/٤٦٨وحـم  ) ١١٨٥( وخمتصر مسلم    ٥/١٩٣ و ٤/٦١خ  
 ) ٥٨٧٣( وصحيح اجلامع ١/٧٠وأصفهان ) ١١٧٤(تغليق و



 

 

٢٣٦٨() 

 عن ابن عباس وعن سهل بن سعد ) هـ(} مضمضوا ِمن اللَِّنب فَإنَّ لَه دمساً  { -١٥٧٩٦
 ) ٥٨٧٤( وصحيح اجلامع ٣/٣٤٩ وصحيحة ١/٣١٣وفتح ) ٥٠٠ و٤٩٨(هـ 

 وهو حديث صحيـــــح
١٥٧٩٧- } فَإذَا أُتبع ، ظُلم ىنطلُ الغم لىٍء فَليتبعلى مع عن أىب هريرة ) ٤ق (}  أَحدكم 

ون ) ١٣٠٩ و ١٣٠٨(وت  ١٠ود البيـوع بـاب      ) ٩٦٢(واملختصـر   ) ٣٣( وم املساقاة ح     ١٥٥ و ٢/١٢٣خ  
 ٧/٧٩ وش   ٢/٢٦١ ومـي    ٦/٧٠ وهـق    ٤٦٥ و ٤٦٣و٢٨٠و٢٦٠ و ٢/٧١وحـم   ) ٢٤٠٤( وهـ   ٧/٣١٧

 )٥٨٧٥(وصحيح اجلامع  وغريهم ٨/١٩٥ وسنة ١٣١و١٣٠ و٤/٨٥ وجممع ٢/٦٠٩وترغيب 
 صحيـــــح مشهـــور 

 أحيل على غىن: أتبع 
١٥٧٩٨- }  لىٍء فَاتبعهلى مع وِإذَا أُحلت ، ظُلم ىنطلُ الغعن ابن عمر ) هـ(} م 

  ٤/٨٥ وجممع ٤/٦٠ونصب ) ١٤٠٤(هـ 
 وهو حديث صحيـــــح

حم ، (} اتبعه ، والَ تبع بيعتِني ِفى واحدٍة مطلُ الغىن ظُلم ، وِإذَا أُحلت على ملىٍء فَ { -١٥٧٩٩
 عن ابن عمر ) هق

  ٤/٨٥ وجممع ٤/٦٠ ونصب ٦/٧٠ وهق ٤٦٥ و٤٦٣ و٣٨٠ و٢٦٠ و٢/٧١حم 
 وهو حديث صحيـــــح

 عن أىب هريرة ) هق(} مطلُ الغىن ظُلم ، وِإذَا أُحيلَ أَحدكم على ملىٍء فَليحتلْ  { -١٥٨٠٠
 ٦ و٤/٥٩ ونصب ٤/٨٥ وجممع ٦/٧٠هق 

 وهو حديث صحيـــــح
مع أَحدكما ِجربيلُ ومع اآلخِر ِمكائيلُ ، وِإسرافيلُ ملك عظـيم يشـهد الِقتـالَ              { -١٥٨٠١

 فكونُ ِفى الصوي- لىكٍر وعَألىب ب عن على ) حم ، ك(}  قَاله 
  ١٢٤ : ١ : ٣ وابن سعد ١٢/١٦ وش ٦/٨٢ وامع ٣/٦٨ك 

 ديث صحيـــــحوهو ح
ـ    (} مع الغالِم عقيقةٌ فَأهريقُوا عنه دماً وأَميطُوا عنه اَألذَى           { -١٥٨٠٢ عن سلمان بن   ) خ ، د ، ه

 عامر 
) ٢٨٣٩(ود  ) ١١٣١( وشفع   ٦/٣٣٦وطب  ) ١٥١٥( وت   ٤/٣٠٨ ومتهيد   ٥/١٢ و ٢١٥ و ٢١٤ و ٤/١٨حم  

 )٥٨٧٧( وصحيح اجلامع ٧/١٠٩وخ ) ٨٦٢٥( والشعب ١/٤٥٩ ومشكل ٤/٥٨ وجممع ٢٩٩ و٩/٢٩٨وهق 
 عن أنس ) هب(} مع كُلِّ ختمٍة دعوةٌ مستجابةٌ  { -١٥٨٠٣

" له عند ختم القرآن دعوة مستجــابة وشجرة ىف اجلنـة  " ولفظة الثاىن ) ٢٠٨٥(و) ٢٠٨٧ و ٢٠٨٦(الشعب  
  ٤/٤٩٢إلحتاف  وا١٨/٢٥٩ وطب ٧/١٧٢ىف إسناده ضعف وكذلك عن الثانية  وامع : وقال عن األوىل 

 حســــن لغيـــره



 

 

٢٣٦٩() 

 عن ابن مسعود ) خط(} مع كُلِّ فَرحٍة ترحةٌ  { -١٥٨٠٤
  ومثله ال يقال بالرأى - الصواب وقفه - مرفوعا وموقوفا ٢٠٣والزهد حم ) ١٠٦٤١( والشعب ٣/١١٦خط 

 احلزن: الترحة 
 ، ِإنَّ هذَا وأَصحابه يقرءونَ القُرآنَ الَ        معاذَ اِهللا أَن يتحدثَ الناس أَنى أَقتلُ أَصحاىب        { -١٥٨٠٥

 عن جابر ) حم ، ق(} يجاوز حناجرهم ، يمرقونَ ِمن الدينِِ مروق السهِم ِمن الرميِة 
 ونبـوة   ٢/٤٦٠ وعاصم   ٢٣ واآلجرى   ١٢/٢٩١ وفتح   ٢/٢٠١ وطب   ٣٥٤ و ٣/٣٥٣وحم  ) ١٤٢(م الزكاة   

 ) ٣٥١٨( وخ ) ٥٨٧٨( وصحيح اجلامع ٥/١٨٦
 وأبو نعيم ىف فضائل الصحابة عن عائشة ) ط(} معاذَ اِهللا أَن يختلف املُؤمنونَ ِفى أَىب بكٍر  { -١٥٨٠٦

  وحنوه عند اجلماعة ٣/١٣٤ابن سعد 
 وهو حديث صحيـــــح

١٥٨٠٧- }  املُؤمنني ِمن كٍر أَحدلى أَىب بع ختلفعاذَ اِهللا أَن يأبو نعيم عن أنس(} م( 
  ٦/٢٢٦ و٥/٢٥ وبداية ٣/١/١٢٧ وسعد ٣/٤٧٧ك 

 وهو حديث صحيـــــح
 عن أىب سعيد ) حل(} معاذُ بن جبٍل أَعلم الناِس ِبحالِل اِهللا وحرامِه  { -١٥٨٠٨

 وصـحيح اجلـامع    ١٠/٣٦٩ وامـع    ٦/٢٠٢ وكر   ١/٢٢٨وحلية  ) ١٤٣٦( وبنحوه والصحيحة    ٣/٢٧١ك  
)٥٨٧٩( 

 وهو حديث صحيـــــح
 عن حممد بن كعب مرسالً ) حل ، طب(} معاذُ بن جبٍل أَمام العلماِء يوم الِقيامِة ِبرتوٍة  { -١٥٨٠٩

 وصـحيح اجلـامع     ٢/٢٦٤ وابن سـعد     ١٢/١٣٥وش  ) ١٠٩١( والصحيحة   ١/٢٢٩ واحللية   ٩/٣١١امع  
)٥٨٨٠( 

 وهو حديث صحيـــــح
 عن عمر) حل(} ئفةٌ يوم الِقيامِة معاذُ بن جبٍل بني يدِى العلماِء طَا { -١٥٨١٠

  ١/٢٢٩احللية 
 وهو حديث صحيـــــح

 عن احلسن مرسالً) ش(} معاذُ بني يدِى العلماِء نبذةٌ  { -١٥٨١١
  ٢/٢٦٤وابن سعد ) ٧/٥٣٠ (١٢/١٣٥ش 

 وهو حديث صحيـــــح لغيـــره
 عن حممد بن عبيد اهللا الثقفى مرسالً ) ش( } معاذُ بني يدِى العلماِء يوم الِقيامِة رتوةٌ { -١٥٨١٢

 ٣/٨٣ والصحيحة ٢/٢٦٤وابن سعد ) ٧/٥٣٠( و١٢/١٣٥ش 
 وهو حديث صحيـــــح



 

 

٢٣٧٠() 

١٥٨١٣- }                   لـيكمِعيـداً فَاغتسـلُوا ، وع اُهللا لَكـم علـهج ومذَا ي؟ ِإن ه املُسلمني عاشرم
 عن أىب هريرة) طسص(}ِبالسواِك

  ١/١٢٩ وطص ٢/١٧٢ امع 
 صحيـــــح

 ١٥٨١٤- }        ؤمٍن ِإالَّ وكُلُّ ِعرٍق ِمنهم ا ِمنيِف ، ومربٍة بالسألِف ض ِمن لَِك املَوِت أَشدعاجلةُ مم
عن عطاء بن يسـار     ) حل  ( احلارث   ( } يأملُ على ِحدٍة ، وأَقرب ما يكونُ عدو اِهللا ِمنك ِتلك الساعِة             

 .مرسالً 
  ٣/٢٥٢ وخط ٢٧١و١٠/٢٦١اإلحتاف و) ٦٩١( مطالب 

 وهو صحيـــح مرســـل
١٥٨١٥- }   بعنيِإىل الس تنيالس ا بنيا ماياملن عتركاحلكيم  عن أىب هريرة} م  

 )٥٨٨١( وصحيح اجلامع ) ١٥١٧(  والصحيحة ١١/٢٣٩ والفتح ١/٥٤١ وكثري ٥/٤٧٦خط 
 حســــن

 بِن زنٍد بِن يرى بِن أَعراِق الثَّرى ، أَهلـك عـاداً وثَمـود     معد بن عدنانَ بِن أُددِ     { -١٥٨١٦
 .وابن عساكر عن أم سلمة ) طس ، ك  ( } وأَصحاب الرس وقُروناً بني ذِلك كَثرياً الَ يعلمهم ِإالَّ اُهللا 

  ٢/١٩٤ وبداية ١٧٩و١/١٧٨ ونبوة ٢/٦٢ وطص ٢/٤٦٥ك 
 وهو حديث صحيـــــح

ثَالثٌ وثَالثونَ تسبيحةً ، و ثَالثٌ وثَالثونَ تحميـدةً ،          : بات الَ يخيب قَائلهن     معقِّ { -١٥٨١٧
 عن كعب بن عجرة ) حم ، م ، ت ، ن  ( } وأربع وثَالثونَ تكبريةً ِفى دبِر كُلِّ صالٍة مكتوبٍة 

 وخد  ١٠/٢٢٨ وش   ٢/٤٠٦ ومي   ٦/١١٢ وخط   ٢/١٨٧وهق  ) ١٠٢( والصحيحة  ) ١٤٥و١٤٤( م املساجد   
  ٣/٧٥ون ) ٣٤٢١(  وت ٥/١٠٤ وحلية ١٩/١٢٤وطب ) ٣١٩٣( وعب ) ٦٢٢( 

١٥٨١٨- }     عقلـهماملَقدِس ، وم يتاِل بجالد من عقلهموم ، املَالحِم ِدمشق من عقلُ املُسلمنيم
 الطُّور أجوجوم أجوجي عن أىب الزاهرية مرسالً ) ش  ( } ِمن 

  ١/٥٠ وكر ١٢/١٩١ و ٥/٣٢٤ وش ٤/٤٦٢ك 
 وهو حديث صحيـــــح مرســـل

عن جابر ، البـزار     ) طس  ( } معلِّم اخلَِري يستغفر له كُلُّ شىٍء حتى اِحليتانُ ِفى البحِر            { -١٥٨١٩
 عن عائشة 

 )٥٨٨٣( وصحيح اجلامع )١٨٥٢(  والصحيحة ٣/١٠٤٤ وعدي ١/١٢٤امع 
 وهو حديث صحيـــــح

 ) اخلطيب عن عائشة  ( } فور ُألمىت ما حدثت بِه أَنفسها ما لَم تتكلَّم بالشرِك مغ { -١٥٨٢٠
 وغريمها ) ٢٠٢ و٢٠١(  وم اإلميان ٥/١٦٠ وفتح ٣/١٩٠ وبنحوه عند خ ٤/٣٢٤خط 



 

 

٢٣٧١() 

 وهو حديث صحيـــــح لغيـــره
 عن معاذ) حم (  } مفاتيح اجلنِة شهادةُ أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا  { -١٥٨٢١

 ٧/١١٢ وكـثري  ٢/٤١٦والترغيب ) ١٤٧٩(  والدعاطب ٥/١٠١ وبداية ١٠/٨٢ و١/١٦ وجممع   ٥/٢٤٢حم  
 وخط 

  ٤/١٣٥٦ وابن عدي ٥/٣٣٠ وكر ٨/٤٣٥
 وهو حديث حســـن لغيـــره

 ِفى غٍَد ِإالَّ اُهللا     الَ يعلم أَحد ما يكونُ    : مفاتيح الغيِب خمس الَ يعلمها ِإالَّ اُهللا تعاىل          { -١٥٨٢٢
تعاىل والَ يعلم أَحد ما يكونُ ِفى اَألرحاِم ِإالَّ اُهللا تعاىل ، والَ يعلم مىت تقوم الساعةُ ِإالَّ اُهللا تعاىل ،                      

 ( }  اُهللا تعاىل    والَ تدِرى نفس بأى أَرٍض تموت ِإالَّ اُهللا تعاىل ، والَ يدِرى أَحد مىت يجئُ املَطر ِإالَّ                
 عن ابن ) حم ، خ 

 عمر 
 وحم  ٦/٣٥٥ و ٤/٣٧٥ و ٣/٢٦٠ وكثري   ٥١٤ و ٨/٢٤١ وفتح   ٥/٢٠ وبغوى   ٢/١٢٢ وحم   ١٤٤ و ٦/٧١خ  
) ١٧٥٤(  وحـب  ١٣/٣٦١ و٨/٣٧٥ وفـتح  ٩/١٤٢ و٦/٩٩ وخ ٤/٤٢٢ وسـنة  ٢/٤١ وخ ٥٨ و٢/٢٤

 ) ٥٨٨٤(  من طرق وصحيح اجلامع ٢١/٥٦وطربى 
 عن جابر ) حم ، هب  ( } جلنِة الصالةُ ، وِمفتاح الصالِة الطُّهور ِمفتاح ا { -١٥٨٢٣

 ٣/٣٤٠ وحم   ٣/١١٠٧ وعدي   ٢/١٣٧ وعقيلى   ١/٢١٤ وطص   ١/٢٤٥وترغيب  ) ٤(  وت   ١/٣٥٢املوضح  
 والشعب 

  ٢/٣٠٣واإلحتاف ) ٢٧١٢( والطيالسى ) ٢٧١٢ و٢٧١١(
 حســــن

١٥٨٢٤-  }     وت ، الِة الطُّهورالص ِمفتاح سليما التحليلهكبِري ، وتا التحـم ، د ، ت ،   ( } حرميه
 عن على ) هـ 

 ١/٣٠٧ ونصب ٢/١٠٤ وجممع  ٣٨٠ و ٢/٨٥وهق  ) ٢٧٦ و ٢٧٥( وهـ  ) ٢٣٨و٣(  وت   ٣١د الطهارة باب    
 ) ٥٨٨٥(  وصحيح اجلامع ١/١٢٣ وحم ٣٠٨و

 وهو حديـث صحيـــــح
تحرميها التكبــِري ، وتحليلها التسليم ، وِفـى كُـلِّ          ِمفتاح الصالِة الطُّهور ، و     {  -١٥٨٢٥

 } احلمد وسورٍة ِفى فَريضٍة أَو غَريها       ( ركعتِني تسليمةٌ ، والَ صالةَ ِلمن لَم يقرأْ ِفى كُلِّ ركعٍة ب             
 عن أىب سعيد ) ت ( 

 والقسم  ١١٧ و ٤/١١٦ابن عدى    وأوله حىت التسليم قد مر و      ٤٢٩ و ٥/٤٢٨وجامع األصول    ) ٢٣٨ و   ٤( ت  
وش ) ٨٣٩( وهـ  ) ٤٣( حنيفة  :  وآخره   ١/٣١٢ وحنيف   ٣٨٥ و ٢/٣٨٠وهق  ) ١٣٢٤( رواه هـ   : الثاىن  

  ١/٣٤٢ وتلخيص ١/٣٦١
 وهو حديث حســـن لغيـــره



 

 

٢٣٧٢() 

ما تحبونَ  مقام أَحدكم ِفى سبيِل اِهللا خري ِمن ِعبادِة أَحدكم ِفى أَهلِه ِستني سنةً ، أَ               {  -١٥٨٢٦
                 بيـِل اِهللا فَواققَاتلَ ِفى س نبيــِل اِهللا، موا ِفى ساهداجلَنةَ ؟ ج دخلكــموي اُهللا لكم غفرأَنْ ي

 عن أىب هريرة)  حم (} ناقٍة وجبت له اجلَنةُ 
وك ) ١٦٥٠(  وت   ٢/٢٨٥ والترغيـب    ٥/٢٦٦ وحم   ٩/١٦٠وهق  ) ٩٠٢(  والصحيحة   ٥٢٤ و ٢/٤٤٦حم  

  ٥/٢٨٠ وجممع ٢/٦٨
 وهو حديث صحيـــــح

١٥٨٢٧-  }       مرهملِه ِفى أَهلِه عع ِمن رياعةً خبيِل اِهللا سِفى س أَحدكم قامابن عساكر عن أىب  ( }م
 ) عنه عن سهيل بن عمرو ) ك ( سعيد ابن أىب فضالة ، ابن سعد 

  ٣/٢٨٢ وك ٦/١٠سعد 
 وإسناده حســـن

) طـب ، ك      ( }  ِفى الصف ِفى سبيِل اِهللا أَفضلُ ِمن ِعبادِة ِستني سنةً            مقام الرجلِ  {  -١٥٨٢٨ 
 عن 

 عمران 
(  وصحيح اجلـامع     ٢/٢٠٢ ومي   ٢/٢٨٥ والترغيب   ١٨/١٦٨ وطب   ٥/٣٢٦ وجممع   ٢/٦٨ وك   ٩/١٦١هق  

  )٤٩٥٣ و ٤٢٣٢ و ٤٢٣١( والشعب ) ٥٨٨٦
 وهو حديث صحيـــــح

صف ِفى سبيِل اِهللا خري من الدنيا وما ِفيها ، ومن رمى بسهٍم ِفى              مقام رجٍل ِفى     {  -١٥٨٢٩  
                      ـوموراً ين له بيِل اِهللا كانتيبةً ِفى سش ابش نقبٍة ، ومر فَِعتق ، أَصاب لغَ ، أَخطأَ أَوبيِل اِهللا فبس

  عن عمران بن حصني ) طب  (} الِقيامــِة 
 هـ األوسط وله شـواهد امـع   ١ وفيه يوسف بن خالد السمىت وهو ضعيف         ٥/٢٧١  وامع ١٨/١٧٣طب  

  حتسنه ٢٧١ -٥/٢٧٠
 فهو حســـن لغيــــره

مقعد الكَافِر ِفى الناِر مسريةُ ثَالثِة أَياٍم ، وكُلُّ ِضرٍس له ِمثلُ أُحٍد ، وفَخذه ِمثـلُ                  {  -١٥٨٣٠
 عن أىب سعيد ) حم ، ع ، ك ( } أَربعونَ ِذراعاً ِورقاٍن ، وِجلده ِسوى لَحمِه وعظمِه 

  ٦/٢٣٦وخط ) ١١٠٥(  و ٣/٩٥ والصحيحة ٤/٥٩٨ وك ٤/٤٨٥ وترغيب ١٠/٣٩١ وجممع ٣/٢٩حم 
 وهو حديث صحيـــــح

 )اخلطيب عن أىب هريرة(} مقعد الكَافِر ِفى الناِر مسريةُ ثَالثِة أَياٍم ، وِضرسه ِمثلُ أُحٍد  {  -١٥٨٣١
  ٤/٥٩٨ وك ٦/٢٣٦خط 

 صحيـــــح



 

 

٢٣٧٣() 

تعفُو عمن ظَلمك ، وتعِطى من حرمك ، وتصـلُ      : مكارم اَألخالِق ِعند اِهللا ثَالثةٌ       {  -١٥٨٣٢
قَطعك نىف تارخيه عن أنس) ك(} م 

  ٧/٣١٨ واإلحتاف ٣/١٥٤منثور 
 حســــن

 نسعن أ) طس(} مكارم اَألخالِق ِمن أَعماِل اجلَنِة  {  -١٥٨٣٣
 )٨٣١(وعلل ) ٩٨٥( والشهاب ٢/١٧٦  وشج ٣/٣٧٣ وترغيب ١٨٨ و٨/١٧٧جممع 

 إســـناده جيــــد
١٥٨٣٤-  }             فِخ اللَّدودكانُ النعوطُ ، ومالِق السكانُ العوم ، كميدالت كانُ الكَىعن ) حم(} م

 عائشة
 ٩٨و٥/٩٧ وجممع ٦/١٧٠حم 

 فيـــه إنقطــــاع
١٥٨٣٥-  } كمكانسنةً  مطوٍة حِبكلِّ خ كان : عبد بن محيد عن جابر رضى اهللا عنه قال (}  ، ِإنَّ لَكم

 )أناس منازهلم بعيدة من املسجد ، فشكوا ذلك إىل النىب صلى اهللا عليه وسلم قال فذكره
 )١١٤٩( حنوه وعبد بن محيد ٢/١٤٠وفتح ) ٢٧٩(أخرجه م املساجد 

 صحيـــــح لغيـــره
 عن ابن عمر) ك ، هق(}  حرام ، وحرام بيع ِرباعها ، وحرام أَجر بيوَا مكَّةُ {  -١٥٨٣٦

  ٣/٥٧ وقط ٢/٥٣ وك ٦/٣٥هق 
 حســـن لغيــــره

 عن ابن عمر ) ك ، هق(} مكَّةُ مناخ ، الَ تباع ِرباعها ، والَ تؤجر بيوَا  {  -١٥٨٣٧
  ١/٥٠٨ف  وحن٤/٢٦٥ ونصب ٦/٣٥ وهق ٣/٥٨ وقط ٢/٥٣ك 

 وهو حديث حســـن لغيـــره
) ك(} من سره أَنْ تطولَ حياته ويزاد ِفى ِرزقِه فَليصلْ رمحـه     : مكتوب ِفى التوراِة     { -١٥٨٣٨

 عن ابن عباس 
 ٧/٣٦٩ وكر ٣/٣٣٥ وترغيب ٤/١٦٠ك 

 وهو حديث حســـن
وهـذه  : م نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم أقول         بأن هذا ثابت من كال    ) ٥٢٧٢(وأعله األلباىن ىف ضعيف اجلامع      

ليست بعلة إذ من اجلائز أن يكون ىف الكتب السماوية السابقة وال سيما مكارم األخالق واحدة مث يؤكده رسولنا                   
  "إن هذا لفى الصحف األوىل صحف إبراهيم وموسى"صلى اهللا عليه وسلم كما أشار القرآن الكرمي لذلك 

 بيوم وقُبورهم ناراً كَما شغلونا عِن الصالِة الوسطَى حتى غَابِت الشمس            مَأل اهللاُ  { -١٥٨٣٩
 عن ابن مسعود ) م ، هـ(عن على ، ) ٤حم ، ق(} 



 

 

٢٣٧٤() 

 وهــ   ١/٢٨٠ ومـي    ١١٣ و ١/٨٢وحم   ) ٢٠٦ و ٢٠٥ و ٢٠٢( وم املساجد    ٨/١٠٥ و ٥/١٤١ و ٤/٥٢خ  
 ١/٣٠٩ وجممع  ٢/٥٠٣وش  ) ٢٧٠(وحب  ) ١٣٣٦( وخزمية   ١١/٣٨٤ وطب   ٢/٢٢٠ و ١/٤٥٩وهق  ) ٦٨٤(

وبغـوى  ) ٢١٩٢( وعـب    ١/٣٥٥ وأبو عوانة    ١/٢٣٦ ون   ١٤/٦٦ و ٣/٢١٠ وخط   ٧/٤٠٥ و ١/١٩٤وفتح  
 وصـحيح اجلـامع   ٤٤٤ و٣/٤٠٢ ونبـوة  ٢/٣٤٤ وطـربى  ٥/٣٥ و ٤/١٦٥ وحلية   ٢/٢٣٣ وسنة   ١/٢٤٥
)٥٨٨٧( 

وٍط ، ملعونٌ من سب شيئاً ِمن والديِه ،         ملعونٌ ملعونٌ ملعونٌ من عملَ عملَ قَوِم لُ        { -١٥٨٤٠
ملعونٌ من غَير شيئاً ِمن تخوِم اَألرِض ، ملعونٌ من جمع بني امرأٍة وِبنِتها ، ملعونٌ من تولَّى قَومـاً           

 عن ابن عباس) عب(} ِبغِري ِإذِن مواليِه ، ملعونٌ من ذَبح ِلغِري اِهللا 
  ٨/٢٣١وهق )١٣٤٩٥ و١٣٤٩٤(عب 

 وهو صحيـــــح لغيـــره
 يعىن القَـوس    - عليكم ِبهذِه    -يعىن القَوس الفَارسيةَ    -ملعونٌ ملعونٌ من حملها      { -١٥٨٤١

عن عـومي بـن     ) هق(} وِبرماِح القَنا ، يمكَّن اُهللا لَكم ِفى الِبالِد وينصركم على عدوكم            -العربيةَ  
 ساعدة 

  ١٧/١٤١ وطب ٢٦٨ و٥/٢٦٧ وامع ٢٤ و١٠/١٤هق 
 وهو حديث حســـن لغيـــره

 عن أىب هريرة ) حم ، د(} ملعونٌ من أَتى امرأةً ِفى دبرها  { -١٥٨٤٢
 - ٨٩٨٢( والنسـائى    ٩/١٠٦ وسـنة    ٣/١٨٠ وتلخيص   ٣/٢٩٠ وترغيب   ٢/٤٤٤ وحم   ٤٦د النكاح باب    

 )٥٨٨٩(وصحيح اجلامع ) ٩٠٢٦
 ــحوهو حديث صحيـــ

١٥٨٤٣- }                نلعــونٌ مى ِإىل غَِري أَبيِه ، معاد نلعونٌ مواليـــِه ، مم ولَّى غَريت نلعونٌ مم
 عن ابن عمر ) بز(} غَير عالئـــم اَألرِض 

 ١/٢٩٤ و٤/١٦٠امع 
 حســـن لغيـــره

ِبوجِه اِهللا ثُم منع سائله ، ما لَـم         ملعونٌ من سألَ ِبوجــِه اِهللا ، وملعونٌ من سئلَ           { -١٥٨٤٤
 عن أىب موسى ) طب(} يسألْ هجراً

 )٥٨٩٠( وصحيح اجلامع ٧/١٧٨ وكر ١/٤٣ والكىن للدوالىب ١/٦٠١ وترغيب ٣/١٠٣ و١/١٥٣جممع 
 وهو حديث حســـن

١٥٨٤٥- }            ئلَ ِبوجِه اِهللا فَمنعن سلعونٌ مألَ ِبوجِه اِهللا ، ومس نلعونٌ مم   ائلهعن أىب  ) طب(}  س
 عبيد موىل رفاعة بن رافع

  ٧/١٧٨ وكر ١/٦٠١ وترغيب ١٠/١٥٣امع 
 وهو حديث حســـن



 

 

٢٣٧٥() 

١٥٨٤٦- }              ـنلعونٌ مِلغِري اِهللا ، م ذَبح نلعونٌ مم ، أُمه بس نلعونٌ مم ، أَباه بس نلعونٌ مم
عمى عن طَريٍق ، ملعونٌ من وقع على بهيمٍة ، ملعونٌ مـن             غَري تخوم اَألرِض ، ملعونٌ من كَمه أَ       

 عن ابن عباس ) حم(} عملَ ِبعمِل قَوِم لُوٍط
 وصحيح  ٤/٥٥ وتلخيص   ٨/٢٣٨ وهق   ٣/٢٨٧ وترغيب   ٦/٢٧٢ وامع   ٦/١١١ واحللية   ٣١٧ و ١/٢١٧حم  

 )٥٨٩١(اجلامع 
 وهو حديث صحيـــــح

١٥٨٤٧- } م ارض نلعونٌ مِبِه م كركر) ت(} ؤمناً أَو معن أىب ب 
وابـن  ) ١١٦٩( ومسند أىب بكر للمروزى ١١/٧١٥ وجامع األصول   ٣/٤٩ وحلية   ١/٤٠٣وخط  ) ١٩٤١(ت  

 ٦/٢٧عدى 
 ليـــــــن

 عن عمران ) ك ، هق(} ملعونٌ من فَرق بني والدٍة وولدها  { -١٥٨٤٨
ويشهد ) ٢١١٥(و) ٢١١٤( ودعا للطب    ٢/٥٩٥يب   وترغ ٤/٢٥ ونصب   ٣/٦٧ وقط   ٢/٥٥ وك   ٩/١٢٨هق  

  ٣/٦٨ وقط ٧/١٩٣ وش ٢/٥٥له ك 
 وهو حديث حســـن لغيـــره

 )اخلرائطى ىف مساوىء األخالق عن أىب هريرة(} ملعونٌ من لَعن والديِه  { -١٥٨٤٩
 )٧٥ و٧٤(وهو ضعيف وبنحوه عنده رقم ) ٧٨( واخلرائطى ٧/٤٨٣اإلحتاف 

 حســـن لغيـــره
من يقرِض اليوم يجز غَداً ، وملك ِبباٍب آخر : ملك ِبباٍب ِمن أَبواِب السماِء يقولُ  { -١٥٨٥٠

 عن أىب هريرة ) طك(} يقولُ اللَّهم أَعِط منفقاً لَه خلفاً ، وأَعِط ممسكاً لَه تلفاً 
 ١٠/٢٣٨امع 

 حســـن لغيـــره
عن القاسـم بـن     ) ش(} اناً ِإىل املُشاِش وهو ِممن حرم اُهللا على الناِر          ملىَء عمار ِإمي   { -١٥٨٥١

 خميمرة مرسال
 )٧/٥٢٣ (١٢١ و١٢/١٢٠ش 

 وهو حديث صحيـــــح ولكنـــه مرســـل 
 وأوله صحيح مرفوعا وقدمر

 عن ابن مسعود) ك ، هق(عن على ، ) هـ(} ملىَء عمار ِإمياناً ِإىل مشاشِه  { -١٥٨٥٢
) ٨٠٧( والصحيحة   ٩/٢٩٥ وامع   ٧/٩٢ وفتح   ١٢١ و ١٢/١٢٠ وش   ٣/٣٩٢وك  ) ١٤٧( وهـ   ٨/١١١ن  

 )٥٨٨٨(وصحيح اجلامع 
 صحيـــــح

 مخ العظام: املشاش 



 

 

٢٣٧٦() 

ِمم تضحكونَ ؟ تضحكونَ أَن جاهالً يسألُ عاملاً ، أَين السائلُ عن ِثياِب أَهِل اجلَنِة،              { -١٥٨٥٣
 شقَّقلْ تا ثَمرةُ أَهِل اجلَنِة الَ بنهعن ابن عمرو) حم ، طب(} ع 

 ١٠/٥٣٥واإلحتاف ) ١٩٨٥( والصحيحة ١٠/٤١٥ وامع ١٣٨ و٢/١٣٧ والفقيه ٢/٢٢٥حم 
 صحيـــــح

عن ابن  ) حم(} ِمم تضحكونَ ؟ فَو الَّذى نفِسى ِبيدِه لَهما أَثقلُ ِفى اِمليزاِن ِمن أُحٍد               { -١٥٨٥٤
 مسعود
 ١١/١٥٣ و١/٤٧ وطص ١/٤٢١ وحم ٢٨٩ و٩/٢٨٨امع 

 صحيـــــح
 عن على) حم(} ِمم تضحكونَ ؟ لرجلُ عبِد اِهللا أَثقلُ ِفى اِمليزاِن يوم الِقيامِة ِمن أُحٍد  { -١٥٨٥٥

 )٢٣٧( وخد ٣/١١٥ وسعد ٩/٧٥ وطب ١/١٤ وحم ٢٨٩ و٩/٢٨٨امع 
 صحيـــــح

} ِت الغى ِفى بطونكم وفُروجكم ، ومضالِت اَألهـواِء          ِمما أَخشى عليكم شهوا    { -١٥٨٥٦
 عن أىب برزة) طب(

 ١/١٥٤ والدوالىب ٢/٣٢ وحلية ٤٢٣ و٤٢٠ و٤/٩١ وحم ١/١٨٢طص 
 صحيـــــح

) طص(} ِمما كُنت ضارباً ِمنه ولَدك غَري واٍق مالك ِبمالِه والَ متماثٍل ِمن مالِه ماالً                { -١٥٨٥٧
 مم أضرب منه يتيمى ؟ قال فذكره  ! يا رسول اهللا :  أن رجال قال عن جابر

 ١٠/٤٣٧ وفتح ١٠/٨٩ وطص ٨/١٦٣ وجممع ٦/٤هق 
 حســــن

١٥٨٥٨- }                 ، كَرامـةَ أَوالدكـم فَـأكرموهم ، أَخـوك لَّى فَهوفَإذَا ص ، كفيكي لوككمم
 عن أىب بكر ) هـ(} وأَطعموهم ِمما تأكلونَ 

وبنحـوه امـع    ) ٣٦٩١( وهــ    ٣/٢١٢ وترغيب   ٣/١٩٦ ومنثور   ٨/١٩٢ و ٦/٣٢٣إلحتاف   وا ١/١٢حم  
١٠/٢٦٦ 

 وهو حديث حســـن لغيـــره
١٥٨٥٩- }  رعيِن الوالد الدليمى عن أىب هريرة(} ِمالك( 

 ) ١٧٠٦-١٧٠٣( والشعب ١/٩٣ والترغيب ١/٦٧ ومتناهية ١١/٣٨ وطب ١/١٢امع 
 وهو حديث حســـن لغيـــره

ِمن أَحب اَألعماِل ِإىل اِهللا تعاىل ِإدخالُ السروِر على املسلِم ، وأَن تفرج عنه غَما،                { -١٥٨٦٠
 )ابن مبارك عن أىب شريك مرسالً(} أَو تقِضى عنه ديناً ، أَو تطعمه ِمن جوٍع 

  ٦/٢٩٣ واإلحتاف ١٢/٤٥٣ وطب ٣/٣٩٤ و٢/٦٧الترغيب 
 حســـن لغيـــره



 

 

٢٣٧٧() 

 عن أىب ذر) ن(} سبحانَ ربى وِبحمدِه : ِمن أَحب الكَالِم ِإىل اِهللا عز وجلَّ أَن يقولَ  { -١٥٨٦١
 واإلحتـاف   ١١/٢٠٧ وفتح   ٥/١٦١ وحم   ٨٥وم الذكر والدعاء    ) ٨٢٥(و) ٨٢٤( ،ون عمل    ٢/٤٢١الترغيب  

 ١٠/٢٩١ وش ٥/١٥
  ١٥٨٦٢- }      ياضِإىل اِهللا الب ِثيابكم أَحب ِمن       وتاكما موا ِفيهلُّوا وكَفِّنابن سعد عن أىب  ( }  ، فص

 ) قالبة مرسالً 
  ١/٣٤٨سعد 

 صحيـــــح لغيــــره
١٥٨٦٣- }  قِري حا االستطالةُ ِفى ِعرِض املسلِم بغبى الرأَرب عن سعيد بن زيد ) د ، هق  ( } ِمن 

 والشعب  ٨/٥٣٧ واإلحتاف   ١٠/٤٧٠وفتح  ٥٠٥ و ٣/٣٤٠وترغيب  ) ٤٨٧٦(  ود   ٨/١٥٠وجممع  ١/١٩٠حم  
 )٦٧١٠ ( 

 صحيـــــح
 عن أىب هريرة)  بز  ( } ِمن أَزنى الزنا استطالةُ املَرِء ِفى عرِض أَخيه  { -١٥٨٦٤

  ٣/٥٠٤ والترغيب ٨/٩٢امع 
 صحيـــــح لغيـــره

 عن أىب هريرة)  هب  ( } ِه ِمن أَسوِإ الناِس مرتلةً من أَذهب آخرته ِبدنيا غَري { -١٥٨٦٥
 ) ٦٩٣٨( الشعب 

 إسنـــاده حســــن
١٥٨٦٦- }  وررونَ هذِه الصصوي الِقيامِة الذين ومذاباً يالناِس ع أَشد عن عائشة )  خ  ( } ِمن 

 ) ٥٨٩٢( وصحيح اجلامع ) ٩٨(  وم اللباس ٧/٥خ 
١٥٨٦٧- }       ي اسا نبِتى ِلى حأُم أَشد الِه          ِمنآِنى بأَهلِه ومر لَو أَحدهم ودعدى ، يم  ( } كونونَ ب

 عن أىب هريرة)  
 ) ٥٨٩٣(  وصحيح اجلامع ١/٢٣٧ واالستذكار ٢/٤١٧وحم ) ١٤١٨( والصحيحة ) ١٦٠٤( خمتصر مسلم 
 ود عن ابن مسع) طب  ( } ِمن أَشراِط الساعِة إذا كانِت التحيةُ على املَعرفِة  { -١٥٨٦٨

  ٦/٢٤٠٧ وعدي ٧/٣٢٩ و٨/٣٢ وامع ١/٣٨٧ وحم ٩/٣٤٤طب 
 صحيـــــح

ِمن أَشــراِط الساعِة الفُحش والتفحش ، وقَطيعةُ الرحِم ، وتخـوين اَألمـِني ،           { -١٥٨٦٩
 عن أنس ) طس  ( } وائتمانُ اخلَائِن

 )٥٨٩٤( وصحيح اجلامع ) ٢٢٩٠(  والصحيحة ٧/٢٨٤امع 
 ث صحيـــــحوهو حدي

ِمن أَشراِط الساعِة أَنْ ترى الرعاع رءوس الناِس ، وأَنْ ترى احلُفاةَ العراةَ رعـاةَ                { -١٥٨٧٠
 ) عن أىب هريرة)  حم ( احلارث  ( } الشاِء يتبارونَ ِفى البنياِن ، وأَنْ تلد اَألمةُ ربتها وربها 



 

 

٢٣٧٨() 

  ٢/٣٩٥حم 
 صحيـــــح لغيـــره

١٥٨٧١- }           نَ اَألمنيخووي ، اخلَائن ؤمتناعِة أَنْ يأَشراِط الس اخلرائطى ىف مكارم األخالق     ( } ِمن
 ) عن ابن عمرو 

 حنوه ) ٢٢٩٠(  والصحيحة ٧/٣٢٧امع 
 صحيـــــح

 عن أنس ) ن  ( } ِمن أَشراِط الساعِة أَنْ يتباهى الناس ِفى املَساجِد  { -١٥٨٧٢
 ) ١٣٢٢(  وخزمية ٢/٣٥٠وسنة ) ٥٨٩٥(  وصحيح اجلامع ١٦٦ و١٥/١٦٥ وش ٢/٣٢ن 

 وهو حديث صحيـــــح
١٥٨٧٣- }                 ـؤمنومئٍذ مالناِس ي ريلكٍع ، فخ بن ا لُكعنيلى الدع غلباعِة أَنْ يأَشراِط الس ِمن
 عن عمر ) طكس  ( } بني كَرميِني

  ٧/٣٢٥امع 
 صحيـــــح

ن أَشراِط الساعِة أَنْ يمر الرجلُ ِفى املَسجِد الَ يصلِّى ِفيِه ركعتِني ، وأَنْ الَ يسلِّم                ِم { -١٥٨٧٤
 يخالش ىبالص دربوأَنْ ي ، عرفي نلى مجلُ ِإالَّ ععن ابن مسعود ) طب  ( } الر 

 ) ١٣٢٦( وخزمية  ٦/٥٥ومنثور ) ٦٤٩(  وصحيحة ١١/٢١ وفتح ٢/٢٤ وامع ٩/٣٤٤طب 
 وهو حديث حســــن

عن أىب  ) طكس   ( } ِمن أَشراِط الساعِة ثَالثٌ ، ِإحداهن الْتماس الِعلِم ِعند اَألصاغِر            { -١٥٨٧٥
 ) .أمية اجلمحى 

  ١/١٣٥امع 
 حســــن

 )  بن قيس ابن جرير ىف ذيبه عن األشعث ( } ِمن أَشكِر الناِس ِهللا أَشكرهم للناِس  { -١٥٨٧٦
 وعدى  ٣/١١١ وعقيلى   ٢٠٠ و ١/٧١ والدوالىب   ٨/١٨١وجممع  ) ٢٠٧٧(  ومنحة   ١/١٣٥ وطب   ٦/١٨٢هق  

 ) ٩١٢٠ و ٩١١٨(  والشعب ٤/٣٥٢ وكر ١/٢٠٧ وطب ٧٣ وحوائج ٥/٩٧٤
 صحيـــــح لغيـــره

عـن أم   )  ، ع ، طك      حم ( } ِمن أَصحاِبى من الَ أَراه والَ يراِنى بعد أَنْ أَموت أَبداً             { -١٥٨٧٧
 سلمة 
  ١/١١٢ وجممع ٦/٢٩٨حم 

 حســــن
ِمن ِإعالِم الساعِة أَنْ يكونَ الولد غَيظاً ، واملَطر قَيظاً ، ويفيض اَألشرار فَيضـاً ،                  { -١٥٨٧٨

 قَبيلـٍة   ويصدق الكَاذب ، ويكذَّب الصادق ، ويؤمتن اخلَائن ، ويخونُ اَألمني ، ويسـود كُـلَّ               



 

 

٢٣٧٩() 

منافقوها ، وكُلَّ سوٍق فُجارها ، وتزخرف املَحاريب ، وتخرب القُلـوب ، ويكتِفـى الرجـالُ                 
بالرجاِل ، والنساُء بالنساِء ، وتخرب ِعمارةُ الدنيا ، ويعمر خراا ، وتظهر الريبةُ ، وأَكلُ الربا ،                  

ىف البعث ،   ) هق  ( } طُّبولُ وشرب اخلَمِر ، ويكثر الشرطُ والغمازونَ واهلمازونَ         وتظهر املَعازف وال  
 ) إسناده فيه ضعف إال أن أكثر ألفاظه قد روى بأسانيد أخر متفرقة ) : هق ( وابن النجار عن ابن مسعود قال 

  ٣٢٣ و٧/٣٢٢ وامع ٢٨٣ - ١٠/٢٨٢طب 
 فــــيه ضــــعف 

١٥٨٧٩- } افِق    ِمنِإعالِم املن  :              انـكخ وِإذَا ائْتمنتـه ، أَخلف عدوِإذَا و ، ثَ كَذبدِإذَا ح {
 عن أىب سعيد ) طس(

  ١/١٠٨امع 
 حســـن لغيـــره

١٥٨٨٠- }                ا لَـمينيِه مى عأَر نى مى الِفرأَفر الدِه ، وِمنى ِإىل غَِري وعاد نى مى الِفرأَفر ِمن
 رأَقلْ ي ا لَملَّى مقَالَ ع نى مى الِفرأَفر عن واثلة) هب(عن ابن عمر ، ) بز(} ، وِمن 

  ٧/٥٣٢ واإلحتاف ٨/٤٣٠ وفتح ٦/٥٥ وتخ ٤/١٠٦وحم ) ٤٨٣٠( والشعب ٢/٩٦ وحم ١/١٤٤امع 
 صحيـــــح لغيـــره

١٥٨٨١- } اثْنِني ِفى الن نيب شفعفاعِة أَن يأَفضِل الش عن أىب رهم ) هـ(} كاح ِمن 
 )١٩٧٥( وهـ ٤/١٨١ وامع ٤/٧١اإلصابة 

 صحيـــــح
تقِضى عنه ديناً ، تقِضى لَه حاجةً ،        : ِمن أَفضِل العمِل ِإدخالُ السروِر على املُؤمِن         { -١٥٨٨٢

 عن ابن املنكدر مرسالً ) هب(} تنفِّس لَه كُربةً 
 )٥٨٩٧(وصحيح اجلامع ) ٢٢٩١(الصحيحة و) ٧٦٧٨(ووصله ) ٧٦٧٩(الشعب 

 وهو حديث صحيـــــح
١٥٨٨٣- }                حـبسالقَولُ ، وي فتحوي ، اَألخيار وضعوت ، اَألشرار رفعاعِة أَن تاقْتراِب الس ِمن

ما كُتب ِسوى   :   وما املُثنـاةُ ؟ قَالَ   : العملُ ، ويقرأَ ِفى القَوِم املُثناةُ لَيس ِفيهم أَحد ينكرها ، ِقيلَ             
 عن ابن عمرو) طب ، ك(} ِكتاِب اِهللا 

  ٤/٥٥٤ وك ٧/٣٢٦جممع 
 صحيـــــح

ِمن اقْتراِب الساعِة أَن يرى اِهلاللُ قَبالً فَيقالُ لَيلتِني ، وأَن تتخذَ املَساجد طُرقـاً ،                 { -١٥٨٨٤
 عن أنس ) طس(} وأَن يظهر موت الفَجأِة 

 ) ٢٢٩٢(والصحيحة ) ٥٨٩٩( وصحيح اجلامع ٧/٣٢٥ وجممع ٨/٦٦٤ وش ٣/١٤٦امع 
 وهو حديث حســـن لغيـــره



 

 

٢٣٨٠() 

 عن ابن مسعود) طب(} ِمن اقْتراِب الساعِة انتفاخ اَألهلِة  { -١٥٨٨٥
 ) ٥٨٩٨( وصحيح اجلامع ١٦٢٦ و٤/١٥٩٩ وعدى ٣/٦٦٤ وش ٣/١٤٦امع 

 صحيـــــح لغيـــره
١٥٨٨٦- } اقْتراِب الس رِب ِمنالع الكعن طلحة بن مالك ) ت(} اعِة ه 

  ٢/٢٣١املناقب واإلصابة ) ٣٩٢٥(وت و١٠/٤٠٠ وجامع األصول ٦/٥٥ ومنثور ٤/٢٤٥تخ 
 ضــــعيف

١٥٨٨٧- }  موسالغ منيِباِهللا والي ركأَكِرب الكَبائِر الش عن عبد اهللا بن أنيس ) طب(} ِمن 
 وك  ١/٣٨٢ واملشـكل    ٧/٣٢٧واحلليـة   ) ٣٠٢٠( وت   ٣/٤٩٥وحـم   ) ٥٥٦٣( واإلحسان   ١/١٠٥امع  

 )٥٩٠٠( وصحيح اجلامع ١٠/٤١١ والفتح ٤/٢٩٦
 وهو حديث صحيـــــح

الشرك ِباِهللا ، وعقوق الوالديِن ، واليمني الغموس ، وما حلـف      : ِمن أَكِرب الكَبائرِ   { -١٥٨٨٨ 
} لَ جناِح البعوضِة ِإالَّ كَانت عليِه نكتةٌ ِفى قَلبِه يوم الِقيامِة            حالف ِباِهللا يمني صٍرب فَأدخلَ ِفيها ِمث      

 عن عبد اهللا بن أنيس ) هب(
 ١٠/٤١١ وفتح   ٤/٢٩٦ وك   ١/٣٨٢ ومشكل   ٧/٣٢٧وحل  ) ٥٥٦٣(واِإلحسان  ) ٣٠٢٠( وت   ١/١٠٥جممع  

 ) ٤٨٤٣(والشعب 
 صحيـــــح

١٥٨٨٩- } ِإمياناً أَحسن أَكمِل املُؤمنني ِبأهلِه ِمن لقاً ، وأَلطفُهمخ معن عائشة ) ك(} ه 
 )٧٥١( والصحيحة ١٠/٤٥٨ وفتح ٢/١٠٤ والدوالىب ٦/٤٧وحم ) ٢٦١٢( وت ٣/٤٠٣ والترغيب ١/٥٣ك 

 صحيـــــح لغيـــره
١٥٨٩٠- }   وماً كُلَّهي جلٌ فَعملُوا لَهر أجرهمثلٌ كَمثِل أُجراَء تم لَهم رباُألمِم أُمةٌ ض علَ ِمنوج 

حاسبنا فَحاسـبهم ،    : لَهم ِقرياطاً ِقرياطاً ، فَعملُوا حتى ِإذَا انتصف النهار سئموا ، فَقالُوا ِللرجِل              
من يكملُ ِلى عملى ِإىل اللَّيِل على ِقرياٍط ِقرياٍط ؟ فَبايعـه قَـوم              : فَكانَ لَهم ِنصف ِقراٍط ، فَقالَ       

  ترونَ فَعملُوا حوا ، فَقالُوا           آخئمصِر سالِة العص ى ِإذَا كَانَ قَريباً ِمن :     ِنصـف ا وكَانَ لَهماسبنح
ِقرياٍط ، وأَحب الرجلُ أَن يقضى لَه عمله قَبلَ اللَّيِل فَائتجر قَوماً على أَن يكملُوا ما بقى ِمن عملِه                   

      لى ِقرياطِني ِقرياطِني ، ِإنالِقراطِني           ِإىل اللَّيِل ع أَصحاب وا أَنتمكوناَء اُهللا أَن تو ِإنْ شطب(} ى أَرج (
 )عن حبيب بن سليمان بن مسرة عن أبيه عن جده

  بنحوه٢٧/١٤٢ وطربى ١٠/٦٩جممع 
 حســـن لغيـــره

١٥٨٩١- }  أَبيك ديقصلَ صأَن ت الِبر عن أنس ) طس(} ِمن 



 

 

٢٣٨١() 

) ١٩٠٣(وت  ) ١١(وبنحـوه م الـرب والصـلة        ) ٢٣٠٣(لصحيحة  وا) ٥٩٠١( وصحيح اجلامع    ٧/١٤٣جممع  
 ٣/٣٢٣ والترغيب ٩٢ و٢/٨٨وحم ) ٥١٤٣(و

 وهو حديث صحيـــــح
١٥٨٩٢- }  مرسِر خمِر والبالت عن جابر) طب(} ِمن 

 ١١/٣٥٢وسـنة   ) ٣٦٧٦(وبنحوه عنـد د     ) ٥٩٠٢( وصحيح اجلامع    ١٢/٢٩٥ وطب   ٤/٢٧٣ و ٢/١١٨خ  
  ٤/٢١٣ومعانـــى 

  ١٠/٤٦ح وفت
 وهو حديث صحيـــــح

 عن حممد بن على مرسالً) عب(} ِمن اجلَفاِء أَن أُذكر ِعند الرجِل فَالَ يصلِّى علَّى  { -١٥٨٩٣
 )٣١٢١(عب 

 وهو حديث صحيـــــح لكنـــه مرســـل
 عن أنس) بز(}  أَعطاه ِمن اجلُمعِة لَساعةٌ الَ يوافقها مسلم يسألُ اَهللا ِفيها خرياً ِإالَّ { -١٥٨٩٤

 ١/٢٩٨امع 
 حســـن لغيـــره

١٥٨٩٥- }                  وِمن ، مربيِب خالز وِمن ، مرعِري خالش نوم ، مرمِر خالت وِمن ، مراحلَنطِة خ ِمن
 مرسِل خعن ابن عمر) حم(} الع 

 ١٠/٤٦ وفـتح    ٤/٢١٣ ومعـاىن    ١١/٣٥٢وسـنة   ) ٣٦٧٦( ود   ١٢/٢٩٥ وطب   ٢/١١٨ وحم   ٧/٤٧١ش  
 ) ٥٩٠٣(وصحيح اجلامع 

 وهو حديث صحيـــــح
١٥٨٩٦- }            غىالب هرالكَلِب ، وم اِم ، وثَمناحلَج حِت كَسبالس اخلطيب عن أىب هريرة ،     (} ِمن

 وابن النجار عن السائب بن يزيد) طب(
 ٦/٦ وهق   ٣/٤٦٤م   وح ٦/٢٤٦ و ٤/٣٧٥ وش   ٢/٤٢وك  ) ٣٤٢١(ود  ) ٤١(رقم  ٩أخرج حنوه م املساقاة ب      

  ٤/٢٨٧ وطب ٩/٣٣٧و
 صحيـــــح

 عن احلسن مرسالً) هب(} ِمن الصدقِة أَن تسلِّم على الناِس وأَنت طَلق الوجِه  { -١٥٨٩٧
  ٣/٤٢١والترغيب ) ٨٠٥٣(الشعب 

  إسنـــاده صحيـــــح مرســـل
١٥٨٩٨- }         ترفَكأمنَا و فَاتته نالةٌ مالِة صالص ِمن      صرعىن العي ، الهوم عن نوفل ابـن    ) ن(} أَهله

 معاوية وابن عمر
 )٥٩٠٤( وصحيح اجلامع ١/٢٣٨ن 

 وهو حديث صحيـــــح



 

 

٢٣٨٢() 

١٥٨٩٩- }                ِإلـيهم نظـروالَ ي زكيهمالِقيــــامِة والَ ي وماُهللا ي كلِّمهمالَ ي الِعباِد ِعباد ِمن
    ظيمع ذابع ولَهم :   املَتربىُء ِمن            ليِه قَومع جلٌ أَنعملدِه ، ورو ا ، واملَتربىُء ِمننهمغبةً عالديِه رو

 ربأَ ِمنهموت ِنعمتهم واخلرائطى ىف مساوىء األخالق عن معاذ بن أنس) طب(} فَكفر 
 ٥/١٨ وامع ٣/٤٤٠وحم ) ٨٨(واملساوىء ) ٧٨٨٧(الشعب 

 حســــن
فَأما ما يحب فَالغريةُ ِفى الريبِة ، وأَما        :  ، وِمنها ما يكره اُهللا       ِمن الغريِة ما يحب اهللاُ     { -١٥٩٠٠

 عن عتيك األنصارى) ن(} ما يكره فَالغريةُ ِفى غَِري ِريبٍة 
 )٢٩٥(واإلحسان ) ٥٩٠٥(وصحيح اجلامع ) ١٩٩٩( واإلرواء ٧/٣٠٨ وهق ٤٤٦ و٥/٤٤٥ وحم ٥/٧٨ن 

 وهو حديث صحيـــــح
 عن ابن عمر) خ(}  ِمن الِفطرِة املَضمضةُ ، واِالستنشاق ، والسواك ، وقَص الشارِب  {-١٥٩٠١
  خمتصرا٨/١٥ون ) ٥٨٩٠( عن عمار وخ ىف اللباس باب تقليم األظفار ٤/٢٦٤وحم ) ٥٤(أخرجه د 

 وهو حديث صحيـــــح
قَص الشارِب ، وتقليم اَألظافِر     ِمن الِفطرِة املَضمضةُ ، واِالستنشاق ، والسواك ، و         { -١٥٩٠٢

 عن عمار بن ياسر) هـ(} ، ونتف اِإلبِط ، واِالستحداد ، وغَسلُ البراجِم ، واِالنتضاح ، واِالختتانُ 
 )٥٩٠٦( وصحيح اجلامع ٤/٢٦٤وحم ) ٥٤( ود ١/١٩٥ وش٤/٢٢٩ومعاىن ) ٢٩٤(هـ 

 وهو حديث حســـن
 عن ابن عمر) خ(} عانِة ، وتقليم اَألظافِر ، وقَص الشارِب حلق ال: ِمن الِفطرِة  { -١٥٩٠٣

 ٧/٨١وامـع   ) ٥٩٠٧( وصحيح اجلـامع     ٣/٢٤٤وهق  ) ٦٤٤١( والشعب   ٨/٣٨٠ وش ٨/٨١ و ٧/٢٠٦خ  
 ١/٣٤١ وابن سعد ٨٢و

١٥٩٠٤- }             سبوي ، أَباه جِل فَيسبا الرأَب سبالديِه ، يجِل والر تمالكَبائِر ش ِمن   فَيسب هأُم 
 ُعن ابن عمرو) ق ، ت(} أُمه 
 ٢/١٩٥ وحم   ١/٥٥وعوانة  ) ٢٢٦٩(وطيا  ) ٩٠(وم  ) ٢٧(واملفرد  ) ٥٩٧٣(وخ  ) ١٩٠٢( وت   ٢/١٦٤حم  

 )٥٩٠٨(وصحيح اجلامع ) ٤١٢ ، ٤١١(واإلحسان ) ٣٤٢٧(والسنة 
١٥٩٠٥- } الس اُهللا قَاطع سولِه لَعنر عاىل الَ ِمناِهللا ت عن معاوية بن حيدة) طب ، هق(} دِر ِمن 

 ) ٥٩٠٩( وصحيح اجلامع ٤/١١٩ ومشكل ١٩/٤٣٠ وطب ٦/١٤٠ وهق ٤/٦٩جممع 
 وهو حديث صحيـــــح

 عن على ) ت(} ِمن املَذى الوضوُء ، وِمن املَىن الغسلُ  { -١٥٩٠٦
 )٥٩١٠(مع وصحيح اجلا) ١١٤( وت ١/٩٠وش ) ٥٠٤( وهـ ٣/١١٢٢ وعدى ١٢١ و١١٢ و١/١١٠حم 

 وهو حديث صحيـــــح
 عن ابن مسعود ) ت  ( } ِمن تماِم التحيِة اَألخذُ باليِد  { -١٥٩٠٧



 

 

٢٣٨٣() 

( والعلـل   ) ٨٩٤٩( و) ٨٩٤٧( والشــــعب   ) ٢٧٣٠(  وت   ٣/٤٣٤ والترغيب   ٦/٦١٧جامع األصول   
  ٦/٢٩٤ واإلحتاف ٨/٤٣٢ وش ٥/٢٦٠وبنحوه عند حم ) ٩٥٣٨(وامليزان ) ٢٤٣٣

  لغيــــرهحســــن
  عن ابن مسعود ) طس  ( } ِمن تماِم الصالِة ، الصالةُ ِفى النعلِني  { -١٥٩٠٨

 ٢/٥٤جممع 
 حســــن لغيـــره

 عن معاذ )  ت  ( } ِمن تماِم النعمِة دخولُ اجلَنِة والفَوز من الناِر  { -١٥٩٠٩
  ٥/٢٣١ وحم ٩/١٧٧واإلحتاف ) ٣٥٢٧( وت ) ٧٣( الشكر 

 حســــن
١٥٩١٠- }    ســألهليِه فيع دهي ضعأَنْ ي أَخاه اِم ِعيادِة أَحدكممت ِمن :  كَيـف ، أَصبح كَيف
 ) عن أىب أمامة ) هب ( ابن أىب الدنيا  (}أَمسى ؟ 

  ٥/٢٦٠وحم  ) ٩٢٠٨ و٩٢٠٧ و٨٩٤٨و٩٢٠٦و٩٢٠٤( الشعب 
 حســــن لغيــره

 املَريِض أَنْ يضع أَحدكم يده على جبهتِه ويسأله كَيف هو ، وتمام             ِمن تماِم ِعيادةِ   { -١٥٩١١
 عن أىب أمامة  ) حم ، ت ( } تحيتكم بينكم املُصافحةُ 

وبنحوه من قول عطـاء      ) ٩٢٠٨ و ٩٢٠٧و٩٢٠٦ و ٩٢٠٤ و ٨٩٤٨( والشعب  ) ٢٧٣١(  وت   ٥/٢٥٩حم  
 الشــعب 

 وإسناده صحيح ) ٩٢٠٨و٩٢٠٧(
  لغيــرهحســــن

) حم ، طـب     (عن أىب هريرة ،     ) ت ، هـ    (  } ِمن حسِن ِإسالِم املَرِء تركُه ما الَ يعنيِه          { -١٥٩١٢
ىف تارخيه عن على بن أىب طالب ) ك ( عن احلسني ابن على ، احلاكم ىف الكىن عن أىب بكر الشريازى عن أىب ذر ،    

 رث بن هشام عن زيد ابن ثابت ، ابن عساكر عن احلا) طص ( ، 
( وهــ   ) ٢٣١٨) ( ٢٣١٧(  وت   ٢٠١و  ١/٢٠ وحم   ٨/١٨ وجممع   ٦/٢٣٤١ و ٤/١٥٨٨ و ٣/٩٠٧عدى  
) ١٩٢( وشهاب  ) ٥٩١١( وصحيح اجلامع    ) ١٠٨٠٦ و ١٠٨٠٥ و ٤٩٨٧(  والشعب   ٣/٩٦وموطأ  ) ٣٩٧٦
  ١٠/١٧١ وحلية ١٤/٣٢٠سنة ) ٢٠٦١٧( وعب 

 وهو حديث صحيـــــح مشـــهور
 عن أنس ) ك ( } لصالِة ِإقامةُ الصف ِمن حسِن ا { -١٥٩١٣

  ٩/٢٣ وحلية ١/٣٥١ وش ٣/١٢٢ وحم ١/٢١٧ك 
 وهو حديث صحيـــــح

عن سهل  ) طب  ( } السواك والغسلُ ، ومن وجد ِطيباً فلْيمس ِمنه         : ِمن حق اجلُمعِة     { -١٥٩١٤
 .بن حنيف 
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حق على كل مسلم يغتسل يوم اجلمعة ويتسوك وميس من طيب           (  وفيه يزيد بن عياض واه وبنحوه        ٢/١٧٣امع  
  ومبثله عن ثوبان وأىب أيوب وغريمها ٢/١٧٢حم صحيح امع " إن كان ألهله 

 فاحلديث حســـن لغيــــره
١٥٩١٥- }                 ـديداً فلَحسـتهماً وقَيحـاً وصد الَ منخراهس وجِة أَنْ لَولى الزوِج عالز قح ِمن

 ما أدت حقَّه ، ولَو كانَ بشراً أَنْ يسجد لبشٍر َألمرت املَرأةَ أَنْ تسجد ِلزوجها إذا دخـلَ                   بِلساَا
 عن أىب هريرة)  ك ، هق ( } عليها ملَا فَضله اُهللا عليها 

 وقـط   ٤/٣٠٣وش  ) ٤١٦٤(  واإلحسـان    ٥٤ و ٣/٥٣ وفيه ضعف وبنحوه عند البزار الترغيـب         ٢/١٨٩ك  
  صحيح ٧/٢٩١ وهق ٢/١٨٨ وك ٣/٢٣٧

 فاحلديث حســـن لغيــــره
١٥٩١٦- }        مسلى املُسلِم خاملُسلِم ع قح حيِة ،         : ِمنالت دعوِة ، وراجلَنازِة ، وِإجابةُ الد هودش

ىن  عن أىب هريرة أبو أمحد احلاكم ىف الك ( } وِعيادةُ املَريِض ، وتشميت العاطِس إذا ذَكر اَهللا عز وجلَّ           
( 

  ٢/٥٤٠وحم ) ١٧٠٤(  وم ٢/٩٠وبنحوه خ ) ٩٢٤٣(  والشعب ٨/٤٩٦ و٣/٢٣٦ش 
 صحيـــــح

ابن النجار  عن أىب      ( } أَنْ يحسن اسمه ، ويحسن أَدبه       : ِمن حق الولِد على الوالِد       { -١٥٩١٧
 )هريرة 
 ٣١٨ و ٦/٣١٧واإلحتاف   ) ٨٦٧٣( و  ) ٨٦٦٧( و  ) ٨٦٦٦(  وفيه ضعف شديد وبنحوه الشعب       ٨/٤٧امع  
  ١٠/١٨٤وحلية 

 حســــن لغيـــره
ِمن ِحِني يخرج أَحدكم ِمن مرتلِه ِإىل مسجدِه ، فَرجلٌ تكتب حسنةً ، واُألخـرى                { -١٥٩١٨

 عن أىب هريرة)  ك ، هب  ( } تمحو سيئةً
 وهـق   ١/٢٠٦ والترغيب   ٤٧٨ و ٢/٣١٩وحم   ٢/٤٢ون  ) ١٦٢٢(  واإلحسان   ٤/٤١٥ واإلحتاف   ١/٢١٧ك  
 ) ٥٩١٢(  وصحيح اجلامع ٣/٦٣

 وهو حديث صحيـــــح
 عن أىب سعيد ) م  ( } ِمن خلفائكم خليفةٌ يحثُو املَالَ حثياً الَ يعده عدا  { -١٥٩١٩

 ) ٥٩١٣(  وصحيح اجلامع ٨/١٨٥ وم ٩٨ و٩٦ و٦٠ و ٣/٤٩حم 
إذا حدثَ كَذب ، وِإذا وعد أَخلف ، وإذا اؤمتن خانَ ، ِقيلَ يا              : ِق  ِمن ِخالِل املُناف   { -١٥٩٢٠

إذا حدثَ وهو يحدثُ نفسه ِإنه يكذب ، وإذا وعـد وهـو             :  كَيف املُنافق ؟ قالَ     : رسولَ اِهللا   
ِإن فسهثُ نحدي وهو متنوإذا اؤ ، خلفي هِإن فسهثُ نحدخونُ  يي عن سلمان ) طب  ( } ه 

  ١/١٠٨امع 
 حســــن لغيــــره
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 ) اخلرائطى ىف مكارم األخالق عن ابن عمرو  ( } ِمن ِخياركم أَحاسنكم أَخالقاً  { -١٥٩٢١
  ٨/٢١وامع  ) ١٤(  واملكارم ١/٣٣٩ وكر ٦/٣٤٧ وكثري ٨/٣٢٦ وش ٢/١٦١حم 

 صحيـــــح
 عن عائشة ) هـ ( } ِل الصائِم السواك ِمن خِري ِخصا { -١٥٩٢٢

 ٤٥٢-٢/٤٥٠ وابن أىب شيبة ٣/١٦٥ويشهد له حديث معاذ امع ) ١٦٧٧( (  وهـ ٤/٢٧٢هق 
 حســــن

١٥٩٢٣- }  اِملسك ِري ِطيبكمخ عن أىب سعيد ) ن  ( } ِمن 
 ) ٥٩١٤(  وصحيح اجلامع ٧/٤٧ وم ٨٨ و٦٢و٤٧و٤٦و٤٠ و٣٦ و٣/٣١ وحم ٤/٤٠ن 

 و حديث صحيـــــحوه
ِمن خِري معاِش الناِس لَهم رجلٌ ممسك ِعنانَ فَرسِه ِفى سبيِل اِهللا يطري على متنِه ،                  { -١٥٩٢٤

كُلَّما سمع هيعةً أَو فزعةً طَار عليِه يبتِغى القَتلَ واملَوت مظانه ، ورجلٌ ِفى غُنيمٍة ِفى رأِس شـعفٍة                   
ِف ، أَو بطِن واٍد ِمن هذِه اَألوديِة ، يقيم الصالةَ ، ويؤتي الزكاةَ ، ويعبد ربه حتـى                ِمن هذِه الشع  

 عن أىب هريرة)  م ، هـ  ( } يأتيه اليقني ، لَيس ِمن الناِس ِإالَّ ِفى خٍري 
 ) ٥٩١٥(  وصحيح اجلامع ١٣/٤٣ وفتح ٤٤٠ و٣/٤٣٩ و٢/٢٤٧الترغيب ) ٣٩٧٧(  هـ ٦/٣٩م 

  رأس اجلبل : كل ما أفزع من جانب العدو من صوت أو خرب ، الشفعة : الظهر ، اهليعة : املنت 
١٥٩٢٥- }                  ا قَضى اُهللا ، وِمنِبم ِرضاه عادِة ابِن آدمس اَهللا ، وِمن هتخارتاس ِن آدمعادِة ابس ِمن

        ش تخارةَ اِهللا ، وِمناس ركهت قاوِة ابِن آدمش         ا قَضى اُهللا لهِبم خطُهس عن ) ت ، ك     ( } قاوِة ابِن آدم
 سعد 
) ١٢٥١(  وت   ١/٤٧٩ والترغيـب    ١٠/١٢٠ وجـامع األصـول      ٢/٢٧٩ وجممع   ١/٥١٨ وك   ١/١٦٨حم  

 ) ٢٠٣( والشعب 
 وهو حديث حســـن لغيـــره

١٥٩٢٦- }            س قاوِة ابِن آدمش اخلُلِق ، وِمن سنح ِن آدمعادِة ابس اخلرائطى عن   ( } وُء اخلُلِق   ِمن
 ) سعد 

 ) ٨(  واملساوئ ٢/١١١والفقيه ) ٨٠٣٩( والشعب  ) ٢٢( املكارم 
 ضعيـــف

١٥٩٢٧- }      ِن آدمعادِة ابس ِمن :            قاوِة ابـِن آدمش تخارةُ اِهللا، وِمنقِضى اُهللا ، واسا يِبم ِرضاه
ِهللا، ِمن سعادِة ابِن آدم ثَالثٌ ، وِمن شقوتِه ثَالثٌ ، فمن            سخطه ِبما يقِضى اُهللا ، وتركه استخارةَ ا       

املَـرأةُ السـوُء ،     : املَرأةُ الصاحلةُ ، واملَركب الصاحلُ ، واملسكن الصاحلُ ، وِمن شقوتِه            : السعادِة  
 بن حممد بن سـعد بـن أىب         وابن عساكر عن إمساعيل     ) حم ، ك    ( } واملَركب السوُء ، واملَسكن السوُء      

 ) .وقَّاص عن أبيه عن جده 
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  ٣/٤٢والترغيب ) ٢٠٣(  والشعب ٤/٢٧٢ و٢/٢٧٩ وامع ١/٥١٨ وك ١/١٦٨وحم ) ٢١٥١( ت 
 حســــن لغيـــره

  فصحيح --وأما من سعادة ابن آدم ثالث حىت آخره 
صاحلُ ، واملَرتلُ الواســع ، واملَركـب  اجلَار ال: ِمن سعادِة املَرِء املُسلِم ِفى الدنيا    { -١٥٩٢٨

 .عن نافع بن عبد احلارث اخلزاعى ) حم ، طب ، ك ، هب  ( }اهلَىنُء 
 ) ٩٥٥٨(  والشعب ٨/١٦٣ وجممع ٣/٤٠٧ وحم ٤/١٦٦ك 

 صحيـــــح
 جابر عن ) ك ( } ِمن سعادِة املَرِء أَنْ يطولَ عمره ويرزقه اُهللا اِإلنابةَ ِإليِه  { -١٥٩٢٩

  ١٣/٢٤٥ وش ٩/٥٨٤ واإلحتاف ٢١ ومحز ٤/٢٤٠ك 
 صحيـــــح

١٥٩٣٠- }     نِن املُرسلنيس وكَثـرةُ             : ِمن ، عطُّـروالت ، واكواحلَياُء ، واِحلجامةُ ، والس ، اِحللم
  عن ابن عباس) هب(} اَألزواِج 

ويشهد له عنده مخس    ) ١١٤٤٥(  وضعفه والطب    ٤/٢٥٣وضعفه وامع   ) ٧٧١٨(  والشعب   ٦/٢٠٧٤عدى  
 وتـخ   ١/٤٤ وفيه لني والـدوالىب ىف الكـىن         ٥/٩٢وامع  ) ٧٧١٧(  دون النكاح برقم     --من سنن املرسلني    

وحم ) ١٠٨٠( ت   " --ويشهد له حديث أربع من سنن املرسلني        ) ٢٢٣١(  والعلل   ٤/٣١٠ وكر   ٢٨و٨/١٠
  ١٠/١٧٠ وش ٣/٤٠ وترغيب ١/٦٦ وتلخيص ٩/٥ وسنة ٥/٤٢١

 يث حســـن لغيـــرهفاحلد
عـن أىب   )  د   ( } ِمن شر الناِس ذُو الوجهِني الِذى يأِتى هؤالِء بوجٍه وهؤالِء بوجٍه             { -١٥٩٣١

 هريرة
( وبنحـوه م  ) ٤٨٧٩( والشـعب  ) ٢٠٢٥(  وت ٢٧ وعزلـة  ٦/٣٤٧ واإلحتاف  ٢/٤٥٥وحم  ) ٢٧٨٢( د  

 ) ٥٩١٧(  وصحيح اجلامع ٤/٣٩٥ وخ ١٠/١٩٦ و٨/١٦٤وهق ) ٢٠١١
 صحيـــــح

١٥٩٣٢- }  ساجدم خذُ القُبورتي نالناِس م رش ِمن { )  عبد الرزاق عن على ( 
 ) ١٥٧٦( عب 

 حســــن لغيـــره
عن ) هـ  ( } ِمن شر الناِس مرتلةً ِعند اِهللا يوم الِقيامِة عبد أَذهب آخرته ِبدنيا غَريِه               { -١٥٩٣٣
 أىب أمامة 

  ٦/٥٦ واحللية ٨/١٤٤وطب ) ٣٩٦٦ (هـ 
 وهو حديث حســــن

 عن ابن مسعود ) خ  ( } ِمن شراِر الناِس من تدركهم الساعةُ وهم أَحياٌء  { -١٥٩٣٤



 

 

٢٣٨٧() 

 ٤٣٥ و ١/٤٠٥ وحم   ٣/٣٤٥ وش   ١٠/٢٣٢وطب  ) ٧٨٩(  وخزمية   ٨/١٣ و ٢/٧٢خ معلقاً ىف الفنت و امع       
 ) ٥٩١٦( وصحيح اجلامع 

 حيـــــحوهو حديث ص
 عن قتادة مرسالً ) عب  ( } ِمن شكِر النعمِة ِإفشاؤها  { -١٥٩٣٥ 

 ) ٤٥٧٢( والشعب ) ١٩٥٨٠( عب 
 وإسناده صحيــح مرســـل

 عن ابن عباس) بز ، طب  ( } ِمن صلِب نىب ، ِإىل صلِب نىب ، حتى صرت نبيا  { -١٥٩٣٦
 " وتقلُّبك ىف الساجدين : "   ىف قوله تعاىل٨/٢١٤ و٧/٨٦امع 

 صحيـــــح موقوف 
 ومثله ال يقال بالرأى 

١٥٩٣٧- }     كثـروي ، اَألحالم نتقصقولُ ، وتالع عزباعِة أَنْ تالِء وأَشراِط السالماِت البع ِمن
 الظُّلم ظهروي ، احلَق الماتع رفعوت ، عن كثري بن مرة مرسالً نعيم بن محاد ىف الفنت ( } اهلَم  ( 

  حنوه مرفوعاً ٧/٣٢٩امع 
 وفيـــه ضعــف

 تذهب : تعزب 
 عن أىب هريرة)  ت  (  } - يعىن املَيت -ِمن غَسلِه الغسلُ ، ومن حملِه الوضوُء  { -١٥٩٣٨

 وحم) ٢٣١٤(  وطيا   ٣٠١و١/٣٠٠وهق  ) ١٤٦٣( وهـ  ) ١١٦١( واإلحسان  ) ٣/١٥٥( وش  ) ٩٩٣( ت  
 وغريهم ) ٦١١٠( وعب ) ٣١٦٢( ود ) ٥٩١٨(  وصحيح اجلامع ٤٧٢ و٤٥٤ و٢/٤٣٣

 وهو حديث صحيـــــح
الغسلُ يوم اجلُمعِة ، واالستنشاق ، وأَخذُ الشارِب ، وِإعفـاُء           : ِمن ِفطرِة اِإلسالِم     { -١٥٩٣٩

وهم ، خذُوا شواربكم واعفُوا ِلحـاكم  اللِّحى ، فِإنَّ املَجوس تعِفى شوارا ، وتحِفى ِلحاها فخالف 
 عن أىب هريرة)  حب  ( } 

  ) ١٢٢١(  واإلحسان ٢/٣٨٧وحم ) ٥٦٠( حب 
 حســــن

 عن أىب الدرداء ) حم ، طب  ( } ِمن ِفقِه الرجِل ِرفقه ِفى معيشتِه  { -١٥٩٤٠
  ) ٦٥٦٤ و ٦٥٦٣ و ٦٥٦١ و ٦٥٦٠(  وبنحوه الشعب ٢/٤٧٢وعدي ) ٦٥٦٥(  والشعب ٤/٧٤امع 

 حســــن لغيــره
تعجيلُ ِفطرِه ، وتأخري سحورِه ، وتسحروا فِإنه الِغـذاُء          : ِمن ِفقِه الرجِل ِفى ِدينِه       { -١٥٩٤١

 ابن عساكر عن ابن عمر وأنس معاً  (} املُبارك. ( 
 وم الصـيام    ٧٨ و ٣/٣٨ره خ    وبنحو آخ  ٣/١٥٤ وجممع   ٥/١٧٤حم  :  وبنحوه أوله    ٦/٢٥١أخرج حنوه السنة    

٤٥  



 

 

٢٣٨٨() 

 وهو حديث صحيـــــح لغيــره 
 ) من فقه الرجل ىف دينه( دون فقرة 
١٥٩٤٢- }  عيشتكِفىم ِرفقُك ِفقهك عن أىب الدرداء ) عد ، هب  ( } ِمن 

  )٦٥٦٤ و٦٥٦٣و٦٥٦١ و ٦٥٦٠( وبنحوه  ) ٦٥٦٥(  والشعب ٢/٤٧٢عدي 
 حســــن لغيـــره

 عن ابن عمر ) طب  ( } امِة املُؤمِن على اِهللا تعاىل نقاُء ثَوبِه ، وِرضاه باليسِري ِمن كَر { -١٥٩٤٣
  ٥/١٣٢امع 

 ضعيـــف
ِمن كُلِّ شهٍر ثَالثةُ أَياٍم مِن استطاع أَنْ يصومهن فِإنَّ كُلَّ يوٍم يكفِّر عشر سـيئاٍت                 { -١٥٩٤٤

 عن ميمونة بنت سعد ) طب ( } كما ينقِّى املَاُء الثَّوب وِإنه ينقِّى من اِإلِمث 
  ومبعناه أحاديث ٣/١٩٧امع 

 ضعيـــف
 عن ابن عمر ) حل  ( } ِمن كُنوِز الِبر ِكتمانُ املَصائِب واَألمراِض والصدقِة  { -١٥٩٤٥

مـن  ) ١٠٠٥٠ و ١٠٠٤٩و١٠٠٤٨و١٠٠٤٧(  والشعب   ٨/١٩٧ وحل   ٥/٢٩٦ و ٣/٢٣٣أخرجه ابن عدي    
من طريق منصور بن أىب مزاحم عن عبد الوهاب اخلفاف عن عبد العزيز بن أىب رواد عن نافع عـن    : طرٍق أمثلها   
 ابن عمر به 

 وهذا إسناده حسن نظيــف
والغريب أنه ذكر خترجيه    ) ٦٩٣( والضعيفة  ) ٥٣١١( وخفى هذا اإلسناد على األلباىن فضعفه ىف ضعيف اجلامع          

 !! افر بن سليمان علماً أن ابن عدي ذكر هذه الرواية السليمة بعد الىت فيها زافر عن ابن عدي وأعله بز
  ٧/١١٧واحللية ) ١٠٠٥١( وله شاهد مرسل وإسناده حسن الشعب 

عن ) ع ، طب ، ض ( } أَسلموا تسلموا : ِمن محمٍد رسوِل اِهللا ِإىل أَىب بكٍر بِن وائٍل   { -١٥٩٤٦
 ظبيان عن مرثد بن ) حم (أنس 

  ٥/٦٨ وحم ٥/٣٠٥امع 
 صحيـــــح

الَ يظلمـــن حقـا ، والَ       : ِمن محمٍد رسوِل اِهللا لِقيلةَ والنســوِة الـثَّالِث           { -١٥٩٤٧
                ِسئنوالَ ت أَحِسن ، اصرىلٌّ ونو سلٍم لَهنم ؤمٍن أَولى ِنكاٍح ، وكُلُّ مع ستكرهنعـن  ) طب   ( } ي

 .ة قيلة بنت خمرم
  مطوالً ٤/٣٩٣ واإلصابة ٩/٢٦٦امع 

 حســــن
 ) ٢٧١٠(  ووثقه ىف الكاشف ١٨٦ و٥/١٨٥فيه عبد اهللا بن حسان روى عنه مجاعة التهذيب 



 

 

٢٣٨٩() 

١٥٩٤٨- }             ـنورةَ فمالغ ى أَعطيتهى ، ِإنلمىن سب جاعِة ابِن مرارة ِمنسوِل اِهللا للمحمٍد رم ِمن
 ) البغوى وابن قانع عن جماعة بن مرارة عن أبيه ( } ى حاجه ِفيها فلْيأتِن

 " فمن خالفىن فيها فالنار : "  وآخره ٦/٩جممع 
 حديث صحـــيح

 عن جابر ) ك  ( } ِمن موجباِت املَغفرِة ِإطعام املُسلِم السغباِن  { -١٥٩٤٩
 قوفاً ومرفوعاً ومرسالً وقد روى مو) ٣٣٦٤(  والشعب ٢/٦٤ وصححه ووافقه الذهىب والترغيب ٢/٥٢٤ك 

وإسـناده  ) ٣٣٦٤( وأما املرسل الشعب    ) ٣٣٦٣( فمن قول ابن املنكدر وإسناده صحيح الشعب        : أما املوقوف   
 .صحيح مرسل 

وصححه احلاكم والذهىب ، وطلحـة      : وأما املوصول فهو عند البيهقى واحلاكم والذى وصله هو طلحة بن عمرو             
يروى عنه اسحاق بن سليمان الرازى ، وذكر ابن عدي ىف الكامل رواية ثانيـة               هذا هو القناد الكوىف وهو الذى       

 ! أنه املكي والراوى عنه الوليد بن مسلم وهذا متروك ٤/١٠٨
  فإن كان هذا األخري فاحلديث صحيح مرسل وإن كان األول فهو صحيح 

ُء وِغلظُ القُلوِب ِفى الفَداديِن     ِمن ههنا جاءِت الِفنت ، وأَشار نحو املَشرِق ، واجلَفا          { -١٥٩٥٠
 ضربيعةَ ومقِر ِفى رأُصوِل أَذناِب اِإلبِل والب بِر ِعندعن ابن مسعود ) خ  ( } أَهِل الو 

 ) ٥٩١٩( وصحيح اجلامع ) ١٠٤٩ و ٤٥٨(  ومحيدى ١٧/٢٠٩ وطب ٥/٢١٩ و٤/٢١٧خ 
عنةً ، أَو سببته سبةً ِفى غَِري كُنهِه فاجعلها عليـِه           ِمن ولِد آدم أَنا ، فَأيما عبٍد لَعنته لَ         { -١٥٩٥١

 عن سلمان ) حم ، ش  (} صالةً 
  ٧/٨٩ وش ٥/٤٣٩حم 

 صحيـــــح
ك ،  ( } ِمن يمِن املَرأِة أَنْ تيسر ِفى ِخطبتها ، وأَنْ ييسر صداقُها ، وأَنْ ييسر رمحها         { -١٥٩٥٢

 عن عائشة ) هق 
  ٤/٢٨١ وجممع ٦/٧٧ وحم ٢/١٨١ك 

 حســــن
 عن عائشة ) حم  ( } ِمن يمِن املَرأِة  تيسري ِخطبتها ، و تيسري صداقها   { -١٥٩٥٣

  ٦/٣٠٧ واإلحتاف ٤/٢٨١ وجممع ٦/٧٧ وحم ٢/١٨١ك 
 حســــن

١٥٩٥٤- }  لفهخ رميم صلِّى ِعيسى بنا الِذى يهدى عن أىب سعيد أبو نعيم ىف كتاب امل ( } ِمن. ( 
 ) ٥٩٢٠( وصحيح اجلامع ) ٢٢٩٣(  والصحيحة ٩/١٦٦امع 

 وهو حديث صحيـــــح



 

 

٢٣٩٠() 

١٥٩٥٥- }                  قـهطوبيبتاِن يز له جاعاً أَقرعالِقيامِة ش ومي ثِّلَ لهم كاتهز ؤدي االً فلَماُهللا م آتاه نم
عن )  خ ، ن     ( } أَنا مالك ، أَنا كَرتك      :  ثُم يقولُ    -ىن ِبِشدقيِه    يع -يوم الِقيامِة ثُم يأخذُ بلهزمتيِه      

 أىب هريرة
 وفـتح   ٥/٤٧٨ وسـنة    ١/٥٤١ وترغيـب    ٧/٢ و ٤/٨١ وهق   ٢/٣٥٥ وحم   ٥/٣٩ ون   ٦/٤٩ و ٢/١٣٢خ  
  وغريهم ١٠/٥١٦ و٤/١٢ واإلحتاف ٣/٨٨ وبغوى ٨/٢٣٠

 ِمن غَِري أَنْ يسأله فلْيقبله ، فِإنما هو ِرزق سـاقه اُهللا           من آتاه اُهللا ِمن هذَا املَاِل شيئاً       { -١٥٩٥٦
 عن أىب هريرة)  حم (} ِإليِه 
  ) ٥٩٢١(  وصحيح اجلامع ١/٥٩٩ والترغيب ٣/١٠١ وامع ٢/٢٩٢حم 

 وهو حديث صحيـــــح
 ) ابن عساكر عن ابن عباس  ( } يِه من آذَى العباس فقد آذاِنى ، ِإمنَّا عم الرجِل ِصنو أَب { -١٥٩٥٧

(  وصـحيح اجلـامع    ١١/٨٠وطب  ) ٣٧٦٠( و  ) ٣٧٥٨(  وت   ٤/١٩ وابن سعد    ٧/٢٣٧ وكر   ٤/١٦٥حم  
 والنسائى ) ٥٩٢٢

 )٨١٧٦ ( 
 وهو حديث صحيـــــح لغيــره

١٥٩٥٨- }  ليِه لَعنتهمع جبتو ِفى طُرقهم آذَى املَسلمني نعن حذيفة بن أسيد) طب  ( } م  
 ) ٥٩٢٣(  وصحيح اجلامع ٢/١٧٩ وأصفهان ١/١٣٤ وترغيب ٣/٢٠٠ وطب ١/٢٠٤جممع 

 وهو حديث حســــن
من آذَى أَهلَ املَدينِة آذاه اُهللا ، وعليِه لَعنةُ اِهللا واملَالئكِة والناِس أَمجعني ، الَ يقبـلُ                  { -١٥٩٥٩

 عن ابن عمرو ) طب  ( } ِمنه صرف والَ عدلٌ 
  ٢/٢٤١ والترغيب ٣٠٧ و ٣/٣٠٦امع 

 وهو حديث صحيـــــح لغيــره
 .عن عمرو بن شاس ) حم ، تخ ، ك  ( } من آذَى علياً فقد آذاىن  { -١٥٩٦٠

 ٧/٣٤٧ و ٥/١٠٥ والبدايـة    ٦/٣٠٧ وتخ   ٥/٣٩٥ونبــــوة  ) ٢٢٠٢(  وحب   ١٢/٧٥ وش   ٣/١٢٢ك  
  ٣/٤٨٣وحم ) ٥٩٢٤(وصحيح اجلامــع 

 وهو حديث صحيـــــح 
ِلى وليا فقِد استحلَّ محاربىت ، وما تقرب ِإىلَّ عبِدى ِمبثِل الِفريضِة ، وما               من آذَى  { -١٥٩٦١

                   دتـردا توم ، هعاِنى أَجبتوِإنْ د ، هألِنى أَعطيتِإنْ س ، هى أُحبتوافِل حِإىلَّ بالن بتقربِدى يزالُ عي
 عن عائشة ) حم ( } ه تردِدى عن وفاتِه ، َألنه يكره املَوت وأَنا أَكره مساءته عن شىٍء أَنا فَاعل

  ٦/٢٥٦ وحم ٤٥ وأولياء ٨/١٠٢ و٤/٤٧٧اإلحتاف 
 صحيـــــح لغيـــره



 

 

٢٣٩١() 

 عن أنس ) طس  ( } من آذَى مسلماً فقد آذاِنى ، ومن آذاىن فقد آذى اَهللا  { -١٥٩٦٢
فيه لني وله شاهد عنـد      :  وىف سنده القاسم بن املطيب البهرى        ٧/٣٤٧ والبداية   ٢/١٧٩مع   وجم ١/٥٠٤ترغيب  

 ) ٧١٧٨(  والشعب ١٤/٧١وسنة ) ٣٨٦٢( وت ) ١٥١١(الشــعب 
 حســــن لغيـــره

ى من آمن باِهللا ورسولِه ، وأَقام الصالةَ ، وآتى الزكاةَ ، وصام رمضانَ كَانَ حقا عل             { -١٥٩٦٣
عـن أىب   )  حم ، خ     ( } اِهللا أَنْ يدخله اجلَنةَ ، هاجر ِفى سبيِل اِهللا أَو خلف ِفى أَرضِه الَّىت ولد ِفيها                 

 هريرة
(  وحـب   ٣٣٩ و ٢/٣٣٥ وحـم    ٣٩٨ وصفة   ١٠/٣٤٦وسنة  ) ١٨(  وحب   ٩/١٥ وهق   ٩/١٠٣ و ٤/١٩خ  

  )٩٢١( والصحيحة ) ٥٩٢٥(  وصحيح ٩/٤٧ وحلية ٢/٢٩وشج ) ٥٣٧
 عن زيد بن خالد ) حم ، م  ( } من آوى ضالَّةً فهو ضالٌّ ما لَم يعرفها  { -١٥٩٦٤

 وحليـة   ٨/٣١٧ وسنة   ٣/١١٣ ومتهيد   ٥/٢٩٨ وطب   ٢/٦٤ وك   ٦/١٩١ وهق   ٣/١١٧وحم  ) ١٢( م اللقطه   
 اإلحسان) ٤٨٩٧( وحب ) ٥٩٢٦( وصحيح اجلامع ) ١٠٦٢(  وخمتصر مسلم ٤/١٣٤ ومعاىن ٨/٣٢٥

 ( } من آوى يتيماً أَو يتيمتِني ثُم صرب واحتسب كُنت أَنا وهو ِفى اجلَنِة كهـاتِني                 { -١٥٩٦٥
 عن ابن عباس ) طس 

(  والشـــعب    ٣٤٩ - ٣/٣٤٧ والترغيب   ٢/٦٦وحبيب  ) ٢٥٢٧(  واملطالب   ١٣/٤٤ وسنة   ٨/١٦٢امع  
 ) ١١٠٣٦( و ) ١١٠٣١( و ) ١١٠٣٠(و) ١١٠٢٨

 ــــن لغيـــرهوهو حديث حس
١٥٩٦٦- }         ستوفيهى يتح بعهطَعاماً فالَ ي تاعاب ن٤ق  ( عن ابن عمر ،     ) حم ، ق ، ن ، هـ         ( } م 

 عن أىب هريرة)  حم ، م ( عن ابن عباس ، ) 
ون ) ١٢٩١(  وت ٦٧ود البيوع باب ) ٣٩و٣٦و٣٥و٣٤و٣٢و٣١و٣٠و٢٩(  وم البيوع   ٩٠ و ٨٩ و ٣/٨٨خ  
(  وموطـأ    ٦/٣١ و ٥/٣١٢ وهـق    ٣/٣٩٢ و ٢/٦٣ و ٣٦٨ و ١/٣٥٦وحم  ) ٢٢٢٧و٢٢٢٦(  وهـ   ٧/٢٨٥

 وشفع  ٢/٢٥٣ ومي   ٢٨٦ و ٧/٢٨٥ون  ) ١١٦٠(  ، وم    ٨/١٠٦وسنة  ) ١٢٤٦( وشفع   ١١/١٢وطب  ) ٦٤٠
 ٧٩ و ٧٣ و ٢/٥٩ و ٣٦٩ و ٣٦٨ و ١/٥٦ وحم   ٥/٣١٤  وهق    ٣٤٩ و ٤/٣٤٧ وفتح   ١١/١١وطب  ) ١٢٤٧( 
 ) ٥٩٢٧(  وصحيح اجلامع ١٠٨و

 هـــورصحيـــــح مش
من ابتاع محفَّلةً أَو مصراةً فهو باخلَياِر ثَالثةَ أَياٍم ، ِإنْ شاَء أَنْ يمسكها أَمسكها ،                 { -١٥٩٦٧

 عن أىب هريرة)  ن ، هـ ( } وِإنْ شاَء أَنْ يردها ردها وصاعاً ِمن تمٍر الَ سمراَء 
 وصحيح ٤/١٨ومعاىن ) ٧٦٥(  وتغليق ٥/٢٧٣وهق ) ٢٢٣٩(  وهـ  ٤٢٠ و ٤١٧ و ٢/٢٤٨ وحم   ٧/٢٥٤ن  

 ) ١٤٨٦٦ - ١٤٨٥٨( وعب ) ٥٩٢٨(اجلامع 
 وهو حديث صحيـــــح



 

 

٢٣٩٢() 

د ، ( } من ابتاع محفَّلةً فهو باخلَياِر ثَالثةَ أَياٍم ، فِإنْ ردها رد معها ِمثلَ لَبنها قَمحاً                 { -١٥٩٦٨
 عن ابن عمر)  هـ 

  ٣/٢٣وتلخيص ) ٢٢٣٩( وهـ  ٤٨د البيوع باب 
 حســــن لغيـــره

من ابتاع نخالً بعد أَنْ تؤبر فثَمرتها للبائِع ِإالَّ أَنْ يشترطَ املُبتاع ، وِإنْ ابتاع عبداً                 { -١٥٩٦٩
          شترطَ املُبتاعِإالَّ أَنْ ي اعهللَِّذى ب الهالٌ فمم عن عبادة  ) هـ   ( عن ابن عمر ،   ) حم ، خ ، هـ       ( } وله

 بن الصامت 
 ومعاىن  ٤/٥ ونصب   ٢٩٧ و ٥/٣٢٤ وهق   ٥/٩٥ وفتح   ٧/٢٩٧ون  ) ١٢٤٤( وت  ) ١١٧٣(  وم   ٣/١٥٠خ  
 ) ٥٩٢٩(  وصحيح اجلامع ٢/١٠٢وحم ) ٢٢١٠( وهـ ٤/٢٦

فئدةُ الناِس ِإليِه من ابتغى الِعلم ليباِهى بِه العلماَء ، أَو يمارى بِه السفهاَء ، أَو تقبلَ أَ       { -١٥٩٧٠
 عن كعب بن مالك ) ك ، هب  ( } فَِإىل الناِر

 ) ٥٩٣٠( وصحيح اجلامع ) ١٧٧٢(  والشعب ١/١٠٤ وعقيلى ١/٨٦ك 
 وهو حديث حســــن

من ابتغى القَضاَء وسألَ فيِه شفعاَء وِكلَ  ِإىل نفسِه ، ومن أُكره عليِه أَنزلَ اُهللا عليِه                  { -١٥٩٧١
 عن أنس ) ت  ( }  يسدده ملكاً
 وجامع ٤/٦٩ ونصب ٢/٢٣٢ وشج  ١٦٣ و ٣/١٦٢ وترغيب   ١٠٠ و ١٠/١٥وهق  ) ١٣٢٤( و  ) ١٣٢٣( ت  

  ) ٥/٣٥٧ ( ١٤/٢١٩وش ) ٢٣٠٩(  وهـ ٣/١١٨ وحم ١٠/١٦٩األصول 
 وهو حديث حســــن

حظـِه وِإشـارتِه ومقعـدِه      من ابتلى بالقَضاِء بني املُسلمني فلْيعدلْ بينهم  ِفـى لَ           { -١٥٩٧٢
 عن أم سلمة ) قط ، هق ، طب  (} ومجلســِه 

 ) ٢١٢٥(  ومطالب ٤/١٩٧ وامع ١٤/٩٧ وخط ١٠/١٣٥ وهق ٤/٢٠٥ وقط ٤/٧٤نصب 
 ضعيــــف

  ١٠/١٣٥وصح حنوه من قول عمر هق 
 عن عائشة ) ت  ( } لناِر من ابتلى بشىٍء من البناِت فصرب عليهن كُن له ِحجاباً من ا { -١٥٩٧٣

 ٦/٨٨وحـم   ) ٢٦٢٩( وم  ) ٥٩٣١(  وصحيح اجلامع    ٦/٣٣وحم   ) ١٩١٥( و  ) ١٩١٦( و   ) ١٩١٣( ت  
 ) ١١٠١٩(  وشعب ٦/١٨٧ وسنة ٢٣٤ و١٦٦و

 وهو حديث صحيـــــح
م اَألمن  من ابتلى فصرب ، وأُعطى فشكر ، وظُلم فغفر ، وظَلم فاستغفر ، أُولئك هل               { -١٥٩٧٤

 عن سخربة ) طب ، هب  ( } وهم مهتدونَ 



 

 

٢٣٩٣() 

 وىف سنده أبو    ٤/٢٧٨ وترغيب   ١٠/٢٨٤وجممع  ) ٤٤٣١( وشعب  ) ٧٩(  وشكر   ١/٦٧ ومنثور   ٢/١٨٨شج  
 وعـدي   ٣/٤٤٩ وترغيب   ١/١٢٥وك  ) ٤٤٣٣ و   ٤٤٣٢( داود األعمى وهو متروك وله شاهد بنحوه الشعب         

٦/٢٣٧٥ 
 فاحلديث ضعيـــف

١٥٩٧٥- }   نالناِر             م ِستراً من له كُن ِإليهن ناِت ِبشىٍء فأَحسنهذِه الب ِمن لىتحم ، ق ،     ( } اب
 عن عائشة ) ن 
(  وصحيح اجلامع    ٢٣٤ و ١٦٦ و ٦/٨٨ وحم   ٣/٦٦ وترغيب   ٧/٤٧٨وهق  ) ٣٤٧(  وم الرب والصلة     ٢/١٣٦خ  

٥٩٣٢ ( 
ع ِإبالغه ، ثَبت اُهللا قَدميِه على الصراِط يوم         من أَبلغَ ذَا سلطاٍن حاجةَ من الَ يستطي        { -١٥٩٧٦

 زولُ اَألقدامعن أىب الدرداء) بز  ( } ت 
 ١/٢/١٣٠ وسعد ٥/٢١٠جممع 

 حســــن
١٥٩٧٧- }  كَفره فَقد وِإن كَتمه ، كرهش فَقد الًء فذَكرهب أُبلى نوالضياء عن جابر ) د(} م 

 وصـحيح   ٨/٤٥٠وكثري  ) ٦١٨( والصحيحة   ١/٢٥٩ وأصفهان   ٢/٧٧غيب  وتر) ٤٨١٤ ( ١٢د األدب باب    
 )٥٩٣٣(اجلامع 

 وهو حديث صحيـــــح
 أى أُنعم عليه : أُبلى 

١٥٩٧٨- }                 غَمرتـه لسفِإذا ج ، جلسى يتِفى ِخرافِة اجلَنِة ح شىائداً مع املُسلم أَتى أَخاه نم
      لَّى عمحةُ ، فِإنْ كانَ غُدوةً صليـِه             الرلَّى عساًء صوِإنْ كانَ م ، مِسىى يتلٍك حم بعونَ أَلفليِه س

 صبحى يتلٍك حم بعونَ أَلفهـ ، ك  ( } س( عن على. 
 ) ٥٩٣٤(  وصحيح اجلامع ٣/٢٣٤وش ) ١٤٤٢(  وهـ ٦/٢٩٥ واإلحتاف ١/٣٤٦ك 

 وهو حديث صحيـــــح
 عن ابن عمر ) حم ، ق ، ت ، هـ  ( } من أَتى اجلُمعةَ فلْيغتسلْ  { -١٥٩٧٩

 وش ١٤٥ و١٤١ و١١٥ و١٠١ و٧٥ و٥٣ و٤٢ و٢/٤١وحــم ) ١٠٨٨( وهـــ  )٤٩٥و٤٩٣و٤٩٢( ت 
 ٢/٣٣٢ و١/٢٤٩ وخط  ٤١٥ وجرجان   ٨/٢١٧ وحلية   ٢/١٧٣ وجممع   ٤٢٩ و ٣٨٣ و ١٢/٣٧٦ وطب   ٢/٩٣
 وموطـأ   ٢/٣٥٨وفـتح   ) ١٧٠٢( وخزمية  ) ٥٦٤(  وحب   ٣/١٨٨ وهق   ٥/٢٩٧ و ٤/٩٥ و ٤٤٥ و ٣/١٦٧و
وصـحيح  ) ٨٤٤( ومسلم  ) ٦١٠(  ومحيدى   ١/١١٥ ومعاىن   ١/٣٦١ ومي   ٣/٩٣ون  ) ٨٧٧(  وخ   ١/١٠٢

 ) ٥٩٣٥( اجلامع 
١٥٩٨٠- }  ظُّهح ِلشىٍء فهو أَتى املَسجد نعن أىب هريرة)  د  ( } م 

 ) ٥٩٣٦(  وصحيح اجلامع ٣/٦٦ و٢/٤٤٧ وهق ٢٠د الصالة باب 
 وهو حديث صحيـــــح



 

 

٢٣٩٤() 

١٥٩٨١-}  كَفر فقد ساَء ِفى أَعجازهنأَتى الن نعن أىب هريرة)  طس  ( }  م 
  ٣/٢٩٠ وترغيب ٤/٢٩٩جممع 

 صحيـــــح
١٥٩٨٢- }             وا لهعوا فادجدت فِإنْ لَم ، عروفاً فكَافئوهم أَتى ِإليكم نعن احلكم بـن    ) طب   ( } م

 عمري 
 وترغيـب   ٨/١٨١ وجممـع    ١٢/٣٩٧ و ٣/٢٤٥ وطب   ٢/٩٩ و حم    ٧٠ ون الزكاة باب     ١٧١د األدب باب    

 ) ٥٩٣٧( وصحيح اجلامع ) ٢١٦(  وخد ٢/٦٤ وك ٤/١٩٩ وهق ١٨٠ وجرجان ٢/٧٦
 وهو حديث صحيـــــح

١٥٩٨٣- }                 ا ولَـمنهع مالد أَدبر ا وقدأَتاه نبِديناٍر ، وم قا فلْيتصديضهِفى ح رأتهأَتى ام نم
 عن ابن عباس ) طب  ( } تغتسلْ فنصف ِديناٍر 

 - ٩٠٩٨( والنسـائى  ) ١٢٦٦) ( ١٢٦٣( و ) ١٢٦٢( و  ) ١٢٦٤(  وعـب    ١١/٤٠٢ وطب   ٣/٢٨٧قط  
 من طرق كثرية  ) ٩١١٦

 وهو حديث صحيـــــح لغيـــره
 حيمل هذا على النسيان أو االضطرار أو اإلكراه 

١٥٩٨٤- }  عها مواقْتلوه هيمةً فاقْتلوهأَتى ب نعن ابن عباس  ) د ( } م 
 ٣/١٢٦ وقـط    ٨/٢٣٤ وهـق    ١/٢٦٩وحم  ) ٢٥٦٤(  وهـ   ٤/٣٥٦ وك   ١٠/٣٠٩ وسنة   ٣٠د احلدود ب    

 وقواه احلـاكم والبيهقـى      ٣/٢٨٨ وترغيب   ٣/٣٤٢ ونصب   ٤/٥٥ وتلخيص   ١١/٢٢٦ وطب   ٦/٢٧٣وجممع  
 ) ٥٩٣٨( والذهىب والشوكاىن وصححه األلباىن ىف صحيح اجلامع 

كر ، ومن رواه قد ضعفه كأىب داود والترمذى واخلطاىب وابن حجر والشيخ شـعيب   الراجح أنه حديث من   : أقول  
ىف شرح السنة والشيخ عبد القادر ىف تعليقه على جامع األصول ، واملنذرى ىف الترغيب ، ومداره على ابن عباس                    

 :وكل طرقه معلولة كما ىف النيل وغريه ويعزز نكارته أمران 
  }من أتى البهيمة فالحد عليـه       : من طرق صحيحة على شرط الشيخني أنه قال         أنه روى عن ابن عباس      : األول  

 وال -ومن غري املعقول أن يروى حديثاً مرفوعاً ويفىت خبالفـه           .رواه د و ت وك وغريهم ومل خيتلف ىف تصحيحه           
 . إال ألحد أمرين إما أن احلديث غري صحيح أو أنه منسوخ  -سيما ىف حد من حدود اهللا 

 ١قد عارضه ى النىب صلى اهللا عليه وسلم عن قتل احليوان إال ملأكلٍة              : حول قتل البهيمة ، قال اخلطاىب       : والثاىن  
هـ الترغيب  والتعليالت الىت علل ا قتل الفاعل والبهيمة باردة ، وبعيدة عن منطق الشريعة والعلم فال يعتد ا ،                     

 .واهللا أعلم 
هلها فله ِقرياطٌ ، فِإنْ اتبعها فله ِقرياطٌ ، فِإنْ صلَّى عليها فلـه              من أَتى جنازةً ِفى أَ     { -١٥٩٨٥

 عن أىب هريرة)  طك  ( } ِقرياطٌ ، فِإنْ انتظرها حتى تدفن فله ِقرياطٌ 
  ٢/١٣٥ وتلخيص ٤/٣٤٢ وترغيب ٣/٣٠امع 

 صحيـــــح



 

 

٢٣٩٥() 

اً فسأله فصدقه مبا يقولُ فقد كَفر مبا أُنزلَ علـى           من أَتى عرافاً أَو ساحراً أَو كَاهن       { -١٥٩٨٦
 عن أىب مسعود ) ع  (} محمٍد 

  ١/٨وك ) ٢٤٦٣(  ومطالب ٤/١٩٨ واإلحتاف ٥/١١٨ وجممع ١٣٨ و٨/١٣٥هق 
 صحيـــــح

١٥٩٨٧- }              لى ممبا أُنزلَ ع كَفر قولُ فقدمبا ي قهدكَاهناً فص افاً أَورأَتى ع نٍد  محم ، ك     ( } حم
 عن أىب هريرة ) 

 ) ٥٩٣٩(  وصحيح اجلامع ٤/٣٦ وترغيب ٤/٦٨ وحم ١/٨ وك  ٨/١٣٥هق 
 وهو حديث صحيـــــح 

طكس ، بز   ( } من أَتى عرافاً أَو كَاهناً يؤمن مبا يقولُ فقد كَفر مبا أُنزلَ على محمٍد                { -١٥٩٨٨
 عن ابن مسعود ) 

 ٥/١٨٨امع 
 حيـــــحص

عن بعض  ) حم ، م     ( } من أَتى عرافاً فسأله عن شىٍء لَم تقبلْ له صالةٌ أَربعني لَيلةً              { -١٥٩٨٩
 أمهات املؤمنني 

) ١٤٩٦(  وخمتصر مسلم    ٢/٥٩ وختص   ١١٨ و ٥/١١٧ وامع   ٤/٦٨ وحم   ١٢/١٢٨وسنة  ) ١٢٥( م السالم   
 ) ٥٩٤٠( وصحيح اجلامع 

 عن عمر بن اخلطاب ) طس  ( } تى عرافاً لَم تقبلْ له صالةٌ أَربعني لَيلةً من أَ { -١٥٩٩٠
  ٢/٥٩ وختص ١١٨ و ٥/١١٧جممع 

 صحيـــــح
١٥٩٩١- }                 صـبحـى يتح ينهع لبتهاللَّيــِل فغ صلِّى مني قومنوي أَنْ يي وهو أَتى ِفراشه نم

ص ومهوى ، وكانَ نا نم له ِه  كُتببر ليِه ِمنعن أىب الدرداء ) ن ، هـ ، حب ، ك  ( } دقةً ع 
(  وصحيح اجلامع ٦٠ و١/٤٩وترغيب ) ١١٧٢(  وخزمية  ٣/٢٥٨ ون   ٣/١٥ وهق   ١/٣١١وك  ) ١٣٤٤( هـ  

٥٩٤١ ( 
 وهو حديث صحيـــــح 

أَو أَتى امرأةً ِفى دبرها فقد      من أَتى كَاهناً فصدقه مبا يقولُ ، أَو أَتى امرأةً حائضاً ،              { -١٥٩٩٢
 عن أىب هريرة )  ٤حم  ( } برىَء ِمما أُنزلَ على محمٍد 

 ١٠/٢١٧ وفتح   ١٢/١٨١ وسنة   ٤/٣٤وترغيب  ) ٢٤٦٤(  ومطالب   ١١٨ و ٥/١١٧ وجممع   ٢١د الطب باب    
 ١١٣٠ و   ٢٣/١٠١٥ و   ٢/٦٣٧ وعدي   ٣/١٧وتخ  ) ٣٩٠٤(  ود   ٧/١٩٨ وهق   ٨/٢٤٦ وحلية   ٢/٤٢٩وحم  

 )  ٥٩٤٢(  وصحيح اجلامع ٧/٢٦٩٤و
 وهو حديث صحيـــــح 

١٥٩٩٣- }  هأُم لدتها وكم جعر فسقي رفثْ ولَمي فلَم يتأَتى هذَا الب نعن أىب هريرة)  م  ( } م 



 

 

٢٣٩٦() 

 ) ٥٩٤٣(  وصحيح اجلامع ٥/٢٦٢وهق ) ٤٣٨( م احلج 
 واحٍد يريـد أَنْ يشـق عصـاكم ، ويفـرق     من أَتاكم وأَمركم جميع على رجلٍ    { -١٥٩٩٤

فاقْتلوه ماعتكمعن عرفجة  ) م  ( } ج 
 ) ٥٩٤٤(  وصحيح اجلامع ١٧/١٤٥ وطب ٧/٢٦٣٣ وعدي ٨/١٦٩وهق ) ٦٠( م اإلمارة 

علْ لَــم  من أَتاه أَخوه متنصالً فلْيقبلْ ذلك ِمنه محقا أَو مبطـــالً ، فِإنْ لَم يف              { -١٥٩٩٥
 لــــــــىع ــردي 

عن أىب هريرة)  ك  ( } احلَـــوض 
 وضعفه الذهىب بسويد أىب حامت وىف       ٤/١٥٤واٍه وك   :  وأعله بسويد بن عبد العزيز وقال        ٤٩٢ و ٣/٣١٨ترغيب  

وحنـف  ) ٢٥٦٠(  وله شواهد فيه وىف املطالـب        ٨/٨١حديثه عن قتادة ضعف وهو صدوق وأخرجه ىف امع          
 ) ٨٣٣٨( و ) ٨٣٣٤( والشــعب ١/٦٨

 حســــن لغيـــره
من أَتاه معروف فذكره فقد شكره ، ومن تحلَّى ِبما لَم ينلْ فهـو كالبـــِس                 { -١٥٩٩٦

 عن عائشة ) بز (} ثَوبـى زوِر 
  ٤/١٤٩ وامع ٨٧ود األدب باب ىف شكر املعروف وت الرب والصلة باب ) ٢١٥( خد 

 حســــن
من أَتاهم ِمنا فأَبعده اُهللا ، ومن أَتانا ِمنهم فرددناه علـيهم جعـلَ اُهللا لـه فَرجـاً               { -١٥٩٩٧

 عن أنس ) ع (} ومخرجــاً 
  هذا فيما يتعلق بشروط صلح احلديبية - ٩٣ وم اجلهاد والسري ٤/١٤٧ ونبوة ٩/٢٢٧هق 

١٥٩٩٨- } نةً فقدونَ سليِه ِستع أَتت ناُهللا ِإليِه ِفى العمِر م عن أىب هريرة)  حم  ( }  أَعذر 
) ١٠٨٨(  والصـحيحة    ٦/٥٤٠ وكـثري    ١/٢٩٠ وخـط    ٢/٢٤٧وشج  ٣/٣٧٠ وهق   ٣/٣٢٠ و ٢/٢٧٥حم  

  ) ١٠٢٥٢( والشعب ) ٥٩٤٥(وصحيح اجلامــع 
 وهو حديث صحيـــــح

١٥٩٩٩- }  ركاؤهش فهم لوسج قَوم ةٌ وِعندهديه هأَتت نا معن احلسن بن على ) طب ( } ِفيه 
 وبدايـة   ٤/١٧٨ واملطالـب    ١٤/٢٥٢ وخط   ٦/١٥٦ومتهيد  ) ١٤٢٣(  ومطالب   ٤/١٤٨ وجممع   ٣/٩٧طب  
 وطب  ٣/٣٥١ وحلية   ٥/٢٢٧وفتح  ) ٨٧٤( وتغليق  ) ٢٢٠٤( والعلل  ) ٧٥٣(  وقيس   ٦/١٨٣ هق   ١٠/١٨١
  ٣/٦٧ والعقيلى ١١/١٠٤

 وهو حديث حســــن لغيـــره
١٦٠٠٠- } وٍم ِقرياطٌ                  مأَجرِه كُلَّ ي ِمن نقصيٍد ، يص كَلب رٍع ، أَوز خذَ كَلباً ِإالَّ كَلبات ن { 

 عن ابن عمر ) م ( عن أىب هريرة ، )  حم ، م ، د ( 



 

 

٢٣٩٧() 

 وحـم  ٧/١٨٩ون ١ود الصـيد ب  ) ١٤٩٠(  وت ٦/٩ و ١/٢٥١وهق ) ١٢٠٢ ) ( ٦٠ - ٥٦( م املساقاة   
) ٢٨٤٤(  ود   ١٣/١٤٩ وخـط    ١١/٢٠٩ وسـنة    ٢/١٢ وبغوى   ٥/٦فتح   و ٢٦٧ و ١٤٧ و ٧٩ و ٥٥ و ٢/٤

 ) ٥٩٤٦( وصحيح اجلامع ) ١٢٤٤ - ١٢٤٢( وخمتصر مسلم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلزء اخلامس
مِن اتخـذَ كَلْبـاً ليـس ِبكلْـِب قَنـٍص وال كَلْـِب ماِشيٍة نقص ِمن أجـِرِه              { - ١٦٠٠١

 رو عن ابن عم) طكس (} كُلَّ يوٍم ِقرياطٌ 
  ٤/٤٤ وجممع ٥٧ و ٥/٥٦ و حم ٦٠ وم املساقاة ١/٢١٣ وموضح ٤/٥٦معاين 

 صحيح
 عن علي ) حل ( } مِن اتقى اَهللا عاش قوياً وسار يف ِبالده آمناً  { - ١٦٠٠٢

  ٨/٦٢١ واإلحتاف ٢٤٨ و ٢/٦٣ وأصفهان ٢/١٧٧احللية 
 ضعيف 

 )بن النجار ، عن ابن عباس ا( } مِن اتقى اَهللا وقاه كُلَّ شيٍء  { - ١٦٠٠٣
  ١٠/١٦٣ والبداية ١٤/٤٣١ وخط ٨/٦٢١االحتاف 

  األقوى وقفه
١٦٠٠٤ - }          ننهِلما بي كَفَّارات املكْتوبات لَواتاُهللا ، فالص هروَء كَما أمالوض مأت نم ، ن ( } م

 عن عثمان) ، هـ 
 ١/١٥٩ وترغيـب    ١/٢٢٨ وأبو عوانه    ٦٩ و   ٦٦ و   ١/٥٧وحم  ) ٤٥٩( و هـ    ١/٩١و ن   ) ١١(م الطهارة   

 ) ٥٩٤٧( وصحيح ١/٣٢٧وسنة 
١٦٠٠٥ - }  ِهيدش ولَ فقُتلَ فهماِلِه فقُوِتلَ فقات دِعن أُِتى نعن ابن عمر) حم ( } م 
 ٢/٣٣٩ وترغيـب    ٨/١٨٧وهـق   ) ٢٥٨٢( وهــ    ٧/١١٥و ن   ) ١٤٢١(و  ) ١٤٢٠( وت   ٣١د السنة ب    

 ) ١٨٥٦٢( وعب ١٩٤ و ٢/١٩٣ وحم) ٥٩٤٨(وصحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيح



 

 

٢٣٩٨() 

طب ( } من أَثْكلَ ثالثَةً ِمن صلِْبِه ِفى سبيِل اِهللا فاحتسبهم على اِهللا وجبت لَه اجلنةُ                { - ١٦٠٠٦
 عن عقبة بن عامر) 

 ) ٢٢٩٦(والصحيحه ) ٥٩٤٩( وصحيح اجلامع ٣/٧٧ وترغيب ٣/٥ وجممع ١٧/٢٠٠ وطب ٤/١٤٤حم 
  صحيح وهو حديث

 تويف له : أتكل 
١٦٠٠٧ - }                   متأن ، ارالن لَه بتراً وجِه شعلي متأثْني نةُ ، وماجلن لَه بتراً وجِه خيعلي متأثْني نم

 عن أنس ) حم ، ق ، ن ( } شهداُء اِهللا ِفى األرِض 
 وهـق   ٣/١٢٢ و   ٢/١٢٢ و خ    ١/٣٨٦ و   ٤/٣٤٦ وترغيب   ٣/١٨٦ وحم   ٤٩و ن اجلنائز ب     ) ٦٠(م اجلنائز   

 ) ٥٩٥٠( واللفظ ملسلم وصحيح اجلامع ٥/٣٨٣ وسنة ٤/٧٥
 عن أيب بكرة) طب ( } من أجلَّ سلْطانَ اِهللا أجلَّه اُهللا يوم القْيامِة  { - ١٦٠٠٨

 ٣/٣٦٧ وتـخ    ٨/١٦٨وهق  ) ٥٩٥١(وصحيح اجلامع   ) ٢٢٩٧( الصحيحة   ٤٩ و   ٥/٤٢ وحم   ٥/٢١٥امع  
 . أكرمه اهللا ٠٠٠ وأوله من أكرم ٢/٢٢٦وشج 

 وهو حديث صحيح لغريه 
١٦٠٠٩ - }  لَه ٍض فَِهىلى أراطَ حاِئطاً عأح نوالضياء عن مسرة ) حم ، د ( } م 

 ومعـاين   ٣/٦٢ وتلخـيص    ٦/١٤٨ وهـق    ٧/٢٥٢ وطب   ٧/٧٦ وش   ٣٧ ود اخلراج باب     ٢١ و   ٥/١٢حم  
  وصحيــــح ٣/٢٦٨

 ) ٥٩٥٢(اجلامع 
 صحيحوهو حديث 

عـن  ) حـم ، تخ    ( } من أَحب األنصار أَحبه اُهللا ، ومن أبغض األنصار أبغضه اُهللا             { - ١٦٠١٠
 عن الرباء ) هـ ، حب (معاوية ، 

 و  ٢/٥٠١وحـم   ) ٧٢٧٢( واالحسان   ٧/١٧٣ وخط   ١/٦٣ وفتح   ٢/٢٤٦ وطص   ٢/٣٤٢وتخ  ) ١٦٣(هـ  
ــب ٢٢١ و ١٠٠ و٤/٩٦ و٥٢٧ ــع ١٢/١٥٨ وش ١٩/٣١٨ و ٣/٢٩٩ وطـ  ١٠/٣٩ و ٤/٢٨٤ وجممـ

 ) ٥٩٥٣(وصحيح اجلامع ) ٩٩١(والصحيحه 
 وهو حديث صحيح

١٦٠١١ -  }                 ِفيأَنْ ي ريدال ي وداٍق وهلى صرأَةً عام جوتز ناُهللا ، وم هأَحب صاراألن أَحب نم
 عن أيب هريرة ) بز ( } لَها ِبِه فهو زاٍن 

  ١٠/٣٩ و ٤/٢٨٤جممع 
 حسن

١٦٠١٢ - }             مغضهِضى أَبغفِبب صاراألن غضأب نوم ، مهى أَحببفِبح صاراألن أَحب نطك ،  ( } م
 عن أيب هريرة ) طس ( عن معاوية بن أيب سفيان ) بز 

  ٢/٧٢٤ وصحيحة ١٠/٣٩ و٩/٣٧٦ وجممع ١٩/٣٤١طب 
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 سحيح
١٦٠١٣ - }    نسيوالْح نالْحس أَحب نىن         مغضأَب ما فقدهغضأَب نِنى ، ومأَحب حم ، هـ   ( }  فقد

 عن أيب هريرة ) ، ك 
 وهـق   ٥٣١ و   ٤٤٠ و   ٢/٢٨٨ وحـم    ٨/٣٥ وبداية   ٢٠٧ و   ٤/٢٠٥ وكر   ٤١ و   ٣/٤٠وطب  ) ١٤٣(هـ  

 ) ٥٩٥٤( وصحيح اجلامع ٩/١٧٩وجممع ) ٦٣٦٩( وعب ١٧١ و ٣/١٦٦ و ك ٤/٢٩
 وهو حديث صحيح

حب اَهللا تعاىل ورسولَه صاِدقاً غير كاِذٍب ، ولِقى املؤمِنني فأحبهم ، وكَانَ أمر          من أَ  { - ١٦٠١٤
 ( } فَقَد بلَغَ ِذروةَ اإلمياِن      - أَو قَالَ    -الْجاِهليِة ِعنده كمنِزلِة ناٍر أُلِْقى ِفيها فَقَد طَِعم طَعم اإلمياِن           

  عن املقداد بن األسود) طك 
  ١/٨٨ وجممع ٦/١١٩هق 

 صحيح مرسل 
 شريح بن عبيد اختلف يف مساعه من املقداد وهو ثقة 

 والضياء عن الزبري ) هب ( } من أَحب أَنْ تسره صِحيفته فلْيكِْثر ِفيها ِمن االستغفاِر  { - ١٦٠١٥
 ) ٥٩٥٥( اجلامع وصحيح) ٦٤٨(والشعب ) ١٧٨٧( والدعا طب ٢/٤٦٩ وترغيب ١٠/٢٥٨امع 

 وهو حديث صحيح
 عن عائشة ) حم ( } من أَحب أَنْ يبدأَ بعمرٍة قبلَ الْحج فلْيفْعلْ  { - ١٦٠١٦

  ٢/١٤٠ ومعاين ٦/٩٢حم 
 صحيح

١٦٠١٧ - }                 هِحمِفى أثَِرِه فلْيِصلْ ر سأَ لَهنقِه ، وأَنْ يِفى رز طَ لَهسبأَنْ ي أَحب ند ،   ق ، ( } م 
 عن أيب هريرة ) حم ، خ ( عن أنس ، ) ن 
 و ٢٢٩ و ٣/١٥٦وحم ) ٤٣٩ و ٤٣٨( واإلحسان ١٠/٤١٥ وفتح ١٣/١٨  وسنة ٢١ وم الرب والصله   ٨/٦خ  

 )٧٩٤٦(وشعب ) ٥٩٥٦(وصحيح اجلامع ) ٢٥٥٧(م ) ٥٩٨٦(و ) ٢٥٥٧(وخ ) ١٦٩٣( ود٢٦٦
.. أو على ظاهره حقيقـة      .. عمر حصول القوة يف اجلسد      معىن البسط يف الرزق الربكة فيه ، ويف ال        : قال العلماء   
  ١٠/٤١٦ و ٤/٣٠٣راجع الفتح 
عـن  ) حم ، د ، ت      ( } من أَحب أَنْ يتمثَّلَ لَه الرجالُ ِقياماً فلْيتبوأْ مقْعده ِمن الناِر             { - ١٦٠١٨

 ٣/٤٣ والترغيب ٨/٤٠معاوية امع 
 د  ٥ ذا اللفظ وبنحو     ١١/٣٦١ و   ٢/١٧٣ وخط   ١٠/٣٥٠ و   ٨/١٢٦  وبداية ٨/٧٢ وكثري   ١١/٥٠ وفتح   ١
و ت  ) ٥٩٥٧( وصـحيح اجلـامع      ٤/٩١ و حـم     ١٩/٣٥٢ وطب   ٣/٤٩١ وترغيب   ٨/٤٠وجممع  ) ٥٢٢٩(
)٢٧٥٥ ( 

 وهو حديث صحيح
  .إذا قاموا بني يديه وعن جانبيه وهو جالس ، ي عنه ألن الباعث عليه الكرب وإذالل الناس : ومعناه 



 

 

٢٤٠٠() 

 عن أيب هريرة ) هب ( } من أَحب أَنْ يِجد طَعم اإلمياِن فلْيِحب املرَء ال يحبه إال ِهللا  { - ١٦٠١٩
 ) ٥٩٥٨(وصحيح اجلامع ) ٢٣٠٠(والصحيحه ) ٨٩٨٨( وشعب ٢/٢٩٨حم 

 وهو حديث صحيح
ه ِمنيته وهو يؤِمن باِهللا والْيوِم      من أَحب أَنْ يزحزح عِن الناِر ويدخلَ اجلنةَ فلْتدركْ         { - ١٦٠٢٠

 عن ابن عمرو) حم ( } اآلِخِر ، ويأِْتي الناس ما يِحب أن يؤتى إليِه  
 )٥٩٦٢( واإلحسان ٨/١٦٩ وهق ٢/١٩٢ وحم ٤٦ وم اإلمارة ٣٠٣ و ١٥٥ و ٢/٧٢ و كثري ٧و /١٥/٦ش 

 فلْيسأَلْ عنه ، فَو اِهللا ال تسـأَلوين عـن شـيٍء إال              من أَحب أَنْ يسألَ عن شيءٍ      { - ١٦٠٢١
أخربتكم ِبِه مادمت ىف مقاِمى هذَا ، والَّذى نفِْسى بيِدِه ، لقَد عِرضت علَي اجلنةُ والناُر آِنفاً ِفـى                   

 رِر والشِم ِفى الْخيكالْيو أَر ِض هذا احلاِئِط وأنا أُصلَّي فَلمرعن أنس ) حم ، ق (  }ع 
وصحيح اجلامع  ) ١٣٦( و م الفضائل ح      ١٦٩ و   ١٣/٦٥ و   ٢/٢١ وفتح   ٣/١٦٢ وحم   ٩/١١٨ و   ٦/١٤٣خ  

 )١٠٦(واإلحسان ) ٥٩٥٩(
من أَحب أَنْ يسور ولده بِسواٍر ِمن ناٍر فلْيسوره ِسواراً ِمن ذَهٍب ، ولِكن الِْفضةَ                { - ١٦٠٢٢
 عن ابن سعد ) طكس ( } كيف ِشئْتم الْعبوا ِبها 

  ٣/٢٥٣ وحلية ٥/١٤٧ وجممع ٦/١٨٥ وطب ١/٥٥٧ وترغيب ٣٧٨ و ٢/٣٣٤ وحم ٤/١٤٠هق 
 صحيح لغريه 

عن ابن  ) ع ، حب    ( } من أَحب أَنْ يِصلَ أباه ِفى قَبرِه فلْيِصلْ إخوانَ أِبيِه ِمن بعدِه              { - ١٦٠٢٣
 عمر 
وصـحيح اجلـامع    ) ١٤٣٢( وصـحيحه    ٧/١٧٧وكـر   ) ٢٥١٨( ومطالب   ٣/٣٢٣وترغيب  ) ٢٠٣١(حب  

)٥٩٦٠ ( 
 وهو حديث صحيح

حـم ،   (} من أَحب أَنْ يقْرأَ القُرآنَ غضا كما أُنزلَ فليقْرأْ على ِقراَءِة ابِن أم عبٍد                { - ١٦٠٢٤
 عن أيب بكر وعمر ) هـ ، ك 

 و جممــع ٧٩ و ٩/٦٢ وطب ١٠/٥٢١وش  ٣/٣١٨ و   ٢/٢٢٧ و ك    ٤/٢٧٩ و   ١/٤٤٥وحم  ) ١٣٨(هـ  
  وخـــط ٩/٢٨٨
 )٥٩٦١(وصحيح اجلامع ) ٢٣٠١( والصحيحه ٥/١٩٣

 وهو حديث صحيح
١٦٠٢٥ - }                   هِه ، ولْيِصلْ رِحمواِلدي ِقِه فَلْيربِفى ِرز زادِرِه ، وأَنْ يمِفى ع لَه دمأَنْ ي أَحب نم {

 عن أنس ) حم (
  ٦/٢٤٠٩ و ٢/٧٩٨ و عدي ٣/٢٢٩حم 

 صحيح



 

 

٢٤٠١() 

١٦٠٢٦ - }           ميرِن مإىل املسيِح ِعيسى ب ظُرأَنْ ين أَحب نإىل       : م ظُرِه فلْينِقِه ، وِجدِه وِصدإىل ِبر
عن عبد الرمحن بن غنم ) طك ( عن أيب الدرداء ) طك ( } أَيب ذَر 
  ٤/٣٣٢ و ٣/٢٧٧ وهق ٩/٣٣٠امع 

 صحيح 
١٦٠٢٧ - }  أَحب نإىل هذَا            م ظُراِر فلْينِل النأه ٍل ِمنإىل رج ظُرعـن أيب   ) حم ، بـز     ( }  أَنْ ين
وما أُم ِملْدٍم   : هل أخذتك أُم ِملْدٍم ؟ قال       : دخل أعرايب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له            : هريرة قال 

عـرق  : وما هو ؟ قال     : هلْ أخذك الصداع ؟ قال      : دته قَطُّ ، قال     ما وج : حر بين اجللِْد واللَّحِم ، قال       : ؟ قال   
 )ما وجدته قَطُّ ، فولَّى فذكَره : يضرب على االنسـاِن ىف رأِسِه ، قال 

  ٤٩٩ و ١١/٣٣٠ وفتح ٢/٢٩٤ وجممع ٢/٣٣٢ وحم ١٥٥ و ٨/١٢٨خ 
 صحيح

 عند خ اللفظ نفسه عن سهل بن سعد والقصة خمتلفة 
من أَحب أَنْ ينظُر إىل شهيٍد ميِشى على وجِه األرِض فلْينظُر إىل طلْحةَ بِن عبِد الِله                 { - ١٦٠٢٨

 عن جابر ) ت ، ك ( } 
 و ك   ٢/٦١٤ وعاصـم    ١/٧٦ وطـب    ٨٠ و   ٧/٧٨وكـر   ) ١٢٦(٠و  ) ١٢٥( وصحيحه و    ٥/٢٤٦البغوي  

وصحيح ) ١٢٥(وهـ  ) ٣٧٣٩( و ت    ٣/١٦٤ وابن سعد    ٢/١٢٣ وكثري   ٣/٢٦٦ ونبوة   ٤/٨٣ وهق   ٣/٣٧٦
 )٥٩٦٢(اجلامع 

 وهو حديث صحيح
من أَحب دنياه أضر بآِخرِتِه ومن أَحب آِخرته أضر بدنياه ، فآِثروا ما يبقَى علـى                 { - ١٦٠٢٩

 عن أيب موسى ) حم ، ك (} مايفْنى
 ٤/١١٣وبغـوي ) ٢٤٧٣(ب   وح ١٠/٢٤٩ وجممع   ٣١٩ و   ٤/٣٠٨ و ك    ٣/٣٧٠ وهق   ٤١٢ و   ٤/١٧٥حم  

والشـهاب  ) ٤٠٣٨(والسـنة   ) ١٣٣٧( والشعب   ١/٣٤١ و   ٣/٢٣٨ ومنثور   ٨/٤٠٤ وكثري   ٤/١٧٥وترغيب  
ورجاله رجال الصحيح واختلف يف مساع املطلب ابن حنطب من أيب موسى ، والظاهر أن أمحـد وابـن                   ) ٤١٨(

  صحيح موقوف ومثله اليقال بالرأي  وهو١٠/٢٤٩حبان واحلاكم يثبتوا  وروى حنوه عن ابن مسعود امع 
 فاحلديث حسن لغريه

إني أُِحبك ، فدخال ِمجيعاً الْجنةَ ، فكَانَ الَِّذى أَحب ِهللا           : من أَحب رجالً ِهللا فقَالَ       { - ١٦٠٣٠
 عن ابن عمرو ) بز ( } أرفَع منِزلَةً ِمن اآلخِر ، وأَلْحق بالَّذي أَحب ِهللا 

٤/١٧ وترغيب ١٠/٢٧٩مع ا  
 حسن

 عن ابن عمرو ) طك  ( } من أَحب رجالً ِهللا فقَد أَحبه اُهللا  { - ١٦٠٣١
  ١٠/٢٧٩امع 

 حسن 
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 عن سلمان) ك ( } من أَحب عِليا فقَد أَحبىن ، ومن أبغض عِليا فقَد أبغضىن  { - ١٦٠٣٢
 ) ٥٩٦٣( وصحيح اجلامع ١/١٣٤وشج ) ١٢٩٩ ( وصحيحة١٣٢ /٩ وجممع ٣/١٣٠ ك 

 وهو حديث صحيح
١٦٠٣٣ - }  كَاحىت الننس ىت ، وإنَّ ِمننبس تِسنيت فلْيسِفطْر أَحب نعن أيب هريرة ) هق ( } م 

 ٧/٢٥٤٩ وعدي   ٩/٣٤٤ و   ٥/٢٨٦ واحتاف   ٤/٢٥٢وجممع  ) ١٠٣٧٨(وعب  ) ١٥٨٦( ومطالب   ٧/٧٨هق  
 موصوال ومرسال ) ٤٨٦(عيد بن منصور وس) ٥٤٧٨(والشعب 

 هو حديث حسن لغريه 
١٦٠٣٤ - }  ِتِهمرماُهللا ِفى ز هشرماً حقَو أَحب نوالضياء عن أيب قرصافة ) طب ( } م 

 وعدي  ٢/٤٣٣ ومتناهية   ٨/٧٢ و   ٩/٦٦٥ واالحتاف   ٥/١٩٦ وخط   ١٠/٢٨١ وجممع   ٣/٣ وطب   ٤/٤٢كثري  
املرء مع مـن    " وهو صحيح وحديث    " أنت مع من أحببت     : " واهد منها   وهو حديث ضعيف وله ش    ) ١/٣٠٣(

 وهو صحيح " من تشبه بقوم فهو منهم " صحيح  وحديث " املرء مع من أحب يوم القيامة " صحيح " أحب 
 صحيح لغريه

حم ، ق ،    ( } ُهللا ِلقَاَءه   من أَحب ِلقاَء اُهللا أَحب اُهللا ِلقاَءه ، ومن كَِره ِلقاَء اِهللا كَِره ا              { - ١٦٠٣٥
 عن عائشة ، وعن عبادة ) ت ، ن

 ) ٢٣٠٩ و   ١٠٦٨ و   ١٠٦٧ و   ١٠٦( وت   ) ١٨ و   ١٧ و   ١٦ و   ١٥ و   ١٤( و م الذكر والدعاء      ٨/١٣٣خ  
 ٦/٤٤ و ٣٢١ و ٥/٣١٦ و ٤/٢٥٩ و ٣/١٠٧ و ٤٥ و ٣٤٦ و   ٢/٣١٣وحم  ) ٤٢٦٤( وهـ   ١٠ و ٤/٩ون  
 وترغيـب   ٣٢١ و ٢/٣٢٠وجممـع   ) ٦٧٤٨( وعب   ٢/٣١٢ و   ١/٣٤٥ و مي    ٢٣٦ و ٢١٨ و   ٢٠٧ و   ٥٥و  
 ) ٥٩٦٤( وصحيح اجلامع ١٢/٣١٢ و ٦/٢٧٢وخط ) ٣١٩٧( ومطالب ٥/٢٦٣ وسنة ٣٣٥ و ٤/٣٣٣

 متواتر
١٦٠٣٦ - }                    قالـت ، اُهللا ِلقَـاَءه ِلقاَء اِهللا كَِره كَِره نوم ، اُهللا ِلقاَءه ِلقاَء اِهللا أَحب أَحب نم

ليس ذِلك ، ولِكن إذا حضر ، فأما ِإنْ كَانَ ِمن املقرِبني فَـروح              : ا لنكْره املوت ، قَالَ      ِإن: عاِئشةُ  
وريحانٌ وجنةُ نعيٍم ، فإذا بشر بذِلك أَحب ِلقاَء اِهللا ، واُهللا عز وجلَّ للقاِئِه أَحب ، وأما إنْ كَـانَ        

  ن الضكذِّبيالـم ِمن               هِلقاَء اِهللا واُهللا ِللقاِئِه أكْر كَِره بذِلك رشِمحيٍم ، فإذا ب لٌ ِمنزفن حم  ( } الني (
 عن رجل من الصحابة 

 و  ١٠٦٦( و ت    ١٨ و   ١٧ و   ١٦ و   ١٥ و   ١٤ وم الذكر والدعاء     ٨/١٣٣ خ   ٥ وبنحو   ٣٢١ و   ٢/٣٢٠امع  
 و ٣/١٠٧ و ٤٢٠ و ٣٤٦ و ٢/٣١٣وحــم ) ٤٢٦٤( وهـــ ١٠ و ٤/٩ون  ) ٢٣٠٩ و ١٠٦٨ و ١٠٦٧

  ٢٣٦ و ٢١٨ و ٢٠٧ و ٥٥ و ٦/٤٤ و ٣٢١ و ٥/٣١٦ و ٤/٢٥٩
يـا  : من أَحب ِلقاَء اِهللا أَحب اُهللا ِلقاَءه ، ومن كَِره ِلقاَء اِهللا كَِره اُهللا ِلقَاَءه ، ِقيلَ                   { - ١٦٠٣٧

ك كَراِهيةَ املوِت ولِكن املؤِمن إذا احتِضر جـاَءه         ليس ذلِ : كُلُّنا نكْره املوت ، قَالَ      ! رسولَ اِهللا   
البشري ِمن اِهللا ، فليس شيٌء أَحب إليِه ِمن أنْ يكُونَ قَد لَِقى اَهللا فأحب اُهللا ِلقاَءه ، وإنَّ الْكاِفر أو                     



 

 

٢٤٠٣() 

و ما يلْقى ِمن الشر فكَِره لقاَء اِهللا فكَـِره اُهللا           الْفاِجر إذا احتِضر جاَءه ما هو صاِئر إليِه ِمن الشر أَ          
 عن أنس ) حم ، ع ، بز ( } ِلقاَءه 

 ) ٢٣٠٩ و   ١٠٦٨ و   ١٠٦٧ و   ١٠٦٦( و ت    ١٨ و   ١٧ و   ١٦ و   ١٥ و   ١٤ و م الذكر والـدعاء       ٨/١٣٣خ  
 ٢١٨ و   ٢٠٧ و   ٥٥ و   ٦/٤٤ و   ٣٢١ و   ٥/٣١٦ و   ٤/٢٥٩ و ٣/١٠٧ و   ٤٢٠ و   ٣٤٦ و   ٢/٣١٣حنوه وحم   

  ٣٢١ و ٢/٣٢٠ وجممع ٢٣٦و 
 صحيح

) د  ( } من أَحب ِهللا ، وأبغض ِهللا ، وأعطَى ِهللا ، ومنع ِهللا ، فقِد استكْملَ اإلميـانَ                   { - ١٦٠٣٨
 والضياء عن أيب أمامة 

 ٥/٢٠٩ وكـر    ١/٤٧ وفـتح    ١٣/٥٤ و   ١/٣٩ وسنة   ١/٩٠ وجممع   ٢٠٨ و   ٨/١٥٩ وطب   ١٥د السنة باب    
 وصـحيح  ٦/٢٣١٥وعـدي  ) ٣٨٠( وصحيحه ٩/٤٤٤ وخط ٤/٢٤ وترغيب ١٥٢  و١٥٠ و ٢/١٤٠وشج  
  )٩٠٢١(والشعب ) ٥٩٦٥(اجلامع 

 وهو حديث صحيح
من أَحب منكُم أَنْ ينِسك عن ولِدِه فلْيفْعلْ عن الغالِم شـاتاِن مكاِفئَتـاِن وعـِن      { - ١٦٠٣٩

 عن ابن عمرو) حم ( } الْجاريِة شاةٌ
 ) ١٦٥٥(حيحة  وص٢/١٨٢حم 

 صحيح
 عن علي ) طك ( }  فقَد أَحبىن - يعىن الْحسين -من أَحب هذَا  { - ١٦٠٤٠

  ١٨٦ و ٩/١٨٥ وجممع ٣/٤٠طب 
 صحيح

١٦٠٤١ - }              ووه نحا ننا ِهللا كُنأحب نوم ، والفاِجر رالب هيا ِحيبنالد يا فإنَّ صاِحبننا للدأَحب نم
عـن  ) طـك   (  } - وأشار صلى اهللا عليِه وسلم بأُصبعيِه السبابِة والْوسطى          -يوم الِقيامةَ كَهاتيِن    
  ١٠/٢٨١احلسني بن علي امع 

 حسن 
١٦٠٤٢ - }                 همحـبوال ي ، صـاراألن غضأب ىن فقَدغضأب نوم ، صاراألن أَحب ىن فقَدأحب نم
ال يبغضهم مؤمن ، من أحبهم أحبه اُهللا ، ومن أبغضهم  أبغضـه اُهللا ، النـاس ِدثَـار ،                     منافق ، و  

عـن أيب   ) بز  ( } واألنصار ِشعار ، ولَو سلَك الناُس ِشعباً واألنصار ِشعباً لسلَكْت ِشعب األنصاِر             
 سعيد اخلدرى 

  ٢٩ و ١٠/٢٨امع 
 هحسن لغري

 عن فاطمة بنت قيس ) م ( } من أحبىن فلْيحب أُسامةَ  { - ١٦٠٤٣
 ) ٥٩٦٦( وصحيح اجلامع ٣/٣٤٩ وكر ١٩و ن النكاح ب ) ١١٩(م الفنت 
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 عن ابن مسعود ) طك (  } - يعىن احلسن والـحسين -من أحبىن فلْيحب هذَيِن  { - ١٦٠٤٤
 )٣١٢(وصحيحة ) ٢٩٩٢( ومطالب ٩/١٧٩وجممع ) ٢٢٣٣(وحب ) ٨٨٧( وخزمية ٢/٢٦٣هق 

 صحيح
من أحبىن وأَحب هذَيِن وأباهما وأُمهما كانَ مِعى ىف درجىت ِفى الْجنِة يوم الِقيامِة               { - ١٦٠٤٥

 عن علي ) حم ، ت (} 
) ١١٨٥( والفضائل ألمحـد     ١/١٩٢ وأصفهان   ١٣/٢٨٨ وخط   ٤/٢٠٦ وكر   ٧٧ و   ١/٧٦وحم  ) ٣٧٣٣(ت  

) ٨٨٧( وخزميـة    ٢/٢٦٣ وأوله عند هـق      ٣/١٧١ و ك    ٥٣١ و   ٤٤٠ و ٢/٢٨٨وحم  ) ١٣٥٩(وحنوه خمتصرا   
  ٩/١٧٩وجممع ) ٢٢٣٣(وحب 

 حسن لغريه 
 ١٦٠٤٦ - }                ثُهورو هوري هعِدِه كانَ ِشبديقاً بوعبيِل اِهللا إمياناً باِهللا ، وتصفَرساً ِفى س تبساح نم

 عن أيب هريرة ) حم ، خ ، ن ( }  ميزاِنِه يوم الِْقيامِة وبولُه حسناٍت ِفى
 ٣/٤٦ و ١/٢٩٦ و بغـوي  ٢/٢٥٨ وترغيب ٢/٩٢ و ك    ١٠/١٦ وهق   ٢/٣٧٤ وحم   ٦/٢٢٥  ون    ٤/٣٤خ  

 )٥٩٦٧( وصحيح اجلامع ٣/٢٧٤ و معاين ١٠/٣٨٨وسنة 
 ) ده ، عن رباح ابن من( } من احتجب عِن الناِس لَم يحجب عِن الناِر  { - ١٦٠٤٧

من ويل من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أوىل الضـعفه           "  وأخرجه بنحوه مطوال أمحد والطرباين       ١/٥٠٣اإلصابة  
 وهو صحيح" واحلاجة احتجب اهللا عنه يوم القيامة 

  ٢١١ و ٥/٢١٠وله شاهدان مبعناه امع 
 صحيح لغريه 

١٦٠٤٨ - }      الش رةَ ِمنعش عِلسب متجِن احم          كانَ لَـه رينى وعشدرةَ ، وإحعش عِر ، وِتسه
 عن أيب هريرة ) د ، ك ( } ِشفاًء ِمن كُلِّ داٍء 

 ) ٥٩٦٨(وصحيح اجلامع ) ٦٢٢( والصحيحه ٤/٣١٤ وترغيب ٤/٢١٠ و ك ٩/٣٤٠ وهق ٥د الطب ب 
 وهو حديث صحيح

١٦٠٤٩ - }        بالس ميو ِبعاِء ، أَواألر ميو تجمِن اححـــاً فـال        مسـِدِه وضأَى ِفى جِت فر
فْســهإال ن نعن أيب هريرة ) ك ، هق  (} يلُوم 

 واالحتـاف   ١٢/١٥١ وسـنة    ٤/٣١٦ وترغيب   ٣/١١٠١ وعدي   ٥/٩٢ وجممع   ٩/٣٤٠ وهق   ٤/١٤٤٦عدي  
 من طرق مرفوعة ومرسلة ) ٢٤٢١(وعلل ) ١٩٨١٦( وعب ٧/٤٤٠ وش ٤/٤٠٩ و ك ٩/٥١٧

 وهو حديث حسن لغريه 
 الربص: الوضح 

طب ، هق   ( } مِن احتجم يوم الثُّالثاِء ِلسبع عشرةَ ِمن الشهِر كانَ دواًء ِلداِء سنٍة              { - ١٦٠٥٠
 عن معقل بن يسار) 

  ٩/٥١٧ واالحتاف ٩/٣٤٠ وهق ٣/١٠٥٧ وعدي ٥/٩٣جممع 



 

 

٢٤٠٥() 

 حسن لغريه
١٦٠٥١ - }    لَ اجلنخلْبِه دص ثالثَةً ِمن سبتِن احرأةٌ مأو ِاثْناِن : أو ِاثْناِن ؟ قالَ : ةَ ، قالِت ام {

 عن أنس  ) ن ، حب ( 
 ) ٥٩٦٩(وصحيح اجلامع ) ٦٩٧( ومطالب ٦/٤٢١ وتخ ٣/٧٥وترغيب ) ٧٢١( وحب ٤/٢٤ن 

 وهو حديث صحيح
عن عبد اهللا ) مى (  } مِن احتفر بئْراً فله ما حواليها أَربعني ِذراعاً عطناً إلِبِلِه وماِشيِتهِ         { - ١٦٠٥٢
 بن مغفل 

 ) ٢٥١( وصحيحة ٢/٢٧٣ومي ) ٢٤٨٦( وهـ ٣/٦٣ وتلخيص ٨/٢٨١سنة 
 حسن

١٦٠٥٣ - }                 ـهِمن ِرئَتب خاِطىٌء ، وقَد وفه لمنيلى املُسِبها ع ِلىغأَنْ ي ريدكْرةً يح تكراح نم
 عن أيب هريرة ) حم ، ك ( } ِذمةُ اِهللا ورسوِلِه 

 ٦/٣٠ وهـق    ٥/٣٧٨ و االحتاف    ٤/١٠١ و   ١٠٠ وجممع   ٤/٣٢٨ وفتح   ٢/٥٨٥ وترغيب   ٢/٣٥١ و   ٣٣م  ح
 وهو صحيح " من احتكر فهو خاطيء "  من طرق ويشهد له حديث ٢/١٢ و ك ٣/١٣وتلخيص 

 وهو حديث حسن لغريه 
) حم ، هـ    ( } ِس  من احتكر على الـمسلمني طَعامهم ضربه اُهللا بالْجذاِم واإلفْال         { - ١٦٠٥٤

 عن عمر 
 و  ٦/٢٤٦ ونبـوة    ٢/٥٨٣ وترغيب   ٢/١١٧ ومتناهية   ١/٤٨٧ وكثري   ١/٢١ وحم   ٨/٢١٧وتخ  ) ٢١٥٥(هـ  

  ٤/٣٤٨ وفتح ١/٥٩٦وجامع األصول ) ٥٥(والطيالسي ) ١١٢١٧(والشعب ) ٢١( ومسدد ٥/٤٧٨االحتاف 
 وهو حديث حسن

، أَِو ادعى إىل غيِر أِبيِه ، أَو تولَّى غير مواِليـِه ،             من أحدثَ حدثاً أَو آوى محِدثاً        { - ١٦٠٥٥
عـن  ) بز  ( } فَعليِه لعنةُ اِهللا واملالِئكِة والناِس أجمِعني ، ال يقْبلُ اُهللا منه يوم الِقيامِة صرفاً وال عدالً                 

 عن ابن عباس ) طك ( ثوبان ، 
 ٣/٩٨ وقط   ٢/٩٠ ومشكل   ٨/٢٩ وهق   ٣/٢٣٨ و   ١٢٢و   ١/١١٩ وحم   ١٠ و ن القسامة     ١١د الديات ب    

  ٤/٣٣٥ و ٣/٣٩٤ ونصب ١٢/١٤٧ وطب ٧/٢٢٨ ونبوه ٧/٢٨٣ و ٦/٢٨٦ وجممع ٥/٧٧وسعد 
 صحيح لغريه

١٦٠٥٦ - }  دفهو ر هِمن سا ليِرنا هذا مدثَ ِفى أمأَح نعن عائشة ) ق ، د ، هـ( } م 
 ٢٥١ و  ١٥٠ و   ١٠/١١٩ و هق    ٢٧٠ و   ٦/٢٤٠ وحم   ٥ باب   والسنة) ١٤( وهـ   ١٧ وم األقضية    ٣/٢٤١خ  

 وصـحيح   ٢/٦٩ والتمهيـد    ١٣/٢٥٣ و   ٥/٣٠١ وفتح   ١/٨٣وترغيب  ) ٩٠٧ و   ٩٠٦( وتغليق   ٤/٢٢٥وقط  
 )٥٩٧٠(اجلامع 

من أحرم باحلَج والعمرِة أجزأه طواف واِحد ، وسعى واحد عنهما ، ولَم يِحـلَّ                { - ١٦٠٥٧
 عن ابن عمر ) ت هـ ( } ى حجه ، ويِحلَّ منهما جميعاً حتى يقِْض



 

 

٢٤٠٦() 

 )٥٩٧١(وصحيح اجلامع ) ٢٩٧٥( و هـ ٢/٢٥٧ وقط ٣/١٠٨ونصب ) ٩٤٨(ت 
 وهو حديث صحيح

١٦٠٥٨ - }              هأُم هولَدت موى كَانَ كيِجِد األقْصاملس رٍة ِمنمع أَو جحب رمأح نعن أم  ) هب  ( } م
 ٢/١٩٠وترغيـب   ) ٣٧٠١( واالحسـان    ٣/٢١٦ وجممع   ٢/٢٨٣ وقط   ٦/٢٩٩ وحم   ٢/٢٣٠يص  سلمة تلخ 
  ١٦١ و ١/١٦٠ وتخ ٥/٣٠وهق ) ١٧٤١(ود ) ٣٠٠١(وهـ ) ٤٠٢٦(والشعب 

 حسن
 وروى هلا يف    ١٢/٤١١فيه أم حكيم حكيمة بنت أمية بن االخنس روى عنها ثالثة ووثقها ابن حـبان التهذيب                

  وثقت ٣/٤٢٤يف الكاشف وقال الذهيب ) ٣٧٠١(صحيحه 
 عن عقبة بن عامر ) حم ( } من أحسن الرمى ، ثُم تركَه فَقد ترك ِنعمةً ِمن النعِم  { - ١٦٠٥٩

 ) ٥٩٧٢( وصحيح اجلامع ٢١٨ و ١٠/٢١٤ وهق ٨ و ن اخليل ب ٢٤ ود اجلهاد ب ٥/٣٢١ وش ٤/١٤٨حم 
 صحيح لغريه 

١٦٠٦٠ - }   الص سنأح نةٌ              ماسـِتهان ثُ خيْلُـو فِتلْـكا حيأساَءه ثُم ، اسالن اهرثُ يالةَ حي
 استهـــانَ ِبهـــــا 

ــهبعن ابن مسعود ) عب ، ع ، هب ( } ر 
 مرفوعا  وموقوفـا ،      ٥/٢٠٤ و   ٢/٣٩ وكثري   ١/٦٧ والترغيب   ١٠/٢٢١وجممع  ) ٣٧٣٨( وعب   ٢/٢٩٠هق  

 ) ٣٢٠٠(املطالب واملوقوف أقوى وحسنه ابن حجر يف 
 )احلكيم ، عن أنس ( } من أحسن إىل يتيٍم أَو يتيمٍة كُنت أَنا وهو ِفى الْجنِة كهاتيِن  {- ١٦٠٦١

 ٢٦٥ و   ٥/٢٥٠ وحـم    ٢/٧٧ والـدواليب    ٣/٣٤٩ والترغيب   ٦/٢٩١ واالحتاف   ١/٥٢٣ وبغوي   ١/٢٣٠مي  
 ٢٨ والزهد المحد ص     ٢٩٦ و   ١/٢٠٨صفهان  وأ) ٢٣٠( وحب   ٨/١٧٩ وحلية   ١١/١٥١ وفتح   ١٣/٤٤وسنة  

  ١٦٣ - ٨/١٦٠وله شواهد كثرية امع ) ١١٠٣٦(والشعب 
 فهو حسن لغريه 

من أحسن ِفى اإلسالِم لَم يؤاخذْ ِبما عِملَ ِفى اجلاهليِة ، ومن أَساَء ِفى اإلسـالِم                 { - ١٦٠٦٢
 ن ابن مسعودع) حم ، ق ، هـ ( } أُِخذَ باَألوِل واآلِخِر 

 ١/٩٥ وجممع   ٩/١٢٣ وهق   ١/٣ ومي   ٤٣١ و   ١/٤٠٩وحم  ) ٤٢٤٢(و هـ   ) ١٩٠) (١٨٩و  ١٢٠(م اإلميان   
 ٧/١٢٥ وحليـة    ٨/١٩٧ و   ٣/٥٩٦ وكـثري    ١٢/٢٦٥ وفتح   ١/٥٨ وسنة   ١/٧١وأبو عوانة   ) ١٩٦٨٦(وعب

 )٢٣(والشعب ) ٥٩٧٣(وصحيح اجلامع ) ٦٩٢١(وخ ) ٣٩٦(واإلحسان 
١٦٠٦٣ - }    سنأح نم    ِقىا بضى ومأُوِخذَ مبا م ِقىأَساَء ِفيما ب نضى ، ومما م لَه غُِفر ِقىِفيما ب

 عن أيب ذر ) طس(} 
  ١٠/٢٠٢ وجممع ٤/١٠٥ترغيب 

 حسن



 

 

٢٤٠٧() 

١٦٠٦٤ -  }                  هتريرس لَحأص ناِس ، ومالن نوبي نهاُهللا ما بي اِهللا ، كَفاه نوبي هنِفيما بي سنأح نم
 الِنيتهاُهللا ع لَحىف تارخيه ، عن ابن عمرو ) ك ( } أص 

  ١٨/٩٩ وقرطيب ٢/٧٧الدواليب 
 ضعيف 

١٦٠٦٥ - }  لَه ِر فَِهىاِملص ةً ِمنِر ، أو رمياِملص وةً ِمنضاً دعيا أرأح نعن جابر ) حم ( } م 
  ٣/٣٦٣حم 

 حسن
حم ،  ( } يها أجر ، وما أكَلِت العاِفيةُ ِمنها فَهو لَه صدقَةٌ           من أحيا أرضاً ميتةً فلَه فِ      { - ١٦٠٦٦
 والضياء عن جابر ) ن ، حب 

 ٤/٢٨٩ ونصب   ٦/١٤٩وسنة  ) ٨١٩(وتغليق  ) ١١٣٦( وحب   ٧/٧٤ وش   ٢/٢٦٧ ومي   ٣١٣ و   ٣/٣٠٤حم  
)  ٥٢٠٤) (٥٢٠٣( واإلحسـان  ٣/٦٢ وتلخـيص   ٦/١٤٨وهق  ) ٥٩٧٤(وصحيح اجلامع   ) ٥٦٨(والصحيحه  

 ) ١٣٧٩(ت ) ٥٢٠٥(
 وهو حديث صحيح

١٦٠٦٧ - }  لَه ةً فَِهىتضاً مييا أرأح نعن جابر ) ت ( } م 
واإلحسـان  ) ٧٤٣( وموطـأ    ٣١٩ و   ٤/٢٨٨ ونصـب    ١٤٣ و   ١٤٢ و   ٦/٩٩وهق  ) ١٣٧٩ و   ١٣٧٨(ت  

 ) ٥٩٧٥(وصحيح اجلامع ) ٥٢٠٣(و) ٥٢٠٢(
 وهو حديث صحيح

والضياء عـن   ) حـم ، د ، ت    (}  فَِهى لَه وليس لِعرٍق ظاِلٍم حق        من أحيا أرضاً ميتةً    { - ١٦٠٦٨
 سعيد ابن زيـد 

 و  ١٤٣ و   ٦/٩٩ وهق   ٣٨١ و   ٣/٣٣٨وحم  ) ١٣٧٩ و   ١٣٧٨(وت  ) ٣٠٧٣( معلقا ود اخلراج       ٣/١٣٩خ  
 وطب  ٢٧٠ و   ٨/٢٣٠ وسنة   ١٩ و   ٥/١٨وفتح  ) ٨٢٠ و   ٨١٨( وتغليق   ٤/١٧٠ونصب  ) ٦٧١( وجتريد   ١٤٨
 ) ٥٩٧٦( وصحيح اجلامع ٧/٤٧  وش١٧/١٤

 وهو حديث صحيح
١٦٠٦٩ - }                   ِمن قصنِملَ ِبها ال يع نِر مِمثْلُ أج كَانَ لَه اسِملَ ِبها النىت فعنس ةً ِمننيا سأح نم

ال يـنقص ِمـن     أُجورِهم شيٌء ، ومن ابتدع بدعةً فعِملَ ِبها كانَ عليِه مثْلُ أوزاِر من عِملَ ِبهـا                 
 عن عمرو بن عوف ) هـ ( } أوزاِرِهم شيٌء

 والترغيـب   ١/١٣٥واملتناهيـة   ) ٢١٠ و   ٢٠٩(وهـ  ) ٣٠٥٨( ومطالب   ١/٢٣وحسنه وعاصم   ) ٢٦٧٧(ت  
  ١٧/٦١وطب ) ١٧٣( وصحيح ابن ماجة ٥٦٧ و٩/٢٣١ وجامع األصول ١/٢٣٣ وسنة ٩١ و ١/٨٧

 وهو حديث حسن لغريه 
 ) السجزى ، عن أنس ( } ا سنىت فقد أَحبىن ، ومن أَحبىن كَانَ مِعى ِفى الْجنِة من أحي { - ١٦٠٧٠

  ٣/٣٥٠ و ٢/٣ وعقيلي ١/١١٨واإلحتاف ) ٢٦٧٨(ت 



 

 

٢٤٠٨() 

 حسن 
١٦٠٧١ - }                 القُلـوب مـوتت ميو هقلْب تيـم حى لَملةَ الِفطِْر ، وليلَةَ األضيا ليأَح نم { )
 ـادةعـن عب) طــب 
واإلحتـاف  ) ١٧٨٢(وهــ   ) ٣٧١١( والشـعب    ٢/٧٢ و   ٥٦ واملتناهية   ٣/٤١٠ واالحتاف   ٢/٨٠التخليص  

  مرفوعا ومرسال وموقوفا من طرق ١٥٣ و٢/١٥٢ وترغيب ٢/١٩٨ وامع ٥/٢٠٦
 حسن لغريه

) ٥٢١(لضعيفه به   وأعله األلباين يف ا   : ويف سنده بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أيب أمامة                 
بقية سيء التدليس ، فإنه يروي عن الكذابني عن الثقات مث يسقطهم من بينه وبني الثقات ويدلس عنهم فال  : وقال  

 .  اهـ واعتربه موضوعا ٠٠٠يبعد ان يكون شيخه الذي أسقطه يف هذا احلديث من اولئك الكذابني 
كثر على توثيقه بقوة والثاين أنه ثقة وحجة فيما رواه عن           من راجع ترمجة بقية يف التهذيب وجد مايلي األ         : أقول

أهل بلده وهذا ما أكده ابن عدي كذلك وهذا منها فهو يرويه عن شيخه ثور احلمصي فينبغـي ان يقبـل هـذا                       
 :وقال ابن عدي بعد ترمجته املطوله ٤٧٨ - ١٠/٤٧٣ راجع التهذيب ٠٠احلديث 

عن اهـولني فالعهدة منهم المنه ، وإذا روى عن غري الشـاميني        إذا روى عن الشـاميني فهو ثبت ، واذا روى          
فرمبا وهم عليهم ، ورمبا كان الوهم من الراوي عنه ، وبقية صاحب حديث ، ومن عالمة صاحب احلديث أنـه                     

 فلله درك يا ابـن   ٨٠ - ٢/٧٢يروي عن الكبار والصغار ، ويروي عنه الكبار من الناس وهذه صورة بقية ا هـ                
 .عدي 

١٦٠٧٢ - }                  قٍق ظاِلٍم حِلِعر سولي ، لَه ولٍم فهسم قِر حِض ِفى غياَألر اتاً ِمنويا مأَح نم { )
 عن عمرو بن عوف ) طك 
  ٤/١٧١ونصب ) ١٤٤١( ومطالب ٤/١٥٧ وجممع ١٤٧ و ٦/١٤٢وهق ) ١٣٤٨( وشفع ١٨/٣١٨طب 

 صحيح
 عن جابر ) حب ( } أخافَه اُهللا من أخاف أهلَ املدينِة  { - ١٦٠٧٣

 ٣/٣٠٦ وجممـع    ١٢٣ و   ١/٧٢والـدواليب   ) ١٠٣٩( وحـب    ١٧١ و   ٧/١٦٩ وطب   ٤/٥٥ و   ٣/٣٩٣حم  
 )٥٩٧٨( وصحيح اجلامع ١/٣٧٢ وحلية ٣/١٨٦ و ١/١١٧ وتخ ٢/٢٣٢وترغيب 

 وهو حديث صحيح
وكانت عليِه لعنةُ اِهللا واملالِئكَـِة      من أخاف أهلَ املدينِة ظاِلماً لـهم ، أخافه اُهللا ،            { - ١٦٠٧٤

 عن السائب ) طك ( } والناِس أجمعني ، ال يقْبلُ اُهللا منه يوم الِقيامِة صرفاً وال عدالً 
  ٣/٣٠٦ وجممع ٤/٥٥حم 

 سحيح
١٦٠٧٥ - }  ىبجن نما بي ِة أخافلَ املدينأه افأخ نعن جابر  ) حم ( } م 

 )٥٩٧٨( وصحيح اجلامع ٢/٢٣٢ وترغيب ٣/٣٠٦ وجممع ٣٩٣و  ٣/٣٥٤حم 
 صحيح



 

 

٢٤٠٩() 

عن ) طس ( } من أخاف مؤِمناً كانَ حقا على اِهللا أَنْ ال يؤمنه ِمن أفْزاِع يوِم الِقيامِة    { - ١٦٠٧٦
 ابن عمر 

يفه فيها بغري حق    من نظر إىل مسلم نظرة خي     "  ويف سنده مقال ويشهد له حديث        ٣/٤٨٤ وترغيب   ٦/٢٥٤امع  
 ) ٧٤٦٨( والشعب ٦/٢٥٣طب ويف سنده مقال امع " ، أخافه اهللا يوم القيامة 

 فاحلديث حسن لغريه 
١٦٠٧٧ - }                ِقِه فجعلَهنع كاِفٍر ِمن ارغص زعن نوم ، هرتتقالَ هجيِتها فقِد اساً جبزذَ أرضأخ نم

ظه المولَّى اإلس نِقِه فقدِفى ع هعن أيب الدرداء ) د ( } ر 
  ١٠/٢٤٧وسنة ) ١٣٩٩(  وهـ ٢/٦٦٦ وجامع األصول ٩/١٣٩ وهق ٣٨د اخلراج ب 

 ضعيف 
 وورد حنوه عن معاذ وابن عباس وابن عمر وابن مسعود 

 الذل واهلوان: رجع عنها وطلب ان يقال منها ، الصغار : استقال هجرته 
عن يعلى ابن   ) طك  ( } ها ، كُلِّف أَنْ حيِملَ ترابها إىل احملْشِر         من أخذَ أرضاً بغيِر حقِّ     { - ١٦٠٧٨

 مرة 
 ) ٢٤٢( وصحيحه ٤/١٧٥ وجممع ٦/٥٦٥ وش ٣/١٦ وترغيب ١٧٣ و ٤/١٧٢ وحم ١/٢٨٢موضح 

 صحيح
١٦٠٧٩ - }  رخي وفه عبذَ السأخ نعن عائشة ) ك ، هب ( } م 

 ومشكل  ٤/٤٦٨ وسنة   ٧/١٦٢ وامع   ١٠/١٠٨ وخط   ٤/٢٥ و   ١/٥٥ وكثري   ١/٥٦٤ وك   ٨٢ و   ٦/٧٣حم  
ومن أخـذ السـبع     .. " من أخذ السبع األول من القرآن       : وألفاظه األخرى   )  ٥٩٧٩( وصحيح اجلامع    ٢/١٥٤

 " األول فهو خري 
 " ومن أخذ السبع الطول فهو خري "

 وهو حديث صحيح 
أدى اُهللا عنه ، ومن أخذها يِريد إتالفَها أتلَفه اُهللا   من أخذَ أموالَ الناِس يِريد أَداءها        { - ١٦٠٨٠

 عن أيب هريرة ) حم ، خ ، هـ (} 
 ١/٣٧٣ وتـخ    ٢/٥٩٧ وترغيب   ٨/٢٩٢ وسنة   ٥/٥٤ وفتح   ٥/٣٥٤ وهق   ٤١٧ و   ٢/٣٦١ وحم   ٣/١٥٢خ  

  ١/٣٧٣وتخ ) ٢٤١١( وهـ ٣/١٥٢ و ٢/١٣٩وبنحوه خ ) ٥٩٨٠(وصحيح اجلامع 
 )احلكيم وابن النجار عن ابن عمرو ( } ِخذَ حق ماِلِه فقاتلَ فقُِتلَ فهو شِهيد من أُ { - ١٦٠٨١

 ) ١٨٦٩( ومطالب ٢٤٦ و م اإلميان ٣/١٧٩ و خ ١٠/٨١ أخرج حنوه خط 
 فهو حديث صحيح

 عن ميمونة ) ن ( } من أخذَ ديناً وهو يريد أَنْ يؤديه أعانه اُهللا  { - ١٦٠٨٢
 ) ٥٩٨١( وصحيح اجلامع ٢/٢٣٨وأصفهان ) ١٠٢٩( وصحيحه ٧/٣١٦ن 

 وهو حديث صحيح



 

 

٢٤١٠() 

من أخذَ شيئاً ِمن األرِض بغيِر ِحلِِّه طُوقه ِمن سبِع أرِضني ال يقْبلُ منه صـرف وال                  { - ١٦٠٨٣
 عن سعد بن أيب وقاص ) ع ، بز ، طس (} عدلٌ 
  ١٢/٢١٢ وطب ٤/١٧٦ وجممع ٢/٩٩ وحم ٦/١٣٠ وكر ١/١١٢ وختص ١/١٩بداية 

 صحيح
عن ) طك ( } من أخذَ شيئاً ِمن ماِل امرىٍء مسلٍم بيمٍني فاِجرٍة فليتبوأْ بيتاً ِفى الناِر            { - ١٦٠٨٤

 احلارث بن الربصاء 
  ٢/٣٩٠ وطب ٤/١٨١امع 

 صحيح
}  مكَانها قوساً ِمن ناِر جهنم يوم الِقيامِة  من أخذَ على تعليِم القُرآِن قوساً قلَّده اهللاُ        { - ١٦٠٨٥

 عن أيب الدرداء ) حل ، هق ( 
وصحيح اجلامع  ) ٢٥٦( والصحيحة   ٤/١٣٨ ونصب   ١٥٦ و   ٦/١٢٦ وهق   ٣/٣٠ وكر   ٧/١٤٢ و   ٤/٢٠حلية  

)٥٩٨٢( 
 وهو حديث صحيح

 أرضني ، ومن تولَّى موىل قَوٍم بغيِر        من أخذَ ِمن األرِض شبراً بغيِر حقِِّه طُوقه بسبعِ         { - ١٦٠٨٦
عن سعيد بن   ) حم  ( } إذِْم فعليِه لعنةُ اِهللا ، ومِن اقْتطَع مالَ امرٍئ ِبيمٍني كاِذبٍة فال بارك اُهللا له ِفيِه                 

 زيد 
  ١/١٨٩حم 

 صحيح
 الساِبعةَ ِمن األرِضني يوم الِقيامِة ،       من أخذَ ِمن األرِض شبراً ما ليس لَه ، طَوقه اهللاُ           { - ١٦٠٨٧

 شِهيد وونَ ماِلِه فهقُِتلَ د نعن شداد بن أوس ) طك ( عن سعيد بن زيد ، ) حم ( } وم 
  ١/٣٢٢ وخط ٣/١٥ وترغيب ٢/٣٨٧ و ١/١٨٨حم 

 صحيح
) خ  ( } لِقيامِة إىل سبِع أرِضني     من أخذَ ِمن األرِض شيئاً بغيِر حقِِّه خِسف ِبِه يوم ا           { - ١٦٠٨٨

 عن ابن عمر 
 ) ٥٩٨٣( وصحيح اجلامع ٤/٤٩ ومشكل ٥/١٠٣ وفتح ٨/٢٢٩ وسنة ٤/١٣٠ و ٣/١٧١خ 

حـم ،   ( } من أخذَ ِمن األرِض شيئاً ظُلْماً جاَء يوم الِقيامِة حيِملُ ترابها إىل احملْشِر               { - ١٦٠٨٩
 عن يعلى بن مرة ) طب 
وصحيح اجلامع  ) ٢٤٢ و   ٢٤٠(وصحيحه  ) ١١٦٧( وحب   ٣/١٥ وترغيب   ٥/١٠٤ وفتح   ١٧٣ و   ٤/١٧٢حم  

)٥٩٨٤ ( 
 وهو حديث صحيح

١٦٠٩٠ - }  ِضنيِع أربس ِمن قَهطُو قِر حراً بغيِشب ِضنياألر ذَ ِمنأخ نعن أيب هريرة ) حم ( } م 



 

 

٢٤١١() 

  ٤/٤٩ ومشكل ١/٣٢٢ وخط ٣/١٥ وترغيب ٢/٣٨٧حم 
 يحصح

١٦٠٩١ - }       ِضنيِع أربس ِمن ملُهِة حيالقيام اَء به يومئاً جشي ِلمنيطَريِق املس ذَ ِمنأخ نطب ( } م
 والضياء عن احلكم بن احلارث ) 

 وفـتح   ١٤/٤٤١وخـط   ) ١٤١٠( ومطالـب    ٢/١٥٣ وطص   ٣/١٦ وترغيب   ٤/١٧٦ وامع   ٣/٢٤١طب  
  ٦/٢٢٥٢ وعدي ٥/١٠٤

 صحيح لغريه 
 عن أيب سعيد ) هـ ( } من أخرج أذى ِمن املسِجِد بىن اُهللا له بيتاً ِفى اجلنِة  { - ١٦٠٩٢

  ١/١٩٨وترغيب ) ٧٥٧(هـ 
 لني 

وقـال ابـن    ) عن ابن عمـر     ) حم  ( } من أخرج صدقَةً فلم يِجد إال بربِريا فلْريدها          { - ١٦٠٩٣
 كان الرببر إذ ذاك كفارا : اجلوزى 

  ٤/٢٣٤ وجممع ٢/٢٢١حم 
 حسن 

١٦٠٩٤ - }          لَـه كَتب نسنةً ، ومِبِه ح اُهللا لَه كَتب ِذيهمئاً يؤشي لمنيطِريِق املس ِمن رجأخ نم
 عن أيب الدرداء ) طس ( ( } عنده حسنةً أدخله ِبها اجلنةَ 

 ) ٢٣٠٦(والصحيحه ) ٥٩٨٥( وصحيح اجلامع ٣/٦١٩ وترغيب ٣/١٣٥امع 
 وهو حديث حسن

١٦٠٩٥ - }  هكفَّارت وفه ِدمن باً ثُمذن بأذْن طيئَةً ، أَوطأَ خأخ نعن ابن مسعود ) طب ، هب ( } م 
وله شواهد مبعناه انظرها    ) ٧٠٣٣( والشعب   ١٠/١٩٩ وامع   ٤/١٣٢٩ وعدي   ١/١٩٦ وشج   ١٠/٢٧٥طب  

  ١٩٩ - ١٠/١٩٨ىف امع 
 حسن لغريه 

 عن ميمونة ) طك ، ع ( } من ادانَ ديناً وهو يحدثُ نفْسه ِبقضاِئِه أعانه اُهللا عليِه  { - ١٦٠٩٦
  ١٣٢ / ٤ وجممع ٢٥٩ / ١ وتخ ١٠ / ١٠اإلحتاف 

 حسن 
 عن ميمونه )  طب ( } مِن ادانَ ديناً ينِوى قضاَءه أداه اُهللا عنه يوم الِقيامِة  { - ١٦٠٩٧

وحـم  ) ٥٩٨٦( وصحيح اجلـامع     ١٠/١٠ و   ٥/٥٠٢ واإلحتاف   ٥/٣٥٤ وهق   ٤/١٣٢ وجممع   ٨/٢٩٠طب  
  ٧/٣١٥ون ) ١١٥٧( وحب ٦/٣٣٢

 حسن 
وفيه ذكر يوم القيامة وفيه عبد الرمحن بن زياد بن انعم اإلفريقي املصري وال بأس               ) ٥٥٥٩(وله شاهد يف الشعب     

 وهب وجعفر بن عون وأبو عبدالرمحن املقرىء وهو عنـد هــ             بروايته عن أهل بلده وهذا منها ورواه عنه ابن        



 

 

٢٤١٢() 

مث أورده يف صـحيح     ) يوم القيامة   (من أجل زيادة    ) ٥٣٧٠(وتناقض األلباين فاورده يف ضعيف اجلامع       ) ٢٤٣٥(
 !!اجلامع مع الزيادة وصححه 

 والدار اآلخرةَ ، فَلم يغيب من أدى زكَاةَ ماِلِه طيب النفِْس ِبها ، يريد ِبها وجه اهللاِ    { - ١٦٠٩٨
 ئاً ِمنشي 

                  ِهيدش ولَ فقُِتلَ فهفقَات هذَ ِسالحفأخ ، قِه ِفىالْحعلَي ىدعكاةَ فتى الزأد الةَ ، ثُمالص ماِلِه ، وأقَام
 عن أم سلمة ) ك(} 

  ١/٤٠٤و ك ) ٢٣٣٦( وخزمية ١٣٧ و ١٣٣ و ٨٤ / ٤هق 
 صحيح

عن ) هق  ( } من أدى زكاةَ ماِلِه فَقَد أَدى الْحق الَِّذى عليِه ، ومن زاد فهو أفْضلُ                { - ١٦٠٩٩
 احلسن مرسال 

 ٣/٣٠٣وابـن عـدي     ) ١٧( وأبودا وديف املراسيل     ٤/١٠٥مرسال واإلحتاف   ) ٣/٩ (٣/١١٦ وش   ٤/٨٤هق  
  )سالم بن أيب خبزة(موصوال ويف سند املوصول متروك 

وهو ) ٧٩٧(وحب  ) ١٧٨٨(هـ  ) ٦١٨(ت  " إذا أديت زكاة مالك ، فقد قضيت ماعليك         " ويشهد له حديث    
 صحيح 

 حسن لغريه 
١٦١٠٠ - }  هرش هنع بذَه كاةَ ماِلِه فَقَدى زأد نعن جابر ) طس ( } م 

  ٣/٦٣ وجممع ١/٥١٩الترغيب 
 صحيح

١٦١٠١ - }    نيساً بلَ فَرخأَد نساً             ملَ فَرخأَد نبِقماٍر ، وم سفلي قبسأَنْ ي نأْمال ي وِن وهسيفَر 
 ارِقم وفَه قبسأَنْ ي آِمن وِن وهيسفَر نعن أيب هريرة ) حم ، د ، هـ ، ك (} بي 

ر  وك ٤/١٦٣ وتلخيص   ١٠/٣٩٦ وسنة   ١٠/٢٠ وقط   ٣٠٥ و   ٤/١١١وقط  ) ٢٧٨٦( و هـ    ٦٩د اجلهاد ب    
 وعلـل   ١/١٦٩ وطـص    ٢/٣٦٥ ومشكل   ١٢/٤٩٩ وش   ٢/١١٤ و ك    ١٢٠٩ و   ٣/١٢٠٨ وعدي   ٦/١٢١
  ٥/٣٩ وجامع األصول ٦/١٢٧ و٢/١٧٥وحلية ) ٢٤٧١(

 وهو حديث صحيح لغريه
١٦١٠٢ - }  جالْح كرنا أَدتإفاض كرأَد نعن عروة بن مضرس ) طك ( } م 

  ٣/٢٥٤ وجممع ١٧/١٥١طب 
 صحيح

١٦١٠٣ - } م               وةَ فَهعجالر ِريدال ي وِتِه وهِلحاج جرخي لَم جرخ ِجِد ثُماألذَانَ ِفى املس كرأَد ن
ناِفقعن عثمان ) هـ ( } م 
 ٢/٥ ويف سنده ضعف وبنحوه امع       ١/١٩٠وترغيب  ) ٦٠٠(وصحيح ابن ماجة    ) ٧٣٤( وهـ   ٢/١٥٥نصب  

 ) ١٩٤٦(وعب ) ٦(اليب داود  واملراسيل ٢/١٢١ وفتح ١/١٨٩وترغيب 



 

 

٢٤١٣() 

 وهو حديث صحيح لغريه
من أدرك الْخطْبةَ فالْجمعةُ ركْعتاِن ، ومن لَم يدِركْها فلْيصلِّ أَربعاً ، ومن لَم يدِرِك         { - ١٦١٠٤

 ود عن ابن مسع) طك ( } الركْعةَ فَال يعتد بالسجدِة حتى يدِرك الركْعةَ 
  ٢/١٩١اع 

 صحيح موقوف
 ومثله اليقال بالرأي 

١٦١٠٥ - }  لَه رفَال ِوت وِتري ولَم حبالص كرأد نعن أيب سعيد اخلدري ) ك ( } م 
 ) ١٠٩٢(وخزمية ) ٦٧٤( وحب ٣٠٢ و ١/٣٠١ و ك ٢/٤٧٨هق 

 صحيح
 عن أيب هريرة ) هـ ، ك ( } إلَيها أُخرى من أدرك ركْعةً ِمن الْجمعِة فَلْيصلِّ  { - ١٦١٠٦

 وعـدي   ١/٤٦٩ ومتناهية   ١/٢٩١ وك   ٣/٢٠٤ وهق   ١/٢٧٤ون  ) ١١٢١( و هـ    ٢/١٩٢ وجممع   ٢/١١قط  
) ٦٣٢ و ٦٣١( ومطالــب ٢/٢٦٩ وختــص ٢٧٤١ و ٢٨٦٨ و ٧/٢٦٤٢ و ٦/٢١٩٠ و ٢/٦٤٦ و١/٢٤٥

 ) ٥٩٩١(وصحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيح

١٦١٠٧ - }    كرأد نم          كرأَد ـنوم ، حبالص كرأَد فَقَد سمالش طْلُعلَ أَنْ تِح قَببالص ةً ِمنكْعر
           رصالْع كرأَد فَقَد سمالش برلَ أَنْ تغِر قَبصالْع ةً ِمنحم ، م ،    ( عن أيب هريرة ،     ) ٤حم ، ق    ( } ركْع

 عن عائشة وعن ابن عباس ) ن ، هـ 
 ٢/٢٤٨وسنة  ) ١٤٣(وشفع  ) ٦(وموطأ  ) ١٦٣( وم املساجد    ١/١٧٤ وتلخيص   ٣٨٦ و   ٣٧٦ و   ١/٣٦٨هق  

 ١/٥٤ واالستذكار   ١/١٥١ ومعاين   ٣٧٣ و   ١/٣٥٨ وأبو عوانة    ٧/٦٦ و   ٦/٤٠٢ و   ٥/٢١٤ و   ٣/٢٧٠ومتهيد  
) ٧٠٠ و ٦٩٩(وهــ   ) ١٦٤( و م املساجد ٣٧٩ و   ١/٣٧٨وهق  ) ١٨٦( و ت    ١/١٥١ وخ   ١٠٢ و   ٧٨و  

 ) ٥٩٩٢(وصحيح اجلامع ) ٩٨٥( وخزميه ٥٩ و ٢/٥٦ وفتح ٣٧٩ و ١/٣٧٨هق 
 صحيح مشهور 

 عن أيب هريرة ) حم ، م ( } من أدرك ركْعةً ِمن الصالِة مع اإلماِم فَقد أدرك الصالةَ  {  - ١٦١٠٨
 ٨٠ و ٧٩ و ٢/٨ و ١/٣٧٢ وأبو عوانة ٣/٢٠٣وهق ) ١٠(وموطأ  ) ١٦٢(و ) ١٦١( وم املساجد ١/١٥١خ  

 و  ٢/٢٤١وحـم   ) ١١٢٢( و هـ    ١/٢٧٤و ن   ) ٥٢٤( و ت    ٣/١٨٦ والصحيحه   ٧٨ و   ١/٧٧واالستذكار  
 ) ٥٤٧٨ و ٣٣٧٠(وعب ) ١٨٤٩( وخزميه ٣٧٥ و ٢٨٠ و ٢٦٥

١٦٠١٠٩ - }              هالتص تتـم ِرها فَقدِعِة  أو غيمالِة الـجص ةً ِمنركْع كرأد نن ، هـ    ( } م (
 عن ابن عمر 

و ) ١٨٥٠( وخزمية   ٣/١١٢ون  ) ٥٩٩٤( ذا اللفظ وصحيح اجلامع      ٢/٥٠٨ وعدي   ٤/٤٠١ وخط   ٢/١٢قط  
 بنحوه ) ١١٢١( وهـ ١/٢٩١ك 

 وهو حديث صحيح



 

 

٢٤١٤() 

آِمني ، ومن أدرك واِلديِه أَو     : من أدرك رمضانَ فَلم يغفَر لَه فَقد أبعده اُهللا ، قُولُوا             { - ١٦١١٠
 ما فَلمدهاُهللا ، قُولُوا        أَح هعدفأَب لَه فرغاُهللا ،            :  ي هعـدفأَب لِّ علَيصي فَلم دهِعن تذُِكر نوم ، آِمني

 عن عمار بن ياسر ) طك  (} آِمني  : قُولُوا 
  ٥٠٧ و ٢/٩٣ وترغيب ٢٩٢ و ١٩/١٤٤ و ١٢/٨٤ و ١١/٨٢ وطب ١٠/١٦٥امع 

 صحيح
انَ وعلَيِه ِمن رمضـانَ شـيٌء لَم يقِْضـِه فَـإنه ال يقْبـلُ ِمنـه            من أدرك رمض   { - ١٦١١١

 هومصى يتعن أيب هريرة ) حم (} ح 
 ) ٨٣٦٨( والفيض ١٧٩ و ٣/١٤٩ وجممع ٢/٣٥٢حم 

 وهو حديث حسن
  ١/٢٥٩اجع العلل ر... لكن الذين رووه على السليم أحفظ وأقوى ... وأعل بعلل منها االضطراب يف إسناده 

 وجيمع بينهما بأن هذا احلديث حممول على أن رمضان هذا ال يقبل قبوال              ٤/٢٥٣وأعله البيهقي يف السنن بالوقف      
 تاما حتـــــى

 فال تنايف بينهما واهللا أعلم .. والكل قالوا بالقضاء أو اإلطعام . يقضي ما فاته 
 عن ابن عباس ) طب ( } لفجِر فَقد أدرك الْحج من أدرك عرفَةَ قبلَ طُلوِع ا { - ١٦١١٢

) ١٠٠٩( وحـب    ١٠/٢٣ ومتهيـد    ٥/١١٦وحلية  ) ٢٩٧٥( وبنحوه ت    ٢٥٥ و   ٣/٢٥٤ وجممع   ٢/٢٤١قط  
 ) ٥٩٩٥(وصحيح اجلامع ) ٨٩٩( ومحيدي ١١/٢٠٢ وطب ١/٣٥٠وكثري 

 وهو حديث صحيح
عـن أيب   ) ق ، د    ( }  قَد أفْلس فَهو أحق ِبِه ِمن غيِرِه         من أدرك مالَه ِبعيِنِه ِعند رجلٍ      { - ١٦١١٣

 هريرة 
 وخـط   ٣/٣٨ وتلخـيص    ٥/٦٢ وفتح   ٦/٤٥ وهق   ٢/٢٦٢ و مي    ٢٣ و   ٢٢ وم املساقاة    ١٥٦ و   ٣/١٥٥خ  
 ) ١٤٤٢(واإلرواء ) ٥٩٩٦( وصحيح اجلامع ٥/١٢

 وقَد أتى عرفَات قَبلَ ذِلك لـيالً أَو         -  صالةَ الغداةِ  -من أدرك معنا هِذِه الصالةَ       { - ١٦١١٤
 هجح موت فَثَهى تقَض هاراً فَقدعن عروة بن مضرس ) حم ، د ، ن ، ك ( } ن 

 ١٧/١٥٢ وطـب    ٩/٢٧٤ ومتهيد   ٢/٢٥٦ و تلخيص    ١/٤٦٣ و ك    ٤/٢٦١وحم  ) ١٩٥٠ (٦٩د املناسك ب    
 ) ٥٩٩٧( وصحيح اجلامع ٣/٧٢ونصب 

 وهو حديث صحيح
 عن أيب هريرة  ) ٤ق ( } من أدرك ِمن الصالِة ركْعةً فقَد أدرك الصالةَ  { - ١٦١١٥

 وخزميـة  ٣/٢٠٣ وهـق  ٣٧٥ و ٢٨٠ و  ٢٦٥ و   ٢/٢٤١و حـم    ) ١١٣٢( و هـ    ١/٢٧٤و ن   ) ٥٢٤(ت  
) ٥٨٠( و خ    ٣/٣٩وخـط   ) ٥٤٧٨ و   ٣٣٧٠( وعـب    ٨١ و   ٢/٨٠ وأبو عوانة    ٣/١٠٥ومشكل  ) ١٨٤٩(

 ) ٥٩٩٨(وصحيح اجلامع ) ٦٠٧(ومسلم 
 عن أيب هريرة ) ن ، ك ( } من أدرك ِمن صالِة الْجمعِة ركْعةً فَقد أدرك الصالَة  { - ١٦١١٦



 

 

٢٤١٥() 

 ) ٥٩٩٩( وصحيح اجلامع ١/٢٩١و ك ) ١٨٥٠( وخزمية ٣/١١٢ن 
 وهو حديث صحيح

 عن أيب هريرة ) ن ( } من أدرك ِمن صالٍة ركْعةً فَقد أدركَها  { - ١٦١١٧
 ) ٦٠٠٠( وصحيح اجلامع ١/٢٧٤ و ن ١/٣٧٢و أبو عوانه ) ١٨٤٨(وخزمية ) ٩٤٦( ومحيدي ٢/٢٤١حم 

 وهو حديث صحيح
١٦١١٨ - }  المى السِمن قِْرئْهفلْي ميرم نى بِعيس كُمِمن كرأد نعن أنس ) ك ( } م 

 ) ٢٣٠٨(والصحيحه ) ٦٠٠١ ( وصحيح اجلامع٢/٢٤٥ واملنثور ٤/٥٤٥ك 
 وهو حديث حسن

مِن ادعى ِإىل أٍَب غَيِر أِبيِه ، فَلن يرَ؛ رائحةَ اجلنِة ، وإنَّ رحيها لَيوجد ِمن مِسـريِة                   { - ١٦١١٩
  ٧/٤٠٣ وهق ٢/١٧١عن ابن عمرو حم ) حم(} سبعني عاماً

 صحيح
ـ     { - ١٦١٢٠ ـِْير أِبي ـِْير مواِليـِه فَعليِه لعنةُ اِهللا املُتتاِبعةُ إىل    مِن ادعى ِإىل غَ ِه ، أو انتمى ِإىل غَ
 عن أنس) د ( } يوِم الِقيامِة

 ) ٥٩٨٧( وصحيح اجلامع ١٧/٣٣وطب ) ٥١١٥(د 
 وهو حديث صحيح

ـِْير مواِليـِه فَعل            { - ١٦١٢١ ـِْير أِبيـِه ، أو انتمى ِإىل غَ يِه لعنةُ اِهللا واملالِئكَِة    مِن ادعى ِإىل غَ
ِعنيماِس أَجعن أيب موسى ) طك ( } والن 

 و  ٢/١٩٤ و   ٣٢٨ و   ١/٨١وحم  ) ١٧١٢(وهـ  ) ٢١٢٧ و   ٢١٢١ و   ٢١٢٠( و ت    ٢٠ والعتق   ٤٦٧م احلج   
ــي ٥/٢٦٧ و ٢٣٩ و ٢٣٨ و٤/١٨٧ ــط ٢/٢٤٤ وم  ١٤/١٤٦ و ٥٣٩ و ٥٣٨ و ٨/٥٣٧ وش ٣/٤١ وق

  ٨/١٤٩ و ١/٩٨وجممع 
 شهورصحيح م

ـِْير أِبيـِه حرم اُهللا عليِه اجلنةَ           { - ١٦١٢٢ عن أسامة بن زيد وسعد بن أيب       ) بز  ( } مِن ادعى ِإىل غَ
 وقاص وأيب بكرةَ 

  ٩٨ و ١/٩٧امع 
 صحيح

١٦١٢٣ - }             وجا لَيهِة ، وِإنَّ ِرحيةَ اجلنراِئح ِرحي ـِْير أِبيـِه لَم د ِمـن مِسـريِة     مِن ادعى ِإىل غَ
 عن ابن عمرو ) هـ ( } خمِسِمائَِة عاٍم

 ٦/٣٨٠ وكـثري  ٥/٢٣١وبغـوي  ) ٢١٣٢( ودعا طب    ٣/٧٤ و ترغيب    ١٩٤ و   ٢/١٧١وحم  ) ٢٦١١(هـ  
 ) ٢٣٠٧(والصحيحه ) ٥٩٨٨( وصحيح اجلامع ٢/١٧٥وطربي 

 وهو حديث صحيح



 

 

٢٤١٦() 

١٦١٢٤ - }       لَمعي وـِْير أِبيـِه وه عن ) حم ، ق ، د ، هـ        ( }  فَاجلنةُ عليِه حرام     مِن ادعى ِإىل غَ
 سعد وأيب بكرة 

 و ١/١٧٤ وحم ٧/٤٠٣وهق ) ٢٦١٠( و هـ ١٢٠ود األدب باب    ) ١١٥( و م اإلميان     ٨/١٩٤ و   ٥/١٩٩خ  
 ود عاطب ١/٢٩ وأبو عوانة ١٢/٥٤ وفتح ٣/٧٣ و ترغيب ٨/٥٣٧ وش ٢٤٤ و ٢/٢٤٣ ومي ٥/٣٨ و   ١٧٩

 ) ٥٩٩٠( وصحيح اجلامع ٩/٢٧٢وسنة ) ٢١٣٨ و ٢١٣٣(
١٦١٢٥ - }                   ـبس ـنةُ اِهللا ، ومنِه لَعفَعلَي مهنةً عواِليِه رغْبِر ميمى ِلغتِر أَِبيِه أَِو انيى ِلغعِن ادم

 أَقُلْ فَكَذِلك ا لَمم لَيقَالَ ع نوم ، فَكَذِلك هواِلد أَو هتعن جابر ) ع ( } واِلد 
  ٢/١/١٣٢وسعد ) ٢١١٧( وحب ١٧/٣٤ وطب ٨/١٤٩ و ١/٩٨مع ا

 صحيح
 عن أيب ذر ) هـ ( } مِن ادعى ماليس لَه فلَيس ِمنا ولْيتبوأْ مقْعده ِمن الناِر  { - ١٦١٢٦

 وصحيح اجلامع   ٣/٧٣ وترغيب   ١/٢٤ وأبو عوانة    ٧/٤٠٣ وهق   ٥/١٦٦وحم  ) ٢٣١٩(وهـ  ) ١١٢(م اإلميان   
)٥٩٩٠ ( 

( } مِن ادعى نسباً ال يعرف كَفَر باِهللا ، ومِن انتفى ِمن نسٍب وِإنْ دق كَفَر بـاِهللا                   { - ١٦١٢٧
 عن أيب بكرة ) طس 

  ١/٩٧ وجممع ٣/٧٤ترغيب 
 حسن

١٦١٢٨ - }            بت لَه ةُ ، وكُِتباجلن لَه تبةً وجنةَ سرشع ىتأَذَّنَ ِثن نونَ      مٍم ِسـتوأِْذيِنِه ِفى كُلِّ ي
 عن ابن عمر ) هـ ، ك ( } حسنةً وِبإقامِتِه ثَالثُونَ حسنةً 

 وتخ  ٢/١٨١ وسنة   ١/١٨٢ وترغيب   ١/٢٤٠ وقط   ١/٢٠٨ وتلخيص   ١/٤٣٣ وهق   ١/٢٠٥و ك   ) ٧٢٨(هـ  
 ) ٦٠٠٢( وصحيح اجلامع ٤/١٥٢٣وعدي ) ٤٢٥( والصحيحه ٨/٣٠٦

 وهو حديث صحيح
١٦١٢٩ - }                 هحابأص أَم نِبِه ، ومذن ِمن مقدما ت لَه ِتساباً غُِفرلَواٍت إمياناً واحص سمأَذَّنَ خ نم

 عن أيب هريرة ) هق ( } خمس صلَواٍت إمياناً واحِتساباً غُِفر لَه ما تقدم ِمن ذنِبِه 
 ) ٨٥١( والضعيفة ٦/٧٣ وخط ١/٤٣٣هق 

 حسن
  هـ ١ ال أعرفه إال من حديث إبراهيم بن رستم :وقال هق 

 . وضعفه األلباين به 
  ٢/٩٩ليس بذاك لكن حمله الصدق وكان آفته الرأي : قال أبو حامت يف اجلرح والتعديل : أقول 

  هـ ١ قال ابن عدي منكر احلديث ١/٤٨ وديوان الضعفاء ١/٣٠وقال الذهيب يف امليزان 



 

 

٢٤١٧() 

ان ذا اإلسم يف الكامل قال ابن عدي عن األول بعد أن ذكر له حديثا منكرا ليس هذا اشتبه عليه فهناك اثن: أقول  
 وترمجه يف تاريخ    ١/٢٦٣ هـ   ١، على أنه قد روى عن فضيل بن عياض غري حديث منكر ، وباقي حديثه صاحل                 

 . والصحيح أنه هذا ٦/٧٢بغداد 
ال أعرف له من احلديث غريمها      : ذا منهما وقال    والثاين بنفس اإلسم وهو مروزي روى له حديثان منكران ليس ه          

  ٢٧٢ و ١/٢٧١ هـ ١ ٠٠
 عن ابن عباس ) ت ، هـ  ( }من أَذَّنَ سبع ِسِنني محتِسباً كَتب اُهللا لَه براَءةً ِمن الناِر  { - ١٦١٣٠

 ١٧٣ و   ٣/٧ واإلحتـاف    ١/٢٤٧ وخطيـب    ١/٢٠٨ وتلخـيص    ٢/٧٣ وأصفهان   ٢/٢٨٠وسنة  ) ٢٠٦(ت  
 والشـعب   ٩/٣٨٤ وجـامع األصـول      ١/١٨٣ والترغيب   ١١/٧٨وطب  ) ٨٥٠( والضعيفة   ١/٣٩٧ومتناهية  

 ) ٧٢٧(وهـ ) ٢٧٠٢(
 حسن لغريه

) ٧٨٧(قال عنه يف التقريب     :  هـ أقول    ١ ٠٠جدا لوجود جابر اجلعفي فيه      ) ٨٥٠(وضعفه األلباين يف ضعيفته     
 ضعيف رافضي

  ١٢٠ - ٢/١١٩وانظر ترمجته يف الكامل 
١٦١٣١ - }        هرصين فلَم ِمنؤم هدأُِذلَّ ِعن نم-       رهصلى أَنْ ينع قِْدري ولـى      - وهاُهللا ع أذَلَّـه 

 عن سهل بن حنيف ) حم ( } رءوِس اَألشهاِد يوم الِقيامِة 
مـن  ) ٧٦٣٣ و   ٧٦٣٢(والشعب  ) ٤٢٢( وسين   ٧/٥٤٤ واإلحتاف   ٧/٢٦٧ وجممع   ٦/٨٩ وطب   ٣/٤٨٧حم  
  ٣/١٩٠ق عنه وعن أيب أمامة والترغيب طر

 وهو حديث صحيح لغريه 
من أذْنب ذَنباً فَعوِقب ِبِه واُهللا أعدلُ أَنْ يثَنى عقُوبته على عبِدِه ، ومن أَذْنب ذَنباً                 { - ١٦١٣٢

 عن علي ) حم ( } نْ يعود ِفى شيٍء قَد عفَا عنه ِفى الدنيا فَستر اُهللا علَيِه وعفَا عنه ، واُهللا أكْرم ِمن أَ
  ٤/٣٨٨و ك ) ٢٦٠٤( وهـ ٣/٤٨ ومشكل ١٥٩ و ١/٩٩ وحم ٦/٢٦٩ واإلحتاف ١/١٤٥حنف 

 صحيح
١٦١٣٣ - }                 نـاهيرى على اِهللا واِجباً أَنْ ال تا عقكَانَ ح بستواح ربفص هرصاُهللا ب بأَذْه نم

 ارعن ابن عمر) طص ( }الن 
  ٢/٢٦٥وحم ) ٢٤١( و ت ٢/٣٠٩ وجممع ٣ و ٤/٢ وترغيب ١/٤٨طص 

 صحيح لغريه 
من أراد الِْحجامةَ فلْيتحر سبعةَ عشر ، وِتسعةَ عشر ، وإحدى وِعشِرين ، ال يتبيغْ                { - ١٦١٣٤
 ِدكُمِبأح 

 لَهفَيقْت معن أنس ) هـ ( } الد 
 ) ٢٨٠٨( وصحيح ابن ماجه ٩/٥١٦واإلحتاف ) ٣٤٨٦(ـ ه

 حسن لغريه



 

 

٢٤١٨() 

 يفور الدم على اإلنسان فيقتله : يتبيغ 
 عن ابن عباس ) حم ، د ، ك ، هق ( } من أراد الْحج فَلْيتعجلْ  { - ١٦١٣٥

  وكثري ١/٥٠٥ وحنف   ٤٤٩ و   ١/٤٤٨ و ك    ٤/٣٤٠ وهق   ٣٥٥ و   ٣٢٣ و   ٢٢٥ و   ١/٢١٤وحم  ) ١٧٣٣(د  
 ) ٦٠٠٣( وصحيح اجلامع ٥/٤٧ وخط ٢/٦٩

 وهو حديث صحيح
١٦١٣٦ - }                 ضـرعـالَّةُ ، وتِضلُّ الضوت ، املِريض ضرمي قَد هلْ ، فَإنجعتفَلْي جالْح ادأر نم
 عن الفضل ) حم ، هـ (} الْحاجةُ 

وحـم  ) ٦٠٠٤(وصحيح اجلـامع    ٤/٣٤٤ وهق   ٢٩٦ و   ١٨/٢٨٨وطب  ) ٢٨٨٣( و هـ    ٦د  املناسك باب     
  ٣٢٣ و ١/٢١٤

 وهو حديث حسن
 عن ابن مسعود ) طك ( } من أَراد اُهللا ِبِه خيراً يفَقِّهه ِفى الديِن  { - ١٦١٣٧

  ١٩٣ و ١٢٨ و ١/١٢١امع 
 صحيح

 عن ابن عباس) طس ( } أُموِرِه من أَراد أمراً فَشاور ِفيِه امرأً مسِلماً وفَّقَه اُهللا ألرشِد  { - ١٦١٣٨
  عنه وعن ابن عمر ٤/٣٣٧وابن عدي ) ٧٥٤٢(و ) ٧٥٣٨( والشعب ٩/١٠ ومنثور ٨/٩٦جممع 

 حسن لغريه
) حـم   ( } من أراد أَنْ تستجاب دعوته ، وأَنْ تكْشف كُربته ، فلْيفَرج عن معِسٍر               { - ١٦١٣٩

 عن ابن عمر 
) ١٣٩٣( واملطالـب  ١/٣٦٩ ومنثـور  ٢/٤٦ وترغيب ٩٨ وحوائج ١/٤٩٢ وكثري ٤/١٣٣  وجممع ٢/٢٣حم  

  ١/٢٨٧ عن أيب بكر واملوضح ٥/١٣٠واحللية ) ١١٢٦٠(والشعب 
 وهو حديث صحيح لغريه

 والضياء عن جابر ) حم ( } من أراد أَنْ يصوم فلْيتسحر ِبشيٍء  { - ١٦١٤٠
 ) ٣٩١٢(والشعب ) ٦٠٠٥( وصحيح اجلامع ١/٢٠٠ ومنثور ٣/١٥٠  وجممع٣/٨ و ش ٣٧٩ و ٣/٣٦٧حم 

 وهو حديث صحيح
١٦١٤١ - }               هدا ِهللا ِعنم ظُرناِهللا ، فَلْي دِعن ا لَهم لَمعأَنْ ي ادأر نىف األفراد ، عن أنس ،      ) قط  ( } م

 عن أيب هريرة ومسرة ) حل(
 وحليـة   ٢/٢٨٩ وكـر    ٥/١٦٣واإلحتـاف   ) ٦٠٠٦(مع  وصحيح اجلا ) ٢٣١٠( والصحيحه   ٩/٦٥١اإلحتاف  

  ٨/٢١٦ و٢٧٤ و ٦/١٧٦
 وهو حديث حسن

) طك  ( } من أراد أَنْ يقْرأَ الْقُرآنَ غَضا كَما أُنِزلَ فَلْيقْرأْه كَما يقْرؤه ابن أُم عبٍد                { - ١٦١٤٢
 عن ابن عمرو 



 

 

٢٤١٩() 

  ٩/٢٨٧ وامع ٤/٤٩٨ واإلحتاف ٣/٢١خط 
 صحيح

} من أراد أَنْ ينظُر ِإىل شِهيٍد ميِشي على وجِه اَألرِض فلْينظُر ِإىل طَلْحةَ بِن عبيِد اِهللا              { - ١٦١٤٣
 عن طلحة بن عبيد اهللا ) طك(

 ) ١٢٦( وصحيح ٢/٦١٤ وعاصم ٣/٣٧٦ و ك ٧/٢٤٩ وبداية ٩/١٤٩امع 
 صحيح لغريه

 عن عائشة ) طك ( } ىل عتيٍق ِمن الناِر فلْينظُر ِإىل أَيب بكٍْر من أراد أَنْ ينظُر ِإ { - ١٦١٤٤
  ١/٧والدواليب ) ٢١٧١(وحب ) ١٥٧٤( وصحيحة ١/٦ وطب ٣/٣٧٦ك 

 حسن لغريه
) حم ، م ، هــ       ( } من أراد أَهلَ املِدينِة بسوٍء أَذابه اُهللا كَما يذُوب اِمللْح ِفى املَاِء              { - ١٦١٤٥

 عن سعد ) م ( أيب هريرة ن عن 
 وتـخ   ٧/٣١٨ وسـنة    ٢/٣٥٧ و   ٢٧٩وحم  ) ٣١١٤(و هـ   ) ٤٩٥(و  ) ٤٩٤(و  ) ٤٩٣(و  ) ٤٩٢(م احلج   

 ) ٦٠٠٧( وصحيح اجلامع ٤/٩٤ والفتح ١/٢٣٨
 عن فضالة بن عبيد ) طك ( } من أراد كَنز اجلنِة فَعلَيِه ِبال حولَ وال قُوةَ إالَّ باِهللا  { - ١٦١٤٦

  ١٠/٩٩امع 
 صحيح لغريه

( } من ارتبطَ فَرساً ِفى سبيِل اِهللا ، ثُم عالَج علَفَه بيِدِه ، كَانَ لَه ِبكُلِّ حبٍة حسنةٌ                   { - ١٦١٤٧
 عن متيم الدارى ) هـ 
 وابن عدي   ٤/٢٠٥ والتمهيد   ٦/٤٥٨ وحم   ١/٣٠ ودواليب   ٥/٢٦٠ وبنحوه جممع    ١٢/٤٨٢وش  ) ٢٧٩١(هـ  

 ) ٦٠٠٨(وصحيح اجلامع ) ٤٢٧٤( والشعب ٦/٢٢٨٤
 وهو حديث صحيح

١٦١٤٨ - }  لوهديِنِه فاقْت نع دتِن ارعن عصمة بن مالك ) طب ( } م 
 ) ٦٠٠٩( وصحيح اجلامع ١٧/١٨٦وطب ) ١٨٥٦٣(عبد 

 وهو حديث صحيح
 فلَه ِبكُلِّ ِدرهٍم سبعمائَِة ِدرهٍم ، ومـن         من أرسلَ نفَقَةً ِفى سِبيِل اِهللا وأقَام ِفى بيِتهِ         { - ١٦١٤٩

عن ) هـ( } غَزا بنفِْسِه ِفى سبيِل اِهللا وأنفق ِفى وجِهِه ذِلك ، فلَه بكُلِّ ِدرهٍم سبعمائَِة ألِْف ِدرهٍم                 
 ابر ، وعمران ابن احلصني احلسن بن علي ، وأيب الدرداء ، وأيب هريرة ، وأيب أمامة ، وابن عمر ، وابن عمرو ، وج

  ١/٣٣٦ ومنثور ١/٤٦٨ وكثري ٢/٢٥٣وترغيب ) ٢٧٦١(هـ 
 لني 

من أرضى الناِس ِبسخِط اِهللا وكَلَه اُهللا إىل الناِس ، ومن أسخطَ الناس ِبِرضـى اِهللا                { - ١٦١٥٠
 عن عائشة ) ت ، حل ( } كَفَاه اُهللا مؤنةَ الناِس 



 

 

٢٤٢٠() 

 والزهـد   ٨/١٨٨ وحليـة    ٨/٢٩١ و   ٣٧١ و   ٦/١٣٩واالحتاف  ) ٥٠١( وشهاب   ٥٠٣وصفة  ) ١٥٤١(حب  
 ) ٢٤١٤(وت ) ٢٣١١(والصحيحة ) ٦٠١٠( موقوفا عليها وصحيح اجلامع ١٦٤ألمحد 

 وهو حديث صحيح
ابـن  ( } من أرضى واِلديِه فَقَد أَرضى اَهللا ، ومن أسخطَ واِلديِه فَقَد أَسـخطَ اَهللا                { - ١٦١٥١

 عن أنس ) النجار 
" رضاء اهللا يف رضاء الوالدين ، وسخط اهللا يف سـخط الوالـدين              " اإلحسان بلفظ   ) ٤٢٩(أخرجه بنحوه حب    

 ) ٧٨٣١) (٧٨٣٠ و ٧٨٢٩(والشعب ) ١٨٩٩(وت ) ٣٤٢٤(وشرح السنة 
 فاحلديث حسن لغريه 

 عن ابن عمرو ) ٣(}  فَهو شِهيد من أُِريد مالُه ِبغيِر حق فَقاتلَ فَقُِتلَ { - ١٦١٥٢
 وخط  ٢/٣٣٩ وترغيب   ٨/١٨٧وهق  ) ٢٥٨٢( وهـ   ٧/١١٥ون  ) ١٤٢١ و   ١٤٢٠( و ت    ٣١د السنة باب    

 ) ٦٠١١(وصحيح اجلامع ) ١٨٥٦٢( وعب ٣٢٤ و ١٩٤ و ٢/١٩٣ وحم ٤/٩٤ وحلية ٩/٩٠
 وهو حديث صحيح

عـن  ) د    (  } ، فليس ِمن اِهللا ِفى ِحلٍّ وال حراٍم         من أَسبلَ ِإزاره ِفى صالِتِه خيالَء        { - ١٦١٥٣
 ابن مسعود 

 ) ٦٠١٢( وصحيح اجلامع ٣/٩٢ وترغيب ٨٣د الصالة باب 
 وهو حديث صحيح

١٦١٥٤ - }          هتقُورلَغَ تب فَقالَ ِحني هقَِميصاً فلَِبس دتجٍن اسا أُواِرى      : ماين مِهللا الَِّذي كَس دمالْح
 ـِة اِهللا ،               ِبِه عِبِه كَانَ ِفى ِذم قدفَتص لَقِب الَِّذى أَخِإىل الثَّو دمع ايت ، ثُميلُ ِبِه ِفى حجميت ، وأَترو

 عن عمر ) حم ( } وِفى ِجواِر اِهللا ، وِفى كَنِف اِهللا حيا وميتاً 
والدعا ) ٢٦٧( وسين ١٠/٣٠٣فتح  وال ٧/١٣٠ و   ٥/١٠١واإلحتاف  ) ٣٥٥٧( وهـ   ٣/٣٩٦ وكثري   ١/٤٤حم  
 ) ٦٢٨٧ و ٦٢٨٦( والشعب ٣/٩٣والترغيب ) ٣٥٦٠( و ت ٤/١٩٣و ك ) ٣٩٣(طب 

 وهو حديث حسن لغريه 
 عن ابن عمر ) طب ( } مِن استجمر فلْيستجِمر ثَالثاً  { - ١٦١٥٥

 وخزميـة  ٣/٤٠٠ وحم ١/٢١١وامع ) ٢٣١٢(والصحيحة ) ٦٠١٣( وصحيح اجلامع    ٢١٧ و   ١/٢١١نصب  
)٧٦ ( 

 وهو حديث صحيح
 عن ابن أيب لبيبة ) هق ( } من استحلَّ ِبِدرهٍم فَقَِد استحلَّ  { - ١٦١٥٦

 ومنثـور   ٤/٢٨١ وجممـع    ٣/١٩٠وتلخـيص   ) ١٥٠٧( ومطالب   ١٨٦ و   ١٤/١٨٣ و ش    ٣٨ و   ٧/١٨هق  
 ٣/٢٠٠ و نصب ٩/١٢٠ وسنة ٧/٢٣٨ وهق ٣٠ وبنحوه د النكاح ب ٢/١٢٠

 حسن لغريه



 

 

٢٤٢١() 

١٦١٥٧ - }      ضاهرلَفاً يخ لَ لَهعوج ، قْباهع نسوأح ، هتصيباُهللا م ربِة  جاملُِصيب دِعن عجترِن اسم
 عن ابن عباس ) طك (} 

  ٢/٢٦ وطربي ٦/٣١٧ و ٢/٣٣١ وجممع ٤/٣٣٧ وترغيب ١٢/٢٥٥طب 
 حسن 

 يسمع من ابن عباس لكن اخذ ذلك عن جماهـد            ومل ٣٤١ - ٧/٣٣٩فيه على بن أيب طلحة خمتلف فيه التهذيب         
 موىل ابن عباس وجماهد ثقة ثبت 

١٦١٥٨ - }                 ِقصتِبِه وال ين نتِن اسوِر مأُج كَاِمالً وِمن هرأج ِبِه كَانَ لَه نتراً فاسيخ نتسِن اسم
        ئَةً فاسيةً سنس نتِن اسئاً ، وميش وِرِهمأُج وا ِبِه           ِمننتاس اِر الَِّذينزأو كاِمالً ، وِمن هرِه ِوزِبِه فَعلي نت

 تقَـــصنوال ي 
 عن أيب هريرة ) هـ ( } ِمن أوزاِرِهم شيٌء 

 ) ٦٠١٤( وصحيح اجلامع ١/٩١ والترغيب ٦/٣٢٢ ومنثور ٢/٥١٦ و ك ١/٥١٣ومي ) ٢٠٤(هـ 
 وهو حديث صحيح

عن خزمية بـن  ) طب ( } اب ِبثالثَِة أحجاٍر لَيس ِفيِهن رِجيع كُن لَه طَهوراً        مِن استط  { - ١٥١٥٩
 ثابت 
 ) ٣١٥(وهـ ) ٤١( و د ٢١٤ و ٥/٢١٣ وحم ١/٢١١ وبنحوه امع ٣/١٠١طب 

 حسن لغريه 
١٦١٦٠ - }          ِلم فَعى أشِبها فَِإن تمِة فلْيباملِدين وتمأَنْ ي طاعتِن اسِبها    م وتمي حم ، ت   ( } ن

 عن ابن عمر) ، هـ ، حب 
 ٣/٣٠٦ وجممع   ٢/٧٤وحم  ) ٣١١٢( وهـ   ٢/١٠٣ وأصفهان   ٢/٢٢٣ وترغيب   ١٢/١٧٩وش  ) ٣٩١٧(ت  

) ٤١٨٤  و    ٤١٨٣ و ٤١٨٥ و   ٤١٨٢ و   ٤١٨٦(والشعب  ) ١٢٤٧(و مطالب   ) ١٠٣١( وحب   ٧/٣٣٤وسنة  
 ) ٦٠١٥(وصحيح اجلامع 

 صحيح مشهور
١٦١٦١ - } ِن اسلْ مفْعفلْي دلَِتِه أَحِقب نيوب هنيولَ بحأَنْ ال ي كُمِمن طاععن أيب سعيد ) د ( } ت 

 ) ٦٠١٦( وصحيح اجلامع ٣/٢٩٥ وترغيب ١٠٨د الصالة باب 
 وهو حديث صحيح

نَّ أَولَ مـا ينـِتن ِمـن        مِن استطاع ِمنكُم أَنْ ال يدِخلَ بطْنه إالَّ طيباً فلْيفْعلْ ، فإِ            { - ١٦١٦٢
هساِن بطْنعن جندب البجلي) طك (} اِإلن 

  موقوفا ٩/٨٠ و خ ٣/٢٩٥ وترغيب ٢/١٧١طب 
 الصحيح وقفه 

 ومثله اليقال بالرأي 
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بـن  عن عدى   ) م  ( } مِن استطاع ِمنكُم أَنْ يستِتر ِمن الناِر ولَو ِبِشق تمرٍة فلْيفْعلْ             { - ١٦١٦٣
 حامت

 ) ٦٠١٧( وصحيح اجلامع ٥/٦٧ وبداية ٢/١٠ وترغيب ٦٦م الزكاة 
مِن استطاع ِمنكُم أَنْ يسجد فلْيسجد ، ومن لَم يستِطع فَال يرفَع إىل جبهِتِه شيئاً                { - ١٦١٦٤

 عن ابن عمر ) طس ( }  يسجد علَيِه ، ولِكن ِبركُوِعِه وسجوِدِه يوِمئُ برأِْسِه ِإمياًء
 ) ٤٦٤(وبنحوه ) ٤٦٣(املطالب 

 حسن لغريه 
 عن الزبري ) الضياء ( } مِن استطاع ِمنكُم أَنْ يكُونَ لَه ِخبٌء ِمن عمٍل صالٍَح فلْيفْعلْ  { - ١٦١٦٥

  ١١/٢٦٣وخط ) ٦٠١٨(وصحيح اجلامع ) ٢٣١٣( والصحيحه ٢/٣٣٧متناهية 
 وهو حديث صحيح

١٦١٦٦ - }                  لَـه تإال كُن دا أح ميوت لَن هفإن ، تمِة فلْيباملَدين أَنْ ميوت كُمِمن طاعتِن اسم
 عن سبيعة األسلمية ) طك ( } شِهيداً أَو شِفيعاً يوم الِْقيامِة 

 ) ١٢٤٧( ومطالب ٣/٣٠٦ وجممع ٢/٢٢٣وترغيب ) ١٠٣١(حب 
 صحيح

١٦١٦٧ - } طاعتِن اسم هفَعنفلْي أَخاه فَعأَنْ ين كُمعن جابر ) حم ، م ، هـ ( }  ِمن 
 وعـدي   ٧/٣٩٣ و ش    ٣٤٩ و   ٩/٣٤٨ وهـق    ٣٩٣ و   ٣٨٢ و   ٣٣٤ و   ٣/٣١٥ وحـم    ٦٣ و   ٦١م السالم   

 ) ٦٠١٩( وصحيح اجلامع ٤/٣٢٨ ومعاين ١٠/٢٣٣ وفتح ٤/٤١٥ و ك ٢/٣٠٢ وحم ٦/٢٠٦٧
 عن ابن عباس ) حم ، د ( } يذُوه ، ومن سألَكُم ِبوجِه اِهللا فأَعطُوه مِن استعاذَ باِهللا فأَع { - ١٦١٦٨

 وخد  ٤١٨ و   ١٢/٣٩٧ و طب    ١٢٧ و   ٢/٦٨ و   ١/٢٥٠ وحم   ٥/٨٢ ون   ١١٨ واالدب ب    ٣٩د الزكاة ب    
وصحيح اجلامع  ) ٢٥٣( وصحيحه   ٤/٤٥٨ وخط   ٣٠٦ وصفة   ٩/٥٦ وحلية   ٢/٧٦ و   ١/٦٠١وترغيب  ) ٢١٦(
)٦٠٢٠ ( 

 حيحوهو حديث ص
١٦١٦٩ - }                  ـهنع دـرلَكاً يكَّلَ اُهللا ِبِه مطاِن ويالش اٍت ِمنمر رشِم عتعاذَ باِهللا ِفى اليوِن اسم
 عن أنس ) ع(} الشيطانَ

 ) ٣٤٣٤( ومطالب ١٠/١٤٢امع 
 لني 

١٦١٧٠ - }         باِهللا فأَع ألَكُمس نوم ، باِهللا فَأعيذُوه تعاذَكُمِن اسم       ، وهفَـأِجيب عاكُمد نوم ، طُوه
                    قَـد كُـما أَنوـرى تتح وا لَهعفاد هكاِفئونوا ما تِجتد فَِإنْ لَم ، وفاً فَكاِفئُوهرمع كُمإلي عنص نوم

 وهمعن ابن عمر ) حم ، د ، ن ، حب ، ك ( } كَافَأْت 



 

 

٢٤٢٣() 

 ٦/١٧٦ وسـنة    ٤١٥ و   ١٢/٤٠١وطب  ) ٢٠٧١ ( وحب ٢/٦٤ و ك    ٤/١٩٩ وهق   ٢/٩٩وحم  ) ٥١٠٩(د  
 ٢/٧٦ و   ١/٦٠١وترغيـب   ) ٦٠٢١( وصحيح اجلـامع     ٧/٢٥٤٦ وعدي   ١٨٠وجرجان  ) ٢٥٤(وصحيحة  
 ) ٣٥٣٨(والشعب 

 وهو حديث صحيح
 مِن استعف أعفَّه اُهللا ، ومِن استغىن أَغْناه اُهللا ، ومن سألَ الناس ولَه عدلُ خمـسِ            { - ١٦١٧١

 عن رجل من مزينة) حم ( } أَواٍق فَقد سأَلَ إلْحافاً 
 ١٠٧ و ٤/٩٤ ومتهيد ١/٢٠٥ ومشكل ٣/٩٥ وجممع ٢/١١٨ وقط ٤/١٣٨ و ٤٤ و  ٩ و   ٣/٣ وحم   ٥/٩٨ن  

 وصـحيح اجلـامع     ١/٥٨٨ وترغيـب    ٤/٣٧٢ و   ٢/١٦ ومعاين   ٣/٦٦ وطربي   ٢/٢١٤ وشج   ١/٤٨٠وكثري  
)٦٠٢٢( 

 وهو حديث صحيح
١٦١٧٢ - }  ِن اسم               ـولَهسانَ اَهللا ورخ فَقَد هى ِهللا ِمنضأَر وه نم ٍة وِفيِهمابِعص الً ِمنجملَ رعت

ِمننيعن ابن عباس ) ك ( } والـمؤ 
 ٦/٧٦ وخـط  ٣/١٨ وصحيحه ١/٢٤٧ وعقيلي ٤/٦٢ونصب ) ٢١٠٣( ومطالب ٣/١٧٩ وترغيب  ٤/٩٢ك  

 وشـج   ١١/١١٤ وطـب    ٥/٢١١ وامع   ١٠/١١٨ وهق   ٢/٦١٣ وعاصم   ٢/٧٦٣ وعدي   ٢/٢٧٧ومتناهية  
٢/٢٢٩  

 حسن لغريه
) د ، ك    ( } مِن استعملْناه على عمٍل فرزقْناه ِرزقاً ، فَما أَخذَ بعد ذِلك فهو غُلُولٌ               { - ١٦١٧٣
 عن بريدة 

 ٤٠٦و  ٤٠١ و ١/٢٣ و ك ١٠/٨٩ وسنة ١/٥٦١ وترغيب ٦/٣٥٥وهق ) ٢٣٦٩( وخزمية   ١٠د اخلراج باب    
 ) ٦٠٢٣(وصحيح اجلامع 

 وهو حديث صحيح
مِن استعملْناه منكُم على عمٍل فكَتمنا ِمخيطاً فَما فَوقَه كَانَ ذِلك غُلُوالً يأْيت ِبـِه                { - ١٦١٧٤

 عن عدى بن عمرية ) م ، د ( } يوم الِْقيامـِة
 ١٠ ود اخلـراج بـاب       ١/٥٦٣ وترغيب   ٥٤٩ و ٦/٥٤٨ وش   ٤/١٥٨ وهق   ٤/١٩٢وحم  ) ٣٠(م اإلمارة ح    

 وصحيــح اجلامــع 
)٦٠٢٤ ( 

مِن استعملْناه منكُم على عمٍل فلْيجئْ ِبقَليِلِه وكَثِريِه ، فما أُوِتى ِمنه أَخذَ ، ومـا                 { - ١٦١٧٥
 عن عدى بن عمرية ) م ، د ( } نِهى عنه انتهى 

 ١٥٨ و ١/١٣٨ وهـق  ٥ و د البيـوع بـاب        ١/٥٦٤ وترغيب   ١٧/١٠٦ وطب   ٤/١٩٢ وحم   ٣٠م اإلمارة   
 )٦٠٢٥(وصحيح اجلامع ) ٨٩٤(ومحيدي ) ٢٣٣٨(وخزميه 



 

 

٢٤٢٤() 

أستغِفر اَهللا الَِّذى ال إله إالَّ هو       : مِن استغفَر اَهللا دبر كُلِّ صالٍة ثَالثَ مراٍت فَقالَ           { - ١٦١٧٦
وابن السىن ، عـن  ) ع ( } رت ذُنوبه ، وِإنْ كَانَ قَد فَر ِمن يوِم الزحِف           الْحى الْقَيوم وأَتوب ِإليِه غُفِ    

 الرباء 
 ٢/٤٥٤ والترغيـب    ١٣١ و   ١٢٧ و   ٥/٢٧ واإلحتـاف    ٥/١٤٢ وكر   ٣/٢٩١واإلحتاف  ) ١٣٤) (١٢٣(سين  

 ٢/٤٧٠ وترغيب   ٢/٣٥٠ ومتناهية   ١١٢ و   ٤٧ وصفة   ٧/٢٥٣٢ و   ٥/٢٠١٤ وبنحوه عدي    ١٠/١٠٤وجممع  
 )١٧٨٥ و ١٧٨٤ و ١٧٨٣(و الدعا طب ) ٣٣٩٧( و ت ٧/٤٦ وابن سعد ٥/٣١٥وبداية 

 وهو حديث صحيح لغريه 
) طب  ( } مِن استغفَر ِللْمؤِمنين والْمؤِمناِت كَتب اُهللا لَه ِبكُلِّ مؤِمٍن ومؤِمنٍة حسنةً             { - ١٦١٧٧
 عن عبادة 

 ) ١٨٤٩(وله شاهد الدعا طب ) ٦٠٢٦(صحيح اجلامع  و٤/٢١٩ وتخ ١٠/٢١٠ و ٨٢ و ٥/٨١جممع 
 وهو حديث حسن

١٧١٧٨ - }               الَّـِذين ةً كَانَ ِمـنمر رينعاً وِعشبٍم سن والْمؤِمناِت كُلَّ يوِمنيِللْمؤ فَرغتِن اسم
 عن أيب الدرداء ) طب ( } يستجاب لَهم ويرزق ِبِهم أهلُ اَألرِض 

  ١٠/٢١٠امع 
 فيه انقطاع 

مِن استغىن أغْناه اُهللا ، ومِن استعف أعفَّه اُهللا ، ومِن استكْفى كَفاه اُهللا ، ومن سألَ                  { - ١٦١٧٩
 فألْح ٍة فَقدةُ أُوِقيِقيم والضياء عن أيب سعيد ) حم ، ن ( } ولَه 

 ومشـكل   ١٠٧ و   ٤/٩٤ومتهيـد    ٤/١٧٧ وهـق    ٤/١٣٨ و   ٤٤ و   ٩ و   ٣/٣ وحم   ٥/٩٨ و ن    ٢/١١٨قط  
 ) ٦٠٢٧( وصحيح اجلامع ٣/٦٦ وطربي ١/٤٨٠ وكثري ٤/٣٧٢ و ٢/١٦ ومعاين ١/٢٩٨ وتخ ١/٢٠٤

 وهو حديث صحيح
 عن ابن عمر ) ت (  } من استفاد ماالً فَال زكَاةَ علَيِه حتى يحولَ علَيِه الْحولُ  { - ١٦١٨٠

  مرفوعا وموقوفا ٤/١٠٣ وهق ٦/٢٨ وسنة ٣٣٠ و ٢/٣٢٩ ونصب ٢/١٥٦وتلخيص ) ٦٣٢ و ٦٣١(ت 
 والصواب وقفه

 وصح حنوه عن بعض الصحابة ومثله ال يقال بالرأي
ال تكْتبوا علَيِه ما    : مِن استفْتح أولَ نهاِرِه ِبخيٍر وختمه بالْخيِر ، قَالَ اُهللا ملالِئكَِتِه             { - ١٦١٨١

 والضياء عن عبد اهللا بن بسر ) طب ( }  بين ذِلك ِمن الذُّنوِب
 عن أنس ) ٧٠٥٣(عن أيب هريرة و ) ٧٠٥٢( والشعب ١/٤٥٦ وترغيب ١١٩ و ١٠/١١٢امع 

 وهو حديث حسن لغريه 
مِن استمع ِإىل آيٍة ِمن ِكتاِب اِهللا كُِتبت لَه حسنةٌ مضاعفةٌ ، ومن تال آيةً ِمن ِكتاِب              { - ١٦١٨٢

 عن أيب هريرة ) حم  ( } كانت لَه نوراً يوم الِقيامِة اِهللا
  ٣/٥٤٣ وكثري ٢/٣٤٥ وترغيب ٧/١٦٢ وجممع ١/١٢ وبغوي ١/٧٦وشج ) ٦٠١٣( وعب ٢/٣٤١حم 



 

 

٢٤٢٥() 

 فيه انقطاع 
 ) ٦٠١٢(وآخره صحيح موقوف عند عب 

ى أُذُنيِه اآلنـك ، ومـن أَرى        مِن استمع ِإىل حديِث قوٍم وهم لَه كاِرهونَ صب فِ          { - ١٦١٨٣
 عن ابن عباس) طب ( } عينيِه ِفى املَناِم ما لَم ير كُلِّف أَنْ يعِقد شعريةً 

 ) ٤٨٢٩) (٤٧٧٢(و الشعب ) ٦٠٢٨( وصحيح اجلامع ٣٠٩ و ٣٤٤ و ٢٤٩ و ٣٢٤ و ١١/٣١٦طب 
 وهو حديث صحيح

 عن ابن عمرو ) هـ ، هق ( } ضمانَ عليِه مِن استوِدع وِديعةً فَال  { - ١٦١٨٤
 ) ٢٣١٥(والصحيحه ) ٦٠٢٩( وصحيح اجلامع ٦ و هـ صدقات باب ٦/٢٨٩هق 

 وهو حديث حسن 
١٦١٨٥ - }              الذَّاِكرين ِئٍذ ِمنلَتميعاً كُِتبا ليِن جتيلَّيا ركْعفَص هرأَتقَظَ امِل وأياللَّي قَظَ ِمنتيِن اسم
 عن أيب سعيد ، وأيب هريرة ) د ، ك ( } اً والذَّاِكراِت اَهللا كَثري
 )٦٠٣٠( وصحيح اجلامع ٢/٥٠١ وهق ١/٣٨٨وحنيف ) ٦٤٥( وحب ١/٣١٦ و ك ١٣ب ) ١٣٠٩(د الوتر 

 وهو حديث صحيح
١٦١٨٦ - }               ىف س ضاهأر نِه مليطَ عخِه وأَسليِخطَ اُهللا عاِس سطَ اَهللا ِفى ِرضى النخأَس نِطِه مخ

                    ـهنزيى يحت ِفى ِرضاه  طَهخأس نم هنضى عوأَر هناُهللا ع ِضىاِس رِط النخضى اَهللا ِفى سأَر نوم ،
 عن ابن عباس ) طك ( } ويزين قولَه وعملَه ِفى عيِنِه 

  ٣/٢٠٠ وترغيب ١١/٢٦٨ وطب ١٠/٢٢٤جممع 
 صحيح

( } ى شيٍء فلْيسِلف ِفى كَيٍل معلوٍم ، ووزٍن معلوٍم ، إىل أجٍل معلوٍم              من أسلف فِ   { - ١٦١٨٧
 عن ابن عباس ) ٤حم ، ق ، 
 وطب ٥٧ود البيوع باب ) ١٣٢١(و ) ١٣١١(و ت ) ٢٢٨٠( و هـ ٧/٢٩٠و ن  ) ١٢٨ و ١٢٧(م املساقاة   

) ٦٠٣١(حيح اجلامع    وص ٨/١٧٣وسنة  ) ١٣١٢( وشفع   ٣/٣٢ وتلخيص   ٣/٣ وقط   ١/٢١٢ وطص   ١١/٢٣٠
 و  ١/٢١٧ وحـم    ٧/٥٢وش  ) ١٤٠٦٠(و  ) ١٤٠٥٩(وعب  ) ٤٩٢٥(واإلحسان  ) ١٢٢٧( وم   ١/٢٨٢وحم  
 ) ٢٢٥٣(و ) ٢٢٤١(و ) ٢٢٤٠(و ) ٢٢٣٩(و خ ) ٥١٠( ومحيدي ٢/٢٦٠ و مي ٢٨٢ و ٢٢٢

 عن أيب سعيد ) د ( } من أسلف ِفى شيٍء فَال يصِرفْه إىل غَِريِه  { - ١٦١٨٨
  ٥/٢١٥ وغليل ٦/٣٠ وهق ٨/١١٢ وسنة ٣/٢٥ وتلخيص ٤/٥١ ونصب ٥٩وع باب د البي

 ضعيف 
١٦١٨٩ - }  لَه وٍء فهيلى شع لَمأس نعن أيب هريرة ) عد ، هق ( } م 

 وعـدي   ٣/٢٠٠وكـر   ) ٥٨٤( وعلـل    ٩/١١٣ وهق   ٣/٤١٠ ونصب   ٤/١٢٠وتلخيص  ) ٢٠٠٢(مطالب  
 ) ٦٠٣٢( وصحيح اجلامع ٧/٢٦٤٢

 حيح لغريهوهو حديث ص



 

 

٢٤٢٦() 

١٦١٩٠ - }  هالؤو ٍل فلَهجر ىدلى يع لَمأس نعن أيب أمامه ) طب ، عد ، قط ، هق ( } م 
 قط  ٨/٢٢٣ وطب   ٣/٨٤ ومتهيد   ١٠/٢٩٨ وهق   ٥/٣٣٤وجممع  ) ٩٨٨٧٢( وعب   ٦/٢٣٩٧ و   ٢/٥٥٩عدي  

 ٢٧٣ و   ٣/٢٧١وخـط   ) ٢٠٢٤ و   ١٩٨(وعلـل   ) ١٤٨٠( ومطالب   ١/٩٤ وجممع   ١/١٥٧ وطص   ٤/١٨١
 )٦٠٣٣( وصحيح اجلامع ٤/١٥٧ونصب 

 وهو حديث حسن 
من أسلَم ِمن أهِل الِكتابيِن فلَه أجره مرتيِن ، ولَه ِمثْلُ الَِّذى لَنا ، وعلَيِه ِمثْلُ الَِّذى                  { - ١٦١٩١

حـم ،   ( } ا ، وعلَيِه ِمثْلُ الَِّذى علَينا       علَينا ، ومن أسلَم ِمن املُشرِكني فلَه أجره ، ولَه ِمثْلُ الَِّذى لَن            
 عن أيب أمامة ) طك 
ومشـكل  ) ٣٠٤( وصـحيحة    ٢٧/١٤٢ وطـربي    ٦/٢٥٤ وكثري   ١/٩٣ وجممع   ٧/٢٢٥ وطب   ٥/٢٥٩حم  

٣/٢٣٥  
 حسن 

ـ      { - ١٦١٩٢ ألِبيِه وأُم وإنْ كَانَ أخاَه ، هنٍة فإنَّ املالِئكَةَ تلْعديدإىل أَِخيِه ِبح ارأش نم ،  ( } ِه م
 عن أيب هريرة ) ت 

 )٦٠٣٤( وصحيح اجلامع ١٠/٢٦٦وسنة ) ٢١٦٢( ت ١٣/٢٥ وفتح ١/١٢٣وأصفهان ) ١٢٥(م الرب والصلة 
١٦١٩٣ - }  همد بجو فقد لَهقَت ِريدي ِلمنياملُس ٍد ِمنٍة إىل أحديدِبح ارأش نعن عائشة ) ك ( } م 

  ٢/١٥٨ وبنحوه ك ٢/١١٨ ومشكل ٤/٣٢٨ ونصب ٦/٢٦٦م  وح٧/٢٩٢ وامع ٢/١٥٨ك 
 صحيح 

  ٣/٤٣٥ والكاشف ٤٧٤ و ٤٧٣ و ١٢/٤٥١فيه أم علقمة وامسها مرجانة ثقة التهذيب 
مِن اشترى أَو أُهِدى إليِه كَبش فلْيقِْسمه على ثَالثَِة أجزاٍء ، فَيطْعم كُلَّ يوٍم جزًءا                { - ١٦١٩٤

 لى الرأكْالً           ع اَء أكَلَهوإنْ ش ، الهاَء أسِش     -يِق ، إنْ شةَ الْكَبىن إلْيعِق       - يِعـر ى ِبِه ِمـنتداوي 
 عن ابن عمر ) طب ( } النساِء 

  ٥/٨٨جممع 
 وهو حديث صحيح

 اذابه : أساله 
١٦١٩٥ - }            فاِرقي بالِْخياِر ما لَم وفه لَه بعاً فَوجرى بيتِن اشوإنْ       م ـذَهاَء أخإنْ ش ، هاِحبص

 لَه فَال ِخيار قفِإنْ فَار ، هداَء رعن عمر وابن عباس معا ) ك ، هق ( } ش 
  ٣/٥ وقط ١٤/ ٢ و ك ٥/٢٧٠هق 

 وهو حديث صحيح
١٦١٩٦ - }             ص ِل اُهللا لَهقْبي لَم رامح مهوِفيِه ِدر راِهمرِة دباً بعشرى ثوتِن اشِه    مليع امالةً ماد {

 عن ابن عمر ) حم(



 

 

٢٤٢٧() 

 ومتناهيـة  ١٤/٢١وخـط  ) ٣٨٠( ومطالـب    ٢/٥٤٨ وترغيب   ٢/٣٢٥ ونصب   ١٠/٢٩٢ وجممع   ٢/٩٨حم  
  ٦٤ و ٦/٨واإلحتاف ) ٦١١٤(والشعب ) ٨٤٩( وعبد بن محيد ١٩٦ و ٢/١٩٥

ال غري ثقة كما رواه ابـن       ض: ومداره على هاشم االوقص قال فيه البخاري        ) : ٨٤٤(وقال األلباين يف الضعيفة     
  هـ ١عدي 
 هـ ١ هـ وهاشم ال يعرف مسانيد له فأذكرها ١هاشم األوقص غري ثقة : قال البخاري : قال ابن عدي : أقول  

٧/١١٧  
مل يسم اشم األوقص إال يف بعض الروايات وليس هو الذي ذكره البخاري ، ألنه مترجم يف اللسان وهذا                   : أقول  

 جمهول والثاين ابن عدي رواية وهذا احلديث مشهور به عند أمحد وغريه ، وروى عنه زافـر                  )١١٢٧(يف التعجيل   
 بن سليمان ومسلمه اجلهين 

 . وجعونه وعبداهللا بن يزيد اجلهين ، وأعله البيهقي ببقية فقط 
 ضعيف 

١٦١٩٧ - }          هفإن ، قِلها الِعتتِرطْ ألهشِتقَها فَال يقَبةً ِليعرى رتِن اشم     قالر ةٌ ِمنقْدطب  ( }  ع (
 عن معقل ابن يسار 

 هـ  ولعله العنربي وهو سواء بن عبد اهللا بن قدامة العنربي             ١ ويف سنده أبوعبداهللا العرتي ومل يعرفه        ٤/٨٦جممع  
 ) ٢٦٨٤(ابو عبد اهللا البصري قاضي الرصافة ثقة التقريب 

 فإن كان هو فاحلديث حسن
١٦١٩٨ }   رى ستِن اشا وإثِْمها            مِفى عاِره ِركش ِرقَةٌ ، فَقَدَا سَأ لَميع وعن ) ك ، هق    ( } ِرقَةً وه
 أيب هريرة 

واإلصـابة  ) ٥٥٠٠( والشـعب    ١/٣٢٨وعدي  ) ١٨٢١( ومطالب   ٢/٥٤٨ وترغيب   ٥/٣٣٦ وهق   ٢/٣٥ك  
٢/١٤٥  

 حسن لغريه 
نْ يحتِلبها ، فَِإنْ رِضـيها فلْيمِسـكْها وإالَّ         مِن اشترى شاةً محفَّلَةً فَإنَّ ِلصاِحبها أَ       { - ١٦١٩٩

 عن احلسن عن أنس ) هق ( } فلْيردها وصاعاً ِمن تمٍر 
  ٥/٣١٩هق 

 وهو صحيح لغريه 
  هـ١الشاة أو البقرة أو الناقة اليت ترك حلبها أياما : حمفلة 

١٦٢٠٠ - }       رصلَقْحةً م اةً أَورصرى شاةً متِن اشم         اًء ِمنها وإندأَنْ ير نيِن بيظَرِد النبأَح واةً فه
 عن احلسن مرسال ) هق ( } طَعاٍم أو يأْخذَها 

  ٥/٣١٨هق 
 وهو صحيح لغريه



 

 

٢٤٢٨() 

) طـب  ( } مِن اشترى شاةً مصراةً فإنْ رِضيها وإالَّ ردها ورد معها صاعاً ِمن تمٍر               { - ١٦٢٠١
  مسعود عن ابن
  ١٠/١٠٦طب 

 وهو حديث صحيح
مِن اشترى شاةً مصراةً فإنه حيِلبها ثَالثَةَ أياٍم ، فِإنْ رِضيها وإالَّ ردهـا ورد معهـا          { - ١٦٢٠٢

 عن احلسن مرسال ) عب ( } صاعاً ِمن تمٍر 
و ) ١٢٥١(و ت   ) ١٤٨٥٩( وعب   ٤/٣٦٣ وفتح   ٢٦ويف سنده جهاله ويشهد له عندم البيوع        ) ١٤٨٦٠(عب  

)١٢٥٣ ( 
 وهو حديث صحيح لغريه 

مِن اشترى شاةً مصراةً فإنه حيِلبها ، فِإنْ رِضيها أخذَها ، وإالَّ ردهـا ورد معهـا                  { - ١٦٢٠٣
 عن أيب هريرة وعن الزهرى مرسال)  عب (} صاعاً ِمن تمٍر

 ) ١٤٨٦٣ و ١٤٨٦٢ و ١٤٨٦١ و ١٤٨٥٨( وعب ٤/٣٦٤ وفتح ٢/٢٧٣حم 
 وهو حديث صحيح

مِن اشترى شاةً مصراةً فهو بالِْخياِر ثالثةَ أياٍم ، فإنْ ردها رد معها صاعاً ِمن طَعاٍم                 { - ١٦٢٠٤
 عن أيب هريرة ) حم ، م ، د ، ت  ( }، ال مسراَء 

و ت  ) ٢٢٣٩(وهـ  ) ٣٤٤(و د    ) ٧٦٠(تغليق   و ١٠٨ و   ٤/١٧ومعاين  ) ١١٥٩ و   ١١٥٨( و م    ٢/٤٣٠حم  
 ) ٦٠٣٧( وصحيح اجلامع ٧/٢٥٤و ن ) ١٢٥٢(

  هـ ١احلنطة ، مسيت بذلك لكون لوا السمرة : السمراء 
مِن اشترى شاةً مصراةً فهو ِبخيِر النظَريِن ، إنْ شاَء أمسكها ، وإنْ شـاَء ردهـا                  { - ١٦٢٠٥

 عن أيب هريرة ) م  ( }مسراَء  وصاعاً ِمن تمٍر ال
 ٥/٣٢٠ وهق   ٢/٤١٠وحم  ) ٧٥٨ و   ٧٥٦( وتغليق   ١٢/٤١٩ وطب   ٦/٥٩٦ وش   ٤/٣٦٣ وفتح   ٢٦م البيوع   
 ) ٦٠٣٦(وصحيح اجلامع ) ١٠٢٩(ومحيدي 

ـ                { - ١٦٢٠٦ كها، وإن شساٍم ، إنْ شاَء أمِفيها بالِْخياِر ثَالثَةَ أي واةً فهرصرى شاةً متِن اشاَء م
 عن أيب هريرة ) حم ، م ، ت ( } ردها ورد معها صاعاً ِمن تمٍر 

ت ) ٣٤٤٤(و د   ) ٧٥٩( وتغليـق    ٣١٩ و ٥/٣١٨ وهـق    ٤/٣١٤ و   ٤٨١ و   ٢/٣٨٦وحـم   ) ٢٥(م البيوع   
  ٣/٧٤ وقط ٤/٣٦٣ وفتح ٨/٤٨ وسنة ٣/٢٣ وتلخيص ٥/٣٢٠وهق ) ١٢٥٢(و) ١٢٥١(

 ها ليكثر حليبها ، فيغترا املشتريهي اليت يربط ثدي: الشاة املصراة 
مِن اشترى شاةً مصراةً فهو فيها خبِري النظَريِن ، إنْ ردها رد معها صاعاً ِمن طَعاٍم                 { - ١٦٢٠٧

 عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن رجل من الصحابة ) ش ( } أو صاعاً ِمن تمٍر 
  ٣١٩ و ٥/٣١٨ وهق ٢٥ و م البيوع ١٢/٤١٩  وطب ٦/٥٩٦ش 



 

 

٢٤٢٩() 

 وهو حديث صحيح
١٦٢٠٨ -  }  هِفيوتىت يسح هِبعرى طَعاماً فَال يتِن اشعن عمر) ع ، طك ، بز ( } م 

 وأصـفهان   ٤/٢٢١ ومشكل   ٢/١٧ وحنف   ٤/٩٨ وجممع   ٥/٣١٤ وهق   ٣٣٧ و   ٤٦ و   ٢/٢٢ و   ١/٢٧٠حم  
  ٣٨ و ٤/٣٧ ومعاين ١٢/٢٧٥ وطب ١١٦١ وبنحوه م ص ١٢١ وحنيفة ٢/١٢٣

مِن اشترى لَقْحةً مصراةً أو شاةً مصراةً فَحلَبها فُهو ِبأحِد النظَريِن ، إن شاَء ردها              {  - ١٦٢٠٩
 عن أيب هريرة) هق ( } وإناًء ِمن طَعاٍم 

  ٥/٣١٨ وهق ٢/٢٥٩حم 
 وهو حديث صحيح

  هـ اية ١الناقة القريبة العهد بالنتاج : اللقحة 
عـن عبـد    ) طب  ( } مِن اشترى ناقَةً مصراةً فإنْ كَِرهها فلْريدها وصاعاً ِمن تمٍر            { - ١٦٢١٠

 الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه
  ٤/١٠٨ وجممع ٧/٨٦طب 

 وهو حديث صحيح
ـ   : مِن اشتكَى ِمنكُم شيئاً أو اشتكاه أَخ لَه فلْيقُلْ           { - ١٦٢١١ ِذى ِفـى السـماِء     ربنا اُهللا الَّ

                 ـتا ، أَنانطايا وخنوبلَنا ح ِض ، اغِْفرِفى األر كتملْ رحعماِء فاجِفى الس كمتِض كَما رحواألر
عـن أيب   ) د  ( } رب الطَّيبني ، أَنِزلْ رحمةً ِمن رحمِتك وِشفاًء ِمن ِشفاِئك على هذا الْوجِع فَيبرأُ               

 ء الدردا
) ١٠٨٧٧ و ١٠٨٧٦ و ١٠٨٧٥ و ١٠٨٧٤( و ن ٤/٣٠٥ وترغيـــب ٤/٢١٨ و ١/٣٤٣و ك ) ٣٨٩٢(د 

  ٣/١٩٧وعدي 
 ضعيف

شقَاٌء ال ينفَد عناُءه ، وِحـرص ال        : من أُشِرب قَلْبه حب الدنيا الْتاطَ ِمنها ِبثَالٍث          { - ١٦٢١٢
      نلُغُ مــلٌ ال يبوأَم ، لُغُ ِغناهبةُ            ياآلِخـر هتيا طَلَبنالد طَلَـب نةٌ ، فَمةٌ ومطْلُوبيا طَاِلبنفالد ، تهاه

               قَهها ِرزِمن ِفىتوسى يتيا حنالد هتةَ طَلَباآلِخر طَلَب نذَها ، ومفيأْخ تاملو هى يأِْتيتطب ، حل   ( } ح
 عن ابن مسعود ) 

  ٣٣٢ و ٩/٢٩٥ واإلحتاف ١/٢٠١ وطب ٨/١٢٠ وحلية ٤/١٧٦ وترغيب ١٠/٢٤٩جممع 
 وهو حديث حسن

 التصق: التاط 
عن ابـن عمـر     ) هق وابن عساكر    ( ىف تارخيه   ) ك  ( } من أشرك باِهللا فَليس ِبمحصٍن       { - ١٦٢١٣

 وقفه) هق(وصحح 
  ويف سنده مقال ٧/٤٢٨ وكر ٣/٣٢٧ ونصب ٣/١٤٧ وقط ٨/٢١٦هق 

 وهو صحيح موقوف 



 

 

٢٤٣٠() 

من أَصاب ِبفَِمِه ِمن ِذى حاجٍة غري متِخٍذ ِخبئَةً فَال شيَء عليِه ، ومن خرج ِبشيٍء                 { - ١٦٢١٤
يِه ِمنه فعليِه غَرامةُ ِمثْليِه والْعقوبةُ ، ومن سرق ِمنه شيئاً بعد أَنْ يؤِويه الْجِرين فَبلَغَ ثَمن اِملجن فَعل                  

 عن ابن عمرو ) ٣(} القَطْع ، ومن سرق دونَ ذِلك فَعليِه غَرامةُ ِمثْلَيِه والعقُوبةُ 
 وحـم   ٦٧ و هـ جتـارات ب       ١٢ ون قطع السارق     ٨/٧٠ وغليل   ٣/٣٦٣ ونصب   ١٢د اللقطة واحلدود ب     

 ) ٦٠٣٨( وصحيح اجلامع ٢٢٤ و ٢/١٨٠
 وهو حديث حسن

١٦٢١٥ - }   دح أَصاب نـِدِه             مبلـى عع ـىثَنأَنْ ي لُ ِمنديا ، فاُهللا أعنِفى الد هتقُوبلَ عجا فَع
الْعقُوبةَ ِفى اآلِخرِة ، ومن أَصاب حدا فَستره اُهللا عليِه ، فَاُهللا أَكْرم ِمن أَنْ يعود ِفى شىٍء قَد عفـا                     

 هنعن علي) ك. هـ . ت (} ع 
 ١٤٥ و   ٩/١٣٩ واإلحتـاف    ٤/٢٦٢ و   ٢/٤٤٥ و   ١/٧و ك   ) ٢٦٢٦( وت   ٣/٤٨ومشكل  ) ٧١٣٥ (الشعب

 ) ٢٦٠٤( و هـ ٣/٦١٠وجامع األصول 
 وهو حديث صحيح

١٦٢١٦ - }            هتكفَّار وِب فَهالذَّن ذِلك دِه حليع باً فأُِقيمذَن أَصاب نوالضياء عن خزميـة    ) حم(} م
 ابن ثابت 

 وخـط   ١٠/٣١١ وسنة   ٣/٢١٤ وقط   ٤/١٠٢ وطب   ٦٨ و   ١/٦٧ و فتح    ٣/٢٠٧ وتخ   ٢١٥ و   ٥/٢١٤حم  
 )٦٠٣٩( وصحيح اجلامع ١/٧٣ ومشكل ٦/٢٦٥ وجممع ٨/٣٢٨ وهق ٥/١٩٨

 وهو حديث صحيح
١٦٢١٧ - }                 معأن نوم ، ِفرغتلَ أَنْ يسقَب بالذَّن لَّ ذِلكوج زاُهللا ع غَفَر ، ِدمباً فنذَن أَصاب نم 

 اهكَس نها ، ومعلَي دمحِل أَنْ يقَب ا ِمنهكْرش اُهللا لَه باِهللا كَت ها ِمنأَن ِلمةً فَعمِه ِنعلَّ علَيوج زاُهللا ع
 لَه فَرغىت يح هتكْبر بلُِغ الثَّويب لَم اهالَِّذى كَس وأنَّ اَهللا ه ِلمباً فَععن عائشة ) طس ( } اَهللا ِثو 

  ١٠/١٩٩امع 
 حسن

من أَصاب لُقَطَةً فلْيشِهد ذَا عدٍل ثُم ال يكْتم وال يغيب فلْيعرفْها سنةً فَـإنْ جـاَء            { - ١٦٢١٨
 عن عياض بن محار ) طب ( } صاِحبها وإالَّ فَِهى مالُ اِهللا يؤِتيِه من يشاُء 

  ٤/١٦٢وحم ) ١٧٠٩( و د ٦/٤٥٦و ش ) ٢٥٠٥( و هـ ٥/٣٣٨ والنيل ١٧/٣٦٠طب 
 وهو حديث صحيح

من أَصاب ماالً ِمن مأْثٍَم فَوصلَ ِبِه رِحماً أَو تصدق ِبِه ، أَو أنفَقَه ِفـى سـِبيِل اِهللا                    { - ١٦٢١٩
 مهنِبِه ِفى ج قُِذف ِميعاً ثُمج ذِلك ِمعكر عن القاسم بن خميمرة مرسال  ابن املبارك وابن عسا} ج 

) ٨٣٦(و  ) ٧٩٧( وحب   ١/٣٩٠ و ك    ٤/٨٤وبنحوه هق   ) ٤١( وضعيفة   ١٠ و   ٦/٩ وإحتاف   ٢/٥٤٩الترغيب  
  ولفظه من مجع ماال٥/٤٤١ وخط ٢/٢٢ و ١/٥٣٥وترغيب 



 

 

٢٤٣١() 

 حسن لغريه
١٦٢٢٠ - }  هملْزٍء فلْييش ِمن أَصاب نعن أنس ) هـ ( } م 

.. بلفظ مـن رزق     ) ١٢٤٢ و   ١٢٤١( وبنحوه يف الشعب     ٢/٣١٤ وكشف اخلفا    ٨/٢٠٦وتخ  ) ٢١٤٧(هـ  
 ) ١٢٤٤ و ١٢٤٣(ويشهد له عنده 

 وهو حديث حسن لغريه
  ٨/٢٦٧ويف سنده فروة أبو يونس خمتلف فيه وروى عنه ثالثة ووثقه حب وضعفه األزدي التهذيب 

١٦٢٢١ - }        ى اُهللا عها نباً ِممذن كُمِمن أَصاب نِبِه        مةُ ذنكَفَّار وفَه هدِه حليع فأُِقيم هاحلسن ( } ن
 )بن سفيان وأبو نعيم عن خزمية بن ثابت 

 ) ٢٣٣٦( ومي ٢١٥ و ٥/٢١٤ وحم ٩/١٤٠ واإلحتاف ٦/٢٩٦ وكر ٣/٥٠مشكل 
 وهو حديث صحيح لغريه

ته ، ومن أنزلَها باِهللا أوشك اُهللا لَه بالِْغىن         من أصابته فاقَةٌ فأنزلَها بالناِس لَم تسد فاقَ        { - ١٦٢٢٢
 عن ابن مسعود ) حم ، د ، ك ( } ، إما ِبموٍت آِجٍل أَو ِغىن عاِجٍل 

 وصـحيح اجلـامع     ٥/٦١ وكـثري    ٢/٣٤ ومي   ١/٤٠٨ و ك    ٤/١٩٦ وهق   ١/٤٠٧ و حم    ٢٩د الزكاة باب    
)٦٠٤١ ( 

 وهو حديث صحيح
١٦٢٢٣ - }  تابأص نها      مةٌ فَقالَ ِإذا ذَكَرِصيبم ِرها    : هأج ِمن اُهللا لَه ددونَ جِه راِجعا إلَيا ِهللا وإنإن

 هتابأص موي عن فاطمة بنت احلسني عن أبيها ) طب ، هب ( } ِمثْلَ ما كَانَ لَه 
ويف سـنده   ) ٢٣٦( وموطأ   ٣/١٨٠وبنحوه متهيد   ) ٩٦٩٧ و   ٩٦٩٦(وبنحوه  ) ٩٦٩٥( والشعب   ٣/١٤٢طب  

 هشام بن زياد ابو املقدام فيه مقال ولكن له شواهد كثريه 
 وهو حديث حسن لغريه

ابن السين ىف عمل    (} من أصابته مِصيبةٌ فلْيذْكُر مِصيبته ِبي فِإنها ِمن أعظِم املَصاِئِب            { - ١٦٢٢٤
 )اليوم والليلة عن عطاء بن أيب رباح مرسال 

) ١٠١٥٣( والشعب   ٧/٢٦٢٥ وعدي   ٣/٤٦٥وعقيلي  ) ٥٧٥(و  ) ٥٧٦( وسين   ٦/٢٠٥٦ وعدي   ٣/٥امع  
 موصوال ومرسال 

 صحيح لغريه
إنا ِهللا وإنا إلَيِه راِجعونَ، اللَّهم ِعندك أحتِسب مِصيبىت         : من أصابته مِصيبةٌ فلْيقُلْ      { - ١٦٢٢٥

ِدلْىن خيين ِفيها ، وأَبها فأِجرعن أم سلمة ) حب ، ك ( } راً ِمن 
  ٧/١٠٣ وهق ٢/١٧٨و ك ) ١٣٨٢( وحب ٦/٣١٧حم 

 وهو حديث صحيح
من أصابه شيٌء ِمن هِذِه األدواِء فَال يفْزعن إىل شىٍء ِمما حرم اُهللا ، فَإنَّ اَهللا تعاىل                  { - ١٦٢٢٦

 ) أبو نعيم ىف الطب عن ابن سريين مرسال  ( } فاًء لَم جيعلْ ِفى شىٍء ِمما حرم ِش



 

 

٢٤٣٢() 

 ) ١٣٩٧( وحب ٤/٧٤ وتلخيص ٢٤٧ و١٠/٧٩ وفتح ٥/٨٦ وجممع ١٠/٥أخرج حنوه هق 
 حسن لشواهده 

 عن عمرو بن عبسة ) حم ( } من أصابه شيب ِفى سبيِل اِهللا جعلَه اُهللا نوراً يوم الِقيامِة  { - ١٦٢٢٧
 ) ٤٢٦٦(عب  والش٤/٣٨٤حم 

 وهو حديث صحيح
١٦٢٢٨ - }      ذِلك ِمن هابأص نةَ    -مرىن الطِّيعقُلْ    - يٌء فلْييوال       :  ش ، كرإال طَي رال طَي ماللَّه
كرغَي عن سليمان بن بريدة عن أبيه ) بز ( } ِإله 

 ) ١١٨٠( والشعب ١٣ : ٤/٢وسعد ) ١٢٧٠( والدعا طب ١٠/٢١٣ و ٤/٣٨ والفتح ٥/١٠٥امع 
 وهو حديث صحيح لغريه 

اللَّهم ِإنى عبدك وابـن عبـِدك       : من أصابه هم أَو حزنٌ فلْيدع ِبهؤالِء الْكِلماِت          { - ١٦٢٢٩
                  أَلُكأس ، لٌ ِفى قَضاؤكعد ، ككْمح اٍض ِفيم ، ىت بيِدكناِصي ، تكضِفى قب ِتكأَم نٍم  وابِبكُلِّ اس

هو لَك مسيت ِبِه نفْسك ، أَو أنزلْته ِفى كتاِبك أَو علَّمته أحداً ِمن خلِْقك ، أَِو استأْثَرت ِبِه ِفي ِعلِْم   
، فقَـالَ   الْغيِب ِعندك ، أَنْ تجعلَ القُرآنَ رِبيع قَلْىب ، ونور بصِرى ، وجالَء حزين وذهاب همى                 

أَجلْ فقُولُوهن وعلِّموهن ، فإنـه  : ِإنَّ املغبونَ لَمن غَبن هؤالِء الْكِلماِت ، قَالَ       : قاِئلٌ يارسولَ اِهللا    
            هحوأَطَالَ فَر ، هباُهللا كَر بأَذْه ماِفيِهن اسالِْتم نهوعلَّم نقالَه نوم والليلة  ابن السىن ىف عمل الي    ( } م

 )عن أيب موسى 
 وتـخ  ٦/٣٦٩ وحـم  ٣/١٤٩ ومنثور ٥/١٠٦و اإلحتاف ) ٣٣٤) (٣٣٥(وسين و   / ٦ وصفة   ١٠/١٣٦امع  

 ) ١٥٢٥ و ١٠٢٩(ودعا طب ) ٣٨٨٢( و هـ ٤/٣٢٩
 وهو حديث حسن

ك ، وابن أَمِتك  ، ِفـى       من أصابه هم أَو حزنٌ فلْيقُلْ اللَّهم ِإنى عبدك ، وابن عبدِ            { - ١٦٢٣٠
                   تيمس لَك وٍم هِبكُلِّ اس أَلُكأس ، قَضاؤك لٌ ِفىعد ، ككْمح اٍض ِفيم ، ىت بيِدكناِصي ، ِتكضقب

 ِعلِْم الْغيِب ِعندك     ِبِه نفْسك ، أَو أنزلْته ِفى كتاِبك أَو علَّمته أحداً ِمن خلِْقك ، أَِو استأْثَرت ِبِه ِفي                
أَنْ تجعلَ القُرآنَ رِبيع قَلْىب ، ونور بصِرى ، وجالَء حزين وذهاب غَمى ، فَما قالَهن عبد قَـطُّ إالَّ        

( وابن السىن   ) ع  ( } وهن  بلى تعلَّم : أال نتعلَّمهن ؟ قَالَ     : أَبدلَ اُهللا حبزِنِه فَرحاً ، قَالُوا يا رسولَ اِهللا          
 عن ابن مسعود ) حب 
 وحـب   ١/٥٠٩ و ك    ٤٥٢ و   ١/٣٩١ وحم   ٥/١٠٦ واإلحتاف   ٦وصفة  ) ٣٣٥( سين   ١٨٦ و   ١٠/١٣٦جممع  

  ١٠/٢١٠ وطب ٢/٦١٦ وترغيب ٣/٥١٧وكثري ) ٣٣٧٢(
 وهو حديث حسن

اُهللا ربى ال شريك لَه كُِشف ذِلـك         : من أصابه هم أَو غَم أَو سقْم أَو ِشدةٌ فَقالَ          { - ١٦٢٣١
 هنعن أمساء بنت عميس ) طب (} ع 
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 ١٠/١٣٧ وجممع ١٢/١٧٠وطب ) ٣٨٨٢( وهـ   ٦/٣٦٩وحم  ) ١٥٢٥(و د     ) ١٠٣٠ - ١٠٢٥(الدعا طب   
 ) ٦٠٤٠(وصحيح اجلامع ) ١٠٢٢٩ و ١٠٢٢٨( والشعب ٢/٨٠ و الدواليب ٤/٣٢٩وتخ 

 وهو حديث صحيح لغريه
 عن حذيفة ) هناد ( } من أصبح أكْبر همِه غَير اِهللا فلَيس ِمن اِهللا {  - ١٦٢٣٢

وبنحوه مـن  .. من أصبح ومهه غري اهللا  "  ولفظه  ٣/٤٨ وحلية  ٨/٨٤ واإلحتاف   ٤/٣٢٠ و ك    ٧/٢٥٣٠عدي  
 و  ١٠٥٨٦) (١٠٥٨٥(والشعب  ) ٣١١( والضعيفة   ١٧٩ و   ٤/١٢٣ وترغيب   ١٠/٢٤٨أصبح ومهه الدنيا جممع     

١٠٥١٧ ( 
 فاحلديث حسن لغريه

من أصبح صاِئماً فاحتجم أَِو احتلم أَو ذَرعه القَيُء فال قَضاَء عليِه ، ومِن استقاَء                 { - ١٦٢٣٣
 عن عبداهللا الصناحبى) طس ( } فَعلَيِه القَضاُء 

  ٤٥٥ و ٢/٤٥٤ ، وله شواهد ش ٣/١٧٠امع 
 فيه ضعف 

١٦٢٣٤ - } نٍم                 مـــوِفـى ي نعهمج نةً ، منازج عيش ريضاً ، ِمنم ادع نصاِئماً، م بحأص 
 عن ابن عباس ) طب (} دخــلَ الْجنـةَ

 وجممـع   ١١/١٤٣ وطب   ٣/١١٨وحم  ) ٣٨٦٥ و   ٣٨٦٤(وحنوه يف الشعب    ) ٦٧٦٥( وعب   ١١/١٤٣طب  
  ٣/٤٤٣ وتخ ٣/١٦٣

 وهو حديث صحيح لغريه
 من أصبح محزوناً على الدنيا  أصبح  ساِخطاً على ربِه ، ومن  أصـبح  يشـكُو                     {- ١٦٢٣٥

مِصيبةً نزلَت ِبِه فِإنما يشكُو ربه ، ومن دخلَ على غَِني فَتضعضع لَه ذَهب ثُلُثَا ِديِنِه ، ومن قَـرأَ                    
 ) اخلطيب عن ابن مسعود ( } مِن اتخذَ آياِت اِهللا هزواً الْقُرآنَ فَدخلَ النار فهو ِم

 واإلحتـاف   ٢/١٨٩ وشـج    ٤/١٧٩ و   ١٢٣ وترغيب   ٢٥١ و   ١٠/٢٤٨ وجممع   ٢/٣٠٢ وترتيه   ٤/٣٦٨خط  
مـن أصـبح     " ٧/٢٥٣٠ وعدي   ٣/١٢٧ وعقيلي   ٢/١٦٢ و   ١/٧٥ وشج   ١/٢٥٧ وطص   ٩/٢٩٥ و ٦/١٣٢

 ) ١٠٠٤٥ و ١٠٠٤٤(والشعب " حزينا 
 ث حسن لغريه وهو حدي

١٦٢٣٦ - }                   لَـه تما ِحيـزِمِه فكَأنيو قُوت هدِبِه ، ِعنِنِه ، آِمناً ِفى ِسردعاىفً ِفى بم بحأص نم
يكِْفيك ِمنها ما سد جوعتك ، ووارى عورتك وإنْ كَانَ بيت يواِريك فَذاك          ! الدنيا ، يا ابن جعثم      

) طـب  ( } كَانت دابةٌ تركَبها فَبٍخ ، فَلْق الْخبِز وماُء الْجر ، وما فَوق ذِلك ِحساب علَيك          ، وِإنْ   
 عن أيب الدرداء 

و ) ١٠٣٦٢ - ١٠٣٦٠( وشعب ٢/٢٨٩ وكر ٥/٢٤٩ وحلية ٩/٨٧ وإحتاف ١٠/٢٨٩وجممع  ) ٢٥٠٣(حب  
 ) ٤١٤١(هـ 

 وهو حديث صحيح لغريه



 

 

٢٤٣٤() 

١٦٢٣٧ - }  أص نمـا                مِمِه ، فكَأَنوي قُوت هدسِدِه ، ِعنعافًى ِفى جِبِه ، مآِمناً ِفى ِسر كُمِمن بح
 عن عبداهللا بن حمصن ) خد ، ت ، هـ ( } ِحيزت لَه الدنيا ِبحذاِفِريها 

وجممـع  ) ٢٥٠٣( وحـب    ٢/١٤٦وعقيلـي   ) ٤٣٩( ومحيدي   ٢/١٦١وشج  ) ٤١٤١(و هـ   ) ٢٣٤٦(ت  
) ٦٠٤٢( وصـحيح اجلـامع   ٢٧٦ و ٩/٨٧ واإلحتاف   ٣٦٤ وجرجان   ٢/٢٨٩ وكر   ٥/٢٤٩  وحلية ١٠/٢٨٩

 ) ١٠٣٦٢ - ١٠٣٦٠(والشعب ) ٣٠٠(وخد 
 وهو حديث صحيح لطرقه 

 نفسه : سربه 
١٦٢٣٨ - }                مهِمن سفلَي ِلمنيباملُس تمهال ي بحأَص ناِهللا ، وم ِمن ساِهللا فلَي رغَي هموه بحأص نم 

 عن ابن مسعود ) ك (} 
 واإلحتـاف  ٣/٤٨ وحليـة  ٧/٢٥٣٠ وعدي ٤٢والزهد ألمحد   ) ١٠٥١٧(و  ) ١٠٥٨٦(و  ) ١٠٥٨٥(الشعب  

 ٢/٣٠٢ وترتيـه    ١٧٩ و   ٤/١٢٣ والترغيب   ١٠/٢٤٨ وامع   ٣٢٠ و   ٤/٣١٧ وك   ٢/٢٥٢ وأصفهان   ٨/٨٤
 ٢/١٧٢ وشـج    ١/٢٤٣ وأصفهان   ١/٨٧وجممع  ) ٣١٢ و   ٣١١ و   ٣١٠ و   ٣٠٩( والضعيفة   ٢/١٦٩والآليلء  

  ٦/٢٩٣واإلحتاف 
 حسن لغريه 

 ىف تارخيه عن جابر ) ك ( } من أصبح يلَبى حتى غَابِت الشمس غابت ِبذُنوِبِه  { - ١٦٢٣٩
  ٥/١٨٧٢ وعدي ٥٠/٤٣ وهق ٩/٢٢٩ وحلية ١/١٦٠ وموضح ٣/٣٧٣أخرجه بنحوه حم 

 وهو حديث صحيح لغريه
١٦٢٤٠ - }   ي بحأص نقٍَة            مــدق ِبصدصةً ، وتنازج ِهدِمِريضاً ، وش اداِئماً وعِة صعمالْج مو

ـبجأَو عن أيب هريرة) هب(} فَقَـد  
 ٣/١١٨ وحـم    ٣/٤٤٣ وتخ   ٣/١٦٣ وجممع   ٤/٣١٩والترغيب   ) ٣٨٦٥ - ٣٨٦٢(  والشعب   ٣/٩٣٠عدي  
 حنوه ) ٦٧٦٥(وعب 

 حسن لغريه
١٦٢٤١ - }   وي بحأص نلْغُ             مي ا ولَمندو ، كَبري ى ولَمشوم كَّرلَ ، وبسلَ واغْتسِة فَغعمالْج م

 اِل الِْبرمأع لٌ ِمنمٍة عطْوِبكُلِّ خ الِة : كَانَ لَهِم والصوعن أوس بن أوس ) طس ( } الص 
  ١٧٢ - ٢/١٧١ وامع ١/٤٨٨الترغيب 

 وهو حديث حسن
١٦٢٤٢ - } م                ولَّ وهوج زاَهللا ع اُه لَِقىها إيفِّيولى أَنْ ال يع ِمعجم وداقاً وهأَةً صرام قدأص ن

                  ِساِرق ولَّ وهوج زاَهللا ع لَِقى هفِّيولى أَنْ ال يع ِمعجم وناً وهيانَ دِن اداٍن ، ومعـن  ) طـب   ( } ز
 صهيب 

  ٢/٦٠٢ وترغيب ٤/٤٥١ و عقيلي ١٠/١٠ واإلحتاف ٨/٢٧٩ و ١/٢٥٩تخ  و٨/٤٠ وطب ٧/٢٤٢هق 
 وهو حديث حسن لغريه



 

 

٢٤٣٥() 

من أُِصيب ِبجسِدِه بقَدِر ِنصِف ِديِتِه فَعفا ، كَفَّر اُهللا عنه ِنصف سيئاِتِه ، وإنْ كَانَ                 { - ١٦٢٤٣
 ِر ذِلكلى قَدعاً فَعبر دة بن الصامت عن عبا) هق  ( } ثُلُثاً أَو 

  ٦/٣٠٢ وامع ٥٦ و ٨/٥٥هق 
 وهو حديث صحيح لغريه 

إما أَنْ يقْتص ، أَو يأْخـذَ       : من أُِصيب ِبدٍم أَو خبٍل فَهو باِخلياِر بين إحدى ثَالٍث            { - ١٦٢٤٤
، فإنْ فَعلَ شيئاً ِمن ذِلك ثُم عدا بعد فَقَتلَ فَلَه الْعقْلَ ، أَو يعفُو ، فإنْ أَراد الراِبعةَ فَخذُوا على يديِه 

 عن أيب شريح ) حم ، هـ ( } النار خاِلداً مخلَّداً ِفيها أَبداً 
 ٣/٢٢٤ وتخ   ٦/٤٤٥ وش   ٨/٥٢ وهق   ٤/٣٥١ ونصب   ٣/٩٦ وقط   ٢/١٨٨ ومي   ٤/٣١وحم  ) ٢٦٢٣(هـ  

  ١/٣٠١ وكثري ٣وأخرجه د يف الديات ب 
 ضعيف

١٦٢٤٥ - }            ــبها كَتدهع مقادجاعاً وإنْ تِترثَ اسدفأح هتِصيبم ٍة فَذكَرِصيبِبم أُِصيب نم
 ِمن اُهللا لَـــه 

 أُِصيب موي ِر ِمثْلَهعن احلسني بن علي) هـ ( } األج 
 ٢/٢٣١ه جممـع     عن أم سـلمة وبنحـو      ٨/٧١ وابن سعد    ٢/١٢٨ والدواليب   ٤/٣٣٧وترغيب  ) ١٦٠٠(هـ  

من أصيب مبصيبة فقـال كما أمــره  " وضعف املنذري رواية ابن ماجه ورواية ابن سعد صحيحه ولكنها بلفظ        
  ٨/٧١.. )" ذلك به " اللهم آجرين يف مصيبيت وأعقبين خريا منها ، فعل " إنا هللا وإنـا إليـه راجعـون ( اهللا 

 حسن لغريه
عن ) ابن السين   ( } فلْيذْكُر مِصيبته ِبي فإنها أعظَم الـمصاِئِب       من أُِصيب ِبمِصيبٍة     { - ١٦٢٤٦

 بريدة 
  ٢/٢ واإلصابة ٣/٥وجممع ) ٥٧٦( وسين ٧/٢٦٢٥ وعدي ٣/٤٦٥عقيلي 

 صحيح لغريه
نَ حقـا   من أُِصيب ِبمِصيبٍة ِفى ماِلِه أَو جسِدِه وكَتمها ولَم يشكُها ِإىل الناِس ، كَا              { - ١٦٢٤٧

 لَه ِفرغلى اِهللا أَنْ يعن ابن عباس ) طب ( } ع 
 وله شواهد مبعناه الشعب     ٢٨٥ و   ٢/٢٥٠ وشج   ١١/١٨٤ وطب   ٤/٢٨٦ وترغيب   ١٠/٢٥٦ و   ٢/٣٣١جممع  

 ويف اسانيدها مقال ) ١٠٠٥١ و ١٠٠٥٠ و ١٠٠٤٩ و ١٠٠٤٨ و ١٠٠٤٧ و١٠٠٤٢(
 فاحلديث حسن لغريه 

 عن رجٍل ) حم ( }  جسِدِه ِبشيٍء فَتركَه ِهللا كَانَ كفَّارةً لَه من أُِصيب ِفى { - ١٦٢٤٨
 روى هذا احلديث موقوفـا وفيـه        ٦/١٦٨ وطربي   ٣٠٢ وامع   ٣/١١٧ وكثري   ٣/٣٠٦ وترغيب   ٥/٤١٢حم  

  ٣٠٣ - ٦/٣٠٢جمالد وهو حسن احلديث وله شواهد مبعناه كثريه انظرها يف امع 
 حسن لغريه 



 

 

٢٤٣٦() 

١٦٢٤٩ - } م              هتا ولَدكَم وِبِه فَعادِبذُن تبغَر ، سمِت الشبى غَرتياً حلَبِرماً محماً مى يوحأَض ن
 هعن جابر ) حم (} أُم 
 وهـ  ٤/١٤٦١ و   ٥/١٨٧٢ وعدى   ٧٠ و   ٥/٤٣ وهق   ٩/٢٢٩ وحليه   ١/١٦٠ و   ١٥٩ وموضح   ٣/٣٧٣حم  

 وجممـع   ٢/٧٩ وبنحـوه خـط      ٢٦٩ و   ٢/١٧٠رغيب   وت ٣/٢٠٩ وبنحوه امع    ٢/١٨٩وترغيب  ) ٢٩٢٥(
 ) ١٦٢١( وصحيحه ٢/١٨٩ وترغيب ٣/٢٢٤

 وهو حديث صحيح لغريه
١٦٢٥٠ - }                  لَـسج ـنِة ، ومالِقيام موةً يِه ِترذْكُِر اَهللا ِفيِه كَانَ علَيي عاً لَمجضم عطَجِن اضم

 ِترةً يوم الِْقيامِة ، ومن مشى ممشى لَم يذْكُِر اَهللا ِفيِه كَانَ عليِه              مجِلساً لَم يذْكُِر اَهللا ِفيِه كَانَ عليهِ      
 عن أيب هريرة) هب(}  ِترةً يوم الِقيامِة

 ) ٥٤٥ و ٥٤٤ - ٥٤٣(والشعب ) ٧٤٣( وسين ١٠٦ و ب ٣١ و د األدب ب ٤١٠ - ٢/٤٠٩الترغيب 
 وهو حديث صحيح لغريه

١٦٢٥١ - }  عطَجِن اضداً               مقْعم دقَع نِة ، ومالِقيام موةً يِه ِترذْكُِر اَهللا ِفيِه كَانَ علَيي عاً لَمجضم 
 عن أيب هريرة ) د ( } لَم يذْكُِر اَهللا ِفيِه كَانَ عليِه ِترةً يوم الِْقيامِة 

 و  ٥٤٤ و   ٥٤٣(عب  والش) ٧٨(والصحيحه  ) ٧٤٣( وسين   ٢/٤٠٩ و   ١/٤٢٠وترغيب  ) ٥٠٥٩ و   ٤٨٥٦(د  
 والدعا طـب    ٤/٤٣٢ وحم   ١/٥٥٠و ك   ) ٢٣٢١( وحب   ٢٨ و   ٥/٢٧وسنة  ) ٣٣٨٠(ت  : وبنحوه  ) ٥٤٥

 ) ٦٠٤٣(وصحيح اجلامع ) ١٩٢٧(
 وهو حديث صحيح لغريه 

١٦٢٥٢ - }               صع نآن ، ومللْقُر هوِتالوت هوِصيام هالتص اَهللا وإنْ قَلَّت ذَكَر اَهللا فَقد أَطاع نى م
 عن واقد ) طب ( } اَهللا فَلَم يذْكُره وإنْ كَثُرت صالته وِصيامه وِتالوته للْقُرآِن 

  ٣/٦٢٨مرسال واإلصابة ) ٦٨٧( والشعب ١/١٤٩ ومنثور ٢/٢٥٨ وجممع ٥/٣٢٠ وبداية ٢/١٧مي 
 حسن

 فَقد عصى اَهللا ، ومن أطَاع عِليا        من أَطاعىن فَقد أَطاع اَهللا عز وجلَّ ، ومن عصاين          { - ١٦٢٥٣
 عن أيب ذر ) ك ( } فَقَد أطَاعىن ، ومن عصى عِليا فَقد عصاين 

  ٤/١٦٥٤ وعدي ٣/١٢١ك 
 وهو حديث صحيح

١٦٢٥٤ - }            فَقـد ِطـِع اَألِمـريي نى اَهللا، ومصع اين فَقدصع ناَهللا، وم أَطاع ىن فَقدأَطاع نم
                     ـرقَى ِبِه ، فـإنْ أَمتراِئِه ويو لُ ِمنقاتةٌ ينج امما اإلماين ، وإنصع فَقد ِص األِمريعٍن يىن ، ومأَطَاع

               هِه ِمنليِرِه كَانَ عوإنْ قالَ ِبغي ، رأج ِبذِلك لَ كَانَ لَهدقْوى اِهللا وععن أيب هريـرة    ) خ ، م ، ن      ( } ِبت
 فقد عصاين : صدره إىل قوله ) ، حم ، هـ ش ( وروى 



 

 

٢٤٣٧() 

 ٥٠٧ و   ٢/٥٠٦ وعاصـم    ٤٧٦ و   ٤١٦ و   ٣٦١ و ٣٤٢ و   ٢/٢٥٣ وحـم    ٣٣ وم اإلمارة    ١١٤ و   ٩/٧٧خ  
وسـنة  ) ١١٢٣( ومحيـدي  ١٢/٢١٢ وش ١٣/٢٤٩ وفـتح  ١٠/٧٠وجممع ) ٢٣٠٦( وحب ١/٤٠٤ومعاين  

 ١/٥٥٠ وبغوي   ١٢٨  و ٣/١٢١و ك   ) ٢٨٥٩(و  ) ٣٠( و هـ    ٨/٢٧٦ و ٧/١٥٤ ون   ٨/١٥٥ وهق   ١٠/٤١
 وغريهم ) ١٥٩٧(وخزميه ) ٢٠٦٧٩(وعب 

عب عـن أيب  ( } من أَطَاق ِصيام ثَالثَِة أياٍم متتاِبعاٍت فَقد وجب عليِه ِصيام رمضانَ        { - ١٦٢٥٥
 ) لبيبة  

  ٢/٥٤٥وبنحوه عدي ) ٧٣٠٠( وعب ٤/١٩٩ والنيل ٣/١١٦أخرجه ابن حبان يف اروحني 
  مقال ويف سنده

من أطْرق فَرسه مسِلماً فَعِقب لَه الفَرس كَانَ لَه كأَجِر سبِعني فَرساً يحملُ عليهـا                { - ١٦٢٥٦
) حم ، حب ، طب      ( } ِفى سِبيِل اِهللا ، فَإنْ لَم يعِقب كَانَ لَه كَأجِر فَرٍس يحملُ عليها ِفى سِبيِل اِهللا                 

 ةعن أيب كبش
  ٣/١٩٧ ومنثور ٥/٣٢٤ وبداية ٤/٢٣١ وحم ٥/٢٦٦وجممع ) ١٦٣٧(حب 

 وهو حديث صحيح
 أعاره ليضرب يف إبله : أطرق فالنا فحله 

من أطْعم كَِبداً جاِئعةً أطْعمه اُهللا ِمن أطْيِب طَعاِم اجلنِة ، ومن برد كَِبداً عطْشـانةً                 { - ١٦٢٥٧
 )الديلمى عن عبد اهللا بن جراد ( } ن شراِب اجلنِة سقاه اُهللا وأرواه ِم

  ٥/٢٣٨ و ٤/١٧٤ واإلحتاف ٧/٣٢٧كر 
 وهو حديث حسن لغريه 

من أطْعم مؤِمناً حتى يشِبعه ِمن سغٍب أدخلَه اُهللا باباً ِمن أبواِب اجلنِة ال يدخلُه إالَّ                 {  - ١٦٢٥٨
 كَانَ ِمثْلَه نعن معاذ ) طب ( } م 

  ٥/١٧٧٠ وعدي ٥/٢٣٨ واإلحتاف ٣/١٣١ وجممع ٢/٦٧الترغيب 
 وهو حديث حسن لغريه 

من أطْعم مِريضاً شهوته أطْعمه اُهللا ِمن ِثماِر اجلنِة ، ومن سقَى مؤِمناً علـى ظَمـٍأ                  { - ١٦٢٥٩
 اُهللا ِمن قَاهس 

 عن أيب سعيد ) حل (  أبو الشيخ } ِقيامِة الرِحيِق املختوِم يوم الْ
 وبنحوه الشعب   ٢/٢٦٨ وأصفهان   ٨/١٣٤ وحل   ١/٦٨ وحبيب   ٥/٩٧ وجممع   ٦/٢٩٥ وطب   ٢/٦٦الترغيب  

  ٥/٢٣٨ و ٤/١٧٤واإلحتاف ) ٣٣٧١ و ٣٣٧٠(
 وهو حديث حسن لغريه

١٦٢٦٠ - } ِثماِر اجلن اُهللا ِمن همِلماً جاِئعاً أَطْعسم مأطْع نعن أيب سعيد ) حل ( } ِة م 



 

 

٢٤٣٨() 

 ) ٣٣٧١ و   ٣٣٧٠( والشـعب    ٥/٢٣٨ و   ٤/١٧٤ واإلحتـاف    ٢/٢٦٨ وأصفهان   ٨/١٣٤ وحلية   ٤/٩٩كر  
ورويناه من حديث صح عن ايب سعيد اخلدري مرفوعـا وهـو عنـد ت               : مطوال بنحوه مرسال وموقوفا وقال      

 ) ١٦٨٢( و د ٢/٦٦ وترغيب ٣/١٤وحم ) ٢٤٤٩(
 فاحلديث حسن لغريه 

اللَّهم باِرك لَنا فيِه وأطِْعمنا خيراً ِمنه ، ومن سقاه اُهللا           : من أطْعمه اُهللا طَعاماً فلْيقُلْ       { - ١٦٢٦١
للَّبِن اللَّهم باِرك لَنا فيِه وِزدنا ِمنه ، فِإنه ليس شيٌء يجِزىُء ِمن الطَّعاِم والشراِب غَير ا               : لَبناً فلْيقُلْ   

 عن ابن عباس ) حم ، هـ ( } 
) ٤٦٨(وسـين   ) ١٠٥ و   ١٠٤( ومشائـل    ١١/٣٨٨وسـنة   ) ٤٨٢( ومحيدي   ١/٣٠٣ وابن سعد    ١/٢٢٥حم  

 ) ٦٠٤٥(وصحيح اجلامع ) ١٤٨٢(وعلل ) ٣٣٢٢(وهـ ) ٣٤٥٥(وبنحوه ت ) ٦٠٤٥(وصحيح اجلامع 
 وهو حديث حسن 

 عن أيب هريرة ) هب ( } انَ خيراً ِممن أَحيا موُءودةً من أطْفَأَ عن مؤِمٍن سيئَةً كَ { - ١٦٢٦٢
" من ستر على أخيه عورة فكأمنا أحيـا مـوءوده   " ويف سنده انقطاع وضعف وله شاهد بلفظ  ) ٩٦٥٣(الشعب  

  وغريمها ٤/١٤٣وحم ) ١٤٩٣( وبنحوه حب ٣/٢٣٩ وترغيب ١/١٤٣عن جابر وامع ) ٩٦٥٤(
 فاحلديث حسن لغريه 

١٦٢٦٣ - }                وال ِقصاص ةَ لَهفَال ِدي هنيوا عِر إذٍْن فَفَقَؤيٍم ِبغِت قَوِفى بي ِن اطَّلَعحم ، ن    ( } م (
 عن أيب هريرة 
 ) ٦٠٤٦( وصحيح اجلامع ٨/٣٣٨ وهق ٥٢٧ و٢/٤١٤ وحم ٤٨ و ن القسامة ب ١٣٧د األداب باب 

 وهو حديث صحيح
١٦٢٦٤ }     ِت قَوِفى بي ِن اطَّلَعم          هنيوا عفْقَؤأَنْ ي ملَّ لَهح فَقَد ِر إذِْنِهميعـن أيب   ) حم ، م    ( } ٍم ِبغ

 هريرة 
 وفتح  ١/٤٠٤ ومشكل   ٤٣٦ و   ٣/٤٣٥ وترغيب   ١/٦٣ وطص   ٢/٣٨٥ وحم   ٨/٣٣٨  وهق    ٤٣م األدب ح    

 ) ٦٠٤٧( وصحيح اجلامع ١/١١٢ وأصفهان ١٢/٢٤٤
 عن أيب هريرة ) د ( } ِبغيِر إذِْنِهم فَفَقَؤوا عينه فَقد هِدرت مِن اطَّلَع ِفى داِر قَوٍم  {- ١٦٢٦٥

 ) ٦٠٤٨( وصحيح اجلامع ١٣٧د األداب ب 
 وهو حديث صحيح

 عن ابن عباس ) طب ( } مِن اطَّلَع ِفى ِكتاِب أَِخيِه ِبغيِر أمِرِه فَكَأنما اطَّلَع ِفى الناِر  { - ١٦٢٦٦
:  بلفظ   ١٠/٣٨٩ وطب   ٤/٣٤١ وعقيلي   ٣/٦٢ ونصب   ١١/٤٧ وفتح   ٢٩٥ ومحز   ١١/٨٤ و سنة    ٤/٢٧٠ك  
  ٧/٢٧٢وهق ) ٣١١١(واملطالب " -من نظر " 

 ضعيف
١٦٢٦٧ - }  رده فَِهى هنيع ٍم فَفُِقئَتٍة إىل قَوكُو ِمن ِن اطَّلَععن أيب أمامة ) طب ( } م 



 

 

٢٤٣٩() 

 و ٣/٤٣٥ وترغيب ٣/١٩٩ وقط ٢/٣٨٥ وحم   ٨/٦١وهق   ٤٣ وبنحوه م األدب     ٨/٣١٨ طب   ٦/٢٩٥امع  
٤٣٦  

 وهو حديث صحيح لغريه 
من أظَلَّ رأْس غَاٍز أظَلَّه اُهللا عز وجلَّ يوم الِقيامِة ، ومن جهز غاِزياً ِفى سـِبيِل اِهللا                   { - ١٦٢٦٨

        ى يتِرِه حِمثْلُ أج هاِزِه كَانَ لَهِقلَّ ِبجتسى يتىن           حاُهللا ِفيِه ب ذْكَرِجداً يسىن مب نوم ، ِجعري أَو وتم
 عن عمر) ع ، حب ، ك ، هق ، ض ( والعدين ) حم ( } اُهللا لَه بيتاً يف اجلنِة 

 ١/١٨٠ وموضـح   ٢/٢٥٥ وترغيب   ٥/٣٥١وش  ) ١٦٥٤( وحب   ٢/٨٩ و ك    ٩/١٧٢ وهق   ٥٣و  ١/٢٠حم  
  ٥/٢٨٤وجممع 

 وهو حديث صحيح
من أعانَ ظاِلماً ِبباِطٍل ِليدِحض ِبباِطِلِه حقا فَقد بِرئَت ِمنه ِذمةُ اِهللا وِذمةُ رسـوِلِه ،                 { - ١٦٢٦٩

 ومن مشى إىل سلْطاِن اِهللا ِفى األرِض ِليِذلَّه أَذَلَّ اُهللا رقَبته مع ما يدخر لَه ِمن اِخلزِى يوم الِقيامِة ،                   
                  ِلِمنيوِر املُسأُم ئاً ِمنيش ِلِمنياملُس لَّى واِلياً ِمنو نِه ، ومِبيةُ نناِهللا وس ِض ِكتابلطانُ اِهللا ِفى األروس

صـلى اهللا   وهو يعلَم أَنَّ ِفى املُسِلِمني من هو خير للمسِلِمني ِمنه وأعلَم بِكتاِب اِهللا وسنِة رسوِلِه                  
    لَـم ِمِننيوِر املـؤأم ئاً ِمنيش ِليو نن ، ومِلِميةَ املُسماعانَ جوخ ولَهانَ اَهللا ورسخ عليِه وسلم فَقَد

ن ِربـا  ينظُِر اُهللا لَه ِفى شىٍء ِمن أُموِرِه حتى يقُوم ِبأُموِرِهم ويقِْضى حواِئجهم ، ومن أَكَلَ ِدرهماً مِ              
( واخلطيب  ) طب ، هق    ( } فَهو كِإثِْم ِستٍة وثَالِثين ِزنيةً ، ومن نبت لَحمه ِمن سحٍت فالنار أوىل ِبِه               

 عن ابن عباس) كر 
 وعـدي   ٢/٦١٣وعاصـم   ) ١٠٢٠( والصحيحه   ٢/٢٢٩ وشج   ٥/٢١١ وجممع   ٤/١٠٠ و ك    ١١/٢١٦طب  

  ولفقراته كلها شواهد ٢٠٥ و ٤/١١٧ و ١٩٦ و ٣/٨ وجممع ٢/٧٦٣
 فاحلديث حسن لغريه

} من أعانَ ظاِلماً ِعند خصومٍة وهو يعلَم ، فَقَد بِرئَت ِمنه ِذمةُ اِهللا وِذمةُ رسـوِلِه                  { - ١٦٢٧٠
 عن ابن عمر وابن عباس ) اخلطيب(

 ) ١٠٢٠( والصحيحة ٨/٣٧٩خط 
 وهو حديث صحيح لغريه 

١٦٢٧١ - } نوِلِه    مةُ رسةُ اِهللا وِذمِذم هِمن ِرئَتب ا ، فَقَدقِبباِطِلِه ح ِحضدانَ ظاِلماً  ليك ( }  أع (
 عن ابن عباس 

 ١٩٩ و   ٣/٨ وجممـع    ٧/١١٩ و كثري    ٢٠/٢٢٩ وشج   ٥/٢١١ وجممع   ٤/١٠٠ و ك    ٢١٦ و   ١١/١١٤طب  
 )٦٠٤٨( وصحيح اجلامع ٣/١٨ وصحيحة ٨/٣٧٩ و ٦/٧٦وخط 

 يث صحيح لغريه وهو حد



 

 

٢٤٤٠() 

١٦٢٧٢ - }              ِزعنى يتِط اِهللا حخلْ ِفى سزي ٍة بظُلٍْم لَمومصلى خانَ عأع نعـن  ) هـ ، ك    ( } م
 ابن عمر 

 وخـط   ٣/١٩٨ وترغيـب    ٤/٩٩ و ك    ٦/٨٢ وهق   ١٤ود اْألقضية باب    ) ١٠٢١( والصحيحه   ١٠/٩١جممع  
 )٦٠٤٩(اجلامع  وصحيح ٢/٨٢ وحم ١/١٥٤وموضح ) ٢٣٢٠( و هـ ٨/٢٠١

 وهو حديث صحيح
: من أعانَ على دِم امرىٍء مسلٍم ولَو ِبشطِْر كَِلمٍة كُِتب بين عينيِه يـوم الِقيامـِة           { - ١٦٢٧٣

 عن ابن عمر )  هب ( } آِيس ِمن رحمِة اِهللا 
 و أصـفهان  ٥/٧٤لية  وح ٣/٣٩٤ وترغيب   ٨/٢٢وهق  ) ٢٦٢٠( وبنحوه هـ    ٢/٤٤٥وكر  ) ٥٣٤٦(الشعب  

  ٤/٣٢٦ ونصب ٤/١٤ وتلخيص ٢٦٤ و ١/١٥٢
 وهو حديث حسن لغريه 

 عن ابن مسعود ) هق ( } من أعانَ على ظُلٍْم فَهو كالْبِعِري املُتردى ينِزع بذَنِبِه  { - ١٦٢٧٤
  ٢/٢٥٦ ومنثور ١/٤٤٩ وحم ١٠/٢٣٤هق 

 وهو حديث صحيح لغريه
آيس ِمن رحمِة   :  على قَتِل مؤِمٍن ِبشطِْر كَِلمٍة لَِقى اَهللا مكْتوباً بين عينيِه            من أعانَ  { - ١٦٢٧٥

 عن أيب هريرة ) هـ(} اِهللا
 ٥/٧٤ وحليـة    ٣/٢٩٤ وترغيـب    ٤/٣٢٦ ونصـب    ٨/٢٢هق  ) ٢٦٢٠( وهـ   ٢/٣٣٢ وكثري   ٢/٤٤٥كر  

عن ابن عمر   ) ٥٣٤٦( والشعب   ٤/١٤ وتلخيص   ٧/٢٧١٥ وعدي   ٤/٣٨٢ وعقيلي   ٢٦٤ و ١/١٥٢وأصفهان  
  ٤٥ و ٧/٤٤ونيل األوطار 

 وهو حديث حسن لغريه
١٦٢٧٦ - }                   ِتِه ، أَظَلَّهقبكَاِتباً ِفى رم ِتِه ، أَورسغَاِرماً ِفى ع ِبيِل اِهللا ، أَواِهداً ِفى سجانَ مأع نم

 ال ِظلَّ إال ِظلُّه موعن سهل بن حنيف ) حم ، ك ( } اُهللا ِفى ِظلِِّه ي 
 ٢/٢٥٥ وترغيب   ٥/٢٨٣ و   ٤/٢٤١ وجممع   ٦/١٠٥ وطب   ٢١٧ و   ٢/٨٩ و ك    ١٠/٣٢٠ وهق   ٣/٤٨٧حم  

 ٢/٨٩ وله شاهد عند احلاكم      ٤/٥٩٩ وش   ٤/٢١٦والتلخيص  ) ٤٢٧٧( والشعب   ٥/٣٥١ وش   ١/٤٩٢وكثري  
  وصححه ٢/٢٥٥صححه ووافقه الذهيب والترغيب ) ٢٤٤٧(

 حسن لغريه
 مسِلماً كَانَ اُهللا ِفى عوِن املُِعِني ما كَانَ ِفى عوِن أَِخيِه ، ومن فَـك عـن                 من أعانَ  { - ١٦٢٧٧

(  ابن أيب الدنيا ىف قضاء احلوائج واخلرائطي ىف مكارم األخالق            } أَِخيِه حلَقَةً فَك اُهللا عنه حلَقَةً يوم الِقيامِة         
 عن أنس ) هق 

  ٣/٤٧ قط ٢/٦٠٧ وترغيب ٦/٧٣ وهق ٦/٦٦ وكر ١/١٩١ان  وأصفه٤/١٥٨٧ وعدي ٤٥حوائج 
 وهو حديث حسن لغريه 



 

 

٢٤٤١() 

عـن الزهـرى    ) عب  ( } من اعتبطَ مؤِمناً قَتالً فإنه قَود إال أَنْ يرضى وِلي املقْتوِل             { - ١٦٢٧٨
 مرسال 

 حنوه ) ١٤٣٣(وشفع ) ١٧١٨٣( وعب ٨/٢٥هق 
 وهو حديث حسن

 الجناية كانت أي قتل ب: اعتبط 
من اعتبطَ مؤِمناً قَتالً فإنه قَود إال أَنْ يرضى ِبِه وِلي املقْتوِل واملُؤِمنونَ عليِه كَافَّةً ،              {  - ١٦٢٧٩

               غَِضب هرصون آواه نفَم ، هرصنِويِه ويؤِم اآلِخِر يوباِهللا والْي ؤِمنؤِمٍن يِحلُّ ِلمال ي    ، هنِه ولَعلياُهللا ع
 عن عبد الرمحن بن أيب ليلى مرسال  ) عب ( } وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه إىل اِهللا 

 ) ١٧١٩١(عب 
 حسن مرسل 

د علَي الْحـوض    مِن اعتذَر إلَيِه أَخوه املُسِلم ِمن ذَنٍب قَد أَتاه فَلم يقْبلْ ِمنه لَم يرِ              { - ١٦٢٨٠
 أبوالشيخ عن عائشة } غَداً 

 ) ٨٣٣٨ و ٨٣٣٤(والشعب ) ٢٥٦٠( ومطالب ٢/٣٠٩ وطب ٦/٢٣٢ واإلحتاف ٨/٨١امع 
 وهو حديث حسن لغريه

 مكْـٍس  مِن اعتذَر إلَيِه أَخوه مبعِذرٍة فلَم يقْبلْها كَانَ علَيِه ِمن الْخِطيئَِة ِمثْلُ صاِحبِ  { - ١٦٢٨١
 والضياء عن جودان ) هـ ( } 

و االحتـاف  ) ٢٥٦٠( واملطالـب  ٢/٣٠٩ وطـب   ٢/٤ وعقيلي   ٨/٨١وجممع  ) ٣٧٧( و هـ    ٣/٤٩٣ترغيب  
 ) ٨٣٣٨(و ) ٨٣٣٤( والشعب ١٦٢ وحنيفه ١/٦٨ وحنف ٦/٢٣٢

 حسن لغريه
 هو الذي يأخذ الضريبة بغري حق : صاحب املكس  

عن أيب  ) حم ، طك    ( } عتق اُهللا ِبكُلِّ عضٍو ِمنها عضواً ِمنه ِمن الناِر          من أعتق رقَبةً أَ    { - ١٦٢٨٢
 موسى 
  ٤/٢٤٣ و جممع ٦/١٩٤طب 

 صحيح لغريه 
 عن أيب موسى ) ك ، هق ( } من أعتق رقَبةً كَانت ِفكَاكَه ِمن الناِر عضواً ِبعضٍو  { - ١٦٢٨٣

  ١٠/٢٧٢ وهق ٢/٢١٢ك 
  حديث صحيحوهو

من أعتق رقَبةً مؤِمنةً أعتق اُهللا ِبكُلِّ ِإرٍب ِمنها ِإرباً ِمنه ِمن الناِر حتى إنه ليعِتق بالْيِد                { - ١٦٢٨٤
 جِج الفَرلَ ، وبالفَرجِل الرجوبالر ، دعن أيب هريرة ) حم ( } الْي 

 ) ١٥٤١(و ت ٢١ وبنحوه م العتق ١٠/٢٧٢ و ٦/٢٧٣ وهق ٤/٢٤٣ وجممع ٢/٤٢٠حم 
 وهو حديث صحيح



 

 

٢٤٤٢() 

من أعتق رقَبةً مؤِمنةً فِإنه يجِزئ ِمن كُلِّ عضٍو أَو يتجوز ِمن كُلِّ عضٍو ِمنه عضواً                 { - ١٦٢٨٥
 عن أيب ذر ) بز ( } ِمن النــاِر

  ٤/٢٤٣امع 
 حسن لغريه 

١٦٢٨٦ - } اِر مالن ِمن ِفداَءه تةً كَانِمنؤةً مقَبر قتأع عن عمرو بن عبسة ) حم ، د ، ن ( } ن 
 و ٤/١٥ وبنحوه حم ٤٣ و ن اجلهاد باب ١٤ و د العتق ب ٤٢ و ٣/٣٠ وترغيب ٤/٢٤٢ وجممع ٤/١٤٧حم 

 ) ٦٠٥٠( وصحيح اجلامع ١٩/٢٩٩ وطب ١/١١٣ ومشكل ١٤٠ و ١٣٩ /٨ و٤/٢٤٣ وجممع ٣٤٤
 وهو حديث صحيح

١٦٢٨٧ - }              وضٍو عضكَاِن كُلِّ عاِر ِبمالن ِمن ِفداَءه تةً كَانِمنؤةً مقَبر قتأع نعـن  ) طب  ( } م
 عقبة ابن عامر 
  ١٤٠ - ٨/١٣٩ و ٤/٢٨٣ وجممع ٣٨٦ و ٤/١١٣ وحم ٢٣ن اجلهاد ب 

 وهو حديث صحيح
مةً أَعتق اُهللا لَه ِبكُلِّ عضٍو ِمنها عضواً ِمنه ِمن الناِر حتى فَرجه             من أعتق رقَبةً مسلِ    { - ١٦٢٨٨

 عن أيب هريرة ) ق ، ت ( } ِبفَرِجــِه
 ٤/٢٤٣ وجممـع  ٦/٣٨٦ و  ٤٢٢ و   ٢/٤٢٠ وحـم    ٩/٣٥١وسـنة   ) ١٥٤١( وت   ٢٣ وم العتق    ٨/١٨١خ  

 و  ٢/٤٢٩وبنحوه حـم    ) ٦٠٥١( اجلامع    وصحيح ٣٠/١٢٩ وطــربي   ٢/١٥٦ والدواليب   ٧/٢٥٠وبغوي  
  وهــــــق٤٠٤ و ٣٢١ و ٤/١١٣

 ١/٣١١ ومشـكل  ٣/٣١ وترغيـب  ٤/٢٤٢وجممع ) ٧٦٧(ومحيدي  ) ١١٩٢(وشفع  ) ١١٤٧( وم   ١٠/٢٧٢
  ٢/٧٤٥ وعدي ٥/٢٢٥ وخط ١١/٢٠٧وفتح 

١٦٢٨٩ - }            اِر ، بكُلِّ عالن ِمن هِفداؤ ةً  فِهىِلمسةً مقَبر قتأع نظْمـاً      مِرِه عرحِعظاِم م ظٍْم ِمن
 عن عمرو بن عبسة ) ص ( } ِمن ِعظَاِم محرِرِه 

 ١٩/٢٩٩ وطب   ١/١١٣ ومشكل   ١٤٠ - ٨/١١٩ و   ٤/٢٤٣ وجممع   ٣٤٤ و   ٤/١٥٠وحم  ) ٢٤١٩(منصور  
  ٣١٩ و ٣/٣٠ وترغيب ٢٣و ن اجلهاد ب 

 وهو حديث صحيح
  فِهى ِفداؤه ِمن الناِر ، بكُلِّ عظٍْم ِمن ِعظاِم محرِرِه بعظٍْم ِمن      من أعتق رقَبةً مسِلمةً    { - ١٦٢٩٠

ِعظاِمِه ، ومن أدرك أحد واِلديِه فلَم يغفَر لَه فأَبعده اُهللا ، ومن ضم يِتيماً ِمن بيِن أَبويِن مسِلميِن إىل            
غى يتراِبِه حةُ طَعاِمِه وشاجلن لَه تبجاُهللا و هعن مالك بن عمرو القشريى ) طب(ابن سعد ( } ِني 

  ٧/٢٧ وسعد ١٩/٢٩٩ وطب ١/١١٣ ومشكل ١٤٠ - ٨/١٣٩ و ٤/٢٤٣ وجممع ٣٤٤ و ٤/١٥٠حم 
 وهو حديث صحيح لغريه 

عن ) طك  ( }  كُلِّ عضٍو عضو     من أعتق رقَبةً مسِلمةً  كَانت ِفداَءه ِمن الناِر مبكانِ          { - ١٦٢٩١
 عقبة بن عامر



 

 

٢٤٤٣() 

  ٤/٢٤٣امع 
 صحيح لغريه 

١٦٢٩٢ - }                  ِريكِهللا ش سالٌ لَيم ِه ِفى ماِلِه ِإنْ كَانَ لَهلَيع ـقُهلُوٍك فَِعتمماً ِفى مهس قتأع نم {
 عن أيب هريرة ) هق ( 

 ١٠/٢٧٧هق 
 وهو حديث صحيح لغريه 

١٦٢٩٣ - } م               قتعي موي دبالْع مقَوي ، قَهِعت ِمنض فَقَد لُوٍك لَهمكاً ِفى مِشر قتأع عن ) هق  ( } ن
 ابن عباس 

  ٣/١٨٤ وخ ٤٩ و ٤٨ وبنحوه م اإلميان ٥/١٥٤ وفتح ١٠/٢٧٧ و هق ٤/١٢٩قط 
 وهو حديث صحيح

 لَه مالٌ يبلُغُ ثَمن الْعبِد قُوم الْعبد عليِه ِقيمةَ عدٍل           من أعتق ِشركاً لَه ِفى عبٍد فكَانَ       { - ١٦٢٩٤
 قتا عم هِمن قتع وإالَّ فَقَد ، دبلْيِه العع ِتقوع مهصِحص كاَءهرطَى شعن ابن عمر ) ٣حم ، ق ( } فأَع 

 و  ٦/٩٦وهق  ) ٧٨٩(و  ) ٧٧٢(وموطأ  ) ١٢٨٧ و   ١٢٨٦ و   ١١٣٩( و   ١ والعتق   ٤٧ و م اإلميان     ٣/١٨٩خ  
 ٤/٢١٢وتلخـيص   ) ١١٩٧( وشفع   ١١١ و   ٢/٣٤ و   ١/٥٦ وحم   ٧/٣١٩ ون   ٦ و د العتق ب      ٢٧٨ و   ٢٧٤

 )٦٠٥٢( وصحيح اجلامع ١٢٩ و ٤/١٢٤ وقط ٣/١٠٦ ومعاين ٩/١٦٠ و ٥/٦٣وحلية 
١٦٢٩٥ - } اَءهِصبكاِئِه أَنرِلش لُوٍك ضِمنمِشقْصاً ِفى م قتأع نم عن ابن عمر ) طب ( } م 

  ٤/٢٤٨ وجممع ٣/١٠٥ ومعاين ١٠/٢٨١ وهق ٤٧٢ و ٤/٣٧حم 
 وهو حديث صحيح

 النصيب املشترك من كل شيء: الشقص 
عـن عبـادة بـن     ) طب  ( } من أعتق ِشقْصاً ِفى مملُوٍك فعلَيِه ِعتقُه ِإنْ كَانَ لَه مالٌ             { - ١٦٢٩٦

 الصامت 
  ١ وم العتق ٩/٣٥٦ وسنة ٥/١٥١ وفتح ٢٧٩ و ١٠/٢٧٨ وهق ٤٩ و ٤٨م اإلميان  وبنحوه ٤/٢٤٨امع 

 وهو حديث صحيح
١٦٢٩٧ - }        هتبقي لُوٍك ضِمنمِفى م ِشقْصاً لَه قتأع نعن سعيد بن املسيب عن ثالثني من ) حم ( } م

 الصحابة
  ٤/٢٤٨وجممع ) ٣٩٣٨( و د ٦/١٧٩ وتخ ٦/٤٨١ وش ٢/٥٣حم 

  صحيحوهو حديث
من أعتق ِشقْصاً ِمن رِقيٍق فَإنَّ عليِه أَنْ يعِتق بقيته ، فَإنْ لَم يكُن لَه مالٌ استسـعى                   { - ١٦٢٩٨

 عن جابر) طس ( } العبد ِفى مثِنِه 
  ٦/٣٩ وأصفهان ٣/٢٨٤ ونصب ٤/٢٤٩جممع 

 حسن لغريه 



 

 

٢٤٤٤() 

وٍك فعلَيِه خالصه ِفى ماِلِه ، فَإنْ لَم يكُن لَه مـالٌ قُـوم              من أعتق ِشقْصاً ِمن مملُ     { - ١٦٢٩٩
 عن أيب هريرة  ) ٤حم ، ق  ( } اململُوك ِقيمةَ عدٍل ثُم استسعى غَير مشقُوٍق عليِه 

 و د   ٦/١٧٩ وتـخ    ٦/٤٨١ وش   ٥/١٣٧ وفـتح    ٤٢٦ و   ٢/٥٣ وحم   ٤ و   ٣ و م العتق     ١٨٥ و   ٣/١٨٢خ  
 ) ٦٠٥٣( وصحيح اجلامع ١٠/٢٧٧ وهق )٣٩٣٨(

١٦٣٠٠ - }  قتِللَِّذى أَع داً فَمالُهبع قتأع نعن ابن مسعود ) هق ( } م 
  ٨/١٨١وخ  ) ١١٤٧( وبنحوه م ٢/٢١٢ك 

 فاحلديث صحيح
١٦٣٠١ - }             ِصيبن نمضوي ، رح ووفَاٌء فَه ولَه كِفيِه ِشر داً ولَهبع قتأع نـِة    مركَاِئِه ِبقيمش 

 عن ابن عمر ) كر ( عن جابر ) هق ، كر ( } عدٍل ِبما أَساَء مشاركَتهم وليس على الْعبِد شيٌء 
  ٥/٣٢٥وهق ) ١٢١١( وحب ٢/٢٢٦كر 

 وهو حديث صحيح
د ( } لسـيد مالَه فَيكُونُ لَه     من أعتق عبداً ولَه مالٌ فمالُ العبِد لَه إالَّ أَنْ يشتِرطَ ا            { - ١٦٣٠٢

 عن ابن عمر ) ، هـ 
 ) ٦٠٥٤( وصحيح اجلامع ٦/١٧٢ وغليل ٤/١٣٤ وقط ٨/١٠٥وسنة ) ٢٥٢٩(  وهـ ١١د العتق ب 

 وهو حديث صحيح
احلاكم ( } من أعتق مسِلماً كَانَ ِفكاكُه ِمن الناِر ِبكُلِّ عضٍو ِمن هذَا عضو ِمن هذَا                { - ١٦٣٠٣

 )وابن عساكر عن واثلة ) ك(ىف الكىن 
 ٢/٢١٢ وك  ٢/٤٣١وبنحوه حم   ) ٢٥٢٢( وهـ   ٥/٦٢ وكثري   ١/٣١٢ ومشكل   ١٨/٣٠٠ وطب   ٤/٢٣٥حم  

 ) ١١٤٧( وم ١/٩٠والدواليب 
 وهو حديث صحيح

 ود عن ابن مسع) عق ( } من أعتق مملوكَه فَليس ِللْمملُوِك ِفى ماِلِه شيٌء  { - ١٦٣٠٤
  ٣٢٦ و ٥/٣٢٤ وهق ٤/١٠٧ وجممع ٢/١٥٠ وبنحوه حم ١/٣٢٨ وعدي ١/٩٧ وعقيلي ١/٣٧٩تخ 

 وهو حديث حسن لغريه 
١٦٣٠٥ - }                    ـقتأع ـنـاِر ، ومالن ِمـن هواً ِمنضها عٍو ِمنضاُهللا ِبكُلِّ ع قتةً أعمسن قتأع نم

 قتــــِن أعتيمسن 
ضاِر اُهللا ِبكُلِّ عالن ِمن هِن ِمنويضما عهِن ِمنيعبد الرزاق عن عمرو بن عبسة } و  

  ٤/٣٤٣ وجممع ٨/٣٤١ وابن سعد ١/٦٨ وطب ٤/٢١١وتلخيص ) ١٥٤(عب 
 وهو حديث صحيح

) طـب (بن سعد ا( } من أعتق نسمةً مسِلمةً وقَى اُهللا ِبكُلِّ عضٍو ِمنه عضواً ِمن الناِر              { - ١٦٣٠٦
وابن النجار عن علي( 



 

 

٢٤٤٥() 

 وطـب   ٤/٣٤٣ وجممـع    ٣/١٠٦٩ وعدي   ٨/٤٢٩ وكثري   ٤/٢١١ وتلخيص   ٨/٣٤١ وابن سعد    ١/٦٨ طب  
١٠/٣٣٢  

 وهو حديث صحيح لغريه 
 عن ابن عباس ) بز ( } من أعتق نِصيباً ِمن مملُوٍك ضِمن لَهم نصيبهم ِمن ماِلِه  { - ١٦٣٠٧

 ) ١٣٤٧( و ت ٥/١٥١ وفتح ٤ وبنحوه د العتق ب ٤/٢٤٨جممع  و١٠/٢٧٧هق 
 صحيح لغريه 

مِن اعتكف معي فَلْيعتِكف العشر األواِخر ، وقَد رأيت هِذِه اللَّيلةَ ، ثُم أُنسيتها ،                { - ١٦٣٠٨
 وقد رأيتين أســجد من صبحها يف ماٍء وطـٍني ، فالتمسوها يف العشر األواخِر ، والتمسـوها              

 عن أيب سعيد ) موطأ ، خ ، م (} يف كـلّ ِوتـٍري 
  ٣/٧٩و ن ) ١٧٧٥(و هـ ) ١٣٨٢( ود ٣/١٧١ و م ٦٢ و ٣/٦٠ و خ ١/٣١٩موطأ 

 عن عمرو بن أمية الضمري ) حم ( } من أعطَى امرأَته عِطيةً فَهي لَه صدقَةٌ  { - ١٦٣٠٩
  ٦٣ و ٣/٦٢ثرية أنظرها يف الترغيب وله شواهد ك) ١٠٧٠٥( ون الكربى التحفة ٤/١٧٩حم 

 صحيح لغريه
} من أعطَى ِفى صداِق امرأٍة ِملَْء كَفَّيِه برا أَو سويقاً أَو تمراً أَو دِقيقاً فَقَِد استحلَّ        { - ١٦٣١٠

 عن جابر ) د ، هق ( 
 ٣/٢٤٢  وقـط ٦/٣٦٥ وخـط  ٣/٣٠٠ ونصـب  ٩/١٢٠ وسـنة   ٧/٢٣٨ وهق   ٣٠ب  ) ٢١١٠(د النكاح   
 ١/٢٩٣وأصفهان 

 حديث حسن
 ) ٤٥٥٩( واجلامع ١٠/٣٧٢والتهذيب ) ٥٨١٥(فيه موسى بن مسلم ثقة الكاشف 

من أعطاه اُهللا تعاىل ِحفْظَ ِكتاِبِه فَظن أَنَّ أَحداً أُعِطى أَفْضلَ ِمما أُعِطى فَقَد غَمـطَ                 { - ١٦٣١١
  الغنوى مرسال عن رجاء) تخ ، هب ( } أعظَم النعِم 

  ١/٥١٣واإلصابة ) ١٨١١( والضعيفة ٢٨٤ /٢/١ وتخ ٩/١٣٢واإلحتاف ) ٢٥٩٣( وشعب ١/٣٤٩منثور 
 حسن لغريه

من أُعِطى الذِّكْر ذَكَره    : من أُعِطى أربعاً أُعِطى أَربعاً وتفْسري ذِلك ِفى ِكتاِب اِهللا            { - ١٦٣١٢
، ومن أُعِطــى الدعاَء أُعِطــى اإلجابةَ ، ألنَّ        " اذْكُروين أَذْكُــركُم   : " اُهللا تعاىل إذْ يقُولُ     

ـُوين أَستِجب لَكُم    : " اَهللا تعــاىل يقُـولُ     ومن أُعِطى الشكْر أُعِطى الزيادةَ ألنَّ اَهللا تعاىل    " ادع
ـ  : " يقُولُ   : ، ومن أُعِطى االسِتغفار أُعِطى املغِفرةَ ألنَّ اَهللا تعاىل يقُـولُ           " م  لَِئن شكَرتم َألزيدنكُ

 عن ابن مسعود) هب ( } " استغِفروا ربكُـم إنه كَانَ غَفَّـاراً " 
 ٤٥٢٨( والشعب   ٢٤٨ و   ١/٢٤٧ وخط   ٧١ و   ٤/٣١ ومنثور   ٢/٣٥٥ ومتناهية   ١٠/١٤٩ وجممع   ٢/٩٢طص  

 ) ٤٥٢٧(و) ٤٥٢٩و 



 

 

٢٤٤٦() 

 وهو حديث حسن لغريه
 )البغوى عن رجل ( }  من أُعِطى الرفْق ِفى الدنيا ينفَعه ِفى اآلِخرِة   { - ١٦٣١٣

  ٢/١٢٨ وشج ٨/٤٥ واإلحتاف ٨/٣٢٣ وش ١٠/١٩٣ وهق ٤٥١ و ٦/١٥٩أخرج حنوه حم 
 حسن لغريه

ى حظَّه ِمن اخليِر ، ومن حِرم حظَّه ِمن الرفْـِق           من أُعِطى حظَّه ِمن الرفِْق فَقد أُعطِ       { - ١٦٣١٤
 عن أيب الدرداء ) حم ، ت ( } فَقد حِرم حظَّه ِمن اخليِر 

 و  ٦/١٥٩ وحم   ٥٠١ وصفة   ١٠/١٩٣ وهق   ١٠/٤٤٩وفتح  ) ٣٩٣( ومحيدي   ٣/٤١٦وترغيب  ) ٢٠١٣(ت  
 ) ٦٠٥٥( اجلامع  وصحيح٩/١٥٩ وحلية ١٣/٧٤وسنة ) ٤٦٤( وخد ٨/٣٢٣ وش ٤٥١

 وهو حديث صحيح
١٦٣١٥ - }                    ، هكَرش ثِْن ِبِه ، فِإنْ أَثْىن ِبِه فَقَدفلْي ِجدي لَم نِز ِبِه ، ومجفلْي دئاً فَوجيش ِطىأُع نم

عن ) خد ، د ، ت ، حب        ( } وإنْ كَتمه فَقد كَفَره ، ومن تحلَّى ِبما لَم يعطَ فإنه كَالِبِس ثَوبى زوٍر               
 جابر 

 وحـب  ٨/٤٥٠وكـثري   ) ٦١٧( وصـحيحه    ٢/٧٧ وترغيب   ٦/١٨٢وهق  ) ٢٠٣٤(وت  ) ٤٨١٣(د األدب   
 وصـحيح   ٨/١٨١ وجممـع    ١/٧٤وطب  " من أوىل معروفا    "  ولفظه   ٣/٣٨١وحليه  ) ٢٥٧٠(وعلل  ) ٢٠٧٣(

 و  ٩١١٢و   ٩١١١ و   ٩١١٠(و  ) ٩١٠٩ و   ٩١٠٨(والشـعب   ) ٢٠٣٤(وت  ) ٢١٥(وخد  ) ٦٠٥٦(اجلامع  
 من طرق) ٩١١٤٠ و ٩١١٣

 وهو حديث صحيح لغريه 
من أُعِطى شيئاً من غَيِر سؤاٍل وال اسِتشراِف نفٍْس فإنه ِرزق من اِهللا فلْيقْبلْـه وال                 { - ١٦٣١٦

 هدراهليثم بن كليب وابن عساكر عن عمر (} ي( 
 ٦/١٤٨ وكر ٦٠٠ - ١/٥٩٧الترغيب 

 صحيح لغريه وهو حديث 
 عن عائشة ) حم ، خ ( } من أعمر أرضاً ليست ألحٍد فَهو أحق ِبها  { - ١٦٣١٧

  ٦/١٢٠وحم ) ٦٠٥٧( وصحيح اجلامع ٥/١٨ وفتح ٨/٢٨٠ وسنة ٤/٢٨٨ ونصب ٣/١٤٠خ 
) م ، د ، ن ، هـ        ( } ن عِقِبِه   من أعمر رجالً عمرى فَِهى لَه وِلعِقِبِه يِرثُها من يِرثُه مِ           { - ١٦٣١٨
 عن جابر 
 ٤/٩٤ ومعاين   ٤/١٢٣ ونصب   ١٧٣ و   ٦/١٧٢ وهق   ٣/٣٦٠وحم  ) ٢٣٨٠( وهـ   ٦/٢٧٥ ون   ٢١م اهلبات   

 )٦٠٥٨(وصحيح اجلامع ) ٥١٣٨( واإلحسان ١٩ود البيوع ب 
١٦٣١٩ - }          روال ت ، هماتوم ياهحِرِه ممعِلم ـُو قُبوا فَمن أَرقَب شـيئاً فَهـو       من أعمر شيئاً فَه

 عن زيد بن ثابت ) د ، ن ( } سِبيلُ اِملرياِث
وحـم  ) ١٦٠٩(واإلرواء  ) ٦٠٥٩( وصـحيح    ٤/١٢٩ ونصب   ٥/١٧٦ وطب   ٦/٢٧٢ و ن    ١٩د البيوع ب    

  وغريهم ٦/١٧٣ وهق ٣٨٦ و ٣/٣١٢



 

 

٢٤٤٧() 

 وهو حديث صحيح
١٦٣٢٠ - } ياتح لَه ـُو  عن جابر ) ن ، حب ( } ه وبعد موِتِه من أعمر شيئاً فَه

وصحيح ) ٥١٤٠( واإلحسان   ١/٣١١ وخط   ٧/١٢١ومتهيد  ) ١٣٧٨( وشفع   ١٧٣ و   ٦/١٧٢ وهق   ٦/٢٧٤ن  
 ) ٦٠٦٠(اجلامع 

 وهو حديث صحيح
١٦٣٢١ - }  دعرثَِتِه بوِلو لَه ى فَِهىرمع رمأع نالشريازى ىف األلقاب عن ابن عمر ( } م( 

 و د   ٥/١٨٠ وطـب    ٥/١٨٩ وبنحوه م اهلبات وحم      ٧/١٣٩ وش   ٣/٣٦٠ وحم   ٤/٩٣ ومعاين   ٤/١٢٣نصب  
  ٢/١٩٩ وطب ٦/٢٧٤ و ن ٨٧البيوع ب 

 وهو حديث صحيح
عن عمرو ) طس  ( } مِن اغْربت قَدماه ِفى سبيِل اِهللا حرم اُهللا ساِئر جسِدِه على الناِر              { - ١٦٣٢٢

 ابن قيس الكندى 
  ٥/٢٨٦ وجممع ٢/٢٧٣يب ترغ

 صحيح
عـن أيب  ) حم ، خ ، ت ، ن ( } مِن اغْربت قَدماه ِفى سبيِل اِهللا حرمه اُهللا على الناِر            { - ١٦٣٢٣

 عبس 
 ٢/٤٦٠ ونصب   ١٠/٣٥٣وسنة  ) ١٥٨٨( وحب   ٢٩٨ و   ١٩/٢٩٧ وطب   ٥/٣١٠ وش   ٢/٢٠٢ ومي   ٢/٩خ  

 وبغـوي   ٢٢٦ و   ٥/٢٢٥ و   ٤٧٩ و   ٣/٣٦٧وحـم   ) ١٦٣٢( وت   ٢/٣٩٠ وفـتح    ٢٨٦ و   ٥/٢٨٥وجممع  
 وصحيح  ٦/١٤ و ن    ٢٧٣ و   ٢/٢٧٢ وترغيب   ٦/٢٠٩٧ وعدي   ٢/٨ وحلية   ٩/١٦٢ و ٣/٢٢٩ وهق   ٣/١٦٥

 )٦٠٦١(اجلامع 
ابن زجنويه ومسويه والبـزار     ( } مِن اغْربت قَدماه ِفى سبيِل اِهللا حرمهما اُهللا على الناِر            { - ١٦٣٢٤

 )أيب بكر الصديق وابن عساكر عن 
  ٥/٢٨٦ وجممع ٢٥٥ ٥/٢٢٦ و ٤٧٩ و ٣/٣٦٧حم 

 وهو حديث صحيح
هق ( والباوردى  ) ط ، حم    ( } مِن اغْربت قَدماه ِفى سبيِل اِهللا فَهما حرام على الناِر            {  - ١٦٣٢٥

 عن رجل ) كر ( عن جابر ، بن زجنويه ) 
 ١/٤٨٥ وترغيب   ٢٨٦ و   ٥/٢٨٥وجممع  ) ١٩٠٣ و   ١٨٨٣( ومطالب   ٩/١٦٢ و   ٣/٢٢٩وهق  ) ١٦٣٢(ت  
  ٦/١٤ ون ٢/٢٧٢و 

 صحيح
مِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة ِبِنيٍة وحسبٍة تنظُّفاً للْجمعِة ِمن غَيِر جنابٍة كُِتب لَه بكُـلِّ                { - ١٦٣٢٦

 ىف تارخيه عن ابن عباس وأيب هريرة معا ) خ ( }  شعرٍة سبلَها ِمن رأِْسِه وِلحيِتِه وساِئِر جسِدِه حسنةٌ
  حنوه ٣/٣٣١ وخط ١/٣٧٥ وتخ ٢٩٠ و ١/٢٨٣ و ك ٤/١٠حم 



 

 

٢٤٤٨() 

 وهو حديث حسن لغريه
مِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة ثُم أَتى الْجمعةَ فَصلَّى ما قُدر لَه ثُم أَنصت حتـى يفْـرغَ                  { - ١٦٣٢٧

  خ نم اماٍم                 اإلملُ ثَالثَِة أيى وفَضرِة اُألخعمالْج نيوب هنيما ب لَه غُِفر هعلِّي مصي ِتِه ثُمعن ) م  ( } طْب
 أيب هريرة
 )٦٠٦٢( وصحيح اجلامع ٢٦م اجلمعة 

س ِمن أَحسِن ِثياِبـِه  مِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة ، ثُم مس ِمن أطْيِب ِطيٍب ِعنده ، ولَبِ         { - ١٦٣٢٨
                    لَه ِتِه غُِفرطْبخ ِمن امغَ اإلمفْرى يتح تصأن قاِمِه ، ثُمم ِمن ى يقُومتِن حياثْن نيب قفَري ولَم احر ثُم

 عن ابن عمر ) طس ( } ما بين الْخطْبتيِن وِزيادةُ ثَالثَِة أياٍم 
  ١/٤٨٦ وترغيب ١٧٥  و٢/١٧٤امع 

 صحيح لغريه
مِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة غُسلَ الْجنابِة ثُم راح ِفى الساعِة اُألوىل فَكَأنما قَرب بدنةً               { - ١٦٣٢٩

اِلثَِة فَكأَنما قَرب كَبشاً    ، ومن راح ِفي الساعِة الثَّاِنيِة فَكَأنما قَرب بقَرةً ، ومن راح ِفى الساعِة الثَّ              
أَقْرنَ ، ومن راح ِفى الساعِة الراِبعِة فَكأَنما قَرب دجاجةً ، ومن راح ِفي الساعِة الْخاِمسِة فكَأَنما                 

 ونَ الذِّكْرِمعترِت املالِئكَةُ يسضح اماإلم رجةً ، فَإذَا خضبي بعن أيب هريرة )٣ق(}  قَر 
وهـق  ) ١٠١( وموطأ   ٢/٤٦٠ وحم   ٣/٩٩ و ن    ١٢٨و د الطهارة باب     ) ٤٩٩( و ت    ١٠ وم اجلمعة    ٢/٣خ  
 وفـتح   ٤/٢٣٤وسـنة   ) ٤٤( وشـفع    ١/٤٩٨ وترغيب   ٣/٢٤٩ ومشكل   ١٠/٨٠ ومتهيد   ٣/٢٢٦ و ١/٢٩٧
 ) ٦٠٦٣( وصحيح اجلامع ٢/٣٦٦

١٦٣٣٠ - }     سِة فأحعمالْج موسلَ يـِن اغْتم         ِمـن ولَِبس، الطُّهور نسفأح رطهلَ ، وتسالغ ن
                      قفَـري لْغُ ولَمي فلَم ِجدى املسأَت ِلِه ، ثُمِن أههد ِطيِب أَو ِمن اُهللا لَه بما كَت سِن ِثياِبِه ، ومسأح

 عن أيب ذر ) حم ، هـ ، ك  ( } ُألخرى بين اثْنيِن غَفَر اُهللا لَه ما بينه وبين الْجمعِة ا
وصـحيح اجلـامع   ) ٥٦٦(وحـب  ) ١٠٩٧( و هــ    ١/٢٩٠و ك   ) ١٨١٢ و   ١٧٦٣( وخزمية   ٥/١٨١حم  

)٦٠٦٤( 
 وهو حديث صحيح

مـِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة فأحسن غُسلَه ، ثُم مس ِمن ِطيِب بيِتِه وادهن ِمن دهِنِه                { - ١٦٣٣١
،                      ـاماإلم جـروإذَا خ ، لَه لَّى ما كُِتبِن ، وصياثْن نيب قفَري ةَ فَلَمعمى الْجأت ِثياِبِه ثُم ِمن ولَِبس 

طب ، ( وابن زجنويه ) حب ( والدارمى ) ط ( } أنصت ثُم استمع غُِفر لَه ما بينه وبين الْجمعِة اُألخرى      
  سلمان عن) هق 

 وبنحوه ) ١٠٩٧( وهـ ١/٢٩٠و ك ) ١٨١٢ و ١٧٦٣( وخزمية ٥/١٨١وحم ) ٥٦٦(حب 
 وهو حديث صحيح



 

 

٢٤٤٩() 

مـِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة فأحسن غُسلَه ولَِبس ِمن صاِلِح ِثياِبِه ، ومس ِمن ِطيِب               { - ١٦٣٣٢
         نيوب هنيما ب لَه ِنِه غُِفرهِتِه أو ديها        بدعاٍم الَّىت بةُ ثَالثَِة أيى وِزيادرِة اُألخعمعـن أيب   ) حب  ( } الْج

 هريرة 
  ١/٢٩٠و ك ) ١٨١٢ و ١٧٦٣( وخزمية ٥/١٨١وبنحوه حم ) ٥٦٦(حب 

 وهو حديث صحيح
  عن أيب قتادة )ك ( } مـِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة كَانَ ِفى طَهارٍة ِإىل الْجمعِة اُألخرى  { - ١٦٣٣٣

 ) ٦٠٦٥( وصحيح اجلامع ١/٢٨٢ و ك ١/٢٩٩ وهق ٢/١٧٤امع 
 وهو حديث صحيح

مـِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة كَغسِلِه ِمن الْجنابِة ، ومس ِمن دهٍن أَو ِطيٍب ِإنْ كَـانَ                 { - ١٦٣٣٤
لَم يفَرق بين اثْنيِن ، وأَنصت لإلماِم إذَا جاَءه ، غُِفر           ِعنده ، ولَِبس أَحسن ما ِعنده ِمن الثِّياِب ، و         

  ابن سعد عن أيب وديعة } لَه ما بين الْجمعتيِن 
  ٤/٢٧٦ابن سعد 

 وهو حديث صحيح
ـ         { - ١٦٣٣٥ ِبس ِمـن  مـِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة واستاك ومس ِمن ِطيٍب ِإنْ كَانَ ِعنـده ،ولَ

                    كعراَء اُهللا أنْ يما ش كَعر اِس ، ثُمالن طَّ ِرقابختي ولَم ِجداملس ى يأِْتىتح جرخ ِن ِثياِبِه ، ثُمسأح
                ةً ِلما بيكَفَّار تالِتِه ، كَانص غَ ِمنفْرى يتح كَلَّمتي فَلَم اماإلم رجإذَا خ تصأَن ثُم ،    نـيهـا وبن

 عن أيب سعيد وأيب هريرة ) حم ، هـ ، ك ( } الْجمعِة اُألخرى 
و ك  ) ٥٦٢( وحـب    ٣/٢٤٣ وبنحوه هق    ٧/٩٣ وبغوي   ٢٣١ و   ٣/١٩٢ وهق   ٤٢١ و   ٥/٤٢٠ و   ٣/٨١حم  

 )٦٠٦٦( وصحيح اجلامع ٤/٢٣١ وسنة ٢/٦٩وتلخيص ) ١٧٦٢( وخزمية ١/٢٨٣
 وهو حديث صحيح

 يوم الْجمعِة ولَِبس أَحسن ِثياِبِه وبكَّر ودنا كَانت كَفَّارةً إىل الْجمعِة            مـِن اغْتسلَ  { - ١٦٣٣٦
عن حيىي بن عبد الرمحن بن خطاب ابن أيب بلتعة عن أبيه عن جده              ) كر  ( ابن منده وأبو نعيم     ( } اُألخــرى

 ) قال ابن مندة غريب 
 من طرق   ٢٣١ و   ٣/١٩٢ وهق   ٤٢١ و   ٤٢٠ و   ٥/١٩٨ و   ٣/٨١ وحم   ١٢٨ و د الطهارة ب      ٦/٢١٩٨عدي  
 حنوه 

 وهو حديث صحيح لغريه 
١٦٣٣٧ - }                 ثُـم ، هدِطيٍب إنْ كَانَ ِعن ِن ِثياِبِه، وِمنسأَح ِمن ِة ولَِبسعمالْج موسلَ يـِن اغْتم

لَم يؤِذِه ، ثُم ركَع ما قُِضى لَه ، ثُم انتظَـر            مشى إىل الْجمعِة وعليِه السِكينةُ ، ولَم يتخطَّ أحداً و         
 عن أيب الدرداء ) حم ، طب ( } حتى ينصِرف اِإلمام غُِفر لَه ما بين الْجمعتيِن 

  ٥/١٩٨ وحم ١٢٨د الطهارة ب 



 

 

٢٤٥٠() 

 وهو حديث صحيح
يٍب إنْ كَانَ ِعنده، ولَِبس ِمن أَحسِن ِثياِبِه،        مـِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة ومس ِمن طِ       { - ١٦٣٣٨

                     ـتكَان ـلِّيصى يتح تصأَن داً ، ثُمِذ أحؤي ولَم ، دا لَهإنْ ب كَعفَري ِجداملس ى يأِْتيتح جرخ ثُم
 أيوب األنصارىعن أيب ) حم ، طك ( } كَفَّارةً ملا بينها وبين الْجمعِة اُألخرى 

 ) ١٧٧٥( وخزمية ٢/١٧١ وامع ٥/٤٢٠حم 
 صحيح

 ولَـِبس ِمـن     - إنْ كَانَ لَها     -مـِن اغْتسلَ يوم الْجمعِة ومس ِمن ِطيِب امرأِتِه          { - ١٦٣٣٩
فَّارةً ِلما بينها ، ومـن لَغـا        صاِلِح ِثياِبِه ثُم لَم يتخطَّ ِرقاب الناِس ولَم يلْغُ ِعند املوِعظَِة كَانت ك            

 عن ابن عمرو ) د  ( } وختَطَّى ِرقَاب الناِس كَانت لَه ظُهراً 
وصحيح ) ١٧٧٥( وبنحوه خزمية    ٢/١٧١ وجممع   ١/٥٠٧ و   ٤٨٦ وترغيب   ٣/٢٣١  وهق    ١٢٨د الطهارة ب    

 ) ٦٠٦٧(اجلامع 
 وهو حديث صحيح

جاِرِه مخافَةً على أهِلِه وماِلِه فليس ذِلك ِبمؤِمٍن ، ولَيس ِبمؤِمٍن  من أغْلَق بابه دونَ      { - ١٦٣٤٠
 بواِئقَه هارج نأْمال ي ناخلرائطى ىف مساوىء األخالق عن ابن عمرو ( } م( 

واخلرائطـي يف   ) ٩٥٦٠(والشعب  ) ٢٣٥٧ و   ٦٣٩( وعلل   ٣/٣٥٧ وترغيب   ١/٥٤ والدواليب   ٥/١٨١٨عدي  
 ويف سنده مقال وله شواهد ) ٣٩٣ (املساوىء

 حسن لغريه 
من أغْلَق بابه دونَ ذَِوى الْحاجِة والْخلَِّة واملسكَنِة أَغْلَق اُهللا دونَ خلَِّتِه وحاجِتـِه               { - ١٦٣٤١

 عن عمرو بن مرة اجلهىن ) ك ( } وفَقِْرِه ومسكَنِتِه 
  ٦/١١٦ وكر ٤/٩٤ك 

 وهو حديث صحيح
١٦٣٤٢ - }                 جالْح هفات فَقد هفات نوم ، هجح مت ِح فَقَدبلَ الصرفاٍت قَبع ِمن أفَاض نهق ( } م

 عن ابــن ) 
 عباس 

  ٣/٩٢ ونصب ١/٢٢٣ ومنثور ٥/١٧٤هق 
 صحيح

ى أِخيِه بأمٍر يعلَـم أَنَّ      من أُفِْتى بغيِر ِعلٍْم كَان إثْمه على من أَفْتاه ، ومن أشار عل             { - ١٦٣٤٣
 هانخ ِرِه فَقَدِفى غَي دشعن أيب هريرة) د ، ك ( } الر 

ونيل األوطار  ) ٦٠٦٨( وصحيح اجلامع    ١/١٧١ ومشكل   ١٠/١١٦ وهق   ١٢٦ و   ١/١٠٣ و ك    ٨د العلم باب    
٨/٢٦٤  



 

 

٢٤٥١() 

 وهو حديث صحيح
 عن أيب هريرة ) هـ ، ك ( } ِإثْمه على من أَفْتاه من أُفِْتى ِبفُتيا غَيِر ثَبٍت فإنما  { - ١٦٣٤٤

 ٢/١٥٥ والفقيـه واملتفقـه      ١/٧٥ ومي   ٢/١١٥ وجامع بيان العلم     ١٠/١١٢ وهق   ٢/٣٢١وحم   ) ٥٣( هـ  
  ٨/٢٦٤ بنحوه ونيل األوطار ١/١٢٦وك ) ٦٩٦٩(وصحيح اجلامع 

 وهو حديث صحيح لغريه 
 عن أيب هريرة ) حم ( } كَِرِه فلْيتوضأْ من أَفْضى ِبيِدِه إىل ذَ { - ١٦٣٤٥

  ١/٥٦ ونصب ١٣٤ و ١/١٣٣ وهق ١/٢٤٥ وجممع ١/٧٤ ومعاين ٢/٣٣٣حم 
 وهو حديث صحيح لغريه 

 عن أنس ) ض ( }  يعىن ِفى السفَِر -من أفْطَر فَرخصةٌ ، ومن صام فالصوم أفْضلُ  { - ١٦٣٤٦
  موقوفا على أنس وله شواهد كثرية بعضها مرفوع٢/٤٣٢وأخرجه ش ) ٩٣٢(الضعيفة 

 وهو حديث صحيح لغريه 
وقد ثبت الصوم واإلفطار عـن      ) وأن تصوموا خري لكم     .. ( ظاهر هذا احلديث موافق لنص االية القرآنية        : أقول  

 وجد   فمن قدر على الصيام فالصوم أفضل ومن       ٤٣٤ - ٢/٤٣٣صحابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما يف ش          
 مشقة فالفطر أفضل واهللا أعلم 

 عن أيب هريرة ) ك ، هق ( } من أفْطَر ِفى رمضانَ ناِسياً فَال قَضاَء عليِه وال كَفَّارةَ  { - ١٦٣٤٧
 ٤/٣١٠ واإلحتاف   ٤/١٥٧ وفتح   ٢/١٩٥ وتلخيص   ٢/٤٤٥ونصب  ) ٦٠٩( وحب   ١/٤٣٠ و ك    ٤/٢٢٩هق  

 ) ٦٠٧٠(وصحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيح

( } من أفْطَر يوماً ِمن رمضانَ فَمات قَبلَ أنْ يقِْضيه ، فَعليِه ِبكُلِّ يوٍم مد ِلِمسِكٍني                 { - ١٦٣٤٨
 عن ابن عمر ) حل 
من مات وعليه صيام شهر فلـيطعم  "  ويف سند املرفوع ضعف وبنحوه ٢٠٩ و  ٢/٢٠٨ وتلخيص   ١٠/٢٤٦حل  

 وصحح وقفه الترمـذي والـدارقطين       ٦/٣٢٧وسنة  ) ١٧٥٧(و هـ   ) ٧١٨(ت  " عنه مكان كل يوم مسكينا      
 هــ نيـل     ١ال يصح يف اإلطعام شيء يعين مرفوعا ، وكذا قال يف الفتح             : والبيهقي وقال عبد احلق يف أحكامه     

  ٤/٢٣٤األوطار 
١٦٣٤٩ - }             لَم ، ها اُهللا لَهصٍة رخصخِر رضانَ ِفى غَيمر ماً ِمنوي أفْطَر نم      ِصـيام ـهيقِْض عن 

 هامِر كُلِِّه وإنْ صهعن أيب هريرة  ) ٤حم ( } الد 
 و ش   ٤٧٠ و   ٢/٤٥٨وحـم   ) ٣٢٨٤ - ٣٢٧٨(ون الكـربى    ) ٦٧٢( و هـ    ٣٨و د الصيام ب     ) ٧٢٣(ت  
 وعب  ٢/١١ ومي   ٦/٢٩٠ وسنة   ٨/٤٦٣وخط  ) ٦٧٨( وتغليق   ٤/٢٢٨ وهق   ٤٨٢ و   ٢/٣٨٦ وحم   ٣/١٠٥
  ٣/١٨٦وجممـــــع ) ٧٤٧٥(



 

 

٢٤٥٢() 

) ٣٦٥٤ و   ٣٦٥٣( والشعب   ٢١٢ و   ٢/٢١١ وقط   ٣٧٣ و   ١/٢٧٢ ومشكل   ٢/١٠٨ وترغيب   ٧/١٧٣ومتهيد  
 و ٣/٥٠٧ معلقا وروى موقوفا حنوه عن عبد اهللا بن احلارث وعلي عنـد ش   ٣/٤١ وخ   ٦/٤٢١وجامع األصول   

  ٣/١٨٦وجممع ) ٧٤٧٦( وابن مسعود عب ٥٠٨
 فاحلديث حسن لغريه

 ا صامه سقط عنه ما تعلق بذمته وهذا يعين األجر ، إال إذ
 عن أيب هريرة ) د  ( }من أَفْلَس أَو مات فَوجد رجلٌ متاعه بعيِنِه فَهو أحق ِبِه  { - ١٦٣٥٠

 ٣٢ و   ٥/٣١ وبنحوه م    ١٤/٢٧٦وش  ) ٢٣٥٨( و هـ    ٥/٣٦١ وحلية   ٢/٥٠٨ وحم   ٦/٤٦وهق  ) ٢٥٢٣(د  
 )١٣٦٧٣ - ١٣٦٦٩( وغريمها انظر املسند اجلامع ٣/١٥٥وخ 

 صحيح لغريه 
ابن النجار  ( } من أقَالَ أَخاه املؤِمن عثْرته ِفى الدنيا أقَالَ اُهللا تعاىل عثْرته يوم الِقيامِة               { - ١٦٣٥١

 )عن أيب هريرة 
  ٦/٢٧ وهق ٨/١٦١ وسنة ٢/٤٥ و ك ٤/١١٠ وبنحوه امع ٥/٥٠٤اإلحتاف 

 وهو حديث صحيح
١٦٣٥٢ - }  هتثْراىل ععِلماً أقَالَ اُهللا تسأقَالَ م نعن أيب هريرة ) د ، هـ ، ك ( } م 

 ٦/٢٧ و   ٤/٢٢٨وهـق   ) ٢١٩٩( و هــ     ٥٤ ود البيوع ب     ٢١٦ و   ٢/١٨٠ وشج   ٨/١٦١ وسنة   ٢/٤٥ك  
 ٤/٣٠ونصـب   ) ٢٤٦٨( وعب   ٢/٥٦٦ وترغيب   ٨/١٩٦ وخط   ٦/٣٤٥وحلية  ) ١١٠٤(و) ١١٠٣(وحب  

 ) ٨٣١٠ و ٨٠٧٦(والشعب ) ٦٠٧١(وصحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيح

١٦٣٥٣ - }                 هطْولَ اُهللا خصا وفلَ صوص نِة ، ومالِقيام موي هاُهللا نفْس عاً أقَالَهِلماً بيسأقَالَ م نم
 ) عبد الرزاق عن معمر عن حيىي بن أيب كثري مرسال ( } يوم الِْقيامِة 

 و ن   ٩٤د الصـالة ب     : وآخـره   ) ٢١٩٩( و هـ    ٥٤ وبنحوه د البيوع ب      ٥/٥٠٤واإلحتاف  ) ٢٤٦٨(عب  
  ١/٢١٣ وك ٢/٩٨ وحم ٢/٩٣

 وهو حديث صحيح لغريه
 عن أيب هريرة ) حب ، هق ( } من أقَالَ مسِلماً عثْرته أقَالَه اُهللا عثْرته يوم الِقيامِة  { - ١٦٣٥٤

 والشـعب  ٦/٢٧ و ٤/٢٢٨ وهق ٨/١٩٦ و خط ٦/٣٤٥حلية  و٦/٢٥٦واإلحتاف ) ١١٠٤ و  ١١٠٣( حب  
 ) ٨٣١٠ و٨٠٧٦(

 وهو حديث صحيح
 عن أيب هريرة ) هق ( } من أقَالَ ناِدماً أقالَه اُهللا يوم الِقيامِة  { - ١٦٣٥٥

 ١/١٠٦ وعقيلـي    ٨/١٩٧ وخـط    ٢١٨٨ /٦ و   ٤/١٤٩٧ و   ٢/٧٧٧ و   ١٣٤ و   ١/١٣٣ وعدي   ٦/٢٧هق  
  ٢/٤٤٠ وجامع األصول ٦/٢٥٦ و ٥/٥٠٤ واإلحتاف ٢/٥٦٦ والترغيب ٤/٣٠ونصب 

 وهو حديث صحيح لغريه 



 

 

٢٤٥٣() 

 عن أيب هريرة ) حب  ( } من أقَالَ ناِدماً بيعته أقَالَ اُهللا عثْرته يوم الِقيامِة  { - ١٦٣٥٦
  ١٩٦/ ٨ وخط ٣٤٥/ ٦وحلية ) ١١٠٤(و ) ١١٠٣( وحب ٥٠٤/ ٥ واإلحتاف ٤/٣٠نصب 

 ح وهو حديث صحي
١٦٣٥٧ - }  هلَبس لى أَسٍري فَلَهةَ عنيالْب أقام نعن أيب قتادة ) هق ( } م 

 ٨/٣٦ وفـتح    ٥/١٩٧وبنحـوه خ    ) ٦٠٧٢( وصحيح اجلامع    ٦/٣٣٤ وهق   ٥/٢٩٥ وبنحوه حم    ٦/٣٢٤هق  
  ٤/٣٢٩وبداية 

 وهو حديث صحيح
١٦٣٥٨ - }       يالب جكاةَ وحى الزالةَ وآتالص أقام نم         فـيى الضضانَ ، وقَــررم اموص ، ت

 عن ابن عباس ) طب ، هب ( } دخــلَ الْجنـةَ
 وطـربي   ٢/٨٢١وعدي  ) ٢٠٤٣(وعلل  ) ٣٠٩( ومطالب   ٣/٣٧٢ و   ١/٥٢٦ وترغيب   ٥/٢٧٥ و   ١/٤٥تخ  

 )٩٥٩٥ - ٩٥٩٤ - ٩٥٩٣( والشعب ٧/١٢ و ١/٣٨٧ وتخ ٥/٢٨
 وهو حديث حسن لغريه 

١٦٣٥٩ - }  أقام نةُ ، ِقيـلَ               ماجلن لَه الكَباِئر نبتضانَ ، واجرم امكاةَ وصى الزالةَ وآتالص  :
 عن أيب أيوب ) حم ( } اإلشراك باِهللا ، وعقُوق الواِلديِن ، والِفرار ِمن الزحِف : وما الكَباِئر ؟ قالَ 

  ٤/٦٢ والتلخيص ٥/٤١٣ وحم ٧/٨٨ن 
 وهو حديث صحيح لغريه 

من أقام الصالةَ وآتى الزكاةَ ومات ال يشرك باِهللا شيئاً كَانَ حقـا علـى اِهللا أنْ                  { - ١٦٣٦٠
: أال تبشر ِبها أصـحابك ؟ قـالَ         : يدِخلَه اجلنةَ ، هاجر أو مات ِفى موِلِدِه ، قالُوا يا رسولَ اِهللا              

 ِفى اجلنِة ِمائَةَ درجٍة ، ما بين كُلِّ درجتيِن كَما بين السـماِء واألرِض               دعوا الناس فلْيعملُوا ، فإنَّ    
أعدها اُهللا للْمجاِهدين ِفى سبيِلِه ، ولَوال أنْ أَشق على الناِس بعِدى ماتخلَّفْت عن سِريٍة أبعثُهـا ،                  

، وال تِطيب أنفُسهم أنْ يتخلَّفوا بعِدى ، وال أِجد ما أَفْضـلُ ِبـِه               ولَِكن ال يِجدونَ سعةً فيتِبعوين      
( الروياين وابن عساكر    ( } عليِهم ، ولَوِددت أنْ أغْزو فأُقْتلَ ثُم أَحيا فأغْزو فأُقْتلَ ، ثُم أَحيا ثُم أُقْتلَ                

 عن أيب الدرداء ) ن ، طب ، كر ( عن أيب ذر ) ش 
 ) ١١٢٧( و ن عمل ٩/٥٤٠ وجامع األصول ٧/١٢ وتخ ٦/٢٠ن 

 حسن 
من أقام الصالةَ وآتى الزكاةَ ومات يعبد اَهللا ال يشِرك ِبِه شيئاً ، فإنَّ حقا على اِهللا                  { - ١٦٣٦١

 ى عن أيب مالك األشعر) طب ( } أنْ يدِخلَه اجلنةَ هاجر أو قَعد ِفى موِلِدِه 
  حنوه ٦/٢٠ و ن ٣/٣٤١طب 

 وهو حديث صحيح
 عن جرير) طب ، هق ( } من أقام مع الـمشرِكني فَقد بِرئَت ِمنه الذِّمةُ  { - ١٦٣٦٢



 

 

٢٤٥٤() 

 ) ٦٠٧٣(وصحيح اجلامع ) ٩٣٧٣( والشعب ٢/١٩٤ومنثور ) ٩٤٢( وعلل ٢/٣٤٢ وطب ٩/١٣هق 
 وهو حديث صحيح

 ، وأقام باختياره ، وأما إذا مل نكن يف حالة حرب فال مانع من إقامته ، والسيما                  يعين إذا كنا يف حالة حرب معهم      
 للدعوة وحنوها ، مامل يطلب منه أمري املؤمنني العودة

١٦٣٦٣ - }              ما زاد ِر زادحالس بةً ِمنعش بسوِم اقْتجالن ِعلْماً ِمن سبِن اقْتحم ، د ، هـ      ( } م (
 عن ابن عباس 

) ٧٩٣( والصحيحه   ١٢/١٨٢ وسنة   ٨/٤١٤ وش   ٨/١٣٨ وهق   ١/٣١١وحم  ) ٣٧٢٦( وهـ   ٢٢لطب ب   د ا 
 وصحيح اجلامع 

)٦٠٧٤( 
 وهو حديث صحيح

١٦٣٦٤ - }                   ـرجبت ناُهللا ، وم هرفَع عواضت ناُهللا ، وم هأَفْقر ذَّرب ـناُهللا ، وم أغْناه ِن اقْتصدم
 )طلحة البزار عن ( } قَصمه اُهللا

 وبنحـوه  ٦١٠ و ٩/٣٥١ و ٣٥١ و ٨/١٦٦ و٧/١٢٥ واإلحتـاف  ٤/١٩٧ وترغيب  ٣٢٥ و   ١٠/٢٥٢جممع  
 وطص ١/٤٤ وحم ٢/٣٥٣ وأصفهان ٢/١١٠ وخط   ١١/٣٤٧ وفتح   ٨/٨٢ وجممع   ٤/١٩٧ و   ٣/٥٦٠ترغيب  

 ) ١٩٤٢(وحب ) ٢٦٧٧( ومطالب ١/٢٣١
 حسن لغريه 

١٦٣٦٥ - } ضاً ظاِلماً ، لَِقىأر ِن اقْتطَعبانُ مِه غَضليع وعن وائل ) حم ، م ( }  اَهللا وه 
 وصحيح اجلـامع    ٣/٦٧ وكر   ٤/١٠٤ ونصب   ٤/١٤٨ ومعاين   ٤/٢٤٨ ومشكل   ٤/٣١٧ وحم   ٢٢٤م اإلميان   

)٦٠٧٦ ( 
  )٢٣٢٤(وهـ ) ٢٦٠٧(و ) ٢٦٠٦(ومي 

١٦٣٦٦ - }          اُهللا لَه بجأو ميِنِه فَقدلٍم بيسِرىٍء مام قح ِن اقْتطَعةَ ، وإنْ       مِه اجلنليم عروح ارالن 
 عن أيب أمامة احلارثي) حم ، م ، ن ، هـ (} كَانَ قَِضيباً ِمن أراٍك 

 وصـحيح   ٤٥٣ وموطـأ    ٦٢٥ / ٢ وترغيب   ٥/٢٦٠ و حم    ٣٢ / ١ وأبو عوانه    ٨/٢٤٦ و ن    ٢١٨م االميان   
 )٢٣٢٤(و هـ ) ٢٦٠٧( و ) ٢٦٠٦(ومي ) ٦٠٧٦(اجلامع 

 عن األشعث بن قيس ) طب ( } اقْتطَع حق مسلٍم بيِمٍني لَِقى اَهللا وهو عليِه غَضبانُ مِن  { - ١٦٣٦٧
 ٤/٢٩٤ و ك ١٠/١٧٨ وهق ٥/٢١٢ و ٤١٦ و ١/٢٨٩ وحم ٩/١٦٢ وبنحوه خ  ١٠/١٧٣ وطب   ٣/٦٧كر  
  ٢٩٥و 

 وهو حديث صحيح
حم ( } طَوقه اُهللا يوم الِقيامِة إىل سبِع أَرِضني        مِن اقْتطَع ِشبراً ِمن األرِض بغيِر حقِِّه         { - ١٦٣٦٨

 عن أيب هريرة ) 
  ١٣٧ وبنحوه م املساقاه ٦/٩٨ وهق ٢/٤٣٢ وحم ٤/١٧٩جممع 



 

 

٢٤٥٥() 

 وهو حديث صحيح
١٦٣٦٩ - }                ـنوم ،ِضنيِع أَرسب ِة ِمنالِقيام ماُهللا يو قهِض ظُلْماً ، طَواألر راً ِمنِشب ِن اقْتطَعم 

اقْتطَع ماالً بيِميِنِه فَال بوِرك لَه ِفيِه ، ومن تولَّى قوماً بغيِر إذِْنِهم فعلَيِه لعنةُ اِهللا واملالِئكَِة والنـاِس                   
 مِعنيعن سعيد بن زيد ) ك(ابن جرير }  أج 

  ٦/٩٨ وهق ٢/٤٣٢ وحم ١٣٧ وبنحوه م املساقاه ١/٨٧ والدواليب ٤/١٧٩ وجممع ١/٢٠ وبداية ٤/٢٩٦ك 
 وهو حديث صحيح

١٦٣٧٠ - }                كُماِهدبلِّغْ شاِر ، ليالن ِمن هقْعدأْ مبوتٍة فلْيِمٍني فاِجرماِل أَخيِه بي ئاً ِمنشي ِن اقْتطَعم
كُمعن احلارث بن الربصاء الليثى قال البغوى       ) طب ، ك ، هق      ( والبغوى والباوردى وابن قانع     ) حب  ( } غاِئب

 هذا وحديث التغزى مكة :  وال أعلم له غري حديثني :
و ) ٣٣٣١(و ) ٣٣٣٠(وطـب  ) ٥١٦٥( واإلحسـان  ٢/٦٢٢ وترغيـب  ٢٩٥ و  ٤/٢٩٤ و ك    ١/١٦٠حم  

)٣٣٣٢ ( 
 وهو حديث صحيح

وإنْ شيئاً : مِن اقْتطَع مالَ امرىٍء بيِميِنِه حرم اُهللا عليِه اجلنِة وأوجب لَه النار ، ِقيلَ   { - ١٦٣٧١
 يِسـرياً؟ 

 عن جابر بن عتيك) طك ( } وإنْ كَانَ ِسواكَاً : قالَ 
  ٤/١٨١امع 

 صحيح
مِن اقْتطَع مالَ امرىٍء مسِلم بيِمٍني كَاِذبٍة كَانت نكْتةُ سوٍء ِفى قلِْبِه ال يغيرها شيٌء                { - ١٦٣٧٢

 عن أيب أمامة احلارثي ) ك ( ىف الكىن واحلاكم ) طب ( } إىل يوِم الِقيامِة 
 ) ٤٨٣٨( والشعب ٤/٢٩٥و ك ) ٩٥( ومحيدي ١/١٨٦ ومشكل ٢/٦٢٣ وترغيب ١/٢٥٠طب 

 وهوحديث صحيح
( } مِن اقْتىن كَلْباً إالَّ كلْب ماِشيٍة ، أَو ضاِرياً ، نقَص ِمن عمِلِه كُلَّ يوٍم ِقرياطَاِن                  { - ١٦٣٧٣

 عن ابن عمر ) حم ، ق ، ت ، ن 
 ١١/٢٠٨وسنة  ) ١٤٢٨( وشفع   ٧/١٨٩و ن   ) ١٢٠٢ (٥٤ و   ٥٣ و   ٥٢ و   ٥١ و   ٥٠ وم املساقاه    ٧/١١٢خ  

  ٥/٤٠٨وش ) ٩٦٩( وموطأ ٤/٥٥ ومعاين ١١٣ و ١٠١ و ٢/٣٧ وحم ٦/٩ وهق ٩/٦٠٨وفتح 
} كلْب حرٍث أو ماِشـيٍة      مِن اقْتىن كَلْباً فإنه ينقُص ِمن عمِلِه كُلَّ يوٍم ِقرياطٌ إالَّ             { - ١٦٣٧٤

 عن أيب هريرة ) هـ (
 و  ٣/١٣٦ وبنحــوه خ     ٢/٤وحم  ) ١٤٨٧( وبنحوه ت    ٥/٤٢٩ واإلحتاف   ١٢/٣١٠وطب  ) ٣٢٠٤(هـ  

  ٦١ وم املسـاقاة ٤/١٥٩
 وهو حديث صحيح



 

 

٢٤٥٦() 

ص ِمن أجـِرِه  مِن اقْتىن كَلْباً، ليس بكَلِْب صيٍد ، وال ماِشيٍة ، وال أَرٍض ، فإنه ينقُ         { - ١٦٣٧٥
 عن أيب هريرة ) م ، ت ، ن ( } ِقرياطَاِن كُلَّ يوٍم 

وحـم  ) ١٤٨٧( و ت ٤/٥٥ ومعـاين    ٤/٦٧ و ترغيب    ١/٢٥١ وهق   ٧/١٨٩ و ن    ٥٧ و م املساقاة     ٥/٦فتح  
 ) ٦٠٧٨( وصحيح اجلامع ٢/٤

} ص ِمن عمِلِه كُلَّ يوٍم ِقرياطٌ        نقَ - ال يغِىن عنه زرعاً وال ضرعاً        -مِن اقْتىن كَلْباً     { - ١٦٣٧٦
 عن سفيان بن أيب زهري ) حم ، ق ، ن ، هـ ( 

 ٧/٨٥ وطـب    ٦/١٠ وهق   ٥/٢٢٠وحم  ) ٣٢٠٦( وهـ   ٧/١٨٨ ون   ٦١ و م املساقاة     ٤/١٥٩ و   ٣/١٣٦خ  
 )٦٠٧٩(وصحيح اجلامع ) ٩٦٩( وموطأ ٤/٥٦ ومعاين ٤/٨٦وتخ 

١٦٣٧٧ - }     ِلماً دسالً مرج ضأقْر نةً        مةً واِحدرقِتها مدص رأج كَانَ لَه عن ابن  ) هب  ( } راِهم
 مسعود 
  ٥/٣٥٤ وبنحوه هق ١٠/١٥٩وطب ) ٣٥٦١(الشعب 

 وهو حديث حسن لغريه 
عـن ابـن    ) حب  ( } من أقْرض ِهللا مرتيِن كَانَ لَه ِمثْلُ أجِر أحِدِهما لَو تصدق ِبِه              { - ١٦٣٧٨

 مسعود 
 ٣/٢٣٧ وحلية   ٣٥٤ و   ٥/٣٥٣وهق  ) ٣٥٦٢(والشعب  ) ١٥٥٣(والصحيحه  ) ١١٥٥( وحب   ٢/٤١يب  الترغ

  ١/٤١٢وحم ) ٢٤٣٠(وهـ 
 وهو حديث حسن

 عن ابن مسعود ) هق ( } من أقْرض وِرقاً مرتيِن كَانَ كَعدِل صدقٍَة مرةً  { - ١٦٣٧٩
) ١٣٧٢( ومطالـب    ١٤٧٨و   ٤/١٤٧٦ وعـدي    ١٠/١٥٩ وطـب    ٣٥٤ و   ٥/٣٥٣وهـق   ) ١١٥(حب  

 ) ١٥٥٣(والصحيــــحة 
 ) ٣٥٦٠(والشعب ) ٦٠٨٠(وصحيح اجلامع 

 وهو حديث صحيح
١٦٣٨٠ - }                 وِترفلْي مرجتِن اسمو ، جرال فَال ح نوم سنأح لَ فَقدفَع نم ، وِترلَ فلْيِن اكْتحم

           ، جرال فَال ح نوم نسأح لَ فَقدفَع نم ،           ، ِلعتببِلساِنِه فلْي لِْفظْ ، وما الكخلَّلَ فلْيا تأكَلَ فَم نوم
      عمجإالَّ أنْ ي ِجدي فإنْ لَم ، ِترتسأَتى الْغاِئطَ فلْي نوم ، جرال فَال ح ـَن ـَن وم ومن فَعلَ فَقد أحس

نَ يلْعب ِبمقاِعِد بىن آدم ، من فَعلَ فَقد أحسن ومن ال فَال             كَِثيباً ِمن رمٍل فلْيستدِبره ، فإنَّ الشيطا      
 جرعن أيب هريرة ) د ، هـ ، حب ، ك ( } ح 

 ١٢/١١٨ وسـنة    ١/٤٢ ومشكل   ١/١٧٠ ومي   ٢/٣٧١وحم  ) ٢٤٩٦ و   ٣٣٨(و هـ   ) ٣٥(د الطهارة باب    
 ١/١٠٢والتلخـيص   ) ٧١٩٩ (٤/١٣٧ و ك    ١/٩٤ وهق   ٢/٣٧١وأمحد  ) ١٤١٠( واإلحسان   ١/١٢٢ومعاين  
  ١/٦١وبداية 

 ىف سنده مقال وقد صح بعضه 



 

 

٢٤٥٧() 

 عن املغرية ) حم ، ت ، هـ ، ك ( } مِن اكْتوى أَِو استرقَى فَقد بِرىَء ِمن التوكُِّل  { - ١٦٣٨١
وسـنة  ) ١٤٠٨( و حـب     ٧/٤٢٨ وش   ٩/٣٤١ وهـق    ٢٥٣ و   ٤/٢٤٩وحم  ) ٣٤٨٩(وهـ  ) ٢٠٥٥(ت  
 ) ٦٠٨١(وصحيح اجلامع ) ١١٦٥(والشعب ) ٢٤٤(صحيحه  و٧/١٩٤ وخط ١٢/١٦٠

 وهو حديث صحيح
 ) ابن شاهني عن عائشة ( } من أَكْثَر ِذكْر اِهللا أَحبه اهللا  { - ١٦٣٨٢

  ٦٢١ و ٩/٦١٠ و ٣٥١ و ٨/١٦٦اإلحتاف 
 وسنده قوي

بن شاهني ىف الترغيب ىف الذكر عـن أيب         ا ( } من أَكْثَر ِذكْر اِهللا فَقد بِرىَء ِمن النفاِق          { - ١٦٣٨٣
 ) هريرة ورجاله ثقات 

 وله شاهد يف القرآن الكرمي ) ٩٧٤( وطص ١٠/٧٩وامع ) ٥٧٦( والشعب ٢/٤٢٧ترغيب 
 وهو حديث حسن 

 ) ٥٧٧(وصح موقوفا من قول كعب الشعب 
١٦٣٨٤ - }          مكُلِّ ه ِمن علَ اُهللا لَهفاِر جتغاالس ِمن أَكْثَر نكُلِّ ِضيٍق خمْرجـاً ،         م فَرجاً ، وِمن 

 ِسبتثُ ال حيحي ِمن قهزعن ابن عباس ) حم ، ك ( } ور 
 ٥/٥٦واإلحتـاف   ) ٦٤٥( والشـعب    ٨/١٧٢وكثري  ) ٣٥٨( وسين   ٢/٧٧ وطص   ٤/٢٦٢ و ك    ١/٢٤٨حم  

وسنة ) ٣٨١٩(وهـ  ) ١٥١٨( ود   ١٠/٣٤٢ وطب   ٣/٣٥١ وهق   ٢/٦١٧ وترغيب   ٦/٢٣٣ و ٣/١٨٢ومنثور  
 ويف بعضها من لزم ) ١٧٧٤( والدعاطب ٣/٢١١ وحلية ٥/٧٩

 حسن 
  هـ ويكفي رواية هؤالء له ١صويلح ) : ١١٩٩(فيه احلكم بن مصعب قال عنه يف الكاشف 

  ابن النجار عن ابن عمر } من أكرم أَخاه ، فَإمنا يكرم اَهللا  { - ١٦٣٨٥
 ) ٢٤٩٣( ومطالب ٢/١٩٩ وشج ٥/٢٤٤اإلحتاف 

 اهدهحسن لشو
 عن جابر ) طس ( } من أكْرم امرأً مسِلماً فَإنما يكِْرم اَهللا تعاىل  { - ١٦٣٨٦

 وأصـفهان   ٤/٢٩والعقيلي  ) ٢٤٩٣( واملطالب   ٢/١٩٩ وشج   ٥/٢٤٤ واإلحتاف   ٢/٤٨٣ وعدي   ٨/١٦امع  
  ٨/١٦ وبنحوه عن ابن مسعود امع ٢/٢٩٤

 حسن لغريه
نَ اِهللا ِفى الدنيا أكْرمه اُهللا يوم الِقيامِة ، ومن أهانَ سلْطانَ اِهللا ِفـى               من أكْرم سلْطا   { - ١٦٣٨٧

 عن أيب بكرة ) هق ( ىف التاريخ والروياين ) حم ، خ ( } الدنيا أهانه اُهللا يوم الِقيامِة 
  ٥/٢١٥ وجممع ٣/٣٦٧ وتخ ٧/٢٥ واإلحتاف ٨/١٦٤ وهق ٤٩ و ٥/٤٢حم 

 وهو حديث صحيح
 عن أيب هريرة) طس ( } من أكَلَ أَو شِرب ناِسياً ِفى رمضانَ فَال قَضاَء عليِه وال كفَّارةَ  { ١٦٣٨٨



 

 

٢٤٥٨() 

  ٣/١٥٨امع 
 صحيح

 عن أيب هريرة ) ت ( } من أَكَلَ أَو شِرب ناِسياً فَال يفِْطر ، فَإنما هو ِرزق رزقَه اُهللا  { - ١٦٣٨٩
  )٦٠٨٢( وصحيح اجلامع ٧/١٨٠ ومتهيد ٢/٤٨٩ وحم ٢/١٩٧ وقط ٣/١٥٨جممع و) ٧٢٢ و ٧٢١(ت 

 وهو حديث صحيح
من أَكَلَ بأِخيِه املُسِلِم أَكْلةً أطْعمه اُهللا ِبها أَكْلةً ِمن الناِر ، ومن لَِبس ِبأِخيِه املُسِلِم                 { - ١٦٣٩٠

      الِقيام مواُهللا ي سهيا ألْبنباً ِفى الدِة              ثوالِقيام مواُهللا ِبِه ي عمِلِم سِبأِخيِه املُس عمس نناٍر ، وم باً ِمنِة ثو
 ) ابن أيب الدنيا ىف ذم الغيبة عن احلسن مرسال ، ومن وجه آخر عن أنس موقوفا ( } 

والشعب ) ٩٣٤( والصحيحه ٤/٢٢٩ وحم ٤٠ وبنحوه د األدب ب   ٧/٥٦٧واإلحتاف  ) ٢٣٣ و   ٢٣٢(مساوئ  
  ٤/١٢٨و ك ) ٦٧١٨ - ٦٧١٧(

 وهو حديث صحيح
من أكَلَ بأِخيِه املُسِلِم أَكْلةً أطْعمه اُهللا ِمثْلَها ِمن الناِر ، ومن لَِبس ِبأِخيِه املُسِلِم ثوباً                 { - ١٦٣٩١

         ماَءى ِبِه سِلِم ورِبأِخيِه املُس عمس ناِر ، ومالن ِمن اُهللا ِمثْلَه ـِة  كَساهالِقيام مواَءى ِبِه ياُهللا ِبِه ور ع {
 )اخلرائطى ىف مساوىء األخالق عن احلسن مرسال (

 موصوال ) ٤٨٨١( ود ٤/٢٢٩ وحم ١١/٤٥٨ وعب ١٤٨والصمت ) ٢٣٣ و ٢٣٢(املساوىء 
 صحيح لغريه

١٦٣٩٢ - }          ِمثْلَها ِمن هطِْعملٍم أَكْلةً فإنَّ اَهللا يسٍل مجأكَلَ ِبر نـٍل       مجى ِبرسِن اكْتوم ، مهنج 
             قومٍة وِرياٍء ، فإنَّ اَهللا يعمس قامِلٍم مسٍل مِبرج قام نوم ، مهنج ِمن ِمثْلَه وهباً فإنَّ اَهللا يكْسِلٍم ثوسم

 عن املستورد بن شداد ) حم ، د ، ك ( } ِبِه مقام سمعٍة وِرياٍء يوم الِقيامِة 
 و  ٢٣٢( ومساوىء األخالق    ٧/٣٦١وكثري  ) ٩٣٤( وصحيحه   ٢٧٧( ومطالب   ٤/٢٢٩ ، حم    ٤٠ األدب ب    د

 ) ٦٠٨٣(وصحيح اجلامع ) ٢٤٦( ومبارك يف الزهد ٤/١٢٨و ك ) ٦٧١٨ و ٦٧١٧(والشعب ) ٢٣٣
 وهو حديث صحيح

١٦٣٩٣ - }          قِة حقْيِبر أَكلْت ِة باِطٍل فقدقْيأكَلَ بر نعن خارجة بن الصلت عن عمه       ابن قانع ( } م 
 )رقيت رجال بأم الكتاب فربأ فسألت النىب قال فذكره : احلارث ابن عمرو الربمجى قال 

  ١٩ود الطب ب ) ١١٢٩( وحب ٥/٢١١ وحم ١/٤٥٠ واإلصابة ١/٥منثور 
 حسن

( } ب معه الشيطانُ    من أكَلَ ِبِشماِلِه أكَلَ معه الشيطانُ ، ومن شِرب ِبشماِلِه شرِ           { - ١٦٣٩٤
 عن عائشة ) حم 
  ٥٥٦ و ٥/٥٥٥ وبنحوه ش ٩/٥٢٢ وفتح ٥/٢٥ وجممع ٦/٧٧حم 

 وهو حديث صحيح لغريه
 عن جابر ) ق ( } من أكَلَ ثُوماً أو بصالً فلْيعتِزلْنا ولْيعتِزلْ مسِجدنا ولْيقْعد ِفى بيِتِه  { - ١٦٣٩٥



 

 

٢٤٥٩() 

 ومتهيد  ٢/٣٨٨وسنة  ) ١٦٦٤(  وخزمية    ٤١ود األطعمة ب    ) ٧٣( املساجد    وم ٩/١٣٥ و   ٧/١٠٥ و ١/٢١٦خ  
وصحيح اجلمـع  ) ٤١٠( وأبوعوانة ١٣/٣٣٠ و٩/٥٧٥ و ٢/٣٣٩ وفتح ٧/٥٠ و   ٣/٧٦ وهق   ٤١٨ و ٦/٤١٧
)٦٠٨٤( 

 ) ابن عساكر عن ابن عباس ( } من أكَلَ ِدرهماً ِرباً فهو ِمثْلُ ثالٍث وثَالِثني ِزنيةً  { - ١٦٣٩٦
 وترغيـب  ٦/٧٦ وخط   ٥/١٧٦ وكر   ٢/٢٢٩ وشج   ٧/٥٣٥ و   ٦/٩ واإلحتاف   ٥/٢١١ وجممع   ١١/١١٤طب  

  ١/٢٨٤ وأصفهان ٣/٨
 وهو حديث حسن لغريه

١٦٣٩٧ - }                 ذِلـك هميو هريض يِق لَملى الرِة عِىت املِدينالب نوٍة ما بيراٍت عجمت عأكَلَ سب نم
     ، ِسيمى يتٌء حيش          ِبحصى يٌء حته شيرضي مِسى لَمي عن عامر بن سـعد     ) حم  ( } وإنْ أكَلَها ِحني

 عن أبيه 
 ) ٢٠٠٠( وصحيحة ٥/٣٦٢ وحلية ٤/٢٨ وتخ ١١/٣٢٤ وسنة ٥/٤١ وجممع ١٧٧ و ١/١٦٨حم 

 صحيح
م يضره يومه ذِلك، سـم      من أكَلَ سبع تمراٍت ِمما بين البِىت املِدينِة على الريِق لَ           { - ١٦٣٩٨

 ِبحصى يحت مه سرضي مِسى لَمي وإنْ أكَلَها ِحني ، رعن عامر بن سعد عن أبيه ) حم ( } وال ِسح 
 وتخ  ٥/٣٦٢ وحليه   ٢/٥٦وأصفهان  ) ٢٠٠٠( وصحيحه   ١١/٣٢٤ وسنة   ٥/٤١ وجممع   ١٧٧ و   ١/١٦٨حم  

  ١٥٧ وبنحوه م األشربه ٤/٢٨
 ث صحيحوهو حدي

من أكَلَ سبع تمراٍت ِمما بين البتيها ِحني يصِبح لَم يضره ذِلك اليوم سم حتـى                 { - ١٦٣٩٩
ِسىمعن سعد ) م (}ي 

 ) ٦٠٨٥( وصحيح اجلامع ١٠/٢٣٩ وفتح ٩/٣٤٥ و هق ١٥٧م األشربة 
ِهللا الَِّذى أطْعمىن هذَا الطَّعام ورزقَِنيِه ِمن غيِر حوٍل الْحمد : من أكَلَ طَعاماً ثُم قالَ    { - ١٦٤٠٠

الْحمد ِهللا الَِّذى كَساين هذَا ورزقَِنيِه      : ِمنى وال قُوٍة غُِفر لَه ماتقدم ِمن ذنِبِه ، ومن لَِبس ثوباً فقالَ              
قدمات لَه ٍة غُِفرى وال قُوٍل ِمنوِر حغي ِمن رأخِبِه وما تذن ِمن عن معاذ بن أنس )  ، ك ٤حم ( } م 

و ) ٣٤٥٨( و ت    ١ وبنحـوه د اللبـاس ب        ١/٢٥١ وشج   ٧/٣٦١ وتخ   ٥٠٧ و   ٤/١٩٢ و ك    ٣/٤٣٩حم  
والشعب ) ٦٠٨٦(وصحيح اجلامع   ) ٩٠٠(و دعاطب   ) ٤٦١( وسين   ٣/٩٣وترغيب  ) ٣٢٨٥(و هـ   ) ٣٥٢١(
)٦٢٨٥ ( 

 وهو حديث صحيح
١٦٤٠١ - } م                 ، سنأَح لَ فَقدفَع نم ، لَعبِلساِنِه فلْيب ا الكلْفُظْ ، ومخلَّلَ فلْيأَكَلَ طَعاماً فَما ت ن

 رجال فَال ح نعن أيب هريرة) هب ( } وم 
  ٤/١٣٧ و ك ١٩ و د الطهارة ب ١/٤٢ ومشكل ٥/٢٢٥ واإلحتاف ٢/٣٧١وحم ) ٦٠٥٣(الشعب 

 وهو حديث صحيح



 

 

٢٤٦٠() 

١٦٤٠٢ -  }   نةَ           مخلَ اجلند واِئقَهب اسالن ٍة وأَِمننِملَ ِفى سباً وععـن أيب   ) ت ، ك    ( } أَكَلَ طَي
 سعيد
وجـامع األصـول   ) ٥٧٥٢( والشعب ٢/٢٦٣ ومتناهيه ٢/٥٤٦ و  ١/٧٩ وترغيب   ٤/١٠٤و ك   ) ٢٥٢٠(ت  
 !وصححه احلاكم ووافقه الذهيب فومها ) ١١٣٦(وهنا د الزهد ) ٢٦( والصمت ٩/٥٧٤

 يف سنده جهاله
احلمد ِهللا الَِّذي أَطْعمىن وأَشبعىن ، وسقَاين       : من أَكَلَ فَشِبع ، وشِرب فَرِوى فقالَ         {  - ١٦٤٠٣

 هأُم هولَدت ومذُنوِبِه كَي ِمن جراين خووابن السىن عن أيب موسى ) ع ( } وأر 
 ٤/١٩٢ و   ٥٤٥ و   ١/٥٠٧وله شواهد عند ك     ) ٤٦٧(  وسين) ٢٣٥٤( ومطالب   ٥/٢٩ وجممع   ٣/١٥٠ترغيب  
 ) ٤٠٢٣(و د ) ٦٢٨٥(وشعب 

 وهو حديث حسن
 عن عمر) ع ، ص (الشاشى ( } من أَكَلَ فلْيأْكُلْ ِبيِميِنِه  {  - ١٦٤٠٤
  ٨/١٠٥ وش ٧/٢٧٧ وهق ٢/٩٧ ومي ٢٧ و ٤/٢٦ وحم ٥/٢٣وبنحوه امع ) ٣٧٧٥( و د ١٠٥م األشربة 

١٦٤٠٥ -  } نم                قاهوس همِه ، إنَّ اَهللا أطْعليضانَ ناِسياً  فَال قَضاَء عمِر رهقط   ( }  أَكَلَ ِفى ش (
 عن أيب سعيد

  ٢/٤٨٩وحم ) ٧٢٢ و ٧٢١( وبنحوه ت ٤/١٥٧ وفتح ٢/١٧٩قط 
 وهو حديث صحيح

 عن نبيشة ) حم ، ت ، هـ } من أَكَلَ ِفى قَصعٍة ثُم لَحسها استغفَرت لَه الْقَصعةُ  {  - ١٦٤٠٦
 وابن سعد   ١١/٣١٦ وسنة   ٢/١٦٨ والدواليب   ٢/٧٦ ومي   ٥/٧٦وحم  ) ٣٢٧٢ و   ٣٢٧١(و هـ   ) ١٨٠٤(ت  
  ٨/١٦٢ ونيل األوطار ٧/٤٠٢وجامع األصول ) ٥٨٦٠( والشعب ٧/١٢٣ و ٥/٢٢٥ واإلحتاف ٧/٣٦

 وهو حديث حسن
  ١٠/٢٣٧والتهذيب ) ٥٦٦٠(فيه املعلى بن راشد صدوق الكاشف 

هب ( } من أَكَلَ قَبلَ أَنْ يشرب وتسحر ومس شيئاً ِمن الطِّيِب قَِوى على الصياِم               {  - ١٦٤٠٧
 عن أنس ) 

 ) ٣٩١٢ و ٣٩١١ و ٣٩١٠ و ٣٩٠٩(الشعب 
 وهو حديث حسن لغريه

 عن سهل بن احلنظلية) حم ، طب ( } من أَكَلَ لَحماً فلْيتوضأْ  {  - ١٦٤٠٨
والصحيحة ) ٦٠٨٧( وصحيح اجلامع    ٧/١٢٤ واإلحتاف   ١/٢٤٨ وجممع   ٦/١١٨ وطب   ٥/٢٨٩ و   ٤/١٨٠حم  

)٢٣٢٢ ( 
 وهو حديث حسن 

) ٤٨٦٤(لكنه منسوخ ، إذ كان آخر االمرين من الرسول صلى اهللا عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار انظر د 
  ١/١٠٨ و ن ١/١٠٦وهق 



 

 

٢٤٦١() 

 عن ابن عمر ) طب  ( } وٍم تمراً فَال يقِْرنْ إالَّ أَنْ يأْذَنوا لَه من أَكَلَ مع قَ {  - ١٦٤٠٩
وحـم  ) ٣٨٣٤(وبنحوه أبو داود    ) ٢٣٢٣(والصحيحه  ) ٦٠٨٨( وصحيح اجلامع    ٩/٥٧١ وفتح   ٧/١٨٠خط  

 ) ١٣٥٠( وحب ٤/١٢٠ وك ١٣١ و ٨١ و٤٦ و ٢/٤٤وحم ) ٣٣٣٢( و هـ ٨/١١٨ وش ٢/٧
 فاحلديث صحيح لغريه

  من أَكَلَ ِمن خضِركُم هِذِه شيئاً فَال يقْربن مسِجدنا فَإنَّ املالِئكَةَ تتأذَّى مما يتأذَّى                 {- ١٦٤١٠
 مو آدنب هعن ابن عباس ) طب ( } ِمن 

  ٤/٢٣٧ ومعاين ١٠/٣٩٥طب 
 وهو حديث حسن

فَال يقْربنا ِفى مسِجِدنا ، فإنْ كُنتم البـد         من أَكَلَ ِمن هاتيِن الشجرتين اخلِبيثَتيِن        {  - ١٦٤١١
 عن معاوية بن قرة عن أبيه ) حم ، هب ، هق ( } آِكِليها فَأَِميتوها طَبخاً 

  ) ٥٩٦٢( والشعب ٤/٢٣٨ ومعاين ١/١٤٢ والدواليب ٥/١٧ و ٢/١٧ وجممع ٣/٧٨هق 
 وهو حديث صحيح

١٦٤١٢ - }     جِن الشيهات أَكَلَ ِمن ننا     مِجدسم نبقْرن فَال ييطـب ،   ( ابن خزمية والطحاوى    ( } رت
 عن عبداهللا بن زيد بن عاصم ) ض 

 ) ١٦٦٢( وخزمية ٤/٢٣٨ ومعاين ١/١٤٢ والدواليب ٢/١٧ وجممع ١٩/٣٠ وطب ٣/٨٩٢عدي 
 وهو حديث صحيح

راِث فَال يقْربنا ِفى مسـاِجِدنا ، فـِإنَّ         من أَكَلَ ِمن هِذِه الْبقْلَِة الثُّوِم والْبصِل والْكُ        { - ١٦٤١٣
 مو آدنب هتأَذَّى ِمنا يأذَّى ِممتعن جابر ) م ، ت ، ن ( } املالِئكَةَ ت 

 وخزميه  ٧٧ و   ٣/٧٦ وهق   ٢/٤٣ون  ) ١٨٠٦( وبنحوه ت    ٤/٢٣٧ ومعاين   ٣/٣٢٤وحلية   ) ٣٩٥ و   ٣٩٤(م  
 )٦٠٨٩(وصحيح اجلامع  ٩/٣٠ وتخ ١/٢٢٤ وترغيب ٩/٥٧٥وفتح ) ١٦٦٥(

 عن أيب ثعلبة ) حم ، طب ( } من أَكَلَ ِمن هِذِه الْبقْلَِة الْخِبيثَِة فَال يقْربنا  { - ١٦٤١٤
  ٢/١٤٩ واإلصابه ٢/٣٤٤ وفتح ٢/١٧ وجممع ٦/٤٢٤ ومتهيد ٨/١١٦ و ٢/٥١٠ وش ٤/١٩٤ و ٣/٦٠حم 

 وهو حديث صحيح
عن جابر  ) بز  ( }  فلْيجِلس ِفى بيِتِه     - يعىن الثُّوم    -بقْلَِة املُنكَرِة   من أَكَلَ ِمن هِذِه الْ     { - ١٦٤١٥

 بن مسرة 
  وله شواهد ٢/١٧امع 

 حسن لغريه 
عن خزمية بن   ) طب  ( }  فَال يقْربن مسِجدنا     - يعىن الثَّوم    -من أَكَلَ ِمن هِذِه الْبقْلَِة       { - ١٦٤١٦

 ثابت 
 و  ٦٩ وبنحوه م املساجد     ١/٤١٠ وأبوعوانة   ٨/١١٤ وش   ١/٢٢٤وترغيب  ) ٣١٧( وحب   ١٨ و   ٢/١٧جممع  

  ٤/١٠٦ و ٢/٢٨ وطب ٢/٥١٠ وش ٧٦ و٣/٧٥ وهق ٤/٢٥٢ وحم ٧٤



 

 

٢٤٦٢() 

 وهو حديث صحيح
نا ، فَال يقْربن مسِجد   ... من أَكَلَ ِمن هِذِه الْخضرواِت الْبصِل والثُّوِم ، والْكُراِث           { - ١٦٤١٧

 عن جابر ) طس (} 
) ٣٣٦٥(وهــ   ) ١٠٦٨( وعبد بن محيد     ٣٩٧ و   ٣/٣٧٤ وحم   ٢/٨٠ و م    ١/٢١٦ وهو عند خ     ٢/١٧جممع  

 وغريهم بنحوه 
 صحيح

إنه ! يا أَيها الناس    : من أَكَلَ ِمن هِذِه الشجرِة الْخِبيثَِة شيئاً فَال يقْربنا ِفى املَسِجِد             { - ١٦٤١٨
 سها لَيِرحي هةٌ أَكْررجها شلَّ اُهللا ولِكنما أَح ِرميحعن أيب سعيد ) حم ، م ( } ِلي ت 

 )٦٠٩٠( وصحيح اجلامع ٣/١٢ وحم ٧٦م املساجد 
 فَال يقْـربن املَسـِجد ، فَـإنَّ         - يعىن الثُّوم    -من أَكَلَ ِمن هِذِه الشجرِة الْخِبيثَِة        { - ١٦٤١٩

 ) البغوى وابن قانع عن شريك بن شرحبيل ، وقيل ابن حنبل ( } كَةَ تتأَذَّى ِمما يتأَذَّى ِمنه ابن آدم املالِئ
  ٣/٣٧٤ وحم ٧٢وبنحوه م املساجد ) ٣٣٦٥( وهـ ٢/١٤٩ حنوه واإلصابه ١٨/٩٨وطب ) ١٧٤٠(عب 

 وهو حديث صحيح
١٦٤٢٠ - }      ِة الْخرجهِذِه الش أَكَلَ ِمن ننا     مِجدسم نبقْرِبيثَِة فَال ي-    ىن الثُّومعطـك   (  } - ي (

 عن العالء ابن خباب عن أبيه 
  ٢/٤٩٨ واإلصابة ٢/١٨وجممع ) ١٧٤٠( وعب ١٨/٩٨طب 

 صحيح
ـ             { - ١٦٤٢١ تنا، فَإنَّ املَالِئكَةَ تِجدسم نبقْرِبيثَِة فَال يِة الْخرجهِذِه الش أَكَلَ ِمن نـا   مأَذَّى ِمم

 ساإلن هأَذَّى ِمنتعن جابر ) ق ( } ي 
 وخزميـة  ٢/١٨ وجممـع  ٣/١٢٤وتلخيص ) ١٧٤١( عب ٣/٧٧ وهق ٣/١٢ و ٢/٤٢٩ و حم ٧٦م املساجد   

 )٦٠٩١( وصحيح اجلامع ٢١٧ و ١/٢١٦ و خ ١/٢٢٤ ترغيب ١/٥٨ والدواليب ٦/٤١٦ومتهيد ) ١٦٦٧(
حم ، د   (} شجرِة الْخِبيثَِة فَال يقْربن مصالَّنا حتى يذْهب ِرحيها         من أَكَلَ ِمن هِذِه ال     { - ١٦٤٢٢

 عن املغرية بن شعبة ) ، حب
 ومتهيـد   ٨/١١٦ و   ٢/٥١٠ وش   ٤/٢٤٩ وحـم    ١٨ و   ٢/١٧ وجممـع    ١/٢٢٤وترغيب  ) ١٦٤٣(اإلحسان  

 وصـحيح  ٨/١١٤ و ٢/٥١٠ وش ١/٢١٦واملوضـح  ) ١٦٧٢(وخزمية ) ٣٨٢٦( و د    ٢/٣٤٤ وفتح   ٦/٤٢٤
  ١/٤١٠وأبو عوانه  ) ٦٠٩١(اجلامع 

 وهو حديث صحيح
ابن سعد عن بشر بن بشري األسـلمى        (} من أَكَلَ ِمن هِذِه الشجرِة الْخِبيثَِة فَال يناِجينا          { - ١٦٤٢٣

 ) عن أبيه 
  ٢/١٧١ واإلصابة ٤/٢٣٩ وسعد ٤/٢٣٧معاين 

 وهو حديث حسن



 

 

٢٤٦٣() 

عـن  ) طـب    ( } ِذِه الشجرِة شيئاً فَال يقْربن مسِجدنا إالَّ ِمن عذٍْر          من أَكَلَ ِمن ه    { - ١٦٤٢٤
 املغرية 

  ٢/١٧ وامع ٦/٤١٢ ومتهيد ١٧ وموطأ ٤/٢٣٨أخرج حنوه معاين 
 وهو حديث صحيح

اكر عن خزمية ابن     أبو أمحد احلاكم وابن عس     } من أَكَلَ ِمن هِذِه الشجرِة فَال يؤِذينا ِبها          { - ١٦٤٢٥
 ثابت

  ٦/٤١٣ومتهيد ) ١٧٣٨( وعب ٣/٧٦ وهق ٢٦٦ و ٢/٢٦٤وحم ) ١٠١٥(أخرجه بنحوه هـ 
 وهو حديث صحيح

١٦٤٢٦ - }  املَساِجد نبقْرِة فَال يرجهِذِه الش أَكَلَ ِمن نعن ابن عمر ) د ، هـ ، حب( } م 
 ٤/١٠٦ و   ٢/٢٨ وطـب    ٢/٥١٠وش  ) ٣١٩( وحب   ٧٦ و   ٣/٧٥ وهق   ٤/٢٥٢ وحم   ٧٤ و   ٦٩م املساجد   

 ) ٣٨٢٥(د ) ٥٦١(وم ) ٨٥٣(وبنحوه خ ) ٦٠٩٣( عنه وعن حذيفة وصحيح اجلامع ٤/٢٣٧ومعاين 
عن عبداهللا ) طس (  } - يعىن الثُّوم -من أَكَلَ ِمن هِذِه الشجرِة فَال يقْربن مساِجدنا  { - ١٦٤٢٧

 ابن زيد 
  ١٨ و ٢/١٧ وامع ٤/٢٣٧معاين 

 وهو حديث صحيح
 عن ابن عمر ) ق ( }  فَال يقْربن مسِجدنا - يعىن الثُّوم -من أَكَلَ ِمن هِذِه الشجرِة  { - ١٦٤٢٨

 ٦/٤١٤ومتهيد  ) ١٦٦٨(وخزمية  ) ١٧٣٩( وعب   ٨/١١٥ وش   ٤١و د األطعمة ب     ٧١ وم املساجد    ١/٢١٦خ  
 )٦٠٩٦(وصحيح اجلامع  ٣/٣٣٩ وفتح ٢/١٧ وجممع ١/٢٢٢وترغيب 

) م ، هـ    ( } من أَكَلَ ِمن هِذِه الشجرِة فَال يقْربن مسِجدنا وال يؤِذينا ِبريِح الثوم              { - ١٦٤٢٩
 عن أيب هريرة 

 ٣/٧٦ وهـق    ٢٦٦ و   ٢/٢٦٤وحم  ) ١٧٣٨(اإلحسان وعب   ) ١٦٤٥(وحب  ) ٥٦٣ (٧١ و   ٧٠م املساجد   
 ) ٦٠٩٤(وصحيح اجلامع ) ١٠١٥( و هـ ٦/٤١٣ومتهيد ) ١٦٦١(ه  وخزمي٢/١٠٢ ومي ١/٤١١وأبو عوانة 
 فَال يقْربن مسِجدنا، وال يأِْتينا يمسـح        - يعىن الثُّوم    -من أَكَلَ ِمن هِذِه الشجرِة       { - ١٦٤٣٠

تههبعبد الرزاق عن أيب سعيد ( } ج( 
 ) ١٧٣٩(عب 

 وهو حديث حسن لغريه
عـن  ) حم ، طب    ( }  فَال يقْربن مصالَّنا     - يعىن الثُّوم    -كَلَ ِمن هِذِه الشجرِة     من أَ  { - ١٦٤٣١

 معقل ابن يسار
  ٢/١٧ وجممع ٤/٢٣٨ ومعاين ٢١٦ و ١/٢١٤ وموضح ٢/٥١٠ش 

 وهو حديث صحيح
 عن أنس ) ق (  } من أَكَلَ ِمن هِذِه الشجرِة فَال يقْربنا وال يصلِّين معنا { - ١٦٤٣٢



 

 

٢٤٦٤() 

 ١/٢٢٢ وترغيـب    ٢/٣٣٩ وفتح   ٦/٤١٩ ومتهيد   ٥/٢٦ وحم   ٤١ ود األطعمة ب     ٧٠ وم املساجد    ١/٢١٧خ  
 وصحيح اجلـامع    ٢١٦ و   ١/٢١٤ وموضح   ٢/٥١٠ وش   ٢/١٩ وأبو عوانه    ٢/١١٩ وأصفهان   ٤/٢٣٧ومعاين  

)٦٠٩٥( 
( } يةَ يوِمِه ، ومن لَم يأْكُلْ فلْيِتم صومه         من أَكَلَ ِمنكُم يوم عاشوراَء فَال يأْكُلْ بقِ        { - ١٦٤٣٣
 عن ابن عباس ) حم ، طك

  ٢/٤٣٥ ونصب ١١/٣٠٢حنوه وطب ) ٢٠٩٥( وخزمية ٤/٢٧٦ وخط ١/٢٤١حم 
 صحيح

بنت عن ميمونة ) طب ( } من أَكَلَها وهو يعلَم أنها سِرقَةٌ فَقد أشرك ِفى إثِْم ساِرِقها    {  - ١٦٤٣٤
 سعد

  ١٠/٢٩٣امع 
 فيه جهاله

١٦٤٣٥ - }                 ذِلك ِمن قَطَ أكْثَرِن الْتاٍم ، ومثَالثَةَ أي فْهرعفلْي ههبش باً أَوةَ ثَورِن الْتقَطَ لُقطَةً ِستم
أياٍم ، فَإنْ جاَء صاِحبها وإالَّ فلْيتصدق فلْيعرفْه سبعةَ أياٍم ، ومن الْتقَطَ أكْثَر ِمن ذِلك فلْيعرفْه سبعةَ           

 هِخِبرها فلْياِحباَء صعن يعلى بن مرة ) حم ، طب ، هق ( } ِبها ، فَإنْ ج 
  ٣/١٩٢ وبنحوه اإلصابة ٦/١٩٥ وهق ٤/١٦٩ وجممع ٤/١٧٣حم 

 ويف سنده ضعف
  ٥/٣٣٧وقواه ابن رسالن النيل 

 فلْيشِهد ذَوى عدٍل ثُم ال يكْتم وال يغير ، فَإنْ جاَء صاِحبها فَهـو              مِن الْتقَطَ لُقطَةً   { - ١٦٤٣٦
 أحق ِبهـا ، 

 عن عياض بن محار) حب ( } وإالَّ فَهو مالُ اِهللا يؤِتيِه من يشاُء 
 ٣/١٢٢ ومتهيـد    ١٩٥ و   ٦/١٨٧ وهق   ٤/٢٦٦ وبنحوه حم    ٤/١٣٦ ومعاين   ٣/٧٤وتلخيص  ) ١١٦٩(حب  

  ٣٣٩ و ٥/٣٣٨ والنيل ٢٠٨ و ٤/٢٠٧ومشكل 
 وهو حديث صحيح

١٦٤٣٧ - }                دها وِوكَاَءها ثُـمدع فرعها وإالَّ فلْياَء ربةً ، فَإنْ جنفْها سرعِن الْتقَطَ لُقطَةً فلْيم
 عن زيد بن خالد ) هق ( } ِليأْكُلْها فَإنْ جاَء صاِحبها فلْيردها عليِه 

  وبنحوه عند م ٣٣٩ و ٥/٣٣٨ والنيل ٦/١٨٧هق 
 فاحلديث صحيح

من الْتمس ِرضى اِهللا ِبسخِط الناِس رِضى اُهللا عنه وأَرضى عنـه النـاس ، ومـِن             { - ١٦٤٣٨
            اسِه النليطَ عخِه وأَسليِخطَ اُهللا عِط اِهللا سخاِس بسى النِرض سمابن عسـاكر عـن     ) (حب  ( } الْت

 ) عائشة



 

 

٢٤٦٥() 

 و  ٨٩٠( والزهد للبيهقي    ٨/٦٢١ واإلحتاف   ١٠/٢٢٥وجممع  ) ٢٤١٤( و ت    ٣/٢٠٠وترغيب  ) ١٥٤٢(حب  
٨٩١ ( 

 وهو حديث صحيح
من الْتمس ِرضا اِهللا ِبسخِط الناِس كَفاه اُهللا مؤونةَ الناِس ، ومِن الْتمس ِرضا الناِس     { - ١٦٤٣٩
 عن عائشة ) ت ( }  وكَلَه اُهللا إىل الناِس بسخِط اِهللا

) ٦٠٩٧( وصحيح اجلـامع     ٨/٦٢١ واإلحتاف   ٣/٢٠٠ترغيب  ) ١٥٤٢( وحب   ١٠/٢٢٥وجممع  ) ٢٤١٤(ت  
  ٨/٦٢١ و ٧/٧٨ واإلحتاف ٦/٢٠٧٦ و ٥/١٨٩٨وبنحوه عدي 

 وهو حديث صحيح
١٦٤٤٠ - }       ادعاِصى اِهللا عاِس ِبمالن حاِمدم سمِن الْتا       مذَام اِس لَهالن ِمن هاِمدابـن الل   ( }  ح

 )واخلرائطى ىف مساوىء األخالق عن عائشة 
وعـب  ) ٨٨٨ و   ٨٨٧ و   ٨٨٦( والزهـد للبيهقـي      ٦/٢٠٧٦  و    ٥/٨٩٨ وعدي   ٨/٦٢١ و   ٧/٧٨اإلحتاف  

 ) ٢٣١( واملساوىء ١٠/٢٢٥ وجممع ١١/٤٥١
 حسن

عبد الرزاق عن ( } ى الصالِة فَهو حظُّك ِمن صالِتك    مِن الَِّذى كانَ يقلِّب الْحصى فِ      { - ١٦٤٤١
ِمسع النيب صلى اهللا عليِه وسلم رجالً يقلِّب الْحصى ِفى الصالِة فلما انصرف قالَ              : معمر عن حيىي بن أيب كثري قال        

 هفذكَر( 
  ٨٧ و ٢/٨٦وامع ) ٢٤١١(عب 

 صحيح مرسل 
 عن أيب سعيد ) طس ( } سِجد أَِلفَه اُهللا تعاىل من أَِلف املَ { - ١٦٤٤٢

  ٣/٢٨ واإلحتاف ١/٢١٩ وترغيب ٤/١٤٧٠ وعدي ٢/٢٣امع 
 وهو حديث حسن

 وفيه دراج أبو السمح عن أيب اهليثم وهو حسـن  ١٥٤ - ٤/١٤٤فيه ابن هليعة وهو حسن احلديث راجع الكامل    
  ١١٥ - ٣/١١٢احلديث انظر الكامل 

١٦٤٤٣ - }  ةَ لَهياِء فَال ِغيبالْح ألْقَى ِجلْباب نعن أنس ) هق ( } م 
) ٩٦٦٤( والشـعب    ٧/٥٥٧ و   ٤/١١٧ واإلحتاف   ٢/٢٩٦ ومتناهية   ٨/٤٣٨ و   ٤/١٧١ وخط   ١٠/٢١٠هق  

 وبنحوه الشعــب 
  ٥/١٨٦٣ و ٢/٥٩٦ وعدي ٢/٤ وأصفهان ١/١٤٩وامع ) ٩٦٦٥(

 حسن لغريه
( } فاً ، لَقد رأيت بضعةً وثَالِثني ملَكاً يبتِدرونها أَيهم يكْتبهـا أَولَ             مِن املتكَلِّم آنِ   { - ١٦٤٤٤

ربنا ولك احلمد محداً كثرياً طيباً مباركاً فيـِه ،          : عن رفاعة بن رافع الزرقى أن رجالً قالَ         ) حم ، خ ، ن ، حب        
 سلم قال فذكَره فلما انصرف رسولُ اِهللا صلى اهللا عليِه و



 

 

٢٤٦٦() 

و ن  ) ٧٧٠(و د   ) ٧٩٩( والبخاري   ٤/٣٤٠ وحم   ٢١٢ - ١/٢١١واملوطأ  ) ٦٣٢(والسنة  ) ١٩١٠(اإلحسان  
  ١/٢٢٥و ك ) ٦١٤( وخزمية ٢/٩٥ وهق ٢/١٩٦

 من أم الناس فأصاب الوقْت وأتم الصالةَ فلَه ولَهم ، ومِن انتقص ِمن ذِلك شـيئاً                { - ١٦٤٤٥
 ِهمليِه وال ععن عقبةَ بن عامٍر) حم ، د ، هـ ، ك (} فَعلي 

) ٣٧٤٠( و حـب  ٢١٣ و ٢٠٩ / ١ و ك١٢٧ / ٣ هق ٢٠١ و ٤/١٤٥حم ) ٩٨٣( و هـ ٥٩د الصالة ب   
 ١٦٠ / ١ وتـخ    ٣٢٩ / ١٧ و طـب     ١٨٧ / ٢ وفتح   ٥٤ / ٣ ومشكل   ١/٣١٠وترغيب  ) ١٥١٣(وخزمية  

 )٦١٠١(وصحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيح

} من أم الناس فلْيقَدِر القَوم بأضعِفِهم ، فَإنَّ ِفيِهم الضِعيف والْكَِبري وذَا احلاجـِة                { - ١٦٤٤٦
 ) عبدالرزاق عن احلسن مرسال (

 )٣٧١٤(عب 
 وهو حديث صحيح لغريه

 ضِمن ، وإذَا أحسن كَانَ لَه ِمـن         من أم فلْيتِق اَهللا ولْيعلَم أَنه ضاِمن مسؤولٌ ِلما         { - ١٦٤٤٧
       ـوقُـٍص فَهن ٌء ، وما كَانَ ِمنيش أُجوِرِهم ِمن تقَصنِر أَنْ يغي ِمن لَّى خلْفَهص نِر مِر ِمثْلُ أَجاَألج

 عن ابن عمر) طس ( } علَيِه 
  ٣/١٧٣ واإلحتاف ١/٣١٠ وترغيب ٢/٦٩جممع 

 وهو حديث حسن لغريه
١٦٤٤٨ - }       ِه اإلثْمليوع مامالت مفَله ِتمي وإنْ لَم ، مامالت مولَه مامالت فَلَه مماً فإنْ أتقَو أم نم {

 عن عقبة بن عامر ) حم(
  ١/٣٠٩ وترغيب ٢/٦٨ وجممع ٤/١٥٤حم 

 حسن
بري واملِريض وذا احلاجِة ، فَإذا صـلَّى        من أم قَوماً فلْيخفِّف فإنَّ ِفيِهم الصِغري والكَ        { - ١٦٤٤٩

 عن عثمان بن أيب العاص ) حم ( } وحده فلْيصلِّ كَيف شاَء 
 وطب  ٢/٨٧ وعوانه   ٣/١١٨ وهق   ٤/٢١٦ وحم   ١٨٦ وبنحوه م الصالة     ٤٣٥ و   ١/٤٢٩ وحنف   ٤/١١٩حم  

  ٥/٥٣وحليه ) ٣٧٢٦( وعب ١٧/٢٠٦ و ٩/٣٤
 وهو حديث صحيح

 عن جنادة ) طب ( } م قَوماً وهم لَه كاِرهونَ فإنَّ صالته ال تجاِوز ترقُوته من أ { - ١٦٤٥٠
وهـق  ) ٣٦٠(وبنحوه عند ت    ) ٦١٠٢(وصحيح اجلامع   ) ٣٨٩٥ و   ٣٨٩٣( وعب   ١/٤٠٧ وش   ٢/٣١٧طب  

 ) ١٥١٨( وخزميه ٩/٢٩٤ وفتح ١/٣٨٩وهق ) ٩٧١( وكذلك هـ ١/٣١٥ وترغيب ١/٤٠٨ و ش ٣/١٢٨
 ديث صحيح لغريهوهو ح



 

 

٢٤٦٧() 

من أماطَ أذى عن طَريِق املُسِلمني كُِتب لَه حسنةٌ ، ومن تقُبلَت ِمنه حسنةٌ دخـلَ                 { - ١٦٤٥١
 عن معقل بن يسار ) خد (} الْجنةَ
وصـحيح اجلـامع    ) ٢٣٠٥( و الصحيحة    ٣/٦١٨ وترغيب   ٦/٢٥٠ وكر   ١٣٦ و   ٣/١٣٥وجممع  ) ٥٩٣(خد  

)٦٠٩٨ ( 
 و حديث حسنوه

وابـن  ) طب  ( } من أماطَ عن طَريِق املُسِلمني شيئاً يؤِذيِهم كَتب اُهللا لَه ِبِه حسنةً              { - ١٦٤٥٢
 عساكر عن أيب الدرداء 

  ٣/٦١٨ وترغيب ٤/٤٦٤ وكر ١٣٦ و ٣/١٣٥وجممع ) ٥٩٣( وخد ٦/٢٥٠كر 
 وهو حديث حسن

 عن أيب سعيد) حم ، هـ ، ك ( }  ِبمعِصيٍة فَال تطيعوه من أمركُم ِمن الوالِة { - ١٦٤٥٣
 وكر  ٨/٦٠ وفتح   ١٤/٣٤١ و   ١٢/٥٤٣وش  ) ٢٨٦٣( و هـ    ٥/٢٢٣ وبداية   ٢/١٢٤وسعد  ) ١٥٥٢(حب  

 ) ٦٠٩٩( وصحيح اجلامع ٣/٦٧ وحم ٧/٣٥٥
 وهو حديث صحيح

 عن ابن عباس ) طس ( }  لَه من أمسى كَاال ِمن عمِل يديِه أَمسى مغفُوراً { - ١٦٤٥٤
  ٤/٢٨٤ وكر ٦/٩ واإلحتاف ٤/٦٣ وجممع ٢/٥٢٤الترغيب 

 حسن 
 وثق) ٢١٣٩(عند ابن عساكر فيه سليمان بن علي بن عبداهللا بن عباس روى عنه مجاعة وقال الذهيب يف الكاشف 

 عن ابن عباس ) طب ( } ر لَه من أمسك ِبِركاِب أَخيِه املسِلِم ال يرجوه وال يخافُه غُِف { - ١٦٤٥٥
وفيه حفص بن عمر املـازين ومل       :  وقال اهليثمي    ٣/٢١٢ وحلية   ٢/٩٩ و الدواليب    ٨/١٦ وجممع   ١٠/٣٤٧طب  

  ١٧ و ٨/١٦ هـ ١أعرفه وبقية رجاله ثقات 
 لني

ب حرٍث ، أَو كلْب     من أمسك كلْباً فإنه ينقُص ِمن عمِلِه كُلَّ يوٍم ِقرياطٌ ، إالَّ كلْ             { - ١٦٤٥٦
 عن أيب هريرة ) خ  ( } ماِشــيٍة

 وصـحيح   ٥/٥ و فـتح     ٦٧ /٤ وترغيب   ١٠ /٦ وهق   ٢/٤٢٥ و حم    ٥٩ وم املساقاة    ٤/١٥٨ و   ٣/١٣٦خ  
 )٦١٠٠(اجلامع 

تخ ، ( } ِفراً من أَمن رجالً على دِمِه فَقتلَه فَأنا بريٌء ِمن الْقاِتِل وِإنْ كَانَ املقْتولُ كَا   { - ١٦٤٥٧
 عن عمرو بن احلمق ) ن 

وعقيلي ) ٤٤١( وصحيحه   ٨/٢٩١ بداية   ٩/٢٤ و   ٣/٣٢٤ وحلية   ٦/٢٨٥ وجممع   ٤٣٧ و   ٤٣٦ و   ٥/٢٢٣حم  
 ) ٨٧٤١ - ٨٧٣٩(و ن ) ٢٦٨٩(و ) ٢٦٨٨(و هـ ) ٦١٠٣( وصحيح اجلمع ٢/٢١٥

 وهو حديث صحيح
١٦٤٥٨ - } الن لَه تبوج الً فَقتلَهرج نأَم نوإنْ كَانَ املقْتولُ كَاِفراً م عن معاذ ) طك ( } ار 



 

 

٢٤٦٨() 

  ٦/٢٨٥ وجممع ٤/١٤٠٦ و ٢/٤٤٧عدي 
 صحيح

من انتِدب خاِرجاً ِفي سِبيِل اهللا ابِتغاَء وجِهِه وتصديق وعِدِه ، وإمياناً بِرسـاالِتِه ،                { - ١٦٤٥٩
 فهو علــى 

جيِش بأى حتٍف شاَء فيدِخله اجلنةَ ، وإما أَنْ يِسيح ِفى ضماِن اِهللا إنَ              اِهللا ضاِمن ، فإما يتوفَّاه ِفى الْ      
                     بيِل اِهللا فَماتىف س رجخ نٍة ، ومٍر وغَنيمأج الَ ِمنما ن عِلِه ساِلماً مإىل أَه هيرد ثُم ، هبتغَي طَالت

 عن أيب مالك األشعرى) هق (  }أَو قُِتلَ فهو شهيد ولَه الْجنةُ 
 وهق  ١/٣٤٢ وموضح   ١/٩٢ وفتح   ٤٩٤ و   ٣٨٤ و   ٢/٢٣١ وبنحوه حم    ٥/١٩٠ وحلية   ١٦٦ و   ٨/١٦٥هق  

  ٤/١٨١ و خ ٦/١٦ون ) ١٠٨٨( ومحيدي ٩/١٥٧
 وهو حديث صحيح لغريه

( } رهم ِفى النـاِر     مِن انتسب إىل ِتسعِة آباٍء كُفَّاٍر يريد ِبهم ِعزا وكَرماً كَانَ عاشِ            { - ١٦٤٦٠
 عن أيب رحيانة ) حم 

 ٦/٣٤٢ وكـر    ٨/٨٥ وإحتاف   ٦/٩٩ ومنثور   ٨/٨٥ وجممع   ٤/١٣٤ وحم   ٢/٢٩٠ ومتناهية   ١/٢٦٣أصفهان  
  ٨٦ - ٨/٨٥وله طرق أخرى انظرها يف امع ) ٥١٣٢( والشعب ٢/٣٨٧ وكثري ٢/٣٥٥وتخ 

 وهو حديث صحيح لغريه
١٦٤٦١ - }    إىل غَي سبتِن انـاِس              منةُ اِهللا واملالِئكَـِة والنِه لَعواِليِه ، فَعليم رولَّى غَيت ِر أِبيِه أَو
 مِعنيعن ابن عباس) هـ(} أج 

 ٧٤ / ٣وترغيب ) ٦١٠٤(وصحيح اجلامع ) ٢٦٠٩(هـ 
 وهو حديث صحيح

١٦٤٦٢ - }          و لَهعِدثْ ، تدحي الٍة ما لَمِفى ص والةَ فهالص ظَرتِن اناملالِئكَةُ م  : ، لَه اغِْفر ماللَّه
 همحار معن أيب هريرة) ن(} اللَّه 

 ) ١٤٤١١( و ن الكربى االحتاف ٣/٢٨٢ واالحتاف ١٦٦ /٢وجممع ) ٤١٧( وحب ٤٠٢ /١ش 
 وهو حديث صحيح

يامـِة علـى رؤوِس     مِن انتفَى ِمن ولَِدِه ليفْضحه ِفى الدنيا ، فَضحه اُهللا يـوم القِ             { - ١٦٤٦٣
 عن ابن عمر) حم ، طب ، حل ( } األشهاِد ِقصاص بِقصاٍص 

 ٣٢٤ /٩ وحلية ٣٣٢ /٨ وهق ٥٤ / ١٢ وفتح ٩/٢٣٢ واإلحتاف ٥/١٥ وجممع ١٢/٤٠١/ وطب ٢/٦٢حم 
 وهو حديث صحيح

ابن } لِقيامِة ِمن سبِع أرِضني     مِن انتقَص ِشبراً ِمن األرِض ظُلْماً طَوقَه اُهللا إياه يوم ا           { - ١٦٤٦٤
 عن سعيد بن زيد) طب(جرير 
 ١٥ / ٣ وترغيب ٧٩ و ٦٤ / ٦ وحم ١٤٢ وم املساقاة ١٣٠ / ٤ و ١٧١ / ٣ خ ٥ وبنحو ١١٦ / ١طب 



 

 

٢٤٦٩() 

 وهو حديث صحيح
والضـياء عـن    ) حم ، د ، هـ      (والضياء عن أنس ،     ) حم ، ت    (} من انتهب فليس ِمنا      { - ١٦٤٦٥

 جابر
 / ٥ وجممع ٣٠٣ / ٤ وقط ٢٢٤ / ٢ وحنف ٥٧ / ٧ و ش    ٤٣٩ / ٤ و   ١٩٧ و   ١٤٠ / ٣وحم  ) ١٦٠١ (ت

و د  احلـدود     ) ٣٩٣٧ و   ٣٩٥٣( هـ   ٥ وبنحو ٣/٤٩ ومعاين   ١٣١ و   ٢/١٣٠ ومشكل   ٨/٢٢٨ وسنة   ٣٣٧
 و ٤٤٣ و ٤٣٨/ ٤ و ٣٩٥ و ٣٨٠ و ٣٢٣ و ٣١٢ / ٣ و حـم    ٥٨و ن النكاح ب     ) ١١٢٣( وت   ١٢باب  
 ومشكل  ١٧٠ و   ١٤٨ / ١٨وطب  ) ١٦٨٠(و  ) ١٥٠٤(و  ) ١٢٧٠(و) ٧٣٨( و حب    ٦٣  و ٥/٦٢ و   ٤٤٦

 )٦١٠٥(وصحيح اجلامع ) ١٦٧٣( وصحيحه ١٣١ / ٢
 وهو حديث متواتر 

مِن انتهب نهبةً ذات شرٍف أَو آوى محِدثاً ِفى اإلسالِم ، أَو تولَّى موىل قوٍم بغيِر                 { - ١٦٤٦٦
 عن عمرو بن شعيب معضال) عب(} عنةُ اِهللا ال صرف عنها وال عدلَ إذِْم فَعليِه ل

وعـن احلسـني    ) ١٨٨٤٦( عن محيد بن عبدالرمحن بن عوف        ٥ خمتصرا وبنحو  ٥٨ / ٧و ش   ) ١٨٨٤٣(عب  
 )١٨٨٤٨(وعن قتاده ) ١٨٨٤٧(

 وهو حديث صحيح لغريه
١٦٤٦٧ - } الِقيام مواُهللا ي ِسراً أظلَّهعم ظرأن نعن عائشة) طس (} ِة م 

 ١٣٤/ ٤ وجممع ٢٧٠ /٤ و ٢٩ و ٢٨ /٢ و ك ٣٥١ /٥ و ٤٢٧ /٣ و ٣٢٧ / ١حم 
 صحيح

 عن ابن عباس) طب(} من أنظر معِسراً إىل ميسرِتِه أنظَره اُهللا ِبذنِبِه إىل توبِتِه  { - ١٦٤٦٨
 ١/٣٦٩ ومنثور ٥٠١ و ٥/٥٠٠ واإلحتاف) ١٠٠( وحوائج ١٥١ /١١ وطب ٢/٤٦ وترغيب ١٣٤ /٤امع 

 حسن لغريه
من أنظر معِسراً أو تصدق عليِه أظلَّه اُهللا ِفى ِظلِّه يوم الِقيامِة ، وكُـلُّ معـروٍف                  { - ١٦٤٦٩

 عن شداد بن أوس) طس(} صدقةٌ 
 ٤٧/ ٢ وترغيب ٤/١٣٤جممع 

 حسن لغريه
١٦٤٧٠ - }      نع ضعو ِسراً أوعم ظرأن نم    الِظـلَّ إال ظلُّه موي اُهللا ِفى ِظلِّه أظلَّه حـم ، م  ( } ه (

 عن أيب اليسر
 ١٣٤ و   ٤/١٣٣ وجممـع    ٢/٢٦١ و مي    ٥/٣٥٧ وهق   ٣/٤٢٧ و   ٢/٣٥٩و حم   ) ١٣٠٦( و ت    ٧٤م الزهد   
 ٢/٢٩ و ك    ٢٠ /٢ وحليـة    ١٩٨ و   ١٦٩ /٨ وسـنة    ٤٦ و ٤٥ /٢ وترغيب   ١٤٤ /٢ وفتح   ١٩/١٦٦وطب  

 )٦١٠٧(وصحيح اجلامع 
من أنظر معِسراً أو وضع لَه أظلَّه اُهللا يوم الِقيامِة تحت ِظلَّ عرِشِه يوم الِظـلَّ إال                  { - ١٦٤٧١

 عن أيب هريرة) حم ، ت(} ظلُّه 



 

 

٢٤٧٠() 

 )٦١٠٧( وصحيح اجلامع ٢/٢٩ وك ١٧٠ و ١٩/١٦٦و طب ) ١٣٠٦( و ت ٣٥٩ /٢حم 
 وهو حديث صحيح

١٦٤٧٢ - }  ظرأن ننٌ                  مـزـِة حلَ اجلنمأال إنَّ ع ، مهنِح جفَي اُهللا ِمن وقاه لَه ضعو ِسراً أوعم 
                    زاِهللا ع بعٍة أحرج وما ِمن الِْفنت ِقىو نم ِعيدٍة ، والسولٌ بشهاِر سهلَ النموِة ثَالثاً ، أال إنَّ عبرب

ٍظ يكِْظمِة غيعرج لَّ ِمنإمياناً وج فهِهللا إالَّ مَأل اُهللا جو دعب ما كَظَم ، دعن ابن عباس ) حم(} ها عب 
 ٩/١٤٥ و ٨/٢٥ واإلحتاف ٢/١٠٢ و ١/٤٩٣وكثري ) ٣١٣٤(  واملطالب ٣٢٧ / ١حم 

 ضعيف
 ولبعضه شواهد صحيحة

) طـب (} ِظلِّه يوم الِظلَّ إالَّ ظلُّه      من أنظر معِسراً أو يسر علَيِه أظلَّه اُهللا تعاىل ِفى            {  - ١٦٤٧٣
 عن كعب ابن عجرة

 ٧٤ وم يف الزهد ٢٩ /٢ ك ٥ وبنحو١٣٤ /٤ وجممع ١٩/١٠٧طب 
 وهو حديث صحيح

اخلطيب عن زيـد بـن   ( } من أنظر معِسراً بعد حلوِل أجِلِه كَانَ لَه بكُلِّ يوٍم صدقَةٌ        { - ١٦٤٧٤
 )أرقم 

 ١/٣٥١وحم ) ١٣٩٢(ومطالب ) ٢٤١٨( و هـ ٢/١٩٢ان  وأصفه٥/٥٠١اإلحتاف 
 وهو حديث صحيح

١٦٤٧٥ - }                   نيـلَّ الـدفَإذا ح ، نيِحلَّ الدلَ أنْ يقَةً قبصد ٍم مثْلُهبكُلِّ يو ِسراً فَلَهعم ظرأن نم
 عن بريدة) حم ، هـ ، ك(} فأنظَره فلَه بكُلِّ يوٍم ِمثْاله صدقَةً 

) ١٣٩٢(ومطالـب   ) ٢٤١٨( و هــ     ٨٦ وصحيحه   ٢/٤٤ وترغيب   ٢/٢٩ وك   ٤/١٣٥ وجممع   ٥/٣٦٠حم  
 ) ٦١٠٨( وصحيح اجلامع ١/٣٥١ حم ٥ وبنحو ٢/١٩٢وأصفهان 

 وهو حديث صحيح
عـن  ) حـم (} من أنعم اُهللا عليِه ِنعمةً فَإنَّ اَهللا يِحب أنْ يرى أثَر نعمِتِه على عبِدِه                { - ١٦٤٧٦

  ابن حصنيعمران
  ١/٢٨٣ وكثري ٣/١٨٠ وخط ٥/١٣٢ وجممع ٤/٤٣٨حم 

 وهو حديث صحيح
١٦٤٧٧ - }                 ـهزبح نِفِر اَهللا ، ومتغفلْيس قزطأَ الرتباس نِد اَهللا ، ومممةٌ فلْيحِه ِنعليع ِعمأُن نم
 عن علي) هب (} الحولَ والقُوةَ إالَّ باِهللا : أمر فلْيقُلْ 

  ويف سنده ضعف٣/١٨٠وخط  ) ٤٤٤٧ و ٤٤٤٦(و ) ٦٥١(شعب ال
 وصح من قول جعفر بن حممد

فمن : يا عبد اِهللا هذا خير      : من أنفَق زوجيِن ِفى سِبيِل اِهللا نوِدى ِمن أبواِب اجلنِة            { - ١٦٤٧٨
ن أهِل اِجلهاِد دِعى ِمن باِب اِجلهاِد ومـن         كَانَ ِمن أهِل الصالِة دِعى ِمن باِب الصالِة ومن كَانَ مِ          



 

 

٢٤٧١() 

كَانَ ِمن أهِل الصياِم دِعى ِمن باِب الرياِن ، ومن كَانَ ِمن أهِل الصدقَِة دِعى ِمن باِب الصدقِة قالَ                   
حم ، ق ،    (} جو أَنْ تكُونَ منهم     نعم وأر : هلْ يدعى أحد ِمن ِتلْك األبواِب كُلِّها ؟ قالَ          : أبوبكٍْر  
 عن أيب هريرة) ت ، ن 

 ٤/٣٨٦ وحم   ٤٨ و   ٤٧ و   ٦/٢٢ و   ٤/١٦٨و ن   ) ٣٦٧٤( وت   ٨٦و  ٨٥ وم الزكاة    ٥/٧ و   ١٣٥و  ٣/٣٢خ
 ٧/١٩ و ٤/١١١ وفـتح  ١٨٤ و ٧/١٨٣ ومتهيـد   ١٠/٣٥٨ و   ٦/١٣٤ وسنة   ٣/٧٧ وترغيب   ٩/١٧١و هق   

 ٢/٨٧وك  ) ٢٤٨٠( وخزميـه    ١٥٩ و   ٥/١٥٣ و ٣٦٦  و ٢/٢٦٨ حـم    ٥وبنحـو ) ٦١٠٩(وصحيح اجلامع   
 )٧٨٦(واملطالب 

يا عبد : من أنفَق زوجيِن ِمن شىٍء ِمن األشياِء ِفى سِبيِل اِهللا دِعى ِمن أبواِب اجلنِة       {  - ١٦٤٧٩
             الِة دِل الصأه كَانَ ِمن نواٍب ، فمةُ أبِة مثاِنيوللْجن ، ذا خريكَانَ       اِهللا ه نالِة ، ومباِب الص ِمن ِعى

ِمن أهِل اِجلهاِد دِعى ِمن باِب اِجلهاِد ومن كَانَ ِمن أهِل الصدقَِة دِعى ِمن باِب الصدقَِة ، ومن كَانَ                   
 عن أيب هريرة) حب(} ِمن أهِل الصياِم دِعى ِمن باِب الرياِن 

 ١٠/٥٢٥واإلحتاف  ) ٧٨٦( واملطالب   ٢٠/٨٧وك  ) ٢٤٨٠( وخزمية   ١٥٩ و   ٥/١٥٣ و   ٣٦٦ و   ٢/٢٦٨حم  
 و ٤٦٤١ و ٣٤١٩ و ٣٤١٨ و ٣٠٨(واإلحســان ) ٣٤٦٨( والشــعب ٤٤٤ و ٨/٤٢٩ و ٧/١١١وكــثري 

٦٨٦٦(  
 وهو حديث صحيح

١٦٤٨٠ - }     فقَةَ عليالن تِسبحٍة يقَراب ىذَوات ِن أوتيأُخ ِن أوتينلى ابع فَقأن نما مكْفيهى يتِهما ح
 عن أم سلمة) حم ، طب (} اُهللا أو يغنيهما ِمن فضِلِه كَانتا لَه ِستراً ِمن الناِر 

  ٨/١٥٧ وجممع ٦/٢٩٣حم 
 وهو حديث حسن

ِتِه وولِدِه  من أنفَق على نفِْسِه نفقَةً يستِعف ِبها فَِهى لَه صدقَةٌ ، ومن أنفَق على امرأ               { - ١٦٤٨١
 عن أيب أمامة) طس(أبو الشيخ } وأهِل بيِتِه فَِهي لَه صدقَةٌ 

 ٣/٦٢ وترغيب ٣/١٢٠وجممع ) ٧٤٩( وخد ٢٦٥ /٣ك
 وهو حديث صحيح لغريه

 )عن أيب أمامة(  )طب(} من أنفَق على نفِْسِه فَِهي صدقَةٌ وعلى امرأَِتِه وعلى ولَِدِه  { - ١٦٤٨٢
 ٨/٢٨٥طب 

 و حديث صحيح لغريهوه
من أنفَق نفقَةً فاِضلَةً ِفى سبيِل اِهللا فِبسبعمائَِة ِضعٍف ، ومن أنفَق على نفِْسِه أو على  { - ١٦٤٨٣

                   مـوثاِلها ، والصِر  أمةٌ ِبعشسنح فَِهى قدتص ِن الطَّريِق ، أوأماطَ أذًى ع ريضاً ، أوم ادع ِلِه أوأه
ِحطَّةٌ              ج لَه وسِدِه فَهاُهللا ِببالٍء ِفى ج تالهِن ابقْها ، ومرخي ةٌ مالَموابن منيع والـدارمى    ) ط ، حم    ( } ن
 عن أيب عبيدة ابن اجلراح) ك ، هب ، هق ، ض ( والشاشي وابن خزمية ) ع(



 

 

٢٤٧٢() 

 وجممـع   ٩/١٧١ و   ٣/٣٧٤ و هق    ١/١٧١وبغوي  ) ٣١( و حب    ٣٣٩ و   ٥/٣١٨ و ش    ١٩٦ و   ١/١٩٥حم
 والشـعب  ١٠/٣٥٩ وسـنة    ٢٦٥ /٣ وك ٢١ /٧ وتخ   ١/١٢ والدواليب   ٦/٢٥٠ وكر   ١/٤٦٩ وكثري   ٢/٣٠٠
 )٤٢٦٨ و٤٢٧١ و ٣٥٨٩ و ٣٥٧٢(

 وهو حديث صحيح
 كفارة للذنوب: حطة 

عن خرمي  ) حم ، ت ، ن ، ك      (} من أنفق نفقَةً ِفى سبيِل اِهللا كُِتبت لَه سبعمائَِة ِضعٍف            { - ١٦٤٨٤
 ن فاتكب

 وحـب   ٢/٢٥٣ وترغيـب    ١/١٧١ وبغوي   ٩/١٧١ و   ٣/٣٧٤ وهق   ٤/٣٤٥ وحم   ٦/٤٩ون  ) ١٦٢٥(ت  
 وصحيح  ٣/٢٦٥ ك ٥ وبنحو ٧/٢١ و تخ    ١/١٢ والدواليب   ١٠/٣٥٩ وسنة   ٨٧ /٢ وك   ٥/٣١٨وش  ) ١٦٤٧(

 )٦١١٠(اجلامع 
 وهو حديث صحيح

 عن أيب بكرة ) ت(} من أهانَ سلْطانَ اِهللا ِفى اَألرض أهانه اُهللا  { - ١٦٤٨٥
 وصحيح اجلامع ٢/٤٨٩ وعاصم ٥/٢٦٥ وجممع ١٠/٥٤ وسنة ٢/٢٢٦ وشج  ٤٩ و   ٥/٤٢وحم  ) ٢٢٢٤(ت  

)٦١١١( 
 وهوحديث صحيح لغريه

١٦٤٨٦ - }     هِض أكْرملْطانَ اِهللا ِفى األرس مأكْر ناُهللا، وم هض أهانلْطانَ اِهللا ِفى اَألرأهانَ س نم
 عن أيب بكرةَ) طب(} اُهللا عز وجلَّ 

 ٧/٢٥ واإلحتاف ١٠/٥٤ وسنة ٤٩ و ٥/٤٢وحم ) ٢٢٢٤( ت ٥ وبنحو٥/٢٦٥امع 
 وهو حديث صحيح لغريه

 عن عثمان) حم ، ك ( } من أهانَ قُريشاً أهانه اُهللا  { - ١٦٤٨٧
 وعاصـم   ١٠/٢٧وجممـع   ) ٢٢٨٨( وحـب    ١/٢٣٣وطب  ) ١٨٤٢( وشفع   ٤/٧٤ و ك    ١٨٣ و   ١/٦٤حم  

 )٦١١٢(  وصحيح اجلامع ٢/٧٤٦وعدي ) ١١٧٨(حيحه  وص٢/٦٣٤
 وهو حديث صحيح

 عن أنس) طب(} من أهانَ قُريشاً أهانه اُهللا قبلَ موِتِه  { - ١٦٤٨٨
وصـحيحه  ) ١٨٢٤( وشـفع    ٧٤ /٤ وك ١٨٣ و   ١/٦٤ وحم   ٢٧ /١٠وجممع  ) ٢٢٨٨( وحب   ١/٢٣٣طب  

)١١٧٨( 
 وهو حديث صحيح

١٦٤٨٩ - }    ِليأهانَ ِلي و نم        مآد نِة ، ابداوين بالْعزبار دي إالَّ بأَداِء ما       ! اً فقَدما ِعن ِركدت لَم
 هىت أُِحبواِفِل حإيلَّ بالن بتحبِدى يزالُ عبوال ي ، كعلي هترضعن أيب أمامة ) طك() افْت 

 ) ١٦٤٠( وصحيحه ٩/٤٤٠ و ٤٧٧ و ٨/١٠٢ واإلحتاف ٢/٢٤٨ وجممع ٨/٢٦٤طب 
 حسن لغريه



 

 

٢٤٧٣() 

} مِن اهتم جبوعِة أِخيِه املُسِلِم فأَطْعمه حتى يشبع غَفَر اُهللا له وسقاه حتى يـروى                 { - ١٦٤٩٠
 عن أنس) ع(

 ٢/٤٥٩ وعدي ١/٢٩٧وأصفهان ) ٢٣٣٢( ومطالب ٣/١٣٠جممع 
 وهو حديث حسن لغريه

١٦٤٩١ - }  فكاِفئُوه كُمدى إليأه نعن ابن عمر) زب(} م 
 ٤/١٤٩امع 

 صحيح لغريه
من أهدى تطوعاً ثُم ضلَّت فإنْ شاَء أبدلَها وإنْ شاَء ترك ، وإنْ كَانَ ِفـى نـذٍْر                   { - ١٦٤٩٢

 عن ابن عمر) ك ، هق (} فلْيبدلْ 
 ٢٤٣ و ٢/٢٤٢ وقط ٤/١٤٧٢وعدي ) ٢٥٧٩( وخزمية ٤٤٧ /١ و ك٥/٢٤٤هق 

 وهو حديث صحيح
عن ابن ) عق ، طب ، حل ، هق (} من أُهِديت لَه هِديةٌ وِعنده قَوم فَهم شركاؤه ِفيها           { - ١٦٤٩٣

 عباس
 ٣/٣٥١ وحلية ٤/٢٥٢وخط ) ١٤٢٢( ومطالب ٥/٢٢٧ وفتح   ٤/١٤٨ وجممع   ٤/١٧٨ واإلحتاف   ٦/١٨٣هق  

  ١١/١٠٤ وطب ١٠/١٨١وبداية 
 وهو حديث حسن لغريه

 ل ابن عباسوصح موقوفا من قو
١٦٤٩٤ - }                مقـدما ت له راِم غُِفرِجِد الْحى إىل املسِجِد األقْصاملس رِة ِمنموالع جلَّ بالْحأه نم

 عن أم سلمة) هق ، هب (} ِمن ذنِبِه وما تأخر ووجبت له اجلنةُ 
 و هــ    ١/١٦١وتـخ    ٢/٢٣٠ وتلخـيص    ٥/٣٠وهق  ) ١٧٤١( و د  ٢٨٤ و   ٢/٢٨٣ وقط   ٢/١٩٠ترغيب  

 )٤٠٢٦(والشعب ) ٣٠٠١(
 وهو حديث حسن

١٦٤٩٥ - }                 ِمن مقدما ت له راِم غُِفرِجِد الْحى إىل املسِجِد األقْصاملس رٍة ِمنمع ٍة أوجلَّ حبأه نم
 رِبِه وما تأخعن أم سلمة) حم ، د(} ذن 

 وهــ   ١/١٦١ وتـخ    ٢/٢٣٠ وتلخـيص    ٥/٣٠وهق  ) ١٧٤١( ود   ٢٨٤ و   ٢/٢٨٣ وقط   ٢/١٩٠ترغيب  
 )١٠٢١( وحب ٦/٢٩٦وحم ) ٤٠٢٦( والشعب ٩/٤٦٢وجامع األصول ) ٣٠٠١(

 وهو حديث حسن
 وثقت  وفيه حيىي بن أيب       ٣/٤٢٤:  ويف الكاشف    ١٢/٤١١فيه حكيمة روى عنها ثالثة ووثقها ابن حبان ذيب          

 سفيان روى 
 ويف  ١١/٢٢٤يس باملشهور وذكره ابن حبان يف الثقات ذيب         شيخ من شيوخ املدينة ل    : عنه ثالثة وقال أبو حامت      
 الكاشف وثــــق



 

 

٢٤٧٤() 

١٦٤٩٦ - }  لَه ِت املقِْدِس غُِفربي رٍة ِمنملَّ بعأه نعن أم سلمة) هـ(} م 
 )١٧٤١( ود ٦/٢٩٩وحم ) ٣٠٠١(هـ 

 وهو حديث حسن
عن أم  ) هـ(} ارةً ِلما قبلَها ِمن الذُّنوِب      من أهلَّ بعمرٍة ِمن بيِت املقِْدِس كانت كفَّ        { - ١٦٤٩٧

 سلمة
 )١٧٤١( ود ٦/٢٩٩وحم ) ٣٠٠٢(هـ 

 وهو حديث حسن
من أوى إىل ِفراِشِه طاِهراً يذْكُر اَهللا حتى يدركَه النعاس لَم ينقِلب ساعةً ِمن اللَّيِل                { - ١٦٤٩٨

 عن أيب أمامة) ت(} اآلِخرِة إالّ أعطاه اُهللا إياه يسأَلُ اَهللا شيئاً ِمن خيِر الدنيا و
 ٤/٤٧٨وجامع األصول ) ٧١٣( وسين ١/٢٠٩ وشج ١/٤٠٩ وترغيب ٨/١٤٧وطب ) ٣٥٢٦(ت 

 وهو حديث حسن
وديـوان  ) ٢٣٣٦( والكاشـف    ٣٧٢ ـــ    ٤/٣٦٩فيه شهر بن حوشب وهو حسن احلديث راجع التهذيب          

 )١٨٣٨ ( واجلامع٢/٢٨٤وامليزان ) ١٩٠٣(الضعفاء 
من أوى إىل ِفراِشِه فقالَ الْحمد ِهللا الَِّذي كَفاين وآواين ، الْحمد ِهللا الَِّذي أطْعمين                { - ١٦٤٩٩

وسقَاين ، احلمد ِهللا الَِّذى من علي فأفْضلَ ، أسألُك بِعزِتك أنْ تنِجيين ِمن النـاِر ، إالَّ حِمـد اَهللا                     
 ) ابن جرير عن أنس (} لِْق كُلِّهاِبمحاِمِد الْخ
 ٧١٤ و   ١٥٥(  وسين   ١٠٦ /٥وسنة  ) ٢٣٥٧( وحب   ١/٥٤٥ وك   ١١٧ /٢وحم  ) ٥٠٥٨( د   ٥أخرجه بنحو 

  )٧١٧و 
 وهو حديث صحيح

١٦٥٠٠ - }                  فَقـد هذَكـر فَمن ، هفلْيذْكُر تِطعيس كاِفىْء ِبِه ، فإنْ لَمروفاً فلْيِه معإلي أُوِتي نم
هكروٍر شز يبكالِبِس ثو ونلْ فهي مبا لَم عشبت نعن عائشة) حم(}  ، وم 

 ٨/١٨١ وامع ٦/٩٠ و ١٢٧ و ٢/٩٩حم 
 صحيح

١٦٥٠١ - }                  فَقـد هذَكـر نفإنَّ م ، هفلْيذْكُر تِطعيس لَم نوم ، كافئْهروفاً فلْيِه معإلي أُوِتي نم
 عن عائشة) حم ، طس ( } ا لَم يعطَ فهو كالِبِس ثويب زوٍر شكره ومن تشبع مب

 ٨/١٨١ وجممع ٦/١٨٢ وهق ٤/١٣٨٣عدي 
 صحيح

 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) هـ ( } من أُوِدع وِديعةً فال ضمانَ عليِه  { - ١٦٥٠٢
 ٥/٢٩٧ والنيل ٤/١١٥ ونصب ٩٧ / ٣وتلخيص ) ٢٤٠١(هـ 

له حديث صاحل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،            :  بن الصباح فيه ضعف وقال ابن عدي         ويف سنده املثىن  
 ٤٢٥ / ٦هـ ١ويروى عن عطاء بن أيب رباح عداد وقد ضعفه األئمة املتقدمون والضعف على حديثه بني 



 

 

٢٤٧٥() 

 ٥/٢٩٧وهذا عن عمرو بن شعيب وقد تابعه ابن هليعة كما ذكر البيهقي النيل : أقول 
 حسن لغريه

من أوكَأَ على ذَهٍب أو ِفضٍة ولَم ينِفقْها ِفى سبيِل اِهللا كَانَ جــمراً يوم الِقيامِة                { - ١٦٥٠٣
 عن أيب ذر) حم ، طك ( } يكْــوى ِبـِه

  ٣/١٢٥ وجممع ٢/٥٦ وترغيب ٢/١٦٣طب 
 صحيح

يف الدنيا فَلَم يقِْدِر املُطَِّلِبى على مكافَأِتِه       من أوىل رجالً ِمن بين عبِد املُطَِّلِب معروفاً          { - ١٦٥٠٤
 عن نعمان بن بشري) حل(} فَأنا أُكاِفئُه عنه يوم الِقيامِة 

  )٢٦٣٦(   وعلل ٣٩٦ / ١٠حلية 
 حسن لغريه

١٦٥٠٥ - }           نفم ، هذْكُرِه فلْيعلي يقِْدر فإنْ لَم كاِفئْهروفاً فلْييلَ معأُو نم      ، هـكرش فَقَد ذَكَره 
 عن أيب هريرة) هب ( } ومن ِتشبع مبا لَم ينلْ فهو كالِبِس ثوبى زوٍر 

  )٩١١٤ و ٩١١٣ و ٩١١٠ (٥وبنحو ) ٩١١١(  والشعب ٢/٧٨ وترغيب ١٨١ /٨ وجممع ٧٤ /١طب 
 وهو حديث حسن

طب (} كَره فَقَد شكره، ومن كَتمه فقَد كَفره        من  أُويلَ معروفاً فلْيذْكُره ، فمن ذَ        {  - ١٦٥٠٦
 عن طلحة) ، ض
  ٧٨ / ٢ وترغيب ١٨١ / ٨ وجممع ٧٤ / ١طب 

 وهو حديث حسن
١٦٥٠٧ - }                 ،هـكرش فَقَـد فإذا ذَكَره ، هفلْيذْكُر ِطعتيس كاِفئْ ِبِه فإنْ لَمروفاً فلْييلَ معأُو نم

 عن عائشة) هب ، كر (ابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج ( } م ينلْ كالِبِس ثوبى زوٍر واملُتشبع ِبما لَ
  ٣٠٥ /١٤ وخط ٣٦٦ /٦ وكر ٧٨وحوائج  ) ٩١١٤ - ٩١١٠( الشعب 

 وهو حديث حسن
ـَن بـات طاِهراً بات ِفى ِشعاِرِه ملَك ، وال يستيِقظُ يستغِفر ساعةً ِمن اللَّ              { - ١٦٥٠٨ يـِل  م

    طاِهـراً       : إالَّ قالَ امللَك بات هفُالٍن فإن ِدكبِلع اغِْفر ميف ) ك(عن أيب هريرة ) حب ، قط ( البزار } اللَّه
 تارخيه عن ابن عمر

 ٢/٧٣٠وعـدي  ) ٤٤٥( ومبـارك    ١٠٩ /١١ وفـتح    ١٥٧ /٥ واإلحتـاف    ١/٢٢٦ وجممع   ٤٠٨ /١ترغيب  
 ١/٢٢٣ وامع ٤/١١٣ عند حم ٥وبنحو) ١٠٥١(واإلحسان 

 وهو حديث صحيح لغريه
١٦٥٠٩ - }                  بـاركـأَِل اَهللا تيس لَم ، هوحِه رإلي ِجعى يرلى ِذكِْر اِهللا حتطاِهراً ع بـات ـَن م

 اهإي ِة إالَّ آتاهنيا واآلِخرالد راً ِمناىل خيعاخلرائطى يف مكارم األخالق عن عمرو بن عبسة ( } وت( 



 

 

٢٤٧٦() 

 ٢٢٣ / ١ وجممع ١١٣ / ٤حم 
 وهو حديث حسن

١٦٥١٠ - }                 ئاً ِمنأَلُ اَهللا ِفيها شيِل يساللَّي اعةً ِمنس عاريت لى ِذكِْر اِهللا لَمطاِهراً ع بـات ـَن م
        اهاُهللا إي طاهِة إال أعيا واآلِخرنِر الدعمرو بـن   عن أيب أمامة ، اخلطيب يف املتفق واملفترق عن          ) طس  ( } أم

 عبسة 
  ٤/١١٣ وحم ٢٢٦ و ١/٢٢٣ وجممع ١/٤٠٨الترغيب 

 وهو حديث صحيح لغريه
ـَن بـات على ظَهِر بيٍت ليس عليِه ِحجاب فقَد بِرئَت ِمنه الذِّمةُ              { - ١٦٥١١ ) خـد ، د   (} م

 عن علي بن شيبان
 وسـنة   ٣/١١٨٤ و   ٧٠٢و   ٢/٦٤٠ وعـدي    ٩٩ /٨ وجممع   ٥/٧٩ وحم   ٥٦ و   ٤/٥٥وترغيب   ) ٥٠٤١(د  

( والصـحيحة    ) ٦١١٣( وصحيح اجلـامع     ) ٤٧٢٥ و   ٤٧٢٧ و   ٤٧٢٣(وشعب  ) ١١٩٢( وخد   ١٢/٣٢٦
٨٢٨(  

 وهو حديث صحيح
١٦٥١٢ -  }                 ِكبر نوم ، ةَ لَهفَال ِذم فَمات هرتِه ما يسعلي سٍت ليِر بيلى ظَهع بـات ـَن م

    فَال ِذم جتير ِحني رالبح   ذكره احلسن بن سفيان يف     : أبو نعيم يف املعرفة عن زهري بن أيب جبل وقال           ( } ةَ لَه
 )الصحابة وال أراه له صحبة

 ٨/٩٩ وجممع ٥٦ و ٤/٥٥والترغيب ) ١١٩٢(وخد ) ٥٠٤١( د ٥أخرج حنو
 وهو حديث صحيح

١٦٥١٣ - }          فوقَع القَدم فَعما يد لَهحو سآباٍر لي قفو بـات ـَن  فَمات فقَد بِرئَت ِمنه الذِّمةُ      م
عن زهري بن   ) هب  ( البغوي والبارودي   (} ومن رِكب البحر ِعند ارِتجاِجِه فَهلك فقَد بِرئَت ِمنه الذِّمةُ           

 )عبداهللا الشنوى وما له غريه 
 ٥٨٥ / ١واإلصابة  )  ٤٧٢٥( و  ) ٤٧٢٤( و  ) ٤٧٢٣( الشعب 

 حوهو حديث صحي
١٦٥١٤ - }           ِكـبر نةُ ، ومالذِّم هِمن فِربئَت فَمات فَوقع ارإج لَه ست ليبي قفو بـات ـَن م

 عن أيب عمران اجلوين عن بعض الصحابة) حم ( } البحر ِعند ارِتجاِجِه فقَد بِرئَت ِمنه الذِّمةُ 
 ٩٩ / ٨ وجممع ٥/٧٩حم 

 صحيح
 لذي حوله مايرد الساقطالسطح ا: االجار 

١٦٥١٥ - }  فوراً لَهمغ الِل باتطلَِب الْح ِمن كاال بات نابن عساكر عن أنس ( } م( 
  )١٢٣٢(  وله شاهد آخر يف الشعب ٦٣ / ٤ وامع ٥٢٤ / ٢ وله شاهد الترغيب ، ٢٨٤ / ٤كر 

 حسن لغريه



 

 

٢٤٧٧() 

 عن أيب سعيد) طس(} به وضح فَال يلُومن إالَّ نفْسه من بات وِفى يِدِه ِريح غَمٍر فأصا { - ١٦٥١٦
) ٦١١٤( وصـحيح اجلـامع    ) ٥٨١٢(  والشـعب  ٥/٣٠ وجممع ٢/١٩ و طص ٤٣ /٦وطب  ) ١٨٦٠(ت  

  ٣/١٥١والترغيب 
 وهو حديث حسن

 هـ اللسان١ريح اللحم وما يعلق باليد من دمسه : الغمر 
١٦٥١٧ - }       رِدِه غَموِفى ي بات نم       هإالَّ نفْس نٌء فَال يلُومشي هابعن أيب  ) خد ، ت ، ك      ( } فأص

 هريرة
 وعلـل   ٧/١٤٤ وحلية   ٣/١٥٢ وترغيب   ٣٠ /٥ وجممع   ٤/١٣٧ و ك    ٢٧٦ /٧وهق   ) ١٨٦٠ و   ١٨٥٩( ت  

 ٢ وعـدي    ٢٣ / ٣  وكـر     ٣١٧ / ١١وسنة  ) ٥٨١١ (٥وبنحو) ٥٨١٤(شعب  ) ١٣٥٤(وحب  ) ٢٢٠٣(
 )٦١١٥(وصحيح اجلامع ) ١٢٢٠(د  من طرق وخ١٤٩٦ /٤ و ٧٠٢/

 وهو حديث صحيح
من باع أرضاً أو داراً فإنَّ جار األرِض وجار الداِر هو أحق بابِتياِعها إذا قَام بثَمِنها        { - ١٦٥١٨

 ) طب(} 
 عن مسرة 

 )١١٥٣( وحب   ٤/٣٨٨ و   ١٨ و   ١٣ و   ١٢ و   ٥/٨وحم  ) ١٣٦٨( ت   ٥ وبنحو ١٦٥ /٧ و ش    ٧/٣١٦طب  
 )٣٥١٧( ود ١٧٣ و ٤/١٧٢ونصب 

 وهو حديث صحيح
١٦٥١٩ - }  ناِزيرقِِّص الْخشفلْي رمالْخ اعب نعن املغرية) حم ، د (} م 

وفتح ) ٧٦٠( ومحيدي ٦/٤٤٦ وش٣/٢٥٠ وترغيب ٦/١٢ وهق ٢/١١٤ ومي ٤/٢٥٣ و حم ٦٦د البيوع ب   
 ١/٤٥٢ وجامع األصول ٤/١١٧

 حسن
لتغليب روى عن عروة بن املغرية وروى عنه طعمه بن عمرو اجلعفري واألجلح بن عبداهللا               ويف سنده عمر بن بيان ا     

وثـق  :  وقـال يف الكاشـف       ٧/٤٣٠معروف ، وذكره ابن حبان يف الثقات التهذيب         : الكندي قال أبو حامت     
)٤٠٩٠ ( 

  هـ النهاية١يقطعها قطهعا ، ويفصلها أعضاء : فليشقص 
١٦٥٢٠ - } تيعبي اعب نبا مما أَِو الرهكَسأو ٍة فلَهععن أيب هريرة ) د ، ك (} ِن ِفى بي 

 ١/٢٧٩ وعـدي    ٦/٢٤٠ وكـثري    ٦/١٢٠وش  ) ١١١٠( وحب   ٢/٤٥ و ك    ٥/٣٤٣ و هق    ٥٥د البيوع ب    
  )٦١١٦( وصحيح اجلامع ) ١٥٥٣(وصحيحه 

 وهو حديث صحيح
 يأْخذْ ِمن ماِل أِخيِه شيئاً ، عـال م يأْكُـلُ            من باع ثَمر أرِضِه فأصابه جاِئحةٌ فَال       { - ١٦٥٢١

 ابن عساكر عن جابر} أحدكُم مالَ أِخيِه املُسِلِم ؟ 



 

 

٢٤٧٨() 

 ٢٤٥ /٦وكر  ) ٢٢١٩(  و هـ ٢٩ ن البيوع ب ٥أخرج حنو
 وهو حديث صحيح

 ، عالم يأكُلُ أحـدكُم      من باع ثَمراً فأصابته جاِئحةٌ فَال يأْخذْ ِمن ماِل أخيِه شيئاً           { - ١٦٥٢٢
 عن جابر) هـ ، حب ، ك (} مالَ أخيه املُسِلِم ؟ 

 ٦١٢٠ و ٦١١٩ و   ٦١١٨(  والنسائي الكربى    ١/٢٩٣ وعدي   ٦/٢٤٥وكر  ) ٢٢١٩( و هـ    ٢٩ن البيوع ب    
 ٢/٣٦ وك   ٣٠٦/ ٥وهق  ) ٣٤٧٠( و د    ٧/٢٦٥ ون   ١١٩٠ مسلم ص    ٥وبنحو ) ٦١١٧( وصحيح اجلامع   ) 

  )٥٠٣٥ و ٥٠٣٤(واالحسان  ٣١ و ٣/٣٠وقط 
 وهو حديث صحيح

١٦٥٢٣ - }  ِحيةَ لَهِتِه فَال أُضِحيأُض ِجلْد اعب نعن أيب هريرة) ك ، هق (} م 
 وحسنه) ٦١١٨( وصحيح اجلامع ٢/١٥٦ وترغيب ٤/٢١٨ ونصب ٣٩٠ /٢ وك٢٩٤ / ٩هق 

 ويف سنده لني
 ٣٥٢ - ٣/٣٥١يب ويف سنده عبداهللا بن عياش القتباين خمتلف فيه التهذ

والضـياء عـن    ) هـ(} من باع داراً ثُم لَم يجعلْ ثَمنها ِفى ِمثِْلها لَم يبارك لَه ِفيها               { - ١٦٥٢٤
 حذيفة
 امع  ٥ وبنحو ٧/٢٦٢٣ وعدي   ١/١٢٢ وخط   ٨/٣٢٨ وتخ   ٣٤ و   ٦/٣٣ و هق    ٤/٣٠٧وحم  ) ٢٤٩١(هـ  

  )٦١١٩( وصحيح اجلامع  ) ٢٣٢٧( والصحيحة  ) ٢٤١٢( وعلل  ) ٢٤٩١( وهـ ٤/١١١
 وهو حديث حسن

} من باع داراً ولَم يشتِر بثَمِنها داراً لَم يبارك لَه ِفيها وال ِفى شيٍء ِمن ثَمِنهـا                   {  - ١٦٥٢٥
 عن حذيفة) هق(

  ١١١ / ٤وجممع ) ٢٤٩١( هـ ٥ وبنحو٦/٣٣هق 
 وهو حديث حسن

١٦٥٢٦ -  }    ِسلْعةً ِلر اعب نـذْها            مِنها فلْيأْخبعي تهِسلْع دلُ ، فَوججالر أفْلس ثُم هقُدين ٍل لَمج
 عن ابن أيب مليكة مرسال) عب(} دونَ الغرماِء

  )١٥١٦٩(  وعب ٥/٦٤فتح 
 إسناده صحيح لكنه مرسل

 وله شواهد صحيحة
١٦٥٢٧ - }    ِنها شيثَم ِمن قَبض يكُن ِسلْعةً لَم اعب نِنهـا  مثَم ِمن قَبض فإنْ كانَ قَد ، لَه ئاً فَِهى

 عن أيب هريرة) اخلطيب(} شيئاً فهو أُسوةُ الغرماِء 
 د ٥وبنحـو ) ٣٥٢٠(ود ) ٦٦٨( وأخرجه مرسال مالـك يف املوطـأ   ٢٤٣ و   ٥/٢٤٢ والنيل   ٢٩٧ / ١١خط  

 ٥/٥٢٥ وحم ٨/١٨٦ وسنة ٤/١٤٤وجممع ) ٣٥١٩(
 فاحلديث حسن لغريه



 

 

٢٤٧٩() 

١٦٥٢٨ - }                     هنيبأَنْ ال ي ذِلك لَمعي نِحلُّ ِلمما ِفيه ، وال ي نيبى يتح ِحلُّ لَهئاً فَال يشي اعب نم {
 واخلطيب عن واثلة) هق(

 ١٤٤ /١١ وخط ٥/٣٢٠هق 
 صحيح لغريه

١٦٥٢٩ - }         تاعِرطَ املُبتللباِئِع إالَّ أَنْ يش داً فمالُهعب اعب نقولُ   مي  :    الَهوم كِمن هتتريش(} اش (
 عن عطاء وابن أيب مليكة معا مرسال

 ٥/٣٠٢ وش ٨/١٠٣ وسنة ٣/٣٠١ تلخيص ٥ وبنحو٤/٢٦ ومعاين ٢/١٥٠حم 
 وهو حديث صحيح لغريه

١٦٥٣٠ - }  تراهِرطَ الَّذي اشتدِه إالَّ أَنْ يشِلسي مالٌ فمالُه داً ولَهعب اعب نعن ابن عمر)ش(} م  
 ٤/١٠٦ وجممع ١٤/٢٢٦ و ١٦٥ /١٠ و ١١٣ و ٧/١١٢ وش ٣/٣١٠ وحم ٥/١٨١فتح 

 وهو حديث صحيح
١٦٥٣١ - }             تاعِرطَ املُبتللْباِئِع إالَّ أَنْ يش مالٌ فمالُه داً ولَهعب اعب نعن ابن عمر ،    ) ش ، د    ( } م

( عن جـابر ،     ) د ، ش  (عن علي موقوفا ،     ) ش  ( ر ،   عن عم ) ض  ( ، وابن جرير يف ذيبه ، والشاشي        ) د ،ن (
 عن عبادة ابن الصامت) طب 

 ٤/٥ و ٣١٤ و  ٣٠٤/ ٣ ونصـب    ٩/٢١٢ ومتهيد   ٣٢٦ و   ٥/٣٢٤ وهق   ٣٠١ /٣ و   ٢/٩وحم   ) ٣٤٣٣( د  
 و  ٥/٤٦٩ وخـط    ٨/١٠٣ وسـنة    ٢/١٢١ والدواليب   ٣/٣٠١وتلخيص   ) ١٢٥٧(  وشفع   ٧٦ون البيوع ب    

 ٥/٣٢١ وكر ١١/٤٦٩
 يث صحيحوهو حد

١٦٥٣٢ - }                 رتأُب خنالً قَد اعب نوم ،تاعِرطَ املُبتللْباِئِع إالَّ أَنْ يش مالٌ فمالُه داً ولَهعب اعب نم
 تاعِرطَ املُبتها للباِئِع إالَّ أنْ يشرتعن علي) هق(} فثَم 

 ١٥٠ و ٣/١٠٢والثاين خ ) ١٢٥٧( وشفع ٢/٩ وبنحو األول حم ٥/٣٢٤هق 
 صحيح

من باع عبداً ولَه مالٌ، فمالُه لَه وعليِه دينه  إالَّ أَنْ يشتِرطَ املُبتاع، ومن أبر خنْـالً                   { - ١٦٥٣٣
 تاعِرطَ املُبتإالَّ أَنْ يش  هرتثَم فَلَه هربؤما ي دعب عن جابر) عد ، هق (} فباع 

 ٥/٣٠٢ ش ٥ وبنحو٤/١٠٧مع وجم) ١١٢٧( وحب ٦/٥ و ٥/٣٢٦هق 
 وهو حديث صحيح

 عن عمران بن حصني) حم(} من باع عقْدةَ ماٍل سلَّطَ اُهللا عليها تاِلفاً يتِلفُها  { - ١٦٥٣٤
 ٤/١١٠ وجممع ٤/٤٤٥حم 

 وهو حديث حسن لغريه
عن معقل  ) طس(} تاِلفاً يتِلفُه   من باع عقْر داٍر ِمن غيِر ضرورٍة سلَّطَ اُهللا على ثَمِنها             { - ١٦٥٣٥

 ابن يسار



 

 

٢٤٨٠() 

 ٥/٤٣٧ و تخ ٧١و٢٣و٢ والدواليب ١١١ و ٤/١١٠ وجممع ٤/٤٤٥حم 
 وهو حديث حسن لغريه

من باع مملوكاً ولَه مالٌ وعلَيِه دين فالدين على الْباِئِع إالَّ أنْ يشتِرطَ الباِئع على                { - ١٦٥٣٦
  عباده بن الصامتعن )طب(} املشتـِرى

 )٣٤٣٣( ود ١٤/٢٢٦ و ١٠/١٩٥ و ١١٣ و ٧/١١٢ وش ٣/٣١٠ حم ٥ وبنحو ٤/١٠٧امع 
 وهو حديث صحيح لغريه

من باع منكُم داراً أو عقاراً فلْيعلَم أنه مالٌ قَِمن أنْ ال يبارك لَه فيـــِه إالَّ أنْ                   { - ١٦٥٣٧
 عن سعيد بن حريث) هـ حم ، ( } جيعلَه ِفى ِمثِْلـِه

 ٨/٣٢٨ وتـخ    ٥ بنحـو  ٤/٣٠٧وحم  ) ٢٤٩٠( وهـ   ١/٢٨٥ وعدي   ٦/٣٤ وهق   ٢/٢٧٣ ومي   ٦/٧٩طب  
 )٦١٢٠( وصحيح اجلامع ١/١٢٢وخط 

 وهو حديث حسن
١٦٥٣٨ - }             تاعِرطَ املُبتها للباِئِع إالَّ أنْ يشفثَمر ترأُب خنْالً قَد اعب نعب ، خ ، م ، د      (مالك  } م

 عن عبادة بن الصامت) طب (عن عمر ، ) ن(عن ابن عمر ، ) 
و ) ١٢٨٨( وشـفع    ٧/١١٣ و ش    ٨٢ و   ٦٣ و   ٢/٦ وحم   ٨٠ و   ٧٧ و م البيوع     ٢٤٧ و   ١٥٠ و   ١٠٢ /٣خ

) ٦١٧( وموطـأ    ٥/٣٢١ وكـر    ٣١٣ /٥ و   ٤/٤٠١ وفتح   ٨/١٠١ وسنة   ٢/٤٣ وحبيب   ٢٩٧ و ٥/٣٢٤هق  
 )٢٢١١(وهـ 
 لقحت: أبرت 

الً قَد أُبرت فلم يشتِرِط املُشتِرى الثَّمن فال شيَء لَه ، ومن باع عبداً ولَه من باع خنْ   { - ١٦٥٣٩
 َء لَهفال شي ِرطْ مالَهتيش عن ابن عمر) ط(} مالٌ فلم 

  ٣١٤ و ٣/٣٠٤ونصب ) ٣٤٣٣( ود ٣/٣١٠ وحم ٣/٢٧ وتلخيص ٥/٣٢٤ هق ٥ وأخرج حنو٤/١٠٦امع 
 وهو حديث صحيح

١٦٥٤٠ - }                  ـهناِزعي ـراَء آخِطِه ، فإنْ جعرةَ قلِْبِه فلْيِدِه ، وثَمصفْقَةَ ي طاهإماماً فأع عباي نم
 عن ابن عمرو) د ، ش (} فاضِربوا رقَبةَ اآلخِر 

 ٢/٣٠٣ وكثري ١٣/٧١ وفتح ٤١٢ / ١٢و ش ) ٣٩٥٦( وهـ ٢٤ون البيعة ب ) ٤٢٤٨( ود ٤٦م اإلمارة 
١٦٥٤١ - } فا مدا جب عن الرباء) حم(} ن 

 )٦١٢٣( وصحيح اجلامع ٤/٢٩٧ و ٤٤٠ و ٢/٣٧١وحم ) ١٢٧٢( وصحيحه ١٠/١٠١هق 
 وهو حديث صحيح

 ٦/٩٤الفيض ... من سكن البادية صار فيه جفاء األعراب لتوحشه وانفراده وغلظ طبعه : ومعناه 
، ومن أتى أبواب السلْطاِن افْتنت ، وما ازداد         من بدا جفا، ومِن اتبع الصيد غَِفلَ         { - ١٦٥٤٢

 عن أيب هريرة) حم ، عد ، هق ( } عبد ِمن السلطاِن قُرباً إالَّ ازداد ِمن اِهللا بعداً 



 

 

٢٤٨١() 

 ٢٥٤ و   ٥/٢٤٦ وجممـع    ٣/١٩٤ وترغيب   ١٢/٣٣٦ و ش    ١٠/١٠١ وهق   ٢٩٧ / ٤ و   ٤٤٠ و   ٢/٣٧١حم  
  )٦١٢٤( وصحيح اجلامع  ) ٩٤٠٤ و ٩٤٠٣ ( والشعب ١/٣١٢ وعدي ١٠٤ /٨و

 وهو حديث صحيح
 عن الرباء ) ض ( والروياين ) ع ( } من بدا جفا، ومِن اتبع الصيد غَِفلَ  { - ١٦٥٤٣

 )١٢٧٢( والصحيحة ٦/١٢٨ واالحتاف ٣/١٩٤ وترغيب ٨/١٠٤ و ٢٥٤ و ٥/٢٤٦امع 
 وهو حديث صحيح

 عن أيب أمامة) حم(} ِم فهو أوىل باِهللا ورسوِلِه من بدأَ بالسال { - ١٦٥٤٤
 ٦/٢٧٤ واإلحتاف ٦/٢٤٤٠ و  ٥/١٦٧٠ وعدي   ٢٥٢ و   ٢٣٧ و   ٨/٢١٠ وطب   ٢٧٤ و   ٢٦١ و   ٥/٢٥٤حم  

 ٦/٣٣٥ اإلحتاف ٥وبنحو) ٦١٢١(وصحيح اجلامع 
 حسن لغريه

١٦٥٤٥ - }  وهجيبالِم فال تلَ السدأَ بالكَالِم قبب نعن ابن عمر) طس ، حل ( } م 
وصحيح اجلامع  ) ٢٥١٧( وعلل   ٨/٣٢ وجممع   ٨/١٩٩ واحللية   ٦/٢٧٤وإحتاف   ) ٨١٦(وصحيحه  ) ٢١٠(سين  

 ٨/٣٢ شواهد يف امع ٥وحسنه وبنحو) ٦١٢٢(
 وهو حديث حسن لغريه

١٦٥٤٦ - }  ععذِّبوا ِبعذاِب اِهللا ـ يوال ت لوهديِنِه فاقْت نع عجر أو هلَ دينبد نـ  م ارين الن { )
 عن ابن عباس) عب 
  ٣/٥٣٩ وك ١٩٥ و ٧/١٩١والنيل  ) ٩٤١٣( عب 

 وهو حديث صحيح
١٦٥٤٧ - }  لوهفاقْت هلَ دينبد نعن ابن عباس ) ٤حم ، خ( } م 

وحـم  ) ٢٥٣٥( وهــ    ١٠٥ و   ٧/١٠٤ون  ) ١٤٥٨( و ت    ١ ود احلدود بـاب      ١٣٧ و   ٩/١٩ و   ٤/٧٥خ
ــق ٥/٢٣١ و ٣٢٣ و ٢٨٣ و ٢٨٢ و ١/٢١٧  ٥٣٩ و ٣/٥٣٨ وك ٩/٧١ و ٢٠٥ و٢٠٢ و ٨/١٩٥ وهـ

 و  ١٤٣ و   ١٠/١٣٩و ش   ) ١٤٨٣( وشـفع    ٣/١١٣ وقط   ١٩/٤١٩ و   ٣١٥ و   ١١/٣١٠ و   ١٠/٣٣٠وطب  
 و  ٣٠٥ و   ٣٠٤/ ٥ ومتهيد   ١٠/٢٣٨ وسنة   ٦/٢٦١وجممع  ) ٩٤١٣( وعب   ١٤/٢٧٠ و   ٣٩٠ و   ٢٦٢ / ١٢

 )٦١٢٥( وصحيح اجلامع ٣١٦
 صحيح مشهور

١٦٥٤٨ - } الِمِه            مإس دبع ٍد كَفرةَ عببلُ اُهللا تواليقْب ،لوهفاقْت هلَ دينبد ـز  ) طب ، ك  ( } ن عن
 بن حكيم عن أبيه عن جده

 وحم ٢/٥٠٠ وعدي ٦/٢٦١ وجممع  ١٩/٤١٩ و   ٣١٥ و   ٣١٠ /١١ و   ٣٣٠ /١٠ وطب   ٥٣٩ و   ٥٣٨ /٣ك  
٥/٥ 

 وهو حديث حسن
 عن معاذ بن أنس) خد ، ك ( } لَه زاد اُهللا ِفى عمِرِه من بر واِلديِه طُوبى  { - ١٦٥٤٩



 

 

٢٤٨٢() 

 ١١٨/ ٢ وشج ١/١٦٣وأصفهان ) ٢٥٢٠( ومطالب ٣/٣١٧ وترغيب ٨/١٣٧وجممع  ) ٢٢( و خد    ٤/١٥٤ك  
 )٧٨٥٥( الشعب ٥وله شاهد بنحو) ٧٨٥٤(والشعب 

 وهو حديث حسن لغريه
١٦٥٥٠ - }        واس ، هِلسان قدوص ، هميني ترب نم          ِمـن فَـذاك هجوفر هبطْن فوع ، هقلْب تقام

 )عن أيب الدرداء وأنس وأيب أمامة وواثلة معا ) طب(ابن جرير وابن أيب حامت (} الراِسخني ِفى الِعلِْم 
 ٣٢٤ / ٦ وامع ٩ / ٢ وكثري ١٢٣ / ٣ وطربي ٥٩ / ١شج 

 ضعيف
١٦٥٥١ - }      وي لَِتِه ولَمِفي ِقب زقب نم            نبـي قَـعى تتكُونُ حى ما تمِة أحالِقيام ميو اءتاِرها ج

 عن أيب أمامة) طب(} عينيِه 
 ويف سنده جعفر بن الزبري وهو متروك لكن له شاهد عن ابن عمر عند البـزار ويف                  ١٩ /٢ وجممع   ٢٣٩ /٨طب  

 سنده مقال
 حديث صحيح وهو ١/٢٠١ عند د وخزميه وحب من طريقني الترغيب ٥و بنحو

 حسن لغريه
١٦٥٥٢ - }  لَه عاىل غُِفريِة اِهللا تشخ كَى ِمنب نالرافعي عن أنس ( } م( 

 ...عني بكت من خشية اهللا اخل : عينان المتسهما النار أبدا : يشهد له حديث 
  وهو حديث صحيح٢/٢٤٨ وترغيب ٥/٢٨٨وجممع  ) ١٦٣٩( ت 

 حسن لغريه
١٦٥٥٣ - }   لغَ العب نٍم              مى ِبسهرم نِن ِمائَةُ عاٍم ، ومجتيرالد نةً بيرجاُهللا ِبِه د هٍم رفَعِبسه ود

 عن كعب بن مرة ) حم ، حب ( } ِفى سبيِل اِهللا كانَ كمن أعتق رقَبةً 
 ٣/٤٥ وبغوي ٥/٣٠٩ وش ٢٢ و ن اجلهاد ب ٢/٢٨٠والترغيب  ) ١٦٤٣(  وحب ٢٣٥ / ٤حم 

 حوهو حديث صحي
أما إنهـا ليسـت     : ما الدرجةُ ؟ قالَ     : من بلغَ ِبسهٍم فلَه درجةً ِقيلَ يارسولَ اِهللا          { - ١٦٥٥٤

 )ابن حامت وابن مردويه عن ابن مسعود ( } ِبعتبِة أُمك مابني الدرجتيِن ِمائَةُ عاٍم 
 عن كعب بن مرة) ١٦٤٣( وحب ٢٣٥/ ٤ وحم ٢/٢٨٠الترغيب 

 هو حديث صحيحو
عـن أيب   ) د ، ن ، حب ، ك        ( } من بلغَ ِبسهٍم ِفى سبيِل اِهللا فهو لَه درجةٌ ِفى اجلنِة             { - ١٦٥٥٥

 جنيح
 وسـنة   ٢٨٠ و   ٢/٢٧٩ وترغيب   ٣/٥٠ و   ١٢١ /٢ و ك  ٣٨٤ و   ١١٣ /٤ وحم   ١٠٤ /٧و ن    ) ٣٩٦٥( د  

 ٦١٢٦( وصحيح اجلامع    ) ٤٦١٥( حسان   واإل ٣٤٩/ ٤ وبداية   ٥/١٥٩ونبوة  ) ١٧٥٦( وصحيحه   ٣٨٣/ ١٠
 )٤٣٤١(والشعب ) 

 وهو حديث صحيح 



 

 

٢٤٨٣() 

 عن أيب جنيح) ط ، هق ( } من بلغَ ِبسهٍم ِفى سبيِل اِهللا فهو لَه ِعدلُ محرٍر  { - ١٦٥٥٦
ــب   ٣٨٣ /١٠ وســنة ٥٠ / ٣ و ١٢١ / ٢ و ك٢٧٢ / ١٠ وهــق ١٠٤ / ٧ و ن٢٨٠ و ٢٧٩ / ٢الترغي
 ) ٤٦١٥(واالحسان 

 وهو حديث صحيح
١٦٥٥٧ - }  دينتاملُع ِمن لَه وفه دِر حا يف غيلغَ حدب نعن النعمان بن بشري) هق ( } م 

  ٢٦٦ / ٧ وحلية ٣٥٤ / ٣ ونصب ٣٢٧ / ٨هق 
 وصحح هق ارساله

١٦٥٥٨ - }           هسدعاىل جاُهللا ت مرةً حنن سِة مثَاِنيهِذِه اُألم لغَ ِمنب ناِر    ملى النابن النجار عن   ( }  ع
 )أنس

 ٢٠٦ و ٢٠٥ و ١٠/٢٠٤ امع ٥ وبنحو٥/١٩٩٢ وعدي ٨/٢١٥حلية 
 وهو حديث حسن لغريه

كذَّب اَهللا ورسولَه ، والَّـِذى      : من بلَغه عنى حديثٌ فَكذَّب ِبِه فقَد كذَّب ثَالثَةً           { - ١٦٥٥٩
 ن جابر وابن عساكر ع) طس ( } حـدثَ ِبِه

  ١/١٥٢ ومتهيد ٣٧١ / ٧ وكر ١٤٨ / ١جممع 
 وهو حديث حسن

١٦٥٦٠ - }                  ، هدـروال ي راِف نفٍْس فلْيقْبلْـهألٍَة وال إشِر مسغي أِخيِه ِمن ِمن روفمع هبلَغ نم
 عن زيد بن خالد اجلهىن) حب ، طب ، ك  (} فإنما هو ِرزق ساقَه اُهللا إليِه 

 ٢٩٩ / ٩ واإلحتـاف    ١٠١ و   ٣/١٠٠وامـع    ) ٨٥٤(  وحب   ٢٣٣ / ٤ وطب   ٦٢ / ٢ وك   ٢٢١/ ٤حم  
 ١/٥٩٩وترغيب 

 وهو حديث صحيح
 عن أنس) هب(} من بىن ِبناًء أكْثَر ِمما يحتاج إليِه كانَ علَيِه وباالً يوم الِقيامِة  { - ١٦٥٦١

 ٧٠/ ٤وجممع   ) ١٠٧١١( ه شـواهد مبعناه الشعب     ول ) ٨٥٦٧( والفيض   ) ١٠٧١٠(  والشعب   ٦٩ / ٦هق  
  ٣/٢١وترغيب 

 فاحلديث حسن لغريه
١٦٥٦٢ - }                   ِتداٍء كَانَ لَهِر ظُلٍْم وال اعِفى غَي سغَر ِتداٍء ، أوِر ظُلٍْم وال اعياناً ِفى غَينىن بب نم

 عن معاذ بن أنس) هب ( وابن جرير )  طب حم ،( } أجراٌ جارياً ما انتفَع ِبِه أحد ِمن خلِْق اِهللا 
  )١٠٧٧٣(  والشعب ٧٠ / ٤ وجممع ٤١٦ / ١ ومشكل ١٣٤ / ٣ وجممع ٤٣٨ / ٣حم 

 حسن
وهذا إن صح فيحتمل أن يكون يف بناء الرباطات وفيما البد منه من بناء يكنه من احلر والربد دون                   : قال البيهقي   

 ٤٠٥ / ٧بناء يراد به الزينة فقط الشعب 
 عن ابن عباس) طب ( } من بىن ساِبطاً فلْيدِعم على ِجداِر أِخيِه  { - ١٦٥٦٣



 

 

٢٤٨٤() 

  وعنده من بىن حائطا١٦٠ / ٤ وجممع ٢٨١ / ١١طب 
 وهو حديث صحيح

 السقيفة بني دارين : السابط 
ِفـى اجلنـِة ِمـن در       من بىن ِهللا بيتاً يعبد اُهللا فيِه ِمن ماٍل حالٍل بىن اُهللا لَه بيتـاً                 { - ١٦٥٦٤

 وابن النجار عن أيب هريرة) ع ، طس ، هب ، كر (} وياقُـوٍت 
 ٢١٥ / ١ وكـر    ٨ / ٢ وامع   ١٩٥ / ١ والترغيب   ١٢٦ / ٢ وعقيلي   ١١٢٥ / ٣ وعدي   ١١٩ / ١موضح  
  )٣٥٥( واملطالب ) ٥٠٨(وعلل 

 ويف سنده ضعف
 وأصله صحيح

وهِذِه املساِجد الَّيت ِفى طَريِق مكَّةَ ؟ قالَ        :  اُهللا لَه بيتاً ، ِقيلَ       من بىن ِهللا مسِجداً بىن     { - ١٦٥٦٥
 عن عائشة) ش ( } وهِذِه املساِجد الَّيت ِفى طَريِق مكَّةَ : 

  موقوفا ٣٤٥ / ١ش 
 إسناده حسن

 ومثله اليقال بالرأي
١٦٥٦٦ - }         عستاً أوبي ىن اُهللا لَهِجداً بسىن ِهللا مب نِة     مِفى اجلن هحـم (عن ابن عمرو ،      )حم(}  ِمن (

 عن أمساء بنت يزيد 
وعقيلي  ) ٣٥٣(  ومطالب   ١٦٧ / ٦ و   ٤٣٧ / ٢ وهق   ١٩٥ / ١ وترغيب   ٨ و   ٧ / ٢ وجممع   ٤٦١ / ٦حم  

١٢٦ /٢ 
 وهو حديث حسن لغريه

 عن علي) هـ ( } من بىن ِهللا مسِجداً بىن اُهللا لَه بيتاً ِفى اجلنِة  { - ١٦٥٦٧
 ومشكل ٨٩ / ١٠ و ٢٣٣ / ٧ وكر ٢٦٨ / ٨وطب   ) ١٢٩١(  وخزمية   ٩ و   ٨ و   ٧ / ٢ وجممع   ٢٠ / ١حم  

 وأبو عوانة   ٢٢١ / ٢ حم   ٥وبنحو   ) ٧٣٦( وهـ   ) ٣١٨(  وت   ٣٤٧ / ٢ وسنة   ٢٥٧٩ / ٧ عدي   ١/٤٨٦
  )٦١٢٧(  وصحيح اجلامع ٥٤٥ / ١ وفتح ٣٩١ / ١

 وهو حديث صحيح
 عن أيب أمامة) طب ( }  ِهللا مسِجداً بىن اُهللا لَه ِفى اجلنِة أوسع ِمنه من بىن { - ١٦٥٦٨

 و حم   ١٢٦ / ٢وعقيلي   ) ٣٥٣(  ومطالب   ١٦٧ / ٦ و   ٤٣٧ / ٢ وهق   ١٩٥ / ١ وترغيب   ٨ و   ٧ / ٢جممع  
 ٥ حنو٢٤٥ / ٣ وكر ٣٢٣ / ١ وموضح ٦/٤٦١

 وهو حديث حسن لغريه
 عن عمرو بن عبسة) طب ( } داً دخلَ اجلنةَ من بىن ِهللا مسِج { - ١٦٥٦٩

 ١٩٦ ـ ١٩٣ / ١ والترغيب ٨ و ٧ / ٢امع 
 صحيح لغريه



 

 

٢٤٨٥() 

عن ) ت ( } من بىن ِهللا مسِجداً ـ صِغرياً كَانَ أو كَِبرياً ـ بىن اُهللا لَه بيتاً ِفى اجلنِة    { - ١٦٥٧٠
 أنس
 ١٨٧ و ١٨٦ / ١١ وجامع األصول ١٩٥ / ١ والترغيب ٤٥ / ٢والدواليب  ) ٣١٩( ت 

 وهو حديث حسن لغريه
عن أيب  ) بز ، طص    ( } من بىن ِهللا مسِجداً قَدر ِمفْحِص قَطاٍة بىن اُهللا لَه بيتاً ِفى اجلنِة               { - ١٦٥٧١

 ذر
 ٨ و ٧ / ٢امع 

 صحيح
١٦٥٧٢ - } ىن اُهللا لَهِص قَطاٍة بِجداً كَِمفْحسىن ِهللا مب نِة متاً ِفى اجلنعن ابن عباس) ش(}  بي 

  )٣٤٤ / ١(  وش ٤٨٦ / ١مشكل 
 وهو حديث صحيح

 عش: مفحص 
) هـ(} من بىن ِهللا مسِجداً ولَو كَِمفْحِص قَطاٍة أو أصغر ، بىن اُهللا لَه بيتاً ِفى اجلنِة                  { - ١٦٥٧٣

 عن جابر
  )٦١٢٨( مع وصحيح اجلا ) ٧٢٣(  ح ١هـ يف املساجد باب 

 وهو حديث صحيح
ش ، ط ، ع ،      ( } من بىن ِهللا مسِجداً ولَو كَِمفْحِص قَطاٍة بىن اُهللا لَه بيتاً ِفى اجلنـِة                { - ١٦٥٧٤

عن عثمان ، اخلطيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ) ش(عن أيب ذر ، ) طص ، هق ، ض    ( والروياين ،   ) حب
نجار عن ابن عمر ، الرافعي عن حممد بن احلسن عن أيب جحيفة عن عبداهللا بن أيب    واخلطيب وابن ال  ) طس(جده ،   
 عن أنس) طس(أوىف ، 

 و ١٦٤ و ٨٤ / ١٢وفتح  ) ٣٥٢(  ومطالب ٦٩ / ٣وبغوي   / ٧ / ٢وجممع   ) ٣٠١(  و حب    ٢٤١ / ١حم  
 / ٢يـة    وحل ٧١ / ٨ وكثري   ٢٨ و   ٢٤ / ١ وحنف   ٤١٦ / ٤ وكر   ٣٣٠ / ٥ و تخ    ١٢٠ / ٢ و   ١/٣٠طص  
  وغريهم٩٥ / ٩ و ٣٧ / ٥ وخط ٢٤ / ٥ و ٤/٢١٧ و ١٩٠

 وهو حديث صحيح مشهور
) حم  ( } من بىن ِهللا مسِجداً ولَو كَِمفْحِص قَطاٍة ِلبيِضها ، بىن اُهللا لَه بيتاً ِفى اجلنِة                 { - ١٦٥٧٥

 عن ابن عباس
 و  ١٦٤ و   ٨٤ / ١٢وفـتح    ) ٣٥٢( ب   ومطال ٦٩ / ٣ وبغوي   ٧ / ٢وجممع   ) ٣٠١(  وحب   ٢٤١ / ١حم  

 ٩٥ / ٩ و   ٣٧ / ٥ وخط   ٢٤ / ٥ و   ٢١٧ / ٤ و   ١٩٠ / ٢ وحلية   ٣٣٠ / ٥ و تخ    ١٢٠ / ٢ و ١/٣٠طص  
 وصـحيح   ٤٨٩ / ١ ومشـكل    ٩ / ٢ و   ١٩٣ / ١وجممع   ) ٣٥٠(  ومطالب   ٣١٠ / ١ وش   ٢/٤٣٧و هق   
  )٦١٢٩( اجلامع 

 وهو حديث صحيح



 

 

٢٤٨٦() 

طب ، حـم ،     (}  يصلَّى ِفيِه  بىن اُهللا لَه بيتاً ِفى اجلنِة أفْضلَ ِمنه             من بىن ِهللا مسِجداً    { - ١٦٥٧٦
 عن واثلة) حل ، ن

  ٧٣٦ / ٢ وعدي ٣١٩ / ٨ وحلية ٢٤٥ / ٣ وكر ١٩٥ / ١ وترغيب ٤٩٠ / ٣حم 
 وهو حديث حسن

عن عمرو  ) حم ، ن    (} اً ِفى اجلنِة    من بىن مسِجداً هللا ، يذْكَر اُهللا فيِه ، بىن اُهللا لَه بيت             { - ١٦٥٧٧
 عن عمر ) هـ ( بن عبسة  

 وفتح  ٦٦ / ٦ وكثري   ٣٥٥ / ٩ وسنة   ١٨٠ / ١ وموضح   ١٩٤ / ١وترغيب   ) ١٦٥٤(  وحب   ٣٨٦ / ٤حم  
 ) ٦١٣٠(  وصحيح اجلامع ٥٣ و ٢٠ / ١وحم  ) ٧٣٥(  و هـ    ٣١٠ / ١و ش    ) ٤٢٧٦(   وشعب    ١/٥٤٥

 ٣١ / ٢ون 
 وهو حديث صحيح

عـن  ) طس  ( } من بىن مسِجداً ال يِريد ِبِه ِرياًء وال سمعةً بىن اُهللا لَه بيتاً ِفى اجلنِة                 {  - ١٦٥٧٨
 عائشة 

 ٤٤ و   ٤٣ وم الزهـد     ١/١٢٢ ويف سنده مقال ويشهد له حديث عنـد خ           ٣/٢٨ واإلحتاف   ١/١٩٥الترغيب  
  ١/١٩٣وترغيب 

 حسن لغريه
) حم ، ق ، ت ، هـ        ( }  يبتِغى ِبِه وجه اِهللا بىن اُهللا لَه ِمثْلَه ِفى اجلنِة            من بىن مسِجداً   { - ١٦٥٧٩
 عن عثمان 

 وأبـو عوانـه     ٦/٦٦ وكثري   ١/٥٤٤ وفتح   ١/١٩٣ وترغيب   ٤٤ و   ٤٣) ٥٣٣( وم الزهد    ١/١٢٢) ٤٥٠(خ  
 وصـحيح ) ٧٣٦( وهـ   ١/٣١٠ وش   ١/٣٢٣ ومي   ١/٧٠ وحم   ٢/٤٣٧وهق  ) ١٦٠٩( واإلحسان   ١/٣٩١

 ) ٦١٣١(اجلامع 
 عن عمر ) ش ، حب ( } من بىن مسِجداً يذْكَر ِفيِه اسم اِهللا بىن اُهللا لَه بيتاً ِفى اجلنِة  { - ١٦٥٨٠

  ١/٣٤٤ وش ١/١٨٠ وموضح ١/١٩٤وترغيب ) ١٦٥٤( وحب ٦/٦٦كثري 
 وهو حديث صحيح

يِه ما ليس فيِه أَقامةُ اُهللا عز وجلَّ يوم الِقيامِة على من بهت مؤِمناً أو مؤِمنةً أو قالَ ف    { - ١٦٥٨١
 ) ابن النجار عن علي ( } تلٍّ ِمن ناٍر حتى يخرج ِمما قالَ ِفيِه 

  وهو حديث صحيح ٣/١٩٨ والترغيب ٨/٢٠١ وخط ١٠/٩١ وجممع ١٢/٣٨٨أخرج حنوه طب 
 حسن لغريه

 عن رجل ) ك ( } قبلَ أنْ يغرِغر قَِبلَ اُهللا منه من تاب إىل اِهللا  { - ١٦٥٨٢
وحـم  ) ٣٥٣٧(وت  ) ٧٠٦٨(وبنحوه والشعب   ) ٦١٣٢( وصحيح اجلامع    ٨/٣١٧ وخط   ٢٥٨ و   ٤/٢٥٧ك  
  ٤/٩٣ وترغيب ٤/٢٥٧ و ك ٣/٤٢٥ و٢/١٣٢

 وهو حديث صحيح



 

 

٢٤٨٧() 

 عن أيب هريرة ) م ( }  علَيِه من تاب قبلَ أنْ تطلع الشمس ِمن مغِرِبها تاب اُهللا { - ١٦٥٨٣
 ٤/٨٨ وترغيـب    ٥/٨٣ و سنة    ٢/٢٠٤ وبغوي   ٥٠٦ و   ٤٢٧ و   ٣٩٥ و   ٢/٢٧٥ و حم    ٤٣م الذكر والدعاء    

 )٦١٣٣( وصحيح اجلامع ١١/١٠ وخط ٨/٧٣ وطربي ١١/٣٥٤وفتح 
١٦٥٨٤ - }             ةً لكَثرينِه ، إنَّ سلياُهللا ع نٍة تابِبس وتملَ أنْ يقب ابت نـلَ أنْ        مقب تـاب نم ، 

يموت ِبشهٍر تاب اُهللا عليِه ، إنَّ الشهر لَكَثري ، من تاب قبلَ أن يموت ِبجمعٍة تاب اُهللا عليِه ، إنَّ                     
                  ، ماً لَكَثريوِه ، إنَّ يلياُهللا ع ابٍم توِبي وتملَ أنْ يقب ابت نم ، ةً لَكَثريعمج     ِغررغلَ أنْ يقب ابت نم

 ) اخلطيب عن عبادة بن الصامت (} تاب اُهللا عليِه 
 حنوه ) ٧٠٦٨( والشعب ١٠/١٨٧ وجممع ٢٥٨ و ٤/٢٥٧ و ك ٥/٣٦٢ وحم ٨/٣١٧خط 

 حسن
 عن أيب هريرة) طس ( } من تاب قبلَ طُلوِع الشمِس ِمن مغِرِبها تاب اُهللا عليِه  { - ١٦٥٨٥

  ٤/٨٨ وترغيب ٣/١٢١٤ وعدي ١٠/١٩٨ وجممع ٢/٤٩٥حم 
 صحيح لغريه 

من تاب قبلَ موِتِه ِبعاٍم ِتيب عليِه حتى قالَ ِبشهٍر ، حتى قالَ ِبجمعٍة ، حتى قـالَ                   { - ١٦٥٨٦
طيب ىف املتفق واملفترق عن ابن      واخل) ك ، هب    ( ابن جرير   ( } ِبيوٍم ، حتى قالَ ِبساعٍة ، حتى قالَ ِبفُواٍق          

 ) عمرو 
 وتـخ   ١٠/١٩٧ وجممع   ٤/٢٠٦ وطربي   ٢/٢٠٦ وكثري   ٨/٥٢٥ واإلحتاف   ٢/٢٠٦ وحم   ٢٦٠ - ٤/٢٥٩ك  
 ) ٦٠٦٧( والشعب ١/٤٢٧

 وهو حديث حسن
١٦٥٨٧ - }  كَاد طأَ أولَ أخجع نوم ، كَاد أو ى أَصابأنت نعن عقبة بن عامر ) طب ( } م 

  ٥/٢٥٢ واإلحتاف ٨/١٩ وجممع ١٧/٣١٠طب 
 ضعيف

 عن أيب قالبة مرسال ) عب ( } من تبتلَ فليس ِمنا  { - ١٦٥٨٨
 ) ٢٠٥٧٠(و ) ١٢٥٩٢(عب 

 وإسناده صحيح مرسل 
  ٦/١٥٧ و ٥/١٧ و ١/١٧٥و حم ) ١٨٤٩(و هـ ) ١٠٨٢(وله شواهد مبعناه منها النهي عن التبتل ت 

١٦٥٨٩ - }   ج ِبعت نـى  مشم ها ثُمليلَّى عص نِقرياطٌ ، وم فَله ِجعري ها ثُمليع لِّيصى يتةً حناز
 معها حتى 

 عن ابن عمر ) طب ( } ِمثْلُ أُحٍد : تدفن فَله ِقرياطَاِن ، الِقرياطُ 
  ٤/٣٤٢ ترغيب ٣/٥٣٠ وجممع ٦/٣٠٠اإلحتاف 

 وهو حديث صحيح



 

 

٢٤٨٨() 

١٦٥٩٠ - }  ت نِة               منازالْج عم شىم نِر ِقرياطٌ ، وماألج ِمن ها كَانَ لَهليع لِّيصى يتةً حنازج ِبع
حم ، م ،    ( عن الرباء ،    ) حم ، ن    (  } - والِقرياطُ ِمثْلُ أُحٍد     -حتى تدفَن كَانَ لَه ِمن األجِر ِقرياطَاِن        

 عن ثوبان ) هـ 
 و  ٣٨٧ و   ٢٨٠ و   ٢٤٦ و   ٢/٢٣٣ وحم   ٥٤ وم اجلنائز    ٤/٣٤٢ وترغيب   ٣/٣٠ وجممع   ٢/١٦ وحم   ٤/٥٤ن  

 بلفظ من صلى علـى  ٤/٥٢ و ٣/٤١٣ وهق ٢٨٤ و ٢٨٢ و ٢٧٧ و ٥/٥٧ و  ٥٠٣ و   ٤٩٨ و   ٤٤٥ و   ٤٤٤
 ) ١٥٣٩ (٣٤و هـ أبواب اجلنائز باب ) ٦١٣٤(جنازة وصحيح اجلامع 

 ويفْرغَ ِمنها فَلَه ِقرياطَاِن ، ومن تِبعها حتى يصلَّى          من تِبع جنازةً حتى يصلِّي عليها      { - ١٦٥٩١
 عن أىب) حم ، هـ ( } عليها فَلَه ِقرياطٌ ، والَِّذى نفْس محمٍد ِبيِدِه لَهو أثْقَلُ ِفى ِميزاِنِه ِمن أُحٍد 

 على جنازة فله قـرياط      من صلى " بلفظ   ٣٤جنائز باب   ) ١٤٥٠( وهـ   ٦/٣٠٠ و   ٣/٤٥٥ واإلحتاف   ٤/٥٥ن  
 وفـتح   ٤/٣٤٢وترغيب  ) ٦٢٦٨( وعب   ٢/٥٦ والدواليب   ٣/٤١٣وهق  " ومن شهدها حىت تدفن فله قرياطان       

 ) ٦١٣٥( حنوه وصحيح اجلامع ٥/٢٧٧وحم ) ١٤٥١ و ١٤٥٠( وهـ ٧/٧٥
 وهو حديث صحيح

نْ رجع قبلَ أنْ يفْرغَ ِمنها فَلَه ِقرياطٌ من تِبع جنازةً حتى يفْرغَ ِمنها فَلَه ِقرياطَاِن، فإ      { - ١٦٥٩٢
 عن عبداهللا بن مغفل ) ن(} 
 ) ٦١٣٦( وصحيح اجلامع ٦/٢٩٩ واإلحتاف ٤/٥٥ن 

 وهو حديث صحيح
من تِبع جنازةً فَصلَّى عليها ثُم انصرف فَلَه ِقرياطٌ ِمن األجِر ، ومن تِبعها فصـلَّى                 { - ١٦٥٩٣

} ثُم قَعد حتى يفُرغَ ِمنها وِمن دفِْنها فَلَه ِقرياطاِن ِمن األجِر كُلُّ واِحٍد ِمنهما أعظَم ِمن أُحٍد                  عليها  
 عن أيب هريرة) ن ( 

وبنحوه ) ٦١٣٧( حنوه وصحيح اجلامع     ٣/٣٠ وجممع   ٥/٢٨٣ وحم   ٤/٧٧و ن   ) ٧٦١( و ت    ٤٥د اجلنائز ب    
 ) ٢٥٨١( وطب ٢/٣٨٧وحم ) ١٣٢٤ و ١٣٢٣(وخ ) ٩٤٥(ومسلم ) ٣٠٧٩(اإلحسان 

 وهو حديث صحيح لغريه
١٦٥٩٤ - }                غَ ِمـنفْرها ويليع لِّيصى يتها حعِتساباً ، وكَانَ مِلٍم ِإمياناً واحسةَ منازج ِبعت نم

 ومن صلَّى عليها ثُم رجع قبـلَ أنْ         دفِْنها ، فإنه يرِجع ِمن األجِر ِبقرياطيِن كُلُّ ِقرياٍط ِمثْلُ أُحٍد ،           
 عن أيب هريرة) خ ، ن ( } تدفَن فإنه يرِجع ِبقرياٍط ِمن األجِر 

 ٢/١١١وبنحـوه خ    ) ٢١٢٤ - ٢١٢٣ (٧٧ و   ٤/٥٤ و ن    ٦/٣٤٥٢ وعدي   ٢/١٣٤ وتلخيص   ٢/٤٩٣حم  
 ) ٦١٣٨(وصحيح اجلامع 

١٦٥٩٥ - }      اِس ِبما يإىل الن بحببانُ            من تِه غضعلي وِة وهالِقيام ماَهللا يو اَهللا ، لَِقى زوبار وهحب
 عن عصمة بن مالك )  طب (}

  ٦/١٥ وابن عدي ١٠/٢٢٤ وجممع ٣/٢٠١ و ١/٦٦ وترغيب ١٧/١٨٦طب 



 

 

٢٤٨٩() 

 ويف سنده مقال
١٦٥٩٦ - }           الِقيام مِبِه يو ِصيصة ذَِهٍب كُِوىب رلَّى ِبخح حلَّى أوت نعن عبدالرمحن  ) حم  ( } ِة  م

 بن غنم 
  ٥/١٤٧ وجممع ٤/٢٢٧حم 

 وهو حديث حسن 
 )العسكرى ىف األمثال عن جابر ( } من تحلَّى ِبباِطٍل كَانَ كَالِبِس ثوبى زوٍر  { - ١٦٥٩٧

 ) ٢١٥(وخد ) ٢٠٣٤( و ت ٢/٧٧والترغيب ) ٢٠٧٣( وحب ٧/٥٢٦اإلحتاف 
 وهو حديث صحيح

ى ذَهباً ، أو حلَّى أحداً ِمن ولَِدِه ِمثْلُ خربِصيصٍة أو عيِن جرادٍة كُِوى ِبِه يوم                من تحلَّ  { ١٦٥٩٨
 عن أمساء بنت يزيد) طب ( } الِقيــامـِة

  بنحوه ٤/٢٢٧ وحم ٥/١٤٧جممع 
 وهو حديث حسن

 وهذا حممول على الرجال فقط وهو مباح للنساء بنص صحيح
 نـة اليت تتراءى يف الرمل هلا بصيص كأا عني جرادة أ هـ هي اهل: اخلربصيصة 
ابن جرير عـن ابـن      ( } من تحلَّم كاِذباً كُلِّف أنْ يعِقد شِعريةً ويعذَّب وليس ِبعاِقٍد            { - ١٦٥٩٩

 )عباس 
  ٤٣٨ و ٣/١٩٩ وترغيب ٤/٢٠١جممع 

 وهو حديث صحيح
١٦٦٠٠ - }    كاِذباً كُلِّف لَّمحت نما           مهنيب ِقديع ِن ولنِعريتيش نبي ِقدعِة أنْ يالِقيام موت ،  ( }  ي

 عن ابن عباس ) هـ 
 ومحيـدي   ٧/٢٦٩ وهـق    ٣/١٩٩ وترغيب   ٣٤٤ و   ٣٢٤ و   ١١/٣٠٩وطب  ) ٣٩١٦(و هـ   ) ٢٢٨٣(ت  

 ٣/٤٣٨ وترغيب ١٢/١٣٠ وسنة ٤/٢٤٠ ونصب ٩/٥٤ وبنحوه خ ١٢/٤٢٨ وفتح ٩٥ود األدب ب   ) ٥٣١(
 ) ٦١٣٩( وصحيح اجلامع ٢٤٦ و ١/٢١٦وحم 

 وهو حديث صحيح
 عن عبداهللا بن أيب مطرف ) حم ، ك ( } من تخطَّى الْحرمتيِن فخطُّوا وسطَه بالسيِف  { - ١٦٦٠١

) ٥٤٧٤ و   ٥٤٧٣( والشـعب    ٢/٢٠١ وعقيلي   ١٢/١١٨ و فتح    ٤/١٥٣٦ و   ٣/١٠٣٦ وعدي   ٦/٢٦٩جممع  
 ) ٦/٥٦٦( وش ٨/٢٣٢وهق ) ١٣٤٩٢( وبنحوه عند عب ٦/٢٦٩وله شواهد يف امع 

 وهو حديث حسن لغريه
 أي من زىن بذات حمرم قتل 

من تخطَّى ِرقاب الناِس بعد خروِج اإلماِم ، أو فَرق بين اثْنيِن كَانَ كَجار قُصِبـِه       {  - ١٦٦٠٢
 عن عثمان بن األزرق ) طب ( } ِفى النـاِر



 

 

٢٤٩٠() 

  ٣/٢٦٠ واإلحتاف ٢/١٧٩ امع
 وهو حديث حسن لغريه

١٦٦٠٣ -  }            مهنراً ِإىل جِخذَ ِجسِة اتعمالْج ماِس يوالن خطَّى ِرقابت نحم ، ت ، هــ       ( } م (
 عن معاذ ابن أنس 

 ٣/٢٦٠ واإلحتـاف    ٩/٥٦ وطب   ٤/٢٦٧ وسنة   ١/٥٠٤ وترغيب   ٢/١٧٩وجممع  ) ١١١٦(وهـ  ) ٥١٣(ت  
  حنوه٢/٧٢ والتلخيص ٣/١٥٢ وعدي ٥/٦٩٢ل وجامع األصو

 حسن لغريه
 )أبو نعيم ىف الطب ، عن أيب هريرة ( } من تداوى ِبحراٍم لَم يجعِل اُهللا ِفيِه ِشفاًء  { - ١٦٦٠٤

 :ويشهد له حديث ) ٥٥١٨( وضعفه يف ضعيف اجلامع ١١٩ و ٤٥ وذهيب ١/٨٨كحال 
  ١٣/٢٦١ وفتح ٥/٢٧٣متهيد " ء إال أنزل له دواء ال تداووا حبرام فإن اهللا مل يرتل دا" 

وجممـع  ) ١٣٩٧( وحـب    ١٣/٢٦١ و   ١/٣٣٩فتح  " إن اهللا مل جيعل شفاء أميت فيما حرم عليها          : " وحديث  
  ١٠/٥ وهق ٥/٨٦

 فاحلديث حسن لغريه 
نه وأرضى غَِريــمه    من تداين ِبديٍن وِفى نفِْسِه وفاؤه ثُم مات تجاوز اُهللا تعاىل ع            { - ١٦٦٠٥

ِبما شاَء ، ومن تداين ِبديٍن ولَيس ِفى نفِْسِه وفاؤه ثُم مات اقْتص اُهللا تعاىل ِلغرِيِمِه ِمنه يوم الِقيامِة                   
 عن أيب أمامة ) ك ( } 
 ) ٥٥٦١(و ) ٥٥٥٩( والشعب ٢/٥٩٧ وترغيب ٢/٢٣ك 

 وهو حديث حسن لغريه
١٦٦٠٦ - }  نلى قلِْبِه ماُهللا ع ِر ِعلٍَّة طَبعغي ةَ ثَالثاً ِمنعمالْج ركابن عساكر عن أيب هريرة } ت  

  ٤/٢٣٠ ومشكل ١/٢٩٢و ك ) ١١٢٦( و هـ ٣/٢١٤اإلحتاف 
 وهو حديث صحيح

حم (} على قلِْبِه من ترك الْجمعةَ ثَالثَ مراٍت متواِلياٍت ِمن غيِر ضرورٍة ، طَبع اُهللا   { - ١٦٦٠٧
 عن جابر ) حم ، ن ، هـ ، ك ( عن أيب قتادة ، ) ، ك

) ٥٠٠(و ت   ) ١١١٠( وموطـأ    ٤/٢٣٠ ومشكل   ٢٤٨ و   ٢٤٧ و   ٣/١٧٢ وهق   ٢/١٥٤ وش   ٢/١٩٣جممع  
 ٣/٦٢٤ و   ٢/٤٨٨ و   ١/٢٩٢و ك   ) ١١٢٦) (١١٢٥( وهـ   ٢/٥٢ وتلخيص   ١/٥٠٩ وترغيب   ٣/٣٣٢وحم  

 ١٢/١٤٢ وخـط    ٧/٩٠ وبغـوي    ١/٢٢والـدواليب   ) ٦٢٨ و   ٦٢٧(ومطالب  ) ٥٥٤) (٥٥٣ و   ٣٢(وحب  
 ) ٦١٤٠(وصحيح اجلامع 

 وهو حديث صحيح
} من ترك الْجمعةَ ثَالثَ مراٍت ِمن غيِر ِعلٍَّة وال مرٍض وال عذٍْر طَبع اُهللا على قلِْبِه                  { - ١٦٦٠٨

 ) احملاملي ىف أماليه واخلطيب وابن عساكر عن عائشة (



 

 

٢٤٩١() 

 ومشـكل   ٢/١٩١٢ وجممـع    ١/٥٠٩ وترغيـب    ٢/١٥٤ و ش    ٣/٣٣٢وحم  ) ٥٠٠( و ت    ٢/٥٢التلخيص  
  ١٢/١٤٢وخط ) ١١١( وموطأ ٤/٢٣٠

 وهو حديث صحيح
 } من ترك الْجمعةَ ِمن غيِر ضرورٍة كُِتب مناِفقاً ِفى ِكتاٍب ال يمحـى وال يبـدلُ                  { - ١٦٦٠٩

  ىف املعرفة عن ابن عباس) هق(الشافعى 
  ٥١٢ و ١١ و ١/٥١٠والترغيب ) ٢٣٥(شفع 

 وهو حديث حسن لغريه 
ط (} من ترك الْجمعةَ ِمن غيِر عذٍْر فلْيتصدق ِبِديناٍر ، فإنْ لَم يِجد فَِبنصِف ِديناٍر                { - ١٦٦١٠

 عن مسرة ) حب ، طب ، ك ، هق ، ض ( والروياين وابن خزمية ) ، حم ، ش ، د ، ن ، هـ
 ٤/٢١٦ وسـنة    ٢/١٥٤و ش    ) ٥٦٥ و   ٨(  وحـب    ١/٢٨٠و ك   ) ١١٢٨( و هـ    ٣/٨٩و ت   ) ١٠٥٣ (د

 ) ١٨٦١( وخزمية ٣/٤٨٤وعقيلي 
 يف سنده انقطاع 

١٦٦١١ - }              نناهبذُ حارنم نناهالَما ، ما سِمن سفَلي خافَةَ طَلِبِهناِت ميالْح كرت نحم ، د   ( } م
 عن أيب هريرة ) د  ( عن ابن عباس ،) 
 )١٠٧٩(وحب ) ٦١٤١( وصحيح اجلامع ١١/٣٠١ وطب ٣/٦٢٤ وترغيب ١/٢٣٠وحم ) ٥٢٥٠( د 

 وهو حديث صحيح
١٦٦١٢ - }                 نِس ، ومِة القُدظريح ِمن اهإي هتقيِه إالَّ سلَيع قِْدري وى وهخافَةً ِمنم راخلم كرت نم

ووه ريرالْح كرِس تِة القُدِظريح ِمن هتِه إالَّ كَسوعلي قِْدرعن أيب أمامة ) حم ، بز ( }  ي 
  ٣/٢٦٢ وترغيب ٥/٧٦جممع 

 حسن
القراب ىف فضل الرمى عن حممد      ( } من ترك الرمى بعد أنْ كَانَ يحِسنه فَقد ترك سنةً            { - ١٦٦١٣

 ) بن إسحاق مرسال 
  ١٧/٣٤٢ وطب ١/٣٦٨ ومشكل ٥/٢٤٩ وحلية ٤/٢٧٣ ونصب ٥/٣٢١ وش ٤/١٤٨أخرج حنوه حم 

 وهو حديث صحيح
 عن عقبة بن عامر ) طب ( } من ترك الرمى بعد ما عِلمه رغْبةً عنه فِإنها ِنعمةٌ كَفَرها  { - ١٦٦١٤

 ٥/٢٤٩ وحليـة    ٧/٤٣٠ وكر   ١/٣٦٨ ومشكل   ٢/٢٧٧ وترغيب   ٤/٢٧٣ ونصب   ٥/٣٢١ وش   ٤/١٤٨حم  
 ٢/٢٠٥ و مـي     ١/١١٤ وموضح   ٢١٨ و ١٠/٢١٤ و هق    ٨ و ن اخليل ب      ٢٤ ود اجلهاد ب     ١٧/٣٤٢وطب  

 ) ٦١٤٢(وصحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيح

من ترك الصف األولَ خمافَةَ أنْ يؤِذى مسِلماً فَصلَّى ِفى الصف الثَّاين أو الثَّاِلـِث                { - ١٦٦١٥
 وابن النجار عن ابن عباس ) طس ( }  لَه أجر الصف اَألوِل أضعف اُهللا



 

 

٢٤٩٢() 

  ٧/٢٥٠٧ وعدي ٢/٩٥ وجممع ١/٣٢١ترغيب 
 وفيه سنده مقال 

١٦٦١٦ - }          نلَبها ، ومها فَسلييا وما عنالد لَه ما كَانتةً فكَأنةً واِحدكَراً مرالةَ سالص كرت نم
  بالةَ أرالص كرـةُ            تاِل ، ِقيلَ ومـا ِطينبِة الـخِطين ِمن هِقيسلى اِهللا أنْ يا عكَراً كَانَ حقاٍت سمر ع

 عن ابن عمرو ) حم ، ك ، هق ( } عصارةُ أهِل جهنم : الـخباِل ؟ قَالَ 
 ) ٥٥٨٢( والشعب ٣/٢٦٧ والترغيب ٣/١٧٨ وكثري ٥/٦٩ وجممع ٨/٢٨٧ وهق ٤/١٨٦ و ك ٢/١٧٨حم 

 وهو حديث حسن
١٦٦١٧ - }  الَهوم لَهأه رتما والةَ فَكأَنالص كرت نىف املعرفة عن نوفل ) ط ، هق ( } م 

   ٢/٣٠وفتح ) ٢٧٦( وحب ١/٤٤٥ وهق ٥/٤٢٩ وحم ١/٣٨٧الترغيب 
 وهوحديث صحيح

 عن أنس  ) طس( } من ترك الصالةَ متعمداً فَقد كَفَر ِجهاراً  { - ١٦٦١٨
  ١/٣٨٢ وترغيب ٢/١٤٨ وتلخيص ٢٩٥جممع 

 وهو حديث حسن لغريه
" أحبط اهللا علمـه وبرئـت منـه ذمـة اهللا            " ويف رواية   " من ترك الصالة متعمدا فقد حبط عمله        : ويشهد له   

  ١/٣٨٥الترغيـــــب 
  ١/٢٩٥ و ٧/١١٦وجممع 

١٦٦١٩ - }      سمالش ِغيبى تتح رالعص كرت نم         الَهوم لَهأه رتما وذٍْر فَكأنِر عغي ش  ( }  ِمن (
 عن ابن عمر

  ٧٦ و ٢/٧٥ وحم ١/٣٠٠ ومنثور ١/٣٤٢ش 
 وهو حديث صحيح

من ترك الكَِذب وهو باِطلٌ بِنى لَه قَصر ِفى ربِض الْجنِة ، ومن ترك اِملراَء مِحقـا                  { - ١٦٦٢٠
 عن أنس ) ت ، هـ ( } وسِطها ، ومن حسن خلُقَه بِنى لَه ِفى أعالها بِنى لَه ِفى 

 ٥٩٦ و   ٢٩٧ و   ٢/٢٩٦ ومسانيد   ٤/٤٤٨ وكر   ٣/١١٨١ وعدي   ٥/٢٠٩ وخط   ١٣/٨٢وسنة  ) ١٩٩٣(ت  
  ١١/٧٢٤ وجامع األصول ٤/٤٤٨ و ٩/٢٦ و ٧/٤٦٩ و ١/٣٠٠ واإلحتاف ١/١٣٠وترغيب 

 وهو حديث حسن لغريه
من ترك اللِّباس تواضعاً ِهللا وهو يقِْدر عليِه دعاه اُهللا يـوم الِقيامـِة علـى رُءوِس                 {  - ١٦٦٢١

 عن معاذ ابن أنس ) ت ، ك ( } اخلالِئِق حتى يخيره ِمن أى حلَِل اِإلمياِن شاَء يلْبسها 
 وترغيـب   ٤/١٨٣ و   ١/٦١ و ك    ٣/٤٣٩ وحـم    ٨/٤٨وحلية  ) ٧١٨( وصحيحه   ٣/٢٧٣وهق  ) ٢٤٨١(ت  
 ) ٦١٤٥(وصحيح اجلامع ) ٦١٤٩ و ٦١٤٨( والشعب ٢/٢١٧ وشج ٣٨ ومحز ٣/١٠٧

 وهو حديث صحيح لغريه 



 

 

٢٤٩٣() 

من ترك بعده كَنزاً مثِّلَ لَه يوم الِقيامِة شجاعاً أقْرع لَه زِبيبتاِن يتبع فَـاه فَيقُـولُ                  { - ١٦٦٢٢
ـَالَك ؟   أَنا كَنزك الِذي تركْته بعدك ، فال يزالُ يتبعه حتى يلِْقمه يده فيِضمها ثُم              :  فَيقُولُ   ويلَك م

 عن ثوبان) ع ، حب ، طب ، حل ، كر ، ض ( وحسنه ، وابن خزمية والروياين ) بز(} يتبعه ساِئر جسِدِه 
 و  ٢/١٥٢ وكثري   ١٠/٨٧وطربي  ) ٨٧١( ومطالب   ٣/٦٤وجممع  ) ٢٢٥٥( وخزمية   ١/٣٨٨و ك   ) ٨٠٣(حب  

٤/٨٣  
 وهو حديث صحيح

 عن أيب اجلعد )  حم ، ك ٤( } من ترك ثَالثَ جمٍع تهاوناً ِبها طَبع اُهللا على قلِْبِه  { - ١٦٦٢٣
 ٢٤٧ و   ٣/١٧٢ وهـق    ٢/١٥٤ و ش    ٣/٦٢٤ وك   ١/٥٠٩ وترغيـب    ٣/٤٢٤ وحم   ٣/٨٨ون  ) ١٠٥٢(د  

 وحـب   ٢/٤٨٨ و ك    ٣/٣٣٢وحـم   ) ١١٢٥(و هـ   ) ٥٠٠( وبنحوه ت    ٢/٥٢وتلخيص   ٤/٢٣٠ومشكل  
 ) ٦١٤٣( وصحيح اجلامع ١٢/١٤٢ وخط ٢/١٩٢والدواليب ) ٥٥٤(

 وهو حديث صحيح
١٦٦٢٤ - }  املُناِفقني ِمن ذٍْر كُِتبِر عغي عاٍت ِمنمثَالثَ ج كرت نعن أسامة بن زيد ) طب ( } م 

) ٦٢٨ و   ٦٢٧(ومطالـب   ) ٥٥٣(  وحب   ٣/٦٢٤ وبنحوه ك    ١/٥٠٩ وترغيب   ٢/١٩٣ وجممع   ١/١٣٤طب  
 )٦١٤٤(وصحيح اجلامع 

 وهو حديث صحيح
احلسن بن سفيان عن حبيب بـن       ( } من ترك ِديناراً فَكيةٌ ، ومن ترك ِديناريِن فَكيتيِن           { - ١٦٦٢٥

 )حزم بن احلارث السلمى عن عمه احلكم بن احلارث السلمى 
 ٢/٧٧ وحلية ١٠/٢٤٠ وجممع ٣/٣٤٢حم 

 وهو حديث صحيح لغريه
 وابن عساكر عن أمساء بنت يزيد ) طب ( ىف التاريخ ) خ ( } من ترك ِديناريِن ترك كيتيِن  { - ١٦٦٢٦

 )٦٩٦٣( والشعب ١٠/٢٤٠ وامع ٢/٧٧حلية 
 وهو صحيح لغريه

١٦٦٢٧ - } ِر حالةَ العصص كرت نم ملُهعن بريدة ) حم ، خ ، ن ( } ِبطَ ع 
 ١/٦٤ وترغيب   ٢/٤٧٩ ونصب   ٢/٦٦ وفتح   ١/٢٤٦ وبغوي   ٥/٣٥٠ وحم   ١/٢٣٦ وت   ١٥٤ و   ١/١٤٥خ  
 ) ٦١٤٦(وصحيح اجلامع ) ٣٣٦( وخزمية ٤٤٥ و ١/٤٤٤ وهق ٢٣٧ و ٢/٢١٣ وسنة ٥/٣٦٠ وحم ٣٠٨و 

ط ،  ( }  تغرب الشمس فَكأنما وتر أهلَه ومالَه        من ترك صالةَ العصِر متعمداً حتى      { - ١٦٦٢٨
 عن ابن عمر ) حم 
  ٤٤٥ و ١/٤٤٤ وهق ١/٣٤٢ و ش ٢/٧٥حم 

 وهو حديث صحيح
١٦٦٢٩ - }            ملُهِبطَ عأُح فَقد هفُوتى تتداً حعمتِر مالةَ العصص كرت نعـن أيب  ) حـم ، ش    ( } م

 الدرداء 



 

 

٢٤٩٤() 

  عن أيب الدرداء وبريدة ١١/٣٤ وش ٥٠ واإلميان ١/١٢٩ وجممع ١/٣٨٥ترغيب 
 وهو حديث صحيح

 عن ابن عباس) طب(} من ترك صالةً لَِقى اَهللا وهو عليِه غضبانُ  { - ١٦٦٣٠
  ١/٣٨١ وترغيب ١/٢٩٥ وجممع ١١/٢٩٤طب 

 وهو حديث حسن 
١٦٦٣١ - }      فوتى تتةً حوبالةً مكْتص كرت نم        ملُهِبطَ عح ذٍْر فَقدِر عغي ِمن عـن أيب   ) ش  ( } ه

 الدرداء واحلسن مرسال 
  ٥٠ واإلميان ٢/٣٠ وفتح ١/٣٤٢ش 

 وهو حديث صحيح لغريه 
 عن أيب قتادة ) ع ( } من ترك ِلغِرِميِه أو محى عنه كَانَ ِفى ِظلِّ العرِش يوم الِقيامِة  { - ١٦٦٣٢
  ١٣٤ - ٤/١٣٣ وامع ١٢٥ خمتصر العلو

 صحيح لغريه 
 عن أنس ) حم ، ع ( } من ترك ماالً فََألهِلِه ، ومن ترك ديناً فَعلى اِهللا وعلى رسوِلِه  { - ١٦٦٣٣

  ٤/٢٢٧ و ١/١٧١ وجممع ٣٣٨ و ٣/٢١٥حم 
 وهو حديث صحيح لغريه 

١٦٦٣٤ - }      نرثَِتِه ، ومماالً فَِلو كرت نِت مـاِل            مبي ِدى ِمنعب الِة ِمنلى الووع ناً فَعلَيدي كرت 
ِلمنيسعن سلمان ) طب ( } الـم 

  ١٧-١٤ وم الفرائض ٨/١٨٧ و ٣/١٥٥ وبنحوه عند خ ٦/٢٩٤طب 
 وهو حديث صحيح

 وأنا واِرثُ من ال واِرثَ      من ترك ماالً فَِلورثَِتِه ، ومن ترك كَال فَِإىل اِهللا ورسوِلِه ،            { - ١٦٦٣٥
 ِرثُهوي هِقلُ عنعي ال واِرثَ لَه نوالْخالُ واِرثُ م ، وأَِرثُه هِقلُ عنأع ، عن أيب كرمية ) حم ، هـ ( } لَه 

 وفتــــح   ٤/٥٩ ونصــــب   ٢/١٣٢وأصفهان  ) ٢٩٠٠(و د   ) ٢٧٣٨( وهـ   ١٣٣ و   ٤/١٣١حم  
  واإلرواء ١٢/٤٩  و ٥/٦١
 )٦١٤٧(صحيح اجلامع و) ١٦٩٨(

 وهو حديث صحيح لغريه
  هـ اية ١العيال ، الثقل من كل مايتكلف : الكل 

حم ، د ( } من ترك موِضع شعرٍة ِمن جنابٍة لَم يغِسلْها فُِعلَ ِبها كَذا وكَذا ِمن الناِر  { - ١٦٦٣٦
 عن علي ) ، هـ 

 ومـي   ١٣٣ و   ١٠١٠ و   ١/٩٤ وحـم    ١٥٥ و   ١/١٠٠ وش   ٢٢٧ و   ١/١٧٥وهق  ) ٥٩٩(وهـ  ) ٢٤٩(د  
  ٧/٢٨٠وجامع األصول ) ٩٣٠( والضعيفة ٥/٢٠٠٢ وعدي ٢/٨١ وطص ١/١٩٢

 صحيح



 

 

٢٤٩٥() 

 وقد مسع منه قبل االختالط ....وهو من طريق محاد بن سلمة عن عطاء 
١٦٦٣٧ - }             ها ، ماترها مهِطيعِوى أنْ يال ين ووه اتم رأَةً ثُمام جزوت نـِن      مزاٍن ، وم ووه 

 ساِرق ووه مات هِطيعِوى أنْ يال ين ووه اتم ضاً ثُمٍل قررج ِمن تقْرضعن صهيب ) هب ( } اس 
  ٢/٦٠٢ والترغيب ٤/٢٨٤وامع ) ٥٥٤٩( والشعب ١٠/١١اإلحتاف 

 وهو حديث حسن 
ُهللا عز وجلَّ إال ذُال ، ومن تزوجها ِلماِلها لَم يِزده           من تزوج امرأَةً ِلِعزها لَم يزده ا       { - ١٦٦٣٨

                    ضرأَةً ِلـيغام جزوت ناَءةً ، ومعاىل إالَّ دناُهللا ت هِزدي ِنها لَمسها ِلحجزوت نعاىل إالَّ فَقْراً ، وماُهللا ت
       ، هِصلَ رِحموي ، هجـَر }  فِإنَّ ذِلك ِمنةً ، وبوِرك لَه ِفيها ، وبارك اُهللا لَها ِفيـِه    بصره ، ويحصن ف

 ) ابن النجار عن أنس(
  ٢/٣٠٦ وترتيه ٤/٢٥٤ وامع ٥/٣٤٠ واإلحتاف ٣/٤٦الترغيب 

 ويف سنده ضعف
ٍن حتى يتوب ، ومن     من تزوج امرأَةً وِمن ِنيِتِه أنْ يذْهب ِبصداِقها لَِقى اَهللا وهو زا            { - ١٦٦٣٩

              توبى يتاَهللا ساِرقاً ح ِبِه لَِقى ِفىأنْ ال ي ِريدي وناً وهيانَ دابن عساكر عن صيفى بن صهيب عن       ( } اد
 ) أبيه 

  ٢٨٤ و ٤/١٣١ وامع ٢/٦٠٢ والترغيب ١٠/١٠اإلحتاف 
 وهو حديث قوي 

١٦٦٤٠ - }     ي ورأَةً وهام جزوت نزاٍن         م واَهللا وه لَِقى داقها الصِطيعِوى أنْ ال يابن منده عن ( } ن
 ) ميمون ابن جابان الصردى عن أبيه 

  ٢/٦٠٢ وترغيب ٤/٢٨٤ وجممع ٦/٣١٣ وخط ١١ و ١٠/١٠اإلحتاف 
 وهو حديث حسن

عـن  ) طس  ( } لنصِف الْباِقى   من تزوج فَقِد استكْملَ ِنصف اإلمياِن ، فلْيتِق اَهللا ِفى ا          { -١٦٦٤١
 أنس

) ٦١٤٨(وصـحيح اجلـامع   ) ٦٢٥( والصـحيحة    ٢/١٢٢ ومتناهية   ٣٠٠ و   ٥/٢٨٨ واإلحتاف   ٤/٢٥٢جممع  
 بنحوه) ٥٤٨٧(و )٥٤٨٦(والشعب 

 وهو حديث حسن لغريه
١٦٦٤٢- }           مستىت فَال ييىن بكُنِن اكْتيت ، وميِن بكُنكْتِمى فَال يى باسمست نِمى   محم ، د،   ( ) ِباس

   عن جابر  )حب
 والـدواليب   ٥/١٨٧٨وعـدي   ٤/٣٣٩ ومعاين   ١/١٨٩وفتح  ٩/٣٠٩ وهق   ٤٥٤ و   ٢/٣١٣وحم    ) ٤٩٦٦(د  
  وابن سعد ١/٥
 والشـعب  ٣٦٥ و١/٣١٩ وعدي ٢/٣١٢ وحم ١٠/٥٧٣ وبنحوه فتح ١٢/٣٣١ وسنة  ٨/٤٨ وجممع   ٨/٣٥٠
 . من طرق ١/٣٨٠وجامع األصول ) ٨٦٣٤(



 

 

٢٤٩٦() 

 حيح وهو حديث ص
١٦٦٤٣- }  مهِمن وٍم فهِبقو هشبت نعن حذيفة ) طس ( عن ابن عمر ، ) د(} م 

) ٩٥٦و٩٥٥( وتغليق ١٠/٢٧١ وجممع ٤/٣٤٧ ونصب ٣٢٢و ٥/٣١٣ وش ٩٢و ٢/٥٠وحم ) ٤٠٣١(د 
 )٦١٤٩( وصحيح اجلامع ٨/٥٣ وكثري ١/١٢٩ وأصفهان ١٠/٢٧٤ وفتح ١/٨٨ ومشكل ٦/٨٠ومتهيد 

 حوهو حديث صحي
١٦٦٤٤- }  روالِسح مِم ساليو ِفى ذِلك هرضي ٍة لَموراٍت عجمِع تٍم ِبسبوكُلَّ ي حبصت نم{ ) 

 عن سعد  ) حم ، ق ، د 
 وهق  ١٨٦و١/١٨١وحم  ) ٣٨٧٨( ود   ١٥٥ وم األشربة    ١٧٩ و ٧/١٠٤ وبنحوه خ    ٩/٥٦٩ وفتح   ٧/١٠٤خ  
 )٦١٥٠( وصحيح اجلامع ٥/٢٧٦ ومتهيد ٨/١٤١ وفتح ١١/٣٢٥وسنة ) ٧٠( ومحيدي ٧/٣٧٩ وش ٩/٣٤٥

١٦٦٤٥- }                قدصِم تِإىل يو ِلدِم ومن يو ةً لَهكَانَ كَفَّار هوند ٍم أوِبد قصدت نعن رجل  ) ع  ( } م
 من الصحابة 

 ٣/١١٧ وكثري ٦/١٦٩ وطربي ٦/٣٠٢ وجممع ٣/٣٠٥وترغيب ) ١٨٦١(املطالب 
 صحيح

١٦٦٤٦- }نم قدصِر ما تِبقَد ِطىسِدِه أُعج ٍء ِمنِبشى قصدعن عبادة) طب  ( } ت 
 )٦١٥١( وصحيح اجلامع ٣/٣٠٥ والترغيب ٥/٣١٦ وأمحد بنحوه ٦/٣٠٢وامع ) ٨٥٩٥(الفيض 

 وهو حديث صحيح 
 فإنَّ اَهللا يتقبلُها    -الَّ الطَّيب    واليقْبلُ اُهللا إ   -من تصدق ِبِعدِل تمرٍة ِمن كَسٍب طَيٍب        { -١٦٦٤٧

عـن أيب   ) حـم، ق    (} ِبيِميِنِه ، ثُم يربيها ِلصاِحبها كَما يربى أحدكُم فُلُوه حتى تكونَ ِمثْلَ الْجبِل              
 هريرة 

 واإلحسـان  ٤٢٥ وصفة ١/٤٨٧ وكثري ٢/٣ وترغيب  ١٩٠ و ٤/١٧٧ وهق   ٢/٣٣١ وحم   ٩/١٥٤و٢/١٣٤خ
) ١٨٤٢( وهـ   ٥/٥٧ون   ) ٦٦١(وبنحوه ت   ) ١٠١٤(ومسلم  ) ٣٣١٩(و  ) ٣٣١٨(و  ) ٣٣١٧(و) ٣٣١٦(

 ) ٦١٥٢(وصحيح 
 )املهر ( الفلوه ولد اخليل الصغري 

١٦٦٤٨- }  ضاِمن وفه ِطب هِمن لَمعي ولَم بطبت نعن ابن عمرو) د،ن،هـ ،ك (} م 
 وعدي  ٣/١٩٦و٤/٢١٦ وقط   ١٠/٣٤١ وسنة   ٤/٢١٢وك  ) ٣٤٦٦( وهـ   ٨/٥٢ون  ) ٥٠٦٠(و  ) ٤٥٨٦(د  
 )٦١٥٣(وصحيح اجلامع )٦٥٣( وصحيحه ٥/١٧٦٧

 وهو حديث صحيح لغريه 
١٦٦٤٩- }              ضاِمن وها فهوننفْساً فَما د ابروفاً فأصمع بالطِّب كُني ولَم بطبت نعـد  ( } م (

 ن أبيه عن جده عن عمرو بن شعيب ع) هق (وابن السىن وأبو نعيم يف الطب 
 ) ٣٤٦٦(وهـ ) ٤٥٨٦( وبنحوه د ٥/١٧٦٧ وعدي ٣/١٩٦ وقط ٨/١٤١هق 

 وهو حديث صحيح



 

 

٢٤٩٧() 

من تطَهر فأحسن الطَّهور ، ثُم أتى الْجمعةَ فلم يلْه ولَم يجهلْ كَانَ كفَّارةً ِلما بينها                 { -١٦٦٥٠
خمس كفَّارات ِلما بينهن ، وِفى الْجمعِة ساعةٌ اليواِفقُهـا          وبين الْجمعِة اُألخرى ، والصلَوات الْ     

 عبد مسِلــم يسأَلُ 
 طاهراً إال أعلَّ ِفيها خيوج زوعبد بن محيد عن أيب سعيد) ش  (}اَهللا ع 

 ٢/١٧٢وامع ) ٢/٧( و ٢/٩٧وش ) ٦٢٢و٥٩٨(مطالب 
 وهو حديث حسن لغريه

عـن  )هـ  (} هر ِفى بيِتِه ، ثُم أَتى مسِجد قُباَء فَصلَّى ِفيِه كَانَ لَه كَأجِر عمرٍة               من تطَ { -١٦٦٥١
 يب أمامة ابن سهل بن حنيف 

 وصحيح اجلامع ١٢/٢١٠و٢/٢٧٣ وش ١/١٧٩ وطب ١/٤٨٧ وبنحوه ك ٢/٢١٧وترغيب ) ١٤١٢(هـ 
)٦١٥٤( 

 وهو حديث صحيح 
ِه ثُم مشى ِإىل بيٍت ِمن بيوِت اِهللا ليقِْضى فَريضةً ِمـن فَـراِئِض اِهللا   من تطَهر ِفى بيتِ  {  -١٦٦٥٢

 هطَواتخ تةً : كَانرجد فَعررى تِطيئَةً ، واُألخطُّ خحما تداهعن أيب هريرة ) م(} إح 
 )٦١٥٥( وصحيح اجلامع ١/٢٩٠ وأبوعوانة ٣/٦٢ وهق ٢٨٢م املساجد 
١٦٦٥٣- } ت نِقظُ       متييس ِل فقالَ ِحنياللَّي ِمن عار :           ، املُلْك لَه ، لَه ِريكالش هدإالَّ اُهللا وح ال إله

ولَه احلمد  يحىي ويِميت ِبيِدِه الْخير  وهو على كُلِّ شيٍء قِدير ، سبحانَ اِهللا ، واحلمـد ِهللا ، وال                      
اللَّهم  اغِْفر يل ، أو دعا استِجيب لَه : بر ، والحولَ وال قُوةَ إالَّ باِهللا ، ثُم قالَ  إله إالَّ اُهللا ، واُهللا أكْ     

 هالتص لَّى قُِبلتص أَ ثُمضفَتو عن عبادة بن الصامت) حم، خ ، د  ت ، هـ  ( }، فإنْ قَام 
 وترغيـب   ٦/٢٤٣ وبغوي   ٢/٢٩١ ومي   ٥/٣١٣وحم  ) ٣٨٧٨(وهـ  ) ٣٤١٤(وت   ) ٥٠٦٠( و د  ٦٨ /٢خ
 )٧٤٧( وسين ١٢/٢٣٨ وخط ٥/١٥٩ وحلية ١/٤٢١

) حم ، خـد     ( } من تعظَّم ِفى نفِْسِه ، واختالَ ِفى ِمشيِتِه لَِقى اَهللا وهو عليِه غضبانُ                { -١٦٦٥٤
 عن ابن عمر 

 )٦١٥٧(امع وصحيح اجل) ٥٤٣( وصحيحه ٣/٥٦٩ وترغيب ١/٩٨وجممع ) ٥٤٩ و ٥٤٥( وخد ٢/١١٨حم 
 وهو حديث صحيح 

 عن عبداهللا بن حكيم ) حم ، ت  ك (} من تعلَّق شيئاً وِكلَ إليِه  { -١٦٦٥٥
 وكـثري   ١٢/١٦٠ وسـنة    ٤/٢١٦ وك   ٩/٣٥١ وهـق    ٣١١و٣١٠ /٤  وحم    ١٩ون احملاربة ب  ) ٢٠٧٢(ت  
  من طرق ٤/٣٢وترغيب ) ٥/٤٢٧( وش ٥/١٠٣ وجممع ٤/٣٤٣

 وهو حديث صحيح لغريه
 عن عقبة بن عامر) هـ (} من تعلَّم الرمى ثُم تركَه فَقد عصاين { -١٦٦٥٦



 

 

٢٤٩٨() 

...   من علم الرمي      ٥ وبنحو ٢/١٢١ وأصفهان   ١٢/٦١ وخط   ١/١٩٧ وطص   ٢/٢٨٢وترغيب  ) ٢٨١٤(هـ  
 )٢٢٧٠( وصحيح ابن ماجه ٤/١٦٦ وتلخيص ١٠/١٣ وهق ٤/١٤٨ وحم ١٦٩ وم اإلمارة ٢/٢٨٢الترغيب 

 صحيح  وهو حديث 
 عن أيب هريرة) بز ، طسص ( } من تعلَّم الرمى ثُم نِسيه فَِهي ِنعمةٌ جحدها { -١٦٦٥٧

 ٢/٨ وأصفهان ١٢/٦١ وخط ٢/٢٨٢ وترغيب ٥/٢٦٩ وجممع ١/١٩٧طص 
 حســن

١٦٦٥٨- }    الِعلْم علَّمت نفَ       : مِبِه الس مارىي اَء ، أولَمِبِه الع باِهىِلي       ـوهِبِه وج ِرفيص هاَء ، أو
 مهناُهللا ج خلَهِه أداِس إليعن أيب هريرة) هـ ( } الن 

واقتضـاء  ) ٦١٥٨( وصحيح اجلـامع     ٣٥٠و١/١٨١ واإلحتاف   ١٨٤و١/١٨٣ وجممع   ٧/٩٦وحليه  )٢٥٣(هـ
  ١٠٢العلـــــــم 

هــ   ... التعلموا العلـم  :  وبنحوه ٩/٤٤٦وخط ) ٢٦٥٤(ت ...)) من طلب ((  وبنحوه  ١/١١٦والترغيب  
 )٣٠٢٨(ومطالب ) ٩٠( وحب ١/٨٦وك ) ٢٥٩و٢٥٤(

 وهو حديث صحيح لغريه 
١٦٦٥٩- }      ـوهِبـِه وج ِرفيص فَهاَء ، أوِبِه الس مارىِلي اَء، أولَمِبِه الع باِهىِلي  الِعلْم علَّمت نم

 عن أنس ) ض( يف األفراد ) قط ( يب عاصم وابن أ) طس ( } الناِس إليِه فهو ِفى الناِر 
 ١/١١٦ والترغيب ٧/٩٦ واحللية ١/٣٥٠ واإلحتاف ١٨٤و١/١٨٣امع 

 وهو حديث صحيح لغريه 
ومتام ) طب(} من تعلَّم الِعلْم  ِليباِهى ِبِه العلَماَء، أو ِليمارى ِبِه السفَهاَء فهو ِفى الناِر    {  -١٦٦٦٠

 عن أم سلمة 
 ١/٣٥٠ واإلحتاف ١٨٤و١/١٨٣جممع 

 وهو حديث صحيح لغريه 
١٦٦٦١- } ذَمأج ولَّ وهوج زاَهللا ع لَِقى هِسين آنَ ثُمالقُر علَّمت نعن عبادة بن الصامت ) عم ( } م. 

 ١/٦ وحبيب ٥/٢٠٥وجممع ) ٥٩٨٩(عب 
 فيه جهالـة

١٦٦٦٢- }     ِبيبآنَ ِفى شالقُر علَّمت نم           وِرِه فهِفى ِكب هعلَّمت نِمِه ، ومِمِه ودآنُ بلحلطَ القُرتِتِه اخ
وابن ) هب ، عد    ( واملرهىب ىفطلب العلم وأبو نعيم ،       ) ك   (}يتفلَّت ِمنه ، وهو يعود ِفيِه فلَه أجره مرتيِن          

 عن على) النجار عن أيب هريرة  عد 
 )٢٦٩٦( والشعب ٥/١٧٠٣عدي 

 وهو حديث حسن
من تعلَّم حرف الكَالِم ِليسِبى ِبِه قُلُوب الناِس ، لَم يقْبِل اُهللا ِمنه يوم الِقيامِة صـرفاً      { -١٦٦٦٣
 عن أيب هريرة ) د ( } وال عدالً



 

 

٢٤٩٩() 

 )٤٩٧٤( والشعب ١/١١٧ والترغيب ١١/٧٣٢ وجامع األصول ٩٣د األدب  ب
 حسن لغريه 

١٦٦٦٤- } نعاىل                ماِهللا ت ِدِه ِمنعه كَِثرياً ، كَانَ آِخر ِر، قَِليالً أوحالس ئاً ِمنشي علَّمعب  ( }  ت (
 عن صفوان بن سليم مرسال 

 )١٨٧٥٣( وعب ١/١٠٣منثور 
 وإسناده صحيح مرسل 

 عن ابن عمر ) ت ( } من تعلَّم ِعلْماً لغيِر اِهللا فلْيتبوأْ مقْعده ِمن الناِر  { -١٦٦٦٥
 والنسائي ىف الكربى    ٤/٥٤٣وجامع األصول   ) ٢٨١٩( وعلل   ٥/١٨٢٧ وعدي   ١/١١٧وترغيب  ) ٢٦٥٥(ت  

)٥٩١٠( 
 وهو حديث حسن لغريه 

وأعل باالنقطاع بني خالد بن دريك وابن عمر لكن ورد عن دحيم أنه ميكن أن يكون قد لقيه ، راجع التهذيب 
٣/٨٧ 

لْماً ِمما يبتغى ِبِه وجه اِهللا ، اليتعلَّمه إالَّ ِليِصيب ِبِه عرضاً ِمن الدنيا ، لَم                من تعلَّم عِ   { -١٦٦٦٦
 عن أيب هريرة ) حم ، د ، هـ ، ك ( } يِجد عرف الْجنِة يوم الِقيامِة 

 ٨/٧٨ و ٥/٣٤٧ وخط   ٨/٥٤٣ وش   ١/٨٥ وك   ١/١١٥ وترغيب   ٢/٣٣٨وحم  ) ٢٥٢( وهـ   ١٢د العلم ب    
 )١٧٧٠(والشعب ) ٦١٥٩( وصحيح اجلامع ٣/٤٦٧ وعقيلي ١٠٦٥وجرجان ) ٨٩(وحب 

 وهو حديث صحيح  
١٦٦٦٧- }                    ادز ادز نم ، ادز ادز نِر ، محالس ةً ِمنبعش علَّموِم ، تجالن ِعلْماً ِمن علَّمت نم{ ) 

 أبو الشيخ ىف العظمة عن ابن عباس ) طب 
 )٥١٩٧( والشعب ١١/١٣٦ب ط

 وهو حديث حسن 
من تفَلَ تجاه الِقبلَِة جاَء يوم الِقيامِة تفْلُه بين عينيِه ، ومن أكَلَ ِمن هـِذِه البقْلَـِة                   { -١٦٦٦٨

 عن حذيفة ) حب . د ( } الْخِبيثَِة فَال يقْربن مسِجدنا 
 ١/٢٠١وترغيب  ) ١٦٦٣و٩٢٥(وخزمية ) ٣٣٢( وحب ٨٦و٣/٧٦وهق ) ٢٢٢( وصحيحه ٤١د األطعمة ب   

 )٦١٦٠(وصحيح اجلامع ) ١٣١٤(وخزمية 
 وهو حديث صحيح

 عن أيب هريرة ) هب  ( }من تقحم ِفى الدنيا فهو يتقحم ِفى الناِر  { -١٦٦٦٩
 )١٠٥١٣(الشعب 

 وهو حديث حسن 
قد وثقه األئمـة أنظـر   : أقول ) ٨٦٠٢(عيد القطان ، الفيض وأعل بتفرد حفص بن عمر الرقاشي عن حيىي بن س    

  فال يضر تفرده ، وبقية رجاله أئمة ثقات ٤٠٨و٢/٤٠٧التهذيب 



 

 

٢٥٠٠() 

من تقرب إىل اِهللا عز وجلَّ ِشبراً تقرب اُهللا إليِه ِذراعاً ، ومن تقرب إليـِه ِذراعـاً                   { -١٦٦٧٠
 نِه باعاً ، ومإلي بقرِولُ تهري ِشى أتاهمي اهعن أيب سعيد) حم  (} أت 

 ٧/٢٢١ و٥/٧ واإلحتاف ٤/١٠٤ والترغيب ١٩٧ و١٠/١٩٦ وجممع ٥/١٥٥ و ٣/٤٠حم 
  وهو حديث صحيح لغريه

ـ      { -١٦٦٧١ ِه باعاً، ومإلي بقرِذراعاً ت بقرت نِه ِذراعاً، ومإلي بقرراً تإىل اِهللا ِشب بقرت نم ن
} أقْبلَ إىل اِهللا ماِشياً أقْبلَ اِهللا إليِه مهرِوالً ، واُهللا أعلى وأَجلُّ ، واُهللا أعلى وأَجلُّ، واُهللا أعلى وأَجلُّ        

وأبـو نعـيم    ) طـب   ( ابن أيب خيثمه والبغوى وابن السكن وأبو نعيم ىف املعرفة عن زياد الغفاري وماله غريه                ( 
  ذر واحلسن بن سفيان عن أيب

 ٤/١٠٤ والترغيب ١٩٧و١٠/١٩٦امع 
 وهو حديث حسن

 عن أيب هريرة) هـ ( } من تقولَ علَي ما لَم أقُلْ فلْيتبوأْ مقْعده ِمن الناِر  { -١٦٦٧٢
 ٥٧٣و ٨/٥٤٣ وش ٤/١٠٧ وكـر   ٦/١٤٥ونبوة  ) ٣٠٤٨(و مطالب   ) ٢٥٩( وخد   ٢/٣٢١وحم  ) ٣٥(هـ  

 )٦١٦١( وصحيح اجلامع ٥٧٤و
 وهو حديث صحيح 

من تكلَّم يوم الْجمعِة واإلمام يخطُب فهو كالِْحماِر يحِملُ أسفاراً ، والَِّذى يقُـولُ               { -١٦٦٧٣
 عن ابن عباس ) ش (} لَه أَنِصت ليس لَه جمعةٌ 

 ١/٥٠٥ والترغيب ٢/٤١٤ وفتح ٢/١٨٤ وجممع ١/٩٩ والدواليب ٣/٢٦٨ واإلحتاف ٢/١٢٥ وش ١/٢٣٠حم 
 وهو حديث حسـن 

وابـن  ) ع ، طب  (} من تنخم ِفى املسِجـِد فَلـم يدِفنه فَسيئَةٌ ، وإنْ دفنه فحسنةٌ             { -١٦٦٧٤
 النجار عن أيب أمامة 

 ٣/٢١١ واإلحتاف ٢/١٨ وجممع ٨/٣٤١طب 
 وهو حديث حسن 

١٦٦٧٥- }       رفَعه ِلمألِخيِه املس عتواض ناُهللا        م عهضِه وعلي فعتِن ارعـن أيب   ) طس  ( } اُهللا ، وم
 هريرة
  ١/٢٩٥ واإلحتاف ٣/٥٦١ وترغيب ٣/٨٣جممع 

 حسن لغريه 
 عن أيب هريرة ) حل ( } من تواضع ِهللا رفَعه اُهللا  { -١٦٦٧٦

 ٤/٢٠ر   وك ٨/٤٦و٧/١٢٩ وحلية   ١١/٣٤٧ وفتح   ٨/٨٢ وجممع   ٤/١٩٧ و ٣/٥٦٠ وترغيب   ١٠/٢٥٣امع  
 وبنحوه عند مسلم أنظر خمتصر      ٣/٧٦وحم  ) ١٩٤٢( وحب   ٢/٣٥٣ وأصفهان   ١٠/٣٣٥ وبداية   ٢/١١٠وخط  
 )٢٣٢٨(والصحيحة  ) ٦١٦٢(وصحيح اجلامع ) ١٧٩٠(مسلم 

 وهو حديث صحيح



 

 

٢٥٠١() 

 ) خويلابن مندة وأبونعيم عن أوس بن(} من تواضع ِهللا رفَعه اُهللا، ومن تكبر وضعه اُهللا  { -١٦٦٧٧
 ٨/٨٢ وجممع ١٠/٤٩١ وفتح ٣/٥٦٠ والترغيب ٣/٧٦حم 

 وهو حديث صحيح

) ( ابن جرير ( } من توضأَ ثُم خرج يِريد الصالةَ فهو ِفى الصالِة حتى يرِجع إىل بيِتِه       { -١٦٦٧٨
 عن أيب هريرة ) هب 

 ١/٢٠٦ والترغيب ٣/١٠واإلحتاف ) ٤٤٦(خزمية 
 حوهو حديث صحي

 عن ابن عمر) د ، ت ، هـ (} من توضأَ على طُهٍر كُِتب لَه عشر حسناٍت { -١٦٦٧٩
 ٢/٧٩ والـدواليب    ١/١٦٢وهـق   ) ٥١٢(وهــ   ) ٦١،  ٥٩(وت  ) ٦٢( ود   ١/٣٥٣ ومتناهية   ١/٤٢معاين  

 ٥/٤٤١ وجـامع األصـول      ٢/٣٢٢ وعقيلـي    ٦/٧٤ وطربي   ٣/٤٢ وكثري   ١/٤٤٩ وسنة   ١/١٦٣والترغيب  
 ٩/٣٧٦و

 ضعيف 
١٦٦٨٠- }             قرالـو حاتتكَما ي طاياهخ هعن تحاتوَء تالوض نسأَ فَأحتوض نعـن  ) ش  (} م

 سلمان وسنده حسن 
 )١٩٢٠( والصحيحة ٢/١٨٠ وأصفهان ١/٨ وش ١٢/٨١طربي 

 وهو حديث صحيح لغريه 
 ِمن مساِجِد اِهللا اليعِمده إالَّ الصالةُ من توضأَ فَأحسن الوضوَء ثُم أَتى مسِجداً { -١٦٦٨١

 )احلاكم ىف الكىن عن أيب هريرة  ( }تبشبش اُهللا ِبِه كَما يتبشبش أحدكُم بالغاِئِب عنه إذا قَِدم عليِه 
  )١٤٩١( وخزمية ٢/٣٤٠ وحم ١/٢٨٠الترغيب 

 وهو حديث صحيبح
لوضوَء ثُم خرج ِإىل املسِجِد لَم يزلْ ِفى صالٍة حتى يرِجع إىل من توضأَ فَأحسن ا { -١٦٦٨٢

 ابن (} بيِتِه 
 )جرير عن أيب هريرة 

 ٢٠٦ و ١/٢٠٤الترغيب 
 وهو حديث صحيح

 من توضأَ فَأحسن الوضوَء ثُم خرج ِإىل مسِجِد قُباٍء اليخِرجه إالَّ الصـالةُ ِفيـِه ،                { -١٦٦٨٣
   ) أبو نعيم ىف املعرفة عن سلمان بن حممد الكرماين عن أبيه عن سهل بن حنيف عن أبيه (} انقَلب بأَجِر عمرٍة 

 ٦/٩١ وطب ٤/٤٢٥ واإلحتاف ٤/١١امع 
 وهو حديث حسن

 الصـالةُ   من توضأَ فَأحسن الوضوَء ثُم خرج عاِمداً ِإىل مسِجِد قُباٍء الينِزعـه إالَّ             { -١٦٦٨٤
 )اخلطيب عن أيب أمامة ( } فَصلَّى ِفيِه ركْعتيِن كَانتا عدلَ عمرٍة 



 

 

٢٥٠٢() 

 حنوه ) ١/١٨٨ وابن سعد ٢/٢١٧الترغيب 
 وهو حديث صحيح

١٦٦٨٥- }      رلَّ أجوج زاُهللا ع طاهصلُّوا ، أع قَد اسالن دفَوج احر وَء ثُمالوض نسأَ فَأحتوض نم
ئاً ميش ِرِهمأج ِمن ذِلك ِقصنها اليرضالَّها وحص عن أيب هريرة ) حم ، د ، ن ، ك ، هق ( } ن 

وك  ) ٥٦٤( ود   ١/٢٦٤ والترغيـب    ٣/٣٤٢ وسـنة    ٣/٦٩ وهـق    ٦/١٤٠ و ١٥١ و ٤/١١٧ و ٢/٣٨٠حم  
 )٦١٦٣( وصحيح اجلامع ١/٢٠٨

 وهو حديث صحيح
١٦٦٨٦- }    الوض نسأَ فَأحتوض نقَالَ         م ماِء ثُمإىل الس هرصب رفَع إالَّ      : وَء ثُم أنْ ال إِلـه دهأش

اُهللا وحده الشِريك لَه وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولُه فُِتحت لَه أبواب الْجنِة يدخلُ ِمن أيها شاَء                 
 عن ثوبان ) ن (} 
 ٧١و٦٦و٥٧ و١/١٩وحم ) ٢٩( وسىن ٢/٣٣الدواليب  و٣٦٨ و٢/٣٦٧واإلحتاف )٩٩١٢(ن 

 وهو حديث صحيح
١٦٦٨٧- }              لَه غُِفر هو ِفيِهنسركَعاٍت الي عبلَّى أرص وَء ثُمالوض نسأَ فأحتوض نالبزار عن   ( }م

 )ابن عمرو
 ١/١٧٣ والترغيب ٢/٢٧٨امع 

 وهو حديث حسن واملشهور ركعتني
١٦٦٨٨- }  توض نلَةً     مجعةً متجابسم هوتدع تكَان هعا ربِن فَدتيلَّى ركْعص وَء ثُمالوض نسأَ فأح

أو مؤخرةً ، إياكُم وااللِْتفات فِإنه ال صالةَ ِلملْتِفٍت ، فَإذا غُِلبتم ِفى التطَوِع ال تغلَبوا ِفى الفَريضِة                  
 لنجار عن أيب الدرداء وابن ا) حم ، طب ( } 
  ١/٣٧١ والترغيب ٢٥٠و ٢/٨٠ وجممع ٦/٤٤٣ وحم ١/٩٥ن 

 وهو حديث حسن لغريه
١٦٦٨٩- }                 ـهأُم هولَدت موِبِه كَيوذُن ِمن رجِن ختيلَّى ركْعص وَء ثُمالوض نسأَ فأحتوض نم { )

 عن عقبة بن عامر ) طب 
  )٨٤( ون عمل  ) ٧٢٢(  ومي ١٥٠ /٤ وحم ١/١٧٣ والترغيب ١٧/٣٤٣طب 

 وهو حديث حسن 
١٦٦٩٠- }             اُهللا لَـه و ِفيِهما ، غَفَـــرهِن اليستيلَّى ركْعص وَء ،  ثُمالوض نسأَ فأحتوض نم

 عن زيد بن خالد اجلهىن ) حم ، د ، ك  ( }ماتقـدم ِمن ذنِبـِه 
 وك ٢/٢٧٨ وجممـع  ٤/١١٧وحم  )٩٠٥( ود ١/٣٧١يب  وترغ٢٥٠ و ٢/٨٠ وجممع   ٦/٤٤٣ وحم   ١/٩٥ن  
  )٦١٦٥( وصحيح اجلامع ٥/١٩٨ وكر ٥/٢٨٦ وطب ٤/١٤٩ وسنة ١/١٣١

 وهو حديث صحيح



 

 

٢٥٠٣() 

١٦٦٩١- }              لَـه تبِهِه وجِهما ِبقلِْبِه ووجقِْبلُ عليِن يتيلَّى ركْعص وَء ثُمالوض نسأَ فأحتوض نم
  مر عن عقبة بن عا) ن(} اجلنةُ 

 )٦١٦٦( وصحيح اجلامع ١٧/٣٣٩وطب ) ٤٠٣( وبنحوه حب ١١٠ن الطهارة ب 
 وهو حديث صحيح

١٦٦٩٢- }                   لَها ِمـنماكَانَ قَب هعن ساٍه وال الٍه كُفِّر رلَّى غيص وَء ،  ثُمالوض نسأَ فأحتوض نم
 عن ربيعة بن قيس ) طك (} سيئٍَة 
 ٢/٢٧٨امع 

 حسن
١٦٦٩٣- }م              ـهنمابي هعن ها كُفِّرودجها وسكُوعر ملَّى صالةً فأتص وَء ثُمالوض نسأَ فأحتوض ن

 عن عثمان ) ط ، هب ( } وبين الصالِة اُألخرى مالَم يركَب مقَتلَةً 
 )٢٧٢٩(الشعب 

 وهو حديث صحيح
( } ِفى مسِجِد قُباٍء ركْعتيِن كانت لَه عمـرةً         من توضأَ فأحسن الوضوَء ثُم صلَّى        { -١٦٦٩٤

 عن سهل بن حنيف ) طب 
 )١٤١٢( وهـ ٢/٢١٧الترغيب 

 وهو حديث صحيح
أشهد أنْ ال إله إال اُهللا وحده ال شِريك لَـه ،            : من توضأَ فأحسن الوضوَء ثُم قالَ        { -١٦٦٩٥

   ولُهورس هدداً عبحمـةُ               وأنَّ ممثاِني لَه تِرين فُِتحطهاملُت علْىن ِمنواج ، اِبنيوالت لْين ِمنعاج  ماللَّه ، 
 عن عمر) ت ( } أبواِب اجلنِة يدخلُ ِمن أيها شاَء 

 ١/٣٧١والترغيب ) ٦١٦٧( وصحيح اجلامع ٣/٢٦٥ وحم ١/٩٣ون  ) ٥٥( ت 
 وهو حديث صحيح

أشهد أنْ ال إله إال اُهللا وحـده ال   :  فأحسن الوضوَء ثُم قالَ ثالث مرات        من توضأَ  { -١٦٦٩٦
حم ( } شِريك لَه وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولُه، فُِتحت لَه مثاِنيةُ أبواِب اجلنِة ِمن أيها شاَء دخلَ     

 عن أنس ) ، هـ 
 ١٠/٤١٥و١/٣٠وش  ) ٣٨٦و٣٨٥( والدعاطب ٢/١١٨واليب  والد٢/٣٦٨واإلحتاف ) ٤٦٩(هـ 

 وهو حديث صحيح دون التكرار ففيه مقال 
من توضأَ فأحسن الْوضوَء ثُم قَام فَصلَّى ركْعتِني أو أربع ركَعاٍت مكْتوبٍة أو غَيـِر                { -١٦٦٩٧

ي ثُم ودجوالس كُوعِفيها الر ِسنحة يوبمكْت لَه اَهللا إالَّ غُِفر ِفرتغعن أيب الدرداء) طب ( } س 
 ٦/٤٥٠ وحم ١/١٧٣الترغيب 

 وإسناده حسن



 

 

٢٥٠٤() 

١٦٦٩٨- }             ثُم وعواخلش كُوعِفيِهما الر ِسنحِني يتفَصلَّى ركْع قَام وَء ثُمالْوض نسأَ فأحوضت نم
 لَه اَهللا غُِفر ِفرغتالدرداء عن أيب ) حم ( } يس 

 ٦/٤٥٠وحم ) ١٨٤٨( والدعاطب ١٠/٢٠٧ و٢/٢٧٨جممع 
 صحيح

من توضأَ فأحسن الْوضوَء خرجت خطَاياه ِمن جسِدِه ، حتى تخرج ِمـن تحـِت                { -١٦٦٩٩
 عن عثمان) حم ، م (} أظْفاِرِه 

وصـحيح   ) ٢٧٣١ و ٢٧٢٩(  وشعب   ١٤٧ /٨ وطب   ٢٢٩ /١ وأبو عوانة    ١٥١ /١ وترغيب   ٣٣م الطهارة   
 )٦١٦٩(اجلامع 

) طـس  ( } من توضأَ فأحسن الْوضوَء ذَهب اإلثْم ِمن سمِعِه وبصِرِه وبدِنِه وِرجليِه         { -١٦٧٠٠
 عن أيب أمامة وعمرو بن عبسة

  وهو عند م مطوال بنحوه ١٥٤ و١/١٥٣ والترغيب ٢/٣٧٥اإلحتاف 
 وهو حديث صحيح 

١٦٧٠١ - } وَء فَقالَ      مالْوض نسأَ فَأحوضت ن :            ، لَـه ِريكالَ ش هدحإالَّ اُهللا و أنْ ال إله دهأش
) ن ، هــ ، ك       ( } وأَشهد أَنَّ محمداً عبده ورسولُه ، فُِتحت لَه أَبواب الْجنِة يدخلُ من أَيها شاَء               

 عن عمر
و ك  ) ٤٧٠(وبنحوه هـ   ) ٩٩١٢(والنسائي يف الكربي  ) ٢٩( وسين   ٢/٣٣ والدواليب   ٣٦٨  و ٢/٣٦٧اإلحتاف  

 ٧٨ - ١/٧٧ن  ) ١٧٠ و   ١٦٩( و ت    ١٧وم الطهـارة    .." مامن مسـلم    "  بلفظ     ١/١٥٧ وترغيب   ٢/٣٩٩
 )٦١٦٤(وصحيح اجلامع 

 وهو حديث صحيح
 فيه زيادة مل تصح

١٦٧٠٢ - }     عوَء والْوض نسأَ فَأحوضت نة          مرِسـيم مـنهج ِمن وِعدسِباً بحتم الُمسلم اد أَخاه
 عن أنس ) د ( } خمِسين خِريفاً 

  ٤/٣١٩وترغيب ) ٣٠٩٧(د 
 وهو حديث حسن 

  ٢٧٧ و ٨/٢٧٦فيه الفضل بن دهلم خمتلف فيه التهذيب 
 كَتب اُهللا لَه ِبِإحدى ِرجلَيِه حسنةً       من توضأَ فَأحسن وضوَءه ثُم خرج ِإىل الَمسِجدِ        { - ١٦٧٠٣

 )أبو الشيخ عن أيب هريرة ( } ومحى عنه سيئَةً ، ورفَع لَه درجةً 
 ) ١٣٠٠٨( وبنحوه أخرجه اجلماعة املسند اجلامع ٢٠٧ و ١/٢٠٦الترغيب 

 وهو حديث صحيح



 

 

٢٥٠٥() 

١٦٧٠٤ -}      د ثُم وَءهضو نسأَ فَأحوضت نم         ات كَاَن ذِلككَعر عبِفيِه أَر كَعاِء فَرقُب ِجدسلَ مخ
 عن سهل بن حنيف ) طب ( وعبد بن محيد ) ش ( } عدلَ عمِرٍة 

  )٤٦٩( وعبد بن محيد ) ٢/٢٦٧( وش ٤/٤٢٥ واإلحتاف ٢/٢١٨ و ٢١٧ترغيب 
 وهو حديث حسن لغريه 

١٦٧٠٥ - }    وَءهضو نسأَ فَأحوضت نا             ملَها كَانَ قَبم هنع اٍه والَ الٍَه كُفِّرس رالَةً غَيلَّى صص ثُم 
 عن عقبة بن عامر) ض ، حم ، طب ( } ِمن سيئٍَة

  ١٧/٣٢٧ وطب ٤/١٤٩ وسنة ١/١٣١ و ك ٢/٢٧٨ وجممع ٤/١١٧وحم ) ٩٠٥(د 
 وهو حديث صحيح

١٦٧٠٦ - }     وَء ثُمضغَ الْوبأَ فَأَسضوت نفَراِغِه     م دأَنْ      :  قَالَ ِعن دهأَش ، ِدكمحبو ماللَّه كانحبس
الَ ِإله ِإالَّ أَنت ، أَستغِفرك وأَتوب ِإلَيك ، خِتم علَيها ِبخاَمت فَوِضعت تحت الْعرِش  فَلم تكْسر  ِإىل                    

 ) عيدابن السىن عن أيب س( } يوِم الِْقيامِة 
 ) ٩٩٠٩( و ن ١/٥٦٤ و ك ١/٢٣٩ وجممع ١/١٠١ والتلخيص ١/١٧٢الترغيب 

 وهو حديث صحيح وصوب وقفه النسائي
أَشهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا      : من توضأَ فَأَسبغَ الْوضوَء ثُم قَالَ ِعند فَراِغِه ِمن الْوضوِء            { - ١٦٧٠٧

 عبده ورسولُه ، اللَّهم اجعلْىن ِمن التواِبني واجعلْىن ِمن الُمتطهِرين ، فَتح اُهللا لَه               وأشهد أَنَّ محمداً  
 ) ابن السىن واخلطيب وابن النجار عن ثوبان ( } ثَماِنيةَ أَبواِب الْجنِة يدخلُ ِمن أَيها شاَء 

  ٢/٣٦٨واإلحتاف ) ٣٠ و ٢٨( وسين ١/٧٨ وهق ١/١٧١الترغيب 
 وهو حديث صحيح لغريه

١٦٧٠٨ - }            غَ ِمـنفْـرى يتا حقُولُ ِفيهايم علَمالَةً يلَّى صفَص قَام وَء ثُمضغَ الْوبأَ فَأَسضوت نم
 )عبد الرزاق عن عقبة بن عامر ( } صالَِتِه كَانَ كَهيئِتِة يوم ولَدته أُمه 

 ويف سنده انقطاع وله شواهد) ١٤٢(عب 
 حسن لغريه

١٦٧٠٩ - }                 يِه ، ثُـمأُذُنأِسِه ولى رع سحمو ، ههجوِه وديوَء مثَّ غَسلَ يضغَ الْوبأَ فَأَسضوت نم
                و ، الَهِإليِه ِرج تشا موِم مِفى ذِلك الي اُهللا لَه ٍة ، غَفروضفرالَِة مِإىل ص قَام     ، اهـدلَيِه يع ضتقَب

عـن أيب   ) حم ، طب ، ض      ( } وسِمعت ِإليِه أُذُناه ، ونظَرت ِإليِه عيناه ، وحدثَ ِبِه نفسه ِمن سوٍء              
 أمامة 
  ١٥٥ و ١/١٥٤ والترغيب ١/٣٠٠امع 

 وهو حديث صحيح لغريه



 

 

٢٥٠٦() 

١٦٧١٠ - }      خ ثُم ِثياَبه عمأَ فَجضوت نم            شـرٍة عطـوِبكُلِّ  خ هكاَتب لَه بِإىل اَملسِجِد كَت جر
حسنات ، واَلَمرُء ِفى صالَِتِه ما كَانَ ينتِظر الصالَة ، يكتب ِمن اُملصلَّين ِمن ِحني يخرج ِمن بيِتـِه                   

 ِجعرى يتعن عقبة ابن عامر ) طب(} ح 
  ٣/٦٣ وهق ١/٢١١ و ك ٢/٢٩٢ وجممع ٤/١٥٧ وحم ١/٢٠٧ والترغيب ١٧/٣٠١طب 

 وهو حديث صحيح
١٦٧١١ - }    ضمضم نما ، وا ِبِهمطأَهِطيئٍَة ِأخكُلَّ خ هناُهللا ع بسلَ كَفَّيِه ثَالَثاً أَذْهأَ فَغضوت نم

ِه وشفَتيِه ، ومن توضأَ فَأَبلَغَ الْوضوَء أَماِكنه ثُم         واستنشق أَذْهب اُهللا عنه كُلَّ خِطيئٍَة أَخطَأَها ِبِلسانِ       
              هأُم لَدتها وِطيئَِتِه ِمثلَ مخ ِمن دعا يهلَيقِْبالً عالِة  مِإىل الص اخلطيب ىف املتفق واملفترق عـن أيب       ( } قَام

 )امامة 
  ١٥٥ و ١/١٥٤ والترغيب ٢/٢٠٤ وكر ٢/٣٦٨اإلحتاف 

 وهو حديث حسن
١٦٧١٢ - }                 هجهغَسلَ وق ثَالَثاً ، وشناست ثَالثاً ، ثُم ضضممت يِه ثَالَثاً ، ثُمدسلَ يأَ فَغضوت نم

أَشهد أَنْ  : ولَ  ثَالَثاً ، ويديِه ِإىل اِلمرفَقَِين ، ومسح ِبرأِسِه ، ثُم غَسلَ ِرجلَيِه ، ثُم لَم يتكَلَّم حتى يقُ                 
 الَ ِإلـــــه ِإالَّ اُهللا 

 عن عثمان) ع ( } وحده الَشِريكَ لُه وأَنَّ محمداً عبده ورسولُه ، غُِفر لَه مابني الْوضوَء يِن 
  ١/٢٣٩ وجممع ١/١٧٢ترغيب 

 حسن لغريه
١٦٧١٣ - }      خ تجريِه خدسلَ يأَ فَغضوت نم          ـقشنتاسو ضـمضِه ، فَإذَا ميدِن ييب ِمن اهطَاي

                   تـرأِْسـِه خِبر حسِهِه ، فَِإذا مجو ِمن اهطَايخ ترخ ههجِفِه ، فَإذَا غَسلَ وأَن ِمن اهخطَاي ترخ
        اهطَايخ ترِه خلَيلَ ِرجأِْسِه ، ِفإذَا غَسر ِمن اهطَايخ           هتلَدا والِة كَانَ كَمِإىل الص قَام ِه ، ثُملَيِرج ِمن 

اِفلَةً لَهن هالتص تكَانو هعن عمرو بن عبسة ) طب( حممد بن نصر ىف الصالة ، } أُم 
 ١٥٥ و ١/١٥٤الترغيب 

 وهو حديث صحيح لغريه
١٦٧١٤ - }       ضو فَراِغِه ِمن دعأَ فَقَالَ بضوت نوِئِه  م :   أَنْ الَ إله دهأَش ، ِدكمِبحو ماللَّه كانحبس

( } ِإالَّ أَنت أَستغِفرك وأَتوبِ ِإلَيك ، كُِتب ِفى رق ، ثُم جِعلَ ِفى طَابٍع فَلَم يكْسر ِإىل يوِم الِْقيامِة                    
 عن أيب سعيد ) ن ، ك 

وصوب وقفه و   ) ٩٩١١ و   ٩٩١٠(و  ) ٩٩٠٩( و ن الكربى     ١/١٧٢ترغيب   و ١/٢٣٩ وجممع   ١/١٠١تلخيص  
 ) ٦١٧٠(مطوال مرفوعا وموقوفا وصحيح اجلامع ) ٢٠٧٢ (١/٥٦٤ك 

 وهو حديث صحيح



 

 

٢٥٠٧() 

من توضأَ ىف بيِتِه فَأَحسن الوضوَء ثُم أَتى املسِجد فهو زاِئر اَهللا ، وحق املَـزوِر أنْ                  { - ١٦٧١٥
ِكِرمي اِئرعن سلمان ) طب ( }  الز 
  ٣/٣٠ واإلحتاف ١/٢١٤ وترغيب ٧/٦٨ ومتهيد ٢/٣١ وجممع ٦/٣١١طب 

 وهو حديث صحيح
١٦٧١٦ - }                ـٍة ، لَـمماعِجِد فَصلَّى ِفى جِإىل املس جرخ وَء ثُمالوض نسِتِه فَأَحيأَ ىف بضوت نم

    ىن إالَّ كَتبمالي لَهِرج فَعِبهـا                 ير ـهطَّ عنى إالَّ حرسالي لَهِرج عضنةً ، وال يسِبها ح عاىل لَهاُهللا ت 
خِطيئَةً حتى يأِتي املسِجد فلْيتقرب أو ِليبِعد ، فإنْ صلَّى صالةَ اإلماِم انصرف وقَد غُِفر لَه ، فـإنْ                   

ته كانَ كذِلك ، فإنْ أدرك الصالةَ وقَد صلِّيت فـأتم ركُوعهـا   أدرك بعضاً وفَاته بعض فأتم ما فا  
 ها كَانَ كَذِلكودجالبغوى عن سعيد بن املسيب عن رجل من األنصار ( } وس( 

  ٣/٩٤ واإلحتاف ٢/٣٦١وسنة ) ٥٦٣( و د ٢٠٨ و ١/٢٠٧الترغيب 
 وهو حديث صحيح

م ( عن أيب هريرة    ) حم ، ق ، ن ، هـ        ( } ر ، ومِن استجمر فلْيوِتر      من توضأَ فلْيستنثِ   { - ١٦٧١٧
 عن أيب سعيد ) 

 ومتهيـد  ١/٢٦٢ وفتح ١٠٣ و ١/٥١وهق ) ٧٥(وخزمية ) ٤٠٩( و هـ ١/٦٧ و ن  ٢٢ وم الطهارة    ١/٥٢خ  
 ١/١٧ وش   ١/٥٢ وهق   ١٠٠ و   ١/٨٤ وقط   ١/٢٧ وش   ٥١٨ و   ٤٠١ و   ٢/٢٣٦ وحم   ١/٤١٣ وسنة   ٤/٣٣

 ) ٦١٧١( وصحيح اجلامع ٧/٤٠٦وخط 
عـن  ) عـب ، ض ، ش  ( } من توضأَ فلْيستنِشق ولْيمضِمض ، واُألذُناِن ِمن الرأِْس      { - ١٦٧١٨

 سليمان بن موسى بالغا 
  موصوالً ومرسال٦/٤٠٧ً وخط ١/١٧ وش ١/٥٢ وهق ١٠٠ و ١/٨٤قط 

 حسن لغريه
١٦٧١٩ -  }      أَ كَما أُِمرضوت نم           هأُم هتولَد مذُنوِبِه كَيو ِمن جرخ ، لَّى كَما أُِمرطـب   ( } وص (

 عن عثمان بن عفان 
  ١/٢٢٤ وجممع ١/٤٩ وطب ٢/٣٧٣اإلحتاف 

 وهو حديث صحيح
ـ    ( } من توضأَ كَما أُِمر ، وصلَّى كَما أُِمر ، غُِفر لَه ماقَدم ِمن عمٍل                { - ١٦٧٢٠  ،  حم ، ن ، ه

 عن أيب أيوب ، وعقبة بن عامر ) حب 
 وحليـة  ١/١٥٩ وترغيـب  ١/٢٢٤ وجممع ٤/١٨٧ و ١/٤٩ وطب ١/١٨٢ومي ) ١٦٦( وحب ٥/٤٢٣حم  

 )٦١٧٢( وصحيح اجلامع ١/٢٥٣وترغيب ) ١٣٩٦( و هـ ١/٩٠ ون ٧/٤٢ وتخ ٥/٨
 وهو حديث صحيح



 

 

٢٥٠٨() 

١٦٧٢١ -  }         وَء ، ثُمغَ الوضبالِة فأسأَ للصضوت نم        ـعِة فَصـالَّها موبالِة املكْتى إىل الصشم
 هوبذُن اُهللا لَه اِس غفَرعن عثمان) حم ، م ، ن ( } الن 

 وصـحيح   ٧١ و   ١/٦٧ وحـم    ٢/٧٩ وأبوعوانة   ١/٢٣٩ وترغيب   ٨٢ /١ وهق   ١١٢ /٢ و ن    ١٣م الطهارة   
 )٦١٧٣(اجلامع 

أشهد أنْ ال إله    : ءَ ، ورفَع رأْسه إىل السماِء فقالَ        من توضأَ للصالِة وأسبغَ الوضو     { - ١٦٧٢٢
                      اٍب ِشـئْتب أى لْ ِمنخاُد ِة وِقيلَ لَهواِب اجلنةَ أبمثاِني اُهللا لَه فَتح ، لَه ريكال ش هدإالَّ اُهللا وح { )

 )اخلطيب وابن النجار عن أنس 
  ٢/٣٦٨ واإلحتاف ١١/١٧٥خط 

 حيح لغريهوهو حديث ص
١٦٧٢٣ - }                  لَـه غُِفـر ، لَسج ِن ثُمتيركْع فَركَع ِجدأَتى املس وِء ثُمأَ ِمثْلَ هذَا الوضضوت نم

 عن عثمان ) خ ، هـ ( } ماتقدم ِمن ذنِبِه ، وال تغتروا 
 وصـحيح   )٢٨٥( وهــ    ٣/١٩٩ ومشكل   ١/١٥٢ وترغيب   ٦٦ و   ١/٦٤ وحم   ١١/٢٥٠ وفتح   ٨/١١٤خ  

 )٦١٧٤(اجلامع 
من توضأَ ِمثْلَ وضوِئى هذَا ثُم قَام فصلَّى ركْعتيِن ال يحدثُ ِفيِهما نفْسه ِبشـيٍء                { - ١٦٧٢٤

 عن عثمان ) ن ( } غُِفر لَه ماتقَدم ِمن ذنِبِه 
 وصـحيح   ٨٠ و   ١/٦٤ون  ) ١٠٦( ود   ١/٢٣٨وأبوعوانة  ) ١٤٠( وعب   ١/٨٠ وبنحوه   ١/٤٨ وهق   ١/٦٥ن  

 )٦١٧٥(اجلامع 
 وهوحديث صحيح

١٦٧٢٥ - }                نها وبـينما كَانَ بي لَه ِر غُِفرالةَ الظُّهلَّى صفص قَام وِئى هذَا ثُمضأَ ِمثْلَ وضوت نم
ثُم صلَّى املغِرب غُِفر لَه     صالِة الصبِح ، ثُم صلَّى العصر غُِفر لَه ما كَانَ بينها وبين صالِة الظُّهِر ،                

ما كَانَ بينها وبين صالِة العصِر ثُم صلَّى الِعشاَء غُِفر لَه ما بينها وبين صالِة املغِرِب ، ثُم لَعلَّه أنْ                     
             ما بي لَه غُِفر حبلَّى الصأَ فصفَتوض إنْ قَام ثُم ، هلَتغُ ليمرتي ِبيتي       ـنالِة الِعشـاِء وهص نها وبين

ِهى ال إله   : هِذِه احلسنات فَما الباِقيات الصاِلحات ؟ قال        : احلسنات يذِْهبن السيئَاِت ، قَـالـوا      
عن )  ع ، هب حم ،( } إالَّ اُهللا ، وسبحانَ اِهللا ، واحلمد ِهللا ، واُهللا أكْرب ، وال حولَ وال قُوةَ إالّ باِهللا     

 عثمان 
  ٥/١٥٨ و ٤/٢٨٥ وكثري ١٢/٧٩ وطربي ٢/٢٢ وبغوي ١/٢٩٧ وامع ٢٤٠ - ١/٢٣٩الترغيب 

 وهو حديث صحيح
١٦٧٢٦ - }        لَه ر غُِفرإالَّ ِبخي هثُ ِفيِهما نفْسِحدِن ال يتيركْع كَعر وِئى هذَا ثُمضو أَ حنْوضوت نم

 عن عثمان ) طس ( } ِه ما تقدم ِمن ذنِب
  ٢/٣٧٨امع 



 

 

٢٥٠٩() 

 حسن 
١٦٧٢٧ - }                 مقدما ت لَه غُِفر هثُ ِفيِهما نفْسِحدِن ال يتيلَّى ركْعص وِئى هذَا ثُمضو أَ حنْوضوت نم

 عن عثمان ) حم ، ق ، د ، ن  ( } ِمن ذنِبِه
 ٩٣ وب ٦٧ن الطهارة ب  : بنحوه وذا اللفظ     ) ٣(  وخزمية   ١/٨٣ وقط   ٤ و   ٣ وم الطهارة    ٥٢ و   ٥١ /١خ  

 ٢٦٦ و   ١/٢٥٩ وفـتح    ١/٢٣٩ وأبوعوانه   ٢٦٧ و   ٦٨ و   ٥٨ و   ٥٣ و   ١/٤٨ وهق   ٦٦ و   ٦٤ و   ١/٥٩وحم  
 )٦١٧٦(وصحيح اجلامع 

١٦٧٢٨ - }                 ما خ لَه الةُ ، غُِفرإالَّ الص هزهِجِد ال ينإىل املس جرخ أَ هكَذَا ، ثُمضوت نال ِمـن   م
 عن عثمان ) م (} ذنِبِه 

 ) ٦١٧٧( وصحيح اجلامع ١/٤١٥ و أبوعوانة ١٢م الطهارة 
من توضأَ هكَذَا غُِفر لَه ماتقدم ِمن ذنِبِه ، وكانت صالته ومشيه إىل املسِجِد ناِفلَةً                { - ١٦٧٢٩

 عن عثمان ) م(} 
 )٦١٧٨( وصحيح اجلامع ٨م الطهارة 
١٦٧٣٠ - }                 ِن فَلَـهتـيأَ اثْنضوت نها ، ومِمن دوِء الَّىت البوِظيفَةُ الوض ةً فِتلْكأَ واِحدضوت نم

 عن ابن عمر ) حم ( } ِكفْالِن ، ومن توضأَ ثَالثاً ثَالثاً فَذاك وضوِئى ووضوُء األنِبياِء قَبلي 
 ١/١٥٩ وترغيب ١/٢٣٠ وجممع ٢/٩٨حم 

  حديث حسن وهو
١٦٧٣١ - }                 ـهأُم هتولَد موِطيئَِتِه كيخ الِتِه كَانَ ِمنإىل ص قَام وًءا كاِمالً ثُمأَ وضضوت نم { )

 عن عقبة بن عامر اجلهىن ) طس 
  ٢٢٦ و ٢٢٥ و ٢٣ و ١/٢٢ وجممع ٣/١٣٩ و ٢/٣٧٣ واإلحتاف ١٧/٣٣٧ وطب ٩/٣٠٧حلية 

 وهو حسن لغريه
١٦٧٣٢ -}                ـتصوأن معتنا واسةَ فَدعمأَتى الْج وَء ، ثُمضالو نسِة فأحعمالْج مأَ يوضوت نم 

حم ، م ،    ( } غُِفر لَه ما بينه وبين الْجمعِة اُألخرى ، وِزيادةَ ثَالثِة أياٍم ، ومن مس الْحصى فَقد لَغا                  
 عن أيب هريرة ) د ، ت ، هـ 

 و  ٥٧ و   ١/١٩ وحم   ٢٧وبنحوه م اجلمعة    ) ٦١٧٩(وصحيح اجلامع    ) ١٨١٨ و   ١٧٥٦( وخزمية   ٢/٤٢٤حم  
 ٣/١٢٣ وهـق    ٢/٩٧و ش   ) ٥٦٧( وحـب    ٢٠٨ و   ١/١٣١ و ك    ١/١٨٢ ومي   ٤/١٥٨ و   ٣/٢٦٥ و   ٦٦

 وبنحوه  ١٠/٨٨ و   ٧/١٨٩ ومتهيد   ٩/٣٤٤ وخط   ٨/٤٦ وتخ   ٢/٦٧ وتلخيص   ٢/٣٦٢ وفتح   ١/٤٨٢وترغيب  
  ٢/١٦٥ وسنة ٢٢٣ و ٣/٦ و ١/٧٨وهق ) ١٠٩٠(وهـ ) ٤٩٨( ت و) ١٠٥٠(د : 

وابن  ) ٣حم  ( } من توضأَ يوم الْجمعِة فَِبها وِنعمت ، ومِن اغْتسلَ فالغسلُ أفْضلُ             { - ١٦٧٣٣
 خزمية عن مسرة 



 

 

٢٥١٠() 

 ٣/١٩٠ و   ٢٩٦ و   ١/٢٩٥ وهق   ٢٢ و   ١٦ و   ٥/١٥وحم  ) ١٠٩١( وهـ   ٣/٩٤ون  ) ٤٩٧(و ت   ) ٣٥٤(د  
) ٦٠١( ومطالب   ٢/١٧٥ وجممع   ٢/١٦٤ وسنة   ٩١ و   ١/٨٨ ونصب   ٢/٦٧ وتلخيص   ٢٦٩ و   ٧/٢٤٠وطب  
 ) ٦١٨٠( وصحيح اجلامع ٦/٣٠٧ وحلية ٢/٣٥٢ وخط ١/١١٩ومعاين ) ٥٣١٢ و ٥٣١١(وعب 

 وهو حديث صحيح
العسكرى ىف األمثال عن سهل     ( } من توكَّلَ يل ِبما بين فُقْميِه وِرجليِه أتوكَّلْ لَه باجلنِة            { - ١٦٧٣٤

 )ابن سعد
  ٤/٣٥٨ وك ٥/٣٣٣ وحم ١٢/١١٣ وفتح ٨/٢٠٣أخرج حنوه خ 

 وهو حديث صحيح
 عن سهل بن سعد ) ك ( } من توكَّلَ يل ِبما بين لَحييِه وِرجلَيِه توكَّلْت لَه باجلنِة  {- ١٦٧٣٥

  ٤/٣٥٨ وك ٥/٣٣٣حم 
 وهو حديث صحيح

١٦٧٣٦ - }                فصـر هقْبلُ ِمنمِعني ال ياِس أجةُ اِهللا واملالِئكَِة والننِه لعواِليِه فَعليم رولَّى غيت نم
وال عدلٌ ومن حلَف ِعند قبِرى هذَا يِميناً كاِذبةً يستِحلُّ ِبها مالَ امِرىٍء مسلٍم بغيِر حق فعليِه لعنةُ              

الناِس أجمعني ال يقْبلُ ِمنه صرف وال عدلٌ ، ومن أحدثَ ِفى مدينىت هِذِه حـدثاً ،           اِهللا واملالِئكَِة و  
طب ، ض   ( } أو آوى محِدثاً فَعليِه لعنةُ اِهللا واملالِئكَِة والناِس أجمعني ال يقْبلُ ِمنه صرف وال عدلٌ                

 عن أيب أمامة احلارثي) 
 ٥/٢٨٥والفـتح  ) ٢١٣١ - ٢١٣٠(  وطـب ىف الـدعا   ٦/٢٨٥ و ٥/١٥ و  ٤/٢٣٢جممع   و ١٧/٢٦١طب  

  ٣/٣٠٧ وامع ١/١٣والدواليب 
 وهو حديث صحيح لغريه

ابن ( } من تولَّى غير مواِليِه فَعليِه لعنةُ اِهللا وغضبه ال يقْبلُ اُهللا ِمنه صرفاً وال عدالً                 { - ١٦٧٣٧
 ) جرير عن أنس 

 ٨/٥٣٨ وش ١٧/٢٣ طب
 وهو حديث صحيح لغريه

١٦٧٣٨ - }                فـرص هلُ ِمنقْبِة ، ال يالِقيام ميو هبةُ اِهللا وغضنِه لعــواِليِه فَعليم رولَّى غيت نم
 عن كثري بن عبداهللا عن أبيه عن جده ) حب ( } وال عـدلٌ

  ٨/٥٣٨ وش ٣/١٤٣ وتخ ٦/٢٨٥ و ٤/٢٣٢ وجممع ١/٢٤٨ وطب ٨/٢٦هق 
 صحيح لغريه

 والضياء عن جابر ) حم ( } من تولَّى غير مــواِليِه فَقد خلع ربقَةَ اإلسالِم ِمن عنِقِه  { - ١٦٧٣٩
 ) ٢٣٢٩(والصحيحه ) ٦١٨١( وصحيح اجلامع ٤/٢٣٢ و ١/٩٧ وجممع ٣/٣٣٢حم 

 وهو حديث صحيح
 ) ابن جرير عن أنس ( } د كَفَر من تولَّى غير مـواِليِه فَق { - ١٦٧٤٠



 

 

٢٥١١() 

  ٣/٣٣٢حم 
 وهو حديث صحيح

 ) ابن جرير عن عائشة ( } من تولَّى غير مــواِليِه فلْيتبوأْ بيتاً ِفى الناِر  { - ١٦٧٤١
  ١٢/٤٢ وفتح ٣/٧٤والترغيب ) ١٢١٨(حب 

 وهو حديث حسن
ِه فَعليِه لعنةُ اِهللا واملالِئكَِة والناِس أجمِعني ، ال يقْبـلُ           من تولَّى قوماً بغيِر إذِْن مواِلي      { - ١٦٧٤٢

 عن أيب هريرة ) م ، د ( } اُهللا ِمنه يوم الِقيامِة صرفاً وال عدالً 
 ١/١٣ والـدواليب    ٤/٢٩٦ و ك    ٤١٧ و   ٢/٣٩٨وحم  ) ٥١١٤( د   ١٩ و   ١٨ وم العتق    ٤/١٢٢ و   ٣/٢٦خ  

  ١/١٩٠وبنحوه حم ) ٦١٨٢( وصحيح اجلامع ٤/٨١وفتح 
من تولَّى موىل قَوٍم بغيِر إذِْن مواِليِه فَعليِه لعنةُ اِهللا واملالِئكَِة والناِس أجمِعـني ، ال                 { - ١٦٧٤٣

 ) ابن جرير عن أيب سلمة عن سعيد بن زيد ( } يقْبلُ ِمنه صرف وال عدلٌ 
  ٤/٤٩املشكل 

 وهو حديث صحيح انظر ماقبله
١٦٧٤٤ - }          ـهقْبلُ ِمناِهللا ، ال ي بِه غَضِدثاً ، فَعليحى مآو أو ، ِر إذِْنهمٍم بغيىل قَووولَّى مت نم

 ) ابن جرير عن جابر ( } صرفاً وال عدالً 
  ٤/٤٩ ومشكل ٣/٣٣٢ و ١/١٨٨حم 

 وهو حديث صحيح
عن ) عب  ( } م فعليِه لعنةُ اِهللا الصرف عنها وال عدلَ         من تولَّى موىل قَوٍم بغيِر إذِْنه      { - ١٦٧٤٥

 عطاء مرسال 
عـن علي موصوال من قولـه واحلـديث         ) ١٦٣٠٩(  وعب   ٥٣٨/ ٨ وش   ١٨٨/ ١ وحم   ٤٩/ ٤مشـكل  

 صحيح وبنحوه عند خ و ت 
أربع ركَعـاٍت   : ه بيتاً ِفى اجلنِة     من ثابر على اثْنىت عشرةَ ركْعةً ِمن السنِة بىن اُهللا لَ           { - ١٦٧٤٦

قبلَ الظُّهِر ، وركْعتيِن بعدها ، وركْعتيِن بعد املغِرِب ، وركْعتيِن بعد الِعشاِء ، وركْعتيِن قبلَ الفجِر                 
 عن عائشة ) ت ، ن ، هـ ( ) 

 ٢/٢٠٣ وش   ٢/١٢ وتلخـيص    ١/٣٩٦ وترغيـب    ٣/٤٤٤وسـنة   ) ١١٤٠( و هـ    ٣/٢٦٠ون  ) ٤١٤(ت  
 ) ٦١٨٣( وصحيح اجلامع ٢/١٦٥ والدواليب ٢/١٣٨ونصب 

 وهوحديث صحيح
من جاَء بالصلَواِت اخلمِس قد أكْملهن لَم  ينِقص ِمن حقِِّهن شيئاً كَانَ لَه ِعند اِهللا                 { - ١٦٧٤٧

      ِمن قصتوقَِد ان اَء ِبهنج نوم ، عذِّبهأنْ ال ي دـاَء   عهإنْ ش ، ـداِهللا عه دعن لَه سئاً فليشي قِِّهنح 
 هذَّباَء عوإنْ ش ، هِحمعن عبادة بن الصامت ) حب ( } ر 



 

 

٢٥١٢() 

 ١٠/٢١٧ و ٤٦٧ و   ٢/٨ وهـق    ١/٣٧٠ ومي   ٢/٢٩٦وش  ) ٤٢٥( و د    ٣١٧ و   ٥/٣١٥وحم  ) ٢٥٢(حب  
 ) ١٤٠١(هـ ) ٤٥٧٥(وعب ) ٣٨٨( ومحيدي ١/٢٣٠و ن ) ٩٧٧(وشرح السنة 

 وهو حديث صحيح
من جاَء ِبصلواِت الْخمِس يوم الِقيامِة قَد حافَظَ على وضـوِئها ، ومواِقيِتهـا ،                { - ١٦٧٤٨

وركُوِعها ، وسجوِدها لَم ينِقص ِمنها شيئاً ، جاَء ولَه ِعند اِهللا عهد أنْ ال يعذِّبه ، ومن جاَء قَـِد                     
هِمن قَصتان هذَّبوإنْ شاَء ع هِحمإنْ شاَء ر ،داِهللا عه دعن لَه سئاً فليشي عن عائشة ) طس ( } ن 

  ١/٢٩٢ و امع ١/٢٩٥منثور 
 وهو حديث حسن لغريه

ااِهِد ِفى  من جاَء مسِجِدى هذَا لَم يأِْتِه إالَّ خليٍر يتعلَّمه ، أو يعلِّمه ، فهو ِبمنِزلَِة                 { - ١٦٧٤٩
 عن أيب هريرة ) هـ ، ك ( } سِبيِل اِهللا ، ومن جاَءه ِلغيِر ذِلك فهو ِبمنِزلَِة الرجِل ينظُر إىل متاع غيِرِه 

 وصـحيح اجلـامع     ١/١٠٥وترغيـب   ) ٢٢٧( وهـ   ٢/٦٩١ وعدي   ١/٩١ و ك    ٢/٤١٨ وحم   ١٢/٢٠٩ش  
)٦١٨٤( 

 وهو حديث صحيح
عن ابن  ) طب  (  الشريازى ىف األلقاب عن عثمان       } َء ِمنكُم إىل الْجمعِة فلْيغتِسلْ      من جا  { - ١٦٧٥٠

 عن عمر وعن ابن عمر ) ن(عباس ، 
 و ٧/٤٥٤ وخـط  ٢٠٩ و ٢٠٢ وجرجـان  ١٠/٨٢ ومتهيـد  ٢/١٧٢ وجممع  ١/٢٩٣ وهق   ٢٤ن اجلمعة ب    

  ٣/٩٢٦ وعدي ١٣/٣٩
 وهو حديث صحيح

م الْجمعةَ فلْيغتِسلْ ، وإنْ وجد ِطيباً فَال عليِه أنْ يِمس منه وعلـيكُم              من جاَء ِمنكُ   { - ١٦٧٥١
 عن أيب أيوب ) طك ( } بالسواِك

  ٢/١٧٢امع 
 صحيح

١٦٧٥٢ - }                اُهللا لَه ا إالَّ كَتبفر خِعيالب فعفَما ير ، هعريب فَرِكب اماحلر تالبي مؤاَء يج نِبها  م 
                    نبي طافِبِه و ِت فَطافهى إىل البيتى إذَا انتةً ، حرجِبها د لَه فَعِطيئةً ، ورِبها خ هطَّ عنةً وحنسح

           وِقيلَ لَه ، هأُم هتولَد موِبِه كَيوذُن ِمن رجإالَّ خ رقَص أو لَقح ِة ، ثُموفا واملَرأِْنِف: الصتلَ اسمالع  {
 عن أيب هريرة ) طب ( 

 ويف سنده مقال لكن له شواهد تقويه) ٤١١٥( والشعب ١/٢١٠ ومنثور ٢/١٦٦الترغيب 
 حسن لغريه 



 

 

٢٥١٣() 

١٦٧٥٣ - }      ـومصكـاةَ ، وييت الزـؤالةَ ، ويالص قيمئاً ، ويِبِه شي ِركشاَهللا ال ي دبعاَء يج نم
اإلشراك باِهللا ، وقتـلُ الـنفِْس       : ما الكَباِئر  قالَ     : ِئر ، فِإنَّ لَه اجلنةَ قاَلوا       رمضانَ ، ويتِقى الكَبا   

 عن أيب أيوب ) حم ، ن ، حب ، ك ( } املُسِلمِة ، وِفرار يوِم الزحِف 
 وحـب   ١/٢٣وبنحـوه ك    ) ٦١٨٥( وصحيح اجلامع    ٤/١٥٣ وطب   ٤/٦٣ وتلخيص   ٥/٤١٣ وحم   ٧/٨٨ن  
  ٥/٢٨وطربي ..  مامن عبد يعبد اهللا واليشرك به شيئا موارد) ٢٠(

 وهو حديث صحيح
( } الِكبِر ، والغلُوِل ، والـديِن       : من جاَء يوم الِقيامِة بريئاً ِمن ثَالٍث دخلَ اجلنِة           { - ١٦٧٥٤

 عن ثوبان ) حب 
) ١٥٧٣( وت   ٥/٢٨١  وحـم  ٢/١٤٠ وحتفة األشراف    ٢/٢٦٢ومي  ) ١٦٧٦(اإلحسان وحب   ) ١٩٨(حب  
  ٢/٣١٠ والترغيب ٥/٣٥٥وهق ) ٢٤١٢(وهـ 

 وهو حديث صحيح
١٦٧٥٥ - }                  مِفيعاً يـوش أنْ أكُونَ لَه ليا عقيت كَانَ حةٌ إالَّ ِزياراجح همداَءين زاِئراً ال يعج نم

 عن ابن عمر ) طب (} الِقيامِة
  ٢/٢١٩ن  وأصفها١٢/٢٩١ وطب ٤/٤١٦ واإلحتاف ٤/٢جممع 

 وهو حديث حسن لغريه
من جاَءه أجلُه وهو يطْلُب الِعلْم لَِقى اَهللا ولَم يكُن بينه وبٍين النبـيني إالَّ درجـةً                  { - ١٦٧٥٦

 عن ابن عباس ) طب (} النبوِة 
 ١/٩٥ بيان العلم  وجامع١/٥٦ وشج ١/٩٦ والترغيب ٢/٨٥ والفقيه ١٠١ و ١/١٠٠ واإلحتاف ١/١٢٣جممع 

 وهو حديث حسن لغريه 
 وصح مرسال من طريق احلسن البصري 

من جاَءه ِمن أِخيِه معروف ِمن غيِر إشراِف نفٍْس وال مسألٍَة فلْيقْبلْه وال يرده فإنما                { - ١٦٧٥٧
(  والباوردى وابن قانع وأبو نعـيم        والبغوى) ع ، حب    (وابن سعد ،    ) حم ، ش    (} هو ِرزق ساقَه اُهللا إليِه      

 ال أعلم له غريه : عن خالد ابن علي اجلهىن ، قال البغوى ) هب ، ض 
 و  ٣٢٣ و   ٢/٢٩٢وحـم   ) ٤/٢٦١(وابن سعد   ) ١٠٠٥(وصحيحه  ) ٦٣١( وعلل   ٥/١٥٢ وخط   ٥/٩٣متهيد  
  ٤/١٥٧ وفتح ٤٩٠

 وهو حديث صحيح
ابـن أيب  ( }  ، لَم يزلْ ِفى سخِط اِهللا حتى ينـزع          من جادلَ ِفى خصومٍة بغيِر ِعلْمٍ      { - ١٦٧٥٨

 ) الدنيا ىف ذم الغيبة ، عن أيب هريرة 
من خاصم يف باطل وهو يعلم مل يزل يف         " ويف سنده ضعف ويشهدله حديث      ) ١٥٣( والصمت   ٧/٤٧٤اإلحتاف  

  وهو حديث صحيح٦/٨٢ هق ٢/٢٧و ك ) ٢٥٩٧(د " سخط اهللا حىت يرتع 
 حسن لغريهفاحلديث 



 

 

٢٥١٤() 

١٦٧٥٩ - }  ِمثْلُه هفإن عهم كنوس ِركاملُش عجام نعن مسرة ) د ( } م 
 ) ٢٣٣٠(و الصحيحة ) ٦١٨٦( وصحيح اجلامع ٤/٤١ و ٣٤٣ و٢/٨٩ وكثري ١٠/٣٧٤وسنة ) ٢٧٨٧(د 

 وهو حديث حسن
١٦٧٦٠ - } لى اِهللا ، ومِبيِل اِهللا كَانَ ضاِمناً عِفى س داهج نلى اِهللا مريضاً كَانَ ضاِمناً عم ادع ن

، ومن غَدا إىل املسِجِد أو راح كَانَ ضاِمناً على اِهللا، ومن جلس ِفى بيِتِه لَم يغتب أحداً ِبسوٍء كَانَ          
عن )  طب ، حب ، هق (الروياين ( } ضاِمناً على اِهللا، ومن دخلَ على إماٍم يعزره كَانَ ضاِمناً على اِهللا          

 معاذ 
 و  ٢/٢٩٢وترغيـب   ) ١٤٩٥(وخزميـة   ) ١٥٩٥( وحب   ٢/٩٠ و   ١/٢١٢ و ك    ٩/١٦٧ وهق   ٥/٢٤٤حم  

٣/٤٤٠  
 وهو حديث صحيح

 عن أيب املنذر ) طك ( } من جاهد ِفى سِبيِل اِهللا وجبت لَه اجلنِة  {  - ١٦٧٦١
  ٢/٢٨٩ وترغيب ٥/٢٧٦جممع 

 حسن
١٦٧٦٢ - }  حج نال                 م هدإالَّ اُهللا وح قالَ ال إله نِقِه ، ومنع برلَّ ضح آِن فقدالقُر ةً ِمنآي د

هـ ( } شريك لَه ، وأنَّ محمداً عبده ورسولُه فَال سبيلَ ألحٍد عليِه إالَّ أنْ يصيب حدا فَيقام عليِه                  
 عن ابن عباس )  

  ٢/٨٩٣وعدي  ) ٢٥٣٩(هـ 
 وهو حديث ضعيف 

عن ) م ( } من جر ِإزاره ال يريد ِبذِلك إالَّ املَِخيلَةَ ، فإنَّ اَهللا الينظُر إليِه يوم الِقيامِة           { - ١٦٧٦٣
 ابن عمر 

 )٦١٨٧( وصحيح اجلامع ٧/١٩١ وحلية ١/١٤٨ والدواليب ٣/٩٠ وترغيب ٤٥ و م اللباس ٥/٧خ 
١٦٧٦٤ - } بثو رج نراٍم مالٍل وال حِه ِفى حظُِر اُهللا إليين الَء لَميخ عن ابن مسعود ) طب ( } ه 

 و  ٩١ و   ٣/٩٠ و   ١/٣٥٠ وترغيب   ٢/٢٤٣ وهق   ١٣٦ و   ١٣١ و   ١٢٨ و   ١٠٤ و   ٢/٦٧وحم  ) ١٧٣١(ت  
 من  ٧/١٩١وحلية  ) ٤٠٨٥( و د    ١٠/٢٤٥ و   ٧/١٩ وفتح   ٣/٢٤٩ ومتهيد   ٩/٣٥٩ و   ٨/٣٤٦ واإلحتاف   ٥٦٩
 طرق 

  حديث صحيحوهو
 عن ابن عمر  ) ٤حم ، ق ( } من جر ثوبه خيالَء لَم ينظُِر اُهللا إليِه يوم الِقيامِة  { - ١٦٧٦٥

 ٣/٣٩ و   ٥٠٣ و   ١٥٦ و   ١٤٧ و   ٦٠ و   ٢/٣٣ وحم   ٨/٢٠٩ و ن    ٤٤ و م اللباس     ١٨٣ و   ٧/١٨٢ و   ٥/٧خ  
 ٣/٩٠ و   ١/٣٥٠ وترغيب   ٢/٢٤٣ وهق) ١٧٣١(وبنحوه ت   ) ٦١٨٨( وصحيح اجلامع    ٢٠٠ و   ٨/١٩٩وش  

والشـعب  ) ٣٥٧٦( وهــ    ١٢/٣٠٠ و طب    ١٢/١٥٢ وخط   ٧/١٢٤ وحلية   ١/٢٠١ وطص   ٥٦٩ و   ٩١و  



 

 

٢٥١٥() 

يارسول اهللا إنّ أحد شقي إزاري يسترخي إال أ، أتعاهد          : فقال أبوبكر   : وزادوا  ) ٨١٦٥ و   ٨١١٩(و  ) ٦١١٨(
 ) ٥٤٤٤(انظر اإلحسان .. صنع ذلك خيالء إنك لست ممن ي: ذلك منه ، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

من جر ِثيابه ِمن الْخيالِء لَم ينظُِر اُهللا إليِه يوم الِقيامِة ، وبينا رجلٌ ميِشى بين برديِن                  { - ١٦٧٦٦
 عن أيب سعيد) ، ع ، بز حم ( } مختاالً خسف اُهللا ِبِه األرض ، فهو يتجلْجلُ ِفيها إىل يوِم الِقيامِة 

 ٤٤ وم اللباس    ١٨٣ و   ٧/١٨٢ و   ٥/٧ وبنحوه خ    ١٢/١٥٢ وخط   ٧/١٢٤ وحلية   ١/٢٠١ وطص   ٣/٣٩حم  
  ٨/٣٤٦ واإلحتاف ٢٠٠ و ٨/١٩٩ وش ٨/٢٠٩ون 

 وهو حديث صحيح
( }  تصدق ِبِه    من جِرح ِفى جسِدِه ِجراحةً فَتصدق ِبها كُفِّر عنه ِمن ذُنوِبِه ِمبثِْل ما             { - ١٦٧٦٧

 ) ابن جرير عن عبادة بن الصامت 
  ٣٢٩ و ٥/٢٤٤حم 

 وهو حديث صحيح
من جِرح ِفى سبيِل اِهللا جاَء يوم الِقيامِة ، ِرحيه كَريِح اِملسِك ، ولونه لونُ الزعفراِن          { - ١٦٧٦٨

مخِلصاً أعطـاه اُهللا أجر شهيٍد وإنْ مــات على        ، عليِه طابع الشهداِء ، ومن سألَ اَهللا الشهادةَ          
 عن معاذ ) حب (} ِفراِشـِه 
 ٦/٢٥و ن   ) ١٦٥٧( و ت    ٢٤٤ و   ٥/٢٣٠وحم  ) ٩٥٣٤( وعب   ٩/١٧٠وهق  ) ٣١٩١ - ٣١٨٥(اإلحسان  

  ٥/٢٩٧ وجممع ٦/٣٣٧ واإلحتاف ٢/٢٧٦وترغيب ) ٢٥٤١(ود ) ٢٠٧(و ) ٢٠٥/(٢٠ وطب ٢٦ -
 هوهو حديث صحيح لغري

عن أيب  ) طب  ( } من جرد ظهر امِرىٍء مسِلٍم بغيِر حق لَِقى اَهللا وهو عليِه غضبانُ              { - ١٦٧٦٩
 أمامة 
  ومبعناه أحاديث كثرية ١٢/٨٥ وفتح ٣/٣٠٥ وترغيب ٦/٢٥٣ وجممع ٨/١٣٦طب 

 فاحلديث البأس باسناده 
  ٧/١٢٨البأس به الكامل : ال ابن عدي عنه  وق١١/٤٠٦فيه اليمان بن عدي خمتلف فيه التهذيب 

١٦٧٧٠ - }                  ـنيا واآلِخـرِة ، ومنِر الدأم ِمن هماُهللا ما أه ا واِحداً كَفاهمه موملَ الْهعج نم
 لكيا هنِة الدِديأو باِل اُهللا ِفى أىي لَم ِبِه اهلُموم بتشاععن ابن عمر ) ك ( } ت 

 و  ٩/٢٤٤ و   ٨/١٣٨ و   ٤/١٥٤ واإلحتـاف    ٤/١٢٣ وترغيب   ٤/٣٢٨ و   ٢/٤٤٣وك  ) ٤١٠٦و   ٢٥٧(هـ  
  ١٠/٨ و٣٣٩ و ٣٢٩

 وهو حديث صحيح لغريه
من جعلَ الْهموم هما واِحداً هم املعاِد كَفاه اُهللا ساِئر هموِمِه ، ومن تشعبت ِبـِه                 { - ١٦٧٧١

 عن ابن مسعود ) هـ ( }  لَم يباِل اُهللا ِفى أى أوِديِتها هلك الْهموم ِمن أحواِل الدنيا



 

 

٢٥١٦() 

 ٤/٣١٠وعقيلـي  ) ١٨٥٩( وعلـل  ٣/١٥١ و  ٢/١٠٥ وحلية   ٤/٣٢٨ و   ٢/٤٤٣و ك    ) ٤١٦ و   ٢٥٧(هـ  
 وصحيح  ٥/٣٢٢ وكثري   ٤٠/١٢٢ والترغيب   ٨/١٣٨ و   ٦/١٢٧ و   ٤/١٥٤ و   ١/٧٨ واإلحتاف   ٢/١٨٨وشج  
 ) ٦١٨٩(اجلامع 

 يح لغريهوهو حديث صح
عـن أيب   ) حم ، د ، هــ ، ك         ( } من جِعلَ قاِضياً بين الناِس فقد ذُِبح ِبغيِر ِسكٍِّني           { - ١٦٧٧٢

 هريرة 
 وقـط   ١/١٧٦ وطـص    ٧/٢٣٨ وش   ٣٦٥ و   ٢/٢٣٠وحم  ) ٢٣٠٨(وهـ  ) ١٣٢٥( و ت    ١د األقضية ب    

 ومتناهيـة   ١٠١جان   وجر ٤/٦٤ ونصب   ١٠/٩٢ وسنة   ٤/١٨٤ وتلخيص   ٢/٤٦٥ و   ١/٢٢٤ وعدي   ٤/٢٠٤
 ) ٦١٩٠( وصحيح اجلامع ٣/٢٩٨ وعقيلي ٤/٩١ و ك ٢/٢٧٠

 وهو حديث صحيح
 عن ابن عباس ) طب ( } من جلَب على الْخيِل يوم الرهاِن فليس ِمنا  { - ١٦٧٧٣

 )٦١٩١(وصحيح اجلامع ) ٢٣٣١( والصحيحه ١١/٢٢٢طب 
 وهو حديث حسن

 جل فرسه انسانا فيزجره ، ويصيح حثا على السوقأن يتبع الر: اجللب يف السباق 
١٦٧٧٤ - }  تديناملُع ِمن وفه دِر حا ِفى غيدح لَدج نعن النعمان بن بشري ) طب ( } م 

  ٧/٢٦٦ وحل ٣/٣٥٤ ونصب ٨/٣٢٧مرسال وهق ) ١٨٨٤٨( وبنحوه عب ٦/٢٨١جممع 
 وهو صحيح مرسل

) طب(عبد بن محيد وابن جرير      ( } ِد ينتِظر الصالةَ فهو ِفى صالٍة       من جلَس فَِى املسجِ    { - ١٦٧٧٥
 ) عن سهل بن سعد 

  ١٠/٢٣ واإلحتاف ٦/٢٥٠ وطب ٥/٣٣١حم 
 وهو حديث صحيح

اللَّهم اغِْفر  : من جلَس فَِى املسِجِد ينتِظر الصالةَ فهو ِفى صالٍة ، واملالِئكَةُ تقولُ              { - ١٦٧٧٦
  ابن جرير عن أيب هريرة } ه ، اللَّهم ارحمه ، ما لَم يحِدثْ لَ

  ١٠/٢٣اإلحتاف 
 وهو حديث صحيح

١٦٧٧٧ - }                    ِلِسـِه ذِلـكجم ِمـن قوملَ أنْ يفقالَ قب ، ِفيِه لَغطُه ِلٍس فكَثُرِفى جم لَسج نم :
نْ ال إله إالَّ أنت أستغِفرك وأتوب إليك إالَّ غُِفر لَه ما كَانَ             سبحانك اللَّهم ربنا وِبحمِدك ، أشهد أ      

ِلِسِه ذِلكعن أيب هريرة ) ت ، حب ، ك ( } ِفى جم 
ود ) ٢٠٧٩ و   ٢٠٦٠ و   ٢٠٥١( وعلـل    ٤/٢٨٩ ومعاين   ٢٥٢ و   ٦/٢٠٢ وبغوي   ٢/٤٩٤وحم  ) ٣٤٣٣(ت  

 ٥٣٧ و   ١/٥٣٦ وك   ٤/١٠٥ وتـخ    ٢/٤١ وختص   ٧/٤١٥ وكثري   ٢/١٥٦وعقيلي  ) ٣٣٦٦(وحب  ) ٤٨٥٩(
  وصحيـــح ٥/١٣٤وسنة 



 

 

٢٥١٧() 

 ) ٤٤١( وسين ٢/٤١١وترغيب ) ٦١٩٢(اجلامع 
 وهو حديث صحيح

١٦٧٧٨ - }            لِّيصى يتالٍة حِفى ص والةَ فَهالص ِظرتِلساً ينجم لَسج نحب ، طب ، ك (  مالك   } م
 عن عبد اهللا بن سالم وأيب هريرة ) ، هب ، ض 

 ٥/٤٥١ وحـم  ٤/٢٠٧وسـنة  ) ١٠٩( واملوطأ ٣/٢٨٢ واإلحتاف ٣/٢٥١وهق ) ٤٩١( و ت ١اجلمعة ب   د  
 ) ١٠٢٤(وحب 

 وهو حديث صحيح
ـَهما طَوافاً واِحداً ، وسعى لَهما سعياً واِحداً               { - ١٦٧٧٩ من جمع بين الْحج والعمرِة طَاف ل

 عن ابن عمرو) هق ( } جِميعاً ، ولَم يِحلَّ حىت يِحلَّ ِمنهما 
 ٢/٩٧قط  ) ٢٩٧٥(وهـ  ) ٩٤٨( و ت    ٢/٤٣ ومي   ٢/٦٧ وحم   ٥/١٦٤وبداية  ) ٩٩٣( وحب   ٥/١٠٧هق  

  ٤٩٥ - ٣/٤٩٤ والفتح ٢/١٩٧ومعاين 
 وهو حديث حسن 

  ٧٨ و ٥/٧٧وصحح مجع وقفه لكن رد ذلك ابن حجر مباله من الشواهد القوية انظرها ىف النيل 
١٦٧٨٠ - }  ج نواِب الكَباِئِر              مأب اباً ِمنى بأت ذٍْر ، فَقدِر عغي ِن ِمنالتيالص نيب عت ، ك   ( } م

 عن ابن عباس ) 
 وطـب  ١/٣٩٥ وقط ٢/١٩٣ ونصب ١/٣٨٧ وترغيب  ٢/٢٤٢ وكثري   ٣/١٦٩ وهق   ١/٢٧٥وك  ) ١٨٨(ت  
  ٥/٧٢٣ و ١/٣٨٧ وجامع األصول ٢/١٠٢ وترتيه ٦/٢٤٨ وعقيلي ٥/٧٧ ومتهيد ١١/٢١٦

 وهو حديث ضعيف
وقد صح عكسه فقد روى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد مجع بني الصالتني من غري سفر وال مـرض                     

 أخرجه مسلم يف صحيحه وغريه .. ويف رواية وال عذر 
) حب  ( }  إصره عليِه    من جمع ماالً حراماً ثُم تصدق ِبِه لَم يكُن لَه ِفيِه أجر وكَانَ             { - ١٦٧٨١

 عن أيب هريرة 
  ٥٤٩ و ٢/٢٢ و ١/٥٣٥ والترغيب ٦/١٠واإلحتاف ) ٨٣٦(و  ) ٧٩٧( وحب ١/٣٩٠ و ك ٤/٨٤هق 

 وهوحديث صحيح
من جهز حاجاً ، أو جهز غَاِزياً أو خلَفه ِفى أهِلِه ، أو فَطَّر صاِئماً فَلَه ِمثْلُ أجـِرِه                    { - ١٦٧٨٢

 عن زيد بن خالد ) هب ( } ن غيِر أنْ ينقُص ِمن أجِرِه شيٌء ِم
 والشـعب   ٤/١٠١ وتلخـيص    ٥/٢٩٦ وطـب    ٧/٩٨ وحلية   ٢/١٤٤ وترغيب   ٤٣ و   ٢/٢٦ و   ١/٢٦٥شج  

 ) ٤١٢١ و ٣٩٥٢(
 وهو حديث صحيح

 عن معاذ ) ، طب حم ( } من جهز غَاِزياً أو خلَفه ِفى أهِلِه ِبخٍري فإنه معنا  {  - ١٦٧٨٣
  ٤/٢٤٠ وهق ٥/٢٨٣ وجممع ٥/٢٣٤حم 



 

 

٢٥١٨() 

 وهو حديث حسن لغريه 
 وصحيح دون الكلمة األخرية 

١٦٧٨٤ - }               ِجعري أو وتمى يتِرِه حِمثْلُ أج ِقلَّ كَانَ لَهتى يستغَاِزياً ح زهج نعن ) هـ  ( } م
 عمر 

) ٢٧٥٨( وهـــ ١/١٨٠ وموضــح ٥/٢٨٤وجممــع ٢/٢٥٥ وترغيــب ٥/٣٥١ و ش ٥٣ و ١/٢٠حــم 
 )٨٦٢١(والفيـــــض 

 ) ٤٢٧٦(والشعب 
 وهو حديث حسن لغريه 

من جهز غَاِزياً ِفى سبيِل اِهللا فَقد غَزا ، ومن خلَف غَاِزياً ِفى سِبيِل اِهللا ِفى أهِلـِه                   { - ١٦٧٨٥
 عن زيد بن خالد ) ٣حم ، ق ( } خبيٍر فَقد غَزا 

 وحم  ٦/٢٢٦١وعدي  ) ٢٥٠٩( ود   ٦/٤٦و ن   ) ١٦٣١ و   ١٦٢٨( و ت    ١٣٦ و   ١٣٥اإلمارة   وم   ٤/٣٢خ  
 وسـنة   ٢٨٢ و   ٥/٢٨٠ وطـب    ٢/٨٢ و ك    ١٧٢ و   ٤٧ و   ٩/٢٨ و   ٤/٢٤٠ و هق    ١١٧ و   ١١٦ و ٤/١١٥

 ٥/٢٨٣ وجممع   ٦/٢٣٠ و   ٣/١٣٥ وتخ   ٨/١٥٢ وبغوي   ٢/٢٥ وطص   ٢/٢٥٤ وترغيب   ١١/١٨ و   ١٠/٣٥٩
 ) ٤١٢١ و ٣٩٥٢(والشعب ) ٦١٩٣(وصحيح اجلامع 

من جهز غَاِزياً ِفى سبيِل اِهللا كَانَ لَه ِمثْلُ أجِرِه ِمن غيِر أنْ ينقُص ِمن أجِر الْغاِزى                  { - ١٦٧٨٦
 عن زيد بن خالد ) هـ (} شيٌء
 ٢/٢٠٩ومـي   ) ٢٧٥٩( وهـ   ٢/٢٥٥وترغيب  ) ١٩٠٠( ومطالب   ٥/٢٨٣وجممع   ) ١٦٥٤ و   ١٦١٩(حب  

 ) ٦١٩٤( اجلامع  وصحيح٣/٣٢٥وحلية 
 وهو حديث صحيح

من جهز غَاِزياً ِفى سبيِل اِهللا فَله ِمثْلُ أجِرِه ، ومن خلَف غَاِزياً ِفى سِبيِل اِهللا ِفـى                   { - ١٦٧٨٧
 عن زيد بن خالد اجلهىن ) حب ، طب (  الدارمى } أهِلِه خبيٍر وأنفَق فَله ِمثْلُ أجِرِه 

 ) ٢٧٥٩( وهـ ٢/٢٥٥وترغيب ) ١٩٠٠( ومطالب ٥/٢٨٣وجممع ) ١٦٥٤(حب 
 وهو حديث صحيح

)  ك   ٤( } من حافَظَ على أربِع ركَعاٍت قبلَ الظُّهِر ، وأربٍع بعدها حرم على الناِر               { - ١٦٧٨٨
 عن أم حبيبة 

 ٣/٤٦٤سـنة   ) ١١٩٠( وخزميـة    ١/٣١٢ و ك    ٤٧٣ و ٢/٤٧٢ وهق   ٣/٢٦٦ون  ) ٤٢٨(و ت   ) ١٢٦٩(د  
 ) ٦١٩٥( وصحيح اجلامع ٧/٣٦ و ١/٩٤وتخ ) ٥٥٦(ومطالب 

 وهو حديث صحيح
عـن أم   ) ع  ( } من حافَظَ على أربِع ركَعاٍت قبلَ العصِر بىن اُهللا لَه بيتاً ِفى اجلنِة               {  - ١٦٧٨٩

 حبيبة 
  ١/٤٠٣ وترغيب ٢/٢٢٢جممع 



 

 

٢٥١٩() 

 حسن لغريه 
علـى ركُـوِعِهن وسـجوِدِهن      : اِت الـخمِس املكْتوبِة    من حافَظَ على الصلَو    {  - ١٦٧٩٠

وجبت لَه اجلنةُ ، وِفـى    : ووضوِئِهن ومواِقيِتِهن وعِلم أنهن حق ِمن ِعنِد اِلله دخلَ اجلنةَ ، أو قالَ              
 ة بن الربيع الكاتب عن حنظل) هب ( وأبو نعيم ) حم ، طب ( } حرم على الناِر: لفٍْظ 
  ٢٩٥ و ١٠/٢٤٧ وترغيب ٢٨٩ و ١/٢٨٨ وجممع ٣/١٠ واإلحتاف ٤/١٤ وطب ٤/٢٦٧حم 

 وهو حديث صحيح
من حافَظَ على الصالِة كانت لَه نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم الِقيامِة ، ومن لَم يحاِفظْ               {  - ١٦٧٩١

 برهانٌ وال نجاةٌ ، وكَانَ يوم الِقيامِة مع قَارونَ وِفرعونَ وهامانَ وأُبى بِن              عليها لَم يكُن لَه نور وال     
 عن ابن عمرو ) حم ، طب ، هب (} خلٍَف 

 وجممـع   ١/٣٨٦ وترغيـب    ٢/٢٢٩ومشكل  ) ٢٥٤( وحب   ٢/٣٠٢ ومي   ٢/١٦٩ وحم   ١٠ و   ٣/٩اإلحتاف  
  وبدايـــة ١/٢٩٢
١/٣١٢  

 وهو حديث صحيح
( } من حافَظَ على شفْعِة الضحى غُِفرت لَه ذُنوبه ، وإنْ كَانت ِمثْلَ زبِد البحـِر                 {  - ١٦٧٩٢

 عن أيب هريرة ) حم ، ت ، هـ 
 ٣/١٣٤ وسـنة   ١/٤٦٢ و ترغيـب     ٢/٤٠٦ وش   ٤٩٩ و   ٤٩٧ و   ٢/٤٤٣وحم  ) ١٣٨٢(و هـ   ) ٤٧٦(ت  

  ٧/٥٩دي  وابن ع٩/٤٣٨ وجامع األصول ٣٧٠ و ٣/٣٦٧واإلحتاف 
 وهو حديث ضعيف 

من حافَظَ على هؤالِء الصلَواِت املكْتوباِت لَم يكُن ِمن الغاِفِلني ، ومن قَرأَ ِفى ليلٍَة                { - ١٦٧٩٣
 القَاِنِتني ِمن ٍة كُِتبعن أيب هريرة ) ك ، هب ( } ِمائَةَ آي 

 ) ٦٥٧( والصحيحة ١٣٥ واآلجري ٢/٣٥٦ و ١/٤٤٣ وترغيب ١/٣٠٨ و ك ٣/١٠واحتاف ) ١١٤٢(خزمية 
 وهو حديث صحيح

١٦٧٩٤ - }                   ـاتم ـنِرِه ، وماَهللا ِفى أم ادح دوِد اِهللا فَقدح ِمن دونَ حد هتفاعش الَتح نم
             مخاص نئَاِت ، وميناِت والسبالْحس ِم ، ولِكنهراِر والدينبالد سفلي نيِه دوعلي    ـوِفى باِطٍل وه

يعلَمه ، لَم يزلْ ِفى سخِط اِهللا حتى ينِزع ، ومن قالَ ِفى مؤِمٍن ما ليس فيِه سقاه اُهللا ردغَةَ الْخباِل                     
 عن ابن عمر ) د ، طب ، ك ، هق ( } حتى خيْرج ِمما قَالَ ، وليس ِبخاِرٍج 

 وجممع  ٣٨٨ و   ١٢/٢٧١ وطب   ٤/٣٨٣ و   ٢/٢٧ و ك    ٨/٣٣٢و   ٦/٨٢ وهق   ٨٢ و   ٢/٧٠وحم  ) ٣٥٩٧(د  
 ٢/٧٩٦ وعـدي    ٦/٩٦ وتخ   ١٢/٨٧ وفتح   ١٠/٣٢٩وسنة  ) ٤٣٨( و صحيحه    ١٠/٩١ و ٦/٢٥٩ و ٤/٢٠١

 ) ٦١٩٦( وصحيح اجلامع ٢/٦٠٤ وترغيب ٨/٢٠١وخط 
 وهو حديث صحيح



 

 

٢٥٢٠() 

١٦٧٩٥ - }          ادض دوِد اِهللا فقدح ِمن دونَ حد هتفاعش التح نـانَ      مأع ـنلِْكِه ، وماَهللا ِفى م 
                     ـهرى أنٍم يقو عشى مم نوم ، ِزعى ينتِط اِهللا حخِفى س وباِطلٌ فَه أو قأح لَمٍة ال يعومصلى خع

فَـي شـعرٍة ،     شاِهد وليس ِبشاِهٍد فَهو كَشاِهِد زوٍر ، ومن تحلَّم كَاِذباً كُلِّف أَنْ يعِقد بـين طَر               
 كُفْر وِقتالُه ، وقِلِم فُساملس عن أيب هريرة) طس ( } وِسباب 

  ١٠/٩١ و ٦/٢٥٩ و ٤/٢٠١امع 
 صحيح

من حالت شفاعته دونَ حد ِمن حدوِد اِهللا فَهو مضاد اِهللا ِفى أمِرِه ، ومن أعـانَ                  { - ١٦٧٩٦
هو مستِظلٌّ ِفى سخِط اِهللا حتى يترك ، ومن قَفا مؤِمناً أو مؤِمنةً حبسه اُهللا               على خصومٍة بغيِر حق فَ    

                   ثَم ارناِتِه ، ال ِدينسح أُِخذَ ِلصاِحبِه ِمن نِه ديوعلي اتم ناِر ، ومِل النِة أهارصاِل عدغَِة اخلْبِفى ر
ِى الفجتوركْع مهالفَضاِئِل وال ِدر ِهما فإنَّ ِفيِهما ِمنعن ابن عمر ) حم ( } ِر حاِفظُوا علي 

 وجممع  ٣٨٨ و   ١٢/٢٧١ وطب   ٤/٣٨٣ و   ٢/٢٧ و ك    ٨/٣٣٢ و   ٦/٨٢ وهق   ٨٢ و   ٢/٧٠وحم  ) ٣٥٩٧(د  
 ٦٧٣٥( والشعب   ٦/٩٦ وتخ   ١٢/٨٧ وفتح   ١٠/٣٢٩وسنة  ) ٤٣٨( وصحيحة   ١٠/٩١ و   ٦/٢٥٩ و ٤/٢٠١
- ٦٧٣٦ ( 

 وهوحديث صحيح
 قذفه بالفجور: ه قفا

١٦٧٩٧ - }                راً فَقَـدمخ ِخذَهتِلي اِنيرصن أَو وِديهي ِمن هى يِبيعتِقطَاِفِه ح امأَي بالِْعن سبح نم
 عن بريدة) هب ( } تقَحم النار  عياناً 

 ٥/١٥٤النيل و) ٥٦١٨( والشعب ٢٤١وجرجان ) ١١١٢( وعلل ٤/٩٠ وجممع ١٩ /٣التلخيص 
ويف سنده عبدالكرمي بن عبداهللا السكري امه أبوحامت يف العلل بالكذب ووثقه ابن حبان وروى عنه يف صـحيحه   

 وحسن احلديث احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام) ٢٨٣٧(
 )زيد بن ثابت عبد بن محيد عن ( } من حبس فَرساً ِفي سِبيِل اهللا كَانََ ِسترةً ِمن الناِر  { - ١٦٧٩٨

 ٢/٢٥٨/٢٥٩ ويف سنده مقال وله شواهد الترغيب ٣/١٩٦ومنثور ) ١٩٣٠(املطالب 
 حسن لغريه

 عن زيد بن أرقم) طس ( } من حج عن أِبيِه وعن أُمِه أجزأَ ذلك عنه وعنهما  { - ١٦٧٩٩
 ٣/٢٨٢ وجممع ٥/٢٢٦طب 

 وهو حديث حسن لغريه
١٦٨٠٠ - }    يم نع جح نِمثْلُ أَجـِرِه ،               م اِئماً فَلَهص فَطَّر نمِمثْلُ أجرِه ، و هنع جٍت فَِللَِّذي ح

 )اخلطيب عن أيب هريرة ( } ومن دلَّ على خيٍر فَلَه ِمثْلُ أجِر فاِعِلِه 
 ١١/٣٥٣ وخط ٣/٢٨٢جممع 

 وهو حديث حسن لغريه



 

 

٢٥٢١() 

١٦٨٠١ - }      و دِرى بعقَب فَزار جح نايت       ميين ِفى حارز عن ابـن   ) طب ، هق    ( } فَايت كَانَ كَمن
 عمر 
) ٤١٥٤( والشعب   ١٢/٤٠٧وطب  ) ١٢٥٤( ومطالب   ٢/٤ وجممع   ٢/٢٧٨ وقط   ٢/٧٩٠ وعدي   ٥/٣٤٦هق  

  ٤/٤٢٦ واإلحتاف ٢/٢٢٤ وترغيب ٢/٢٦٦ والتخليص ٩٦ و ٥/٩٥ونيل األوطار ) ٤١٥١(و 
 وهو حديث ضعيف 

) حم ، خ ، ن ، هـ ( }  ، فَلم يرفُثْ ولَم يفْسق ، رجع كَيوم ولَدته أُمه     من حج هللاِ   { - ١٦٨٠٢
 عن أيب هريرة 

 ٧/٢٤٨٠ وعـدي  ٢/٢٢٩وحم ) ٤٣٨( وم احلج ٣/١٤ و ١٦٤ /٢ و خ ٢/١٦١ وطربي ٧/٤٠أخرجه سنة  
) ٢٨٨٩(هـ   و ٥/١١٤ ون   ٨/١٢٦ وحلية   ٥/٢٦١ وهق   ٢/١٦٣ وترغيب   ١/١٨٢وبغوى  ) ٢٥١٤(وخزمية  

) ٦١٩٧( وصحيح اجلـامع     ٧/١٤٣ وحلية   ١١/٢٢٢ وخط   ٤/٢٠ وفتح   ٢٦١ و   ٥/١٦٧ وهق   ٢/٤١٠وحم  
 ) ١٠٠٤(ومحيدي ) ٤٠٨٩ و ٤٠٨٨(والشعب 

 عن أم سلمة ) طب ( } ِبِحجٍة وعمرٍة : من حج منكُم فلْيِهلَّ ِبِهما جِميعاً  { - ١٦٨٠٣
  ٣/٢٣٥ وجممع ٤/٣٥٥هق  و٢٣/٧٩١ وطب ٦/٣١٧وحم ) ٩٨٧(حب 

 وهو حديث صحيح
 ) ٣حـم   ( } من حج هذَا البيت أَِو اعتمر فلْيكُن آِخر عهِدِه الطَّواف ِفى البيِت              { - ١٦٨٠٤

 والضياء عن احلارث الثقفى 
 وبنحـوه د    ٢٠٨ و   ٣/٢٠٧ وجـامع األصـول      ٤١٦ /٣وحم  ) ١٢١٦( ومطالب   ٣/٩٠ونصب  ) ٩٤٦(ت  

)٢٠٠٤ ( 
 لغريهحسن 

 عن أيب هريرة) ت ( } من حج ولَم يرفُثْ ولَم يفْسق غُِفر لَه ما تقدم ِمن ذنِبِه  { - ١٦٨٠٥
  ٤/١٣٢٦وعدي ) ٦٥١(وصحيح الترمذي ) ٨١١(ت 

 وهو حديث صحيح لغريه
 )١٦٨٠٢( وهو مبعىن الذي قبله 

١٦٨٠٦ - }   فْشأَنْ ي ِحبِديثاً ال يثَ حدح نم  هصـاِحب كِْملْهتيس ةٌ وِإنْ لَمانأم وِه فهليى ع { )
 عن أيب الدرداء ) طب ( عن عبداهللا بن سالم ، ) طب 

  ٨/٩٧امع 
 حسن لغريه

عن ) حم ، م ، هـ      ( } من حدثَ عنى ِبحِديٍث يرى أنه كَِذب فَهو أحد الْكاِذبيِن            { - ١٦٨٠٧
 مسرة 
 و  ٣٩(و هـ   ) ٢٦٦٢( وت   ٤/٣٥٦ وحلية   ١/١٧٥ ومشكل   ١/١١١ وترغيب   ٨/١٤٤ وطب   ١دمة ب   م املق 
 )٦١٩٩( وصحيح اجلامع ١/١١٣ وحم ٨/٤٠٧وش ) ٤١



 

 

٢٥٢٢() 

 عن أيب أمامة ) طب ( } من حدثَ عنى حِديثاً كَِذباً متعمداً فلْيتبوأْ مقْعده ِمن الناِر  { - ١٦٨٠٨
  ١/١٤٧جممع 

 ديث صحيح لغريهوهو ح
أبو نعيم ىف املعرفة عن طلحـة  ( } من حدثَ عنى وكَذَب علي فلْيتبوأْ مقْعده ِمن الناِر   { - ١٦٨٠٩
 ) بن عبيد اهللا 

  ١/٢٧ وعدي ١/٢٠١ وفتح ١/٧٦ وبنحوه مي ١٦٧ و ١/١٦٦مشكل 
 وهو حديث صحيح

١٦٨١٠ - }    ِلمنيراَء املُسو سرح نِه منيبعي ارالن ري لْطانٌ ، لَمس ذُهعاً ال يأْخطوتِبيِل اِهللا مِفى س
عن معاذ ) ع ، طب ( ىف تارخيه ) حم ، خ ( } وإنْ ِمنكُم إالَّ واِردها    : إالَّ تِحلَّةَ القَسِم ، فَإنَّ اَهللا يقُولُ        

 بن أنس 
  ٣/١٠١٢ وعدي ٥/٢٨٧وجممع  ٥/٢٥١ و ٢/١٧٦ وكثري ٢/٢٤٨ وترغيب ٣/٤٣٧حم 

 وهو حديث حسن لغريه
 عن عمر ) طس ( } من حرق بالناِر أَو مثِّلَ ِبِه فَهو حر ، وهو موىل اِهللا ورسوِلِه  { - ١٦٨١١

  ٦/٢٨٨جممع 
 حسن لغريه

١٦٨١٢ - } عا يإالَّ ِفيم هِلِه قَلَّ كَالممع ِمن هكَالم بسح نابن السىن ، عن أيب ذر ( } نيِه م ( 
اإلحسان وله شواهد وطرق متعـددة عـدي        ) ٣٦١( وحب مطوال    ٣/١٨٩والترغيب  ) ٦( وسين   ٦/٣٥٧كر  

 ١٧١ و ١٥٣ و ١٥٢ و ١/١٥١ وتاريخ الطربي ١/١٥٩وامع ) ٣٠٢٣( واملطالب ١/١٦٨ واحللية  ٧/٢٦٩٩
  ٤٥٢ ٤٥١ و ٣١٣ و ٣١٢و 

 حسن لغريه
 واللسـان  ٤/٥٦٧ والترغيـب  ٨/٧٩بن هشام بن حيىي الغساين الدمشقي خمتلف فيه الثقـات  ويف سنده إبراهيم  

  .٧٣ و ١/٧٢ وامليزان ١٢٣ و ١/١٢٢
١٦٨١٣ - }  كُتِليس راً أَويقُلْ خاماً فلْيإم رضح نعن ابن عمر ) طس ( } م 

 ) ٢٨٠١( وعلل ٦/٣٨١ وكر ١٣٧٧ و ٤/١٣٤١ وعدي ٢٤٦ و ٥/٢٣١جممع 
  حديث حسنوهو

١٦٨١٤ - }                ـهها فَكَأنِضـيها فَرنع غَاب نها ، ومنع ما غَابها فَكأَنةً فَكِرهِصيمع رضح نم
 عن أيب هريرة) هق (} حضرها 

  ٩/٦٦٤ و ٧/١٠ واإلحتاف ٧/٢٦٨٦ وعدي ٧/٢٦٦هق 
 سنده لني

 عن عبداهللا بن مغفل ) هـ ( }  عطَناً ِلماِشيِتِه من حفَر ِبئْراً فَلَه أربعونَ ِذراعاً { - ١٦٨١٥
 ) ٦٢٠٠( وصحيح اجلامع ٤/٢٩١ونصب ) ٢٥١(وصحيحه ) ٢٤٨٦(هـ 



 

 

٢٥٢٣() 

 وهو حديث حسن
١٦٨١٦ - }              هولَدت مذُنوِبِه كَيو ِمن رجتاً خيلَ مغَس نِة ، ومتاً ِفى اجلنبي ىن اُهللا لَهراً بقب فَرح نم

   ، هلى                  أُملَّى عى ، وصقْواُهللا الت سهِزيناً ألْبى حزع نِة ، وملَِل اجلنح اُهللا ِمن تاً كَساهيم كَفَّن نوم
    ـنيا ، ومنما الدلَه قُومِة ال تلَِل اجلنح ِن ِمنيلَّتاُهللا ح صاباً كَساهى مزع نواِح ، وموِحِه ِفى األرر

عبثَالثَةُ قَراريطَ           ات لَه ها ، كُِتبى دفْنقْضى يتةً حنازج  :         ـنٍد ، ومِل أُحبج ِمن ظَمها أعالِقرياطُ ِمن
 هتنج لَهخاُهللا ِفى ِظلِِّه وأد لَةً أظَلَّهمأر ِتيماً أَوعن جابر ) طس ( } كَفَلَ ي 

بن مرة قال ابن عدي مل أر يف أحاديثه حديثا منكرا قد جاوز احلد  ويف سنده اخلليل   ٣/٢٠ وجممع   ٤/٣٣٨ترغيب  
  ٣/٦١ هـ الكامل ١.. ، وهو يف مجلة من يكتب حديثه ، وليس هو متروك احلديث 

 حسن الغريه 
من حفَر ماًء ، لَم يشرب ِمنه كَِبد حرى ِمن إنٍس وِجن وال ِمن سبٍع وطـاِئٍر إال                   { - ١٦٨١٧

خزمية }  جره اُهللا يوم الِقيامِة ، ومن بىن مسِجداً كَِمفْحِص قَطَاٍة أو أصغر بىن اُهللا لَه بيتاً ِفى الْجنِة                   آ
 عن جابر ) ض(والشاشى ومسوية 

 ١ وهـ املساجد ب١/٣٣٢وتخ ) ١٢٩٢(خزمية 
 وهو حديث صحيح

حم ، م ، د ( } سورِة الكَهِف عِصم ِمن ِفتنِة الدجاِل من حِفظَ عشر آياٍت ِمن أوِل        { - ١٦٨١٨
 عن أيب الدرداء ) ، ن 

 وسـين   ٤/٤٦٩ و سـنة     ٤/٢٣٨ وبغوي   ٢/٣٦٨ و ك    ٣/٢٤٩ وهق   ٦/٤٤٦وحم  ) ٤٣٢٣(و د   ) ٥٥٥(م  
 ) ٢٤٤٣(والشعب ) ٦٢٠١(وصحيح اجلامع ) ٥٨٢(وصحيحه ) ٦٧٠(

يحدثْ ِبِه ، ومن كَذَب علي متعمداً فلْيتبوأْ مقْعده ِمن النار           من حِفظَ عنى شيئاً فلْ     { - ١٦٨١٩
 عن أيب موسى الغافقى ) طب (} 

  ١/١٤٤ وامع ١٩/٢٩٦طب 
 وهو حديث صحيح

١٦٨٢٠ - }             فَةَ ِإىل عرع ِمن لَه فَةَ غُِفررع موي هرصوب هعموس هِفظَ ِلسانح نفَةَ  معن ) هب  ( } ر
 الفضل ، عن أيب هريرة 

 ومتهيـد   ١/٣٥٦ وحم   ١/٢٤٢ وخط   ١٢/٢٣٢وبنحوه طب   ) ٤٠٧١(و  ) ٣٧٦٨( والشعب   ٢/٢٠٤ترغيب  
٩/١٢٤  

 وهو حديث حسن لغريه
 عن أيب موسى ) حم ، ك ( } من حِفظَ ما بين فُقْميِه وِرجليِه دخلَ اجلنةَ  { - ١٦٨٢١

وترغيـب  ) ٢٥٨٤( ومطالـب    ٣٠٠ و   ١/٢٩٨ وجممـع    ١/٢٩٠وبنحوه طب   ) ٥١٠( وصحيحه   ٤/٣٥٨ك  
 ) ٦٢٠٢( وصحيح اجلامع ٥/١٧٠٢ وعدي ٣/٢٥٢ وحليه ٤/٣٩٨ وحم ٣/٢٨٣

 وهو حديث صحيح



 

 

٢٥٢٤() 

  هـ اية١اللحي : فقم : مجع : الفقمني 
 عن أيب هريرة ) ، هب ك ( } من حِفظَ ما بين لَحييِه وبين ِرجليِه دخلَ اجلنةَ  { - ١٦٨٢٢

 ) ٥٤٠٦(والشعب ) ٥١٠( والصحيحة ٤/٣٥٧ك 
 وهو حديث صحيح

من حلَف أنه بِريٌء ِمن اإلسالِم ، فإنْ كَانَ كاِذباً فهو كَما قالَ ، وإنْ كَانَ صاِدقاً                  { - ١٦٨٢٣
  بن بريدة عن أبيهعن عبداهللا) حم ، ع ، ك ، هق ، ض ( } لَم يرِجع ِإىل اإلسالِم ساِلماً 

 ٧/١٩ ون ١/٣٥١ وحليـة  ١١/٥٣٧ وفـتح  ٣/٦٠٧ والترغيب ١/٤٥ وأبو عوانة ١٠/٣٠ وهق ٥/٣٥٥حم  
 ) ١٥٤٣(وت 

 وهو حديث صحيح
 عن بريدة ) د ( } من حلَف باألمانِة فَليس ِمنا  { - ١٦٨٢٤

وصـحيح  ) ٩٤(وصحيحه  ) ١٣١٨( وحب   ٣/٦٠٧ وترغيب   ١٠/٨ وسنة   ١/٣٠ و هق    ٦د األميان والنذورب    
 ) ٦٢٠٣(اجلامع 

 وهو حديث صحيح
هق ( } من حلَف باألمانِة فَليس ِمنا ومن خبب زوج امِرىٍء أو مملُوكَه فَليس ِمنا               { - ١٦٨٢٥

 عن بريدة ) 
 )١٣١٨( وحب ٣/٦٠٧ و ترغيب ٦ و د اَألميان والنذورب ١٠/٨ وسنة ١/٣٠هق 

 حوهو حديث صحي
 خدع وأفسد: خبب 

١٦٨٢٦ - }                  نوم ، هراَء بش نٍر ، فَمصب ِمنيها يٍة ِمنِه ِبكُلِّ آيالقُرآِن فَعلَي ٍة ِمنورِبس لَفح نم
 هراَء فَجعن جماهد مرسال ) عب ( } ش 

 مرفوعا ) ١٥٩٥٠ - ١٥٩٤٦( وبنحوه عب ١٠/٤٣وهق ) ٢١٨٨٠(عب 
 حسن لغريه 

  به احللف الكاذب وحنوه واملقصود
١٦٨٢٧ - }   كرأَش ِر اِهللا فَقَديِبغ لَفح نعن ابن عمر ) حم ، ت ، ك ( } م 

 وصحيحه  ٤/٣٤٢وكثري  ) ١١٧٧( وحب   ١٠/٥١٦ وفتح   ٣٥٩ و   ١/٣٥٨ ومشكل   ١٢٥ و   ٨٧ و   ٢/٦٧حم  
 ٣/٦٠٦يـب    وترغ ١٠/٧ وسنة   ١٠/٢٩ وهق   ٥٢ و   ١/١٨ و ك    ٢/١٢٥وحم  ) ١٥٣٥( وبنحوه ت    ٣/١٥٥

 ) ٦٢٠٤( وصحيح اجلامع ٤/١٦٨وتلخيص 
 وهو حديث صحيح

من حلَف على يِمٍني آِثمٍة ِعند ِمنبِرى هذَا فلْيتبوأْ مقْعده ِمن النـاِر ولَـو علـى                  { - ١٦٨٢٨
ــرضعن جابر ) هـ ، ك ( } ِسـواٍك أخ 



 

 

٢٥٢٥() 

 وصـحيح اجلـامع     ٢/٦٢٥وترغيـب   )٧٢٨(وموطأ  ) ١١٩٢( وحب   ٤/٢٩٦ و ك    ١٠/١٧٦ و   ٧/٣٩٨هق  
)٦٢٠٥( 

 وهو حديث صحيح
من حلَف على يِمٍني صبٍر ِليقْطَع ِبها مالَ امِرىٍء مسِلٍم لَِقى اَهللا وهو عليِه غضبانُ                { - ١٦٨٢٩

 هعاقَب أو هفا عنعن األشعث بن قيس ) طب ، ك ( } ، ع 
  ٥٤ وصفة ٤/٢٩٥ و ك ٧/٥١٧ واإلحتاف ٢٠٦ و ١/٢٠٥  و١٠/١٣٢ وطب ٣٩ و ١/٣٨أبو عوانة 

 وهو حديث صحيح
١٦٨٣٠ - }                 واَهللا وه لَِقى ِفيها فَاِجر وِلٍم هسِرىٍء مالَ امِبها م ِطعقْتٍر يبِمٍني صلى يع لَفح نم

 عن األشعث بن قيس وابن مسعود ) ٤حم ، ق ( } عليِه غضبانُ 
 ٨/٢١٣ وفـتح  ٤/١٨٠ وجممـع  ١/٤٤٢ و حـم  ٦١ وم اإلميان ب     ١٧٢ و   ٨/١٧١  و ٦/٤٣ و   ٣/١٤٥خ  

 وصـحيح   ١١/٥٥٨ وفتح   ٤/٩٥ ونصب   ١٠/٩٩ وسنة   ٢٥٣ و   ٣/١٧٨ وبنحوه هق    ٣٧٠ و ١/٣٦٩وبغوي  
 ) ٦٢٠٧(اجلامع 

( } ارتـه  من حلَف على يِمٍني فَرأى غيرها خيراً ِمنها فَأتى الَِّذى هو خير فَهو كفَّ         {  - ١٦٨٣١
 عن أيب هريرة ) هق 
 ) ١٧٢٩( واملطالب ٣/٢١٩ و ٢/١٧٠ و التلخيص ١١ و ٧/١٠ و ن ١٠/٣٢هق 

 وهو حديث صحيح
١٦٨٣٢ - }          ـنع كَفِّـرولْي رخي وأِْت الَِّذى هها، فلْيراً ِمنها خيرأى غيِمٍني فَرلى يع لَفح نم

 هريرة عن أيب ) حم ، م ، ت (} يِميِنِه 
 و  ٥٣ و   ١٠/٥١ وهـق    ٣٧٨ و   ٢٥٧ و   ٤/٢٥٦ و   ٢١٢ و ٢/٢١١ وحـم    ١٤ و   ١٣ و   ١٢ و   ١١م اإلميان   

وطـب  ) ١٧٣٢ و   ١٧٣١ و   ١٧٣٠( ومطالب   ١٨٤ و   ٤/١٨٣ وجممع   ٣٤ و   ٣٣ و   ٣٢ و   ١٠/٣١ و ٩/٢٣٢
ون النذور ب   ) ١٥٣٠( وبنحوه ت    ٣/٢١٩ و   ٢/١٧٠وتلخيص  ) ١١٨٠( وحب   ١١ و   ٧/١٠ و ن    ١٢/١٧٢
 ) ٦٢٠٨( وصحيح اجلامع ٢/١٨٦ومي ) ٢١٠٨(هـ  ١٦ و ب ١٥

 صحيح مشهور 
١٦٨٣٣ - }                ها ِإالَّ طَالقتكَفَّار أِْتها ، فَإنَّ ذِلكها فلْيراً ِمنها خيرأى غيِمٍني فَرلى يع لَفح نم
ِعتاق عن ابن عباس ) ط ( } أَو 

  ٤/١٨٣امع 
 وهو حديث صحيح دون األخرية

١٦٨٣٤ - } نها              متكَها كَفَّارركْها ، فإنَّ ترتها فلْيراً ِمنها خيرأى غيِمٍني فَرلى يع لَفحم ( }  ح
 عن أيب سعيد ) حم ( عن ابن عمرو ، ) ، هـ 



 

 

٢٥٢٦() 

 وفتح  ١٧/٩٦ وطب   ١٨٥ و   ٤/١٨٣ وجممع   ١٠/٣٢ وهق   ٤/٢٥٦ و   ٣/٧٦ و   ٣٦١ و   ٢٠٤ و   ٢/١٨٥حم  
) ٢١٢٢) (٢١٠٨( وهــ  ٧/٢٦٦٢ وعـدي  ٥/١٨٥ و  ٦/١٨٤ وخـط    ٦/٣٥٣ وحلية   ٤٦٢ و   ١١/٤٦١

  ٢/٦٠٨ وعدي ٧/١٢و ن ) ٣٢٧٤) (٢١١١( و د ٨الكفارات باب 
 وهو حديث صحيح

 دون فليتركها فهي حسنة لغريها
عن ابن  ) د ، ن ، ك ، هق        ( } إنْ شاَء اُهللا ، فَقَِد استثْىن       : من حلَف على يِمٍني فَقالَ       { - ١٦٨٣٥

 عن ابن مسعود موقوفا ) طب (  أيب هريرة ، اخلطيب عن جابر ، عن) ن (عمر ، 
ــذور ب (و د ) ١٥٣٢ و ١٥٣١(ت   ٢/١٠وحـــــــم ) ٢١٠٤( و هـــ ٣١ و ٧/٢٥ون ) ١١الن

  ٤/١٦٧ و ك ١٠/٤٦وهــق 
وصـحيح  ) ١٢١١( وشفع   ٧/٣٩٤ و   ٥/٨٨ وخط   ١١/٦٠٥ وفتح   ١٠/١٩ وسنة   ٣٧٨ و   ٢/٣٧٥ومشكل  

 ) ٦٢٠٩(اجلامع 
 صحيح مشهور 

إنْ شاَء اُهللا فَهو بالِْخياِر ، إنْ شاَء مضى ، وإنْ شـاَء             : من حلَف على يِمٍني فَقالَ       { - ١٦٨٣٦
 كرعن ابن عمر ) حم ، ن (} ت 

 ) ٦٢١٠( وصحيح اجلامع ٢/١٠ وحم ٣١ و ٧/٢٥ن 
 وهوحديث صحيح

فَهو بالِْخياِر ، إنْ شاَء مضى ، وإنْ شـاَء          إنْ شاَء اُهللا    : من حلَف على يِمٍني فَقالَ       { - ١٦٨٣٧
 عن ابن عمر ) ن ، هـ ( } ترك غير ِحنٍث 

 ) ٦٢١١( وصحيح اجلامع ٣١ و ٧/٢٥ون ) ٢١٠٤(هـ 
 وهو حديث صحيح

 عن ابن عمر  ) ت ، هـ    ( } إنْ شاَء اُهللا، فَال ِحنثَ عليِه       : من حلَف على يِمٍني فَقالَ       { - ١٦٨٣٨
 ، وعن أيب هريرة 

 ) ٦٢١٢( وصحيح اجلامع ٧/٣٩٤ وخط ٣/٢٣٤ ونصب ١٠/٤٧ وهق ٣١ و ٧/٢٥ون ) ١٥٣٢(ت 
 صحيح

إنْ شاَء اُهللا ثُم حنثَ ِفيما حلَف ِفيـِه ،          : من حلَف على يِمٍني فَقالَ ِفى إثِْر يِميِنِه          { - ١٦٨٣٩
 عن ابن عمر) هق ( } إنْ شاَء اُهللا : فَإنَّ كفَّارةَ يِميِنِه 

  ٣١ و ٧/٢٥ون ) ١٥٣٢( وبنحوه ت ١٠/٤٧هق 
 وهو حديث صحيح

من حلَف على يِمٍني فَهو كَما حلَف ، إنْ قَالَ هو يهوِدى فَهو يهوِدى ، وإنْ قَالَ                  { - ١٦٨٤٠
  اإلس ِريٌء ِمنب وراينٌّ ، وإنْ قَالَ هصن وراينٌّ فَهصن وى هوى دععِن ادالِم وماإلس ِريٌء ِمنب والِم فَه

 عن أيب هريرة ) ك ( } اجلاِهليِة فِإنه ِمن حثاِء جهنم وإنْ صام وصلَّى 



 

 

٢٥٢٧() 

  ٣/٦٠٧ وترغيب ٤/٢٩٨ك 
 وهو حديث صحيح

١٦٨٤١ - }          أِخيِه لَِقى قِبها ح ِطعٍة ِليقْتِمٍني كاِذبلى يع لَفح نبانُ      مِه غضليع وحم ( }  اَهللا وه
 عن العرس بن عمرية ) طب ( عن عدى بن عمرية الكندى ) ن ، طب ، هق ، هب ( وعبد ابن محيد ، ) 

 ١٩٢ و ١٩١ / ٤ وحم ٣/٢٢٩ وطربي ٢/٥٢ وكثري ٤/١٨١ وامع ٧/٥١٨ واإلحتاف ٢٥٤ و ١٠/٧٨هق 
 وهو حديث صحيح

إنَّ (  كاِذبٍة ِليقْتِطع ِبها مالَ أحٍد لَِقى اَهللا وهو عليِه غضـبانُ،      من حلَف على يِمنيٍ    { - ١٦٨٤٢
 عن عدى بن عمرية) حم ، طك ( } الَِّذين يشترونَ ِبعهِد اِهللا وأيماِنِهم ثَمناً قَِليالً 

  ١٨١ و ٤/١٧٨ وجممع ٥/٢١٢ و ٤/١٩٢ وحم ٥/٢٨٦ وفتح ١٧/١١٨طب 
 صحيح

١٦٨٤٣ - } ناِر           مالن ِمن دهقْعأْ مبوتداً فلْيعمتٍة مِمٍني كاِذبلى يع لَفعن عمران ابن   ) طك  ( }  ح
 حصني 
  ١٨٠ و ١٧٩ و ٤/١٧٨امع 

 صحيح
١٦٨٤٤ - }               ليع وِة وهالِقيام ماَهللا يو ِلٍم لَِقىسِرٍئ مالَ امم ِطعٍة يقْتِمٍني كاِذبلى يع لَفح نِه م
 عن جابر ) طسص ( } غضبـانُ

  ١٧٩ و ٤/١٧٨امع 
 صحيح

من حلَف على يِمٍني ليقتِطع ا مالَ امِرٍئ مسِلٍم لَِقى اَهللا يوم الِقيامِة وهـو عليـِه      { - ١٦٨٤٥
الشافعى ( } اك ِمن أَراٍك وإنْ كَانَ ِسو: وإنْ كَانَ شيئاً يِسرياً ؟ قالَ   : غضبـانُ ، ِقيلَ يا رسولَ اِهللا       

 عن ابن مسعود) كر ( عن معبد بن كعب عن أبيه ، ) ك ( ىف سننه ، 
 ١/١٦٣والدواليب  ) ١٢١٤(وشفع  ) ١١٩٠( وحب   ٤٤١ و   ٤٣٦ و   ٤/١٩٢ وحم   ٤/٢٩٤ و ك    ٣/١١٤كر  

  ١/١٨٤ ومشكل ١٧٩ و ٤/١٧٨وجممع 
 وهو حديث صحيح

١٦٨٤٦ - }     وربِمٍني مصلى يع لَفح نأْ          متبـوِلِم فلْيالَ أَِخيِه املُسِبها م ِطعداً ِليقْتعمتةٌ كَاِذباً م
 عن عمران بن حصني ) حم ، د ، ك ( } مقْعده ِمن الناِر 

 وحليـه  ٥/٨٨ وخط ٥/١٥١ وتخ ٤/١٧٩ وجممع ١/٥٦ وطص ٢٩٨ و ٢٩٥ و ٤/٢٩٤ و ك ١د النذور ب    
 وش  ٣/٢٩٢ ونصب   ٥/٢١١ و   ١/١٧٩ وحم   ٢/٦٢٣غيب  وتر) ١٣٣٦ و   ١٣٣٥ و   ١٣٢٥( وعلل   ٦/٢٧٧
 ) ٦٢١٣(وصحيح اجلامع ) ٣٢٤٣( و د ٣/٦٧ وكر ٢/٢٢٩وطربي ) ٢٩٩٦( وت ١٠/١٠٠ وسنة ٧/٥

 وهو حديث صحيح
 احملبوسة ، الالزمة لصاحبها من جهة احلكم فيصرب من أجلها : املصبورة 



 

 

٢٥٢٨() 

) طـس   ( } يها كَاِذب فلْيتبوأَ مقْعده ِمن الناِر       من حلَف على يِمٍني مصبورةٌ وهو فِ       { - ١٦٨٤٧
 عن أيب هريرة 

  ٤/١٧٩امع 
 صحيح

١٦٨٤٨ - }               مـِه يـوظُِر اُهللا إليين أَِخيِه ظاِلماً ، لَم قِبها ح ِطعأنْ يقْت ِريدِمٍني يلى يع لَفح نم
 عن أيب موسى ) طب ( } يم الِقيامِة ، ولَم يزكِِّه ، ولَه عذاب أل

  ٤/١٧٨ وامع ٧/٥١٧اإلحتاف 
 وهو حديث حسن

من حلَف على يِمٍني يقْتِطع ِبها مالَ امرىٍء مسِلٍم وهو فاِجر ، لَِقـى اَهللا تعـاىل                  { - ١٦٨٤٩
ـذَمأج ــوعن األشعث بن قيس ) ك ( } وه 

  ٥/٢٥ و ١/٣٧٧ وحم ٥/٣٣ وفتح ٧/٥١٧ واإلحتاف ٤/٢٩٥ك 
 وهو حديث صحيح

عـن  ) ن ، هـ    ( } من حلَف فاستثْىن ، فَإنْ شاَء مضى ، وإنْ شاَء ترك غَير ِحنٍث               { - ١٦٨٥٠
 ابن عمر 

 وصحيح اجلـامع    ٣/٣٠١ونصب  ) ١١٨٣( وحب   ١٥٣ و   ٤٩ و   ٤٨ و   ٢/٦ وحم   ٧/١٢و ن   ١١د النذور ب  
)٦٢٠٦ ( 

 وهو حديث صحيح
١٦٨٥١ - } ح نفَقالَ م ثْ : لَفنحي عن أيب هريرة ) عب ( } إنْ شاَء اُهللا لَم 

 ) ١٦١١٨( وعب ٦٠٥ و ١١/٦٠٣وفتح ) ١١٨٤( وحب ٢/٣٠٩حم 
 وهو حديث صحيح

 عن قتيلة بنت صيفى ) حم ، هق ( } من حلَف فلْيحِلف ِبرب الكَعبِة  { - ١٦٨٥٢
 ) ٦٢١٤(وصحيح اجلامع ) ١١٦٦( ، والصحيحه ٨/٢٢٦ وسعد ١/٣٥٧ ومشكل ٣/٢١٦ وهق ٦/٣٧٢حم 

 وهو حديث صحيح
١٦٨٥٣ - }                لى ذِلكع ِتمأنْ الي هفَِبر لُحصِفيما ال ي ِحٍم أوِة رِفى قَِطيع لَفح نعن ) هـ  ( } م

 عائشة 
 ) ٦٢١٥(وصحيح اجلامع ) ٢٢٣٤(والصحيحه ) ٢١١١(هـ 

 وهو حديث صحيح
ال إله إالَّ اُهللا ، ومن قَالَ       : ف ِمنكُم فَقالَ ِفى حِلِفِه والالَِّت والعزى فلْيقُلْ         من حلَ  { - ١٦٨٥٤

 عن أيب هريرة ) ٤حم ، ق ( الشافعى ، ( } ِلصاِحِبِه تعاَل أُقاِمرك فلْيتصدق ِبشيٍء 



 

 

٢٥٢٩() 

 ١١/٩١ و ١٠/٥١٦ وفــتح ١٠/٣٠ و ١/١٤٩وهــق ) ٥( وم اإلميــان ١٦٥ و ٨٢ و ٨/٣٣ و ٦/١٧٦خ 
وصحيح اجلـامع   ) ١٢٦٢( وخد   ٦/٢١٧٦ وعدي   ٤ود النذور  ب   ) ١٥٤٥( وت   ٧/٧ ون   ١/٣٦٠ومشكل  

)٦٢١٦( 
من حمى عن ِعرِض أِخيِه ِفى الدنيا بعثَ اُهللا تعاىل لَه ملَكاً يوم الِقيامِة يحِميِه عِن                 { - ١٦٨٥٥

 )بة ، واخلرائطى ىف مكارم األخالق عن أنس ابن أيب الدنيا ىف ذم الغي(} الناِر 
 و سنة   ٣/٤٤١وحم  ) ٤٨٨٣(وبنحوه د   ) ٢٤٠(والصمت  ) ٤٧٧( واملكارم   ٣/٥١٨ وترغيب   ٦/٢٨٤اإلحتاف  

  ١/٣٧٧ وتخ ٧/٣٦٤وكثري ) ٢٣٩( ومبارك ٥١٧ و ٣/١٩٢ والترغيب ١٣/١٠٥
 وهو حديث حسن لغريه 

 يغتابه بعثَ اُهللا ملَكاً يحِمى لَحمه يوم الِقيامِة ِمـن نـاِر   من حمى مؤِمناً ِمن مناِفقٍ   { - ١٦٨٥٦
( } جهنم ، ومن رمى مسِلماً ِبشيٍء يِريد شينه ِبِه حبسه اُهللا على ِجسِر جهنم حتى يخرج ِمما قَالَ    

 عن معاذ بن أنس ) حم ، د 
 وسـنة   ٣/٤٤١ وحـم    ١/٣٧٧ وتـخ    ٧/٣٦٤وكـثري   ) ٢٣٩( ومب   ٥١٧ و   ٣/١٩٢وترغيب  ) ٤٨٨٣(د  

 ) ٧٦٣١( والشعب ٨/٤٤٩ وجامع األصول ٢٩٣ و ١/٢٨٤ واإلحتاف ١٣/١٠٥
 وهو حديث حسن

 عن ابن عمر ) حم ، ق ، ن ، هـ ( مالك ، ( } من حملَ علينا السالح فَليس ِمنا  { - ١٦٨٥٧
 و  ٢٥٧٥( وهــ    ٧/١١٧و ن   ) ١٤٥٩( و ت    ١٦٤ و   ١٦٣ و   ١٦١ميان   و اإل  ٢٢ وم املقدمة    ٦٢ و   ٩/٥خ  

ــم ) ٢٥٧٦ ــق ٤١٧ و ٢٢٤ و ٢١٧ و ١٨٥ و ١٨٤ و ١٥٠ و ١٤٢ و ٥٣ و ١٦ و٢/٣وح  ٨/٢٠ وه
 و ٧/٢٣٦ وخط ١٣/٢٣ و ١٢/١٩٢ وفتح  ٢/٥٧١وترغيب  ) ١٢٨٠( وخد   ١٠/٢٥٠ وسنة   ١/٥٨وأبوعوانه  

  ٣٨١ و ١٢/١٨١
 عن أيب هريرة ) م ، هـ ( }  السالح فَليس ِمنا، ومن غَشنا فَليس ِمنا من حملَ علينا {  - ١٦٨٥٨
 )٦٢١٨(وصحيح اجلامع ) ٢٥٧٦( و هـ ٢٢م املقدمه 

١٦٨٥٩ -  }                   ـهِليا وفَأن هقِْضيلَ أنْ يقَب اتم ِفى قَضاِئِه ثُم ِهدج ناً ثُميىت دأُم لَ ِمنمح نم { )
 عن عائشة ) ، ع ، طس حم 
  ٤/١٣٢ وجممع ٢/٥٩٨ وترغيب ٧/٢٢ وهق ١٥٤ و ٦/٧٤حم 

 جيد
١٦٨٦٠ - }  ذِّبع وِسبح نوالضياء  عن أنس ) ت ( } م 

 وطـربي   ١١/٤٠١ و   ١/١٩٧ وفتح   ٧/٢٢٤ وبغوي   ٦/١٠٨وحم  ) ٣٣٣٨(و  ) ٣٣٣٧( و ت    ٣د اجلنائز ب    
 )٦٢١٩( وصحيح اجلامع ٥/١٧٢٨ و ٦٦٥ و ٢/٦٦٤ وعدي ٢/٣٤٧ و ١/١٣٩ وأصفهان ٣٠/٧٤

 وهو حديث صحيح



 

 

٢٥٣٠() 

فسـوف  : أَو لـيس يقُـولُ اُهللا       : من حوِسب يوم الِقيامِة عذِّب ، قَالت عاِئشةُ          { - ١٦٨٦١
ليس ذِلك باِحلساِب ، إنما ذِلك العرض ، ولِكـن مـن نـوِقش              : يحاسب ِحساباً يِسرياً ؟ قالَ      

 عن عائشة ) حم ، ق ، ت( } ب يهِلك اِحلسا
وصـحيح  ) ٣٣٣٨( و ت    ١٣/٢٤٨وش  ) ٤٦٤( ومـب    ١١/٤٠١ وفتح   ٦/٤٧ وحم   ٧٩ وم اجلنة    ١/٣٧خ  

 ) ٢٦٩(وشعب ) ٦٢٢٠(اجلامع 
من خاف أَدلَج ، ومن أَدلَج بلَغَ املنـِزلَ ، أَال إنَّ ِســلْعةَ اِهللا غاِليـةٌ ، أَال إنَّ                     { - ١٦٨٦٢

 عن أيب هريرة ) ت ، ك ( } ـلْعةَ اِهللا اجلنـةُِسـ
 ٧/٤٨١ وكـثري    ٨/٢٧٧وحلية  ) ٩٥٤( وصحيحة   ٤/٢٦٢ و ترغيب    ٧/٩ وبغوي   ٤/٣٠٨وك  ) ٢٤٥٠(ت  

 ) ٦٢٢٢(وصحيح اجلامع ) ٨٨١(و ) ١٠٥٧٧(و ) ١٠٥٧٦( وشعب ٤/٣٨٣وعقيلي 
 وهو حديث صحيح

يِل فلْيوِتر أولَه ، ومن طَِمع أنْ يقُوم آِخره فلْيوِتر          من خاف أنْ ال يقُوم ِمن آِخِر اللَّ        { - ١٦٨٦٣
 عن جابر ) حم ، م ، ت ، هـ ( } آِخر اللَّيِل ، فإنَّ صالةَ آِخِر اللَّيِل مشهودةٌ ، وذِلك أفْضلُ 

) ٦٢٢١( وصحيح اجلامع    ٢/٤٠٦ وترغيب   ٣/٣٤٨ وحم   ٣/٣٥ وهق   ١/٢٤٨ ونصب   ٢/٢٨٢وش  ) ٥٢٠(م  
  ٣٨٩ و ٣٤٨ و ٣/٣٣٧ وحم ٢/١٧وتلخيص ) ١٠٨٦(وخزمية ) ١١٨٧(وبنحوه هـ 
عـن  ) ك ( } من خالَف جماعةَ الـمسِلمني ِشبراً فقَد خلع ِربقَةَ اإلسالِم ِمن عنِقِه        { - ١٦٨٦٤

 أيب ذر 
  ٦/١٢٢ واإلحتاف ٢١٨ و ٥/٢١٧ وامع ٥/١٨٠ وحم ٢/٥٠٢ وعاصم ١/١١٧ك 

 حديث صحيح لغريهوهو 
من خالَف دِينه ِدين الـمسِلمني فاضِربوا عنقَه ، وإذَا شِهد أنْ ال إله إال اُهللا وأنَّ                 { - ١٦٨٦٥

 هدِه حليع قامئاً فيشي ِه إالَّ أنْ يأِْتيليِبيلَ عولُ اِهللا فَال سسداً رحمعن ابن عباس ) طب ، ك ( } م 
  ٧/١٩٣ والنيل ١١/٢٤٢ وطب ١٢/٢٧٢ وفتح ٦/٢٦٣جممع 

 وهو حديث حسن لغريه
 عن أيب هريرة ) د ( } من خبب زوجةَ امِرىٍء ، أو مملُوكَه فليس ِمنا  { - ١٦٨٦٦

 وطص ٧/٢٥٨٩ وعدي٣/٨٢ وترغيب ٤/١٨٠ وجممع ٢/٣٧والدواليب  ) ١٣١٩ و   ١٣١٨(وحب  ) ٤٨٨٣(د  
 ٤/١٨٧وكر  ) ٣٢٤( وصحيحه   ٨/١٣ وهق   ٢/٣٩٧ وحم   ٢/١٣٦ ومشكل   ١٢٤ و   ١١/٥٥ وخط   ١/٢٤٨

 ) ١١١١٦ و ١١١١٥ و ٥٤٣٢(والشعب ) ٦٢٢٣(وصحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيح

١٦٨٦٧ - }                سِجها فَليلى زورأةً عام دأفْس نا ، ومِمن سِلها فَليلى أهةَ خاِدٍم عجزو ببخ نم
 يب هريرةعن أ) حم ، هق (} ِمنا 
  ٨/١٣وهق ) ١٣١٩(وحب ) ٥١٧٠( و د ٢/٣٩٧حم 



 

 

٢٥٣١() 

 وهو حديث صحيح
 افسد: خبب 

 عن حذيفة ) البزار ( } من خِتم لَه ِبِصياِم يوٍم دخلَ اجلنِة  { - ١٦٨٦٨
وصحيح ) ١٦٤٥( والصحيحه ٤/٩٩ وكر ١/٧٠ وموضح ٢٩ و   ١/٢٦ وشج   ٣/١٨٣ وجممع   ١/٢١٨أصفهان  
  ٣٠٣ وصفة) ٦٢٢٤(اجلامع 

 وهو حديث صحيح
من خرج حاجا فَمات كُِتب لَه أجر الْحاج إىل يوِم الِقيامِة ، ومن خرج معتِمـراً                 { - ١٦٨٦٩

 عن أيب هريرة ) طس ( } فَمات كُِتب لَه أجر املعتمِر إىل يوِم الِقيامِة 
وكـثري  ) ١٨٩١ و   ١٠٩٤( ومطالـب    ٥/٢٨٢ و   ٣/٢٠٨ وجممـع    ٣/١٥٩ ونصب   ٢٧١ و   ٢/١٧٨ترغيب  

٢/٣٤٦  
 حسن 

من خرج حاجا فَمات كُِتب لَه أجر الْحاج إىل يوِم الِقيامِة ، ومن خرج معتِمـراً                 { - ١٦٨٧٠
جر الْغاِزى إىل يوم    فَمات كُِتب لَه أجر املُعتِمِر إىل يوِم الِقيامِة ، ومن خرج غاِزياً فَمات كُِتب لَه أ               

 عن أيب هريرة ) ع ( } الِقيامِة 
  ) ١٨٩١ و ١٠٩٤( ومطالب ٥/٢٨٢ و ٣/٢٠٨امع 

 حسن
١٦٨٧١ - }        ِجدذا املسه ى يأِْتىتح جرخ ناَء    -مقُب ِجدسٍة       - مرملُ عِعد لِّي ِفيِه كانَ لَهصفي 

 عن سهل بن حنيف ) حم، ن ، ك (} 
 ) ٦٢٢٥(وصحيح اجلامع ) ٤١٩١( والشعب ٣/٤٨٧ وحم ٢/٣٧ و ن ١/٩٦ وتخ ٦/٩٠ وطب ٣/١٢ك 

 وهو حديث صحيح
( } من خرج على أُمىت وهم مجتِمعونَ يريد أنْ يفَرق بينهم فاقْتلوه كاِئناً ِمن كَانَ                { - ١٦٨٧٢

 ن عرفجة األشجعى ع) طب ( عن أسامة بن شريك ، ) ض(وأبو عوانة ، ) ع 
وبنحـوه م  ) ١٢٢٤( وطيـا  ١٦٦ و  ٢/١٢٣ون  ) ١١٠٨ و   ١١٠٧ و   ١١٠٦ (٢/٥١٢ وعاصم   ١٠/٥٥سنة  

  ٨/١٥٦ و ١/٢٣٤ وهق ٥٣اإلمارة 
 وهو حديث صحيح

من خرج ِفى سبيِل اِهللا كَانَ ضاِمناً على اِهللا ، ومن عاد مريضاً كَانَ ضامناً على اِهللا            { - ١٦٨٧٣
 نلى                   ، ومكَانَ ضاِمناً ع زرهعاٍم يلى إملَ عخد نلى اِهللا ، وماِمناً عكَانَ ض احر ِجِد أوغَدا إىل املس 

) طسـك ، حـم   ( } اِهللا ، ومن جلَس ِفى بيِتِه مل يغتب أحداً بسوٍءكَانَ ضاِمناً على اِهللا عز وجـلَّ             
 عن معاذ ابن جبل ) بز ( باختصار 

 ) ٤١٦( وحب ٨/١٥٠ وطب ٦/٢٤٨ وكر ١٠/٣٠٤ و ٥/٢٩٧ جممع
 حسن 



 

 

٢٥٣٢() 

١٦٨٧٤ - }  ِجعرى يتبيِل اِهللا حِفى س وِفى طَلَِب الِعلِْم ، فه جرخ نوالضياء عن أنس ) ت ( } م 
وجامع األصـول   ) ٢٦٤٧( و ت    ١/١٠٣ وأصفهان   ٤/٢٥٤ و   ١/٤٥٢ وكر   ١/١٠٥ وترغيب   ١/١٣٦طص  

٨/٧  
 وهو حديث حسن

١٦٨٧٥ - }                 وِقيلَ لَه بحاسي ولَم ضرعي ِفيِه لَم رٍة فَماتمع أو جِه ِبحِفى هذَا الوج جرخ نم
 عن عائشة ) طس ( } ادخِل اجلنةَ 

  ٥/١٩٩٢ وعدي ٢/٢٦٢ وأصفهان ١/٢١٢ وكثري ٢/١٧٨ وترغيب ٣/٢٠٨امع 
 حسن لغريه 

ِبسِم اِهللا ، آمنت باِهللا ، وتوكَّلْت على اِهللا ،          : فَقالَ ِحني يخرج    من خرج مخرجاً     { - ١٦٨٧٦
 ) ابن جرير عن عثمان ( } عصمه اُهللا ِمن شر مخرِجِه 

واإلحتـاف  ) ١٧٢( وسـين    ٢/٤٥٨وترغيـب   ) ٢٣٧٥( وأخرجه بنحوه حب     ٥/٣٥٣ وكر   ١/٣٦٨موضح  
 ) ٤٢٨( والدعا طب ٦/٤٠٤ و ٩٠ و٥/١٩ و ٤/٣٢٦

 وهو حديث صحيح
١٦٨٧٧ - }                 قرياطاِن ِمن كَانَ له دفنى تِبعها حتت ليها ثُمِتها وصلَّى عبي نازٍة ِمنج مع جرخ نم

) حـم ، م ، د       ( } كلُّ قرياٍط ِمثلُ أُحد ومن صلّى عليها ثُم رجع كَانَ لَه ِمن األجِر مثلُ أُحد                :أجٍر
  وعائشة رضى اهللا عنها عن أيب هريرة

 و ٢٧٣ /٢و حـم  ) ٦٢٢٦( وصحيح اجلـامع  ٤/٣٤١وترغيب  ) ٣١٦٩( و ت ٣/٤١٢ و هق   ٥٦م اجلنائز   
٥٣١ 

١٦٨٧٨ - }                 ، ـهراِجعى يتِقِه حنع الِم ِمنقَةَ اإلسِرب لعخ ٍر فَقدِشب دِة قَيماعالْج ِمن جرخ نم
 عن ابن عمر ) ك ( } م جماعٍة فإنَّ موتته موتةٌ جاِهليةٌ ومن مات ليس عليِه إما

  ١/١٦٤ والفقيه ١/٨٨ وكثري ٦/١٦٢ واإلحتاف ٥/٢١٧ وجممع ١١٧ و ١/٧٧ك 
 وهو حديث صحيح

١٦٨٧٩ - }                ن قَاتلَ حتـتةً ، ومِميتةً جاِهلي اتم اجلماعةَ فَمات ِمن الطاعِة وفارق جرخ نم
 ٍة عراي                  نةٌ ، وماهليِقتلةٌ ج هةً فَقُتلَ فَِقتلتصبيع رٍة ، أو ينصصبيدعو إىل عٍة ، أو يِلعصبي غضبيٍة يم

         فلـيس ، هدههٍد عفي لذي عؤِمنها ، واليحاشا ِمن مترها وال يها وفَاجرب ضربيت يلى أُمع رجخ
 ِمنه ي ولستأيب هريرة عن ) حم ، م ، ن ( } من 

وصحيح اجلامع  ) ٩٨٣( وصحيحة   ١٠/٢٣٤ و   ٨/١٥٦ وهق   ٢/٢٩٦ وحم   ٧/١٢٣ و ن    ٥٤ و   ٥٣م اإلمارة   
)٦٢٢٧ ( 

( } من خرج ِمن بيِتِه ابِتغاَء الِعلِْم ، فإنَّ املالِئكَةَ تضع أجِنحتها ِللمتعلِِّم والعـاِلِم                { - ١٦٨٨٠
 عن صفوان بن عسال ) طك 



 

 

٢٥٣٣() 

  ١/١٢٣ وجممع ١/٤٠ وشج ١/٣٣علم جامع بيان ال
 لني 

من خرج ِمن بيتِه إىل الصالِة فقالَ اللَّهم إين أسألُك حبق السائلني عليك وأسألُك               { - ١٦٨٨١
حبق ممشاي هذَا فإين لَم أخرج أشراً وال بطراً وال رياًء وال سمعةً وخرجت اتقاَء سخِطك وابتغاَء                 

لُك أنْ تعيذين ِمن النار وأنْ تغِفر يل ذُنويب إنه اليغفر الذنوب إالَّ أنت أقْبلَ اُهللا عليِه                 مرضاِتك فأسأ 
          صالته نقضيلٍَك حىت تم سبعونَ ألف له فَرومسويه وابن السين عن أيب سـعيد       ) هـ  ( } بوجهِه واستغ

 رضى اهللا عنه 
 )٤٢١(والدعا طب ) ٨٣(وسين  ٣/٢١ وحم ٢/٤٥٨ و ١/٢١٥وترغيب ) ٧٧٨(هـ 

 ضعيف 
١٦٨٨٢ - }                 ـناحملـِرم ، وم ِر احلاجكأج هكتوبٍة فأجرتطهراً إىل صالٍة مِتِه مبي ِمن جرخ نم

 خـــرج إلـــى 
                ينهما كتابب كأجِر املُعتمِر ، وصالةٌ على أثِر صالٍة ال لغو فأجره إال إياه هحى الينصببيِح الضتس 

 عن أيب أمامة رضى اهللا عنه ) د ( } يف عِليني
 ) ٦٢٢٨( و صحيح اجلامع ٨/٢١٤ وطب ٣/٦٣ وهق ٤٦٥ و ١/٢١٣وترغيب ) ٥٥٨(د 

 وهو حديث حسن
١٦٨٨٣ - }                   هـرأج وقَع فَقد ، ِتِه فَماتداب نع ربيِل اِهللا ، فَخجاِهداً ِفى سِتِه مبي ِمن جرخ نم

و لَسعته دابةٌ فَمات فَقد وقَع أجره على اِهللا ، أو مات حتف أنِفِه ، فَقد وقَع أجره على  على اِهللا ، أ   
        املآب بتوجصاً فَقِد اسقُِتلَ قَع نوأبو نعيم عن حممد بن     ) طب  ك ، هق      ( وابن سعد ،    ) حم  ( } اِهللا، وم

 عبد اهللا بن عتيك عن أبيه 
  ٢/٣٤٥ وكثري ٥/٢٧٦ وجممع ٢/٨٨ و ك ٩/١٦٦ وهق ١/٢٣٦ متهيد  و٤/٣٦حم 

 وهوحديث صحيح
 الضرب حىت املوت: القعص 

١٦٨٨٤ - }     جخيْر فراُ فَقالَ ِحنيس ريدِتِه يبي ِمن جرخ نم : تصمتباِهللا ، واع تنِم اِهللا ، آمبس
 قُوةَ إالَّ باِهللا ، رِزق خير ذِلك املخرِج ، وصِرف عنه شر             باِهللا ، وتوكَّلْت على اِهللا ، وال حولَ وال        

 واخلطيب وابن عساكر عن عثمان ) ابن السىن ىف عمل يوم وليلة ( } ذِلك املخرِج 
  ١٤ وتوكل ٩/١٤٦ وخط ٥/١٤وتخ ) ٤٨٥(سين 

 حسن لغريه
١٦٨٨٥ - }      فُِتح هتعلَّمِعلْماً ي ريدي جرخ ناملالِئكَـةُ أكْفافَهـا ،            م له تشِة ، وفَراجلن باب لَه 

وصلَّت عليِه مالِئكَةُ السمواِت ، وِحيتانُ البحِر ، وللْعاِلِم ِمن الفضِل على العاِبِد كَفضِل القَمـِر                
           لَماَء ورثَةُ األنماِء ، إنَّ العكٍَب ِفى السِر كوغلى أصِر عدلَةَ البثُوا ِديناراً       ليروي ِبياِء ، إنَّ األنبياَء لَم



 

 

٢٥٣٤() 

                  ربجةٌ ال تِصيبالعاِلِم م تظٍّ واِفٍر ، موأَخذَ ِبح ذَ بالِعلِْم فَقدأخ فَمن ثُوا الِعلْمور مهمهاً ولِكنوال ِدر
 ِمن رسقَبيلٍَة أي تمو ، طُِمس مجن ووه ، دسةٌ ال تِت عاِلٍم ،وثُلْمعن أيب الدرداء ) هب ، كر ( } مو 

) ٢٢٥ و   ٢٢٣(و هـ   ) ٢٩٤٥ و   ٢٦٨٢ و   ٢٦٤٦(وبنحوه ت   ) ١٦٩٧ و   ١٦٩٦( والشعب   ١/٩٤الترغيب  
 ١/٣٧ والعلم ١٢/١١٤ وخط ٦/٣٨٤ و ٩٥ و ١٧٣/٩٤٥ واإلحتاف ٧/١٢٦ وكر ١/٢٨٢وسنة 

 وهو حديث حسن لغريه 
ُهللا عورته ، ومن كَف غَضبه كَف اُهللا عنه عذابه ،ومِن اعتذَر            من خزنَ ِلسانه ستر ا     { - ١٦٨٨٦

 هذْرع هلَّ قَِبلَ اُهللا ِمنوج زعن أنس ) ع ( } إىل اِهللا ع 
 وكـثري   ٣/٥٢٥وترغيب  ) ٣١٢٥( ومطالب   ٨/٢٤ و   ٧/٤٥٣ واإلحتاف   ١/١٩٥ و الدواليب    ١٠/٢٩٨جممع  

 ) ٨٣١٢ و ٨٣١١( والشعب ٢/١٠٠
 حسن لغريه 

 عن عثمان بن أيب العاص ) بز ، طك ( }  أى احلياِت -من خِشى ثأْرهن فَليس ِمنا  { - ١٦٨٨٧
  ٤/٤٦ وجممع ٢/١٣٦ ومشكل ٩/٣٦طب 

 صحيح لغريه
 ، ومن طَِمع ِمنكُم     من خِشى ِمنكُم أنْ ال يقوم ِمن آِخِر اللَّيِل فلْيوِتر ِمن أوِل اللَّيلِ             { - ١٦٨٨٨

عـن  ) حب ( } أنْ يقوم آِخر اللَّيِل فلْيوِتر آِخر اللَّيِل فإنَّ ِقراَءةَ آِخِر اللَّيِل محضورةٌ وذِلك أفْضلُ      
 جابر
) ١١٨٧(وهــ   ) ٧٥٥(ومسلم  ) ٤٦٢٣(وعب  ) ٢٥٦٥(واإلحسان  ) ٤٥٥( وت   ٤/٩١ وسنة   ٣/٣١٥حم  

  وغريهم ٢٩١ و ٢/٢٩٠وأبو عوانة ) ٩٦٩(غوي  وب٣/٣٥وهق ) ١٨٦(وخزمية 
١٦٨٨٩ - }  صيناهخ هصى عبدخ نعن مسرة رضى اهللا عنه ) د ، ك ( } م 

  وهو من طريق احلسن عن مسرة وقد مسع منه على الراجح٧/٢٤٠ وطب ٤/٣٦٧ و ك ٨/٢٦ون ) ٤٥١٦(د 
 وهوحديث صحيح

 يوم الِقيامِة ال حجةَ لَه ، ومن مات وليس يف عنقِه            من خلع يداً ِمن طاعٍة لَِقي اهللاَ       { - ١٦٨٩٠
 عن ابن عمر رضى اهللا عنه ) م ( } بيعةٌ مات ِميتةً جاهليةً 

 ) ٩٨٤( والصحيحه ١٣/٧ وفتح ٨/١٥٦ وهق ٥/٢٠٥وتخ ) ١٤٧٨(م 
 عن عمران رضى اهللا عنه ) طب  ( }من خلقه اُهللا لواِحدٍة ِمن املِرتلَتِني وفَّقَه ِلعملها   { - ١٦٨٩١

 ) ٦٢٣٠(وصحيح اجلامع ) ٢٣٣٦( والصحيحه ٦/١٢ ومتهيد ١٨/٢٢٤ وطب ١/٧٧عاصم 
 وهو حديث صحيح

} من خيلَ لَه ِفى صالِتِه أنه قد أحدثَ فَال ينصِرف حتى يسمع صوتاً أو يِجد ِرحياً             { - ١٦٨٩٢
 عن ابن عباس ) طب(

  وبنحوه أحاديث ١١/٣٤١طب 
 وهو حديث صحيح



 

 

٢٥٣٥() 

من دانَ ِبديٍن وِفى نفِْسِه وفاؤه فَمات ، تجاوز اُهللا عنه وأرضى غَريـمه ِبما شاَء ،  { - ١٦٨٩٣
 عن أيب أمامة ) طب ( } ومن دانَ ِبديٍن وليس ِفى نفِْسِه وفاؤه فَمات اقْتص اُهللا ِلغِرِميِه ِمنه يوم الِقيامِة 

  ١٠/١٠ و ٥/٥٠٢واإلحتاف ) ٥٥٥٩( والشعب ١/٥٩٧الترغيب 
 وهو حديث حسن لغريه

١٦٨٩٤ - }             غفوراً لَهسيئٍة م ِمن رجسنٍة وخخلَ ِفى حد تلَ البيدخ نعن ابـن   ) طب هق   ( } م
 عباس
 ٢/٦٧  وكـثري ) ٣٠٠٣( وخزميـة    ٢/١٩٨ وترغيـب    ٣/٢٩٣ وجممع   ٥/١٥٨ وهق   ٢٠١ و   ١١/١٧٧طب  

 ) ٤٠٥٣( والشعب ٤/١٤٥٦ وعدي ٢٠٨وجرجان 
 حسن

  ٦/٤٦فيه عبد اهللا بن املؤمل خمتلف فيه التهذيب 
١٦٨٩٥ - }  ِترتسفلْي كُمِمن املَ احلمدخ نعن طاووس مرسال ) ش ( } م 

مرسـال و   ) ١١١٦( موصوال عن ابن عباس وعب       ٤/٢٨٨ و ك    ٢٧ و   ١١/٢٦ وطب   ١/٢٧٨ و   ٢٧٧امع  
 ) ١/١٣٤(وش ) ١١١٧(

 وهو حديث صحيح
ال إله إالَّ اُهللا وحده الشِريك لَه ، لَه املُلْك ، ولَه الْحمد ،      : من دخلَ السوق فقالَ      { - ١٦٨٩٦

 لَه ألْـف    يحيي ويِميت ، وهو حى ال يموت ، ِبيِدِه الْخير ، وهو على كُلِّ شىٍء قَِدير ، كَتب اهللاُ                  
حم ( } ألِْف حسنٍة ، ومحا عنه ألْف ألِْف سيئَة ، ورفَع لَه ألْف ألِْف درجٍة ، وبىن لَه بيتاً ِفي اجلنِة                     

 عن ابن عمر ) ، ت ، هـ ، ك 
 و هــ    ٢/٣٥٥ وحليـة    ٩/٥٠ و تخ    ٢/٥٣١ وترغيب   ٢/٢٩٣ و مي    ١/٥٣٨و ك   ) ٣٤٢٩ و   ٣٤٢٨(ت  

 ا والدعــــ) ٢٢٣٥(
 ) ٦٢٣١(وصحيح اجلامع ) ٧٩٣(و ) ٧٩٢(و ) ٧٩١(و ) ٧٩٠(و ) ٧٨٩(طب 

 وهو حديث صحيح لغريه
 عن ابن عمر ) ت ( } من دخلَ حاِئطاً فلْيأْكُلْ وال يتِخذْ خبيئَةً   { - ١٦٨٩٧

 ) ٦٢٣٢(وصحيح اجلامع ) ٤٩٥( وعلل ٨/٢٣٤ وسنة ٩/٣٥٩وهق ) ١٢٨٧(ت 
 وهو حديث حسن 

١٦٨٩٨ -}                    ِحلُّ لَها ال يلَ فاِسقاً وأكَلَ مخِه فَأكَلَ ، دإلي عدي ٍم ِلطَعاٍم لَملى قولَ عخد نم  { )
 وابن النجار عن عائشة ) هق 
 ود  ٧/٢٤٠٧ وعـدي    ١/١٨٠ والـدواليب    ٧/١٦ وغليل   ٥/٢٣٣ واإلحتاف   ٤/٥٥ وجممع   ٢٦٥ و   ٧/٢٦هق  

  ١األطعمة ب 
 وهو حديث حسن لغريه



 

 

٢٥٣٦() 

أسأَلُ اَهللا رب العـرِش العِظـيِم أنْ   : من دخلَ على مريٍض لَم يحضر وفاته فَقالَ         { - ١٦٨٩٩
 ِفىاٍت ، شرم عسب ِفيكشعن ابن عباس ) ش ( } ي 

 ) ١١٢٠ - ١١١٤( والدعا طب ١/٢١ وطص ١٠/٣١٤ و ٧/٤٥٠ش 
 وهو حديث صحيح

١٦٩٠٠ - }     ٍء ِمنلَ ِفى شىخد نم            قِْذفَهلى اِهللا أنْ يا عقكَانَ ح ، ِهمعلي هلِّيغِلي ِلمنيعاِر املسأس 
 فَلُهأس هِة ، رأْسالِقيام ماِر يوظَِم النععن معقل بن يسار ) ط ، حم ، طب ، ك ، هق ( } ِفى م 

 ) ١١٢١٤( والشعب ٢/١٢ و ك ٢/٥٨٤ وترغيب ٤/١٠١ وجممع ٦/٣٠ و هق ٥/٢٧حم 
 ويف سنده جمهول 

من دخلَ ِفى هذَا املسِجِد فَبزق ِفيِه ، أو تنخم ، فلْيحِفر فلْيدِفنه ، فإنْ لَم يفْعـلْ                   { - ١٦٩٠١
 عن أيب هريرة) د ( } فلْيبزق ِفى ثوِبِه ثُم ِليخرج ِبِه 

 )٦٢٣٣(امع وصحيح اجل) ١٣١٠( وخزمية ٢/٢٩١ وهق ٢/٣٢٤ و حم ٢٢د الصالة ب 
 وهوحديث صحيح

١٦٩٠٢ - }                 ـنِبيِل اِهللا ، ومكَانَ كاملُجاِهِد ِفى س هلِّمعي راً أوخي تعلَّمذا ِلينا هِجدلَ مسخد نم
 لَه سا لياِظِر إىل مكَانَ كالن ِري ذِلكِلغ لَهخعن أيب هريرة ) حم ، حب ( } د 

 ) ٨١( وحب ١/٩١ و ك ٢/٣٥٠حم 
 وهو حديث صحيح

من دخلَ مسِجِدى هذَا ِليتعلَّم خيراً أو يعلِّمه كَانَ ِبمنِزلَِة املُجاِهِد ِفى سِبيِل اِهللا ،                { - ١٦٩٠٣
ب ،  ط( } ومن دخل ِلغيِر ذِلك ِمن أحاِديِث الناِس كَانَ ِبمنِزلَِة من يرى ما يعِجبه وهو شيٌء ِلغيِرِه                 

 عن سهل بن سعد ) ض 
 ) ٨١( وحب ١/٩١ و ك ٢/٣٥٠ وحم ٣/٢٥٤ وحلية ١/١٢٣ وجممع ٦/٢١٥طب 

 وهو حديث صحيح لغريه
١٦٩٠٤ - }               هى ربصع وقَد فَال إذْنَ لَه لِّمسوي أِْنستلَ أنْ يسقب هنيع خلَتد نعن ) طب  ( } م

 عبادة 
  ٣/٤٣٦ وترغيب ٨/٤٤جممع 

  انقطاع ويف سنده
١٦٩٠٥ - }                  وِرِهمأُج ِمن ذِلك قُصال ين هِبعت نوِر مِر ِمثْلُ أُجاألج ِمن ى كَانَ لَهدا إىل هعد نم

} شيئاً ، ومن دعا إىل ضاللٍَة كَانَ عليِه ِمن اإلثِْم ِمثْلُ آثاِم من تِبعه ال ينقُص ذِلك ِمن آثاِمِهم شيئاً                     
 عن أيب هريرة  ) ٤حم ، م ( 

 وفـتح   ١/٢٣٢ وسنة   ١/١٣١ ومي   ٢/٣٩٧وحم  ) ٢٠٦(و هـ   ) ٢٦٧٤( و ت    ٦ و د السنة ب      ١٦م العلم   
 ) ٦٢٣٤(وصحيح اجلامع ) ٨٦٥( وصحيحه ١/١٢٠ وترغيب ١٣/٣٠٢



 

 

٢٥٣٧() 

١٦٩٠٦ - }             طاهئاً إالَّ أعأَِل اَهللا شييس ِس لَمالِء الكِلماِت اخلما ِبهؤعد نإالَّ اُهللا واُهللا      :م ال إله 
                        ال إلـه ، ٍء قَديريلى كُلِّ شع ووه دالْحم ولَه املُلْك لَه ، لَه ِريكالش هدإالَّ اُهللا وح ال إله  ، أكْرب

 عن معاوية ) طب ( } إالَّ اُهللا وال حولَ والقُوةَ إالَّ باِهللا 
 ) ١٢٥( والدعا طب ٢/٤٨٦ وترغيب ١٩/٣٦١ وطب ١٠/١٥٦امع 

 وهوحديث حسن
١٦٩٠٧ - }                   لَـه جيبـتِحٍم اسِة ربِإثٍْم أو قَِطيع عدي فةَ ما لَمرةَ ععاِء عشيا ِبهذا الدعد نم :

                ِر سحانَ الَِّذى ِفى البحبس ، ِطئُهحانَ الَِّذى ىف األرِض موبس ، هشماِء عرحانَ الَِّذى ِفى السبس ِبيلُه
             هلْطاناِر سانَ الَِّذى ِفى النحبس ، هتمِة رحانَ الَِّذى ِفى اجلنحبس ، هانَ الَِّذى ِفى القُبوِر قَضاؤحبس ،
                   ، ضاَألر ـعانَ الَّـِذى وضحبماَء ، سالس انَ الَِّذى رفَعحبس ، هوحانَ الَِّذى ِفى اهلواِء رحبس ،

حبِهسإالَّ إلي هجا ِمننعن ابن مسعود ) طب( } انَ الَِّذى الم 
  ٢/٦٢ وشج ٤/٢٧٦ واإلحتاف ٣/٢٥٢ وامع ١٠/٢٨١طب 

 ويف سنده ضعف
أشهد أنَّ ال إله إالَّ اُهللا وأشهد أنَّ        : من دعا ِبوضوءٍٍ فَساعةَ يفْرغُ ِمن وضوئِه يقولُ          { - ١٦٩٠٨

 داً رسمحِة               مواِب اجلنةُ أبمثاِني لَه فُِتحت رينطهاملُت لْىن ِمنعن واجاِبيوالت لْىن ِمنعاج مولُ اِهللا ، اللَّه
 عن ثوبان ) طس ( } يدخلُ ِمن أيها شاَء 

  ١/٢٣٩ وامع ١/١٠١التلخيص 
 وهوحديث حسن لغريه

١٦٩٠٩ - } هظَلَم نلى ما ععد نم رصتعن عائشة ) ت ( }  فَقَِد ان 
 وجامع األصول   ٩/٥١١ و   ٨/٤٠ و   ٧/٤٩٣ واإلحتاف   ٦/٢٤٠٧وعدي  ) ٧/٩٣ (١٠/٣٤٨وش  ) ٣٥٥٢(ت  

٤/١٦٨  
 ضعيف 

) م ، د    ( } من دعا َألِخيِه بظَهِر الْغيِب قَاَل الَملك الُموكَّلُ ِبِه آِمين ، ولَك ِبِمثِْلِه               { - ١٦٩١٠
 الدرداء عن أيب 

 ) ٦٢٣٥( وصحيح اجلامع ١/٢٥٠ وشج ٣/٣٥٣وهق ) ٢٠٩٤(م 
١٦٩١١ - }  وهاٍع فَأَِجيبلى ِكرع اكُمعد نعن أيب أمامة ) طب ( ابن عساكر عن ابن عمر ، ( } م 

 ٤/١١٩ وهــ    ٥١٢ و   ١٢٧ و   ٩٦ و   ٢/٦٨ وحم   ١١٨ و األدب ب     ٢٩ وبنحوه د الزكاة ب      ٦/٢٨٢كر  
 ) ٣٥٣٨( والشعب ١٨٠وجرجان ) ٢٠٧١(وحب  ١٢/٤٠١ و٨/٢٧٥وطب 

 وهو حديث صحيح
١٦٩١٢ - }            ظَاِلم وفَه ِجبي كَّاِم فَلَمالْح كٍَم ِمنِإىل ح ِعىد نعن ) هق  ( ىف مراسيله ،    ) د  ( } م

 احلســـــن 



 

 

٢٥٣٨() 

 مرسال 
  حنوه ٤/٢١٤ وقط ٤/١٩٨امع 

 وهو حديث حسن لغريه 
 عن مسرة ) طب ( } سلْطَاٍن فَلَم يِجب فَهو ظَاِلم الَ حق لَه من دعِى ِإىل  { - ١٦٩١٣

  ٦/٨٠ وكثري ٥/٥٤ ومنثور ٧/٢٧٣ وطب ٤/١٩٨امع 
 وهو حديث حسن

١٦٩١٤ - }                 كراَء تِإنْ شو ، فَِانْ ِشاَء طَِعم ، ِجبفَلْي اِئمص وهاٍم وعِى ِإىل طَعد نهــ   ( } م (
 عن جابر 

 ) ٦٢٣٦(وصحيح اجلامع ) ٣٤٧(والصحيحه ) ١٤٩٤( وعلل ١٤١ و ٩/١٤وسنة ) ١٧٥١ (هـ
 وهو حديث صحيح

 ) ١٧٥٠(وهـ ) ٢٤٦١( و د ١٥٩وبنحوه عند م صيام 
١٦٩١٥ -  }  ِجبِوِه فَلْيحن ٍس أَورِإىل ع ِعىد نعن ابن عمر ) م ( } م 
 ) ٦٢٣٧(صحيح اجلامع  و٢/١٤٩ وتلخيص ٢٨٨ و ٣/٢٧٦وكر ) ١٠١(م النكاح 

من دِعى فَلَم يِجب فَقَد عصى اَهللا ورسولَه ، ومن دخلَ على غَيِر دعـوٍة دخـلَ                  { - ١٦٩١٦
 عن ابن عمر) د ( } ساِرقاً وخرج مِغرياً 

ع  وجـام  ٢/٣٥ ومتناهيـة    ٣/١٤٤ وترغيب   ١/٣٨٠ وعدي   ٣/١٩٤ وتلخيص   ٧/٦٨ وهق   ١د األطعممة ب    
 ويف سنده جهاله ) ٩٦٤٨ و ٩٦٤٧( والشعب ٧/٤٨٦األصول 

 وهق  ٥٦ و   ٤/٥٥وامع  ) ١٦٠٨(املطالب  :  وآلخره   ٧/٢٦٢ وهق   ٢/٦١ وحم   ١١٠وألوله شاهد م النكاح     
  من طرق يف أسانيدها مقال ٢٦٥ و٧/٢٦

 فاحلديث حسن لغريه
١٦٩١٧ - }   ، هذَابع هاُهللا عن فَعد هبغَض فَعد نم هترواُهللا ع رتس هانِفظَ ِلسح نمعن ) طس ( }  و

 أنس 
 ١/٢٩٨امـع   :  ويف سنده مقـال وبنحـوه        ٥٢٥ و   ٣/٤٤٩ وترغيب   ٢/١١ و أصفهان    ٧٠ و   ٨/٦٨جممع  

والشـعب  ...  بلفظ من خزن لسـانه       ٢/١٠٠وكثري  ) ٣١٢٥( ومطالب   ٣/٥٢٥ وترغيب   ١/١٩٥والدواليب  
 .." من ملك لسانه "  وعبداهللا بن عمرو بلفظ عن أنس) ٨٣١٢(و ) ٨٣١١(

 وهو حديث حسن لغريه 
١٦٩١٨ - }  ارِه النلَياُهللا ع مرح ، مهبستلَِد احالْو ثَالَثَةً ِمن فَند نعن واثلة ) طب ، كر ( } م 

 ) ٦٢٣٨( وصحيح اجلامع ٢/٢٧٣ وطب ٨ و ٣/٧امع 
 وهو حديث صحيح

١٦٩١٩ -  } نم                فَـند ـنمةُ ، ونالْج لَه تبجو مهبستواح ِهملَيع ربلَِد فَصالْو ثَالَثَةً ِمن فَند 
 عن جابر بن مسرة ) طب ( } اثْناِن فَصبر علَيِهما واَحتسبهما  وجبت لَه الْجنةُ 



 

 

٢٥٣٩() 

  ١٠ و ٣/٧ وجممع ٢/٢٧٣طب 
 وهوحديث صحيح لغريه

إنهما ليعـذَّباِن اآلنَ    : يانِبى اِهللا فُالنٌ وفالنٌ ، قَالَ       : من دفنتم اليوم ههنا ؟ قَالُوا        { - ١٦٩٢٠
 ويفْتناِن ِفى 

اآلخـر  أما أحدهما فَكانَ اليتنزه ِمن البوِل ، وأما       : يارسولَ اِهللا ِفيم ذَاك ؟ قالَ       : قَبريِهما ، قَالُوا    
 فَكانَ ميِشى 

:  وِلم فَعلْت ؟ قالَ      يانىب اهللا : بالنِميمِة ، وأخذَ جِريدةً رطْبةً فَشقَّها ثُم جعلَها على القبريِن ، قَالُوا     
: إالَ اُهللا ، قـالَ      غَيب ال يعلمه    : يانىب اِهللا  وحتى متى يعذّما اُهللا ؟ قالَ          : ليخففن عنهما ، قالوا     

 عمما أَس متِمعِفى احلِديِث لَس كُمدزيت أو ، ِريغُ قُلوِبكُممعن أيب أمامة ) حم ، طك ( } ولوال ت 
  ٣٢١ و ١/٣٢٠ وفتح ٣/٥٦ و ١/٢٠٨ و جممع ٥/٢٦٦حم 

 حسن لغريه 
 عن ابن مسعود ) حم ، م ، د ، ت ( } من دلَّ على خيٍر فَلَه ِمثْلُ أَجِر فَاِعِلِهِ   { - ١٦٩٢١
 و  ٤/١٢٠وحـم   ) ٢٦٧١( و ت    ١١/٣٥٣وخـط   ) ١٦٦٠( وصحيحه   ١٢٥ ود األدب ب     ١٣٣م اإلمارة   

) ٨٦٧( وحـب    ١٣/١٨٥ وسـنة    ٢٢٨ و   ٢٢٧ و   ٢٢٦ و   ١٧/٢٢٥ وطـب    ٩/٢٨ وهق   ٢٧٣ و   ٥/٢٧٢
 ) ٦٢٣٩( وصحيح اجلامع ٢/٤٤والدواليب ) ٢٤٢( وخد ١/١٢٠وترغيب 

١٦٩٢٢ - } ناِر       مالن ِمن هِقيلى اِهللا أَنْ يا عقِة كَانَ حيبِض أَِخيِه ِبالْغِعر نع حم ، طب ( }  ذَب (
 عن أمساء بنت يزيد 

 )٦٢٤٠( وصحيح اجلامع ١٣/١٠٧ وسنة ٣/٥١٧وترغيب ) ٢٤٠( ومبارك ٨/٣٨٨ وش ٨/٩٥جممع 
 وهو حديث صحيح

( ابن املبارك   ( } ِه ِبالْغيبة كَانَ حقا على اِهللا أَنْ يِقيه ِمن الناِر           من ذَب عن لَحِم أَِخي     {  - ١٦٩٢٣
 )عن أمساء بنت يزيد ) طب ، هب ، ن ( واخلرائطى ىف مكارم األخالق ، ) حم 
 )٤٧٧(واخلرائطي ) ٧٦٤٣( والشعب ١٣/١٠٧ وسنة ٧/٥٤٥ واإلحتاف ٦/٤٦١حم 

 وهو حديث صحيح
١٦٩٢٤ - } حذَب نِلِمني مةَ الُمسنس ابأَصكُه ، وسالَة متَ نالص دععن الرباء ) خ ( }  ب 

  ٩/٢٧٦ وهق ٤وم األضاحي ) ٦٢٤١( وصحيح اجلامع ١٠/٣ وفتح ١٣١ و ٧/١٢٨خ 
د تم نسـكُه ،     منَ ذَبح قَبلَ الصالَِة فِإنما يذبح ِلنفِْسِه  ، ومن ذَبح بعد الصالِة فَقَ              { - ١٦٩٢٥

 عن أنس ) خ ( } وأَصاب سنة اُملسِلِمين 
  ١٠/١٢ وفتح ٤/١٤٢وتلخيص ) ٦٢٤٢( وصحيح اجلامع ٤/٣٢٦ وسنة ٨/١٢٥ وحلية ١٣١ و ٧/١٢٨خ 

) كـر   ( } طَر  من ذَرعه الْقَيُء ِفى شهِر رمضانَ فَالَ يفِْطر ، ومن تقَيأَ عاِمداً فَقَد أَفْ              { - ١٦٩٢٦
 عن أيب هريرة 



 

 

٢٥٤٠() 

  ١/٤٢٧ و ك ٤/٢١٩ وهق ٢/٤٩٨ وبنحوه حم ٤/١٦٤١عدي 
 وهو حديث صحيح

عن )  ك   ٤( } من ذَرعه الْقَىُء وهو صاِئم فَلَيس علَيِه قَضاٌء ، ومِن استقَاَء فَلْيقِْض              { - ١٦٩٢٧
 أيب هريرة

 وصـحيحه   ٤/١٦٤١ وعـدي    ٢/٩٧ومعاين  ) ٩٠٧(حب   و ٤/٢١٩ وهق   ٢/٤٤٨ ونصب   ٣٢د الصيام ب    
) ١٦٧٦( و هــ     ٢/١٨٩ وتلخـيص    ٦/٢٩٣ وسنة   ١/٤٢٧ وك   ٢/٤٩٨ وحم   ٢/١٨٥وبنحوه قط   ) ٩٢٣(

 ) ٦٢٤٣(وصحيح اجلامع ) ٦١٣(وتغليق ) ٧٢٠( وت ٢/٤٤٩ونصب 
 وهو حديث صحيح

١٦٩٢٨ - }         ِة اِهللا حيشخ ِمن اهنيع تاهللاََ فَفَاض ذَكَر نم       هذَّبعي وِعِه لَممد ِمن ضاْألر ِصيبى يت
 عن أنس ) ك ( } اُهللا يوم الْقيامِة 

  ٤/٢٢٨ وترغيب ٤/٢٦٠ك 
 وهوحديث حسن

 وله شواهد صحيحه مبعناه
ذَكَـره اُهللا  من ذَكَر اَهللا تعاىل ِفى نفِْسِه ذَكَره اُهللا ِفى نفِْسِه ، ومن ذَكَر اَهللا ِفى مٍأل    { - ١٦٩٢٩

    بقَراِهللا ِذراعاً ت ِمن بقَرت نِذراعاً ، وم هِمن بقَرراً تإىل اِهللا ِشب بقَرت نوم ، بوأطي ٍأل أكْثَرِفى م
عـن أيب   ) ك  ( } سـعياً   ِمنه باعاً ، ومن أَتى اَهللا مشياً أتاه اُهللا هرولَةً ، ومن أتى اَهللا هرولَةً أتاه اُهللا                  

 هريرة
  ٣/١٢٤ واإلحتاف ٤/٢٤٦ك 

 وهو حديث صحيح
} من ذَكَر امرأً ِبما ليس ِفيِه ِليعيبه حبسه اُهللا ِفى ناِر جهنم حتى يأِْتي ِبنفاِذ ما قَالَ                   { - ١٦٩٣٠

 عن أيب الدرداء ) طب(
  ٧/٢٧٥٢ عدي  و٥١٥ و ٤٧٩ و ٢/١٩٩ وترغيب ٨/٩٤ ٤/٢٠١جممع 

 وهو حديث حسن
١٦٩٣١ - }  هابا ِفيِه فَقَِد اغْتالَ ِبمجر ذَكَر نىف تارخيه عن أيب هريرة) ك ( } م 
 ) ٦٢٤٤( وصحيح اجلامع ٧/٢٧٥١ وعدي ٢/٤٥وأصفهان ) ١٤١٩(الصحيحة 

 صحيح
 عن احلسني ) طب ( } يق الْجنِة من ذُِكرت ِعنده فَخِطىَء الصالةَ علَى خِطىَء طَِر { - ١٦٩٣٢

) ١٥٧٣(والشـعب   ) ٦٢٤٥( وصحيح اجلـامع     ٢/٥٠٨ وترغيب   ٣/١٣٨ وطب   ١٠/١٦٤ و   ١/١٣٧جممع  
  ١١/٥٠٨وبنحوه ش 

 وهو حديث صحيح
١٦٩٣٣ - }  ِقىش فَقَد لَىلِّ عصفَلَم ي هدِعن تذُِكر نابن السىن ، عن جابر ( } م( 



 

 

٢٥٤١() 

 وفيه الفضل بن مبشر وفيه كالم ، وقد وثقه ابن حبان وغريه             ١٤٠ و   ٣/١٣٩س امع   وأخرجه ط ) ٣٨١(سين  
  هـ ١

  ٨/٢٨٥وهو خمتلف فيه كما يف التهذيب : أقول 
 وإسناده حسن

ن ( }   من ذُِكرت ِعنده فَلْيصلِّ علَي ، ِفإنه من صلَّى علَي مرةً صلَّى اُهللا علَيِه عشراً               {- ١٦٩٣٤
 عن أنس ) 

 ون  ٦/٤١٤ وكـر    ٤/٣٤٧ وحلية   ٢/٤ وأصفهان   ٢/٤٩٤وترغيب  ) ٣٧٤( وسين   ١٠/١٦٣ و   ١/١٣٧جممع  
 )٦٢٤٦(وصحيح اجلامع ) ٩٨٨٩(

 وهو حديث صحيح
١٦٩٣٥ - }  لَيلِّ عصذَكَِرين ِفلْي نعن أنس ) ع ( } م 

  ١/١٣٧امع 
 صحيح

حم ،  ( } ساً ِمن وراِء اَملسلَمني ثَالثةَ أََياٍم أَجزأَت عنه ِرباطَ سنٍة           من رابطَ لَيلَةً حارِ    { - ١٦٩٣٦
 عن أم الدرداء ) طك

  ٥/٢٨٩امع 
 فيه ضعف 

 عن أيب ليلى ) طب ( } من رأَى حيةً فَلَم يقْتلَها مخافَةَ طَلَبها فَلَيس ِمنا  { - ١٦٩٣٧
 ) ٦٢٤٧( وصحيح اجلامع ١/٢٥٧وعدي ) ٢٤٢٧( وعلل ٢/٣٤ وعقيلي ٤/٤٦جممع 

 وهو حديث صحيح لغريه
الْحمد ِهللا الَِّذى عافَاين ِمما ابتالك ِبه وفَضلِنى على         : من رأَى صاِحب بالٍء فَقالَ       { - ١٦٩٣٨

، وابن ) حم ، ت ، هـ ( } نَ ما عاش  كَثِيٍر ِممن خلق تفْضيالً ، عوِفى ِمن ذِلك البالِء ، كاِئناً ما كَا            
 عن ابن عمر ) هب ( السىن 

 و  ٣/٢٧٣ والترغيـب    ١٠/١٣٨وجممع  ) ٣٨٩٢(و هـ   ) ٨٠١ - ٧٩٧(والدعا طب   ) ٣٤٣٢ و   ٣٤٣١(ت  
  ٤/٣٣١وجامع األصول ) ٤٤٤٥(والشعب ) ٦٢٤٨( وصحيح اجلامع ٢٧٤

 وهو حديث صحيح لغريه
الْحمد ِهللا الَِّذى عافَاين ِمما ابتالك ِبه وفَضلِنى على         : فَقالَ  من رأَى صاِحب بالٍء      { - ١٦٩٣٩

 حسن غريب عن أيب هريرة) ت ( } كَثِيٍر ِممن خلق تفْضيالً لَم يِصبه ذِلك البالُء 
 ) ٤٤٤٥(والشعب ) ٣٤٣٢ و ٣٤٣١(و ت ) ٨٠٠(الدعا طب 

 وهو حديث صحيح لغريه
١٦٩٤٠ - }   أى عر َنا         مِرهقَب ةً ِمنُءودوا ميأَح نا كَانَ كَمهرتةً فَسرعن عقبة ) خد ، د ، ك      ( } و

 بن عامر 



 

 

٢٥٤٢() 

وجامع ) ٧٥٨( وخد   ٣/٣٠٧ ونصب   ١١/٣١٩ وطب   ٤/٣٨٤ و ك    ٨/٣٣١ وهق   ٤/١٣٧وحم  ) ٤٨٩١(د  
 ) ٧٢٨٣ و ٧٢٨٢ - ٧٢٨١(والنسائي ) ٦٦٥٩( والشعب ٦/٦٥٤األصول 

 وهو حديث صحيح
الْحمد ِهللا الَِّذى عافَاين ِمما ابتالك ِبه ، وفَضلِنى على كَثِيٍر           : من رأَى مبتلًى فَقالَ      { - ١٦٩٤١

 عن أيب هريرة) ت ( } ِممن خلق تفْضيالً ، لَم يِصبه ذِلك البالُء 
 و ٥/١٧٨٦ و ٤/١٤٦١ و ٦/٢٣٧٤ وعــدي ١٠/١٣٨وجممــع ) ٣٨٩٢(و هـــ ) ٣٤٣٢ و ٣٤٣١(ت 

 ) ٦٢٤٨(وصحيح اجلامع ) ٦٠٢( وصحيحه ١/٢٧١وأصفهان ) ٧٩٩ و٧٩٧(الدعاطب 
 وهو حديث صحيح لغريه

) طس ( } من رأَى ِمن أَِخيِه رتقةً ِفى ِديِنه فَستره علَيها كَانت لَه حسنةٌ يوم الِْقيامِة           { - ١٦٩٤٢
 عن أيب هريرة

  ٦/٢٤٧امع 
 حسن لغريه

  معصية:رتقة 
من رأَى ِمن أَِمِريِه شيئاً يكْرهه فلْيصِبر عليِه ، فإنه ليس أحد يفاِرق اجلماعةَ ِشبراً                { - ١٦٩٤٣

 عن ابن عباس ) حم ، ق ( } فيموت إالَّ مات ِميتةً جاِهليةً 
 وطـب   ٢/٥٢٤اصـم    وع ١٠/٤٧ وسنة   ٣١٠ و   ١/٢٧٥ وحم   ٨/١٥٧وهق  ) ١٤٧٧( وم   ٧٨ و   ٩/٥٩خ  
 ) ٦٢٤٩( وصحيح اجلامع ١٢/١٦١

من رأَى منكراً فغيره ِبيِدِه فَقد بِرىَء ، ومن لَم يستِطع أنْ يغيره ِبيِدِه فَغيره ِبِلساِنِه                 { - ١٦٩٤٤
) ن  ( }  فَقَد بِرىَء وذِلك أضعف اإلمياِن       فَقَد بِرىَء ، ومن لَم يستِطع أنْ يغيره ِبِلساِنِه فَغيره ِبقلِْبهِ          

 عن أيب سعيد
 ٨/١١٢ن 

 وهو حديث صحيح 
١٦٩٤٥ - }                  ِطعـتيس فَِبِلساِنِه ، فإنْ لَـم ِطعتسي ِدِه ، فإنْ لَمِبي هرغيكَراً فلْينم كُمأَى ِمنر نم

  عن أيب سعيد  )٤حم ، م ( } فَِبقلِْبِه ، وذِلك أضعف اإلمياِن 
 ومتهيـد  ٥٤ و ٥٣ و ٥٢ و ٤٩ و ٢٠ و ٣/١٠ وحم ١١٢ و ٨/١١١ون ) ٢١٧٣(و ) ٢١٧٢(وت  ) ٦٩(م  

وصحيح اجلـامع   ) ٤٣٤٠ و   ١١٤٠( ود   ١٠/٢٥٩ومتهيد  ) ٤٠١٣ و   ١٢٧٥( وهـ   ٨/٢٥٨ وبداية   ١٠/٢٦٠
)٦٢٥٠ ( 

١٦٩٤٦ - }         ىحضأنْ ي ِة وأَرادِهاللَ ِذى اِحلج أَى ِمنكُمر نم        ِرِه وال ِمـنعش ذَنَّ ِمنفَال يأْخ 
 ىحضى يتعن أم سلمة ) ت ، ن ، هـ ، ك ( } أظْفَاِرِه ح 

 وصـحيح اجلـامع     ٤/١٨١ ومعاين   ٤/٤٠٦ ونصب   ٤/٢٢٠و ك   ) ٣١٥٠( وهـ   ٧/٢١١و ن   ) ١٥٢٣(ت  
)٦٢٥١ ( 



 

 

٢٥٤٣() 

 وهو حديث صحيح
 " إذا رأيتم " وبنحوه يف م 
١٦٩٤٧ - } آين فَِإنر نثَّل يب ممتيطاِن أَنْ يِللش سه لَيفَِإن ، وا هأَن عن أيب هريرة ) ت ( } ى 

 )٦٢٥٢(وصحيح اجلامع ) ٢٢٨٠(ت 
 وهو حديث صحيح

 عن أيب قتادة ) حم ، ق ( } من رآين فَقَد رأَى الْحق ِفإنَّ الشيطَاَنَ الَ يتزايا ِبي  { - ١٦٩٤٨
) ٢١٠( ومشائـل  ٧/١٧٨ وخـط  ٧/٤٥ ونبوة ٧/١٨١ وجممع ٥/٣٠٦ و  ٣/٥٥وحم  ) ١٧٧٦( وم   ٩/٤٣خ  

 )٦٢٥٣(وصحيح اجلامع 
 عن أيب سعيد ) حم ، خ ( } من رآين فَقَد رأَى الْحق ِفإنَّ الشيطَاَنَ الَيتكَوننى  { - ١٦٩٤٩

 ) ٢١٠( والشمائل ٧/١٧٨ وخط ٧/٤٥ والنبوة ٧/١٨١ وجممع ٥/٣٠٦ و ٣/٥٥وحم ) ١٧٧٦( و م ٩/٤٣خ 
 عن أيب سعيد ) حم ، خ ( } من رآين فَقَد رأَى الْحق ِفإنَّ الشيطَاَنَ الَ يتزايا ِبي  { - ١٦٩٥٠

  ١٢/٣٨٣ وفتح ٧/١٧٨وخط ) ٦٢٥٤( وصحيح اجلامع ٥/٣٠٦وحم ) ٦٩٩٤ (٩/٤٣خ 
 يتمثل : يتزايا 

عن أيب  ) ق ، د    ( }  ىف الْيقَظَِة ، والَ يتمثَّلُ الشيطَانُ ِبي         من رآين ِىف الَمنام فَسيراين     { - ١٦٩٥١
 هريرة

ــا ٤٣ و ٩/٤٢ و ٨/٥٤ و ١/٣٨خ  ـــ ) ٢٢٧٦( وت ٩٥ ود األدب ب ١٣ و ٧) ١٧٧٥( وم الرؤي وه
 و  ٤١١ و   ٤١٠ و   ٣٤٢ و   ٢/٢٣١ و   ٤٠٠ و   ١/٣٧٥وحم  ) ٣٩٠٥ و   ٣٩٠٣ و   ٣٩٠٢ و ٣٩٠١ و   ٣٩٠٠(

ــع ٤/٣٩٣ و ك ٦/٣٩٤ و ٤٧٢ و ٣/٢٦٩و ٤٧٢ و ٤٦٩ و ٤٦٣ و ٤٢٥  وش ١٨٣ و ٧/١٨١ وجممــ
 ) ٦٢٥٤( وصحيح اجلامع ٧/٤٦ ونبوة ١٢/٢٢٥ وسنة ٥٦ و ١١/٥٥

 عن أيب مالك األشجعى عن أبيه ) طب(} من رآين ِىف الَمنام فَقَد رآين  { - ١٦٩٥٢
  ٧/٢٦٨٧وعدي ) ٢١٨( ومشائل ٤/٣٩٣ و ك ٥٦ و ١١/٥٥ وش ١/٢٨٢ ومتهيد ١٢/٣٨طب 

 وهو حديث صحيح
عـن ابـن    ) ش  ( } من رآين ِىف الَمنام فَقَد رآين، ِإنَّ الشيطَانَ الَ يتمثَّلُ ِفى صوريت              { - ١٦٩٥٣

 مسعود وأيب 
 هريرة وجابر

 ٥٦ و ١١/٥٥وش ) ٢٢٠ و ٢١٩ و ٢١٨(الشمائل 
 وهو حديث صحيح

حم ( } ِإنه الَ ينبِغي  ِللشيطَانَ أَنْ  يتمثَّل ِفى صوريت           من رآين ِىف الَمنام فَقَد رآين،        { - ١٦٩٥٤
 عن جابر ) ، م ، هـ 

 ) ٦٢٥٦(وصحيح اجلامع ) ٣٩٠٤( وهـ ١٣و ٧ و م  الرؤيا ٤٧٢ و ٣/٢٦٩حم 



 

 

٢٥٤٤() 

عـن  ) ض  ( وياين  الر( } من رآين ِىف الَمنام فَقَد رآين، فِإنَّ ِالشيطَانَ الَ يتصور ِبي               {  - ١٦٩٥٥
 ) الرباء 

 وبنحوه أحاديث صحيحه ) ٢١٨(الشمائل 
 وهو حديث صحيح

( حسن صـحيح    ) ت  ( } من رآين ِىف الَمنام فَقَد رآين، فَِإنَّ الشيطَانَ الَ يتمثَّلُ ِبى             {  - ١٦٩٥٦
عن أيب سـعيد ،     ) ـ  ش ، ه  ( عن ابن عباس ، اخلطيب عن أيب مالك األشجعى عن أبيه ،             ) هـ ، حب ، طب      

 ابن النجار عن عمران بن حصني 
 و ٣٩٠٣ و ٣٩٠٢ و ٣٩٠١ و ٣٩٠٠(و هـ ) ٢٢٧٦(ت ) ١٧٧٦(و ) ١٧٧٥( و م   ١٨١ و   ٧/١٧٣امع  
 ٨/٢٧٢ وامع   ٩/٤٣ و   ٨/٥٤ و   ١/٣٨ وخ   ٤٥٤ و   ١٠/٣٥ و   ٨/٣٣٤ وخط   ٥٦ و   ١١/٥٥وش  ) ٣٩٠٤

 ) ٦٢٥٧(وصحيح اجلامع 
 متواتر 

ِني ِفى املناِم فَقد رآين ، فَإنَّ الشيطانَ اليتمثَّلُ ِبي ، ورؤيا املؤِمِن جزٌء ِمـن                من رآ  { - ١٦٩٥٧
حم ، م ، هـ ( ىف الشمائل ، وأبو عوانة عن أنس ، ) حم ، ش ، خ ، ت     ( } ِستٍة وأربعني جزًءا ِمن النبوِة      

 عن أيب هريرة) 
 ٢/٢٣١ و   ٤٠٠ و   ١/٣٧٥وحم  ) ٢١٩( و د الشمائل     ١٣ و   ٧ الرؤيا    و م  ٤٣ و   ٩/٤٢ و   ٨/٥٤ و   ١/٣٨خ  
 ) ٣٩٠٤( و هـ ٦/٣٩٤ و ٤٧٢ و ٣/٢٦٩ و ٤٧٢ و ٤٦٩ و ٤٦٣ و ٤٢٥ و ٤١١ و ٤١٠ و٣٤٢و

 وهو حديث صحيح
عن أيب بكرة   ) طب  ( الدارمى عن أيب قتادة     ( } من رآين ِىف الَمنام فَقَد رآين ِفى الْيقَظَِة          { - ١٦٩٥٨

 ( 
  ١٨٣ و ٧/١٨١امع 

 وهو حديث صحيح
  ١٣ - ٧ وم الرؤيا ٨/٥٤ و ١/٣٨وهو يف خ 
عـن أيب   ) حـم   ( } من رآين ِىف الَمنام فَقَد رأَى احلق ، فَإنَّ الشيطانَ ال يتشبه ِبي               { - ١٦٩٥٩

 هريرة 
  ١٢/٢٢٦ والسنة ٧/١٨١امع 

 وهو حديث صحيح
ى املناِم فَكأَنما رآين ِفى اليقَظِة ، فَمن رآين فَقد رآين حقا فَإنَّ الشيطانَ              من رآِني فِ   { - ١٦٩٦٠

عـن أيب   ) هـ ، ع ، طب      (عن ابن عمر ، وابن عساكر عن ابن عمر ،           ) طب  ( } اليستِطيع أنْ يتمثَّلَ ِبي     
 جحيفة 

 ) ١٠٠٤(صحيحه وال) ٢٨٧( و هـ ٣٨٩ و ١٢/٣٨٣ وفتح ٧/١٨١ وجممع ٢/٢٦١حم 
 وهو حديث صحيح



 

 

٢٥٤٥() 

 عن عائشة ) عق ( } من رابطَ فُواق ناقٍَة حرمه اُهللا على الناِر  { - ١٦٩٦١
والترغيب ) ٢٧٩٢(وهـ  ) ٢٥٤١(و د   ) ١٦٥٧ و   ١٦٥٤( وبنحوه عن معاذ عند ت       ٢/١٤٣ و   ١/٢٢عقيلي  

  ٢٧٣ و٢/٢٧٢
  ٢٨٥و

 حسن لغريه 
 ) اخلطيب عن عائشة  ( }ق ناقٍَة وجبت لَه اجلنةُ من رابطَ فُوا { - ١٦٩٦٢

ويف سنده ضعيف وأخرجه يف الشعب      ) ٦٢٦( والضعيفة   ٢/١٤٣ و ١/٢٢ وعقيلي   ٢/٩٢ ومتناهية   ٧/٢٠٣خط  
بلفظ من قاتل يف سبيل اهللا فواق ناقة وجبت له اجلنة عن أيب هريرة ومعاذ            ) ٤٢٥١ و   ٤٢٥٠ و   ٤٢٤٩ و ٤٢٣٠(

 وغريهم وهو حديث صحيح) ١٦٥٠( وت ٦/٣٣٧واالحتاف  ٥/٢٣٠وهو عند حم 
 حسن لغريه

حم ،  ( } من رابطَ ِفى شيٍء ِمن سواِحِل املسِلِمني ثَالثَةَ أياٍم أجزأَت عنه ِرباطَ سنةً               { - ١٦٩٦٣
 عن أم الدرداء ) طب

 ٦/٣٦٢ وحم ٥/٢٨٩جممع 
 وهو حديث حسن لغريه

عـن  ) هــ   ( }  ليلَةً ِفى سِبيِل اِهللا كَانت لَه كأَلِْف ليلٍَة ِصياِمها وقَياِمها            من رابطَ  { - ١٦٩٦٤
 عثمان 

  ٢/٢٤٦ والترغيب ٣٤ و ١/٦١وحم ) ٢٧٦٦(هـ 
 حسن

البغوى وابن  ( } من رابطَ يوماً ِفى سبيِل اِهللا أو ليلَةً كَانَ كَعدِل شهٍر ِصيامِه وِقيامِه               { - ١٦٩٦٥
 ) عن الشميط البجلي قانع
  ٥/٤٤٠ وحم ٥/٣٣٧ش 

 وهو حديث صحيح
١٦٩٦٦ - }                  ـاتم نٍر وِقياِمِه ، ومهِر ِصياِم شكأج ِبيِل اِهللا كَانَ لَهلةً ِفى سماً وليطَ يوابر نم

 عن سلمان ) ن ، ك ( } تانَ مراِبطاً جرى لَه ِمثْلُ ذِلك ِمن األجِر ، وأُجِرى عليِه الرزق ، وأَِمن الفَ
 وصـحيح  ١٠/٣٥٢ وسـنة    ٩/٣٨ وهق   ٢/٨٠ و ك    ٦/٣٩ ون   ٥/٤٤٠ وحم   ٥/٣٣٧ وش   ٢/٢٤٣الترغيب  

 ) ٦٢٥٩(اجلامع 
 وهو حديث صحيح

 ..ىف القرب منكر ونكري : الفتان 
 عن ابن عمر ) حب ( } من راح ِإىل الْجمعِة فلْيغتِسلْ  { - ١٦٩٦٧

 ) ١٢٢٤) (١٢٢٥( واإلحسان ٥٧ وحنيفة ٦/٢٢٧٦ وعدي ١٠/١٣٢ وخط ٢/٩٦ش 
 وهو حديث صحيح



 

 

٢٥٤٦() 

من راح ِإىل مسِجِد اجلماعِة فَخطْوةٌ تمحو سيئَةً ، وخطْوةٌ تكْتب لَه حسنةً ذاِهبـاً            { - ١٦٩٦٨
 عن ابن عمرو ) حم ، حب ، طب ( }  وراِجعاً

  )٢٠٣٩(  واإلحسان ٢/٢٩ وجممع ٢/١٧٢حم 
 وهوحديث صحيح

} من راح روحةً ِفى سبيِل اِهللا كَانَ لَه ِبمثِْل ما أصابه ِمن الغباِر ِمسكاً يوم الِقيامِة                  { - ١٦٩٦٩
 والضياء عن أنس ) هـ ( 

 ) ٦٢٦٠(وصحيح اجلامع  ) ٢٣٣٨(والصحيحة ) ٢٧٧٥(هـ 
 وهو حديث حسن 

 عن أيب هند ) طب ( }  فَقد بِرىَء ِمن اِهللا من رايا ِباِهللا لغيِر اِهللا { - ١٦٩٧٠
 عن ايب بكره) ٧٨٨٩(عنه و ) ٦٨٣٩(عن ابن عباس و ) ٦٨١٩( والشعب ١/٦٥ وترغيب ٢٧ / ١٢طب 

 وهو حديث صحيح لغريه
 عن أنس ) حم ، م ، ن ، هـ ( } من رأت ذِلك ِمنكُن فأنزلت فلْتغتِسلْ  { - ١٦٩٧١

) ٦٢٥٨(وصحيح اجلـامع    ) ٢٠٤ - ٢٠١(  ون   ٣/٢٨٢وحم  ) ٣٠(  وم احليض     ٨/٣٣٨يد  ومته) ٦٠١(هـ  
 أي املاء..... إذا رأت (ولفظه عند أكثرهم 

 ومن رأيتموه   - ثَالثاً   -فَض اُهللا فَاك    : من رأيتموه ينشد ِشعراً ِفى املسِجِد فَقُولُوا         { - ١٦٩٧٢
 ومن رأَيتموه يِبيع أو يبتاع ِفـى املسـِجِد          - ثَالثاً   -ِد فَقُولُوا  ال وجدتها      ينشد ضالَّةً ِفى املسجِ   

 عن أيب هريرة ) ت ، ن   ( }ال أربح اُهللا ِتجارتك : فَقُولُوا 
 ويف سـنده    ٢/٤٩٣ ونصب   ٢/٢٥وهو عن عبد الرمحن بن ثوبان عن أبيه عند طب وامع            ) ٥٧٤٩(ود يلمي   

وقد ثبت تناشد الشعر وقوله على عهد النيب        " اجلملة األوىل ولفظه  إذا رأيتم من يبيع         ) ت ون   ( وليس يف   جهالة  
 صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد فتكون اجلملة األوىل منكره 

) حب  (  } -   يعىن النار  -من رجع عن ِديِنِه فاقْتلُوه ، وال تعذِّبوا ِبعذاِب اِهللا أحداً             { - ١٦٠٧٣
 عن ابن عباس 

  وغريهم ٨/٢٠٢ وهق ٣/١١٣وقط ) ٦٩٢٢( وخ ١/٢٨٢وحم  ) ٥٦٠٦( واإلحسان ٥/٢٣١حم 
 وهو حديث صحيح

والضياء عن أيب   ) خد ، طب    ( } من رِحم ولَو ذَِبيحةَ عصفُوٍر رِحمه اُهللا يوم الِقيامِة           {  - ١٦٩٧٤
 أمامة 
) ٦٢٦١١(وصـحيح اجلـامع     ) ٣٨١(وخـد   ) ٢٧( وصحيحه   ٧/٢٥٤٢  وعدي ٨/٢٧٩ وطب   ٤/٣٣جممع  

 ) ١١٠٧٠(والشعب 
 وهو حديث حسن 

 ابن أيب الدنيا   } من رد عن ِعرِض أِخيِه باملِغيبِة كَانَ حقا على اِهللا أنْ يعِتقَه ِمن الناِر                {  - ١٦٩٧٥
 عن أمساء بنت يزيد



 

 

٢٥٤٧() 

  ٦/٦٧وحلية ) ٦٨٧( ومبارك ٦/٤٦١حم و) ٢٤٠( والصمت ٦/٢٨٤ و ٢٨٣اإلحتاف 
 وهو حديث حسن 

عـن أيب   ) حم ، ت    ( } من رد عن ِعرِض أِخيِه رد اُهللا عن وجِهِه النار يوم الِقيامِة              {  - ١٦٩٧٦
 الدرداء 

والـدواليب  ) ٦٢٦٢( وصـحيح اجلـامع      ٣/٥١٧ وترغيب   ٨/١٦٨ وهق   ٤٥٠ و   ٦/٤٤٩وحم  ) ١٩٣١(ت  
 ) ٧٦٣٥( والشعب ٧/٢٥٨حلية  و١/١٢٤

 وهو حديث صحيح
ابن أيب ( } من رد عن ِعرِض أِخيِه كَانَ حقا على اِهللا أنْ يرد عن ِعرِضِه يوم الِقيامِة            { - ١٦٩٧٧

 )الدنيا ىف ذم الغيبة عن أيب الدرداء 
 حنوه ) ٢٣٩( والصمت ٧/٥٤٥ واإلحتاف ٤٥٠ و ٦/٤٤٩حم 

 حيحوهو حديث ص
١٦٩٧٨ - }                   مـوي مهـنج ارن هنع درعالـى أنْ يلى اِهللا تا عقِض أِخيِه كَانَ حِعر نع در نم

 ) طب(} الِقيامِة 
 واخلرائطى عن أيب الدرداء 

 ) ٤٧٥( واخلرائطي ٣/٥١٧ وترغيب ٧/٥٤٥ و ٦/٢٨٤ واإلحتاف ٤٥٠ و ٦/٤٤٩حم 
 وهو حديث صحيح

١٦٩٧٩ - } اِر مالن ِحجاباً ِمن ِض أِخيِه كَانَ لَهِعر نع در عن أيب الدرداء ) هق ( } ن 
وصـحيح اجلـامع    ) ٧٦٣٤( والشـعب    ٦/٢٨٣ واالحتاف   ٧/٢٧٧وكر  ) ٤٢٣( وسين   ٥١٧ و   ٨/١٦٨هق  

)٦٢٦٣ ( 
 وهو حديث صحيح

١٦٩٨٠ - }  كرأَش ِتِه فَقداجح نةُ عرالطِّي هترد نعن ابن عمرو ) حم ، طب ( } م 
 ) ٦٢٦٤(وصحيح اجلامع ) ٢٣٤٧( وعلل ٤/٣٤٤وكثري ) ١٠٦٥( وصحيحه ٥/١٠٥ وجممع ٢/٢٢٠حم 

 وهو حديث صحيح
١٦٩٨١ - }  هملْزٍء فلْيِفى شي ِزقر نعن أنس ) هب ( } م 

 )١٢٤٤ و ١٢٤٣(وبنحوه ) ١٢٤٢ و ١٢٤١(الشعب 
 حسن لغريه 

١٦٩٨٢ - }    قَهزر ناِقى              مطِْر البِق اَهللا ِفى الشتطِْر ِديِنِه ، فَلْيلى شع هأَعان ةً فَقدرأَةً صاِلحاُهللا ام
 عن أنس ) ك(} 
 ) ٥٤٨٧( والشعب ٩/١١١ وفتح ٣/٤١ وترغيب ٣/١١٧ وتلخيص ٤/٢٧٢ وجممع ٢/١٦١ك 

 وهو حديث حسن 



 

 

٢٥٤٨() 

 ، وِبمحمٍد رسوالً ، وجبت لَه اجلنةُ ، وأُخرى          من رِضى باِهللا رباً ، وباإلسالِم ِديناً       { - ١٦٩٨٣
                    ـدعأب ِض ، أواِء واَألرالسم نِن كَما بيجتيركُلِّ د نٍة ، مابيرجِة ِمائَةَ داُهللا ِبها للعبد ِفي اجلن فَعري

 عن أيب سعيد ) هب ، ك ، حب ( } مابني الْسماء واَألرض ، اِجلهاد ِفي سبيِل اِهللا 
  ١٦ ون اجلهاد ب ١١٦وبنحوه م اإلمارة ) ٤٢٥٨( والشعب ١/٥٨١ وبغوي ٢/٢٨٨ وترغيب ٢/٩٣ك 

 وهو حديث صحيح
( } من رفَع حجراً عن الطَِّريِق كُِتب لَه حسنةٌ ، ومن كَانت لَه حسنةٌ دخلَ اجلنةَ                 { - ١٦٩٨٤

 عن معاذ ) طب 
 ) ١١١٧٤(والشعب ) ٢٣٠٥(والصحيحة ) ٦٢٦٥( وصحيح اجلامع ٣/٦١٩الترغيب  و٣/١٣٥امع 

 وهو حديث صحيح
 عن أيب ذر ) طس ( } من ركَع ِثنتى عشرةَ ركْعةً بِنى لَه بيت ِفى اجلنِة  { - ١٦٩٨٥

 ٦/٢٣٥٤ و   ٥/١٧٩ وعدي   ٢/٤٧٢ وهق   ٣/٢٩٤وخط  ) ١١٨٩ و   ١١٨٨( وخزمية  ) ٥٥( وعب   ٣/٢٦١ن  
 ) ٦٢٦٦(وهو عن أم حبيبة وصحيح اجلامع ) ٢٤٥٢ و ٢٤٥١(وحب ) ١٠١(وبنحوه م املسافرين 

 وهو حديث صحيح
حم ( } من ركَع ركْعةً ، أَو سجد سجدةً رفَعه اُهللا ِبها درجةً وحطَّ عنه ِبها خِطيئَةً                 { - ١٦٩٨٦

 عن أيب ذر ) ض ( والطحاوى والروياين ) 
  ٢/٢٤٨ وجممع ٥/١٤٧حم 

 وهو حديث صحيح
١٦٩٨٧ - }                 ـرحفَن فـرصان قَبِة ، ثُمالْع دةَ الَّىت ِعنرماٍت ، الْجيصِع حبةَ ِبسرمى الْجمر نم

 جأِْن الْحش ِه ِمنلَيع مرا حم لَّ لَهح فَقَد لَقح ثُم هيدر البزار عن ابن عم( } ه ( 
  ٣/٢٦١جممع 

 وهو حديث صحيح
١٦٩٨٨- }            ودالْع همهلغَ سِبيِل اِهللا فَبٍم ِىف سهِبس ودى الْعمر نطَأَ     -مأَخ أَو ابـِدلُ   - أَصعي 

 عن عمرو بن عبسه ) حم ، ن ، هـ ، طب ، ك (} رقَبةً
وبنحوه حم  ). ٢٨١٢( وهـ   ٢/٩٦ وك   ٤٥ و ٢/٢٤٢ وشج   ٢/٢٨٠ وترغيب   ١٠/٢٧٢ و ١٦٢ و ٩/١٦١هق  

 ومتهيـد   ١٨/١٧٣ وطب   ٦/٣٠٦ وحلية   ٥/١٥٩ ونبوة   ٣/٣٩٥ و ١٢١ و ٤/٩٥ وك   ٨/٤٢٩ وكثري   ٤/١١٣
 )٦٢٦٧( وصحيح اجلامع ٣٨٤ و٢٣٦ و٤/١١٣وبنحوه حم ) ١٦٤٤( وحب ٥/٣١٠ وش ٤/٥

 وهو حديث صحيح
ى سطٍْح الِجدار لَه فَسقَطَ فَمات فَدمه هدر        من رمى ِباللَّيِل فَلَيس ِمنا ومن رقَد عل        { - ١٦٩٨٩

 عن عبداهللا بن جعفر ) طب  (} 
 )١٢٧٩( وخد ١١/٧٢١ وطب ٢/٣٢١ وحم ١٣/٢٤ وفتح ٤/٥٥ وترغيب ٧/٢٩٢ وجممع ٢/١٣٣مشكل 

 وهو حديث صحيح لغريه



 

 

٢٥٤٩() 

) طب  ( } اَن ذِلك لَه نوراً يوم الِْقيامِة       من رمى ِبسهٍم ِىف سِبيِل اِهللا فَقَصر أَو بلَغَ كَ          { - ١٦٩٩٠
 عن أيب عمرو األنصاري 

 ٢/٢٨١ وترغيب ٥/٢٧٠جممع 
 وهو حديث حسن 

 عن أيب جنيح) ت ، ن ، ك  ( }من رمى ِبسهٍم ِىف سِبيِل اِهللا فَهو لَه ِعدلُ محرٍر { - ١٦٩٩١
 وسـنة  ٢/٢٧٩ وترغيـب  ٥/٢٧٠ وجممع ٣٨٦ و٣٨٤و٢٣٦و٤/١١٣ وحم ٢٣ون اجلهاد ب     ) ١٦٣٨(ت  
 )٦٢٦٨(وصحيح اجلامع ) ١٧٥٦( وصحيحه ١٠/٣٨٤

 وهو حديث صحيح
 أى كرقبة معتقة كاملة 

 عن كعب بن مرة) حب ( } من رمى ِبسهٍم ِىف سِبيِل اِهللا كَانَ كَمن أَعتق رقَبةً  { - ١٦٩٩٢
  ٢/٢٨٠وترغيب ) ١٦٤٤( وحب ٥/٣١٠ش 

 ث صحيحوهو حدي
 عن أيب هريرة) بز(} من رمى ِبسهٍم ِىف سِبيِل اِهللا كَاَن لَه نور يوم الِْقيامِة  { -١٦٩٩٣

 ٢/٢٨١ وترغيب ٥/٢٧٠جممع 
 حسن

 عن أنس) طس ، ض (} من رمى رِميةً ِىف سِبيِل اِهللا فَِهي لَه ِعدلُ محرٍر  { -١٦٩٩٤
  حنوه ٣٨٦و٣٨٤ و٢٣٦و٤/١١٣ وحم ٢٣ون اجلهاد ب ) ١٦٣٨( وت ٢/٢٧٩ والترغيب ٥/٢٧٠امع 

 وهو حديث صحيح
 عن هشام بن عامر ) طب  ( }من رمى مؤِمناً ِبكُفٍْر فَهو كَقَتِلِه  { - ١٦٩٩٥

 وصحيح اجلامع   ٤٦٥ و ٣/٣٠٢ وترغيب   ١٠/٥١٤ و ١١/٥٣٧ وفتح   ٨/٢٣ وهق   ٤/٣٣ وحم   ١٦٦ و ٨/٣٢خ
)٦٢٦٩( 

١٦٩٩٦ - } ا مِمن سِل فَلَيا ِباللَّيانمر عن أيب هريرة ) حم ( } ن 
 وخـد   ١٣/٢٤وفـتح   ) ١٨٥٧( وحب   ٤/٥٥ وترغيب   ٨/٩٩ و ٧/٢٩٢ وجممع   ١١/٢٢١ وطب   ٢/٣٢١حم

 )٦٢٧٠(وصحيح اجلامع ) ١٢٧٩(
 وهو حديث صحيح

 فَضلَ بعد نفَقَِتها ذِلك لَه ِمن ديِنـِه         من رهن أَرضاً ِبديٍن فَِإنه يقِْضى ِمن ثَمرِتها ما         { -١٦٩٩٧
 عن مسرة) طب  ( }ذِلك الَِّذي علَيه بعد أَنْ يحِسب ِلصاِحِبها الَِّذي هى ِعنده عملَه ونفَقَته ِبالْعدِل 

  ٧/٢٦١٩وعدي ) ١٤٣٦( ومطالب ٤/١٤٢ وجممع ٣٢٩و٧/٣٢٥طب 
 وىف سنده جهالة 

١٦٩٩٨ -  }               ؤِمنالَم اهأَخ ادع نمو ، عجرى يتِة حمحاِض الرِىف ِري اضخ ِمناُملؤ اهأَخ ارز نم
 ِجعرى يتِة حناِض الْجِىف ِري اضعن صفوان بن عسال ) طب ( } خ 



 

 

٢٥٥٠() 

وحـم  ) ٥٢٢( وىف سنده ضعف ويشهد له حنوه  عنـد خـد             ١٠/٥٠٠ وفتح   ٣/٣٦٥ وترغيب   ٢/٢٩٨جممع
 ٦/٢٩٥ واإلحتاف ١٩/١٠٢ وطب٣/٤٦٠

 فاحلديث حسن لغريه 
١٦٩٩٩ - }                  اُهللا ِمـن ثَهعِن بيمرِد الْحِىف أَح اتم نمِهيداً ، وش ا أَوِفيعش لَه تِرى كُنقَب ارز نم

 عن عمر ) ط ، هق ( } األِمِنني يوم اْلِقيامِة 
  ١/٢٣٧منثور  و٥/٢٤٥ وهق ٢/٢٢٤ترغيب 

 وهو حديث حسن لغريه 
 عن ابن عمر) عد ، هب ( } من زار قَبرى وجبت لَه شفَاعيت  { - ١٧٠٠٠

 ٤١٧ و٤/٤١٦ واإلحتـاف  ٦/٢٣٥٠ وعـدي  ٢/٢٦٧ وتلخـيص  ٤/٢ وجممع  ٢/٦٤ والدواليب   ٢/٢٧٨قط  
ـ ) ١٢٥٣( ومطالـب    ١٢/٤٠٦ وطب   ٥/٢٤٥ وهق   ٢/٢٢٤ وبنحوه ترغيب    ١٠/٣٦٣و  ) ٤١٥٤(عب  والش

 ٩٦-٥/٩٥والنيل ) ٨٧١٥( والفيض ٤٣٤ و٢٢٠وجرجان 
 وهو حديث حسن لغريه

 !!فوهم ) ٥٦٠٧(وحكم عليه األلباين بالوضع ىف ضعيف اجلامع 
١٧٠٠١ - }          جلٌ ِمنهمر همؤمولي همؤمقَوماً فالَ ي ارز نعـن مالـك بـن      ) حم ، د ، ت       ( } م

 احلويرث 
وحم   ) ٦٢٧١( وصحيح اجلامع    ٣/٣٩٨ وسنة   ١٩/٢٨٦ وطب   ٣/١٢٦وهق   ) ٣٥٦ ( و ت    ٦٦د الصالة ب    

  ٢/٨٠ ون ٥/٥٣ و٣/٤٣٦
 وهو حديث صحيـــــح

حم ، د ، ت  ( } من زرع أَرضاً ِبغِري ِإذِن أَهلها فلَه نفقته ولَيس له ِفى الزرِع شىٌء       { - ١٧٠٠٢
 .عن رافع بن خديج ) ، هـ 
(  وهــ    ٤/١٧١ ونصب   ١٤/٢١٩ وبنحوه ش    ١١٨ و ٤/١١٧ ومعاىن   ٦/٤٦٥وكر   ٤٤٠و  ١٤١ / ٦حم    

 وسنة  ٤/٣٣٩ وطب   ١٣٧ و   ٦/١٣٦ وهق   ٣٣ود البيوع ب    ) ١٣٦٦(  وبنحوه ت    ٤/١٣٣٤وعدى  ) ٢٤٦٦
 ) ٦٢٧٢( وصحيح اجلامع ) ١٤٢٧(  وعلل ١٢/١٤٨ وخط ٣/٥٤ وتلخيص ٣/٢٨٠ ومشكل ٨/٢٣١

 وهو حديث صحيـــــح
١٧٠٠٣ - }  رعز ندقةٌ  مص له هيمةٌ فهوب ِإنسانٌ أَو غَرساً فأَكلَ ِمنه غَرس رعاً أَواخلطيب  ( }  ز

 ) عن أنس
  ٣/٣٧٦ وترغيب ٤/٥٥ وبنحوه حم ١١/٢٦٠خط 

 وهو حديث صحيـــــح
 خالد  وابن خزمية عن  ) حم   ( } من زرع زرعاً فأَكلَ ِمنه طَري أَو عافيةٌ كَانَ له صدقةٌ             { - ١٧٠٠٤

 ابن السائب 
  ) ٦٢٧٣(  وصحيح اجلامع ١١/٢٦٠ وخط ٤/٢٣٦ وطب ٤/٦٧ وجممع ٣/٣٧٦ وترغيب ٤/٥٥حم 



 

 

٢٥٥١() 

 وهو حديث صحيـــــح
 عن أىب ذر ) حم  ( } من زنى أَمةً لَم يرها تزِنى جلده اُهللا يوم الِقيامِة بسوٍط ِمن ناٍر  { - ١٧٠٠٥

  ٧/٦له بعبيد اهللا بن أىب جعفر ولكن األكثر على توثيقه كما ىف التهذيب وأع ) ٨٧٢٤(  والفيض ٥/١٥٥حم 
 فاحلديث حســــن

١٧٠٠٦ - }               ِمن اِإلنســانُ القَميص خلعا ياِإلميانَ كم اُهللا ِمنه زعن اخلَمر ربش ى أَونز نم
 عن أىب هريرة)  ك  (} رأســِه 

  ١/٢٢وك ) ٥٠٩(  وصحيحه ١٢/٦١ وفتح ٣/٢٥٢ترغيب 
 وهو حديث صحيـــــح

 عن شريك ) طب  ( } من زنى خرج ِمنه اِإلميانُ فِإنْ تاب تاب اُهللا عليِه  { - ١٧٠٠٧
  ) ٦٢٧٤(  وصحيح اجلامع ١/٣٨ وشج ٧/٣١٧ وطب ١/١٠١ وجممع ١/١٧٤ وأصفهان ٣/٢٧٤ترغيب 

 وهو حديث حســــن
 عن على ) طس  ( } هو مؤمن من ساءته سيئته ف { - ١٧٠٠٨

  ٤/٥٥ وخط ٧/١٢٥ وكر ١/٨٦جممع 
 وهو حديث حســــن لغيـــره 

١٧٠٠٩ - }      ؤمنم فهو سنتهح تهروس ، ئتهيس اءتهس نعن أىب أمامة ، متام عـن  ) طب ، كر  ( } م
 .وأبو سعد السمان ِفى مشيخته عن عمر وصحح ) ع ( أىب أمامة وعمر ، 

 ) ١٩٧٥ و   ١٩٣٣(  وعلل   ١٠/٢٩٤ و   ٥/٢٢٣ و   ١/٨٦ وجممع   ٨/١٣٨ وطب   ٥/٣٤٧ و ١١١ و   ٦/٦٢كر  
  )  ٦٩٩٤ و ٦٩٨٩( والشعب  ) ٢٠٧١٠( وعب  ) ٧٢٥٤ و ٦٧٢٨ و ٤٥٧٦(واإلحسان 

 وهو حديث صحيـــــح لغيـــره 
 ىف التاريخ عن عمر ) خ  (  }من ساءته سيئته ، وسرته حسنته فهى أَمارةُ املُؤمِن  { - ١٧٠١٠

  ) ٢١٦٥(  وت ١/٨١ وحم ١١٥ و ١١٤ و ١/١٤وك  ) ٤٥٧٦(  واإلحسان ٦/٦٢كر 
 وهو حديث صحيـــــح لغيـــره 

١٧٠١١ - }                   ، دلـهكانَ عليِه ب ِإنْ أَكلَ ِمنه هفِإن ، أكلْ ِمنهفالَ ي طبعاً فعطوت اهلَدى اقس نم
    ا ثُمنحرهلي أكلْ ِإنْ               ولكناجباً فليدياً وا ، وِإنْ كانَ هنبيها جِبه ضربا مثَّ ليمها ِفى دعلهن غمسلي

 .عن أىب قتادة ) هق  ( } شاَء ، فِإنه الَ بد ِمن قَضائِه 
 ) ٢٥٨٠(  وخزمية ٥/٢٤٤هق 

  حســــن لغيــره
١٧٠١٢ - }        نفسِه ، ومِكلَ ِإىل نألَ القَضاَء وس نم         دهسدي  لكليِه مزلَ عليِه نع حم  ( }  أُجرب
 عن أنس ) ، ت ، هـ

  ٣/١١٨ وحم ٤/٦٩ ونصب ٣/١٦٣ وترغيب ٢١٩ / ١٤وش  ) ٢٣٠٩( وهـ  ) ١٣٢٣( ت 
 وهو حديث حســــن  



 

 

٢٥٥٢() 

، ومن اسـتجار    اللَّهم أَدخله اجلَنةَ    : من سألَ اَهللا اجلَنةَ ثَالثَ مراٍت ، قالِت اجلَنةُ           { - ١٧٠١٣
 اراٍت قالِت النرالناِر ثَالثَ م اِر : منالن من أَجره عن أنس )  ت ، ن ، ك  ( } اللَّهم 

 وخــط ٤/٤٥١ وترغيــب ١/٥٣٥وك  ) ٢٤٣٣( وحــب  ) ٤٣٤٠(  وهـــ ٨/٢٧٩ون  ) ٢٥٧٢( ت 
  ) ٦٢٧٥(  وصحيح اجلامع ٣/٢٠٨وحم  ) ١٣١١ و ١٣١٠( ودعاطــــب ١١/٣٧٨

 و حديث صحيـــــحوه
م  ( } من سألَ اَهللا الشهادةَ ِبِصدٍق بلَّغه اُهللا منازلَ الشهداِء وِإنْ مات على ِفراشِه               { - ١٧٠١٤

 .عن سهل بن حنيف  ) ٤
 ٩/١٧٠ وهق   ٥/٢٤٤ وحم   ٤ود الدعاء ب     ) ٢٧٩٧(  وهـ   ٦/٣٧ون   ) ١٦٥٣( وت   ) ١٥٧( م اإلمارة   

 ٦/٨٨ وطـب    ٢/٢٠٥ومـي    ) ٦٢٧٦(  وصحيح اجلامع    ١/٣٠١ ونصب   ٢/٢٧٥ وترغيب   ١٠/٣٦٩وسنة  
  ) ٢٠١٥( ودعاطــــب ٣/١٠٣ومشكل 

١٧٠١٥ - }                  ـاتهيٍد وِإنْ مش اُهللا أَجر قَلبِه أَعطاه ادقاً ِمنبيِل اِهللا صألَ اَهللا القتلَ ِفى سس نم
 عن أنس ) ك ( عن معاذ ، ) ت  ( } على ِفراشِه 

 ٣/٣٤١ وطب   ٩/١٧٠ وهق   ٢/٧٧ وك   ٢٩٤ و   ٢/٢٧٦وترغيب   ) ١٦١٥( وحب   ) ١٦٥٤ و   ١٦٥٣( ت  
  ) ٦٢٧٧(  وصحيح اجلامع ٢٤٤ و ٥/٢٣٠ وحم ٢٢  ون اجلهاد ب ٤٢وبنحوه د اجلهاد ب 

 وهو حديث صحيـــــح
جـر شـهيٍد ،   من سألَ اَهللا القتلَ ِفى سبيلِه صادقاً ِمن نفسِه ثُم مات أَو قُتلَ فله أَ         { - ١٧٠١٦

 عن أىب مالك األشعرى  ) طب ( ابن زجنويه  ( }ومن جرح جرحاً ِفى سبيِل اِهللا كانَ عليِه طَابع الشهيِد 
  ٢/٧٧ وك ٣/٣٤١ وطب ٩/١٧٠وهق  ) ١٦٥٤( ت 

 وهو حديث صحيـــــح
١٧٠١٧ - }         ج مرسألُ جا يمكثُّراً فِإنت أَمواهلم اسألَ النس نم      ستكثرلي أَو فلْيستقلَّ ِمنه هنم { 

 عن أىب هريرة)  حم ، م ، هـ ( 
 ٣/٢٥٩ وش   ٦/١٢١ وسنة   ١/٥٧٥ وترغيب   ٤/١٩٦ وهق   ٢/٢٣١وحم   ) ١٨٣٨( وهـ   ) ١٠٥( م الزكاة   

 اإلحسان ) ٣٣٩٣( وحب  ) ٦٢٧٨( وصحيح اجلامع 
عن حبشى  ) طب   ( } كَأنما يلقم الرضفةَ    من سألَ الناس ِفى غَِري مصيبٍة جاحته ، ف         { - ١٧٠١٨
 بن جنادة 

  ٩/٣٠٤ واإلحتاف ٣/٩٦ وجممع ٤/١٧طب 
 وهو حديث حســن لغيـــره

 اهلالك واالستئصال : اجلوح 
من سألَ الناس ليثرى ماله فِإنما هو رضف من الناِر يلقَمه ، من شـاَء فَلْيقـلَّ،                  { - ١٧٠١٩

 ـن شــــاَء ومــ
 عن عمر ) ض ( وابن شاهني ومتام ) حب  ( } فلْيكثر 



 

 

٢٥٥٣() 

  ٣/٢٠٩وش ) ٨٥٠( حب 
 وهو حديث حســـــن

١٧٠٢٠ - }                 ـومي أكلهي هنمج ضفًا منرجهِه ، وموشاً ِفى وكانَ خ الهم ثرىِلي اسألَ النس نم
 ) عن حبشى بن جنادة ) طب ( ابن جرير ىف ذيبه  ( } يكثر الِقيامِة ، فمن شاَء فَلْيقلَّ ومن شاَء فلْ

  ٩/٣٠٤ واإلحتاف ١/٥٧٤ وترغيب ٤/١٧وطب  ) ٦٥٣( ت 
 وهو حديث حســـــن

) حـم    (} من سألَ الناس مسألةً وهو عنها غَىن كَانت شيناً ِفى وجهِه يوم الِقيامِة               { - ١٧٠٢١
 عن ثوبان ) ض ع ، طب ، حل ، (والدارمى 

  ٢/٢١٢ وشج ١/٥٧٣ وترغيب ١/١٨١ وحلية ٣/٩٦ وجممع ٥/٢٨١حم 
 وهو حديث صحيـــــح

من سألَ الناس ِمن غَِري فَاقٍة نزلت بِه ، أَو ِعياٍل الَ يطيقهم ، جاَء يـوم الِقيامـِة                    { - ١٧٠٢٢
         ابفسِه بلى نع فَتح نوم ، عليِه لَحم جهِه لَيسبو          طيقهمِعياٍل الَ ي بِه أَو زلتغَِري فَاقٍة ن سألٍة ِمنم 

 حتسبيثُ الَ يح فَاقٍة ِمن ابليِه باُهللا ع ذيبه  ( }، فَتح عن ابن عباس ) هب ( ابن جرير ىف( 
 ) ٣٥٢٦(  والشعب ١/٥٧٣الترغيب 

 وهو حديث حســـــن
خمـوش ، أَو  : ِه جاَء يوم الِقيامِة ومسألته ِفى وجهـِه         من سألَ الناس وله ما يغني      { - ١٧٠٢٣

 ك  ٤حم   ( } خمسونَ درمهاً أَو ِقيمتها من الذَّهِب       : وما الِغىن ؟ قالَ     : خدوش ، أَو كُدوح ، ِقيلَ       
 عن ابن مسعود ) 

( ه د الزكاة     وبنحو ١/٥٧٤ وترغيب   ٢/١٢٢ قط   ١/٨٣وسنة   ) ٧٥٧( و   ) ٦٥٣ و   ٦٥٠(  وت   ٤/١٧طب  
١٦٢٦ ( 

 ومعـاىن   ٣/١٨٠ وش   ٣/٢٠٥ وخـط    ٧/٢٤ وهق   ١/٤٤١وحم  ) ١٨٤٠(  وهـ   ٨٥ ون الزكاة ب     ٢٤ب  
  ١/٤٠٧ وك ٢/٢٠

 ) ٦٢٧٩( وصحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيـــــح

غنيـِه ؟   وما ي : من سألَ شيئاً وِعنده ما يغنيِه فِإنما يستكثر ِمن جمِر جهنم ، قَالُوا               { - ١٧٠٢٤
 .عن سهل بن احلنظلية ) حم ، د ، حب ، ك   ( } قَدر ما يغديِه ويعشيِه : قالَ 
وك ) ٤٩٩(  وصـحيحه    ٤/١٨١ وحـم    ٤/١٠٦ ومتهيد     ٢٤ ود الزكاة ب     ١/٥٧٥وترغيب   ) ٨٤٤( حب  

 ) ٦٢٨٠(  وصحيح اجلامع ١/٤٠٧
 وهو حديث صحيـــــح

١٧٠٢٥ - }     سيلةَ حألَ ىلَ الوس نالِقيامِة      م ومىت يفاعليِه شع ابن النجار عن عقبة بن عامر       ( } لَّت
 ( 



 

 

٢٥٥٤() 

 وحم  ١١ وبنحوه عند م الصالة      ٣٣٦ و ١/١٦٦ وأبو عوانة    ٣٣ون اآلذان ب     ) ٣٦١٤(  وت   ٣٦د الصالة ب    
٢/١٦٨  

 صحيـــــح
ما ظَهر ِغىن ؟ : م ، قَالُوا من سألَ مسألةً عن ظَهِر ِغىن استكثر ِبها ِمن رضِف جهن         { - ١٧٠٢٦

 عن على ) حم  ( } عشاُء لَيلٍة : قالَ 
 وبنحـوه  ٥/١٧٧٦ وعدى ٣/٩٤ وجممع ٩/٣٠٤ و ٤/١٦٠ واإلحتاف ٢/١٢١ وقط ٧/٢٥ وهق   ١/١٤٧حم  

  ٤/١٧٤هــق 
 ومعـاىن   ١/٢٠٤ ومشكل   ٤/١٦٠ واإلحتاف   ٥/٢٠٤ وجممع   ١/١٣٥ والدوالىب   ٢/١٢١ وقط   ٦/١١٧وطب  

٢/٢٠  
 حلديث حســـن لغيـــرها

 مجـــر: رضف 
من سألَ مسألةً وهو عنها غَىن ، جاءت يوم الِقيامِة كُدوحاً ِفى وجهِه ، والَ تحلُّ                 { - ١٧٠٢٧

 عن ابن مسعود ) حم ( } الصدقةُ ِلمن له خمسونَ ِدرمهًا أَو عرضها من الذَّهِب 
  ٤/٢٣٧ وحلية ٩/٣٠٤ و ٤/١٦٠اإلحتاف  و١٠/١٥٦ وطب ٧/٢٥ وهق ١/٤٦٦حم 

 وهو حديث صحيـــــح
١٧٠٢٨ - }        أكلُ اجلَمرا يمغَِري فَقٍر فكَأن ألَ منس نوابن خزمية والضياء عن حبشى بـن  ) حم ( } م

 جنادة 
 ) ٨٥٩(  ومطالب ٤/١٨ وطب  ٤/١٦٥ وحم   ٣/٩٦ وجممع   ١/٥٧٤ وترغيب   ٢/١٩ومعاىن   ) ٢٤٤٥( خزمية  

  ) ٦٢٨١( امع وصحيح اجل
 وهو حديث صحيـــــح

١٧٠٢٩ - }  أَحلف أَربعونَ ِدرمهًا فقَد ألَ ولهس نعن أىب ذر ) طب ، حل  ( } م 
  ١/١٦١ وحلية ٩/١٣١ وجممع ٣/١٥٩ وطب ٧/٢٤هق 

 وهو حديث صحيـــــح
 سأل بغري حاجه: أحلـــف 

 عن ابن عمرو ) ن  ( } ف من سألَ وله أَربعونَ ِدرمهًا فهو املُلح { - ١٧٠٣٠
 ومتهيد  ١/١٦١ وحلية   ٩/١٣١ وجممع   ٣/١٥٩ وطب   ٧/٢٤ وهق   ٨/٢٠٣وفتح   ) ٢٤٤٨(  وخزمية   ٥/٩٨ن  
٤/١٠٠  

 ) ٦٢٨٢( وصحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيـــــح

 سٍد   عن رجل من بىن أَ) حم ، هق  ( } من سألَ وله أُوقيةٌ أَو ِعدهلُا فقد سألَ ِإحلافاً  { - ١٧٠٣١ 



 

 

٢٥٥٥() 

 ٢/٢١ ومعـاىن    ١/٢٠٤ ومشكل   ٦/٨٤ وسنة   ٤/١٠٦ ومتهيد   ٧/٢٤ وهق   ٨٨ ون الزكاة ب   ٢٤د الزكاة ب    
 ٤/٣٦ و ٩ و ٣/٧ وحم ٤/١٦٠واإلحتاف  ) ١٧١٩(  وصحيحه ٤٨١ و١/٤٨٠وكثري 

 وهو حديث صحيـــــح
 ١٧٠٣٢ - }   أَحلف ٍة فقدِقيمةُ أُوقي ألَ ولهس نعيد عن أىب س) د ، حب  ( } م 

 ود  ٦/١١٣وكـر    ) ٢٤٤٧( وخزميـة    ) ٨٤٦(  وحب   ٧/٢٤ وهق   ٤/٩٥ ومتهيد   ٨/٢٠٣ وفتح   ٤/٣٦حم  
 ٢/٢٠ ومعـاىن    ٨/٢٠٣ وفتح   ٤/١٥٩٥ وعدى   ٢/١١٨ وقط   ٩و١/ ٣ وحم   ٨٧ و ن زكاة ب      ٢٤الزكاة ب   

  ) ٦٢٨٣( وصحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيـــــح

طس  ( }  يحشر يوم الِقيامِة وهى خموش ِفى وجهِه   من سألَ وهو غَىن عِن املَسألةِ      { - ١٧٠٣٣ 
 عن جابر ) 

  ٤/١٦٠ واإلحتاف ٤/١٠١ ومتهيد ٣/٩٦ وجممع ١/٥٧٤ترغيب 
 صحيـــــح

١٧٠٣٤ - }                ، فـأَجيبوه عاكمد نوم ، باِهللا فأَعيذوه تعاذكمِن اسوم ، باِهللا فأَعطوه ألَكمس نم
 عن ابن عمر ) طكس  ( } اعاً فاقبلوه ومن أَهدى ِإليكم ِكر

(  وحـب    ٤/١٩٩ وهق   ٢/٦٤ و ٤١٣ و ١/٤١٢ وك   ٥١٢و٩٩و٩٥ و   ٢/٦٨ وحم   ٥/٨٢ ون   ٤/١٤٦جممع  
   ٣٠٦ وصفة ٢/٧٦ وترغيب ٤١٥ و٤٠١ و ١٢/٣٩٧وطب  ) ٢٠٧١

 صحيـــــح
١٧٠٣٥ - }  همنعشبةً ِفى ِجدارِه فالَ يخ غرزأَنْ ي ارهج ألَهس نعن أنس ) س ط ( } م 

 وحنـف   ٣/١٥٢ ومشـكل    ٢/٧٤ وكر   ٢٢٠ و ١٠/٢١٩ ومتهيد   ٤/١٦٠ وجممع   ٦/١٧٥ وهق   ٢/٤٦٣حم  
٢/٣٠٣  

 صحيـــــح
 عن ابن عمر ) هب  ( } من سئلَ باِهللا فأَعطَى كُتب له سبعونَ حسنةً  { - ١٧٠٣٦

  ٥٧ و٥٦و ٥٤ و١/٥١وشج ) ٨٧٣١( الفيض 
 حســــن

  ٤٤٥ - ٩/٤٤٤ التهذيب -مسلم الطائفى والصواب أنه حسن احلديث وأعله ىف الفيض مبحمد بن 

)   ، ك    ٤حـم ،     ( } من سئلَ عن ِعلٍم فكَتمه أَجلمه اُهللا يوم الِقيامِة بِلجاٍم ِمن ناٍر              { - ١٧٠٣٧
 عن أىب هريرة

 ١/١٢١وترغيب  ) ٣٠٢٧(  ومطالب   ١/١٦٣ وجممع   ١٠/١٢٥ و ٨/٤٠١ وطب   ٤٩٥ و ٣٠٥ و   ٢/٢٦٣حم  
 ٢/٧٨١ و   ١/٣٤٥ وعـدى    ١/٢٩٧ وأصفهان   ١/١٠١وك  ) ٢٦٤٩( وت   ) ١١(  ومسدد   ١/٤٦٤وبغوى  

  وهـ ٧/٤٠٦وخـــط 
  ) ٦٢٨٤(  وصحيح اجلامع ١/٣٠١وسنة  ) ٢٦٤( 



 

 

٢٥٥٦() 

 وهو حديـــث صحيـــــح
١٧٠٣٨ - }              ن لجماً بِلجاٍم ِمنالِقيامِة م وماَء يج ، افٍع فكَتمهِعلٍم ن نئلَ عس نطـب    ( } اٍر  م (

 واخلطيب وابن عساكر عن ابن عباس 
  ١/١٦٣ وامع ١/١٠٩اإلحتاف 

 وهو حديـــث صحيـــــح لغيـــره
عن عطاء مرسالً ، ابن النجار عن       ) ش   ( } من سب أَحداً ِمن أَصحاِبى فعليِه لَعنةُ اِهللا          { - ١٧٠٣٩

 مرسالً عطية عن أىب سعيد ، الشريازى ىف األلقاب عن عطاء 
 وجرجـان   ٤/٢٤١ وخط   ٧/١٠٣ وحلية   ١٢/١٤٢ مرسالً عن عطاء ووصله طب       ٧/٥٥٠ وش   ١٠/٢١جممع  

 والدعاطـــب 
 )٢١٠٨ ( 

  فاحلديـــث صحيـــــح لغيـــره
١٧٠٤٠ - }  ليِه لَعنةُ اِهللا واملَالئكِة والناِس أَمجعنيأَصحاِبى فع بس نعن ابن عباس ) طب  ( } م 

 وعـدى   ٢٧٥ وجرجـان    ٢/٤٨٣ وعاصـم    ٤/٢٤١ وخـط    ٧/١٠٣ وحلية   ١٠/٢١مع   وجم ١٢/١٤٢طب  
  ) ٦٢٨٥( وصحيح اجلامع  ) ٢١٠٨( ودعاطب ٥/١٨٥٥

 وهو حديـــث صحيـــــح لغيـــره
 عن أم سلمة ) حم ، ك  ( } من سب عليا فقد سبىن ، ومن سبِنى فقد سب اَهللا  { - ١٧٠٤١

 ٤٧ وخصائص علي    ٣/٢٨٨ وصحيحه   ٤/٣١٧ وكر   ١/١٣٦ وشج   ٣/١٢١ وك   ٩/١٣٠ وجممع   ٦/٣٢٣حم  
 خمتصراً  ) ٨٤٧٧ و ٨٤٧٦( ون ) ١٠١١(   والفضائل ٧/٣٥٥وبداية 

  وهو حديـــث صحيـــــح 
١٧٠٤٢ - }                 ذُنوبـه له هليلٍة غُفرتلَّلَ ِمائةَ تسبيحٍة ، وهداِة ِمائةَ تالِة الغبِر صِفى د حبس نم

  عن أىب هريرة )ن ( } و كَانت ِمثلَ زبِد البحِر ولَ
 ١٠/١٠٤وبنحوه امع    ) ٩٩٦٩ و   ٩٩٦٨(  ون   ٢/٤٥١ وترغيب   ٢٢٠ و ٤/٢١٨ وجامع األصول    ٣/٧٩ن  

  ) ١٢٨٢( وصحيح النسائى 
 وهو حديـــث صحيـــــح

 ) !!١٢٨٢( وصححه ىف صحيح النسائى ) ٥٦٢١( وضعفه األلباىن ىف ضعيف اجلامع 
من سبح اَهللا ِفى دبِر كُلِّ صالٍة ثَالثاً وثَالثني ، وحمد اَهللا ثَالثاً وثَالثني ، وكَبر اَهللا                  { - ١٧٠٤٣

الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وحده الَ شريك لـه ، لَـه            : ثَالثاً وثَالثني ، فِتلك ِتسع وِتسعونَ ، وقالَ تمام اِملائِة           
حم ، م ( } د وهو على كُلِّ شىٍء قَدير ، غُفرت خطاياه وِإنْ كَانت مثلَ زبِد البحِر   املُلك وله احلَم  

  عن أىب هريرة) 
) ١٠١(  وصحيحة   ١٠/١٠١ وجممع   ٦/٢٤٠ وبغوى   ٢/١٨٧ وهق   ٢/٣٧١ وحم   ١٤٦م املساجد   
 )٦٢٨٦( وصحيح اجلامع ) ٧١٦( ودعاطب 



 

 

٢٥٥٧() 

غداِة وِمائةً بالعشى كانَ كمن حج ِمائةَ حجٍة ، ومن حمد اَهللا            من سبح اَهللا ِمائةً بال     { - ١٧٠٤٤
غَزا ِمائةَ غَزوٍة   : ِمائةً بالغداِة ومائةً بالعشى كانَ كمن حملَ على ِمائِة فَرٍس ِفى سبيِل اِهللا ، أو قالَ                 

         نكانَ كم لَّلَ اَهللا ِمائةً بالغداِة وِمائةً بالعشىه ومن ،    ـركَب نلِد ِإمساعيلَ ، ومو قبٍة ِمنِمائةَ ر أَعتق 
اَهللا ِمائةً بالغداِة وِمائةً بالعشى لَم يأِت ِفى ذلك اليوِم أَحد بأكثر ِمما أَتى ِإالَّ من قالَ ِمثلَ ما قالَ ،                     

 عن ابن عمرو ) ت ( } أَو زاد على ما قَــالَ 
  ) ٨٢١(  ون عمل ٤/٩٨ وابن عدى ١/٤٥٤وترغيب ) ٣٤٧١( ت 

 صحيـــــح
١٧٠٤٥ - }  له فهو سلمِإليِه م سبقهي ا لَمِإىل م بقس نوالضياء عن أم جندب ) د  ( } م. 

/ ١٠ وجامع األصـول     ٣/٦٣  وتلخيص    ١/٢٥٥ وطب   ٧/٥١ وابن سعد    ١٤٢ و   ١/١٣٩وهق   ) ٣٠٧١( د  
  ١/٤١واإلصابة ) ٨٧٣٩( والفيض ٥٨٤

  حديـــث حســــنوهو
عـن  ) حـم    ( } من ستر أَخاه املُسلم ِفى الدنيا فلَم يفضحه ستره اُهللا يوم الِقيامِة              { - ١٧٠٤٦

 .رجل 
(  وصـحيح اجلـامع      ١٠/٨٥ وخط   ١/١٣٤ وجممع   ٩/٨٥ وش   ٤/٣٨٣ وك   ٥/٣٧٥ و ٤/٦٢ و   ٢/٢٩٦حم  

٦٢٨٧ ( 
 وهو حديـــث صحيـــــح

١٧٠٤٧ - }  ترس ننيا واآلخرِة         ماُهللا ِفى الد ترهليِه سا عآهِفى فَاحشٍة ر عـن  ) عـب   ( }  أَخاه
 عقبة بن عامر 

  ٤/١٠٤ وبنحوه حم ١٥٩ و٤/١٥٣وحم  ) ٣٨٤( واحلميدى ) ١٨٩٣٥(  وعب ٦/٢١٦اإلحتاف 
 حســـن لغـــريه

 .عن نبيط بن شريط ) طص  ( } من ستر حرمةً مؤمنةً ستره اُهللا من الناِر  { - ١٧٠٤٨
  ١/١٣٤جممع 

 صحيـــــح لغيـــره
 والضياء عن شهاب ) طب  ( } من ستر على مؤمٍن عورةً فكَأنما أَحيا ميتاً  { - ١٧٠٤٩

 ) ٤٨٩٢(  ود ٤/١٥٣ وحـم    ٦/٢١٦ وبنحوه  اإلحتـاف      ٣/٢٣٩ والترغيب   ٧/٢٥١٨ وعدى   ٧/٣٧٤طب  
 ) ٧٥٨( وخـــد 

 ٢/١٥٩واإلصابة 
 حيـــــح لغيـــرهص

) هـب   ( ابن مروديـه    ( } من ستر على مؤمٍن عورةً فكَأنما أَحيا موءودةً ِمن قَربها            { - ١٧٠٥٠
عن عقبـة  ) حم ، هق    ( عن مسلمة بن خملد ،      ) طس  ( واخلرائطى ىف مكارم األخالق ، وابن النجار عن جابر ،           

 بن عامر 



 

 

٢٥٥٨() 

(  ود   ٤/١٥٣وحـم   ) ٥١٧(  واإلحسـان    ٢/١٧٩ وشج   ٦/٢١٦ف   واإلحتا ٣/٢٣٩ وترغيب   ١/١٤٣جممع  
 وخد ) ٤٨٩٢

 )٧٥٨ ( 
 صحيـــــح

 عن أىب هريرة) هب ( } من ستر على مؤمٍن فَاحشةً فكَأنما أَحيا موءودةً   { - ١٧٠٥١
  حنوه ٥/٢٣٤ وحلية ٣/٢٣٨وترغيب ) ١٤٩٣( حب 

 وهو حديــــث صحيـــــح
١٧٠٥٢ - }   ع ترس نورةَ أَخيـِه              مع كَشف نالِقيامِة ، وم ومي ورتهاُهللا ع ترورةَ أَخيِه املُسلِم س

 عن ابن عباس ) هـ ( } املُسلِم كَشف  اُهللا عورته حتى يفضحه ِبها ِفى بيتِه  
  وىف سنده لني وله شواهد مبعناه كثرية٦/٢١٦ واإلحتاف ٣/٣٠٨نصب ) ٢٥٤٦( هـ 

 ريهحســــن لغـــ
 عن عقبة بن عامر ) عب ( } من ستر مؤمناً ِفى الدنيا على عورٍة ستره اُهللا يوم الِقيامِة  { - ١٧٠٥٣

  ٤/١٥٣ وحم ١/١٨٩واحلميدى ) ١٨٩٣٦( عب 
 حســــن لغيـــره

 ) ت بن خملد أبو نعيم عن ثاب(} من ستر مسلماً ستره اُهللا ِفى الدنيا واآلخرِة   { - ١٧٠٥٤ 
 و  ٦/٢١٦ واإلحتاف   ١/٩٣ وترغيب   ٢٩٢ و ٢/٩٢وحم   ) ٢٥٤٤و٢٢٥( وهـ  ) ٢٩٤٥(  وت   ٣٨م الذكر   

  حنوه ٢١٧
 وهو حديــث صحيـــــح

من ستر مسلماً ستره اُهللا ِفى الدنيا واآلخرِة ، ومن فَك عن مكروٍب كُربةً فَك اُهللا               { - ١٧٠٥٥
    كُربةً ِمن نهاجتِه         عاجِة أَخيِه كانَ اُهللا ِفى حكانَ ِفى ح نوِم الِقيامِة ، ومعن ) عب ، خط (} كُرِب ي
 مسلمة بن خملد  

( و  ) ٢٢٥( وهـ  ) ٢٩٤٥(  وت ٣٨وبنحوه م الذكر  ) ١٨٩٣٦(  وعب ١٣/١٥٦ وخط ٦/٢١٦اإلحتاف 
  ٤/٦٦ والتلخيص ١/٩٣ وترغيب ٢٥٢ و٢/٩٢وحم ) ٢٥٤٤

 ــحوهو حديث صحيـــ
 ) اخلرائطى ىف مكارم األخالق عن ابن عمر (} من ستر مسلماً ستره اُهللا يوِم الِقيامِة   { - ١٧٠٥٦

 وفـتح   ٦/٩٤وهق  ) ١٤٢٦(  وت   ٤٦ ود األدب ب     ٥٨ وم الرب والصلة     ٣/١٦٨وهو عند خ    ) ٢١٣(املكارم  
  ١٢/٢٨٧ وطب ٥/٩٧

عن أىب  ) حم  ( }  ِبها درجةً ، وحطَّ عنه ِبها خطيئةً         من سجد ِهللا سجدةً ، رفعه اهللاُ       { - ١٧٠٥٧
 الدرداء 

 ) ٣١٦(  وخزمية ٢/٢٢٨ون ) ٣٨٨( وت ) ١٤٢٣(  وهـ ٢/٥١ وم ٢٨٣ و٥/٢٧٦حم 



 

 

٢٥٥٩() 

من سجد ِهللا سجدةً كَتب اُهللا له ِبها حسنةً وحطَّ عنه ِبها خطيئةً، ورفع لَـه ِبهـا                { - ١٧٠٥٨
 عن أىب ذر ) حم (} درجةً  

  ٢/٢٥ وتلخيص ٢/٢٤٨ وجممع ١/٢٥١ وترغيب ٥/١٤٨حم 
 وهو حديـــث صحيـــــح لغيـــره

 عن ابن عمر ) طس ( } من سحب ِثيابه لَم ينظِر اُهللا ِإليِه   { - ١٧٠٥٩
 ) ١٦٢٦(  وصحيحة ٥/١٣٣امع 

 صحيـــــح لغيـــره
 جرها خيالء : سحبها 

١٧٠٦٠ - }  س نيتاً ِفى اجلَنِة               مب ىن لهرجةً ، وبا داُهللا ِبه فعهر ففُرجةً ِفى ص عن عروة  ) ش  (} د
 عن عائشة ) طس ( بن الزبري مرسالً ، 

  ٣٢٢ و١/٣٢١ وترغيب ٦/٨٩وحم ) ٩٩٥(  وبنحوه هـ ٢/٩١ وجممع ١/٣٨٠ش 
 وهو حديـــث حســـن  لغيـــره

١٧٠٦١ - } فُرجةً ِفى ص دس نم  له غُفر البزار عن أىب جحيفة (} ف ( 
  ٢/٩١ وجممع ١/٣٢٢ترغيب 

 وهو حديـــث حســـن   
١٧٠٦٢ - }  ؤمنم فهو ئتهيس اءتهوس ، سنتهح تهرس نعن أىب موسى ) طب  ( } م 

 وخـط   ٧/٣٥٣ وكـثري    ٦/٩٦ و ٥/٣٧٨ و ٣/٣٨٨ وكر   ١١٥ و ١٤ و ١/١٤ وك   ٧/٩١وهق   ) ٢١٦٥( ت  
مـن طـريقني     ) ٦٩٩٤ و   ٦٩٨٩( والشـــعب  ) ٦٢٩٤(  وصحيح اجلامع    ١١/١٣٨ و ٦/٥٧ و ٤/٣١٩

 ) ٤٥٧٦( واإلحســـــــان 
 ) ٦٧٢٨( و 

 وهو حديـــث صحيـــــح
من سرق ِشرباً من األرِض أَو غَلَّه جاَء يوم الِقيامِة يحمله على عنقـِه ِإىل أَسـفِل                  { - ١٧٠٦٣
  عن يعلى بن مرة الثقفى ، وأبو نعيم عن أىب ثابـت        ) كر  ( وأبو نعيم   ) طب  ( ير والبغوى   ابن جر  (} اَألرضني

 أمين بن يعلى الثقفى 
  ٩/٣٦١ وخط ١/٩٦ وحلية ١/١٣٢ والدوالىب ١/١١٢طب 

 وهو حديـــث صحيـــــح
بالقيمِة ، وِإنْ شـاَء  من سرق فوجد سرقته ِعند رجٍل غَِري متهٍم ، فِإنْ شاَء أَخذها          { - ١٧٠٦٤

 احبهص بععن أسيد بن ظهري ) ن ، ك ( ىف مراسيله ، ) حم ، د  ( }ات 
  ٣١٣ و٧/٣١٢ ون ٤/٢٢٦ وحم ٢/٣٦وك ) ٦٢٩٥( وصحيح اجلامع ) ٦٠٩( الصحيحة 

 وهو حديـــث صحيـــــح
١٧٠٦٥ - } بِع أَرضنيس اُهللا ِمن قهاألرِض ِشرباً طَو ِمن رقس نعن سعيد بن زيد ) عب  (  } م 



 

 

٢٥٦٠() 

  ) ١٩٧٥٥ و ١٨٥٦٤(  وعب ٢/١٠٣ وطص ١/١٨٨وحم ) ١٤١٨( ت 
 وهو حديـــث صحيـــــح

 ( } من سره ِإذا رأته الرجالُ مقبالً أَنْ يمثلَ له الرجالُ ِقياماً فَليتبوأْ بيتاً ِفى الناِر                 { - ١٧٠٦٦
 ) .بىن اهللا له بيتا ىف النار ) : كر ( ة ، ولفظ عن معاوي) كر ( وابن جرير ، ) طب 

( و  ) ٥٢٢٩( ود  ) ٩٧٧( وخـد   ) ٤١٣(  وعبد بـن محيـد       ٤/٩١ وحم   ١٩/٣٢٠ وطب   ٦/٢٨١اإلحتاف  
٢٧٥٥ ( 

 صحيـــــح
١٧٠٦٧ - }  محهيادةُ ِفى الرزِق فلْيصلْ رسأُ ِفى اَألجِل والزالن هرس نعن ثوبان ) حم ، ض  ( } م 

  ٧/٣٠١ وكثري ٦/٣١١ واإلحتاف ٥٦/٢٧٩حم 
 وهو حديـــث صحيـــــح

١٧٠٦٨ - }             محهِفى ِرزقِه فلْيصلْ ر زادياتِه ويح امطولَ أَيأَنْ ت هرس نعن ) طب  ( ابن جرير    ( } م
 ابن عباس 

  ٣/٣٣٥ والترغيب ٧/٣٦٩كر 
 وهو صحيــح لغيـــره 

د الشيطان ِعنده طَعاماً والَ مقيالً والَ مبيتاً فلْيسلِّم إذا دخلَ بيته            من سره أَنْ الَ يج     { - ١٧٠٦٩
 عن سلمان ) طب  ( } ، وليسم على طَعامِه 

  ٣/١٢٤ و ٢/٦٠ وترغيب ٦/٢٩٤ وطب ٨/٣٨امع 
 وهو حديث حســن لغيـــره 

عن ) طب   ( } فلْينظر معسراً ، أَو ليضع عنه       من سره أَنْ يأمن ِمن غَم يوِم الِقيامِة          { - ١٧٠٧٠
 أنس عن 
 أىب قتادة 
  ٣٤ و ٥/٣٣ وم ٣/٢٧٢ وطب ٤٧ و٤٦ و٢/٤٢الترغيب 

١٧٠٧١ - }                   محهِفى أَثرِه فليصلْ ر نسأَ لهِفى ِرزقِه ، وأَنْ ي بسطَ لهأَنْ ي هرس نخ ، م ، د      ( } م
 يرةعن أىب هر)  حم ، خ ( عن أنس ، ) 

 ٢٠ ود الزكـاة ب      ٢٠ وم الرب والصلة     ٨/٦ و ٣/٧٣ وخ   ١٠/٤١٥ وفتح   ٣/٣٣٥ والترغيب   ١/١٠٨الدوالىب  
  ٤/٣٠١ وفتح ٤/١٦٩ومشكل 

ابن سعد عن سفيان بن      ( } من سره أَنْ يتزوج امرأةً ِمن أَهِل اجلَنِة فَلْيتزوج أُم أَميٍن             { - ١٧٠٧٢
 ) عقبة مرسالً

 . وسفيان بن عقبة مل أجده ٤/٤٣٢صابة واإل٨/١٧٩سعد 
  ٢٩٩ و٨/٢٩٨والصحيح أنه شقيق بن عقبة وهو الذى يروى عنه فضيل بن مرزوق وهو ثقة التهذيب 

 صحيـــح مرســـل



 

 

٢٥٦١() 

عن أىب  )  حم ، ك     ( } من سره أَنْ يجد حالوةَ اِإلمياِن فَلْيحب املَرَء الَ يحبه ِإالَّ ِهللا              { - ١٧٠٧٣
 ريرةه

 و ٤/١٥٤ وحلية  ١٣/٥٣ وسنة   ١/٩٠ وجممع   ٥٢٠ و   ٢/٢٩٨ وحم   ٣/١١٠٢ وعدى   ١/٣ وك   ٤/١٥ترغيب  
 ) ٩٠٢٠  و ٩٠١٩ و ٩٠١٨( والشعب ) ٦٢٨٨( وصحيح اجلامع ) ٢٣٠٠(  والصحيحة ٧/٢٠٤

 وهو حديـــث صحيـــــح
١٧٠٧٤ - }          اَهللا ور هحبأَو ي سولهاَهللا ور حبأَنْ ي هرس نثَ      مدديثِه ِإذا حِفى ح قفَلْيصد سوله

 اورهج نم ِجوار ولْيحِسن ، ِإذا ائْتمن أَمانته عن عبد الرمحن ابن أىب قراد ) هب  ( } ، ولْيؤد. 
  ٥/٣٢٣وحم  ) ٢٥٤٧ و ١٠٧( وبنحوه حب ) ١٥٣٣( الشعب 

 حســــن لغـــريه 
 عن ابن مسعود ) حل ، هب  ( } رسوله فَلْيقرأْ ِفى املُصحِفمن سره أَنْ يحب اَهللا و { - ١٧٠٧٥

) ٦٢٨٩( وصـحيح اجلـامع      ) ٢٣٤٢(  والصـحيحة    ٤/٤٩٥ واإلحتـاف    ٢/٨٥٥ وعـدى    ٧/٢٠٩حليلة  
 والشــــــعب 

 ) ٢٢٢٠و٢٢١٩( 
 وهو حديـــث حســــن

١٧٠٧٦ - }     دِر فَلْيصمحِر الصو كَثرياً ِمن ذهبأَنْ ي هرس نكُـلِّ  م اٍم ِمنِرب وثَالثةَ أَيالص هرش
 عن أعراىب) حم  (} شهٍر 

  ٢/٤١٩ واإلصابة ١/٢١٤ وسعد ٥/٧٨حم 
 وهو حديـــث صحيـــــح

١٧٠٧٧ - }                  أَنْ الَ ِإله شهدي وهو تهنيدخلَ اجلَنةَ ، فَلتأتِه مِن الناِر وأَنْ يع زحزحأَنْ ي هرس نم
عـن ابـن   ) طب ، حل  ( }  وأَنَّ محمداً رسولُ اِهللا ، ويأِتى ِإىل الناِس ما يحب أَنْ يؤتى ِإليِه     ِإالَّ اهللاُ 
 عمرو 
  ٢/٦٢ وأصفهان ٤/١٢٢ وحلية ٦/٢٦٤ واإلحتاف ٨/١٨٦وجممع ) ٣٩٥٦(  هـ 

 وهو حديـــث حســــن
ةَ ، فلتأتِه منيته وهو يشهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ          من سره أَنْ يزحزح عِن الناِر ويدخلَ اجلَن        { - ١٧٠٧٨

 اخلرائطى ىف مكارم األخالق  عن       } اُهللا وأَنَّ محمداً رسولُ اِهللا ، وليأِت الناس مبا يحب أَنْ يؤتى ِإليِه              
 .ابن عمر 

  ٤/١٢٢ وحلية ٦/٢٦٤ واإلحتاف ٨/١٨٦وجممع   ) ٣٩٥٦( هـ 
 وهو حديـــث حســــن

 عن عائشة ) ع  ( } من سره أَنْ يسبق الدائب املُجتهد فَلْيكف عِن الذُّنوِب  { - ١٧٠٧٩
  ٢/١١٩وأصفهان ) ٣٢٤٨(  ومطالب ٤/٩٠ وترغيب ١٠/٢٠٠امع 

 حســــن



 

 

٢٥٦٢() 

رى وهذه األحاديث مع ما مل أذكرها ليوسف  ما أ         : فيه يوسف بن ميمون خمتلف فيه وقوى أمره ابن عدى وقال            
 ا بأساً 

  ٧/١٦٦ هـ  ١
 ( } من سره أَنْ يستجيب اُهللا له ِعند الشدائد والكُرِب فَليكثِر الدعاَء فَى الرخاِء               { - ١٧٠٨٠

 عن أىب هريرة)  ت ، ك 
(  والدعاطب   ٤/١٦١٨ وعدى   ٢/٤٧٨ وترغيب   ٣/٣٦٧وكر  ) ٥٩٣(  وصحيحة   ١/٥٤٤وك  ) ٣٣٨٢( ت  
  ) ٦٢٩٠( وصحيح اجلامع  ) ٢٠١٠(  وعلل ٨/٣٩٩ و ١/٤١٤وخط  ) ٤٥ و ٤٤

 وهو حديـــث صحيـــــح
١٧٠٨١ - }      خلَ النارِقياماً د نو آدمب له ستِخمأَنْ ي هرس نعـن معـــاوية   ) ابن جريـر   ( } م
 الوثوب : االستخمام : وقــال 
 والـدوالىب   ٣٥٢ و   ١٩/٣٥١ وطـب    ٨/٣٩٨وش  ) ٢٧٥٥(  وبنحوه ت    ١٣/١٩٣ وخط   ٦/٢٨١اإلحتاف  

  ١٢/٢٩٥ وسنة ١/٩٥
 وهو حديـــث صحيـــــح لغيـــره

عن ) طب   ( } من سره أَنْ يستظلَّ ِمن ناِر جهنم ، فَلْينظر غَرمياً ، أَو يدع ِلمعسٍر                { - ١٧٠٨٢
 أىب اليسر 

  ٤٧ و ٤٦ و ٢/٤٥ والترغيب ١٩/١٦٧طب 
 صحيـــــح لغيـــره

 من سره أَنْ يسقيه اُهللا عز وجلَّ اخلَمر ِفى اآلخرِة فَلْيتركها ىف الدنيا، ومن سره أَنْ                 {- ١٧٠٨٣
                   حِت ِتالِل اِملسِك ، ولَـوت ِمن رفجاجلَنِة ت ارَنيا، أىف الد ِفى اآلخرِة فَلْيتركه  اُهللا احلَرير كسوهي

 كَانَ أَدنى أَهــــــِل 
جلَنِة ِحليةٌ عدلت ِبحليِة أَهِل الدنيا جميعاً لكانَ ما يحلِّيِه اُهللا عز وجلَّ بِه ِفى اآلخرِة أَفضلَ ِمـن                   ا

 ِحليِة أَهـــِل 
 عن أىب هريرة) كر ( ىف البعث  )  هق (} الدنيا جميعاً 

  ٥/٧٦ وجممع ١٠/٥٣٢ واإلحتاف ٢٦٢ و٣/١٠٠ترغيب 
 ـــح لغيـــرهوهو حديـــث صحيــ

١٧٠٨٤ - }                محهِفى أَجلِه ، فَليصلْ ر مدوأَنْ ي ، اُهللا رزقه عظمأَنْ ي هرس نحـم ، د ، ن        ( } م (
 عن أنس 

 ٨/١٣٦ وجممع ٧/٢٥٧٠ و ٤/١٥٥٣ وعدى ٣/١٠٧ وحلية ٣/٣٣٥ وترغيب  ٢/٢٤٤ وأصفهان   ٣/١٥٦حم  
  ٤/١٦٠وك ) ٦٢٩١(  وصحيح اجلامع ١٥٢و 

 ــث صحيـــــح وهو حديـ



 

 

٢٥٦٣() 

١٧٠٨٥ - }   محهِفى أَجلِه فَليصلْ ر مداُهللا ِفى  رزقِه ، وأَنْ ي عظمأَنْ ي هرس نعن ابن ) طك  ( } م
 عباس 

  ٦/٣١١ واإلحتاف ٢/٢٤٤ وأصفهان ٣/١٥٦حم 
 صحيـــــح

أَنْ يظلَّه ِفى ِظلِّ عرشـِه يـوم        من سره أَنْ يفرج اُهللا كُربته وأنْ يعطيه مسألته ، و           { - ١٧٠٨٦
 له ضعلي عسراً أَوم عن أىب اليسر ) حم  ( } الِقيامِة فَلْينظر 

 ) ٢٥٩١( ومي ) ٢٤١٩(  وهـ ٣/٤٢٧ وحم ٤٧ و ٢/٤٦الترغيب 
 صحيـــــح لغــــريه

 ( }  ِقـراءِة ابـِن أُم عبـٍد      من سره أَنْ يقرأَ القُرآنَ غَضا كما أُنزلَ فَلْيقرأه على          { - ١٧٠٨٧
 والبزار ) حــم 

 عن أىب بكر وعمر ) طب ، ع ، حب ، ض ( 
 وك  ١/١٢٤ وحليـة    ١٣٤ وحنيفـة    ٩/١٢٨ وبدايـة    ٢/١٥٣ و   ١/٤٥٢ وهق   ٤٥٤ و ٣٧ و   ٣٦ و ١/٧حم  

 وموضـح   ١/٣٤١ وحنيـف    ١٠/٥٢٠ وش   ٦٩ و   ٦٧ و   ٦٦ و   ٦٥ و   ٦٢ و   ٩/٦١ وطب   ٢٢٨ و   ٢/٢٢٧
 )  ٧٠٦٦(  وحب اإلحسان ١/١٤٧ وخط )١١٥٦(  وخزمية ١/١٦٩

 وهو حديـــث صحيـــح
اللَّهم صلِّ  : من سره أَنْ يكتالَ باِملكياِل اَألوفَى إذا صلَّى علينا أَهِل البيِت فلْيقلْ              { - ١٧٠٨٨

يت على ِإبراهيم ِإنك حميد     على محمٍد النىب وأَزواجِه أُمهاِت املؤمنني وذُريتِه وأَهِل بيتِه كما صلَّ          
 جيدعن أىب هريرة)  د  ( }م 

وجامع ) ١٥٠٤(  والشعب ٢/٨٣٠ وعدى ١١/١٦٧ وفتح ٧/٤٢ وكثري ٣/٨٧ وتخ ٢/١٥١وهق  ) ٩٨٢( د  
  ٤/٤٠٣األصول 

 وهو حديـــث حســــن
١٧٠٨٩ - }           سلماً ، فلْيلَّ غَداً موج زلقَى اُهللا عأَنْ ي هرس نـلواِت اخلَمـِس      ملى الصحافظْ ع

 ى ِبهنناديثُ يعن ابن عمر ) طس  ( } ح 
  ٢/٣٩ وجممع ١/٢٦٠ وترغيب ٢/١٠٨ن 

 وهو حديث صحــيح 
 وحكمه حكم املرفوع ) ٩٠٤٦( موقوف عن عبد اهللا ابن مسعود عند م ود وهـ وحم املسند اجلامع 

ى عمرِه ، ويوسع له ِفى ِرزقِه ، ويدفع عنه ِميتةَ السوِء ،             من سره أَنْ يمد اُهللا له فِ       { - ١٧٠٩٠
     محهصلْ روابـن  ) طس ، ك    ( وابن جرير وصححه واخلرائطى ىف مكارم األخالق ،         ) عم   ( } فَلْيتِق اَهللا ولي

 .النجار عن على 
 ١/١٤٣ وحم ٣/١٠٧ وحلية ٨/١٣٦ وجممع ٣/٣١٧ وترغيب ٣/٣٦٦ وحم ٤/١٦٠ وك ٦/٣١١اإلحتاف 

 وهو حديث صحــيح 



 

 

٢٥٦٤() 

: من سره أَنْ ينام على الِفطرِة الىت فَطر اُهللا الناس عليها فَلْيقلْ إذا أَوى ِإىل ِفراشِه                  { - ١٧٠٩١
ى ِإليك  اللَّهم ربى ومليكى وِإِهلى الَ ِإله ِإالَّ أَنت ، اللَّهم ِإنى أَسلمت نفِسى ِإليك ، ووجهت وجهِ                

              الذى أَرسلت كبيون ، الذى أَنزلت بِكتابك آمنت ، أَمِرى ِإليك تاخلرائطى ىف مكارم    (} ، وفَوض
 ) .األخالق عن الرباء 

واملسـند  ) ٢٠٨٢ و   ٢٠٨١(  وم   ٨/٨٤ و   ١/٧١ وخ   ٤١١ و   ١/٤١٠أخرجه بنحوه الســـتة الترغيـب       
  ١٧٥٧( اجلامــــع 

  ) ١٧٥٨و
 صحيـــــح

١٧٠٩٢ - }                  نهع ضعي عسٍر ، أَولى مع وِم الِقيامِة فَلينفِّسكُرِب ي اُهللا ِمن نجيهأَنْ ي هرس نم { 
 .عن عبد اهللا بن أىب قتادة عن أبيه ) م ( 

    ٢/٤٢ والترغيب ٤/١٣٤ وجممع ٦/٢٨ و ٥/٣٥٧ وهق ٣٢م املساقاة 
 ( } ن كُرباِت يوِم الِقيامِة فَليوسع على معسٍر  أَو يدع لَه            من سره أَنْ ينجيه اُهللا مِ      { - ١٧٠٩٣

 عن  أىب قتادة   ) م 
  ٩٦وحوائج  ٢/٤٢ وترغيب ٤/١٣٤ وجممع ٦/٢٨ و ٥/٣٥٧ وهق ٣٢أخرجه م املساقاة 

ابن سعد عـن     ( } مانَ  من سره أَنْ ينظر ِإىل امرأٍة من احلُوِر الِعِني فَلْينظر ِإىل أُم رو             { - ١٧٠٩٤
 ) .القاسم ابن حممد مرسالً 

  ٤/٤٥١ واإلصابة ١٩٩ وجرجان ٨/٢١٦سعد 
 حســــن مرســـل

  عن أىب هريرة )ع  (  } فَلْينظر ِإىل أَِبى ذر  من سره أَنْ ينظر ِإىل تواضِع ِعيسى { - ١٧٠٩٥
 و ٣٨٠١(  وبنحــــوه ت  --ء وال أقلت وأوله ما أظلت اخلضرا  ) ٦٢٩٢(  وصحيح اجلامع    ٤/١٧٢سعد  

 وهـ  ) ٣٨٠٢
(  ومطالب ٣٣٠ و ٩/٣٢٩ وجممع ١٢/١٢٥وش   ) ٢٢٥٩(  وحب   ٤/٤٨٠ و   ٣٤٤ و   ٣/٣٤٢وك  )  ١٥٦( 

  ٤/١٧٢ وحلية ٩/٢٣وتخ )  ٤١١١
 وهو حديث صحــيح 

نحبه فَلْينظـر ِإىل    من سره أَنْ ينظر ِإىل رجٍل يمِشى على ظَهِر اَألرِض وقد قَضى              { - ١٧٠٩٦
 وابن عساكر عن عائشة ) ع  ، حل (} طَلحةَ  

  ٣/١٢٧وابن سعد ) ٤٠١٤( ومطالب ) ١٢٥(  والصحيحة ١٤٩ و ٩/١٤٨جممع 
 وهو حديث صحــيح لغيـــره

  عن جابر )ع (  } من سره أَنْ ينظر ِإىل سيِد شباِب أَهِل اجلَنِة  فَلْينظر ِإىل احلَسِن   { - ١٧٠٩٧
( ومسند أبـو يعلـى   ) ٦٩٦٦( واإلحسان ) ٢٢٣٧(  وحب  ٤/٣١٦وكر  ) ٣٩٩٠(  واملطالب   ٩/١٨٧امع  
  ٨/٣٥بلفظه والبداية ) ١٣٧٢( وأمحد الفضائل ) ١٨٧٤



 

 

٢٥٦٥() 

 وهو حديث صحــيح 
( ابن منده   ( }  مالٍك   من سره أَنْ ينظر ِإىل من نور اُهللا قَلبه ، فَلْينظر ِإىل احلَارثَ بنِ              { - ١٧٠٩٨

 )عن  احلارث بن مالك األنصارى  ) طب 
  ١/٢٨٩ واإلصابة ٤/١٦٢٦ وعدى ٣/٣٠ وقط ٩/٣٢٧ واإلحتاف ١/٦٠الدوالىب 

 صحيـــــح لغيـــره
 إذا الشـمس كُـورت ،  : من سره أَنْ ينظر ِإىلَّ يوِم الِقيامِة كَأنه رأي عٍني فَلْيقرأْ          { - ١٧٠٩٩

 شقتماُء انوإذا الس ، فطرتماُء انعن ابن عمر ) حم ، ت ، ك  ( } وِإذا الس 
 وترغيـب   ٢٣١/ ٩ وحليـة    ٧/١٣٤ وجممع   ٤/٥٧٦ و   ٣/٥٦٣ وك   ١٠٠ و ٣٦ و   ٢/٢٧وحم  ) ٣٣٣٣( ت  
  وفتح ٢/٣٧٨
 ) ٦٢٩٣(  وصحيح اجلامع ٣٦٣ و ٨/٣٥١وكثري ) ١٠٨١(  وصحيحة ٨/٦٩٥

 وهو حديث صحــيح 
١٧١٠٠ - }        نبيِل الطَّاغوِت، ومفَِفى س كاثرعى ليس نبيِل اِهللا ، ومالديِه فَِفى سلى وعى عس نم

 عن أىب هريرة)  طس  ( } سعى على ِعيالِه فَِفى سبيِل اِهللا 
 ) ٢٦١٨(  ومنصور ٧/٤٧٩ وهق ٢/٩٠ ومبارك ٦/٦ واإلحتاف ١٩/١٢٩طب 

 صحيـــــح لغيـــره
١٧١٠١ - }  س نــابِد               ما كانَ كعِفيه اتوماً ، فِإنْ مي الةٌ أَربعنيص قبلْ لهت اخلَمِر لَم من ِكر

 عن ابن عمرو ) بز (}وثٍن 
  ٧١ و٥/٧٠امع 

 صحيـــــح لغيـــره
١٧١٠٢ - }  لطانَ افْتنتى السأَت نغَفلَ ، وم يدالص بعِن اتفَا ، وماديةَ جالب كنس ن٣حم  ( } م 

 عن ابن عباس ) 
 وصـحيح   ٤/٧٢ وحليـة   ٤/١٤٠ وكثري   ٩/٧٠ وتخ   ١/٣٥٧ وحم   ٧/١٩٥ون  ) ٢٢٥٦( وت  ) ٢٨٥٩( د  

 ) ٦٢٩٦(اجلامــــع 
 وهو حديث صحــيح 

 ( }من سكن املَسجد فقد ضمن اُهللا تعاىل له الروح والرمحةَ واجلَواز على الصراِط               { - ١٧١٠٣
 أىب الدرداء عن ) طب 

 )٧١٦(  والصحيحة ١/٢٢٠ وترغيب ٦/٣١٣ وطب ٢/٢٢امع 
 وهو حديث صحــيح 

من سلَّ سخيمته على طَريٍق عامٍر ِمن طُرِق املُسلمني ، فعليِه لَعنـةُ اِهللا واملَالئكـِة       { - ١٧١٠٤
 عن أىب هريرة)  طس ، ك ( } والناِس أمجعني 

  ١/١٠٥ وتلخيص ١/٢٠٤ وجممع ٢/١٨ وطص ١/١٨٦ك 



 

 

٢٥٦٦() 

 وهو حديث صحــيح 
 بوله وأذاه: سخيمته 

 عن سلمة بن األكوع ) حم ، م ( } من سلَّ علينا السيف فَلَيس ِمنا  { - ١٧١٠٥
 ٤/٣٤٨ ونصـب    ٤/١٤٩ وتخ   ١٣/٢٤ وفتح   ٧/٢٣ وطب   ١٠/١٢١ وش   ٥٤ و ٤/٤٦ وحم   ١٦٣م اإلميان   

 ) ٦٢٩٩(  وصحيح اجلامع ١/٥٨ وأبو عوانة ٢/٢٤١ومي 
من سلك طَريقاً يطلب ِفيِه ِعلماً سلك اُهللا بِه طَريقاً ِمن طُرِق اجلنِة ، وِإنَّ املَالئكةَ                 { - ١٧١٠٦

 ضــــعلت 
أَجنحتها لطالِب العلِم ِرضاً ِبما يصنع ، وِإنَّ العاملَ ليستغفر له من ِفى السمواِت ومن ِفـى اَألرِض                  

ِفى جوِف املَاِء ، وِإنَّ فَضلَ العاِمل على العابِد كَفضِل القَمِر لَيلةَ البدِر على سائِر الكَواكِب واِحليتانُ 
                    ـنفم ، ثُوا الِعلمرا ومثُوا ِديناراً والَ ِدرمهاً ، وِإنوري رثةُ اَألنبياِء ، وِإنَّ اَألنبياَء لَملماَء ووِإنَّ الع ،

 إن أىب الدرداء )  حب٤حم  (}حظٍّ وافٍر أَخذه أَخذَ ِب
وكـر  ) ٧٨(  وحب ٥/١٩٦ وحم  ١/٣٩٨ وخط   ١/١٦٠وفتح  ) ٣٦٤١(  ود   ١/٤٢٩ومشكل   ) ٨٠( حب  

 ١/٨٩ وك ١/٢٧٦وسـنة    ) ٢٢٥ و   ٢٢٣(وهــ   ) ٢٦٤٦(  وت   ١/٩ وحبيـب    ٢٢/١١٤ وخط   ٧/١٢٦
 ) ٦٢٩٧( وصحيح اجلامع 

 وهو حديث صحــيح 
عـن أىب   ) ت   (} قاً يلتمس ِفيِه ِعلماً سهلَ اُهللا له بِه طَريقاً ِإىل اجلنِة            من سلك طَري   { - ١٧١٠٧

 هريرة
 ٧/٥٢ وبغوى   ٣٢٥ و   ٢/٢٥٢ وبنحوه حم    ١/٩٨ ومي   ٨/٥٤١ وش   ١/٢٨٢وسنة   ) ٢٩٤٥ و   ٢٦٨٢( ت  

 وترغيـب  ٣٨وبنحوه م الذكر والدعاء ) ٦٢٩٨( وصحيح اجلامع ) ٢٢٣(  وهـ ٦/٥٣٦ وكثري  ١/١٧٤وفتح  
  ١٠٤ و ١/٩٣

 وهو حديث صحــيح 
١٧١٠٨ - }                 ـزع كبر ا كَرهم هجردِه ، وأَفضلُ اهلجرِة أَنْ تِلسانِه وي املُسلمونَ ِمن ِلمس نم

        مهد واهريق وادهج قرع نلَّ ، وأَفضلُ اِجلهاِد مقيل يا رسـول اِهللا  : عن جابر قال ) ع ، طس (  }وج :
 .ل ؟ فذكره أى اإلسالم أفض

 )١٥٨٠(  وحب ١٠/٦٦ وسنة ٣/٣٤٦ وحم ١٠/٢٩٤ و ٥/٢٦١ و ٣/٢٦٨ و ٦١ و ٥٦ و ١/٥٤امع 
 صحيـــــح لغيـــره

من سلَّم على ِعشرين رجالً من املُسلمني ِفى يوٍم ، جماعةً أَو فُرادى ثُم مات ِفى                 { - ١٧١٠٩
 عن ابن عمر ) طب ( } لَيلتِه ِمثلُ ذلك يومِه ذلك وجبت له اجلَنةُ ، وِفى 

  ٨/٣٠امع 
 ىف ســنده ضعــف 



 

 

٢٥٦٧() 

 عن الرباء ) حم  ( } من سمى املَدينةَ يثرب فَليستغفِر اِهللا ، هى طَابةُ ، هى طَابةُ  { - ١٧١١٠
  ٦/٣٩ وكثري ٣/٣٠٠ وجممع ٤/٢٨٥حم 

 وهو حديــث حســــن
اللَّهم رب هذِه الدعوِة التامِة والصـالِة القَائمـِة ، آِت           : الَ  من سمع األذانَ فق    { - ١٧١١١

أبو  ( } محمداً الوسيلةَ والفَضيلةَ ، وابعثه املَقام احملمود الذى وعدته حلَّت له شفاعِتى يوم الِقيامِة               
 ) الشيخ ىف األذان عن ابن عمرو 

 عن ١/٢١٠وتلخيص ) ٧٢٢( وهـ ) ٢١١( وت ) ٥٢٩(  ود ٣/٣٥٤ وحم ٢/٢٧ ون   ٦/١٠٨ و ١/١٥٩خ  
 ) ٨٣٦٣( جابر وبنحوه عن عبد اهللا بن عمرو اجلماعة عدا البخارى املسند اجلامع 

 عن معاوية ) طب  ( } من سمع املُؤذنَ فقالَ ِمثلَ ما يقولُ فله ِمثلُ أَجرِه  { - ١٧١١٢
 ) ٤٦٢ ( وعلل ١٩/٣٤٦ وطب ١/١٣١ وجممع ١/١٨٥ترغيب 

 وهو حديــث حســــن لغـــريه
١٧١١٣ - }          ذرباعِه عِمِن ات منعهي فلَم املُنادى معس نم :          قبـلْ ِمنـهت لَم ، رضم أَو ، وفخ

 عن ابن عباس ) د ، ك  ( } الصالةُ الىت صلَّى 
 وجامع ١/٢٧٢غيب  والتر٧/٢٦٧٠ وعدى ١/٤٢١ وقط ٢٤٦ و ١/٢٤٥ وك ١٨٥ و ٣/٧٥وهق  ) ٥٥١( د  

  ٢/٣٠ وتلخيص ١/٣٣٣ وجممع ٢/٢٧٨ وترغيب ٣/١٧٤وبنحوه هق ) ٢٠٦٤(  واإلحسان ٥/٥٦٦األصول 
 وهو حديــث صحيـــــح

١٧١١٤ - }             رهغوص قَّرهلقِه وحخ امعاُهللا بِه س عمبِعلمِه س الناس عمس نحم ( ابن املبارك    ( } م
 بن عمرو عن ا) طب ، حل (وهناد ) 

 وشـج   ١٠/٢٢٢ و   ٦/٢٣١ وجممع   ٨/٢٦٢ واإلحتاف   ١/٦٥ وترغيب   ٢٢٣ و   ٢١٢ و   ١٦٥ و   ٢/١٦٢حم  
  ٨/٥١٥ و٥/٢٠٣ وكثري ٥/٩٩ و٤/١٢٤وحلية ) ٤٦(  ومبارك ٢/٢٢١

 وهو حديــث صحيـــــح
١٧١١٥ - }  الةَ لهفالَ ص جبي حيحاً فَلَمداَء فَارغاً صالن معس نعن أىب موسى ) ك ، هق  ( } م 

  مرفوعاً وموقوفاً وصوب وقفه هق ١/٢٤٦ وك ٢/٣٠ وتلخيص ١/٢٧٨ وترغيب ٣/١٧٤هق 
 وهو حديــث صحيـــــح

 خالياً من أى شاغل يشغله : فارغاً 
وهم املنذرى وحمققو الترغيب عندما عزوه البن بريدة عن أبيه والصواب أبو بردة ابن أىب موسى عـن                  : مالحظة  

 أبيه 
أَشهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وحده الَ شريك لـه وأَنَّ محمـداً   :  من سمع النداَء فقالَ      {- ١٧١١٦

                 ـومــــفاعتِه يا ِفى شعلنواج ، سيلِة ِعندكرجةَ الود لِّغهليِه وبلِّ عص اللَّهم ، سولهور بدهع
 . الشيخ ىف األذان عن ابن عباس وأبو) طب  ( } الِقيامِة وجبت له الشفاعةْ

  ١/٣٣٣  وجممع ١٢/٨٥ وطب ١/٣٤٠أبو عوانة 



 

 

٢٥٦٨() 

 وهـــو حديــــث حســــن
عن ابـن   ) هـ ، حب ،  ك        ( } من سمع النداَء فَلَم يأتِه فالَ صالةَ له ِإالَّ ِمن عذٍر             { - ١٧١١٧

 عباس 
 وعدى  ١/٢٤٥وك  ) ٤٢٦(  وحب   ١٨٥ و   ١٧٤ و   ٣/٥٧ وهق   ٢/٢٣ ونصب   ١١/٤٤٦وطب  ) ٧٩٣( هـ  

 وفـتح   ٢/٤٢٠ وقـط    ٦/٢٨٥ وخـط    ٣/٣٤٨ وسنة   ٢/٤٢ وجممع   ١/٢٧٢ وترغيب   ٧/٢٦٧٠ و ٣/١١٢٦
 ) ٦٣٠٠( وصحيح اجلامع ١/٤٣٩

 وهـــو حديــــث صحيـــــح
١٧١١٨- }  املُنافقني من ثَالثاً ، كُتب جبي داَء فَلَمالن معس ننصارى البغوى عن أىب زرارة األ( } م

 ) ال أدرى له صحبة أم ال ؟ : وقال 
  ٤/٧٦ واإلصابة ١/٥١٢ والترغيب ٢/١٩٣امع 

 وهـــو حديــــث حســــن لغيــــره
١٧١١٩ - }  الةَ لهذٍر فالَ صوالَع رغَِري ض ِمن جبي داَء فَلَمالن معس نعن أىب موسى ) طب (} م 

 ١١/٤٤٧ وطب ٢/٤٢امع 
 حديــــث صحيـــــحوهـــو 

من سمع النداَء يوم اجلُمعِة ولَم يأَا ، ثُم سمع النداَء ثُم لَم يأَا ثَالثاً طُبع علـى                   { - ١٧١٢٠
 .عن ابن أىب أوفـى ) طب ( } قَلبِه فجعلَ قَلب منافٍق 

  ٢/١٩٣ وجممع ١/٥١٢الترغيب 
 هوهـــو حديــــث حســــن لغيــــر

١٧١٢١ - }          بعـهتفَي ؤمنم هأَن حسبي أتيِه وهوجلَ لياِهللا ِإنَّ الر فو نهاِل فَلينأَ عجبالد معس نم
 عن عمران بن احلصني ) حم ، د  ، ك ( } ِمما يبعثُ بِه من الشبهاِت 

 و  ٢٢١ و   ١٨/٢٢٠ وطـب    ١/١١٩ وأصـفهان    ١/١٧٠ والدوالىب   ٤/٥٣١ وك   ٤/٤٣١وحم  ) ٤٣١٩( د  
 ) ٦٣٠١(  وصحيح اجلامع ٢٢٧

 وهـــو حديــــث صحيـــــح
حم  ( } من سمع ِبى ِمن أُمِتى أَو يهودى أَو نصراىنٍّ فلَم يؤمن ِبى لَم يدخِل اجلَنةَ                 { - ١٧١٢٢

 عن أىب موسى ) طب ( وابن جرير  ) 
  ١٢/١٣ وطربى ٣/٤٨٩ وكثري ٣٩٨ و ٤/٣٩٦حم 

 ــو حديــــث صحيـــــحوهـ
ىف األفـراد  ) قط  ( } من سمع ِبى ِمن يهودى أَو نصراىنٍّ ثُم لَم يتبعين فهو ِفى الناِر               { - ١٧١٢٣

 عن ابن مسعود 
  حنوه ١٢/١٣ وطربى ٣/٤٨٩ وكثري ٣٩٨ و ٤/٣٩٦حم 

 وهـــو حديــــث صحيـــــح



 

 

٢٥٦٩() 

الَ ردها اُهللا عليك ، فِإنَّ املَساجد       : لَّةً ِفى املَسجِد فلْيقلْ     من سمع رجالً ينشد ضا     { - ١٧١٢٤
  عن أىب هريرة )حم ، م ، د ، هـ ( } لَم تنب هلذَا 

 و ٢/٤٤٧ وهق ٢/٣٤٩ وحم ١/٤٠٦وأبو عوانة ) ١٣٠٢( وخزمية  ) ٧٦٧( وهـ  ) ٤٧٣(  ود   ٧٩م املساجد   
 ) ٦٣٠٢( يح اجلامع  وصح١/٢٠٢ وترغيب ٢/٣٧٤ وسنة ١٠/١٠٢ و٦/١٩٦
من سمع سمع اُهللا بِه ، ومن راَءى راَءى اُهللا بِه يوم الِقيامِة ، ومـن تخشـع ِهللا                    { - ١٧١٢٥ 

 عن ابن مسعود موقوفاً ) طك ( }  تواضعاً رفعه اُهللا يوم الِقيامِة 
 ١١/٣٤٧ وفتح   ٤/١٩٧ و   ٣/٥٦٠  و ترغيب  ٢٢٣ و   ٢١٢ و   ١٦٥ و   ٢/١٦٢ وحم   ١٠/٢٢٣أخرجه امع   

 حنوه 
 صحيـــــح لغيـــره

١٧١٢٦ - }                     ـومليِه ياُهللا ع قش اقش ناَءى اُهللا بِه  ، وماَءى رر ناُهللا بِه ، وم عمس عمس نم
 }  الِقيامــــِة

 عن جندب ) حم ، خ ، هـ ( 
 و ٨/٩٥ وجممع ٤/٢٣٧ وبغوى ١٣/٥٢٦ش  و٥/٤٥وحم ) ١٠٩٧(  وت   ٤٧ وم الزهد    ٩/٨٠ و   ٨/١٣٠خ  
 وطـب  ١٠/٢٢٢ و ٤/٣٠١ وحلية ١٣/١٣٨ و ١١/٣٣٦ و  ٦/٢٤٣ وفتح   ١/٦٥ وترغيب   ٢٢٣ و ١٠/٢٢٢
 ) ٦٣٠٤(  وصحيح اجلامع ١٢/٢٧ و١٠/٢٠٢ و ٢/١٧٩

١٧١٢٧ - }                    أَمانـةٌ وِإنْ لَـم فهـى نـهثَ بِه عحدشتِهى أَنْ يديثاً الَ يجٍل حر ِمن معس نم
 ـــهسـتكتمعن أىب الدرداء ) حم (} ي 

  ٣/٣٥٩ وحلية ٨/٩٧ وجممع ٦/٤٤٥ حم 
 وهـــو حديــــث حســــن لغيــــره

من سن خرياً فاسنت بِه ، كانَ له أَجره كَامالً ، ومن أُجوِر مِن استــن بِه ، والَ                   { - ١٧١٢٨
 ِمــن نقــصي 

    ِن اسىٌء ، ومش بِه             أُجورهم ـــنتأَوزاِر الذى اس كَامالً وِمن ليِه ِوزرهبِه كانَ ع نتا فاسرش نت
 ِمــــن نقصالَ ي 

 عن أىب هريرة)  حم  ( } أَوزارهم شىٌء  
  ٤٨٣ و ١/٩٧ ومشكل ٨/٣٠٢ واإلحتاف ١/١٦٧ وجممع ٥/٣٨٧ و ٢/٥٢٠حم 

 وهـــو حديــــث صحيـــــح
١٧١٢٩ - }  نس نم                نقصغَِري أَنْ ي ِمن وِمثلُ أُجورهم أَجره كانَ له ، عدها بملَ ِبهسنةً عةً حنس 

ِمن أُجورهِم شىٌء  ، ومن سن سنةً سيئةً فعملَ ِبها بعده كانَ عليِه ِوزرها وِمثلُ أَوزارهم  ِمن غَِري                    
 عن أىبجحيفة )  هـ( } أَنْ ينقص ِمن أَوزاِرهم  شىٌء  



 

 

٢٥٧٠() 

 وصـحيح   ١/١٣٠ ومي   ٣٥٨ و   ٢/٣٥٧ وطب   ١/١٦٧ وجممع   ٤/٣٦١وحم  ) ٨٠٥( ومحيدى  ) ٢٠٧( هـ  
 اجلامـــــع 

 )٦٣٠٦ ( 
 وهـــو حديــــث صحيـــــح

١٧١٣٠ - }              نوم  ، تركى تتماتِه حم عدياتِه وبا ِفى حملَ ِبها عا مأَجره سنةً فلهةً حنس نس نم 
سن سنةً سيئةً فعليِه ِإمثها حتى تترك ، ومن مات مرابطاً ِفى سبيِل اِهللا جرى له أَجر املُرابِط حتـى                    

 والسجزى ىف اإلبانة عن واثلة ) طب  ( } يبعثَ يوم الِقيامِة 
  ١٦٨ و ١/١٦٧ وجممع ٨/٣٠٢اإلحتاف 

 وهـــو حديــــث صحيـــــح
 من سن سنةَ هدى فاتبع عليها ، كانَ له أَجرها وأَجر من عملَ ِبها ِمـن غَـِري أَنْ                     {- ١٧١٣١

ينقص ِمن أُجورهِم شىٌء  ، ومن سن سنةَ ضاللٍة فاتبع عليها كانَ عليِه ِمثلُ أَوزارهم  ِمن غَِري أَنْ                    
 )السجزى ىف اإلبانة  عن أىب هريرة (  }ينقص ِمن أَوزاِرهم  شىٌء  

  ٨/٣٠٢ واإلحتاف ٢/٥٠٥حم 
 وهـــو حديــــث صحيـــــح

من سن ِفى اإلسالِم خرياً فاسنت بِه كانَ له أَجره وِمثلُ أُجوِر مِن تبعه ِمن غَـِري أَنْ                    { - ١٧١٣٢
 كانَ عليِه ِوزره ومثلُ أَوزاِر مِن تبعه ِمن غَِري أَنْ ينقص ِمن أُجورهم شىٌء ، ومن سن شيئاً فاسنت بهِ   

 عن أىب عبيدة بن حذيفة عن أبيه )  حم ، بز ، طس ، ك ، ض  ( } ينقص ِمن أَوزارهم شىٌء  
  ٢/٥١٧ وك ١/١٦٧ وجممع ٥/٣٨٧ وحم ٨/٣٠٢اإلحتاف 

 وهـــو حديــــث صحيـــــح
 سنةً حسنةً فله أَجرها وأَجر من عملَ ِبها ِمن بعدِه ِمن غَِري أَنْ              من سن ِفى اإلسالمِ    { - ١٧١٣٣

                    ا ِمـنملَ ِبهع نم ا ووزرليِه ِوزرهئةً فعيةً سنِفى اإلسالِم س نس نىٌء  ، ومأُجورِهم ش ِمن نقصي
 عن جرير)   حم ، م ، ت ، ن ، هـ (} بعدِه  ِمن غَِري أَنْ ينقص ِمن أَوزاِرهم  شىٌء  

 وش  ١٣/٣٠٢ وفتــــح    ١/٩٠ وترغيب   ٤/١٧٥ وهق   ٢/٣٩٤ وطب   ٣٥٩ و   ٤/٣٥٧و حم   ١٥م العلم   
  وت٣/١١٠
 وصـحيح   ٤٨٢ و ٤٨١ و   ٩٤ و   ١/٩١ومشكل  ) ٢٤٧٧( وخزمية  ) ٨٠٥(  ومحيدى   ١/١٣١ومي  ) ٢٦٧٥( 

 اجلامــــع 
 )٦٣٠٥ ( 

١٧١٣٤ - }      ش نوم ، اَء فَرعش نوِفـى                م ، عتري اَء لَمش  نوم ، تراَء عش نوم ، فرعي اَء لَم
أُضحيتها ، أَالَ ِإنَّ ِدماءكم وأَموالكم عليكم حرام كحرمِة يومكم هذَا ، ِفـى شـهركم                \الغنِم  

 لدكــــمهــذَا ، ِفـى ب 



 

 

٢٥٧١() 

 ى عن احلارث بن عمرو السهم)  حم ، خد ، د ، ن ، ك  (} هذَا 
 وجـامع  ٢/٢٦٠ وتـخ  ٤/٢٣٢ وك  ٩/٥٩٧ وفتح   ٣/٢٩٧ وطب   ٩/٣١٢ وهق   ١ ون الفرع ب   ٣/٤٨٥حم  

 ) ١٧٤٢( ود ) ١١٤٨(   وخد ٧/٥١٠األصول 
 وهـــو حديــــث صحيـــــح لغـــريه

 ذبيحة تذبح ىف اجلاهلية: ذبيحة تذبح ىف اجلاهلية ،     العتر : الفرع 
  هـ ابن األثري ١خت ، وليس اآلن إال األضحية ال غري وذحبهما املسلمون ىف صدر اإلسالم ونس

كنا مع النىب صلى اهللا     : حسن صحيح عن جابر قال      ) ت   ( } من شاَء فلْيصلِّ  ِفى رحلِه        { - ١٧١٣٥
 .عليه وسلم ىف سفر فأصابنا مطر فقال فذكره 

  ٣/٣٥٤ وسنة ٥/٢٣٨وطب ) ٤٠٩( ت 
 وهـــو حديــــث صحيـــــح  

عن عبد الرمحن بـن     ) ش   ( } من شاَء فلْيصلِّ  ِفى نعليِه ، ومن شاَء فلْيخلعهــما            { - ١٧١٣٦
 .أىب ليلى مرسالً

  ٣/٣٠٨ واإلحتاف ٣٠٧ و ٣٠٦ و ٢/٣٠٥وش ) ١٥١٣( عب 
 صحيـــــح لغــريه

عن كعب بـن    )  ، ن    ت ( } من شاب شيبةً ِفى اِإلسالِم كانت له نوراً يوم الِقيامِة              { - ١٧١٣٧
 مرة 
 وجممـع   ٨/٢٠٤ و   ١/٢١ وطـب    ١٦٢ و   ٩/١٦١ وهق   ٤/٣٨٦  و    ٢/٢١٠ وحم   ٦/٢٦ون  ) ١٦٣٤( ت  
ــب ٢٧٠ و ١٥٩ و ٥/١٥٨ ــب ) ٢٢١٦ و ٢٢١٤(  ومطال ــحيحة ٣/١١٨ و ٢٨١ و ٢/٢٨٠وترغي  وص
  وصحيح اجلامـــع ٣/٢٤٨
 ) ٦٣٨٩( و )  ٦٣٨٨ و ٤٣٤١(  والشعب ٨/٤٩٠ و ٣٣٤ و ٥/٣٠٩وش  ) ٦٣٠٧( 

 وهـــو حديــــث صحيـــــح  
من شاب شيبةً ِفى اِإلسالِم كانت له نوراً يوم الِقيامِة ، فقيلَ له صـلَّى اُهللا عليـِه               { - ١٧١٣٨

 عن فضالة بن عبيد ) طكس  ( } من شاَء فَلْينتف نوره  : فِإنَّ ِرجاالً ينتفونَ الشيب ، فقالَ : وسلّم 
  ٢٧٠و١٥٩ و٥/١٥٨امع 

 صحيـــــح
من شاب شيبةً ِفى اِإلسالِم كانت له نوراً يوم الِقيامِة ، ومن رمى ِبسهٍم ِفى سبيِل                 { - ١٧١٣٩

 عن معاذ) طب  ( } اِهللا رفع اُهللا له ِبها درجةً  
  ٢٧١ و ٥/٢٧٠امع 

 وهو حديـــث صحيـــــح لغيـــره 
١٧١٤٠ - }  ابش نبيِل               ممى ِبسهٍم ِفى سر نالِقيامِة ، وم وموراً ين له يبةً ِفى اِإلسالِم كانتش 

 عن كعب بن مرة ) هق ( } اِهللا كانَ كعتِق رقبٍة 



 

 

٢٥٧٢() 

  ١٦٢ و٩/١٦١ و ١٠/٢٧٢هق 
 وهو حديـــث صحيـــــح  

) حم ، ت ، ن ، حـب        ( } ِة    من شاب شيبةً ِفىسبيِل اِهللا كانت له نوراً يوم الِقيام          { - ١٧١٤١
 عن عمرو ابن عبسة 

 ١٠/٢٧٢ وهـق    ٦/٢٠ و   ٢٨٦ و   ٢٣٦ و   ٤/١١٣ وحـم    ٣٠٤ و   ١٨/١٧٣وطب  ) ١٦٣٥( وت   ٥/٢٧ن  
  ٥/٢٧٠وجممع 
 ٥/٣٠٩ وش ٨/٤٢٩ وكـثري  ١٢/٩٥وسـنة   ) ١٤٧٨و  ١٤٧٧( وحب   ) ٩٥٤٨ و   ٩٥٤٤ و   ١٥٢( وعب  

 ) ٦٣٠٨(  وصحيح اجلامع ٥/١٩٠٢وعدى 
 ـــــحوهو حديـــث صحي

فِإنَّ ِرجـاالً   : من شاب شيبةً ِفىسبيِل اِهللا كانت له نوراً يوم الِقيامـــِة ، قيلَ              { - ١٧١٤٢
 عن فضالة بن عبيد )  طب  ( } من شاَء فَلْينتف نوره  : ينتفونَ الشيب ، فقالَ 

 ٦/٢٠وحم ) ١٢٤٤( حة والصحي) ٦٣٨٨(  والشعب ٥/٢٧٠ وامع ٥/٣٠٩ وش ٥/١٩٠٢ابن عدى 
 وهو حديـــث صحيـــــح لغيـــره

من شاب شيبةً ِفىسبيِل اِهللا كانت له نوراً يوم الِقيامِة ،ومن رمى ِبسهٍم ِفى سبيِل                { - ١٧١٤٣
 عن أىب أمامة) طك ( }  كانَ له ِمبثِل رقبٍة ِمن ولِد ِإمساعيلَ - أَخطأَ أو أَصاب -اِهللا 

  ٥/٢٧٠ وامع ٥/٣٠٩ وش ٦/٢١٦٧عدى 
 صحيـــــح

من شاب شيبةً ِفىسبيِل اِهللا كانت له نوراً يوم الِقيامِة ،ومن رمى ِبسهٍم ِفى سبيِل                { - ١٧١٤٤
}  ن النـاِر    اِهللا بلغَ العدو أَو ملْ  يبلغْ كانَ له كعتِق رقبٍة ، وِمن أَعتق رقبةً مؤمنةً كانت له ِفداءه م                   

 )عن أىب أمامة ) طب ( عن عمرو بن عبسة ) حم ، ن ، هق ( عبد الرزاق (
ـــم  ـــق ٦/٢٠ و٢٨٦ و٢٣٦ و٤/١١٣حــــــ ــب ١٠/٢٧٢ وهــــــ  ٨/١٤٣ وطـ

  وعب ٦/٢٦ ون ٥/٢٧٠وجممـــــع 
 ) ٦٣٨٨ و ٤٣٤١(  والشعب ١٢/٩٥وسنة  ) ١٤٧٨و١٤٧٧( وحب  ) ٩٥٤٨ و٩٥٤٤و١٥٢( 

 ــح  وهو حديـــث صحيـــ
آيس : من شارك ِفى دٍم حراٍم ِبشطِر كَلمٍة ، جاَء يوم  الِقيامِة مكتوب بني عينيِه                 { - ١٧١٤٥

 عن ابن عباس) طب  ( } ِمن رمحِة اِهللا 
(  والشعب   ٢٩٥ و   ٣/٢٩٤ والترغيب   ٥/٧٤وحلية  ) ٢٦٢٠(  وهـ   ٨/٢٢ وهق   ٧/٢٩٨ وجممع   ١١/٦٩طب  

 حنوه ) ٥٣٤٦
 ـــث حســن لغيـــره وهو حدي  

١٧١٤٦ - }                    ـوما ِفـى النـاِر ياُهللا ِبه انهش ، قِري حا بغِبه شينهسلٍم كَلمةً ليلى مانَ عش نم
 عن أىب ذر ) ك(}الِقيامـــــِة 



 

 

٢٥٧٣() 

( و  ) ٢٥٧( و  ) ٢٥٦(  والصـمت    ٦/٩٣ ومنثور   ٥٦٣ و   ٧/٥٦٢واإلحتاف  ) ٩٦٥٨(  والشعب   ٤/٣١٨ك  
٢٥٨ (٣/٣٠٢ والترغيب ٨/٩٧مع حنوه وا  

 وهو حديـــث حســن لغيـــره 
 عن قيس بن سعد ) حم (} من شدد سلطانه ِبمعصيِة اِهللا أَوهن اُهللا كَيده يوم الِقيامِة  { - ١٧١٤٧

  ٥/٢٣٢ وجممع ٦/٦حم 
 وهو حديـــث حســن  

 ، أَالَ وكُلُّ مسكٍر خمر ، وِإياكـــم        من شرب اخلَمر أَتى عطشانَ يوم الِقيامةِ       { - ١٧١٤٨
 .عن قيس بن سعد وابن عمرو معاً ) حم (} والغبرياَء 

  ٣/٢٦٠ وترغيب ٥/٧٠ وجممع ٣/٤٢٢حم 
 وىف ســـنده مبهـــم

 نوع من اخلمر: الغبرياء 
١٧١٤٩ - }  مهنميِم جح اُهللا ِمن أَســقاه اخلَمر ربش نر عن عم) بز  ( } م 

  ٥/٧١ وجممع ٣/٢٦١ترغيب 
 حســــن لغيـــره

من شرب اخلَمر شربةً ملْ تقبلْ صالته أَربعني صباحاً ، فِإنْ تاب تاب اُهللا عليِه ، فِإنْ                { - ١٧١٥٠
 كانَ ح ادابعِة ، فِإنْ عباحاً قالَ ِفى الثَالثِة أَو الرص أَربعني هوبتقبلْ تت لَم ادسـقيه  على اِهللا أَنْ يا عق

 عن عبد اهللا بن عمرو ) هب  ( } ِمن ردغِة اخلباِل يوم الِقيامِة 
  ٢/١٧٦ وحم ٨/٣١٧ ون ١/٣٠وك ) ٥٥٨٠( وبنحوه ) ٥٥٨١( الشعب 

 صحيـــــح
ةَ فاجلدوه ،   من شرب اخلَمر فاجلدوه ، فِإنْ عاد الثَّانيةَ فاجلدوه ، فِإنْ عاد الثَّالث             { - ١٧١٥١

     ابعةَ فاقتلوهالر ادد ، هـق     ( عن معاوية ،    ) د ، ت ، ك      ( عن ابن عمر ،     ) حم ، د ، ن ، ك         ( } فِإنْ ع (
طب ، قط ، ( والضياء عن شرحبيل بن أوس ، ) طب ، ك ( عن أىب هريرة ، ) حم ، د ، ت ، ك      ( عن ذويب ،    

( عن غضـيف ،  ) طب ( عن جابر ، ) ك ( ، وابن خزمية ، عن ابن عمرو ) حم ، ك (والضياء عن جرير ،     ) ك  
 .عن نفر من الصحابة ) ك ( والضياء عن الشريد بن سويد ، ) ن ، ك 

 وجممــع ١٠/٣٣٤ وســنة ٣٧٣ و٤/٣٧١ وك ٢٣٤ و ٤/٩٣ و٢١٤ و١٩١ و٢/١٣٦وحــم ) ١٤٤٤( ت 
 و  ٢٢٩و    ٢٢٢(  وعلـل    ٣/٢٤٦ وترغيب   ٢/٣٨٢ و   ١/١٩٨وطب  ) ١٧٦٠(  ومطالب   ٢٧٨ و   ٦/٢٧٧

 وحم  ٣/١٦١ ومعاىن   ٧/٣٠١ وابن سعد    ١٩/٣٣٤وطب  ) ٤٤٨٥( وبنحوه د   ) ١٣٦٠( وصحيحة   ) ١٣٤٢
 ١/٢٠٥ وطـص    ٤/٣٢٧ وتخ   ١٩/٣٦٠وطب  ) ١٥١٨(  وحب   ٨/٣١٣ ون   ٣١٤ و ٨/٣١٣ وهق   ٢/٢٨٠

 ) ٦٣٠٩( وصحيح اجلامع 
 وهو حديــث صحيـــــح مشـــهور

 نه غري منسوخ وذهب اجلمهور إىل نسخ القتل ، ورأى بعضهم أ



 

 

٢٥٧٤() 

١٧١٥٢ - }                  ـادفـِإنْ ع ، فاجلدوه ادفِإنْ ع ، فاجلدوه ادع نوم ، فاجلدوه اخلَمر ربش نم
 عن أىب سعيد ) حب ، ض  (} فاقتلوه 

  ١٩/٣٦٠ وطب ٢٧٨ و ٦/٢٧٧وجممع ) ١٥١٨(  وحب ٣١٤ و٨/٣١٣وهق ) ٤٨٨٥( د 
 وهو حديــث صحيـــــح  

١٧١٥٣ - }  ربش نم                 ِفـيهن اتبعاً ، فِإنْ مالةً سص قبِل اُهللا ِمنهي طنِه لَما ِفى بعلهفج  اخلَمر 
مات كَافراً ، فِإنْ أُذهب عقله عن شىٍء من الفَرائِض لَم تقبلْ له صالةُ أَربعني يومـــاً ، فـِإنْ                   

 عن ابن عمرو ) ن (} مات ِفيهن مات كَافراً 
  ٥/١٠٢ وجامع األصول ٥/٧١ وجممع ٣/٢٦٥ وترغيب ٨/٣١٦ ون ١٢/٤٠٤ وطب ٥/٥٠٨و  ٨/٣ش 

 حســــن
١٧١٥٤ - }    لَم سكرى يتا حرِإنْ ش وماً ، ثُمي الةٌ أَربعنيص قبلْ لهت لَم كرفس اخلَمر ربش نم

         ا فكذلكرِإنْ ش وماً ، ثُمي الةٌ أَربعنيص قبلْ لهلى           تا عقا كانَ حِمنه كرابعةَ فسا الررِإنْ ش ثُم ، 
عـن ابـن    ) ك  ( } صديد أَهِل الناِر    : وما عني اخلَباِل ؟ قالَ      : اِهللا أَنْ يسقيه ِمن عِني اخلَباِل ، ِقيلَ         

 عمرو 
  ٣/٢٦٥ وترغيب ٥/٦٩وجممع  ) ١٣٧٨(  وحب ١٤٦ - ٤/١٤٥ وك ٢/١٨٩حم 

 صحيـــــح  وهو حديــث 
من شرب اخلَمر فسكر ، لَم يقبلْ له صالةٌ أَربعني يوماً ، فِإنْ مات فِإىل الناِر ، فِإنْ                 { - ١٧١٥٥

تاب قَِبلَ اُهللا ِمنه ، فِإنْ شرب الثَّانيةَ فكذلك ، فِإنْ شرب الثَّالثةَ فكذلك ، فِإنْ شرب   الرابعـةَ                     
وما ردغـةُ اخلَبـاِل ؟ قـالَ        !  اِهللا أَنْ يسقيه ِمن ردغِة اخلَباِل ، ِقيلَ  يا رسولَ اِهللا              كَانَ حقا على  

 عن عياض بن غنم ) ع ، طب  ( } عصـــارةُ أَهِل الناِر :
  ٣/٢٦٥ والترغيب ٥/٦٩وجممع  ) ١٣٧٨ و ١٣٧٧(  وحب ١٤٦ و ٤/١٤٥ وك ٢/١٨٩حم 

 وهو حديــث صحيـــــح  
حم ، ق ، ن ،       ( }  من شرب اخلَمر ِفى الدنيا ثُم لَم يتب ِمنها حرمها ِفى اآلخرِة               {- ١٧١٥٦ 

 عن ابن عمر ) هـ 
 وشفع  ٨/٢٧٨ وهق   ٢/١١١ ومي   ٣٥ و   ٢/١٩وحم  ) ٣٣٧٢(  وهـ   ٨/٣١٨ون   ) ١٥٨٨(  وم   ٧/١٣٥خ  
 ) ٨٤٦( واملوطأ ) ٦٣١٠(  وصحيح اجلامع ٢/٢٢١ وأصفهان ١٠/٣٠ وفتح ١١/٣٥٥وسنة )   ١٧٦٣( 

من شرب اخلَمر ِفى الدنيا ثُم مات وهو يشرا لَم يتب ِمنها ، حرمها اُهللا عليِه ِفى                  { - ١٧١٥٧
 عن ابن عمر ) عب ( } اآلخرِة

 وهو بنحوه عند خ ) ١٧٠٥٦( عب 
 فاحلديـــث صحيـــــح



 

 

٢٥٧٥() 

١٧١٥٨ - }     نيِفى الد اخلَمر ربش نم          توبا ِفى اآلخرِة ِإالَّ أَنْ يِمنه شربي عـن  ) كر   ( } ا لَم
 ابن عمر 
 حنوه ) ٨٤٦(  وموطأ ٨/١٥٤ وخط ٣/٢٥٣الترغيب 

 وهو حديـــث صحيـــــح
 عن أىب هريرة)  هـ ( } من شرب اخلَمر ِفى الدنيا لَم يشرا ِفى اآلخرِة  { - ١٧١٥٩

 و  ١٠٦ و   ٢٨ و   ٢/٢٢ وحم   ٨/١٣٨ ون   ٧٨ وم األشربة    ٤/٢٤٧ ومعاىن   ٤/١٤١وبنحوه ك   ) ٣٣٧٤( هـ  
 ) ٦٣١١( وصحيح اجلامع ٨/١٥٤ وخط ٣/٩٦ وترغيب ١٤٢ و ١٢٣

 وهو حديـــث صحيـــــح
١٧١٦٠ - }                  ادليِه ، وِإنْ عاُهللا ع ابا تِمنه ابوماً ، فِإنْ تي جساً أَربعنيكانَ ن اخلَمر ربش نم
 ، وِإنْ تاب تاب اُهللا عليِه ، فِإنْ عاد عاد نجساً أَربعني يوماً ، فِإنْ تاب ِمنها تـاب اُهللا                     عاد نجساً 

 عن ابن  عباس ) طب  ( }عليِه ، فِإنْ رجع كَانَ حقا على اِهللا أَنْ يسقيه ِمن ردغِة اخلَبال 
  ٥/٧١ وجممع ١٢/٢٤٩طب 

 وهو حديـــث حســــن
من شرب اخلَمر لَم تقبلْ له صالةٌ أَربعني صباحاً ، فِإنْ تاب  تاب اُهللا عليِه فـِإنْ                   { - ١٧١٦١

                      الةٌ أَربعنيص قبلْ لهت لَم ادليِه ، فِإنْ عاُهللا ع ابت ابباحاً  ، فِإنْ تص الةٌ أَربعنيص قبلْ لهت لَم ادع
   ت ابباحاً، فِإنْ تص                  لَـم ابباحاً ، فِإنْ تص الةٌ أَربعنيص قبلْ لهت ابعةَ لَمالر ادليِه ، فِإنْ عاُهللا ع اب

 عن ابن عمرو ) حم ، ن ، ك ( عن ابن عمر ، ) حم ، ت ( } يتِب اُهللا عليِه وسقاه   ِمن نهِر اخلَباِل  
 ١/٣٦٣ وموضـح    ٥/٧٠ وجممع   ١١/٣٥٧ وسنة   ١٢/٣٩١ وطب   ٣/٢٦٤ وترغيب   ١/٤٤٢ وكر   ٢/٣٥حم  

(  وت ٤/١٤٦وك ) ٣٣٧٧(  وهــ  ٣/١٨١ وكـثري  ٣/٢٦٦ وترغيـب  ٥/٦٩ وجممع ٦/٤٦٠وبنحوه حم  
  ومطالــب٥/١٧١وحم ) ١٨٦٢

 ) ٦٣١٢( وصحيح اجلامع ) ١٧٨٠( 
 وهو حديـــث صحيـــــح

 مات مات كَافراً ، ، وِإنْ تاب من شرب اخلَمر لَم يرض اُهللا عنه أَربعني يوماً ، فِإنْ           { - ١٧١٦٢
} صديد أَهِل النـاِر    : تاب اُهللا عليِه ، وِإنْ عاد كانَ حقا على اِهللا تعاىل أَنْ يسقيه ِمن ِطينِة اخلَباِل                 

 عن أمساء بنت يزيد ) حم ، طب  (
  ١/٣٦٣ وموضح ٣/١٨١ وكثري ٣/٢٦٦ والترغيب ٥/٦٩ وجممع ٦/٤٦٠حم 

 يـــث صحيـــــح لغيــــرهوهو حد
من شرب اخلَمر لَم يقبِل اُهللا له صالةً أَربعني لَيلةً ، فِإنْ تاب تاب اُهللا عليِه ، فـِإنْ              { - ١٧١٦٣

ولَ اِهللا  يا رس :  عاد كَانَ ِمثلَ ذلك ، فِإنْ عاد كانَ حقا على اِهللا أَنْ يسقيه ِمن ِطينِة اخلَباِل ، قالُوا                   
 .عن أىب الدرداء ) طب ( عن أىب ذر ) حم  ( } عصارةُ أَهِل الناِر :وما ِطينةُ اخلَباِل ؟ قالَ ! 



 

 

٢٥٧٦() 

  ٥/٦٩ وامع ٣/٢٦٦والترغيب ) ١٧٨٠(  واملطالب ٥/١٧١وحم ) ١٨٦٢( ت 
 وهو حديـــث صحيـــــح 

١٧١٦٤ - }        أَربعني وبتهقبلْ تت رةً لَمم اخلَمر ربش نليِه ، فِإنْ          ماُهللا ع ابت ابباحاً ، فِإنْ تص 
                      سقيهلى اِهللا أَنْ يا عقكَانَ ح ادليِه ، فِإنْ عاُهللا ع ابت ابباحاً  ، فِإنْ تص أَربعني وبتهقبلْ تت لَم ادع

 عن ابن عمرو   ) هب ( } ِمن ردغِة اخلَباِل يوم الِقيامِة 
 )٥٥٨٢(و ) ٥٥٨١(الشعب 

 وهو حديـــث صحيـــــح لغيــــره
١٧١٦٥ - }                ، خلَ النـارد اتباحاً ، فِإنْ مص الةٌ أَربعنيص قبلْ لهت لَم كروس اخلَمر ربش نم

                   اتباحاً، فِإنْ مص الةٌ أَربعنيص قبلْ لهت لَم كرفس ربفش ادليِه ،وِإنْ عاُهللا ع ابت  ابخلَ فِإنْ تد
                    اتباحاً ، فِإنْ مص الةٌ أَربعنيص قبلْ لهت لَم كرفس ربفش ادليِه ، وِإنْ عاُهللا ع ابت ابوِإنْ ت النار
          ـومدغِة اخلَباِل ير ِمن سقيهلى اِهللا أَنْ يا عقكَانَ ح ادليِه ، فِإنْ عاُهللا ع ابت ابوِإنْ ت ، خلَ النارد

 عن ابن عمرو   ) هـ ( } عصــارةُ أَهِل الناِر : مِة الِقيا
 ) ٦٣١٣(  وصحيح اجلامع ٤/١٤٦وك ) ٣٣٧٧( هـ 

 وهو حديـــث صحيـــــح  
١٧١٦٦ - }                    ـنـدالً ، ومرفاً والَ عاٍم صثَالثةَ أَي قبِل اُهللا ِمنهي مٍر  لَمخ سوةً ِمنح ربش نم

 ِمنه أَربعني صباحاً ، واملدمن اخلَمر حق على اِهللا أَنْ يسـقيه ِمـن نهـِر                 شرب كأساً لَم يقبِل اهللاُ    
عن ) طب  ( } صديد أَهِل الناِر      : وما نهر اخلَباِل ؟ قالَ      ! يارسولَ اِهللا   : اخلَـــــباِل ، ِقيلَ    

 ابن عباس
  ٣/٢٦٢ وترغيب ٥/٧١ وجممع ١١/١٩٢طب 

 وهو حديـــث حســــن
 عن أىب هريرة)  طس  ( } من شرب خمراً خرج نور اِإلمياِن من جوفِه  { - ١٧١٦٧

  ٨/٥٤١ واإلحتاف ٣/٢٦١ وترغيب ٥/٧٢جممع 
 حســــن لغيــــره

من شرب ِفى ِإناٍء ذَهٍب أَو ِفضٍة أَو ِإناٍء فيِه شىٌء ِمن ذلك ِإنما يجرجر ِفـــى                  { - ١٧١٦٨
 ــــار بطنــِه نـ

هنمىف املعرفة ، واخلطيب وابن عساكر عن ابن عمر ) هق  ( } ج 
 ٥/٧٧ وجممـع    ٣/١٢٦ والترغيـب    ٣٠٤ و   ٦/٣٠٢ وحم   ٢ وبنحوه م اللباس     ١١/٣٧٨ وخط   ٤/١٤٦هق  

  ٥/٢٤٨واإلحتاف 
 وهو حديـــث صحيـــــح

 عن عائشة ) هـ  ( }  نار جهنم من شرب ِفى ِإناٍء ِفضٍة  فكَأنما يجرجر ِفى بطنِه { - ١٧١٦٩



 

 

٢٥٧٧() 

  ٣/١٢٦وترغيب ) ٦٣١٤(  وصحيح اجلامع ٦/٢٠٢وحم ) ٣٤١٥( هـ 
 وهو حديـــث صحيـــــح

١٧١٧٠ - }                هنمج طنِه نارِفى ب جرجرا يمٍة فِإنِفض ذَهٍب أَو ِفى ِإناٍء ِمن ربش نعن ) م   ( } م
 أم سلمة

 وخـط   ٥/٧٧ وجممـع    ٣/١٢٦ وترغيـب    ١/٢٠٤ وطص   ٤/١٤٦ وهق   ٣٠٤ و   ٦/٣٠٢  وحم    ٢م اللباس   
 ) ٦٣١٥(  وصحيح اجلامع ١١/٣٧٨

 عن السائب بن يزيد ) طب  ( } من شرب مسكراً لَم يقبِل اُهللا له صالةً أَربعني يوماً  { - ١٧١٧١ 
  ٢/٣٥ وحم ٥/١٠٠ وجامع األصول ٣/٢٦٤ وبنحوه الترغيب ٥/٧١ وجممع ٧/١٨٣طب 

 ــــح لغـــريهصحيـ
١٧١٧٢ - }                   هنعٍري مِإىل خ هاريل جكاملُد بِه ، فهو ِفى لهأَنْ ي ريدرطاً الَ يرطَ َألخيِه شش نم { ) 

 وأبو نعيم عن حذيفة ) حم 
  ٥٧١ و ٤/٥١٨ وكثري ٢٠٥ و ٤/١٦٧ وجممع ٥/٤٠٤حم 

 وهو حديـــث حســــن
 فأَهدى له هديةً عليها فقَبلها ِمنه فقد أَتى باباً عظيماً ِمـن             من شفع َألخيِه شفاعةً    { - ١٧١٧٣

 عن أىب أمامة) حم ، د  ( } أَبواِب الربا
( وصـحيح اجلـامع     ) ٢١٠٧(  ودعاطـب    ٣/٣٩٥ وترغيب   ٥/٢٦١ وحم   ٨/٢٨٤ و طب    ٨٤د البيوع ب    

٦٣١٦ ( 
 وهو حديـــث حســــن

سلمني واملُسلمونَ ِفى ِإسالٍم داحٍج فقد خلع ِربقةَ اِإلســـالِم         من شق عصا املُ    { - ١٧١٧٤
 واخلطيب ىف املتفق واملفترق عن ابن عباس ) طب ( الرامهرمزى ىف األمثال ،  (} ِمن عنقِه 

(  وت ٥/٣٤٤وحـم  ) ٧٤٩٤(  وفيه ضعف وله شواهد مبعناه منها ىف الشعب    ٦/٣٣٤ واإلحتاف   ١١/٢٥طب  
٢٨٦٣ ( 

 ن لغيـــرهحســــ
 اتمع : الداحج  

١٧١٧٥ - }           سلّمأَنْ ي عدجدتِني بس التِه فلْيسجدِفى ص كش نعن عبـد اهللا    ) حم ، د ، ن       ( } م
 بن جعفر 

) ١٠٢٢(  وخزمية   ٣/٥٣ وخط   ٧/٩٣ ومتهيد   ٢٠٦ و   ٢٠٥ و   ٢٠٤ و   ١/١٩٠ وحم   ٣/٣٠ون  ) ١٠٣٣( د  
 ) ٥٩٤-٥٨٨(  ون ٥/٥٤٥وجامع األصول 

 هو حديـــث صحيـــــح لغيـــرهو
١٧١٧٦ - }                 كانَ لـه دفنى تتا حهدهش نِقرياطٌ ، وم ا فلهليهع صلِّىى يتاجلَنازةَ ح هدش نم

 عن أىب هريرة)  ق ، ن  ( } ِقرياطاِن ِمثلُ اجلَبلِني العظيمِني 



 

 

٢٥٧٨() 

 ٦/٣٣٢ و   ١٥٣ و   ٤/١٣٥وكـثري    ٤/٣٤١ وترغيب   ٣/٤١٢ وهق   ٢/٤٠١ وحم   ٥٢ وم اجلنائز    ٢/١١١خ  
 ) ٦٣١٧(وصحيح اجلامع 

١٧١٧٧- }              له جبتكبريةَ األوىل والت دركماعٍة يلَيلةً ِفى ج أَربعني لواِت اخلَمسالص هدش نم
 عن أىبالعالية مرسالً) عب  (} اجلَنةُ 
 ) ٢٠١٩( وبنحوه ) ٢٠١٨( عب 

 حســــن لغيـــره
 عن عثمان )  هب } شاَء ِفى جماعٍة ، كانَ له ِقيام لَيلٍة  من شهد الِع { - ١٧١٧٨

 ) ٢٨٥٠(  والشعب ٣/١٥اإلحتاف 
 وهو حديـــث قــــوي

من شهد أَمراً فكَرهه كانَ كمن غَاب عنه ، ومن غَاب عن أَمٍر فَرضى بِه كـانَ                  { - ١٧١٧٩
هدهش عن السيد احلسني ) ك  ( }كمن 

 ) ٣١١٦(  واملطالب ٧/٢٩٠امع 
 وىف ســـنده ضـــعف 

عن ابن عمر وعن عمر ، متام عن        ) ن ، طس     ( } من شهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا دخلَ اجلَنةَ           { - ١٧١٨٠
 جابر عن عمر 

 ) ٦٣١٨( وصحيح اجلامع ) ١٤٦١(  والدعاطب ٩/١٨٠ واإلحتاف ٦/٢٥٢ و ٣/٢٢امع 
 وهو حديـــث صحيـــــح

١٧١٨١ - }  النار هطعمت ِإالَّ اُهللا فلَن أَنْ الَ ِإله هدش نعن أنس ) حم  (} م 
  ٣/١٣٥حم 

 صحيـــــح
 عن معاذ) حب  ( } من شهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا مخلصاً ِمن قَلبِه دخلَ اجلَنةَ  { - ١٧١٨٢

  ٢٠/٤٨وطب ) ١٤٧٠(  والدعاطب ١/٥٦٩واإلحتاف  ) ٤(  وحب ٥/٢٣٦حم 
 وهو حديـــث صحيـــــح

من شهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا مخلصاً ِمن قَلبِه وأَنَّ محمداً عبده ورسوله دخلَ اجلَنـةَ                   { - ١٧١٨٣
  النار همست عن معاذ بن جبل ، وابن خزمية عن عبد اهللا بن سالم )  هب ( واخللعى ، ) طب ( } ولَم 

  )١٢٧( والشعب ) ١٤٧٠(  والدعاطب ١/٥٦٩واإلحتاف  ) ٤(  وحب ٥/٢٣٦حم 
 وهو حديـــث صحيـــــح

١٧١٨٤ - }                   ليِه الناراُهللا ع مرسولُ اِهللا ححمداً رِإالَّ اُهللا وأَنَّ م أَنْ الَ ِإله هدش نحم ، م    ( } م
 عن عبادة) ، ت 

 ١٠ وصـفة    ٢/٤١٣ وترغيب   ١/١٦أبو عـــوانة    و ٥/٣١٨ وحم   ٧/٧٦ون  ) ٢٦٣٨(  وت   ٤٧م اإلميان   
 والدعـــــاطب 



 

 

٢٥٧٩() 

 )٦٣١٩(  وصحيح اجلامع ٩/٢٤١ومتهيد ) ١٤٧٦( 
من شهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وأَنَّ محمداً رسولُ اِهللا  ، وأَقام الصالةَ ، وصام رمضانَ                   { - ١٧١٨٥

أَالَ أَخرج :  هاجر أَو قَعد حيثُ ولدته أُمه ، ِقيلَ يا رسولَ اِهللا       ، كَانَ حقا على اِهللا أَنْ يغفر له ، ِإنْ         
الَ ذَِر الناس يعملونَ ، فِإنَّ اجلنةَ ِمائةُ درجٍة ، بني كُلِّ درجتِني فيهما ِمثلُ ما                : فأُؤذِّنَ الناس ؟ قالَ     

 بني السمـــاِء واَألرِض ، 
لِفردوس ، وعليها يكونُ العرش ، وهى أَوسطُ شىٍء من اجلنِة ، وِمنها تفجـر               وأَعلى درجٍة ِمنها ا   

 الِفردوس ألوهاَهللا فاس اجلنِة ، وإذا سألتم ارَعن معاذ ) طب  ( } أ 
  ٥/٤٥٩ و ٣٢٣ و ٢/٩٨وكثري ) ١٩١٣( والصحيحة ) ٢٥٣٠(  وت ٥/٢٤١ وحم ٧/٣١٩امع  

 ح لغيـــرهوهو حديـــث صحيـــــ
طس  ( } من شهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وأَنَّ محمداً عبده ورسوله مخلصاً دخلَ اجلَنةَ                { - ١٧١٨٦

 .عن أىب الدردراء ، والباوردى وابن منده عن وائل اجلذامى ) 
 ١٠/٥٦٩  واإلحتـــاف ٤٩ و   ١/٤٢ بنحوه وامع    ٥/١٥٩ وحلية   ٣/٣٨٥ وتخ   ١٠١٧ وتغليق   ٣/٦٣٠ك  

 واملطالـــب 
 )٢٨٣٦( 

  احلديـــث صحيـــــح
التارِك لدينِه  : من شهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وأَنى رسولُ اِهللا حرم على دمه ِإالَّ ِبثالٍث                 { - ١٧١٨٧

 عن جابر ) بز ( } ، والثَّيِب الزاِنى ، ومن قَتلَ نفساً ظُلماً 
  ٢٥٣و  ٦/٢٥٢امع 

 حســــن
من شهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وأَنى رسولُ اِهللا ، فذَكر ا ِلسانه ، واطمأنَّ ا قَلبه ، ملْ                     { - ١٧١٨٨

 النار طعمهواخلطيب ىف املتفق واملفترق عن أىب قتادة ) طب ( مسوية وابن مرودية ، ( } ت ( 
 واإلحتـاف  ١/١٦ وأبو عوانة ٥/٣١٨ وحم ٧/٧٦ون ) ٢٦٣٨(  وت ٤٧ان وأخرج حنوه م اإلمي ) ٩( الشعب  

  ٥٦٢ و١٠/٣٣٢
  فاحلديـــث صحيـــــح لغيـــره

١٧١٨٩ - }  النار طعمهت سولُ اِهللا فلنى رِإالَّ اُهللا وأَن أَنْ الَ ِإله هدش نعن أنس ) حم (} م 
  ٣١٨ و٥/٢٣٦ و ٤/٤٠٢ و ٤٥١ و ٣/١٣٥حم  

 ــث صحيـــــح وهو حديـ
١٧١٩٠ - }                  املّى وصخلَ اجلَنةَ ، وصا دم ًخلصاسولُ اِهللا مى رِإالَّ اُهللا وأَن أَنْ الَ ِإله هدش نم

عن عتبان بن مالك بلفظ     ) طس  (عن أنس   ) طس  (} ، وأَدى الزكاةَ ، وحج البيت حرمه اُهللا على الناِر           
 حرم اهللا : 



 

 

٢٥٨٠() 

 النار وجهه على 
  ٤٩ و ١/٤٢امع 

 وهو حديـــث حســــن
من شهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وحده الَ شريك له وأَنَّ محمداً عبده ورسـوله ، وأَنَّ                   { - ١٧١٩١

ـ                   وأَنَّ اجلَنةَ ح ، ِمنه وحور ، رميا ِإىل مأَلقاه وابن أمته ، وكَلمته ، سولهور بدهوأَنَّ   ِعيسى ع ، ق
النار حق ، وأَنَّ البعثَ حق ، أَدخله اُهللا اجلَنةَ على ما كانَ ِمن عمٍل ، ِمن أَى أَبواِب اجلنِة الثَّمانيِة                     

 عن عبادة بن الصامت ) حم ، ق  ( } شاَء
ري  وكث٣/٣٤١ وكر  ١/١٠١ وسنة   ٢/٤١٣ وترغيب   ٦/١٧١ وجممع   ١/٦٢٧ وبغوى   ٥/٣١٣ وحم   ٤/٢٠١خ  
 ) ٦٣٢٠( وصحيح اجلامع ) ٢٦٣٨(  وت ٤٧ وم اإلميان ٥/٢٢٦ و ٣٤١ و٣/٢٨٩

ع  ( } من شهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا يصدق قَلبه ِلسانه دخلَ من أَى أَبواِب اجلنِة شاءَ                { - ١٧١٩٢
 عن أىب) 

  بكر 
 ) ٢٨٤٣(  ومطالب ٢/٢٥١امع 

 حســــن لغيــره
١٧١٩٣ - } ا              ممالةَ الِعشاِء فكَأنص هدش ناللّيلَ ، وم ا قَاممحتسباً فكَأنالةَ الصبِح مص هدش ن

  عن عثمان) عب ( } قَام ِنصف اللّيِل 
 ) ١٤٧٣( وخزمية ) ٢٢١( وت ) ٥٥٥(  ود ٢/١٢٥ وم ٦٨ و ١/٥٨وحم ) ٢٠٠٩(  وعب ٣/١٥اإلحتاف 

ووقف معنا حتى ندفع ، وقَد وقف بعرفةَ قَبلَ ذلك لَيالً أَو            من شهد صالتنا هذِه      { - ١٧١٩٤
 فثهى توقَض ، هجح مت هاراً فقدعن عروة بن مضرس ) ت ، هـ  ( } ن 

( ود  ) ٣٠٥١ ( ٥٧ وهـ املناسـك بـاب       ١/٣٥١ وكثري   ٤/٢٥٩ وغليل   ٩٣ و   ٣/٧٣ونصب  ) ٨٩١( ت  
 ) ٦٣٢١( امع  وصحيح اجل٢٦٤ و ٥/٢٦٣ون ) ١٩٥٠

 وهو حديـــث صحيـــــح
وابن أىب  ) حم  ( } من شهد على مسلٍم شهادةً ليس هلَا بأَهٍل فَلْيتبوأْ مقعده من الناِر              { - ١٧١٩٥

 الدنيا ىف ذم الغيبة  عن أىب هريرة
( يبـة   والغ) ٢٥٨(  والصـمت    ٧/٥٦٣ واإلحتاف   ٥/٩٩ وخط   ٣/٢٢٢ وترغيب   ٤/٢٠٠ وجممع   ٢/٥٠٩حم  
١٢٢ ( 

 وهو حديـــث حســــن لغيـــره
١٧١٩٦ - }          سبهليِه فحع هدش زميةُ أَوخ له هدش نوابن ) ك ، هق ( والباوردى ، ) ع ، طب     ( } م

 عن خزمية ابن ثابت ) ض (عساكر 
  ٨/٥١٩ وفتح ٥/١٣٦ وكر ١/٨٧ وتخ ٩/٣٢٠ وجممع ٤/١٠١ وطب ٢/١٨ك 

 وهو حديـــث صحيـــــح



 

 

٢٥٨١() 

١٧١٩٧ - }         نازةً ؟ قالَ عمرج ِمنكم هدش نا ، قالَ    : مأَن :        ريضاً ؟ قالَ عمرم ِمنكم ادع نم :
أَنا ، قـالَ    : من أَصبح صـــائماً ؟ قالَ عمر       : أَنا ، قالَ    : من تصدق ؟ قالَ عمر      : أَنا ، قالَ  

: جبتو جبتعن أنس ) حم ، بز (} و 
  ٣/١٦٣ وجممع ١٢/٣٧ و ٣/٢٣٦وش ) ٥١٥( د  وخ٣/١١٨حم 

 فيـــه ضعـــف 
 وصح حنوه عن أىب بكر 

١٧١٩٨ - }  دره همفد ، ضعهو ثُم يفهس هرش نعن ابن الزبري ) ن ، ك  ( } م 
 ) ٦٣٢٢(  وصحيح اجلامع ٤/٢١ وحلية ٤/٣٤٧ ونصب ٢/١١٧ ومشكل ٢/١٥٩ وك ٧/١١٧ن 

 وهو حديـــث صحيـــــح
 عن عمرو بن عوف ) البزار   ( } من شهرعلينا السالح فلَيس ِمنا  { - ١٧١٩٩

 ٢٢ وم املقدمـة     ٦٢ و   ٩/٥ وبنحوه عنـد خ      ٦/٢٠٧٨ وعدى   ١٣/٢٤ وفتح   ٧/٢٩١وجممع  ) ٢٥٧٧( هـ  
  وغريهم ١٦٤ و١٦٣و١٦١واإلميان 

 صحيـــــح لغيـــره
١٧٢٠٠ - }       دفنى تتنازةً حج يعش نِقـرياطٌ             م فلـه ـدفنقَبلَ أَنْ ت جعر نقرياطاِن ، وم فله

 واحـــد ِمثـــلَ 
 عن ابن الزبري  ) ن ، ك  ( } أحٍد

  ٢/٢٣٣ وحم ٥٤ وبنحوه عند م اجلنائز ٤/٥٥ ون ٥/٥٧ و ٤/٨٦ وحم ٦/٢٩٩ و ٣/٤٥٥اإلحتاف 
 فاحلديـــث صحيـــــح

١٧٢٠١ - }      الكَلماِت ؟ لقِد اب احبص نا          مجىَء اَهللا ِبها فيِبه سبقي هملكاً أَيم شرع ا اثىنتدره
احلمد هللا محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه ، فلما فرغ    : أَن رجالً صلَّى فقالَ     : عبد الرزاق عن أنس     ( } تبارك وتعاىل   

 )  . رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قال فذكره 
 ) ٢٥٦١( وعب ) ٣٣٧٧(  ومطالب ٤/٢٢٠ وطب ١٤٥ و٢/١٢٥  ون٩٧ و ١٠/٩٦امع 

 صحيـــــح
١٧٢٠٢- }              هلن حتفتماِء تالس أَبواب أيتالكَلماِت ؟ لقِد ر احبص ناق عن   (   } مزعبد الر

 صلّى اهللا عليـه     اهللا أكرب كبرياً ، وسبحان اهللا بكرةً وأصيـــالً  فلما قضى النىب           : أَن رجالً صلَّى فقالَ     : عمر  
 ) .وسلّم الصالة قال فذكره 

 ٢/١٢٥ون  ) ٣٥٩٢( وت  ) ٦٠١(  وهو بنحوه ىف م      ٦/٢٨٦واإلحتاف   ) ٣٤٠٦ و   ٢٥٦١ و   ٢٥٥٩( عب  
 ) ٥١٦(  والدعاطب ٢/٩٧وحم 

 صحيـــــح لغيـــره
١٧٢٠٣ - }              نياكمقيِة دب ِإىل هذَا ِمن كعتاِن أَحبهذَا القَِرب ؟ ر احبص نعن أىب  )  طس   ( } م

 هريرة



 

 

٢٥٨٢() 

  ٢/٢٤٩جممع 
 وهو حديـــث صحيـــــح

١٧٢٠٤ - }  والَ أَفطر امفالَ ص ، اَألبد امص نعن عبد اهللا بن الشخري ) حم ، ن ، هـ ، ك  ( } م 
(  ومطالــب ١٢/٤٤٥وطب ) ٩٣٨(  وحب ٣/٧٨ وش ٢/١٨٩ وحم  ٢٠٦ و   ٤/٢٠٥ون  ) ١٧٠٥( هـ  
 وتغليق ) ٩٦٧

 ) ٦٣٢٣(  وصحيح اجلامع ١/٤٣٥ وك ٧/٥١ وكر ٢/٢١٧تلخيص و) ٧٠٥( 
 وهو حديـــث صحيـــــح

من صام األيام ِفى احلج ولَم يجد هدياً إذا استمتع فهو ما بني ِإحراِم أَحـدكم ِإىل        { - ١٧٢٠٥
 آخرهن رفةَ فهووِم ععن ابن عمر وعائشة معاً ) طب  ( } ي 

  من طرق ٢٥ و ٥/٢٤ وهق ٣/٢٣٧ع  وجمم١٢/٣١٥طب 
 صحيـــــح لغيـــره

١٧٢٠٦ - }            ِتسعني قدهكذَا وع هنمليِه جاُهللا ع قيض هرالد امص نحم ، طب ، عب ، هق       ( } م
 عن أىب موسى) 

 وك  ٣/٧٨ وش   ٤/٢٢٢ وفتح   ٣/١٩٣ وجممع   ٢/٢١٧ وتلخيص   ٤/٤١٤ وحم   ٤/٢٦١ واإلحتاف   ٤/٣٠٠هق  
 ) ٧٨٦٦(  وعب ١/٤٣٥

 وهو حديـــث صحيـــــح
١٧٢٠٧ - }  ا أَفطروم اما صم هرالد امص نعن عبد اهللا بن الشخري ) ابن جرير  ( } م 

  ١/٤٣٥ وك ٢٦ و ٤/٢٥حم 
 وهو حديـــث صحيـــــح

١٧٢٠٨ - }              كُلّه هرالد امص هٍر فقدكًلِّ ش اٍم ِمنثَالثةَ أَي  امص نت ، ن ، هــ           حم ( } م ،   (
 والضياء عن 

 أىب ذر  
( وصحيح اجلامع   ) ٧٦١(  وت   ٢/١٢٢ وترغيب   ٥/١٤٦ وحم   ٤/٢١٩ ون   ٦/٢٤٣١وعدى  ) ١٧٠٨( هـ  

٦٣٢٤ ( 
 وهو حديـــث صحيـــــح

١٧٢٠٩ - }  كُلّه هرالش امص هٍر فقدكًلِّ ش اٍم ِمنثَالثةَ أَي  امص نعن أىب هريرة)  حب  ( } م 
  ٤/٢٩٣ وهق ٥١٣ و ٣٨٤ و ٢/٢٦٣وحم ) ٢٣٩٣(  وطيا ٢١٩ و ٤/٢١٨ون ) ٣٦٥٩( حسان اإل

 وهو حديـــث صحيـــــح
١٧٢١٠ - }                 صومهى يتح لُ ِمنهتقبالَ ي هقضِه فِإني ىٌء لَممضانَ شر ليِه ِمنعاً وعطوت امص نم { 

 عن أىب هريرة)  حم ، طس ( 
  ١٧٩ و ٣/١٤٩ وجممع ٢/٣٥٢حم 



 

 

٢٥٨٣() 

 حســــن
  ٢/٤٦٢ومبثله يقول إبراهيم واحلسن وعروة وسليمان بن يسار وسعيد بن املسيب ش 

عن أىب   )  ٤حم ، ق     ( } من صام رمضانَ ِإمياناً واحتساباً غُفر له ما تقدم ِمن ذَنبِه             { - ١٧٢١١
 هريرة
وحـم  ) ١٦٤١(  وهــ    ١٥٧ و   ٤/١٥٦ ون   ٢٩ود التطوع ب    ١٧٥ وم صالة املسافرين     ٣/٣٣ و ١/١٦ خ  

 وجممـع   ٢/١٢١ ومشـكل    ٣/٢وش  ) ٦٦٤(  وشـفع    ٣٠٦ و   ٤/٣٠٤ وهق   ٤٧٣ و ٣٨٥ و ٢٤١ و ٢/٢٣٣
 وصحيح  ٦/١٨٢ وخط   ٦/٢٨٣ وحلية   ١/٣٨٢ وتخ   ٦/٢١٧ وسنة   ٢/٩٠وترغيب  ) ٩٥٠(  ومحيدى   ٣/١٤٤

 ) ٦٣٢٦( اجلامع 
١٧٢١٢ - }      تساباً غُفرمضانَ ِإمياناً واحر امص نم         رأخا تذَنبِه وم ِمن مقدا تم عن )  حم     ( }  له

 أىب هريرة
  ٢/٩٠والترغيب ) ٢٥١٢(  ون ٦/١٨٢ وخط ١٤٥ و ٣/١٤٤امع 

 صحيـــــح
 وال عربة بقول من اعترب وما تأخر شاذة ألن كرم اهللا واسع وهى زيادة ثقة غري منافية 

وده ، وتحفّظَ ِمما ينبغي أَنْ يتحفَّظَ ِمنه ، كَفَّر ما           من صام رمضــانَ فعرف حد     { - ١٧٢١٣
  عن أىب سعيد)  حم ، ع ، حب ،  هق ، ض ، هب  (} قَبله 

 ) ٣٦٢٣(  والشعب ٤/١١١وفتح ) ٨٧٩(  وحب ٢/٩١ وترغيب ٣/٥٥حم 
 وهو حديـــث صحيـــــح

)  طس  ( } ٍل خرج ِمن ذُنوبِه كيوم ولدته أُمه        من صام رمضانَ وأَتبعه ِستا ِمن شوا       { - ١٧٢١٤
 عن ابن عمر 

  ٣/١٨٤ وجممع ٢/١١١ترغيب 
 صحيـــــح

عـن أىب    )  ٤حم ، م    (} من صام رمضانَ وأَتبعه ِستا ِمن شواٍل كانَ كصوِم الدهِر              { -١٧٢١٥
 أيوب
 ٤١٩ و   ٥/٤١٧ وحم   ٣/٩٧وش  ) ١٧١٦( وهـ  ) ٧٥٩(  وت   ٥٧ ود الصيام ب     ٢/١٠٠ وطب   ٢/٢١مي  

 وترغيب  ٤/١٦١ وطب   ٢٠٤ وبنحوه م الصيام     ٣/١٨٤ وجممع   ٣/١١٨ ومشكل   ٦/٣٣١ وسنة   ٤/٢٩٢وهق  
  ٤/٢٢٣وفتح ) ٣٨٠( ومحيدى ) ٦٣٢٧( وصحيح اجلامع ٢/١١٠

 عن ثوبان)  حب (} من صام رمضانَ وِستا ِمن شواٍل فقد صام السنةَ   { - ١٧٢١٦
  ٢/١٩١وترغيب ) ٩٢٨( ب ح

 وهو حديـــث صحيـــــح
عـن  )  حـم   (} من صام رمضانَ وِستا ِمن شواٍل واَألربعاَء واخلَميس دخلَ اجلَنةَ              { - ١٧٢١٧

 رجل



 

 

٢٥٨٤() 

 و ٢٧٧٨(  وىف سنده مبهم وله شواهد عند ن ١١١ و ٢/١١٠ والترغيب  ٣/١٩٠ وجممع   ٣/٤١٦ و   ٤/٧٨حم  
  )٣٨٧٣ و ٣٨٧٢ و ٣٨٧١ و٣٨٧٠(عب والش ) ٢٧٨٠ و٢٧٧٩

 فهو حســــن لغيـــره
وعبد بن محيد وابن ) حم (} من صام رمضانَ وِستا ِمن شواٍل فكَأمنَا صام السنةَ كُلّها         { - ١٧٢١٨

 عن جابر)  هب ، هق ( زجنويه واحلكيم 
( وحب   ) ٣٧٣٥ و   ٣٧٣٤و   ٣٧٣٢ و   ٣٧٣١ و   ٣٧٣٠(  والشعب   ٢/١١١ وترغيب   ١٨٤ و   ٣/١٨٣امع  
٩٢٨( 

 وهو حديـــث صحيـــــح
من صام رمضانَ وستةَ أَياٍم  ِمن شواٍل كَانَ كصياِم السنِة كُلّها ، احلَسنةُ بعشـِر                 { - ١٧٢١٩

 ) أبو على احلسن بن أمحد ابن البناء ىف مشيخته ، وابن النجار عن الرباء (} أَمثاهلَا  
  ١٨٤ و ٣/١٨٣ وجممع ٤/٢٩٢ق  وه٣/٣٠ وحم ٤/٦٠طب 

 وهو حديـــث صحيـــــح لغيـــره
من صام رمضانَ ، وصلَّى الصلواِت اخلَمس ، وحج البيت ، كانَ حقا على اِهللا أَنْ           { - ١٧٢٢٠

له غفرعن معاذ) ت  ( } ي 
 ) ٤٣٣١(  وهـ ٢٤٠ و ٥/٢٣٢وحم ) ١٩١٣(  والصحيحة ٤٧ و ١/٤٦وجممع ) ٢٥٣٠( ت 

 وهو حديـــث صحيـــــح لغيـــره
١٧٢٢١ - }                  ،  له غفرلى اِهللا أَنْ يا عقكانَ ح يتالب جلواِت ، وحلَّى الصمضانَ وصر امص نم

 عن معاذ) ت  ( } ِإنْ هاجر ِفى سبيِل اِهللا أَو مكثَ بأَرضِه الَّىت ولد ِفيها 
 ) ٢٠٥٥(  وصحيح الترمذى ٩/٥٣٩جامع األصول  و٤٧ و ١/٤٦وجممع ) ٢٥٣٠( ت 

 وهو حديـــث صحيـــــح لغيـــره
 ( } من صام رمضانَ وقَامه ِإمياناً واحتساباً غُفر اُهللا له ما كَانَ قَبلَ ذِلك ِمن عمٍل                 { - ١٧٢٢٢

 ) ابن النجار وابن صصرى ىف أماليه عن عائشة 
  ٢/٥٠٣وحم ) ١٣٢٦( وهـ ) ٦٨٣(  وت ١/١٣٢أخرجه بنحوه أصفهان 

 صحيـــــح لغيـــره
عن أىب  )  حم   ( } من صام رمضانَ وقَامه ِإمياناً واحتساباً غُفر له ما تقدم ِمن ذَنبِه                { - ١٧٢٢٣

 هريرة
 ٣٦١٦ و   ٣٦١٣( والشـعب    ١/١٣٢ وأصـفهان    ١/٨٨ وتـخ    ٢/٥٠٣وحم  ) ١٣٢٦( وهـ  ) ٦٨٣( ت  

  )٣٦١٨و
  صحيـــــحوهو حديــث

عن عبـد   )  طب ، كر    (} من صام ِستا بعد يوِم الِفطِر فكَأنما صام الدهر والسنةَ              { - ١٧٢٢٤
 ) الرمحن ابن غنام عن أبيه 



 

 

٢٥٨٥() 

 حنو) ١٧١٥(  و هـ ٢/١١٠ وترغيب ٣/١٨٤امع 
 وهو حديــث صحيـــــح لغيـــره

١٧٢٢٥ - }     عداٍم بستةَ أَي امص نأَمثاهلَا             م شرع اَء باحلَسنِة فلهج ننِة ، مالس مامالِفطر كَانَ ت  {
 عن ) هـ (

 ثوبان 
 ) ٦٣٢٨( وصحيح اجلامع ) ١٧١٥(  وهـ ٢/١١٠ وترغيب ٣/١٨٤جممع 

 وهو حديــث صحيـــــح 
)  حـم   (} لَ اجلَنةَ     من صام شهر رمضانَ وِستا ِمن شواٍل واَألربعاَء واخلَميس دخ          { - ١٧٢٢٦

 عن رجل ، وأبو نعيم عن عكرمة بن خالد بن العاص عن أبيه 
  ٣/١٨٨واإلصابة  ) ٣٨٧٣ و ٣٨٧٢ و ٣٨٧١ و ٣٨٧٠(  والشعب ٣/١٩٠ وجممع ٤/٧٨ و ٣/٤١٦حم 

 وهو حديــث حســــن لغيـــره
ثَالثَ عشرةَ وأَربـع    : ةَ أَياٍم الِبيِض    من صام ِمن الشهِر ثَالثةَ أَياٍم ، فلْيصِم الثَّالث         { - ١٧٢٢٧

 عن إمساعيل بن جرير عن أبيه ) طب  ( } عشرةَ وخمس عشرةَ 
  ٢/١٢٤ والترغيب ٢/٣٨٠طب 

 وهو حديــث صحيـــــح لغيـــره
١٧٢٢٨ - }              ِة ، ييتاً ِفى اجلَنب ىن اُهللا لهاَألربعاِء واخلَميِس واجلُمعِة ب ومي امص نم   ِمن ى ظَاهرهر

 عن أىب أمامة ) طب ، ض ( ابن منيع } باطنِه ، وباطنه ِمن ظَاهرِه 
 ٢/١٢٦ وترغيب   ١/٢٧٩ وشج   ٥/١٦٨ واإلحتاف   ١٧٩ وجرجان   ٣/١٩٩ وجممع   ٨/٣٠٠ وطب   ٤/٢٩٥هق  

  ٥/٢١٨ وحلية ٢/٤٧٢وعدى ) ٣٨٧٢(والشـــعب 
 وهو حديــث حســــن لغيـــره

١٧٢٢٩ - }   ي امص نم               اُهللا  لـه غَفر كَثر ا قَلَّ أَوِبم قصداَألربعاِء واخلَميِس واجلُمعِة ، وت وم
 هأُم لدتهو ومذُنوبِه كي ِمن رجوخ عن ابن عمر ) هب ، هق  ( } ذُنوبه 

 ) ٣٨٧١(  وشعب ٤/٢٩٥ وهق ٥/٢١٨ وحلية ٣/١٩٨ وجممع ٢/١٢٦ترغيب 
 وهو حديــث حســــن لغيـــره

١٧٢٣٠ - }                  الِه أَوم ا قَلَّ ِمنِبم قصدت اجلُمعِة ، ثُم وماخلَميِس و ي وماَألربعاِء وي ومي امص نم
( عن ابن عمر ، ) طب ،  هب (} كَثر غُفر له كُلُّ ذَنٍب عمله حتى يصري كيوم ولدته أُمه  ِمن اخلَطايا 

 عن ابن عباس ) هب 
  ) ٣٨٧٢ و ٣٨٧١(  والشعب ٢/١٢٦ والترغيب ٥/١٦٨ واإلحتاف ٨/٣٠٠ وطب ٤/٢٩٥هق 

 وهو حديــث حســــن لغيـــره
عن قتادة  ) هـ   ( } سنةً أَمامه ، وسنةً خلفه      : من صام يوم عرفةَ غَفر اُهللا له سنتِني          { - ١٧٢٣١
 بن النعمان 



 

 

٢٥٨٦() 

 ٢/٧١ وطـص    ٦/٢٢٠ و   ١٩/٥ وطـب    ٢/١١٢غيب  وتر) ١١٣(  ومطالب   ٣/١٨٩وجممع  ) ١٧٣١( هـ  
 ) ٦٣٣٥(  وصحيح اجلامع ١/٦١وحبيب 

 وهو حديــث صحيـــــح
( وابن جريـر ،     ) طب  ( عبد بن محيد ،     } من صام يوم عرفةَ غُفر  له سنتِني متتابعتِني           { - ١٧٢٣٢

 عن سهل بن سعد) ض 
 ) ٤٦٤( بد بن محيد  و ع٢/٧١ وطص ٢/١١٢ وترغيب ٣/١٨٩ وجممع ٩/٢٢٠طب 

 وهو حديــث صحيـــــح
 عن ابن عباس) طب   ( } من صام يوم عرفةَ كَانَ له كَفَّارةَ سنتِني  { - ١٧٢٣٣

  ٢/١١٤ وترغيب ١١/٧٢ وطب ٣/١٩٠جممع 
 وهو حديــث صحيـــــح لغيـــره

ِمن جهنم كبعِد غُراٍب طَار وهو فَرخ حتى من صام يوماً ابتغاَء وجِه اِهللا ، بعده اُهللا   { - ١٧٢٣٤
عن سـالمة   ) طب  ( ابن النجار ،    )  طب  ( احلسن بن سفيان والبغوى وابن زجنويه وابن قانع           (} مات هرماً   

 سلمة بن قيصر : ويقال 
  ٧/٦٤ وطب ٢/٨٤ وترغيب ٣/١٨١جممع 

 وهو حديــث حســــن
ِفى سبيِل اِهللا تعاىل أَبعد اُهللا وجهه عِن الناِر مسريةَ ِمائِة عاٍم ركـض              من صام يوماً     { - ١٧٢٣٥

 عن أىب أمامة)  ) طب ، ض   (} الفَرِس اجلَواِد املُضمِر 
  ٣/١٩٤امع 

 وهو حديــث حســـن لغيـــره
حر جهنم عن وجهـِه سـبعني       من صام يوماً ِفى سبيِل اِهللا باعد اُهللا ِبذلك اليوِم            { - ١٧٢٣٦

 } خريفاً 
 عن أىب سعيد) ن ، هـ ( 
  ٢/٢٢٧وأصفهان ) ٨٠٨( وبنحوه م ) ٦٣٢٩( وصحيح اجلامع ) ١٧١٧(  و هـ ١٧٤ و ٤/١٧٣ن 

 وهو حديــث صحيـــــح
١٧٢٣٧ - }             الي الناِر ِبذلك نيوب ينهاُهللا ب اعدبيِل اِهللا بوماً ِفى سي امص نريفـاً     مخ بعنيوِم س {

 عن أىب سعيد) حم ، خ ، م ، ت ، ن  (
 ٢/٨٦ والترغيب ٤/٢٢٠ وفتح ٤/١٧٣ ون ١٦٨ و م الصيام ٤/٣٢خ 

عن عقبـة   ) ن      ( } من صام يوماً ِفى سبيِل اِهللا باعد اُهللا ِمنه جهنم مسريةَ ِمائِة عاٍم               { - ١٧٢٣٨
 بن عامر 

 ١٢/٢٤٣ وخـط    ٢/٢٣٤ وتـخ    ٣/١٦٠ وجممع   ١/١٦١ وطص   ٩/١٧٣و   ٤/٢٩٦ وهق   ٤٤ن الصيام ب    
 وصحيحـــة 



 

 

٢٥٨٧() 

 ) ٦٣٣٠(  وصحيح اجلامع ٢/٨٩وترغيب ) ٩٦٨٣(  و عب ٢٦٠ و ٨/٢٣٤وطب ) ٥٦٣( 
 وهو حديــث صحيـــــح

طب ( } ٍم من صام يوماً ِفى سبيِل اِهللا تعاىل  باعد اُهللا وجهه من الناِر مسريةَ ِمائِة عا          { - ١٧٢٣٩
 عن عمرو بن عتبة ) 

  ٢/٨٩وترغيب  ) ٩٦٨٥ و ٩٦٨٤و ٩٦٨٣(  وعب ٢٦٠ و ٨/٢٣٤طب 
 وهو حديــث صحيـــــح

عـن أىب   ) ن  ( } من صام يوماً ِفى سبيِل اِهللا باعد اُهللا وجهه من جهنم سبعني عاماً               { - ١٧٢٤٠
 سعيد 

 ) ٦٣٣١(  وصحيح اجلامع ١٦٨ام  وم الصي٤/٣٢ وبنحوه خ ٤/٢٢٠ وفتح ٤/١٧٣ن 
 وهو حديــث صحيـــــح

ابن منـده عـن     ( } من صام يوماً ِفى سبيِل اِهللا باعده اُهللا عِن الناِر ِمقدار ِمائِة عاٍم               { - ١٧٢٤١
 ) جثامة ابن قيس 

  ٣/١٩٤امع 
 وهو حديــث حســــن لغيــره

اِهللا باعده اُهللا من الناِر مسريةَ سبعني خندقاً ، ومن تـوفِّى            من صام يوماً ِفى سبيِل       { - ١٧٢٤٢
 ليِه ِرزقهرى عِفتنةَ القِرب وج قىرابطاً وعن أىب سعيد اخلدرى ) طس (} م 

  ٣/٤١٠ وكر ٢٨٣ و ١/٢٧٤ وشج ٣/١٩٤ وجممع ٥/٣٠٧ وش ٤/١٧٣ن 
 حســــن

حم ، ق ،  ت       (}  بعد اُهللا وجهه عِن الناِر سبعني خريفاً         من صام يوماً ِفى سبيِل اهللاِ      { - ١٧٢٤٣
 عن أىب سعيد) ، ن  

( وصـحيح اجلـامع     ) ١٧١٧( وهـ  ) ١٦٢٣(  وت   ٤/٢٢٠ والفتح   ٤/١٧٣ ون   ١٦٨ وم الصيام    ٤/٣٢خ  
٦٣٣٢ ( 

١٧٢٤٤ - }            نيوب ينهعلَ اُهللا بعاً ، جطوبيِل اِهللا توماً ِفى سي امص نالسماِء     م نيا بندقاً كَمالناِرخ 
 عن أىب أمامة ) طب  ( و ) ت (  } واَألرِض  

 وصحيحة  ٢/٣٥ وشج   ٢٦٦ و   ٨٩ و   ٢/٨٦ وترغيب   ٣/١٩٤ وجممع   ٨/٢٨١وطب  ) ١٦٢٤ و   ١٦٢٢( ت  
 )٥٦٣ ( 

 وهو حديــث صحيـــــح لغيـره
ه وبني الناِرخندقاً كَمـا بـني السـماِء         من صام يوماً ِفى سبيِل اِهللا ، جعلَ اُهللا بين          { - ١٧٢٤٥
 } واَألرِض  

 عن أىب أمامة )  ت (  



 

 

٢٥٨٨() 

) ٥٦٣(  وصـحيحة    ٢٦٦ و   ٨٩ و   ٢/٨٦ وترغيـب    ٣/١٩٤ وجممع   ٨/٢٨١وطب  ) ١٦٢٤ و   ١٦٢٢( ت  
 وصحيح اجلامع 

 )٦٣٣٣ ( 
 وهو حديــث صحيـــــح

}  وجهِه عِن الناِر بذلك اليوِم  سبعني خريفاً من صام يوماً ِفى سبيِل اِهللا زحزح اهللاُ       { - ١٧٢٤٦
 عن أىب هريرة)  حم ، ت ، ن ، هـ ( 

 ٢/٨٨ وترغيـب    ٨٣ و   ٥٩ و   ٣/٤٥ و   ٣٧٥ و   ٢/٣٠٠وحـم   ) ١٧١٨(  وهـ   ٤/١٧٢ون  ) ١٦٢٢( ت  
 ) ٦٣٣٤(  وصحيح اجلامع ٢/١٦٤ و ١/١٧٩والدوالىب 

 وهو حديــث صحيـــــح
ِفى سبيِل اِهللا ِمن غَِري رمضانَ بعد ِمن الناِر ِمائةَ سنٍة سـري اجلَـواِد               من صام يوماً     { - ١٧٢٤٧

 عن معاذ بن أنس ) ع  (} املُضمِر 
  ٣/١٩٤ وجممع ٢٦٦ و ٢/٨٦ترغيب 

 حســــن
 عن الرباء) حل  (} من صام يوماً لَم يخرقه كُتب له عشر حسناٍت  { - ١٧٢٤٨

  وىف سنده مقال وله شواهد كثرية مبعناه ٥/٢٨ وحلية ١/٢٧٤ وشج ٣/١٧١جممع 
 حســــن لغيــــره

 عن ابن عباس ) طب (} من صام يوماً من املُحرِم فله ِبكلِّ يوٍم ثَالثونَ حسنةً  { - ١٧٢٤٩
  ٣/١٩٠ وجممع ٢/١١٤ وترغيب ١١/٧٢طب 

 وإســـناده ال بأس بــــه 
ماً ِمن رمضانَ ِفى ِإنصاٍت وسكوٍت بىن اُهللا لَه بيتاً ِفى اجلَنِة ِمن ياقوتٍة              من صام يو   { - ١٧٢٥٠

 عن عمر) طص  (} حمراَء أَو زبرجدٍة خضراَء 
  ٣/١٤٣امع 

 حســــن
 )٦٢٠٧( فيه الوليد بن الوليد خمتلف فيه ووثقه ىف الكاشف 

اً كانَ له بصومِه ما لَو أَنَّ أَهلَ الدنيا اجتمعوا منذُ           من صام يوماً ِمن رمضانَ محتسب      { - ١٧٢٥١
                   ذلـك ىٌء ِمنِإىل أَهِل اجلَنِة ش طلبراباً ، الَ يطَعاماً وش َألوسعهم نقِضىا ِإىل أَنْ تنيكَانِت الد { )

 عن ابن عباس ) طب 
  ٢/١٣ وشج ٣/١٤٢ وجممع ١١/١٠٩طب 

 وىف ســنده مقـــال 
من صرب على ْألواِء املَدينِة وجهدها كُنت له شهيداً أَو شـفيعاً يـوم الِقيامـِة ،                  { - ١٧٢٥٢

 نميلُ الدالس نحازا ينحازنَّ اِإلميانُ ِإىل املَدينِة كمعن عروة مرسالً ) عب ( } لي 



 

 

٢٥٨٩() 

 وترغيـب  ٢/١٥٥ و٣/٢٩ وحم ٤٨٣ و ٤٨١ وقد أخرج أوله موصوالً م احلج        ٤/٢٨٣وتخ  ) ١٧١٦٣( عب  
  وم ٢/٢٢٢
  ٢٣٣ وم اإلميان ٣/٢٧خ : وآخره ) ١٠٠٤( 

 صحيـــــح
( } من صدع رأسه ِفى سبيِل اِهللا فاحتسب ، غُفر له ما كانَ قَبلَ ذلك ِمن ذَنٍب                    { - ١٧٢٥٣

 عن ابن عمرو) طب 
  ٥/٣٢٩ وش ١٢/١٠٠وخط ) ١٨٨١(  ومطالب ٤/٢٩٧ وترغيب ٢/٣٠٢جممع 

 وإســناده حســــن
١٧٢٥٤ - }   ــهيدش تِه فهوابد نع رعص نعن عقبة بن عامر ) طب ( } م 

وصحيح ) ٩٨٩٩( والشعب  ) ١٨٧٠(  ومطالب   ٣٠١ و   ٥/٢٨٣وجممع  ) ١٦٦٧(  وصحيحة   ١٩/١٦٠طب  
 اجلامــــع 

 )٦٣٣٦ ( 
 وهو حديــث صحيـــــح

 عن أم سلمة ) طب ( } لَ العصِر حرم اُهللا بدنه على الناِر من صلَّى أَربع ركعاٍت قَب { - ١٧٢٥٥
  ٢/٢٢٢ و ١/٢٢ وجممع ٥/١٤٩ واإلحتاف ١/٤٠٣الترغيب 

 وهو حديــث حســــن لغيــره
عـن  ) ابن النجار   ( } من صلَّى أَربع ركعاٍت قَبلَ العصِر حرم اُهللا شحمه على الناِر             { - ١٧٢٥٦

 على. 
٥/١٤٩ واإلحتاف ١/٤٠٣ والترغيب ٢/٢٢٢ و ١/٢٢مع ا 

 وهو حديــث حســــن لغيــره
١٧٢٥٧ - }  النار همست عدها لَمصلَّى أَربعاً قَبلَ الظُّهِر وأَربعاً ب نعن أم حبيبة )  حم(} م 

ــم  ـــ ) ١٢٦٩(  ود ٤٢٦ و ٦/٣٢٥ح  ٢٦٦ و٢٦٥ و ٣/٢٦٤ون  ) ٤٢٨ و ٤٢٧( وت ) ١١٦٠( وه
  ) ١١٩٢و١١٩١ (وخزمية

 صحيـــــح
: من صلَّى أَربعني يوماً صالةَ الفَجِر وِعشاَء اآلخرِة ِفى جماعٍة ، أَعطاه اُهللا براءتِني   { - ١٧٢٥٨

 ) .اخلطيب وابن عساكر وابن النجار عن أنس ( } براءةً ِمن الناِر ، وبراءةً من النفاِق 
 ) ٢٤١(  وبنحوه ت  ٤/٢٦٣والترغيب ) ٣٨٧(  وعلل ٧/٩٦ وخط ٢/٥٠ والدوالىب ٣/١٦اإلحتاف 

 وهو حديــث حســــن لغيــره
 عن أىب موسى ) م ( } من صلَّى البرديِن دخلَ اجلَنةَ  { - ١٧٢٥٩

 ٥/٨٠ وبغـوى    ١/١٢١والـدوالىب   ) ٢٨٢(  وحب   ٤/٤٦٦ وهق   ٤/٨٠ وحم   ٢١٥ وم املساجد    ١/١٥٠خ  
  ١/٣٧٧وأبو عوانة ) ٦٣٣٧(  وصحيح اجلامع ١/٢٩٠ وترغيب ٢/٥٢ وفتح ٢/٢٢٧وسنة 



 

 

٢٥٩٠() 

  هـ ١الفجر والعصر ألما ىف طرىف النهـار : الربدين 
أبو نعيم عن جندب     ( } من صلَّى الصبح فهو ِفى ِذمِة اِهللا ، فالَ تخفروا اَهللا ِفى ِذمتِه               { -١٧٢٦٠

 ( 
  ٢٧٠ و ١/٢٩٢ وترغيب ٢٩٦ و ٢/٤٢ وجممع ١/٤٦٤هق 

  حديــث صحيـــــحوهو
من صلَّى الصبح فهو ِفى ِذمِة اِهللا ، فالَ تخفروا اَهللا ِفى عهدِه ، فمن قَتله طَلبـه اُهللا              { -١٧٢٦١

 وابن عساكر عن أىب بكر الصديق ) هـ  (} حتى يكبه ِفى الناِر على وجهِه 
  ١/٢٩٢رغيب  والت١٠/٣٠٧ واإلحتاف ١٠/٤١٨وفتح  ) ٣٩٤٦( هـ 

 وهو حديــث صحيـــــح
عـن  )  ت   ( } من صلَّى الصبح فهو ِفى ِذمِة اِهللا ، فالَ يتبعنكم اُهللا ِبشىٍء ِمن ذمتِه                { -١٧٢٦٢

 أىب هريرة
(  وصحيح اجلامع    ١٠/٤١٨ وفتح   ٢/١١بنحوه وأبو عوانة    ) ٤٥٤( وم  ) ٣٩٤٦( وهـ  ) ٢١٦٤ و   ٢٢٢( ت  

٦٣٣٨ ( 
 ـث صحيـــــحوهو حديـ

١٧٢٦٣- }                طلبهي نتِه ِبشىٍء ، فِإنَّ مذم اُهللا ِمن كمِة اِهللا ، فالَ يطَلبنِفى ِذم فهو بحلَّى الصص نم
 مهناِر ججهِه ِفى نلى وع هكبي ثُم ، دركهتِه ِبشىٍء يِذم عن جندب البجلى ) حم ، م ،  ت  ( } ِمن 

 ) ٦٣٣٩(  وصحيح اجلامع ٢/١٦٩ وطب ٣/٩٦ وحلية ٢/١١ وأبو عوانة ١/٢٤٠ وترغيب ٢٦١م املساجد 
١٧٢٦٤- }          آدم ا ابـنِة اِهللا ، يِفى ِذم فهو بحلَّى الصص نم !    اُهللا ِبشـىٍء ِمـن ـكطْلبنالَ ي

 عن أىب بكرة ) طب (}ذمتـــِه 
  ٢٧٠ و ١/٢٩٢ وترغيب ٢٩٦ و ٢/٤١ وجممع ١/٤٦٤هق 

 وهو حديــث صحيـــــح
من صلَّى الصبح  ِفى جماعٍة فهو ِفى ِذمِة اِهللا ، فمن أَخفر ِذمةَ اِهللا كَبه اُهللا ِفى الناِر                    { -١٧٢٦٥

 عن أىببكرة ) طب  ( } على وجهِه 
  ٢٧٠ و ١/٢٩٢ والترغيب ٢٩٦ و ٢/٤١امع 

 وهو حديــث صحيـــــح
ى الصبح  ِفى مسجٍد جماعةً ، مثَّ مكثَ حتى يسبح سبحةَ الضحى ، كَانَ               من صلَّ  { -١٧٢٦٦

 مرتهوع تهِحج له امعتمٍر توم اجكَأجِر ح عن أىب أمامة وعتبة بن عبد معاً ) طب  ( } له 
  ١٠/١٠٤ وامع ٨/١٧٤ وطب ٥/١٢٨اإلحتاف 

 وهو حديــث حســــن
١٧٢٦٧- }  نم ومهكَانَ ِفى جواِر اِهللا ي بحلَّى الصعن ابن عمر) طكس  ( } ص 



 

 

٢٥٩١() 

 ) ١٧٥٣(  ومطالب ١/٢٩٦جممع 
 حســــن

من صلَّى الصلواِت اخلَمس فأَتمهن وأَقامهن وصالَّهن لوقتهن ، جاَء يوم الِقيامـِة              { -١٧٢٦٨
  وم ، عذِّبهأَنْ الَ ي هدلى اِهللا عع لـى اِهللا   ولهع لـه الِقيامِة ولَيس وماَء يج قمهني ولَم صلِّهني لَم ن

 ذَّبهاَء عوِإنْ ش ، له اَء غَفرِإنْ ش ، هدعن عبادة بن الصامت ) ص  ( } ع 
 ١٠/٢١٧ و   ٤٦٧ و   ٢/٨ و   ١/٣٦١ وهق   ٣١٩ و   ٥/٣١٥ وحم   ١/٢٢٠ون  ) ١٤٢٠(  ود   ١/٢٤٢الترغيب  
وتخ ) ٣٨٩( ومحيدى  ) ٤٥٧٥(  وعب   ٤/٢٣٩ ومتهيد   ٢/٢٤٢ وفتح   ٤/١٠٤ وسنة   ٢٢٥ و   ٤/٢٢٣ومشكل  

  ٥/١٣١ وحلية ١/٣٨٧
 وهو حديــث صحيـــــح

من صلَّى الصلواِت اخلَمس  يتم ركوعهن وسجودهن ، وصام رمضانَ ، كَانَ حقا               { -١٧٢٦٩
         ِفى س اجرِإنْ ه ، له غفرلى اِهللا أَنْ يا        عِبه لدكثَ ِفى أَرضِه الىت وم وحممد بـن  ) حم  ( } بيِل اِهللا أَو

 نصر عن معاذ  
 ) ٢٥٣٠( وت ) ٤٣٣١(  وهـ ٢٤٠ و ٥/٢٣٢حم 

 حســــن لغيـــره
من صلَّى الصلواِت لوقتها وأَسبغَ هلَا وضـوَءها ، وأَمتَّ هلَـا ِقيامهـا وخشـوعها                 { -١٧٢٧٠

حفظك اُهللا كما حفظتِنى ، ومن صـلَّى        :  خرجت وهى بيضاُء مسفرةٌ تقولُ       وركُوعها وسجودها 
الصلواِت لغِري وقتها وملْ يسبغْ هلَا وضوَءها ، ولَم يتم هلَا خشوعها والَ ركُوعها والَ سـجودها ،                  

تِنى ، حتى إذا كانت حيثُ شـاَء اُهللا ،          ضيعك اُهللا كما  ضيع    : خرجت وهى سوداُء مظلمةٌ تقولُ    
 جهها وِبه ربض ثُم اخلَلق الثَّوب لفا يكم عن أنس ) طس  (} لُفَّت 

  ١/٣٠٢ وجممع ١/٢٥٨الترغيب 
 وهو حديــث حســــن لغيـــره

١٧٢٧١- }         يتب له ىنحى أَربعاً ، وقَبلَ اُألوىل أَربعاً بلَّى الضص نعـن أىب  ) طس ( } ِفى اجلَنِة م
 موسى
 ) ٦٣٤٠( وصحيح اجلامع ) ٢٣٤٩(  والصحيحة ٢/٢٢٣ وأصفهان ٢/٢٣٨امع 

 حســــن
ت ،  (  } من صلَّى الضحى ِثنتى عشرةَ ركعةً ، بىن اُهللا له قَصراً ِفى اجلَنِة ِمن ذَهٍب                 { -١٧٢٧٢

 عن أنس )  هـ 
 وكـر   ١/٤٦٣وبنحوه ترغيـب    ) ٤٧١(  وعلل   ٢/٢٠ وتلخيص   ٤/١٤٠وسنة  ) ١٣٨٠( وهـ  ) ٤٧٣( ت  

  ٩/٤٣٨ وجامع األصول ٢/٣٠٠
 حســــن لغيـــره



 

 

٢٥٩٢() 

١٧٢٧٣- }                  ِمـن لَّى أَربعـاً كُتـبص نوم ، افلنيالغ ِمن كتبي كعتِني لَمحى رلَّى الضص نم
 ص نوم ، ومالي ذَلك ا كُفىلَّى ِستص نوم ، القَانتني  ـنوم ، ابدينالع عالَى ِمناُهللا ت لَّى ثَمانياً  كَتبه

صلَّى ِثنىت عشرةَ ركعةً بىن اُهللا لَه بيتاً ِفى اجلَنِة ، وما ِمن يوٍم والَ لَيلٍة ِإالَّ ِهللا من يمن ِبِه على ِعبادِه                       
 .عن أىب الدرداء ) طب ( } لَ ِمن أَنْ يلهمه ِذكره وصدقةٌ ، وما من اُهللا على أَحٍد ِمن ِعبادِه أَفض

  ٣/٦٣ والنيل ٣/٣٦٨ واإلحتاف ١/٤٦٥ وترغيب ١/١٨٢ وطص ٢/٢٣٧امع 
 وهو حديــث حســــن  

من صلَّى الِعشاَء اآلخرةَ ِفى جماعٍة فكَأنما صلَّى اللَّيلَ كُلَّه ، ومن صلَّى الغـداةَ                  { -١٧٢٧٤
 اعٍة ِفى جم

 كُلَّه هارلَّى النا صمعن عثمان بن عفان ) طب  ( } فكَأن 
 ) ١٤٧٣( وخزمية ) ٢٢١( وت ) ٥٥٥(  ود ٢/١٢٥ وم ٦٨ و ١/٥٨ وحم ١/٤٩طب 

)  هـب    ( } من صلَّى الِعشاَء اآلخرةَ ِفى جماعٍة ِفى رمضانَ فقد أَدرك لَيلةَ القَدِر              { -١٧٢٧٥
 عن أىب هريرة

 ) ٣٧٠٦(  والشعب ٩/٤٥ وحلية ٢/٣٥ وكثري ٥/١٠٧ وبغوى ٨/٢١٠ وطب ١/٢٦٩ وترغيب ٢/٤٠جممع 
 وهو حديــث حســــن لغيـــره 

 عن أىب أمامة)طب  ( } من صلَّى الِعشاَء ِفى جماعٍة فقد أَخذَ ِبحظِِّه ِمن لَيلِة القَدِر  { -١٧٢٧٦
 وعـدى   ٥/٣٣٠ وبنحوه خـط     ٩/٤٥حلية   و ٥/١٠٧ وبغوى   ٨/٢١٠ وطب   ١/٢٦٩ وترغيب   ٢/٤٠جممع  

  وعب ٤/١٤٠
 )٢٠١٧ ( 

 فيــه ليـــــن
من صلَّى الِعشاَء ِفى جماعٍة فكَأنما قام ِنصف ليلٍة ، ومن صلَّى الصبح  ِفى جماعٍة                 { -١٧٢٧٧

 لَّى اللَّيلَ كُلَّها صمعن عثمان  ) حم ، م   ( } فكَأن 
) ٢٠٠٨(  وعـب    ٣/٦١ و   ١/٤٦٤ ، وهق    ١/٢٦٧ وترغيب   ٢/٤ وأبو عوانة    ٢/٢٤ ونصب   ٢٦٠م املساجد   

 ) ٦٣٤١(  وصحيح اجلامع ١/٦٨وحم ) ٢٢١(وبنحــوه ت 
١٧٢٧٨- }                  لَّى الِعشاَء والفَجـرص نماعٍة كَانَ كقياِم ِنصِف ليلٍة ، وملَّى الِعشاَء ِفى جص نم

 عن عثمان  ) د ، ت   ( } ِفى جماعٍة كَانَ كقياِم ليلٍة 
( وت  ) ١٤٧٣(  وخزمية   ٢/٤ وأبو عوانة    ١/٢٦٧ وترغيب   ٢/٢٣١ وسنة   ٦٨ و   ١/٥٨ وحم   ٤٨د الصالة ب    

 ) ٦٣٤٢( وصحيح اجلامع ) ٢٢١
 وهو حديــث صحيـــــح

من صلَّى الِعشاَء ِفى جماعٍة ، وصلَّى أَربع ركعاٍت قَبلَ أَنْ يخرج من املَسـجِد ،                 { -١٧٢٧٩
 عن ابن عمر ) طب  ( } ِل لَيلِة القَدِر كَانَ كعد



 

 

٢٥٩٣() 

  ٨/٢١٠ وطب ١/٢٦٩والترغيب ) ٣٧٠٧) ( ٣٧٠٦( و ) ٣٧٠٤(  وبنحوه الشعب ٢/٤٠امع 
 وىف ســنده ضعـــف

 عن عثمان  ) حب   ( } من صلَّى الِعشاَء والغداةَ ِفى جماعٍة فكَأنما قام اللَّيلَ   { -١٧٢٨٠
 ) ٢٠٦٠و٢٠٥٩و٢٠٥٨(  واإلحسان ٣/٦١ وهق ٥/١٢٦اإلحتاف 

 وهو حديــث صحيـــــح
١٧٢٨١- }              ثَمانيةً ِمـن أَعتق نكانَ أَفضلَ ِمم ، مِسىى يتٍري حلى خع لسوج صرلَّى العص نم

 عن أنس) حم ، هب   ( } ولِد ِإمساعيلَ  
 ) ٥٦٣(  والشعب ١٠/١٠٥ وامع ٣/٢٧٦ واإلحتاف ٣/٢٦٢حم 

 يــث صحيـــــح لغيـــرهوهو حد
١٧٢٨٢- }                  أَربـع كعتِني أَوفَصلَّى ر قَام ثُم ، مسالش طلعى تتاَهللا ح ذَكر داةَ ثُملَّى الغص نم

  النار ِجلده مست كعاٍت  لَمهب   ( } ر (عن احلسن بن على 
  ٢٩٦ و ١/٢٩٥والترغيب ) ٣٩٥٧(  والشعب ١٠/١٠٦امع 

 و حديــث حســـن لغيـــرهوه
من صلَّى الغــداةَ فأُصيب ِمن ِذمتِه فقِد استبيح ِحمى اِهللا وأُخفرت ِذمته ، وأَنا               { -١٧٢٨٣

 عن أنس) ع   ( } طَالب ِبذمتِه
  ١/٢٩١ وترغيب ١/٢٩٦امع 

 حســــن
١٧٢٨٤- }        نةُ اِهللا ، ومِذم ــداةَ فلهلَّى الغص نم           ـنوم ، صـمهخ ةَ اِهللا كُنـتِذم خفري 

صمتهخ اصمتهعن جندب) طب   ( } خ 
  ١/٢٩٣ وامع ٢/١٧٣طب 

 وهو حديــث حســـن  
١٧٢٨٥- }                     اُهللا ِبشىٍء ِمـن طلبكأَنْ ي آدم نا ابِق اَهللا يِة اِهللا ، فَاتِفى ِذم داةَ فهولَّى الغص نم

 ن جندب ع) حب(} ِذمتِه 
  ١٠/٣٠٧ واإلحتاف ٢٩٧ و ١/٢٩٦ وجممع ٢/١٧٠وطب ) ١٧٤٣( اإلحسان 

 وهو حديــث صحيـــــح
) حل  ( } من صلَّى الغداةَ فهو ِفى ِذمِة اِهللا ، فَإياكم أَنْ يطلبكَم اُهللا ِبشىٍء ِمن ِذمتِه                 { -١٧٢٨٦

 عن أنس
  ٤/١٣٧٨ وعدى ١٠/٣٠٧إلحتاف   وا٢٩٧و ١/٢٩٦ وجممع  ٢/١٧٠ وطب ٦/١٧٣حلية 

 وهو حديــث صحيـــــح لغيـــره



 

 

٢٥٩٤() 

) حـــم  ( } من صلَّى الغداةَ فهو ِفى ِذمِة اِهللا ، فَالَ تخفروا اَهللا تعاىل ِفى ِذمتـِه              { -١٧٢٨٧ 
 عن مسرة ) ض(والروياىن 

 ) ٣٩٤٦(  وهـ ٥/١٠ وحم ١٠/٣٠٧ واإلحتاف ٢٩٧و ١/٢٩٦امع 
 صحيـــــحوهو حديــث 

١٧٢٨٨- }                 ركعي قَام ثُم ، الشمس طلعى تتاَهللا ح ذكري لسج ماعٍة ثُمداةَ ِفى جلَّى الغص نم
 عن أىب أمامة) طب ( } ركعتِني انقلب بأَجِر ِحجٍة وعمرٍة  

 ) ٥٨٦(  وبنحوه ت ١/٢٩٦ والترغيب ١٠/١٠٤امع 
 هوهو حديــث صحيـــــح لغيـــر

١٧٢٨٩- }   مِسىى يتِة اِهللا حداةَ كانَ ِفى ِذملَّى الغص نعن ابن عمر ) طب ( } م 
 وصحيح ٦/١٧٣ وحلية ٤/١٣٧٨ وعدى ٢٩٧ و١/٢٩٦ وجممع ١٧٣ و ٢/١٧٠ وبنحوه طب  ١٢/٣١٢طب  

 اجلامـــع 
 )٦٣٤٣ ( 

 وهو حديــث صحيـــــح لغيـــره
: شاَء اآلخرةَ ِفى جماعٍة الَ تفوته ركعةٌ كُتب لـه براءاتـاِن             من صلَّى الغداةَ والعِ    { -١٧٢٩٠

 عن أنس) هب  ( } براءةٌ من الناِر ، وبراءةٌ من النفاِق 
  ) ٢٨٧٥ - ٢٨٧٢(  والشعب ٥/١٢٦ و ٤/٤١٥ و ٣/١٦اإلحتاف 

 وهو حديــث حســـن لغيـــره
ــالَّه يذكر اَهللا تعاىل صلَّت عليـِه املَالئكـةُ ،   من صلَّى الفَجر ثُم جلس ِفى مص  { -١٧٢٩١

 : وصالم عليِه
                 مـالليِه املَالئكةُ ، وصع لَّتـــالةَ صالص نتظري لسج نوم ، محهار اللَّهم ، له اغْفر اللَّهم

 عن على ) هب ( رير وصححه وابن ج) حم ( } اللَّهم اغْفر له ، اللَّهم ارمحه : عليِه 
  ٥/١٢٨ واإلحتاف ١/١٤٧حم 

 وهو حديــث صحيـــــح  
١٧٢٩٢- }                  قَـام ثُم ، الشمس طلعى تتاىل حعاَهللا ت ذكرجلسِه يِفى م قَعد ثُم لَّى الفَجرص نم

  لفحهلى الناِر أَنْ تاُهللا ع مهركعتِني حلَّى رعن ا) هب  ( } فصحلسن ابن على 
 ) ٥٨٦(  وبنحوه ت ٥/٢٨واإلحتاف ) ٣٩٥٧( الشعب 

 وهو حديــث حســـن لغيـــره
ابـن   ( } من صلَّى الفَجر ثُم  قَعد يذكر اَهللا حتى تطلع الشمس وجبت له اجلَنـةُ                 { -١٧٢٩٣

 ).السىن وابن النجار عن سهل بن معاذ عن أبيه 
  ١/٢٩٦ والترغيب ٣/١٠١٢ وعدى ٥/١٢٨واإلحتاف ) ١٤١(  وسىن ١٠/١٠٥امع 



 

 

٢٥٩٥() 

 وهو حديــث حســـن لغيـــره
من صلَّى الفَجر  فقَعد ِفى مقعدِه ، فلَم يلِغ بشىٍء ِمن أَمِر الدنيا يذكر اَهللا عز وجلَّ            { -١٧٢٩٤

 )ابن السىن عن عائشة  ( } م ولدته أُمه  حتى يصلِّى الضحى أَربع ركعاٍت ، خرج ِمن ذُنوبِه كيو
  ١٠/١٠٨وامع ) ١٤٥(  وسىن ٥/١٢٨واإلحتاف ) ٣٣٩٤(  ومطالب ١/٢٩٧الترغيب 

 وإســناده حســــن
عـن  ) هـ  ( } من صلَّى الفَجر فهو ِفى ِذمةُ اِهللا ، فَالَ  يطلبنكَم اُهللا ِبشىٍء ِمن ِذمتِه                 { -١٧٢٩٥

 مسرة
 ) ٦٣٤٤( وصحيح اجلامع ) ٣٩٤٦(  بلفظه وهـ ٨/٣٨١ و ٧/٢٦٧ طب

 وهو حديــث صحيـــــح
عن والـد أىب مالـك      ) طب( } من صلَّى الفَجر فهو ِفى ِذمةُ اِهللا ، وِحسابه على اِهللا             { -١٧٢٩٦

 األشجعى
 ) ٦٣٤٥(  ولفظه الصبح بدل الفجر وصحيح اجلامع ٢٩٧ و ١/٢٩٦ وجممع ١/٢٩٢الترغيب 

 وهو حديــث حســــن
من صلَّى الفَجر ِفى جماعٍة ثُم قَعد يذكر اَهللا حتى تطلع الشمس ثُم صلَّى ركعتِني                { -١٧٢٩٧

 عن أنس ) ت  (} كَانت له كأَجِر حجٍة وعمرٍة تامٍة تامٍة تامٍة 
 ) ٦٣٤٦( وصحيح اجلامع  ١/٥٨ وبنحوه حم ١/٢٩٤وترغيب ) ٥٨٦(  وت ٣/٢٢١سنة 

 وهو حديــث صحيـــــح
١٧٢٩٨- }                 ِمـن أَصاب مضانَ فقدر هرش نقِضىى يتماعٍة حوالِعشاَء ِفى ج لَّى املَغربص نم

 عن أنس )  هب  ( } لَيلِة القَدِر  حبظٍّ وافٍر 
  ١/٢٦٩ وترغيب ٢/٤٠وبنحوه جممع ) ٣٧٠٨( الشعب 

 حســــن لغيـــره
١٧٢٩٩- }    نيلِّيا ِفى عكُتبت تكلَّمكعتِني قَبلَ أَنْ ياملَغرِب ر عدلَّى بص نعن مكحـول  ) عب  ( } م

 مرسالً 
  ٢/١٠٣ وش ١/٤٠٥والترغيب ) ٤٨٣٣( عب 

 وإســـناده صحيـــــح مرســـل
( ،  ) ت   ( } نِة ِمن ذَهـٍب       من صلَّى ِثنىت عشرةَ ركعةً بىن اُهللا له ِبها قَصراً ِفى اجلَ            { -١٧٣٠٠

 ) هب 
 وابن جرير عن أنس 

 وامـع   ١/٤٦٣ وترغيـب    ٢/٢٠ وتلخيص   ٤/١٤٠ وسنة   ٣/٣٦٨واإلحتاف  ) ١٣٨٠( وهـ  ) ٤٧٣( ت  
 ) ١٥٩٢٣(  وبنحوه عند اجلماعة عدا البخارى عن أم حبيبة املسند اجلامع ٢/٢٣٧

 صحيـــــح لغيــــره



 

 

٢٥٩٦() 

١٧٣٠١- }     لَّى ِثنىتص نيتاً ِفى اجلَنــِة            ما بِبه ىن اُهللا لهوٍم بكعةً ِفى يشرةَ ركعاٍت  : عر أَربع
قَبلَ الظُّهِر ، واثنتاِن بعدها ، واثنتاِن بعد املَغرِب ، واثنتاِن بعد الِعشاِء ، واثْنتنان قَبلَ الصــبِح                 

 عن أم حبيبة )  ن ، حب ، ك  (  } 
 واإلحسان  ٦/٢٣٥٤ و   ٥/١٧٠٩ وعدى   ٢/٤٧٣ وهق   ٣/٢٩٤وخط  ) ١١٨٩ و   ١١٨٨(  وخزمية   ٣/٢٦٣ن  
 ) ١١٤٠( وهـ  ) ٤١٤و ٤١٥(  وت ١/٣١١وك ) ٢٤٥٢( 

 وهو حديــث حســــن
) كـر    ( } من صلَّى ِثنىت عشرةَ ركعةً مع صالِة النهاِر بىن اُهللا له ِبها بيتاً ِفى اجلَنِة                 { -١٧٣٠٢

 عن أم حبيبة 
  ٢/٤٧٢ وهق ٦/٣٢٧ وحم ٢/٢٣٧ وجممع ١/٣١١ وك ٣/٢٦٢ن أخرج حنوه 

 وهو حديــث صحيـــــح
من صلَّى ِثنىت عشرةَ ركعةً من النهاِر يحافظُ عليهــن ، بىن اُهللا له ِبها بيتاً ِفـى                  { -١٧٣٠٣

  } اجلَنـــِة 
 ) ابن النجار عن عائشة ( 

و ١٤٧/ ٢وهـق   ) ٦١٤(  وحب   ٦/٣٢٧ وحم   ٢/٢٣٧مع   وجم ١/٣١١ وك   ٢٦٤  و    ٣/٢٦٢أخرج حنوه ن    
٤٧٣    

 وهو حديــث صحيـــــح
 عن عبادة ) طب ( } من صلَّى خلف اِإلماِم فَلْيقرأْ بفَاحتِة الِكتاِب  { -١٧٣٠٤

  ) ٥٥٤٤ و ٥٥٤٣ و ٥٥٤٢(  وبنحوه أمحد وأصحاب السنن من طرق عنه املسند اجلامع ٢/١١١امع 
 ـرهصحيـــــح لغيــ

١٧٣٠٥- }  بحفَلْيصلِّ الص مسطَلعِت الش بِح ثُمالص كعةً منلَّى رص نعن أىب هريرة)  ك ( } م 
 ) ٦٣٤٧(  وصحيح اجلامع ٢/٢٥٠ وسنة ٢/٢٥٤ وبنحوه حم ١/٣٨٢ وقط ١/٢٧٤ وك ٢/٣٠٦حم 

 وهو حديــث صحيـــــح
ده لَم يسأِل اَهللا تعاىل شيئاً ِإالَّ أَعطاه ِإياه عاجالً من صلَّى ركعتِني يتم ركوعه وسجو  { -١٧٣٠٦
 عن أىب الدرداء)  ك ( } أَو آجالً  

  ٤٥٠ و ٦/٤٤٢ وحم ٢/٢٧٨امع 
 حســــن

١٧٣٠٧- }                    ـنم ـهوا اَهللا ِفى ذمتِه  فإنخفراىل فالَ تعِة اِهللا تِفى ِذم بِح فهوالةَ الصلَّى صص نم
 عن ابن عمر) حم  (} خفر ِذمته طَلبه  اُهللا تعاىل حتى يكبه على وجهِه أَ

 )١٥٢٦(  وبنحوه أبو يعلى ٢/١١١ وحم ١/٣٠١ وامع ١/٢٩٢الترغيب 
 وهو حديــث صحيـــــح لغيــــره



 

 

٢٥٩٧() 

١٧٣٠٨- }            تاَهللا ح ذكري لسج ماعٍة  ثُمداِة ِفى جالةَ الغلَّى صص نم    ثُــم مسالش طلعى ت
 قَــام فَصلَّــى 

 عن أىب أمامة) طك    (} ركعتِني انقلب بأَجِر حجٍة وعمرٍة  
  ١/٢٩٦ترغيب 

 جيـــــد
١٧٣٠٩- }          كـانَ لـه مسالش طلعى تتح صالَّهِفى م لسج الةَ الفَجـــر  ثُملَّى صص نم

  عن احلسن بن على )طس  (} ِحجاب من الناِر
  ٣٥١ و ٣/٣٥٠ وعدى ٢/١٣١ وطص ١٠/١٠٦امع 

 وهو حديــث حســــن لغيــــره
من صلَّى صالةَ فَريضٍة فله دعوةٌ مستجابةٌ ، ومن ختم القُرآنَ فله دعوةٌ مستجابةٌ               { -١٧٣١٠

 عن العرباض) طب  (} 
 ولـه شـاهد     ٤/٤٩٢ واإلحتاف   ١٨/٢٥٩هو ضعيف وطب     وىف سنده عبد احلميد بن سليمان و       ٧/١٧٢امع  

 موقوف عن أنس وسنده صحيح 
من صلَّى صالةً فلَم تأمره باملَعروِف ، ولَم تنهه عِن الفَحشاِء واملُنكِر ، لَم يزدد ِبها                 { -١٧٣١١

 عن احلسن مرسالً ) هب ( } من اِهللا ِإالَّ بعداً 
 صــح مرسالً وموقوفاً على ابن مسعود وهـو         ١١/٥٤ وطب   ٢/٢٥٨مع   وا ٦/٢٩٠ وكثري   ٢٠/٩٩طربى  
 األشبه 

١٧٣١٢- }  تمى تتبحاتِه حس ا ِمنليهع ا ِزيدهتمي الةً لَملَّى صص نعن عائذ بن قرط ) طب ( } م 
 ) ٢٣٥٠( والصحيحة ) ٦٣٤٨(  وصحيح اجلامع ١/٢٩١ وجممع ١٨/٢٣طب 

 ــحوهو حديــث صحيـــ
١٧٣١٣- }                 فهـى ، ِخداج فهى ، ِخداج القُرآِن فهى ا بأُمقرأْ ِفيهي ـــالةً لَملَّى صص نم

 عن أىب هريرة  )  ٤حم ، م ( } ِخداج غَري تماٍم
ـــالة  ـــ ) ٨٢١(  ود ٢/١٣٥ون  )  ٢٩٥٣و٣١٢( وت  ) ٤١ ، ٤٠، ٣٨( م الصــ  ) ٨٣٨( وهـ

  ٢٨٥ و ٢/٢٥٠وحـــم 
عب ) ٥٠٢و٤٨٩(  وخزمية   ٥/١٨٦٠ وعدى   ١/٣١٢ وقط   ١٦٧و١٥٩و٤٠ و ٢/٣٩ وهق   ٦/١٤٢ و   ٤٧٨و  
 ) ٦٣٤٩( وصحيح اجلامع ) ٢٧٤٤( 

من صلَّى صالتنا ، واستقبلَ ِقبلتنا ، وأَكلَ ذَبيحتنا ، فَذَاكم املُسلم الِذى له ِذمةُ اِهللا           { -١٧٣١٤
 عن أنس ) خ ، ن  ( } تِه وِذمةُ رسولِه ، فالَ تخفروا اَهللا ِفى ذم

 ٢/١٧٤ وطـب  ٨/٥٢٤ وكثري ١/٢٨ وجممع ١/٤٩٦ وفتح ٣/٦٥ وبغوى ٢/٣ وهق   ٨/١٠٥ ون   ١/١٠٨خ  
 ) ٦٣٥٠(  وصحيح اجلامع ١٢/٢٣٩وش 



 

 

٢٥٩٨() 

من صلَّى صالتنا ، ونسك نسكنا فقد أَصاب النسك ، ومن نسك قَبلَ الصالِة فالَ                { -١٧٣١٥
له سكعن الرباء ) ، د ق  ( } ن 

 ٢/٤٧١ وفتح   ٤/١٣٩ وتلخيص   ٩/٢٧٦ و   ٣١١ و   ٣/٢٨٤ وهق   ٧/٢٢٣ون  ) ٢٨٠٠(  ود   ٢٨ و   ٢/٢١خ  
  ٦ وم األضاحى ٧/١٣٢ وبنحوه خ ١/١٧ والدوالىب ١٠/١٦و 

من صلَّى على جــــنازٍة فانصرف قَبلَ أَنْ يفرغَ ِمنها كانَ له ِقــــرياطٌ             { -١٧٣١٦
  تظرِقرياطاِن        ، فِإِن ان ا كانَ لهفرغَ ِمنهى يتعـن ابـن    ) كر   ( }  والِقرياطُ ِمثلُ أُحٍد ِفى ِميزانِه       - ح

 عباس 
  ٣٤٢ و ٤/٣٤١ وبنحوه أحاديث صحيحة الترغيب ٣/٤٥٥ واإلحتاف ٤/٣٦٦منثور 

 وهو حديــث صحيـــــح
١٧٣١٧- }          ح تظرِقرياطٌ ، فِإِن ان نازٍة فلهلى جلَّى عص نِقرياطاِن        م ا فلهفرغَ ِمنهى يحم  ( } ت

 عن عبد اهللا بن مغفل ) 
 وبنحوه عند م اجلنائز     ٣/٤٥٥ واإلحتاف   ٣/٢ وعدى   ٣/٢٩ وجممع   ٣٢١ و   ٣/٣٢٠ وش   ٢/٣١ وحم   ٤/٧٦ن  
  ٥٧ و ٥٤

 وهو حديــث صحيـــــح
١٧٣١٨- }           ا فلهفنهد هدِقرياطٌ ، فِإِن ش نازٍة فلهلى جلَّى عص نِقرياطاِن ، الِقرياطُ ِمثلُ أُحٍد      م 

 عن ثوبان ) م ، هـ ( } 
 وابـن ســـعد     ٣/٢٩ وجممع   ٣٢١ و   ٣/٣٢٠ وش   ٤/٧٦ ون   ٢/٣١وحم   ) ٦٥٤ و   ٦٥٣ ( ٥٧م اجلنائز   

  وت ٤/٢٤٧
  ٣٤واجلنائز باب ) ١٥٣٩( وهـ ) ١٠٤٠(

١٧٣١٩- }          تا حتظرهان نِقرياطٌ ، وم نازٍة فلهلى جلَّى عص نِقرياطاِن      م ِفى اللَّحِد فله وضعى ت
 عن أىب هريرة)  حم ، ن ،  هـ  ( } ، والِقرياطاِن ِمثلُ اجلَبلِني العظيمِني  

 ٤٤٤ و ٣٨٧ و   ٢٨٠ و   ٢٤٦ و   ٢/٢٣٣ وحـم    ٣/٣٢٥ وش   ٣/٤١٢وهق  ) ١٥٣٩(  وهـ   ٧٨ن اجلنائز ب    
 وبنحوه ىف الصحيحني ) ٦٣٥٣(  وصحيح اجلامع ٤٩٨ و٤٤٥و

 حيـــــحوهو حديــث ص
من صلَّى على جنازٍة فله ِقرياطٌ ، ومن شهد دفنها فله ِقرياطــاِن ، أَحدمهَا  ِمثلُ                 { -١٧٣٢٠

 )ابن النجار عن الرباء  (} أُحٍد 
 ٦/٢٩٩ و   ٣/٤٥٥ واإلحتـاف    ٧/٧٥ وفتح   ٤/٣٤٢وترغيب  ) ٦٢٦٨(  وعب   ٢/٥٦ والدوالىب   ٣/٤١٣هق  

  ٢/٢٧٣ وتخ ١٠٦ و٢/١٠٥ومشكل 
 وهو حديــث صحيـــــح

 عن أىب هريرة)  د ( } من صلَّى على جنازٍة ِفى املَسجِد فالَ شىَء عليِه   { -١٧٣٢١
  ٦/٢٣٥وجامع األصول ) ٣١٩١( د 



 

 

٢٥٩٩() 

 وهو حديــث حســــن
 "فال شىء عليه "  بلفظة - أى للحديث الذى يليه -شاذاً ) ٢٣٥١( واعتربه األلباىن ىف الصحيحة 

كن اجلمع بينهما بسهولة ، بأنه ال شىء عليه من اإلمث واحلرج ، أى جتوز الصالة على امليت ىف املسـجد              مي: أقول  
  ٤/٦٨ انظر النيل -وقد ثبت هذا بعدة أحاديث صحيحة 

 عن أىب هريرة)  حم ، هـ  ( } من صلَّى على جنازٍة ِفى املَسجِد فليس له شىَء  { -١٧٣٢٢
 وابـن عـدى     ٧/٩٣ وحليـة    ١/٤٩٢ ومعـاىن    ٣/٣٦٥وش  ) ٦٥٧٩(  وعب   )١٥١٧(  وهـ   ٢/٤٥٥حم  

) ٦٣٥٤(  من طريق ابن أىب ذئب عن صاحل موىل التوأمة عن أىب هريرة به وصحيح اجلامع                 ٤/٥٢ وهق   ٤/١٣٧٤
 ) ٢٣٥١( والصحيحة 

 ) ٢٣٥١( وصاحل موىل التوأمة اختلط لكن روى عنه ابن أىب ذئب قبل االختالط راجع الصحيحة 
 يث حســــنفاحلد

ال شىء زائد ىف أجر صالة اجلنازة ىف املسجد ، أى أجرها واحد سواء صـليت                : وهذا ال يعارض ما سبق فمعناه       
 باملسجد أم بالفناء ، فكالمها جائز 

)  م ، ت  ( } من صلَّى على جنازٍة ولَم يتبعها فله ِقرياطٌ ، فِإِن تبعها فله ِقرياطـاِن                { -١٧٣٢٣
 ن أبــى عـــ

 هريرة
  ٦/٢٩٩ و ٣/٤٥٥واإلحتاف ) ٦٣٥٥(  وصحيح اجلامع ٥٤م اجلنائز 

اللَّهم أَنزله املَقعد املُقرب ِعندك يوم الِقيامِة وجبـت          : من صلَّى على محمٍد وقالَ       { -١٧٣٢٤
 عن رويفع بن ثابت ) حم ( } له شفاعِتى

  ٤/١٠٨ وحم ٥/٥١اف  واإلحت٥/١٤ وطب ٥٠٥ و ٢/٥٠٤الترغيب 
 وهو حديــث حســــن

١٧٣٢٥- }                  ـومـفاعِتى  يش شراً ، أَدركتهمِسى عي شراً ، وِحنيع صبحي ِحني لىلَّى عص نم
 عن أىب الدرداء ) طب (} الِقيامِة  

 )٦٣٥٧(  وصحيح اجلامع ١٣١ و ٥/٥١ و ٣/٢٨٩ واإلحتاف ١/٤٥٨ وترغيب ١٠/١٢٠جممع 
  قـــوىوهو حديــث

١٧٣٢٦- }                  ـالِة أَوالص من بدع لىع شراً ، فَلْيكثرا عليِه ِبهلَّى اُهللا عالةً صص لىلَّى عص نم
 عن عامر بن ربيعة ) عب (} ليقلَّ  

 ) ٩٠٧( وهـ ) ٣١٧(  وعبد بن محيد ٤٤٦ و ٣/٤٤٥وحم ) ٣١١٥( عب 
 وهو حديــث حســــن

١٧٣٢٧- }   لَّى عص نـا                  مبلِّغنيهى يتوكَّلٌ حم لكا مشراً ، ِبهليِه علَّى اُهللا عالةً صص لى { )
 عن أىب أمامة) طب 
  وىف سنده ضعف شديد لكن له شواهد تقويه٢/٤٩٨ والترغيب ١٠/١٦٢ وامع ١/١٥٨طب 



 

 

٢٦٠٠() 

 حســــن لغيــــره
( احلـاكم ىف الكـىن ،     ( }  فأَكثروا  أَو أَِقلَّوا        من صلَّى على صالةً صلَّى اُهللا عليِه ،        { -١٧٣٢٨

 )عن عامر بن ربيعة) طب 
 ) ٩٠٨(  وهـ ٣/٤٤٥وحم ) ١٥٥٨و ١٥٥٧(  والشعب ٢/٥٠٠ والترغيب ٣/٢٨٩ واإلحتاف ٥/٢١٩منثور 

 حســــن لغيــــره
١٧٣٢٩- }        بعنيا سِبه الئكتهليِه وملَّى اُهللا عالةً صص لىلَّى عص نم   مـن بـدقلَّ عالةً ، فَليص 

  كثرِلي أَو عن ابن عمرو) حم( } ذلك 
  ١٠/١٦٠ وامع ٢/٤٩٧ والترغيب ٥/٤٨ و ٣/٢٨٩اإلحتاف 

 وهو حديــث حســــن
١٧٣٣٠- }                بـدقلَّ عفَلي  ، لىلَّى عا صليِه املَالئكــةُ مع لَّتـــالةً صص لىلَّى عص نم
 عن عامر بن ربيعة ) هب ( } و ِليكثرمن ذلك أَ

 )  ١٥٥٨و ١٥٥٧(  الشعب 
  وهو حديــث حســــن لغيــــره

١٧٣٣١- }              ائياً أُبلغتهن لىلَّى عص نوم ، معتهقَِربى س ِعند لىلَّى عص نعـن أىب   )  هـب   ( } م
 هريرة

  ٦/٣٧٩لفتح  وا٦/٤٦٦ وكثري ١٠/٣٦٥ و ٣/٢٨٩واإلحتاف )  ١٥٨٣( الشعب 
  وهو حديــث حســــن  

١٧٣٣٢- }               لمتهعيٍد عب ِمن لىلَّى عص نوم ، معتهقَِربى س ِعند لىلَّى عص نأبو الشيخ   عن     (} م
 أىب هريرة
 )   ١٥٨٣( الشعب 

    حســــن لغيـــره
١٧٣٣٣- }          لَّى عص نوم ، معتهقَِربى س ِعند لىلَّى عص نبلَّغِنـى        مي لـكا مكِّلَ ِبهائياً ون لى

 واخلطيب عن أىب هريرة) هب ( } وكُِفى ِبها أَمر دنياه وآخرتِه ، وكنت له شهيداً أَو شفيعاً  
 )    ١٥٨٣( الشعب 

  وهو حديــث حســــن لغيـــره 
١٧٣٣٤- }         ِبه اُهللا له احدةً كَتبةً ورم لىلَّى عص نسناٍت    مح شرعـن أىب   )  حم ، حب    ( } ا ع

 هريرة
 ) ٩١٣و٩٠٦و٩٠٥(  واإلحسان ٥/٤٩ و ٣/٢٨٨ واإلحتاف ٢/٤٩٤ وترغيب ١٠/١٦٠ وجممع ٢/٢٦٢حم 

 وهو حديـــث صحيـــــح
 عن أىب هريرة )  ٣حم ، م ( } من صلَّى على واحدةً صلَّى اُهللا عليِه ِبها عشراً  { -١٧٣٣٥



 

 

٢٦٠١() 

و ٦٤٣(  وخـد    ٥/٢٧٥وبغـوى   ) ١٥٣٠( ود   ٢/٥١٧ وش   ٤٨٥ و   ٢/٣٧٢ وحم   ٣/٥٠ ون   ٧٠م الصالة   
 ) ٦٣٥٨(  وصحيح اجلامع ١١/١٦٧ وفتح ٣/١٩٥وسنة ) ٦٤٥

هب ( } من صلَّى على واحدةً صلَّى اُهللا عليِه عشراً ، فَليكثر عبد من ذلك أَو ِليقلَّ                 { -١٧٣٣٦
 عن  أىب طلحة ) 

     )١٥٥٩(الشعب 
  وهو حديــث صحيـــــح لغيـــره 

من صلَّى على واحدةً صلَّى اُهللا عليِه عشر صلواٍت ، وحطَّ عنه عشر خطيئـاٍت ،                 { -١٧٣٣٧
 عن أنس ) حم ، خد ، ن ، ك ( } ورفع له عشر درجاٍت 

 وجممـع   ٢٦١ و   ٣/١٠٢ وحم   ٢/٥١٧وش  ) ٢٣٩٠( وحب   ) ٣٧٤ و   ٩١(  وسىن   ٤٩٦ و   ٢/٤٩٨ترغيب  
(  وصحيح اجلامع    ١/٥٥٠وك  ) ٦٤٣(  وخد   ٣/٥٠ون   ) ٣٦٣ و   ٣٦٢ و   ٦٣ و   ٦٢(  ون ىف عمل     ١٠/١٦٠

٦٣٥٩ ( 
 وهو حديــث صحيـــــح  

 ) الديلمى عن عائشة ( } من صلَّى على يوم اجلُمعِة كَانت شفاعةً له ِعنِدى يوم الِقيامِة  { -١٧٣٣٨
 ه شواهد كثرية  ول٣/٢٨٦اإلحتاف 

 حســــن لغيـــره
 عن ميمونة ) هب ( } من صلَّى عليِه أُمةٌ من الناِس شفِّعوا ِفيِه   { -١٧٣٣٩

  ٧/٢٠٨ وحلية ٣/٤٥٦ واإلحتاف ٣٣٤ و ٦/٣٣١وحم  ) ٩٢٥٢و ٩٢٥٠( الشعب 
 وهو حديــث صحيـــــح لغيـــره 

 عن مالك بن هبرية ) ت ( } د أَوجب   من صلَّى عليِه ثَالثةُ صفوٍف فق { -١٧٣٤٠
 و  ٦/٣٤٨ ومتهيد   ٤/٣٤٤ وترغيب   ٤٣ ود اجلنائز ب     ٤/٧٩ وحم   ٣/٤٥٦واإلحتاف  ) ١٠٢٨ و   ١٠٢٧( ت  

  ٣٢٢ /٣ وش١/٣٦٢ وك ١٩اجلنائز باب ) ١٤٨٩(  وهـ ٥٥ و ٤/٥٤ ونيل األوطار ٢٥٨
 وهو حديــث صحيـــــح  

 .يصرح والصحيح أنه غري مدلس كما حققناه سابقا وأعله بعضهم بإبن اسحاق وأنه مدلس ومل 
١٧٣٤١- }   له غُفر املُسلمني ليِه ِمائةٌ منلَّى عص نعن أىب هريرة)  هـ (} م 

 ) ٦٣٥٦(  وصحيح اجلامع ٣/٣٢٢ وش ٣/٣٦ وجممع ١/٣٦٠ وأصفهان ١/١٠٥ومشكل ) ١٤٨٨( هـ 
 وهو حديــث صحيـــــح  

حم ( } ليوِم واللَّيلِة اثنىت عشرةَ ركعةً تطوعاً بىن اُهللا لَه بيتاً ِفى اجلَنِة             من صلَّى ِفى ا    { -١٧٣٤٢
 عن أم حبيبة ) ، م ، د ، ن ، هـ 

وش ) ١٢٥٠(  ود   ٢٦٤ و   ٣/٢٦٣ون  ) ١١٨٩( و  ) ١١٨٨(  وخزميـة    ٢/٤٧٢وهـق   ) ١٠١( م املسافرين   
 ٤٢٦ و   ٦/٣٢٦وحم  ) ٥٠١( الب  ومط) ١١٤٢ و   ١١٤١(  وهـ   ٢/١٣٨ونصب  ) ٤٨٥٥( وعب   ٢/٢٠٤
  وصحيح اجلامـــع ٤٢٨و 



 

 

٢٦٠٢() 

)٦٣٦٢ ( 
 صحيـــــح مشـــهور

 عن أىب هريرة)  خ  ( } من صلَّى ِفى ثَوٍب فَليخالف بني طَرفيِه  { -١٧٣٤٣
 ) ٦٣٦١(  وصحيح اجلامع ٢/٤٢٢ وسنة ٢/٢٣٨ وهق ٣/٣٢٤ وحم ١/٤٧١ وفتح ١/١٠١خ 

ٍة  ِمبائِة آيٍة لَم يكتب من الغافلني ، ومن صلَّى ِفى لَيلٍة  ِمبائىت آيـٍة                  من صلَّى ِفى لَيل    { -١٧٣٤٤
 املُخلصني القَانتني من عن أىب هريرة)  ك ، هب   ( } كُتب 

  ٢/٢٦٧وجممع ) ١١٤٣(  وخزمية ٣٠٩ و ١/٣٠٨ك 
 وهو حديــث صحيـــــح  

ربعني لَيلةً ، الَ تفوته الركعةُ اُألوىل ِمن صالِة الِعشاِء من صلَّى ِفى  مسجٍد جماعةً أَ  { -١٧٣٤٥ 
 عن عمر ) هـ  ( } ، كَتب اُهللا له ِبها ِعتقاً من الناِر 

 حنوه ) ١٩٧٩(  والصحيحة ٢/٢٧ وتلخيص ٣/١٦ واإلحتاف ١/٢٦٣وترغيب ) ٧٩٨( هـ 
 حســــن لغيــره

 عن ابن عمر ) عق  ( } انَ له كأَجِر عمرٍة  من صلَّى ِفى مسجِد قُباَء كَ { -١٧٣٤٦
  ٤/٤٥٢ والعقيلى ٤/٤٢٥ واإلحتاف ٢/٣٤٤وسنة  ) ٣٢٤( أخرجه بنحوه ت 

 وهو حديــث صحيـــــح لغيــره
من صلَّى ِفى مسجِدى أَربعني صالةً الَ تفوته صالةٌ ، كُتبت له براءةٌ ِمن النـاِر ،                  { - ١٧٣٤٧

 عن أنس )  حم ( } لعذاب ، وبراءةٌ من النفاِق   وبراءةٌ من ا
  ٤/٤١٥ و ٣/١٦ واإلحتاف ٢/٢١٥ وترغيب ٤/٨ وجممع ٣/١٥٥حم 

 وهو حديــث حســــن
 عن أنس ) ع ، ض ( } من صلَّى ِفى يوٍم اثنىت عشرةَ ركعةً حرم اُهللا لَحمه على النار  { -١٧٣٤٨

  ٣/٣٣٨واإلحتاف  ) ٥٠١( املطالب 
 وهو حديــث حســــن لغيــره

ركعتِني قَبلَ الفَجـِر ،    : من صلَّى ِفى يوٍم ِثنىت عشرةَ ركعةً بىن اُهللا لَه بيتاً ِفى اجلَنِة               { -١٧٣٤٩
وركعتِني قَبلَ الظُّهِر ، وركعتِني بعد الظُّهِر ، وركعتِني قَبلَ العصِر ، وركعـتِني بعـد املَغـرِب ،                   

الِعشاِء اآلخرِة  ور عدعن أىب هريرة)  ش ، هـ ( } كعتِني ب 
 اإلحسان ) ٢٤٥٣(  وبنحوه عند حب ٢/٣٠٢وش ) ١١٤٢(  وهـ ٢٦٤ و ٣/٢٦٢ن 

 فاحلديــث حســــن
 من صلَّى ِفى يوٍم ِثنىت عشرةَ ركعةً بىن اُهللا لَه بيتاً ِفى اجلَنِة ، ومن بىن ِهللا مسـجداً                    { -١٧٣٥٠

 عن أم حبيبة ) طب  ( } بىن اُهللا لَه بيتاً ِفى اجلَنِة  
  ٢/٧ وجممع ٨/٢٦٨طب 



 

 

٢٦٠٣() 

 وهو حديــث صحيـــــح
أَربعاً قَبلَ الظُّهِر   : من صلَّى ِفى يوٍم ولَيلٍة ِثنىت عشرةَ ركعةً بىن اُهللا لَه بيتاً ِفى اجلَنِة                { -١٧٣٥١

     كعتِني با ، ورهعدكعتِني بداِة            ، ورالِة الغكعتِني قَبلَ صالِعشاِء ، ور عدكعتِني باملَغرِب ، ور  عد { )
 عن أم حبيبة ) ت 

 وجممـع   ٢/٢٠٣وش  ) ١١٤١(  وهــ    ٣/٤٤٣ وسـنة    ٦/٣٢٦ و   ٤/٤١٣ وحم   ٣/٢٦٣ون  ) ٤١٥(  ت  
 ) ٦٣٦٢(  وصحيح اجلامع ٦/٢٢٧٤ وعدى ٥/٨١ وخط ٢/٢٣١

 وهو حديــث صحيـــــح
١٧٣٥٢- }   نلَّى ِفيِه   موٍف   -صمرو بِن عىن عب سجدعىن ممرٍة - يدِل عحـب   ( }  كانَ كع (

 عن ابن عمر 
  ٢/٢١٩وترغيب ) ١٠٣٨( حب 

 وهو حديــث صحيـــــح
من صلَّى قَائماً فهو أَفضلُ ، ومن صلَّى قَاعداً فله ِنصف أَجِر القَائِم ، ومن صـلَّى                  { -١٧٣٥٣
 ائماً فلهأَجِر القَاعِد ن عن عمران بن حصني ) خ ، ت ، ن ، هـ  ( } ِنصف 

 ٤٩١ و ٢/٣٠٨ وهـق    ٤٤٣ و   ٤٤٢ و   ٤/٤٣٥وحم   ) ١٢٣١(  وهـ   ٣/٢٢٤ون  ) ٣٧١(  وت   ٢/٥٩خ  
 ) ٦٣٦٣(  وصحيح اجلامع ٤/٢٨٠ وخط ٨/٢٩٠ وحلية ٢/١٥٠ ونصب ٢/٢٨٢ ومشكل ٤/١٠٨وسنة 

 عن رجل   ) طب  ( } اً كانَ كعدِل رقبٍة ِمن بِنى ِإمساعيلَ من صلَّى قَبلَ الظُّهِر أَربع { -١٧٣٥٤
  ٢/٢٠٠ وش ٢/٢٢٠ وبنحوه امع ٥/١٤٦ واإلحتاف ٢/٢٢١ وجممع ١/٤٠١ترغيب 

 حســــن لغيــــره
ر عن عم) ش ، طب  (} من صلَّى قَبلَ الظُّهِر أَربعاً كن له كِعتِق رقبٍة ِمن بِنى ِإمساعيلَ       { -١٧٣٥٥

 ) األنصارى عن أبيه 
  ٣/٣٣٧ واإلحتاف ٢/٢٠٠ وش ٥/١٤٦ واإلحتاف ٢/٢٢١ وجممع ١/٤٠١الترغيب 

 وهو حديث حســــن لغيــــره
حم ، ت ، ن ، هـ         ( } من صلَّى قَبلَ الظُّهِر أَربعاً وبعدها أَربعاً حرمه اُهللا على الناِر             { -١٧٣٥٦

 عن أم ) 
 حبيبة 

( وت  ) ١٢٦٩(  وبنحوه د    ١/٣٩٩ والترغيب   ٣/٣٣٨ واإلحتاف   ٢/٢٢١وجممع  ) ١١٦٠( وهـ  ) ٤٢٧( ت  
 و ١/٩٤ تـخ  ٣/٤٦٤وسنة ) ١١٩٠(  وخـــز مية ١/٣١٢ وك ٤٧٣ و ٢/٤٧٢ وهق  ٣/٢٦٦ون  ) ٤٢٨

 ) ٦٣٦٤( وصحيح اجلامـــع ٧/٣٦
 وهو حديث صحيـــــح

عـن أىب  )  أبو نعيم  ( }  له  مغفرةً عزماً  من صلَّى قَبلَ العصِر أَربع ركعاٍت غَفر اهللاُ        { -١٧٣٥٧
 هريرة



 

 

٢٦٠٤() 

  ٤٠٣ - ١/٤٠٢ والترغيب ٥/١٤٩اإلحتاف 
 وهو حديث حســــن لغيــــره

 عن ابن عمرو ) طب  ( } من صلَّى قَبلَ العصِر أَربعاً حرمه اُهللا على الناِر  { -١٧٣٥٨
 ) ----من صلّى أربعاً (  ولفظه ٢/٢٢٢ و ١/٢٢ وامع ١/٤٠٣ والترغيب ٥/١٤٩اإلحتاف 

 وهو حديث حســــن لغيــــره
من صلَّى قَبلَ طُلوِع الشمـــِس وقَبلَ غُروا ، وشهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا دخـلَ                 { -١٧٣٥٩
 عن  عمارة بن رويبة ) طس  (} اجلَـنةَ  
  ٢/١٧٦ وأصفهان ٢/٣٥٢ وطربى ١/٣١٨وجممع ) ٣١٨(  وخزمية ١/٣٧٧أبو عوانة 

 وهو حديث صحيـــــح
براءةٌ : من صلَّى ِهللا أَربعني يوماً ِفى جماعٍة يدرك التكبريةَ اَألوىل كُتب له براءتاِن           { - ١٧٣٦٠ 

 عن أنس ) ت  ( } ِمن الناِر ، وبراءةٌ من النفاِق 
( وصحيح اجلـامع    ) ٢٤١( وت  ) ١٩٧٩(  والصحيحة   ٢/٢٧ وتلخيص   ٣/١١٦ واإلحتاف   ١/٢٦٣الترغيب  

٦٣٦٥ ( 
 وهو حديث حســــن

١٧٣٦١ - }   ابنيــــالةُ اَألوا صهاملَغرِب والِعشاِء فِإن نيا بلَّى مص نابن نصـر عـن    ( } م
 ) حممد بن املنكدر مرسالً 

 ١٠٣ و ٢/١٠٢وبنحوه ش ) ٤٤٥(  ومبارك ٥/١٨٢ و ٣/٣٧٢اإلحتاف 
 ـــلوهو  صحيـــــح مرس

من صلَّى معنا صالةَ الفَجِر ِبجمٍع ووقف معنا حتى نفيض ِمنه وقَد أَفـاض قَبـلَ                 { - ١٧٣٦٢
 فثهوقَضى ت هجح مت هاراً فقدن رفاٍت لَيالً أَوع ِمن عن عروة بن مضرس ) حم  ( } ِذلك 

  ٤/٢٢٤ وحلية ٧/٣١ وتخ ٦/٢٠ وسعد ١٧/١٤٩ وطب ٣/٢٤٥ وجممع ٢٦٢ و ٢٦١ و ٤/١٥حم 
 صحيـــــح

١٧٣٦٣- }             اِإلمام فيضى يتح هذَا املَوقف قفو الةَ ِفى هذَا املَكاِن ، ثُما هذِه الصعنلَّى مص نم
             فثهوقَضى ت هجح مت هاراً فقدن رفاٍت لَيالً أَوع ِمن قَبلَ ِذلك قفبـن  عن عـروة  ) ك ( } ، وكانَ و

 مضرس 
 وحليـة  ٢/٢٥٥ والتلخيص ٤/٣٦٥ واإلحتـــاف ١/٩٩ وطص ٤/٢٦١ وحم  ١٧/١٥٤ وطب   ١/٤٦٣ك  
  وخزمية ٧/١٩٠
  ٢/٢٤٠ وقط ٢/٢٠٨ومعاىن ) ٢٨٢٠(

 وهو حديث صحيـــــح



 

 

٢٦٠٥() 

م من صلَّى مكتوبةً أَو سبحةً فَلْيقرأْ بأُم القُرآِن وقُرآٍن معها ، فـِإِن انتـهى ِإىل أُ                 { - ١٧٣٦٤
القُرآِن أَجزأت عنه ، ومن كانَ مع اِإلماِم فلْيقرأْ قَبله أَو أَيما سكت ، فمن صلَّى صالةً لَم يقـرأْ                    

 ِخداج ا فهىعبد الرزاق عن ابن عمر }  ثَالثاً -ِفيه  
  ٨٦ و٦٩وجزء القراءة للبيهقى ) ٢٧٨٧( عب 

 وهو حديث حســــن
 عن ابن عمر ) طب  ( }  ِمنكم فالَ يفترِش افْتراش الكَلِب ِذراعيِه من صلَّى { - ١٧٣٦٥

 و  ٣١٥ و   ٣٠٥ و   ٢٧٩ و   ٢٣١ و   ٢٠٢ و   ٣/١٠٩ عن جابر وغـريه وحـم        ٢٩٠ و   ١/٢٨٩أخرج حنوه ش    
٣٨٩ 

 وهو حديث صحيـــــح
١٧٣٦٦ - }             أتيهى تتالٍة حزلْ ِفى صي الةَ لَمالص نتظري لسلَّى وجص نا      مالقيهالةُ الَّىت يالص { 

 عن عبد اهللا بن سالم ، وأىب هريرة ) ن ( 
 ) ٦٣٦٦(  وصحيح اجلامع ٤٤ن اجلمعة ب 

 وهو حديث صحيـــــح
١٧٣٦٧ - }                   قصدت نوم ، أَشرك راِئى فقدي وهو امص نوم ، أَشرك راِئى فقدي لَّى وهوص نم

 أَشرك راِئى فقدي عن شداد بن أوس ) ط ، حم ، طب ، ك ، هب  ( } وهو 
 وعدى  ٢/٢٢٤ وشج   ٧/٢١١ وكر   ٣/١٤٤ واإلحتاف   ١/٦٧ وترغيب   ٤/٣٢٩ وك ٧/٣٣٨ وطب   ٤/١٢٦حم  

 ) ٦٨٤٤(  والشعب ٤/١٣٥٧
 وهو حديث صحيـــــح

د ِنكاحـاً   من صلَّى يوم اجلُمعِة وصام يومه ، وعاد مريضاُ ، وشهد جنازةً ، وشه              { - ١٧٣٦٨
 عن أىب أمامة )  طب  ( } وجبت له اجلَنةُ  

  )٣٨٧٢ و ٣٨٧١(  وله شاهد عند الشعب ٣/٢٠٠ وامع ٥/١٦٨اإلحتاف 
 حســــن لغيـــره

 عن ابن عمرو ) حم ، ت  ( } من صمت نجا  { - ١٧٣٦٩
 ١١/٣٠٩ و   ١٠/١٣٠ و   ٧/١٥١ وفتح   ٣/٥٣٦ وترغيب     ٢/٢٩٩ ومي   ١٧٧ و   ٢/١٥٩وحم  ) ٢٥٠١( ت  

 وصــحيحة 
 ) ٤٩٨٣( والشعب ) ٦٣٦٧( وصحيح اجلامع ) ٥٣٦( 

 وهو حديث صحيـــــح
عـن  ) ابن عساكر    ( } من صنع ِإىل أَحٍد ِمن أَهِل بيىت يداً كَافأته عليها يوم الِقيامِة              { - ١٧٣٧٠

 على 
 ) ١٨٣٠(  والفضائل ٩/١٧٣ وامع ١٠/١٠٣خط 

 ـرهحســــن لغيــ



 

 

٢٦٠٦() 

ت   (  } من صنع ِإليِه معروف ، فقالَ لفَاعلِه جزاك اُهللا خرياً فقد أَبلغَ ِفى الثَّناِء                  { - ١٧٣٧١
 عن أسامة بن زيد) ، ن ، حب

 وترغيـب   ٢/٣٤٢وأصـفهان   ) ٢٧٠( وسىن  ) ٢٠٧١(  وحب   ٢/١٤٨وطص  ) ٢١٥( وخد  ) ٢٥٠٣( ت  
 ) ٩١٣٧( والشعب ) ٦٣٦٨(  وصحيح اجلامع ٢/٧٧

 وهو حديث صحيـــــح
١٧٣٧٢ - }                كرهش فقد ذَكره نفم ، فلْيذكره ستطعي فِإنْ لَم ، فلْيكافئه عروفِإليِه م نعص نم

 عن أىب هريرة ) هب  ( } ، واملُتشبع ِبما لَم ينلْ كالبِس ثَوىب زوٍر 
  ) ٩١١٣ و ٩١١١ و ٩١١٠  و ٩١٠٩ و  ٩١٠٨( وبنحوه ) ٩١١٢( والشعب ٤/١٥٧اإلحتاف 

 وهو حديث صحيـــــح لغيـــره
١٧٣٧٣ - }  در ا فهولى غَِري أَمرنأَمراً ع نعص نعن عائشة ) د  ( }  م 
 ) ٦٣٦٩(   وصحيح اجلامع ٦/٧٣ وحم ٤/٢٢٧ وقط ١٠/٢٥٢  وهق ٥د السنة ب

 وهو حديث صحيـــــح  
١٧٣٧٤ - }       ومي ذِّبورةً عص روص نِن          ما ، ومافٍخ ِفيهبن ولَيس وحا الرِفيه نفخى يتالِقيامِة ح

                   حلَّـمت ـنوم ، ِفى أُذنيِه اآلنك أُذيب ، ديثهمح ستمعأَنْ ي عجبهمديِث قَوٍم والَ يِإىل ح تمعاس
  عن أىب هريرة) حم ( } قٍد كَاذباً دفع ِإليِه شعريةٌ وعذِّب حتى يعقد بني طَرفيها ولَيس ِبعا

 ) ٥٣١(  ومحيدى ٥٠٤و٢/١٤٥ وحم ٨/٢١٥ون ) ١٧٥١(  وت ٩٥ ود األدب ب ٤/٢٨٧معاىن 
 وهو حديث صحيـــــح  

من صور صورةً عذَّبه اُهللا ِبها يوم الِقيامِة حتى ينفخ ِفيها الروح ولَيس بنافٍخ ِفيها ،   { - ١٧٣٧٥
م كُلِّف أَنْ يعقد شعريتِني ولَيس ِبعاقٍد ، ومِن استمع ِإىل حديِث قَوٍم يفرونَ ِمنه صب ِفى                 ومن تحلَّ 

  عن ابن عباس ) حم  ، د ،  ت ( } أُذنيِه اآلنك يوم الِقيامِة 
) ٥٣١(  ومحيدى   ٢/١٤٥و١/٣٦٠ وحم   ٨/٢١٥ون  ) ٦٣٧٠( وصحيح اجلامع   ) ١٧٥١( وت  ) ٥٠٢٤( د  

  ٤/٢٨٧ ومعاىن ٤/٤١٦ وفتح ٤/٤٣ و ٣/٤٣٨ وترغيب ٣/١٠٨وبنحوه خ 
 وهو حديث صحيـــــح  

عن ابن )  خ ( } من صور صورةً فِإنَّ اَهللا معذِّبه حتى ينفخ ِفيها الروح ولَيس بنافٍخ      { - ١٧٣٧٦
 عباس

  ٤/٤١٦ وفتح ٤/٤٣ و ٣/٤٣٨ وترغيب ٣/١٠٨خ 
١٧٣٧٧ - }  ص نافٍخ              مبن الِقيامِة ولَيس ومي وحا الرِفيه نفُخأَنْ ي ا كُلِّفنيورةً ِفى الدص رو { )

 عن ابن عباس)  حم ، ق ، ن  
وبنحوه ن  ) ٦٣٧١(  وصحيح اجلامع    ١/٢٤٦ وحم   ٨/٢٩٧ وش   ١٢/٢٠٤ وطب   ١٠٠ وم اللباس    ٧/٢١٧خ  
 وفتح  ١٢/١٣١ وسنة   ٣١٦ و   ١١/٣٠٩  وطب ٢٧٠ و   ٧/٢٦٩ وهق   ٣٥٩ و   ٣٥٠ و   ١/٢٤١ وحم   ٨/٢١٥

  ٤/٢٤٠ ونصب ١٠/٣٩٣



 

 

٢٦٠٧() 

 عن أىب صرمة  ) ٤حم  ( } من ضار ضار اُهللا بِه ، ومن شاق شاق اُهللا عليِه  { - ١٧٣٧٨
 وحم  ١/٤٠ والدوالىب   ٣/٧٧ وقط ٦/٧٠وهق  ) ٢٣٤٢( وهـ   ) ١٩٤٠(  و ت    ٣١ب  ) ٣٦٣٥( د األقضية   

 ) ٦٣٧٢( امع  وصحيح اجل٢/٥٨ وك ٣/٤٥٣
 وهو حديث صحيـــــح  

من ضاع له متاع ، أَو سرق له متاع ، فوجده ِفى يِد رجٍل ِبعينِه فهو أَحـق بـِه                     { - ١٧٣٧٩
 عن مسرة) حم ، طب  ( } ويرجع املُشتِرى على البائِع بالثَّمِن 

 ) ٢٣٣١(  وهـ ١٨ و ٥/١٣ وحم ٧/١٨١ وش ٧/٢٢١طب 
 ـح لغيــرهصحيــــ

عن ) حل  ( }  ضِمنت له اجلَنةَ     -  وأَشار ِإىل ِلسانِه ووسطِه       -من ضبطَ هذَا وهذَا      { - ١٧٣٨٠
 ابن مسعود 

  ٩/٣٢٥حلية 
 وهو حديث صحيـــــح لغيــره

١٧٣٨١ - }             الِة فقدالص عدب ذَبح نِلنفسِه ، وم ا ذَبحمالِة فِإنى قَبلَ الصحض نم    سـكهن مت 
 ةَ املُسلمنينس عن الرباء ) ق  ( } وأَصاب 

 ) ٦٣٧٣(  وصحيح اجلامع ١٠/٣ وفتح ١٣١ و ٧/١٢٨ وخ ٤/٢١٢ ونصب ٩/٢٧٦ و هق ٤م األضاحى 
 عن أىب هريرة)  خط ( } من ضحك ِفى الصالِة  فَلْيعد الوضوَء والصالةَ  { - ١٧٣٨٢

 موصـوالً   ٩/٣٧٩ وخـط    ١/٤٩ونصب  ) ١٧٦٠(  وعب   ١٧٢ و   ١/١٧٠ وقط   ١٠٢٩ و   ٣/١٠٢٦عدى  
 ومرسالً 

 املرســـل صحيـــــح
 ولعل ذلك للتغليظ

١٧٣٨٣ - }  فاقْتلوه أَباه ربض نب مرسالً ( } ماخلرائطى ىف مساوئ األخالق عن سعيد بن املسي( 
 ) ٨٠(  واملساوئ ٢/٤٧١ وعدى ٢/٣٢متناهية 

 صحيـــــح مرســـل
 عن أىب هريرة)  خد ، هق ( } من ضرب ِبسوٍط ظُلماً اقْتص ِمنه يوم الِقيامِة   { - ١٧٣٨٤

 وصـحيح   ١٠/٣٥٣ وجممع   ٣/٢١٧ وترغيب   ٥/١٧٤٣ و   ٤/١٤٨٦وعدى  ) ١٨٦و١٨٥(  وخد   ٨/٤٥هق  
 ) ٦٣٧٤(اجلامـــع 

 وهو حديــث صحيـــــح
عن ابـن  ) م  ( } ، أَو لَطمه ، فٍإنَّ كَفَّارته أَنْ يعتقه         من ضرب غُالماً له حدا لَم يأتِه         { - ١٧٣٨٥

 عمر 
  ٩/٣٤٨ وسنة ٢١١/ ٣وترغيب ) ١٨٠(  وخد ٢/٤٥ وحم ٣٠م اإلميان 

 عن عمار ) طب  ( } من ضرب مملوكاً ظَاملاً أُقيد ِمنه يوم الِقيامِة  { - ١٧٣٨٦ 
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 ) ٦٣٧٦(  وصحيح اجلامع ٤/٣٧٨ وحلية ٤/٤٠٤ وترغيب ٤/٢٣٨ و ٣/٢١١امع 
 وهو حديــث صحيـــــح

١٧٣٨٧ - }                  ـنـةَ ، ومتاجلنةُ الب له جبتو نهع ستغىنى يترابِه حتيماً ِإىل طَعامِه وشي مض نم
ه من النـاِر ،  أَدرك والديِه أَو أَحدمهَا فدخلَ النار فأَبعده اُهللا ، ومن أَعتق رقبةً مسلمةً كَانت ِفكاك   

عـن  ) حـم   (  الباوردى عن أىب مالك العامرى ،        } مكانَ كُلِّ عظٍم ِمن ِعظاِم محررِه بعظٍم ِمن ِعظامِه          
 مالك بن عمرو 

 ٥/٦٢وكـثري   ) ٢٣٠(  ومبارك   ١٦١ و   ٨/١٦٠ و   ٤/٢٤٣ وجممع   ٥/٢٩ و   ٤/٣٤٤ وحم   ٦/٢٩٠اإلحتاف  
 ) ١١٠٣١(  والشعب ١٩/٣٠٠وطب 

 حســــنوهو حديــث 
عن عدى  )  طس   ( } من ضم يتيماً له أَو لغريِه حتى يغنيه اُهللا عنه ، وجبت له اجلنةُ                { - ١٧٣٨٨

 ابن حامت 
 وجممـع   ٥/٢٩ و   ٤/٣٤٤ وحـــم    ١٩/٣٠٠ وطـب    ٣/٣٤٧ وبنحــوه ترغيب    ١٦٢ و   ٨/١٦١جممع  

  ٥/٦٢وكثري ) ٢٣٠(  ومبارك ١٦١ و٨/١٦٠ و ٤/٢٤٣
 ــث صحيـــــح لغيـــرهوهو حدي

احلـاكم ىف الكـىن      ( } من ضمن ِلى ما بني لَحيييِه وِرجليِه ضمنت له دخولَ اجلنِة             { - ١٧٣٨٩
 عن جابر ) هب( والعسكرى ىف األمثال 

 ) ٤٩١٥(  والشعب ١٠/٣٠٠امع 
 وهو حديــث صحيـــــح لغيـــره

 ( } فقه ، وباللَّيِل أَنْ يكابده ، فعليِه بسبحانَ اِهللا وحبمـدِه                من ضن باملَاِل أَنْ ين     { - ١٧٣٩٠ 
 عن عبد اهللا بن خبيب ) أبو نعيم ىف املعرفة 

  ٢/٤٣٥والترغيب ) ٦٣٧٧( عن ابن مسعود وصحيح اجلامع ) ٦٠٧(  والشعب ١٠/٩٠امع 
 صحيـــــح

عن معاذ  ) حم ، د    ( }  أَو آذَى مؤمناً فالَ ِجهاد له        من ضيق مرتالً ، أَو قَطع طَريقاً ،        { - ١٧٣٩١
 بن أنس

 ) ٦٣٧٨(  وصحيح اجلامع ٩/١٥٢وهق ) ١٩١٧(  ومطالب ١/٦١ ومشكل ٣/٤٤١ وحم ٩٦د اجلهاد ب 
 وهو حديــث صحيـــــح  

اُهللا تعاىل عنه ِبهـا  من طَاف بالبيِت أُسبوعاً الَ يضع قَدماً والَ يرفع أُخرى ِإالَّ حطَّ          { - ١٧٣٩٢
 عن ابن عمر ) حب  ( } خطيئةً وكَتب له ِبها حسنةً ، ورفع له ِبها درجةً 

 ٣/٢٤٠ وامع   ٢/٩٥وحم  ) ٢٧٥٣(  وخزمية   ١/٤٨٩وك  ) ٩٥٩( وت  ) ١٠٠٣(  وحب   ٢/١٩٣الترغيب  
 ) ٢٩٥٦(  وهـ ٥/٢٢١ ون٢٤١ -

 وهو حديــث صحيـــــح لغيـــره



 

 

٢٦٠٩() 

١٧٣٩٣ - }             هأُم لدتهو ومذُنوبِه كي ِمن رجةً خرم مسنييِت خبالب طَاف نعن ابـن   ) ت   ( } م
 عباس
 مرفوعاً وصـحح    ٤/٢٣موقوفاً وعد     ) ٩٨٠٩(  وعب   ٩/٤٦٢ وجامع األصول    ٢/١٩٣وترغيب  ) ٨٦٦( ت  

 وقفه على ابن عباس لكن مثله ال يقال بالرأى 
سبعاً وأَحصاه وركع ركعتِني كانَ كعدِل رقبٍة نفيسٍة من الرقاِب          من طَاف بالبيِت     { - ١٧٣٩٤

 ) أبو الشيخ عن ابن عمر  (} 
 ) ٤٠٤١( أخرج حنوه الشعب 

 فهو حديــث صحيـــــح لغيـــره
 عن ابن عمر ) هـ (} من طَاف بالبيِت سبعاً وصلَّى ركعتِني كانَ كِعتِق رقبٍة  { - ١٧٣٩٥

 ٣٥٩ و   ٤/٣٥٠واإلحتـــــاف   ) ٤٠٤٢(  والشعب   ٢/١٩٣ وترغيب   ٣٢املناسك باب   ) ٢٩٨٩( هـ  
 ) ٦٣٧٩(وصحيح اجلامـــع 

 وهو حديــث صحيـــــح  
١٧٣٩٦ - }                 رفـعقَدماً والَ ي ضعقبٍة ، الَ يكانَ كِعتِق ر يِت أُسبوعاً فأَحصاهذا الب طَاف نم

ِبه نهطَّ اُهللا عسنةً  أُخرى ِإالَّ حا حِبه له طيئةً ، وكَتبعن ابن عمر) ت ، ن ، ك ( } ا خ 
) ٣٦٩٧( واإلحسـان   ) ٦٣٨٠(  وصحيح اجلامع    ١/٤٨٩ وك   ١٢/٣٩٢ وطب   ٢/٩٥ وحم   ١٣٠ن احلج ب    

 ) ٢٩٥٦(  وهـ ٢٤١ و ٣/٢٤٠وجممع ) ١٩٠٠( وطيا ) ٢٧٥٣( وخزمية ) ٩٥٩( وت 
 وهو حديــث صحيـــــح لغيـــره

١٧٣٩٧ - } م           نـهع سنةً ، وكُفِّـرتطوٍة حِبكلِّ خ تكُتب يِت أُسبوعاً فأَحصاهذا الب طَاف ن
 عن ابن عمر) ط ، حم ، طب ، هق ، هب  ( } سيئةٌ ، ورفعت له درجةٌ ، وكانَ له كعدِل ِعتِق رقبٍة  

 ٣٥٩ و   ٤/٢٧٤اف  حنوه واإلحت ) ٢٩٨٩( وهـ  ) ٩٥٩( وت   ٢/١٩٣والترغيب  ) ١٠٠٣(  وحب   ١/٤٨٩ك  
 والشـــعب 

  ٣/٢٤١وامع ) ٤٠٤١(
 وهو حديــث صحيـــــح  

من طَاف ذا البيِت أُسبوعاً وصلَّى خلف مقاِم ِإبراهـــيم ركعتِني فهو عدلُ             { - ١٧٣٩٨
 عن ابن عمرو ) طك  (} محـــرِر 

 ) ٢٩٨٩(  وهـ ٨/٣٥وتخ ) ١١٤١(  ومطالب ٣/٢٤٥ وجممع ٣/٤٥٧ك 
 صحيـــــح لغيـــره

طـب ، ك،   (  } من طَاف حولَ البيِت أُسبوعاً الَ يلغو ِفيِه كانَ كعدِل رقبٍة يعتِقها        { - ١٧٣٩٩
 عن حممد بن املنكدر عن أبيه ) هب 

  ٢/١٩١والترغيب ) ٤٠٤٩(  والشعب ٨/٣٥وتخ ) ١١٤١(  ومطالب ٣/٢٤٥ وجممع ٣/٤٥٧ك 
  لغيـــرهوهو حديــث صحيـــــح
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 عن أىب) هق  ( } من طَلب أَخاه فَلْيطلُبه ِبعفاٍف واٍف أَو غَِري واٍف  { - ١٧٤٠٠
( واإلحسـان   ) ٢٤٢٧(  وهــ    ٤/٣٠٧ وفتح   ٢/٣٢وىف سنده مقال وبنحوه أخرجه ك       ) ١١٢٥٧( الشعب  
  عن ابن عمر وعائشة ٢/٥٦٥ والترغيب ١/٢٥٧وأصفهان ) ٥٠٨٠

 ــح لغيـــرهوهو حديــث صحيـــ
 )أبو عوانة عن أنس  ( } من طَلب الشهادةَ صادقاً أُعطيها وِإنْ مات على ِفراشِه  { - ١٧٤٠١

 وغريهم ) ١٦١٥(  وحب ٢/٧٧ بنحوه وأخرج احلاكم حنوه ٢/٢٧٥ وترغيب ١٥٦أخرجه م اإلمارة 
 صحيـــــح

١٧٤٠٢ - } ا ولَوادقاً أُعطيههادةَ صالش طَلب نم هِصبت عن أنس )  حم ، م  ( }  لَم 
 ) ٦٣٨١(  وصحيح اجلامع ٢/٢٧٥ وترغيب ١٥٦م اإلمارة 

١٧٤٠٣ - }  رجعى يتبيِل اِهللا حِفى س فهو العلم طَلب نعن أنس )  حل  ( } م 
(  وت ٤/٢٥٤ و ١/٤٥٢ وكـر  ١/١٠٥ وترغيـب   ١/١٣٦ وبنحوه طص    ٦/٣٨٤ واإلحتاف   ١٠/٢٩٠حلية  

٢٦٤٧ ( 
 وهو حديــث حســــن

)  هــ    ( } من طَلب العلم لغِري اِهللا ، أَو أَراد بِه غَري اِهللا ، فَلْيتبوأْ مقعده من الناِر                  { - ١٧٤٠٤
 عن خالد ابن دريك عن ابن عمر 

ة  وىف سنده انقطاع خالد بن بريك مل يسمع من ابن عمر وله شواهد عد      ١١٧ و   ١/١١٦والترغيب  ) ٢٥٨( هـ  
 تقويه 

 حســــن لغيـــره
١٧٤٠٥ - }                 جوهبِه و صرفلي فهاَء ، أَومارى بِه السلي لماَء ، أَوباِهى بِه العلي العلم طَلب نم

 عن ابن عمر ) هـ  ( } الناِس ِإليِه فهو ِفى الناِر 
 ٩/٤٤٦ وخط   ٦/٢٧٨ وكر   ١٠٠اقتضاء العلم   ) ٢٥٣(  وهـ   ١/١٨٤ وجممع   ١/١١٦ والترغيب   ١/١٠٤مي  

 ) ٦٣٨٢( وصحيح اجلامع 
 وهو حديث حســــن لغيـــره

١٧٤٠٦ - }                حري فهاَء ِفى املَجالِس لَممارى بِه السي لمــاَء ، أَوباِهى بِه العلي العلم طَلب نم
 عن معاذ) طب  ( } رائحةَ اجلَنِة

 ١/١١٦ والترغيب ١/٣٥٠ واإلحتاف ١/١٨٤ وجممع ١/١٠٤مي 
  حديث حســــن لغيـــرهوهو

١٧٤٠٧ - }                 جوهبِه و صرفي فهاَء ، أَوبِه الس مارىلي لماَء ، أَوبِه الع جارىلي العلم طَلب نم
 عن كعب بن مالك) ت  (} الناِس ِإليِه أَدخله اُهللا ِفى الناِر 

(  وصـحيح اجلـامع      ١/٧٢ ومتناهية   ١/٣٢٦ وعدى   ١٠/٦٠ و   ٧/٤٧١ و   ١/٣٥٠واإلحتاف  ) ٢٦٥٤( ت  
٦٣٨٣ ( 



 

 

٢٦١١() 

 وهو حديث حســــن لغيـــره
١٧٤٠٨- }                  جـوهبِه و صرفي لماَء ، أَوبِه الع كاثري فهاَء ، أَوبِه الس مارىلي العلم طَلب نم

 عن أنس) كر (  أبو نعيم ىف املعرفة ، } الناِس ِإليِه فَلْيتبوأْ مقعده ِمن الناِر 
  ٧/٤٧١ و ١/٣٥٠واإلحتاف ) ٢٦٥٤( وت ) ٢٥٣(  وهـ ١٠١اقتضاء 

 وهو حديث حســــن لغيـــره
من طَلب القَضاَء واستعانَ عليِه وكلَ ِإليِه ، ومن لَم يطلبه ولَم يستعن عليِه أَنـزلَ     { - ١٧٤٠٩

 دهسدلكاً يعن أنس) د ، ت ، ك  (} اُهللا ِإليِه م 
 ونصـب   ٤/٣٥٦ وكر   ٤/١٨١ وتلخيص   ١٣/١٢٤ وفتح   ٤/٩٢ وك   ٣/٢٢٠ وحم   ٣ب) ٣٥٧٨( د األقضية   

  ١٠/١٠٠ وهق ٤/٦٨
 وهو حديــث حســــن

 وقد أعله بعضهم بعبد األعلى بن عامر الثعلىب وأنه ضعيف 
هو صدوق ، لكن روى عن ابن احلنفية صحيفة فأكثر النقد له موجه على روايته عن ابن احلنفية وهذا ليس      : أقول  

  ٩٥-٦/٩٤ راجع التهذيب -الثقات شعبة والثورى وغريمها قد حدثوا عنه منها ويكفى أن 
عن ابن  ) هـ ، حب ، ك       ( } من طَلب حقا فَلْيطلبه ِفى  عفاٍف واٍف أَو غَِري واٍف             { - ١٧٤١٠

 عمر وعائشة 
وهـق  ) ٢٤٢١( وهــ  ) ٥٠٨٠(  واإلحسـان  ١/٣٥٧ وأصفهان ٤/٣٠٧ وفتح  ٢/٥٦٥ وترغيب   ٢/٣٢ك  
  ٣٣-٢/٣٢وك ) ٢٤٢٢( وبنحوه هـ ) ٦٣٨٤(  وصحيح اجلامع ٥/٣٥٨

 وهو حديث صحيـح لغيـــره
 فهو باخلَياِر ِمن ثَالِث ِخــالِل      -اجلُــرح  :  واخلَبلُ   -من طَلب دماً أَو خبالً       { - ١٧٤١١

        أَو قتصأَنْ ي نيديِه بلى يابعةَ أُخذَ عالر فإنْ أَراد ، عفُوي   احدةً ثُـمو فِإنْ أَخذَ ِمنهن ، نيأخذَ العوي 
 عن أىب شريح اخلزاعى ) عب  ( } اعتدى بعد ذلك فله النار خالداً ِفيها مخلَّداً  

 ) ٢٦٢٣( وهـ ) ٢٣٥٦(  ومي ٤/٣١وحم ) ١٨٤٥٤(  وعب ٨/٥٢وهق ) ١٨٤٥٤( طب 
 ضعيـــف

تب له ِكفالِن من اَألجِر ، ومن طَلب ِعلماً فلم يدركـه            من طَلب ِعلماً فأَدركه كُ     { - ١٧٤١٢
 ومتام وابن عساكر عن واثلة ) طب ، هق ( واحلاكم ىف الكىن ، ) ع  ( } كُتب له ِكفلٌ من اَألجِر 

  ٢/٨٥ والفقيه ١/١٢٣وجممع ) ٣٠٦٦(  ومطالب ١/٤٥ وجامع بيان العلم ١/٩٦ترغيب 
 وهو حديـــث حســــن

 ) ابن عساكر عن أم سلمة  (   } من طَلب ِعلماً يباِهى بِه الناس فهو ِفى الناِر  { - ١٧٤١٣
  ١/٣٥٠اإلحتاف 

 وهو حديـــث حســــن لغيــره



 

 

٢٦١٢() 

) طب ، قـط ، ض        ( } من طَلب ِعند أَخيِه طلبةً بغِري بينٍة ، فاملطلوب أَوىل باليمِني             { - ١٧٤١٤
 عن زيد ابن ثابت 

  ٥/١٧٧طب 
 حســــن لغيــره

١٧٤١٥ - }                  ــناجلَنـةُ ، وم فله ورهج دلهع غَلب ثُم ، نالهى يتح قَضاَء املُسلمني طَلب نم
 هـــورج غَلـب 

 النار فله ـَه  عن أىب هريرة)  د  (} عدلـ
  ٨/٢٥٧النيل  و١٠/١٧٠ وجامع األصول ١٠/٨٨ وهق ١٣/١٢٤ وفتح ٣/١٧٢وترغيب ) ٣٥٧٥( د 

 ضعـــيف
 عن عائشة ) طك  ( } من طَلب محامد الناِس مبعاِصى اِهللا عاد حامده ذَاما   { - ١٧٤١٦

 ٣/٢٠٠ وترغيب ١٠/٢٢٥جممع 
 صحيـــــح

١٧٤١٧ - }   وجاً غَريهز نكحى تتح حلَّ لهت ثَالثاً لَم رأتهام طَلَّق نهق  (} م (عن على 
  وأخرج حنوه عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر من أقواهلم ٧/٢٥٧هق 

 وهى صحيحـــة موقوفـــة
 وهى مبعىن اآلية القرآنية 

وابن ) ش   (} من طَلَّق أَو أَعتق أَو نكح أَو أَنكح ، جادا أَو الَعبا ، فقد جاز عليِه                  { - ١٧٤١٨
  جرير وابن أىب حامت عن احلسن مرسالً

 وإسناده صحيح لكنه مرســـل ) ٤/٨١(  وش ٢/٤١٤ابن كثري 
١٧٤١٩ - }                ادج ا فهوالَعب ى كُنتفقالَ ِإن أَنكح أَو كحن أَو مرح أَو طَلَّق نعـن  ) طب   (} م
 احلسن عن 
 أىب الدرداء

ـ  ٥/١٧٦١ وعـدى    ٢/٤٢٤وكثري  ) ٣٥٣٩( ومطالب  ) ١٠٢٥٠(  وعب   ٤/٢٨٨جممع   وه ىف امـع     وبنح
  والنيل ٤/٣٣٥
  ٣/٢٩٤ ونصب ٢/٢٩٦ والفتح ٢٣٥ و ٦/٢٣٤

 وهو حديـــث حســــن لغيــره
١٧٤٢٠ - }         ذرن نوم ، له فالَ ِعتاق ملكا الَ يم أَعتق نوم ، له فالَ طَالق ملكا الَ يم طَلَّق نم

ى معصيٍة فالَ يمني له ، ومن حلف على قَطيعِة رحٍم فالَ            ِفيما الَ يملك فالَ نذر له ، ومن حلف عل         
  له منيعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) ك ، هق  (} ي 

  ٢/٢٤٥ وطربى ٧ ود الطالق ب ٤/١٥ وقط ٤/٣٠٠ وك ١٠/٣٣هق 
 وهو حديـــث حســــن 



 

 

٢٦١٣() 

نةُ اِهللا واملَالئكِة والناِس أَمجعني ، الَ يقبـلُ         من ظَلم أَهِل املَدينِة وأَخافهم ، فعليِه لَع        { - ١٧٤٢١
 عن عبادة بن الصامت ) طب ، ض  ( } ِمنه صرف والَ عدلٌ 

  ٣/٣٠٦ وامع ٥/١٩٦٩ وعدى ١/١٣٢ والدوالىب ١٢/١٨١ وش ٧/١٦٩ وطب ٢/٤٢٦مسانيد 
 وهو حديـــث صحيـــــح

 عن ابن عمر ) حل  ( }  ِإىل يوِم الِقيامِة  من ظَلم ِشرباً من اَألرِض خسف بِه { - ١٧٤٢٢
  ١٦ و ٣/١٥ وبنحوه الترغيب ٨/١٧٢حلية 

 وهو حديـــث حســــن لغيـــره
١٧٤٢٣ - }                 الِه فهـوونَ مقُتلَ د نوم ، بِع أَرضنيس ِمن قَهاَألرِض طُو ِشــرباً من ظَلم نم

  ــهيدابن جرير عن سعيد بن زيد  (} ش  ( 
 ١٨٩ و   ١/١٨٨ وحـم    ٦/٢٤٥ وامـع    ٣/١٥ والترغيب   ١٤٢ وم املساقاة    ٤/١٣٠ و   ١٧٩ و   ٣/١٧١خ  

 وغريهم
 ١٧٤٢٤ - }            بِع أَرضنيس ِمن قَهاَألرِض طُو ِشٍرب ِمن قَيد ظَلم نعن عائشة ، وعن    ) حم ، ق     (} م

 سعيد ابن زيد 
 وكـثري   ٣/١٥ وترغيـب    ٥/١٠٣ وفتح   ٢٥٢ و   ٧٩ و   ٦/٦٤ وحم   ١٤٢ وم املساقاة    ٤/١٣٠ و   ١٧١/ ٣خ  
 ) ٦٣٨٥(  وصحيح اجلامع ١/٩ وبداية ١٠/٢٤٩ وسنة ٨/١٨٢

١٧٤٢٥ - }            بِع أَرضنيس ِمن قُهطَوي هاَألرِض ِشرباً فِإن ِمن ظَلم نابن جرير عن سعيد بـن        (  } م
 )زيد 
 وسـنة   ١/٩٦ وحليـة    ٧/٧٢ وكر   ٦/٢٥٩وحم  ) ٨٣(  ومحيدى   ٣/١٦ وترغيب   ٢/٢٦٧ ومي   ١/١٨٩حم  
١٠/٢٤٩  

 وهو حديـــث صحيـــــح
من ظَلم ِمن اَألرِض ِشرباً فما فَوقه ، كُلِّف أَنْ يحفره يوم الِقيامِة حتى يبلغَ املَـاَء                  { - ١٧٤٢٦

 عن يعلى بن مرة ) طب   (  } يحمله ِإىل املَحشِر 
 )  ٤٠٦( بن محيد  وعبد ١٧٣ و ٤/١٧٢وحم ٤/١٧٥ وجممع ١٤/٢٤خط 

 وهو حديـــث صحيـــــح لغيــره
١٧٤٢٧ - }                  ستيقظُ آخرهي هأَن ظَن نوم ، لهأَو وتراللَّيِل فَلْي ستيقظَ آخرأَنْ الَ ي ِمنكم ظَن نم

 عن جابر ) حم ، م  ( } فَلْيوتر آخره ، فِإنَّ صالةَ آخر اللَّيِل محضورةٌ وهى أَفضلُ 
 ) ٢٣٣٢(  وغريهم املسند اجلامع ٣/٣٥ وهق ٢/٢٨٢وبنحوه ش ) ٥٢٠( وم ) ٣٩٣(  وم املختصر ٣/٣٠٠م ح

أَسألُ اَهللا العظيم ، رب     : من عاد أَخاه املُسلم فقَعد ِعند رأسِه ثُم قالَ سبع مراٍت             { - ١٧٤٢٨
ي وىفَ ِإنْ لَمع ، شفيكظيِم أَنْ يرِش العالع ضرح أَجله عن ابن عباس ) ك  ( } كن 

 ) ٥٢١(  وخد ١/٣٤٣ك 



 

 

٢٦١٤() 

 وهو حديـــث صحيـــــح  
عـن  )  طس   ( } من عاد املَريض خاض ِفى الرمحِة ، فِإذا جلس ِعنده اغْتمس ِفيها              { - ١٧٤٢٩

 أىب هريرة
  ١/١٩٣ وتخ ٢/٢٩٨وجممع ) ٥٢٢(  وخد ١٨٨ و ١/٥٣طص 

 ـــــحوهو حديـــث صحي
من عاد مريضاً ابتغاَء مرضاِت اِهللا ، وتنجيِز موعوِد اِهللا ، ورغبةً ِفيما ِعنده ، وكَّلَ                 { - ١٧٤٣٠

                   صبحى يتساًء حمِسى ، وِإنْ كانَ مى يتباحاً حليِه ِإنْ كانَ صصلُّونَ علٍك يم أَلف بعنياُهللا بِه س { 
 ) ابن النجار عن على ( 
  و   ٤/٣٢٠والترغيب  ) ٢١٠٧و  ٢٠٩٤و  ٢٠٤١(  وعلل   ٢/٢٨٤ وشج   ٦/٢٩٥ واإلحتاف   ٣٥٠ و   ١/٢١٢ك  

( وهــ   ) ٣٠٩٩(  ود   ٣/٢٣٤ وش   ١١٨ و   ١/٩٧ وحـم    ٣١-٣/٣٠وجممـع   ) ٢٩٥٨(  واإلحسان   ٣٢١
  ٣/٣٨٠وهق ) ١٤٤٢

 وهو حديـــث صحيـــــح
 ناداه مناٍد أَنْ ِطبت وطَاب ممشاك وتبـوأت         من عاد مريضاً أَو زار أَخاً له ِفى اهللاِ         { -١٧٤٣١

 عن أىب هريرة)  ت ، هـ  ( } من اجلَنِة مرتالً 
) ٦٣٨٧(  وصحيح اجلامع    ٤/١٧٦وتلخيص  ) ١٤٤٢(  وهـ   ١٠/٥٠٠وفتح  ٣/٣٦٤وترغيب   ) ٢٠٠٨( ت  

(  والشعب   )٣٤٧٣ و   ٣٤٧٢(  وبغوى   ٣٥٤ و   ٣٤٤ و   ٢/٣٢٦وحم  ) ٢٩٦١(  واإلحسان   ٤/٣١٩وترغيب  
 ) ٩٠٢٧( و ) ٩٠٢٦

 وهو حديـــث حســــن
 ( } من عاد مريضاً خاض ِفى الرمحِة حتى يبلغه ، فِإذَا قَعد ِعنده غَمرته الرمحـةُ                   { - ١٧٤٣٢

 عــن)  طس 
  أنــس 

  ١٨٨ و ١/٥٣ وطص ٢/٢٩٨امع 
 وهو حديـــث صحيـــــح

خاض ِفى الرمحِة ، فِإذَا جلس ِإليِه غَمرته الرمحةُ ، فِإنْ عاده  ِمـن               من عاد مريضاً     { - ١٧٤٣٣
أَوِل النهاِر استغفر له سبعونَ أَلف ملٍك حتى يمِسى ، وِإنْ عاده ِمن آخِر النهاِر استغفر له سبعونَ                  

 ( } أَضعاف هذَا     :  هذَا العائد ، فما للمريِض ؟ قالَ         :أَلف ملٍك حتى يصبح ، ِقيلَ يا رسولَ اِهللا          
 عن ابن عباس ) طب 

 ) ٦٧٦٩و ٦٧٦٧(  وعب ٣١-٣/٣٠ و ٢٩٩ و ٢٩٨ و ٢/٢٩٦امع 
 حســــن لغيـره

عـن  ) طـب   ( } من عاد مريضاً خاض ِفى الرمحِة ، فِإذَا جلس ِعنده استنقع ِفيها              { - ١٧٤٣٤
 عن كعب بن مالك ) طب ( وابن جرير ، ) حم (  ، كعب بن عجرة



 

 

٢٦١٥() 

 ٤/٣٢٢ وترغيـب    ٢٩٨ و   ٢/٢٩٧وجممـع   ) ١٩٢٩(  والصحيحة   ١٩/١٥٩ و ١١/١٩٨ وطب   ٣/٤٦٠حم  
 ) ٩١٧٦(والشـــعب 

 وهو حديـــث صحيـــــح
 دخلها وتربد فيها : استنقع فيها 
١٧٤٣٥ - }       محِة اِهللا ، فِإذَا جِفى ر اضريضاً خم ادع نمحةُ مالر غَمرته ِعنده عـن  ) كر  ( } لس

 عثمان 
) ١٩٢٩(  والصـحيحة    ١٩/١٥٩ و   ١١/١٩٨ وطب   ٣/٤٦٠ وبنحوه حم    ١٠/١١٣ وفتح   ١/١٥٢الدوالىب  

  ٤/٣٢٢ وترغيب ٢٩٨ و ٢/٢٩٧وجممع 
 وهو حديـــث صحيـــــح

ندِه وكلَ بِه سبعونَ أَلف ملٍك      من عاد مريضاً قَعد ِفى خرافِة اجلَنِة ، فإذا قَام ِمن عِ            { - ١٧٤٣٦
 عن على ) هب  ( } يصلُّونَ عليِه حتى اللَّيل 

  ٦/٢٩٥واإلحتاف ) ٩١٧٥ -٩١٧١( الشعب 
 وهو حديـــث صحيـــــح لغيـــره

 ، رب   أَسألُ اَهللا العظيم  : من عاد مريضاً لَم يحضر أَجله ، فقالَ ِعنده سبع مراٍت             { - ١٧٤٣٧
 عن ابن عباس ) د ، ك  ( } العرِش العظيِم ، أَنْ يشفيك ِإالَّ عافاه اُهللا ِمن ذلك املَرِض 

 ) ٦٣٨٨(  وصحيح اجلامع ٤/٣٢٢ وترغيب ٤١٦ و٤/٢١٣ و ١/٣٤٢و ك ١٢د اجلنائز ب
 وهو حديـــث صحيـــــح

 عن ثوبان ) م  ( }  حتى يرجع من عاد مريضاً لَم يزلْ ِفى خرفِة اجلَنِة { - ١٧٤٣٨
(  وصـحيح اجلـامع   ٣/٢٣٤ وش ٢/٩٩وطـب  ٣٨١ و ٣/٣٨٠ وهـق  ٢٨١ و   ٥/٢٧٧وحم  ) ١٩٨٩( م  

  ٥/٢١٦وسنة ) ١٩٢٩(والصحيحة )٦٣٨٩
 } من عاد مريضاً لَم يزلْ يخوض ِفى الرمحِة حتى يجلس ، فِإذا جلس اغْتمس ِفيها  { - ١٧٤٣٩

 عن جابر ) ن ، ع ، حب ، ك ، هق ، ض ( ىف األدب واحلارث وابن منيع ، ) ش ، خ حم ، ( 
 ١/٣٥٠وك  ) ١٩٢٩(  والصحيحة   ٣/٢٣٤ وش   ٢/٢٩٧ وجممع   ٤/٣٢١وترغيب  ) ٧١١(  وحب   ٣/٣٠٤حم  

 ) ٥٢٢(وخــــد 
 وهو حديـــث صحيـــــح

١٧٤٤٠ - }            لسشى ِفى خراِف اجلَنِة ، فإذا جريضاً مم ادع نمحِة ، فإذا      مِفى الر تنقعاس ِعنده
     ومالي ذلك حفظونهوي ستغفرونَ لهلٍك يم أَلف بعنيكَّلَ اُهللا بِه سِعندِه و ِمن رجعـن  ) هب  ( } خ

 على 
  ) ٩١٧٥ و ٩١٧٤ و ٩١٧٣ و ٩١٧٢ و٩١٧١(  والشعب ٦/٢٩٥اإلحتاف 

 وهو حديـــث صحيـــــح لغيـــره
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١٧٤٤١ - } نم   ا ، ثُـمِفيه تنقعاس ِعنده ى ِإذَا قَعدتمحِة ، حِفى الر خوضزالُ يريضاً ال يم ادع 
إذا قَام ِمن ِعندِه ال يزالُ يخوض ِفيها حتى يرجع ِمن حيثُ خرج ، ومن عزى أَخاه املُؤمن ِبمصيبٍة           

عن عبد اهللا   ) طب ، هق ، كر      ( ابن جرير والبغوى ،      (} ِت يوم الِقيامِة    كَساه اُهللا تعاىل ِمن حلِل الكَراما     
 ابن أىب بكر بن حممد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 

  ٢/٢٩٧وامع ) ٢٤٣٤(  ومطالب ٦/٢٩٥اإلحتاف 
 وهو حديـــث حســــن

 خوضاً ، فِإذَا قَعد ِعنده استنقع     من عاد مريضاً يلتمس وجه اِهللا خاض ِفى رمحِة اهللاِ          { - ١٧٤٤٢
 ِفيها 

 عن ابن عباس ) هب  ( } استنقاعاً 
 ) ٩١٧٦(  والشعب ٦/٢٩٥اإلحتاف 

 وهو حديـــث صحيـــــح لغيـــره
حم ، ن  ، حب ، ك         ( } من عادى عماراً عاداه اُهللا ، ومن أَبغض عماراً أَبغضه اُهللا             { - ١٧٤٤٣

 خالد ابن الوليد عن ) 
والنســائى ) ٧٠٨١( واإلحسان  ) ٦٣٨٣(  وصحيح اجلامع    ٩/٢٩٣ وجممع   ٣٩١ و   ٣/٣٩٠ وك   ٤/٨٩حم  

 الفضـــائل 
  ) ٣٨٣٥ و ٣٨٣٣ و ٣٨٣٢ و ٣٨٣١ و ٣٨٣٠( وطب  ) ١٦٧ و١٦٦و١٦٥و١٦٤(

 وهو حديـــث صحيـــــح  
  عن عثمان وابن عمر )حم  ( } من عاذَ باِهللا فقد عاذَ ِبمعاٍذ  { - ١٧٤٤٤

وحب ) ٢١٢٢ و   ٢١٢١(  ومطالب   ٣/١٥٦ وترغيب   ٤/١٨٥ وتلخيص   ٥/٢٠٠ و   ٤/١٩٣ وجممع   ١/٦٦حم  
 )٦٣٩٠(  وصحيح اجلامع ٤/١٠٩وسعد ) ١١٩٥( 

 وهو حديـــث صحيـــــح  
١٧٤٤٥ - }              تِني فهودج تِني أَومع التِني أَوخ أُختِني أَو نتِني أَوالَ ابع ناتِني ، فِإنْ     مِفى اجلَنِة كه

                   ـاربوهض ،أَقرضوه ، اِهللا أَدركوه ا ِعبادمساً فَيخ أَربعاً أَو وِإنْ كُن ، حمدوم ثَالثاً فهو كُن { ) 
 وأبو نعيم عن أىب احملرب) طب 

  ٣١ود األدب ب ) ٢٩٦(  وبنحوه الصحيحة ١٥٨ و ٨/١٥٧امع 
 رهوهو حديـــث حســــن لغيـــ

من عالَ ابنتِني أَو أُختِني حتى ينب أَو يموت عنهن كُنت أَنا وهو ِفى اجلَـــنـِة                { - ١٧٤٤٦
 عن ثابت عن أنس ) حب (  عبد بن محيد } كهاتِني 

  ٨/٥٥١ وش ١٤٨ و ٣/١٤٧ وحم ٢١٨ وشرف ١١/٨١وخط ) ٢٠٤٥( حب 
 وهو حديـــث صحيـــــح  
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١٧٤٤٧ - } ع نالناِر م ِحجاباً من له كُن بنهنى يتناٍت حاخلطيب عن أنس  ( } الَ ثَالثَ ب ( 
  ) ٢٩٦(  والصحيحة ٨/٣١٦خط

 وهو حديـــث صحيـــــح لغيـــره 
 يزوجهن : يبنهن 

عـن أىب   )  د    (} من عالَ ثَالثَ بناٍت فأَدن وزوجهن وأَحسن ِإليهن فله اجلَنةُ                { - ١٧٤٤٨
 سعيد

 ٢٩٦ و ٢٩٤(  وصحيحة ٨/١٦٢ وجممع ٣/١٤٨حم :  وبنحوه ٥/٣١٦ واإلحتاف ٣/٩٧وحم   ) ٥١٤٧( د  
  ٣/٦٧ وترغيب ١٠٤ و ٦/١٠٣ وش ١١/٢١٧ وطب ٨/٣١٦وخط ) 

 وهو حديـــث صحيـــــح لغيـــره 
١٧٤٤٩ - }           ِإليهن وأَحسن ، ليهنع ناٍت فأَنفقالَ ثَالثَ بع ناُهللا      م أَوجب نهاُهللا ع غنيهنى يتح

اخلرائطى ىف مكارم    (} أَو اثْنتِني   : أَو اثْنتِني ؟ قالَ     : له اجلَنةَ البتةَ إالَّ أَنْ يعملَ عمالً الَ يغفر له ، قيلَ             
 األخالق 

 ) عن ابن عباس 
  ٥/٣١٦ واإلحتاف ١١/٢١٧طب 

 وهو حديـــث صحيـــــح لغيـــره 
من عالَ ثَالثَةً من اَأليتاِم كانَ كمن قَام ليله ، وصام نهاره ، وغَدا وراح شـاهراً                  { - ١٧٤٥٠

 عن ابن عباس ) هـ  ( } سيفه ِفى سبيِل اِهللا ، وكُنت أَنا وهو ِفى اجلَنِة أَخويِن كهاتِني 
  ٣/٣٤٧وترغيب ) ٣٦٨٠( هـ 

 ضعيـــــف
عـن  ) م ، ت     ( }  جارتِني حتى يدركَا ، دخلت أَنا وهو ِفى اجلَنِة كهاتِني            من عالَ  { - ١٧٤٥١

 أنس
 ٦/١٨٨وسنة  ) ٨٩٤(  وخد   ٨/٣٦٤ وش   ٤/١٧٧ وك   ٣/٦٦وترغيب  ) ٢٩٧(  وصحيحة   ١٤٩م الرب والصلة    

 )  ٦٣٩١( وصحيح اجلامع ) ٨٦٧٤( والشعب ) ١٩١٤(  وت ١/٣٧وموضح 
عن عمـرو بـن     ) هـ   ( } ةً أَو حرةً فولده ولد ِزنا الَ يرثُ والَ يورثُ           من عاهر أَم   { - ١٧٤٥٢

 شعيب عن أبيه عن جده 
  ١٧٨ - ٦/١٧٧ وامع ٢٠٧ و ٢/١٧٩اإلحسان وحم ) ٥٩٩٦(  وحب ٧/٣٨٠وش ) ٢٧٤٥( هـ 

 وهو حديـــث حســــن
 زىن : عاهر 

 ، وأَقام الصالةَ ، وآتى الزكاةَ ، وسـمع وأَطـاع            من عبد اَهللا الَ يشرك بِه شيئاً       { - ١٧٤٥٣
                      يئاً ، وأَقـامبِه ش شركاَهللا الَ ي بدع ناَء ، وهلَا ثَمانيةُ أَبواٍب ، ومأَبواِب اجلَنِة ش أَى اُهللا ِمن أَدخله
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ياِر ، ِإنْ شاَء رمحه ، و ِإنْ شاَء عذَّبه الصالةَ ، وآتى الزكاةَ ، وسمع وعصى ، فِإنَّ اَهللا ِمن أَمرِه باخلِ      
 وابن عساكر عن عبادة بن الصامت ) حم ، طب  ( } 

  ) ١٠٢٧ و ٩٦٨(  وعاصم ٢/٢٣٩ وكثري ٨/٥٣٨ واإلحتاف ٥/٢١٦ وجممع ٤١٣ و ٥/٣٢٥حم 
 وهو حديـــث صحيـــــح

 باملَاِل أَنْ ينفقه ، وجنب عِن العدو أَنْ         من عجز ِمنكم عِن اللَّيِل أَنْ يكابده ، وبخلَ         { - ١٧٤٥٤
 وابن النجار عن ابن عباس ) طب ، هب  ( } يجاهده فَلْيكثر ِذكر اِهللا 

 والشــــعب   ١/٢٥٦ وشـج    ١١/٨٤وطب  ) ٣٣٧٩(  ومطالب   ١٠/٧٤ وجممع   ٢/٣٩٦ترغـــيب  
 ) ٦٤١(وعبد بن محيد ) ٥٠٨(

 وىف سنده لـــني
١٧٤٥٥ - } دع نحبةَ املَوِت مأَساَء ص أَجلِه فقد عن أنس ) هب  ( }  غَداً ِمن 

  ٨/٣وخط  ) ١٠٥٦٧ و ١٠٥٦٦( الشعب 
 ضعيـــف

 عن هشام بن حكيم ) حم  ( } من عذَّب الناس ِفى الدنيا عذَّبه اُهللا  { - ١٧٤٥٦
 ) ٣٠٤٥(  ود ٨/٣٣ وم ٤٠٤ و ٣/٤٠٣حم 

عن )  م ، د     ( }  رحيانٌ فالَ يرده ، فِإنه خفيف املَحمِل طَيب الريِح           من عرض عليهِ   { - ١٧٤٥٧ 
 أىب 

 هريرة
 ) ٦٣٩٢( وصحيح اجلامع ) ٤١٧٢(  ود ١٠/٣٧١ وفتح ١٢/٨٨و سنة ) ٢٠( م األلفاظ من األدب 

١٧٤٥٨ - }           املَحمِل طَي فيفخ هفِإن ، هردفالَ ي ليِه ِطيبع رضع نائحِة   مالر حم ، ن     ( } ب  (
 عن أىب هريرة

 ) ٦٣٩٣(  وصحيح اجلامع ١٠/٣٧١وفتح ) ١٤٧٣(  وحب ٣/٢٤٥ وهق ٢/٣٢٠ وحم ٨/١٨٩ن 
 وهو حديـــث صحيـــــح

ابـن   ( } من عرض له شىٌء ِمن غَِري أَنْ يسأله فَلْيقبله ، فِإنما هو ِرزق سـاقه اُهللا                { - ١٧٤٥٩
 )عن أىب هريرة النجار  

  ٤٩٠ و ٢/٣٢٣ وحم ١/٥٩٩الترغيب 
 وهو حديـــث صحيـــــح

من عرض له شىٌء ِمن هذَا الرزِق ِمن غَِري مسألٍة والَ ِإشراِف نفٍس فَلْيتوسع بِه ِفى                 { - ١٧٤٦٠
عن ) حم  ، ع ، طب ، ض ، هب  ( } نه  ِرزقِه ، وإِِنْ كانَ عنه غَنيا فَلْيوجهه ِإىل من هو أَحوج ِإليِه مِ   

 عائذ بن عمرو املزىن 
 ) ٣٥٥٤(  والشعب ١/٥٩٩ وترغيب ٣/١٠١ وجممع ١٨/١٩ وطب ٥/٦٥حم 

 وهو حديـــث صحيـــــح
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 عن أىب برزة) ت  ( } من عزى ثَكْلى كُسى برداً ِفى اجلَنِة  { - ١٧٤٦١
 ٩٥ و   ٤/٩٤ ونيل األمطــار    ١١/١٦١ األصول    وجامع ٤/٣٤٤ وترغيب   ٢/١٣٨وتلخيص   ) ١٠٧٦( ت  

 والشــــعب 
 والدعاطب  ٤/١٥٧٢ وعدى   ٧/٣٩٧ وخط   ٤/٥٩وهق  ) ٩٢٨٢( وبنحوه الشعب   ) ١٦٠١( وهـ  ) ٩٢٨١( 
  ) ١٢٢٦ و١٢٢٥( 

 وهو حســــن لغيـــره
 عن ابن مسعود ) ت ، هـ  ( } من عزى مصاباً فله ِمثلُ أَجرِه  { - ١٧٤٦٢

 ٥/١٨٣٨ وعـدى    ٢/١٣٨والتلخـيص    ) ١٢٢٤ و   ١٢٢٣( والـدعاطب   ) ١٦٠٢(  وهـ    )١٠٧٣( ت  
) ٥٧٩(  وسـىن    ٥/٤٥٨ وسـنة    ٢٧٧ وجرجان   ٧١/٤٥١ و   ٤/٢٥ وخط   ١٦٤ و   ٤/٩٩ وحلية   ٦/٢١١٣و

  ٩٥ و ٤/٩٤والنيل  ) ٩٢٨٥ و ٩٢٨٤ و ٩٢٨٣(  والشعب ٤/٣٤٤ وترغيب ٤/٩٥ وهق ٥/٩وحلية 
 وهو  حديــث حســــن 

١٧٤٦٣ - } نِإالَّ اجلَنةَ م ثَواب له كني ٍم لَمد نفَا ععن ابن عباس) خط ( }  ع 
روى عنه أبـو    : أمحد بن اسحاق البغدادى قال خط       :  وفيه عند خط     ٤/٢٩ وخط   ١٦٩ وحنيفة   ٢/١٧٧حنف  

 ) ٨٨٥٥(  الفيض --عوانة خرباً معلالً من عفا 
 حســــن لغيـــره

 ( } ِفى عنقِه فقد برىَء ِمما جاَء بِه محمد صلَّى اُهللا عليِه وسلّم             من عقد اِجلزيةَ     { - ١٧٤٦٤ 
 عن معاذ ) طب 

  ١٠/١٤٣والتهذيب ) ٣٠٨١( د 
 حســــن

 تقريرها على نفسه: عقد اجلزية 
١٧٤٦٥ - }                علَّقت نوم ، أَشرك فقد حرس نوم ، حرس ا فقدفثَ ِفيهن قدةً ثُمع قدع نـيئاً  مش
 عن أىب هريرة)  ن  ( } وكلَ ِإليِه

  ٥/٦٠وجامع األصول ) ٣٥٤٢(  ون الكربى ٤/١٦٤٨ وعدى ٤/٤١ وتلخيص ٤/٣٢ وترغيب ٧/١١٢ن 
 وىف سنده انقطــــاع
 واجلمهور على عدم مساع احلسن  من أىب هريرة ولبعضه شواهـــد

١٧٤٦٦ - }        الب لَزم نغَفلَ ، وم يدالص ِلقع نم        لطانَ افْتنتى السأَت نفَا ، ومهب   ( } اديةَ ج (
 عن ابن عباس 

 ٢٣ون الصــيد والذبائح ب     ) ٢٢٥٦(  وت   ٤وبنحوه د الصيد ب      ) ٩٤٠٤ و   ٩٤٠٣ و   ٩٤٠٢( الشعب  
  ١٠/١٠١ وهق ٢/٢٤٦وجممع ) ١٢٧٢(  وصحيحة ٣/١٩٤ وترغيب ٣٧١ و٢/٤٤٠وحم 

 وهو حديـــث صحيـــــح لغيـــره
١٧٤٦٧ - }  أَشرك ميمةً فقدت لَّقع نعن عقبة بن عامر ) حم ، ك  ( } م 
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) ١٤١٣(  وهب   ٩/٣٥٠ وهق   ٤/٢١٦وك  ) ٤٩٢(  وصحيحة   ٤/٣٠٧ وترغيب   ٥/١٠٣ وجممع   ٤/١٥٦حم  
 ) ٦٣٩٤(وصحيح اجلامع 

 وهو حديـــث صحيـــــح  
  اجلهىن عن أىب معبد) طب  ( } من علَّق شيئاً وكلَ ِإليِه  { - ١٧٤٦٨

  ) ٢٠٣٤٤ و ١٩٧٧٢(  وبنحوه عن احلسن مرسالً عب ٤/٣٠٧ وترغيب ٥/١٠٣جممع 
 وهو حديـــث حســـن لغيـــره

١٧٤٦٩ - }                 اُهللا له مميمةً فالَ أَتت لَّقع نوم ، اُهللا له دععةً فالَ ودو لَّقع نعن ) حم ، ك     ( } م
 عقبة ابن عامر

 والـدوالىب  ٤/٣٠٦وترغيب ) ١٤١٣(  وحب ١٧/٢٩٧ وطب ٢١٧ و  ٤/٢١٦  وك ٩/٣٥ وهق   ٤/١٥٦حم  
  ٦/٢٤٦٠ وعدى ٢/١١٥

 وهو حديـــث صحيـــــح  
١٧٤٧٠ - }  ليتا تا مثَوا ِكتاِب اِهللا كَانَ له آيةً ِمن لَّمع نابن الل عن أنس  ( } م ( 

 ) ١٣٣٥(  والصحيحة ٨/٢٢٤حلية 
 حســــن

 عن عقبة بن عامر ) م  ( } م الرمى ثُم تركه فلَيس ِمنا من عِل { - ١٧٤٧١
 وطـب   ٧/٤٥٢ وخـط    ٢/٢٨٢ وترغيـب    ٤/١٦٦ وتلخـيص    ١٠/١٣ وهق   ٤/١٤٨ وحم   ١٦٩م اإلمارة   

  ) ٦٣٩٥(  وصحيح اجلامع ١٧/٣١٨
 )اخلطيب  عن أىب هريرة  (} من علِّم الرمى ونسيه فهى ِنعمةٌ جحدها   { - ١٧٤٧٢

  ٢٧٦ و ٢/٢٨٢ وترغيب ٤/١٦٦ وتلخيص ١٠/١٣ وهق ٤/١٤٨ وحم ١٦٩ وبنحوه م اإلمارة ٧/٤٥٢خط 
 وهو حديـــث صحيـــــح لغــــريه 

 عن عثمان ) حم ، ك   ( } من عِلم أَنَّ الصالةَ عليِه حق واجب دخلَ اجلَنةَ   { - ١٧٤٧٣
 ) ٣٧٨(  وصحيح الترغيب ١/٢٨٨مع  وجم١/٢٤٧ وترغيب ١/٧٢ وك ١/٣٥٨ وهق ١/٦٠حم 

 وهو حديـــث صحيـــــح 
البزار  ( } من عِلم أَنَّ اَهللا ربه وأَنى نبيه ، موقناً ِمن قَلبِه ، حــرمه اُهللا على الناِر                  { - ١٧٤٧٤

 عن عمران  ) 
 ) ٢٢٦( ة  والتوحيد ابن خزمي٦/١٨٢ وحلية ٦/٤٠٨ وتخ ٢٢ و ١/١٩ وجممع ١٨/١٢٤طب 

 حســــن لغيـــره
عـن محـاد    ) هب ( } من علَّم رجالً القُرآنَ فهو مواله الَ يخذله والَ يستأثر عليِه             { - ١٧٤٧٥
 األنصارى 

 ) ٢٢١٣(  والشعب ١/٢٩٢ وعدى ١/١٠٨متناهية 
 وىف سنده ضعف وصح مرســــالً 
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١٧٤٧٦ - }       وم ، كتمهيئاً فالَ يش ِلمع نم            النار لجأَنْ ي حلَّ لهي شيِة اِهللا لَمخ ِمن يناهع معتد ن
 مهنيتاً ِفى جأْ بتبوفَلي لىع كَذب نمحِن ، ومحلَّةَ الرعن سعد بن املدحاس ) طب  ( } أَبداً ِإالَّ ت 

  ١/١٠٤ واإلحتاف ٦/٦٩ وطب ١/١٦٣امع 
 وهو حديـــث حســــن

١٧٤٧٧ - } ليِه                 مع ستأثروالَ ي خذلهأَنْ ي نبِغى لهالَ ي، والهم ِكتاِب اِهللا فهو بداً آيةً ِمنع لَّمع ن
وابن النجار عـن أىب  ) هب( وابن مروديه ) عد ، طب ( } ، فَإنْ هو فعله قَصم عروةً ِمن عرى اِإلسالِم      

 أمامة
 ١/٢٩٢ وعـدى    ٥٠٥ وجرجان   ٨٩ و   ٢/٥٦ وكر   ١/٨٤ وشج   ٨/٢٤٨ وفتح   ١/١٢٨ وجممع   ٨/١٣٢طب  

 والشــعب 
)٢٢١٤ ( 

 وهو صحيـــح مرســــل
ابن النجار عن ابـن      ( } من عِلم ِعلماً ثُم كَتمه أَجلمه اُهللا يوم الِقيامِة ِبلجاٍم ِمن ناٍر              { - ١٧٤٧٨

 ) عمرو 
  ١/١٦٣ وجممع ١/١٠٨اإلحتاف 

 ه وهو حديـــث صحيـــــح لغــــري
عن معاذ بن   ) هـ   ( } من علَّم ِعلماً فله أَجر من عملَ بِه الَ ينقص ِمن أَجِر العامِل                 { - ١٧٤٧٩

 أنس 
 ) ٦٣٩٦(  وصحيح اجلامع ١/١٠١والترغيب ) ٢٤٠( هـ 

 وهو حديـــث صحيـــــح  
عن عقبـة ) طب  ( }  عليِه يوم الِقيامِة  من عِلم ِمن أَخيِه سيئةً فسترها عليِه ستر اهللاُ         { - ١٧٤٨٠

 بـــن عامر 
 ومسلمة بن خملد 

  ٣/٢٣٩ وترغيب ١/١٣٤ وجممع ١٩/٤٤٠ و ١٧/٣٩٤ وطب ٤/١٠٤حم 
 وهو حديـــث صحيـــــح  

 عن ابن عباس ) طب ( } من عمر جانب املَسجِد اَأليسِر ِلقلَِّة أَهلِه فله أَجرانِِ  { - ١٧٤٨١
 بنحوه ) ١٠٠٧(  وله شاهد عند هـ ١/٣٢٤ وترغيب ٢/٩٤ وجممع ١١/١٩٠طب 

 حســــن لغيـــره
 عن سهل بن سعد ) ك ( } من عمر ِمن أُمىت سبعني سنةً فقد أَعذر اُهللا ِإليِه ِفى العمِر  { - ١٧٤٨٢

 ) ٦٣٩٧( وصحيح اجلامع ) ١٠٨٩(  والصحيحة ٤/٢٥٤ وترغيب ٢/٤٢٨ك 
 ــث صحيـــــح  وهو حديـ
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عن ) هـ  ( } من عمر ميسرةَ املَسجِد كَتب اُهللا له ِكفلِني من اَألجــــــِر              { - ١٧٤٨٣
 ابن عمر 

 وأعله ىف الزوائــد بليـث بـن أىب         ٤٨ ومسند ابن عمر     ٣/٣٢٨ واإلحتاف   ١/٣٢٣وترغيب  ) ١٠٠٧( هـ  
رت وقد روى عنه شعبة والثورى وغريمها مـن ثقـات           وله أحاديث صاحلة غري ما ذك     : سليم قال ابن عدى عنه      

  ٦/٩٠الناس ومع الضعف الذى هو فيه يكتب حديثه 
 احلديث حســــن

١٧٤٨٤ - }         أَنواعاً من نهاُهللا ع رفنةً ِفى اِإلســـالِم صس اىل أَربعنيعوت اركباُهللا ت هرمع نم
حنق الشيطاِن ، ومن عمره اُهللا تعاىل خمسني سنةً ِفى اِإلسـالِم            اجلَذام ، والبرص ، و    : البالِء ِمنها 

هونَ اُهللا عليِه اِحلساب يوم الِقيامِة ، ومن عمره ِستني سنةً ِفى  : لَين اُهللا عليِه اِحلساب ، وِفى ِروايِة        
       ، حبا ياُهللا اِإلنابةَ ِإليِه مب زقهماِء وأَهلُ        اِإلسالِم رأَهلُ الس هنةً ِفى اِإلسالِم أَحبس بعنيس رهمع نوم 

                    ـنسـناتِه ، ومح ئاتِه وكَتبيحى اُهللا سنةً ِفى اِإلسالِم مس اىل ثَماننيعاُهللا ت رهمع ناَألرِض ،  وم
         ذُنوبه اُهللا له نةً ِفى اِإلسالِم غَفرس اُهللا ِتسعني رهمع          وميتِه يفيعاً ألهِل باِهللا ِفى أَرضِه وش وكانَ أَسري 

 عن أنس ) بز  ( } الِقيامِة 
  ١٠/٢٠٥امع 

 حســــن
عـن أىب  ) الرامهرمزى ىف األمثال   ( } من عمره اُهللا ِستني سنةً فقد أَعذر ِإليِه ِفى العمِر            { - ١٧٤٨٥

 هريرة
  ٢٢/٩٣ وطربى ٣/٣٧٠ وهق ٢/٤١٧ وحم ٣/٨٠حة  والصحي٣/٢٥٨ وحلية ٤/١٦٢كر 

 وهو حديـــث صحيـــــح
١٧٤٨٦ - }                 ـرغيى يتح ذلك ِمن منعوهي ِإنْ لَم ِمثلهم قَوٍم هو ىظَهران نيِملَ باملَعاِصى بع نم

 عن أىب أمامة ) طب  ( } املُنكر فقد برئت ِمنه ِذمةُ اِهللا 
  ٨/٢١٨ وطب ٧/٢٦٩جممع 

 وهو حديـــث ضعيـــف
١٧٤٨٧ - }  مِل قَوِم لُوٍط فاقْتلوهِملَ بعع نعن جابر ) اخلرائطى ىف مساوئ األخالق ( } م 

وهـق  ) ١٤٥٦( وت ) ٤٤٦٢(  ود  ٣/٣٤٠ونصـب    ) ٤٤٢ و   ٤٤١ و   ٤٤٠( وبنحـوه   ) ٤٩٣( املساوئ  
  ٤/٣٥٥ وك ٨/٢٣٢

 وهو حديـــث صحيـــــح لغيـــره 
١٧٤٨٨ - } م                 ؤمنم ا فهوِبه رسنةً فَسملَ حا ، وعملَ ِبهع ا ِحنيئةً فكَرههيِملَ سع حم ( } ن

 ، طب 
 عن أىب موسى ) ، ك 
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 ) ١٠٣(  وحب ٥/٢٥٢ وحم ٢/١٣ و ١/١٤ك :  وبنحوه ١/٨٦ وجممع ٤/٣٩٨حم 
 وهو حديـــث صحيـــــح لغيـــره 

 عن أىب هريرة)  ك ( } ٍط فارمجوا الفَاعِل واملَفعولَ بِه من عِملَ عملَ قَوِم لُو { - ١٧٤٨٩
وىف سنده متروك وصـح بلفـظ       ) ٢٥٦٢( وهـ  ) ٤٤٠( اخلرائطى ىف املساوئ      و ٣/٣٤٠ ونصب   ٤/٣٥٥ك  

  وغريه ٤/٣٥٥القتل دون الرجم وهو عند ك 
١٧٤٩٠ - }  در ا فهوليِه أَمرنع مالً لَيسِملَ عع نن عائشة ع) حم ، م ( } م 

 وسـنة   ١/١٥ وحبيـب    ٤/٢٢٧ وقـط    ٢٥٦ و   ١٨٠ و   ٦/١٤٦ وحم   ١٨ وم األقضية    ٩/١٣٢ و   ٣/٩١خ  
 ) ٦٣٩٨(  وصحيح اجلامع ١/٢٨ وعاصم ١٠/١١٤

١٧٤٩١ - }                  ـنو م ، لـه وِإنْ أَخطأَ غَفر ، اىل ِمنهعقَبلَ اُهللا ت ِملَ ِهللا ِفى اجلَماعِة فأَصابع نم
) طب  ( } بِه الفُرقةَ فأَصاب لَم يتقبِل اُهللا ِمنه ، وِإنْ أَخطأَ فَلْيتبوأْ مقعده من الناِر               عِملَ عمالً يبتغى    

 عن ابن عباس 
  ١/١٩٤ وأصفهان ٧/٢٥٠٦ وعدى ٥/٢١٦ وجممع ١٢/٦١طب 

 وهو حديـــث حســــن لغيـــره 
١٧٤٩٢ - }         ٍة ، فالورى بامرأٍة حنز ِبأمٍة أَو هرع نورثُ        مرثُ والَ يى الَ يِزن لدو عب   ( } لد (

 عن عمرو بن شعيب 
  ١٧٨ - ٦/١٧٧ وجممع ٢٠٧ و ٢/١٧٩وحم ) ١٦٩٩( معضالً ووصله حب ) ١٣٨٥٢و ١٣٨٥١( عب 

 وهو حديث حســــن
١٧٤٩٣ - }  عملهى يتح متي ِبذنٍب لَم أَخاه ريع نعن معاذ ) ت ( } م 

(  والشعب   ٧/٥٠٤ واإلحتاف   ٦/٢١٨١ وعدى   ٢/٣٤٠ وخط   ١٣/١٤٠ وسنة   ٣/٣١٠ب  وترغي) ٢٥٠٥( ت  
  ١١/٧٤٢وجامع األصول ) ٦٧٧٨ و٦٦٩٧

 حســــن لغيـــره
 ) !!١٧٨( وحكم األلباىن بوضعه الضعيفة 

١٧٤٩٤ - }                 احا ورا غَداجلَنِة كَلَّم زالً منن اُهللا له أَعد ، احغَدا ِإىل املَسجِد ور نحم ، ق   (  }م
  عن أىب هريرة )

 وهـق   ١٣/٣١٧ وش   ٣/٢٢٩وحليـة    ) ١٤٩٦(  وخزمية   ١/٢١٢وترغيب  ) ٢٨٥(  وم املساجد    ١/١٦٨خ  
 ) ٦٣٩٩(  وصحيح اجلامع ٢/٣٥٢ وسنة ٢١٢ و ١/٩١ وك ٢/٥٠٩ وحم ١/٣٧٨ وأبو عوانة ٣/٦٣

اً أَو يعلِّمه كانَ له كأَجِر معتمٍر تـام         من غَدا ِإىل املَسجِد الَ يريد ِإالَّ أَنْ يتعلَّم خري          { - ١٧٤٩٥
( } العمرِة ، ومن راح ِإىل املَسجِد الَيريد ِإالَّ أَنْ يتعلَّم خرياً أَو يعلِّمه  فله أَجر حاج تام اِحلجـِة                     

 عن أىب أمامة)  ض ( وابن عساكر ، ) طب ، ك ، حل 
 وك  ٥/١٧١ وكـر    ١/٥٦ وشـج    ١٠/٢٤ واإلحتاف   ١/١٠٤ترغيب   و ١٢٣ و   ١/١٢٢ وجممع   ٨/١١٢طب  

  ٦/٩٧ وحلية ١/٩١
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 وهو حديـــث صحيـــــح
من غَدا ِإىل صالِة الصــبِح غَدا برايِة اِإلمياِن ، ومن غَدا ِإىل السوِق غَدا برايـِة    { - ١٧٤٩٦

 عن سلمان ) طب ، هب  (} ِإبليس 
  ٤/٧٧وامع أعظمى ) ٢٢٥٣(  وهـ ١/٢٧٠ترغيب 

 وهو حديـــث ضعيـــف
من غَدا يريد العلم يتعلَّمه ِهللا فُتح له باب ِإىل اجلَنِة ، وفَرشت له املَالئكةُ أَكفافها ،              { - ١٧٤٩٧

يلِة وصلَّت عليِه مالئكةُ السمواِت وِحيتانُ البحوِر ، وللعاِمل على العابِد ِمن الفَضِل كفَضِل القَمِر لَ              
البدِر على أَصغِر كَوكٍب ِفى السماِء ، والعلماُء ورثةُ اَألنبياِء ، ِإنَّ اَألنبياَء لَم يورثُوا ِدينـاراً والَ                  
                   ، سدوثُلمةٌ الَ ت ، جربصيبةٌ الَ تاِمل مالع وتأَخذَ ِبحظِِّه ، وم أَخذه نفم ثُوا الِعلمرو همِدرمهاً ولكن

ن اٍمل وهووِت عم ِمن قَبيلٍة أَيسر وتم ، طُمس عن أىب الدرداء) طب ، هب  ( } جم 
  ٢/٤٠ و ١/١٠٥ واإلحتاف ١/٢٠١وامع ) ١٦٩٩(  والشعب ١٠/١٠٥ترغيب 

 وهو حديـــث حســــن لغيــــره
ملَالئكِة لتضع أَجنحتها   من غَدا يطلب ِعلماً كانَ ِفى سبيِل اِهللا حتى يرجع ، وِإنَّ ا             { - ١٧٤٩٨

 عن صفوان بن عسال ) طب  ( } لطَالِب العلِم 
  ١/١٠٥ وترغيب ٨/٧٨ وطب ٤/٢٥٣خط 

 وهو حديـــث حســــن  
من غَرس غَرساً أُجرى ِإليِه أَجر ما غَرس ، ما أَكلَ ِمنه ِمن ِإنساٍن أَو طَائٍر أَو دابٍة                   { - ١٧٤٩٩

 ) ىب الدرداء ابن جرير عن أ ( }
  ٣٧٧ و ٣/٣٧٦الترغيب 

 وهو حديـــث حســــن  
ابن خزمية   ( } من غَرس غَرساً فأَمثر أَعطاه اُهللا من اَألجِر عدد ما يخرج من الثَّمرِة               { - ١٧٥٠٠ 

 ) ومسوية عن أىب أيوب 
  ٣/٣٧٧ والترغيب ١٠/٣٦٠ وخط ٢/١١٣ ومتناهية ٤/١٤٧٤عدى 

 ـــرهوهو حســــن لغي
} من غَرس غَرساً ملْ يأكلْ منه آدمي وال خلق من خلِق اِهللا إال كانَ لـــه صدقةً                {-١٧٥٠١

 . عن أيب الدرداء ) حم (.
 ) ٦٤٠٠( و صحيح اجلامع ٣/٣٩١ و بنحوه حم ٤/٦٨ و جممع ٣/٣٧٧ و ترغيب ٦/٤٤٤حم 

 وهو حديث صحيح 
عـن عبـادة بـن      ) حم ، ن ، ك     (.}  ينِو إال ِعقاالً فله ما نوى      من غَزا يف سبيِل اِهللا وملْ      {-١٧٥٠٢

 . الصامت 



 

 

٢٦٢٥() 

 و  ٢/٢٠٨ و مـي     ١/٤٦٩ و كـثري     ٢/٢١٩ و تخ    ٢/١٠٩ و ك    ٢/٢٩٩ و ترغيب    ٥/٣١٥ و حم    ٦/٢٤ن  
 و صـحيح    ١/١١ و فـتح     ٢/١٠٩ و ك    ٦/٣٣١ هق   ٣٢٠ و   ٥/٣١٥ و حم    ٦/٢٥ و ن    ٥/٣٢٩بنحوه حم   

 ) ٦٤٠١(اجلامع 
  وهو حديث صحيح

 . عن أيب هريرة ) د ن هـ ، حب (.} من غَسلَ املَيت فليغتسلْ ، ومن حمله فليتوضأْ {-١٧٥٠٣
 ١/٣٠٠  و هق     ٤/٢٦٤ و   ٤٧٢ و   ٤٥٤ و   ٤٣٣ و   ٢/٢٨٠و حم   ) ١٤٦٣( و هـ    ١/٣٠٣و هق   ) ٣٤٥(د  
 ٣٠٢ و ٣٠١و 
 و ٦١١٠( و عــب ٣٦٩ و ٣/٢٦٩و ش ) ٧٥١( وحــب ٣٦٢ و ١/٣٥٤ و ك ٣/٣٨٨ و ٣٠٤ و ٣٠٣و 

 ) ٦٤٠٢( و صحيح اجلامع ١/٣٩٧ و تخ ٢٣ و ٣/٢٢ و جممع ٢/١٦٨و سنة ) ٦١١١
  وهو حديث صحيح 

١٧٥٠٤-}                   أُجـري هفأجن له فرح كَبريةً ، و من أَربعني اُهللا له ليِه غَفرع سلماً فَكتملَ مغَس نم
 ومن كَفَّنه كَساه اُهللا يوم الِقيامِة مـن سـندِس و            عليِه كأَجِر مسكٍن أَسكنه إياه إىل يوِم الِقيامِة ،        

 . عن أيب رافع ) هق (.} إستربِق اجلَنِة
  ١/٣٥٤ و ك ٤/٣٣٨ و الترغيب ٣/٣٩٥هق 

 وهو حديث صحيح 
١٧٥٠٥-}                    مـن ـرجخ ، ذلك ِعند كونُ لهعليِه ما ي فشيتاً فأدى فيِه اَألمانةَ وملْ يلَ مغس نم

كَيوم ولدته أُمه ، ِليلِه أَقربكم بـــِه إنْ كَانَ يعلم ، فإنْ ملْ يعلم فمن ترونه ِعنده حظـا                   ذُنوبِه  
 . عن عائشة ) ع ، هق ، حم (.} من ورٍع و أَمانٍة

  ٦/٢٦٩٠ و ٣/١١٥٥ و عدي ٦/١٩٢ و حلية ٤/٣٣٩ وترغيب ٣/٢١ و جممع ٦/١١٩حم 
  وهو حديث حسن لغريه

١٧٥٠٦-} ـندسِ  مالس اُهللا من كَساه كَفَّنه الذُّنوِب ، ومن اُهللا من ترهس ترهيتاً فسلَ مغس ن {. 
 . عن أيب أمامة ) طب(

و صـحيح اجلـامع     ) ٩٢٦٧(والشعب  ) ٢٣٥٣( و الصحيحة    ٤/٣٣٩ و ترغيب    ٣/٢١ و جممع    ٨/٣٣٧طب  
)٦٤٠٣( 

  وهو حديث حسن لغريه 
فكتم عليِه ، طَهره اُهللا من ذُنوبِه ، فإنْ هو كَفَّنـه كَسـاه اُهللا مـن                 من غَسلَ ميتاً     {-١٧٥٠٧
 . عن أيب أمامة ) طب (.} السندِس

 ) ٩٢٦٧( والشعب ٣/٢١ و جممع ٤/٣٣٩ و ترغيب ٨/٣٣٧طب 
  وهو حديث حسن 



 

 

٢٦٢٦() 

فَّن ميتاً كَسـاه اُهللا مـن       من غَسلَ ميتاً فَكتم عليِه ، غُفر له أَربعونَ كَبريةً ، ومن كَ             {-١٧٥٠٨
              سكٍن أُسكنهاَألجِر كَأجِر م من له فيه ، أُجري هملَيٍت قَرباً فأجن فرح ندِس وإستربِق اجلَنِة ، و منس

 . عن أيب رافع ) طب ، ك (.} إىل يوِم الِقيامِة
  ٢/٢٥٦ و نصب ١/٢٩٤ و طب ٣٦٢ و ١/٢٥٤ و ك ٤/٣٨٨ وترغيب ٣/٢١امع 

 وهو حديث صحيح  
 دفنه: أجنه 

١٧٥٠٩-}          اُهللا مـن يتـاً كَسـاهم كَفَّن أَربعونَ كَبريةً ، ومن له عليِه غُفر يتاً فكتملَ مغس نم
                  سكٍن أُسـكنهاَألجِر كَأجِر م من له فيه أُجري همليٍت قَرباً فأَجن فرح ندِس وإستربِق اجلَنِة ، ومنس

 . عن أيب رافع ) طك (.} امِةإىل يوِم الِقي
  ٣/٢١امع 

  صحيح 
 . عن ابن سريين مرسالً ) هق (.} من غَسلَ ميتاً فَليبدأْ ِبعصرِه {-١٧٥١٠

 موقوفاً و سنده صحيح ) ٧٠٩٥( موقوفاً و سنده صحيح وعب ٣/١٣٣و ش ) ٨٨٧٨(الفيض 
  الصحيح وقفه على ابن سريين 

 . عن املغرية ) حم (.} ليغتسلْمن غَسلَ ميتاً فَ {-١٧٥١١
 ) ٦٤٠٤(و صحيح اجلامع ) ١٧٥٠٣( و مر حنوه ٤/٢٤٦حم 

  وهو حديث صحيح 
١٧٥١٢-} مغفوراً له جعر يلَ دفنهوو بعهو ت يتاً و كَفنهلَ مغَس نعن معاوية بن حديج) حم (.} م 

 مرفوعاً وموقوفاً ) ٤٥٨( والتعجيل ٣/٢١امع 
 ه  والصحيح وقف

 ومثله ال يقال بالرأي 
من غسلَ واغتسلَ ، وبكَّر و ابتكر ، وأَتى اجلُمعةَ واستمع و أَنصت ، غُفر له مـا                   {-١٧٥١٣

 ) . اخلطيب عن أنس. (} بينه و بني اجلُمعِة اُألخرى
  ١/٤٨٧ و بنحوه الترغيب ٢/١٧١ و جممع ٦/٢٠٠خط 

  وهو حديث صحيح لغريه 
سلَ واغتسلَ ، وغَدا و ابتكر ، و دنا من اإلماِم و أَنصت و ملْ يلـغُ يف يـوِم                    من غ  {-١٧٥١٤

عن إسحاق بـن    ) طب (.} اجلُمعِة ، كَتب اُهللا له بكلِّ خطوٍة خطاها إىل املَسجِد ِصيام سنٍة و ِقيامها             
 . عبد اهللا بن أيب طلحة عن أبيه عن جده 

 و  ٣/٩٥و ن   ) ٤٩٦(و ت   ) ١٥٥٥(و مـي    ) ١٠٨٧(و هـ   ) ٣٤٥(د  و  ) ١٧٥٨( و خزمية    ٢/١٧٨امع  
  عن أوس ١٠٢



 

 

٢٦٢٧() 

  صحيح 
١٧٥١٥-}                  نيو ب ينهما ب له غُفر واستمع نا و أَنصتو د ، لَ و اغتسلَ ، و غَدا و ابتكرغَس نم

 . عن أوس بن أوس ) هق(و ) ك (.} اجلُمعِة اُألخرى و ِزيادةُ ثَالثِة أَياٍم ، ومن مس احلَصى فقد لَغا
  ١/٢٨٢  حنوه و ك ١/٤٨٨الترغيب 

 وهو حديث صحيح لغريه 
١٧٥١٦-}     كَانَ لـه ، اإلماِم فأَنصت نا منو د ، وابتكر كَّراجلُمعِة و ب وملَ و اغْتسلَ يغس نم

سريعلى اِهللا ي ها ، وذلكنٍة و ِقيامس خطوها ِصيامطوٍة يعن أوس بن أوس ) طب (.} ِبكلِّ خ . 
  ١/٥٠٣ و الترغيب ٣/٢٦٤ و اإلحتاف ١/١٨٣طب 

  وهو حديث صحيح 
١٧٥١٧-}                     نا مـنو د ، ركبشى وملْ يوم ، و ابتكر كَّراجلُمعِة واغتسلَ ، مث ب وملَ يغَس نم

ىل املَسجِد عملُ سـنٍة     اإلماِم  واستمع ، وأنصت وملْ يلغُ ، كَانَ له بكلِّ خطوٍة يخطوها من بيتِه إ               
 . عن أوس بن أوس )  حب ، ك٤حم  (.} أَجر ِصيامها وِقيامها

 و ترغيـب  ١/١٨٤و طب   ) ٥٥٧٠( و عب    ٣/١٠٣ و ن    ٢٨٢ و   ١/٢٨١و ك   ) ١٧٦٧( و خزمية    ٤/١٠حم  
 و  ٨/١٤٧ و كـثري     ٣/٢٢٧ و هـق     ٥/٣٧٥ و سعد    ٦/٢٠٠ و خط    ٢/٣٦٦ و فتح    ٢/١٧١ وجممع   ١/٤٨٩

 و ٤/٢٣٦ و سنة ٤/١٠٤ و ٢/٢٠٩ وحم ١/٣٦٩ و معاين ٥/١٠٧و طب ) ١٧٥٨(زمية   و خ  ٣/٩٥بنحوه ن   
 ) ٦٤٠٥( وصحيح اجلامع ٢/٩٣و ش ) ٥٦٠( وحب ٧/٩٣و بغوي )  ١٠٨٧( و هـ ٣/١٥كر 

  وهو حديث صحيح 
١٨٥١٨-} ِمنهم فَليس املُسلمني غَش نعن قيس بن أيب غرزة ) طك (.} م . 

  ٧/١٢٣تخ  و ٤/٧٩ و جممع ١٨/٣٥٩طب 
  صحيح 

 . عن أيب هريرة  ) ت (.} من غَش ليس ِمنا {-١٧٥١٩
 ١/٥٧ وأبو عوانة    ٢/١٣٤ و مشكل    ٥/٣٢٠ و هق    ١٦٤و بنحوه م اإلميان     ) ٢١٣٦٠(و مطالب   ) ١٣١٥(ت  

 ) ٦٤٠٦(و صحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيح 

 .عن أيب احلمراء ) هـ (.} من غَشنا فَليس منا {-١٧٥٢٠
و ) ١١٠٧( وحـب    ٧/٢٩٠ و ش    ٢/٩ و ك    ٥/٢٥٥ و هـق     ٢/٢٤٨ و مي    ٣/٤٩٨وحم  ) ١٦٤(ان  م اإلمي 

 ) ٦٤٠٧(صحيح اجلامع 
 . عن ابن مسعود  ) طب ، حل (.} من غَشنا فَليس منا ، واملَكر واِخلداع يف الناِر {-١٧٥٢١

 ٧٩ و   ٤/٧٨ و جممـع     ٢/٥٧١ و ترغيـب     ١/٢٥ و الـدواليب     ١/٢٦١ و طص    ١١/٢٢١ و   ١٠/١٦٩طب  
 وصـحيح   ٢٤٨ و   ١/١٣٧ و أصـفهان     ٤/١٨٩ و حلية    ٣/٥١٣و تخ   ) ١١٠٧(و حب   ) ١٠٥٨(وصحيحة  

  ٤/٣٥٦ و فتح ٤/٦٠٧و ك ) ٦٤٠٨(اجلامع 



 

 

٢٦٢٨() 

  وهو حديث صحيح 
 . عن ابن عباس ) طب (.}  من غَشنا فَليس منا ، ومن رمانا ِبالنبِل فَليس ِمنا {-١٧٥٢٢

  ٤/٧٩امع 
 ح  وهو حديث صحي

 . عن وائل بن حجر ) طب. (} من غَصب رجالً أَرضاً ظُلماً لَقي اَهللا وهو عليِه غَضبانُ {-١٧٥٢٣
  و هـ عن ابن مسعود ٣/١٦ و ترغيب ٤/١٧٦جممع 

  وهو حسن لغريه 
 .  بن أنيس والضياء عن عبد اهللا) حم (.} من غَلَّ بعرياً ، أَو شاةً ، أَتى يحمله يوم الِقيامِة {-١٧٥٢٤

) ٦٤٠٩( و صحيح اجلامع     ٢/١٣٥ و كثري    ١/١٠٩٦ و مسانيد    ٨/١٧٩ و خط    ٤/١٠٦ و طربي    ٣/٤٩٨حم  
 ) ٢٣٥٤(و الصحيحة 

  وهو حديث صحيح 
 . والضياء عن مسرة ) طب (.} من غَلب على ماٍء فَهو أَحق بِه {-١٧٥٢٥

 ) ٣٠٧١( و بنحوه د ٧/٢٥٣طب 
  وهو حديث حسن 

١٧٥٢٦-} نم        قبـلُ اُهللا منـهالِقيامِة ، ال ي ومي اَألرِض فَعليِه لَعنةُ اِهللا وغَضبه خومت رغَـــي 
 . عن كثري بن عبد اهللا عن أبيه عن جده ) طب (.} صرفاً وال عدالً

 ٦/٢٠٨١ و عدي ١٧٦ و ٤/١٦٠ و جممع ١٧/٢٣طب 
  حسن لغريه 

١٧٥٢٧-} نقهفاضربوا ع ِدينه رغَي عن زيد بن أسلم مرسالً) هق(الشافعي  (.} من . ( 
 ) ٧٣٦(و موطأ ) ١٤٨٢( و شفع ٨/٣٩٥هق 

  وهو حديث صحيح لغريه 
حم ، ع ، حـب ،        (.} من فَاتته اجلُمعةُ فَليتصدق بديناٍر ، فإنْ ملْ يجد فبنصِف ِدينارٍ           {-١٧٥٢٨
 . عن مسرة ) طب ، ض

 و  ٣/٨٩و ن   ) ١٠٥٣(و د   ) ١٨٦١(وخزمية  ) ٢٧٨٨(ان   و اإلحس  ٧/٢٦٥ و طب    ٣/٢٤٨ و هق    ٥/١٤حم  
  ١/٢٨٠وك ) ١٠٥٤(د 

  حسن 
من فَاتته اجلُمعةُ من غَِري عذٍر فَليتصدق ِبدرهٍم ، أَو ِنصِف ِدرهٍم ، أَو صاِع ِحنطٍة ،                  {-١٧٥٢٩

 عن قدامة بن وبرة مرسالً) د (.} أَو ِنصِف صاع
  مرسالً وموصوالً عن مسرة بن جندب ٧/٢٦٥ و طب ٣/٢٤٨ وهق ٥/١٤ و حم ١/٢٨٠ك 

  وهو حديث حسن 
 واملرسل سنده صحيح 



 

 

٢٦٢٩() 

١٧٥٣٠-}        الَهو م أَهلَه ِترالةُ فكأمنا والص فَاتته نعن نوفل بن معاوية ، ابن جرير       ) حم ، طب  . (} م
 . يف ذيبه من طريق سامل عن ابن عمر عن عمر 

  ٢/٣٠و فتح ) ٢٧٦( و حب ١/٤٤٥ وهق ٥/٤٢٩حم 
  وهو حديث صحيح 

١٧٥٣١-} ملهبطَ عصِر حالةُ العص فَاتته نعن بريدة ) ش (.} م 
 ) ١/٣٧٧( و ش ٢/٣٥١ و طربي ٤/٢٣٢و مشكل ) ٢٠١(م املساجد 
١٧٥٣٢-} ارخلَ الناجلَماعةَ ِشرباً د فَارق نعن معاوية ) ك (.} م . 

  ٦/٣٣٤ و اإلحتاف ٥/٢٢٤ و جممع ٨/١٥٧ وهق ١/١١٨ك 
  وهو حديث صحيح 

عـن أيب ذر     ) حم ، د ، ك    . (} من فَارق اجلَماعةَ ِشرباً فقد خلع ِربقةَ اإلسالِم من عنقهِ          {-١٧٥٣٣
 . 

 و د   ٥/٢٢٤ و جممع    ٣/١٠٤ و   ١١٩ و   ١١٨ و   ١/١١٧ و ك    ٨/١٥٧ و هق    ١/١٦٦ و الدواليب    ٥/١٨٠حم  
 ١٢٢٢(وحب  ) ٦٤١١( و صحيح اجلامع     ١٨/٧ وفتح   ١٠ و اآلجري    ٧/٢٠٧ و كر    ٧/١٣١وخط  ) ٤٧٥٨(

  ٢/٤٣٥وعاصم ) ١٥٥٠و 
  وهو حديث صحيح 

١٧٥٣٤-} اإلسالم فَارق اجلَماعةَ ِشرباً فقد فَارق عن حذيفة ) ن (.} من . 
  ١٣/٧ و بنحوه فتح ٦/٣٣٤ و اإلحتاف ٥/٢٢٤جممع 

  وهو حديث صحيح 
أمن يجيب املُضطر   : (على وجهِه ألنَّ اَهللا تعاىل يقولُ       من فَارق اجلَماعةَ فهو يف الناِر        {-١٧٥٣٥

فاخلالفةُ من اِهللا ، فإنْ كـانَ خـرياً           ) إذا دعــاه و يكشف السوَء و يجعلكم خلفاَء يف اَألرضِ         
  بِه ، ائِت الطَّاعةَ فيما أَمرك ليكؤخذُ بِه ، عا فهو يربِه ، وإنْ كانَ ش ذهبي ـا فهو عاىلاُهللا ت {. 

 . عن سعد بن جنادة ) طب(
  ٥/٢٢١ و جممع ٦/٦٤طب 

  وفيه جهالة 
١٧٥٣٦-}              ِعنده له جهاَهللا و ال و اجلَماعةَ ، واستذلَّ اإلمارةَ ، لَقي فَارق نعـن  ) حم ، ك   (.} م

 . حذيفة 
  ٣/١٠٤ و ١/١١٩ و ك ٥/٢٢٢ و جممع ٥/٣٨٧حم 

 وهو حديث صحيح 
فَارق الدنيا على اإلخالِص ِهللا وحده ، وِعبادتِه ال شريك له ، و إقاِم الصـالِة ،    من   {-١٧٥٣٧

 . عن أنس  ) هـ ، ك (.} وإيتاِء الزكاِة مات واُهللا عنه راٍض



 

 

٢٦٣٠() 

 و الشـعب    ٤/٥٤ و كـثري     ١٠/٥٦و طـربي    ) ٢٨٦٥( و مطالب    ٢/٣٣٢ و ك    ١/٥٣و ترغيب   ) ٧٠(هـ  
)٦٨٥٦ ( 

  وهو حديث حسن 
الِكـِرب ، والـديِن ،      : من فَارق الروح جسده وهو بريٌء من ثَالٍث دخلَ اجلَنـةَ             {-١٧٥٣٨
 . عن ثوبان  ) حم ، ت ، ن ، هـ ن حب ، ك  (}والغلوِل

 و مـي  ٢/٢٦و ك ) ٨٧٦٤( ون ٥/٣٥٥هق ) ٢٧٨ و ٢٧٧(و ) ٢٤١٢( و هـ ٥/٢٧٦و حم ) ١٥٧٣(ت  
 ) ٦٤١١( وصحيح اجلامع ٢/٢٦٢

 هو حديث صحيح  و
من فَارق املُسلمني قَيد ِشٍرب فقد خلع ِربقةَ اإلسالِم من عنقِه ، ومن مات ليس عليِه                 {-١٦٥٣٩

                   صـبيةً فَقتلَتـهع نصرصبيٍة أو يدعو إىل عيٍة يمايٍة عر حتت اتم اهليةٌ ، ومنِميتةٌ ج فَميتته إمام
 . باس عن ابن ع) طب (.} جاهليةٌ

   عن ابن عباس حنوه ٥/٢٢٤ و امع ١٠/٣٥٠طب 
  وهو حديث حسن لغريه 

١٧٥٤٠-} ةَ لهجِهجرتِه فال ح أَعرابياً بعد ادأو ع ، أُمته فَارق نعن ابن عمر ) ك (.} م . 
  ١/١١٨ك 

 و هو حديث صحيح  
قِه ِربقةَ اإلسالِم ، واملُخالفونَ بألويتهم      من فَارق جماعةَ املُسلمني ِشرباً أَخرج من عن        {-١٧٥٤١

  .} يتناولوا يوم الِقيامِة من وراِء ظُهورهم ، ومن مات من غَِري إماِم جماعٍة مات ميتـةً جاهليـةً                 
 . عن ابن عمر ) طب(

  ١/١٦٤ و الفقيه ١٠/٣٥٠ وطب ٦/٣٣٤ واإلحتاف ٥/٢٢٠امع 
  وهو حديث حسن لغريه 

 . عن ابن عمر ) طب (.} من فَارق علياً فَارقين ، ومن فَارقين فقد فَارق اَهللا {-١٧٥٤٢
  ١/١٤٦ و بنحوه ك ١٣٥ و ٩/١٢٨ و جممع ١٢/٤٢٣طب 

  وهو حديث حسن لغريه 
١٧٥٤٣-}                  ع ابب فَتح نيا و اآلخرِة ، ومنفَقٍر يف الد ابب اُهللا له سألٍة فَتحم ابب فَتح نطيـٍة  م

 ) . ابن جرير يف ذيبه عن أيب هريرة  (.} ابتغاًء لوجِه اِهللا أعطاه اُهللا خري الدنيا واآلخرِة
  ٥/٤١٧اإلحتاف 

  وهو حديث صحيح لغريه 
١٧٥٤٤-}              نهع غلقدري مىت يال ي فإنه ، اخلَِري فلينتهزه من ابب له فُتح نعن حكيم بـن    ) هب(} م
 عمري مرسالً

  عن حكيم مرسالً ٤٧٢و الزهد ألمحد ) ٣٨ (هب
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  وهو حديث حسن لغريه 
 . عن ابن عمر ) ش (.} من فُتح له من الدعاِء منكم فُتحت له أَبواب اإلجابِة {-١٧٥٤٥

 و  ١١/١٤١ و فتح    ٢/٤٧٩ و عند بعضهم أبواب اجلنة و ترغيب         ٥/٣٠ و اإلحتاف    ١/٤٩٨ و ك    ١٠/٢٠٠ش  
 ) ٣٥٤٨(ت 

 نده مقال  ويف س
من فُتح له منكم باب الدعاِء فُتحت له أَبواب الرمحِة ، وما سئلَ اُهللا شيئاً أَحب إليِه                  {-١٧٥٤٦

) ت ، ك   (.} من أنْ يسألَ العافيةَ ، إنَّ الدعاَء ينفع مما نزلَ و مما مل يرتلْ فَعليكم ِعباد اِهللا بالـدعاءِ                  
 .عن ابن عمر 

 و جـامع  ٥/٣٠ واإلحتـاف  ١٠/٢٠٠ و ش ١١/١٤١ و فـتح  ٢/٤٧٩ و ترغيب ١/٤٩٨و ك  ) ٣٥٤٨(ت  
 و يف سنده عبد الرمحن بن أيب بكر املليكي وهو ضـعيف و يشـهد لوسـطه                  ٢٨٤ وجرجان   ٩/٥١٢األصول  

  ١٠/١٤٦ و جممع ٢/٤٨٢الترغيب : و آخره ) ١٣٠٠ - ١٢٩٥( و الدعا  طب ١٠/١٧٤أحاديث عدة امع 
  الثانية والثالثة حسن لغريمها  إسناد

عن عبد الرمحن بن عبد     ) د (}- يعين حمرةً  -من فَجع هذِه ِبولدها ، ردوا ولدها إليها          {-١٧٥٤٧
 اهللا عن أبيه

 و  ٦/١٧٣ و بدايـة     ٦/٣٣ و نبوة    ١٠/٢١٨ و طب    ٤/٢٣٩وك  ) ٣٨٢( و خد    ٣/٤٠٧و نصب   ) ٢٦٧٥(د  
 ) ٢٥(الصحيحة 

  وهو حديث صحيح 
١٧٥٤٨-} اَألسري فأَنا ذلك دوأَيدي الع فَدى أَسرياً من نعن ابن عباس ) طص (.} م . 

  ٥/٣٣٢ و جممع ١/١٥١طص 
  وهو حديث حسن 

١٧٥٤٩-} فري ثَالثٍة فلم ِمن فَر نوم ، فَر مِن اثنِني فقد فَر نعن ابن عباس ) طب (.} م . 
  ٥/٣٢٨ وجممع ١١/٩٣طب 

 سن  وهو حديث ح
١٧٥٥٠-}                   كُربـةً مـن بعنيس اُهللا عنه جنيا ، فَركُرِب الد أَخيِه املُسلِم كُربةً من عن جفَر نم

كُرِب يوِم الِقيامِة ، واُهللا يف عوِن العبِد ما كانَ العبد يف عوِن أَخيه ، ومن ستر على أَخيِه املُسـلِم                     
     ليِه ياُهللا ع ترنيا سجلٌ      يف الدالِقيامِة ، فقالَ ر سولَ اِهللا    : ومأَهلُ اجلَنِة؟ قَالَ     ! يا ر نٍن   : مـيكُلُّ ه

 ) . اخلطيب عن أنس (.} لَيٍن سهٍل قَريٍب
  ٣/٢٣٧ و بنحوه عن أيب هريرة الترغيب ١٠/٢٨٥ و طب ٨/٤٧ و اإلحتاف ٤/١٧٥خط 

 وهو حديث حسن لغريه 
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كُربةً جعلَ اُهللا له يوم الِقيامِة شعبتِني من نوٍر علـى الصـراِط             من فرج عن مؤمٍن      {-١٧٥٥١
يف تارخيه واخلطيب عن أيب هريرة      ) ك (.} يستضيُء ِبضوئهما عاملٌ ال يحصيهم إال رب الِعزِة عز و جلَّ          

 . 
  ٢/٦٦ و أصفهان ١٢/٥٢ حنوه و خط ٨/١٩٣جممع 

  ضعيف 
١٧٥٥٢-}     عن جفَر نم               وِم الِقيامِة ،  ومنكُرِب ي كُربةً من نهاُهللا ع جنيا فَرؤمٍن كُربةً يف الدم

 .} ستر عورةَ مسلٍم ستر اُهللا عورته يوم الِقيامِة ، واُهللا يف حاجتِه ما كَانَ العبد يف حاجـِة أَخيـهِ                   
 . عن أيب هريرة ) طك(

 حنوه ٨/٣٣٠ و ٢٠١ و٦/٩٤ وهق ٢/٩٢ وحم ٥٨لرب والصلة   و م ا   ٣/١٦٨ و خ    ١٥٨/ ١٩ و   ١٢/٢٨٧طب  
  ٥/٩٧ وفتح ١٩٣ و ٨/١٩٢وجممع 

عن أسـامة   ) ش ، طب   (.} من فَرق بني أُميت وهم جميع فاضربوا رأسه كَائناً من كَانَ           {-١٧٥٥٣
 . بن شريك 

 ٢/١٦٦نسـائي     و ال ) ١٢٢٤(وطيا  ) ١١٠٨(و  ) ١١٠٧(و  ) ١١٠٦( و عاصم    ١٥/١٠١ و ش    ١/١٥٣طب  
  و مسلم عن عرفجة وهو أصح ٢٤ - ٥/٢٣وحم 

  فاحلديث صحيح 
حـم ، ت ،      (.} من فَــرق بني والدٍة وولدها فَرق اُهللا بينه وبني أَحبتِه يوم الِقيامةِ            {-١٧٥٥٤

 . عن أيب أيوب ) ك
 و قط   ٢/٢٩٥و ترغيب    ٩/٣٣٥ وسنة   ٤/٢١٧ و طب    ٩/١٢٦ و هق    ٢/٥٥ و ك    ٢/٢٢٨ومي  ) ١٢٨٣(ت  

 ) ٦٤١٢( و صحيح اجلامع ٥/٤١٤ وحم ٣/١٥ و تلخيص ٦٨ و ٣/٦٧
  وهو حديث صحيح 

 ) . عبد الرزاق عن علي بن سيابة (.} من فَسا أَو ضرطَ فَليعِد الوضوَء {-١٧٥٥٥
 و يف سنده انقطاع وله شواهد ) ٥٢٨(عب 

  حسن لغريه 
مات ، أو قُتلَ ، أَو وقصته فَرسه ، أَو بعـريه ، أَو لدغتـه                من فَصلَ يف سبيِل اِهللا فَ      {-١٧٥٥٦

عن أيب مالـك    ) د ، ك   (.} هامةٌ، أو مات على ِفراشِه بأي حتٍف شاَء اُهللا ، فإنه شهيد و إنَّ له اجلَنةَ               
 . األشعري  

 ) ٦٤١٣( و صحيح اجلامع ٣/٣٢٠ و طب ٢/٢٧٠ و ترغيب ٢/٧٨ و ك ٩/١٦٦و هق ) ٢٤٩٩(د 
  وهو حديث صحيح 

من فَطَّر صائماً ، أَو جهز حاجا ، أَو جهز غَازياً ، أَو خلفه يف أَهلِه ، فله ِمثلُ أَجرِه                     {-١٧٥٥٧
 ) .  عن زيد بن خالد اجلهين) طب(ابن قانع  (.} من غَِري أَنْ ينتقص من أَجرِه شيٌء

 ) ٣٩٥٣( و الشعب ٥/٢٩٧ب  و ط٢/١٤ و شج ٥/٣٥١ و ش ٦/٣٧٧سنة 
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 وهو حديث صحيح 
 . عن زيد بن خالد ) هق (.} من فَطَّر صائماً ، أَو جهز غَازياً فله ِمثلُ أَجرِه {-١٧٥٥٨

 ) ٦٤١٤( وصحيح اجلامع ٤/٢٤٠ و هق ٢٨٢ و ٣/١٥٧ و جممع ٥/٣٥١ و ش ٦/٣٧٧ و سنة ٥/٢٩٧طب 
  وهو حديث صحيح 

 . عن أيب هريرة ) هب (.} ئماً فأَطعمه و سقاه ، كانَ له ِمثلُ أَجرِهمن فَطَّر صا {-١٧٥٥٩
 ) ٢٩٥٤(الشعب 

 وهو حديث صحيح لغريه 
 . عن ابن عباس ) طب (.} من فطَّر صائماً فله ِمثلُ أَجرِه {-١٧٥٦٠

  ٢/١٤٤ و الترغيب ٢٨٢ و ٣/١٥٧ و جممع ١١/١٨٧ و ٥/٢٩٥طب 
  وهو حديث صحيح لغريه 

من فطَّر صائماً يف رمضانَ على طَعاٍم و شراٍب من كَسٍب حالٍل صلَّت عليِه املَالئكةُ        {-١٧٥٦١
 . عن سلمان ) طب (.} يف ساعاِت شهوِر رمضانَ ، و صلَّى عليِه ِجربيلُ لَيلةَ القَدِر

  ٢/٩٥ و ترغيب ٦/٣٢٠ و طب ٢/٦٣٨عدي 
 حسن 

 له ِمثلُ أَجرِه إال أَنه ال ينقص من أَجِر الصائِم شيٌء ، ومن جهز               من فَطَّر صائماً كَانَ    {-١٧٥٦٢
 .} غَازياً يف سبيِل اِهللا ، أَو خلفه يف أَهلِه ، كُتب له ِمثلُ أَجرِه إال أَنه الينقص من أَجِر الغازي شيٌء

 . د اجلهين عن زيد بن خال) هب ، هق ، حب ، طب ، ض(وعبد ابن محيد ، ) حم(
 ٢/١٤٤ و ترغيـب     ٣/١٧٥ و جممع    ٥/٢٩٧وطب  ) ١٧٤٦( وهـ   ٤/٢٤٠ و هق    ٥/١٩٢وحم  ) ٨٠٧(ت  

 ٥/٢٩٦وطب ) ٨٩٥( و حب ١١٦ و ١١٥ و ٤/١١٤ و حم ٦/٢٤٤٥ و عدي   ١/٢٦٨ وشج   ٦/٢٧٧وسنة  
 ) ٦٤١٥(وصحيح اجلامع ) ٣٩٥٢(و الشعب 

 وهو حديث صحيح 
١٧٥٦٣-}       فيِه من فَعلَ  هذا فَليس يءٌ منعن نافع ) ك ، هب ، ض(حسن غريب ، ) ت (.}  الِكِرب ش

يقولون يل يف الشبه و قد ركبت احلمار ، و لبست الشملة ، و حلبت الشـاة ،                   : بن جبري بن مطعم عن أبيه قال        
 . وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  فذكره 

 ) ٨١٩٥( و الشعب ٤/١٨٤و ك )  ٢٠٠١(ت 
  وهو حديث صحيح 

 . عن أنس ) طس (.} من قَاتلَ تحت رايٍة  يقاتلُ عصبةً أَو ينصر عصبةً فَِقتلته جاهليةٌ {-١٧٥٦٤
  ٨/١٥٦ و هق ٦/٢٨٦ و جممع ٤/١٢٣ن 

  صحيح 
١٧٥٦٥-} هيدش قتلَ فهوالِه حىت يونَ مقَاتلَ د عن سعيد بن زيد ) طب (.} من . 

  ٧/١١٦ و ن ١/١١٥طب 



 

 

٢٦٣٤() 

 ح وهو حديث صحي
 وبنحوه يف الصحيحني 

١٧٥٦٦-}            ارجهِه الناُهللا على و مراقٍة حن بيِل اِهللا فُواققَاتلَ يف س نعن عمرو بن عبسة    ) حم (.} م
. 

  ١٠/٣٥٤و سنة ) ٢٥٤١( و د ٥/٢٣٠ و بنحوه حم ٦/٣٣٧ واإلحتاف ٢/٢٨٨الترغيب 
  وهو حديث حسن لغريه 

 فُواق ناقتِه فقد وجبت له اجلَنةُ ، ومن سألَ اَهللا القَتلَ يف سبيِل              من قَاتلَ يف سبيِل اهللاِ     {-١٧٥٦٧
اِهللا من نفسِه صادقاً ، مث مات ، أو قُتلَ فإنَّ له أَجر شهيٍد ، ومن جرح جرحـاً يف سـبيِل اِهللا أو                        

           لَو ، الِقيامِة كأغزِر ما كَانت ومجيُء يا تكبةً ، فإن كباِملسِك        ن عفراِن ، و ِرحيها ِريحا لَونُ الز
 . عن معاذ  )  حب٣حم  (.} ، ومن خرج به خراج يف سبيِل اِهللا كَانَ عليِه طَابع الشهداِء

 و  ٥/٢٣٥ و   ٤/٣٨٧ و   ٥٢٤ و   ٢/٤٤٦و حـم    ) ١٦٥٠( و ت    ١٠/٣٥٤و سنة   ) ٢٥٤١( و د    ٥/٢٣٠حم  
و ) ٩٥٣٩(و عب   ) ١٥٩٦( و حب    ٧٧ و   ٢/٦٨ و ك    ١٧٠ و   ٩/١٦١ و هق    ٢/٢٠١ و مي    ٦/٤٤٤ و ٢٤٤
 ٢/٢٧٢ و ترغيب    ٦/٢٥و ن   )١٦٥٧(و بنحوه ت    ) ٦٤١٦( و صحيح اجلامع     ٣٨٥ و   ٣٨٠ و   ٥/٢٧٥جممع  

  ٢٩٤ و ٢٨٥و 
 وهو حديث صحيح 

عن أيب موسى   ) ٤حم ، ق ،      (.} من قَاتلَ ِلتكونَ كَلمةُ اِهللا هي العليا فهو يف سبيِل اهللاِ           {-١٧٥٦٨
 . 
ــارة ٩/١٦٦ و ١٠٥ و ٤/٢٥ و ١/٤٣ خ و ن ) ١٦٤٦(و ت ) ٢٥١٧( و د ١٥١ و ١٥٠ و ١٤٩ و م اإلم
 ٢/١٠٩ و ك    ١٦٨ و   ٩/١٦٧ و هق    ٤١٧ و   ٤٠٥ و   ٤٠٢ و   ٣٩٧ و   ٤/٣٩٢و حم   ) ٢٧٨٣( و هـ    ٦/٢٣

 ) ٦٤١٧( و صحيح اجلامع ١٨٣ و صفة ٧/١٢٨ و حلية ١٠/٣٦١ وسنة ٢/٢٩٦و ترغيب ) ٩٥٦٧(و عب 
عن ابـن   ) ع ، طب ، عد ، حل ، هب         (.} اد أَعمى أَربعني خطوةً وجبت له اجلَنةُ      من قَ  {-١٧٥٦٩

 . عن أنس ) هب(عن ابن عباس و عن جابر ، ) عد(عمر ، 
 و طـب  ٦/١١٦٧ وعـدي  ٣/١٥٨ و حليـة     ٩/٢١٤و خـط    ) ٢٥٩٠) (٢٥٩١( و مطالب    ٣/١٣٨جممع  

 و ٧٦٣٠ و ٧٦٢٩( و الشعب ٤/١٥٤٤ و عدي  ٣/١٨٣ و جممع    ١٢/٢٢٠ و طب    ٥/١٠٥ و خط    ١٢/٣٥٣
 ) ٦٧٢٦ و ٧٦٢٨ و ٧٦٢٥

 وهو حديث حسن لغريه 
 ) ابن منيع عن أنس (.} من قَاد أَعمى أَربعني ِذراعاً أَو خمسني ِذراعاً كُتب له ِعتق رقبٍة {-١٧٥٧٠

 ) ٦٧٢٩(و الشعب ) ٢٥٩٠(املطالب 
  وهو حديث حسن لغريه 

١٧٥٧١-} أَعمى أَربعني قَاد قبٍةمنكَعتِق ر عن أنس ) طس (.}  ِذراعاً كَانَ له . 
  ٥/١٠٥و خط ) ٢٥٩٠( واملطالب ٣/١٣٨امع 



 

 

٢٦٣٥() 

  وهو حديث حسن لغريه
حي على الصالِة ، حي على الفالِح ،    : من قَالَ إذا أَذَّنَ املُؤذَّنُ ِمثلَ ما يقولُ ، فقالَ            {-١٧٥٧٢

 . عن حفص بن عاصم مرسالً ) ض (.} ِهللا مخلصاً دخلَ اجلَنةَال حولَ و ال قُوةَ إال با: قالَ 
أخرج حنوه مسلم و أبو داود والنسائي مطوالً عن عمر و عن أيب هريرة خمتصراً عند النسائي و ابن ماجه و احلاكم                      

  ١٨٦ و ١٨٥ و ١/١٨٤الترغيب 
  فاحلديث حسن لغريه 

حانَ الذي يحيي املَوتى و هو على كلِّ شيٍء قَدير سب: من قالَ إذا استيقظَ من منامِه      {-١٧٥٧٣
، اللهم اغفر يل ذُنويب يوم تبعثين من قَربي ، اللهم ِقين عذابك يوم تبعثُ ِعبادك ،  قَالَ اُهللا عز و                      

 ) . ابن السين عن أيب سعيد  (.} صدق عبدي و شكر: جلَّ 
 )١٢٦٩(و األصبهاين ) ١١(سين 

 عيف ض
١٧٥٧٤-}      قالَ إذا أَصبح وأنا على               : من ، بدكلقتين و أنا عخ ، إال أَنت يب ال إلهر أَنت اللهم

عهدك ووعدك ما استطعت ، أَعوذُ بك من شر ما صنعت ، أَبوُء لك بِنعمتك علي و أَبوُء ِبـذنيب              
        ، إال أَنت الذُّنوب غفرال ي يل إنه ـهيداً ، وإنْ             فَاغفرش اتم ومِه ذلكي من هاراً فماتفإنْ قَاهلا ن 

 . و ابن السين عن سليمان بن بريدة عن أبيه ) ع (.} قَاهلا لَيالً فمات من لَيلتِه ِتلك مات شهيداً
 ) ٤١( و سين ٢٩١و ٣/٢٧٣و اإلحتاف ) ٢٣٥٣( و حب ١/٥١٤ك 

 وهو حديث صحيح 
رضيت باِهللا رباً ، وباإلسالِم ِدِيناً ، و ِبمحمٍد نبياً ، فأنا الزعيم             : صبح  من قَالَ إذا أَ    {-١٧٥٧٥

 . عن املنذر ) طب (.} آلخذنَّ ِبيدِه حىت أُدخله اجلَنةَ
  ٨/٣٤١ و خط ٥/١٩ و اإلحتاف ١/٤٥٣ و ترغيب ١٠/١١٦امع 

  وهو حديث حسن 
١٧٥٧٦-}    قالَ إذا أَصبح نبحانَ اِهللا: معاىلساِهللا ت من فسهرٍة فقِد اشترى نم و حبمدِه أَلف  {. 

 . عن ابن عباس ) اخلرائطي يف مكارم األخالق(
   ٣/٢٩٤ و اإلحتاف ١/٤٥٧ و ترغيب ١٠/١١٣جممع 

  ويف سنده جهالة 
ِه ، غُفـرت    سبحانَ اِهللا و ِبحمد   : من قَالَ إذا أَصبح ِمائةَ مرٍة و إذا أَمسى ِمائةَ مرٍة             {-١٧٥٧٧

 . عن أيب هريرة ) حب ، ك (. }  ذُنوبه وإنْ كَانت أَكثر من زبِد البحِر
  ٣/١٨١ و خط ٢/٤٢٢ و ترغيب ١٣١ و ٥/١٢٨واإلحتاف ) ٨٢٩( و اإلحسان ١/٥١٨ك 

  وهو حديث صحيح 



 

 

٢٦٣٦() 

 مع امسِه شـيٌء     ِبسِم اِهللا الذي ال يضر    : من قَالَ إذا أَصبح وإذا أَمسى ثَالثَ مراٍت          {-١٧٥٧٨
عـن  ) ش  (.}يف اَألرِض وال يف السماِء و هو السميع العليم ، ملْ يصبه يف يومِه و ال يف لَيلتِه شيءٌ                  

 . عثمان 
 ) ٩٨٤٣( و ن ١/٤٥١ والترغيب ٧/٤٠ و ش ٢/١٣٤ و كر ٩/٤٢ و حلية ٥/١١٣سنة 

 وهو حديث صحيح لغريه 
ريب اُهللا توكَّلت عليِه وهو رب العرِش العظيِم ، ال          : ذا أَمسى   من قالَ إذا أَصبح و إ      {-١٧٥٧٩

                        ، يٍء قَديرأنَّ اَهللا على كُلِّ ش أَعلم ، كنشأْ مل ياَء اُهللا كانَ و ما ملْ يماش ، ظيمالع ليإال اُهللا الع إله
 . عن بريدة ) ابن السين (.} نةَوأَنَّ اَهللا قد أَحاطَ بكلِّ شيٍء ِعلماً مث مات دخلَ اجلَ

 ) ٩٨٤٠(و بنحوه ن ) ٤٤ و ٤٠(سين 
  حسن لغريه 

١٧٥٨٠-}      قَالَ إذا أَصبح نوهو على : م احلَمد وله املُلك له ، له ريكال ش حدهإال اُهللا و ال إله
             حيسناٍت و مح شرع ن له راٍت كُتبم شرع ـَيٍء قَدير ن عشر سيئاٍت ، ورفع له ن       كُلِّ ش

                   ومن ، مسييطاِن حىت يالش رساً منح له ِرقاٍب ، وكُن دلَ ِعتاقِه أَربعع له رجاٍت ، وكند شرع
صبححىت ي الٍة فمثلَ ذلكص برد لَّى املَغربعن أيب أيوب ) حب (.} قَاهلا إذا ص . 

و بنحوه عن أيب عياش الرزرقي عند حم        ) ٢٠٢٣( واإلحسان   ٤٢٠ و   ٥/٤١٥ و حم    ٣٠٥ و   ١/٣٠٤الترغيب  
 ) ٢٧(و ن عمل ) ٣٨٦٧(و هـ ) ٥٠٧٧( و د ٤/٦٠

  وهو حديث صحيح لغريه 
١٧٥٨١-}      قَالَ إذا أَصبح نوهو                : م ، احلَمد و له املُلك له ، له ريكال ش حدهإال اُهللا و ال إله

انَ له عدلُ رقبٍة من ولِد إمساعيلَ ، وكُتب له ا عشر حسناٍت ، و حطَّ                على كُلِّ شيٍء قَدير ، كَ     
عنه ا عشر سيئاٍت ، ورفع له ا عشر درجاٍت ، وكانَ يف ِحرٍز من الشيطاِن حىت يمسي ، وإذا                    

صبححىت ي ِمثلُ ذلك ى كَانَ لهأيب عياش الزرقي عن ) حم ، د ، هـ (.} قَاهلا إذا أَمس . 
 و هــ    ٤/٦٠وحـم   ) ٣٣٢ و   ٣٣١( و الدعا طـب      ٣/٣٨١ و تخ    ٤٥٢ و   ١/٣٠٤و ترغيب   ) ٥٠٧٧(د  
 ) ٦٤١٨( و صحيح اجلامع ٥/٢٤٨و طب ) ٣٨٦٧(

 وهو حديث صحيح 
احلَمد ِهللا الذي كَفاين و آواين ، واحلَم،د ِهللا الــذي          : من قَالَ إذا أَوى إىل ِفراشِه        {-١٧٥٨٢

 ــي أَطعمن
                    اِر ، فقـدالن نجيين ِمنأنْ ت ِبعزتك إين أَسألك وأفضلَ ، اللهم علي ِهللا الذي من قاين و احلمدوس

حامِد اخلَلِق كُلِّهماِهللا ِبجميِع م ِمدعن أنس) ك ، هب ، ض(ابن السين يف عمل يوم و ليلة ،  (.} ح . ( 
 )٤٣٨٢(عب و الش) ٧١٤( و سين ١/٤١٨ و ترغيب ١/٥٤٥ك 

  وهو حديث صحيح 



 

 

٢٦٣٧() 

ِبسِم اِهللا ، توكَّلت على اِهللا ، ال حولَ و القُوةَ إال باِهللا ،       : من قَالَ إذا خرج من بيتِه        {-١٦٥٨٣
قالُ لهيطانُ: يالش ى عنهنحو ت قيتوو عن أنس ) ت (.} كُفيت . 

و حـب   ) ١٧٤(و سـين    ) ٥٠٩٥( و د    )٦٤١٩( وصحيح اجلـامع     ٤٥٨ و   ٢/٤٥٧ و الترغيب    ٥/٢٥١هق  
  ١/٥١٩و ك ) ١١٩٧(وخد ) ٢٨٨٥(بنحوه و) ٣٨٨٦(و هـ ) ٣٤٢٦(و ت ) ٨٩(و ن يف عمل ) ٢٣٧٥(

 وهو حديث صحيح لغريه 
اللهم رب هذه الدعوِة التامِة آِت محمداً الوسيلةَ و ابعثه          : من قَالَ إذا سمع النداَء       {-١٧٥٨٤
 . يف األفراد عن جابر ) قط (.} رب الذي وعدته ، وجبت له الشفاعةُاملَقعد املُق

   حنوه ١/١٨٧ و الترغيب ٥/٥٠و اإلحتاف ) ٤٢٠(خزمية 
  وهو حديث حسن 

أَستغفر اَهللا العظيم الذي ال إله إال هو احلَي القَيوم و أَتوب إليِه ثَالثـاً ،                : من قَالَ    {-١٧٥٨٥
 له ماِءغُفرجوِم السن دداٍجل و عمِل عر ددع ولوكانت عن أيب سعيد ) كر (.} ذُنوبه . 

 - ١٧٨٣(والـدعا طـب     ) ٣٣٩٧( و ت    ٧/٤٦ و سعد    ٥/٥٧ و اإلحتاف    ٢/٤٧٠ و ترغيب    ٥/٣١٥البداية  
  ٣/٣٨٠ و تخ ١/١١١ و حنف ٢/١١٨ و ١/٥١١ و ك ٤٧و صفة ) ١٧٨٥

  وهو حديث صحيح 
أَستغفر اَهللا الذي ال إله إال هو احلي القَيوم و أَتوب إليِه ثَالثاً غُفرت ذُنوبه             : لَ  من قَا  {-١٧٥٨٦

 . عن ابن مسعود ) ك (.} وإنْ كانَ فَاراً من الزحِف
  ١/٥١١ و ٢/١١٨و ك ) ١٧٨٥ - ١٧٨٣(و الدعا طب ) ٣٣٩٧( و ت ٥/٥٧ و اإلحتاف ٢/٤٧٠الترغيب 

  وهو حديث صحيح 
أَستغفر اَهللا الذي ال إله إال هو احلي القَيوم و أَتوب إليِه ، غُفـر لـه وإنْ          : من قَالَ   { -١٧٥٨٧

و ابـن   ) طب ، ض  (غريب ، وابن سعد و البغوي وابن منده و الباوردي ،            ) ت (.} كانَ قد فَر من الزحفِ    
و ال أعلم له غريه ، ابن عساكر : ال البغوي  عن أبيه عن جده ، ق�عساكر عن بالل بن يسار بن زيد موىل النيب     

 . عن ابن مسعود و جابر موقوفاً عليهما ) ش(عن أنس ، 
 و  ٣/٣٨٠ و تـخ     ٢/١١٨ و   ١/٥١١ و ك    ٧/٤٦ و سعد    ٥/٣١٥ و البداية    ٥/٥٧ واإلحتاف   ٢/٤٧٠ترغيب  

  ٧/٢٥٣٢ و ٥/٢٠١٤ و عدي ١١٢ و ٤٧وصفة ) ١٧٨٥ - ١٧٨٣(والدعا طب ) ٣٣٩٧(ت
 صحيح  وهو حديث 

أَشهد أَنْ ال إله إال اُهللا ، وحده ال شريك له ، إهلاً واحداً ، أَحداً صمداً ،                  : من قَالَ    {-١٧٥٨٨
             كُفواً أَحد له كنلداً ، وملْ ياحبةً و ال وتخذْ صمراٍت    -ملْ ي شرأَلِف       - ع أَلف أَربعني اُهللا له كَتب 

 . لداري عن متيم ا) حم ، ت (.} حسنٍة
  عنه و عن أنـــس و     ٦٠ و   ٥٩ و   ٣/٥٨ و عدي    ٤/٣٩٢و جامع األصول    ) ١٦٩٤٩(و حم   ) ٣٤٦٩(ت  

 بنحــوه الترغيــب 



 

 

٢٦٣٨() 

٢/٤٢٠ 
  حسن لغريه 

السالم علـيكم و    : السالم عليكم كُتبت له عشر حسناٍت ، ومن قَالَ          : من قَالَ    {-١٧٥٨٩
السالم عليكم و رمحةُ اِهللا و بركاته كُتبـت لـه           :  حسنةً ، و من قالَ       رمحةُ اِهللا كُتبت له ِعشرونَ    

 . عن سهل بن حنيف ) طب(عبد بن محيد و ابن السين يف عمل يوم و ليلة ،  (.} ثَالثونَ حسنةً
 والشـعب   ١١/٦و فتح   ) ٢٢٧( و سين    ٢/٢٣١و متناهية   ) ٢٦٤٣( و مطالب    ٨/٣١ و جممع    ١٩/٢٥٩طب  

 ) ٨٨٧٠(وبنحوه ) ٨٨٧٥(
 وهو حديث حسن لغريه 

السالم علـيكم و    : السالم عليكم ، كُتب له عشر حسناٍت ، ومن قَالَ           : من قالَ    {-١٧٥٩٠
السالم عليكم و رمحةُ اِهللا و بركاتـه كُتـب لـه            : رمحةُ اِهللا كُتب له ِعشرونَ حسنةً ، ومن قَالَ          

 . عن مالك بن التيهان ) طب ( .}خمسونَ حسنةً
 ) ٨٨٧٥(و الشعب ) ٢٢٧( و سين ١١/٦ و فتح ٨/٣١ و جممع ٦/٩٢طب 

  وهو حديث حسن لغريه 
اللهم أَعني على أَداِء شكرك و ِذكرك و حسِن ِعبادتـك ، فقـِد             : مــن قَـالَ    {-١٧٥٩١

  .عن أيب سعيد ) اخلطيب و الديلمي (.} اجتهد يف الدعاِء
 و فـتح    ٢/٤٥٤ و ترغيـب     ١٠/١٧٢ و جممـع     ٤٢٧ و   ١٠/٢٨٤و ش   ) ١٥٢٧( و بنحوه د     ٥/١٥٨خط  
 و  ١٣ و الشكر    ٢/٢٣٥ و نصب    ٤/٣٥٢ و كر    ٩/٤٨ و   ٥/٩٨و اإلحتاف   ) ١٩٥ و   ١١٥( و سين    ١١/١٣٣
٥٣  

  وهو حديث صحيح لغريه 
 عرشك ، وأُشـهد مـن يف        اللَّهم إين أُشهدك و أُشهد مالئكتك و حملةَ       : من قالَ    {-١٧٥٩٢

السمواِت ، وأُشهد من يف اَألرِض ، أَنك أَنت اُهللا الذي ال إله إال أَنت وحدك ال شريك لك ، و                     
                   رةً أَعتققَاهلا م من ، سولكو ر بدكحمداً عأَنَّ م و أَشهد واآلخرين اَألولني من أَىب ذلك من أُكفِّر

 اُهللا ثُلثه                      مـن اُهللا كُلـه قَاهلا ثَالثاً أَعتق اِر ، ومنالن اُهللا ثُلثيِه من رتِني أَعتققَاهلا م اِر ، ومنالن من 
 . عن أيب هريرة ) ض . (}الناِر

  ٦/٢٧٠وطب ) ٣٠٠ - ٢٩٩(والدعا طب ) ٢٦٧( و الصحيحة ١٠/٨٦ و جممع ٦/٢٧٠ و طب ١/٥٢٣ك 
  وهو حديث صحيح 

١٧٥٩٣-} نقَالَ   م  :            مواِت ومنوالس ، رشكملةَ عوح ، الئكتكم وأُشهد ، إين أُشهدك اللهم
                     من وأُكفِّر ، إال أَنت اُهللا ، ال إله أَنت بأَنك لقكخ ميعج وأُشهد ، ِفيهن ومن و اَألرضني ، ِفيهن

 عبدك و رسولك عتق ثُلثه من الناِر ، ومن قَاهلا أَىب ذلك من اَألولني و اآلخرين و أَشهد أَنَّ محمداً
 . عن سلمان الفارسي ) طك (.} مرتِني عتق ثُلثاه من الناِر ، ومن قَاهلا ثَالثاً عتق من الناِر



 

 

٢٦٣٩() 

 ) ٣٠٠ - ٢٩٩(والدعا طب ) ٢٦٧( و صحيحة ١٠/٨٦ و جممع ٦/٢٧٠ و طب ١/٥٢٣ك 
  صحيح 

اللَّهم رب السمواِت واَألرِض عاملَ الغيِب و الشهادِة إين أَعهد إليـك يف             :   من قَالَ  {-١٧٥٩٤
                     سولكو ر بدكحمداً عو أنَّ م لك ريكال ش حدكو إال أَنت أَنْ ال إله نيا أَين أَشهدهذِه احلَياِة الد

         و ت رالش ين ِمنبقرفسي تكلْين إىل نإنْ ت فاجعلْ يل           فإنك إال ِبرمحتك أَثق اخلَِري ، وإين لن باعدين من
 ــوموفِّنيــِه يهــداً  تع ِعندك 

إنَّ عبدي عهد ِعنـدي  : الِقيامِة إنك ال تخلف اِمليعاد ، إال قَالَ اُهللا عز و جلَّ يوم الِقيامِة ملَالئكتِه             
اُهللا ع فأدخله ، إياه هداً فأوفوهلَّ اجلَنةَعو ج عن ابن مسعود ) حم (.} ز . 

  ١٧١ و ٢/١٤ و ١/٢١٤ وحم ١٠/١٧٤امع 
 صحيح لغريه 

اللَّهم صلِّ على محمٍد و أَنزله املَقعد املُقرب ِعندك يوم الِقيامِة ، وجبـت     : من قَالَ    {-١٧٥٩٥
 . و البغوي عن روفع بن ثابت ) طب (.} له شفاعيت

  ٥/٥١ و اإلحتاف ٢/٥٠٤ و ترغيب ٥/١٤طب 
  وهو حديث حسن 

اللَّهم فَاطر السمواِت واَألرِض ، عاملَ الغيِب و الشهادِة ، إين أَعهد إليك             : من قَالَ    {-١٧٥٩٦
                    بـدكحمـداً عوأَنَّ م لـك ريكال ش حدكو إال أَنت أنْ ال إله نيا أَين أَشهدو  يف هذه احلَياِة الد 

رسولك ، فإنك إنْ تكلْين إىل نفسي تقربين إىل الشر ، وتباعدين مـن اخلَـِري ، وإين ال أَثـق إال                      
} أُدخِل اجلَنةَ : ِبرمحتك فاجعلْ يل ِعندك عهداً توفينيِه يوم الِقيامِة إنك ال تخلف اِمليعاد إال قالَ اُهللا                

 . عن ابن مسعود ) حم (.
والدعا ) ٥٠٨٣(و د   ) ٣٥٢٩( و ت    ٧٥ و   ٥/٦٧ و اإلحتاف    ١٠/١٢٢ و جممع    ١٧١ و   ٢/١٤ و   ١/٤١٢حم  
  ٤/١٧٦و سنة ) ٤٣( و سين ١١/١٢٥ و فتح ٢/٢٩٢ و دارمي ١/٥١٣و ك ) ١٤٥٦ و ٢٨٨(طب 

  وهو حديث صحيح لغريه 
١٧٥٩٧-} كَذب ى فقدتبِن م ونسي من ريقالَ أنا خ نأيب هريرة  عن) خ ، ت ، هـ (.} م  . 

 و اإلحسـان  ٢/٤٥١ و حم   ٥٤٣ و   ٨/٢٦٧ و فتح    ٥/١٦٠ و بغوي    ٥٨٤ و   ٢/٥٨٣ و ك    ١٥٥ و   ٦/٦٣خ  
 ) ٦٤٢٠(وصحيح اجلامع ) ٧٣١١(

إين بريٌء من اإلسالِم ، فإنْ كَانَ كَاذباً فهو كما قَالَ ، وإنْ كَانَ صادقاً ملْ                : من قالَ    {-١٧٥٩٨
 . عن بريدة ) ن ، هـ ، ك ( .}يعد إىل اإلسالِم ساملاً

 ) ٦٤٢١( و صحيح اجلامع ١٠/١٠ و سنة ٤/٢٩٨ و ك ٥/٣٥٦ و حم ٧/٦و ن ) ٢١٠٠(هـ 
  وهو حديث صحيح 

 . عن ابن عمر ) طس (.} إين عاملٌ ، فَهو جاهلٌ: من قَالَ  {-١٧٥٩٩



 

 

٢٦٤٠() 

  ١/١٨٦ و جممع ١/١٣٠ترغيب 
  وهو حديث ال بأس بإسناده 

له من احلديث روايات صاحلة غري ما ذكر ت و          : ن أيب سليم وقد اختلف فيه قال ابن عدي          وهو من رواية ليث ب    
  ٦/٩٠قد روى عنه شعبة والثوري و غريمها من ثقات الناس و مع الضعف يكتب حديثه الكامل 

لهم سبحانك ال : ِبســـِم اِهللا ِحني يتوضأُ ، فإذا فَرغَ من وضوئِه قَالَ           : من قَالَ    {-١٧٦٠٠
                      حـتت علـتِبطابٍع مثَّ ج طُبعت إليك و أَتوب أَستغفرك ، إال أَنت أنْ ال إله أَشهد  ، و ِبحمدك

 ) . ابن النجار عن أيب سعيد (.} العرِش حىت يوايف ِبها صاحبها يوم الِقيامِة
  أخرجه بنحوه الطرباين يف األوسط و النسائي دون التسمية ١/١٧٢الترغيب 

 هو صحيح دوا و
أَستغفر اَهللا العظـيم    : من قَالَ بعد الفَجِر ثَالثَ مراٍت ، و بعد العصِر ثَالثَ مراٍت              {-١٧٦٠١

 الذي ال إله 
ابن السين و ابن     (.} إالَّ هو احلَي القَيوم و أَتوب إليِه ، كُفّرت عنه ذُنوبه وإنْ كانت ِمثلَ زبِد البحرِ               

 ) .  عن معاذالنجار
 و ٧/٢٥٣٢ و ٥/٢٠١٤و عـدي   ) ١٧٨٥ و   ١٧٨٤ و   ١٧٨٣(و  الدعا طـب      ) ٣٣٩٧(و ت   ) ١٢٣(سين  
 و  ٥/١٢٧ و اإلحتـاف     ٧/٤٦ و سعد    ٥/٣١٥ و البداية    ٤٧٠ و   ٢/٤٥٤ و بنحوه الترغيب     ١١٢ و   ٤٧صفة  
١٣١   

  وهو حديث صحيح لغريه 
١٧٦٠٢-}         الِة اجلُمعِة وهو قَاعدص عدقالَ ب نجلسـِه        مم مـن قومـبحانَ اِهللا و    : قَبلَ أَنْ يس

ِبحمدِه ، سبحانَ اِهللا العظيِم و ِبحمدِه أَستغفر اَهللا ِمائةَ مرٍة ، غَفر اُهللا له ِمائةَ أَلِف ذَنٍب ، ولوالديِه                  
 ) . ابن السين و الديلمي عن ابن عباس (.} أَربعةً و ِعشرين أَلف ذَنٍب

 ) ٣٧١( و سين ٣/٢٧٣ و ٥/١٣اإلحتاف 
 ويف سنده مقال 

 وله شواهد 
أَشهد أَنْ ال إله إال اُهللا ، وحده ال شريك له ، إهلاً             : من قَالَ بعــد صالِة الصبِح       {-١٧٦٠٣

                    ح أَربعونَ أَلف له كُتب ، كُفواً أَحد له كنلداً ، وملْ ياحبةً و ال وخذْ صتمداً ، ملْ ياحداً صسنٍةو {
 ) . ابن السين عن متيم الداري (.

 ) ٣٤٧٣( و ت ٤/١٠٣وحم ) ١٣٣(سين 
  حسن 

 فيه اخلليل بن مرة ال بأس به انظر الكامل والتهذيب 



 

 

٢٦٤١() 

١٧٦٠٤-}       مسالش غيبت قَالَ ِحني نم :           هضرملْ ي ، لقما خ رش اماِت منأَعوذُ بكلماِت اِهللا الت
 . عن أيب هريرة ) طس( .} شيٌء يف لَيلتِه

 ) ٣٦٧٥(و ت ) ٣٤٨( و  الدعا طب ١٠/١٢٠امع 
  صحيح 

١٧٦٠٥-}         له ؤذِّنُ املُؤذِّنُ ِمثلَ قَولِه غُفري قَالَ ِحني نأبو الشيخ يف كتاب األذان عن املغرية بن         (.} م
 ) شعبة

  ١٨٧ و ١/١٨٦أخرج حنوه النسائي وابن ماجه و احلاكم الترغيب 
 ه  حسن لغري

أَستغفر اَهللا الذي ال إله إال هو احلَي القَيوم و أَتوب           : من قَالَ ِحني يأوي إىل ِفراشِه        {-١٧٦٠٦
 غَفر اُهللا له ذُنوبه ، وإنْ كَانت ِمثلَ زبِد البحِر ، وإنْ كَانـت عـدد ورِق                  - ثَالثَ مراٍت    -إليه  

مِل عر ددع جِر ، وإنْ كانتنياالشأَياِم الد ددع عن أيب سعيد ) حم ، ت (.} اٍجل ، وإنْ كَانت . 
 و جـامع األصـول   ١/٢٦٧ و أصفهان ١١٣ و صفة    ٥/١٠٦ و سنة    ١١/١٢٧ و فتح    ٤١٧ و ١/٤١٦ترغيب  

٤/٢٦٩  
  وهو حديث حسن 

١٧٦٠٧-}          طَاهر أوي إىل ِفراشِه وهوي قالَ ِحني نم :    ال فقهرِهللا الذي ع ِهللا     احلَمد واحلمـد ، 
الذي بطن فظَهر  ، واحلمد ِهللا الذي ملك فقدر ، واحلمد ِهللا الذي يحيي املَوتى وهو علـى كُـلِّ         

أُمه لدتهو ذُنوبِه كَيوم من رجخ ، يٍء قَديرعن أيب أمامة ) هب ( (.} ش . 
  ١٠/١٢٤ و جممع ٢/٣٢٣ و ترتيه  ٤٧٣ و ٣٧٢ و جرجان ١/٤١٧و الترغيب ) ٤٧١٤(الشعب 

 وهو حديث حسن لغريه 
 فجرب : فخرب ، وأخرى : يف رواية 

ِبسِم اِهللا عشر مراٍت ، وسبحانَ اِهللا عشر مراٍت ،          : من قَالَ حني يتحرك من اللَّيِل        {-١٧٦٠٨
ٍب أَنْ يدركـه إىل     آمنت باِهللا و كَفرت بالطاغوِت عشراً كُفي كُلَّ شيٍء يتخوفه ، و مل ينبِغ لـذَن               

 . عن عبد اهللا بن عمر ) طس (} ِمثلها
  ١/٤٢١ و ترغيب ١٢٥ و ١٠/١٢٤امع 

  لني 
اللَهم  إين أَسألك ِبحق السائلني عليك ، وِبحـق          : من قَالَ ِحني يخرج إىل الصالِة        {-١٧٦٠٩

ياًء و ال سمعةً ، خرجت اتقاَء سخطك ، وابتغـاَء  ممشاي فإنين ملْ أَخرج أَشراً و ال بطراً ، و ال رِ   
مرضاتك ، أسألك أنْ تنقذين من الناِر ، وأنْ تغفر يل ذُنويب إنه ال يغفر الذُّنوب إال أَنت ، وكَّلَ بِه                     

) حم (.} من صالتهِ سبعني أَلف ملٍك يستغفرونَ له ، وأَقبلَ اُهللا عز و جلَّ عليِه بوجهِه حىت يفرغَ                
 . وابن السين عن أيب سعيد 



 

 

٢٦٤٢() 

 وهق  ٩٠ و   ٥/٨٩واإلحتاف  ) ٤٢١( والدعا طب      ٢/٤٥٨و الترغيب   ) ٨٣(و سين   ) ٧٧٨( و هـ    ٣/٢١حم  
  ٩/١٦٦ و٣/٦٣

 وهو حديث حسن 
١٧٦١٠-}       وقدخلُ السي قَالَ ِحني نم :            املُلـك له ، له ريكال ش حدهإال اُهللا ، و ولـه   ال إله 

         ، إال اُهللا ، و اُهللا أَكـرب ال إلـه ، يٍء قَـديرعلى كُلِّ ش وهو بيدِه اخلَري ، ميتحيي و يي ، احلَمد
 .} واحلَمد ِهللا ، و سبحانَ اِهللا ، و ال حولَ و ال قُوةَ إال باِهللا كَتب اُهللا عز و جلَّ له أَلف حسـنةٍ                       

 ) . ابن السين عن ابن عباس(
 ) ٣٤٢٩( و ت ١/٥٣٩و ك ) ٢٢٣٥(و هـ ) ١٧٩(  و سين ٥/٩٩ و اإلحتاف ١١/٢٠٦تح الف

  وهو حديث صحيح لغريه 
١٧٦١١-}    وقدخلُ السي قَالَ ِحني نم :   و لـه املُلـك له ، له ريكال ش حدهإال اُهللا ، و ال إله

           بيدِه اخلَري ، موتال ي يو هو ح ميتحيي و يي اُهللا           احلَمد كَتب ، يٍء قَديرعلى كُلِّ ش و هو كُلُّه 
و احلاكم و ابن السين     ) هـ (.} له أَلف أَلِف حسنٍة ، ومحا عنه أَلف أَلِف سيئٍة و بىن له بيتاً يف اجلَنةِ               

مساعيـل  و رفعت له ألف ألف درجة ، ا       : عن سامل ابن عيد اهللا بن عمر عن أبيه عن جده و ضعف ، زاد احلاكم                 
 . بن عبد الغفار الفارسي يف األربعني عن ابن عمر بدون هذه الزيادة 

و ترغيـب   ) ١٧٩( وسـين    ٥/٩٩ و اإلحتـاف     ١١/٢٠٦ و فتح    ١/٥٣٩و ك   ) ٣٤٢٩(و ت   ) ٢٢٣٥(هـ  
  ٢/٣٥٥ و حلية ٩/٥٠ و تخ ٢/٢٩٣و مي ) ٧٩٣( و الدعا طب ٢/٥٣١

  وهو حديث حسن 
ال إله إال اُهللا وحده ال شريك له ، له    : وقد رد اُهللا عليِه روحه      من قالَ ِحني يستيقظُ      {-١٧٦١٢

املُلك وله احلَمد ، بيدِه اخلَري و هو على كُلِّ شيٍء قَدير ، غَفر اُهللا له ذُنوبه و إنْ كانت ِمثلَ زبـِد                
 ) . اخلطيب عن عائشة (.} البحِر

  ٨/٣٠١و خط ) ٣٣٦٢(املطالب 
 ن لغريه  حس

و أَنا أَشهد أَنْ ال إله إال اُهللا ، وحده ال شريك له ، و               : من قَالَ حني يسمع املُؤذِّنَ       {-١٧٦١٣
 أَشهـد أَنَّ 

          مقدما ت اُهللا له سوالً ، وباإلسالِم ِديناً ،  غَفرو مبحمٍد ر ، باباِهللا ر ضيتر ، سولهو ر بدهحمداً عم
 . عن سعد ) ٤حم ، م  (.} نبِهمن ذَ

 و خزميـة  ١/١٤٥و معـاين  ) ٥٢٥( و د ١/٢٠٣ و ك ١/١٨١ و حم ٢/٢٦و ن ) ٢١٠( و ت  ١٣م الصالة   
 ) ٧٢١(و هـ ) ٦٤٢٢(وصحيح اجلامع ) ٤٢٩( و دعا طب ٩٥ و سين ١/١٨٥وترغيب ) ٣٤٢١(



 

 

٢٦٤٣() 

دعوِة التامِة ، والصالِة القَائمِة ، آِت       اللَّهم رب هذِه ال   : من قَالَ ِحني يسمع النداَء       {-١٧٦١٤
 .} محمداً الوسيلةَ و الفَضيلةَ ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، حلَّت له شفاعيت يوم الِقيامةِ               

 . عن جابر ) ٤حـم ، خ (
 ١/١٨٥ و ترغيب    ١/٢٤٠ و طص    ١/٤١٠ و هق    ٣/٣٥٤وحم  ) ٥٢٩( و   ٢/٢٧ و ن    ٦/١٠٨ و   ١/١٥٩خ  

و صـحيح   ) ٤٣٠( و دعا طب     ٢/٢٩٥ و عاصم    ١/٢١٠ و تلخيص    ٨/٣٩٩ و   ٢/٩٤ و فتح    ٢/٢٨٤و سنة   
 ) ٦٤٢٣(اجلامع 

١٧٦١٥-}      صبحي قَالَ ِحني نم :            مـن جيِم ، أُجـرييطاِن الرالش ليِم منميِع العأَعوذُ باِهللا الس
مسييطاِن حىت يابن السين عن أنس (.} الش . ( 

 و هـق    ٥/٢٦ و   ٣/٥٠وحـم   ) ٢٩٢٢(و ت   ) ٣٠٨(والدعا طب   ) ٤٧( و سين    ٨/٤٤٣ و تخ    ٢/٤٥٨مي  
 ١/٤٢٠ و متناهية ٥/١٣٢ و ١٤٥ و ٣/٤٦ واإلحتاف ٨/٤٧٨ و فتح    ١/٣٢١ و نصب    ٥/٥٨٥ و كثري    ٢/٣٤

  ١/٤٤٧ والترغيب ١/٦١و بداية 
 وهو حديث حسن لغريه 

١٧٦١٦-}      صبحي قَالَ ِحني نأَعوذُ ِبكلما : م           من و ال فَاجر رب جاوزهناماِت اليت ال يِت اِهللا الت
شر ما خلق و برأَ عصم من شر الثَّقلِني اِجلن و اإلنِس ، ولو لُدغَ ملْ يضره شيٌء حىت يمسي ، وإنْ                     

صبححىت ي مسي كانَ كذلكي أبو الشيخ عن عبد الرمحن بن عوف (.} قَاهلا ِحني . ( 
 ١٥٨ و حنيفة ١/١٢٣ و حنف ٦/٤٠٨ و ٥/١١٢اإلحتاف 

 وهو حديث حسن لغريه 
١٧٦١٧-}      صبحي قَالَ ِحني نـراٍت ملْ             : مثَالثَ م لقما خ رش  اماِت منأَعوذُ بكلماِت اِهللا الت

       صبححىت ي هضرمسي ملْ تي قَاهلا ِحني ومن ، مسيحىت ي قربع هضرأبو نصر السجزي يف و) عد (.} ي 
 . اإلبانة عن أيب هريرة 

 و  ١٨٥ و   ١٨٤ و   ٢٥ و صفة    ١٠/١٢٧ وامع   ٣/٤١٩ و حم    ١/١٢٣ و حنيف    ٦/٤٠٨ و   ٥/١١٢اإلحتاف  
 حنوه ) ١٠٨٣(الدعا طب 

 وهو حديث صحيح لغريه 
١٧٦١٨-}      صبحي قَالَ حِين نيٍء لعظمتِه ، كُت        : مكُلُّ ش واضعِهللا الذي ت احلَمـد   شرع له بت
 . عن أم سلمة ) طب (} حسناٍت

  ٥/٧٩ و اإلحتاف ١٠/١١٧ وامع ٢٣/٢٧٠و طب ) ٣٢٥(الدعا طب 
  ويف سنده ضعف 

١٧٦١٩-}      صبحي قالَ ِحني نم :          الئكتكو م رشكملةَ عح شهدو ن شهدكإنا أَصبحنا ن اللَّهم
 إله إال أَنت ، وأَنَّ محمداً عبدك و رسولك غَفر اُهللا له ما              ، وجميع خلقك أَنك أَنت اُهللا الذي ال       



 

 

٢٦٤٤() 

     اللَّيلِة مـن يف ِتلك ما أَصاب اُهللا له مسي غَفري قَاهلا ِحني ذَنٍب ، وإنْ هو من ومِه ذلكيف ي أَصاب
 )   .  عن أنس٣ (.} ذَنٍب
 وجامع  ٣/٢٤٧و كر   ) ٦٨( و سين    ١١/١٣٠و فتح   ) ٥٠٧٨( و د    ١/٩٧ و كر    ٥/١١٠و سنة   ) ٣٥٠١(ت  

) ٩٨٣٨ و   ٩٨٣٧(و النسائي   )  ١٢٠١( و خد    ٥/١٨٥ و حلية    ٤٥٢ و   ١/٤٥١ و الترغيب    ٤/٢٣٩األصول  
 ) ٢٩٧(و دعا طب 

  وهو حديث حسن 
رواه أبو داود من طريق عبد الرمحن بن عبد ايد عن هشام الغاز بن ربيعة عن مكحول عن أنس و أعله األلبـاين                  

قد ورد امسه كـذلك عبـد       : من هذا الطريق جبهالة عبد الرمحن وعدم مساع مكحول أقول           ) ١٠٤١(ته  يف ضعيف 
و أثبت مساع مكحول من أنـس       .  فإن كان هو فهو ثقة       ٦/٢٢١الرمحن بن عبد ايد السهمي كما يف التهذيب         

وعلى : علة ثالثة و ذلك بقوله  و أعله األلباين ب٢٩٢ - ١٠/٢٨٩انظر التهذيب ... أبو مسهر و الترمذي و البزار   
 اهـ ... فرض مساعه من أنس فلم يصرح بالتحديث و هو مدلس 

مل يتهمه سوى ابن حبان ، و كالمه مردود ولذا فقد قال عنه يف التقريب ثقة فقيه كـثري اإلرسـال و مل                       : أقول  
الشيخ ناصر عن بقية عن مسلم بن وله طريق آخر أعله .  يذكر تدليساً ، والذين سبقوا ابن حبان مل يتهموه بذلك         
: و قال عن مسلم بن زيـاد        !! فاعتربها ومهاً   ) ٨٩٣٧(زياد عن أنس ، وقد صرح بقية بالتحديث عند النسائي           

 -و قد روى عنه ابن هليعة و إمساعيل بن عياش و بقية بن الوليد ، ووثقه ابن حبان و جهله ابن القطان              ... جمهول  
و قد حسـن    ) ٥٥١١( والكاشف   ١٠/١٣٠ انظر التهذيب    - يوثقه عامل معاصر له      كعادته يف جتهيل كل من مل     

احلديث الترمذي والنووي و احلافظ ابن حجر و الشيخ عبد القادر وذا يظهر ضعف ما ذهب إليه الشيخ ناصـر                    
 من تضعيفه هلذا احلديث

١٧٦٢٠-}   صبحي قَالَ ِحني نِنعمٍة ، : م يب من ما أَصبح اللَّهم    فمنـك لقـكخ أَو بأَحٍد مـن
وحدك ال شريك لك ، فَلك احلَمد ، ولك الشكر على ذلك ، فقد أَدى شكر يومِه ، ومن قَـالَ                     

 . عن عبد اهللا بن غنام   ) و ابن السين ، هب) د ، حب (.} ِمثلَ ذلك ِحني يمسي فقد أَدى شكر لَيلتِه
و ) ٣٠٧ و   ٣٠٦(و دعا طـب     ) ٣٩( و سين    ٥/١١٥ و سنة    ١/٥٤٣ ترغيب   و) ٢٣٦١(و حب   ) ٥٠٧٣(د  

  ٢٥٢ و ٤/٢٤٥و جامع األصول ) ٩٨٣٥(و ن ) ٤٣٦٨(الشعب 
  وهو حديث حسن 

اللَّهم أَنت ريب ال إله إال أَنت ، خلقتين و أنـا            : من قَالَ ِحني يصبح أَو ِحني يمسي         {-١٧٦٢١
دِك ووعدك ما استطعت ، أَعوذُ بك من شر ما صنعت ، أَبوُء لـك               عبـــدك ، و أَنا على عه     

بنعمتك علي ، و أبوُء بذنيب، فاغفر يل فإنه ال يغفر الذُّنوب إال أنت ، فَمات من يومِه ، أَو لَيلتِه ،                      
 . عن بريدة   ) حم ، د ، ن ، هـ ، حب ، ك (.} دخلَ اجلَنةَ

و اإلحسـان  ) ٣٠٩(و دعـا طـب   ) ٣٨٧٢(  و هـ ١/٥١٤و ك   ) ٥٠٧٠( و د    ٥/٩٥ و سنة    ٥/٣٥٦حم  
 ) ٦٤٢٤(و صحيح اجلامع ) ٤١( و سين ١٠/١١٨ و جممع ١/٤٥٨و ترغيب ) ١٠٣٥(

  وهو حديث صحيح 



 

 

٢٦٤٥() 

اللَّهم إين أَصبحت أُشهدك ، و أُشهد حملـةَ         : من قَالَ ِحني يصبح أَو ِحني يمسي         {-١٧٦٢٢
ئكتك و جميع خلقك ، أَنك أَنت اُهللا الذي ال إله إال أَنت ، و أَنَّ محمداً عبـدك و                    عرشك ومال 

رسولك ، أَعتق اُهللا ربعه من الناِر ، فمن قَاهلا مرتِني أَعتق اُهللا ِنصفه ، فمن قَاهلا ثَالثاً أَعتق اُهللا ثَالثةَ                 
 . عن أنس   ) د (.} ه اُهللا من الناِرأَرباعِه ، فإنْ قَاهلا أَربعاً أَعتق

  ٤/٢٣٩و جامع األصول ) ٢٩٧( و دعا طب ٥/١٨٥ و حلية ١/٤٥١و ترغيب ) ٥٠٧٨(د 
  وهو حديث حسن 

أَعوذُ باِهللا السميِع العليِم من الشيطاِن الرجيِم ،        : من قَالَ ِحني يصبح ثَالثَ مراٍت        {-١٧٦٢٣
ن آخِر سورِة احلَشِر ، وكَّلَ اُهللا بِه سبعني أَلف ملٍك يصلُّونَ عليِه حىت يمسي ،               وقَرأَ ثَالثَ آياٍت م   

عـن  ) حم ، ت   (.} وإنْ مات يف ذلك اليوِم مات شهيداً ، و من قَاهلا ِحني يمسي كانَ ِبتلك املَرتلةِ               
 . معقل بن يسار   

و جامع  ) ٢٥٠٢(و الشعب   ) ٦٨٥ و   ٧٨( و سين    ١/٤٤٧ و ترغيب    ٧/٧٣ و بغوي    ٥/٢٦وحم  ) ٢٩٢٢(ت  
  ٨/٤٨٢األصول 

 وهو حديث ضعيف
اللَّهم لك احلَمد ، ال إله إال أَنت ، أَنت ريب و أنا : من قَالَ ِحني يصبح ثَالثَ مراٍت     {-١٧٦٢٤

وُء إليك مـن    عبدك آمنت بك مخلصاً لك ِديين ، أَصبحت على عهدك ووعدك ما استطعت ، أَب              
سىيِء عملي وأَستغفرك ِلذنويب ال يغفرها إال أَنت ، فإنْ مات يف ذلك اليوِم دخلَ اجلَنةَ ، و إنْ قَاهلا        

 . عن أيب أمامة ) طب (.} ِحني يمسي ثَالثَ مراٍت فَمات يف ِتلك اللَّيلِة دخلَ اجلَنةَ
 و  ٨/٨٣ و بنحـوه خ      ١٠/١١٤و جممع   ) ٣١٠ ( و دعا طب   ١/٢٥٣ و شج    ١/٤٥٦ و ترغيب    ٨/٢٣١طب  
  و غريهم ٥/٣٥٦ و ١٢٥ و٤/١٢٢وحم ) ٣٨٧٢( و هـ ٨٨

  وهو حديث حسن لغريه 
١٧٦٢٥-}      صبحي قَالَ ِحني نظيِم ،             : مرِش العالع بر وهو وكلتليِه تع إال هو اُهللا ال إله يبر

         شأْ ملْ ياَء اُهللا كَانَ ، وما ملْ يأنَّ اَهللا على                ما ش ظيِم ، أَشهدالع ليولَ و ال قُوةَ إال باِهللا العال ح ، كن
كُلِّ شيٍء قَدير و أَنَّ اُهللا قد أَحاطَ بكلِّ شيٍء ِعلماً ، أَعوذُ بالذي يمسك السماَء أَنْ تقـع علـى                     

 إنَّ ريب على ِصراٍط مستقيٍم ملْ يصبه        اَألرِض إال بإذنِه من شر كُلِّ دابٍة أَنت آخـــذٌ ِبناصيتها ،          
كرههيٌء يالِه شفسِه و ال أَهلِه و ال مابن السين عن أيب الدرداء (} يف ن . ( 

 ) ٣٤٣( والدعا طب ١٦٣ و صفة ٥/٦٨واإلحتاف ) ٥٦(سين 
  ضعيف 

١٧٦٢٦-}      صبحي قَالَ ِحني ـــناً و باإلسالِم ِديناً       : مبباِهللا ر ضيتـاً ، و       ربيحمـٍد نومب ،
 ) . ابن النجار عن ثوبان (.} بالقرآِن إماماً ، كَانَ حقا على اِهللا تعاىل أَنْ يرضيه يوم الِقيامة

  و غريهم ١٠/١١٦ و جممع ٤/٣٣٧ و ٥/٣٦٧ و حم ١/٥١٨ و ك ٤٢ و ٧/٤١ و ش ٥/١٩اإلحتاف 



 

 

٢٦٤٦() 

  وهو حديث صحيح 
١٧٦٢٧-}      صبحي قَالَ ِحني نيف             : م احلَمـد صبحونَ ، ولـهت مسونَ و ِحنيت بحانَ اِهللا ِحنيس

و كذلك تخرجونَ ، أَدرك ما فَاته يف يومِه         .. إىل  .. السمواِت واَألرِض و عشيا ، وحني تظهرونَ        
 . عن ابن عباس   ) د (.} ذلك ، و من قَاهلن ِحني يمسي أَدرك ما فَاته يف لَيلتِه

 و  ٦/٣١٤وكـثري   ) ٧٧ و   ٥٤( و سـين     ١/٤٤٨ و ترغيب    ١٢/٢٣٩و طب   ) ٣٢٣(و دعا طب    ) ٥٠٧٦(د  
  ٤/٢٤٧جامع األصول 

  لني 
اللَّهم إين أُشهدك و مالئكتـك و       : من قَالَ ِحني يصبح و حني يمسي أَربع مراٍت           {-١٧٦٢٨

         اُهللا ال إله أَنت أَنــك لقكخ ميعو ج رشـكملةَ عو أنَّ           ح لـك ـريكال ش حدكو إال أَنت 
      ، سولكو ر بدكحمداً عخلَ اجلنةَ  - و أربعاً    - غُدوةً   - أربعاً   -مد اتةً مث مشيابن عساكر  (.}  ع

 ) . عن أنس
 ) ٦٨( و سين ٣/٢٤٧و كر ) ٥٠٣٦( و د ١٠/٨٧و جممع ) ٣٠٠( و الدعا طب ١/٥٢٣و ك ) ٧٣٤(سين 

  وهو حديث صحيح 
اللَّهم أَنت ريب ال إله إال أَنت ، خلقتين و          : من قَـــالَ حني يصبح وحني يمسي        {-١٧٦٢٩

أَنا عبدك ، وأَنا على عهدك فاغفر يل إنه ال يغفر  الذُّنوب إال أنت ، فإنْ مات من يومِه أَو لَيلتـِه                       
 ) . حم عن شداد بن أوس (}  غُفر له و أُدخلَ اجلَنةَ

 ) ٣٠٩(و الدعا طب ) ٣٨٧٢( و هـ ١/٥١٤و ك ) ٥٠٧٠( و د٥/٩٥ و سنة ٥/٣٥٦حم 
  وهو حديث صحيح 

رضيت باِهللا ربا ، و باإلسالِم ِديناً       : من قَالَ ِحني يصبح و ِحني يمسي ثَالثَ مراٍت           {-١٧٦٣٠
ــا ، كَانَ حقا على اِهللا أَنْ يرضيه يو           ـ         (.} م الِقيامةِ ، ومبحمٍد نبي و ابـن   ) عب ، حم ، د ، ن ، ه

 ، ابن قانع عن أيب سالم عـن         �عن ابن أيب سالم عن رجل خدم النيب         ) هق ، حل  (سعد و الروياين والبغوي ،      
 ) . سابق خادم رسول اهللا

)  ٣٩١٦( و هــ     ٨/٦٠٣ و   ١١٢ و   ٥/١٩و اإلحتـاف    ) ٦٦(و سين   ) ٩٨٣٢( و ن    ٤/٣٦٧جامع األصول   
و جممع  ) ٣٠١(و  ) ٣٠٢( و الدعا طب     ٥/٣٦٧ و   ٤/٣٣٧ و حم    ١/٥١٨و ك   ) ٥٠٧٢( ود   ١٤ب  الدعاء با 

  ٢٢/٣٦٧ طب ١٠/١٥٦
  وهو حديث صحبح 

سبحانَ اِهللا العظيِم و ِبحمدِه ِمائةَ مرٍة ، ملْ يأِت          : من قَالَ ِحني يصبح و ِحني يمسي         {-١٧٦٣١
عـن أيب  ) حم ، م ، د ، ت (.} بِه إال أَحد قَالَ ِمثلَ ذلك و زاد عليهِ       أَحد يوم الِقيامِة ِبأفضلَ مما جاَء       

 هريرة    



 

 

٢٦٤٧() 

 و  ٨٥٩(و اإلحسـان    ) ٦٤٢٥(وصحيح اجلـامع    ) ٧٢( و سين    ٥/٤٢ و سنة    ١/٤٥٠و ترغيب   ) ٢٦٩٢(م  
 ) ٥٦٨(و ن عمل ) ٣٤٦٩(ت ) ٥٠٩١( و د ١/٥١٨ و ك ٢/٣٧١و حم ) ٨٦٠

١٧٦٣٢-}    صبحي قَالَ ِحني نـارِ             :   مالن من قبتهاُهللا ر أَعتق ، إال اُهللا و اُهللا أَكرب ابـن   (.} ال إله
 ) . السين و ابن عساكر عن أيب الدرداء

  ٥/٤٣٨و كر ) ٥٨(سين 
  فيه ضعف 

١٧٦٣٣-}      صبحي قَالَ ِحني نحيي               : مي احلَمد و له املُلك له ، له ريكال ش حدهإال اُهللا و ال إله
و يميت و هو حي ال يموت بيدِه اخلَري و هو على كل شيٍء قَدير كُتب له ن عشر حسـناٍت و                      
                      قَاهلن ومن ،  مسيومِه حىت يِحرزاً يف ي له كَعشِر ِرقاٍب ، و كن و كن ، يئاتس شرع نهع حيم

صبححىت ي ِمثلَ ذلك له مسي كَني ابن السين عن أيب عياش. (} ِحني . ( 
 و الدعا طب    ١٠/١١٢ و بنحوه امع     ٤/٥٩وحم  ) ٣٨٦٧(و هـ   ) ٢٧(و ن عمل    ) ٥٠٧٧(و د   ) ٦١(سين  

 ) ١١٤( و الصحيحة ٥/٤٢و حم ) ٣٣٧(
  وهو حديث صحيح لغريه 

١٧٦٣٤-}      صبحي قَالَ ِحني نو          : م املُلك له ، له ريكال ش حدهإال اُهللا و حيي و ال إلهي احلَمد له
                     شـراحدٍة قَاهلـا عِبكلِّ و لَّ لهو ج زاُهللا ع راٍت ، كَتبم شرع يٍء قَديروهو على كلِّ ش ميتي
                   قباٍت ، وكنشِر ركعتِق ع له رجاٍت ، وكند شرا ع فعهيئاٍت ، ورس شرع طَّ عنهسناٍت و حح

    أَوِل الن سلحةً مــنم مسي               لهي وإنْ  قَاهلا ِحني ، قَهِقرهنمالً يعملْ يومئٍذ عهاِر إىل آخرِه ، وملْ ي
عن أيب أيوب ) حم ، ض ، طب (.} فَمثلُ ذلك . 

و الصحيحة ) ٣٣٧( و الدعا طب ٥/٤٢٠وحم ) ٦١( و سين ١/٢٩ والشجري  ١/٤٦ و الدواليب    ٤/١٥٢طب  
  ١٠/١١٢وجممع ) ١١٤(

  وهو حديث صحيح 
من قَالَ ِحني يفرغُ من طَعامِه احلَمد ِهللا الذي أَطعمين و أَشبعين و آواين بال حـوٍل                  {-١٧٦٣٥

 )  . ابن السين عن سعيد بن أيب هالل عمن حدثه (.} مين وال قُوٍة فقد أَدى شكر ذلك الطعاِم
 ٣/٤٣٩وحم ) ٣٢٨٥(و هـ ) ٣٤٥٨( و ت ١٥ و  ١٤٨ و   ٣/٩٣ و ترغيب    ٥/٢٢٧و اإلحتاف   ) ٤٦٢(سين  
 حنوه 

  وهو حديث حسن لغريه 
أَشهد أنْ ال إله إال أَنت ثَالثَ مراٍت ، ملْ يقم حىت            : من قَالَ ِحني يفرغُ من وضوئِه        {-١٧٦٣٦

أُمه لدتهكما و صريو حىت ي ذُنوبه محى عنهابن السين عن عثمان (.} ي . ( 
 ) ٢٧( و سين ٢/٣٦٨اإلحتاف 

  حسن لغريه  وهو حديث



 

 

٢٦٤٨() 

ِبسِم اِهللا الذي ال يضر مع امسِه شيٌء يف اَألرِض وال يف السماِء    : من قَالَ ِحني يمسي      {-١٧٦٣٧
     ليمالع ميعراٍت    -، وهو السثَالثَ م -             صبحي قَاهلا ِحني ومن ، صبحالٌء حىت يفَجأةً ب صبهملْ ي - 

 . عن عثمان   ) د ، حب ، ك (.}  بالٌء حىت يمسي ملْ يصبه فَجأةً-ثَالثَ مراٍت 
و طيـا   ) ١٣٢٦( و بغوي    ٤/١٧١ومشكل  ) ٥٠٨٩(و  ) ٥٠٨٨( و د    ١/٧٢وحم  ) ٨٦٢ و   ٨٥٢(اإلحسان  

 ١/٥١٤ و ك    ٦٦ و   ١/٦٢و حـم    ) ٣٨٦٩(و هـ   ) ٣٤٦(و ن عمل    )  ٣٣٨٨(و ت   ) ٦٦٠(وخد  )  ٧٩(
 ) ٦٤٢٦(وصحيح اجلامع 

  وهو حديث صحيح 
١٧٦٣٨-} مسي     مي قَالَ ِحني راٍت    -نثَالثَ م - :         لقما خ رش اماِت منأَعوذُ ِبكلماِت اِهللا الت

 . عن أيب هريرة   ) ت ، حب ، ك (.} ملْ يضره لَدغةُ حيٍة يف ِتلك اللَّيلِة
 و  ٤١٨ و   ١٠/٢٤١ و ش    ١/٤٥٠ و ترغيـب     ٤/٤١٥ و ك    ٤/٩٤و خـط    ) ٢٣٦٠(و حب   )  ٣٣٨٩(ت  

 ) ٦٤٢٧(امع صحيح اجل
  وهو حديث صحيح 

رضيت باِهللا رباً ، واإلسالِم ِديناً ، و مبحمٍد رسـوالً ، فقـد              : من قَالَ ِحني يمسي      {-١٧٦٣٩
 . عن عطاء بن يسار مرسالً ) ش (.} أَصاب حقيقةَ اإلمياِن

 حنـوه و ش      ٤/٣٣٧ وحم   ١/٥١٨وك  ) ٥٠٧٢(و د   ) ٣٨٧٠(و هـ   ) ٩٨٣٢( و ن    ١١٢ و   ٥/١٩اإلحتاف  
  مرسالً ٧/٤٢

  وهو حديث حسن لغريه 
رضيت باِهللا رباً ، و باإلسالِم ِديناً ، و مبحمٍد نبياً كانَ حقـا              : من قالَ ِحني يمسي      {-١٧٦٤٠

رضيهعن ثوبان   ) ن (.} على اِهللا أنْ ي . 
) ٥٠٧٢(و د   ) ٣٨٧٠(ـ  وه) ٩٨٣٣و  ) ٩٨٣٢( و ن    ١٠/١١٦ و امع    ٩/٣٥٨ و   ٤/٢٤٤جامع األصول   

  ٤/٣٣٧ و حم ١/٥١٨و موطأ 
  وهو حديث حسن 

١٧٦٤١-}        صبحمسي و يي قَالَ ِحني نقالَ          : - ثَالثاً   -م و إذا أَصبح ، أَشهد أَمسيت اللَّهم :
لك احلَمد اللَّهم أَصبحت أَشهد أَا ما أَصبحت بنا من عافيٍة و ِنعمٍة فمنك وحدك ال شريك لك ف            

 سألْ عـنملْ ي ، 
 . عن بكري بن األخنس مرسالً ) ش (.} ِنعمٍة كانت يف لَيلتِه تلك وال يومِه إال قد أَدى شكرها

  ٧/٤٢ش 
  و إسناده صحيح 

 و عنده موقوف و ليس مرسالً 



 

 

٢٦٤٩() 

امِة ، و الصالِة القَائمـِة ،       اللَّهم رب هذِه الدعوِة الت    : من قَالَ ِحني ينادي املُنادي       {-١٧٦٤٢
عوتهاُهللا د استجاب عدهخطَ بال س نا ِرضىع حمٍد و ارضلِّ على مابن السين عن جابر (.} ص . ( 

 ) ٩٤( و سين ١/١٨٧ وترغيب ١/٣٣٢امع 
  وهو حديث حسن 

هذِه الـدعوِة القَائمـِة ،      اللَّهم رب   : مـــن قَالَ ِحني ينادي املُنادي بالصالِة        {-١٧٦٤٣
                 عوتـهاُهللا د استجاب ، عدهسخطُ بين ِرضاً ال تع حمٍد ، وارضلِّ على مافعِة ، صالِة النوالص {. 

 . عن جابر ) طس(و ابن السين ، ) حم(
 ) ٩٤( و سين ١/١٨٧ و ترغيب ١/٣٣٢ و جممع ٥/٥٠ و اإلحتاف ٣/٣٣٧حم 

  وهو حديث حسن 
١٧٦٤٤-} نم           تكلَّمداِة قَبلَ أَنْ يالِة الغص من نصرفي ال         :  قَالَ ِحني إال اُهللا وَ حـده ال إلـه

شريك له ، له املُلك و له احلَمد ِبيدِه اخلَري و هو على كلِّ شيٍء قَدير عشر مراٍت أُعطي ن سبعاً                     
 :          نهع حيسناٍت ، و مح شرع ِبهن له رجـاٍت ، و            كُتبد شرع ن له فعيئاٍت ، ورس شرع ن

كن له عشر نسماٍت ، وكن له حافظاً من الشيطاِن ، و ِحرزاً من املكروِه ، وملْ يلحقـه يف يومـِه        
}  ذلك يف لَيلته   ذلك ذَنب إال الشرك باِهللا ، ومن قَاهلن ِحني ينصرف من صالِة املَغرِب أُعطي ِمثلَ              

 ) . عن معاذ) طب(ابن السين  (.
 و ١٠/١٠٩ و جممـع  ٢٠/٦٥ و طـب     ٤/٢٢٧و حم   ) ٣٤٧٤(و ت   ) ٧٠٦( و الدعا طب     ٥/١٣٠اإلحتاف  
  ٣/١١و تخ ) ١٣٧( و سين ١/٣٠٥ترغيب 

  وهو حديث حسن 
 ، ال حولَ و ال قُـوةَ        من قَالَ ِحني ينصرف من صالتِه سبحانَ اِهللا العظيِم و ِبحمدهِ           {-١٧٦٤٥

       غفوراً لهم راٍت ، قَامابن السين و احلسن بن شبيب العمري يف عمل يوم وليلة ، وأبـو               (.} إال باِهللا ثَالثَ م
 ) . الشيخ و ابن النجار عن أنس

  ٢/٤٥٤و الترغيب ) ٧٣٢(والدعا طب ) ١٢٦( و سين ٥/١٣١اإلحتاف 
  وهو حديث حسن لغريه 

ال إله إال اُهللا وحده ال شريك له ، له املُلك           : لَ  دبر صالِة الغداِة عشر مراٍت        من قَا  {-١٧٦٤٦
} و له احلَمد يحيي و يميت و هو على كلِّ شيٍء قَدير ، كن له عدلَ أَربِع ِرقاٍب من ولِد إمساعيلَ                    

 . عن أيب أيوب ) طب (.
 ) ٣٣٢ و ٣٣١( و دعا طب ٣/٣٨١وتخ ) ٥٠٧٧(و د ) ٣٨٦٧( و هـ ٤/٦٠ و حم ١/٣٠٤الترغيب 

  وهو حديث صحيح 



 

 

٢٦٥٠() 

١٧٦٤٧-}             تكلَّمثَاٍن ِرجليِه قَبلَ أنْ ي داِة وهوالِة الغص برقَالَ د نال       : م حـدهإال اُهللا و ال إله
     وهو على كلِّ ش بيدِه اخلَري ميتحيي و يي ، احلَمد و له املُلك له ، له ريكش  يٍء قَـدير-  شـرع 

  كَتب اُهللا لــــه -مراٍت 
                   رجاٍت ، وكَانَ لـهد شرع له فعيئاٍت ، ورس شرع طَّ عنهسناٍت و حح شرع بكلِّ واحدٍة ِمنهن

 من  بكلِّ واحدٍة قاهلا عدلَ رقبٍة من ولِد إمساعيلَ ، وكن له مسلحةً و حرساً من الشيطاِن ، وِحرزاً                 
) عبد الرزاق عن عبد الرمحن بن غنم       (.} كُلِّ مكروٍه ، و ملْ يعملْ عمالً يقهرهن إال أَنْ يشرك باِهللا شيئاً            

 . 
 ) ٣١٩٢( و عب ٣٠٧ و ١/٣٠٦الترغيب 

  وهو حديث صحيح لغريه 
ك له ، له املُلـك ولـه        ال إله إال اُهللا وحده ال شري      : من قَالَ دبر صالتِه إذا صلَّى        {-١٧٦٤٨

                   شـرع ِبهـن حـيسناٍت ، ومح شرع ِبهن له كُتب ، يٍء قَــــديروهو على كُلِّ ش احلَمد
سيئاٍت ، ورفع له ِبهن عشر درجاٍت ، وكُن له ِعتق عشِر ِرقاٍب ، و كُن له حرساً من الشـيطاِن                     

قَاهلن ومن ، مسيحىت يصبححىت ي ِمثلُ ذلك مسي كانَ لهي عن أيب أيوب ) حب (.}  حني. 
 ) ٢٠٢٤(اإلحسان 

  وهو حديث صحيح لغريه 
أَستغفر اَهللا و أَتوب إليِه ، غُفر لـه وإنْ كَـانَ فَـر مـن     : من قَالَ دبر كلِّ صالٍة       {-١٧٦٤٩

 . عن الرباء بن عازب ) طس (.} الزحِف
  ٢/٤٧٠ و بنحوه الترغيب ١٠/١٠٤ جممع  و٢/٤٥٤ترغيب 

  حسن لغريه 
د ،   (.} رضيت باِهللا ربا ، وباإلسالِم ِديناً ، ومبحمٍد نبيا ، وجبت له اجلَنةُ            : من قَالَ    {-١٧٦٥٠
 . عن أيب سعيد    ) حب ،  ك

و  ٨/٧٥ و تــخ ١/٢٣٩ و كــر ١٠/٢٤١و ش ) ٢٣٦٨( وحــب ١/٥١٨ و ك ٤/٣٣٧حــم ) ١٥٢٩(د 
 ) ٦٤٢٨(وصحيح اجلامع ) ٣٣٤(الصحيحة 

  وهو حديث صحيح 
سبحانَ اِهللا العظيِم نبتت له غَرس يف اجلَنِة ، ومن قَرأَ القُرآنَ فأَحكمـه و               : من قَالَ    {-١٧٦٥١

عن ) حم ، طب  ( .} عملَ مبا فيِه ، أَلبس اُهللا والديِه يوم الِقيامِة تاجاً ، ضوؤه أَحسن من ضوِء القَمرِ               
 . معاذ بن أنس 

  ٤/٤٣٦ و سنة ١/١٢ و بغوي ٥/١٦ و اإلحتاف ٧/١٦١ و جممع ٣/٤٤٠حم 
  وهو حديث حسن لغريه 



 

 

٢٦٥١() 

ت ، حب    (.} سبحانَ اِهللا العظيِم و ِبحمدِه ، غُرست له ِبها نخلةٌ يف اجلَنةِ           : من قَالَ    {-١٧٦٥٢
 . عن جابر ) ، ك
 و ٧/٢٩و بغـوي    ) ٦٤( و صـحيحة     ١٠/٩١ و   ٧/١٦١ و جممع    ٣/٤٤٠ و حم    ١/٥٠١ و ك    ١٠/٢٩٠ش  

 ) ٦٤٢٩(وصحيح اجلامع ) ٢٣٣٥( و حب ٥/٤٣و سنة ) ٣٤٦٤( وت ٢/٤٢٢ترغيب 
  وهو حديث صحيح 

سبحانَ اِهللا واحلَمد ِهللا ، وال إله إال اُهللا ، واُهللا أَكرب ، كُتبت له ِبكلِّ حرٍف : من قَالَ    {-١٧٦٥٣
 ، ومن أَعانَ يف خصومِة باطٍل ملْ يزلْ يف سخِط اِهللا تعاىل حىت يفرغَ ، ومن حالـت                   عشر حسناتٍ 

شفاعته دونَ حد من حدوِد اِهللا فقد حاد اَهللا يف أَمرِه ، ومن بهت مؤمناً أو مؤمنةً حبسه اُهللا تعاىل                    
 . عن ابن عمر ) طك (.} ا قَالَ و لَيس ِبخارٍجيف ردغِة اخلَباِل يوم الِقيامِة حىت يخرج مم

 ) ١٦٧٦( والدعا طب ٩١ و ١٠/٨٩ و جممع ٢/٤٣٥ وترغيب ١٢/٣٨٨طب 
  صحيح 

سبحانَ اِهللا ، و احلَمد ِهللا ، وال إله إال اُهللا ، و اُهللا أَكرب ، و ال حولَ و ال                     : من قَالَ    {-١٧٦٥٤
 . عن أيب هريرة ) ك (.} لم عبدي و استسلمأَس: قُوةَ إال باِهللا ، قَالَ اُهللا 

  ١/٥٠٢ك 
  وهو حديث صحيح 

١٧٦٥٥-}                   إال أَنت أَنْ ال إله أَشهد ، و ِبحمدك اللَّهم بحانكبحانَ اِهللا و ِبحمدِه ، سقَالَ س نم
      ع طبعكالطابِع ي جلِس ِذكٍر كَانتفإنْ قَاهلا يف م ، إليك و أَتوب قَاهلـا يف   ، أَستغفرك ليِه ، ومـن

كَفارةً له جلِس لَغٍو كَانتعن جبري بن مطعم   ) ن ، ك (.} م . 
و صـحيح اجلـامع     ) ١٩١٩( و الدعا طب     ١٠/١٤٢ و جممع    ١/٥٣٧ و ك    ٢/٤١١ و ترغيب    ٢/١٤٥طب  

)٦٤٣٠ ( 
  وهو حديث صحيح 

ـُبحانَ اِهللا و ِبحمدِه يف يوٍم ِمائةَ مرٍة ،           {-١٧٦٥٦  حطت خطاياه و إنْ كَانت ِمثـلَ        من قَالَ س
 . عن أيب هريرة ) حم ، ق ، ت ، هـ ( } زبِد البحِر

و هــ  ) ١٦٨٣( و الدعا طب  ٥/٤٠ و سنة    ٥/٥ و   ٢/٣٠٢وحم  ) ٣٤٦٦( و ت    ٢٨ و م الدعاء     ٨/١٠٧خ  
 ) ٦٤٣١(األعظمي وصحيح اجلامع )  ٣٨٥٧(

ب له ِمائةُ أَلِف حسنٍة و أَربعةٌ و ِعشـرونَ          ســبحانَ اِهللا و ِبحمدِه كُت    : من قَالَ    {-١٧٦٥٧
 . عن ابن عمر ) طك (.} ال إله إال اُهللا كَانَ له ا عهد ِعند اِهللا يوم الِقيامِة: أَلف حسنٍة ، ومن قَالَ 

 ) ١٦٩٤( والدعا طب ٨/٣١٨ و ٢/٣١٢ و كثري ٥/٢٠٥ و بغوي ٢/٤٢١ و ترغيب ١٠/٨٧جممع 
 حسن لغريه 



 

 

٢٦٥٢() 

سبحانَ اِهللا و ِبحمدِه و أَستغفر اَهللا و أَتوب إليِه كُتبت كما قَاهلا مث علِّقت               : من قَالَ    {-١٧٦٥٨
عن ابـن  ) طب (.}  ِبالعرش ال يمحوها ذَنب عمله صاحبها حىت يلقَى اَهللا ، وهي مختومةٌ كما قَاهلا    

 عباس  
 ٨/١٠٧ كذلك و أصل احلديث عند خ        ١٠/٩٤مع   و عزاه للبزار فقط و ا      ٢/٤٢٣ و الترغيب    ١٢/١٧٤طب  

  ١١/٥٦٦ و فتح ٣١ رقم ١٠ و م الذكر و الدعاء ب ٩/١٩٩ و١٧٣و 
  فاحلديث حسن لغريه 

سبحانَ اِهللا و ِبحمدِه كَانَ ِمثلَ ِمائِة رقبٍة تعتق إذا قَاهلا ِمائةَ مرٍة ،  و                : مــن قَالَ    {-١٧٦٥٩
ائةَ مرٍة كَانَ عدلَ ِمائِة فَرٍس تسرج يف سبيِل اِهللا ، ومن قَالَ اُهللا أَكرب ِمائةَ مرٍة     احلَمد ِهللا مِ  : من قَالَ   

 . عن أيب أمامة عن أيب الدرداء ) طب ، هب (.} كَانَ عدلَ ِمائِة بدنٍة تنحر ِبمكةَ
 ) ٣٤٩٧( و الشعب ٣/٢٧٢ و اإلحتاف ٩٢و ١٠/٩١ و جممع ٨/١٣٥طب 

 ريه وهو حديث حسن لغ
١٧٦٦٠-}                  شراً كَتـبقَاهلا ع سناٍت ، ومنح شرع اُهللا له بحانَ اِهللا و ِبحمدِه كَتبقَالَ س من

اُهللا له ِمائةَ حســنٍة ، و من قَاهلا ِمائةَ مرٍة كَتب اُهللا له أَلف حسنٍة ، ومن زاد زاده اُهللا ، و مـن         
       التح و من ، اُهللا له غَفر استغفر               كمِه ، و مناَهللا يف ح ادض دوِد اِهللا فقدح من دونَ حد فاعتهش 

 اتهم بريئاً صيره اُهللا إلـــــى 
ِطينِة اخلَباِل حىت يأيتَ باملخرِج مما قَالَ ، و من انتفى من ولدِه يفضحه بِه يف الدنيا ، فضحه اُهللا على         

 . عن ابن عمر ) هق  (.} امِةرءوِس اخلالئِق يوم الِقي
 و  ٥/١٥ و جممـع     ١٢/٤٠١ و طـب     ٢/٢٦ و حـم     ٣/٣٩٢ و بنحوه خط     ٨/٣٣٢ و هق    ٥/١٣١اإلحتاف  
  خمتصراً ١٢/٥٤ وفتح ٩/٢٣٢اإلحتاف 

  وهو حديث قوي 
ا كانَ  سبحانَ اِهللا و ِبحمدِه ِمائةَ مرٍة قَبلَ طُلوِع الشمِس و ِمائةً قَبلَ غُرو            : من قَالَ    {-١٧٦٦١

 ) . الديلمي عن ابن عمرو (.} أَفضلَ من ِمائِة بدنٍة
  ٢/٤٢٦و الترغيب ) ٤٣٩٧( و الشعب ٣/٢٧٢ واإلحتاف ١٠/٩١ و جممع ٨/١٣٥الطب 

 وهو حديث حسن لغريه 
ال إله إال اُهللا وحده ال شريك له ، له املُلك وله احلَمد وهـو               : من قَالَ عشر مراٍت      {-١٧٦٦٢

عـن أيب   ) ت ، طب ن هـب      (.} لى كلِّ شيٍء قَدير ، كانت له عدلَ أربِع ِرقاٍب من ولِد إمساعيلَ            ع
 . عن ابن مسعود موقوفاً ) ش(أيوب ، 

 ) ٧/٧٢(و ش ) ٥٩٥ - ٥٩٣(والشعب ) ٣٥٥٣(ت 
  وهو حديث صحيح 



 

 

٢٦٥٣() 

عن أسامة بن زيد ، أبو نعيم عن        ) طب (.} من قَالَ علي ما ملْ أَقلْ فليتبوأْ مقعده من النارِ          {-١٧٦٦٣
عن ابن عمـرو ،     ) حم(عن الزبري بن العوام ،      ) ك(عن عقبة بن عامر ،      )  حم ، طب  (جابر ابن حابس العبدي ،      

 . عن عثمان ) حم(يف املعرفة عن أيب هريرة ، ) ك ، هق(الشافعي ، 
 ٣/٣٦٢ و ١٠٣ و ١/١٠٢ك  و ٣٠١ و ٥/٢٩٧ و ٣٣٤ و ٤/١٥٩ و ٣٦٥ و ١٧١ و  ٢/١٥٨ و   ١/٦٥حم  

 و  ١/١٤٣و جممع   ) ٣٠٨٥( و مطالب    ٢/١١٥و جامع بيان العلم     ) ٢٢١٤( و حب    ٧/٣٢ و   ١/١٣٥و طب   
 و  ٢١ و   ١/١٧ و عـدي     ٤/٣٧٢ و كر    ١٧٢ و   ١٧١ و   ١/١٦٨ و مشكل    ٩/١٣٥ و   ٥/٧٢ و ٢٢٤ و   ١٤٤
  ٦/٢٠٩و تخ ) ١٦(شفع 

  وهو حديث متواتر
ـم أَقُلْ فَليتبوأْ بيتاً يف الناِر ، و من تولَّى غَريمواليه فَليتبـوأْ             مــن قَالَ علي ما لَ     {-١٧٦٦٤ 

 ) .ابن عساكر عن عائشة (.} بيتاً يف الناِر
  ٣/٧٤و الترغيب ) ١٢١٨( و آخره عند حب ٣٦٥ و١٧١ و ٢/١٥٨و ١/٦٥ و أوله عند حم ٤/٣٧٢كر 

  صحيح لغريه 
 أقُلْ فَليتبوأْ مقعده ِمن الناِر ، و مِن استشاره أَخوه فَأشار عليِه ِبغِري  من قَالَ علي ما مل     {-١٧٦٦٥

أَفتاه نلى مع ا غَريثَبٍت فَإمنَا إثْمهأَفىت ِبفتي نو م ، انهخ شدِه فَقدعن أيب هريرة) ك ،هق (.}ر. 
و جامع بيـان    ) ٢٥٩( و خد    ١٠/١١٢ و هق    ٣/٣٦٢ و   ١٠٣ و   ١/١٠٢ و ك    ٣٦٥ و   ١٧١ و   ٢/١٥٨حم  

 ٢/١١٥العلم 
  و هو حديث صحيح 

الَ إله إالَّ اُهللا الكَرمي ، ثَالثَ مراٍت ، واحلَمد ِهللا رب العاملني ،              : من قَالَ ِعند وفَاتِه      {-١٧٦٦٦
 .} ير دخلَ اجلَنـةَ ثَالثَ مراٍت ، و تبارك الِذى ِبيدِه املُلك يحىي و يميت و هو على كُلَّ شيٍء قَد     

 ). اخلرائطى عن علي(
  عن أيب سعيد و أيب هريرة٩/٣٨٨و حتفة األحوذي ) ٣٧٩٤( و هـ ١٠/٢٧٦ واإلحتاف ١/٨٦طص 

  حسن 
الَ إله إالَّ اُهللا و حده الَ شريك له ، لَه املُلك وله احلَمد و هو علـى                  :  من قَالَ غُدوةً     -١٧٦٦٧

  يٍء قَديرراتٍ  -كُلِّ شم شركَعدِل              -ع يئاٍت ، و كُنس شرا عنه عحسناٍت و مح شرع اُهللا له كَتب
 شيةً كانَ ِمثلُ ذلكقَاهلَا ع يطاِن ، و منالش اُهللا من شِر ِرقاٍب وأَجارهعن أيب أيوب ) طب (.} ع . 

  ٥/٤٢٠ و حم )٢٠٢٣(و بنحوه اإلحسان ) ٣٤٠( و الدعا طب ٤/٢٢٣ و طب ١/٤٥٥الترغيب 
  و هو حديث صحيح لغريه 

١٧٦٦٨-}       قذعاَ فَدمهقَالَ ىف اإلسالَِم ِشعراَ م نم-ِلسانه-درعن عبداهللا بن بريدة عن     ) ن،هب (.}ه
 .أبيه

 ) ٥٠٨٨( و الشعب ٨/١٢٣جممع 
  و هو حديث حسن 



 

 

٢٦٥٤() 

 الذي فيه فحش : املقذع 
 . عن جندب ) ٣ (.}قد أَخطأَمن قَالَ ىف القُرآِن ِبرأيِه فَأصاب فَ {-١٧٦٦٩

 و  ١/٥٧ و الفقيه    ٢٥٩ و   ١/٢٥٨ و سنة    ٢/١٧٥ و طب    ١/٢٣٣و حم   ) ٣٩٥١و  ٣٩٥٠(و ت   ) ٨٠٨٦(ن  
 د العلم باب ه 

  حسن لغريه 
 . عن ابن عباس ) ت (.} من قَالَ ىف القُرآِن ِبغِري ِعلٍم فَليتبوأْ مقعده ِمن الناِر {-١٧٦٧٠

 و مشكل   ٢٥٨ و   ١/٢٥٧ و سنة    ١/١٣ و بغوي    ١/٥٧ و فقيه    ٢٦٩ و   ١/٢٣٣حم  و  ) ٢٩٥١ و   ٢٩٥٠(ت  
 ٢/٦و جامع األصول ) ٨٠٨٥و ٨٠٨٤( و ن ١/١٢١ و ترغيب ١/٢٧ وطربي ١/٢٦٧

  و هو حديث حسن 
من قَالَ ىف امِرىٍء مسلٍم ما لَيس ِفيِه ِليؤذيه حبسه اُهللا يف ردغِة اخلَباِل يوم الِقيامـِة                  {-١٧٦٧١

 ). ابن عساكر عن أيب الدرداء  (.}حتى يقضى بني الناِس
  ٦٠٤ و ٣/٥١٦ و ٢/٦٠٤ و ترغيب ٨/٣٣٢ و ٦/٨٢ و هق ٢/٧٠ و بنحوه حم ٢/١١١كر 

  و هو حديث صحيح لغريه 
١٧٦٧٢-}                املُلك له ، له ريكالَ ش حدهإالَّ اُهللا و داِة الَ إلهالِة الغبِر صقَالَ ىف د نم ، احلَمد وله 

 . عن أيب سعيد ) هـ (.}ِبيدِه اخلَري و هو على كُلَّ شيٍء قَدير ، كَانَ كَعتاِق رقبٍة ِمن ولَِد ِإمساعيلَ
 ) ١٣٩( و سين ١/٢٤٦ و شج ٨/٣٣٦و طب ) ٢٧٩٩(هـ 

  و هو صحيح لغريه 
 وحده الَ شريك لَه ، لَه  املُلك ولَه احلَمد           من قَالَ ىف دبِر صالِة الغداِة الَ ِإله إالَّ اهللاُ          {-١٧٦٧٣

يحيي ويميت ، ِبيدِه اخلَري و هو على كُلِّ شيٍء قَدير ِمائةَ مرٍة قَبلَ أنْ يثىن ِرجليِه كَـانَ يومئـٍذ                     
عـن  ) طب ،ض(ابن السىن  (.}أَفضلَ أَهِل اَألرِض عمالً ِإالَّ من قَالَ ِمثلَ ما قَالَ ، أَو زاد على ما قَالَ              

 ) .أيب أمامة
 )١٣٩( و سين ١/٢٤٦ و شج ٨/٣٣٦طب 

  و هو حديث صحيح لغريه 
١٧٦٧٤-}               تكلَّمالِة الفَجِر و هو ثَاين ِرجليِه قَبلَ أَنْ يبِر صقَالَ ىف د نم :      حدهإالَّ اُهللا ، و الَ إله

-عشر مراتٍ -ىي و يميت ، و هو على كُلِّ شىٍء قَدير         الَ شريك له ، له املُلك ، وله احلَمد ، يح          
                    ذِلك ومهرجاٍت ، و كانَ يد شرع له فعئاٍت ، وريس شرع عنه حىسناٍت ، و مح شرع له كُتب

 كُلَّه ىف ِحــرٍز ِمـــن كُلِّ 
يدركه ىف ذِلك اليوِم إالَّ الشرك ِباِهللا عـز و          مكروٍه ، و حرس ِمن الشيطاِن ، وملْ ينبِغ ِلذنٍب أَنْ            

 . عن أيب ذر ) ت،هـ(. }جلَّ



 

 

٢٦٥٥() 

 ٦/٣٧٣ و خط    ١/٣٠٣ترغيب  ) ٣٤٧٤(و ت   ) ١٣٩( و سين    ١/٢٤٦ و شج    ٨/٣٣٦و طب   ) ٢٧٩٩(هـ  
 و  ٣٠٥ و   ١/٣٠٤بنحوه و بنحوه الترغيب     ) ٩٩٥٥و٩٩٥٤و٩٨٥٥( و ن    ٤/٢٣٠ وجامع األصول    ١٤/٣٤و  

  ٣٠٧ و ٣٠٦
  وهو حديث صحيح لغريه 

الَ إله إالَّ اُهللا وحده الَ شريك له ، له املُلك ولـه    : من قَالَ ىف دبِر كُلِّ صالِة الغداِة         {-١٧٦٧٥
احلَمد ، يحىي و يميت ، ِبيدِه اخلَري و هو على كُلِّ شيٍء قَدير ِمائةَ مرٍة قَبلَ أَنْ يثين ِرجليِه كَـانَ                      

 . عن أيب أمامة ) طك (.} يومئٍذ أَفضلَ أَهِل اَألرِض عمالً إالَّ من قَالَ ِمثلَ ما قَالَ أَو زاد على ما قَالَ
 )٩٩٥٥ و ٩٩٥٤ و ٨٩٥٥و ن و ) ١٣٩( و سين ٨/٣٦٦طب 

  صحيح 
رجةَ و الوسيلةَ ، اللَّهـم      اللَّهم أَعِط محمداً الد   : من قَالَ ىف دبِر كُلِّ صالٍة مكتوبٍة         {-١٧٦٧٦

اجعلْ ىف املُصطفني صحبته ، و ىف العاملني درجته ، و ىف املُقربني ِذكره ، من قَالَ ىف دبِر كُلِّ صالٍة                     
 ). ابن السىن ىف عمل يوٍم و ليلٍة عن أيب أمامة(. } فَقِد استوجب الشفاعةَ ووجبت له اجلَنةُ

  ١٠/١٧ و ٨/٢٨٣ و طب ٢/٤٥٤ عن أيب هريرة و الترغيب ١/٣٣٣امع و ) ١٢٩(سين 
  و هو حديث حسن لغريه 

سبحانك اللَّهم و ِبحمدك أَشهد أَنْ الَ إله إالَّ أَنت أَستغفرك و            : من قَالَ ىف مجلسِه      {-١٧٦٧٧
 ) . جعفر الفريايب ىف الذكر عن أيب سعيد(. } أَتوب ِإليك ختمت ِبخاٍمت فَلم تكسر إىل يوِم الِقيامِة

حنوه ) ١٩١٩( و الدعا طب     ١٠/١٤٢ و جممع    ١/٥٣٧ و ك    ٢/٤١١و ترغيب   ٢/١٤٥ و طب    ٥/٨٠االحتاف  
 عن جبري ابن مطعم 

  و هو حديث صحيح 
لك وله احلَمد و    الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وحده الَ شريك له ، له املُ          : من قَالَ ىف يوٍم ِمائةَ مرٍة        {-١٧٦٧٨

هو على كُلَّ شـيٍء قَدير ، لَم يسبقه أَحد كَانَ قَبله ، وال يدركه أَحد كَانَ بعده ِإالَّ مـن عمـلَ    
 . عن ابن عمرو ) حم ، ك (} عمالً أَفضلَ ِمن عملِه

 و  ٦/٤٤٢ و   ٥/٤١٨ و   ٣٠٤ و   ٤/٢٨٥ و   ٣٧٥ و   ٣٦٠ و   ٣٠٢ و   ٢/٨٥ و حم    ٢/٤٤٩ و ١/٤٥١الترغيب  
  ١/٥٠٠ك 

  و هو حديث صحيح  
 و عندهم مائيت مرة 

الديلمى عن املطلب  (.} قَبح اُهللا أَعصانا ِللرب: قَبح اُهللا الدنيا ، قَالِت الدنيا : من قَالَ    {-١٧٦٧٩
 ) . ابن حنطب

  ٨/١٤٣ و ١٣/٢٥٧ش 
  وإسناده حسن لكنه مرسل 



 

 

٢٦٥٦() 

ال ِإلـه ِإالَّ اُهللا     :  أَنْ ينصرف و يثىن ِرجليِه ِمن صالِة املَغرِب و الصبِح            من قَالَ قَبلَ   {-١٧٦٨٠
                     شرع لى كُلِّ شيٍء قَديرع و هو ميتحىي و يي ِبيدِه اخلَري احلَمد وله املُلك له ، له ريكال ش حدهو

ت عنه عشر سيئاٍت و رفع له عشر درجاٍت و          مراٍت كُتبت له ِبكلِّ واِحدٍة عشر حسناٍت و محي        
 كانــت ِحــرزاً مــن كـلِّ 

مكروٍه ، و ِحرزاً من الشيطاِن الرجيِم ، ال يحملُ ِلذنٍب يدركه إالَّ الشرك ، و كان ِمن أَفَضـِل                    
 .عن عبد الرمحن بن غنم ) حم(. } الناِس عمالً إالَّ رجــالً يفضله ِبقـــوٍل أَفضلُ مما قَالَ

    ٤/٢٢٧ و حم ١٠/١٠٧ و جممع ١/٣٠٧ ترغيب 
  و هو حديث حسن 

اللَّهم اغفر يل وِللمؤمنني و ِللمؤمناِت أُحلق بِه ِمـن كلِّ مـؤمٍن            : من قَالَ كُلَّ يوٍم      {-١٧٦٨١
 . عن أم سلمة ) طب (.} حسنةٌ
  ١٠/٢١٠جممع 

  وهو حديث حسن لغريه 
حسيب اُهللا ال إله إالَّ هو عليِه توكَّلت و         : من قَالَ كُلَّ يوٍم ِحني يصبح و ِحني يمسي           {-١٧٦٨٢

هو رب العرِش العظيِم سبع مراٍت ، كَفاه اُهللا ما أَمهَّه ِمن أَمِر الدنيا و أمِر اآلخرِة ، صادقاً كَـانَ                     
 . عن أيب الدرداء )  ين وابن عساكرابن الس (.} ِبها أَو كَاذباً

 و رفعه ابن السين لكن مثله ال يقال بالرأي ) ٥٠٨١ ورواه أبو داود موقوفا١/٤٥١ًالترغيب 
  وهو قوي

ال إله إالَّ اُهللا وَ حده ال شريك له ، لَه املُلك و لَه احلَمد               : من قَالَ كُلَّ يوٍم ِمائةَ مرٍة        {-١٧٦٨٣
عن ابـن  ) طب (.}  كُلِّ شيٍء قَدير ، كُتب أَفضلَ أَهِل ذلك اليوِم عمالً إالَّ من قَالَ أَكثر و هو على  

 . عمرو 
  ٢/٤٤٩ و الترغيب ٣٧٥ و ٣٦٠ و ٣٠٢ و ٢/٨٥ و حم ١/٥٠٠ و ك ١٠/٨٦امع 

  وهو حديث صحيح
عـن داود بـن     ) عب (.} ه ِعشرين يا يهودي ، فَاضربو   : من قَالَ ِلرجٍل ِمن اَألنصاِر       {-١٧٦٨٤

 . احلصني عن أيب سفيان مرسالً 
 ) ١٣٧٤٥(عب 

 و إسناده حسن لكنه مرسل 
إذا قال الرجل للرجل يا خمنث فاجلدوه عشـرين و إذا           "  مرفوعاًمن طريق ابن عباس      ٨/٢٥٢وبنحوه أخرجه هق    

 و  ١/٢٣٥عيل األشهلي و فيه مقال عدي       و أعلوه بإبراهيم بن إمسا    " قال الرجل للرجل يا يهودي فاجلدوه عشرين      
٥/١٩٢٤ 



 

 

٢٦٥٧() 

عن عبيد اهللا بـن  ) ش (.} من قَالَ ِلصاحبِه يوم اجلُمعِة أنِصت و اإلمام يخطب فَقد لَغا        {-١٧٦٨٥
 . عبد اهللا مرسالً 

  ٢/٤١٤ و فتح ٣/٢١٩ و هق ٣/١٠٣ و بنحوه ن ١/٥٠٥ و ترغيب ٢/١٢٤ش 
  وهو حديث صحيح لغريه

١٧٦٨٦-} نم         خطبي اجلُمعِة و اإلمام وملَغا  :  قَالَ ِلصاحبِه ي فَقد عـن أيب   ) ت ، ن   (.} أَنصت
 . هريرة 

 و صـحيح اجلـامع   ١/١٨٤ و كر ١/٥٠٥ و ترغيب ٢/٤١٤ و فتح  ٢/١٢٤ و ش    ٣/٢١٩ و هق    ٣/١٠٣ن  
)٦٤٣٢ ( 

  وهو حديث صحيح 
 و بنحوه يف الصحيحني

١٧٦٨٧-}  قَالَ ِلصيب نعالَ : مِكذبةٌت عطِه فَهيي لَم ثُم ، اكعن أيب هريرة ) حم (.} ه . 
 ٢/٣٨٥ و صحيحة ١/١٤٢ و جممع ٣/٥٩٨ و ترغيب ٧/٥٢٧ و اإلحتاف ١/١٤٢ و جممع ٢/٤٥٢حم 

  صحيح 
عن قتيلة بنت صـيفى     ) حم ، هق   (.} ثُم ِشئت : ما شاَء اُهللا ، فَليجعلْ بينهما       : من قَالَ    {-١٧٦٨٨

   اجلهىن
 ٣/١٥٤ و صحيحة ١/٩١ و مشكل ٦/٣٧٢حم 

 وهو حديث صحيح  
 . عن أنس ) ع (.} من قَالَ ِمثلَ مقالتِه و شهد ِمثلَ شهادتِه فَله اجلَنةُ {-١٧٦٨٩

 )٢٩٤(و بنحوه حب ) ٢٤٢( و مطالب ١/٣٣٢امع 
 حسن  

 حول إجابة املؤذن
قام بالل ينادي   : عن أيب هريرة قال     ) ن ، حب ، ك     (.} نةَمن قَالَ ِمثلَ هذا يقيناً دخلَ اجلَ       {-١٧٦٩٠

 .  فذكره �فلما سكت قال رسول اهللا 
 ) ١٦٦٧( و اإلحسان ١/١٨١ و ترغيب ٨/٨٧ و تخ ١/٢٠٤ و ك ٢/٢٤ن 

  وهو حديث صحيح 
دخلَ اجلَنةَ ، و    من قَالَ هؤالِء الكَلماِت يوم اجلُمعِة سبع مراٍت فَمات يف ذلك اليوِم              {-١٧٦٩١

اللَّهم أَنت ربي ال إله إالَّ أَنت       : من قَاهلا يف لَيلِة اجلُمعِة فَمات يف ِتلك اللَّيلِة دخلَ اجلَنةَ ، من قَالَ               
، خلقتين و أَنا عبدك و ابن أَمتك ويف قَبضتك ، ناصييت ِبيدك ، أَمسيت على عهدك ووعدك مـا                    

ال                      استطعت هِلي ذُنويب ، إن و أَبوُء ِبذنيب ، فَاغفر ، أَبوُء ِبنعمتك ، نعتا صم رش ِمن أَعوذُ بك ، 
إالَّ أَنت الذُّنوب غفروابن النجار عن أنس ) هب (.} ي . 

 ) ٣٠٤٣( و الشعب ٢٩١ و ٣/٢٧٣اإلحتاف 



 

 

٢٦٥٨() 

  وهو حديث حسن لغريه
  ١/٤٤٨ و ترغيب ٥/٣٥٦ و ١٢٥ و ٤/١٢٢و حم ) ٣٨٧٢( و هـ ٨٨ و ٨/٨٣و حنوه عند خ 

ال إله إالَّ اُهللا ابتغاَء وجِه اِهللا ختم له ِبها دخلَ اجلَنةَ ، و من صـام يومـاً                   : من قَالَ    {-١٧٦٩٢
م له ِبها دخلَ    ابتغاَء وجِه اِهللا ختم له ِبــِه دخلَ اجلَنةَ ، و من تصدق ِبصدقٍة ابتغاَء وجِه اِهللا خت                

 عن حذيفة) حم (.} اجلَنةَ
 ٧/٢١٥ و جممع ٥/٣٩١حم 

  وهو حديث صحيح  
١٧٦٩٣-}              رقىن و إنْ سةَ ، وإنْ زخلَ اجلَنإالَّ اُهللا د قَالَ ال إله نعن سلمة بن نعـيم     ) طس (.} م
 . األشجعي 

  ١٢/٦٠ والفتح ١/١٨امع 
  وهو حديث صحيح  لغريه

١٧٦٩٤-} قَالَ   م إىل ِمثلها          : ن عودى يتئاِت حيالس حيفتِه ِمنا يف صم إالَّ اُهللا ، طَاشت ال إله {. 
 ) اخلطيب عن أنس(

 ٢/٢١٣ و خط ١٠٣ و صفة ٥/٢٥اإلحتاف 
  وهو حديث حسن لغريه

بعد كُلِّ شيٍء ، و ال إله إالَّ        ال إله إالَّ اُهللا قَبلَ كُلِّ شيٍء ، و ال إله إالَّ اُهللا              : من قَالَ    {-١٧٦٩٥
 . عن ابن عباس ) طب (.} اُهللا يبقى ، و يفنى كُلُّ شيٍء عويفَ ِمن اهلَم واحلَزِن

  ١/٥٩ و شج ١/١٣٧ و جممع ٢/٦١٧ و ترغيب ١٠/٣٥٢طب 
  ويف سنده ضعف

سـبحانَ اِهللا و  : هد ، و مـن قَـالَ   ال إله إالَّ اُهللا كُتب لَه ِبها ِعند اِهللا ع     : من قَالَ    {-١٧٦٩٦
و ابن عساكر عن ابـن  ) طب (.} ِبحمدِه كُتب لَه ِبها ِمائةُ أَلِف حسنٍة و أَربعةٌ و ِعشرونَ أَلف حسنةٍ     

 . عمر 
 و الدعا طب    ٣/٣١٩ و حلية    ٢/٤٢١ و ترغيب    ١٢/٤٣٧ و طب    ٨/٣١٨ و   ٢/٣١٢ و كثري    ١٠/٤٢٠امع  

)١٤٨٥ ( 
    وهو حديث حسن

 وهذا منها أي غري العراقيني . فيه أيوب بن عتبة خمتلف فيه و روايته عن غري العراقيني مستقيمة التهذيب و الكامل 
احلَمد ِهللا كُتِب لَـه     : ال إله إالَّ اُهللا كُتب لَه ِعشرونَ حسنةً ، و من قَالَ             : من قَالَ    {-١٧٦٩٧

عن ) ابن شاهني يف الترغيب يف الذكر      (.} أَكرب كُتب له ِعشرونَ حسنةً    اُهللا  : ثَالثونَ حسنةً ، ومن قَالَ      
 . أيب هريرة 
 و  ١/٥١٢ و ك    ٣٧ و   ٣/٣٥ و   ٣١٠ و   ٢/٣٠٢ و أخرجه مطـوالً حـم        ٩/٤٩ و   ٥/٢٥ و   ٣/٢٩٤اإلحتاف  

  ٢/٤٢٧ وترغيب ١٠/٨٧جممع 



 

 

٢٦٥٩() 

  وهو حديث صحيح  لغريه 
لَم يضره معها خطيئةٌ ، كَما لَو أَشـرك ِباِهللا لَـم ينفعـه             ال إله إالَّ اُهللا ،      : من قَالَ    {-١٧٦٩٨

 . عن ابن عمرو ) طب (} معــه حسنةٌ
  ٢/١٧٠ و فيه من لقي اهللا و حم ١/١٩امع 

  وهو حديث صحيح  
 ) . البزار ، عن أيب سعيد (.} من قَالَ ال إله إالَّ اُهللا مخلصاً دخلَ اجلَنةَ {-١٧٦٩٩

 و شج   ١/٣٨ و الدواليب    ١٠/٤٨٥ و   ٩/٥٨٦ و   ٤٨٨ و   ٥/٢٥ واإلحتاف   ١٨ و   ١/١٧ و جممع    ٥/٢٢٣طب  
و ) ١٤٧٨ - ١٤٧٥( و الدعا طـب  ٧/٢٥٤٥ وعدي ٨/٦٥ و تخ ٤/٢٥٩ و ٢/٨٧ و   ١/٢٩٩ و كر    ١/٢٠

 ) ٦٤٣٣( و صحيح اجلامع ١٢/٦٤ و خط ٢/٤١٤و ترغيب ) ٣٦٩(محيدي 
  وهو حديث صحيح  

فَما إخالصها ؟ قَالَ : لَ ال إله إالَّ اُهللا  مخلصاً دخلَ اجلَنةَ ، قَالوا يا رسولَ اِهللا         من قَا  {-١٧٧٠٠
 :ليكماُهللا ع مرا حكُلِّ م نع حجزكماخلطيب عن أنس (.} أَنْ ت . ( 

 ٥٨٦ و ٩/٤٦٧ و ٤٨٨ و ٢٦و ٥/١١اإلحتاف 
 حسن لغريه 

إنـي  : أَفال أُبشر الناس ؟ قَالَ      : اُهللا مخلصاً دخلَ اجلَنةَ ، ِقيلَ       ال إله إالَّ    : من قَالَ    {-١٧٧٠١
 ) . ابن النجار عن أنس (.} أَخاف أَنْ يتكلوا

 و كر   ١/٣٨ و الدواليب    ١٠/٤٨٥ و   ٩/٥٨٦ و   ٤٨٨ و   ٥/٢٥ و اإلحتاف    ١٨ و   ١/١٧ و جممع    ٥/٢٢٣طب  
  و غريهم ٢/٤١٤و ترغيب ) ٣٦٩(و محيدي .  ..٩/٢٥٤ و ٧/٣١٢ و حلية ٤/٢٥٩ و ٢/٧٨ و١/٢٩٩

   وهو حديث صحيح 
البـزار   (.} ال إله إالَّ اُهللا نفعته يوماً ِمن دهرِه يصيبه قَبلَ ذلك ما أَصـابه             : من قَالَ    {-١٧٧٠٢

 ) . عن أيب هريرة) هب(
 ) ١٩٣٢(و الصحيحة ) ٦٤٣٧(و صحيح اجلامع ) ٩٧( و الشعب ١/٢٨ و شج ١/١٧ و جممع ٢/٤١٤ترغيب 

   وهو حديث صحيح 
ال إله إالَّ اُهللا و اُهللا أَكرب أَعتق اُهللا ربعه ِمن الناِر ، و ال يقوهلا اثنـتِني إالَّ                   : من قَالَ    {-١٧٧٠٣

 .  الدرداء عن أيب) طكس (.} أَعتقَه اُهللا ِمن الناِر: أَعتق اُهللا شطره ِمن الناِر ، و إنْ قَاهلا أَربعاً 
 ١٠/٨٧امع 

 لني  
ـَن قَالَ    {-١٧٧٠٤ ال إله إالَّ أَنا و أَنا أَكرب       : ال إله إالَّ اُهللا و اُهللا أَكرب ، صدقه ربه و قَالَ             : مـ

ـ  : ال إله إالَّ أَنا وحدي ، و إذا قَالَ          : ال إله إالَّ اُهللا وحده ، يقولُ اُهللا         : ، و إذا قَالَ    ه إالَّ اُهللا   ال إل
ال إله إالَّ اُهللا لَـه      : ال إله إالَّ أَنا وحدي ال شريك يل ، و إذا قَالَ             : وحده ال شريك لَه ، قَالَ اُهللا        



 

 

٢٦٦٠() 

 ال إلـه إالَّ اُهللا و ال : ال إله إالَّ أَنا ِلي املُلك و ِلي احلمد ، و إذا قَالَ : املُلك و لَه احلَمد ، قَالَ اُهللا    
مـن  : ال إله إالَّ أَنا و ال حولَ و ال قُوةَ إالَّ ِبي ، و كَانَ يقولُ                 : حولَ و ال قُوةَ إالَّ ِباِهللا ، قَالَ اُهللا          

ارالن طعمهت لَم اتم رضِه ثُمحسن عن أيب سعيد و أيب هريرة ) ت (.} قاهلا ِفي م . 
و ن عمـل   ) ٣٧٩٤(و هـ   ) ٣٤٣٩(و ت   ) ٩٤٤ و   ٩٤٣ ( و عبد بن محيد    ٥/١٧ و اإلحتاف    ٤/٣٢٣ترغيب  

 ) ٣٢ و٣١ و ٣٠(
  وهو حديث صحيح  

 . عن أيب سعيد ) بز (.} ال إله إالَّ اُهللا وجبت لَه اجلَنةُ: من قَالَ  {-١٧٧٠٥
  ٩/١٨٠ و ٥/٢٥ واإلحتاف ١/١٧جممع 

 صحيح  
سبحانَ اِهللا و ِبحمدِه كُتبت لَه      : جلَنةُ ، ومن قَالَ     ال إله إالَّ اُهللا وجبت لَه ا      : من قَالَ    {-١٧٧٠٦

إذاً ال يهلك ِمنا أَحد ، قَالَ       : ِمائةُ أَلِف حسنٍة و أَربعةٌ و ِعشرونَ أَلف حسنٍة ، قَالوا يا رسولَ اِهللا               
 :           ثُم ، بٍل أَثقلتهلى جع ضعتو لَيجيُء ِباحلسناِت لَو لى إنَّ أَحدكمب      ، ِبتلك فَتذهب عمجيُء النت 

 . عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أبيه عن جده ) ك (.} ثُم يتطاولُ الرب بعد ذلك ِبرمحتِه
  ٤٢٢ و ٢/٤٢١ و الترغيب ٤/٢٥١ ك 

  وهو حديث صحيح  
 إالَّ اُهللا وحده ، ال إلـه إالَّ اُهللا ال           ال إله إالَّ اُهللا وحده و اُهللا أَكرب ، ال إله          : من قَالَ    {-١٧٧٠٧

                           قَاهلن نةَ إالَّ ِباِهللا ، مولَ و ال قُوإالَّ اُهللا ال ح ال إله ، احلَمد و لَه املُلك إالَّ اُهللا لَه ال إله ، لَه ريكش
             وِم ، أَو ِتلكالي ذلك ِمن اتم ــهٍر ثُموٍم أَو لَيلٍة أَو شِفي ي          لَـه هِر غُفـرالش اللَّيلِة ، أَو ذلك 

اخلطيب عن أيب هريرة (.} ذَنبه . ( 
 ) ١٤٣٢٩(و املسند اجلامع ) ٢٩(ن عمل 

 حسن  
ال إله إالَّ اُهللا وحده ال شريك لَه ، أَطاع ِبها قَلبه ، و ذَلَّ ِبها ِلسـانه ، و                    : من قَالَ    {-١٧٧٠٨

 . عن سعد بن عبادة ) طس (.} لُ اِهللا ، حرمه اُهللا على الناِرشهد أَنَّ محمداً رسو
 ١/٢١امع 

  وهو حديث حسن لغريه
ال إله إالَّ اُهللا وحده ال شريك لَه ، إهلاً واحداً صمداً ، لَـم يلـد و لَـم                    : من قَالَ    {-١٧٧٠٩

 و لَــم ، ولــدي 
}  عشـــرةَ مرةً كَتب اُهللا لَه أَلفي أَلِف حسنٍة ، ومن زاد زاده اهللاُ             يكن لَه كُفواً أَحد ، إحدى     

 ) . و ابن عساكر عن جابر) حم(عن ابن أيب أوىف ) طب(عبد بن محيد ،  (.
 )٥٢٩( و عبد بن محيد ٦٠ و ٥٩ و ٣/٥٨و عدي ) ٣٤٦٩(و ت ) ١٦٩٤٩( و حم ٢/٤٢٠الترغيب 



 

 

٢٦٦١() 

   وهو حديث حسن لغريه
و إنْ  : ال إله إالَّ اُهللا وحده ال شريك لَه دخلَ اجلَنةَ ، قَالَ أَبو الـدرداِء                : من قَالَ    {-١٧٧١٠ 

على رغِم أَنـِف أيب     :  قَالَ يف الثَّالثِة     - ثَالثاً   -و إنْ زىن و إنْ ســرق       : زىن و إنْ سرق ؟ قَالَ       
  .عن أيب الدرداء ) حم ، ن ، طب (.} الدرداِء

  ١١/٢١٨ و فتح ١/١٦جممع 
  وهو حديث حسن  

ال إله إالَّ اُهللا وحده ال شريك لَه ، لَه املُلك و لَه احلَمد ِبيدِه اخلَري و هـو                   : من قَالَ    {-١٧٧١١
    لَه اٍت كُتبرم شرقَدميِه ع ثينو قَبلَ أَنْ ي بحصلِّي الصي ِحني يٍء قَديرلى كُلِّ شسناٍت و عح شرع 

محيت عنه عشر سيئاٍت و رفع لَه يف اجلَنِة عشر درجاٍت ، و كُتب لَه ِعتق عشِر رقباٍت ِمن ولِد                    
 ) . ابن النجار عن عثمان (.} إمساعيلَ
   حنوه عن أيب أيوب ١/٤٥٥الترغيب 

  وهو حديث صحيح  لغريه
إالَّ اُهللا ، وحده ال شريك لَه ، لَه املُلك ، و لَه احلَمد ، ِبيدِه اخلَري                 ال إله   : من قَالَ    {-١٧٧١٢  

 . عن أيب أيوب ) طب(عبد بن محيد ، ) ش (.} ، وهو على كُلِّ شيٍء قَدير ، كُن لَه كَعدِل عشِر ِرقاٍب
  ٧/٧٢ و ش ١٠/١١٢امع 

  وهو حديث صحيح  
 إله إالَّ اُهللا وحده ال شريك لَه ، لَه املُلك و لَه احلَمد و هو علـى                  ال: مــن قَالَ    {-١٧٧١٣

                شـرع نـهحا عسناٍت و مح شرع اُهللا لَه اٍت كَتبرم شرداةَ علَّى الغا صم عدب ، يٍء قَديركُلِّ ش
تِق رقبتِني ِمن ولِد إمساعيلَ ، وكُن لَه ِحجاباً         سيئاٍت ، و رفع لَه عشر درجاٍت ، و كُن لَه ِبعدِل عِ            

 ) . اخلطيب عن أنس (.} ِمن الشيطاِن
  ١/٤٥٥ و عن أيب أيوب حنوه الترغيب ١/٤٥٢ أخرج حنوه أبو داود و النسائي و ابن ماجه الترغيب 

  فهو حسن لغريه
 لَه ، لَه املُلك و لَه احلَمد و هو علـى            ال إله إالَّ اُهللا وحده ال شريك      : مــن قَالَ    {-١٧٧١٤

كُلِّ شيٍء قَدير ، بعــد ما يصلِّي الغداةَ كَتب اُهللا لَه عشر حسناٍت و محا عنه عشر سيئاٍت و                   
ِمن الناِر ، وكُن لَه     رفع لَه عشر درجاٍت ، وكُن لَه كَعدِل رقبتِني ِمن ولِد إمساعيلَ و كُن لَه ِحجاباً                 

                     ِحجابـاً ِمـن لَه و كُن ِمثلُ ذلك مسي كَانَ لَهي قَاهلا ِحني نوم ، مسيى يتيطاِن حالش ِحرزاً ِمن
صبحى يتيطاِن حابن صصرى يف أماليه عن أيب هريرة (.} الش . ( 

و الترغيـب  ) ٣٣٢ و ٣٣١( و الدعا طب ٣/٣٨١ و تخ ٤/٦٠و حم ) ٣٨٦٧(و هـ ) ٥٠٧٧(أخرج حنوه د  
  عن أيب عياش الزرقي ٤٥٢ و ١/٣٠٤

  وهو حديث صحيح  



 

 

٢٦٦٢() 

ال إله إالَّ اُهللا وحده ال شريك لَه ، لَه املُلك و لَه احلَمد و هو على كُـلِّ                   : من قَالَ    {-١٧٧١٥
 ـيٍء قَديرش 

ةُ حسنٍة ، ومحي عنه ِبها ِمائةُ سيئٍة ، وكَانت  كَعدِل رقبٍة             عشر مراٍت ِحني يصبح كُتب لَه ِبها ِمائ       
ذلك مسي كَانَ لَهي قَاهلا ِحني نوم ، ومهفظَ ِبها يابن السين عن أيب هريرة (.} ، وح . ( 

 ) ٢٦(و ن عمل ) ٧٢(سين 
 صحيح لغريه 

ك لَه ، لَه املُلك ، و لَه احلَمد ، يحيي و يميت             من قَالَ ال إله إالَّ اُهللا ، وحده ال شري          {-١٧٧١٦
       يٍء قَديرلى كُلِّ شع واٍت    -و هرم شرع -            ِمـن حفظونـهسلحةً يم عثَ لَهلى أَثِر املَغرِب ، بع 

               يس شرع نهع حيوجباٍت ، و مسناٍت مح شرِبها ع لَه وكُتب ، صبحى يتياطِني حوبقاٍت  الشئاٍت م
 . عن عمارة بن شبيب مرسالً ) ت (.} ، و كَانَ لَه ِبعدِل عشِر رقباٍت مؤمناٍت

  ٧/٤١٨و التهذيب ) ٤٧٢(و صحيح الترغيب ) ٣٥٢٨( و ت ١/٣٠٤ و الترغيب ٤/٢٣٢جامع األصول 
  حسن مرسل

ملُلك و لَه احلَمد و هو على كُلِّ شيٍء       من قَالَ ال إله إالَّ اُهللا وحده ال شريك له ، لَه ا             {-١٧٧١٧
قَدير عشر مراٍت ، كَانَ لَه عدلُ نسمٍة ، ومن سبح تسبيحةً ، و منح منيحةَ لٍَنب ، أَو أَهدى ِزقاقاً                     

 . عن أيب أيوب ) هب (.} كَانَ لَه كَعدِل نسمٍة
 و  ٤/٢٤٢طوله و يف سنده مبهم و يشهد له حـم           ب) ٢٥٤٤(خمتصراً و هو صحيح و      ) ٥٩٥ - ٥٩٣(الشعب  

 ) ١٩٥٧( و ت ١٠/٨٥ و جممع ٧/٣١ وش ٣٠٤ و ٣٠٠
 صحيح لغريه 

ال إله إالَّ اُهللا وحده ال شريك له ، لَه املُلك و لَه احلَمد و هو علـى                  : مــن قَالَ    {-١٧٧١٨
 . عن أيب أيوب ) طب (.} ن ولِد إمساعيلَكُلِّ شيٍء قَدير ، كُن لَه كَعدِل عشِر ِرقاٍب ِم

  ١٠/٣٤ و امع ٢/٤١٨الترغيب 
  وهو حديث صحيح  

من قَالَ ال إله إالَّ اُهللا وحده ال شريك لَه ، لَه املُلك و لَه احلَمد و هو على كُلِّ شيٍء                    {-١٧٧١٩
حرشِر مِبعدِل ع لَه اٍت ، كُنرم شرع قَديرعن أيب أيوب ) طب (.} رين . 

 ١٠/٨٤ وامع ٢/٤١٨الترغيب 
  وهو حديث صحيح  

ال إله إالَّ اُهللا ، وحده ال شريك لَه ، لَه املُلك و لَه احلَمد و هو على كُلِّ                   : من قَالَ    {-١٧٧٢٠
 . عن أيب أيوب ) حم( .} شيٍء قَدير عشر مراٍت ، كُن لَه كَعدِل رقباٍت أَو رقبٍة

 ) ٧٠( و سين ٥/٤٢٢حم 
    صحيح  



 

 

٢٦٦٣() 

من قَال ال إله إالَّ اُهللا ، وحده ال شريك لَه ، لَه املُلك ، و لَه احلَمد ، و هو على كُلِّ               {-١٧٧٢١
   يٍء قَديرشراً   -شلِد إمساعيل        - عو قبةً ِمنر أَعتق يب أيـوب ، و  عن أ) ق ،  ت ، ن       (.}   كَانَ كَمن

 . كانت له عدل أربع رقاب من ولد إمساعيل ) : ت(لفظ 
 و ترغيب   ١/٥٠١ و  ك     ١٠/٣١٠و ش   ) ١٧٢٤ - ١٧١٥( و دعا طب     ٣٠ و م الذكر و الدعاء       ٨/١٠٦خ    

 )٩٩٥٢ -  ٩٩٤١ و ٩٩٤٠(و النسائي ) ٦٤٣٥(و صحيح اجلامع ) ٧٠( وسين ٢/٤١٨
وحده ال شريك لَه ، لَه املُلك ، و لَه احلَمد ، و هو على كُلِّ       من قَالَ ال إله إالَّ اُهللا ،         {-١٧٧٢٢

                   نهع حيتسنٍة ، و مِمائةُ ح لَه شِر ِرقاٍب ، و كُتبتدلَ عع لَه ٍة ، كَانتروٍم ِمائةَ مِفي ي يٍء قَديرش
       ذلك ومهيطاِن يالش ِحرزاً ِمن لَه ئٍة ، وكَانتياَء ِمائةُ سا جِبأفضلَ ِمم أِت أَحدي و لَم ، مسيى يتح 

ذلك ِمن مالً أَكثرملَ عع عن أيب هريرة ) حم ، ق ، ت ، هـ (.} ِبِه إالَّ أَحد . 
و ) ٣٣٦( و الدعا طب     ١١/٢٩١ و فتح    ١/٤٥١ و ترغيب    ٢/٣٠٢ و حم    ٢٨ و م الذكر و الدعاء       ٤/١٥٣خ  

 )٥٩٨ و ٥٩٧(و شعب ) ٦٤٣٧( و صحيح اجلامع ١/٥٠٠و ك  ٢٠٩ و ١٠/٢٠٨و ش ) ٣٧٩٨(هـ 
ال إله إالَّ اُهللا ، وحده ال شريك له ، لَه املُلك و لَه احلَمد ، وهو على كُلِّ                   : من قَالَ    {-١٧٧٢٣

 . عن أيب أيوب ) طك (.} شيٍء قَدير كُن لَه كَعدِل عشِر ِرقاٍب ِمن ولِد إمساعيلَ
 ١٠/٨٤امع 

 صحيح  
ال إله إالَّ اُهللا وحده ال شريك لَه ، لَه املُلك و لَه احلَمد و هو علـى                  : مــن قَالَ    {-١٧٧٢٤

 . و ابن عساكر عن أيب أمامة ) طب (.} كُلِّ شيٍء قَدير ، لَم يسبقها عملٌ و لَم تبق معها سيئةٌ
  ٣/٣١٨ل  و الكام٢/٤١٩ و الترغيب ٨/١٣٥طب 

 ويف سنده ضعف 
ال إله إالَّ اُهللا وحده ال شريك لَه ، لَه املُلك و لَه احلَمد و هو على كُـلِّ                   : من قَالَ    {-١٧٧٢٥

                      ـنملِه ، إالَّ مع ِبعمٍل أَفضلَ ِمن جييْء أَحد وِمائةً إذا أَمسى ، لَم ، ٍة إذا أَصبحرِمائةَ م يٍء قَديرش
عن أيب الـدرداء  ) ش(ابن السين و اخلطيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،           (}  أَفضلَ ِمن ذلك   عملَ
 ) . موقوفاً
  ٧/٧٣و ش ) ٣٣٣( و الدعا طب ٣/٢٥خط 

  وهو حديث صحيح  
و على كُلِّ   ال إله إالَّ اُهللا ، وحده ال شريك لَه ، لَه املُلك و لَه احلَمد ، وه                : من قَالَ    {-١٧٧٢٦

عن أيب أيوب   ) حم ، طك   (.} شيٍء قَدير مرةً أَو عشر مراٍت كَانَ لَه ذلك ِبعدِل رقبٍة أَو عشِر ِرقابٍ             
 . 

 ١٠/٨٤امع 
 صحيح  



 

 

٢٦٦٤() 

١٧٧٢٧-}                     ميتحيي و يي ، احلَمد ولَه ، املُلك لَه ، لَه ريكال ش حدهإالَّ اُهللا ، و قَالَ ال إله نم 
       يٍء قَديرلى كُلِّ شع اٍت    -، وهورم شرسمةٍ    - عِبعدِل ن عن الرباء  ) حم ، ن ، حب ، ك       (.}  كَانُ لَه

 . 
 ٩٩٥٤ - ٩٩٥٣( و ن    ٥/٤٢٠ و بنحوه حم     ١/٥٠١و ك   ) ٨٥٠( و اإلحسان    ٢٨٧ و   ٢٨٦ و   ٤/٢٨٥حم  

  حنوه ١١٦ و ١١٥ و ١٠/٨٨وامع ) ٩٩٥٥و 
 وهو حديث صحيح  

 ٨٥ و ١٠/٨٤ و امع  ٥/٤٢٠و حم   ) ٨٥٠(وهي ثابتة عند حب     !! لباين دون لفظه حيىي و مييت       و صححه األ  
  و سندها صحيح ٢/٤١٩و الترغيب 
ال إله إالَّ اُهللا وحده ال شريك لَه ، لَه املُلك و لَه احلَمد يحيي و يميت و                  : من قَالَ    {-١٧٧٢٨

 ، يٍء قَديرلى كُلِّ شع ولِد إمساعيلَهو أَربعةَ أَنفٍس ِمن أَعتق عن أيب أيوب ) طب (.} كَانَ كَمن . 
 ٨٥ و ١٠/٨٤امع 

  وهو حديث صحيح  
١٧٧٢٩-}                      وو ه ميتحيي و يي احلَمد و لَه املُلك لَه ، لَه ريكال ش حدهإالَّ اُهللا و قَالَ ال إله نم

اً ِبها روحه ، مصدقاً ِبها ِلسانه و قَلبه إالَّ فُتقت لَها السموات فَتقـاً               على كُلِّ شيٍء قَدير ، مخلص     
   ؤلهس عطيهاُهللا إليِه أَنْ ي ظرِلعبٍد إذا ن قنيا ، وحأَهِل الد إىل قَائلها ِمن بالر نظرى يتاحلكـيم   (.} ح

 . ) حدثين رجالن من الصحابة: عن يعقوب بن عاصم قال 
 )٩٨٥٦( و ن ٢/٤١٨الترغيب 

  وهو حديث حسن  
ال إله إالَّ اُهللا وحده ال شريك لَه ، لَه املُلك و لَه احلَمد يحيي و يميت و                  : من قَالَ    {-١٧٧٣٠

) طـب  (.} هو على كُلِّ شيٍء قَدير ، مرةً أَو عشر مراٍت كَانَ لَه ذلك ِبعدِل رقبٍة أَو عشِر ِرقابٍ                 
 عن أيب أيوب  

 ١٠/٨٤ و امع ٢/٤١٨الترغيب 
  وهو حديث صحيح  

١٧٧٣١-}                       وِحسـابه ، مهو د الهم رموِن اِهللا ، حد ِمن عبدِبما ي إالَّ اُهللا ، و كَفر قَالَ ال إله نم
 . عن والد أيب مالك األشجعي ) حم ، م (.} على اِهللا عز و جلَّ

 ) ٦٤٣٨( و صحيح اجلامع ٣/٣٨٠ و نصب ٨/٣٨١ و طب ٣٧م اإلميان 
 .} من قَالَ ال إله إالَّ اُهللا يصدق ِلسانه قَلبه ، دخلَ ِمن أَي أَبواِب اجلَنِة الثَمانيِة شاءَ                 {-١٧٧٣٢

 ) . ابن النجار عن عقبة بن عامر عن أيب بكر(
 ) ١٤٦٠( و الدعا طب ١٠/٤٨٥اإلحتاف 

 ن  وهو حديث حس



 

 

٢٦٦٥() 

ال إله إالَّ أَنت سبحانك عملت سوءاً و ظَلمت نفسي فاغفر يل إنك أَنت              : من قَالَ    {-١٧٧٣٣
 ) . الديلمي عن ابن عباس (.} خري الغافرين ، غُفرت ذَنوبه و لَو كَانت ِمثلَ زبِد البحِر

  ٥/٦٠اإلحتاف 
  وهو حديث حسن لغريه

 إله إالَّ أَنت سبحانك ، عملت سوءاً و ظَلمت نفسي فَتب علي إنـك               ال: من قَالَ    {-١٧٧٣٤
 ) . ابن النجار عن ابن عباس (.} أَنت التواب الرحيم ، غُفرت ذُنوبه و لَو كَانَ فَارا ِمن الزحِف

  ٥/٦٠اإلحتاف 
  وهو حديث حسن لغريه

الَ قُوةَ إالَّ باِهللا ، كَانَ دواًء ِمن ِتسعٍة و ِتسـعني داًء أَيسـرها               ال حولَ و    : من قَالَ    {-١٧٧٣٥
عن أيب هريرة ) ك (.} اهلم . 
 و ١٠/٩٨و جممع ) ١٦٧٤( و الدعا طب ٩/٤٦٦ و اإلحتاف ١/١٥٠ و أصفهان   ٢/٦١٧ و ترغيب    ١/٥٤٢ك  

و مل جيد له ابن عدي حديثاً منكـراً          و يف سنده بشر بن رافع و هو مقارب احلديث ال بأس بأخباره               ٢/١٢عدي  
  ٢/١٣الكامل 

  فاحلديث حسن 
١٧٧٣٦-}                رجـتخ ضمضديِه ، فإذا مي رجِت اخلَطايا ِمنديِه خضوِء فَغسلَ يإىل الو قَام نم

ــى اخلَطايا ِمن ِفيِه ، فإذا استنشق خرجت ِمن أَنفِه فكذلك حتى يغسلَ القَدمِني ، فإنْ خرج إل                
 فروضٍة كَانـــتـالٍة مص 

عـن أيب   ) طب(عبد الرزاق    (.} كَحجٍة مربورٍة ، و إنْ خرج إىل صالِة تطوٍع كَانت كَعمرٍة مربورةٍ           
 ) . أمامة
 ) ١٥٢( و عب ٨/٢٩٧طب 

 ويف سنده مقال 
 . املثىن بن الصباح فيه مقال 

ـَوم الِقيامِة موقـف           من قَام ِبخطبٍة ال يلتمس ِبها إالَّ       {-١٧٧٣٧  ِرياًء و سمعةً ، أَوقفه اُهللا يـ
و ابن ســعد و يعقوب بن سـفيان والبغوي و ابن السكن و البارودي و ابن منده و                 ) حم (} ِرياٍء و سمعةٍ  

ه و ال أعلم ل: بشـــر ، قال البغوي : عن بشري بن عقربة اجلهين و يقال ) ض(و أبو نعيم ،  ) طب(ابن قانع ،    
 .روى حديثني ) : كر(هذا حديث مشهور ، وقال : غريه ، وقال ابن السكن 

 و شـج    ٧/١٩٩  و سـعد      ١/١٥٩ و ختـص     ١/٩٤ و الدواليب    ٢/١٩١ و جممع    ٢/٢٩ و طب    ٣/٥٠٠حم  
  ٦/٣١٨ و ٣/٢٦٩ و كر ٢/٢٢٠

  وهو حديث حسن  



 

 

٢٦٦٦() 

١٧٧٣٨-}            نوم ، افلنيالغ ِمن كتبي ِبعشِر آياٍت لَم قَام نو        م ، القَانتني ِمن ِبمائِة آيٍة كُتب قَام
الفائزين ِمن ِبمأيتْ آيٍة كُتب قَام نالشريازي يف األلقاب ، و ابن مردويه عن أيب سعيد (.} م . ( 

 و الصـحيحة    ١/١٢٠و اإلحتاف   )  ٦٦٢(و حب   ) ١١٤٤(و خزمية   ) ١٩٣٨( و د    ٤٤٠ و   ١/٤٣٩الترغيب  
 )٧٠١( و سين ٤/٣٩٥و كر ) ٦٤٢(

  وهو حديث حسن  
١٧٧٣٩-}                  نوم ، القَانتني ِمن ِبمائٍة كُتب قَام نوم ، افلنيالغ ِمن كتبي ِبعشِر آياٍت لَم قَام نم

املُقنطرين ِمن ِبألِف آيٍة كُتب عن ابن عمرو ) د ، حب (.} قَام . 
 و صـحيح    ٤/٣٩٦و كر   ) ٦٤٢( و صحيحة    ١/٤٣٩و ترغيب   ) ٦٦٢(وحب  ) ١١٤٤(و خزمية   ) ١٩٣٨(د  

 ) ٦٤٣٩(اجلامع 
    وهو حديث صحيح 

  اهـ اية -أي أعطي قنطاراً من األجر : املقنطرين 
عـن ابـن   ) طب (.} فَقد قَرأَ ثُلثَ القُرآِن) قُلْ هو اُهللا أَحد ، اُهللا الصمد(من قَام بِـ     {-١٧٧٤٠

 . عمرو 
  ٣٨١ و ٢/٣٨٠ترغيب و ال) ٨١٢( و م ٢/١٤٨أخرج حنوه امع 

  صحيح لغريه
 . عن أيب هريرة ) ٤ق  (.} من قَام رمضانَ إمياناً و احتساباً غُفر لَه ما تقدم ِمن ذَنبِه {-١٧٧٤١

 و ٣/٢٠١و ن ) ٨٠٨(و ت ) ١٣٧١( و د  ١٧٤ و   ١٧٣ و م صالة املسافرين      ٥٩ و   ٥٨ و   ٣/٣٣ و   ١/١٦خ  
 ٤٨٦ و   ٤٧٣ و   ٤٢٣ و   ٤٠٨ و   ٢/٢٨١ و حم    ٨/١١٨ و   ١٥٨ و   ١٥٧ و   ١٥٦ و   ١٥٥ و   ٤/١٥٤ و ٢٠٢

 و فتح ٢/١٧٣ و جممع ٢/٩١و ترغيب ) ٧٧٢٠ و ٧٧١٩( و عب ٤٩٣ و ٢/٤٩٢ و هق    ٢/٢٦ ومي   ٥٢٩و  
 ) ٦٤٤٠(و صحيح اجلامع ) ١١٣( و موطأ ٤/١١٦ و سنة ٤/٢٥٠ و ١/٩٢

١٧٧٤٢-} التهليِه صاُهللا ع در الِة فَالتفتِفي الص قَام نعن أيب الدرداء ) طب (.} م . 
  ٣٧٣ - ١/٣٦٩ و يف سنده ضعف وله شواهد انظرها يف الترغيب ١/٣٧٢ و ترغيب ٢/٨١جممع 

  فاحلديث حسن لغريه
 . عن أيب هريرة ) ٣خ  (.} من قَام لَيلةَ القَدِر إمياناً و احتساباً غُفر لَه ما تقدم ِمن ذَنبِه {-١٧٧٤٣

 و  ٣٤٧ و   ٢/٢٤١ و حـم     ٨/١١٧ و   ٤/١٥٧و ن   ) ٦٨٣( و ت    ١٧٦صالة املسافرين    و م    ٥٩ و   ٣/٣٣خ  
 و محيـدي  ١٠٦ و ٢/٩٠ و ترغيب    ٧/٢٧٦ و   ١/١٥٧ و بغوي    ٤/٣٠٦ و هق    ٥٠٣ و   ٤٧٣ و ٤٢٣ و   ٤٠٨

 و صـحيح اجلـامع   ٦/٢٨٣ و حلية   ٢٥٥ و   ٤/١١٥ و فتح    ٦/٣٧٩و سنة   ) ٧٣٤(و شفع   ) ١٠٠٧ و   ٩٥٠(
 ) ٣٦٧٠و ٣٦١٣ و ٣٦١٢(و الشعب ) ٦٤٤١(

١٧٧٤٤-}             القُلوب موتت ومي قَلبه متي عاىل لَملَيلِيت الِعيِد حمتسباً ِهللا ت قَام نعن أيب  ) هـ (.} م
 أمامة 
 موقوفاً على أيب الدرداء ) ٣٧١١( و الشعب ٥/٢٠٦ و ٣/٤١٠ و اإلحتاف ٢/١٥٢و ترغيب ) ١٧٨٢(هـ 



 

 

٢٦٦٧() 

   وهو حديث حسن لغريه 
بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد وهو من أهل بلده ، و روايته عن أهل بلده مستقيمة راجع                   وهذا احلديث من رواية     

 ١/٤٧٨ و التهذيب ٢/٨٠الكامل 
 ) . عن بشري بن عقربة) كر(ابن منده ،  (.} من قَام مقام ِرياٍء أَقامه اُهللا مقام ِرياٍء وسمعٍة {-١٧٧٤٥

   حنوه٢٢٣ و ١٠/٢٢٢ و امع ١٠/١٥٩كر 
  وهو حديث صحيح  لغريه

ابن النجار عـن     (.} من قَام مقام ِرياٍء راءى اُهللا ِبِه ، ومن قَام مقام سمعٍة سمع اُهللا ِبهِ               {-١٧٧٤٦
 ) . أيب هند الداري أخي متيم الداري

 ١/٦٥ و ترغيب ١٨/٥٦طب 
  وهو حديث صحيح  لغريه

و ابـن   ) حم (.} عٍة راءى اُهللا تعاىل ِبِه يوم الِقيامِة و سمع ِبهِ         من قَام مقام ِرياٍء و سم      {-١٧٧٤٧
 ) . و أبو نعيم عن أيب هند الداري أخي متيم الداري) طب(سعد و ابن قانع و البارودي ، 

 و ٢/٣٠٩ و مـي  ٢٢٣ - ١٠/٢٢٢ و جممـع  ١/٦٥ و ترغيب  ١٨/٥٦ و طب    ٣/٢٦٩ و كر    ٧/٢٩٥سعد  
 ٧/٥٦٨ و اإلحتاف ٥/٢٧٠ وحم ١/٦٠الدواليب 

  وهو حديث صحيح  لغريه
سبحانَ اِهللا ِمائةَ مرٍة ، واحلَمد ِهللا       : من قَام ِمن اللَّيِل فَتوضأَ و مضمض فَاه ، ثُم قَالَ             {-١٧٧٤٨

 .  جنادة عن سعد بن) طب (.} ِمائةَ مرٍة ، غُفرت لَه ذُنوبه إالَّ الدماَء و اَألموالَ فإنها ال تبطلُ
 ٦/٦٣ و طب ٥/١٦٠ و كثري ٢/٢٦٣جممع 

 ويف سنده ضعف 
 ) . ابن النجار عن أيب هريرة (.} من قَام ِمن مجلسِه ثُم رجع فَهو أَحق ِبِه {-١٧٧٤٩

و ) ١٧٩٢( و عب    ٢/٢٨٢ و مي    ٢/٢٨٣و حم   ) ٣٧١٧(و هـ   ) ١١٣٨( و خد    ٣١أخرجه بنحوه م السالم     
  و أوله إذا قام٤/٥٢ و ترغيب ١١/٦٣ و فتح ١٢/٢٩٨و سنة ) ١٨٢١(خزمية 

 . عن عروة مرسالً ) هق (.} من قَام ِمن مجلسِه يوم اجلُمعِة و عاد فَهو أَحق ِبِه {-١٧٧٥٠
  ٣/٢٤٩و أخرج حنوه مرفوعاً مسلم و غريه النيل ) ٤٥٥ و ٦٩(شفع 

   وهو حديث صحيح  لغريه
ن بِني املُسلمني إىل طَعامِه و شرابِه أَدخله اُهللا اجلَنةَ البتةَ إالَّ أَنْ يعملَ              من قَبض يتيماً مِ    {-١٧٧٥١

غفرعن ابن عباس ) ت (.} ذَنباً ال ي . 
  ٦/٢٩٠ و اإلحتاف ٣/٣٤٧و ترغيب ) ١٩١٧(ت 

  وهو حديث حسن  
١٧٧٥٢-}         ي فَردمرضتها على عي الكَلمةَ الَّيت عقَبلَ ِمن نجاةٌ     من لَه فَهي ، ليحم ، ش    (.} ها ع
 . عن أيب بكر الصديق و صححه ) ، ع ، هب



 

 

٢٦٦٨() 

 ) ٩٣(و ) ٩٢( و الشعب ٢/٢٣٩ و سعد ١/١٤  و جممع ١/٦حم 
   وهو حديث صحيح 

) م ، ن   (.} من قُتلَ تحت رايٍة ِعميٍة ينصر العصبيةَ ، ويغضب ِللعصبيِة فَِقتلَته جاهليةٌ            {-١٧٧٥٣
 . عن أيب هريرة ) هـ(عن جندب  

 )٦٤٤٢(و صحيح اجلامع ) ٤٣٤( وصحيحة ٥٧م اإلمارة :  و بنحوه ٢/١٧٥ و طب ٢/٣٠٦حم 
   وهو حديث صحيح 

 . عن ابن مسعود ) خط (.} من قَتلَ حيةً أَو عقرباً فَكأنما قَتلَ كَافراً {-١٧٧٥٤
  و سند املوقوف صحيح ٤/٤٦ر العقرب ، وهي عند البزار امع  موقوفاً و مرفوعاً دون ذك٦٣٨ و ٤/٦٣٧ش 

  حسن لغريه 
١٧٧٥٥-} مهلَّ دح شركاً قَدجالً مما قَتلَ رةً فَكأنيقَتلَ ح نعن ابن مسعود ) حم (.} م . 

  ٣/٦٢٤ و ترغيب ٤/٤٦ و جممع ٤/٩١ و مشكل ١٠/١٣٠ و طب ١/٣٩٥حم 
   وهو حديث حسن 

١٧٧٥٦-} نسنةٌ           مح زغةً فَلهقَتلَ و نسناٍت ، ومح بعس ةً فَلهيعن ابـن   ) حم ، حب   (.}  قَتلَ ح
 مسعود  

 و القسم األخري عند عـب       ٣/٦٢٣ و ترغيب    ٤/٤٥ و جممع    ١٠/٢٥٨و طب   ) ١٠٨١( و حب    ١/٤٢٠حم  
 موقوفا على ابن عباس و سنده صحيح ) ٨٣٩٦(

 ويف سنده انقطاع  
 و ابن مسعود فإنه مل يدركه ، ورجاله ثقاتبني املسيب بن رافع 

ثَالثونَ ِبنت مخاٍض ، و ثَالثونَ ِبنـت لَبـوٍن ،   : من قُتلَ خطأً فَديته ِمائةٌ ِمن اإلبِل     {-١٧٧٥٧
 . عن ابن عمرو ) حم ، ن (.} وثَالثونَ ِحقَّةً ، وعشرةٌ بين لَبوٍن

و صـحيح اجلـامع     ) ٢٦٣٠( و بنحوهــ     ٣/١٧٦ و قط    ٢٢٤ و   ٢١٧ و   ١٨٥ و   ٢/١٨٣ و حم    ٨/٤٣ن  
)٦٤٤٣( 

   وهو حديث صحيح 
١٧٧٥٨-}      هيدش الِه فَهوونَ مـُتلَ د ت ، هــ ن     (عن ابن عمرو ،     ) حم ، ق ، ت ، ن       (.} من قـ

 . عن بريدة ) ن(عن سعيد بن زيد ، ) حب
ــان ٣/١٧٩خ  ـــ ) ١٤٢١(و ) ١٤١٩(و ) ١٤١٨(و ت ) ٤٧٧٢( و د ٢٤٦ و م اإلمي و ن ) ٢٥٨٠(و ه
ــم ١١٦ و ٧/١١٥ ــق ٢١٧ و ٢٠٦ و ٢/١٦٣ و ٣٠٥ و ١٩٠ و ١٨٩ و ١٨٨ و ١٧٨ و ١/٧٩ وح  و ه
 و  ٥/١٢٣ و فـتح     ٩/٤٥٦و ش   ) ١٣٥٧( و شفع    ١/١١٥ و طب    ٣/٦٣٩ و ك    ٨/١٨٧ و   ٢٦٦ و   ٣/٢٦٥
 و صـحيح    ٢/٣٣٩ و ترغيـب     ٢٤٩ و   ١٠/٢٤٨ و سنة    ٢٤٥ و ٦/٢٤٤ و جممع    ١/٤٤ و أبو عوانة     ٩/٦٦١

  و غريهم )٦٤٤٤(اجلامع 
  وهو حديث متواتر



 

 

٢٦٦٩() 

من قُتلَ دونَ مالِه فَهو شهيــد ، و من قُتلَ دونَ دمِه فَهو شهيد ، و من قُتلَ دونَ                    {-١٧٧٥٩
 ِدينِه فَهـــو 

هيدش ونَ أَهلِه فَهوقُتلَ د نوم ، هيدعن سعيد بن زيد )  حب٣حم  (.} ش . 
 و ٣/٢٦٦و هـق  ) ٢٥٨٠( و هـ ١١٦ - ٧/١١٥و ن   )  ٨٣(واحلميدي   ١/١٨٧و حم   ) ٣١٩٤(اإلحسان  

 ) ٦٤٤٥( وصحيح اجلامع ٨/٣٣٥ و ٣/٢٦٦وهق ) ٢٣٣(و طيا ) ٤٧٧٢(و د ) ١٤٢١( وت ١/١٩٠حم 
   وهو حديث صحيح 

 . عن ابن عمرو ) ن (.} من قُتلَ دونَ مالِه مظلوماً فَله اجلَنةُ {-١٧٧٦٠
 ) ٦٤٤٦( و صحيح اجلامع ٢/٣٣٩ و ترغيب ٨/٣٣٥ وهق ٢/٢٢١ و حم ٧/١١٥ن 

   وهو حديث صحيح 
١٧٧٦١-} هيدش ظلمتِه فَهوونَ مقُتلَ د نو الضياء عن سويد بن مقرن ) ن (.} م . 

 و عـدي    ٢/٣٤٠ و ترغيب    ٢٤٥ و   ٦/٢٤٤ و جممع    ٧/١٠٢ و طب    ١١٧ و   ٧/١١٦و ن   ) ١٨٦٩(املطالب  
 ) ٦٤٤٧( و صحيح اجلامع ٤٨ وجرجان ٥/١٧٨٢

  وهو حديث صحيح  
من قَتلَ رجالً ِمن أَهِل الذِّمِة لَم يجد ِريح اجلَنِة ، و إنَّ ِرحيها لَيوجد ِمـن مسـريِة                    {-١٧٧٦٢

 . عن رجل ) حم ، ن (.}سبعني عاماً
 ) ٦٤٤٨(و صحيح اجلامع ) ٨٧٤٢( و ن ٣/٢٩٩ و ترغيب ٥/٣٦٩ و ٤/٢٣٧ و حم ٨/٢٥ن 

 يح   وهو حديث صح
من قَتلَ صغرياً أَو كَبرياً أَو أَحرق نخالً ، أَو قَطع شجرةً مثمرةً ، أَو ذَبح شاةً الهياً                   {-١٧٧٦٣

 . عن ثوبان ) حم (.} ِبها لَم يرجع كَفافاً
  ٥/٣١٧ و جممع ٥/٢٧٦حم 

 ويف سنده رجل مبهم 
١٧٧٦٤-}  بدهع دعج نوم ، قَتلناه بدهقَتلَ ع نمدعناهعن مسرة ) ٤حم  (.} ج . 

 و ش ٤/٣٦٧ و ك ١٩ و ١٨ و ١٢ و ١١ و ٥/١٠وحم ) ١٥١٥( و د ٢٦ و ٢١ و  ٨/٢٠و ن   ) ١٤١٤(ت  
 و  ٢/١٩١ و مـي     ١/١٨٦ و أصفهان    ١٠/١٧٧ و سنة    ٢٧٠ و   ٢٣٩ و   ٧/٢٣٨ و طب    ١٤/١٨٧ و ٩/٣٠٣

 ) ٢٦٦٣( و هـ ٧/٢٥٧٢ و ٢/٧٢٩ و عدي ٢/١٩٣فقيه 
   وهو حديث صحيح  

 سن قد مسع من مسرةواحل
١٧٧٦٥-}              صيناهخ بدهصى عخ نوم ، دعناهج بدهع دعج نوم ، قَتلناه بــدهقَتلَ ع نم {. 

) ك(عن مسرة ،    ) ن ، ع ، هـ ، طب ، ك ، هق ، ض            (حسن غريب ،    ) د ، ت  (و الدارمي ،    ) ط ، ش ، حم    (
 . عن أيب هريرة 



 

 

٢٦٧٠() 

 و ٤/٣٦٧ و ك ١٩ و ١٨ و ١٢ و ١١ و ٥/١٠و حــم ) ١٥١٥( و د ٢٦ و ٢١ و ٨/٢٠و ن ) ١٤١٤(ت 
  ٢/١٩١ ومي ١/١٨٦ و أصفهان ١٠/١٧٧ وسنة ٢٧٠ و ٢٣٩ و ٧/٢٣٨ و طب ١٤/١٨٧ و٩/٣٠٣ش 

  حديث صحيح 
 :و ما حقُّه ؟ قَالَ : من قَتلَ عصفوراً ِبغِري حقِِّه سأله اُهللا تعاىل عنه يوم الِقيامِة ، قَالوا       {-١٧٧٦٦

أخذُ ِبعنقِه فَيقطعهذَحباً و ي ذحبهعن ابن عمرو ) طب ، هق(والشريازي يف األلقاب ، ) حم ، طب (.} ي . 
 و الشـعب    ١١/٢٢٥و سـنة    ) ١٧٦٦( و شـفع     ٧/٢٣٩و ن   ) ٥٨٧( و محيدي    ٢/١٦٦ و حم    ٢/٨٤مي  

)١١٠٧٥ ( 
   وهو حديث حسن 

١٧٧٦٧-}       ومِهللا ي جبثاً عصفوراً عقَتلَ ع نقولُ      مي ، بثاً و       :  الِقيامِة ِمنهإنَّ فُالناً قَتلين ع بيا ر
 . عن الشريد بن سويد ) حم ، ن ، حب (.} لَم يقتلين ِلمنفعٍة

 و تلخـيص    ٣/٢٠٤ و     ٢/١٥٨ و  ترغيب     ١/١٧٥ و الدواليب    ٧/٢٣٩و طب   ) ١٠٧١( و حب    ٧/٢٣٩ن  
  ٤/٣٨٩ و حم ١٠/٧٥١صول  و جامع األ٣/١٠٤٧ و ٥/١٨٣٧ و عدي ٤/٢٧٧  و تخ ٤/١٥٤

   وهو حديث حسن 
١٧٧٦٨-} هيدش الِه فَهوقُتلَ على م نعن ابن عمرو ) عب (.} م . 

 )١٨٦٥٨( و عب ٢/٢٠٦حم 
 صحيح  

 وهو بنحوه عند مسلم
خ ، حب ،    (و العدين ،    ) حم(احلميدي   (.} من قُتـلَ يف سبيِل اِهللا أَو مات فَهو يف اجلَنةِ          {-١٧٧٦٩

 . عن عمر ) ك ، هق ، ض
 ) ٩٤١( و تغليق ٤/١١٨و خ ) ٢٣(و محيدي ) ١٢٥٩( و حب ٥/٣٤١ و ش ١/٤٨ و حم ٢/١٠٩ك 

  صحيح 
١٧٧٧٠-}                     قَتلـه ـنوم ، هيدش بيِل اِهللا فَهويف س غَرق نوم ، هيدش بيِل اِهللا فَهوقُتلَ يف س نم

 . عن ابن عمرو ) طب (.} فاسها شهيدةٌالبطن فَهو شهيد ، واملَرأةُ يقتلها ِن
  ٥/٣٠٠امع 

 حديث حسن  
١٧٧٧١-}      ـاتم نوم ، هيدش بيِل اِهللا فَهوِفي س اتم نو م ، هيدش بيِل اِهللا فَهوقُتلَ ِفي س نم

          فَهو غَرق نوم ، هيدش طِن فَهويف الب اتم نو م ، هيدش يف الطَّاعوِن فَهو ـهيدعـن أيب  ) م (.} ش
 . هريرة 

 و صحيح اجلامع    ٢/١٠٩ و بنحوه ك     ٣٠١ و   ٥/٣٠٠ و جممع    ٤/٨٦ و ترغيب    ١٨/٨٧ و طب    ١٦٥م اإلمارة   
)٦٤٤٩ ( 



 

 

٢٦٧١() 

من قُتلَ يف ِعميا أَو رمياً يكونُ بينهم ِبحجٍر ، أَو ِبسوٍط فَعقله عقلُ خطٍأ ، ومن قُتلَ                   {-١٧٧٧٢
  ي دمداً فَقــوع     اِس أَمجعـنيفَعليِه لَعنةُ اِهللا و املَالئكِة و الن ينهو ب ينهالَ بح د ، ن ،  (.} ديِه ، فَمن

 . عن ابن عباس ) هـ ، هق
و ) ٢٦٣٥٩( و هــ     ٣٣٢ و   ٤/٣٢٨ و نصب    ٦/٢٨٦ و جممع    ٥٢ و   ١١/٦ و طب    ٨/٣٩و ن   ) ٤٥٣٩(د  

 ) ن(و هذا لفظ ) ٦٤٥٠(صحيح اجلامع 
  وهو حديث صحيح  

 .أي يف مشاجرة و مل يعرف قاتله أو قتل خطأ : ميا ع
١٧٧٧٤-}                   رٍب ِبعصاً فَهـوياِط ، أَو ضِبحجارٍة ، أَو ِبالس ينهمكونُ بمٍي يا يف ريقَتلَ يف ِعم نم

 اِهللا و غَضبه ، ال      خطأٌ وعقله عقلُ اخلَطإ ، ومن قَتلَ عمداً فَهو قَود يٍد ، ومن حالَ دونه فَعليِه لَعنةُ                
 . عن ابن عباس ) د ، ن (.} يقبلُ ِمنه صرفاً و ال عدالً

 ) ٦٤٥١( و صحيح اجلامع ٣٣٢ و ٤/٣٢٨ و نصب ٦/٢٨٦و جممع ) ١٤٥٥( و شفع ٨/٤٠و ن ) ٤٥٣٩(د 
   وهو حديث صحيح 

 .} ريه ، وإنْ كَانَ ولده أَو والده      من قَتلَ قَتيالً فَإنه ال يرثه و إنْ لَم يكن لَه وارثٌ غَ             {-١٧٧٧٥
 . عن عمرو بن شعيب مرسالً ) عب(عن ابن عباس ، ) هق(

 ) ١٧٨٠٢ - ١٧٧٧٦( و له شواهد كثرية عند عب ٦/٧٥و النيل ) ١٧٧٩٨( و عب ٦/١١٩غليل 
  فاحلديث حسن لغريه

اجلَنِة ، وإنَّ ِرحيها لَيوجد ِمن مسريِة ِمائِة        من قَتلَ قَتيالً ِمن أَهِل الذِّمِة لَم يرح رائحةَ           {-١٧٧٧٦
 . عن ابن عمرو ) طب ، ك ، هق (.} عاٍم
  ٢٣١ و ٩/٢٠٥ و هق ١٢/٢٥٩ و فتح ٢/١٨٦ و حم ٢/١٢٦ و ك ٨/٢٥ن 

   وهو حديث صحيح 
١٧٧٧٧-}     لبهس قَتلَ كَافراً فَله نـ  (عن أنس ،    ) حم ، د  (عن أيب قتادة ،     ) ق ، د ، ت     (.} م ) حم ، ه
 عن مسرة  

) ١٧٠٥ و   ١٧٦١(و حب   ) ٢٧١٨( و د    ٣/٣٥٣ و   ٢/١٣٠ و ك    ٢/٢٢٩ و مي    ٢٧٩ و   ١٩٠و  ٣/١١٤حم  
 و صحيح اجلـامع     ٦/٩ و كر    ٨/٤٠ و فتح    ٣/٤٢٩ و  نصب     ٥/١٥٠ ونبوة   ٢/٦٨٢ و عدي    ١٤/٥٣١و ش   

 ٣٠٦ و   ٦/٢٢٠و هق   ) ١٥٦٢(و ت   ) ٢٧١٧( و د    ٤١ و م اجلهاد     ٥/١٩٦ و   ٤/١١٢و بنحوه خ    ) ٦٤٥٢(
مـن  "و لفظه ) ٤٥٤( و موطأ  ١١/١٠٦ و سنة    ٥/١٤٨و نبوة   ) ١١٦٧( وشفع   ٩/٢٠٥ و   ٨/١٨٨ و   ٣١٦و  

 "قتل قتيالً له عليه بينة فله سلبه
  صحيح مشهور

عـن  ) ن ، هـ (.} إما أَنْ يقاد ، و إماَّ أَنْ يفدى: من قُتلَ لَه قَتيلٌ فَهو ِبخِري النظريِن         {-١٧٧٧٨
 رة  أيب هري



 

 

٢٦٧٢() 

و هق ) ٤٥٠٥(و د ) ٢٦٢٤( و هـ ٨/٣٨و ن ) ١٤٠٥(و ت )  ٤٤٨ و ٤٤٧( و م احلج  ٩/٦ و   ٣/١٦٥خ  
 و صـحيح اجلـامع      ٤/٣٥٠ و نصـب     ١٦٠ و   ١/١٤٥ و الدواليب    ٣/٩٧و قط   ) ٢٠( و شفع    ٥٣ و   ٨/٥٢
)٦٤٥٣ ( 

و الضياء عن عبادة    ) د (.} عدالًمن قَتلَ مؤمناً فاغتبطَ ِبقتلِه لَم يقبِل اُهللا ِمنه صرفاً و ال              {-١٧٧٧٩
 . بن الصامت 

 ) ٦٤٥٤( و صحيح اجلامع ٥/٣٤ و كر ٤/٣٢٥ و نصب ٣/٢٩٧ترغيب 
   وهو حديث صحيح 

من قَتلَ متعمداً دفع إىل أَولياِء املَقتوِل ، فإنْ شاءوا قَتلوا ، وإنْ شاءوا أَخذوا الديةَ ،    {-١٧٧٨٠
 .}  و ثَالثونَ جــذعةً ، وأَربعونَ خلفةً ، وما صوحلوا عليِه فَهو لَهـم             وِهي ثَالثونَ ِحــقَّةً ،   

 . عن ابن عمرو ) حم ، ت ، هـ(
 و حـم    ٤/٢٢ و تلخـيص     ٥/١٤٢ و بنحوه كـر      ٣/١٧٧ و قط    ٢/٨٢ و كر    ٢/١٨٣و حم   ) ١٣٨٧(ت  

 ) ٦٤٥٥( و صحيح اجلامع ٧٢ و ٦٠ و ٨/٥٣و هق ) ٢٦٢٦(  و هـ ٢/٢١٧
 ح   وهو حديث صحي

من قَتلَ متعمداً فَإنه يدفع إىل أَهِل القَتيِل ، فَإنْ شاءوا قَتلوا ، وإنْ شـاءوا أَخـذوا          {-١٧٧٨١
ثَالثونَ ِحقَّةً ، و ثَالثونَ جذعةً ، وأَربعونَ خلفةً فَـذلك           : العقلَ ِديةً مسلَّمةً ، وِهي ِمائةٌ ِمن اإلبِل         

عن الشعيب عـن أيب موسـى       ) عب(عن عمرو بن شعيب مرسالً ،       ) عب (.} صاحبهِللمتعمِد إذا لَم يقتلْ     
 . األشعري و املغرية بن شعبة 

 من طريق سليمان بن ٨/٧١و هق ) ١٧١٧٦( وعب ٤/٢٢ و تلخيص ٣/١٧٧ و قط    ٢/٨٢ و كر    ٢/٢١٧حم  
 ) ١٧١٩١(موسى عن أبيه عن جده و حنوه عب 

  وهو حديث صحيح  لغريه
  ١٧٧٨٢-}  نةَمليِه اجلَناُهللا ع مرعاهداً يف غَِري كُنهِه حعن أيب بكرة ) حم ، د ، ن ، ك (.} قَتلَ م . 
 ٣/٢١٢ وكثري   ٢/٢٩٩ و ترغيب    ١٢/٢٥٩ و فتح    ٢/٢٣٥ و مي    ٢/١٤٢ و ك    ٣٨ و   ٥/٣٦ و حم    ٨/٢٤ن  

 ) ٦٤٥٦( و صحيح اجلامع ٢/١٢٦و الدواليب ) ٢٧٦٠(و د 
  وهو حديث صحيح  

١٧٧٨٣-} امـاً               مع سريِة أَربعنيم ِمن ِة ، وإنَّ ِرحيها لَيوجدائحةَ اجلَنر رحي داً لَمعاهقَتلَ م ن {. 
 . عن ابن عمرو ) حم ، خ ، ن ، هـ(

و قال احلـافظ يف     ) ٦٤٥٧( و صحيح اجلامع     ١٠/١٥٢و سنة   ) ٢٦٨٦( و هـ    ٣/٢٩٨  و ترغيب     ٩/١٦خ  
ن كان عاماً التخصيص بزمان ما ، ملا تعاضدت األدلة العقلية و النقليـة أن               املراد ذا النفي و إ     : ١٢/٢٧١الفتح  

من مات مسلماً و لو كان من أهل الكبائر فهو حمكوم بإسالمه غري خملد يف النار ، و مآله إىل اجلنة و لو عذب قبل             
 ذلك ا هـ 



 

 

٢٦٧٣() 

 خفر ذمةَ اِهللا ، و ال يرح ِريح اجلَنِة ،           من قَتلَ معاهداً له ِذمةُ اِهللا و ِذمةُ رسولِه فَقد          {- ١٧٧٨٤
 عن أيب هريرة) هـ ، ك (.} و إنَّ ِرحيها لَيوجد ِمن مسريِة سبعني عاماً

 و ٤٩٣ و ٤/١٢ و   ٣/٢٩٩و الترغيـب    ) ١٤٠٣٠(و ت   ) ١٥٣٠( و حـب     ١٢/٢٥٩و فتح   ) ٢٦٨٧(هـ  
 صححه ووافقه الذهيب  و ٢/١٢٧و ك ) ٢١٧٦( و صحيح ابن ماجه ٢/٦٥٠جامع األصول 

  حسن لغريه
 عن مسرة ) طب ، ض (.} من قُتلَ ِمنكم صابراً مقبالً ىف سبيِل اِهللا فَإنه ىف اجلَنِة{-١٧٧٨٥

 ) ١٢٥٩( و حب ١/٤٨ و حم ٢/١٠٩ و بنحوه ك ٥/٢٩٥ و جممع ٧/٣٢٨طب 
  حديث صحيح لغريه

أيب ) حم ، ن   (.} ها حرم اُهللا عليِه اجلَنةَ أنْ يشم ِرحيها         من قَتلَ نفساً معاهدةً ِبغِري ِحلِّ      {-١٧٧٨٦ 
 بكرة 
 و جممـع    ٤/٤٩٣ و   ٣/٢٩٩و ترغيـب    ) ١٥٣١( و حب    ١/٤٤ و ك    ٥٢ و   ٥١ و   ٥٠ و   ٣٨ و   ٥/٣٦حم  

 )٦٤٥٨(و صحيح اجلامع )٨٧٤٣( و ن ٩/٤٢٥ وش ٢٩٤ و ٦/٢٩٣
 و هو حديث صحيح  

مات مصراً على ذلك ، لكن وردت أدلة على عدم خلود أحد من أهل التوحيد                يعين بغري حق ، و استحل هذا و         
 يف النار

١٧٧٨٧-}                   ِمـن ِة لَيوجدائحةَ اجلَنِة ، و إنَّ رائحةَ اجلَنر رحا مل يقِّهدةً ِبغِري حعاهفساً مقَتلَ ن نم
 عن أيب بكرة) طب ، ك ، هق (.} مسريِة ِمائِة عاٍمْ 

  ٨/١٣٣ و هق ١/٤٤ و ك ٢٩٤ و ٦/٢٩٣جممع 
 و هو حديث صحيح 

من قَتلَ نفساً معاهدةً ِبغِري حقِّها مل يرح رائحةَ اجلَنِة ، و إنَّ ِرحيها لَيوجد ِمن مسريِة                  {-١٧٧٨٨ 
 عن أيب بكرة ) طب ، ك (.} خمسمائِة عاٍم

 و جممـع    ٤/٤٩٣ و   ٣/٢٩٩غيـب   و تر ) ١٥٣١( و حب    ١/٤٤ و ك    ٥٢ و   ٥١ و   ٥٠ و   ٣٨ و   ٥/٣٦حم  
  ٢٩٤ و ٦/٢٩٣

  حديث صحيح
من قَتلَ نفساً معاهدةً ِبغِري ِحلِّها ، حرم اُهللا عليِه اجلَنةَ أنْ يشم رحيها ، و إنَّ ِرحيهـا              {-١٧٧٨٩ 

 عن أيب بكرة) عب ، حم ، ن ، هق (.} لَيوجد ِمن مسريِة ِمائِة عاٍم
  ٨/١٣٣ و هق ٣٨ و ٥/٣٦ و حم ٨/٢٤ و ن )١٨٥٢١( و عب ٩/٤٢٥ش 

  و هو حديث صحيح
من قَتلَ نفسه ِبحديدٍة فَحديدته ىف يدِه يتوجأُ ا ىف بطنِه يف ناِر جهنم خالداً مخلَّداً                 {-١٧٧٩٠ 

 مخلَّداً فيها أبداً ، و من       ِفيها أبداً ، و من شرب سماَ فَقتلَ نفسه فَهو يتحساه ىف ناِر جهنم خالداً              



 

 

٢٦٧٤() 

حم ، ق ، ت ، ن ،         (.} تردى ِمن جبٍل فَقتلَ نفسه فهو يتردى ىف ناِر جهنم خالداً مخلَّداً فيها أبداً               
 عن أيب هريرة) هـ
  و ت    ١/٤٣ و أبـو عوانـة       ١٠/٢٤٧ و فـتح     ٤٨٨ و   ٤٧٨ و   ٢/٢٥٤ و حم    ١٧٥ و م اإلميان     ٧/١٨١خ  

 و صحيح اجلامع    ١٠/١٥٣ و سنة    ٩/٢٥٥ و   ٨/٢٤ و هق    ٢/١٩٢ و مي    ١/٧٣و مشكل   ) ٢٠٤٤) (٢٠٤٣(
)٦٤٥٩( 

 عن ثابت بن الضحاك ) طب (.} من قَتلَ نفسه ِبشيٍء ىف الدنيا عذِّب بِه ىف يوِم الِقيامِة {-١٧٧٩١
و سـنة   ) ٨٥٠( و محيـدي     ١/٤٤ و أبو عوانـة      ١٠/٣٩٥ و جممع    ٢/٦٤ و طب    ٢/١٩٢ و مي    ٤/٣٣حم  
 )٦٦٦٥( و الشعب ١٠/١٥٤

 حديث صحيح 
من قَتلَ نفسه ِبشىٍء متعمداً عذِّب بِه يوم الِقيامِة ىف ناِر جهنم ، و من حلف علـى               {-١٧٧٩٢ 

 عن) طب (.} يمٍني غِري اإلسالِم كَاذباً متعمداً فهو كما قَالَ ، و من قَالَ ِلمؤمٍن يا كَافر فهو كَقتلهِ                
 ثابت بن الضحاك 

 ٢/٦٥طب 
 حديث صحيح 

 عن عائشة) طس (.} من قَتلَ وزغاً كَفَّر اُهللا عنه سبع خطيئاٍت {-١٧٧٩٣ 
 و يف سنده عبد الكرمي بن أيب املخارق و هو ضعيف و له شـاهد       ٥/٣٤١ و عدى    ٤/٤٧و جممع   ) ٨٣٩٤(عب  

) ١١٣٥( و لـه شـاهد يف الشـعب          ١/١٤٦ر  بنحوه و يف سنده مبهم و بنحوه ابن عساك        ) ٨٣٩١(عند عب   
 مقطوع 

  حسن لغريه
 ١٧٧٩٤-}                   ربِة الثَّانيِة فَلها ىف الضقَتله نسنٍة ، و مِمائةُ ح له ربٍة كُتبِل ضزغةً ىف أوقَتلَ و نم

 م ، د ، ت،      حـم ،   (.} كَذا وكَذا حسنةً ، و إنْ قَتلها ىف الضربِة الثَّالثِه فله كَذا و كـذا حسـنةً                
 عن أيب هريرة)هـ
و تلخـيص  ) ٥٢٦٣( و د ٥/١٩٧٨و عـدي   ) ١٤٨٢( و ت    ٣/٦٢٢و ترغيب   ) ٣٢٢٩(و هـ   ) ١٧٥٨(م  
 )٦٤٧٠(و صحيح اجلامع ٢/٢٦٧ و هق ١٢/١٩٦ و سنة ٤/١٥٥

 عن جابر) طس (.} من قُتلُ يلتمس وجه اِهللا مل يعذِّبه اُهللا {-١٧٧٩٥
 ٥/١١ و حلية ٥/٢٩٥جممع 

  لني
عن خالد بن عرفطة و سليمان بن       ) حم ، ت ، ن ، حب       (.} من قَتله بطنه مل يعذَّب ىف قَربهِ       {-١٧٧٩٦

 صرد
 و  ٤/٢٢٦ و طب    ٢/٣٣٩ و ترغيب    ١/١٠٨و طص   ) ٧٢٨( و حب    ٥/٢٩٢ و   ٤/٢٦٢و حم   ) ١٠٦٤(ت  

 )٦٤٦١( و صحيح اجلامع ٥/٢٣٤ و تخ ٧/١١٥



 

 

٢٦٧٥() 

 و هو حديث صحيح
١٧٧٩٧-}    مقَد ناِحداً ،                 ماِر ، و اثْنِني ، و والن صيناً ِمنِحصناً ح وا لهوا اِحلنثَ كَانبلغثَالثةً مل ي

 عن ابن مسعود ) ت ، هـ (.} و لكن ذاك ىف أوِل صدمٍة
) ٩٧٥٠(و  ) ٩٧٤٩(و الشعب   ) ١٦٠٦( و هـ    ٣/٨٠ و ترغيب    ٢/٣٣٠ و كر    ١/٤٢٩و حم   ) ١٠٦١(ت  

 و هــ    ٣/٩ و جممـع     ٣/١٤ و   ٢/٤٧٩و حـم    ) ٨٦٢ (٢/٤٠١حوه عاصم    و بن  ٩/٥٩٢و جامع األصول    
 )١٦٠٥و١٦٠٤و١٦٠٣(

 حديث حسن لغريه
 عن عائشة ) طس (.} من قَدم شيئاً ِمن ولدِه صابراً محتسباً حجبوه ِبإذِن اِهللا ِمن الناِر {-١٧٧٩٨

  ٣/١٤ و بنحوه حم ٣/٩جممع 
 حديث صحيح لغريه 

 عن ابن عباس ) ش (.} دم ِمن نسكِه شيئاً أو أخره فَال شيَء عليِهمن قَ {-١٧٧٩٩ 
 ٤/٤٥٤ش 

 حديث صحيح 
 .} من قَذف مملوكه بالزنا يقام عليِه احلَد يوم الِقيامِة إالَّ أَنْ يكونَ كَمــا قَـالَ               {-١٧٨٠٠

 . عن أيب هريرة ) م(
 ) ٦٤٦٢(امع  و صحيح اجل٣/٤٧٦ و ترغيب ٣٧م اإلميان 

مــن قَذف مملوكه و هو بريٌء مما قَالَ ، جلد يوم الِقيامِة حدا إالَّ أَنْ يكـونَ                  {-١٧٨٠١
 . عن أيب هريرة ) حم ، ق ، د ، ت (.} كَما قَالَ

 و الـدواليب  ٩/٣٤٨ و سـنة  ١٢/١٨٥  و فتح ٣/٢١١ و ترغيب ٣/٣٤١ و  حم   ٣٧ و م اإلميان     ٨/٢١٨خ  
 ١/١١٩ و أصـفهان     ٧٢ و   ١/٧١ و مشـكل     ٨/١٠وهق  ) ١٩٤٧(وت  ) ٥١٦٥( و د    ٣/٢١٣ قط    و ١/٤

 ) ٦٤٦٣(وصحيح اجلامع 
من قَرأَ آيةَ الكُرسي دبر كُلِّ صالٍة مكتوبٍة ملْ يحلْ بينه و بـني دخـوِل اجلَنـِة إال                    {-١٧٨٠٢

ابن السين  عن أيب أمامة (.} املَوت . ( 
  ٥/١٣٣ و اإلحتاف ٢/١٤٨ و جممع ٨/١٣٤و طب ) ٩٧٥( الصحيحة و) ١٢١ و ١٢٠(سين 

  صحيح لغريه
من قَرأَ آيةَ الكُرسي دبر كُلِّ صالٍة مكتوبٍة ، ملْ يمنعه مـن دخـوِل اجلَنـِة إال أَنْ                    {-١٧٨٠٣

موتعن أيب أمامة )  ن ، حب (.} ي . 
 و  ٢/٤٥٣و ترغيـب    ) ٩٧٥(و  ) ٩٧٢(و صـحيحة    ) ١٢١ و   ١٢٠( و سين    ٢/١٤٨ و جممع    ٨/١٣٤طب  

 ) ٦٤٦٤(و صحيح اجلامع ) ٩٩٢٨( و ن ١/٣٠٠ وعدي ١/٣٥٤أصفهان 
  وهو حديث صحيح 



 

 

٢٦٧٦() 

  .} من قَرأَ آيةَ الكُرسي يف دبِر الصالِة املَكتوبِة كَانَ يف ِذمِة اِهللا إىل الصالِة اُألخرى               {-١٧٨٠٤
  . عن احلسن بن علي ، الديلمي عن علي) طب ، ض(

 ) ٦٧٤ - ٦٧٥( و الدعا طب ٢/٤٥٣ و ترغيب ١٠/١٠٢ و ٣/١٤٨ و جممع ٣/٨٥طب ) ٩٧٢(الصحيحة 
  صحيح لغريه 

من قَرأَ آيةَ الكُرسي يف دبِر كُلِّ صالٍة ملْ يكن بينه و بني أَنْ يـدخلَ اجلَنـةَ إالَّ أَنْ                     {-١٧٨٠٥
 .  الصلصال عن) هب  (.} يموت ، فإذا مات دخلَ اجلَنةَ

  ٢/١٤٨و جممع ) ١٢١ و ١٢٠(و بنحوه سين ) ٢٣٩٥( و بنحوه الشعب ٥/٣٧٤و خط ) ٢٣٨٥(الشعب 
  حسن لغريه

دبر كُلِّ صالٍة مكتوبٍة ملْ يمنعه من دخـوِل         ) قُلْ هو اُهللا أَحد   (من قَرأَ آيةَ الكُرسي و      {-١٧٨٠٦
امة عن أيب أم) طب  (.} اِجلنِة إالَّ املَوت . 

  ١٠/١٠٢ و جممع ٦/٤١٢منثور 
  صحيح لغريه 

عن ابـن   ) هب  (.} من قَرأَ آيةً من القُرآِن كَانَ له درجةٌ يف اجلَنِة و ِمصباح من نورٍ              {-١٧٨٠٧
 . عمرو 

 ) ٢٠٠٠( و الشعب ١/١٢ و البغوي ٤/٤٦٦اإلحتاف 
  حديث حسن 

نصِف القُرآِن ، ومن قَرأَ قُلْ يا أَيها الكافرونَ عدلت          من قَرأَ إذا زلزلت عدلت له ب       {-١٧٨٠٨
 . عن أنس ) ت  (.} له ِبربِع القُرآِن ، ومن قَرأَ قُلْ هو اُهللا أَحد عدلت له ِبثلِث القُرآِن

 - ٢/٣٧٨ و ترغيب    ٣٧٩ و   ٦/٢٧٧ و منثور    ٨/٤٧٩و كثري   ) ٢٨٩٤) (٢٨٩٣( و ت  ٨/٤٩٤جامع األصول   
 ) ٢٥١٤(و ) ٢٥١٧ و ٢٥١٦( و شعب ١/٥٦٦ و ك ٣٧٩

  وهو حديث حسن لغريه 
١٧٨٠٩-}     القَانتني ِمن قَرأَ ِمائةَ آيٍة كُتب و من ، الغافلني من كتبآيةً يف لَيلٍة ملْ ي قَرأَ أَربعني نم

ِة آيٍة كُتب له ِقنطـار مـن       ، ومن قَرأَ ِمائيت آيٍة ملْ يحاجه القُرآنُ يوم الِقيامِة ، و من قَرأَ خمسمائ              
 . عن أنس ) طب  (.} اَألجِر
 و  ٢/٢٦٧ و ترغيـب     ٢٦٨ و   ٢/٢٦٧ و له شواهد امـع       ٣/٢٧٥والفتوحات الربانية   ) ٦٩٢ و   ٦٦٦(سين  
٢٦٨  

  حسن لغريه 
١٧٨١٠-} قرِة يف لَيلٍة كَفتاهورِة البآخِر س قَرأَ اآليتِني ِمن نعن ابن مسعود ) ٤  (.} م . 

 و طب   ٢/٣٢٠ و أصفهان    ٢/٤٥٠ و مي    ١٢٢ و   ٤/١٢١و حم   ) ١٣٦٩(و هـ   ) ١٣٩٧(و د   ) ٢٨٨١(ت  
 ) ٢٥٨٥(و بنحوه البخاري و مسلم و الشعب ) ٦٤٦٥( و صحيح اجلامع ٢١٨ و ٢٠٦ و١٧/٢٠٤

  وهو حديث صحيح 



 

 

٢٦٧٧() 

ـ         ) الدخانَ(من قَرأَ    {-١٧٨١١   .} ن احلُـوِر الِعـنيِ    يف ليلِة اجلُمعِة أَصبح مغفوراً له و زوج ِم
 ) . الدارمي عن أيب رافع(

 ) ٣٠٥١(و ت ) ٢٤٧٦( و الشعب ٥/١٥٤ و ٣/٣٠٠ و اإلحتاف ٧/٢٨٦و كر ) ٦٧٣(سين 
  حسن لغريه 

) حـم ، م ، ن       (.} من قَرأَ العشر اَألواخر ِمن سورِة الكَهِف عصم ِمن ِفتنِة الدجالِ           {-١٧٨١٢
 . عن أيب الدرداء 

 و ن   ٢٧٦ - ٢/٢٧٥ و الترغيب    ١/٢٩٠ و خط    ٥/١٣٠ و كثري    ٥/١٦١ و   ٣/٢٩٢ و اإلحتاف    ٦/٤٦٦ حم
 و  ٧٨٥( و اإلحسان    ٤٤٧ و   ٦/٣٥٠و حم   ) ٨٠٩) (٢٥٧( و م املسافرين     ٨/٢٣٣وحتفة األشراف   ) ٨٠٢٥(

٧٨٦ ( 
  وهو حديث صحيح 
 فالكلُّ مراد األوائل و األواخـر، و ضـعف          وورد العشر األوائل ، و ال منافاة بينهما ألن املسألة ال تعرف بالنظر            

 !!األلباين رواية األواخر، فلم يصب 
من قَرأَ أَلف آيٍة يف سبيِل اِهللا كُتب يوم الِقيامِة مع النبيني و الصديقني و الشهداِء و                  {-١٧٨١٣

 . عن معاذ بن أنس )  هقك ،(و ابن السين ) حم ، طب  (.} الصاحلني و حسن أُولئك رفيقاً
  من طريق زبان بن فائد٥/٢٥١ و ٢/٣١١ و كثري ٢/٢٦٩ و جممع ٢/٨٧ و ك ٣/٤٣٧حم 

  احلديث حسن 
من قَرأَ القُرآنَ ظَاهراً أَو ناظراً حتى يختمه غَرس اُهللا له بِه شجرةً يف اجلَنِة ، لـو أَنَّ           {-١٧٨١٤

  .} م نهض يطري ألدركه اهلَرم قَبلَ أَنْ يقطع ِتلك الورقةَ يف ِتلك الشجرةِ     غُراباً فَرخ يف ورقٍة ِمنها ثُ     
 ) . و ابن مردوية عن ابن الزبري) هب(و تعقب ) طب ، ك(الرافعي عن حذيفة ، (

  ٦/٢٢٢٦ و ٣/١٢٣٥ و عدي ٣/٥٥٤ و ك ١/٤٧أصفهان 
  حسن لغريه 

استظهره ، وأَحلَّ حالله و حرم حرامه أَدخله اُهللا اجلَنةَ و           من قَرأَ القُرآنَ فَحفظه و       {-١٧٨١٥
ارقَِد استوجبوا الن يتِه ، كُلِّهمأَهِل ب شرٍة منيف ع فَّعهعن علي ) ت ، هـ  (.} ش . 

 و  ٥/٢٩١ و   ٣/٣٦٢ و كـر     ٣٥ واآلجري   ١/٨٥ و شج    ١/٢٥٥ و أصفهان    ٢/٣٥٥ و ترغيب    ١/١٤٨حم  
 - ٢٦٩١(و الشـعب    ) ٢٩٠٥(و ت   ) ٢٠٤( و هــ     ٨/٥٠١ وجامع األصـول     ٢/٧٨٨ وعدي   ١٠/٤٩١

 الشعب ) ٢٦٩٣(ويف سنده جهالة و يشهد له ) ٢٦٩٣(و بنحوه ) ٢٦٩٢
  حسن لغريه 

١٧٨١٦-}                   فقـد ا أُعطيأَفضلَ ِمم لَّ أُعطيو ج زلِق اِهللا عخ قَرأَ القُرآنَ فَرأى أَنَّ أَحداً ِمن نم
  ما ع رغو        ص ، جـدو نيف م جدنبغي حلَامِل القُرآِن أَنْ ياُهللا ، ال ي رغما ص ظَّماُهللا ، و ع ظَّـــم

 ) . اخلطيب عن ابن عمر  (.} ال يجهلَ يف من جهلَ ، ولكنه يعفو و يصفح لِعز القُرآِن



 

 

٢٦٧٨() 

موقوفاً و مرفوعاً و    ) ٢٥٩١و   ٢٥٩٠( و الشعب    ٤٦٧ و   ٤/٤٦٣ و اإلحتاف    ٩/٣٩٦و خط   ) ٢٦١٧(الشعب  
  خمتصراً ١/٥٥٢ك 

  حسن لغريه 
من قَرأَ القُرآنَ فَقام بِه آناَء اللَّيِل و النهاِر ، يحلُّ حالله و يحرم حرامه ، خلطه اُهللا                   {-١٧٨١٧

لِقيامِة كَانَ القُرآنُ له حجيجاً   ِبلحمِه ودمِه ، و جعله رفيق السفرِة الِكراِم البررِة ، و إذا كَانَ يوم ا              
    بِفي آناِء اللَّيِل و                 : فقالَ يا ر قومنيا إال فُالنٌ كَانَ يأخذُ ِبعملِه يف الدنيا يعملُ يف الدامٍل يكُلُّ ع

            املُلِك و ي اجاُهللا ت جهتوفأَعطِه ، في برامي ، يا رح محــراليل ويحلُّ حهاِر فيلِل النح ِمن كسوه
يا رب أَرغب يف أَفضلَ ِمن هذا ، فيعطيِه اُهللا عـز و             : هلْ رضيت ؟ فيقولُ     : الكَرامِة ، مثَّ يقولُ     

  قالُ لهي ِبشمالِه ، ثُم ِبيمينِه و اخلُلد لَّ املُلك؟ فَيقولُ : ج ضيتلْ ره :  أَخـذه نِب ، و ما ري عمن
 . عن أيب هريرة ) هب  (.} يدخلُ يف السن فأَخذه و هو يتفلت ِمنه أَعطاه أَجره مرتِنيبعد ما 
 ) ١٩٩٢(بطوله و بنحوه عن معاذ ) ١٩٩١(خمتصراً و ) ١٩٥٢(الشعب 

  ويف سنده مقال 
ـ             {-١٧٨١٨ ال ي هأَن نبيِه غَريج نيبوةَ بالن قَرأَ القُرآنَ فقِد استدرج نوحى إليـِه ، ال ينبغـي       م

ك ،    (.} ِلصاحِب القُرآِن أَنْ يجد مع من وجد ، و ال يجهلَ مع من جهلَ و يف جوفِه كَـالم اهللاِ                   
 عن ابن عمرو  ) هب

و ك  ) ٢٥٩١( و الشـعب     ١/٥٧ و الفقيـه     ٧/١٥٩ و جممع    ٢٦٤ وصفة   ٤/٤٦٦ و اإلحتاف    ٢/٣٥٢ترغيب  
١/٥٥٢  

  حديث صحيح 
من قَرأَ القُرآنَ فَكأمنا استدرجِت النبوةُ بني جنبيِه غَري أَنه ال يوحى إليِه ، و من قَرأَ                  { -١٧٨١٩

القُرآنَ فَرأى أَنَّ أَحداً أُعطي أَفضلَ ِمما أُعطي فقد عظَّم ما صغر اُهللا ، و صغر ما عظَّـم اُهللا ، و                      
 لَيس ينبغي ِلحامــِل

 أَنْ يسفَّه  ِفيمن يسفَّه ، أَو يغضب ِفيمن يغضب ، أَو يحتد ِفيمن يحتد ، و لكن يعفـو و                      القُرآِن
 عنه موقوفا  ) ش(عن ابن عمرو ، ) طب(حممد بن نصر ،   (.} يصفح ِلفضِل القُرآِن

 و فيـه جهالـة و    موقوفـاً  ٧/١٥٥ و ش    ٧/١٥٩ و امع    ٢٦٤ و صفة    ٤/٤٧٧ و اإلحتاف    ٢/٣٥٢الترغيب  
 ) ٢٥٩١ و٢٥٩٠(الشعب 

  حسن لغريه 
مـن قَرأَ القُرآنَ فَليسأِل اَهللا بِه ، فإنه سيأيت أَقوام يقرءونَ القُرآنَ و يسـألونَ بـِه                  {-١٧٨٢٠

اسعن عمران بن حصني ) ش ، طب ، هب  (.} الن . 
 وش  ٢/٣٥٥ ترغيـب    و) ٢٦٢٩ - ٢٦٢٨(و شـعب    ) ٢٥٧( و صـحيحة     ٤/٤٤١ و سنة    ١٨/١٦٦طب  
١٠/٤٨٠  



 

 

٢٦٧٩() 

  صحيح لغريه 
١٧٨٢١-}              اسسألونَ بِه النقرءونَ القُرآنَ يي يجيُء أَقوامس هقَرأَ القُرآنَ فَليسأِل اَهللا بِه فإن نم {

 . عن عمران بن حصني) ت(. 
 و سنة   ٢/٣٥٥ و ترغيب    ١/١٣ بغوي   ١٨/١٦٦ و طب    ١٠/٤٨٠ و ش    ٤٣٩ و   ٤/٤٣٢و حم   ) ٢٩١٧(ت  

 ) ٢٦٢٩ - ٢٦٢٨(والشعب ) ٦٤٦٧(و صحيح اجلامع ) ٢٥٧( وصحيحة ٤/٤٤١
  وهو حديث صحيح لغريه 

ـَن قَرأَ القُرآنَ يف املُصحِف كُتب له أَلفا حسنٍة ، و من قَرأه يف غَِري املُصـحِف                  {-١٧٨٢٢ مـ
 . عن أوس الثقفي ) عد ، هب(}  فَألف حسنٍة

وفيه رجاء  ) ٢٢١٨) (٢٢١٧( و الشعب    ٧/١٦٥ و جممع    ٤/٤٩٥ و اإلحتاف    ١/١٩١ و طب    ٧/٢٧٥٤عدي  
 بن احلارث خمتلف فيه 

  حسن لغريه 
١٧٨٢٣-}     ـوءهوٍر ، ضن اجاً ِمنالِقيامِة ت ومي ملَ ِبِه ، أُلبسو ع علَّمهـَرأَ القُرآنَ و ت ـَن ق مـ

: الدنيا ، فَيقوالِن ِبم كُسينا هذا ؟ فَيقالُ         ِمثلُ ضوِء القَمِر ، و يكسى والداه حلَّتِني ال تقوم لَهما            
 . عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه ) ك  (.} ِبأخِذ ولدكما القُرآنَ

  ١/٥٦٧ و ك ٢/٤٥٥ترغيب 
  صحيح لغريه 

١٧٨٢٤-}                  اضدِه ، خلطاٍن طَمعاً ِلما يف يس احبأَتى ص يِن ، ثُميف الد فقَّهقَرأَ القُرآنَ و ت نم 
هنماِر جيف ن طاهيف تارخيه عن معاذ ) ك  (.} ِبقدِر خ . 

  ٦/١٢٦ و اإلحتاف ١/١٧٩أصفهان 
  حسن لغريه 

١٧٨٢٥-}          ِمـن أَحسـن وؤهالِقيامِة ، ض وماجاً يت الداهو ملَ ِبما ِفيِه أُلبسقَرأَ القُرآنَ و ع نم
عـن  ) حم ، د ، ك    (.} يكم ، فَما ظَنكم بالذي عملَ هذا      ضوِء الشمِس يف بيوِت الدنيا لو كَانت فِ       

 معاذ بن أنس  
و ) ٣٥٠٣( و مطالب    ٧/١٦٠و جممع   ) ١٤٥٣( و د    ٣٥٥ و   ٢/٣٤٩ من طرق و ترغيب      ٥٦٨ و   ١/٥٦٧ك  

  ٨/٥٠١جامع األصول 
  وهو حديث صحيح لغريه 

  .} ماعِة بعثه اُهللا يوم الِقيامِة مع السفرةِ      من قَرأَ القُرآنَ و عملَ مبا فيِه و مات مع اجلَ           {-١٧٨٢٦
 . عن معاذ ) أبو نصر السجزي يف اإلبانة وقال حسن غريب(

  مطوالً ٧/١٦٠امع 
  فيه ضعف 



 

 

٢٦٨٠() 

 من قَرأَ القُرآنَ يقوم بِه آناَء اللَّيِل و النهاِر ، يحلُّ حالله ، و يحرم حرامه ، حرم اهللاُ           {-١٧٨٢٧
لَحمه ودمه على الناِر ، و جعله رفيق السفرِة الِكراِم البررِة حتى إذا كَانَ يوم الِقيامِة كَانَ القُرآنُ                  

جةً لهعن أنس ) طص  (.} ح . 
 و يف سنده خليد بن دعلج و هو ضعيف و له شاهد عـن أيب  ٤/٤٦٩ و اإلحتاف  ١/١٧٠ و جممع    ٢/١٢٦طص  

 عن معاذ ) ١٩٩٢(و ) ١٩٩١(هريرة الشعب 
  احلديث حسن لغريه 

من قَرأَ الكَهف يوم اجلُمعِة فَهو معصوم إىل ثَمانيِة أَياٍم ِمن كُلِّ ِفتنٍة تكـونُ ، فـإنْ                   {-١٧٨٢٨
ِمنه صمجالُ عالد رجابن مردويه عن علي  (.} خ . ( 

  ١/٥٦٤ و ك ٣/٢٩٢اإلحتاف 
  حسن لغريه 

  .} رأَ أَولَ سورِة الكَهِف و آخرها كَانت لَه نوراً ما بني اَألرِض إىل السـماءِ              من قَ  {-١٧٨٢٩
 . وابن السين و ابن مردويه عن معاذ بن أنس ) حم ، طب(

  ٥/١٣١ و كثري ٥٣ و ٧/٥٢ و جممع ٥/١٦١ و اإلحتاف ٤/٤٧٠ و سنة ٤/٢٣٨ و بغوي ٣/٤٣٩حم 
  حسن 

ِبفاحتِة الِكتاِب ، و قُلْ هو اُهللا أَحد ، و قُلْ أَعوذُ ِبرب الفَلـِق ،            (معِة  من ِقرأَ بعد اجلُ    {-١٧٨٣٠
 عن أمساء بن احلكم الفزاري مرسالً) ش  (.} حفظَ ما بينه و بني اجلُمعِة اُألخرى) وقُلْ أَعوذُ ِبرب الناِس

 و ليس فيه الفاحتة ) ٣٦٩( سين  موقوفاً عليه  و إسناده صحيح و بنحوه٢/٦٦ و ش ٣/٢٧٠اإلحتاف 
  حسن لغريه 

١٧٨٣١-}               ، القَـانتني ِمن قَرأَ ِبمائِة آيٍة كُتب نوم ، افلنيالغ ِمن كتبي قَرأَ ِبعشِر آياٍت لَم نم
ابدينالع ِمن قَرأَ ِبمائيت آيٍة كُتب نعن أيب سعيد ) طس  (.} وم . 

  ٢/٢٦٨امع 
  حسن لغريه 

 . عن متيم ) حم ، ن  (.} من قَرأَ ِبمائِة آيٍة يف لَيلٍة كُتب له قُنوت لَيلٍة {-١٧٨٣٢
 ) ٦٤٦٨( وصحيح اجلامع ٢/٢٦٧و جممع ) ٦٤٤( وصحيحة ٧/٧٩ و كثري ٢/٤٦٤ و مي ٤/١٠٣حم 

  وهو حديث صحيح 
١٧٨٣٣-}            ِفتنِة الد ِمن صمِل الكَهِف ، عأَو قَرأَ ثَالثَ آياٍت ِمن ناِلمعن أيب الدرداء   ) ت  (.} ج

 . 
 ) ٨٩٣١( و الفيض ٢/٣٧٦و ترغيب ) ٣٨٨٦(ت 

  وهو حديث حسن صحيح 
 و ال منافاة بينه و بني رواية العشر األوائل 



 

 

٢٦٨١() 

: و لكن   ) ِبسِم اهللاِ (من قَرأَ حرفاً ِمن القُرآِن كَتب اُهللا تعاىل لَه ِبِه حسنةً ، ال أَقولُ                {-١٧٨٣٤
عن عوف بـن    ) هب  (.} اَأللف و الالَّم و اِمليم    : و لكن أَقولُ    ) أمل: (ني و ِميم ، و ال أقولُ        باٌء وسِ 
 . مالك 
و الشعب  ) ٢٩١٠( و ت    ٢/٣٤٢ و ترغيب    ١٠/٤٦١ و ش    ٤/٤٦٦ و اإلحتاف    ١٨/٧٦ و طب    ٧/١٦٣جممع  

)١٩٨٢ ( 
  صحيح لغريه 

١٧٨٣٥-}       له القُرآِن كُتب رفاً ِمنقَرأَ ح نسنةٌ ، ال أَقولُ       مِبِه ح ) :   الِكتاب و لكن  ) أمل ، ذلك
 :و الذَّالُ و الكَاف و اِمليم و الالَّم عن عوف بن مالك األشجعي ) ش ، طب  (.} اَأللف . 

  ٢/٣٤٢ و ترغيب ١٠/٤٦١ وش ٤/٤٦٦ و اإلحتاف ١٨/٧٦ و طب ٧/١٦٣امع 
  صحيح لغريه 

١٧٨٣٦-}    رفــاً ِمنقَرأَ ح نسنةٌ ، و احلَسنةُ ِبعشِر أَمثاهلا ، ال أَقـولُ               مِبِه ح ِكتاِب اِهللا فَله 
 . عن ابن مسعود ) تخ ، ت ، ك  (.} حرف ، ولكن أَلف حرف ، و الم حرف ، و ِميم حرف) أَمل(

 و طب ٧/١٦٣و جممع ) ٦٦٠( و صحيحة ٥/١٧٨٠ و عدي   ٢/٣٤٢ و ترغيب    ١٠/٤٦١و ش     ) ٢٩١٠(ت  
 ) ٦٤٦٩( وصحيح اجلامع ١٨/٧٦

  وهو حديث صحيح 
١٧٨٣٧-} له خانَ يف لَيلِة اجلُمعِة غُفرقَرأَ حم الد نعن أيب هريرة ) ت  (.} م . 

و سـين   ) ٢٤٧٦( من طرق و الشعب      ٥/١٥٤ و   ٣٠٠ و   ٣/٢٩٣ و اإلحتاف    ١/٥١٣و ترغيب   ) ٢٨٨٩(ت  
و سنده ضعيف و آخـر مرسـل الفـيض    ) ٢٤٧٧(و يف سنده ضعف و انقطاع و له شاهد يف الشعب     ) ٦٧٣(
)٨٩٤٠ ( 

  حسن لغريه 
املُؤمن إىل إليِه املَصري ، و آيةَ الكُرسي ِحني يصبح حفظَ ما حتى  ) حــم(من قَرأَ    {-١٧٨٣٨

صبحى يتفظَ ِبهما حمسي حي قَرأمها ِحني نوم ، مسيعن أيب هريرة ) ت  (.} ي . 
 ) ٢٤٧٣( و الشعب ٤/٤٦٤ و سنة ١/٢٦٨ و بغوي ١/٤٥٥ و كثري) ٢٨٧٩(ت 

  ضعيف 
  .} من قَرأَ خامتةَ سورِة البقرِة حتى يختمها يف لَيلٍة أَجزأت عنه ِقيام ِتلـك اللَّيلـةِ                {-١٧٨٣٩

 . الديلمي عن ابن مسعود (
و أصـفهان   ) ١٣٦٩(و هــ    ) ١٣٩٧( و د    ١٢٢ و   ٤/١٢١و حم   ) ٢٨٨١( و بنحوه ت     ٥/١٦٢اإلحتاف  

٢/٣٢٠  
  حسن لغريه 

 . عن عبادة بن الصامت ) طك  (.} من قَرأَ خلف اإلماِم فَليقرأْ ِبفاحتِة الِكتاِب {-١٧٨٤٠
  ٢/١١١جممع 



 

 

٢٦٨٢() 

  حسن 
لَقد رأيتك تخاجلين القُرآنَ ، من صلَّى       ) ِبسبِح اسم ربك اَألعلى؟   : (من قَرأَ خلفي     {-١٧٨٤١

لفخ ِمنكمله يف املعرفة عن جابر ) هق  (.}  إمامِه فَقراءته . 
  حنوه ٢/٢٢١ و النيل ٤٦ و حنيفة ٢/٣٣٥مسانيد 

  حسن لغريه 
ابن الضريس عـن احلسـن        (.} من قَرأَ سورةَ الدخاِن يف لَيلٍة غُفر له ما تقدم ِمن ذَنبهِ            {-١٧٨٤٢

 ) . مرسالً
  ٥/١٥٤ و ٣/٣٠٠اإلحتاف 

 سن لغريه  وهو ح
) ك ، هق    (.} من قَرأَ سورةَ الكَهِف يف يوِم اجلُمعِة أَضاَء له ِمن النوِر مابني اجلُمعتنيِ             {-١٧٨٤٣

 . عن أيب سعيد 
 و ٧/٥٣ و ١/٢٣٩ و جممـع  ١/١٧٢ و ترغيـب   ٥/١٣١ و كثري    ٣/٢٤٩ و هق    ٥٦٥ و   ٥٦٤ و   ١/٥١١ك  

 ) ٢٤٤٦ - ٢٤٤٤(الشعب و ) ٦٤٧٠( و صحيح اجلامع ٢٤١ و٣/٩٤اإلحتاف 
  وهو حديث صحيح 

من قَرأَ سورةَ الكَهِف ِفي يوِم اجلُمعِة سطع له نور ِمن تحِت قَدميِه إىل عناِن السماِء                 {-١٧٨٤٤
 ) . ابن مردويه عن ابن عمر  (.} يضيُء له يوم الِقيامِة ، وغُفر له ما بني اجلُمعتِني

  ١/٥٦٤ و ٢/٣٦٨ و ك ٣/٢٩٢اإلحتاف 
  صحيح لغريه 

  .} من قَرأَ سورةَ الكَهِف يوم اجلُمعِة أَضاَء له النور ما بينه و بني البيـِت العتيـقِ                 {-١٧٨٤٥
 . عن أيب سعيد ) هب(

 ) ٦٤٧١( و صحيح اجلامع ٣/٢٩٢ مرفوعاً واإلحتاف ٢/٣٦٨موقوفاً و مرفوعاً و ك ) ٢٤٤٥ و ٢٤٤٤(الشعب 
 ديث صحيح  وهو ح

 و رجح يف الشعب وقفه 
١٧٨٤٦-}                   نكَّةَ ، و ميثُ قَرأها إىل مح وراً ِمنن اُهللا لَه فعر ورةَ الكَهِف كَما أُنزلتقَرأَ س نم

سبحانك اللَّهم و ِبحمدك ، أَشهد أَنْ ال إله إالَّ أَنت ،  أَستغفرك و أَتوب إليـك                  : قَالَ إذا توضأَ    
 . عن أيب سعيد ) هب  (.} ع ِبطابٍع ثُم جعلت تحت العرِش حتى يؤتى ِبصاحبها يوم الِقيامِةطُب
 ) ٢٤٤٦( و الشعب ٥/١٣١ و كثري ٣/٢٩٢ و اإلحتاف ٣/٢٤٩ و هق ٥٦٥ و ١/٥٦٤ك 

  صحيح 
 ِمن مقامِه إىل مكَّـةَ ،       من قَرأَ سورةَ الكَهِف كَما أُنزلت كَانت له نوراً يوم الِقيامةِ           {-١٧٨٤٧

هق ،  (و ابن مردويه    ) طس ، ك    (.} ومن قَرأَ عشر آياٍت ِمن آخرها ثُم خرج الدجالُ لَم يسلَّطْ عليهِ           
 عن أيب سعيد ) ض



 

 

٢٦٨٣() 

  ٥/١٣١ و كثري ٣/٢٩٢ و اإلحتاف ٣/٢٤٩ و هق ٥٦٥ و ١/٥٦٤ك 
  حسن 

 ي وصح موقوفاً عنه ، و مثله ال يقال بالرأ
 . عن ابن مسعود ) هب  (.} من قَرأَ سورةَ الواقعِة يف كُلِّ لَيلٍة ملْ تصبه فَاقةٌ أَبداً {-١٧٨٤٨

 و  ٢/٤٤٨و الترغيـب    ) ٢٥٠٠ و   ٢٤٩٩ و   ٢٤٩٨ و   ٢٤٩٧(و الشـعب    ) ٦٧٤(و سين   ) ٣٧٦٥(املطالب  
  ٥/١٥٤اإلحتاف 

  حسن لغريه 
كُتب ِمن املُصلِّني و ملْ يكتب ِمن الغافلني ،  و من قَـرأَ        من قَرأَ عشر آياٍت يف اللَّيِل        {-١٧٨٤٩

خمسني آيةً كُتب من احلَافظني ، و من قَرأَ ِمائةَ آيٍة كُتب ِمن القَانتني ، ومن قَرأَ ثَالمثائـِة آيـٍة ملْ                     
 لَقد نصب عبدي ِفي ، ومن قَرأَ أَلف آيٍة :يحاجه القُرآنُ يف ِتلك اللَّيلِة و يقـولُ ربك عز و جلَّ         

                    الِقيامِة ِقيلَ له وما ِفيها ، فإذا كَانَ ينيا و مالد ِمن ريخ الِقرياطُ ِمنه ، ِقنطار كَانَ له :    ، اقرأْ و ارق
 فَكلَّما قَرأَ آيةً صعد درجةً حتى ينتهى إلـى

     زفَيقولُ اُهللا ع ، عها مم     لَّ لَهعيمِ       :  و جلى النع لـِد ، وِبشمالكعلى الُخ ِبيمينك حممد   (.} اقِبض
 )  .و ابن عساكر عن فضالة بن عبيد و متيم الداري معاً) هب(بن نصر ، 

خمتصـراً و   ) ٢١٩٤( خمتصـراً و الشـعب       ٢/٢٦٧ حنوه و جممع     ٢/٤٦٧و مي   ) ٦٩٦ و   ٦٩٥ و   ٦٩٤(سين  
 ) ٢١٩٦ و ٢١٩٥(

 سن  حديث ح
من قَرأَ عشر آياٍت يف لَيلٍة كُتب له ِقنطار ، والِقنطار خري ِمن الدنيا و ما ِفيها ، فإذا                    {-١٧٨٥٠

اقرأْ و ارق ِبكلِّ آيٍة درجةً ، حتى ينتهي إىل آخِر آيٍة معه             : كَانَ يوم الِقيامِة يقولُ ربك عز و جلَّ         
   ع كبقولُ رلَّ   ، يوج قالُ        : زي ِبيدِه ، ثُم بدالع فَيقبض اقبض :        بد؟ فَيقولُ الع دكدري ما يف يلْ ته

عن فضالة بن عبيد و متيم الـداري        ) طب  (.} ِبهذِه اخلُلد و ِبهذِه النعيم    : يا رب أَنت أَعلم ، فَيقولُ       : 
 . معاً 

  ١/٧٧و شج  ١/٤٣٩ و ترغيب ٢/٣٨ و طب ٢/٢٦٧امع 
  حسن 

١٧٨٥١-}         قُنوت لَه قَرأَ ِمائةَ آيٍة كُتب نو م ، افلنيالغ ِمن كتبي آياٍت يف لَيلٍة لَم شرقَرأَ ع نم
لَيلٍة ، ومن قَرأَ ِمائيت آيٍة كُتب ِمن القَانتني ، و من قَرأَ أَربعمائِة آيٍة كُتب ِمن العابدين ، ومن قَرأ                     

سمائة آيٍة كُتب ِمن احلَافظني ، و من قَرأَ ِستمائِة آيٍة كُتب ِمن اخلَاشعني ، و من قَرأَ ثَمامنائـِة                    خم
آيٍة كُتب ِمن املُخبتني ، ومن قَرأَ أَلـــف آيٍة أَصبح له ِقنطار ، والِقنطار أَلف و ِمائتا أُوقيٍة  ،                    

ِمما طَلعت عليِه الشمس ، و من قَرأَ أَلفي آيٍة          : سماِء و اَألرِض ، أَو قَالَ       و اُألوقيةُ خري ِمما بني ال     
املُوجبني عن أيب أمامة) طب(الدارمي  (.} كَانَ ِمن . ( 



 

 

٢٦٨٤() 

و شـج   ) ٣٥٠٧( و مطالـب     ٢٦٨ و   ٢/٢٧٦ خمتصراً و جممع     ١/٥٥٥ و ك    ١/٤٤٠ و ترغيب    ٨/٢١١طب  
 ) ٣٤٢ ( و سين٨/٢٠٢ و خط ٢/٤٦٥ و مي ١/٨٦

  ضعيف 
١٧٨٥٢-}                     ِمـن قَرأَ ِمائةَ آيٍة كُتـب نو م ، افلنيالغ ِمن كتبي آياٍت يف لَيلٍة لَم شرقَرأَ ع نم

عن أنس موقوفاً ) ش(عن ابن عمر ، ) ك (.} القَانتني . 
جري  واآل ١/٣٠٨و ك   ) ٦٥٧( و صحيحة    ٣/١٠و اإلحتاف   ) ١١٤٢( و خزمية    ٢/٣٥٦ و الترغيب    ١/٥٥٥ك  

  ١٧٧ و ٧/١٧٦ وله شواهد عند ش ١٣٥
  صحيح لغريه 

من قَرأَ عشر آياٍت ملْ يكتٍب ِمن الغافلني ، و من قَرأَ ِمائةَ آيٍة كُتب له قُنوت لَيلٍة ،                    {-١٧٨٥٣
ني ، و من قَرأَ أَلف      و من قَرأَ ِمائيت آيٍة كُتـب ِمن القَانتني ، ومن قَرأَ أَربعمائِة آيٍة كُتب ِمن املُخبت               

آيٍة أَصبح و له ِقنطار ، أَلف و ِمائتا أُوقيٍة ، اُألو قيةُ خري ِمما بني السماِء واَألرِض ، ومن قَرأَ أَلفي                  
املُوجبني عن عبادة بن الصامت ) طب ، ض (.}آيٍة كَانَ ِمن . 

  ٢/٢٦٨امع 
  ضعيف 

كَانت لَه كَعدِل ِنصِف القُرآِن     ) إذا زلزلِت اَألرض ِزلزاهلا   : (  من قَرأَ يف لَيلـــةٍ    {-١٧٨٥٤
) قُلْ هو اُهللا أَحد   : (كانت له كَعدِل ربِع القُرآِن ، و من قَرأَ          ) قُلْ يا أيها الكَافرونَ   : (، و من قَرأَ     

 ) . ابن السين عن أيب هريرة (.} كَانت له كَعدِل ثُلِث القُرآِن
 ) ٢٥٢٧(و ) ٢٥١٦(و ) ٢٥١٤( و بنحوه الشعب ٩/٦٤٥و اإلحتاف ) ٦٨٠(سين 

  صحيح لغريه 
١٧٨٥٥-}  قَرأَ مبائِة آيٍة أُعطي نوم ، افــلنيالغ ِمن كتبي مسني آيــةً لَمقَرأَ يف لَيلٍة خ نم

حق القُرآِن  و من قَرأَ ِبخمسمائِة آيٍة        ِقيام لَيلٍة كاملٍة ، ومن قَرأَ مبائيت آيٍة و معه القُرآنُ فقد أَدى              
 .} أَلف ِدينـارٍ : و ما الِقنطار ؟ قَالَ : إىل أَلِف آيٍة كَانَ كَمن تصدق ِبقنطاٍر قَبلَ أَنْ يصبح ، ِقيلَ      

 ) . حممد بن نصر و ابن السين يف عمل يوم و ليلة عن أنس(
 ) ٦٩٧(سين 

  حسن 
  ٨/١٨٠دان القرشي روى عنه مجاعة ووثقه ابن حبان التهذيب فيه العالء بن خالد بن ور

١٧٨٥٦-} افلنيالغ ِمن كتبي آياٍت لَم شرقَرأَ يف لَيلٍة ع نعن أيب هريرة) هب(ابن السين  (.} م . ( 
  ١/٥٥٥و ك) ٢١٩٦ و ٢١٩٥(و شعب ) ٦٩٦(سين 

  صحيح 
 . عن أيب هريرة ) ك (.} تب ِمن الغافلنيمن قَرأَ يف لَيلٍة ِمائةَ آيٍة لَم يك {-١٧٨٥٧



 

 

٢٦٨٥() 

  ٢/٢٧٦و جممع ) ١١٤٣(و خزمية ...  و لفظه من صلى ١/٣٠٩ك 
  وهو حديث صحيح 

 ) ٣٤٨٣(و بلفظ من قرأ عن أم الدرداء املطالب 
تب ِمن القَانتني من قَرأَ يف لَيلٍة ِمائةَ آيٍة لَم يكتب ِمن الغافلني ، ومن قَرأَ ِبمائيت آيٍة كُ   {-١٧٨٥٨

 .} و من قَرأَ خمسمائِة آيٍة إىل أَلِف آيٍة أَصبح له ِقنطار ِمن اَألجِر ، الِقرياطُ ِمنه ِمثلُ التلِّ العظيمِ                  
 ) . وابن مردويه عن أيب الدرداء) طب(و ابن جرير و ابن نصر ، ) ش(عبد بن محيد يف تفسريه ، (

) ٢٠٠( و عبد بن محيد      ١٧٧ و   ٧/١٧٦ و ش    ٢٦٨ و   ٢/٢٦٧ و جممع    ٢/٤٤٧و الترغيب   ) ٦٤٣(الصحيحة  
 ) ٣٤٦٦ و ٣٤٥٩ و ٤٣٥١(و مي 

  حسن لغريه 
١٧٨٥٩-}         القَانتني ِمن قَرأَ يف لَيلٍة ِمائيت آيٍة كُتب نابن مردويه عن أيب الدرداء ، ابن مردويـه          (.} م
 ) . عن عائشة

 ورواه ذا اللفـظ ش      ٢/٣٥٦تني خزمية واحلاكم صحيح ، الترغيب       و رد من قرأ يف ليلة مائة آية كتب من القان          
  عن أيب الدرداء ٢/٢٦٧ و جممع ٧/١٧٦

  حسن لغريه 
من كَانَ يرجو لقاَء ربِه فَليعملْ عمالً صاحلاً و ال يشرك ِبعبـادِة             : "من قَرأَ يف لَيلٍة      {-١٧٨٦٠
 . عن عمر بن اخلطاب ) بز (.} أَبني إىل مكَّةَ حسبوه املَالئكةُكَانَ له نور ِمن عدٍن " ربِه أَحداً

  ٥/٢٠٤ و كثري ٢/٣٧١ و ك ١٠/١٢٦امع 
  لني 

من قَرأَ يف يوٍم و لَيلٍة خمسني آيةً لَم يكتب ِمن الغافلني ، ومن قَرأَ يف يوٍم ِمائةَ آيـٍة        {-١٧٨٦١
رأَ ِمائيت آيٍة لَم يحاجه القُرآنُ يوم الِقيامِة ، ومن قَرأَ خمسمائِة آيٍة كُتب كُتب ِمن القَانتني ، ومن قَ   

 ) .ابن السين عن أنس (.} له ِقنطار ِمن اَألجِر
  ٣/٢٧٥والفتوحات ) ٦٦٥ و ٤٣١(سين 

  حسن لغريه 
الِة الفَجِر فَكأمنا قَرأَ القُرآنَ أَربع      ِثنيت عشرةَ مرةً بعد ص    ) قُلْ هو اُهللا أَحد   : (من قَرأَ    {-١٧٨٦٢

 . عن أيب هريرة ) هب (.} مراٍت ، و كَانَ أَفضلَ أَهِل اَألرِض يومئٍذ إذا اتقى
 ) ٢٥٢٨ و ٢٥٢٧( و الشعب ١/١٠٥ و أصفهان ٧/١٤٦امع 

  يف سنده جهالة 
١٧٨٦٣-}          رةً ، غَفرم مسنيخ اُهللا أَحــد وقَرأَ قُلْ ه ننةً     مس مسنيخ ذُنوب ابـن   (.}  اُهللا له

 )نصر عن أنس
  ٨/٥٤٤و كثري ) ٢٩٠٠( و ت ٢/٤٦١مي 

  ضعيف 



 

 

٢٦٨٦() 

 . عن معاذ بن أنس ) حم (.} من قَرأَ قُلْ هو اُهللا أَحد عشر مراٍت بىن اُهللا لَه بيتاً يف اجلَنِة {-١٧٨٦٤
 ط دار القلم    ٤/٤٩٧ و كثري    ٢/٤٥٩ارمي مرسالً    و بنحوه الد   ٢/٣٨١ و الترغيب    ٥/٢٥١ و كثري    ٣/٤٣٧حم  

 ) ٥٨٩(و الصحيحة ) ٦٤٧٢(و صحيح اجلامع 
  وهو حديث صحيح 

و من قرأها عشرين مرةً بىن اهللا له قصرين يف اجلنة ، ومن قرأها ثالثني مرة بىن اهللا له ثالثة قصور                     : و زاد الدارمي    
اهـ و إسـناده    " اهللا أوسع من ذلك    : � فقال رسول اهللا     إذا تكثر قصورنا ،   : فقال عمر بن اخلطاب     " يف اجلنة 

 جيد لكنه مرسل 
ابن زجنويه عن    (.} من قَرأَ قُلْ هو اُهللا أَحد ِعشرين مــرةً بىن اُهللا له قَصراً يف اجلَنةِ              {-١٧٨٦٥

 )خالد بن زيد
 مرسالً " قصرين يف اجلنة:  و آخره ٢/٤٥٩مي 

  حسن مرسل
 .و الضياء عن أيب ) حم ، ن (.}  قُلْ هو اُهللا أَحد فَكأنما قَرأَ ثُلثَ القُرآِنمن قَرأَ {-١٧٨٦٦

 ٤/٢٠٠ و طـب     ١/١٠٥ و أصفهان    ٨/٤٥١ و كثري    ٢/٨٢ و مشكل    ١٤٨ و   ٧/١٤٦و جممع   ) ٢٨٩٣(ت  
 ) ٦٤٧٣(و صحيح اجلامع ) ٦٨٠( و سين ٩/٦٤٥واإلحتاف 

 وهو حديث صحيح 
مرةً واحدةً فَكأنما قَرأَ ثُلثَ القُرآِن ، ومن قَرأها مرتِني          ) و اُهللا أَحد  قُلْ ه : (من قَرأَ    {-١٧٨٦٧

ما قَرأَ القُرآنَ كُلَّهقَرأها ثَالثاً فَكأن نالرافعي عن علي (.} فَكأمنا قَرأَ ثُلثي القُرآِن ، وم ( 
 ٩/٦٤٥ و ٣/٣٠٠اإلحتاف 

 فيه ضعف 
قُـلْ هـو اُهللا     : (فَكأمنا قَرأَ ربع القُرآِن ، ومن قَرأَ        ) يها الكَافرونَ قُلْ يا أَ  : (من قَرأَ    {-١٧٨٦٨

عن سعد ) هب (.} فَكأمنا قَرأَ ثُلثَ القُرآِن) أَحد . 
 و الشـعب    ٤٠٥ و   ٦/٣٧٩و منثـور    ) ٢٨٩٣(و ت   ) ٦٨٠( و سـين     ٩/٦٤٥ و اإلحتاف    ١/١٠٥أصفهان  

 ) ٢٥٢٧(و ) ٢٥١٦(و) ٢٥١٤(
 صحيح لغريه 

و ) هب(ابن الضريس    (.} أَصبح مغفوراً له  ) حم الدخان ، و يس    (من قَرأَ لَيلةَ اجلُمعِة      {-١٧٨٦٩
 ) . ضعفه عن أيب هريرة

 ) ٢٤٧٧( و الشعب ٥/١٥٤اإلحتاف 
 ضعيف

١٧٨٧٠-}                 قُنوت له قَرأَ ِمائيت آيٍة كُتب نالقُرآنُ ، وم هحاجي قَرأَ ِمائةَ آيٍة يف لَيلٍة لَم نلَيلٍة ،   م 
        و إنَّ أَصـغر ، ِديةُ أَحدكم يف اجلَنِة و هو ِقنطار له مسمائِة آيٍة إىل أَلِف آيٍة أَصبحخ قَرأَ ِمن نو م

 ) . ابن الضريس و حممد بن نصر عن احلسن مرسالً  (.} البيوِت ِمن اخلَِري بيت ال يقرأُ فيِه القُرآنُ



 

 

٢٦٨٧() 

 و عـب    ٦٧و حممد بن نصر يف قيام الليل        ) ٦٩٢ و   ٦٦٦(و سين   ) ٢١٩٩( و له شاهد يف الشعب       ٢/٤٦٦مي  
  ٢/٣٥٩ و ترغيب ١/٥٦٦عن ابن عمر موقوفاً و آخره ك ) ٦٠٢٨(أوله موقوفاً و بنحوه عب ) ٦٠٢٦(

 حسن لغريه
ب ِمن القَانتني من قَرأَ ِمائةَ آيٍة يف لَيلٍة لَم يكتب ِمن الغافلني ، و من قَرأَ ِمائيت آيٍة كُت        {-١٧٨٧١

، و من قَرأَ ثَالمثائِة آيٍة كُتب ِمن القَائمني ، ومن قَرأَ أَربعمائِة آيٍة كُتب له ِقنطار ، والِقنطار ِمائـةُ                     
 . و اخلطيب عن ابن عباس ) هب (.} ِمثلُ أُحٍد: ِمثقاٍل ، واِملثقالُ ِعشرونَ ِقرياطاً ، والِقرياطُ 

  ٨/٢٠٢و خط ) ٢١٩٧( و الشعب ٢/١٥ و كثري ٧/١٧٠ و بغوي ٢/٧٩٥عدي 
 حديث حسن 

من قَرأَ ِمن سورِة الكَهِف عشر آياٍت ِعند منامِه عصم ِمن ِفتنِة الدجال ، ومن قَـرأَ                  {-١٧٨٧٢
 ) . ه عن عائشةابن مردوي (.} خامتتها ِعند رقادِه كَانَ له نور ِمن لَدنْ قَرنِه إىل قَدمِه يوم الِقيامِة

 ) ٦٧١( و سين ٥/١٦١ و ٣/٢٩٢اإلحتاف 
 حسن لغريه 

: من قَرأَ ِمنكم بالتِني و الزيتوِن فانتهى إىل آخرها أَليس اُهللا ِبأحكِم احلَاكمني فَليقلْ                {-١٧٨٧٣
أَليس ذلك ِبقادٍر   : إىل  بلى و أَنا على ذلك ِمن الشاهدين ، ومن قَرأَ ال أُقسم ِبيوِم الِقيامِة فانتهى                

فَبأي حديٍث بعده يؤمنـونَ ،      : بلى ، ومن قَرأَ و املُرسالِت فَبلغَ        : على أَنْ يحيي املَوتى ، فَليقلْ       
 . عن أيب هريرة ) د ، ت (.} آمنا باِهللا: فَليقلْ 

 و ٢/٢٤٩و حم ) ٨٨٧( و د ٤/٣٣٣ و ٣/١٠٤ و سنة ٢/٣١٠ و هق ٨/٣٠٩ و كثري ٢/٤٦٧جامع األصول   
 )٣٣٤٤( و ت ٦/٣٦٧منثور 

 فيه مبهم
 . عن حسان بن عطية مرسالً ) هب (.} فَكأنما قَرأَ القُرآنَ عشر مراٍت) يس(من قَرأَ  {-١٧٨٧٤

 ٥/١٥٤ و ٣/٣٠٠و اإلحتاف ) ٢٦٤٠ و ٢٤٥٩(الشعب 
 حسن لغريه

ـَرأَ    {-١٧٨٧٥ عن احلسن عـن    ) حب ، ض   (.}  غُفر لَه  يف لَيلٍة ابتغاَء وجِه اهللاِ    ) يس(مــن قـ
 . عن احلسن عن أيب هريرة ) هب ، ض(وابن السين و ابن مردويه ) عق(جندب البجلي الدارمي ، 

و ) ٣٧٠٨( و مطالـب     ٣/٣٠٠ و   ٣/٢٤١ و اإلحتاف    ٤٤٦ و   ٢/٣٧٧ و ترغيب    ٢/٤٥٧و مي   ) ٦٦٦(حب  
  ١/٤٠٧و عدي ) ٦٦٨( و سين ٧/٩٧ وجممع ٦/٥٤٧كثري 

 غريه صحيح ل
 . عن أيب هريرة ) هب (.} يف لَيلٍة ابتغاَء وجِه اِهللا غُفر له ِتلك اللَّيلةَ) يس(من قَرأَ  {-١٧٨٧٦

 ) ٢٤٦٣(الشعب 
 صحيح لغريه 



 

 

٢٦٨٨() 

يف لَيلٍة أَضعف على غَريها ِمن القُرآِن عشراً ، و من قَرأها يف صـدِر               ) يس(من قَرأَ    {-١٧٨٧٧
نيهاِر وقَدمها بالناجتِه قُضيتدي حأبو الشيخ عن ابن عباس (.}  ي ( 

  ٢/٤٥٧خمتصراً و مي ) ٢٤٥٩(و بنحوه الشعب ) ٢٤٦٠( و موصوالً عن أنس ٥/١٥٤اإلحتاف 
 حسن لغريه 

 . عن أيب هريرة ) هب (.} كُلَّ لَيلٍة غُفر لَه" يس"من قَرأَ  {-١٧٨٧٨
و مـي   ) ٦٦٦( و حب    ١/٢٥٢ و أصفهان    ٥/١٨٣٧و عدي   ) ٢٤٥٨ و   ٢٤٦٤ و   ٢٤٦٣ و   ٢٤٦٢(الشعب  

 و  ٥/١٥٤ و   ٣/٣٠٠ و   ٣/٢٤١ و إحتـاف     ٧/٩٧و جممع   ) ٦٦٨( و سين    ٤٤٦  و  ٢/٣٧٧ وترغيب   ٢/٤٥٧
  ط دار القلم و جود إسناده ٣/٤٨٠و كثري ) ٣٧٠٨(مطالب 

 وهو حديث صحيح لغريه
الشـعب  . عن أيب هريـرة     ) هق (.} ٍتمرةً فَكأنما قَرأَ القُرآنَ عشر مرا     " يس"من قَرأَ    {-١٧٨٧٩

 ٣/٣٠٠عن حسان بن عطية مرسالً و اإلحتاف        ) ٢٤٥٩(عن أنس و الشعب     ) ٢٨٨٧(و ت   ) ٢٤٦٠ و ٢٤٦٦(
  ٥/١٥٤و 

 حسن لغريه 
 و فاته أن له طريقني غري اليت حكم عليها بالوضع !! فوهم ) ٥٧٨٦(وحكم األلباين بوضعه يف ضعيف اجلامع 

) حـم  (.} ت ِشعٍر بعد الِعشاِء لَم تقبلْ له صالةٌ ِتلك اللَّيلةَ حتى يصبح           من قَرض بي   {-١٧٨٨٠
 . عن شداد ابن أوس 

و أورده ابـن  ) ٥٠٨٩(و الشعب ) ٣٠ و ٢٩( و مسدد ٦/٥٧٨ و كثري ٨/١٢٢ و   ١/٣١٥ جممع   ٤/١٢٥حم  
  ١/٢٦١اجلوزي يف املوضوعات فلم يصب 

 حسن 
  ٦/٥٠له أحاديث مســتقيمة و أرجو أنه ال بأس به الكامل : قال ابن عدي فيه قزعة بن سويد خمتلف فيه 

وهذا يف شعر فيه هجو أو إفراط يف مدح أو كذب حمض ، أو تغزل بنحـو أمـرد أو                    ) : ٨٩٥٧(قال يف الفيض    
... لك أجنبيه أو اخلمر أو حنوه ذلك ، خبالف ما كان يف مدح اإلسالم و أهله و الزهد و مكارم األخالق و حنو ذ      

 اهـ
١٧٨٨١-} احدو لَهما طَواف مرتِه أَجزأهِه و عجح نيقَرنَ ب نعن ابن عمر ) حم (.} م . 

 ) ٦٤٧٢(و صحيح اجلامع ) ٥٨٩( والصحيحة ٢/٦٧حم 
 وهو حديث صحيح

١٧٨٨٢-}                 ِمن مقدا تم له دِه غُفرِلسانِه و ي املُسلمونَ ِمن لمو س سكهقَضى ن نعبد  (.} ذَنبِهم
 )  . بن محيد عن جابر

  ١/٣٤٧ و كثري ٦/٢٢٣٤ و ٤/١٤٥١و عدي ) ١٠٨٧(املطالب 
 حسن لغريه 



 

 

٢٦٨٩() 

من قَضى نهمته ِمن الدنيا ِحيلَ بينه و بني شهوتِه يف اآلخرِة ، و من مد عينه إىل ِزينِة                    {-١٧٨٨٣
 ، و من صرب على القُوِت الشديد صرباً جميالً أَسـكنه اُهللا             املُترفني كَانَ مهيناً يف ملكوِت السماءِ     

 و ابن صصري يف أماليه و حسنه عن الرباء) هب (.} ِمن الِفردوِس حيثُ شاَء
 ١٠/٣١٨واإلحتاف  ) ٩٧٢٢( والشعب   ٢/٣١٦ وأصفهان   ٤/١٨٣ و ترغيب    ١٠/٢٤٨ و جممع    ٢/١٠٨طص  

  ٨/١٢٣و 
 فيه ضعف

١٧٨٨٤-}    قَطع نارِ    ميتاً يف النب ىن اُهللا لَهب رعز نإالَّ م درعن عمرو بـن أوس  ) طب ، هق (.} الس
 الثقفي 
 ٢/٣٢٤ و اإلصابة ٤/٩٦ و جممع ٦/١٤٠ و هق ١٧/٤١طب 

 حسن لغريه
عن عمرو بـن    ) هق(البغوي   (.} من قَطع السدر إالَّ من زرع صب عليِه العذاب صباَّ          {-١٧٨٨٥

 ) . أوس عن شيخ من ثقيف
 ٤/١١٧ حنوه و مشكل ٤/٦٩ و جممع ١٤٠ و ٦/١٣٩هق 

 حسن لغريه
١٧٨٨٦-}             موتقَبلَ أَنْ ي بالهأى ومٍني فَاجرٍة رعلى ي لفمحاً أَو حر قَطع نعن القاسم  ) تخ (.} م

 . بن عبد الرمحن مرسالً 
 ) ٦٤٧٥(وصحيح اجلامع ) ٠١١٢١ و الصحيحة ٦/٢٠٧تخ 

  حديث صحيح لغريهوهو
 . والضياء عن عبد اهللا بن حبشي ) د (.} من قَطع ِسدرةً صوب اُهللا رأسه يف الناِر {-١٧٨٨٧

 - ٤/١١٧ومشـكل   ) ٦١٤(و صحيحة   ) ٥٢٣٩( و د    ٨/٢٥٠ وسنة   ٤/٦٩ و   ٣/٢٨٤ و جممع    ٦/١٣٩هق  
 )٦٤٧٦( و صحيح اجلامع ١٢

 وهو حديث صحيح 
عن سليمان بن موسى مرسالً     ) ص (.} ثاً فَرضه اُهللا قَطع اُهللا ِمرياثه ِمن اجلَنةِ       من قَطع ِمريا   {-١٧٨٨٨

 . 
 مرسالً) ٢٨٦ و ٢٨٥(منصور 

 حسن لغريه
 . عن أيب قتادة ) حم (.} من قَعد على ِفراِش مغيبٍة قَيض اُهللا له ثُعباناً يوم الِقيامِة {-١٧٨٨٩

 ) ٢٣٩٩( و علل ٦/٢٥٨ وجممع ٣/٢٧٩ و ترغيب ٥/٣٠٠حم 
 وهو حديث حسن 

من قَعد يف مصالَّه ِحني ينصرف ِمن صالِة الصبِح حتى يسبح ركعـيت الضـحى ال            {-١٧٨٩٠
 . عن معاذ بن أنس ) د (.} يقولُ إالَّ خرياً غُفر له خطاياه و إنْ كَانت ِمثلَ زبِد البحِر



 

 

٢٦٩٠() 

  ٥/١٢٨  و اإلحتاف ١/٢٩٥ و ترغيب ٣/٤٩ وهق ٣/٤٣٩و حم ) ١٢٨٧( ود ٩/٤٠٠جامع األصول 
 وهو حديث حسن لغريه

من قَعد مقعداً ملْ يذكِر اَهللا فيِه كَانت عليِه ِمن اِهللا ِترةً ، ومِن اضطجع مضـجعاً ال                   {-١٧٨٩١
 . عن أيب هريرة ) د (.} يذكر اُهللا ِفيِه كَانت عليِه ِمن اِهللا ِترةً

 ) ٦٤٧٧(وصحيح اجلامع ) ٥٤٥ و ٥٤٤(و الشعب ) ٧٨( و صحيحة ٢/٤٠٩و ترغيب ) ٤٨٥٦(د 
 وهو حديث صحيح 

من قَعد مقعداً ملْ يذكِر اَهللا ِفيِه كَانت عليِه ِمن اِهللا ِترةً ، ومن قَام مقاماً ملْ يـذكِر اَهللا                  {-١٧٨٩٢
 .  أيب هريرة عن) هب (.} ِفيِه كَانت عليِه ِمن اِهللا ِترةً

 ) ٧٨(و الصحيحة ) ٤٨٥٦( و د ٢/٤٠٩و ترغيب ) ٥٤٥ و ٥٤٤(الشعب 
 صحيح لغريه

من كَاتب مكاتباً على ِمائِة ِدرهٍم ، فَقضاها كُلَّها إالَّ عشرةَ دراهم فَهو عبـد ، أَو                  {-١٧٨٩٣
بدع لى ِمائِة أُوقيٍة فَقضاها كُلَّها إال أُوقيةً فَهوعن ابن عمر ) عب (.} ع . 

 )١٥٧٣٥(عب 
 حسن 

١٧٨٩٤-}              قيقر فَهو جزع أَواٍق ثُم شراها إالَّ ععلى ِمائِة أُوقيٍة فَأد ملوكهم كَاتب نت (.} م (
 . عن ابن عمرو 

 ) ٦٤٧٨( و صحيح اجلامع ٧/١٣٧و كر ) ١٥٧٣٥( و عب ١٠/٣٢٧وهق ) ١٢٦٠(ت 
 وهو حديث حسن 

١٧٨٩٥-}   كَانَ آخر ناملَوِت     م ا كَـانَ        :  كَالمِه ِعندم دمته لَه ريكال ش حدهإالَّ اُهللا و ال إله
 . عن موىل املطلب ) ع ، كر (.} قَبلها ِمن الذُّنوِب و اخلَطايا

 ٢١ - ١/١٤وهو عن معاذ بن جبل و له شواهد امع ) ٦٨٥(املطالب 
 حسن لغريه

 . عن معاذ ) حم ، د ، ك (.} ه إالَّ اُهللا دخلَ اجلَنةَمن كَانَ آخر كَالمِه ال إل {-١٧٨٩٦
و ) ١٤٧١( و دعا طب     ٩٩ و صفة    ٥٠٠ و   ١/٣٥١ و ك    ٢/٣٢٣ و جممع    ٢٤٧ و   ٥/٢٣٣و حم   ) ٣١١٦(د  

 و صـحيح    ٢٧٦ و   ١٠/٢٧٤ و   ٩/١٨٠ و اإلحتاف    ٢/٢٥٣و نصب   ) ٦٨٥(و مطالب   ) ٧٦٩ و ٧١٩(حب  
 ) ٦٤٧٩(اجلامع 

 وهو حديث صحيح
١٧٨٩٧-} كَالمِه م كَانَ آخر ن :اردخِل الني إالَّ اُهللا لَم عن علي ) طس (.} ال إله . 

  حنوه ٩/١٨٠ واإلحتاف ٥٠٠ و ١/٣٥١و ك ) ٦٨٥( و املطالب ٢/٣٢٣امع 
 صحيح لغريه



 

 

٢٦٩١() 

ن شيئاً ،   من كَانَ أَصبح ِمنكم صائماً فَليتم صومه ، ومن لَم يصبح صائماً فَال يأكل              {-١٧٨٩٨
عـن  ) طب (.} فإنَّ هذا يوم نصر ِفيِه موسى على ِفرعونَ فَصامته اليهود شكراً فَنحن أَحق ِبالشكرِ          

 . ابن عباس 
  ١/٧٣ و معاين ٢/٤٥٤ و نصب ٤/٢٨٨ وهق ١٣٦ و بنحوه م الصيام ٢/٣٥٩ و حم ١٢/٤٤طب 

 صحيح 
عن عمـران بـن     ) حم (.} واحدٍة ِمن املَرتلتِني يهيؤه ِلعملها    من كَانَ اُهللا تعاىل خلقه لِ      {-١٧٨٩٩

 . حصني 
 و متهيـد  ١٨/٢٢٤ و طب ٣٠/١٢٥ و طربي    ٨/٤٣٥ و كثري    ٦/٣٥٦ و منثور    ٧/٢٥٢ و بغوي    ٤/٤٣٨حم  

٦/١٢ 
 حديث صحيح

قضي أَمدها أَو ينبذَ    من كَانَ بينه و بني قَوٍم عهد فَال يشد عقده و ال يحلَّها حتى ين               {-١٧٩٠٠
 . عن عمرو بن عبسة ) حم ، د ، ت (.} إليهم على سواٍء

 و ٣/٣٩١ و نصب  ١١/١٦٦ و سنة    ٩/٢٣١ وهق   ٣٨٦ و   ١١٣ و   ٤/١١١و حم   ) ٢٧٥٩(و د   ) ١٥٨٠(ت  
 )٦٤٨٠(صحيح اجلامع 

 وهو حديث صحيح 
 .  عمر عن ابن) ن (.} من كَانَ حالفاً فَال يحلف إالَّ باِهللا {-١٧٩٠١

 و تلخـيص    ٣/٢٩٥ و نصب    ٤/١٧٧ و جممع    ١٠/٣٠ و هق    ٢/٩٨ و حم    ٧/٤ و ن    ٤ و م اإلميان     ٥/٥٣خ  
 ) ٦٤٨١( وصحيح اجلامع ٤/١٦٨

 . عن أيب هريرة ) كر (.} من كَانَ ذَا ِلسانِني يف الدنيا جعلَ اُهللا لَه ِلسانِني يف الناِر {-١٧٩٠٢
  ١٢/١٠٣ و خط ١١/٣٣٦ و فتح ٢/٢٧١ واإلحتاف ٨/٩٥جممع 

 صحيح 
اخلرائطي يف   (.} من كَانَ ذا ِلسانِني يف الدنيا ، جعلَ اُهللا لَه ِلسانِني ِمن ناٍر يوم الِقيامةِ               {-١٧٩٠٣

 . ابن عساكر عن أيب هريرة )  مساوىء األخالق و ابن النجار و اخلطيب عن أنس
 و  ٣/٦٠٤و ترغيـب    ) ٢٦٦٦( و مطالب    ١٢/١٠٣ و خط    ١١/٣٣٦ و فتح    ٢/٢٧١ و اإلحتاف    ٨/٩٥جممع  

 و  ٢٩١( و املسـاوىء     ٨/٢٨٢و حليـة    ) ١٣١٠(و خد   ) ١٩٧٩( و حب    ١٠/٢٤٦ و هق    ٢/٥٨٤صحيحة  
 ) ٢٩٧ و ٢٩٦

 صحيح 
١٧٩٠٤-}                  ذَبـح كـني لَم نا أُخرى ، ومكام فَليذبح صلِّيقبلَ أَنْ ي أُضحيته كَانَ ذَبح نم

 . عن جندب ) حم ، ق ، ن ، هـ ( .}فَليذبح ِبسِم اِهللا



 

 

٢٦٩٢() 

 و نصـب  ٤/٣١٢ و حـم    ٢/١٨٨ و طـب     ٤/١٧٢ و معاين    ٤/٢٤ و جممع    ٢/١٨٧ و  طب     ١م األضاحي   
 و صـحيح اجلـامع      ٥/١٢٣ و نيل األوطـار      ٣١٢ و   ٣/٢٦٢و هق   ) ٣١٩٢( و هـ    ٧/١٢٩ و خ    ٤/٢١٢
)٦٤٨٢ ( 

١٧٩٠٥-} الِة فَليعدقَبلَ الص كَانَ ذَبح نعن أنس )  ، ن ، هـحم ، ق (.} م . 
 )٦٤٨٣(و صحيح اجلامع ) ٣١٩١(  و هـ ٧/٢٢٣ و ن ١٠ و ٣ و م األضاحي ٧/١٢٩ و خ ٣/١١٣حم 

 . عن أيب هريرة ) ك ، هق (.} من كَانَ سهالً هيناً لَيناً حرمه اُهللا على الناِر {-١٧٩٠٦
و أوله  ) ٨١٢٣ و   ٨١٢٢(و الشعب   ) ٦٤٨٤( و صحيح اجلامع     ٢/٥٦٣ و ترغيب    ١٠/١٩٤ و هق    ٢/١٢٦ك  
 ..."من كان هيناً : 

 وهو حديث صحيح 
١٧٩٠٧-}              صـمأَو لي قيا بم ائماً فَليتمص كني لَم نوم ، ومهص فَليتم ومائماً اليكَانَ ص نم {. 

 . عن جمزأة بن زاهر عن أبيه ) بز ، طكس(
 ٥/٣١٦ و طب ٤/٤٧ و حم ٣/١٨٥امع 

 صحيح 
 . عن بديل بن ورقاء ) ك (.} من كَانَ صائماً فَليفطر فإنهن أَيام أَكٍل و شرٍب {-١٧٩٠٨

 ٣/٢٠٣ و جممع ٢/٢٥٠ك 
 حديث صحيح لغريه

١٧٩٠٩-}                 عِد ذلكب حدثَ ِمنإالَّ أَنْ ي له نازةً غُفرج هدريضاً ، وشم ادائماً ، وعكَانَ ص نم {
 . نس عن معاذ بن أ) حم (.

 ٦/١٤٨ و سنة ٣/١٦٣ و جممع ٣/٤٤٠حم 
 حسن 

١٧٩١٠-}            لعنربب سمةً ِمنن لِد إمساعيلَ فَليعتقو قبٍة ِمنر حريرليِه تكَانَ ع نالبـارودي و    (.} م
 ) . عن شعيب بن عبد اهللا بن زينب عن أبيه عن جده) طب ، ض(مسويه 
  ٤/١٣٦٠ و ٥/١٨٣٤ وعدي ٣/٤٤٧ و تخ ١٠/٤٧ و جممع ٥/٣٠٨طب 

 حسن لغريه 
 قوم صاحلون: بلعنرب 

١٧٩١١-} ارساِهللا ح ِمن عهزلْ مي ِبقضائِه لَم فَهم ينليِه دكَانَ ع نعن عائشة ) طس (.} م . 
 ٢/٥٩٨ و الترغيب ٤/١٣٢ و جممع ٦/٢٥٥ و حم ٨/٢٩٠طب 

 وهو حديث حسن لغريه
١٧٩١٢-}       ةً ثُمأُوقي كَانَ ِعنده نألَ إحلافاً   مس ألَ فَقدالباوردي و ابن السكن و ابن قانع عـن        (.} س

 ) . إسناده صاحل ، و قال ابن منده تفرد به ابن و هب: أسيد املزين بالفتح ، قال ابن السكن 
 ١/٤٨اإلصابة 



 

 

٢٦٩٣() 

 حسن 
 .}  و محسمةٌ للعـرقِ من كَانَ ِعنده طَولٌ فَلينكح و إالَّ فَعليِه بالصوِم فإنه لَه ِوجاءٌ     {-١٧٩١٣

 عن أنس  ) هب ، ض(ابن أيب عاصم و مسويه (
  ٥/٢٨٦ و اإلحتاف ١٠/١٤٩ و طب ٦/١٠٢و النيل ) ٣٦٩٦( و الشعب ١/١٨١منثور 

  صحيح لغريه 
عن ) حم ، ن ، حب (.} من كَانَ يف املَسجِد ينتظر الصالةَ فَهو يف الصالِة ما ملْ يحدثْ    {-١٧٩١٤
 . عد سهل ابن س

 )٦٤٨٥( و صحيح اجلامع ١/٤٠٢ و ش ٣٤٠ و ٥/٣٣٠و حم ) ٤٢٤( و حب ٦/٢٥٠ و طب ٢/٥٦ن 
  وهو حديث صحيح 

من كَانَ يف حاجِة أَخيِه كَانَ اُهللا يف حاجتِه ، و من فَرج عن مسلٍم كُربةً ِمن كُـرِب                 {-١٧٩١٥
 ) . اخلرائطي يف مكارم األخالق عن ابن عمر (.}  الِقيامِةالدنيا فَرج اُهللا عنه كُربةً ِمن كُرِب يوِم

  وغريمها٥٨ و م الرب و الصلة ٩/٢٨ و ٣/١٦٨خ 
يف ) قـط  (.} من كَانَ يف قَلبِه ِمثقالُ حبِة خردٍل ِمن ِكٍرب كَبه اُهللا يف الناِر على وجههِ               {-١٧٩١٦

 . األفراد ابن النجار عن ابن عمر 
 ٦/٣٤٨كثري  و ١/٩٨جممع 

 صحيح  
من كَانت ِعنده أَمانةٌ خفيةٌ : من كَانَ فيِه واحدةٌ ِمن ثَالٍث زوجه اُهللا ِمن احلُوِر الِعِني    {-١٧٩١٧

 دبر كُـلِّ  ) قُلْ هو اُهللا أَحد   (شهيةٌ فَأداها ِمن مـخافِة اِهللا ، أَو رجلٌ عفا عن قَاتلِه ، أَو رجلٌ قَرأَ                
 . عن أم سلمة ) طب (.} صالٍة
 و منثـور    ٥/٧٣ و ألوله عند حـم       ٣٠٢ و   ٦/٣٠١وله شاهد عنده بنحوه     .  ويف سنده جهالة     ٦/٣٠٢امع  

٣/٢٣٥ 
  حسن لغريه

 . عن ابن عمر ) ت (.} من كَانَ قَاضياً فَقضى ِبالعدِل فَباحلرى أَنْ ينقلب ِمنه كَفافاً {-١٧٩١٨
 و  ١٠/١٤٣ و   ٤/١٩٣ و جممـع     ٤/١٨٥ و تلخيص    ٣/١٥٦و ترغيب   ) ١١٩٥( حب   و بنحوه ) ١٣٢٢(ت  

  و حسنه حمققو ا لترغيب و الشيخ شعيب يف املوارد٢/٧١ و جامع بيان العلم ١/٦٦و حم ) ٢١٢٢(مطالب 
 و يف سنده انقطاع 

نْ لَم يكن لَه خـادم      من كَانَ لَنا عامالً فَلم يكن لَه زوجةٌ فَليكتسب لَه زوجةً ، فإ             {-١٧٩١٩
                   الٌّ أَوض فَهو ذلك خذَ غَريِن اتسكناً ، مم فَليكتسب سكنم لَه كنادماً ، فَإنْ ملْ يخ لَه فَليكتسب

ارقعن املستورد بن شداد ) د ، ك (.} س . 
 ) ٦٤٨٦(وصحيح اجلامع ) ٢٣٧٠( و خزمية ١٠/٨٦ و سنة ١/٤٠٦و ك ) ٢٩٤٥(د

 ث صحيح  وهو حدي



 

 

٢٦٩٤() 

 . عن جابر )  حم ، هـ (.} من كَانَ لَه إمام فَقراءةُ اإلماِم لَه ِقراءةٌ {-١٧٩٢٠
 و  ٢/١٦٠ و هق    ٢٣٩٦ و   ٦/٢١٠٧ و   ٢/٧٠٦ و عدي    ٣/٥٨٢ و   ١/٢٧ و كثري    ١/٣٧٦ و ش    ٣/٣٣٩حم  
 و عـب    ١/٣٣١ و حنيـف     ١/٢١٧و معـاين    ) ٨٥٠( و هـ    ٣٢٦ و   ١/٣٢٣ و قط    ٢/١١١ و جممع    ١٦١

 و صحيح اجلامع    ١٠/٣٤٠ و   ١/٣٣٧و خط   ) ٢٨٢(  و علل     ١٠ و   ٢/٦ ونصب   ١/٢٣٢ و تلخيص    )٢٧٩٧(
  من طرق ٢/٢٢١و النيل ) ٦٤٧٨(

  وهو حديث حسن صحيح 
 و رجح بعضهم إرساله

من كَانَ له ثَالثُ بناٍت أَو ثَالثُ أَخواٍت فَاتقى اَهللا و قَام عليهن كَانَ معي يف اجلَنـِة       {-١٧٩٢١
 . و أبو الشيخ و اخلرائطي يف مكارم األخالق عن أنس ) حم ، ع (.} هذا وأَشار بأصابعِه اَألربِعكَ

 و صـحيحة    ٨/٣٦٥ و ش    ٨/١٥٧ و جممـع     ٥/٣٨٦ و   ٥/٣١٥ و اإلحتـاف     ٣/١٥٦  و حم     ٣/٧٦ترغيب  
)١٠٢٧ ( 

  صحيح لغريه
، فَكفلهن و عاهلن وجبت له اجلَنةُ       من كَانَ له ثَـالثُ بناٍت أَو ِمثلهن ِمن اَألخواِت           {-١٧٩٢٢

 . عن جابر ) طس (.} و إنْ كَانتا اثنتِني: وإنْ كَانتا اثنتني ؟ قَال : ،  ِقيلَ 
  ٨/١٥٧و امع ) ٢٩٤( و الصحيحة ٥/١٨٧٤ و عدي ٥/٣١٥اإلحتاف 

  صحيح لغريه
١٧٩٢٣-}         و أَطعمهن ليهنع ناٍت فَصربثَالثُ ب كَانَ له نم        ِجدتِه كُن ِمن و كَساهن قاهنو س 

 . عن عقبة بن عامر ) حم ، هـ (.} له ِحجاباً ِمن الناِر يوم الِقيامِة
و ) ٢٩٣( و الصـحيحة     ٣٨٦ و   ٥/٣١٦و اإلحتاف   ) ١٩١٦(و ت   ) ٣٦٦٩( و هـ    ٤/١٥٢ و   ٢/٢٣٥حم  

 ) ٦٤٨٨(صحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيح  

١٧٩٢٤-} كَانَ لَه نةُماجلَن ِبهن فَله رمحهنو ي ناٍت يعوهلنيف األفراد عن جابر ) قط (.}  ثَالثُ ب . 
  ٥/٣١٥اإلحتاف 

 صحيح لغريه 
: مــن كَانَ له ثَالثُ بناٍت يكفُلهن و يؤويهن و يزوجهن وجبت له اجلَنةُ ، ِقيلَ                 {-١٧٩٢٥

 . عن جابر ) طس( .} و اثنتِني: و اثنتِني ؟ قَالَ 
 ) ١٠٢٧( و الصحيحة ٨/٣٦٥ و ش ٨/١٥٧امع 

 صحيح لغريه 
اخلرائـــطي   (.} من كَانَ له جار يف حائٍط ، أَو شريك فال يبعه حتى يعرضه عليهِ              {-١٧٩٢٦

 فــي مكــــــارم 
 . عن جابر ) األخالق



 

 

٢٦٩٥() 

  ٦/٣١٠ و اإلحتاف ٢/٥٦ و ك ٣/٣٥٧و حم ) ١٣١٢( و ت٢/٢١٤كر 
  صحيح

١٧٩٢٧-}                    ـعرِه و ال ِمـنش أخذنَّ ِمنِة فَال يفإذا أَهلَّ ِهاللُ ِذي اِحلج ذحبهي ِذبح كَانَ له نم
يضحى يتيئاً حعن أم سلمة ) م ، د (.} أَظفارِه ش . 

 )٧٣٣١( و الشعب ٥/١١٢و نيل األوطار ) ٦٤٨٩(و صحيح اجلامع ) ٢٧٩١( و د ٤٢م األضاحي 
 . عن أيب هريرة ) هـ ، ك (.} من كَانَ له سعةٌ و ملْ يضح فال يقربن مصالَّنا {-١٧٩٢٨

 و حم   ٤/٢٣٢ و   ٢/٣٨٩ ورجح وقفه و ك      ٢/١٥٥ و ترغيب    ٨/٣٣٨ و خط    ٤/٢٠٧و نصب   ) ٣١٢٣(هـ  
 ) ٦٤٩٠( و صحيح اجلامع ٤/٢٧٧ و قط ٢/٣٢١

 وهو حديث حسن
١٧٩٢٩-}      ريكش كَانَ لَه نـريكهِ           ملى شع عرضهى يتح ذلك ِمن صيبهن بعائٍط فَال ييف ح {. 

 . عن جابر ) حم ، ت ، ك(
 ) ٦٤٩١( و صحيح اجلامع ٦/٣١٠ و احتاف ٢/٥٦ و ك ٣/٣٥٧و حم ) ١٣١٢(ت 

  وهو حديث صحيح
١٧٩٣٠-}               ى يتح بيعأَنْ ي له خٍل ، فَليسبٍع أَو نيف ر ريكش كَانَ له نفـإنْ      م ، ـريكهؤذنَ ش

ركت أَخذَ وإنْ كَره ضيعن جابر ) م (.} ر . 
 )٦٤٩٢( و صحيح اجلامع ٣/٣١٢ و حم ١٣٣م املساقاة 

١٧٩٣١-} فَليكرمه عرش كَانَ له نعن أيب هريرة ) د (.} م . 
 و عـدي  ) ٥٠٠( و صـحيحة     ١٠/٣٦٨ و فتح    ٤/٣٢٢ و مشكل    ٥/٥٤ و متهيد    ١٢/٨٤و سنة   ) ٤١٦٣(د  
 )٦٤٥٥(و شعب ) ٦٤٩٣( وصحيح اجلامع ٥/١٦٧٢

 وهو حديث صحيح  
١٧٩٣٢-}       ليِه فَيعتقهع قامي هفَإن صيبهن فَأعتق آخر نيو ب ينهب بدع كَانَ له نعن ابـن  ) طب (.} م

 . عمر 
 ١٢/٤٥١طب 

 صحيح لغريه 
و سفر فَإنه يكتب لَه صاحلُ ما كَانَ يعملُ         من كَانَ له عملٌ يعمله فَشغله عنه مرض أَ         {-١٧٩٣٣

قيمم حيحص وعن أيب موسى ) طب (.} و ه . 
 - ٢/٣٠٣ و حنوه يف امع      ٢/٥٧١ و فتح    ٦/٤٣٢ و تخ    ٣/٣٧٤ و هق    ٤/٤١٠ و حم    ٤/٧٠أخرج حنوه خ    

 ٢٩٠ - ٤/٢٨٩ والترغيب ٣٠٤
 صحيح لغريه 



 

 

٢٦٩٦() 

فَمن كَانَ لَه فَرطٌ ؟ قَالَ : ن أُميت أَدخله اُهللا اجلَنةَ ، قَالت عائشةُ من كَانَ لَه فَرطاِن ِم {-١٧٩٣٤
 :           وفَّقةُ ، قَالتا مفَرطٌ ، ي كَانَ لَه نفَرطٌ ؟ قَالَ        : و م له كني لَم فَرطٌ فَأنا      : فَمن لَه كني لَم فَمن

 . عن ابن عباس ) هقحم ، ت ،  (.} فَرطُ أُميت لَن يصابوا ِبمثلي
 و ٩/٥٩٥و جـامع األصـول   ) ٢١٢( و الشمائل ١٢/٢٠٨ و خط ٤/٦٨ و هق  ١/٣٣٤و حم   ) ١٠٦٢(ت  

  ٣/٨٠ترغيـــب 
 ) ٩٧٥١(والشعب 

 وهو حديث حسن  
 ) . احلكيم عن حيىي بن أيب كثري مرسالً (.} من كَانَ له قَلب صاحلٌ تحنن اُهللا عليِه {-١٧٩٣٥

 ١٠/٢٣١ ووصله الطرباين ضمن حديث امع ٨/٤٤٩اإلحتاف 
 حسن لغريه 

ابن ايب الـدنيا    (.} من كَانَ لَه ِلساناِن يف الدنيا جعلَ اُهللا لَه ِلسانِني ِمن ناٍر يوم الِقيامةِ              {-١٧٩٣٦
 . عن ابن مسعود موقوفاً ) طب(عن أنس ، ابن أيب الدنيا ، ) ع(يف ذم الغيبة  ، 

 ) ٢٨٠ و ٢٧٧ و ٢٧٤( و الصمت ٧/٥٦٨اإلحتاف 
 صحيح لغريه 

١٧٩٣٧-} ليِه أَثرهع الٌ فَلريم كَانَ له نعن أيب حازم ) طب (.} م . 
 و فـتح    ٤/١٣٥ و ك    ٢/٢١٣و حـم    ) ٢٨١٩(و بنحوه ت    ) ٨٩٧٧( و الفيض    ٥/١٣٣ و جممع    ٨/٣١طب  
 ) ٦٤٩٤( وصحيح اجلامع ١٠/٢٦٠

 وهوحديث صحيح  لغريه
انَ لَه مالٌ يبلِّغه حج بيت ربِه ، أَو تجب عليِه فيِه الزكاةُ فَلم يفعـلْ ، سـألَ            من كَ  {-١٧٩٣٨

 . عن ابن عباس ) ت (.} الرجعةَ ِعند املَوِت
 ) ٣٣١٣( و ت ٢/٣٩٤جامع األصول 

 ضعيف 
١٧٩٣٩-} لى شعرضها عى يتبعها حفَال ي خلٌ أَو أَرضن كَانَ لَه نعن جابر ) هـ (.} ريكِهم . 

 و  ٦/٣١٠ و اإلحتاف    ٣٢٠ - ٧/٣١٩ و ن    ١٣٥ - ١٣٣أعظمي و أوله من كانت و م املساقاة         ) ٢٥١٨(هـ  
 )٦٤٩٥(صحيح اجلامع 

 . عن عمار ) د (.} من كَانَ له وجهاِن يف الدنيا كَانَ له يوم الِقيامِة ِلساناِن ِمن ناٍر {-١٧٩٤٠
 و صحيح ١٠/٤٧٥ و فتح    ٣/٦٠٤ و ترغيب    ٧/٥٦٨و اإلحتاف   ) ٨٩٢( و صحيحة    ٨/٣٧٠و ش   ) ٤٨٧٣(د  

 )٦٤٩٦(اجلامع 
 وهو حديث صحيح  

١٧٩٤١-} بٍع و ِعشرينها يف لَيلِة سلَها فَليتحر تحركَانَ م نعن ابن عمر ) حم (.} م . 
 ٤/٢٦٥ و فتح ٤/٢٣٥ و اإلحتاف ٣/١٧٦ و جممع ٤/٣١١هق 



 

 

٢٦٩٧() 

 صحيح  
١٧٩٤٢-} نصـلِّ                ماجـةٌ فَليح لَ ِبأَحٍد ِمنكمجاجلُمعِة فَليصلِّ أَربعاً ، فَإنْ ع عدصلِّياً بكَانَ م 

 ) .اخلطيب عن أيب هريرة (.} ركعتني
 وعـدي   ١٤/٢٨ و   ٨/٧٥ و   ٢/١٣٨ و خـط     ٦/١٥٤و كر   ) ١١٣١( و د    ٣/٢٧٤ و اإلحتاف    ٦٩م اجلمعة   

 ٥/١٦٩٣ و٤/١٥٧٥
ضلُ ظَهٍر فَليعد بِه على من ال ظَهر له ، و من كَانَ لَه فَضلٌ ِمـن زاٍد              من كَانَ معه فَ    {-١٧٩٤٣

له ادال ز نِبِه على م عن أيب سعيد ) حم ، م ، د (.} فَليعد . 
 )١٦٦٣(و د ) ٦٤٩٧( و صحيح اجلامع ١/٣٤ و سنة ٤/١٨٢ و هق ١٨م اللقطة 

١٧٩٤٤-}      ذا طَوٍل فَليتزو كَانَ ِمنكم نال ،             م نِللفرِج ، و م ِللبصِر ، وأَحصن أَغض هفإن ، ج
ـَه ِوجاٌء  . عن عثمان ) ن (.} فَالصوم ل

 ) ٦٤٩٨(الكربى و صحيح اجلامع ) ٥٣١٥( و ن ٢٨٧ و ٥/٢٨٦واإلحتاف ) ١٠٣٨١( و عب ١/٥٤حم 
  وهو حديث صحيح 

 قاطع للشهوة : و جاء 
ٍل فَليتزوج فَإنه أَغض ِللطَّرِف ، و أَحصن ِللفرِج ، ومـن ال ،          من كَانَ ِمنكم ذَا طَو     {-١٧٩٤٥

 . عن عثمان ) حم (.} فَإنَّ الصوم لَه ِوجاٌء
 )٥٣١٥(و ن )  ١٠٣٨١( و عب ١/٥٤حنوه و حم ) ٣٥٩٦( و الشعب ٥/٢٨٦ و اإلحتاف ١٠/١٤٩طب 

  صحيح 
١٧٩٤٦-}      ومهص ائماً فَليتمص كَانَ ِمنكم نومـِه ،              مي ِمن قيا بم تمائماً فَليص كني لَم نو م ، 

 ) . عن زاهر األسلمي) طب ، ض(البغوي و البارودي و ابن قانع ،  (.} قَاله يوم عاشوراَء
 ١٨٦ - ٣/١٨٥ و امع ١٩/٢٣٨ و طب ٦/٣٥٩حم 

 صحيح لغريه  
و ابـن   ) حـم  (.} الثةَ أَياٍم فَليصِم الثَّالثَ الِبيض    من كَانَ ِمنكم صائماً ِمن الشهِر ثَ       {-١٧٩٤٧

 . زجنويه عن أيب ذر 
  ١٢٣ و ١٢٢ و ٢/١٢١  و ترغيب ٦/٣٥٥ و سنة ٥/١٥٢حم 

  صحيح لغريه
 . عن أيب هريرة ) د ، ت (.} من كَانَ ِمنكم مصلِّياً بعد اجلُمعِة فَليصلِّ أَربعاً {-١٧٩٤٨
) ٥٥٢٩( و عب    ٢/١٤٤ و نصب    ٣/٤٤٩و سنة   ) ٩٧٦( و محيدي    ٢/١٣٣ وش) ٥٢٣(  و ت     ٦٩م اجلمعة   
 )٦٤٩٩( و صحيح اجلامع ٤/١٨٧ و كر ١٨٤و جرجان ) ٥٨٠(و حب 

و ) حم ، ع   (.} من كَانَ ِمنكم ملتمساً لَيلةَ القَدِر فَليلتمسها يف العشِر األواخِر ِوتراً           {-١٧٩٤٩
 . عن عمر ) ض(ابن خزمية 



 

 

٢٦٩٨() 

  حنوه ٤/٢٥٧ و فتح ٨١ و ٧٥ و ٢/٤٤ وحم ٢٩  و م الصيام١/٤٣حم 
  صحيح 

١٧٩٥٠-}               جزأَو ع عفشِر اَألواخِر فإنْ ضلتمساً لَيلةَ القَدِر فَليلتمسها يف العم كَانَ ِمنكم نم
 ) . ابن زجنوه عن ابن عمر (.} فَال يغلنب عِن السبِع البواقي

  ١٧٥ - ٣/١٧٤ عن عمر و امع ١/٤٣حم 
 ح لغريه صحي

عن أيب مغلس عـن أيب   )  البغوي (.} من كَانَ موسراً فَلينكح ، ومن لَم ينكح فَليس ِمنا          {-١٧٩٥١
 جنيح

 ٤/١٩٦ و اإلصابة ٢/٣١١ و منثور ١/٩١الدواليب 
 حسن لغريه 

يب املغلس مرسالً ،    عن ميمون أ  ) هق (.} من كَانَ موسراً َألنْ ينكح فَلم ينكح فَليس ِمنا         {-١٧٩٥٢
 عنه ) هب(

 . عن أيب جنيح 
 ) ٥٤٨٢ و ٥٤٨١( و الشعب ٩/١١١ و فتح ٣/٤٣ و ترغيب ٧/٧٨هق 

  حسن لغريه
 . عن أيب جنيح ) طب (.} من كَانَ موسراً َألنْ ينكح فَلم ينكح فَليس ِمني {-١٧٩٥٣

  ٥/٢٨٦ و اإلحتاف ٤/٢٥١امع 
 حسن لغريه 

انَ همه هما واحداً كَفاه اُهللا همه ، ومن كَانَ همه ِبكلِّ واٍد لَم يباِل اُهللا تعاىل                 من كَ  {-١٧٩٥٤
لكها ههناد عن سليمان بن حبيب احملاريب مرسالً (.} ِبأَي . ( 

و قد و أوله من جعل ) ١٠٣٤٠(و  ) ١٨٨٨( و الشعب    ٢/٤٤٣ و ك    ٤٩٥واآلداب له ص    ) ١٦(الزهد للبيهقي   
 مر 

  حديث صحيح
ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب عن ابن     (.} من كَانَ هيناً لَيناً سهالً قَريباً حرمه اُهللا على النارِ          {-١٧٩٥٥

 ) . مسعود
 ) ٨١٢٢( و الشعب ٢/٥٦٣ و ترغيب ٢/١٦ و ك ١٠/١٩٤هق 

  صحيح 
) اخلرائطي عن أنس (.}  فإذا أَتاه كَرمي قَوٍم فَليكرمهمن كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر ،       {-١٧٩٥٦

 . 
 ٦/٢٠٥ و حلية ٨/١٦٨وهق ) ٣٤٥( و املكارم ١٦ - ٨/١٥ و ٤/٢٣٤ و جممع ٤/٢٩٢ك 

  حسن لغريه



 

 

٢٦٩٩() 

١٧٩٥٧-}                   ، ِبخـٍري أَو ِليسـكت أَمراً فَليتكلَّم هدوِم اآلخِر ، فَإذا شِباِهللا و الي ؤمنكَانَ ي نم
 ِبالنساِء خرياً، فَإنَّ املَرأةَ خلقت ِمن ِضلٍع ، و إنَّ أَعوج شيٍء يف الضـلِع أَعـاله  إنْ                    واستوصوا

 . عن أيب هريرة ) م (.} ذَهبت تقيمه كَسرته ، وإنْ تركته لَم يزلْ أَعوج ، استوصوا ِبالنساِء خرياً
 ) ٦٥٠٠( و صحيح اجلامع ٧/٢٩٥ و هق ٦٠ و م الرضاع ٧/٣٤و بنحوه خ ) ١٠٩١(م 

من كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوٍم اآلخِر فَعليِه اجلُمعةُ إالَّ عبد أَو امرأةٌ أَو صـيب ، ومـِن                    {-١٧٩٥٨
ميدح واُهللا غَين نهعن أيب هريرة ) طس (.} استغىن ِبلهٍو أَو ِتجارٍة استغىن اُهللا ع . 

 ٦/٢٤٢٥ و عدي ٢/٦٥ و تلخيص ٢/١١٩ و نصب ٢/١٠٩ ش  و٢/٣ و قط ٢/١٧٠ و جممع ٣/١٨٤هق 
  حسن لغريه

ـَن كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَعليِه اجلُمعةُ إالَّ على امرأٍة أَو صيب أَو مملوٍك           {-١٧٩٥٩ مـ
 . عن حممد بن كعب القرطيب مرسالً ) ش (.} أَو مريٍض

 ٢/١٨ش 
 حسن لغريه 

 يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَعليِه اجلُمعةُ يوم اجلُمعِة إالَّ مريض أَو مسـافر أَو                من كَانَ  {-١٧٩٦٠
                    و اُهللا غَـين نـهنها ِبلهٍو أَو ِتجارٍة استغىن اُهللا عـــِن استغىن عوم ، ملوكاَو م يبامرأةٌ أَو ص

ميدعن جابر ) عد ، قط ، هق ، ن (.} ح . 
 وعـــدي   ٢/٦٥ و تلخيــص    ٢/١١٩ و نصب    ٢/١٠٩ و ش    ٢/٣ و قط    ٢/١٧٠  و جممع  ٣/١٨٤هق  

  و النيــــــل ٦/٢٤٢٥
 ١٩٢ و جرجان ٣/٢٢٧

 حسن لغريه 
من كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَليؤد زكاةَ مالِه ، و من كَانَ يؤمن ِباِهللا و ِرسولِه                   {-١٧٩٦١

وم ، ا أَو ِليسكتقفَليقلْ حيفهض سولِه فَليكرمِباِهللا و ر ؤمنكَانَ ي عن ابن عمر ) طب (.} ن . 
 ١٠/٣٠٠ و جممع ١٢/٤٢٤طب 

 صحيح لغريه 
من كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَليتِق اَهللا و ليكرم ضيفه ، من كَانَ يؤمن ِبـاِهللا و                    {-١٧٩٦٢

 . عن رجال من الصحابة ) حم (.}  ِليسكتاليوِم اآلخِر فَليقلْ حقا أَو
 ٥/٢٥١ واإلحتاف ٨/١٦٦ و جممع ٥/٢٤حم 

 صحيح  
من كَانَ يؤمن باِهللا و اليوِم اآلخِر فَليحسن إىل جارِه ، ومن كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم                  {-١٧٩٦٣

حم ، ق ، ن  (.} خِر فَليقلْ خرياً أَو ِليسكت   اآلخِر فَليكرم ضيفه ، و من كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآل           
 . عن أيب شريح و أيب هريرة ) ، هـ



 

 

٢٧٠٠() 

و أبو ) ٥٧٥(و محيدي ) ٦٩(و م ) ٣٦٧٢(  و هـ ١١/٣٣٦  و سنة ٨/١٦٦ و جممع ٥/٦٤ و هق ٢/٩٨مي  
 و صـحيح  ١٢٥ و مبـارك    ١/٥٢٤ و بغوي    ٢٢ و   ٤/٢١ و مشكل    ٣٥٩ و   ٣٠/٣٥٢ وترغيب   ١/٣٤عوانة  
و موطـأ  ) ٢٥٠٠ و ١٩٦٧( و ت ٥/٢٦٧ و طـب     ٧٧ - ٧٥ و م اإلميـان      ٣٩ و ٨/١٣و  ) ٦٥٠١(اجلامع  

 و ٣٣٩ و ٣/٧٦ و ٤٦٣ و ٤٣٣ و ٣٢١ و ٢٦٩ و ٢٦٧ و٢/١٧٤ و ١/٢٠وحــم ) ٣٧٤٨(و د ) ٩٢٩(
  وغريهم٣٤٩و٢١٢و ٦/٦٩ و٤١٢ و ٢٦١ و ٥/٢٩ و ١٩٩ و ٤/٣١

اخلرائطي يف مكارم األخالق     (.} يحسن ِقرى ضيفهِ  من كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَل        {-١٧٩٦٤
 ) . عن أيب هريرة

 بنحوه ) ٧٧- ٧٤( و م اإلميان ١٢٥ و ٣٩و ٨/١٣وعنده فليكرم ضيفه و هو عند خ ) ١٣٨ و ١٣٧(املكارم 
  صحيح 

يؤمن ِبـاِهللا و    من كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَليقلْ خرياً أَو ِليسكت ، ومن كَانَ                {-١٧٩٦٥
ـَالثةُ لَياٍل ، فَما كَانَ وراَء ذلك فَهو صدقةٌ               ) طـب  (.} اليوِم اآلخِر فَليكرم ضيفه ، والضيافةُ ثـ

 عن زيد بن خالد اجلهين
 ١٠/٣٠٠ و جممع ٥/٢٦٧ حنوه و طب ٧٤ واإلميان ١٤ و م اللقطة ٣٩ و ٨/١٣خ 

  صحيح 
و اليوِم اآلخِر فَليكرم جاره ، ومن كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر             من كَانَ يؤمن ِباِهللا      {-١٧٩٦٦

   رياً أَو ِليصمتاخلرائطي يف مكارم األخالق عن عبد اهللا بن سالم ، اخلرائطي عن ابن مسعود ،                (.} فَليقلْ خ
 . اخلرائطي عن جابر بن مسرة ، اخلرائطي عن ابن عباس ، اخلرائطي عن أيب هريرة 

 ٦/٣٨٥و ٤/٣١ و حم ٧٤القسم األول منه و م اإلميان ) ٩٩ و ٩٨ و ٩٧(املكارم 
  صحيح 

من كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَليكرم ضيفه ، جائزته يوم و لَيلةٌ ، والضيافةُ ثَالثةُ   {-١٧٩٦٧
عـن أيب  ) ٤حم ، ق ،  (.} يثوي ِعنده حتى يحرجهأَياٍم فَما بعد ذلك فَهو صدقةٌ ، و ال يحلُّ لَه أَنْ    

 شريح  
و ت ) ٣٧٤٨( و د ١٨٩ و  ٤/١٦٤ و ك    ١٠/٤٤٥ و فـتح     ٢/٩٨ و م اللقطة و مي       ١٢٥ و   ٣٩ و   ٨/١٣خ  

 )٦٥٠٢(و صحيح اجلامع ) ٣٦٧٥(و هـ ) ٢٥٠٠)  (١٩٦٧(
١٧٩٦٨-}         يفهض وِم اآلخِر فَليكرمِباِهللا و الي ؤمنكَانَ ي نيِف ؟ قَالَ      :  ، قَالوا    ما إكرامةُ الضو م

 . عن أيب سعيد ) حم (.} ثَالثةُ أَياٍم ، فَما جلس بعد ذلك فَهو لَه صدقةٌ: 
)  ٧٧- ٧٤( و م اإلميان     ١٢٥ و   ٣٩ و   ٨/١٣خ  :  و أخرج أوله     ٧/٣٥٨ و اإلحتاف    ١١٩ و   ٣٧ و   ٤/٣١حم  

 ٨/١٧٦ و جممع ١٢/٤٧٧ و ش ٤/١٦٤ و ك ٢/٢٨٨و غريمها وآخره حم 
  حديث صحيح 



 

 

٢٧٠١() 

من كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَليكرم ضيفه ، و من كَانَ يؤمن ِبـاِهللا و اليـوِم                    {-١٧٩٦٩
              سكترياً أَو ليوِم اآلخِر فَليقلْ خِباِهللا و الي ؤمنكَانَ ي نوم ، ارهحم ، طك   (.} اآلخِر فَليحفظْ ج (

 رو  عن ابن عم
  ١٧٧ و ١٧٦ و ٨/١٦٧ و ١/٢٧٨ و امع ٢/١٧٤حم 

 صحيح  
من كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَليقلْ خرياً أَو ليسكت ، والضيافةُ ثَالثةُ أَياٍم فَما                 {-١٧٩٧٠

 . عن زيد بن خالد ) بز ، طك (.} زاد فَهو صدقةٌ
 ١٧٧ و ١٧٦ و ٨/١٦٧ و ١/٢٧٨امع 

 ح  صحي
من كَانَ يؤمن ِباِهللا واليوِم اآلخِر فَليكرم ضيفه ، ومن كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر                 {-١٧٩٧١

ارهج وِم اآلخِر فَليكرمِباِهللا و الي ؤمنكَانَ ي نوم ، صمترياً أَو ليعن ابن عمرو ) طك (.} فَليقلْ خ . 
 ١٧٧  و١٧٦ و ٨/١٦٧ و ١/٢٧٨امع 

 صحيح  
من كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَليكرم ضيفه ، ومن كَانَ يؤمن ِباِهللا واليوِم اآلخِر                 {-١٧٩٧٢

               ؤمنت كَانت نإالَّ ِبمئزٍر ، و م امدخِل احلَموِم اآلخِر فَال يِباِهللا و الي ؤمنكَانَ ي نوم ، ارهج فَليكرم
عن عبد اهللا بن ) ع ، حب ، طب ، ك ، هق ، ض     (.} اليوِم اآلخِر ِمن ِنسائكم فَال تدخِل احلَمام        ِباِهللا و   

 . يزيد اخلطمى عن أيب أيوب 
 ١٧٧ و   ٨/١٦٧ و   ١/٢٧٨ و جممـع     ١٨٩ و   ٤/١٦٤ و ك    ٤٢٤ و   ١٠/٢٤١ و طب    ٨/١٦٤ و   ٥/٦٤هق  

 و غريهم ) ٢٠٥٣  و٢٣٨( و حب ٣٥٨ و ٧/٣٠٨ و ٦/٣٠٦ و ٢٦٠ و ٥/٢٥٠واإلحتاف 
  صحيح

١٧٩٧٣-} ارهؤِذ جوِم اآلخِر فَال يِباِهللا و الي ؤمنكَانَ ي ناخلطيب عن أيب شريح اخلزاعي (.} م . ( 
 ) ٧٧ - ٧٥( و م اإلميان ١٢٥ و ٣٩ و ٨/١٣ و خ ٩/١٦٢ و سنة ١١/١٣٩خط 

) خ (.} ه ، و استوصوا ِبالنساِء خـرياً      من كَانَ يؤمن ِباِهللا واليوِم اآلخِر فَال يؤِذ جار         {-١٧٩٧٤
 . عن أيب هريرة 

 ٤/٢٢١ و مشكل    ١/٣٥ و أبو عوانة     ١٠/٢٤١ و طب    ١٠/٣٠٠ و   ٨/١٧٦ و جممع    ١٢٥ و   ٣٩ و   ٨/١٣خ  
 ٧٧ و   ٧٦و    ٧٥ و بنحوه م اإلميـان       ٩/١٦٢ و سنة    ١١/١٣٩ و خط    ١١/٣٠٨ و   ٥٣٢ و   ١٠/٤٤٥و فتح   
 )٦٥٠٤( و صحيح اجلامع ٩/٢٥٢ و فتح ١٠/٤١٢ و طب ٨/١٦٤ و هق ٢/٢٦٧ و ٦/٦٩وحم 

من كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَال يؤِذ جاره ، ومن كَانَ يؤمن ِباِهللا واليوِم اآلخِر                  {-١٧٩٧٥
رياً أَو ِليسكتعن ابن عباس ) طب (.} فَليقلْ خ . 



 

 

٢٧٠٢() 

و آخـره   ) ٧٥( و م اإلميان     ١٢٥ و   ٣٩ و   ٨/١٣ و أوله عند خ        ١٠/٣٠٠ و   ٨/١٧٦ و جممع    ١٠/٢٤١طب  
 ) ٧٧ - ٧٥( وم اإلميان ٣٩ و٨/١٣عند خ 

من كَانَ يؤمن ِباِهللا واليوِم اآلخِر فَال يؤِذ جاره ، و من كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر               {-١٧٩٧٦
وِم اآلخِر فَليقلْ خِباِهللا و الي ؤمنكَانَ ي نوم ، يفهض فَليكرم سكتعن ابن عباس ) بز (.} رياً أَو لي . 

 ١٠/٣٠٠ و ٨/١٧٦امع 
 صحيح  

 يعـين   -من كَانَ يؤمـــن ِباِهللا و اليــوِم اآلخِر فَال يأخذنَّ إالَّ ِمثالً ِبمثـٍل               {-١٧٩٧٧
 . عن فضالة بن عبيد ) م (.} -الذَّهب ِبالذَّهِب

 )٦٥٠٣(يح اجلامع  و صح٥/١٠ و كر ٥/٢٩٣ و هق ٩٢م املساقاة 
١٧٩٧٨-}             نكحزناً ِبوزٍن ، و ال تذَهباً ِبذهٍب إالَّ و بتاعنوِم اآلخِر فَال يِباِهللا و الي ؤمنكَانَ ي نم

حيضى تتبايا حالس ِمن بو الطحاوي عن رويفع بن ثابت ) حم (.} ثَي . 
 ) ٤٨٥٠(و اإلحسان ) ٢١٥٩ و ٢١٥٨( و د ١٠٩ و ٤/١٠٨ و حم ٢/٨٨ و سعد ٣٠٧ و ٦/٣٠٦النيل 

  صحيح لغريه
 . عن جابر ) ن (.} من كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَال يدخِل احلَمام إالَّ ِبمئزٍر {-١٧٩٧٩

 و ترغيـب    ٢/٤٠٧ و احتـاف     ٢٧٩ و   ٢٧٨ و   ١/٢٧٧ و جممع    ١١/١٩١ و طب    ١/١٩٨و ن   ) ٢٨٠١(ت  
 و ٢/٧٢٨ و عــدي ١٩١و جرجــان ) ٢٠٥٣ و ٢٣٨( و حــب ٥٤٤ و ١٤٥ و ١٤٣ و ١٤٢ و ١/١٤٠

 ) ٥٥٩٦(و الشعب ) ٦٥٠٥(صحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيح 

من كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَال يدخِل احلَمام إالَّ ِبمئزٍر ، و من كَانَ يؤمن ِباِهللا                   {-١٧٩٨٠
     احلَم ليلتهدخلْ حوِم اآلخِر فَال يإىل اجلُمعِة ، و              والي وِم اآلخِر فَليسعِباِهللا و الي ؤمنكَانَ ي نوم ، ام

ميدح و اُهللا غَين ، نهنها ِبلهٍو أَو ِتجارٍة استغىن اُهللا عِن استغىن ععن أيب سعيد ) طس (.} م . 
  ١/١٤٥ و ترغيب ١/٢٧٨جممع 

 حسن لغريه 
١٧٩٨١-}      ِباِهللا و الي ؤمنكَانَ ي نِباِهللا             م ؤمنكَانَ ي نو م ، إالَّ ِبمئزر امدخِل احلَموِم اآلخِر فَال ي

                   ، شرِب اخلَمروِم اآلخِر فَال يِباِهللا و الي ؤمنكَانَ ي نوم ، اماحلَم ليلتهح دخلنوِم اآلخِر فَال يو الي
عن ابن عباس ) طب (.} بامرأٍة لَيس بينه و بينها محرمومن كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَال يخلونَّ   

 . 
 و ترغيـب  ٤/٢٨٨و ك ) ٢٨٠١(ت :  و غريمها و الثانيـة      ١/١٩٨و ن   ) ٢٨٠١(ت  :  و أوله    ١/٢٧٨جممع  

 و ترغيـب  ١١/١٩١طـب  :  و الرابع ١/١٤٥ و ترغيب ١١/١٩١طب :  و الثالث  ١٤٥ و   ١٤٣ و   ١/١٤٢
١/١٤٥  



 

 

٢٧٠٣() 

  صحيح لغريه
من كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَال يدخِل احلَمام ِبغِري إزاٍر ، و من كَانَ يؤمن ِباِهللا                   {-١٧٩٨٢

و اليوِم اآلخِر ، فَال يدخلْ حليلته احلَمام ، و من كَانَ يؤمن ِباِهللا واليوِم اآلخِر فَال يجلس علـى                    
 مائـدٍة يــدار عليهــا 

 . عن جابر ) ت ، ك (.} راخلَم
 و جرجان   ٢/٤٠٧ و اإلحتاف    ١٤٥ و   ١٤٣ و   ١/١٤٢ و ترغيب    ٤/٢٨٨ و ك    ١/٢٧٨و جممع   ) ٢٨٠١(ت  

 ) ٦٥٠٦(و  صحيح اجلامع ) ٥٥٩٦( والشعب ١٩٢
 و هو حديث صحيح  

١٧٩٨٣-}               نوم ، اماحلَم ليلتهدخلْ حوِم اآلخِر فَال يِباِهللا و الي ؤمنكَانَ ي نِباِهللا و    م ؤمنكَانَ ي
اليوِم اآلخِر فَال يقعد على مائدٍة يدخلَ عليها اخلَمر ، ومن كَانَ يؤمن ِباِهللا واليـوِم اآلخـِر فَـال             

 . عن جابر ) حم (.} يخلونَّ بامرأٍة لَيس معها ذُو محرٍم ِمنها ، فإنَّ ثَالثهما الشيطانُ
 و فـتح  ١٤٥ و ١٤٣ و ١/١٤٢ و ترغيـب  ٢/٤٠٧ واإلحتـاف  ٤/٢٨٨ و ك  ١/٢٧٨و جممع   ) ٢٨٠١(ت  
 ٦/١٨٣ من طرق و النيل ٣/١٩٦ و تلخيص ٩/٢٥٠

 صحيح لغريه 
 . عن سليمان بن صرد ) طب (.} من كَانَ يؤمن ِباِهللا واليوِم اآلخِر فَال يروعن مسلماً {-١٧٩٨٤

 ١/٢٥٤ و جممع ٧/١١٦طب 
 وهو حسن لغريه 

١٧٩٨٥-}   نِباِهللا و                 م ؤمنكَانَ ي نغَريِه ، وم رعز اُءهسِق موِم اآلخِر فَال يِباِهللا و الي ؤمنكَانَ ي
                  بيعنوِم اآلخِر فَال يِباِهللا والي ؤمنكَانَ ي نستربئها ، ومى يتِيب حالس ا ِمنبيأِت سوِم اآلخِر فَال يالي

انَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَال يركنب دابةً ِمن فَيِء املُسلمني حتى إذا              مغنماً حتى يقسم ، ومن كَ     
أَعجفها ردها ِفيِه ، ومن كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَال يلبسن ثَوباً ِمن فَيِء املُسلمني حتى إذا                   

 . ثابت عن رويفع بن ) د (.} أَخلقه رده ِفيِه
 و هـق    ٢/٢٣٠ و مي    ١١/١٢٣ و سنة    ٢/٨٨ و ابن سعد     ١/٨٧ و موضح    ١٥ و   ٥/١٤و طب   ) ١١٣١(ت  
و ) ٦٥٠٧(و صـحيح اجلـامع      ) ٤٤٨٩ - ٤٤٨٢(و طب   ) ٢١٥٩ و   ٢١٥٨( و د    ٣/٢٥١ و معاين    ٩/٦٢

 ١٤/٤٦٥ و ٢٢٣ و ١٢/٢٢٢و ش ) ٢٧٢٢( و منصور ١٠٩ و ٥/١٠٨و حم ) ٤٨٥٠(اإلحسان 
 ريه وهو حديث صحيح لغ

 . عن رويفع ) ت (.} من كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَال يسِق ماءه ولد غَريِه {-١٧٩٨٦
 ) ٦٥٠٨(و صحيح اجلامع ) ١١٣١(ت 

 صحيح لغريه 



 

 

٢٧٠٤() 

١٧٩٨٧-}                  ـنو م ، ليها اخلَمرع دارائدٍة يقعدنَّ على موِم اآلخِر فَال يِباِهللا و الي ؤمنكَانَ ي نم 
كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَال يدخِل احلَمام إالَّ ِبإزاٍر ، ومن كَانت تؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَال  

امدخِل احلَمعن عمر ) حم ، ع ، هق (.} ت . 
)  ٥٥٩٦( و الشـعب     ٩/٢٥٠ و فـتح     ١/١٤٤ و ترغيـب     ٣/١٩٦ والتلخيص   ١/٢٧٧ و جممع    ٧/٢٦٦هق  

)٧٧٧٠ ( 
  صحيح 

عـن أيب  ) حـم ، ك  (.} من كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر فَال يلبس حريراً و ال ذَهباً       {-١٧٩٨٨
 . أمامة 
و ) ٣٣٧( و صـحيحة  ٤/١٩١ و ك ٣/٩٩ و ترغيـب  ١٤٧ و ٥/١٤٠ و جممع   ٨/٢١٩ و طب    ٥/١٦١حم  

 ) ٦٥٠٩(صحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيح  

١٧٩٨٩-}   كَانَ ي نهما         منفضىت يفَّيِه حخ لبسوِم اآلخِر فَال يِباِهللا و الي عـن أيب   ) طـب  (.} ؤمن
 . أمامة 
  ٦/٤٢٣ و اإلحتاف ٥/١٤٠ و جممع ٨/١٦٢طب 

 وهو حديث حسن  
١٧٩٩٠-}      اماحلَم ليلتهدخلْ حيت فَال يذُكوِر أُم وِم اآلخِر ِمنِباِهللا و الي ؤمنكَانَ ي نحـم  (.} م (

 . عن أيب هريرة 
 ) ١٨٦( و مطالب ١/٢٧٧امع 

 حسن لغريه 
من كَانَ يؤمن ِباِهللا واليوِم اآلخِر و يشهد أَني رسولُ اِهللا فَليسعه بيته و لْيبِك علـى                  {-١٧٩٩١

 خـرياً ِليغـنم ، أَو   خطيئتِه ، و من كَانَ يؤمن ِباِهللا و اليوِم اآلخِر و يشهد أَني رسولُ اِهللا فَليقـلْ  
فَيسلم رش نع عن أيب أمامة ) طب (.} ِليسكت . 

 ) ٢٣٢( و الزهد للبيهقي ٢/١٥٦  و شج ٣/٥٢٤ و ترغيب ١٠/٢٩٩ و جممع ٨/١٩٧طب 
  حسن لغريه

 . عن عائشة ) حم (.} من كَانَ يحب اَهللا و رسوله فَليحب أُسامةَ بن زيٍد {-١٧٩٩٢
 ٩/٢٨٦و جممع ) ٧/٥٣٢( و ش ٢/٣٩٦ و كر ١٥٧  و٦/١٥٦حم 

  صحيح 
من كَانِت اآلخرةُ همه جعلَ اُهللا ِغــناه يف قَـلبِه ، وجمع له شمله ، و أَتته الدنيا                  {-١٧٩٩٣

                ليِه شع قينيِه ، وفَرع نيب علَ اُهللا فَقرهج همنيا هكَانِت الد ناغمةٌ ، ومر و ِهي      أتِه ِمني و لَم ، مله
له را قُدنيا إالَّ معن أنس ) ت (.} الد . 



 

 

٢٧٠٥() 

 ١/١٠٨و ترغيب   ) ٧٢(و بنحوه حب    ) ٩٤٩( و صحيحة    ٤/١٢١ و ترغيب    ١/٣٩و بيان العلم    ) ٢٤٦٥(ت  
 و  ١٧١ و   ٢/١٥٥ و شج    ١٠/٨ و   ٦/٣٩٠ و اإلحتاف    ٢/٦٩٩ و مسانيد    ١١/٢٦٦ و طب    ١٠/٢٤٧و جممع   

 ) ٦٥١٠(صحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيح  

من كَانت ِعنده نصيحةٌ ِلذي سلطاٍن فَال يكلِّمه ِبها عالنيةً و لْيأخذْ ِبيدِه فَليخلُ ِبِه ،                 {-١٧٩٩٤
عن عياض بن غـنم و  ) طب ، ك ، هق  (.} فَإنْ قَبلها قَبلها ، و إالَّ كَانَ قَد أَدى الَّذي له و الَّذي عليهِ             

 . اً هشام ابن حكيم مع
 ٧/٢٥ و اإلحتاف ٥/٢٣٠ و جممع ١٧/٣٦٧ و طب ٣/٢٩٠ و ك ٨/١٦٤هق 

  حسن 
١٧٩٩٥-}                 ؤخذَ ِمنـهقَبلَ أَنْ ي ومالي اٍل فَليتحلَّلهِعرٍض أَو م ظلمةٌ ِمنم َألخيِه ِعنده كَانت نم

ِر مظلمتِه ، وإنْ ملْ يكن لَـه عمـلٌ   يوم ال ِدينار و ال ِدرهم ، فإنْ كَانَ لَه عملٌ صاحلٌ أُخذَ ِمنه ِبقد 
 . عن أيب هريرة ) حم ، خ (.} أُخذَ ِمن سيئاِت صاحبِه فَجعلت عليِه

 ١/٧٠ و مشكل    ١١/٣٩٥ و فتح    ٦/٦٥ و هق    ٢/٤٣٥ و حم    ٢/٢٦٠ وكر   ٦/٧٥ و بغوي    ٧/٥٥٩اإلحتاف  
 )٦٥١١( و صحيح اجلامع ٢/٥٠٨ و حم ٨/١٣٨ و خ ٣/١٨٦و ترغيب 

مـا  : ِقيلَ يا رسـولَ اِهللا      (من كَانت لَه إبلٌ ال يعطي حقَّها ِفي نجدا و رسلها ،              {-١٧٩٩٦
، فإنها تأيت يوم الِقيامِة كَأغذى ما كَانت و أَكثرِه و      ) ِفي عسرها و يسرها   : نجدا ورسلها ؟ قَالَ     

        لَها ِبقاٍع قَرقٍر ت بطحى يتليِه أُوالها ِفي         أَمسنِه و أَبشرِه حع أُخراها أُعيد اوزتهِبأخفافها فَإذا ج طؤه
يوٍم كَانَ مقداره خمسني أَلف سنٍة حتى يقضى بني الناِس فَريى سبيله ، وإذا كَانت لَـه بقـر ال                    

           ا كَانتالِقيامِة كَأغذى م ومأيت يها تسلها فَإنا ورجدقَّها يف نعطى حو أَكثرِه و أَمسنِه و أَبشـرِه        ي 
ثُم يبطح لَها ِبقاٍع قَرقٍر فَتطؤه كُلُّ ذَاِت ِظلٍف ِبظلفها ، و تنطحه كُلُّ ذَاِت قَـرٍن ِبقرـا ، إذا                     
                  ـنيقضـى بى يتنٍة ، حس أَلف مسنيخ وٍم كَانَ ِمقدارهليِه أُوالها ِفي يع أُخراها أُعيدت اوزتج

ريى سبيله ، و إذا كَانت له غَنم  ال يعطي حقَّها يف نجدا ورسلها فإنها تأيت يوم الِقيامـِة            الناس فَ 
كَأغذى ما كَانت و أَمسنِه و أَنشرِه حتى يبطح لَها ِبقاٍع قَرقٍر فَتطؤه كُلُّ ذَاِت ِظلٍف ِبظلفهـا ، و                    

يها عقصاُء و ال عضباُء إذا جاوزته أُخراها أُعيـدت عليـِه            تنطحه كُلُّ ذَاِت قَرٍن ِبقرا ، لَيس فِ       
             بيلهاِس فَريى سالن نيقضى بى يتنٍة حس أَلف مسنيخ وٍم كَانَ ِمقدارهعـن أيب   ) حم (.} أُوالها يف ي

 . هريرة 
  حنوه ٣/١٧٢و خ ) ٦٨٥٩(و ) ٦٨٥٨( و عب ٨/٢٥٠ و كثري ٢/٤٩٠حم 

  صحيح 



 

 

٢٧٠٦() 

١٧٩٩٧-} نليهـا                 مع عليمها ، وأَوسعت لَّمها فَأَحسنا ، و عأَد ا و أَحسنابنةٌ فَأد لَه كَانت 
واخلرائطي يف مكارم األخـالق     ) طب (.} ِمن ِنعِم اِهللا الَّيت أَسبغَ عليِه ، كَانت لَه منعةً و ِستراً ِمن النارِ             

 . عن ابن مسعود 
 و يف سنده ضعف شديد لكن له شـواهد امـع            ١٠/٤٢٨ و فتح    ٣٨٦و   ٥/٣٨٥ و اإلحتاف    ٨/١٥٨امع  

١٥٨ - ٨/١٥٧  
  فيحسن لغريه

من كَانت لَه ابنتاِن أَو أُختاِن فَأحسن إليهما ما صحبتاه كُنت أَنا و هـو يف اجلَنـِة                   {-١٧٩٩٨
 ) . اخلرائطي يف مكارم األخالق عن أنس (.} كَهاتِني
 ٥/٣٨٦اإلحتاف 

 ريه صحيح لغ
١٧٩٩٩-}                  معِة هكذا و جعي يف اجلَنإالَّ كَانَ م بنهنى يتح عوهلنابنتاِن أَو أُختاِن ي له كَانت نم

 .عن أنس ) طك (.} السبابِة و الوسطى: بني أُصبعيِه 
 ٥/٣٨٦ و اإلحتاف ١٥٨ و ٨/١٥٧امع 

 حسن  
١٨٠٠٠-} أُختاِن فَأحسن لَه كَانت نةَمخلَ ِبهما اجلَنحبتهما دعن ابن عباس ) حم (.}  ص . 

  ٨/١٥٧ و جممع ١/٢٣٥حم 
 صحيح لغريه 

 عن ابن عباس) هـ (}من كَانت لَه أَرض فَأَراد بيعها فَليعِر ضها على جاِرِه {-١٨٠٠١
 )٢٣٥٨(و الصحيحة ) ٦٥١٢( و صحيح اجلامع ٦/٣١٠ و االحتاف ١١/٢٩٤و طب ) ٢٤٩٣(هـ 

 و هو حديث صحيح
من كَانت لَه أَرض فَليزِرعها أو ِليزِرعها أَخاه والَ يكِرها ِبثُلٍث والَ ربٍع والَ ِبطَعـاٍم                {-١٨٠٠٢

 عن رافع بن خديج) حم،د،هـ(} مسمى
) ٢٤٥٤(و ) ٢٤٥٢( و هـــ ١٠٨ و ٤/١٠٧ و معــاين ٣٥٠ و ٦/٣٤٤و ش) ٣٣٩٥( و د ١/٢٨٦حــم 
 يـــح اجلامــــعوصح

  ٣٤٠ و ٤/٢٩٤ و طب ٣/٣٤ و متهيد ١/٧١ و موضح ٩٦ و ٩٥و بنحوه م البيوع ) ٦٥١٣(
 و هو حديث صحيح

 هذا النهي للترتيه عند االكثرين أو حممول على حتديد جزء معني منها و حنوه
 و عجز عنها فَليمنحها أَخاه      من كَانت لَه أَرض فَليزرعها فَإن لَم يستِطع أنْ يزرعها         {-١٨٠٠٣

          هأَرض مِسكلْ فَليفعي ا ، فإنْ لَمِجرهؤوالَ ي ـ   (}املُسِلم عن أيب هريرة   ) ق،ن(عن جابر ،    ) حم،ق،ن ، ه
 عن رافع بن رفاعة) حم،د(عن رافع بن خديج ) حم،ت،ن(، 



 

 

٢٧٠٧() 

 و فـتح  ٨/٢٥٧ و سـنه  ٣/٤٤هيد  و مت٤١٢ و ٤/٣٤٢ و طب ١٠٢  و   ٩٢ و م البيوع     ٢١٧ و   ٣/١٤١خ  
 و  ٤/١٠٦ و معـاين     ٢٨٧ و   ٣/٢٨٤ و مشكل    ٤٢ و   ٣٨ و   ٧/٣٧ ون   ٧٠ و   ١/٦٨ وموضح   ٢٤٣ و   ٥/٢٢

و صـحيح   ) ٢٤٦٥( و هــ     ٣٤١و  ٤٦٣ و   ٣٩٢ و   ٣٧٣ و   ٣٦٩ و   ٣٦٣ و   ٣٥٤ و   ٣١٢ و   ٣/٣٠٤حم  
 )٦٥١٤(اجلامع 

 صحيح مشهور
١٨٠٠٤-}ةٌ فَلياجِإىل اِهللا ح لَه تكَان نٍة مفروضالٍَة مص ربا دِبه ععن أىب موسى) ابن عساكر (}د 

 ٩/١١٧ و بداية ٤/٥١كر 
 ضعيف

ـ  (}من كَانت لَه امرأَتاِن فَمالَ ِإىل إحداهما جاَء يوم الِقيامِة و ِشقُّه ماِئلٌ              {-١٨٠٠٥ ) حم،د،ن ه
 عن أيب هريرة

) ١٣٠٧( و حب    ٢/٣٨٢ و كثري    ٥/٢٥٣ و طربي    ٩/١٥٠  و سنه  ٢/١٤٣و مي   ) ١٦٩٦(و هـ   ) ٢١٣٣(د  
 و صـحيح اجلـامع       ٣/١٣٣و مشـكل    ) ٨٧١٣( و شـعب     ٢/٦٠ و ترغيب    ٧/٢٩٧ و هق    ٢/٣٤٧و حم   

 ٢/٣٠٠ و ١/٣٢٨ و أصفهان ٣/٢١٤   و نصب ٧/٦٣و ن ) ٦٥١٥(
 وهو حديث صحيح

خرى ، جاَء يوم الِقيامِة أَحد شـقُّيِه        من كَانت لَه امرأَتاِن يِميلُ مع ِإحداهما على األُ        {-١٨٠٠٦
 )ابن جرير عن أيب هريرة(} ساِقطٌ

 ٢/٢٩٥ و حم    ٥/٢٥٣و طربي   ) ٨٧١٣( و الشعب    ٢/٣٠٠ و   ١/٣٢٨ و أصفهان    ٣/٢١٤ و نصب    ٧/٦٣ن  
 )١١٤١(و ت ) ١٩٦٩(و هـ ) ٢١٣٣(و د ) ٢٢١٢( و مي ٤٧١ و٣٤٧و 

 صحيح
) د (}لَم يِئدها ولَم يِهنها ، و لَم يؤِثر ولَده علَيها أَدخلَه اُهللا اجلَنةَ              من كَانت لَه أُنثى فَ    {-١٨٠٠٧

 عن ابن عباس
  ١/٤١٣ و جامع االصول ٣/٦٨و ترغيب ) ٥١٤٦(د 

 ويف سنده لني
 يدفنها و هي حية كما كانوا يف اجلاهلية يفعلون: يئدها 

 بناٍت أو أَخواٍت ، فَصبر على ْألواَِئهن و ضـراِئِهن و سـراِئِهن              من كَانت لَه ثَالثُ   {-١٨٠٠٨
: و بنتيِن ، ِقيـلَ واوحـدةٌ ؟ قَـالَ    :  و ِبنتتيِن ، قالَ: أَدخلَه اُهللا اجلنةَ ِبفَضِل رمحِتِه إياهن ، ِقيلَ        

 يرةعن أيب هر) اخلرائطي يف مكارم األخالق (}وواحدةٌ 
  حنوه٣/٣١٥ و االحتاف ٣/١٤و حلية ) ٢٠٤٤(حب 

 صحيح لغريه
من كَانت لَه ثَالثُ بناٍت أو ثَالَثُ أَخواٍت ،أَو ابنتاِن ، أَو أُختاِن فَأَحسن صحبتهن و                {-١٨٠٠٩

 عن أيب سعيد) حم،ت،حب (}اتقى اَهللا فيِهن فَلَه اجلَنةُ 



 

 

٢٧٠٨() 

 و  ٣/٤٢ و حم    ٨/٥٥٢و ش   ) ١٩١٦( و ت  ٨/٤٤٠و تخ   ) ١٧١٧(و مطالب    ٣/١٤و حلية   ) ٢٠٤٤(حب  
وبنحوه االحسـان   ) ٧٣٨(و محيدي   ) ١٩١٢( و ت    ٣/٦٧و ترغيب   ) ٧٩(و خد   ) ٥١٤٨ و   ٥١٤٧( ود   ٩٧

 وخد  ٤/١٥٤ وحم   ٤/١٧٦ و ك    ٨/١٥٧و جممع   ) ٧٨( و خد    ٣/٣٠٣ و حم    ٨/٥٥وش  ) ٢٩٤٥ و   ٢٩٣٩(
 من طرق) ٣٦٦٩(و هـ ) ٧٦(

 حيح لغريهو هو حديث ص
من كَانت لَه جاِريةٌ فَأَحسن تأِْديبها ، و علَّمها فَأَحسن تعليمها ثُم أَعتقَها فَتزوجهـا                {-١٨٠١٠

 عن أيب موسى) عب (}فَلَه أَجراِن اثناِن 
 و ٣/١٩٥  و خ١/١٠٣ و أبو عوانه ٤/٣٩٨و بنحوه حم ) ١٣١١٢( و عب ١/١٠٤ و أبو عوانه    ٤/٤١٤حم  
 )١٩٥٦( و هـ ٥/١٧٣فتح 

 صحيح
 عن أيب قتادة) ن)(مالك (}من كَانت لَه جمةٌ فَليكِرمها {-١٨٠١١

 ٨/١٨٤و ن ) ٢٤١٤(و العلل )٩٤٩( و املوطأ ١/١٢٤النيل 
 "ولفظه أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فَأمره أن حيسن إليها و أن يترجل كل يوم

 "نعم و أكرمها: يا رسول اهللا إن يل جمة أفأرجلها؟ قال: و يف لفظ قلت 
 شعر:مجة 

١٨٠١٢-}                   ـوَء ثُـمضحِسِن الوأْ فَلْيضوتفَلي مىن آدب ٍد ِمنِإىل أَح ةٌ ِإىل اِهللا أواجح لَه تكَان من
          لى اِهللا ، و لْيثِْن عِلي ِن ، ثُميتكعلِّ  رصقُلْ           ِليلْي ى صلى اهللا عليِه و سلَم ثُمبلى النلِّ عِإالَّ   : ص الَ إله

                الَِمنيالع  بِللِه ر دِظيِم ، احلَمرِش العالع بانَ اِهللا رحبس ، الكَِرمي وِجبـاِت   : اُهللا احلَليمم أَساَلَك
ن كُلِّ ِبر  ،  و السالمةَ  ِمن كُلِّ ِإٍمث ، الَ تدع  ِلي ذَنباً                  رحمِتك ، و عزاِئم مغِفرِتك ، و الغِنيمةَ مِ        

                      اِحمنيالـر ـمـا أَرحا يهيتِرضاً ِإالَّ قَض لَك ةً ِهىاجالَ ح و ، هتجاً ِإالَّ فَرمو الَ ه ، هِإالَّ غَفَرت {
 عن عبداهللا بن أيب أوىف) ت،هـ،ك(

 و ت   ١/٤٧٦ و ترغيب    ٤٧١ و   ٣/٤٧٠ و االحتاف    ٢/٦٩ و كر    ١/٣٢٠و ك   ) ٣٨٣(و مبارك   ) ١٣٨٤(هـ  
 ٦/٢٥٢وجامع االصول ) ٤٧٩(

 ضعيف
١٨٠١٣-}              كَهيثُ أَدرضانَ حمر مصفَلْي ِرىٍع  وأِْوى ِإىل ِشبمولَةٌ تح لَه تكَان نعن ) حم ،د  (}م

 سلمة ابن احملبق
 )٤٩٣٠(و املسند اجلامع ) ٩٨١( و ضعيفة ٢/٤٨ متناهية  و٣/٨٣ و عقيلي ٣/٤٧٦و حم ) ٢٤١٠(د 

 ضعيف
 أي إذا استطاع حتمل الصوم فليصم يف السفر أو احلضر

) حل (}من كَانت لَه سريرةٌ صاِلحةٌ أَو سيئَةٌ أَظهر  اُهللا تعاىل علَيِه ِمنها ِرداًء يعرف ِبهِ               {-١٨٠١٤
 عن عثمان بن عفَّان



 

 

٢٧٠٩() 

 و يف سنده ضعف شديد) ٦٩٤٢( و الشعب ١/٧٩و منثور  ١٠/٢١٥حلية 
و مثلـه ال  ) ٦٩٤١(الشعب " و صح موقوفاً بلفظ من عمل عمالً كساه اهللا رداءه إنْ خرياً فخرياً و إن شراً فشراً     

 يقال بالرأى
 أنْ ال من كَانت لَه مظلمةٌ ألخيِه ِمن ِعرٍض أو شيٍء ، فَليتحلَّله منه اليوم مـن قبـلِ       {-١٨٠١٥

                      له حسنات تكَن ِر مظلمتِه ، و إنْ لَمبقد عملٌ صاحلٌ أُخذَ منه إنْ كانَ له ، و ال ِدرهم يكونَ ِدينار
 عن أيب هريرة) خ (}أُخذَ من سيئاِت صاِحِبِه فَحِملَ عليِه

 ١/١١ و مشكل ٥/١٠١و فتح ) ٢٤١٩(و ت ) ٣٥٣٤(خ 
 عن جابر) هـ (}أَرض فَالَ يِبعها حتى يعِرضها على شريِكِهمن كَانت لَه نخلٌ أَو {-١٨٠١٦

 ٦/٣١٠و اإلحتاف ) ١٣١٢(و ت ) ١٣٣(أعظمي و م مساقاة ) ٢٥١٨(هـ 
 صحيح

١٨٠١٧-}               مسهؤجالُ رالر فَعرى يتا حهرأْس فَعروِم اآلِخِر فَالَ تِباِهللا و الي منؤت ِمنكُن تكَان نم
 و اخلطيب عن أمساء بنت أيب بكر) حم ، د،طب،هق(}ن  ِضيِق ِثياِب الرجاِلِم

 )٣٢٧(و محيدي ) ٥١٠٩(و عب ) ٨٥١( و د ٣٤٩ و ٦/٣٤٨ و حم ٩/٢١٧خط 
 صحيح

ـ                    {-١٨٠١٨ دنيا من كَانت ِنيته اآلِخرةَ ، جمع اُهللا لَه شملَه ، و جعلَ ِغناه ِفى قَلِْبِه ، و أَتتـه ال
راِغمةً ، ومن كَانت ِنيته الدنيا فَرق اُهللا علَيِه أَمره ، و جعلَ فَقْره بين عينيِه ، و لَم يأِْتِه ِمن الدنيا                       

لَه ا كُِتبعن زيد بن ثابت) ط،هـ،طب (}ِإالَّ م 
 و هــ    ٩ و   ١٠/٨ و اإلحتـاف     ٦/٣٠٧و حليـة    ) ٣٢٧٠( و املطالب    ١٠/٢٤٧ و جممع    ٤/١٢٢الترغيب  

 )٢٦٥٦(و ت ) ٣٦٦٠(و د ) ٢٣٥( و مي ٥/١٨٣و حم )  ٤١٠٥(
 صحيح لغريه

من كَانت ِنيته طَلَب الدنيا  شتت اُهللا علَيِه أَمره و جعلَ الفقر بين عينيِه ، و لَم يأِْتـِه      {-١٨٠١٩
ه، و من كَانت ِنيته طَلَب اآلِخرِة جمع اُهللا شملَه ، و جعلَ ِغناه ِفى قَلِْبِه ،                 ِمن الدنيا ِإالَّ ما كُِتب لَ     

 )ابن أيب حامت  يف الزهد عن أنٍس (}و أَتته الدنيا وِهى راِغمةً 
) ٢٤٦٥( و ت    ٤/١٢١ و ترغيب    ١١/٢٦٦ و بنحوه طب     ٦/٣٠٧ و حليه    ١/٤٣٠ و البغوي    ١٠/٨االحتاف  
 ١٠/٢٤٧و جممع 

 صحيح لغريه
من كَانت همه اآلِخرةُ جمع اُهللا لَه شملَه ، و جعلَ ِغناه ِفى قَلِْبِه ، و أَتتـه الـدنيا                    {-١٨٠٢٠

نيِه ، و لَم يأِْتِه ِمن الدنيا       راِغمةً ، و من كَانت همه الدنيا فَرق اُهللا علَيِه أَمره ، و جعلَ فَقْره بين عي                
اُهللا لَه با كَتعن زيد بن ثابت) هـ (}ِإالَّ م 



 

 

٢٧١٠() 

 و بغوى ٥/١٨٣ و حم ٥/١٥٨ و طب    ٦/٣٠٧و حلية   ) ٣٢٧٠( و مطالب    ١٠/٢٤٧ و جممع    ٤/١٢٢ترغيب  
 )١٧٣٧-١٧٣٦(و الشعب ) ٦٥١٦(األعظمي و صحيح اجلامع ) ٤١٥٧( و هـ ١٠/٨ واحتاف ١/٤٣٠

 حديث صحيحو هو 
١٨٠٢١-}   تاِحدةً كُِتبو حبس  نم ِعشرونَ ، و هنع تِحيم ِعشرونَ و لَه تاِحدةً كُِتبو ركَب نم

 }لَه ِعشرونَ و مِحيت عنه ِعشرونَ ، و من حِمد واِحدةً كُِتبت لَه ثَالَثونَ و مِحيت عنه ثالثـونَ                  
 رةعن أيب هري) هب(

 )٤٣٩٤(و الشعب ) ٢٠٢٢( و علل ١/٥١٣ك 
 صحيح

 )اخلطيب عن أيب سعيد (}من كَتب اُهللا علَيِه اخلُلُود لَم يخرج ِمنها أَبداً{-١٨٠٢٢
 ٨/١٧١خط 

 صحيح
 عن أيب موسى) طب (}من كَتم شهادةً ِإذا دعى إلَيها كَانَ كَمن شِهد ِبالزوِر{-١٨٠٢٣

  ٤/٢٠٨ و يف سنده عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث و هو حسن احلديث الكامل ٣/٢٢٢ و ترغيب ٤/٢٠٠جممع 
 و هو حديث حسن

١٨٠٢٤-} و ِمثلُهلىغَالٍّ فَهع مكَت نعن مسرة) د (}م 
 و كـر    ١/٣٢٩ و عـدي     ٤/٣٣٩ و جممـع     ٥/٦٢ و   ٧/٣٠٣و طب   ) ٢٧١٦( و د    ٢/٧١٧جامع االصول   

٢/٤٣٦ 
 ريهوهو حديث حسن لغ

و السجزى و اخلطيب عن ابـن       ) عد(}من كَتم ِعلماً أَجلَمه اُهللا يوم الِقيامِة ِبِلجاٍم ِمن ناٍر           {-١٨٠٢٥
 مسعود
 و منتاهيـة    ٩/٩٢ و   ٥/٣٩و خط   ) ٢٨١٨( و علل      ١/١٠٩و االحتاف   ) ٩٦ و   ٩٥( و حب    ٤/١٤١٠عدي  

 ١/١٠٢ و ك ٩٦ و٩٢ و ١/٩١
 صحيح لغريه

١٨٠٢٦-}كَت ناٍر من ِة ِلجاماً ِمنامالِقي موي أَهِلِه أُِجلم نِعلماً ع عن ابن مسعود) عد(}م 
 ١/٨٩ و متناهيـة     ١/١٢١ و ترغيب    ٦/٢١٧٤ و   ٣/١٠٦٢ و عدي    ١/١٠٩ و االحتاف    ١/٥جامع بيان العلم    
  ٦/٧٧ و خط ٥٠٨ و ٢/٤٩٩و بنحوه حم ) ٦٥١٧(وصحيح اجلامع 

 وهو حديث صحيح لغريه
أبو نصـر السـجزى يف      (}من كَتم ِعلماً ناِفعاً ِعنده أَجلَمه اُهللا يوم الِقيامِة ِبِلجاٍم ِمن ناٍر             {-١٨٠٢٧

 عن جابٍر) اإلبانة واخلطيب
 ٦/٧٧ و خط ١/٣٤٤اإلحتاف 

 صحيح لغريه



 

 

٢٧١١() 

 عن ابن عباس)طب(}من كَتم ِعلماً يعلَمه أُجلْم يوم الِقيامِة ِبِلجاٍم ِمن ناٍر {-١٨٠٢٨
 و أصفهان   ٢/٣٠٠ و حلية    ١٤/٣٢٤ و خط    ٤/١٥٩٦ و عدي    ٤/٢٠٦ و عقيلي  ١/١٦٣ و جممع    ١١/٥طب  

١/١١٥ 
 صحيح لغريه

١٨٠٢٩-}                ِمثلُه هفَِإن هعم كَنو س املُشِرك عامج نو م ، ِمثلُه وفَه غَاال مكَت نعـن  ) طب،ض(}م
 مسرة

 ٤/٣٣٩ و جممع ٧/٣٠٣طب 
 حسن لغريه

 يعىن املشرك احملارب
١٨٠٣٠-}                ِمن هريخى يتِوِس اخلَالَِئِق حؤلى راُهللا ع اهعد ِفذَهنلى أَنْ يع قَاِدر وهغَيظاً و مكَت نم

 عن معاذ بن أنس) ٤(}احلُوِر الِعِني يزوجه ِمنها ما شاَء 
 و جممـع  ٣/٤٤٩و ترغيب ) ٤٧٧٧( د ٨/١٦١ و هق ٣/٤٤٠و حم ) ٤١٨٦(و هـ ) ٢٤٩٣ و ٢٠٢١(ت  
  و بغوى٤/٢٧٥
 و صـحيح اجلـامع   ٨/٢٥ و ٧/٥٤٩ و االحتـاف  ١٢/٤٥٣ و طب ٤/٦١ و طربي ٢/١٠٢ و كثري   ١/٤٢٠
)٦٥١٨( 

 و هو حديث حسن
١٨٠٣١-}              ريكاً ملَنقَوٍم كَانَ ش لىع ِضىن رمو، مِمنه وقَوٍم فَه ادوس كَثَّر نم  ِملَهيلمي  (}عالـد

 )عن ابن مسعود
 ٦/١٢٨ و االحتاف ٤/٣٤٦و نصب ) ١٦٠٥(املطالب 

 حسن لغريه
١٨٠٣٢-}           كَثُـر ـنو م ، هالَلَتت جبذَه هتابعد تن كَثُرقِِّه ، و مِبح تِخفاس ِحكُهض كَثُر نم

الريِق انتقَصت قُوته ، و من كَثُر كَالَمه كَثُر سقَطُه ،           ِمزاحه ذَهب وقَاره ، و من شِرب املَاَء على          
 عن أيب هريرة) طس(}و من كَثُر سقَطَه كَثُرت خطَاياه ، و من كَثُرت خطَاياه كَانِت النار أَولَى ِبِه 

  موقوفاً مرفوعاً و٧/٥٢ و كر ٤٩٦ و ٧/٤٥٥ و االحتاف ١٠/٣٠٢ و ٥/٨٧امع 
 و الصواب وقفه

١٨٠٣٣- }   تكَثُـر هكَِذب كَثُر نو م ، هكَِذب كَثُر هكَالَم كَثُر نو م ، قَطُهس كَثُر هكَالَم كَثُر نم
 )العسكرى ىف األمثال عن ابن عمر(}ذُنوبه ، ومن كَثُرت ذُنوبه كَانِت النار أَولَى ِبِه 

 و ٥/١٦٧٦ و عدي ٣/٣٨٤ و عقيلي ٣/٧٤ و حلية ٧/٥٢ و كر ٤٩٦ و   ٧/٤٥٥ و اإلحتاف    ١٠/٣٠٢امع  
  مرفوعاً و موقوفا٢/٢١٦ًمتناهية 

 صحيح موقوف على عمر



 

 

٢٧١٢() 

ابـن جريـر    ( } من كَذَب على بِنيِه أَو عينيه أَو على والديِه فإنه الَ يِرح راِئحةَ اجلَنةِ             {-١٨٠٣٤
 عن أوس الثقفى) ى ىف مساوىء األخالقواخلرائط) طب،عد(

 )٢٦٠( و املساوىء ٥/٣١٤ و تخ ١/١٨٧ و طب ٧/٥٣٢ و اإلحتاف ١/١٤٨ و جممع ١/١٢٩حم 
 حديث حسن

 )يف املعرفة عن أيب قتادة) هق(الشافعي ( } من كَذَب علَي فَلْيلْتِمس ِلجنِبِه مضجعاً ِمن الناِر{-١٨٠٣٥
 )٢٣٩(و ف ) ١٨(شفع 

 صحيح لغريه
 عن عمر) حم( } من كَِذب علَي فَهو ِفى الناِر{-١٨٠٣٦

 ١/١٤٢ و جممع ١/٤٧حم 
 و هو حديث حسن لغريه

 عن علي) حم(} من كَذَب علَي ِفي الرؤيا متعِمداً كُلِّف عقْد شِعريٍة يوِم الِقيامِة{-١٨٠٣٧
 ١/١٢٩ و حم ٧/١٧٤امع 

 حسن لغريه
 عن أنس) بز(} من كَذَب علَي ِفى  ِروايِة حديٍث فَلْيتبواْ مقعده من الناِر{-١٨٠٣٨

  خمتصرا٢٧٨ً و ٢٠٩ و ٢٠٣ و ١٧٦ و ٣/١١٦ و حم ٢/١٩٣ و ١/٢٩٩ و أصفهان ١/١٤٥امع 
 حسن لغريه

١٨٠٣٩-}اْ موبتفَلي اسِضلَّ ِبِه النِلي لَيع كَذَب ناِرمالن ِمن هدعن ابن مسعود) بز،حل(} قع 
 ١/٢٠٠ و الفتح ١/٢٤٦ و االحتاف ١٤٦ و ١/١٤٤امع 

 صحيح لغريه
١٨٠٤٠-}منهاً ِفى جتياْ بوبتأَقُلْ فَلْي ا لَمم لَيع كَذَب عن عقبة بن عامر) طب(} ِمن 

 ١٤٤ و ١/١٤٣و جممع ) ٢٢١٤( و حب ٧/٣٢ و ١/١٣٥ و طب ٤/٢٠١حم 
 صحيح

 عن ابن عمر) طس(} من كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبواْ بيتاً ِفى الناِر {- ١٨٠٤١
 ٣/٢٦٠ و ترغيب ٥/٧٠ و ١/١٤٧امع 

 حسن لغريه
اً بلَغـه عنـى فَأَنـا       من كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبواْ بيتاً ِفى الناِر ، و من رد  حد ِيث              {- ١٨٠٤٢

 عن سلمان) طب(} اُهللا أَعلَم: مخاِصمه يوم الِقيامِة ، و إذا بلَغكُم عنى حديثٌ فَلَم تعِرفُوه فَقُولُوا 
 ١/١٤٧ و امع ٦/٣٢١طب 

 حسن
عن قيس  ) حم(}  أَو بيتاً ِفى جهنم      من كَذَب علَي متعمداً فَليتبوأْ مضجعه ِمن الناِر ،        {- ١٨٠٤٣

 ابن سعد وابن عمرو معاً



 

 

٢٧١٣() 

 خمتصراً) ٢٦٦٩( و ت ٤/٢٠٧  خ ٢١٤ و ٢٠٢ و ٢/١٥٩ و حم ١/١٤٤امع 
 صحيح لغريه

ـ   (} من كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبواْ مقعده ِمن الناِر         {- ١٨٠٤٤ عـن أ نـس     ) حم ، ق،ت،ن،هـ
عن جابر ، و عـن أيب سـعيد ،          ) حم،هـ(عن علي ،    ) ت(عن أيب هريرة ،     )م(عن الزبري   )  هـحم،خ،د،ن،(
عن سلمة بن األكوع ،     ) حم(عن خالد بن عرفطة ، و عن زيد بن أرقم ،            ) حم،ك(عن ابن مسعود ،     ) ت،هـ(

 و عن عقبة بن عامر ، و عن معاوية
 و حم ٨/٥٢ و حلية ٤/١٣١ و جممع ١/٢٠٠ و فتح ٤/٧٢ و هق   ١٦٧ و   ١/٧٨و حم   ) ٣٦٥( و د    ١/٣٨خ  
 ٨/٥٧١ و ش    ٣/٢٦٠ و ترغيب    ٥/٧٠ و   ١/١٤٧ و جممع    ٤/٢٠١ و   ٣/٤٢٢ و   ١٣١ و   ٩١ و   ٩٠ و   ١/٤٧
ــفهان ٥٧٥ -  و ١٣٠ و ١٠٧ و ٩٤ و ٦ و ٢/٢ و ٣٤٥ و ٢٧٢ و ٢٤٦ و ٢٢٩ و ١٤٩ و ١/١١٢ و أص

 ٤/٢٠٧ و ٢/١٠٢ و ١/٣٨ و خ ١٦٨() و حب ٦/٣٢١و طب ) ٢٦٦١و٢٦٥٩(و ت٣٦٢ و ٢٣٣ و  ١٥٤
 و  ١٠٢ و   ١/٧٧ و ك    ٧ و ت فنت     ٤د علم   ) ٣٧ و   ٣٦و  ٣٣ و   ٣٢ و   ٣٠( و هـ    ٤-٣ و م املقدمة     ٨/٥٤و  
 و غريهم) ١٨٤٤ و ١٤٦١( و حب ٤٠١ و ٣/٦٢

 وهو حديث متواتر
حلَرير ِفى الدنيا حِرمه    من كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبواْ مقعده ِمن الناِر  ، و من لَبس ا             {- ١٨٠٤٥

 عن عقبة بن عامر ) حم ، طك،ع(} أَن يلْبسه ِفى اآلِخرِة
 ٤/١٥٦ و حم ١٠/٣٨٠ و ٤/١٣١ و ١٥١ - ١/١٤٢امع 

 صحيح
١٨٠٤٦ -} منهج ِمن هدقعاْ موبتداً فَلْيمعتم لَيع ن كَذَبعن عقبة بن عامر) حب(} م 

 ١٧٤ و ١٧٣ و ١/١٦٤ و مشكل ٨/٥٤ و ٤/٢٠٧ و ٢/١٠٢ و ١/٣٨و هو يف خ ) ١٨٤٤و ١٤٦١(حب 
 متواتر 

من كَذَب علَي متعمداً ، كُلِّف يوم الِقيامِة أنْ يعِقد طَرفَى شِعريةً و لَن يقـِدر علـى      {-١٨٠٤٧
 ابن (} ذَِلك 
 و تعقب و ابن عساكر عن صهيب) ك(قانع 
 و مي   ١/٧٦ و حم    ١١/٣١٦ و بنحوه طب     ٦/٤٥٥ و كر    ٣/٤٠١ و ك    ٧/٥٣٢ و االحتاف    )١٠٤٤٥(عب  

  و غريهم٤/٣٩٢ و ك ٢/١٢٥
 حسن لغريه

عن عمـرو   ) طب(} من كَذَب علَي متعمداً للِْكذِب ِليِضلَّ ِبِه فَلْيتبواْ مقعده ِمن الناِر            {- ١٨٠٤٨
 ابن حريث

 ١/٢٠ و عدي ١/٩٧ و موضوعات ١/٢٤٦الحتاف  و ا١٤٦ و ١/١٤٤امع 
 صحيح

 عن على) حم،ت،ك(}من كَذَب ِفى حلُِمِه  كُلِّف يوم الِقيامِة عقْد شِعريٍة{-١٨٠٤٩



 

 

٢٧١٤() 

 و ت ١٠/٩٣ و خـط  ٤/٣٩٢ و ك ٢/١٢٥ و مـى  ١١/٣١٦ و طـب  ١/١٤٧ و جممع ١٣١ و  ١/١٠١م  
 )٢٣٥٩(و الصحيحة ) ٦٥٢٠(و صحيح اجلامع  ٧/٥٣٢ و االحتاف ١٢/٤٢٨و فتح ) ٢٢٨٢ و ٢٢٨١(

 و هو حديث صحيح
 عن علي) حم(} من كَذَب ِفى حلُمِه متعمداً فَلْيتبواْ مقعده ِمن الناِر{-١٨٠٥٠

 ١/١٣١حم 
 حسن

ها فَيعذَّب أَنْ يعِقد بين     من كَذَب ِفى رؤياه  أُعِطى شِعريةً و كُلِّف أَنْ يعِقد بين طَرفَي            {-١٨٠٥١
 )ابن جرير عن أيب هريرة(}طَرفَيها ولَن يعِقد بين طَرفَيها أَبداً 

 ٧/٥٣٢ و االحتاف ٤٢٩ - ١٢/٤٢٨ و فتح ٤/٣٩٢ و ك ١١/٣١٦أخرج حنوه طب 
 صحيح لغريه

١٨٠٥٢-}طَر نيب عِقدأَنْ ي كُلِّف اهيؤِفى ر كَذَب نٍة مِعريابن جرير عن أيب هريرة(}فَي ش( 
 )٢٢٨٢ و ٢٢٨١( و ت ١٠/٩٣ و خط ٤/٣٩٢ و ك ٢/١٢٥ و مي ١/٧٦ و حنوه حم ١٢/٤٢٩فتح 

 صحيح لغريه
ابـن أيب الـدنيا ىفكتـاب    (}من كَسا مؤِمناًعلى عرٍى كَساه اُهللا تعاىل ِمِن استبرِق اجلَنةِ       {-١٨٠٥٣

 دعن أيب سعي) اإلخوان
  حنوه و يشهد له ما بعده٤/١٧٤ و اإلحتاف ٣١حوائج  

 حسن لغريه
من كَسا ولياً ِللَِّه ثَوباً كَساه اُهللا تعاىل ِمِن خضِر اجلَنِة ، و من أَطعمه علـى جـوٍع                   {-١٨٠٥٤

ابـن  (} ِمن الرحيِق املَختوِم يوم الِقيامـِة  أَطعمه اُهللا ِمن ِثماِر اجلَنِة ، و من سقاه على ظَمٍأ سقَاه اهللاُ   
 )عساكر عن ابن عباس

 ٣/١٤و حم ) ٢٤٤٩(و ت ) ١٦٨٢( و بنحوه د ٣/١١٧  و الترغيب ٤/١٧٤اإلحتاف 
 حديث حسن

 عن أيب ) طب(}من كَسب ماالً ِمن حراٍم فَأعتق ِمنه ووصلَ ِمنه رِحمه كَانَ ذلك ِإصراً              {-١٨٠٥٥
 الطفيل 
 ٦/١٠و االحتاف ) ٨٣٦ و ٧٩٧( و حب ١/٣٩٠ و ك ٤/٨٤ و بنحوه هق ١٠/٢٩٢ و جممع ٢/٥٤٩ترغيب 

 حسن لغريه
 إمثاً: إصراً 

عن ابن عباس و أيب )طب(}من كُِسر أَو عِرج أَو مِرض أَو حِبس  فَلْينحر ِمثلَها و قَد حلَّ {-١٨٠٥٦
 هريرة



 

 

٢٧١٥() 

 و ٣/٤٥٠ و حم ٥/١٩٩و ن ) ٩٤٠( و ت  ٢/٢٧٨و قط   ) ١٨٦٣-١٨٦٢( د    و ٣/٢٥٣أخرجه بنحوه طب    
و حلية   ) ٣٠٧٨ و   ٣٠٧٧( و هـ    ٢٥٢ و   ١/٢٥١ و مشكل    ٢/٦١ و مي    ٤٨٣ و   ١/٤٧٠ و ك    ٥/٢٢٠هق  

 "وعليه حجة أخرى: "  و زادوا ١/٣٥٨
 صحيح

عـن  )  ك ٤حـم   (}ِمن قَابٍل   من كُِسر أَو مرض أَوعِرج فَقَد حلَّ و علَيِه حجةٌ أُخرى            {-١٨٠٥٧
 احلجاج بن عمرو بن املازين

 و مـي    ٤٧٠ و   ١/٤٨٣ و ك    ٥/٢٢٠ و هـق     ٣/٤٥٠ و حم    ٥/١٩٩و ن   ) ٩٤٠(ت  ) ١٨٦٣ و   ١٨٦٢(د  
 و  ٢/٢٧٨و قط   ) ٣٠٧٨ و   ٣٠٧٧( و هـ    ١/٢٥٨ و حلية    ٢٥٢ و   ١/٢٥١ و مشكل    ٣/٢٥٣ و طب    ٢/٦١

 )٦٥٢١(صحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيح

١٨٠٥٨-}كَش نمداقالص بجو ا فَقَدِتهورِإىل ع ظَرأَةً فَنرام عن حممد بن ثوبان مرسالً) هق(}ف 
 ٣/٣٠٧ و بنحوه قط ٥١٦ - ٣/٥١٥ و االصابة ٧/٢٥٦هق 

 حسن مرسل
و مبثله قال عمر و سعيد بن املسيب و احلسن و عروه و أبو بكر ابن حزم و ربيعة ابن عبد الرمحن و أبو الزناد و                           

 ٧/٢٥٦ هق - بن أسلم زيد
من كَشف ِستراً فَأَدخلَ بصره ِفى البيِت قَبلَ أنْ يؤذنَ لَه فَرأَى عورةَ أَهِلِه فَقَد أَتـى                 {-١٨٠٥٩

ت علَيـِه ، و إنْ  حدا ال يحلُّ لَه أَنْ يأِْتيه ، لَو أَنه ِحني أَدخلَ بصره استقبلَه رجلٌ فَفَقأ عينه ما غَير    
) ت(}مر رجلٌ على باٍب الَ ِستر لَه غَيِر مغِلٍق فَنظَر فَالَ خطيئَةَ علَيِه ، إنما اخلَطيئَةُ على أَهِل البيتِ                  

 عن أيب ذٍر
 ١٨١ و ٥/١٥٣و حم ) ٢٧٠٧( و ت ٦/٥٩٢جامع االصول 

 حسن
 أي ما حاسبته و ال عاقبته: ما غريت عليه

١٨٠٦٠-}ى                مِة ِرضالِقيام ومي هَأل اُهللا قَلبم أَمضاه همضياَء أَنْ يش غَيظاً و لَو كَظَم ابـن أَيب   (}ن
 الدنيا ِفى ذَم الغضب عن ابن عمر

 )٣٦( و قضاء ٧/٥٤٩ و ٨/٢٥االحتاف 
 حسن لغريه

 ِمن الْحوِر الِْعِني يوم الِقيامة ، ومـن         من كَظَم غَيظاً و هو قَادر على إنفَاِذِه خيره اهللاُ         {-١٨٠٦١
                     ـعضداً للِّه وبع ن أَنكَحِة ، و مالِقيام وماِإلمياِن ي دراُهللا ب هسلَيِه أَلبع قَادر وه الٍة ومج ثَوب كرت

  عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيهو ابن عساكر) طب،حل(}اُهللا على رأِْسِه تاج املُلِك يوم الِقيامِة  
 ٣/٤٣٨ و حم    ٢/١٣٢ و متناهية    ٩/٢٥٧ و   ٨/٢٥ حنوه خمتصراً و اإلحتاف      ٨/١٩١ و   ٢٧٦ و   ٤/٢٧٥امع  

 )٤١٨٩(و هـ ) ٢٤٩٣(و ) ٢٠٢١(و ) ٢٤٨١(و ت ) ٤٧٧٧( و د ٤٤٠و 



 

 

٢٧١٦() 

 حسن
اً و ِإمياناً ومن ترك لُـبس ثَـوب         من كَظَم غَيظاً و هو قَادر على إنفَاِذِه مَأله اُهللا  أَمن           {-١٨٠٦٢

 عن سويد بن وهب عن رجل صحايب) د(}جماٍل و هو يقِْدر علَيِه تواضعاً كَساه اُهللا حلَّةَ الكَرامِة
 و ٣/٤٣٨و حم ) ٢٤٩٣ و ٢٠٢١(و ت ) ٤١٨٦(و هـ ) ٤٧٧٧(و أخرجه عن  معاذ بن أنس د      ) ٤٧٧٨(د  

 ٤٤٠ و ٤٣٩
 حسن

١٨٠٦٣-}                 ـرهيخى يتوِس اخلَالِئِق حؤلى راُهللا ع اهعد ِفذَهنلى أَن يع قَادر وغَيظاً و ه ن كَظَمم
 ) عن  معاذ بن أنس٤(}ِمن احلُوِر الِعِني ، يزوجه ِمنها ما شاَء 

 و  ٣/٤٤٩ و ترغيـب     ٨/١٦١ و هق    ٣/٤٤٠و حم    ) ٤١٨٦(و هـ    ) ٢٠٢١ و   ٢٤٩٣(و ت   ) ٤٧٧٧(د  
 و صحيح اجلـامع     ٨/٢٥ و   ٧/٥٤٩ و االحتاف    ٤/٦١ و طربي    ٢/١٠٢ و كثري    ١/٤٢٠ وبغوى   ٤/٢٧٥جممع  

)٦٥٢٢( 
 وهو حديث حسن

ابن أيب الـدنيا يف ذم      (}من كَظَم غَيظاً و هو يقِدر على ِإنفَاِذِه مَأل اُهللا قَلبه أَمناً و ِإمياناً               {-١٨٠٦٤
 )الغضب عن أيب هريرة

 )٣٦( و قضاء ٨/٢٥ و ٧/٥٤٩ و اإلحتاف ٢/١٣٢ و املتناهية ٣/١٠٣عقيلي ال
 و هو حديث حسن لغريه

من كَظَم غَيظَه و هو يقِدر  على أَن ينتِصر دعاه اُهللا تعاىل على رؤِس اخلَالِئِق حتـى                  {-١٨٠٦٥
         ناَء ، و مش نتهوِر الِعِني ، أَيِفي ح رهيخاً للَِّه   ياضعوِه تلَيع قِدري والثِّياِب و ه اِلحص سلبأَنْ ي كرت 

 عن معاذ بن أنس) حم( }دعاه  اُهللا على رؤوِس اخلَالِئِق حتى يخيره ِفي حلَِل اإلمياِن أَيتهن شاَء 
و بغـوى   ) ٦١٤٩(و الشـعب     ٣/٤٤٩و ترغيب   ) ٤١٨٦(و هـ   ) ٤٧٧٧( و د    ٨/١٦١ و هق    ٣/٤٤٠جم  

  و غريهم٧/٥٤٩ و اإلحتاف ١/٤٢٠
 حسن

١٨٠٦٦-} هترواُهللا ع رتس هبغَض ن كَفالغضب(}م نيا يف ذمعن أيب هريرة و عن ابن عمر) ابن أيب الد 
 )٣٦( و قضاء ٢٤ و ٨/٥ و ٧/٤٥٢ و اإلحتاف ١٢/٤٥٣ و طب ٨/١٩١امع 

 حسن
١٨٠٦٧-}  بغض ن كَفنَ      مزخ و ِمن ، هذرع هِه قَِبلَ ِمنبِإىل ر ذَرِن اعتو م ، هذابع نهاُهللا ع كَف ه

     هتوراُهللا ع رتس هالغضب       (}ِلسان نيا يف ذمو ابن شاهني و اخلرائطي ىف مساوىء األخـالق ،          ) ع(ابن أيب الد
 عن أنس) ض(

 و  ٢/١٠٠ و كثري    ٢/٤٤ و   ١/١٩٤ و الدواليب    ٨/٢٤ و   ٧/٤٥٣ و إحتاف    ١٠/٢٩٨ و جممع    ٣/٥٢٥ترغيب  
 )٣٦(و قضاء ) ٣٢٩(و املساوىء ) ٨٣١٢ و ٨٣١١(الشعب  

 حسن لغريه
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 وصحح بعضهم وقفه
من كَف ِلسانه ستر اُهللا عورته ، و من ملَك غَضبه وقَاه اُهللا عذَابه ، و مِن اعتذَر ِإىل                   {-١٨٠٦٨

 )ابن أيب الدنيا عن ابن عمر(} قَِبلَ اُهللا عذره ربِه
  ٢/٤٤ و الدواليب ٢٥٧و مبارك ) ٢٢( و الصمت ٢٤ و ٨/٥ و ٧/٤٥٢اإلحتاف 

 حسن لغريه
 عن ابن عمر) اخلطيب(}من كَفَّر أَخاه فَقَد باَء ِبِه أَحدهما {-١٨٠٦٩
 ٩/٩٣ و خط ٢/١٤٢ و حم ١/٢٢أبو عوانه 

 صحيح
عـن أم   ) طب(}من كَِفلَ  يِتيماً لَه أَو ِلغِريِه ِمن الناِس كُنت أَنا و هو ِفى اجلَنِة كَهاتنيِ               {-١٨٠٧٠

 سعيد بنت عمرو اجلمحية
 حنوه) ٢٩٨٣( و م ٢/٩٤٨ و مالك ٢٤٧ و ٣/٦٧و الترغيب ) ٢٥٢٨( و مطالب ٨/١٦٣امع 

 صحيح لغريه
ا قرابةً أو الَ قَرابةَ لَه فَأَنا و هو ِفى اجلَنِة كَهاتِني وضم أُصبعيِه ،               من كَِفلَ  يِتيماً لَه ذَ     {-١٨٠٧١

) بـز (}ومن سعى على ثَالِث بناٍت فَهو ِفى اجلَنِة و كَانَ لَه كَأَجِر مجاِهٍد ِفي سبيِل اِهللا صاِئماً قَاِئماً         
 عن أيب هريرة

  ٣٤٧ و ٣/٦٧ب  و ترغي١٦٢ و ٨/١٥٧امع 
 حسن

من كَِفلَ  يِتيماً ِمن بِني املُسلمني يلي طَعامه و شرابه حتى يغِنيه اُهللا أَوجب اُهللا لَه اجلَنة {-١٨٠٧٢
 لَه غفَرالً الَ يملَ ععمةَ ِإالَّ أَن يتاس) عبد بن محيد(}البعن ابن عب 

 ٦/٢٩٠و اإلحتاف ) ٦١٥(بد بن محيد و ع) ١٩١٧( و ت ٣/٣٤٧الترغيب 
 حسن لغريه

١٨٠٧٣-}الهوم ِلىفَع والَهم تن كُنياُء عن زيد بن أرقم) ت،ن(عن بريدة ، ) حم،هـ(}مو الض 
 و  ٢٠٨ و   ٤/٢٠٧ و   ٣/١٩٩و طـب    ) ٢٢٠٢( و حب    ١٥٢ و   ١١٩ و   ١١٨ و   ١/٨٤و حم   ) ٣٧١٣(ت  

 و ٢/٦٠٤ و عاصم ٥/٢٣٥ و سعد    ١٩/٢٩١ و   ١٢/٩٩ و   ٢٣١ و   ٢٢١ و   ٢١٧ و   ١٩٢ و   ١٩١ و   ٥/١٨٦
و ) ١٢١( و هـــ ٨٨ و ٢/٦١ و ١/١٦٠ و الــدواليب ٣٧١ و ١٣٤ و ٣/١١٠ و ك ٦٠٧ و ٦٠٦ و ٦٠٥

ــع  ــتح ٦٨ و ٦١ و ٦٠ و ١٢/٥٩ و ش ١٢٠ و ١٠٨ و ١٠٧ و١٠٦ و ١٠٥ و ٩/١٠٤ و ٧/١٧جمم  و ف
 )٦٥٢٣(و غريهم وصحيح اجلامع ) ١٧٥٠( و الصحيحة ٢/٣٠٧ و مشكل ٧/٧٤

 و هو حديث صحيح مشهور
١٨٠٧٤-}             اداهع ناِد مو ع ، االَهو ناِل مو ماللَّه ،الهوم ِلىفَع والَهم تن كُنعن ابـن   ) طب(}م

) ك(عن أيب أيوب و مجِع من الصـحابة ،          ) حم،طب،ض(عم أيب هريرة و اثىن عشر من الصحابة ،          ) ش(عمر ،   
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عن على و زيد بن أرقم و ثالثني رجالً من الصحابة ، أبو نعـيم يف فضـائل    ) ب،ضحم،ط(عن علي و طلحة ،      
 الصحابة عن سعد ، اخلطيب عن أنس  

 و  ٢٠٨ و   ٤/٢٠٧ و   ٣/١٩٩و طـب    ) ٢٢٠٢( و حب    ١٥٢ و   ١١٩ و   ١١٨ و   ١/٨٤و حم   ) ٣٧١٣(ت  
 و ٣/١١٠ و ك ٥/٢٣٥ و ســعد ١٩/٢٩١ و ١٢/٩٩ و ٢٣١ و ٢٢١ و ٢١٧ و ١٩٢ و ١٩١ و ٥/١٨٦

 و  ٦١ و   ٦٠  و    ١٢/٥٩ و ش  ١٢٠ و   ١٠٨ و   ١٠٧ و   ١٠٦ و   ١٠٥و  ٩/١٠٤ و ٧/١٧ و جممع    ٣٧١ و   ١٣٤
  و غريهم٦٨

 صحيح
من كُنت موالَه فَعِلى مواله، اللَّهم واِل من واالَه ، و عاِد من عاداه ، و أَِحب مـن                   {-١٨٠٧٥

عن سعيد بن وهب و زيد بن       ) بز(} انصر من نصره ، و اخذُلْ من خذَلَه        أَحبه ، وأَبِغض من يبِغضه ، و      
 أثيع

 ٩/١٠٥امع 
 صحيح

١٨٠٧٦-}                  ـنم و أَِعـز ، اداهع ناِد مو ع ، االَهو ناِل مو ماللَّه ،الهوم ِلىفَع والَهم تن كُنم
 هانأَع نم وأَِعن ، هرصعن عمرو بن مرة و زيد بن أَرقم معاً) طب(}ن 

 ٤/٣٧٠ و حم ٧/٣٤٧و بداية ) ٥١ و ٤٨ و ٤٤( و بنحوه اخلصائص ١٠٨ و ١٠٧و ١٠٥ و ٩/١٠٤جممع 
 صحيح

١٨٠٧٧-} هِليا وِليفَِإنَّ ع هِليو تن كُنعن سعد) بز(}م 
 )٣٩٥٨ و ٣٩٥٧( و مطالب ١٢٠ و ١٠٨ و ٩/١٠٤ ٧/١٧جممع 

 صحيح
١٨٠٧٨-}م هِليو ليفَع هِليو تعن بريده) حم،ن،ك(}ن كُن 

 و فـتح  ١٠٨ و ٩/١٠٧ و جممع ٢١٧ و ٥/١٨٥ و طب ٢/٧٧٢ و عدي ١٢/٥٧ و ش   ٣٦١ و   ٥/٣٥٨حم  
 و مطالـب    ١٢٠ و   ١٠٨ و   ٩/١٠٤ و   ٧/١٧و بنحوه جممع    ٤١ و خصائص    ٦٤٤ و   ٢/٦٠٣ و عاصم    ٨/٦٧
 )٦٥٢٤( و صحيح اجلامع ٢/١٣٠و ك ) ٣٩٥٨ و ٣٩٥٧(

 وهو حديث صحيح
من كُن لَه ثَالَثُ بناٍت فَصبر على ْألواِئِهن و ضراِئِهن  و سراِئِهن أَدخلَه اُهللا اجلَنـةَ                 {-١٨٠٧٩

عـن أَيب   ) ك(}ةٌوواِحـد : وواِحدةٌ ؟  قَالَ     : و اثْنتاِن ، ِقيلَ     : و اثْنتاِن ؟ قَالَ     : ِبرمحِتِه ِإياهن ، ِقيلَ     
 هريرة

 ٣/٦٨ بنحوه و الترغيب ٨/١٥٨ و جممع ٣٠٩ و ١٧/٣٠٠ و طب ٤/١٧٦ك 
 حسن لغريه

و اثْنتيِن ؟   : من كُن لَه ثَالَثُ بناٍت فَعاهلُن و آواهن وكَفَاهن وجبت لَه اجلَنةُ ،، ِقيلَ               {-١٨٠٨٠
 عن أَيب هريرة) طس(}وواِحدةٌ: ةٌ ؟  قَالَ وواِحد: واثْنتيِن ، ِقيلَ : قَالَ 
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 ٣٠٩ و ١٧/٣٠٠ و طب ٨/١٥٨امع 
 حسن لغريه

من كُن لَه ثَالَثُ بناٍت يؤدبهن  و يرحمهن و يكْفُلُهن و جبت لَه اجلَنةُ البتةَ ، ِقيلَ يا                   {-١٨٠٨١
 عن جابر) ض(و ابن منيع ) حم(}وِإنْ كُن اثْنتيِن :  ؟ قَالَ رسولَ اِهللا و ِإن كُن اثْنتيِن

 ٣/٦٨ و ترغيب ٨/١٥٧ و امع ٣/٣٠٣حم 
 صحيح لغريه

١٨٠٨٢-} لَيِه اِحلالقع بجو ِلِإلحراِم فَقَد هأْسر دن لُبعن ابن عمر) عد،هق(}م 
 ٥/١٨٧٠ و ٤/١٤٨٢ و عدي ٥/١٣٥هق 

 فع فيه مقالويف سنده عبد اهللا بن نا
قال ابن عدي و له غري ما ذكرت عن أبيه عن ابن عمر و هو ممن يكتب حديثه ، و إن كان غريه خيالفه فيه اهـ                          

 ٤/١٦٦الكامل 
 عن جويريه) حم(}من لَِبس احلَرير ِفي الدنيا أَلبسه اُهللا يوم الِقيامِة ثَوباً ِمن ناٍر {-١٨٠٨٣

 ٥/١٤١ و جممع ٤٣٠ و ٦/٣٢٤ و حم ٩٩ و ٣/٩٨الترغيب 
 وىف سنده مقال

 وروى موقوفا على حذيفة
 عن عقبة بن عامر) حم ، طب(}من لَِبس احلَرير ِفي الدنيا حِرمه أَن يلْبسه ِفى اآلِخرِة {-١٨٠٨٤

 و حـب    ١٠/٢٨٤ و فـتح     ٨/٢٠٠ و بنحـوه ن      ١٤٤ و   ٥/١٤٢ و جممع    ٣/٩٧ و ترغيب    ١٧/٣٢٧طب  
)١٤٦١( 

 صحيح
١٨٠٨٥-}                ا لَـمنيِفى الـد راخلَم ِربش نِة ، و مِفى اآلِخر هكْسي ا لَمنيِفي الد احلَرير ن لَِبسم

 يشربها ِفــــى
                       ِة  ، وأَهِل اجلَن ِة ، ِلباسا ِفى اآلِخرِبه برشي ِة لَمِب  و الِفضِة الذَّهِفى آِني ِربش نِة ، و ماآلِخر 

 عن أَيب هريرة) ك،كر(}آِنيةُ أَهِل اجلَنِة 
 ٤/١٤١ك 

 صحيح
 عن أنس) حم ،ق،ن،هـ(}من لَِبس احلَرير ِفي الدنيا لَم يلْبسه ِفى اآلِخرِة {-١٨٠٨٦

 و هق   ١٠١ و   ٣/٢٣ و   ٤٦ و   ٣٩ و   ٣٧ و   ١/٢٦و حم   ) ١٨١٧(وت٢٢و٢١ و م اللباس     ١٩٤ و   ٧/١٩٣خ  
 و ك   ١٢/٣٠ و سـنة     ١٠/١٣و طـب    ) ٣٥٨٨( و هـ    ٥/١١و بغوى   ) ١٤٦٢( و حب    ٣/٢٧٠ و ٢/٤٢٢
 و غريهم) ٦٥٢٥(و صحيح اجلامع ) ٣٨٤( و صحيحة ٥/١٤٢ و جممع ١٩١ و ٤/١٤١

١٨٠٨٧-}          ِة ، وأَهلُ اجلَن هةَ لَِبسلَ اجلَنخِة ، و إنْ دِفى اآلِخر سهلْبي ا لَمنيِفي الد احلَرير ن لَِبسم
لبي لَموه عن أيب سعيد) حب،ك،ض(و الطحاوى ، ) ط(}سه 
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و حـم   ) ٢٢١٧(و طيا   ) ٥٤٣٧( و االحسان    ٣/٩٦ و الترغيب    ٤/١٩١ و ك    ٢٥٢ و   ٢٤٧ و   ٤/٢٤٦معاين  
٣/٢٣ 

 حسن
 عن ابن عمرو) حم(}من لَِبس احلَرير ِمن أُمِتى فَمات وهو يلبسه حرم علَيِه حرير اجلَنِة {-١٨٠٨٨

 ٥/١٤٦ و جممع ٢٠٩ و ٢/١٦٦حم 
 صحيح

من لَِبس احلَرير و الديباج ِفي الدنيا لَم يلبسه ِفى اآلِخرِة ، و من شِرب ِفـى آِنيـِة                   {-١٨٠٨٩
 عن عمر) ض(الشاشي (}الذَّهِب والِفضِة ِفى الدنيا لَم يشرب ِفيِهما ِفى اآلِخرِة 

  حنوه٣/٩٦ و ترغيب ٤/٢٤٧ و معاين ١/٥٤ و تلخيص ١٠/٥٣٢ و اإلحتاف ٤/١٤١ و ك ١٠/٩٧الفتح 
 صحيح لغريه

من لَِبس احلَرير و شِرب ِفى الِفضِة فَلَيس ِمنا ، و من خبب امراَةً علَى زوِجهـا ، أَو                 {-١٨٠٩٠
 عن ابن عمر) طب،حل(}عبداً على مواِليِه فَلَيس ِمنا 

 ٣/١٢٧ و ترغيب ٥/٧٧ و ٤/٣٣٢جممع 
 حسن لغريه

١٨٠٩١-}                  لَِبس نمِة ، واجلَن بلَيِه ذَهاُهللا  ع مرح هسلْبي وهو اتىت فَمأُم ِمن بالذَّه  ن لَِبسم
  عمرعن ابن) حم(}احلَرير ِمن أُمىت فَمات وهو يلبسه حرم اُهللا علَيِه حرير اجلَنِة 

 ٥/١٤٦ و جممع ٢/١٦٦حم 
 حسن

من لَِبس الصوف أَو حلَب الشاةَ أَو أَكَلَ مع ما ملَكَت يِمينه فَلَيس ِفى قَلِْبِه ِإنْ شاَء                 {-١٨٠٩٢
رائب بن يزيد) طب(} اُهللا الِكبعن الس 

و ) ٦١٦١(و  ) ٦١٦٤( و الشـعب     ٤/١٦٢٣ و بنحوه عدى     ٨/٤٠٥ و اإلحتاف    ١/٩٩ و جممع    ٧/١٨٢طب  
)٦١٦٣( 

 حسن لغريه
١٨٠٩٣-} هعضىت وم هعضى يتح هناُهللا ع ضٍة أَعرهرش ثَوب ن لَِبسهـ(}م (ياء عن أيب ذّرو الض 

 ٩/٣٥٢ و ٣/٢٥٣و اإلحتاف ) ١٤٧١(و علل ) ٣٦٠٨( و هـ ٣/١١٦ وترغيب ٢/٩٢حم 
 وهو حديث حسن لغريه

عـن  ) د،هـ(}وب شهرٍة أَلبسه اُهللا يوم الِقيامِة ثَوباً ِمثْلَه ثُم يلِهب ِفيِه النار            من لَِبس ثَ  {-١٨٠٩٤
 ابن عمر

 )٦٥٢٦( و صحيح اجلامع ٣/٢٥٣ و اإلحتاف ٣/١١٦و ترغيب ) ٣٦٠٧(و هـ ) ٤٠٢٩(د 
 و هو حديث حسن
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١٨٠٩٥-}      هسا أَلبنيٍة ِفى الدهرش بثَو ن لَِبسِة        مامالِقي موذَلٍَّة يم الَى ثَوبععن ابـن  ) حم(} اُهللا ت
 عمر
 ٣/٢٥٣و اإلحتاف   ) ٣٦٠٧(و هـ   ) ٤٠٢٩(و د   ) ٦٢٢٨(و  ) ٦٢٢٧( و الشعب    ١٢/٤٦ و سنه    ٢/٩٢حم  

 ٣/١١٦و ترغيب 
 حسن

 ِبِه عورِتي ، و أَتجملُ      احلَمد ِللَِه الَّذي كَساِني ما أُواِرى     : من لَِبس ثَوباً جِديداً فَقَال    {-١٨٠٩٦
ِبِه ِفى حياِتي ، ثُم عمد إىل الثَّوِب  الَّذي أَخلَق فَتصدق  ِبِه كَانَ ِفى كَنِف اللِّه و ِفـى ِحفـِظ اِهللا          

 عن عمر) ت،هـ(}وِفى ِستِر اِهللا حيا  و ميتاً 
 و  ١٠/٤٠٢ و   ٨/٢٦٥ و ش    ٩٤ و   ٣/٩٣ و ترغيـب     ٤/١٩٢ و   ١/٥٠٧و ك   ) ٣٥٥٧(و هـ   ) ٣٥٦٠(ت  
 )٦٢٨٧ و ٦٢٨٦( و الشعب ٤/٣٠٥و جامع األصول ) ٢٦٧( و سين ٧/١٣٠ و احتاف ١٠/٣٠٣فتح 

 و هو حديث حسن لغريه
احلَمد ِللَِه الَّذي كَساِني هذا ورزقَِنيِه ِمن غَِري حوٍل ِمنـى           :من لَِبس ثَوباً جِديداً فَقَال    {-١٨٠٩٧

 )ابن السىن عن معاذ بن أنس(} ، غَفَر اُهللا لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه والَ قُوٍة
 و الـدعاطب    ٣/٤٣٩ و حـم     ١/٥٠٧ و ك    ٣/٩٣ترغيـب   ) ٣٢٨٥(و هـ   ) ٣٤٥٨( و ت    ١د اللباس ب    

 )٢٧٢( و سين ٢٢٧ و ٥/١٠١و االحتاف ) ٩٠٠(
 حسن

 عن احلَسن و احلُسني معاً) طب(} عنه يوم الِقيامِة من لَِبس مشهوراً ِمن الثِّياِب أَعرض اُهللا{-١٨٠٩٨
 ٣/١١٧و الترغيب ) ٦٢٣٠( و بنحوه عن أيب ذر الشعب ٩/٣٥٢ و االحتاف ٥/١٣٥ و جممع ٣/١٤٦طب 

 حسن لغريه
١٨٠٩٩-}               فَر مكُلِّ ه ِمن جاً ، ورخكُلِّ ِضيٍق م ِمن لَ اُهللا لَهعج فَاراالسِتغ ن لَِزمم    قَـهزرجاً ، و

 ِسبتحيثُ الَ يح عن ابن عباس) د،هـ(}ِمن 
 و  ٥/٧٩ و سنه    ٢/٦١٧و ترغيب   ) ٣٨١٩(و هـ   ) ١٥١٨( و د    ١٠/٣٤٢ و طب    ٤/٢٦٢ و ك    ٣/٣٥١هق  
 ٤/٣٨٩و جامع االصول ) ١٧٧٤( و دعاطب ٣/٢١١ و حلية ٤٠٣ و٤/٢٤٨كر 

 صويلح احلديث: يف آخر الترغيب و يف سنده احلكم بن مصعب فيه جهالة  و قال املنذري 
 حسن لغريه

من لَِزمه مات قَبلَ أَن يصيبه جهد ِمن بالٍء ، اللَّهم أَحِسن عاِقبتنا ِبِه ِفى اُألموِر كُلِّها                 {-١٨١٠٠
 عن بسر بن أَرطاة) عد(}و أَِجرنا ِمن ِخزِى الدنيا وعذاِب اآلِخرِة 

 و  ٢/٢٢٧ وكر   ٢/١٢٣ و   ١/٣٠و تخ   ) ٢٤٢٤( و حب    ١٠/١٧٨ و جممع    ٣/٥٩١ك   و   ٤/١٨١أخرجه حم   
 ٤٣٩ و ٢/٤٣٨ و عدي ٢/١١٤ و بداية ٩/١٤٧ و ٦/١٨٧ و اإلحتاف ١/٢٨١ وختص ٣/٢١٦

 صحيح
١٨١٠١-} عِتقهأَن ي هتفَكَفَّار هبرأَو ض لوكَهمم ن لَطَمعن ابن عمر) حم،م،د(}م 



 

 

٢٧٢٢() 

و ) ١٧٧( و خـد     ١٨٢ و   ٦١ و   ٢/٢٥ و حـم     ٣/٢١١و ترغيب   ) ٥١٦٨(و د    ٨/١٠ و هق    ٢٩م اإلميان   
 )٦٥٢٧(صحيح اجلامع 

١٨١٠٢-} سولَهر صى اَهللا واِب فَقَد عِبالِْكع ن لَِعبعن أَيب موسى) حم(}م 
 )١٩٧٣٠( و عب ١/٥٠ و ك ٤/٣٩٢حم 

 صحيح
١٨١٠٣-} سولَهر صى اَهللا ورِد فَقَد عِبالن ن لَِعبعن أَيب موسى) د،هـ،كحم،(}م 

و حـم   ) ٣٧٦٢(و هـ   ) ٤٩٣٨(و د   ) ٩٥٨( و موطأ    ٣/١٦٩ و كثري    ٢١٥ و   ١٠/٢١٤ و هق    ٤/٣٩٤حم  
 )٦٥٢٩( و صحيح اجلامع ٤/٨٤ و ترغيب ٨/٥٤٨ و ش ١/٥٠ و ك ٤/٣٩٤

 وهو حديث صحيح
١٨١٠٤-}ِفى لَحِم اِخلرتيِر و هدي سا غَممرِدشِري فَكَأَنِبالن ن لَِعبِمِه معن بريدة) حم،م،د،هـ(}د 

 و ٢١٥ و ١٠/٢١٤ و هـق  ٤/٢٧٥ و نصـب  ٤/١٩٩ و تلخـيص  ١٢/٣٨٥ و سنه    ١٠) ١٧٧٠(م الشعر   
 و صحيح اجلامع    ٦/٤٥٦و اإلحتاف   ) ٤٩٣٩(و د   ) ٣٧٦٣( و هـ    ٨/٥٤٧ و ش    ٥/٣٥٢ وحم   ٤/٤٧ترغيب  

)٦٥٢٨( 
 عن أَيب الدرداِء) طب(}من لَِعب ِبطَالٍَق أَو ِعتاٍق فَهو كَما قَالَ {-١٨١٠٥

 )٦٥٣٠(و صحيح اجلامع ) ١٨٢٦( و إرواء ٤/٢٤٦امع 
 و هو حسن لغريه

 عن العرباض) طب(}من لَِعق الصحفَةَ ولَِعق أَصاِبعه أَشبعه اِهللا ِفى الدنيا و اآلِخرِة {-١٨١٠٦
  ٥/٢٢٥ و احتاف ٥/٢٧ و جممع ١٨/٢٦١طب 

 ويف سنده ضعف
١٨١٠٧-}الءِ            مالب ِمن ظيمع صبهي هٍر لَمواٍت كُلَّ شغَد اترلَ ثَالَثَ مسالع لَِعق عـن  )  هـ(}ن

 أيب هريرة
 و الشـعب    ٤/١٣٣ و منثور    ٥/١٩٥٦ و   ٣/١٠٨٠ و عدي    ٣/٤٠ و عقيلي    ١٠/١٤٠و فتح   ) ٣٤٥٠(هـ    

 ٨/٢٠٦و النيل ) ٥٩٣٠(
 ويف سنده انقطاع

١٨١٠٨-}الَ ِإله لُقِّن نةَ ملَ اجلَنخِة دتاَملَو ائب عن أبيه عن جده) طب(} ِإالَّ اُهللا ِعندعن عطاء ابن الس 
 ٣/٤٧٤ و حم ١٩/٣٠٣ و طب ٣٢٣ و ٢/٣٢٢ و جممع ٢/١٠٣تلخيص 

 حسن لغريه
 عن أنس) طص(}من لَِقى أَخاه املُسِلم مبا يِحب يسره ِبذِلك سره اُهللا يوم الِقيامِة {-١٨١٠٩

 ١/١٥٩ و الدواليب ٢/١٤٧ و طص ٢/٦٣٢ و عدي ٣/٣٩٤ و ترغيب ٨/١٩٣امع 
 حسن



 

 

٢٧٢٣() 

١٨١١٠-}                  ـهلَِقي ثُـم رجائطٌ أَو حةٌ أَو حرجا شمهنيب الَتليِه، و ِإنْ حع لِّمسفَلي اهأَخ لَِقى نم
 عن أىب هريرة) هب(}فَليسلِّم علَيِه

 )٨٨٦١ و ٨٨٦٠(و بنحوه ) ٨٨٥٧ و ٨٨٥٦(الشعب 
 حديث حسن

 عن أَيب أَيوب ) طب ،ك(}من لَِقى العدو فَصبر حتى يقتلَ أَو يغِلب لَم يفْتن ِفي قَِربِه {-١٨١١١
 )٩٠١٣( و الفيض ٢/١١٩ك 

 وهو حديث حسن لغريه
 عن أَيب هريرة ) ت ،ك(}فيِه ثُلْمةٌ من لَِقى اَهللا ِبغِري أَثٍَر ِمن ِجهاٍد لَِقى اَهللا و {-١٨١١٢

 و يف سـنده     ٢/٥٦٧االعظمي و جامع االصول     ) ٢٧٨٩( و هـ    ٢/٣٣١ و ترغيب    ٢/٧٩و ك   ) ١٦٦٦(ت  
من مات و مل يغز و مل حيدث نفسه بالغزو مات على شعبة             " إمساعيل بن رافع املدين فيه ضعف ويشهد له حديث          

 ٢/٣٣٠م د ن الترغيب " من النفاق 
 هحسن لغري

من لَِقى اَهللا ولَم يشِرك ِبِه شيئاً ، و         : من لَِقى اَهللا و لَم يعملْ ِبِست ِخالٍل دخلَ اجلَنةَ           {-١٨١١٣
                     طَـقن أو ـكَتس قَالَ ِبـاحلَق عِص ذَا أَمٍر ، وي لَم ةً ، ونحصِم مري لَم ِن ، وزي لَمو ، ِرقسي لَم

 عن أيب هريرة) كر(اخلرائطي ىف مساوىء األخالق و ) هب(}
 )٤٩٥(و املساوىء) ٤٩٢٨(الشعب 

 حسن لغريه
١٨١١٤-}               ـهلَِقي ا لَوطيئَةً ،  كَمخ هعم هرضلَم تةَ ولَ اجلَنخيئاً دِبِه ش شِركالَ ي وهن لَِقى اَهللا وم

و لَم ت ارلَ النخِبِه د شِركي وهةٌ ونسح هعم هعن ابن عمرو) حم ، طب(}نفَع 
 ١/١٩ و جممع ٢/١٧٠حم 

 صحيح لغريه
من لَِقى اَهللا وهو يشهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا و أَنَّ محمداً عبده و رسولُه ، و آمن ِبالبعِث                {-١٨١١٥

 � كر عن أىب سلمى راعى رسول اِهللاو البغوى و ابن عسا) ن(}واِحلساِب دخلَ اجلَنةَ 
 ٥/٣٢١البداية 

 حسن لغريه
 عن أنس) حم،خ(}من لَِقى اَهللا الَ يشِرك ِبِه شيئاً ، دخلَ اجلَنةَ {-١٨١١٦

ــان ١/٤٤خ  ــم ١٥٢ و م االمي  و ك ٥/٢٨٥  و ٢٦٠ و ٤/١٥٢ و ٣٧٤ و ٣٢٥ و ٢٤٤ و ٣/١٥٧ و ح
و أبـو عوانـه     ) ٢٦١٨( و هـ    ٣/١٨٢ و   ١٨٨ و   ١٠٣  و ٢١ و   ١٩ و   ١/١٨ و امع    ٤/٣٥١ و   ٣/٢٤٧
 و غريهم) ٦٥٣١( و صحيح اجلامع ٨/٨١ و طربي ١/١٨

 صحيح مشهور



 

 

٢٧٢٤() 

١٨١١٧- }                قرىن و إنْ سةَ ، و إنْ زلَ اجلَنخيئاً ، دِبِه ش شِركن لَِقى اَهللا الَ يو عبد بـن    ) حم(}م
 م االشجعى وما له غريهعن سلمة بن نعي) طب ، ض(محيد والبغوى و ابن قانع ، 

 ٥/٢٨٥ و ٤/٢٦٠و حم ) ٩٧١( و عاصم ١/١٨امع 
 صحيح لغريه

من لَِقى اَهللا الَ يشِرك ِبِه شيئاً دخلَ اجلَنةَ ،و من لَِقى اَهللا يشِرك ِبـِه شـيئاً دخـلَ                    { -١٨١١٨
اروابن عساكر عن جابر) هب(}الن 

 و كلـه عنـد حـم        ١٥٢ و م االميان     ١/٤٤و أوله عند خ     ) ٣٦٥( و شعب    ٦/٣٢٣ و كر    ٩/١٨٠االحتاف  
٣/٣٧٤ 

 صحيح
عن ) حم،هـ،طب،ك(}من لَِقى اَهللا الَ يشِرك ِبِه شيئاً و لَم يتند ِبدٍم حراٍم دخلَ اجلَنةَ               { -١٨١١٩

 عقبة بن عامر
 االعظمي) ٢٦٤٧( و هـ ٤/٣٥٢ و ك ٣٥٨/ ٩ و ش ٣٥١ و ١٧/٣٣٩ و طب ٤/١٥٢حم 

 حيحص
١٨١٢٠- }                    ِمعس ِسباً ، وحتم هفسا نةً ِبهباِلِه  طَيكَاةَ مى زيئاً ، و أَدِبِه ش شِركن لَِقى اَهللا الَ يم

 عن أيب هريرة) حم(}و أَطَاع فَلَه اجلَنةُ 
 ٦٢٣ و ٢/٣٠٢ و ترغيب ٢/٣٦٢حم 

نفس بغري حق، و ت مؤمن ، و الفرار من الزحف و            الشرك باهللا، و قتل ال    : و مخس ليس هلن كفارة      : و تكملته 
 "ميني صابرة يقتطع ا ماال بغري حق

 حسن لغريه
١٨١٢١- }       فيـفخ ـواَهللا و ه ـاً ، لَِقـىفْسـلُ نقتالَ ي يئَاً ـ وِبِه ش شِركن لَِقى اَهللا الَ يم

 عن ابن عباس) طب(}الظَّهِر
 ٤/١٥٢حم  و ٣٥١ و ١٧/٣٣٩ وبنحوه طب ١١/١٠٦طب 

 صحيح لغريه
١٨١٢٢- }               لَه انَ غُِفرضمر ومصي و ، سلِّي اخلَمصئاً ، ييِبِه ش شِركن لَِقى اَهللا الَ يعـن  ) حم(}م

 معاذ
 )١٣١٥( و الصحيحة ٥/٢٣٢حم 

 صحيح لغريه
١٨١٢٣- }            سداً رمحانَّ م إالَّ اُهللا و أنْ الَ إلَه دشهلَِقى اَهللا ي نةَ     ملَ اجلَنخعـن  ) طب(}ولُ اِهللا د

 عبادة ابن الصامت
  بنحوه٢٣ - ١/١٩امع 

 صحيح لغريه



 

 

٢٧٢٥() 

١٨١٢٤- }ولَهسقَد آذى اَهللا و ر هِف فَإنِن األشرِب بِلكَع نعن جابر) خ(}م 
   و سنه   ٣/١٩٥ و نبوة    ٩/٨١ و   ٧/٤٠ و هق    ١١٩و م اجلهاد    ) ٢٧٦٨( و د    ٥/١١٥ و   ٤/٧٨ و   ٣/١٨٦خ  
 )٦٥٣٢( و صحيح اجلامع ٧/٣٣٦ و ٥/١٤٢ و فتح ١/٧٦ و مشكل ٣/٤٣٤ و ك ١١/٤٣

براءةٌ من النـاِر ، و   : من لَم تفُته الركعةُ اُألوىل أَربعني صباحاً كَتب اُهللا لَه براَءتِني            { - ١٨١٢٥
 )اخلطيب عن أنس(}براَءةٌ من النفَاِق

 ١/٢٦٣ترغيب و ال) ٢٤١(أخرج حنوه ت 
 حسن لغريه

براءةٌ من  : من لَم تفُته الركعةُ اُألوىل ِمن الصالِة أَربعني يوماً كُِتبت اُهللا لَه براَءتاِن              { - ١٨١٢٦
 )عبد الرزاق عن أنس(}الناِر ، وبراَءةٌ من النفَاِق

 موقوفا و مثله ال يقال بالرأي) ٢٠١٩(عب 
 هحسن لغري

عن ابـن   ) طب(}من لَم تنِهِه  صالته عن الفَحشاِء و املُنكَِر لَم يزدد ِمن اِهللا إالَّ بعداً                { - ١٨١٢٧
 عباس
و يف سنده ضعف و صح من قول ابن مسـعود امـع             ) ٩٨٥ و   ٢( و الضعيفة    ٢/٢٥٨ و جممع    ١١/٥٤طب  

٢/٢٥٨ 
١٨١٢٨ - }املَقِدِس ي تيأِْت بي ن لَمِفيِه م جسريٍت يثْ ِبزبعلِّي ِفيِه ، فَليهب عن ميمونه(}ص( 

من  طريق سعيد بن عبد العزيز الدمشقي و عثمان بن عطاء عن زياد بن أيب سودة عن ميمونه و       ) ٤١٧٦(الشعب  
 ١٢١ و ٧/١٢٠ و ٣٧٣ و ٣/٣٧٢أعله يف الفيض بعثمان، و لكن تابعه سعيد بن عبد العزيز الثقة انظر التهذيب 

 حسن
 و الضياء عن زيد بن أرقم) حم،ت،ن(}من لَم ياخذْ ِمن شاِرِبِه فَلَيس ِمنا { - ١٨١٢٩

 ١٢/١٠٨ و سنه ١/١٠٠ و طص ٥/٢٠٨ و طب ٣٦٨ و ٤/٣٦٦ و حم ١٢٩ /٨ و ١/١٥و ن   ) ٢٧٦١(ت  
 )٦٥٣٣( و صحيح اجلامع ٤١٣ و ٢/٤١١ و االحتاف ٢/١٣٨و مشكل 

 صحيح
هذا احلديث يدل على أن املشروع يف الشارب أن يأخذ مـن            ) : ٦٥٣٣(هامش صحيح اجلامع    و قال االلباين يف     

مثْلَةٌ ،  : بعضه ، و هو ما طال عن الشفة ، و أما أخذه كله كما يفعل بعض الصوفية و غريهم فهو كما قال مالك                      

 ١/٤٤٩عنـده    وله   ١/٤٣٣أخرجه ابن سعد     " ����و قد و جدت له شاهدا أن  حجاما أخذ من شارب النيب              
 شاهد آخر ا هـ

و هو  " احفوا اكوا ( هذا الكالم فيه نظر فقد ذهب كثري من السلف إىل استئصاله و حلقه لظاهر حديث                 : أقول
                  ـنقول الكوفيني ، و ذهب كثري منهم اىل منع احللق  و االستئصال و اليه ذهب مالك ، و كان يرى تأديـب  م

 حنيفة وزفر و أبو يوسف و حممد فكان مذهبهم يف شعر الرأس و الشوارب ان                و أما أبو  : حلقه  و قال ابن القيم       
 و مذهب أمحد استحباب اإلحفاء ، و يف رواية جواز األمرين و معـىن اإلحفـاء                 --اإلحفاء أفضل من التقصري     



 

 

٢٧٢٦() 

أسيد  و االستئصال كما يف سائر كتب اللغة و قد روى الطحاوي اإلحفاء عن مجاعة من الصحابة أيب سعيد و أيب         
 ١١٦ - ١/١١٥ راجع نيل االوطار --رافع بن خديج و سهل ابن  سعد و عبد اهللا بن عمر و جابر و أيب هريرة 

 عن أيب هريرة) ع(}من لَم يؤِمن ِبالقَدِر خيِرِه و شرِه فَأَنا ِمنه بِرىٌء { - ١٨١٣٠
  ا هـ --- بصاحل بن سرج:  و أعله بامع ١/٤٢٢ و عدي ٧/٢٠٦امع 
 و فيه يزيد الرقاشي ال بأس بِه كما يف الكامل) ٤٦٢(هو صدوق التعجيل : أقول

 حسن لغريه 
١٨١٣١ -} لَه امِر فَالَ ِصيِع الفَجقَبلَ طُلو يامِت الصبيي لَم نعن عائشة) قط،هق(}م 

 و  ٤/٣٠٢ و االحتاف    ٢/١٧٢ و قط    ٢/٥٤ و معاين    ٢/٤٣٤ و نصب    ٢/٧ و مي    ٣٠٢ و   ٢١٣ و   ٤/٢٠٢هق  
 ) ٦٥٣٤( صحيح اجلامع 

 و هو حديث صحيح
١٨١٣٢ -} لَه اماللَّيِل فَالَ ِصي ِمن يامبيِت الصي لَم نعن حفصة) ن(}م 

 )٦٥٣٥( و صحيح اجلامع ٤/١٩٦ن 
 و هو حديث صحيح

 عن أيب سلمة بن عبد الرمحن مرسالً) قه( }من لَم يترك ولَداً والَ واَِلداً فَورثَته كَالَلَةٌ {- ١٨١٣٣
 ١٢/٢٦ و فتح ٦/٢٢٤هق 

 حسن مرسل
 وصح حنوه عن بعض الصحابة

 عن عائشة) ع(}من لَم يتغن ِبالقُرآِن فَلَيس ِمنا {- ١٨١٣٤
 ١٠/٢٣١ و هق ٢/٢٦٧جممع 

 حسن لغريه
 عن ابن عمر) ع(}طَعهما أَسفَلَ ِمن الكَعبيِن من لَم يِجد نعلَِني فَلْيلبس خفَِّني و لْيق{- ١٨١٣٥

 )٦٥٣٦(و صحيح اجلامع ) ٢٩٣١( و هـ ١٩٨ و ١٨٧ /٧ و ٢١ و ٣/٢٠خ 
من لَم يِجد نعلَِني فَلْيلبس خفَِّني ، ومن لَم يِجد ِإزاراً فَلْيلـِبس سـراِويلَ املُحـِرِم                 {- ١٨١٣٦

 عن ابن عباس) ـحم،ق،ن،ه(عن جابر ، ) حم،م(}
 و هـ   ٢/١٣٣ و معاين    ٣/٢١٩ و جممع    ٤/١٠١ و ش    ٨٣٦ و   ٨٣٥ و م    ١٩٨ و   ٧/١٨٧ و   ٢١ و   ٣/٢٠خ  

 و  ٥/٥١ و هـق     ٣٩٥ و   ٣٢٣ و   ٣/١٣٩ و   ٦٦ و   ٥٠ و   ٢/٤٧ و   ٢٨٥ و   ٢٧٩ و   ١/٢٢١و حم   ) ٢٩٣٢(
و صـحيح   ) ٣٢٥( و موطأ    ١٠/٣٠٨و فتح   ) ٤٦٩( و محيدي    ١٧٨ و   ١٢/٣٩ و طب    ٢٢٩ و   ٢/٢٢٨قط  

  وغريهم٨/٢٠٥ و ٥/١٣٣و ن ) ٦٥٣٨(جلامع ا
١٨١٣٧ -}                    لَـيسو ا ، فَلَسنا ِمنهحِم ِمنم  ذا الررحا ، و يغِرينِلص ِرقا ، و ينِجلَّ كَبريي لَم نم

 )ابن عساكر عن بالل بن سعد(}ِمنا
 )٣٥٦ و ٣٥٣(و خد ) ١٠٩٨٣(و ) ١٠٩٧٩(و ) ١٠٩٧٦( و بنحوه الشعب ٨/٢٨١طب 



 

 

٢٧٢٧() 

 سن لغريهح
١٨١٣٨ -}لَه امِر فَالَ ِصيقَبلَ الفَج يامجِمِع الصي لَم نعن حفصة) ٣حم (}م 

 و فـتح    ٢/٤٣٣ و نصب    ٢/١٨٨ و تلخيص    ٦/٢٦٨ و سنه    ٢٢١ و   ٤/٢٠٢و هق   ) ٧٣٠(و ت   ) ٢٤٥٤(د  
 )٦٥٣٨( و صحيح اجلامع ٤/٣٠٢ و االحتاف ٦/٢٨٧ و حم ١٩٧ و ٤/١٩٦ و ن ٢/١٧٢ و قط ٤/١٤٢

  هو حديث صحيحو
 عن رجل) حم(}من لَم يحِلق عانته ، و يقَلِّم أَظفَاره ، و يجز شاِربه فَلَيس ِمنا{- ١٨١٣٩

 ٥/١٦٧ و جممع ٥/٤١٠حم 
 وهو حديث حسن

 عن رجل) هق(}من لَم يدرِك الركعةَ لَم يدِرِك الصالةَ{- ١٨١٤٠
  و يف سنده جهالة٢/٩٠هق 

و هو حديث صحيح و مفهومـه احلـديث         " من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة       : " و له  شواهد منها      
 ٢١٩و ٢/٢٢و النيل ) ٣٣٧٠ و ٣٣٦٩(الذي يف االعلى انظر عب 

 فاحلديث حسن لغريه
ى البحِر خري ِمن ِقتـاِل       من لَم يدرِك الغزو مِعى فَلْيغزو ِفى البحِر ، فإنَّ ِقتالَ يوٍم فِ            {- ١٨١٤١

يومِني ِفى الرب ، و ِإنَّ أَجر الشهيِد ِفى البحِر كَأَجِر شهيديِن ِفى البـر ، و ِإنَ ِخيـار الشـهداِء                      
عن علقمة بن شهاب القشـريى      ) كر(}قَوم تكفَأُ علَيِهم مراِكبهم  ِفى البحرِ      : أَصحاب اُألكُِف ؟ قَالَ     

 رسالًم
 ٥/٣١٤و ش ) ٩٦٣١( و عب ١/٢٣٨متهيد 

 إسناده  صحيح مرسل
١٨١٤٢ -}              هابرش و هامطَع عدةَ ِللَِه أَنْ ياجفَالَ ح ، الكَِذب ا وِع اِخلندي لَم نعن أنس  ) طص(}م

 بن مالك
ـ   ١١٥  و    ٢/٣٤ و   ١/٢٨٢ و شج    ٥/١٩٨٤ و عدي    ٣/١٧١ و جممع    ٤/١١٧ و فتح    ١/١٧٠طص   ب  و ع

)٧٤٥٥( 
 حسن لغريه

 الفحش يف القول: اخلنا
 عن أيب هريرة) ش،هـ،ك(}من لَم يدع اَهللا غَِضب اُهللا علَيِه{- ١٨١٤٣

 و ٥/١٨٨ و سـنه  ١٠/٢٠٠و ش ) ٣٨٢٧( و هـ    ٧/٢٧٥٠ و عدي    ٥/٣٠ و االحتاف    ٤٧٧ و   ٢/٤٤٣حم  
 ١/٤٩١وك ) ٣٣٧٣(ت 

 حديث حسن
١٨١٤٤ -}    قَولَ الز عدي لَم نم                 ـهامطَع عـدـةٌ ِفـى أَنْ ياجِهللا ح لَ ِبِه،  فَلَـيسمالع وِر و

هابرشعن أيب هريرة) حم،خ،د،ت،هـ(}و 



 

 

٢٧٢٨() 

 و  ٦/٢٧٣و سـنه    ) ٢٣٦٢(و د   ) ١٦٨٩(وهــ   ) ٧٠٧( و ت    ١١٦ و   ٤/١٠٤ و فتح    ٨/٢١ و   ٣/٣٣خ  
 )٦٥٣٩( و صحيح اجلامع ٤/٢٧٠ و هق ٥٠٥ و ٢/٤٥٢و حم ) ٤٦١( ومبارك ٢/٢٠١تلخيص 

 عن جابر) د،ك(}من لَم يذَِر املُخابرةَ فَليأذَنْ ِبحرٍب ِمن اِهللا و رسوِلِه{- ١٨١٤٥
 و جـامع    ٤/١٠٧ و معـاين     ١/٤٨٤ و كـثري     ٩/٢٣٦ و حلية    ٦/١٢٨ و هق    ٢/٢٨٦ و ك    ٣٤د البيوع ب    

 ٥/٢٨٠ والنيل ١١/٤٨االصول 
 وهو حديث صحيح

 بينته أحاديث أخر أو حيمل على اجتناا نـدباً و اسـتحباباً و االول أوىل                 و هو حممول على ما فيه مفسدة كما       
  ٢٨٠ - ٥/٢٧٩راجع النيل 

 ان يأخذ األرض بنصف أو ثلث ، أو ربع: املخابرة 
١٨١٤٦ -}                   ـرقَص ـبيِل اِهللا فَقَـدـاِد ِفـي ساجلَه اجِد ِمنِإىل املَس هواحرو هوغُد ري لَم نم

لُهمرداء) الديلمي(}عالد عن ام 
 ١/٣٥٩موضح 

 و طـب    ١/٢١٢الترغيب  " الغدو و الرواح إىل املسجد من اجلهاد يف سبيل اهللا         " وله شاهد عن أىب أمامة مرفوعاً       
  و هو حديث حسن٢/٢٩ وجممع ٨/٢٠٨

 فاحلديث حسن لغريه
 عن ابن عمرو) خد،د(}لَيس ِمنامن لَم يرحم صِغرينا و يعِرف حق كَبِرينا فَ{- ١٨١٤٧

) ٣٥٦ و   ٣٥٤ و   ٣٥٣( و خد      ٢/٦٨ و ختص    ٤/٢٧ و نصب    ٤/١٧٨ و ك    ٢/٢٢٢ و حم    ٦٥د االدب ب    
  و صحيح اجلامع     ٥/٨١ و جممع    ٢/٤٥ و حبيب    ٣/١١٢٧ و   ٦/٢٠٩٨و عدي   ) ٢٢١١( و علل    ٧/١٩٠وتخ  

)٦٥٤٠( 
 و هو حديث صحيح

 عن أنس) طس(}  و يؤِمن ِبقَدِر اِهللا فَليلتِمس ِإهلاً غَير اِهللا من لَم يرض ِبقَضاِء اِهللا{- ١٨١٤٨
و ) ٢٠٠(و الشـعب  ) ٩٠٢٧( و الفـيض  ٩/٦٥١ و االحتاف ٦/١٢٨ و كر   ٢/٤٨ و طص    ٢/٢٢٨أصفهان  

 ٧/٢٠٧امع 
 وهو حديث حسن لغريه

غاِئِط كُِتب لَه حسـنةٌ و مِحـى عنـه           من لَم يستقِبِل الِقبلَةَ و لَم يستدِبرها ِفى ال        {- ١٨١٤٩
 عـن) طس(}سيئَةٌ

  أيب هريرة
 )١٠٩٨( و الصحيحة ١/٢٠٦امع 

 صحيح



 

 

٢٧٢٩() 

من لَم يشِرك ِباِهللا شيئاً بعد ِإذ آمن ِبِه ، و أَقَام الصالةَ املَكتوبـةَ ، و أَدى الزكـاةَ                     {- ١٨١٥٠
  مر امصةَ ووضةُ             املَفراجلَن لَه تبجو لى ذِلكع اتفَم أَطَاع و ِمعس انَ ، وعن أيب مالـك    ) طب(}ض

 األشعري
 ٥/٢١٦و جممع ) ١٠٢٧(و بنحوه ) ١٠٤٧( و عاصم ١/٤٥  و جممع ٣/٣٣٣طب 

 صحيح لغريه
ناس لَـم يشـكُِر اَهللا ، و   من لَم يشكُِر القَليلَ لَم يشكُِر الكَثري ، و من لَم يشكُِر ال            {- ١٨١٥١

               ذابةٌ ، و الفُرقَةُ عمحةُ راعاجلَم و ، ا كُفْركُهرت و كرٍة شثُ ِبِنعمحديف املتفـق   ) عم، هب،خط (}الت
 عن النعمان  بن بشري

و ) ٦٦٧( و الصـحيحة     ٨/١٨٢ و   ٥/٢١٧ و امـع     ٨/٤٤٩ و كثري    ٧/٢٦١ و بغوي    ٣٧٥ و   ٤/٢٧٨حم  
 )٩١١٩(الشعب 

 صحيح
من لَم يشكُِر القَليلَ لَم يشكُِر الكَثري ، و من لَم يشكُِر الناس لَم يشكُِر اَهللا ، و ما                   { - ١٨١٥٢

   ذابِفى الفُرقَةُ ع ةٌ ومحِة راعونَ ِفى الفُرقَِة ، فَى اجلَمِحبا تِمم ريِة خاعونَ ِفى اجلَمهكرالـديلمي  (}ت
 )ابرعن ج
 حنوه) ٩١١٩(و الشعب ) ٦٦٧( و الصحيحة ٨/١٨٢ و ٥/٢١٧امع 

 حسن لغريه
 و الضياء عن أيب سعيد) حم،ت(}من لَم يشكُِر الناس لَم يشكُِر اَهللا { - ١٨١٥٣

 ١٨٢ و   ٨/١٨١  و    ٥/٢١٧ و جممع    ٢/٤٠٨ و طب  ٣٧٥ و   ٤/٢٧٨ و   ٣/٣٢ و   ٢/٢٥٨و حم   ) ١٩٥٥(ت  
وصحيح اجلـامع   ٨/٤٤٩ و كثري    ٩/١٦٢ و   ١٨٠ و   ١٥٦ و   ٤/١٥٥ و االحتاف    ٩/٥١ و تخ    ٧/٢٦١و بغوى   

)٦٥٤١( 
 وهو حديث صحيح 

١٨١٥٤ - }         مسالش طلُعا تم دعا بلِّهمصى الفَجِر فَليتكْعلِّ رصي لَم نعـن أيب   ) حـم،ت ،ك  (}م
 هريرة
و الصحيحة  ) ٦٥٤٢(جلامع   و صحيح ا   ١/٣٨٣ و قط    ٢/٤٨٤ و هق    ٣/٣٣٥ و سنه    ١/٢٧٤و ك   ) ٤٢٣(ت  

 )١١١٧(و خزمية ) ٦١٣(وحب ) ٢٣٦١(
 و هو حديث صحيح

١٨١٥٥ -}                   ، هِعلم رقَص ِبِه ، فَقَدرشم ِمِه وطْعِه إالَّ ِفي ملَيالَى ععِة اِهللا تلَ  ِنعمفَض ِرفعي لَم نم
ذَابها عند عن عائشة) اخلطيب(}و 

  عنها٥/٢٨٤درداء من قوله و عد عن أيب ال) ٤٤٦٧(الشعب 
 املوقوف حسن



 

 

٢٧٣٠() 

من لَم يغز أَو يجهز غَاِزياً ، أَو يخلُف غَاِزياً ِفى أَهِلِه ِبخٍري أَصابه اُهللا ِبقَاِرعٍة قَبـلَ                  { - ١٨١٥٦
 عن أيب أُمامة) د،هـ(} يوِم الِقيامِة

 ٢/٣٣٠ و الترغيب ٩/٤٨ و هق ٢/٢٠٩ و مي ٨/٢١١و طب ) ٢٧٦٢(و هـ ) ٢٥٠٣(د 
 و هو حديث حسن

١٨١٥٧ - } احلَوض لَيع ِردي ِطٍل لَمبأَو م ِحقم ِمن ذْرِل العقبي لَم نأبو نعيم عن علي(}م( 
 ٦/٢٣٢ حنوه و االحتاف ٨/٨١امع 

 حسن لغريه
 عن ابن عمر)حم(}  ِمثْلُ ِجباِل عرفَةَ من لَم يقْبلْ رخصةَ اِهللا كَانَ علَيِه  ِمن اإلثِْم{ - ١٨١٥٨

 )٩٠٣١( و الفيض ١٣٥ و ٢/١٣٤ و الترغيب ٣/٢٦ و كثري ٣/١٦٢ و جممع ٤/١٥٨ و ٢/٧١حم 
 وهو حديث حسن

 و أُعلّ بعلٍل واهية وحسنه املنذري و اهلثيمي و العراقي و كفى م حجة عند اهللا
عن عمرو بن ميمون بن مهران عن       ) طس(}ى صالِتِه فَِهى ِخداج     من لَم يقراْ ِبأُم القُرآِن فِ     {- ١٨١٥٩

 أبيه عن جده
 ٢/١١١امع 

 حسن لغريه
تقوى تحجـزه عـِن     :من لَم يكُن ِفيِه واِحدةٌ ِمن ثَالٍث فَالَ تعتدنَّ ِبشىٍء ِمن عمِلهِ           {- ١٨١٦٠

 عن أم سلمة) طب(}يِه ، أو خلُق يِعيش ِبِه ِفى الناِساملَحاِرِم ، أَو ِحلْم يكُف ِبِه عِن السِف
عـن  ) ٨٤٢٥(مرسالً عن احلسـن و      ) ٨٤٢٣( و بنحوه الشعب     ٣٢٣ و   ٧/٣٢٢و االحتاف   ) ٨٤٢٤(الشعب  

 ٨/٢٤و امع ) ١٥(وهيب املكي من قوله و املكارم عن ابن عباس مرفوعا 
 حسن

١٨١٦١ - }   احلَج ِمن عهنمي لَم نلَم مو اتفَم اِبسح رضأَو م ، اِئرلطَانٌ جةٌ ، أَو سةٌ ظَاِهراجح 
 عن أيب أمامة) هب(الدارمي (}يِحج فَليمت إنْ شاَء يهوديا و إنْ شاَء نصراِنيا

 )٣٩٧٩( و الشعب ٢/٢٩ و مي ٤/٤١١ و نصب ٨/٥٧٦ و ٤/٢٦٧اإلحتاف 
 حسن لغريه

١٨١٦٢ -} لَم نا مِمن سفَلَي وِترعن أيب  هريرة) حل(و حممد بن نصر ، ) ش،حم(}ي 
 و مشـكل    ٢/٢٤٠ و جممع    ١١٣ و   ٢/١١٢ و نصب    ٢/٢٠ و تلخيص    ٢/٢٩٧ و ش    ٥/٣٥٧ و   ٢/٤٤٣حم  

 ١/٣٠٥ و ك ١/٤٥١ و متناهية ١٠/٢٦ و حلية ٢/١٣٦
 حسن لغريه

انظر " ٠٠٠ه أي ليس على طريقتنا و هدينا        و محله اجلمهور على نفي الكمال ، لوجود أحاديث صحيحة تعارض          
 ٣١ - ٣/٢٩النيل 
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عن ابن شـهاب  )ابن عساكر   (} من مات ِباملَِدينِة كُنت لَه يوم الِقيامِة شفيعاً أَو شِهيداً           { - ١٨١٦٣
 عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن الصميته الصحابية

 و  ٤١٨٤ و   ٤١٨٣ و   ٤١٨١ و   ٤١٨٠( بنحوه   و) ٤١٨٦ و   ٤١٨٢( و الشعب    ٢/٣٩٧ و عاصم    ٧/٢٥٤كر  
٤١٨٥( 

 صحيح لغريه
 عن معاوية) حم،طب(} من مات ِبغِري ِإماٍم مات ِميتةً جاِهِليةً { - ١٨١٦٤

 ٣/٢٢٤ و حلية ١٩/٣٨٨ و طب ٥/٢١٨ و جممع ٤/٩٦حم 
 صحيح لغريه

 ، و من نزع يداً ِمن طَاعٍة جاَء يوم الِقيامِة الَ            من مات ِبغِري ِإماٍم مات ِميتةً جاِهِليةً        { - ١٨١٦٥
ةَ لَهجعن ابن عمر) ط،حل(} ح 

 ١٠/٨١ و سنه ٢/٥١٢ و عاصم ٢/٩٣ و حم ٣/٢٢٤حلية 
 صحيح لغريه

 عن جابر) حم،ك(} من مات على شيٍء بعثَه اُهللا علَيِه { - ١٨١٦٦
 و صـحيح اجلـامع      ١/٢٩ و الفقيه و املتفقـة       ٤/٦٤و بغوى   ) ٢٨٣( و صحيحة    ٤/٣١٣ و ك    ٣/٣١٤حم  

)٦٥٤٣( 
 وهو حديث صحيح

ِرباطٌ ، أَو حج ، أَو      : من مات على مرتبٍة ِمن هِذِه املَراِتِب بِعثَ علَيها يوم الِقيامِة            { - ١٨١٦٧
ذَِلك عن فضالة بن عبيد) طب،ك(} غَري 

 و  ١٠/٩ و   ٤/٤٤٧ و االحتـاف     ١/١١٣ و جممع    ١٨/٣٠٥ و طب    ١/٣٠قيه   و الف  ٢/١٤٤ و ك      ٦/١٩حم  
 )٢٨٣( والصحيحة ١/٩٨مشكل 

 صحيح
١٨١٦٨ - }                 ـقعي ا لَمامِة مالِقي ومداِء يهو الش يقنيدو الص نيِبيالن عذَا كَانَ ملى هع اتم نم

يـا  : عن عمرو بن مرة اجلهىن أَن رجال قَـال        ) طس ، هب   (وحممد بن نصر و ابن منده ،      )  حم،بز(} واِلديِه  
إنْ شهدت أَن ال إله إال اهللا و أنك رسول اِهللا ، و صلَّيت الصلوات اخلمس ، و صمت رمضـان و                      ! رسول اهللا   

 فذكره: قمته ، و أتيت الزكاة ؟ قال 
 ٨/١٤٧ و ١/٤٦ و جممع ٦/٣٠٨ و تخ ٢/٥٨٢مسانيد 

 حسن صحيح
١٨١٦٩ -}  نم                  ـِة ِمـنامالِقي ـومكَـانَ ي يت وـفَاعش وجبـتِمِني اسِفى أَحِد احلَـر اتم

عن سلمان) طب،هب(}اآلِمنني 
 ٤١٥٨ و   ٤١٥٢( و الشعب    ٤/٢٧١ و االحتاف    ٢/٣١٩ و جممع    ٢/٢٢ و طص    ٦/٢٩٤ و طب    ٥/٢٤٥هق  

 )٤١٨١ و٤١٨٠و 
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 حسن لغريه
 عن جابر)طس(} ثَ آِمناً يوم الِقيامِة من مات ِفى أَحِد احلَرِمِني بِع{ - ١٨١٧٠

 و  ٤/١٤٥٥وعـدي   ٤١٧ و   ٤/٢٧١ و االحتاف    ٢/٣١٩ و جممع    ٢/٢٢ و طص    ٦/٢٩٤ و طب    ٥/٢٤٥هق  
 من طرق) ٤١٥٢ و ٤١٥٨و ٤١٨١ - ٤١٨٠(الشعب 

 حسن لغريه
 عن أنس)به(} من مات ِفى أَحِد احلَرِمِني بِعثَ ِمن اآلِمنني يوم الِقيامِة { - ١٨١٧١

 ٢/٢٢٤و الترغيب ) ٤١٥٨( و الشعب ٤/٤١٦االحتاف 
 حسن لغريه

أبو نعيم ىف املعرفة عن حممد بـن        (} من مات ِفى أَحِد احلَرِمِني بعثَه اُهللا يوِم الِقيامِة آِمناً         { - ١٨١٧٢
 قيس بن خمرمة وجعله مرسال و حممد تابعي

 )٤١٥٢(الشعب 
 حسن لغريه

١٨١٧٣ - }نِعثَ آِمناً         مِة بكَّةَ أَِو املَدينِمِني مِفى أَحِد احلَر اتعـن  ) هب(و أبو الشيخ ،     ) عد(}  م
 جابر

 )٤١٨١( و الشعب ٤/١٤٥٥عدي 
 حسن لغريه

١٨١٧٤ - }            اِسبهحي لَم ِة وامالِقي مواُهللا ي ِرضهعي كَّةَ لَمِفى طَِريِق م اتم نعن عائشة ،   ) هب(} م
 عن جابر) عد(ارث احل

 )٤٠٩٨ و ٤٠٩٧ و ٤٠٩٦( و الشعب ٨/٢١٦ و حلية ٤/٢٧١اإلحتاف 
 حسن لغريه

١٨١٧٥ - }                   ِقيلَ لَـه و ،باسحي لَم و ضرعي ِمراً ، لَمعتا أو ماجِه حجذا الوِفى ه اتم نم :
 عن عائشة) ع،عق،عد،حل،هب،خط(} ادخِل اجلَنةَ

 و  ٥/١٩٩٢ و   ١/٣٣٦ و عـدي     ٨/٢١٦ و حلية    ٣/٤١٠ و عقيلي    ٤٤٧ و   ٤/٢٧١اف     و االحت  ٢/٢٩٨قط  
 )٤٠٩٧ و ٤٠٩٦(و ) ٤٠٩٨(و ) ٤١٠٠(الشعب 

 حسن لغريه
عـن أيب   ) حـم (} من مات لَه ثَالَثَةٌ لَم يبلُغوا اِحلنثَ لَم تمسه النار إالَّ تِحلَّةَ القَسمِ            { - ١٨١٧٦

 هريرة
 ٩-٣/٥ و بنحوه امع ٥/٢٩٩ و االحتاف ٢/٢٧٦ و حم ١٦/٨٠ربي  و ط٥/٢٥٠كثري 

 حسن لغريه
و اثناِن ؟   : من مات لَه ثَالَثَةٌ ِمن الولَِد فَاحتسبهم دخلَ اجلَنة ، قَالُوا يا رسولَ اِهللا               { - ١٨١٧٧

 : قَالَ
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 جابرعن حممود بن لبيد عن ) حب،ض(ىف األدب ، )  حم،خ(} واثناِن 
 )١٤٦( و خد ٥/٢٩٩ و االحتاف ٧و٣/٦و جممع ) ٧٢٤( و حب ٣/٣٠٦حم 

 صحيح
} من مات لَه ثَالَثَةٌ ِمن الولَِد لَم يبلُغوا اِحلنثَ أَدخلَه اُهللا ِبفَضِل رمحِتِه ِإياهم اجلَنـةَ                 { - ١٨١٧٨

 )ابن النجار عن أنس(
 و ن فيها عن أيب هريرة و أيب ذر) ٩٧٤٨( و  ٢٥و ن يف اجلنائز ب ) ٩٧٤٧(الشعب 

 صحيح
أَبو عوانه عن (} من مات لَه ثَالَثَةٌ ِمن الولَِد لَم يبلُغوا اِحلنثَ كَانوا حجاباً لَه ِمن الناِر   { - ١٨١٧٩

 ِفي األفراد عن الزبري بن العوام) قط(أنس ، 
 )٥٠١( و تغليق ٦/٣٤٧ و متهيد ٥/٢٩٩الحتاف و ا) ١٤٦( و خد ٣/٣٠٦ و ٢/٢٧٦ و حم ٢/١٢٥خ 

:  يعىن   -من مات لَه ثَالَثَةٌ ِمن الولَِد لَم يبلُغوا اِحلنثَ ، لَم يِرد النار إالَّ عاِبر سبيٍل                 { - ١٨١٨٠
 عن عبد الرمحن بن بشري األنصارى) طب( } -اجلَواز على الصراِط 

 ٧ و ٣/٦و امع ) ٥٠٠(التغليق 
 حسن

و البغوى  ) حم(} من مات لَه ولَداِن ِفى اإلسالَِم أَدخلَه اُهللا اجلَنةَ ِبفَضِل رمحِتِه ِإياهما           { - ١٨١٨١
 عن أىب ثعلبة األشجعي و ماله غريه) طب(و البارودى ، 

 ٦/٣٩٦ و حم ٤/٢١٣  و سعد ٨و٧ /٣امع 
 صحيح لغريه

١٨١٨٢- }   ع لَيس اتم نـاَء ِفـي     مقِْدِه جعِد عا ِمن بلَهعةً ، و إنْ جاِهِليةً جِميت اتةٌ ملَيِه طَاع
 ِقِه فَلَيـسنع 

لَه حجةٌ  ، أَالَ الَ يخلُونَّ  رجلٌ ِبامرأٍَة فَِإنَّ ثَاِلثهما الشيطانُ  ِإالَّ محرم ، فَإنَّ الشيطانَ مع الواحِد،                     
 ِمن وهو             ِمنؤم وفَه هتنسح هترو س هئَتيس اَءتهس نم ، دِني أَبععن عامر بن أيب    ) حم،ع،بز،طك(}  االثن

 ربيعة
 ١/٧٧ و ك ٥/٢٢٥ و امع ٢/٥٠٣  وعاصم ٣/٤٤٦ و حم ٦/٣٣٤ و االحتاف ١٠/٣٥٠طب 

 حسن لغريه
 عن ابن عباس) خط( }من مات محرماً ، حِشر ملَِّبياً { -١٨١٨٣

 ١/٢١٥ و بنحوه حم ١٠/٢٤٢ و البداية ٤/٤٤٧اإلحتاف 
 حسن لغريه

١٨١٨٤- }                احلَ الذي كانَ يعملُ عليِه والص لَيِه عملَهى اُهللا عبيِل اِهللا أَجرراِبطاً ِفى سم اتم نم
امالِقي ومي ثَهعبان ، والفَت و أَِمن ، ِه ِرزقَهليى عِع أَجرالفَز عن أيب هريرة) هـ(} ِة آِمناً ِمن 
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 و بغوى   ٥/٣٣٧و ش   ٢٩٠ و   ٢٨٩ /٥ و   ١/١٦٨ و جممع    ٥/٤٤٠ و   ٤/٥٧ و   ٢/٤٠٤و حم   ) ٢٧٦٧(هـ  
و موضح  )  ٩٦٢٢(  و عب     ٨/١١٤ و طب    ٩/٣٨ و هق    ٦/٣٠٠ و كر    ٥/٤٤٤ و   ٢/١٧٢ و كثري    ١/٤٧٢
 )٦٥٤٤(امع   و صحيح اجل١٠/٣٨١ و ٨/٣٠٢ و ٨ و٤/٤٤٧ و االحتاف ١/٣٦٦

 و هو حديث صحيح 
من مات مراِبطاً ِفى سبيِل اِهللا أُِجري ِمن ِفتنِة القَبِر وجرى علَيِه صاِلح عمِلـِه الَّـذى       { -١٨١٨٥

 )احلكيم عن سلمان(} كَانَ يعملُ ِإىل يوِم الِقيامِة 
 ٦/١٩٠ و ٣/٣٩٧ و كر ١٠/٣٨١ و ٤/٤٤٧االحتاف 

 صحيح لغريه
 عن أىب أمامة) طب(} من مات مراِبطاً ِفى سبيِل اِهللا أَمنه اُهللا ِمن ِفتنِة القَبِر { -١٨١٨٦

 )٤٢٩٣(و الشعب ) ٦٥٤٥( و صحيح اجلامع ٢/١١٥ و منثور ٨/١١٤طب 
 وهو حديث صحيح

١٨١٨٧- }          ِر وذاِب القَبع ِمن بيِل اِهللا أُوِمناِبطاً ِفى سرم اتم نِة       ماموِم الِقيِإىل ي هأَجر لَه ىمن 
 عن سلمان) حب،كر(البغوى (} 

 )٤٦٢٦ و ٤٦٢٤(و بنحوه ) ٤٦٢٥( و االحسان ٦/٢٩٩ و كر ١٠/٣٨١االحتاف 
 صحيح

١٨١٨٨- }               ِقِه ِمنِه ِبِرزلَيع ِريحو غُِدى ِر وةَ القَبفَتن ِقىوِهيداً وش اتاِبطاً مرم اتم نِة  ماجلَن {
 عن أيب هريرة) هـ،حل(

 )٢٧٦٧( و هـ ١/٣٦٦ و موضح ١٠/٣٨١و االحتاف ) ٩٦٢٢( و عب ١/٣٢٢عدي 
 صحيح

١٨١٨٩- }                   ِريـحلَيِه  وع غُِدى ِر ، وِع اَألكبالفَز ِمن أَِمن ِر ، وةَ القَبِفتن ِقىاِبطاً ورم اتم نم
 عن أيب هريرة) حم(} ، و كُِتب لَه أَجر املُراِبِط ِإىل يوِم الِقيامِةعلَيِه ِبِرزِقِه ِمن اجلَنِة 

 ٢/١٧٢ و كثري ١٠/٣٨١ و اإلحتاف ٢/٤٠٤حم 
 صحيح

} من مات مِريضاً مات شِهيداً ووِقى ِفتنةَ القَبِر ، و غُِدى وِريح علَيِه ِبِرزِقِه ِمن اجلَنِة     { -١٨١٩٠
 عن ) هـ(

 أيب هريرة
 ٢٢٢ و ١/٢٢٠ و عدي ١٠/٣٨١ و إحتاف ١/٣٦٦و موضح ) ١٠٦٠( و علل  ٨/٢٠١و حلية   ) ١٦١٥(هـ  

 )٩٨٩٧( و الشعب ٧/٢٥٣٤ و ٦/٢٣٤٦ و ٣/٩٨٧ و ٢/٧٣٢ و ٣٢٢ و ٢٢٣و 
و قد روى من طرق خمتلفة أقواها ما رواه البيهقي يف الشعب من طريق عبد العزيز بن أيب رواد عن حممد بن عمر                       

 عن عطاء عن أبيِه عن أيب هريرة بهو 
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و هم  )  وعن أبيه (  و عبد العزيز ثقة و حممد بن عمرو بن عطاء القرشي ثقة يرويه عن عطاء بن يسار و هو ثقة                     
 فعطاٌء مسع من أيب هريرة فهو يرويه عنه

 وهذا سند قوي
 عن ابن عمر) طبـ،حل( } من مات مفَاِرقاً ِللجماعِة مات ِميتةً جاِهِليةً{ -١٨١٩١

 ٢/٥١٢ و عاصم ١/١٦٤ و الفقيه ١/٣٢٥ و تخ ١٢/٣٣٥ و طب ١٢٣ و ٩٧ و ٧٣ و ٢/٧٠حم 
 صحيح

من مات ِمن أُميت يتحلَّى الذَّهب حرم اُهللا علَيِه ِحليته ِفى اآلِخرِة ، ومن مات ِمـن                 { -١٨١٩٢
 علَيِه شربها ِفى اآلِخرِة ، و ِمن مات ِمن أُمىت يلبس الْحرير حرم اُهللا               أُمِتى يشرب الْخمر حرم اهللاُ    

 عن ابن عمرو) طب(} علَيِه لُبسه ِفى اآلِخرِة 
 ٥/١٤٦ و جممع ٢/٢٠٩حم 

 ويف سنده ميمون بن أشفاد مل يعرفه اهليثمي 
 )١٠٨٩( التعجيل ٠٠٠ عنه مجاعة ووثقه ابن معني وهو معروف روى عن عبد اهللا بن عمرو و غريه وروى

 صحيح
من مات ِمن أَهِل اجلَنِة ِمن صِغٍري أَو كَِبٍري يِردونَ بىن ثَالِثني ِفى اجلَنِة الَ يِزيدونَ علَيها               {-١٨١٩٣

 عن أيب سعيد) ت(} أَبداً ، وكَذَِلك أَهلُ الناِر
 ) ٢٥٩( و صفة اجلنة أليب نعيم ١٠/٥٢٨و جامع األصول ) ٢٥٦٥(و ت ) ٤٣٨١( و شرح السنة ٤/١٩بغوى 

 و هو حديث حسن
١٨١٩٤- }         ةَ لَهجِة الَ حامالِقي مواَء يج ههداِكثاً عن اتم نعـن  )اخلرائطي ىف مساوىِء األخالق     (} م

 عامر بن ربيعة
 )٤٠٣( و املساوىء ١/٣٢٤امع 

 حسن لغريه
١٨١٩٥- }نم  مالَ ِدره و اريند ثَم ساِتِه ، لَينسح ِمن قُِضي مهِدر أَو ارلَيِه ِدينعو اتهـ(}  م (
 عن ابن عمر

 )٦٥٤٦( و صحيح اجلامع ٦/٩٧ و ٢/٢٥٦ و منثور ٨٢ و ٢/٧٠ و حم ٨/٣٣٢و هق ) ٢٤١٤(هـ 
 وهو حديث صحيح

عـن  ) ت،هـ(}  فَليطِْعم عنه وِليه مكَانَ كُلِّ يوٍم ِمسِكيناً       من مات و علَيِه ِصيام شهرٍ     { -١٨١٩٦
 ابن عمر

  و جامع االصـول      ١٠/٢٤٦ و حلية    ٢٠٩ و   ٢/٢٠٨ و تلخيص    ٦/٣٢٧و سنه   ) ١٧٥٧(و هـ   ) ٧١٨(ت  
  و يف سنده مقال٤/٢٣٣ و النيل ٦/٤٢٨

 و الصحيح وقفه على ابن عمر
١٨١٩٧- }لَيِه ِصيع و اتم نم هِليو هنع امص ، عن عائشة) حم،ق،د(} ام 



 

 

٢٧٣٦() 

 و  ٢/١٩٥ و قـط     ٦/٢٧٩ و   ٤/٢٥٥ و هق    ٢٦ و النذور ب     ٤١ و د الصيام ب      ١٥٣ و م الصيام     ٣/٤٦خ  
 و حـم  ٣/١٤٠و مشكل ) ١٩٤٦( و صحيحة ٢/٤٦٤ و نصب ٤/١٩٢ و الفتح    ٣/١٧٩ وجممع   ٩/٢٨متهيد  

 ٦/٣٢٤و سنة ) ٦٥٤٧( و صحيح اجلامع ٦/٦٩
 )البزار عن عائشة(} من مات و علَيِه ِصيام شهٍر فَلْيصم عنه وِليه ِإنْ شاَء { -١٨١٩٨

  و غريمها١٥٣ و م الصيام ٣/٤٦ و بنحوه خ ٣/١٧٩ و امع ٦/٣٢٤سنة 
 صحيح

) طب(} يوم الِقيامِة   من مات ِفى بطِْنِه ِريح الفَِضيِخ فَضحه اُهللا على رُءوِس اَألشهاِد            { -١٨١٩٩
 عن ابن عباس

 ٥/٥٥ و جممع ١١/٣٣٩طب 
 حسن

ويف سنده مبارك أبو عمر ومل يعرفه اهليثمي ، و هو معروف  روى عن بعض الصحابه ، روى عنه اثنان و ذكـره            
 )١٠٠٣(أبو حامت ووثقه ابن حبان التعجيل 

 شراب يتخذ من التمر يسكر: الفضيخ
) حم ، م،د،ن  (} م يغز ولَم يحدثْ نفسه ِبغزٍو مات علَى شعبٍة ِمن ِنفَاٍق            من مات ولَ  { -١٨٢٠٠

 عن أيب هريرة
 و بغوي   ٢/٧٩ و ك    ٢/٣٧٤ و حم    ٦/٨و ن   ) ٢٥٠٢( و د    ١/٣٠١ و نصب    ١٠/٣٧٥ و سنة    ١٥٨م االمارة   

 )٦٥٤٨(امع  و صحيح اجل٩/٤٨ و هق ٦/١٩٣ و تخ ٨/١٦٠ و حلية ١/٣٦٧ و كثري ٢٠٤ و١/١٧٢
من مات ولَيست علَيِه طَاعةٌ مات ِميتةً جاِهِليةً ، و إنْ خلَّفَها ِمن بعِد عقِْدِه ِإياها ِفى                 {-١٨٢٠١

ِإنَّ ثَاِلثَهما الشيطَانُ   عنِقِه لَِقى اَهللا تعالَى لَيست لَه حجةٌ ، أَالَ الَ يخلُونَّ رجلٌ ِبامرأٍَة الَ تِحلُّ  لَه ، فَ                  
ِإالَّ محرم ، فَِإنَّ الشيطانَ مع الواِحِد  و هو ِمن االثْنيِن َألبعد ، من ساَءته  سيئَته و سرته حسـنته                      

ِمنؤم  وعن عامر بن ربيعة) ش،حم،طب،ض(} ُفَه 
 )٢٣٦٣( و هـ ١/٢٦كل فقراته شواهد منها عن عمر حم  و ل٥/١٨٦٩ و عدى ٥/٢٢٣ و جممع ٣/٤٤٦حم 

 صحيح لغريه
حـم ،  (} ِمن الِكبِر ، و الغلُوِل ، و الديِن دخلَ اجلَنةَ          : من مات وهو بِريٌء ِمن ثَالَثَةٍ     {-١٨٢٠٢

 عن ثوبان) هب(
 )٥٥٤٠(ب  و الشع١٠٢ و ٩/١٠١و هق ) ١٥٧٢( و ت ١١/١١٨ و سنه ١٠/٤٩١ و فتح ٢/٢٦ك 

 صحيح
 عن ابن عباس) طب،حل(} من مات وهو مدِمن خمٍر لَِقى اَهللا وهو كَعاِبِد وثٍَن {-١٨٢٠٣

وصـحيح اجلـامع    ) ٥٥٤( و علـل     ١٢/٤٥و طـب    ) ٦٧٧( و الصحيحة    ١/١٢٩ و الدواليب    ٩/٢٥٣حلية  
)٦٥٤٩( 

 وهو حديث صحيح



 

 

٢٧٣٧() 

 عن النواس بن مسعان) طب(} ِهللا شيئاً فَقَد حلَّت مغِفرته من مات وهو الَ يشِرك ِبا{ -١٨٢٠٤
 ١/١٩امع 

 حسن
من مات وهو يشهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا و أَنَّ محمداً رسولُ اِهللا صاِدقَاً ِمن قَلِبِه دخـلَ                   {-١٨٢٠٥

 عن معاذ) هب(} اجلَنةَ
 )١١٣٤( و ن عمل ١٠/١٢٤و هق ) ٧( و الشعب ٥/٢٢٩ و حم ٤٨٥ و ٢٧٧ و ١٠/٢٧٥االحتاف 

 صحيح
١٨٢٠٦- }لَه فَرغأَنْ ي لَّ لَهح ِإالَّ اُهللا فَقَد أَنْ الَ ِإله دشهي وهو اتم نعن جابر) اخلطيب(} م 

 ٤/٣٠٤ و طب ١/١٣١ و حم ١٠/٢٧٥االحتاف 
 صحيح لغريه

١٨٢٠٧- } علَمي وهو اتم نةَ ملَ اجلَنخد قعن عثمان بن عفان) ع(}أَنَّ اَهللا ح 
 ) ٩٦ و ٩٥( و الشعب ١٠/٢٧٥ و االحتاف ١/٧ و أبو عوانه ١/٧٢ك 

 و غريه) ٥٥(و يعلم ان ال إله إال اهللا دخل اجلنة و هذا اللفظ عند م : و أكثرهم رواه 
 صحيح

 عن عثمان) حم،م (} اُهللا دخلَ اجلَنةَ من مات وهو يعلَم أَنْ الَ ِإله ِإالَّ{ -١٨٢٠٨
 و أبـو  ٧/١٧٤ و حلية ٩٩ و صفة ٢/١٠٣ و تلخيص ٣/٢٣٨و ش ) ٦( و حب ٦٦ و ١/٦٥و حم   ) ٥٥(م  

 )٦٥٥٢( وصحيح اجلامع ١/٧عوانه 
اِئمـةٌ ، و أَنَّ اَهللا      من مات وهو يوِقن ِبثَالٍث أَنَّ اُهللا عز و جلَّ حق و أَنَّ السـاعةَ قَ               { -١٨٢٠٩

 عن معاذ) طب،كر(} يبعثُ من ِفى القُبوِر ، دخلَ اجلَنةَ
 )١٢٠٤( و الصحيحة ٥/٣٦٦و حم ) ٨٨٨(عاصم 

 صحيح
 عن ابن عمر) ابن سعد(} من مات والَ بيعةَ علَيِه مات ِميتةً جاِهِليةً{-١٨٢١٠

 ٥/١١٠ و سعد ٢/٥٠٤عاصم 
 هصحيح لغري

 عن ابن مسعود) حم،ق(} من مات الَ يشِرك ِباِهللا شيئاً دخلَ اجلَنةَ{-١٨٢١١
ــان  ــم ١٥١م االمي  و ٢٤١ و ٥/١٦٦ و ٤٠٤ و ٣٤٦ و ٤/٣٢٢ و ٣٩١ و ٣/٧٩ و ٤٢٥ و ١/٣٨٢ و ح

 و فتح   ١٠٤ و   ٢٢ و   ٢١ و   ١٩ و   ١/١٧ و جممع    ٧/٥٥ و   ٤/٢٠٤ و طب    ٧/٤٤ و هق    ٤٢٣ و ٤١٩ و   ٤١٦
  و غريهم من طرق٢/٩٠و خ ) ٦٥٥٠( و صحيح اجلامع ١/١٧ و أبو عوانه ١١/٢٦٣  و١/٢٢٨

 متواتر
١٨٢١٢-}                 ـارلَ النخئاً ديِباِهللا ش ِركشي اتم نم ةَ ، ولَ اجلَنخئاً ديِباِهللا ش ِركشالَ ي اتم نم {

 عن جابر) حم،م(



 

 

٢٧٣٨() 

 و  ٤/٣٢٢ و   ٣٩٢ و   ٣٩١ و   ٣/٧٩ و   ٤٤٣ و   ٤٢٥ و   ١/٣٨٢ و حـم     ١٥١ و   ١٥٠ و م االميان     ٢/٩٠خ  
 )٦٥٥١( وصحيح اجلامع ١/١٨ و أبو عوانه ٧/٤٤ وهق ٤٠٤ و ٣٤٦

١٨٢١٣- }                ــاَء ، وا شهأَي لُ ِمنخدِة ياجلَن ابأَبو لَه تئاً فَِتحيِباِهللا ش ِركشالَ ي ــاتم نم
 لَهـــا ثَماِنيـــةُ 

 } أَبواٍب
 عن عقبة بن عامر) طس(

 ١/٢٣امع 
 حسن

} من مات الَ يشِرك ِباِهللا شيئاً ولَم  يتند ِبدٍم حراٍم دخلَ ِمن أَى أَبواِب اجلَنِة شـاَء                   { -١٨٢١٤
 عن جرير ، نعيم بن محاد يف الفنت عن عقبة بن عامر ) طب،ك(

 ٤/٣٥٤ و ك ٢/٣٥٠طب 
 صحيح

١٨٢١٥- }   اتم نم        وِم اآلِخِر قيلَ لَهالي ِباِهللا و ِمنؤِة الثَّمانيِة       : ياِب اجلَنأَبو أَى ةَ ِمنِل اجلَنخاد
و ابن مردويه عن عمر) ط،حم(} ِشئت 
 ١/١٦ و حم ٤٩ و ١/٣٢امع 

 حسن
١٨٢١٦- }            احلَقَاِئق لَواتو الص ، ارلَ النخا دلُ ِهللا ِندعجي اتم نـا      مم نهيـنا بِلم كَفَّارات

 اِئرِت الكَبِنبعن ابن مسعود) طب(} اجت 
  حنوه١١/٥٦٧ و فتح ٨/١٧٣ و خ ١٠/٢٣٣طب 

 صحيح
 عن معاذ ) طب(} من مات يقُولُ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا يِقيناً ِمن نفِسِه دخلَ اجلَنةَ { -١٨٢١٧

 ٥/٢٣٦و حم ) ١٤٧(اطب  و الدع١٠/٢٧٧  و اإلحتاف ٢٠/٤٠طب 
 صحيح

من مات يوم اجلُمعِة أَو لَيلَةَ اجلُمعِة أُِجري ِمن عذَاِب القَبِر وجاَء يوم الِقيامِة و علَيـِه                 { -١٨٢١٨
 عن جابر) عب(} طَابع الشهداِء 

 ٣/٢١٧و اإلحتاف ) ٥٥٩٥( و عب ٣/١٥٥ و حلية ٢٢٠و ٢/١٧٦حم 
 حسن لغريه

١٨٢١٩- }                 لُـهمع ى لَـهـرج ِر وذَاِب القَبع ِمن وِفىِة ععِة أَو لَيلَةَ اجلُمعاجلُم ومي اتم نم {
 عن ابن عمر) الشريازى يف األلقاب(

 ٣/٢١٧ و االحتاف ٣/١٣ و حبيب ٧/٢٥٥٤ و عدي ٢/٣١٩ و جممع ١/١٥٧حنف 
 حسن لغريه



 

 

٢٧٣٩() 

 عن ابن عمر) طب(} لَعنةُ اِهللا و املَالِئكَِة و الناِس أَمجِعنيمن مثَّلَ ِبأَِخيِه فَعلَيِه {-١٨٢٢٠
 ٦/٢٤٩ و جممع ١٢/٢٧٣طب 

 ضعيف
١٨٢٢١-}الَقاِهللا خ دِعن لَه سعِر فَلَيثَّلَ ِبالشم نعن ابن عباس) طب(} م 

  مرسال٦/٥٣٤ً و بنحوه عند ش ٨/١٢١ و جممع ١١/٤١طب 
 إسناد املرسل صحيح

١٨٢٢٢-}ةِ           مامالِقي موثَّلَ اُهللا ِبِه يم بتي لَم وٍح ثُمثَّلَ ِبِذى رم عن أيب صاحل احلنفي عن ابن      ) حم(} ن
 عمر
 ٩/٦٤٤ و فتح ٦/٢٩٤ و ٤/٣٢ و جممع ١١٥ و ٢/٩٢حم 

 صحيح
  عمرعن) ك(} من مثَّلَ ِبعبِدِه فَهو حر ، و هو موىل اِهللا و رسوِلِه { -١٨٢٢٣

 ٧/١٤ و النيل ٢/٧٨٦ و عدي ٤/٢٣٩ و جممع ٧/١٩٨ و سعد ٤/٣٦٨ك 
 حسن لغريه

عـن ابـن    ) حم،هق(} من مثِّلَ ِبِه أَو حرق ِبالناِر فَهو حر ، و هو موىل اِهللا و رسوِلِه                { -١٨٢٢٤
 عمٍرو
 ٧/١٤ و النيل ٥/٣٨٧ و كر ٧/١٩٦ و سعد ٨/٣٦ و هق ٢/٢٢٥حم 

 هحسن لغري
١٨٢٢٥- }                 عِقـركَفِّـِه الَ تا باِلهلى ِنصذْ عأْخٍل فَليبا ِبناِقنا أَو أَسوناِجدسم يٍء ِمنِفى ش رم نم

 عن أيب بردة بن أيب موسى عن أبيِه) خ(} مسِلماً
 ١/١٢٢ و خ ١/٥٤٧فتح 

 عن أيب موسى) طس(} فَلْيقِبض على النصاِل من مر ِمنكُم ِفى هِذِه اَألسواِق ومعه نبلٌ { -١٨٢٢٦
 ١/٥٤٧ و فتح ٧/٢٩١امع 

 حسن لغريه
 عن أيب موسى) ش(} من مِرض أَو سافَر كَتب اُهللا لَه ما كَانَ يعملُ صحيححاً مقيماً{-١٨٢٢٧

 ١٠/٢٤ و حلية ٣/١١٨ش 
 صحيح لغريه

١٨٢٢٨- }    و ربلَةً فَصلَي ِرضم نم              ـهأُم تـهلَدو ـوموِبِه كَيذُن ِمن جرِن اِهللا،  خا عِبه ِضىر  {
 عن أيب هريرة) احلكيم(

كنا حندث من مخسني سنة أن من مرض مرضاً أشـرف           " حنوه و لفظه    ) ٦٨٣٨(أخرج يف الشعب عن أيب العالية       
 "فيه على نفسه كان من ذنوبه كيوم ولدته امه

 صحيح مرسل



 

 

٢٧٤٠() 

 ل بالرأيو مثله ال يقا
 عن أيب هريرة) هـ(} من مس احلَصى فَقَد لَغا{-١٨٢٢٩
 و  ٢/٩٧و ش   ) ٢٦٧( و حـب     ٢/٤٢٤و حـم    ) ١٠٢٥(و هـ   ٣و د اجلمعة ب     ) ٤٩٧(و ت   ٢٧م اجلمعة   

 )٦٥٥٣(صحيح اجلامع 
 عن بسرة بنت صفوان)  ك٤حم ( مالك (} من مس ذَكَره فَليتوضأ{-١٨٢٣٠

 و  ٨/٤٠٢ و طـب     ١٤٨ و   ١/١٤٧ و قـط     ١٣٨ و   ١/١٢٩ و هـق     ٤٠٦ /٦ و   ٢/٢٢٣و حم   ) ١٨١(د  
و تلخـيص   ) ٢١٣(و حـب    ) ٣٥٢( و محيـدي     ١/١٣٧ و ك    ٢/١١٨ و الدواليب    ١/١٦٣ و ش    ١٢/٢٨١
 ٨٢( و بنحوه ت     ٣/٢٣٧ و صحيحة    ٢٤٥ و   ١/٢٤٤ و جممع    ١/٣٨٠ و فتح    ٥٩ و   ١/٥٤ و نصب    ١/١٢٢
 )٤٨١(و هـ ) ٦٥٥٤( وصحيح اجلامع ١٣٨ و ١/١٢٩ و هق ١/٢١٦و ن ) ٨٤ و ٨٣و 

 وهو حديث صحيح
 حمل على من مسه بشهوة مجعاً بني األدلة

 عن أم حبيبة و أيب أيوب) هـ(} من مس فَرجه فَليتوضأ{ -١٨٢٣١
 و مـي    ١/١٣٠ و هـق     ٦/٤٠٦  و حم     ٦/٢١٢٥ و   ٢/٧٩٣ و   ١/١٩٦و عدي   ) ٤٨٢( و هـ      ١/٢١٦ن  
 و الـدواليب    ١/١٦٣ و ش    ١/١٤٦و قـط    ) ٢١١( و حـب     ٥/٢٧٩و طب    ١٣٨ و   ١/١٣٧ و ك    ١/١٨٥
 و ٣٩ و ٢/٨ و أصـفهان  ٧٥ و ١/٧٤ و معاين ٢٤٥ و ١/٢٤٤ و جممع ٦٠ و٥٧ و  ١/٥٦ و نصب    ٢/١١٨

 )٦٥٥٥( و صحيح اجلامع ٢٨٩ و ١٥٤
 وهو حديث صحيح

١٨٢٣٢-}ِت النرا غَيوا ِممؤضوأ، تضوتفَلي هجفَر سم نمعن ابن عمر) بز ،طك(} ار 
  ٢٤٥ و - ١/٢٤٤امع 

 صحيح لغريه
عن عمـرو   ) حم،عد،قط(} من مس فَرجه فَليتوضأ، و أيما امرأٍَة مست فَرجها فَلْتتوضأْ         {-١٨٢٣٣

 )بن شعيب عن أبيه عن جده
 ١/٧٥ و معاين ١/١٢٣ و هق ١/٥٨ط و ق) ١٩( و منتقى ٢/٢٣٩ و أصفهان ٢/٢٢٣ و حم ١/٢٤٥جممع 

 صحيح
 حيمل على من مسه بشهوة و قصد

 عن بسرة) طب ،قطـ(} من مس ذَكره أَو أُنثَييِه أَو رفْغه فلْيتوضأ وضوَءه ِللصالِة{ -١٨٢٣٤
 ١/٥٥ و نصب ١/١٤٨ و قط ١/٢٤٥و جممع ) ٤٤٣( و عب ١/١٣٧هق 

 صحيح
 نأصول الفخذي: الرفغني

 عن بسرة) حب(} من مس ذَكَره فَليتوضأ وضوَءه ِللصالِة{-١٨٢٣٥
 ) ٤٧٩(و هـ ) ١١١٦(االحسان 



 

 

٢٧٤١() 

 صحيح
 عن بسرة) حب(} من مس فَرجه فَلْيِعِد الوضوَء { -١٨٢٣٦

 و هـق    ١/٢١٦و ن   ) ٨٢( و ت    ٤٠٧ و   ٦/٤٠٦ و حـم     ٥/١٨٢٧ و عـدي     ١/٥٥و نصب   ) ٢١٢(حب  
 حنوه ١/١٢٨

 صحيح
 عن بسرة) طب(} من مس فَرجه ِمن الرجاِل و النساِء فَعلَيِه الوضوُء { -١٨٢٣٧

  خمتصرا٢٤٥ً و ١/٢٤٤امع 
 صحيح لغريه

ِه حسنةً ،   من مسح رأْس يِتيٍم الَ يمسحه ِإالَّ ِللِه ، فَِإنَّ لَه ِبكُلِّ  شعرٍة مرت علَى  يدِ                 { -١٨٢٣٨
ابـن  (} و من أَحسن ِإىل يِتيِمِه أَو يِتيٍم ِعنده كَنت أَنا وهو ِفى اجلَنِة كَهاتِني ، و قَرنَ بين أُصبعيِه                     

 عن أيب أُمامةَ)  حم،حل(املبارك 
 و فـتح    ٦/٢٩١ و اإلحتاف    ٢٦٥ و   ٥/٢٥٠ و حم    ١٣/٤٤ و سنة    ١/٥٢٣ و بغوى    ٢٩٦ و   ١/٢٠٨أصفهان  

  و   ٨/١٦٠ و جممع    ٢٨٤ و   ٨/٢٣٩و طب   ) ١١٠٣٦( و الشعب    ٨/١٧٩و حلية   ) ٢٣٠( ومبارك   ١١/١٥١
 ٢١محز 

 حسن لغريه
آدم ابن إيـاس يف ثـواب       (} من مشى ِإىل املَسِجِد كَانَ لَه ِبكُلِّ خطوٍة عشر حسناٍت           { -١٨٢٣٩

 )ن ثابت نسب اىل جدِه األعلى مالك النجاروهو زيد ب: االعمال عن أنس عن زيد بن مالك ، قالوا 
 ٢٠٧ و ١/٢٠٦له شواهد صحيحة الترغيب

 صحيح لغريه
من مشى ِإىل رجٍل ِمن أُمىت ِليقتلَه فَلْيقتلْ هكَذا ، فَالقَاِتلُ ِفى الناِر و املَقتولُ ِفى اجلَنِة  { -١٨٢٤٠

 عن ابن عمر) د(} 
 ٣٢٨ و ٥/٣٢٧ و النيل ٢/١٠٠ و أمحد ١٠/٨١االصول  و جامع ٢د الفنت ب 

 و هو حديث حسن
 عن معاذ) طب،حل(} من مشى ِإىل صاِحِب ِبدعٍة ِليوقِّره فَقَد أَعانَ على هدِم اإلسالَِم { -١٨٢٤١

 ٦/٩٧ و حلية ١/١٨٨جممع 
 ضعيف

فَِهى كَحجٍة ، و من مشى ِإىل صالِة تطَـوٍع  من مشى ِإىل صالٍة مكْتوبٍة ِفى اجلَماعِة     { -١٨٢٤٢
 عن أىب أُمامة) طب(} فَِهى كَعمرٍة ناِفلٍَة 

 و صـحيح اجلـامع      ٤/٢٠٢ و   ٣/١٥١ و نصـب     ٥/٨٠ و بغوى    ٨/١٥٠ و طب    ٣/٤٩ و هق    ٥/٢٦٨حم  
)٦٥٥٦( 

 حسن



 

 

٢٧٤٢() 

جره كَأَجِر الْحاج  املُحِرِم ، و من مشى من مشى ِإىل صالٍة مكْتوبٍة  و هو  متطَهر فَأَ        { -١٨٢٤٣
ِإىل تسِبيِح الضحى الَ ينِهضه ِإالَّ ِأياه ، فَأَجره كَأَجِر املُعتِمِر ، و صالةٌ على ِإثِر صالٍة الَ لَغو بينهما                    

 نيِفى ِعلِّي ابعن أىب أُمامة) حم،طب،ض(} ِكت 
 ٣/١٥١ و نصب ٥/٢٦٨ و حم ٥/٨٠ و بغوى ٣/٤٩ و هق ٨/٢١٧ و طب ٢/٣٥٧ و سنة ٨/٢٠٧طب 

 حسن
} من مشى ِفـي ظُلمـِة اللَّيـِل ِإىل املَسـاِجِد آتـاه اُهللا نـوراً يـوم الِقيامـِة                     { -١٨٢٤٤

 ابن عساكر عن أيب الدرداء) ش،ع،طب،حب،هب(
 ٢٧١ و ١/٢١٢ و الترغيب ١/٤١٠ و متناهية ٢/٢٥٤ و ش ٢/١٢ و حلية ٢/٣٠و جممع ) ٤٢٣(حب 

 صحيح
من مشى مع أَِخيِه ِفى حاجٍة فَناصحه ِفى اِهللا جعلَ اُهللا عز وجلَّ بينه و بـين النـاِر                   { -١٨٢٤٥

ى قضـاء احلـوائج   ابن أىب الدنيا ِف(} سبعةَ خناِدق ، بين اخلَندِق و اخلَندِق كَما بين السماِء و اَألرِض        
 عن ابن عباس) حل(

  و هو صحيح٣/٣٩١، و أخرج الطرباين يف االوسط و احلاكم عن ابن عباس قريباً منه الترغيب ) ٣٥(حوائج 
 حسن لغريه

ياء و الض ) طب(} من مشى مع ظَاِلٍم ِليِعينه وهو يعلَم أَنه ظَاِلم فَقَد خرج ِمن اإلسالَِم              { -١٨٢٤٦
 عن أوس بن شرحبيل

  و يف سنده ضعف و جهالة١/٨٥و اإلصابة ) ٧٦٧٥( و الشعب ٣/١١ و كثري ٤/٢٠٥ و جممع ١/١٩٧طب 
 ) ١٠٢٠(الصحيحة "من أعان ظاملاً بباطل ليدحض بباطله حقاً  فقد برىء من ذمة اهللا " ويشهد له حديث 

 و هو صحيح
١٨٢٤٧- }     هى أَنرقَوٍم ي عى مشم نلـى             مانَ عأَع نموٍر ، وز  اهدش واِهٍد فهِبش سلَيو اِهدش 

                   وقفُس  هابِسب و ِمِن كُفرالُ املُؤِقت و ، ِزعنى يتِط اِهللا حخِري ِعلٍْم كَانَ ِفى سٍة ِبغومصعن ) هق(} خ
 أىب هريرة

 ٣/١٩٩ و الترغيب ٢/٦٠ و عقيلي ٤/٢٠١ و جممع ٦/٨٢هق 
 حسن لغريه

أبـو  (} من مشى مع مظلُوٍم حتى يثَبت لَه حقَّه ثَبت اُهللا تعاىل قَدميِه يوم تِزلُّ اَألقدامِ              { -١٨٢٤٨
 عن ابن عمر) الشيخ و أبو نعيم

 و حليـة    ٢/٦٠٨ و صـحيحة     ٨/١٩١ و جممع    ١٢/٤٥٣و طب   ) ٣٦( و حوائج    ٢/٥٣ و طص    ٤/٢٧٠ك  
٨/٢٠٠ 

 هحسن لغري
١٨٢٤٩- } رح وٍم فَهرحِحٍم مذَا ر لَكم نعن مسرة) حم،د،ت،هـ،ك(} م 



 

 

٢٧٤٣() 

 ١٠/٢٨٩ و هق    ٢٠ و   ١٨ و   ٥/١٥و حم   ) ٢٥٢٥ و   ٢٥٢٤(و هـ   ) ٣٩٤٩(و د   ) ١٨٦٥(و  ) ١٣٦٥(ت  
 و نصب ٦/٣٠ و ش   ١١٠ و   ٣/١٠٩ و معاين    ٤/٢١٢ و تلخيص    ٩/٣٦٤ و سنة    ٧/٢٤٩ وطب   ٢/٢١٤و ك   

 )٦٥٥٧( وصحيح اجلامع ٧/٣٩ و كر ٣/٢٧٨
 و هو حديث صحيح

١٨٢٥٠- }                   ـوتملَيـِه أَن يفَالَ ع جحي لَم الَى وعِت اِهللا تيِإىل ب هلِّغباِحلَةً تاداً أَو رز لَكم نم
 عن علي) ت(} يهوِدياً أَو نصراِنياً 

 و الترغيـب  ٣/٣٤٨ و عقيلي ٧/٢٥٨٠ و عدي ٤٣٤ و جرجان ٤/٤١٠ و نصب  ٤/١٢و طربي   ) ٨١٢(ت  
 و  ٢/٢٩ و الدارمي    ٣/٦من طريقني و جامع األصول      ) ٣٩٧٩ و   ٣٩٧٨( و الشعب    ٤/٢٦٧ واإلحتاف   ٢/٢١١

 و النيل  ٢/٢٢٢ و تلخيص    ٤/٣٣٤ و هق    ٧/٢٥٠٢ و عدي    ٩/٢٥١ و حلية    ٤/٤١١ ونصب   ٨/٥٧٦اإلحتاف  
 ٢٨٥ و ٤/٢٨٤

 وهو حديث حسن لغريه
 لتركوهو حممول على من استحل ا

 عن أيب هريرة) م(} من منح مِنيحةً غَدت ِبصدقٍَة وراحت ِبصدقٍَة صبوحها و غَبوقَها { -١٨٢٥١
 )٦٥٥٨( و صحيح اجلامع ٤/١٨٤ و هق ٧٤م الزكاة 

١٨٢٥٢- }              ى ِرقَاقاً فَهده ناً ، أَوقَى لَبس ٍب  أَوذَه ِرٍق أَوةً وِنيحم حنم نـٍة      مقَبِل رـدكَع و {
 عن النعمان بن بشري) حم،طب(

 ١٠/٨٥ و جممع ٧/٣١ و ش ١/١١٥ و شج ٦/١٦٣ و سنة ٤/١٧٨و اإلحتاف ) ٨٩٠( و خد ٤/٢٨٥حم 
 صحيح

) حم،ت،حب(} من منح مِنيحةَ وِرٍق أَو ِمنحةَ لَبٍن ، أَو أَهدى زقَاقاً فَهو كَِعتِق نسمٍة               { -١٨٢٥٣
 عن الرباِء

 و خـد    ٥/٢٧و حلية   ) ١٩٥٧(و ت   ) ٨٦١( و حب    ٣٨٧ و   ٣٠٤ و   ٣٠٠ و   ٢٩٦ و   ٢٨٥ و   ٤/٢٧٢حم  
 و  ٤/١٧٨ و اإلحتـاف     ١٠/٨٥ و جممـع     ٧/٣١ و ش    ١١/١٢ و فتح    ١/١١٥ و شج    ٦/١٦٣و سنة   ) ٨٩٠(

 )٦٥٥٩(و صحيح اجلامع ) ٣٣٨٥(الشعب 
 وهو حديث صحيح

الَ  : هدى ِرقَاقَاً أَو سقَى لَبناً، كَانَ لَه كَعدِل  نسمٍة ، و من قَالَ               من منح وِرقاً ، أَو أَ     { -١٨٢٥٤
                  يٍء قَِديرلَى كُلِّ شع وهو داحلَم لَهو املُلْك لَه ، لَه ريكالَ ش هحدِإالَّ اهللا و اٍت   -إلهــرم رشع 

  كَانَ لَــه كَعــدِل -
 ن الرباِءع) هب(} نسمٍة 
 ) ٧٤٠(و طيا ) ٣٣٨٥(الشعب 

 صحيح



 

 

٢٧٤٤() 

اخلرائطـي يف مسـاوىِء     (} من منع ِبباِطِلِه حقا فَقَد بِرئَت ِمنه ِذمةُ اِهللا و ِذمةُ ِرسوِلِه             { -١٨٢٥٥
 عن ابن عباس) األخالق

 )٦٨٣ و ٦٣٩(املساوىء 
 حسن لغريه

١٨٢٥٦-}    هعنلَ املَاِء مفَض عنم نِة      مامالِقي موي لَهعـن  ) كـر (عن طاووس مرسالً،    ) عب(}  اُهللا فَض
 عمرو بن الشريد عن أبيه

 )١٤٢٢( و الصحيحة ٢٢١ و ٢/١٧٩ و حم ٤/١٢٤و بنحوه امع ) ١٤٤٩٢ و ١٤٤٩١(عب 
 صحيح لغريه

١٨٢٥٧-}امالِقي موي لَهاُهللا فَض هعنكٍَأل م اٍء أولَ مفَض عنم نعن ابن عمرو) حم(} ِة م 
 و ش   ٢/٢٤٦ و كـثري     ٣/٦٦و تلخـيص    ) ١٣٥١( و شـفع     ٤/١٢٤ و جممع    ٢٢١ و   ١٨٣ و   ٢/١٧٩حم  

 )٦٥٦٠(و صحيح اجلامع ) ١٤٢٢( و صحيحة ٦/٢٥٤
 وهو حديث صحيح

١٨٢٥٨- }            الِقي موي لَهاُهللا فَض هعنِبِه فَضلَ الْكَِأل م عنماٍء ِليلَ مفَض عنم نِة  معـن أَيب   ) عب(} ام
 )قالبة مرسالً

 )١٤٤٩٢( و عب ٦/٢٥٤ش 
 صحيح لغريه

١٨٢٥٩- }              ِكبر نم ةُ ، والذِّم  ِمنه ئَترب فَقَد ريِه فَخمقَد فَعدا يِه ملَيع ساٍر لَيلى ِإجع امن نم
 عن زهري بن عبد اهللا عن بعض الصحابة) حم(} البحر ِإذا أُِريح فَقَد بِرئَت ِمنه الذِّمةُ 

 ٤/٥٦ و ترغيب ٨/٩٩ و جممع ٤/٥٥ و ترغيب ٧/٢٩٢ و امع ٥/٢٧١حم 
 صحيح لغريه

 حائط: ِإجار 
١٨٢٦٠- }                 بالَِة الظُّهِر كَتص الَِة الفَجِر وص نيا بِفيم أَهفَقَر هىٍء ِمنش نِبِه أَو عِحز نع امن نم

 عن عمر) ٤م(} ه كَأَنما قَرأَه  ِمن اللَّيِل اُهللا لَ
 و ٢/٤٨٤و هـق  ) ١٣٤٣( و هـ ٢٦٠ و ٣/٢٥٩و ن ) ١٣١٣(و د   ) ٥٨١( و ت    ١٤٢م صاله املسافرين      

 ١/٢٢١ و شج    ٤/٤٧١ و اإلحتاف    ٢/١٨٥و مشكل     ) ١١٧١( و خزمية    ٢/١٢ و الدواليب    ٢/٧ و طص    ٤٨٥
 ٣/٢٦و النيل ) ٦٥٦١(امع  و صحيح اجل٤/١١٣ و سنة ٨/٣٢٦و حلية 

١٨٢٦١- }           هنيع تاما فَالَ نهقْتو هفُوتى يتالِة  الِْعشاِء حص نع امن نعن عمرو بن دينـار     ) كر(} م
 مرسالً

 ١/٣١٤ و جممع ٢/١٦٣ و الدواليب ١/٢٤و املوطأ ) ٤١٤٢(أخرج حنوه عب 
 حسن لغريه

 عن أَيب سعيد)  ك٤حم (}  نِسيه فَلْيصلِِّه ِإذَا ذَكره من نام عن ِوتِرِه أَو{ -١٨٢٦٢



 

 

٢٧٤٥() 

/ ٣ و النيـل     ٤/٨٨ و سنة    ٢/٢٢  و قط     ١/٣٠٢ و ك    ٢/٤٨٠و هق     ) ٤٦٥(و ت   ) ١٤٣١(و  ) ٣٨٥٢(د  
 و صحيــــح ٤٧

 ٢/٤٨٠ و فتح ٣/٤٤و حم ) ٦٥٦٢(اجلامع 
 وهو حديث  صحيح

 عن زيد بن أسلم مرسالً) ت(}  ِإذَا أَصبح من نام عن ِوتِرِه فَلْيصلِِّه{ -١٨٢٦٣
 )٦٥٦٣( و صحيح اجلامع ٣/٤٧ و النيل ٤/٨٨و سنة ) ٤٦٦(ت 

 وهو حديث صحيح
١٨٢٦٤- } هنيع تاما فَالَ ننهع امن نين الِعشاَء -مععن جماهد مرسالً) ش( } - ي 

 ٢/٣٣٤ش 
 حسن لغريه

 )البزار عن عائشة(} الَ أَنام اُهللا  عينه من نام قَبلَ الِعشاِء فَ{ -١٨٢٦٥
 ٢/١٦٣ و الدواليب ١/٣١٤امع 

 حسن لغريه
١٨٢٦٦- }             هفسِإالَّ ن نلُوميٌء فَالَ يش هابفَأَص ِسلهغي لَم و رِدِه غَمِفى يو امن نعن أيب  ) حم،د(} م

 هريرة
 و  ٨/٥٦٤و ش   ) ١٢٢٠( و خـد     ٢/١٠٤ و مـي     ٧/٢٧٦ و هق    ٥٣٧ و   ٢/٢٦٣ و حم    ٥٤د األطعمة ب    
 )٦٥٦٤(صحيح اجلامع 

 وهو حديث صحيح
 أثر الطعام و ال سيما اللحم: الغمر

عن ابن  ) طس(} من نام وهو جاِلس فَالَ وضوَء علَيِه ، فَِإذا وضع جنبه فَعلَيِه الْوضوُء              { -١٨٢٦٧
 عمر

 ١/٢٤٦جممع 
 فيه مقال

١٨٢٦٨- }لَى ِبِه مأَو ارٍت فَالنحس ِمن هلَحم تبن عن عمر موقوفاً) ك(} ن 
 و أصـفهان    ٢/٢٢٩ و شـج     ٦/٩ و اإلحتـاف     ٥/٢١٢ و جممع    ١١/١١٤ و طب    ٤/٩١ و جممع    ٤/١٢٧ك  
 ٢/٢٧٧ و متناهية ٣/١٨ و صحيحة ١/٢٨٤

 صحيح لغريه
١٨٢٦٩- }        جن نا ، مجن ثَالٍَث فَقَد ا ِمنجن نم            ثَالٍَث فَقَـد ا ِمنجن نا ، مجن ثَالٍَث فَقَد ا ِمن

 عن عبداهللا بن حوالة) حم،طب،ك،ص(} مويت ، و الدجالُ ، و قَتلُ خِليفٍَة مصطَِبٍر ِللْحق معِطيِه: نجا
   و جممـع ٢/١٦١  و عاصـم  ٦/٣٩٢ و نبوة ١٥/١٣٥ و ش ٢٨٨ و ٥/٣٣ و ١١٠ و ١٠٩ و ٤/١٠٥حم  

 ١٧/٢٨٨  و طب ٣/١٠١ و ك ٦/٢٢٢ و بداية ٧/٣٣٤



 

 

٢٧٤٦() 

 صحيح
عـن  ) ٤حـم ،خ    (} من نذَر أَنْ يِطيع اَهللا فَلْيِطعه و من نذَر أَن يعصى اَهللا فَالَ يعِصِه               { -١٨٢٧٠

 عائشة
 و مـي    ٢٢٤ و   ٤١ و   ٦/٣٦و حـم    ) ٢١٢٦( و هـ    ٧/١٧و ن   ) ١٥٢٦(و ت   ) ٢٣٨٩( و د    ٨/١٧٧خ  
 و ٣/٣٧ و  ١/٤٧٠ و مشـكل     ٤/١٧٥و تلخيص   ) ١٢١٧( و شفع    ٧٥ و   ١٠/٦٨ و   ٩/٢٣١ و هق    ٢/١٨٤

 و سنة ٣/٣٠٠ و نصب ٦١٧ و ٥٨٥ و ٥٨١ و ١١/٥٧٩ و فتح ٩٣ و ٩٢ و ٩١ و٩٠ و   ٦/٣٢ و متهيد    ٤٣
 و صـحيح اجلـامع      ٨/٣١٣ و كثري    ١١١ و حنيفة    ٣/١٣٣ومعاين  ) ٧٤٦( و موطأ    ٦/٣٤٦ و حلية    ١٠/٢١

 )٤٣٤٩(و الشعب ) ٦٥٦٥(
 عن ابن عباس) طك(} من نذَر أَنْ ينحر نفسه أَو ولَده فَلْيذبح كَبشاً{ -١٨٢٧١

  ٤/١٩٠امع 
 صحيح موقوف

           )     هـ(} من نذَر نذراً لَم يِطقه فَكَفَّارته  كَفَّارةُ يِمٍني ، و من نذَر نذْراً  أَطَاقَه فَلْيِف ِبهِ               { -١٨٢٧٢
 عن ابن عباس
 ٢٤٥ و ٨/٢٤٤ و النيل ١١/٤١٢و طب ) ٢١٢٨( و هـ ٣١د النذور ب 

 و هو حديث حسن
١٨٢٧٣- }                 هتٍة فَكَفَّارعِصيذْراً ِفى من ذَرن نم ِمٍني ، وةُ يكَفَّار  هتِه فَكَفَّارسمي لَمذراً ون ذَرن نم

 نم ِمٍني ، وةُ يِمٍني كَفَّارةُ يكَفَّار هتفَكَفَّار طيقُهذْراً الَ ين ذَراس) د(} نعن ابن عب 
 و  ٣/١٣٠ و معـاين     ١١/٥٨٧ و فتح    ٤/١٦٠ و قط    ١١/٤١٢و طب   ) ٢١٢٨ و   ٢١٢٧(و هـ   ) ٣٣٢٢(د  

  من طرق٨/٢٤٤ و النيل ١١/٥٥٣ و جامع األصول ٧٢ و ١٠/٤٥ و هق ٢٩٦ و٣/٢٩٥نصب 
 وهو حديث حسن

 فاًوصح موقو
١٨٢٧٤- }                      ـاتـن مم و ، ةَ لَهجالَ ح ةَ وِة الَ طَاعامالِقي ومأِْتي يي هٍة فَِإنطَاع داً ِمني عزن نم

 عن ابن عمر) كر(عن ابن عمر ، ) حم(} مفَاِرقَاً ِللجماعِة فَقَد مات ِميتةً جاِهِليةً 
 ٨٣ و   ٢/٧٠و حم   ) ١٠٧٥ (٢/٥١٢ و عاصم    ٤/٤٣ و تلخيص     ١٠/٨١ و سنة    ٣/٢٥٠ و متهيد    ٢/٨٣حم  

 ١٥٤ و ١٣٣ و ١٢٣ و ٩٧ و ٩٣و 
 صحيح

١٨٢٧٥- } عاً ِإالَّ ِبِإذِنِهمطَوت ومصلَى قَوٍم فَالَ يلَ عزن نعن عائشة) ت(} م 
 و  ٨/١٧٩ و جممـع     ٢٦٦ و   ١/٩٠ و أصـفهان     ١/٣٤٨ و عدي    ٣/١٤٢ و حلية    ٢/٧٢و طص   ) ٧٨٩(ت  

 ٦/٣٩١ و جامع األصول ٣/٢٠١
 وهو حديث حسن لغريه



 

 

٢٧٤٧() 

أَعوذُ ِبكَِلماِت اِهللا التاماِت ِمن شر ما خلَق  ، لَم يضره شيٌء             : من نزلَ منِزالً فَقَالَ     { -١٨٢٧٦
 عن خولة بنت حكيم) حم،م،د،ت(} حتى يرتِحلَ ِمن مِرتِلِه 

و فـتح   ) ٩٢٦٠(و عـب    ) ٢٥٦٧( و خزميـة     ٥/٢٥٣ و هـق     ٦/٣٧٧و حم   ) ٣٤٣٧( و ت    ٥٤م الذكر   
 و موطأ   ٥/١٤٥ و سنه    ١٨٥ و صفة    ١٠/١٣٣و جممع   ) ٨٣٣ - ٨٣٢(و الدعاطب   ) ٥٢٢( و سىن    ١٠/١٩٦

 )٦٥٦٧( و صحيح اجلامع ٦/٤٠٧ و ٤/٣٣٠و اإلحتاف ) ٩٧٨(
١٨٢٧٧- }       دست اِس لَما ِبالنلَهةٌ فَأَنزاجِبِه ح لَتزن نم           اُهللا لَـه ـكاِهللا أَوشا بلَهفَِإنْ أَنز ، هفَاقَت 

 عن ابن مسعود) طب،حل،هب(ابن جرير يف ذيبه ، (} ِبالِغنى ، ِإما أَجلٌ أُجلَ و ِإما عن عاِجٍل 
 و الشـعب    ١/٤٤٢ و حـم     ٨/١٧٤ و كثري    ٥/٣٠ و اإلحتاف    ٨/٢٣٤و حلية   ) ٢٣٢٦( و ت    ١٠/١٥طب  

 )١٠٧٩(و ) ١٣٥٠ و١٠٧٨(
 صحيح

من نزلَت ِبِه فَاقَةٌ فَأَنزلَها ِبالناِس لَم تسد فَاقَته ، و ِمنَ نزلَت ِبِه فَاقَةٌ فَأَنزلَهـا بـاِهللا                   { -١٨٢٧٨
 فَيوِشـك اهللا

 عن ابن مسعود) ت(} لَه ِبِرزٍق  عاِجٍل أَو آِجٍل 
 و  ٢/١٩٣ و شـج     ٣٨٩ و   ١/٤٤٢ و حـم     ٨/١٧٤  و كـثري   ١٠/١٥ و طب    ٨/٢٣٤و حلية   ) ٢٣٢٦(ت  

 )١٣٥٠و١٠٧٨(و الشعب ) ٦٥٦٦( و صحيح اجلامع ١٥٩ و ١٩٨ و ١/٩٦ والدواليب ٥/٣٠االحتاف 
 وهو حديث صحيح

 عن ابن عباٍس ) هـ(} من نِسى الصالةَ علَي خِطىَء طَريق اجلَنِة  { -١٨٢٧٩
 و كـثري    ٢/٦٠٣ و عـدي     ٦/٢٧٦ و حليـة     ١١/١٦٨  و فتح  ١٢/١٨٠ و طب    ٩/٢٨٦و هق   ) ٩٠٨(هـ  

 )١٥٧٤-١٥٧٣(و الشعب ) ٦٥٦٨( و صحيح اجلامع ٦/٤٦٠
 وهو حديث صحيح

} "أَِقِم الصـالةَ ِلـِذكِْرى    : " من نِسى الصالةَ فَلْيصلِّها ِإذا ذَكَرها ، فَِإنَّ اَهللا قَالَ           { -١٨٢٨٠
 عن أيب هريرة)  م،د،ن،هـ(

 و  ١/٢٩٣و ن   ) ٤٤٢(و د   ) ١٤( و موطـأ     ٦/٢٨٦و متهيد   ) ١٥١( و شفع    ٢/٢١٧ هق    و ٣٠٩م املساجد   
 )٦٥٦٩(و صحيح اجلامع ) ٦٩٦( و هـ ٢٩٦

١٨٢٨١-}      ذكُري قُلْ ِحنياِمِه فَلْيِل طَعاِهللا ِفى أَو ماس ذْكُرأَنْ الَ ي ِسىن نم :  ِلـِه وِبسِم اِهللا ِفى أَو
و ابن السـىن    ) حب،طب(} ِبلُ طَعاماً جِديداً ، و يمنع اخلَِبيثَ ما كَانَ  يِصيب ِمنه             آِخرِه ، فإنه يستق   

 ىف عمل يوم و ليلة عن القاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه عن جدِه
 ١٠/٢١٠و طب ) ٨٨٩(و الدعاطب ) ١٩٨(و صحيحة ) ٤٥٣( و سين ٥/٢٣و جممع ) ١٣٤(حب 

 صحيح
١٨٢٨٢- } سمِت الشا ِإذاطَلَعلِِّهمصِرَ  فَلْيِىت الفَجكْعر ِسىن نعن أيب هريرة)ك(} م 

 )١١١٧( و خزمية ١/٣٠٧ك 



 

 

٢٧٤٨() 

 صحيح
١٨٢٨٣- } اِلسج وه ِن ويتدجس دسجالَِتِه فَلْيص ئاً ِمنيش ِسىن نعن معاوية) حم،ن(} م 

 )٦٥٧٠( و صحيح اجلامع ٣/٣٣ و ن ١٩/٣٣٧ طب و) ١٠٣٣( و خزمية ٤/١٠٠حم 
 وهو حديث حسن

 عن أنس) حم،ق،ت،ن(} من نِسى صالةً  أَو نام عنها فَكَفَّارتها أَن يصلِّيها ِإذا ذَكَرها { -١٨٢٨٤
 ١٤/١٦١ و   ٢/٦٣ و ش    ٢/٢١٨ و هق    ١/٢٨٠ و مي    ٢٨٢ و   ٣/١٠٠ و حم    ٣١٥ و م املساجد     ١/١٥٥خ  

 و  ١/٣٨٥ و أبو عوانـه      ١/١١٩ و أصفهان    ٥/٨٤ و تخ    ١/١٨٧ و مشكل    ١/٣٢٢و جممع   ) ٩٩٢ (و خزمية 
 )٦٥٧١( و صحيح اجلامع ٥/٢٥٨متهيد 

١٨٢٨٥- }                  غَ ِمـناِم فَِإذا فَراِإلم علِّ مصاِم ، فَلْياِإلم عم وها  ِإالَّ وهذْكُري الَةً فَلَمص ِسىن نم
و اخلطيب عن ابن عمر ) طس(}  الصالةَ الَّىت نِسى ثُم يِعيد الصالةَ الَّىت صالَّها مع اِإلماِم          صالَِتِه فَلْيِعدِ 

 و صحح أَبو زرعة و قفة
 ٣/١٣٢٦ و عدي ١/٤٤٣ و متناهية ٢/٦٢ و نصب ٢٢١ و ٢/٢١٩هق 

 الصحيح وقفة عليه
 عن مسرة) طب،ض(الطحاوى (} رها ِمن الغِد ِللوقِتمن نِسى صالَةً فَلْيصلِّها ِإذا ذَكَ{ -١٨٢٨٦

 ٣٢٢ و ١/٣٢١ و امع ٧/٢٨٤طب 
 صحيح

١٨٢٨٧- } ا ِإالَّ ذِلكةَ لَها ، الَ كَفَّارها ِإذا ذَكَرلِّهصالَةً فَلْيص ِسىن نعن أنس) د،ت،هـ(} م 
 و  ٣/٢٤٣و حـم    ) ١٧٨(و ت   ) ٦٩٧ و   ٦٩٦( و هــ     ٢٩٦ و   ١/٢٩٣و ن   ) ٤٤٢( و د    ٣١٤م املساجد   

 و عـب  ١٨/١٨٠و طب   ) ٩٩٣( و خزمية    ١/٣٨٥ و أبو عوانه     ٤٥٦ و   ٤٠٣ و   ٣٣٠ و   ٢/٢١٨ و هق    ٢٦٩
 و متهيـد    ٤/٢٧٣ و نبـوة     ٢/٧٠ و فتح    ١/١٨٧ و مشكل    ٣٠٥ و   ٢/٢٤١ وسنة   ١/٣٢٢و جممع   ) ٢٢٤٤(
 )٦٥٧٢( وصحيح اجلامع ٤٦٦ و ١/٤٦٥ و معاين ١٦/١١٢ و طربي ٣٨٨ و ٦/٢٩٧

١٨٢٨٨- }                 ـقَاهس اُهللا و ـهمـا أَطعمفَِإن ، هموص ِتمفَلْي ِربش فَأَكَلَ أَو اِئمص وهو ِسىن نم {
 عن أيب هريرة) حم،ق،هـ(

 و عـدي    ٤/٣١٠ و االحتاف    ٢/١٩٥ و تلخيص    ٣/٤٤٥ و نصب    ٢/١٣ و مي    ٢/٤٢٥ و حم    ١٧١م الصيام   
 و هــ    ٨/١٧٠  و خ     ٢/٤٨٩ و حـم     ٤/٢٠٦ و النيل    ١/٩١  و تخ     ٦/٢٧٣ و   ٢/٢٧٩ وحلية   ٦/٢٣٨٦
 )٦٥٧٣( وصحيح اجلامع ١١/٥٤٩و فتح ) ١٦٧٣(

من نصب شجرةً و صبر على ِحفِظها و الِقياِم علَيها حتى تثِْمر ، كَانَ لَه  ِفى كُـلِّ                   { -١٨٢٨٩
 عن رجل) هب( و البغوى ، )حم(} شىٍء يصاب ِمن ثَمِرها صدقَةٌ ِعند اِهللا

 )٣٤٩٩ و ٣٤٩٨( و الشعب ٥/٣٧٤ و ٤/٦١حم 
 حسن

 و الضياء عن أنس) هق(} من نصر أَخاه ِبظَهِر الغيِب  نصره اُهللا ِفى الدنيا و اآلِخرِة { -١٨٢٩٠



 

 

٢٧٤٩() 

) ٢٤٤( و الصـمت     ٧/٢٦٧و جممـع    ) ١٢١٧( و صـحيحة     ١٨/١٥٤ و طب    ٣/٢٥١ و حلية    ٨/١٦٨هق  
 )٧٦٣٧(و الشعب ) ٦٥٧٤(حيح اجلامع وص

 وهو حديث صحيح
عن ابـن   )د(} من نصر قَومه على غَيِر احلَق فَهو كَالبِعِري الَّذى تردى فَهو يِرتع ِبذَنِبِه              { -١٨٢٩١

 مسعود
 و ترغيب ) ١١٩٨( و حب    ١٠/٢٣٤و بنحوه هق    ) ٦٥٧٥( و صحيح اجلامع     ٣/٣٧٢و صحيحة   ) ٥١١٧(د  
 ١/٣٩٣ و حم ٧/١٠٢ وحلية ٣/١٩٨

 وهو حديث صحيح
) اخلطيب(} من نظَر ِإلَى أَِخيِه املَسِلِم نظْرةً تِخيفُهٍ ِمن غَيِر حق أَخافَه اُهللا يوم الِقيامِة               { -١٨٢٩٢

 عن أيب هريرة
 )٧٤٦٨( و الشعب ٣/٤٨٤و الترغيب ) ٩١٨٧(عب 

 إسناده ال بأس به
١٨٢٩٣- } ن نامِة             مالِقي وماُهللا ي افَهأَخ قِر حِفى غَي ِخيفَهةً يظْرسِلٍم نِإلَى م عن ابـن   ) طب(} ظَر

 عمرو
 )٩٠٦٤( و الفيض ٣/٤٨٤ و الترغيب ٦/٢٥٣و جممع ) ٩١٨٧(عب 

 ويف سنده عند طب أمحد بن عبد الرمحن بن عقال ضعفه أبو عروبة ا هـ
من طريقني و فيهما عبد الرمحن بن زياد بـن  ) ٧٤٦٨(و أخرجه يف الشعب ورواه عبد الرزاق  بسند آخر مرسل     

 أنعم اإلفريقي وال بأس به إذا روى عن أهل بلده و هذا منها كما ىف التهذيب
 فاحلديث ال بأس به

١٨٢٩٤- }              هبكتي لَم هتحت نيِن ِإىل مِفى الدو ، قَهفَو نا ِإىل منيِفى الد ظَرن نالَ     مـاِبراً واهللا ص 
} شاِكراً ، ومن نظَر ِفى الدنيا ِإىل من تحته ، وِفى الديِن ِإىل من فَوقَه كَتبه اهللا صـاِبراً شـاِكراً                      

 عن أنس) حل،هب(
 ) ٤٥٧٥( و الشعب ٩٣ و الشكر ٩/١٣٢ و اإلحتاف  ٨/٢٨٦حلية 

 و يف الشعب جابر بن مرزوق جمهول
و ) ٢٥٨٩(و مطالـب    )  ٣٠٤( و سين    ١٤/٢٩٣و سنه   ) ٢٥١٢( عن عبداهللا بن عمرو عند الترمذي        و بنحوه 
  و فيه لني١١/٢٧ و الفتح ٩٣والشكر ) ٥٠(مبارك 

 حسن لغريه
 عن أيب قتادة) حم،م(} من نفَّس عن غَِرِميِه أَو محا عنه كَانَ ِفى ِظلِّ العرِش يوم الِقيامِة { -١٨٢٩٥

 و حـم    ٥/٣٣٧  و متهيـد      ٢/٢٩٦و حم   ) ٢٢٥( و هـ    ٦٧و د األدب     )  ٢٩٤٥ و   ١٩٣٠ و   ١٤٢٥(ت  
 و  ٣٨ و م الـذكر      ١/٤٩١ و كـثري     ٨/١٩٩ و سنة    ٢٥٠ و   ٧/١٢ و ش    ٣٠٨ و   ٥/٣٠٠ و ٥٠٤ و   ٢/٥٠٠

 )٦٥٧٦(صحيح اجلامع 



 

 

٢٧٥٠() 

 عنه كُربةً ِمن كُرِب يوِم الِقيامِة ، من نفَّس عن مؤِمٍن كُربةً ِمن كُرِب الدنيا نفَّس اهللاُ      { -١٨٢٩٦
و من يسر على معسٍر يسر اُهللا علَيِه ِفى الدنيا و اآلِخرِة ، و من ستر مسِلماً ستره اُهللا ِفى الدنيا و                      

، ومن سلَك طَِريقاً يلْتِمس ِفيِه  ِعلمـاً         اآلِخرِة ، واُهللا ِفى عوِن العبِد ما كَانَ العبد ِفي عوِن أَِخيِه             
                   هونساردتياِهللا و ابتلُونَ ِكتوِت اِهللا ييب يٍت ِمنِفي ب قَوم عما اجتمِة ، وطَِريقاً ِإىل اجلَن لَ اُهللا لَههس

      الر مهتغَِشيةُ وكينالس ِهملَيع لَتزِإالَّ ن مهنيب            ، هدِعن ناُهللا ِفيم مهذَكَر املَالِئكَةُ ، و مفَّتهح ةُ ، ومح
هبسِبِه ن سِرعي لَم لُهمطَأَ ِبِه عأَب ِمن عن أيب هريرة) حم،م،د،ت،هـ(} و 

و ) ١٩٣٠( و ت    ١/٢٧٣ و سـنة     ٨/١٩٣ و جممع    ٤/٣٨٣ و ك    ٢/٢٥٢و حم   ) ١٤٢٥( و ت    ٣٨م الذكر   
وصـحيح اجلـامع    ) ٢٢٥( و هـ    ٨/١١٩ و حلية    ٤/٦٦ و تلخيص    ٣/٣٠٧ و نصب    ٩/٨٦و ش   ) ٤٩٤٦(د
)٦٥٧٧( 

من نفَّس عن مؤِمٍن كُربةً نفَّس اُهللا عنه كُربةً  يوم الِقيامِة ، و من ستر على مـؤِمٍن                   { -١٨٢٩٧
 عن كعب بن عجرة) طب(}  كُربةً فَرج اهللا كُربتهعورةً ستر اُهللا عورته ، و من فَرج عن مؤِمٍن

  حنوه٣٨ و م الذكر ١٩/١٥٨ وطب ٨/١٩٣امع 
 صحيح

١٨٢٩٨- }ذِّبع اباِحلس وِقشن نعن عائشة) ق(} م 
 ٧/٢٢٤ و بغوى ١١/٤٠٠ و فتح  ٥٨٠ و   ٤/٢٥٠ و ك    ١٢٧ و   ٦/٩١و حم   ) ٣٣٣٧( و ت    ٨٠-٧٩م اجلنة   

 ١٠/٢٥ و   ٨/١٢٠ و اإلحتاف    ٢/٣٤٨ و أصفهان    ٣٠/٧٤ و   ٥/١٨٩ و طربي    ٢/٢٦٦ و كر ) ٤٦٤(و مبارك   
 )٦٥٧٨( حنوه و صحيح اجلامع ٩١ و ٦/٤٧ و حم ٨/١٣٩ و ٦/٢٠٨ و١/٢٧و خ 

١٨٢٩٩- }لَكةَ هباساملُح وِقشن نعن ابن الزبري) طب(} م 
و ) ٣٣٣٧(و  ) ٢٤٢٦( و ت    ) ٢٢٠٥(و بنحوه م    ) ٤٦٥ (٢/١٠٩ و مبارك    ٨/١٢٠ و اإلحتاف    ٦/١٠٨حم  

 و  ١/٣١٩ و أصـفهان     ٢/٤٢٩ و عاصم    ١٠/٢٥ و اإلحتاف    ٦/٢٠٦ و حم    ٣و د اجلنائز ب     ) ١٣٨٩(شفع  
 )٦٥٧٩(صحيح اجلامع 

 وهو حديث صحيح
 عن املغرية) حم،ق،ت(} من ِنيح علَيِه فِإنه يعذَّب ِبما ِنيح علَيِه{-١٨٣٠٠

 و صحيح اجلامع    ٣/٣٨٩ و ش    ٤/٧٢ و هق    ٢/١٤٠و تلخيص   ) ١٠٠٠(ت  و  ) ٦٤٤( و م اجلنائز     ٢/١٠٢خ  
)٦٥٨٠( 

١٨٣٠١- }                  ، نفقهباملَاِل أَن ي نض و ، هأَنْ جياهد العدو افو خ هاللَّيلَ أَنْ يكابد ِمنكُم ابه نم
 ابن شاهني يف الترغيب يف الذكر عن ابن عباس} فَليكثْر ِمن ِذكِر اِهللا 

 ٢/٤٢٢و ترغيب ) ٦٠٧( حنوه و شعب ٧/٢٢٨ حنوه و طب ١٠/٩٤ و جممع ٨/٢٣٠طب 
 صحيح لغريه



 

 

٢٧٥١() 

١٨٣٠٢- }                 و ، فُِسكُملى أَنوا ععدوٍن ، الَ تلعا ِبمنبصحفَالَ ت نهِزلْ ع؟ ان هِعريب ذا الالَِّعنه نم
م ، الَ تواِفقُوا ِمن اِهللا ساعةً يسأَلُ فَيسـتِجيب          الَ تدعوا على أَوالَدكُم ، و الَ  تدعوا على أَموالكُ          

عن جابر) م،د(}  لَكُم 
 )٦٥٨٢(و صحيح اجلامع ) ١٥٣٢(و د ) ٢٤١١( و حب ٧٤م الزهد 

١٨٣٠٣- }                 ِني يف هذا اِملسِجِد ثُـمتكعر ركَعِإىل أَهِلِه حىت ي رجعنِة فَال يطَ ِإىل هذِه القريبه نم
رجععن مسلم بن حبرة) طب(}  ِإىل أَهِلِهي 
 -املدينة :  و القرية هنا - ٣/٤١٤ و االصابة ١٩/٤٣٥طب 

 حسن
 عن حدرد) حم،خد،د،ك(} من هجر أَخاه سنةً فَهو كَسفِْك دِمِه{ -١٨٣٠٤

 و  ٢/١٤٠ و شـج     ٧/١٩٣ و سعد    ١/٢٦و الدواليب   ) ٤٠٤( و خد    ٤/١٦٣ و ك    ٤/٣٢٠و حم   ) ٤٩١٥(د  
 )٦٥٨١( و صحيح اجلامع ٦/٣٣٥و االحتاف ) ٩٢٨(لصحيحة ا

 وهو حديث صحيح 
عـن  ) طـب (} من هجر أَخاه فوق ثالٍث فَهو ِفي النار ، ِإىل أَنْ يتداركه اُهللا بكرامِتهِ        { -١٨٣٠٥

 فضالة بن عبيد
  ٦/٢٥٦ و االحتاف ١٠/١٤٨ و التمهيد ٨/٣٤٢ و ش ٨/٣١٥ و طب ٨/٦٧امع 

 حصحي
 و هو حممول على من هجر أخاه لسبب دنيوى فإن كان لسبب ديىن جاز فوق ثالث من نصوص أخرى

من هلَّلَ مائةً ، و سبح مائةً ، و كَبر ِمائةً خري له ِمن عشِر ِرقَاِب يعِتقها ، و سـبِع                     { -١٨٣٠٦
 يف االدب عن أنس) خ (} بدناٍت ينحرها

 ٤٢٦ و ٢/٤٢٥ و الترغيب ٢/٤٦ و ١/١٦و شج ) ٦٣٦(خد 
 حسن

من هم ِبحسنٍة ، و لَم يعملْها كُِتبت له حسنةً ، فإنْ عملَها كُِتبت لَه بعشِر أَمثَاِلهـا                  { -١٨٣٠٧
بت لَه حسنةٌ ، فِإنْ إِِىل سبعمائٍة  و سبِع أمثاِلها  ، و من هم ِبسِيئٍة لَم تكتب علَيِه فإنْ لَم يعملْها كُِت

 عن أيب هريرة) حم(} عملَها كُِتبت علَيِه سيئةً و اِحدةً
 و  ٣٦١ و   ١/٢٧٩ و حم    ٥/١٦١ و فتح    ٨/٤٢٣و تخ   ) ٣١(و حب   ) ١١٨( و بنحوه م     ٤٨٩ و   ٢/٢٣٤حم  
والشعب ٧٢ و صفة    ١/٨٤ و أبو عوانه     ١٠/٣٩٤ و حلية    ١/٣٨٦ و طربي    ١٠/١٤٥ و جممع    ٣/٣٤٥ و ٤١١

 )٧٠٤١ و٦٨٦٠ و ٣٣٣(
 صحيح

١٨٣٠٨- }               تبجو قأَعت و قدصت ةً ، وازنج ِهدش ريضاً ، وم ادعِة واجلُمع موي هامِصي افَقو نم
 عن أيب سعيد) ع ، هب(} لَه اجلَنةُ ذِلك اليوم ِإنْ شاَء اُهللا



 

 

٢٧٥٢() 

 )٣٨٦٤(ريرة و الشعب عن أيب ه) ١٠٢٣( و صحيحة ٢/١٦٩جممع 
 حسن

١٨٣٠٩- }ورطَه لى املَاِء فَِإنهع فِطرالَ  فَلْي نمِه ،ولَيع فِْطرراً فَلْيمت دجو نعن أنس) ت،ن،ك(} م 
 و حـب    ١/٤٣١ و ك    ٤/٢٣٩ و هق    ٥/١٨٧٦ و عدي    ٢/٢٣٢ و أصفهان    ٢١٥ و   ٤/١٩و حم   ) ٦٩٤(ت  

 ٤/٢٣٠ و اإلحتاف    ٦/٢٦٧ و سنة    ٦/٣٣٥ طب    و ١١٠ و   ٢/١٠٨ و   ١/٢٨٠ و شج    ٢/٩٤و طص   ) ٨٩٣(
 ٢/٩٨و تلخيص 

 )٦٥٨٣(و صحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيح

١٨٣١٠- }               ا فَِهي لَـهاها فَأَحيذَهوها فَأَخبيا فَسعِلفُوها أَنْ يا أَهلُههنع  زجع ةً قَدابد دجو نم {
 عن رجال من الصحابة) د(

 وصـحيح اجلـامع     ٥/٣١٥ و النيـل     ١/٥٣٤ و ش    ٨/٣٢١ و سنه    ٣/٦٨قط   و   ٦/١٩٨و هق   ) ٣٥٢٤(د  
)٦٥٨٤( 

 وهو حديث حسن
 عن جابر) حم(} من وجد سعةً  فَلْيكفَّن ِفى  ثَوِب ِحبرٍة{ -١٨٣١١

 )٦٥٨٥(وصحيح اجلامع ٢/٩٩و النيل ) ٩٠٧٢( و الفيض ٣/٤٠٣و هق ) ٣١٥٠( و بنحوه د ٣/٣٣٥حم 
 و هو حديث صحيح

 برد مياين: احلربة
 عن أيب هريرة) حم،ك،هق(} من وجد سعةً ألنْ يضحي فَلَم يضح فَالَ يحضر مصالَّنا{ -١٨٣١٢

 ٩/٢٦٠و هق ) ٧٣٣٤( و الشعب ٤/٢٧٧ و قط ٣/٣٠٧ و االحتاف ٤/٢٣٢ و ٢/٣٨٩ و ك ٢/٣٢١حم 
 صحيح

١٨٣١٣- }ٍل فَهجر داِلِه ِعنم نيع دجو نمهاعب نم عيالب عبتي ِبِه ، و قأَح عن مسرة) د(} و 
و جامع االصـول    )  ٦٢٧٧( و ن    ٣/٢٨ و قط    ٧/٢٥١ و طب    ٣/٢٨ و قط    ٢/٢٢٨  و حم     ٨٠د البيوع ب    

 و هو من طريق احلسن  عن مسرة و          ٦/٣٦ و ش    ٣/٣٠ و قط    ٤٧٤ و   ٢/٢٥٨  و حم     ٥/٢٤٠ و النيل    ٢/٥٥١
 جح قد مسع منه على الرا

  ٢/٤٨٧و حم ) ٢٣٥٨( و هـ ٣/٤٣٥ و نصب ٤/١١٣ و  ٣/٢٨ و قط    ٦/١٠١ و هق    ٢/٢٤٩و بنحوه حم    
 ٣/٢٨ و تلخيص ١٤/٢٧٦و ش 

 فاحلديث صحيح لغريه
 ىف اإلفراد عن ابن عمر) قط(} من وجد عين ماِلِه ِعند مفِلٍس فَهو أَحق ِبِه ِمن الغرماِء{ -١٨٣١٤

  حنوه٢/٢٢٨  و حم ٧/٢٥١ و طب ٣/٢٨قط 
 حسن



 

 

٢٧٥٣() 

من وجد لُقَطَةً فَلْيشِهد ذَوى عدٍل و الَ يكتم و ال يعبثْ، فَإنْ وجد صاِحبها فَلْيردها                {-١٨٣١٥
 عن عياض بن محار)حم،د،هـ(} علَيِه ،  و ِإالَّ فَهو مالُ اِهللا يؤِتيِه من يشاُء

 )٧٥٨٦( و صحيح اجلامع ٦/٤٥٦ و ش ٤/١٦٢و حم ) ١٧٠٩(و د ) ٢٥٠٥(هـ 
 صحيح

١٨٣١٦- }                    فليس لَه مقسا يم  دعب هدجو نم و ، لَه وفَه مقسلَ أَنْ يِفى الْفَىِء قَب الَهم دجو نم
 عن ابن عمر) اخلطيب(} شىٌء
 ٣/٤٣٥ و نصب ٤/١١٣قط 

 حسن لغريه 
١٨٣١٧- }  م دجو نِرهِ           مغَي ِبِه ِمن قاَح وفَه  أَفْلَس ٍل قَدجر دِنِه ِعنيِبع هاعو مسويه عـن    ) حم(} ت

 عن أيب هريرة) ش،حم،هـ(هذا يف الفلَس و األول يف السرقة : مسرة قال حممد بن حيىي الذهلي
 ٥/١٠٨ و النيل ٣/٣٨ و تلخيص ٥/١٠ و ٢/٣٤٧ و حم ٤/٢٧٦ و ش ٢/٤٨٧و حم ) ٢٣٥٨(هـ 

 صحيح لغريه
عن عقبة ابن ) طب(} من وجد مسِلماً على عورٍة فَسترها فَكَأَنما أَحيا موُءدةً ِمن قَبِرها        { -١٨٣١٨

 عامر
 و بغـوى    ٨/٣٣١ و هق    ٤/١٥٣ و حم    ٥/٢٣٤و حلية   ) ١٤٩٣( و حب    ٣/٢٣٨ و الترغيب    ١٧/٣١٣طب  

 ٦/٢٤٧ و جممع ٦/٢٢٥
 صحيح

١٨٣١٩- }نقُلْ       ماِس فَلْيسوذا الوه ِمن دجو  :         هعن ذِهبي ِلِه ثَالثاً ، فَِإنَّ ذَِلكسر ا ِباِهللا ونآم {
 عن عائشة) ابن السىن(

وعدي ) ٦٢٠( و سىن    ٧/٢٨٢و اإلحتاف   ) ١١٥٣( و احلميدي    ٢/٤٦١ و ترغيب    ١/٣٣ و جممع    ٦/٢٥٧حم  
 ) ٦٥٨٧( وصحيح اجلامع ٦/٢١٠٨

 حيحوهو حديث ص
١٨٣٢٠-}       هاعتِرقُوا  مأَح و وهِربغَلَّ فَاض وهمتدجو ناشي ،   ) ع(و العدين والدارمي      ) حم(} مو الش

 و تعقب عن سامل بن عبداهللا بن عمر عن أبيه عن جده) ض(وتعقب ) ك(
 ٢/١٣٥ و كثري ١/٢٢ و حم ١٢/٤٩٧ و ١٠/٥٢و ش ) ١٤٦١(  و ت ٢/٢٣١مي 

 صحيح موقوف
١٨٣٢١- } هاعتِرقُوا  مِبيِل اِهللا فَأَحغَلَّ ِفى س وهمتدجو نعن ابن عمر) ت(} م 

 ٤/١٣٤١و عـدي    ) ١٤٦١( و ت    ٦/٣٨١ و كر    ٢/٢٣١ و مي    ٢/٩٥ و متناهية    ٢/١٣٥ و كثري    ١/٢٢حم  
  و يف سنده مقال٣٠١ و ٧/٣٠٠ و النيل ١٢/٤٩٧ و ١٠/٥٢ و ش ١٣٧٧و١٣٧٦و

  و هو الراجحو صحح بعض األئمة وقفه
 عن ابن عباس) ت،ك(} من وجدتموه وقَع على بهيمٍة فَاقتلوه و اقتلوا البهيمةَ { -١٨٣٢٢



 

 

٢٧٥٤() 

 و  ٤/٣٥٦ و ك    ١١/٢٢٦ و طب    ٦/٢٧٣ و جممع    ١/٢٦٩ و حم    ٣/١٢٦ و قط    ٨/٢٣٣و هق   ) ١٤٥٥(ت  
 )٦٥٨٨(و صحيح اجلامع ) ٢٥٧٤( و هـ ٣/٣٤٣ و نصب ٤/٥٥تلخيص 

عضهم و ضعفه آخرون و السبب أن راويه ابن عباس أفىت خبالفه ، و كذلك  النهي عن قتـل ذوات                     و قد حسنه ب   
 ٧/١١٨ و النيل ٣/٢٨٨األرواح بغري فائدة راجع الترغيب 

١٨٣٢٣- }             هلَبس فَلَه ذَهأَخ نوِد فَمهِذِه احلُد ىٍء ِمنِفى ش ِصيدي وهمتدجو نعن ) ابن جرير (} م
  أيب وقَّاٍصسعد بن
 ٣/٣٠٢ و كر ٦/٣١٠ و متهيد ٤/١٩١معاين 

 حسن لغريه
و )  قـط ،ك   ٤حم  (} من وجدتموه يعملُ عملَ قَوِم لُوٍط فَاقْتلُوا الفَاِعلَ و املَفعولَ ِبِه            { -١٨٣٢٤

 الضياء عــن 
 ابن عباس

 و  ٣/١٢٢ و قـط     ٤/٣٥٥ك   و   ٨/٢٣٢ و هـق     ١/٣٠٠و حم   ) ٢٥٦١(و هـ   ) ٤٤٦٢(و د   ) ١٤٥٦(ت  
 و  ١١/٢٠٤ و فـتح     ٤/٢٧٢ و   ٣/٤٤٢ و كـثري     ١٠/٣٠٨ و سنة    ٥/١٧٦٨ و عدي    ٣٤٣ و ٣/٣٣٩نصب  

 )٦٥٨٨(صحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيح

 ١٨٣٢٥-}            لِّيصى نتح حذْبا فَالَ يكَنسن ِسكن ا، ونالَتلَّى صص ا، ونِقبلَت هجو نعـن  ) حب(} م
 الرباِء

 ٩/٢٧٦و هق ) ٥٥٦٣(و خ ) ١٩٦١(و م )  ١٠٥٣( و حب ٢٢٢/ ٧ ن
عـن ابـن    ) طب(} من وسع على ِعياِلِه ِفي يوِم عاشوراَء لَم يزلْ ِفى سعٍة ساِئر سنِتهِ            {-١٨٣٢٦

 مسعود
 ١١٦ - ٢/١١٥ و ترغيب ٣/١٨٩ و جممع ١٠/٩٤طب 

 حسن لغريه
عن ) طس،هب(}  يف يوِم عاشوراَء وسع اُهللا علَيِه ِفى سنِتِه كَلِّها         من وسع على  ِعياِلهِ    { -١٨٣٢٧

 أيب سعيد
من طرق و ) ٣٧٩٥- ٣٧٩١( و الشعب    ١/١٩٨ و أصفهان    ١٠/٩٤ و طب    ٥/١٨٥٤ و عدي    ٣/١٨٩جممع    

 ١١٦ - ٢/١١٥ترغيب 
 حسن لغريه

١٨٣٢٨- }        ِب الدكُر ةً ِمنبسِلٍم كُرلى  مع عسو نم         نمِة ، وةً ِفى اآلِخرلَيِه كُرباُهللا ع عسا وني
ستر عورةَ مسِلٍم  ِفى الدنيا ستر اهللا عورته ِفى اآلِخرِة ، ومن نفَّس عن  مكروٍب كُربته ِفى الدنيا                    

عن ) عب(} ُهللا ِفى عوِن املَرِء ما كَانَ ِفى عوِن أَِخيهِ        نفَّس اُهللا عنه كُربةً ِمن كُرباِت يوِم الِقيامِة ، و ا          
 أيب هريرة



 

 

٢٧٥٥() 

 حنـوه و عـب   ٢/٤٥و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي الترغيب          ) ١٦٩٥( و الشعب حنوه     ٢/٢٧٤حم  
 حنوه) ١٨٩٣٣(

 صحيح لغريه
١٨٣٢٩-}           عسوراَء واشوِم عأَهِلِه ي فِْسِه ولى  نع عسو نِتهِ   منس اِئرلَيِه سابن عبد الـرب يف     } اُهللا ع

 األذكار عن جابر
 ٥/١٨٥٤و عدي ) ٣٧٩٥ - ٣٧٩١( و شعب ١١٦-٢/١١٥ و ترغيب ٣/١٨٩ امع 

 حسن لغريه
 )أبو نعيم يف فضائل الصحابة عن أنس(} من وسع مسِجدنا هذَا بنى اُهللا لَه بيتاً ِفى اجلَنِة{-١٨٣٣٠

 ٣/٣٨٦ي عقيل
 حسن لغريه

من وصلَ صفا ِفىسِبيِل اِهللا أَو ِفى الصالِة وصلَ اهللا خطوه يوم الِقيامِة ،  أَو أَقَـالَ                  {-١٨٣٣١
 )عبد الرزاق عن ابن جريج عن هارون ابن أيب عائشة مرسالً(} ناِدماً أَقَالَه اُهللا نفْسه يوم الِقيامِة 

 ٦/٢٥٦ و ٥/٥٠٤ و اإلحتاف ٢/٢١١  و فتح ١/٢١٣  و ك ٣/١٠١ و هق ٢/٩٣ و بنحوه ن )٢٤٦٩(عب 
 حسن لغريه

 عن ابن عمر) ن،ك(} من وصلَ صفا وصلَه اُهللا ، و من قَطَع صفا قَطَعه اُهللا { -١٨٣٣٢
  و   ٢/٢١١ فتح   و) ١٥٤٩( و خزمية    ١/٢١٣ و ك    ٣/١٠١ و هق    ٢/٩٨ و حم    ٢/٩٣  و ن     ٩٤د الصالة ب    

 كثري
 )٦٥٩٠( و صحيح اجلامع ٨/١٨٩/ ٨ و جممع ١٩/١٥٥ و طب ٨/٧٣ 

 وهو حديث صحيح
١٨٣٣٣- }                   ِمـن ـِقىا سرِبهلى شع نأَدم نم ةٌ ، وعود لْ لَهقبت لى كَفِِّه لَمع راخلَم عضو نم

 عن ابن عمر) طب(} اخلَباِل 
  و بقية رجاله و ثقوا ا هـ- سنده إبراهيم بن حممد بن عرق ضعفه الذهيب  و يف١٩/٣٧٤ و طب ٥/٧٢امع 

 و آخره له شواهد صحيحة
عـن أيب   ) قط(} من وضع ِرداَءه فَمشى بين اهلَدفَِني ، كَانَ لَه ِبكُلِّ خطوٍة ِعتق رقَبٍة              { -١٨٣٣٤

 الدرداِء
  حنوه٢/٢٧٩ و ترغيب ٥/٢٦٩امع 

 وفيه ضعف
ابن (} من وضع يده على رأِْس يِتيٍم ترحماً كَانت لَه ِبكُّلِّ شعيرٍة تمر يده علَيها حسنةٌ             {-١٨٣٣٥

 )املبارك عن ثابت بن عجالن بالغاً
 ٨/١٦٠ و جممع ٨/٢٨٤و بنحوه طب ) ٢٢٩( و مبارك ٦/٢٩١اإلحتاف 

 حسن لغريه



 

 

٢٧٥٦() 

١٨٣٣٦-}ِطىَء أَمو نمهٍر ِمنبد نقَةٌ عتعفَِهى م لَه تلَدفَو هعن ابن عباس) حم(} ت 
 و سـعد    ٤/١٣٢ و قـط     ١١/٢١٩ و بنحوه طب     ٢/١٩ و ك    ١/٣١٧ و بنحوه    ٩٦/ ٦ و النيل    ١/٣٢٠حم  

 ٣٤٤ - ٢/٣٤٣ التهذيب ٠٠٠ فيه مقال ٠٠٠ و يف سنده حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس ٨/١٧٣
  األئمة وقفة على عمر و ابن عمر و ابن عباس و صحح بعض

 أي املوت أَو اللسان: دبر
 عن هبيب بن مغفل) حم(} من وِطىَءعلى ِإزاٍر خيالَء، وِطئَه ِفى الناِر{ -١٨٣٣٧

 )٦٥٩٢( و صحيح اجلامع ٣/٩٠ و الترغيب ٨/٢٥٧ و تخ ٢٣٨ و ٤/٢٣٧ و ٣/٤٣٧حم 
 وهو حديث صحيح

١٨٣٣٨- } و نلَيـهِ                مِعِدِه فَالَ ِإمثَ عوِف ِلمي فَلَم ِفى ِبذِلكِتِه أَنْ يِني ِمن ةً والً ِعدجر كُمِمن دع {
 عن زيد بن أرقم) هب(

 ٥١٠ و ٧/٥٠٩ و اإلحتاف ٩/٧٩و تخ ) ٢٦٣٣(و ت ) ٤٩٩٥(و د ) ٤٣٦٤(الشعب 
 حسن لغريه

 فَهو منِجزه لَه ، ومن وعده على عمٍل ِعقَاباً لَه فَهو ِفيِه             من وعده اُهللا على عمٍل ثَواباً     {-١٨٣٣٩
 يف البعث و ابن عساكر عن أنس) هق(و اخلرائطي يف مكارم االخالق ، ) ع(} باِخلياِر
 ٣/١٢٨٨و عدي ) ٥٧٦٤(و ديلمي ) ٩٦٠ (٢/٤٦٦ و عاصم ٢/٢٩٠ و كثري ١٠/٢١١امع 

 حسن لغريه
١٨٣٤٠-}نةَملَ اجلَنخِه دِرجلَي نيا بم راُهللا ش قَاهعن أيب هريرة) ت،حب،ك(}  و 

و ) ٩٨٨(و املوطـأ    ) ٥١٠(  و الصـحيحة      ٧/٤٥٠ و االحتـاف     ١١/٣١٠ و فتح    ٤/٣٥٧و ك   ) ٢٤٠٩(ت
 )٢٥٤٦(و حب ) ٦٥٩٣(وصحيح اجلامع ) ٥٧٠٣( و اإلحسان ٦٤ و ٥/٦٠و متهيد ) ٩٨٧(

 و هو حديث صحيح
 عن عبد اهللا بن بسر) طب(} من وقَّر صاِحب ِبدعٍة فَقَد أَعانَ على هدِم اإلسالِم{-١٨٣٤١

 و عــدي  ٧/٢٧٦ و ٤/٢٨٣ و كـر  ٥/٢١٨ و حليـة  ٦/١٩٦  و اإلحتاف ١/٣١٤ و ترتيه   ٢/٤٩٨عدي  
  و الشعــب ٢/٧٣٦
 )١٨٦٢(و الضعيفة ) ٩٠٨٢(و الفيض ) ٩٤٦٤(

 وهو حديث حسن لغريه  
 صب من اعتربه موضوعاًو مل ي

} من وقَع على ذَاِت محرٍم فَاقْتلُوه ، و من وقَع على بهيمٍة فَاقتلُوه واقتلُوا البِهيمـةَ               {-١٨٣٤٢
 عن ابن عباس) هـ،ك(

 و طـب    ٣/٣٤٣ و نصب    ٣/١٢٦ و قط    ٤/٣٥٦ و ك      ٢٣٧ و   ٨/٢٣٤و هق   ) ٢٥٦٤(و هـ   ) ١٤٦٢(ت  
  ٧/١١٨ و النيل ٥٥٤ و ٣/٥١٢جامع االصول  و٤/٥٥ وتلخيص ١١/٢٢٥

 وهو حديث حسن 



 

 

٢٧٥٧() 

 و يف الفقرة الثانية خالف ذكرناه سابقاً
 عن أنس) هب(} من وِقى شر لَقْلَِقِه و قَبقَِبِه وذبذَِبِه فَقَد وجبت لَه اجلَنةُ{-١٨٣٤٣

 ٧/٤٥٠ اإلحتاف ٠٠٠و بنحوه عن أيب رجاء العطاردي  ) ٥٤٠٩(الشعب 
 حسن لغريه

 فرجه: فمه ، ذبذبه : لسانه ، قبقبة : لقلقة
عن ) ابن عساكر (} من ولَّى ذَا قَرابٍة  محاباةً وهو يِجد خيراً  ِمنه، لَم يِجد راِئحةَ اجلَنةِ              {-١٨٣٤٤

 أيب بكر
 ٤/٩٣ و ك ٥/٢٣٢و امع ) ١٢٠١(مسند أيب بكر

 حسن لغريه
ه اُهللا شيئاً ِمن أَمِر املسِلمني فَاحتجب دونَ حاجِتِهم و خلَّـِتِهم و فَقْـِرِهم ،                من والَّ {-١٨٣٤٥

 و ابن سعد و البغوى عن أيب مرمي األزدى) د(} احتجب  اهللا عنه يوم الِقيامِة دونَ حاجِتِه و خلَِّتِه وفَقِْرِه
 و الصـحيحة     ٧/٣٠٤و سـعد    ) ١٣٣٣(و ت   ) ٧٣٨٥( و شـعب     ٤/٩٣ و ك    ٨/١٢٦و بداية   ) ٢٩٤٨(د  
)٦٢٩( 

 صحيح
١٨٣٤٦-}                  ِسـىِصدٍق ، فَِإن ن  ِزيرو لَ لَهعراً جيِبِه خ ئاً  فَأراديش أَمِر املسِلمني اُهللا ِمن الَّهو نم

 هانأَع وِإنْ ذَكَر ، هعن عائشة) حم(} ذَكَّر 
 )٤٨٩(و الصحيحة ) ٧٠٤٢( و الشعب ٥/٢١٠امع 

 صحيح
من وِلد لَه ثَالثَةٌ ِفىاِإلسالِم فَماتوا قَبلَ أَنْ يبلُغوا اِحلنثَ أَدخلَه اُهللا اجلَنةَ ِبفَضِل رمحِتِه               {-١٨٣٤٧

               ر نم ِة ، وامالِقي مووراً ين لَه تةً ِفى اِإلسالَِم كَانبيش ابش نمو ، ماهـبيِل اِهللا      ِإيهٍم ِفي سى ِبسم
     ـهواً  ِمنضا عهٍو ِمنضاُهللا ِبكُلِّ ع قٍة أَعتِمنؤٍة مقَبكَِعتِق ر أَخطَأَ ، كَانَ لَه أَو ابأَص ، ودلَغَ ِبِه العفَب

 أَبواٍب دعته حجبةُ اجلَنِة يدخلُ ِمـن أَي         ِمن الناِر ، ومن أَنفَق نفَقَةً ِفى سبيِل اِهللا فَِإنَّ ِللجنِة ثَماِنيةَ           
 عن عمرو بن عبسة) حم،ع،طب(} أَبواِبها شاَء

 ) ٣٠٤( و عبد بن محيد ٤/٣٨٦ و ٤/١١٣ و حم ٣/٥امع 
 حسن

 - يعِنـي الـذُّكُور   -يها من وِلدت لَه ابنةٌ فَلَم يئدها ولَم  يِهنها ولَم يؤِثر ولَده علَ       { -١٨٣٤٨
 عن ابن عباس) حم،ك(} أَدخلَه اُهللا ِبها اجلَنةَ 

 ٤/١٧٧ و ك ٨/٣٦٣ و ش ١/٢٢٣حم 
 صحيح

 عن أيب هريرة) د،ت(} من وِلي القَضاَء فَقَد ذُِبح بغِري ِسكٍِّني { -١٨٣٤٩



 

 

٢٧٥٨() 

 و ش   ٧/٢٦١٨ و عـدي     ٨/٣١٦ و االحتـاف     ٤/٢٠٤ و قط    ١٠/٩٦و هق   ) ١٣٢٥( و ت    ١د األقضية ب    
٧/٢٣٦ 

 )٦٥٩٤(وصحيح اجلامع 
 وهو حديث صحيح

١٨٣٥٠- }                 اِئِجِهموِفى ح ظُرنى يتِتِه حاجظُِر  اُهللا ِفي حني لَم وِر املُسِلمنيأُم ئاً ِمنيش ِليو نم {
 عن ابن عمر) طب(

  ٠ و هو واٍه و يف سنده حنش٢/٢٧٧ و متناهية ٣/١٧٥ و الترغيب ١٢/٤٤٠طب 
و ك  ) ٢٩٤٨( و د    ١٠/١٠١ و هق    ٥/٢١٠و امع   ) ٧٣٨٦ و   ٧٣٨٥ و   ٧٣٨٤(لكن روى حنوه يف الشعب      

 و بعضها صحيح) ١٣٣٢( و ت ٤/٢٣١و حم ) ١٣٣٣( و ت ٤/٩٣
 حسن لغريه 

١٨٣٥١- }الص أْكُلَهى تتح هعدالَ يِبِه و ِجرتاالً فَلْيِتيِم مِللْي ِليو نقَةُمعن ابن عمرو) عد،هق(} د 
  ٣/٦٧ و بنحوه امع ٤٨٨ و ١٦٩ و جرجان ٧/١٤٦ و عدي  ٣٣١ و ٢/١٧٥ و تلخيص ٢/١١٠قط 

 حسن
من وِلي لَنا عمالً ولَم يكُن لَه زوجةٌ فَلْيتِخذْ زوجةً ، ومن لَم يكُن لَه خاِدم فَلْيتِخذْ                 { -١٨٣٥٢
أَو لَيس  لَه مسكَن فَلْيتِخذْ مسكَناً ، أَو دابةٌ فَلْيتِخذْ دابةً ، فَمن أَصاب ِسوى ذَِلك فَهـو     خاِدماً ،   

ارقعن املستورد) طب،حم(} غَالٌّ أَو س 
 )٢٣٧٠(و خزمية ) ٢٩٤٥(و ) ١٢٣١ و ٦٣٦( و علل ٢/١٣١ و كثري ٢٣٠ و ٤/٢٢٩حم 

 صحيح
١٨٣٥٣- } ِليو نـِة ،                مأُوِلـي احلَاج و ـِلمنيفَِة املسعض ِمن بجئاً فَاحتيش ِلِمنيأَمِر املس ِمن 

 عن معاذ) حم،طب(} احتجب اُهللا عنه يوم الِقيامِة
 ٣/١٧٨ و الترغيب ٥/٢٣٩ و حم ٥/٢١٠امع 

 صحيح
١٨٣٥٤- }       ئاً ، فَأَغلَقيش أَمِر املُسِلمني ِمن ِليو نِة         ماجونَ اِملسكِني أَو املَظلوِم أَو ِذي الْحد هابب 

و ابن عسـاكر عـن أيب   ) حم(} أَغلَق اُهللا دونه أَبواب رمحِتِه ِعند حاجِتِه و فَقِْرِه ، أَفقَر ما يكُونُ  ِإليهِ 
 الشماخ األزدي عن ابن عم له من الصحابة

 )٧٣٨٥ و ٧٣٨٤(نحوه الشعب  و ب٥/٢١٠و امع ) ٧٣٨٤(الشعب 
 حسن لغريه

من وِلي ِمن أَمِر املُسِلمني شيئاً ، فَأَغلَق بابه دونَ ذَِوي الفَقِْر أَو الْحاجِة أَغلَـق اُهللا                 { -١٨٣٥٥
 عن أيب مرمي) هب(} عن فَقِرِه وحاجِتِه باب السماِء

و حم ) ١٣٣٣( و ت ٤/٩٣و ك ) ٢٩٤٨( و د ١٠/١٠١  و هق  ٥/٢١٠و امع     ) ٧٣٨٥ و   ٧٣٨٤(الشعب  
 و عند بعضهم الناس بدل املسلمني) ٧٣٨٦(و الشعب ) ١٣٣٢( وت ٤/٢٣١



 

 

٢٧٥٩() 

 صحيح لغريه
من وِلي ِمن أَمِر املُسِلمني شيئاً ، فَأَمر علَيِهم أَحداً محاباةً فَعلَيِه لَعنةُ اِهللا ، الَ يقبـلُ                  { -١٨٣٥٦

نه صرفَاً و الَ عدالً حتى يدخله جهنم ، و من أَعطى أَحداً ِحمى اِهللا فَقَِد انتهك ِفى ِحمى اِهللا                    اُهللا مِ 
 عن أيب بكٍر) حم،ك(} تبرأَت ِمنه ِذمةُ اِهللا : شيئاً ِبِغِري حقِِّه فَعلَيِه لَعنةُ اِهللا ، أَو قَالَ 

 ٣/١٧٩و الترغيب ) ٢٧٤٣( و علل ٥/٢٣٢ جممع  و٤/٩٣ و ك ١/٦حم 
 حسن

من وِلي ِمن أَمِر املُسِلمني شيئاً  فَلَم يِحطْهم ِبنِصيحٍة كَما يحوطُ أَهلَ بيِتِه فَلْيتبـوأْ                { -١٨٣٥٧
 عن معقل بن يسار) طب(} مقْعده ِمن الناِر 

  حنوه ٣/١٧٣ و الترغيب ٢/٢٢٨ و شج ٥/٢١٣امع 
 ضعيف

١٨٣٥٨- }            فَاقَِتِهم و فَقِرِهم و ِتِهماجح لَِّتِهم وونَ خد بجئاً فَاحتيش أَموِر املُسِلمني ِمن ِليو نم
 ألزديعن ايب مرمي ا) د،هـ،ك(} احتجب اُهللا عنه يوم الِقيامِة دونَ خلَِّتِه و حاجِتِه و فَاقَِتِه و فَقِرِه

 و ت ٤/٢٣١و بنحـوه حـم   ) ٧٣٨٥( و الشـعب   ١٠/١٠١و هق   ) ١٣٣٣( و ت    ٤/٩٣و ك   ) ٢٩٤٨(د  
 )٦٥٩٦(و صحيح اجلامع ) ٦٢٩( خمتصراً والصحيحة ٥/٢١٠و امع ) ٧٣٨٦(و الشعب ) ١٣٣٢(

 وهو حديث صحيح
 و عندهم من واله اهللا

١٨٣٥٩- }       اُهللا بِه خ الً فَأَرادمع كُمِمن ِليو ناً      ماِلحِزيراً صو لَ لَهعراً جو      : ي ، هذَكَّـر ِسىِإنْ ن
 هانأَع عن عائشة)ن(} ِإنْ ذَكَر 

 )٦٥٩٦(و صحيح اجلامع )  ٤٨٩( و صحيحة ١٣/١٩١ و فتح ١٠/١١١ و هق ٧/١٥٩ن 
 وهو حديث صحيح

١٨٣٦٠- }         موا يهلَيع ا أُوِقفهعجتار ةً ثُمِهب بهو نِة  ماخلرائطي يف مساوىِء األخالق عن     } الِقيام
 ابن عمرو
 )٥٢٦(املساوىء 

 حسن
 عن ابن عمر) ك،هق(} من وهب ِهبةً فهو أَحق ِبها ما لَم  يثَب ِمنها { -١٨٣٦١

وجامع ) ٩٠٨٨( و الفيض    ٦/١٨١ و هق    ١١/١٤٧ و طب    ٢/٥٢ و ك    ١٢٦ و   ٤/١٢٥ و نصب    ٣/٤٣قط    
  ٣/٧٣ و تلخيص ٣/٤٤ و قط ٦/١٨١ و بنحوه هق ٦/١٠و النيل  ١١/٦٢٢األصول 

 وهو حديث حسن لغريه
 وصح عن عمر من قوله



 

 

٢٧٦٠() 

من وهب ِهبةً  فَهو أَحق ِبِهبِتِه  ما لَم  يثَب ِمنها ،  فَِإنْ رجع ِفى ِهبِتِه فهو كَالَّـِذي                      { -١٨٣٦٢
 ئَهأْكُلُ قَييِقىُء ون عباسعن اب) طب(} ي 

 )٦٥٦٤ و ٦٥٥٩( و املسند اجلامع ٢٧٢ و ٦/٢٦٩ و ن ١/٢٥٠ و حم ٣/٤٣ و قط ١١/١٤٧طب 
 حسن لغريه

من الَأَمكُم ِمن خدِمكُم فَاطِعموهم ِمما تأْكُلُونَ، و أَلِْبسوهم ِمما تلِْبسونَ، و من الَ              { -١٨٣٦٣
كُمالَِئمي 

و ، وهفَِبيع مهاِهللا ِمن لْقوا خذِّبعحم،د(}  الَ ت (عن أيب ذر 
و صـحيح اجلـامع     )  ٨٥٦١ - ٨٥٦٠( و الشـعب     ٥/١٧٣و حم   ) ٧٣٩( و الصحيحة    ١٣٤د األدب ب    

)٦٦٠٢( 
 وهو حديث صحيح

١٨٣٦٤- } ةَ لَهبفَالَ ِغي اَء لَهيالَ ح ناس) اخلرائطي يف مساوىء األخالق و ابن عساكر(} معن ابن عب 
 ٧/٥٥٧ و   ٤/١١٧ و االحتاف    ٨/٤٣٨ و خط    ١٠/٢١٠و هق   ) ١٨٦٦(و الضعيفة   ) ٤١٧ و   ٤١٦(اخلرائطي  

  من طرق٥٥٨و 
 حسن لغريه

 عن جرير ، اخلطيب عن األشعث بن قيس) حم(} من الَ يرحِم املسِلمني الَ يرحمه اُهللا { -١٨٣٦٥
  امع من مل و عند حم الناس بدل املسلمني و يف٣٦١ و ٤/٣٥٨ و حم ١٠/٤٤٠ و الفتح ٨/١٨٧امع 

 صحيح لغريه
 

 عـن أيب سـعيد    ) حـم،ت (عن جرير ،    ) حم،ق،ت(} من الَ يرحِم الناس الَ يرحمه اُهللا        { -١٨٣٦٦
 و  ٤/١٧٨و جممـع    ) ٨٠٣ و   ٨٠٢( و محيدي    ٣٦٦ و   ٣٦٥ و   ٣٦٢ و   ٣٦٠و  ٤/٣٥٨ و حم    ٦٦م الفضائل   

و الشـعب   ) ٦٥٩٧(و صـحيح اجلـامع      ) ١٩٢٢( و ت    ٧/٢٦٣ حليـة     و ٤٩٧ و جرجان    ٢/٣١أصفهان  
 )٩٦( وخد ٩/١٤١ و ٨/١٢و خ ) ١١٠٤٦(

 عن جرير ) طب(} من الَ يرحم من ِفى اَألرِض الَ يرحمه من ِفى السماِء { -١٨٣٦٧
  ١١/٧١٤ و جامع االصول ٣٠٨ و ٣/٢٠١ و الترغيب ٢/٤٠٧طب 

 و هو حديث قوي
  صحيحةو له شواهد
١٨٣٦٨- } محرالَ ي  َمرحالَ ي نعن جرير) ق(عن أيب هريرة ، ) حم،ق،د،ت(} م 

 و حـب  ٤/٦٩ و هق ٤/٣٦٥ و ٥١٤ و ٢/٢٤١ و حم ١٥٧ و د االدب ب   ٦٥ و م الفضائل     ١٢ و   ٨/٩خ  
و جممع  ) ٩١( و خد    ١٢/٤٠٣ و   ٤٠٤ و   ٤٠١ و   ٢/٣٧٩ و طب    ٨/٣٤١ و   ٣٩٣ و   ٣/٣٩٢و ش   ) ٢٢٣٦(
 و  ٤٣٨ و   ١٠/٤٢٦ و فـتح     ٨/٦٢٢ و   ٧/٥٠١ و اإلحتاف    ١٣/٣٤  وسنة    ١٠/١٩٣ و ٨/١٧٧و    ٧/١٨٧

 )٦٥٩٨( و صحيح اجلامع ٤/٢٩٣ و معاين ٨/٢١١ و ٧/٣٦٣حلية 



 

 

٢٧٦١() 

 صحيح مشهور
١٨٣٦٩- } لَه فَرغالَ ي ِفرغالَ ي نمو ، محرالَ ي مرحالَ ي نعن جرير ) حم(} م 

 ٣/٣٠٨و الترغيب ) ٦٥٩٩( و صحيح اجلامع ٤٠٢ و ٢/٤٠١ و طب ٤/٣٦٥حم 
 وهو حديث صحيح

} من الَ يرحم الَ يرحم ، ومن الَ يغِفر الَ يغفَر لَه ، و من الَ يتب الَ يتـب علَيـِه                       { -١٨٣٧٠
 عن جرير ) طب(

 ) ٦٦٠٠(و صحيح اجلامع ) ٤٨٣( و الصحيحة ٤٠٢ و ٢/٤٠١طب 
 و هو حديث صحيح

١٨٣٧١- }                     همحرالَ ي محرالَ ي نملَيِه ، وِب اُهللا عتالَ ي بتالَ ي نم و ، لَه فَرغالَ ي ِفرغستالَ ي نم
 ) أَبو الشيخ عن جرير(} اُهللا عز و جلَّ

 ٢٠٢ و ٣/٢٠١ و الترغيب ٦/٤٠٩ و عدي ٤٠٢ و ٢/٤٠١ و طب ٤/٣٦٥حم 
 صحيح

١٨٣٧٢- }الَ ي نشكَِر اَهللا مالَ ي اسعن أيب هريرة) ت(} شكُِر الن 
 و ٣٣و الشـكر  ) ٧٧-٧٦-٧٢-٧١-٧٠(و حوائج ) ٢١٨( و خد ٥/٢٣١ و كر ٣/٧٤و حم  ) ١٩٥٤(ت  

 )٤٤١٩(و الشعب ) ٦٦٠١(صحيح اجلامع 
 و هو حديث صحيح

١٨٣٧٣- }             نمجلَّ ، و و زشكَِر اَهللا عالَ ي اسشكُِر النالَ ي نشـكُِر        مشـكُِر القَِليـلَ الَ يالَ ي
عن النعمان بن بشري) ابن أيب الدنيا( اخلطيب و ابن عساكر عن ابن عباس (} الكِثري 

 و  ٤٤١٩(و الشـعب    ) ٢١٨(  و خـد      ٣/٧٤و حم   ) ١٩٥٤( و ت    ٣٣ و شكر    ٧٧ و حوائج    ٥/٢٣١كر  
٤٤٨٩( 

 صحيح
١٨٣٧٤- }     فَلَي ِلِمنيِر املسِبأَم مهتالَ ي نم              اً ِللّـِه واِصحِسى نمالَ ي و صِبحالَ ي نم و ، مهِمن س

 مهنم سفَلَي لِمنيِة املسامِلع اِمِه وِإلم اِبِه وِلِكتوِلِه وسعن حذيفة) طس(} ِلر 
 ٢/٢٥٢ و أصفهان ١٠/٢٤٨ و جممع ٤/٣١٧ و ك ٦/٢٩٣ و االحتاف ١/٨٧ و جممع ٢/٥٠طص 

 حسن لغريه
 عن أيب الدرداء) طب(} من يأْخذْ على تعِليِم القُرآِن قَوساً قَلَّده اُهللا قَوساً ِمن ناٍر { -١٨٣٧٥

 )٢٥٦( و الصحيحة ٤/١٣٨ و نصب ٦/١٢٦ و هق ٣/٣٠ و بنحوه كر ٤/٩٥جممع 
 صحيح لغريه

 عن أنس) ك(و أبو عوانة ) م(و عبد بن محيد ) حم(} من يأْخذْ هذا السيف ِبحقِِّه؟ { -١٨٣٧٦
 و  ١٢/٢٠٦ و ش    ٣/٢٣٠ و ك    ٣/١٢٣ و حـم     ٣/٢٣٢ و نبـوة     ١٤/٣٩٨و ش   ) ١٢٨(م فضائل الصحابة    

  حنوه١/٦٩ و الدواليب ٤/١٥ و بداية ٩/١٢٤ و ٦/١٠٩ و جممع ١٤/٤٠١



 

 

٢٧٦٢() 

قتلَ ِفيِه مسـِلماً ، والَ      أَنْ الَ ت  : وما حقُّه ؟ قَالَ     : من يأْخذْ هذا السيف ِبحقِِّه؟ ِقيلَ       { -١٨٣٧٧
 عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبري) ك(} تِفر ِفيِه من كَاِفٍر 

 ٣/٢٣٠ك 
 صحيح

 عن أيب أُمامة) طب(} من يباِيعىن على أَنْ الَ تسأَلُوا شيئاً و لَكُم اجلَنةُ؟{ -١٨٣٧٨
 ١/٥٨٠ و الترغيب ٢/٢٠٧ و شج ٣/٩٣امع 

 ريهحسن لغ
 حـىت   ٠٠٠٠قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكَم      ( من يباِيعىن على هؤالِء اآلياِت      { -١٨٣٧٩

فَمن وفَّى فَأَجره  على اِهللا ، ومن انتقَص شيئاً أَدركَه اهللاَُ ِبها ِفـى الـدنيا                 ) ختم اآلياِت الثَّالثَ    
 ع تكَان                     لَـه اَء غَفَرِإنْ ش و ، هذَّباَء  عِإىل اِهللا ، ِإنْ ش هِة كَانَ أَمرِإىل اآلِخر رأُخ نمو ، هتك(}قُوب (

 عن عبادة بن الصامت
 ٣١٨ /٢ك 

 حسن
 عن أنس) قط،طس،ض(أبو عوانه (} من يتِجر على هذا فَيصلِّي معه؟{ -١٨٣٨٠

 ١/٢٧٦ و  قط ٢/٤٦ و جممع ٢/٥٨ نصب  و٣/٦٩ و هق ٣/٥حم 
 صحيح لغريه

و الشريازي ىف االلقاب و ابن عساكر       ) طب، هب (} من يتزود ِفى الدنيا ينفَعه ِفى اآلِخرةِ      { -١٨٣٨١
 عن جرير) ض(

 ١٤/٤٤٦و خط ) ٧٠٣ و ٤٥٩( و الزهد هق ١/٣٤٨ و كثري ١٠/٣١١ و جممع ٢/٣٤٦طب 
 صحيح

١٨٣٨٢-} تي نم                  ا أُعِطيمغِنِه اُهللا ، وِن يغستي نم اُهللا ، و ِعفَّهي ِففعستي نم اهللا ، و هربصي ربص
 عن أيب سعيد) حم(} أَحد عطَاًء هو خيراً و أوسع ِمن الصِرب 

 ٥/٩٥ و ن ٢/١٠٢و م ١٠/١٣١ و متهيد ٩٣ و ٣/١٢ و حم ٢٩و د الزكاة ب ) ٢٠٢٤( و ت ٨/١٤٢خ 
 عن رجل) حم(} من يتصدق على ِبصدقٍَة أَشهد لَه ِبها يوم الِقيامِة { -١٨٣٨٣

 ٢١٦ و الزهد ألمحد ٤/١٢٦ و كثري ٣/١٢٠ و جممع ٥/٣٤حم 
 فيه مبهم

 عن ثوبان) حم،ن،هـ(} اس شيئاً الَ يسأَِل الن: من يتقَبلْ ِلي ِبواِحدٍة أَتقَبلْ لَه ِباجلَنِة { -١٨٣٨٤
 )٦٦٠٣( و صحيح اجلامع ٩/١١٨ و سنه ٤/١٩٧ و هق ٢٨١ و ٥/٢٧٧و حم ) ١٨٣٧(هـ 

 وهو حديث صحيح
 عن ثوبان) د،ك(} من يتكَفَّلْ ِلي أَنْ الَ يسأَِل الناس شيئاً أَتكَفَّلْ لَه ِباجلَنِة { -١٨٣٨٥



 

 

٢٧٦٣() 

 و د   ٢/٥٠٧ و عـدي     ٢٧٦ و   ٥/٢٧٥ و حم    ١/١٨١ و حلية    ٢/٩٥  و طب  ٩/٣٠٤ و االحتاف    ١/٤١٢ك  
 )٦٦٠٥( و صحيح اجلامع ٤/١٠٨و متهيد ) ١٦٤٣(

 وهو حديث صحيح
من يتواضع ِللِه درجةً يرفَعه  اُهللا درجةً حتى يجعلَه ِفى ِعلِّيني ، و من يتكَبر على اِهللا                  { -١٨٣٨٦
عضةً يجرد اِفِلنيِفي أََسفَِل س لَهعجى يتةً  حجراُهللا د عن أيب سعيد) هـ،حب،ك(} ه 

 و  ٧/١٢٥ و   ١/٢٩٥ و االحتـاف     ١٠/٤٩١ و فـتح     ٣/٧٦ و حم    ٨/٨٢ و جممع    ٤/١٩٧ و   ٣/٥٦٠ترغيب  
 و أصـفهان    ٢/١١٠ و خـط     ٨/٤٦ و   ٧/١٢٩ و حلية    ١١/٣٤٧ و فتح    ٦٠٩و  ٩/٣٥١ و   ٣٥٤ و   ٨/٣٥١
 )٤١٧٦(و هـ ) ٥٦٧٨(حسان  و اإل٢/٣٥٣

 وهو من رواية دراج عن أيب اهليثم
 و إسناده حسن

عـن  ) حم،ت،حب،ك(} من يتوكَّلْ ِلي ما بين لَحييِه وما بين ِرجلَيِه أَتوكَّلْ لَه ِباجلَنِة             { -١٨٣٨٧
 سهل بن سعد

 و فـتح  ٨/٢٠٣و بنحوه خ )٢٤٠٨(وت ) ٥٧٠١( و االحسان ٤/٣٥٨ و ك  ٥/٣٣٣ و حم    ٧/٤٥٠االحتاف  
 )٦٦٠٥(وصحيح اجلامع ٨/١٦٦و هق ) ٣(و الصمت ) ٥٩٦٠( وطب ١٢/١١٣

 و هو حديث صحيح
 يتكفل: يتوكل

١٨٣٨٨- } كُلَّه رِم اخلَيحري فقِم الررحي نعن جرير) حم،م،د،هـ(} م 
 ٣٢٣ و   ٨/٣٢٢ و ش    ٣٦٦  و ٤/٣٦٢و حم   ) ٣٦٨٧(و هـ   ) ٤٨٠٩( و د    ٧٦ و   ٧٥ و   ٧٤م الرب و الصلة     

  ١٠/٤٩٩و فتح 
 )٦٦٠٦(و صحيح اجلامع 

١٨٣٨٩- } هتمصخ هتماصخ من و همصخ تِتى كُنِذم ِفرخي نعن جندب) طب(} م 
 )٦٦٠٧( و صحيح اجلامع ٧/٢٩٣ و جممع ٢/١٧٣طب   

 وهو حديث حسن
١٨٣٩٠- }     اُهللا، و ِفرهخاراً يمع ِفرخي نم          هِغضباراً يمع بِغضي نماُهللا ، و هبساراً يمع بسي نم

 و ابن قانع عن خالد بن الوليد) ع(} اُهللا
 ٢/٣٠٣ و كثري ٤/٢٥٥ و مشكل ٩/٢٩٤ و جممع ٤/١٣٣ و طب ٣٩٠ و ٣/٢٨٥ك 

 صحيح
١٨٣٩١- }           معني و ، وتما الَ يحىي ِفيهةَ يِل اجلَندخي نالَ           م و ، ـهابلى ِثيبالَ ت ، أَسيا الَ يِفيه

يفْىن شبابه ، ِبناؤها لَِبنةٌ ِمن ذَهٍب، و لَِبنةٌ ِمـن ِفضـٍة ، بالَطُهـا اِملسـك اَألذْفَـر، و ترابهـا                       
 اقُوتاليو ا اللُّؤلُؤباؤهصعفَرانُ،حعن ابن عمر) طب(} الز 



 

 

٢٧٦٤() 

 و ٢/٣٧٠ و حـم  ٥٣٥ و ١٠/٥٣١ و اإلحتاف  ١٣/٩٥ و ش    ٦٧ /٢١ و   ٦/٣٦٨ و طربي    ١٠/٣٩٧ امع  
 ٢١بنحوه عند م اجلنه 

 صحيح لغريه
١٨٣٩٢- }                هاببفْىن شالَ ي و ، هابلى ِثيبالَ ت ، أَسيا ، الَ يِفيه معنةَ يلْ اجلَندخي نعـن أَيب   ) م(} م

 هريرة
و اإلحتــاف ) ١٠٨٦( و الصــحيحة ٤٦٢ و ٤٤٥ و ٤١٦ و ٤٠٧ و ٣٧٠  و٢/٣٦٩ و حــم ٢١م اجلنــه 

 )٦٦٠٨( وصحيح اجلامع ٥٣٥ و ١٠/٥٣١
 عن أَيب سعيد) حم،ت،هـ(} من يراِء يراِء اُهللا ِبِه ، ومن يسمع يسمِع اُهللا ِبِه{ -١٨٣٩٣

 و  ١١/٣٣٦ و فتح    ٤/٢٣٧ و بغوي    ٣/٤٠و حم     ) ٤٢٠٧(و هـ   ) ٢٣٨١( و ت    ٤٨ و م الزهد     ٨/١٣٠خ  
  و صحيح اجلـامع      ٤٨٨ و صفة  ٣/٢٠٣ و كثري    ٨/٢٦٢و اإلحتاف   ) ٧٧٨( و محيدي    ١٠/٢٣٥ و ٨/٩٥جممع  

)٦٦٠٩( 
١٨٣٩٤- }هِمن ِصبراً ييِرِد اُهللا ِبِه خي نعن أَيب هريرة) حم،خ(} م 

 و  ٩/١٤٢ و   ٦/٢٩٦ و اإلحتاف    ١/١٣٠ و بغوى    ٥/٢٣٢ و سنة    ٢/٥٩ و حبيب    ٢/٢٣٧ و حم    ٧/١٤٩خ  
 )٦٦١٠(و صحيح اجلامع ) ٩٤١( و موطأ ١٠/١٠٣ وفتح ١٥٢صفة 

عن ابـن عبـاس ،     ) حم،ت(عن معاوية ،    ) حم،ق(} من يِرِد اُهللا ِبِه خيراً يفَقِّهه ِفي الدينِ       { -١٨٣٩٥
 عن أَيب هريرة)هـ(

) ٢٢١ و   ٢٢٠(وهـ  )  ٢٦٤٥( و ت    ١٧٥ و اإلمارة    ١٠٠ و   ٩٨ و م الزكاة     ٩/١٣٥ و   ٤/١٠٣ و   ١/٢٧خ  
ــم  ــي ١٠١ و ٩٩ و ٩٨ و ٩٦ و ٩٥ و ٩٣ و ٤/٩٢ و ٢٣٤ و ١/٣٠٦و ح  و ك ٢/٢٩٧ و ١/٧٤ و م

 و ٣٧٠ و ٣٦٧ و ٣٦٦ و ٣٤٨ و ٣٤٤ و ٣٤٠ و ٣٣٩ و ٣٢٩ و ١٩/٢٤٢ و١٠/٣٩٢ وطـــب ٣/١٢٨
 و فقيـه    ١١/٢٣٧ و ش    ١٣/٢٩٣ و   ١٦٤ و   ١/١٦٠ و فتح    ٣/١٦٨ و بغوي    ٣٩١ و   ٣٨٩ و   ٣٨٦ و   ٣٧١

و حليـة   ) ٨٢( و حـب     ٢٨٥ و   ١/٢٨٤ و سنة    ١٩٣ و ١٢٨ و   ١/١٢١ و جممع    ١/١٥٠ و الدواليب    ٨و٢/٤
 و غريهم) ٦٦١١( و صحيح اجلامع ١٠/٣٣٦ و ٩/٣٠٦ و ١٧٦ و ٥/١٣٢ و ٤/١٠٧

 صحيح مشهور
 يعِطى ، و لَن تـزالَ       من يِرِد اُهللا ِبِه خيراً يفَقِّهه ِفي الديِن ، و ِإنما أَنا قَاِسم ، و اهللاُ               { -١٨٣٩٦
 هِذِه اُألمةُ

 عن معاوية ) حم،ق(} قَاِئمةً على أَمِر اِهللا ، الَ يضرهم  من خالَفَهم حتى يأِْتي أَمر اِهللا عز و جلَّ
 و  ٩٦ و   ٩٥ و   ٩٣ و   ٤/٩٢ و حـم     ١٧٥ و اإلمارة    ١٠٠ و   ٩٨ و م الزكاة     ٩/١٢٥ و   ٤/١٠٣ و   ١/٢٧خ  
 )٦٦١٢(و صحيح اجلامع ) ١١٩٥( و الصحيحة ١٠١ و٩٩ و ٩٨

 عن أيب هريرة) حم(} من يِرِد اُهللا ِبِه خيراً يفَقِّهه ِفي الديِن و ِإنما أَنا قَاِسم و يعِطى اُهللا{ -١٨٣٩٧
 و  ٤٣٠ و   ١٩/٣٢٩ و طـب     ١٠٠-٩٨ و م الزكاة     ٩/١٢٥ و   ٨/٥٤ و   ٤/١٠٣ و   ١/٢٧ و خ    ٢/٢٣٤حم  
 ١/١٦٤ فتح



 

 

٢٧٦٥() 

١٨٣٩٨- }هشدر هلِْهمي يِن، وِفي الد هفَقِّهراً ييِرِد اُهللا ِبِه خي نعن ابن مسعود) حل(} م 
 ٤/٩٣ و خ    ٩/٣٣٣ و االحتـاف     ١/٢٠ و جامع بيان العلـم       ١/١٢١ و جممع    ١/٩٢ و ترغيب    ٥/١٤٧حلية  

 خمتصراً
 وهو حديث حسن

١٨٣٩٩- }ِديِه يهِرِد اُهللا يي نيِنمِفي الد هفعاُء ) أبو نصر السجرى ىف االبانة(} فَقِّهعن عمر ،و رجاله ر 
  حنوه ١٣/٢٢٢ و ش ١/٤الفقيه 

 حسن لغريه
 عن سعد) حم،ت،ك(} من يِرد هوانَ قُريٍش أَهانه اُهللا { -١٨٤٠٠

ـ    ٤/٧٤ و ك    ٢/٤٥٩  و كر     ١/١٠٣  و تخ     ١٨٣ و ١٧٦ و   ١/١٧١و حم   ) ٣٩٠٥(ت  و  ٢/٦٣٤م    و عاص
 )٦٦١٣( و صحيح اجلامع ١٢/١٧١ و ش ٦/٢٢٢٠عدي 

 و هو حديث صحيح
١٨٤٠١- }               فْلى ، واليِد الس من ا خريلْيالع دالي اهللا ، و ِعفّهي  ِعفتسي نمِنِه اهللا ، وغِن يغتسي نم

لَياُهللا ع حأَلٍَة ِإالَّ فَتسم ابب دأَح حفْتفَقٍْر الَ ي ابعن أَيب سعيد)  ابن سعد(} ِه ب 
  ١١٠ :٤/١سعد 

 صحيح لغريه
١٨٤٠٢- }                  ـاهنئاً أَعطَييا شندجا فَوأَلَنس نماُهللا ، و ِعفّهي  ِعفتسي نمِنِه اُهللا ، وغِن يغتسي نم {

 عن أيب سعيد) ط،ع،حب(
 و  ٤٧ و   ٣/١٢ و حـم     ٨٣ و ن الزكاة ب      ٢٩لزكاة ب   و د ا  ) ٢٠٢٤( و ت    ٨/١٢٤ و   ١٥١ و   ٢/١٣٩خ  
 و  ٧/٢٠٣ و حلية    ١١/٣٠٣ و فتح    ٣/٩٤ و جممع    ٣/٢١١ و ش    ١٩٥ و   ٤/١٧٧ و هق      ٤٣٤ و ٤٠٣ و   ٩٣
 )٣٣٩٨( و اإلحسان ٤/٤١٧ و كر ٨/٢٠٤تخ 

 -نا ِإما  نبذُلُ لَه أَو نواسيِه        من يستغِن يغِنِه اُهللا ، ومن يستِعف  يِعفّه اُهللا ، ومن يسأَلْ            { -١٨٤٠٣
 عن أَيب سعيد) حم،هب(و ابن سعد ) ط(}  ومِن استغىن ِمنا أَحب ِإلَينا ِممن سأَلَنا -شك أَبو حمزةَ 

 )٣٥٠٤ و ٣٥٠٣( و الشعب ٤٣٤ و ٤٠٣ و ٩٣ و ٤٧ و ٣/١٢حم 
 صحيح

 عن أيب سلمة) بز(}، ومن يقنع يقِنعه اُهللا من يستغِن يغِنِه اُهللا { -١٨٤٠٤
 ٣/٩٤امع 

 حسن لغريه
 عن أيب هريرة) هـ(}من يسر على معِسٍر يسر اُهللا علَيِه ِفى الدنيا و اآلِخرِة { -١٨٤٠٥

 و د   ٣٨ و بنحوه م الـذكر و الـدعاء          ٨/٧١و كثري   ) ٢٩٤٥ و   ١٩٣٠( و ت    ٥/٣٣٧و متهيد   ) ٢٢٥(هـ  
  وهـ٦٧األدب ب 

 ) ٦٦١٤(و صحيح اجلامع ) ١١٥٦( و حب ٢/٢٥٢و حم ) ٢٤١٧(



 

 

٢٧٦٦() 

 و  هو حديث صحيح
من يسمع يسمِع اُهللا ِبِه ، و من يراِء يراِء اُهللا ِبِه  ، ومن كَانَ ذا ِلسانِني ِفى الـدنيا                     { -١٨٤٠٦

اٍر ين ِن ِمنيانِلس لَ اُهللا لَهعِة جامالِقي مو أبو نعيم عن جندب) طب(}و 
 ٢/٢٧١ و اإلحتاف ٨/٩٥امع 

 حسن لغريه
عن ) م(}من يشرِب النبيذَ ِمنكُم  فَلْيشربه زِبيباً فَرداً  ، أَو تمراً  فَرداً ، أَو بسراً فَرداً           { -١٨٤٠٧

 أيب سعيد
 )٦٦١٥(ع  و لفظه من شرب و صحيح اجلام٢٢م األشربة 

من يصِبر يصبره اُهللا ، و من يستغِن يغِنِه اُهللا عز و جلَّ ، و من يسأَلْنا نعِطِه ، و مـا                      { -١٨٤٠٨
 عن أيب سعيد) حل(}أُعِطى أَحد ِرزقَاً أَوسع لَه من الصِرب 

 و هـق    ٣/٧٤ و حم    ٨٣و ن الزكاة ب     ) ٢٠٢٤( و ت    ١٢٤ و م الزكاة     ٢/١٥١ و هو يف خ      ١/٣٧٠حلية    
 ١٠/١٣٢ و متهيد ٤/١٩٥

 عن جابر) م(}من يصعِد الثَِّنيةَ  ثَِنيةَ املُراِر فَِإنه يحطُّ عنه ما حطَّ عن بِنى ِإسرائيلَ{ -١٨٤٠٩
 )٦٦١٦(ع  و صحيح اجلام٧/٤١٨ و كثري ٤/١٠٩ و نبوة ٤/٨٣ و ك ١٣-١٢م صفات املنافقني املقدمة 

 عن سهل بن سعد) خ(}من يضمن ِلي ما بين لَحييِه وما بين ِرجلَيِه أضمن لَه اجلَنةَ { -١٨٤١٠
 )٦٦١٧( و صحيح اجلامع ١١/٣٠٨ و فتح ٨/١٦٦ و هق ٨/١٢٥خ 

ِض وال تؤمنـونين ، ِإنَّ ِمـن   من يِطيع اَهللا ِإذا عصيته ؟ أَيؤمنين اُهللا على أَهـِل األر         { -١٨٤١١
                   ِم ِمـنـهالس وقريِن مالد قُونَ ِمنرمي ، مهاِجرنح اِوزجُءونَ القُرآنَ الَ يقْرذا قَوماً يِضئِْضئي  ه

عن ) خ(}م َألقتلَنهم قَتلَ عاٍد لَِئن أَنا أَدركته: الرِميِة  يقتلُونَ أَهلَ اِإلسالِم ، و يدعونَ أَهلَ األوثَاِن   
 أيب سعيد
  ٨/١٦٩ و   ٦/٣٣٩ و هق    ٣/٦٨ و حم    ٢٠ و د السنة ب      ٢٦ و احملاربه ب     ٧٧و ن  الزكاة ب      ١٤٣م الزكاة   

 )٦٩٣٣ و ٦١٦٣ و ٣٦١٠(و خ ) ٦٦١٨(و صحيح اجلامع ) ٢٩٠٣( ومنصور ٣/٩٢وكر 
 لَقحةً فَكَأَني أَنظُر ِإلَيها ِفي وجِه بعِض أَهِلى فَاثِبتـه           من يعذُرِني ِمن فُالٍن أَهدى ِإىلَّ     { -١٨٤١٢

            أَو ثَقَِفـى اِرىأَنص أَو ِشيكُونَ قُرةً ِإالَّ أَنْ ييدلَ هأَنْ الَ أَقَب تممه ا ، لَقَدطُهخسِبكْراٍت فَت ِبِست
 ِسيوعن أيب هريرة) ك(}أَو د 

 )٦٧٢( و صحيحة ٢/٦٣  و ك٦/١٨٠هق 
 صحيح

١٨٤١٣- }                اُهللا لَه عدةً فَالَ وعدو لَّقعت نمو ، اُهللا لَه مةً فَالَ أَتِميمت لِّقعي نعـن  ) حم،ع،طك(}م
 عقبة بن عامر

 ٤/١٥٤ و حم ٥/١٠٣امع 



 

 

٢٧٦٧() 

 صحيح
 بكرعن أيب ) ك(}من يعملْ سوًءا يجز ِبِه يف الدنيا{ -١٨٤١٤

 و  ٥/١٠٤٥ و عدي    ٣٧١ و   ٢/٣٧٠ و كثري    ٥/١٩٩ و طربي    ٧/٤٢٤ و كر    ٣/٥٥٣ و ك    ٦/٦٦ و   ١/٦حم  
 من طرق) ٩٨١٠ و ٩٨٠٩ و ٩٨٠٥( و الشعب ٢/٧٩ و عقيلي ١/٣٣٤حلية 

 و هو حديث صحيح لغريه
١٨٤١٥- }           اِر ، والن ِمن هدقْعأْ موبتأَقُلْ فَلْي ا لَمم لَيقُلْ عي نم      ارفَأَش املُسِلم وهأَخ هارشتِن اسم 

                     اهأَفت نلى مع ا ِإمثُهمٍت فَِإنِر ثَبا غَييأَفْىت ِبفُت نم و ، هانخ ِدِه  فَقَدشِر  ريلَيِه  ِبغعـن أيب   ) حـم (}ع
 هريرة
 و ١/٣٨أوله عند خ  و ٦/١٤٥و نبوة   ) ٣٥(و هـ   ) ٢٥٩( و خد    ١/١٠٣ و ك    ١٠/١١٢ و هق    ٢/٣٢١حم  
 ١/٢٥٤سنة 

 صحيح
 عن أيب هريرة) خ(}من يقُم لَيلَةَ القَدِر ِإمياناً واحِتساباً غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه {-١٨٤١٦

 ٤/٢٦٧ و ١/٩١ و فتح ٤/٣٠٧و هق ) ٥٢٤( و م ١/١٥خ 
 عن أيب هريرة) ت(} واحِتساباً يغفَر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه من يقُم لَيلَةَ القَدِر فَيواِفيها ِإمياناً{-١٨٤١٧

 ١٧٦ و م صالة املسافرين ١/١٥و هو عند خ  ) ٦٨٣(ت 
 }من يكُِن املَسِجد بيته ضِمن اهللا لَه الروح و الرمحةَ و اجلَواز على الِصراِط ِإىل الْجنِة         {-١٨٤١٨

 ب عن أيب الدرداءو اخلطي) طص(
  ١/٢٢٠ بنحوه و ترغيب ٢/٢٢ و امع ١/٤١١متناهية 

 حديث صحيح
 عن جابر) ابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج(ا}من يكُن ِفي حاجِة أَِخيِه يكُِن اُهللا ِفى حاجِتِه { -١٨٤١٩

 ٢٠١ و   ٦/٩٤ و هق    ٥٨  و م الرب و الصلة     ٩/٢٨ و   ٣/١٦٨ و بنحوه خ     ٤٧ و قضاء احلوائج     ٦/٢٤٤٦عدي  
 )٦٦١٩( و صحيح اجلامع ٥/٩٧  و فتح ٦/٢٤٦و جممع 

 و هو حديث صحيح
 و الضياء عن حارثة بن النعمان)طب ، هب(}مناولَةُ اِملسِكِني تِقي ِميتةَ السوِء { -١٨٤٢٠

 ٣/٣٧١و ابن سعد    ) ٣٤٦٣( و الشعب    ٨/٥٧ و بداية    ١/٣٥٦ و حلية    ٣/١١٢ و جممع    ٢٦٠ و   ٣/٢٥٨طب  
حدثىن حممد بن عثمان عن أبيه أن حارثة بن النعمـان            :   من طريق حممد بن إمساعيل  ابن أيب فديك قال           ٣٧٢ -

الطرباين  يف الكبري و إسـناده       ) صنائع املعروف تقى مصارع السوء    (  و مل أعرف حممداً وأباه و له شاهد          ٠٠٠٠
 و اإلحتـاف    ٣/٤١٢م د و فيه جهالة الترغيـب        ح" الصدقة تدفع ميتة السوء   "  و حديث    ٢/٢٠حسن الترغيب   

٤/١٦٧ 
 حسن لغريه

١٨٤٢١- } قبس نم اخنم عن عائشة) ت،هـ،ك(}ِمىن 



 

 

٢٧٦٨() 

و سـنة   ) ٢٨٩١( و خزميـة     ١٠/١٣٩ و   ٥/١٣٩ و هق    ٢/٧٣و مي   ) ٣٠٠٧ و   ٣٠٠٦(و هـ   ) ٨٨١(ت  
 )٦٦٢٠( و صحيح اجلامع ٦/٢٠٧ و حم ٨/٢٨١

 وهو حديث صحيح
عـن  ) طس(}على ترعٍة ِمن ترِع اجلَنِة ، و بيت عاِئشةَ روضةٌ ِمن ِرياِض اجلَنِة              ِمنبِرى  {-١٨٤٢٢

 أيب سعيد
 ٤/٩ و جممع ٢٣٧ و ٦/١٧٤ و طب ٥/٣٣٣  و ٢/٤٠٢حم 

 حسن
١٨٤٢٣-}             ـرلى ِسواٍك أَخضع هدِعن لَفح نِة ، فَماِض اجلَنِري ٍة ِمنضولى رِرى عبـاً   ِمنكَاِذب 

        كُمغَاِئب كُماِهدلِّغْ شباِر  ، ِليالن ِمن هدقعأْ موبتعن ابن جريج عن عمر  بن عطاء بن أيب اخلوار           ) عب(}فَلْي
 مرسالً
 ٥/٢٨٥ و الفتح ١/١٣صحيح مرسل وألوله شواهد عنده و عند غريه و آخره عند الدواليب ) ٥٢٤١(عب 

 صحيح لغريه
١٨٤٢٤-}بِة ِمنِع اجلَنرت ٍة ِمنعرلى تذا ععن أيب هريرة) حم(}ِرى ه 

 و اإلحتـاف    ١٩٤ و   ١/١٩٢و ابن سـعد     ) ٣٩٠٢( و مطالب    ٢/٣٤٠ و سنة    ٥٣٤ و   ٤٥٠ و   ٢/٣٦٠حم  
 )٦٦٢١(و صحيح اجلامع ٧/١٧٧

 و هو حديث صحيح
١٨٤٢٥-}       ِبِه فَر دشتالِة كَفَارٍس يالص دعالِة بالص ِظرتنلِّى        مصِحِه ، تلى كَشبيِل اِهللا عِفي س هس

 عن أيب هريرة) طس(}علَيِه املَالَِئكَةُ ما لَم يحِدثْ أَو يقُم وهو ِفى الرباِط األكْبِر 
 ٢/٣٥٢ و حم ٢/٣٦امع 

 حسن
 ، مىت ما اشتكَى شيٌء ِمن اجلَسـِد         منِزلَةُ املُؤِمِن ِمن املُؤِمِن ِبمنِزلَِة الرأِس ِمن اجلَسدِ       { -١٨٤٢٦

و ) طـب (ابن قانع (}اشتكَى لَه  الرأْس ، و مىت ما اشتكَى  شيٌء ِمن الرأِس اشتكَى لَه ساِئر اجلَسِد            
 أبو نعيم و ابن عساكر عن بشري بن سعد والد النعمان و ضعف

  و يف سنده ضعف شديد٢/١٣٣ شج  و٣/٢٦٥ و كر ١٨٧ و ٨/٨٧ و جممع ٢/٢٨طب 
 ورواه أمحد و الطرباين يف الكبري و األوسط عن سهل بن سعد حنوه صحيح

  بنحوه٤/٧٠و حم ) ٦٦(و م الرب ) ٦٠١١(وحديث النعمان بن بشري عند خ 
 فاحلديث حسن لغريه

سِد ، يأْلَم املُؤِمن ِلما يِصيب أَهـلَ        منِزلَةُ املُؤِمِن ِمن أَهِل اِإلمياِن ِبمنِزلَِة الرأِس ِمن اجلَ        {-١٨٤٢٧
 داجلَس ِصيبا يِلم أْسالر أْلَمار (}اِإلمياِن كَِما يجعن سهل بن سعد ) ابن الن 

  ١٨٧ و ٨/٨٧امع 
 صحيح



 

 

٢٧٦٩() 

 عن ابن عباس) طب(}منِزلُنا غَداً ِإنْ شاَء اُهللا ِبالْخيِف اَألميِن حيثُ استقسم املُشِركُون{ -١٨٤٢٨
 ٣/٢٥٠ و جممع ١١/٦٢طب 

 صحيح
 عن أَيب هريرة) ق(}منِزلُنا غَداً ِإنْ شاَء اُهللا ِبخيِف بىن ِكنانةَ  حيثُ تقَاسموا على الكُفِْر{ -١٨٤٢٩

 و  ١٦٧ و صفة    ٨/١٤ و فتح    ٣/٢٥٠ و جممع    ٣٥٣ و   ٣٢٢ و   ٢/٢٦٣ و حم    ١٨٨ و   ٥/١٦٥ و   ٢/١٨١خ  
 )٦٦٢٢(مع صحيح اجلا
١٨٤٣٠- }                 ِمصـر تعنم ا ، وهارِدين ا وهدم امِت الشعنم ا وهقَِفيز ا  وهمهِدر عِت الِعراقنم

ِإردبها وِدينارها ، وعدتم ِمن حيثُ بدأْتم ، و عدتم ِمن حيثُ بـدأْتم ، و عـدتم ِمـن حيـثُ                      
دبمعن أيب هريرة) حم،م،د(}أْت 

 و سـنة    ٢/١٢٠و معـاين    ٦/٤٥٧ و متهيـد       ٩/١٣٧ و هق    ٢/٢٦٢ و حم    ٢٩  و د اخلراج ب       ٣٣م الفنت   
 )٦٦٢٣( و صحيح اجلامع ٦/٢٢٣ و بداية ١/١٨٦ و كر ١١/١٧٧

١٨٤٣١- }    و صفلِّي النصي نم كُمِمن الةَ كَاِملَةً ، ولِّي الصصي نم كُمـى  ِمنتح عبالر الُّثلُثَ و 
رشلَغَ الْععن أيب اليسر) حم(}ب 

 ١/٣٤١ و ترغيب ٢/٢٨١ و هق ٣/٤٢٧حم 
 حسن

ِمنها خلَقْناكُم و ِفيها نِعيدكُم وِمنها  نخِرجكُم تارةً أُخرى ، ِبسِم اِهللا ، وِفي سـِبيِل      { -١٨٤٣٢
 وضعت أَم كلثوم بنت رسول اهللا يف القرب قال فذكره: عن أيب أُمامة قال) ك(} اِهللا ،وعلى ِملَِّة رسوِل اِهللا

 و هــ  ٦٩ و اجلنـائز ب  ٩٠و د اجلهاد ب ) ١٠٤٦( و بنحوه ت ٢/٣٧٩ و ك ٣/٤٣ و جممع   ٥/٢٥٤حم  
 )١٥٥١ و ١٥٥٠(

 حسن لغريه
 عن ابن مسعود) طب(}اِلب الدنيا منهوماِن الَ يشبع طَاِلبهما ، طَاِلب ِعلٍم ، و طَ{ -١٨٤٣٣

 )٦٦٢٤(و صحيح اجلامع ) ١٠٢٧٩( و الشعب ٨/١٥٨ و االحتاف ١/١٣٥امع 
 صحيح لغريه

 عن أنس ، البزار عن ابن عباس) عد(}طَاِلب ِعلٍم ، و طَاِلب دنيا : منهوماِن الَ يشبعاِن { -١٨٤٣٤
 و عـدي    ٢/١٦٦ و شـج     ٨/٤٥٩ و كـثري     ١٠/٢٢٣ و طب ١/٩٢ و ك    ٨/١٥٨و اإلحتاف   ١/١٣٥جممع  

 )٦٦٢٤(  و صحيح اجلامع ٦/٢٢٩٨ و٤/١٤٥٧
 وهو حديث صحيح لغريه

١٨٤٣٥-}       هتمها نمهِمن اِحدقضي واِن الَ يومهنم :          و ، ـهتمهقِضى نِفي طَلَِب الِعلِْم الَ ي ومنهم
قِضى نا الَ ينيِفى طَلَِب الد ومهنم هتماس) طب( أبو خيثمة يف العلم} هعن ابن عب 

 ٨/١٥٨و اإلحتاف ) ١٠٢٧٩( و بنحوه الشعب ١/١٣٥امع 



 

 

٢٧٧٠() 

 حسن لغريه
مه إَنَّ اَهللا الَ يِحب الفُحش و الَ التفَحش ، قَالُوا قَوالً فَرددناه علَيِهم فَلَـم يضـرنا                  {-١٨٤٣٦

   مهلَِزمٌء ويا                شاندِة الَّىت هعلى اجلُما عندوسا حٍء  كَميلى شا عونِسدحالَ ي مهِة ، ِإناموِم الِقيِإىل ي
: اُهللا لَها وضلُّوا عنها ، وعلى الِقبلَِة الَّىت هدانا اُهللا لَها و ضلُّوا عنها ، و على قَوِلنا خلْف اِإلمـاِم                 

عن  عائشة) حم(}آِمني 
 ١/٢٧٥ و كثري ١١/٢٠٠ و فتح ١١٢ و ٢/١٥ و جممع ٦/١٣٥حم 

 حسن 
عـن  ) خ،ن،هـ(}مه علَيكُم ِبما تِطيقُونَ ِمن اَألعماِل ، فَواِهللا الَ يملُّ اُهللا حتى تملُّوا              { -١٨٤٣٧

 عائشة
 و ١/١٩٢ و متهيـد  ١/١٠١و فـتح  ) ٤٢٣٨(و هـ ) ١٢٨٢( و خزمية  ٣/١٧ و هق    ٦/٥١ و حم    ١/١٧خ  

 )٦٦٢٥( و صحيح اجلامع ٢٩ ون اإلميان ب ٦/٣٦٨اإلحتاف 
 )ابن عساكر عن أنٍس(}مه فَواِهللا ما سلَك عمر واِدياً قَطُّ فَسلَكَه الشيطَانُ { -١٨٤٣٨

  و هو يف الصحيحني بلفظ ما لقيك الشيطان٧/٢٨٦ و االحتاف ٢/٥٨٣عاصم 
 صحيح لغريه

ابن سـعد  }السيد اُهللا ، السيد اُهللا :  مه مه ، قُولُوا ِبقَوِلكُم و الَ يستِخفَّنكُم الشيطَانُ     {-١٨٤٣٩
يا : و قد أَتى يف وفد بىن عامر  على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا                : عن بريد بن عبد اهللا بن الشخري قال       

  الطول علينا فقال فذكرهرسول اهللا أَنت سيدنا و ذو
 و فـتح    ٧/٥٧٦و اإلحتـاف    ) ٤٨٠٦( و د    ٢٥ و   ٤/٢٤ و حـم     ٧/٢٥ و سعد    ٥/٦٩ و كثري    ٥/٤٩٨نبوة  

 ٢/٤٥٥ و صحيحة ٢٢و صفة ) ٣٨١(و سىن ) ٢١١( و خد ٥/١٨٠
 صحيح

١٨٤٤٠- } شفَحالَ التو شالفُح ِحبةُ ، فَِإنَّ اَهللا الَ ياِئشا عي هئشةعن عا) م(}م 
 )٦٦٢٦( مكرر و صحيح اجلامع ١١م السالم 

 عن جابر) طب(}مه يا عمر ، صاِحب الديِن لَه مقَالٌ { -١٨٤٤١
 ١٣٨ و ٤/١٣٧جممع 

 صحيح
 ١٥٥ و ١٥٣ و ٣/١٣٠وبنحوه عند خ 

١٨٤٤٢- }        دوِري أَحِركَِني ِفي طُهشأَنْ ي هِي أَكرفَِإن، رما عي هأيب اجلنوب عن عمـر  عن) ع،بز(}م 
 رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يستقى ماًء لوضوِئِه فبادرته أَستِقي له فذكره: قال 

  ١/٢٢٢ و بنحوه ش ١/٢٢٧امع 
 حسن لغريه



 

 

٢٧٧١() 

١٨٤٤٣- }              لَه غُِفر هرصِفظَ ِفيِه بح نم موذا يفَِإنَّ ه ، ا غُالَمي هفَةَ     -مرع ومعىن يعن ابن  ) ط(} ي
 عباس
 ٢/٢٠٤ و ترغيب ١٢/٢٣٢ و طب ١/٣٥٦ و حم ٩/١٢٤متهيد 

 صحيح
١٨٤٤٤- }                 ِل الِعراِق ِمنلُّ أَههم فَةُ ، وِر اجلُحِللطَِّريِق اآلخ ِذى احلُلَيفَِة ، و ِة ِمنلُّ أَهِل املَِدينهم

 عن جابر) م،هـ(} أَهِل اليمِن ِمن يلَملَمذَاِت ِعرٍق ، و مهلُّ  أَهِل نجٍد ِمن قَرٍن ، و مهلُّ
و قـط   ) ٧٧٧(و شـفع    ) ٢٥٩٢( و خزمية    ٥/٢٧ و هق    ٣٣٦ و   ٣/٣٣٣و حم   ) ٢٩١٥( و هـ    ١٨م احلج   

 )٦٦٢٩( و صحيح اجلامع ٢/٢٣٧
 عن أنس) ع(}ِمهنةُ ِإحداكُن ِفى بيِتها تدِرك ِجهاد املُجاِهدين ِإنْ شاَء اُهللا{-١٨٤٤٥

 )٨٧٤٢( و الشعب ٢/١٤٢ و املتناهية ٤/٣٠٤مع ا
 حسن

مهالً أَربيت ، اردِد البيع ثُم ِبع تمراً ِبذَهٍب أَو ِفضٍة أَو ِحنطٍَة ثُم اشتِر ِبها تمـراً ،                   {-١٨٤٤٦
 و الذَّهب ِبالذَّهِب وزناً ِبوزٍن ، و الِفضةُ         التمر بالتمِر  ِمثالً ِبِمثٍل ، و اِحلنطَِة ِبالِْحنطَِة ِمثالً ِبِمثٍْل ،           

عن عمر بن اخلطاب عـن      ) طب(}ِبالِفضِة وزناً ِبوزٍن ، فَِإذا اختلَف النوعاِن فَالَ بأْس ِبِه  واِحد ِبعشرةٍ            

   فقال فذكره����ربت رسول اهللاكان عندي متر صغري فأَخرجته ِإىل السوق فبعته صاعني بصاع ، فَأخ: بالل قال
 ١١٤ و ٤/١١٣ و جممع ١/٣٢٢طب 

 حسن
مهالً رِحمكُم اُهللا و جزاكُم عن نِبيكُم خيراً ، ِإذا أَنتم غَسـلْتموِني و كَفَّنتمـوين                { -١٨٤٤٧

           جراخ ذا ثُمِتي هيِري ِفى بِفِري قَبلى شذا عِريري هلى سوين ععفَض        ـنةً، فَـِإنَّ أَولَ ماعي سنوا ع
يصلِّي علَي حِبييب و خِليِلي ِجربيلُ ثُم ِميكَاِئيلُ ثُم ِإسراِفيلُ ثُم ملَك املَوِت معه جنوده ِمن املَالِئكَِة                 

          س و لَيلُّوا عاً فَصجاً فَوفَوج لَيلُوا عخاد ثُم ، مِعهٍة      ِبأَمجنالَ ِبرٍة وزِكيذُوِني ِبتؤال ت سِليماً ، ولِّموا ت
                    غَـاب نلى مع المأَقِْرئُوا الس و دعب مأَنت ثُم مهِنساؤ الُ أَهِلي ، ثُمِرج لَيالِة عِدىْء ِبالصبتلْي و ،

ابن سـعد   } على ِديىن ِمن يوِمى هذا ِإىل يوِم الِقيامِة          ِمن أَصحاِبي ، و أَقِْرئُوا السالم على من تبعِني        
 عن ابن مسعود) ك(

 و امع   ٢٩٠ و   ١٠/٢٨٦ و االحتاف    ٤/١٩٨و حلية   ) ٤٣٩٣ و   ٤٣٩٢( و املطالب    ٣/٦٠ و ك    ٢/١٩٧سعد
 ٥/٢٥٣ و بداية ٧/٢٣٢ و نبوة ٩/٢٥

 حديث حسن لغريه
 بد الرمحن ففاته أنه قد توبع عند طب و سعد و غريمهاووهم الذهيب فحكم بوضعه لوجود عبد امللك بن ع

١٨٤٤٨- }                     و ، ـعتر ـاِئمهِو ب ، كَّعر وخيش و ، عشخ اببالَ شلَو هالً ، فَِإنهِن اِهللا مالً عهم
 و اخلطيب عن أيب هريرة) هق(}أَطفَالٌ رضع لَصب علَيكُم  العذاب صبا
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 و اإلحتاف   ١٠/٢٢٧و جممع   ) ٩٨٢٠( و الشعب    ١/٢٤٣ و عدي    ٦/٦٤ وخط   ٢/٩٧ و تلخيص    ٣/٣٤٥هق  
  و من طرق٦/٣٣٧٧ و ٤/١٦٢٢ وعدي ٣/٤٤٠

 حسن لغريه
١٨٤٤٩- }                 و ، كَّعِرِجالٌ ر و ، عضانٌ ريالَ ِصبالِعقَاِب ، فَلَو ديدالَىشعت و كاربالً فَِإنَّ اَهللا تهم

ر اِئمهاببص ذَابالع كُملَيع بلَص ععن أيب هريرة) ع(}ت 
 ١٠/٢٢٧امع 

 حسن لغريه
مهالً يا خاِلد الَ تسبها ، فَو الَّذى نفِْسى ِبيِدِه لَقَد تابت توبةً لَو تابها صاِحب مكٍْس                  { -١٨٤٥٠

لَه ِفرو اخلطيب عن بريدة) حم،م،د،ن(} لَغ 
 و  ١٠/٢٩٦ و سـنة     ٣٥ و د احلدود باب      ٢٣ و م احلدود     ١٠/٨٧ و ش    ٢٢١ و   ٨/٢١٨ و هق    ٥/٣٤٨حم  

 )٦٦٢٨(صحيح اجلامع 
مهالً يا طَلْحةُ ، فَِإنه قَد شِهد بدراً كَما شـِهدته ، و خيـركُم خيـركُم ِلمواِليـِه                   { -١٨٤٥١

 نيب فذكرهال  ����م طلحة عامر بن فهرية بشيٍء فقال له كلَّ: عن عبد الرمحن بن عوف قال)طب،ك(}
 ٩/٣٠١ و ٤/٢٣٧ و جممع ٢/١٢٦ و طص ١/٩٧ و طب ٤/٧٧ك 

 ضعيف
 و أصل القصة صحيح

 عن عائشة)خ(}مهالً يا عاِئشةُ ِإنَّ اَهللا يِحب الرفق ِفى اَألمِر كُلِِّه { -١٨٤٥٢
 ١٢/٢٧٢ و سنة ١١/١٩٤و  ١٠/٤٩٩ و فتح ٦/١٩٩ و حم ١٠٤ و ٧١ و ٨/١٤خ 

١٨٤٥٣- } شالفُح و فنالع اِك وِإيفِق وِك ِبالرلَيةُ عاِئشا عالً يهعن عائشة)خ(}م 
 و صـحيح اجلـامع   ١٢/٢٧١ و سـنة  ١١/٢٠٠ و ١٠/٤٥٢ و فتح ٦/١٩٩ و حم ١٠٦ و   ٧١ و   ٨/١٥خ  

)٦٦٢٧( 
١٨٤٥٤-}      كِثرٍة ماِكيفَكُلُّ ب ، رما عالً يهم           كِْذبت ٍر فَلَميخ ِمن ا قَالَتٍد معس ابن سعد  }ةٌ ِإالَّ أُم

 عن عامر بن سعد عن أبيه
و ش  ) ٧٩١(و مطالـب    ) ١١٥٨( و صـحيحة     ٣/١٣٠ و بداية    ٦/١٠ و طب    ٣/١٥ و جممع    ٣/٣٢٧سعد  

  من طرق١٤/٤١٢
 صحيح

١٨٤٥٥-}        شاً ، فَِإنيقُر نبسةُ ، الَ تا قَتادالً يهم         عم لَكمِرى عدزاالً تِرج مهى ِمنرأَنْ ت وِشكي ه
عن عاصـم   )طب(}أَعماِلِهم ، و ِفعلَك مع أَفعاِلِهم ، لَوالَ أَنْ تطْغى قُريش  َألخبرتها ِبما لَها ِعند اهللاِ                

 بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جدِه
  من طرق١٠/٣٠٦ و حلية ١٠/٢٣ و جممع ٦/٣٨٤و حم ) ٢٧٩(و ف ) ١٨٤٦( و شفع ١٩/٧طب 

 صحيح
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١٨٤٥٦- }                  ـعم لَـكمع ِقرحاالً تِرج مهى ِمنرت لَّكلَع كشاً ، فَِإنيقُر متشةُ ، الَ تا قَتادالً يهم
      لَو ، مهأَيتم ِإذا رغِبطُهت و، اِلِهمأَفع عم لَكِفعو ، اِلِهمـا  أَعما ِبالَّذي لَههتربَألخ  يشى قُرطْغالَ أَنْ ت

 يف املعرفة عن حممد بن ِإبراهيم بن احلارث التيمى مرسالً)هق(الشافعي }ِعند اِهللا
 ١٠/٢٣و امع ) ٢٧٩(و ف ) ١٨٤٦(شفع 

 صحيح لغريه
اخِتالَِفِهم على أَنِبيـاِئِهم و ضـرِبِهم   مهالً يا قَوِم ، ِبهذا هلَكَِت اُألمم   ِمن قَبِلكُم بِ       { -١٨٤٥٧

الكُتب بعضها ِببعٍض ، ِإنَّ القُرآنَ لَم ينِزلْ يكَذِّب بعضه بعضاً ، بـلْ يصـدق بعضـه بعضـاً ،        
 عن ابن عمرو)حم(}فَماعرفْتم فَاعملُوا ِبِه وما جِهلْتم ِمنه فَردوه ِإىل عاِلِمِه 

 ٤/١٤٦ و سعد ٧/١١٤ و اإلحتاف ٢/٣٢٠ و كثري ٢/١٨١حم 
 حسن

 عن ابن عمر)طس(}موالِينا ِمنا{ -١٨٤٥٨
 و هو بنحوه عند خ) ٦٦٣٠(و صحيح اجلامع ) ١٦١٣( و الصحيحة ١٠/٢٦ و ١/١٩٥امع 

 صحيح
 البزار عن عائشـة ،      } اختلَف اللَّيلُ و النهار      موت العاِلِم ثُلْمةٌ ِفى اإلسالَِم الَ تسد ما       { -١٨٤٥٩

 ابن الل عن ابن عمرو عن جابر
 موقوفا على ابن مسعود) ١٧١٩( و الشعب ٧٤ و ١/٧٣ و اإلحتاف ١/٢٠١جممع 

 حسن لغريه
 عن ابن عباس)هـ(}موت الغريِب شهادةٌ{ -١٨٤٦٠

 و  ٣٦٦ و   ٤/٣٦٥ و   ٢/٢٨٨ و عقيلـي     ٨/٢٠١ و حلية    ٢/١٤١ و تلخيص    ٢/٣١٧ و جممع    ١١/٢٤٦طب  
و الفـيض   ) ٩٨٩٥(أعظمي و حنوه يف الشعب      ) ١٦١٣(و هـ   ) ٩٨٩٢( و الشعب    ٧/٢٥٨٤ و ١/٢٥٦عدي  

 ٤/٨٦و ترغيب ) ٩١١٨(
 حسن لغريه

 عن عبيد بن خالد)حم،د(}موت الفَجأَِة أَخذَةُ أَسٍف{ -١٨٤٦١
 و  ٢/٦٤٩ و عـدي     ١٠/٢٦٢ و اإلحتاف    ٤/٢١٩  و ٣/٤٢٤ و حم    ١٤ ود اجلنائز ب     ١١/٨٧جامع االصول   
 )٩١١٩(و الفيض ) ٦٦٣١(صحيح اجلامع 

 صحيح
١٨٤٦٢- }لى الكَاِفرينطَةٌ عخس و ِمِننيلى املُؤع خِفيفأَِة تالفَج توعن عائشة)طس(}م 

) ١٠٢٢١-١٠٢١٨( و الشعب    ١٠/٢٦٢ و اإلحتاف    ٣٧٩ و   ٣/٣٧٨ و هق    ٢/٤١٢و متناهية   ) ٦٧٨١(عب  
 ٦/١٣٦ حم و

 حسن لغريه
 عن عائشة)حم،هق(}موت الفَجأَِة راحةٌ ِللْمؤِمِن ، و أَخذَةُ أَسٍف ِللْفَاِجِر{ -١٨٤٦٣
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و الشـعب   ) ٩١٢٠(و الفيض   ) ٦٧٨١( و عب    ٢/٤١١ و متناهية    ١٠/٢٦٢ و اإلحتاف    ٣٧٩ و   ٣/٣٧٨هق  
)١٠٢١٨ ( 
 ٢/٣١٨ و جممع ٦/١٣٦و حم )  ١٠٢٢١ و ١٠٢٢٠ و ١٠٢١٩(و

 حسن لغريه
 عن ابن مسعود) البزار(}موت املُؤِمِنني ِبعرِق اجلَِبِني{ -١٨٤٦٤

 ١٠/٢٩٧ و اإلحتاف ٢/٣٢٥ و جممع ٥و ن اجلنائز ب ) ٦٩٥( و مطالب ٥/٣٥٧حم 
 صحيح

١٨٤٦٥- } لَه وئاً فَهيا شها ِمنيأَح نوِلِه ، فَمسِض ِللِّه ِو ِلرانُ اَألرتون ابن عباسع)هق(}م 
 )٦٦٣٢(و صحيح اجلامع ) ٩١٢١( و الفيض ٣/٦٢ و التلخيص ٦/١٤٣هق 

 حسن
 عن أنس)ك(}موسى بن ِعمرانَ صِفى اِهللا{ -١٨٤٦٦

 )٦٦٣٣( و صحيح اجلامع ٢/٥٧٦ و ك ١/٢٥٩حم 
 صحيح

١٨٤٦٧- }          يلَِة ، فَِإنْ أَبضالع ِن واقَياِف الساِإلزاِر  ِإىل أَنص ِضعوم       فَِمن تيفَأَسفَلَ ، ، فَِإنْ أَب ت
 عن حذيفة)ن(}ورآِء الساِق ، و الَ حق ِللْكَعبيِن ِفى اِإلزاِر

 )٦٦٣٤(و صحيح اجلامع ) ٢٣٦٦( و الصحيحة ٦/١٩١ و حلية ٧/٢٦٦ و طب ٨/٢٠٦ن 
 صحيح

) ت(عن سهل بن سـعد ،       )خ،ت،هـ(}يهاموِضع سوٍط ِفى اجلَنِة خير ِمن الدنيا و ما فِ         { -١٨٤٦٨
 عن أيب هريرة

 و  ٢/٢٤٢ و ترغيـب     ٩/٣٨ و هق    ٣٣٩ و   ٥/٣٣٧  و    ٤٣٤ و   ٣/٤٣٣ و حم    ٨/١١٠ و   ١٤٤ و   ٤/٤٣خ  
و الصـحيحة   ) ٩٣٠(و محيـدي    ) ٤٣٣٠(و هـ   ) ١٦٦٤ و   ١٦٤٨(وت  ٤٣٢ و جرجان    ٤/٥٥٩ و   ٢٦٩

 وغريهم) ٦٦٣٥(و صحيح اجلامع ) ١٩٧٨(
 صحيح مشهور

١٨٤٦٩- }ا          مقَالُ لَهي ِفى  املَالَِحِم أَرض ِلِمنيفُسطَاِط املس ِضعوطَةُ: وكـر (يف مراسيله ،    )د(}الغ (
 عن مكحول مرسالً

  موصوال١٨/٤٢ً و طب ٤/٦٣ و ترغيب ٥/١٩٧ و حم ١/٥١و كر ) ٤٦٤٠(د 
 صحيح

١٨٤٧٠ }        ِمم دأَبع وه ِمثْلُ طُوِلِه، و هضرِضى، عوح كُمِعدوةُ         مِسريم ذَاك كَّةَ ، وأَيلَةَ ِإىل م نيا ب
شهٍر ، ِفيِه أَمثالُ الكَواِكِب أَبارِيق ، ماؤه أَشد بياضاً ِمن الِفضِة ، من ورده و شِرب ِمنه لَم يظْمأْ                    

 عن ابن عمر)ك(}بعده أَبداً
 ١٠/٥٠٤ و اإلحتاف ٤/١٤ و هق ٣/١٧١ و حم ٣٥٤ و اآلجري ١١/٤٦٨ و فتح ١/٧٥ك 
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 صحيح
) حب ،هـب  (}موِقف ساعٍة ِفي سِبيِل اِهللا خير ِمن ِقياِم لَيلَِة القَدِر ِعند احلَجِر اَألسودِ            { -١٨٤٧١

 عن أيب هريرة
و صـحيح   ) ٤٢٨٦(و الشـعب    ) ١٠٦٨( و الصحيحة    ٢/٢٤٦و ترغيب   ) ١٨٨٠(و مطالب   ) ١٥٨٢(حب  

 )٦٦٣٥(اجلامع 
 صحيح

 عن سهل بن حنيف)طب(}أَخوه و ابن عمِه: موىل الرجِل { -١٨٤٧٢
 ٦/٩٠طب 

 حسن
١٨٤٧٣- }فُِسِهمأَن ِم ِمنىل القَووعن أَنس)خ(}م 

 و اإلحتـاف     ٥٥ و   ١٢/٤٨ و فتح    ٢/٤٠٤ و نصب    ٨/٣٥٢ و سنة    ٢/١٥١و هق   ) ١٦٥٠( و د    ٨/١٩٣خ  
 و طـب    ٢/٢٤٤ و مـي     ٤/٣٤٠ و   ٣/٤٤٨و بنحوه حم    ) ٦٦٣٧( و صحيح اجلامع     ٧٥ وجرجان   ٤/١٣٦

 ١٠/٣١ و ١/١٩٥ و جممع ١٢/١٩٧
١٨٤٧٤- } مهِم ِمنىل القَووعن ابن عباس)كر(}م 

 و ٤/٢١٤ و تلخـيص  ١٠/٣١ و ١/١٩٥ و جممـع   ١٢/١٩٧ و طب    ٢/٢٤٤ و مي    ٤/٣٤٠ و   ٣/٤٤٨حم  
 ٥/٣١٢ و ٢/٤٣٤ وكر ٤/١٤٨نصب 

 صحيح
 عن ابن عباس) الطَّيالسي(}خلَيِل ِفي شقِرهامياِمني ا{ -١٨٤٧٥

 و طـب    ٦/٣٣٠ و هـق     ١/٢٧٢و حـم    ) ٢٥٤٥( و د    ١٠/٣٨٩و سنه   ) ١٦٩٥(  و ت     ٢/٢٦٥الترغيب  
 )٦٦٣٨( حنوه و صحيح اجلامع ٣/٩٥٨ و عدي ١٠/٣٤٧

 حسن
 أَمِلـك لَـه والَ ِلنفِْسـى        ميت سوِء اليهوِد لَيقُولَن لَوالَ دفَع عن صـاِحِبِه ، و ال           { -١٨٤٧٦

 عن حممد بن عبد الرمحن بن زرارة عن عمر)ك(}شيئاً
 ٥/٩٨ و جممع ٧/٤٢٣و ش ) ٣٤٩٢( و هـ ٤/٢١٥ك 

 صحيح
١٨٤٧٧- }ورطَه هاؤمالَلٌ وِر ححةُ البتيعن ابن عمرو)قط ،ك(}م 

 )٦٦٣٩( و صحيح اجلامع ٦/٣٤١٨ و عدي ٣٧ و ١/٣٥ و قط ١/١٤٣ك 
 صحيح

 عن ثوبان)قط(}املَاُء طَهور ِإالَّ ما غَلَب على ِرِحيِه أَو طَعِمِه{ -١٨٤٧٨
 و  ١٤/١٦٠ و ش    ٢٥٧ و   ١/٤ و هق    ٨٦ و   ٣/٣١ و حم    ١/١٧٤و ن   ) ٦٦( و د    ١/٩٥ و نصب    ١/٢٨قط  
 ٢/٧٩٧ و عدي ١١٤ و ١/٩٤ و نصب ٣٣ و ١/٣٣٢ ومتهيد ١/٣٠قط 



 

 

٢٧٧٦() 

 حسن لغريه
١٨٤٧٩- }ورٌءاملَاُء طَهيش هسجنعن ابن عباس) ن،حب،ك(عن أيب سعيد ، )حم(} الَ ي 

 و حـب    ١/١٥٩ و ك    ٢٧٩ و   ٢٦٦ و   ١/٢٦٥ و هق    ٣٠٨ و   ١/٢٣٥ و   ١/١٧٤ و بنحوه ن     ١/١١٣الفقيه  
 - ١/٩٤ و نصـب     ٢١٤ و   ٢/٢١٣وجممع  ) ١( و مطالب    ٥٢ و   ١/٢٩وقط  ) ٩٠١ و   ٩١(و خزمية   ) ١١٦(

 و صـحيح اجلـامع   ١٠/٤٢٣ و خـط  ٢/٣٤٤ و أصفهان ١٦ و ١/١٢  ومعاين٣٣٣ و ١/٣٣٢ و متهيد  ٩٥
 )٦٤٤١(و ) ٦٦٤٠(

 صحيح لطرقه
 عبد الرزاِق عن أيب أَيوب ، البغوي عن ابن عتبان األنصاري}املَاُء ِمن املَاِء{-١٨٤٨٠

 ١/١١٥و ن     ) ١١٢(و ت   ) ٢١٧(و د   ) ١٩٤٢٦(و  ) ٩٦٨ و   ٩٦٩ و   ٩٦٧ و   ٩٦٤ و   ٩٦١ و   ٩٥٩( عب  
 ي مو هو فــ

 و غريهم) ٢٣٣( و خزمية ٤/٣١٧ و طب ٣/٤٧ و حم ٨١احليض 
 و بغـريه    ٥/٢٣٤و حم   ) ١٠٩(ت  " ٠٠٠إذا جاوز اخلتان اخلتان  فقد وجب الغسل         " و لكنه منسوخ حبديث     

 ١/٢٢٥انظر النيل 
عن ) د(} ه أَجر شِهيدينِ  املَاِئد ِفى البحِر الَّذي يِصيبه الْقَيُء لَه أَجر شِهيٍد ، و الْغريق لَ            {-١٨٤٨١

 أم حرام
 )٦٦٤٢( و صحيح اجلامع ١/٢٣٩  و متهيد ٢/٣٠٦ و ترغيب ٤/٣٣٥و هق ) ٢٤٩٣(د 

 صحيح
 عن املغرية بن شعبة) ك(}املَاِشى أَمام اجلَنازِة ، و الراِكب خلْفَها ، و الطِّفلُ يصلَّى علَيِه{-١٨٤٨٢

 ١/٣٥٥ك 
 صحيح

اِهر ِبالقُرآِن مع السفَرِة الِْكراِم الْبررِة ، و الذي يقْرؤه و يتعتع  ِفيِه و هـو علَيـِه                  املَ{-١٨٤٨٣
 عن عائشة) ق،د،هـ(}شاق لَه أَجراِن

 و عـب    ٢/٣٩٥  وهق    ٢٣٩ و   ١٧٠ و   ٦/٩٨و حم   ) ٣٧٧٩( و هـ    ٢٤٤ و م صالة املسافرين      ٩/١٩٣خ  
 )٦٦٧٠(  و صحيح اجلامع ٢/٣٤٨و ترغيب ) ٩١٩٤(

 عن ابن عمر) أبو الشيخ(}املُؤذِّنُ أَحق ِباَألذاِن ، و اِإلمام أَحق باِإلقَامِة{-١٨٤٨٤
  حنوه ٤/١٣٢٧ و عدي ١/٢١١ و تلخيص ٣/٥٥املشكل 

 صححوا وقفه
١٨٤٨٥-}    متِمِه ، يِط ِفى دحشِهيِد املُتكَالش ِسبتذِّنُ املُحاألذان  املُؤ نـيِهي بشتا يلى اِهللا مى عن

 عن ابن عباس) طس(} واِإلقامِة
 ١٢/٤٢٢ و طب ١/٣٩٢ و متناهية ٢/٣ و ١/٣٢٧ و جممع ١/١٨١ترغيب 



 

 

٢٧٧٧() 

ليس بذاك و حمله الصدق ، ووثقه ابن معني ا هــ   : ويف سنده إبراهيم بن رستم ضعفه ابن عدي و قال أبو حامت             
 امع
  ١/٢٦٣ صاحل اهـ - الفضيل -باقي حديثه عن غريه : ابن عدي بعد أن أورد لَه حديثني غري هذا قال عنه : أقول

 )٤٦٧٠(عامة رواياته مستقيمة الكاشف : ابن عدي : وهو يرويه عن قيس بن الربيع وهو خمتلف فيه قال
 حسن

  أَبو الشيخ يف كتاب األذان عن أيب هريرة}املُؤذِّنُ أَملك ِباَألذاِن ، و اِإلمام أَملَك باِإلقَامِة{-١٨٤٨٦
 )٩١٣٥(  و الفيض ٤/١٣٢٧ و عدي ١/٢١١ و تلخيص ٣/٥٥مشكل 

 صحح البيهقي و قفه
املُؤذِّنُ مؤتمن ، اللَّهم أَرِشِد اَألِئمة و أَغِفر ِللْمؤِذِنني ، املُؤِذنُ يغفَر لَه مـد صـوِتِه                   {-١٨٤٨٧

  أُمامةعن أيب) طك(}
 و هــق ٦/٦٥ و ٣٦٥ و ٥/٢٦٠ و ٥١٤ و ٤٧٢ و ٤٢٩ و ٤٢٤ و ٤١٩ و ٤١١ و ٣٨٢ و ٢/٣٧٨حــم 

 ٢/٢و جممع ) ٩٩٩( و محيدي ٣/١٢٧ و ٤٣١ و ٤٣٠ و ١/٤٢٦
 صحيح

١٨٤٨٨- }  هعلَّى مص نِمثْلُ أَجِر م هأَجر وِتِه ، وص دم لَه غفَرذِّنُ يعن أيب أُمامة) طب(}املُؤ 
 ١/١٧٥و الترغيب ) ٦٦٤٣( و صحيح اجلامع ٨/٢٨٨ طب

 صحيح لغريه
املُؤذِّنُ يغفَر لَه مدى صوِتِه ، و يشهد لَه كُلُّ رطٍْب و ياِبٍس ، و شـاِهد الصـالِة                   { -١٨٤٨٩

 عن أيب هريرة) حم،د،ن،هـ،حب(}يكتب لَه خمس و ِعشرونَ صالةً ، ويكَفَّر عنه ما بينهما 
 و حـم  ٣١و د الصـالة ب  ) ٧٢٤( و هــ  ٢/٢٧٣ و سنة    ١/٢٢٦ و ش    ٤٣١ و   ١/٣٩٧ و هق    ٢/١٣ن  
 )١٦٦٦(و اِإلحسان ) ٦٦٤٤( و صحيح اجلامع ١/٣٢٦ و امع ١٢/٣٩٨ وطب ٤٥٨ و ٢/٤٢٩

 صحيح
١٨٤٩٠-}    ِمعس نكُلُّ م لَه دشهي وِتِه ، وص دم لَه غفَرذِّنُ ياِبٍس املُؤي طٍْب أَور هتوعن ) طب(} ص

 ابن عمر ، أَبو الشيخ  يف العظمة عن أَيب سعيد
 ١٢/٣٩٨ و طب ٤٥٨ و ٢/٤٢٩و حم ) ٧٢٤( و هـ ٣١د الصالة ب 

 صحيح
 عن أيب هريرة) ش(}املُؤذِّنُ يغفَر لَه مد صوِتِه ، و يصدقُه كُلُّ رطٍْب و ياِبٍس { -١٨٤٩١

 ٢/٢٧٣ و سنة ١/٣٩٧ و هق ٢/١٣ ن  و١/٢٢٦ش 
 صحيح

 عن معاوية) حم،م،هـ(}املُؤذِّنونَ أَطولُ الناِس أَعناقاًيوم الِقيامِة{-١٨٤٩٢
 و  ١/٣٢٦و جممع   ) ١٨٦١( و عب    ١/٢٢٥و ش   ) ٢٩٣( و حب    ١/٤٣٣و هق   ) ٧٢٥( و هـ    ١٤م الصالة   

 )٦٦٤٥( و صحيح اجلامع ١/٨١ و مشكل ٩/٣٠٠ و٣٢٧



 

 

٢٧٧٨() 

١٨٤٩٣-}ِتِهماجح و الَِتِهملى صع اُء املُسِلِمنينونَ أُمذِّنعن احلسن مرسالً) هق(}املُؤ 
 ١/١٨٣و التلخيص ) ٣٣(و ف ) ٦٦٤٦(و صحيح اجلامع ) ١١٨( و اإلرواء ٤٣٢ و ٤٣٠ و ١/٤٢٦هق 

 حسن لغريه
 عن أيب حمذورة) طب(}ماملُؤذِّنونَ أُمناُء املُسِلِمني على ِفطِرِهم و سحوِرِه{-١٨٤٩٤

 )٦٦٤٧( و صحيح اجلامع ٢/٢امع 
 حسن

١٨٤٩٥- }             ِذِننيؤِللم غَفَر ةَ واُهللا اَألِئم داُء ، أَرشنمةُ ضاَألِئم اُء، ونونَ أُمذِّنو أَبـو   ) عـب (}املُؤ
 الشيخ عن أيب هريرة

و جرجـان   ) ٣٣( و ف    ٤/١٦٦ و عـدي  ) ١٨٣٩( و عب    ٢/٢ و جممع    ١/١٧٦و ترغيب   ) ١٥٣١(خزمية  
)١١٤( 

 صحيح لغريه
١٨٤٩٦- }   املُـؤِمن و ، هتعيِه ضلَيع كُفي اِئِه ، ورو ِمن فَظُهحي  ِغيبثُ ييِمِن حو املُؤأَخ املُؤِمن

 عن أيب هريرة) اآلداب هق(}ِمرآةُ املُؤِمِن 
 )٤٩١٨(و د ) ٢٣٩(و خد ) ١٠٣(و اآلداب ) ٧٦٤٤(الشعب 

 حسن
املُؤِمن أَخو املُؤِمِن فَال يِحلُّ ِللمؤِمِن أَنْ يبتاع على بيِع أَِخيِه ، و الَ يخطُـب علـى                  { -١٨٤٩٧

 ذَرى يتِة أَِخيِه حعن عقبة بن عامر) م(}ِخطب 
لخـيص  و الت) ٦٦٤٨( و صحيح اجلامع ٦/٢٩٢ و اِإلحتاف ٨/١٦٧ و  ٧/١٨٠ و   ٥/٣٤٦ و هق    ٥٦م النكاح   

٣/١٥١ 
 ابن النجار عن جابر}املُؤِمن أَخو املُؤِمِن الَ يدع نِصيحته على كُلِّ حاٍل { -١٨٤٩٨

  و له شواهد عدة حول األخوة و النصيحة٦/٢٤٠اإلحتاف 
 فهو حسن لغريه

نه ِفى ساعٍة واِحدٍة كَمـا      املُؤِمن ِإذا اشتهى الولَد ِفى اجلَنِة ، كَانَ حملُه ووضعه و سِ           {-١٨٤٩٩
 عن أيب سعيد) حم،ت،هـ،حب(}يشتِهي

 و البعـث و     ٢/٢٩٦و أصفهان   ) ٩٣(و هناد   ) ٢٧٥(و صفة اجلنة    ) ٩(و الفقيه   ) ٤٣٣٨(و هـ   ) ٢٥٦٣(ت
 )٢٨٣٧( و مي ٩ و ٣/٨وحم ) ٣٩٨(النشور 

 صحيح لغريه
يثَبـت  : (  اُهللا وعرف محمداً ِفى قَِربِه فَذَِلك قَولُ اِهللا املُؤِمن  ِإذا شِهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ   { -١٨٥٠٠

 عن ابن عمر) حب(}اُهللا الَّذين  آمنوا بالقَوِل الثَّاِبِت ِفى احلَياِة الدنيا وِفى اآلِخرِة 
ــان  ــا ) ١٣٦٩(و خ ) ٢٠٦(و ) ٦٣٢٤(اإلحس ـــ ١٠٢ و ٤/١٠١و ن ) ٣١٢٠(و ت) ٧٤٥(و طي  و ه

 و غريهم) ٢٨٧١( و مسلم ١٣/٢١٤و طربي ) ٤٢٦٩(



 

 

٢٧٧٩() 

 عن أيب هريرة) هـ(}املُؤِمن أَكرم على اِهللا ِمن بعِض املَالَِئكَِة { -١٨٥٠١
 حنوه)١٤٥(و )  ١٥٣(و ) ١٥٢( و الشعب ٩/١٧٩ و اإلحتاف ١/٨٢و جممع ) ٣٩٤٧(هـ 

: املالئكـة ؟ قـال    : اهللا من ابن آدم قلت      ليس شىء أكرم على     " و صحح وقفه عن عبد اهللا بن عمرو  و لفظه            
 "أولئك جمبورون

املُؤِمن الَِذي يخالطُ الناس  و يصِبر على آذاهم أَفضلُ ِمن املُؤِمِن الَّذي الَ يخـاِلطُ                { -١٨٥٠٢
ملى أَذاهع صِبرالَ ي و اسعن ابن عمر) حم ،خد،ت،هـ(}الن 

 و ش ١/١٧٥و أصـفهان  ) ٣٨٨( و خـد    ٧/٣٦٥و حلية   ) ٩٣٩(حة   و الصحي  ١٠/٨٩و هق   ) ٤٠٣٢(هـ  
 ٥/٣٦٥ و ٢/٤٣وحم ) ٦٦٥١( و صحيح اجلامع ١٠/٥١٢ و فتح ٨/٥٦٥

 صحيح
١٨٥٠٣- }                   احـرص ، ريِفي كُلٍّ خ ِعيِف ، واملُؤِمِن  الض إىل اِهللا ِمن بأَح و ريخ القَِوى املُؤِمن

   ِعنتاسو كنفَعا يلى مقُلْ           عىٌء فَالَ  تش كابِإن أَص و ،زجعكَذا كَانَ كَذَا      :  ِباللهِِالَ ت لتى فَعأَن لَو
عـن أيب  ) حم،م،هــ(}قَدر اُهللا ، و ما شاَء فَعلَ ، فَِإنَّ لَو تفتح عملَ الشيطَانِ   : وكَذا ، و لَِكن قَلْ      

 هريرة
 و ١٣/٢٢٧ و فـتح  ٩/٢٨٧ و متهيـد  ١٠/٨٩ و هـق  ٢/٣٧٠ و حم ) ٤١٦٨(و  ) ٧٩( وهـ   ٣٤م القدر   
 )٦٦٥٠(و صحيح اجلامع ) ١١١٤( و محيدي ١٠١ و١/١٠٠مشكل 

عـن ابـن   ) ن(}املُؤِمن ِبخٍري علَى كُلِّ حاٍل ، ترتَع نفسه ِمن بين جنبيِه وهو يحمد اهللاَ     {-١٨٥٠٤
 عباس

 )١٦٩( و مشائل ١/٢٧٣و حم ) ٦٦٥٢(و صحيح اجلامع ) ١٦٣٢( و الصحيحة ١٣ن اجلنائز ب 
 صحيح

١٨٥٠٥-}لَئيم ِخب الفَاِجر و ، كَِرمي ِغر عن أيب هريرة) د،ت،ك(}املُؤِمن 
) ٤١٨( وخـد    ١٩/٨٢ وطب   ٤/٢٠٢و مشكل   ٤٤ و   ١/٤٣ و ك    ١٠/١٩٥و هق ) ١٩٦٤(و ت )٤٧٩٠(د  

 ٩/٣٨ وخـط    ١٣/٨٦ وسـنة    ٧/٢٦٢٠ و   ٢/٤٤٥ وعدي   ٣/١١٠وحلية  ) ٩٣٥(  وصحيحة   ١/٨٢وجممع  
 )٨١١٧ - ٨١١٥(والشعب 

 صحيح لغريه
 عن أيب موسى) ق،ت،ن(}املُؤِمن ِللمؤِمِن كَالبنياِن يشد بعضه بعضاً{-١٨٥٠٦

 و ش   ٤٠٥ و   ٤/٤٠٤ و حم    ٥/٧٩و ن   ) ١٩٢٨( و ت    ٦٥ و م الرب و الصلة       ٨/١٤ و   ٣/١٦٩ و   ١/١٢٩خ  
 و غريهم) ٦٦٥٤( و صحيح اجلامع ١٨٨ و ٨/٨٧و جممع ) ٧٧٢( و محيدي ١٣/٢٥٢ و١١/٢٢

 العسكري يف األمثال عن أيب هريرة}املُؤِمن ِمرآةُ أَِخيِه املُؤِمِن{-١٨٥٠٧
  و غريهم٣/٣٧٥و هق ) ٤٩١٨( و د ١٣/٩٢و سنة ) ١٩٢٩( و بنحوه ت ٦/٢٢٤اإلحتاف 

 صحيح لغريه
 ضياء عن أنسو ال) طس(}املُؤِمن ِمرآةُ املُؤِمِن{-١٨٥٠٨



 

 

٢٧٨٠() 

و ) ٩٢٦( و الصـحيحة  ٢٩٢ و ٦/٢٢٤و اإلحتاف ) ٢٣٩( و خد ٧/٢٦٤ و جممع ٣/٣٧٥و هق ) ٤٩١٨(د  
 )٦٦٥٥( و صحيح اجلامع ٦/٢٢٣٦عدي 

 صحيح
١٨٥٠٩-}          حي و ، هتعيِه ضلَيع كُفي هثُ لَِقييح ِمِن ِمنو املُؤأَخ املُؤِمن ِمِن، وِمرآةُ املُؤ املُؤِمن وطُه
 عن أيب هريرة) هق(و العسكري و ابن جرير ) د(}ِمن وراِئِه

 )٧٦٤٤(و ) ٧٦٤٥( و الشعب ٢٩٢ و ٦/٢٢٤و االحتاف ) ٢٣٩( و خد ٣/٣٧٥و هق ) ٤٩١٨(د 
 حسن

١٨٥١٠-}                 وطُـهحي و ،هتعـيـِه ضلَيع كُفِمِن ، يو املُؤأَخ املُؤِمن ِمِن، وِمرآةُ املُؤ املُؤِمن  ِمـن
 عن أيب هريرة) خد،د(}وراِئِه
عن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب و        ) ٧٦٤٤(و الشعب   ) ٦٦٥٦(و صحيح اجلامع    ) ٤٩١٨(و د   ) ٢٣٩(خد  

 عن أيب هريرة) ٧٦٤٥(
 حسن

١٨٥١١- } مكَفَّر ُعن سعد) ك،د،ن(}املُؤِمن 
 )٢٣٦٧(و الصحيحة ) ٦٦٥٧( و صحيح اجلامع ٤/٢٥١ و ١/٥٨ك 

 صحيح لغريه
 )٩١٥٢( الفيض ٠٠٠٠٠مرزء يف نفسه و ماله ليكفر خطاياه :  معناه و

١٨٥١٢-}              وبالذُّن اواخلَطَاي رجه نم اِجراملُه و ،أَنفُِسِهم اِلِهم وولى أَمع اسالن هأَِمن نم املُؤِمن
 عن فضالة بن عبيد) هـ(}

) ٢٦( و حب    ١/١١ و ك    ٦/٢٢ و   ٣/١٥٤ و   ٢/٣٧٩و حم   ) ٢٩٣٤( و هـ    ٨و ن اإلميان ب     ) ٢٦٢٧(ت  
و صـحيح   ) ٢٨( و الصمت    ٣/٢٦٨ و   ١/٥٤ و جممع    ٣/٣٥٣ و ترغيب    ٩/٢٤٤ و متهيد    ٦/٢٥٤و اإلحتاف   

 )٦٦٥٨(اجلامع 
 صحيح

١٨٥١٣-}    ِلس ونَ ِمناملُسِلم ِلمس نم املُسِلم اِلِهم ووو أَم اِئِهملى ِدمع اسالن هأَِمن نم املُؤِمن اِنِه و
    اِئقَهوب هارج نأْمالَ ي دبةَ علُ اجلَندخِدِه ، الَ يِبي فِسيالذي ن السوَء ، ورجه نم اِجرحم،بـز،  (}املُه

 والعسكري يف األمثاِل عن أنس) ع،حب،ك
) ٢٦( و حب    ١/١١ و ك    ٦/٢٢ و   ٣/١٥٤ و   ٢/٣٧٩و حم   ) ٢٩٣٤( و هـ    ٨و ن اإلميان ب     ) ٢٦٢٧(ت  

) ٢٨( و صمت    ٣/٢٦٨ و   ١/٥٤ و جممع    ٣/٣٥٣ و ترغيب    ١/٥٤ و فتح    ٩/٢٤٤ و متهيد    ٦/٢٥٤و اإلحتاف   
 ٣/٢٤ و حلية ٢/٦٧٩و عدي 

 صحيح
١٨٥١٤-}                أْلَما يَألهِل اِإلمياِن كَم املُؤِمن أْلَمِد ، ياجلَس أِس ِمنِزلَِة  الرنأَهِل اِإلمياِن ِبم ِمن املُؤِمن
 عن سعد) حم(}ما ِفى الرأِْس الْجسد ِل



 

 

٢٧٨١() 

 و  ١٠/١٤٥ و كـر     ٨/١٩٠و حلية   ) ١١٣٧( و الصحيحة    ٩/٥٣٢ و اإلحتاف    ١٣/٢٥٣ و ش    ٦/١٦١طب  
و صحيح اجلـامع    ) ١١١٤٣(و الشعب   ) ٢٤١( و مبارك    ٧/٣٥٥ و كثري    ١٨٧ و   ٨/٧٨ وجممع   ٥/٣٤٠حم  

)٦٦٥٩( 
 صحيح لغريه

١٨٥١٥-}خى تتح نلَي نيه املُؤِمن قاللِِّني أَمح نم عن أيب هريرة) هب(}الَه 
 )٨١٣٠ و ٨١٢٩ و ٨١٢٨( و بنحوه الشعب ٧/٢٧١٩و عدي  ) ٨١٢٧(الشعب 

 حسن لغريه
١٨٥١٦-} اِقعواٍَه ر قِْعِه: املُؤِمنلى رع اتم نم ِعيدالبزار عن جابر}فَالس 

 و  ١/٦٦ و طـص       ٢/٣٠٤ و متناهيـة       ٤/١١٤ و خط    ٨/٥٩٦ و اإلحتاف    ٤/٩٠ و ترغيب    ١٠/٢٠١جممع  
 )٧١٢٣(الشعب 

 ضعيف
 تائب مستغفر: و معىن واٍه أي مذنب ، و راقع

ـ (}املُؤِمن يأْكُلُ ِفى ِمعى واِحٍد ، و الكَاِفر يأْكُلُ ِفى سبعِة  أَمعاءٍ            { -١٨٥١٧ عـن  ) حم،ق، ت،ه
 عن أَيب موسى) م،هـ(عن أيب هريرة ، )حم،ق،هـ( عن جابر، ) حم،م(ابن عمر، 

 ٢/٢١و حم ) ٢٣٥٨ و ٢٣٥٧ و ٢٣٥٦(و هـ ) ١٨١٨(  و ت١٨٥ و ١٨٤ و   ١٨٢ و م األشربة     ٧/٩٢خ  
 و ٢/٤٠٧ و مشكل ٨/١٣٣ و ش ٢/٩٩ و مي ٣٩٧ و ٦/٣٣٥ و ٣٩٢ و ٣/٣٥٧ و ٤٣٥ و ٤١٥ و ٣١٨و  

 و غريهم) ٦٦٦٠(صحيح اجلامع 
 متواتر

١٨٥١٨-}ِفيم ريالَ خ و ، أْلَفي املُؤِمن لَفؤالَ ي و أْلَفالَ ي عن سهل بن سعد) حم(}ن 
 ٥/٣٣٥ و حم ٨/٨٧  و امع ١١/٣٧٦و خط ) ٦٦٦١(و صحيح اجلامع ) ٤٢٥( و الصحيحة ١٠/٢٣٧هق 

 صحيح
عهـم  املُؤِمن يأْلَف و يؤلَف ، و الَ خير ِفيمن الَ يألَف والَ يؤلَف ،وخير النـاِس أَنفَ                {-١٨٥١٩

 يف اإلفراد ، و الضياء عن جابر) قط(} ِللناِس
 و كـر  ٦/١٧٣و اإلحتـاف  ) ٦٦٦٢( و صحيح اجلامع ٢٧٤ و  ١٠/٢٧٣ و   ٨/٨٧و جممع   ) ٤٢٧(الصحيحة  

 )٧٦٥٨( و الشعب ٣/٢٢
 حسن

 عن أيب هريرة) حل، هب(}املُؤِمن يِسري الْمؤنِة { -١٨٥٢٠
 )٦١٧٧( و الشعب ٢/٢١٢ و ترتيه ٨/٤٦حلية 

 يف سنده انقطاع
عن أَيب  ) حم ، م،ت  (}املُؤِمن يشرب ِفى ِمعى واِحٍد ، و الكَاِفر يشرب ِفى سبعِة أَمعاٍء             { -١٨٥٢١

 هريرة 



 

 

٢٧٨٢() 

 و  ٧/٣٨٩ و اِإلحتـاف       ٩/٥٣٧ و فـتح     ٢/٤٠٩ و مشكل    ٢/٣٧٥و حم   ) ١٨١٩(   و ت      ١٨٦م األشِربة   
 )٦٦٦٣(امع  و صحيح اجل٥/٣١٥و خط ) ٢٣٩٩(مطالب 

 عن عبد اهللا بن أيب أوىف) هب(}املُؤِمن يطْبع على كُلِّ خلٍُق  ِإالَّ الْكَِذب و الِْخيانةَ { -١٨٥٢٢
 و فيه ضعف) ٥٢٦٧(الشعب 

 و هـق    ٤/١٦٣٠ و   ١/٤٤ و عـدى     ٧/٥١٨ و اِإلحتاف    ٣/٥٩٥ و ترغيب    ٥/٥٥٢وقد روى حنوه عند حم        
١٠/١٩٧ 

 و يف أسانيده مقال و صحح األئمة و قفه على سعد و ابن مسعود) ١١٤( و عاصم ١٠/٥٠٨وفتح 
 لكن مثله ال يقال بالرأي

 عن أَيب هريرة) م(}املُؤِمن يغار ، و اُهللا أَشد غَيراً { -١٨٥٢٣
 )٦٦٦٤( و صحيح اجلامع ٥٣٦ و ٤٣٨ و ٣٤٣ و ٢/٢٣٥ و حم ٢٨م التوبة 

١٨٥٢٤- }ِق الْجرِبع وتمي عن بريدة) حم ،ت،ن،هـ،ك(}ِبِني املُؤِمن 
 و سـنة    ١٠/٢٩٧ و اِإلحتـاف     ١/٣٦١ و ك    ٣٦٠ و   ٥/٣٥٧و حـم    ) ١٤٥٢( و هـ    ٤/٦و ن   ) ٩٨٢(ت
 )٦٦٦٥( و صحيح اجلامع ٩/٢٢٣ و حلية ٥/٣٢٥  و جممع ٥/٢٩٧

 صحيح
لُهم و أَبـدانهم ، و  املُؤِمنونَ بعضهم ِلبعٍض نصحةٌ  و ادونَ و ِإِن افْترقَـت  منـازِ          { -١٨٥٢٥

             مهانأَبد و ماِزلُهنم تعمتِإنْ اج اذلُونَ وختةٌ يشٍض  غَشعهم ِلبأبو الشيخ يف التوبيخ    (}الفجرةُ بعض (
 عن أنس ، الديلمي عن علّي

 )٧٦٤٨( و الشعب ٢/٥٧٥ترغيب 
 ضعيف

١٨٥٢٦-} ، مهاؤكَافَأُ ِدمتاملُؤِمنونَ ت مِسواه نلى مع دي مه عن ابن عمرو) ط،هق(}و 
 و  ٢/٩٠ و مشـكل     ٤/٨٥ و فـتح     ٦/٢٩٢ و جممع    ١/١٣١ و قط    ٧/١٣٤ و هق    ١/١١٩ و حم    ٨/٢٤ن  

 )١٤٨٦(مطالب 
 صحيح

ٍر  ، و الَ ذُو      املُؤِمنونَ تتكَافَأُ ِدماؤهم و يسعى ِبِذمِتِهم أَدناهم ، الَ يقتلُ مسِلم ِبكَـافِ            {-١٨٥٢٧
عهٍد ِفي عهِدِه ، و الَ يتوارثُ أَهلُ ِملَّتِني ، و الَ تنكَح  املَرأَةُ على عمِتها و الَ على خالَِتها ، و الَ                        

              عاٍل ِإالَّ ماملَرأَةُ ثَالَثَ لَي اِفرسالَ ت و ، سمالش برغى تتِر حصالع دعالَةَ بمٍ  صرحعن ) هق( } ِذى م
 عائشة

  وله شواهد كثرية٩/٩٤ و ١٨٤ و ٣٠ و ٨/٢٨ و هق ٣/١٣١ و قط ٨/٢٤ن 
 صحيح



 

 

٢٧٨٣() 

املُؤِمنونَ تكَافَأُ ِدماؤهم، وهم يد على من ِسواهم ،و يسعى ِبِذمِتِهم أَدناهم ، الَ يقتلُ               { -١٨٥٢٨
      الَ ذُو ع ِبكَاِفٍر ، و ؤِمنم                ثاً ، أَوـدثَ حأَحـد نمفِسِه، ولى نثَاً فَعدثَ حأَحد نهِدِه ، مٍد ِفي عه

 ِعنياِس أَمجالن املَالَِئكَِة و ةُ اِهللا ونِه  لَعلَيحِدثاً  فَعى مد،ن،ك( }آو (عن على 
 و  ٢/١٤١ و ك    ٩/٩٤ و   ١٨٤ و   ٣٠ و   ٨/٢٨ و هـق     ١٢٢ و   ٢/٢١١ و حم    ٢٠ و   ٨/١٩و ن   ) ٤٥٣٠(د  

 و  ٤/٨٥ و فتح    ٦/٢٩٢ وجممع   ١/١٣١ و قط    ٧/١٣٤ و هق    ١/١١٩ و حم    ٣/١٣١ و قط    ٤/٣٣٤نصب      
 )٦٦٦٦( بنحوه وصحيح اجلامع ٢/٩٠مشكل 

 صحيح
الَّذين آمنوا ِباِهللا ورسوِلِه ثُـم لَـم يرتـابوا          : املُؤِمنونَ ِفى الدنيا علَى ثَالثَِة أَجزاٍء       { -١٨٥٢٩

و                      فالَّذي ِإذا أَشر  ثُم ، أَنفُِسِهم و اِلِهملى أَموع اسالن هنأْمالَّذي ي ِبيِل اِهللا  ، ووا ِفى  ِفى سداهج
 و احلكيم عن أيب سعيد و حسن) حم( }طَمع تركَه ِللِّه عز وجلَّ

 ١٦٣ و ٦٣ و ١/٥٢ و جممع ٣/٨حم 
 حسن

كَرجٍل  واِحٍد ، ِإن ِإشتكَى رأْسه تداعى لَه ساِئر الْجسِد ِباحلُمى و السـهِر               املُؤِمنونَ  {-١٨٥٣٠
 عن النعمان بن بشري) م(}

 و  ٩/٥٣٢ و   ٦/٢٥٣ و اإلحتـاف     ١٣/٤٧ و سنة    ١٣/٢٥٣ و ش    ٢٧٦ و   ٤/٢٧١ و حم    ٦٧م الرب و الصلة       
 )٦٦٦٧( و صحيح اجلامع ١٠/٤٣٩الفتح 

ونَ كَرجٍل واِحٍد، ِإن اشتكَى رأْسه اشتكَىكُلُّه ، ِإِن اشتكَى عينه اشتكَى كُلُّـه              املُؤِمن{-١٨٥٣١
 عن النعمان بن بشري) حم،م(}

 )٦٦٦٨( و صحيح اجلامع ٤/١٢٦ و حلية ٢٧٦ و ٤/٢٧١ و حم ٦٧م الرب و الصلة 
 ، ِإنْ قَِيد انقَاد ، و ِإذا أُِنيخ علـى صـخرٍة             املُؤِمنونَ هينونَ لَينونَ  كَاجلَمِل اَألِنفِ     { -١٨٥٣٢

اخنتعن ابن عمر) هب(ابن املبارك عن مكحول مرسالً ، } اس 
 )٦٦٦٩(و صحيح اجلامع ) ٨١٢٩ و ٨١٢٨(و الشعب ) ٩٣٦(و صحيحة ) ١٣٠( و مبارك ١٣/٨٦سنة 

 حسن لغريه
١٨٥٣٣-}ؤالَ ي اِن وابجاِن الَ ياِريبا املُتمهامعن أيب هريرة) هب(ابن الل }كَلُ طَع 

 )٦٦٧١(و صحيح اجلامع ) ٦٢٦(و الصحيحة ) ٦٠٦٨(الشعب 
 صحيح

 املتباريان بالضيافة  فخراً أَورياء ال جيابان: أي 
يِحلُّ لَه  أَنْ يفَـاِرق      املُتباِيعاِن ِبالِْخياِر ما لَم يتفَرقَا ِإالَّ أَنْ تكُونَ صفَقَةَ ِخياٍر ، و الَ              { -١٨٥٣٤

ستِقيلَهةَ أَنْ ييشخ هاِحبعن ابن عمرو) د،ن(}ص 



 

 

٢٧٨٤() 

 و  ٢و٤/١ و نصـب     ٨/٤٠و سنة   ) ١٢٦١ و   ١٢٥٩( و شفع    ١/٥٦ و حم    ٢٥١ و   ٧/٢٤٨و ن   ) ٣٤٥٦(د  
 )٦٦٧٢(و صحيح اجلامع ) ١٣٧( و ف ٢٠ و ٣/١٣تلخيص 

 صحيح
 لَم يتفَرقَا ِإالَّ أَنْ يكُونَ البيع كَانَ عن ِخياٍر ، فَِإذا كَانَ البيع عن               املُتباِيعاِن ِبالِْخياِر ما  { -١٨٥٣٥

 عيالب بجو اٍر فَقَدعن ابن عمرو) ن( }ِخي 
 )٦٦٧٣( و صحيح اجلامع ٢٥١ و ٧/٢٤٨ن 

 صحيح
ِبِه ما لَـم يتفَرقَـا ِإالَّ بيـع الِْخيـاِر           املُتباِيعاِن كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِبالِْخياِر  على صاحِ       { -١٨٥٣٦

 عن ابن عمرو) ق،د،ن(}
 و صـحيح    ٤/١ و نصب    ١/٥١٢ و بغوى    ٨/٣٩ و سنة    ٥/٢٦٨ و هق    ٧/٢٤٨و ن   ) ٣٤٥٤( و د    ٣/٨٤خ  

 )١٢٤٥( و ت ٢/٦٧١و موطأ ) ١٥٣١(و م ) ٦٦٧٤(اجلامع 
١٨٥٣٧-}      ن ِمن اِبرنلى مونَ ِفي اِهللا عابحاملُت        الَ ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّه موِش يرعـن  ) طـب (}وٍر ِفى ِظلِّ الع

 عبادة بن الصامت
  حنوه١٠/٢٧٩امع 

 صحيح
) ك(}املُتحابونَ ِفي اِهللا على مناِبر ِمن نوٍر يوم الِقيامِة ،  يغِبطُهم الشهداُء و الصاِلحونَ{-١٨٥٣٨

 عن جابرعن معاذ ، ابن النجار 
 

 ٢٧٩ - ١٠/٢٧٨ و امع ٥/١٢٢ و حلية ٤/٤٢٠ و ك ٥/٢٣٦حم 
 صحيح

١٨٥٣٩- }                  مغـِبطُهوٍر ، ين ِمن اِبرنلى مع الَ ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّه موِش يرونَ ِفي اِهللا ِفى ِظلِّ العابحاملُت
 عن معاذ) طب(}ِبمكَاِنِهم  النِبيونَ و الصديقُونَ

 ٢٧٩ - ١٠/٢٧٨ امع
 صحيح لغريه

١٨٥٤٠- }                  مغـِبطُهـوٍر ، ين ِمن اِبرنلى مع الَِظلَّ ِإالَّ ِظلُّه موِشِه يرونَ ِفي اِهللا يف ِظلِّ عابحاملُت
اإلخـوان ،   و ابن أيب الدنيا ِفـي كتـاب         ) عم(}ِبمجِلِسِهم ِمن الرِب النِبيونَ و الصدِيقُونَ و الشهداءُ       

 و ابن عساكر عن معاذ بن جبل) ع،حب،ك(
 و  ٤٢٠ و   ٤/١٦٩ و ك    ٤/٣٤٠ و   ٣/٣١١ و منثـور     ٤/١٨و ترغيب   ) ٢٥١٠( و حب    ٣٢٨ و   ٥/٢٣٣حم  

 ٢٧٨ - ١٠/٢٧٦ وامع ٥/١٢٢حلية 
 صحيح



 

 

٢٧٨٥() 

 يف الرجـل    عن سـلمان  ) حل(}املُتحدثُ عن ذَِلك كَالِْحماريِن يتسافَداِن  ِفي الطَّريقِ       { -١٨٥٤١
 يتحدث عن أهله

  و بنحوه عن أيب سعيد و أمساء بنت يزيد و لكن ذكرا بدل احلمار شيطان٦/٢٠٦ و كر ١/١٨٦حلية 
 حسن

 عن عائشة) م(عن أمساء بنت أيب بكر ) ق،حم،د(}املُتشبع ِبما لَم يعطَ كَالَِبِس ثَوبى زوٍر{ -١٨٥٤٢
 و  ٧/٣٠٧ و هـق     ٣٥٣ و   ٣٤٦ و   ٣٤٥ و   ٦/١٦٧و حم   ) ٤٩٩٧ ( و د  ١٢٧ و   ١٢٦ و م اللباس     ٧/٤٥خ  

 )٦٦٧٥( و صحيح اجلامع ١/٢٢٢ و خط ٧/٥٢٦ و ٢/٣٣٢ و اإلحتاف ٩/٣١٧ والفتح ٨/٩٨جممع 
 عن واثلة) حل(}املُتعبد ِبغيِر ِفقٍْه كَالِْحماِر ِفى الطَّاحوِن{ -١٨٥٤٣

 و هو من طريق بقية عن ثور بن يزيد عـن            ٧/١٩ و عدي ) ٩١٦٩( و الفيض    ٧/٤٣ و اإلحتاف    ٥/٢١٩حلية  
 خالد بن معدان عن واثلة به

 ضعيف فقط
 ووهم من حكم بوضعه

١٨٥٤٤- }                 اةً ، ثُـمكَاملُهِدى ش ةً ، ثُمقَرِدى بكَاملُه ةً ، ثُمندِدى بهِة كَالَّذي يعِجلُ ِإىل اجلُمعاملُت
 ريرةعن أيب ه) ش(}كَاملُهِدي طَاِئراً

 )٢/٥٩ (٢/١٥٢ش 
 صحيح

املُتعِجلُ ِفي اجلُمعِة كَاملُهِدى بدنةً ، و الَّذى يِليِه كَاملُهِدى شاةً ،و الَّذي يِليِه كَاملُهِدي { -١٨٥٤٥
 عن أيب أُمامة) طب(}دجاجةً
عدان احلمصي   حنوه و فيه  عفري بن م       ٢/١٥٢ و ش    ٦/٢٧٦ و تخ    ٢/٣٦٩ و فتح    ٨/١٩٣ وطب   ٢/١٧٧امع  

 ٥٠٠ و ١/٤٩٩ و عن أيب هريرة عند اجلماعة الترغيب ٢/١٧٧ضعيف وبنحوه عن أيب سعيد امع 
 حسن لغريه

 احلكيم عن ابن مسعود}املُتمسك ِبسنِتي ِعند اخِتالِف أُمِتي كَالقَاِبِض على اجلَمِر { -١٨٥٤٦
 )٧٧٦( و صحيح اجلامع ٨٣و الفريايب ) ٩٥٧( و الصحيحة ٣٩١ و ٢/٢٩٠حم 

 حسن
 عن أيب هريرة) طس(}املُتمسك ِبسنِتي ِعند فَسادِِ أُمِتي لَه أَجر شِهيٍد { -١٨٥٤٧

ال بأس بِإسناده و بنحوه الزهد هـق        :  و قال  ١/٨٠ و ترغيب    ٨/٢٠٠ و حلية    ٢/١٩٠ و نصب    ١/١٧٢امع  
 ٢/٧٣٩و عدى ) ٢٠٧(

 لني
عنها زوجها الَ تلْبس املُعصفَر ِمن الثِّياِب و الَ املُمشـقَةَ و الَ الْحِلـى و الَ                 املُتوفَّى  { -١٨٥٤٨

 عن أُم سلمة) د،ن(} تختِضب والَ تكْتِحلُ



 

 

٢٧٨٦() 

 و ابن اجلـارود     ٧/٤٤٠ و هق    ٣/٢٣٨و تلخيص   ) ١٣٢٨( و حب    ٦/٣٠٢ و حم    ٦/٢٠٣و ن   ) ٢٣٠٤(د  
 ٦/٢٠٣و ن ) ٦٦٧٧( و صحيح اجلامع ٨٣٨ /٢٣لطرباين و ا) ١٢١١٤(و عب ) ٧٦٧(

 صحيح
 املصبوغة: املمشقة 

 عن ابن عمر) قط(}املُتالِعناِن ِإذا تفَرقَا الَ يجتِمعاِن  أَبداً { -١٨٥٤٩
 ٦/٢٧١ و النيل ٢/١٤٣ و حنف ٣/٢٢٧ و تلخيص ٢٥١ و ٣/٢٥٠ و نصب ٣/٢٧٦قط 

 صحيح
١٨٥٥٠- }انِباَألم اِلسخط(}ِة املَج (عن علي 

 )٦٦٧٨( و صحيح اجلامع ١١/١٦٩ و خط ٨/٣٢٣اإلحتاف 
 حسن

١٨٥٥١- }      اِلسجِة ِإالَّ ثَالثَةَ مانِباَألم اِلساملَج :           اقِتطَـاع أَو ، رامح فَرج اٍم ، أَورٍم حد فْكس
قِر حياٍل ِبغعن جابر) د(}م 

 و الشـعب    ١١/٨٢ و فتح    ١٠/٢٤٧ و هق    ٣/٣٤٢و حم   ) ٤٨٦٩(  و د    ٦،٢١٦ و اإلحتاف    ١١/١٦٩اخلط  
 ٦/٥٤٥ و جامع االصول ٣/٨٧والترغيب ) ١١١٩٤(

 فيه جهالة
١٨٥٥٢- }      اِلسجِة ِإالَّ ثَالثَةَ مانِباَألم اِلسلُّ         :املَجحتسي جِلسم و ، امرح مِفيِه د ِفكس جِلسم

ي  جِلسم و ، رامح ِر ِحلِِّهِفيِه فَرجغَي الٌ ِمنلُّ ِفيِه محتاخلرائطي عن جابر}س 
 ٦/٥٤٥و جامع االصول ) ٣٢٧( و املكارم ٨/٣٢٣ و اإلحتاف ١١/٨٢ و فتح ١٠/٢٤٧ وهق ٣/٣٤٢حم 

 فيه جهالة
:  اَما الساِلم    فَالذَّاِكر ، و  : غَاِنم ، و ساِلم ، و شاِحب ، فَأَما الغاِنم           : املَجاِلس ثَالثَةٌ { -١٨٥٥٣

 عن أنس) العسكَري يف األمثال(}فَالساِكت و أَما الشاِحب فَالذي يشغب بين الناِس
 مرفوعاً عن أيب هريرة و موقوفاً على قتادة) ١٠٨١٥ و ١٠٨١٤(و الشعب ) ٣٣٨٩(و ) ٣٣٨٨(املطالب 

 فيه ضعف
١٨٥٥٤- }    ضمبيِل اِهللا مِفي س اِهدا أَنْ              املُجِإم ِتِه ، ومحر ِتِه وغِفرِإىل م هكِْفتا أَنْ يلى اِهللا ِإمونٌ ع

                 ِجـعرـى يتح ـرفْتاِئِم الْقَاِئِم الَ يثَِل الصبيِل اِهللا كَماِهِد ِفى سثَلُ املُجم ٍة ، وغَِنيم ِبأَجٍر و هِجعري
 عن أيب سعيد) هـ،ع(}

  و هو من طريق عطية بن سعد العويف عن أيب سـعيد و فيـه                 ٢/١٠١ و أصفهان    ٥/٣١٩و ش   ) ٢٧٥٤(هـ  
 خالف

 ٢٩٥ - ٢/٢٩٢وبنحوه الترغيب 
 حسن لغريه

 عن فضالة بن عبيد) ت،حب(}املُجاِهد من جاهد نفسه ِفى سبيِل اِهللا { -١٨٥٥٥



 

 

٢٧٨٧() 

 ٣/٢٦٨ و جممع    ١٠/٣٥٣ و سنة    ٧/٣٥١ و   ٦/٣٧٩ و اإلحتاف    ١٨/٣٠٩ و طب    ٦/٢٠و حم   ) ١٦٢١(ت  
 و صحيح اجلـامع     ٢/٢٤٣و الترغيب   ) ٢٥١٩ و   ١٦٢٤(و  ) ٢٥( و حب    ٢٢ و   ٦/٢١ وحم   ٢٠١و جرجان   

)٦٦٧٩( 
 صحيح

 عن ابن عمر) ك(}املُحتِكر ملعونٌ { -١٨٥٥٦
و فـتح   ) ٢١(و مسدد   ) ٣٦ و   ٢( و مبارك    ٥/٤٧٨ و اإلحتاف    ٢/٥٨٣ و ترغيب    ٢/١١و ك   ) ٢١٥٣(هـ  

 ٥/٢٢١ و النيل ٣/١٣ و التلخيص ٢/٢٤٩و مي ) ١١٢١٣( و الشعب ٥/١٨٤١ و عدي ٤/٣٦٨
 و يف سنده ضعف

 عن عثمان و هو صحيح) ط(}املُحِرم ِإذَا اشتكَى عينه قَطَر ِفيها الصبر ِإقطَاراً { -١٨٥٥٧
 )٩٥٢(و ت ) ١٨٣٨( و د ٦٨ و ١/٦٥و حم ) ٣٤٥( بنحوه و صحيح اجلامع ٤/٢٢أخرجه م 

املُحِرم ِإذَا لَم يِجِد اِإلزار فَلْيلبِس السراِويلَ ، و ِإذا لَم يِجـِد النعلَـيِن فَليلـبِس                 { -١٨٥٥٨
 عن ابن عباس) ت(}الْخفَِّني

 و سـنة    ٢/٢٢٨و قـط    ) ١١٧( و ف    ٤/١٠٠ و ش    ٥/١٣٥ و ن    ٥/٥١ و هق    ١٢/١٧٨و طب   ) ٨٣٤(ت
 ١٢/٣٩ و طب ١/٢١٥ و حم ٨/٢٣٨

 صحيح
١٨٥٥٩- }                  ـا أَسـفَلَ ِمـنكُونـى يتـا حمهقْطَعي فَِّني وِس الْخِن لبلَيعِجِد الني ِإذَا لَم ِرماملُح

 عن ابن عمر) هق(}الكَعبِني
 ٤/٥٤٣ و ش ١/٨١ و حم ٥/٥١هق 

 صحيح
١٨٥٦٠- }خطُبالَ ي و ِكحنالَ ي و ِكحنالَ ي ِرمدىن عن عثمانو احلميدى و الع) حم(}املُح 
 ٥/٦٥ و هق    ٢/١٤١ و مي    ٦٥ و   ١/٥٧و حم   ) ١٩٦٦(و هـ   ) ٣٣(و محيدي   ) ١٨٠( و ف    ٤٤م النكاح   

 ٤٧٠ و جرجان ٢/٢٦٨ و معاين ٣/٧٨ و ٢/٤٥٣ و كر ٣/٢٦١ و٢/٢٦٧و قط 
 عن ابن عمر) د(}املُحِرمةُ الَ تنتِقب و الَ تلْبس القُفَّازيِن{ -١٨٥٦١

 )٦٦٨٠( و صحيح اجلامع ٣/٢٧ و نصب ٥/٤٧و هق ) ١٨٢٦(د 
 صحيح

 عن أنس) هـ(}املُحروم من حِرم  الوِصيةَ{-١٨٥٦٢
 و حسنه املنذري    ٢/٤١١   و متناهية      ٤/٢٠٩و امع   )  ٩١٧٨( ( و الفيض    ٤/٣٢٧و ترغيب   ) ٢٧٠٠(هـ  

 و اهليثمي
 ٠  كما قال ابن عدي يف ترمجتهو أعله يف الزوائد بيزيد الرقاشي لكن الراجح أن يزيد ال بأس به

 ٠و أعل بالراوي عنه درست بن زياد



 

 

٢٧٨٨() 

وهو خمتلف فيه ضعفه قوم و قواه آخرون   و قال ابن عدي عنه  بعد أن ذكر له مجلة  من األحاديث و هذا منها                           
، و هذه األحاديث  لدرست عن يزيد الرقاشي عن أنس فيما ينفرد به  درست عن يزيد و منها ما قد شورك فيه                        

 ٣/١٠٢و لدرست غري هذه األحاديث عن يزيد و غريه و أرجوا  أنه  ال بأس به الكامل 
 فاحلديث فيه ضعف 

 عن أيب هريرة) حم(}املُحروم من حِرم غَنيمةَ كَلٍْب{-١٨٥٦٣
 ٨/٩ و تخ ٧/٣١٥ و جممع ٤/٤٣١ و ك ٢/٣٥٦حم 

 صحيح
١٨٥٦٤- }اِفقَاتاملُن نه اتِلعتن ثوبانع) ت(}املُخ 
 )٦٦٨١( و صحيح اجلامع  ٣/٩٨٦ و عدي ٣/٨٤ و ترغيب ٣/٣٥٨و خط ) ١١٨٦(و ت ) ٦٣٢(الصحيحة 

 صحيح
١٨٥٦٥-}اِفقَاتاملُن نه اتجِبراملُت و اتِلعتعن ابن مسعود) حل(}املُخ 

  حنوه٢/٢٨٥ و طربي ٥/٢٧١ و ش ٧/٣١٦ وهق ٢/٤١٤و حم ) ٦٣٢(و صحيحة ٨/٣٧٦حلية 
 حسن

١٨٥٦٦-}اِفقَاتاملُن نه اتِزعاملُنت و اتِلعتاِق عن األشعث مرسالً}املُخزعبد الر 
و ) ١١٨٩١( و عـب     ٢/٢٨٥ و طـربي     ٤٠٢ و   ١/٤٠١ و كثري    ٥/٢٧١ و ش    ٧/٣١٦ و هق    ٢/٤١٤حم  

 ٢/٦٣٢صحيحة 
 حسن

 عن ابن عمر) هـ(}املُدبر  ِمن الثُّلُِث{ -١٨٥٦٧
 و علل   ١١/٤٤٤ و خط    ٥/١٨٣٣ و عدي    ٣/٢٨٥ و نصب    ١٢/٣٦٧ و طب    ١٠/٣١٤و هق   ) ٢٥١٤(هـ  

 ) ٩١٨١( و الفيض ٤/١٣٨و قط ) ٢٨٠٣(
 أنكر األئمة رفع هذا احلديث

 و الصحيح وقفه على ابن عمر
 هو العبد يعتقه سيده بعد موته: املدبر 

 عن ابن عمر) قط،هق(}لُِثاملُدبر الَ يباع و الَ يوهب، و هو حر ِمن الثُّ{ -١٨٥٦٨
 )٩١٨٢( و الفيض ٣/٢٨٥ ونصب ٤/١٣٨ و قط ١٠/٣١٤هق 

 الصحيح وقفه
 ٨٤ و البيوع ٤١ و م الزكاة ٨/١٨١ و ١٥٦ و ٣/٩١وقد صح بيع املدبر خ 

عن ابـن   ) بع(يف اإلفراد عن ابن عباس ،       ) قط(}املُدعى علَيِه أَولَى ِباليِمِني ِإذا ملْ يكُن بينةٌ       {-١٨٥٦٩
 عمٍرو
 و عـب   ١/١٩٧ و عـدي     ٢/٢٧٠ و حنـف     ٤/٢١٩و قط   ) ١٦٩٩( و حب    ١٠/٢٥٦ و هق    ١/٣٥٦حم  

)١٦٠٧٠( 



 

 

٢٧٨٩() 

 صحيح
 عن ابن عمٍرو) هق(}املُدعى علَيِه أَولَى ِباليِمِني ِإالَّ أنْ تقُوم علَيِه البينةٌ{-١٨٥٧٠

 و عـدي    ١٧٢ و حنيفـة     ٢/٢٧٠  و حنـف   ٤/٢١٩و قط   ) ١٦٩٩( و حب    ١٠/٢٥٦ و هق    ١/٣٥٦حم  
 )٦٦٨٢( و صحيح اجلامع ١/١٩٧

 صحيح
 عن ابن عمٍرو) هق(}املُدعى علَيِه أَولَى ِباليِمِني ِممن لَم تقُمَ له بينةٌ{-١٨٥٧١

 ١٠/٢٥٦هق 
 صحيح

١٨٥٧٢-}          حلى ملَ القُرآنَ عزالَّذي أَن كَّةَ ، واِم مركَح امرةُ حالَِئكَـةً    املَِدينا ملى ِنقَاِبهٍد ِإنَّ عم
 عن جابر) عبد بن محيد و ابن جرير(}يحرسونها ِمن الشيطَاِن

 )٢٧٤٨( و ن حتفة ٤/١١٣و م ) ١٠٧٦(  و عبد بن محيد ٣/٣٩٣ و حم ٣/٣٠٢امع 
١٨٥٧٣-}   ثَ ِفيهأَحد ٍر ، فَِمنٍر ِإىل ثَويع نيا  بم امرةُ حلَيِه  املَِدينحِدثاً فَعا مى ِفيهآو ثاً ، أَودا ح

لَعنةُ اِهللا و املَالَِئكَِة و الناِس أَجمِعني ، الَ يقبلُ اُهللا ِمنه يوم الِقيامِة صـرفاً و الَ عـدالً ، و ِذمـةُ                        
        سم أَخفَر نفَم ، ماهنا أَدى ِبهسعةٌ ياِحدو ِلمنياملُس  ، ِعـنياِس أَمجالن املَالِئكَِة و ةُ اِهللا ونِه لَعلَيِلماً فَع

الَ يقبلُ اُهللا ِمنه يوم الِقيامِة صرفاً و الَ عدالً ، ومن ادعى ِإىل غَيِر أَِبيِه  ، أَِو انتمى ِإىل غَيِر مواِليـِه               
) حم،ق،د،ت(}ِة و الناِس أَمجِعني الَ يقبلُ اُهللا ِمنه يوم الِقيامِة صرفاً والَ عدالً            فَعلَيِه لَعنةُ اِهللا و املَالَِئكَ    

 ، عن أيب هريرة) م(عن علي 
 و  ١/٨١ و حـم     ٤/٣١٨ و معاين    ٧/٣٠٧ و سنة    ٣/٧٣ و ترغيب    ٥/١٩٦و هق   ) ٢١٢٧(و ت   ) ٢٠٣٤(د  

 ٢٠و العتق   ) ٩٩٩( و م    ٣/٢٥ و خ    ٤/٨١حوه الفتح    و بن  ٢/٤٥ و مسانيد    ٣/٣٩٤ و نصب    ٢/٥٢٦  و  ١٢٦
 )٦٦٨٣( و صحيح اجلامع ٥/٢٥١ وبداية ٧/٢٢٧و نبوة 

املَِدينةُ حرام ما  بين عيٍر ِإىل ثَوٍر ،الَ يختلَى خالَها، و الَ ينفَّر صيدها ، و الَ تلْـتقَطُ                    {-١٨٥٧٤
      ادأَش نا  ِإالَّ ِلمهلُقَطَت                 قطَعأَنْ ي لُحصالَ ي اٍل ، وا ِسالَحاً ِلِقتِملَ ِفيهحٍل أَنْ يجِلر صلُحالَ ي ا ، وِبه

 هِعريلٌ بجر ِلفعةً ِإالَّ أَنْ يرجا شهد( }ِمن ( عن علي 
 و هـق    ٢٥٧ و   ٤/١٢٤ و   ٢/١٣٢و اهلـروي    ) ٧٢٩(و تغليق   ) ٩١٩٣( و عب    ١/٢٥٣و حم   ) ٢٠٣٥(د  
 )٦٦٨٤( و صحيح اجلامع ٦/١٩٩ و ٥/٢٠١

 صحيح
١٨٥٧٥-}   ـنم ثٌ ، ودا حثُ ِفيهدحالَ ي ا ، وهرجش قطَعكَذَا ِإلَى كَذَا ، الَ ي ِمن امرةُ حاملَِدين

               الن املَالَِئكَِة و ةُ اِهللا ونلَيِه  لَعحِدثاً فَعا مى ِفيهآو ثاً ، أَودا حثَ ِفيهـلُ اُهللا   أَحدقبالَ ي ، ِعنيماِس أَج
 عن أنس) حم،ق(}ِمنه يوم الِقيامِة صرفاً و الَ عدالً 

 )٦٦٨٥( و صحيح اجلامع ٢٤٢ و ٣/٢٣٨و حم ) ٩٩٩( و م ٤/٨١ و فتح ٣/٢٥خ 



 

 

٢٧٩٠() 

 عن أنس) حم( }املَِدينةُ حرام الَ يحملُ ِفيها ِسالَح ِلِقتاٍل { -١٨٥٧٦
 ٣/٢٤٢حم 

 حيحص
 جلهاد يف سبيل اهللا: لقتاٍل

١٨٥٧٧-} آِمن مرةُ حأبو عوانة عن سهل بن حنيف}املَِدين  
 )٦٦٨٦( و صحيح اجلامع ٩/٣٠٥ و ٨/٢٦ و م حنوه جامع األصول ٣/٤٨٦حم 

 صحيح
١٨٥٧٨-}           يس اِهرش لَكِه ملَيا ِإالَّ عاِبهِشع ِمن بِشع سلَي ةٌ وبةُ طَيالُ     املَِدينجا الـدلُهخدالَ ي فَه

 عن فاطمة بنت قيس عن متيم الدارى) طب( أبو عوانة }أَبداً
 ِإا طيبة:  و فيه جهالة عند طب و أوله ٢/٤٢ و طب ٦/٣٧٤ و حم ٣/٣٠٩امع 

 - ٣/٣٠٧و الباقي حول عدم دخول الدجال إليها صحيح انظر امـع            ) ٢١٨(و ألوله عن الشيخني الصحيحة      
٣١٠  

 احلديث حسن لغريه
( }املَِدينةُ قُبةُ اِإلسالَِم ،و دار اِإلمياِن ، و أَرض اِهلجرِة ، و متبواُ الْحالَِل و احلَـراِم                  { -١٨٥٧٩

 عن أيب هريرة) طس
 يف  و حسنه املنذري و اهليثمي و السيوطي و ضعفه األلباين           ) ٩١٨٦( و الفيض    ٢/٢٢٨ و ترغيب    ٣/٢٩٨امع  

و أعله بعيسى بن مينا و أنه مل يوثقه غري ابن حبان و نقل عن الذهيب عكس ذلك حسب ظنـه                     ) ٧٦١(الضعيفة  
مقارب احلديث مث ذكر قـول أمحـد بـن صـاحل املصـري فيـه       : علماً أن الذهيب قال عنه يف ديوان الضعفاء         

٣٣٠٦(٠٠٠( 
     و  ٠٠٠منكر احلديث لـيس بقـوى       :  قال أبو حامت     سليمان بن يزيد و أنه ضعيف و      : وأعله بأيب املثىن القارى 

هنا أنه قليل احلديث ليس بقـوى و قـال الـذهيب  يف              : ا هـ  و معىن قول  أبو حامت              " تناقض ابن حبان فيه     
 ) : ٣٦٢(الكاشف الكىن 

 ليس بقوى ا هـ: و ثق قال أبو حامت 
 فاحلديث عندي حسن

 و له شواهد مبعناه
 عن جابر) ش،خ( }ِكِيِر تنِفى اخلَبثَ كَما ينِفي الِكري خبثَ الْحِديِد املَِدينةُ كَال{ -١٨٥٨٠

 و ٢٠٥ و ٢٠٠ /١٣ و ٤/٩٦ و فــتح ١٢/١٨٠ و ش ٣٦٥ و ٣/٣٠٧  و حــم ١٠٠ و ٩/٩٨ و ٣/٢٩خ 
 )١٢٤١(محيدي 

١٨٥٨١- }   قٍْب ِمنلى كُلِّ ناِن ِباملَالَِئكَِة ، عفُوفَتحكَّةُ مم ةُ والَ املَِدين الُ وجا الدلُهخدالَ ي لَكا مه
 عن أيب هريرة) حم( } الطَّاعونُ

 ٦/١٨٠ و تخ ٤/٣٥٩ و كر ٣/٣٠٩ و جممع  ٢/٤٨٣حم 



 

 

٢٧٩١() 

 صحيح
فَمن يأْكُلُها  يا رسولَ  اِهللا ؟ السـباع و   : املَِدينةُ يتركَها  أَهلُها وِهى مرِطبةٌ ، قَالُوا         { -١٨٥٨٢

اِئفعن جابر) حم(} الع 
 ٤/١٥ و جممع ٣/٣٣٢حم 

 صحيح
 احلائم:معشبة  ، العائف :مرطبة 

١٨٥٨٣- } اُء ِفى القُرآِن كُفْرعن أيب هريرة) د،ك( }الِْمر 
 و  ١/٩  و طـربي        ١/١٣٢ و ترغيب      ١/١٥٧و جممع   ) ١٧٧٩ و   ٥٩(  و حب     ٢/٣٠٠و حم   ) ٤٦٠٣(د  

 )٦٦٨٧( و صحيح اجلامع ٨/٢١٣  و حلية ٢/١٢٣ان  و أصفه١١/٢٦  و ٤/٨١ وخط ٢/٩كثري  
 صحيح

 عن جابر) عبد بن محيد (}الْمرُء ِفىصالٍَة ما انتظَرها { -١٨٥٨٤
 و ت   ١/٢٧٩ و ك    ٥/٤٥٣ و حـــم     ١/٢٨٢ و فتح    ١٠/٤٥٣ و خط    ١٧/٣٠١ و طب    ١٠/٢٣اإلحتاف  

 حنـــــوه) ٤٩١(
 )٦٦٨٨(وصحيح اجلامع 

 صحيح
 ابن أيب الدنيا ِفي اِإلخوانْ عن سهل بن سعد}ثري بأَِخيِه الْمرُء كَ{ -١٨٥٨٥

 )٢٤( و اإلخوان ٢/٢٨٩و ترتيه ) ١٨٩٥( و نبوة و الضعيفة١٠/٢٢٧   و كر ٧/٥٧خط 
 حسن لغريه

١٨٥٨٦- } بأَح نم عُء مرعن ابن مسعوٍد) ق(عن أنس ، ) ٣حم،ق( }الْم 
 و ١١٠ و ٣/١٠٤ و  ١/٣٩٢و حـم    ) ٢٣٨٦(و ت   ) ٥١٢٧( و د    ١٦٥ و م الرب و الصـلة        ٤٩ و   ٨/٤٨خ  

 و ١/١٣٢ و قط ٧٠ و ٨/٦٥ و طب ٢/١٣٠ و ١/٥٨ و طص ٢٦٨ و ٢٢٨ و ٢٢٢ و ٢١٣ و٢٠٠ و   ١٥٩
و اإلحتـاف   ) ٦٦٨٩( و صحيح اجلـامع      ٦٢ و   ١٣/٦١ و سنة    ٢٨١ و   ١٠/٢٨٠ و ٩/٣٦٤ و   ١/٢٨٦جممع  

  و غريهم٩/٥٤٩
 حديث متواتر

١٨٥٨٧- }نم عُء مرالْمبسا اكْتم لَه و بعن أنس) ت( } أَح 
 عن ٢٨١ و ١٠/٢٨٠ و بنحوه امع ١/١٣٢ و قط ٦/٥٥٨و جامع اُألصول ) ٢٣٨٦( و ت  ٩/٦٦٥اإلحتاف  

 عبد اهللا وعن أيب أُمامة
 حسن لغريه

١٨٥٨٨- } جوزت ا لَما ملَِدهِبو قأَةُ أَحرعن ابن عمرو) قط( }الْم 
 ١٠/٤٠٢ و فتح ٢/٢٠٧ و ك ٢/١٨٢و حم ) ٢٢٧٦( و بنحوه د ٣/٣٠٥و قط ) ٣٦٨(الصحيحة 

 صحيح



 

 

٢٧٩٢() 

الْمرأَةُ ِإذا صلَّت خمسها ، و صامت شهرها ، و أَحصنت فَرجها ، و أَطَاعت بعلَها                { -١٨٥٨٩
اَءتِة شاِب اجلَنأَبو لْ ِمن أَىدخابن زجنويه عن أنس} ، فَلْت 

) ١٢٩٦( و حـب     ٣٠٦ و   ٤/٣٠٥ و جممع    ٢٨٢ و   ٣/٥٢ و بنحوه الترغيب     ٦/٣٠٨ و حلية    ٣/١٠٣٧دي  ع
 عن أيب هريرة وعبد الرمحن بن عوف

 صحيح لغريه
املَرأَةُ ِإذا قَتلَت عمداً الَ تقتلُ حتى تضع ما ِفي بطِنها ِإنْ كَانت حاِمالً وحتى تكفُلَ                {- ١٨٥٩٠

عن معاذ بن جبل    )هـ( }، وِإنْ زنت ِبِه لَم ترجم حتى تضع ما ِفي بطِنها و حتى تكفُلَ ولَدها                ولَدها  
 و أيب عبيدة بن اجلراح و عبادة بن الصامت و شداد بن أوس

 )٢٦٩٤(هـ 
 فيه ضعف

حم ( }لَِقيطَها ، و ولَدها الَّذي الَعنت علَيِه        عِتيقَها ، و    : املَرأَةُ تحوز ثَالثَةَ مواِريثَ     { -١٨٥٩١
 عن واثلة)  ك٤
 و جـامع األصـول      ٨/٣٦٢ و سـنة     ٤/١٠٧ و   ٣/٤٩٠و حم   ) ٢٧٤٢(و هـ   ) ٢١١٥(و ت   ) ٢٩٠٦(د  
 وهو من طريق عمر بن روبة و هو صـدوق كمـا يف              ٥/١٧٠٧ و عدي    ٤/٣٧٨ و ك    ٦/٦٧ و النيل    ٩/٦١٤

 ا يف تصحيح هذا احلديث فقواه الترمذي و احلاكم و ضعفه آخرونو اختلفو) ٤٨٩٥(التقريب 
 لني

 عن ابن مسعوٍد) ت( }املَرأَةُ عورةٌ ، فَِإذا خرجت استشرفَها الشيطانُ {-١٨٥٩٢
 و عدي   ١/٢٢٦ و ترغيب    ١٠/١٣٢ و طب    ١/٢٩٨و نصب   ) ١٦٨٦(و خزمية   ) ٣٢٩(و حب   ) ١١٧٣(ت  

 )٦٦٩٠( وصحيح اجلامع ٣/١٢٥٩
 صحيح

املَرأَةُ عورةٌ ، و ِإنها  ِإذا خرجت استشرفَها الشيطانُ ، و ِإنها أَقرب ما تكُـونُ ِإىل                  { -١٨٥٩٣
 عن ابن مسعوٍد) طب،حب( }اِهللا و ِهي ِفي قَعِر بيِتها

و ت ) ١٦٨٥(و خزميـة   ) ٥٥٩٩ و   ٥٥٩٨( و اإلحسان    ٣/١٢٥٩ و عدي    ١/٢٢٦ و ترغيب    ١٠/١٣٢طب  
 ٢/٣٥و جممع ) ٥٧٠(و د ) ١٠١١٥(وطب ) ١١٧٣(

 صحيح
 عن مسرة) حم(}املَرأَةُ كَالضلَِع فَداِرها تِعش ِبها ، فَداِرها تِعش ِبها{-١٨٥٩٤

 ٧/٣٣ و بنحوه خ ٥/١٦٤ و ٢/٤٢٨ و ٦/٢٧٩ و حم ٣/٣٠٣امع 
 صحيح

 عن عائشة) خط(أيب الدرداء ، عن ) طب(}املَرأَةُ آلِخِر أَزواِجها{ -١٨٥٩٥
 )٦٦٩١( و صحيح اجلامع ٤٨ و الفقيه ٩/٢٢٨و خط ) ١٢٨١(و صحيحة ) ١٦٧٣(مطالب 

 صحيح



 

 

٢٧٩٣() 

املَرأَةُ الَ تؤد حق اِهللا علَيها حتى تؤدى حق زوِجها كُلَّه ، لَو سأَلَها و ِهي علَى ظَهِر                  { -١٨٥٩٦
هعنمت ٍب لَما قَتهفْسعن زيد بن أرقم) طب،ض(} ن 

 ٣/٥٨ و الترغيب ٥/٢٢٧و طب ) ١٢٠٣( و صحيحة ٤/٣٠٨جممع 
 صحيح

 عن ابن عباس) عب ،هق(}املَرأَةُ يعِقلُها عصبتها و الَ يِرثُونَ ِإالَّ ما فَضلَ عن ورثَِتها{ -١٨٥٩٧
  عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده٨/٥٨ق و ه) ١٧٧٧٥(و ) ١٧٧٦٧ و ١٧٧٦٦(و عب ) ٢٩(املراسيل 

 حسن
 عن املغرية بن شعبة) عب(}املَرأَةُ يعِقلُها عصبتها و يِرثُهابنوها { -١٨٥٩٨

 و يف سنده انقطاع ويشهد له ما قبله) ١٧٧٦٧(عب 
 حسن لغريه

١٨٥٩٩- }رجالش قرو اتحتا يكَم اهطَايخ اتحت ياء عن أسد بن كرز) طب(}ِة املَِريضو الض 
 ٤/٢٩٤    و ترغيب ٢/٣٠١ و جممع ٤/٧٠حم 

 حسن
 و له شواهد كثرية

١٨٦٠٠- } ِقفوا مِلفَةُ كُلُّهدعن جابر) ن(}املُز 
 )٦٦٩٢( و صحيح اجلامع ٣٢٦ و ٣/٣٢١ و حم ٥/٢٦٥ن 

 صحيح
 و بنحوه عند م و غريه

١٨٦٠١- } امرح كُلُّه رعن ابن عباس) بط(}اِملز 
 و  ٢/١٦٥ و حم    ٤٩ و ن فيها ب      ٥ و د األشربة ب      ٧٣ و   ٧٠ و األشربة ب     ٨٠أخرجه بنحوه خ األدب ب      

 )٦٦٩٣( و صحيح اجلامع ١٧٢ و ١٦٧
املَساِئلُ كُدوح يكْدح ِبها الرجلُ وجهه ، فَمن شاَء أَبقَى علَى وجِهِه ، و من شـاَء                 { -١٨٦٠٢

، كرا تدب هِمن ِجدٍر الَ يِفى أَم لْطَاٍن أَولُ ذا سجأَلَ الرسعن مسرة) حم،د(} ِإالَّ أَنْ ي 
 و ن   ١/٥٧٢ و ترغيـب     ٢/١٨ و معـاين     ٤/١١٤ و متهيـد     ٤/١٩٧ و هق    ٢٢ و   ٥/١٠و حم    ) ١٦٣٩(د  
 )٦٦٩٥( و صحيح اجلامع ٣/٩٦ و جممع ٢/٩٤ و حم ٥/١٠٠

 صحيح
١٨٦٠٣- }اِجداملَس        هاِئـرز كِرموِر أَنْ يلَى املَزع قح اِهللا ، و اروونَ زِمناملُؤ اِهللا ، و وتيك(} ب (

 يف تارخيه عن ابن عباس 
 حنوه) ٢٩٤٣(حنوه و الشعب ) ١١٦٩( و الصحيحة ١٠/٢٣اإلحتاف 

 صحيح



 

 

٢٧٩٤() 

انِت املَساِجد بيته ِبالروِح  و الراحـِة و         املَساِجد بيوت اِهللا ، و قَد ضِمن اُهللا ِلمن كَ         { -١٨٦٠٤
 عن أيب الدرداِء) هب(}اجلَواِز علَى الصراِط ِإىل الْجنِة 

 و  ١/٢٢٠و ترغيـب    ٢/٢٢ و جممـع     ٦/٣١٣و طب   ) ١٠٦٥٧( و الشعب    ١/٢١٤و حلية   ) ٢٠٠٢٩(عب  
 )٧١٦(الصحيحة 

 صحيح
 )٢٩٤٣(و اللفظ األعلى يف الشعب و أَوله عنده املسجد بيت كل تقي و بنح

١٨٦٠٥-}          ٍة ، وٍع واِحـدِبأُصـب ِشريأَنْ ت اِالسِتغفَار و ، كيِكبنم ذْوح  كيدي  فَعرأَلَةُ أَنْ تاملَس
 عن ابن عباس) د(}اِالبِتهالُ تمد يديك جِميعاً

 )٦٦٩٤(مع  و صحيح اجلا٣/٥١ و نصب ٥/٣٤و اإلحتاف ) ١٨١٩(د 
 صحيح

املَسأَلَةُ كُدوح ِفي وجِه صاِحِبها يوم الِقيامِة ، فَمن شاَء فَلْيستبِق وجهـه ،و أَهـونُ                {-١٨٦٠٦
ِبمـن  املَسأَلَِة مسأَلَةُ ِذي رِحٍم يسأَلُ ِفى حاجٍة ، و خير املَسأَلَِة املَسأَلَةُ عن ظَهِر ِغـىن ،و ابـدأْ                    

 عن ابن عمر) هب(}تعولُ
 )٣٥١٠( و الشعب ١/٥٧٢ و ترغيب ٣/٩٦ و جممع ٢/٩٤حم 

 صحيح
 عن عياض بن محار) حم،خد(}املُستباِن شيطَاناِن يتهاتراِن و يتكَاذَباِن {-١٨٦٠٧

 ١٠/٤٦٥ و فتح    ٣/٤٦٧ و ترغيب    ٣٦٥ و   ١٧/٣١٥و طب   ) ١٩٧٧( و حب    ١٠/٢٣٥ و هق    ٤/١٦٢حم  
 )٦٦٩٦( و صحيح اجلامع  ٧/١٩ و تخ ٧/٤٨٢ و اإلحتاف ٨/٧٥و جممع ) ٤٢٧( و خد ٧/٢٣و سعد 

 صحيح
١٨٦٠٨-} املَظْلُوم ِدىتعى يتا حمهاِدىء ِمنلَى الْبا قَاالَ فَعاِن مبتعن أيب هريرة) حم،م،د،ت(}املُس 

و حب ) ٤٢٣( و خد ١٠/٢٣٥ و هق ٤٤٨  و٢/٢٣٥و حم ) ١٩٨١(و ت ) ٤٨٩٤( و د ٦٨م الرب و الصلة     
 و ١٧/٣٦٦ و طـب  ٣/٤٦٦ و ترغيب ١٣/١٣٣ و سنة ٨/٣٦ و ٧/٤٨٣ و اإلحتاف    ٨/٧٥وجممع  ) ١٩٧٦(

 )٦٦٩٧( و صحيح اجلامع ٣/٢٢٢خط 
١٨٦٠٩-}           ِسلُ غُسغتت ا ثُمِفيه ِلسجت تا الَّىت كَاناِئهأَقْر امالةَ أَيالص عدةُ تاضحاِحداً  املُستالً و

 عن سودة بنت زمعة) طس(}ثُم تتوضأُ ِلكُلِّ صالٍَة 
 ١/٢٨١امع 

 حسن لغريه
١٨٦١٠-}            و ـومصت ـالٍَة وأُ ِلكُـلِّ صضوتت ِسلُ وغتت ا ثُماِئهأَقْر امالةَ أَيالص عدةُ تاضحاملُست

 جدهعن  عدي بن ثابت عن أبيه عن ) ش(}تصلِّي
 ٢٠٤ و ٢٠٢ و ١/٢٠١ و نصب ٣٤٧ و ١/١١٦ و هق ١/١٠٢معاين 



 

 

٢٧٩٥() 

 حسن لغريه
املُستحاضةُ تدع الصالةَ أَيام أَقْراِئها ثُم تغتِسلُ و تصلِّي ، و الوضوُء ِعند كُلِّ صالَِة               {-١٨٦١١

 عن دينار)  ٤(}
 ٥/١٨١٤ و   ٤/١٣٢٧ و عدي    ٢٠٢ و   ١/٢٠١ و نصب    ١/٢٨١و جممع   ) ٦٢٥( و هـ    ١٠٧د الطهارة  ب     

 ٢٧٥ - ١/٢٧٤و النيل ) ٦٦٩٨( و صحيح اجلامع ١/١٠٢ و معاين ٣٤٧ و ١/١١٦ و هق ١/٢٠٢و مي 
 حسن لغريه

١٨٦١٢-}              لَتسا اغْتاِئهِقضان دنهٍر ، فَِإذا كَانَ عا ِفي كُلِّ شيِضهح امالةَ أَيالص عدةُ تاضحاملُست
 )الدارمي عن عدي بن ثابت بن دينار عن أبيه عن جدِه(}ت و صامت  و تو ضأَت ِعند كُلِّ صالٍَة و صلَّ

 ٢٧٥ - ١/٢٧٤و النيل ٢١-٢/١٩ و التهذيب ١/١٠٢ و معاين ٣٤٧ و ١/١١٦ و هق  ١/٢٠٢مي 
 حسن لغريه

  ابن عمروعن) طب(}املُستحاضةُ تغتِسلُ ِمن قُرٍء ِإىل قُرٍء {-١٨٦١٣
 )٦٦٩٩( و و صحيح اجلامع ٦/٢٤٣١ و عدي ١/٢٨١ و جممع ٢/٧٦طص 

 صحيح
ط ،  (}املُستحاضةُ تقعد  أَيام أَقْراِئها ثُم تغتِسلُ ِعند كُلِّ طُهٍر ، ثُم تحتِشي و تصلِّي                {-١٨٦١٤

 عن جابر) ص
 ٢٨١ و ١/٢٨٠و امع ) ٢١٥( املطالب 

 صحيح لغريه
١٨٦١٥-} نمتؤم  ارشعن ابن مسعود) هـ(عن أُم سلمة ، ) ت(عن أيب هريرة ، ) ٤(}املُست 

 و مـي    ١٠/١١٢ و هـق     ٥/٢٧٤و حـم    ) ٣٧٤٦ و   ٣٧٤٥(و هـ   ) ٢٨٢٣(و  ) ٢٨٢٢(و ت   ) ٥١٢٨(د
 و مشــكل ٢٥٩ و و٢٥٧ /١٩ و ١٧/٢٢٩ و ١٢/٤٠٩و طــب ) ١٩٩١( و حــب ٤/١٣١ و ك ٢/٢١٩
و ) ٦٧٠٠(و صحيح اجلـامع     ) ١٦٤١( و الصحيحة    ١٠/٣٢٠ و ٩٧ و   ٨/٩٦جممع   و   ٨/٣٧ و متهيد    ١/١٩٦

 غريهم
 صحيح مشهور

١٨٦١٦-} ِشري اَء لَمِإنْ ش و ، اراَء أَشِإنْ ش ، نمتؤم  ارشعن مسرة) طب(}املُست 
 ٤٦ و العزلة ٨/٩٧امع 

 ضعيف
١٨٦١٧-} ِشريتفَِإذا اس ، نمتؤم  ارشفِْسِهاملُستِلن اِنعص وا هِبم ِشرطس(}فَلْي (عن علي 

 ٨/٩٦امع 
 فيه جهالة

عـن  ) حم،ك(عن أيب سعيد ، ) م،ت(}مسِجِدى هذَا   : املَسِجد الّذي أُِسس علَى التقْوى      {-١٨٦١٨
ىأُب 



 

 

٢٧٩٦() 

 و كثري ١١/٢٢ و طربي ٤/١٠٤ و جممع ٢/٣٣٤ و ك ٢/٥٤٥ و نبوة ١٢/١٢٠ و ٢/٣٧٣ و ش   ٥/١١٦حم  
و م يف احلج باب بيان أن املسجد الذي أُسس على التقوى هو مسجد              ) ١٠٣٧( و حب    ٣/٢٢٠ وبداية   ٤/١٥٢

 )٦٧٠١(النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة و صحيح اجلامع 
 عن سلمان) حل(}املَسِجد بيت كُلِّ مؤِمٍن {-١٨٦١٩

 و صـحيح اجلـامع      ٦/١٧٦و حلية   ) ٧١٦(حة   حنوه و الصحي   ١/٢٢٠ و ترغيب    ٢/٢٢ و جممع    ٦/٣١٣طب  
)٦٧٠٢( 

 صحيح لغريه
١٨٦٢٠-}                اِليِهنلَي اٍم واِفِر ثَالَثَةُ أَيِللْمس لَيلَةٌ و و  موِقيِم  يِن ِللْمفَّيلى الْخع حعـن  ) حل(}املَس

 يم عن خزمية بن ثابتعن ابن عمر ، أبو نع) طب(عن ابن عباس ، ) طب(علي اخلطيب عن خزمية بن ثابت ، 
و سنة  ) ١٥٧( و د    ٢/٣٤٨ و أصفهان    ١/٢٦٢ و أبو عوانه     ١/٤٠٦ و بنحوه كر     ١/٢٥٩و جممع   ١٢/٤٤طب  

  من طرق٣٢ و حنيفة ١/١٧٥ ونصب ١/٤٦٢
 متواتر

 عن خزمية بن ثابت) ش(}املَسح ِللْمساِفِر  ثَالَثَةٌ و  ِللْمِقيِم  يوم  و لَيلَةٌ {-١٨٦٢١
 )١/٢٠٤(  و ش ٦/٣٨٢ و خط ٤/٣٠٤حلية 

 صحيح
 عن أيب سعيد) م،ت(}اِملسك أَطْيب الطِّيِب {-١٨٦٢٢

 ٤/٣٩ و بنحوه ن     ١٠/٣٧٠ و   ٩/٦٦١ و فتح    ٦/٢٦ و   ٣/٤٠٥ و هق    ٣/٦٨ و حم    ١٩م األلفاظ من األدب     
و صـحيح   ) ٢٥٨٤(و خزمية   ) ١٨٤٥( و منحة    ١/٣٦١ و ك    ٦٢ و   ٤٦ و   ٤٠ و   ٣/٣٦و حم   ) ٩٩١(و ت   

 )٦٧٠٣(مع اجلا
 عن سويد بن حنظلة) د(}املُسِلم أَخو املُسِلِم {-١٨٦٢٣

 و  ١٨٥ و   ١٨٤ و   ٨/٨٣ و   ٢٨٣ و   ٦/١١ و   ١٧٢ و   ٤/٨٠و جممع   ) ١٩٢٧ و   ١٤٢٦(و ت   ) ٢٢٤٦(هـ  
و صحيح اجلامع   ) ٤٨٩٣(و د   ) ٥٠٤( و الصحيحة    ١/٤١٥ و عدي    ٧/٣٤ و سعد    ١٧/٣١٦ وطب   ١٠/٢٧٥

 و غريهم) ٦٧٠٤(
 صحيح مشهور

١٨٦٢٤-}           ـهنيِإالَّ ب ـبيعـاً ِفِيـِه عيأَِخيـِه ب ِمن اعسِلٍم بِحلُّ ِلمالَ ي ِلِم ، وو املُسأَخ املُسِلم
عن  عقبة بن عامر) حم،هـ،ك(}لَه 
 )٦٧٠٥( و صحيح اجلامع ٣/٢٢ و تلخيص ٤/٨٠ و جممع ١٧/٣١٧ و طب ٤/١٥٨ و حم ٢/٨ك 

 صحيح
سِلِم ، الَ يخونه و الَ يكِْذبه ، و الَ يخذُلُه ، كُلُّ املَسِلِم على املُسـِلِم                 املُسِلم أَخو املُ  {-١٨٦٢٥

  امرأَنْ                     : ح رالش ِب امِرىٍء ِمنسِإىل القَلِب ، ِبح ارأَش ا ، ونقْوى ههالت ، همد و ، الُهم و ، هِعرض
املُسِلم اهأَخ حِقرهريرةعن أيب) ت(}ي  



 

 

٢٧٩٧() 

 و  ٧/٣٥٥ و   ٥/٨٥ و كثري    ٦/٢٢٥ و بغوى    ٨/١٨٥ و بنحوه امع     ٦/٢٨٣و جممع     ) ١٩٢٧ و   ١٤٢٧(ت  
 )٦٧٠٦(صحيح اجلامع 

 صحيح
 - و أَومأَ ِبيِدِه ِإىل ِصدِرِه -املُسِلم أَخو املُسِلِم الَ يظِْلمه و الَ يخذُلُه ، التقوى ههنا ،   {-١٨٦٢٦
د رجالِن ِفى اِهللا  فَيفَرق بينهما ِإالَّ حدثٌ يحِدثُ أَحدهما و املُحِدثُ شر ، و املُحـِدثُ         ، و ما توا   

راملُحِدثُ ش و ، رو البغوى و ابن قانع عن رجل من بىن سليط) حم(}ش 
و حلية  ) ٤٠١( و خد    ٤/٣٤٠ و ترغيب    ٥/٨٥ و كثري    ٥/٧١ و حم    ١٠/٢٧٥ خمتصراً و بطوله     ٨/١٨٤امع  

 حنوه) ٦٣٧( والصحيحة ٥/٢٠٢
 صحيح لغريه

املُسِلم أَخو املُسِلِم،الَ يظِْلمه والَ يخذُلُه ،و الَّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه ما تـواد اثْنـاِن                {-١٨٦٢٧
يشـمته ِإذا   :ِلِم على أَِخيِه ِمن املَعروِف ِسـتةٌ        فَفُرق بينهما ِإالَّ ِبذنٍب يحِدثُه أَحدهما، ِللمرِء املُس       

                   ،اهعِإذا د هِجيبي ه،وِه ِإذا لَِقيلَيع لِّمسي و ،ِهدأَو ش ِإذا غَاب هحصني و ، ِرضِإذا م هودعي و،طَسع
 اتِإذا م هعبتي عن ابن عمر) حم (}و 

 ١٠/٢٧٥ و ٨/١٨٤ و امع ٣/١٨٥يب  و الترغ٩١ و ٢/٦٨حم 
 حسن

املُسِلم أَخو املُسِلِم ، الَ يظِْلمه والَ يسِلمه ، و من كَانَ ِفي حاجِة أَِخيِه كَانَ اُهللا ِفـى                   {-١٨٦٢٨
              ِب يكُر بةً ِمنا كُرِبه هناُهللا ع جةً فَربِلٍم كُرسم نع جفَر نمِتِه ، واجح        رـتس ـنم ِة ، وامِم الِقيو

 عن ابن عمر) ٣حم،ق (}مسِلماً ستره اُهللا يوم الِقيامِة 
و حم  ) ٢٢٤٦ و   ٢١١٩( و هـ    ٨و د النذور ب     ) ٤٨٩٣ (٥٨ و   ٣٢ و م الرب و الصلة       ٢٨ /٩ و   ٣/١٦٨خ  
 و ترغيـب    ١٢/٣٢٣ و   ٥/٩٧ و فتح    ٩١ و   ٢/٦٨و بنحوه حم    ) ٥٠٤(  و الصحيحة     ٣٦٠ و   ٣١ و   ٢/٢٢٧
 )٦٧٠٧( و صحيح اجلامع ٣٨٩   و ٣/٢٣٧

صِفية ودحيبةَ  )د(}املُسِلم أَخو املُسِلِم ،يسعهما املَاُء و الشجر ، و يتعاوناِن على الفَتاِن             {-١٨٦٢٩
 ابنىت عليبة عن جدما قيلة بنت خمرمة

 ١٠/٥٨٠ و جامع االصول ٣٦د اخلراج ب 
 حسن

ملُسِلم ِإذا سِئلَ ِفى القَبِر ، يشهد أَنْ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ، و أَنَّ محمداً رسولُ  اِهللا ، فَذَِلك  ا{-١٨٦٣٠
عن ) ٤حم،ق(} ) يثَبت اُهللا الَّذين آمنوا ِبالقَوِل الثَّاِبِت ِفي احلَياِة الدنيا و ِفي اآلِخرِة       : (قَولُه  تعالَى    

 ءالربا
وم ) ٣١١٩(و ت ) ٤٧٥٠( و د    ٤/٤١٣ و كـثري     ٥/٤١٢ و سنة    ٤/٤٢ و بغوى    ٨/٣٧٨ و فتح    ٦/١٠٠خ  

 )٤٢٦٩( و هـ ٦/١٠١و ن ) ٦٧٠٨(وصحيح اجلامع ) ٢٨٧١(



 

 

٢٧٩٨() 

١٨٦٣١-}               اساِلطُ النخاملُسِلم الَّذي الَ ي ِمن ريخ ملى أَذاهع ِبرصي و اساِلطُ النخالَّذي ي املُسِلم
 عن ابن عمر) ط،حم،ت،هـ(}  يصِبر علَى أَذاهموالَ

و ) ٤٠٣٢( و هـ    ٨/٥٦٥و ش   ) ٣٨٨( و خد    ٥/٦٢ و حلية    ٦/٣٤٠و اإلحتاف   ) ٢٥٠٧( ت   ١٣/١٦٣سنة  
 ٥/٣٦٥ و ٢/٤٣ و حم ١٠/٥١٢ وفتح ١٠/٨٩هق 

 صحيح
،و ِإما أَنْ يكُونَ ادِخر لَه ِفـى       ِإما أَنْ يعطَي مسأَلَته   : املُسِلم دعاؤه على ِإحدى ثَالٍث      {-١٨٦٣٢

 اِدلُهعا يالَِء مالْب ِمن هنع فَعرا أَنْ يِإمِة ، وعن جابر) ض(} اآلِخر 
 و جممـع  ٣/١٨ و حـم  ١/٤٩٣و ك ) ٣٣٨١(و بنحوه ت ) ١٩٦٥٠(و ) ١٩٦٤٩( و عب  ٥/٣٤٥التمهيد  

 ٢/٤٧٨ وترغيب ١٠/١٤٨
 صحيح لغريه

دمه و ِعرضه  و مالُه ، املُسِلم أَخو املُسِلِم الَ يظِلمـه و الَ               :م علَى املُسِلِم حرام   املُسِل{-١٨٦٣٣
}   و حسب املَرِء ِمن الشر أَنْ يحِقر أَخاه املُسِلم - و أَومأَ ِبيِدِه ِإىل القَلِْب   -يخذُلُه ، التقْوى ههنا     

  ابن األسقععن واثلة) حم(
 ١٨٥ و ٨٤ و ٨/٨٣ و ٤/١٧٢ و جممع ٣/٤٩١حم 

 صحيح
١٨٦٣٤-} ذْهأْخئاً فَلْييأَى ِبِه شِمرآةُ املُسِلِم ،فَِإذا ر ِلمعن أيب هريرة) ابن منيع(} املُس 

و مبـارك   ) ١٩٢٩( و بنحـوه ت      ٢٩٢ و   ٢٩١ من طرق و     ٦/٢٢٤و اإلحتاف   ) ٢٥٦٤ و   ٢٤٩٤(املطالب  
  حنوه٧/٢٦٤و جممع ) ٤٩١٨(و د ) ٧٦٤٥( و الشعب ١٣/٩٢و سنة ) ٢٥٤(

 حسن لغريه
 عن جابر) م(} املُسِلم من سِلم املُسِلمونَ  ِمن ِلساِنِه و يِدِه {-١٨٦٣٥

و ) ٦٧٠٩(و صحيح اجلـامع     ) ٢٤٨١( و د    ٨/١٠٥و ن   ) ٢٦٢٧( و ت    ٦٥ و م اإلميان     ٨/١٢٧ و   ١/٩خ  
 غريهم

١٨٦٣٦-}  س نم ِلماملُس                و اِئِهملى ِدمع اسالن هأَِمن نم ِمناملُؤ ِدِه ، وي اِنِه وِلس ونَ  ِمناملُسِلم ِلم
اِلِهموعن واثلة) طب(عن أيب هريرة ، ) حم،ت،ن،ك،حب(} أَم 

) ٢٦٢٧( و ت    ١٩/١٧٦ و   ١٨/٣٠٩ و طب    ٢١٢ و   ٢٠٩ و   ٢٠٥ و   ٢٠٣ و   ١٩٥ و   ١٩٢ و   ٢/١٦٣حم  
 )٦٧١٠(و صحيح اجلامع ) ٢٦( وحب ٣/٥١٧ و ١/١٠ و ك ٨/١٠٥و ن 

 صحيح
١٨٦٣٧-}                   ـهنى اُهللا عها نم رجه نم  اِجراملُه ِدِه ، وي اِنِه وِلس ونَ  ِمناملُسِلم ِلمس نم ِلماملُس {

 عن ابن عمرو)  خ،د،ن(
 و  ٢٥٤ و   ٦/٢٥٣ و اإلحتـاف     ٣/٥٢٢ و ترغيب    ٨/١٠٥و ن   ) ٢٤٨١(و د   ) ٦٩( و م    ٨/١٢٧ و   ١/٩خ  
 و غريهم) ٦٧١١( و صحيح اجلامع ٤٥٦ و ٧/٣٥٨



 

 

٢٧٩٩() 

١٨٦٣٨-}                   و ـاِئِهملـى ِدمع اسالن هأَِمن نم ِمناملُؤ ِدِه ، وي اِنِه وِلس ِمن اسِلمَ النس نم ِلماملُس
         هبنتوَء فَاجالس رجه نم  اِجراملُهو ، اِلِهمورائطي يف مكارم األخالق عن ابن عمـر ، و          و اخل ) طب(} أَم

 اخلطيب عن أنس
 ٢/٧٨ و خط ١/٥٤ و فتح ٣/٢٦٨و جممع ) ٢٥( و حب ٦/٢١ و ٣/٤٤٠ و ٢/٢٢٤حم 

 صحيح
١٨٦٣٩-}              ـاهطَايخ ـهنع ـتاتحت دجا سأِْسِه ، كُلَّملَى رةٌ عفُوعرم اهطَايخلِّي وصي ِلماملُس {

 نعن سلما) طكس،بز(
 ١/٣٠٠امع 

 حسن لغريه
١٨٦٤٠-}                أْكُلْـهلْي اِهللا و مذْكُِر اسفَلْي ، حذْبي ِحني ىمسأَنْ ي ِسىفَِإنَ ن ، همكِفيِه اسي ِلماملُس {

 عن ابن عباس) هق(
 ٣/٣١٩ و كثري ٤/١٨٢ و نصب ٦/٦٧ و اإلحتاف ٤/٢٩٦ و قط ٩/٢٣٩هق 

 حسن لغريه
١٨٦٤١-}ِلماملُس               دي مهو ، ماهأَقص ِهملَيع جريي و ، ماهنأَد ِتِهمى ِبِذمعسي ، ماُءهكَافَأُ ِدمتونَ ت

                  ِبكَاِفٍر، و ِمنؤلُ مقْتالَ ي ، لى قَاِعِدِهمع مهِرعسم و ، ِفِهمعضلى مع مهِشدم دري ماهِسو نلى مع
 عن ابن عمرو) د،هـ(}  ِفى عهِدِه الَ ذُو عهٍد

 و  ٢/١٤١ و ك    ١٢/٢٦١و فـتح    ) ٤٠٣( و عب    ٢/٦٣ و حنيف    ٨/٢٩و هق   ) ١٦٨٣(و هـ   ) ٢٧١٥(د  
 و غريهم) ٦٧١٢( و صحيح اجلامع ٢/١٩٢ و حم ٤/١١٨ والتلخيص ١٠/١٧٢سنة 

 صحيح
 عن رجل) حم،د(}، و الناِر ِفى الكَِأل ، و املَاِء : املُسِلمونَ شركَاُء ِفي ثَالثٍَة {-١٨٦٤٢

 و ٤/٢٩٤ و نصب ٣/٦٥ و تلخيص ٢/٧٥ و ترغيب ٧/٣٠٤ و ش  ٦/١٥٠ و هق    ٥/٣٦٤و حم   ) ٣٤٧٧(د  
 ) ٦٧١٣( و صحيح اجلامع ١١/٨٠ و طب ٢/٨٥٧ و عدي ٨/٢٠كثري 

 صحيح
١٨٦٤٣-} وِطِهمرلى شونَ عِلمعن أيب هريرة) د،ك( }املُس 

و متهيـد   ) ٧٩٠( و تغليـق     ٣/٢٧ و قط    ٢/٤٩ و ك    ١٦٦ و   ٦/٧٩ هق   و) ١٣٥٢( و ت    ١٢د األقضية ب    
 )٦٧١٤( و صحيح اجلامع ٧/١١٥

 صحيح
١٨٦٤٤-}                نيب اِئزج لْحالص اماً ، ورلَّ حأَح الَالً ، أَوح مرطاً حرِإالَّ ش وِطِهمرلى شونَ عِلماملُس

 عن كثري بن عبد اهللا عن أبيه عن جده) طب،عد،هق( }و حرم حالَالًالناِس ِإالَّ صلحاً  أَحلَّ حراماً أَ
  ٦/١٤٤ و ٥/٢٥٤و النيل ) ٣٣٥٢( و ت ٢٠٨١ و ٦/٢٠٦٥ و عدي ١٦٦ و ٦/٧٩هق 



 

 

٢٨٠٠() 

و له شواهد كثرية ذكرهـا      ) ٥٦١٧(ضعيف أفرط من نسبه إىل الكذب اهـ        : و كثري هذا قال عنه يف التقريب        
 ٥/٢٥٥يف النيل احلافظ يف التلخيص و أوردها 

 حسن لغريه
 عن رافع بن خديج) طب( }املُسِلمونَ عند شروِطِهم ِفيما أُِحلَّ{-١٨٦٤٥

 )٦٧١٥( و صحيح اجلامع ٤/٢٠٥ و جممع ١٧/٢٢١ و ٤/٣٢٧طب 
 صحيح

١٨٦٤٦-}ذَِلك ِمن قالْح افَقا وم  وِطِهمرش دنونَ عِلمشةعن أَنس ، و عن عائ) ك( }املُس 
 و سـنة    ٢٠٨١ و   ٦/٢٠٦٥ و عـدي     ٦/٥٦٨ و ش    ٢/٤٩و ك   ) ٧٩١ و   ٧٨٩( تعليقاً و تغليق     ٣/١٢٠خ  
 )٦٧١٦( و صحيح اجلامع ٣/٢٧ و قط ٨/٢٢٠

 صحيح
 }املُسِلمونَ كَالرجِل الْواِحِد ِإذا ِإشتكَى عضو ِمن أَعضاِئِه تداعى لَه ساِئر جسـدِه              {-١٨٦٤٧

 مثال عن النعمان بن بشريالرامهرمزي ىف األ
 ٨/١٩٠و حلية ) ١١٣٧( و صحيحة ١٣/٢٥٣ و ش ٦/١٦١و بنحوه طب ) ٢٥١( و مبارك ٩/٥٣٢اإلحتاف 

 صحيح لغريه
١٨٦٤٨-} كَى كُلُّهتاش هأْسكَى راِحٍد ِإنْ اشتٍل وجونَ كَرِلمعمان بن بشري) م(}املُسعن الن 

 )٢٥١( و مبارك ٩/٥٣٢ و ٤/٤٣٣ و االحتاف ٦٧م الرب و الصلة 
١٨٦٤٩-} مهاؤكَافَأُ ِدمتت ، ماهِسو نلى مع دونَ يِلمعن معقل بن يسار) هـ،طب(}املُس 

 ٦/٢٩٢و امع ) ٢٦٨٤(هـ 
 صحيح لغريه

دناهم ، و الَ يقتلُ     املُسِلمونَ يد على من ِسواهم ، تتكَافَأُ ِدماؤهم، و يسعى ِبِذمِتِهم أَ           {-١٨٦٥٠
 عن احلسن مرسالً) عب(}مسِلم ِبكَاِفٍر ،  و الَ ذُو عهٍد ِفى عهِدِه

 و  ١١/٩٠ و سـنة     ٦/٢٩٢و جممـع    ) ٢٦٨٤( و هـ    ٢/١٨٠ و حم    ٩/٥١ و   ٣٠ و   ٨/٢٩ و   ٦/٣٣٦هق  
 )١٨٥٠٦(وعب ) ١٤٤١(الشعب 

 صحيح لغريه
١٨٦٥١-}    اهِسو نلى مع دونَ يِلملى القَاِعِد ،          املُسى عرساملُت و ، ماهلى أَقْصع ماهنأَد دريو،م

 العسكري يف األمثال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده}و القَِوى علَى الضِعيِف  
 ٣٠ و ٨/٢٩هق 

 حسن
عن أيب  ) هـ(}رمحِة اِهللا تعالَى    املَشاُءونَ ِإىل املَساِجِد ِفى الظُّلَِم أُولِئك الْخواضونَ ِفى         {-١٨٦٥٢

 هريرة
 ١/٢٧٩ و عدي ١/٢١٣و ترغيب ) ٧٧٩( و هـ ١/٤٠٩متناهية 



 

 

٢٨٠١() 

 ضعيف
املَِشي على األقْداِم إِِىل اجلُمعاِت كَفَّارات ِللذُنوِب ، و ِإسباغُ الوضوِء ِفي السبراِت،             {-١٨٦٥٣

 عن نافع بن جبري بن مطعم عن أبيه) طب( }و انِتظَار الصالِة بعد الصالِة 
 ١/١٨ و متناهية ٢٩٩ و صفة ٥/٨٨ و كر ٤/٣٦ و سنة ٢/١٤٢ و طب ٢/٣٦ و ١/٢٣٧امع 

 حسن لغريه
 مجع سربة و هي شدة الربد: و السربات 
 عن مسروق مرسالً) ص،حل(}املَصاِئب و اَألمراض و اَألحزانُ ِفى الدنيا جزاٌء {-١٨٦٥٤

 )٦٧١٧(و صحيح اجلامع  ٨/١١٩حلية 
 صحيح لغريه

١٨٦٥٥-}          ـاِن ِمـناُألذُن الةُ ِإالَّ ِبـِه ، والص ِتموِء الَّذي الَ تضالْو ِمن اقشِتناإلس ةُ وضماملَض
 والديلمي عن عائشة)  هق(}الرأِْس
 و ١/٦٦ و هق ١/١٤١ و النيل    ١/٣٣٨ و متناهية    ٧٧ و   ١/١٦ و نصب    ١٠٠ و   ١/٨٤ و قط    ٣/١١١٦عدي  

٦٧ 
 حسن لغريه
 ومحله اجلمهور على نفي الكمال و محله البعض على الوجوب

١٨٦٥٦-} ِهيدونُ شعن أَيب هريرة) حم(}املَطع 
  من طرق٥/٣٠١و جممع ) ٦٦٩٥( و عب ٣٢٩ و ٥/٣١٥ و ٢/٥٢٢ و حم ٧/١٦٩خ 

١٨٦٥٧-}        ِريقالغ و ، ِهيدطُونُ شاملَب و ، ِهيدونُ شاملَطع         ماهلَــد و ، ِهيدش قرو الْح ، ِهيدش 
، ِهيـــــدش 

        ِهيدِب شنالْج ذَات ةٌ ، وِهيدٍع شمِبج وتماملَرأَةُ تعن عرباض بن سارية عن أيب عبيدة بن        ) ابن سعد (}و
 اجلراح
 ١/٣٣٣ و املوطأ٤/٦٩و هق ) ٦٦٩٥( و عب ٣٠٢ - ٥/٢٩٩ و بنحوه امع ٣/٣١٦سعد 

 يحصح
١٨٦٥٨-} ِبعتلَى ِمليٍء فَلْيع عبات نم و ، ِنىالْغ عن أَيب هريرة) عب(}املَطْلُ ظُلْم 

 )١٥٣٥٦( و عب ٧/٥٥٤ و اإلحتاف ٤/٤٦٥ و فتح ٤٦٤ و ٣٧٧ و ٢٥٤ و ٢/٢٤٥حم 
 صحيح

 بنت قيسعن فاطمة ) ن(}املُطَلَّقَةُ ثَالثاً ، لَيس لَها سكْنى والَ نفَقَةٌ{-١٨٦٥٩
 و بنحوه عند م و غريه) ٦٧١٨( و صحيح اجلامع ٢٢ و ٤/٢١ و قط ٦/١٤٤ن 

 صحيح



 

 

٢٨٠٢() 

١٨٦٦٠-}                ِمن ذُوقي ا واِلطُهخي و هراً غَيجوز نِكحى تتِل حا اَألوِجهوِحلُّ ِلزاملُطَلَّقَةُ ثَالثَاً ، ال ت
 عن ابن عمر) طب(} عسيلَِتها

 ٤/٣٤٠امع 
 صحيح

 عن أنس) حم،د،ت،هـ(}املُعتِدى ِفى الصدقَِة كَماِنِعها{-١٨٦٦١
 و صـحيح  ٣/٨٣ و امـع  ١/٥٦٦ و الترغيب ٣/١١٩٢و عدي ) ٦٤٦(و ت ) ١٨٠٨(و هـ   ) ١٥٨٥(د  

 )٦٧١٩(اجلامع 
 صحيح

هـ ، (}احلَسناِت كُلِّها املُعتِكف يعكُف الذُّنوب ، و يجرى لَه ِمن اَألجِر كَأَجِر عاِمِل   {-١٨٦٦٢
 عن ابن عباس)  هب

 األعظمي) ١٧٨٥(و هـ ) ٣٩٦٤(الشعب 
 ضعيف

املَعِدنُ جبار، و الِبئْر جبار، و الساِئمةُ جبـار،و الرجـلُ جبـار، وِفـى الركَـاِز                 {-١٨٦٦٣
سعن هذيل بن شرحيل مرسالً) عب،قط،هق(}اخلُم 
 و ٤٦٧ و ٤٥٦ و ٤٥٤ و ٤١٥ و ٤٠٦ و ٣٨٦ و ٣٨٢ و ٣١٩ و ٢٨٥ و ٢٧٤ و ٢٥٤ و ٢/٢٢٨حــم 

 و متهيد   ٦/٣٠٣ وجممع   ١٧/١٤ و   ١٠/١٠٧ و طب    ٣٢٧ و   ٥/٣٢٦ و   ٥٠١ و   ٤٩٩ و   ٤٩٣ و ٤٨٢ و   ٤٧٥
 و عـب    ٢٧٨ و   ١٥٤ و   ٣/١٥٣و قـط    ) ١٠٧٩( و محيـدي     ٣/٢٠٣ و معاين    ١/١٢٨ و أصفهان    ٧/٢٧
 )١٨٣٧٦(و ) ١٧٨٧٣(

 صحيح
١٨٦٦٤-}وفِة                 املَعروبكَالَِم الن ِة ِمنلُ اجلَاِهِليِبِه أَه  لَّقعا تم ِإنَّ آِخر قَةٌ ، ودص كُلُّه  :   ِإذا لَـم

 ا ِشئْتم عِح فَاصنتسحم(}ت ( وياين و اخلطيبو الر)عن حذيفة) ض 
 ٣٠٤ و   ٢/٣٠٣ و صحيحة    ١٢/١٣٦ و خط    ٤/٣٧١ و حلية    ٤/٣٦٢ و كر    ٥/٤٠٥ و حم    ١/٢٢٠أصفهان  

 )٧٧٣٦( و الشعب ١٧/٢٣٧ و طب ٢/٧٨و بنحوه أصفهان 
 صحيح

١٨٦٦٥-}ذَّبعلَيِه يلُ عوعن عمر و حفصة معاً) ط،م(}املُع 
 ٤/٧١ و هق ١/٣٩ و حم ٢١م اجلنائز 

١٨٦٦٦-}ورأْجالَ م و ودمحونُ الَ مبخط(}املَغ ( عن علي)عن احلسني) ع(عن احلسن ، ) طب 
 و  ٣١٥ و   ٤/٢١٧ و كـر     ٢١٢ و   ٤/١٨٠و خـط    ) ١٢٧١( و مطالـب     ٧٦ و   ٤/٧٥ و جممع    ٣/٨٤طب  

  ٤٩٨ و ٥/٤٩٧و اإلحتاف  ) ٩٢٢٦(والفيض )  ٦٧٤(الضعيفة 
روي من طريقني يف األول أبو هشام القناد جمهول و يف الثاين حممد بن هشام فإن كان ابن عروة فهو ثقة اإلحسان                      

 وإن كان غريه فمجهول) ٤٥٧١(



 

 

٢٨٠٣() 

 سن لغريهح
 عن ابن عمر) عب(}املَغِرب ِوتر النهاِر ، فَأَوِتروا صالَةَ اللَّيِل{-١٨٦٦٧

 )٦٧٢٠( و صحيح اجلامع ٦/٣٤٨و حلية ) ٤٦٧٦ و ٤٦٧٥(عب 
 صحيح

 عن أيب هريرة) حل،هب(}املَقَام املَحمود الشفَاعةُ  {-١٨٦٦٨
و صحيح ) ٢٩٩( و الشعب ٢/١٦٤ و الدواليب ١٩٦ و جرجان   ١/١٤٨ و حنف    ٨/٣٧٢ و حلية    ٢/٤٧٨حم  

 )٦٧٢١(اجلامع 
 صحيح

يا ِجِربيـلُ ِإنَّ ربـك      : اِملقَةُ ِمن اِهللا و الصيت ِفى السماِء ، فَِإذا أَحب اُهللا عبداً قَالَ              {-١٨٦٦٩
 ،فَينِزلُ لَه املَحبةَ ِفـي اَألرِض ، و ِإذا          ِإنَّ اَهللا حيب فالناً فأحبوه    : يِحب فُالناً فَأَحبه  فَينادي جربيل     

ِإنَّ ربكُم عز و جـلَّ      : ِإنى  أُبِغض فُالناً فَأَبِغضه ، فَيناِدى ِجربيلُ         : أَبغض  اُهللا عبداً قَالَ  ِلِجِربيلَ        
 عن أيب أُمامة) ض(و ابن عساكر ) طبحم،ع،(}يبِغض فُالناً فَأَبِغضوه فيجِرى لَه البغض ِفى اَألرِض 

 و حليـة  ٢/٢٥٧ و أصـفهان  ٥٠٩ و ٣٤١ /٢ و بنحوه حم ١٠/٢٧١ و امع  ١/١٩ و حبيب    ٥/٢٦٣حم  
 ١٠/٤٦١ و فتح ٨/١٤١ و طب ٩/٦١٠ و ٨/٣١٠ و اِإلحتاف ٢٠٨و صفة ) ١٩٦٧٣( و عب ١٠/٣٠٦

 حسن
 البغض: املقه 

١٨٦٧٠-}و ، ِهيداِلِه شولُ دونَ ماملَقتِهيدونَ أَهِلِه شولُ دعن ابن عباس) طب(} املَقت 
 ٢/١١ و أصفهان ٢/٥٤٥ و عدي ٢٤٥ و ٦/٢٤٤ و جممع ١٢/١١٨ و طب ٢/١٦٠حم 

 صحيح لغريه
١٨٦٧١-}                  و ، ـِهيدِب شنذَاِت الْج اِحبص و ، ِهيدش ِريقالغ و ، ِهيدبيِل اِهللا شولُ ِفي ساملَقت

 عن ابن عباس) طك(}ها ولَدها يجرها ِبسرِرِه ِإىل اجلَنِة  النفْساُء يقتلُ
 ٥/٣٠٠ و جممع ١١/٢٦٤ و طب ٣٣ن اجلهاد ب 

 صحيح
املُقِْسطُونَ ِفى الدنيا على مناِبر ِمن لُؤلٍُؤ بين يدِي الرحمِن ِبما أَقسـطُوا لَـه ِفـى                 {-١٨٦٧٢

 عن ابن عمرو) ن(يف القضاء أبو سعيد النقاش (}الدنيا
و ) ٥٩١٦(و ن   ) ١٨٢٧(و م   ) ٢٠٦٦٤( و عـب     ١٣/١٢٨ و ش    ٧/٣٥٤ و كثري    ٤/٨٨ و ك    ٢/١٥٩حم  

)٥٩١٧( 
 صحيح

١٨٦٧٣-}                  ، ِمـنيـِه ييدـا يِكلْت مِن وحِمِني الري نوٍر عن ِمن اِبرنلى مِة عامالِقي مواملُقِْسطُونَ ي
 املُقِسطُونَ على 



 

 

٢٨٠٤() 

 عن ابن عمرو) حب(}أَهِليِهم و أَوالَِدِهم و ما ولُّوا
 و ٨٨ و ١٠/٨٧ و هق ٢/١٤ و بنحوه البداية ٢/٢٨٤و متهيد ) ٥٢٢( و حب ١٣/٣٩٦و فتح ) ١٥٣٨(حب 

 و ك   ٢/٢٠٣ و حـم     ٤٦٢ و   ٧/٣٥٥ و كثري    ١/٥٥٠ و بغوى    ١٠/٦٣ و سنة    ٣٢٤و صفة   ) ٥٨٨(محيدي  
 ٦/٧ م ٤/٨٨

١٨٦٧٤-}ع ثٍَناملُِقيماِبِد وِر كَعمعن أنس) بز،طس(}لى الْخ 
 ٥/٧٤امع 

 حسن
١٨٦٧٥-}مهِتِه ِدرابِكت ِه ِمنلَيع ِقيا بم دبع بعن ابن عمرو) د،هق(}املُكَات 

 و  ١٠/٣٢٤ و هق    ١ و د الفنت ب      ٣/١١٠٢ و عدي    ٣/١١١ و معاين    ٥/١٩٥ و فتح    ٢٤٧ و   ٣/١٤٣نصب  
 )٦٧٢١( و صحيح اجلامع ٧/١٢٤ و ٦/٩٣ و النيل ٤/٢١٦ و تلخيص ٥/٧٤ و بغوي ٩/٣٧٣سنة 

 صحيح
١٨٦٧٦-}                   ِتقا عِر مِرثُ ِبقَدي و ، هِمن ِتقا عِر مِبقَد دلَيِه الْحع قَامي ى وا أَدِر مِبقَد قتعي باملُكَات

هاس) ن(}ِمنعن ابن عب 
 ٦/٧٢و النيل ) ٦٧٢٣( و صحيح اجلامع ٥/١٩٥ و فتح ٨/٤٦ن 

 صحيح
 عن أيب ذَر) حب(}املُكِثرونَ  هم اَألسفَلُونَ يوم الِقيامِة {-١٨٦٧٧

و هــ  ) ٦٧٢٣(و صـحيح اجلـامع      ) ١٧٦٦( و الصحيحة    ٢/١٥٩ و شج    ٨/٢١٥ و اِإلحتاِف    ٢/٤٢٨حم  
 )٨٠٧(و حب ) ٤١٣٠(

 صحيح
  قيس بن سعدعن) هب(}املَكْر و اخلَِديعةُ ِفى الناِر{-١٨٦٧٨

و بدايـة   ) ٧٥٤ و   ٧٥٣ و   ٧٥٢( و تغليـق     ٤/٣٥٦و فتح   )  ١٠٥٧( و صحيحة    ١/١٠٢ وجممع   ٤/٦٠٧ك  
 )٦٩٧٨ و ٥٢٦٨(و الشعب ) ٦٧٢٥( و صحيح اجلامع ٦/٢٠٩٢ و ٢/٥٨٤  و عدي ٨/١٠١

 صحيح
 سالًيف مراسليه عن احلسن مر) د(}املَكْر و اخلَِديعةُ و اِخليانةُ ِفى الناِر {-١٨٦٧٩

و ك  ) ٦٧٢٦(و صحيح اجلـامع     ) ١٠٥٧( و الصحيحة    ٣/١١٩٣و عدي   ) ٢٠( و املراسيل    ١/٢٠٩أصفهان  
٤/٦٠٧ 

 حسن لغريه
عن عطاء  ) عب( عن ابن عمر    ) هق(}اِملكْيالُ ِمكيالُ أَهِل  املَِدينِة و الوزنُ وزنُ أَهِل مكَّةَ           {-١٨٦٨٠

 ابن رباٍح مرسالً
و عـب   ) ١١٠٢( و حـب     ٤/٢٠ و حليـة     ٢/١٧٥ و تلخيص    ٨/٦٩و سنة    ١٢/٢٧٩ و طب    ٤/١٧٠هق  

 ٧/٣٨٤ و ٥/٥٤ و ن ٨ و د البيوع ب ٥/١٩٨و النيل ) ١٤٣٣٧(و) ١٤٣٣٦(



 

 

٢٨٠٥() 

 صحيح
عن ابن عباَّس و قال الصواب ) هق(}اِملكْيالُ ِمكيالُ أَهِل مكَّةَ ، و اِمليزانُ ِميزانُ أَهِل املَِدينةِ  {-١٨٦٨١
لُ ِإسنلَفْظاً ، اَألو عن طاووس مرسالً) عب(اداً و 

 )١٤٣٣٥( و عب ٢/٩٩ و مشكل ٤/٧٨ و جممع ٦/٣١هق 
 صحيح

 ٥/١٩٨و رجح األئمة الذي قبله النيل 
املَلحمةُ الكُبـرى ، و فَـتح القُسـطَنِطيِنيِة ، و خـروج الـدجاِل ِفـي سـبعِة                   {-١٨٦٨٢

 عن معاذ) حم،د،ت،هـ،ك(}أَشهٍر
 )٩٢٣٤( و الفيض ٤/٤٢٦ و ك ٤ب ) ٤٢٩٥( و د املالحم ٥/٢٣٤و حم ) ٤٠٩٢(و هـ ) ٢٢٣٨(ت 

 فيه ضعف
املَلَك الَّذي علَى اليِمِني أَِمني على املَلَِك الَّذى على الشماِل ، فَِإذا عِملَ حسنةً قَـالَ                {-١٨٦٨٣

دعها الَ تكْتبها سبع ساعاٍت ِلعلَّه يسـتغِفر        :  قَالَ لَه    اكْتبها ، فَِإذا عِملَ سِيئَةً    : ِلصاِحِب الشماِل   
 عن أيب أُمامة) هناد(}

مـن طـريقني واهـني ، ورواه خمتصـراً      ) ٧٠٥٠(و  ) ٧٠٤٩(و الشعب   ٩/١٧٨و اإلحتاف   ) ٧٠٥١(الشعب  
 :بلفظ) ٧٠٥١(

املسلم املخطىء املسـىء فـإن نـدم و    إن صاحب الشمال لريفع القلم ست ساعات أو سبع ساعات عن العبد      " 
 "استغفر منها ألقاها  عنه و ِإالَّ كتبت واحدة 

 و سنده حسن
املُلْك ِفي قُريٍش ، و القَضاُء ِفى األنصاِر ، و اَألذانُ ِفى احلَبشـِة ، و اَألمانـةُ ِفـي                    {-١٨٦٨٤

 عن أيب هريرة) حم،ت(}اَألزِد
 )٦٧٢٩(و صحيح اجلامع ) ١٠٨٤( و صحيحة ١٢/١٧٢  و ش ٤/١٩٢ وجممع ٢/٣٦٤و حم ) ٣٩٣٦(ت 

 صحيح
) خ(}املَملُوك  ِإذا أَدى حق اِهللا ِفي ِعبادِتِه و حق مِليِكِه  الَّذي يمِلكُه كَانَ لَه أَجرانِ                {-١٨٦٨٥

 عن أيب موسى
 ٦/٣٢٥اف  و االحت١٧و خ العتق ب ) ٢٠٥(و  ) ٢٠٤( و خد ٣/٢٤و ترغيب ) ٨٦٠٧(الشعب 

١٨٦٨٦- }                   ِمـن ـقالْح ِه ِمنلَيع ِدِه الَّذي لَهيى ِإىل سدؤي ِه ، وبةَ رادبع حِسنالَّذي ي لُوكاملَم
 علَيِه ِمن   أَجر ما أَحسن ِعبادةَ  ربِه ، و أَجر ما أَدى ِإىل مِليِكِه الَّذي             : النِصيحِة والطَّاعِة لَه أَجراِن     

 عن أيب موسى ) طب(}احلَق 
 ٣/٢٤و الترغيب ) ٢٠٥-٢٠٤-٢٠٣( حنوه و خد ١٧و خ يف العتق ب ) ٨٦٠٧( و الشعب ٦/٣٢٥اإلحتاف 

 صحيح



 

 

٢٨٠٦() 

 عن جابر) مسويه(}املُنتِعلُ ِبمِرتلَِة الراكب{-١٨٦٨٧
 )٦٧٣٠(املختصر ، و غريه، و صحيح اجلامع ) ١٣٨(و بنحوه عند م ) ٣٤٥(الصحيحة 

 صحيح
١٨٦٨٨-}اِكبِعلُ رابن عساكر عن أنس}املُنت 

 )٦٧٣١( و صحيح اجلامع ١/١٠٩ و أصفهان ١٠/٢٨٧خط 
 صحيح

١٨٦٨٩-}احلَق افَقا وم روِطِهملى شع اسالن ةٌ ، وددورةُ محالبزار عن أنس}اِملن 
و ) ٢٣٩٨( و هــ     ٩٠، و بنحوه د البيوع ب        و يف سنده حممد بن عبد الرمحن البيلماين ضعيف           ٤/٨٦امع  

 ٣/٨ و قط ٢٩٣ و ٥/٢٦٧و حم ) ٦٧٣٢(و صحيح اجلامع ) ١٣٠٣(و اِإلرواء ) ٦١١ و ٦١٠(الصحيحة 
 صحيح لغريه

جلَّ ، قَالَ فَعهد اِهللا عز و   ! يا نِبي اِهللا    :اِملنحةُ و املَِنيحةُ مؤداةٌ ، و العاِريةُ مؤداَّةٌ ، ِقيلَ           {-١٨٦٩٠
 :ىا أُدم قاِهللا أَح دهار عن أيب أمامة}عجاحلاكم يف الكىن و ابن الن 

 ٣/٤٠ و قط ٨/١٧٤طب 
 صحيح لغريه

عن ابـن   ) حم،د،ك(}املُنِفق على اخلَيِل ِفى سبيِل اِهللا  كَباِسِط يديِه  بالصدقَِة الَ يقِبضها            {-١٨٦٩١
 احلنظلية

 و حـم    ٩٢ و   ٢/٩١و وك   ) ٦٧٣٣( و صـحيح اجلـامع       ٥/٦٧ و كثري    ٢/٢٦٢ و ترغيب    ٢٨اس ب   د اللب 
 ١١٥ و ٦/١١٤ و طب ٤/١٨٠

 صحيح 
١٨٦٩٢-} مود اِهللا يا ِعناثُهوأَر ا والُهأَبو ا ، وهقِبضالَ ي قَِة ودالصِدِه باِسِط يِل كَبلَى اخلَيع املُنِفق

ِة كَزِكىامعن يزيد بن عبد اهللا بن عريب عن أبيه عن جده) طب(ابن سعد } اِملسِك الِقي 
 ٥/٢٥٩ و امع ٧/٣٠٢ و سعد ٢٦٢ و ٢/٢٦١الترغيب 

 حسن لغريه
١٨٦٩٣-}                قَـٍة أَوِبِخر هـحمسأن ت كِفيكما ياِط ، ِإناملُخ اِق وصِزلَِة البنِبم بالثَّو ِصيبي اِملين

 ديلمي عن ابن عباس ال}ِبأُذْخٍر
 و  ٢/٣١٩ و اإلحتـاف     ١/١٢٤ و قـط     ١/٢٧٩ و جممع    ٢/٤١٨ و هق    ١١/١٤٨ و طب    ٥٤ و   ١/٥٣النيل  

 ١/٣٣تلخيص 
 صحيح

 و رجح بعض األئمة وقفه
 ابن عساكر عن}املُهاِجر من هجر السوَء ، و املُسِلم من سِلم املُسِلمونَ ِمن ِلساِنِه و يِدهِ       {-١٨٦٩٤

 ابن عمر



 

 

٢٨٠٧() 

 و  ٣/٣٥٤ و ترغيـب     ٩/٢٣ و   ٦/٢٥٤و اإلحتاف   ) ٥٩٥( و محيدي    ١/٥٤ و جممع    ٣/١٥٤ و   ٢/٢٠٦حم  
 )٢٦( وحب ٥/١٣٩خط 

 صحيح
املُهـــاِجرونَ و اَألنصـــار بعضـــهم أَوِليـــاُء بعـــٍض ِفـــى الـــدنيا {-١٨٦٩٥
 عن ابن مسعود) طب(عن جرير ) ط،حم،ع،حب،طب،ك،ض(}واآلِخرِة

 و  ٤/٣٩و كثري   ) ٢٢٨٧( وحب   ٢/٣٥٠ و طب    ٤/٣٦٣ و حم    ٤/٨١ و ك    ٣/١١٢٢ و عدي    ١٠/١٥جممع  
 ١/١٤٦ وأصفهان ٤٢

 صحيح 
 "و الطلقاء من قريش و العرفاء من ثقيف  ، بعضهم أولياء  بعض يف الدنيا و اآلخرة: و آخره 

١٨٦٩٦-}       كَاملُه ةً ، ثُمندِدى بِة كَاملُهعِإىل اجلُم رجِدى          املُهكَاملُه اةً ، ثُمِدى شكَاملُه ةً ، ثُمقَرِدى ب
 عن مسرة) طب (}دجاجةً

و قد أخرجه اجلماعة ذا اللفظ ) ٦٢(و ف )  ٥٥٦٢( و عب ٢٨٠ و ٢٥٩ و   ٢/٢٣٩ و حم    ١٣ن اجلمعة ب    
 عن أيب هريرة

 صحيح
 عن أُم سلمة) د،هـ،ك(}املَهِدى ِمن  ِعترِتى ِمن ولَِد فَاِطمةَ{-١٨٦٩٧

 حنوه و ١/٨٤ و حم ٤/٥٥٧ و ك    ٣/١٢٦٤ و عدي    ٢/٧٦و عقيلي   ) ٤٠٨٦( و هـ    ٦/٥٨د املهدى و منثور     
 )٦٧٣٤(صحيح اجلامع 

 صحيح
املَهِدى ِمنا أَهلَ البيِت ، أَجلَى الْجبهِة ، أَقْىن اَألنِف ، يمُأل اَألرض ِقسـطاً و عـدالً      {-١٨٦٩٨

ج ِلئَتا مِسِنِنيكَم عبس ِلكمظُلْماً ، ي راً وعن أيب سعيد) د،ك(}و 
 )٦٧٣٦( و د املهدي و صحيح اجلامع ٤/٥٥٧ك 

 حسن
 عن علي) حم،هـ(}املَهِدى ِمنا أَهلَ البيِت ، يصِلحه اُهللا ِفى لَيلٍَة {-١٨٦٩٩

 )٦٧٣٥( و صحيح اجلامع ١/٨٤ و بنحوه حم ٤/٤٦٦و عقيلي  ) ٦٧٨ /٨ (١٥/١٥٧و ش ) ٤٠٨٥(هـ 
 صحيح

 عن ابن مسعود) كر(}املَهِدى يواِطىُء اسمه اسِمى ، و اسم أَِبيِه اسم أَِبي{-١٨٧٠٠
 ٥/٣٩١خط 

 صحيح
عن ابـن   ) بز(}ِإعجاب املَرِء ِبنفِسِه ، و شح مطَاع ، و هوى متبع          : املُهِلكَات  ثَالثٌ    {-١٨٧٠١

 عباس



 

 

٢٨٠٨() 

و جامع بيـان العلـم      ) ٧٢٥٢(و  ) ٧٤٥( و يف سنده مقال و بنحوه الشعب         ٦/٢٢٤٨ و عدي      ١/٩١مع  ا
ــدواليب ١٤٣ - ١/١٤٢ ــة ١/١٥١ وال ــاف ٣/٢١٩ و ٢/٣٤٣ و حلي  و ٤٠٧ و ٣٣٧ و ٨/١٩٢ و اإلحت

 )١٨٠٢(الصحيحة 
 صحيح لغريه

اً ، و قَلْب ابِن آدم بين اُصبعيِن ِمن أَصـاِبِع           املَواِزين ِبيِد اِهللا ، يرفَع قَوماً و يضع قَوم        {-١٨٧٠٢
 هاَء أَقَامِإذا ش و ، اَء أَزاغَهِن ِإذا شمحيلمي عن مسرة بن فاتك األسدى}الرابن جرير و الد 

 حنوه) ٧٧٩ و ٧٧٨ و ٥٥٣ و ٥٥٢ و ٥٥١ و ٥٥٠( و عاصم ٣/١٢٦  و طربى ٤/١٨٧تخ 
 صحيح

١٨٧٠٣-}ت تِمِناملَوعن جابر) قط(}حفَةُ املُؤ 
 و اإلحتـاف    ٥/٢٧١  و سـنة      ٨/١٨٥و حلية   ) ٣٠٩٤ و   ٧٠٨( و املطالب    ٢/٣٢٠ و امع    ٢/٤٠٢املتناهية  

 )١٠٢٠٨ و ٩٨٨٤( و الشعب ٤/٣٣٥ و ترغيب ٤/٣١٩ و ك ١٠/٢٢٧
 صحيح لغريه

 عن أنس) حل،هب(}املَوت كَفَّارةٌ ِلكُلِّ مسِلٍم{-١٨٧٠٤
 و الفـيض  ٤/٢٩٩ و عقيلـي  ٣/١٢١ و حلية ١/٣٤٧ و خط   ٢٢٨ و   ١٠/٢٢٧ و اإلحتاف    ٢/٢٣١أصفهان  

 )٩٨٨٦ و ٩٨٨٥(والشعب ) ٩٢٤٦(
 حسن لغريه

 ! و مل يصب ابن اجلوزي و من تابعه باحلكم عليه بالوضع 
 و هو حممول على بعض أنواع املوت كاملوت بالطاعون و حنوه

شِرك ِباِهللا شيئاً دخلَ اجلَنةَ  ، ومـن مـات يشـِرك ِبـاِهللا             من مات الَ ي   : املُوِجبتاِن  {-١٨٧٠٥
ارلَ النخشيئاًد { 

 عن جابر) حم(
 و هو يف مسلم بنحوه) ٣١( و حب ٣/٣٤٥حم 

 صحيح
عـن  ) ص،هـق (}ِقاملَوىل أَخ ِفى الديِن و ِنعمةٌ ، و أَحق الناِس ِبِمرياِثِه أَقْربهم ِمن املُعتِ             {-١٨٧٠٦

 الزهري مرسالً
 )٢٧٢( و منصور ١٠/٣٠٤ و هق ٢/٣٧٢مي 

 حسن مرسل
املَولُود حتى يبلُغْ الِْحنثَ ، ما عِملَ  ِمن حسنٍة كُِتبت ِلواِلِدِه أَو ِلواِلديِه ، وما عِمـلَ   {-١٨٧٠٧

 فَِإذا بلَغَ اِحلنثَ جرى علَيِه القَلَم  ، أُِمر املَلَكَاِن اللَّذاِن            ِمن سيئٍة لَم تكتب علَيِه  والَ على واِلديِه ،         
اجلُنوِن و  : معه أَنْ يحفَظَا و أَنْ يشددا فَِإذا بلَغَ أربِعني سنةً ِفي اِإلسالَِم أَمنه اُهللا ِمن البالَيا الثَّالِث                  

 بلَغَ الْخمِسني  خفَّف عنه ِحسابه ، فَِإذا بلَغَ الْستني رزقَه اُهللا اِإلنابةَ ِبما               الْجذَاِم  و البرِص  ، فَِإذا      



 

 

٢٨٠٩() 

                   ـنع زـاوجت اِتِه ونساَهللا ح بكَت اِننيلَغَ الثَّماِء ، فَِإذا بأهلُ السم هأحب فَِإذا بلغَ السبِعني ،ِحبي
 بلَغَ التسِعني غَفَر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه  و ما تأخر و شفَّعه ِفي أَهِل  بيِتِه و كَانَ أَِسري                      سيئاِتِه  ، فَِإذا   

ـ                       انَ  اِهللا ِفى أَرِضِه ، فَِإذا بلَغَ أَرذَلَ العمِر ِلكَيالَ يعلَم ِمن بعِد ِعلٍْم شيئاً ، كَتب اُهللا لَه ِمثْلَ مـا كَ
 بأسانيد عن أنس) ع(}يعملُ ِفى ِصحِتِه  ِمن الْخِري ، فَِإذا عِملَ سيئَةً لَم تكتب علَيِه 

 ٨/٣٥٣ و كثري ٢٠٥ و ١٠/٢٠٤امع 
 حسن لغريه

١٨٧٠٨-}             حي ا لَملَّى ِفيِه مالَّذي ص الَّهصِفى م اما دم لى أَحِدكُملِّي عصاملَالِئكَةُ ت    قُمِدثْ أَو ي :
همحار ماللَّه ، لَه اغِْفر معن أيب هريرة) حم،د،ن(}اللَّه 

 و  ٩/٢٩ و اإلحتـاف     ٢/١٨٦ و هق    ٤٨٦ و   ٢/٣١٢ و حم    ٢٠ و د الصالة ب      ٣/٨٦ و   ١٦٨ و   ١/١٢١خ  
 و أصـفهان    ٤/٣٣٩ و فتح    ٢/٢٢ و   ١/٢٦٧و أبو عوانة    ) ٤٦٩( و د    ٨/١٣٢ و حلية    ٢/١٤٢ و ١/٥٣٨فتح  

 )٧٦٢٧( و صحيح اجلامع ٢/٥٦
١٨٧٠٩-}                    َألِبيـِه و ـاهِإنْ كَـانَ أَخ ٍة وِديـدِإىل أَِخيـِه ِبح ارِإذا أَش كُمدأَح نلْعاملَالَِئكَةُ  ت

 يف املتفق و املفترق عن أيب هريرة) ش،خط(}أُمِه
 و ت   ٨/٢٣ق  و ه ) ٢٦١٦( وهو يف م     ١٥/١٠٦ و ش    ١٣/٢٥و فتح   ) ١٨٥٦( و حب    ٥٠٥ و   ٢/٢٥٦حم  

)٢١٦٢( 
 صحيح

 عن أيب هريرة) ن(}املَالَِئكَةُ  شهداُء اِهللا ِفى السماِء ، و أَنتم شهداُء اِهللا ِفى اَألرِض{-١٨٧١٠
 )٦٧٢٨( و صحيح اجلامع ٧/٢٥ و طب ١٠/٣٧٥ و اإلحتاف ٤٩ن اجلنائز ب 

 صحيح
١٨٧١١-}ِهيدِب شذَاِت اجلَن ِمن تعن عقبة بن عامر) حم،طب(}املَي 

 )٦٧٣٨(وصحيح اجلامع ) ٢٣٧٢(و الصحيحة ٢/٣١٧ و جممع ١٧/٣١٨ و طب ٤/١٥٧حم 
 صحيح

 عن أيب سعيد) د،حب،ك(}املَيت يبعثُ ِفى ِثياِبِه الَّىت يموت ِفيها{-١٨٧١٢
 )٣١١٤(و د ) ٦٧٣٩(و صحيح اجلامع ) ١٦٧١( و الصحيحة ٥/٣١٦ و سنة ٤/٣٨٣و ترغيب ) ٢٥٧(حب 

 صحيح
و اعضداه ، وا كَاِسياه ، واناِصراه ، واجبالَه و          : املَيت يعذَّب ِببكَاِء احلَى ِإذا قَالُوا       {-١٨٧١٣

 عن أيب موسى) حم،هـ(}أَنت كَذَِلك ، أَنت كَذَِلك؟ : نحو هذا ، يتعتع  و يقَالُ 
 ١٢/٣٠٤ و طب    ٤/٤٥٤ و تخ    ٣/١٦ و جممع    ٤/٧١ و هق    ٤٣٧ و   ٤/٤١٤وحم  ) ١٥٩٤( و هـ    ٤/١٥ن  
 )٦٧٤٠( و صحيح اجلامع ٥/٢٥٢ وخط ١٨/١٨٦و 

 صحيح لغريه



 

 

٢٨١٠() 

 عن عمر) ن(حسن صحيح ، ) ت(}املَيت يعذَّب ِببكَاِء أَهِلِه {-١٨٧١٤
 ١٢/٣٣٠ و طب ٤٥ و ١/٤١ و حم ٤/٣٨٥ و خط ٦/٢٨١ و حم ٤/١٥و ن  ) ١٠٠٤ و ١٠٠٢(ت 

 صحيح
 عن عمر) حم(}املَيت يعذَّب ِفي قَِربِه ِبالنياحِة علَيِه {-١٨٧١٥

 ٣/٣٨٩ و ش ٥١ و ٥٠ و ٣٦ و ١/٢٦  و حم  ١٥ن اجلنائز ب 
 صحيح

 عن عمر) حم،ق،ن،هـ(}املَيت يعذَّب ِفي قَِربِه ِبما ِنيح علَيِه {-١٨٧١٦
 و بنحـوه م  ٦/٢٩٢ و حلية ٢/١٣٩و تلخيص ) ٤٧١( و تغليق  ٤/٣٤٨ و ترغيب    ١٧ و م اجلنائز     ٢/١٠٢خ  

 و  ٥٠ و   ٣٦ و   ١/٢٦ و حـم     ٤/١٧ و ن    ٣/١٥ و جممع    ٤/٧١ و هق    ٥/١٠و حم   ) ١٥٩٣(و هـ   ) ٦٣٩(
 )٦٧٤١( من طرق وصحيح اجلامع ٣/٣٨٩ و ش ٥١

 عن احلسن مرسالً) ص(}اِملرياثُ ِللْعصبِة ، فَِإنْ لَم تكُن عصبةٌ فَالوالَُء {-١٨٧١٧
 )٢٨١(صور من

 صحيح مرسل
اِمليزانُ ِبيِد اِهللا يرفَع قَوماً و يضع قَوماً ، و قَلْب ابِن آدم  بين أُصبعِني ِمـن أَصـاِبِع                    {-١٨٧١٨

           هاَء أَقَامِإذا ش و  اَء أَزاغَهلَّ ، ِإذا شجو زع بو و ابن منـده يف غرائـب شـعبه ،           ) طب(ابن قانع   }الر
 عن النواس ابن مسعان) ك(الديلمي و ابن عساكر عن سربة وقيل  مسرة بن فاتك أَخي خرمي بن فاتك 

 و ك   ٤/١٨٢و حم   ) ١٩٩( و هـ    ٣٤١ و   ١٤٨ و صفة    ٢/٣٦٢ و   ٢٤٤ و   ١/٢٤٣ و عاصم    ٧/٢١١امع  
 و  ١/٨٤ و جممـع     ١/٣٢٢  و بغـوي      ١٣/٣٩٦ و فتح    ٧/١٣٨و طب   ) ٢٤١٩( و حب    ٤/٣٢١ و ٢/٢٨٩

 ٣/١٢٦ و طربي ١٠/١٦ و ٦/٦٥ و كر  ٨/٤٠٧ و خط ٧/٣٠٢اف اإلحت
 صحيح

 عن ابن عمر) هق(}اِمليزانُ على ِميزاِن أَهِل مكَّةَ و اِملكْيالُ ِمكيالُ أَهِل املَِدينِة {-١٨٧١٩
 ٥/١٩٨و النيل ) ١١٠٢( و حب ٤/١٧٠ و هق ٣/٤١ و اهلروي ٢/١٧٥تلخيص 

 صحيح
 اجلَنةَ الَ تِحلُّ ِلعاٍص ، و ِإنَّ الْحمر اَألهِليةَ حرام ، و كُلَّ سبٍع ِذي ظُفٍْر و                  ناِد ِبها ِإنَّ  {-١٨٧٢٠
 }ِذى ناٍب

 عن أيب أُمامة) طب(
  خمتصرا٥٠٤ً و ٢/٥٠٠ و عاصم ٤/٤٠ و ٣/٤١ و جممع ٢/١٤٥ و ك ٧/٢٢٨طب 

 حسن
، و ِإالَّ فَاحِلب واحتِلب واحلُلْ ثُم ِصـر  و ِقـف             ناِد صاِحب اِإلِبِل ثَالَثاً فَِإنْ جاَء       {-١٨٧٢١

 عن خمول النهدي) ك(} اللَّبن ِلــدواِعيِه
 ) ١٤١٩( و مطالب ٧/٣٠٤ و جممع ٤/١٣٤ك 



 

 

٢٨١١() 

روى من طريقني يف أحدمها حممد بن سليمان بن مسمول و فيه ضعف ، و الثاين من طريق سـليمان ابـن داود                       
: فوا فيه اختالفاً  كثرياً و خالصة القول فيه ما قاله ابن عدي بعد أن  ذكر ما أنكـر عليـه      الشاذكوين و قد اختل   

و للشاذكوين حديث كثري مستقيم  ، وهو من احلفاظ  املعدودين من حفاظ البصرة  وهو أحد من يضم إىل                     : قال
ري ، و بعضها سرقة و ما أشـبه         حيىي و أمحد و علي ، و أنكر ما رأيت له هذه األحاديث الىت ذكرا بعضها مناك                

إنه ذهبت كتبه فكان حيدث حفظاً و إمنا أُيت من هناك يشتبه عليه  فلجرأته و اقتـداِرِه  : صورة أمره مبا قال عبدان    
 ٣/٢٩٨على احلفظ مير على احلديث ال أنه يتعمده اهـ 

 فاحلديث حسن لغريه
 ابن عساكر  عن أيب بكر الصديق} اُهللا وجبت لَه اجلَنةُ من قَالَ الَ ِإلَه ِإالَّ: ناِد ِفى الناِس {-١٨٧٢٢
  حنوه١١/٢٦٧ و فتح ٢٢/٤٢٢ و الترغيب ٤/٢٥١ و ك ١/١٨و امع ) ١١٣٥(الصحيحة 

 صحيح
 اجلَنـةَ  و     ِإنه من مات يعبد اَهللا مخِلصاً ِمن قَلِبِه أَدخلَـه اهللاُ          : ناِد يا عمر ِفى الناِس      {-١٨٧٢٣

 عن جابر) ع،ض(عبد بن محيد ، }حرمه على النار 
 ٢٤ - ١/١٤ و بنحوه ١/١٧امع 

 صحيح
من : يقُولُ لَك الرمحن عز وجلَّ        !       يا محمد   : ناداِنى ِجِربيلُ ِمن ِتلقَاِء الْعرِش فَقَالَ       {-١٨٧٢٤

 الديلمي عن عبد اهللا بن جراد}لَم يصلِّ علَيك دخلَ النارذُِكرت  بين يديِه فَ
  حنوه١١/١٦٨و الفتح ) ٩٠٧( و اإلحسان ٢/٥٠٨الترغيب 

 صحيح لغريه
ناركُم هِذِه الَيت توِقد بنو آدم جزٌء ِمن سبِعني جزءاً ِمن ناِر جهنم ،ِقيلَ يا رسولَ اِهللا                  {-١٨٧٢٥

) حم،ق،ت(}فَِإنها  فَضلَت علَيها ِبِتسعٍة و ِستني جزًءا كُلُّهن ِمثْلُ حرها : ِإنْ كَانت لَكَاِفيةً ؟ قَالَ     : 
 عن أيب هريرة

 و ترغيب   ٤٦٧ و   ٢/٣١٣و حم   )٢٠٨٩٧(و عب   ) ٢٥٨٩( و ت    ٤/٥٩٣و ك   ) ٢١٤٨( و مسلم    ٤/١٤٧خ  
 )٦٧٤٢( وصحيح اجلامع ١٠/٥١٢ و االحتاف) ٩٩٤( وموطأ ٤/٢٦٢

عـن أيب  ) ت(}ناركُم هِذِه جزٌء ِمن سبِعني جزءاً ِمن ناِر جهنم ِلكُلِّ جزٍء ِمنهاحرهـا        {-١٨٧٢٦
 سعيد
 و صـحيح اجلـامع      ٣٩٥ و اآلجـري     ٤/٥٩٣ و ك    ١٠/٥١٣ و اإلحتـاف     ٤/٢٦٢و الترغيب   ) ٢٥٩٠(ت  

)٦٧٤٣( 
 صحيح

ن أُمىت عِرضوا علَي غُزاةً ِفى سِبيِل اِهللا يركَبونَ ثَبج هذا البحِر ملُوكاً علـى               ناس مِ {-١٨٧٢٧
 عن أم حراٍم) حم،م،ن،هـ(عن أنس ، ، ) ق،ت،ن(} اَألِسرِة



 

 

٢٨١٢() 

 و  ١٦٧ و   ١٦٦ و   ٩/١٦٥ و هـق     ٣٧و ن اجلهاد ب     ) ١٦٤٥(ت  ) ١٥١٩ و   ١٥١٨( و م    ٣١ و   ٤/١٩خ  
 ١١/٧١ و فتح    ٢/٣٠٥و ترغيب   ) ٢٧٧٦( و هـ    ٢/٦١و حلية   ) ٤٦٥( و موطأ    ٦/٤٥١  ونبوة ١/٢٢٥متهيد  

 )٦٧٤٤( وصحيح اجلامع ٨/٣١٨ و سعد ١٢/٣٩١و 
١٨٧٢٨-}                  ـا ، ووهمتظَرتا انالٍَة مِفي ص كُما ِإنالةَ ، أَمونَ الصِظرتنت مأَنت وا وقَدر و اسالن امن

 عبد بن محيد عن جابر}يِف و ِكبر الكَِبِري َألخرت هِذِه الصالةَ ِإىل شطِر اللَّيِل لَوالَ ضعف الضِع
 و عبد بن    ٢٠ و ت املواقيت ب      ٧ و د الصالة ب      ١/٣١٣و جممع   ) ٢٧٣(و حب   ) ٥٣٣( و علل    ١/٤٠٢ش  

 ١/٣٧٥و هق ) ٢١٢٥( و عب ١٢/١٥٨ و ١١/٤٠٩ و طب ٣/٥و حم ) ١٠٥٢(محيد 
 صحيح

 عن جابر) ٣حم(} نبدأُ ِبما بدأَ اُهللا ِبِه{-١٨٧٢٩
و حـم   ) ٣٧٢(و موطـأ    ) ٣٠٧٤( و هـ    ١٧٧ و ب    ١٦٢ و ب    ١٥٧و ن احلج ب     ) ٢٥٦٧ و   ٨٦٢(ت  

 ٣/٢٥٠ و حلية    ٧/١٣٦ و سنة    ٩٢ و   ٨٦ و   ٢/٧٩ و متهيد    ٥/٩٣ و   ٣/٣١٥ و   ١/٨٥ وهق   ٣٨٨ و   ٣/٣٢٠
 ٤٣-٤/٣٨و م مطوالً )  ٦٧٤٥( و صحيح اجلامع ٥/١٤٧و بداية 

نِبى كَانَ آدم ، و بينه و بين نوٍح عشرةُ قُروٍن ، و بين نوٍح و ِإبراِهيم عشرةُ قُروٍن                   {-١٨٧٣٠
رشةَ عسمخ لُ ثَالَثُِمائٍَة وسالر عن أيب أُمامة) طس(}،و 

  حنوه١٦٠ و ١/١٥٩ و ٨/٢١٠امع 
 صحيح

ابن أيب الـدنيا ،  }هِذِه اُألمِة ِبالْيِقِني و الزهِد ، و يهِلك آِخرها ِبالبخِل واَألملِ       نجا أَولُ   {-١٨٧٣١
 عن ابن عمٍرو

 ١٠/٢٥٥و امع ) ١٠٨٤٥(و بنحوه الشعب ) ٦٧٤٦( و صحيح اجلامع ١٠/٢٣٩ و اإلحتاف ٤/٢٤١ترغيب 
 ٧/١٨٦ و خط ١١/٢٣٧ وفتح ٢٨٦و 

 حسن
 عن أيب برزة) ع،حب(}ذَى عن طَِريِق املُسِلِمنينح اَأل{-١٨٧٣٢
 )٦٧٤٧(و صحيح اجلامع ) ٢٦١٨(و م ) ٣٦٨١( و هـ ٩/٢٨و ش ) ٥٤١(اإلحسان 

نحرت ههنا وِمىن كُلُّها منحر فَانحروا ِفى ِرحاِلكُم ، و وقَفْت ههنا و عرفَةُ كُلُّهـا                {-١٨٧٣٣
قَفْتوو ، ِقفومِقفوا مكُلُّه عمجا ونعن جابر) م،د(} هه 

 و  ٣/٢٦٣ و جممـع     ١٠/٨٣ و   ٢٣٩ و   ١٧٠ و   ٥/١١٥ و هق    ٣/٣٢١ و حم    ٥٧و د املناسك ب     ) ٨٩٣(م  
 )٦٧٤٨( و صحيح اجلامع ٢٦٩ و ١٨/٢٦٨ وطب ٧/١٥٠سنة 

 عن الفضل بن عباس) طب(}م نحرت ههنا وِمىن كُلُّها منحر فَانحروا ِفى مناِزلَكُ{-١٨٧٣٤
 ٧/٢٣٥ و هق ٣/٢٦٣ و امع ٢٦٩ و ٨/٢٦٨طب 

 حسن لغريه



 

 

٢٨١٣() 

أَين اُألمةُ و نِبيها ؟ فَنحن اآلِخـرونَ        : نحن آِخر اُألمِم ، و أَولُ من يحاسب ، يقَالُ           {-١٨٧٣٥
 عن ابن عباس) هـ(}اَألولُونَ

 )٦٧٤٩( و صحيح اجلامع ١١/٤٥٢ و فتح ١/٢٨٢و حم ) ٤٢٩٠(هـ 
 صحيح

أَو لَـم  : نحن أَحق ِبالشك ِمن ِإبراِهيم ِإذْ قَالَ رب أَِرِني كَيف تحىي املَوتى ؟ قَـالَ             {-١٨٧٣٦
ىل ركٍْن شديٍد ، و لَـو   بلى ولَِكن ِليطْمِئن قَلِْبى ، و يرحم اُهللا لُوطاً لَقَد كَانَ يأِْوى إِ            : تؤِمن ؟ قَالَ    

 لَِبثْت ِفى السجِن طُولَ ما 
اِعىالد تبَألج فوسعن أيب هريرة) حم،ق،هـ(}لَِبثَ ي 

 و ١٢/٣٨٢ و ٨/٢٠١ و فـتح   ٢/٣٢٦و حـم    ) ٤٠٢٦(و هـ   ) ١٨٣٩ و   ١٣٣( و م    ٦/٣٩ و   ٤/١٧٩خ  
 )٦٧٥٠(و صحيح اجلامع ) ١٨٦٧( و صحيحة  ١/١١٤ وسنة ١/١٣٤مشكل 

نحن أَحق ِباملُصافَحِة ِمنهم، ما ِمن مسِلمني الْتقَيا فَتصافَحا ِإالَّ تسـاقَطَت ذُنوبهمـا              {-١٨٧٣٧
 عن الرباِء ) ش(الروياين  و ابن أيب الدنيا يف كتاب اِإلخوان (}بينهما

خمتصراً و د األدب ب     ) ٦/١٣٧(و ش   ) ٨٩٤٦( و الشعب    ٥/١٧٩٣ و عدي    ١١/٥٥  و فتح     ١/١٠٧الدواليب
 )١١٠_و اإلخوان ٣/٤٣٢ و ترغيب ٤/٢٨٩و حم  ) ٣٧٠٣( و هـ ٢٧٢٧ و ت ١٥٤

 حسن
دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة و ِإذا أُناس            : عن أيب موسى قال   ) خ(}نحن أَحق ِبصوِمهِ  {-١٨٧٣٨

 كرهمن اليهود يعظِّمون عاشوراء و يصومونه قال فذ
 ٧/٢٧٤ و فتح ٥/٨٩خ 

١٨٧٣٩-}كُمى ِمنوسىل ِبمأَو و قأَح نحعن ابن عباس) حم،ق،د،هـ(}ن 
 و  ٤/٢٨٦ و هق    ٣/٢٢٥ و بداية    ١/١٨٣و شج   ) ٥١٥(و محيدي   ) ١٧٣٤( و هـ    ٧/٢٧٤ و فتح    ٥/٨٩خ  

 )٦٧٥١( و صحيح اجلامع ١٢٨م الصيام 
 فيه موسى عليه السالم و قومه من فرعون  فصامة اليهود شكراً             و سببه حول سبب صيام يوم عاشوراء فقد جنا اهللا         

 هللا تعاىل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم هذا احلديث
نحن اآلِخرونَ اَألولُونَ يوم الِقيامِة ِإالَّ من قَالَ  هكَذا و هكَذا ، و ما أُِحب أَنَّ ِلـى                   {-١٨٧٤٠

 ابن النجار عن ابن مسعود}نِفقُه ِفى سِبيِل اِهللا عز و جلَِّمثْلَ أُحٍد ذَهباً أُ
 و ٨/١٤٥ و ٤/١١ و اإلحتـاف  ١/٥١٧ و ك ٥٢٥ و ٢/٣٥٨ و بنحوه حم     ١/٢٨١ و أصفهان    ١/٥٧حبيب  

 ٣٣ و م الزكاة ٨/١١٦بنحوه خ 
 صحيح لغريه



 

 

٢٨١٤() 

زمرٍة تدخلُ  اجلَنةَ ِمن أُمِتى سبعونَ أَلفَاً الَ نحن اآلِخرونَ الساِبقُونَ يوم الِقيامِة ، أَولُ      {-١٨٧٤١
ِحساب علَيِهم ، صورةُ الرجِل منهم كَصورِة  القَمِر لَيلَةَ البدِر ، ثُم الَّذين يلُونهم كَأَشد كَوكٍَب                 

 عن أيب هريرة) د و اخلطيبهنا(} ِفى السماِء ، ثُم هم بعد ذَِلك مناِزلُ
  حنوه٢/٥٠٤ و حم ٢/١٦٠ خط 

 صحيح
١٨٧٤٢-}              ِمن اهأُوِتينا ، وِلنقَب ِمن ابوا الِكتأُوت مهأَن ديِة ،بامالِقي مواِبقُونَ يونَ الساآلِخر نحن

         تفَاخ لَيِهماُهللا ع ضالَّذى فَر مهموذا يه ثُم ، عِدِهمب            ، ـعبا ِفيِه تلَن اسفَالن ، ا اُهللا لَهاندلَفُوا ِفيِه فَه
 عن أيب هريرة) حم،ق،ن(} اليهود غَداً ، والنصارى بعد غٍَد

 و ن   ٥٠٤ و   ٥٠٢ و   ٤٧٣ و   ٣٤٢ و   ٣٤١ و   ٣١٢ و   ٢٧٤ و   ٢/٢٤٩و حم   ) ٥٨٥( و م    ٩/٨ و   ٨/١٥٩خ  
 و سـنة    ٢/٣و قـط    ) ٦٠(و ف   ) ١٧٢٠( و خزمية    ١٨٨ و   ٣/١٧٠ و   ٢٩٨ و   ١/١٨٨ و هق    ١اجلمعة ب   

 و غريهم) ٦٧٥٢( و صحيح اجلامع ٥/٤٧٥ و نبوة ١٠/٦٩ و ٤/٢٠٠
 ابن سعد عن الزهري مرسالً}نحن بنو النضِر بِن ِكنانةَ الَ نقْفُو أُمنا و الَ ندِعى ِلغيِر أَِبينا{-١٨٧٤٣

 ١/١٧٣و نبوة ) ١٩٩٥٢( و عب ٢١٢ و ٥/٢١١و حم ) ٢٦١٢( و بنحوه هـ ١/٢٠سعد 
 صحيح لغريه

عن األشعث ابـن    ) حم،هـ(}نحن بنو النضِر بِن ِكنانةَ الَ نقْفُو أُمنا و الَ ننتِفي ِمن أَِبينا            {-١٨٧٤٤
 قيس
 و كر   ١/١٧٣و نبوة   ) ١٩٩٥٢( و عب    ١/١١ و ختص    ٢/٣٢١ و طب    ٢١٢ و   ٥/٢١١و حم   ) ٢٦١٢(هـ  

 )٦٧٥٣( و صحيح اجلامع ٤/٤٠٧ و اهلروي ١/٢٠ و سعد ٧/١٢٨و خط  ١/٢٧٩
 صحيح

نحن خير ِمن أَبناِئنا ، و بنونا خير ِمن أَبناِئِهم ، و أَبناُء  بِنينـا خيـر ِمـن أَبنـاِء                      {-١٨٧٤٥
اِئِهمعن  معاذ) طب(}أَبن 

 ٥/١٧١٩ و عدي ١٠/١٦جممع 
 حسن لغريه

١٨٧٤٦-}لى الكُفْرِ          نع شيقُر تمثُ قَاسيةَ حانىن ِكنِف بياِزلُونَ غَداً ِبخن نعن أُسامة  ) هـ( }ح
 ابن زيد

و ) ٢٩١٨( و خزميـة     ٦/٢١٨ و   ٥/١٦٠ و هـق     ٢/٢٣٧و حـم    ) ٢٠١١(و د   ) ٢٩٤٢(و هـ   ) ٩٥٢(م  
 و  ٢/١٨١ و خ    ٥/٢٠٤  و بدايـة      ٩/٩٣ و خط    ١١/١٥٤ و سنة    ٧/١٩٣و فتح   ) ٩٨٥١(و عب   ) ٢٩٨٥(

 )٦٧٥٤(و صحيح اجلامع ) ٥٧٠(تغليق 
نخلُ اجلَنِة جذُوعها ذَهب أَمحر، و ركْبهاَ زمرد أَخضر ، و سعفُها احلُلَلُ  ، و ثَمرها                 {-١٨٧٤٧

 مجع لَه سِد ، لَيبالز ِمن نيلمي عن ابن عباس}أَمثَالُ القُلَِل ، أَليالد 



 

 

٢٨١٥() 

من قوله ، و ابن املبـارك       ) ٢٠٨٧٠(عن زيد بن أسلم مرسالً و عن سعيد بن جبري           ) ٢٠٨٦٩(خرج حنوه عب    أ
 و هق يف    ٤٧٦ و   ٢/٤٧٥ و ك    ١٣/٩٧و ش   ) ٤٠٦( و أخرجه موصوالً أبو نعيم يف صفة اجلنة          ٥٢٣يف الزهد     

 )٢٨٣(البعث 
 صحيح

١٨٧٤٨-}    هكْرا تم كناُهللا ع عزيب    عن أيب أيو  ) طب(}نـقطَت        ����ب أَنَّ النفا و املروة فَسالص نيكَانَ ب

  فذكره ����على حليِتِه ريشة فابتدر أَبو أيوب فَأَخذها فقال النيب 
 ٩/٣٢٣ و جممع ٤/٢٠٦طب 

 فيه انقطاع
١٨٧٤٩-}               ا كَانَ ِفى شِن الطَِّريِق ، ِإمٍك  عوش نراً قَطُّ غُصيلْ خمعي لٌ لَمجر عزـٍة   نقطَّعٍة مرج

 عن أيب هريرة) د،حب(}فَأَلقاه ، وِإما كَانَ موضوعاً فَأَماطَه ، فَشكَر اُهللا لَه ِبها فَأَدخلَه اجلَنةَ
و صـحيح اجلـامع   ) ٥٤٠(و ) ٥٣٩(و ) ٥٣٨(و ) ٥٣٧ و ٥٣٦( و اإلحسان ٣/٦٢٠و ترغيب  ) ٥٢٤٥(د  
)٦٧٥٥( 

 حسن
) ت(}َألسود ِمن اجلَنِة وهو أَشد بياضاً ِمن اللَّبِن فَسودته خطَايا بىن آدم             نزلَ احلَجر ا  {-١٨٧٥٠

 عن ابن عباس
 )٦٧٥٦( و صحيح اجلامع ٢/١٩٤ و ترغيب ٤/٣٤٤و اإلحتاف ) ٢٧٣٣(و خزمية ) ٨٧٧(ت 

 صحيح
 عيم يف فضائل الصحابة عن ابن عمرأَبو ن}نز لَ احلَق على ِلساِن عمر و قَلِبِه{-١٨٧٥١
 ٢/٢/٩٩ و سعد ١/٣٥٤و أصفهان ) ٦٨٠١(الفردوس 

 صحيح
نزلَ القَرآنُ على أَمٍر و نهٍى وحالٍل وحراٍم ،و محكٍَم و متشاِبٍه و أمثَاٍل ، فَـأَِحلُّوا                 {-١٨٧٥٢

       تا أُِمرلُوا مافْعو ، هامروا حمرحو ، الَلَهحكَِمـِه             حلَـوا ِبماعم و، ـهنع مِهيتا نموا عهانت ِبِه ،و م
 الديلمي عن أيب سعيد}آمنا ِبِه كُلٌّ ِمن ِعنِد ربنا : ،وآِمنوا بمتشاِبِهِه  ، وقُولوا 

 ٩/٢٩ و فتح ١/٥٥٣ حنوه و ك ٧/١٥٣و امع ) ٦٨٠٧(الفردوس 
 حسن لغريه

لقَرآنُ على سبعِة أَحرٍف ، اِملراُء ِفى القُرآِن كُفْر، ثَالثُ مراٍت ، فَما عـرفتم ،   نزلَ ا {-١٨٧٥٣
 عن أُىب ابن كعب) حم(}فَاعملُوا ِبِه وما جهلْتم ِمنه فَردوه ِإىل عاِلِمِه 

 و ش   ١١/٢٦ و خـط     ١٥٤ و   ١٥٢ و   ٧/١٥١ و جممع    ٤٦٣ و   ٦/٤٣٣ و   ٥/١٦ و   ٤/٢٠٥ و   ٢/٣٠٠حم  
 )١٥٢٢( وصحيحة ١٠/٥١٦

 صحيح



 

 

٢٨١٦() 

نزلَ الِكتاب اَألولُ ِمن باٍب واِحٍد علَى حرٍف واِحٍد ، و نزلَ القَرآنُ ِمـن سـبعِة                 {-١٨٧٥٤
 ، أبواٍب على سبعِة أَحرٍف زجراً و أَمراً ، و حالالً و حراماً ، و محكَمـاً و متشـاِبهاً و أَمثَـاالً               

فَأَِحلُّوا حالَلَه ، و حرموا حرامه  ، و افعلُوا ما أُِمرتم ِبِه ، و انتهوا عما نِهيتم عنـه ، و اعتِبـروا                
                 بِد رِعن ا ِبِه كُلٌّ ِمننقَولُوا آم اِبِهِه ، وتشوا ِبمآِمن حكَِمِه ، ولُوا ِبماعم ا  ِبأَمثَاِلِه ، وعن ابـن   ) ك(}ن

 مسعود
  ٩/٢٩ و فتح ٤/١٨٤ و مشكل ٨/٢٧٥ و متهيد ٢/٢٨٩ و ١/٥٥٣ك 

 حسن لغريه
 عن أيب سليط) حم(}نز لَ تحِرمي احلُمِر الَّذي يطبخونَ{-١٨٧٥٥

 ٣/٤١٩ و حم ٥٢ و ٥/٤٩ و جممع ١/١٨٣طب 
 حسن لغريه

فَصلَّى ِبِمىن الظُّهر و العصر و املَغِرب و الِعشـاَء           نز لَ ِجبِريلُ على ِإبراهيم فَراح ِبِه        {-١٨٧٥٦
و الصبح ، ثُم غَدا ِبِه ِمن ِمىن ِإىل عرفَةَ فَصلَّى ِبِه الصالتيِن  الظُّهر و العصر ، ثُم وقَف ِبِه حتـى                       

أَعجِل ما يصلِّي أَحد ِمن املُسِلِمني ، ثُم وقَف ِبِه كَأَبطَِإ مـا             أَتى املُزدِلفَةَ فَبات ِبها فَصلَّى الصبح كَ      
يصلِّي أَحد ِمن املُسِلِمني ، ثُم أَفَاض ِبِه حتى أَتى اجلَمرةَ فَرماها ، ثُم ذَبح و حلَق ، ثُم أَتـى ِبـِه                       

 ِإىل ِمىن فَأَقَام ِفيها ِتلْك اَأليام ، ثُم أَوحى اُهللا ِإىل محمٍد أَِن اتِبع ِملَّةَ                البيت فَطَاف ِبِه ، ثُم رجع ِبهِ      
 احملفوظ املوقوف: عن ابن عمرو مرفوعاً أو موقوفاً ، وقال) هب(}ِإبراِهيم حِنيفَاً 

 مرفوعاً و موقوفاً )٤٠٧٥(و ) ٤٠٧٦(الشعب 
 والصواب املوقوف

  يقال بالرأيلكن مثله ال
١٨٧٥٧-}      ثُم هعم تلَّيص ثُم ، هعم تلَّيص ثُم ، هعم تلَّيص ثُم ، هعم تلَّيين فَصِريلُ فَأَملَ ِجب زن

 عن ابن مسعود) ق،د،ن،هـ(}ِبهذَا أُِمرت: صلَّيت معه ، ثُم قَالَ 
 و  ١٧/٢٥٩ و طـب     ٢/٤و فـتح    ) ١٢٩(و شفع   ) ٦٦٨( وهـ    ٢و د الصالة ب     ) ٤٢٥( و م    ٤/١٣٧خ  

 )٦٧٥٧(وصحيح اجلامع ) ٤٥١(محيدي 
١٨٧٥٨-}        دمحا مِريلُ فَقَالَ  يلَ ِجب زِه          : نلَيلِّي عصأَنْ ت ِحبين ، أَتةُ بن معاويةَ املُزاِويعم اتم

أَكَمةٌ ِإالَّ تضعضعت ، و رفَع سِريره و صلَّى علَيِه صـفَّاِن  ؟ فَضرب ِبجناِحِه ، فَلَم يبق شجرةٌ والَ   
: ِبم نالَ هِذِه املَنِزلَةَ ِمن اِهللا ؟ قَـالَ          : ِمن املَالِئكَِة كُلُّ صف سبعونَ أَلف ملٍَك ، فَقُلْت يا ِجبِريلُ            

مسويه عـن   }آِيباً و ذَاِهباً ، و قَاِئماً و قَاِعداً ، و على كَلِّ حالٍ            : ه  و ِقراَءت ) قُلْ هو اُهللا أَحد   ( ِبحبِه  
 أنس

 ٤٣٧ و ٣/٤٣٦اإلصابة 
 حسن لغريه



 

 

٢٨١٧() 

عِلـي ، و    : نز لَ علي الروح اَألِمني فَحدثَِنى أَنَّ اَهللا تعالَى يِحب أَربعةً ِمن أَصحاِبي              {-١٨٧٥٩
انُ ، ولْمس اداِملقْد و ، و ذَرو ابن عساكر عن ابن بريدة عن أبيه) حل(}أَب 

 )١٤٩(و هـ ) ٣٧١٨( و ت ٣/١١٣٧ و عدي ٣/١٣٠ و ك ١/١٩٠حلية 
 حسن لغريه

١٨٧٦٠-}              ةُ ِنسديةَ سين أَنَّ فَاِطمرشفَب لَيع ِلمسأْذَنَ اَهللا أَنْ يتاِء فَاسمالس ِمن لَكلَ م زاِء أَهِل  ن
 عن حذيفة) ك(}اجلَنِة

 ٣/١٥١ك 
 صحيح

١٨٧٦١-}                 أَكُن طَانُ ، فَلَميالش قَعو ترصتا انفَلَم ، ا قَالَ لَكِبم هاِء فَكَذَّبمالس ِمن لَكلَ م زن
 عن أيب هريرة) د(}َألجِلس ِإذا وقَع الشيطَانُ 

 )٦٧٥٨(و صحيح اجلامع ) ٢٣٧٦( و الصحيحة ٣/٤٤٦و ترغيب ) ٤٨٩٦(د
 حسن

و سببه أن رجالً آذى أبا بكر فسكت مرتني و رد عليه يف الثالثة فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  فلحقـه      
 ٠٠٠٠٠أبو بكر رضي اهللا عنه و سأله فقال احلديث

ةٌ فَأَمر ِبجهاِزِه فَأُخِرج ِمن تحِتها ، ثُم        نز لَ نِبي ِمن اَألنِبياِء تحت شجرٍة فَلَدغَته نملَ        {-١٨٧٦٢
 عن أيب هريرة) حم،خ،د،ن(}أَمر ِببيِتها فَأُحِرق ِبالناِر ، فَأَوحى اُهللا ِإلَيِه فَهالَّ نملَةً واِحدةً 

و  ٣/٦٢٨ ترغيب   ٥/٢١٤ و هق    ٤٤٩ و   ٢/٣١٣ و حم    ٧/٢١١و ن   ) ٥٢٦٥(و د   )١٧٥٩( و م    ٤/١٥٨خ  
 )٦٧٥٩( و صحيح اجلامع ١/٣٧٣ و مشكل ١٢/١٩٧سنة 

 الديلَِمي عن على}نز لت فَاِتحةُ الِكتاِب ِمن كَنٍز تحت العرِش {-١٨٧٦٣
 ١/٥٥٩و ك ) ٢٣٦٤ و ٢٣٦٣(و الشعب ) ٦٨١٦(الفردوس 

 فيه ضعف
ِحبـونَ أَنْ يتطَهـروا و اُهللا يِحـب         ِ فيِه ِرجـالٌ ي    : (نز لت هِذِه اآليةُ ِفى أَهِل ِقباً        {-١٨٧٦٤
ِرينأيب هريرة) ت(}املُطَّه 

 )٦٧٦٠( و صحيح اجلامع ٣/٢٠٩ و بداية ١/١٠٥و هق ) ٣٥٧(و هـ ) ٣١٠٠(و ت ) ٤٤(د 
 صحيح

رعاه علَى زوٍج   ِنساُء قُريٍش خير ِنساٍء رِكبن اِإلبلَ ، أَحناه علَى ولٍَد ِفى ِصغِرِه ، و أَ              { -١٨٧٦٥
ابن سعد عـن أيب     }ِفى ذَاِت يِدِه ، و لَو أَنَّ مريم ِبنت ِعمرانَ  رِكبِت  اِإلِبلَ ما فَضلْت علَيها أَحداً                   

 نوفل بن أيب عقرب
 )١٠٤٧( و محيدي ٢/٦٣٩و عاصم ) ١٠٦٤( و تغليق ٨/١٠٩ حنوه و سعد ١٩٥٩ و م ص ٤/٢١٠خ 

 صحيح



 

 

٢٨١٨() 

١٨٧٦٦-}اِقبعالَ ن و ِبرصحم(}ن (عن أىب 
 )٦٧٦١( و صحيح اجلامع ٥/١٣٥حم 

 صحيح
نِصرت ِبالرعِب ، و أُعِطيت الْخزاِئن ، و خيرت بين أَنْ أَبقَى حتى أَرى ما يفْتح ِبِه                 {-١٨٧٦٧

عالت ترتِجيِل ، فَاخعالت نيب ِتى ولَى أُمعن طاووس مرسالً) هق(}ِجيلَ ع 
  ٥/٢٢٤ و بداية ٧/١٦٣ و نبوة ٧/٤٨هق 

 صحيح مرسل
نِصرت ِبالرعِب و أُعِطيت جواِمع الكَِلِم ، و بينما أَنا ناِئم ِإذْ ِجىَء ِبمفَاِتيح خـزاِئِن                {-١٨٧٦٨

 عن أيب هريرة) حم(}اَألرِض فَوضعت ِفى يِدى 
 ٢/٢٦٨و حم )  ٢٠٠٣٣( و عب ٧/٤٨و هق ) ٢٠٠٣٤( و عب ٥/٤٧٠نبوة  و ١١/٤٣٣ش 

 صحيح
 عن ابن عباس) حم،ق(}نِصرت ِبالصبا ، و أُهِلكَت عاد ِبالدبوِر ، {-١٨٧٦٩

 و هق   ٣٧٣ و   ٣٥٥ و   ٣٤١ و   ٣٢٤ و   ١/٢٢٨ و حم    ٥/١٤٠ و   ١٦٦ و   ٤/١٣٢ و   ٢/٤١ و خ    ٦١٧م ص   
 )٦٧٦٢( و صحيح اجلامع ٣٦٤ و٣/٣٤٦

ابـن  (}نِصرت ِبالصبا ، و أُهِلكَت عاد ِبالدبوِر ، و ما أُرِسلَت علَيِهم ِإالَّ ِمثْلَ اخلَاِتِم                {-١٨٧٧٠
 عن ابن عباس)  عساكر

  ٧/١٣١ و حلية ٢/٤٥٥ك 
 صحيح موقوف

 و مثله ال يقال بالرأي
ذكـرت  : عن ابن عباس قال     ) ع(} ،  فُواق حلِْب شاٍة       ِنصفَه ثُلُثَه ربعه فُواق حلِْب ناقَةٍ     {-١٨٧٧١

 ِإنَّ رسول اِهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فذكره: قيام اللَّيل ، فقال بعضهم 
 ١/٤٣٠ و الترغيب ٢/٢٥٢امع 

 صحيح
ٍغ  أوعى ِمن ساِمٍع ، ثَالَثٌ الَ        نضر اُهللا امرأً سِمع مقَالَِتى فَوعاها ثُم بلَّغها ، فَرب مبلَّ          {-١٨٧٧٢

ِإخالَص العمِل ، و مناصحةُ والَِة املُسِلِمني ، و لُزوم جمـاعِتِهم    : يِغلُّ علَيِهن  قَلْب امِرىٍء مسِلٍم       
 ماَءهرو نِحيطُ مت مهوتععن جابر) طس(}فَِإنْ د 

 ١/١٣٨و جممع ) ٣٠٥٦و  ٢٣٦ و ٢٣١ و ٢٣٠(و هـ ) ٢٦٥٨(ت 
 حسن لغريه

نضر اُهللا امرأً سِمع مقَالَِتى فَوعاها ، فَرب حاِمِل ِفقٍه الَ ِفقْه لَه ، و رب حاِمِل ِفقٍْه ِإىل                   {-١٨٧٧٣
 هِمن أَفقَه وه نه) طك(}معن عبيد بن عمري عن أبيه عن جد 



 

 

٢٨١٩() 

 )٢٣١ و ٢٣٠( و  هـ ٤/٨٠ و حم ٨/٤٧٣و اِإلحتَاف ) ٢٦٥٨( و ت ١٣٩ و ١٣٨ و ١/١٣٧امع 
 صحيح

١٨٧٧٤-}                ِهنلَيِغلُّ عِبفَِقيٍه، ثَالثٌ الَ ي ساِمِل ِفقٍه لَيح با ، فَراهعقَالَِتى فَوم ِمعأً سراُهللا ام رضن
ِئمِة املُسِلمني ، و لُزوم جماعِتِهم ، فَـإنَّ         ِإخالَص العمِل للَِه ، و املُناصحةُ ألَ      : قَلْب امِرىٍء مؤِمٍن    

 ماَءهرو نِحيطُ مي ماَءهععن أيب سعيد) بز(}د 
 ١٣٩ و ١٣٨ و ١/١٣٧ و جممع ١٧/٤٩ و طب ١٠٩ و ١/٥٤ترغيب 

 حسن
ل ِعلٍْم ِإىل أَعلَم منه ، ثَالثٌ       نضر اُهللا امرأً سِمع مقَالَِتى فَوعاها و حِفظَها ، ورب حامِ          {-١٨٧٧٥

     القَلْب ِهنلَيِغلُّ عِة            : الَ ياعاجلَم  وملُز الِة ، وةُ الوحاصنم ِل ، ومالع الَصعـن أيب   ) طـص (}ِإخ
 قرصافة حيدرة بن خثيمة

 ١٣٩ و ١٣٨ و ١/١٣٧ و جممع ١٠٩ و ١٠/٥٤ترغيب 
 حسن

١٨٧٧٦-}   أً سراُهللا ام رضِبفَِقيـٍه              ن ساِمِل ِفقٍْه لَيح با، فَرقَلَهع ا وِفظَهح ا  واهعقَالَِتى فَوم ِمع
 ابن النجار عن ابن مسعود}

  حنوه٤٦٤ و ٨/٤٦٣ و اإلحتاف ١/١٣٩ و جممع ١/٨٧ك 
 صحيح

١٨٧٧٧-}        هلِّغبى يتح ِفظَهِديثاً فَحا حِمن ِمعأً سراُهللا ام رضن          وه ناِمِل ِفقٍْه ِإىل مح بفَر ،  هرغَي 
 و الضياء عن زيد بن ثابت) ت(}أَفقَه ِمنه  ، و رب حاِمِل فَقٍْه لَيس ِبفَِقيٍه 

 و ١/٧٥و مي ) ٢٦٥٦(و ت ) ٣٦٦٠( و د ٧/٣٣١و حلية ) ٤٠٤( و صحيحة ٢٠٠ و جرجان ١/٤٥عاصم 
 )٦٧٦٣( و صحيح اجلامع ٥/١٥٨طب 

 يحصح
نضر اُهللا امرأً سِمع منا شيئاً فَبلَّغه كَما سِمعه ، فَرب مبلَّـٍغ أَوعـى ِمـن سـاِمٍع                   {-١٨٧٧٨

 عن ابن مسعود) حم،ت،حب(}
 )٦٧٦٤(و صحيح اجلامع ) ٦٩ و ٦٦( و اإلحسان ٨/٤٦٣ و اإلحتاف ١/١٠٨و ترغيب ) ٢٦٥٧(ت 

 صحيح
١٨٧٧٩-}  باُهللا ع رضا                  نى لَهعأَو وه نٍة  ِإىل ماِمِل  كَِلمح بِفيِه ، فَر ِزدي كَالَِمى فَلَم  ِمعداً س

                  اماِإلعِتص ِر، والِة اَألمةُ لوحاصاملُن ِل ِللَِه، ومالع الَصِإخ ، ؤِمنم قَلْب ِهنلَيِغلُّ عثَالَثٌ الَ ي ، هِمن
 عن معاذ بن جبل) طب،حل(}ني ، فَِإنْ دعوتهم تِحيطُ من وراَءهم ِبجماعِة املُسِلِم

 ٨/٤٦٤ و اإلحتاف ٩/٣٠٨ و حلية ١/١٣٨جممع 
 صحيح



 

 

٢٨٢٠() 

١٨٧٨٠-}                  بر فَِقيـٍه و راِمِل ِفقٍْه غَيح با، فَرِفظَهح ا  ثُماهعو َقَالَِتى ثُمم ِمعداً سباُهللا ع رضن
ِإخالَص العمِل ِللَِه، و مناصحةُ     :  ِفقٍْه  ِإىل من هو أَفقَه ِمنه ، ثَالَثٌ الَ يِغلُّ علَيِهن قَلْب مؤِمنٍ              حاِمِل  

            ماَءهرو نِحيطُ مي ماَءهعفَِإنَّ د ، ِة املُسِلِمنياعمِبج اماِإلعِتصوِر، والِة اَألمبن ىف اإلفراد و ا   ) قط(}و
 عن أنس) كر(جرير 
 ٨/٤٦٣ و اإلحتاف ١/٨٦ و ك ١/١٣٩جممع 

 صحيح
نضر اُهللا عبداً سِمع مقَالَِتى فَحِفظَها، ثُم ذَهب ِبها ِإىل منِزِلِه يسِمعها ، فَرب حاِمـِل                {-١٨٧٨١

: قَه ِمنه ، ثَالَثٌ الَ يِغلُّ علَيِهن قَلْب امِرىٍء مؤِمنٍ         ِفقٍْه لَيس ِبفَِقيٍه  ، و رب حاِمِل ِفقٍْه ِإىل من هو أَف            
                 نِحيطُ مت مهتوعفَِإنَّ د ، ِة املُسِلِمنياعمج وملُزو ،رالَِّه اُهللا اَألمو نِلم حصالن ِل ِهللا، ومالع الَصِإخ

 ماَءهرعن أنس) طس(}و 
 ١٣٩ و ١٣٨ و ١/١٣٧امع 

 حسن لغريه
١٨٧٨٢-}                  ، هِمن أَفقَه وه ناِمِل  ِفقٍْه ِإىل مح بِرِه، فَرا ِإىل غَيلَهمقَالَِتى فَحم ِمعداً سباُهللا ع رضن

لَِه، و النِصـيحةُ    ِإخالَص العمِل لِ  : و رب حاِمِل  ِفقٍْه لَيس ِبفَِقيٍه، ثَالَثٌ الَ يِغلُّ علَيِهن قَلْب مسِلمٍ            
ِلَألِئمِة، و لُزوم الْجماعِة ، فَِإنَّ دعوتهم تِحيطُ من وراَءهم ، و من كَانِت الدنيا همه نزع اُهللا الِغنى      

              هتعيِه ضلَياُهللا ع تتش ِه ، وينيع نيب هلَ فَقْرعج قَلِْبِه و ِمن           نم و ، ِزقا را ِإالَّ مينالد أِْتِه ِمني لَم و
                        و هتعيِه ضلَيع كَف يِه ، ونيِن عيب ِمن هفَقْر  عزن ى ِفى قَلِْبِه ، ولَ اُهللا الِغنعج همةُ هِت  اآلِخركَان

 بن ثابت ، و ابن النجار عن أيب هريرةعن زيد ) حم،طب،ض،هب(}أَتته الدنيا و ِهي راِغِمةٌ
خمتصراً و امع   ) ٢٦٥٦(و ت   ) ٣٦٦٠(و د   ) ١٧٣٧ و   ١٧٣٦( و الشعب    ٨/٤٦٣ و اإلحتاف    ٤/١٧٢طب  

١/١٣٩ 
 صحيح

يـٍه  ، و     نضر اُهللا عبداً سِمع مقَالَِتى فَوعاها، ثُم بلَّغها عنى ، فَرب حاِمِل ِفقٍْه غَير فَقِ              {-١٨٧٨٣
 هِمن أَفقَه وه ناِمِل ِفقٍْه ِإىل مح بعن أنس) حم،هـ(}ر 

 و صـحيح   ٣/٢٢٥ و حم    ١/٤٠ و جامع بيان العلم      ٨/٤٦٤ و اِإلحتاف    ١/٨٧ و ك    ١/٧٥و مي   ) ٢٣٦(هـ  
 )٦٧٦٥(اجلامع 

 صحيح
 ِفقٍْه غَير فَِقيٍه  ، و رب حاِمِل ِفقٍْه ِإىل         نضر اُهللا عبداً سِمع مقَالَِتى فَوعاها، فَرب حاِملِ       {-١٨٧٨٤

 هِمن أَفقَه وه نعن سعد بن أيب وقَّاص) طس(}م 
 ١٣٩ و ١٣٨ و ١/١٣٧وجممع ) ٨٨(محيدي 

 حسن



 

 

٢٨٢١() 

  ِفقٍْه الَ ِفقْه نضر اُهللا عبداً سِمع مقَالَِتى فَوعاها ، و أَداها ِإىل من يسمعها، فَرب حاِملِ      {-١٨٧٨٥
ِإخالَص العمِل ِللَِه، و    : لَه، ورب حاِمِل ِفقٍه ِإىل من هو أَفقَه ِمنه، ثَالَثٌ الَ يِغلُّ علَيِهن قَلْب مؤِمٍن                

            ِحيطَُ منت مهتوعفَِإنَّ د ،ِة املُسِلِمنياعمج وملُز ِر، وةُ ِلذَِوى اَألمالطَّاع  ماَءهرعن جبريبن  ) طب( }و
 مطعم
 ١٣٩ و ١٣٨ و ١/١٣٧ و جممع ٢/١٣٢طب 

 صحيح
١٨٧٨٦-}                  با، فَـرهعمسي لَم  نا ِإىل ماهأَد ا، ثُمِفظَهح ا  واهعقَالَِتى فَوم ِمعداً سباُهللا ع رضن

:  من هو أَفقَه ِمنه، ثَالَثٌ الَ يِغلُّ علَيِهن قَلْب امِرىٍء مسِلٍمحاِمِل  ِفقٍْه غَير فَِقيٍه ورب حاِمِل ِفقٍْه ِإىل     
                ماَءهرو نوطُ محت مهتوعفَِإنَّ د ، ِتِهماعمج وملُز و ،ِة املُسِلِمنيَألِئم حصالن ِل ِللَِه، ومالع الَصِإخ

 عن ابن مسعود) ت،هـ(عن زيد بن ثابت ، ) ،هـد(عن جبري بن مطعم، ) حم،هـ ،ك( }
 و سـنة  ١/١٣٩ و جممـع     ١/٨٧ و ك    ٤/١٥٨٤ و عـدي     ٢/١٣٢ و طب    ٨/٤٦٤ و اإلحتاف    ٣/٢٢٥حم  

 )٦٧٦٦(و صحيح اجلامع ) ٢٣٢(و هـ ) ٢٦٥٨ و ٢٦٥٧( و ت ١/٢٣٦
 صحيح

١٨٧٨٧-}         و ا ثُمقَالَِتى هِذِه ، فَِحفَظَهم ِمعداً سباُهللا ع رضى نناعهلَّغا فَباهاخلطيب يف املتفـق  و      }ع
 املفترق عن عائشة

 ٨/٣٣٣ و خط ٨/٤٦٤ و اإلحتاف ٣/٢٢٥حم 
 صحيح

: نضر اُهللا عبداً سِمع قَوِلي ثُم لَم يِزد ِفيِه ، ثَالَثٌ الَ يِغلُّ علَيِهن قَلْب امِرىٍء مسـِلمٍ               {-١٨٧٨٨
ِه، و مناصحته والَةَ اَألمِر ، و لُزوم جماعِة املُسِلِمني فَِإنَّ دعوتهم تحـيطُ مـن                ِإخالَص العمِل ِللَ  

 ماَءهرعن أنس) كر(}و 
 و ١/٨٨ و ك ٨٢ و ٤/٨٠ و حـم     ١٠/٢٤٧ و   ١٠/١٣٨ و جممع    ١/٤٢ و جامع بيان العلم      ٨/٤٦٤اإلحتاف  

 حنو آخره) ٧٢(حب 
 صحيح لغريه

١٨٧٨٩-}ضن                  ـهـى ِمنعأَو ـوه ناِمِل ِعلٍْم ِإىل مح بر ِفيها و ِزدي قَالَِتي فَلَمم ِمعس ناُهللا م ر
 اخلطيب عن ابن عمر}

 ٨/٤٦٤ و اإلحتاف ٨/٣٣٣خط 
 صحيح

يٍه ، ورب حاِمِل ِفقٍْه     نضر اُهللا وجه عبٍد سِمع مقَالَىت فَحملَها فَرب حاِمِل  ِفقٍْه غَير فَقِ            {-١٨٧٩٠
ِإخالَص العمِل ِللَِه، و مناصحةُ والةُ اَألمِر ،        : ِإىل من هو أَفقَه ِمنه، ثَالَثٌ الَ يِغلُّ علَيِهن قَلْب مؤِمنٍ          

 ماَءهرو نِحيطُ مت مهتوعفَِإنَّ د ،ِة املُسِلِمنياعمج وملُز عمان بن بشري) طب،ك(ير ، ابن جر}وعن الن 



 

 

٢٨٢٢() 

 ٨/٤٦٤ و اِإلحتاف ١/٨٨ و ك ٨/١٣٨جممع 
 صحيح

١٨٧٩١-}            هبا فَالشهتاِحبص تا غَلَبمهِقيقَةٌ، فَأَيفْراُء رطفَةُ املَرأَِة صن اُء غَِليظَةٌ،وضيِل بجطْفَةُ الرن
 اس} لَهأبو الشيخ يف العظمة عن ابن عب  

 )٦٧٦٧( و صحيح اجلامع ١٠/٢١٣طب 
 صحيح لغريه

١٨٧٩٢-}   ا ؟ فقُلتِإلَيه ظَرتا        : ال ، قَالَ    : نكُمينب مؤدرى أَنْ يأَح ها فِإنهِإلَي ظُرمنصـور  (}فَان (
 عن املغرية ابن شعبة

 ٣/٢٥٢ و قط ٧/٨٤و هق ) ٥١٨ و ٥١٧(منصور 
 صحيح

} كثَر أَهِلها الْفُقَراُء ، و نظَرت ِإىل الناِر فَِإذا أَكثَر أَهِلها النساءُ           نظَرت ِإىل اجلَنِة فَِإذا أَ    {-١٨٧٩٣
 عن عمران بن حصني) ن(

 و ت   ١٤١ و   ٨/١١٩ و   ٤/١٤٢و خ   ) ٢٠٦١٠( و عـب     ١٨/١٣٢ وطـب    ٢/٣٠٨ و حلية    ٤/٤٣٧حم  
 )٣٨٢ و ٣٨١(و ن  عشرة ) ٢٦٠٣(

حِملُ على نِحيِبها ، و تغِنى أَربابها ، و تمنح غَِزيرها ، و تلِقى              ت: ِنعم اِإلِبلُ الثَّالثُونَ    {-١٨٧٩٤
 عن أيب هريرة) حم(}ِفى محلَِبها يوم وروِدها ِفى أَعطَاِنها

 ٥/٢٦٦و ش ) ٦٨٦٠( و عب ٢/٤٤٧حم 
 صحيح

١٨٧٩٥-}      كَاِتها ِفى زهِمن جرخاِإلِبلُ الثَّالثُونَ ي مـبيِل اِهللا      ِنعـا ِفـي سهلُ ِمنحري ةٌ ، واِحدا و
                 و اِننيالثَّم و ِعنيبالس و نيتالس و ِسنياخلَم و ِعنيباَألر ِمن ريِهي خ ةٌ  واِحدا وهِمن حنمتةٌ ، واِحدو

 التسِعني و املَائَِة ،
 عن سلمة بن األكوع) طب(}ائَِة وويلٌ ِلصاِحِب اِملائَِة ِمن املَ

 ٣/٧٤ و جممع ٧/٣٠طب 
 حسن

 عن عائشة) م،ت(عن جابر ، ) ٤حم،م،(}ِنعم اِإلدام اخلَلُّ {-١٨٧٩٦
و ت  ) ٣٨٢٠(و د   ) ٦٧٦٨( و صحيح اجلامع     ١٠/٦٣ و   ٧/٢٨٠ و هق    ٣٦٤ و   ٣/٣٠١ و حم    ١٦٢٢م ص   

 )٣٣١٨ و ٣٣١٧ و ٣٣١٦( و هـ ٢١و ن اإلميان ب ) ١٨٤٢ و ١٨٤٠ و١٨٣٩(
 عن جابر) حم(}ِنعم اِإلدام اخلَلُّ ، ما أَقْفَر بيت ِفيِه خلٌّ {-١٨٧٩٧

 ٣٩٠ و ٣٨٩  و ٣٧١ و ٣٥٣ ٣٠٤ و ٣/٣٠١حم 
 صحيح لغريه



 

 

٢٨٢٣() 

ـ ) هـب (أبو عوانه   }ِنعم اِإلدام اخلَلُّ ، و كَفَى ِباملَرِء شرا أَنْ يتسخطَ ما قُرب ِإلَيِه              {-١٨٧٩٨ ن ع
 جابر

 )٩٦٠٧ و ٥٨٧٢(  و الشعب ٧/٢٦٨٩عدي 
 حسن

 عن ابن عباس) هب(}ِنعم اِإلدام اخلَلُّ ، يا أُم هاِنىٍء الَ يقْفَر  بيت ِفيِه خلٌّ {-١٨٧٩٩
 )٥٩٤٥(و الشعب ) ١٩٥٧٠(و ) ١٩٥٦٩(عب 

 صحيح لغريه
١٨٨٠٠-} تانُ أَنمجرالت ماس) طب(}ِنععن ابن عب 

 ١١/٨٠طب 
 الصحيح وقفه

١٨٨٠١-} احلَج اداِجله معن عائشة) خ(}ِنع 
 )٦٧٦٩( و صحيح اجلامع ٤/٣٩خ 

١٨٨٠٢-}             مها ِمـنأَن ىوِمن مِغلُّونَ،هالَ ياِل، وونَ ِفى الِقتِفرونَ الَ يِريعاَألشو ،داَألز احلَى مِنع {
 عن أيب عامر األشعري) حم،ت،ك(

 ١٦٤ و ٤/١٢٩و حم ) ٣٩٤٧( و ت ٧/١٥٩ و كر ١٩/٣١٤ و طب ١/٤٢لدواليب  و ا٢/١٣٨ك 
 حسن

مل يكن عنده ِإال حديث : فيه عبد اهللا بن مالذ األشعري قوى أمره أمحد و عرفه ابن السميع و أبو زرعة و قال حيىي    
 ٦/٤٨ال أعرفه ا هـ التهذيب : ابن املديىن: واحد وقال

اقض الذهيب فوافق احلاكم على تصحيحه ، و قال عن عبد اهللا بـن مـالذ يف                 وقوى أمره احلاكم و الترمذي و تن      
 )٣٠٥٠! (إنه جمهول : الكاشف 

عن ابن ) ك(}تذِهب الدم ، و تجلُو البصر ، و تِخف  الصلْب      : ِنعم الدواُء الِْحجامةُ      {-١٨٨٠٣
 عباس

 ٤/٤١٠ك 
 صحيح

 و رده الذهيب  بغري حجة
١٨٨٠٤-}                    ـماِح، ِنعاجلَـر ةَ بنديبو علُ أَبجالر مِنع ، رملُ عجالر  مكٍْر ، ِنعو بلُ أَبجالر مِنع

                      مٍل ، ِنعبج ناذُ بعلُ مجالر  ماٍس، ِنعمِن شٍس بقَي نب لُ ثَاِبتجالر  مٍر ،  ِنعيضح بن ديلُ أُسجالر
 عن أيب هريرة) تخ،ت ،ك(}لرجلُ معاذُ بن عمِرو بِن الْجموِح ، ِنعم  الرجلُ سهيلُ بن بيضاَء ا

 و ٩/٤٢و حليـة    ) ٣٣٧( و خـد     ١٢/١٢ و ش    ٢٦٩ و   ٢٦٨  و    ٣/٢٣٣ و ك    ٢/٤١٩و حم   ) ٣٧٩٥(ت  
 )٦٧٧٠( وصحيح اجلامع ٢/٥٨٠عاصم 

 صحيح



 

 

٢٨٢٤() 

١٨٨٠٥-}  لُ أَنجالر مِنع       اِن ِفِيكلَّتالَ خلَو ميرا خي ت :        كرـعش ـاُءكخِإر و ، كِإزار الُكبِإس
 عن خرمي بن فاتك)ض(و ابن مندة ، ) حم(}

 ٤٢٢ و ٤/٣٤٥حم 
 حسن

 سـهل   عن) حم، تخ،د (}ِنعم الرجلُ خريم اُألسِدى لَوالَ طُولُ  جمِتِه ، و ِإسبالُ ِإزاِرِه             {-١٨٨٠٦
 بن احلنظلية

 و  ٥/١٣٤ و   ٣/٢٥٠ و كر    ٣/٢١٦ و تخ    ١٢/١٠١ و سنة    ٦/١١٤ و طب    ٤/١٨٠ و حم    ٢٨د اللباس  ب     
١٠/١٠٨ 

 حسن
 عن حفصة)حم،ق(}ِنعم الرجلُ  عبد اِهللا ، لَو كَانَ يصلِّي ِمن اللَّيِل {-١٨٨٠٧

و فـتح   ) ١٦٤٥( و عـب     ٢/١٢٧ و مي    ٢/١٤٦ و حم    ٥/٣١ و   ٦٩ و   ٢/٦١ و خ    ١٩٢٩ و   ١٩٢٨م ص   
 )٦٧٧١( و صحيح اجلامع ١/٣٠٣ و حلية ٧/٧٩

١٨٨٠٨-} رمالت ورحالس معن جابر) حل(}ِنع 
 و صـحيح    ٣/٣٥٠ و حليـة     ١٢/٤٣٨ و   ٢٨٦/ ٢ و خط    ٢/١٣٩ و ترغيب    ٣/١٥١ و جممع    ٧/١٨٩طب  

 )٦٧٧٢(اجلامع 
 صحيح

١٨٨٠٩-}اماِإلد موِنع رمالت ورحالس مِنع ِرينحساُهللا املُت ِحمرلُّ ، وابن عساكر عن أيب هريرة} الْخ 
 ٣/١٥١ و جممع ٢/١٣٩الترغيب 

 حسن لغريه
١٨٨١٠-} ِرينحساُهللا املُت محري ، رمالت ورحالس مبن يزيد) طب(}ِنع اِئبعن الس 

 ٣/١٥١ و جممع ٧/١٨٩طب 
 حسن لغريه

١٨٨١١-} تورالس ماِن  ِنع) :      داُهللا  أَح وقُلْ ه (    آِن ، وِدلُ ثُلُثَ القُرعت )    َونا الكَـاِفرها أَيقُلْ ي (
 عن ابن عمر) طب(}تعِدلُ ربع  القُرآِن

  ٧/١٤٨و امع ) ١١٥٠( و هـ ٧/٢٥٨متهيد 
 صحيح لغريه

قُلْ (و  ) قُلْ يا أَيها الكَاِفرونَ   : (  قَبلَ الفَجِر    ِنعم السورتاِن هما يقْرآِن ِفى الركْعتينِ     { -١٨٨١٢
 داُهللا  أَح وعن عائشة) حب،هب(}) ه 

 )٦٧٧٣(و صحيح اجلامع )٢٤٦١(و اإلحسان ) ٢٥٥٦( و الشعب ٦/٢٣٩و حم ) ١١٥٠(هـ 
 صحيح



 

 

٢٨٢٥() 

 يا رب أَكِْرمه ، فَيلْبس تاج الكَرامِة        ِنعم الشِفيع القُرآنُ  ِلصاِحِبِه يوم  الِقيامِة ، يقُولُ         {-١٨٨١٣
عن عوف  ) ش(أبو نعيم عن أيب هريرة      (}ثُم يقُولُ يا رب رده و ارض عنه ، فَلَيس بعد ِرضى اِهللا شيءٌ             

 بن مالك موقوفاً
  عن أيب هريرة٧/١٧١ و ش ٧/٢٠٦حلية 

 صحيح موقوف
 و مثله ال يقال بالرأي

١٨٨١٤-}                   رياِن ، والـن ابِفيِه أَبـو لَقغت ِة ، واجلَن ابوِفيِه أَب حفْتانَ ، تضمر رهش رهالش مِنع
 اخلطيب و ابن النجار عن أيب هريرة}تصفَّد ِفيِه مردةُ الشياِطِني  

 ٥/٣١٨خط 
 حسن لغريه

١٨٨١٥-}    ةُ  ِلمارىُء اِإلمالش ما            ِنعذَهأَخ نةُ ِلماريُء اِإلمالش ِبئْس ا ، وِحلِّه ا وقِّها ِبحذَهأَخ ن
 عن زيد بن ثابت) طب(}ِبغيِر حقِّها فَتكُونَ علَيِه حسرةً 

 ٨/٣٨٧ و اإلحتاف ٥/٢٠٠ و جممع ١٣/١٢٥ و فتح ٥/١٣٨طب 
 حسن

 ، و عاد ِبالناِس أَملُك ِمن ذَِلك ، ِنعم الشيُء الصيام            ِنعم الشيُء اِجلهاد ِفي سبيِل اهللاِ     {-١٨٨١٦
و عاد ِبالناِس أَملُك ِمن ذَِلك الصمت ِإالَّ ِمن خيٍر ، يا معاذُ بن جبٍل ثَكَلَتك أُمك وهلْ                  ! والصدقَةُ

     هِفى ج اِخِرِهمنلى مع اسالن ِكبِم اآلِخـِر            يوالي ِباِهللا و ِمنؤكَانَ ي نفَم ، مهتأَلِْسن طَقَتا نِإالَّ م من
عـن  ) طب،ك(}فَلْيقُلْ خيراً أَو ِليسكُت ِمن شر  ، قُولُوا خيراً تغنموا ، و اسكُتوا عن شر تسلَموا                

اِمتعبادة بن الص 
 ١٠/٢٩٩ و جممع ٤/٢٨٦ك 

 صحيح
 }ِنعم الصدقَةُ اللَّقْحةُ الصِفى ِمنحةً،و الشاةُ الصِفيةُ ِمنحةً يغدو ِبِإناٍء،و يروح ِبِإنـاءٍ            {-١٨٨١٧

 عن أيب هريرة) خ(مالك  
 )٦٧٧٤( و صحيح اجلامع ٦/١٦٢ و سنة ١٠/٧٠ و ٥/٢٤٢ و فتح ٧/١٤١خ 

١٨٨١٨-}  امجالْح دبالع مِر             ِنعصِن البلُو عجي و ، لْبالص فخي ِم ، وِبالد بذْهت،هـ،ك(} ي (
 عن ابن عباس

 ١١/٣٢٦ و طب ٤/٣١٣ و ترغيب  ٤/٢١٢و ك ) ٣٤٧٨(و هـ ) ٢٠٥٣(ت 
 حسن

 الديلمي عن جابر} ِنعم العبد ِمن ِعباِد اِهللا و الرجلُ  ِمن أَهِل اجلَنِة عويم بن ساِعدةَ{-١٨٨١٩
 ٣/٤٥ و اِإلصابة ٣/٢/٣١سعد 



 

 

٢٨٢٦() 

 حسن لغريه
١٨٨٢٠-}               اها ِإيهلِّمعسِلٍم فَتم ا ِإىل أٍَخ لَكِملُهحت ا ، ثُمهعمست قةُ حةُ كَِلمِطيالْع معن ) طب(}ِنع

 ابن عباس
 ١/١١٠ و اإلحتاف ١/١١٩ و ترغيب ١/١٦٦ و جممع ١٢/٤٣طب 

 ب وقفهالصوا
 ابن الل و الديلمى عن جابر}ِنعم العونُ على تقْوى اِهللا املَالُ {-١٨٨٢١

 ٩٣ و ٩/٨٧اِإلحتاف 
 حسن مرسل

عن شريح بن عبيد و عن ابن عائذ و       ) طس(}ِنعم الفَاِرس عويِمر ، ِنعم الرجلُ أَبو الدرداِء         {-١٨٨٢٢
 مها مرسالن

 ٧/١١٧ و سعد ٣/٣٣٧ك 
 حيح مرسلص

عن خـرمي بـن   ) طب(ابن قانع (}ِنعم الفَىت خريم ، لَو أَخذَ ِمن شعِرِه و قَصر ِمن ِإزاِرِه           {-١٨٨٢٣
 فاتك
 ١/٢٧٩ و أصفهان ٢٦٤ و ١/١٤٨ و طص ٩/٤٠٨ و ٥/١٢٢ و جممع ٤/٢٤٧طب 

 حسن
١٨٨٢٤-}         مش ِتِه وِلم ذَ ِمنأَخ ةُ ، لَورمالفَىت س مةُ       ِنعرملَ ذِلِك سفَفَع ، هرِمئْز ِتِه   : رِلم ذَ ِمنأَخ

 هرِمئْز رمش عن مسرة بن فاتك) حم(}و 
 ٦/٦٥ و كر ٤/١٧٧ و تخ ٥/١٢٢ و جممع ٤/٢٠٠حم 

 حسن
ـ ) حم،خ(}ِنعم الفَىت لَو أَخذَ ِمن ِلمِتِه و شمر ِمن إزاِرِه         {-١٨٨٢٥ ن سـفيان و  يف تارخيه و احلسن ب

 عن مسرة ابن فاتك أخي خرمي بن فاتك) ض(البغوى و ابن قانع و ابن منده و ابن عساكر 
 ٤/١٨٠ و حم ٤/٢٤٨ و طب ٣/٢١٥ و تخ ٩/٤٠٨ و ٥/١٢٢جممع 

 حسن
 مسدد عن أُم سليم اَألشجعية}ِنعم القُبةُ ِإنْ لَم يكُن  ِفيها ميتةٌ {-١٨٨٢٦

 ٨/٢٢٥ و سعد ٦/٤٣٧ و حم ١/٢١٨و امع ) ٢٩(مطالب 
 فيه مبهم

١٨٨٢٧-} مهةٌ قُلُوبِقين ، مهانةٌ أَميرب ، مهاهةٌ أَفْوبطَي ، داُألز مالقَو معن أيب هريرة) حم(}ِنع 
 )١٠٣٩( و صحيحة ١٠/٤٩ و جممع ٢/٣٥١حم 

 حسن



 

 

٢٨٢٧() 

١٨٨٢٨-}        ِست  زالكَن ونَ ، وعاملَالُ  اَألرب مطَى ِفـى            ِنعأَع نِن ِإالَّ مياِب  املَائَتحلٌ َألصيو ونَ ، و
      ـمأَطع ا ، وهتـِمينس رحن ا ، وهيغَِزير حنم ا ، ولَهفَح قأطْر ا ، وهرظَه أَقْفَر ا وِتهدجنا وِلهسر

       اِلكم ِمن ا لَكمِإن ، راملُعت و ا أَ :القَاِنعا        مم و،تيضفَأَم تطَيأَع أَو ،تفَأَبلَي تلَِبس أَو،تيفَأَفْن كَلْت
اِليكوفَِلم ِقىعن قيس بن عاصم السعدى) طب،هب(احلاكم ىف الكىن }ب 

 )٣٣٣٦( و الشعب ٤/٢١٣ و متهيد ١٠/٢٤٢ و ٣/١٠٧ و جممع ١٨/٣٤٠ و طب ٣/٦١٢ك 
 حسن

 عن عمرو بن العاص) حم،ع،طكس(}ِلح ِللْمرِء الصاِلِح ِنعم املَالُ  الصا{-١٨٨٢٩
 ٨/٧٥ و فتح ٩/٨٧ و ٨/١٤٩و اإلحتاف ) ٢٩٩( و خد ٤/١٩٧حم 

 صحيح
 عن طلحة بن داود) طب(}ِنعم املُرِضعونَ أَهلُ عمانَ {-١٨٨٣٠

 ٢/٢٢٨و اِإلصابة ) ٤٢٤٨(  و مطالب ١٠/٥٠ و جممع ٨/٣٧٣و طب) ١٣٩٨٧(عب 
 فيه جهالة

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سـلم         : عن الرباء بن عازب قال    ) طس(}ِنعم املطيةُ مطيتكما    {-١٨٨٣١
يصلي  فجاء احلسن و احلسني أو أحدمها فركب على ظهره فكان ِإذا رفع رأسه مال بيده فأمسكه أو أمسكهما مث                     

 :قال
 ٩/١٨٢امع 

 حسن
 الفاكهى و الديلمي عن ابن عباس }- يعِنى مكَّةَ -شعِب ِنعم املَقبرةُ ثَِنيةُ ال{-١٨٨٣٢

 ١/٣٧٧و حم ) ٦٧٣٤( و عب ٣/٢٩٧امع 
 حسن

١٨٨٣٣-}                 وحـرت ـاٍء وو ِبِإندغةً ، تحِمن  ِفىاةُ الصالش ةً ، وحِمن ِفىةُ ، الصةُ اللَّقْحاملَِنيح مِنع
 ريرةعن أيب ه) خ(مالك }ِبِإناٍء
 ٥/٢٤٢ و فتح ٢/٢١٦خ 

 الولود من النعم: اللقحة 
 عن سعد) حم(}ِنعم اِمليتةُ أَنْ يموت الرجلُ دونَ  حقِِّه {-١٨٨٣٤

 )٦٧٧٥(و صحيح اجلامع ) ٦٩٧( و صحيحة ٨/٢٩٠ و حلية ٦/٢٤٤ و جممع ١/١٨٤حم 
 صحيح

١٨٨٣٥-}        و عأَب اِهللا ، و دبِت عيلُ البأَه مِد اِهللا        ِنعبع أُم ِد اِهللا ، وابن عساكر عن عمرو بن دينار    (}ب
و ابن عسـاكر عـن أيب   ) حم(عن جابر أَنَّ النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل على عمرو بن العاص  فقال فذكره         

رو بن  مليكة عن طلحة ابن عبد اهللا بن سعد عن املطَّلب بن حنطب مرسالً ، و عن أيب مليكة مرسالً ، و عن عم                      
 )دينار مرسالً



 

 

٢٨٢٨() 

 ٨/٢٦ و بداية ٢/٨١٩ و عدي ٦/١٦١ و ٤/١٥٠ حم ٩/٣٥٤جممع 
 حسن

١٨٨٣٦-} تانُ القُرآِن أَنمجرت ماس) حل(}ِنععن ابن عب 
 ٣/٥٣٧ و ك ١/٣١٦ و حلية ٩/٢٧٦امع 

 صحيح موقوف
١٨٨٣٧-} رمِمِن التاملُؤ ورحس معن أيب هريرة) حب،هق(}ِنع 

 )٣٤٣٥( و اإلحسان ١٧/٢٨٣و طب ) ٥٦٢( و صحيحة ٢/١٣٩ و ترغيب ٤/٢٣٧و هق ) ٢٣٤٥(د 
 صحيح

١٨٨٣٨-} رماملُسِلِم الت ورحس معن عقبة بن عامر) طب(}ِنع 
 ١٧/٢٨٣طب 

 صحيح
١٨٨٣٩-} اجرِه خلَيع نبرضالَ ي و قَصتنفَالَ ي وقُكُمس معن أيب أُسيد) طب(}ِنع 

 ٤/٧٦ و جممع ١٩/٢٦٥طب 
 فيه جهالة

 عن أيب هريرة) حم،ت(}ِنعم عبد اِهللا خاِلد بن الوِليِد سيف ِمن سيوِف اِهللا {-١٨٨٤٠
 )٦٧٧٦( و صحيح اجلامع ٣/٢٨٩و ك ) ١٢٣٧( و صحيحة ٥/١٠٥ و كر ١/٨و حم ) ٣٨٤٦( ت 

 صحيح
ِلد بن الوِليِد سيف ِمن سـيوِف اِهللا  سـلَّه اُهللا علـى    ِنعم عبد اِهللا وأَخو العِشريِة خا   {-١٨٨٤١

 اِفِقنياملُنض(و ابن عساكر    ) طب،ك(و البغوى ،    ) حم(} الكُفَّاِر و (       ديق ، الواقدىعن أيب بكر الص)عن ) كر
 أيب األحوص مرسالً

 ٤/١٢٠ و طب ٩/٣٤٨ و جممع ٣/٢٨٩ و ك ١/٨حم 
 صحيح

١٨٨٤٢-}ولَه ماِني ِنعصع فَقَد كَهرت ثُم ىمالر لَّمعت نم و ، ىمأبو نعيم عن ابن عمرو} املُؤِمِن الر 
  و آخره صحيح٢/١٢١أصفهان 

 حسن
١٨٨٤٣-}               ا لَهِدِه ، ِنِعميِلس حصني ِه ، وِة ِربادِن ِعبسفَّى ِبحوتلُوِك أَنْ يما ِللميب عـن أ  ) ق(}ِنِعم

 هريرة
 و ١٢٨٥و م ص ) ٦٧٧٧( و صحيح اجلـامع  ٢/٣٦٨ و صحيحة ٥/١٧٧ و فتح    ٩/٣٤٥ و سنة    ٢/٣٩٠حم  
 )٢٥٤٩(خ 

ِنعمِت اَألرض املَِدينةُ ، ِإذا خرج الدجالُ  كَانَ على كُلِّ نقٍْب ِمن ِنقَاِبهـا ملَـك الَ                  {-١٨٨٤٤
 املَِدينةُ  ِبأَهِلها ثَالثَ رجفَاٍت ، الَ يبقَى منـاِفق والَ مناِفقَـةٌ ِإالَّ               يدخلُها ، فَِإذا كَانَ ذَِلك  رجفَتِ      



 

 

٢٨٢٩() 

خرجوا ِإلَيِه ، و أَكثَر من يخرج ِإليِه النساُء  و ذَلك  يوم التخِليِص ، و ذَِلك يوم تنِفـى املَِدينـةُ                     
    خ ِفى الِكرينا يثَ كَماٍج         اخلَبس مهٍل ِمنجلى كَلِّ روِد عهالي ونَ أَلْفاً ِمنعبس هعكُونُ مثَ احلَِديِد ، يب

و سيف محلى فَيضِرب  قُبةً ِبهذا الظَّرب الَّذى ِعند مجتمِع السيوِل ، ما كَانت ِفتنةٌ و الَ يكُـونُ            
   رةُ أَكباعالس قُومى تتىٍء                     حِبش  كُمنُألخِبر و ،هتأُم ذَّرح قَد ِإالَّ و ِبىن  ا ِمنم اِل ، وجِة الدِفتن ِمن  

روِبأَع سِبأَنَّ اَهللا لَي دِلي ، أَشهقَب  هتأَم ِبىن  هرا أَخبعن جابر) حم،ض(}م 
 ٣/٣٠٧ و جممع ٣/٢٩٢حم 

 صحيح
 عن أيب هريرة) ت( }اُألضِحيةُ الْجذَع ِمن الضأِْن ِنعمِت {-١٨٨٤٥

  ٩/٢٧١ و هق ٢/٤٤٥و حم ) ١٤٩٩(ت 
 فيه جهالة

 و صوب البخاري و قفه
 عن ابن عباس) خ،ت،هـ(}الصحةُ و الفَراغُ : ِنعمتاِن مغبونٌ ِفيهما كَِثري ِمن الناِس {-١٨٨٤٦

 و ١٠/٢٥٣ و اإلحتاف ٤/٣٠٦ و ك   ٣/٣٧٠ و هق    ١/٣٤٤و حم ) ٤١٧٠(و هـ   ) ٢٣٠٤( و ت    ٨/١٠٩خ  
 )٦٧٧٨( و صحيح اجلامع ١٠/٢٩٠ و جممع ١٣/٢٤٣ش 

١٨٨٤٧-}بنج وهو رقُدفَلي أَ أَحدكُمضوِإذَا ت مععن ابن عمر) خ،م(}ن 
 و  ١/٢٠٠ و هـق     ١٠٢ و   ٢/١٧ و ٣٥ و   ١/١٧و حـم    ) ٥٨٥(و هـ   ) ١٢( و ت    ٢٤٨ و م ص     ١/٨٠خ  

 ١/٢٧٧ و عوانة ٢٠٢
 خيسف بأرض  يا رسول اهللا : عن أنس قال رجل ) طسص(}نعم ِإذا كَانَ أَكثَر أَهلُها اخلَبثَ       { -١٨٨٤٨

 فيها املسلمون ؟ فذكره
 ٧/٢٦٩امع 

 صحيح
١٨٨٤٩-}  معن                  لى أَِبيكِإنْ كَانَ ع أَيتأَر ، هنامِش عو ، هنع رحو ان هنـٍل     ِاقِض عجِلر ـنيد

عن مروان بن قيس    ) طك(}فَقَضيت  عنه ِمن ماِلك أَلَيس يرِجع الرجلُ راِضياً ، فَاُهللا أَحق أَنْ يرضى               
إنَّ أيب قد تويف وجعل عليه أن ميشى اىل مكة و أن ينحر بدنةً ومل يترك ماالً فهل يقضى عنه أن أمشى عنه و                : قال  

 يل فذكرهأحنر من ما
 ١٩٢ و ٤/١٩١امع 

 صحيح
أَرأيت ِإنْ  : عن جابر أَن رجال قال      ) حم،بز(}نعم ِإنْ لَم يكُن علَيك دين لَيس علَيك وفَاَء          {-١٨٨٥٠

 جاهدت بنفسي و مبايل فكنت صابراً حمتسباً ، مقبالً غري مدبر أَدخل اجلنة ؟ فذكره
 ٣/٣٢٥ و حم ٤/١٢٧امع 

 حسن



 

 

٢٨٣٠() 

١٨٨٥١-}         ين ِبذَِلكارفَِإنَّ ِجِربيلَ س ، نيِإالَّ الد معإنْ قاتلـت يف    : عن أيب هريرة قال رجل      ) حم(}ن
 سبيل اهللا مقبالً غري مدبٍر ، كفَّر اُهللا عنى خطَاياي؟

 ٨/٢٠٠ و سنة ٤/١٢٨وجممع ) ١٣٨٦( و شفع ٢/٣٠٨ و حم ٤٦١موطأ 
 صحيح

١٨٨٥٢-} ضوتِلي معاَء     نِسلَ  ِإذا شتغى يتح منِلي أن عمر استفىت رسـول اهللا  : عن ابن عمر ) م(}أْ  ثُم
 عن ابن عمر) طب(أينام أحدنا و هو جنب ؟ فقال 

 )١٠٧٧( و عب ١/٢٠١ و هق ٢٤٩م ص 
١٨٨٥٣-}  معوِد      ! نجِة السكَثْرب فِْسكلىنى عأَِعن لِكنكـان  : ة ، قال  عن جابر بن مسر   ) طكس(}و

ادع ىل مرافقتـك باجلنـة ،     :  سلىن حاجتك قال  : شاب خيدم النيب صلى اهللا عليه و سلم و خيف يف حوائجه قال            
 فرفع رأسه فَتنفس فذكره

 ٢/٢٢٨ و ن ٢/٤٨٦ و هق ٤/٥٩ و حم ٣/١٨ و اإلحتاف ٢/٢٧٣طب 
 صحيح لغريه

 ١٨٨٥٤-}      دعٍد بأَح نجِزىَء عت لَن و معن  يا رسـول   : عن الرباء أنَّ أبا بردة بن نيار قال         ) خ،م،د(}ك
 اهللا عندي عناق جذعة هي أَحب ِإيلَّ ِمن شاتني أَفتجزىُء ؟ قال فذكره 

 و ٧/١٢٨ و ٢٨ و   ٢/٢٣ و خ    ٢٨٣ و   ٤/٢٨٢ و حـم     ٢/٤٤٨ و فـتح     ٣١١ و   ٢/٢٨٤ و هق    ٧/٢٢٣ن  
 ٦/٧٦ و م ٥ و د الضحايا ب ١٣٢ و ١٣١

١٨٨٥٥-} و معا       نمأْهقْرا فَالَ يمهدجسي لَم نيا رسول اهللا يف سورة : عن عقبة بن عامر أَنه قال ) د(} م
 احلج سجدتان  قال فذكره

  ٣/٣٠٤ و سنة ٢/٣١٧ و هق ٤/١٥٥و حم ) ٥٧٨(و ت ) ١٤٠٢(د 
 حسن

 عن ابن مسعود) حم(} نِعيت ِإلَي نفِْسي يا ابن مسعوٍد{١٨٨٥٦
 و طـب    ٢/٣٢و أصـفهان    ) ٢٠٦٤٦( و عـب     ٩/٢٢ و   ٧/١٤٤ و   ٥/١٨٥ و جممع    ٤٤٩ و   ١/٣١٧حم  
١٠/٨٢ 

 صحيح
١٨٨٥٧-}                ا ، ولَهكِملَ أَجتسى تتا حينالد ِمن جخرت اً لَنفْسِعى أَنَّ نوِس ِفى رالقُد وحفَثَ رن

         الَ ي ا فَأَِمجلُوا  ِفى الطَّلَِب ، وقَهِرز وِعبستِة اِهللا ،           تِصـيعِبم  وهطْلُبِق أَنْ تزِتبطَاُء  الراس كُمحِملَن
 أيب أمامة)طب(}فَِإنَّ اَهللا الَ ينالُ ما ِعنده ِإالَّ ِبطَاعِتِه

 ٤/٧٢ و جممع  ٥/٤١٦ و اإلحتاف ٨/١٩٤طب 
 حسن لغريه

١٨٨٥٨-}       وم الَ أُِحب حاً وشر جخرِمِن تاملُؤ فْسن         وحر اَءِة ، وِت الفُجواِر ، مِت اِحلموتاً كَم
 عن ابن مسعود) طس(}الكَاِفِر تخرج ِمن أَشداِقِه 



 

 

٢٨٣١() 

 ٢/٣٢٥ و جممع ٢٩٧ و ٢٩٣ و ١٠/٢٧٤ و اإلحتاف ١٠/٢٣٣طب 
 حسن لغريه

 ١٨٨٥٩-} هنى عقْضى يتيِنِه حلَّقَةٌ ِبدعاملُؤِمِن م فْسأيب هريرةعن) حم،ت،هـ،ك(}ن  
 و  ٥٤٨( و شـفع     ٢٧ و   ٢/٢٦ و ك    ٩/٢٥ و   ٧٦ و   ٦/٤٩و هـق    ) ٢٤١٣(و هـ   ) ١٠٧٩ و   ١٠٧٨(ت  

 )٦٧٧٩( و  و صحيح اجلامع ٢/٦٠٦و ترغيب  ) ١٣٨٩
 صحيح

١٨٨٦٠-} اتِإذَا م نيِه دلَيا كَانَ علَّقَةٌ معاملُؤِمِن م فْسعن أيب هريرة) عب،هب(}ن 
 ) ٥٥٤٣(و الشعب ) ٣٠٦١( و اإلحسان ٦/٧٦ و ٤/٦١ و هق ٢/٢٦٢  و مي ٤٧٥ و ٢/٤٤٠حم 

 صحيح
 عن ابن مسعود) خ،ت(}نفَقَةُ الرجِل على أَهِلِه صدقَةٌ {-١٨٨٦١

 )٦٧٨٠( و صحيح اجلامع ٩/١٠٦ و ش ٣/١٢٠ و جممع ٧/٣١٧و فتح ) ١٩٦٥( و ت ٥/١٠٧خ 
١٨٨٦٢-}لَياَهللا ع ِعنيتسن و ِدِهمهِفى ِبعن عن حذيفة) م(}ِهم 

 )٦٧٨١( و صحيح اجلامع ٩٨و م اجلهاد ) ٢١٩١( و صحيحة ١٠/١٤٥ و هق  ٣/٣٧٩ك 
البارودى عن قتادة عن حممـد ابـن   }نكِْملُ يوم الِقيامِة سبِعني أُمةً نحن آِخرها و أَخيرها     {-١٨٨٦٣

 حزم من األنصار
 ن حكيم  عن أبيه عن جده عن ز ب٥/٥و حم ) ٤٢٨٨(و ) ٤٢٨٧(هـ 

 صحيح
 عن أيب هريرة)الشريازي(}النيلُ و الفُرات : نهراِن ِمن اجلَنِة {-١٨٨٦٤

 )٦٧٨٢(و صحيح اجلامع ) ١١١( و الصحيحة ٢/٢٦١ و حم ١٥٤خط 
 صحيح لغريه

١٨٨٦٥-}       ِلِهمبن اِقعوم اسالن ِصربى يتِح حبالَِة الصوا ِبصروعن رافع بـن    ) طك(} ِفى اَألسفَاِر    ن
 خديج
 ١/٣١٦امع 

 حسن لغريه

١٨٨٦٦-}  ِبىىالنهثَالٍَث         ����ن قفَو ِكِهمسن ومأْكُلُوا لُحأَنْ ي عن الـزبري   ) حم،ع،طك(}املُسِلِمني
 بن العوام

  ١/١٦٦حم 
 صحيح

 لكنه منسوخ

١٨٨٦٧-}   يبى النهن����     ةٌ  حرثَم اعبِفـى                أَنْ ت نٍر ، ِو الَ لَـبلى ظَهع وفالَ ص و ، طِْعمى تت
 عن ابن عباس) طس(} ضرٍع 



 

 

٢٨٣٢() 

 ٣/١٤ و قط ١١/٣٣٨ و طب ٢/٢٦أصفهان 
 حسن

 عن ابن عمر) هـ(} أَنْ تتبع جنازةٌ معها رانةٌ ����نهى النبى {-١٨٨٦٨
 ٦/٦٦ و حلية ٢/٩٢و حم ) ١٥٨٣(هـ 

 حسن
 رأة الىت تنوحامل: رانة 

١٨٨٦٩-} ىبى النها ���� نالَِتهخ  ا أَوِتهملى عأَةُ  عاملَر جوزتعن أيب  سعيد) حم(}أَنْ ت 
 ٢/١٠٣ و حنف ٢/٣٩٤حم 

 صحيح

١٨٨٧٠- } ىبى النها  ����نهأْسأَةُ راملَر ِلقحت،ن(}أَنْ ت (عن علي 
 ت شعيب) ١٦٤١( و رياض الصاحلني ٤/٧٥٦ و ٣/٢٩٦صول  و جامع األ٨/١٣٠و ن ) ٩١٥ و ٩١٤(ت 

 صحيح لغريه

١٨٨٧١- } ىبى النهن����راجلُد رتسبن احلسني مرسالً) هق(}أَنْ ت عن علي 
 )٦٨١١(و صحيح اجلامع ) ٢٣٨٤( و الصحيحة ٨/٣٠٨و ش ) ٦٥٧٥ و ٦٥٧٤(الشعب 

 حسن لغريه

١٨٨٧٢- } ىبى النهن����ربصأَنْ تاِئمهعن أنس) ق،د،ن،هـ(} الب 
ــم ٧/٢٣٨ن  ــاين ٥/٣٩٨ و ش ١٩١ و ١٧١ و ٣/١١٧ و ح و ) ١٦٧٢(و م ) ٤٥٢٩( و د٣/١٨٣ و مع
 )٣١٨٦(و هـ ) ٦٨١٢(و صحيح اجلامع ) ٥٥١٣(خ

 أي تقتل صرباً: تصرب 

١٨٨٧٣- } ىبى النها ���� نِمهكَلَ ِمن لَحؤأَنْ ي ةُ وِهيمالْب ربصأَنْ تتربعن مسرة) طك(}ِإذا ص 
 ٧/٢٣٨ و ن ٢/٢٥٨ و أصفهان ١١/٤٤٠طب 

 صحيح

١٨٨٧٤- } ىبى النهن  ���� اِجِهنساُء ِإالَّ ِبِإذِْن أَزوالن كَلَّمعن عمرو) حم(}أَنْ ت 
 ٦/٣٤٩و الفيض ) ٦٨١٣(و صحيح اجلامع ) ٦٥٢(الصحيحة ) ٢٧٧٩( و ت ٢٠٣ و ٤/١٩٧حم 

 صحيح

١٨٨٧٥- }هن ىبٍب ����  ى النلُ ِفى ثَوجِبى الرتحأَنْ ي ا ، والَِتهخ ا أَوِتهملى عأَةُ عاملَر نكَحأَنْ ت
 عن ابن مسعود) طس ، بز(} واِحٍد لَيس على فَرِجِه شيٌء

 و هـــــق ١٢/٢٥٠ و ١١/٢٣٦ و طــب ٤٢٦ و ٢/٢٢٩ و ١/٣٧٢ و حــم ٦/٩٧و ن ) ١١٢٦(ت 
  ٤/٢٤٧ و ش ٧/١٦٦

 )٦٥٢ و ٦٥٠(ومنصور 



 

 

٢٨٣٣() 

 صحيح

١٨٨٧٦- } ىبى النهاِلِه  ����نلُ ِبِشمجأْكُلَ الرعن أنس) حم،طس(}أَنْ ي 
 ٣٨٧ و ٣٤٤ و ٢٩٣ و ٢٥٤ و ٣/٢٠٢ و حم ٢/٣٠٤ و حنف  ٧/٢٥ و عدي ٨/١٠٦ش 

 صحيح

١٨٨٧٧- } ىبى النهاِجِد  ����ناِب املَسوالَ ِبأَببه عن مكحول مرسالًيف مراسيل) د(}أَنْ ي 
 )٣(و مد ) ٦٨١٣( و صحيح اجلامع ٦/٣٤٤الفيض 

 حسن لغريه

١٨٨٧٨- } ىبى النهِر  ����نالَ ِفى اجلُحبعن عبد اهللا بن سرجس) د،حم(}أَنْ ي 
 ٨٥ و ١/٨٤ و النيل ٧/١١٧ و جامع االصول ١/١٣٧و الترغيب ) ٢٩( د ١/٣٣ و ن ٥/٨٢حم 

 حسن

١٨٨٧٩- } ىبى النهالَ ِفى املَاِء اجلَاِرى  ����نبعن جابر) طس(}أَنْ ي 
 ١/٢٠٤ و امع ٦/٣٤١ و الفيض ١/١٣٦الترغيب 

 جيد
 و النهي للكراهة ال التحرمي عند األكثر

١٨٨٨٠- } ىبى النهاِكِد  ����نالَ ِفى املَاِء الربعن جابر) م،ن،هـ(}أَنْ ي 
و خـط   ) ٣٤٣( و هــ     ٣/٣٥٠ و   ٥٣٢ و   ٤٩٢ و   ٢/٢٨٨ و حم    ١/١٥ و معاين    ١/١٤١ و ش    ١/١٦٢م  
 )٦٨١٤( و صحيح اجلامع ٤/٢٧٨ و ١/٣٤ و ن ٩/١٩٣  و٢٧٨ و ٤/٢٥٢

١٨٨٨١- }   ىبى النهن����        صصجي ِر أَولى القَبى عنبعن أم سلمة و زاد يف رواية مرسلة        ) حم(}أَنْ ي
 أو جيلس عليه: 

 ٣/٦١ و امع ٣/٣٣٥ ش  و٤/٨٦ و ن ١/٣٧٠ و ك ١/٧٠و حم ) ١٥٦٤(هـ 
 صحيح

١٨٨٨٢- } ىبى النهِه  ����نمحتسلُ ِفى مجولَ الربعن عبد اهللا بن مغفل) ت(}أَنْ ي 
 ٥/٥٦و حم ) ٦٨١٥(و صحيح اجلامع ) ٢١( و ت ١/٩٨ و هق ١/١٨٥ك 

 صحيح

١٨٨٨٣- }   ىبى النهِع أَِخيِه ِإالَّ       ����نيلى بع كُمدأَح ِبيعاريثَ أَنْ ياملَو و اِئمنعـن  ) حم،طس(} الغ
 ابن عمر

 ٥/٣٤٤ و هق ٣/١١ و قط ٢/٧١حم 
 صحيح

١٨٨٨٤- } ىبى النهاٍد  ����نِلب اِضرح ِبيععن أيب هريرة) حم،ع(}أَنْ ي 



 

 

٢٨٣٤() 

 و صـحيحة    ٥/٧٢ و خـط     ٧/٢٦٠ و تخ    ٢٥٤ و   ٢/٢٣٨و حم   ) ٢١٧٧( و هـ    ٥/٢٥٦و ن   ) ٣٤٣٩(د  
)١٠٣٠( 

 صحيح

١٨٨٨٥-} ىبى النهاِجِد  ���� نِفى املَس اسى الناهبتعن أنس) حب(}أَنْ ي 
 )٦٨١٦( و صحيح اجلامع ٢/٤٣٩ و هق ١/٣٢٧ و مي ٢٨٣ و ٣/١٥٢و حم ) ١٦١٣(اإلحسان 

 صحيح

١٨٨٨٦- }ىبى النهضاً  ����نغَر وحالر ٌء ِفيهيذَ شختعن ابن عباس) حم،ت،ن(}أَنْ ي 
 )٦٨١٧(و صحيح اجلامع ) ١٤٨٥( و ت ٥/٣٩٨ و ش ٤٤٥ و ١١/٢٧٥ و طب ٢٧٣ و ١/٢١٦حم 

 صحيح

١٨٨٨٧- } ىبى النهلُ  ����نجالر عفَرزتعن أنس) ٣ق(}أَنْ ي 
 و معـاين  ١٢١و ف ) ٢٦٧٤( و خزميـة  ٥/٣٦ و هق    ٣/١٠١ و حم    ٨/١٨٩ و   ٥/١٤١ و ن    ٢/١٨٢متهيد  

 و صـحيح اجلـامع      ٧/١٩٧و  ) ٦٣٢٥(و الشـعب    ) ١٣٤٦( و خمتصرم    ١٠/١٣ و   ٦/٢٣٠ و خط    ٢/١٢٧
 )٩٢٤(و املسند اجلامع ) ٦٨١٨(

 أي يبلبس الثوب املصبوغ بالزعفران

١٨٨٨٨- } ىبى النهلُوالً  ����نسم فياطَى السعتعن جابر) حم،د،ت،ك(}أَنْ ي 
و صحيح   ٨/٣٩٥ و ش    ٢/٢٢٤ و أصفهان    ٤/٢٩٠ و ك    ٣٦١ و   ٣/٣٠٠و حم   ) ٢٥٨٨(و د   ) ٢١٦٣(ت  

 )٦٨١٩(اجلامع 
 صحيح

١٨٨٨٩- } ىبى النهِفيِه  ����ن فَخني اِء أَوِفى اِإلن فَّسنتاس) حم،د،ت،هـ(}أَنْ يعن ابن عب 
و ) ٣٤٢٨( و هـــ ٣٣ و ٨/٢٩ و ش ٤/١٣٨ و ك ٥/٢٩٥ و ١/٢٢٠و حــم ) ٣٧٢٨(و د ) ١٨٨٨(ت 

 )٦٨٢٠(صحيح اجلامع 
 صحيح

١٨٨٩٠- } ىبى النها ����نِن ِإالَّ ِبِإذِنِهملَيجالر نيلُ بجالر ِلسجعن ابن عمرو) هق(}أَنْ ي 
 )٦٨٢١( و صحيح اجلامع ٣/٢٣٢ و هق  ٤/٢٧١ك 

 صحيح

١٨٨٩١- }   ىبى النهن����                ى ، وـرسـِدِه اليلى يع ِمدعتم  وهالِة ولُ ِفى الصجالر ِلسجأَنْ ي
 عن ابن عمر) ك،هق(}الَةُ اليهوِد ِإنها ص: قَالَ

 )٦٨٢٢( و صحيح اجلامع ٢/١٣٦ و هق ٢/١٤٧ و حم ١/٢٣٠و ك ) ٩٠٢(د 
 صحيح



 

 

٢٨٣٥() 

١٨٨٩٢-}   ىبى النهقَالَ         ����ن الظِّلِّ و و حالض  نيب لَسجيطَان : أَنْ يالش جِلسعـن  ) حـم (ِ }م
 رجل
 )٦٨٢٣(جلامع و صحيح ا) ٨٣٨( و صحيحة ١/٦٢ و بداية ٣/٤١٤حم 

 صحيح
 الشمس: الضح

١٨٨٩٣- } ىبى النهِتِه  ����نيكُن ِمِه واس نيب دأَح عمجعن أيب هريرة) ت(}أَنْ ي 
 )٦٨٢٤(و صحيح اجلامع ) ٢٨٤١(ت 

 صحيح

١٨٨٩٤- } ىبى النهِبيِب ����نالز ِر ومالت نيب عمجعن أيب أسيد) طك(}أَنْ ي 
 ١١/٤٤ و خط ١٩/٢٦٨طب 

 حسن

١٨٨٩٥- }   ىبى النهِعهِ           ����نيلى بع اعتبِة أَِخيِه ، أَو يلى ِخطْبلُ عجالر طُبخعـن  ) حم(}أَنْ ي
 مسرة
 ٧/١٨٠ و هق ٢٩٢ و ف ٥/١١ و ٢/١٣٠حم 

 صحيح

١٨٨٩٦- } ىبى النهٍر ����نلَ املَاُء ِإالَّ ِبِمئْزخدعن جابر) ك(}أَنْ ي 
  ٥/٢٠٦٠ و عدي ١/١٦٢ك 

 حسن
 )١٠٢٠(فيه احلسن بن بشر البجلى الكويف صدوق الكاشف 

١٨٨٩٧- } ىبى النهن���� ودِض العآِن ِإىل أَرِبالقُر افَرسعن ابن عمرو) ق،د،هـ(}أَنْ ي 
 و هـق    ٦/٢١٥٢ و عدي    ١٢٨ و   ٦٣ و   ٢/٧و حم   ) ٢٨٧٩(هـ  ) ٢٦١٠(و ن   ) ١٨٦٩(و م   ) ٢٩٩٠(خ  
و ) ٨٧٨٩( و ن ١٣/٣٤ و ٨/٣٧٤ و خــط ٢/٣٦٨ و مشــكل ٨/٣٢٢ و حليــة ١٤/١٥٢ و ش ٩/١٠٨

 )٦٨٢٥(صحيح اجلامع 
 صحيح

١٨٨٩٨- } ىبى النهغَاِئٍط  ����ن ٍل أَووِني ِببلَتقِْبلَ اِلقبتسعن معقل اَألسدى) حم،د،هـ(}أَنْ ي 
 و  ٦/٤٠٦ و   ٥/٤٣٠ و حـم     ١/٩١  و هـق      ١/١٥٠ش  ) ٩( و ت    ١/٢٤٦و فتح   ) ٣١٩(و هـ   ) ١٠(د  

 ٣/١٤٣ و هروي ١/٣٠٥ و متهيد ٤٠/٢١٠
 حسن لغريه

١٨٨٩٩- } ىبى النهٍة ����نمموثٍَة ، أَو حر ظٍْم  أَوِبع دأَح ِجىنتسعن ابن مسعود) د،قط،هق(}أَنْ ي 



 

 

٢٨٣٦() 

 و د   ١/٤٩٥ و حـم     ١/٣٧ و ن    ٧/٢٨٠ و تـخ     ١/٢٥٦ و فتح    ١/١٢٣ و معاين    ١/٥٦ و قط    ١٠/٧٨طب  
 )٦٨٢٦( و صحيح اجلامع )٣٩(

 صحيح

١٨٩٠٠- } ىبى النهظٍْم  ����نع ٍة ، أَورعى ِببجنتسعن جابر) حم،م،د(}أَنْ ي 
 )٣٨(و د ) ٢٦٣(و م ) ٦٨٢٧( و صحيح اجلامع ٣٨٤ و ٣/٣٣٤٣ و حم ٧/٢٨٠تخ 

١٨٩٠١- } ىبى النهالَِتِه  ����نلُ ِفى صجالر ِفزوتسمسرةعن ) ك(}أَنْ ي 
 ٢/٢٨١ و هق ١/٢٧١ك 

 صحيح
 يستعجل: يستوفز 

١٨٩٠٢-}   ىبى النهاءٍ   ����نةَ أَمسعى أَربمساً     : أَنْ ياحبر اً،واِفعن اراً، وسي و ـ (} أَفْلَح عـن   ) د،هـ
 مسرة
) ٤٩٥٩(و د   ) ٢٨٣٦(و ت   ) ٨٤٧(و ن عمل    ) ٣٨١١(و هـ   ) ٦٨٢٨( و صحيح اجلامع     ١٢ و   ٥/١١حم  
 ٦/١٧٢و م 

 صحيح

١٨٩٠٣- } ىبى النهلُ قَاِئماً ����نجالر برشعن أنس) م،د،ت(}أَنْ ي 
 و  ٢/٣٤٦ و أصـفهان     ١١/٣٨٠ و سنة    ٢١٤ و   ١١٨ و   ٣/٤٥ و   ٢/٣٢٧و حم   ) ٣٧١٧(و د   ) ١٨٧٩(ت  

 )٦٨٢٩(و صحيح اجلامع ) ٢٠٢٤(بنحوه م 
 ٢/٥٥ و امع    ٤/٢٧٣م قد شرب واقفاً انظر معاين       و هذا النهي للترتيه ، فقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه و سل             

 ٨٠ و٥/٧٩و 

١٨٩٠٤- } ىبى النهٍة ���� نِفض اٍء ِمنِفى ِإن برشطس(}أَنْ ي (عن علي 
 ١٠/٤١٨ و خط ١/٣٢١حم 

 حسن

١٨٩٠٥- } ىبى النهقَاِء  ����نالس ِفي ِمن برشعن أيب هريرة) طس(}أَنْ ي 
 و  ٣٩٩(و صـحيحة    ) ٣٤٢١(و هـ   ) ١١٤١( و محيدي    ٧/٢٨٥ و هق    ٢/١١٩ و مي    ٤٨٧ و   ٢/٢٣٠حم  
٤٠٠( 

 صحيح

١٨٩٠٦- }   ىبى النهن����                   نيب  طْلُعا تها  ، فَِإنهقَرن  غَاب ِس أَومنُ الشقَر  لَّى ِإذا  طَلَعصأَنْ ي
 عن زيد بن ثابت) حم(}قَرني شيطَاٍن 

 ٥/١٩٠حم 
 صحيح



 

 

٢٨٣٧() 

١٨٩٠٧- } ىبى النهوِر  ����نالقُب نياِئِز بلى اجلَنلَّى عصعن أنس) طس(}أَنْ ي 
 )٦٨٣٤( و صحيح اجلامع ٣/٣٦امع 

 صحيح

١٨٩٠٨- }   ىبى النهِفـى                  ����ن ـلِّيصى أَنْ يهن ِبِه ، و حشوتاٍف الَ  يلُ ِفى ِلحجالر لِّيصأَنْ ي
سلَياِويلَ وراٌء سِه ِردلَيعن بريدة) د،ك(} ع 
 ٦/٣٧٤ و متهيد ١/٢٥٠و ك ) ٦٣٦(و د ) ٦٨٣٠(و صحيح اجلامع ) ٦٤٦(صحيح أيب داود 

 حسن

١٨٩٠٩- } ىبى النهن���� عقُوصم هأْسر لُ وجالر لِّيصعن أيب رافع) حم(}أَنْ ي 
 )٦٨٣١(و صحيح اجلامع ) ١٣٨٧(و مي ) ١٠٤٢( و هـ ٣٩١ و ٦/٨حم 

 صحيح
 معقود: معقوص 

١٨٩١٠- } ىبى النهن����  اِقنح وه لُ وجالر لِّيصعن أيب أمامة) هـ(}أَنْ ي 
 )٦٨٣٢(و صحيح اجلامع ) ٦١٧( و هـ  ٢٦١ و ٢٦٠ و ٥/٢٥٠حم 

 صحيح
 الذي حبس بوله ، و احلاقب للغائط: احلاقن 

١٨٩١١- } ىبى النهن���� لْفخ لِّيصاِئِم أَنْ يالن ِث ودحاس) هـ (} املُتعن ابن عب 
 )٦٨٣٢(و صحيح اجلامع ) ٩٥٩(هـ 

 حسن
 الذي يلهى حبديثه: املتحدث

١٨٩١٢- } ىبى النهِن  ����نالقَر اِء اُألذُِن وبضى ِبعحضك ٤حم (}أَنْ ي  (عن علي 
ــم ) ٢٨٠٥(د  ــق ١/٨٣و ح ـــ  و٧/٢١٧و ن ) ١٥٠٤( و ت ٩/٢٧٥ و ه  و ١/٤٦٨و ك ) ٣١٤٥( ه
٤/٢٢٤ 

 حسن

١٨٩١٣- }   ىبى النهِرِه             ����نلى ظَهلٍْق عتسم وه ى ورلى اُألخِه علَيى ِرجلُ ِإحدجالر عضأَنْ ي
 ) حم(} 

 عن جابر
 و ٢٠ و ت أدب ب ٣/٢٩٩و حم ) ٦٨٣٥( و صحيح اجلامع  ٩/٢٠٤ و متهيد   ١٢/٣٩١و خط   ) ٤٨٦٥(د  

 ٧٢م لباس 

١٨٩١٤-} ىبى النهالً  ����نلَي لُ أَهلَهجالر قطْرعن جابر) ق (}أَنْ ي 



 

 

٢٨٣٨() 

 و م   ٩/٢٦ و   ٨/٣١٥ و حلية    ٧/٣٩٠ و كر    ٥٢٤ و   ١٢/٥٢٣ و ش    ٤٥١ و   ٣١٠ و   ٣/٣٠٢ و   ١/١٧٥حم  
 )٦٨٣٦( و صحيح اجلامع ٣/٩و خ ) ١١١٨( وخمتصرم ٦/٥٦

١٨٩١٥- }ىبى النهن���� والن مجعخاًأَنْ يسلمة) د (}ى طَب عن أُم 
  و حسنه٦/٣٤٦ و الفيض  ٨ و د األشربة ب ٦/٢٩٢حم 

 و فيه جهالة
 يبالغ يف نضجه حىت يتفتت:يعجم 

١٨٩١٦- } ىبى النها ِفيِه ����نعم رمالت شفَتعن ابن عمر) طب (}أَنْ ي 
 )٥٨٨٣(الشعب 

 حسن
ن فاألول حيمل على التمر اجلديد و الثاين حيمل على التمـر            و اجلمع بينهما ممك   ) ٥٨٨٦(و صح عكسه الشعب     

 القدمي

١٨٩١٧- } ىبى النهٍم ����نوِة ِبصعاجلُم موي دفْرعن أيب هريرة) حم(}أَنْ ي 
 )٦٨٣٧( و صحيح اجلامع ١٤/٩٥ و ٤/١١ و خط ٢/٣٩٤حم 

 صحيح

١٨٩١٨- } ىبى النهن���� وررسِلِم صقالَ ِللماس) هق(}ةًأَنْ يعن ابن عب 
 و مشـكل    ١١/٢٣٥ و طـب     ٢/١٥٩ و   ١/٤٤٨ و ك    ٣/٢٤٣ و بنحوه جممـع      ٥/١٦٤ و هق    ٢/٢٩٤قط  

 ٩/١١١ و فتح ٣/١١٧ وتلخيص ١١٢ و ٢/١١١
 حسن لغريه

 يقال للرجل و املرأة إذا مل حيج: الصرورة 

١٨٩١٩- } ىبى النهن���� ي ِدِه وقْعم لُ ِمنجالر قَامأَنْ يرِفيِه آخ ِلساس) هق(}جعن ابن عب 
و م السـالم  ) ٦٨٣٨(و صحيح اجلامع ) ١١٥٣( و خد ٣٢ و خ اإلستئذان  باب  ٧/١٣٧ و حلية    ٣/٢٣٢هق  
  عن ابن عمر٢٩

 صحيح

١٨٩٢٠- } ىبى النهراً ����نبص ابوالد يٌء ِمنلَ شقتعن جابر) حم،م،هـ (}أَنْ ي 
 و م   ٥/٣٩٨ و ش    ٣٣٤ و   ٩/٨٦ و هـق     ١١/٢٢٢ و سـنة     ٣٣٩ و   ٣٢١و    ٣/٣١٨و حم   ) ٣١٨٨(هـ  

٦/٧٣ 
 )٦٨٣٩(وصحيح اجلامع 

١٨٩٢١- } ىبى النهِن  ����نيعبِإص نيب ريالس قَدعن مسرة) د،ك (}أَنْ ي 
 ٤/٢٨١وك )  ٢٥٨٩(د 

 حسن



 

 

٢٨٣٩() 

 يقطع و يشق لئال يقهر احلديد يده: يقد 

١٨٩٢٢- } ىبى النهاِبِهأَنْ ����نِر ِإالَّ ِبِإذِْن أَصحمِفى الت نَ ، أَىقْرعن أيب هريرة) بز (} ي 
  عن ابن عمر ١٤/٤٤٣ و خط ١١/٣٢٨ و سنة ٢/٦٠و حم ) ٣٣٣١(و هـ ) ١٨١٤(ت 

 صحيح

١٨٩٢٣- } ىبى النهِة ����نرمالع و احلَج نيقِْرنَ بعن معاوية) د (}أَنْ ي 
 ٦/٣٤٥ و الفيض ٣/١٠٠ و جامع األصول ١٩/٣٥٥ و طب ٩٩ و ٤/٩٢حم 

 حسن
 ٠النهي للترتيه أو لإلأرشاد ملا يف القرآن من النقص ابور بدم : و ثبت جواز اإلقران بينهما ، قال املناوي

لعل سبب النهي أن القران بينهما يبقى االنسان حمرماً حىت ينتهي  من أعمال احلج و قد ال يستطيع الصـرب                     : أقول
 ء إذا طالت مدة اإلحرام فيقع يف احملذورعن النسا

١٨٩٢٤- }   ىبى النهمسِ      ����نالش الظِّلِّ و نيلُ بجالر دقعـ (عن أيب هريرة ، ) ك(}أَنْ ي عـن  ) هـ
 بريدة
 )٦٨٤٠( و صحيح اجلامع ٣/٤١٤و حم ) ٣٧٢٢( و هـ ٤/١٥٣٤ و عدي ٤٩٢ و ٨/٤٩١ش 

 صحيح

١٨٩٢٥- }   ىبى النههِ         أَنْ   ����نلَيى عنبي أَو صصجأَنْ ي ِر ، ولَى القَبع دقْععـن  ) حـم،م،د،ن (}ي
 جابر
و ) ٦٨٤١( وصحيح اجلـامع     ٤/٨٦و ن   )  ١٥٦٣(و هـ   ) ٣٢٢٦(املختصر  و د     ) ٤٨٩( و م    ٣/٣٣٩حم  
 ١٣/٢١٣خط 

 صحيح 

١٨٩٢٦-} ىبى النهن���� اسالن ٍء ويش قفو  اماِإلم قُومأَنْ يلْفَهعن حذيفة) د ،ك(} خ 
 )٦٨٤٢(و صحيح اجلامع )  ٥٩٨( و د ١/٢١٠ و ك ٢/٨٨قط 

 صحيح

١٨٩٢٧- } ىبى النهٌء ����نيِر شلى القَبع بكتعن جابر) هـ ،ك(}أَنْ ي 
 )٦٨٤٣( و صحيح اجلامع ٣/٢١٦ و ش ١/٣٧٠و ك ) ١٥٦٣(هـ 

 صحيح

١٨٩٢٨-}   ىبى النهن����   الر سمأَنْ              أَنْ ي ٍة ، واِحـدـٍل وعِفى ن ِشىمأَنْ ي ِميِنِه وِبي هلُ ذَكَرج
 عن جابر) ن (}يشتِملَ الصماَء ، و أَنْ يحتِبى ِفى ثَوٍب لَيس على فَرِجِه ِمنه شيٌء 

 )٦٨٤٤(و صحيح اجلامع ) ١٤٣٣( و اإلحسان ٣/١١و خط ) ٤٢٨(و محيدي ) ١٥(ت 
 صحيح

  احلديث مركب من عدة أحاديث و ليس حديثاً واحداًو هذا



 

 

٢٨٤٠() 

  و غريهم صحيحة٣/١١١ و قط ٤/٢٨٠ و ك ٣/٣٦٧فالفقرة الثانية أخرجها  حم 
  و غريهم صحيح ، ٦/٣٤٩ و ٤٦ و ٣/١٣ و حم ٨/٢١٠و ن ) ٢٧٦٧(و اشتمال الصماء ت 

 و النهي عن املس رواه الستة عن أيب قتادة
 الرجل بثوته و ال يرفع منه جانباًأن يتجلل :  إشتمال الصماء -

١٨٩٢٩- } ىبى النهن���� هكْسي لَم نِب مِبثَو هدلُ يجالر حسمعن أيب بكرة) حم،د (}أَنْ ي 
 )٤٨٢٧( و د ٥/٤٤ و حم ٨/٣٩٧ش 

 فيه لني 

١٨٩٣٠- }   ىبى النهن����         خ ةً ، أَواِحدٍل وعلُ ِفى نجالر ِشىمةٍ أَنْ ياحدو عـن أيب   )  حـم (}ف
 سعيد

 عن جـابر و صـحيح   ٦/١٥٤ و بنحوه م ٣/٤٢ و ١/٣٢١ و حم ٣/١١١ و قط  ١٢/٢٤ و طب    ٤/٢٨٠ك  
 )٦٨٤٥(اجلامع 

 صحيح

١٨٩٣١- } ىبى النهالِبئِْر ����ن  قْعن عنمعن  عائشة) حم(}أَنْ ي 
 )٦٨٤٦( اجلامع  و صحيح٣/٦٧ و هروي ٦/١٥٢ و هق ٦/٢٥٨ و ش  ٢٦٨ و ٣/١٣٩حم 

 صحيح
 ما اجتمع فيها من املاء: نقع البئر 

١٨٩٣٢- } ىبى النهِه����  نلَيوٍر عحجِبم سطٍْح لَيلى سلُ عجالر امنعن جابر) ت(}أَنْ ي 
 )٦٨٤٧(و صحيح اجلامع ) ٨٢٨(و صحيحة ) ٢٨٥٤(ت 

 صحيح

١٨٩٣٣-} ىبى النهن���� لُ وجِعلَ الرنتأَنْ يقَاِئم وياء عن أنس) ت (}هو الض 
و صـحيح اجلـامع   ) ١٧٧٦( و ت ٥/١٥٩و خط  ) ٧١٩(و صحيحة   ) ٣٦١٩ و   ٣٦١٨(و هـ   ) ٤١٣٥(د  
)٦٨٤٨( 

 صحيح

١٨٩٣٤- } ىبى النهِة أَِخيِه ����نرولُ ِإىل عجالر ظُرنعن ابن عمر) طك (}أَنْ ي 
 ١٢/٢٨١طب 

 حسن

١٨٩٣٥- }   ىبى النهأُذُِنهِ              ����ن ِح أَوِة الْقَدثُلم ِمن  برشأَنْ ي اِب ، ورِفى الش فَخنطب  (}أَنْ ي (
 عن سهل بن سعد

 )٦٨٤٩(و صحيح اجلامع ) ٣٨٨( و صحيحة ١١/٢٩٦طب 
 حسن



 

 

٢٨٤١() 

١٨٩٣٦- } ىبى النهاِب ����نرالش اِم وِفى الطَّع فَخناس) حم،ت،هـ (}أَنْ يعن ابن عب 
 )٦٧٥٠( و صحيح اجلامع ٥/٧٨وامع )  ١٨٨٨(و ت ) ٣٤٣ و ٣٢٨٨( و هـ ٣٥٧ و ١/٣٠٩حم 

 صحيح

١٨٩٣٧- } ىبى النهن���� مدهِة أَنْ تعن ابن عمر) بز (}عن آطَاِم املَِدين 
 ٣/٣٠١ و امع ٤/١٩٤معاين 

 حسن
 األبنية املرتفعة: اآلطام 

١٨٩٣٨- } ىبى النهِة طَ ����نابِإج نعاِم الفَاِسِقنيعن عمران) طب،هب (}ع 
 )٥٨٠٣( و الشعب ١٨/١٦٨طب 

 فيه انقطاع
و حـب   ) ٤٨٣٢(و د   ) ٢٣٩٥(ت  "ال تصاحب إال مؤمنا و ال يأكل طعامـك إال تقـي           " و له شاهد صحيح   

)٢٠٤٩( 

١٨٩٣٩ - } ىبى النهِة ����ناِث اَألسِقيِتنعن أيب سعيد) حم،ق،د ،ت،هـ(}عن اخ 
 و ٧/٢٨٥و هـق  ) ٥٣١٧(و اإلحسـان  ) ١٨٩٠(و ت ) ٣٧٢٠(و د ) ٢٠٢٣(و م ) ٥٦٢٦ و ٥٦٢٥( خ 

 )٦٨٥١(صحيح اجلامع 
  النـووى علـى مسـلم        ٠٠٠أي الشرب من أفواهها ألنه قد يفسدها أو يتقذره اآلخـرون            : اختناث األسقية   

١٣/١٩٤ 

١٨٩٤٠- } ىبى النهن����  نيبى يتاِر اَألِجِري حِتئْجاس نعهأَجر عن أيب سعيد)  حم(}لَه 
 ٧١ و ٦٨ و ٣/٥٩ حم ٧/٣١و ش ) ١٨١(مد 

 صحيح مرسل
 إبراهيم النخعي مل يسمع من أيب سعيد اخلدري و مراسيله قوية

 ٦/٣٢٧و صح موقوفا الفيض 

١٨٩٤١- } ىبى النهِل ����نصأَكِْل الب نعن أيب الدرداء) طب (}ع 
 )٦٨٥٢(اجلامع  و صحيح ٨٠ - ٢/٧٩ و م ٣/٣٧٤حم 

 صحيح
 و هذا النهي ملن أراد الذهاب للمسجد حىت ال يتأذى به غريه

١٨٩٤٢- } ىبى النهالثُّوِم ����ن اِث والكُر ِل وصأَكِْل الب نالطَّيالسي ، عن أيب سعيد}ع 
و  ١٢٧٨( و احلميـدي     ٣٩٧ و   ٣٨٧ و   ٣/٣٧٤و أمحـد    ) ٥٦٤(و بنحوه عند مسـلم      ) ٢١٧١(الطَّيالسي    

 )٢٣٨٩(و الصحيحة ) ٦٨٥٣(و صحيح اجلامع ) ١٦٦٨(و ابن خزمية ) ١٦٤٦(و ابن حبان ) ١٢٩٩
 صحيح



 

 

٢٨٤٢() 

١٨٩٤٣- } ىبى النهأَكِْل الثُّوِم  ����ن نعن ابن عمر) خ (}ع 
و ) ٦٨٥٤( و صحيح اجلـامع  ١/٢١٦ و بنحوه  خ ٣/٧٨ و هق ٦/٤٢٠و متهيد ) ٣٨٢٨(و د   ) ١٨٠٨( ت  
 و النهي للترتيه و هو حممول على مريد حضور املسجد"  إال مطبوخاً)هق(و) د(و ) ت(زاد 

١٨٩٤٤- } ىبى النها  ����ناِنهأَلب أَكِْل اجلَالَّلَِة و نعن ابن عمر) د ،ت،هـ،ك( }ع 
و صـحيح اجلـامع     ) ٣١٨٩( و هـ    ٩/٣٣٢ و هق    ١١/٢٤٢ و سنة    ٢/٣٤و ك   ) ٣٧٨٥(و د   ) ١٨٢٤(ت  

)٦٨٥٥( 
 صحيح

 لىت تأكل اجللّة ، و هي البعر و الروث و العذرة ا: اجلالّلة 

١٨٩٤٥- } ىبى النهن����  بأَكِْل الض نعن عبد الرمحن شبل) د( }ع 
 و صـحيح    ٩/٥٤٧ و الفـتح     ٩/٣٢٦ و هق    ٣١١ و   ١/١٩١ و ذيب اآلثار     ٢/٣١٨و الفسوى   ) ٣٧٩٦(د  

 )٢٣٩٠(و الصحيحة ) ٦٨٥٦(اجلامع 
 حسن

  ال على التحرمي و يف حق من يتقذر منه ، ألن إباحته ثبتت بنصوص أخرى صحيحةوهو حممول على الكراهة

١٨٩٤٦- } ىبى النهِل  ����نبِبالن ربصالَّىت ت ِهى ِة وثَّمأَكِْل املُج نعن أيب الدرداء) ت(}ع 
و ) ١٨٢٦(لترمـذي   و ا٢/٢١٠ و النسائي ٢/١٣٤ و بنحوه عند أيب داود   ٦/٤٤٥و أمحد   ) ١٤٧٣(الترمذي  

 و  ٣٢١ و   ٢٩٣ و   ٢٤١ و   ١/٢٢٦ و أمحـد     ٩/٣٣٤ و البيهقي    ١/٤٤٥موارد و احلاكم    ) ١٣٦٣(ابن حبان   
 )٢٣٩١(و الصحيحة ) ٦٨٥٧( إحسان و صحيح اجلامع  ٤٢٥ و ١٢/٤٢٤) ٥٦١٠( و ابن حبان بنحوه ٣٣٩

 صحيح لغريه

١٨٩٤٧- } ىبى النهن���� نع ِة ، وأَكِْل اِهلر نا عِنهعن جابر) ت،هـ،ك( }  أَكِْل ثَم 
 ) ٨٧٤٨(و ) ٨٧٤٩(و عب ) ١٢٨٠(و ت ) ٣٢٥٠( و هـ ٩/٣١٧ و هق ٢/٣٤ و ك ٣/٢٩٠قط 

 حسن لغريه

١٨٩٤٨- } ىبى النهاِع  ����نبالس اٍب ِمنأَكِْل كُلِّ ِذى ن نعن أيب ثعلبة) ٤ق (}ع 
) ٨٧٠٤(و عب   ) ١٤٧٧(و ت   ) ٣٨٠٢(و د   ) ١٩٣٢(و م   ) ٥٥٣٠( و خ    ٨٥ و   ٢/٨٤ و مي    ٢/٤٩٦موطأ  
 و غريهم ) ٦٨٥٨(و صحيح اجلامع ) ٣٢٣٢( و هـ ٢٠١ و ٧/٢٠٠ و ن ٤/١٩٤و حم 

 صحيح مشهور

١٨٩٤٩-}   ىبى النهن����                ِلٍب ِمـنخأَكِل كُلِّ ِذى م نع اِع ،وبالس اٍب ِمنأَكِْل كُلِّ ِذى ن نع
 اسعن ابن عب) حم،د،ن(} الطَِّري 

و أبو ) ١٩٣٤( و مسلم ) ٢٧٤٥( و الطَّيالسي ٢/٨٥ و الدارمي    ٣٩٩ و   ٣٢٧ و   ٣٠٢ و   ١/٢٤٤أخرجه أمحد   
 و صـحيح  ٩/٣١٥و البيهقـي  ) ٥٢٨٠(و ابن حبان    ) ٣٢٣٤( و ابن ماجة     ٧/٢٠٦و النسائي   ) ٣٨٠٥(داود  

 )٦٨٥٩(اجلامع 



 

 

٢٨٤٣() 

١٨٩٥٠- }   ىبى النهن����     اِحى فَوِم اَألضأَكِْل لُحو نع           نع و ، رِبيِذ ِفى الْجِن النع ثَالٍَث ، و ق
كُنت نهيتكُم عن لُحوِم اَألضاِحى فَوق ثَالٍث فَكُلُـوا مـا   : ِزيارِة القُبوِر فَلَما كَانَ بعد ذَِلك قَالَ   

 كُمتيهن و ، ــمِشئْت 
و كُلُّ مسِكٍر حرام ، و نهيتكُم عِن ِزيارِة القُبـوِر فَزوروهـا والَ              عِن النِبيِذ ِفى الْجر فَاشربوا ،       

 عن ابن عمر) حم( }تقُولُوا ما يسِخطُ اَهللا 
  من طرق٩/٢٩٣ و هق ٣٨٨ و ٨٥ و ٣/٦٣حم 

 صحيح

١٨٩٥١- }   ىبى النهكُلِّ ِذى          ����ناحلَِمِري و اِل ووِم الِبغأَكِْل لُح ناِع    عبالس اٍب ِمنـ ( ن ) د،هـ
 عن خالد بن الوليد

 )٥٢٧٢(و االحسان ٤/١٦٦ و مشكل  ٤/٨٩و حم ) ٤٨٤٤(و ) ٤٨٤٣(أخرجه النسائي 
 صحيح لغريه

 و كان فيه لفظة ى عن أكل حلوم اخليل فحذفتها لضعفها و نكارا

١٨٩٥٢- }   ىبى النهن����     ِر اَألهِليموِم الْحأَكِْل لُح نق(}ِة  ع (          عن الرباء ، و عن جابر ، و عن علي
 ، و عن ابن عمر ، و عن أيب ثعلبة

 و خمتصرم   ١٤٣ و حنيفة    ٢/٢٣١ و حنيف    ١٠/١٢٦ و متهيد    ٤/٢٠٤ و معاين    ٣/٤١٩ و   ١٤٤ و   ٢/١٠٢حم  
 ٢/٨٦و مي   ) ١٢٠٠(و محيدى   ) ٥٢٧٥ و   ٥٢٧٤ و   ٥٢٧٣(و اإلحسان   ) ٦٨٥٩(وصحيح اجلامع   ) ١٣٣٢(

 )٢٩٩١(و خ 
 حديث متواتر

١٨٩٥٣- } ىبى النهالَِة  ����ناِر ِفى الصِن اِالخِتصعن أيب هريرة) حم،د،ن( }ع 
 و صـحيح اجلـامع    ٣/٧٨ و حلية    ١/٢٦٤و ك   )٩٦٤( و ن    ٢/٢٨٧ و هق    ٢٩٠ و   ٢/٢٣٢و حم   ) ٩٤٧(د  
)٦٨٦١( 

 صحيح
 وضع اليد على اخلاصرة: االختصار

١٨٩٥٤- } ىبى النهن���� ِن اِإلخصعن ابن عمر) حم( }اِء ع 
 )٦٨٦٢( و صحيح اجلامع ٢/٢٤ حم ١٠/٢٤ و هق ٦/٣٦٥امع 

 صحيح لغريه

١٨٩٥٥-}   ىبى النهقَالَ    ����ن اِل ثُمِن االغِْتيع:       ومالر و  فَاِرس رلَض دأَح رض عـن  ) طك،بز(}لَو
 ابن عباس 

 ٢٧ و ت طب ب ١٦ و ١٣/١٣ و خط ٥/١٦٩٨ عدي ٣/٤٧ و معاين ٤/٢٩٨ و جممع ١١/١٦٩طب 
 حسن



 

 

٢٨٤٤() 

 واالغْتيال أن يطأ امرأته وهى ترضع

١٨٩٥٦-} ىبى النهِن اُألغْلُوطَاِت  ����نعن معاوية) حم،د( }ع 
 ٧/٤٣٧ و كر ١٣/٢٦٣ و فتح ١٩/٣٨٩و طب ) ١١٧٩(منصور ) ٣٦٥٦( و د ٥/٤٣٥حم 

 لني
 أي التعمق يف املسائل ملغالطة أهل العلم

١٨٩٥٧-}هن ىبى الن����  اهلُ أَخجأِْذنَ الرتساِن ِإالَّ أَنْ يِن اِإلقْرعن  ابن عمر) حم،ق،د( }ع 
 ٤٦ و   ٤٤ و   ٢/٧و حم   ) ٣٣٣٢(و هـ   ) ٣٨٣٤(د  ) ١٨١٤( و ت    ٦/١٢٣ و م    ٣/١٨١و خ   ) ٢٠٦٥(مي  
 )٦٨٦٣(و صحيح اجلامع )١٣١٩( و خمتصر م ٨/١١٨ و ش ٨١و 

 ٦/٣٠٢رتني من األكل مع غريه الفيض أن جيمع بني مت: اِإلقران 

١٨٩٥٨-} ىبى النهالِة  ����ناِء ِفى الصِن اِإلقْععن مسرة) ك،هق( }ع 
 )٦٨٦٤( و صحيح اجلامع ١/٢٧٢ و ك ١/٢١٠ و هروي ٢/١٢٠هق 

 صحيح

١٨٩٥٩- } ىبى النهالِة  ����نِك ِفى الصروالت اِء وِن اِإلقْععن أنس) حم،هق( }ع 
 )٦٨٦٥(و صحيح اجلامع ) ١٦٧٠( و صحيحة ٢/١٢٠ و هق ٢/٢٣٣م ح

 صحيح
 يعىن كإقعاء الكلب: اإلقعاء

١٨٩٦٠- } ىبى النهِة ����نالِفض ِب واِء الذَّهِب ِفى ِإنرالش ِن اَألكِْل وعن  أنس) ن(}ع 
 )٦٨٦٦( و بنحوه الشيخان و صحيح اجلامع ١/٢٨و هق ) ٦٦٣٢(ن 

 صحيح

١٨٩٦١- } ىبى النها  ����نهلَيالِة عالص وِد والقُع وِر ولَى القُباِء عِن الِبنعن ابن سعيد) ع( }ع 
 ٣/٦١امع 

 صحيح

١٨٩٦٢- } ىبى النهِل ����نتبِن التعن مسرة) حم،ت،ن،هـ(عن سعد ، ) حم،ق(}ع 
ـ ) ١٠٨٢(و ت   ٦/٥٨ و ن    ٤/١٢٩ و م    ٧/٥خ    و  ٢٥٣ و   ٦/١٥٧ و   ٥/١٧ و   ١/١٧٥و حم   ) ١٨٤٩(و ه
 )٦٨٦٧( وصحيح اجلامع ٤/١٢٨ش 

 االنقطاع عن النكاح: التبتل

١٨٩٦٣- } ىبى النهِل ����ناَأله قُِّر ِفى املَاِل وبِن التعن ابن مسعود) حم(}ع 
 )٦٨٦٨(و صحيح اجلامع ) ١٢( و صحيحة ٢/٥١ و هروي ١/٤٣٩حم 

 حسن
 الشق و التوسعة يف املال و األهل و اخلدم : الكثرة و السعه و البقْر: التبقر 



 

 

٢٨٤٥() 

١٨٩٦٤- } ىبى النهاِئِم ����نهالب نيحِريِش بِن التاس) د،ت(}ععن ابن عب 
 و ترغيـب    ١٠/٧٤٩ و جامع االصـول      ١٠/٢٢ و هق    ١١/٥٨و طب   ) ٢٥٦٢(و د   ) ١٧٠٩ و   ١٧٩٨(ت  
 من طرق) ٦٥٣٩( و الشعب ٣/٢١٠

 صحيح لغريه

 عن عمران بن حصني) ت(}عِن التختِم ِبالذَّهِب ����النىب نهى { -١٨٩٦٥
 )٦٨٦٩( و صحيح اجلامع ٢٩٩و ٤/٢٨٧ و ٢/١٥٣و حم ) ٣٦٤٢(و هـ ) ١٧٣٨(ت 

 صحيح

١٨٩٦٦- } ىبى النها ����نِل ِإالَّ ِغبجرِن التعن عبد اهللا بن مغفل) ٣حم(}ع 
 و ش ٦/٢٧٩و حليــة ) ٥٠١( و صــحيحة ٥٣ و ٥/٥١ و متهيــد ٨/١٣٢و ن ) ٤١٥٩(و د ) ١٧٥٦(ت 
 )٦٨٧٠( و صحيح اجلامع ٨/٣٩٢

 صحيح
 املقصود املبالغة بتسريح الشعر و دهنه فتكره

١٨٩٦٧- } ىبى النهِف ����نيكَلُِّف ِللضِن التعن سلمان) ك(}ع 
 )٦٨٧١(و صحيح اجلامع )٢٣٩٢( و الصحيحة ٤/١٢٣ك 

 صحيح

١٨٩٦٨- } ىبى النهقَالَ         ����  ن ِميعاً وِبيِب جالز ِر ومِن التلـى       : عـا عمهاِحٍد ِمنذُوا كُلَّ وبان
 عن حممد بن كعب بن مالك عن أمِه) حم(}ِحدٍة

  ٣٨٩ و ٣/٦٢ و حم ٧/٥٤١ و ش ٨/٢٩١ و ٣٨٩ و ٣/٦٢ن 
 صحيح

١٨٩٦٩- } ىبى النهاِد ِب ����ناحلَص ِل واِد ِباللَّيِن اجلَدِلععن احلسني) هق(}اللَّي 
 )٦٨٧٢(و صحيح اجلامع ) ٢٣٩٣( الصحيحة ١٢/٣٧٢ و خط ٤/١٣٣هق 

 صحيح
 أراه من أجل املساكني : زاد جعفربن حممد قال

 أي قطع التمر: اجلداد القطع 

١٨٩٧٠- } ىبى النهاِل ِفى القُرآِن ����نِن اِجلدالسجزي عن أيب سعيد}ع 
 )٦٨٧٣(امع و صحيح اجل) ٢٤١٩(الصحيحة 

 حسن

١٨٩٧١- }   ىبى النهن����               ـلُ وجأْكُلَ الرأَنْ ي و ، را اخلَمهلَيع برشٍة ياِئدلى مِن اجلُلُوِس عع
 عن ابن عمر) د،هـ ،ك(}هو منبِطح على بطِنِه

 )٦٨٧٤(و صحيح اجلامع ) ٢٣٩٤( و الصحيحة ٧/٢٦٦و هق ) ٣٣٧٠( و هـ ٤/١٢٩و ك ) ٣٧٧٤(د 



 

 

٢٨٤٦() 

 صحيح

١٨٩٧٢- } ىبى النهِة  ����نِة ِلَألمقْصِة و الْعرِة ِللحمِن الْجعن ابن عمرو) طب(}ع 
 )٣٧٠( و طص ٥/١٦٩ و امع ٦/٣١٢الفيض 

 حسن
 سدل الشعر و إرساله على كتفيها و ى عن الشعر املعقوص لألمة للتشبيه باحلرائر: اجلمة 

١٨٩٧٣- } ىبى النها ����ناِنهأَلب ِمن برشي ا أَوهلَيع كَبرِن اجلَالَّلَِة أَنْ يعن ابن عمر )  د،ك(}ع 
 )٦٨٧٥( و صحيح اجلامع ٩/٣٣٣ و هق ٢/٣٥و ك ) ٢٥٥٨(د 

 صحيح

١٨٩٧٤- }ىبى النهن���� طُبخي اماِإلم ِة وعاجلُم  موِة يوِن احلَبعن معاذ بن أنس)حم،د،ت،ك(}ع 
 )٦٨٧٦( و صحيح اجلامع ٤/٧٩ و مشكل ٣/٤٣٩و حم ) ١١١٠(د ) ١٨١٥(و خزمية ) ٥١٤ (ت

 حسن
١٨٩٧٥- } ىبى النهِن ����نيعبأُص رِن احلَِريِر ِإالَّ قَدعن عمر) حم(}ع 

 ٦/١٤١ و م ٥١ و ١/٥٠ و حم ٨/٢٠٢و ن ) ٤٠٤٢(و د ) ١٧٢١(ت 

 ١٨٩٧٦- } ىبى النهِن اخلَذِْف ����نعن عبد اهللا بن مغفل)حم،ق،د،هـ(}ع 
 ٥٧ و   ٥٥ و   ٥٤ و   ٥/٤٦ و   ٤/٨٦و حم   ) ٥٢٧٠(د  ) ١٩٥٤(البخاري يف األدب باب النهي عن اخلذف و م          

   ٤/٢٨٣و ك 
 )٦٨٧٧( و صحيح اجلامع ٨/٤٨٧وفتح 
 "إا ال تقتل الصيد ، و ال تنكى العدو ، و لكنها تفقأ العني و تكسر السن: قال" وزادوا

 حلصى الصغريا: اخلذف 

١٨٩٧٧- } ىبى النهِقِري  ����نالن فَِّت واملُز ِم وتنالْح اِء وبِن الدعن عبد اهللا ابن عمر) حم(}ع 
 و معــاين ١٢/٥٢ و طــب ٢٤٤ و ٦/١٧٢ و ٧٨ و ٢/٥٨ و ٣٥٢ و ٢٩١ و ١/٢٧٦و حــم ) ٣٦٩٠(د 
 ٨/٣٠٨ و ن ٤/٢٢٧

 صحيح

 ١٨٩٧٨- } ىبى النهِن ا ����نفَِّت عاملُز اِء وبعن مسرة بن جندب) حم،طك(}لد 
ــم ٨/٣٠٥ن   و ٦/١٣٣ و ٥/١٧ و ٣٥٧ و ١٦٧ و ١٦٥ و ٣/١١٠ و ٢٤١ و ٢/١٠ و ٨٣ و ١/٢٧ و ح

 ١٢/٤٥٢ و ٧/٢١٥ و طب ٤٨١ و ٤٨٠ و ٧/٤٧٤ و ش ٢٠٣
 صحيح مشهور

١٨٩٧٩- } ىبى النهواِء اخلَِبيِث ����نِن الدهريرةعن أيب)حم،د،ت،هـ،ك(}ع  
 و  ١٠/٥ و هـق     ٤/٤١٠ و ك    ٤٧٨ و   ٤٤٦ و   ٢/٣٠٥و حـم    ) ٣٨٧٠(و د   )٣٤٥٩(و هـ   ) ٢٠٤٥(ت  

 )٦٨٧٨( و صحيح اجلامع ٨/٣٧٥ وحلية ٤/٢٦٤مشكل 



 

 

٢٨٤٧() 

 صحيح

١٨٩٨٠- } ىبى النهِق ����نربتاِإلس احلَريِر و اِج ويبِن الدعن  الرباء)هـ(}ع 
 ) ٦٨٧٩( و صحيح اجلامع ٢٩٩ و ٢٨٧ و ٤/٢٨٤ و حم ٨/١٥٨و ش ) ٣٥٨٩(هـ 

 صحيح

١٨٩٨١- } ىبى النهن���� وتملَ أَنْ تقَب سفْرِة أَنْ تِن الذَِّبيحاس)طب،هق(}ععن ابن عب 
 ٥/١٩٥٧ و ٤/١٣٥٧ و عدي ٩/٢٨٠هق 

 حسن
 هو كسر رقبتها قبل أن تربد: الفرس يف الذبيحة 

 ١٨٩٨٢- } ىبى النهن���� قَى وِن الرلَِةعوالت اِئِم ومعن ابن مسعود)ك( } الت 
 )٦٨٨٠(و صحيح اجلامع ) ٤٧٣( و صحيحة ٤/٣٢٨ ومعاين ٧/٣٩٣ و ش ٤/٢١٧ و ك ٩/٣٤٩هق 

 صحيح
 يعىن الىت فيها شرك و خمالفة لإلسالم

 عن معاوية)د،ن(}نهى النىب صلى اِهللا علَيِه و سلَم عِن الركَوِب على جلُوِد النماِر{ -١٨٩٨٣
 و صـحيح اجلـامع      ٨/١٦١و ن   ) ٤٢٣٩( و د    ٨/٣٠٦ و ش    ٩٩ و   ٤/٩٢ و حـم     ٣٥٨ و   ١٩/٣٥٥طب  

)٦٨٨١( 
 صحيح

١٨٩٨٤- }   ىبى النهمـى ِإنْ                 ����نرت ثُـم حذْبت لَِكن كَلُ وؤت ةُ ثُمابمى الدرِة ، أَنْ تِميِن الرع
 عن أيب هريرة)حم،طس(}شاَء
 ٢/٤٠٢حم 

 حسن

١٨٩٨٥- } ىبى النهوِر����نِن الزعن معاوية)ن(}ع 
 )٦٨٨٢(  و صحيح اجلامع ٦/١٦٨ و م ٤/٩٣ و حم ٨/١٨٧ و ن ١٩/٣٢٠طب 

 ما يكثر به النساء أشعارهن من اخلرق: يعىن : قال قتادة 
 الكذب و الباطل و التهمة ا هـ: و الزور يف األصل 

 ١٨٩٨٦- } ىبى النهِن ����نعلُ فَاهجالر طِّىغأَنْ ي الِة وِل ِفى الصدعن أيب هريرة)ك٤حم(} الس 
و صـحيح   ٢/٧٣٠ و عـدي     ٢/٢٥٩ و ش    ٣٤٨ و   ٣٤٥ و   ٣٤١ و   ٢/٢٩٥و حم   ) ٦٤٣(و د   ) ٣٧٨(ت  

 )٦٨٨٣(اجلامع 
 صحيح



 

 

٢٨٤٨() 

فيدخل يديه مـن    إرسال الثوب حىت يصيب األرض و املراد سدل اليد و هو أرساهلا أو أن يلتحف بثوبه                 : السدل
 الفـيض   ٠٠٠داخله فريكع ويسجد و هو كذلك ، أو أراد سدل الشعر فإنه رمبا ستر اجلبهة و غطـى الوجـه                     

٦/٣١٥ 

١٨٩٨٧- } ىبى النهن����  راِت الدِح ذَوِن ذَبهـ، ك(}ع(عن على 
 )٦٨٨٤( و صحيح اجلامع ٢/٩ و حم ٤/٢٣٤ و ك ٣/٩٩٥و عدي ) ٢٢٠٦(هـ 

 صحيح لغريه
 "وفيه مجلة حذفتها لضعفها و عن السوم قبل طلوع الشمس 

١٨٩٨٨-}   ىبى النهِفيِه                 ����ن دشنأَنْ ي الَّةٌ ، وِفيِه ض دشنأَنْ ت ِجِد وِع ِفى املَسيالب اِء ورِن الشع
 عن ابن عمرو)٤حم(}ِشعر ، ونهى عِن التحلُِّق قَبلَ يوِم الْجمعِة

 و ٧٦٦ و ٧٤٩( و هـ   ٤٨ و   ٢/٤٧و ن   ) ٦٨٨٥(و صحيح اجلامع    ) ٣٢٢( و ت    ٢/١٧٨و حم   ) ١٠٧٩(د  
١١٣٣( 

 صحيح
 و هذه املنهيات منها للترتيه و منها لسبب معني

١٨٩٨٩- }   ىبى النهن����                ِب وِس الذَّهلُب نى عهن ِة  ، والِفض ِب وِة الذَّهِب ِفى آِنيرِن الشع
 عن معاوية)طب(}يِر ، وَى عن املُتعِة ، و نهى عن تشِييِد الِبناِءاحلَِر

 و  ٩٥ و   ٤/٩٢ و بنحوه حـم      ٢٠١ و   ١٠/٢٠٠ و خط    ٢/١٧٤ و مشكل    ٤/٢٤٦ و معاين    ١٩/٣٥٣طب    
 )٦٨٨٦(صحيح اجلامع 

 صحيح

١٨٩٩٠-}   ىبى النهال        ����ن ِم وتاحلَن اِء وبِب ِفى الدرِن الشفَِّت    عاملُز ِقِري وعن عـن   )حم،طك(}ن
 جابربن عبد اهللا

 ٣/٩٠و حم ) ٣٤٠٣( و هـ ٨/٣٠٦ن 
 صحيح

١٨٩٩١- } ىبى النهاَألكِْل قَاِئماً ����ن رِب قَاِئماً وِن الشياء عن أنس}عالض 
 و  ٨/١٨و ش   ) ١٧٧( و صـحيحة     ٤/١٤٣٣ و عدي    ٢٧٧ و   ٣/١٨٢و حم   ) ٣٤٢٤(و هـ   ) ١٨٨١(ت  

 )٥٩٨٠( والشعب ٣/١٨مشكل 
 صحيح

 و العبارة األخرية مدرجة 
 " ذاك أشد : فاألكل ؟ قال: قتادة : ى عن الشرب قائما قال: فلفظ أمحد 

 و ٥٩٨٢(و النهي للترتيه لثبوت العكس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و يف أحوال خمتلفة كما يف الشعب مـثال          
 )٥٩٨٩ و ٥٩٨٨ و ٥٩٨٧ و ٥٩٨٦ و ٥٩٨٥ و ٥٩٨٤ و٥٩٨٣

 و شذ ابن حزم فذهب إىل التحرمي ، و هو حمجوج ذه االحاديث الصحيحة و غريها 



 

 

٢٨٤٩() 

كنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نأكل و حنن منشى و نشرب و حنن              : قال ابن عمر رضى اهللا عنهما       
 "قيام 

 ٢/١٢٠و مـي     ٢/١٠٨ و حـم     ٢٠٦ - ٨/٢٠٥و ش   ) ٣٣٠١(و هـ   ) ١٨٨٠(و ت   ) ٥٣٢٢(اإلحسان  
 صحيح

١٨٩٩٢-}   ىبى النهابِ          ����نرِفى الش فَخنأَنْ ي ِح، وِة القَدثُلْم ِب ِمنرِن الشعن أيب  )حم،د،ك(}ع
 سعيد

 )٦٨٨٨( و صحيح اجلامع ٥/٧٨ و جممع ٣/٨٠و حم ) ٥٣١٥(و اإلحسان ) ٣٨٨(و صحيحة ) ٣٧٢٢(د 
 صحيح

 عن ابن عباس)د،ت،هـ(}يِه و سلَم عِن الشرِب ِمن ِفي السقَاِءنهى النىب صلى اِهللا علَ{ -١٨٩٩٣
 و  ٤/٢٧٦ و معاين      ١١/٣٧٦و سنة   ) ٣٤٢٠(و هـ   ) ٣٧١٩( و د    ١/٣٥٣ و حم    ٧/٢٤٠ و ن    ٧/١٤٥خ  

 )٧٨٨٩( و صحيح اجلامع ٦/٢٠ و ش ٣٤٩ و ١١/٣٠٥طب 
 صحيح

١٨٩٩٤- }   ىبى النهـ      ����ن ي  السـقَاِء ، و عـن ركُـوِب اجلَالَّلَـِة و             عِن الشرِب ِمـن ِف
 عن ابن عباس)ك٣حم(}املُجثَّمِة

 و  ٢/١٠٢و ك   ) ٢٥٥٢(و خزمية   ) ٢٣٩١( و صحيحة    ١/٣٥٣ حم   ٧/٢٤٠و ن   ) ١٨٢٥(و ت   ) ٣٧١٩(د  
 )١٩٨١(و مي ) ٦٨٩٠( وصحيح اجلامع ٤/٤٤٥

 صحيح
 كل حيوان ينصب و يرمى ليقتل:  اثمة 

١٨٩٩٥- }ن ىبى الناِر ����هغِن الشعن ابن عمر)٤حم ،ق (}ع 
و ) ١٨٨٣(و هــ    ) ٢٠٧٤( و د    ١١٠ و   ٦/١٢و ن     ) ١١٢٣( و ت    ٤/١٣٩ و م    ٧/١٥ و خ    ٣٣١موطأ  

 و حليــة ٧/٢٠٠ و هــق ٣٣٩ و ٣/٣٢١ و ٤٩٦ و ٤٣٩ و ٢٨٦ و ٦٢ و ١٩ و ٢/١٧و حــم ) ١٨٨٤(
 )٦٨٩١( و صحيح اجلامع ٣٧٤ و ٢٥٣ و ف ٣٨١ و ٤/٣٨٠ و ش ١٩/٣٤٦ و طب ٦/٣٥١

أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته معاوضة دون صداق ، و النهي للتحرمي عند اجلمهـور الفـيض                   : الشغر  
٦/٣١٧ 

١٨٩٩٦- } ىبى النهِف ����نرعن أيب بكرة)طب(}عِن الص 
 ٤١ و مي بيوع ب ٦/٣١٨ و الفيض ٢٩٨ و ٢٩٧ و ٣/٨ و ٢/٤٣٧و حم ) ٢٢٥٨(هـ 

 صحيح
 )قبل موته بشهرين( يه مجلة حذفتها لضعفها و ف

 بيع أحد النقدين باآلخر الذهب بالفضة مثلًا: الصرف 

١٨٩٩٧- } ىبى النهاِحٍد ����نٍب واِء ِفي ثَواِالحِتب اِء ومِن الصعن جابر)د(}ع 



 

 

٢٨٥٠() 

ـ    ٦/١٥٤ و م    ٣٤٩ و   ٣٤٤ و   ٣٣١ و   ٣٢٧ و   ٣٢٢ و   ٢٩٧ و   ٣/٢٩٣و حم   ) ٤٠٨١(د   امع  و صحيح اجل
)٦٨٩٤( 

أي اشتماهلا بأن جيلل نفسه بثوبه و ال يرفعه شيئا من جوانبه و ال ميكنه إخراج يديه إال من سفله فيخاف     : الصماء  
 ظهور عورته

 ٦/٣١٨بأن يقعد على ألييه و ينصب ساقيه و يلف عليهما ثوباً أو حنوه الفيض : واإلحتباء 

١٨٩٩٨- } ىبى النهِة ����نورِن الصعن جابر)ت(}ع 
 )٦٨٩٥(و صحيح اجلامع ) ١٨٧٠(و ت ) ٤٢٥( و صحيحة ٣٨٤ و ٣/٣٣٥حم 

 صحيح
 ٦/٣١٨نقش صورة حيوان تام اخللقة الفيض : الصورة 

١٨٩٩٩- } ىبى النهوِر ����نالِة ِإىل القُبِن الصعن أنس)حب(}ع 
 و بنحوه م) ٦٨٩٣(و صحيح اجلامع ) ٢٣١٨( و اإلحسان ١٤/٢٤٠ش 

 صحيح

١٩٠٠٠- }    ىبى النهن����            بغرىت تصِر حالع بعدو مسالش طلُعىت تبِح حالص عدالِة بِن الصع
 عن عمر) ن(} 
  وبنحوه خ ، م ١/١٤٥ واالستذكار ١/٣٠٤ ومعاين ١/٢٧٧ن 

 صحيح
 . عن قبيصة ) حم(. }  عن الصالِة بعد الْعصِر����نهى النيب  {-١٩٠٠١

 ) ٢٠٠(وصحيحة ) ١٦٦(وف ) ١٨٤( وت ٢٧٨ و ١/٢٧٦ ون ٥/١٨٥ وحم ٤١٣ و ١١/٤١٢طب 
 صحيح

١٩٠٠٢-}      يبهى النا       ����نغُرو مِس وِعندطلوِع الش الِة ِعندِن الصعن ابن مسعود   ) طك(. }  ع
 . 

  عن ابن عمر وعائشة ١/٣٠٤ ومعاين ١/٢٧٧ ون ٦/٧٤حم 
 صحيح

١٩٠٠٣-}    يبهـــى النن����  اعاٍت      عن الصالِة ِفي ثَالِث س :      طلعىت تمِس حطُلوِع الش ِعند
 . عن أيب هريرة ) طس(. } ، وِنصِف النهاِر ، وعند غُروِب الشمِس

 من طرق عن عدد من الصحابة ) ١٥٥٠ و ١٥٤٩ و ١٥٤٨ و ١٥٤٥ و ١٥٤٤(و ) ١٥٤٣(ن 
 صحيح

. } ِر حىت تزولَ الشـمس إالَّ يـوم الْجمعـةِ    عِن الصالِة ِنصف النها����نهى النيب    {-١٩٠٠٤
 ) . الشافعي عن أيب هريرة(

  ٦/٣١٩ والفيض ٦٣ وف ٤/١٩متهيد
 حسن لغريه



 

 

٢٨٥١() 

١٩٠٠٥-}  يبهى النرطة����نحِك من الضعن جابر ) طس(. }  عن الض . 
 ) ٦٨٩٦( وخ األدب و م جنة وت التفسري حنوه عن عبد اهللا بن زمعة وصحيح اجلامع ٤/١٧حم 

 صحيح
١٩٠٠٦-}    يبهى النن����     ربدحىت ي عن عبد الواحد بن معاوية بـن خـديج         ) هب(}  عن الطَّعاِم احلار

 ) . مرسال
 ) ٥٩١٣ و ٥٩١٢(و ) ٥٩١١(الشعب 

 حسن لغريه
١٩٠٠٧-}    يبهى النفساً واحداً ، وقَالَ      ����نن يطان:  عن العبالش ربش عن ابن ) هب(. } ذلك

 . اب مرسالشه
 ) ٦٠١١(الشعب 

 صحيح مرسل 
١٩٠٠٨-}  يبهى النن����عن عمران ) د ، ك(عن سعد الظفري ، ) طب(. }  عن الكي. 

ــم ) ٣٨٦٥(د  ــد ٤٤٦ و٤٤٤ و٤٣٠ و ٤/١٥٦وح ــب ٤١٦ و٤/٢١٣ وك ٥/٢٧٣ ومتهي  ١٧/٣٣٨ وط
 ) ٦٨٩٧( وصحيح اجلامع ٤/٣٢١ ومعاين ٢٠٧ و١٥٢ و١٤٩و١٤١ و١٢٧و١٨/١٢٢و

  صحيح
١٩٠٠٩-}    يبهى الناحلميم ، وكانَ إذا اكتحلَ اكتحلَ ِوتراً  ����ن ربش كرهوكان ي ، عن الكي 

 . عن عقبة بن عامر ) حم ، طك(. } ، وإذا استجمر استجمر ِوتراً
  ٤/١٥٦حم 

 حسن 
١٩٠١٠-}  يبهى النعن علي ) خ(عن جابر ، ) حم(. }  عن املُتعِة����ن . 

 و  ٣٨١( وصحيحه   ٣/٢٥٩ وقط   ٢/٨٦وحنف  ) ٦٠٥( ومحيدي   ١٠/١٠٤ ومتهيد   ٣/٤٠٤ وحم   ٧/٢٠٧هق  
ومنصـور  ) ٤١٤٣ و ٤١٤٠( واإلحسان   ٨/٧٣ و ٤/٢٩٢ وش   ١٩/٣٥٣ وطب   ٢٥٧و١/٧وأصفهان  ) ١٠١٠

وصحيح ) ١٩٦١(وهـ  ) ١٧٩٤( وت   ٧/٢٠٣ و ٦/١٢٦ون  ) ١٤٠٧(وم  ) ٥٥٢٣(و) ٤٢١٦(وخ  ) ٨٤٩(
  ١٣٨-٦/١٣٤وهذا النهي للتحرمي عند الكل انظر النيل واملقصود نكاح املتعة ) ٦٨٩٨(اجلامع 

١٩٠١١-}  يبهى النعن ابن عمرو عن املغرية ) طب(عن عمران ، ) حم(. }  عن املُثلِة����ن . 
 ٩/٩٦ وهـق    ٢/٢٩٤ وحنف   ٩/٤٢١ وش   ١٥٨ و ١٨/١٥٧ و ١٢/٤٠٣ وطب   ٥/١٢ و ٤٤٠ و ٤/٢٤٦حم  

 )٦٨٩٩( وصحيح اجلامع ٣/١٨٣ ومعاين ٣٠٧ و٧/٣٧وخط 
 صحيح

١٩٠١٢-}  يبهى النعن ابن عمرو ) هق(. }  عن املَجِر����ن . 
) ١٢٢٩(ت  " ى عن بيع حبل احلبلـة     " ومبعناه     ٥/٣٤١ وهق   ٦/٣٢١ والفيض   ١/٢٠٦ واهلروي   ٨/١٣٧سنة  

  ١١و٢/٥ و ١/٥٦وحم ) ٢١٩٧(وهـ 



 

 

٢٨٥٢() 

 حسن لغريه
 بيع ما يف البطون ، وحبل احلبلة اجلنني: ار 

١٩٠١٣-}  هى النن  عن ) خ(. }  عن املُحاقلِة ، واملُخاضرِة ، واملُالمسِة ، واملُنابذِة ، واملُزابنةِ          ����يب
 أنس

ــم  ــكل ٣٩٢و٣١٣و٣/٦٧ح ــحيح ٧/٢٥٩ ون ٣/١٠٢ وخ ٢٩٤و٢٩٠ و٣/٢٨٤ و١/٤٢ ومش  وص
 ) ٦٩٠٠(اجلامع

 كل شيء أخضر وهو الثمار واحلبوب قبل بدو صالحها :  املخاضرة-
 يف سنبلها بالرب لعدم التماثل بيع احلنطة :  احملاقلة-
 إذا ملسته فقد بعتكه: بأن يلمس ثوبا مطويا أو يف ظلمة مث يشتريه على أنه ال خيار له إذا رآه أو يقول :  املالمسة-
 بأن جيعل النبذ بيعا  :  املنابذة-
 عن حقه ، مبا يزداد منـه ،          يدفعه -مفاعلة من الزبن الدفع الشديد ألن كال من املتبايعني يزبن اآلخر            :  املزابنة   -

 ٦/٣٢٢وميكن أن تكون بيع متر يابس برطب وبيع زبيب بعنب كيال الفيض 
١٩٠٠١٤-}  يبهى النعن زيد بن ثابت ) حم(. }   عن املُخابرِة����ن. 

 ومشـكل   ٢/٧٨ وحنف   ٣٤٦ و ٦/٣٤٥ و ش    ١٣٣ و ٦/١٢٨وهق  ) ١٢٥٥( ومحيدي   ٢/١١ وحم   ٧/٤٨ن  
 ) ٦٩٠١( وصحيح اجلامع ٤/١٩٣

 صحيح 
املزارعة على نصيب معني كالثلث مع اشتراط نوعية معينة أو قطعة معينة وإذا بقي جزافا جاز انظـر                  : واملخابرة  

  ٥/٢٧٧النيل 
٩١٠١٥-}  يبهى النعن ابن أيب أوىف ) هـ ، ك(. }  عن املَراثي����ن . 

  ١/٣٦٠ وك ١/٢١٦وعدي ) ٧١٩( ومحيدي ٤/٣٥٦وحم ) ١٥٩٢(هـ 
 حسن

حدث عنه الثوري وشعبة وغريمها ، وأحاديثه عامتها مستقيمة املنت ، : راهيم بن مسلم اهلجري قال ابن عدي فيه إب
  ١/٢١٣وإمنا أنكروا عليه كثرة روايته عن أيب األحوص عن عبد اهللا ، وهو عندي ممن يكتب حديثه الكامل 

 رثاء املوتى: املراثي 
١٩٠١٦-}  يبهى النعن ابن عمر ) ق،ن،هـ(. }  عن املُزابنِة����ن. 

 ٣٠٧ و ٣٠٤ و ٥/٣٠١ وهـق    ٧/١٣٢ وش   ١٠٨ و ٦٤ و ٦٣ و ١٦ و ٧و٢/٥وحم  ) ٢٢٦٥( وهـ   ٧/٢٣٠ن  
 وصـحيح   ١٠٣ و ٩٨ و ٣/٩٦ وخ   ٣٨٦وموطـأ   ) ٩١٨( وخمتصر م    ٤/٢٩ ومعاين   ١٤٦ وف   ٢/٣١٣ومتهيد  
 )٦٩٠٢(اجلامع 
 ..اشتراء الثمر بالتمر كيال: املزابنة 

١٩٠١٧-}  يبهى النعن أيب سعيد ) ق(. } عن املُزابنِة واملُحاقلِة ����ن . 



 

 

٢٨٥٣() 

ـــ٢٦٧ و٧/٢٩ون ) ١٣١٣و١٣٠٠و١٢٩٠و١٢٢٤(ت  ــب ) ٢٢٦٧و٢٢٦٦( وه ــاين ١١/٢٩٩ط  ومع
ــف ١١٢و٣٣و٤/٢٩ ــق ٨٠ و٧٩ و٢/٧٨ وحن ــحيحة ٦/١٣٢ وه  ١٣٠و٧/١٢٩وش ) ١٧١٥( وص
 ) ٦٩٠٣( وصحيح اجلامع ٣/٩٢حنوه وخ ) ٩٢٧و٩٢٥( وخمتصر م ١٤/٢١٦و١٣١و

 املزارعة على نصيب معلوم : ة احملاقل
٩١٠١٨-}  يبهى النعن ثابت بن الضحاك) حم ، م(. }  عن املُزارعِة����ن . 

 وخـط   ٦/٣٤٩ وش   ٣/٤٣ ومتهيـد    ١٠٦و٤/١٠٥ ومعاين   ٢/٢٧١ ومي   ٤/٣٣ وحم   ٦/١٣٤ هق   ٥/٢٤م  
 ) ٦٩٠٤(  وصحيح اجلامع  ١٤/٢٨٠ و١/٣٥٧

 .. كأن يشترط قطعة معينة أو نوع معني من االنتاج هذا حممول على مزارعة ذات شروط خمالفة للشرع
  ٢٨٠ - ٥/٢٧٢أما إذا خلت من ذلك فجائزة انظر النيل 

١٩٠١٩-}    يبهى النِقيلَ      :  عن املُزفتِة وقَالَ     ����ن ، رامسكٍر حوما املُزفتةُ ؟ قَالَ     : كل م : املَقري
دع ما  : فَإنَّ ناساً يكرهوما ، قَالَ      :  ِبهما ؟ ِقيلَ     وما بأس : فَالرصاص والقَارورةُ ؟ قَالَ     : ، ِقيلَ   

فَالشربةُ والشربتاِن على طَعامنا ؟   : يريبك إىل ما ال يريبك ، فإنَّ كُلَّ مســكٍر حــرام ، ِقيلَ             
الشعِري والذُّرِة ، فما    اخلمر من العنِب والتمِر والعسِل و     : املُسكر قَليله وكَثريه حرام ، وقَالَ       : قَالَ  

فهو اخلَمر ذلك من فَهو ذلك من مرتعن أنس ) حم ، ع (.  } خ . 
  ١١٩ و٣/١١٢حم 

 حسن 
١٩٠٢٠-}  يبهى النعن ابن عمرو ) هـ(. }  عن املُفدِم����ن . 

 ) ٦٩٠٥(وصحيح اجلامع ) ٢٣٩٥( والصحيحة ٨/١٨٢و ش ) ٢٦٠١(هـ 
 صحيح 

 ع محرة الثوب املشب: املفدم 
١٩٠٢١-}  يبهى النعن أيب سعيد ) حم ، ق ، د ، ن ، هـ(. }  عن املُنابذِة ، وعن املُالمسِة����ن . 

 ٣/٩٢وخ ) ٦٩٠٦( وصحيح اجلـامع  ٥/١٥٠ والنيل  ٣/١٢٥٢ وعدي   ٢٢٠ وف   ١/٢٣٤ وهروي   ٧/٤٣ش  
 ٥/٣ وم ٨/١٢٩ وسنة ٣/٩٥ و٢/٢٧٩ وحم ٥/٣٤٢وهق ) ٢١٧٠( وهـ ٧/٢٥٩ون 

١٩٠٢٢-} ن يبهى الن����عن الرباء ) خ ، ت(. }  عن املَياثِر احلُمِر والقسي . 
 وصحيح ١/٤١ وقط   ٤/٢٦٣ ومشكل   ٢/١٠٠ وحم   ٦/١٣٥ وم   ١٥٠ و ١٤٦ و ٧/٣١ و   ٣/١٦٨ و   ٢/٩٠خ  

تتخذ من حرير أمحر وهي وسادة السرج ، أي ى عن الركوب على دابـة               : مجع ميثرة   : املياثر  ) ٦٩٠٧(اجلامع  
ى عن لبس القسي وهي نوع من الثيـاب  : وسادة محراء ألا مراكب األعاجم املتكربين ، والقسي على سرجها  

  ٦/٣٢٣النيل .. فيه خطوط من حرير منسوبة اىل قس قرية مبصر على ساحل البحر 
١٩٠٢٣-}  يبهى النعن عمران ) ت(. }  عن املَيثرِة اُألرجواِن����ن . 
 ٤/٢٦٣ ومشـكل    ٢/١٠٠وحـم   ) ٣٦٥٤( و هــ     ٢/٢٨٨حوه ن   وبن) ٢٧٨٩(وت  ) ٢٣٩٦(الصحيحة  

 ) ٤٠٥٠(ود ) ٦٩٠٨(وصحيح اجلامع 



 

 

٢٨٥٤() 

 صحيح 
  ٦/٣٢٣الفيض .. والنهي للتحرمي إن كانت من حرير وإن كانت من غريه فللترتيه ، وليس على النهي كونه أمحرا 

١٩٠٢٤-}  يبهى النجِش����نعن ابن عمر ) ق، ن، هـ(. }  عن الن . 
 وخ يف البيوع بـاب الـنجش        ٧/٢٥٧ و ن    ١٧٢ وف   ٨/١٢١ وسنة   ١٥٦و١٠٨و٢/٦٣وحم  ) ٢١٧٣(هـ  

 ) ٦٩٠٩(وصحيح اجلامع ) ٣٤٣٦( ود ٥و٥/٣ وم ٩١و٣/٩٠
 !اخلداع ، وهو أن يزيد يف مثن السلعة الرغبة فيها بل ليخدع غريه ويغريه ليزيد ويشتريها : النجش 

١٩٠٢٥-}  يبهى النذِر����نعن ابن عمر ) د، ن، هـق، (. }  عن الن . 
) ١٠٠٦( وخمتصر م    ١٧٦ و ٨/١٥٥ وخ   ٥٧٧ و ١١/٥٧٦ وفتح   ٣٠١ و ٢٣٥ و ٨٦و٢/٦١ وحم   ١٠/٧٧هق  
 ).٣٢٨٧(ود ) ٦٩١٠( وصحيح اجلامع ٧/١٦ون ) ٢١٢٢( وهـ ٥/٧٧وم 

هي عنــه مـا   ألن من الينقاد إىل اخلري إال بقائد من حنو نذر أو ميني فليس بصادق يف التقرب إىل اهللا تعاىل واملن     "
 قصـد بـه حتصيــل

 غرض ودفع مكروه على ظن أن النذر يرد عنه القدر وليس مطلق النذر منهيا عنه ، إذ لوكان كذا ملا لزم الوفاء به            
  ٦/٣٢٤ الفيض )) 

١٩٠٢٦-}  يبهى النا ِبالوفاِء به����نذِر وأَمرنعن ابن عمر ) طك(. }  عن الن . 
  ٤/١٨٥ وامع ١/٣٦٢مشكل 

 صحيح 
١٩٠٢٧-}  يبهى النعِي����نعن حذيفة) حم ، ت، هـ(. }  عن الن . 

 ) ٦٩١١(وصحيح اجلامع ) ٩٨٦(وت ) ١٤٧٦( وهـ ٣/٢٧٥ وش ٥/٣٨٥حم 
 صحيح

١٩٠٢٨-}  يبهى النراِب����نفِخ يف الشعن أيب سعيد) ت(. }  عن الن . 
 ) ٦٩١٢(وصحيح اجلامع ) ١٨٨٧(وت ) ٣٨٥( وصحيحة ١١/٣٧٢ وسنة ٢/٨٣ وجممع ٨/٣٢ش 

 صحيح 
١٩٠٢٩-}  يبهى النراِب����نفِخ يف الطَّعاِم والشعن ابن عباس ) حم(. }  عن الن . 

 ) ٦٩١٣( وصحيح اجلامع ٥/٢٠ وجممع ١/٣٩٨ ومتهيد ٨/٣٢ وش ٣٥٧ و١/٣٠٩حم 
 صحيح 

١٩٠٣٠-}  يبهى النباِء واحلنتِم����نقِري واملُقِري والدعن عائشة ) حم(. }  عن الن . 
  ٣/٣٨٦ و٢/١٢٠ وبنحوه حم ٦/٣١ وحم ٨/٣٠٨ن 

 صحيح
١٩٠٣١-}  يبهى النهبِة واخلُلسِة����نعن زيد بن خالد ) حم(. }  عن الن . 

 ) ١٦٧٣(والصحيحة ) ٦٩١٨( وصحيح اجلامع ٤/١١٧حم 
 صحيح 



 

 

٢٨٥٥() 

 مايؤخذ سلبا ومكابرة : اخللسة 
١٩٠٣٢-}  يبهى النهىب����نعن عبد اهللا بن زيد ) حم ، خ(. }  واملُثلِة عن الن . 

 ٧/٢٨٧ و٦/٩٢ وهـق  ٦/٢٤٩ وجممع ٧/١٢٢ و ٣/١٧٧ وخ   ٤٣٢و٤٢٩و٤٢٨و٣٠٧و٢٤٦ و ٤/٢٠٧حم  
 ) ٦٩١٧(وصحيح اجلامع 

 صحيح
 التمثيل يف القتل : النهب والسلب ، املثلة : النهىب 

١٩٠٣٣-}  يبهى النهبِة وقَالَ ����نعن الن  : تهبامن انِمن عن أنس ) بز(. } فَليس. 
  ٦/٣٢٤ وهق ٦/٢٤٩ و٥/٣٣٧وجممع ) ١٦٧٣( وصحيحة ٣/١٤٠حم 

 صحيح
١٩٠٣٤-}    يبهى النباِع ، والغناِء ، والَّذهِب ،             ����نلوِد السصاويِر ، وجوِح ، والتعــن الن 

 . عن معاوية ) حم(. } واخلز ، واحلريِر
 ٢/٧٢٧ وعـدي    ٤/٤٧ وبداية   ١٠/١١٣ وطب   ٣/١٤وجممع  ) ٢٩١١( ومنصور   ٣/٣٩٥وش  ) ١٥٨٠(هـ  
 ) ٦٩١٤( بطوله وصحيح اجلامع ٤/١٠١وحم 

 صحيح لغريه
١٩٠٣٥-}  يبهى النا����نعدهوِم قَبلَ الِعشاِء ، وعن احلديِث بعن ابن عباس ) طب(. }  عن الن . 

 وصـحيح   ٤/٤٢٣م   وح ٣٣٣ و ٢/٢٨٠ وش   ٩/١٩٣ وخط   ١/٣١٥ وجممع   ١١/٩٦ وطب   ٢/٢٣٦أصفهان  
 ) ٦٩١٥(اجلامع 

 صحيح 
١٩٠٣٦-}  يبهى النياحِة����نعن أم عطية ) د(. }  عن الن . 

وحـم  ) ١١٣٩(ود  ) ٦٩١٦(وصحيح اجلامع   ) ٢٩١١( ومنصور   ٣/٣٩٥وش  ) ١٥٨٠( وهـ   ٣/١/١١سعد  
 ) ١٧٢٢( وخزمية ٦/٤٠٨ و ٥/٨٥

 صحيح 
١٩٠٣٧-}  يبهى النن���� بيتعن الوحدِة أَنْ ي حدهجلُ وعن ابن عمر ) حم(. } الر . 

 ) ٦٩١٩(وصحيح اجلامع ) ٦٠( وصحيحه ٨/١٠٤ وجممع ٢/٩٢حم 
 صحيح

١٩٠٣٨-}  يبهى النرِب يف الوجِه����نعن جابر ) حم ، م ، ت(. }  عن الوسِم يف الوجِه والض . 
 ٦/١٦٣وم  ) ٣٠٥(وصـحيحة   ) ٢٥٥١( وخزميـة    ٥/٢٥٥ وهق   ٣/٣٧٨وحم  ) ١٧١٠( وت   ٨/١١٠جممع  

 ) ١٧١٠(وت ) ٦٩٢٠(وصحيح اجلامع 
 صحيح 

١٩٠٣٩-}  يبهى النشِم����نعن أيب هريرة ) حم(. }  عن الو . 
 ) ٦٩٢١( وصحيح اجلامع ٨/١٤٩ ون ٢/٣١٩حم 
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 صحيح 
١٩٠٤٠-}  يبهى النعن ابن عمر ، وعن أيب هريرة ، وعن عائشة ) ق(. }  عن الِوصاِل����ن . 

ــم  ــتح ٣/٨٢ وش ٦/٢٥٨ و٢٨٩و٢٤٧و١٩٨ و٨٧ و٣/٣٠ و٥١٦ و٤٩٦و٣٧٧ و٢٦١ و٢/١١٢ح  وف
 أي يف الصوم) ٦٩٢٢(وصحيح اجلامع ) ١١٠٥(و) ١١٠٣(وم ) ٧٢٩٩و١٩٦٤( وخ ١٣/٢٢٥

١٩٠٤١-}  يبهى الناهِة����نالع من نجويِع الثِّماِر حىت تعن زيد بن ثابت ) طب(. }  عن ب . 
 وش ٧/٢٦٤ وبنحـوه ن  ١٢/٣٣٩وطـب  ) ٦٩٢٣(جلامع  وصحيح ا  ٤/٢٣ ومعاين   ١٤٣ وف   ٢/١٩١متهيد  

 ٦/٣٤٠ وحلية ٢/١٩٠ ومتهيد ٦/٥١١
 صحيح 

١٩٠٤٢-}  يبهى النالعاهةَ����ن أمنا وتالحهص بدويِع الثِّماِر حىت يعن عائشة ) حم(. }  عن ب . 
 ٥/٣٠١وهق  ) ٢٢١٦( وهـ   ٢٦٨ و ٢٦٢ و ٧/٤٩ ون   ٤٣٢ وجرجان   ١٤٢ وف   ٢/١٩١ومتهيد  ) ٣٣٦٧(د  
 ) ٦٩٢٤(و صحيح اجلامع ١٦٠و١٠٥و٦/٧٠ وحم ٣١٠ و٣٠٤و

 صحيح 
١٩٠٤٣-}  يبهى النيِع الثَّمِر ِبالتمِر����نعن سهل بن أيب حثمة ) ق ، د(. }  عن ب . 

 ١٤٤وف  ) ٤٠٢( ومحيـدي    ٢/٣٣٠ ومتهيـد    ٣٦٤ و ٥/١٨٢ و ٤/٢ و ٢/٨ وحم   ٧/٢٦٦و ن   ) ٢٣٦٣(د  
 ) ٦٩٢٥( وصحيح اجلامع ٥/١٥ وم ١٥١و٣/٩٩ وخ ١٤/١٩٢ و ١٣٠ و٧/١٢٩ وش ٤/٣٠ومعاين 

 صحيح 
١٩٠٤٤-}    يبهى النيـِع               ����نيِع الِعنِب ِبالزبيِب كَيالً ، وعن بمِر كَيالً وعن بيِع الثَّمِر بالتعن ب 

 . عن ابن عمر ) د(. } الزرِع باحلنطِة كَيالً
 ) ٦٩٢٦(وصحيح اجلامع )  ٣٣٦٣( ود ٣١٠و٥/٢٩٩ وهق ٦/١٨٢ش 

 صحيح 
١٩٠٤٥-}  يبهى النن����طيبيِع الثَّمِر حىت يعن جابر ) حم ، م(. }  عن ب . 

 ) ٦٩٢٧( وصحيح اجلامع ٥/١٢ وم ٥/٣٠٩ وهق ٣٩٥ و ٣/٣٢٣حم 
١٩٠٤٦-}  يبهى النن����طعميِع الثَّمرِة حىت تعن ابن عباس ) طك(. }  عن ب . 

  ٤/١٠٢ وجممع ١١/١١ وطب ٤/٢٥معاين 
 صحيح

١٩٠٤٧- }   يبهى النن����    زهوخِل حىت تا ، وعن النالحهص بدويِع الثَّمرِة حىت يعن ) خ(. }  عن ب
 . أنس 
) ١٤٨٦(وخ  ) ٢١٩٥ (١٤/١١٥ وخـط    ٤/٣٨٦ وحلية   ٣/١٤وقط  ٣٧٢و٣/٢٥٠و٧٩و٧٥و٦٢و٢/٧حم  

 ) ٦٩٢٨(وصحيح اجلامع ) ١٥٣٤(وبنحوه م 
١٩٠٤٨-}  ىبهى النيِع احلَصاِة ، ����نرِر عن بيِع الغب عنعن أيب هريرة ) ٤م (. } و. 
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و هــ   ) ١٢٣٠(وت  ) ٣٣٧٦(ود  ) ١٥١٣( و م    ٥/١٨٧ و خط    ٨/١٣١ و سنة    ٢/٤٣٦ و حم    ٧/٢٦٢ن  
 ) ٦٩٢٩(وصحيح اجلامع ) ٢١٩٤(

 . ما كان له ظاهر يغري املشتري و باطن جمهول : الغرر 
 .و الضياء عن مسرة) ٤حم (. }  نسيئةً عن بيِع احلَيواِن باحلَيواِن����نهى النىب  {-١٩٠٤٩

و ٥/٢٨٨ و هــق  ٣/٣١٠ و ٩٩و ٢٢ و ٢١ و ١٩ و ٥/١٢ وحم ٧/٢٩٢ون ) ٢٢٧٠(وهـ  ) ١٢٣٧(ت
و صحيح ) ٣٣٥٦( و د ٨/١٨٦ و ٢/٣٥٤و خط ) ١٣٧( و ف ١/٢٥٣ و أصفهان ٤/٦٠ ومعاين ٧١/ ٣قط 

 ) ٦٩٣٠(اجلامع 
 صحيح  

١٩٠٥٠-}  يبهى النيِع الذَّ����نيناً عن بعن الرباء ، وزيد بن أرقم ) حم ، ق ، ن(. } هِب بالورِق د . 
وخ ) ٦٩٣١( وصحيح اجلامع ٧/١٠٨ وش ٥/٢١٨ وهق ٧/٢٨٠ ون   ٦/٢٨٥ ومتهيد   ٣٦٨ و ٢٨٩و٤/٢٠حم  

 ) ١٥٨٩(البيوع باب بيع الورق بالذهب نسيئة وم 
 الفضة : الورق 

٩١٠٥١-}    يبهى النطِب بـالتمرِ     ����نيِع الرفـــي           عن ب ـصخوالِعنـِب بالِعنـِب ، ور 
العرايـــا يجـيُء اَألعــرايب إىل ابِن عم له ، أو رجٍل من أهِل بيتِه ، فيأمر لـه بالنخلـِة                   

 . عن جابر ) طك(. } والنخلتِني ومل تبلغْ وهو يريد اخلُروج ، فال بأس أن يبيعها بالتمِر
 ٥/٣٠٩  وبنحوه هق٤/١٠٣امع 

 حسن لغريه
١٩٠٥٢-}  يبهى النالِح يف الِفتنِة����نيِع السعن عمران ) طب ، هق(. }  عن ب . 

 ٦/٢٢٦٩ وعدي ٣/٢٧٨ وخط ٧/٢٩٠ و١٠٨ و٤/٨٧ وجممع ١٨/١٣٧ وطب ٥/٣٢٧هق 
 حسن

ي يف  من طريق حبر السقاء وهو ضعيف ومن طريق حممد بن مصعب القرقسائي وأورده ابن عد              : روي من طريقني    
 ترمجته وقــال 

 ٦/٢٦٦وعندي أنه ليس بروايته بأس اهـ : أخريا
١٩٠٥٣-}  يبهى النن����ننييِع السعن جابر ) حم ، م ، د، ن ، هـ(. }  عن ب . 

) ١٢٨٢و١٢٨١( ومحيـدي    ١٩٥ و ٢/١٩٤ ومتهيـد    ٣/٣٠٩وحم  ) ٢٢١٨( وهـ   ٧/٢٩٤ون  ) ٣٣٧٤(د  
 ) ٦٩٣٢(وصحيح اجلامع ) ١٥٣٦(وم ) ٩٢٦( وخمتصر م ٣٤و٤/٢٥ومعاين ) ٣٣٣و١٤٥و١٤٤(

 هو أن يبيع مثرة النخلة ألكثر من سنة اهـ : السنني 
١٩٠٥٤-}  يبهى الناِة باللَّحِم����نعن مسرة ) ك ، هق(. }  عن بيِع الش . 

 ) ٦٩٣٣( وصحيح اجلامع ٦/٣٣٤ وحلية ٤/١٠٥ وجممع ٣/٧١ وبنحوه قط ٢/٣٥ و ك ٤/٣٢٣متهيد 
 صحيح 
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١٩٠٥٥- }   يبهى النى مــــن            ����نا بالكيِل املُسمكيلهم علممِر اليربِة من التيِع الصعـن ب 
 . عن جابر ) م ، ن(. } التمِر

 )٦٩٣٤(وصحيح اجلامع ) ٩١٤( وخمتصر م ٣٠٨ و٥/٢٩١ وهق ١٤٥ وف ٢/٣٨ وك ٧/٢٦٩ن 
١٩٠٥٦-}    يبهى النفيه ا       ����ن يِع الطَّعاِم حىت جيرييـادةُ        عن باعاِن ، فَيكونُ لصـاحبِه الزلص

 وصحيح اجلـامع    ٣/٨٨٦ وعدي   ٣/٨ وقط   ٧/١٩٧ و ش    ٥/٣١٦وهق  ) ٢٢٢٨(هـ  . } وعليه النقصانُ 
)٦٩٣٥ ( 

 حسن 
١٩٠٥٧-}  يبهى النرباِن����نيِع الععن ابن عمرو ) حم ، د ، هـ(. }  عن ب . 

 ووعـدي   ٨/١٣٥ سـنة    ١٤/٢٠٥ش   و ٢/١٨٣ وحـم    ٥/٣٤٢وهـق   ) ٢١٩٣و٢١٩٢(وهـ  ) ٣٥٠٢(د  
  ١/٥٠٧ وجامع األصول ٤/١٤٧١

 فيه انقطاع
إن مل أشتر الدابة فالـدينارين      : فيقول  ) عربونا(أن يشتري الرجل دابة مبائة دينار فيعطيه دينارين أربونا          : العربان  

  ٦/٣٣٢لك انظر الفيض 
١٩٠٥٨-}  يبهى النيِع الكَايلِء بالكَايلِء����نعن ابن عمر )  هقك ،(. }  عن ب . 

  ٢/٥٧ وك ٥/٢٩٠وهق ) ١٤٤٤٠( وعب ٤/٢١ ومعاين ١/٢٠ وهروي ٧٢و٣/٧١قط 
 فيه ضعف

بعنيه ألجل آخر بزيـادة     : النسيئة بالنسيئة بأن يشتري شيئا إىل أجل فإذا حل وفقد مايقتضي به يقول              : الكايلء  
  ٦/٣٣٠يض فيبيعه بال تقابض واإلمجاع قام على أنه الجيوز بيع دين بدين الف

١٩٠٥٩-}    يبهى النيِع اللَّحِم باحلَيوانِ    ����نعن سعيد بـن املسـيب      ) ك(مالك والشافعي   (. }  عن ب
 ) . مرسالً ، البزار عن ابن عمر 

 ) ٦٩٣٦( وصحيح اجلامع ٢/٣٥ وك ٦/٣٣٤ وحلية ٤/١٠٥ وجممع ٤/٣٢٢ ومتهيد ٣/٧١قط 
 صحيح لغريه 

١٩٠٦٠-}  يبهى النيِع ����نالبزار عن أنس(. } املُحفالِت عن ب . ( 
 ١٠٩و٤/١٠٨ وامع ٦/٣٠٨ والفيض ٢/٢٤٢اهلروي 

 حسن لغريه
يترك صاحبها حلبها   ... املراد املصراة وهي شاة أو بقرة       :  احملفلة   )) من ابتاعهن فهو باخليار إذا جهلن       : "وتكملته  

 حىت جيتمـــع 
 ٦/٣٠٨فيض ال... لبنها مث يبيعها والنهي للتحرمي للتدليس 

١٩٠٦١-}  يبهى النبِل احلَبلِة����نيِع املَضامِني واملَالقيِح وحعن ابن عباس ) طب(. }  عن ب. 
 ) ٦٩٣٧( وصحيح اجلامع ١١/٢٣٠ و طب ٤/١٠٤امع 

 صحيح
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١٩٠٦٢- }    يبهى النن����              دركيِع الثَّمرِة قَبلَ أن ترِر ، وبيِع الغوب ، يِع املُضطرحم ،  ( .}  عن ب
 . عن علـــي ) د

  ١/١١٦ وحم ١/٥٢٨ وجامع األصول ٨/١٣٢وسنة ) ٣٣٨٢(د 
 فيه انقطاع 

 والفقرتاه األخريتان صحيحتان
١٩٠٦٣-}    يبهى النن����              ـأمنوي بـيضنبِل حىت يوعن الس ، زهوخِل حىت ييِع النعـــن ب 

 عن ابن عمر ) م ، د ، ت(. } العاهة
 )٦٩٣٨(وصحيح اجلامع ) ٩١٧( وخمتصر م ٢/٥وحم ) ٣٣٦٨(ود ) ١١٢٦(ت 

١٩٠٦٤-}  يبهى النالِء وعن ِهبتِه����نيِع الوعن ابن عمر ) ٤حم ، ق ، (. }  عن ب . 
 ٣/٧٣ومتهيـد  ) ٢٦٨و٢٧٦( ومنصور ١٠٧و٧٩ و٢/٩ حم ١٠/٢٩٢وهق  ) ٢٧٨و٢٧٤٧( وهـ   ٧/٣٠٦ن  

وصحيح ) ١٥٠٦(و م   ) ٦٧٥٦(وخ  ) ١٢٣٦(وت  ) ٦٣٩( ومحيدي   ٣٣٨ و ٢٢١ و ٢٠٤ وف   ١١/٤١٨وش  
 )٦٩٣٩(اجلامع 

١٩٠٦٥-}  يبهى النلِة����نِل احلَببيِع حعن ابن عمر ) ٤حم ، ق (. }  عن ب. 
وحليـة  ) ٦٨٩( ومحيـدي    ٨/١٧٦ وسـنة    ١٠٨و٦٣و١١و٢/٥ و   ١/٥٦وحم  ) ٢١٩٧(وهـ  ) ١٢٢٩(ت  
وخ البيوع باب بيع    ) ٦٩٤٠(وصحيح اجلامع   ) ٣٣٨١(و) ٣٣٩٠( و د    ١٤/١٣٢ وخط   ٧/٢٩٣ ون   ٦/٣٥٢

 ) ١٥١٣(الغرر واحلبلة وم 
 ما يف بطن الدابة : حبل احلبلة 
١٩٠٦٦-}    يبهى النيِع املَاِء واَألرِض ِلتحرثَ ����نيِع ِضراِب اجلَمِل وعن بحم ، م ، ن(. }  عن ب (
 . عن جابر 

وحم ) ٦٩٤١١(امع   وصحيح اجل  ٥/٣٤و  ) ١٥٦٥( وبنحوه عند م     ٥/٣٣٩ وهق   ٧/٢٦٧٦ وعدي   ٧/٣١٠ن  
  ٣٣٩و٣/٣٣٨

أي أجرة ضرابه وهو عسب الفحل فاستئجاره باطل عند الكثريين وأجازه البعض واألخريان النهي              : ضراب اجلمل   
  ٦/٣٠٦فيهما للترتيه الفيض 

١٩٠٦٧-}    يبهى النيِع فَضِل املَاءِ    ����نـ    (. }  عن ب عن إياس ابن عبٍد    ) ٤حم  (عن جابر ،    ) م ، ن ، ه
   املزين
 ون ٥/٣٤و ) ٩٧٩( وخمتصر م ٧/٣٠٣ و٤٥٧ و٦/٢٥٤ وش ٦/١٥ وهق ٣٣٩ و٣/٣٣٨وحم ) ٢٤٧٧(هـ 

وت ) ٢٤٧٦(وهــ   ) ٣٤٧٨(ود  ) ٢٦١٥( ومي   ٤/١٣٨ و ٣/٤١٧وحم  ) ٦٩٤٢( وصحيح اجلامع    ٧/٣٠٦
  ٧/٣٠٧ون ) ١٢٧١(

 هذا النهي للترتيه 
١٩٠٦٨-}  يبهى النيعٍة����نيعتِني يف بعن أيب هريرة ) ت ، ن(. }  عن ب . 
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 ٣٤٣ و ٥/٣٤٢ وهـق    ١٤٤ و ٨/١٤٢ وسـنة    ٥٠٣ و ٤٧٥ و ٤٣٢ و ٢/١٧٤ وحم   ٧/٢٦٠ون  ) ١٢٣١(ت  
 ) ٦٩٤٣( وصحيح اجلامع ١/١٧ وحلية ٦/١٣٤واإلحتاف 

 صحيح
١٩٠٦٩-}  يبهى النيوِع����نلقِّي البعن ابن مسعود ) ت ، هـ(. }  عن ت . 

 ) ٦٩٤٤( وصحيح اجلامع ١٤/٢٠٥ و٩/٣٩٩ وش ١/٤٣٠وحم ) ١٥٦٢(وهـ ) ١٢٢٠(ت 
 صحيح 

١٩٠٧٠-}  يبهى النلقِّي اجلَلِب����نعن ابن عمر  ) هـ(. }  عن ت. 
 ) ٢٩٤٥( وصحيح اجلامع ٢/٢٨٤ وحم ٥/١٩١٩وعدي ) ٣٤٣٧(ود ) ٢١٧٩( وهـ ٧/٢٥٧ن 

 صحيح 
 حىت يدخل ا السوق: وزادوا 

١٩٠٧١-}  يبهى النعن ثَمِن الكَلِب إال الكَل����ن املُعلَّم عن جابر ) حم ، ن(. } ب . 
) ٢١٦١( وهــ    ٣٠٩ و ٧/١٩٠و ن   ) ٦٩٤٧( وصحيح اجلامع    ٥/٣٥ وم   ٣٨٦ و ٣٤٩ و ٣٣٩ و ٣/٣١٧حم  

 من طرق 
١٩٠٧٢-}  يبهى النيِد����نالص عن أيب هريرة ) ت(. }  عن ثَمِن الكَلِب إال كَلب. 

 ) .٦٩٤٦(امع  عن جابر وصحيح اجل٥/٣٥ و م ٣/٣١٧وبنحوه حم ) ١٢٨١(ت 
١٩٠٧٣-}    يبهى النن����                ، غـيهِر البعن ثَمِن الكَلِب ، وثَمِن اِخلرتيِر ، وثَمِن اخلَمِر ، وعن م 

 . عن ابن عمرو ) طس(. } وعن عسِب الفحِل
 ) ٦٩٤٨( وصحيح اجلامع ٧/١١٥ و تخ ٤/٩١امع 

 صحيح 
١٩٠٧٤-}  يبهى النعن ثَمِن الكَلِب ، وثَمِن ����ن غيِم ، وكَسِب البعن أيب جحيفة ) خ(. } الد . 

) ٦٩٤٩( وصحيح اجلـامع     ٧/٣٦٩وخط  ) ٤٨٧( ومطالب   ٢٠٩و٤/٣٠٨ وحم   ٤/٢٩٤وفتح  ) ١٢٢٤(شفع  
 ) ٣٤٨٣( ود ٢١٧و٧/٢١٤ و٧/٧٩و١١٠و٣/٧٨وخ 

١٩٠٧٥-}  يبهى النور����ننعن جابر )  ك٤حم (. }  عن ثَمِن الكَلِب وعن ثَمِن الس . 
 ٣٩٩ و ٣٥٣و٣٤٩ و ٣٣٩ و ٣/٣١٧وحم  ) ١٢٧٩(وت  ) ٣٤٧٩(و د   ) ٢١٦١( وهـ   ٧/١٩٠ ون   ٢/٣٤ك  

 ) ٦٩٥٠( وصحيح اجلامع ٣/٢٧٣ ومشكل ١٤/٢٠١ و٦/٢٤٤وش 
 صحيح 

١٩٠٧٦-}  يبهى الناهليةٌ:  عن ثَمنِِ الكَلِب وقَالَ  ����نعن جابر ) حم(. } طُعمةٌ ج . 
  ٣/٣٥٣ و حم ٤/٩١جممع 

 صحيح 
١٩٠٧٧-} ن   يبلواِن الكَاهنِ          ����هى النوح ، غيهِر البعـن أيب   ) ٤ق  (. }  عن ثَمِن الكَلِب ، و م

 . مسعود 



 

 

٢٨٦١() 

 ومتهيـد   ٢/٣٣ وك   ٦/٨ وهق   ٣٠٩ و ٧/١٨٩ون  ) ٢٠٧١و١١٧٦و١١٣٣(وت  ) ٢١٥٩(وهـ  ) ٣٤٢٨(د  
) ٩٣٢(وخمتصـر م    ) ٤٥٠( ومحيـدي    ٢٢٠ و ١٤١ وف   ٢٦٦و  ١٧/٢٦٥ وطب   ٩١و٤/٨٧ وجممع   ٨/٣٩٨
 ) ٩٩٤٢( واملسند اجلامع ٩/٤٩٤وفتح ) ٦٩٥١( وصحيح اجلامع ١٢٢ و٣/١١٠خ  و٥/٣٥و

١٩٠٧٨-}    يبهى النواملَيثرةِ      :  عن ثَالٍث    ����ن ، ختِم بالذَّهِب ، ولُبِس القَسيعـن  ) طك(. } الت
 . جعدة ابن هبرية 

  ٥/١٤٦امع 
 صحيح 

١٩٠٧٩-}  يبهى النيف املَساج����ن لِد احلَدعن ابن عمرو ) هـ(. } ِد عن ج . 
 ) ٢٦٥٢(وصحيح اجلامع ) ٤٤٩٠(و د ) ١٤٠١(وت ) ٢٦٢٨(أعظمي وبنحوه ) ٢٦٢٩(هـ 

 صحيح لغريه
١٩٠٨٠-}  يبهى النباِع����نلوِد السعن والد أيب املليح ) ك(. }  عن ج . 

ــم ٧/١٧٦ون ) ١٧٧٠(وت ) ٤١٣٢(د  ــق ٢٥٠ و١٤/٢٤٩ وش ١/١٤٤ وك ٧٥ ٥/٧٤ وح  ١/٢١ وه
 ) ٦٩٥٣( وصحيح اجلامع ١٦٤ و١/١٦٣ ومتهيد ٤/٢٦٤ومشكل ) ١٠١١(وصحيحة 

 صحيح 
١٩٠٨١-}  يبهى الناحلجامة����ن لِق القَفا إال ِعندعن عمر ) طب(. }  عن ح . 

  ٥/١٦٩امع 
 حسن 

١٩٠٨٢-}  يبهى الناِمت الذِّهِب����نعن أيب هريرة ) م(. }  عن خ . 
ـ ٨/١٩٢ون  ) ٢٨٠٨ (ت    وصـحيحة   ٦/٣١٩ وخـط    ٨/٣٠٥ وش   ٢/٤٦٨وحم  ) ٣٦٥٤ و ٣٦٤٣  ( وه

  ٦/١٤٩ وم ٧/٢٠٠وخ ) ١٢٤٢(
١٩٠٨٣-}  يبهى الناِمت احلَديد����ناِمت الذَّهِب وعن خعن ابن عمرو ) هب(. }  عن خ . 

 ) ٢٦٥٥(وصحيح اجلامع ) ١٢٤١(والصحيحة ) ٦٣٤٩(الشعب 
 صحيح 

١٩٠٨٤-}  يبهى النهائِم عن ِخصاِء اخلَ����نعن ابن عمر ) حم(. } يِل والب . 
 ) ٦٩٥٦( وصحيح اجلامع ٥/٢٦٥ وجممع ١٢/٢٢٦ش 

 صحيح 
١٩٠٨٥-}    يبهى النـفرِ          ����نواتيِم الذَّهِب والقَسيِة واملَيثرِة احلَمراء املشبعِة من الصعن خ  { .

 عن ابن عباس  ) ع(
  ٥/١٤٦ وجممع ١٠/٢٥٩طب 

 صحيح 
١٩٠٨٦-} يبهى النرِب���� نصارى الععن ابن عباس ) حل(. }  عن ذَبيحِة ن . 



 

 

٢٨٦٢() 

 ٥/١٩٥٧ و ٤/٣٥٧ وعدي ٩/٢١٧ وهق ١/١٥١حلية 
 حسن 

١٩٠٨٧-}  يبهى النضاِع احلَمقى����نعن عمر ) طس(. }  عن ر . 
 ٤/٢٦٢امع 

 فيه ضعف 
١٩٠٨٨-}  يبهى النموِر����نكوِب النعن أيب رحيانة ) هـ(. }  عن ر . 

 وصـحيح اجلـامع     ٨/٣٠٦ وش   ٤/٢٦٤ومشـكل   ) ٣٦٥٥( وهـ   ١٣٤و٩٩و٤/٩٢ وحم   ١٩/٣٥٨طب  
  ٨/١٤٣ون ) ٤٠٤٩(ود ) ٦٩٥٧(

 صحيح 
١٩٠٨٩-}    يبهى النقَالَ           ����ن فيها ، أَحسبه خصاآلخرةَ  :  عن ِزيارِة القُبوِر مث ر ذِّكرا تفإ { .

 عن عائشة ) بز(
 ٥/٦٥ و٤/٢٥ و٣/٥٨ وجممع ٣/٢٣٧ و١/١٤٥ وحم ١/٢٨٨ وأصفهان ٣٤٣ و٣/٣٤٢ش 

 صحيح
١٩٠٩٠-}    يبهى النا       :  عن ِزيارِة القُبوِر مث قَالَ       ����نا فإعن ِزيارِة القُبوِر فَزوروه هيتكمن كُنت

تذِّكر اآلخرةَ ، ونهيتكم  عن األوعيِة فاشربوا فيها واجتنبوا كلَّ ما أسكر ، ونهيتكم عن لُحـوم                  
 . عن على ) حم ، ع(. } ها فَوق ثَالٍث فاحتبسوا ما بدا لكماألضاحي أنْ تحبسو

 ٥/٦٥ و٤/٢٥ و٣/٥٨ وجممع ١/٣٤٥ وحم ٣/٣٤٣ش 
 صحيح

١٩٠٩١-}    يبهى النن����              ، تنبوا مـا أسـكرا واجعن ِزيارِة القُبوِر وعن األوعيِة فَاشربوا فيه 
عن على ) حم ، ع(. } فاحتبسوا ما بدا لكمونهيتكم عن لُحوِم األضاحي أن تحتبسوا فَوق ثَالٍث ،         

 . 
 ) ٥٧٤( وصحيحة ٥/٦٥ و٤/٢٥ و٣/٥٨ وجممع ١/١٤٥حم 

 صحيح 
  ١٩٠٩٢-}  يبهى الناَألمواِت����ن بعن زيد بن أرقم ) ك(. }  عن س . 

 وصحيح  ٣/٣٦٦ وش   ٢٣٨٧( والصحيحة   ٩/١١٠وخط  ١٠/٣٩٥ و ١/٣٨٥ وك   ١/٩٢ وحنف   ٤/٢٥٢حم  
 ) ٦٩٥٨(اجلامع 

 صحيح 
١٩٠٩٣-}  يبهى النيِك����نالد بعن ابن مسعود ) طب(. }  عن س. 

  ٥/٢٧٦وطب ) ٢٠٥٥( والدعا طب ٧/٢٨٨كر 
 صحيح



 

 

٢٨٦٣() 

١٩٠٩٤-}    يبهى النن����                ـا ليـــسيــــِع ميٍع ، وبرطِني يف بيٍع ، وشلٍف  وبعن س 
 ِعــندك ، وِربــِح مالــم

ضمنعمرو عن عبد اهللا بن) حم(. } ت  . 
) ٢٥٦٣( ومـي    ٢٩٥ و ٧/٢٨٨ون  ) ١٢٣٤(و ت   ) ٢١٨٨(وهـ  ) ٣٥٠٤( ود   ٢٠٥ و ١٧٨ و ٢/١٧٤حم  

 ) ٦٩٥٩(وصحيح اجلامع 
 صحيح 

١٩٠٩٥-}  يبهى النيطاِن����نريطِة الشعن ابن عباس وأيب هريرة ) د(. }  عن ش . 
  ٦/٣٣٢ والفيض ٩/٢٧٨هق ) ٢٨٢٦( ود ١/٢٨٩حم 

 فيه لني 
 ) ٥٠٦٠(هللا األسوار اليماين صدوق فيه لني التقريب عمرو بن عبد ا

هي الشاة اليت شرطت يف حلقها شرطاً يسرياً كشرط احلجام من غري قطع األوداج وتترك حىت                : شريطة الشيطان   
  ٦/٣٣٢متوت وكانوا يفعلون ذلك يف اجلاهلية وأضافها إىل الشيطان ألنه احلامل على ذلك اهـ الفيض 

١٩٠٩٦-} هى النن هائِم����يبوِح وِخصاِء البِرب الرعن ابن عباس ) هق(. }  عن ص . 
 ) ٦٩٦٠( وصحيح اجلامع ٥/٢٦٥ وجممع ١٠/٢٤هق 

 صحيح 
١٩٠٩٧-}  يبهى النديداً����نهياً شهائِم نوِح وعن ِخصاِء البِرب الرعن ابن عباس ) بز(. }  عن ص . 

  ٥/٢٦٥ وجممع ١٠/٢٤هق 
 صحيح 

 . عن يونس بن شداد ) ع ، عم ، بز(. }  عن صوِم أياِم التشريِق����ى النيب نه {-١٩٠٩٨
  ٢/٢٤٥ ومعاين ٣/٢٠٣ وجممع ٢/٤٤٦حم 

 صحيح لغريه 
١٩٠٩٩-}    يبهى الننِة    ����نالس وِم ِستِة أَياٍم منوِم :  عن صوِم الِفطِر ، ويشريِق ، ويثالثِة أَياِم الت

 ) . الطيالسي عن أنس(  .} معِة مختصةً من األياِماَألضحى ، ويوِم اجلُ
) ٦٩٦١( وصحيح اجلـامع     ١/١٩١والطيا  ) ٢٣٩٨( والصحيحة   ٤/١٤٨٠ وعدي   ٣/٢٠٣ وجممع   ٢/٥٧قط  

  ٤٣٠ و١/٤٢٩ومعاين 
 صحيح لغريه

١٩١٠٠-}  يبهى النحِر����نوِم الِفطِر والنوِم يعن عمر ، وعن أيب سعيد ) ق(. }  عن ص 
ـــ  ــم ٣/١٠٤وش ) ١٧٢١(ه ــر م ٨٥و٤٦و٣/٧ وح ــتح ٣/١٥٢و) ٦٢٢( وخمتص  وخ ١١/٥٩١ وف

 ) ٧٧١(وت ) ٢٤١٦(ود ) ٢٩٥٩(وخزمية ) ٦٩٦٢( وصحيح اجلامع ٧/١٣٤و٣/٥٥
١٩١٠١-}  يبهى النرفةَ ِبعرفةَ����نوِم عوِم يعن أيب هريرة ) حم ، د ، هـ ، ط(. }  عن ص . 



 

 

٢٨٦٤() 

 ٩/٢١ و ٣/٣٤٧ وحليـة    ٩/٣٤ وخط   ١/٤٣٤وك  ) ١٧٢٣(وهـ  ) ٢٤٤٠( ود   ٥/١٧٤ وبداية   ٢/٤٤٦حم  
 ) ٢٨٣٢ و ٢٨٣١ و ٢٨٣٠( ون ٥/١١٧ و٤/٢٨٤وهق 

 صحيح لغريه 
١٩١٠٢-}    يبهى النؤيِة ، والِفطِر ، واَألضحى       :  عن ِصياِم ثَالثِة أَياٍم      ����نوٍم قَبلَ الرعجيِل يت { .

 . عن ابن مسعود ) طك(
 ٤/٢٠٧وهق ) ٣٥٩٢و٣٥٩١و٣٥٨٦(حسان  واإل٢٠٣ و٣/١٤٨ وجممع ١٠/١١١طب 

 صحيح لغريه 
١٩١٠٣-}  يبهى النوِم اجلُمعِة����نعن جابر ) حم ، ق ، هـ(. }  عن ِصياِم ي . 

 والصـحيحة   ١٤٧ وم الصـيام     ٦٢ وخ الصـوم     ٤٢٤ وجرجان   ٧/١٧٨ وخط   ٢/٤٠٧وحم  ) ١٧٢٤(هـ  
 ) ٦٩٦٣(وصحيح اجلامع ) ١٠١٢(

١٩١٠٤-}  يبهى النبِت عن ِص����نوِم السوالضياء عن بشر املازين ) ن(. } ياِم ي . 
  ٢/٨٠ ومعاين ٢/١١٤ وشج ٨/٢٠٣ وطب ٣/١٩٨ وامع ٤/١٨٩و حم )  ٢٧٧٢-٢٧٥٩(ن 

 حسن 
 وصح أنه كان يصومه ويوم األحد ليخالف أهل الكتاب 

١٩١٠٥-}    يبهى النمضانَ ، واَألضحى ، والِفطِر           ����نوٍم قَبلَ رشريقِ   عن ِصياِم يوأَياِم الت ، { .
 . عن أيب هريرة ) هق(

 ) ٢٣٩٨(والصحيحة ) ٦٩٦٤( وصحيح اجلامع ٤/٢٠٧وهق ) ٣٥٩٢ و ٣٥٩١و ٣٥٨٦(اإلحسان 
 صحيح لغريه

١٩١٠٦-}  يبهى النؤكلَ����نعن ابن عباس ) د ، ك(. }  عن طَعاِم املُتباريِني أن ي . 
 ) ٦٩٦٥( وصحيح اجلامع ٩/١٨ و٣/٢٤٠ وخط )٦٢٦( وصحيحة ١١/٣٤٠ وطب ٤/١٢٩وك ) ٣٧٥٤(د 

 صحيح 
١٩١٠٧-}  يبهى النسِب الفَحِل����نعن ابن عمر ) ٣حم ، خ (. }  عن ع . 

 وسنة  ٥/٣٣٩ وهق   ٤/٤٧ وقط   ١٤٦ و ٧/١٤٥ وش   ٢/٤٢ وك   ٢/٢٧٣ مي   ٣١١ و ٧/٣١٠ون  ) ١٢٧٣(ت  
وه اإلجارة باب عسب    وخ حن ) ٣٤٢٩( ود   ٣/١٩٢ و ٢/١٢٦ و ١/١٥٤ واهلروي   ١٥٩ و ٩/٦١ وحلية   ٨/١٣٨

 ) ٦٩٦٦(وصحيح اجلامع ) ٢٢٨٤(الفحل 
 ماء الفحل ، أي ى عن أخذ األجرة عليه: العسب 

١٩١٠٨-}  يبهى النسِب الفَحِل وقَفيِز الطَّحاِن����نعن أيب سعيد ) قط(. }  عن ع 
 ) ٦٩٦٧( وصحيح اجلامع ٥/٣٣٩ وهق ٤/٤٧قط 

 صحيح 
١٩١٠٩-}    يبهى النن����  جلَ ِبغِري          : شٍر   عن عجِل الركامعِة الرتِف ، ومشِم ، والنشِر ، والوالو

ِشعاٍر ، ومكامعِة املَرأِة املرأةَ ِبغِري ِشعاٍر ، وأن يجعلَ الرجلُ يف أَسفِل ِثيابِه حريراً ِمثلَ األعـاجِم ،                   



 

 

٢٨٦٥() 

           هىب ، ورريراً ِمثلَ األعاجِم ، وعن الننكبيِه حجعلَ على مموِر ، ولُبِس اخلَـاِمت إال       وأن يكوِب الن
 . عن أيب رحيانة ) حم ، د ، ن(. } ِلذي سلطاٍن

 ٦/٣٣٥والفيض ) ٢٩٤٢( وجامع األصول ٤/١٣٤ وحم ٣/٢٧٧وهق ) ٤٩٤٩( ود ٨/١٤٣ن 
 صحيح

 أن حتدد املرأة أسناا وترققها : الوشر 
 اجز بينهماأن جيتمع الرجالن أو املرأتان يف إزار واحد ال ح: املكامعة 
 الثوب الذي يلي جسد اإلنسان : الشعار 

١٩١١٠-}    يبهى النن����       وابرد     :  عــن قَتِل أَربٍع من الدد والصحلِة ، واهلُدهملِة ، والنالن {
 . عن ابن عباس ) حم ، د ، هـ(. 
 ١/٣٧١ ومشـكل    ٩/٣١٧ وهـق    ١١/٢٤١ وسنة   ٩/١٢٠ وخط   ١/٣٣٢وحم  ) ٣٢٢٤(وهـ  ) ٥٢٦٧(د  

 ) ٦٩٦٨( وصحيح اجلامع ٢/٧٠وحلية 
 صحيح 

١٩١١١-}  يبهى النيوِت����نكونُ يف الباِت اليت تعن ابن عمر ) طك(. }  عن قَتِل احلَي . 
  ١٠/٤٠٣ وحلية ٤/١٩٣ ومشكل ٥/٢٠٧ وجممع ٤٣٥ و٣/٤٣٠حم 

 صحيح 
١٩١١٢-}    يبهى النيوِت وقالَ         ����نسـؤولٌ     :  عن قَتِل احلَياِت اليت يف البم راٍع وكُلُّكم كُلُّكم

عن رعيتِه ، فاألمري الذي على الناِس راٍع وهو مسؤولٌ عن رعيتِه ، والرجـلُ راٍع علـى أهلـِه         
ومسؤولٌ عنهم ، وامرأةُ الرجِل راعيةٌ على بيِت زوجها وهي مسؤولةٌ عنهم ، وعبد الرجـِل راٍع   

عن أيب لبابة بن عبد     ) طكس(. } لٌ عنه ، أَال كُلُّكم راٍع وكُلُّكم مسؤولٌ       على ماِل سيدِه وهو مسؤو    
 . املنذر 
  ٥/٢٠٧امع 

 صحيح 
١٩١١٣-}  يبهى النِرب����نعن أيب أيوب ) د(. }  عن قَتِل الص . 

 )٢٦٦٧(و منصور ) ٦٩٦٩(وصحيح اجلامع ) ٢٦٨٧(ود ) ١٦٦٠( وحب ٥/٤٢٢حم 
 صحيح 

 . عن أيب هريرة ) هـ(. }  عن قَتِل الصرِد ، والضفدِع والنملِة ، واهلُدهِد����نيب نهى ال {-١٩١١٤
 ) ٦٩٧٠(وصحيح اجلامع ) ٣٢٢٣(هـ 

 صحيح 
١٩١١٥-}    يبهى النفدِع ِللدواءِ    ����نعن عبد الرمحن بن عثمـان  ) حم ، د ، ن ، ك(. }  عن قَتِل الض

 التيمي  



 

 

٢٨٦٦() 

) ٦٩٧١( وصحيح اجلامع  ٧/٢١٠ وس   ٥/١٩٩ وخط   ٧/٥٤٠ وش   ٢/٦٦٦ وعدي   ٩/٣١٨ وهق   ٣/٥٤٣حم  
 )٥٢٦٩ و ٣٨٧١(ود 

 صحيح 
١٩١١٦-}  يبهى النبياِن����نساِء والصعن ابن عمر ) ق(. }  عن قَتِل الن . 

 وجممـع   ٥/٣١٠ وتخ   ١٢/٣٨١وش  ) ٢٦٢٩( ومنصور   ١١٥ و ١٠٠ و ٧٦ و ٢٣ و ٢/٢٢وحم  ) ١٥٦٩(ت  
 وصـحيح اجلـامع     ١٢/٣٨٣ وطب   ٣/٢٢١ ومعاين   ٧/٣٤٤ وفتح   ٣١٥ و ٦/١٩٧ و ٣١٨ و   ٣١٦ و ٥/٣١٥
 ) ١٧٤٤(وخ اجلهاد باب قتل الصبيان يف احلرب وم ) ٦٩٧٢(

١٩١١٧-}  يبهى النساِء والِولداِن����نعن كعب بن مالك ) طك(. }  عن قَتِل الن . 
ـ ٣١٨و٥/٣١٦وجممـع  ) ٩٣٨٤( وعـب  ٥/٣١٣ ومتهيد   ١٩/٧٥وطب  ) ٢٦٢٧و) ٢٦٢٦(منصور   اين  ومع

  ٨/٢٧٩ وحلية ٣/٢٢١
 صحيح

١٩١١٨-}  يبهى النرِد����نحلِة واهلُدهِد والصملِة والنعن سهل بن سعد ) طك(. }  عن قَتلَ الن . 
  ٩/٣١٧ وهق ١٢/٣٩٨ و طب ١/٣٤٧حم 

 حسن 
١٩١١٩-}    يبهى النوذا الطُّفيتِني ، قالَ            ����ن يوِت إال األبترياِت البعن قَتِل ح  :خطفاِن  فإما ي

) حـم ، ع   (. } أو يطمساِن البصائر ، ويطرحاِن احلَملَ من بطوِن النساِء ، ومن تركهما فليس ِمنا             
 . عن عائشة 

  ٩/٢٢٧ و ١/٣٦٧ وحلية ٤/٢٨ وجممع ٦/٢٩ و٣/٤٥٢حم 
 صحيح 

١٩١٢٠-}  يبهى النوٍح����نعن ابن عباس ) طب(. }  عن قَتِل كلِّ ِذي ر . 
 ) ٦٩٧٣( وصحيح اجلامع ٤/٤٢ امع

 صحيح 
١٩١٢١-}    يبهى النن����    يوتِ     - عن قَتلهنكونُ يف البعين احلَياِت اليت تعـن ابـن    ) طس(. } -ي

 . جعفر 
  ٤٨ و٤/٤١امع 

 صحيح 
١٩١٢٢-}  يبهى النعن أيب هريرة ) خ ، د(. }  عن كَسِب اإلماِء����ن . 

 ٧/١٦٣ وحليـة    ١٢/١٢٩ وطـب    ٢/٢٥٤ ومشكل   ٢/٢٧٢ي   وم ٤٨٠ و ٤٥٤ و ٤٣٣ و ٣٨٢و٢/٢٨٧حم  
 ) ٦٩٧٤(وصحيح اجلامع ) ٤٣٢٥(ود ) ٥٣٤٨و٢٢٨٣( وخ ١٠/٤٣٣وخط 

١٩١٢٣-}  يبهى النن����وه ِمن أَين علمعن رافع بن خديج  )د ، ك(. }  عن كَسِب اَألمِة حىت ي   . 
 ) ٦٩٧٥(وصحيح اجلامع ) ٣٤٢٧( ود ٤/٩٢ وجممع ٧/١٠١ وحلية ٧/٣٥ وش ٨/٨ و٦/١٢٧ وهق ٢/٤٢ك 



 

 

٢٨٦٧() 

 صحيح 
١٩١٢٤-}  يبهى النعن ابن مسعود ) هـ(. }  عن كَسِب احلَجاِم����ن . 

 ) ٦٩٧٦( وصحيح اجلامع ٤/١٣١ ومعاين ٤/٩٣ وجممع ٦/٢٦٩ وش ٥/٤٣٦ و٢/٣٤٧وحم ) ٢١٦٥(هـ 
 صحيح 

١٩١٢٥-}    يبهى النبِع ، وكلِّ ذي مِ          ����نالس اٍب ِمنخلٍب من الطَِّري ، وعن ثَمِن       عن كلِّ ذي ن
امليتِة ، وعــن لُحوِم احلُمِر األهليِة ، وعن مهِر البغي  وعن عسـِب الفَحـِل ، وعـن ميـاثِر             

 . عن علي ) عم(. } اُألرجوان
 ١٩٤و١/١٤٧حم 

 صحيح 
١٩١٢٦-}  يبهى النفتِر����نسكٍر ومعن أم سلمة ) حم ، د(. }  عن كلِّ م . 

  ٦/٣٣٨ والفيض ١/١٩٤ وأصفهان ٤/٢١٦ ومعاين ٨/٢٩٦ وهق ٧/٤٦٢ وش ٦/٣٠٩حم و) ٣٦٨٦(د 
 حسن 

١٩١٢٧-}    يبهى النرِب يف آنيِة الذَّهِب والِفضِة واملَيثرِة             ����نعن لُبِس احلَريِر والذَّهِب ، و الش 
عن عائشة ) حم ، ع(. } احلَمراِء أو لُبِس القَسي . 

  ٢٢٨ و٦/٣٣ وحم ٩/٢٣٠ و٥/١٤٥ع  وجمم١٦٤ و٨/١٦٠ وش ٨/١٦١ن 
 حسن 

١٩١٢٨-}    يبهى النِبشيِء مــن ذَهــِب ؟   :  عن لُبِس الذَّهِب ، ِقيلَ   ����ن ربطُ اِملسلكي أو
 . عن عائشة ) حم(. } أفـــال تربطونه بالفضة مث تلطخونه بزعفران فيكون مثلَ الذهِب: قَـالَ 

  ٥/١٤٠ وبداية ١٩/٣١٠ وطب ٦/٣٣ و١٠١ و٩٩ و٩٨ و٩٦ و٤/٩٢ وحم ٨/١٦٢ن 
 صحيح 

١٩١٢٩-}  يبهى النعن ابن عباس ) د، ك(. }  عن لَِنب اجلَاللِة����ن . 
  ١٤٨ و٣/١٤٧وش ) ٦٩٧٨( وصحيح اجلامع ٢/٣٤ وك ٩/٣٣٤ وهق ٣٣٩و١/٢٢٦وحم ) ٢٧٨٦(د 

 صحيح 
١٩١٣٠-}    يبهى النِبلحومِ       ����ن ؤكلَ    عن لُحوِم احلُمِر اَألهليِة ، وأَمرعن ) طكس(. }  اخلَيِل أن ت

 ابن عباس
  ٥٢و٥/٥١ و٤/٢٦٣ وجممع ١٢/٢٧٩ و١١/٢٦١ و ٧/٣٤٣ و٥/١٨٦ وخط ٤/٢٩٠قط 

 صحيح 
١٩١٣١-}  يبهى النن����عن عبد الرمحن بن عثمان التيمي ) حم ، م ، د(. }  عن لُقطِة احلاج . 

 ) ٦٩٧٩( وصحيح اجلامع ٤/١٤٠ومعاين ) ١١٧٢( وحب ٣/٤٩٩وحم ) ١٧١٩( و د ١١م اللقطة 
١٩١٣٢-}  يبهى النداِع����نِة الوجساِء يف حتعِة النعن حممد بن احلنفية عن علي ) طس(. }  عن م . 



 

 

٢٨٦٨() 

 ١٤/٢٤٠ و٧/٣٧٦ و١٠٥ و٦/١٠٢ وخط ٤/٢٦٥جممع 
 صحيح 

١٩١٣٣-}  يبهى النساِء����نالن حاشعن جابر ) طس ، ن(. }  عن م . 
 ) ٦٩٨٠(من طرق وصحيح اجلامع ) ١٤٠-٩٦(ون عشرة ) ٢٣٩٩(لصحيحة  وا٤/٢٩٩جممع 

 صحيح 
 مجاع النساء يف أدبارهن : أي 

١٩١٣٤-    يبهى النن ����              ثَالثِة أياٍم ، وعن ا فَوقمسكهلُحوِم األضاحي أنْ ن وعن بيِذ اجلَرعن ن 
ذوا فيما بدا لكم فإنَّ الِوعـاَء التحـلُّ شـيئاً           إين نهيتكم عن نبيِذ اجلَر فانتب     : ِزيارِة القبوِر وقالَ    

والتحرمه ، ونهيتكم عن لُحوِم األضاحي أنْ تحبسوها فوق ثَالٍث ، فاحبسوا مـا بـدا لكـم ،            
 عن أنس ) بز ، حم(. } ونهيتكم عن ِزيارِة القُبوِر فزوروها فإا تذكر اآلخرةَ

و ٩٩ و ٩٦و٨٧و٤/٦ و ٣/٧٨ و ١٥٣و٥٦ و ٢/٢٩ و   ١/٢٢٨حـم    و ٨/٣٠٣ون  ) ١٨٦٧( وت   ٥/٦٢امع  
  ٣٩٣ و٢١٢ و١٢/٤٣ وطب  ٨/٣٠٩ وهق ٨/٤٥ و٤٨٥ و٤٨٤ و٤٨٣ و٤٨٢ و٧/٤٦٨ وش ٢٤٤ و٢٣٥

 صحيح 
١٩١٣٥-}  يبهى النيِب����نتِف الشعن ابن عمرو ) ت ، ن ، هـ(. }  عن ن 

 ) ٦٩٨١( وصحيح اجلامع ٨/٤٨٩ وش ٢١٢ و٢٠٧ و٢/٢٠٦وحم ) ٣٧٢١( وهـ ٨/١٣٦ون ) ٢٨٢١(ت 
 صحيح

١٩١٣٦-}    يبهى النجـلُ املَكـانَ يف               ����نالر وطنبِع ، وأن يراِب ، وافْتراِش السقرِة الغعن ن 
عريالب وطنعن عبد الرمحن بن شبل ) حم ، د ، ن ، هـ ، ك(. } املَسجِد كما ي . 

وصـحيح اجلـامع   ) ١٤٢٩( وهــ  )١١٦٨( وصحيحة ٢/١١٨ وهق ١/٢٢٩ و ك ٥/٤٧٧وحم  ) ٨٦٢(د  
  ٢/٢١٤ون ) ٦٩٨٢(

 صحيح 
١٩١٣٧-}  يبهى النن����رعن أيب هريرة ) طس(. }  عن ِنكاِح الس . 

  ٦/٩٣ وحلية ٤/٢٨٥امع 
 لني 

١٩١٣٨-}    يبهى النفيها وقَالَ         ����ن صتنبـوا     :  عن هذِه الظُّروِف مث رخاشربوا فيما ِشئتم واج
 . عن ابن عباس ) بز(. } زوروها فإنَّ فيها ِعظةً: نهى عن ِزيارِة القُبوِر وقالَ كلَّ مسكٍر ، و

 ٥/٦٦جممع 
 حسن 

١٩١٣٩-}    يبهى النواصلُ ، قَالَ     :  عن ِوصاِل ثَالٍث ، ِقيلَ       ����نت يب     : إنكطعمـين رإين أَظلُّ ي
 . عن ابن عمر ) طك(. } ويسقيين



 

 

٢٨٦٩() 

  ١٢/٣٤٥طب 
 حسن 

 . عن أيب أمامة ) طك(. }  يوم خيرب أن توطأ احلَباىل حىت يضعن����النيب نهى  {-١٩١٤٠
 ٢٠٥ و٤/٢٠٤ ومعاين ٤/٣٧١ش 

 صحيح 
١٩١٤١-}    يبهى النن����               ، ضعنوطأنَ احلُباىل حىت يوأن ي ، قسمحىت ي همس باعأن ي يربخ ومي 

: ن عليها العاهةَ ، وأَحلَّ ثَالثةَ أشياَء كانَ نهى عنـها            وعن ثَمرٍة أن تباع حىت يبدو صالحها ويؤم       
عن عمران بن حيان األنصاري عـن       ) طك(. } أَحــلَّ هلم لُحوم اَألضاحي ، وِزيارةَ القُبوِر واألوعيةَ       

 . أبيه 
 ١/٣٦٥ واإلصابة ١١/٩١ وطب ٥/٣٣٩ وهق ٣/٦٩ وقط ٢/١٣٧ك 

 صحيح 
١٩١٤٢-}  يبهى النفَ����ن ومَا وظُهورها يعن ابن عباس ) بز(. } تِح مكةَ عن لُحوِم اجلَاللِة وألبا. 

  ٨/١٤٧ وش ٩/٣٣٣ وهق ١١/٧١طب 
 حسن 

نهيت أنْ أقرأَ القُرآنَ يف الركوِع والسجوِد ، فإذا ركعتم فعظِّموا اَهللا ، وإذا سجدمتْ            {-١٩١٤٣
لكم ستجابأنْ ي عن على ) ش(. } فاجتهدوا يف املسألِة فَقمن . 

 ١/٢٤٤ وتلخيص ١/٢٣٣ ومعاين ٤١ وف ١/٢٤٩ش 
 حسن 

 عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ) طب(. } نهيت أنْ أمشي عرياناً {-١٩١٤٤
  حنوه ٥/٤٥٥وحم ) ٢٦٥٩(وطيالسي ) ٦٧٨٣( وصحيح اجلامع ٤/١٧٩وك ) ٢٣٧٨(الصحيحة 

 صحيح لغريه 
 .  ، عن ابن عباس )الطيالسي(. } يت عِن التعري {-١٩١٤٥
 ) ٦٧٨٤( وصحيح اجلامع ٤/١٧٩و ك ) ٢٦٥٩(والطيالسي ) ٢٣٧٨(الصحيحة 

 صحيح لغريه
١٩١٤٦-} عِن املُصلِّني هيتعن أيب هريرة ) أبو يعلى(. } ن. 
 وقـط   ٦٠ ود األدب ب     ١/١٩٦ومشكل  ) ٦٧٨٥(وصحيح اجلامع   ) ١٤٥٥(وأبو يعلى   ) ٢٣٧٩(الصحيحة  

٢/٥٥ 
 صحيح 

 ملصلني أي عن قتل ا
١٩١٤٧-}               رامسكٍر حوكلُّ م ، مهحريئاً وال تحلُّ شال ت عِن الظُّروِف ، وإنَّ الظُّروف هيتكمن {

 . عن بريدة  )  م(. 



 

 

٢٨٧٠() 

 ) ٦٧٨٦( وصحيح اجلامع ٣/٢٢٥ ومتهيد ١٥٨٥م ص 
 دعن أيب سعي) هق(. } نهيتكم عِن النبيذَ أال فَانتبذوا وال أُحلُّ مسكراً {-١٩١٤٨

  ٨/٣١١هق 
 صحيح 

. } نهيتكم عِن النبيِذ إال يف ِسقاٍء ، فَاشربوا يف اَألسقيِة كُلِّها ، وال تشربوا مسكراً               {-١٩١٤٩
 . عن بريدة ) م(

 )٦٧٨٧( وصحيح اجلامع ٧/٥١٧ وش ٥/٣٥٠ وحم ٨/٢٩٨ وهق ١٥٨٤م ص 
١٩١٥٠-}        ِبهن ثَالٍث وأنا آمركم عن هيتكمعن زِ  : ن هيتكموروها ، فـإنَّ يف       نيارِة القُبوِر فز

                  شربوا إال يف ظُروِف اُألدِم فاشربوا يف كلِّ ِوعاٍء غَريعن اِألشربة أنْ ال ت هيتكمذكرةً ، ونا تِزيار
أنْ ال تشربوا مسكراً ، ونهيتكم عن لُحوِم اَألضاحي أنْ تأكلوها بعد ثَالٍث فَكلوا واستمتعوا ـا       

عن بريدة  ) د(. } يف أَسفاركم . 
 )٦٧٨٨( وصحيح اجلامع ٢/١٩٩ وحنف ٩/٢٩٢وهق ) ٣٦٩٨(د 

 صحيح 
نهيتكم عن ِزيارِة القُبوِر فَزوروها فإنَّ ِفيها ِعربةً ، ونهيتكم عن النبيِذ فانتبذوا ، وال                {-١٩١٥١

 . يب سعيد عن أ) ك(. } أُحلُّ مسكراً ، ونهيتكم عن لُحوِم اَألضاحي فَكلوا وادخروا
  ٣/٢٢٣ ومتهيد ١/٣٧٥ وك ١١/٢٥٤ طب ٨/٣١١هق 

 صحيح 
 . عن أم سلمة ) طب(. } نهيتكم عن ِزيارِة القُبوِر فَزوروها فإنَّ لكم ِفيها ِعربةً {-١٩١٥٢

 ) ٦٧٨٩( وصحيح اجلامع ٤/٢٧ و٣/٥٩ وجممع ١١/٢٥٣طب 
 صحيح 

١٩١٥٣-}      عن ِزيارِة القُبوِر فَزوروها فإ هيتكمـرِب يف  نعن الش هيتكماآلخرةَ ، ون ذكركما ت
الدباِء واحلَنتِم فاشربوا ما بدا لكم واجتنبوا كلَّ مسكٍر ، ونهيتكم عـن لُحـوِم اَألضـاحي أنْ                  

 . يف معجم شيوخه وابن السين عن عائشة ) ك(. } تأكلوها فَوق ثَالٍث فَكلوا ما بدا لكم
 ٩٨/هـق   ٤و  ) ٣٢٣٥( ود   ٢٢٨و٣/٢٢٧ ومتهيد   ٩٨ و ٦/٨٢ و ٣/٦٥ وم   ٣٥٥ و ٥/٣٥٠ وحم   ١٤٧حنف  

  من طرق عن بريدة ٨/٣١٠و
 صحيح 

١٩١٥٤-} املَوت ذكِّركما تا فَإعن ِزيارِة القُبوِر فَزوروه هيتكمعن أنس ) ك(. } ن . 
 ) ٦٧٩٠( وصحيح اجلامع ٣٧٥ و١/٣٧٤ك 

 صحيح 



 

 

٢٨٧١() 

ال تقولوا هجراً ، ونهيتكم عن لُحوِم األضاحي        نهيتكم عن ِزيارِة القُبوِر فَزوروها و      {-١٩١٥٥
عن ابـن   ) طب(. } بعد ثَالٍث فَكلوا وأَمسكوا ، ونهيتكم عن النبيِذ فَاشربوا ، وال تشربوا مسكراً            

 . عباس 
 ٤/٢٧ و٣/٥٩ وجممع ١١/٢٥٣ وطب ٣٧٥ و١/٣٧٤وك ) ٣٢٣٥( ود ٤/٨٩ ون ١٦٥٤ و٦٧٢م ص 

 . عن ابن مسعود ) طب(. }  يف الصالِة إال ِبالقرآِن والذِّكِرنهينا عن الكَالِم {-١٩١٥٦
 ) ٦٧٩١( وصحيح اجلامع ٣/١٣٤ وهروي ١٠/١٣٧طب 

 صحيح 
سألت رسول اهللا هـل  : عن أيب ذر قال   ) حب(وابن خزمية   ) ط ، حم ، ت    (. }نور أَنى أَراه ؟    {-١٩١٥٧

 )  . رأيت ربك ؟ قال فذكره
 ) ٥٨( واإلحسان ٩/٦١ وحلية ٨/٦٠٨ وفتح ١٧٥ و١٧١ و٥/١٥٧وحم ) ٣٢٨٢( وت ١٦١م ص 

١٩١٥٨-} بلهمن واقعم القَوم بصرروا ِبالصبِح ِبقدِر ما يوعن رافع بن خديج ) طب(. } ن . 
  ١/٣١٦ وجممع ٤/٣٣١طب 

 حسن لغريه
 . ) عن رافع بن خديج) طب(مسويه (. } نوروا ِبالفجِر فإنه أَعظم ِلألجِر {-١٩١٥٩

 ) ١٤٤٦(ون ) ٦٧٢(وهـ ) ٤٢٤( ود ٢/٧٩٨ وعدي ٣٣١ و٤/٢٩٧ وطب ١/٣١٦امع 
 صحيح لغريه

١٩١٦٠-}              ، ستجابم عاؤهود ، ضاعفم مـــلهوع ، سبيحت متهائِم ِعبادةٌ ، وصالص ومن
غفورم عن عبد اهللا بن أيب أوىف ) هب(. } وذَنبه 

 ) ٣٩٣٩و٣٩٣٨و٣٩٣٧( والشعب ٥/٨٣ وحلية ٣٧٠ وجرجان ٥/١٥٧ و٤/١٩٢اإلحتاف 
 فيه ضعف

 . احلكيم والعسكري يف األمثال عن ثابت البناين مرسالً (. } ِنيةُ املُؤمِن أَبلغُ من عملِه {-١٩١٦١
 ١٠/١٥اإلحتاف 

 حسن لغريه 
 . عن أنس ) هب(. } ِنيةُ املُؤمِن خري من عملِه {-١٩١٦٢

 ٦٨٥٩( والشـعب  ١٠٩ و١/٦١ وجممـع  ٩/٢٣٧ وخـط   ٣/٢٥٥  وحلية ١٠/١٥ واإلحتاف   ٦٠/٢٢٨طب  
 ) ٦٨٦٠و

 حسن لغريه 
ِنيةُ املُؤمِن خري من عملِه ، وعملُ املُنافِق خري من ِنيتِه ، وكُلٌّ يعملُ على ِنيتِه ، فَـإذا          {-١٩١٦٣

وريف قَلبِه ن ارمالً نع ملَ املُؤمنعن سهل بن سعد ) طب(. } ع . 
 ٣/٢٥٥ وحلية ٩/٢٣٧ وخط ١٠/١٥ واإلحتاف ١٠٩و ١/٦١امع 

 حسن لغريه 



 

 

٢٨٧٢() 

العسكري يف األمثال عن النواس (. } ِنيةُ املُؤمِن خري من عملِه ، وِنيةُ الفاجِر شر من عملهِ   {-١٩١٦٤
 بن مسعان  

  ١٠٩ و١/٦١ وجممع ٩/٢٣٧ وخط ٣/٢٥٥ وحلية ١٠/١٥اإلحتاف 
 حسن لغريه 

 مل تتب توقف يوم القيامِة على طَريٍق بني اجلَنِة والناِر ، سـرابيلُها ِمـن                النائحةُ إذا  {-١٩١٦٥
ارجهها النعن أيب أمامة) طب(ابن أيب حامت (. } قَطراٍن وتغشى و . ( 

) ١٩٥٢( وصـحيحة    ٤/٣٥١ وترغيب   ٥/٣٤٤ وحم   ٦٤٤ وأخرجه بنحوه م ص      ٨/٢٣٨ وطب   ٣/١٤جممع  
  ٣/٣٩٠وش 

 صحيح 
النائحـةُ إذا مل تتب قَبـلَ مـوا تقام يوم الِقيامِة وعليها ِسربالٌ مـن قَطـراٍن ،                 {-١٩١٦٦

 . عن أيب مالك األشعري ) حم ، م(. } وِدرع من جرٍب
 ) ٦٧٩٢( وصحيح اجلامع ٤/٣٥١ وترغيب ٥/٣٤٤ وحم ٦٤٤م ص 

 الصدأ بركب السيف : اجلرب 
 . عن عبد اهللا بن أيب أوىف ) طب( . }الناجش آكلُ ِرباً ملعونٌ {-١٩١٦٧

  ٣/٣٦ وبنحوه اهلروي ٤/٨٣امع 
 حسن لغريه 

 الذي يزيد يف السلعة ال لرغبة بل ليخدع غريه وهو حرام باالتفاق : الناجش 
١٩١٦٨-} بارج ارعن أيب هريرة ) د ، هـ(. } الن . 

 ) ٦٧٩٣( وصحيح اجلامع ٣٧٩جان  وجر٧/٢٧ ومتهيد ٣/١٥٣ وقط ٨/٣٤٤وهق ) ٢٦٧٦(وهـ ) ٤٥٩٤(د 
 صحيح 

 أي ال تضمن 
 . عن ابن عمر ) حم(. } النار عدو فَاحذروها {-١٩١٦٩

 حنوه) ٣٧٧٠(و هـ ) ٢٠١٦(و م )  ٦٢٩٤(و خ ) ٦٧٩٤( وصحيح اجلامع ٤/٣٩٩ و ٢/٩٠حم 
عن سعيد بن إبـراهيم     ) ش(. } برهم ِلبرهم ، وفَاجرهم ِلفاجرهم    : الناس تبع ِلقريٍش     {-١٩١٧٠

 .مرسالً 
  ١٢/١٦٨وش ) ١٩٨٩٤(عب 

 صحيح لغريه
١٩١٧١-} رِلقريٍش يف اخلِري والش بعت اسعن جابر ) حم ، م(. } الن . 

 ٨/١٤١ وهـق    ٥/١٩٥ وجممـع    ١٧٣ و ١٢/١٦٧ وش   ٣٨١ و ٣٧٩ و ٣/٣٣١ و ٢/٢٤٣ وحم   ١٤٥١م ص   
 )٦٧٩٥(وصحيح اجلامع ) ١٩٩٦(والصحيحة 



 

 

٢٨٧٣() 

الناس تبع ِلقريٍش يف هذا األمِر ، ِخيارهم يف اجلَاهليِة ِخيارهم يف اإلسالِم إذا فَقهوا                {-١٩١٧٢
 . عن معاوية ) حم ، ش(. } ، واِهللا لَوال أنْ تبطر قُريش ألخربا مبا ِلخيارها ِعند اِهللا

  ١٢/١٦٩ وش ٤/١٠١حم 
 صحيح 

}  ، فَخيارهم تبع ِلخيارهم ، وِشرارهم تبع ِلشرارهم        الناس تبع ِلقريٍش يف هذا األمرِ      {-١٩١٧٣
 . وابن جرير عن أيب هريرة ) ش(. 

  ١٤٥١ وبنحوه م ص ٦٣٥ و٢/٥٣٤ وعاصم ١٢/١٦٩ وش ٤/١٠١و٢/٤٦١حم 
 صحيح 

 مسلمهم تبع ِلمسلمهم ، وكَافرهم تبع ِلكافرهم      : الناس تبع ِلقريٍش يف هذا الشأِن        {-١٩١٧٤
 ــاسالن ، 

معادنُ ، ِخيارهم يف اجلَاهلية ِخيارهم يف اإلسالِم إذا فَقهوا ، تجدون من خِري الناِس أَشد النـاِس                  
 . عن أيب هريرة ) خ ، م(. } كَراهيةً هلذا الشأِن حىت يقع فيه

 وعـب   )١٠٤٤( ومحيدي   ١٢/١٦٨ وش   ٨/١٤١ و ٣/١٢٠ وهق   ٤٣٣ و ٣١٩ و ٢/٢٤٣ وحم   ١٤٥١م ص   
 ) ٣٤٩٥( وخ ١٢/١١٨وفتح ) ١٩٨٩٥(

 . عن عقبة بن عامر وأيب سعيد ) طب(. } ساملٌ ، وغَامنٌ ، وشاجب: الناس ثَالثةٌ  {-١٩١٧٥
 ) ٥٠٧٢(والشعب ) ٥٨٥( واإلحسان ٧/٤٥٤ واإلحتاف ١٧/٣٠٣طب 

 حسن 
 اهلالك : الشاجب 

١٩١٧٦-} ريوأَصحايب خ ريخ اسسعيد وزيد بن ثابت ورافع بن خديج معاً عن أيب) طب(. } الن  . 
  ١٠/١٧ وجممع ٥/١٨٧ و٣/٢٢ وحم ١٤/٤٩٨ وش ٣/٣٤١طب 

 صحيح 
الناس ِدثار واألنصار ِشعار ، واألنصار كَرشي وعيـبيت ، ولــوال اِهلجـــرةُ               {-١٩١٧٧

 امــرأً مـــن لكنــت 
 . عن أنس ) ش(. } األنصاِر

  ١٠/٢٩ و٨/٢١٧مع  وجم٥٢٧ و١٤/٤٨٠ و١٢/١٦٠ش 
 صحيح 

عـن  ) طس(. } الناس غَادياِن ورائحاِن فَغاٍد يف فَكاِك رقبتِه فَمعتقُها ، وغَاٍد فَموبقُها           {-١٩١٧٨
 . كعب ابن عجرة 

 ٣/١٩٤و ٢/١١ وترغيب ٢/٣٠٣ ومتهيد ٣/٣٢١ وحم ١٩/١٣٦ وطب ١/٢٢٥ وطس ٤/٤٢٢ك 
 صحيح 



 

 

٢٨٧٤() 

 .  يف املتفق واملفترق عن عائشة ) خط(. }  أبا بكٍرالناس كُلُّهم يحاسبونَ إال {-١٩١٧٩
  ١/١٧٥ وأصفهان ٢/٤٠اإلحتاف 

 صحيح لغريه 
 ٣٧١ وم اإلميان    ٨/١٣٤وهناك سبعون ألفاً مع كلِّ ألٍف سبعون ألفاً ال حياسبون كما ورد بأحاديث صحيحة خ                

  ١١/٣٠٥ والفتح ٣٧٢و
 ِلمن يملؤه ، إنَّ اَهللا ال يسألكم عن أَحسابكم وال           الناس آلدم وحواَء كَطف الصاعِ     {-١٩١٨٠

اِهللا أَتقاكم ِعند الِقيامِة ، أَكرمكم ومي ابن سعد وابن جرير عن عقبة بن عامر(. } أَنسابكم. ( 
 ) ١٠٠٩( وصحيحه ١/١/١٢سعد 

 حسن 
 مملوء إىل أعاله : طف الصاع 
اهليِة ِخيارهم يف اإلسالِم إذا فَقهـوا ، النـاس تبـع           الناس معادنُ ، ِخيارهم يف اجلَ      {-١٩١٨١

ِلقريٍش يف هذا الشأِن ، مسلمهم تبع ِلمسلهم ، وكَافرهم تبع ِلكافرهم تجدون من خِري النـاِس                 
 .عن أيب هريرة ) ق (.}  أَشد الناِس كَراهيةً لَهذا الشأِن حىت يقع فيه

 وصحيـــح   ١/١٢١ وامـــع    ١/٧٤واإلحتـــاف   ) ٢٠٦٤١( وعب   ٢/٤٩٨ وحم   ٢٠٣١م ص   
  ٣/٢٤٣وك ) ٦٧٩٦(اجلامــع 

  ٤/٢١٧وخ ) ١٠٤٥و١٠٤٤(ومحيدي 
الناس معادنُ ، ِخيارهم فــي اجلَاهليِة ِخيارهم ِفي اإلسالِم إذا فَقهوا ، التـؤذوا               {-١٩١٨٢

 . وتعقب عن أم سلمة ) ك(}  مسلماً ِبكافٍر
  ٣/٣٦٧ و٢/٤٣٨ وبنحوه حم ٤/٧٥ وهق ١/٣٨٥ و ٣/٢٤٣ك 

 حسن لغريه 
. } الناس معادنُ يف اخلَِري والشر ِخيارهم يف اجلَاهليِة ِخيارهم يف اإلسالِم إذا فَقهـوا              {-١٩١٨٣

 ) . العسكري يف األمثال عن أيب هريرة(
  ١/٧٤ واإلحتاف ٢/٤٨٥حم 

 صحيح 
لذَّهِب والِفضِة ، ِخيارهم يف اجلَاهليِة ِخيارهم يف اإلسالِم إذا          الناس معادنُ كَمعادِن ا    {-١٩١٨٤

              ِمنها اختلف ناكروما ت ، ِمنها ائتلف عارفدةٌ ، فما تجنم نودج عـن أيب   ) م(. } فَقهوا ، واَألرواح
 هريرة  

 وخ يف األنبياء باب املناقب ) ٦٧٩٧( وصحيح اجلامع ٢/٥٣٩وحم ) ١٨١٨(م 
 . عن أيب هريرة ) ابن سعد(. } لناس ولد آدم ، وآدم من تراٍبا {-١٩١٨٥

 ) ٦٧٩٨(وصحيح اجلامع ) ١٠٠٩( والصحيحة ١/١/٥سعد 
 صحيح لغريه 



 

 

٢٨٧٥() 

حم (. } النيب يف اجلَنِة ، والشــهيد يف اجلَّنِة ، واملَولود يف اجلَنِة ، والوئيد يف اجلَنةِ               {-١٩١٨٦
 عن رجل) ، د
 ٥/٥٨ وحـم    ٧/٢١٩ و ٤/٣١٢ وجممـع    ١٩/١٤٠ و ١/٢٦٣ وطب   ٩/١٦٣ وهق   ٥/٣٣٩ش  و) ٢٥٢١(د  
  ٤٠٩و

 حسن لغريه
 . عن حذيفة ) ع(. } النيب ال يورثُ {-١٩١٨٧

 ) ٦٧٩٩( وصحيح اجلامع ٥/٢٩٠وبداية ) ١٤٨٧( ومطالب ٦/٣٠٢هق 
 صحيح 

١٩١٨٨-}        يبن وأَربعةٌ وِعشرونَ ألف يببيونَ ِمائةُ أَلِف نالن       ، شرواملُرسلونَ ثَالمثائٍة وثَالثةَ ع ، 
كلَّمم يبن عن أيب ذر ) ط ، هب(. } وآدم . 

 ٥/٤٢٧ و١/٢٩وتخ ) ٢٢٩٦(ومنحة ) ٣٥٧٦(الشعب 
 حسن لغريه

النجوم أمنةٌ للسماِء ، فَإذا ذَهبِت النجوم أتى السماَء ما توعد ، وأنا أمنةٌ ألصحايب                {-١٩١٨٩
بت أتى أصحايب ما يوعدونَ ، وأصحايب أمنةٌ ُألميت فإذا ذهب أصحايب أَتى أُمـيت مـا                 ، فإذا ذَه  
 . عن أيب موسى ) حم ، م(. }يوعدونَ

 ) ٦٨٠٠( وصحيح اجلامع ٢٠٠ ومبارك ٢/٧٣ وطص ٣/٤٥٧ و ك ٤/٣٩٩ وحم ١٩٦١م ص 
 . عن أنس  ) حم ، ق(. } النخاعةُ يف املَسجِد خطيئةٌ وكَفارَا دفنها {-١٩١٩٠

 ) ٥٥٢(وم ) ٤١٥(وخ ) ٦٨٠١(وصحيح اجلامع ) ١٦٩٧( وعب ٣/٢٧٧وحم ) ٤٧٦(د 
 املخاط : النخاعة 

 . عن أنس ) ك ، هق(عن ابن مسعود ، ) حم ، تخ ، هـ ، ك(. } الندم توبةٌ {-١٩١٩١
 ١١/١٠٣وفـتح   ) ١٠٥( ومحيـدي    ٤/٢٤٣ وك   ١٠/١٥٤ وهق   ٤٣٣ و ٤٢٣ و ١/٣٧٦وحم  ) ٤٢٥٢(هـ  

 ) ٦٨٠٢(ح اجلامع وصحي
 صحيح 

١٩١٩٢-}          له ال ذَنب من الذَّنِب كَمن ائبوبةٌ ، والتت دمعـن أيب سـعيد     ) طب ، حـل   (. } الن
 . األنصاري 

 ) ٦٩٠٣( وصحيح اجلامع ١٠/٣٩٨ و٣١٢ و ٨/٥١ وحلية ٢٠٠ و١٠/١٩٩امع 
 صحيح لغريه

 . قبة بن عامر عن ع) طب(. } النذر كَفارته كَفارةُ ميٍني {-١٩١٩٣
 ) ٦٨٠٥( وصحيح اجلامع ١٧/٣١٣وطب ) ١٥٨٤١-١٥٨٣٩(عب 

 صحيح 



 

 

٢٨٧٦() 

النذر نذراِن ، فما كَانَ من نذٍر يف طَاعِة اِهللا فَذلك ِللِه وفيِه الوفاُء ، وما كان مـن                    {-١٩١٩٤
عن عمـران بـن     ) ن(. } يمنينذٍر يف معصيِة اِهللا فذلك ِللشيطاِن وال وفاَء فيِه ، ويكفِّره ما يكفِّر ال             

 . حصني  
 ) ٦٨٠٤(وصحيح اجلامع ) ٤٧٩( والصحيحة ٤/١٥٨وقط ) ١٥٩١٣( وعب ١٠/٧٠ وهق ٧/٣٨ن 

 صحيح 
ـَيئاً و ال يؤخره ، إمنا هو شيٌء يستخرج به من الشـحيحِ     {-١٩١٩٥ . } النذر ال يقدم شــ

 عن ابن عمر) ن(
 ) ٤٧٨( والصحيحة ٤/٣٠٤ وك ٧/٦١ ون ٢١ ب  ود األميان والنذور١٢٦١م ص 

 صحيح 
ِصنف كَالوعاِء تحملُ وتضع ، وِصنف كالعر وهو اجلَرب ،          : النساُء ثَالثةُ أصناٍف     {-١٩١٩٦

أبو الشيخ عن ابن عمر ،      (. } وصنف ودود ولود مسلمةٌ تعني زوجها على إميانِه وهي خري من الكَرت           
 . عن جابر )  األمثالوالرامهرمزي يف

 ) ٨٧٢٦(الشعب 
 حسن لغريه 

 .من قوله ) ٨٧٢٥(وبنحوه عن عمر الشعب 
 . } النسيم طَري تعلَّق بالشجِر حىت إذا كان يوم الِقيامِة دخلت كلُّ نفٍس يف جسدها              {-١٩١٩٧

 ) . ابن سعد عن أم هاىنء األنصارية(
 ٨/٣٣٦سعد 

 حسن 
 ح األروا: النسم : النسيم 

 . عن أنس ) خط (. } وإنَّ مع العسِر يسراً: النصر مع الصِرب ، والفَرج مع الكرِب  {-١٩١٩٨
 ) ٦٨٠٦( وصحيح اجلامع ١٠/٢٨٧خط 

 صحيح 
 ) أبو الشيخ ، عن عائشة(. } النظر إىل الكَعبِة ِعبادةٌ {-١٩١٩٩

  ٤/٣٨٣اإلحتاف 
 حسن لغريه

هاِم إبليس مسمومةٌ ، فمن تركها من خوِف اِهللا أَثابه إمياناً يجـد             النظرةُ سهم من سِ    {-١٩٢٠٠
 . ك وتعقب عن حذيفة }  حالوته يف قَلبِه

  ٤/٣١٤ وك ٤/٢٤٥ واإلحتاف ٣/٣٤ وترغيب ٨/٦٣جممع 
 حسن لغريه

 . ادة بن الصامت عن عب) حم(. } النفساُء يجرها ولدها يوم الِقيامِة ِبسررِه إىل اجلَنِة {-١٩٢٠١



 

 

٢٨٧٧() 

  ١/٢١٨ و أصفهان ٣٠٠ و٥/٢٩٩ وجممع ١١/٢٦٤ وطب ٣/٤٨٩حم 
 صحيح 

 . والضياء ، عن بريدة ) حم(. } النفقةُ يف احلَج كالنفقِة يف سبيِل اِهللا سبعمائِة ِضعٍف {-١٩٢٠٢
  ٤/٤٣٤واإلحتاف ) ٤١٢٤( والشعب ٢/١٨٠ وترغيب ٣/٢٠٨ وامع ٤/٣٣٢ وهق ٥/٣٥٥حم 

 حسن 
 . عن أنس ) ت(. } النفقةُ كُلُّها يف سبيِل اِهللا إالّ الِبناَء ، فال خري فيِه {-١٩٢٠٣

ــب ) ٢٤٨٢(ت  ــدي ٣/٢٢وترغي ــعب ٣/١٠٨٧ وع ــوه ) ١٠٧١٤( والش و ) ١٠٧١٣و١٠٧١٢(وبنح
 ) ١٠٧١٦و١٠٧١٥(

 حسن لغريه
تزوجوا فإين مكاثر ِبكم اُألمم النكاح ســنيت ، فمن مل يعملْ ِبسنيت فليس ِمنى ، و    {-١٩٢٠٤

) هـ(. } يوم الِقيامِة ، ومن كان ذا طَوٍل فلينكح ، ومن مل يجد فعليِه بالصياِم فإنَّ الصوم له ِوجاءٌ                 
 عن عائشة 

 )٦٨٠٧(وصحيح اجلامع ) ١٣٤٦(هـ 
 صحيح 

١٩٢٠٥- } حلُّ فَأكفئوا القُدورهبةُ ال تكم عن ثعلبة بن احل) ك. (} الن . 
 ٢/١٣٤ك 

 صحيح 
 . عن ابن عمر ) طس(. } النوائح عليهن سرابيلُ من قَطراٍن {-١٩٢٠٦

 ) ٧٨٨( واملطالب ٣/١٤امع 
 صحيح لغريه 

 . عن جابر ) هب(. } النوم أخو املَوِت ، وال يموت أَهلُ اجلَنِة {-١٩٢٠٧
وصـفة اجلنـة    ) ٤٧٤٥( والشـعب    )١٠٨٧( والصـحيحة    ٤/١٥٣٣ وعدي   ٧/٩٠ وحلية   ١٠/٤١٥جممع  

 ) ٢١٥و٩٠(
 صحيح 

 ) !!٥٦٥٤(وضعفه يف املشكاة ) ٦٨٠٨(وتناقض األلباين فصححه يف صحيح اجلامع 
عن ) ش(. } النوم أو النعاِس يف اجلُمعـِة من الشيطاِن ، فإذا نعس أحدكم فليتحولَ            {-١٩٢٠٨

 احلسن مرسالً 
  ٢/٧٣ش 

 حسن مرسل 
 وآخره صحيح 



 

 

٢٨٧٨() 

١٩٢٠٩-}                   ـومبعـثُ يا تفإ موتقَبلَ أن ت تبائحة إذا مل تياحةُ من أَمِر اجلَاهليِة ، وإنَّ النالن
 الِقيامِة عليها 

عن أيب مالك   ) هـ(عن ابن عباس ،     ) هـ(. } سرابيلُِ من قَطراٍن مث يغلَى عليها ِبدروٍع من لَهِب النارِ         
 . األشعري 

  ٤/٣٥١ترغيب و) ١٥٨٢ و ١٥٨١(هـ 
 صحيح 

النياحةُ على املَيِت من أَمِر اجلَاهليِة ، وإنَّ النائحةَ إذا مل تتب قبل أَنْ تمـوت فإـا                   {-١٩٢١٠
عن ابن  ) هـ(. } تبعثُ يوم القيامِة عليها سرابيلُ من قَطراٍن ، مث يغلَى عليها ِبدروٍع من لَهِب النارِ              

 . عباس 
  ٦٤٤وبنحوه م ص ) ٦٨٠٩( وصحيح اجلامع ٤/٣٥١ب وترغي) ٢٨٥٢(هـ 

 صحيح 
 . عن أيب هريرة ) اخلطيب(. } النيلُ والفُرات وسيحانُ وجيحانُ من أار اجلَنِة {-١٩٢١١

 ) ١١٠( والصحيحة ٦/١٧٧ وبغوي ٤٤٠ و٢/٢٨٩ وحم ٢٦ رقم ١٠ وم اجلنة ب ١/٥٥خط 
 صحيح 

١٩٢١٢-} بكبِه ر دحتاِت ما معن األسود بن سريع ) حم(. } ه . 
 ) ٢٥٨٢( ومطالب ٨/٥٢٥ وش ٩/٦٦ وجممع ٣/٤٣٥حم 

 حسن 
قلت يـا  : عن األسود بن سريع قال ) طب ، عد ، هب (البغوي  . } هاِت وابـدأْ ِبمدِح اهللاِ    {-١٩٢١٣
 . مدحت اهللا مبدحة و مدحتك مبدحة قال فذكره : رسول اهللا 

  ٨/٥٢٥ وش ١/٢٦٤وطب ) ٢٥٨٢( ومطالب ٤/٢٤حم 
 حسن 

١٩٢١٤-}  هرالد ِغبكعتاِن ِفيهما راتاِن الركعيت الفَجِر -هعين رعن ابن عمر ) طب(. } - ي . 
  ٧/١٤٨ وجممع ١٢/٤٠٥طب 

 حسن 
١٩٢١٥-} قصالتِه أو نيف ص ادز هأَن ِمنكم ظَن جدتاِن ِلمناتاِن السعن ابن مسعود ) طب(. } ه . 

  ١٠/٣٨وطب ) ٣٤٥٦( وعب ١/٤٠٩حم 
 صحيح 

إمساعيـلَ وإسـحاق ، أُعيـذكما    : هاتوا ابين حىت أُعوذمها ِمما عوذ إبراهيم ابنيِه          {-١٩٢١٦
ابن سعد عن ابن عباس ، ابـن      (. } ِبكلماِت اِهللا التامِة من شر كلِّ شيطاٍن وهامٍة ، ومن كلِّ عٍني المةٍ            

 ) . عودوابن عساكر عن ابن مس) طب(سعد 
  ١٠/٨٧ وطب ٤/٢١٢ و٣/٨٩ وكر ٨/٣٤١ و٥/١١٣امع 



 

 

٢٨٧٩() 

 حسن 
هل من طعام ؟ قلت     : قال رسول اهللا    : عن جويرية قالت    ) حم(. } هاتيها فقد بلغت محلَّها    {-١٩٢١٧

 ) . ال إال أعظم أعطيتها موالة لنا من الصدقة ، قال فذكره: 
 ) ٣١٧( ومحيدي ٣/١١٩ وم ٢/١٣ومعاين  ١١/٥٢٤ وفتح ٤٣٠ و٦/٤٣٩ وحم ٨/١٦٢ و٢/١٤٣خ 

هاجر إبراهيم ِبسارةَ فدخلَ ا قريةً فيها ملك من املُلوِك أو جبار من اجلَبابرِة ، فقيلَ        {-١٩٢١٨
دخـلَ إبراهيم بامرأٍة هي ِمن أحسِن النساِء ، فأرسل إليه أنْ يا إبراهيم من هذه اليت معـك ؟                   : 

 عأخيت ، مث رج: قال 
إليها فقال ال تكذبيين فإين أَخربم أَنِك أُخيت ، واِهللا إنَّ ما على األرِض مؤمن غـريي وغـريِك ،                    

        صلِّي فقالتتوضأُ وت فأرسلَ  إليها فقامت :         وأحصـنت بك وِبرسـولك آمنت إنْ كنت اللهم
            كضفغطَّ حىت ر ، هذا الكافر سلّطْ علىإن  :  برجلِه ، فقالت    فرجي إالّ على زوجي فال ت اللـهم

اللهم إنْ كنت آمنت    : هي قَتلته ، فأُرسلَ فقام إليها ، فقامت توضأُ وتصلِّي وتقولُ            : يمت يقالُ   
                 كـضفغطَّ حىت ر ، هذا الكافر سلّطْ علىفَرجي إالّ على زوجي فال ت وأَحصنت وبرسولك بك

    برجلِه ، فقالت :  إنْ ي قــالُ   اللهمي فأُرسلَ، فقالَ      : مت ، قَتلته إيلَّ إال      : هي واِهللا ما أَرسـلتم
              فَقالـت إىل إبراهيم فَرجعت ، اجروأعطوها ه أنَّ اَهللا    : شيطاناً ، أَرجعوها إىل إبراهيم أَشـعرت

ليدهو وأخدم الكافر عن أيب هريرة ) خ(. } كَبت . 
 ١٢/٣٢١ و٢٤٦ و٥/٢٣٠ و٤/٤١٠وفتح ) ٨٨٠ و٨٧٥ ( وت٢٨ و٩/٢٢ و٢١٨ و٢١٣ و٣/١٠٥خ 

عن أنس ) حم ، ت ، ن ، هـ ، حب(. } هذا ابن آدم وهذا أجله ، وثَم أملُه ، ومث أملُه     {-١٩٢١٩
 . 
) ٢٤٥٤( وبنحوه ت    ٨٥ ومبارك   ١١/٢٣٨وفتح  ) ٢٥٥٤( وحب   ٣/٣٥٧وحم  ) ٤٢٣٢(وهـ  ) ٢٣٣٤(ت

 ) ٦٩٨٣(وصحيح اجلامع 
 صحيح 

أَسبغَ الوضوَء ، وهو وضوئي ، ووضوُء خليِل اِهللا إبراهيم ، ومن توضأَ هكـذا      هذا   {-١٩٢٢٠
أَشهد أنْ ال إله إال اُهللا وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله ،     :  مث قالَ عند فَراغِه      - يعين ثَالثاً ثَالثاً     -

 . عن ابن عمر ) هـ( .} فُتح له ثَمانيةُ أَبواِب اجلَنِة ، يدخلُ من أَيها شاَء
 ٣/٤٨ وكثري   ١/٨٣ وتلخيص   ٢/٨٢ ومتهيد   ١/٨٠ وقط   ٢٣٩ و ١/٢٣٧وجممع  ) ١١٦(ومطالب  ) ٤١٩(هـ  

  وفيه لني وله شواهد ٥٠و
 حسن لغريه 

١٩٢٢١-}            رقالو حاتكَما ت حاتت همفيِه وابتز اوأهمن إىل قُريٍش فَمن ابن جرير (. } هذا األمر
 ) . عن كعب

  حنوه ٤/٣٨٤ و ٢/٣٨٢ وخ ٤/٩٤وحم ) ١١١٧و١١١٣ و ١١١٢ ( ٥٢٩ و٢/٥٢٨ عاصم



 

 

٢٨٨٠() 

 صحيح 
١٩٢٢٢-}            اخلَطُّ اَألقرب اءهإذْ ج فَبينما هو كذلك ، عـن  ) خ ، ت  (. } هذا األملُ وهذا أَجله

 . أنس 
 ) ٦٩٨٤(وصحيح اجلامع ) ٤٢٣٢(وهـ ) ٢٣٣٥( وت ١١/٢٣٦ وفتح ٨/١١١خ 

 أَجله محيطٌ به ، وهذا الَّذي هو خارج أمله ، وهذه اخلُطـوطُ              هذا اإلنسانُ وهذا   {-١٩٢٢٣
   األعراض غارهذا          : الص هشههذا ، وإنْ أخطأَ هذا ن هشهحم ، خ ، هـ ، ت      (. } فإنْ أَخطأَ هذا ن (

 . عن ابن مسعود 
 )٤٢٣١(وهـ ) ٦٩٨٥(وصحيح اجلامع ) ٢٤٥٦( وت ١١/٢٣٨ وفتح ٣/١٨ وحم ٨/١١١خ 

 .عن أنس ) بز ، طس(. } ذا احلجم خري ما تداويتم بهه {-١٩٢٢٤
  ٤/٢٠٨ وك ١٩ و١٥و٥/٩ وحم ٧/٣٦٢ وحلية ٧/٤٤٢ وش ٩/٣٣٩ وهق ٥/٩٢جممع 

 صحيح
 . عن جابر بن طارق ) حم ، ن ، هـ(. } هذا القَرع نكثر به طَعامنا {-١٩٢٢٥

 ) ٦٩٨٦( وصحيح اجلامع ٤/٣٥٢وحم ) ٢٤٠٠(والصحيحة ) ٣٣٠٤(هـ 
 صحيح 

١٩٢٢٦-}                 بعونَ ألفاً ِمـنس هدهماِء ، وشالس له أَبواب وفُتحت ، رشالع له كحرهذا الذي ت
 . عن ابن عمر ) ن(. } املالئكِة لقد ضم ضمةً مث فُرج عنه

 ) ٦٩٨٧( وصحيح اجلامع ١٠/٤٢٢ واإلحتاف ٦/١٢ وطب ٤/١٠٠ن 
 صحيح 

 . عن جابر ) د(. } نحر ، وكلُّ ِفجاِج مكةَ وطُرقها منحر امل- أي املروةُ -هذا ،  {-١٩٢٢٧
 ون ٤/٨٢ و٣/٣٣٦ وحـم  ٧٣ وهـ مناسك ب ٦٤ ود املناسك ب ٤/٦٧ وفتح ٢/١/٨٨ وسعد   ٣٩٣موطأ  

  ٢٥٦ و٥/٢٥٥
 صحيح 

١٩٢٢٨-} وقفرفةُ كُلُّها موع ، عن علي  ) هـ(. } هذا املَوقف . 
 وصـحيح   ١١/١٧٢ وطب   ٣/٢٧١وجممع  ) ٢٩٢٧( وخزمية   ١٥٧ و ١/٧٥وحم  ) ٣٠١٠(وهـ  ) ٨٨٥(ت  

 )٦٩٨٨(اجلامع 
 صحيح 

١٩٢٢٩-}           ى وظَلمعدأَساَء و ت على هذا فقد ادز ضوُء فمنـ   (. } هذا الو عـن ابـن    ) حم ، ه
 . عمرو  

 ) ٦٩٨٩( وصحيح اجلامع ١/٧٩ وهق ٢/١٨٠وحم ) ٤٢٢(هـ 
 صحيح 



 

 

٢٨٨١() 

متكم بينكم كَحرمتِه ، أُنبئكم مِن املُسلم ؟ املُسلم مـن           هذا اليوم حرام ، وإنَّ حر      {-١٩٢٣٠
                ، املؤمنونَ على أَنفسهم أَمنه نم ؟ ، املُؤمن ِن املُؤمنم دِه ، أُنبئكماملُسلمونَ من ِلســانِه وي لمس

املؤمن على املُـؤمِن حـرام      أُنبئكم من املُهاجر ؟ ، املُهاجر من هجر السيئاِت مما حرم اُهللا عليِه و             
لَحمه عليِه حرام أن يأكله بالغيبِة ويغتابه ، وِعرضه عليِه حرام أن يخرقـه ،               : كَحرمِة هذا اليوِم    

          تعنفهفعاً يد دفعهأن ي راموح ، ؤذيهأَن ي رامعليِه ح وأَذاه ، ظلمهأن ي رامعليه ح طك (. } ووجهه (
 .  عاصم عن كعب بن

  ٣/٢٩٧ واإلصابة ٣/٢٧٢ وجممع ١٩/١٧٦طب 
 حسن لغريه 

هذا أَوانٌ يختلس الِعلم من الناِس حىت ال يقدورا منه على شيٍء ، ثَكلتك أُمك يـا                  {-١٩٢٣١
    هوِد والنالي مــن فُقهاِء أَهـِل املَدينِة ، هذِه التوراةُ واإلجنيلُ عند كُألعـد إنْ كُنت صارى ِزياد

 . عن زياد بن لبيد ) حم ، هـ ، ك(عن أيب الدرداء ، ) ت ، ط(. } فَماذا يغين عنهم ؟
 ٥/١٣٨ وحليـة    ١/١٥٢ وجامع بيـان العلـم       ٢٠٠و  ١/١٠٠ وجممع   ١/٩٩ و ك    ١/٨٧ومي  ) ٢٦٥٣(ت  

 ) ٦٩٩٠(وصحيح اجلامع 
 صحيح 

إنْ كُنت  : بت ووعته القُلوب ؟ فقالَ      كَيف وقد أُث  : هذا أَوانٌ يرفع الِعلم ، فقالَ له         {-١٩٢٣٢
ألحســـبك من أَفقِه أَهِل املدينِة ، مث ذَكر ضاللةَ اليهوِد والنصارى على ما يف أَيـديهم مـن                

 . عن عوف بن مالك األشجعي ) بز(} ِكتاِب اِهللا تعاىل
 وامـع   ١٢٤ و ١٢٣ و ١/١٢٢ ومشـكل    ٥/٢٤٧ وحلية   ١/١٠٠ وك   ٦/٢٦ و   ٤/٢١٩وحم  ) ١١٥(حب  

  ٢٠٠ و١/١٠٠
 صحيح 

عن أنس أن فاطمة ناولت الـنيب       ) حم ، طك  (. } هذا أَولُ طَعاٍم أَكله أَبوِك منذُ ثَالثِة أَيامٍ        {-١٩٢٣٣
 .  كسرة من خبز فذكره �

  ٥٠ والزهد حلم ٦/٦١ وبداية ٢٦٤ واألخالق ١٠/٣١٢ وجممع ٣/٢١٣حم 
 حسن 

 . عن ابن عباس ) خ(. } ِه عليِه  أداةُ احلَرِبهذا ِجربيلُ آخذٌ ِبرأِس فَرس {-١٩٢٣٤
 و صـحيح اجلـامع      ١٣/٣٧٩ وسـنة    ٣٤٨ و ٧/٣١٢ وفتح   ٣/٥٤ ونبوة   ١٤/٣٨٥ وش   ١٢٠ و ٥/١٠٣خ  

)٦٩٩١ ( 
١٩٢٣٥-} هحبنا ونحببلٌ يعن أنس ) ق ،ت(. } هذا ج 

 وحــم )٣٩٢٢( وت ٤٦٢ وم احلــج ٩/١٢٩ و٨/٩٧ و٧/٩٩ و٥/١٣٢ و ١٧٧ و٤٣ و٤/٤٢ و٢/١٥٥خ 
 ) ٦٩٩٢( وصحيح اجلامع ٩/١٢٥ و٦/٣٠٤ و٥/١٩٧ وهق ٢٤٣ و١٥٩ و٣/١٤٩



 

 

٢٨٨٢() 

 صحيح مشهور
هذا حجر رمى به يف الناِر منذُ سبعني خريفاً ، فلهو يهوي يف الناِر اآلنَ حني انتـهى    {-١٩٢٣٦
 . عن أيب هريرة   ) حم ، م(. } إىل قَعرها

 ) ٦٩٩٣(صحيح اجلامع  و٢/٣٧١ وحم ٣٩٤ واآلجري ٣١م اجلنة 
١٩٢٣٧-} الهخ ايل فَلريين امرؤعن جابر  ) ت ،ك(. } هذا خ . 

 وصحيح اجلامع   ٣/١/٩٧ وسعد   ٣/٤١٨ وخط   ٦/١٠٢ وكر   ١/١٠٧ وطب   ٤٩٨ و ٣/٣٥٢وك  ) ٣٥٧٢(ت  
)٦٩٩٥( 

 صحيح 
١٩٢٣٨-}             الن فيه أَبواب غلقاجلَنِة ، وت فيه أَبواب فتحاَء تج مضانُ قدغلُّ فيـه     هـذا راِر ، وت

 . عن أنس ) طس(. } الشياطني ، بعداً ملن أَدركه فلم يغفر له ، إذا ملْ يغفر له فيِه فمىت ؟
  ٤/١٩٢ واإلحتاف ٣/١٤٢ وجممع ٣/٢٣٦ وحم ٤/١٢٨ ون ٣/٢ش 

 صحيح لغريه
١٩٢٣٩-} إىل قَيٍس املَنقري بِر ، وأَشارأَهِل الو يدقيس بن عاصم املنقري عن) طك(. } هذا س  . 

 وعاصـم  ١٠/٢٤٢ و٩/٤٠٤ و   ٣/١٠٧ وجممـع    ٤/٢١٣ ومتهيد   ٧/٢٣ و ١/٢/٤٠ وسعد   ٦١٢ و ٣/٦١١ك  
 ) ٨٧٧( ومطالب ٤/١٨٢ واإلحتاف ٢/٦١٧

 صحيح 
١٩٢٤٠-}    دكميعاٍذ      -هذا سم بن عدعين سلَألنصارِ  - ي عن عبد الرمحن بـن     ) بز ، طك  (. }  قَاله

 . عوف 
  ٩/٣٠٨مع  وجم٦/٧طب 

 صحيح لغريه
هذا شهر رمضانَ قد جاءكم تفتح فيِه أَبواب اجلَنِة ، وتغلق فيـه أَبـواب النـاِر ،                 {-١٩٢٤١

ياطنيسلسلُ فيه الشعن أنس  ) حم ، ن(. } وت . 
 ) ٦٩٩٥( وصحيح اجلامع ٤/١٢٨ون ) ٩٢٨(مطالب 

 صحيح 
 . عن ابن الزبري ) بز ، طك(. } - يعين أَبا بكٍر -هذا عتيق اِهللا ِمن الناِر  {-١٩٢٤٢

  ٩/٤٠ وجممع ٣/١/١٢٠سعد 
 صحيح 

١٩٢٤٣-}           مرِبيدِه إىل ع الِفتنِة ، و أَشار لِق        : هذا فَلقالغ ديدش ابالِفتنِة ب نيوب ينكمزالُ بال ي
ـاشما ع 

ظَهرانيكم نيعن عثمان ) طك(. } هذا ب . 



 

 

٢٨٨٣() 

 ٩/٧٢  وجممع٩/٢٧طب 
 حسن لغريه

 . عن ابن مسعود ) طك(. } -يعين أَبا جهٍل -هذا ِفرعونُ هذِه اُألمِة  {-١٩٢٤٤
 ) ١٠٧٨( والدعا طب ٣/٢٨٩ وبداية ٣/٨٨ ونبوة ٨٣ و٩/٨٢ وطب ١/٤٤٤حم 

 صحيح 
ـ                {-١٩٢٤٥ ةُ الـيت   هذا قَرب أَيب ِرغاٍل وكَانَ ِبهذا احلَرِم يدفع عنه ، فلما خرج أَصـابته النقم

                   عنه بشتمن ذَهٍب إنْ أَنتم ِمن غُصن عهم فند فيه ، وآيةُ ذلك أَنه فنذا املَكاِن فد قَـومه أَصابت
معه عن ابن عمرو  ) د(. } أَصبتموه . 

  ٣/٤٣٩ وكثري ٦/٢٩٧ونبوة ) ٢٠٩٨٩( وعب ٤/١٥٦وهق ) ٣٠٨٨(د 
 لني 

حم (. } ياً على آِل فُالٍن فغلَّ نمرةً فدرع اآلنَ ِمثلها من نارٍ          هذا قَرب فُالٍن بعثته ساع     {-١٩٢٤٦
 عــن ) ، ن

 . أيب رافع  
  ٧٢-٢/٧١٤ وله شواهد جامع األصول ٢/١١٥ ون ٦/٣٩٢حم 

 حسن لغريه
١٩٢٤٧-}                  نحركُلها م ههنا ، و ِمىن حرتون ، وقفكلُّها م معوج ، وهو املَوقف ، هذا قَزح
 . عن علي  ) د(. }  رحالكمفاحنروا يف

 ) ٦٩٩٦( وصحيح اجلامع ٤/٣٩٢ واإلحتاف ١/١٥٧وحم ) ٨٨٥(وت ) ١٩٣٥(د 
 صحيح 

 مكان : قزح 
١٩٢٤٨-}                 نحـركلُّها م وِمىن ، هذا املَنحر ، وقفكلُّها م معج ، وهو املَوقف ، هذا قَزح { .

 . عن علي  ) ت(
 ) ٦٩٩٧(وصحيح اجلامع ) ٨٨٥(ت 

 صحيح 
١٩٢٤٩-}  حبهقَضى ن نعىن طَلحةَ -هذا ِممعن طلحة  ) ت(. } - ي . 

 ) ٦٩٩٨( وصحيح اجلامع ٢/٦١٣ وعاصم ٢١/٩٣وطربي ) ١٢٦(وهـ ) ٣٧٤٢ و٣٢٠٣ و ٢٣٠٣(ت 
 صحيح

 . عن املقدام بن معد يكرب  ) د(. }  وحسني من علي- يعين احلَسن -هذا ِمني  {-١٩٢٥٠
 ) ٦٩٩٩( وصحيح اجلامع ١/١١١ وختص ٤/١٣٢ وحم ٤٢د اللباس ب 

 صحيح 



 

 

٢٨٨٤() 

} فإنْ أَبيت فَأسفلَ ، فإنْ أَبيت فال حق لإلزاِر فيما دونَ الكَعبِني: هذا موضع اإلزاِر  {-١٩٢٥١
 . عن حذيفة  )  حم ، ت ، ن ، هـ ، حب(. 

سـنة  و) ٥٤٤٨( واإلحسـان    ١/٩٧ وطص   ٨/٢٠٢ و ش    ٤٠٠ و ٥/٣٨١وحم  ) ٣٥٧٣(وهـ  ) ١٧٨٣(ت  
  وصحيــح ١٢/١٠

 ) ٧٠٠٠(اجلامع 
 صحيح 

هذا وائلُ بن حجٍر جاءكم ملْ يجئكم رغبةً وال رهبةً ، جاءكم حبا ِهللا ولرسـولِه ،                  {-١٩٢٥١
 . عن وائل بن حجر ) طك(. } ارفقوا به فإنه حديثُ عهٍد باملُلِك

 ٨/١٧٥ وتخ ٩/٣٧٣ وجممع ١/٢/٨٠سعد 
 حسن لغريه

ِظلٌ بـارد ، ورطـب      :  من النعيِم الذي تسألونَ عنه       - والذي نفسي بيدِه     -ا  هذ {-١٩٢٥٣
ارداٌء بوم ، بعن أيب هريرة  ) ت(. } طَي . 

 ) ٧٠٠١( وصحيح اجلامع ٣٠/١٨٥ وطربي ٧/٢٨٦ وبغوي ١٣/١٨٩ وسنة ١٩/٢٥٧وطب ) ٢٣٦٩(ت 
 صحيح 

دماؤكم وأَموالكم وأَعراضكم عليكم حرام ِمثلَ هذا  هذا يوم حرام ، وبلد حرام ، فَ        {-١٩٢٥٤
اليوِم إىل يوِم تلقونه ، وحىت دفعةٌ دفعها مسلم مسلماً يريد ا سوءاً ، وسأخربكم من املُسـلم ؟                   

 لـــــممـن س املُسلـم 
مواهلم وأَنفسهم ، واملُهاجر من هجـر       الناس من ِلســانِه ويدِه ، واملؤمن من أَِمنه الناس على أَ          

 . عن فضالة بن عبيد األنصاري ) بز(. } اخلَطايا والذُّنوب ، واملُجاهد من جاهد نفسه يف طَاعِة اِهللا
  ٣/٢٦٨امع 

 صحيح 
١٩٢٥٥-}            ائموأَنا ص ، ِصيامه كتِب اُهللا عليكماشوراَء ، وملْ يع ومشاَء : هذا ي فمن  ، فليصـم

فطراَء فَليعن معاوية  ) ق(. } ومن ش . 
 وصحيح  ٢٩٩ وموطأ   ٣٤٨ و ٣٢٩ و ١٩/٣٢٨ وطب   ٤/٢٤٤ وفتح   ٦/٣٣٧ وسنة   ١٢٦ وم الصيام    ٣/٥٧خ  

 ) ٧٠٠٢(اجلامع 
) ت ، حب(. } هذاِن ابناي وابنا ِبنيت ، اللهم إين أُحبهما فأَحبهما وأَحب من يحبهما           {-١٩٢٥٦
 . ن زيد عن أسامة اب

 وصـحيح اجلـامع   ٦٧ وخصـائص  ١٢/٩٨ وش ٤/٣١٩ وكر ١/١٩٩وطص ) ٢٢٣٤(وحب ) ٣٧٦٩(ت  
)٧٠٠٣( 

 صحيح 



 

 

٢٨٨٥() 

١٩٢٥٧-}  صروالب معهذاِن الس- مركٍر وععين أبا بعن عبد اهللا بن حنطب  ) ت(. } - ي 
 ) ٧٠٠٤(وصحيح اجلامع ) ٨١٤( وصحيحة ٣/٦٩وك ) ٣٦٧١(ت 

 صحيح 
دا كُهوِل أَهِل اجلَنِة من اَألولني واآلخرين ، إالَّ النبـيني واملُرسـلني ، ال               هذاِن سي  {-١٩٢٥٨

خربمها يا عليت- مركٍر وععين أبا بعن أنس وعلي  ) ت(. } - ي . 
 ٧/١١٩ و ٥/١٥ وخط   ٢/٦١٧ وعاصم   ١١٦ وجرجان   ٩/٥٣ وجممع   ٢/٩٩والدواليب  ) ٣٦٦٥ و ٣٦٦٤(ت  

 ) ٧٠٠٥( اجلامع  وصحيح٢/٣٩١ ومشكل ١٠/١٩٢و
 صحيح 

 . عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم مرسالً  ) د(. } هذِه إدام هذِه {-١٩٢٥٩
  ٥/٢٢٠ واإلحتاف ٥/٤٠ وجممع ١١/٥٧١ وفتح ١١/٣٢٣ وسنة ١٠/٦٣وهق ) ٣٢٥٩(د 

 حسن مرسل 
 التمر باخلبز : أي 

) ابن السين عن أنس (. } ِم اِهللاِبس: هذِه احلُشوش محتضرةٌ ، فإذا دخلَ أَحدكم فلْيقلْ     {-١٩٢٦٠
 . 

  حنوه ٤٥٣ و١/١١وش ) ٩٩( وخزمية ١/١٨٧وك ) ٢٩٦(وهـ ) ٦(ود ) ١٠٧٠(و صحيحة ) ٢٠(سين 
 صحيح لغريه

هذه الدنيا خِضرةٌ حلوةٌ ، فَمن آتيناه منها شيئاً بطيِب نفٍس أو ِطيـِب طُعمـٍة وال                  {-١٩٢٦١
اه منها شيئاً بغِري ِطيِب نفٍس منا وغَِري ِطيِب طُعمٍة وإشراٍف ِمنه ملْ             إشراٍف بورك له فيها ، ومن آتين      

 . عن عائشة ) حم(. } يبارك له فيِه
  ٣/١٠٠ وجممع ٦/٦٨حم 

 صحيح 
هذه القُلوب أَوعيةٌ فخريها أَوعاها ، فإذا سألتم اَهللا فاسألوه وأنتم واثقونَ باإلجابِة ،              {-١٩٢٦٢

 فإنَّ اَهللا 
ظَهِر قَلٍب غَافٍلع عاًء ِمند لَّ ال يستجيبوج عن ابن عمر ) طك(. } ز . 

  ٢/١٧٧ وحم ١٠/١٤٨امع 
 حسن 

أَعوذُ ِبكلماِت اِهللا التاماِت وأمسائِه كُلِّها عامةً من        : هذه الكَلمات دواٌء ِمن كُلِّ داٍء        {-١٩٢٦٣
. }  الالَّمِة ، ومن شر حاسٍد إذا حسد ، ومن شر أيب مرةَ وما ولد              شر السامِة واهلَامِة ، وشر العنيِ     

 . عن ابن عباس ) ع ، بز ، طس(
 ) ٢٤٤٣( ومطالب ٥/١١٠امع 



 

 

٢٨٨٦() 

 حسن 
١٩٢٦٤-} هنمج زٍء منِمائِة ج زٌء منج ارعن أيب هريرة ) حم(. } هذه الن . 

 ) ٧٠٠٦(حيح اجلامع  وص٨/٤٩١وكثري ) ١١٢٩( ومحيدي ٢/٣٧٩حم 
 صحيح 

 .عن عائشة ) حم ، د(. } هذه ِبتلك السبقِة {-١٩٢٦٥
 وصحيح اجلامع ٢/٣٦٠ومشكل ) ١٣١٠( وحب ١٢/٥٠٨ وش ٢٦٤ و٦/٣٩ وحم ١٠/١٨وهق ) ٢٥٧٨(د 
)٧٠٠٧ ( 

 صحيح 
 قاله لعائشة ملا سبقها يف املرة الثانية 

عن أيب واقد   ) حم ، د  (. } -زواجِه يف حجِة الوداِع      قَاله ألَ  -هذِه ثُم ظُهور احلُصِر ،       {-١٩٢٦٦
 . 
 ٤/٧٤ وفـتح  ٣/٢١٤ وجممـع  ٥/٢٢٨ و٣٥٧ و٤/٣٢٧ وهـق    ٦/٣٢٤ و ٢١٩ و ٥/٢١٨وحم  ) ١٧٢٢(د  

 ) ٧٠٠٨(وصحيح اجلامع 
 صحيح 

دِه هذِه رمحةٌ يجعلُهـا اُهللا يف قُلوِب من يشاُء من ِعبادِه ، وإمنا يرحم اُهللا مـن ِعبـا           {-١٩٢٦٧
 .عن أسامة بن زيد  ) حم ، ق ، د ، ن ، هـ(. } الرمحاَء

) ٦٦٧٠( وعب   ٤/٦٥ وهق   ٥/٢٠٤ و ١/٢٦٨ وحم   ١١ وم اجلنائز    ٩/١٤١ و ٨/١٦٧ و ٧/١٥٢ و ٢/١٠٠خ  
 ) ٧٠٠٩( وصحيح اجلامع ١٣/٣٥٨ و١١/٥٤١ و١٠/١١٨وفتح 

ت شاةً فأخذَ منـها فلـم       هـذِه شــاةٌ ذُحبت ِبغِري إذِن أَهلها ، قَاله المرأٍة ذَحب          {-١٩٢٦٨
 . عن جابر ) حم(} يستطع أَنْ يسيغها

  ١٧٣ و٤/١٧٢ وجممع ٥/٥١٥ واإلحتاف ٢٣٥ و٤/٢٣٤ وك ٣/٣٥١حم 
 صحيح

 . عن كعب بن عجرة ) د(. } - يعين السبحةَ بعد املَغرِب -هذِه صالةُ البيوِت ،  {-١٩٢٦٩
 ) ٧٠١٠( وصحيح اجلامع ٣/٣٤٩ واإلحتاف ٦/٤٦ وكثري ١/١٧٨وتخ ) ١٣٠٠(د 

 صحيح 
 !!ويف صحيح اجلامع ) ٩٥٩(وحسنه يف صحيح ابن ماجة ) ١١٨٢(وتناقض األلباين فضعفه يف املشكاة 

١٩٢٧٠-} هحبنا ونحببلٌ يج ووه ، عن أيب محيد ) حم ، ق(. } هذِه طَابةُ ، وهذا أُحد . 
ـ ٨/١٢٥ وفتح   ٥٠٣ وم احلج    ٦/٩ و ٣/٢٦ و ٢/١٥٥خ    وش ٥/٤٢٥ وحـم  ٥/٢٦٦ ونبـوة  ٦/٣٧٢ق  وه
  وصحيح١٤/٥٤٠

 ) ٧٠١١( اجلامع 
 طابة املدينة املنورة 



 

 

٢٨٨٧() 

١٩٢٧١-} وقفرفةُ كُلُّها موع رفةُ وهذا املوقفعن علي ) ت(. } هذِه ع . 
 ) ٧٠١٢( وصحيح اجلامع ٢/٧٣ ومشكل ٤/٦٧وفتح ) ٨٨٥(ت 

 صحيح 
 يكن ِعنده اهلَدي فلَيحلَّ اِحللَّ كُلَّه ، فإنَّ العمرةَ قد          فمن ملْ : هذِه عمرةٌ استمتعنا ِبها      {-١٩٢٧٢

 . عن ابن عباس ) حم ، م(. } دخلت يف احلَج إىل يوِم الِقيامِة
 وصحيح  ٧/٧٩ وسنة   ٤/١٠٢ وش   ٢/٥١ ومي   ٥/١٨ وهق   ٣٤١ و ١/٢٣٦وحم  ) ١٧٩٠( و د    ٢٠٣م احلج   
 ) ٧٠١٣(اجلامع 

 ِلعبدِه ِبما يصيبه من احلُمى والنكبِة حىت الِبضاعِة يضـعها يف كُـم              هذِه معاتبةُ اهللاِ   {-١٩٢٧٣
                  ِمـن اَألمحـر ربالت خرجذُنوبِه كما ي من خرجلَي بدلـها ، حىت إنَّ الع قَميصِه فَيفقدهـا فَيفزع

 عن عائشة  ) ت(. } الكِري
 ) ٩٨١٠(وبنحوه الشعب ) ١٥٨٤(وطيا ) ٩٨٠٩( والشعب ٢/١١١وجامع األصول ) ٢٩٩١(ت 

 حسن لغريه
عن ابن عباس ) حم ، خ ، ت ، ن ، هـ(. } - يعين اِخلنصر واإلام     -هذِه وهذِه سواٌء     {-١٩٢٧٤

 . 
 وهـق   ٣٤٥ و   ١/٢٢٧وحـم   ) ٢٦٥٢(وهـ  ) ٤٥٥٨( ود   ٨/٥٦ون  ) ١٣٩٢(وت  ) ٤٥٥٨( ود   ٩/١٠خ  
 ) ٧٠١٤( وصحيح اجلامع ٤/٤٨ و٩١ و٨/٩٠

 أي يف الدية
. } هاشم واملُطلب كَهاتِني ، لَعن اُهللا من فَرق بينهما ، ربونا ِصغاراً ، وحملونا ِكباراً           {-١٩٢٧٥

 . عن زيد بن علي مرسالً ) هق(
  ٣٢٤ وف ٦/٣٦٥هق 

 حسن مرسل 
١٩٢٧٦-}          أَساَء وظَلم على هذا فَقد ادز ضوُء ، فَمنـ      (. } هكذا الو عن ابـن   ) حم ، د ، ن ، ه

 . مرو ع
 ) ٧٠١٥( وصحيح اجلامع ١/٣٦ ومعاين ١/٤٤٥ وسنة ١/٧٩ وهق ١/٢٣١ وجممع ١/٨٨ون ) ١٣٥(د 

 صحيح 
 . عن سعد ) د (. } هكذا فإنما اِالستئذانُ من النظِر {-١٩٢٧٧

 ) ٧٠١٦( وصحيح اجلامع ٨/٥٦٨ وش ٦/٣٧ وكثري ٨/٣٣٩ وهق ١٣٧د األدب ب 
 صحيح 

 . عن ابن عمر ) ت ، هـ ، ك(. } لِقيامِةهكذا نبعثُ يوم ا {-١٩٢٧٨
 ٤/٣٦٥ وخـط  ٢/٦١٦ وعاصـم    ٩/٥٣ وجممـع    ٤/٢٨٠ و ٣/٦٨وك  ) ٩٩(وهـ   ) ٣٦٦٩ و   ٣٦٣٩(ت  

  ١٢/١٣٧و



 

 

٢٨٨٨() 

 ضعيف 
 قاله عن أيب بكر وعمر عندما كان بينهما 

ـَوق الكَعبِني ، فإنْ أَبيت فإنَّ اَهللا ال                {-١٩٢٧٩ يحب كلَّ  ههنا ائتـزر ، فإنْ أَبيت فههنا فـ
 . عن جابر بن سليم اهلجيمي ) حم ، ك (. } مختاٍل فَخوٍر

  ٤/١٨٦ وك ٥/٦٣حم 
 صحيح 

) حـم  (. } ههنا أَحد من بين فُالن ، إنَّ صاحبكم محبوس ِبباِب اجلَنِة ِبديٍن عليـهِ              {-١٩٢٨٠
 . عن مسرة ) ك ، طب ، هب ، ض(والروياين 

 ٧/٣١٥ون ) ٣٣٤١( ط املعارف ود ٤/١٣٢ و٤٣ و٣/٤٢ وجممع )٥٥٤٥( والشعب ٢/٢٥ وك ٥/٢٠حم 
 صحيح 

 . عن مسرة ) حم ، د(. } ههنا أَحد من بين فُالنٌ ؟ إنَّ صاحبكم مأسور ِبدينِه {-١٩٢٨١
 ) ٧٠١٧( وصحيح اجلامع ١٢٩ و٤/١٢٨ وامع ٢/٢٥و ك ) ٣٣٤١(د 

 صحيح 
 . عن ابن عمر  ) ت(. } رنُ الشيطاِنههنا أَرض الِفِنت حيثُ يطلع قَ {-١٩٢٨٢

وخ ) ٧٠١٨( وصحيح اجلامع    ١٢١ و   ١١١ و ٩٢ و ٢/٢٣وحم  ) ٢٢٦٨( وت   ١٣/٤٦وفتح  ) ٢١٠١٦(عب  
٤/١٠٠ 

: جاء الشريد فقال    : عن عطاء بن أيب رباح مرسالً ، قال         ) طك(. } ههنا صلِّ ثَالثَ مراتٍ    {-١٩٢٨٣
 .  بيت املقدس فذكره إين نذرت إن فتح اهللا عليك مكة أن أصلي يف

  ٤/١٩٢وجممع ) ١٥٨٩١(عب 
 صحيح مرسل 

 . عن سفينة ) عد ، ك (. } - يعين أبا بكٍر وعمر وعثمانَ -هؤالِء والةُ اَألمِر بعدي  {-١٩٢٨٤
  ٣/٢١٨ وبداية ٢/٥٥٨ ونبوة ٣/١٣ك 

 صحيح 
 . عن عائشة ) م(. } هجاهم حسانُ فَشفَى واستشفى {-١٩٢٨٥

 ) ٧٠١٩( وصحيح اجلامع ٤/٤٥ وطب ١٠/٢٣٨ وهق ١٥٧ الصحابة م فضائل
 . عن حدرد بن أيب حدرد ) خد(. } هجر املؤمِن سنةً كَدمِه {-١٩٢٨٦

 ) ٧٠٢٠(وصحيح اجلامع ) ٤٩١٥( ود ٤/٢٢٠وحم ) ٤٠٥ و ٤٠٤(خد 
 حسن 

أَذنا لـك ؟    :  ، قَالَ    نعم: هجرت الشرك ولكنه اِجلهاد ، هلْ باليمِن أَبواك ؟ قالَ            {-١٩٢٨٧
هاجر رجل من   : عن أيب سعيد قال     ) حم(. } ارجع إىل أَبويك ، فإنْ فَعال وإال فَربمها       : ال ، قَالَ    : قَالَ  

 . اليمن إىل النيب فذكره 



 

 

٢٨٨٩() 

  ٨/١٣٨ وجممع ٣/٧٦حم 
 حسن 

 . عن جابر وغريه ) طب ، طس(. } هدايا اُألمراِء غُلولٌ {-١٩٢٨٨
  ١٦٣ و٦/١٦٢ واإلحتاف ٤/١٨٩ وتلخيص ٤/١٥١ وجممع ١٠/١٦ و٢/٩  ومتهيد١٠/١٣٨هق 

 صحيح 
 ) . ابن عساكر عن عبد اهللا بن سعد(. } هدايا السلطاِن سحت وغُلولٌ {-١٩٢٨٩

 ٤/٣٩٨ وكر ٦/٦٢اإلحتاف 
 حسن 

 . عن حذيفة ) ع(. } هدايا العماِل حرام كُلُّها {-١٩٢٩٠
 ١/٢٨١ وعدي ٢٩٦وجرجان ) ٢١٠٢( واملطالب ٦/١٦٢اإلحتاف 

 حسن لغريه
 . عن أيب محيد الساعدي ) حم ، هق(. } هدايا العماِل غُلولٌ {-١٩٢٩١

 وعـدي  ٤/١٥١ وجممـع  ٤/١٨٩ وتلخـيص  ١٦٣ و٦/١٦٢ واإلحتاف ١٠/١٦ و٢/٩ ومتهيد  ١٠/١٣٨هق  
 ) ٧٠٢١( وصحيح اجلامع ٢٩٥ و ١/١٧٧

 صحيح لغريه
١٩٢٩٢-}  كاحاملُتعةَ الن دمو الِعدةُ واِملرياثُه عن أيب هريرة ) حب( . } ، والطَّالق . 

 وصحيح اجلـامع  ٤/٢٦٤وامع ) ١٦٧٨( ومطالب ٩/١٧٣ وفتح ٣/٢٥٩وقط ) ١٢٦٧( وحب  ٧/٢٠٧هق  
)٧٠٢٢( 

 حسن 
 ) . ابن جرير عن جابر(. } هديةُ اُألمراِء غُلولٌ {-١٩٢٩٣

  ٤/١٥١ وجممع ١٠/١٣٨ وهق ٦/١٦٢اإلحتاف 
 صحيح 

حر يكونُ بني اِجللِد والعظِم ، : وما أُم ِملدٍم ؟ قَالَ : هلْ أَخذتك أُم ِملدٍم قَطُّ ؟ قَالَ  {-١٩٢٩٤
عروق تضـرب علـى     :  وما الصداع ؟ قَالَ       : فَهلْ أَخذك هذا الصداع ؟ قَالَ       : ال ، قَالَ    : قَالَ  

. }  من أَحب أَنْ ينظر إىل رجٍل من أَهِل الناِر فَلينظر إىل هذا            :ال ، قَالَ    : اإلنساِن يف رأسِه ، قَالَ      
 . وهناد عن أيب هريرة ) حم(

  ٢/٢٩٤وجممع ) ٤٩٥( وخد ٢/٣٣٢ وحم ١/٣٤٧ك 
 صحيح 

 هلْ عاد: أَنا يا رسولَ اِهللا ، قالَ : هلْ أَصبح أَحد ِمنكم اليوم صائماً ؟ قَالَ أَبو بكٍر          {-١٩٢٩٥
هلْ تصدق أَحد منكم اليوم ؟ قالَ  أَبو : أنا ، قالَ : أَحـــد منكم اليوم مريضاً ؟ قالَ أَبو بكٍر     



 

 

٢٨٩٠() 

. } والذي نفسي ِبيدِه ، ما جمعهن يف يوٍم واحٍد مؤمن إال دخلَ اجلَنةَ            : أنا ، فضحك قالَ     : بكٍر  
 . عن أيب أمامة ) طك(

 ) ١٢٤٣( و عاصم ٨/٢٤١ و طب ٣/١٦٣امع 
 صحيح لغريه

١٩٢٩٦-}       ؟ قَالت لْ أَفريِت اَألوداجقَالَ    : ه ، عمـى         : نرمم كنما مل ي كُلْ ما فَرى اَألوداج
كانت جارية أيب مسعود ترعى غنما فعطبت منها شاة فكسرت     : عن أيب أمامة قال     ) طك(. } ِسن أو حد ظُفرٍ   

 .  فذكره حجرا وذكتها به وأتت ا النيب
  ٤/٣٤ وجممع ٨/٢٥٠طب 

 حسن لغريه
عـن  ) حم ، ق ، ت ، ن      (. } هــلْ أَنِت إالَّ إصبع دميِت ، ويف سبيِل اِهللا ما لَقيتِ           {-١٩٢٩٧

 . جندب البجلي 
) ٧٧٦( ومحيـدي    ٢/١٨٥ وطـب    ٣١٣ و ٤/٣١٢وحم  ) ٣٣٤٥( وت   ١١٢ وم اجلهاد    ٨/٤٣ و   ٤/٢٢خ  

 ) ٧٠٣٢( وصحيح اجلامع ٨/٥٢٨ش  و٧/٤٤وهق ) ٣٨٤٦ و٢٨٤٥(ومنصور 
ال يجمع أَحدهم بيعاً وسلفاً ، وال  : هلْ أَنت مبلغٌ عين قَومك ما آمرك بِه ؟ قُلْ لَهم             {-١٩٢٩٨

ِعنده ما ليس أَحدهم بعغَرٍر ، وال ي يعب أَحدهم بععن عتاب بن أسيد ) طب(. } ي . 
  ٤/٨٥ وجممع ١٤/١٦٢ وسعد ١٤/٣١٨ وش ١٣٢ وبنحوه م فضائل الصحابة ١٧/١٦٢طب 

 صحيح 
هلْ أَنتم تاركونَ ِلي أُمرائي ، إمنا مثلُكم ومثلُهم كَمثِل رجٍل استرعى إبالً أَو غَنمـاً              {-١٩٢٩٩

    ، لكم فوهفص ، كَدره ركتوت فوهص ربتِفيِه فش رعتوضاً فشقيها فأَوردها حس حنيعاها مث تفر
 عن عوف بن مالك  ) م(. } عليهموكَدره . 
 ) ٧٠٢٥( وصحيح اجلامع ٥٠ و١٨/٤٨ وطب ٦/٣١٠ وهق ١٤٨ ود اجلهاد ب ٤٣م اجلهاد 

١٩٣٠٠-}             كَـدره وعليهم ، فوةُ أَمرهمص اركونَ يل أُمرائي ، لكمت لْ أَنتــمعـن  ) د(. } ه
 عوف بن مالك 

 ) ٧٠٢٤(وصحيح اجلامع ) ٣٦٩٧( ومنصور ٦/٣١٠ وهق ١٤٨ ود اجلهاد ب ٤٣م اجلهاد 
عن ابن عباس أن النيب خرج يوماً إىل الصبح فإذا          ) ش(. } هلْ أنتم منتهونَ ، أَصالتاِن معاً ؟       {-١٩٣٠١

 . رجل يركع قال فذكره 
 وطب  ١٤/٢٣٩ وش   ١/٣٨٥ وقط   ١/٢٧٥ وك   ٥/٤٤٧وحم  ) ١١٥٤( وهـ   ٢/٢٥٢ وجممع   ١١/٢١٢طب  
١٨/٣٦٧ 

 حسن 



 

 

٢٨٩١() 

أَتيناكم أَتيناكم ، فَحيونـا     : "م معها جاريةً تضرب بالدف وتغني وتقولُ        هـلْ بعثت  {-١٩٣٠٢
               ـذاريكمع منتمراُء ما سلوال اِحلنطةُ الس ، ِبواديكم لتما ح اَألمحر لوال الذَّهب ، حييكمن { .

 ) . وجها فذكرهأهديناها إىل ز: ما فعلت بفالنة ؟ قالت :  قال �عن عائشة أن النيب ) طس(
 ٤/٢٨٩امع 

 حسن
قَاتلْ يف سـبيِل اِهللا يف ِبرهـا ، إذا          : أُمي ، قالَ    : هلْ بقي أَحد من والديك ؟ قالَ         {-١٩٣٠٣

عـن  ) طس(. } فَعلت ذلِك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد ، وإذا رضيت عليك أُمك فَاتِق اَهللا وبرها         
 . أنس 
  ٦/٣١٤واإلحتاف ) ٢٥١٩( ومطالب ٨/١٣٨جممع 

 حسن 
اُهللا ورسوله أَعلم ،    : هلْ تدرونَ أَولَ من يدخلُ اجلَنةَ من خلِق اِهللا عز وجلَّ ؟ قالوا               {-١٩٣٠٤

 يف الفُقراُء املُهاجرونَ ، الذين تسد م الثُّغور ، وتتقى م املَكاره ، ويموت أَحدهم وحاجته    : قالَ  
ائتوهم فحيوهم ، فتقولُ    : صدرِه ال يستطيع هلا قَضاًء ، فيقولُ اُهللا عز وجلَّ ملن يشاُء من مالئكتِه               

نحن سكّانُ سماواتك ، وِخريتك من خلقِك ، أَفتأمرنا أَنْ نأيتَ هؤالِء فنسلّم علـيهم ؟                : املَالئكةُ  
يعبدونين ال يشركونَ يب ، وتسد م الثُّغور ، وتتقى م املَكاره ، ويموت              إم كَانوا ِعباداً    : قالَ  

أَحدهم وحاجته يف صدرِه ال يستطيع هلا قَضاًء ، فتأتيهم املَالئكة ِعند ذلك فتدخلُ عليهم من كُلِّ                 
 . عن ابن عمرو ) بز ، طكحم ، (. } سالم عليكم مبا صربمتْ فِنعم عقىب الداِر: باٍب 
 ١/٣٤٧ وحلية ٤/٣٧٣ وكثري ١٠/٢٥٩ وجممع ٢/١٦٨حم 

 صحيح 
ذلك يوم يقولُ اُهللا عز     : اُهللا ورسوله أَعلم ، قالَ      : هلْ تدرونَ أَي يوٍم ذلك ؟ قالوا         {-١٩٣٠٥

من كلِّ أَلٍف ِتسـعمائٍة     : ِر ؟ فيقولُ    وما بعثُ النا  : يا آدم قُم فَابعثْ بعثَ الناِر ، فَيقولُ         : وجلَّ  
إين َألرجـو أنْ  : وِتسعةٌ وِتسعونَ إىل الناِر ، وواحد إىل اجلَنِة ، فشق ذلك على القَـوِم ، فقـالَ           

 : تكونوا ربع أَهِل اجلَنِة ، مث قــالَ 
فإنكم بـني خليفـتني يـأجوج       اعملوا وأبشروا   : إين َألرجو أَنْ تكونوا ثُلثَ أَهِل اجلَنِة ، مث قال           

 كالشامِة البيضـاَء يف جنـِب البقـِر ، أو      -يف اُألمِم   :  أو قالَ    -ومأجوج ، وإمنا أَنتم يف الناِس       
قرأ رسول اهللا هـذه  : عن ابن عباس قال  ) بز(. } كالرقمِة يف ِذراِع الدابِة ، إمنا أُميت جزٌء من ألِف جزءٍ          

 ) . فذكره" إىل آخر اآلية.. الناس اتقوا ربكم إنّ زلزلةَ الساعِة شيٌء عظيم يا أيها : "اآلية 
  ٤/٥٦٨ و٢/٣٨٥ وك ٩/١٨١ واإلحتاف ١٧/٨ وطربي ١٠/٣٩٤ و٧/٦٩وجممع ) ٣١٦٩(ت 

 صحيح 



 

 

٢٨٩٢() 

هلْ تدرونَ أي يوٍم هذا ؟ إنَّ هذا أَوسطُ أَياِم التشريِق ، هلْ تدرونَ أي بلٍد هـذا ؟             {-١٩٣٠٦
ذا املَشعر احلَرام ، إين ال أَدري لَعلي ال أَلقاكم بعد عامي هذا ، أال وإنَّ ِدمـاءكم وأَمـوالكم                    ه

               سـألكمفي ، بكملقوا رهذا حىت ت لدكمهـــذا يف ب ومكمكَحرمِة ي رامح ليكمع وأَعراضكم
 . عن سراء بنت نبهان )  طب(. }  بلّغتعن أَعمالكم ، أَال فلْيبلِّغْ أَدناكم أَقصاكم ، أال هلْ

  ٤/١٥٨ ومعاين ١٨/١٤٥ وطب ٣/٢٧٢ وجممع ١/١٢٥ ومتهيد ٥/١٥١هق 
 صحيح 

 . عن أيب ذر ) د(. } هلْ تدرونَ أَين تغرب هذِه ؟ تغرب يف عٍني حاميٍة {-١٩٣٠٧
 ) ٧٠٢٦(وصحيح اجلامع ) ٢٤٠٣( والصحيحة ٥/١٦٥وحم ) ٤٠٠٢(د 

 صحيح 
هلْ تـدرونَ أَين كُنت وفيم كُنت ؟ إنه أَتاين ريب فخيرين بني أَنْ يدخلَ ِنصف أُميت                 {-١٩٣٠٨

حم ،  (. } اجلَنةَ ، وبني الشفاعِة ، فاخترت الشفاعةُ أَنتم ومن مات ال يشرك باِهللا شيئا يف شفاعيت               
 عن أيب موسى) طك
  ط املعارف ١٠/٣٧١ وامع ٤/٤٠٤حم 

 صحيح 
هلْ تدرونَ مالشديد ؟ إنَّ الشديد كُلَّ الشديِد الذي يملك نفسه عند الغضــِب              {-١٩٣٠٩

 ، تـدرونَ مـا 
الرقوب ؟ إنَّ الرقوب الذي له الولد مل يقدم منهم شيئاً ، تدرونَ ما الصعلوك ؟ إنَّ الُّصعلوك كلَّ                   

جلُ لهعلوِك الريئاًالصش منه مقدعن حفصة أو ابن حفصة ) هب(. }  املالُ ملْ ي . 
 ٥/٣٦٧وحم ) ٣٣٤١(الشعب 

 صحيح 
هلْ تدرونَ ما الكَوثر ؟ هو نهر أَعطانِيِه ريب يف اجلَنِة ، عليه خري كَثري ، ترد عليـِه                    {-١٩٣١٠

         الع ختلجالكَواكِب ، ي ددع الِقيامِة ، آنيته ومفأقولُ    أُميت ي منهم قالُ      : بديت ؟ قيأُم ِمن هإن بيا ر :
عدكدري ما أحدثوا بال ت عن أنس ) حم ، م ، د ، ن(. } إنك . 

 ٢/١٢٢ وعوانة   ٨/٥١٩ وكثري   ١٠/٤٩٨ واإلحتاف   ٢/٤٣ وهق   ٣/١٠٢ وحم   ٢/١٣٢ون  ) ٤٧٤٧و٧٨٤(د  
 ) ٧٠٢٧( وصحيح اجلامع ٧/٧١وم 

أَصبح من ِعبادي مؤمن يب وكَـافر ،        : ا قَالَ ربكم الليلةَ ؟ قَالَ اُهللا        هلْ تدرونَ ماذ   {-١٩٣١١
: مطرنا ِبفضِل اِهللا ورمحتِه فذلك مؤمن يب كَافر بالكواكِب ، وأَمـا مــن قَـالَ                 : فأما من قَالَ    

عن زيـد  ) نحم ، ق ، د ،       (. } مطــرنا ِبنوِء كــذا وكذا ، فذلك كَافر يب ومؤمن بالكواكبِ         
 بن خالد



 

 

٢٨٩٣() 

 وعوانة  ٣٦٨ و ٣/٣٥٧ و ١٨٨ و ٢/١٨٥ وهق   ٤/١١٧وحم  ) ٣٩٠٦( ود   ٢٢٥ وم اإلميان    ٢/٤١ و ١/٢١٤خ  
  وسنة ١/٢٦
 ) ٧٠٢٨( وصحيح اجلامع ٤/٤١٩

١٩٣١٢-}                 ختلجهتعاطى األملَ فيي ، وهذا أَمله ، درونَ ما هذا ؟ هذَا اإلنسانُ وهذا أَجلههلْ ت
  ونَ ذلكعن أيب سعيد أن النيب غرز عودا مث غرز إىل جنبه آخر ، مث غرز الثالث فأبعده قال                  ) حم(. } األجلُ د

 . فذكره 
 ٣/١٧ و حم ٨٦ ومبارك ١١/٢٣٨ وفتح ٥/١٨ وحم ٨/١١١خ 

١٩٣١٣-}                  فيِه أَمساُء أَهِل اجلَنِة وأَمساُء آبـائهم املنيالع بر من درونَ ما هذا ؟ هذا ِكتابهلْ ت
  أَبداً ، قَالوا          وقَبائلهم منهم نقصوال ي فيهم زادفال ي عمـلُ إنْ   : مث أُمجلَ على آخرهمإذنْ ن ففـيم

بلْ سددوا وقَاربوا ، فإنَّ صاحب اجلَنِة يختم له ِبعمِل أَهِل : كانَ هذا أَمر قد فُــرغَ ِمنه ؟  قالَ       
ن الِعباِد ، فَرغَ ربكم من اخلَلِق ، فَريـق يف اجلَنـِة   اجلَنِة ، وإنْ عملَ أَي عمٍل ، فَــرغَ ربكم م 

 ) ابن جرير عن رجل من الصحابة(. } وفَريق يف السعِري ، العملُ إىل خوامتِه
 ٤١٧ وصفة ١٢٤ و٢٧ و٧/٢٥طربي 

 صحيح 
وقتها وحـافظَ   من صلَّى الصلواِت لِ   : هلْ تدرونَ ما يقولُ ربكم ؟ فإنَّ ربكم يقولُ           {-١٩٣١٤

عليها وملْ يضيعها استخفافاً ِبحقِّها فله على عهد أَنْ أُدخلَه اجلَنةَ ، ومن ملْ يصلِّها ِلوقتها وملْ يحافظْ                  
                  لـه غَفـرت وإنْ ِشئت ، ذبتهع إنْ ِشئت ، على له هدعها استخفافاً ِبحقِّها فال عيعليها وض { .

 . ة عن كعب بن عجر) طس(
  ٢٩٦ وجرجان ١٣٤ وصفة ١/٣٠٢ وجممع ١٤٣ و١٩/١٤٢ و١٠/٢٨١طب 

 صحيح 
وِعزيت وجاليل ال يصـلِّيها عبـد       : هلْ تدرونَ ما يقولُ ربكم تبارك وتعاىل ؟ قَالَ           {-١٩٣١٥

              وإنْ ِشئت ، محتهر قتها إنْ ِشئتِري وا لغالَّهص اجلَنةَ ، ومن لوقتها إالَّ أَدخلتــه ذبتهطب(. }  ع (
 . عن ابن مسعود 

  ١/٣٠٢ وجممع ١/٢٨١طب 
 صحيح 

هلْ تدرونَ من هذا ؟ هذا ِجربيلُ أتاكم ليعلِّمكم ِدينكم خذوا عنه ، فو الَّذي نفسي              {-١٩٣١٦
 . عن عمر ) حب(. } ِبيدِه ما شبه على منذُ أَتاين قَبلَ يومي هذا ، وما عرفته حتى ولَّى

 ) ١٤و١٣و١٢و١١(وابن منده يف اإلميان ) ٨(وم ) ١٧٣( واإلحسان ٥/٢٦٩ وكثري ١/١٢٤ وفتح ٢/٢٨٢قط 
 . عن مسرة ) طك(. } هلْ تدري ما هذا ؟ هذا احلَجم وهو خري ما تداويتم بِه {-١٩٣١٧

 ٥/٩٢ وجممع ٧/٢٢٢طب 



 

 

٢٨٩٤() 

 صحيح 
: ثَالثةَ دنـانري ، فقـالَ       :  ترك شيئاً ؟ قالوا      فهلْ: ال ، قالَ    : هلْ ترك ديناً ؟ قالوا       {-١٩٣١٨

 . يف حديث طويل عن سلمة ابن األكوع ) حم(. } ثَالثُ كَياٍت بأصابعِه
  ١٠/٢٤٠ وامع ٤/٥٠ وحم ٤/٦٥ن 

 صحيح 
م هلْ ترونَ الشمس يف يوٍم ال غَيم فيِه ، وترونَ القَمر يف لَيلٍة ال غَيم فيها ، فـإنك                   {-١٩٣١٩

عبدي هلْ تعرف ذَنب كذا     : سترونَ ربكم ، حىت إنَّ أَحــدكم ليحاضره ربه محاضرةً فيقولُ           
 يل ؟ فيقولُ : وكذا ؟ فيقولُ له غفرأملْ ت بإىل هذا: ر عن أيب هريرة ) حل(. } مبغفريت ِصرت . 

  ٤٦٠ وصفة ١/١٩٤ وعاصم ٦/١٣٧حلية 
 صحيح 

 ِقبليت ههنا ، فو اِهللا ما يخفى علي خشوعكم وال ركوعكم ، إني َألراكم               هلْ ترونَ  {-١٩٣٢٠
 عن أيب هريرة ) ق(مالك . } من وراِء ظهري

 وصحيح اجلـامع    ١٣/٢٨٩ وسنة   ٢/١٣٨ وعوانة   ٣٧٥ و ٣٦٥ و ٢/٣٠٣ وحم   ١٠٩ و م الصالة     ١/١١٤خ  
)٧٠٢٩ ( 

) حم ، ق(. }  الِفِنت ِخاللَ بيوتكم كَمواقِع القَطِرإين ألرى مواقع: هلْ ترونَ ما أَرى     {-١٩٣٢١
 . عن أسامة

 ٥/١١٤ وفـتح    ١٥/١٤ وش   ٤/٥٠٨ وك   ٢٠٨ و ٥/٢٠٠ وم الفنت وحم     ٩/٦٠ و ٤/٢٤٠ و ١٧٤ و ٣/٢٨خ  
 ) ٧٠٣٠( وصحيح اجلامع ١٣/١١و

١٩٣٢٢-}        نــها ؟ قالتأِن متشي ع ستطيعنيقالَ : هلْ ت ، عمأُمِك ، قا: ن فامِش عن  لـت :
نعم ، أَرأيِت لو كانَ عليها دين مث قَضيتِه عنها هلْ كانَ يقبلُ منِك ؟ قالت                : أَو جيزئ عنها ؟ قالَ      

عن حممد بن كريب عن أبيه عن ابن عبــاس أو عن سنان بـن              ) طك(. } اُهللا أَحق بذلك  : نعم ، قالَ    : 
 . ت أمي وعليها مشي إىل الكعبة فذكره توفي: عبد اهللا اجلهين أن عمته حدثته أا قالت 

  ١٩٢ و٤/١٩١امع 
 حسن لغريه 

أال  تسـمع    : واِهللا يا رسولَ اِهللا ما أَمسع ، قالَ         : هلْ تسمع يا ِباللُ ما أمسع ؟ قالَ          {-١٩٣٢٣
 . عن أنس ) حم(. } - يعين قُبور اجلَاهليِة -أَهلَ هذِه القُبوِر يعذَّبونَ ؟ 

  ٣/٥٧وجممع  ٣/٢٥٩حم 
 صحيح 

هلْ تسمعونَ ما أَمسع ؟ أَطِت السماُء وحق هلا أَنْ تئطَّ ، لَيس منها موضع قَـدٍم إالَّ                   {-١٩٣٢٤
 لكوعليه م 



 

 

٢٨٩٥() 

اجدأو س اكعر أو عن عبد الرمحن بن العالء ابن سعد عن أبيه ) ابن منده وابن عساكر(. } قَائم.  
 ٢/٤٩٨ واإلصابة ٨/٢٩٦ و٥/٣٢٩ و٤/١٦٤كثري و) ١٠٦٠( وصحيحة ٢/٤٣مشكل 

 صحيح 
هلْ تسمعونَ ما أَمسع ؟ إين َألمسع أَطيطَ السماِء وال تالم أَنْ تئطَّ ما فيها موضع قَدٍم                  {-١٩٣٢٥

أَو قَائم اجدس لكعن حكيم بن حزام  ) ابن أيب حامت يف التفسري وأبو الشيخ يف العظمة(. } اإل عليه م . 
 ٨/٢٩٦ و٥/٣٢٩ و٤/١٦٤وكثري ) ٨٥٢(لصحيحة ا

 صحيح 
هلْ تضارونَ يف رؤيِة الشمِس بالظهريِة صحواً ليس معها سحاب ، وهلْ تضارونَ يف      {-١٩٣٢٦

رؤيِة القَمِر لَيلِة البدِر صحواً لَيس فيها سحاب ، ما تضارونَ يف رؤيِة اِهللا يوم الِقيامـِة اإل كمـا                    
فـال    ت ، عبـدت كلُّ أُمٍة ما كانت تبعؤذنٌ لتالِقيامِة ، أَذّنَ م ومؤيِة أَحدمها ، إذا كَانَ يونَ يف رضار

                    إالَّ من بقاِر ، حىت إذا ملْ يتساقطونَ يف الناألصناِم واألنصاِب إالَّ ي اِهللا من غَري عبدكانَ ي بقى أَحدي
    رب اَهللا من عبدكانَ ي            قالُ هلمفي هوددعى اليأَهِل الِكتاِب ، فَي عبـدونَ ؟     :  وفَاجٍر ، وغَريت ما كُنتم

كَذبتم ، ما اختـذَ اُهللا من صاحبٍة وال ولٍد ، فماذا تبغونَ            : كُنا نعبد عزيراً ابن اِهللا ، فيقالُ        : قالوا  
  تردونَ ؟ أال: عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم : ؟ قالوا 

فيحشرونَ إىل الناِر كَأا سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطونَ يف الناِر ،مثَّ يدعى النصارى فيقالُ               
  عبدونَ ؟ قالوا      : هلمت ما كُنتم :        قالُ هلـــماِهللا في ابن املَسيح عبدما اختـذَ اُهللا      : كنا ن ، كَذبتم

عطشنا يا ربنا فاسقنا ، فيشار إليهم أال        : ماذا تبغونَ ؟ فيقولونَ     : فيقالُ هلم   .   من صاحبٍة وال ولدٍ   
تردونَ ؟ فيحشرونَ إىل جهنم كأَا سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطونَ يف الناِر ، حـىت إذا ملْ                  

            وفَاجٍر ، أَتاهم رب اَهللا من عبدكانَ ي إالَّ من بقفيها ، قالَ           ي أوهاليت ر ورٍة منيف أدىن ص العاملني بر
يا ربنا فَارقنا الناس يف الدنيا أَفقر ما كُنـا          : فما تنتظرونَ ؟ تتبع كلُ أُمٍة ما كانت تعبد ، قالوا            : 

 مـرتِني   -رك باِهللا شيئاً    نعوذُ باِهللا منك ال نش    : أَنا ربكم ، فيقولونَ     : إليهم وملْ نصاحبهم ، فيقولُ      
هلْ بينكم وبينه آيةٌ فتعرفونه ا ؟ فيقولونَ        :  حىت إنَّ بعضهم ليكاد أنْ ينقلب ، فيقولُ          -أَو ثَالثاً   

  عمن :             فسـِه إالَّ أَذنَ اُهللا لـهِتلقاِء ن ِهللا من سجدكانَ ي بقى مناٍق ، فال يعن س كشففي ، اقالس
سجوِد ، وال يبقى من كانَ يسجد اتقاًء وِرياًء إالَّ جعلَ اُهللا ظَهره طَبقةً واحدةً كُلّمـا أَراد أَنْ                   بال

يسجد خر على قفاه ، مث يرفعونَ رءوسهم ، وقد تحولَ يف الصورِة اليت رأوه فيها أَولَ مرٍة فيقولُ                
   بكمقولونَ  : أنا ربنا   : فير قولـونَ      أنتفاعةُ ويحلُّ الشوت هنـــمعلى ج اِجلسر ضربمث ي ، :

دحض مزلَّةٌ ، فيِه خطاطيف وكَالليـب       : وما اِجلسر ؟ قالَ     : اللهم سلِّم سلِّم ، ِقيلَ يا رسولَ اِهللا         
ـ             رِف العـِني وكـالربِق     وحسكةٌ تكونُ ِبنجٍد فيها شويكةٌ يقالُ هلا السعدانُ ، فيمر املؤمنونَ كطَ



 

 

٢٨٩٦() 

فناٍج مسلَّم ، وخمدوش مرسلٌ ، ومكدوس يف ناِر         : وكالريِح وكالطَِّري وكأَجاويِد اخلَيِل والركاِب      
جهنم ، حىت إذا خلص املُؤمنونَ من الناِر ، فو الذي نفسي ِبيدِه ، ما من أَحٍد منكم بأشد مناشدةً                    

   قولـونَ             ِهللا يف استيفاِء احلقاِر ييف الن الذين مالِقيامِة إلخوا ومِهللا ي بنـا كَـانوا    :  من املُؤمننير
         قالُ هلمونَ ، فيحجصلُّونَ ويعنا و يصومونَ ماِر ،         : يعلى الن ورهمص حرمفت ، رفتمع أَخرجوا من

        إىل ِنصِف س ارأَخذِت الن لقاً كَثرياً قَدخرجونَ خقولونَ      فيكبتيِه ، فيفيهـا     : اقِه وإىل ر قينا ما برب
ارجعوا فمن وجدمتْ يف قَلبِه ِمثقالَ ِدينـاٍر مـن خـٍري            : أَحد ممن أَمرتنا بِه ، فيقولُ اُهللا عز وجلَّ          

: رتنا بِه ، مث يقـولُ       ربنا ملْ نذر فيها أَحداً ممن أَم      : فأخرجوه ، فيخرجونَ خلقاً كَثرياً ، مثَّ يقولونَ         
ارِجعوا فمن وجدمتْ يف قَلبِه ِمثقالَ ِنصِف ديناٍر من خٍري فأخرجوه فيخرجـونَ خلقـاً كَـثرياً ، مث     

 ربنا ملْ نــــذر : يقولونَ 
ه ارجعوا فمن وجـــدمتْ يف قلبِه ِمثقالَ ذَرٍة من خٍري فأَخرجو         : فيها ممن أَمرتنا أَحداً ، مث يقولُ        

شفعِت املَالئكـةُ ،    : ربنا ملْ نذر فيها خيراً ، فيقولُ اُهللا         : ، فيخرجونَ خلقاً كَثرياً ، و هم يقولونَ         
وشفع النبيونَ ، وشفع املُؤمنونَ ، وملْ يبق إالَّ أَرحم الرامحني فيقبض قَبضةً من الناِر فيخرج منـها                  

اً قَطُّ قد عادوا حمماً فيلقيهم يف نهٍر يف أَفواِه اجلَنِة يقالُ لـه نهـر احلَيـاِة ،                   قَوماً ملْ يعملوا خري   
فيخرجونَ كَما تخرج احلَبةُ يف حميِل السيِل ، أال تروا تكونُ إىل احلَجِر أَو الشجِر ما يكونُ إىل                  

 يكونُ أَبيض فيخرجـونَ كـاللؤلؤ يف ِرقـام    الشمِس أُصيفر وأُخيضر وما يكونُ منها إىل الظِّلِّ   
هؤالِء عتقاُء اِهللا ِمن الناِر الذين أَدخلهم اجلَنةَ ِبغِري عمٍل عملـوه وال             : اخلَواتيم يعرفهم أَهلُ اجلَنِة     

نا ما مل تعِط أَحداً     ربنا أَعطيت : خٍري قَدموه ، مث يقولُ ادخلوا اجلَنةَ فما رأيتموه فهو لكم ، فيقولونَ              
 أي شيٍء أَفضلُ من هـذا ؟                 يا ربنا   : لكم ِعندي أَفضلُ من هذا ، فيقولونَ        : من العاملني ، فيقولُ     

 عن أيب سعيد ) حم ، ق(. } رضاي فال أَسخطُ عليكم بعده أَبداً: فيقولُ 
 ٥٣٤ و ٢٩٣ و ٢/٢٥٧وحم  ) ٤٧٣٠(د     و ٢٦ والزهد   ٣٠٢ وم اإلميان    ١٥٨ و ٩/١٥٦ و ٦/٥٦ و ٨/١٤٧خ  
 ) ٧٠٣١(وصحيح اجلامع ) ٢٠٨٥٦(وعب ) ١١٧٨( ومحيدي ٣/١٦و

 ) الرؤيا متواترة(
هلْ تضارونَ يف رؤيِة الشمِس يف الظَّهريِة ليست يف سحابٍة ، هلْ تضارونَ يف رؤيـِة           {-١٩٣٢٧
 القمِر لَيلةَ 

ِبيدِه ال تضارونَ يف رؤيِة ربكم عز وجلَّ إالَّ كما تضارونَ           البدِر ليس يف سحابٍة ؟ فو الذي نفسي         
أي فُلُ أَملْ أَكرمك ، وأُسودك وأُزوجك ، وأُسـخر          : يف رؤيِة أَحـــدمها ، فيلقى العبد فيقولُ        

أَفظننت أَنك مالقي ؟    : قولُ  بلى أَي رب ، في    : لك اخلَيلَ واإلبلَ ، وأَذرك ترأس وتربع ؟ فيقولُ          
أَملْ أُكرمـك ،    ! أَي فُلُ   : فإين أَنساك كما نسيتين ، مث يلقَى الثاين فيقولُ له           : ال ، فيقولُ    : فيقولُ  



 

 

٢٨٩٧() 

بلى أَي رب   : وأُسودك ، وأُزوجك ، وأُسخر لك اخلَيلَ واإلبـلَ ، وأَذرك ترأس وتربع ، فيقولُ               
؟ فيقولُ      : قولُ  في القيم أَنك قولُ    : أَفظننتلقـى الثَّالـثَ          : ال ، فيسيتين ، مث يكما ن إين أَنساك

رب آمنت بك وِبكتابك وبرسلك ، وصلَّيت وصمت وتصـدقت          : فيقولُ له ِمثلَ ذلك ، فيقولُ       
اآلنَ نبعثُ شاهداً عليك ، ويتفكر يف نفسِه        : قالُ  ههنا إذنْ ، مث ي    : ويثىن خبٍري ما استطاع ، فيقولُ       

                     ولَحمـه فخـذه نطـققالُ لفخذِه انطقي ، فتعلى فيِه ، وي ختم؟ في على شهدذَا الذي ي من ،
. } وِعظامـــه بعملِه ، وذلك ليعذر من نفسِه ، وذلك املُنافق ، وذلك الذي يسخطُ اُهللا عليهِ               

  هريرة عن أيب) م(
 ) ٧٠٣٢( وصحيح اجلامع ١/٢٨٥ وعاصم ١/١٦٦ وعوانة ٢/١٦٧م 

) طـك (. } هلْ تقرءونَ القرآنَ إذا كُنتم معي يف الصالِة ؟ فال تفعلوا إالَّ بأُم القُرآنِ              {-١٩٣٢٨
 . عن ابن عمرو 

  ٢/١١٠امع 
 صحيح لغريه

١٩٢٣٩-}        القُرآِن ال ت يئاً منلفي شقرءونَ خهلْ ت        ا يف أَنفسـكمالقُرآِن ِسـر فعلوا إالَّ ِبأُم { .
 . عن ابن عمر عن عبادة بن الصامت ) طب(

  ١/٣١٩ وقط ١/٢٣٨ وك ٢/١٦٥ وهق ٢/١١٠امع 
 صحيح 

فـال تفعلـوا إالَّ بـأُم       : نعم ، قالَ    : هلْ تقرءونَ معي إذا كُنتم يف الصالِة ؟ قُلنا           {-١٩٣٣٠
  بز ،(. } القُرآِن

 . عن عبد اهللا بن عمرو ) طك
  ٢/١١٠امع 

 صحيح 
هلْ تمارونَ يف القَمِر لَيلةَ البدِر لَيس دونه سحاب ؟ هلْ تمارونَ يف رؤيِة الشـمِس                 {-١٩٣٣١

بـد  من كانَ يع  : لَيس دوا سحاب ؟ فإنكم ترونه كذلك ، يحشر اُهللا الناس يوم الِقيامِة فيقولُ               
                    تبـعوي ، القَمـر القَمر عبدكانَ ي من تبعوي ، مسالش مسالش عبدكانَ ي من تبعفي ، يئاً فليتبعهش
مـــن كانَ يعبد الطَّواغيت الطَّواغيت ، وتبقى هذِه األمةُ فيها منافقوهـا ، فيـأتيهم اُهللا يف                 

      عرفونَ ، فيورتِه اليت يورٍة غَِري صقولونَ     : قولُ  صفي ، بكمنا حىت       : أَنا ركانهذا م ، عوذُ باِهللا منكن
أَنا ربكم ، فيقولونَ    : يأتينا ربنا ، فإذا جاءنا عرفناه ، فيأتيهم اُهللا يف صورتِه اليت يعرفونَ ، فيقولُ                

ـ        :  ـم ، فأكونُ أَولَ من يجـوز مـن         أَنت ربنا فيتبعونه ، ويضرب الصراطُ بني ظَهراينْ جهنـ
اللهم سلّم سـلّم ، ويف      : الرسِل بأُمتِه ، وال يتكلّم يومئٍذ أَحد إالَّ الرسلُ ، وكَالم الرسِل يومئٍذ              



 

 

٢٨٩٨() 

عماهلم ،  جهنم كَالليب مثلُ شوِك السعدان غَري أَنه ال يعلم ما قَدر ِعظمها إالَّ اُهللا تخطف الناس بأ                
                   الِعباِد وأَراد القَضاِء بني نجو حىت إذا فَرغَ اُهللا منخردلُ مث يي من ملِه ، ومنهمبع وبقي من فمنهم
أَنْ يخرج برمحتِه من أَراد ِمن أَهِل الناِر ، أَمر املالئكةَ أَنْ يخرجوا مـن النـاِر مــن كـانَ ال                      

 يشـــــرك باِهللا 
ال إله إالَّ اُهللا فيخرجوم ويعرفوم بآثاِر السجوِد ، وحرم اُهللا على الناِر أَنْ تأكلَ      : ممن يقولُ   شيئاً  

                 نبتنبتونَ كما تاُء احلَياِة فيعليهم م صباِر ، وقَِد امتحشوا ، فيالن خرجونَ منجوِد ، فيالس آثار
 يفرغُ اُهللا من القَضاِء بني الِعباِد ، ويبقى رجلٌ بني اجلَنِة والناِر ، وهـو                احلَبةُ يف حميِل السيِل ، مث     

يا رب اصرف وجهي عِن النـاِر ،        : آخر أَهِل الناِر دخوالً اجلَنةَ مقبالً بوجهِه ِقبلَ الناِر ، فيقولُ            
سيت إنْ أَفعلْ ذلك بك أنْ تسألَ غَري ذلك ؟          هلْ ع : فقد قَشبين ِرحيها وأَحرقين ذَكاؤها ، فيقولُ        

ال وِعزتك ، فيعطي اَهللا ما يشاُء من عهٍد وميثاٍق ، فيصرف اُهللا وجهه عن الناِر ، فـإذا                   : فيقولُ  
د بـاِب   يا رب قَدمين ِعن   : أَقبلَ بِه على اجلَنِة ورأى بهجتها سكت ما شاَء اُهللا أَنْ يسكت مث قالَ               

ال ، وِعزتك ال    : أَليس قد أَعطيت العهد وامليثاق أنْ ال تسألَ غَريه ؟ فيقولُ            : ، فيقولُ اُهللا    : اجلنِة  
أَسألك غَري ذلك ، فيعطي ربه ما شاَء من عهٍد وميثاٍق فيقدمه إىل باِب اجلَنِة ، فإذا بلغَ باا فرأى                    

يا رب أَدخلين اجلَنةَ   : ن النضرِة والسروِر فيسكت ما شاَء اُهللا أنْ يسكت فيقولُ           زهرا وما فيها مِ   
ويحك يا ابن آدم ما أَغدرك ، أليس قد أَعطيت العهد وامليثاق أَنْ ال تسألَ غـري                 : ، فيقولُ اُهللا    

، فيضحك اُهللا ِمنه مث يأذنُ له يف دخـوِل  يا رب ال تجعلين أَشقى خلقك : الذي أُعطيت ؟ فيقولُ  
زد ِمن كذا وكذا ، أَقبـلَ       : تمن ، فيتمنى حتى إذا انقطعت أُمنيته قالَ اُهللا تعاىل           : اجلَنِة ، فيقولُ    

عـن   ) حم ، ق  ( .} لك ذلك وِمثله معه   : يذكِّره ربه ، حىت إذا انتهت بِه األماينُّ قالَ اُهللا عز وجلَّ             
 ) . وعشرة أمثاله: لكنه قالَ . أيب هريرة وعن أيب سعيد  

 وصـفة   ١٠/٤٨٣ و ٩/٥٨٥ واإلحتـاف    ٢/٢٩٢ وفتح   ١٠/٤٢ وهق   ٢/٣٢٦ومي  ) ٢٥٤٩( وت   ١/٢٠٤خ  
 ) ٧٠٣٣( وصحيح اجلامع ١٦٧ وم ص ١/٢٥٩ وعاصم ٢٩١

. }  وال تبسطْ يدك إالَّ إىل خـريٍ       هلْ متلك ِلسانك ؟ فال تقلْ ِبلسانك إالَّ معروفاً ،          {-١٩٣٣٢
 . عن األسود ابن أصرم ) هب(

 ) ٤٩٣١( والشعب ١/٢٥٧طب 
 صحيح لغريه

١٩٣٣٣-}               حرقولُ هذه با فتآذا قطعإىل املُوسى فت عمدها فتِصحاحاً آذان إبلُ قَومك تنجهلْ ت
مها عليك وعلى أَهلك ؟ ما أَعطاه اُهللا لـك          هذه صرم فتحر  : ، فتشقُّها أو تشق جلودها وتقولُ       

     وساكمن م اِهللا أَحد وموسي ، اعِدكس من اِهللا أَشد اعدعن أيب ) حل ، حم طب ، ك ، هق(. } ِحلٌّ، س
 . األحوص عن أبيه 



 

 

٢٨٩٩() 

 وطربي  ٢/١٥٩ وترغيب   ١٥٤ و ٤/١٥٣ومشكل  ) ١٠٧٣( و حب    ١٩/٢٧٧ وطب   ٤/١٨١ وك   ٣/٤٧٣حم  
  ٨/١٨٠و ن ) ٢٠٠٦(و ت ) ٤٠٦٣(و د )  ٢٠٥١٣( وعب ٣٤٢ وصفة ٧/٥

 صحيح 
١٩٣٣٤-} وإخالصهم معو؟ بد عفائكمنصرونَ إالَّ بضعن سعد ) حل(. } هلْ ت. 

 ) ٧٠٣٤( وصحيح اجلامع ٨/٢٩٠ وحلية ١/٣٨طس 
 صحيح 

 . عن سعد ) خ(. } هلْ تنصرونَ وترزقونَ إالَّ بضعفائكم ؟ {-١٩٣٣٥
 ) ٧٠٣٥( وصحيح اجلامع ١٠/٤٣ واإلحتاف ٤/١٤٩غيب  وتر٤/٤٤خ 

هلْ جزاُء اإلحساِن إالَّ اإلحسانُ هلْ تدرونَ ما يقولُ ربكم ؟ هل جزاُء من أَنعمنـا                 {-١٩٣٣٦
 ) . أبو نعيم والديلمي عن أنس(. } عليِه بالتوحيِد إالَّ اجلَنةُ

 ) ١٥٤٨ - ١٥٤٤( والدعا طب ١/٢٣٣أصفهان 
 صحيح لغريه

فما ينفعكم أَنْ أُصلِّي علـى رجـٍل        : نعم ، قالَ    : هلْ على صاحبكم دين ؟ قَالوا        {-١٩٣٣٧
روحه مرن يف قَربِه ، ال تصعد روحه إىل السماِء ، فَلو ضمن رجلٌ فيه قُمت وصلَّيت عليِه فـإنَّ                    

نفعهعن أنس ) طس(. } صاليت ت . 
  ٦/٧٣ و هق ٣/٤٠ وجممع ٣/٤٧خيص  وتل٣/٤٧ وقط ٢/٢٩٠حم 

 حسن لغريه
عن ) طب(. } هلْ قَرأَ أَحـــد منك آنفاً يف الصالِة ، إين أَقولُ مايل أُنازع القُرآنَ             {-١٩٣٣٨

 عبد اهللا ابن حبينة
 ٢/١٠٩امع 

 صحيح 
١٩٣٣٩-}      منكم مايل أُنازع        (هلْ قَرأَ أَحد قُلت األعلى ؟ قد ربك ِح اسمبعبد الرزاق (. } هابس (

 . عن عمران بن حصني 
 وعـب   ٢/١٥٨ هـق    ٥/٣٤٥وحـم   ) ١٨٤٨( و هـ    ٢٧ون اإلفتتاح ب    ) ٣١٢( وت   ٢٢د اإلستفتاح ب    

 وغريهم ) ٤٥٤( وحب ٣٧٦ و١/٣٥٧وش ) ٢٧٩٨(
 صحيح 

قرآنَ ؟  مايل أُنازع ال  : إين أَقولُ   : نعم ، قالَ    : هلْ قَرأَ أَحد منكم معي آنفاً ؟ قالوا          {-١٩٣٤٠
ى قالَ ذلكحت عِن القراءِة معه اسعن عبد اهللا بن حبينة ) حم ، طكس(. } فانتهى الن . 

 ومحيـدي   ١/٢١٧ ومعاين   ٩/٣٢٠وحلية  ) ٢٧٩٦ و   ٢٧٩٥( وعب   ١٥٨ و ٢/١٥٧ وهق   ٢٨٤ و ٢/٢٤٠حم  
)٨٣٥ ( 

 صحيح



 

 

٢٩٠٠() 

١٩٣٤١-}          قلت جبتع قد ، أَحد نازعين   : هلْ قرأَ معيهذا الذي ي نم      القرآنَ ، إذا قَرأَ اإلمام 
 . عن عبادة بن الصامت ) ك(. } فال تقرءوا إالَّ بأُم القُرآِن ، فإنه ال صالةَ ملن ملْ يقرأْ ا

  ١٥٨ و٢/١٥٧وهق ) ٩٥٣( ومحيدي ١/٢٣٩ك 
 صحيح لغريه

حم ، ت ، ن ،      ( . }هلْ قَـــرأَ معي أَحد منكم آنفاً؟ إين أَقولُ مايل أُنازع القُرآنَ           {-١٩٣٤٢
 عن أيب هريرة) هـ ، حب

 وقـط   ١٥٨ و ٢/١٥٧ وهـق    ٣٠١ و ٢٨٥ و ٢/٢٤٠ وحم   ١/٢٣٩وك  ) ٣١٢( و ت    ٢/١٤٠ون  ) ٨٢٦(د
 ) ٧٠٣٦( وصحيح اجلامع ٣/٨٣وسنة ) ٤٠٦( وشفع ١/٣٢٠

 صحيح 
١٩٣٤٣-} حبونَ اللَّهوي ؟ فإنَّ األنصار لَهو عكمعن عائشة ) ك(. } هلْ كانَ م . 

  ٢/١٨٤ وك ٧/٢٨٨هق 
 صحيح 

 . عن أيب ذر ) حم(. } هلْ لك إىل البيعِة ولك اجلَنةُ {-١٩٣٤٤
  ٣/١٢٨ وكثري ٥/١٧٢حم 

 صحيح 
١٩٣٤٥-}                    لحقهأَنْ ي أَحب مهمالِه ، إنْ قَد فإنَّ املَرَء مع ، ديكي بني الكم مالٌ ؟ فَقدم هلْ لك

     تخلَّفأنْ ي أَحب لفهوإنْ خ ، يا رسول اهللا مايل    : قال رجل   : ابن املبارك عن عبد اهللا بن عبيد قال         (. }  معه
 ) . ال أحب املوت ؟ قال فذكره

  ٨/١٤٦اإلحتاف 
 حسن مرسل 

دخل علينا رسول اهللا حني تزوجت ابنـة  : عن زوج بنت أيب هلب قال  ) حم(. } هلْ من لَهٍو؟   {-٩١٣٤٦
 ) . أيب هلب فقال فذكره

  ٤/٢٨٩ وجممع ٥/٣٧٩ و٤/٦٧حم 
 صحيح 

: وكيف أَسقيِه ؟ قـالَ      : فاسِق املاَء ، قالَ     : ال ، قالَ    : هلْ من والديك حي؟ قالَ       {-١٩٣٤٧
نهإذا غَابوا ع إليهم وامحله ، ضروهإذا ح هآلت عن عياض بن مرثد  عن رجل ) حم ، طك(. } اكْفهم . 

  ٣/١٣١ وجممع ١٧/٣٧٠وطب ) ٢٣٣٥( ومنصور ٩/٢٦ وهق ٥/٣٦٨ حنوه وحم ٦م الرب والصلة 
 صحيح 

هلْ منكم أَحد طَعم اليوم ؟ من كانَ ملْ يطعم منكم فليصم ، ومن طَِعم فليتم بقيـةَ                   {-١٩٣٤٨
         ومهمقيةَ يوا بروِض فليتمومِه ، وائذنوا أَهلَ العاشوراءَ   -يع ومعين يعن حممد بن صيفي    ) حب(. }  ي

 . ألنصاري ا



 

 

٢٩٠١() 

 ) ٢٠٩١(وخزمية ) ١٧٣٥( وهـ ٤/١٩٢ ون ٥٥ و٣/٥٤ وش ٤/٣٨٨وحم ) ٩٣٢(حب 
 صحيح 

هــلْ منكم رجلٌ إذا أَتى أَهله فأَغلق عليِه بابه ، وأَلقى عليِه ِستره ، واستتر بِستِر             {-١٩٣٤٩
 : اِهللا ؟ قالوا
، فَعلت كذا فسكتوا ، مث أَقبلَ على النسـاِء  فَعلت كذا : مث يجلس بعد ذلك فيقولُ      : نعم ، قالَ    

هلْ منكن من تحدثن ؟ فسكنت ، فجثت فَتاةٌ كَعاب على أَحِد ركبتيها وتطاولت لرسـوِل  : فقالَ  
 هـلْ : إم ليحدثونَ ، وإن ليحدثن ، فقالَ        : اِهللا ليراها ويسمع كَالمها ، فقالت يا رسولَ اِهللا          

                   ـاسوالن اجتـهكِة ، فقَضى حيطاناً يف السش يطانٍة لَقيتثلُ شم ثلُ ذلك؟ إمنا م ثلَ ذلكدرونَ مت
                     لَونه ساِء ما ظَهرالن أال إنَّ ِطيب ، لَونه ظهروملْ ي ِرحيه جاِل ما ظَهرالر نظرونَ إليِه ، أال إنَّ ِطيبي

      أال ال ي ، ِرحيه ظهرلٍد أو والدٍ  وملْ يجٍل ، وال امرأةٌ إىل امرأٍة إالَّ إىل وجلٌ إىل رر عـن  ) د(. } فضني
 أيب هريرة 

 ) ٧٠٣٧( وصحيح اجلامع ٥٠د النكاح ب 
 صحيح

عن ابن عباس   ) ٤حم ، م  (. } هالَّ أَخذمتْ إهاا فدبغتموه فانتفعتم به ؟ ، إمنا حرم أَكلُها           {-١٩٣٥٠
. 

 ٣/١٠٧ وخ   ١/٣٢٧ وحـم    ٣٠٨ وموطـأ    ١/٤٦ وتلخـيص    ٧/١٣٢ون  ) ٣٦١٠( وهــ    ١٠٠م احليض   
 ) ٧٠٤١( وصحيح اجلامع ٧/١٢٤و

حـم ، خ ، م ، ن ،      (مالك والشـافعي    (. } هالَّ انتفعتم ِجبلـــدها ؟ إمنا حرم أَكلُها       {-١٩٣٥١
 ) .  شاة ميتة قال فذكره�وجد النيب : عن ابن عباس قال ) حب
  ١/٢١١ وعوانة ١/٤٩٧ ومشكل ٤/١٥٤ ومتهيد ١/٢٣ وهق ٧/١٧٢ ن  و١٠١ وم احليض ٢/١٥٨خ 

١٩٣٥٢-}  يتِه حىت أَجيئهيف ب يخالش ركتكٍر -هالَّ تعين أَبا بعن أمساء ) ك(. } - ي . 
 ) ١٧٠٠( وحب ٦/١٧٣ وجممع ٦/٣٤٩ وحم ٤/٢٩٤ وبداية ٢٤٦ و ٣/٢٤٤ك 

 صحيح 
١٩٣٥٣-}      أنْ ي ؟ لعلَّه ركتموهاُهللا عليِه     هالَّ ت توبفي اعزاً  -توبعين معن نعـيم  ) د ، ك(. } - ي

 بن هزال 
 ٤/٢/٥٢ وسعد   ١/١٨٠ ومشكل   ١٠/٧٢ وش   ٥/٢١٧وحم  ) ٢٥٥٤(وهـ  ) ١٤٢٨( وت   ٢٤د احلدود ب    

 ) ٧٠٤٢( وصحيح اجلامع ٢٢٨ و٨/٢١٩ وهق ٤/٣٦٣وك 
 صحيح 

عن جنـدب  ) ع ، طب ، ض (. } اذب ؟ هالَّ شققت عن قَلبِه فنظرت أَصادق هو أم كَ         {-١٩٣٥٤
 . البجلي 



 

 

٢٩٠٢() 

  ١٢/١٩٥ وفتح ٤/٤٩ وتلخيص ٤/٢٥٢ ومشكل ١٠/٢٤٢ وسنة ١٤/٣٤١ و ش ١/٢٧ وجممع ٢/١٩٠طب 
 صحيح 

١٩٣٥٥-}           وىل القَوِم ِمنهم؟ فإنَّ م األنصاري المذها وأنا الغخ أبو نعيم عن عقبة بن     (. } هالَّ قُلت
 ) . عبد الرمحن عن أبيه

  ١٢/٥٠٥ وش ٥/٢٩٥ وحم ١٢٢ األدب ب د
 حسن 

 . عن أيب هريرة ) حم ، خ(. } هالك أُميت على يدي ِغلمٍة من قُريٍش {-١٩٣٥٦
 ) ٧٠٣٨( وصحيح اجلامع ٤/٥٢٧ وك ٦/٤٦٥ ونبوة ٢/٣٢٤ وحم ٩/٦٠ و ٤/٣٢٤خ 

آنَ ويتأولونه علـى غـِري      هالك أُميت يف الِكتاِب واللَِّنب ، أَما الِكتاب فيقرءونَ القُر          {-١٩٣٥٧
     ععونَ اجلَماعاِت واجلُمدبدونَ فيفي ونَ اللَّنبحبأويلِه ويوأبو نصر السجزي يف اإلبانـة  ) حم ، هب(. } ت

 . عن عقبة بن عامر 
  ٢/١٩٣ و جامع بيان العلم ١٠٤ و٨/١٠٣ و ٢/١٩٤ وجممع ٤/١٥٥حم 

 حسن 
 . عن ابن مسعود ) ، دحم ، م (. } هلك املُتنطِّعونَ {-١٩٣٥٨

 وصحيح اجلـامع    ١/٣٨٦ وحم   ١٢/٣٦٧ وسنة   ٢/٥٠ واإلحتاف   ١٣/٢٦٧ وفتح   ١٠/٢١٦ وطب   ٧م العلم   
  ٥ود يف السنة ب ) ٧٠٣٩(

١٩٣٥٩-}         قالَ باملاِل هكذا وهكذا وهكذا ، وقَليلٌ ما هم ناملُكثرونَ إالَّ م لكوهناد ) حم(. } ه
 . عن عبد الرمحن بن أبزي ) طب(عن أيب سعيد ، ) ع(وعبد بن محيد 

  ٨/١٤٥ و٤/١١ واإلحتاف ١٢١ و٣/١٢٠ وجممع ٤/١٨٥ وترغيب ٢/٥٢٥حم 
 صحيح 

١٩٣٦٠-}                 عـدهب كونُ قَيصرمث ال ي هلكنلي وقَيصر ، عدهكونُ ِكسرى بى مث ال يِكسر لكه
 عن أيب هريرة ) م(. } وليقسمن كُنوزمها يف سبيِل اِهللا

 ) ٧٠٤٠( وصحيح اجلامع ٦/٣٢٤ونبوة ) ٢٠٨١٥( وعب ٢/٣١٣ وحم ٦٧ م الفنت  و٤/٧٧خ 
 . عن أيب بكرة ) حم ، طب ، ك(. } هلكِت الرجاِل حني أَطاعِت النساَء {-١٩٣٦١

  وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ٥/٤٥ وحم ٢/٣٤ وأصفهان ٤/٢٩١ك 
 حسن 

قال ابن معني :  ببكار بن عبد العزيز بن أيب بكرة ونقل عن امليزان :األوىل ) ٤٣٦(وأعله األلباين يف ضعيفته بعلتني  
ضعيف مشـاه ابـن     : ويف الضعفاء   " هو من مجلة الضعفاء الذين يكتب حديثهم      : ليس بشيء وقال ابن عدي      : 

 " عدي
 .والثانية أنه ليس بصحيح املعىن على إطالقه 

 : وكالمه خطأ يف العلتني : أقول 



 

 

٢٩٠٣() 

ليس بشيء ويف روايـة     : قال ابن معني    : صدوق يهم ويف التهذيب     ) ٧٣٥(ل عنه يف التقريب     فقد قا : أما األوىل   
أرجو أنه ال بأس به وهو من مجلة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ، وقال              : صاحل ، وقال ابن عـــدي      : أخرى  
 وانظـر  ٤٧٩ و١/٤٧٨التهـذيب  ... ضعيف ، وذكره ابن حبان يف الثقـات  : ليس به بأس وقال مرة     : البزار  

  فما ذكره عن العلة األوىل يتهاوى بعد هذه النقول فالرجل خمتلف فيه والراجح أنه ال بأس به ٢/٤٣الكامل 
مل يقل أحد من أهل العلم أنه يؤخذ به على إطالقه وهذا تفسري غري صحيح بل هو حممول على طاعة                    : و أما الثانية  

 النساء يف غري مرضاة اهللا تعاىل 
١٩٣٦٢-} الةِ            هالص طرو ش يامعِن املُسافِر الص ضععاىل وإنَّ اَهللا ت ، ثكأُحد عـن  ) طك(. } لم

) إين صائم فذكره  : هلم ، فقال    :  وهو يأكل ، فقال      �دخل رجل على النيب       : زرارة بن أيب أوىف عن رجل قال        
 . 

  ١/٤٢٣ ومعاين ٣/١٦١ وجممع ١/٢٣٧طب 
 حسن لغريه

١٩٣٦٣-}  لمإىل الِغذاِء املُبارِك ه-حورعين السعن العرباض ) حم ، د ، ن ، حب(.  } - ي 
 وترغيـب  ١٨/٢٥٢ و٧/٣٤٣ وطـب   ٤/٢٣١ وهـق    ٤/١٢٦ وحم   ١٩٠ و ١٨١ و ٤/١٤٦ون  ) ٣٣٤٤(د  
 ) ٧٠٤٣( وصحيح اجلامع ٤/٢٥٢ وتخ ٣/١٥٣ وجممع ٨/١٤٦ ومتهيد ٢/١٣٨

 صحيح 
 . عن احلسني ) طب(. } - احلَج -:  هلم إىل ِجهاٍد ال شوكةَ فيِه {-١٩٣٦٤

 ) ٧٠٤٤( وصحيح اجلامع ٣/٢٠٦ وجممع ٢/١٦٤ و ترغيب ٣/١٤٧وطب ) ٢٣٤٢(منصور 
 صحيح 

١٩٣٦٥-}      مـوتت فساً لنوعي أَنَّ نفثَ يف رِجربيلُ ن املنيالع بسولٌ من روا إيلَّ  ، هذا رلُمه
 فاتقوا اَهللا وأَمجلوا يف الطَّلِب ، وال يحملنكم استبطاُء الرزِق           حىت تستكملَ ِرزقها وإنْ أَبطأَ عنها ،      

 . عن حذيفة ) بز(. } على أنْ تأخذوه ِبمعصيِة اِهللا ، فإنَّ اَهللا ال ينالُ ما عنده إالَّ بطاعتِه
  ٣/٩ وش ٤/٧١امع 

 حسن لغريه
رب الكَعبِة يوم الِقيامِة األكثرونَ إالَّ هم األخسرونَ ورب الكَعبِة ، هم األخسرونَ و     {-١٩٣٦٦

هكذا وهكذا ، وقليلٌ ما هم ، والذي نفسي بيدِه ما من رجٍل يموت يترك               : من قَالَ يف ِعباِد اِهللا      
تطأه بأَظالفها  غَنماً أو إبالً أو بقراً ملْ يؤد زكاا إالَّ جاءته يوم الِقيامِة أَعظم ما يكونُ وأَمسنه حىت                  

حم ، ق ، ت ،      (. } وتنطحه بقُروا ، حىت يقضى بني الناِس ، كلّما تقدمت أُخراها عادت أُوالها            
 عن أيب ذر ) ن ، هـ

 وفــتح ١٠/٢٧ و٤/٩٧ وهــق ١٥٨ و٥/١٥٢ وحــم ٥/١٠و ن ) ٦١٧( وت ٣٠ وم الزكــاة ٨/١٦٢خ 
 ) ٧٠٤٦( وصحيح اجلامع ١١/٥٢٤



 

 

٢٩٠٤() 

 عن أوالد املشـركني ؟      �سألت النيب     : عن مسرة قال    ) طكس ، بز  (. } م أَهِل اجلَنةِ  هم خد  {-١٩٣٦٧
 ) . فذكره
 ) ١٤٦٨( وصحيحة ٦/٣٠٨ وحلية ٨/٥٦٦ واإلحتاف ٧/٢١٩ وجممع ٧/٢٩٥طب 

 صحيح لغريه
١٩٣٦٨-} املُشركني عين أَوالدي ، آبائهم مع معن عبد اهللا بن عتيك ) طك(. } ه . 

  ٥/٣١٦ وجممع ١١/١٧ و٨/١٠٣ب  وط٦/٨٤حم 
 صحيح 

من مات ال يشرك باِهللا شيئاً دخلَ اجلَنةَ ، ومن مات يشرك باِهللا شيئاً     : هما املُوجبتاِن    {-١٩٣٦٩
ارخلَ النعن عمارة بن رويبة ) طب(. } د . 

  ٢٣ و ٢٢ و١/٢١امع 
 صحيح 

١٩٣٧٠-}  كارون كنتما جعين ال-هعن أيب أمامة ) هـ(. } -والديِن  ي 
  ٣/٣١٦وترغيب ) ٣٦٦٢(هـ 

 حسن لغريه
 عن ابن عمر ) حم ، خ(. } - يعين احلَسن واحلُسني -هما رحيانتاي من الدنيا  {-١٩٣٧١

 وحلية  ١٠/٤٢٦ و ٧/٩٥وفتح  ) ٨٥( وخد   ١٢/١٠٠ وش   ٣/١٣٧ وطب   ٩٣ و ٢/٨٥ وحم   ٨/٨ و   ٥/٣٣خ  
 ) ٧٠٤٥(ع  وصحيح اجلام٧/٣٦٥ و٥/٧١

هممت أنْ أَبعثَ معاذَ بن جبٍل وساملَ موىل أَيب حذيفةَ وأُيب بن كَعٍب وابن مسـعوٍد                 {-١٩٣٧٢
أال بعثت أبا بكٍر وعمـر فإمـا   : إىل األمِم كمــا بعــثَ ِعيسى بن مرمي احلَواريني ، فِقيلَ    

عن عمرو بن   ) طك(. } لتهما ِمن العِني مبرتلِة السمِع والبصرِ     ال ِغىن يل عنهما  ، إنَّ مرت       : أَبلغُ ، قالَ    
 . العاص 
  ٩/٥٢امع 

 لني 
١٩٣٧٣-}  أَغلب نساَء -هعين النعن أم سلمة ) هـ(. } - ي . 

  ١/٢٨٣ وش ٦/٢٩٤وحم ) ٩٤٨(هـ 
 لني 

 ... قاله ملا مرت زينب بنت أم سلمة أمامه وهو يصلي 
حم ، خ    (. } - يعين اإللتفات    -الس يختلسه الشيطانُ من صالِة الِعيِد       هــو اخت  {-١٩٣٧٤

 عن عائشة ) ، د ، ن
 ٤٨٤(وخزميـة   ) ٣٢٧٥( وعب   ٢/٢٨١وهق  ) ٥٩٠( وت   ٥٠ و د استفتاح الصالة ب       ٤/١٥٢ و ١/١٩١خ  
 ) ٧٠٤٧( وصحيح اجلامع ١/٢٣٧وك ) ٩٣١و



 

 

٢٩٠٥() 

 . عن عائشة ) حم(. }  يعين ولد الزنا-مِل أَبويِه هو أَشر الثَّالثِة إذا عملَ ِبع {-١٩٣٧٥
  ٦/٢٥٧ وجممع ٤/١٠٠ وك ١٠/٥٩هق 

 حسن 
١٩٣٧٦- }        هيتتاِحللُّ م ، اؤهم الطَّهــور وحم ، هـ ،    (عن أيب هريرة ،     )  حب ، ك   ٤حم  (. } ه

 عــن ) حب ، ك
 عن ابن الفراسي) هـ(جابر ، 

 ومـي   ٥/٣٦٥ و ٣/٣٧٣ و ٣٦١ و ٢/٢٣٧وحم  ) ٣٨٨- ٣٨٦(وهـ   ١٧٦ ،   ١/٥٠ون  ) ٨٣(ود  ) ٦٩(ت  
 وش  ١٤٣ و ١٤٢ و ١/١٤١ وك   ٤٩٥ و   ٢٢ وموطـأ    ٢٥٦ و ٩/٢٥٢ و ٤/٢٥٤ و ١/٣ وهق   ٢/٩١ و ١/٢٨٦
 ) ٧٠٤٨(وصحيح اجلامع ) ١٢٠ و١١٩( وحب ١/١٣٠

 صحيح مشهور
١٩٣٧٧-} ريكِهللا ش لَيس ، كُلُّه رح ويح عن والد أيب املل) حم ، د ، ن(. } ه 

 ) ٧٠٤٩(وصحيح اجلامع ) ١٣٤(ون حتفة ) ٣٩٣٣( ود ٥/٧٥ وحم ٦/١٨٤ وش ١٠/٣٧٤هق 
 صحيح 

هو رجلٌ ولد عشرةً ، سكن اليمن ِمنهم ِستةٌ ، وسكن الشام ِمنهم أَربعـةٌ ، فأمـا                   {-١٩٣٧٨
فلَخم :  ماٍء كُلّها ، وأما الشاميةُ فمذحج وِكندةُ واُألزد واألشعريونَ وأَمنار وِحمري غَري  : اليمانيونَ  

 . سئل عن سبأ ماهو ؟ فذكره : عن ابن عباس قال ) حم ، طك(. } ، وجذام وعاملةُ وغَســانُ
  ١/٣١٦ وحم ٢/٤٢٣ وك ٤/٣٣٠ ومشكل ١٨/٣٢٤طب 

 صحيح 
 عن عائشة) ق(، عن أنس ) حم ، ق ، د ، ن(. } هو عليها صدقةٌ ، وهو ِمنها لنا هديةٌ {-١٩٣٧٩

 ١٠/٣٢٨ و ٧/٢٢٠ و ٦/١٨٥ وهـق    ٢/١٦٩ ومـي    ١/٣٦١ وحم   ١٤ و   ١٠ وم العتق    ٧/١١ و ٢/١٥٨خ  
 ) ٧٠٥٠(وصحيح اجلامع ) ٢٠٧٦( وهـ ٣٢ و ٣٠ ون الزكاة ب ٣٤٢ و٧/٢٤٧وجممع 

ين  يع -هـــو يف ضحضاٍح ِمن ناٍر ، ولوال أَنا لكانَ يف الدرِك األسفِل من الناِر                {-١٩٣٨٠
 عن العباس) ق(. } أَبا طَالٍب

 وصحيح اجلامع   ١/٩٦وعوانة  ) ٩٩٣٩( وعب   ٢١٠ و ٢٠٧ و ١/٢٠٦ وحم   ٣٥٧ وم اإلميان    ٨/٥٧ و ٥/٦٥خ  
)٧٠٥١ ( 

١٩٣٨١-}                أكلُ القَديـدت قُريٍش كانت امرأٍة ِمن لٍك ، إمنا أَنا ابنمب فإين لَست نْ عليكوه { .
 عن ) هـ ، ك(

 عن جرير ) ك (أيب مسعود البدري ،
 ٣/٤٨ و٢/٤٦٦وك ) ١٨٧٦( وصحيحة   ٧/١٤٢ واإلحتاف   ٢٧٩ و ٦/٢٧٧ وخط   ٩/٢٠وجممع  ) ٣٣١٢(هـ  

 ) ٧٠٥٢(وصحيح اجلامع 
 صحيح 



 

 

٢٩٠٦() 

عن ابن عمر   ) حم ، بز ، طس    (. } - يعين إتيانُ املرأِة يف دبرها       -ِهي اللُّوطيةُ الصغرى     {-١٩٣٨٢
 . 

 ومعـاين   ٣/٢٨٩وترغيب  ) ٢٠٩٥٦( وعب   ٥/٣٧٦ و ١/٢٣٨ واإلحتاف   ٤/٢٩٨ وجممع   ٢١٠ و ٢/١٨٢حم  
٣/٤٤  

 صحيح 
 . عن ابن عباس ) ت(. } يعين تبارك: ِهي املَانعةُ ، ِهي املُنجيةُ ، تنجيِه من عذاِب القَِرب  {-١٩٣٨٣

 ) ١١٤٠( وصحيحة ٣/٨١ وحلية ٣٧٧٨ و٢/٣٧٧وترغيب ) ٢٨٩٠(ت 
 صحيح لغريه

١٩٣٨٤-}    قح عين   -ِهيتريةَ  :  ييـوم   �سئل عنها رسـول اهللا      : عن ابن عمر قال     ) طس(. } -الع 
 )عرفة فذكره

  ٢/١٨٣ وحم ١ ون الفرع والعترية ب ٤/٢٩امع 
 صحيح 

 شاة تذبح يف رجب : العترية 
 . عن ابن عمر ) د(. } ِهي يف كُلِّ رمضانَ ، يعين لَيلةَ القَدِر {-١٩٣٨٥

  مرفوعاً وموقوفاً ٣/٨٤ ومعاين ٢/٢٥٦ وأصفهان ٤/٤٦٤ وكر ٤/٢٣٤ واإلحتاف ٤/٣٠٧وهق ) ١٣٨٧(د 
 املوقوف أشبه 

عـن  ) بز ، طس  (. } - قاله ملن سأله عن ضالِِّة الغنِم        -ِهي لك أو َألخيك أو للذئِب        {-١٩٣٨٦
 . أيب هريرة 

وسـنة   ٩٣ و ٨٤ و ٥/٤٦ وفـتح    ١١٦ و ٣/١١١ ومتهيـد    ٧٥٧وموطأ  ) ١٨٦٠١( وعب   ١٦٦ و ٣/١٤٩خ  
  ٤/١٣٥ ومعاين ٤/١٦٧ وجممع ٨/٣٠٨

م ،  (. }  يعين ساعةَ اإلجابةِ   -ِهي مــا بني أَنْ يجلس اإلمام إىل أَنْ تقضى الصالةُ            {-١٩٣٨٧
 . عن أيب موسى ) د

 وجامع األصول   ٣/٢٨٣ واإلحتاف   ١/٤٩٣وترغيب  ) ١٧٣٩( وخزمية   ٣/٢٥٠وهق  ) ١٠٤٩( ود   ١٦م اجلمعة   
أن : هذا أجود حديث وأصحه يف بيان ساعة اجلمعة وأعل هذا احلديث بعلل واهية منـها                : لم   وقال مس  ٩/٢٦٨

 خمرمة بن بكري مل يسمع من أبيه والثانية الوقف واإلرسال 
 :أقول 

 والراجح  ١٢١ - ١٠/١٢٠التهذيب  . فقد اختلف يف مساعه من أبيه فبعضهم أثبتها وبعضهم نفاها           :  أما األوىل   
 هـ وأبوه متوىف بعد سـنة  ١٢١من أبيه ألنه يروي عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري وهو متوىف سنة   عندي أنه مسع    

 !فكيف يسمع من عامر وال يسمع من أبيه ؟.  هـ ١٢٠
 وأما الثانية فقد قال النووي رمحه اهللا والصحيح طريقة األصوليني والفقهاء والبخاري ومسلم وحمققي احملدثني أنه                

 وقد وهم األلباين عندما أدرج هذا احلـديث يف ضـعيف            ٣/٢٨٣اإلتصال ألا زيادة ثقة اإلحتاف      حيكم بالرفع و  
 ) !! ٦١٠٣(اجلامع 



 

 

٢٩٠٧() 

هــي هذه اِلحجةُ مثّ اجلُلوس على ظُهوِر احلُصِر يف البيوِت ، قاله ألم سـلمةَ يف                 {-١٩٣٨٨
 . عن أم سلمة ) ع(. } ِحجِة الوداِع

  ٣/٢١٤ وجممع ٢/٢١٣ترغيب 
 صحيح 

اِهلجرةُ أنْ تهجر الفَواحش ما ظَهر منها وما بطن ، وتقيم الصالةَ ، وتؤيت الزكاةَ ،                 {-١٩٣٨٩
 . عن ابن عمرو ) حم ، بز ، طك(. } مث أَنت مهاجر وإن مت باحلضِر

 ) ٧٢١٥( وبنحوه الشعب ٢/٢٢٤حم 
 حسن لغريه 

ا أنْ يهجر السيئاِت ، واألخرى أنْ يهاجر إىل اِهللا ورسولِه           إحدامه: اِهلجرةُ ِهجرتاِن    {-١٩٣٩٠
، وال تنقطع اهلجرةُ ما تقبلِت التوبةُ ، وال تزالُ التوبةُ مقبولةً حىت تطلع الشمس ِمن املَغرِب ، فإذا        

  عن عبد الـرمحن بـن عـوف       )حم ، طب  (. } طَلعت طُبع على كُلِّ قَلٍب مبا فيِه وكُفي الناس العملَ         
 . ومعاوية وابن عمرو 

  ٥/٢٥١ وجممع ٤/٩٩وحم ) ٢٢٥١( والدعا طب ١٩/٣٨١طب 
 صحيح 

ِهجرةُ احلَاضِر ، وِهجرةُ البادي ، فأما البادي فيجيب إذا دعـى            : اِهلجرةُ ِهجرتاِن    {-١٩٣٩١
 . عن ابن عمرو  ) ن(. } وأَعظمهما أَجراًويطيع إذا أُمــر ، وأما احلَاضر فهو أَعظمها بليةً ، 

 ) ٦٠٥٣( وصحيح اجلامع ١٢ون البيعة ب ) ١٤٦٢( وصحيحة ١٩٥ و١٩١ و٢/١٦٠حم 
 صحيح 

 . عن جابر ) عب(. } اهلَدايا لُألمراِء غُلولٌ {-١٩٣٩٢
 ) ١٤٦٦٥(عب 

 صحيح 
١٩٣٩٣-}         زٌء منج احلُ ، واإلقتصادالص متاحلُ ، والسالص اهلَدي      زءاً ِمـنج مسٍة وأَربعنيخ 

 . عن ابن عباس ) طك(. } النبوِة
 ) ٦٥٥٥( والشعب ١/٢٦٠ وعدي ٨/٩٠ وجممع ١٠/١٩٤ وهق ١٢/١٠٦طب 

 حسن 
 . عن ابن عباس ) طب (. } اهلَديةُ إىل اإلماِم غُلولٌ {-١٩٣٩٤

 ) ٧٠٥٤( وصحيح اجلامع ٤/١٥١ وجممع ١١/١٩٩وطب ) ١٤٦٦٥(عب 
 صحيح 

. } اهلَديةُ ِرزق من اِهللا طَيب ، فإذا أُهدي إىل أَحدكم فليقبلْها وليعِط خـرياً منـها               { -١٩٣٩٥
 ) . احلكيم عن ابن عمرو (



 

 

٢٩٠٨() 

 ) ٧٠١٠ و ٧٠٠٩( والفردوس ٨/٣٠٤ وسنة ٥/٩٠ ومتهيد ٤/١٥٣٠عدي 
 حسن لغريه

 ) . نجار عن أيب بكرابن ال(. } - يعين بريرةَ -اهلَديةُ لنا والصدقةُ عليها  {-١٩٣٩٦
  ٦/١٧٨ و ٢٧٦ و٣/١٨٠ وحم ١٧١ و١٧٠ وم الزكاة ٦٢ و٧/١١ و٣/٢٠٣ و٢/١٥٨أخرجه بنحوه خ 

 صحيح 
 . عن أيب هريرة ) بز(. } اِهلر ليس بنجٍس إمنا هو ِمن متاِع البيِت {-١٩٣٩٧

  ١/٤٥وش ) ٣٥٩ و ٣٥٨ و٣٥٧( وبنحوه عب ٢١٧ و١/٢١٦امع 
 صحيح 

 . عن أيب قتادة ) ش(. } ِهلر ِمن الطَّوافني عليكم أو ِمن الطَّوافاِتا {-١٩٣٩٨
 ) ٣٥٩ - ٣٥٧( وعب ٢١٧ و١/٢١٦ وامع ١/٣٢ش 

 صحيح 
 . عن أيب هريرة ) هـ ، ك(. } اِهلرةُ ال تقطع الصالةَ ألا ِمن متاِع البيِت {-١٩٣٩٩

 ) ٨٢٨(وخزمية  ٤/١٥٨٦ وعدي ٢/٧١ وأصفهان ١/٢٥٥وك ) ٣٦٩(هـ 
 حسن 

 وروي موقوفاً عنه 
 ) .الديلمي عن ابن عمرو(. } اهلَم ِنصف اهلَرِم {-١٩٤٠٠
 ) ١٢٧٩(واملقاصد ) ٧٠١٤(الفردوس 

 حسن 
١٩١٤٠١-} تكلَّمي عملْ بِه أَولصاحبِه ماملْ ي غفورعن أيب هريرة ) حل(. } اهلَوى م . 

  ٧/٢٦١ و٢/٢٥٩حل 
 حسن 

إن اهللا جتاوز عن أميت ما وسوست       (اضح تفرد ذا القول عن سفيان بن عيينة ورواه مجاعة بلفظ            فيه املسيب بن و   
وهذا هو الصحيح احملفوظ ، وأما لفـظ        ) ١٥١٣(قال األلباين يف الضعيفة     " به صدورها ما مل تعمل به أو تتكلم         

 .اهـ ... املسيب فمنكر ألنه ضعيف احلفظ مع خمالفته للثقات 
فقد وثقـه  : يل أما حديثان وإن كان معنامها واحد ، وعند ذلك فال خمالفة وأما املسيب بن واضح     يظهر  :  أقول

. كان املسيب بن واضح ال حيدث إالَّ بشيء يعرفه ويقف عله            :  وقال أبو عروبة     ٦/٤٠أبو حامت والنسائي اللسان     
فيه الناس هو ما ذكرته ال يتعمده ، بل         وعامة ما خالف    : وأورد له ابن عدي عدة أحاديث ليس هذا منها مث قال            

  ٦/٣٨٧كان يشبه عليه وهو ال بأس به اهـ  الكامل 
. } صوموا لرؤيتِه وأفطروا لرؤيتِه ، فإنْ غُم عليكم فأَكملُوا الِعدةَ ثَالثـني           ! اِهلاللُ   {-١٩٤٠٢

 . عن أيب بكرة ) حم(
  ٥/٤٢حم 



 

 

٢٩٠٩() 

 صحيح 
 عمن حيرم على النار �سئل رسول اهللا : عن أنس قال ) طس(. } لقَريباهلَين اللَّني السهلُ ا {-١٩٤٠٣

 )فذكره
 ) ٩٣٨( وصحيحه ٤/٧٥امع 

 حسن لغريه
والذي نفس أَيب القَاسِم بيدِه ، ليرتلن ِعيسى بن مرمي إماماً مقِسطاً ، وحكماً عـدالً                {-١٩٤٠٤

      ولي ، اِخلرتير وليقتلن ، ليبفليكسرنَّ الص         عرضـنحناَء ، وليالش صلحنِني ، وليالب ذات صلحن
 . عن أيب هريرة ) ع(. } َألجبته! يا محمد : املالَ فال يقبلُه أَحد ، مث لئن قَام على قَربي فقالَ 

  ٨/٢١١امع 
 صحيح 

١٩٤٠٥-}             م رهلٌّ ، وال كَبأَيب القَاسِم بيدِه ، ما أَهلَّ م فساألرِض     والذي ن رٍف ِمنعلى ش كرب
أبو الشيخ  (. } إالَّ أَهــلَّ ما بني يديِه وكَبر ما بني يديه بتكبريٍة وتهليلٍة حىت ينقطع منقطع الترابِ              

 ) . عن ابن عمرو
 ) ٧٠٧٩( والفردوس ١٨٩ و٢/١٨٨الترغيب 

 حسن 
نكر خليقتاِن ينصباِن للناِس يوم الِقيامِة ،       والذي نفس محمٍد بيده ، إنَّ املَعروف واملُ        {-١٩٤٠٦

فأما املَعروف فيبشر أَصحابه ويعدهم اخلَري ، وأما املُنكر فيقولُ إليكم إليكم وما يستطيعونَ له إالَّ                
 . عن أيب موسى ) حم(. } لزاماً

  ٢٦٣ و ٧/٢٦٢ وامع ٤/٣٩١وحم ) ١١١٨٠( والشعب ١٥ وحوائج ٣٤٨مبارك 
 حسن لغريه

١٩٤٠٧-}           كماِس بِه ، فـأيؤمٍن إالَّ وأَنا أَوىل النم حمٍد ِبيدِه ما على األرِض  ِمنم فسوالذي ن
 . عن أيب هريرة   ) م(. } ما ترك ديناً أَو ضياعاً فأنا مواله ، وأَيكم ما ترك ماالً فإىل العصبِة من كَانَ

 ) ٧٠٥٦( وصحيح اجلامع ٦/٢٣٨  وهق١٥م الفرائض 
١٩٤٠٨-}         ِلفـاتها ختاِر وقَعرها لكصخرٍة زِِنفِري النش نيما ب حمٍد بيدِه إنَّ قَدرم فسوالذي ن

عن ) طب(. } بشــحومهن ولُحومهن و أوالدهن يهوي فيما بني شفِري الناِر وقَعرها سبعني خريفاً 
 . رة عن أيب هري) ك(معاذ ، 

  ط املعارف ١٠/٣٩٣وامع ) ١٦١٢( وصحيحة ٤/٥٩٧ك 
 صحيح 



 

 

٢٩١٠() 

والذي نفس محمٍد بيدِه ، إنَّ مثلَ املُؤمِن كمثِل الِقطعِة ِمن الذَّهِب ، ينفخ عليهـا                 {-١٩٤٠٩
كلت طَيبـاً ،    صاحبها فلم تتغري وملْ تنقص  والذي نفسي بيدِه ، إنَّ مثلَ املُؤمِن كمثِل النحلِة ، أَ                

فسدوملْ ت كسرباً ، ملْ تطَي ضعتعن ابن عمرو ) هب (. } وو . 
  ١٠/٢٩٥وامع ) ٩٠٧٣ و٩٠٧٢( والشعب ٢/١٩٩حم 

 حسن 
والذي نفس محمٍد بيدِه إين َألرجو أَنْ تكونوا ِنصف أَهِل اجلَنِة ، وذلك أَنَّ اجلَنةَ ال                 {-١٩٤١٠

    فسدخلُها إالَّ نيضاِء يف ِجلِد الثَّوِر األسوِد ، أَو       يرِك إالَّ كالشعرِة البيف أَهِل الش سلمةٌ ، وما أَنتمم
 . عن ابن مسعود   ) ق(. } كالشعرِة السوداِء يف ِجلِد الثَّوِر األمحِر

 و ٤٣٧ و١/٢٨٦وحـم  ) ٤٢٨٣(وهــ  ) ٣١٦٨( وت ١١/٣٧٨ وفتح  ٢٠١ و   ٢٠٠ و م ص     ١/٨٨عوانة  
 ) ٧٠٥٧(امع  وصحيح اجل٤٤٥

. } والذي نفس محمٍد بيدِه ، لَخلُوف فَِم الصائِم أَطيب عند اِهللا من ِريِح اِملسـكِ               {-١٩٤١١
 . عن عائشة ) حم(

 ٤/٢٧٠ وهق   ٦/٢٤٠ و ٥٠٣ و ٣١٣ و ٢٧٣ و ٢٥٧ و ٢/٢٣٢ حنوه وحم    ١٦٥ و ١٦٣ و ١٦٢ و ١٦١م الصيام   
 ) ٧٨٩٢( وعب ٤٢ و٤١ ون الصيام ب ٣٠٤و

ي نفس محمٍد بيدِه لِغفار وأَسلم ومزينةُ ، وجهينةُ ومن كانَ ِمن مزينةَ خري ِعند          والذ {-١٩٤١٢
 وماِهللا ي 

 .عن أيب هريرة   ) ت(. } الِقيامِة ِمن أَسٍد وطٍَىيء وغَطفانَ
 ) ٧٠٥٨(وصحيح اجلامع ) ١٩٥٠( وت ١٩٥٥م ص 

نك أَولُ من يسألُين عن ذلك من أُميت ِلمـا          والذي نفس محمٍد بيدِه ، لقد ظَننت أَ        {-١٩٤١٣
رأيت ِمن ِحرصك على الِعلِم ، والذي نفس محمٍد بيدِه ، ِلما يهمين ِمِن انفضاضهم على أَبواِب                 

           قَلب قصدخلصاً يإالَّ اُهللا م أنْ ال إله هدش فاعيت ملَنفاعيت ، وشمتاِم ش عندي ِمن اجلَنِة أَهم ، هِلسان ه
قَلبه ما زاد إليك ربك يف الشفاعة ؟ فذكره : �سألت النيب  : عن أيب هريرة قال ) حم(. } وِلسانه . ( 

  ١٠/٤٠٤ وجممع ٢/٣٠٧حم 
 صحيح 

. } والذي نفس محمٍد بيدِه ملَناديلُ ســـعِد بِن معاٍذ يف اجلَنِة أَحسن من هـذا              {-١٩٤١٤
 . عن الرباء   ) ، ق ، ت ، نحم (عن أنس ، ) حم ، ق(

وم فضائل الصحابة   ) ٧٠٥٩( وصحيح اجلامع    ٥/٢٣٠ وفتح   ٢٣٨ ٢٣٤ و ٣/٢٠٧ وحم   ٤/١٤٤ و ٣/٢١٤خ  
 ) ١٥٧( وهـ ٨٣ون الزينة ب ) ٣٨٤٧ و ١٧٢٣( وت ١٢٦

والذي نفس محمــٍد بيدِه لو أَصبح فـيكم موسـى مث اتبعتمـوه وتركتمـوين          {-١٩٤١٥
 الالً لضللتــم ضـــ



 

 

٢٩١١() 

طب (واحلاكم يف الكىن ، ) حم(ابن سعد ، (. } بعيداً ، َألنكم حظِّي ِمن األمِم ، وأَنا حظُّكم من األنبياءِ        
 ) . عن عبد اهللا ابن احلارث) هب(عن أيب الدرداء ، ) طب(عن عبد اهللا بن ثابت األنصاري ، ) ، عب
  ١/١٧٣مع  وا٢/٤٢وجامع بيان العلم ) ١٠١٦٤( وعب ٤/٢٦٦حم 

 صحيح 
والذي نفس محمٍد بيدِه ، لو أَنَّ أَهلَ السمواِت واألرِض اجتمعوا على قَتِل مـؤمٍن        {-١٩٤١٦

عن أيب سعيد   ) بز(. } إالَّ أَدخلهم اُهللا جميعاً جهنم ، وال يبغضنا أَهلَ البيِت أَحد إالَّ كَبه اُهللا يف النارِ               
 . 

  ٣/١٥٠ وك ٧/٢٩٦امع 
 صحيح لغريه 

١٩٤١٧-}                عـن ـللتمركتموين لضوت وسى فاتبعتموهدا لكم محمٍد بيدِه ، لو بم فسوالذي ن
 ) . الدارمي عن جابر(. } سواِء السبيِل ، ولو كانَ حيا وأَدرك نبويت التبعين

  ١/١١٦مي 
 صحيح 

علم يف املَسألِة ، ما سألَ رجلٌ رجالً وهو         والذي نفس محمٍد بيدِه ، لو تعلمونَ ما أَ         {-١٩٤١٨
 . عن عائذ ابن عمرو املزين ) ض(والروياين وأبو عوانة ) حم ، ن(. } يجد ليلةً تقيِه

  ٥/٩٤ ن ٥/٦٥حم 
 صحيح 

والذي نفس محمٍد بيدِه ، لو كانَ أُحد ِعندي ذَهباً َألحببت أنْ ال يأيتَ علي ثَـالثٌ     {-١٩٤١٩
 . عن أيب هريرة ) حم(. } منه ِدينار أَجد  من يقبله مني ، ليس شيئاً أَرصده يف ديٍن عليوِعندي 

  ٢/٢٥٦حم 
 صحيح 

١٩٤٢٠-}                  راين أَحـبراين مثّ َألنْ يوألنْ ي ،  ومي على أَحدكم أتنيحمٍد بيدِه ليم فسوالذي ن
أَهلِه ومالِه معهم عن أيب هريرة   ) محم ، (. } إليِه ِمن . 

 ) ٧٠٦٠( وصحيح اجلامع ٥٠٤ و٢/٤٤٩ وحم ١٤٢م الفضائل 
والذي نفس محمــٍد بيدِه ، ليبينت أُناس من أُميت على أَشٍر وبطٍر ولَعٍب ولَهٍو ،                {-١٩٤٢١

        اخلَمر مرالقَيناِت وش خاذهماملُحرماِت وات باستحالهلم صبحونَ ِقردةً وخنازيربا     فيالر و بأَكلهم ، 
  احلَرير يف زوائد الزهد عن عبادة بن الصامت وعن عبد الرمحن بن غنم وعن أيب أمامة وعن       ) عم(. } ، ولُبسهم

 . ابن عباس 
  ٨/١٠ و٥/٧٥ وجممع ٥/٣٢٩حم 

 حسن لغريه



 

 

٢٩١٢() 

١٩٤٢٢-}               اعوال ص بح اعحمٍد صآِل م ِعند حمٍد بيــده ما أَصبحم فسمٍروالذي نت { .
 . عن أنس ) هـ(

 وصـحيح اجلـامع     ٥/٢٨٣ وبدايـة    ١١/٢٩٣ وفتح   ٦/٣٧ وهق   ٧/٢٧٥ ونبوة   ٣/٢٣٨وحم  ) ٤١٤٧(هـ  
)٧٠٦١ ( 

 صحيح 
١٩٤٢٣-}                 من قــيضى منها إالَّ كما بفيما م نياكمد ِمن قيحمٍد بيدِه ، ما بم فسوالذي ن

 يومكم هـذا 
رى ِمنوما ي ، ضى ِمنهفيما مسريمِس إالَّ اليعن أنس) ص(مسويه (. }  الش . ( 

  ١٢/٢٥٢ وفتح ١٠/٢٥٤ واإلحتاف ١/١٢ وطخ ١٠/٣١١امع 
 صحيح لغريه

١٩٤٢٤-}                  رياً ِمنهنها إالَّ أَبدهلا اُهللا خغبةً عاملَدينِة ر ِمن أَحد رجحمٍد بيدِه ، ما خم فسوالذي ن
عن جابر ) كر(. } أو مثله . 

  ١/١٨٧كر 
 صحيح 

والذي نفس محمـٍد بيدِه ، ما عملَ أَحد قَطُّ ِسرا إالَّ أَلبسه اُهللا ِرداَء عالنيتِه ، إنْ                  {-١٩٤٢٥
 ) . ابن جرير عن عثمان(. } خرياً فخرياً وإنْ شرا فشرا

  ٣/٣٩٧ وكثري ٨/١١١طربي 
 حسن 

يؤمن مث يسدد إالَّ سلك بِه يف اجلَنِة ، وأَرجـوا          والذي نفس محمٍد بيدِه ما ِمن عبٍد         {-١٩٤٢٦
                  يف اجلَنـِة ، ولقـــــد ساكنم ذُرياتكم ِمن لحص ومن بوءوا أَنتمحىت ت دخلَها أَحدأنْ ال ي

 . عن رفاعة اجلهين   ) هـ(. } وعدين ريب أَنْ يدخلَ اجلَنةَ ِمن أُميت سبعني أَلفاً بغِري ِحساٍب
 ) ٧٠٦٢( وصحيح اجلامع ٦/١٦و حم ) ٤٢٨٥(هـ 

 صحيح
والذي نفس محمٍد بيدِه ال يسمع يب أَحد ِمن هذِه األمِة وال يهودي و ال نصراينٌّ مث                  {-١٩٤٢٧

 . عن أيب هريرة   ) م) (حم(. } يموت ومل يؤمن بالذي أُرسلت به إالَّ كانَ ِمن أَصحاِب الناِر
 ) ٧٠٦٣( وصحيح اجلامع ١/١٠٤ وعوانة ٢٤٠اإلميان  وم ٣٥٠ و٢/٣١٧حم 

١٩٤٢٨-}        مــاِء واألرِض ، وإنَّ ما بـنيالس فسي بيدِه إنَّ ارتفاعها كما بيـــنوالذي ن
ـَّمـاِء واألرِض   السـ

  .عن أيب سعيد   ) حم ، ت ، ن ، حب(. } وفُرٍش مرفوعٍة: ملَسريةُ خمسمائِة عاٍم ، يعين قوله تعاىل 



 

 

٢٩١٣() 

والعظمـة  ) ٣٢٥٤(و  ) ٢٥٤٠(وت  ) ٣١١( والبعـث    ١٧/١٨٥ وطربي   ٤/٣١٢وكثري  ) ٧٤٠٥(اإلحسان  
 ) ٣٥٧( وصفة اجلنة ٣/٧٥ وحم ٤/٢٨٣وبغوي ) ٢٧٢(

 حسن 
والذي نفسي بيدِه ، إنَّ الدنيا أَهونُ على اِهللا ِمن هذه السخلِة على أَهلها ، ولــو                 {-١٩٤٢٩

     عدلُ عندنيا تلقهِ كانِت الدخ من وأَحباءه عطها إالَّ أَولياَءهردٍل ملْ يبِة خعـن  ) طب(. } اِهللا ِمثقالَ ح
 . ابن عمر 

  ٢٨٨ و ١٠/٢٨٧ وجممع ١٢/٣٤٨طب 
 صحيح 

والذي نفسي بيدِه ، إنَّ الرجلَ من أَهِل اجلَنِة ليعطى قُوةَ ِمائـِة رجـٍل يف املَطعـِم                   {-١٩٤٣٠
حاجـةُ  : فإنَّ الذي يأكلُ ويشرب يكونُ له احلَاجةُ ، قـالَ           : اجلَماِع ، ِقيلَ    واملَشرِب والشهوِة و  

            مرض قد طنِمثلُ ِريِح اِملسِك ، فإذا الب لودهمج من فيضي قرع وهناد وعبد بـن    ) حم(. } أَحدهم
 . عن زيد بن أرقم ) ع ، حب ، طب ، ض(محيد والدارمي 

 وش  ٥/١٩٩وطـب   ) ٣٢٩ و   ٣٧٤ و ٣٧٣ و ٣٧٢( وصفة اجلنة    ٢/٣٣٤مي   و ١٠/٣٥٧ وجممع   ٦/١٠٨حم  
١٣/١٠٨  

 صحيح 
والذي نفسي بيدِه ، إنَّ الرجلَ من أَهِل اجلَنِة ليفضي يف الغداِة الواحدِة إىل ِمائـِة                  {-١٩٤٣١

 . عن ابن عباس ) هناد(. } عذارَء
 ) ٣٧٤ و٣٧٣ و ٣٧٢(صفة اجلنة 

 صحيح لغريه
عـن  ) هـ(. } نفسي بيدِه إنَّ السقطَ ليجر أُمه ِبسررِه إىل اجلَنِة إذا احتسبته          والذي   {-١٩٤٣٢

 . معاذ   
 ) ٧٠٦٤( وصحيح اجلامع ٣/٩ وجممع ٥/٢٤١وحم ) ١٦٠٩ و ١٦٠٥(هـ 

 حسن 
قاسـم  والذي نفسي بيدِه إنَّ الشملةَ اليت أَصاا يوم خيرب من املَغـاِمن ملْ تصـبها املَ    {-١٩٤٣٣

 . عن أيب هريرة   ) ق ، د ، ن(. } لتشتعلُ عليه ناراً
 ١٨٣ وم اإلميـان     ١١/٥٩٢ وفـتح    ١/٢/١٨٠ وسعد   ٩/١٣٧ وهق   ١٤٢ و د اجلهاد ب      ١٧٩ و ٥/١٧٦خ  

 ) ٧٠٦٥(وصحيح اجلامع 
أَيـن  :   والذي نفسي بيدِه ، إنَّ يف اجلَنِة لباباً يسمى الريانُ ينادى عليِه يوم الِقيامةِ              {-١٩٤٣٤

غَريهم أَحد عهمدخلُ مياِن ، ال ياِب الرلُّموا إىل بائمونَ هابن عساكر عن أيب هريرة(. } الص . ( 
  ٤/١١١ وفتح ٢/٨٣وترغيب ) ١٦٤٠( وهـ ١٤٢ و ن الصيام ب ١٦٦ وم الصيام ٣/٣٢أخرجه بنحوه خ 

 صحيح 



 

 

٢٩١٤() 

١٩٤٣٥-}          هٍر ِمنلفي ن هفسي بيدِه ، إنفيِه     والذي ن ستغماِر اجلَنِة يَعين ماعزاً    -أفقـالَ   - ي 
ابن عساكر عـن    (. } لو سترته مبلحفتك كانَ خرياً    : أنا أَمرته أنْ يأتيك يا رسولَ اِهللا ، قالَ          : هزالٌ  

 ) . أيب هريرة
 ) ١٥١٥( وحب ١٢/١٣٠وفتح ) ٨٩٥٤( واإلصابة ت ٣/٢٩٢كر 

 صحيح 
عن أيب سعيد ) حم ، ع(. }  ، إنه ليختصم حىت الشاتان ِفيم انتطحتا     والذي نفسي بيدهِ   {-١٩٤٣٦

 . 
 ) ٢٤٢٠( وت ٦٠ وم الرب والصلة ٤/٤٠١ وبنحوه الترغيب ٣/٢٩حم 

 صحيح لغريه
والذي نفسي بيدِه إنه ليخفَّف عِن املُؤمِن حىت يكونَ أَهونَ عليِه من صالٍة مكتوبـٍة                {-١٩٤٣٧

  صلِّيها يف الدالِقيامِة     -نيا  ي ــومعين يض(يف البعـث ،     ) حب ، هق  (وابن جرير ،    ) حم ، ع  (. } - ي (
 . عن أيب سعيد 

 ) ٧٣٣٤( واإلحسان ١٠/٤٦٠ واإلحتاف ٢٩/٢٧ وطربي ١٠/٣٣٧ وجممع ٣/٧٥حم 
 حسن 

ـ               {-١٩٤٣٨ سريِة أَلِف عم اجلَنِة ِمن األسوِد من ياضرى بلي فسي بيــدِه ، إنهاٍموالذي ن { .
 عن عمر) طب(

  ٣/٣١٩ وحلية ١٠/٤٢٠ وجممع ١٢/٤٣٦طب 
 لني 

 ) ٥٢٧( والكاشف ٤١٠ - ١/٤٠٨فيه أيوب بن عتبة خمتلف فيه التهذيب 
والذي نفسي بيدِه ، إنه ليسمع خفق ِنعالكم حني تولُّونَ عنه ، فإذا كـانَ مؤمنـاً                  {-١٩٤٣٩

ةُ عن ميينِه ، والصوم ِعن ِشمالِه ، وِفعلُ اخلَـرياِت واملعـروِف             كانِت الصالةُ عند رأسِه ، والزكا     
 واإلحساِن إىل الناِس من ِقبِل 

ليس ِقبلي مدخلٌ ، مث يؤتى من ِقبِل ميينِه فتقـولُ           : ِرجليِه ، فيؤتى من ِقبِل رأسِه ، فتقولُ الصالةُ          
لَيس ِقبلي مدخلٌ ، مث يؤتى من       : ِل ِشمالِه فيقولُ الصوم     ليس ِقبلي مدخلٌ مث يؤتى من ِقب      : الزكاةُ  

: ليس ِقبلي مدخلٌ ، فيقالُ لـه        : ِقبِل ِرجليِه فيقولُ ِفعلُ اخلَرياِت واملعروِف واإلحساِن إىل الناِس          
لـذي كـانَ   ما تقولُ يف هذا الرجِل ا  : اجلس ، فيجلس وقد مثُلت له الشمس للغروب ، فيقالُ           

: أَشهد أَنه رسولُ اِهللا ، جاَء بالبيناِت من ِعنِد ربنا فصدقناه واتبعناه ، فيقالُ لـه                 : فيكم ؟ فيقولُ    
صدقت ، وعلى هــذا حييت وعلى هـــذا ِمت وعليه تبعثُ إنْ ِشاَء اُهللا ، ويفسح لـه يف                  

يثبت اُهللا الذي آمنوا بالقوِل الثَّابِت يف احلَياِة الـدنيا          : " عز وجلَّ    قَربِه مد بصرِه ، فذلك قَولُ اهللاِ      
هذا كانَ مرتلُك   : افتحوا له باباً إىل الناِر ، فيفتح له إىل الناِر فيقالُ له           : ، ويقالُ له    " ويف اآلخرِة   



 

 

٢٩١٥() 

افتحوا لـه بابـاً إىل اجلَنـِة    :  وسروراً ، ويقالُ له   إىل الناِر لو عصيت اَهللا تعاىل ، فيزداد ِغبطـةً        
هذا مرتلك وما أَعد اُهللا لك ، فيزداد ِغبطةً وسروراً ، فيعاد اللَّحد إىل ما               : فيفتــح له ،  فيقالُ      

افر فيؤتى ِمن ِقبِل رأسِه فال      بدأَ منه ، وتجعلُ روحه يف نسِم طٍَري تعلَّق له يف شجِر اجلَنِة ، وأما الكَ               
                 قالُ لهرعوباً ، فيائفاً مخ جلسيٌء فيش جدِقبِل ِرجليِه فال ي ؤتى منيٌء ، ويش وجدقولُ يف   : يما ت

سمعت الناس يقولونَ   : محمد ، فيقولُ    : هذا الرجِل وما تشهد به ، فال يهتدي المسِه ، فيقـالُ            
صدقت ، على هذا حييت وعليِه ِمت ، وعليِه تبعثُ إنْ شاَء اُهللا             : قلته كما قَالوا ، فيقالُ له       شيئاً ف 

ومن أعرض عن ِذكري    : "، ويضيق عليِه صدره حىت تخلتف أَضالعه ، فذلك قَولُ اِهللا عز وجلَّ              
هذا مرتلك وما أَعـد اُهللا      : اباً إىل اجلَنِة ، فيقالُ      افتحوا له ب  : : فيقالُ لــه " فإنَّ له معيشةً ضنكاً   

افتحوا له باباً إىل الناِر ، فيفتح له إليها ،          : لك لو أَطعـــته ، فيزداد حسرةً وثُبوراً ، مث يقالُ           
 . يرة عن أيب هر) طكس(. } هذا مرتلك وما أَعد اُهللا لك ، فيزداد حسرةً وثُبوراً: فيقالُ 
  ٥٢-٣/٥١ وامع ١/٣٠٨ وك ١/٥١٠معاين 

 حسن 
) حب(. } ) قُلْ هو اُهللا أَحد   ( يعين   -والذي نفســي بيده إا لَتعدلُ ثُلُثَ القُرآِن         {-١٩٤٤٠

 عــن أبــــي 
 .  سعيد 

 وفـتح   ٢٠٨ وموطأ   ٣/٢١ وهق   ٣٤ و ٣/٣٥ وحم   ٢/١٧١ون  ) ١٤٦١( ود   ٩/١٤٠ و ٨/١٦٤ و ٦/٢٣٣خ  
 ) ٧٩١( واإلحسان ٣٩ وصفة ١٣/٣٤٧ و١١/٥٢٥

١٩٤٤١-}                   ، ليكمقي ما عوب ليهمقد قَضوا ما ع إنَّ األنصار ،  كمفسي بيدِه  إين ُألحبوالذي ن
سيئهمم جاوزوا عنوت حسنهمابن سعد عن أنس(. } فأَحسنوا إىل م . ( 

 ) ٩١٦(وصحيحة ) ٢٢٩٣( وحب ٢/٢/٤٣ وسعد ٣/٢٠٥حم 
 صحيح 

١٩٤٤٢- }                  ديي نيب نإىل م رائي ، كَما أَنظرو نالِة إىل ميف الص فسي بيدِه ، إين َألنظروالذي ن
جودكموس كمكوعوأَحسنوا ر ، فوفكموا صوعن أيب هريرة وهو صحيح ) عب(. } ، فس . 

  ٣٧٥ و٢/٣٠٣ وحم ١/١١٤ وخ ٢/٨٩وجممع ) ٣٧٣٧(عب 
 صحيح 

دِه ، إين لسيد الناِس يوم الِقيامِة بغِري فَخٍر وال ِرياءٍٍ ، وما ِمن الناِس               والذي نفسي بي   {-١٩٤٤٣
إالَّ وهو تحت ِلوائي يوم الِقيامِة ينتظرونَ الفَرج ، وإنَّ معي ِلواَء احلَمِد فأَمشي ويمشي الناس معي   

ــــابحىت آيت ب 



 

 

٢٩١٦() 

مرحباً مبحمٍد ، فإذا رأيت ريب خررت       : محمد ، فيقالُ    : ؟ فأَقولُ   من هذا   : اجلَنِة فأَستفتح فيقالُ    
ارفع رأسك قُلْ تطَع ، واشفع تشفّع ، فيخرج من الناِر من قد أَجرم  : له ساجداً شكراً له ، فيقالُ       

 . عن عبادة بن الصامت ) طب(. } ِبرمحِة اِهللا وشفاعيت
  ١٠/٤٩٢ واإلحتاف ١/٣٠ك  و١٠/٣٧٦امع 

 حسن لغريه
١٩٤٤٤-}      فسي بيدِه آلنيتهوالذي ن-    عين احلَوضماِء وكَواكبها       - يجوِم السدِد نع من أَكثر 

يف اللَّيلِة املُظلمِة املُصحيِة  آنيةُ اجلَنِة  ، من شرب منها لَيس يظمأُ  ، آخر ما عليِه  يشخب فيـِه                       
جلَنِة ، من شرب منه ملْ يظمأْ ، عرضه ِمثلُ طُولِه ، ما بني عمانَ إىل أَيلةَ ، ماؤه أَشـد                     ِميزاباِن ِمن ا  

 . عن أيب ذر   ) حم ، م ، ت(} بياضاً من اللَِّنب وأَحلَى ِمن العسِل
 ) ٧٠٦٦( وصحيح اجلامع ١٣/١٤٦ و١١/٤٤٢ وش ٥/١٤٩وحم ) ٢٤٤٥( و ت ٣٦م الفضائل 
والذي نفسي بيدِه َألذودنَّ ِرجاالً عن حوضي كَما تذاد الغريبةُ مـن اإلبـِل عـِن                 {-١٩٤٤٥

 . عن أيب هريرة   ) خ(. } احلَوِض
  ٣٨وم الفضائل ) ٧٠٦٧( وصحيح اجلامع ٥/٤٨ وفتح ٢/٤٦٧ وحم ٣/١٤٧خ 

ونَ ، إين رمحةٌ بعـثين      والذي نفسي بيدِه َألقتلنهم وُألصلبنهم وَألهدينهم وهم كَاره        {-١٩٤٤٦
أنا محمد ، وأَمحد ، وأنا املاحي الـذي         : اُهللا وال يتوفّاين حىت يظهر اُهللا ِدينـه ، يل خمسةُ أَمساٍء            

              وأنا العاقب ، ديعلى ي اسالن حشرالذي ي وأنا احلَاشر ، محو اُهللا يب الكُفرعن حممـد   ) طب(. } ي
  . بن جبري بن مطعم عن أبيه

) ٣٦٦(ومشائـل  ) ٢٨٤٠( وت ٩٠ و٧/٩٨ وم ٤/٢٢٥ وخ  ٨٤ و ٤/٨٠وحم  ) ٥٥٥( ومحيدي   ٥/٣٨٢كثري  
 خمتصرا 

 حسن 
والذي نفسي بيدِه َألقضني بينكما بِكتاِب اِهللا ، الوليدةُ والغنم رد عليك ، وعلـى                {-١٩٤٤٧

           جماٍم ، وعلى امرأِة هذا الرع غريبِمائٍة وت لدج على امرأِة هـذا ، فـإنْ           ابنك يا أُنيس واغد ،
 حم ، (. } اعترفت فارمجها

 . عن أيب هريرة  وزيد بن خالد اجلهين   ) ٤ق
 ود احلـدود ب     ٢١٨ و ٢١٤ و ٢١٢ و   ٢٠٨ و   ١٦١ و ٢٥ وم احلدود    ٩/١١٠ و ٨/٢١٢ و ٢٥٠ و ٤/٢٤١خ  
 ) ٧٠٦٨( وصحيح اجلامع ١١٦ و٤/١١٥وحم ) ١٤٣٣( وت ٢٤١ و٨/٢٤٠ون ) ٢٥٤٩( وهـ ٢٥

والذي نفسي بيدِه َألنْ يأخذَ أَحدكم حبله فيحتطب على ظَهرِه خري له من أنْ يأيتَ                {-١٩٤٤٨
نعهأَو م أَعطاه سألهجالً فيعن أيب هريرة   ) خ ، ن(مالك (. } ر . 

 وصـحيح اجلـامع     ٩٩٨ وموطأ   ٢/٢٥٧ وحم   ٦/١١١ وسنة   ١٠/٢٩٣ وجممع   ٨٣ ون الزكاة ب     ٢/١٥٢خ  
)٧٠٦٩ ( 



 

 

٢٩١٧() 

والذي نفسي بيدِه ، ألنْ يأخذَ أَحدكم حبله فيذهب بِه إىل اجلَبِل فيحتطب مث يأيتَ به    {-١٩٤٤٩
                     رياً لـهراباً يف ِفيِه خأخذَ توَألنْ ي ، اسسألَ النأَنْ ي من رياً لهأكلَ ، خفي هبيععلى ظَهرِه في حملَهفي

 . عن أيب هريرة ) حم(. } ا حرم اُهللا عليهمن أَنْ يجعلَ يف ِفيِه م
  ٢/١٥٢ وبنحوه خ ١٠/٢٩٣امع 

 صحيح 
والذي نفسي بيدِه ، لتأمرنَّ باملَعروِف ، ولتنهونَّ عن املُنكِر ، أو ليوشـكَن اُهللا أنْ                 {-١٩٤٥٠

لكم ستجيبفال ي هدعنِعقاباً مــــن ِعندِه مث لت بعثَ عليكمعن حذيفة   )  ، تحم(. } ي . 
 ) ٧٠٧٠( وصحيح اجلامع ١٠/١٨٠ وطب ٥/٣٨٩وحم ) ٢١٦٩(ت 

 حسن 
والذي نفسي بيدِه لتدخلُن اجلَنةَ كُلُّكم إالَّ من أَىب ، وشرد على اِهللا شراد الـبعِري ،                  {-١٩٤٥١
 أَطاعين دخلَ اجلَنـةَ ، ومـن        من: يا رسولَ اِهللا ، ومن يأىب أنْ ال يدخلَ اجلَنةَ ؟ قالَ             : قيــلَ  

 . عن أيب سعيد ) طس ، حب (-دخل النار ) : طس( ولفظ -. } عصاين فقد أَىب
  ١٣/٢٥٤ والفتح ١/٥٥وك ) ٧٢٨٠( وخ ٢/٣٦١وبنحوه حم ) ١٧( واإلحسان ١٠/٧٠امع 

 صحيح 
١٩٤٥٢-}         ذوح قَبلكم نم الذين ــننس نركَبدِه لتفسي بيعلِ  والذي نعِل بالنحـم ،   (. }  الن

 . عن سهل بن سعد ) طب
  ٧/٢٦١ وجممع ٦/٢٥١ وطب ٥/٣٤٠و حم ) ٢١٨٠(ت 

 صحيح 
١٩٤٥٣-}                 حـرخلوا جد ِمثالً ِمبثٍل ، حىت لو كانَ قَبلكم نم ننس نركبدِه لتفسي بيوالذي ن

 . عن سهل ) طك(. } فمن إالَّ اليهود والنصارى: اليهود والنصارى ؟ قالَ : ضب التبعتموه ، ِقيلَ 
  ٧/٢٦١امع 

 صحيح لغريه
١٩٤٥٤-}               اجلُوع يوتكمب من الِقيامِة ، أَخرجكم ومعيِم يهذا الن نع سألُنفسي بيدِه لتوالذي ن

عيمهذا الن ى أَصابكمرِجعوا حتعن أيب هريرة   ) م(. } مث مل ت . 
 ) ٧٠٧١( وصحيح اجلامع ٨/١٢٠واإلحتاف ) ٥( وهـ ١٤٠م األشربة 

والذي نفسي بيدِه ، جلُعيلُ ابن سراقةَ خري من ِطالِع األرِض ِمثلُ عيينةَ واألقـرِع                {-١٩٤٥٥
ابن إسحاق يف املغازي عن حممد بن إبراهيم التيمي         (. } ولكين أَتألفُهما ليسِلما ، ووكلت جعيالً إىل إميانهِ       

 رسل حســـن وهو م
 ) . وله شاهد موصول ، إسناده صحيح من حديث أيب ذر ، رواه الروياين يف مسنده وابن عبد احلكم يف فتح مصر

  ١/٢٣٩ واإلصابة ٤/١/١٨١ وسعد ٥/١٨٣نبوة 



 

 

٢٩١٨() 

 صحيح لغريه
عظـم   يوم الِقيامِة أَشد وأَ- يعين ابن مسعوٍد -والذي نفسي بيدِه ، لساق عبِد اِهللا     {-١٩٤٥٦

 .عن ابن مسعود ) طب(. } ِمن أُحٍد وِحراَء
 ٢٨٩ و ٩/٢٨٨ و امع ١/٤٢٠ و حم ٩/٧٥طب 

 صحيح  
عن سارة ) طب(. } والذي نفسي بيدِه ، لعبد اِهللا يف املَوازيِن يوم الِقيامِة أَثقلُ من أُحدٍ        {-١٩٤٥٧

 . بنت عبد اهللا بن مسعود عن أبيها 
  ٧٦ و٩/٧٥طب 

 حسن 
) هب(. } والذي نفسي بيدِه ، لقَتلُ املُؤمِن أَعظم ِعند اِهللا يوم الِقيامِة ِمن زواِل الدنيا          {-١٩٤٥٨

 . عن ابن عمرو 
  ١٢/١٨٩ وفتح ٧/٨٢ون ) ٥٣٤٥ - ٥٣٤١(الشعب 

 صحيح لغريه
عن ابن  )  ، هب  ن(. } والذي نفسي بيدِه ، لقَتلُ مؤمٍن أَعظم عند اِهللا ِمن زواِل الدنيا            {-١٩٤٥٩

 . عمرو 
 ) ٥٣٤٥(و ) ٥٣٤٤ و ٥٣٤٣(و ) ٥٣٤٢(و ) ٥٣٤١(والشعب ) ٢٥٤٤ و٢٧٧٥ و٢٥٤٢( وعلل ٧/٨٢ن 

 صحيح لغريه
وابـن  ) ن(. } والذي نفسي بيدِه ، لقِد ابتدرها ِبضعةٌ وثَالثونَ ملكاً أَيهم يصعد ا            {-١٩٤٦٠

احلمد هللا محداً كـثرياً طيبـاً       :  فعطست فقلت    �ول اهللا   صلَّيت خلف رس  : عن رفاعة بن رافع قال      ) هق(قانع  
 . مباركاً عليه كما حيب ربنا ويرضى قال فذكره 

  ١٠/٩٧ وجممع ٥/٣٣ وطب ٢/٩٥ وهق ٣٥ون اإلفتتاح ب ) ٤٠٤(ت 
 صحيح 

والذي نفسي بيده ، لقِد ابتدرها عشرةُ آالِف ملٍك كُلُّهم حريص على أَنْ يكتبها ،                {-١٩٤٦١
:  يعين   -اكتبوها كَما قَالَ عبــدي     : ا دروا كيف يكتبوا حىت رفعوها إىل ذي العزِة فقالَ           فم

            وينبغي له حمدبنا أَنْ ير حبباركاً فيِه كَما يمداً طَيباً مِهللا ح حب(ولفظ  (. } احلمد) : (   كما حيـب
 . عن أنس ) حم ، ن ، حب ، ض(، ) ربنا ويرضى

  وغريهم ١٣٣ و ٢/١٣٢ون ) ٦٠٠(وم ) ٨٤٥(اإلحسان  و٣/١٥٨حم 
١٩٤٦٢-}         قحب خربوكميٍء فيعن ش سألوهمةً ، ال تقييضاَء نا ب ِجئتكم فسي بيدِه لقدوالذي ن

                   ا ما وسعهيوسى كانَ حفسي بيدِه ، لو أَنَّ مقوا بِه ، والذي نكذِّبوا به ، أو بباطٍل فتصـــدفت
 بكتاب أصابه من أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب فذكره �عن جابر أن عمر أتى النيب        ) حم(. } نْ يتبعين إالَّ أ 

 . 



 

 

٢٩١٩() 

  ١/٤٣٦ واإلصابة ٢/٤٢ وجامع بيان العلم ١/٢٧ وعاصم ٩/٤٧ وش ٨/٢٦٢ و١/١٧٣ وجممع ٣/٣٨٧حم 
 صحيح لغريه

ذي إذا دعي بِه أَجاب ، وإذا سئلَ        والذي نفسي بيده ، لقد سألَ اَهللا بامسِه العظيِم ال          {-١٩٤٦٣
اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ال إله :  رجال يدعو�مسع النيب    : عن أنس قال    ) حم ، ن ، حب    (. } به أَعطَى 

 . إالَّ أنت احلنان املنان بديع السموات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام يا حي يا قيوم قال فذكره 
) ١٤٩٥( ود   ٨/٤٤٣ وخـط    ١٤٥ وجرجان   ٥/٣٤٩ ٢٤٥ و ٣/١٥٨م   وح ٥٨ون السهو ب    )  ٣٤٧٥(ت  

 ) ٣٨٥٣(وهـ ) ١٢٥٨(وسنة ) ٨٩٣ و ٨٩٢(واإلحسان 
 صحيح 

١٩٤٦٤-}                  ِمن أيتأُميت ملا ر نم سألُين عن ذلكي نلُ مأَو أَنك ظَننت فسي بيدِه ، لقدوالذي ن
نفصامهم على باِب اجلَنِة أَهم ِعندي ِمن تماِم        ِحرصك على الِعلِم والذي نفسي بيدِه ملا يهمين من ا         

                   هِلسـان قصدسولُ اِهللا يحمداً رخلصاً وأَنَّ مإالَّ اُهللا م أنْ ال إله شهدي فاعيت ملنوش ، فاعيت هلمش
   ِلسانه وقَلبه ، هك يف الشـفاعة ؟     ما رد إليك رب   ! قلت يا رسول اهللا     : عن أيب هريرة قال     ) حب ، ك  (. } قَلب

 ) . قال فذكره
  ٢/٥١٨ وحم ٤/٤٣٧وترغيب ) ٢٥٩٤( وحب ١/٧٠ك 

 صحيح 
والذي نفسي بيدِه لقد هممت أَنْ آمر حبطٍب فَيحطب ، مث آمر بالصالِة فيؤذَّنَ هلا ،                 {-١٩٤٦٥

 مث آمر 
            ميوب ليهمع قإىل ِرجاٍل فأُحر مث أُخالف ، اسالن ؤمرجالً في       أَحدهم علمفسي بيدِه لو يوالذي ن ،

 . عن أيب هريرة    ) خ ، ن(مالك (. } أَنه يجد ِعرقاً سميناً أَو مرماتِني حسنتِني لشهد الِعشاَء
 ١٣/٢١٥ و ٢/١٢٥وفتح  ) ١٩٨٤( وعب   ٣/٣٤٤ وسنة   ٣/٥٥ وهق   ٢/١٠٧ ون   ٤٧٥ وم احلج    ١/١٦٥خ    

 ) ٧٠٧٢(و صحيح اجلامع 
 يعين  -عن الدعموص   )  ن(. } نفسي بيدِه ، لكأينِّ أَنظر إليِه يف اجلَنِة يعوم عوماً         والذي   {-١٩٤٦٦

 . هو ابن األكوع : عن سلمة ) طب( ، -عامر ابن األكوع 
 ١٠/٥٣٨ وفـتح    ٤/١٢٦ و ٣/١٦٧ وبدايـة    ٢٢٨ و ٤/٢٢٧ وسـعد    ٥٢ و ٤/٤٨ وحـم    ٢/٢٥٠اإلصابة  

  ١٣٢د  وم اجلها٩/٩ و٨/٤٤ و٥٥/١٦٧ وبنحوه خ ١٢/٢١٨و
 صحيح 

 يعـين   -والذي نفسي بيدِه ، للدنيا ، أَهونُ عند اِهللا عز وجلَّ ِمن هذِه على أَهلها                 {-١٩٤٦٧
 . عن ابن عباس ) حم ، ع ، بز(. } -شاةً ميتةً مر ا 

  ٥/٣٨٥ كر ٨٠ و٨/٧٩ واإلحتاف ١٠/٢٨٧ وجممع ٦/١٩٤ وطب ١/٣٢٩حم 
 صحيح 



 

 

٢٩٢٠() 

عـن  ) ك ن طـب   (. }  بيدِه ، هلما أَثقلُ يف اِمليزاِن يوم الِقيامِة ِمن أُحدٍ          والذي نفسي  {-١٩٤٦٨
 . عن ابن مسعود ) حل(معاوية ابن قرة عن أبيه ، 

  ٩/٢٨٩ وامع ١/١٢٧ وحلية ٩/١٣٠ و٧/١٦٣ وبداية ٣/٣١٧ وك ١٩/٢٨ و٩/٧٥طب 
 صحيح 

١٩٤٦٩-}         بيوأنا ن وسفي فسي بيدِه ، لو أَتاكموالذي ن    ـللتمركتموين لضوت فاتبعتموه كم { .
 . عن الزهري مرسالً ) عب ، هب(

 ) ٥٢٠٥(والشعب ) ٣٠٢٤(ومطالب ) ٢٠٠٦١(و ) ١٠١٦٥(عب 
 صحيح لغريه

والذي نفسي بيدِه ، لو أَخطأمتْ حىت تمَأل خطاياكم مـا بـني السـماِء واألرِض مث       {-١٩٤٧٠
      والذي ن ، لكم فرتغفرونَ اَهللا            استغفرمتُ اَهللا لغخطئونَ مث يسخطئوا جلَاَء اُهللا بقَوٍم يفسي بيدِه لو ملْ ت

هلم عن أنس ) حم ، ع ، ض(. } فيغفر . 
  ٣/٢٣٨وحم ) ١٩٥١(وصحيحة ) ١٨٠٥( والدعا طب ١٠/٢١٥جممع 

 صحيح 
١٩٤٧١-}            أُلقيت طفةَ اليت أَخذَ اُهللا عليها اِمليثاقفسي بيدِه لو أنَّ النوالذي ن    على صخرٍة خلَلق 

 . عن ابن عباس ) طس(. } اُهللا منها ِإنساناً
  ٤/٢٩٦امع 

 حسن لغريه
١٩٤٧٢-}    ، يف حباِر اَألرِض لفسدت قوِم قُطرتالز فسي بيـــدِه ، لو أَنَّ قَطرةً ِمنوالذي ن

 . عن ابن عباس ) ك(. } فكيف مبن يكونُ طَعامه ؟
 ) ٢٦١١(وحب ) ٤٣٢٥( وهـ ١/٣٣٨ وحم ٢/٢٩٤ك 

 صحيح 
والذي نفسي بيدِه ، لو أَنكم ال تذنبونَ فتستغفرونَ اَهللا فيغفر لكم لذَهب بكـم مث                 {-١٩٤٧٣

جاَء ِبقوٍم يذنبونَ فيستغفرونَ فيغفر هلم ، ولو أَنكم تخطئونَ حىت تبلغَ خطاياكم السماَء مث تتوبونَ                
ليكماُهللا ع ابزجنويه عن أيب هريرةابن(}  لت  . ( 

  ٤/٢٤٦ وك ٧/١٤١ وجممع ٥/٣٤١ وخط ٥/٧٨سنة 
 صحيح 

يف الشـمائل   ) ت(. } والذي نفسي بيدِه لو سكَت َألعطيتين أَذرعاً ما دعـوت بـهِ            {-١٩٤٧٤
  . �عن أيب عبيد موىل رسول اهللا ) طب(والبغوي 

  ٥/٣٢٢ وبداية ٧/٤٥ وسعد ٨/٣١١ وجممع ٣/٤٨٥حم 
 حسن 



 

 

٢٩٢١() 

 وهل للشاة إال ذراعان ؟ فقاله له : ناولين الذراع مث كررها فقال له أبو رافع : اله أليب رافع عندما قال له ق
والذي نفسي بيدِه لو كنتم تكونونَ يف بيوتكم على احلَالِة اليت تكونونَ عليها ِعندي               {-١٩٤٧٥

ـ       (. } لةُ ساعةً وساعةً  لصافحتكم املَالئكةُ وَألظلتكم بأَجنحتها ، ولكن يا حنظ        ) حم ، م ، ت ، هـ
 . عن حنظلة األسيدي   

 ) ٢٤٥٢(و ) ٢٥١٤(وت ) ٤٢٣٩( وهـ ١٣ و١٢وم التوبة ) ١٩٤٨( والصحيحة ٤/٣٤٦حم 
والذي نفسي بيدِه ، لو ملْ تذنبوا لذَهب اُهللا بكم ، وجلَاَء ِبقوٍم يذنبونَ فيسـتغفرونَ                 {-١٩٤٧٦

 . عن أيب هريرة   ) حم ، م(. } اَهللا فيغفر هلم
 ) ٧٠٧٤( وصحيح اجلامع ٥٥ وصفة ٥/٧٧وسنة ) ٢٠٢٧١( وعب ٢/٣٠٩ وحم ١١م التوبة 

والذي نفسي بيدِه ، لو ملْ تكوين ِمسكينةً جلَررناِك على وجهِك ، أَتغلب إحداكن أنْ       {-١٩٤٧٧
         وبني الَ بينهعروفاً ، فإذا حنيا موحيبةً يف الدص صاحبمث قالَ          ت استرجع أَوىل بِه منه هو نم  : بر

آسىن ملا أَمضيــت 
                   فيا ِعباد ، هوحيبص له بكي فيستعربلي حمٍد بيدِه إنَّ أَحدكمم فسفو الذي ن ، فأَعين على ما أَبقيت

 . عن قيلة بنت خمرمة ) طب(. } ال تعذبوا موتاكم! اِهللا 
 فة  وفيه قصة طري٦/١١امع 

 صحيح 
والذي نفسي بيدِه ، لوال أنَّ رجاالً من املُؤمنني ال تطيب أَنفسهم أنْ يتخلّفوا عـين                 {-١٩٤٧٨

وال أَجد ما أَمحلهم عليِه ما تخلّفت عن سريٍة تغزو يف سبيِل اِهللا ، والذي نفسي بيدِه لـوددت أَين              
عن أيب هريرة     ) حم ، ق ، ن    (. } لُ مث أُحيا ، مث أُقتلُ مث أُحيا مث أُقتلُ         أُقتلُ يف سبيِل اِهللا مث أُحيا ، مث أُقت        

 . 
 ) ٧٠٧٥( وصحيح اجلامع ١١٤ وم اإلمارة ٣٢ و٦/٨ ون ٩/١٠٢خ 

والذي نفسي بيده ليأتني على الناِس زمانٌ اليدري القَاتلُ يف أَي شيٍء قَتـلَ ، وال                 {-١٩٤٧٩
ش دري املَقتولُ يف أيعن أيب هريرة    ) م(. } يٍء قُتلَي . 

 ) ٧٠٧٦( وصحيح اجلامع ١٠/٤٩ وجممع ١٨/٢٦٥ وطب ٥٥م الفنت 
. } والذي نفسي بيدِه ليختصمن كلُّ شيٍء يوم الِقيامةَ حىت الشاتِني فيم انتطحتـا             {-١٩٤٨٠

 . عن أيب هريرة ) حم(
 ١٠/٤٧٦ واإلحتاف ١٠/٥٤٩ و٥/٧٥ وامع ٢/٣٩٠حم 

 يح صح
والذي نفسي بيدِه ليدخلن اجلَنةَ الفَاجر يف ِدينِه ، األمحق يف معيشتِه ، والذي نفسي                {-١٩٤٨١

بيدِه ليدخلن اجلَنةَ الذي قد محشته النار بذنبِه ، والذي نفسي بيدِه ليغفرنَّ اُهللا يوم الِقيامِة مغفرةً                 



 

 

٢٩٢٢() 

       شٍر ، والذي نعلى قَلِب ب طرتما خ           ا إبلـيس ُتطاولغفرةً يالِقيامِة م ومغفرنَّ اُهللا يفسي بيدِه لي
هصيبجاَء أنْ ييف البعث عن حذيفة ) طب ، هق(. } ر . 

  ١٠/٥٧١ واإلحتاف ١٠/٢١٦ وجممع ١/٣٠٢طب 
 حسن 

املَدينِة كما  والذي نفسي بيدِه ، ليعودنَّ هذا األمر كما بدأَ ، وليعودنَّ كلُّ إمياٍن إىل                {-١٩٤٨٢
 ) . أبو نعيم عن جابر(. } بدأَ ، حىت يكونَ كلُّ إمياٍن باملدينِة

  ٢٢٣٤ وبنحوه م ص ٦/٣٣١ ونبوة ٤/٤٥٤ك 
 صحيح 

والذي نفسي بيدِه ، ليفتحن عليكم فَارس والروم ، ولتصنب عليكم الدنيا صـبا ،                {-١٩٤٨٣
عن عبد اهللا بـن  ) طب(. } م حىت ال يذكر على كثٍري منه اسم اِهللا تعاىل         وليكثرنَّ ِعندكم اخلُبز واللَّح   

 . بسر 
 حنوه ) ٢٢٨٠( وحب ٣٧٨ و٧/٣١٠ و١/٨٩ وكر ٥/١٠٤ وحم ٢/٢٣٦ وطب ٤/٣٨٩نبوة 

 صحيح لغريه
كـان  : عن أيب ذر قـال      ) حم ، بز ، طس    (. } والذي نفسي بيدِه ليقادنَّ هلا يوم الِقيامةِ       {-١٩٤٨٤

عجبت : ما يضحكك ؟ قال    :  فقيل   �تان تعتلفان فنطحت إحدامها األخرى فأجهضتها ، فضحك رسول اهللا           شا
 . هلا فذكره 

  ١٠/٣٥٢ وامع ٥/١٧٣حم 
 صحيح لغريه

حم (. } والذي نفسي بيدِه ليهلن ابن مرمي بفج الروحاِء حاجا أو معتمراً وليلبينهما            {-١٩٤٨٥
 . هريرة   عن أيب ) ، م

 ) ٧٠٧٨(وصحيح اجلامع ) ٢٠٨٤٢( وعب ٥/٢ وهق ٥٤٠ و٢٧٢ و٢/٢٤٠ وحم ٢١٦م احلج 
والذي نفسي بيدِه ليوشكَن أنْ يرتلَ فيكم ابن مرمي حكماً مقسطاً وإمامـاً عـدالً                {-١٩٤٨٦

 يقبله أَحد ، وحىت تكـونَ       فيكسر الصليب ويقتلَ اِخلرتير ، ويضع اِجلزيةَ ، ويفيض املَالُ حىت ال           
 . عن أيب هريرة   ) حم ، ق ، ت ، هـ(. } الســـجدةُ الواحدةُ خرياً ِمن الدنيا وما فيها

) ٢٠٨٤٠( وعب   ٩/١٨٠ و ١/٢٤٤ وهق   ٢/٥٣٨وحم  ) ٢٢٣٣( وت   ٢٤٢ وم اإلميان    ٤/٢٠٥ و ٣/١٠٧خ  
 ) ٧٠٧٧(وصحيح اجلامع 

 يف التوراِة وال يف اإلجنيِل وال يف الزبوِر وال يف الفُرقـاِن             والذي نفسي بيدِه ما أُنزلَ     {-١٩٤٨٧
حـم ،  (. }  وإا لَسبع من املَثاين والقُرآِن العظيِم الذي أُعطيته    - يعين أُم القُرآِن     -ِمثلهـــا ،   

 . عن أيب هريرة   ) ت
 ) ٧٠٧٩( وصحيح اجلامع ٢/١٣٩ون ) ٣١٢٥( وت ٣/١٤٤ وهروي ٢/٣٧٦ وهق ٢/٤١٣حم 



 

 

٢٩٢٣() 

 صحيح 
والذي نفسي بيدِه ، ما بقي ِمن الدنيا فيما مضى ِمنها إالَّ كما بقي ِمن يومكم  هذا                   {-١٩٤٨٨

 . عن أنس ) بز(. } فيما مضى ، وما يرى ِمن الشمِس إالَّ يسرياً
  ١/١١ وطخ ١٠/٣١١امع 

 حسن لغريه
 مسلم يصيبه أَذى من مرٍض فما ِسواه إالَّ حطَّ          والذي نفسي بيدِه ، ما على األرضِ       {-١٩٤٨٩

 . عن ابن مسعود ) حم ، حب(. } اُهللا عنه خطاياه كما تحطُّ الشجرةُ ورقَها
 و ٥٦٤٧( وخ  ٣/٣٧٢وهـق   ) ٢٥٧١( وم   ١/٣٨١وحـم   ) ٢٩٣٧( واإلحسان   ٢/٢/١٢ وسعد   ٣/٢٢٩ش  

 ) ٥٦٦٧ و ٥٦٦١ و٥٦٦٠ و ٥٦٤٨
 صحيح 

البغوي عن  (. }  نفسي بيدِه ، مامن أَحٍد يتوب قَبلَ موتِه بيوِم إالَّ قَبلَ اُهللا توبته             والذي {-١٩٤٩٠
 ) . رجل من الصحابة

  ٨/٥٢٥اإلحتاف 
 حسن 

والذي نفسي بيدِه ، ما مِن امرأٍة تضع ِثياا يف غَِري بيِت إحدى أُمهاـا إالَّ وهـي                   {-١٩٤٩١
وابن عساكر عن سهل بن معاذ بن أنس عن         ) حم ، طب  (. } بني الرمحِن عز وجلَّ   هاتكةٌ كُلَّ ِستٍر بينها و    

 . أبيه عن أم الدرداء 
  ١/٢٧٧ وجممع ٦/٣٦٢حم 

 صحيح لغريه
والذي نفسي بيدِه ، مامِن امرأٍة تضع ِثياا يف غَِري بيِت زوجها أو أُمهاا إالَّ وهـي                  {-١٩٤٩٢

 . عن أم الدرداء ) طب(. } ا وبني الرمحِنهاتكةٌ كلَّ ِستٍر بينه
  ١/٢٧٧امع 

 صحيح 
والذي نفسي بيدِه ، ما من رجٍل يدعو امرأَته إىل ِفراشِه فتأىب عليِه إالَّ كانَ الذي يف                  {-١٩٤٩٣

 . عن أيب هريرة   ) م(. } السماِء ساخطاً عليها حىت يرضى عنها
 ) ٧٠٨٠( وصحيح اجلامع ١٢١م النكاح 

والذي نفسي بيدِه ، مامن شيٍء وعدمتوه يف اآلخرِة إالَّ قد عرض علي يف مقامي هذا     {-١٩٤٩٤
                  غشـاكمأَنْ ت شيتاذى ِخبائي هذا ، فخحىت ح ررفأقبلَ إىلَّ منها ش ارالن على رضتع حىت لقد

    بر أي فأدب      : فقلت رفَها اُهللا عنكم؟ فص وأنا فيهم        ظرةً فرأيـتن فنظرت رايبا الزِقطعاً كأ رت



 

 

٢٩٢٤() 

عمرانَ بن حربانَ بِن احلارِث أَحد بين ِغفاٍر متكئاً يف جهنم على فَرٍس ، ورأيت فيهـا اِحلمرييـةَ                   
 . عن عقبة بن عامر ) طب(. } صاحبةَ الِقطِة اليت ربطتها فال هي أَطعمتها وال هي بعثتها

 ) ٨٩٠(وخزمية ) ٥٢٥( وحب ٢/٨٨  وجممع١٧/٣١٥طب 
 صحيح 

١٩٤٩٥-}           قولُ مثلَ ما قُلتديداً مث يثَوباً ج سلٍم لَبسبٍد مع فسي بيدِه ، مامنوالذي ن : احلَمد
     ضعأَخالقِه الذي و ٍل ِمنمإىل س عمديايت مث يلُ به يف حوريت ، وأَجتمِهللا الذي كَساين ما أُوراي به ع

نساناً ِمسكيناً فَقرياً ال يكسوه إالَّ ِهللا ، إالَّ كَانَ يف ِجواِر اِهللا ويف ضماِن اِهللا ما دام عليِه                   فيكسوه إ 
 . عن عمر ) ك(. } منها ِسلك واحد حيا وميتاً

  ٩٤ و٣/٩٣ والترغيب ٤/١٩٣ك 
 حسن لغريه

نٍة طَيبٍة فيضعها يف حق إالَّ كَانت والذي نفسي بيدِه ، مامن عبٍد يتصدق بصدقٍة حس         {-١٩٤٩٦
تقع يف يِد الرمحٍن يربيها كَما يربي أَحدكم فَصيله أو فَلوه  ، حىت إنَّ التمرةَ واللُّقمةَ لتصري مثـلَ                    

 )  . احلكيم عن أيب هريرة(. } اجلَبِل العظيِم
  ٦/١٣١ وسنة) ١١٥٤( ومحيدي ٤/١٦٥ واإلحتاف ١٠٠وف ) ٥٩٠(شفع 

 صحيح 
والذي نفسي بيدِه ، ما يسرين أَنَّ أُحـداً تحـولَ آلِل محمـٍد ذَهبـاً أُنفقـه يف                    {-١٩٤٩٧

                لىمها ِلديٍن إنْ كانَ عِديناريِن ، إالَّ ِديناريِن أُعد منه وأَدع أَموت ومي ـــبيِل اِهللا ، أَموتس { .
 . عن ابن عباس ) حم ، طب(

  ١١/٢٦٥ وفتح ١٠/٢٣٩ و١٢٣ و٣/١٢٠ وجممع ١١/٣٢٨ وطب ٥/١٤٩ و٢/٥٣٠حم 
 صحيح 

١٩٤٩٨-}                   منه لَّ أَدعوج زبيِل اِهللا عيف س يل ِقطعاً ذَهباً أُنفقه ين أَنهسرفسي بيده ، ما يوالذي ن
 . أحدا ، فذكره : أي جبل هذا ؟ قلت  : �قال يل رسول اهللا : عن أيب ذر قال ) حم(. } ِقرياطاً
  ٥/١٤٩ وحم ١٠/٢٣٩امع 

 حسن 
والذي نفسي بيدِه ، والذي نفسي بيدِه ، والذي نفسي بيدِه ، مامن عبـٍد يصـلِّي                {-١٩٤٩٩

الصلواِت اخلَمس ، ويصوم رمضـانَ ، ويخـرج الزكـاةَ ، ويجتنـب الكَبـائر السـبع إالَّ                   
عـن أيب هريـرة وأيب      ) ن ، حب ، ك    (. } خِل اجلَنةَ بسالمٍ  فُتحــــت له أَبواب اجلَنِة فقيلَ له اد      

 . سعيد   
 واإلحسـان   ٤/٣١٦ وتـخ    ٢/٢٣٦ وكثري   ٥/٢٥ وطربي   ١٢/١٨٢ وفتح   ١/٢٣٨ والترغيب   ١ن الزكاة ب    

 وخزمية ) ١٧٤٨(



 

 

٢٩٢٥() 

  وصححه ووافقه الذهيب ٢/٢٤٠ وك ١٠/١٨٧وهق ) ٣١٥(
 حسن 

 ) ٢٤٤٢(فيه صهيب العتواري وثِّق الكاشف 
والذي نفسي بيدِه ، ال تدخلونَ اجلَنةَ حىت تؤمنوا ، وال تؤمنونَ حىت تحــابوا ،                {-١٩٥٠٠

          بينكم الم؟ أَفشوا الس حاببتمت يٍء إذا فَعلتموهال أَدلُّكم على شـ       (. } أَو عـن  ) حم ، م ، د ، ت ، ه
 . أيب هريرة   

 وش  ٨/٣٠ وجممـع    ١٠/٢٣٢ وهق   ٢/٤٧٧ و ١/١٦٧وحم  ) ٣٦٩٢ و   ٦٨(وهـ  ) ٥١٩٣( ود   ٩٤م اإلميان   
 ) ٧٠٨١( وصحيح اجلامع ٨/٤٣٧

والذي نفسي بيدِه ، ال تذهب الدنيا حىت يمر الرجلُ على القَِرب فيتمرغَ عليِه ويقولَ         {-١٩٥٠١
 . عن أيب هريرة   ) م ، هـ(. } يا لَيتين كُنت مكانَ صاحِب هذا القَِرب ، ولَيس بِه الدين إالَّ البالُء: 

 ) ٧٠٨٢(وصحيح اجلامع ) ٤٠٣٧( وهـ ٥٦ و٥٤م الفنت 
والذي نفسي بيدِه ، ال تفنى هذه األمةُ حىت يقوم الرجلُ إىل املَـرأِة فيفترسـها يف                  {-١٩٥٠٢

 . رة  عن أيب هري) ع(. } لو واريتها وراَء هذا احلَائِط: الطَّريِق فيكونُ ِخيارهم يومئٍذ من يقولُ 
 ) ٤٨١( وصحيحة ٧/٣٣١امع 

 صحيح 
١٩٥٠٣-}                ، جتلدوا بأَسـيافكموت ، قتلوا إمامكماعةُ حىت تالس قومفسي بيده ، ال توالذي ن

كمِشرار نياكمرثُ دعن حذيفة   ) حم ، ت ، هـ(. } وي . 
  ٦/٢٣٤ وبداية ٣٩٢ و ٦/٣٩١ونبوة ) ٤٠٤٣( وهـ ٥/٣٨٩وحم ) ٢١٧٠(ت 

 غريهحسن ل
والذي نفسي بيدِه ، ال تقوم الساعةُ حىت تكلِّم السباع اإلنس ، وحىت يكلِّم الرجلَ                {-١٩٥٠٤

           عدهب ثُ أَهلُهحدمبا ي فَخذه خربهعلِه ، وين ــوطِه ، وِشراكذبةُ سعن ) حم ، ت ، حب ، ك      (. } ع
 . أيب سعيد   

وصحيح اجلـامع   ) ٢١٠٩( و حب    ٨/٣٧٨ وحلية   ٤٩٥ و ٤٧٥و ٤/٤٦٧ وك   ٨٩ و ٣/٨٤وحم  ) ٢١٨٠(ت  
)٧٠٨٣ ( 

 صحيح 
١٩٥٠٥-}                ، نَ األمنيخوخلُ ، ويوالب الفُحش ظهراعةُ حىت يالس قومفسي بيدِه ، ال توالذي ن

: ومـا الوعولُ والتحـوت ؟ قـال        : ويؤمتن اخلَائن ، ويهلك الوعولُ ، ويظهر التحوت ، قيلَ           
 حوتاِس ، والتالن جوهعولُ والو : أَقدامهم حتكانوا ت عن أيب هريرة ) ك(. } الذين . 

  ٤/٥٤٧ وك ٤/٣٠٦ وحلية ٧/٣٢٤امع 
 حسن 



 

 

٢٩٢٦() 

حم (. } والذي نفسي بيدِه ، ال يؤمن أَحدكم حىت أَكونَ أَحب إليِه من والدِه وولدهِ            {-١٩٥٠٦
 . عن أيب هريرة   ) ، خ ، ن

 وصحيح اجلـامع    ٢/٤٨٦ وك   ٢٧٨ و ٢٧٥ و ٣/٢٠٧وحم  ) ٦٧( وهـ   ٧٠ وم اإلميان    ٨/١١٥ ون   ١/١٠خ  
)٧٠٨٤ ( 

. } والذي نفسي بيدِه ، ال يؤمن عبد حىت يحب َألخيِه ما يحب لنفسِه ِمن اخلَـريِ                {-١٩٥٠٧
 . عن أنس   ) حم ، ن(

 ) ٧٠٨٥( وصحيح اجلامع ٨/١١٥ ون ٢/١١٤ وأصفهان ١/٩٥ وجممع ٢٨٩ و٣/٢٥١ وحم ١/٣٣عوانة 
 صحيح 

عن أنـس     ) م(. } والذي نفسي بيدِه ، ال يؤمن عبد حىت يحب جلارِه ما يحب لنفسهِ             {-١٩٥٠٨
 . 

 ) ٧٠٨٦( وصحيح اجلامع ١٩ ون اإلميان ب ٧٢م اإلميان 
١٩٥٠٩-}           إالَّ كَب يِت أَحدبغضنا أَهلَ البفسي بيدِه ، ال يارِ   والذي ناُهللا يف الن حـب ، ك   (. } ه (

 . عن أيب سعيد ) ض(
  ٩/١٧٢ و٧/٢٩٦وامع ) ٦٩٧٨( واإلحسان ٣/١٥٠ك 

 صحيح 
يا أَيهـا   : والذي نفسي بيدِه ال يدخلُ قلب رجٍل اإلميانُ حىت يحبكم ِهللا ولرسولِه              {-١٩٥١٠

  اسا        ! الن مآذاين ، فإمنا ع ي فقدمآذى ع نأَبيهِ  م جِل ِصنوعن عبد املطلب بـن     ) حم ، ت ، ك    (. } لر
 عن العباس   ) ك(ربيعة ، 

 و  ١٧٧٣( والفضـائل    ٤/٧٥ وك   ٢/٢٦ ومشـكل    ١/٢٠٨ وحم   ٧/٢٣٦ وكر   ١/١٥٧وشج  ) ٣٧٥٨(ت  
  ١٠/٦٨وخط ) ٨١٧٦(و ن ) ١٨٢٣ و١٨٢٢ و ١٨٢١ و١٧٩٣ و١٧٩٢ و١٧٧٤

 حسن 
ويف ذلك نظر ألن راويه يزيد بن أيب زيـاد الكـويف           ) ٦١١٢(امع  وقد ضعف األلباين قسمه األول يف ضعيف اجل       

 صدوق ســـــاء 
إمساعيل بـن أيب  :  فقد رواه عنه ٣٣١ - ١١/٣٢٩حفظه آخره ورواية الكبار عنه قوية وهذا منها انظر التهذيب        

 . خالد وهو ثقة ثبت ومن أقرانه ورواه عنه غريه من الثقات األثبات فال وجه لرد روايته 
١٩٥١١-}                أمنحىت ي ؤمنوال ي ، قَلبه ســلمحىت ي بدع سلمفسي بيـــدِه ، ال يوالذي ن

عن ابن مسعود ) اخلرائطي يف مساويء األخالق(. } ِغشه وظُلمه: وما بوائقه ؟ قالَ : جاره بوائقه ، ِقيلَ  
 . 

 ) ٣٨١( واملساويء ٢٩٢ و ١٠/٢٢٨ و١/٥٣ وجممع ١/٣٨٧حم 
  لغريهحسن



 

 

٢٩٢٧() 

كُلّنا رحـيم ،    : والذي نفســي بيده ، ال يضع اُهللا رمحته إالَّ على رحيٍم ، قَالوا               {-١٩٥١٢
 ) . احلكيم عن أنس(. } ليس برمحِة أَحدكم صاحبه ، يرحم الناس كَافَّةً : قالَ 

 ) ١٦٧(وصحيحة ) ٢٧٩٢( ومطالب ٨/١٨٧امع 
 حسن 

 واُهللا أَعلم مبن يكلَم يف ســبيله       -يدِه ، ال يكلَم أَحد يف سبيِل اِهللا         والذي نفسي ب   {-١٩٥١٣
ـَونُ الدِم ، والريح ِريح اِملسكِ               - حم ،  (. }  إال جاَء يوم الِقيامِة وجرحه  يشخب ، اللَّونُ لــ
 . عن أيب هريرة  ) ق
 ) ٧٠٨٨( وصحيح اجلامع ٢/٢٤٢وحم ) ٤٦١( وموطأ ٢/١٧وحبيب ) ١٦٥٦( وت ١٠٥ وم اإلمارة ٤/١١ وهق ٤/٢٢خ 

والذي ال إله إالّ هو لو أجد لكم اخلُبز واللَّحم َألطعمتكموه ، وإنه لعله أنْ تدركوا                 {-١٩٥١٤
. } زمــاناً أو من أَدركه منكم تلبسونَ فيِه مثلَ أَستاِر الكَعبِة يغدو عليكم ويراح فيه باِجلفـانِ               

 . عن طلحة ابن عمرو النضري ) حم ، حب ، طب ، ص(
  ٤/٥٤٩ وك ٣/٣٨٧وحم ) ٨١٦١(وطب ) ٦٦٨٤(اإلحسان 

 صحيح 
والذي ال إله غَريه ، ال يحلُّ دم أَحٍد يشهد أنْ ال إلـه إالّ اُهللا وأَين رسـولُ اِهللا إال                      {-١٩٥١٥

ابـن  (. }  ، والثَّيِب الزاين ، والنفِس بـالنفسِ       التارِك اإلسالم ، املُفارِق للجماعةِ    : بإحدى ثَالٍث   
 . عن ابن مسعود )  النجار

  ٦/١٨١وحم ) ١٨٧٠( وعب ١٢/٢٠١ وفتح ٣/٨٢ وقط ٨/١٩٥ وهق ٧/٩٠ ون ٢٦م القسامة 
 . عن قرة بن إياس ، وعن معقل بن يسار ) طب(. } والشاةُ إنْ رمحتها يرمحِك اُهللا {-١٩٥١٦

 ) ٧٠٥٥( وصحيح اجلامع ٦/٣٤٣ و٢/٣٠٢ية  وحل٤/٣٣جممع 
 صحيح 

واِهللا إنِك خلَري أَرِض اِهللا وأَحـــب أَرِض اِهللا إيلَّ ، ولوال أَين أُخرجت منِك مـا                 {-١٩٥١٧
رجتعن عبد اهللا بن عدي بن احلمراء  ) حم ، ت ، هـ ، حب ، ك(. } خ . 

 ٢٨٩ و ٢/٢٨٨ ومتهيـد    ٢/٢٣٩مـي    و ٤/٣٠٥ وحم   ٤٣١ و   ٢٧٨ و ٣/٧وك  ) ٣١٠٨(وهـ  ) ٣٩٢٥(ت  
 ) ٧٠٨٩(وصحيح اجلامع ) ٣٧٠٨( واإلحسان ٣/٣٢٧ ومعاين ١/٣٣و

 صحيح 
واِهللا إنكم لتبخلونَ وتجبنونَ وتجهلونَ ، وإنكم ملن رحياِن اِهللا وأنَّ آخر وطأٍة وِطئها          {-١٩٥١٨

جبو املنيالع بعن خولة بنت حكيم) بز ، حم ، طب ، هق(. } ر .  
  ٢١٩ و ٨/٢٠٨ واإلحتاف ٤٧٥ وجرجان ٤١٦ وصفة ١٠/٢٠٢ وهق ٦/٤٠٩ وحم ١٠/٥٤امع 

 حسن لغريه
) طـب (. } - يعين ساقي ابِن مسعوٍد      -واِهللا إنهما َألثقلُ يف اِمليزاِن من أُحـــٍد         {-١٩٥١٩

 . عن أيب الطفيل 



 

 

٢٩٢٨() 

  ٩/٢٨٩امع 
 صحيح 

 . عن عائشة  ) م ، د(. }  أَخشاكم ِهللا وأَعلمكم مبا أَتقيواِهللا إين َألرجو أنْ أَكونَ {-١٩٥٢٠
 و موطـأ  ١٠٤ و ف ٤/١٤٧ وفتح   ٢١٤ و   ٤/٢١٣ وهق   ٢٤٥ و ٦/٦٧ وحم   ٣٦ ود الصيام ب     ٧٩م الصيام   

 ) ٧٠٩٠( وصحيح اجلامع ٢٨٩
 . عن أيب هريرة ) خ( . }واِهللا إين َألستغفر اَهللا وأَتوب إليِه يف اليوِم أَكثر من سبعني مرةً {-١٩٥٢١

 ) ٧٠٩١( وصحيح اجلامع ٧/٣٢٥ وحلية ٣/١٠٤٧ وعدي ٢/٣٤١ وحم ٨/٨٣خ 
١٩٥٢٢-}             أُمه فتنتخافةَ أنْ تم الِة فأُخففوأنــا يف الص كاَء الصيبب ت(. } واِهللا إين ألمسع (
 . عن أنس  

 ) ٧٩٢(وصحيح اجلامع ) ٩٩٠( وهـ ٢/٥٧ وش ٣/٤١١وسنة ) ٣٧٦(ت 
 حيح ص

 . عن أيب هريرة ) حم(. } واِهللا إين َألغار ، واُهللا أَغري مين {-١٩٥٢٣
  ٦/٢١٠١ وعدي ٦/٢٥٤ و ٤/٣٢٨ وجممع ٢/٣٢٦حم 

 صحيح 
١٩٥٢٤-}         عنك ما ملْ أُنه َأليب طَالٍب     -واِهللا َألستغفرنَّ لك عن سـعيد بـن     ) خ ، م  (. } - قاله

 املسيب عن أبيه
  ٢/٣٣٦ ك ٥/٤٣٣ وحم ١٨٠ وم اإلميان ٦/١٤١ و٥/٦٦ وخ ١٨/٢٤٣طب 

 . عن ابن عباس ) طب(. } واِهللا َألغزونَّ قُريشاً ، واِهللا َألغزونَّ قُريشاً إنْ شاَء اُهللا {-١٩٥٢٥
 و  ١١٣٠٦( وعـب    ٧/٤٠٤ وخط   ٤/١٨٢ وجممع   ٣٧٩ و   ٢/٣٧٨ ومشكل   ٤٨ و   ١٠/٤٧وهق  ) ٣٢٨٥(د  

  ١١/٢٨٢وطب ) ١١٦٢٣
 صحيح 

 يلج أَحدكم بيمينِه يف أَهلِه آمثُ له عند اِهللا من أنْ يعطى كَفَّارته اليت افترض                واِهللا ألنْ  {-١٩٥٢٦
 . عن أيب هريرة  ) حم ، ق(. } اُهللا عليِه

 ) ٧٠٩٣( وصحيح اجلامع ١١/٥١٧ وفتح ١٠/١٦ وسنة ٢/٣١٧ وحم ١٢٧٦ و م ص ٨/١٦٠خ 
١٩٥٢٧-}  ريخ احدو داك ىهــدِمواِهللا َألنْ يعمِر النح من عن سهل بن سعد ) د(. } لك . 

وصـحيح اجلـامع   ) ٢٤٧٣(ومنصـور  ) ٣٦٦١( و د   ٣٤ وم فضائل الصحابة     ١٧١ و ٥/٢٣ و ٧٣ و ٤/٥٨خ  
)٧٠٩٤ ( 

واِهللا لقد آمنت يب حني كَفر الناس ، وواستين حني طَردين الناس ، وأَعطتين ماهلـا                 {-١٩٥٢٨
} - يعين خدجيةَ    - تعاىل ، ورزقين اُهللا ِمنها الولد وما رزقين من واحدٍة منكن             فأنفقته يف سبيِل اهللاِ   

 . واخلطيب عن عائشة )  طب(. 
  ٩/٢٢٤ وجممع ١٥٤ و١٥٠ و١١٨ و٦/١١٧ وحم ١/٣٠٣كر 



 

 

٢٩٢٩() 

 حسن 
جاءت امرأة  : عن زهري بن علقمة قال      ) طك(. } واِهللا لقِد احتظرِت من الناِر ِحبظاٍر شديدٍ       {-١٩٥٢٩

 . قد مات يل اثنان سوى هذا منذ دخلت يف اإلسالم فذكره : يف ابن هلا مات وكان العموم قد عتقوها فقالت 
  ٥/٣١٤ وطب ٢/٤١٩ وحم ٣/٢٥٢ وش ٨/٢٧٠امع 

 صحيح 
عن عبد  ) حم(. } واِهللا لقد رأيت كالمك يصعد يف السماِء حىت فُتح باب فدخلَ فيهِ            {-١٩٥٣٠

اهللا أكرب كبريا ، واحلمد هللا كثرياً ، و سبحانَ اِهللا بكرة وأصيال ،              : هللا بن أيب أوىف أن رجال دخل يف الصف فقال           ا
 . فلما انصرف رسول اهللا قال فذكره 

  ٢/١٠٦ وجممع ٣٥٦ و٤/٣٥٥حم 
 صحيح 

١٩٥٣١-} ليكمهذا ع عن جابر) حم ، م ، د(. } واِهللا للدنيا أَهونُ على اِهللا من .   
 وهــ   ١٠/٢٨٧وجممـع   ) ١٨٦( ود   ٢/٣٠٧ ومـي    ٣/٢٦٥ وحم   ٦/١٩٣ وطب   ١/١٣٩ وهق   ٢م الزهد   

 ) ٧٠٩٦(وصحيح اجلامع ) ٩٦٢(وخد ) ٤١١١ و ٤١١٠(
مر : عن أيب الدرداء قال     ) بز(. } واِهللا للدنيا أَهونُ على اِهللا من هذِه السخلِة على أَهلها          {-١٩٥٣٢

 . كره  بشاة ميتة منبوذة فذ�النيب 
     ٢/٣٠٧ ومي ٤/٢٣٠ وحم ١٠/٢٨٧امع 

 صحيح 
واِهللا ُهللا أَشد فَرحاً بتوبِة عبدِه من رجٍل كانَ يف سفٍر يف فَالٍة من اَألرِض فـأَوى إىل                   {-١٩٥٣٣

                ي فلم عليِه فأَشرف عدرفاً فصى شفأَت ، احلتهر جدي حتها ، واستيقظَ فلمت جرٍة فناميئاً ،   ِظلِّ شش ر
أَرجع إىل مكاين الذي كُنت فيه فأَكونَ فيِه حىت أَموت ، : مث أَتى آخر فأَشرف فلم ير شيئاً ، فقالَ   

عن ) حم ، م  (. } فذهب فإذا براحلتِه تجر يف ِخطامها ، فاُهللا أَشد فَرحاً بتوبِة عبدِه من هذا براحلتهِ              
 . النعمان بن بشري  

 ) ٧٠٩٧( وصحيح اجلامع ٨٧ و٥/٨٦ وسنة ٧ وم التوبة ٢٨٣ و٤/٢٧٥حم 
 له عيناِن يبصر ما ، وِلسانٌ ينطق بِه ،          - يعين احلَجر    -واِهللا ليبعثنه اُهللا يوم الِقيامِة       {-١٩٥٣٤

حبق تلمهعلى مِن اس شهدعن ابن عباس  ) ت(. } ي . 
 ) ٧٠٩٨(وصحيح اجلامع ) ٢٧٣٥(ة وخزمي) ١٠٠٥( وحب ٤/٢٧٦واإلحتاف ) ٩٦١(ت 

 صحيح 
١٩٥٣٥-}   دخلهمحىت ي ارأُميت قِد استوجبوا الن أَلفاً ِمن بعنيفانَ يف سع ثمانُ بنع شفعنواِهللا لي
 ) . ابن عساكر عن ابن عباس(. } اُهللا اجلَنةَ
  ٤٩٥ و١٠/١٢٥ و ٨/١٢٥اإلحتاف 

 حسن لغريه



 

 

٢٩٣٠() 

١٩٥٣٦-}   ابن رتلنواِهللا لي               ، اِخلرتيـر قـتلنولي ، ـليبكسـرنَّ الصادالً ، فيكماً عح رميم 
             ، حاسدوالت باغضحناُء والتالش ذهنبليها ، ولتسعى عفال ي الِقالص تركناِجلزيةَ ولي ضعــنولي

أَحد قبلهدعونَّ إىل املَاِل فال يعن أيب هريرة  ) م(. } ولي . 
 ) ٧٠٩٩( وصحبح اجلامع ١/٢٨ ومشكل ٢/٤٩٤ وحم ٢٤٣م اإلميان 

١٩٥٣٧-}                 مب نظرفي مهذه يف الي إصبعه جعلُ أَحدكمنيا يف اآلخرِة إالّ ِمثلُ ما يواِهللا مــا الد
 . عن املستورد ) حم ، م ، هـ(. } يرجع؟
وصـحيح  ) ٤١٠٨( وهـ   ١١/٢٣٢ وفتح   ١٣/٢١٨وش  ) ٨٥٥( ومحيدي   ٢٣٠ و ٢٢٩/ وحم   ٢١٩٣م ص   

 ) ٧١٠٠(اجلامــع 
 ) ٢٣٢٣(وت 

واِهللا ما الفَقر أَخشى عيلكم ، ولكن إذا صبت عليكم الدنيا فتنافسـتموها كَمـا                {-١٩٣٥٨
كانَ قَبلكم نافسها منعن املسور بن خمرمة ) حم(. } ت . 

  ٨٧ و٨/٥٣ واإلحتاف ٤/١٣٧ و٢/٥٣٩حم 
 صحيح 

. } انُ يأكلُ معه حىت ســمى ، فلم يبق يف بطنِه شيٌء إالّ قَاءه            واِهللا ما زالَ الشيط    {-١٩٥٣٩
 . عن أمية بن خمشى  ) حم ، د ، ن ، ك(

 وترغيـب   ٤/٣٣٦ وحـم    ٢/٧ وتـخ    ٤/١٠٨وك  ) ٣٧٦٨( ود   ١/٢٦٩وطب  ) ٤٥٥( وسين   ٢/٢٢مشكل  
  ١/٦٧ واإلصابة ٧/٧ وسعد ٣/١٣٤

 حسن 
عن عباد  ) طب(ابن سعد   (. }  جاهالً وال أَطعمته إذْ كانَ ساغباً        واِهللا ما علَّمته إذْ كانَ     {-١٩٥٤٠
 ) . ابن شرحبيل

  ٧/٣٩ وسعد ٤/١٣٣ وك ١٠/٢ وهق ٤/١٦٧ وحم ٢٠ون آداب القضاة ب ) ٢٦٢٠(د 
 صحيح 

 ..قاله لصحايب أنصاري وجد صحابياً يف بستانه 
وإنَّ ابنيِك سيدا شباِب أَهِل اجلَنِة إالّ ابِين        واِهللا ما من نيب إال وولد األنبياَء غَريي ،           {-١٩٥٤١

 . وأبو نعيم يف فضائل الصحابة عن علي ) طب(. } - قاله لفاطمةَ -اخلَالِة يحىي وِعيسى 
  ٩/١٨٢ وامع ٣/٢٦طب 

 حسن 
واِهللا ال أَزالُ بني ظَهرانيهــم ينازعــوين ِردائي ويصيبين غُبارهــم حتــى           {-١٩٥٤٢

 ـونَ اُهللا يرحينــييكـ



 

 

٢٩٣١() 

لو اختذت عرشا فإن النـاس قـد آذوك قـال           : قال العباس يا رسول اهللا      : ابن سعد عن عكرمة قال      (. } ِمنهم
 ) . فذكره
  ٢/١٤٩سعد 

 صحيح مرسل 
 . عن أيب برزة ) طب ، ك(. } واِهللا ال تجدونَ أَعدلَ عليكم مين {-١٩٥٤٣

  ٢/١٤٧ وك ٦/٢٢٩امع 
 صحيح 

عـن أيب   ) حـم (عن أيب برزة ،     ) طب ، ك  (. } واِهللا ال تجدونَ بعدي أَعدلَ عليكم مني       {-١٩٥٤٤
 . سعيد 

 ٢/١٤٧ وك   ٣/٦٥ وحـم    ١٢/٢٩٣ وفـتح    ٧/١١٩ ون   ٦/٢٢٩ وجممع   ٤٢٤ و ٤/٤٢١ وحم   ١٥/٣٢٠ش  
 ) ٧١٠١(وصحيح اجلامع 

 صحيح 
١٩٥٤٥-}           أَو قَتلوه بداً إالّ فَتنوهع ضرم دعمنعـوا        واِهللا ال تاُهللا واملُؤمنونَ حىت ال ي مضرأو ي
 . عن حذيفة ) حم(. } ذَنب تلعٍة

  ٧/٣١٣ وجممع ١٥/١١١ وش ٤/٤٧ وك ٥/٣٩٥حم 
 صحيح 

عن فاطمة بنـت    ) ك(. } واِهللا ال يؤمن أَحدكم حىت أَكونَ أَحب إليِه من ولدِه ووالدهِ           {-١٩٥٤٦
 . عتبة 

 وهـ  ٨/١١٤ و ن    ٧٠ و م اإلميان     ١/١٠ وخ   ١/٥٠ وسنة   ٢/٣٠٧مي   و ٣/١٧٧ و ٤/٣٣٦ وحم   ٢/٤٨٦ك  
 . وغريهم ) ٦٧(

١٩٥٤٧-}                 بوائقَه هجار الذي ال يأمن ، ؤمنواِهللا ال ي ، ؤمنواِهللا ال ي ، ؤمنحم ،  (. } واِهللا ال ي
 . عن أيب شريح  ) خ

ـ ) ٥٤٩( وصـحيحة  ٤/١٦٥ و١/١٠ وك   ٦/٣٨٥ و ٤/٣١ و ٢/٢٨٨ وحم   ٨/١٢خ    وفـتح  ٨/١٦٩ع وجمم
 ) ٧١٠٢( وصحيح اجلامع ١٠/٤٤٣

 صحيح مشهور
جار ال يأمن جاره : من ؟ قالَ : واِهللا ال يؤمن ، واِهللا ال يؤمن ، واِهللا ال يؤمن ، قالوا       {-١٩٥٤٨

 . كعيب عن أيب شريح ال) حم(عن أيب هريرة ، ) حم ، ك(. } شره: ما بوائقه ؟ قالَ : بوائقه ، قالوا 
  ٤/١٦٥ و١/١٠ و ك ٤/٣١ و٢/٢٨٨حم 

 صحيح 
عن املطلب بن ربيعة ) حم(. } واِهللا ال يدخلُ قَلب امرىٍء إميانٌ حىت يحبكم ِهللا ولقَرابيت       {-١٩٥٤٩

 . 



 

 

٢٩٣٢() 

  ٣/٣٧٦ وخط ٤/١٦٥ و١/٢٠٨حم 
 حسن 

١٩٥٥٠-}             عديٍء بش ِمن ركتعدي ِديناراً ، ما ترثيت بو قِسماملي    واِهللا اليؤنِة عفقٍة ِنسائي ومن
 . عن أيب هريرة ) حم(. } فهو صدقةٌ

  ٢/٤٦٤حم 
 صحيح 

 . عن أنس ) ك ، ص(وابن منيع ، ) حم ، ع(. } واِهللا ال يلقي اُهللا حبيبه يف الناِر {-١٩٥٥١
 ) ٧٠٩٥( وصحيح اجلامع ٤/١٧٧ وك ٣/٢٣٥حم 

 صحيح
١٩٥٥٢-}       رجعــنيميمةُ ال تواِهللا يا ت        جلٌ غَـريهِك ريلتسع ذوقىت يمحِن حبِد الرإىل ع { .

 . عن عائشة ) طب(
  ٤/٣٤١امع 

 حسن 
واِهللا يا معشر قُريٍش لتقيمن الصالةَ ولتؤتن الزكاةَ ، أَو َألبعـثن علـيكم رجـالً                 {-١٩٥٥٣

 . علي عن ) ك(. } فيضرب أَعناقكم على الديِن وحاضِر النعِل
  ٤/٢٩٨ك 

 صحيح 
وامي اِهللا ال أَقبلُ بعد يومي هذا من أَحٍد هديةً إالّ أَنْ يكونَ مهـاجراً قُرشـياً ، أَو                    {-١٩٥٥٤

 . عن أيب هريرة  ) د(. } أَنصارياً ، أو دوسياً ، أو ثَقفياً
 ) ٧١٠٣( وصحيح اجلامع ٩/٢٩٧واإلحتاف ) ٣٥٣٧( د 

 صحيح 
 . يف مراسيله عن زيد بن أسلم مرسال ) د(. } مِن حق واجبوأي املُؤ {-١٩٥٥٥

 ) ١٨٦٦٤( وحتفة األشراف ٦/٣٦٠الفيض 
 حسن مرسل 

 الوعد : الوأي 
 . عن أيب هريرة ) ك(عن جابر ، ) حم(. } وأي داٍء أَدوى من البخِل {-١٩٥٥٦

 ٢٨٦( والشـهاب    ٣/٢/١١٢ وسـعد    ٨٢ و   ١٩/٨١ وطب   ٢/٢٥١ وأصفهان   ٩/٣١٥ وامع   ٤/٢١٧خط  
وتغليـق  ) ٢٠٢٠٥(وعـب   ) ٢٩٦( وخـد    ١٩٦ و ٨/١٩٥ واإلحتاف   ١٦٤ و ٤/١٦٣ و ٣/٢١٩وك  ) ٢٨٧و
 ) ٧١٠٤(وصحيح اجلامع ) ٨٥٨(

 صحيح 
 . عن ابن عمر ) ك(. } وأَي وضوٍء أَفضلُ من الغسِل {-١٩٥٥٧



 

 

٢٩٣٣() 

  مرفوعاً وموقوفاً ١/١٥٤ك 
 املوقوف أقوى 

قـال  : عن رافع بن خديج قال      ) طكس(. } انُ ِمن مهيعٍة وكانت وبيئةً    وأين أَنت يا نعم    {-١٩٥٥٨
 يب وعك شديد من احلمى ! يا رسول اهللا : نعمان 
  ٥/٩٤ و٢/٣٠٧امع 

 حسن 
 الطاعون و املرض العام : تلون الوجه من عارض فادح ، وبيئة : مهيع 

 . عن عمرة بنت رواحة ) حم(. } ديِنوجب اخلُروج على كلِّ ذَاِت ِنطاٍق يف الِعي {-١٩٥٥٩
 ) ٧١٠٥( وصحيح اجلامع ٤/٦٣ وخط ٧/٦٣ وحلية ٣/٣٠٦ و هق ٢/٢٠٠ وجممع ٦/٣٥٨حم 

 صحيح لغريه
) حم ، هـ ، حب(عن أنس ، ) ت ، هـ ، حب (. } وجبت ، أَنتم شهداُء اِهللا يف اَألرضِ       {-١٩٥٦٠

 . عن أيب هريرة  
 وحـم   ٣/٣٦٧ وش   ١٠٩ و   ١٠/١٢٣ و ٤/٧٥ و هق    ٥٠ و ٤/٤٩ و ٢/١٧١ون  ) ٢٨٩٧(و ت   ) ٣٢٣٣(د  
 ٣٠٢٣(واإلحسان  ) ٧١٠٦(وصحيح اجلامع   ) ١٤٩٢( وهـ   ٥/٣٧٦ وسنة   ١٩٧ و ٣/١٧٩ و   ٥٢٨ و ٢/٤٩٨
 ) ٣٠٢٥و 

 صحيح 
 قاله ملا سأهلم عن اجلنازة وقالوا فيها خرياً أو شراً 

١٩٥٦١-} كديقتح إليك جعتور ، كدقتص جبتعن ابن عمرو   )حم ، هـ(. } و  . 
 ) ٧١٠٧( وصحيح اجلامع ٤/٨٠ ومعاين ٢/١٨٥وحم ) ٢٣٩٥(هـ 

 صحيح 
عـن  ) د(. } وجهوا هذه البيوت عِن املَسجِد فإين ال أُحلُّ املَسجد ِلحائٍض وال جنبٍ      {-١٩٥٦٢

 . عائشة  
  ١/٢٢٩ والنيل ٢/٤٤٢ وهق ١/١٥١ والدواليب ٢/٤٥وسنة ) ١٣٢٧(وخزمية ) ٢٣٢(د 

 سن ح
 . عن ابن عباس  ) ك(. }  يف قَلِب كلِّ مؤمٍن- تبارك الذي بيدِه املُلك -وددت أنَّ  {-١٩٥٦٣

) ٣٧٨٧( واملطالـب    ٧/١٢٧و امع   ) ٦٠٣(وعبد بن محيد    ) ٢٥٠٧( والشعب   ٢/٣٧٧ وترغيب   ١/٥٦٥ك  
  ٨/٢٠١ و٦/٥٤٨ وكثري ١١/١٤١وطب 

 فيه ضعف 
د ، هـ ،  (. } ةً بيضاَء ِمن برٍة سمراَء ملَبقٍة ِبسمٍن ولٍَنب نأكلُها        وددت أَنَّ ِعندي خبز    {-١٩٥٦٤

 . عن ابن عمر  ) هق



 

 

٢٩٣٤() 

ورجاله رجال الصحيح ومـع     ) ٦٠٠٢( والشعب   ٧/١٢٠واإلحتاف  ) ٣٨١٨( و د    ٩/٣٢٦وهق  ) ٣٣٤١(هـ  
 د األقدمني شائع وهذا عن. ولعله يعين أن احلسني بن واقد تفرد به !! هذا من فقد استنكره أبو داود 

أَنـتم  : أَلسنا إخوانـك ؟ قـالَ       ! يا رسولَ اِهللا    : وددت أَين لَقيت إخواين ، قَالوا        {-١٩٥٦٥
 ) . ابن عساكر عن الرباء(. } ...أَصحايب ، وإخواين قَوم يجيئونَ من بعدي يؤمنونَ يب وملْ يروين ، 

  حنوه ٢/٤٠٨وحم ) ٦ ( و خزمية٤/٧٨ وهق ٣٩ وم الطهارة ١/١٥٠الترغيب 
 صحيح 

 وفيه زيادة مل تثبت 
 . عن أنس ) حم. (} وددت أَين لَقيت إخواين الذين آمنوا يب وملْ يروين {-١٩٥٦٦

 ) ٧١٠٨( وصحيح اجلامع ١٠/٦٦ وجممع ٣/١٥٥حم 
 صحيح 

١٩٥٦٧-} لُكاع راَءِك أَيعن زينب بنت أم سلمة ) طس(. } و . 
  ١/٢٦٩  وجممع١/٤٨ وش ٤/٢٥٣حم 

 حسن 
عـن  ) طب(. } وِزنَ أَصحايب اللَّيلةَ ، فوزنَ أبو بكٍر ، مث وزنَ عمر ، مث وزنَ عثمانُ               {-١٩٥٦٨
 أسامة ابن 

 . شريك ، ابن مندة وابن قانع عن جرب احلاريب 
  ٩/٦٨٠ واإلحتاف ١/٢٢١ واإلصابة ٩/٥٩امع 

 حسن لغريه
 . عن ابن عمر ) خط(. } لشهداِء فرجح عليهموزنُ ِحرب العلماِء بدِم ا {-١٩٥٦٩

  ٢٢٢ و ٩٢ وجرجان ١/٦٣ وجامع بيان العلم ١/٤١ واإلحتاف ١٩٣ و٢/١٥٣خط 
 حسن لغريه

أَبو بكٍر  : ِجربيلُ وِميكائيلُ ، ووزيراي من أَهِل اَألرِض        : وزيراي من أَهِل السماِء      {-١٩٥٧٠
مرعن أيب سعيد ) ك(. } وع . 

  ٢/٢٦٤ك 
 صحيح 

 . عن أيب هريرة ) د(. } وسطوا اإلمام وسدوا اخلَللَ {-١٩٥٧١
  ٣/١٠٤وهق ) ٦٨١( د 

 فيه جهالة 
١٩٥٧٢-} املُؤمِن كَفارةٌ خلطاياه بصعن أيب هريرة ) ك ، هب(. } و . 

 ) ٧١٠٩(وصحيح اجلامع ) ٩٨٣٥( والشعب ٤/٢٨٧ و ترغيب ١/٣٤٧ك 
 صحيح 



 

 

٢٩٣٥() 

 وه املرض وحن: الوصب 
) عد ، هق  (. } اخلَطأَ ، والنسيانَ ، وما استكرهوا عليهِ      : وضع اُهللا عز وجلَّ عن أُميت        {-١٩٥٧٣

 . عن عقبة بن عامر 
  ٦/٢٥٠ وامع ٧/٣٥٧هق 

 صحيح 
 . عن ابن عمر ) هق(. } اخلَطــأُ ، والنسيانُ ، وما استكرهوا عليِه: وضع عن أُيت  {-١٩٥٧٤

 ) ٧١١٠( وصحيح اجلامع ٦/٢٥٠وجممع  ٦/٨٤هق 
 صحيح 

وضع ِمنربي على ترعٍة من ترِع اجلَنِة ، وما بني ِمنربي وبييت روضةٌ مـن ِريـاِض                  {-١٩٥٧٥
 . عن أيب هريرة ) حم(. } اجلَنِة
  ٣/٣٨٩ و٥٣٤ و ٤٥٠ و٢/٣٦٠حم 

 صحيح 
 ) . عن عمر) ض(ية مسو(. } وضعت ِمنربي على ترعٍة من ترِع اجلَنِة {-١٩٥٧٦

 من  ١٠٤ و هـ مناسك ب      ٣٣٩ و ٥/٣٣٥ و ٤/٤١ و ٣/٣٨٩ و ٥٣٤  و    ٤٥٠ و ٢/٣٦٠ وحم   ٤/٦٨مشكل  
 طرق حنوه 

 صحيح 
وعدين ريب أنْ يدخلَ من أُميت اجلَنةَ سبعني أَلفاً بغِري ِحساٍب ، هم الذين ال يسترقونَ                 {-١٩٥٧٧

         كتوونَ ، وعلى رتطريونَ ، وال يو ال ي ،     توكلونَ ، قلتي ِزدين ، قالَ      : م بِبكـلِّ   : أي ر لك
بعنيالس احٍد منو 
    أَلفاً ، قلت بعنيلونَ ، قالَ: سكمال ي مإ ، بر اَألعراِب: أَي من لك لهمكمابن سـعد  (. } إذاً ن

 ) . عن عمرو بن عمري
  ٧/٥٢سعد 

 صحيح 
لَ اجلَنةَ ِمن أُميت سبعني أَلفاً ِبال ِحساٍب عليهم و ال عذاٍب ، مع              وعدين ريب أَنْ يدخ    {-١٩٥٧٨

 . عن أيب أمامة  ) حم ، ت ، هـ ، حب(. } كُلِّ أَلٍف سبعونَ أَلفاً ، وثَالثَ حثياٍت من حثياِت ريب
) ١٩٠٩(وصـحيحة   ) ٧٢٥٠( و طب    ١١/٤٧١ و ش    ٥/٢٦٨ و   ٤/١٦و حم   ) ٤٢٨٦(وهـ  ) ٢٤٣٧(ت  

 ) ٧١١١(وصحيح اجلامع ) ٧٢٤٦( واإلحسان ١/٢٦١ وعاصم ٣٢٩وصفة 
 صحيح 

ِزدنـا ،   : وعدين ريب عز وجلَّ أنْ يدخلَ اجلَنةَ من أُميت ِمائةَ أَلٍف ، فقالَ أَبو بكـٍر                  {-١٩٥٧٩
 . عن أنس ) طس ، حم(. } وهكذا وأَشار بيدِه: فقالَ 



 

 

٢٩٣٦() 

  ١٠/٤٠٤ وجممع ٢/٣٤٤ وحلية ٣/١٩٣حم 
 حسن 

احلَاج ، واملُعتمر ، والغازي ، دعاهم اُهللا فأَجابوه ، وسـألوه            : وفـــد اِهللا ثَالثةٌ     {-١٩٥٨٠
ابن زجنويه عن ابن عمر(. } فأعطاهم . ( 

) ٤١٠٧ و ٤١٠٢(و الشـعب  ) ٢٥١١( وخزميـة  ٥/٢٦٢ وهـق  ١/٤٤١ وك  ١١ واجلهاد ب    ٤ن احلج ب    
 ) ١٠٨٨(ومطالب 

 صحيح 
ن ، حب ، ك (يف اإلفراد ) ن ، قط(. } الغازي ، واحلَاج ، و املُعتمر:  ثَالثةٌ وفــد اهللاِ  {-١٩٥٨١
 . عن أيب هريرة ) ، حل ، هق
)  ٨٨٠٣( وعـب    ٨/٣٢٧ وحليـة    ١/٤٤١وك  ) ٢٥١١( وخزمية   ٥/٢٦٢ وهق   ١١ واجلهاد ب    ٤ن احلج ب    
 ) ٧١١٢(وصحيح اجلامع ) ٣٦٩٢(واإلحسان 

 صحيح 
 . عن أيب هريرة ) طس(. } حى ، وخذوا من الشوارِبوفِّروا اللِّ {-١٩٥٨٢

 ) ٧١١٣( وصحيح اجلامع ٣/١١٢٥ وعدي ٥/١٦٨ و جممع ١/١٥٠هق 
 صحيح لغريه

١٩٥٨٣-} وا ِسبالكموقُص ، ثانينكمفِّروا ععن أيب أمامة ) هب(. } و . 
 ) ٧١١٤(وصحيح اجلامع ) ٦٤٠٥(والشعب ) ١٢٤٥(الصحيحة 

 حسن 
 الشارب: للحية ، السبلة ا: العثانني 

 . عن عائشة ) طس(. } وقت الِعشاِء إذا مَأل اللَّيلُ بطن كُلِّ واٍد {-١٩٥٨٤
  ١/٣٣١ وش ١/٣١٣ وجممع ٥/٣٦٥ حم ٦/٣٦٣الفيض 

 صحيح 
١٩٥٨٥-}                جِل كَطولِه مـا لــــموكانَ ظَلُّ الر ، مسالِت الشالِة الظُّهِر إذا زص قتو

حضـِر الـعي ، صـــر 
ووقت صالِة العصِر ما ملْ تصفر الشمس ، ووقت صالِة املَغرِب ما ملْ يغِب الشفق ، ووقت صالِة                  
الِعشاِء إىل ِنصِف اللَّيِل اَألوسِط ، ووقِت صالِة الصبِح من طُلوِع الفَجِر ما ملْ تطلِع الشمس ، فإذا    

عن ابن عمرو    ) حم ، م ، د ، ن      (. } ِن الصالِة فإا تطلع بني قَرِين الشيطانِ      طَلعِت الشمس فأَمسك ع   
 . 

وصـحيح اجلـامع    ) ٣٩٦( ود   ١/٣٥٠ وعوانـة    ١٧٤ وم املساجد    ٢٢٣ و ٢/٢١٠ وحم   ٣٦٦ و ١/٣٦٥هق  
)٧١١٥ ( 



 

 

٢٩٣٧() 

 ، وحلِق    يف قص الشارِب وتقليِم األظفاِر ، ونتِف اإلبطِ        ����وقت لنا رســولُ اِهللا      {-١٩٥٨٦
 . عن أنس ) حم ، م(. } العانِة ، أنْ ال نترك أكثر ِمن أربعني ليلةً

  ١/١٥ون ) ٢٩٥(وهـ ) ٤٢٠٠(ود  ) ٢٧٥٨(وت ) ٢٥٨( و م ٢٥٥ و٢٠٣ و٣/١٢٢حم 
١٩٥٨٧-}              اجلَد أَصحاب أيتدخلُها الفُقراُء ، وري من أَكثر ــاِب اجلَنِة فرأيتعلى ب قفتو
حبوسنيساُءمدخلُها الني ناِر فإذا أَكثر مـاِب النعلى ب قفتعن أسامة بن زيد ) خ ، م(. }  ، وو . 

  ٨٨ و٨/٨٧ وم ٩/٢٩٨ وفتح ٥/٢١٠ وحم ٩/٢٤٠ وخ ٢/١٨٢وشج ) ٢٠٦١١(عب 
 بينا حنن مع رسول   : عن ابن مسعود قال     ) خ ، م ، ن    (.  } وقيت شركم كما وقيتم شرها     {-١٩٥٨٨

 .  وثبت علينا حية فقال اقتلوها ، فبتدرناها فذهبت قال فذكره �اهللا 
  ٧/٤٠ وم ٥/٢١٠ وهق ٤٢٨ و١/٤٢٢ وحم ٥/٢٠٩ ون ٢٠٥ و٦/٢٠٤ و ٤/١٥٧ و٣/١٧خ 

 . عن ابن مسعود  ) ق ، ن(. } وقيت شركم ووقيتم شرها {-١٩٥٨٩
 ٢١٠ و ٥/٢٠٩ و ن    ٥/٢١٠ وهـق    ٤٢٨ و   ١/٤٢٢ وحم   ٧/٤٠ وم   ٢٠٥ و ٦/٢٠٤ و   ٤/١٥٧ و   ٣/١٧خ  

وصحيح اجلامع ) ٨٣٨٩( وعب ٤/٢٠٧ وحلية ٨/٦٨٥ و ٤/٣٥ وفتح ١٤٧ و١٤٦ و١٤٥ و ١٠/١٤٤وطب 
 ..قاله عن حية رأوها ولكنها عادت حلجرها ) ٧١١٦(

 . عن علي  ) د(. } ِوكاُء السِه العيناِن ، فمن نام فليتوضأ {-١٩٥٩٠
 ) ٧١١٧(مع  وصحيح اجلا١/٣٣٧وسنة ) ٢٠٣(د 

 صحيح 
١٩٥٩١-}          نكها ععا قد أرضعتكُما ، دأ عمتز ا وقد عن عقبة بن   ) حم ، خ ، ن    (. } وكيف

 فقـال لـه ،   �إين قد أرضعتكما ، فأتى الـنيب   : احلارث أنه تزوج امرأة ، فجاءت امرأة سوداء ، فقالت هلما      
 . إا كاذبة ، فقال : فأعرض عنه ، مث قال له 

  ٦/١٠٩ون ) ١١٥١(وت ) ٣٦٠٤( ود ٧/١٣ وخ ٣٨٣ و ٤/٧حم 
 . عن ثوبان ) بز(. } وكُلُّ ما توعدونَ يف ِمائِة سنٍة {-١٩٥٩٢

  ٧/٢٥٧امع 
 حسن 

} - يعين احلَسن واحلُسني -وكيف ال أُحبهما وهــما رحيانتاي من الدنيا أَشمهما  {-١٩٥٩٣
 عن أيب أيوب  ) طب ، ض(. 

  ٤/٣١٧ وكر ٤/١٨٦ و طب ٩/١٨١جممع 
 صحيح لغريه

وكَيف ال أُسر وقد أَتاين ِجربيلُ فبشرين أنَّ حسناً وحسيناً سيدا شباِب أَهِل اجلَنِة ،                {-١٩٥٩٤
 . عن حذيفة ) طب(. } وأَبومها أَفضلُ ِمنهما

  ٩/١٨٣ وجممع ٣/٣٨١ و ك ٦/١٦١وحم ) ٢٦٠٨(طب 



 

 

٢٩٣٨() 

 صحيح 
١٩٥٩٥-}  آدم لـــداجلَنةِ             و ابب له فتحي الِقيامِة ، وأنا أَولُ من ومِلوائي ي حتت كُلُّهم  { .

 ) . ابن عساكر عن حذيفة(
 ) ٧١١٨(وصحيح اجلامع ) ٢٤١١(الصحيحة 

 صحيح 
١٩٥٩٦-} أَمواهلم أَطيِب كَسبِه ، فَكلوا من جِل منالر لدعن عائشة ) د ، ك(. } و . 

 ) ٧١١٩( وصحيح اجلامع ٧/١٥٨ وش ٢/٤٦ وك ٧/٤٨٠ وهق ٢٠٢ و١٧٣ و٦/١٢٦وحم ) ٣٥٢٩(د 
 صحيح 

 . عن أيب هريرة ) حم ، د ، ك ، هق(. } ولد الزنا شر الثَّالثِة {-١٩٥٩٧
 ٣٩٢ و١/٣٩١ ومشـكل  ٦/٢٥٧ و جممـع  ٩/٢٤٩ وسنة ٢/٢١٤ و٤/١٠٠ و ك ٢/٣١١وحم ) ٣٩٦٣(د  

 ) ٧١٢٠(صحيح اجلامع و) ٦٧٢( وصحيحة ٥٩ و٥٨ و١٠/٥٧ و٣/٩١وهق 
 صحيح 

 وهو حممول على ما إذا عمل بعمل والديه كما يف رواية أخرى 
 . عن ابن عباس )  طب ، هق(. } ولد الزنا شر الثَّالثِة إذا عملَ ِبعمِل أبويِه {-١٩٥٩٨

  ٦/٢٥٧ وامع ١٠/٥٨ وهق ١٠/٣٤٦طب 
 حسن لغريه

١٩٥٩٩-}     عليِه من نا لَيسالز لدقَرأَ        و يٌء ، ثُمأُخـرى     : " إِمث أَبويِه ش ازرةٌ ِوزرو زروال ت { .
 . عن عائشة ) طس(

  ٤/١٠٠ وك ٦/٢٥٧امع 
 حسن 

 . يف املراسيل عن رجل من أهل الشام ) د(. } ولد املُالعنِة عصبته عصبةُ أُمِه {-١٩٦٠٠
 ) ١٢٤٧٧ و ١٢٤٧٦(وبنحوه ) ١٢٤٨٢ و ١٢٤٨١ و ١٢٤٨٠ و ١٢٤٧٨(وعب ) ٤٠( ومد ٦/٢٥٩هق 

 حسن لغريه
 وصح عن بعض الصحابة 

١٩٦٠١-} باسِم أَيب إبراهيم فَسميته يلَ اللَّيلةَ غُالم لدعن أنس ) حم ، ق ، د(. } و . 
ومشـكل  ) ٧٩٨٤ و   ٧٩٨٣( وعـب    ٤/٦٩ وهق   ٣/١٩٤وحم  ) ٣١٢٦( و د    ٦٢ و م الفضائل     ٧/١٠٨خ  
 ) ٧١٢١( وصحيح اجلامع ٣٢٨ /١٢ و١١/٢٦٩ وسنة ٩/٥٨٩ وفتح ٣/٣٩٣ وش ١/٤٥٤

 . عن مسرة ) حم ، ك(. } سام ، وحام ، ويافثُ: ولد نوٍح ثَالثةٌ  {-١٩٦٠٢
  ٧/٢٥٤ وطب ١/١٩٣ وجممع ٣/٩١٩ وعدي ١/٢٠٩ وطخ ٤/٤٦٣ و٢/٥٤٦ك 

 حسن لغريه



 

 

٢٩٣٩() 

. } ِة ، و يافثُ أَبو الرومِ     فسام أَبو العرب ، وحام أَبو احلَبش      : ولد نـــوٍح ثَالثةٌ     {-١٩٦٠٣
 . عن مسرة وعمران ) حم ، ت ، ك ، طب(

 ) ٣٩٣١ و ٣٢٣١( و ت ١٠ و٥/٩ وحم ٢/٥٤٧ وك ١/١٩٣امع 
 حسن 

وملَ ال يبطيُء عني وأنتم حويل ؟ ، ال تستنونَ ، وال تقلِّمونَ أَظفاركم ، وال تقصونَ                  {-١٩٦٠٤
لقد أبطأ عنك جربيل    : عن ابن عباس أنه قيل يا رسول اهللا         ) حم ، هب  (. } اجبكمشواربكم وال تنقُّونَ رو   

 . قال فذكره
  ٥/١٦٧ وجممع ١/٢٤٣حم 

 فيه جهالة 
 هي مابني عقد األصابع من داخل : الرواجب 

يب عـن أ ) م ، د(. } وملَ يفعلُ ذلك أَحدكم ؟ فإنه ليست نفس مخلوقةٌ إالّ اُهللا خالقُها        {-١٩٦٠٥
 سعيد 

 وصـحيح   ٣/٨٨ وحـم    ٣/١٣٤ومتهيد  ) ٢١٧٢(و د   ) ٧٤٨ و   ٧٤٧( ومحيدي   ١٣٢ وم النكاح    ٩/١٤٨خ  
 ) ٧١٢٢(اجلامع 

 قاله ملن عزل 
١٩٦٠٦-} قمنيا ، وما أَنا والرعن ابن عمر  ) د(. } وما أنا والد . 

 ) ٧١٢٣( وصحيح اجلامع ١٣/٢٣٩ وش ٢/٢١وحم ) ٤١٤٩(د 
 صحيح 

١٩٦٠٧-}  ِهجرتاِن         وما ت اِس ِهجرةً واحدةً ولكمإىل     : حزنونَ ؟ إنَّ للن ـرجتمخ اجرمتْ حنيه
ابن منده وابن عساكر عن (. } صاحِب احلَبشــِة ، مث خرجتم ِمن ِعنِد صاحِب احلَبشِة مهاجرين إيلَّ         

 ) . خالد بن سعيد بن العاص
  ٤١٢ و٤/٣٩٥ وحم ٣/٢١٢ وك ٥/٤٨كر 

 صحيح 

ا تعجبونَ من ذَا ؟ ِملنديلٌ من مناديِل سعٍد بِن معاٍذ يف اجلَنِة خري من هذا ، يا غُالم                وم {-١٩٦٠٨
 ذيفةَ وقلْ لهبِه إىل أيب جهِم بِن ح بعثْ إىلَّ باخلَميصِة: اذهبعن عطارد بن حاجب ) طب(. } ي . 

  ١٨/١٦ و طب ٩/٣٠٩امع 
 صحيح 

القَتلُ يف  : إنَّ شهداَءكم إذنْ لَقليلٌ     : ةَ إالَّ من قُتلَ يف سبيِل اِهللا ؟         وما تعدونَ الشهاد   {-١٩٦٠٩
               هادةٌ ، واملَغمومش رقهادةٌ ، والغش هادةٌ ، واحلَرقش طنهادةٌ ، والببيِل اِهللا شس-     عين اهلَـدمي - 

 . ابر بن عتيك  عن ج) ن(. } شهادةٌ ، واملَجبوب شهادةٌ ، واملَرأةُ تموت جبمٍع
 ) ٧١٢٤(وصحيح اجلامع ) ٢٨٠٣( وهـ ٤/١٣ون ) ٣١١١( ود ٥/٤٤٦ وحم ١٦١موطأ 



 

 

٢٩٤٠() 

 صحيح 
 يف األصل من رواية عبد اهللا بن جرب والصواب ما أثبتناه 

 املقطوع الذكر : يف بطنها ولد ، و قيل هي اليت متوت بكرا ، ابوب :  مجع -
تلَ ؟ ، من سعى على والديِه فهو يف سبيِل اِهللا ، ومن سـعى               وما سبيلُ اِهللا إالَّ من قُ      {-١٩٦١٠

على ِعيالِه ففي سبيِل اِهللا ، ومن سعى على نفسِه ليعفَّها ففي سبيِل اِهللا ، ومن سعى على التكـاثِر                    
 . عن أيب هريرة ) طس ، هق(. } فهو يف سبيِل الشيطاِن

  ٦/٦ واإلحتاف ٦/١٩٧ وحلية ٩/٢٥هق 
 حسن 

. } وما عليكم لو تركتموين فأَعرست بني أَظهركم فصنعت لكم طَعاماً فحضرمتوه ؟            {-١٩٦١١
 . عن ابن عباس ) ك(

  ٢/٢٦٩ ومعاين ٤/٣١ك 
 صحيح 

 ) . ذكر يل: عن ابن شهاب قال ) م(. } وما كانَ لكم أنْ ترتروا رسولَ اِهللا على الصالِة {-١٩٦١٢
  ٢٤١م ص 
 ال تلحوا عليه: أي : روا ال ترت

١٩٦١٣-} باَألمِر وال أُتبع وأَنا آمر عن الرباء  ) حم ، ن ، هـ(. } وما يل ال أَغضب . 
  ١٣٠ وله شاهد بنحوه م احلج ٣/٢٣٣ وجممع ٢/١٦٢ وأصفهان ٤/٢٨٦وحم ) ٢٩٨٢(هـ 

 صحيح لغريه
عـن  ) هب(عن ابن مسعود ،     ) طب(. } ومايل ال أَيهم ورفغُ أَحدكم بني ظُفرِه وأَناملهِ        {-١٩٦١٤

 . قيس بن أيب حازم مرسالً 
  ٥/٦٣ وهق ١٠/٣٤٥ وفتح ٥/١٦٨ و ٢٣٨امع 

 حسن لغريه 
وسخ الظفر ، أي ال تقلمون أظفاركم مث حتكون ا أرفاغكم       :  أيهم من وهم الشيء إذا ذهب ومهه إليه ، الرفغ            -

 فيعلق ا ما فيها من الوسخ 
ريِك أنَّ اَهللا أَكرمه ؟  أَما هو فقد جاءه اليقني ، واِهللا إين َألرجو له اخلَـري ،                   وما يد  {-١٩٦١٥

 . عن أم العالء ) حم ، خ(. } واِهللا ما أَدري وأنا رسولُ اِهللا ما يفعلُ يب
  ٦/٤٣٦ وحم ٢٥/١٤ وطربي ٦/١٥٧ وبغوي ٥/٢٩٣ وفتح ٩/٤٤ و٥/٨٥ و ٣/٢٣٨ و٢/٩١خ 

} يِك إنه شــهيد ؟ فلعله كانَ يتكلَّم فيما ال يعنيِه ، أو يخلُّ مبا ال ينقصه               و ما يدر   {-١٩٦١٦
! وا شهيداه   : واخلطيب يف كتاب البخالء عن أيب هريرة أن رجالً قُتل شهيداً فبكته باكية فقالت               ) هب ، ض  (. 

 . فقال فذكره 
  ١٠/٣٠٣مع وجم) ١٠٨٣٦(و ) ٥٠١٠( والشعب ٨/١٩٤ واإلحتاف ٣/٥٤١الترغيب 



 

 

٢٩٤١() 

 صحيح لغريه
حم ،  (. } ومـــا يدريك أَا رقيةٌ قد أَصبتم ، اقسموا واضربوا يل معكم سهماً            {-١٩٦١٧

 . عن أيب سعيد  ) ٤ق 
 وم فضـــائل ٤٤ و٩/٢٤ و٧٢ و٨/٣٢ و٧/١٧٣ و٦/١٨٦ و ٥/٨٥ و٤/٧٣ و ٢٣٨ و ٣/١٢١ و٢/٩١خ 

 و ٤/٧٦ و ٣/٤٠٦ وهق   ٦/٤٣٦و حم   ) ٣٨٩١(و هـ   ) ٢٠٦٤(وت  ) ٣٦٠٣و) ٣١٨٥( ود   ١٦١الصحابة  
 ) ٧١٢٥( وصحيح اجلامع ١٠/٢٨٨ و٩/١٤٧

 صحيح مشهور
 قاله أليب سعيد ملا رقا امللدوغ بفاحتة الكتاب

 . عن ابن عباس ) ك(. } وما يدريك فإين لرسولُ اِهللا وال أَدري ما يفعلُ يب ؟  {-١٩٦١٨
  ٣/١٧ وجممع ٣/١٩٠ وك ١/٣٣٥حم 

 حسن 
اعملوا ما ِشئتم فقـد     : وما يدريك لعـــلَّ اَهللا قِد اطَّلع على أَهِل بـدٍر فقالَ            {-١٩٦١٩

لكم عن ابن عباس ، وعن جابر  ) حم(عن أيب هريرة ، ) د(عن علي ، ) حم ، ق ، د ، ت(. } غَفرت . 
) ٧١٢٦( وصحيح اجلـامع  ٧/١٦٧ وم ١٢/٩٩ وطب ١٤/٣٨٤ وش ٢/١٠٩ و    ٨٠ و ١/٧٩ وحم   ٨/٣٢خ  

  ١٢/١٥٥ وش ٩/١٤٦وهق ) ٣٣٠٥( وت ١٠٧ود اجلهاد ب 
 صحيح مشهور

 . عن أنس ) ك(. } وما يعجبِك منها ، لقد رمحها اُهللا برمحتها صبيها {-١٩٦٢٠
  ٤/١٧٧ك 

 صحيح 
 ...قاله لعائشة ملا تعجبت من السائلة اليت أعطتها ثالث مترات 

ندي الساعةَ فبشرين أَنَّ ِلكلِّ عبٍد صلَّى علي صالةً         وما يمنعين وِجربيلُ خرج من عِ      {-١٩٦٢١
                   علـى عرضرجاٍت ، وتد شرع له رفعيئاٍت ، و يس شرمحى عنه عسناٍت ويح شرا ع له كتبي

 ــــردكما قَاهلا ، ون 
 يوما فوجدته مسرورا فقلت لـه       �  دخلت على النيب  : عبد الرزاق عن أيب طلحة قال       (. } عليِه ِمبثِل ما دعا   

 ) قال فذكره
  ٥٠ و ٣/٤٤و ن ) ٢٧٧٦( و مي ٣٠ و ٤/٢٩و حم ) ٣١١٣( وعب ٥/١٠٣طب 

 صحيح لغريه
وما يمنعين ؟ ، ال تكونوا أَعواناً للشيطاِن على أَخيكم ، إنه ال ينبغـي لإلمـاِم إذا                   {-١٩٦٢٢

اَهللا عفو يحب العفو وليعفوا وليصفحوا أال تحبونَ أَنْ يغفـر اُهللا            انتهى إليِه حد إالّ أَنْ يقيمه ، إنَّ         
   حيــمر واُهللا غَفور واخلرائطي يف مكارم   ) طب(حم وابن أيب الدنيا يف ذم الغضب ،         (عبد الرزاق   (. } لكم

 . عن ابن مسعود ) ك ، هق(األخالق ،  



 

 

٢٩٤٢() 

 وصـحيحة  ٤/٣٨٢ و ك ١٢/٨٨ وفتح ٦/٢٧٠حتاف  واإل٨/٣٣١ وهق ٤٣٨ و ١/٤١٩ وحم   ٦/٢٧٥امع  
  ٨/١٩٧وبنحوه خ ) ١٦٣٨(

 حسن لغريه
 . عن أسامة بن زيد  ) حم ، ق ، د ، ن ، هـ(. } وهلْ ترك لنا عقيلٌ من ِرباٍع ؟ {-١٩٦٢٣

 وخزميـة   ٥/٢٠٢ وحم   ٥/١٦٠وهق  ) ٢٩٤٢ و   ٢٧٣٠(وهـ  ) ٢٩١٠( و د    ٩٨٥ و   ٩٨٤ وم ص    ٤/٨٦خ  
 ) ٧١٢٧( وصحيح اجلامع ٢/٦٠٢ ك  و٣/٦٣وقط ) ٢٩٨٥(

 . عن أنس  ) حم د ، ت(. } وهلْ تلد اإلبلُ إالّ النوق ؟ {-١٩٦٢٤
 ) ٧١٢٨( وصحيح اجلامع ٣/٢٦٧ وحم ٨٤ ود األدب ب ١٢/١٨٢وسنة ) ١٩٩١(ت 

 صحيح 
دنا يكون  إنّ أح : عن طلق أن رجالً قال يا رسول اهللا         ) حب(. } وهلْ هو إالَّ بضعةٌ منك ؟      {-١٩٦٢٥

 . يف الصالة فيحتك فتصيب يده ذكره قال فذكره 
 وهق  ٧٦ و   ١/٧٥ ومعاين   ١/١٠١ون  ) ٨٥(وت  ) ١٨٢( و د    ١/١٦٥وش  ) ١١٢٠( واإلحسان   ١/١٤٩قط  

 ) ٣٨٣(وهـ ) ٤٢٦( وعب ٢٣ و٤/٢٢ وحم ١/٥٧ ومنار ١/١٣٤
 صحيح

 وهو حممول على مسه بغري قصد لوجود حديث يعارضه
١٩٦٢٦-}   ابِن س يحاغيةُ   والِفئةُ الب قتلهةَ تعن ) ع(عن حذيفة وابن مسعود معاً ،       ) ع ، ن ، ك    (. } مي

 . أيب هريرة ، ابن عساكر عن أم سلمة ، اخلطيب عن عمرو بن العاص 
 و ١/١٢٢ وخ  ٤/٣٦١ وحلية   ٢/١٤٩ و ك    ٦/٣١٥ وحم   ٧/١٧٨واإلحتاف  ) ٤٤٧٨( ومطالب   ٧/٢٤٢جممع  

٤/٢٥  
 متواتر 

١٩٦٢٧-}   يحدخلها              وباِع و ال يافيةُ الطَِّري والسأكلها عكونُ تما ي ها أَهلُها أَينعدعها قَريةٌ يأُم
حم (. } الدجالُ إنْ شاَء اُهللا ، كُلَّما أَراد دخوهلا تلقَّاه بكلِّ نقٍب من ِنقاا ملك مصلَّت يمنعه عنها            

 . عن حمجن بن األدرع ) ، طب ، ك
  ٤/٣٣٨ وحم ٩/٣٥٩وجممع  ٤/٤٢٧ك 

 صحيح 
عن أيب ) حم ، خ(. } ويح عماٍر تقتله الِفئةُ الباغيةُ يدعوهم إىل اجلَنِة ويدعونه إىل الناِر {-١٩٦٢٨

 . سعيد 
 ) ٧١٢٩( وصحيح اجلامع ١١/٤٢٩ وخط ١/٥٤١ وفتح ٢/٥٤٦ و نبوة ٣/٩١ وحم ٤/٢٥ و ١/١٢٢خ 

العدلُ ِعندي فَعند من يكونُ ؟ ، دعوه فإنه سـيكونُ لـه ِشـيعةٌ         وحيك إنْ ملْ يكِن      {-١٩٦٢٩
يتعمقونَ يف الديِن حىت يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرميِة ، ينظر يف النصِل فال يجد شيٌء                  

مالفَرثُ الد بقيٌء ، سش وجدعن ابن عمر ) حم(. } ، مث يف الفُوِق فال ي. 



 

 

٢٩٤٣() 

  ٢/٤٦٠ وعاصم ٦/٢٢٨ وجممع ٢/٢١٩حم 
 صحيح 

١٩٦٣٠-}   ديدأنَ اِهلجرِة لشإنَّ ش حيكراِء  : وو دقتها ؟ فاعمل مـنؤدي صإبٍل ت من فهلْ لك
 . عن أيب سعيد  ) حم ، ق ، د ، ن(. }الِبحاِر فإنَّ اَهللا لن يترك من عمِلك شيئاً 

 ٥/٢٤٣ وفـتح  ٣/١٤ وحـم  ١١ ود اجلهـاد ون البيعـة ب   ٨٧رة  وم اإلما٥/٨٣ و   ٣/٢١٧ و   ٢/١٤٥خ  
 ) ٧١٣٠( وصحيح اجلامع ١٠/٥٥٣ و٧/٢٥٧و

١٩٦٣١-}                  حيـكو ، ذلك ِمن أنَ اِهللا أَعظملقِه إنَّ شخ باِهللا على أَحٍد من ستشفعالي إنه حيكو
 وأَرضِه مثلُ القُبِة ، وإنه ليئطُّ بـِه         أَتدري ما اُهللا ؟  إنَّ اَهللا فَــوق عرشِه ، وعرشه على سمواتهِ            

 . عن جبري ابن مطعم  ) د(} أَطيطَ الرحِل بالراكِب
  وفيه قصة ٢/١٣٣وطب ) ٥٧٥ (١/٢٥٢ وعاصم ٤١٧ وصفة ٧/١٤١ ومتهيد ٢٩٣واآلجري ) ٤٧٢٦(د 

 حسن غريب
 . عن أيب سعيد ) حم( . }وحيك أَو ليس أَحق أَهِل اَألرِض أنْ يتقي اَهللا أَنا ؟ {-١٩٦٣٢

  ٣/٤حم 
 صحيح لغريه

 . عن ابن سراقة ) ابن قانع(. } وحيك أو ليس الدهر كُلَّه غَداً ؟ {-١٩٦٣٣
  ١/٢٣٥ واإلصابة ٤/١/١٨١سعد 

 حسن 
وحيك قَطعت عنق أَخيك واِهللا لو سمعها ما أَفلح أَبداً ، إذا أَثىن أَحدكم على أَخيِه                 {-١٩٦٣٤

 : يقــلْ فل
 . عن أيب بكرة ) ق(. } إنَّ فُالناً و ال أُزكي على اِهللا أَحداً

) ٤٨٠٥( ود   ٢٢٨ و ٨/٢٢٧وم  ) ٣٣٣( وخـد    ٨/٢٢ و ٣/٢٣١ وخ   ٨/٢٥٦ و ٧/٥٧١ واإلحتاف   ٥/٥١حم  
 ) ٣٧٤٤(وهـ 

ك أنْ  وحيك ومن يعدلُ عليك إذا ملْ أَعدلْ ؟ أَو عند من يلتمس العدلُ بعدي ؟ يوش                {-١٩٦٣٥
                  ءوسهمحلّقةٌ رلَّ موج زاِهللا ع قرأونَ ِكتابو ي ، أَعداؤه ماِهللا وه سألونَ ِكتابِمثلَ هذا ي أيتَ قَومي

مرجوا فاضربوا ِرقاعن ابن عمرو ) ك(. } ، فإذا خ . 
  ٨/١٧١ وهق ٦/٤٢٧ ونبوة ٢/١٤٥ك 

 صحيح 
١٩٦٣٦-}        ِجئتك فيانَ قديا أَبا س حيكسلَموا    وعن عبـد   ) طب(. } بالدنيا واآلخرِة ، فأَسلموا ت

 . الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه 
  ٤/٢٩٠ وبداية ٣/٣٢١ ومعاين ٦/٤١ وكر ٥/٣٤ونبوة ) ٧٢٦٤(و ) ٦٤١٩( وطب ١٧٠ و٦/١٦٦جممع 



 

 

٢٩٤٤() 

 صحيح 
عن ) ع( سعيد ،    وابن سعد عن أيب   ) ط ، حم  (. } وحيك يا ابن سميةَ تقتلك الِفئةُ الباغيةُ       {-١٩٦٣٧
 . وابن سعد عن ابن عمرو ) حم(يف األفرد عن أيب اليسر و زياد بن الصرد معا ) قط(أيب قتادة ، 

  ٧/١٩٨ وحلية ٩/٢٦٩ و جممع ٣/١/١٨٠ وسعد ٦/٣١٥ و٣/٥ و٢/٣٦١حم 
 متواتر 

١٩٦٣٨-} عدال ت رامح كُلَّه مأنَّ الد لمتاملُ ، أَما عيا س حيكنعيم عن أيب هند احلجامأبو(. } و  . ( 
  ٢/٦ واإلصابة ١/٣٠تلخيص 

 حسن 
 . عن ابن عمر  ) ق(. } وحيكم ال ترجعوا بعدي كُفاراً يضرب بعضكم رقاب بعٍض {-١٩٦٣٩

 ٥/٢٢٣ وخ ١/٢٦ وعوانـة  ١٥/٣٠ وش ٦/٩٢ وهـق  ١٠٤ و ٢/٨٥وحـم   ) ٣٩٤٣( وهـ   ١٢٠م اإلميان   
 ) ٧١٣١( وصحيح اجلامع ١٩٨ و ٨/٤٨و

 متواتر 
١٩٦٤٠-}                  جـعـذرةٌ أو وها عصبامرأٍة ت وأي ، أَوالدكن قتلنساِء ، ال تالن عشريا م حيكنو

 . عن جابر ) ك(. } ِبرأسها فلتأخذْ قُسطاً ِهندياً
  ٣/٣١٥ وحم ٤/٢٠٥ك 

 صحيح 
لريجعن و ال يبكني على هالٍك بعد       وحيهن لن يزلن يبكني بعد منذُ اللَّليِة ، مروهن فَ          {-١٩٦٤١

 . عن ابن ابن عمر ) حم(. } اليوِم
  ٤/٨٤ وبداية ٤/٢٩٣ومعاين ) ١٥٩١( وهـ ٢/٨٤حم 

 صحيح 
 . عن حمجن )  طك(. } قَريةٌ يدعنِك أَهلُِك وأَنِت خري ما تكونني! ويلَ أُمِك  {-١٩٦٤٢

  ١٥ و٤/١٤ وجممع ٤/٤٢٧ وك ٤/٣٣٨حم 
 صحيح 

١٩٦٤٣-}                سـتطيعجالُ فال يأتيها الدي ، ما كَانت تركُها أَهلُها أَحسنقَريٍة ي ها مــنيلَ أُمو
 . عن عمران بن حصني ) طب(. } أَنْ يدخلها ، يجد على كلِّ فَج منها ملكاً مصلّتاً بالسيِف

  ٦/٢١٤ وحلية ١٨/٢٣٠ و طب ٤/٩٠ وفتح ٤/١٤ و ٣١٠ و ٣٠٩ و ٣/٣٠٨ وجممع ٤/٣٣٨حم 
 صحيح 

من يأكلُ ثَمرتها ؟ قالَ عافيةُ      : ويلَ أُمها من قَريٍة يدعها أَهلُها كَأينع ما تكونُ ، ِقيلَ             {-١٩٦٤٤
                   أَنقالتها ملـك قٍب منبكلِّ ن دخلها تلقَّاهأَنْ ي جالُ ،  كُلَّما أَراددخلها الدباِع ، وال يالطَِّري والس

 . عن حمجن ) طس(. } مصِلتاً



 

 

٢٩٤٥() 

  ١٨/٢٣٠ وطب ٥/٣٢حم 
 صحيح 

١٩٦٤٥-}                  ـداملُزه أَفلـح قَالَ باملَاِل هكذا وهكذا ، قد اإلبِل إالّ من من يلٌ َألصحاِب اِملئنيو
عن رجل ) حم(. } املُجتِهد . 

 ) ٣٣٣٦( والشعب ١٨/٣٤٠ وطب ٣/٦١٢ وك ٣/١٢١ وجممع ٥/٣٤حم 
 حسن 

١٩٦٤٦-}    يــلٌ لكو             إالّ قَسـم ـارالن كمسال ت ، اِس منكيــلٌ للناِس ووالن مــن
  قَالــه البـــِن -اليميــِن 

 . عن كيسان موىل عبد اهللا بن الزبري مرسالً ) حل(. } -الزبِري
  ٨/٣٤٣ وبداية ٧/٤٠١ وكر ١/٣٣٠ وحلية ١/٣١ و تلخيص ١/١٤٨ وقط ٢/٣١٠اإلصابة 

 حسن 
ـ      (. }  لَألعقاِب من النارِ   ويلٌ {-١٩٦٤٧ ـ      (عن ابن عمرو ،     ) ق ، د ، ن ، ه عن ) حم ، ق ، ت ، ه
 . أيب هريرة 

 وهــ   ٨٨ون الطهـارة ب     ) ٩٧(و د   ) ٤١( وت   ٣٠ و   ٢٨ و   ٢٥ وم الطهارة    ٥٣ و   ٥٢ و ٣٥ و ١/٢٣خ  
ــم ) ٤٥٥  و ٤٥٣ و٤٥١ و ٤٥٠(  و ٤٠٩ و٤٠٦ ٢٨٤ و٢٨٢ و٢٢٨ و٢٢٦ و٢١١ و٢٠٥ و٢/١٩٣وح

 ) ٧١٣٢( وصحيح اجلامع ٢٥٨ و ١١٢ و ٩٩ و ٨٤ و٦/٨١ و ٥/٤٢٥ و٤٢٦ و ٣/٣١٦ و ٤٣٠
 متواتر

 . عن عبد اهللا بن احلارث ) حم ، ك(. } ويلٌ لَألعقاِب وبطوِن اَألقداِم من الناِر {-١٩٦٤٨
 وفـتح   ١/١٦٢ وك   ١/٩٥وقـط   ) ١٦٣( وخزميـة    ١/١٧٠ وترغيب   ١/٧٠ و هق    ٤/١٩١و حم   ) ٤١(ت  

 ) ٧١٣٣( وصحيح اجلامع ١/٣٨ و معاين ١/٢٤٠ و جممع ١/٢٦٧
 صحيح 

 . عن أنس ) طس(. } ويلٌ لَألغنياِء من الفُقراِء {-١٩٦٤٩
 ) ٧١٤١( وفردوس ٥/٥٥و حلية ) ٧٤٦٠( والشعب ١/٥٣٩ و ترغيب ١٠/٣٤٨ و ٣/٦٢امع 

 حسن لغريه
نني أَقوام يوم الِقيامِة أَنَّ نواصـيهم       ويلٌ لُألمراِء ، وويلٌ للعرفاِء وويلٌ لُألمناِء ، ليتم         {-١٩٦٥٠

 . عن عائشة ) هق(. } معلَّقةٌ بالثُّريا يتجلجلونَ بني السماِء واَألرِض و أَم لن يلوا عمالً
 ٤/٩١ و ك    ١٠/٩٧ وهـق    ٣/١٦١ و   ١/٥٦٨ وترغيب   ٢٠٠ و ٥/١٩٩ وجممع   ١٣/١٦٩ وفتح   ٢/٣٥٢حم  

 ) ٢٠٦٦٠( وعب ١٠/٥٩وسنة 
 صحيح 

١٩٦٥١-}    يلٌ لهو ، يلٌ لهو ، بِه القَوم ضحكلي كذبثُ فيحديلٌ للــذي يحـم ، د ،  (. } و
 . عن معاوية بن حيدة ) ت 



 

 

٢٩٤٦() 

 ١٩/٤٠٣ وطـب    ١/٤٦ و ك    ١٠/١٧٦ وهـق    ١٣/٥ وسنة   ٢/٢٩٦ ومي   ٧ و   ٥ و   ٥/٣و حم   ) ٤٩٩٠(د  
 ) ٧١٣٦( وصحيح اجلامع ٧/١٣٤ و٤/٤وخط 

 صحيح 
١٩٦٥٢-}  يلٌ للعارِ  والن ـ  (عن أيب هريرة ،     ) م(. } راقيِب مـن عن جابر   ) هـ(عن عائشة ،    ) هم ، ه

 . 
 وطـب   ١/٦٩ وهق   ٦/٤٠ و   ٣٩٣ و   ٣/٣٦٩ و   ٢/٤٧١وحم  ) ٤٥٤ و   ٤٥٣ و   ٤٥٢( و هـ    ٢٩م الطهارة   

 ) ٧١٣٤(وصحيح اجلامع ) ٤٥٢(وهـ ) ١٦١( ومحيدي ٢٧ و ١/٢٦ وش ٨/٣٤٨
 صحيح مشهور

 . عن أيب هريرة ) بز(. }  من شر قِد اقتربويلٌ للعرِب {-١٩٦٥٣
ــنت ٧٦ و ٩/٦٠ و ٣٤١ و ٤/١٦٨خ   و ٤/٤٣٩ و١/١٠٨وك ) ٤٢٤٩(ود ) ٢١٨٧( و ت ٢ - ١ و م الف

 ٢٤٥ و ١٨٧ و ١٥/٥٥ وش  ٤٢٩ و   ٦/٤٢٨ و   ٥٤١ و   ٥٣٦ و   ٣٩١ و   ٢/٣٩٠وحم  ) ٣٩٥٣( وهـ   ٤٨٣
  ٢٩٠ و ٢٨١ و٧/٢٦٩و جممع 

 صحيح مشهور
 . عن أيب هريرة ) د ، ك(. } لعرِب من شر قِد اقْترب ، أَفلح من كَف يدهويلٌ ل {-١٩٦٥٤

 ) ٧١٣٥( وصحيح اجلامع ٣/٩٦ ومشكل ٢/٤٤١ وحم ٤/٤٣٩ و ١/١٠٨وك ) ٤٢٤٩(د 
 صحيح 

١٩٦٥٥-}                  قـدمثلُ هـذه وع أجوجوم أجوجدِم ير من فُتح ، قِد اقترب رش رِب منيلٌ للعو
 . عن أم سلمة وعائشة معاً ) ق(. } نعم إذا كَثر اخلَبثُ: أَلك وفيها الصاحلونَ ؟ قالَ : ، قيلَ عشرةً 

 ١٠/٢٣٤ وطربي     ١٥/٦٢ وش   ٤٢٩ و   ٦/٤٢٨ و   ٢/٣٤١ و حم    ٣ و   ٢ و   ١ و م الفنت     ٢٤١ و   ٤/١٦٨خ  
  ١٦/٢٣٥ و١٥/٤٣ و١١/٦٢و 

١٩٦٥٦-}        ِفنت ، قِد اقترب ــرش يلٌ للعرِب منؤمناً        وجلُ مالر صبحكَقطِع اللَّيِل املُظلِم ، ي 
ويمسي كــافراً ، يبيع قَوم ِدينهم بعرٍض مـن الدنيا قَليٍل ، املُتمسك يومئٍذ بدينِه كالقـابِض                

 . عن أيب هريرة ) حم(. } -على الشوِك :  أو قالَ -على اجلَمِر 
  ٢٩٠ و٢٨١ و ٧/٢٦٩ وجممع ٥٤١ و ٥٣٦ و ٣٩١ و ٢/٣٩٠حم 

 حسن 
١٩٦٥٧-}                  من ريفيها خ كماَء ، القَاعداَء بممياَء صِفتنٍة ع من ، قِد اقترب رش يلٌ للعرِب منو

نعيم بـن محـاد يف      (. } املاشي ، واملَاشي خري من الساعي ، وويلٌ للساعي فيها من اِهللا يوم الِقيامةِ             
 . عن أيب هريرة ) الفنت

  حنوه ٢٩٠ و ٢٨١ و ٧/٢٦٩مع ا
 حسن لغريه

 . عن أيب هريرة ) ك(. } ويلٌ للعرِب من شر قِد اقترب ، موتوا إِن استطعتم {-١٩٦٥٨



 

 

٢٩٤٧() 

  ٤/٤٣٩ و١/١٠٨ك 
 صحيح 

ويلٌ للعرِب من شر قِد اقترب ، يوشك أَحدكم أَنْ يسعى إىل قَِرب أَخيِه أو قَِرب رمحِه                  {-١٩٦٥٩
 ) . اخلطيب عن أيب هريرة(. } ليتين مكانك و ال أُعاين ما أُعاين: لُ فيقو
  ٣١٧ و ٤/٢٥١خط 

 صحيح 
ويلٌ للعرفاِء ، ويلٌ لُألمراِء ، ويلٌ لُألمناِء ، ليودنَّ أَقوام يوم الِقيامِة لو أَم كـانوا                  {-١٩٦٦٠

    الس نيم ب ذبذببالثُّريا ي بذوائبهم عــلَّقنيـيئاً ماِس شأمِر الن لوا منم ملْ يَماِء واَألرِض وأ { .
 . وابن عساكر عن أيب هريرة ) ط ، حم ، ك ، هق(

 ١٣/١٦٩ و فتح    ١٠/٥٩ وسنة   ٣/١٦١ و ١/٥٦٨ و ترغيب    ٢٠ و ٥/١٩٩ وجممع   ١٠/٩٧ وهق   ٢/٣٥٢حم  
  ٦/١٧١وكر 

 صحيح 
 .  أيب هريرة وابن جرير عن) ن(. } ويلٌ للعقِب من الناِر {-١٩٦٦١

  ١/٢٥٢ و عوانة ٨/٣٩٠ و ٤٩٨ و ٤٣٠ و ٤٠٧ و ٢/٢٨٢ وحم ٨٨ن الطهارة ب 
 صحيح 

 ) . البزار عن حذيفة(. } ويلٌ للمالِك من املَملوِك ، وويلٌ للمملوِك من املَالِك {-١٩٦٦٢
 ) ٧٤٦٠( والشعب ٥/٥٥ وحلية ١٠/٣٤٨امع 

 فيه انقطاع
 . عن أيب سعيد ) هـ(. } باملَاِل هكذا وهكذا:  من قَالَ ويلٌ للمكثرين إالَّ {-١٩٦٦٣

 ) ٧١٣٧(وصحيح اجلامع ) ٤١٢٩(هـ 
 صحيح 

 . عن أيب هريرة ) هب(. } الذَّهِب واملُعصفِر: ويلٌ للنساِء من اَألمحريِن  {-١٩٦٦٤
و صحيح ) ١٠٣٠٠ و ٦١٩٠( والشعب ٤/٣٦٣واإلصابة ) ٣٣٩( و صحيحة ٥/٤٠٢ واإلحتاف   ٣/٣٠ترغيب  
 ) ٥٩٦٨(واإلحسان ) ٧١٣٨(اجلامع 

 صحيح 
يف تارخيه عن   ) ك(. } الِولدانُ: ومــا الالَّهونَ ؟ قالَ     : ويلٌ ملن قَتلَ الالَّهني ، قَالوا        {-١٩٦٦٥
 . أيب هريرة 
 ) ٧١٥٧(الفردوس 

 حسن
. } ) يف خلِق السمواِت واَألرضِ   إنَّ  ( يعين   -ويلٌ ملن قَرأَ هذه اآليةَ مثَّ ملْ يتفكَّر فيها           {-١٩٦٦٦

 ) . الديلمي عن عائشة (



 

 

٢٩٤٨() 

 ) ٧١٥٨( والفردوس ١٧٨ وأخالق ٩/١١٩اإلحتاف 
 حسن 

١٩٦٦٧-}             هبلغَ قَعرريفاً قَبلَ أَنْ يخ أَربعني هـــوي فيِه الكَافري هنماٍد يف جيلٌ وحم ،  (. } و
 . عن أيب سعيد ) ت ، حب ، ك

 ٢/٩٦ ومبارك   ١/٢٦٦ و فتح    ٣/٣٢٧ واإلحتاف   ٤/٤٦٥ و ترغيب    ٧/١٣٥جممع   و   ٣/٥٧وحم  ) ٣١٦٤(ت  
 ) ٧٤٦٧( واإلحسان ٤/٥٩٦وك 

 حسن 
 . عن أيب سعيد  ) خ(. } ويلك أَو لَست أَحق أَهِل اَألرِض أنْ يتقي اَهللا ؟ {-١٩٦٦٨

 ) ٧١٣٩( وصحيح اجلامع ٥/١٠٧ وبداية ٨/٦٧ وفتح ٥/٢٠٧خ 
١٩٦٦٩-}  قَطعت يلكحالةَ فليقلْ             وال م ادحاً أَخاهم كَانَ منكم من ، احبكص نقع  : أَحسب

                 منـه ذلك علمكذا وكذا إنْ كانَ ي و ال أُزكِّي على اِهللا أَحداً أَحسبه سيبهـُالناً واُهللا ح . } فــ
 . عن أيب بكرة  ) حم ، ق ، د ، هـ(

 وصـحيح اجلـامع     ٢٢٨ و   ٨/٢٢٧ وم   ٥/٢٧٤ وفتح   ١٠/٢٤٢ وهق   ٥/٤٦ وحم   ٤٧ و ٨/٢٢ و   ٣/٢٣١خ  
 ) ٣٧٤٤(وهـ ) ٤٨٠٥(ود ) ٧١٤٠(

) ق(. } ويلك و من يعــدلُ إذا ملْ أَعدلْ ، قد ِخبت وخسرت إنْ ملْ أَكن أَعـدلُ                {-١٩٦٧٠
 . عن أيب سعيد  

 وصحيح اجلـامع    ٢٩٠/ ١٢ و ١٠/٥٥٢وفتح  ) ١٧٢( و هـ    ١٤٢ و م الزكاة     ٩/٢١ و   ٨/٤٧ و   ٤/٢٤٣خ  
)٧١٤١ ( 

ويلك ومن يعدلُ إذا ملْ أَعدلْ ؟ وِعند من يلتمس العدلُ بعدي ؟  يوشك أنْ يـأيتَ                   {-١٩٦٧١
قَـوم ِمثلَ هذا ، يسألونَ ِبكتاِب اِهللا وهم أَعداؤه ، يقرءونَ ِكتاب اِهللا محلَّقةٌ رءوسـهم ، فـإذا          

مرجوا فَاضربوا ِرقاعن ابن عمرو ) طب(. } خ . 
وهــ  ) ٢٩٠٢( ومنصور   ٥/١٨٧ ونبوة   ٢/٢١٩ و   ٣٥٥ و ٣٥٣ و ٣/٥٦ وحم     ١٤٢ وم الزكاة    ٩/٢٤٣خ  

 حنوه ) ١٧٢(
 صحيح 

ويلكن ال تقتلن أَوالدكن أَيما امرأٍة كَانَ بابنها العذرةُ أَو وجع برأسِه فلتأخذْ قُسطاً               {-١٩٦٧٢
    إياه سعطهباملاِء مث ت شاشي و أبو نعيم وأبو مسعود ابن الفرات الرازي يف جزئه املشهور ، ال(. } ِهندياً فلتحلَّه

 . عن جابر ) ك ، ض(
 ٤/٤٠٦ و ك ١/٤٣٥كر 

 صحيح 
 . عن ابن مسعود ) د(. } الوائدةُ واملَوءودةُ يف الناِر {-١٩٦٧٣



 

 

٢٩٤٩() 

 واإلحتـاف  ١/١١٩ و جممـع   ١/٢/٦٢ وسـعد    ١٧٠ و ١٠/١١٤ و   ٧/٤٥ و طب    ٣/٤٧٨وحم  ) ٤٧١٧(د  
 ) ٧١٤٢(صحيح اجلامع  و٨/٥٦٧

 صحيح 
هي البنت اليت تدفن حية ، و تكون غري بالغة ، و نصوص الشريعة متضافرةٌ على أنه ال تكليـف قبـل                      : املوءودة  

راجع للتوسع  ... البلوغ ، و الراجح عند أهل العلم أن أوالد املشركني الذين ميوتون قبل احلنث هم من أهل اجلنة                   
  اهلامش٥٢٥ - ١٦/٥٢٣ و اإلحسان ٥١٦-٥١٢ و طريق اهلجرتني ٣/٢٤٦ و الفتح ٨/٣٥٧ابن كثري 

١٩٦٧٤-}          سلمفت ائدةُ اإلسالمالو دركاِر إالَّ أَنْ تائدةٌ واملَوءودةُ يف النعن سلمة  ) حم ، ن  (. } الو
 . بن يزيد اجلعفي  

 ) ٧١٤٤(وصحيح اجلامع ) ٤٥٦٤( و ن حتفة ١/١١٩ وجممع ٣/٤٧٨حم 
 صحيح 

١٩٦٧٥-} كبيطاناِن ، والثَّالثةُ ريطانٌ ، واالثناِن شش احدعن أيب هريرة ) ك(. } الو . 
 ) ٧١٤٤( وصحيح اجلامع ٢/١٠٢ و ك ٤/٧١ و ترغيب ١٢/٥٢٢و ش ) ٢٥٧٠(خزمية 

 صحيح 
 . عن أيب الدرداء ) حم ، ت ، هـ ، ك(. } الوالد أَوسطُ أَبواِب اجلَنِة {-١٩٦٧٦

 و مشــكل ٤/١٥٢ و ك ٤٥١ و٤٤٨ و ٦/٤٤٥ و ٥/١٩٦وحــم ) ٣٦٦٣ و ٢٠٨٩(وهـــ ) ١٩٠٠(ت 
 ) ٧١٤٥( وصحيح اجلامع ٨/٣٥٢ وش ٢/١٥٨

 صحيح 
 . عن أيب هريرة ) هق(. } الواهب أَحق ِبهبتِه ماملْ يثب ِمنها {-١٩٦٧٧

  ٦/٣٧١ و الفيض ٣/٧٣ و تلخيص ٣/٤٤ وقط ٦/١٨١هق 
 صحيح 

 . أيب سعيد عن ) ٤حم (. } الِوتر ِبليٍل {-١٩٦٧٨
 و  ٣/٢٣١و ن   )  ٤٦٨(وت  ) ١١٨٩( وهــ    ٢/١٧٤وم  ) ١٥٩٦( وبنحوه مي    ٣٧ و ٣٥ و   ١٣ و   ٣/٤حم  

 ) ١٠٨٩(وخزمية ) ٧١٤٦(صحيح اجلامع 
 صحيح 

 . عن عائشة ) طس(. } الِوتر ثَالثٌ كَثالِث املَغرِب {-١٩٦٧٩
  مرفوعاً وموقوفاً ٣/٣١ وهق ٢/٢٤٢امع 

 الصواب وقفه 
تر حق على كُلِّ مسلٍم ، فمن شاَء أَوتر ِبسبٍع ، ومن شاَء أَوتر ِبخمٍس ، ومـن                  الِو {-١٩٦٨٠

د ، ن ، هـ ،      (. } شاَء أَوتـــر ِبثالٍث ، ومــن شاَء أَوتر ِبواحدٍة ، فمن غُلب فليوميْء إمياءً            
 . عن أيب أيوب   ) حب ، ك



 

 

٢٩٥٠() 

 و مشـكل  ٢٣ و ٢/٢٢ وقـط  ٥/٣٥٧ و حـم  ١/٣٠٣  و ك٣/٢٣ وهق ٤٠و ن قيام الليل ب ) ١٤٢٢(د  
 وصـحيح اجلـامع     ١٤/٣٣٣ و   ٨/٣٠٨و خـط    ) ١١٩٠( و هـ    ١/٢٩١ ومعاين   ٢/١٣ و تلخيص    ٢/١٣٦
 ) ٢٤٠٧(واإلحسان ) ٧١٤٧(

 صحيح 
 . عن بريدة ) حم ، د ، ك(. } الِوتر حق فمن ملْ يوتر فَليس ِمنا {-١٩٦٨١

 و  ٤/١٦٣٧ و   ٣/١٢٥٢ و عدي    ٢/٢٩٧ و ش    ١/٤٠٨ و ترغيب    ٢/٤٨٧و فتح   ) ١٤١٩( و د    ٢/٤٧٠هق  
  ٣/٣٠ وله شواهد النيل ١/٣٠٥ك 

 حسن 
فيه أبو املنيب العتكي عبيد اهللا بن عبد اهللا خمتلف فيه وقد وثقه ابن معني وأبو حامت وعباس ابن مصعب واحلاكم و                      

 والراجح أنه ثقة لـه      ٤/٣٣٠ ليس به بأس  : وقال ابن عدي    ) ٣٦١٥( والكاشف   ٧/٢٧ضعفه آخرون التهذيب    
 . أفراد 

 ومحل اجلمهور هذا احلديث على الندب وليس على الوجوب ومحله بعضهم على الوجوب 
عن ابن جريج عن حممد بن يوسف وصاحل بن كيسـان  ) عب(. } الِوتر حق وليس كاملَغربِ    {-١٩٦٨٢

 . وإمساعيل ابن حممد بن سعد بن أيب وقاص 
 ) ٤٥٦٨(عب 

 سلصحيح مر
فإن كان  !! أخربين حممد بن يوسف وصاحل ابن كيسان و حممد بن إمساعيل عن سعد بن أيب وقاص                 : ويف األصل   

 الثاين ففيـــه 
 انقطاع 

 . عن ابن عباس ) حم ، طب (عن ابن عمر ، ) م ، د ، ن(. } الِوتر ركعةٌ من آخِر اللَّيِل {-١٩٦٨٣
 و  ٩٣ و   ٥١ و   ٢/٣٣ وحـم    ٣٠ و د الوتر ب      ٣٤ام الليل ب     ون قي  ١٥٥ و   ١٥٤ و   ١٥٣م صالة املسافرين    

 ) ٧١٤٨( وصحيح اجلامع ٢/١٥ وتلخيص ٣/٢٢ وهق ١٥٤ و ١٠٠
 . عن عكرمة مرسالً ) عب. (عن علقمة عن ابن مسعود ) طس(. } الِوتر على أَهِل القُرآِن {-١٩٦٨٤

  ٢/٢٩٧ و ش ١١/٢٢٧ و فتح ١/١٤٨ وحم ٢/٤٦٨ وهق ٢/٢٤٠ و جممع ١/٢٦٧وخط ) ٤٥٧٤(عب 
 صحيح لغريه

فأوِف ِهللا تبارك وتعاىل   : ال ، ولكِن ِهللا تبارك و تعاىل ، قالَ          : أَلوثٍن أَو ِلنصٍب ؟ قالَ       {-١٩٦٨٥
        ةَ وأَوِف بنذركوانعلى ب احنر ، لـه علتسألته عن نذر نذرته    : عن كردم بن سفيان قال      ) حم(. } ما ج

 يف اجلاهلية فذكره
 )٣٣١٥( و د ٣/٢٩٠ واإلصابة ٣/٤١٩حم 

 حسن 



 

 

٢٩٥١() 

الوحدةٌ خري من جليِس السوِء ، واجلَليس الصاحلُ خري من الوحدِة ، وإمالُء اخلَـِري                {-١٩٦٨٦
رإمالِء الش من ريخ كوتكوِت ، والسالس من ريعن أيب ذر ) ك ، هب(. } خ . 

 ) ٤٩٩٢(و ) ٤٩٩٣( و الشعب ٢/١٠٧اليب  و الدو٣٥٣ و ٦/٢٠٣ واإلحتاف ٣/٣٤٣ك 
 حسن 

 وصح موقوفاً عنه 
١٩٦٨٧-}  دتوارثُ يف أَهِل اإلسالِم: الوعن رافع بن خديج ) طب(. } الَّذي ي . 

 ) ٧٨٩٩( والشعب ٤/١٧٦ و ك ١/٢٤ وموضح ١٠/٢٨٠ و جممع ١٩٠ و ١٧/١٨٩ و ٤/٢٢٣طب 
 حسن لغريه

١٩٦٨٨-} ي غضتوارثُ والبي دفري ) طب ، ك(. } توارثُالوعن ع . 
  ٢/٤٨٧ واإلصابة ١/٢٤ وموضح ٤/١٧٦ و ك ١٩٠ و١٧/١٨٩ و ٤/٢٢٣طب 

 حسن لغريه
١٩٦٨٩-}                ـعريسـِر ، والشبالب سرمِر ، والببالت مربالذَّهِب ، والت بالورِق ، والذَّهب ِرقالو

وزناً بوزٍن ، و ال بأس بالديناِر بالورِق ، اثنِني ِبواحٍد           : الَ  بالشعِري واِمللح بامللِح ، عيناً ِبعٍني ، أَو ق        
} ، يداً بيٍد ، و ال بأس بالبر بالشعِري ، اثنني بواحٍد ، وال بأس بامللِح بالشعِري ، اثنِني بواحٍد يداً بيدٍ             

 . عن أنس  و عبادة ابن الصامت ) ط(. 
 وحم  ٥/٢٨٤و هق   ) ١٤٥٤٥(و عب   ) ٢٢٦٠(وهـ  ) ١٢٤٣( وت   ٧٩قاة  وبنحوه  م املسا   ) ١٣٢٠(املطالب  

 ) ٧٤٥( ومحيدي ٤/٣٧٩ و فتح ٦/٢٨٨ و ٤/٨١ ومتهيد ٢/٤٣٧
 صحيح لغريه

١٩٦٩٠-}   رودـرداً                : الوكونُ على املُـؤمِن بخلها ، فتإالّ د وال فَاجر ربقى بخولُ ، ال يالد
مثَّ ينجي اُهللا الـذين اتقـوا       " أَنَّ للناِر ضجيجاً من بردهم       وسالماً كما كَانت على إبراهيم ، حىت      

 . عن جابر  ) ك(يف تفسريه ، ) حم ، هـ(. }"ويذر الظَّاملني فيها ِجثيا
  ١٠/٤٨٤ واإلحتاف ١٠/٣٦٠ و ٧/٥٥ و امع ٤/٤٢٧ وترغيب ٦/٣٥٥ و متهيد ٣/٣٢٩ وحم ٤/٥٨٧ك 

 صحيح 
١٩٦٩١-} فُويسق زععن عائشة ) ن ، حب( . }الو . 
و بنحوه خ م وصـحيح اجلـامع        ) ٥٦٣٦ و   ٣٩٦٣( واإلحسان   ٥/٢١٠ وهق   ٦/٢٧٩ وحم   ١١٣ن احلج ب    

)٧١٤٩ ( 
 صحيح 

 . عن ابن عمر ) د ، ن(. } الوزنُ وزنُ أَهـــِل مكةَ ، و اِملكيالُ ِمكيالُِ أَهِل املَدينِة {-١٩٦٩٢
 ) ٧١٥٠( وصحيح اجلامع ٧/٢٨٤و ن ) ١٦٥(يحة  وصح١٢/٣٩٣ وطب ٢/٩٩و مشكل ) ٣٣٤٠( د 

 صحيح 



 

 

٢٩٥٢() 

 عن جابر  ) هـ(عن أيب سعيد ، ) حم ، هـ(. } الوسق ِستونَ صاعاً {-١٩٦٩٣
 و النيل   ٢/١٦٩و تلخيص   ) ٧٢٦٠( وعب   ٣/٨٣ و حم    ٤/١٢١و هق   ) ١٨٣٣ و   ١٨٣٢(و هـ   ) ١٥٦٠(د  
٤/١٤١  

 حسن لغريه
 عن ابن مسعود وغريه ) بط(. } الوسوسةُ محض اإلمياِن {-١٩٦٩٤

 حنوه ) ١٣٢( وم ١/٧٩ و عوانة ٣٤ و ١/٣٣ وجممع ٢/٢٥١ و مشكل ١/١٠٩ وسنة ٢٩٦ و ٨/٢٩٥اإلحتاف 
 صحيح

) حم(. } الوســيلةُ درجةٌ ِعند اِهللا ليس فَوقها درجةٌ فَسلُوا اَهللا أَنْ يؤتيين الوسليةَ            {-١٩٦٩٥
 . عن أيب سعيد 

 ) ٧١٥١( و صحيح اجلامع ١/٣٣٦و عوانة   ١/٣٣٢ و جممع ٣/٨٣حم 
 صحيح لغريه

 .عن أيب مالك األشعري ) ت(. } الوضوُء شطر اإلمياِن {-١٩٦٩٦
 ) ٧١٥٢( وصحيح اجلامع ٥  وهـ طهارة ب ١ ون زكاة ب ١/٤٠٣وسنة ) ٣٥١٧ و ٢٥٦٧(ت 

 صحيح 
 أَنْ أَشق على أُميت َألمـرم    الوضوُء شطر اإلمياِن ، والسواك شطر الوضوِء ، ولوال         {-١٩٦٩٧

. } بالسواِك ِعند كُلِّ صالٍة ، ركعتاِن يستاك فيهما العبد أَفضلُ من سبعني ركعةً ال يستاك فيهمـا            
 . عن حسان بن عطية مرسالً ) ش(

  ١/١٩٧ش 
 صحيح مرسل

ثرةُ اخلُطا إىل املَساجِد من الكَفاراِت الوضوُء للصالِة ِعند املَكارِه ِمن الكَفاراِت ، وكَ    {-١٩٦٩٨
 . عن أيب هريرة ) هب(. } فذلك الرباطُ

 ) ٢٧٣٨( والشعب ١/٢٠٨ والترغيب ١٠/٢٣ واإلحتاف ٢/٣٠٣حم 
 صحيح 

 . عن ابن عباس ) طب(. } الوضوُء مرةً مرةً {-١٩٦٩٩
و طـب   ) ٧٢٣٣(يلمـي    ود ٢/٢٧٨ وأصـفهان    ٥/١٧٩٧ وعدي   ١/٢٣٣وفتح  ) ٩٥( وت   ٦/٣٧٥الفيض  

١٠/٤٠٣  
 صحيح 

الوضوُء ِمفتاح الصالِة ، والتكبري تحرميها ، و التحليلُ تسليمها ، و اليجزىُء صالةٌ     {-١٩٧٠٠
سليمكعتِني تها ، ويف كُلِّ ريف القراءة عن أيب سعيد ) هق( .} إال بفاحتِة الِكتاِب ومعها غَري . 

 و نصـب    ٤/١٤٣٧ و عـدي     ٤٣ و حنيفـة     ٥/٨٠ واإلحتاف   ١/٣١٢حنيف   و   ١/٣٦٦ و قط    ٢/٣٨٠هق  
  ٢/١١٥ و جممع ٢/١٤٧ و٣٦٥ و ١/٣٦٣



 

 

٢٩٥٣() 

 حسن لغريه
١٩٧٠١-} ارضوُء مما أَنضجِت النعن أيب هريرة  ) د(. } الو . 
وصـحيح اجلـامع    ) ١٩٤( و د    ١/٢٤٩ و جممع    ١/١٥٥و هق   ) ٧٩( و ت    ٧٦ و د الطهارة ب      ٩٠م احليض   

)٧١٥٣ ( 
 . عن ابن عباس ) هق(. } الوضوُء مما خرج وليس مما دخلَ {-١٩٧٠٢

 و تلخـيص    ١/١٥١ و قـط     ٤/١٣٤٠ وعـدي    ٨/٣٢٠ وحلية   ١/٢٤٣و جممع   ) ١٠٠( و عب    ١/١١٦هق  
  مرفوعاً وموقوفاً ١/١١٧

 املوقوف أصح
١٩٧٠٣-} ارسِت النضوُء مما معن زيد بن ثابت ) م(. } الو . 
 ) ٧١٥٤( وصحيح اجلامع ١/٢٤٩ و جممع ١/١٥٥وهق ) ٧٩( و ت ٧٦ة ب  و د الطهار٩٠م احليض 

 . عن أيب هريرة ) ت(. } الوضوُء مما مسِت النار ولو من ثَوِر أَقٍط {-١٩٧٠٤
 ) ٧١٥٥( وصحيح اجلامع ١/١٥٥وهق ) ٧٩(ت 

 حسن 
 . ن أيب أمامة ع) حم(. } الوضوُء يكفِّر ما قَبله مث تصري الصالةُ نافلةً  {-١٩٧٠٥

 ) ٧١٥٦( وصحيح اجلامع ١/١٥٥ وترغيب ١/٢٢٣ وجممع ٨/١٤٨ وطب ٥/٢٥١حم 
 حسن 

 . عن أيب سعيد ) ع(. } الولد ثَمرةُ القَلِب ، وإنه مجبنةٌ ، مبخلةٌ ، محزنةٌ {-١٩٧٠٦
 ) ٧١٦٠(و صحيح اجلامع ) ٢٨٢٠( ومطالب ٨/١٥٥ وجممع ٨/٢٠٨اإلحتاف 

 صحيح 
١٩٧٠٧-} لدالو   اهِر احلَجرـ      (. }  للفراِش وللع حـم ، ق ، ت ، ن ،         (عن عائشة ،    ) ق ، د ، ن ، ه

 . أمامة عن عمر وعن أيب ) هـ( عن ابن مسعود وعن ابن الزبري ، ) ن(عن عثمان ، ) د(عـن أيب هريرة ، ) هـ
 ١١٥٧(و ت   ) ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦(وهـ  ) ٢٢٧٣( و د    ٣٧ و   ٣٦ و م الرضاع     ٢٠٥ و   ٨/١٤٠ و   ٥/١٩٢خ  
 و  ١٨٧ و   ٤/١٧٦ و   ٣٨٦ و   ٢/٢٣٩ و   ٦٥ و   ١/٥٩ وحـم    ٥٩ و   ٤٩و ن الطالق ب     ) ٢١٢١ و ٢١٢٠و  
 و غريهم )  ٧١٦١( وصحيح اجلامع ٢٦٦ و ١٠/١٥٠ و ٤١٢ و ٤٠٢ و ٧/١٥٧ و٦/٨٦ وهق ٥/٢٦٧

 متواتر
هلا إالّ بـإذِن    الولد للفراِش  ، وللعاهِر احلَجر ، وليس للمرأِة أَنْ تنتهك شيئاً ِمن ما              {-١٩٧٠٨

 . عن واثلة ) طك(. } زوجها
 ) ٧٧٥( و صحيحة ٧/٢٥١ و ١٥ و ١٤ و ٥/١٣امع 

 صحيح لغريه
١٩٧٠٩-}          طئَها اُهللا بوجطأٍة وو جبنةٌ ، وإنَّ آخربخلةٌ مم لدعن ) طب(حم ، وابن سعد ،      (. } الو

 . يعلى بن مرة العامري 



 

 

٢٩٥٤() 

ـ   ٢٠٨ و   ٨/٢٠٧   واإلحتاف     ٤/٢١٠كر    و جممـع    ٢٩٦ و   ٣/١٦٤ و ك    ١٠/٢٠٢ و هـق     ٤/١٧٢م   و ح
  ٨/١٥٥ و ١٠/٥٤

  ٦/٤٠٧ وحم ٤٦٢ و ٤٦١وصفة 
 صحيح لغريه

 موضع بناحية الطائف : و ج 
١٩٧١٠-}       ِطئها اُهللا بوجطأٍة وو بخلةٌ ، وإنَّ آخرجهلةٌ مجبنةٌ محزنةٌ مم لدعـن  ) طـب (. } الو

 . خولة بنت حكيم 
  ٤٦٢ و ٤٦١ وصفة ٦/٤٠٧ و ٤/١٧٢ وبنحوه حم ١٠/٥٤ من طرق وجممع ٢٠٨ و ٨/٢٠٧اإلحتاف 

 صحيح لغريه
 ) . احلكيم عن خولة بنت حكيم(. } الولد من رحياِن اجلَنِة {-١٩٧١١

 و ت ٦/٢١٦٩ و عدي    ٦/٤٠٩و حم   ) ٣٣٤( ومحيدي   ٦/٣٢٠ واإلحتاف   ٨/١٥٦وامع  ) ١١٠٦١(الشعب  
 بنحوه ) ١٩١٠(

 حسن لغريه
 . عن ابن عمر ) طس(. } لولد من كَسِب الوالِدا {-١٩٧١٢

 ) ٧١٦٢( وصحيح اجلامع ٤/١٥٤ و جممع ٧/١٥٨ش 
 صحيح 

١٩٧١٣-}                 ، أكلونَ ثَمنـهمث ي بيعونهمث ي ونهطرفي حمالش ليهمع مرح ين إسرائيلَ ، إنهيلُ لبالو
رامح ليكماخلَمِر ع مر عن ابن ع) طب(. } وكذلك ثَمن . 

  ٤/٨٨ و جممع ٢/١١٧حم 
 حسن 

الوليمةُ أَولَ يوٍم حق ، والثَّاين فَضلٌ ، والثَّالثَ ِرياٌء وسمعةٌ ، ومن يسمع يسمِع اُهللا                 {-١٩٧١٤
 . عن ابن مسعود  ) طك(. } بِه

  ٣/١٩٥ وتلخيص ١٣٠ و١٤/١١١ وش  ٤/٥٦جممع 
 حسن لغريه

حـم ، د ،    (. } حق ، والثَّاين معروف ، واليوم الثَّالثَ سمعةٌ و ِرياءٌ         الوليمةُ أَولَ يوٍم     {-١٩٧١٥
 . عن زهري بن عثمان ) ن
 ١٣٠ و ١٤/١١١ و ش    ٥/٣١٤ و طب    ٧/٢٦٠ و هق    ٢/١٠٥ ومي   ٥/٢٨وحم  ) ١٩١٥(وهـ  ) ٣٧٤٥(د  

) ٦٥٩٧ و   ٦٥٩٦( و ن    ٥/١٠٧٨ وعـدي    ٤/٥٦ وجممـع    ٣/١٩٥ و تلخيص    ٤/٤٦ ومشكل   ٩/٢٤٣وفتح  
  ١/٥٥٤ واإلصابة ٧/٤٩٥مع األصول وجا

 ال بأس به 
 وصح موقوفاً ومرسالً 



 

 

٢٩٥٥() 

الوليمةُ حق فمن ملْ يجب فقد عصى اَهللا و رسوله ، و من دخلَ على غَِري دعوٍة دخلَ   {-١٩٧١٦
 . عن ابن عمر ) هق بز(. } سارقاً و خرج مغرياً

 و  ١١٧٠( ومحيـدي    ٧/٢٦٢ و هق    ٢/٦١ وحم   ١١٠اح   أوله ووسطه عند م النك     ٥/٣٧١ وحم   ١/٣٨عدي  
  ١ و د األطعمة ب ٤/٥٥ وجممع ٧/٢٦٥و آخره هق ) ١١٧١

 حسن لغريه 
 . عن علي ) هق(. } الوالُء ِبمرتلِة النسِب ، ال يباع و ال يوهب ، أَِقره حيثُ جعله اُهللا {-١٩٧١٧

  ٩/١١٩ و متهيد ١٠/٢٩٤هق 
 صحيح 

عن عبد اهللا بـن أيب أوىف ،        ) طب(. }  لُحمةٌ كلُحمِة النسِب ال يباع و ال يوهب        الوالُء {-١٩٧١٨
 . عن ابن عمر ) ك ، هق(

 وشـفع  ٤/٣٤١ وك ٤/٢٣١ و جممـع  ٣/٦٩و متهيـد  ) ١٦١٤٩( وعـب  ٢٩٣ و  ١٠/٢٩٢ و ٦/٢٤٠هق  
 ) ٧١٥٧( وصحيح اجلامع ١٢/٦٢ و خط ٢/١٧٣ وحنف ٤/٢١٣و تلخيص ) ١٢٣٢(

 صحيح 
١٩٧١٩-} أَعتق الُء ملنعن ابن عباس ) حم ، طب(. } الو . 

وحـم  ) ٢٥٢١ و   ١٠٧٩ و   ٢٠٧٦( وهـ   ٣٠ و ن الطالق ب      ٨/١٩٢ و   ٦١ و   ٧/١١ و ٢٥٠ و   ٣/٢٠٠خ  
  ٣٣٩ و   ١٠/٣٣٨ وهق   ٢١٣ و   ١٧٨ و   ١٦١ و   ١٢١ و   ١٠٣ و   ٦/٤٢ و   ١٥٦ و   ١٥٣ و   ٢/٢٨ و   ١/٢٨١

 وصحيح اجلـامع    ٤/٢١٣ و تلخيص    ٩/١٣٨ و   ٣٢٤ و   ١٩٦ و   ٥/١٨٩وفتح  ) ١٢٦٣ و   ١٢٦٢(و منصور   
)٧١٥٨ ( 

 صحيح مشهور
 . عن عائشة ) ٣ق (. } الوالُء ملن أَعطَى الوِرق وويلَ النعمةَ {-١٩٧٢٠

) ٢٩١٦(و د   ) ٢١٢٥( و ت    ١٠/٣٠٥ وهـق    ٨/٣٥٠ و سـنة     ١٢/٤٧ و فـتح     ٦/١٨٦ وحم   ٨/١٩٣خ  
 ) ٧١٥٩(وصحيح اجلامع 

 الفضة : الورق 
 . عن أيب جحيفة ) حم ، خ ، د ، هـ(. } أنا متكىٌءال آكلُ و {-١٩٧٢١

) ٧١٦٣( وصـحيح اجلـامع      ٧/٩٣ وخ   ٣٠٩ و   ٤/٣٠٨ وحـم    ١٤٨ وحنيفة   ٧/٢٥٦ و حلية    ٩/٥٤٠فتح  
 ) ١٨٣٠(و ت ) ٣٢٦٢(وهـ ) ٣٧٦٩(و د ) ٢٠٧٧(ومي ) ٨٩١(ومحيدي 

١٩٧٢٢-}      نهى عَو ال أ ي أنه سأل النيب عـن      عن عبد الرمحن بن معقل السلم     ) طك(. } ال آكــله
 . الضب فذكره 

 ٨١ و   ٦٠ و   ٤٦ و   ١٠ و   ٢/٩وحم  ) ٣٢٤٥( وهـ   ٧/١٩٧و ن   ) ١٧٩٠( و ت    ١٥٤٢ وم ص    ٩/١٣٤خ  
  وغريهم ٤/٤٠وجممع ) ٦٤٢ و ٦٤١ و ٤٨٧( ومحيدي ٤/١١٩ و طب ١١٥و 



 

 

٢٩٥٦() 

ت الزوجةَ أَنْ   ال آمر أَحداً أنْ يسجد َألحٍد ، ولو أَمرت أَحداً أنْ يسجد َألحٍد َألمر              {-١٩٧٢٣
 . عن ابن عباس ) طك(. } تسجد لزوجها

  ٦/١٥٦ و بداية ٩/٥ و جممع ١١/٣٥٧طب 
 صحيح لغريه

 . عن عائشة  ) د(. } ال أُبايعِك حىت تغيري كَفَّيِك كَأما كَفَّا سبٍع {-١٩٧٢٤
  ٨/٨ و بنحوه سعد ٤/٧٤٤ و جامع األصول ٢/٢٣٦و تلخيص ) ٤١٦٥(د 

 حسن لغريه
١٩٧٢٥-} ال ِحسبةَ له ملن ابن املبارك عن القاسم مرسالً(. } ال أَجر . ( 
 ) ٧١٦٤( وصحيح اجلامع ١٥٢والزهد ) ٢٤١٥(الصحيحة 

 حسن لغريه
ال أُحب العقوق ، من ولد له ِمنكم مولود فأحب أنْ ينسك عنه فليفعلْ ، عِن الغالِم          {-١٩٧٢٦

عن رجـل   ) هق(والبغوي ،   ) حم(عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،          ) ك(. }  شاةٌ شاتانَ وعِن اجلَاريةِ  
 . من بين ضمرة 

 و ٣١٧ و ٣٠٥ و ٤/٣٠٤ و متهيـد  ٨/٥٠ و ش ٤/٢٣٨ و ك    ٩/٣١٢ وهق   ٤٣٠ و   ٥/٣٦٩ و   ٢/١٩٤حم  
 ) ١٦٥٥( وصحيحة ٩/٥٨٨ و فتح ٤٦٢ و ١/٤٦١و مشكل ) ٧٩٦١( وعب ٤/٥٧جممع 

 صحيح 
 ) . البزار عن عمر(. } ب أنْ يعينين على وضوئي أَحدال أُح {-١٩٧٢٧

  ٢٢٣ و ١/٢٢٢ و ش ١/٢٢٧امع 
 حسن لغريه

١٩٧٢٨-}                    عافيهملداً و هو يو جعلُ لهبِه و ي كشري اِهللا ، إنه من هسمععلى أَذى ي أَصرب ال أَحد
عنهم و يرزقهم دفععن أيب موسى ) حم(. } و ي . 

  ٤٠٥ و ٤/٣٩٥ وحم ٤٩املنافقني م صفات 
١٩٧٢٩-}         أَحب وال أَحد ، طنمنها وما ب ما ظَهر الفَواحش مرح اِهللا ، ولذلك من أَغري ال أَحد

إليِه املَدح من اِهللا ، ولذلك مدح نفسه ، و ال أَحد أَحب إليِه العذر من اِهللا ، من أَجِل ذلك أَنزلَ                      
 سلَالِكتابعن ابن مسعود  ) حم ، ق ، ت(. } وأَرسلَ الر . 

 وصـحيح   ٨/٢٩٦ و فتح    ٤/٤١٩ و ش    ١/٤٣٦وحم  ) ٣٥٣٠( و ت      ٣٤ و   ٣٣ وم التوبة    ٧٤ و   ٦/٧٢خ    
 ) ٧١٦٥(اجلامع 

١٩٧٣٠-}                  سـجداملَرأةَ أنْ ت َألحٍد َألمرت سجدأَحداً أنْ ي َألحٍد ، و لو أَمرت سجدي ال أَحد
 . عن ابن عباس )  بط(. } لزوجها

  ٩/١٥٨و سنة ) ١٨٥٢( و هـ ٤/١٧٢ و ك ٣/٥٦ و ترغيب ٩/٧ و ٤/٣١٠امع 



 

 

٢٩٥٧() 

 صحيح 
١٩٧٣١-}            ـوالذي ه ميين مث أَتيتعن ي رياً منها إالّ كَفَّرتمٍني فَأرى غَريها خعلى ي ال أَحلف

ريعن عائشة ) ك(. } خ . 
 وك  ٤/٤١٨ و حـم     ٩ و   ٧ و م اإلميان     ٩/١٩٣ و   ١٨٣ و   ١٨٢ و   ١٦٥ و   ٨/١٥٩ و   ٥/٢١٩ و   ٤/١٠٩خ  
  ٦٠٨ و ١١/٦٠٢وفتح ) ١١٧٩( وحب ٤/٣٠١

عن ابن عمرو   ) حم(. } ال أَخاف على أُميت إالّ اللَّنب فإنَّ الشيطانَ بني الرغِو والضرعِ           {-١٩٧٣٢
 . 

  ٨/١٠٥ و جممع  ٢/١٧٦حم 
 حسن 

أَنْ يكثر هلم من املَاِل فيتحاسدونَ فيقتتلونَ ،        : ٍل  ال أَخاف على أُميت إالَّ ثَالثَ ِخال       {-١٩٧٣٣
                    روا ذَا علمهمإالّ اُهللا ، وأَنْ ي  أويلَهت علمي و لَيس أويلَهبتغي تي وأَخذَ املُؤمن الِكتاب هلم فتحوأَنْ ي

 فيضيعوه و ال يبالونَ 
 .  ) عن أيب مالك األشعري) طب(ابن جرير (. }  عليِه
  ١/١٢٨ و جممع ٣/٣٣٢طب 

 فيه ضعف 
 . عن ابن عباس ) هق(. } ال إخصاَء يف اإلسالِم {-١٩٧٣٤

 ) ٧١٦٦( وصحيح اجلامع ٣/٢ و تخ ١٠/٢٤ وهق ٦/٣٦٥امع 
 صحيح لغريه

 له تتمة مل تصح 
 عـن الشـعيب     )طك(. } بقُدوِم جعفٍر ، أو فَتِح خيرب     : ال أَدري أَنا بأيهما أَشد فَرحاً        {-١٠٧٣٥

 . مرسالً 
  ٢٠٩ و ٣/٢٠٨ و ك ٢/١٠٧ و طب ٩/٢٧٢ و جممع ٤/٢٨١معاين 

 صحيح 
عـن أيب   ) بز(. } فلتنفر: إا أَفاضت يوم النحِر ، قالَ       : ال أَراها إالَّ حابستنا ، ِقيلَ        {-١٩٧٣٦
 .  أن صفية حاضت فذكره �أخرب النيب : هريرة قال 

  ٣/٢٨١امع 
 صحيح 

ال أَرضى لِك إالَّ ما أَرضى لنفسي ، إين ملْ أَكسِكها لتلبسـيها ، إمنـا كَسـوتِكها                   {-١٩٧٣٧
 . عن أم هاىنء ) طب(. } ِلتجعليها ِخمراً بني الفَواطِم

  ١٠/٣٠٠ و فتح ٥/١٤٢جممع 
 حسن 



 

 

٢٩٥٨() 

١٩٧٣٨- }          املُكفَّف القَميص و ال أَلبس ، املُعصفر اُألرجوانَ ، و ال أَلبس بـاحلَريِر ،  ال أركب
                له ساِء لَونٌ ال ِريحالن أَال و ِطيب ، ال لَونَ له جاِل ِريحالر عن عمران  ) حم ، د ، ك    (. } أَال و ِطيب

 . بن حصني  
 و  ٤/١٩١ و ك    ٣/٢٧١ و هق    ٧/٢٣٥ و عدي    ٢/١٨٥ و متهيد    ١٨/١٤٧ و طب    ٤/٤٤٢و حم   ) ٤٠٤٨(د  

 ) ٧١٦٧(صحيح اجلامع 
 صحيح 

الُ بني أَظهرهم يطؤونَ عقيب ، وينازعوين ِردائي ، يصيبين غُبارهم حىت يكونَ             ال أَز  {-١٩٧٣٩
ين ِمنهمرحيالذي ي عاىل هوعن العباس بن عبد املطلب ) طب(. } اُهللا ت . 

  ١٣/٢٥٧  و ش ٩/٢١امع 
 صحيح 

 ترفعوين فَوق حقي فـإنَّ اَهللا       ال أَزالُ بينكم تطؤونَ عقيب حىت يكونَ اُهللا يرفعين ، ال           {-١٩٧٤٠
 ) . مرسل حسن اإلسناد: ابن عساكر عن علي بن حسني و قال(. } اتخذين عبداً قَبلَ أنْ يتخذين نبيا

  ٩/٢١ و جممع ١٣/٢٥٧ و ش ١/٣٦مي 
 صحيح لغريه

 اإلسالِم ، و    ال إسعاد يف اإلسالِم ، و ال عقر و ال ِشغار يف اإلسالِم ، و ال جلب يف                  {-١٩٧٤١
 . عن أنس ) حم ، ن ، حب(. } ال جنب ، ومِن انتهب فليس منا

 ) ٧١٦٨(وصحيح اجلامع ) ١٠٣٣٤ و ٦٨٢٩ و ٦٦٩٠(وعب ) ٧٣٨( و حب ٣/١٩٧ و حم ٤/١٦ن 
 صحيح 

 قبـور   حنر اإلبل على  : هو أن تقوم املرأة فتقوم معها أخرى من جاراا فتساعدها على النياحة ، العقر               : اإلسعاد  
 املوتى 

 . عن عمرو بن عوف ) طب(. } ال إساللَ و ال غُلولَ {-١٩٧٤٢
  ٥/٣٣٩وامع ) ٧١٦٩( و صحيح اجلامع ١/١٢٨ و أصفهان ٢/٩٢منثور 

 حسن 
 السرقة اخلفية : اإلسالل 

١٩٧٤٣-} ِعندي ثَمنه يئاً لَيسعن ابن عباس ) حم ، ك(. } ال أَشتري ش . 
 ) ٣٣٤٤( و د ٧/١٩ و ش ٤/١١٠ و جممع ١١/٢٨٢ و طب ٢/٢٤ و ك ١/٢٣٥حم 

 صحيح 
ال أُصلِّي عليِه حىت يضمنوا دينه ، فإنَّ صاليت عليِه تنفعه ، فَلم يضـمنوا دينـه وملْ                   {-١٩٧٤٤

 . عن عيسى بن صدقة ) بز(. } إنه مرن يف قَربِه: يصلِّ عليِه وقالَ 
  ٤/١٩و هق ) ١٣٧٩( و مطالب ٣/٣٩امع 

 حسن 



 

 

٢٩٥٩() 

 ) . هق عن جابر(. } ال أُعايف أَحداً قَتلَ بعد أَخِذ الديِة {-١٩٧٤٥
  ٢/٦٤ و طربي ٨/٥٤ وهق ٣/١٢٦١ و ٦/٢٣٩٢وعدي ) ١٣٢٠٠(عب 

 حسن لغريه
 . عن عائشة ) ك ، هق(. } ال اعتكاف إالَّ بصياٍم {-١٩٧٤٦

 و ٨٠٣٧ و ٨٠٣٦ و ٨٠٣٤ و ٨٠٣٣(و عـب  ) ٧٩٨١( و ديلمي ٢/٢٠٠ و قط ١/٤٤٠ و ك ٤/٣١٧هق  
 حنوه ) ٣٠٤١ و٨٠٣٩

 حسن لغريه
 و صح عن ابن عمرو ابن عباس و عائشة والزهري وابن سريين و شريح وعروة 

 . عن حذيفة ) هق(. } يف املَساجِد الثَّالثِة: ال اعتكاف إالَّ يف املَسجِد احلَراِم ، أَو قالَ  {-١٩٧٤٧
)  ٦١٥(و طيـا    ) ٨٠١٦ و   ٨٠٠٨ و   ٨٠٥٤ و   ٨٠١٧ و   ٥١٧٦( و بنحوه عب     ٤/٣١٦ و هق    ٤/٢٠مشكل  

 مرفوعاً وموقوفاً 
 املوقوف أصح 

 وصح عن بعض الصحابة والتابعني 
١٩٧٤٨-}               ، بِه إالَّ اإلصالح ريدقولُ القَولَ ال ياِس يالن بني صلحجلُ يكَاذبـــاً الر هال أَعد

      حدجلُ يقولُ يف احلَرِب ، والرجلُ يها     والرثُ زوجحدواملرأةُ ت ، عن أم كلثوم بنت    ) د(. } ثُ امرأته
 . عقبة   

 ) ٧١٧٠( وصحيح اجلامع ٤/٨٨و مشكل ) ٤٩٢١(د 
 صحيح 

اُتلو على بِه   : ال أَعرفن أَحداً منكم أَتاه احلَديثُ عني وهو متكىٌء على أَريكتِه يقولُ              {-١٩٧٤٩
      خ عين ِمن اءكمفإين ال أَقـولُ                  قُرآناً ، ما ج رش ين منع فإين أَقولُ ، وما أَتاكم ، ملْ أَقله أَم ٍري قُلته

رعن أيب هريرة ) حم(. } الش . 
  ١/١٠٩ و ك ١/٣٠٧و طب ) ٩٨( و بنحوه حب ٢/٤٨٣ و حم ١/١٥٤امع 

 لني 
    يا حممـد       ثُغاٌء ينادي يا محمد     ال أَعرفن أَحدكم ، يأيت يوم الِقيامِة يحملُ شاةً هلا            {-١٩٧٥٠

                     مالً لهحملُ حالِقيامِة ي ومأيت يي ، أَحدكم و ال أَعرفن ، لَّغتكب يئاً قَداِهللا ش من لك فأقولُ ال أَملك
 يـــا : رغاٌء يقولُ 

    حمديا م حمدال         :  فأَقولُ     م ، لَّغتكب يئاً قداِهللا ش من لك ال أَملك        ـومـأيت يي ، أَحدكم أَعرفن 
ال أَملك لك من اِهللا شيئاً قد       :  يا محمد فأَقولُ       يا محمد   : الِقيامِة يحملُ فَرساً له حمحمةٌ ينادي       

                  حمديام حمدنادي يا مأدٍم ي حملُ ِسقاًء منالِقيامِة ي ومأيت يي أَحدكم و ال أَعرفن ، لَّغتكلُ  فأقو   ب
 :لَّغتكب يئاً قداِهللا ش من لك ابن جرير عن ابن عباس(. } ال أَملك . ( 



 

 

٢٩٦٠() 

  ٤/١٨٤ و تلخيص ١٧/٣٤٧ حنوه و طب ١/٥٦٥ترغيب 
 جيد 

ال أَعرفن ، ما مات منكم ميت ما كُنت بني أَظهركم إال آذنتموين بِه فإنَّ صـاليت                  {-١٩٧٥١
 . د بن ثابت  عن يزي) هـ(. } عليِه له رمحةٌ

 وصحيح اجلـامع    ٤/٤٨ و هق    ٤/٣٨٨وحم  ) ٧٥٩( وحب   ١/١٥ و مشكل    ١/٥١٣و معاين   ) ١٥٢٨(هـ  
)٧١٧١ ( 

 صحيح 
أَقـرأُ  : ال أَعرفن ما يحدثُ أَحدكم عين احلَديثَ وهو متكىٌء على أَريكتِه فيقـولُ       {-١٩٧٥٢

سٍن فأنا قُلتهقَوٍل ح عن أيب هريرة  ) هـ(. } قُرآناً ، ما ِقيلَ من . 
  حنوه ٢/٤٨٣ وحم ١/١٥٤وامع ) ٢١( و هـ ١٢/٤٤خط 

 فيه لني
 و مبعناه أحاديث صحيحة

ال أَعــرفنكم يا بين عبِد مناٍف ما منعتم طَائفاً يطوف ذا الَبيِت ساعةً من لَيٍل أَو                 {-١٩٧٥٣
 . عن جبري بن مطعم ) بز(. } نهاٍر

  ٣/٢٤٥امع 
  صحيح

 . عن علي ) هب(. } ال أُعطيكم و أَدع أَهلَ الصفَِّة تطوى بطوم من اجلُوِع {-١٩٧٥٤
 ) ٢٣١(والدعا طب ) ٤٤( ومحيدي ٢/٤١و حلية ) ٣٤٨٠( و الشعب ٨/١٦٨ و جممع ١/٧٩حم 

 صحيح 
 . عن جابر  ) حم ، د(. } ال أُعفي من قَتلَ بعد أَخذِه الديةَ {-١٩٧٥٥

  ٨/٥٤ و هق ١٢/٢٠٩ وفتح ٣/٣٦٣و حم ) ٤٥٠٧(د 
 حسن لغريه 

 . عن جرير ) طص(. } ال أَقبلُ منك حىت تبايع على النصِح لكلِّ مسلٍم {-١٩٧٥٦
  ١/١٨٩ و طص ١/٨٧ و جممع ٢/٣٩٧طب 

 حسن 
١٩٧٥٧-}           رِش الكَرِمي ، احلَمدالع ببحانَ اِهللا رس ، الكَرمي إال اُهللا احلَليم ال إله ،املنيالع بِهللا ر 

اللَّهم 
            غَفور فوع ي فإنكعن اعف ين ، اللَّهمع جاوزت يل ، اللَّهم وابن عساكر عن عبد اهللا بـن       ) ن(. } اغفر

 .  علمه هؤالء الكلمات �أخربين عمر أن النيب : جعفر قال 
 و ن عمل    ٤٥٦ و   ١/٢٠٦وحم   ١١/١٤٧و فتح   ) ٢٣٧١( و حب    ١/٤٧٦و ترغيب   ) ٣٨٨٣ و   ١٤٤٦(هـ  

)٦٤٦ ( 



 

 

٢٩٦١() 

 صحيح
ال إله إال اُهللا احلَليم الكَرمي  ، سبحانَ اِهللا ، و تبـارك اُهللا رب العـرِش العظـيِم ،                      {-١٩٧٥٨

   املنيالع بِهللا ر علمـين  : عن علي قال    ) حب ، ك ، هب    (وابن السين يف عمل يوم وليلة ،        ) حم(. } واحلَمد
 . ا نزل يب كرب أن أقول فذكره  إذ�رسول اهللا 

 و  ٧/٣٥٧و كـر    ) ٢٣٧١( و حـب     ٢٧٠ و   ١٠/١٩٦ و ش    ٣/١٣٨ و   ١/٥٠٨ و ك    ٤٥٦ و   ١/٢٠٦حم  
 ) ١٠٢٢ - ١٠١١( والدعا طب ٧/٢٣٠ وحلية ٢/٥٩٧عاصم 

 صحيح 
 . عن عائشة  ) حم ، خ(. } ال إله إالّ اُهللا ، إنَّ للموِت سكراٍت {-١٩٧٥٩

 و  ٧٧ و ٧٠ و   ٦/٦٤ وحم   ٢٨٨ و   ١٠/٢٦٣ واإلحتاف   ٨/١٤٠ و فتح    ٧/٢٠٧  و نبوة  ٨/١٣٣  و    ٦/١٦خ  
 ) ٧١٧٥( وصحيح اجلامع ١٥١

ال إله إال اُهللا تمنع الِعباد من سخِط اِهللا ما مل يؤثروا صفقةَ ِدينارهم على ِدينهم ، فإذا    {-١٩٧٦٠
. } كَـذبتم :  ، ردت عليهم  ، وقـالَ اُهللا  آثروا صفقةَ ِدينارهم على ِدينهم مث قالوا ال إله إالّ اهللاُ          

 ) . احلكيم عن أنس(
 ) ١٠٤٩٨ و ١٠٤٩٧( والشعب ٥/١٦٧٩ وعدي ١/١٥و تخ ) ٣٢٧٤( و املطالب ٧/٢٧٧امع 

 حسن 
 ال إله إالَّ اُهللا ، سبحانَ اِهللا ، هذا العبد الصاحلُ قد ضيق عليِه قَربه حىت خشيت أَنْ ال  {-١٩٧٦١

 ) . احلكيم عن جابر(. } - يعين سعد بن معاٍذ -يوسع عليِه 
  ٣/٣٢٧ و حم ٣٠ و ٤/٢٩نبوة 

 صحيح لغريه
١٩٧٦٢-}                لقربِة اليت منها خيف الت فنمائِه حىت دأَرضِه وس من إال اُهللا ، ِســـيق ال إله { .

 . عن أيب سعيد ) بز ، ك(احلكيم عن أيب هريرة (
 ) ١٨٥٨( وصحيحة ١/٣٦٧ و ك ٣/٤٢جممع 

 صحيح 
ال إله إالّ اُهللا كَلمةٌ كَرميةٌ على اِهللا و هلا ِمن اِهللا مكانٌ ، جمعت وصولَ مـن قَاهلـا                     {-١٩٧٦٣

صادقاً من قَلبِه دخلَ اجلَنةَ ، ومن قاهلا كَاذباً حقنت دمه ، و أَحرزت ماله ، و لَقي اَهللا عز و جلَّ                       
 . عن عياض األنصاري )  أبو نعيم(. }  محاسبهغَداً
 ) ٧١٨٠( والفردوس ٣/٥١ واإلصابة ١/٢٤شج 

 حسن 



 

 

٢٩٦٢() 

١٩٧٦٤-}       أَعظـم تِك ، واملُـؤمنرمح ِرحيــِك ، وأَعظم إالّ اُهللا ، ما أَطيبِك و أَطيب ال إله
ه  و دمه و ِعرضه و أنْ يظن بـِه ظَنـاً             حرمةً ِمنِك ، إنَّ اَهللا جعلِك حراماً ، وحرم من املُؤمِن مالَ           

 عن ابن عباس) طب(. } سيئاً
  ١١/٣٧ و طب ٣/٢٩٢جممع 

 حسن لغريه
١٩٧٦٥-} ملؤهِهللا ت اِمليزاِن واحلَمد إال اُهللا ِنصف الديلمي عن شداد بن أوس(. } ال إله . ( 
  حنوه ٤/٢٧٤ و ٢/٤٢٧و ترغيب ) ٧٢٨٢(الفردوس 

 حسن 
ال إله إال اُهللا وحده ، أَعز جنده ، ونصر عبده ، وغَلب اَألحزاب وحده ، ال شيَء                   {-١٩٧٦٦

عدهعن أيب هريرة ) حم ، خ ، م(. } ب . 
 و  ٧/٢٤٤ و حلية    ٧/٤٠٦ و فتح    ٣٤١ و   ٢/٣٠٧و حم   ) ٣٤٢٨( و ت    ٧٧ وم الذكر و الدعاء      ٥/١٤٢خ    
  ٣/٤٥٦نبوة 

 وحده ال شريك له ، له املُلك وله احلَمد وهو على كلِّ شيٍء قَدير ، ال             ال إله إالّ اهللاُ    {-١٩٧٦٧
             حدهو اَألحزاب زموه ، بدهع صرون ، عدهو أَجنز ، حــدهإالّ اُهللا و ـ     (. } إله عـن  ) م ، د ، هـ

 .  قال ذلك على الصفا و املروة �جابر أن النيب 
 ) ٤٥٤٩ و ٤٥٤٧ و ٤٥٤٢( و د ٣/٤١٠ و حم ٢/٤٣٠ب  وترغي٣٣م الذكر و الدعاء 

١٩٧٦٨-}        أجوجو م أجوجدِم ير من ومالي فُتح ، قِد اقترب رش يلُ للعرِب منإالّ اُهللا ، و ال إله
م ،  نع: أَلك وفينا الصاحلونَ ؟ قالَ      : اإلاِم واليت تليها ، ِقيلَ      : ِمثلُ هــذه ، وحلَّق بإصبعيِه      

 . عن زينب بنت جحش  ) ق ، ن ، هـ(} إذا كَثر اخلَبثُ
 و حب   ٦/٤٢٨و حم   ) ٣٩٥٣(و  هـ    ) ٢١٨٧( و ت    ٢ و   ١ و م الفنت     ٧٦ و   ٩/٦٠ و   ٢٤١ و   ٤/١٦٨خ  

 ) ٧١٧٦( وصحيح اجلامع ٦/٤٠٦ و نبوة ١٥/٤٢و ش ) ١٩٠٦(
 . عن أم هاىنء ) هـ( . }ال إله إالّ اُهللا ، ال يسبقُها عملٌ و ال تترك ذَنباً {-١٩٧٦٩

 ٦/٤٢٥وحم ) ٣٧٩٧(هـ 
 لني

١٩٧٧٠-}                هيتبِه أَو ن أَمري ِمما أَمرت من أتيِه اَألمرتكئاً علــى أَريكتِه يم أَحدكم ال أُلفني
عـن أيب   ) حم ، د ، ت ، هـ ، حب ، ك          (. } ما وجدنا يف ِكتاٍب إالّ اتبعناه     ! ال أدري   : عنه فيقولُ   

 . رافع  
 و شـفع    ١٥٠ و ف    ١/٢٩٥و طب   ) ٥٥١( ومحيدي   ١/١٠٨و ك   ) ١٣(و هـ   ) ٢٦٦٣(و ت   ) ٤٦٠٥(د  

و اإلحسان  ) ٧١٧٢( و صحيح اجلامع     ٦/٥٤٩ و   ١/٢٤ و نبوة    ١/٢٠١ و سنة    ٢/١٨٩  وجامع بيان العلم      ١٩
)١٣ ( 



 

 

٢٩٦٣() 

 صحيح 
١٩٧٧١-}          له عريقبتِه بالِقيامِة على ر ومجيُء يي أَحدكم قولُ    ال أُلفنيغاٌء يسـولَ اِهللا      :  ريـا ر

ال أَملك لك شيئاً قد أَبلغتك ، ال أُلفني أَحدكم يجيُء يوم الِقيامِة علـى رقبتـِه                 : أغثْين ، فأقولُ    
ال أَملك لك شيئاً قد أَبلغتك ، ال أُلفـني  : يا رسولَ اِهللا  أَغثين ، فأقولُ : فَرس له حمحمةٌ فيقولُ     

ال أَملك  : يا رسولَ اِهللا  أَغثين ، فأقولُ        : حدكم يجيُء يوم الِقيامِة على رقبتِه شاةٌ هلا ثُغاٌء يقولُ           أَ
يـا  : لك شيئاً قد أَبلغتك ، ال أُلفني أَحدكم يجيُء يوم الِقيامِة على رقبتِه نفس هلا ِصياح فيقولُ                  

أَملك لك شيئاً قد أَبلغتك ، ال أُلفني أَحدكم يجيُء يوم الِقيامِة علـى  رسولَ اِهللا أَغثين ، فأقولُ ال      
ال أَملك لك شيئاً قد أَبلغتك ، ال أُلفني         : يا رسولَ اِهللا  أَغثين ، فأقولُ        : رقبتِه ِرقاع تخفق فيقولُ     

ال أَملك  : يا رسولَ اِهللا  أَغثين ، فأقولُ        : أَحدكم يجيُء يوم الِقيامِة على رقبتِه صامــت فيقولُ         
كأَبلغت يئاً قدش عن أيب هريرة ) حم ، ق(. } لك . 

 و صـحيح  ١١ و ٢/١٠ و متهيـد  ١٢/٤٩٣ و ش   ٢/٣٠٨ و ترغيب    ٩/١٠١ وهق   ٦٤ و م اإلمارة     ٤/٩٠خ  
 ) ٧١٧٣(اجلامع 

 صوت الفرس دون الصهيل : احلمحمة 
 من أُميت يأتونَ يوم الِقيامِة ِبحسناٍت أَمثاِل ِجباِل ِتهامةً بيضاَء فيجعلُها     ال أُلفني أَقواماً   {-١٩٧٧٢

                   أخذونَ ، و لكنـهماللَّيِل كما ت و يأخذونَ من ِجلدتكم ومن كمإخوان منثوراً ، أَما إباًء ماُهللا ه
 . عن ثوبان  ) هـ(. } قَوم إذا خلوا مبحارِم اِهللا انتهكوها

 ) ٧١٧٤(  و صحيح اجلامع ١/٢٣٧و طص ) ٥٠٥(و صحيحة ) ٤٢٤٥(هـ 
 صحيح 

: ال أُلفني ما نوزعت أَحــداً ِمنكم على احلَوِض فأَقولُ إنه من أَصحايب ، فيقـالُ                 {-١٩٧٧٣
عدكدري ما أَحدثوا بال ت عن أيب الدرداء ) طب ، كر(. } إنك . 

   حنوه ٥٠٤ و ٥٠٢ و ١٠/٤٥٦ و ٤/٤٥٦اإلحتاف  و ١١/٣٧٧ و فتح ١/٢٣٥ وحم ١/٥٦٥ترغيب 
 صحيح لغريه

 ) . ابن النجار عن عائشة(. } ال أُمثلُ بِه فيمثلُ اُهللا تعاىل يب يوم الِقيامِة {-١٩٧٧٤
  ٣/٣١٠ و بداية ١٤/٣٨٧ش 

 صحيح مرسل 
 . عن عقيلة بنت عتيك  ) طس(. } ال أَمس أَيدي النساِء {-١٩٧٧٥

  ٤/٣٦٥و اإلصابة ) ٧١٧٧( حنوه و صحيح اجلامع ٨/٦٣٦ح و فت) ٩٨٣١(عب 
 صحيح 

ال إنما ذلك ِعرق ولَيس باحليضِة ، اجتنيب الصالةَ أَيام محيضـِك مث اغتسـلي و                 {-١٩٧٧٦
 ) . عن عائشة( خ . } توضئي لكلِّ صالٍة وإنْ قَطر الدم على احلَصريِة



 

 

٢٩٦٤() 

  و غريهم ٦٢ و م احليض ٢/١٤٠ سنة و) ٦٢٤( و هـ ١/٣٣٢ و فتح ٦٧ و ١/٦٦خ 
إمنا ذلك ِعرق ولَيس ِبحيٍض ، فإذا أَقبلت حيضتِك فـدعي الصـالةَ ، و إذا                ! ال   {-١٩٧٧٧

             قتجيَء ذلك الوالٍة حىت يلِّي مث توضئي لكلِّ صو ص مفاغسلي عنِك الد خ ، م ، د ،      (. } أَدبرت
ـ    إين امرأة أستحاض فال أطهر أفأدع الصـالة ؟ قـال   ! يا رسول اهللا : عن عائشة أن فاطمة قالت ) ت ، ن ، ه

 . فذكره 
ـــ ١٨٦ و ١٨٤ و ١/١٢٤و ن ) ١٢٥(و ت  ) ٢٨٢( و د ١/٨٤خ  ــب ) ٦٢١( و ه و ش ) ١١٦٥(و ع
 ٦٢ و م احليض ٦١ و موطأ ١/٣١٩و عوانة ) ١٦٠( و محيدي ١/١٠٣ ومعاين ١٢٦ و ١/١٢٥

. } ي على رأسِك ثَالثَ حثياٍت مث تفيضني عليِك املَاَء فَتطهرينال إمنا يكفيِك أنْ تحث    {-١٩٧٧٨
 . إين امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل اجلنابة ؟ قال فذكره : قلت يا رسول اهللا : عن أم سلمة قالت ) م(

 ) ٢٩٤(ومحيدي ) ٦٠٣( و هـ ١/١٣١و ن ) ١٠٥( و ت ٩٩ و د الطهارة ب ٥٨م احليض 
١٩٧٧٩-} ليها لَعنةٌال أَمياحلةٌ عنا رصاحبعن أيب بردة  ) م(. }  اِهللا ال ت . 

 ) ٧١٧٨( و صحيح اجلامع ٢٠٠٥م ص 
 قاله للمرأة اليت لعنت راحلتها 

عن ) طب(. } ال إميانَ ملن ال أَمانةَ له ، والذي نفسي ِبيدِه ال تدخلوا اجلَنةَ حىت تؤمنوا {-١٩٧٨٠
 أيب أمامة

و هــ   ) ٥١٩٣( وآخره عند د     ١٥٤ و   ٥/١٣٥و حم   ) ٢٣٣٥( مفرقا فأوله عند خزمية       ، وورد  ١/٩٦امع  
 ) ٢٦٨٨(و ت ) ٣٦٩٢(

 صحيح لغريه
عـن  ) عد ، هق  (ابن خزمية   (. } ال إمياِن ملن ال أَمانةَ له ، واملُعتدي يف الصدقِة كَماِنعها           {-١٩٧٨١

 . عن عبادة بن الصامت) طب(أنس ، 
 و جممـع    ١١/١١ و ش    ١٠/٢٨٠ و   ٨/٢٣٠ و طب    ٢٥١ و   ٢١٠ و   ١٥٤ و   ٥/١٣٥و حم   ) ٢٣٣٥(خزمية  

  ٦/٢٢٢١ و ٣/١١٩٢ و عدي ٣/٢٢٠ و حلية ١/٧٥ و سنة ٩/٢٥٥ و متهيد ٣/٨٣ و ٢٩٢ و ١/٩٦
 صحيح 

١٩٧٨٢-} له ال عهد ملن و ال دين ، ال أَمانةَ له عن أنس ) حم ، حب(. } ال إميانَ ملن . 
 و  ٢٩٢ و   ١/٩٦ و جممـع     ١١/١١ و ش    ١٠/٢٨٠ و   ٨/٢٣٠ و طـب     ٢٥١ و   ٢١٠ و   ١٥٤ و   ٣/٣٥حم  

 ) ٧١٧٩(وصحيح اجلامع ) ٤٧( و حب ٢/١٥٤ و الدواليب ١/٧٥ و سنة ٩/٢٥٥ و متهيد ٣/٨٣
 صحيح 

ال إميـــانَ ملن ال أمانةَ له ، و ال ِدين ملن ال عهد له ، والذي نفس محمٍد بيدِه ،                     {-١٩٧٨٣
ٍد حىت يســتقيم ِلسـانه ، و ال يستقيم ِلسانه حىت يستقيم قَلبه ، وال يدخلُ               ال يستقيم ِدين عب   

غَشمه و ظُلمـه ، وأيمـا   : يا رسولَ اِهللا  ما البوائق ؟ قالَ : اجلَنةَ من ال يأمن جاره بوائقه ، ِقيلَ         



 

 

٢٩٦٥() 

         باركمل ي منه غَِري ِحلِِّه وأَنفق ماالً من جٍل أَصابر             هقَرار قيوما ب ، قبلْ منهملْ ت قصدفيِه ، وإنْ ت له 
 . عن ابن مسعود ) طب(. } إالّ النار ، إنَّ اخلَبيثَ ال يكفِّره اخلَبيثُ ، ولكن الطَّيب يكفِّر اخلَبيثَ

 ٥/٤٧٣ و كثري    ٨/١٠ و سنة    ١٠/٢٨٠ و طب    ١/٣٨٧ و حم    ٢٩٢ و   ١٠/٢٢٨ و امع    ٣٦ و   ١/٣٠ شج  
 مرفوعاً و موقوفاً 

 الصحيح وقفه
 و ألكثره شواهد صحيحة 

ال إميانَ ملن ال أَمانةَ له ، و ال صالةَ ملن ال طُهور له ، و ال ِدين ملن ال صالةَ لـه ، و             {-١٩٧٨٤
 . عن ابن عمر ) طس(. } موضع الصالِة من الديِن كَموضِع الرأِس من اجلَسِد

 و اإلحتـاف    ٩/٢٤٥ و متهيـد     ٦٥ و   ٦٠ و   ١/٢٣ و حبيب    ٤/١١ و   ٣٨٦ و   ١/٢٤٦يب   و ترغ  ١/٦٠طص  
  ١/٣٤و شج ) ٥٢٥٥ و ٥٢٥٤( و الشعب ٥/٢٩٨ و كر ٨/١٦٠

 حسن لغريه
١٩٧٨٥-} ضوَء لهال و الةَ ملنو ال ص ، عن ثوبان رضي اهللا عنه ) هب(. } ال إميانَ ملْ ال أمانةَ له . 

 ) ٥٢٥٥ و ٥٢٥٤( و الشعب ٤/١١ و ٣٨٩ و ١/٢٤٦ و ترغيب ١/٦٠طص 
 صحيح لغريه

) ك، قط عن ابن عمر    (. } ال بأس أَنْ تأخذَمها ِبسعِر يومهما ما ملْ تتفرقا و بينكما شيءٌ            {-١٩٧٨٦
 . 
 و مي   ٢/٤٤ و ك    ٣/٢٥ و تلخيص      ٣/٢٤ و قط    ٢/١٣٩ و حم    ٢٨٣ و   ٧/٢٨١و  ن    ) ٣٣٥٥ و   ٣٣٥٤(د  
٢/٢٥٩  

 صحيح 
 . يبيع اإلبل بالبقيع فيقبض الورق من الدنانري ، والدنانري من الورق فسأل عنها فقال له وسببه أنه كان 

١٩٧٨٧-}                راآلخ أكلَهأَنْ ي ريدمِر ، يالت ها منصخرخِل يالن من تهريجلُ عالر بيعأنْ ي أسال ب {
 . عن ابن عمر ) طس (. 

  ٤/١٠٣امع 
 حسن 

١٩٧٨٨-}  أسال ب    ذبةٌ منكج عن أيب أمامة أن رجال قال يا رسول اهللا        ) طب(عبد الرزاق   (. }  إمنا هو !
 ) . مسست ذكري وأنا أصلي قال فذكره

 ) ٤٢٥( و عب ٨/٢٨٩طب 
 صحيح لغريه

 قاله لعمرو بـن     �عن جابر أن رسول اهللا      ) حم(. } ال بأس ، إمنا هي مواثيق ، فارِق ا         {-١٩٧٨٩
 . ها رقية حزم ملا عرض علي

 حنوه )  ٣٥١٥( و هـ ٧/١٩و م ) ١٠٢٦( و عبد بن محيد ٣/٣٩٤حم 



 

 

٢٩٦٦() 

 صحيح لغريه
عن عبـادة   ) طب(. } ال بأس بالبر بالشعِري يداً بيٍد والشعري أَفضلُ و ال يصلح  نسيئةً             {-١٩٧٩٠

 . بن الصامت 
  ٥/٢٨٣ و هق ٢٩٧ و ٦/٢٨٨ و ٤/٨٧ و متهيد ٦٧ و ٤/٦٦معاين 

  صحيح
 . عن جابر ) حم ، هـ ، ت(. } ال بأس باحلَيواِن واحد باثنِني يداً بيٍد {-١٩٧٩١

 و صحيح اجلـامع     ٥/٥٣ و ش    ٣٨٢ و   ٣٨٠ و   ٣/٣١٠وحم  ) ١٢٣٨( و ت    ٦/٣٨٢والفيض  ) ٢٢٧١(هـ  
)٢٤١٦ ( 

 حسن 
  ٥٤ و ٥٣ و ٥/٥٢وصح حنوه عن بعض الصحابة وثبت النهي عن ذلك إذا كان نسيئة ش 

ال بأس بالِغنى ملــِن اتقى ، والصــحةُ ملِن اتقى خري من الِغنى ، وِطيب النفِس                {-١٩٧٩٢
 . عن يسار بن عبيد ) حم ، هـ ، ك(. } من النعيِم

 ) ٧١٨٢(و صحيح اجلامع ) ١٧٤(و صحيحة ) ٣٠١( و خد ٢/٣ و ك  ٣٨١ و ٥/٣٧٢وحم ) ١٢٤١(هـ 
 صحيح 

 . عن عبادة ) طب(. } ِح بالشعِري ، اثنِني ِبواحٍد ، يداً بيٍدال بأس بالقَم {-١٩٧٩٣
 ) ٧١٨٣(وصحيح اجلامع ) ١١٤٨(علل 

 صحيح 
ـَّـِر إذا احتاج إليه  {-١٩٧٩٤ و ضـعفه عـن جـابر ،    ) قط ، هـق (. } ال بأس ِببيِع ِخدمِة املُدب

 . وصححه ابن القطان 
  ٤/٤٢٣ و فتح ٤/١٣٨ و قط ١٠/٣١١هق 

 حسن 
 عتق العبد عن دبر : ر و التدبري املدب

 ) . ابن مردويه عن أيب هريرة(. } ال بأس ِبصيِد البحِر {-١٩٧٩٥
  ٨/٣٠٢ وحلية ٢/٦٨١ و عدي ٤٠٧ و ٣٦٤ و ٢/٣٠٦حم 

 حسن لغريه 
 يشهد له آية قرآنية 

 . عن أم سلمة ) طب(. } ال بأس ِبمسِك املَيتِة إذا دبغَ {-١٩٧٩٦
  ١/٢١٨ وجممع ١/٤٧ و قط ١/٢٤هق 

 حسن لغريه
 اجللد : اإلهاب : املسك 

١٩٧٩٧-} سِدكج عضلب بِه إنه أسعن طلق ) حب(. } ال ب . 



 

 

٢٩٦٧() 

 قاله عن مس الذكر ) ٢٠٨(حب 
 صحيح 

عبد (. } ال بأس ِزدت أو نقصت ، إذا ملْ تحلَّ حراماً أَو تحرم حالالً و أَصبت املَعىن                {-١٩٧٩٨
موسى عن حممد بن إسحاق بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده أن أكيمة قال يا رسول اهللا                    الرزاق وأبو   

 ) . إنا لنسمع منك احلديث و ال نقدر على تأديته قال فذكره: 
  ٢/٧٣ و اإلصابة ١/١٥٤امع 

 حسن لغريه
عن أم إسحاق الغنويـة  ) حم( . }ال بأس عليِك إمنا ِرزق ساقه اُهللا إليِك ، فأَمتي صومكِ    {-١٩٧٩٩

 ) . قالت كنت صائمة فنسيت فأكلت ، فقال رسول اهللا فذكره
 ) ١٠٠٥( و صحيحة ٤/١٥٧ و فتح ٤٩٠ و ٣٢٣ و ٢/٢٩٢و بنحوه حم ) ١١٨٧( و صحيحة ٦/٣٦٧حم 

 حسن لغريه 
 . عن أيب هريرة ) حل(. } - يعين اجلَراد -ال بأس هو صيد البحِر  {-١٩٨٠٠

  ٨/٣٠٢ و حلية ٢/٣٠٦حم 
 حسن لغريه

ال بأس و لينصِر الرجلُ أخاه ظَاملاً أو مظلوماً ، إنْ كان ظَاملاً فَلينهه فَإنه له نصر، و                   {-١٩٨٠١
ظلوماً فَلينصرهعن جابر  ) م(. } إنْ كانَ م . 

 ٧١٨٤( وصحيح اجلامع ٣/٣٢٤ و حم ٨/٦٤٩ و فتح ٦٢م الربو الصلة 
بد ِللناِس من إمارٍة برٍة أو فَاجرٍة ، فَأما البرةُ فَتعدلُ يف القَسِم و تقِسـم بيـنكم         ال   {-١٩٨٠٢

يا : فَيئكم ِبالسويِة ، و أَما الفَاجرةُ فَييبتلى ِفيها املؤمن ، و اإلمارةُ الفَاجرةُ خري ِمن اهلَرِج  ، ِقيلَ                    
 . عن ابن مسعود ) طب(. } القَتلُ و الكَِذب : الَ رسـولَ اهللا  و ما اهلَرج ؟ قَ

  ٩/٧٨ و اإلحتاف ٥/٢٢٢ و جممع ١٠/١٦٢طب 
 حسن لغريه

 . أبو نعيم ىف املعرفة عن جعونة بن زياد.}الَ بد ِمن العريِف ، و العريف ىف الناِر {-١٩٨٠٣
وصـحيح  ٩/١٢٢وش)١٤١٧(و صـحيحة    ١١٨و٢/١١٧و أصـفهان    ) ٢١١٧( و مطالـب     ٥/٢٣٤جممع    
 )٧١٨٥(اجلامع

 حسن 
 الَ بد ِمن صالٍة ِبليٍل ولو حلب ناقٍة ، ولو حلب شاٍة ، وما كَانَ صالةُ الِعشاِء اآلِخرِة               -١٩٨٠٤

 .و أبو نعيم عن إياس بن معاوية املزين ) طب (.}فَهو ِمن اللَّيِل
  ١/٤٣٠  و ترغيب٥/٢٠٣ و اإلحتاف ٢/٢٥٢ و جممع ١/٢٤٥طب 

 صحيح 
 . عن ابن عمرو) طب(. }الَ ِبر أَنْ يصام ِىف السفِر {-١٩٨٠٥



 

 

٢٩٦٨() 

 ) ٧١٨٦( و صحيح اجلامع ٣/١٦١ و امع ٢/١٣٤ترغيب 
 صحيح 

 .عن أيب سعيد) قط(. }الَ تؤخذُ الصدقةُ ِمن احلَرِث حىت يبلغَ حصاده خمسةَ أو سٍق {-١٩٨٠٦
  ٢/٩٨قط 

 حسن لغريه
١٩٨٠٧-} ضرتوا اجلَنازةَ ِإذَا حؤخرعلي) هـ(. }الَ ت . 

 ) ١٠٧٥(و ت ) ١٤٨٦(هـ 
 حسن 

) ١٩٣٢( و يف الكاشف     ٤/٥٢فيه سعيد بن عبد اهللا اجلهين و ثقه ابن حبان و العجلي و جهله أبو حامت التهذيب                  
 !! ال يعرف ) : ١٦٢٣( و تناقض فقال يف الديوان ٢/١٤٦و ثِّق وبنحوه يف امليزان 

 . عن عمرو بن حزم ) حم(. } الَ تؤِذ صاحب القَِرب {-١٩٨٠٨
 و سقط من املطبوع ) ١٠٧٣١( و حم املسند اجلامع ١/٥١٥ و معاين ٣/٥٩٠ك 

 حسن 
 . عن بالل ) د(. } الَ تؤذِّنْ حىت يستبني لَك الفَجر هكذا  {-١٩٨٠٩

 ) ٧١٨٩(و صحيح اجلامع ) ١٨٨٧( و عب ١٠/٥٩ و متهيد ١/٢١٤ و ش ١/١٧٩و تلخيص ) ٥٣٤(د 
 صحيح 

 . عن ابن عباس) طس(. }الَ تؤذوا احلَى ِبالَميِت {-١٩٨١٠
  ٤/٧٥و هق ٤/٥٣و ن ٨/١٣٤ و ٢/١٢٩ و بنحوه خ ٨/٧٦امع 

 صحيح لغريه 
بـن  ابن سـعد و ا    (. }الَ تؤذوا خالداً فَإنه سيف ِمن سيوِف اهللا سلَّه اهللا على أَعدائِه              {-١٩٨١١

 ). األنبارى ىف املصاحف عن عامر الشعىب مرسالً 
  موصوالً ٧/١٠١ و فتح ٢٩٨/ ٣ و ك ٩/٣٤٩امع 

 صحيح 
 

احلسن بن سفيان،   ( . }الَ تؤذوا خالداً فَإنه سيف ِمن سيوِف اِهللا صبه اُهللا على الكُفارِ            { -١٩٨١٢
عن عبداهللا ابن أيب أوىف ، ابن سعد عن قيس بـن          و أبو نعيم و اخلطيب و ابن عســـاكر         ) ع، طب،حب،ك (

 ). أيب حازم مرسالً 
  ٥/١٠٥ و كر ٧/١٠١ و فتح ٣/٢٩٨ و ك ٧/١٢٠ و سعد ٩/٣٤٩و جممع ٤/١٢١طب 

 صحيح 
الَ تؤذوا ِعباد اِهللا و الَ تعيروهم والَ تطلبوا عوراِتهم ، فَإنه من طَلب عورةَ أَخيـِه                  { -١٩٨١٣

 . عن ثوبان) حم،ض(. } طَلب اُهللا عورته حىت يفضحه ىف بيتِهاملُسلِم



 

 

٢٩٦٩() 

  ٨/٨٧ و جممع ٥/٢٧٩حم 
 صحيح 

 . عن سعيد بن زيد) ك،هق(. }الَ تؤذوا مسلماً ِبشتِم كَافٍر  {-١٩٨١٤
 )٧١٩١(و صحيح اجلامع ٤/٥٧و هق ٣/٢٤٣ك 

 صحيح لغريه
 ) .ابن عساكر عن ابن عباس(.} لرجٍل ِصنو أَبيِهالَ تؤذوين ىف العباٍس ، فَإنَّ عم ا{-١٩٨١٥

  ٢٣٩ و ٧/٢٣٧ و كر ٤/١/١٥سعد 
 صحيح لغريه

عبد الرزاق و ابن    (. }الَ تؤذوين ىف العباِس فَإنه بقيةُ آبائي ، و ِإنَّ عم الرجِل ِصنو أَبيهِ              {-١٩٨١٦
 ). جرير عن جماهد مرسالً

  ٢٣٩ و ٧/٢٣٧ و كر ٤/١/١٥سعد 
 يح لغريهصح

١٩٨١٧-}                 ،كَـذبت فَقلتم عثَىن ِباهلُدى وِديِن احلَقلَّ بجو زاحِبى ، فَِإنَّ اَهللا عؤذوين ىف صالَ ت
صدقت، ولَوالَ أَنَّ اَهللا سماه صاحباً الَتخذته خليالً ، ولِكن أُخوةٌ ِهللا ، أَالَفَسـدوا               : وقَالَ أَبوبكٍر   
 . عن ابن عمر ) طب(. }الَّ خوخةَ ابِن أَيب قُحافةَكُلَّ خوخٍة ِإ

  ٩/٤٤ و جممع ١٢/٣٧٣طب 
 صحيح 

ال تؤذيِه قَاتلـِك    : الَ تؤِذى أمرأةٌ زوجها يف الدنيا إال قَالت زوجته من احلُوِر الِعِني              {-١٩٨١٨
 . عن معاذ  )  ، هـحم ، ت(. } اُهللا فإمنا هو ِعندِك دخيلٌ يوشك أَنْ يفارقِك إلينا

 و صـحيح    ٥/٢٢٠ وحلية   ٣/٥٨ و ترغيب    ٥/٤٠٨ و اإلحتاف    ٥/٢٤٢و حم   ) ٢٠١٤(و هـ   ) ١١٧٤(ت  
 ) ٧١٩٢(اجلامع 

 صحيح 
ال تأتوا البيوت ِمــن أَبــواا ولكِن ائتوها من جوانبها ، فاستأذنوا فـإنْ أُذنَ               {-١٩٨١٩

 .  هللا بن بسر عن عبد) طب(. } لكم فادخلوا، وإالّ فارجعوا
  ٣/٤٣٨ و ترغيب ٨/٤٤امع 

 صحيح 
 . عن معاوية بن احلكم ) حم م (. } ال تأتوا الكُهانَ {-١٩٨٢٠
و ) ١٧٧٢ و   ١١٩٦( و شفع    ٩/٢٤٦ و سنة    ١٩/٣٩٧ و طب    ٤٤٩ و   ٤٤٨ و   ٥/٤٤٧ وحم   ١٢١م السالم   

 ) ٧١٨٠(صحيح اجلامع 
١٩٨٢١-} ساَء يف أَدبارهمأتوا النعن أيب هريرة ) ابن عساكر(. } ال ت . 



 

 

٢٩٧٠() 

 و  ٦/٣٢٧ و   ٢/٦٦ و كـر     ٢٧٦ و ف    ١٩٨ و   ٧/١٩٧ و هق    ١/٢٦٠ و مي    ٢١٤ و   ٥/٢١٣ و   ١/٨٦حم  
  من طرق ٤٤ و ٣/٤٣و معاين ) ٤٣٦(محيدي 

 صحيح 
) طب(احلسن بن سفيان وابن شاهني وابن قانع ،         (. } ال تأيت اِملائةُ وعلى ظَهرها أَحد باقٍ       {-١٩٨٢٢

 . ساكر عن سفيان بن وهب اخلوالين وابن ع) ك(
  ١/١٩٨ و جممع ٧/٨٢طب 

 صحيح 
 أي من الصحابة 

١٩٨٢٣-}               ومالي يو حه ممن فطرت نينٍة و على اَألرِض عاِس ِمـــائةُ سأيت على النال ت { .
 . عن علي ) حم ، ع ، طك(

  ١٧/٢٤٩ و طب ١/١٩٨ و جممع ١/٣١ و طص ١/٩٣حم 
 صحيح 

١٩٨٢٤-} فطرت نينٍة ويف اَألرِض عاِس ِمائةُ سأتــي على النعن أيب مسعود ) طب(. } ال ت . 
  ٤/٤٩٩ و ك ١/١٩٧جممع 

 صحيح 
 يعين من الصحابة 

١٩٨٢٥-} ومنفوسةٌ اليم فسلى اَألرِض ننٍة وعأيت ِمئةُ سعن أيب سعيد ) م(. } ال ت . 
 ) ٧١٨٧( و صحيح اجلامع ١/١٩٧ و جممع ٤/٤٩٩  و ك١٥/١٦٩ و ش ٢١٩م فضائل الصحابة 

ال تأخــذوا الدينار بالديناريِن وال الدرهم بالدرمهِني ، و ال الصاع بالصـاعِني ،               {-١٩٨٢٦
 . عن ابن عمر ) طب(. } إين أَخاف عليكم الربا

  ٤/١٠٥امع 
 حسن لغريه

الشـعِري ، واِحلنطـِة ، والزبيـِب ،         : ن هذِه اَألربعِة    ال تأخذوا الصــدقةَ إالّ مِ     {-١٩٨٢٧
 . عن أيب موسى و معاذ ) طب ، ك ، هق(. } والتمِر

 ) ٨٧٩( و صحيحة ٢/١٦٦ و تلخيص ٣/٧٥ و جممع ٢/٩٨ و قط ١/٤٠١ك 
 صحيح 

. } وات العيبِ ال تأخذوا ِمن حزراِت أَنفِس الناِس شيئاً ، خِذ الشارف والِبكر و ذَ             {-١٩٨٢٨
 . عن عروة مرسالً ) ش(

  ٢/٩٠ و هروي ٦/٦٥ و سنة ٣/١٢٦ش 
 صحيح مرسل 

 ما حفظوه ألنفسهم واختصوه بعنايتهم : حزرات أنفس الناس 



 

 

٢٩٧١() 

ال تأذنُ امرأةٌ يف بيِت زوجها إالّ بإذنِه ، و التقوم من ِفراشها فَتصـلِّي تطوعـاً إالّ                   {-١٩٨٢٩
 . بن عباس عن ا) طب(. } بإذنِه
  ٢/٢٦٤خمتصراً و جممع ) ١٩٦٦( وحب ١١/٤٠٤طب 

 حسن 
 . والضياء عن جابر ) هب(. } ال تأذنوا ملن ملْ يبدأْ بالسالِم {-١٩٨٣٠

 ) ٧١٩٠(و صحيح اجلامع ) ٨٨١٦( والشعب ٨/٣٢امع 
 صحيح 

 . يب هريرة و ابن عباس معاً عن أ) حم ، ك(. } ال تأكِل الشريطةَ فإا ذَبيحةُ الشيطاِن {-١٩٨٣١
  ٤/١١٣ وك ١/٢٨٩حم 

 صحيح 
 والشريطة هي اليت خترج روحها بشرط من غري قطع احللقوم 

 . عن أيب ثعلبة ) حم(. } ال تأكلْ لَحم اِحلماِر اَألهلي و ال ذا ناٍب من السباِع {-١٩٨٣٢
 ) ٤٧٥( و صحيحة ٤/٣٧٥ و مشكل ٤/٢٠٧ و معاين ٤/١٩٤حم 

  صحيح
 . عن أيب الدرداء ) طس(. } ال تأكلْ متكئاً و ال تخطَّى ِرقاب الناِس يوم اجلمعِة {-١٩٨٣٣

  ٥/٢٤ و ٢/١٧٩جممع 
 حسن لغريه

 . عن رافع بن خديج ) طب(. } ال تأكلْ من كَسِب اَألمِة فإين أَخاف أَنْ تبغي ِبفرجها {-١٩٨٣٤
 ٤/٩٢ و امع    ٢/٢٥٤ و مشكل    ٢/٢٧٢ و مي    ٤٨٠ و   ٤٥٤ و   ٤٣٣ و   ٣٨٢ و   ٢/٢٨٧ وحم   ٤/٣٢٨طب  
  حنوه ٢/٤٢و ك 

 حسن لغريه
 . عن عقبة بن عامر ) هـ(. } ال تأكلوا البصلَ {-١٩٨٣٥

 ) ٧١٩٣(و صحيح اجلامع ) ٣٣٦٦(هـ 
 حسن لغريه

 و هذا النهي للترتيه ، و ملن سيذهب لصالة اجلماعة 
١٩٨٣٦-} ماِل فإنَّ الشأكلوا ِبالشماِلال تأكلُ بالشعن جابر ) هـ(. } يطانَ ي . 
 ) ٧١٩٤(وصحيح اجلامع ) ١٢٣٦( و صحيحة ٣/٣٣٤وحم ) ٣٢٦٨( و هـ ١٠٤م األشربة 

عـن أيب   ) حـم (. } ال تأكلوا لَحم احلُمِر اإلنسيِة و اليحلُّ كُلُّ ذي ناٍب من السباعِ            {-١٩٨٣٧
 . ثعلبة 
  ٤/١٩٤حم 

 صحيح 



 

 

٢٩٧٢() 

 . عن امرأة ) حم(. }  ِبشمالِك وقد جعلَ اُهللا لِك يميناًال تأكلي {-١٩٨٣٨
  ٥/٢٦ و جممع ٥/٣٨٠ و ٤/٦٩حم 

 صحيح 
 . عن أيب أمامة ) طب(. } ال تألَّوا على اِهللا فإنه من تألَّى على اِهللا أَكذبه اُهللا {-١٩٨٣٩

  ١٣٧ و بنحوه م بر ٤٤ و ظن ٣/٢٧١ و جممع ٨/٢٧٣طب 
 حسن لغريه

 احللف بأن اهللا ال يغفر لفالن مثال  : التأيل
 ... عن أيب ذر أن رسول اهللا قال له ) م(. } ال تأمرنَّ على اثنِني ، و ال تولني مالَ يتيٍم {-١٩٣٨٤٠

  ٦/٢٥٥و ن ) ٢٨٦٨( و د ١٠/٩٥ و هق ٥/١٨٠ و حم ١٧م اإلمارة 
فقُولـوا  : إذا قـالَ و ال الضـالني        ال تبادروا اإلمـــام ، إذا كَبر فَكبروا ، و           {-١٩٨٤١

 كعو إذا ر ، آميـــن 
. } اللَّهم ربنا و لك احلَمد ، و ال ترفعوا قَبلـه : فاركعوا ، وإذا قالَ سمع اُهللا ملن حِمده ، فقولوا    

 . عن أيب هريرة  ) م(
  )٧١٩٥( و صحيح اجلامع ٢/٣٨و تلخيص ) ١٥٧٦( وخزمية ٨٨ و ٨٧م الصالة 

ال تبادروا اإلمام بالركوِع حتى يركع ، وال ِبالسجوِد حىت يسجد ، و ال ترفعـوا                 {-١٩٨٤٢
 . عن أيب هريرة ) حم(. } رءوسكم حىت يرفع ، فإمنا جعلَ اإلمام ليؤمتَّ بِه

  ٢/٩٢ و هق ٢/٤٤٠حم 
 صحيح

سبقُكم بِه إذا ركعت تدركوين بِه إذا       ال تبادروين ِبركوٍع وال ِبسجوٍد ، فإنه مهما أَ         {-١٩٨٤٣
 نتدب إين قد ، فعتدركوين بِه إذا رت جدتبِه إذا س همـا أَسبقُكموم فعتـ (. } ر ) حم ، د ، هـ

 . عن معاوية  
 و  ٤٦٢ و   ٤٤٣ و   ٤٤٠ و   ٤٣٨ و   ١/٣٨٠وحـم   ) ٦٠٢( و محيدي    ٢/٣٢٨و ش   ) ٩٦٣(و هـ   ) ٦١٩(د  

 ) ٧١٩٦( و صحيح اجلامع ٣/٤١٥ و سنة ٢٢٥و  ٦/٢٢٤ ومتهيد ٤/٩٢ و ٤٦٤
 صحيح 

عـن ابـن   ) حم ، خ ، د ، ت(. } ال تباشِر املَرأةُ املَرأةَ فتنعتها ِلزوجها كَأنه ينظر إليها      {-١٩٨٤٤
 . مسعود 

 و صـحيح    ٦/٣٢ وهـق    ١/٤٦٠ وحم   ٩/٣٣٨و فتح   ) ٢٧٩٢(  و ت     ٤٤ و د النكاح ب      ٥٠ و   ٧/٤٩خ  
  علما أنه ورد من طرق تعترب من أصح األسانيد   لباين فحسنه فقط يف صحيح اجلامع ووهم األ) ٧١٩٧(اجلامع 

 . عن أيب موسى ) طب(. } ال تباشر املَرأةُ املَرأةَ ، و ال يباشر الرجلُ الرجلَ { -١٩٨٤٥
  ٩/٣٣٨و فتح ) ١٩٦٢(و حب ) ٢١٥٠( و د ٣٨٩ و ٣/٣٢٦ و حم ٨/١٠٢امع 

 صحيح 



 

 

٢٩٧٣() 

١٩٨٤٦-} ال تونعالثَّمرةُ حىت ت عن ابن عمر ) حم(. } باع . 
  ٥/٢٩٢ و هق ٢/٢٦٢ وحم ٧/١٠٢ش 

 صحيح لغريه
 تنضج : تونع 

 . عن ابن عمر ) طب(. } ال تباع الثَّمرةُ حىت يبدو صالحها {-١٩٨٤٧
   ط املعارف ٤/١٠٥ و امع ٥/٢٩٢ و هق ٧/١٠٢و ش ) ١٦٤( و هـ ٢/٢٦٢حم 

 صحيح
 تباع الصربةُ من الطَّعاِم بالصربِة من الطَّعاِم ، وال الصربةُ مـن الطَّعـاِم بالكيـِل        ال {-١٩٨٤٨

 . عن جابر  ) ن(. } املُسمى من الطَّعاِم
 ) ٧١٩٨( و صحيح اجلامع ٣/٩ و تلخيص ٧/٢٧٠ن 

 صحيح
 ما مجع من الطعام بال كيل وال وزن : الصربة 

 . عن خوات بن جبري ) طب(. } ِدال تباع أُم الول {-١٩٨٤٩
  ١٣٥ و ٤/١٣٤ و قط ٢/٥٤٨ و ك ٤/٢٤٩امع 

 حسن 
اشتريت قالدة  : عن فضالة بن عبيد قال      ) طب(حسن صحيح ،    ) ت(. } ال تباع حىت تفصلَ    {-١٩٨٥٠

 .  فقال فذكره �باثين عشر دينارا فيها ذهب وخرز ، فذكرت ذلك للنيب 
 ٨/٦٦ و سنة ٧/٢٧٩و ن ) ١٢٥٥ و ١٢٢٥(و ت ) ٣٣٥٢( و د ٩٠ وم املساقاة ٦/٢١حم 

 . عن أيب هريرة ) م(. } ال تباغضوا و ال تدابروا و ال تنافسوا وكُونوا ِعباد اِهللا إخواناً {-١٩٨٥١
 ) ٧١٩٩( وصحيح اجلامع ٩ و ٧م الرب و الصلة ب 

ونوا ِعباد اِهللا إخواناً كما     ال تباغضوا و ال تقاطعوا و ال تدابروا و ال تحاسدوا ، وكُ             {-١٩٨٥٢
 . عن أنس  ) حم ، ق ، د ، ت(. } أَمركم اُهللا ، وال يحلُّ ِلمسلٍم أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَالثِة أَياٍم

 و  ٣٩٨( و خـد     ٦/١١٥ و متهيـد     ٣/١١٠وحم  ) ٤٩١٠( و د    ٣١ - ٢٣ و م الرب والصلة      ٢٥ و   ٨/٢٣خ  
 ) ٧٢٠٠(و صحيح اجلامع ) ٤٠٨

 . عن أنس ، ابن النجار عن أيب سعيد و أيب هريرة ) ع(. }  تبايعوا الغررال {-١٩٨٥٣
  ٤/٨١امع 

 صحيح لغريه
ال تبايعوا باحلصى و ال تناجشوا ، و ال تبايعوا باملُالمسِة ، ومِن اشـترى محفَّلـةً                  {-١٩٨٥٤

 . يب هريرة عن أ) حم(. } فكَرهها فليردها وليرد معها صاعاً من طَعاٍم
  ٢/٤٦٠حم 

 صحيح 



 

 

٢٩٧٤() 

ق (عن أيب هريرة    ) م(. } ال تبتاعوا التمر حىت يبدو صالحه ، وال تبتاعوا التمر بالتمرِ           {-١٩٨٥٥
 . عن ابن عمر  ) ، ن

 و صـحيح اجلـامع      ٦/١١٥ و ش    ٢٨و ن البيـوع ب      ) ١٤٣٢٢( و عب    ٥٩ و   ٥٨ و   ٥٢ و   ٥١م البيوع   
  ٤٦٩ - ١/٤٦٢بيع املزابنة وجامع األصول و خ البيوع باب ) ٧٢٠١(

 . عن ابن عمر  ) م(. } ال تبتاعوا الثَّــمرةَ حىت يبدو صالحها ، وتذهب عنها اآلفةُ {-١٩٨٥٦
 ) ٧٢٠٢( وصحيح اجلامع ٥٨م البيوع 

عـن  ) هـ(. } ةًال تبتاعوا الذَّهب بالذَّهِب إالَّ ِمثالً مبثٍل ، و ال ِزيادةَ بينهما وال نظر              {-١٩٨٥٧
 . عبادة ابن الصامت  

 ) ٧٢٠٣( وصحيح اجلامع ٥/٢٧٩و هق ) ١٨(هـ 
 صحيح 

 . عن عائشة  ) هـ(. } ال تبتئسي على حميِمِك فإنَّ ذلك ِمن حسناتِه { -١٩٨٥٨
 ) ١٤٥١(هـ 

 صحيح 
 قاله للمرأة اليت جزعت على الرجل الذي خترج روحه 

 النصــارى بالسـالِم ، وإذا لَقيـتم أَحـدهم يف طَريـٍق             ال تبدءوا اليهود و ال     {-١٩٨٥٩
 . عن أيب هريرة ) حم ، م ، د ، ت (. } فاضطروه إىل أَضيقِه

و ) ١٩٤٥٧( و عــــب ٢/٢٦٦وحــــم ) ١٧٠٠ و ١٦٠٢( و ت ٢٧ و د األدب ب ١٣م الســالم 
  و فتـــح٣/٤٣٥ترغيــب 

 ) ٧٢٠٤( وصحيح اجلامع ١١/٣٩
١٩٨٦٠-}  ربحال ت        َألجرك أَعظم فإنه توفَّاها املَوتأَو ي أذنَ لكحىت ت كأُم عن ابن ) طب(. }  ِمن

 . عباس 
  ٥/٣٢٢ و جممع ١١/٤١١طب 

 حسن لغريه
 . عن علي ) د ، هـ ، ك(. } ال تربز فَِخذك و ال تنظر إىل فَخِذ حي و ال ميٍت {-١٩٨٦١

  ١٨١ و ٤/١٨٠ و ك ٣/٣٨٨  وهق١/١٤٦وحم ) ١٤٦٠(و هـ ) ٣١٤٠(د 
 حسن 

وصححه يف صحيح اجلامع    ) ٦١٨٧(و تناقض األلباين تناقضاً شديداً حيث ضعف احلديث جداً يف ضعيف اجلامع             
)٧٤٤٠ ( 

١٩٨٦٢-}               ذلك إذا فَعلت فإنك عيكبض عن جافوت ، احتيكعلى ر معواد بسطْ ِذراعيكال ت
عكم ضٍو منككُلُّ ع جدعن ابن عمر ) ك(. } س . 

  ١/٢٢٧ك 



 

 

٢٩٧٥() 

 صحيح 
عن أسود بن أصرم    ) طك(. } ال تبسطْ يدك إالَّ إىل خٍري ، و ال تقلْ ِبلسانك إالَّ معروفاً             {-١٩٨٦٣

 . 
و ) ١٥٦٠( و صـحيحة     ٣/٥٣٠ و ترغيـب     ٧/٤٥٦ واإلحتـاف    ١٠/٣٠٠ و   ٦/١٤٨ و جممع    ١/٢٥٧طب  

  ٢/١٧٩أصفهان 
 صحيح لغريه

١٩٨٦٤-}  بعال ت      هسـتوفيو ت هشـتريعـن حكـيم بـن حـزام      ) حـم ، ن (. }  طَعاماً حىت ت . 
 ) ٧٢٠٥( وصحيح اجلامع ٣/٤٠٣ وحم ٧/٢٨٦ن  

 صحيح 
١٩٨٦٥-} ِعندك ما لَيس بععن حكيم بن حزام  ) ٤حم (. } ال ت . 

وهـق  ) ١٤٢٠٢( وعـب    ٤٣٤ و   ٣/٤٠٢وحـم   ) ٢١٨٧( و هـ    ٧/٢٨٩و ن   ) ١٢٣٢(و ت   ) ٣٥٠٣(د  
 ) ٧٢٠٦( و صحيح اجلامع ٣٩٢ و ٤/٣٤٩ و فتح ٣/٥ و تلخيص ٣٣٩ و٣١٧ و ٥/٢٦٧

 صحيح 
. } "إمنـــا بغيكم على أَنفُِسـكُم : "ال تبِغ و ال تكن باغياً ، فإنَّ اَهللا تعاىل يقولُ    {-١٩٨٦٦

 . عن أيب بكرة ) ك(
  ٢/٣٣٨ك 

 صحيح 
  .عن صهيب ) ص ، ك(. } ال تبغضوا صهيباً {-١٩٨٦٧

  ٣/٤٠١ك 
 لني

 . عن أيب بشري  ) ق ، د(. } ال تبقني يف رقبِة بعٍير ِقالدةٌ من وتٍر إالَّ قُطعت {-١٩٨٦٨
 ) ٢٢٥٢( و د ٢/٩٣٧و موطأ ) ٢١١٥(و م ) ٧٢٠٧( و صحيح اجلامع ١/١٣٣ و مشكل ٤/٧٢خ 

 . عن عائشة ) طس(. } ن جهنمال تبِك ، فإنَّ ِجربيلَ أَخربين أَنَّ احلُمى حظُّ أُميت ِم {-١٩٨٦٩
  ٢/٣٠٦ و جممع ١/١١٤طص 

 حسن 
ال تبِك يا عبد اِهللا ، فإنَّ هلما الدنيا و لنا اآلخرةَ ، وما أَنا و الدنيا و ما مثلي و مثلُ                       {-١٩٨٧٠

 . عن ابن مسعود ) طك(. } الدنيا إالَّ كمثِل راكٍب نزلَ تحت شجرٍة مث سار و تركها
  ٢٧٢ و األخالق ٧/١٠٨ و اإلحتاف ١٠/٢٣٦ و جممع ١٠/٢٠١طب 

 حسن لغريه
ال تبِك يا عمر ، فلو أَشاُء أَنْ تسري اِجلبالُ معي ذَهباً لَسارت ، و لو أَنَّ الدنيا تعدلُ                    {-١٩٨٧١

 ) . ابن سعد عن عطاء مرسالً(. } ِعند اِهللا جناح ذُباٍب ما أَعطَى كَافراً منها شيئاً



 

 

٢٩٧٦() 

  ١/١/١٥٨سعد 
 حسن لغريه

 . عن معاذ ) بز ، طك(. } ال تبِك يا معاذُ ، فإنَّ البكاَء ِمن الشيطاِن {-١٩٨٧٢
  ٥/١٠٠ و بداية ٥/٤٠٥ و نبوة ٩/٢٢جممع 

 حسن 
حـم ،   (. } ال تبكوا على الديِن إذا وليه أَهلُه ، ولكِن ابكوا عليِه إذا وليه غَري أَهلهِ               {-١٩٨٧٣

 . عن أيب أيوب ) ك
  ٤/١٨٩ و طب ٤/٥١٥ و ك ٥/٢٤٥ و جممع ٥/٤٢٢حم 

 لني 
 . عن فاطمة ) طب(. } ال تبكي ، فإنِك أَولُ أَهلي الَحق يب {-١٩٨٧٤

  ١١/٣٣٠ و طب ١/٣٧ و مي ٩/٢٣ و جممع ٢/٢/٢سعد 
 صحيح 

 . عن جابر  ) ن(. }  رفعتموهال تبكيِه ، ما زالِت املَالئكةُ تحفُّه بأَجنحِتها حىت {-١٩٨٧٥
 ) ٧٢٠٨( و صحيح اجلامع ٧/٣٧٦ و فتح ٤/١٣ و ن ٥/١٣١خ 

 . عن ابن عمر ) أبو نعيم(. } ال تبولوا يف املَاِء الناقِع {-١٩٨٧٦
  ٩٦ و م الطهارة ٢/٣١٦ و بنحوه حم ٢/٢٥٨أصفهان 

 حسن لغريه
 الثابت اتمع : الناقع 

١٩٨٧٧-}الن بينتالَ تدوَا عفَإ يوتكمىف ب عن ابن عمر) ك(. }ار. 
 ٤/٢٨٤ و ك ٢/٧١حم 

 صحيح
١٩٨٧٨-} هقبضىت تيئاً حش بيعنعن حكيم بن حزام) طب(.}الَ ت . 

 ٢٣٩ و ف ٣/٢٢٠طب 
 صحيح لغريه

١٩٨٧٩-} أُمه أو أَباه أَو ا أَحِدكمو إنْ كَانَ أَخ وا اَألعراببيعرة عن مس) طب(.}الَت. 
 ٤/٨٢و امع ٧/٣١٦طب 

 صحيح
 . عن زيد بن ثابت) طب(.}الَ تبيعوا الثّمار حىت تطلُع الثُريا و يبدو صالحها {-١٩٨٨٠

  املعارف ٤/١٠٥و امع ٥/١٤٢طب 
 صحيح لغريه



 

 

٢٩٧٧() 

١٩٨٨١-}      هالحص بدوىت يح وا الثّمربيععم،طب (عن ابن عمر ،   ) هـ(عن أيب هريرة    ) هـ(. }الَ ت (
 . عن ابن عباس) طب(عن أيب أمامة ) طب،ض(عن زيد بن ثابت 

 و  ٣٠٠و  ٢٩٩و  ٥/٢٩٥ و هق    ٢/٦١ و حم    ٧/٢٦٣و ن   ) ٢٢١٥و  ٢٢١٤(و هـ   ٦٦١١ و م ص     ٣/٩٨خ  
 ٣/١٨و تلخيص ٤/١٠٢و جممع ١١/١٠٥و طب ٣٠٩

١٩٨٨٢-}  مروا التبيعالَ ت و ، هالحص بدوىت يح وا الثّمربيععن ابن عمر) خ،م(. }ِبالتمِرالَ ت . 
 ٤/٣٨٣و فتح ١٨٥/و ه٢/٨٠و حم١١٦٦و م ص٣/٩٨و ٢/١٥٦خ 

 . عن عثمان ) م(.}الَ تبيعوا الدينار ِبالديناريِن والَ الدرهم ِبالدرمهِني {-١٩٨٨٣
 )٧٢٠٩(و صحيح اجلامع ٢/٢٤٥و متهيد ٤/١١٣و جممع ٩/٢٧٨و هق ٢/١٠٩و حم ٧٨م املساقاة 

الَتبيعوا الدينار ِبالديناريِن والَ الدرهم ِبالدرمهِني ، والَ الصاع ِبالصـاعِني ، فَـإنى               {-١٩٨٨٤
الَ : يا رسولَ اِهللا، الرجلُ يبيع الفَرس ِباَألفراِس و النجيبةَ ِباإلبِل ؟ قَالَ             : أَخاف عليكم الربا، ِقيلَ     

 .عن ابن عمر) حم(. }بأس ِإذَا كان يداً ِبيٍد
 ٤/١١٣و جممع ٢/١٠٩حم 

 صحيح لغريه
الَ تبيعــوا الذّهب  بالذَّهِب ِإالَّ سواًء ِبسواٍء ، و الِفضةَ ِبالفضِة ِإالَّ سواًء ِبسواٍء                {-١٩٨٨٥

 ِشئتم ِبالفضِة، و الِفضةَ ِبالذَّهِب كَيف وا الذَّهبعن أيب بكرة ) خ(.}، و ِبيع. 
 )٧٢١٠( و صحيح اجلامع ٧٥وم املساقاة  ٤/٣٧٩و فتح ٣/٩٧خ 

الَتبيعوا الذَّهب ِبالذهِب ِإال ِمثالً ِبمثٍل ، والَ تشفُّوا بعضها على بعٍض ، وال تبيعـوا          {-١٩٨٨٦
الوِرق ِبالوِرِق إالَّ ِمثالً ِبمثـــٍل ، والَ تشفُّوا بعضها على بعٍض ، والَ تبيعوا منها غَائباً ِبنـاجٍز                  

 . عن أيب سعيد ) حم ، ق ، ت ، ن(.}
و صـحيح اجلـامع     ١٠/١٥٧و  ٢٧٧و  ٥/٢٧٦ وهـق    ٧/٢٧٨و ن   ) ١٢٤١( و ت    ٧٥و م املساقاة    ٣/٩٧خ  

)٧٢١١( 
 .عن فضالة بن عبيد ) م ،د(. }الَ تبيعوا الذَّهب ِبالذَّهِب إالَّ وزناً ِبوزٍن {-١٩٨٨٧
 )٧٢١٢(ع  و صحيح اجلام٥/٢٩٣و هق ) ٣٣٥٣( و د ٩١م املساقاة 

الَ تبيعوا الذَّهب ِبالذَّهِب ، و الَ الوِرق ِبالوِرِق إالَّ وزناً ِبوزٍن ، ِمثالً ِبمثٍل ، سـواًء             {-١٩٨٨٨
 . عن أيب سعيد ) حم ،م(.}ِبسواٍء

 )٧٢١٣( و صحيح اجلامع ٦١و ٥٣و ٣/٤ و حم ٩و د البيوع ب ٧٧م املساقاة 
 تشتروهن و ال تعلِّموهن ، وال خري ىف ِتجارٍة ِفيهن ، و ثَمنهن         الَ تبيعوا القَيناِت و ال     {-١٩٨٨٩

ـ  (" .اآليةَ.. وِمن الناِس من يشتِرى لَهو احلَديِث       : "حرام ، ىف ِمثِل هذا أُنزلت هذه اآليةُ          ) ت ، ه
 .عن أيب أمامة 

 ) ٢١٦٨( و هـ ١/٤٨٧صول  و جامع األ٦/١٥و هق ٥/٢٦٤و حم٦/٥١٩و اإلحتاف ) ٣١٩٥و١٢٨٢(ت 



 

 

٢٩٧٨() 

 فيه ضعف 
 ) !!٢٥٥٣(و حسنه يف صحيح الترمذي ) ٦١٨٩(و تناقض األلباين فضعفه يف ضعيف اجلامع 

) بـز (. }ال تبيعوا مثاركم حىت يبدو صالحها ِبأنْ تذهب عاهتها و يحلَّ من صالحها             {-١٩٨٩٠
 .عن عائشة

  ٤/١٥٩٥و  عدي  ٤/١٠٢و حممع ٦/٧٠حم 
 صحيح لغريه

عن فضالة بن عبيد    ) طب(. }الَ تبيعوا كَذَا ، اجلَوهر على ِحدٍة ، و الذَّهب على ِحدٍة              {-١٩٨٩١
 . 

 ١٨/٣١٥طب 
 حسن 

 . عن أيب هريرة ) د(. }الَتتبع اجلَنازةُ ِبصوٍت وال ناٍر وال يمشى بني يديها {-١٩٨٩٢
 و بنحـوه امـع   ١٢١و ١١/١١٦و جامع األصـول  ) ٣١٧١( و د ٣/٢٧٢ و ش ٥/٥/٥٣٢ و  ٢/٤٢٧حم
٣/٢٩  

 حسن لغريه 
الَ تتحروا ِبصالتكم طُلوع الشمِس و ال غُروا ، فَإَا تطلُع بني قَرىنْ شيطاٍن ، فَإذا                 {-١٩٨٩٣

. } تغيب   طَلع حاجب الشمِس فال تصلُّواحتى تربز ، و إذا غَاب حاجب الشمِس فال تصلّوا حتى              
 . عن ابن عمر) حم(

  ٢٩٦ و م صالة املسافرين ١/٣٨٢ و عوانة ٢/٤٥٣ و هق ٦/٢٠٠ و ٢/١٣ و حم ٢٧٨/ ١ن 
 صحيح 

الَ تتخذُوا البيوت مقابر و صلُّوا ِفيها ، إنّ الشيطانَ لَيفر من البيِت يسمع سـورةَ                 {-١٩٨٩٤
 . رة عن أيب هري) حب(. }البقرِة تقرأُ ِفيِه 

 ) ١١٩٢(و سنة ) ٩٦٥(و ن عمل ) ٢٨٧٧(و ت ) ٧٨٠( و م ٣٨٨ و ٢/٣٣٧و حم ) ٦٣٥(حب 
 صحيح 

 . عن ابن مسعود ) حم ، ت ، ك(. } ال تتخذوا الضيعةَ فترغبوا يف الدنيا {-١٩٨٩٥
 ١٣/٢٤١و ش   ) ١٢٢(و محيدي   ) ٢٤٦١( و حب    ٤/٣٢٢ و ك    ٤٤٣ و   ٤٢٦ و   ١/٣٧٧و حم   ) ٢٣٢٨(ت  

 ) ٧٢١٤( و صحيح اجلامع ٨/١٤٧ واإلحتاف ٥/٤وفتح 
 صحيح 

أي كل ما يصرفكم عن اجلهاد يف سبيل اهللا من زراعة وجتارة و هلو ، وإالّ فالزراعة مطلوبةٌ لكن بشرط أن ال تلهي    
 عن واجٍب شرعي. 

 . عن ابن عمر  ) طب(. } ال تتِخذوا املَساجد طُرقاً إالّ ِلذكٍر أو صالٍة {-١٩٨٩٦
 ) ٧١٢٥(و صحيح اجلامع ) ١٠٠١( وصحيحة ٢/٢٤ و جممع ١٢/٣١٤ طب



 

 

٢٩٧٩() 

 حسن 
 . عن ابن عمر  ) هـ(. } ال تتخذوا بيوتكم قُبوراً {-١٩٨٩٧

 ) ٧٢١٦(و صحيح اجلامع ) ٦٧٢٦ و ٤٨٣٩( و عب ١١٦ و ٤/١١٤و حم ) ١٣٧٧(هـ 
 صحيح 

 . ن زيد بن خالد ع) حم(. } ال تتخذوا بيوتكم قُبوراً صلُّوا فيها {-١٩٨٩٨
 ) ٧٢١٧(و صحيح اجلامع ) ٦٣٥( و حب ١١٦ و ٤/١١٤حم 

 صحيح 
 . عن ابن عباس ) م ، ن ، هـ(. } ال تتخذوا شيئاً فيِه الروح غَرضاً {-١٩٨٩٩

 و  ٩/٧٠ و هق    ٣٤٥ و   ٣٤٠ و   ٢٨٥ و   ١/٢٨٠و حم   ) ٣١٨٧( و هـ    ٢٣٩ و   ٧/٢٣٨ و ن    ١٥٤٩م  ص    
 ) ٧٢١٨( وصحيح اجلامع ٩/٦٤٤فتح 

١٩٩٠٠-} نابرم وابالد تخذوا ظُهورعن ابن معبد ) طك(. } ال ت . 
 ٨/٤٩٢ و ش ٣/٦٢١ و ك ٤٤١ و ٣/٤٤٠ وحم ١١/٣٢سنة 

 صحيح لغريه
١٩٩٠١-}    ين أَينما كُنـتبلُغي كمســليمقُبوراً ، فإنَّ ت كميوتتخذوا قَربي ِعيداً وال بال ت { .

 .  عن علي ابن احلسني مرسالً) ع(
 و ٢/١٨٦و تـخ  ) ١٢٥٥( و مطالـب  ٣/٤و جممع ) ٦٧٢٦( و عب ٣/٣٤٥ و   ٢/٣٧٥ و ش    ٢/٣٦٧حم    
  من طرق موصولة ٦/٢٨٣حلية 

 صحيح 
١٩٩٠٢-} هأتيحىت ت نِن اَألولنيس يئاً منهذه االُمةُ ش تركعن املستورد ) طس(. } ال ت . 

 ) ٧٢١٩( و صحيح اجلامع ١٣/٣٠١ و فتح ٧/٢٦١امع 
 صحيح 

ال تتركن الصالةَ متعمداً ، فإنه من ترك الصالةَ متعمداً فقد برئت منه ِذمـةُ اِهللا و                  {-١٩٩٠٣
 . عن أم أمين ) حم(. } رسولِه

  ١/٣٨٥ و ترغيب ٢٩٥ و ١/١٠٥ و جممع ٤/٤١ و ك ٧/٣٠٤ و هق ١/١١٨ و موضح ٦/٣٩٢اإلحتاف 
 صحيح لغريه

 . عن ابن عمر ) حم ، ق ، د ، ت ، هـ(. } كوا النار يف بيوتكم حني تنامونَال تتر {-١٩٩٠٤
 و ش ٤٤ و ٨ و ٢/٧و حــم ) ٣٧٦٩(و هـــ ) ١٨١٣(و ت ) ٥٢٤٦( و د ١٠٠ و م األشــربة ٨/٨١خ 
 ) ٧٢٢٠(و صحيح اجلامع ) ١٢٢٦( و خد ٨/٤٨٠

 . عن ابن عباس ) طس( .} ال تتصدِق املَرأةُ ِمن بيِت زوجها إالّ بإذنه {-١٩٩٠٥
 ١/٢٣١ و متهيد ٤/٣٠٤ و ش ٣/١٣٧جممع 

 صحيح 



 

 

٢٩٨٠() 

١٩٩٠٦-} وقكمس قوميِع حىت ياملب يئاً منتلقَّوا شالطحاوي عن أيب سعيد(. } ال ت . ( 
  ٤/٨٢ حنوه وامع ٥/٣٤٨ و هق ٢/٥٠١حم 

 صحيح 
١٩٩٠٧-} كسملْ ت تمندلْ بثَوِب منعمري عن احلكم بن ) طب(. } ال ت . 

  ٤/٢٧٢ و ك ٣/٢٣٣و هق ) ٤٨٢٧( و د ٤٨ و ٥/٤٤ و حم ٨/٣٩٧  و ش ٥/٣٠ و جممع ٣/٢٤٦طب 
 حسن لغريه 

 التمسح:  التمندل -
١٩٩٠٨-} تمنوا املَوتعن خباب ) هـ(. } ال ت  . 

 ) ٧٢٢١( و صحيح اجلامع ١١٢ و ٥/١٠٩ و حم ٣/٢٢و الترغيب ) ٤١٦٧( و هـ ٩/١٠٤خ 
١٩٩٠٩-}  تمنال ت          ستعتبجلُ فيالر دوملَ ، وال يالع قطعي فإنه ، حممد بن نصـر يف     (. } وا املَوت

 ) . عن ابن عم عابس الغفاري) طب(كتاب الصالة ، 
   حنوه ٢٥٧ و ٤/٢٥٦الترغيب 

 صحيح 
 يرجع عن اإلساءة و يطلب الرضا : يستعتب 

١٩٩١٠-} وإذا لَقيتموهم ، دوتمنوا ِلقاَء الععن أيب هريرة ) ق(. }  فاصربواال ت . 
 و صـحيح    ١٣/٢٢٤ و فـتح     ٢/٢١٦ و مي    ٩٧ و د اجلهاد ب      ٢٠ و م اجلهاد     ١٠٥ و   ٩/١٠٤ و   ٤/٦٢خ  

 ) ٧٢٢٢(اجلامع 
ال تتمنوا ِلقاَء العدو و سلوا اَهللا العافيةَ ، فإذا لَقيتموهم فاثبتوا ، وأَكثروا ِذكـر اِهللا        {-١٩٩١١

مِتفإنْ أَجلَبوا و صبالص ليكمحوا فععن ابن عمرو ) ش ، طب ، هق(. } ي . 
  ١٣/٢٢٤و فتح ) ٩٤٢(و تغليق ) ٩٥١٨ و ٩٥١٣( و عب ٢/٧٨ و ك ١٥٢ و ٩/٧٦هق 

 صحيح 
ال تتمنوا ِلقاَء العدو وسلوا اَهللا العافيةَ ، فإنكم ال تدرونَ ما تبتلـونَ منـهم ، وإذا                   {-١٩٩١٢

اللَّهم أَنت ربنا و ربهم و نواصينا و نواصيهم بيدك وإمنا يقتلُهم أَنت مثَّ الزموا               : لَقيتموهم فقُولوا   
 . عن جابر ) ك (. } اَألرض جلوساً ، فإذا غَشوكم فاضوا و كبروا

  ١٠٥ و ٩/١٠٤ و ٤/٦٢ و بنحوه خمتصرا خ ٣/٣٨ك 
 صحيح 

 . عن أسامة بن زيد ) ش(. } فتاِنال تتوارِث اِمللتاِن املُختل {-١٩٩١٣
  ٢/٨١٦ و عدي  ١١/٣٧٠ و ش ٦/٢١٧هق 

 صحيح 
 . عن بالل ) ت ، هـ(. } ال تثوبن يف شيٍء من الصالِة إالّ يف صالِة الفَجِر {-١٩٩١٤

  ٥/٢٨٨ و جامع األصول ٢/٣٨ و النيل ١/٢٠٢ و تلخيص ٢/٢٦٤و سنة ) ١٩٨(ت 



 

 

٢٩٨١() 

 فيه انقطاع
 . عن ابن عمر ) هب(و  ) الطيالسي(. } لوا يف القُـرآِن ، فإنَّ ِجداالً فيِه كُفرال تجاد {-١٩٩١٥

 ) ٧٢٢٣(و صحيح اجلامع ) ٢٢٥٧(و الشعب ) ٣٥١٨(املطالب 
 صحيح 

١٩٩١٦-} فاحتوهمجالسوا أَهلَ القَدِر وال تعن عمر ) حم ، د ، ك(. } ال ت . 
 ٢٣٩واآلجـري  ) ١٨٢٥( و حـب     ١٤٥ و   ١/٨٥ و ك    ١٠/٢٠٤ و هق    ١/٣٠و حم   ) ٤٧٢٠ و   ٤٧١٠(د  

  ١/١٤٥وعاصم 
 حسن لغريه 

 . عن ابن عباس ) طب(. }ال تجاوزوا الوقت إالّ بإحراٍم {-١٩٩١٧
  ٣/٢١٦جممع 

 حسن 
 امليقات : الوقت 

ـ                  {-١٩٩١٨ يخاً كَبرياً ، وال صش قتلنوال ت ، إذا غَِنمت غلُلنو ال ت ، إذا لَـقيت ننجبا ال تبي
 ) . ابن عساكر عن ثوبان(. } صغرياً

  حنوه ٩/٩٠و هق ) ٩٤٣٠(عب 
 صحيح لغريه

عـن أيب   ) د ، ت  (. } ال تجزىُء صالةُ الرجِل حىت يقيم ظَهره يف الركوِع والسجودِ          {-١٩٩١٩
 . مسعود

 ) ٧٢٢٤( و صحيح اجلامع ٢/١٤٣و ن ) ٢٦٥( و ت ١/٣٣٤و ترغيب ) ٨٥٥(د 
 صحيح 

يف القراءة عن ) هق(وحسنه ) قط(. } ال تجزىُء صالةٌ ال يقرأُ الرجلُ فيها ِبفاحتِة الِكتابِ   {-١٩٩٢٠
 . عبادة بن الصامت 

 ) ٤٩٠( و خزمية ١/٢٣١ وتلخيص ٢/٢٤١ وفتح ١/٣٢٢قط 
 صحيح لغريه

يف القراءة عن   ) حب ، هق  (ابن خزمية ،    (. } ال تجزىُء صالةٌ ال يقرأُ فيها بفاحتِة الِكتابِ        {-١٩٩٢١
 )أيب هريرة

 و اإلحسـان    ٢/٣٣ و   ١/٧٣ و أصـفهان     ١/٣٢٢ و قـط     ١/٢٣١ و تلخيص    ٢/٢٤١و فتح   ) ٤٩٠(خزمية  
 ) ١٧٩٤ و ١٧٨٩(

 صحيح 
ـ    (. } ال تجزىُء صالةٌ ال يقيم الرجلُ فيها صلْبه يف الركوِع والسجودِ           {-١٩٩٢٢ ) حم ، ن ، ه

 . عن أيب مسعود 



 

 

٢٩٨٢() 

 وصحيح اجلامع   ٤/١١٩ و حم    ٣/٩٧ و سنة    ١/٢٨٧و ش   ) ٦٦٦( و خزمية    ٢١٤ و   ٢/١٨٣و ن   ) ٢٦٥(ت  
)٧٢٢٥ ( 

 صحيح 
١٩٩٢٣-}             سـاجدم أَنبيائهم خذوا قُبوراُهللا قَوماً ات ثناً ، لَعنقَربي و لُنجععـن أيب   ) ع(. } ال ت

 . هريرة 
  ٤/٢امع 

 صحيح لغريه
 ، وال تجعلوا قَربي ِعيداً ، و صلُّوا علي فـإنَّ صـالتكم              ال تجعلوا  بيوتكم قُبوراً     {-١٩٩٢٤

يثُ كُنتمبلُغين حعن أيب هريرة ) د(. } ت . 
 ) ٧٢٢٦( و صحيح اجلامع ٢/٢٥٦ و ش ٢/٣٦٧وحم ) ٢٠٤٢(د 

 صحيح 
. } رةُ البقرِةال تجعلوا بيوتكم مقابر ، إنَّ الشيطانَ ينفر من البيِت الذي يقرأُ فيِه سو  {-١٩٢٢٥

 . عن أيب هريرة  ) حم ، م ، ت(
 وفـتح   ٣٨٨ و   ٣٧٨ و   ٣٧٧ و   ٢/٢٨٤ وحـم    ٩٩و د املناسك ب     ) ٢٨٧٧( و ت    ٢١٢م صالة املسافرين    

 ) ٧٢٢٧( وصحيح اجلامع ١/٥٣٠
ال تجعلوا قَربي ِعيداً ، و ال تجعلوا بيوتكم قُبوراً ، وصلُّوا علي وسـلِّموا حيثمـا               {-١٩٩٢٦

 . عن أيب هريرة ) د(. } تم فيبلغين صالتكم و سالمكمكُن
 ) ٣٠ و ٢٠( وإمساعيل القاضي يف الصالة ٢/٢٦٧وحم ) ٢٠٤٢ (٩٩د املناسك ب 

 حسن 
 كالصالِة قَبـلَ الظُّهـِر و بعـدها ،          - يعين الصبح    -ال تجعلوا هــذه الصالةَ      {-١٩٩٢٧

 .  عبد اهللا بن حبينة عن) ط ، ك(. } واجعلوا بينهما فَصالً
  ٥/٣٤٥ و حم ٢/١٤٩ و فتح ١/٣٧٣ و معاين ٣/٤٣٠ك 

 صحيح 
١٩٩٢٨-}             وأخذَ قَدحه عاليقَهم لَّقع نطلقأنْ ي إذا أَراد اكباكِب فإنَّ الرِح الرجعلوين كَقدال ت

انت له حاجةٌ يف الشرِب شرب ،       فمأله من املَاِء ، فإنْ كانت له حاجةٌ يف الوضوِء توضأَ ،  وإنْ كَ              
عبد الرزاق  (. } وإالّ اهراق ما فيِه ، اجعلوين يف أَوِل الدعاِء ، ويف وسِط الدعاِء ، و يف آخِر الدعاءِ                 

 . و ضعفه عن جابر ) عق(وعبد بن محيد ، 
 ) ١٥٧٨(والشعب ) ٣٣١٦(و مطالب ) ٣١١٧( و عب ٥/٤٢ و اإلحتاف ١٠/١٥٥امع 

 حسن لغريه



 

 

٢٩٨٣() 

ال تجف اَألرض من دِم الشهيِد حىت تبتدره زوجتاه كَأما ِظئران أَضلَّتا فَصيلَيهما              {-١٩٩٢٩
عن أيب هريرة   ) حم ، هـ(. } يف براٍح من اَألرِض ، ويف يِد كلِّ  واحدٍة حلةٌّ خري من الدنيا و ما فيها           

 . 
 وكر ٤/١٣٥٥وعدي ) ٩٥٦١( و عب ٢/٣٢٢ و ترغيب ٥/٢٩٠ش  و ٤٢٧ و   ٢/٢٩٧و حم   ) ٢٧٩٨(هـ  

٦/٣٤٦  
 حسن لغريه

دخـل  : عبد الرزاق عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري قال           (. } ال تجلس حىت تصلِّي ركعتنيِ     {-١٩٩٣٠
 ) .  فذكره�املسجد رجل فقال له النيب 

 ) ١٦٧٧(عب 
 صحيح لغريه

 . عن ابن عمر ) د(. }  بإذماال تجلسوا بني رجلِني إالَّ {-١٩٩٣١
  ٦/٣٩٠و الفيض ) ٧٢٢٨( و صحيح اجلامع ٤/٥١و ترغيب ) ٤٨٤٤(د 

 حسن 
 . عن أيب مرثد ) ٣حم ، م (. } ال تجلسوا على القُبوِر وال تصلُّوا إليها {-١٩٩٣٢

و  ٣/٢٢٠ و ك    ٤/٧٩ و   ٢/٣٤٥ وهق   ٤/١٣٥وحم  ) ١٠٥١(و  ) ١٠٥٠(و ت   ) ٣٢٢٩( و د    ٩٧م اجلنائز   
 ) ٧٢٢٩( وصحيح اجلامع ١/٢٥٢ و طص ١/٣٩٨ وعوانة ٢٢١

١٩٩٣٣-}            فَاعلني دال ب جلسوا يف املَجالِس ، فإنْ كُنتمال ت :     وا اَألبصاروغُض ، الموا السفَرد
 . عن ابن عباس ) اخلرائطي يف مكارم األخالق(. } ، واهدوا السبيلَ ، وأَعينوا على احلُمولِة

 ) ٣٧٠( واملكارم ٨/٦٢جممع 
 حسن لغريه

 . عن أمساء بنت يزيد  ) حم ، هـ(. } ال تجمعن كَذباً و جوعاً {-١٩٩٣٤
وصحيح اجلامع  ) ٣٦٧( ومحيدي   ٤/٥١ و جممع    ٤٥٩ و   ٤٥٨ و   ٤٥٣ و   ٤٥٢ و   ٦/٤٣٨و حم   ) ٣٢٩٨(هـ  

)٧٢٣٠ ( 
 حسن 

 - يوم زفاف عائشـة  -اك يف احلبشة  ألا كانت آنذ٦/٤٣٨يف األصل أمساء بنت عميس وهو خطأ كما يف حم      
والصواب كما يف الروايات األخرى أمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية وهي اليت كانت أثناء زفـاف السـيدة                   

  فقــــال �عائشة ، فأتى النيب 
 . اشربن فاستحيني وقلن ال نشتهيه فقال احلديث : هلن

 . عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن عمه ) حم(. } ال تجمعوا بني امسي و كُنييت {-١٩٩٣٥
 و سـعد    ١٠/٥٧٣ و فـتح     ١/١٦٣ و نبوة    ٨/٤٨٤ و ش    ٨/٤٨ و جممع    ٥/٣٦٤ و   ٣/٤٥٠ و   ٢/٤٣٣حم  

 ) ٧٢٣١( و صحيح اجلامع ٦٧ و ١/١/٦٦



 

 

٢٩٨٤() 

 صحيح 
١٩٩٣٦-}              عطي و أَنا أَقسماســمي و كُنييت أَنا أَبوالقَاسم ، اُهللا ي جمعوا بنيابن سعد  (. } ال ت

 ) .  عن أيب هريرة) طس ، هبع  (
  ١/١٦٣و نبوة ) ١٤٠٨( و الشعب ٦٧ و ١/١/٦٦ و سعد ٨/٤٨امع 

 صحيح 
 . عن جابر  ) حم ، ق(. } ال تجمعوا بني الرطِب والبسِر ، و بني الزبيِب و التمِر نبيذاً {-١٩٩٣٧
 ١٤ و ١٠ و ٩ و ٨ و د أشربة ب ١١و خ األشربة ب   ) ٧٢٣٢( وصحيح اجلامع    ٣/٢٩٤ و حم    ١٨م األشربة   

 ١١ و هـ فيه ب ٩و ت فيه ب 
 . عن طارق احملاريب ) ن ، هـ(. } ال تجين أُم على ولٍد {-١٩٩٣٨

 ) ٧٢٣٣(و صحيح اجلامع ) ٩٨٩(و صحيحة ) ٦٤٤( و تغليق ٢/٦١٢ و ك ٦/٢١ و هق ٨/٥٥ن 
  صحيح 

 . مة بن شريك عن أسا) ن ، هـ (.} ال تجين نفس على أُخرى {-١٩٩٣٩
 و صحيح اجلـامع  ٨/٢٧و هق ) ٩٨٨( و صحيحة ٢/٧٩ و ١/١٥١و  طب ) ٢٦٧٢( و هـ   ٥٤ و   ٨/٥٣ن  
)٧٢٣٤ ( 

 صحيح 
 . عن ابن عباس ) قط (.} ال تجوز الوصيةُ لوارٍث إالَّ أَنْ يشاَء الورثةُ {-١٩٩٤٠

  ٢/٤١٩ و مي ٦/٣٩١ و الفيض ٣/٩٢ و تلخيص ٩٨ و ٤/٩٧قط 
 ال بأس به

 . عن أيب هريرة ) د ، هـ ، ك (.} ال تجوز شهادةُ بدوي على صاحِب قَريٍة {-١٩٩٤١
 وصـحيح اجلـامع     ٤/٢١٩ و قـط     ٤/٩٩ و ك    ١٠/٢٥٠وهق  ) ٢٣٦٧(و هـ   ) ٣٦٠٢( و د    ٩/٤٥٧خط  

)٧٢٣٥ ( 
 صحيح  

١٩٩٤٢-}                 ائنٍة ، و ال ذي ِغمٍر على أَخيِه ، و ال تائٍن وال خهادةُ خش جوزـهادةُ   ال تش جـوز
ريهملغ همهادتش جوزيِت ، و تابِع َألهِل البعن ابن عمرو ) عب ، حم (.} الت . 

 ٧/٢٧١٤و عدي ) ١٥٣٦٤ و ١٥٣٦٣ و ١٥٣٦٢( و عب ٢٠٣ و ٢/١٨١حم 
 حسن 

يف ال تجوز شهادةُ خائٍن وال خائنٍة ، و ال زاٍن و ال زانيٍة ، و ال ذي ِغمٍر على أَخيِه                      {-١٩٩٤٣
 . عن ابن عمرو  ) د ، هق (.} اإلسالِم

 ) ٧٢٣٦( و صحيح اجلامع ٧/٥٥٢ و اإلحتاف ٢٠٢ و ٢٠١ و ١٠/١٥٥و هق ) ٣٦٠١(د 
 حسن 



 

 

٢٩٨٥() 

ال تجوز شــهادةُ خائٍن وال خائنٍة و ال ذي ِغمٍر على أَخيـِه ، و المحــِدٍث                {-١٩٩٤٤
 فــي اإلســـــالِم 

 . د العزيز مرسالً عن عمر بن عب) عب (.} ومحِدثٍَة
  ٢/١٥٣ و هروي ٧/٥٥٢واإلحتاف ) ١٥٣٦٤ - ١٥٣٦٢(عب 

 حسن لغريه 
ال تجوز شهادةُ خائٍن وال خائنٍة ، و ال مجلوٍد حداً و ال مجلودٍة ، و ال ذي ِغمـٍر               {-١٩٩٤٥

هلم ، و ال الظَّـنِني يف والٍء  على أَخيِه ، و ال مجرٍب عليِه شهادةُ زوٍر  ، وال التابِع مع آِل  البيِت   
 . عن عائشة  ) ت (.} وال قَرابٍة

  ٧/٥٥٢ و اإلحتاف ٤/٢٤٤ و قط ٢٠٨ و ٢/١٨١و حم ) ٢٣٦٦(و هـ ) ٢٢٩٨(ت 
 حسن لغريه  

 املتهم : احلقد ، الظنني : أي يف الدين و الدنيا ، ذي الغمر : اخلائن 
يف مراسـيله ،    ) د (.}  اليمني على املُدعى عليـهِ     ال تجوز شهادةُ خصٍم وال ظَنٍني ، و        {-١٩٩٤٦

 . عن طلحة بن عبد الرمحن بن عوف مرسالً ) هق(
  ٢/١٥٥ و هروي ٦/٢١٧ و ش ١٠/٢٠١هق 

  صحيح مرسل 
 . عن أيب هريرة ) ك ، هق (.} ال تجوز شهادةُ ذي الظِّنِة و ال ِذي اِحلنِة {-١٩٩٤٧

 وصحيح اجلـامع    ٧/٥٥٣ و اإلحتاف    ٤/٢٠٤ و تلخيص    ٤/٩٩ ك   و) ١٥٣٦٦( و عب    ٢٠٦ و   ١٠/٢٠١هق  
)٧٢٣٧ ( 

 صحيح 
 أي الذي بينك و بينه عداوة : احلنة 

 . عن ابن عمرو ) ت ، حم (.} ال تجوز شهادةُ محدوٍد يف اإلسالِم {-١٩٩٤٨
  ٢٠٨ و ٢/١٨١ وحم ٤/٢٤٤و قط ) ٢٣٦٦(و هـ ) ٢٢٩٨(ت 

 حسن 
حم ، ن ،     (.}  يف ماهلا إالَّ بإذِن زوجها إذا ملك زوجها ِعصمتها         ال تجوز المرأٍة هبةٌ    {-١٩٩٤٩

 . عن ابن عمرو  عن كعب بن مالك  ) هـ
 و  ٣٣٨٨( و هــ     ٤/٣١٧ وسنة   ٢/٢٠٧ وحم   ٦/٢٧٨ و   ٥/٦٥ و ن    ٢/٤٧ و ك    ٦/٦٠و هق   ) ٣٥٤٦(د  

 ) ٧٢٣٨(و صحيح اجلامع ) ٣٣٨٩
 صحيح 

 .}  و ال تقاطعوا و ال تدابروا و كُونوا ِعباد اِهللا إخواناً           ال تحاسدوا و ال تباغضوا ،      {-١٩٩٥٠
 . عن أيب بكر ) ش(

  ٨/٣٤٣ و ش ٢/١٥٠ و شج ٥٣٣ و ٧/٥١٠ و اإلحتاف ١/٣حم 



 

 

٢٩٨٦() 

 صحيح 
١٩٩٥١-}                    هجرحلُّ ملُسلٍم أَنْ ياِهللا إخواناً ، و ال ي دابروا ، و كونوا ِعبادحاسدوا ، و ال تال ت

 .}  ، يلتقياِن ، فيعِرض هذا ، ويعرض هذا ، والذي يبدأُ بالسالِم يسبق إىل اجلَنةِ               أَخاه فوق ثَالثٍ  
 . عن أنس ) طس(

 )٢٠٢٢٢( و عب ٨/٦٧ و جممع ٣/٢٢٥حم 
 صحيح 

١٩٩٥٢-}                    عضكمب بعدابروا ، و ال يباغضوا ، و ال تناجشوا ، و ال تحاســدوا ، و ال تال ت
كُونوا ِعباد اِهللا إخواناً ، املُسلم أَخو املُسلِم ، ال يظلمه ، و ال يخذلُـه ، و ال                   على بيِع بعٍض ، و      

يحقره ، التقوى ههنا ، وأَشار إىل صدرِه ، ِبحسِب امرىٍء من الشر أَنْ يحقر أَخاه املُسلم ، كُلُّ                   
 راماملُسلِم على املُسلِم ح :وِعرضه ، الهوم ، مهعن أيب هريرة  ) حم ، م ( .}د . 

 ) ٧٢٤٢( و صحيح اجلامع ٨/٥٠ و ٦/٢١٩ واإلحتاف ٢/٢٧٧ وحم ٣٢م الرب والصلة 
١٩٩٥٣-} إىل املَجذومني ظرحدوا النعن ابن عباس) هق(الطيالسي ،  (.} ال ت . ( 

 ) ٧٢٣٩( و صحيحة ٧/٢١٨هق 
 صحيح 

 . عن أم الفضل  ) حم ، م ، ن ، هـ ( .}ال تحرم اإلمالجةُ وال اإلمالجتاِن {-١٩٩٥٤
 ١٨٠ و ٤/١٧٢ و قط ٤/٤٥٥ و هق   ٢/١٥٧ و مي    ٣٤٠ و   ٦/٣٣٩ و حم    ٦/١٠٠ و ن    ٢٢و  ١٨م الرضاع   

 ) ١٩٤٠(و هـ ) ٧٢٤٠(و صحيح اجلامع 
 . عن زيد بن ثابت ) قط (.} ال تحرم الرضعةُ وال الرضعتاِن {-١٩٩٥٥
واملصـةُ  : " حنـوه و زادوا      ٧/٤٥٥ و هق    ٤/١٧٣ و قط    ٦/٣٣٩م  وح) ١٩٤٠( و هـ    ٢١ و   ٢٠م الرضاع   

 " واملصتاِن
 . عن املغرية ) هق ، طب (.} ال تحرم الغبقةُ {-١٩٩٥٦

  ٤/٢٦١ و جممع ٧/٤٥٧هق 
 صحيح 

 احلليب : أي الرضعة الواحدة واملقصود ا املرة من الغبوق 
 . عن ابن الزبري ) هق(و ابن جرير ) عب (.}  وال املَصتاِنال تحرم املَصةُ من الرضاعِة {-١٩٩٥٧

  ٩/٨١ و سنة ٤٥٥ و ٧/٤٥٤و هق ) ١٣٩٢٥(عب 
 صحيح 

 . عن الزبري ) ن ، حب(عن عائشة ، ) ٤حم ، م (.} ال تحرم املَصةُ وال املَصتاِن {-١٩٩٥٨
 و  ٤/٢٦١و جممع   ) ١٩٤١و   ١٩٤٠( و هـ    ٦/١٠١و ن   ) ١١٥٠(و ت   ) ٢٠٦٣( و د    ٢٠ و   ١٧م الرضاع   

 ) ٧٢٤١(وصحيح اجلامع ) ١٢٥٢ و ١٢٥١(حب 



 

 

٢٩٨٧() 

 . عن أم الفضل ) طب (.} ال تحرم املَصةُ وال املَصتاِن ، و ال الرضعةُ وال الرضعتاِن {-١٩٩٥٩
و امـع   ) ١١٥٠(و ت   ) ٢٠٦٣( و د    ٢١ و   ٢٠ و بنحوه م الرضاع      ٩/١٤٧ و فتح    ١/٨٤ و طب    ٣٠٧ف  

٤/٢٦١  
 يح صح

} ال تحرم من الرضاعِة املَصةُ و ال املَصتاِن ، و ال يحرم إالَّ ما فَتق اَألمعاَء من اللَّنبِ                  {-١٩٩٦٠
 . عن أيب هريرة ) هق (.

  ٧/٤٥٦ و هق ٤/١٧٣قط 
 صحيح 

) ق (.} اٍنال تحروا بصالتكم طُلوع الشمِس ، وال غُروا ، فإا تطلع ِبقرين شيط             {-١٩٩٦١
 . عن عائشة  ) ن(عن ابن عمر ، 

 و خزميــــــة   ١٢/٣٢٩ و   ٧/٢٧٥ و طب    ٢٤ و   ٢/١٩ و حم    ٢٩٠ و م صالة املسافرين      ١/١٥٢خ  
  ٢/٣٥٤و ش ) ١٢٧٣(

 ) ٧٢٤٣( و صحيح اجلامع ١/٢٧٩و ن ) ٦٦٦(ومحيدي 
١٩٩٦٢-}           طلعا تا فإمِس و ال غُروالش  طُلوع ـَالتكم  بني قَرين شـيطاٍن و      ال تحروا بص

 . عن مسرة ) طب ، حم ، كر (.} تغرب يف قَرين شيطاٍن
 ) ١٢٧٤( وخزمية ٥/١٥ و حم ٥/٢٠٢ و كر ٢/٥٨ و فتح ١٢/٣٢٩ و ٧/٢٧٥طب 

 صحيح 
١٩٩٦٣-}           ذلك صلُّوا ِعندها فتمِس و ال غُروبالش طُلوع وا ِبصالتكمحرعن عائشة  ) م (.} ال ت

 . 
  ٥١سافرين ب م صالة امل

١٩٩٦٤-}                    لدليها ، فإذا وع زيدأَنْ ن ريدِمائةٌ ال ن لنا غَنم ، أَجلك اةَ ِمنا ذَحبنا الشأن حسنبال ت
 . عن لقيط بن صربة ) د ، حب . (}الراعي بهمةً ذَحبنا مكاا شاةً

 و صحيح   ٤/٣٣ و حم    ٤/١١٠ و   ٢/٢٣٣ و ك    ١٩/٢١٧ و طب    ٧/٣٠٣و هق   ) ١٥٩(و حب   ) ٣٩٧٣(د  
 ) ٧٢٤٤(اجلامع 

 صحيح 
ال تحشروا و ال تعشروا و ال تجبوا ، و ال يستعملْ عليكم من غَريكم ، وال خري يف         {-١٩٩٦٥

كوعفيِه ر عن عثمان بن أيب العاصي ) هق (.} ِديٍن لَيس . 
  ٩/٤٥ و طب ٢٦ و د اخلراج ب ٤/٢١٨ وحم ٢/٣٠ و معاين ٢/٤٤٥هق 

 حسن 
 يؤخذ منهم عشر أمواهلم : تندبوا للمغازي ، تعشروا : حتشروا 

 . عن عائشة ) حم (.} ال تحصي يا عائشةُ فيحصي اُهللا عليِك {-١٩٩٦٦



 

 

٢٩٨٨() 

  ٣٥٤ و ٣٥٢ و ٣٤٦ و ٣٤٥ و ١٠٨ و ٦/٧١ و حم ٥/٧٤و ن ) ٨٨( رقم ٢٨ و م الزكاة ب ٣/٣٠٧خ 
 ال تبخلي : ال حتصي 

١٩٩٦٧-}   حقرنَّ منِسـطٌ            ال تنبم إليهم كجهوو اسفَاليِن الن جديئاً ، فإنْ ملْ تاملَعروِف ش  {. 
 . عن أيب ذر ) حب(

 ) ١٨٣٣( و ت ٥/١٧٣و حم ) ٥٢٣ و ٤٦٨(و اإلحسان ) ٣٤٦٠(الشعب 
 صحيح لغريه 

ى ، وأنْ تلقَى    ال تحقرنَّ من املَعروِف شيئاً و لو أَنْ تصب من دلوك يف إناِء املُستسقِ              {-١٩٩٦٨
هغتابفال ت سٍن ، فإذا أَدبرشٍر حبب ابن أيب الدنيا يف ذم الغيبة عن سليم بن جابر (.} أَخاك . ( 

  ٣/٤٨٣وحم ) ٢٠٦١( و الدعا طب ٤/٣٢٤ و مشكل ٧/٧٤طب 
 حسن 

١٩٩٦٩-}        ِصلةَ احلَبِل ، ولو أَنْ ت عطييئاً و لو أَنْ تاملَعروِف ش حقرنَّ منعِل ، ال تالن ِشسع عطي
ولو أَنْ تفرغَ من دلوك يف إناِء املُستسقي ، ولو أَنْ تنحي الشيَء من طَريِق الناِس يؤذيهم ، و لـو                
أَنْ تلقَى أَخاك ووجهك إليِه منطلق ، و لو أَنْ تلقى أَخاك فتسلِّم عليِه ، و لو أَنْ تؤنس الوحشانَ                    

 ، وإنْ سبك رجلٌ بشيٍء يعلمه فيك وأنت تعلم فيِه نحوه فال تسبه ، فيكونَ أَجره لك                  يف اَألرضِ 
 وِوزره عليِه ، و ما سر أُذنك أنْ 

     عملَ بِه فاجتنبهأَنْ ت فاعملْ بِه ، و ما أَساَء أُذنك سمعهأيب متيمة اهلجيمي عن رجل من قومه ، ) حم (.} ت
 . جابر بن سليم اهلجيمي عن ) ك(

 ) ٥٢٢(و اإلحسان ) ١٣٥٢( وصحيحة ٧/٢٩ و سعد ٣/٤٨٣حم 
 حسن 

عن أيب  ) حم ، م حب    (.} ال تحقرنَّ من املَعروِف شيئاً و لو أَنْ تلقى أَخاك بوجٍه طَلقٍ            {-١٩٩٧٠
 . ذر  

 و صـحيحة  ٥٣٣ و ٧/٤٨٢ و اإلحتاف ٧/٢٩ و سعد ١٧٣ و  ٦٤ و   ٥/٦٣ و   ٣/٤٨٣ و حم    ٢٢٠٢٦م ص   
 ) ٧٢٤٥( و صحيح اجلامع ١٣/٨٤و سنة ) ١٢٢١ و ١٤٥٠ و ٨٦٦(وحب ) ١١٠٩(

ال تحقرنَّ من املَعروِف شيئاً و لو أَنْ تلقَى أَخاك بوجٍه طَلٍق ، فإذا صـنعت مرقـةً                   {-١٩٩٧١
 . عن أيب ذر ) حب . (}فأكثر ماءها واغرف جلرياِنك منها

 ) ٥٢٣(اإلحسان 
 صحيح لغريه

١٩٩٧٢-}                  فرغَ مـننبسٍط ، ولو أَنْ تبوجٍه م لقَى أَخاكيئاً ولو أَنْ تاملَعروِف ش حقرنَّ منال ت
 . واخلرائطي يف مكارم األخالق عن أيب ذر ) هق (.} دلوك يف إناِء املُستسقي

 ) ٥٢٣( و اإلحسان ١٠/٢٣٦ و ٤/١٨٨ و هق ٥/٦٣ و ٧/٧٣طب 



 

 

٢٩٨٩() 

 صحيح لغريه 
عن ابـن   ) طب (.} الرقبى وال العمرى فمن أَرقب شيئاً أو أَعمر شيئاً فهو له          ال تحلُّ    {-١٩٩٧٣

 . عن ابن عباس موقوفاً ) عب(عن طاووس مرسالً ، ) عب(عباس 
  ٧/١٤٤و ش ) ١٦٩١٢( و عب ٦/١٧٥ و هق ٦/٢٧٠ن 

 صحيح 
 ره جيعلها له عم: خذها و هي لآلخر منا ، و العمرى : أن يقول له :  الرقىب -

يف سبيِل اِهللا ، أو ابِن السـبيِل ، أَو جـاٍر فَقـٍري              : ال تحلُّ الصدقةُ لغين إال لثَالثٍة        {-١٩٩٧٤
دعوكأَو ي هدي لكليِه ، فيع تصدقعن أيب سعيد  ) حم ، د . (}ي . 

  ٣/٢١٠ و ش ٦٦٣ و ٤/٦٦٢و جامع األصول )  ١٦٣٧( و د ٩٧ و ٤٠ و ٣/٣١حم 
 حسن لغريه

لغاٍز يف سبيِل اِهللا ، أو لعامٍل عليها ، أو لغـارٍم ،             : ال تحلُّ الصدقةُ لغين إالَّ خلَمسٍة        {-١٩٩٧٥
                  على ِمسكٍني فأهـداها اِملسـكني قصدفت ِمسكني ارج جٍل اشتراها مبالِه ، أو لرجٍل كانَ لهأو لر

عن أيب سعيد  ) حم ، د ، هـ ، ك (.} للغين . 
 و  ٩٦ و   ٥/٩٥ و متهيد    ٢٣ و   ٢٢ و   ١٥ و   ٧/١٣ و هق    ٣/٥٦و حم   ) ١٨٤١(و هـ   ) ١٦٣٦  و ١٦٣٥(د  

 ) ٧٢٥٠(وصحيح اجلامع ) ٢٣٦٨( وخزمية ١/٤٠٧ و ك ٩٩ و ٩٧
 صحيح 

١٩٩٧٦-}         ويٍة سو ال لذي ِمر يندقةُ لغحلُّ الصحم ، ن   (عن ابن عمر ،     ) حم د ، ت ، ك      (.} ال ت
 . عن أيب هريرة  ) ، هـ

 و متهيـــــد ٥/٣٧٥ و ٣٨٩ و ٢/١٩٢ وحــم ٥/٩٩و ن ) ١٨٣٩(و هـــ ) ٦٥٢(و ت ) ١٦٣٤ (د
  ٥/٩٧ و ١٢٠ و ٤/١٠٩

 ) ٧٢٥١( و صحيح اجلامع ٦/٨٢ و سنة ٩٢ و ٣/٩١ و جممع ١/٤٠٧ و ك ٣/٢٠٧و ش 
 صحيح 

 .} و غُـرٍم مفظـعٍ    ال تحلُّ الصدقةُ لغين وال لذي ِمرٍة سوي ، إالَّ يف فَقٍر مدقٍع ، أَ               {-١٩٩٧٧
 . عن حبشي بن جنادة السلويل ) طب(

  ٧/١٣ وهق ٨/٥٦ و بنحوه حم ٩٢ و ٣/٩١جممع 
 صحيح 

 . عن ابن عباس ) طس (.} ال تحلُّ الصدقةُ لنا و ال ملَوالينا {-١٩٩٧٨
  ٣/٩١امع 

 حسن 
 . عن ابن عباس ) طب(عن أيب برزة ) طب (.} ال تحلُّ النهبةُ {-١٩٩٧٩

  ٥/٣٣٧ و جممع ٧/٥٧ و ش ١٠/٣٣٠و طب ) ٢٩١ (هـ



 

 

٢٩٩٠() 

 صحيح 
عـن  ) حم ، ن (.} ال تحلُّ النهبى و ال كلُّ ذي ناٍب من السباِع ، و ال تحلُّ املُجثَّمةُ           {-١٩٩٨٠
 . أيب ثعلبة  

 و ن الصيد والذبائح     ٢/١٧٣ و تخ    ٤/١٩٤ و حم    ٥/٣٣٧ و جممع    ٧/٥٧ و ش    ١٠/٣٣٠و طب   ) ٢٩١(هـ  
 ) ٧٢٥٢(يح اجلامع  وصح٢٧ب 

 صحيح 
 كل حيوان ينصب و يرمى ليقتل : اثمة 

ال تحلُّ اِهلجرةُ فَوق ثَالثِة أَياٍم ، فإِن التقيا فسلَّم أَحدمها فرد اآلخـر اشـتركا يف                  {-١٩٩٨١
جراِن فال يجتمعاِن اَألجِر ، وإنْ مل يرد برىَء هــذا ِمن اإلِمث و باَء بِه اآلخر ، وإنْ ماتا ومها متها     

 . عن ابن عباس ) ك (.} يف اجلنِة
  ٣/٤٥٧ و ترغيب ٤/١٦٣ك 

 صحيح 
 . عن كعب بن عجرة ) طب (.} ال تحلُّ ِبنت اَألِخ وال ِبنت اُألخِت مــن الرضاعِة {-١٩٩٨٢

  ٤/٢٦٠ و جممع ١٩/١٥٤طب 
 حسن لغريه

 . عن عبد الرمحن بن الزبري ) هق (.} ال تحلُّ لك حىت تذوق العسليةَ {-١٩٩٨٣
  ٤/٢٤ و امع ٧/٣٧٤ و هق ٤/١٣و تخ ) ١٦٦١(املطالب 

 صحيح 
١٩٩٨٤-} ها اآلخرجاِمعحلُّ لَألوِل حىت يعن ابن عمر  ) ن (.} ال ت . 

 ) ٧٢٥٣(و صحيح اجلامع ) ٢٣٠٩( و د ٣٧٥ و ٧/٣٧٤ و هق ٦/٤٢ و حم ١٢ن الطالق  ب 
 صحيح

) هق(عن عائشة ،    ) هق (.} وِل حىت يذوق اآلخر عسيلَتها و تذوق عسيلَته       ال تحلُّ لألَ   {-١٩٩٨٥
 . عن ابن عمر ) هق(عن أنس ، 

  ٦/٤٢ و حم ٣٧٥ و ٧/٣٧٤هق 
 صحيح 

١٩٩٨٦-}                أَشرك ِري اِهللا فقدبغ لفح من ِبغِري اِهللا ، فإنه حلفو ال ت بأبيـك حلفحم  (.} ال ت
 . ن عمرو عن اب) ، حل ، هق

  ٩/٢٥٣ و حلية ١٠/٢٩و هق ) ١٥٩٢٤( و عب ١٢٥ و ٢/٩٦حم 
 صحيح 

١٩٩٨٧-}           رياً منها فَليعمِل الذي هـومٍني فرأى غَريها خعلى ي حلف حلفوا إالَّ باِهللا ، فمنال ت
 . عن أيب سريين مرسالً ) عب (.} خري وليكفِّر عن يمينِه



 

 

٢٩٩١() 

  ٧/٥٧٦و اإلحتاف ) ١١٧٦( حب و) ١٦٠٣٤(خمتصراً و )  ١٥٩٢١(عب 
 صحيح لغريه

١٩٩٨٨-} حلفوا بآبائكمعن ابن عمر   ) خ ، ن (.} ال ت . 
 و  ١/١٧ و حم    ٥ و   ٤و ن األميان والنذور ب      ) ٢١٠١( و هـ    ٤ و م اإلميان     ٩/١٤٧ و   ٨/١٦٤ و   ٥/٥٣خ  
و صحيح   ١/٥٢و ك   ) ١٥٩٢٥( و عب    ١٠/١٨١ و هق    ٥/٦٢ و   ٩٨ و   ٧٦ و   ٤٢ و   ٣٥ و   ٣٢ و ٢٠ و   ١٩

 ) ٧٢٤٦(اجلامع 
 صحيح مشهور

١٩٩٨٩-} أَشرك ونَ اِهللا فقدِبشيٍء د لفح فمن ، حلفوا بآبائكمعن ابن عمر ) ك (.} ال ت . 
  ١/٥٢ك 

 صحيح 
ال تحلفوا بآبائكم ، من حلف باِهللا فَليصدق ، ومن حلف له باِهللا فلريض ، ومـن ملْ                 {-١٩٩٩٠

باِهللا فليس رضاِهللاي عن ابن عمر   ) هـ (.}  من  . 
 ) ٧٢٤٧(أعظمي وصحيح اجلامع )  ٢١١٢( و هـ ٣/٦٠٦ترغيب 

 صحيح 
ال تحلفوا بآبائكم وال بأُمهاتكم وال باَألنداِد ، و ال تحِلفوا إالّ باِهللا ، و ال تحلفـوا           {-١٩٩٩١

 . عن أيب هريرة  ) د ، ن (.} إالَّ و أَنتم صادقونَ
 وصـحيح اجلـامع     ٤/١٦٨و تلخيص   ) ١١٧٦( و حب    ١٠/٢٩ و هق    ٦ و ن األميان والنذور ب       )٣٤٤٨(د  
)٢٧٢٤٩ ( 

 صحيح 
 . عن عبد الرمحن بن مسرة  ) حم ، ن ، هـ (.} ال تحلفوا بآبائكم وال بالطَّواغيِت {-١٩٩٩٢

 هــ   و) ١٠١٢( و خمتصـر م      ٤/١٧٧و جممـع    ) ١٥٩٣٦( و عب    ١٠/٢٩ و هق    ١٠ن األميان والنذور ب     
 ) ٧٢٤٨(و صحيح اجلامع ) ٢٠٩٥(

 . عن قتادة مرسالً ) طب (.} ال تحلفوا بالطَّواغيِت وال بآبائكم و ال باألمانِة {-١٩٩٩٣
 ) ١٥٩٣٦( و عب ٤/١٧٧ و جممع ٧/٣٠٥طب 

 صحيح مرسل 
أَنْ تحلفوا  ال تحلفوا بالطَّواغيِت وال تحلفوا بآبائكم واحلفوا باِهللا ، فإنه أَحب إليِه              {-١٩٩٩٤

ونهد حلفوا بشيٍء منعن حبيب بن سليمان بن مسرة عن أبيه عن جده ) طب . (}بِه و ال ت . 
  ٧/٥٧٦ واإلحتاف ٤/١٧٧ و جممع ٧/٣٠٥و طب ) ١٥٩٣٦(عب 

 صحيح 
ال تحلفوا ِبغِري اِهللا ، و إذا تخلَّيتم فال تسـتقبلوا الِقبلـةَ و ال تسـتدبروها ، و ال                     {-١٩٩٩٥

 . عن سهل بن حنيف) حم (.} تنجوا بعظٍم وال ببعرٍةتس



 

 

٢٩٩٢() 

  ١/٢٠٥ و جممع ٣/٤٨٧حم 
 حسن لغريه

١٩٩٩٦-}        دوالقُرآِن إىل ِبالِد الع يئاً منابن أيب داود يف املصاحف عن ابن عمر وهو          (.} ال حتَملوا ش
 ) . صحيح
 ) ٧٣٠٥(  حنوه و بنحوه م و صحيح اجلامع ١/٣٩٧و خط ) ٦٩٩(محيدي 

 ح صحي
ال تحملُوهم ما ال يطيقونَ ، و أَطعموهم مما تأكلونَ ، وأَلبسوهم مما تلبسونَ ، فمـا         {-١٩٩٩٧

) هق(اخلرائطي يف مكارم األخالق ،       (.} كَرهتم فَبيعوا ، وما رضيتم فأَمِسكوا ، و ال تعذِّبوا خلق اهللاِ           
 ) .و ابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

  ٧/٣٦٧ و ٥/٣٨٧ و كر ٧/١٩٧ و سعد ٦/٣٦هق 
 صحيح 

 . و اخلطيب عن جابر ) ك (.} ال تخرب بتالعِب الشيطاِن بك يف املَناِم {-١٩٩٩٨
  ١٢/٤٠٨ و فتح ٤/٣٩٢ و ك ١٤م  الرؤيا 

 صحيح 
ِة ِبصياٍم من بِني    ال تختصوا ليلةَ اجلُمعِة بقياٍم من بِني اللَّيايل ، وال تخصوا يوم اجلُمع             {-١٩٩٩٩

أَحدكم صومهوٍم يكونَ يف صعن أيب هريرة  ) م (.} اَألياِم إالَّ أنْ ي . 
 ) ٧٢٥٤(و صحيح اجلامع ) ٩٨٠( و صحيحة ٦/٣٥٩ و سنة ٤/٣٠٢ و هق ١٤٨م الصيام 

٢٠٠٠٠- }                 و ال ت ، بطَيكتحلْ ، و ال تهــا ، و ال توجنها زختضِب املُتوفَّى عثَوباً  ال ت سلب
 . عن أم سلمة ) طب (.} مصبوغاً ، وال تلبس ِحليا 

 و غريه ) ١٢١١٦ و ١٢١١٥ و ١٢١١٤( و عب ١/١٨٣هق 
 صحيح

 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلزء السادس



 

 

٢٩٩٣() 

عت سِم: عن عبد اللَِّه قال ) خ  ( } لَا تختِلفُوا فَِإنَّ من كَانَ قَبلَكُم اختلَفُوا فَهلَكُوا  { - ٢٠٠٠١
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسِبِه ر تيِدِه فَأَتِبي ذْتا فَأَخِخلَافَه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن ِمن تِمعةً سأَ آيلًا قَرجر

 :فَقَالَ ِكلَاكُما محِسن قَالَ شعبةُ أَظُنه قَالَ 
  )٧٢٥٥(  وصحيح اجلامع ١/٤٠١ وحم ٥/٧٠ وفتح ٤/٢١٣ و٣/١٥٨خ

 ( }الَ تختلفُوا فتختلف قُلوبكم ، ِإنَّ اَهللا ومالئكته يصلُّونَ على الصفوِف املُقدمِة   { - ٢٠٠٠٢
 عن الرباء )حب

 ١٥٥١( وخزميـة    ) ٩٩٧(  وهــ    ٤/٣٠٤وحـم   ) ٢١٧٨(   و    ٢/٨٩ون   ) ٢١٦١ ، ٢١٥٧( اإلحسان  
  )٧٢٥٦( وصحيح اجلامع ) ٣١٦( واملنتقى 

 صحيـــــح
) ش   ( } الَ تحِذفُوا أَذناب اخلَيِل فإٍِنها مذابها ، والَ تقُصوا أَعرافها فِإنها ِدفاؤها              { - ٢٠٠٠٣

 عن عمر موقوفاً ) ش ( عن الوضني بن عطاء مرسالً ، 
  ١٢/٢٢٥ وش ٣/٢٢٦تخ 

 الـموقــــوف أقــــوى 
 من الدفء وهو السخونة : طع طرفه             ، الدفاء ق: احلذف 

الَ تخِذفُوا فِإنه الَ يصاد بِه الصيد ، والَ ينكأُ العدو ، ويكِسر الســن ، ويفقـأُ                  { - ٢٠٠٠٤
 ـــنيعن عبد اهللا بن مغفل ) طب (} الع 

  ٢٨/٢٨١ وطب ٤/٣٠امع 
 حســــن لغيــــره

 حلصى الصغري ا: اخلذف 
٢٠٠٠٥ - }              ـاهِإي عطنهرٍس فأَسوو بِقسٍط ِهندى ليكنع ، أَوالدكن لوقح خرقنك   ( } الَ ت (
 عن جابر 

  ٢٣/٣١٥ وحم ٤/٤٠٦ك 
 صحيـــــح

 عن سلمان ) طب  ( } الَ تخصن لَيلةَ اجلُمعِة بصالٍة والَ يومها بِصياٍم  { - ٢٠٠٠٦
  ٢/١٢٨ترغيب و) ٧٨٠٣( عب 

 صحيـــــح
٢٠٠٠٧ -  }                ـهنع قشنت نلَ مِة فَأَكُونُ أَوامالِْقي موقُونَ يعصي اساِء فَِإنَّ النِبيالْأَن نيوا بريخلَا ت

نَ ِفيمن صِعق أَم حوِسب ِبصعقَِة الْأَرض فَِإذَا أَنا ِبموسى آِخذٌ ِبقَاِئمٍة ِمن قَواِئِم الْعرِش فَلَا أَدِري أَكَا    
عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري رِضي اللَّه عنه قَالَ بينما رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم جاِلس                ) حم ، ق     ( } الْأُولَى    

رجلٌ ِمن أَصحاِبك فَقَالَ من قَالَ رجلٌ ِمن الْأَنصاِر قَالَ ادعوه فَقَالَ            جاَء يهوِدي فَقَالَ يا أَبا الْقَاِسِم ضرب وجِهي         



 

 

٢٩٩٤() 

أَضربته قَالَ سِمعته ِبالسوِق يحِلف والَِّذي اصطَفَى موسى علَى الْبشِر قُلْت أَي خِبيثُ علَى محمٍد صلَّى اللَّه علَيـِه                
 : خذَتِني غَضبةٌ ضربت وجهه فَقَالَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وسلَّم فَأَ

وحـم   ) ٧٢٥٧(  وصحيح اجلامع    ١/٤٥٢ ومشكل   ٥/٧٠ وفتح   ١١/٥٢٦ وش   ١٦٣ وم الفضائل    ٣/١٥٩خ  
 ) ٤٦٦٨( ود ٣/٣١

٢٠٠٠٨ -  }       عصي اسى فَِإنَّ النوسلَى موِني عريخلَ       لَا تفَأَكُونُ أَو مهعم قعِة فَأَصامالِْقي موقُونَ ي
         ـنكَـانَ ِمم ِلي أَوقَب فَأَفَاق ِعقص نِري أَكَانَ ِفيمِش فَلَا أَدرالْع اِنبج اِطشى بوسفَِإذَا م ِفيقي نم

   ى اللَّهثْنتةَ  ) حم ، ق ، د ، هـ           ( } اسريرأَِبي ه نع          لٌ ِمـنجلَاِن رجر بتقَالَ اس هنع اللَّه ِضير 
قَالَ الْمسِلم والَِّذي اصطَفَى محمدا علَى الْعالَِمني فَقَالَ الْيهوِدي والَِّذي اصـطَفَى  الْمسِلِمني ورجلٌ ِمن الْيهوِد   
    ِلمسالْم فَعفَر الَِمنيلَى الْعى عوسـِه                ملَيع لَّى اللَّـهص ِبيِإلَى الن وِديهالْي بفَذَه وِديهالْي هجو فَلَطَم ذَِلك دِعن هدي 

لَه عن ذَِلك فَأَخبره فَقَالَ     وسلَّم فَأَخبره ِبما كَانَ ِمن أَمِرِه وأَمِر الْمسِلِم فَدعا النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الْمسِلم فَسأَ               
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن: 

 ١/٤٤٥ ومشـكل    ٢/٢٦٤وحـم   ) ٤٦٧١(  ود   ١٦٢ و   ١٦١ و   ١٦٠ وم الفضائل    ٩/١٧٠ و   ٨/١٣٤ خ  
  )٧٢٥٨(  وصحيح اجلامع ١١/٣٦٧ و٥/٧٠وفتـح 

٢٠٠٠٩ – }    ِنهأَم دعب كُمفُسِخيفُوا أَنولَ اللَِّه ؟قَالَ :ا قَالُوا لَا تسا ري ا ذَاكمو: نيحـم ،   ( } الد
 عن عقبة بن عامر ) طب ، ك ، هق 

  ١٧/٣٢٨ وطب ٤/١٢٦ وجممع ٥/٣٥٥ وهق ٤/١٤٦حم 
 صحيـــــح

 عن عقبة بن عامر ) هق  (} الَ تخيفُوا أَنفسكم  ِبالديِن   { - ٢٠٠١٠
  )٧٢٥٩(  وصحيح اجلامع ٢/٥٩٦ وترغيب ٤/١٢٦ وجممع ٥/٣٥٥ وهق ٤/١٤٦حم 

 صحيـــــح
الَ تدابروا والَ تقاطعوا وكُونوا ِعباد اِهللا ِإخواناً ، هجــر املُؤمنني ثَالثـاً فـِإنْ                { - ٢٠٠١١

 عن أىب أيوب ) طب  ( } تكلَّــما وِإالَّ أَعرض اُهللا عز وجلَّ عنهما حتى يتكلَّما 
  ١/١٩٠ ومشكل ٤/١٧٣ وطب ٦/٢١٩ واإلحتاف ٣/٤٥٨ وترغيب ٨/٦٧امع 

 حســــن
 عن أىب هريرة)  ص  ( } الَ تداِفعوا اَألخبثِني ِفى الصالِة  { - ٢٠٠١٢

  ٢/٤٠٥ومشكل ) ١٧٦٢(   عب 
 صحيـــــح

 ٢٠٠١٣ - } اِويرصت اِثيلُ أَوما ِفيِه تتيلَاِئكَةُ بلُ الْمخدعن أىب هريرة ) م ( } لَا ت 
  )٧٢٦٠(  وصحيح اجلامع ٨/٢٩٤ وش ١٦٧٢م ص 

٢٠٠١٤ - }  رسيتاً فيِه جدخلُ املَالئكةُ بعن عائشة) د  ( } الَ ت 



 

 

٢٩٩٥() 

وجامع األصول  ) ٨٨١٣و  ٨٨١١ و   ٨٨١٠(  وبنحوه ن    ٧٦ و   ٤/٧٥ وترغــيب   ٦/٢٤٢وحم  ) ٤٢٣١( د  
  ٥/٢٨ و٤/٧٣١

 حســــن لغيــره
 عن أم سلمة  ) ن  ( } املَالئكةُ بيتاً فيِه جرس ، والَ تصحب ركباً فيِه جرس الَ تدخلُ  { - ٢٠٠١٥

 ) ٤٢٣١(  ود ٦/٢٤٢ وبنحوه حم ٤/٧٥وترغيب ) ٨٨١٣و ٨٨١١ و ٨٨١٠(   و ٨/١٨٠ن 
 حســــن لغيــره

عـن أىب  )  ، د ، ن حـم ، ق  ( } الَ تدخلُ املَالئكةُ بيتاً فيِه صورةٌ ِإالَّ رقم ِفى ثَوٍب            { - ٢٠٠١٦
 طلحة 

ــاس ٤/١٣٩خ  ــم ٨/٢١٢ ون ١٠٢ وم اللب (  ود ٨/٢٩٢ و ٥/٤١٠ وش ١/١٧١ وك ٢٩ و ٤/٢٨ وح
  )٧٢٦١( وصحيح اجلامع ) ١٧٥٠(وت ) ٤١٥٥

يامِة ِفى الناِر ،    الَ تدخلُ املَالئكةُ بيتاً فيِه صورةُ ِتمثاٍل ، واملُصورونَ يعذَّبونَ يوم الق            { - ٢٠٠١٧
طـب    ( } قُوموا ِإىل ما صورمتْ فالَ يزالونَ يعذَّبونَ حتى تنطق الصور والَ تنطق             :  هلم الرمحن    يقولُ

 عن ابن عباس ) 
  ١١/١٩٦ وطب ٥/١٧٤امع 

  حســــن لغيـــره
٢٠٠١٨- }  نبوالَ ج ، ورةُ ، والَ كَلبيتاً فيِه صدخلُ املَالئكةُ بن ، ك د  ( } الَ ت ، (عن على 

ــق ٤/٢٨ و ١/١٠ وحــم ١/١٤١ون ) ٤١٥٢ و ٢٢٧( د  ــب ٥/٤١٠ وش ٧/٢٧١ و ١/٢٠١ وه (  وع
  ١/١٧١ وك ٤/٤٥ و ١/١٤٨ وترغيب ٢/٣٦وسنة ) ١٤٨٤(  وحب ١٧٤ و ٥/١٧٣وجممع ) ١٩٤٨٣

 صحيــــح لغيـــره
ثر أوقاته جنباً ، وقد صح أن النىب صلى         حممول على تأخري االغتسال عادة اوناً به ، فيكون أك         ) وال جنب   ( قوله  

اهللا عليه وسلم كان ينام وهو جنب ويطوف على نسائه بغسل واحد ، وأراد باملالئكة الـذين يرتلـون بالربكـة                     
 - ٢/٣٦ هـ انظر شرح السـنة  ١والرمحة دون املالئكة الذين هم احلفظة ، فإم ال يفارقون اجلنب وغري اجلنب           

٣٧  
٢٠٠١٩-}  خداِثيلَ           لَا تمةُ تورلَا صو ا ِفيِه كَلْبتيلَاِئكَةُ بعن ) حم ، ق ، ت ، ن ، هـ             (} لُ الْم

 أىب طلحة
ــاس ٧/٢٢٥ و ٥/١٠٥ و ١٥٨ و ٤/١٣٨خ   وحــم ٨/٢١٢ و ٧/١٨٥ ون ٨٧ و ٨٦ و ٨٤ و ٨٣ وم اللب
 وصـحيح   )٣٩٣٩( من طرق املسند اجلـامع      ) ٣٦٤٩(  وهـ   ٨/٢٩٠ و   ٥/٤١٠وش  ) ٢٨٠٤( وت   ٤/٢٨

  )٧٢٦٢( اجلامع 
 عن عائشة ) طس  ( } الَ تدِخلْ بيتك ِإالَّ اَألتقياَء ، والَ توِل معروفك ِإالَّ مؤمناً   { -٢٠٠٢٠

  وله شاهد مبعناه ٨/١٨٣امع 
 فـــيه جهــــالـــة 



 

 

٢٩٩٦() 

  عن أىب أمامة )طب ( } الَ تدخلُ ِسكَّةُ احلَرِث على قَوٍم ِإالَّ أَذلَّهم اُهللا  { -٢٠٠٢١
 ) ١٠(  والصحيحة ٥/٤ وبنحوه فتح ٤/١٢٠امع 

 صحيـــــح
 وهو حممول على من شغلته الزراعة عن القيام بالواجبات الدينية كاجلهاد ىف سبيل اهللا وحنوه 

ٍء إذا  الَ تدخلوا اجلنةَ حتى تؤمنوا ، والَ تؤمنوا حىت تحابوا ، أَالَ أَدلُّكم على شـى                { -٢٠٠٢٢
 حاببتمت فَعلتموه : ينكمالِم بعن ابن مسعود ) طك  ( } ِإفشاُء الس 

وعن أىب هريرة عند مسلم وأىب داود والترمذى        ) ٢٥١٠(  وت   ١/١٦٧ وبنحوه عن الزبري عند حم       ٨/٣٠امع  
  ٦/٥٤٧جامع األصول 

 صحيـــــح
 عن سهل بن سعد ) طب  ( } بِإذٍن الَ تدخلُوا بيوت أَهِل الذِّمِة ِإالَّ  { -٢٠٠٢٣

  ١٨/٢٥٨ وبنحوه طب ٨/٤٦ وجممع ٦/١٩٧طب 
 حســــن لغيـــــره

احلمـو  : أَفرأيت احلَمو ، قالَ     : الَ تدخلُوا على النســاِء ، قالُوا يا رسولَ اِهللا           { -٢٠٠٢٤
  عن عقبة بن عامر ) حب  (} املوت 

( وم  ) ٥٥٨٨( واإلحسـان   ) ٢٢٥٢(  وسنة   ٧/٩٠ وهق   ٩/٣٣١ وفتح   ٢٧٨ و   ١٧/٢٧٧ وطب   ٢/٢٧٨مي  
 ) ١١٧١( وت ) ٥٢٣٢(  وخ ١٥٣ و ٤/١٤٩وحم ) ٢١٧٢
أقارب الزوج أو الزوجة غري احملارم أى دخول هؤالء على النساء دون أن يكون عندهن حمرم يؤدي ملفاسد           : احلمو  

 كثرية كاملوت 
٢٠٠٢٥- }       لى هؤالِء املُعذَّبنيدخلُوا عفـالَ            الَ ت ـاكنيوا بكونت فِإنْ لَم ، اكنيوا بكونِإالَّ أَنْ ت

 ما أَصام صيبكمالَ ي ليهملُوا عدخعن ابن عمر) حم ، ق   ( } ت 
) ١٦٢٥(  وعـب  ١٣٧ و  ١١٣ و   ٧٤ و   ٧٢ و   ٥٨ و   ٢/٩ وحـم    ٣٨ وم الزهد    ١٠١ و   ٦/٩ و   ١/١١٨خ  

  )٧٢٦٣(  وصحيح اجلامع ٤/٣٦٠وترغيب 
٢٠٠٢٦-}                 جـِرى ِمـِن ابـِن آدمـيطانَ يبــــاِت فِإنَّ الشلى هؤالِء املُغيدخلُوا عالَ ت 

 مجــرى الــــدِم ، قيلَ يا 
 عن جابر) ت  ( } وِمنى ، ِإالَّ أَنَّ اَهللا أَعانين عليِه فأَسلم : ومنك ؟ قالَ ! رسولَ اِهللا 

 وأخرجـه الشـيخان     ٩/٣٣١ وفتح   ١/٣٠ومشكل   ٢/٣٢٠ومي  ) ١١٧٢(  وت   ٧/٤٢٩ و   ٥/٣٠٥اإلحتاف  
  ٥/٢٩بنحوه جامع األصول 

 صحيـــــح
٢٠٠٢٧- }               صـيبكمذراً أَنْ يح اكنيوا بكونِإالَّ أَنْ ت وا أَنفسهمظَلم الَّذين ساكندخلُوا مالَ ت

 ما أَصاعن ابن عمر ) خ ، م ( عبد الرازق ( } ِمثلُ م 



 

 

٢٩٩٧() 

 وفـتح   ٢/٤٥١وهـق   ) ١٦٢٤(  وعـب    ١/٥٤٣ ومي   ٩٦ و   ٤/٦٦ وحم   ٣٩ وم الزهد    ٦/٩ و   ٤/١٨١خ  
٨/١٢٥  

الَ تدخلُوا اجلَنةَ حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا  ، أَالَ أَدلُّكم علـى أَمـٍر إذا                   { -٢٠٠٢٨
الِعشاُء والفَجـر ، ولـو      : ني  فَعلتموه تحاببتم أَفشوا السالم بينكم ، ِإنَّ أَثقلَ الصالِة على املُنافق          

                    مـن ريا خليالع واليد ، ظَهِر ِغىن نا كانَ عدقِة مالص ريبواً ، وخح ا َألتومهَا ولوا ِفيهمعلمونَ مي
 عن ابـن  ) حل   ( } أُمك وأَباك ، وأَختك وأَخاك ، وأَدناك أَدناك         : اليِد السفلى ، وابدأْ مبن تعولُ       

 مسعود 
(  وخـد  ١٠/٢٣٢ وهـق  ٥١٢ و   ٤٧٧ و   ٢/٣٩١وحم   ) ٣٦٩٢( وهـ  ) ١٦٨٨(  وت   ١٤٣د األدب ب    

 وبنحوه م اإلميان    ٣٣١ و   ٢/٧٤ وأصفهان   ١/٣٠ وعوانة   ٨/٣٧٥ وحلية   ٣/٤٢٤ وترغيب   ٨/٣٠وجممع  ) ٩٨٠
  ٤/٦٣ وتلخيص ٩٤

 صحيـــــح
 عن على) م ، ن  ( }  مشرفاً ِإالَّ سويته الَ تدع ِتمثاالً ِإالَّ طَمسته ، والَ قَرباً { -٢٠٠٢٩

  )٧٢٦٤(  وصحيح اجلامع ٤/٨٨ ون ٢/١٣٤ وتلخيص ١/٣٦٩ وك ٩٣م اجلنائز 
 عن عدى بن حامت ) طب  ( } الَ تدع شيئاً ضارعت النصرانيةَ فيِه   { -٢٠٠٣٠

 ) ٣٧٨٤( ود ) ١٥٦٥(  وت ٧/٢٧٩ وهق ١٧/١٠٤ وطب ٣٧٧ و ٤/٢٥٨وحم ) ٦٨( حب 
 صحيـــــح

 عن جابر) طس  ( } الَ تدعن صالةَ اللَّيِل ولو حلب شاٍة  { -٢٠٠٣١
  ٢/٢٥٢جممع 

 صحيـــــح
٢٠٠٣٢- }            غائبا الرالِة الفَجِر فِإنَّ ِفيهمكعتِني اللَّتِني قَبلَ صوا الردععن ابـن   ) طب   ( } الَ ت

 عمر 
  ١/٣٩٨  وترغيب٢١٨ و ٢/٢١٧ وجممع ١٢/٤٠٨طب 

 حســــن لغيـــــره
اللَّهم أَحيين ما كَانـِت     : الَ تدعوا باملوِت والَ تتمنوه فَمن كانَ داعياً الَ بد فَليقِل             { -٢٠٠٣٣

 عن أنس ) ن ( } احلَياةُ خرياً ِلي ، وتوفَّين إذا كانِت الوفاةُ خرياً ِلي 
  )٧٢٦٥(  وصحيح اجلامع ٥٥٥ و ٢/٥٥٤صول  وأخرجه اجلماعة غري مالك جامع األ٤/٤ن 

 عن أىب هريرة)  حم ، د  ( } الَ تدعوا ركعِىت الفَجِر ولو طَردتكم اخلَيلُ  { -٢٠٠٣٤
  ٦/١١وجامع األصول ) ١٢٥٨(  ود ١/٣٩٩ وترغيب ٢/٤٠٥حم 

 حســــن لغيـــــره
حم ، م ، د      ( } الئكةَ يؤمنونَ على ما تقولونَ      الَ تدعوا على أَنفسكم ِإالَّ خبٍري فِإنَّ املَ        { -٢٠٠٣٥

 عن أم سلمة )  



 

 

٢٩٩٨() 

) ٦٠٦٧( وعـب   ) ١١٥٤(  والـدعاطب    ٣/٣٨٤ وهق   ٢٩٦/ ٦وحم   ) ٣١١٨( ود  )  ٩٢٠ ( ٧م اجلنائز   
  )٧٢٦٧(وصحيح اجلامع 

ى خدمكم ، والَ    الَ تدعوا على أَنفسكم ، والَ تدعوا على أَوالدكم ، والَ تدعوا عل             { -٢٠٠٣٦
 لَكم ستجابطاٌء فيا عاعةً ِنيلَ ِفيهاِهللا س وافقُوا منالَ ت ، لى أَموالكموا عدععن جابر ) د  ( }ت 

  )٧٢٦٧( وصحيح اجلامع ) ٢٤١١( وحب ) ١٥٣٢(   ود ٧٤م الزهد 
٢٠٠٣٧- }  اِإلمام دفعى يترفةَ حع وموا يدفعر عن جاب) طس ( } الَ ت 

  ٣/٢٥٥امع 
 حســــن

 عن جابر ) هـ  ( } الَ تدفنوا موتاكم باللَّيِل ِإالَّ أَنْ تضطروا  { -٢٠٠٣٨
  )٧٢٦٨(  وصحيح اجلامع ١/٥١٣ومعاىن ) ١٥٢١( هـ 

 صحيـــــح لغيــره
٢٠٠٣٩- }  ِإىل املَجذومني ظروا الندميعن ابن عباس ) حم ، هـ  ( } الَ ت 

 ١/١٣٨ وتـخ    ١٠/١٥٩ وفتح   ١٠١ و   ٥/١٠٠ وجممع   ٩/٤٤ و   ٨/١٣٢ وش   ٣/١٤٣وطب  ) ٣٥٤٣( هـ  
  )٧٢٦٩(  وصحيح اجلامع ١/٢٧٦ وحم ٧/٢١٩وهق 

 صحيـــــح
٢٠٠٤٠- }  رد ذَات ذحبنعن أىب هريرة)  ت  ( } الَ ت 

 وصـحيح   ١٩/٢٥٧وطب  ) ١٦٤١(  وصحيحة   ٣/١٤٩ وترغيب   ١٣/١٩٠ وسنة   ٣/١٣١وك  ) ٢٣٦٩( ت  
  )٧٢٧٠(امـــع اجل

 صحيـــــح
حم ، م    ( } الَ تذحبوا ِإالَّ بقرةً مسنةً ِإالَّ أَنْ تتعسر عليكم فتذحبوا جذعةً من الضأِن               { -٢٠٠٤١

 عن جابر ) ، د ، ن ، هـ 
 و  ٥/٢٢٩ وهـــــق    ٣٢٧ و   ٣/٣١٢وحم  ) ٣١٤١(  وهـ   ٧/٢١٨ون  ) ٢٧٩٧(  ود   ١٣م األضاحى   

  ٣/٣٣٠ وجامع األصول ٤/٣٣٠ وسنة ٢٧٩ و٩/٢٦٩ و ٢٣١
 صحيـــــح

كـان  : حيث قال بـال وجـل       ) ٦٥( ووهم األلباىن ومهاً شديداً عندما وضع هذا احلديث الصحيح ىف ضعيفته            
 !! األحرى به أن حيشر ىف زمرة األحاديث الضعيفة 

ىف ضعيفته ليدلل على صحته ما وأعله بأىب الزبري املكى وأنه مدلس ومل يصرح بالتحديث ، مث راح يسود صفحات       
  : وكل ما ذهب إليه باطل األمورذهب إليه 

  األول عدم احترامه للصحيحني اللذين بلغا القنطرة - ١
  جرأته ىف رد األحاديث الصحيحة والىت مل يسبق إليها - ٢



 

 

٢٩٩٩() 

 مدلس فإن ما رواه له       لو كان من احملققني لثبت عنده أن أبا الزبري غري مدلس على الصحيح ، ولو افترض أنه                 - ٣
صاحب الصحيح بصيغة العنعنة حممول على السماع قطعاً ، وإذا مل جيد الرواية الىت صرح فيها بالتحـديث عليـه         

 بالبحث عنها فسيجدها 
 راجع كتاب تنبيه املسلم ىف تعدى األلباىن على صحيح مسلم جتد فيه ما يثلج الصدر حول أحاديث أىب الزبري                    - ٤
. 
 - ٩/٤٤٠ والتهـذيب    ١٦٢-١/١٥٧ومقدمة صحيح ابن حبان     ) ٩٦١( ليقنا على احلديث رقم      راجع تع  - ٥

  ٦/١٢٦ وعدى ٦/٣٠ وابن سعد ٤٤٣
-هى الثنية من كل شىء من اإلبل والبقر فما فوقها       : املسنة  :  قال العلماء    ٥/١١٣:  قال الشوكاىن ىف النيل      - ٦
 . جيوزون اجلذع من الضأن مع وجود غريه وعدمه وقد أمجعت األمة أنه ليس على ظاهره ألن اجلمهور-

يستحب لكم أن ال تذحبوا إال مسنة فإن عجزمت فجذعة ، وليس فيه تصريح مبنع جذعة الضأن وأـا ال     : وتقديره  
  هـ ١--جتزىء  حبال 
 عن عائشة ) ن  ( } الَ تذكروا  هلكاكم ِإالَّ ِبخري   { -٢٠٠٤٢

  )٧٢٧١(  وصحيح اجلامع ٧/٤٩١حتاف واإل) ٢٠٦٥(  والدعاطب ٤/٥٢ن 
 صحيـــــح

الَ تذهب اَأليام واللَّياِلى حتى تشرب طَـــائفةٌ ِمن أُمىت اخلَمر ويسموَا بغـِري              { -٢٠٠٤١
 عن أىب أمامة ) هـ (} اســمها  

 أعظمى ) ٣٤٢٧( وهـ  ) ٧٢٧٣(  وصحيح اجلامع ٨/١١٢ وطب ٦/٩٧ وحلية ٥٢ و ١٠/٥١الفتح 
 صحيـــــح

طس ، ض   (} الَ تذهب اَأليام واللَّياِلى حتى يكونَ أَسعد الناِس بالدنيا لُكع بن لُكٍع              { -٢٠٠٤٤
 عن أنس ) 

  ٧/٣٢٠امع 
 صحيـــــح

٢٠٠٤٥- }   اجلهجاه جلٌ يقالُ لهر ملكى يتواللَّياِلي ح اماَألي ذهبعن أىب هريرة)  م  ( } الَ ت 
  )٧٢٧٤( م الفنت وصحيح اجلامع 

  .عن أىب هريرة) حم  (}الَ تذهب الدنيا حتى تصري ِللُكِع بِن لُكٍع  { -٢٠٠٤٦
 )٧٢٧٢(وصحيح اجلامع ٧/٢٢٠ وجممع ٣٥٨و٢/٣٢٦حم 

 صحيـــــح
عن أىببردة بن نيار ، )  ، طبحم ، ش (}الَ تذهب الدنيا حتى تكونَ عند لُكِع بِن لُكٍع       { -٢٠٠٤٧

  .نعيم بن محاد ىف الفنت عن أىب بكر بن حزم مرسالً 
  ٧/٣٢٠ وجممع ١٥/٢٤٤ وش ٣/٤٦٦حم 

 صحيـــــح



 

 

٣٠٠٠() 

 الَ تذهب الدنيا حتى يبعثَ اُهللا رجالً ِمن أَهِل بيِتى يواطئُ اسمه اسِمى، واسم أَبيـهِ                {-٢٠٠٤٨
    مُأل اَألرضأِبى ، في وراً و ظُلماً         اسمج لئتا مدالً وِقسطاً كمعـن  ) ك(ىف األفراد ،    ) طب ، قط   (} ع

 ابن مسعود
 ٧/٣٢٥وجممع ١٥/١٩٨ وش ٤/٤٤٢ك 

 صحيـــــح
٢٠٠٤٩- }                ـمهواطئُ اسيِتى يأَهِل ب جلٌ ِمنر ربالع ملكى يتنقِضى حا والَ تنيالد ذهبالَ ت

 .عن ابن مسعود ) طب ( صحيح حسن ) حم ، د ، ت(} اسِمى 
وصـحيح  اجلـامع     ٣٢٥/ ٧ وجممـع    ٤/٤٤٢وك  ٥/٧٥ وحلية   ٤٣٠و١/٣٧٧ود املهدى وحم    ) ٢٢٣٠(ت  

)٧٢٧٥( 
 صحيـــــح

الَ ترتِد الصماَء ِفى ثَوٍب واحٍد ، والَ يأكلْ أَحدكم ِبشمالِه ، والَ يحتِب ِفى ثَوب                 { -٢٠٠٥٠
عٍل ومِش ِفى ناحٍد ، والَ يعن جابر) حم  ( }احدٍة و  

 ٣/٣٥٧حم 
 صحيـــــح 

  اخلطيب وابن عساكر عن جابر } الَ ترتِد ِبثَوٍب واحٍد، والَ تشتملْ بِه الصماَء   { -٢٠٠٥١
 ١٣/٤٧ وخط ٣٥٧/   ٣حم 

 صحيـــــح
  أن يتجلل الرجل بثوبه واليرفع منه جانباً: الصماء 

 هريرة عن أىب) بز ، طس ( }  الَ ترثُ ِملَّةٌ ِملَّةً { -٢٠٠٥٢
 ١/٤٤ وطص ٧/٣٢٢ وحلية ٨/١٠٦ جممع 

 جـــيد
الَ ترثُ ِملَّةٌ ِملَّةً ، والَ تجوز شهادةُ ِملٍَّة على ِملٍَّة إالَّ أُمِة محمٍد صـلّى اُهللا عليـِه                    { -٢٠٠٥٣

  ِسواهم نلى مع جوزت مهادمرسالً  بد الرمحنعن أىب سلمة بن ع) عب(} وسلّم فإنَّ ش. 
 وله شواهد ١٠/١٦٣وهق ) ١٥٥٢٥( وعب ٨٤/  ٣ وتلخيص ٢٢٥و٤/٢٠١وجممع٤/٦٩قط 

 فيـــه ضـعــــف
ـ (} الَ ترجعوا بعِدى كُفَّاراً يضرب بعضكم ِرقاب بعٍض          { -٢٠٠٥٤ عن جرير ) حم ، ق ، ن ، ه

 عن ابن عباس) خ ، ت (  بكرة ،  عن أىب) خ ، ن ( عن ابن عمر ، ) حم ، خ ، د ، ن ،  هـ (  ، 
وت ١٢٠و١١٩ وم القســامة١٦٣و٦٤و٣٦و٩/٣و١٩٨ و٤٨/ ٨و٧/١٣٠و٢٢٤و٥/٢٢٣و٢/٢١٦و١/٤١خ 

ـــ١٢٧ و٧/١٢٦وت ) ٤٦٨٦(ود ) ٢١٩٣( ـــم )٣٩٤٣ و٣٩٤٢(وه  ٢/١٠٤و٤٠٢  و١/٢٣٠وحــ
 ٣٦٦و٣٦٣ و٣٥٨و٤/٧٦و
 )٧٢٧٦(وصحيح اجلامع ٧٣و٦٨ و٤٥و٤٤و٣٩/ ٥و



 

 

٣٠٠١() 

 مــتواتــــــــر
ال ترجعوا بعِدى كُفَّاراً يضرب بعضكم ِرقاب بعٍض ، والَ يؤخذُ الرجلُ ِبجريـرِة               { -٢٠٠٥٥

 عن ابن عمر) ن(} أَبيِه والَ ِبجريرِة أَخيِه 
 )٧٢٧٧(وصحيح اجلامع ) ١٩٤٧(وصحيحة ١٢٧و ٧/١٢٦ن 

 صحيـــــح
٢٠٠٥٦- }     بوا الطيردحممـود بـن    : ن شرحبيل وقال الصحيح     أبو نعيم ىف املعرفة عن حممد ب      (} الَ ت

 شرحبيل
 ١٠/٣٧١و٥/٢٠٩ وفتح ٢٦١و٣/١٣٣وحم ٧/٢١١و٣/٢٠٥وبنحوه خ ) ٢٦٦٢( املطالب 

 حســــن لغيـــره
 )أبونعيم عن أم سلمة ( } الَ تردوا السائلَ ولَو ِبشربٍة ِمن ماٍء  { -٢٠٠٥٧

 ١/١٣٧أصفهان 
 حســــن لغيــره

 .عن ابن جبيد عن جدته ) مالك ، طب ، هب (}  السائلَ ولَو بِظلٍف محرٍق الَ تردوا { -٢٠٠٥٨
 ٨٦و٥/٨١ون ) ٦٦٥(وت ) ١٦٦٧(ود ٥٧٥وموطأ ١/١٣٧وأصفهان ٦/٤٣٥حم 

 صحيـــــح
الَ ترسلُوا فَواشيكم وِصبيانكم إذَا غَابِت الشمس حتى تذهب فَحمةُ الِعشاِء ، فإنَّ              { -٢٠٠٥٩
ياطنيفَحمةُ الِعشاِء الش ذهبى تتح مسنبعثُ إذَا غَابِت الشعن جابر ) حم ، م ، د (}  ت 

 )٧٢٧٨(وصحيح اجلامع ٣٩٣و١١/١٩وسنة ) ٢٦٠٤(ود ٥/٢٥٦وهق ٣/٣٨٦وحم ١٥٩٤م ص 
  وهى كل شىء ينتشر من اإلبل والبقر والغنم ىف املراعى وغريها: مجع فاشية : الفواشى 

٢٠٠٦٠- }  رضنيأَحـداً                الَ ت نذملى فَضِل اِهللا ، والَ تحمدنَّ أَحداً عأَحداً بسخِط اِهللا ، والَ ت 
على ما لَم يؤتك اُهللا ، فإنَّ ِرزق اِهللا تعاىل الَ يسوقه ِإليك ِحرص حريٍص ، والَ يرده عنك كَراهيةُ                    

       وحعلَ الردلِه جعـلَ         كَارٍه ، وِإنَّ اَهللا ِبقسطِه وعقِني ، وجى واليضِفى الر احـــةَ والفَرحوالر 
كخِط والشواحلُزنَ ِفى الس مسعود عن ابن) طب ، هب ، حل ( } اهلَم 

 ) ٢٠٩و٢٠٨( والشعب ٧/١٣٠ و٤/١٢١ وحلية ٢/٥٤٠ وترغيب ٤/٧١ وجممع ١٠/٢٦٦طب 
 فيه انقطـــاع

٢٠٠٦١- }  نفم ، آبائكم نوا عرغبالَ ت  كُفر أَبيِه فَهو نع غبعن أىب هريرة  ) ق(} ر 
 )٧٢٧٩(وصحيح اجلامع ١٢/٥٤وفتح ١١٣وم اإلميان ٨/١٩٤وخ ١/٢٤وعوانة ٤/٢٣٦ومتهيد ٢/٥٦٢حم 

٢٠٠٦٢- }          واطنبِع ماَأليِدى ِإالَّ ِفى س رفعالَ ت :        دخلُ املَسـجدي الةُ ، وِحنيالص فتتحت ِحني
   نظرفي ـاِس     احلَرامالن عم قفي لى املَروِة ، وِحنيع قومي فَا، وِحنيلى الصع قومي يِت ، وِحنيِإىل الب

 عن ابن عباس ) طب(}  عشيةَ عرفةَ وجبمٍع ، واملَقامِني حني يرمي اجلَمرةَ 



 

 

٣٠٠٢() 

 )٢٧٠٣(وخزمية )١١٢٥( ومطالب ٣/٥٨واإلحتاف ١١/٣٨٥وطب ٣/٢٣٨و٢/١٠٢امع 
 ألئــمة وقفـــهصحــح ا

 عمر  العسكرى ىف األمثال عن ابن} الَ ترفع عصاك على أَهلك وأَِخفهم ِفى اِهللا  { -٢٠٠٦٣
 ٦/٣٩٢واإلحتاف ٤/٤١وك ١/١٠٥وجممع ٥/٢٣٨حم 

 صحيـــــح
٢٠٠٦٤- }   لتمعالِة أَنْ تماِء ِفى الصِإىل الس وا أَبصاركمرفععن ابن عمر) هـ ، طب (} الَ ت  

 )٧٢٨٠(وصحيح اجلامع ١٢/٢٨٧وطب ٢/٢٣٣وفتح ١/٣٥٨ وترغيب ٢/٨٢وجممع ) ١٠٤٣(هـ 
 صحيـــــح

 خيتلس وخيطف: يلتمع
( } الَ ترفعوىن فَوق حقِّى ، فإنَّ اَهللا تعاىل قِد اتخذِنى عبداً قَبلَ أَنْ يتخذِنى رسوالً                 { -٢٠٠٦٥

 بيهعن على بن احلسني عن أ) ك طب ، (هناد  ، 
 ٩/٢١وجممع ٣/١٣٩طب 

 حســــن
٢٠٠٦٦- }  أَرقبه نِلم يئاً فهوش أَرقب نفم وا أَموالكمرقبعن ابن عباس ) ن  ( } الَ ت 

  )٧٢٨١(  وصحيح اجلامع ١١/٤٧وطب ) ١١٥١(  وحب ٦/٢٦٩ن 
 صحيـــــح

 هذا لفالن ما عاش ، فإذا مات فالن فهو لفالن: أن يقول الرجل : الرقىب 
 عن زيد بن ثابت) حم  (} الَ ترقبوا فمن أَرقب شيئاً فسبيلُ اِملرياِث   { -٢٠٠٦٧ 

  ٥/١٨٩ وحم ٢ ون العمرى ب٨٩د البيوع ب 
 صحيـــــح

 هى للباقى منا : أرقبه داراً أو أرضاً أعطاه إياها وقال 
٢٠٠٦٨- }          أَرقب يئاً أَوش أَعمر نوا ، فمعمروا والَ ترقبالَ ت      للوارِث إذا مات فهو د ، ن ،     ( } ه

 عن جابر) حب 
 ) ٥١٢٧( واإلحسان  ) ٧٢٨٢(  وصحيح اجلامع ٤/١٥٧وجممع ) ٣٥٥٦( ود ) ١٢٩٠(  ومحيدى ٦/٢٧٣ن 

 صحيـــــح
٢٠٠٦٩- }  ماروالَ الن وا اخلَزركبعن معاوية ) د ( } الَ ت 

  )٧٢٨٣(  وصحيح اجلامع ٧/٣٢٨ وتخ ٢/١٢٠  والدوالىب٣/٢٧٢ و ١/٢٢ وهق ٤/٩٣وحم ) ٤١٢٩( د 
 صحيـــــح

٢٠٠٧٠- }            اُهللا وأَرواك أَشبعك ، قعا وخلَ وكُلْ ِممرِم النعن رافع بن عمـرو       ) ٤حم   ( } الَ ت
 الغفار ى 

  ٧/١٩ وسعد ٩٣ ود اجلهاد ب ٣/٤٤٤ وك ٥/٣١وحم ) ٢٢٩٩( وهـ ) ١٢٨٨( ت 



 

 

٣٠٠٣() 

 حســــن لغـــريه
 عن ابن عباس ) ط  ( } ترِم جمرةَ العقبِة حتى تطلع الشمس الَ  { -٢٠٠٧١

  ٣٤٤ و ٣٢٦ و ٢٧٧ و ١/٢٣٤ وبنحوه حم ٤/٣٩٥اإلحتاف 
 صحيـــــح

 يوم العيد : يعىن 
٢٠٠٧٢- }  ظيمع وعةَ املُسلِم ظُلمفِإنَّ ر ، وا املُسلمعروعن عامر بن ربيعة ) طب  ( } الَ ت 

  ٣/٤٨٤وترغيب  ٦/٢٥٣امع 
 حســــن لغـــريه

 ) عبد الرازق عن احلسن مرسالً  ( } الغائطَ والبولَ : الَ تزامحوا اَألخبثِني ِفى الصالِة  { -٢٠٠٧٣
 ) ١٧٥٧( عب 

 صحيـــــح مرســـل
٢٠٠٧٤- }           انُ الرزوخ الئكتها اُهللا وملعنهي ا املَالئكةُ أَولعنهزالُ املَرأةُ تـا     الَ تـذاِب ممحِة والع

 عن معاذ ) بز  ( } انتهكت ِمن معاِصى اِهللا شيئاً 
  ١٠٦ و ١/١٠٥امع 

 حســــن
) حـم   ( } الَ تزالُ املَسألةُ بأَحدهم حتى يلقى اَهللا تعاىل وليس بوجهِه مزعةُ لَحـٍم    { -٢٠٠٧٥

 وابن جرير ىف ذيبه عن ابن عمر 
 وغريهم ) ٢٠٠١٢(  وعب ٣/٢٠٨ وش ٨٨و  ٢/١٥ وحم ١٠٣م الزكاة 

الَ تزالُ املَليلةُ والصداع بالعبِد واَألمِة وِإنَّ عليهما من اخلَطايا ِمثلَ أُحٍد فما تدعهما               { -٢٠٠٧٦
 وعليهما

 عن أىب هريرة)  ع  ( } ِمثقالُ خردلٍة 
 ٢/٣٠١امع 

 صحيـــــح لغيـــره
٢٠٠٧٧- } زالُ أُمالَ ت لُوا اِإلفطارجا ععن أىب ذر ) حم  ( } ىت ِبخٍري م 

  )٧٢٨٤(  وصحيح اجلامع ٧/١٣٦ وحلية ٣/١٥٤ وجممع ٥/١٤٧حم 
 صحيـــــح لغيـــره

٢٠٠٧٨- }              شيتوا خا ، فإذا ظَهرنالز لدو ِفيهم ظهري ا لَما متماسكاً أَمرهىت ِبخٍري مزالُ أُمالَ ت
همعماىل بِعقاٍب أَنْ يععن ميمونة) حم ، طب  ( }  اُهللا ت 

  ١٠/١٩٣ وفتح ٣/٢٧٧ وترغيب ٦/٣٣٣ وحم ٦/٢٥٧امع 
 حســــن



 

 

٣٠٠٤() 

الَ تزالُ أُميت على اِإلسالِم ما لَم يؤخروا املَغرب لتشبيِك النجوِم مضاهاةَ اليهوِد ،               { -٢٠٠٧٩
     ضاهاةَ النم عجلُوا الفَجري ا لَما         ومِإىل أَهله كلُوا اجلَنائزي ا لَموأبو نعيم عـن    ) طب   ( }صارى ، وم

 حارثة بن وهب 
 ٣/٣٢ و ١/٣١١ وجممع ٣/٢٦٨طب 

 صحيـــــح
حم ، د ، ك      ( } الَ تزالُ أُميت على الِفطرِة ما لَم يؤخروا املَغرب ِإىل اشتباِك النجوِم              { -٢٠٠٨٠

 عن العباس ) هـ (  عامر ، عن أىب أيوب وعقبة بن) 
 ٧/١٨٣ وطب   ١٤/١٤ وخط   ١/٣١٠ وجممع   ١/٤٤٨ وهق   ٥/٤٢٢ و   ٤/١٤٧ و   ٤٩٩ و   ٣/٤٤٩حـــم  

 وصحيحــة 
  )٧٢٨٥( وصحيح اجلامع ) ٤١٨( ود ) ٦٨٩( وهـ ) ١٩١٥(

 صحيـــــح
 ظهور صغارها بني كبارها حىت ال خيفى منها شئ: اشتباك النجوم 

٢٠٠٨١- }   زالُ أُمالَ ت         جوما النوا بِفطرهنتظري ا لَمىت منلى سعن سهل  ) ك  ( ابن خزمية    ( }  يت ع
 بن سعد 

 )  ٢٠٦١( وخزمية ٤/١٩٩ وفتح ٢/١٤٠ وترغيب ١/٤٣٤وك ) ٨٩١( حب 
 صحيـــــح

 طب ،  ك ، هب  (}الَ تزالُ أُميت على مسكٍة ِمن ِدينها ما لَم يكلُوا اجلَنائز ِإىل أَهلها      { -٢٠٠٨٢
 عن احلارث بن وهب ) ، ض 
 ) ٩٢٤٧(  والشعب ١/٣٧٠ وك ٣/٣٢وجممع ) ٦٥٣٠(  وعب ٣/٢٦٨طب 

 صحيـــــح
الَ تزالُ أُميت على مسكٍة ِمن ِدينها ما لَم ينتظُروا باملَغرِب اشتباك النجوِم مضـاهاةَ                { -٢٠٠٨٣

ىل إحماِق النجوِم مضاهاةَ النصرانيِة ، وما لَم يكلُـوا اجلَنـائز ِإىل             اليهوِد ، وما لَم يؤخروا الفَجر إِ      
 عن احلارث بن وهب وعن الصناحبي ) ص  ( }أَهلها 
  ٨/٩٤ وطب ٣/٣٢ و ١/٣١١امع 

 صحيـــــح لغيـــره
٢٠٠٨٤- }           ضعى يتزيٍد حم لْ ِمنقولُ ها وتلقَى ِفيهي مهنزالُ جــــا      الَ تِة ِفيهالِعـز بر 

 نــالكفه ، قَدمــه 
قَِط قَِط ، بعزتك وكَرمك ، والَ يزالُ ِفى اجلنِة فَضلٌ حتى ينشىَء : يرتوي بعضها ِإىل بعٍض وتقولُ     

  عن أىب هريرة ىف الصفات) قط ( } اُهللا خلقاً ، فيسكنهم فَضلَ اجلنِة 
  ١/١٨٧ وعوانة ٧/٢٠٤ وحلية ١١/٥٤٥ وفتح ١/٢٣٥ وعاصم ٢٣٠ و ١٤١ و ٣/١٣٤وحم ) ٣٢٧٢( ت 

 صحيـــــح



 

 

٣٠٠٥() 

هلْ ِمن مزيٍد ، حتى يضع فيها رب الِعزِة قَدمـه             : الَ تزالُ جهنم يلقَى ِفيها وتقولُ        { -٢٠٠٨٥
والَ يزالُ ِفى اجلنِة فَضـلٌ حتـى        قَِط قَِط ، وِعزتك وكَرمك ،       : فيرتوى بعضها ِإىل بعٍض وتقولُ      

 عن أنس)  حم ، ق ، ت ، ن  (} ينشىَء اُهللا خلقاً آخر فيسكنهم ِفى فَضوِل اجلنِة 
 وخـط   ٨/٥٩٥ و وفتح    ٢٣٤ و   ٢٣٠ و   ١٤١ و   ٣/١٣٤وحم  ) ٣٢٧٢(  وت   ٣٨ و ٣٧ وم اجلنة    ٨/١٦٨خ  
  )٧٢٨٦(  وصحيح اجلامع ١/١٨٧ وعوانة ١/٢٣٥ وعاصم ٥/١٢٧

 .القدم مواضع الكفار الىت عبدوا فيها دون اهللا : أبو حامت قال 
حسىب حسىب ألن العرب    : فال تزال تستزيد حىت يضع الرب جلَّ وعال موضعاً من الكفار واألمكنة ىف النار فتقول                

اهللا يريد موضع صدق ، ال أن       ) أن هلم قدم صدق عند رم       ( تطلق ىف لغتها اسم القدم على املوضع كقوله تعاىل          
  ١٦/٤٨٤ راجع صحيح ابن حبان -تعاىل يضع قدمه ىف النار جلَّ ربنا وتعاىل عن مثل هذا وأشباهه  

 عن املغرية ) ق ( } الَ تزالُ طَائفةٌ ِمن أُميت ظَاهرين حتى يأتيهم أَمر اِهللا وهم ظَاهرونَ  { -٢٠٠٨٦
  )٧٢٨٨( امع  وصحيح اجل١٧٠ وم اإلمارة ٩/١٢٥ وخ ٢٩٣ و ١٣/٢٨٦فتح 

 متـــواتـــر
 عن  عمر) ك ( } الَ تزالُ طَائفةٌ ِمن أُميت ظَاهرين على احلَق حتى تقوم الساعةُ   { -٢٠٠٨٧

 وم  ٩/١٢٥ وبنحـوه خ     ٢٨٨ و   ٧/٢٨٧ وجممـع    ١٣/١٩ وفتح   ١٠/٣٣٧ وبداية   ٤/٥٥٠ وك   ٦/٥٢٧نبوة  
  )٧٢٨٧(  وصحيح اجلامع ١٧٠اإلمارة 

 ـرمتـــواتــ
الَ تزالُ طَائفةٌ ِمن أُميت ظَاهرين على احلَق ، الَ يضرهم من خذهلم حتى يأتى أَمر اِهللا             { -٢٠٠٨٨

 كذلك معن  ثوبان ) م ، ت ، هـ (} وه 
 ومطالب  ٣١٢ و   ٧/٢٨٨ وجممع   ٩/١٨١ وهق   ٤/٩٧وحم   ) ٦( وهـ  ) ٢٢٢٩ و   ٢١٩٢(  وت   ١د الفنت ب  

  )٧٢٨٩(  وصحيح اجلامع ١٧٠ وم اإلمارة )٤٤١٨ و٤٤١٧( 
 متـــواتـــر

٢٠٠٨٩- }                  ـنيكاِإلنـاِء ب وهم ، اوأهمن نلى مع ظَاهرين لى احلَقيت عأُم زالُ طَائفةٌ ِمنالَ ت
) طب   ( } بأَكناِف بيِت املَقدِس    : وأين هم ؟ قالَ     : اَألكلِة ، حتى يأتى أَمر اِهللا وهم كذلك ، قيلَ           

 عن مرة البهزى 
  ٢٨٨ و ٧/٢٨٧امع 

 حســــن لغيـــره
٢٠٠٩٠- }                 همرضالَ ي ، قَاهرين ، غزوهمي نلى مع ظَاهرين لى احلَقيت عأُم زالُ طَائفةٌ ِمنالَ ت

ِببيِت املَقدِس  : ين هم ؟ قالَ     وأ! يا رسولَ اِهللا    : من ناوأهم حتى يأتيهم أَمر اِهللا وهم كذلك ، قيلَ         
 عن أىب أمامة) حم ،  طب ، ض (} 

  ٥/٢٦٩ وحم ٧/٢٨٨ وامع ١٠/٣٣٧ وبداية ٨/١٧١طب 
 صحيـــــح



 

 

٣٠٠٦() 

الَ تزالُ طَائفةٌ ِمن أُميت على احلَق ظَاهرين ، وِإني َألظن أَنْ تكونوا هم  يـا أَهـلَ                    { -٢٠٠٩١
 عن زيد بن أرقم )  ، طك حم ، بز (} الشــاِم  

  ٤/٣٦٩ وحم ٧/٢٨٧امع 
 صحيـــــح لغيـــره

  مدرج من كالم معاوية رضى اهللا عنه ---وقوله وإىن ألظن 
عن ) هـ ، ك     ( } الَ تزالُ طَائفةٌ ِمن أُميت على احلَق منصورين ، حتى يأِتى أَمر اِهللا                 { -٢٠٠٩٢

 عمر
 ٤/٥٥٠وك  ) ٦( وهـ ) ٢١٩٢( ت 

 صحيـــــح
٢٠٠٩٣- }                  ـنم همـرضالَ ي ، قَاهرين همدولع ، يِن ظَاهرينلى الديت عأُم زالُ طَائفةٌ ِمنالَ ت

ِببيـِت  : وأين هم ؟ قالَ     : جاَءهم ِإالَّ ما أَصام ِمن ْألواَء حتى يأتيهم أَمر اِهللا وهم كذلك ، قيلَ               
 عن أىب أمامة)  حم  ، طك   ( } وأَكناِف بيِت املَقدِس  املَقدِس ، 

 ١٩٦١ و   ١٩٥٧ و   ١٩٥٦ و   ٢٧٠(  وصحيحة   ٤/٤٤٩ وك   ٢٨٨ و   ٧/٢٨٧ وجممع   ٥/٢٦٩ و   ٤/١٠٤حم  
 ( 

 صحيـــــح
 ٢٠٠٩٤- }               جومالن بدوالةَ املَغرِب قَبلَ أَنْ تلُّوا صا صلى الفطرِة ميت عأُم زالُ طَائفةٌ ِمنالَ ت  { 

 )  ابن جرير عن قتادة مرسالً ( 
  ١/٣١ حنوه وجممع ٤٤٨ و ١/٣٧٠ وهق ١/١٩٠ وك ٤/١٧٤وحم ) ٦٨٩( وهـ  ) ٤١٨( د 

 صحيـــــح
الَ تزالُ طَائفةٌ ِمن أُميت قَائمةً بأَمِر اِهللا ، الَ يضرهم من خذهلم والَ من خالفهم حتى                  { -٢٠٠٩٥

 عن معاوية ) حم ، ق  ( }م ظَاهرونَ على الناِس يأتى أَمر اِهللا وه
 والبخـارى ىف االعتصـام   ٢/١٢٢ و ١/٥٦ وكر ٧/٣٢٧ وتخ ١٣/٢٩٥ وفتح ٤/١٠١ وحم  ١٧٤م اإلمارة     

  )٧٢٩٠(   وصحيح اجلامع --باب قول النىب صلى اهللا عليه وسلم ال تزال طائفة 
 متـــواتـــــر

٢٠٠٩٦- }     أُم زالُ طَائفةٌ ِمنا      الَ تالفهخ نا مهضرلى  أَمِر اِهللا الَ يامةً ععن أىب )  هـ  (} يت قَو
 هريرة
  )٧٢٩١( وصحيح اجلامع ) ١٩٦٢( وصحيحة  ) ٧( هـ 

 متـــواتـــــر
  } الَ تزالُ طَائفةٌ ِمن أُميت منصورين الَ يضرهم خذالنُ من خذهلم حتى تقوم الساعةُ            { -٢٠٠٩٧

 عن قرة بن إياس)  هـ ، حب (
  )٧٢٩٢( وصحيح اجلامع ) ٢١٩٢(  وت ٥/٣٤وحم ) ٦١( واإلحسان ) ٦( هـ 



 

 

٣٠٠٧() 

 متـــواتـــر
جيوز أن تكون الطائفة مجاعة متعددة من أنواع املؤمنني ما بني شجاع وبصري باحلرب ، وفقيه                : قال اإلمام النووى    

  ٦٧ -١٣/٦٦ شرح مسلم ---عن املنكر ، وزاهد وعابد حمدث ، ومفسر وقائم باألمر باملعروف والنهى 
الَ تزالُ طَائفةٌ ِمن أُميت يقاتلونَ على أَبواِب ِدمشق وما حوهلَا ، وعلـى أَبــواِب                 { -٢٠٠٩٨

 بيـِت املَقــدِس 
 عن أىب هريرة)  طس  (} وما حوله ، الَ يضرهم خذالنُ من خذهلم ، ظَاهرين ِإىل يوِم الِقيامِة 

  ١/٥٦ وكر ٦١ و ١٠/٦٠ و ٧/٢٨٨امع 
 حســــن لغيـــره

وعبد بن محيـد  ) ط   (} الَ تزالُ طَائفةٌ ِمن أُميت يقاتلونَ على احلَق حتى يأتى أَمر اِهللا   { -٢٠٠٩٩
 عن زيد ابن أرقم 

  ٧/٢٨٨ وجممع ٤/٤٢٧ و ٣٨٧٤ و ٣/٣٤٥وحم ) ٢٤٨٤(  ود ٥٥٠ و ٤/٢ وك ١٣/٧٧الفتح 
 صحيـــــح

الَ تزالُ طَائفةٌ ِمن أُميت يقاتلونَ على احلَق ظَاهرين ِإىل يوِم الِقيامِة ، فيرتلُ ِعيسـى                 { -٢٠١٠٠
     همقولُ أَمريفي رميم قولُ      : بنا ، فيلِّ لَنالَ صعكِرمةَ اِهللا هلـذِه          : تت عٍض أَمريلى بع عضكمالَ ِإنَّ ب

 عن جابر ) حم ، م  ( }اُألمِة 
  )٧٢٩٣(  وصحيح اجلامع ٣/٣٤٥ وحم ١/١٠٦ وعوانة ١٧٣ واإلمارة ٢٤٧م اإلميان 

الَ تزالُ طَائفةٌ ِمن أُميت يقاتلُونَ على احلَق ظَاهرين على من ناوأهم حتـى يقاتـلَ                 { -٢٠١٠١
 عن عمران بن حصني  ) حم ، د ، ك  ( } آخرهم املَسيح الدجالَ 

ــتح ٥٥٠ و ٤/٢ك  ــم ١٣/٧٧ وف ــحيحة ٤/٤٢٩ وح  )  ٢٤٨٤( ود  ) ١٩٦٠ و ١٩٥٩ و ١٩٥٨(  وص
  )٧٢٩٤(وصحيح اجلامــع 

 صحيـــــح
الَ تزالُ ِعصابةٌ ِمن أُميت قَائمةً على أَمِر اِهللا ، الَ يضرها من خالفها  تقاتلُ أَعداءها ،          { -٢٠١٠٢

ذهبت حرب نشبت حرب قَوٍم آخرين ، فيرفع اُهللا تعاىل أَقواماً ويرزقهم ِمنهم حتى تـأتيهم       كُلَّما  
 عن أىب هريرة)  حل  ( } الساعةُ ، هم أَهلُ الشاِم 

  ٣/٣٥ وتخ ١/٥٦كر 
 حســــن لغيـــره

٢٠١٠٣- }      لى احلَققاتلونَ عيت  يأُم زالُ ِعصابةٌ ِمنالَ ت  ـأتيهمى تتح الفهمخ نم همضرالَ ي  ، 
 لى ذلكع اعةُ وهمعن عقبة بن عامر ) م   (  } الس 

 وفـتح   ٤/٤٥٦وك  ) ١١٠٨( وصحيحة   ) ٤٥٤٢ و   ٤٢٤٤(  ومطالب   ١٠/٦٠ و   ٧/٢٨٨ وامع   ٦/٥٤م  
  )٧٢٩٥(  وصحيح اجلامع ١٣/٧٧



 

 

٣٠٠٨() 

٢٠١٠٤- }       يت  يأُم زالُ ِعصابةٌ ِمنالَ ت     ـنم همضـرالَ ي ، هملعدو لى أَمِر اِهللا قَاهرينقاتلونَ ع
 لى ذلكع اعةُ وهمالس أتيهمى تتح الفهمعن عقبة بن عامر ) م   (  } خ 

  )٧٢٩٦(  وصحيح اجلامع ١٣/٧٧ وفتح ٤/٤٥٦وك ) ١١٠٨(  وصحيحة ٥٣م اإلمارة ب 
قَائماً وقَاعداً، أَو ىف سوقك أَو ىف ناديـك، أَو          :  ذَكرت اَهللا    الَ تزالُ مصلِّياً قَانتاً ما     { -٢٠١٠٥

 ا كُنتيثمعن حيىي بن أىب كثري مرسالً ) هب(} ح. 
 )٥٦٩(والشعب ٢/٥٣٢الترغيب 

 حســن مرســل
٢٠١٠٦- }  نهقضى عى يتينِه حعلَّقةً ِبداملُؤمِن م فسزالُ نعن أىب هريرة ) هق ( } الَ ت. 

 ٢/٥٠٨وحم ٤/٦١هق 
 صحيـــــح

٢٠١٠٧- }              عوا ذلكيا، فَإذا ضعظيمهت قوا هذِه احلُــرمةَ حظَّما عزالُ هذِه اُألمةُ ِبخٍري مالَ ت
 عن عياش بن أىب ربيعة ) هـ(} هلكوا 

 )٤٢٤٩( ومطالب ٤/٣٤٧وحم ) ٣١١٠(هـ 
 حســــن

 حرمة البيت احلرام : يعىن 
ما لَم يقبض ِمنـهم  : لُ هذِه اُألمةُ على شريعٍة حسنٍة ما لَم يظهر ِفيهم ثَالثٌ           الَ تزا  { -٢٠١٠٨

نشـو  : وما السقَّارونَ ؟ قَـالَ      : الِعلم، ويكثر ِفيهم ولد اِحلنِث، ويظهر ِفيهم السقَّارونَ، قَالوا          
 عن معاذ بن أنس ) حم ، طب ، ك(} نهم إذا تالقوا التالعن يكونونَ ِىف آخِر الزماِن ، تكونُ تحيتهم بي

 ٤/٤٤٤وك ٣/٤٣٨وحم ١/٢٠٢امع 
 حســــن

 أى أوالد الزىن: ولد احلنث 
الَ تزالُ هذِه اُألمةُ ، مستقيم أَمرها ، ظَاهرةٌ على عدوها ، حتى يمضى ِمنهم اثْنـا                  { -٢٠١٠٩

ليفةً كُلُّهمخ شرع كونُ اهلَرجي قُريٍش ، ثُم عن جابر بن مسرة ) طب  ( }  ِمن 
  ٥/٩٢ ود املهدى وحم ٦/٢٨٢ وبداية ٦/٥٢٠ ونبوة ٢/٢٨٢طب 

 صحيـــــح
٢٠١١٠- }                  ِمـن ا ذَهـببالُوا مي ا لَمعِن الناِس م بالر غَضب حجبِإالَّ اُهللا ت زالُ الَ ِإلهالَ ت

ابن النجار عن زيـد   ( } م دنياهم ، فإذا قَالوها ، قيلَ كَذبتم ، لَستم ِمن أَهلها  ِدينهم إذا صلحت هل   
 ) بن أرقم 

  ٣/٢٥٥ واإلصابة ٩/٣٣٤ واإلحتاف ٣/٢٣١ وترغيب ٧/٢٧٧امع 
 حســــن



 

 

٣٠٠٩() 

٢٠١١١- }   زالونَ خباحبِنى ، واِهللا الَ تآىن وصر نم ِفيكم اما دٍري مزالونَ خبالَ ت  ِفـيكم اما دٍري م
) طـب ، ش   ( } من رآىن وصاحبِنى ، واِهللا الَ تزالونَ خبٍري ما دام ِفيكم من رأى من رأى من رآىن            

 وأبو نعيم ىف املعرفة عن واثلة 
  ٧/٥وفتح ) ٤١٩٧(  ومطالب ٢/٦٣٠ وعاصم ١٠/٢٠ وجممع ١٢/١٧٨ش 

 صحيـــــح
٢٠١١٢- }   زالونَ تالَ ت            ـهغَربي هِر اُألردنِّ أَنتملى نالَ عجالد تكمقيقاتلَ بى يتح قاتلونَ الكُفَّار

هرقيش يك بن صرمي ويقال صرمي وما له غريه ) طس  ( } وهم والبغوى عن 
  ٧/٣٤٩ وامع ٣/٥٧٦ واإلصابة ٣/١١٤هروى 

 حســــن
رِض ، فِإنك تأِتى يوم الِقيامـــِة على عنقك ِمقدار سبِع          الَ تزدادنَّ ِمن تخوِم األَ     { -٢٠١١٣

 عن أميمة موالة رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ) ابن جرير  (} أَرضني. 
  ٦/٣٩٢ واإلحتاف ٤/٤١ك 

 صحيـــــح لغيـــره
٢٠١١٤- }           وهمس ، ِمنكم بأَهِل الِبر اُهللا أَعلم ، زكُّوا أَنفسكمالَ ت   ينبعن زينب  ) م ، د     ( } ا ز

 بنت أىب سلمة 
  )٧٢٩٧(  وصحيح اجلامع ١٠/٥٧٦ وفتح ٨/٣٣٨وسعد ) ٨٣١( وخد ) ٤٩٥٣(  ود ١٩م األدب 

 } الَ تزوج املَرأةُ املَرأةَ ، والَ تزوج املَرأةُ نفسها ، فِإنَّ الزانيةَ هى الىت تزوج نفسها                  { -٢٠١١٥
 ىب هريرةعن أ)  هـ ( 

  ٧/١١٠وهق ) ٧٢٩٨(  وصحيح اجلامع ٢٢٨ و ٣/٢٢٧وقط ) ١٨٨٢( هـ 
 حســــن

 وسندها حسن !      وحذف اجلملة األخرية األلباىن 
٢٠١١٦- }            اُألمم بكم كاثرى ماقراً ، فِإنجوزاً والَ عع جنزوعن عياض بـن    ) طب ، ك     ( } الَ ت

 غنم 
  ٣/٢٩١ وك ٣/١١٦خيص  وتل٤/٤٤ وخط ٥/٢٨٦اإلحتاف 

 ليــــن 
 وآخره صحيـــــح

٢٠١١٧- }              َألمـواهلن جوهنزووالَ ت ، رديهنأَنْ ي سنهنسى حفع ساَء حلُسنهنوا النجزوالَ ت
 } فضلُ فعسى أَمواهلن أَنْ تطغيهن ، ولكن تزوجوهن على الديِن ، وألمةٌ خرقاُء سوداُء ذَات ِديٍن أَ             

 عن ابن عمر ) هـ ( 
  ٢٥٥ و ٤/٢٥٤ وامع ٩/١٣٥ وفتح ٣/٤٦وترغيب ) ١٨٥٩( هـ 

 حســــن



 

 

٣٠١٠() 

عن عمـرِه  : الَ تزولُ قَدما ابِن آدم يوم الِقيامِة ِمن ِعنِد ربِه حتى يسألَ عن خمٍس      { -٢٠١١٨
ِمن أَين اكتسبه وفيم أَنفقه ، وماذا عملَ ِفيما علم ؟           فيم أَفناه ، وعن شبابِه فيم أَباله ، وعن مالِه           

 عن ابن مسعود ) ت  ( } 
  )٧٢٩٩(  وصحيح اجلامع ١٠/٣٤٦ وجممع ٥/١٢وكر ) ٩٤٦( وصحيحة  ) ٢٤١٧ و ٢٤١٦( ت 

 حســــن
عن شبابِه فيما أَباله    : الَ تزولُ قَدما العبِد يوم الِقيامِة حتى يسألَ عن أَربِع ِخصاٍل               { -٢٠١١٩

 ( } ، وعن عمرِه فيم أَفناه ، وعن مالِه ِمن أَين اكتسبه وفيما أَنفقه ، وعن ِعلمِه ماذا عملَ ِفيـِه                       
 واخلطيب وابن عساكر عن معاذ ) طب ، هب  

 ) ١٧٨٦ و ١٧٨٥(  والشعب ١٠/٣٤٦وجممع ) ٩٤٦( صحيحة 
 صحيـــــح

عن عمرِه فيم أَفناه ، وعن ِعلمِه ما فَعلَ         :  قَدما عبٍد حتى يسألَ عن أَربٍع          الَ تزولُ  { -٢٠١٢٠
واخلطيب   عن أىب     ) ت     ( } ِفيِه ، وعن مالِه ِمن أَين اكتسبه وفيم أَنفقه ، وعن ِجسمِه  فيم أَباله ؟                 

 برزة 
 وصـحيح   ١٢/٤٤٠ وخـط    ١/١٣٥ ومي   )٢٤١٧(  وت   ١/١٢٥ وترغيب   ١٠/٣٤٦ وجممع   ١/٢٦٩طص  

  )٧٣١( اجلامع 
 صحيـــــح

 ) أبو عوانة عن أنس  ( } )   وعليكم ) ( على ( الَ تِزيدوا أَهلَ الِكتاِب  { -٢٠١٢١
 من طرق بنحوه  ) ٣٨٥(  ون عمل ٧/٣ وم ٨/٧١ وخ ٣/٩٩حم 

ِإنى صائم ، وِإنْ كُنت قَائمـاً       : الَ تساب وأنت صائــم ، وِإنْ سابك أَحد فقلْ           { -٢٠١٢٢
 عن أىب هريرة)  حب  (} فاجلس 

 ) ١٩٩٤(  وخزمية ٢/١٩٧وبنحوه خ ) ٣٤٨٣(  واإلحسان ٢/١٤٨ وترغيب ٢/٤٢٨حم 
 صحيـــــح

٢٠١٢٣- }                 حرما معهجلٌ ِإالَّ وما رليهدخلْ عحرٍم ، والَ يِذى م سافِر املَرأةُ ِإالَّ معم ح ( } الَ ت
 عن ابن عباس ) ، ق 

  )٧٣٠١(  وصحيح اجلامع ١٢/١٥٧ و ٤/٧٢ وفتح ٢/١٨٢ وحم ٤٢٤ وم احلج ٣/٢٤خ 
الَ تسافِر املَرأةُ ِإالَّ ومعها محرم ، والَ يدخلْ عليها ِإالَّ وعندها محرم ، فِإنْ دخـلَ                  { -٢٠١٢٤

 راهأَنَّ اَهللا ي فَليعلم عن جابر ) هب  (} أَحدكم 
 ) ٥٤٣٩( وبنحوه ) ٥٤٤١ و ٥٤٤٠(  حنوه والشعب ٢/٥٤ وخ ١/٥١٥ وحنف ٢/١١٢اىن مع

 صحيـــــح
 اجلملة األخرية صوب إرساهلا البيهقى



 

 

٣٠١١() 

 عن أىب هريرة)  د ، ك  ( } الَ تسافِر املَرأةُ بريداً  ِإالَّ ومعها محرم يحرم عليها  { -٢٠١٢٥
  )٧٣٠٢( يح اجلامع وصح ) ١٧٢٥ و ١٧٢٤ و ١٧٢٣(  ود ١/٤٤٢ك 

 صحيـــــح
 ست عشر ألف ذراٍع: أربعة فراسخ ، والفرسخ : الربيد 

 عن أىب أمامة )  قط  ( } الَ تسافِر املَرأةُ سفر ثَالثِة أَياٍم أَو تحج ِإالَّ ومعها زوجها  { -٢٠١٢٦
  ٢/٢٢٣قط 

 حســــن
 عن ابن عمر )  حم ، ق ، د   ( }  ِإالَّ مع ِذى محرٍم الَ تسافِر املَرأةُ ثَالثةَ أَياٍم  { -٢٠١٢٧

 ) ١٧٢٧( ود  ) ٧٣٠٤(  وصحيح اجلامع ٢/٥٦٦ وفتح ٤١٧ وم احلج ٢/٥٤خ 
الَ تسافِر املَرأةُ مسريةَ يومِني ِإالَّ ومعها زوجها، أَو ِذى محرٍم ِمنها ، والَ صوم ِفـى         { -٢٠١٢٨

بعد الصبِح حتى تطلع الشمس وبعد العصـِر        :  صالةَ بعد صالتِني     يومِى الِفطِر واَألضحى ، والَ    
              سـاجدحــالُ ِإالَّ ِإىل ثَالثـِة مالر شدوالَ ت ، الشمــس غربى تتسـجِد احلَـراِم ،     : حم

 عن أىب سعيد)  خ  (} ومســجِد اَألقصى ، ومسجِدى 
  )٧٣٠٤(  وصحيح اجلامع ٤١٥م احلج  و٤/٧٣ وفتح ٣/٧١ وحم ٥٦ و ٣/٢٥خ 

 عن أىب هريرة)  ك  ( } الَ تسافِر امرأةٌ فَوق ثَالٍث ِإالَّ مع ِذى محرٍم   { -٢٠١٢٩
 ) ٤٣٠٦(  وعب ١٠/٨٢ وهق ٤/٥ وش ٢/١٤٣وحم ) ١٠٠٦(  ومحيدى ١/٤٤٢ك 

 صحيـــــح
 عن أىب هريرة)  ك  ( } رٍم  الَ تسافِر امرأةٌ مسريةَ لَيلٍة ِإالَّ مع ِذى مح { -٢٠١٣٠

  ٤/٦ وش ٢/٤٤٥وحم ) ١١٧٠(  وت ١/٤٤٢ك 
 صحيـــــح

٢٠١٣١- }  ودوا بالقُرآِن ِإىل أَرِض العسافرعن ابن عمر ) حل ( ابن أىب داود ىف املصاحف  ( } الَ ت 
  ٨/٢٦٥ وحلية ٢/٣٦٩وشفع ) ١١٤٩( شفع 

 صحيـــــح
 عن ابن عمر) م  ( } فِإنى الَ آمن أَنْ يناله العدو الَ تسافروا بالقُرآِن  { -٢٠١٣٢

     )٧٣٠٥( وصحيح اجلامع ٨/٢٦٥ وحلية ١٠ و ٢/٦ وحم ٩٤ وم اإلمارة ٢/٣٦٩ومشكل ) ١١٤٩( شفع 
٢٠١٣٣- }               ولـيس ِمنهم فهو امعهمج أَو اكنهمس نفم ، جامعوهموالَ ت وا املُشركنيساِكنالَ ت

 عن مسرة ) طب ، ك ، هق (} ِمنا   
  ٥/٢٥٣ وبنحوه  امع ١/١٢٣ وأصفهان ٢/١٤١ك 

 صحيـــــح



 

 

٣٠١٢() 

} الَ تسأِل اِإلمارةَ فَإنه من سأهلَا وِكلَ ِإليها، ومِن ابتلى ِبها ولَم يسأهلَا أُعني عليها                 { -٢٠١٣٤
 .عن عبد الرمحن بن مسرة ) كر(

  وغريهم ١٠/١٠٠ وهق ٦٣و٥/٦٢ وحم ٢٥٣و٢٠٢و٥/١٧٥كر 
 صحيـــــح

عـن  ) حم ، هـ ، ك       ( } الَ تسأِل الرجلَ فيم ضرب امرأته ؟ والَ تنم ِإالَّ على ِوتٍر              { -٢٠١٣٥
 عمر
) ١٩٨٦( وهــ  ) ٢١٤٧(  ود ٤/١٧٥ وك ١٠٠ و ٥٣ و   ٥٢ و   ٥٠ و   ١٠/٣١ و   ٧/٣٠٥ وهق   ١/٢٠حم  

  ٧/١٤٠والفتوحات الربانية 
 صحيـــــح

خ ،  ( } الَ تسأِل املَرأةُ طَالق أُختها لتستفرغَ صحفتها ولتنكح فِإنَّ هلَا ، ما قُدر هلَا   { -٢٠١٣٦
 عن أىب هريرة)  د 

  ) ٧٣٠٦(  وصحيح اجلامع ٨/١٥٣وخ ) ١٩٩٠(  وت ٩/٥٥وسنة ) ٢١٧٦(  ود ١١/٤٩٤فتح 
٢٠١٣٧- }       كفىَء ما لتأُخته سأِل املَرأةُ طَالقالَ ت           ـزلـى اِهللا عا عا ِرزقُهما ، فِإنحفتها ِفى ص

 ) طب ، عن أم سلمة  (} وجـــلَّ  
  ط املعارف٤/٣٣٦ وامع ١٢/٤١٩طب 

 صحيـــــح
٢٠١٣٨- }                 أخذهرتلَ ِإليِه فتى تتح قطَ ِمنكوِإنْ س وطكيئاً والَ سش سأِل الناسحم   (} الَ ت (
 عن أىب ذر 

 وأصـفهان   ٦/١١٨ وسنة   ٢/٩٥ وطب   ٤/١٩٧ وهق   ٢٧٩ و   ٢٧٧ و   ٢٧٥ و   ٥/١٧٢ وحم   )١٨٣٧( هـ  
  )٧٣٠٧(  وصحيح اجلامع ١/١١٨

 صحيـــــح
الَ تسألُوا أَهلَ الِكتاِب عن شىٍء فِإنهم لن يهدوكم وقد ضلُّوا ، ِإما أَنْ تصـدقُوا                 { -٢٠١٣٩

) هب  (} انَ موسى حياً بني أَظهركم ما حلَّ له ِإالَّ أَنْ يتبعِنى           ببباطٍل ، أَو تكذِّبوا حبٍق ، واِهللا لو ك        
 والديلمى وأبو نصر السجزى ىف اإلبانة عن جابر

وفـتح   ) ١٩٢٠٩ و   ١٠١٥٨( وعـب   ) ١٧٩(  والشعب   ١٧٤ و   ١/١٧٣ وجممع   ٢/١١ وهق   ٣/٣٣٨حم  
١٣/٣٣٤  

 حســــن
 ، فِإنى أَخاف أَنْ يخربوكم بالصدِق فتكذِّبوهم ،         الَ تسألُوا أَهلَ الِكتاِب عن شىءٍ      { -٢٠١٤٠

فِإنَّ فيِه نبأَ ما قَبلكم ، وخرب ما بعـدكم ،           : أَو يخربوكم بالكذِب فتصدقُوهم ، عليكم بالقُرآِن        
ينكما بابن عساكر عن ابن مسعود  ( } وفَصلَ م ( 



 

 

٣٠١٣() 

 وموضـح   ١٣/٣٣٤وفتح   ) ١٩٢٠٩ و   ١٠١٥٨( و عب    ١٧٤ و   ١/١٧٣ وجممع   ٢/١١ وهق   ٣/٣٣٨حم  
  حنوه ١/٥١

 حســــن
٢٠١٤١- }                  هـذَا الفَـج ِمن رداقةُ تاٍحل وكانِت النص أهلَا قَومس اآلياِت ، فقد كمبيسألُوا نالَ ت

مهد اُهللا من تحـت أَدِمي      وتصدر ِمن هذا الفَج ، فعتوا عن أَمِر ربهم فعقروها فأَخذم الصيحةُ فأَ            
أَبـو  : من هو يا رسولَ اِهللا ؟ قالَ        : السماِء ِمنهم ِإالَّ رجالً واحداً كانَ ِفى حرِم اِهللا تعاىل ، قالُوا             

 قَومه ا أَصابم احلَرِم أَصابه من رجا خعن جابر ) ض ( و )  حم ، حب ، ك ، طس ( } ِرغاٍل ، فلم 
 وغريهم ) ٢١١٢(  وحب ٦/١٩٤ وجممع ١/٢٣١ وطخ ٢/٥٦٧ك 

 صحيـــــح
٢٠١٤٢- }  ثتكمدوِم الِقيامِة ِإالَّ حىٍء ِإىل يش نسألُوِنى ععن أنس ) حم ، ق  (  } الَ ت 

  )٧٣٠٨(  وصحيح اجلامع ١٣٦ وم الفضائل ١١/١٧٣ وفتح ٩/٦٧ و ٨/٩٦ وخ ٣/١٠٧حم 
٢٠١٤٣- } د ، نهِخى عسبعن عائشة) حم  ( } عيِه ِبذنبِه الَ ت 

  ٥/١٥٤وسنة  ) ٤٩٠٩ و ١٤٩٧(  ود ٦/٢١٥حم 
 صحيـــــح

  أى ال ختففى عنه اإلمث الذى استحقه بالسرقة أى الذى سرقها  : ال تسبخى 
٢٠١٤٤- }   سِبقِنى بآمنيعن سلمان) طك  ( } الَ ت 

 ٢/٢٦٢ وفـتح  ٢/١١٣مـع   وجم٦/٣١١ و ١/٣٥٢وطـب  ) ٢٦٣٦(  وعب ١/٢١٩ وك ٥٦ و   ٢/٢٣هق  
 ١/٢٦٠وأصفهان 

 صحيـــــح
٢٠١٤٥- }   بقكما سمب دركونهت كمكوِع فِإنبالر سبقُوا ِإمامكمعن مسرة ) بز ، طك   (} الَ ت 

  ٢/٩٢وبنحوه هق ) ١٣٩٣ ( ٣/٣٨١ وصحيحة ٢/٧٨امع 
 حســــن لغيـــره

 فِإنى قَد بدنت فمهما أَسبقكم بـِه حـني أَركـع          الَ تسبقُوِنى بالركوِع والسجودِ    { -٢٠١٤٦
 أَرفع دركوِنى حنيت أَسجد بِه حني ا أَسبقكمهموم أَرفع دركوِنى حنيعن معاوية) هق   (} ت 

 ) ٣٨٢(  وحب ٢/٢٢٦ وفتح ٢٤٥ و ٣/١٥٤ وحم ٢/٩٢هق 
 صحيـــــح

ن املَعروِف شيئاً ، ولو أَنْ تكلِّم أَخاك وأَنت منبسطٌ          الَ تسبن أَحداً ، والَ تحقرنَّ م       { -٢٠١٤٧ 
ِإليِه وجهك ، ِإنَّ ذلك من املَعروِف ، وارفع ِإزارك ِإىل نصِف الساِق ، فِإنْ أَبيت فِإىل الكعـبِني ،                    

ةَ ، وِإِن امرؤ شتمك وعيرك مبا يعلم        وِإياك وِإسبالَ اِإلزاِر فِإنه من املَخيلِة  وِإنَّ اَهللا الَ يحب املَخيل           
 عن جابر بن سليم ) د ( } فيك فالَ تعيره مبا تعلم فيِه فِإنما وبالُ ذلك عليِه 



 

 

٣٠١٤() 

 وطـب   ٤/١٨٦وك  ) ٢٠٦٠(  والـدعاطب    ٣/٤٦٨ وترغيب   ١٠/٢٣٦ وهق   ٥/٣٧٨ وحم   ٢٨د اللباس ب    
  )٧٣٠٩(  وصحيح اجلامع ٧/٧٠٣

 صحيـــــح
٢٠١٤٨- }                 وأَنـت ِإىل أَخيـك كجهنبسطَ وأَنْ ي ِفى املعروِف ، ولو زهديئاً والَتش نسبالَ ت

تكلِّمه ، وأَفرغْ ِمن دلوك ِفى ِإناِء املُستسِقى ، واتِزر ِإىل ِنصِف الساِق ، فِإنْ أَبيت فِإىل الكَعبِني ،                   
 عن رجل ) حم ( } ن املَخيلِة ،واُهللا الَ يحب املَخيلةَ وِإياك وِإسبالَ اِإلزاِر فِإنها م

  ٧/٤٨٢واإلحتاف ) ١٢٢١(  وحب ٨/٧٢ وجممع ٣٧٨ و ٥/٦٤ و ٤/٦٥حم 
 صحيـــــح

٢٠١٤٩- }  هسبرغوثَ -الَ تالب بِح - أَيا لصالِة الصبيأَيقظَ ن عن أنس ) بز  ( }  فِإنه 
  ) ٢٠٥٦ - ٢٠٥٣( اطب  والدع٣/٤٧٥ وترغيب ٨/٧٧امع 

 حســــن
اللَّهم ِإنى أَسألك خريها وخري ما ِفيها وخري مـا  : الَ تسبها فِإنها مأمورةٌ ولكن قُِل      { -٢٠١٥٠

عن أىب بن كعب أن رحياً هاجت       ) عبد بن محيد     ( } أَمرت بِه ، وأَعوذُ بك ِمن شرها وشر ما أُمرت بِه            
 على عهد رسول اهللا  

 ) .صلى اهللا عليه وسلم فسبها رجل فقال فذكره 
 ) ١٦٧(  وعبد بن محيد ٥/١٢٣ حنوه وحم ٦١٦ وم ص ١١/٢١٤ وطب ٣٣٥ وجرجان ٥/١٠٣اإلحتاف 

 صحيـــــح
هباً ما  الَ تسبوا أَصحاِبى ، دعوا أَصحاىب فِإنَّ أَحدكم لَو أَنفق كُلَّ يوٍم ِمثلَ أُحٍد ذَ               { -٢٠١٥١

 صيفهوالَ ن أَحدهم دلغَ معن أىب سعيد ) أبو بكر الربقاىن ىف املستخرج  ( } ب 
 ١٠٨٩ و  ١٠٨٨ و   ١٠٨٧(  وتغلــيق   ١٠/٢١ وجممع   ٢٠٩ و   ١٠/٢٠٣ وهــق   ٦٣ و   ٥٤ و   ٣/١١حم  

 وصحيحــة ) 
)١٩٢٣ ( 

 صحيـــــح
 لَو أَنَّ  أَحدكم أَنفق ِمثلَ أُحٍد ذَهباً ما بلغَ           الَ تسبوا أَصحاِبى ، فو الِذى نفِسى بيدهِ        { -٢٠١٥٢

 صيفهوالَ ن أَحدهم دعن أىب هريرة)  م ، هـ ( عن أىب سعيد ، ) حم ، ق ، د ، ت  ( } م 
 وش  ٤٧٩ و   ٢/٤٧٨وك  ) ١٦١( وهــ   ) ٣٨٦١( وت   ) ٤٦٥٨(  ود   ٢٢١ وم فضائل الصحابة     ٥/١٠خ  
(  وصحيح اجلامع    ١٠/٢١ وجممع   ٢٠٩ و   ١٠/٢٠٣ وهق   ٦٣و   ٥٤ و   ٣/١١ وحم   ٣/١٤٩ وخط   ١٢/١٧٥

٧٣١٠ (  
الَ تسبوا أَصحاِبى لَعن اُهللا من سب أَصحاِبى ، فو الِذى نفِسـى بيـدِه ، لَـو أَنَّ                     { -٢٠١٥٣

 صيفهوالَ ن أَحدهم دلغَ ما بِمثلَ أُحٍد ذَهباً م أَنفق أىب سعيد ىف األفراد عن ) قط  (   } أَحدكم 
  ٧/٤٩١ واإلحتاف ٢٥٤ و ٢٥٢ وجرجان ١٠/٢١ وجممع ٣/١٤٩خط 



 

 

٣٠١٥() 

 صحيـــــح لغيـــره
الَ تسبوا أَصحاِبى ، من سب أَصحاِبى فعليِه لَعنةُ اِهللا واملالئكِة والناِس أَمجعني ، الَ                { -٢٠١٥٤

 )   بر  أبو نعيم عن جا ( } يقبلُ ِمنه يوم الِقيامِة صرف والَ عدلٌ  
 ) ٣٨٦١( وت ) ١٦١(  وهـ ٣/١٠٩٣عدي 

 صحيـــــح
٢٠١٥٥- }               الحص لَكم الحهمالِح ، فِإنَّ صبالص وا اَهللا هلمةَ وادعوا اَألئمسبطـب    (} الَ ت   (

 عن أىب أمامة 
 ١٢/١٥١ وخط ٥/٢٤٨ وجممع ٨/١٥٨طب 

 حســــن
٢٠١٥٦- }  همفِإن وا اَألمواتسبوا الَ تما قَدا ِإىل موأَفض عن عائشة ) حم ، خ ، ن  ( } قَد 

(  والـدعاطب    ١١/٣٦٢ وفـتح    ٥/٣٨٦ وسـنة    ١/٣٨٥ وك   ٤/٧٥ وهق   ٤/٥٣ ون   ٨/١٣٤ و   ٢/١٢٩خ  
  )٧٣١١(  وصحيح اجلامع ٦/١٨٠وحم ) ١٩٨٥(  وحب ٢/٢٣٩ومي ) ٢٠٦٤

اخلرائطى ىف مساوئ األخـالق      ( } الِبذاَء لُؤم   الَ تسبوا اَألموات فتؤذُوا اَألحياَء ، ِإنَّ         { -٢٠١٥٧
 )عن أم سلمة

 ) ٦٨( املساوئ 
 صحيـــــح مرســــل

 عن املغرية ) حم  ، ت  ( } الَ تسبوا اَألموات فتؤذُوا اَألحياَء   { -٢٠١٥٨
 ٢٠٦٥ - ٢٠٦٢(  والدعاطب   ٧/٤٩٠ واإلحتاف   ٨/٧٦وجممع  ) ١٩٨٧(  وحب   ٤/٢٥٢وحم  ) ١٩٨٢( ت  
  )٧٣١٢( صحيح اجلامع و) 

 صحيـــــح
٢٠١٥٩- }   هرالد فِإنَّ اَهللا هو هروا الدسبعن أىب هريرة)  م  ( } الَ ت 

( وصحيح اجلـامع    ) ٧٦٩( وخد  ) ٢٠٢٨(  والدعاطب   ٣/٣٠٨ وخط   ٣/٣٦٥ وهق   ٥م األلفاظ من األدب     
٧٣١٣(  

 ٦/٣٩٩أى أن اهللا تعاىل هو اآلتى باحلوادث ال الدهر الفيض 
أَنا الدهر ، اَأليام واللَّياىل أُجددها ، وآِتى مبلوٍك بعـد           : الَ تسبوا الدهر ، قالَ اُهللا        { -٢٠١٦٠

 عن أىب هريرة)  هب  ( } ملوٍك  
 ) ٥٢٣٧( والشعب ) ٧١٥(  وصحيحة ١٠/٥٦٥فتح 

 صحيـــــح
هب ( واحلكيم  ) حب  ( وعبد بن محيد    ) ط   ( }  الصالِة     الَ تسبوا الديك فِإنه يدعو ِإىل      { -٢٠١٦١

 وابن النجار عن ابن مسعود ) هب ( عن جابر ) 
 ) ٥٢٣٤ و ٥١٦٩( والشعب ٤/١٦٤٦وعدى ) ١٩٩٠( وحب ) ٨١٤(  ومحيدى ٥/١٩٣حم 



 

 

٣٠١٦() 

 صحيـــــح
 لد عن زيد بن خا) د  ( } الَ تسبوا الديك فِإنه يوقظُ للصالِة   { -٢٠١٦٢

  )٧٣١٤(  وصحيح اجلامع ٣/٤٧٤وترغيب ) ٥١٠١( د
 صحيـــــح

اللَّهم إنا نسأَلك ِمن خِري هذَا الريِح    : الَ تسبوا الريح فِإذا رأيتم ما تكرهونَ فقُولُوا          { -٢٠١٦٣
 }  وشر ما ِفيها و شر  ما أُمرت بِه          وخِري ما ِفيها وخِري ما أُمرت بِه ، ونعوذُ بك ِمن شر هذَا الريحِ             

 عن أىب ) ت ( 
  )٧٣١٥(  وصحيح اجلامع ٥/١٠٣ واإلحتاف ١/٣٩٨ ومشكل ٥/١٢٣وحم ) ٢٢٥٢( ت 

 صحيـــــح
 !!وصحيح اجلامع ) ١٨٣٦( وصححه ىف صحيح الترمذى ) ١٥١٨( وتناقض األلباىن فضعفه ىف املشكاة 

٢٠١٦٤- }   وا الربسالَ ت              لُوا اَهللا ِمنس محِة والعذاِب ، ولكنأيت بالراىل تعوِح اِهللا تر َا ِمنفِإ يح
  عن أىب هريرة )حم ، هـ ( } خريها وتعوذُوا باِهللا ِمن شرها 

 وصحيح اجلامع   ٢/٤٣٧وحم  ) ٢٠٥٠(  والدعاطب   ٥/١٠٣ واإلحتاف   ١٠/٢١٧ و   ٩/١٩وش  ) ٣٧٢٧( هـ  
 )٧٣١٧(  

 ــحصحيـــ
الَ تسبوا الريح فِإَا ِمن روِح اِهللا ، وسلُوا اَهللا خريها ، وخري ما ِفيها ، وخري مـا                    { -٢٠١٦٥

 عن أىب ) ن ، ك   (} أُرسلت بِه ، وتعوذُوا باِهللا ِمن شرها ، وشر ما ِفيها ، وشر  ما أُرسلت بِه 
  )٧٣١٧( وصحيح اجلامع ) ٢٢٥٢(  وت ٥/١٢٣وحم  ٢/٢٧٢وك ) ٩٣٤( ن عمل 

 صحيـــــح
ىف املعرفة عن صفوان    )  هق  ( الشافعى   (} الَ تسبوا الريح وعوذُوا باسِم اِهللا ِمن شرها            { -٢٠١٦٦

 .ابن سليم مرسالً 
  ٥/١٠٣ واإلحتاف ٨١ف 

 صحيـــــح لغيـــره
٢٠١٦٧- } يطانَ وتوا الشبسِه  الَ ترش ذُوا باِهللا ِمنواملخلص  عن أىب هريرة} ع 
  )٧٣١٨( وصحيح اجلامع ) ٢٤٢٢( الصحيحة 

 صحيـــــح
الَ تسبوا اللَّيلَ والنهار ، والَ الشمس والَ القَمر والَ الريح ، فِإنهـا رمحـةٌ لقـوٍم                   { -٢٠١٦٨

  آلخرين ذابعن جابر )  طس  (} وع 
 ) ٢٠٥١( والدعاطب ) ٢٦٩٣(  ومطالب ٨/٧١ع  وجمم٩/١٨ش 

 حســــن
 عن على) طس  ( } الَ تسبوا أَهلَ الشاِم فِإنَّ ِفيهم اَألبدالَ  { -٢٠١٦٩



 

 

٣٠١٧() 

  ط املعارف ٦٦ و ١٠/٦٥وامع ) ١٧٢٦(  والفضائل ٤/٥٥٣ وك ٨/٣٨٧اإلحتاف 
 صحيـــــح

 مرفوعاً وموقوفاً ومثله ال يقال بالرأى
 عن سهل بن سعد ) حم ( }  تسبوا تبعاً فِإنه كانَ قَد  أَسلم الَ { -٢٠١٧٠

  ) ٧٣١٩(  وصحيح اجلامع ٣/٢٠٥ وخط ٨/٧٦ وجممع ١١/٢٩٦ وطب ٨/٥٧١ وفتح ٥/٣٤٠حم 
 صحيـــــح

٢٠١٧١- } أَو أَذقت كِإن ِعلماً ، اللَّهم مُأل اَألرضا ياِلمهوا قُريشاً فِإنَّ عبسباالً الَ تذاباً ووهلَا ع
 ىف املعرفة عن ابن مسعود ) ط ، هق  ( } ، فأَذق آخرها نواالً 

 ٦١-٢/٦٠ وخط ٩/٦٥ و ٦/٢٩٥ وحلية ٢/٦٣٧وعاصم ) ٤١٦٧(  ومطالب ٢/٣٦١أصفهان 
 حســــن لغيـــره

 عن أىب الطفيل ) طب  ( } الَ تسبوا ماعزاً  { -٢٠١٧٢
  ٤/١٥٦ واإلصابة ١/٤٨الىب  والدو٩/٣٩٩ و ٦/٢٤٨امع 

 حســــن لغيـــره
٢٠١٧٣- }  أَسلم  كانَ قَد هفِإن ضروا مبسابن سعد عن عبد اهللا بن خالد مرسالً ( } الَ ت ( 

 حنوه) ١٥٢٤( والفضائل ) ٣٨٥١(  عند احلديث ٧/١٤٦ وفتح ١/١/٣٠سعد 
 حســــن لغيـــره

٢٠١٧٤- } ن رقةَ بنوا وبستِني الَ تنج جنةً أَو له أيتر ى قَدعن عائشة ) ك( } وفلَ فِإن 
  )٧٣٢٠( وصحيح اجلامع ) ٤٠٥(  وصحيحة ٨/٧٢٠ وفتح ٩/٤١٦ وجممع ٢/٦٠٩ك 

 صحيـــــح
) م  (} الَ تسبي احلُمى فِإنها تذهب خطايا بين آدم كما يذهب الكري خبثَ احلَديِد               { -٢٠١٧٥

 بر عن جا
 وك  ٨/٢٢٦وسعد   )٧٣٢١( وصحيح اجلامــــع   ) ٢٠٧٢(  والدعاطب   ٣/٣٧٧ وهق   ٥٣م الرب والصلة    

 ) ٥١٦( وخد ١/٣٤٦
عـن أىب   )  هـ(} الَ تسبى احلُمى فِإنها تنِفى الذُّنوب كما تنِفى النار خبثَ احلَديِد             { -٢٠١٧٦

 هريرة
  )٧٣٢٢(  وصحيح اجلامع ٣/٣٧٧ وهق ٥٣أعظمى وبنحوه م الرب والصلة ) ٣٥١٤( هـ 

 صحيـــــح
 ) !!٢٧٩٣( وصححه ىف صحيح اجلامع وصحيح  ابن ماجه  ) ١٥٨٣( وتناقض األلباىن فضعفه ىف املشكاة 

الَ تستبطئُوا الرزق فِإنه لَم يكن عبد ليموت حتى يبلغه آخر ِرزٍق هو له ، فـاتقُوا                  { -٢٠١٧٧
 عن جابر ) ك ، هق  ( } أَخِذ احلَالِل وترِك احلَراِم : مجلُوا ِفى الطَّلِب اَهللا وأَ



 

 

٣٠١٨() 

) ١٠٨٤(  وحـب    ٥/٢٦٥ وهـــق    ٢/٥٣٤ وترغيب   ٧/١٥٨ و   ٣/١٥٦ وحلية   ١/١٨٣ وعاصم   ٢/٤ك  
 )٧٣٢٣(وصحيح اجلامــع 

 صحيـــــح
عن سعد  ) طب   ( } النظِر ؟    الَ تستأذنْ مستقبلَ الباِب ، وهِل االستئذانُ ِإالَّ ِمن أَجلِ          { -٢٠١٧٨
 بن عبادة 

  ٨/٤٣ وجممع ٦/٢٨طب 
 صحيـــــح

 عن عائشة ) بز  ( } الَ تسترضعوا احلَمقى فِإنَّ اللَّنب يورثُ  { -٢٠١٧٩
 ٤/٢٦٢امع 

 فيـــه ضعـــف

٢٠١٨٠- }             ا يمِري إذنِه فِإنِفى ِكتاِب أَخيِه بغ ظرن نوم ، وا اجلُدرسترلُوا     الَ تِفى الناِر ، وس نظر
 جوهكما ووا ِبهفامسح ا ، فإذا فَرغتمِبظهوره سألوهوالَ ت طوِن أَكُفِّكمعن ابن عباس ) د ( } اَهللا بب 

 وطـب   ٤/١٤٧ وجامع األصول    ٤/٢٨٣ ومعاىن   ٣/٦٢ ونصب   ٧/٢٥٦٤ وعدى   ٧/٢٧٢وهق  ) ١٤٨٥( د  
  حنوه ٥/٢٨٨  وسعد١١/٨٤ وسنة ٤/٢٧٠ وك ١١/٤٧ وفتح ١٠/٣٨٩

 حســــن لغيـــره
٢٠١٨١-}               بقتما سلُّوا ، ومفص ا أَدركتمكينةُ ، فمالس ليكمـالةَ فعالص ستعجلُوا إذا أَتيتمالَ ت

 عن أىب قتادة ) حب  (} فأَمتُّوا 
  ٢/٢٩٨وهق ) ٦٠٣( وم ) ٦٣٥(  وخ ٢/٨٣ وعوانة ٥/٣٠٦وحم ) ٢١٤٧( اإلحسان 

 عن أنس ) حم ،ن  ( } يئُوا بناِر املُشركني ، والَ تنقُشوا ِفى خواتيمهم عربيا الَ تستف { -٢٠١٨٢
 ) ٩٣٧٥(  والشــــعب   ١٠/٢٧٨ وخط   ١٠/٢٧وهق  ) ٢٢٢٣(  ومطالب   ٤٨ ون الزينة ب     ٣/٩٩حم  
  ١/٢٦٣ ومعاىن ٤/١٦ و١/٤٥٥وتخ 

 فيـــه جهالـــــة
مد وال تستشريوا املشركني ىف شئ من أموركم ، وتصديق ذلك           ال تنقشوا ىف خواتيمهم حم    : تفسريه  : قال احلسن   

" يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يـألونكم خبـاالً               " فتال هذه اآلية    :  ىف كتاب اهللا تعاىل قال      
 ) ٩٣٧٥( الشعب 

عن ابن  ) حم ، ت     ( } ٍض  الَ تستقبلُوا السوق ، والَ تحفِّلُوا ، والَ ينفُق بعضكم لبع           { -٢٠١٨٣
 عباس 

  )٧٣٢٤(  وصحيح اجلامع ٤/٧ ومعاىن ١١/٢٩٢ وطب ١/٢٥٦ وحم ٥/٣١٨وهق ) ١٢٦٨( ت 
 حســــن

٢٠١٨٤- }          نيوب ينكمالَ بوا لرؤيتِه ، فِإنْ حوا لرؤيتِه وأَفطروماستقباالً ، ص هرستقبلُوا الشالَ ت
 عن ابن عباس ) حم  ( }  الِعدةَ ثَالثني منظرِه سحابةٌ أَو قَترةٌ فأَكملُوا



 

 

٣٠١٩() 

  ٢/٤٣٨ ونصب ٤/١٢٢ وفتح ٤/٢٠٧ وهق ١/٢٢٦حم 
 صحيـــــح

 عن أسامة بن زيد ) ع  ( } الَ تستقبلُوا الِقبلةَ بغائٍط أَو بوٍل  { -٢٠١٨٥
 وجـامع   ١/١٠٣ وتلخـيص    ١/٣٠٤ ومتهيـد    ٦/٤٤٧واإلحتـاف   ) ٥٧(  وخزمية   ٥/٤٢١ وحم   ١/١٠٩خ  

  من طرق ١٢١ و٧/١٢٠ـول األصـ
 عن أىب أيوب ) طب ) ( مسوية  ( } الَ تستقبلُوا الِقبلةَ بفروجكم والَ تستدبروها   { -٢٠١٨٦

  ٥/٤١٩ وحم ١/٤٩٨ وفتح ٦/٤٤٧ واإلحتاف ٤/٢٦٨طب 
 صحيـــــح

٢٠١٨٧- }          غَر قُوا أَورش ائٍط ولكنا بغستدبروهستقبلُوا الِقبلةَ والَ توا  الَ تعن ) ن ، طب     ( } ب
 أىب أيوب  

 ١/٦٠ وقط ١/٢٢ ون ١/١٦٨ وأصفهان ٢/٣٣٧ واإلحتاف ١/١٩٩وعوانة ) ٣٩( مطالب 
 صحيـــــح

الَ تستقيم لك املرأةُ على خليقٍة واحدٍة ، ِإنما هى كالضلَِع ، ِإنْ تقمها كَسـرَا ،                  { -٢٠١٨٨
ا وفيه ستمتعا تركتهوِإنْ ت ا :  وىف رواية -ا ِعوجها -وكَسرعن أىب هريرة)  طس (  } - طَالقه 

  ٩/١٦٣ وسنة ٤/٣٠٤ وجممع ٢/٤٤٩حم 
 صحيـــــح

 عن عبد اهللا بن عكيم ) طس  ( } الَ تستمتعوا من املَيتِة بِإهاٍب والَ عصٍب  { -٢٠١٨٩
 ) ٢٠٢(  وعب ٤/١٦٣هيد  ومت١/٢١٨ وجممع ٢٦ و ١/١٤ وهق ٤/٣١١ وحم ٧/١٧٥ون ) ٤١٢٧( د 

 حســــن
 هذا حممول على ما مل يدبغ مجعاً بني  األدلة أو منسوخ

٢٠١٩٠- }  اِجلن من إخوانكم ادز هوِث والَ بالعظاِم فِإنوا بالرستنجعن ابن مسعود ) ت  ( }الَ ت 
 ١/٣٦٤ وسـنة    ١/١٥٥ وش   ٢١٩ و   ١/١٤٠ ونصـب    ١/٢١٩ وعوانة   ١٠/٩٥وطب  ) ٣٢٥٨ و   ١٨( ت  

  )٧٣٢٥(وصحيح اجلامع 
 صحيـــــح

 عن ثوبان ) خد ، هب ( } الَ تسكُِن الكُفور ، فِإنَّ ساكن الكُفوِر كساكِن القُبوِر  { -٢٠١٩١
  )٧٣٢٦( وصحيح اجلامع  ) ٧٥١٩ و ٧٥١٨( والشعب ) ٥٧٩( خد 

 حســــن
  هـ ١ما بعد من األرض عن الناس فال مير به أحد : الكفور 

٢٠١٩٢- }  الحهص بدوى يتخِل حسلفُوا ىف النعن ابن عمر ) د  ( } الَ ت 
 وفـتح  ١/٥٩١ وجامع األصول ٤/٤٩ ونصب ٧/٢٧٥٦ وعدى ٦/٢٤وهق  ) ٢٢٨٤(  وهـ   ٥٨د البيوع ب    

٤/٤٣٣  



 

 

٣٠٢٠() 

 ليـــــن
 وصح موقوفاً عليه 

 }م ِإشارةٌ بالكفوِف واحلواجِب     الَ تسلِّموا تسليم اليهوِد والنصارى ، فِإنَّ تسليمه        { -٢٠١٩٣
 عن جابر ) هب ( 

  )٧٣٢٧( وصحيح اجلامع ) ٨٩١١( والشعب ) ١٧٨٣(  وصحيحة ١١/١٩فتح 
 حســــن لغيــــره

ابن جرير عن مسرة بن جندب  ( } الَ تسم رقيقك رباحاً والَ يساراً والَ أَفلح والَ نجيحاً            { -٢٠١٩٤
 ( 

  ) ٨٤٧ و ٨٤٦( ون عمل ) ٢٨٣٦( وت ) ٤٩٥٨(  ود ٦/١٧٢ وم ٢١و ٥/٧ وحم ٥/٣٩٠اإلحتاف 
الَ تسم عبد العزى وســم عبد اِهللا فِإنَّ خري اَألمساِء عبـد اِهللا وعبـد الـرمحِن                  { -٢٠١٩٥

 عن أىب سربة ) طب (} واحلــارثُ 
  من طرق ٥٠ و ٨/٤٩ وامع ٤/١٧٨ وحم ٨/٢٣٩طب 

 صحيـــــح
أَمثَّ : الَ تسم غُالمــــك رباحاً ، والَ أَفلح ، والَ يساراً ، والَ نجيحاً ، يقـالُ   {  -٢٠١٩٦

 عن مسرة)  د ، ت ( } الَ: هو ؟ فيقالُ 
) ٨٤٦(  ون عمـل     ٧/٢٢٥ وطـب    ٥/٧وحـم   ) ٣٨١١( وهـ  ) ٤٩٥٨(  ود   ٩/٣٠٦ وهق   ١١م األدب   
 ) ٧٣٢٨( وصحيح اجلامع ) ٢٨٣٦(  وت ٥/٣٩٠واإلحتاف 

 عن مسرة) د ، م ( } الَ تسم غُالمك رباحاً ، والَ يساراً ، والَ أَفلح ، والَ نافعاً   { -٢٠١٩٧
 ١٢/٣٣٨ وسنة ٢١ و ٥/١٠وحم  ) ٤٩٥٨( ود  ) ٧٣٢٩(  وصحيح اجلامع ٢م األدب ب
٢٠١٩٨- }   ظَهره قطعفت سمعهعن عمران بن حصني) طب ( } الَ ت 

  ٣/٣٠٩امع 
 ـــحصحيــ

٢٠١٩٩- }   سرالي بكم ةٌ أَريدأُم كمِإن ، هلكهفت هسمععن حمجن بن األدرع) حم ، طب ( } الَ ت 
  وفيه قصة ١/٨٢ واإلحتاف ٣/٣١٠وجممع ) ٤٣١(  وخد ٥/٣٢حم 

 صحيـــــح
٢٠٢٠٠- }            فلحي لَم معكس لو ، هلكهفت هسمعالً مدح رجالً   عن أىب موسى أن رج    ) طب  ( } الَ ت

 عند النىب  صلى اهللا عليه وسلم قال فذكره 
  ٣/٣٠٩ وجممع ١٨/٢٣٠طب 

 صحيـــــح
عبد اِهللا وعبد   : الَ تسمِه عزيزاً ولكن سمِه عبد الرمحِن ، فِإنَّ أَحب األمساِء ِإىل اِهللا               { -٢٠٢٠١

 الرمحــن 



 

 

٣٠٢١() 

 عفى عن عبد الرمحن بن سربة اجل) حم ، طب ( } واحلارثُ 
 ) ٩٠٤(  وصحيحة ٥/٣٨٨ واإلحتاف ٥٠  و ٨/٤٩ وجممع ٤/١٧٨حم 

 صحيـــــح
عن )  ق  ( } خيبةُ الدهِر ، فِإنَّ اَهللا هو الدهر        :الَ تسموا الِعنب الكرم ، والَ تقولوا         { -٢٠٢٠٢

 أىب هريرة
 ٢/٢٠٨ ومشـكل  ١٠/٥٦٥ وفتح ٣/٣٨٠ وترغيب  ٤٧٦ و   ٢/٢٥٩ وحم   ٨ وم األلفاظ من األدب      ٨/٥١خ  

  )٧٣٣٠( وصحيح اجلامع 
)  ابن سعد   ( } الَ تسموا باِمسى والَ تكنوا بكُنييت ، نهى أَنْ يجمع بني االسِم والكنيِة               { -٢٠٢٠٣

 عن أىب هريرة
  ١/١/٦٧سعد 

 صحيـــــح لغيـــره
 والَ أَفلح ، فِإنك تقولُ أَثَم هـو ؟          الَ تسمني غُالمك يساراً والَ رباحاً والَ نجيحاً        { -٢٠٢٠٤

 وابن جرير وصححه عن مسرة بن جندب) د  (  } -فالَ يكونُ :  وىف لفٍظ -الَ : فيقولُ 
 ) ٢٨٣٦(  وت ٥/٣٩٠ واإلحتاف ١٢/٣٣٨ وسنة ٢١ و ٥/١٠وحم  ) ٤٩٥٨(  ود ١٢م األدب  

 صحيـــــح
٢٠٢٠٥- } روا باَألعاجِم غَيهشبعن ابن عباس ) بز  ( }وا اللِّحى الَ ت 

  ٣/١٠٠٨ وعدى ٥/١٦٠جممع 
 حســــن لغريه

الَ تشترِه والَ تعد ِفى صدقتك وِإنْ أَعطاكه ِبدرهٍم ، فِإنَّ العــائد ِفى صـدقتِه                { -٢٠٢٠٦
 عن عمر ) حم ، ق ، هـ ، ن ( } كالعائِد ِفى قَيئِه

 وم ٥/٢٤٦وفتح ) ١٥(  ومحيدى ١/٢٥ وحــم ٥/١٠٨ ون ٧١ و ٤/٦٤ و ٢١٨ و ٣/٢١٥ و   ٢/١٥٧خ  
  )٧٣٣١( وصحيح اجلامع ) ٢٣٩٠( وهـ ٥/٦٣

٢٠٢٠٧- }  غَرر هِفى املَاِء فِإن مكوا السشترعن ابن مسعود ) حم ، هق ( } الَ ت 
  مرفوعاً وموقوفاً ٤/٨٠ وامع ٥/٣٦٩ وخط ٨/٢١٤ وحلية ١٠/٢٥٨ وطب ٥/٣٤٠هق 

 املوقوف أصـــح
٢٠٢٠٨- }      عقدوت وسمى تتدقاِت حوا الصشترعن مكحول مرسـالً   ) هق ( ىف مراسيله ) د ( } الَ ت

. 
  ٣/١٨٩وش ) ٦(  ومد ٤/١٥٠هق 

 حســــن لغيـــره
 أثر الكى: الوسم 



 

 

٣٠٢٢() 

٢٠٢٠٩- }         ساجدحالُ ِإالَّ ِإىل ثَالثِة مالر شدسجِد اَألقصى ،   ِإىل املَسجِد احلَراِم ، وِإىل املَ     : الَ ت
عن ابـن    ) حل  ( } وِإىل مسجِدى هذَا ، والَ تسافِر امرأةٌ مسريةَ يومِني ِإالَّ مع زوٍج أَو ِذى محرٍم                  

 عمرو وأىب سعيد  معاً
 ٩/٣٠٨حلية 

 صحيـــــح
٢٠٢١٠- }         ساجدحالُ ِإالَّ ِإىل ثَالثِة مالر شدـ       :  الَ ت ذَا  ،   املَسجِد احلَـراِم ، ومسـجِدى ه

( عن  أىب سعيد ،      )  حم ، ق ،ت ، هـ       ( عن أىب هريرة ،     )  حم ، ق ، د ، ن ، هـ          ( } واملَسجِد اَألقصى 
 عن ابن عمرو ) هـ 
 ١٤٠٩ و   ١٩٦(  وهـ   ٢/٧٣ون  ) ٣٣٦( وت  ) ٢٠٣٣(  ود   ٥١١ وم احلج    ٢٦ و   ٣/٢٥ و   ٧٧ و   ٢/٧٦خ  
 وهـق   ٣٩٧ و   ٦/٧ وحم   ٧٨ و   ٧٧ و   ٧١ و   ٥٣ و ٣٥ و ٣٤ و   ٣/٧ و   ٢/٢٣٤ وحم   ٤/٦٧وش  ) ١٤١٠و  
 وصـحيح  ٤/١٧٨ و ٢/٢١٨ والتلخـيص  ٤ و ٤/٣ وامع ٤/٢٤١ وفتح   ٢/٣٣٧ وسنة   ١٠/٨٢ و   ٥/٢٤٤

  ) ٧٣٣٢( اجلامع 
 صحيـــــح مشـــهور

  ٩٧ و ٥/٩٦راجع النيل ىف شرحه 
٢٠٢١١- }         ساجدحالُ ِإالَّ ِإىل ثَالثِة مالر شدسجِدى هذَا ، واملَسجدِ   : الَ تاحلَراِم ، واملَسجِد    م 

 عن على) طسص ( } اَألقصى ، والَ تسافر املرأةُ فوق يومِني ِإالَّ ومعها زوجها أَو ذُو محرٍم  
 ٤ و ٤/٣امع 

 صحيـــــح لغيـــره
٢٠٢١٢- }          ســـاجدِإالَّ ِإىل ثَالثِة م  املَِطى شدسـجِدى هـذَا ،       : الَ تسجِد احلَراِم ، ومم 

 عن أىب سعيد ) حم ( } واملَسجِد اَألقصى
  ٣/٢١٠ وتخ ٤/٢٨٦ واإلحتاف ٢/٣١١ وطب ٣/٩٣حم 

 صحيـــــح
٢٠٢١٣- }                ساجداُهللا فيِه ِإالَّ ِإىل ثَالثِة م ذكرسجٍد يِإىل م  ِرحالُ املَِطى شدسجِد احلَراِم  : الَ تم

        صلحهاِر       ، ومسجِد املَدينِة ، وبيِت املَقدِس ، والَ تالن اعتِني ِمنـى    :  الصالةُ ِفى ستالفجِر ح بعد
يـوِم  : تطلع الشمس ، وبعد العصِر حتى تغيب الشمس ، والَ يصلح الصوم ِفى يومِني من السنِة                 

 أَيـاٍم ِإالَّ مـع      الِفطِر ِمن رمضانَ ، ويوِم اَألضحى ِمن ِذى احلجِة ، والَ تسافر املرأةُ  مسريةَ ثَالثةَ               
 عن أىب سعيد) حب ، ض ( وابن خزمية ) حم ، ع ( } زوٍج أَو ِذى محرٍم  

  ٢/٤٥٢وهق  ) ١٩٢١(  ومطالب ٣/٢١٤ وامع ٩٣ و ٣/٤٥ وحم ٤/٢٨٦اإلحتاف 
 صحيـــــح



 

 

٣٠٢٣() 

 أَنفسـهم ،   الَ تشددوا على أَنفسكم فِإنما هلك من كانَ قَبلكم بتشديدهم علـى            { -٢٠٢١٤
 عن سهل بن حنيف ) طب ، هب ( ابن قانع  ( } وستجدونَ بقاياهم ِفى الصوامِع والدياراِت 

 ) ٣٨٨٤(  والشعب ٦/٢٥٦ و ١/٦٢ وامع ٤/٩٧تخ 
 صحيـــــح

٢٠٢١٥- }             دفش لى أَنفسهموا عددفِإنَّ قَوماً ش ، ليكمع دشدفي لى أَنفسكموا عدشداُهللا  الَ ت د
              ليهما عا كتبناها مةً ابتدعوههبانيياراِت ، روامِع والدِفى الص قاياهمب فتلك ، عـن  ) د   ( } عليهم

 أنس
  ١/٣١٠ وجامع األصول ٤/٩٧وتخ ) ٤٩٠٤(  ود ٦/٢٥٦ و ١/٦٢ وجممع ٦/٨٨طب 

 صحيـــــح لغيــــره
مسجِد احلَراِم ، ومسجِد املَدينِة ، ومسجِد : ثَالثِة مساجد الَ تشدوا الرحالَ ِإالَّ ِإىل     { -٢٠٢١٦

 عن ابن عمر ) طب ( } بيِت املَقدِس 
  عن أىب سعيد وأىب هريرة ٢/٣٧٤ وش ٩٧٦ وم ص ٢/٧٦خ 

٢٠٢١٧- }                  ـربـا شدِه محممٍد بي فسالذى ن فو ، املُسلم سقِه أَخاكوالَ ت شرِب املُسكرالَ ت
عـن  ) طب ، ض ( والبغوى ) حم ( ابن سعد   ( }  ابتغاَء لَذَِّة سكرِه فيسقيه اخلَمر يوم الِقيامِة         رجلٌ قَطُّ 

 ) خلدة بنت طلق عــن أبيهـــا 
 ) ٥٤٧٦(  واملسند اجلامع ٥/٧٠ وامع ٧/٦٢سعد 

 صحيـــــح
 ىب موسى عن أ) ن ( } الَ تشرب مسكراً فِإنى حرمت كُلَّ مسكٍر  { -٢٠٢١٨

  )٧٣٣٣(  وصحيح اجلامع ٢٤ن األشربة ب 
 صحيـــــح

٢٠٢١٩- }  ركُلِّ ش فتاحا مهفِإن وا اخلَمرشربعن أىب الدرداء ) هـ  ( } الَ ت 
 وموضـح   ٤/٢٢٨ ومتهيد   ٤/٢١٦ و   ١/١٠٥وجممع   ) ٤٠٣٤ و   ٣٣٧١(  وهـ   ٤/٤١ وك   ٦/٣٩٣اإلحتاف  

  )٧٣٣٤(  وصحيح اجلامع ١/١١٨
 ـــحصحيــ

 عن ابن عباس  ) حم  (} الَ تشربوا ِإالَّ ِفى ِذى ِإكاٍء  { -٢٠٢٢٠
  ٦/٧٢ وبنحوه حم ٣٩ ون األشربة ب ٥/٦٠ وجممع ١/٢٨٧حم 

 صحيـــــح لغيـــره
٢٠٢٢١- }           وا احلريـرلبسا ، والَ تأكلُوا ِفى ِصحافهِة ، والَ توا ِفى آنيِة الذَّهِب والِفضشربالَ ت

ِفى اآلخرِة والَ الد لكم ا وهونيِفى الد هلم هفِإن عن حذيفة  ) ٤حم ، ق (} يباج 



 

 

٣٠٢٤() 

 وصحيح اجلامع   ٨٢ ون الزينة ب     ١١/٤٢٢ و   ١٠/٣ وخط   ٤/٢٩٣ وقط   ٥/٣٩٧ وحم   ٥ وم اللباس    ٧/٩٩خ  
 ) ٣٧٢٣( ود ) ١٨٧٨( وت ) ٣٤١٤( وهـ ) ٧٣٣٥( 

 املُزفَِّت ، والَ ِفى النقِري ، وانتبذُوا ِفى اَألسقيِة ، فـِإِن             الَ تشربوا ِفى الدباِء والَ ِفى      { -٢٠٢٢٢
                   ـرامسكٍر حوالكوبةَ ، وكُلُّ م واملَيسر اخلَمر مرليِه املاَء ، ِإنَّ اَهللا حوا عبِفى اَألسقيِة فص تداش { 

 عن ابن عباس  ) حم ، د (
 ١٠/٥٦٢ وفتح   ٨/١٧٨ و   ٥/٨٩ وجممع   ٤/٢٠٧ و   ٣/٣٤٢ و   ١/٢٧٤ وحــم   ٨/٣٠٢وهق  ) ٣٦٩٦( د  

 ومحيدى 
  )٧٣٣٦( وصحيح اجلامع ) ٤٤٠(

 صحيـــــح
عـن  ) م   ( } الَ تشربوا ِفى النقِري والَ ِفى الدباِء ، والَ ِفىاحلَنتمِة ، وعليكم باملُوكِإ               { -٢٠٢٢٣
 أىب سعيد 
  ٦٢ و   ٥/٦٠ وجممـع    ٧/٤٧٧وش   ١٧/٦٣ و   ٦/٤٤ وطب   ٨/٣٠٢ و   ٥/٦٢ وهق   ٣/٥٧ وحم   ٢٨م اإلميان   

  )٧٣٣٧( وصحيح اجلامع 
 أوعية ينبذ فيها الشراب : النقري والدباء واحلنتمة 

 عن النعمان بن بشري ) طب  ( } الَ تشربوا ِفى النقِري والَ ِفى املُزفَِّت  { -٢٠٢٢٤
 ) ٣٦٩٥(  ود ٦٢ و ٥/٦٠ وجممع ١٧/٦٣ و ٦/٤٤ وطب ٨/٣٠٢ و ٥/٦٢ وهق ٣/٥٧حم 

 يـــــحصح
 عن ابن عمر ) طب  ( } الَ تشربوا ِفىحنتمٍة  والَ ِفى دباٍء والَ ِفى نقٍري  { -٢٠٢٢٥

  ٥/٦٠ وجممع ٢/١٤حم 
 صحيـــــح

الَ تشربوا ِفى نقٍري والَ مزفَِّت ، والَ دباٍء ، والَ حنتٍم ، واشربوا ىف اجللـِد املُوكـِإ             { -٢٠٢٢٦
 تدليِه ، فِإِن اشع فأَهريقوه باملاِء ، فِإنْ أَعياكم عن  رجل من وفد عبد القيس ) د ( } فاكسروه 

  )٧٣٣٨(  وصحيح اجلامع ٤/٢٥٨وقط ) ٣٦٩٥( د 
 صحيـــــح

٢٠٢٢٧- }                وا اَهللا إذا أَنتممثىن وثُالثَ ، وسوا مرباش عِري ، ولكنرِب الباحداً كشوا وشربالَ ت
 عن ابن عباس ) ت ( }  أَنتم رفعتم شربتم وامحدوا إذا

 والشعب  ٥/٧٩ وجامع األصول    ١٠/٩٣ وفتح   ١/٣٩٨ ومتهيد   ١١/٣٧٥وسنة  ) ١٨٨٥(  وت   ١١/١٦٦ طب  
 )٦٠١٥ ( 

 ليــــــن
٢٠٢٢٨- }                ِمن خرجأَنْ ت وِإنْ أمراك الديكو وأَطع ، قتروح ذِّبتيئاً وِإنْ عباِهللا ش شركالَ ت
 هو لك فاخرج ِمنه ، والَ تترك صالةً مكتوبةً عمداً فِإنَّ من ترك الصالةَ عمداً فقد برئت  كُلِّ شىءٍ 



 

 

٣٠٢٥() 

ِمنه ِذمةُ اِهللا ، وِإياك واخلَمر فِإنها ِمفتاح كُلِّ شر ، وِإياك واملَعصيةَ فِإنها موجبةٌ لسـخِط اِهللا ، الَ                    
   ومي غللْ والَ تِفرت               فـيهم وتانٌ وأنـتم الناس وِإنْ أَصاب ، أَصحابك وقِّر ، لكتحِف وِإنْ هالز 

                     والَ ترفـع ، يتكلى أَهِل بع طَولك ِمن وأَنفق ، لك هأَن أيتوِإنْ ر أَهله نازِع اَألمروالَ ت ، فاثبت
وابن عساكر عـن أم     ) هق  ( عن أىب الدرداء ،     ) طب  ( } عصاك عنهم أَدباً ، وأَخفهم ِفى اِهللا عز وجلَّ          

 .أمين 
  ٩/٣٠٦ وحلية ٦/٣٩٢ واإلحتاف ١/٣٨٢ وترغيب ١/١٠٥ وجممع ٧/٣٠٤هق 

 صحيـــــح لغيـــره
٢٠٢٢٩- }                 خـرجأَنْ ت وِإنْ أمراك الديكو عقَّنوالَ ت ، قتروح يئاً وِإنْ قُتلتباِهللا ش شركالَ ت

مالك ، والَ تتركن صالةً مكتوبةً متعمداً ، فِإنَّ من ترك صالةَ مكتوبةً متعمـداً فقـد                 ِمن أَهلك و  
برئت ِمنه ِذمةُ اِهللا ، والَ تشربن خمراً فِإنه رأس كُلِّ فاحشٍة ، وِإياك واملَعصيةَ فِإنَّ املَعصيةَ تحـلُّ                   

ار من الزحِف وِإنْ هلك الناس ،  وإذا أَصاب الناس موت وأنت فـيهم               سخطَ اِهللا ، وِإياك والفر    
حم ،   ( } فاثبت ، وأَنفق على ِعيالك ، ِمن طَولك ، والَ ترفع عنهم عصاك أَدباً وأَخفهم ِفى اِهللا                    

 عن معاذ) طب  ، حل 
  ٥/١٠١وبداية ) ٢٠١٢٢(  وعب ٦/٣٧٩ و ٥/٢٣٨ و ٤/٣٦٥حم 

 حيـــــحص
الَ تشرك باِهللا شيئاً وِإنْ قُطِّعت وحرقت بالناِر ، وأَطع والديك وِإنْ أمراك أَنْ تخلَّى       { -٢٠٢٣٠

ِمن أَهلك ودنياك ، والَ تدع صالةً متعمداً ، فِإنَّ من تركَها فقد برئت ِمنه ِذمةُ اِهللا وِذمةُ رسولِه ،                    
ن خمراً فِإنه رأس كُلِّ خطيئٍة ، والَ تزدادنَّ ِفى تخوِم اَألرِض فِإنك تأتى ا يوم الِقيامـِة                  والَ تشرب 

بِع أَرضنيِمقداِر س ابن النجار عن أىب رحيانة  ( } ِمن ( 
  حنوه ٦/٣٩٢ واإلحتاف ١/٣٨١الترغيب 

 صحيـــــح لغيـــره
٢٠٢٣١- }    عباِهللا ت شركوِإنْ             الَ ت الـديكو عصـنيبالناِر ، والَ ت قتروح يئاً وِإنْ قُطِّعتاىل ش

                    تـركنوالَ ت ، ـركُلِّ ش أسر همراً فِإنخ شربنوالَ ت ، فتخلَّه نياكود أَهلك خلَّى ِمنأَنْ ت أمراك
ـــــنداً ، فمتعمالةَ مالص 

باَء بسخٍط مـن   اِهللا وِذمةُ رسولِه ، والَ تفرنَّ يوم الزحِف فمن فعلَ ذلك     فعلَ ذلك برئت ِمنه ِذمةُ      
اِهللا ومأواه جهنم وبئس املَصري ، والَ  تزدادنَّ ِفى تخوِم أَرِضك فمن فعلَ ذلك يأيت ا على رقبتِه                   

ى أَهلك ِمن طَولك والَ ترفع عنهم عصاك وأَخفهم         يوم الِقيامِة ِمن ِمقداِر سبِع أَرضني ، وأَنفق عل        
 عن أميمة موالة رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ) طب  ( } ِفى اِهللا عز وجلَّ 

  ٦/٣٩٢ واإلحتاف ١/٣٨١ وترغيب ٤/٢١٧امع 



 

 

٣٠٢٦() 

 حســــن لغيــــره
٢٠٢٣٢- }           ،  قتروح يئاً وِإنْ قُطِّعتباِهللا ش شركالَ ت    ـنداً ، فمتعمالةً مكتوبةً مص تركوالَ ت

               ركُلِّ ش ا ِمفتاحهفِإن شرِب اخلَمرةُ ، والَ تالذِّم ِمنه رئتب داً فقدتعما مركهعـن أىب   ) هــ    ( } ت
 الدرداء 

 ١/٣٨١ وترغيـب    ٤/٢٢٨ومتهيـد   ) ٢٠١٢٢(  وعب   ٤/٢١٧ وجممع   ٢/١٤٨وتلخــيص  ) ٤٣٤( هـ  
 )٧٣٣٩(امع وصحيح اجل

 صحيـــــح
٢٠٢٣٣- }                  فـارقوت ، املُسـلم نصحكاةَ ، وتؤيت الزالةَ ، وتالص قيميئاً ، وتباِهللا ش شركالَ ت

 ابن سعد عن جرير  (} املَشرك ( 
 وغريهـم   ٣٦٥ و   ٤/٣٦٤ وحم   ٣/١٩ وترغيب   ٤/١٢٢ و   ٣/٢٧٤ حنوه ومشكل    ٢/٣٥٨ وطب   ٧م اإلميان   

 ) ٣١٣٦(املسند اجلامع 
 صحيـــــح

الَ تشركُوا باِهللا شيئاً وِإنْ قُطِّعتم أَو حرقتم أَو صلِّبتم ، والَ تترِك الصالةَ متعمداً ،                 { -٢٠٢٣٤
          وا اخلَمـرشربخطةُ اِهللا ، والَ تا سهوا املَعصيةَ فِإنركبامللَِّة ، والَ ت من رجخ داً فقدتعما مركهت نفم
فِإنها رأس اخلَطايا كُلِّها ، والَ تفروا من املوِت وِإنْ كُنتم فيِه ، والَ تعِص والديك وِإنْ أَمـراك أنْ                    

               فسكن ِمن أَهلك وأنصفهم نع صاكع ضعوالَ ت ، ا فاخرجا كُلِّهنيالد من خرجعـن  ) طب   ( } ت
 عبادة بن الصامت 

  ١/٣٧٩ وترغيب ٦/٣٩٢اف  واإلحت٤/٢١٦امع 
 حســــن

الَ تشركُوا باِهللا شيئاً ، والَ تسرفُوا ، والَ تزنوا ، والَ تقتلُوا النفس الىت حـرم اُهللا                   { -٢٠٢٣٥ 
         ا ، والَ تبأكلُوا الروا ، والَ تسحروالَ ت ، قتلهلطاٍن ليرىٍء ِإىل ِذى سوا ببمشوالَ ت ، قذفُوا ِإالَّ باحلق

حسـن  ) ت (  } محصنةً ، والَ تولَّوا يوم الزحِف ، وعليكم خاصةَ اليهوِد أَنْ الَ تعتدوا ِفى السبِت        
عن صفوان بن عسال أن يهوديني أتيا رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فسأاله عن تسـع آيـات                     ) ن  ( صحيح  

 ) بينات فقال فذكره 
 ١/٤ ومشـكل    ٨/٨٤ و ٤٤ و   ٧/٤٣ وطب   ٤/٢٤٠ وحم   ١/٩ وك   ٧/١١١ ون) ٣١٤٤( و  ) ٢٧٣٣(  ت  

  ٦/٢٦٨ونبوة 
 صحيـــــح

٢٠٢٣٦- }  ستوِشمنوالَ ت نِشمعن أىب هريرة)  خ ، ن  ( } الَ ت 
   )٧٣٤٠(  وصحيح اجلامع ١٠/٣٨٠ وفتح ٨/١٤٨ ون ٧/٢١٤خ 

  ٦/٤٠٤من التعذيب وتغيري خلق اهللا الفيض ال تفعلن الوشم وال تطلنب من غريكن أن يفعلن بكن ذلك ملا فيه 



 

 

٣٠٢٧() 

 عن النعمان بن بشري ) حب ( } الَ تشهدنى ِإالَّ على عدٍل ، فِإنى الَ أَشهد على جوٍر  { -٢٠٢٣٧
  ٥/٢٥٨وفتح ) ٨٩٢( وتغليق ) ٢٠٤٦ و ١١٤٧( حب 

 صحيـــــح
  عن النعمان بن بشري) حب ( } الَ تشهدنى على جوٍر  { -٢٠٢٣٨

 و  ٥١٠٣ و   ٥١٠٢(  واإلحسـان    ٢٣٢ و   ٧/٢٢٨ ومتهيد   ٦/١٧٦ وهق   ١ ون النحل ب     ١٦ و   ١٤م اهلبات   
٥١٠٧ (  

الَ تشوبوا اللَّنب للبيِع ، ِإنَّ رجالً جلب خمراً ِإىل قَريٍة فشاا باملاِء فأَضعف أَضعافاً                { -٢٠٢٣٩
         ، ى إذا التجتح حرالب كبقلَ          فاشترى ِقرداً فرالـد ـعدا فصنانِري فأَخذهةَ الدرص اُهللا الِقرد أَهلم

وفَتح الصرةَ وصاحبها ينظر ِإليِه فأَخذَ ِديناراً فرمى بِه ِفى البحِر وِديناراً ِفى السفينِة حتى قَسـمها           
 عن أىب هريرة)  عد ، هب  (} ِنصفِني 
 ) ٥٣٠٨( شعب  وال٣/١١٠٤ وعدى ٥٧٤ و ٢/٥٧٣الترغيب 

 حســــن
٢٠٢٤٠- }            قيِإالَّ ت أكلْ طَعامكؤمناً ، والَ يِإالَّ م صاحبعن ) حم ، د ، ت ، حب ، ك           ( } الَ ت
 أىب سعيد 

 ٣/٣٨وحم  ) ٢٥٢٢ و   ٢٠٤٩(  وحب   ١٣/٦٩ وسنة   ٤/٢٧وترغيب  ) ٤٨٣٢( ود   ) ٢٣٩٩ و   ٢٣٩٥( ت  
  ٤/١٢٨وك  ) ٧٣٤١( وصحيح اجلامع 

 صحيـــــح
٢٠٢٤١- }       ، لـيهمصلُّوا عوالَ ت ، رضاهموا معودالِم ، والَ تبالس بدءوهموالَ ت صافحوهمالَ ت

 عن على ) هق ( } واجلئوهم ِإىل مضايِق الطُّرِق  ، وصغروهم كما صغرهم اُهللا 
  ٨/٤٢ وجممع ٦/٢٧٨ واإلحتاف ١٠/١٣٦هق 

 ليـــــن
 عن أم حبيبة ) حم ، د  ( } الئكةُ رفقةً فيها جرس الَ تصحب املَ { -٢٠٢٤٢

 وفـتح   ٢/٢٢٨ وش   ٥/١٧٤ وجممـع    ٤٢٦ و   ٦/٣٢٧ و   ٤١٤ و ٣٩٢ و   ٣٨٥ و   ٢/٣٢٧وحم  ) ٢٥٥٤( د  
  )٧٣٤٢(  وصحيح اجلامع ٣/٩٠ وتخ ٤/٧٥ وترغيب ١٠/٣٨٢

 صحيـــــح
 ن عمر عن اب) ن  (} الَ تصحب املَالئكةُ رفقةً فيها جلجلٌ   { -٢٠٢٤٣

  ) ٧٣٤٣(  وصحيح اجلامع ٢/٢٧ وحم ٤/٧٧ وترغيب ٨/١٨٠ن 
 صحيـــــح

٢٠٢٤٤- }  رسوالَج ا كَلبفقةً فيهاملَالئكةُ ر صحبعن أىب هريرة)  حم ، م ، د ، ت   ( } الَ ت 
 و  ٢/٣١١ وحـم    ٥١ون الزينة ب    ) ١٧٠٢(  وت   ١١/٢٥ وسنة   ٢/٢٨٨ومي  ) ٢٥٥٥(  ود   ١٠٣م اللباس   

  )٧٣٤٤(  وصحيح اجلامع ٥٣٧ و٤٤٤ و ٣٤٣



 

 

٣٠٢٨() 

 عن أىب هريرة)  د  (  } الَ تصحب املَالئكةُ رفقةً فيها ِجلد نمٍر  { -٢٠٢٤٥
  )٧٣٤٥(  وصحيح اجلامع ٥/٢٧ وجامع األصول ٤/٧٤ وترغيب ٥/١٧٤وجممع ) ٤١٣٠( د 

 حســــن
  برزة عن أىب) حم ، حب  ( } الَ تصحبنا ناقةٌ عليها لَعنةٌ  { -٢٠٢٤٦

 ) ٥٧٤٣(  واإلحسان ٥/٢٥٤ وهق ٤/٣٢٣حم 
 صحيـــــح

آمنا باِهللا ومـا أُنـزلَ ِإلينـا        : ( الَ تصدقُوا أَهلَ الكتاِب والَ تكذِّبوهم ، وقولوا          { -٢٠٢٤٧
 عن أىب هريرة)  خ  (}) اآليةَ ....
ــق ١٩٦٣ و ٩/١٣٦ و ٦/٢٥ و ٣/٢٣٧خ  ــنة ١٠/١٦٣ وه ــتح ١٠/٢٦٩ وس  ٨/١٧٠ و ٥/٢٩١ وف
  )٧٣٤٦(  وصحيح اجلامع ١٣/١٣٣و

 أى ىف األمور الىت مل يرد نفى وال إثبات هلا ىف اإلسالم 
الَ تصروا اِإلبلَ والغنم ، فمِن ابتاعها بعد فِإنه خبِري النظريِن ، بعد أَنْ يحلبـها ، ِإنْ         { -٢٠٢٤٨

 عن أىب هريرة)  خ  ( } شاَء أَمسك ، وِإنْ شاَء ردها وصاع تمٍر 
  )٧٣٤٧(  وصحيح اجلامع ١٤ ون البيوع ب ٤٨ ود البيوع ب ١١ وم البيوع ٣/٩٢خ 

 حتبسوا حليبها ىف الضرع خلداع املشترى : تصروا 
الَ تصروا اِإلبلَ والغنم لبيٍع ، فمِن اشترى شاةً مصراةً فهو بأَحـِد النظـريِن ، ِإنْ                   { -٢٠٢٤٩
ا ردهدمٍر رت اٍع ِمنا بصعن ابن عمر )  طك  ( } ه 
  ١٢/٤١٩ وطب ٤/٣٦٢ وفتح ١٠٨ و ٤/٨٢ وجممع ٣/٧٥وقط ) ١٠٢٨( محيدى 

 حســــن
 عن ابن مسعود )  حب ، طب   ( } الَ تِصفَن املرأةُ لزوجها املَرأةَ كأَنه ينظر ِإليها   { -٢٠٢٥٠

حنـوه  ) ٢٧٩٢( وت  ) ٢١٥٠(  ود   ٧/٤٩ وخ   ٤٣٨ و   ٣٨٧  و ١/٣٨٠ وحم   ٤/٦٥ ومتهيد   ١٠/١٧٣طب  
  ) ٤١٦١ و ٤١٦٠(واإلحسان 
٢٠٢٥١- }   ويٍة سوالَ لِذي ِمر يندقةُ لغالص لحصعن رجل من بىن هالل ) حم  ( } الَ ت 

  ٧/١٤ وهق ٤/٦٢ و ٣/٣٨٥حم 
 صحيـــــح

 عن مسرة ) طس  ( } رحٍم أَو سلطاٍن   الَ تصلح املسألةُ لغين ِإالَّ ِمن ِذى  { -٢٠٢٥٢
 ) ١٦٣٩(  ود ٥/١٠٠ ون ٢٢ و ١٩ و ٥/١٠ وحم ١٠٠ و ٣/٩٧امع 

 صحيـــــح لغيـــره
عن ابن ) حم ، ت    ( }الَ تصلح ِقبلتاِن ِفى أَرٍض واحدٍة ، وليس على املُسلمني ِجزيةٌ             { -٢٠٢٥٣

 عباس 
  ٢/٥٦٥ وعدى ٩/٢٣٢ وحلية ٣/١٩٧  وش٢٨٥ و ١/٢٢٣وحم  ) ٦٣٤ و ٦٣٣( ت 



 

 

٣٠٢٩() 

 حســــن
٢٠٢٥٤- }               فـِإنَّ معـه فِإنْ أَىب فقَاتله ، ديكي نيب مرأَحداً ي دعترٍة ، والَ تصلُّوا ِإالَّ ِإىل سالَ ت
  عن ابن عمر ) حب ، ك   (} القَرين 

 ) ٥٠٦(  م  وبنحوه٨٥/ ٢ونصب ) ٨٤١( وخزمية ) ٢٣٦٢(  واإلحسان ١/٢٥١ وك ٢/٢٦٨هق 
 صحيـــــح

 عن ابن عباس ) طب  ( } الَ تصلُّوا  ِإىل قٍَرب والَ تصلُّوا على قٍَرب  { -٢٠٢٥٥
  )٧٣٤٨( وصحيح اجلامع ) ١٠١٦(  وصحيحة ٢/٦٠ وختص ٢/٢٧ وجممع ١١/٣٧٦طب 

 صحيـــــح
٢٠٢٥٦- }          يضاُء مب صلُّوا والشمسصِر ِإالَّ أَنْ تالع عدصلُّوا بط ، حم ، د ، هق         ( } رتفعةٌ  الَ ت (

عن على 
وهـق   ) ٦٢١( وحب   ) ٣١٤ و   ٢٠٠(  وصحيحة   ٢٨٠ و   ١/٩٧ون  ) ١٢٨٥( وخزمية   ١٣٠ و ١/١٢٩حم  

  ) ١٢٧٤( ود ٢/٤٥٨
 صحيـــــح

عن أىب بشري   ) حم   ( } الَ تصلُّوا حتى ترتفع الشمس فِإنها تطلع ِفى قَرىن الشيطاِن              { -٢٠٢٥٧
 رى األنصا
  ٢/٢٢٥ وجممع ٩/١٥ وتخ ٥/٢١٦حم 

 صحيـــــح
)   حـم ، ع ، طـس        ( } الَ تصلُّوا حتى تطلع الشمس فِإنها تطلع ِفى قَرىن شيطاِن              { -٢٠٢٥٨

 عن أىب بشري األنصارى 
  ٥/٢١٦ وحم ٢/٢٢٦ وجممع ٧/٢٨٣طب 

 صحيـــــح
 عن ابن عباس ) د ، هق  ( } تحدِث الَ تصلُّوا خلف النائِم والَ املُ { -٢٠٢٥٩

  )٧٣٤٩(  وصحيح اجلامع ٣/٦٢ و ٢/٩٦ ونصب ٢/٤٦٣وسنة  ) ٦٩٤( د 
 حســــن

 عن ابن عمر ) حم ، د  ( } الَ تصلُّوا صالةً ِفى يوٍم مرتِني  { -٢٠٢٦٠
 و  ٤/٢٤٤ ومتهيـد    ٤١٦ و   ١/٤١٥ وقط   ١٤٨ و   ٢/٥٥ ونصب   ٢/٣٠٣ وهق   ٤١ و   ٢/١٩وحم  ) ٥٧٩( د  

  )٧٣٥٠(  وصحيح اجلامع ٣/٤٣١وسنة ) ١٦٤١( وخزمية ٢٤٥
 صحيـــــح

الَ تصلُّوا ِعند طُلوِع الشمِس فِإنها تطلع بني  قَرىن شيطاِن ويسجد هلَا كُلُّ كَافٍر ،                 { -٢٠٢٦١
كَافٍر ، والَ وسطَ النهـاِر      والَ ِعند غُروِب الشمِس  فِإنها تغرب بني قَرين شيطاِن ويسجد هلَا كُلُّ              

  ذلك ِعند رسجت مهنعن أىب أمامة ) طب ( وابن جرير ، ) حم   ( } فِإنَّ ج 



 

 

٣٠٣٠() 

  ٢/٢٢٥ وامع ٥/٢٦٠حم 
 حســــن

الَ تصلُّوا ِعند طُلوِع الشمس والَ عند غُروا ، فِإنها تطلع بني  قَرين الشـيطاِن  ،                { -٢٠٢٦٢
غربيطاِن وتقَرىن الش عن مسرة ) ض ( وابن خزمية والطحاوى ، ) حم  ( }  بني 

 ) ١٢٧٤(  وخزمية ١٦ و ٤/١٠ ومتهيد ٢٠ و ٥/١٥حم 
 صحيـــــح

الَ تصلُّوا ِعند طُلوِع الشمِس والَ عند غُروا فِإنها تطلع وتغرب على قَرِن شيطاٍن               { -٢٠٢٦٣
م ذلك نيلُّوا بوص ، عن أنس ) ع ، ص  (} ا ِشئتم 

 ) ٣١٤(  وصحيحة ١/١٥٢ ومعاىن ١٦ و٤/١٠ ومتهيد ٢/٢٢٥ وجممع ٨/٣٤٦ وطب ٥/٢٦٠حم 
 صحيـــــح

الَ تصلُّوا ِفى أَعطاِن اِإلبِل فِإنها خلقت من اِجلن ، أَالَ ترونَ ِإىل هيئتها وعيوَا إذا                 { -٢٠٢٦٤
عن عبـد اهللا  ) طب ( ، ) ابن جرير ىف ذيبه  ( } الغنِم فِإنها بركةٌ من الرمحِن  نفرت وصلُّوا ِفى مراِح    

 بن مغفل 
  ١/٣٨٤ ومعاىن ٥/٣٠٣ ومتهيد ٢/٢٦ وجممع ١/٣٨٤ وش ٢/٤٤٩ وهق ٤/٨٦وحم  ) ٧٦٩ و ٧٦٨( هـ 

 صحيـــــح
 عن ابن عمرو ) طب  ( } ِم    الَ تصلُّوا ِفى أَعطاِن اِإلبِل وصلُّوا ِفى مراِح الغن { -٢٠٢٦٥

  ) ٤٩٧(  وهـ ٢/١٧٨ وحم ٧/١٣٦طب 
 صحيـــــح

الَ تصلُّوا ِفى مبارِك اِإلبِل فِإنها ِمن الشياطِني ، وصلُّوا ِفى مرابــِض الغنِم فِإنها               { -٢٠٢٦٦
 عن الرباء ) حم ، د  (} بركةٌ  

  )٧٣٥١(  وصحيح اجلامع ١/٣٤٩ة  وسن١/٢٥٠ وجممع ٥/٥٧ و ٤/٣٥٢وحم ) ٤٩٣( د 
 صحيـــــح

 عن ابن عمر ) ش  ( } الَ تصلَّي صالةٌ ِفى يوٍم مرتِني   { -٢٠٢٦٧
  ١٢/٣٣٣ وطب ١/٤١٦ وقط ٢/٢٧٩ش 

 صحيـــــح
 عن أىب هريرة)  حم ، ع  ( } الَ تصلِّي املَالئكةُ على نائحٍة والَ مِرنٍة   { -٢٠٢٦٨

  ٤/٣٥٠ وترغيب ٣/١٣ وجممع ٢/٣٦٢حم 
 حســــن

 الصيحة الشديدة عند البكاء : املرنة 



 

 

٣٠٣١() 

الَ تصِم املَرأةُ وبعلها شاهد ِإالَّ بِإذنِه غَري رمضانَ ، والَ تأذنْ ِفى بيتِه وهو شاهد ِإالَّ                  { -٢٠٢٦٩
             له أَجره غَِري أَمرِه فِإنَّ ِنصف كَسبِه ِمن ِمن ا أَنفقتعن أىب )  حم ، ق ، د ، ت ، هـ  ( } بِإذنِه ، وم

 هريرة
  )٧٣٥٢( وصحيح اجلامع ) ١٧٦( وهـ ) ٧٨٢(  وت ٨٣ ود الصيام ب ٨٤ وم الزكاة ٧/٣٩خ 

الَ تصم يوم اجلُمعِة ِإالَّ ِفى أَياٍم هو أَحدها ، وِإما ِفى شهٍر هو واحده ، وأَما أَنْ الَ                    { -٢٠٢٧٠
وعبـد  ) حم ( } عمِرى َألنْ تكلَّم فتأمر مبعروٍف وتنهى عن منكٍر خري ِمن أَنْ تسكت     تكلِّم أَحداً فلَ  

 عن ليلى امرأة بشري بن اخلصاصية عن بشري ) طب ، هق ، ض (بن محيد والباوردى ، 
  ) ٤٢٨(  وعبد بن محيد ٤/٢٣٤ وفتح ٣/٢٧٢ وكر ٣/١٩٩ وجممع ١٠/٧٦ وهق ٥/٢٢٥حم 

 صحيـــــح
 عن أىب هريرة)  ك  ( } الَ تصوم املَرأةُ يوماً واحداً وزوجها شاهد ِإالَّ بِإذنِه  { -٢٠٢٧١

 ) ١٧٦١(  وهـ ٤/١٧٣وك ) ٣٩٥(  وصحيحة ٢/٦٢مي 
 صحيـــــح

 عن أىب سعيد ) حم ، د ، حب ، ك  ( } الَ تصومن امرأةٌ ِإالَّ بِإذِن زوِجها  { -٢٠٢٧٢
وصحيح اجلامع  ) ٣٥٧٢(  واإلحسان   ١/٤٣٦وك  ) ٢٤٥٩(  ود   ٢/٤٢٤ومشكل  ) ٧٨٨٦(  وعب   ٣/٨٠حم  

 )٧٣٥٩(  
 صحيـــــح

٢٠٢٧٣- }             ةَ ثَالثنيفأَكملُوا الِعد ليكمع ا اِهلاللَ فِإنْ غُمروى تتوا حومصعن طلق  ) هق   ( } الَ ت
 بن على 

  ٩ و ٦ و ٣ وم الصيام ٣/٣٤ وبنحوه خ ٢٠٨ و ٤/٢٠٤هق 
 صحيـــــح

٢٠٢٧٤- }           روهى تتفطروا حا اِهلاللَ والَ تروى تتوا حومصالَ ت :      وا لهفاَقدر ليكمع فِإنْ غُم { 
 ) ق ، ن ( 

 عن ابن عمر 
 وهـق  ٢/٣ ومي ٣/٣٤١ و ٤٥٦ و ٢/٦٣ وحم ٤/١٣٤ ون ٤ ود الصيام ب ٩ و ٦ و٣ وم الصيام   ٣/٣٤خ  
  )٧٣٥٣(  وصحيح اجلامع ٢/٢٦د  ومتهي٦/٢٢٧ وسنة ٢٠٨ و٤/٢٠٤

الَ تصوموا قَبلَ رمضانَ ، وصوموا لرؤيتِه وأَفطروا لرؤيتِه ، فِإنْ حالت دونه غَيايةٌ               { -٢٠٢٧٥
 عن ابن عباس ) ت ، ن ، حب  ( } فأَكملُوا ثَالثني يوماً 

( واإلحسـان    ٢/٣٥ ومتهيـد    ٢/٤٣٨ ونصب   ٢٨٦ و   ١١/٢٧١ وطب   ٣/٢٠ وش   ٤/١٣٦ون  ) ٦٨٨( ت  
  )٧٣٥٤( وصحيح اجلامع ) ٣٥٩٤

 صحيـــــح
 الغيم : الغياية 



 

 

٣٠٣٢() 

عـن  ) حم ، ن     ( } الَ تصوموا هذِه اَأليام ، أَيام التشريِق ، فِإنها أَيام أَكٍل وشرٍب              { -٢٠٢٧٦
 عن بديل بن ورقاء )  حم ، ك ( محزة بن عمرو األسلمي 

 ١/٦٣ وأصـفهان    ١٤/٢٧٨ وخط   ٩٢ و   ٧٢ و   ٢/٧٠ وشج   ٣/٢٠٣ع   وجمم ٣/٤٩٤ و   ٥٣٥ و   ٢/٥١٣حم  
  )٧٣٥٥(  وصحيح اجلامع ٢/٢٥٠ وك ٢/١٨٧وقط 

 صحيـــــح
 عن أىب هريرة)  حم  ( } الَ تصوموا هذِه اَأليام فِإنها أَيام أَكٍل وشرٍب وِذكِر اِهللا  { -٢٠٢٧٧

  ٥٣٥ و ٢/٥١٣حم 
 صحيـــــح

٢٠٢٧٨- } ومصالَ ت ومي ِإالَّ وبعده ، ومي اجلُمعِة ِإالَّ وقَبله ومعن أىب هريرة)  حم  ( } وا ي 
  )٧٣٥٦(  وصحيح اجلامع ٣/١٩٩ وجممع ٢/٤٩٥حم 

 صحيـــــح
 عن جنادة األزدى )  ك  ( } الَ تصوموا يوم اجلُمعِة مفرداً  { -٢٠٢٧٩

  )٧٣٥٧( وصحيح اجلامع ) ٩٨١(  وصحيحة ٢/٣١٦ وطب ٣/٦٠٨ك 
 صحيـــــح

٢٠٢٨٠- }  حدهاجلُمعِة و وموا يومصواحلكيم عن ابن عباس )  حم  ( } الَ ت 
  ١/٢٨٨حم 

 صحيـــــح
٢٠٢٨١- }                    كَـرٍم أَو ـودِإالَّ  ع أَحدكم جدي بِت ِإالَّ ِفى فَريضٍة ، وِإنْ لَمالس وموا يومصالَ ت

 عن الصماء بنت بسر )  حم ، د ، ت ، هـ ، ك   (  } ِلحاَء شجرٍة فلْيفُطر عليِه 
 ١/٤٣٥ وك   ٤/٣٠٢ وهـق    ٢/١٩ ومي   ٦/٣٨٦ و   ٤/١٨٩وحم  ) ١٧٢٦( وهـ  ) ٧٤٤( وت  ) ٢٤٢١( د  

  )٧٣٥٨( وصحيح اجلامع  ) ٩٤٠(  وحب ٥/٢١٨ وحلية ٦/٣٦١وسنة 
 صحيـــــح

  الكتاب وصح أنه  صلى اهللا عليه وسلم  صام يومى السبت واألحد خمالفة ألهل
 عن أىب سعيد ) حل  (}يوم الِفطِر ، ويوم النحِر  : الَ تصوموا يومِني  { -٢٠٢٨٢

  ٨/٣٨٨ وحلية ٣/٥٣حم 
 صحيـــــح

إذا استيقظت فصلِّ   : الَ تصوِمى ِإالَّ بِإذنِه والَ تقرئى بسورتِني وأَما أَنت يا صفوانُ             { -٢٠٢٨٣
 أىب سعيد وابن عساكر عن ) ع (} 

 مطوالً) ٢٤٥٩( ود ) ٩٥٦( وحب ) ١٧٦٢(  وهـ ١/٤٣٦ وك ٤/٣٠٣ وهق ٨٤ و ٣/٨٠ وحم ٢/١٢مي 
 صحيـــــح

 عن أىب قالبة مرسالً ) هق ( ىف مراسليه ) د  (}الَ تضاروا ىف احلفِر   { -٢٠٢٨٤



 

 

٣٠٣٣() 

 ) ٤٠٨(  ومد ٦/٥٦٧ وش ٦/١٥٦هق 
 صحيـــــح مرســــل

 الرجل ليذهب مبائه أى أن حيفر الرجل إىل جنب 
قـال  : عن عتبة بن عبد اهللا السلمى قـال       ) طب  (} الَ تضرب ذا ولكِن اطعن بِه طَعناً         { -٢٠٢٨٥

 رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم أرىن سيفك ، فسلَّه فإذا هو سيف فيه دقة وضعف قال فذكره   
  ٨/٥٣ وجممع ١٢٢ و ١٧/١٢٠طب 

 صحيـــــح
٢٠٢٨٦- }  ضربحـب ،   ( وابن سعد والبغوى والباوردى وابن قانع       ) د ، ن ، هـ         (}وا ِإماَء اِهللا      الَ ت

 عن إياس بن عبد اهللا بن أىب ذباب ) طب ، ك ، ض
 و ١/٢٤٤وطـب   ) ١٧٩٤٥(  وعب ١٩١  و ٢/١٨٨ وك ٣٠٥ و   ٧/٣٠٤ وهق   ٢/١٤٧ومي  ) ٢١٤٦( د  

٢٤٥  
 ٧٣٦٠( وفيه قصة طريفة وصحيح اجلامع      ) ٨٧٦(  ومحيدى   ٩/١٨٦وسنة  ) ١٣١٦(  وحب   ٣/٢٠٣وتلخيص  

 ( 
 صحيـــــح
 -وذلك لتردده ىف صحبة إيـاس        ) !! ٢٥١( وتناقض األلباىن فصححه ىف صحيح اجلامع وضعفه ىف غاية املرام           

 ) ٤١٨٩( راجع اإلحسان 
طـب    (البغووى ،    (  }- يعىن على بطنِه     -الَ تضطجع هكذا فإنها ضجعةُ أَهِل الناِر         { -٢٠٢٨٧

 عن طخفة الغفارى ) 
  ٨/١٠١ وجممع ٣/٤٣٠ وحم ٥/١١٩ وش ٨/٣٩٣ وطب ٥/٤٢٦حم 

 صحيـــــح
عن القاسم بن عبد    ) عب  ( } الَ تضطروا الناس بأَميام على أَنْ يحلفُوا مبا الَ يعلمونَ            { -٢٠٢٨٨

 .الرمحن مرسالً 
 ) ١٦٠٣٠(  وعب ٢/٢١٦ وأصفهان ٣/٣١٣خط 

 ــلصحيـــــح مرسـ
٢٠٢٨٩- }            سـناً ثُـمضاً ححا را فارحضوهوا غَريهجدت فِإنْ لَم وا ىف قُدوِر املُشركنيطبخالَ ت

  عن أىب ثعلبة اخلشىن) هـ ( } اطبخوا وكُلُوا 
  )٧٣٦١( وصحيح اجلامع ) ٢٨٣١( هـ 

 صحيـــــح
 اغسلوها : ارحضوها 
٢٠٢٩٠- }     ِفى أَوكاره طرقُوا الطَّريعن فاطمة بنت احلسني عـن  ) طب ( } ا فِإنَّ اللَّيلَ أَمانٌ هلَا    الَ ت

 .أبيها 



 

 

٣٠٣٤() 

(  وحـب    ٤/٢٣٧ وك   ٩/٣١١وهـق    ) ٢٨٣٥( وبنحوه د   ) ٢٣٢٨(  ومطالب   ٤/٣٠ وجممع   ٣/١٤٢طب  
  وغريهم ٦/٣٨١وحم ) ١٤٣٢

 حســــن لغيــــره
 عن ابن عمر  ) طب ، هق( } الَ تطرقُوا النساَء بعد صالِة العتمِة   { -٢٠٢٩١

 ٤/٢٧١ ونبوة ٤/٣٣٠ وجممع ٤/٢١٩وبداية ) ٢٦٢٧(  ومطالب ٢/٧٤٥وعدى ) ١٤٠١٨( عب 
 صحيـــــح

 عن ابن عباس) طب   ( } الَ تطرقُوا النساَء لَيالً   { -٢٠٢٩٢
(  وصحيح اجلامع    ٥/٣٥٩ واإلحتاف   ٤/٢٧١ ونبوة   ٤/٣٣٠ وجممع   ١٨/٢٤٥ وطب   ٤/٢٩٣ وك   ١/١١٨مي  

٧٣٦٢(  
 ـــــحصحي

عبـد اِهللا  : الَ تطروِني كما أَطرِت النصارى ابن مرمي ، فِإنما أَنا عبـد ، فقولـوا                { -٢٠٢٩٣
 سـولهعن  عمر ) خ (} ور 

 وفتح ٢٤ و ١/٢٣ وحم ٥/٤٩٨ ونبوة ١٣/٢٤٦وسنة ) ١٩٧٥٨(  وعب ٣٤ وم القدر ٨/٢١٠ و ٤/٢٠٤خ 
  )٧٣٦٣(  وصحيح اجلامع ١٢/١٤٤ و١٠/٤٧٨

 متدحوىن : تطروىن 
 عن عائشة ) حم ( } الَ تطعموا املَساكني ِمما الَ تأكلونَ   { -٢٠٢٩٤

  )٧٣٦٤(   وصحيح اجلامع ٤/٣٧ و ٣/١١٣ وجممع ٩/٣٢٥ وهق ١٤٤ و ١٢٣ و ٦/١٠٥حم 
 حســــن

ن دابٍة ِإالَّ وهى    الَ تطلع الشمس والَ تغرب على يوٍم أَفضلَ ِمن يوِم اجلمعِة ، وما مِ              { -٢٠٢٩٥
 عن أىب هريرة) حب ( } اِجلن واِإلنس  : تفزع يوم اجلُمعِة ِإالَّ هذين الثَّقلِني 

 ) ٥٥٦٣( وعب ) ٥٥١(  وحب ٤/٢٣٣ وسنة ٢/٢٧٢ وحم ١/٤٩١ترغيب 
 صحيـــــح

٢٠٢٩٦- }           حبِريبٍة ، فِإنَّ اَهللا الَ ي ساَء ِإالَّ ِمنطلِّقُوا الناقاِت       الَ توالَ الذَّو طب  ( }  الذَّواقني (
 عن أىب موسى 

  ٤/٣٣٥امع 
 حســــن

٢٠٢٩٧- }   ِطيب هاَء فِإنى اِحلنمسحرمةٌ ، والَ تيب وأنِت مطيعن أم سلمة ) طب ( } الَ ت 
  ٣/١٢٤ ونصب ٣/٢١٨امع 

 حســــن
م ، وتستسقُوا فالَ تسقَوا ، وتستنصـروا فـالَ          الَ تظلموا فتدعوا فالَ يستجاب لك      { -٢٠٢٩٨
 عن ابن مسعود) طس (} تنصروا  



 

 

٣٠٣٥() 

  ٣/١٨٤ وترغيب ٥/٢٣٥جممع 
 فيـــه جهــالــة

٢٠٢٩٩- }  بتليكاُهللا وي رمحهفي ماتةَ َألخيكظهِر الشعن واثلة ) ت  ( } الَ ت 
 واإلحتـاف   ٥/١٨٦ وحلية   ٨٦ و   ١/٢٥ وحنف   ٩/٩٦ وخط   ٣/٣١٠ وترغيب   ١٣/١٤١وسنة  ) ٢٥٠٦( ت  
٨/٥٣  

 حســــن
 عن ابن عمر ) ن ( } الَ تعاد الصالةُ ِفى يوٍم مرتِني  { -٢٠٣٠٠

   )٧٣٦٥(  وصحيح اجلامع ٤/٢٤٤ ومتهيد ٢/١١٤ن 
 صحيـــــح

ناً ِمن دهـرِه    الَ تعجبوا بعمِل أَحٍد حتى تنظروا مبا يختم له ، فِإنّ العاملَ يعملُ زما              { -٢٠٣٠١
                    ليعملُ زماناً ِمـن يئاً ، وِإنَّ العبدلُ فيعملُ عمالً سيتحو عليِه دخلَ اجلنةَ ، ثُم اٍحل لو ماتبعمٍل ص
دهرِه بعمٍل سيئٍّ لو مات عليِه دخلَ النار ثُم يتحولُ فيعملُ عمالً صاحلاً ، وإذا أَراد اُهللا بعبٍد خرياً                   

 عن أنس ) حم ( } ِه فوفَّقه لعمٍل صاٍحل ، ثُم يقبضه عليِه استعمله قبلَ موت
 ) ١٣٣٤( وصحيحة  ) ٣٥٣ - ٣٤٧(  وعاصم ٢٥٧ و ٢٣٠ و ١٢٣ و ٣/١٢٠حم 

 صحيـــــح
٢٠٣٠٢- } عاِء أَحدالد مع هلكي لَن هعاِء فِإنوا ىف الدجزعن أنس) ك ( } الَ تع 

  ٥/١٦٧٤ وعدى ٢/٤٧٩ وترغيب ١/٤٩٤وك ) ٢٣٩٨( حب 
 ضعيـــف

٢٠٣٠٣- }                  لـك خلصى يتسباً حن ا ، وِإنَّ ِلى فيهمقُريٍش بأَنسا كٍر أَعلما بجلْ فِإنَّ أَبعالَ ت
 عن عائشة ) م ، طب  (  } - قاله حلسانَ بِن ثابٍت -نسىب 

  ٣/١٧٦ وصحيحة ٤/٤٥ وطب ١٠/٢٣٨ وهق ١٥٧م فضائل الصحابة 

 تعجلُوا بالبليِة قَبلَ نزوهلَا وقَاربوا وسددوا ، فإنْ عجلتم ا قَبلَ نزوهلَا ، فِإنهـا                الَ { -٢٠٣٠٤
 عن معاذ ) طب  ( }ستسيلُ بكم  السيلَ ههنا وههنا 

  ٢/١٤٢ وجامع بيان العلم ١٣/٢٦٧وفتح ) ٣٠٠٩( و ) ٣٠٠٨(  ومطالب ١/٤٩مي 
 حســــن

 عن ابن عمر ) حب ( عبد الرزاق  ( }  تعجلُوا عن عشائكم إذا قُدم ِإليكم الَ { -٢٠٣٠٥
  ) ٢٠٦٧(  واإلحسان ٢/١٥٩وفتح ) ٢١٨٩(  وعب ٢/١٥ وعوانة ٢/١٤٨حم 

 صحيـــــح
٢٠٣٠٦- }      دقتكِفى ص دععن عمر ، ) ن ، هـ    ( حســــن صحيـــــح ،    ) ت   ( } الَ ت

 عن ابن عمر ) حم ( 



 

 

٣٠٣٦() 

) ٢٣٩٠(  وهــ    ٥/١٠٩ ون   ١٠ود الزكـاة ب     ) ٦٦٨(  وت   ٤ و   ٣ و ١ وم اهلبات    ٣/٢١٨ و   ٢/١٥٧خ  
  ٤/١٥١ وهق ٣٤ و ٢/٧وحم 

ملّا مات أىب جاء النىب  صلى اهللا        : عن رجل من قيس قال      ) حم   ( } الَ تعذب أَباك بالسلى      { -٢٠٣٠٧
 .قال فذكره عليه وسلم وقد شددته ىف كفنه وأخذت سالة فشددت ا الكفن ف

  ٣/٢٥ وجممع ٥/٧٣حم 
 فيــه مبهــــم

 اجللد الرقيق الذى خيرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً عليه : السلى 
 عن ابن عباس ) د ، ت ، ك  ( } الَ تعذِّبوا بعذاِب اِهللا  { -٢٠٣٠٨ 

ــة ب  ) ١٤٥٨ و ٢٥٨( وت  ) ٤٣٥١(  ود ٤/٧٥خ  ــم ١٤ون احملاربـ  ٢٨٢ و ٢٢٠ و ١/٣١٧ وحـ
  )٧٣٦٧(  وصحيح اجلامع ٤٥٦ و ٣/٤٠٧ ونصب ٣/٥٣٩ وك ٩/٧١ و٨/٢٠٢وهــــق 

 أي النار 
 عن أنس) خ  ( } الَ تعذِّبواِصبيانكم بالغمِز من العذرِة وعليكم بالقُسِط   { -٢٠٣٠٩

وصحيح ) ١٠٥٤(  وصحيحة   ١٠/١٥٠ وفتح   ٣٣٩ و   ٩/٣٣٧ وهق   ٣/١٠٧ وحم   ٦٣ وم املساقاة    ٧/١٦٢خ  
  )٧٣٦٨(ــع اجلام

 --وجع ىف احللق فتذعر املرأة ذلك املوضع أن تدفعه بإصبعها : العذرة 
 عن أىب هريرة)  هـ  (} الَ تعزروا فوق عشرِة أَسواٍط  { -٢٠٣١٠

  ٣/٣٥٤ونصب  ) ٧٣٦٩(  وصحيح اجلامع ١٢/١٧٨وفتح ) ٢٦٠٢( هـ 
 صحيـــــح

عن أىب  ) هق  ( أبو عبيد ىف الغريب      ( }  ما حملَ القَسم     الَ تعضيةَ على أَهِل املرياِث ِإالَّ      { -٢٠٣١١
 )   بكر ابن حممد بن عمرو بن حزم مرسالً 

  ٢/٧ وهروى ١٠/١٣٣ وهق ٤/٢١٩قط 
 حســــن مرســـل

يعىن أن ما ال حيتمل القسم كاحلبة من اجلوهر وحنوها ال يفرق وإن طلب بعض الورثة القسم فيه ألن فيه ضـرراً                      
 عليهم 

 عن علي) عبد الرزاق  (} الَ تعقص شعرك ِفى الصالِة فِإنه ِكفلُ الشيطاِن   { -٢٠٣١٢
 مرفوعاً وموقوفاً  ) ٢٩٩٤ و ٢٩٩٣ و ٢٨٣٦( عب 

 املوقوف أصـــح
يِل الَ تعقِّى عنه بشىٍء ولكِن احلِقى شعر رأسِه ثُم تصدِقى بوزنِه من الورِق ِفى سب               { -٢٠٣١٣

 عن أىب رافع ) حم ، طب ، هق   ( } اِهللا على اَألوقاِص واملَساكِني 
  ٣/١٨ و ١/٢٨٩ وطب ٩/٣٠٤ وهق ٤/٥٧ وجممع ٦/٣٩٢حم 

 حســــن



 

 

٣٠٣٧() 

 لكن ثبتت العقيقة بأحاديث أخر ولعل هذا كان ىف البداية مث نسخ واهللا أعلم 
 أَو تماروا بِه السفهاَء ، والَ لتجترئُوا بِه االس          الَ تعلَّموا الِعلم لتباهوا بِه العلماَء ،       { -٢٠٣١٤

 النار فالنار فعلَ ذلك عن جابر) هـ ، حب ، ك  ( } ، فمن 
  )٧٣٧٠( وصحيح اجلامع  ) ٢٥٩( وهـ ) ٩٠(  وحب ١/٨٦ك 

 صحيـــــح
 السفهاَء ، أو  لتصرفُوا بِه وجوه        الَ تعلَّموا الِعلم لتباهوا بِه العلماَء ، أَو لتماروا بهِ          { -٢٠٣١٥

 عن حذيفة ) هـ   ( } الناِس ِإليكم ، فمن فعلَ ذلك فهو ِفى الناِر 
 ١/٣٤٩ واإلحتـاف    ١/١١٦وترغيـب   ) ٣٠٢٨( ومطالب  ) ٩٠(  وحب   ١/٨٦وك   ) ٢٥٩ و   ٢٥٤( هـ  

  ١/١٨٧وجامع بيان العلم 
 صحيـــــح لغيــــره

ومل يضمه إىل صحيح اجلامع      ) ٢٥٩ و   ٢٠٨( مع مث عاد وحسنه ىف صحيح ابن ماجه         وأورده األلباىن ضعيف اجلا   
!! 
 ٢٠٣١٦- }                ا ، فِإنَّ للقُرشىنهوا عرأخوا قُريشاً والَ تمقدا ، والَ توا ِمنهعلَّموا قُريشاً وتعلِّمالَ ت

  غَريهم جلِني ِمنعن أىب خيثمة ) هـق   ( } قُوةَ الر 
  ٣/١٢١ وهق ٢/٦٣٦وعاصم  ) ١٩٨ و ٩٣ (عب 

 صحيـــــح
وكيف يكونُ ذلـك ؟  : الَ تعِمروا والَ ترقبوا فإنْ فَعلتم فهو املُعِمر واملُرقب ، قيلَ            { -٢٠٣١٧

) طس   ( } هى لآلخِر ِمىن وِمنك       : هى لَك حياتك ، والرقىب أن تقولَ        : العمرى أن تقولَ    : قالَ  
 عمرو عن ابن 

 )١٢٩٠(  ومحيدى ٨/٢٩٢ وسنة ٣/٧١وتلخيص ) ١٣٧٧( وشفع ) ٢١٩(  وف ٦/١٧٥هق 
 صحيـــــح

٢٠٣١٨- }        ساجدِإالَّ ِإىل ثَالثِة م عملُ املَطىسـجِدى هـذا ،   : الَ تِإىل املَسجِد احلَراِم ، وِإىل م
 عن أىب بصرة عن بصرة بن أىب بصرة ، و)  حب ٣مالك ( } وِإىل مسجِد بيِت املَقدِس 

  وصـحيح    ٣/١٢٤ وتخ   ٢٤٣ و   ١/٢٤٢ومشكل  ) ٩٤٤( ومحيدى  ) ١٠٢٤(  وحب   ٦/٧ وحم   ٣/١١٤ن  
  )٧٣٧١(اجلامع 

 صحيـــــح
 عن على) د  ( } الَ تغالَوا ِفى الكفِن فِإنه يسلب سلباً سريعاً  { -٢٠٣١٩

  ١١/١٦٦ وجامع األصول ٢/١٠٩ وتلخيص ٥/٣١٦ وسنة ٣/٤٠٣وهق  ) ٣١٥٤( د 
 فيـــه ضعـــف



 

 

٣٠٣٨() 

٢٠٣٢٠- }                  قـىا بقبلْ ، ومي لَم قصــدِإنْ ت هغَِري ِحلِِّه ، فِإن املاِل ِمن امــعج غبطنالَ ت
 عن ابن عباس) ك  ( } كانَ زاده ِإىل الناِر

) ١٢٧٦(  واملطـــالب   ٦/٢٩٥ وحلية   ٧/٢٩٨ وجممع   ١٠/١٣١ وطب   ٦/٢٩٠ واإلحتاف   ٢/٥٥١ترغيب  
  ٢/٥وك  ) ٥٥٢٦ و ٥٥٢٥(والشــــعب 

 حســــن لغيــــره
٢٠٣٢١- }  موتاِهللا قَاتالً الَ ي ِعند فَاجراً بنعمٍة ، ِإنَّ له غبطنعن أىب هريرة)  هب  ( } الَ ت 

  ) ٤٥٤١( و  ) ٤٥٤٢(  والشعب ١٠/٣٥٥امع 
 حســــن

 عن احلارث بن مالك الليثى ) حم ، ك  ( }  الِقيامِة الَ تغزى مكَّةُ بعد اليوِم ِإىل يوِم { -٢٠٣٢٢
 وش  ٣/٣٢٦ ومعـاىن    ٢/٢٢٧ ومشـكل    ٣/٢٨٤ وجممع   ٣/٦٢٧ وك   ٤/٣٤٣ و   ١/٣٧وحم  ) ١٦١١( ت  
 ) ٧٣٧٢(  وصحيح ١٤/٤٩٠

 صحيـــــح
 ( } بداً  الَ تغزى مكَّةُ بعد هذا العاِم والَ يقتلُ رجلٌ ِمن قُريٍش بعد هذا العاِم صرباً أَ                { -٢٠٣٢٣
 عن مطيع بن األسود ) حم ،طب

  ٣/٢٨٤ وجممع ٤/٢١٣ و ٣/٤١٢حم 
 صحيـــــح

٢٠٣٢٤- }    لوهمغسعىن قَتلى أُحٍد     -الَ تي -             ـومِمسـكاً ي فـوحٍم يكُلَّ د رٍح أَوفِإنَّ كُلَّ ج 
 عن جابر) حم ، ض  (} الِقيامـــِة 

  ٣/٢٩٩حم 
 صحيـــــح

أَنْ تحاِبني أَو تهاِدين مبالـِه      : ما غُش أَزواجنا ؟ قالَ      : زواجكن ، قيلَ    الَ تغششن أَ   { -٢٠٣٢٥
 ) ابن سعدة عن سلمى بنت قيس  (} غَريِه 
  ٤/٣٣٢واإلصابة  ) ١٦٢١(  ومطالب ٤٢٢ و ٦/٣٧٩حم 

 حســــن
٢٠٣٢٦- }  غضبن قدامةعن جارية ب) حم ، ك (  ، عن أىب هريرة)  حم ، خ ، ت ( } الَ ت 

 وهق  ٣٧٣ و   ٣٧٢ و   ٣٧٠ و   ٣٤/ ٥ و   ٣/٤٨٤ و   ٤٦٦ و   ٣٦٢ و   ٢/١٧٥وحم   ) ٢٠٢٠(  وت   ٨/٣٥خ  
  )٧٣٧٢( وصحيح اجلامع  ) ١٩٧٢ و ١٩٧١(  وحب ٨/٣٤٥ وش ٣/٦١٥ وك ١٠/١٠٥

 متـــــواتـــــر
 ) عن أىب الدرداء ) طب ( ابن أىب الدنيا ، (} الَ تغضب ولك اجلنةُ   { -٢٠٣٢٧

  )٧٣٧٤(  وصحيح اجلامع ١/١١٨ وأصفهان ١٠/٥١٩ وفتح ٨/٥ واإلحتاف ١٠/٢٠٩ و ٨/٧٠ع ام
 صحيـــــح



 

 

٣٠٣٩() 

٢٠٣٢٨- }                   احبهمغلُوا بأمِر صش قَد همطَعاماً فِإن وا هلمصنعأَنْ ت ِمن عفرآِل ج نغفلُوا عالَ ت {
 عن أمساء بنت عميس ) حم (

وك ) ١٦١٠( وهــ   ) ٩٩٨( وت  ) ٣١٣٢(  ود   ٤/٢٥١وبداية   ٤/٣٧٠ ونبوة   ٦/١٦١ وجممع   ٦/٣٧٠حم  
١/٣٧٢  

 صحيـــــح لغيـــره
٢٠٣٢٩- }           ا ِفى ِكتاِب اِهللا الِعشاُء ، وهمهالِعشاِء ، فِإن التكملى اسِم صع اَألعراب كمغلبنالَ ت

 عن ابن عمر ) حم ، م ، د ، ن ، هـ (} يعتمونَ ِحبالِب اِإلبِل 
ون  ) ٧٠٥ و ٧٠٤(  وهــ  ٤٥ و ٤٤ و ٢/٤٣ وفـتح  ١٩ و   ٢/١٠وحـم   ) ٤٩٨٤(  ود   ٢٢٩ م املساجد 

  )٧٣٧٦(  وصحيح اجلامع ٢/٤٣٨ وش ١/٢٧٠
٢٠٣٣٠- }            وتقُولُ اَألعراب ، املَغرب التكملى اسِم صع اَألعراب كمغلبنالِعشاُء   : الَ ت هى {

 عن عبد اهللا بن املزىن ) حم ، خ ( 
  ٥/٥٥ وحم ١/١٤٧خ 

الَ تغلبنكم اَألعراب على اسِم صالتكم فِإنما هى الِعشاُء ، وِإنما يقولونَ العتمـةُ               { -٢٠٣٣١
 عن أىب هريرة) هـ ( } ِإلعتامهم باِإلبِل 

  )٧٣٧٦( وصحيح اجلامع  ) ٧٠٥ و٧٠٤( هـ 
 صحيـــــح

نما ِفى ِكتاِب اِهللا  الِعشاُء ، وِإنما سمتها         الَ تغلبنكم اَألعراب عن اسِم صالتكم فإِ       { -٢٠٣٣٢
 عن عبد الرمحن بن عوف ) حل ( } اَألعراب العتمةُ من أَجِل ِإبلها حلالا   

  ٤٥ و ٤٤ و ٢/٤٣فتح 
 صحيـــــح

 ) عبد الرزاق عن على ( } الَ تفتحن على ِإماٍم وأَنت ِفى الصالِة   { -٢٠٣٣٣
  مرفوعاً وموقوفاً ١/٢٨٤ وتلخيص ٣/٢١٢وهق ) ٢٨٣٦ و ٢٨٢٢( عب 

 املوقوف أقــــوى 
  ١٤٣ - ٢/١٤٢ راجع عب - وصح عكسه 

٢٠٣٣٤- }                دهـدهفِسى بيدِه للذي يالذى ن وا ِفى اجلَاهليِة ، فواتم الذين وا بآبائكمفتخرالَ ت
 ِمنهم ريعن ابن عباس)  حم ، طب (} اجلُعالنُ بأَنفِه خ  

  ) ٢٠٩٤١( وعب ) ١٩٤٣(  وحب ٨/٨٥ و ٤/٥٣ وجممع ١١/٣١٨ وطب ١/٣٠١حم 
 صحيـــــح

 يدحرجه من السرجني : يدهده 



 

 

٣٠٤٠() 

الَ تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا ِفى اجلَاهليِة ، فو الذى نفِسى بيدِه ملَا يدهده اجلُعلُ                { -٢٠٣٣٥
 عن ابن عباس )  ط ، حم (} ى اجلَاهليِة مبنخريِه خري ِمن آبائكم الذين ماتوا ِف

    ٨/٨٥ و ٤/٥٣ وجممع ١١/٣١٨ وطب ١/٣٠١حم 
 صحيـــــح

٢٠٣٣٦- }  فسدوهمفت وا الناسشفتعن معاوية ) طب  ( } الَت 
  ١٩/٣١٢طب 

 حســــن
٢٠٣٣٧- }        صعقوِر فيِفى الص نفخي هأَنبياَء اِهللا ، فِإن نيلُوا بفضِفـى  الَ ت نمواِت ومِفى الس نم

اَألرِض ِإالَّ من شاَء اُهللا ، ثُم ينفخ فيِه أُخرى فأَكونُ أَولَ من بعثَ ، فإذا موسى آخذٌ بالعرِش فالَ                    
                 تبِن م ونسي عثَ قَبِلى ، والَ أَقولُ ِإنَّ أَحداً أَفضلُ ِمنب الطُّوِر أَم ومعقتِه يبص ى  أَدِرى أَحوسب { )

 عن أىب هريرة)  ق 
(  وصـحيح اجلـامع      ٤٩٣ و   ٥/٤٩٢ ونبوة   ١٣/٢٠٤ وسنة   ١/٤٥٢ ومشكل   ١٥٩ وم الفضائل    ٤/١٩٤خ  

٧٣٧٧(  
عـن أىب سـعيد      ) ق ، ن     ( } الَ تفعلْ ، بِع اجلَميع بالدراهِم ثُم ابتع بالدراهِم جنيباً            { -٢٠٣٣٨
 وأىب هريرة

(   وصحيح اجلامع    ٤/٤٣ ونصب   ٥/٢٩١ وهق   ٤١ وت البيوع    ٩٦ساقاة   وم امل  ٥/١٧٩ و   ١٢٩ و   ٣/١٠٢خ  
٧٣٧٨ ( 
 التمر : اجلنيب 

وجد : عن أىب أيوب قال     ) حم  ( } الَ تفعلْ ، ردها ِفى ثَوبك حتى تخرج من املسجِد            { -٢٠٣٣٩
 م فذكره رجل ىف ثوبه قملة فأخذها ليطرحها ىف املسجد فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسل

  ٢/٢٠امع 
 صحيـــــح

الَ تفعلْ فِإنَّ مقام أَحدكم ِفى سبيِل اِهللا أَفضلُ ِمن صالتِه ِفى بيتِه سبعني عاماً ، أَالَ                  { -٢٠٣٤٠
تحبونَ أَنْ يغفر اُهللا لكم ويدخلكم اجلنةَ ؟ اغْزوا ِفى ســـبيِل اِهللا ، من قَاتلَ ِفـى سـبيِل اِهللا                    

 عن أىب هريرة)  ت ، ك  ( } فُواق ناقٍة وجبت له اجلنةُ 
 ٦/٣٣٧واإلحتـاف   ) ٩٠٢(  وصحيحة   ٥/٢٨٠ وجممع   ٢/٦٨ وك   ٩/١٦٠ وهق   ٢/٥٢٤وحم  ) ١٦٥٠( ت  

  )٧٣٧٩( وصحيح اجلامع 
 صحيـــــح

ني خـري ِمـن   الَ تفعلْ والَ يفعله أَحد ِمنكم ، فلصرب ساعٍة ِفى بعِض مواطِن املُسلم          { -٢٠٣٤١
 عن عسعس بن سالمة ) ط ، هق ( } ِعبادِة أَربعني عاماً خالياً 



 

 

٣٠٤١() 

  ٢/٤٨٠ واإلصابة ٦/٣٣٧اإلحتاف 
 صحيـــــح مرســـل

  ---عسعس خمتلف ىف صحبته وسببه أن رجالً أتى اجلبل ليتعبد فجىء به إىل النىب  صلى اهللا عليه وسلم  فقال له 
با جحــيفةَ ، ِإنَّ أَطولَ الناِس جوعاً يوم القيامــِة أَطوهلم شبعاً ِفى            الَ تفعلْ يا أَ    { -٢٠٣٤٢

 عن أىب جحيفة ) هب  (} الدنيـــا 
 ) ٥٦٤٤ و ٥٦٤٣ و ٥٦٤٢( الشعب 

 صحيـــــح لغيـــره
(  } - الضـب     يعىن -الَ تفعال ، ِإنكم أَهلُ نجٍد تأكلوَا ، وِإنا أَهلُ ِتهامةَ نعافها              { -٢٠٣٤٣

 عن ميمونة) طب 
 ٤/١٩٦ ونصب ٤/٣٨امع 

 حســــن
الَ تفعلُوا ، ائتومهَا كما كنتم ، ما من مؤمٍن يتوضأُ فيحسن الوضوَء ، ثُم يخرج ِإىل               { -٢٠٣٤٤

كانت منازلنا  :  عن جابر قال     )ش  ( } املَسجِد ِإالَّ كَتب اُهللا له بكلِّ خطوٍة حسنةً وحطَّ عنه ِبها سيئةً             
 .قاصية من املسجد فأردنا أن نقرب منه فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم فذكره 

  ٢/١٣١ وم ٣/٣٣٦وبنحوه حم ) ١١٤٩(  وعبد بن محيد ٢/٢٠٧ش 
 حســــن لغيـــره

  عن أىب أمامة) هـ  (} الَ تفعلُوا كما تفعلُ أَهلُ فارس بعظماِئها  { -٢٠٣٤٥
  ٢/١٩وم  ) ٧٣٨٠(  وصحيح اجلامع ٨/٣٣٤وطب  ) ٣٨٣٩( هـ 

 صحيـــــح
 عن أىب أمامة ) طب  (} الَ تفعلُوا كما يفعلُ اَألعاجم يقوم بعضها لبعٍض  { -٢٠٣٤٦

  حنوه ٢/١٩وم ) ٣٨٣٩(  وهـ ٨/٣٣٤طب 
 صحيـــــح

٢٠٣٤٧- }         ي ا فيكموأَن خرجِإنْ ي هفعلى ، فِإنالَ ت           أَنْ أَمـوت بعد خرجاُهللا ِبي ، و ِإنْ ي كفيكم
                  اىل لَيسعوِإنَّ اَهللا ت أَعور هِإن ذِّركموها أُحوأَن تهأُم ذَّرهح ِإالَّ وقد ىبن ا ِمنم ، احلنيبالص كفيكموهي

 عن أم سلمة ) طب  (  } بأَعور ، أَالَ ِإنَّ املسيح الدجالَ كأَنَّ عينه ِعنبةٌ طَافيةٌ
 ٧/٣٥١جممع 

 حســــن لغيــره
هكذا يا قَيلةُ ، إذا أَردِت أَنْ تشتِرى شيئاً فأَعِطى بِه الـذى تريـدين أَنْ                 الَ تفعلى  { -٢٠٣٤٨

ِه بـِه ،    تأخذيِه بِه أُعطيِت أَو منعِت ، وإذا أَردِت أَنْ تبيِعى شيئاً فاستاِمى بِه الذى تريدين أَنْ تبيعي                
 عن   قيلة أم بىن أمنار ) هـ  (}أُعطيِت أَو منعِت 



 

 

٣٠٤٢() 

  ٤/٣٩٣واإلصابة  ) ٢٢٠٤(  وهـ ٨/٤١٨ وتخ ٨/٢٢٨سعد 
 حســــن

 عن على)  هـ (} الَ تفَقِّع أَصابعك وأنت ِفى الصالِة  { -٢٠٣٤٩
 ٣/٤٣٨ وبنحوه حم ٣/٥٩واإلحتاف  ) ٩٦٥( هـ 

 ليـــن
  ٦/٤١٤ الفيض -صابع حىت يكون هلا نقيض وهو مثل الفرقعة هو غمز األ: التفقيع 

٢٠٣٥٠- }                هيِد ، والفارا كالشفيه ِة اِإلبِل ، املُقيمدةٌ كغىت ِإالَّ بالطَّعِن والطَّاعوِن غُدفْىن أُمالَ ت
 عن عائشة ) طس ( } ِمنها كالفار من الزحِف 

 ٢/٣٣٨  وترغيب٣١٥ و ٢/٣١٤ وجممع ٦/١٣٣حم 
 صحيـــــح

 عن عائشة) طس ( } الَ تفْىن هذِه اُألمةُ حىت يلعن آخرها أَوهلَا  { -٢٠٣٥١
  ١٠/٢١امع 

 حســــن لغيـــره
بعث رسـول  : عن أنس بن مالك قال     ) طس  ( } الَ تقاتلهم حىت تدعوهم ِإىل اِإلسالِم          { -٢٠٣٥٢ 

 .إىل قوم يقاتلهم فذكره اهللا  صلى اهللا عليه وسلم عليا 
  ٣/٣٧٧ وتخ ٥/٣٠٥ وجممع ١٢/٣٦٣ وش ٣/٣٧٨ نصب 

 صحيـــــح
٢٠٣٥٣- }       أَخاه هجرحلُّ ملُسلٍم أَنْ ياِهللا ِإخواناً ، والَ ي وا ِعبادوا ، وكُوندابروا ، والَ تقَاطعالَ ت

 عن ابن عباس ) طسص ( } فوق ثَالثِة أَياٍم  
 ٣/٣٧٤ وحليـة    ٢٠٩ و   ١٩٩ و   ٣/١٦٥ و   ١/٥وحم   ) ١٩٣٥(  و ت    ٣٠رب والصلة    وم ال  ٣/٣٧٤ترغيب  

  من طرق ٨/٦٧ وامع ١/٢٥٧وأصفهان 
 عن حكيم بن حزام ) حم ، طب ، ك ( } الَ تقَام احلُدود ِفى املَساجِد والَ يستقاد ِفيها  { -٢٠٣٥٤

 و ٢/٢٥ وجممـع  ٤٣ و   ١٠/٤٢ وش   ٣/٢٢٨ و   ٢/١٤٧ وطـب    ٨/٣٢٨ وهـق    ٢/١٩٠ ومي   ٣/٤٣٤حم  
  ٤/٣٦٩ وك ٦/٢٨٢

 حســــن
  بعضهم وأجازها ، واألكثر عليه 
 عن ابن عباس ) حم ، ت ، ك ( } الَ تقَام احلُدود ِفى املَساجِد ، والَ يقتلُ الوالد بالولِد  { -٢٠٣٥٥

 ١١/٦ و   ٣/٢٢٨ و   ٢/١٤٧ وطب   ٨/٣٢٨ وهق   ٢/١٩٠ ومي   ٣/٤٣٤وحم  ) ٢٥٩٩( وهـ  ) ١٤٠١( ت  
  )٧٣٨١(  وصحيح اجلامع ٤/٣٦٩ وك ٦/٢٨٢ و ٢/٢٥ وجممع ٤٣ و١٠/٤٢وش 

 صحيـــــح



 

 

٣٠٤٣() 

عن ابن  ) طب ، ك ، كر       ( } الَ تقبحوا الوجه فِإنَّ ابن آدم خلق على صورِة الرمحِن            { -٢٠٣٥٦
 عمر 
  ١/٢٢٩ وعاصم ٨/١٠٦ وجممع ١٢/٤٣٠طب 

 صحيـــــح
٢٠٣٥٧- }     وا الوجهحقبورتِه       الَ تلى صع آدم لقـورِة         -فِإنَّ اَهللا خلـى صوِفـى لفـٍظ ع 

 ىف الصفات عن ابن عمر ) قط  ( } -الرحـــمِن 
  ٣١٤ واآلجرى ٧/١٤٧ ومتهيد ٢/٣١٩ك 

 صحيـــــح
 عن أىب هريرة)  م  (} الَ تقبلُ صالةُ أَحدكم إذا أَحدثَ حتى يتوضأَ  { -٢٠٣٥٨

  )٧٣٨٢( وصحيح اجلامع ) ١١(  وخزمية ١/٣٢٨ وسنة ١/٢٣٥ وعوانة ١/٦٠وهق  ٢ وم الطهارة ١/٤٦خ 
( عن عائشة   ) هـ ، هق    ( حسن  ) ش ، حم ، ت       ( } الَ تقبلُ صالةُ الَحائِض إال خبماٍر        { -٢٠٣٥٩

 عن احلسن مرسالً ) قط 
ـ  ) ٦٤١( ود   )  ٧٣٨٣(  وصـحيح اجلـامع      ٢٥٩ و   ٦/١٥٠وحم   ) ٣٧٧(  وت   ١/٢٥١ك   ق وهـــ
  ) ٦٥٥( وهـ ٦/٥٧ و ٢/٢٣٣

 صحيـــــح
 عن ابن عمر) م ، ت  ، هـ  ( } الَ تقبلُ صالةٌ بغِري طُهوٍر ، والَ صدقةٌ ِمن غُلوٍل  { -٢٠٣٦٠

  )٧٣٨٤( وصحيح اجلامع  ) ٩(  وخزمية ١/٣٥٥ وقط ١/٢٢٧وجممع  ) ١(  وت ١/٢٣٥ وعوانة ٢٠٤م ص 
 أى من مال حرام : غلول 

 عن أىب موسى ) طب  ( } تقبلُ صالةُ رجٍل ِفى جسدِه شىٌء من اخلَلوِق الَ  { -٢٠٣٦١
  ٢/١٢٨ ومعاىن ١/٢٥٣ وطص ٣/٣٥٣ وتخ ٢/٢٥٨متهيد 

 صحيـــــح
  طيب معروف : اخللوق 

٢٠٣٦٢- }  جودوالس كوعالر تمجٍل الَ يالةُ رقبلُ صعن أنس ) طس ، طب ، ض  ( } الَ ت 
  ٢/١٢١ع  وجمم١٧/٢٧٤طب 

 حســــن لغيـــره
 } الَ تقبلُ صالةٌ المرأٍة تتطيب هلذَا املسجِد حتى ترجع فتغتسلَ غُسلها من اِجلنابِة             { -٢٠٣٦٣ 
 عن أىب هريرة)  د (

  )٧٣٨٥( وصحيح اجلامع ) ١٠٣١( وصحيحة ) ٤١٧٤( د 
 صحيـــــح

 عن أم عطية ) طس  ( } نفه اَألرض  الَ تقبلُ صالةُ من الَ يصيب أَ { -٢٠٣٦٤
 مرفوعاً ومرسالً ) ٢٩٨٢(  وعب ٢/١٠٤هق 



 

 

٣٠٤٤() 

 الصواب أنه مرســــل
  ٢٩٤ - ١/٢٩٣وبه يقول بعض الصحابة والتابعني ورخص بعض الصحابة والتابعني بتركه ش 

 عن رجل) حم  ( } الَ تقبلُ صالةٌ الَ يقرأُ فيها بأُم الِكتاِب   { -٢٠٣٦٥
  ٢/٢٤٢ وفتح ٢/١١٢ وجممع ٥/٧٨حم 

 صحيـــــح
 ( } الَ تقتسم ذُريىت ِديناراً ، ما تركت بعد نفقِة ِنسائى ومؤنِة عاملى فهو صدقةٌ                  { -٢٠٣٦٦
 حم ، ق ، 

 عن أىب هريرة ) د  
(  وصـحيح اجلـامع    ) ٢٠٣٨( والصـحيحة   ) ٢٩٧٤( ود   ) ١١٣٤(  ومحيدى   ٥/٤٠٦ وفتح   ٢/٢٤٢حم  

 ٣ وخ الفرائض باب ٢/٩٩٣ وموطأ ١٧٦١ و ١٧٦٠وم ) ٧٣٨٦
 عن حنظلة الكاتب ) هـ ، طب  ( } الَ تقتلْ ذُريةً والَ عسيفاً  { -٢٠٣٦٧

  ١٢٠ ود اجلهاد ب ١٢/٣٨٢وش  ) ٢٨٤٢( وهـ  ) ١٠٢٤٢ و ٩٣٨٢( وعب  ) ١٦٥٥( حب 
 صحيـــــح

 األجري ، اخلادم : العسيف 
٢٠٣٦٨- }   فسلُ نقتالَ ت                ـنس نلُ مأَو ها َألنمهد ِل ِكفلٌ ِمناَألو لى ابِن آدمظُلماً ِإالَّ كانَ ع 

 عن ابن  مسعود ) حم ، ش ، خ ، م ، ت ، ن ، هـ   (} القَتلَ 
 وهق  ٤٣٠ و   ١/٣٨٣وحم  ) ٢٦١٦(  وهـ   ١ ون احملاربة ب     ٢٧ و وم القسامة     ٩/٣ و   ٤/١٦٢ و   ٢/١٠٠خ  
  )٧٣٨٧( ح اجلامع  وصحي١/٤٨٣ ومشكل ٨/١٥

٢٠٣٦٩- }                   قولَ كَلمتهرتلتِه قبلَ أَنْ  يمب كوِإن ، قتلهقبلَ أَنْ ت رتلتكمب هفِإن فِإنْ قَتلته ، لْهقتالَ ت
أرأيت إن لقيت رجالً من     : عن املقداد بن عمرو الكندى أنه قال يا رسول اهللا           ) حم ، خ ، م ، د         ( } الىت قالَ 

 .لنا ، فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها مث الذ منى بشجرة فقال أسلمت هللا أأقتله ؟ قال فذكره الكفار فاقتت
  ١/٤٠٧ ومشكل ٧/٣٢١ وفتح ١٢/٣٧٨ وش ٦ و ٦/٤وحم ) ٢٦٤٤(  ود ٩٥ وم ص ٦/٣ و ٥/١٠٦ خ 

  زهري عن أىب) طب ، هب  ( } الَ تقتلُوا اجلَراد ِمن فِإنه جنِد اِهللا اَألعظِم  { -٢٠٣٧٠
  ٤/٣٩وامع  ) ٧٣٨٨( وصحيح اجلامع  ) ١٠١٢٨ و ١٠١٢٧( والشعب  ) ٢٤٢٨( الصحيحة 

 حســــن
 ال تقتلوه إال لألكل أو لدفع ضرر : أى 

٢٠٣٧١- }                فاقتلوه صرالب ذهبوي لدسقطُ الوي هتِني فِإنِذى طُفي انَ ِإالَّ كُلَّ أَبترقتلُوا اِجلنالَ ت {
 عن أىب لبابة ) خ ( 

  )٧٣٨٩(  وصحيح اجلامع ٤/١٥٦خ 
٢٠٣٧٢- }        سبيحت قيقهنفِإنَّ ن فادعقتلُوا الضوأبو الشيخ ىف العظمة وابن مروديه عـن        ) ن  ( } الَ ت

 ابن عمر 



 

 

٣٠٤٥() 

  )٨٤١٨(  وعب ٤/٤١ وامع ٦/٤١٦ والفيض ٢/١١٢ وكر ٦/٢٣٨٤عدى 
 حســــن لغيـــره

 عن عوف بن مالك ) بز (  }  - أى ِنساَء املُشركني -نساَء الَ تقتلُوا ال { -٢٠٣٧٣
  ٤/١٠٣ وتلخيص ٥/٣١٦امع 

 صحيـــــح
٢٠٣٧٤- }                  الفَـارس ـدركـــيلَ ليفِسى بيدِه ِإنَّ الغالذى ن  ا ، فوِسر قتلُوا أَوالدكمالَ ت

 ن السكن عن أمساء بنت يزيد ب) حم ، د ، هـ ، طب ( } فيدعثره عن فَرسِه
ـــ ) ٣٨٨١( د  ــم  ) ٢٠١٢( وه ـــنة ٤٥٨ و ٤٥٧ و ٦/٤٥٣وح ــعد ٩/١٠٩ وســ  ٧/١٦٧ وس

  )٧٣٩١( وصحيح اجلامع ) ١٣٠٤( وحــــب ٣/٤٦ومعــــاىن 
 حســــن
  ) !!٢٤٢( وتناقض األلباىن فحسنه ىف صحيح اجلامع وضعفه ىف غاية املرام 

 عن ابن عباس ) طس  ( } الَ شيخاً الَ تقتلُوا وليداً ، والَ امرأةً ، و { -٢٠٣٧٥
  ٣٨٨ و ١٢/٣٨٢ وش ٣/٢٢١ ومعاىن ٣١٨ و ٥/٣١٧ وجممع ٥/٣٥٨وحم  ) ٩٤٣٠ و ٩٤٢٨( عب 

 صحيـــــح
( } الَ تقدس أُمةٌ الَ يقْضى فيها باحلق ، ويأخذُ الضعيف حقَّه من القوى غَري متعتٍع                 { -٢٠٣٧٦
 .ضاء عن ابن عمر ومعاوية معاً والنقاش ىف الق) طب ، حل 

  ٤/٩٠ و ٢/٣٢٠ واإلصابة ٣/١٧١ وترغيب ٣/٢١ وش ١٩/٣٨٥طب 
 صحيـــــح

الَ تقدموا الشهر بصياِم يوٍم أَو يومِني ِإالَّ أَنْ يكونَ شـىٌء يصـومه أَحـدكم ، الَ      { -٢٠٣٧٧
نْ حالَ دونـه غَمـام فـأَمتُّوا الِعـدةَ ثَالثـني مثَّ             تصوموا حتى تروه ، ثُم صوموا حتى تروه ، فإِ         

 عن ابن عباس) د ( } أَفطــروا ، والشهر ِتسع وِعشرونَ
 ١٨٧وف  ) ٦٦٧(  وشـفع    ٤/٢٠٧ وهق   ٤٩٧ و   ٢/٤٣٨ وحم   ٦/٢٣٧وسنة   ) ٦٨٤( وت   ) ٤٣٢٧( د  

  )٧٣٩٢(وصحيح اجلامع 
 صحيـــــح

٢٠٣٧٨- }    بي هروا الشمقدالَ ت      ، كمأَحـد صومهوماً كانَ  يص ذلك وافقومِني ِإالَّ أَنْ يوٍم والَ ي
عـن أىب  )  ف ، ت  ( } صوموا لرؤيتِه وأَفطروا لرؤيتِه ، فِإنْ غُم عليكم فعدوا  ثَالثني مثَّ أَفطروا              

 هريرة
  )٧٣٩٣( امع  وصحيح اجل٤/١٥٤ ون ١٨٧وف  ) ٦٦٧(  وشفع ٤/٢٠٧ وهق ٤٩٧ و ٢/٤٣٨حم 

 صحيـــــح



 

 

٣٠٤٦() 

الَ تقدموا الشهر حتى تروا اِهلاللَ أَو تكملُوا الِعدةَ قَبله ، مثَّ صوموا حتـى تـروا                  { -٢٠٣٧٩
      ةَ قَبلهكملُوا الِعدت طب  ( عن حذيفة   ) ض  ( وصححه  ) حب ، قط    ( وابن خزمية   ) د ، ن     ( } اِهلاللَ أَو (

 ى عن طلق بن عل
( وصحيح اجلامع  ) ٨٧٥(  وحب  ٢/٤٣٩ ونصب   ٤/١٢١ وفتح   ٢/١٦١ وقط   ١٢ون القيام ب     ) ٢٣٢٦( د  

٧٣٩٤(  
 صحيـــــح

٢٠٣٨٠- }           فَليصم هومِني ، ِإالَّ رجلٌ كانَ يصومي وٍم أَومضانَ بصوِم ير يدى وا بنيمقدالَ ت { ) 
 عن أىب هريرة)  حم 
  ٢/٣٤٧حم 

 صحيـــــح
٢٠٣٨١- }                 صـومكونَ رجلٌ كانَ يومِني ِإالَّ أَنْ يي وٍم أَوبي مضانَ بصوِم قَبلهر هروا شمقدالَ ت

 هوماً فَليصمعن أىب هريرة)   ، هـ ، حب ٤حم ، م  ( } ص 
 ) ٢٣٣٥(  ود ٣/٧٣ وحليــة ٢/٤٤٠ ونصــب ٣/٢٣وش  ) ١٦٥٠(  وهـــ ٢/٨٤ ومعــاىن ٧٦٢م ص 

 و  ٣٥٨٦( واإلحسـان    ) ٧٣٨ و   ٦٨٧( وت   ) ٧٣٩٥(  اجلـامع     وصحيح ٥٢١ و ٢/٢٣٤وحــــم  
٣٥٩٢ (  

الَ تقدموا قُريشاً فتضلُّوا والَ تأخروا عنها فتضلُّوا ، خيار قُريٍش ِخيـار النـاِس ،                 { -٢٠٣٨٢
        ََألخرب قُريش بطردِه لَوالَ أَنْ تحممٍد بي فسالناِس ، والذى ن قٌريٍش ِشرار وِشرار  ا ِعنـدا خليارها م

 عن أىب جعفر مرسالً ) ش  ( } اِهللا ، أَو ما هلَا ِعند اِهللا
  ٦٤٢ و ٢/٦٣٧ وعاصم ١٢/١٦٧ش 

 صحيـــــح مرســـل
الَ تقدموا قُريشاً والَ  تعملُوا قُريشـــاً ، فلوالَ أَنْ تبطر قُريش َألخربَـا مـا                 { -٢٠٣٨٣

 ) ابن جرير عن احلارث بن عبد اهللا  ( } خليارهــا ِعند اِهللا
  ٦٤٢ و ٢/٦٣٧ وعاصم ١٢/١٦٧ش 

 حســــن
 القيام مبا حتتاج إليه من عمارة وزراعة وتلقيح وحراسة : االعتمال 

الَ تقدموا هذا الشهر فصوموا لرؤيتِه وأَفطروا لرؤيتِه ، فِإنْ غُم علـيكم فعـدوا                 { -٢٠٣٨٤
  عن عمر ) هق (} ثَالثــني 

  ) ٢٥٥(  ومطالب ٥١ و ٢/٣٧ وشج ١١/٢٨٦طب 
 صحيـــــح

٢٠٣٨٥- }  نبج قرِأ القٌرآنَ وأنتالبزار عن على وأىب موسى  ( }الَ ت ( 



 

 

٣٠٤٧() 

  ) ١٣١(  وبنحوه ت ١/١١٩ وقط ٢/٨٥ و ١/٢٧٦امع 
 حســــن لغيـــره

 عن عبادة بن الصامت ) د ( }  بأُم القُرآِن الَ تقرُءوا بشىٍء من القرآِن إذا جهرت ِإالَّ { -٢٠٣٨٦
  ٥/٦٤٤ وجامع األصول ١/٣١٩ وقط ٢١د استفتاح الصالة ب 

 حســــن لغيـــره
٢٠٣٨٧- }  رسيتاً فيِه جوالَ ب ، رساملَالئكةُ ِعرياً فيِه ج قربعن أنس بن مالك) طس ( } الَ ت 

  ٥/١٧٥ وجممع ٤/٢٦٢طب 
 صحيـــــح

}  تقربوا الِفتنةَ إذا حميت والَ تعرضوا هلَا إذا عرضت ، واصربوا هلَا إذا أَقبلت                  الَ { -٢٠٣٨٨
 عن أىب الدرداء ) طب (

  ٧/٣٠٥امع 
 حســــن لغيـــره

بني : قدمت  : عن سعد موىل أىب بكر قال       ) ن  ( وابن سعد والبغوى ،     ) حم  (} الَ تقْـِرنوا      { -٢٠٣٨٩
 . صلى اهللا عليه وسلم  متراً فقرنوا قال فذكره يدى رسول اهللا

  ١/١٩٩حم 
 حســــن

 أن يقرن بني التمرتني ىف األكل : اإلقران 
 عن أىب هريرة)  ت ( } الَ تقَص الرؤيا ِإالَّ على عاٍمل أَو ناصٍح   { -٢٠٣٩٠

  ٢/١٢٦ ومي  )٧٣٩٦(  وصحيح اجلامع ٢/٢٤١ وأصفهان ٧/١٨٢ وجممع ٢/٤٩وطص ) ٢٢٨٠( ت 
 صحيـــــح

الَ تقصوا نواصى اخلَيِل فِإنه معقود بنواصيها اخلَري ، والَ أَعرافها فِإنها أَدفاؤهـا ،                { -٢٠٣٩١
 والَ أَذناــا 

 عن عتبة بن عبد اهللا السلمى )  د ، ع ، هق ( } فِإنها مذابها  
  ٢/٢٦٤ وترغيب ٤/١٨٤وحم  ) ٢٥٤٢( د 

 ــــنحس
والدارمى وابن سـعد والبغـوى      ) ن  )  ( حم ، د ، ت       ( } الَ تقطع اَأليِدى ِفى السفِر       { -٢٠٣٩٢

 عن بسر بن أرطأة ) ق ، ض ( والباوردى وابن قانع وأبو نعيم 
ومـي   ) ١٤٥٠(  وت   ٣/٢٢٣ وكـر    ٣/٣٤٤ ونصب   ٩/١٠٤ وهق   ١٦ون قطع السارق ب      ) ٤٤٠٨( د  
  )٧٣٩٧(  وصحيح اجلامع ٢/٢٣١

 صحيـــــح
 عن أىب هريرة)  بز  ( } الَ تقطع اهلرةُ الصالةَ وِإنما هى ِمن متاِع البيِت  { -٢٠٣٩٣



 

 

٣٠٤٨() 

  ٢/٦٣ وامع ٨/٣٣٠خط 
 حســــن

٢٠٣٩٤- }                 قطعوالَ ت ، ِفى ثَمِن اِملجــن قُطعت اجلَرين همعلٍَّق فِإنْ ضمٍر مِفى ت اليد قطعالَ ت
عن )  ت ، د ، ن       (} ى حريسِة اجلَبِل ، فإذا آوى املَــــراح قُطعت ِفى ثَمِن اِملجــــن            ِف

 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  
  )٧٣٩٨( وصحيح اجلامع  ) ٤٣٩٠( ود  ) ١٢٨٩(  وت ١١ن قطع السارق ب 

 حســــن
 فيما يسرق من اجلبل : احلريس 

 عن عائشة ) م ، ن ، هـ   ( }  ِإالَّ ِفى ربِع ِديناٍر فصاعداً الَ تقطع يد السارِق { -٢٠٣٩٥
 و  ١٢/١٠٠ وفتح   ٣/١١٩ وقط   ٣/٣٥٥ونصب   ) ٢٥٨٥(  وهـ   ١٠ ون قطع السارق ب      ٤و٣و٢م احلدود   

  )٧٤٩٩(  وصحيح اجلامع ١٠٢
٢٠٣٩٦- }            نيِع اَألعاجِم ، ولكنص ِمن هكِِّني فِإنبالس وا اللَّحمقطعأَهنـأُ     الَ ت ههساً فِإنن سوها

 عن عائشة ) هب ، د ، هق  (}وأَمرأُ 
(  والشـعب  ٩/٥٤٧وفـتح  ٧/٢٥١٨ وعدى ٣/١٣٢ وترغيب ٧/٢٨٠ وهق ٤٢ون الصيام ب  ) ٣٧٧٨( د  

٥٨٩٨ (  
 ليـــن

 وآلخره شاهد قوى
 عن على) هـ  ( } الَ تقِع بني السجدتِني  { -٢٠٣٩٧

 وامـع   ٥/٣٧٩ وجامع األصول    ١/٢٢٥ وتلخيص   ٣/٢١١٢ و   ٢/١٢٠هق  و ) ٨٩٤( وهـ   ) ٢٨٢( ت  
٢/٨٥ 

 حســــن
 ال تعقد بني السجدتني كإقعاء الكلب وهو نصب الساقني ووضع اإلليتني واليدين على األرض : أى 

د اهللا بن بريـدة     عن عب ) حم   ( } الَ تقَع ِفى علي فِإنه ِمني وأَنا ِمنه وهو وليكم بعِدى             { -٢٠٣٩٨
 عن أبيه 

  ٧/٣٤٤ وبداية ٩/١٢٨ وجممع ٥/٣٥٦حم 
 حســــن

 تذم : تقع 
 عن عمرو بن حزم ) حم ، ن ( } الَ تقعدوا على القُبوِر  { -٢٠٣٩٩

  )٧٤٠٠(  وصحيح اجلامع ٤/٧٩ و ٢/٤٣٥ وهق ٤/١٣٥حم 
 صحيـــــح



 

 

٣٠٤٩() 

ىف : ىف تارخيه وقال    ) خ   ( } سطْ يدك ِإالَّ ِإىل خٍري      الَ تقلْ بِلسانك ِإالَّ معروفاً ، والَ تب        { -٢٠٤٠٠
 إسناده 

وأبو نعيم ومتام   ) طب  ( نظر ، وابن أىب الدنيا ىف الصمت والبغوى والباوردى وابن السكن وابن قانع وابن مندة ،                 
 أمامة عن أىب ) طب ( ، ) ال أعلم له غريه : عن األسود بن أصرم احملارىب ، قال البغوى ) هب ، ض( 

 وأصفهان  ٣/٥٣٠ وترغيب   ٧/٤٥٦ واإلحتاف   ١٠/٣٠٠ و   ٦/١٤٨ و   ٤/١٠٦ وجممع   ٨/٢٧٣ و   ١/٢٥٧طب  
  ) ٤١٨٥ و ٥١٨٤ و ٥١٨٣(  والشعب ٢/١٧٩

 حســــن
الَ تقلْ ِتعس الشيطانُ فِإنك إذا قُلت ِتعس الشيطانُ،  تعاظم الشيطانُ ِفى نفسـِه                { -٢٠٤٠١

بسِم اِهللا ، تصاغرت ِإليِه نفسه حتى يكونَ أَصغر ِمن ذُباٍب           : وِتى ، و إذا قُلت      صرعته بقُ : وقالَ  
 .عن أىب متيمة اهلجيمى عمن كان رديفاً للنىب صلى اهللا عليه وسلم  ) حم ( } 

  ١٣٢ و ١٠/١٣١ وجممع ٥/٥٩حم 
 صحيـــــح

م حتى يصري ِمثلَ البيِت ويقولُ  بقُوِتى صرعته  ،           الَ تقلْ ِتعس الشيطانُ ،  فِإنه يعظ        { -٢٠٤٠٢
) حـم ، د ، ن ، ك       ( } ِبسِم اِهللا ، فِإنك إذا قُلت ذلك تصاغر حتى يصري ِمثلَ الذُّباِب             : ولكن قُلْ   

 عن والد أىب املليح 
 ١٢/٣٥٤  وسـنة  ٤/٨١ وترغيـب    ١٣٢ و   ١٠/١٣١ وجممـع    ٤/٢٩٢ وك   ٧١ و   ٥/٥٩وحم  ) ٤٩٨٢( د  

 وصحيح اجلامــع 
)٧٤٠١(  

 صحيـــــح
٢٠٤٠٣- }                   فـِإنَّ فـيهم ذلك قُلت وا ، ولئنةَ أَعٍني وأَجراً إذا قُبضقُر فِإنَّ فيهم قلْ ذَاكالَ ت

يا رسول اهللا ولد يل مولود ولوددت       : قلت  : عن األشعث بن قيس قال      ) طب  ( } لَمجبنةً ومحزنةً ومبخلةً    
 .ه شبع القوم قال فذكره أن يل مكان

  ٨/١٦٦ وكثري ٥/٢١١ وحم ٣/٦٩ وكر ١/٢٠٧طب 
 حســــن

السالم عليك  : الَ تقلْ عليك السالم ، فِإنَّ عليك السالم تحيةَ املوتى ، ولكن قُِل               { -٢٠٤٠٤
 عن جابر بن سليم )  ك ٣( } 

ــب ٧/٧٣طــب  ( وت  ) ٥٢٠٩ و ٤٠٨٤(  و ١٠/٣٦٤ و ٧/٥٧٧ و ٦/٢٨٢ واإلحتــاف ٣/٤٦٨ وترغي
  )٧٤٠٢( وصحيح اجلامع ) ١٤٠٣(  وصحيحة ٤٢٩ و ٨/٢٠٤وش ) ٢٧٢٢

 صحيـــــح
عـن  ) حـم   ( } الَ تقلْ لبىن متيٍم ِإالَّ خرياً ، فِإنهم أَطولُ الناِس ِرماحاً على الدجاِل               { -٢٠٤٠٥

 رجل من الصحابة 



 

 

٣٠٥٠() 

  ٤٨ و ١٠/٤٧ وامع ٤/١٦٨حم 
  لغيــرهحســــن

) خ ، م    ( } الَ ِإله ِإالَّ اُهللا ، يريد بذلك وجه اِهللا          : الَ تقلْ له ذلك ، أَالَ تراه قد قالَ           { -٢٠٤٠٦
 عن عتبان 

ذلك منافق ال حيب اهللا     : ابن مالك أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم سأل عن مالك بن الدخيشن فقال بعضهم                  
 .ورسوله فقاله 

ون  ) ٧٥٤(  وهـ   ١٢٧ و   ٢/١٢٦ وم   ٨/١١١ و   ١٧٥ و   ١٧٠ و   ١/١١٥ وخ   ٤/٤٣ وحم   ١٢٤موطــأ  
  ) ١٦٧٣ و ١٦٥٣( وخزمية ٢/٨٠

وابـن  ) طب  ( ابن سعد   ( } الَ تقولُوا اخلَبيثَ ، فو اِهللا هلو أَطيب عند اِهللا من اِملسِك              { -٢٠٤٠٧
اهللا عليه وسلم برجم رجل فقالوا إنه اخلبيث قال        أمر رسول اهللا  صلى      : عساكر عن خالد بن اللحاح عن أبيه قال         

 فذكره 
  ٧/١٤٤سعد 

 حســــن
التحيـات ِهللا   : الَ تقولُوا السالم على اِهللا ، فِإنَّ اُهللا هو السـالم ولكـن قُولُـوا                 { -٢٠٤٠٨

اته ، السالم علينا وعلى عباِد اِهللا       والصلوات والطَّيبات ، السالم عليك أَيها النىب ورمحةُ اِهللا وبرك         
الصاحلني ، فِإنكم إذا قُلتم ذلك أَصاب كُلَّ عبٍد صاٍحل ِفى السماِءواَألرِض ، أَشهد أَنْ الَ ِإلـه ِإالَّ                   

             دعِإليِه في عاِء أَعجبهالد من رتخيي ثُم ، سولهور بدهحمداً عأَنَّ م حم ، ش ، خ      ( } و بِه   اُهللا وأَشهد
السالم على اهللا من عباده ، السالم علـى    : كنا إذا صلينا قلنا     : عن ابن مسعود قال     ) ، م ، د ، ن ، هـ ، حب           

 فالن وفالن فقال النىب  صلى اهللا عليه وسلم فذكره ، 
 .بلفظ إذا قلتها أصابت كل ملك أو نىب مرسل أو عبد صاحل ) عب ( 

 وخزمية  ٤٦٤ و   ١/٤٣١ وحم   ٥٦ والسهوب   ١٨٦ون االستفتاح ب     ) ٨٩٩( وهـ   ) ٩٦٨(  ود   ١/٢١٢خ  
 وصـحيح   ٣٤٥ و   ١/٣٢٧وحنـف    ) ٣٠٦٤ و   ٣٠٦١(  وعب   ٥٤ و   ٥٣ و   ٥١ و   ١٠/٥٠وطب  ) ٧٠٣( 

  )٧٤٠٣( اجلامع 
 يه عن علقمة بن وائل عن أب) م  ( } الِعنب واحلَبلةُ : الَ تقولُوا الكرم  ، ولكن قُولُوا  { -٢٠٤٠٩

  )٧٤٠٤( وصحيح اجلامع ٧/٥٧٦ واإلحتاف ١٠/٥٦٧ وفتح ١٢ و ١١م األلفاظ من األدب 
 عن عبد اهللا بن مغفل ) طب  ( }الَ تقولُوا للِعشاِء العتمةَ فِإنَّ اَألعراب يسمونَ العتمةَ  { -٢٠٤١٠

 وحليـة   ٥/٥١تـخ   و) ٣٤١(  وخزمية   ١/٣٧٢ و وهق    ١٩ و   ٢/١٠ وحم   ١/٣١٤ وامع   ٧/٥٧٨اإلحتاف  
  حنوه١/٣٦٩وعوانة  ) ٦٣٨( ومحيدى ٨/٣٨٥

 صحيـــــح لغيـــره
٢٠٤١١- }      كمبر أَسخطتم فقد دكميس كنِإنْ ي ها ، فِإندنينافِق سقولُوا للمحم ، د ، ن   ( }الَ ت

 عن بريدة ) 



 

 

٣٠٥١() 

وترغيب  ) ٤٨٨٣( والشعب  ) ٣٨٥( وسىن ) ٧٦٠(  وخد ٤٣٧ و ٤٣٦ و ٥/٣٤٦وحم ) ٤٩٧٧( د األدب   
  )٧٤٠٥(  وصحيح اجلامع ٣/٥٧٩

 صحيـــــح
٢٠٤١٢- }      سولهاَهللا ور حبي هرياً فِإنقولُوا للنعيمان ِإالَّ خابن سعد  عن أيوب عن حممـد   ( }الَ ت

 )مرسالً 
  ٧/٤٨٨ واإلحتاف ٣/٢/٥٦سعد 

 صحيـــــح مرســـل
ط ،   ( }ما شاَء اُهللا ثُم شاَء فُالنٌ       : اُهللا وشاَء فُالنٌ ، ولكن قولُوا       الَ تقولُوا ما شاَء      { -٢٠٤١٣

 عن حذيفة ) ش ، حم ، د ، ن  
 وجممـــع  ١٠/٣٤٦ و ٩/١١٧ وش ٣/٤٦٢ وك ٣/٢١٦ وهق ٣٩٨ و   ٣٩٤ و   ٥/٣٨٤وحم  ) ٤٩٨٠( د  
  وسنــــة ٧/٢٠٨

 )٧٤٠٦(   وصحيح اجلامع ١٢/٣٦٠
 صحيـــــح

عن جابر بن مسرة ، اخلطيب ىف املتفق        ) ض  ( مسويه   (}ولُوا ما شاَء اُهللا وشاَء محمد       الَ تق  { -٢٠٤١٤
 واملفترق وابن النجار عن الطفيل بن سخربة  

 ٧/٢٠٨وجممـع    ) ١٩٨١٣( و   ) ٣٠٦٤( وعـب    ) ١٩٩٨(  وحب   ٣/٤٦٣ وك   ٢/٢٩٥ ومي   ٥/٧٢حم  
  ١٢/٣٦١ وسنة ١/٣٠٣ وموضح ١/٩٠ومشكل 

 صحيـــــح
اللَّهم اغفر لـه ،     : الَ تقولُوا هكذَا ، الَ تعينوا عليِه الشيطانَ ولكن قُـــولُوا            { -٢٠٤١٥

   محهار أُتى برجل قد شرب اخلمر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : عن أىب هريرة قال )  حم ، د  (}اللَّهم
 . صلى اهللا عليه وسلم  فذكره أخزاه اهللا فقال رسول اهللا: اضربوه ، فقال بعض القوم: 

 وفـتح   ١٠/٣٣٨ وسـنة    ٤/٣٢٣ وش   ٣١٢ و   ٨/١٢٨ وهـق    ٢/٣٠٠ وحم   ٣٧ ود احلدود ب     ٨/١٩٦خ  
  ٦٧ و ١٢/٦٦

عن عليـاء  ) طب ، ك ( وابن جرير ) حم  ( }الَ تقوم الساعةُ ِإالَّ على حثالٍة من الناِس            { -٢٠٤١٦
 السلمى 

  ٧/٧٧ وتخ ١٨/٨٤ و وطب ٨٥ و ١٣/٣٩وفتح  ) ١٠٨٣(  وتغليق ٤٩٦ و ٤/٤٩٥ وك ٣/٤٩٩حم 
 صحيـــــح

 عن ابن مسعود ) حم ، م  ( }الَ تقوم الساعةُ ِإالَّ على ِشراِر  الناِس   { -٢٠٤١٧
 و  ١٠/١٢٧ وطـب    ٤٩٤ و   ٤٤٢ و   ٤/٤٤١ وك   ٤٣٥ و   ١/٣٩٤وحـم    ) ٤٠٣٩(  وهــ    ١٣١م الفنت   

  )٧٤٠٧(  وصحيح اجلامع ٨٥ و ٧٧ و ١٣/١٩ وفتح ٨/١٤ و ٧/٢٨٥ وجممع ١٩/٣٥٧
 صحيـــــح مشـــهور



 

 

٣٠٥٢() 

 عن ابن مسعود ) حم ، م  ( }الَ تقوم الساعةُ ِإالَّ على ِشراِر أُمىت   { -٢٠٤١٨
  ٤٣٥ و ١/٣٩٤ وحم ١٣١م الفنت 

من خـذهلم والَ    الَ تقوم الساعةُ ِإالَّ وطَائفةٌ ِمن أُمىت ظَاهرونَ على الناِس الَ يبالونَ              { -٢٠٤١٩
صرهمن نعن معاوية ) هـ   ( }م 

  ) ٩(هـ 
 صحيـــــح

الَ تقوم الساعةُ حتى تأخذَ أُمىت أَخذَ القُروِن قَبلها ِشرباً بِشٍرب ، وذراعاً بـِذراٍع ،                 { -٢٠٤٢٠
 عن أىب هريرة)  خ  ( } ؟ ومِن الناس ِإالَّ أُولئك: كفَارس والروِم ؟ قالَ : قيلَ يا رسولَ اِهللا 

  )٧٤٠٨(  وصحيح اجلامع ٣٠٠ و ١٣/٨٤ وفتح ٣٦٧ و ٢/٣٣٦ وحم ٩/١٢٦خ 
الَ تقوم الساعةُ حتى تتخذَ املَساجد طُرقاً ، وحتى يسلِّم الرجلُ على الرجِل باملعرفِة               { -٢٠٤٢١

       غلوى يتا ، وحهاملرأةُ وزوج جرتى تتوِم الِقيامِة             ، وحغلُو ِإىل يفالَ ي رخصي اخلَيلُ والنساُء ثُم  { )
 عن العداء بن خالد  ) طب (عن ابن مسعود ) ك 
  ) ٥٧٨(  وصحيحة ٤/١٧٨ وتلخيص ٢٤٥ و ١٥/١٧٦ وش ٥٢٤ و ٤/٤٤٦ك 

 صحيـــــح
خ ( }  أَعناق اِإلبِل ببصرى الَ تقوم الساعةُ حتى تخرج نار ِمن أَرِض احلجاِز تضيءُ       { -٢٠٤٢٢

 )  ، م 
 عن أىب هريرة

  )٧٤٠٩(  وصحيح اجلامع ١٣/٧٨ وفتح ١٥/٤٦ وسنة ٤٢ وم الفنت ٩/٧٣خ 
أبو ( } الَ تقوم الساعةُ حتى تخرج نار ِمن ثَنيِة ركوبٍة تضيُء أَعناق اِإلبِل ببصرى               { -٢٠٤٢٣

 )  أسيد عوانة عن أىب الطفيل عن حذيفة بن
  ١٣/٨٠ وفتح ٣/١٩٢طب 

 صحيـــــح
 هى ثنية معروفة بني مكة واملدينة : ثنية ركوبة 
٢٠٤٢٤- }                 الـىت لَـم الِعظام رونَ اُألمورأَماكنها ، وت نزولَ اِجلبالُ عى تتاعةُ حالس قومالَ ت

 عن مسرة ) طب ( } تكونوا تروَا
 ) ٢٠٧٨٠(  وعب ٧/٣٢٦ وجممع ٧/٢٥٠طب 

 حســــن لغيــــره
حم ، خ ،    ( } الَ تقوم الساعةُ حتى تضطرب أَليات ِنساِء دوٍس حولَ ِذى اخلَلصِة               { -٢٠٤٢٥

 عن أىب هريرة)  م 
وصحيح  ) ٢٠٧٩٥(  وعب   ١٥/٨٩ وسنة   ١/٣٨ وعاصم   ١٥/٥٣ وش   ٢/٢٧١ وحم   ٥١ وم الفنت    ٩/٧٣خ  

 اجلامــــع 



 

 

٣٠٥٣() 

)٧٤١٠ ( 
 بيت كان فيـه     -وم الســـاعة حىت ترجع دوس عن اإلسالم فتطوف نساؤهم بذى اخللصة            أى ال تق  : أليات  

 -صنم لدوس وخثعم
الَ تقوم الساعةُ حتى تطلع الشمس ِمن مغرا ، فإذا طَلعت فرآها النـاس آمنـوا                 { -٢٠٤٢٦

ت ِمن قَبلُ أَو كَسبت ِفى ِإمياَـا خـرياً ،           أَمجعونَ ، فذلك حني الَ ينفع نفساً ِإميانها لَم تكن آمن          
ولتقومن الساعةُ وقد نشر الرجالِن ثَوما بينهما فالَ يتبايعانِه والَ يطويانِه ، ولتقومن الساعةُ وقِد               

 يسـِقى فيـِه ،      انصرف الرجلُ بلِنب لَقحتِه فالَ يطعمه ، ولتقومن الساعةُ وهو يليطُ حوضه فـالَ             
 عن أىب هريرة)  ق ، هـ ( } ولتقومن الساعةُ وقد رفع أَكلته ِإىل ِفيِه فالَ يطعمها  

 وسـنة   ١٥/٢٦٦ وش   ٩/١٨٠وهـق    ) ٤٠٦٨( وهـ   ) ٤٣١٢(  ود   ٢٤٨ وم اإلميان    ٨/١٣٢ و   ٦/٧٣خ  
 وصـحيح   ٣٥٢  و ١٣/٨٩ و   ٨/٢٩٧ وفتح   ٥٣٠ و   ٣٩٨ و   ٣٧٢ و   ٣٥٠ و   ٣١٣ و   ٢/٢٣١ وحم   ١٥/٣٩

  )٧٤١١( اجلامع 
٢٠٤٢٧- }              ا الناسآها ورغرم ِمن ا ، فإذا طَلعتغرم ِمن الشمس طلعى تتاعةُ حالس قومالَ ت

عن )  حم ، ق ، د ، هـ        ( } آمنوا أَمجعونَ ، فذلك ِحني الَ ينفع نفساً ِإميانها لَم تكن آمنت ِمن قَبلُ               
 ةأىب هرير

 ٥٣٠ و   ٣٩٨ و   ٣٧٢ و   ٣٥٠ و   ٣١٣ و   ٢/٢٣١ وحـــم   ٧٢ وم اإلميـــان ب     ٨/١٣٢ و   ٦/٧٣خ  
 وهـ  ) ٤٣١٢( ود 
  )٧٤١٢( وصحيح اجلامع  ) ٤٠٦٨( 

 عن أىب هريرة)  ك ( } الَ تقوم الساعةُ حتى تعود أرض العرِب مروجاً وأَاراً  { -٢٠٤٢٨
  ) ٦(  وصحيحة ٤/٤٧٧ وك ١/٢٧٥وأصفهان  ٧/١٤١ وحلية ٧/٣٣١ وجممع ٢/٣٧٠حم 

 صحيـــــح
٢٠٤٢٩- }               بـني اكبالر سريى يتاراً وحَروجاً وأالعرِب م أرض عودى تتاعةُ حالس قومالَ ت

 يـا  ومـا اهلَـرج  : الِعراِق ومكَّةَ الَ يخاف ِإالَّ ضالَّلَ الطَّريِق ، وحتى يكثر اهلَــرج ، قـالُوا       
 عن أىب هريرة)  حم ( } القَتلُ: رســولَ اِهللا ؟  قالَ 

  ٧/٣٣١ وجممع ٢/٣٧٠حم 
 صحيـــــح

٢٠٤٣٠- }        كقاتلُوا الترى تتاعةُ حالس قوماُألنوِف ،         : الَ ت لفالوجوِه ، ز مراَألعِني ، ح ِصغار
عةُ حتى تقاتلُوا قَوماً ِنعاهلم الشعر ، وليـأتني علـى           كأَنَّ وجوههم اِملجانُّ املُطرقةُ ، والَ تقوم السا       

عن أىب )  ق ، د ، ت ، هـ  ( } أَحدكم زمانٌ َألنْ يراِنى أَحب ِإليِه ِمن أَنْ يكونَ له ِمثلُ أَهلِه ومالِه          
 هريرة



 

 

٣٠٥٤() 

ود   ) ٧٤١٣(  وصحيح اجلـامع  ١٨ وم الفنت ب ١٥/٣٧ وسنة ٤٧٥ و  ٤/٤٧٤ وك   ٢/٥٣٠ وحم   ٤/٥٢خ  
  ) ٤٠٩٩ و ٤٠٩٧ و ٤٠٩٦ و ٣٦( وهـ  ) ٢٢١٥(  وت ٩املالحم 

٢٠٤٣١- }              هوِدىالي راءهو قولَ احلَجرى يتح ، قاتلُوا اليهودى تتاعةُ حالس قومالَ ت :  سلما مي
 راِئى فاقْتلهو هودىعن أىب هريرة)  ق ( } هذا ي 

  )٧٤٢٧(  وصحيح اجلامع )٢٠٢٥(   وخمتصر م ٤/٥١خ 
 صحيـــــح مشهـــور

وسيكون هذا بإذن اهللا تعاىل عندما نعود إىل اإلسالم عودة صادقة وكاملة وعندها يغدو كلَّ شـىٍء معنـا حـىت                
 اجلمادات 

٢٠٤٣٢- }                الوجوِه ، فُطـس مراَألعاجِم ، ح وزاً وِكرمانَ منقاتلُوا خى تتاعةُ حالس قومالَ ت
عـن أىب   )  حـم ، خ       ( } نوِف ، ِصغار اَألعِني ،  كأَنَّ وجوههم اِملجانُّ املُطرقةُ ، ِنعاهلم الشعر              اُأل

 هريرة
 ٦/٣٣٦ ونبـوة    ١٥/٣٩ وسنة   ٤/٤٧٦ وك   ٩/١٧٦وهــق   ) ٢٠٧٨٢(  وعب   ٢/٣١٩ وحم   ٤/٢٣٨خ  

  )٧٤١٥(وصحيح اجلامع 
ماً ِصغار اَألعِني ، ِعراض الوجوِه كأَنَّ أَعينهم حدق         الَ تقوم الساعةُ حتى تقاتلُوا قَو      { -٢٠٤٣٣

                يوهلمرتبطُوا خى يتح رقخذونَ الدويت ، عرنتعلونَ الشاِملجانُّ املُطرقةُ ،  ي اجلَراِد ، كأَنَّ وجوههم
 عن أىب سعيد ) حم ، هـ ، حب (  } بالنخِل 

ــع ١٥/٩٢وش  ) ٤٣٠٤( د  ــ٧/٣١١ وجمم ـــبوة  ) ٩٥٧( ق  وتغلي ــط ٦/٣٣٦ونـ  وم ٤/٢٨٤ وخ
 ٣/٣١وحـم    ) ٧٤١٦( وصحيح اجلامع    ) ٤٠٩٩ و   ٤٠٩٧ و   ٤٠٩٦ و ٣٦(  وهـ   ٦٤الفــــــنت  

  ) ١٨٧٢(  وحب ٩/١٧٦وهق 
 صحيـــــح

عن ) اخلطيب  ( } الَ تقوم الساعةُ حتى تقاتلُوا قَوماً ، كأَنَّ وجوههم اِملجانُّ املُطرقةُ               { -٢٠٤٣٤
 عمرو ابن تغلب  

  ٤/٢٨٤ وخط ٢/٢٣٩ وحم ٦٢ وم الفنت ٤/٥٢وخ  ) ١١٠٠( احلميدى 
٢٠٤٣٥- }                قاتلُوا قَومـاً ِعـراضى تتوح ، عرنتعلونَ الشقاتلُوا قَوماً يى تتاعةُ حالس قومالَ ت

 عن احلسن مرسالً ) حم (  }    الوجوِه ، خنس اَألنِف ، ِصغار اَألعِني كأَنَّ وجوههم اِملجانُّ املُطرقةُ
  ٢/٤٩٣حم 

 صحيـــــح
الَ تقوم الساعةُ حتى تقتتلَ ِفئتاِن عظيمتاِن دعوامها واحدةٌ  ، والَ تقوم الساعةُ حتى          { -٢٠٤٣٦

 عن أىب هريرة)  م ، ق  ح( } يبعثَ دجالونَ كَذَّابونَ قَريباً ِمن ثَالثني كُلُّهم يزعم أَنه رسولُ اِهللا 



 

 

٣٠٥٥() 

ونبـوة   ) ١٨٦٥٨(  وعـب  ٢٤٨ و ٧/٢٤٤ وجممـع  ٢/٣١٣ وحم  ١٧ وم الفنت    ٧٤ و   ٩/٢٢ و ٤/٢٤٣خ  
( وصحيح اجلـامع   )  ٧٤٩(  ومحيدى   ٨٢ و   ١٣/٨١ و   ١٢/٣٠٣ وفتح   ١٥/٣٨ و   ١٠/٢٢٩  وسنة    ٦/٤١٨

٧٤١٧ ( 
٢٠٤٣٧- }        ظيمتاِن دقتتلَ ِفئتاِن عى تتاعةُ حالس قومارقـةٌ       الَ تا مبينـهم مرقاحدةٌ يعوامها و

  ا أُوىل الطَّائفتِني باحلققتلهالطَّائفتني ِإىل اِهللا -ي ا أَقربقتلهعن أىب سعيد ) عب ( }  وىف لفٍظ ي 
 ) ٧٤٩(  ومحيدى ٣/٩٥ وحم ٨٢ و ١٣/٨١ و ١٢/٣٠٣وفتح  ) ١٨٦٥٨( عب 

 حســــن
٢٠٤٣٨- }     ى تتاعةُ حالس قومالَ ت          نيـاكمـرثَ دوي ، ختلفُوا بأَســيافكموت ، قتلُوا ِإمامكم

 نعيم بن محاد ىف الفنت عن حذيفة  (}ِشــراركم ( 
  ٤/٨٨ وفتح ٤٨٧م احلج 

خسف باملَشرِق ، وخسف بـاملَغرِب  ،        : الَ تقوم الساعةُ حتى تكونَ عشر آياٍت         { -٢٠٤٣٩
الدجالُ والدخانُ ، ونزولُ ِعيسى ، و يأجوج ومأجوج ، والدابةُ ،            وخسف ِفى ِجزيرِة العرِب ، و     

         حشـرِإىل  املَحشِرت النـاس سـوقـدنَ تقَعـِر ع من خرجت ارا ، ونغرم الشمِس ِمن وطُلوع
 وابن مروديه عن واثلة ) طب ، ك  ( }الذَّروالنملَ   

  ١٦٣ و ١٥/١٣٠وش  ٤/٤٢٨وك  ) ٤٠٥٥ و ٤٠٤١( هـ 
 صحيـــــح

٢٠٤٤٠- }           ـهاَألوثـانُ ، وِإن عبدى تتوح ىت باملُشركنيأُم قَبائلُ من لحقى تتاعةُ حالس قومالَ ت
) ت ، ك     ( } ي  سيكونُ ِفى أُمىت ثَالثونَ كَذَّاباً كُلُّهم يزعم أَنه نيب ، وأَنا خامتُ النبيني ، الَ نيب بعدِ                

 عن ثوبان 
وصحيح اجلامع  ) ٣٩٥٢( وهـ   ) ٤٢٥٢(  ود   ٥/٢٧٨ وحم   ١/١٤٤ وأصفهان   ٥/٢٨٤وبداية  ) ٢٢١٩( ت  
 )٧٤١٨(  

 صحيـــــح
الَ تقوم الساعةُ حتى تمتِلئَ اَألرض ظُلماً وعدواناً ثُم يخرج رجـلٌ ِمـن ِعترِتـى             { -٢٠٤٤١

 عن أىب سعيد ) حب ، ك ( ع ، وابن خزمية ،  ( } كما ملئت ظُلماً وعدواناً فيملؤها ِقسطاً وعدالً 
 ) ١٥٢٩( وصحيحة  ) ١٨٨٠(  وحب ٤/٥٥٧ك 

 صحيـــــح
٢٠٤٤٢- }  يتالب حجى  الَ يتاعةُ حالس قومعن أىب سعيد ) ع ، حب ، ك  ( } الَ ت 

  )٧٤١٩(  وصحيح اجلامع ١٣/٧٨وفتح ) ١٨٨٤(  وحب ٤/٤٥٣ معلقاً وك ٢/١٨٣خ 
 صحيـــــح

 ) ىف تارخيه عن بريدة ) ك ( ابن جرير  ( } الَ تقوم الساعةُ حتى الَ يعبد اُهللا ِفى اَألرِض  { -٢٠٤٤٣



 

 

٣٠٥٦() 

  ) ٧٥٢٦(  والفردوس ٢/٢٧٣شج 
 صحيـــــح

 عن أنس )  حم ، م ، ت  (} اُهللا اُهللا : الَ تقوم الساعةُ حتى الَ يقالَ ِفى اَألرِض  { -٢٠٤٤٤
 ١٥/٨٩ وسنة   ١/١٠١ وعوانة   ٢٦٨ و   ٢٠١ و   ٣/١٠٧وحم   ) ٢٢٠٧(  وت   ٣٥ ون الفنت ب     ٢٣٤م اإلميان   

 وجممع 
 ٦٨٤٩(  واإلحسان   ٤٩٥ و   ٤/٤٩٤وك   ) ٧٤٢٠(  وصحيح اجلامع    ٢٨٧ و   ١٣/٨٥ وفتح   ٨/١٢ و   ٧/٣٣١
 ( 

رِض اُهللا اُهللا ، وحتى تمر املَرأةُ بِقطعـِة النعـِل   الَ تقوم الساعةُ حتى الَ يقالَ ِفى األَ       { -٢٠٤٤٥
فتقولُ قَد كانَ هلذِه رجلٌ مرةً ، وحتى يكونَ الرجلُ قَيماً خلَمسني امرأةً ، وحتى تمطر السماُء والَ                

 اَألرض نبتعن أنس ) ع ، ك   (} ت 
  ٤٩٥ و ٤/٤٩٤ وك ٨/١٢ و ٧/٣٣١امع 

 ـــحصحيــ
الَ تقوم الساعةُ حتى يأخذَ اُهللا شريطته ِمن أَهِل اَألرِض فيبقى عجاج الَ يعرفـونَ                { -٢٠٤٤٦

 عن ابن عمرو ) حم ، ك  ( } معروفاً والَ ينكرونَ منكراً 
  ١٣/٨٥ وفتح ١٣ و٨/١٢ وجممع ٤/٤٣٥ وك ٢/٢١٠حم 

 صحيـــــح
٢٠٤٤٧- } تاعةُ حالس قوماجِد  الَ تِفى املس تباهى الناسعن أنس ) حم ، حب  ( } ى ي 

( وهـ  ) ٤٤٩( ود   ) ٢٣٥ و   ٢٣٤(  وتغليق   ١/٢٣٢ و وطب    ٢٨٣ و   ٢٣٠ و   ١٥٢ و   ١٤٥ و   ٣/١٣٤حم  
 ) ٧٤٢١(  وصحيح اجلامع ٢/٣٥٠وسنة  ) ١٣٢٣( وخزمية  ) ٣٠٨( وحب  ) ٧٣٩

 صحيـــــح
عن ابـن   ) طب   ( } سافد الناس تسافد البهائِم ِفى الطُّرِق         الَ تقوم الساعةُ حتى يت     { -٢٠٤٤٨

 عمرو 
 ) ١٨٨٩(  وحب ١٣/٨٤وفتح ) ٤٨١(  وصحيحة ١٥/٦٤ وش ٤/٤٥٧ك 

 صحيـــــح
 نزو الرجل على األنثى ، وهذه أسوأ حالة يصل إليها الناس ، وهى موجبة لسخط اهللا ونقمته العاجلة : السفاد 

ساعةُ حتى يتقارب الزمانُ ، فتكونَ السنةُ كالشهِر ، والشهر كاجلُمعِة ،            الَ تقوم ال   { -٢٠٤٤٩
) حم ،  ت      ( } وتكونَ اجلُمعةُ كاليوِم ، ويكونَ اليوم كالساعِة ، وتكونَ الساعةُ كالضرمِة بالناِر               

 عن أنس 
  )٧٤٢٢ (  وصحيح اجلامع١٣/١٦وفتح ) ١٨٨٧(  وحب ٢/٥٣٧وحم ) ٢٣٣٢( ت 

 صحيـــــح
 أى يدل على تقدم وسائل النقل 



 

 

٣٠٥٧() 

الَ تقوم الساعةُ حتى يتقارب الزمانُ فتكونَ السنةُ كالشهِر ويكونَ الشهر كاجلُمعِة      { -٢٠٤٥٠ 
 حـم ،     (} ، وتكونَ اجلُمعةُ كاليوِم ، ويكونَ اليوم كالساعِة ، وتكونَ الساعةُ كاحتراِق السعفِة                

 عن أىب هريرة)  حل  
 ) ١٨٨٧(  وت ٢/٥٣٧حم 

 صحيـــــح
 ٢٠٤٥١- }                بدوى تتغَريباً ، وح اراً ، ويكونَ اِإلسالماِهللا ع جعلَ ِكتابى يتاعةُ حالس قومالَ ت

، وينقص السـنونُ    الشحناُء بني الناِس ، وحتى ينقص الِعلم ويهرم  الزمانُ ، وينقص عمر البشِر               
                 اهلرج كثروي ، ادقالص كذَّبوي ، الكَاذب قصداُألمناُء ، وي تهمهماُء ، ويالت ؤمتنوي ، والثَّمرات

 وحتى تبىن الغرف فتتطاولُ وحتى يحزنَ ذَوات اَألوالِد ، وتفـرح العـواقر ،               - وهو القَتلُ    -
سد والشح ، ويهلك الناس ،  ويكثر الكذب ، ويقلَّ الصدق ، وحتى تختلف               ويظهر البغي واحلَ  

                    الِعلـم ويغـيض ، قلَّ الثَّمروي ، املَطر كثروي ، ى بالظَّنقضاهلَوى ، وي بعتالناِس ، وي بني اُألمور
، والشتاُء قَيظاً ، وحتى يجهـر بالفحشـاِء ،          غَيضاً ، ويفيض اجلَهلُ فَيضاً ، ويكونَ الولد غَيظاً          

                بـذلك قهمدص يت ، فمنقِّى لِشراِر أُماخلُطباُء بالكذِب ، فيجعلونَ ح قوما ، وتيز زوى األرضوت
ر عن  وأبو نصر السجزى ىف اإلبانة وابن عساك      ) طب  ( ابن أىب الدنيا     ( } ورضي بِه لَم يرح رائحةَ اجلنِة           

 ) .أىب موسى وال بأس بسنده 
  ٢١٦ و ٦/١٧١كر 

 حســــن
الَ تقوم الساعةُ حتى يحسر الفُرات عن جبٍل ِمن ذَهٍب يقتتلُ الناس عليِه ، فيقتـلُ      { -٢٠٤٥٢

عـن أىب   )  م   ( } و  ِمن كُلِّ ِمائٍة ِتسعةٌ وِتسعونَ ، ويقولُ كُلُّ رجٍل ِمنهم لعلِّى أَكونُ أَنا الِذى أَجنُ              
 هريرة

 ٧٤٢٣(  وصحيح اجلامع    ٨/٤٥١ و   ١/٣٨٨ وتخ   ١/١٦٨ وطب   ٢/٣٣٢وحم   ) ٤٠٤٦(  وهـ   ٢٩م  الفنت    
( 

الَ تقوم الساعةُ حتى يحسر الفُرات عن جبٍل ِمن ذَهٍب يقتتلُ عليِه الناس فيقتـلُ                  { -٢٠٤٥٣
  طب ( هريرة ، عن أىب )  هـ   ( } ِتسعةُ أَعشارهم (عن أىب 

  ) ٧٤٢٤(  وصحيح اجلامع ١/٥٦ وموضح ١/١٦٨وطب  ) ٤٠٤٦( هـ 
 صحيـــــح

 ( } الَ تقوم الساعةُ حتى يخرج الناس من املَدينِة ِإىل الشاِم يبتغونَ فيها الصـحةَ                  { -٢٠٤٥٤
 عن أىب هريرة)  الديلمى 

  ) ٧٥٢١( الفردوس 
 حســــن



 

 

٣٠٥٨() 

الَ تقوم الساعةُ حتى يخرج ثَالثونَ كَذَّاباً ، آخرهم اَألعور الدجالُ ، ممسوح العِني               { -٢٠٤٥٥
 ) أبو نعيم عن جابر بن مسرة (  } - احلديث بطوله -اليسرى كأَنها عني أَىب يحىي 

  ٦/٢٦٨ وبداية ٥/١٦حم 
 صحيـــــح

( } يخرج ثَالثونَ دجاالً كُلُّهم يكذب على اِهللا وعلى رسولِه         الَ تقوم الساعةُ حتى      { -٢٠٤٥٦
 عن أىب هريرة)  ش 
 ٢/٤٥٠ وحم ١١/١٠٤ش 

 صحيـــــح
٢٠٤٥٧- }             ىبن هأَن زعمي ثَالثونَ كَذَّاباً كُلُّهم خرجى يتاعةُ حالس قومعن نعيم بن ) طب  (} الَ ت

 مسعود 
 وامـع   ١/٥٨ وعـدى    ١٥/٤٠ وسنة   ٦/٢٦٨ وبداية   ١١/١٠٤ وش   ٥/١٦ و   ٢/٤٥٠وحم   ) ٤٣٣٣( د  
٥/٣١٥  

 صحيـــــح
  ( }الَ تقوم الساعةُ حتى يخرج ثَالثونَ كَذَّاباً كُلُّهم يزعم أَنه نىب قَبلَ يوِم الِقيامِة                { -٢٠٤٥٨

 عن عبيد بن عمري الليثى مرسالً ) ش 
  ١٠/٧٢ و ٥/٣١٥ وجممع ٦٦٦ و ٨/٦٦٥ وش ٦/٤٨١ونبوة ) ٤٥٣٤(  واملطالب ١/٥٨عدى 

 صحيـــــح
٢٠٤٥٩- }                 واملُختار نسىسيلمةُ والعم ثَالثونَ كَذَّاباً ِمنهم خرجى يتاعةُ حالس قومش (} الَ ت

 عن ابن الزبري ) ، عد 
  ١١/١٠٤ وش ٦/٤٨١ ونبوة ٦/٢١٨٢عدى 

 حســــن
٢٠٤٦٠- }  قومالَ ت               صاهبع الناس سوققَحطانَ ي جلٌ ِمنر خرجى يتاعةُ حعـن  )  ق  ( }  الس

 أىب هريرة
  )٧٤٢٥(  وصحيح اجلامع ١١٥ و ١٣/٧٦ وفتح ٢/٤١٧ وحم ٧٣ وم الفنت ٩/٧٣ و ٤/٢٢٣خ 

 عن ابن عمرو ) طب (} الَ تقوم الساعةُ حتى يخرج سبعونَ كَذَّاباً   { -٢٠٤٦١
  ١/٩٨ وتخ ١٣/٨٧ وفتح ٧/٣٣٣ع ام

 صحيـــــح لغيـــره
 ال مفهوم له ، ومن مث فال تعارض بني رواية الثالثني والسبعني : والعدد 

الَ تقوم الساعةُ حتى يخرج عليهم رجلٌ ِمن أَهِل بيِتى فيضرب م حتى يرجعوا ِإىل      { -٢٠٤٦٢
} الَ أَدرى    : ما خمس أَِو اثنِني ؟ قالَ : خمس أَِو اثناِن ، قيلَ : ؟ قالَ وكَم يملك : احلق ، قيلَ  

 عن أىب هريرة)  ع (



 

 

٣٠٥٩() 

 ) ٤٥٥٥(  ومطالب ٧/٣١٥امع 
 حســــن

 ( } الَ تقوم الساعةُ حتى يخرج قَوم يأكلُونَ بأَلسنتهم كما تأكلُ البقر بأَلسـنتها               { -٢٠٤٦٣
 عن سعد بن أىب وقاص ) ض ( ئطى ىف مكارم األخالق ، واخلرا) حم 
  ٨/١١٦ وجممع ١٢/٣٦٨وسنة ) ٤٢٠(  وصحيحة ١/١٨٤حم 

 صحيـــــح لغيـــره
) حـم   ( } الَ تقوم الساعةُ حتى يخسف بقَبائلَ حتى يقالَ من بقي ِمن بىن فُالٍن ؟                { -٢٠٤٦٤

 ) ن عبد الرمحن بن صحار بن صخر العبدى عن أبيه ع) طب ، ك ، ض ( والبغوى وابن قانع 
  ٨/٢٩٢ وفتح ٣/١٤٩ ومشكل ٩/٨ وجممع ١٥/٤١ وش ٨/٨٧ وطب ٤/٤٤٥ وك ٥/٣١ و ٣/٤٨٣حم 

 صحيـــــح
 عن كعب بن عجرة ) طب  ( } الَ تقوم الساعةُ حتى يدبر الرجلُ أَمر خمسني امرأةً  { -٢٠٤٦٥

  ٣/١٢٠ وحم ٧/٣٣٠ وامع ١٩/١٥٧طب 
 صحيـــــح

الَ تقوم الساعةُ حتى يدلَّ احلَجر على الرجِل اليهودى مختبئاً كانَ يطارده رجـلٌ               { -٢٠٤٦٦
 فاختبأَ ، فيقولُ احلجر امهقُد فاطَّلع سلماِهللا : م بدا عبِغى : يا تعن مسرة ) طب  ( } هذَا م 

  ٣٢٦ /٧ وجممع ٧/٣١٩طب 
 صحيـــــح لغيـــره

٢٠٤٦٧- }    اخلَائن حِم ، وسوُء اِجلواِر ، ويؤمتنوقطيعةُ الر ، الفُحش ظهرى يتاعةُ حالس قومالَ ت
كالنحلِة وقعت فلم تكسـر ،      : ، ويخونَ اَألمني ، قيلَ يا رسولَ اِهللا ، كَيف املُؤمن يومئٍذ ؟ قالَ               

سد ووضعت طَيباً ، أو كقطعِة الذَّهِب أُدخلِت النار فأُحـــرقت فلم تزدد ِإالَّ             وأَكلت فلم تف  
 احلاكم ىف الكىن  ( } جودةً 

 .عن ابن عمرو ) ك ( 
  ٢/٢٦١ وشج ١٣/١٥وفتح ) ١٨٨٦(  وحب ٦/٥ وكر٣٨٤ و ٧/٣٢٧ وجممع٢/١٦٢حم 

 حســــن
٢٠٤٦٨- }     عزى يتاعةُ حالس قومستفاداً ، وأَخـاً   :  اُهللا فيِه ثَالثاً     الَ تحالٍل ، وِعلماً م ِدرمهاً ِمن

 ) الديلمى عن حذيفة  ( } ِفى اِهللا عز وجلَّ 
  ) ٧٥٣٣(  والفردوس ١/٣١٠أصفهان 

 حســــن
  ٢/٤٦٦ واللسان ٢/٥٨فيه روح بن صالح خمتلف فيه امليزان 



 

 

٣٠٦٠() 

٢٠٤٦٩- }       غلبى يتاعةُ حالس قوموأَهلُ    الَ ت ، همدلى مع وأَهلُ املُد ، لى قَفيزهمأَهلُ القَفيِز ع
       النـاس رجعوي ، لى ِدرمههمرهِم عوأَهلُ الد ، لى ِدينارهميناِر عوأَهلُ الد ، همبلى اردع باالرد

 الدهمعن أىب هريرة)  كر (} ِإىل ب 
  حنوه ٩/١٣٧ وهق ٣٣ وم الفنت ٤٥٧ و ٦/٤٥٦  ومتهيد٢/٢٦٢ وحم ٢٩ ود اخلراج ب ١/١٨٧كر 

 صحيـــــح
٢٠٤٧٠- }                  بـني ـؤمنلُكٍع ، وأَفضلُ الناِس م بن ا لُكعنيلى الدع غلبى يتاعةُ حالس قومالَ ت
 عن أىب ذر) طس  (} كَرميِني  

 ٧/٣٢٦امع 
 حســــن

سلمونَ الترك ، قَوماً وجوههم كاـانِّ املُطرقـِة ،          الَ تقوم الساعةُ حتى يقاتلَ املُ      { -٢٠٤٧١
 عن أىب هريرة)  م ، د ، ن  ( } يلبسونَ الشعر ويمشونَ ِفى الشعِر  

  )٧٤٢٦(  وصحيح اجلامع ٧/٢٠٧ وخط ٣٩ون اجلهاد ب ) ٤٣٠٣(  ود ٦٥م الفنت 
٢٠٤٧٢- }      قاتلَ املُسلمونَ اليى يتاعةُ حالس قومختبـئَ    الَ تـى يتاملُسـلمونَ ح قتلهمفي ، هود

           جرأَِو الش قولُ احلَجرجِر ، فيراِء احلَجِر والشو ِمن هودىاِهللا      : الي بدا عي سلما مي !  هودىهذا ي
 عن أىب هريرة)  م  ( } خلِفى فتعالَ فاقتله ِإالَّ الغرقد فِإنه ِمن شجِر اليهوِد 

  )٧٤٢٧(  وصحيح اجلامع ١٣/٨٤ وفتح ٧/٢٠٧ وخط ٢/٤١٧ وحم ٨٢نت م الف
٢٠٤٧٣- }          ظهـرمـانُ ، وتالز تقاربالزلَ ، ويالز كثروت ، الِعلم قبضى يتاعةُ حالس قومالَ ت

 عن أىب هريرة) حم ، خ ، هـ  ( } الِفنت ، ويكثر اهلرج وهو القَتلُ 
  )٧٤٢٨(  وصحيح اجلامع ٢/٥٢١ و وفتح ٥٣٠ و ٤٢٨ و ٢/٢٥٧ وحم ٢/٤١خ 

٢٠٤٧٤- }  وأَباه وأَخاه ، ارهجلُ جقتلَ الرى يتاعةُ حالس قومعن أىب موسى ) خد  ( } الَ ت 
 ) ١١٨( خد 

 حســــن
ِه فالَ يجـد  الَ تقوم الساعةُ حتى يكثر املالُ ويفيض ، حتى يخرج الرجلُ بزكاِة مال      { -٢٠٤٧٥

 عن أىب هريرة) م   ( } أَحداً يقبلها ِمنه ، وحتى تعود أَرض العرِب مروجاً وأَاراً 
  )٧٤٢٩(  وصحيح اجلامع ٢/٤١٧ وحم ٦٠ وم الزكاة ٢/١٢٥خ 

مـن يقبـلُ    الَ تقوم الساعةُ حتى يكثر املالُ فيكم فيفيض ، حتى يهم رب املاِل ،                { -٢٠٤٧٦
 عن أىب هريرة) ق   ( } الَ أَرب ِلى فيِه  : صدقته ؟ ، وحتى يعرضه فيقولُ الذى يعرضه عليِه 

  )٧٤٣٠(  وصحيح اجلامع ٢/٣١٣ وحم ٦١ وم الزكاة ٢/١٣٥خ 
عـن أىب  ) حل  ( } القَتلُ  : الَ تقوم الساعةُ حتى يكثر اهلرج، قيلَ وما اهلَرج ؟ قالَ     { -٢٠٤٧٧

 موسى 



 

 

٣٠٦١() 

  وغريهم ٩/٦١ وخ ١/٣٨٩ وحم ٧/٣١٠ وجممع ١٣/١٥ وفتح ١٥/١٠٥ وش ١٧م الفنت 
الَ تقوم الساعةُ حتى يكونَ أَدىن مساِحل املُسلمني ببوالَء ، يا على ِإنكم سـتقاتلونَ                { -٢٠٤٧٨

        ى يتح ، عدكمب الذين ِمن قاتلهمىن اَألصفِر ويوقةُ اِإلسالِم أَهلُ اِحلجاِز الـذين الَ         بر ِإليهم خرج
يخافونَ ِفى اِهللا لَومةَ الَئٍم ، فيفتتحونَ القُسطنطينيةَ بالتسبيِح والتكبِري ، فيصيبونَ غَنائم لَم يصيبوا               

رج ِفى ِبالدكـم ، أَالَ وهـى   ِإنَّ املَسيح قَد خ: ِمثلها حتى يقتسموا باَألترسِة ، ويأتى آٍت فيقولُ         
  ادمن اركوالت ، ادمعن عمرو بن عوف ) هـ  (  } كَِذبةٌ ، فاآلخذُ ن 

  ٤٣٥ و ١/٣٧٥ وحم ٣٤ وبنحوه م الفنت ٥٩ و ٦/٥٨ وعدى ١٧/١٥ وطب ٤/٤٨٣وك  ) ٤٠٩٤( هـ 
 حســــن لغيــره

عـن  ) حم ، ت     ( }  بالدنيا لُكع ابن لُكٍع      الَ تقوم الساعةُ حتى يكونَ أَسعد الناسِ       { -٢٠٤٧٩
 والضياء عن حذيفة 

  )٧٤٣١(  وصحيح اجلامع ٧/٩٦ وتخ ٣/٢٥٤ وهروى ٥/٣٨٩وحم  ) ٢٢٠٩( ت 
 صحيـــــح

الَ تقوم الساعةُ حتى يكونَ السالم على املَعرفِة ، وحتى تتخذَ املساجد طُرقاً ، فالَ                { -٢٠٤٨٠
سجداُألفقِني فالَ                  ي نيب اجربلُغَ التى يتاُألفقِني ، وح نيريداً بب يخالش المبعثَ الغى يتا ، وحِهللا ِفيه 

 عن ابن مسعود ) طب (}  يجد ِربــحاً 
  ٢/٥١٩ وحم ٦/٢٤٠٧ وعدى ٨/٣٢ و ٧/٣٢٩ وجممع ٩/٣٤٤طب 

 صحيـــــح
 يكونَ الولد غَيظاً ، واملَطر قَيظاً ، ويفيض املالُ فَيضاً ، وتغيض الَ تقوم الساعةُ حتى { -٢٠٤٨١

اخلرائطى ىف مكـارن    ( } الكرام غَيضاً ، ويجترئ الصغري على الكَبِري ، واللئيم على الكَـــرِمي            
 ) األخالق عن عائشة 

  ٦/٢٦٠ واإلحتاف ٧/٣٢٥امع 
 فيــــه ضعــف

٢٠٤٨٢- }  قومالَ ت             وجدالَّةُ فالَ تالض لتمسا تأَصحاِبى كم جلٌ ِمنر لتمسى يتاعةُ حالس  { ) 
 عن على ) حم 
  ١٠/١٨ وامع ١/٤١٦ وعدى ١/٩٣حم 

 حســــن لغيــره
ـ  ) حم   ( }  الَ تقوم الساعةُ حتى يلى رجلٌ ِمن أَهِل بيِتى يواطئُ امسه امسى              { -٢٠٤٨٣ ن عن اب

 مسعود 
  ١/٣٧٦حم 

 صحيـــــح



 

 

٣٠٦٢() 

٢٠٤٨٤- }              كانها لَيتِنى مجِل فيقولُ يجلُ بقَِرب الرالر مرى يتاعةُ حالس قومحم ، ق     ( }  الَ ت  (
 عن أىب هريرة

(  وصحيح اجلـامع     ٢٢١ و   ١٣/٧٥ وفتح   ١٠/٢٢٤ واإلحتاف   ٥٣٠ و   ٢/٢٣٦ وحم   ٥٣ وم الفنت    ٩/٧٣خ  
٧٤٣٢(  

لوددت أَني مكانَ صاحبِه ملَا     :  تقوم الساعةُ حتى يمر الرجلُ على القَِرب  فيقولُ           الَ { -٢٠٤٨٥
 )نعيم بن محاد ىف الفنت عن ابن عمر   ( }  يلقى الناس من الِفِنت  

  ١٠/٣٣ و ٣/٣٤وخط ) ٢٠٧٩٣( عب 
 صحيـــــح

٢٠٤٨٦- }  الناس مطرى يتاعةُ حالس قوميئاً  الَ تش اَألرض ثبتاً والَ تامطراً عحم ، ع ،  ( }   م
 عن أنس ) ض 
  ٤/٤٩٥ وبنحوه ك ٧/٣٦٢ وتخ ٣/١٤٠ و ٢/٢٦٢حم 

 صحيـــــح لغيـــره
الَ تقوم الساعةُ حتى يمطر الناس مطراً الَ تكن ِمنه بيوت املَدِر ، والَ يكن ِمنـه ِإالَّ            { -٢٠٤٨٧

يوتعِر  بعن أىب هريرة)  حم  ( }   الش 
  ٢/٢٦٢حم 

 حســــن
٢٠٤٨٨- }                مـُأل اَألرضـى ييِتى أَجلَى أَقنأَهِل ب جلٌ ِمنر اَألرض ملكى يتاعةُ حالس قومالَ ت

  ِسنني بعكونُ سظُلماً ي قَبله لئتا مدالً كمعن أىب سعيد ) ض ( ومسويه ) حم ، ع  ( } ع 
 ١٠/١٦٤وطب )  ١٨٧٨(  وحب ٣/١٧حم 

 صحيـــــح
٢٠٤٨٩- }                 مـن ـيشج ِإليهم خرجبدابٍق ، في باَألعماِق أَو ومرتلَ الرى يتاعةُ حالس قومالَ ت

            ومصافُّوا قالِت الرومئٍذ ، فإذا تِخياِر أَهِل اَألرِض ي ا      : املَدينِة ِمنبوس الذين يننا وبنيلُّوا بـا  خِمن
الَ واِهللا الَ نخلِّى بينكم وبني ِإخواننا ، فيقاتلوم فينـهزم ثُلـثٌ الَ              : نقاتلهم ، فيقولُ املُسلمونَ     

يتوب اُهللا عليهم أَبداً ، ويقتلُ ثُلثٌ هم أَفضلُ الشهداِء ِعند اِهللا ، ويفتتح الثُّلثُ الَ يفتنـونَ أَبـداً      
طينيةَ فبينما هم يقتسمونَ الغنائم قَد علَّقُوا سيوفهم بالزيتوِن ، إذْ صاح فـيهم              فيفتتحونَ القُسطن 

 ِإنَّ املَسيح قَد خلفكم ِفى أَهليكم فيخرجونَ وذلك: الشيطانُ 
             فوفونَ الصسوونَ للقتاِل يعدي ما هفبينم ، رجخ اماُءوا الشاطلٌ ، فإذا جالةُ ،     َ بإذ أُقيمِت الص 

                   النذاب ركهت ِفى املَاِء فلو اِمللح ذوبا يكم اِهللا ذاب دوع آهفإذا ر ، همفأَم رميم رتلُ ِعيسى بنفي
 عن أىب هريرة)  م  ( } حتى يهلك ، ولكن يقتله اُهللا بيدِه فيريهم دمه ِفى حربتِه 

  )٧٤٣٣( صحيح اجلامع  و٤/٤٨٢ وك ٣٤م الفنت 



 

 

٣٠٦٣() 

 موضعات بالشام مشال الشام : دابق واألعماق 
٢٠٤٩٠- }       كسـرـادالً فيقسطاً ، وِإماماً عكماً مح رميم رتلَ ِعيسى بنى يتاعةُ حالس قومالَ ت

 أَحد قبلهى الَ يتاملالُ ح اِجلزيةَ ، ويفيض ضعوي ، قتلَ اِخلرتيروي ليبعن أىب هريرة)  ش (  } الص 
  ٥/١٢١ وفتح ٣/١٧٨وبنحوه خ  ) ٢٠٨٤٤(  وعب ١٥/١٤٤وش  ) ٤٠٧٨( هـ 

 صحيـــــح
 ) عن أنس ) حب ( عبد بن محيد ( } الَ ِإله ِإالَّ اُهللا : الَ تقوم الساعةُ على أَحٍد يقولُ  { -٢٠٤٩١

  ٣/٣٠٥ وحلية ٨/٢٦٢ و ٣/٨٢وخط ) ١٩١١(  وحب ١/١٠١ وعوانة ٤/٤٩٥ وك ٣/١٦٢حم 
 صحيـــــح

(  } الَ تقوم الساعةُ على رجٍل يقولُ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا يأمر باملَعروِف وينهى عِن املُنكِر                 { -٢٠٤٩٢
 واخلطيب عن أنس ، الديلمى واخلطيب  عن أىب هريرة) ك ( ابن جرير 

  ٨/٢٦٢ و ٣/٨٢ وخط ٤/٤٩٥ك 
 حســــن

 عن أىب أمامة ) حم ، د  ( }ا كما يقوم اَألعاجم يعظِّم بعضهم بعضاً الَ تقومو { -٢٠٤٩٣
  ٦/٥٣٦ وجامع األصول ١١/٤٩ وفتح ٣/٤٣١ وترغيب ٨/٣٩٨ وش ٥/٢٥٣وحم )  ٥٢٣٠( د 

 حســــن
 ) ٣٢٢(  والكاشف الكىن ١٩٨ و ١٢/١٩٧ راجع التهذيب -فيه أبو غالب صاحب أىب أمامة حسن احلديث 

 تكتبوا عنى ِإالَّ القُرآنَ ، فمن كَتب عني غَري القُرآِن فَلْيمحه ، وحدثُوا عن بين                الَ { -٢٠٤٩٤
 عن أىب هريرة)  ش  ( } ِإسرائيلَ والَ حرج ، ومن كَذب على فَلْيتبوأْ مقعده من الناِر 

 ١/٢٩٤ وسنة ٧٢ وبنحوه م الزهد ١/١٥١ وجممع ١/١٢٧ وك ١/١١٩مي 
 صحيـــــح

الَ تكتبوا عنى شيئاً ِإالَّ القُرآنَ ، فمن كَتب عنى غَري القُرآِن فَلْيمحه ، وحدثُوا عنى   { -٢٠٤٩٥
 عن أىب سعيد ) حم ، م  (} والَ حرج ، ومن كَذب على متعمداً فَلْيتبوأْ مقعده من الناِر 

 ١/٢٠٨وفـتح   ) ١٨٦١(  وخمتصـر م     ١/٦٣ وجامع بيان العلم     ١/١٢٧ وك   ١/١١٩ ومي   ٣٩ و   ٣/٢١حم  
 )٧٤٣٤(وصحيح اجلامع 

٢٠٤٩٦- }  القَلب ميتحِك تفِإنَّ كَثرةَ الض حككثِر الضعن أىب هريرة)  هـ  ( } الَ ت 
  ٧٤٣٥(  وصحيح اجلامع    ٧/٣٩٤واإلحتاف  ) ٥٠٦( وصحيحة  ) ٤١٩٣( وهـ   ) ٢٣٠٥( وت   ) ٢٥٣( خد  

( 
 يـــــحصح

الَ تكثروا الكَالم بغِري ِذكِر اِهللا ، فِإنَّ كَثرةَ الكَالِم بغِري ِذكِر اِهللا قَسوةُ القَلـِب ،                   { -٢٠٤٩٧
 عن ابن عمر ) ت  ( } وِإنَّ أَبعد الناِس من اِهللا القلب القَاِسى 

 ) ٤٩٥١( والشعب ) ١٥١٨(  والرياض ١١/٧٣٧ وجامع األصول ٣/٥٣٨وترغيب ) ٢٤١١( ت 



 

 

٣٠٦٤() 

 حســــن
 وليس هذا منها فإنه موصول  ) ١٩٤( فيه إبراهيم بن عبد اهللا بن حاطب صدوق روى مراسيل التقريب 

٢٠٤٩٨- }         أتكي رزقا توم كني را قُدم ، كمه كثرعن مالـك عـن عبـادة ،    )  هب  ( } الَ ت
 البيهقى ىف القدر عن ابن مسعود 

 و  ١/٤٠٤واإلصـابة   ) ٩٥٠( واآلداب لـه    ) ١١٨٨(  والشـعب    ٤/٢٤٤وكر   ٨/١٦٧ و   ٦/١٩٤اإلحتاف  
٣/٣٤٨  

 صحيـــــح لغيـــره
 عن حذيفة )  طس  ( } الَ تكذبوا علي ، ِإنَّ الذى يكذب علي جلَريٌء   { -٢٠٤٩٩

  ١/١٤٨امع 
 حســــن لغيــره

٢٠٥٠٠- }  ليع فَِإنَّ الكَذب ، ليوا عكذبالَ ت  وجلُ النارهـ  ( } ي (لىعن  ع 
وك ) ٢٦٦٠(  وت   ١/٣٨ وخ   ٨/٥٧٤وش   ) ٧٤٣٦(  وصحيح اجلامع    ١ وم املقدمة    ١/٨٣وحم  ) ٣١( هـ  

٢/١٣٨  
عـن    )طـب ( . } ال تكذبوا علَّي ، فَإنه لَيس كَذب علَّي كَكذٍب  على أَحٍد               {  - ٢٠٥٠١ 

 ) . عبدالرمحن بن رافع بن خديج عن أبيه 
  .١٤٨ / ١ وجممع ٣١٨ / ٤طب 

 حسن لغريه
 ٢٠٥٠٢ - }   ارعلَّي فَليلِج الن كذبي نم كذبوا علَّي ، فِإنهعن علَّي )حم ، ق ، ت( . } ال ت. 

 / ١وفـتح    ) ٢٦٦٠(  وت   ١٦٦ / ١ ومشـكل    ٢٥٢ / ١ وسنة   ١ وم املقدمه ب     ٣٨ / ١ وخ   ٨٣ / ١حم  
  ) . ٧٤٣٧(  وصحيح اجلامع ١٩٩

ال تكرعوا ِفيِه ، ولكِن اغسلُوا أَيديكم واشربوا ِفيها ، فَِإنه ما ِمن ِإناٍء أَطيب وال                  { - ٢٠٥٠٣
 .عن ابن عمر  )هـ  . ( }أَنظف من الْيِد 

  .٧٧/ ١٠ وفتح ٤١ / ٨وش  ) ٣٤٣٣( هـ 
 حسن

  ) .٢٣٣٩( عمر إنه جمهول وقد أخطأ احلافظ ابن حجر يف التقريب عندما قال يف ترمجة سعيد بن عامر عن ابن 
 ٥١ / ٤ألن ابن معني قال عنه ليس به بأس وذكره ابن حبان يف الثقات وقـال أبوحـامت ال يعـرف التهـذيب            

فينبغى الرجوع إىل األصل للتأكد من معرفة الرجال جرحاً وتعديالً وال سيما من يقول عنهم               ) ١٩٣٠(والكاشف  
 ) .مقبول ( احلافظ 

 .عن عقبة بن عامر  ) حم ، طب ( . } ا البناِت فَِإن اُملؤنسات الْغاليات ال تكرهو  { - ٢٠٥٠٤
  ) .٨٧٠٢( و  ) ٨٧٠١( والشعب ١٥٦ / ٨ وجممع ٣١٠ / ١٧ وطب ١٥١ / ٤حم 

 حسن



 

 

٣٠٦٥() 

 ٢٠٨٠٥ - }               يسـقيهمو طعمهمراِب ، فَِإن اللّه يالشلى الطَّعاِم وع رضاكمكِرهوا مال ت { . )
 ) .ت ، هـ ، ك

 / ١٠وحليـة    ) ٧٢٧(  وصحيحة   ٢٨٣ / ٢ وشج   ٨٦ / ٥ وجممع   ٤١٠ / ٤ و   ٣٥٠ / ١وك   ) ٢٠٤٠( ت  
 ) ١٠٣٠٨(  وعـب    ٣٦٤ / ١وحم   ) ٣٤٤٤(  وهـ   ٢٩٣ / ١٧ وطب   ١٤٧ / ٢ وأصفهان     ٢٢١ و   ٥١

  ) .٧٤٣٩( وصحيح اجلامع 
 صحيح

٢٠٥٠٦ - }   كروا األرضعن رافع بن خديج) ن ( } ال ت. 
  ) .٧٤٣٨(  وصحيح اجلامع ٣٠٣ / ٤وطب  ٤٧ / ٧ن 

 صحيح
 .عن علي  )د ( . } ال تكشف فَخذك وال تنظر إىل فَخِذ حى وال ميٍت  { - ٢٠٥٠٧

 ٢٧٨ / ١ وتلخيص ٨٦ / ٢ و ٢٢٥ / ١وقط  ) ٧٤٤٠(  وصحيح اجلامع ٢٤٤ / ٤ونصب  ) ٤٠١٠( د 
 صحيح

  ) !! .٦١٨٧(  يف ضعيف اجلامع وتناقض األلباين فصححة يف صحيح اجلامع وضعفه جداً
ال تكفِّروا أَحداً من أَهِل القبلِة ِبذنٍب وإنْ عملوا ِبالكبائِر وصلُّوا مع كُلِّ ِإماٍم ،                 { - ٢٠٥٠٨

 .عن عائشة  ) طس ( .} وجاهدوا مع كُلِّ أَمٍري 
  .٥٧ و٥٥ / ٢ وقط ٢٨ / ٢ ونصب ١٠٧ و١٠٦ / ١امع 

 ضعـيف
٢٠٥٠٩ - }  يِف ال تابن عساكر عن سلمان ( . } كلَّفوا ِللض. ( 

  ) .٧٤٤١(  وصحيح اجلامع ١٩٢ / ٤ وكر ٢٣٨ / ٥اإلحتاف 
 صحيح

) طـب   ( . } ال تكلِّمها فَِإا جبارةٌ ِإنه ِإنْ ال يكن ذلك ِفى قُدرا فِإنه ِفى قَلبها                 { - ٢٠٥١٠
 .عن أَيب موسى  

  .٣٢٢ / ٣ وكر ٩٩ / ١امع 
 حسن

ال تكن أَولَ من يدخلُ السوق ، وال آخر من يخرج ِمنها فَِإنَّ فيها باض الشيطانُ              { - ٢٠٥١١
خفراخلطيب عن سلمان ( } و. ( 
  ) .١٠٦٥٥(  والشعب ٤٢٦ / ١٢ وخط ٧٧ / ٤ وجممع ٣٠٩ / ٦طب 

 حسن
خر من يخرج ِمنها فِإا معركةُ الشيطاِن أَو        ال تكن أَولَ من يدخلُ السوق وال آ         { - ٢٠٥١٢

 .عن سلمان  ) طب ( .} مربض الشيطاِن وا نصب رايته : قَال 
  ) .١٠٦٥٥(  والشعب ٧٧ / ٤امع 



 

 

٣٠٦٦() 

 حسن لغريه
  عن ابن عباس) د(} ال تكونُ ِقبلتاِن ِفى بلٍد واحٍد   { - ٢٠٥١٣

 ٢٠٨ / ٩وهق  ) ٣٠٣٢( د 
 حسن

٢٠٥١٤ - }   طرفت نيعلى اَألرِض عكونُ مائةُ سنٍة وعن أيب مسعود ) ك ( . } ال ت 
  . ٤٩٩ و ٤٩٨ / ٤ك 

 صحيح
ال تكونن فَتاناً وال مختاالً ، وال تاجراً إال تاجر خٍري فَِإنَّ أُولئك هم الَمسبوقونَ                 {  - ٢٠٥١٥

 .عن علي  ) حم ( .} ِبالعمِل
  . ١٥ / ٣ ومشكل ٨٧ / ١حم 

  فيه جهالة
ِإن أَحسن الناس أَحسنا و ِإن أَساءوا أَسأنا ، و لكـن            : ال تكونوا ِإمعةً تقولونَ          { - ٢٠٥١٦

 . عن حذيفة) ت ( .} وطِّنوا أَنفْسكم ِإنْ أَحسنوا أنْ  تحسنوا وِإنْ  أَساءوا أَنْ ال تظِلموا 
  .٣٢/  ١٣وسنة  ) ٢٠٠٧(  وت ٣٤١ / ٣ترغيب 

 حسن
٢٠٥١٧ - }   يطاِن على أَخيكمونَ الشكونوا ععن أَيب هريرة) خ ( .} ال ت. 

 )٧٤٤٢( وصحيح اجلامع ٧٥ / ١٢ وفتح ٤٨٧ / ٧ و٢٧٠ و ٢٣٠ و ١٩٨ / ٦ واإلحتاف ١٩٧ / ٨خ 
 .مسرة عن ) د ، ت ، ك ( . } الَ تالعنوا ِبلعنِة اللَّه وال ِبغضبِه وال ِبالناِر    {  - ٢٠٥١٨

 / ٧ واإلحتاف   ٤٧٠ / ٣ وترغيب   ٤٨ / ١ وك   ١٥ / ٥ وحم   ٢٥١ / ٧وطب   ) ٤٩٠٦( ود   ) ١٩٧٦( ت  
  ) . ٧٤٤٣(  وصحيح اجلامع ٤٨٤

 صحيح
عـن ابـن    ) م  ( } ال تلبسوا الْحرير ، فَِإنه من لَبسه ِفى الدنيا مل يلبسه ىف اآلخرِة                { - ٢٠٥١٩

 الزبري
  )٧٤٤٤( وصحيح اجلامع  . ٣٠ / ١٢ وسنة ١٠٠ و٩٦ / ٣ وترغيب ١٦٢ / ٨ وش ١١م اللباس 

ال تلَبسوا الْقميص وال الْعمائم وال السراويالت وال الْربانس وال الْخفاف ِإال                 { - ٢٠٥٢٠
يـاِب شـيئاً   أَحد ال جيد النعلِني فَليلبِس الْخفِّني وليقطعهما أَسفلَ ِمن الْكعبِني ، وال تلبسوا ِمن الثَّ         

عن ابـن  ) خ ، ت ، ن  ( .} مسه زعفرانٌ أَو ورس، وال تنتقب الَمرأَةُ الُمحرمةُ وال تلبس الْقفَّازيِن           
 .عمر
 ومي  ٧٧ / ٢وحم   ) ٨٣٣(  وت   ١٣٥ و   ١٣٢ و   ١٣١ / ٥ ون   ١ وم احلج    ١٨٧و  / ١٨٦ ٧ و   ١٩ / ٣خ  
  ) .٧٤٤٥( وصحيح اجلامع  ) ٢٦٨٤ و ٢٥٩٩(  وخزمية ٣٢ / ٢



 

 

٣٠٦٧() 

٢٠٥٢١ -  }   فعلُ يهودكما ي حدهلتحفوا بالثَّوِب إذا كان وعن عمر ) حم ( .} ال ت. 
  .١٦ / ١حم 

 صحيح
 .عن عبداهللا بن سالم  ) طس  ( .} ال تلتفتوا يف صالتكم فِإنه ال صالةَ مللتفٍت   {  - ٢٠٥٢٢

  .٣٠٣ / ٤وتخ  ٢٤٤ / ٧ وحلية ١٢٧ / ١ وأصفهان ٨٠ / ٢ وجممع ٦٤ / ١طص 
 فيه ضعف

٢٠٥٢٣ -  }              لكنى ومنم وجرىالددكم مجري ِمن أَحيطانَ يِلجوا على اَملغيباِت فِإنَّ الشال ت
 ليِه فأَسلمعن جابر) حم ، ت ( .} أَعانين اللَّه ع. 

 / ٥اف   واإلحت ٣٢٠ / ٢ ومي   ٢٨ / ٩ وسنة   ٣٤٠ / ٩ وفتح   ٣٠٥ / ٨ وحلية   ٣٠٩ / ٣وحم   ) ١١٧٢( ت  
  .٣٠ / ١ ومشكل ٣٠٥

 حسن
ال تلِحفوا ىف الَمسأَلِة فَواهللا ال يسأَلين أَحد شيئاً فتخرج لَه مسأَلته فَيبارك له فيِه                 { - ٢٠٥٢٤

 .عن ابن عمر ) حم ، ع (. } 
  .٩٥ / ٣جممع 

 صحيح
٢٠٥٢٥ - }           ش ِمنكم سألىن أَحدلِحفوا ىفالَمسأَلِة ، فَواللّه ال يـى      ال تِمن سألتهم لَه يئاً فَتخرج

 لَه ِفيما أَعطيته فَيبارك أنا له كَارهيئاً وعن معاوية) حم ، م ، ن  ( .} ش. 
 ٩٥ / ٣ وجممـع  ٩٨ / ٥ ون ٣٤٨ / ١٩ وطـب  ٦٢ / ٢ وك ١٩٦ / ٤ وهـق   ٩٨ / ٤ وحم   ٩٩م الزكاة   
  ) .٧٤٤٦(  وصحيح اجلامع ٥٩٥ / ١وترغيب 

. }  الريح فَإا مأمورةٌ وِإنه من لَعن شيئاً لَيس له ِبأَهٍل رجعِت اللَّعنةُ عليِه     ال تلعنِ   { - ٢٠٥٢٦
 .عن ابن عباس) د ، ت( 

  ) .٧٤٤٧( وصحيح اجلامع  ) ٥٢٨(  وصحيحة ٤٧٥ / ٣وترغيب  ) ١٩٨٨( وحب  ) ١٩٧٨( ت 
 صحيح

( احلكيم    (  } - يعين الْربغوثَ    -بياِء ِلصالِة اْلغداِة    ال تلعنه فِإنه أيقظَ نبياَّ ِمن األن        { - ٢٠٥٢٧
 .عن أنس ) هب 
   .١٤٢ / ١ والدواليب ٧٧ / ٨وامع  )  ٢٠٥٦( والدعا طب  ) ١٢٣٧( خد 

  حسن
) حم ، طـب ، ض  (.  } - يعين الديك -ال تلعنه وال تسبه فَإنه يدعو ِإىل الصالة       { - ٢٠٥٢٨

 .عن ابن مسعود ) طب ( د اجلهىن ، أبو الشيخ ىف العظمة عن ابن عباس ، عن زيد ابن خال
 ) ٢٠٤٩٨(  وعـب    ١٩٩ / ١٢ وسـنة    ١٩٢ / ٥ و   ١٥٥ / ٤ وحـم    ٢٦٨ / ٤ وحلية   ٤٧٤ / ٣ترغيب  

  )٢٠٥٤(والدعاطب 



 

 

٣٠٦٨() 

 صحيح
ـ        - يعين الْحمى    -ال تلعنها     {  - ٢٠٥٢٩ ري خبـثَ    فإََا تغسلُ ذُنوب الْعبِد كما يذهب الْك
  عن جابر) ك(} الْحديِد 

  ) .٥١٦(  وخد ١٦ / ٨وبنحوه م  ) ١٢١٥(  وصحيحة ٣٤٦ / ١ك 
 صحيح

٢٠٥٣٠ -  }         أنا ِمنهمى ومن مفَإ نهملععافر    -ال تعين مالبغوى واحلسن بن سـفيان      . (  } - ي )
 .واحلاكم ىف الكىن عن أيب ثور الفهمي ) طب 
  .٢١ / ١ والدواليب ٥٦ / ١٠ وجممع ٣٠٥ / ٤حم 

 حسن
  .عن مسرةَ) طب . ( } ال تلقَّوا اَألجالب قَبل أَنْ يأيتَ سوقها   { - ٢٠٥٣١

  .٤٩٢ / ٥ واإلحتاف ٣١٦ / ٧وطب  ) ٢١٧٨(  وهـ ٨٢ / ٤ وجممع ٤١٠ / ٢حم 
 صحيح

كم على خطبِة أَخيـِه     التلقَّوا اَألجالب ، وال يبع حاضر ِلباٍد ، وال يخطب أَحد            { - ٢٠٥٣٢
 أَو يدع  نكحىت يعن ابن عمر ) ط ، حم ، طب ( . } ح. 

  .٨٢ / ٤ وامع ٤١٠ و ١٤٢ / ٢حم 
 صحيح

 ( .} ال تلقَّوا الْجلب فمن تلقَّى فَاشترى ِمنه شيئاً فَصاحبه ِباخلياِر ِإذا أَتى السوق        { - ٢٠٥٣٣
 عن أَيب هريرة) حم ، م ت ، ن ، هـ 

 و  ٨ / ٤ ومعاين   ٤١٠ / ٢وحم   ) ٢١٧٨(  وهـ   ٣٤٨ / ٥ وهق   ٢٥٥ / ٢ ومي   ٢٥٧ / ٧ ون   ١٧م البيوع   
  ) .٧٤٤٨(  وصحيح اجلامع ٩

ال تلقَّوا الْجلب ، وال يبع حاضر ِلباٍد ، ومن اشترى شاةً مصراةً أَو ناقةً فَهو فيها                   { - ٢٠٥٣٤
 عن رجل ) حم(} نْ ردهاَ رد معها صاعاً ِمن طعاٍم أَو ِمن متٍر ِبآخِر النظريِن ِإذا هو حلب ، ِإ

  .٨٢ / ٢امع  
  صحيح

٢٠٥٣٥ -               بـعناجشـوا ، وال يعٍض وال تعلى بيِع ب عضكمب بعكبانَ ِللبيِع ، وال يلقوا الرال ت  
لنظريِن بعـد أَنْ حيلبـها ، ِإنْ رضـيها          حاضر ِلباٍد ، وال تصروا الْغنم ، ومِن ابتاعها فَهو ِبخِري ا           

 عن أَيب هريرة) خ ، د ، ن ( . } أَمسكَها ، وِإنْ سخطها ردها وصاعاً ِمن تمٍر 
 ٥ وهق   ٣٧٠ و   ٣٦١ / ٤ وفتح   ٣١٤ / ٤ و   ٤٦٥ و   ١٥٦ / ٢ وحم   ١٩ و   ١١ وم البيوع    ٩٤ و   ٩٢ / ٣خ  
  ) .٧٤٤٩(  اجلامع  وصحيح٣٩٩ / ٦ وش ٢٥٣ / ٧ون  ) ٣٤٤٣( ود ٣٤٨/ 

 عن ابن عباس) ق ( . } ال تلقَّوا الركبانَ وال يبع حاضر ِلباٍد   { - ٢٠٥٣٦



 

 

٣٠٦٩() 

  ) .٧٤٥٠(  وصحيح اجلامع ١٩و ١١ وم البيوع ٩٤ و ٩٢ / ٣خ 
 .عن قيس بن أيب حازم مرسالً  ) ك  ( .} ال تلومونا على حب زيٍد   { - ٢٠٥٣٧

  .٢١٥ / ٣ك 
 صحيح مرسل

٢٠٥٣٨ - }   وعداً فَتخِلفَهم هعدوال ت ، مازحهماِر أَخاك وال تعن ابن عباس ) ت (.} ال ت. 
(  والشـعب    ٧٥٣ و   ٧٣٥ / ٢ وجامع األصول    ٣٤٤ / ٣ وحلية   ٤٩٩ و   ٤٦٩ / ٧واإلحتاف   ) ١٩٩٥( ت  

٨٤٣١ . (  
 حسن

٢٠٥٣٩ - }           ماروا ىف الْقرآن فِإنَّ اِلمراَء فيِه كُفرعن زيد بن ثابت ، احلسن بـن        )  طب   (. } ال ت
 .سفيان عن سعد موىل عمرو بن العاص وقيل ِإنه تابعى  

  . ٥٢٨ /١٠ وش ٢١٦ / ٩  وحلية ١٥٧ / ١ وجممع ١٦٩ / ٥ وطب ١٧٠ / ٤حم 
 صحيح

 عن عبداهللا بن جعفر) ن ( . } ال تمثَّلوا  ِبالبهائِم   { - ٢٠٥٤٠
  . )٧٤٥١(  وصحيح اجلامع ٤١ن الضحايا ب 

 صحيح
٢٠٥٤١ - }             وحجلَّ فيه الرو زلِق اِهللا عخ ا ِبشىٍء ِمنمثِّلواحلكم بن عمري ،     عن) طب  . ( } ال ت

 . ابن قانع عن احلكم بن عمري وعائد بن قرط معاً  
  .٢٦٣ / ٢ واإلصابة ٢٤٩ / ٦ وجممع ٢٤٥ و ١٢٠ / ٣طب 

 حسن لغريه
 .عن يعلى بن مرة ) طب  ( .} لَِّه ال تمثِّلوا ِبعباِد ال  { - ٢٠٥٤٢

  .٨١ / ٩ وهق ٤٢٤ / ٩ وش ٢٤٩ / ٦ وجممع ٢٤٥ و ١٢٠ / ٣طب 
 حسن لغريه

٢٠٥٤٣ - }   تطرف نيع الْهجرِة ومنكم نٍة ِمنِمائةُ س مرىف البعث عن أنس ) هق ( .} ال ت . 
  .١٦٩ / ١٥ وش ١٢٩ وم فضائل الصحابة ١٩٧ / ١ وجممع ٤٩٩ / ٤أخرجة بنجوه ك 

 صحيح
٢٠٥٤٤ - }   طاهر أنتالْقرآنَ ِإالّ و مسعن حكيم بن حزام ) طب ، قط ، ك ( . } ال ت. 

 ١ وهق   ١٩٨ / ١ ونصب   ٢٧٧ و   ٢٧٦ / ١ وجممع   ١٢٣ / ١ وقط   ٣٣ / ٩ و   ٢٣٠ / ٣ وطب   ٤٨٥ / ٣ك  
 /٨٧.  

 صحيح لغريه
  ) .٦٢٧٦( امع والعجيب يف أمر األلباين أنه ضعف احلديث جداً يف ضعيف اجل

 )) !!!ال ميس القرآن إال طاهر : (( بلفظ  ) ٧٧٨٠( وصححه يف صحيح اجلامع 



 

 

٣٠٧٠() 

 .والضياء عن جابر ) ت ( . } ال تمس النار مسلماً رآين أَو رأى من رآين   { - ٢٠٥٤٥
 ١٧طب و ) ١٤٨٥ و ١٤٨٤ ( ٦٣٠ / ٢ وعاصم ٢١ / ١٠ وامع   ٣٧٤ / ٢وجامع األصول    ) ٣٨٥٨( ت  
 /٣٥٧ .  

 حسن لغريه
 .عن معيقيب) د ( . } ال تمسح وأنت تصلِّي فَِإنْ كُنت ال بد فَاِعالً فَواحدةً   { - ٢٠٥٤٧

  ) . ٧٤٥٢(  وصحيح اجلامع ٢٨٥ / ٢وهق  ) ٩٤٦( د 
 حسن

د ، هق    ( .} حصا  ال تمسح وأنت تصلِّي فإنْ كُنت ال بد فَاعالً فَواحدةً ِلتسويِة الْ            { - ٢٠٥٤٦
 .عن معيقيب ) 

  .٩٦ / ٣واإلحتاف  ) ٩٤٦(  ود ٢٨٥ / ٢ وهق ٣٧٤ / ١ وترغيب ٨٦ / ٢نصب 
 صحيح

 .عن أيب بكرة ) حب ، طب ( . } ال تمسح يدك ِبثوِب من ال تكسو   { - ٢٠٥٤٨
  .٣٤٣ / ١٢ وخط ٤٤ / ٢ وأصفهان ٢٧٢ / ٤ وك ٢٣٣ / ٣هق 

  حسن لغريه
 تمسكوا علَّي شيئاً فِإين ال أُحلُّ ِإال ما أَحلَّ اُهللا ىف ِكتابِه ، وال أُحرم ِإالّ ما حرم           ال  { - ٢٠٥٤٩

 .عن عائشة ) طس  ( .} اُهللا ىف ِكتابِه 
  .٤٦ / ٢ / ٢ وسعد ١٨٣٦ / ٥ وعدي ١٧١ / ١امع 

  حسن لغريه
ابن  ( .}  تجلس قَبله ، وال تدعه ِبامسِه ال تمِش أَمام أَبيك ، وال تستسب لَه ، وال  { - ٢٠٥٥٠

 .عن عائشة ) طس ( السىن ىف عمل يوم وليلة عن أيب هريرة 
  ) .٢٨٩(  وسين ١٣٧ / ٨امع 

 حسن لغريه
ال تمش أَمام من هو خري ِمنك ، ِإنّ أَبا بكٍر خري من طَلعت عليـِه الشـمس أو                     { - ٢٠٥٥١

 عن أيب الدر داِء )طب (. } غربت . 
  .٤٤ / ٩امع 

 حسن
 . قاله أليب الدرداِء 

 . عن املسور بن خمرمة ) طب ( . } ال تمِش عرياناً   { - ٢٠٥٥٢
  .٢٥٣ / ١٠ وفتح ٢٢٥ / ٢ وهق ٣ واحلمام ب ٧٨م احليض 

شـمالك ، وال    ال تمِش ىف نعٍل واحدٍة ، وال تحتِب ىف ثوٍب واحٍد ، وال تأَكلْ بِ                { - ٢٠٥٥٣
 لى اْألخرى ِإذا استلقيتع ِإحدى ِرجليك ضعماَء ، وال تشتمِل الصعن جابر) م  ( .} ت . 



 

 

٣٠٧١() 

  ) .٧٤٥٣( وصحيح اجلامع  ) ٣٤٨( وصحيحة  ) ١٤٤٢(  وحب ٣٢٢ و ٢٩٧ / ٣ وحم ٧٣م اللباس 
٢٠٥٥٤ - }   طرفت عنينٍة وس مضى ِمائهن بريدة عن أبيه  عن عبداهللا ب) بز (  . }ال ت. 

  . ٤٩٩ / ٤ وك ١٩٨ / ١امع 
 صحيح

 .أي من الصحابة 
حم ، طب   ( ابن سعد   ( . } ال تمنِع اَملرأةُ زوجها حاجته ولو كَانت على ظَهِر قَتٍب             { - ٢٠٥٥٥

 ) .عن قيس بن طلق عن أبيه ) 
  ) .١٢٠٣(  وصحيحة ٣٤٥ / ١ وعدى ٣٠٣ / ٤ وش ٩٠١ / ٨ وطب ٤٠٢ / ٥سعد 

 صحيح
٢٠٥٥٦ - }   من الَمساجِد ِإذا استأذَّنكم ظوظهنساَء حمنعوا النعن ابن عمر) م ( . } ال ت. 
 / ٢ وفـتح  ٣٦٣ / ٥ واإلحتاف  ١٩٥ / ٢ وجامع بيان العلم     ٣٢٦ / ١٢ وطب   ٩٠ / ٢ و حم    ١٤٠م الصاله   

  ) .٧٤٥٤(  وصحيح اجلامع ٣٤٨
 .عن ابن عمر) هـ ( . } أَنْ يصلِّني ىف الَمسجِد ال تمنعوا ِإماَء اِهللا   { - ٢٠٥٥٧

  ) .٧٤٥٥( وصحيح اجلامع  ) ٥١٠٧(  وعب ٥٧ / ٢ وعوانه ١٥١ / ٢وحم  ) ١٦( هـ 
 صحيح

 .عن ابن عمر ) حم ، م ( . } ال تمنعوا ِإماِء اهللا مساجد اهللا   { - ٢٠٥٥٨
 / ٣ وهـق    ٦٩ / ٦ و   ٤٧٥ و   ٤٣٨ و   ٣٦ و   ١٦ / ٢وحم   ) ٥٦٦ و ٥٦٥(  ود   ١٣٦ وم الصالة    ٧ / ٢خ    

ــة ٢٢٤ / ٥ و١٣٤ و ١٣٢  ٣٨٣ / ٢ وش ٤٢٥ و٣٦٣ / ١٢ وطــب ٣٣ / ٢وجممــع  ) ١٦٧٩(  وخزمي
  ) .٧٤٥٦( وصحيح اجلامع 

٢٠٥٥٩ -  }             ِفالتت هنو ِليخرجن لكناهللا و ساجدعـن أيب   ) م ، د    ( . } ال متنعوا ِإماَء اهللا م
 .هريرة  

 ٤٣٨ / ٣وسـنة    ) ٣٢٧ و   ٣٢٦(  وحـب    ٤٧٥ و   ٤٣٨ / ٢وحـم    ) ٥٦٦ و   ٥٦٥(  ود   ١٣٦م الصالة   
 .غري متزينات : تفالت  ) ٧٤٥٧(وصحيح اجلامع 

ال تمنعوا ِعباد اِهللا فَضلَ املاِء ، وال كًَأل وال ناراً ، فَِإن اهللا تعاىل جعلـها متاعـاَ                 { - ٢٠٥٦٠
 ةً ِللمستضعفنيقوو ، قوينعن واثلة ) طب ( . } ِللم. 

 / ٥وفـتح    ) ١١٤٢(  وحب   ١٤٤ / ٣ وخ   ٢٨٦ / ٨ وسنة   ٣٧ وبنحوه م املساقاة     ١٢٥ و   ١٢٤ / ٤امع  
٣٢ .  

 صحيح
٢٠٥٦١ - }             لُ الَمالُ وجتوعمنعوا الْكَأل فيهزمنعوا فَضلَ املَاِل وال تعـن  ) حم  ( . } الْعيالُ  ال ت
 أَيب هريرة 

  .١٢٤ / ٤ وامع ٤٢٠ / ٢ وحم ٣٢ / ٥وفتح  ) ١١٤٢( حب 



 

 

٣٠٧٢() 

 صحيح لغريه
٢٠٥٦٢ - }   هلن ريخ هنبيوتو ، اَملساجد منعوا ِنساءكمعن ابن عمر ) حم ، د ، ك ( . } ال ت. 

 ٢وحم   ) ٧٤٥٨( وصحيح اجلامع    ) ١٣٩٦(  وصحيحة   ٤٤١ / ٣ وسنة   ٢٢٦ / ١ وترغيب   ٥٣د الصالة ب    
 ١/٢٠٩ وك ٣٢ / ٢ وم ٧ / ٢وخ ١٦/ 

 صحيح
٢٠٥٦٣ - }   وا الَموتمنعن خباب ) ت(. } ال ت. 

  .٢٢٠ / ١٣ وفتح ٨١ / ٤وطب  ) ٢٤٨٣(  وت ١٠٤ / ٩خ 
ال تمنوا املوت ، فِإنَّ هولَ الَمطلِع شديد ، وِإنَّ ِمن السعادِة أَن يطولَ عمر الْعبِد                  { - ٢٠٥٦٤

 .عن جابر ) بز ، ع ، ك ، هب ، ض ( عبد محيد ، وابن منيع و) حم ( . } ويرزقةُ اُهللا اَإلنابةَ 
 / ٦ وعـدي    ٢٥٠ / ٢ و   ٢٩٧ / ١ وشـج    ٢٢٤ / ١٠ واإلحتاف   ٣٣٤ و   ٢٠٣ / ١٠ وجممع   ٣٣٢ / ٣حم  

 ٢٠٨٩ و ٢٠٨٨
 حسن

٢٠٥٦٥ -  }               كونُ يف ذلكدرونَ ما يال ت فَِإنكم  وا لَقاَء الْعدومنعن أَيب  ) حم ، طس    ( . } ال ت
 هريرة 

٣٠٤ / ٥مع ا .  
 صحيح

ال تمنوا ِلقاَء الْعدو  فَِإنكم ال تدرونَ ما تبتلونَ به ِمنهم ، فِإذا لَقيتموهم فَقولوا                  {  - ٢٠٥٦٦
اللَّهم أَنت ربناَ ورم ، وقلوبنا وقلوم ِبيدك ، وِإمناَ تغلبهم أَنت ، والزموا األرض جلوسـاً ،                  : 

 .عن جابر ) ابن السىن ىف عمل يوم وليلة ( .} وروا وكربوا فَِإذا غَشوكم فَث
  ) .٦٧٣(  وسين ٣٠٤ / ٥امع 

 حسن لغريه
 وأوله صحيح
ال تمنوا ِلقاَء الْعدو وسلوا اَهللا الْعافيةَ ، فَِإنكم ال تدرونَ ما تبتلَونَ به منهم ، وِإذا                   { - ٢٠٥٦٧

له ِإال أَنت اللهم ربنا وربهم ، ونواصينا ونواصيهم ِبيدك وِإمنا تقتلهم            اللهم ال إِ  : لَقيتموهم فَقولوا   
 . عن جابر ) طس ( . } أنت ، ثُم الْزموا األرض جلوساً ، فِإذا غَشوكم فَاضوا 

 ٦/١٥١ وجممع ٣٨١ / ٣ وك ١٥٣ / ٩ وهق ١٠٧٢ و ١٠٧١( الدعاطب 
 صحيح

٢٠٥٦٨ - }      عليكو موتال ت            وال ِدرهم ِدينار ثَم لَيس ، السيئاتو فَِإمنا هي الْحسنات ، يند
 أَحد ظلمليس يقضاًء ، وزاًء وعن ابن عمر ) طب ( .} ج. 

  . ٤٤٩ / ١ وحنف ٣٠٢ / ٣ وحلية ٢١٧ / ٢ وجممع ٤٠٨ / ١٢طب 



 

 

٣٠٧٣() 

 فيه ضعف
ر ِبيدِه على مقدِم رأسِه ، فَتخضب       ال متوت يا علي حتى تضرب على هذِه ، وأَشا           { - ٢٠٥٦٩

                     اقةَ اِهللا أَشقى بىن فُالٍن ِمـنن قرأَشقى هذِه األمِة ، كما ع يقتلُكأَخذ ِبلحيتِه ، وِهذه ِمنها ِبدٍم ، و
 عن علي ) ع(. } مثود. 
  . ١٣٧ و ١٣٦ / ٩امع 

 حسن
 أَعطاه اُهللا قُرآناً فَهو يقوم بِه آنـاَء اللَّيـِل   رجلٌ: ال تنافس بينكم ِإال ىف اثنتِني    {  - ٢٠٥٦٧٠

لَو أَعطاِين اُهللا ما أَعطى فُالناً فَأَقوم بِه كما يقوم بِه ، ورجـلُ  : والنهاِر ويتبع ما فيِه ، فَيقولُ رجلُ   
ن الَماِل كما أَعطى فُالنـاً      لو أنَّ اَهللا أَعطاين مِ    : أَعطاه اُهللا ماالً فَهو ينفق ويتصدق بِه فَيقولُ رجلُ        

 . عن يزيد بن األخنس السلمى ) طب ، هب ( وحممد بن نصر ىف الصالة ، ) حم ( . } فَأَتصدق به 
  .٤٣٨ / ١ وترغيب ١٠٨ / ٣ و ٢٥٦ / ٢ وجممع ٤٩ / ١ وطص ١٠٥ / ٤حم 

 صحيح
هـ عـن أيب    . }ٍد منهما على ِحدتِه     ال تنبذوا التمر والرب جميعاً وانبذوا كُلَّ واح         {  - ٢٠٥٧١

 .هريرة 
  ) .٧٤٥٩(  وصحيح اجلامع ٩٢ و ٩١ / ٦ وم ٥٢٦ / ٢وحم  ) ٣٣٩٦( هـ 

  صحيح
عـن  ) طك  (} ال تنتبذوا التمر والزبيب جميعاً ، وانتبذوا كُلَّ واحٍد على ِحدتِه              {  - ٢٠٥٧٢

 معبد بن كعب بن مالك عن أمه ، 
 .٥٥ / ٥ وجممع ١٨٩ / ١٤ و ٥٣٧ / ٧ وش ٣٠٧ / ٨هق 

 صحيح
ال تنتبذوا الزهو والرطب جميعاً ، وال تنتبذوا التمر والزبيب جميعاً ، وانتبذوا               {  - ٢٠٥٧٣

 .عن أَيب قتادة ) ن ، هـ ( . } كلَّ واحٍد ِمنهما على ِحدتِه 
(  وصـحيح اجلـامع   ٣٠٠  /٤ ونصـب  ١١٨ / ٢ ومي ٢٩٢ و ٢٩١ و ٢٩٠ / ٨ ون   ٢٥ و   ٢٤م األشربه   

 ٣٣٩٧(  وهـ ١٤٠ / ٧ وخ ٣١٠ و   ٣٠٩ / ٥ وحم   ١٨٩ / ١٤ و   ٥٣٧ / ٧ وش   ٣٠٧ / ٨وهق   ) ٧٤٦١
  ) .٣٧٠٤( ود ) 

٢٠٥٧٤ -  }    نتبذوا ىف الْجرعن صفوان بن املعطل ) طك ( . } ال ت . 
  .١٠٢ / ١٢ وطب ٦١ / ٥ وجممع ٥١٨ / ٣ك 

 صحيح
 .عن أنس ) ق  ( .} الدباِء وال الُمزفَِّت ال تنتبذوا ىف   {  - ٢٠٥٧٥



 

 

٣٠٧٤() 

 ١١٧ / ٢ ومـي  ٤١ / ١٠ وفـتح  ٣٠٩ و  ٣٠٣ / ٨ وهق     ٢٣ ون األشربة ب     ٣١ وم األشربة    ١٣٧ / ٧خ  
  ) .٧٤٦٠( وصحيح اجلامع  ) ١١٨٥(ومحيدي   

 .أوعية : الدباء واملزفت 
٢٠٥٧٦ -  } اِء وال الُمزفَِّت وال النبنتبذوا ىف الدال ت رامسكٍر حعن عائشة) ن. (} قِري ، وكلُّ م 

  ) .٧٤٦٢(  وصحيح اجلامع ٩٩ و ٩٤ و ٩٣ / ٦ وم ٣٣٢ / ٦ وحم ٦ن األشربة ب 
 صحيح

٢٠٥٧٧  }   رامسكٍر فهو حكلُّ مو ، ال ىف الْجراِء وال ىف اُملزفَِّت وبنتبذوا ىف الدحم ( . } ال ت (
 .عن ميمونة وعائشة 

  .٣١ وم األشربة ١٣٧ / ٧ وبنحوه خ ٣٣٢ / ٦حم 
عن جابر ، أبو عبـداهللا الكيسـاين فــى          ) مسويه( . } ال تنتفعوا ِبشيٍء ِمن الَميتِة          {  - ٢٠٥٧٨

 .فوائــده عن ابن عمــر 
  . ٢٩٧ / ١ وتلخيص ٤٦٨ / ١ ومعاين ٢٦١ و ٢٦٠ و ٢٥٩ / ٤ ومشكل ١٢١ / ١نصب 

 حسن
 .عا بني األدلة وهو حممول على ما مل يدبغ مج

 . عن عبداهللا بن عكيم ) ط ، حم ( . } ال تنتفعوا ِمن الَميتِة ِبإهاٍب وال عصٍب   {  - ٢٠٥٧٩
 ١٠١ / ٢ وطـص    ٣١١ و   ٣١٠ / ٤ وحم   ١٧٥ / ٧ون   ) ٣٦١٣( وهـ   ) ١٧٢٩(  وت   ٤١د اللباس ب    

 ١٠٨ / ٢ وأصفهان   ٥٢ / ٩ و   ١٦٣ / ٤ ومتهيد   ٢٦١ و   ٢٦٠ و   ٢٥٩ / ٤ ومشكل   ٥٣ ١٣ و ٣١٥ / ٨وش  
  . ١٩٩و 

 صحيح
 .وهو حممول على ما مل يدبغ مجعاً بني األدلة 

ال تنتفوا الشيب فَإنه نور اإلسالِم ، ما ِمن مسلٍم يشيب شـيبةً ىف اإلسـالِم إالّ      {  - ٢٠٥٨٠
و بن شعيب عن أبيه عن جده        والشريازى ىف األلقاب واخلطيب عن عمر     ) د  . ( } كانت له نوراً يوم الْقيامِة      

. 
 ) .٤٢٠٢( ود  ) ١٤٧٩(  وحب ٩٥ / ١٢ وسنة ٥٧ / ٤ وخط ١٥٩ / ٥ وجممع ٢١٠ / ٢حم 

 صحيح
٢٠٥٨١ -  }     يبةً ىف اإلسالم ِإالّ كتبش شيبسلٍم يم املُسلِم ، ما ِمن وره نفإن يبنتفوا الشال ت

 اُهللا لــه 
 .عن ابن عمرو ) حم ، هق ( . }  ، وحطَّ عنه ِبها خطيئةً ا حسنةً ، ورفعه ِبها درجةً

  . ٣١٧ / ٧ وهق ٢١٠ / ٢ وحم ٩٥ / ١٢سنة 
 صحيح



 

 

٣٠٧٥() 

ال تنتفوا الشيب فَإنه نور يوم الْقيامِة ، ومن شاب شيبةً ىف اإلسالِم كُتب له ا                   {  - ٢٠٥٨٢
ا د له فعطيئةٌ ، ورا خ طَّ عنهحسنةٌ وعن أَيب هريرة ) حب ( . } رجةٌ  ح. 

  .٢٤٧ / ٣وصحيحة  ) ١٤٧٩( حب 
 صحيح

٢٠٥٨٣ -  }                   ـوموراً يله ن يبةً ىف اإلسالِم ِإال كانتش شيبسلٍم يم ما ِمن ، يبنتفوا الشال ت
 .عن ابن عمر) د (}  الْقيامِة

 ١٧٩ / ٢ وحم   ٤٢٥ / ٢إلحتاف   وا ١١٧ / ٣وترغيب   ) ٢٠١٨٦(  وعب   ٣١٧ / ٧ وهق   ١٧د الترجل ب    
  ) .٧٤٦٣( وصحيح اجلامع 

 صحيح
} ال تنتفني ِمن ولدك فَيفضحك اُهللا على رءوِس الْخالئِق كما فَضحته يف الدنيا                  {  - ٢٠٥٨٤

 .عن ابن عمر ) طب. (
  .٥٤ / ١٢ وفتح ٢٦ / ٢ وحم ١٥ / ٥ و ٢١٧ / ٢ وجممع ٤٠٨ / ١٢طب 

 صحيح لغريه
 .عن ابن عمر ) هق ( . } ال تنتقِب اَملرأةُ الُمحرمةُ وال تلبِس الْقفّازيِن    {  - ٢٠٥٨٥

 / ٢ وتلخـيص  ٥٢ / ٤ وفتح ٢١٩ / ٣ وجممع ٤٧ / ٥ وهق ٣٢ ون احلج ب ٣٢ ود املناسك ب  ١٩ / ٣خ  
٢٧١.  

٢٠٥٨٦ -  }             ِبجيٍش منـهم خسفى يغَزِو هذا الْبيِت حت ننتهي الْبعوثُ عن ، ك (  . }ال ت (
 .عن أيب هريرة 

  ) . ٧٤٦٤(  وصحيح اجلامع ٢٤٤ / ٧ وحلية ٤٣٠ / ٤ وك ٢٠٧ / ٥ن 
 صحيح

ال تنتهِى الناس عن غَزِو هذا الْبيِت حىت يغزو جيش ، حتى ِإذا كانوا ِبالبيـداِء             {  - ٢٠٥٨٧ 
فَإنْ كَان ِفيهم من يكره ؟      :  ، قيلَ    أو ِببيداَء ِمن األرِض خسف بأَوهلم وآخرهم ومل ينج أوسطهم         

 . عن صفية ) حم ، ت ، ن ، هـ ( . } يبعثهم اُهللا على ما ىف أنفسهم  : قال 
  ) . ٧٤٦٥(  وصحيح اجلامع ٤٦ / ١٥ وش ٣٣٧ و ٣٣٦ / ٦وحم  ) ٤٠٦٤( وهـ  ) ٢١٨٤( ت 

 صحيح
) ك ، قط ، هق      (.  } س حيا وال ميتاً       ال تنجسوا موتاكم ، فإنَّ الُمسلم ليس ينج         {  -٢٠٥٨٨

 .عن ابن عباس 
  ) . ٤٦٤(  وتغليق ٧٠ / ٢ وقط ٣٨٥ / ١ك 

 صحيح



 

 

٣٠٧٦() 

) ابن سعد عن عطاء اخلراساين مرسالً       ( . } ال تنحن وال تقعدنَّ مع الرجاِل ىف خالٍء           {  - ٢٠٥٨٩
. 

  . ١٥ / ٣ وجممع ٨٤ / ٥وحم  ) ٣٣٠٧( ت 
 حسن

( .   } - يعين الْغبـار     -  ال تنحي عنه ، فو الَّذى نفسى ِبيدِه ِإنه لَذريرةُ الْجنِة                {-  ٢٠٥٩٠
 .عن ربيعة بن زياد ) طب ( الباوردي والبغوى وابن منده 

  .٥٠٨ / ١اإلصابة 
 فيه مقال

( . } خرج ِبه ِمن الْبخيِل  ال تنذروا فَِإنَّ النذر ال يغين ِمن الْقدِر شيئاً ، وِإمنا يست            {  - ٢٠٥٩١
 .عن أيب هريرة ) م ، ت ، ن 

 ٤٦٣ / ٢ وحـم  ٢٤ / ٩ وحليـة  ١٣٧ / ١ وعاصم ٢٢ / ١٠ وسنة ١٦ / ٧ون  ) ١٥٣٨(  وت  ٥م النذر   
  ) .٧٤٦٦(وصحيح اجلامع 

٢٠٥٩٢ -  }   قيمحةُ إالّ ِمن شالر رتععن أيب هريرة ) حم ، د ، حب ، ك ( . } ال ت. 
 ٨وش   ) ٣٧٤(  وخد   ٣ / ٢ والدواليب   ٥٣٩ و   ٤٦١ و   ٤٤٢ و   ٣١٠ / ٢وحم   ) ٤٩٤٢( ود  ) ١٩٢٣(ت  
  ) .٧٤٦٧(  وصحيح اجلامع ٤٧٨ / ١١ وفتح ٢٠٣ / ٣ وترغيب ٣٣٩/ 

 صحيح
 .ابن النجار عن ابن أيب أوىف . } ال ترتلُ الرمحةُ على قَوٍم بينهم قاطع رحٍم   {  - ٢٠٥٩٣

  . ١١٠٩ / ٣ وعدي ١٥١ / ٨ وامع ١٤ / ٤وتخ  ) ٢٤٨٦ و ٢٤٨٥ ( ومطالب ٢٨ / ١٣سنة 
 فيه ضعف

 . عن أيب سعيد ) طس( .   } - يعين الْقُرى -ال ترتلوا الْكُفور فإا مبرتلِة الْقُبوِر   {  - ٢٠٥٩٤
  ) . ٧٥١٩ و ٧٥١٨( والشعب  ) ٥٧٩(  وخد ١٠٥ / ٨امع 

 حسن
٢٠٥٩٥ -  }  وادرتلوا على جا الْحاجاِت  ال تليهقضوا ععن جابر) هـ ( . }  الطَّريِق وال ت. 

  ) . ٧٤٦٨( و صحيح اجلامع  ) ٩٢٤٧(  وعب ٣٠ / ٩وش  ) ٣٧٧٢( هـ 
 صحيح

٢٠٥٩٦ -  }    عائكد نسنا يا أَخي ِمنعن عمر ) د ( . } ال ت. 
 و  ٣٢٥ / ٤ واإلحتاف   ٣٩٧ / ١١وخط   ) ٣٧٩(  وسين   ١٩٥ / ١ / ٣ وسعد   ٢٥١ / ٥وهق   ) ١٤٩٨( د  

 / ٥ وسنة   ٢٧٩ و   ٢١١ / ٣ وجممع   ٥٩ / ٢ و ٢٩ / ١وحم   ) ٣٥٥٧( وت   ) ٢٨٩٤(  وهـ   ٤٠٧ و   ٤٠٦
 .  موصوال ومرسالً ١٩٩

 صحيح لغريه



 

 

٣٠٧٧() 

فيه عاصم بن عبيدهللا العمري فيه ضعف ولكن الراوي عنه هلذا احلديث سفيان الثوري وشعبة بن احلجاج و كفى                   
 ما حجة 
 .عن علي ) ابن عساكر ( . }  ال تنظر ِإىل فَخِذ حى وال ميٍت فإنَّ الْفِخذَ عورةٌ   { - ٢٠٥٩٧

  . ٨٦ / ٢ وقط ٢٢٨ / ٢هق 
 حسن

 .عن ابن عباس ) هق ( . } ال تنفَّس ىف اإلناِء وال تنفخ فيِه   {  - ٢٠٥٩٨
  . ٣٧١ / ١١ وسنة ٢٨٤ / ٧هق 

 صحيح
 . عن أنس ) حب ( . } ا حتى تكون ِللكٍع بن لُكٍع ال تنقضي الدني  {  - ٢٠٥٩٩

  ) .١٨٨٥( حب 
 صحيح

ال تنقطع الْهجرةُ حتى تنقطع التوبةُ ،وال تنقطع التوبةُ حىت تطلع الشمس مـن                {  - ٢٠٦٠٠
 .عن معاوية) حم ، د ( }  مغرا 

 ٣٨٩ / ٨ ومتهيد ٣٨٧ / ١٩ وطب ٢٥١  /٥ وجممع ٢٤٠ / ٢ ومي ٩٩ / ٤ و   ١٩٢ / ١وحم   ) ٢٤٧٩( د  
  ) . ٧٤٦٩(  وصحيح اجلامع ٣٧١ / ١٠ وسنة ٢٠٨ / ٣ومشكل 

 صحيح
٢٠٦٠١ -  }               ـمسالش طلعى تقبولةً حتوبةُ مزالُ التوبةُ ، وال تلِت التقبالْهجرةُ ما ت نقطعال ت

) كر  ( . }  قَلٍب ِبما فيِه وكُفي الناس الْعملَ          ِمن الَمغرِب ، فِإذا طَلعت ِمن املغرِب ختم على كُلِّ         
 .عن عبدالرمحن بن عوف ومعاوية وابن عمرو 

  . ٣٨١ / ١٩ وطب ١٩٢ / ١حم 
 حسن

 .عن ابن السعدى ) كر ( البغوى ( . } ال تنقطع الْهجرةُ ما دام الْعدو يقاتلُ    {  - ٢٠٦٠٢
  . ٢٠٧ / ٥ وحلية ٢٥١ و ٢٥٠ / ٥ع  وجمم١٨ / ٩ وهق ٢٧٠ / ٥ و ١٩٢ / ١حم 

 صحيح
٢٠٦٠٣ -  }    الْهجرةُ ما قُوتلَ الْعدو نقطععن رجل من بىن مالك) حم ( . } ال ت. 

  .٢٠٧ / ٥ وحلية ٢٥١ / ٥ وجممع ١٨ / ٩ وهق ٢٧٠ / ٥حم 
 صحيح 

٢٠٦٠٤ -  }           الْهجرةُ ما قُوتلَ الْكفار نقطععن عبـد اهللا  ) هق  ( وابن منده) حم ، طب ( . } ال ت
 .بن السعدى عن حممد بن حبيب املصرى وقيل النصرى 

 ١٨ / ٩ وهـق    ٢٧٠ / ٥ وحم   ٢٥٩ /  ٣ ومشكل   ٣٨٩ / ٨ومتهيد   ) ١٥٧٩(  وحب   ١٤٧ و   ١٤٦ / ٧ن  
  .٢٥١ / ٥وجممع 



 

 

٣٠٧٨() 

 صحيح
وكيف ِإذنها  : ال تنكَح األيم حىت تسأمر ، وال تنكح الْبكر حىت تستأذنَ ، قيل                {  - ٢٠٦٠٥

 .عن أيب هريرة ) ق ، د ، ن ( . } أَنْ تسكت  : ؟ قال
 / ٢ وحم   ٣٤٠ / ١٢ وفتح   ١٩٤ / ٣ ونصب   ٣٤ و   ٣٢ ون النكاح ب   ٦٤ وم النكاح    ٣٣ / ٩ و   ٢٣ / ٧خ  

  ) .٧٤٧٠(  وصحيح اجلامع ١٢٢ / ٧ وهق ٤٣٤
ت ، والثيب تصيب ِمن أَمرها مـا مل         ال تنكَح الْبكر حىت تستأذنَ وِإذنها الصمو        {  - ٢٠٦٠٦

. } تدع إىل سخطٍة فإنْ دعت إىل سخطٍة وكان أَولياؤها يدعونَ ِإىل ِرضى رفع ذلك إىل السلطاِن                 
 .عن أيب هريرة ) طس ( 

  .٢٧٩ / ٤امع 
 صحيح

ما مل تدع ِإىل سـخطٍة ،       ال تنكَح الْبكر حىت تستأذنَ والثُيب يصيب ِمن أَمرها            {  - ٢٠٦٠٧
 .عن أيب هريرة )اخلطيب ( .} فإذا دعت إىل سخطٍة وأولياؤها إىل الرضاِء رفع شأا اىل السلطاِن  

 ٤ وجممع   ١٢٢ / ٧ وهق   ٢٣٧ / ٣ وقط   ٤٣٤ / ٢وحم   ) ١٨٧١(  وهـ   ٣٤ون النكاح ب     ) ١١٠٧( ت  
  .٣٦٨ / ٨ وخط ٢٧٩/ 

 حسن
} ح الثَّيب حىت تستأمر وال تنكح الْبكر حىت تستأذنَ ، وِإذا الصموت               ال تنك   {  - ٢٠٦٠٨

 .عن أيب هريرة ) ت ، هـ (. 
 ٣٦٧ / ٤ ومعـاين  ١٢٦ / ٢ وحنف ١٩٣ / ٣ ونصب ٢٣٨ / ٣ وقط   ٥١٩ و   ١٢٢ / ٧وهق   ) ٢٠٩٢( د  

  ) .٧٤٧١( وصحيح اجلامع  ) ١٨٧١(وهـ 
 صحيح

عن أبـي  ) م  (  ٠}  على ابنِة األِخ ، وال ابنةُ األخِت على اخلالِة             ال تنكح الْعمةُ    {  - ٢٠٦٠٩
 هريــــــرة  

   .٢٤٦ / ٤وش  ) ٧٤٧٢(  وصحيح اجلامع ١٦٩ / ٣ ونصب ٣٥م  النكاح 
ال تنكح الَمرأةُ ِإال بإذن وليها ، فإنْ نكحت فهو باطلٌ ، فَهو باطلٌ ، فهو باطلٌ                   {  - ٢٠٦١٠

) هق ( . } ِبها فَلها الَمهر مبا أَصاب ِمنها ، فإنْ تشاجروا فَالسلطانُ ويلُّ من ال ويلَّ له      ، فإنْ دخلَ    
 .عن عائشة 

  . ١٦٨ / ٢ وك ١٢٤ / ٧ وهق ٢٨٦ / ٤ وجممع ٢٢٩ / ٣قط 
 صحيح

 .ريرة عن أيب ه) هق   ( .} ال تنكح الَمرأةُ الَمرأةَ ، وال تنكح املرأةُ نفسها    {  - ٢٠٦١١
  .١١٠ / ٧ وهق ١٥٧ / ٣ وتلخيص ٢٢٨ / ٣ وقط ١٦٨ / ٢ك 

 حسن



 

 

٣٠٧٩() 

ال تنكح الَمرأةُ على عمتها ، وال الْعمةُ على اْبنِة أَختها ، وال الَمرأةُ على خالتها                  {  - ٢٠٦١٢
) د   ( .} ، وال الْخالةُ على بنِت أُختها ، ال الْكربى على الصغرى ، وال الصغرى على الْكـربى                    

 .عن أيب هريرة 
 ٤ وش   ٣٣٨ / ٣ و   ٥١٦ و   ٥٠٨ و   ٤٨٩ و   ٤٧٤ و   ٤٣٢ و   ٢٥٥ و   ٢٠٧ و   ١٨٦ و   ٧٨ / ٢ و ٨٧ / ١حم  

 ) ٢٠٦٥(  و د ٢٩٣ و ١٧٨ / ٦ و ٢٦٣ / ٤ وجممع ١٦٧ / ٣وتلخيص  ) ١٠٧٥٨(  وعب ٢٤٧ و  ٢٤٦/ 
  ) .٧٤٧٣(وصحيح اجلامع 

 صحيح
ن ( عن أيب هريرة ،     ) ن ، هـ     . ( } على خالتها      ال تنكح الَمرأَةُ على عمتها وال       {  -  ٢٠٦١٣

 .عن أيب موسى وأيب سعيد ) هـ ( عن جابر ) ، هـ 
 ١٦٥ / ٧ و   ١٦٦ / ٦ و   ٣٤٥ / ٥وهق   ) ١٩٣١ و   ١٩٢٩(  و هـ    ٩٨ و   ٩٧ / ٦ ون   ٣٨ و   ٣٧م النكاح   

ــب ٣٠ / ٨ و ١٦٦و  ــب ٢٤٦ / ٤ و٢٤٧ و ٢٤٦ / ٢ وش ٣٠٢ / ١١ و ٢٦٤ / ٧ وط   )١٦٩٩(  وح
  ) .٧٤٧٤( وصحيح اجلامع 

 صحيح
 .عن خنساَء بنت خدام ) طب  ( .} ال تنِكحها وهى كَارهةٌ   {  - ٢٠٦١٤

  ٩/٣٢٨ وحم ٣٣١ واملوطأ ٢٨٧ و ٤/٢٨٦ واإلصابة ١٩١ / ٣نصب 
 صحيح

ِلها ال تنِكحوا الَمرأَة ِلحسنها فَعسى حسنها أَنْ يرديها ، وال تنكحوا الَمرأَةَ ِلما              {  - ٢٠٦١٥
فَعسى مالُها أَنْ يطغيها ، وانكحوها لدينها ، فَألمةٌ سوداُء خرماُء ذات ِديٍن أَفضلُ  ِمـن امـرأٍة                   

 .عن ابن عمرو ) ض  ( .} حسناَء ال دين هلا
 ٧/٨٠ وهق ٣٤٠ /٥اإلحتاف 

 حسن
٢٠٦١٦ -  }        نفهو ِإذ كنتفِإذا س ستأمروهنى تساَء حتنكحوا النعن ابن ) ك ، هق  (  .}ال ت

 .عمر 
  .٣٦ / ٩ وسنة ١٦١ / ٣ وتلخيص ٢٢٩ / ٣ وقط ١٦٧ / ٣ وتلخيص ٢٢٩ / ٣ وقط ١٦٧ / ٢ك 

 صحيح
٢٠٦١٧ -  }             ألمواهلن وال تنكحوهن ، رديهنأنْ ي هنسنفعسى ح ساَء ِلحسنهننكحوا النال ت

 . ( }الديِن ، وألمةٌ سوداُء خرماُء ذات ِديٍن أَفضلُ         فَعسى أَمواهلن أنْ يطغيهن ، وأنكحوهن على        
 .عن ابن عمرو ) طب ، هق 

  .١٤٦ /٣ وتلخيص ٣٤٠ / ٥ واإلحتاف ٨٠ / ٧هق 
 حسن

٢٠٦١٨ -  }    ِإال بإذن أَهلهن نكحوهنعن أيب سعيد ) حب  ( .} ال ت. 



 

 

٣٠٨٠() 

  .٤٠٢ /٥ واإلحتاف ٣٣٧ /٣ وقط ٣٠٧ / ٤ وجممع ٣٠٣ /٤وش  ) ١٢٨٩( حب 
 حسن

 .عن أُم عطية ) د ( . } ال تنهكِى فَِإن ذلك أَحظى ِللمرأَِة وأَحب ِإىل الْبعِل    {  - ٢٠٦١٩
  ) .٧٤٧٥(  وصحيح اجلامع ٣٤٠ / ١٠ وفتح ١١١ / ١٢ وسنة ٣٢٤ / ٨وهق  ) ٥٢٧١( د 

 صحيح
 .ال تبالغى يف ختان النساء : أي 

ابن جرير  ( . }  ِإال ىف الَمضاجِع ، واضربوهن ضرباً غَري مربٍح            ال تهجروا النساءَ    {  - ٢٠٦٢٠
 .عن حجاج مرسالً  )

 وطربي  ٣٢٢ / ٤ حنوه وامع    ٣٠١ و   ٣٠٠ / ٩ وفتح   ٤٢٨ / ١٩ وطب   ٤٤٧ / ٤ و   ٧٣ / ٥ و   ٣ / ٥حم  
٤٣ / ٥ .  

 صحيح لغريه 
عن انٍس  ) خ ، ت    ( . }  أُطَعم وأُسقى      ال تواصلوا ، ِإين لَست كأَحٍد ِمنكم ، ِإين          {  - ٢٠٦٢١

. 
(  وصحيح اجلامع ٢١٨ و  ٢٠٣ و   ١٧٣ و   ١٧٠ / ٣وحم   ) ٧٧٨ و   ٦٢(  وت   ١١٩ / ٩ و   ٤٩ و ٤٨ / ٣خ  

٧٤٧٦ (  
٢٠٦٢٢ -  }                كَهيئتكم ِإين لَست ، حرواصلَ فَليواصلْ حىت السأَنْ ي أَراد واصلوا ، فَأيكمال ت

 .عن أيب سعيد ) حم ، خ ، د ( . } م يطعمين ، وساٍق يسقيين  ، ِإين أَبيت يل مطِع
 ٢٨٢ / ٤ وهق  ٨ / ٢ ومي   ١٧٠ و   ٥٧ / ٣ و   ٢٨١ / ٢وحم   ) ٢٣٦١(  ود   ١١٩ / ٩ و   ٤٩ و   ٤٨ / ٣خ  

  ) . ٧٤٧٧( وصحيح اجلامع  ) ٧٧٥٥ و ٧٧٥٣(وعب 
ست ِمثلكم ، ِإين أَبيت يطعمين      فِإين لَ : ِإنك تواصلٌ ، قال     : ال تواصلوا ، قَالوا       {  - ٢٠٦٢٣

 .عن أيب هريرة ) حم ( . } ربي ويسقيين  
  . ٢٨١ / ٢حم 

 صحيح 
ال توتروا ِبثالٍث تشبهوا ِباملغرِب ولكن أَوتروا ِبخمٍس أَو ِبسبع أَو ِبتسـٍع أو                {  -  ٢٠٦٢٤

  ذلك عن أيب هريرة )ك ، هق ( حممد بن نصر ، ( . } ِبإحدى عشرةَ أو أَكثر من . 
  . ٣٥٧ /٣ واإلحتاف ٢٩٦ / ١ومعاين  ) ٦٨٠( وحب ٢٧ و ٢٥ /٢ وقط ٣١ / ٣ وهق ٣٠٤ /١ك 

 صحيح
 وش  ٢٤١ و   ١٣٨ / ٢ وجممـع    ٣٨ و   ٣٧وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه أوتر بثالث ن قيـام الليـل ب                

  .١٩٥ - ١٩٣ / ٢وش  ٣٥٧ /٣ واإلحتاف ٣٦ - ٣٥ /٣ والنيل ٤٨١ / ٢ والفتح ٣١ / ٢ وقط ١٤/٢٦٣
 : وقد اختلف السلف يف اجلمع بني هذين احلديثني 



 

 

٣٠٨١() 

أحاديثُ اإليتار بثالٍث متصلٍة بتشهٍد يف آخرها مرة واحدة لكي التشبه املغرب وروي ذلك عن مجاعة                : فقال قوم   
 من السلف 
لة ركعتني وتسليم مث ركعة     على الكراهة أي اإليتار بثالث ، ومحله قوم على أن تصلَّي الثالث مفصو            : ومحله قوم   

وتسليم لكي ال تشبه املغرب ومنهم اإلمام ابن حبان وروى عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يفصل                     
 و  ٢٧٨ / ١ومعـاين    ) ٢٤٣٥ و   ٢٤٣٤ و   ٢٤٣٣( بني الشفغ والوتر ، ويف رواية بتسلم يسمعناه اإلحسـان           

 صحيح .٧٦ / ٢ وحم ٢٧٩
 .عن معاوية ) حم ، د ( . } صلْ صالةً ِبصالٍة حىت تتكلَّم أَو خترج  ال تو  {  - ٢٠٦٢٥

 .وبنحوه م  )  ٧٤٧٨(  وصحيح اجلامع ٦٣ /٦ وكر ١٩١ / ٢ وهق ٩٥ / ٤حم 
 صحيح

عن أسيد بن   ) حم ، هـ    ( . } ال توضؤوا ِمن أَلباِن الْغنِم وتوضؤوا من أَلباِن اإلبِل             {  - ٢٠٦٢٦
 .حضري 

  .٣٩١ و ٣٥٢ /٤ حم ٤٧٧ وجرجان ٢٧ /٢وجممع  ) ٤٩٧و  ٤٩٦( هـ 
  حسن

 .}ال توضع النواِصي ِإال ِهللا ىف حج أو عمرٍة وهي ِفيما ِسوى ذلك مثلةٌ   {  - ٢٠٦٢٧
 .عن ابن عباس ) حل ( الشريازى ىف األلقاب ( 

  .١٢٥ /١ والنيل ٢٢١٤ / ٦ وعدي ٢٣٩ / ٣ وخط ٢٦١ / ٣ وجممع ١٣٩ / ٨حلية 
  حسن لغريه

٢٠٦٢٨ -  }               مٍل حىت حتيضر ذاِت حوال غي ، ضعىت تاملٌ حوطأُ ححـم ، د ، ك       ( . } ال ت (
 .عن أيب سعيد 

 ومي  ١٧٩ و   ١٤٣ و   ١٤١ / ٣ ومتهيد   ١٩٥ / ٢ وك   ١٢٤ / ٩ و   ٤٤٩ / ٧ و   ٣٥٩ / ٥ وهق   ٦٢ / ٣حم  
  ) .٧٤٧٩( وصحيح اجلامع  ) ٢١٥٧(  ود ١٧١ / ٢

 صحيح
عن أمساء بنـت أيب     ) خ  ( . } ال توعي فَيوعي اُهللا عليِك ، ارضخي ما استطعِت              {  - ٢٠٦٢٩

 ٣٥٤ و   ٣٥٣ و   ٣٤٦ و   ٣٤٥ و   ١٣٩ / ٦ و حـم     ٨٩ و   ٨٨ وم الزكاة    ٢٠٧ / ٣ و   ١٤١ و   ٢/١٤٠بكر خ 
  ) .٧٤٨٠(  وصحيح اجلامع ٦٠ / ٦ و١٨٧ / ٤وهق 
 .تبخلي : توعي 

 .عن أَمساَء بنت أيب بكر ) خ ، ت ( . } يِك  ال توكئي فَيوكَأعل  {  - ٢٠٦٣٠
(  وصحيح اجلـامع     ٥١ / ٢ ترغيب   ٣٥٤ و   ٣٤٤ / ٦ وحم   ٦١ون الزكاة ب     ) ١٩٦٠(  وت   ١٠٠ / ٢خ  

٧٤٨١ . (  
 .تبخلي : توكئي 

 .عن أيب بكر ) هق ( . } ال تولَّه والدةٌ عن ولدِها    {  - ٢٠٦٣١



 

 

٣٠٨٢() 

  . ٢٤١٢ / ٦  وعدي ٢٦٩ و ٢٦٦ / ٣ ونصب ١٥ / ٣لخيص  و ت٦٥ / ٣ وهروي ٤٧٧ /٦ وتخ ٨/٤هق 
 حسن 

 . يفرق بينهما يف البيع : توله 
ال تهاجروا ، وال تدابروا ، وال جتسسوا ، وال يبع بعضكُِم على بيـِع بعـٍض ،                   {  - ٢٠٦٣٢

 .عن أيب هريرة ) م ( . } وكونوا عباَد الِله ِإخواناً  
  ) .٧٤٨٢(  وصحيح اجلامع ٢٩لصلة  وم الربو ا٩٥ / ٧حلية 

ال تالمسوا وال تناجشوا وال تبايعوا الْغرر ، وال يبيعن حاضر ِلباٍد ، ومِن اشترى                 {  - ٢٠٦٣٣
 .عن أنس ) ع ( . }محفَّلةً فَليحلبها ثَالثةَ أَياٍم ، فإنْ ردها فَلريدها ِبصاٍع ِمن تمٍر 

  . ٨١ / ٤ وامع ) ١٣٣٧( املطالب 
  حسن لغريه

٢٠٦٣٤ -  }                  ال ِقشر أمحر أُمه هِلدؤوسكُما ، فَإنَّ اإلنسانَ تر زتهز هزِق ما تالر ا ِمنيئسال ت
 .والضياء عن حبة وسواء ابىن خالد ) حم ، هـ ، حب ( . } عليه مثَّ يرزقه اُهللا 

 ٨ / ٤ و ١٦٣ / ٧وطـب    ) ٤١٦٥(  وهـ   ٣٣٤ / ٥ وبداية   ٢٩١ / ٢ وشج   ٣١ / ٦ وسعد   ٤٦٩ / ٣حم  
  ) .٣٢٤٢(  واإلحسان ٣٠٤ / ١ واإلصابة ١٦٦ / ٨واإلحتاف 

 حسن
  ٣٠٤ / ١وحسنه يف اإلصابة  ) ٢٢٣٠( فيه سالم  بن شر حبيل وثق الكاشف 

 .عن عطاء مرسالً  ) ش ( عن ابن عباس ) طب ( . } ال جلب وال جنب يف اإلسالِم    {  - ٢٠٦٣٥
  . ٢٣٥ /١٢ وش ١٤٧ / ١١طب 

 صحيح
 . عن عمران بن حصني  ) د ( . } ال جلب وال جنب ىف الرهاِن    {  - ٢٠٦٣٦

  ) .٧٤٨٣(  وصحيح اجلامع ٧٠ واجلهاد ب ٩د الزكاة 
 صحيح

٢٠٦٣٧ -  }               ورهمِإالّ ىف د مدقاؤخذُ صوال ت نبلب وال جعن عمرو بن   ) ش ، د    ( . } ال ج
 . أبيه عن جده شعيب عن

  ) . ٧٤٨٤(  وصحيح اجلامع ٢١٦ / ٢وحم  ) ١٥٩٢( و  ) ٥٩١( د 
 صحيح 

 .والضياء عن أنس ) ن ( . } ال جلب وال جنب وال ِشغار ىف اإلسالِم     {  - ٢٠٦٣٨
 و  ١٧٢ و   ١٤٨ / ١٨ وطـب    ٢٢٨ و   ٢٢٧ و   ١١١ / ٦ون   ) ١١٢٣(  وت   ٧٠ واجلهاد ب    ٩د الزكاة ب    

  ) . ٧٤٨٥(  وصحيح اجلامع ٤٤٣ و ٤٣٩ و ٤٢٩ / ٤ و ٩٢ / ٢ وحم ٣٠٣ / ٤ وقط ٢١٩
 صحيح 

 . أي ال يرتل الساعي موضعاً وجيلب أرباب األموال إليه ليأخذ صدقام : ال جلب 



 

 

٣٠٨٣() 

 أن جيلس العامل بأقصى حمل ويأمر بالزكاة أن حتضر إليه فنهاهم عن ذلك : ال جنب. 
 .خر يزوجه أخته مقابلها دون مهر هو أن يزوجه أخته مثالً واآل: الشغار 

ط ،  ( . } ال جلب وال جنب وال ِشغار يف اإلسالم ، ومن انتهب نهبةً فَليس ِمنا                  {  - ٢٠٦٣٩
 . عن عمران بن حصني ) ن ، طب ، هق ( حسن صحيح ) حم ، ت
ــم  ــوة ٢٢٨ و٢٢٧ و ١١١ / ٦ون  ) ١١٢٣(  وت ٤٤٣ و ٤٣٩ و٤٢٩ / ٤ و ٩٢ / ٢ح  ٢٦  /١ ونب

  ) . ٧٤٨٦(وصحيح اجلامع 
 صحيح

٢٠٦٤٠ -  }     رمال ج !             قَـوم همو ئموا ِدينهمس قَوم ؟ ِإنَّ الْيهود عليهم ددتر أَيتر كَيف
على رد السالِم ، وِإقامِة الصفوِف ، وقـوهلم  : حسد ومل يحسدوا اُملسلمني على أَفضِل ِمن ثالٍث        

 .عن معاذ ) طس ( . } الَمكتوبِة آِمني خلف ِإمامهم ىف 
  ) . ٦٩١(  وصحيحة ٣٢٨ / ١ والترغيب ١٣ / ٢امع 

  حسن
حـم ، ع ،      . ( }حىت يذوق اآلخر ما ذاق ِمن عسيلتها وذاقت ِمن عسيلتِه           ! ال    {  ٢٠٦٤١
 فَطلقها ثَالثاً ، فَتزوجها بعده رجـلُ        سئلَ صلى اهللا عليه وسلم عن رجٍل تحته امرأَةٌ        : عن أنس قال    ) طك ، بز    

 ) .فذكره  ! وطلقها قَبل أَن يدخلَ ا ، أَحتلُّ ِلزوجها األوِل 
  . ٣٤٠ / ٤امع 

 صحيـح 
 ) . الديلمى عن أيب هريرة ( . } ال حرج إالَّ ىف قَتِل الُمسلِم    {  - ٢٠٦٤٢

  . ٢٩٧ / ٧امع 
 حسن

رجٍل أَعطاه اُهللا القرآنَ فَهو يقرأُ بِه ىف اللَّيِل والنهاِر ،           :  على اثنتِني    ال حسد ِإال    {  - ٢٠٦٤٣
 . عن ابن عمرو ) حممد بن نصر ىف الصالة ( . } ورجٍل أَعطاه اُهللا ماالً فَأَنفقه ىف سبيِل اِهللا 

 .وه حن٧٣ / ٩ وفتح ٤٣٣ / ٤ وسنة ١٩١ / ١ ومشكل ٢٦٧ وم صالة املسافرين ٢٣٦ / ٦خ 
 صحيح 

رجٍل آتاه اُهللا الْقرآنَ فهو يتلوه آناَء الليِل وآناَء النهار ،           : ال حسد إَال ىف اثنِني        {  - ٢٠٦٤٤
أوتيت ِمثـلَ مـا أُويتَ هـذا    : ورجٍل آتاه اهللا ماالً فهو ينفقه آناَء الليل وآناَء النهاِر ، فهو يقولُ        

 .}لَفعلت ِمثلَ ما يفعلُ
  . ٢٥٧ و ٢٥٦ / ٢ع ام

  صحيح



 

 

٣٠٨٤() 

رجٍل آتاه اُهللا الْقرآنَ فهو يقوم به آناَء الليِل وآناَء النهاِر           : ال حسد ِإال يف اثنتني        {  - ٢٠٦٤٥
 .عن ابن عمر ) حم ، ق ، ت ، هـ ( . } ورجٍل آتاه اُهللا ماالً فهو ينفقه آناَء الليِل وآناَء النهاِر  

 / ١٣ وسنة   ١١٩ و   ١١٨ / ٦ومتهيد   ) ٤٢٠٩( وهـ   ) ١٩٣٦(  وت   ٢٦٦م صالة السافرين     و ١٨٩ / ٩خ  
  ) .٧٤٨٧(  وصحيح اجلامع ١٥٢ و ٨٨ و ٣٦ و ٩ / ٢ وحم ١١٥

رجل آتاه اُهللا ماالً فَسلّطه على هلكتِه يف الْحق ، ورجٍل           : ال حسد ِإال يف اثنتِني        {  - ٢٠٦٤٦
 .عن ابن مسعود ) حم ، ق ، هـ ( . } و يقضي  ِبها ويعلّمها  آتاه اُهللا احلكمةَ فه

 ٢٨٧ / ١٤وسـنة    ) ٤٢٠٨(  وهــ    ٢٦٨ و م صاله املسافرين      ١٢٦ و   ٧٨ / ٩ و   ١٣٤ / ٢ و   ٢٨ / ١خ  
  ) .٧٤٨٨(  وصحيح اجلامع ٢٩٨ و١٢٠ / ١٣وفتح 

فه ىف سبِل اخلِري ، ورجٍل آتاه اُهللا        رجٍل آتاه اُهللا ماالً فصر    : ال حسد ِإال يف اثنتِني        {  - ٢٠٦٤٧
 . عن أيب هريرة ) حل ( . } علماً فعلمه وعملَ بِه  

  . ١٠٨ / ٣ و ٢٥٦ / ٢ وامع ٤٥٩ / ٢ وحم ٤٦ / ٨ و ٣٦٣ / ٧حلية 
 صحيح

٢٠٦٤٨ -  }        ِإال يف اثنتني سدال ح :         النهارالليلَ و تلوهاُهللا الْقرآنَ فهو ي رجٍل أَعطاه  فسمعه ،
يا ليتين  أُوتيت مثل ما أُويتَ فَعملت فيه ِمثلَ ما يعملُ ، ورجٍل أَعطاه اُهللا ماالً فأَنفقه                  : رجلُ فقالَ   
 . عن أيب سعيد ) حم ( . }يف سبيِل اهللا

  .١٠٨ / ٣امع 
 صحيح 

وه آناَء الليِل وآناَء النهاِر     رجٍل علَّمه اُهللا الْقرآنَ فهو يتل     : ال حسد إال يف اثنتِني        {   - ٢٠٦٤٩
ليتين أُوتيت مثلَ ما أُويتَ فُالنٌ فَعملت ِمثلَ ما يعملُ ، ورجٍل آتاه اُهللا ماالً               : ، فَسمعه جار له فَقالَ      

حم ( . } لَيتين أُوتيت ِمثلَ ما أُويتَ فُالنٌ فعملت ِمثلَ ما يعملُ             : فهو يهلكه يف الْحق ، فقالَ رجلٌ        
 .عن أيب سعيد ) ع ، ض ( عن أيب هريرة ) ، خ  

  ) .٧٤٨٩(  وصحيح اجلامع ٤٧٩ / ٢ وحم ٣٥١ / ٢ وترغيب ١٨٩ / ٤ وهق ٢٣٦ / ٦خ 
} ال ِحلف ىف اإلسالِم ، وأَيما ِحلٍف كانَ ىف الْجاهليِة مل يزده اإلسالم إالّ شدةً                    {  - ٢٠٦٥٠

 .عن جبري بن مطعم ) حم ، م ، د ، ن (. 
  ٢٠٥ و و١٨ / ٢ و  ١٩٠ / ١وحم   ) ٢٩٢٥(  ود   ٢٠٦ و   ٢٠٤ وم فضائل الصحابة     ٢٧ / ٨ و   ١٢٦ / ٣خ  
 وصحيح  ٢٢٠ / ٢ وك   ٢٩ / ٨ و   ٣٣٥ و   ٢٦٢ / ٦ وهق   ٦١ / ٥ و   ٨٣ / ٤ و   ٢٨١ و   ١٦٢ / ٣و  ٢١٥و

  ) .٧٤٩٠( اجلامع 
مل ِيزده اإلسـالم إال ِحـدةً   ال ِحلف يف اإلسالِم ، وكلُّ ِحلٍف كانَ ىف الْجاهليِة     {  - ٢٠٦٥١

 . عن ابن عباس ) طب ( . } وشدةً  
  ) .٢٠٦١( وحب  ) ١٢٠٦(  ومحيدي ٤٧٣ / ٤ وفتح ٢٨٢ / ١١طب 



 

 

٣٠٨٥() 

  صحيح
ال ِحلف يف اإلسالِم وكلُّ ِحلٍف كانَ يف الْجاهليِة مل يزده اإلسالم ِإالّ ِشـدةً ،                  {   - ٢٠٦٥٢

عن ابن  )ابن جرير   ( . } نعِم وأنى نقضت احللف الذى كانَ ىف داِر الندوِة            وما يسرين أنَّ يل حمر ال     
 .عباس 

 . حنوه ٢٨٢ / ١١ وطب ١٧٣ و ١٧٢ / ٨ وامع ١٩٠ / ١حم 
  صحيح

عن قيس بن   )ابن جرير   ( . } ال ِحلف ىف اإلسالِم ولكن تمسكوا حبلِف الْجاهليِة             {  - ٢٠٦٥٣
 . عاصم 
  . ٤٧٣ / ٤وفتح  ) ١٢٠٦ (محيدي 

 صحيح  
حم ، ت ، حب ، ك ، حل         ( . } ال حليم ِإال ذو عثرٍة ، وال حكيم إال ذو تجربٍة                {  - ٢٠٦٥٤

 .عن أيب سعيد ) ض ( والعسكرى ) . ، هب 
 ٨ وحلية   ٥٢٩ / ١٠وفتح   ) ٥٦٥( وخد   ) ٢٠٧٨(  وحب   ٢٩٣ / ٤ وك   ٦٩ و   ٨ / ٣وحم   ) ٢٠٣٣( ت  
  . ١٥٢١ / ٤ و ١٢٥٦ و ٩٨٢ / ٣ي  وعد٣٣٤/ 

 حسن
عن ) هق  ( . } ثُلِة البئِر ، ومربِط الفرِس ، وحلقِة الْقوِم           : ال ِحمى إال ىف ثالٍث        {  - ٢٠٦٥٥

 . بالل العبسى مرسالً  
  . ١٥٦ و ١٥١ / ٦ و ١٥٦ / ٥ وهق ٣٧٥ / ٦ش 

 صحيح مرسل
 .حرمي البئر : ثلة البئر 

 .  يتحرك ضمنها وهو مثبت إىل الوتد حببله املسافة اليت: طول الفرس 
عن ابـن   ) ط ، حم ، خ ، د ، حب ، قط            (  الشافعى  ( . } ال ِحمى إال ِهللا ولرسولِه          {  - ٢٠٦٥٦

 .  عباس وعن الصعب بن جثامة وعن أيب هريرة 
ــم  ) ٣٠٨٣(  ود ٧٤ و ٧٢ / ٤ و ١٤٨ / ٣خ  ــق ٧٣ و ٧١ و ٣٨ / ٤وح  ٣٠٣ / ٧ وش ١٤٦ / ٦ وه
  ) . ٧٤٩١(  وصحيح اجلامع ٦١ / ٤وك  ) ١٦٥٩ و١٦٤٠( ب وح

 .عن أبيض بن محال ) د ، حب ( . } ال ِحمى ىف األراِك    {  - ٢٠٦٦٧
  . ٢٢١ / ٤وقط  ) ٢٤٧٥( حنوه وهـ  ) ٤٤٩٩(  واإلحسان ٢٥٣ / ١ وطب ٢٦٩ / ٢ومي  ) ٣٠٦٦( د 

 حسن لغريه
عـن  ) طس(} دواُء من ِتسعٍة وتسعني داًء أَيسرها اهلم          ال حولَ وال قُوةَ ِإال باِهللا         {  - ٢٠٦٥٨

  أيب هريرة
  .٤٤٤ / ٢والترغيب ) ١٥٢٨( وصحيحة ٩٨ / ١٠امع 



 

 

٣٠٨٦() 

 حسن
وهو مقارب احلديث البأس بأخباره ، ومل أجد له حـديثاً منكـراً اه   : فيه بشر بن رافع خمتلف فيه قال ابن عدي        

  .١٣ / ٢الكامل 
٢٠٦٥٩ -  }   كُنوِز الْجنِة  ال ح عن معاوية بن حيدة) طك ( .} ولَ وال قُوةَ ِإال باِهللا كرتٌ من . 

 وغريهم  ٦٨ / ٥ وسنة   ٩٨ / ١٠ وجممع   ٤٢١ / ١٩ وطب   ١٥٦ / ٥ وحم   ٤٧ و   ٤٥ و   ٤٤م الذكر والدعاء    
. 

ـ ( . } ال ِخزام وال ِزمام وال ِسياحةَ وال تبتلَ وال ترهب ىف اإلسالِم                { - ٢٠٦٦٠ عـن  ) ب ع
 طاوس مرسالً

  ) .١٥٨٦٠( عب 
  صحيح مرسل 

 .حلقة من شعر أو وبر جتعل ىف أنف البعري ليشد ا الزمام : اخلزام 
 .عن حبان بن بح الصدائي ) ش ، حم ( . } ال خري يف اإلمارِة ِلرجٍل مسلٍم    {  - ٢٠٦٦١
 ٨٤ و ٨٣ / ٥وبدايـــة   ٣٥٧ و ٣٥٦ / ٥ ونبـوة  ٢٠٤ / ٥ وجممـع    ٨٦ / ١٠ وهق   ٤٢ / ٤طــب  

  .٣٠٤ و ٣٠٣ / ١واإلصابــة 
 حسن

ال خري يف اجللوِس على الطرقاِت ِإال من هدى السـبيلَ ، ورد التحيـــةَ ،                  {  - ٢٠٦٦٢
 ، البصـر غــضو 

  . عن أيب هريرة) ابن السين ىف عمل يوم وليلة ( . } وأَعانَ على احلمِل  
 ) ٤٢٧( وسين ٣٠٥ / ١٢سنة 

  حسن
ال خري يف جماعِة النساِء ِإال ِعند ذكٍر أَو جنازٍة ، وإمنـا مثـلُ جماعتـهن ِإذا                    {  - ٢٠٦٦٣

       ها كُلَّ شيٍء أَصابتررش ا فَأَحرقرفلما أَحرقَها ض ارديدةً النكَمثِل الصيقل أَدخلَ ح اجتمعن {
 . عن عبادة بن الصامت ) طب ( . 

  . ٧٧ / ١٠امع 
 فيه انقطاع 

 . شحاذ السيوف وجالؤها : الصيقل  
عـن  ) طس  ( . } ال خري يف جماعِة النساِء ِإال ىف مسجِد جماعٍة أَو جنازِة قَتيٍل                 {  - ٢٠٦٦٤

 . عائشة 
  ١٥٤و ٦٦ /٦ و حم ٢٦ / ٣ و ٣٣٠ و ٣٣ و ٢٣ / ٢امع 

 حسن



 

 

٣٠٨٧() 

ىف ) حـب   ( . }  لَك من الْحق ِمثلَ الذى ترى لَه           ال خري يف صحبِة من ال يرى        {  - ٢٠٦٦٥
 .روضة العقالِء عن سهل بن سعد 

  ) .٩٥٠٢(  والشعب ١٦٨ / ١ والدواليب ٨٦ / ٢ وكر ٢٤٣ / ٦ واإلحتاف ١٤٣ / ٢شج 
 لني

 بن عمرىف األفراد عن ا) قط ( . } ال خري يف ِقراَءة ِإال بتدبٍر وال ِعبادٍة ِإال بفقٍه    {  - ٢٠٦٦٦
 .مرفوعـاً وموقوفـاً  .٥٠٥ / ٤ واإلحتاف ٤٤ / ٢جامع بيان العلم 

 الصواب وقفه 
 . وال خري يف علم ال فهم فيه : وزاد  

٢٠٦٦٧ -  }    ضيفال ي ِفيمن ريعن عقبة بن عامر ) حم ، هب ( . } ال خ . 
(  وصحيح اجلـامع     ١٣٥ / ٣  ومعاين ٢٣٩ / ٥ واإلحتاف   ٣٧٤ / ٣ وترغيب   ١٧٥ / ٧ وجممع   ١٥٥ / ٤حم  

٧٤٩٢ . (  
 صحيح

ابن سعد عن   ( . } ال خري فيه ، نعلِني أُجاهد ما أَحب ِإيلَّ من أَنْ أَعتق ولد الزنا                  {  - ٢٠٦٦٨
 ) . ميمونة بنت سعد 

  . ٤١٤ و ٤١٣ / ٤ واإلصابة ٢٢٣ / ٨ وسعد ٣٣٠ / ٥ وبداية ٤٦٣ / ٦حم 
 حسن لغريه 

 عن زياد بن احلارث الصدائي) طب ، هق(}  خري ِللمؤمِن ىف اإلمارِة  ال {  - ٢٠٦٦٩
 ٣٠٤و ١/٣٠٣ واإلصابة ٣٥٧ و ٣٥٦ / ٥ ونبوة ٢٠٤ / ٥ وامع ١٦٩ / ٤حم  

 حسن
٢٠٦٧٠  -  }                 ِللعاهِر احلجرِللفراِش و الْجاهليِة ، الولد أَمر عوةَ ىف اإلسالِم ، ذَهبال د { . )

 .  عمرو عن ابن) حم ، د 
 ٣٤ / ٢ وفـتح    ١٨٢ / ٨ ومتهيد   ١٧٨ / ٦ وجممع   ٢٣٦ / ٣ ونصب   ٢١١ و   ٢٠٧ / ٢وحم   ) ٢٢٧٤( د  

 وصحيح اجلامــع 
)٧٤٩٣. (  

 صحيح
٢٠٦٧١ -  }    ال أَمانةَ لَه ِلمن عن أيب أُمامة ) طك ( . } ال ِدين . 

  . ٣٤ / ١وشج  ) ٢٠١٩٢(  وعب ٢٩٦ /٨طب 
 صحيح

 . عن أسامة بن زيد ) طب ( . } اً ِإال يف الديِن  ال ِرب  {  - ٢٠٦٧٢
  . ٦٤ / ٤ ومعاين ١٣٧ / ١ وطب ٢٠٩ / ٥حم 

 صحيح



 

 

٣٠٨٨() 

 .عن أسامة بن زيد ) طب ( . } ال ِرباً ىف يٍد ِبيٍد ِإمنا الربا ىف الديِن    {  - ٢٠٦٧٣
  . ٦٤ / ٤ ومعاين ٢٠٩ / ٥ وحم ١٣٩ / ١طب 

 صحيح
 . عن أسامة بن زيد ) حم ، ق ، ن ، هـ ( . } ما كان يداً ِبيٍد  ال ِرباً ِفي  {  - ٢٠٦٧٤
وهــ  ) ٧٤٩٤( وصحيح اجلـامع     ٣٨١ / ٤ وفتح   ١٤٠ / ١ وطب   ٢٠١ و   ٢٠٠ / ٥ وحم   ١٠٣م املساقاة   

 ٧/٢٨١ون ) ٢٢٥٧(
) طـب   ( والعدين  ) حم ، خ    ( . } ال ِرباً ِفيما كان يداً ِبيٍد ، ال ِرباً ِإال يف النسيئِة                 {  - ٢٠٦٧٥

 . عن أسامة بن زيد 
 ومعـاين  ٣٩٥ / ٣ وخط ٢٨١ / ٧ ون ٩٨ / ٣ وخ   ٢٠١ و   ٢٠٠ / ٥ وحم   ١٤٠ / ١ وطب   ٣٨١ / ٤فتح  

٦٤ / ٤ .  
 . عن الزبري ) هـ ( . } ال رضاع ِإال ما فَتق األمعاَء    {  - ٢٠٦٧٦

  ) . ٧٤٩٥(  وصحيح اجلامع ١٨٨٥ / ٥وعدي  ) ١٩٤٦( هـ 
 صحيح

 . عن ابن عباس ) قط ( . } ال رضاع ِإال ما كانَ يف الْحولِني    {  - ٢٠٦٧٧
  . ٢١٨ / ٣ ونصب ٤ / ٤ وتلخيص ١٧٤ / ٤قط 

 حسن
٢٠٦٧٨ -  }    الْعظم أنبتو اللَّحم شرِإال ما ن ضاععن ابن مسعود) د ( . } ال ر. 

  . ٢٦٠ / ٨ ومتهيد ١٤٨ / ٩ وفتح ١٧٣ / ٤ وقط ٤٦١ / ٧وهق  ) ٢٠٦٠ و ٢٠٥٩( د 
 حسن

  ) !!١٨١٤( وقواه يف صحيح أيب داود  ) ٦٢٩٠( وتناقض األلباين فضعفه يف ضعيف 
ال رضاع بعد الْفصاِل ، وال ِوصالَ وال يتم بعد اِحللِْم ، وال صمت يوٍم إىل الليِل      {  - ٢٠٦٧٩

 ) .عبد الرزاق عن علي ( . } ، وال طَالق قبلَ النكاِح  
 / ٧وهـق    ) ١٣٩٠٨ و   ١٣٩٠٠ و   ١٣٨٩٨ و   ١٣٨٩٧ و   ١١٤٥١ و   ١١٤٥٠(  وعـب    ٢١٩ / ٣نصب  
  ) .١٧٠٧(  ومطالب ٤٦١ و٣٢٠ و ٣١٩

 حسن لغريه
 . عن علي ) ابن عساكر ( . } ال رضاع بعد ِفطاٍم وال يتم بعد احتالٍم    {  - ٢٠٦٨٠

  ) . ١٣٩٠٢ و ١٣٨٩٩(  وعب ٢٦٢ / ٤ وجممع ١٧٥ / ٤قط 
 حسن

عب ، طب   ( }   ال رقبى وال عمرى ، فَمن أَعمر شيئاً أَو أَرقبه فهو له حياته ومماته                 {- ٢٠٦٨١
 . عن ابن عمر ) 

  ) . ١٦٩٢٠( عب 



 

 

٣٠٨٩() 

 صحيح
عن ) حم ، د ، ت    ( عن بريدة ،    ) م ، هـ    ( . } ال رقيةَ ِإال ِمن عٍني أَو حمٍة أو دٍم              {  - ٢٠٦٨٢

 .عمران 
 ٤٤٦ و   ٤٣٨ و   ٤٣٦ / ٤ و   ٢٧١ / ١وحـم    ) ٢٥١٣( وهـ   ) ٢٠٥٧( وت  )  ٣٨٨٩( و   ) ٣٨٨٤( د  

  ) .٧٤٩٦( وصحيح اجلامع  ) ٦٥٤١( وخ  ) ٢٢٠(  وم ١٥٧ / ١٠ وفتح ٤١٣ / ٤ وك ٣٩٣ / ٧وش 
 .عن أنس ) د ، ك ( . } ال رقيةَ ِإال ِمن عٍني أَو حمٍة أَو دٍم الَ يرقأُ    {  - ٢٠٦٨٣

  . ١٥٧ / ١٠ وفتح ١١١ / ٥وامع  ) ٨٣٦(  ومحيدي ٤١٣ / ٤وك  ) ٣٨٨٩( د 
   صحيح

 .عن عائشة ) هـ ( . } ال زكاةَ يف  ماٍل حىت يحولَ عليه احلولُ    {  - ٢٠٦٨٤
) ٧٤٩٧(  وصحيح اجلامع    ١٥٦ / ٢ وتلخيص   ٣٣٠ و ٣٢٨ / ٢ ونصب   ٩١ و   ٩٠ / ٢وقط   ) ١٧٩٢( هـ  

 . 
 صحيح

( عن أيب هريـرة      ) ٤ط ، حم    ( الشافعى  . } خف أو حافٍر أو نصٍل        ال سبق إال يف       {  - ٢٠٦٨٥
 .عن ابن عباس ) طب 

 / ٢وحـم   ) ١٦٣٨(  وحب  ٦ / ١٠وهق   ) ٢٨٧٨ و   ٤٤(  وهـ   ٢٢٧ / ٦ون   ) ٢٢( وت   ) ٢٥٧٤( د  
  ) .٧٤٩٨(  وصحيح اجلامع ١٦٣ / ٥ وجممع ٥٠٢ / ١٢ وش ٣٥٨ و ٢٥٦

 صحيح
 . عن ابن مسعود ) حم ، طب ، حل ، هق ( . }  ِلمصلِّ أو مسافٍر  ال سمر إال  {  - ٢٠٦٨٦

 / ٤ وحلية ٢١٣ / ١ وفتح ١٩٤ / ٢ وسنة ٤٤٤ / ١ وحم   ٢٦٨ / ١٠وطب   ) ٢٧٣٠ و   ١٦٩ و   ١٢٦( ت  
  ) .٧٤٩٩(  وصحيح اجلامع ١٩٨

 صحيح
مصلٍّ أو مسافٍر    :    إالّ ألحِد رجلنيِ   - يعين عشاَء األخريِة     -ال سمر بعد الصالِة       {  - ٢٠٦٨٧

 .عن ابن مسعود ) حم ، ع ، طكس (. } 
  . ١٢١ / ٤ وحلية ٣١٤ / ١ وجممع ٤٥٢ / ١ وهق ٣٧٩ / ١حم 

 صحيح
عبـدالرزاق  ( . } ِلمصلٍّ أو مسافٍر      : ال سمر بعد صالِة الِعشاِء إال ِألحِد رجلِني           {  - ٢٠٦٨٨

 ) . عن ابن مسعود 
  . ١٢١ / ٤ وحلية ٣١٤ / ١ وجممع ٤٥٢ / ١ وهق ٣٧٩ / ١وحم  ) ٢١٣٠( عب 

 صحيح
ك ، هق   ( . } ال سهو ىف وثبِة الصالِة إال ىف قياٍم عن جلوٍس أو جلوٍس عن ِقياٍم                   {  - ٢٠٦٨٩

 عن ابن ) 



 

 

٣٠٩٠() 

 .عمر 
  . ٣ / ٢ وتلخيص ٣٧٧ / ١ وقط ٣٤٥ / ٢ وهق ٣٢٤ / ١ك 

 فيه جهاله
٢٠٦٩٠ -  }      ؤمش كفإنْ ي ، ؤمعن عبد املهيمن ) طب ( . } الْفرِس واملرأِة واملسكِن  :  فَفي  ال ش

 . بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده   
  . ٣٠٧ / ٦ واإلحتاف ١٤٩ / ٦طب 

 صحيح
عن حكـيم بـن   ) ت ، هـ ( . }   ال شؤم وقد يكونُ اليمن ىف الَّداِر واملرأِة والفرِس          - ٢٠٦٩١

 .معاوية 
 ٩٢ / ١ وموضـح    ٢٨٠ / ٩ ومتهيـد    ٣٤١ / ١ ومشكل   ٢٣٣ / ٣وطب   ) ١٩٩٣ ( وهـ  ) ٢٨٢٤( ت  

  ) . ٧٥٠٠( وصحيح اجلامع  ) ١٩٣٠ و٩٩٣( وصحيحة 
 صحيح

 .عن ابن عمر ) م ( عن أنس ، ) حم ، هـ ، حب ( . }  ال ِشغار ىف اإلسالِم    {  - ٢٠٦٩٢
 و  ١٠٤٣٣ و   ٦٦٩٠(  وعـب    ٢٢٨ و ٢٢٧ و ١١١ / ٦ون   ) ١٨٨٥( وهـ   ) ١١٢٣(  وت   ٦٠م النكاح   
ــم  ) ١٠٤٣٦ و ١٠٤٣٥ و١٠٤٣٤ ــب ٤٤٣ و ٤٤١ و ٤٣٩ / ٤ و ٢١٦ و ١٦٥ و ١٦٢ / ٣وح (  وح

  ) . ٧٥٠١( وصحيح اجلامع ) ١٢٧٠ و ١٢٦٩ و ٧٣٨
٢٠٦٩٣ -  }    ببوال خ ، لبىف اإلسالم ، وال ج عن أنس ) طس ( . } ال ِشغار . 

  .١٤٧ / ١٨ وطب ٢١٥ / ٢حم 
 صحيح

 .اخلدعة والفساد : يف الزكاة والسباق ، اخلبب : ب  اجلل
 . عن أمساء بنت أيب بكر ) حم ، ق ( . } ال شيَء أَغري ِمن اِهللا تعاىل    {  - ٢٠٦٩٤ 

  ) . ٧٥٠٢(  وصحيح اجلامع ٣١٩ / ٩ وفتح ٣٥٢ و ٣٤٨ / ٦ وحم ٣٧ وم التوبة ٤٥ / ٧خ 
٢٠٦٩٥ -  }         يَء ىف اهلاِم ، والعنيالطريِة الْفألُ        ال ش أَصدقو ، عن حابس  ) حم ، ت    ( . } حق

 . 
 وخد  ١٠٦ و   ١٠٥ / ٥ و جممع    ١٩٢ / ٨ و   ٣٦ / ٤ وطب   ٣٧٩ و   ٧٠ / ٥ و   ٦٧ / ٤وحم   ) ٢٠٦١( ت  
  . ٣٨٩ / ١ واإلصابة ٤٦ / ٧  وسعد ١٠٨ / ٣وتخ  ) ٩١٤( 

 حسن
 .اسم طائر ، وهو طري الليل وقيل هي البومة :  اهلام  

ط ، ( . } ال صاعي تمٍر  ِبصاٍع ، وال صاعي ِحنطٍة ِبصاٍع ، وال ِدرمهِني ِبدرهٍم          {  - ٢٠٦٩٦
 .عن أيب سعيد ) حم ، ن ، حب 



 

 

٣٠٩١() 

 وخط ١٣٤ و ١٣٣ / ٥ ومتهيد ٢٩١ / ٥ وهق ٥١ و ٤٩ / ٣ وحم   ٢٧٢ / ٧ ون   ٩٨ وم املساقاة    ٧٦ / ٣خ  
  ) .٧٥٠٤(  وصحيح اجلامع ٢٧٦ / ١٠

٢٠٦٩٧ -  }   عن أيب سعيد ) ق ، ن ( . } اعِني ِبصاٍع ، وال ِدرمهِني ِبدرهٍم  ال ص. 
  ) . ٧٥٠٥( وصحيح اجلامع  ) ١٤١٩١(  وعب ٣١١ / ٤ وفتح ٧٦ / ٣خ 

٢٠٦٩٨ -  }    ام األبدص نم امعن ابن عمرو) ق ، ن ، هـ ( . } ال ص 
 ٤٥٥ / ٦ و   ٢١٢ و   ١٩٩ و   ١٩٠ و   ١٨٩ و   ١٦٤ / ٢وحـم    ) ١٧٠٦(  وهـ   ٢٠٦ / ٤ و ن    ٨١٥م ص   
 ).٧٥٠٦(  وصحيح اجلامع ٢٢٢ و ٢٢١ / ٤ وفتح ١٢٩ / ١٢ وطب ١٩٣ / ٣ وجممع ٧٨ / ٣وش 

ِإنـي أُطيـق    : ال صام من صام الدهر ، صوم ثَالثِة أَياٍم صوم الدهِر كُلِّه ، قال                 {  - ٢٠٦٩٩
يوماً ويفطر يوماً ، وال يفر ِإذا القى وهـو          فَصم صوم داود ، كانَ يصوم       : أَكثر من ذلك ، قال      
عـن ابـن    ) خ  ( . } ال أَفضلَ ِمن ِذلك     : ِإني  أُطيق أَفضلَ ِمن ذلك ، قال         :  أَفضلُ الصياِم ، قال   

 .عمرو 
  ) .٧٥٠٧(  وصحيح اجلامع ٨٦ / ٣ وش ٢٩٩ / ٤ وهق ٢٢٤ و ٢٢٢ / ٤ وفتح ٥٣ و ٥٢ / ٣خ 

عن صوم الدهر قال   �عن أيب قتادة أن أعرابياً سأل النىب) حب ( . } ال أَفطر  ال صام و  {  - ٢٠٧٠٠
 فذكره   
 ٢٥ / ٤ وحم   ٢٠٩ و   ٢٠٧ و   ٢٠٦ / ٤ون   ) ٧٦٧( وت   ) ٢٤٢٦ و   ٢٤٢٥(  ود   ١٩٧ و   ١٩٦م الصيام   

  ) .٩٣٧(  وحب ٤٣٥ / ١ وك ١٨ / ٢ ومي ٣١١ و٢٩٧ / ٥و 
٢٠٧٠١ -  }   نم وال أَفطر امال ص األبد امعن أمساء بنت يزيد ) حم ، طب ( . } ص. 

  .١٢٩ / ١٢ وطب ١٩٣ / ٣ وامع ٤٥٥ / ٦ وحم ٢٦٠ / ٤اإلحتاف 
 صحيح

٢٠٧٠٢ -  }    الدهر صام نم ام وال أَفطرعن أمساء بنت يزيد ) حم ( . } ال ص . 
  . ١٩٣ / ٣ وامع ٤٥٥ / ٦ وحم ١١٤ و ١١٣ / ١٨ وطب ٢٨٥ / ٨اإلحتاف 

 صحيح
ال صدقةَ ِإال عن ظهِر ِغىن ، واليد العليا خري ِمن الْيِد السفلَى ، وابدأَ ِبمن تعولُ                    {  - ٢٠٧٠٣

 . عن أيب هريرة ) حم (. } 
  . ٣٧٧ / ٥وفتح  ) ٩٣٠(  و تغليق ٤١٢ و ٤١١ / ٢ ونصب ٢٣٠ / ٢ وحم ٣ /  ٤خ  

 . عن جابر ) ك ، هق ( . } حىت تبلغَ ِمائيت ِدرهٍم  ال صدقةَ يف الرقَِّة   {  - ٢٠٧٠٤
  . ١٣٤ / ٤ وهق ٤٠٠ / ١ك 

 صحيح
٢٠٧٠٥ -  }                   مسةَ أَوسٍق فـذلكلغَ خخِل إال ما بدقةَ يف الزرِع وال يف الْكرِم وال يف النال ص
 ) .حل  إسناده صا) : قط ( عن جابر وأيب سعيد قال ) قط ، هق ( ابن جرير ( . } مائةُ فَرٍق



 

 

٣٠٩٢() 

  . ٢٠٨ / ٢ ومشكل ٣٥ / ٢ ومعاين ٣٥٤ / ٣ وحلية ٩٤ / ٢ وقط ١٢٨ / ٤هق 
 حسن

احلاكم ىف الكىن عن عبدالرمحن بن مسرة ،        ( . } ال صدقةَ يف الْكسعِة واجلبهِة والنخِة           {  - ٢٠٧٠٦
عن كثري بن زياد ) هق ( ريب ، عن احلسن مرسالً ، أبو عبيد ىف الغ) هق ( ىف مراسيله ،    ) د  ( عن احلسن   ) هق( 

 . اخلراساين مرسالً وعن الضحاك مرسالً  
  .١١٨ / ٤هق 

 حسن مرسل 
 . الرقيق :  النخة  

٢٠٧٠٧ -  }      دقةَ وال ِجهادةَ ؟  ! ال صدخلُ الْجني عـن بشـري بـن    ) طس ، ك ، هق ( . } فيم
 . اخلصاصية 

  . ١٦٩ / ١٠ و ٢٧٢ / ٣ وكر ٤٢ / ١ وجممع ٣٢ / ٢ وطب ٨٠ / ٢ك 
 صحيح

عن جبري بن   ) طب  ( عن ابن عباس    ) حم ، د ، ك ، هق        ( . } ال صرورةَ ىف اإلسالِم         {  - ٢٠٧٠٨
 . مطعم 

 / ٣ وتلخـيص    ١٥٩ / ٢ و   ٤٤٨ / ١ وك   ٢٤٣ / ٣ وجممـع    ١٦٤ / ٥ وهق   ٣١٢ / ١وحم   ) ١٧٢٩( د  
  . ٩٧ / ٣وي  واهلر١٦٨٢ / ٥ وعدي ١١١ / ٩ وفتح ١١٢ و ١١١ /٢ ومشكل ١١٧

  حسن لغريه 
 .التبتل وترك النكاح : الصرورة 

ال صفر وال هامةَ وال عدوى وال يتم شهراِن ِستني يوماً ، ومن خفر ذمةَ اِهللا لَم                   {  - ٢٠٧٠٩
 . وابن عساكر عن عبدالرمحن بن أيب عمرية املزين ) طب ( . } يرح رائحةَ اجلنة  

  . ١٤٧ / ٣امع 
 سن لغريه  ح

القاضى حممد بـن عبـد البـاقى        ( . } ال صفر وال هامةَ وال يعدي سقيم صحيحاً             {  - ٢٠٧١٠
 . عن علي ) األنصارى ىف جزء من حديثه عن شيوخه 

  . ١٢٣ / ١ وعاصم ١٠١ / ٥ وجممع ٢١٦ / ٨ وطب ٤٥٠ / ٣حم 
 حسن

عـن  ) خ ، ن ( . }  صم يوماً وأَفطر يوماً  :ال صوم فوق صوِم داود شطر الدهِر         {  - ٢٠٧١١
 ابن عمرو

 وصحيح ١/٦٨ و ٢٢٥ / ٤ وفتح ٣٠٢ / ١٢ وسنة ٧٨ ون الصيام ب     ١٩١ وم الصيام    ٧٧ / ٢ و   ٥٣ / ٣خ  
 )٧٥٠٨(اجلامع 

 .عن عبادة ) طب ( . } ال صالةَ ِإال ِبفاحتِة الكتاِب   {  - ٢٠٧١٢ 
  . ١٢٤ / ٧ وحلية ١٢٥ / ٢ وعوانة ٢٥٢ / ٢ وفتح ٣٦٤ / ١ ونصب ١١٥ / ٢امع 



 

 

٣٠٩٣() 

 صحيح
٢٠٧١٣ -  }    ادالةَ إال ِبقراءِة فَاحتِة الكتاِب فَما زىف القراءة عن أيب سعيد ) هق ( . } ال ص . 

 / ١ وقط ٢٣٩ / ١وك  ) ٤٥٣(  وحب ٣٧٥ و ٥٩ و  ٣٧ / ٢وهق   ) ٣١٢(  وت   ٢١د استفتاح الصالة ب     
٣٢١ .  

 صحيح
 ) . اخلطيب عن أيب هريرة ( . }  صالةَ ِإال ِبقراءٍة ولو ِبفاحتِة الكتاِب  ال  {  - ٢٠٧١٤

  . ٢١٦ / ٤ وخط ٣٦٧ / ١ ونصب ٣٠٨ / ١ وحنف ٣٧ / ٢ وهق ٢١د استفتاح ب 
 حسن

 . عن عائشة ) م ، د ( . } ال صالةَ ِبحضرِة طَعاٍم ، وال وهو يدافعه األخبثاِن    {   - ٢٠٧١٥
 ٧٥٠٩(  وصحيح اجلامع    ١٠١ / ٢ ونصب   ٣٢١ / ٢ وتلخيص   ٢٤٢ / ٢ وفتح   ٧٣ / ٣ق   وه ٦٧م املساجد   

 . ( 
 . عن أيب هريرة ) حم ( . } ال صالةَ بعد اإلقامِة ِإال املكتوبةَ    {  - ٢٠٧١٦

  . ٣٣ / ٢ وعوانة ٣٣١ / ٢ و ١٩ / ١حم 
 صحيح

 صالةَ بعد العصِر حـىت تغـرب        ال صالةَ بعد الصبِح حىت ترتفع الشمس ، وال          {  - ٢٠٧١٧
مسعن عمر ) حم ، د ، هـ ( عن أيب سعيد ، ) ق ، ن ، هـ (}  الش . 

 وم  ٤٩٤ / ٣ و   ٥٩ / ١ وتـخ    ٦١ / ٢ وفتح   ٣١٩ / ٣ وسنة   ٣٨١ / ١ وعوانة   ٢١ / ١ وحم   ١٥٢ / ١خ  
 ٨ و   ٤٦٢ و   ٤٦١ / ٢وهق   ) ٢١٤٩(  وهـ   ٢٧٨ / ١ون   ) ٧٥١٠(  وصحيح اجلامع    ٢٨٨صالة املسافرين   

 /٣٠ .  
٢٠٧١٨ -  }                  طلـععد الفجِر حـىت تالةَ بوال ص ، مسالش غربعد العصِر حىت تالةَ بال ص

عن أيب ذر   ) قط ، طس ، حل ، هق        ( وابن خزمية ،    ) حم  ( . } الشمس ِإال ِبمكةَ إال ِبمكَّة ، ِإال ِبمكَّة           
 . 

 و  ٤٦١ / ٢ وهق   ١٦٥ / ٥وحم   ) ٢١٤٩(  وهـ   ٢٧٨ / ١ ون   حنوه ) ٢٨٨(  قم   ٥١م صالة املسافرين ب     
  . ١٥٩ / ٩ وحلية ١٨٩ / ١ وتلخيص ١٧٨ / ٦ و ٢٢٨ و ٢٢٦ / ٢ وجممع ٣٠ / ٨ و ٤٦٢

 حسن
٢٠٧١٩ -  }    مسالش غيبى تالةَ بعد الْعصِر حتعن عبداهللا بن عمرو ) حم ( . } ال ص. 

  . ٣٨نيفة  وح٣٠٥ / ١ وحنيف ٤٢ / ٢ وحم ٢٥٨ / ١ن 
 صحيح

 .عن ابن عمر ) ت ( . } ال صالةَ بعد الْفجِر ِإال سجدتِني    {  - ٢٠٧٢٠
 )  ٧٥١١(  وصحيح اجلامع ٤٦٥ / ٢ وهق ٤٦٠ / ٣ وسنة ٢٥٥ / ١ ونصب ٤١٩ / ١وقط  ) ٤١٩( ت 

 صحيح



 

 

٣٠٩٤() 

} ب الشمس     ال صالةَ بعد الْفجِر حىت تطلع الشمس ، وال بعد العصِر حىت تغر              {  - ٢٠٧٢١
 . عن أيب هريرة ) عد ، هق (. 

  .٢٧٨ / ١ون  ) ١٢٥٠(  وهـ ١٢٢٥ / ٣ وعدي ٨٥ / ١ وأصفهان ٢٥٥ / ١ ونصب ٤٦٢ / ٢هق 
  صحيح

 . عن أيب سعيد ) طب ( . } ال صالةَ بعد صالِة العصِر    {  - ٢٠٧٢٢
 / ١٩وطـب    ) ٣٩٦٠  و ٣٩٥٩ و   ٣٩٥٨(  وعـب    ٢٢٧ / ٢ وجممع   ٩٥ / ٣ و ١٨ / ١ وحم   ٥٦٧م ص   
٢٦٨.  

عن ) هق  ( عن ابن عمر ،     ) هق  ( . } ال صالةَ بعد طُلوِع الفجِر ِإال ركعىت الْفجِر            {  - ٢٠٧٢٣
 . عن سعيد بن املسيب مرسالً  ) هق ( عن أيب هريرة ، ) هق ( ابن عمرو ، 

 و  ٤٦٥ / ٢ وهـق    ٢٥١ / ١وتـخ  ) ٤٧٦٠ و   ٤٧٥٧(  وعب   ٢٤٦ / ١ وقط   ٣٥٥ / ٢ وش   ٢٣ / ٢حم  
  . ٢٥٦ / ١ ونصب ٤٦٦

 صحيح
 .عن جابر وعن أيب هريرة ) قط ( . } ال صالةَ ِلجاِر املسجِد ِإال يف املسجِد    {  - ٢٠٧٢٤

 و  ٤١٢ / ٤ ونصب   ٥٢ / ١ وحبيب   ٣١ / ٢ وتلخيص   ٢٤٦ / ١ وك   ٤٢٠ / ١ وقط   ١١١ و   ٧٥ / ٣هق    
  مرفوعاً وموقوفاً ٤٣٩ / ١ وفتح ٣ واإلحتاف ٤١٣

 ح وقفهالصحي
 . ىف املعرفة عن عائشة ) هق ( . } ال صالةَ ِلحائٍض ِإال ِبخماِر    {  - ٢٠٧٢٥

  . ٣٦٨ / ٦ ومتهيد ٢٣٠ / ٢وش  ) ٦٥٥( وهـ  ) ٦٤١(  ود ٢٩٥ / ١نصب 
 صحيح

٢٠٧٢٦ -  }                ِبصالتِه ولكن حدهو نفردفال ي صليي  قَائم اإلمامو خلَ املسجدد الةَ ِلمنال ص
 .عن ابن عمر ) طب ( . } يدخلُ مع اإلماِم يف الصالِة  

  . ٤٤٥ / ١٢ وطب ٧٥ / ٢امع 
 حسن

ابن قانع عن عبد الرمحن بن علي بـن         ( . } ال صالةَ ِلمن صلَّى خلف الصف فَرداً            {  - ٢٠٧٢٧
 ) . شيبان عن أبيه عن جده 

 / ٢وش   ) ١٠٠٣(  وهــ    ٣٩٤ / ١ومعاين   ٤٠١ / ٥وسعد   ) ٤٠١(  وحب   ١٠٥ / ٣ وهق   ٢٣ / ٤حم  
١٩٣.  

 صحيح
وهناك أحاديث تعارضه واختلف أهل العلم بذلك ، وبعضهم مجع بينهما بأن محل هذا احلديث على من فعل ذلك                   

  . ١٨٦ و ١٨٥ / ٣لغري عذر واجلواز على من فعل ذلك لعذر مع خشية الفوت لو انضم إىل الصف راجع النيل 



 

 

٣٠٩٥() 

) عبـدالرزاق   ( . }ةَ ِلمن مل يتوضأْ ، وال وضوَء ِلمن مل يذكِر اسم اِهللا عليِه              ال صال  {  - ٢٠٧٢٨
 .عن عمارة بن غزية 

ـــ  ) ٢٦ و ٢٥( وت  ) ١٠١( د  ــم  ) ٤٠٠( و  ) ٣٩٧(وه  / ٦ و ٧٠ / ٤ و ٤١ / ٣ و ٤١٨ / ٢وح
٣٩٧. 

 صحيح
 حمل آخره على نفي الكمال 

 . عن عبادة بن الصامت ) م ، د ، ن ( . } أْ ِبأم القرآِن فَصاعداً  ال صالةَ ملن مل يقر{    - ٢٠٧٢٩
 ون االفتتاح ب    ٢١ود استفتاح ب     ) ٧٥١٢(  وصحيح اجلامع    ٣٢١ / ٥ وحم   ١٢٤ / ١ وعوانة   ٣٧م الصالة   

٢٣ .  
 . عن عبادة  ) ٤حم ، ق ( . } ال صالة ِلمن لَم يقرأْ ِبفاحتِة الكتاِب    {  - ٢٠٧٣٠

 ٢ وهق ٣١٤ / ٥ وحم ١٣٨ و   ١٣٧ / ٢ون   ) ٣١١ و   ٢٤٧( وت   ) ٨٢٢(  ود   ٣٤ م الصالة    ١٩٢ / ١خ  
 ).٧٥١٣(  وصحيح اجلامع ٣٦٠ / ١ وش ٣٧٥ و ١٦٤ و٦١ و ٣٨/ 

٢٠٧٣١ -  }     اجلبني مسما ي األرض أَنفه مسالةَ ملن مل يعن ابن عباس ) ك ، هق ( . } ال ص . 
 وكالمها صحيح ٠اً ،  مرفوعاً وموقوف٢٧٠ / ١ك 

 املوقوف أصح
 ومحله قوم على نفي الكمال

 . عن علي ) طس ( . } ال صالةَ ملن ال تشهد لَه    { - ٢٠٧٣٢
  .١٤٠ / ٢جممع 

 لني
حم  ، د    ( . }ال صالةَ ِلمن ال وضوَء له ، وال وضوَء ملن مل يذكِر اسم اِهللا عليِه                    {  - ٢٠٧٣٣
 . عن سعيد بن زيد ) هـ ( هريرة ، عن أيب ) ، هـ ، ك 

 ٤٣ و   ٤١ / ١ وهق   ٣٨٣ / ٦ و   ٣٨٢ / ٥ و   ٧٠ / ٤ و   ٤١٨ / ٢وحم   ) ٤٠٠ و   ٣٩٨( وهـ   ) ١٠١( د  
 ٣٩ / ١٠ وســنة ٧٢ / ١ وتلخــيص ٥ و٣ / ١ وش ٦٠ / ٤ و ٢٦٩ و ١٤٧ و ١٤٦ / ١ وك ٣٧٩ / ٢و 

  ) . ٧٥١٤( وصحيح اجلامع )  ٣٧٩ - ٣٧٣( والدعاطب 
 صحيح

٢٠٧٣٤ - }                     ؤمنعاىل عليِه ، وال ياِهللا ت ذكِر اسممل ي ضوَء ملنضوَء له ، وال وال و الةَ ملنال ص
                األنصار حبال ي نيب م ؤمنيب ، وال ي ؤمنال ي ن( والشاشى والطحـاوى ،     ) ص ، حم    ( . } باِهللا م

 عـــن ) قط ، عق ، ض
من ال  : عن أمساَء بنت سعيد بن زيد أا مسعت رسول اهللا إىل قوله             )  ك   (عن أيب سربة ،     ) طب  ( سعيد بن زيد    

 .يؤمن يب  
  .٦٠ / ٤ وك ٧٣ / ١ وقط ٣٩ / ١٠ وجممع ٤٣ / ١ وهق ٣٨٢ / ٦ و ٣٨١ / ٥ و ٧٠ / ٤حم 



 

 

٣٠٩٦() 

 حسن لغريه
 .عن ابن عمر ) هق ( . } ال صالةَ مكتوبةً يف يومٍٍ مرتِني    {  - ٢٠٧٣٥

  . ١٤٩ / ٢ ونصب ٣٠٣ / ٢هق 
 صحيح

 . عن أيب هريرة ) كر ( . } ال ِصيام بعد النصِف ِمن ِشعبانَ حىت يدخلَ رمضانُ    {  - ٢٠٧٣٦
 ) ٣٥٨٩( واإلحسان   ) ١٦٥١( وهـ   ) ٧٣٨(  وت   ٢٠٩ / ٤وهق   ) ٢٣٣٧(  وبنحوه د    ١٩١٨ / ٥عدي  

 . 
 صحيح

 ومحل اآلخر على من له عادة ، فله أن يصوم ملا قبل محل على من ليس له عادة يف صيام التطوع لوجود ما يعارضه          
 . رمضان بيومني 

 . عن حفصة ) هـ ( . } ال ِصيام ِلمن مل يفرضه ِمن الليِل    {  - ٢٠٧٣٧
  ) .٧٥١٦( وصحيح اجلامع  ) ١٧٠٠(  وهـ ٣٢ / ٢ش 

 صحيح
عن سليمان بن يسـار     )  عب   (. } ال ضرب فوق عشٍر ضرباٍت ِإال يف حدوِد اِهللا              {  - ٢٠٧٣٨

 مرسالً  
  ) .١٣٦٧٩( عب 

 صحيح لغريه
٢٠٧٣٩ -  }         رر وال ِضرارعن عبـادة بـن     ) هـ ، هق    ( عن ابن عباس ،     ) حم ، هـ    ( . } ال ض
 .وأبو نعيم عن ثعلبة بن أيب مالك القرظي  ) طب(الصامت ، 

 / ٢ وطب   ٥٨ / ٢ وك   ١٣ / ١٠ و   ٤٥٧ و   ٧٠ و   ٦٩ / ٦ وهق   ٣١٣ / ١وحم   ) ٢٣٤١  و    ٢٣٤٠( هـ  
 ).٧٥١٧(  وصحيح اجلامع ٢٢٨ و ٢٢٧ / ٤ و ٧٧ / ٣ وقط ١١٠ / ٤ وجممع ٣٠٢ / ١١ و ٨١

 صحيح
 . عن جابر ) طس ( . } ال ضرر وال ِضرار يف اإلسالِم    {  -  ٢٠٧٤٠

  .١١٠ / ٤ و امع ٣٨٦ و ٣٨٤ / ٤نصب 
 صحيح لغريه

٢٠٧٤١ -  }     وال ِضرار ررليِه               ال ضاُهللا ع اقش شاق ناهللا ، وم ارهض ارض نمالك ( . }  ، م
 .عنه أيب سعيد ) قط ، ك ، هق ( عن عمر بن حيىي املازين عن أبيه مرسال ، 

  .١٣ / ١٠ و ٤٥٧ و ٧٠ و ٦٩ / ٦ وهق ٥٨ / ٢ وك ٣٨٥ / ٤نصب 
 صحيح

ع خشبةً ىف حائِط جارِه ، والطَّريق امليتـاُء  ال ضرر وال ِضرار ، وللرجِل أَنْ  يض        {  - ٢٠٧٤٢
  .عن ابن عباس) حم ، عب  ( .} سبعةُ أَذرٍع  



 

 

٣٠٩٧() 

  .٣١٣ / ١حم 
 حسن لغريه

 .وضعفه عن ابن عمرو ) هق ( . } ال ضمانَ على مؤمتٍن    {  - ٢٠٧٤٣
  ) .٧٥١٨(  وصحيح اجلامع ١٤١ / ٤ ونصب ٤١ / ٣قط 

 حسن لغريه
 .عن أيب هريرة ) بز ( .   } - قاهلا ثَالثاً-ائر ِإال طَائُرِك ال طَ  {  - ٢٠٧٤٤

  .٣٨٧ / ٢ وحم ١٠٥ / ٥امع 
 حسن

 .التطري:  الطائر  
 .عن علي ) ق ، ن ( . } ال طَاعةَ ألحٍد يف معصيٍة اِهللا ِإمنا الطَّاعةُ ىف املعروِف    {  - ٢٠٧٤٥

 / ٥ و ٤٣٦ و ٤٣٢ و ٤٢٧ و ٤٢٦ /٤ وحم ٣٢بيعة ب  ون ال٩٥ ود اجلهاد ب     ٣٩ وم اإلمارة    ١٠٩ / ٩خ  
  ) .٧٥١٩(  وصحيح اجلامع ١٨٥ / ١٨ و ٢٣٣ / ٣وطب  ) ٢٠٧٠٠(  وعب ٧٠ و ٦٦

 . عن علي ) كر ( وابن جرير ) ش ( . } ال طَاعةَ ِلبشٍر يف  معصيِة اِهللا    {  - ٢٠٧٤٦
  ) .١٨١(  وصحيحة ٥٤٣ / ١٢ وش ١٢٩ / ١حم 

 صحيح
عن عمران واحلكم بـن عمـرو       ) حم ، ك    ( . } ال طَاعةَ ملخلوٍق يف معصيِة اخلالِق           {  - ٢٠٧٤٧

 .الغفارى 
 وصحيح اجلامع ١٢٣ / ٣ وك ٦٦ / ٥ وحم ١٣٣ / ١ وأصفهان ٢٢ / ١٠ و ١٤٥ / ٣ وخط ٥٤٦ / ١٢ش 

 صحيح)  ٧٥٢٠(
 . عن أنس ) حم ( . } ال طَاعةَ ملن ملْ يطِع اَهللا    {  - ٢٠٧٤٨

  ).٧٥٢١(  وصحيح اجلامع ١٢٣ / ١٣وفتح  ) ٢١١٠(  و مطالب ٢٢٥ / ٥ وجممع ٢١٣ / ٣حم 
 صحيح 

عن ) ش ( عن طاووس مرسالً ، ) ش ( عن ابن عمر ، ) ك  ( . } ال طَالق إالَّ بعد ِنكاٍح         { - ٢٠٧٤٩
 .علي وعائشة موقوفاً  

 وتلخيص  ٢٢٤ / ١٤ و   ١٦ / ٥ وش   ٣٣٤ و   ١٨٧ / ٤ وجممع   ٤١٩ / ٢ وك   ٣٢١ و   ٣٢٠ و   ٣١٨ / ٧هق  
  . ٣٨٥ / ٩ وفتح ٢١٠ / ٣

 صحيح
) ك  ( عن علـي    ) اخلطيب  ( . } ال طَالق ِإال بعد ِنكاٍح ، وال ِعتق ِإال بعد  ملٍك                 {  - ٢٠٧٥٠

 عن
 .عن ابن عمرو ) ط ، ش ، هق ( عن معاذ ، ) عب ، ك ، هق ( عائشة ، 

 .  وغريهم ٢٢٤/  ١٤ و ١٦ / ٥ وش ٣٣٤ و ١٨٧ / ٤ وجممع ٤١٩ / ٢ك 



 

 

٣٠٩٨() 

 صحيح
الَ طَالَق ِإالَّ ِفيما يملَك ، والَ ِعتق ِإالَّ ِفيما يملَك ، والَ بيع ِإالَّ ِفيما يملـك ، والَ                     { -٢٠٧٥١

ف على معِصيٍة فَالَ يِمـني  وفَاَء نذٍْر ِإالَّ ِفيما يملَك ، والَ نذْر ِإالَّ ِفيما ابتِغى ِبِه وجه اللَِّه ، ومن حلَ       
 لَه ِمنيِحٍم ِفِال يِة رلى قَِطيعع لَفح ِوِمن ، عن ابن عمٍرو ) د ، ك . ( } لَه . 

 / ٢ وحـم    ١/٢٨١  ومشكل    ٢٠٥ / ٢ وك   ٣١٨ / ٧وهق   ) ٢٠٤٧( وهـ   ) ٢١٩٢ و   ٢١٩١ و ٢١٩(د    
  ) ٧٥٢٢(  وصحيح اجلامع ٢٠٧

 صحيح
 .عن ابن عباٍس ) طب  . ( }ق ِإالَّ ِلِعدٍة ، و الَ ِعتاق ِإالَّ ِلوجِه اللَّه الَ طَالَ{  - ٢٠٧٥٢

  ٥/١٦٠ وفتح ٣٣٦ و ٤/٢٤٢امع 
 فيه  ضعف

 .عن ابن عباٍس ) طب  ( }الَ طَالَق ِإالَّ ِمن بعِد ملٍْك ، و الَ ِعتق ِإالَّ ِمن بعد ملٍْك { - ٢٠٧٥٣
  ٢٤٦ / ٤  وجممع٤٩ / ١١طب 

 صحيح لغريه
الَ طَالَق ِإالَّ ِمن بعِد ِنكَاٍح ، والَ ِعتاق ِإالَّ من ملٍْك ، والَ وفَاَء ِلنذٍْر ِفي معِصـيِة                    { - ٢٠٧٥٤ 

 .عن على) ص ط  (.} اللَّه ، والَ يتم بعد حلٍْم ، والَ صمات يوٍم ِإىل اللَّيِل ، والَ ِوصالَ ِفى الصياِم 
  ٢٨١ و ٢٨٠ / ١ومشكل  ) ١١٤٦٣ و ١١٤٤٨(  وعب ٣٣٤ و ١٨٦ / ٤ وجممع ٩٦ / ١طص 

 صحيح لغريه
٢٠٧٥٥ - }              ِلكما الَ تاقَةَ ِفيمالَ ِعت و ، ِلكما الَ تِفيم اق    ) طب   . ( }الَ طَالَقعن معاذ ، عبدالرز

 .عن ابن عمٍرو 
  ٢٠٧ / ٢م وح ) ١١٤٥٦( وعب  ) ٢٠٤٧( هـ 

 صحيح
 .عن جابٍر ) ك ( عن علي ، ) هـ  . ( }الَ طَالَق قَبلَ النكَاِح { -  ٢٠٧٥٦

 و  ١١٤٦١ و   ١١٤٥٦ و   ١١٤٥٢ و   ١١٤٥٠(  وعـب    ٢٣١ و ٢٣٠ / ٣ونصب   ) ٢٠٤٩ و   ٢٠٤٨( هـ  
  ) ٧٥٢٣( وصحيح اجلامع  ) ١١٤٦٩ و ١١٤٦٧ و ١١٤٦٦ و١١٤٦٢

 صحيح
٢٠٧٥٧ - }  قَب لٍْك الَ طَالَقلَ مقَب اقالَ ِعتكَاِح ، وعن املسور )  هـ  ( .} لَ الن. 

  ) .٧٥٢٤( وصحيح اجلامع  ) ٢٠٤٨( وهـ ) ١١٤٦٥  و ١١٤٦٤ و ١١٤٥٨( عب 
 صحيح

٢٠٧٥٨ - }  ِلكما الَ تِفيم ذْرالَ نكاَِح ، ولَ النعن معاٍذ ) عبد الرزاق  . ( }الَ طَالَق قَب. 
 / ٩ وسنة   ١٤ / ٤ و قط    ٤٢٠ و   ٢٠٥ / ٢وك   ) ١٣٨٩٩(  وعب   ٣١٩  و    ٣١٨ / ٧وهق   ) ٢٠٤٨( هـ  
    ٩/٣٨١ وفتح ١٩٨



 

 

٣٠٩٩() 

 صحيح
  .  }الَ طَالَق قَبلَ ملٍْك ، والَ ِقصاص ِفيما دونَ الُموِضحِة ِمن الِْجراحاِت  { - ٢٠٧٥٩

 .عن طاووس مرسال  ) هق  ( 
 حنوه  ) ٧٩٣(  وحب ١٦١ / ٢ ومي ٣٧٤ / ٤ ونصب ٦٥ / ٨هق 

 حسن لغريه
الَ طَالَق قَبلَ ِنكَاٍح ، والَ ِعتق قَبل ملٍْك ، و الَ رضاع بعد ِفصاٍل ، و الَ وصالَ ِفى      { -٢٠٧٦٠

 .عن علي ) هق ( عن جابٍر ، ) هق  (  .}الصياِم ، و الَصمت يوٍم ِإىل اللَّيِل 
 و ٥٧ / ٦ و هـــق  ٩وبنحــوه د الوصايــاب    ) ١٣٨٩٩ ( وعــب   ٣١٩ و   ٣١٨ / ٧هـــق  

  ) ١١٤٥٠(  وعــب ٣٦١ / ٧
  ٤٧٤ / ١ وحنف ٢٨٠ / ١ومشكل  ) ١٥٩١٩(و

 حسن لغريه
٢٠٧٦١ - }              ِلكمي لَم نِلم اقالَ ِعت و ، ِكحني لَم نعن جابٍر ،   ) ط ، ك ،  ض        ( .} الَ طَالَق ِلم

 .وعن ابن عباٍس عن طاووس مرسالً ) عب( 
  ٤٢٠ و ٤١٩ / ٢ وك ٣٨٤ / ٩وفتح  ) ١٦٦٩ و ١٦٦٨( مطالب 

 صحيح
٢٠٧٦٢ - }  ِلكالَ ِيم نِلم اٍس ) ك  ( .} الَ طَالَقعن ابن عب. 

  ) ١١٤٥٧(  وعب ٣١٩ / ٧ وهق ٢٠٤ / ٢ك 
 صحيح

 .عن أَنٍس ) ض  ( .} الَ طَالَق ِمن غَيِر ِنكَاٍح  { - ٢٠٧٦٣
 / ٩ وسـنة    ١٤ / ٤ وقط   ٤٢٠ و   ٢٠٥ / ٢وك   ) ١٣٨٩٩(  وعب   ٣١٩ و   ٣١٨ / ٧وهق   ) ٢٠٤٨( هـ  
  .٣٨١ / ٩ وفتح ١٩٨

 صحيح
 .عن عائشة ) حم ، د ، هـ ، ك  ( .}الَ طَالَق و الَ ِعتاق ِفى ِإغْالٍَق { -٢٠٧٦٤

 ٣٦/  ٤ وقـط    ١٩٨ / ٢ وك   ٦١ / ١٠ و ٣٥٧ / ٧ وهـق    ٢٧٦ / ٦وحم   ) ٢٠٤٦( وهـ   ) ٢١٩٣( د  
  )٧٥٢٥(  وصحيح اجلامع ٢٢٢ / ٩ وسنة ٤٩ / ٥ وش ٢٢٣ / ٣ونصب 

 صحيح
 .إما اإلكراه وإما الغضب واجلمهور على عدم وقوع الطالق باإلكراه وأما الغضب ففيه تفصيلُ كثير : اإلغالق 

الـداِر ، والْفَـرِس ،      : ِفى  الَ ِطيرةَ ، والطِّيرةُ على من تطَير ، وِإنْ يك ِىف شيٍء فَ             { - ٢٠٧٦٥
 .عن أَنٍس) ض ( وابن جرير ، ) حب (} والَمرأَِة

  ٢١٣ / ١٠ وفتح ٢٨٤ / ٩ ومتهيد ١٠٩ / ٣ومشكل  ) ١٤٢٨( حب 



 

 

٣١٠٠() 

 صحيح
اِلحةُ الْكَِلمةُ الص  :وما الْفَأْلُ ؟ قَالَ     ! الَِطيرةَ ، وخيرها الْفَأْلُ ، ِقيلَ يا رسولَ اِهللا           { - ٢٠٧٦٦

 دكُما أَحهعمسعن ِأيب هريرةَ ) حم ، م  ( .} ي. 
(  وعـب    ١٣٩ / ٨ وهـق    ٤٥٣ و   ٤٠٦ و   ٢٦٧ و   ١٦٦ / ٢ وحـم    ١١٠ وم السالم    ١٧٥ و ١٧٤ / ٧خ  

  ) .٧٥٢٦(  وصحيح اجلامع ١٧٦ / ١٢ وسنة ٢٨٠ / ٩ومتهيد  ) ١٩٥٠٣

 .عن ابن عباٍس ) طب (  .} الَ عــــدوى  { -  ٢٠٧٦٨
 ومعاين  ٢٧٩ / ٩ ومتهيد   ١٠٢ / ٥وجممع   ) ٧٠٥(  ومحيدى   ٢٣٨ / ١١وطب   ) ٢٠٣٣٤ و   ١٩٥١١( ب  ع
  ٣١٤ و٣٠٩ و ٣٠٨ و٣٠٣ / ٤

 صحيح
٢٠٧٦٩ - }                     ٍة ِلـمِبِذم فَرخ نمماً ، ووي اِن ثَالَِثنيرهش ِتمالَ ي و امالَ ه و فَرالَ ص وى ودالَ ع

  .عن ِأيب أُمامةَ) طب ( . } جنِة يرح راِئحةَ الْ
  ٢٩٤ / ٦ و ١٤٧ / ٣امع 

 حسن لغرية
عن السائب ) حم ، م ( عن أىب هريرة ،    ) حم ، ق     ( .} الَ عدوى و الَ صفر و الَ هامةَ          { - ٢٠٧٧٠

 بن يزيد
ــالم  ــم ١٠١م الس ــق ٤٥٠ / ٣ و ٣٢٧ و ٢٦٧ / ٢ وح ــب ٢١٦ / ٧ وه  ٢١٦ / ٨ و ١٧٧ / ٧ وط

 ٧٥٢٧(  وصحيح اجلامع    ١٧٩ و   ١٦٦ / ٧ وخ   ٢٤١ و   ١٧١ / ١٠ وفتح   ١٦٧ / ١٢وسنة  ) ١٩٥٠٧(وعب
 ( 

 .هو تأخري احملرم إىل صفر يف النسيء أو شهر صفر حيث كانوا يتومهون أن فيه الدواهي والفنت : صفر 
 .عربدابة خترج من رأس القتيل فال تزال تصيح حىت يؤخذ بثأره حسب  ما زعمته ال: هامة 

٢٠٧٧١- }  الَ طَاِئر وى ، ودعن أَيب هريرة ) ابن جرير  .( }الَ ع . 
  ١٧٤٧ وبنحوه م ص ٢٧٨ و ٢٧٦ و ٢٥١ و ١٧٨ و ١٧٣ و ١٣٠ /٣ و ١٥٣ / ٢ و ١٧٤ / ١حم 

 صحيح
٢٠٧٧٢ - } رالَ ِطيوى وريرةَ ) ابن جرير  . ( }الَ عدعن أَيب ه. 

 .وه  حن١٥٣ / ٢ و ١٧٤ / ١ وحم ١٧٤٧م ص 
 .عن أَيب أُمامةَ ) ابن جرير  . ( }الَ عدوى و الَ ِطيرةَ ، فَمن أَعدى االْولَ ؟   { - ٢٠٧٧٣

 / ٢ و ٣٢٨ و ٢٦٩ / ١وحم  ) ٣٥٤٠(  و هـ  ١٠١ وم السالم    ١٨٠ و   ١٧٩ و   ١٦٦ / ٧أخرجه بنحوه خ    
 . وغريهــم ٤٣٤

٢٠٧٧٤ - }       مؤالشة ، ورالَ ِطي وى ودِس    :  ىف ثَالٍَث    الَ عالْفَـر اِر ، والد ِفى الَمرأَِة ، و{ ) . 
 . عن ابن عمر ) ابن جرير



 

 

٣١٠١() 

 )٢٨٢٤(وت ) ٣٩٢٢(ود ) ٢٢٢٥( وم ١٨٠ و ١٧٩ و ١٧٤ / ٧خ 

. } الَمرأَِة ، والداِر ، والْفَرِس      : الَ عدوى و الَ ِطيرةَ ، وِإنْ كَانت ِفى شيٍء فَِفى             { - ٢٠٧٧٥
 .عن أَيب سعيِد ) والطَّحاوى والشريازى ِفى اْأللقاِب )  ابن جرير(

  ٣٠٧ / ٤ ومعاين ٢٥١ و ١٧٨ و ١٧٣ و ١٣٠ / ٣ وحم ٢٤٣ / ١٠وفتح  ) ٧٨٩( الصحيحة 
 صحيح

 .} اِر  ٍىف الْفَرس ، والَمرأَِة ، والد     : الَ عدوى و الَ ِطيرةَ ، وِإنما الشؤم ِفى ثَالٍَث            { - ٢٠٧٧٦
 .عن ابن عمٍر ) حم ، ق(

 و  ٢٧٦ و   ٢٥١ و   ١٧٨ و   ١٧٣ و   ٣/١٣٠ و   ٢/١٥٣ و   ١/١٧٤وحـم   ) ٧٨٨( وصـحيحة    ١١٦م السالم   
 ) ٥٧٥٣(وخ ) ٧٥٢٨( وصحيح اجلامع ٢٧٨

فهو على الوجه الذي كانوا يعتقدونه      : العدوى  : أما ما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            : قال البيهقي   
جلاهلية من إضافة الفعل إىل غري اللَّه تعاىل وقد جيعل اهللا مبشيئته خمالطة الصحيح من به شئٌ من هذه العيـوب                     يف ا 

وكل ذلك بتقدير اللَّه    . . “فر من اذوم فرارك من األسد       “ سبباً حلدوث ذلك وهلذا قال صلى اللَّه عليه وسلم          
 . تعاىل 

 .يكون يف الفرس أن ال يغزى عليها وحراا وغالء مثنها : وقال العلماء عن الشؤم يف هذه الثالث 
 .يف عدم والدا وسالطة لساا وتعرضها للريب : ويف املرأة 
 .من ضيقها وسوء جرياا وأذاهم :  ويف الدار 

٢٠٧٧٧ - }                 قح نيالْعو ، دسالَ ح ةَ ، ورالَ ِطي وى ، ودبن عمرو  عن عبداللَّه   ) حم   . ( }الَ ع
 بن العاص 

  ١٠١ / ٥امع 
 حسن

٢٠٧٧٨ - }                   ِصـبحاِء فَيحركُون ِفى الصِيِر يوا ِإىل الْبعرت ةَ ،  أَلَمامالَ ه رةَ والَ ِطيوى ودالَ ع
 ( .} اَْألولَ عـدى وِفى  ِكرِكرِتِه أَو ىف ِمراق بطِْنِه نكْتةً ِمن جرٍب لَم يكُن قَبلَ ذِلـك ، فَمـن أِ                  

 ) .عن عمري بن سعد اَألنصارى وماله غيره وهو صحيح ) طب ، حل ، كر (الشريازى ِفى اَْأللْقَاِب ، 
  ) ٧٨٩(  وصحيحة ١٠٢ / ٥ وجممع ١٨٠ / ١حم 

 صحيح
٢٠٧٧٩ - }                 ٍء فَهيةُ ىف شركُِن الطِّيةَ ، ِإنْ يامالَ ه ةَ  ورال ِطيوى ، ودالَ ع  الَمـرأَِة ،    : و ِمن

والْفَرِس ، والداِر ، فَِإذاَ سِمعتم ِبالطَّاعوِن بأَرٍض فَالَ تهِبطُوا علَيِه ، وِإنْ وقَع وأَنتم ِبها فَالَ تِفـروا     
 هقَّاص ) حب ( ابن خزمية والطَّحاوى ،  (  .}ِمنعن سعد بن ِأيب و. 

 ٢٩٣ و ٢٧٨ و  ٢٧٦ و   ٢٥١ و   ١٧٨ و   ١٧٣ و   ١٣٠ / ٣ و   ١٥٣ / ٢ و   ١٧٤ / ١ حنوه وحم    ١٧٤٧م ص   
( وخد   ) ١١١١٧(  ومحيدي   ١٠٢ و   ١٠١ / ٥ وجممع   ٤٥ و ٤١ و   ٤٠ / ٩ وش   ١٣٩ / ٨ و   ٢١٦ / ٧وهق  
  ) ٦١٢٧(  واإلحسان ٢١٢ / ١٠وفتح  ) ٩١٣



 

 

٣١٠٢() 

 صحيح
٢٠٧٨٠ - }   برأَج نةَ ، فَمامالَ ه ةَ ورالَ ِطي وى ودلَ ؟ الَ ععن ابن عمر ) حم ، هـ  ( .}  اَْألو

  ) ٧٥٢٩(  وصحيح اجلامع ٤٠ / ٩ وش ٢٥ / ٢وحم  ) ٨٦( وهـ  ) ٢١٤٣( وت ) ٣٥٤٠(ود 
 صحيح

٢٠٧٨١ - }                    قح نيالْع ِة الْفَأْلُ ، ورالطِّي ريخةَ ، وامالَ ه ةَ ، ورالَ ِطي وى ، ودابـن   . ( }الَ ع
 . هريرةَ عن أَيب)جرير
  ٤٨٧ / ٢حم 

 صحيح
حم ، هـ ، طب      . ( }الَ عدوى و الَ ِطيرةَ و الَ هامةَ و الَ صفَر ، فَمن أَعدى اْألولَ ؟                 { ٢٠٧٨٢

 .عن ابن عباٍس ) 
 )٣٥٩٣( وهـ ٢٨٨ / ١١وطب  ) ٧٨٩(  وصحيحة ١٠٢ / ٥ وجممع ١٨٠ / ١حم 

 صحيح
يرةَ و الَ هامةَ ، و الَ صفَر ، وِفر ِمن الَمجذُوِم كَما تِفـر ِمـن                 الَ عدوى و الَ طِ     { - ٢٠٧٨٣

 .عن أَيب هريرة ) حم ، خ  .  (}اَْألسِد 
 / ٥ وجممـع    ٥٤ / ١٧وطب   ) ٣٥٤٠ و   ٣٥٣٩ و   ٨٦(  وهـ   ٤٣٤ و   ٢٢٢ و   ٢٤ / ٢ وحم   ١٦٤ / ٧خ  

  ) ٧٥٣٠(    وصحيح اجلامع ١٦٧ / ١٢ وسنة ١٠٢
 .يء يعدي بذاته، ولكن احليطة مطلوبة مع االعتقاد أن الفاعل احلقيقي هو اللَّه وحده الش: أى 

 .عن جابٍر ) حم ، م  ( .} الَ عدوى و الَ ِطيرةَ و الَ هامةَ و الَ صفَر و الَ غُولَ  { - ٢٠٧٨٤
والفيض  ) ٣٥٤٠ و   ٣٥٣٥( وهـ   ) ٢١٤٣(  وت   ٨٦ و   ٢٤ ود  الطب ب      ١١٤ و   ١٠٣ و   ١٠٢م السالم   

  ) .٧٥٣١(  وصحيح اجلامع ٤٣٤ / ٦
٢٠٧٨٥ -  }                 ـاِلحالْفَـأْلُ الصو ، اِلحىن الْفَأْلُ الصِجبعيةَ ، ورالَ ِطي وى ودـةُ  : الَ عالْكَِلم

  .} الْحسنــــةُ 
 .عن أَنٍس ) حم ، ق ، د ، ت ، هـ (

 ٣٤٤ و ٢١٤ / ١٠ وفـتح  ٣٤٢ / ٢ومشكل  ) ٣٥٣٧( وهـ  ) ٣٩١٦(  ود ١١٢ وم السالم    ١٧٥ / ٧خ  
  ) .٧٥٣٢(  وصحيح اجلامع ١٥٤ / ٤ و ٣/١٣٠ وحم٣٧٨ / ٤وخط 

 الَ عدوى و الَ هامةَ ، و الَ صفَر ، خلَق اللَّه كُلَّ نفٍْس فَكَتب حياتهـا وموتهـا                   { - ٢٠٧٨٦
 .عن أَيب هريرةَ والْخطيب ) حم  . ( }ومِصيباِتها وِرزقَها 

 ٧٣ / ٤ومشكل  ) ٢٤٥٣(  ومطالب ١٠٢ / ٥ وجممع   ٢١٨ و   ٢١٦ و   ١٣٥ / ٧ وهق   ٤٤٠ و ٣٢٨ / ١حم  
  ) .٢١٤٣(  وت ١٦٩ / ١١ وخط ٣٠٨ / ٤ومعاين  ) ١١٥٢( و ) ٧٨٠(وصحيحة 



 

 

٣١٠٣() 

 صحيح
٢٠٧٨٧ - }      تا يكَم ذُومقُوا الَمجاتو فَرالَ ص ةَ وامالَ ه وى ودالَ ع عن أَيب ) هق  ( .} قى اَْألسد
 )١٣٩٦٩( وبنحوه عند خ وغريه املسند اجلامع ٢١٨ و ٢١٦ و ١٣٥ / ٧هريرةَ هق 

 صحيح
الَ عدوى ، والَ هامةَ ، و الَ صفَر ، و الَ يحلُّ املُمرض على الُمِصح ، ولْيحـلَّ                    { - ٢٠٧٨٨ 

 .عن أَيب هريرةُ ) هق  ( .} َألنه أَذًى : اك ؟ قَالَ وِلم ذَ: الُمِصح حيثُ شاَء ، ِقيلَ 
  ٢١٨ و ٢١٦ و ١٣٥ / ٧هق 

 صحيح
٢٠٧٨٩ - }  نسالْفَأْلَ الْح أُِحبةَ ورالَ ِطي ةَ وامالَ ه وى ودريرةَ) م  ( .} الَ ععن أَيب ه 

  ) .٧٥٣٣(  وصحيح اجلامع ١٥٨ / ١٠ وفتح ١١٤م السالم 
٢٠٧٩٠ -}  فَرالَ ص الَ غُولَ ، و ةَ ، وامالَ ه وى ، ودريرةَ ) ابن جرير  ( .}  الَ ععن أَيب ه. 

  ٢١٦ / ٧ وهق ٣٢٧ و ٢٦٧ / ٢ وحم ٣٣م السالم ب 
٢٠٧٩١ - }  فَرالَ ص َء ، ووالَ ن ةَ ، وامالَ هوى ، ودريرةَ) د  ( .} الَ ععن أَيب ه. 

  ) .٧٥٣٤(  وصحيح اجلامع ١١٨ / ٦ وخط ١٧٤ / ١٢وسنة  ) ٣٩١٢(  ود ١٠٦م السالم 

  .عن أَنٍس) د (  .} الَ عقْر ِفى اِْإلسالَِم  { - ٢٠٧٩٢
 ٤٦١ / ٥وسنة   ) ٧٣٨( وحب   ) ٦٦٩٠(  و عب    ٣١٤ / ٩ و   ٥٧ / ٤ وهق   ١٩٧ / ٣وحم   ) ٣٢٢٢( د  
  ) ٧٥٣٥(  وصحيح اجلامع ٢٢٧ / ١١و 

 صحيح
 . ، حيث كانوا ينحرون اإلبل على قبور املوتى الذبح عند القرب: أي 

) هــ    ( .} ال عقْلَ كَالتدِبِير ، و الَ ورع كَالْكَف ، و الَ حسب كَحسِن الْخلُِق                { - ٢٠٧٩٣
عن أَيب ذَر. 

 ٣١٣ / ٧ و   ٣٥٨ / ٦ و   ٢٢١ / ٤ وكـر    ١٦٥ / ٨ و   ٣٢٣ / ٧ واإلحتاف   ٢٨٣ / ١٠وجممع   ) ٤٩( حب  
  ١٨٩ / ٣وترغيب  ) ٤٢١٨(  وهـ ١٤١٣ / ٤ وعدي ٣٤٣ / ٦ وحلية

 حسن لغريه
 عن رجٍل ) خ  ( .} الَ عقُوبةَ فَوق عشِر ضرباٍت ِإالَّ ِفى حد ِمن حدوِد اِللَّه  { - ٢٠٧٩٤

  ) .٧٥٣٦(  وصحيح اجلامع ١٧٧ و ١٧٦ / ١٢ وفتح ٢١٦ / ٨خ 
عـن  ) حم   ( .} تفْعلُوا ِإالَّ ِبفاِتحِة الِْكتاِب ، فَِإنه الَ صالَةَ ِإالَّ ِبها           الَ علَيكُم أَنْ الَ      { - ٢٠٧٩٥

 عبادة بـــــن 
 . الصامت

                   ٢١٥ / ١ ومعاين ٢٤٢ / ٢ وفتح ٣٢٢ و ٣١٦ / ٥حم 



 

 

٣١٠٤() 

 صحيح 
 .عن ِأيب سعيد ) ط ، حم ، م  . ( }قَدر الَ علَيكُم أَنْ ال تفْعلُوا ذَاكُم فَِإنما هو الْ { - ٢٠٧٩٦
  ) .٧٤٦(  ومحيدي ٨٨ و٢٢ / ٣ وحم ١٣١ و ١٣٠ و ١٢٩م النكاح 

 ( .} فَِإنَّ اللَّه تعاىل كَتب من هو خاِلق ِإىل يوِم الِْقيامـِة            . الَ علَيكُم أَنْ الَ تفْعلُوا       { - ٢٠٧٩٧
 .ه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سِئل عِن الْعزِل قَالَ فذَكَره عن ِأىب سعٍيد رضي اللَّ) حم ، م 

  ) .٧٥٣٧( وصحيح اجلامع  ) ١٠٣٢(  وصحيحة ١٣١ و ١٣٠ و ١٢٩ و م النكاح ٧٢ و ١١ / ٣حم 
اِئنةٌ ِإىل يوِم الِْقيامـِة ِإالَّ      الَ علَيكُم ِأنْ الَ تفْعلوا ،  ما كَتب اُهللا خلْق نسمٍة ِهى كَ              { - ٢٠٧٩٨

 عن أيب سعيد رضي اللَّه عنه) م ، د  ( .} ستكُونُ
 / ٤ وفـتح    ٣٤ / ٣ومعـاين    ) ٧٤٦(  ومحيدي   ٨٨ و ٢٢ / ٣ و حم    ١٣١ و   ١٣٠ و ١٢٩ و   ١٢٨م النكاح   

  )٧٥٣٨(  حنوه وصحيح اجلامع ١٥٤ / ٨ و ١٠٩ / ٣ وخ ٤٢٠
تعجبوا بأَحٍد حتى تنظُروا ِبما يختم لَه ، فَِإنَّ الْعاِملَ يعملُ زماناً ِمن             الَ علَيكُما أَنْ     { - ٢٠٧٩٩

عمِرِه ، ِأِو الْبرهةَ ِمن ِدهِرِه ِبعمٍل صاِلٍح ِلو مات علَيِه لَِدخلَ الْجنةَ ، ثُم يتحولُ فَيعملُ عمالً سيئاً                   
الْعبد لَيعملُ زماناً ِمن عمرِه أَو برهةً ِمن دهِرِه ِبعمٍل سييٍء لَو مات علَيِه لَدخلَ النار ، ثُـم                   ، وِإنَّ   

 قَالُو يا رسولَ اِهللا     يتحولُ فَيعملُ عمالً صاِلحاً ، وِإذَا أَراد اللَّه تعاىل ِبعبٍد خيراً استعملَه قَبلَ موِتِه ،              
وعبد بن محيد وابن أَيب عاصم      ) حم   ( .} يوفِّقُه ِلعمٍل صاِلٍح ثُم يقِْبضه علَيِه       : وكَيف يستعِملُه ؟ قَالَ   : 

 . عن أَنٍس ) ع ، ض ( وابن منيع ، 
   ٢١١ / ٧ وجممع ٢٣٣ و ١٢٠ / ٣حم 

 صحيح
٢٠٨٠٠ - } ا ، صكُملَيالَ ع رماً آخوي هكَانا معن عائشةَ ) د  . ( }وم. 

  ٢٥٩ و ٢٥٨ / ٤ والنيل ١٧٦ / ١وطص  )  ٩٥١(  وحب ٢٨١ و ٢٨٠ / ٤وهق  ) ٢٤٥٧(  د 
 صحيح

وسببه أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتني متطوعتني فأهدي هلما طعام فأفطرتا فقال هلما رسول اهللا صلى اللَّـه                   
 .عليه وسلم احلديث 

 .  عن النعمان بِن بشري ) طب  . ( }الَ عمد ِإالَّ ِبالسيِف  { - ٢٠٨٠١
 / ٣ وقط ٣٥٤ / ٩ وش ١٠٩ / ١٠وطب  ) ٢٦٦٨ و   ٢٦٦٧(  وهـ   ٦٢ و   ٤٢ / ٨وهق   ) ١٧١٨٢( عب  
 ١٨٤ / ٣ ومعاين ٢٠٠ / ١٢ وفتح ١٩ / ٤ وتلخيص ٢٩١ / ٦ وجممع ١٠٦ و٨٨ و ٨٧

 حسن
 .عن ِأيب هريرةَ ) حم ، ن ، هـ  ( .} عمر شيئاً فَهو لَهالَ عمرى ، فَمن أَ{ - ٢٠٨٠٢

  ) .٦٥٣٩(  وصحيح اجلامع ١٣٨ / ٧ وش ٣٥٧ و ٣٤ / ٢ وحم ٢٧٧ / ٦ون  ) ٢٣٧٩( هـ 
 صحيح



 

 

٣١٠٥() 

 حم ،   . ( } الَ عمرى و الَ رقْىب ، فَمن أَعمر شيئاً أَو ِأرقَبه فَهو لَه ِفى حياِتِه ومماِتهِ                { - ٢٠٨٠٣
 عن ابن عمر ) ن ، هـ 

(  وصحيح اجلـامع     ١٢٨ / ٤ ونصب   ٧٣ و   ٣٤ / ٢وحم   ) ١٦٩٢٠( وعب   ) ٢٣٧٥(  وهـ   ٢٧٣ / ٦ن  
٧٥٤٠. (  

 صحيح
 .عن عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه ) هـ ، ك  . ( }الَ عهدةَ بعد أَربٍع  { - ٢٠٨٠٤

 ٢١ / ٢ وك   ٣٢٣ / ٥ وهق   ٨٤ / ٥ وخط   ٣٩٩ان   وجرج ١٠٧ / ٤ وجممع   ١٤٣ / ٤وحم   ) ٢٤٤٥( هـ  
  ٢٨٨ / ١٤وش 

 فيه انقطاع 
 .احلسن مل يسمع من عقبة بن عامر لكن مراسيله قوية 

 .عن الْحسن مرسالً  ) ش  . ( }الَ عهدةَ فَوق أَربٍع  { - ٢٠٨٠٥
  ٢٨٨ / ١٤ وش ٢١ / ٢ وك ٣٢٣ / ٥هق 

 صحيح مرسل
 .الضمان : أي 

 .عن ِأيب هِريرةَ  ) حم ، د ، ك  ( } غَرار ِفى صالٍَة و الَ تسلِيٍم الَ { - ٢٠٨٠٦
(  وصـحيحة    ٢٥٧ / ١٢ وسـنة    ٢٢٩ / ٢ ومشكل   ٢٦٤ / ١ وك   ٢٦١ / ٢ و   ٢٦٠ / ١وهق   ) ٩٢٨( د  

 ٢/٤٦١وحم  ) ٧٥٤١( وصحيح اجلامع  ) ٣١٨
 صحيح

وعليـك وال يقـول     : ار التسليم آت بقول ايب      النقصان ، وغرار الصالة نقصان أركاا وهيآا ، غر        : الغرار  
 ..السالم عليك
 . عن عمرو بن عوف ) طب  . ( }الَ غَضب و الَ نهبةَ  { - ٢٠٨٠٧

  )  ٧٥٤٢(  وصحيح اجلامع ١٢٨ / ١ وأصفهان ٢٣ / ١٧طب 
 صحيح

 .عن  أَيب هريرةَ ) د  ( .} الَ غُولَ  { - ٢٠٨٠٨
  )٧٥٤٣(  وصحيح اجلامع ٣٨٢ و ٣١٢ و ٢٩٣ / ٣وحم  ) ٣٩١٣( د 

 صحيح
٢٠٨٠٩ - }   دعب الَ ِغىن لَه آنَ ، وأُ الْقُرقْرٍد يبالً  ) هـ ، ش  ( .} الَ فَاقَةَ ِلعسعن الْحسني مر . 

  ١٣٢ / ٩واإلحتاف  ) ٣٥٠١(  ومطالب ٢٢٨ / ١ وطب ١٥٨ / ٧ وجممع ٤٦٧ / ١٠ش 
 حسن

٢٠٨١٠ - } الَ ع و عةَ الَ فَرريرةَ  ) ٤حم ، ق ( . } ِتريعن أَيب ه. 



 

 

٣١٠٦() 

وحم  ) ٣١٦٩ و   ٣١٦٨(  وهـ   ١٦٧ / ٧ون   ) ١٥١٢( وت   ) ٢٨٣١(  ود   ٣٨ وم األضاحي    ١١٠ / ٧خ  
  ) . ٧٥٤٤(  وصحيح اجلامع ٤٩٠ و٢٧٩ / ٢

 .أول ما تلده الناقة كانوا يذحبونه آلهلتهم : الفرع 
 .، فيصب دمها على رأسها الذبيحة الىت كانت تذبح لألصنام : العترية 

) ع  ( عن خمارق ،    ) طب . (}الَ قُدست أُمةٌ الَ يؤخذُ ِللضِعيِف ِفيها حقُّه غَير متعتٍع            { - ٢٠٨١١ 
 .عن ِأيب سعيٍد االنصارى 

 / ٦ وش   ٩٤ / ١٠ وهق   ١٢٨ / ٦ وحلية   ٣٨٨ / ١٩ وطب   ٦١١ / ٢ وترغيب   ١٩٧ / ٤ و ٢٠٨ / ٥جممع  
٥٩٢  

 حصحي
٢٠٨١٢ - }        نِن اِلمجِإالَّ ِفى ثَم أَميـن ،       )الْبغوى والْبارودى وابن عساكر   ( . } الَ قَطْع عن أَمين بن أُم
أَشار الشافعى ِإىل أَنَّ شريكاً أَخطأَ ِفى قوله ابن أُم  أَمين ، وِإمنا هـو                : وماله غَيره ، وقال ابن حجر       : قال الْبغوى   

 ) .فَِإنَّ أَمين بن أُم أَمين قُتلَ يوم حنٍني أَمين الْحبشى ، 
  .٣٩٥ و ٣٩٤ / ١التهذيب 

 صحيح مرسل
  ) .٤٣٨٥( وصح هذا من فعله صلى اللَّه عليه وسلم  د 

 . عن عائشة ) حب  . ( }ال قَطْع ِإالَّ ِفى ربع ِديناٍر فَصاِعداً  { - ٢٠٨١٣
 ) ٤٤٦٥(  واإلحسان   ٢٣٠٢ / ٦ وعدي   ٢٥٥ / ٣ونصب   ٢١٠ / ٧ وتخ   ١٠٣ / ١٢ وفتح   ١٦٦ / ٣معاين  

  ١٨٩ / ٣وقط  ) ١٦٨٤(  وم ٧٩ / ٨ون  ) ٢٨٠( حنوه ومحيدي  ) ٤٤٦٤(و 
 . عن رافع بن خديج )  حب ٤حم  . ( }الَ قَطْع ِفى ثَمٍر و الَ كَثٍَر  { - ٢٠٨١٤

 ٤٦٣ / ٣وحم   ) ٢٥٩٤ و   ٢٥٩٣(  وهـ   ٨٨ و   ٨٧ و   ٨٦ / ٨ون   ) ١٤٤٩( وت   ) ٤٣٨٩ و   ٤٣٨٨( د  
 ٢٦ / ١٠وش   ) ١٥٠٥(  وحـب    ٣١١ و   ٣٠٨ و   ٢٩٣ / ٤ وطب   ٢٦٦ و   ٢٦٣ / ٨ وهق   ١٧٤ / ٢ومي  

  ) .٧٥٤٥(وصحيح  اجلامع
 صحيح

 .عن أَيب أُمامةَ ) خط (.} الَ قَطْع ِفى زمِن الَمجاعِة  { - ٢٠٨١٥
  ٣١٩ / ١ و أصفهان ٢٦١ / ٦خط 

 فيه جهالة 
 .عن أُم سلمةَ ) طب ، حل  . ( }ِمن أَذى الْجاِر الَ قَِليلَ  { - ٢٠٨١٦

  ٢٧١ / ١٠ وحلية ١٧٠ / ٨ وجممع ٣٥٩ / ٨ش 
 صحيح لغرية 

 . عن أَيب بكرةَ وعن النعمان بن بشري) هـ  . ( }الَ قَود ِإالَّ ِبالسيِف  { - ٢٠٨١٧



 

 

٣١٠٧() 

 ١٠٦ و   ٨٨  و    ٨٧ / ٣ وقط   ٩/٣٥٤ وش   ١٠٩ / ١٠ وطب   ٦٣ و   ٦٢ / ٨وهق   ) ٢٦٦٨ و   ٢٦٦٧( هـ  
 / ٣ وعدي   ١٨٤ / ٣ ومعاين   ٢٠٠ / ١٢ وفتح   ٣٤٢ و   ٣٤١ / ٤ ونصب   ١٩ / ٤ وتلخيص   ٢٩١ / ٦وجممع  
  ٢٥٤٣ / ٧ و١٩٧٨ / ٥ و ١١٠٢

 حسن لغريه
 عن الْحسن مرسالً ) عب  ( .} الَ قَود ِإالَّ ِبحِديدٍة  { - ٢٠٨١٨

  ٨٨ / ٣ و ٨٩ / ١٤ وخط ٦٢/ ٨وهق   ) ١٧١٧٩( عب 
 ن لغريهحس

عـن  ) عـب   ( .} الَ قَود ِفى الشلَِل و الَ ِفى الْعرِج و الَ ِفى الْكَسِر ، وِفيِه الْعقْلُ         { - ٢٠٨١٩
 .عكرمةَ مرسالً وعن عمرو بن شعيب مرسالً  

  ٩١ / ٣وقط  ) ١٨٠٢٢ و ١٨٠٢١( عب 
 صحيح مرسل

 .عن الْعباٍس) هـ  ( .} جاِئفَِة و الَ الُمنقَّلَِة الَ قَود ِفى املأْمومِة و الَ الْ { - ٢٠٨٢٠
  ) .٢١٩٠( وصحيحة  ) ١٨٥٠(  ومطالب ٦٥ / ٨وهق  ) ٢٦٣٧( هـ 

 حسن لغريه
 .الطعنة اليت تنفذ إىل اجلوف : الشجة اليت بلغت أم الرأس ، اجلائفة : املأمومة 
 .هي اليت خترج منها صغار العظام : املنقَّلة 

 .عن ابن عمٍرو ) عد ، هق  . ( } كَفَالَةَ ِفى حد الَ { - ٢٠٨٢١
  ١٦٨١ / ٥ وعدي ٣٩١ / ٣ وخط ٥٩ / ٤ ونصب ٧٧ / ٦هق 

 فيه جهالة
الَ مالَ أَعود ِمن الْعقِْل ، و الَ فَقْر أَشد ِمن الْجهِل ، و الَ وحدةَ أَشد ِمن الْعجِب ،  { - ٢٠٨٢٢

 أَوثَق ِمن الُمشاورِة ، و الَ عقْلَ كَالتدِبِري ، و الَ حسب كَحسِن الْخلُـق ، و الَ ورع       و الَ مظَاهرةَ  
كَالْكَف ، و الَ ِعبادةَ كَالتفكُِّر ، وآفَةُ الْحِديِث الْكَِذب ، وآفَةُ الِْعلِْم النسيانُ ، وآفَـةُ الْظَّـرِف                   

 . وضعفه عن علي رضي اللَّه عنه  ) هب  . ( } الْجماِل الْبغي ، وآفَةُ الشجاعِة الْفَخر الصلَف ، و آفَةُ
  ٢٢١ / ٤وكر  ) ٤٦٤٧( الشعب 

 لني
الَ مساعاةَ ِفى اْإلسالَِم ، من ساعى ِفى الْجاِهِليِة فَقَد لَِحق ِبعصِبتِه ، ومـن دعـا                  { - ٢٠٨٢٣

 . عن ابن عباٍس رضي اللَّه عنهما ) د ، ك  ( .} اً ِمن غَِري ِرشدٍة فَالَ يِرثُ و الَ يورثُ واِلد
 / ٩ وسـنة    ٤٩ / ١٢ وطـب    ٢٢٧ / ٤ وجممع   ٣٤٢ / ٤ وك   ٢٥٩ / ٦ وهق   ٣٦٢ / ١وحم   ) ٢٢٦٤( د  

٢٧٨  
 فيه مبهم 

 .نوع من الزنا والفجور كانوا يفعلونه يف اجلاهلية : املساعاة 



 

 

٣١٠٨() 

٢٠٨٢٤ - }   راتشِدى ِإالَّ اُملبعةَ بوبةُ : الَ ناِلحا الصوْءيوابن مردويه عـن ِأيب  ) ص ، حم  . ( }الر
 الطُّفيل 

  ٤٢٧ / ١٠ واإلحتاف ١٧٣ / ٧ وجممع ٤٥٤ / ٥وحم  ) ٣٧٢٤( ت 
 صحيح

٠ ٢٠٨٢٥ }         وا ردبفَاع ، كُمدعةَ بالَ أُم ِدى وعب ِبىوا        الَ نـومصو ، ـكُمسموا خأَِقيمو ، بكُم
          كُمبةَ رنلُوا جخاد ثُم ِركُمالَةَ أَموا وأَطيعو ، ركُمهوالْبغوى عن ِأيب قبيلةَ رضي اللَّه عنه        ) طب   ( .} ش

. 
  وكر ٢٠٩ / ٣ ومشكل   ٢٠٢ / ٢ واإلحتاف   ٢٧٢ / ٣ وجممع   ١٦٣ / ٨ وطب   ١٤٤ / ٨وهق   ) ٣٧٢٤( ت  
٤١٥ / ٦  

 صحيح
عـن ابـن    ) حم   . ( }الَ نذْر ِإالَّ ِفيما ابتِغي ِبِه وجه اِهللا ، و الَ يِمني ِفى قَِطيعِة رِحٍم                { - ٢٠٨٢٦

 عمٍرو                     
  ١٨٥ / ٢وحم  ) ٣٢٧٣( د 

 صحيح لغريه
ِه ، و الَ نذْر ِفى قَِطيعِة رِحٍم ، و الَ طَـالَق و الَ               الَ نذْر ِإالَّ ِفيما أُِطيع اللّه تعاىل ِفي        { - ٢٠٨٢٧

 ِلكما الَ يِفيم اقاٍس) طب  ( .} ِعتعن ابن عب. 
  ١١١٠ / ٣ وعدي ٢٧٨ / ٣ ونصب ١٨٦ / ٤ وجممع ١٥٩ و ١٦ / ٤ وقط ٢٧ / ١١طب 

 صحيح
 عن عمران بن حصني) حم ، ن  . ( }ٍني الَنذْر ِفى غَضٍب ، وكَفَّارته كَفَّارةُ يِم { - ٢٠٨٢٨

 / ١٠ وهـق    ٤٤٠ و   ٤٣٩ و   ٤٣٣ / ٤وحم   ) ١٥٨١٥(  وعب   ٢٩ و   ٢٨ / ٧ ون   ٤١د األميان والنذور ب     
  ١٢٩ / ٣ ومعاين ٣٠٥ / ٤ وك ٧٠

 حسن لغريه 
من طريق  ) عب   . ( }  الَ نذْر ِفى غَضٍب و الَ ِفى معِصيِة اِهللا ، وكَفَّارته كَفَّارةُ يِمنيٍ             { - ٢٠٨٢٩

 حيىي ابن أيب كثٍري عن رجٍل من بىن حنيفةَ وعن ِأيب سلَمةَ بن عبدالرمحن مرسالً   
  ) .١٥٨١٥(  وعب ٢٥٤ / ٧عدي 

 صحيح لغريه
٢٠٨٣٠ - }               مآد ناب ِلكما الَ يالَ ِفيم ِحٍم ، وِة رِفى قَِطيع ذْرب  ط( الْحاكم يف الْكىن     ( .} الَ ن (

 .كردم بن قيٍس (عن 
  ) ١١٨١(  وت ٢٩ / ٧ون  ) ٣٢٧٤( ود  )  ٢١٢٥(  وهـ ٢٩٥ / ١ و أصفهان ١٩١/ ١٩طب 

 صحيح



 

 

٣١٠٩() 

٢٠٨٣١ - }                    مآد اْبن ِلكما ال يالَ ِفيم ِحٍم ، وِة رالَ ِفى قَِطيع صِيةَ اِهللا وعِفى م ذْرابن  ( .} الَ ن
 .عن أنٍس) النجار
  ٤٣٥ / ٨ خط 

 صحيح لغريه 
٢٠٨٣٢ - }              مآد ناب ِلكما الَ يالَ ِفيم ِة اللَِّه وِصيعِفى م ذْرـ   ( .}الَ ن عن عمـر ان بـن      ) ن ، ه

 وحنف  ٣٤ / ١٠ وسنة   ٤٢ / ٣ ومشكل   ٣٠٥ / ٤ وك   ٢٤٧ / ٦ وحم   ٢٧ و   ٢٦ / ٧ون  ) ٣٢٩٠(حصني د 
 ٢١٢٥ و   ٢١٢٤( وهـ   ) ١٥٢٥ و   ١٥٢٤( وت   ) ٧٥٤٦(  وصحيح اجلامع    ٨ وم النذر    ٢٦٤ و ٢٥٦ / ٢
  ٥٨٧ / ١١وفتح ) 

عن عمر ان ) ن ( عن عائشةَ ،  ) ٤حم  ( .} الَ نذْر ِفى معصيٍة وكَفَّارته كَفَّارةُ يِمٍني  { - ٢٠٨٣٣
 . بن حصني

 ٦ وحم   ١٣٠ / ٣ ومعاين   ٢٦٧ / ١٠ ومتهيد   ١٧٥ / ٤ وتلخيص   ١٨٧ / ٤ وجممع   ٣٠٥ / ٤ وك   ٢٦ / ٧ن  
  ) .٧٥٤٧( وصحيح اجلامع  ) ٣٢٩٢ و ٣٢٩١ و ٣٢٩٠( ود  ) ٢١٢٥(  وهـ ٢٥٨ / ٢ وحنف ٢٤٧ /

 صحيح
٢٠٨٣٤ - }  مآد اْبن ِلكما الَ يالَ ِفيم ِصٍيٍة وعِفى م ذْرريرةَ  ) عب  . ( }الَ نعن ِأيب ه. 

 )  ١٥٨١١(  وعب ٥٨٧ / ١١ وفتح ٣٠ و ٢٩ / ٧ون  ) ٢١٢٥ و ٢١٢٤( وهـ  ) ١٥٢٥ و ١٥٢٤( ت 
 صحيح 

٢٠٨٣٥ - }  ِلكما الَ تِفيم ذْراك) عب  ( .} الَ نحعن ثابت بن الض 
  ) .١٥٨١٢ و ٩٧١٥( عب 

 صحيح
الَ نذْر الْبن آدم ِفيما الَ يمِلك ، و الَ يِمني لَه ِفيما الَ يمِلك ، و الَ طَالَق لَه ِفيما                      { - ٢٠٨٣٦

 .عن ابن عمٍرو ) ت  ( .} كالَ يمِل
 / ٣ ونصـب  ٢٠٥ / ٢ وك ٤٣٢ و ٤٢٩ / ٤ و ١٩٠ / ٢وحم  ) ١١٨١(  و ت    ٢٩ / ٧ون   ) ٣٢٧٤( د  

  ) ٧٥٤٨(  وصحيح اجلامع ٤٤ / ٤ و٢٧٨ و٢٣١
 صحيح

ا حلَفْت علـى    الَ نذْر و الَ يِمني ِفى قَِطيِعة رِحٍم ، والَ يِمني ِفيما الَ تمِلك ، و ِإذَ                 { - ٢٠٨٣٧
 أَلَنسالَ ت و ، ِمِينكي نع كَفِّرو ريخ وا فَائِْت الَِّذى ههراً ِمنيخ تأَيفَر ِلكما الَ تِفيم ِحٍم ِأوقَِطيِعِة ر

 عن غَيِر مسِألٍَة أَعانـك اُهللا       اْإلمارةَ فإنك إنْ أعِطيتها عن مسأَلٍَة وكلَك اُهللا ِإلَيها ، و ِإنْ أَعِطيتها            
 .عن عبد الرمحن بن مسرةَ ) الشريازى ِفى اَْأللْقاب  . (}علَيها 

  حنوه٦٢ و ٦١ / ٥حم 
 صحيح 



 

 

٣١١٠() 

، الَ نذْر و الَ يِمني ِفيما الَ يمِلك ابن آدم ، و الَ ىف معِصيِة اِهللا و الَ قَِطيعِة رِحـٍم                       { - ٢٠٨٣٨
ومن حلَف على يِمٍني فَرأى غيرها خيراً ِمنها فَلْيدعها ولَيأِْت الِذى هو خير ، فَِإنَّ تركَها كَفَّارتها                 

 .عن ابن عمٍرو ) د ، ك ( .} 
  ١٠٣ وجرجان ٢٠٥ / ٢ وك ٣٣ / ١٠ وهق ٢١٢ / ٢ وحم ١٢ / ٧ون  ) ٣٢٧٤( د 

 صحيح
خيطىء كثرياً ، وهو حمجـوج      : ألخنس النخعي أبومالك اخلزاز ثقة باطالق ووهم ابن حبان فقال           فيه عبيداهللا بن ا   

بأنه منكر ملخالفتـه     ) ١٣٦٥(  وأعله األلباين يف ضعيفتة      ٣ و   ٢ / ٧مبن سبقه إذ وثقوه بإطالق راجع التهذيب        
 .لألحاديث الصحيحة اليت تأمر بالكفارة 

 : ويف هذا اإلعالل نظر شديد 
 .األوىل ما ذكرا : لثبوت احلديث من طرق :  ل األو

 وهـذا  ١٨٤ / ٢من طريق خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب به وحـم   ) ٢٢١( عند الطيا منحة :  والثانية  
مقارب احلديث شرح علـل     :  وقال عنه البخاري     ١٦١ / ٣سند حسن فإن خليفة هذا وثقه ابن حبان التهذيب          

  ٩٧٦ / ٢الترمذي 
  حسن١٠/٣٣ وهق ٧ عن أيب سعيد وإسناده حسن ، وبنحوه عند د الطالق ب ٧٦ و ٧٥ / ٣ند حم وبنحوه ع
 بنحوه وهو حسن فال جيوز اعتباره منكراً على قول أحد من أهل العلم وهذا احلديث الينـايف                  ٣٠٠ / ٤وعند ك   

 إال يف مثل هذه احلـاالت       وجوب الكفارة لثبوا بأحاديث صحيحة ، وإمنا حيمل على أن املطلوب يف احللف الرب             
 ...فإن املطلوب فيها احلنث ، فصار هذا احلنث كالرب يؤجر عليه املسلم ، وهذا ال ينايف وجوب الكفارة 

الَ نِرثُ أَهلَ الِْكتاِب و الَ يِرثُونا ِإالَّ أَنْ يموت ِللرجِل عبده أَو أَمته ويِحـلُّ لَنـا                   { - ٢٠٨٣٩
هاؤا ِنسناؤِنس مِحلُّ لَهالَ ي عن جابر ) قط  ( .} م و . 

 ٢٢٦ / ٤ وجممع ٧٥ / ٤ وقط ٣٧٠ و ٣٦٩ / ٢مي 
 صحيح لغريه 

 .عن عطاِء بن يساٍر مرسالً  ) عبد الرزاق  ( .} الَ نصلِّي حيثُ أَنسانا الشيطَانُ  { - ٢٠٨٤٠
  ) .٢٢٣٩( عب 

 صحيح مرسل
 .عن ابن عمر ) طس .( }نعلَم شيئاً خيراً ِمن أَلٍْف ِمثْلَه ِإالَّ الرجلَ اُملؤمن الَ  { - ٢٠٨٤١

  ٦٤ / ١وامع  ) ٢٦٢٢(  ومنصور ٢٥٦ / ٧ واإلحتاف ٢٩٢ / ٦طب 
 حسن

أَ أَعور عين رجٍل    فَقَ: عن عصمةَ بن مالك قَالَ      ) طب   ( .} الَ نفْقَأُ عينه ندعه غَير بصٍري        { - ٢٠٨٤٢
 فَقَضى علَيه 

  هةَ وقال فذَِكريلى اللَّه عليه وسلم ِبالدص ىبالن 
 .مرفوعاً وموقوفاً  ) .١٧٤٣٦ و ١٧٤٣٨ و ١٧٤٣٧(  وعب ٢٩٥ / ٦جممع 



 

 

٣١١١() 

 الصحيح وقفه
 .ت قيٍس عن فاطمة بن) د  . ( }الَ نفَقَةَ لَِك ِإالَّ أَنْ تكُوين حاِمالً  { - ٢٠٨٤٣

  ) .٧٥٥٠( وصحيح اجلامع  ) ١٢٠٢٥(  وعب ٤٧٣ و ٤٧٢ / ٧وهق  ) ٢٢٩٠( د 
 صحيح

 عن فاطمةَ بنت قيٍس) م  ( .} الَ نفَقَةَ لَِك و الَ سكْىن  { - ٢٠٨٤٤
 / ٩ وفـتح  ٦٨ / ٣ ومعاين ٣٢٦ / ٤وجممع  ) ١٢٠٢٧(  وعب  ٤٧٣ و   ٤٧٢ / ٧ وهق   ٤١ و   ٣٧م الطالق   

  ) .٧٥٥١ ( وصحيح اجلامع  .٤٨٠
 .عن معن بن يزيد ) حم ، د  ( .} الَ نفَلَ إالَّ بعد الْخمٍس  { - ٢٠٨٤٥

(  وصحيح اجلـامع  ١٥٠ / ٥ وخط  ٢٤٢ / ٣ ومعاين   ٣١٤ / ٦ وهق   ٤٧٠ / ٣وحم   ) ٢٧٥٤ و   ٢٧٥٣( د  
٧٥٥٢  (  

 صحيح
 ..م َّولد شيبةَ عن أُ)  حم ، هـ  (.} الَ نقْطَع اَْألبطَح ِإالَّ شدا  { - ٢٠٨٤٦

  ) .٧٥٥٣(  وصحيح اجلامع ٦٩ / ٤ وش ٢٤٨ / ٣ وجممع ٤٠٥ و ٤٠٤ / ٦وحم  ) ٢٩٨٧( وهـ  ) ٢٤٣٧( الصحيحة 
 صحيح 

 .عن امرأٍة صحابية ) ن (  .} الَ نقْطَع الْواِدي ِإالَّ شدا  { - ٢٠٨٤٧
  ) .٧٥٥٤(  وصحيح اجلامع ٢٢٩ / ٨ وسعد ١٠٢ / ٢ ومتهيد ١٩٨ / ٥ وهق ٤٠٥ / ٦ وحم ٢٤٢ / ٥ن 

 صحيح
٢٠٨٤٨ - }  ِليِإالَّ ِبِإذِْن و وسى ) طب  ( .} الَ ِنكَاحعن أَيب م. 

   .٢٢٩ / ٣ وقط ٢٨٦ / ٤ وجممع ١٢٤ / ٧هق 
 صحيح

 . عن ابن عباٍس ) هق  ( .} الَ ِنكَاح ِإالَّ ِبِإذِْن وِلي مرِشٍد ِأو سلْطَاٍن  { - ٢٠٨٤٩
   .٢٨٦ / ٤ وجممع ١٢٤ / ٧ وهق ١٩١ / ٩ وفتح ١٦٢  /٣تلخيص 

 صحيح
 .عن ابن عباٍس) هـ ( عن ِأيب موسى ، )  ، ك ٤حم  ( .} الَ ِنكَاح ِإالَّ ِبويلٍّ  { - ٢٠٨٥٠

 / ٦ و   ٤١٨ و   ٤١٣ و   ٣٩٤ / ٤وحـم    ) ١٨٨١ و   ١٨٨٠( وهـ   ) ١١٠٢ و   ١١٠١( وت   ) ٢٠٨٥( د  
 / ١١ و   ٣٥١ / ٨ وطب   ١٠٨  و    ١٠٧ / ٧ وهق   ١٧٢ و ١٧١ و   ١٧٠ و ١٦٩ / ٢ وك   ١٣٧ / ٢ ومي   ٢٦٠
 و  ١٦٨ / ١٤ و   ١٣١ و   ١٣٠ / ٤ وش   ٢٢٠ و   ٢١٩ / ٣ وقط   ٢٨٧ و   ٢٨٦ / ٤ وجممع   ٦٤ / ١٢ و   ٣٤٠
  ) .٧٥٥٥( وصحيح اجلامع  ) . ١٢٤٦ و ١٢٤٣(  وحب ١٦٩

 صحيح مشهور
عـن أَيب   ) مسويـة    ( }سلطَانُ ويلُّ من الَ وِلي لَه     الَ ِنكَاح ِإالَّ ِبوِلي فَِإنْ تشاجروا فَال       { - ٢٠٨٥١

 .أُمامةَ
 . حنوه ٢٨٦ / ٤ وجممع ٢٥٠ / ١ وحم ٢٣٧٤ / ٦عدي 



 

 

٣١١٢() 

 صحيح لغرية 
 ٢٠٨٥٢ - }         يلٌّ لَهلطَانُ ووا فَلسرجتفَاش ِلىو كُني يلٍّ ، فَِإنْ لَمِإالَّ  ِبو عـن  ) هق  . ( }الَ ِنكَاح

 .عائشةَ 
  .١٤٨ و ٦٦ /١٠ و ١١٠ و ١٠٩ و ١٠٨ و ١٠٧ و ١٠٦ / ٧هق 

 صحيح
) عد ، كر  . ( }الَ ِنكَاحَ  ِإالَّ ِبويلٍّ ، و ِإذَا أَنكَح الَمرأَةَ وِلياِن فَاَْألولُ أَحق ِبالنِكاِح   { - ٢٠٨٥٣

 عن مسرةَ
 / ٢ وك   ٥٦ / ٩ وسـنة    ١٤١ / ٧وهـق    ) ١٥٥٠ و   ١٥٤٩( وشفع   ) ١٠٦٣٠(  وعب   ٢٠٤٤ / ٦عدي  
١٧٥.  

 صحيح 
٢٠٨٥٤ - }  الَ ِويلَّ له يلُّ ِمنلْطَانُ والس يلٍّ وِإالَّ ِبو عائشة ) حم ، هـ  ( .} الَ ِنكَاح. 

  ) .٧٥٥٦(  وصحيح اجلامع ٢٤٤٨ / ٦ وعدي ٢٨٦ / ٤ وجممع ١٤٢ / ١١ وطب ٢٥٠ / ١حم 
 صحيح

 .عن عمران وعن عائشة ) هق  ( .}  وشاِهدي عدٍل الَ ِنكَاح ِإالَّ ِبويلٍّ ، { - ٢٠٨٥٥
 / ٣ وتلخـيص    ٢٨٦ / ٤ وجممع   ١٤٢ / ١٨ وطب   ٢٢٧ و   ٢٢٦ و   ٢٢٥ و ٢٢١ / ٣وقط   ) ١٢٤٧( حب  
  )٧٥٥٧( وصحيح اجلامع  ) ١٠٤٧٣( وعب ١٥٦

 صحيح
٢٠٨٥٦ - }           لطَانُ ِوِليالسٍل ، ودع ياِهدشيلٍّ وِإالَّ ِبو الَ ِنكَاح     لَه ِليالَ و نالْخطيب عـن    ( }م
 )أَيب هريرةَ 

  ١٤٨ و٦٦ / ١٠ وهق ١٥٧ / ١٢ و ٣٧٠ / ٨ و ٢٧٦ / ٦خط 
 صحيح

الَ ِنكَاح ِإالَّ ِبويلٍّ وشاَهدي عدٍل ، وما كَانَ ِمن ِنكَاٍح على غَيِر ذِلك فَهو باِطلٌ ،                  { - ٢٠٨٥٧
 .عن عائشةَ ) حب  ( .}  ويلُّ من الَ ويلَّ لَه فَِإنْ تشاجروا فَالسلْطَانُ

  ) ٤٠٧٤( وبنحوه  ) ٤٠٧٥( اِإلحسان 
 صحيح

 .عن ِأيب موسى ) طب (.} الَ ِنكَاح ِإالَّ بويلٍّ وشاِهديِن  { - ٢٠٨٥٨
  ). ٧٥٥٨(   وصحيح اجلامع ٢٨٩ / ٤ و ٩١ / ٢ وكر ٧ / ٨ وخط ٢٨٦ / ٤ وجممع ١٠٢ / ٢حنف 

 حصحي
الَ ِنكَاح ِإالَِّنكَاح  رغْبٍة ، الَ ِنكَاح دِلسٍة والَ مستهِزىٍء ِبِكتاِب اللَّه ِلـم يـذُِق                  { - ٢٠٨٥٩
 . عن ابن عباٍس ) طب  (} الْعسيلَةَ 

  ٣٤٠ / ٤ وبنحوه امع ٢٢٦ / ١١ وطب ٣٣٤ / ٤امع 



 

 

٣١١٣() 

 حسن لغريه 
 غش:  دلسٍة  

٢٠٨٦٠ - }  ورقَةٌ     الَ ندا صكْنرا تبري         ) ٣حم ، ق     ( .} ثُ معن عمر وعثمان وسعد وطلحـةَ والـز
 . عن أيب هريرةَ ) م ، ت ( عن عائشةَ ، ) حم ، ق ( وعبدالرمحن ابن عوف ، 

 وم  ١٢٢ / ٩ و   ١٨٧ و   ١٨٥ / ٨ و   ٨٢ / ٧ و   ١٧٧ ١١٥ و   ١١٤ و   ٢٥ / ٥ و   ٩٨ و   ٩٧ و   ٩٦ / ٤خ  
ــاد   ) ١٦١٠ و ١٦٠٨(  ون ١٣٢ / ٧وت  ) ٢٩٦٩ و ٢٩٦٨ و ٢٩٦٣(  ود  ٥٦  و٥٤ و ٥٢ و٥١اجله

 ٣٠٢ و   ٣٠١ و   ٣٠٠ و   ٢٩٩ / ٦ وهق   ١٤٥ / ٦ و   ٢٠٨ و   ٦٠ و   ٤٩ و   ٤٧ و ١٠ و   ٩ و   ٦ و   ٤ / ١وحم  
  ) ٧٥٥٩( وصحيح اجلامع 

 متواتر 
حم ، ق ، د      ( .} ِفى هذَا الَماِل    الَ نورثُ ما تركْنا صدقَةٌ ، وِأنما يأْكُلُ آلُ محمٍد            { - ٢٠٨٦١

 .عن أيب بكٍر ) ، ن 
 ٩ و   ٦ و   ٤ / ١ وحم   ١٤٣ / ١١ وسنه   ٣٣٦ و   ٣٣٥ / ٧ وفتح   ٩٨ و ٩٧ و ٩٦/ ٤وخ   ) ١١٤٨( خمتصر م   

  ١٠و 
  ) .٧٥٦٠( وصحيح اجلامع 

٢٠٨٦٢ - }           محا هذَا الَمالُ آلِل ممِإنقَةٌ ودص وا فَهكْنرا تثُ مورالَ ن     ، فِهمـيوِلض ِتِهماِئبٍد ِلن
 .عن عائشةَ رضي اللَّه عنها ) د  ( .} فَِإذَا ِمت فَهو ِإىل ويلِّ اَْألمِر ِمن بعِدي 

  ) .٧٥٦١( وصحيح  اجلامع  ) ٢٠٣٨( وصحيحة  ) ٢٩٧٧ و ٢٩٧٦( د 
 صحيح

٢٠٨٦٣ - }  امالَ ه ، امريرةُ ر ( .} الَ هضي اللَّه عنه ابن جرير عن ِأيب ه . ( 
   ٣٨ / ٩ و حلية ٤٢١ / ٢حم 

 صحيح
الَ هامة و الَ عدوى و الَ ِطيرةَ وِإنْ تكُِن الِطيرةُ ِفى شيٍء فَِفى الْفَـرِس واِلمـرأَِة                   { - ٢٠٨٦٤

 .عن سعد بن مالك ) حم ، د ، ع ، هق ، ض  . (}والداِر 
  ) .٧٥٦٢(  وصحيح اجلامع ٤٣١ / ٢وكر  ١٤٠ / ٨ وهق ١٧٤ / ١وحم  ) ٣٩٢١( د 

 صحيح
عن ) طك  ( .} الِْجهاد  ، والنيةُ ، والْحشر    : الَ ِهجرةَ بعد الْفَتِح ، ِإنما ِهى ثَالَثٌ          { - ٢٠٨٦٥

 .غزية بنت الْحارث 
 ٢٥٠ /٥ وجممع ٢٦٣ و ٢٦٢ / ١٨طب 

 صحيح



 

 

٣١١٤() 

٢٠٨٦٦ - }     ِح والْفَت دعةَ برالَ ِهج           امرساِء حةُ النتعمو ، ادالِْجهيةُ والناِإلميانُ و وا همِإن لِكن{ 
وِأبو نعيم عن الْحـارث بـن   ) طب ( الْحسن ابن سفيان والْبغوى والْباوردى وابن السكن وابن مندة وابن قانع            (

 .غُزيةَ اِألنصارى 
  ٢٨٧ و٢٨٦/  ١ واإلصابة ١٦٢ وجرجان ٢٦٦ / ٤ وجممع ٣٠٩ / ٣طب 

 حسن
عـن  ) م ، ش     . ( }الَ ِهجرةَ بعد الْفتِح ولِكن ِجهاد وِنيةٌ ، وإذَا استنِفرتم فَانِفروا             { - ٢٠٨٦٧

 .حسن صحيح عن ابن عباس ) حم ، ش ، ت ، ن ( وابن سعد عن صفوان بن أُمية ، ) حم ، ن (عائشة ، 
 ون البيعـة  ٢ود اجلهاد ب  ) ١٥٩٠(  و ت  ٨٦ و   ٨٥ وم اإلمارة    ١٢٧  و ٩٢ و   ٢٨ و   ١٨ /٤ و   ١٨ / ٣خ  
 / ٢  وك ٢٣٩ / ٢ ومـي  ١٨٧ / ٥ و ٤٦٩ و ٢٢/ ٣ و ٢١٥ / ٢ و٣٥٥ و٢٦٦ و   ٢٦٦ / ١ وحم   ١٥ب  

  ) .٧٥٦٣(  وصحيح اجلامع ٤٩٩ / ١٤ وش ٣/١٨ و ٢٥٧
 صحيح مشهور     

 .  عن ِأيب هريرةَ )حم ، م  . ( }الَ ِهجرةَ بعد ثَالٍَث  { - ٢٠٨٦٨
  ) ٧٥٦٤(  وصحيح اجلامع ٤٥٦ و ٣٧٨ / ٢ و حم ٢٧م الرب والصلة 

 . عن جماشع بن مسعود ) خ  . ( }الَ ِهجرةَ بعد فَتِح مكَّةَ  { - ٢٠٨٦٩
(  وصحيح اجلـامع     ١٢٧ و   ٩٢ و   ٢٨ و   ١٨ / ٤ و ١٨ / ٣ وخ   ١٤٦ / ٧ ون   ١٩ / ٧ وسعد   ٤٦٩ / ٣حم  

٧٥٦٥. (  
) الْخرائطِى ىف مساوىِء األخالق والْخطيب ( .}  الَ ِهجرةَ بين الُمسِلمني فَوق ثَالَثَِة أَياٍم         {- ٢٠٨٦٩

 .عن أنـــٍس 
  ) .٥٦٠( واملساوئ ) ٥( وعزلة ٣١٢ / ٣ وخط ١٤٣ / ٣ و ٣١٥ / ١كر 

 صحيح لغريه
تم فَانِفروا ، فَِإنَّ هذَا بلَد حرمه اللَّه يـوم          الَ ِهجرةَ ولِكن ِجهاد وِنيةٌ وِإذا استنِفر       { - ٢٠٨٧٠

خلَق السمواِت واَْألرض ، وهو حرام ِبحرمِة اِهللا ِإىل يوِم الِْقيامِة ، وِإنه لَم يِحلَّ الِْقتالُ ِفيِه ألحـٍد                   
 ، فَهوحرام ِبحرمِة اللَّه ِإىل يوِم الِْقياَمِة ، الَ يعضد شوكُه ،             قَبلي ، و الَ يِحلُّ ِلي ِإالَّ ساعةً ِمن نهارٍ         

  اسبا ، قَالَ الْعالَهلى ختخالَ ي ا ، وفَهرع نِإالَّ م هقَطُ لُقَطَتلْتالَ ي و ، هديص فَّرنالَ ي ـولَ  : وسا ري
ابن عباٍس رضي اللَّه ) حم ، ق ، د ، ن  ( .} ِإالَّ اْإلذِْخر : ِإنه ِلقَيِنِهم وبيوِتِهم ، قَالَ ِإالَّ اِْإلذِْخر فَ  ! اللَّه  
 )عنه 

 / ٧ وسـنة  ١٠٨ / ٥ ونبوة ١٦ / ٩ و  ١٩٥ / ٥ وهق   ٣١٦ / ١وحم   ) ٢٤٨٠(  و د    ١٤٨٧ و   ٩٨٦م ص   
  ) . ٧٥٦٦(  وصحيح اجلامع ٤٦ / ٤ وفتح ٣٨٩ / ٨ ومتهيد ٢٩٤

هلَ تستِطيع إذَا خرج الُمجاِهد أَنْ تدخلَ مسجدك فَتقُوم و الَ تفْتر ، وتصوم              ! الَ   { - ٢٠٨٧١
    فِْطرالَ ت ول اللَِّه             ) خ   ( .} وسالً قَالَ يا رجريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رعن ِأيب ه :   ـادِدلُ الِْجهعٍل يملى علَّىن عد

 . ال فذكَره  قَ



 

 

٣١١٥() 

  ٣٧٦ / ١٢ و ٣٣٣ / ٥ وش ١٥٨ / ٩ وهق ٢٤٤ / ٢ وحم ١٥ ون اجلهاد دب ١٨ / ٤خ 
 .عن أَنس رضي اهللا عنه  ) حم ، طك  ( .} الَ واِهللا ، واُهللا الَ يلِْقى حِبيبه ِفى الناِر  { - ٢٠٨٧٢

 . وفيه قصة ٢٣٥ / ٣ وحم ١٧٧ / ٤ك 
 صحيح

) قط ، ض    ( وابن خزمية ،    ) ع  ( حسن صحيح   ) حم ، ت     ( .} تعتِمر خير لَك    الَ وِإنْ    { - ٢٠٨٧٣ 
 .أَخِبرين عِن الْعمرِة ِأواِجبةٌ  ِهي ؟ قَالَ فَذَكَره  : عن جابٍر أَنَّ رجالً قَالَ يا رسولَ اللَّه

  ٢٨٥ / ٢ وقط ٤٠٧ / ٤ واإلحتاف ٣٩ / ٢ وطص ٣٣ / ٨ وخط ١٤٩ / ٤ و هق ٣١٩ / ٣حم 
 صحيح

٢٠٨٧٤ - }          اِحلِينأَِل الصاِئالً فَاسس دالَ ب تإنْ كُنعن ابن الْفراسـى ِأنَّ     ) حم ، د ، هق       ( .} الَ و
 من أسأَلُ يا رسولَ اهللا ؟ فذَكَره : الْفراسى قَالَ

  ٢٠٢ / ٣بة  وإإلصا١٠٧ / ٤ ومتهيد ٩٥ / ٥ون  ) ١٦٤٦(  ود ١٣٨ / ٧ وتخ ١٩٧ / ٤هق 
 فيه مبهم

٢٠٨٧٥ - }  طُلُوِع الْفَِجر دعب رعن أَيب سعيٍد ) ش  ( .} الَ ِوت. 
  ) .٤٦٩(  وت ٢٨٨ / ٢ش 

 فيه ضعف 
 .وصح موقوفاً 

 .والضياُء عن علي  ) ٣حم ،  ( .} الَ ِوتراِن ِفى ليلٍَة  { - ٢٠٨٧٦
  ٢٨٦ / ٢وش  ) ٦٧١(  وحــب ٣٦ / ٣ وهــق ٢٣ / ٤ وحــم ٢٣٠ / ٣ون  ) ٤٧٠( وت  ) ١٤٣٩( د 

  ) .٧٥٦٧(  وصحيح اجلامع ٧٥٦٧ / ٢وفتح  ) ١١٠١(وخزمية 
 صحيح

٢٠٨٧٧ - }     هالَّتض دجاق عن طاووس قَالَ      ( .} الَ وزعبدالر :       ىبِفى الَمسِجِد فَقَالَ الن هالَّتلٌ ضجر دشن
 هلى اللَّه عليه وسلم فَذكَرص. ( 

  ) .١٧٢٠( عب 
 صحيح لغريه

٢٠٨٧٨ - }                لَه تِنيا بِلم اِجدِهِذِه الَمس تِنيا بمِإن ، هتدجالَ و هتدجالَ و هتدجحـم ، م ، ن ،        . ( }الَ و
 .عن بريدةَ ) هـ 

 ٣٦٠ / ٥ وحم  ٢٥ون املساجد ب     ) ٧٦٥( وهـ   ) ١٣٠١( وخزمية   ) ١٧٢١(  وعب   ٨١ و   ٨٠م املساجد   
  ) .٧٥٦٨(  وصحيح اجلامع ١/٤٠٧وعوانة 

 )الطَّيالسى عن جابٍر  . ( }الَ ِوصالَ ِفى الصوِم  { -٢٠٨٧٨ 
  ) .٧٥٦٩( وصحيح اجلامع  ) ٩٤٦(  ومطالب ٤٦١ / ٧ وهق ٩٦ / ١ وطص ٦٢ / ٣حم 

 صحيح



 

 

٣١١٦() 

 .عن جابٍر رضي اللَّه عنه  ) قط  ( .} الَ وِصيةَ ِلواِرٍث  { - ٢٠٨٧٩
 وهـق  ٢٣٨ و ١٨٧ و ١٨٦ / ٤وحم  ) ٢٧١٤ و ٢٧١٣(  وهـ ٥ون الوصايا ب  ) ٢١٢١ و ٢١٢٠( ت  
  ) .٧٥٧٠( وصحيح اجلامع ) ٧٢٧٧( وعب  ) ١٣٨٤(  وشفع ١٤٩ / ١١ وش ٢٦٤ و ٢٤٤ و ٨٥ / ٦

 صحيح مشهور
عن عبداللَّـه بـن     ) حم   ( .} الَ وضوَء ِإالَّ ِفيما وجدت الريح ِأو سِمعت الصوت           { -م  ٢٠٨٧٩

 .زيــد بن عاصــٍم 
  ) .٧١٨(  وتغليق ٣٩ / ٤حم 

 صحيح
 عن السائب بن خباب رضي اللَّه عنه ) حم ، هـ  ( .} الَ وضوَء ِإالَّ ِمن ِريٍح ِأو سماٍع  { - ٢٠٨٨٠

  ). ٧٥٧١(  وصحيح اجلامع ٢٤٢ / ١ وجممع ٤٢٩ / ٥ وش ١٦٦ / ٧ وطب ٤٢٦ / ٣وحم ) ٥١٦(هـ
 صحيح

 .عن ِأيب هريرةَ ) ت ، هـ  ( .} الَ وضوَء إالَّ ِمن صوٍت أَو ِريٍح  { - ٢٠٨٨١
 ٣٢٨ / ١ وسـنة    ٢٢٠ و ١١٧ / ١ وهق   ٤٧١ / ٢وحم   ) ٥١٦ و   ٥١٥( وهـ   ) ٧٤(  وت   ٤٢٩ / ٢ش  

  ) .٧٥٧٢(  وصحيح اجلامع ٣٥٤و
 صحيح

٢٠٨٨٢ - }      مذْكُِر اسي لَم نوَء ِلمضِه    الَ ولَيِفى الْعلَل  ) ت  ( عن  سعيد بن زيد ،       ) ت   . ( } اللَِّه ع
 أَيب سعيد رضي اللَّه عنه  ) هـ ، ك ( ِفى الْعلل ، ) حم ، ت ( عن أَيب هريرة ، 

 و  ٣٩٧ / ٦ و   ٧٠ / ٤ و   ٤١ / ٣ و   ٤١٨ / ٢وحـم    ) ٤٠٠ و   ٣٩٧( وهـ   ) ٢٦ و   ٢٥( وت  ) ١٠١(د  
 ١ ونصب   ٣ / ١ وش   ٦٠ / ٤ وك   ٧٩ و   ٧٣ و   ٧١ / ١ وقط   ٣٧٩/  ٢ و ٤٣ و   ٤١ / ١ وهق   ١٧٦ / ١مي  

  ) .٧٥٧٣( وصحيح اجلامع ٤٢٦/ 
  صحيح 

 . عن عائشة ) حل  ( .} الَ وفَاَء ِبنذٍْر ِفى معِصيِة اللَِّه وكفارته كَفَّارةُ يِمٍني   { - ٢٠٨٨٣
  ١٩٠ /٨حلية 

 صحيح لغريه 
 . عن جابٍر ) حم  ( .}  معِصيِة اِهللا الَ وفَاَء ِلنذٍْر ِفى { - ٢٠٨٨٤ 

 ) ١٥٨١٤ و   ٩٣٩٥(  وعب   ٨٣ و   ٧٥ / ١٠ و   ١٠٩ / ٩ و   ٨٤ / ٤ وهق   ٤٣٤ و   ٣٠ /٤ و   ٢٩٧ / ٣حم  
  ) .٧٥٧٤(   وصحيح اجلامع ٢٨ و ٢٧ ود األميان والنذور ب ٨ وم النذر ١٨٨ و ١٨٦ / ٤وجممع 

) طـب   ( .} ِه و ال ِفى قَِطيعِة رِحٍم و الَ ِفيما الَ تمِلك          الَ وفَاَء لَنذٍْر ِفى معصيِة اللَّ      { - ٢٠٨٨٥
 . عن ِأيب ثعلبةَ 

  ١٩١ / ١٨ وطب ١٨٨ و ١٦٨ / ٤امع 
 صحيح



 

 

٣١١٧() 

٢٠٨٨٦ - }             مآد ناب ِلكما الَ يِصيِة اِهللا والَ فيمعذٍر ِفى مفَاَء ِلنعن عمران  ) عب ، حم     ( .} الَ و
 .  جابٍر عن) طب ( بن حصني ، 

 ٤ وجممع   ١٩١ / ١٨ وطب   ٢٣٧ و ١٨٤ / ٢ ومي   ٢٨ و   ٢٧ ود األميان والنذور ب      ٨ وم النذر    ٤٣٠ / ٤حم  
  ) .١٥٨١٤ و ٩٣٩٥(  وعب ١٨٨ و١٦٨/ 

 . عن أَيب هريرةَ ) ت  ( .} الَ يؤذِّنُ ِإالَّ متوضىُء  { - ٢٠٨٨٧
 رفوعاً وموقوفاًم ) ١٧٩٩(  وعب ٤٦ / ٣ وتلخيص ٣٩٧ / ١وهق  ) ٢٠٠( ت 

 الصحيح وقفه
وإسناده صـحيح    ) ١٨٠١( كانوا ال يرون بأساً أن يؤذن علىغري وضوء  عب           : وصح عكسه كما قال إبراهيم      

 . فتح ٨٧/ ٢وعلقه خ 
 .عن ِأيب هريرةَ ) طس  ( .} الَ يؤذَنُ ِلمستأِْذٍن حتى يبدأَ ِبالسالِم  { - ٢٠٨٨٨

  ) .٨١٧(  وصحيحة ٣٢ / ٨جممع 
 صحيح

) ت   ( .} الَ يؤم الرجلُ ِفى سلْطَاِنِه ، و الَ يجلَس على تكِْرمِتِه ِفى بيِتِه ِإالَّ ِبِإذِْنِه                 { - ٢٠٨٨٩
 حسن صحيح عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه 

(  اجلامع    وصحيح ٣٥ / ٢ وعوانة   ٢٨٠ / ١ وقط   ٢٤٣ / ١ وك   ١٢٥ / ٣ وهق   ٧٧ / ٢ون    ) ٢٧٧٢( ت  
٧٥٨١ (  

 صحيح
الَ يؤم رجلٌ عشرةً ِمن الُمسِلِمني ِإالَّ جاَء يوم الِْقيامِة مغلُوالً حتى يكُونَ اُهللا تعاىل                { - ٢٠٨٩٠

 ِذلك رِضى ِفيِه غَيمي أو ِتقَهعفَي همحرعن كعب بن عجرة ) الْحاكم ِفى الْكىن  ( .} ي . 
 . من طرق ١٧٤ / ٣رغيب الت

 صحيح
الَ يؤم  عبد قَوماً ِإالَّ تولَّى ما كَانَ علَيِهم ىف صالَِتِهم ، فَِإنْ أَحسن فَلَه ولَهم ، وإَنْ           { - ٢٠٨٩١

 ِهمليال ع ِه ولياَء فَععن عقبةَ بن عامٍر ) طب  ( .} أَس. 
  .٣٢٩ / ١٧ وطب ١٥٦ / ٤حم 

 حسن 
 .وضعفه عن الشعىب مرسالً ) عب ، هق  ( .} الَ يؤمن أَحد بعِدى جاِلساً  { - ٢٠٨٩٢

(  وعـب    ١٤٣ و   ١٤٢ / ٦ ومتهيد   ١٧٥ / ٢ و   ٥٩ / ١ وفتح   ٤٩ / ٢ ونصب   ٣٩٨ / ١ وقط   ٨٠ / ٣هق  
 ) .٤٠٨٨ و٤٠٨٧

 لني
اهللا عليه وسلم على نسخ صاله املأموم قاعداً إذا         واستدل الشافعي حبديث إمامة أيب بكٍر يف آخر حياهة النىب صلى            

 .صلى اإلمام قاعداً وبه يقول أبو حنيفة وأبو يوسف واألوزاعي ومالك 



 

 

٣١١٨() 

وهو الينايف بقاء اجلواز    : وأنكر أمحد النسخ ، وأقر احلافظ ابن حجر نسخ وجوب صالة املأمومني قعوداً ، مث قال                 
   .١٢٠ / ٢واالستحباب الفتح 

 عن عبداللّه بن هشام) حم  ( .}  يؤِمن أَحدكُم حتى ِأكُونَ أَحب ِإلَيِه ِمن نفِْسِه الَ { - ٢٠٨٩٣
  ٤٥٦ / ٣ وك ١٦١ / ٨ وبنحوه خ ٣٣٦ و ٢٣٣ / ٤حم 

 صحيح
  عن أَنٍس) حب  ( .} الَ يؤِمن أَحدكُم ِباهللاَّ حتى يحب َألِخيه ما يحب ِلنفِْسِه  { - ٢٠٨٩٤
 .وغريهم  ) ٦٦( وهـ  ) ٤٥(  وم ٢٧٢ و ١٧٦ / ٣وحم  ) ٢٣٤( اإلحسان 

 صحيح
٢٠٨٩٥ - }              ِعنيماِس أَجالناِلِدِه وولَِدِه وو ِه ِمنِإلَي بى أكُونَ أَحتح كُمدأَح ِمنؤحم  ( .} الَ ي

 . عن ِأنس ) حب ( والدارمى ) وعبد ابن محيد ، ق ، ن ، هـ 
 ) ١٠٣٢١(  وعـب    ٢٧٨ و   ٢٧٥ و   ٢٠٧ / ٣وحم   ) ٦٧(  وهـ   ١١٤ / ٨ ون   ٧٠ وم اإلميان    ١٠  /١خ  

  ) .٧٥٨٢(  وصحيح اجلامع ٥٠ / ١ وسنة ٣٠٧ / ٢ ومي ٤٨٦ / ٢وك 
 صحيح مشهور 

 . عن أنٍس ) حم  ( .} الَ يؤِمن أَحدكُم حتى يِحب الَمرَء الَ يِحبه ِإالَّ للِّه  { - ٢٠٨٩٦
  ٢٧٢ / ٣ وحم ٢٩١ /٦اإلحتاف 

 صحيح
) حم ، ق ، ت ، ن ، هـ ،  . ( }الَ يؤِمن أَحدكُم حتى يِحب ِألِخِيه ما يِحب ِلنفِْسِه          { - ٢٠٨٩٧

 .عن أَنٍس. 
 / ٢ ومـي    ٢٧٨ و   ٢٧٦ و   ١٧٦ / ٣ وحم   ١٢٥ و   ١١٥ / ٨ون   ) ٢٥١٥(  وت   ٧١ وم اإلميان    ١٠/ ١خ  

( وصحيح اجلـامع     ) . ٦٦(  وهـ   ٣٣ / ١ وعوانه   ٥٧ / ١ وفتح   ٦٠ / ١٣ وسنة   ٥٧٨ / ٢ وترغيب   ٣٠٧
٧٥٨٣. (  

 صحيح مشهور
الَ يؤِمن أَحدكُم حتى يِحب َألِخِيِه ما يِحب ِلنفِْسِه ، و الُمسِلم من سِلم  املُسِلمونَ   { - ٢٠٨٩٨

  أح ِمنؤالَ ي اِنِه وِيِدِه ، وِلس ِمن هرش هارج نأْمى يتح كُمابن عساكر عن أَسد بن عبداللَّـه بـن    ( .} د
 ) .يزيد الْقسرى عن ِأبيه عن جدِه 

  ٣٥٨ / ٧ و ٣٠٦ / ٦ واإلحتاف ٣٦١ / ٨ و ٤٦١ / ٢كر 
 صحيح لغريه

الْحكيم وأَبو نصر السجزى     . ( }ِه  الَ يؤِمن أَحدكُم حتى يكُونَ هواه تبعاً ِلما ِجئْت بِ          { - ٢٠٨٩٩
 . عن ابن عمٍرو ) ِفى اِْإلبانِة وقال حسن غريب والْخطيب 

  ٣٦٩ / ٤ وخط ٢٨٩ / ١٣ وفتح ١٢ / ١ وعاصم ٢١٣ / ١سنة 
 حسن



 

 

٣١١٩() 

 . عن ابن عمرو  ) حم  . ( }الَ يؤِمن الَمرُء حتى يؤِمن ِبالْقَدِر خِريِه وشرِه  { - ٢٠٩٠٠
  ١٨١/  ٢حم 

 صحيح
٢٠٩٠١ - }  هارج كِْرمالَ ي نِباللَِّه م ِمنؤلَّي  . ( }الَ يار عن عجابن الن. ( 

   ٣٥٨ / ٧اإلحتاف 
 حسن لغريه

انَ الَ يؤِمن عبد اِْإلميانَ كُلَّه حتى يترك الْكَِذب ِفى اِملزاحِة ، ويترك اِلمراَء وِإنْ كَ               { - ٢٠٩٠٢
 .عن ِأيب هريرةَ ) حم ، طس  . ( }صاِدقاً

  ٥٩٤ / ٣ وترغيب ٦٢ / ١ وجممع ٣٦٤ و ٣٥٢ /٢ وحم ٥٧ / ١ وفتح ٥٣٠ / ٧اإلحتاف 
 حسن لغريه

يت الَ يؤِمن عبد حتى أكُونَ أَحب ِإلَيِه ِمن نفِْسِه ، وأَهلي أَحب ِإلَيِه ِمن أَهِلِه ، وِعترِ          { - ٢٠٩٠٣
عن عبدالرمحن بن أَيب لَيلى عن ِأبيـِه     ) طب ، هب     ( .} أَحب ِإلَيِه ِمن ِعترِتِه ، وذَايت أَحب ِإلَيِه ِمن ذَاِتِه           

. 
  ٨٦ / ٧ وطب ٨٨ / ١وجممع ) ١٥٠٥( الشعب 

 لني
ِإالَّ اهللاَّ وحده الَ شِريك لَـه وأَين        يشهد أَنْ الَ ِإله     : الَ يؤِمن عبد حىت يؤِمن ِبأَربٍع        { - ٢٠٩٠٤

رسولُ اللَِّه بعثَين ِبالْحق ، ويؤِمن ِبالَموِت ،  ويؤِمن ِبالْبعِث بعد الَموِت ، ويؤِمن بالْقَـدر خيـِرِه                   
 . وابن جرير عن علَّي ) حم، ت ، هـ ، ك  ( .}وشرِه 
وصحيح ) ٦٦( وسنة   ) ٨١(  وهـ   ٩٧ / ١وحم   ) ٢١٤٥( وت   ) ١٠٦ (  وطيا ٣٣ / ١وك   ) ٢٣( حب  

 ) ٧٥٨٤(اجلامع 
 صحيح

٢٠٩٠٥ - }                  كُـني لَـم هابأَنَّ ما  أَص لَمعى يتِه ، حرشِرِه ويِر خِبالْقَد منؤى يتح دبع ِمنؤالَ ي
 وابن جرير عن جابٍر) ت  ( .}به ِليخِطئه ، وما اَخطَأَه لَم يكُن ِليِصي

 ٧٥٨٥(  وصحيح اجلامع    ٦١ / ١ وعاصم   ١٨٨ / ١ وحنف   ٢٠٦ / ٧ وجممع   ٢١٢ / ٦وطب   ) ٢١٤٤( ت  
. ( 

 صحيح
 . عن أنٍس ) بز  ( .} الَ يؤِمن عبد حىت يِحب َألِخِيه الُمسِلِم ما يِحب ِلنفِسِه  { - ٢٠٩٠٦

  ٣٣ / ١ وعوانة ١١٤ / ٢ وأصفهان ٩٥ / ١ وجممع ٢٨٩ و ٢٥١ / ٣حم 
 صحيح



 

 

٣١٢٠() 

الْخرائطى ِفى مكارم   ( . } الَ يؤِمن عبد حتى يِحب للناِس ما يِحب ِلنفِْسِه ِمن الْخيِر             { - ٢٠٩٠٧
 .عن أَنٍس ) اْألخالق

 . حنوه ٢٧٢ / ٣حم 
 صحيح

عن املنذر بن جريـر  ) حم ، د ، ن ، هـ ، طب ، ض      (  .}الَ يؤِؤى الضالَّةَ ِإالَّ الضالُّ       { - ٢٠٩٠٨
 عن أبيه 

 / ٣ ومتهيد   ١٩٠ / ٦ وهق   ٣٧٦ / ٢ وطب   ١٣٣ / ٤ ومعاين   ٣٦٠ / ٤وحم   ) ٢٥٠٣( وهـ   ) ١٧٢٠( د  
  ) ٥٨٠١ - ٥٧٩٩(  ون ٣٣٤ / ٤ وتخ ١١٣ و ١١٢

 صحيح
  ) .٢٠٣٠ ( وصححه يف صحيح ابن ماجة ) ٦٣١٨( وتناقض األلباين فضعفه يف الضعيفة 

الَ يأِْيت أَحدكُم الصالَةَ وهو حِقن حىت  يخفف ، ومن أَدخلَ عينه ِفى بيٍت ِبغيـِر                  { - ٢٠٩٠٩
          مهانخ فَقَد وِنِهمد ٍة ِمنوعدب هفْسن صٍم فَخلَّى ِبقَوص نمو ، رمد ِلِه فَقَدِفى )  خ حم ،( . } ِإذِْن ِأه

  ٠وابن عساكر عن أَيب أُمامةَ ) طب ( التاريخ 
  .٤١ / ٨ وتخ ٧٩ / ٢ وجممع ٤٢٢ / ٢ وش ٦٢٥ / ٨ وطب ٢٦٠ و٢٥٠ / ٥حم 

 حسن
ال يعترب به التهذيب : وقال الدار قطين ...... فيه السفربن نسري احلمصي روى عنه مجاعة ووثقه حب وعلق له ت        

 لكـن   ١٦٤ / ٢قل عن الدار قطين أنه يعترب به ، ويف امليزان كالتهـذيب             ن ) ٢٠٠٦(  ويف الكاشف    ١٠٦ / ٤
 سكوت أيب حا مت والبخاري عليه يقوي  أمره

٢٠٩١٠ - }                فيالس هعم لَكا مقَاِبهأن قٍْب ِمنلى كُلِّ نع دجةَ ِإالَّ والُ الَمِدينجأْيت الدالَ ي {. ) 
 ةَ رضي اللَّه عنه عن أَيب هرير) ابن النجار

   .٥٤٢ / ٤ وك ٩١ و ٨٩ وم الفنت ٧٥ / ٩ و٢٨ / ٣ وخ ٢٤١ / ٦أخرجه بنحوه حم 
 صحيح

٢٠٩١١ - }                  موي لَه وهِإالَّ و اهِإي هعنمفَي هدِعن والٌ هِل اللَِّه مفَض ِمن أَلُهسفَي الَهولُ مجأْيت رالَ ي
   اعجِة شامالِْقي       هِمن عنالَِّذى م لَهظُ فَضلَمتي عز بن حكيم عن أَبِيـه         ) ن ، هق     . ( }أَقْر وابن جرير عن

   .٥ / ١٣ وسنة ١٧٩ / ٤ وهق ٨٢ / ٥ ون ٤١٠ / ١٩ وطب ٥ / ٥عن جدِه حم 
 صحيح 

٢٠٩١٢ - }          هدِعن وٍل ماٍل هفَض ِمن أَلُهسفَي الَهولُ مجأْيت رال ي        مـوي لَـه ِعىِإالَّد اهِإي هعنمفَي 
 هِمن عنالَّذى م لَهظُ فَضلَمتي عأَقْر  اعجِة شامعن معاوية بن حيدة ) ن ، هق  . ( }الِْقي. 

  ) .٧٥٧٥(  وصحيح اجلامع ٤١٠ / ١٩ وطب ٥ / ١٣ وسنة ١٧٩ / ٤ وهق ٥ و ٣ / ٥ وحم ٨٢ / ٥ن 
 صحيح

 .ير لسانه يف فيه وحيركه يد: يتلمظ 



 

 

٣١٢١() 

 نعيم ِفى الْفنت عن ابن عمر)  حم . (} الَ يأِْتي علَيكُم عام ِإالَّ وهو شر ِمن اْآلخِر  { - ٢٠٩١٣
   .٧٨ / ٤ وكر ١٩٢ / ١ وطص ١٧٩ / ٣ وحم ٢٢ و٢١ / ١٣فتح 

 صحيح
٢٦٣١٦ - }         ِإالَّ و موالَ ي و امع كُملَيأَيت عالَ ي        كُمبا رلْقَوى تتح هِمن رش هدعحم ،    ( .} الَِّذى ب
 عن أَنٍس رضي اللَّه عنه  ) خ ، هـ 

  ) .٧٥٧٦(  وصحيح اجلامع ١١٠ و ١٦ /  ١٣ وفتح ٦١ / ٩ وخ ١٩٢ / ١ وطص ١٧٧ و١٣٢ / ٣حم 
٢٠٩١٤ - }        راِء ِإالَّ خييالْح ِمن أِْتيكع  ( ِفى تارخيه والْحسن بن سـفيان        ) خ( ابن سعد    ( .} الَ ي (

 ).عن أَسري بن عمرو الْكندى وما لَه غريه ) ض ( والْبغوى وابن السكن وابن قانع وأبو نعيم وابن شاهني 
   .٥٠ / ١ واإلصابة ١٨ / ٦ وخط ٤٢٣ / ٨ وتخ ٤٧ / ٧سعد 

 صحيح
داَءها ِإالَّ أَدى اللَّه عنه ، و الَ يأْخذُها أَحـد           الَ يأَخذُ أَحد أَموالَ الناِس ثُم يِريد أَ        { - ٢٠٩١٥

 اللَّه لَفَها إالَّ أَتالَفَهِإت ِريدريرةَ )) هب  . (( }يعن ِأيب ه. 
  ) .٥٥٥٠(  والشعب ٣٥٣ / ١تخ 

 صحيح
٢٠٩١٦ - }          قِِّه ِإالَّ طَوِر حيِض بغاْألر راً ِمنِشب دذُ أَحأْخِة       الَ يامالِْقي موي ِع أَرِضنيبِإىل س اللَّه قَه

 .عن أَيب هريرةَ ) م (.} 
  ) .٧٥٧٧(  وصحيح اجلامع ١٥ / ٣ وترغيب ١٤١م املساقاة 

الَ يأَخذْ أَحدكُم متاع صاِحبِه الَِعباً و الَ جادا ، وِإذَا أَخذَ أَحدكُم متاع صـاِحِبِه                 { - ٢٠٩١٧
 عن السائب بن يزيد عن أَبيِه ) طك  ( .} لْيردها ِإلَيِهفَ

   .٢٤٣ / ٢ ومشكل ٤٦ / ٣ وتلخيص ١٧٢ / ٤ وجممع ١٧٢ / ٧طب 
 صحيح

 . عن عطاٍء مرسالً  ) هق  ( .} الَ يأْخذْ ِمن املُختِلعِة أكْثَر ِمما أَعطَاها  { - ٢٠٩١٨
 و ١١٨٤٨ و ١١٨٤٧ و ١١٨٤٥ و ١١٨٤٤(  وعـب  ٣٩٢ / ٥حتاف  واال٢٤٥ / ١ ونصب   ٣١٤ / ٧هق  

١١٨٤٩( 
 .مرفوعاً وموقوفاً 

 الصحيح وقفه
الَ يأْخذَنَّ أَحدكُم متاع صاِحِبِه الَِعباً و الَ جادا ، و ِإنْ أَخذَ عصا صاِحِبِه فَلْيردها                 { - ٢٠٩١٩

 .ئب عن السا) حم ، د ، ت ، ك  . ( }علَيِه
 وصـحيح   ٤٨٣ / ٣وترغيـب    ) ٥٠٠٣(  ود   ٣٨٦ / ٥وكر   ) ٢٤١(  وخد   ٦٣٧ / ٣ وك   ٢٢١ / ٤حم  

  ) .٢١٦٠( وت ) ٧٥٧٨(اجلامع 
 صحيح



 

 

٣١٢٢() 

٢٠٩٢٠ - }               برشياِلِه وأْكُلُ بِشمطَانَ يياِلِه فَِإنَّ الشِبِشم برشالَ ي اِلِه وِبِشم كُمدأْكُلْ أَحالَ ي
 . عن ابن عمر ) م ، ت  . ( }ِبِشماِلِه

 ود  ١٠٦ و   ١٠٥ وم األشـربة     ٢٦ / ٥وجممـع    ) ١١٨٩(  وخد   ٣٥٧ / ٣ و   ٨٠ / ٢وحم   ) ١٧٩٩( ت  
  ) .٧٥٧٩(  وصحيح اجلامع ٤٣اللباس ب 
 .مر عن ابن ع) حم ، م ، ت  ( .} الَ يأْكُلْ أَحدكُم ِمن لَحِم أُضِحيِتِه فَوق ثَالَثَِه أَيام  { - ٢٠٩٢١
  ) .٧٥٨٠(  وصحيح اجلامع ١٨٤ / ٤ ومعاين ٨١ و ٣٧ و ١٦ / ٢وحم  ) ١٥٠٩(  و ت ٢٦م األضاحي 

كنت يتكم عن حلوم األضاحي فوق ثالثة ليتسـع ذووا          : (( وهذا احلديث منسوخ لقوله صلى اللَّه عليه وسلم         
  ١٢٩ - ١٢٦ / ٥ وت انظر النيل حم وم)) الطول على من الطول له ، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا 

عـن  ) حـم    ( .} الَ يبارك ِفى ثَمِن أَرٍض و الَ داٍر ِإالَّ أَنْ يجعلَ ِفى أَرٍض أَو داٍر                 { - ٢٠٩٢٢
 . سعيد بن زيد 

  ١١٠ / ٤ وجممع ١٩٠ / ١حم 
 حسن

، و الَ تباِشر الَمرأَه الَمرأَةَ ِفى الثَّـوِب         الَ يباِشر الرجلُ الرجلَ فَى الثَّوِب الْواِحِد         { - ٢٠٩٢٣
 .عن جابٍر  ) حم ، ض  (.}الْواِحِد

 / ٤ وش   ١٠٢ / ٨ وجممع   ٢٧٨ / ١١ وطب   ٢٨٨ / ٤ وك   ٣٥٦ / ٣ و   ٤٤٧ / ٢ و   ٣١٤ و   ٣٠٤ / ١حم  
  .١١٦ / ٢ و ٢٣٣ / ١وطص  ) ١٩٦٣( وحب ٣٩٧

 صحيح
٢٠٩٢٤ - } لُ الرجالر اِشربأَةَ الَ يرأَةُ الَمرالَ الَم لَ ، وعن ابن عباَِّس ) حم ، طب ، ك  ( }ج. 

    .٣١٤ و ٣٠٤ / ١ وحم ١٠٢ / ٨ وجممع ٢٧٨ / ١١ وطب ٢٨٨ / ٤ك 
 صحيح

 رجٍل  الَ يباِشر رجلٌ رجالً ، و الَ امرأَةٌ امرأَةً ، و الَ يِحلُّ ِلرجٍل أَنْ ينظُر ِإىل عورةِ                  { - ٢٠٩٢٥
 ) .عبد الرزاق عن زيد بن أَسلم مرسالً  . ( }، و الَ امرأٍَة إىل عورِة امرأٍَة 

  ) .١١٠٧( عب 
 صحيح لغريه

٢٠٩٢٦ - }             دتشى يتح بالَ الْح و ، دوسى يتح بالِْعن اعبقط ، ك ، ض     ( الطَّحاوى   . ( }الَ ي
 . عن أَنٍس) 

  ) .٢٢١٧(  وهـ ٢٥٠ و٢٢١ / ٣ وحم ٣٦١ / ٤ومعاين  ) ١٢٢٨( وت  ) ٣٣٧١(  ود ٤٨  /٣قط 
 صحيح

٢٠٩٢٧ - }                 نـالَهمأَح نـعضى يتِبي حاىل السبوطَأُ حالَ ت و قْسمى يتح مهس اعبالَ ي {. ) 
 .عن عبد الوهاب عن أَيب هريرةَ ) الْحاكم ِفى الْكىن 

   . ١٠٢ و ١٠١ / ٤امع 



 

 

٣١٢٣() 

 صحيح لغريه
٢٠٩٢٨ - }               ِمـن ـرماَْألح وهالز نيبتأَنْ ي ِذلكو ، هالَحص ودبى يتِر حمالت يٌء ِمنش اعبالَ ي

 .عن زيد بن ثابت ) طب  (}اَْألصفَِر
   . ١٠٢ / ٤ وامع ٣٥٧ / ١ وبنحوه حم ١٣٧ / ٥طب 

 صحيح لغريه
 .عن أَيب هريرةَ ) م  ( .} الَ يباع فَضلُ املاِء ِليباع ِبِه الْكَُأل {  - ٢٠٩٢٩
  ) .٧٥٨٦(  وصحيح اجلامع ٣٢ / ٥ وفتح ١٦ / ٦ وهق ٣٨م املساقاة 

٢٠٩٣٠ - }             اعالس قُومى تتح ِلِمنيالُمس ةٌ ِمنابِه ِعصلَيقَاِئماً يقَاِتلُ ع ينهذَا الد حربةُ  الَ ي {. ) 
 .عن جابر بن مسرةَ ) طب

    .٢٤٨ و ٢٤٠ / ٢طب 
 صحيح

٢٠٩٣١ - }  ذَري أَو اعتبى يتِع أَِخيِه حيلى بلُ عجِبِع الرعن ابن عمر ) ن  ( .} الَ ي. 
 ٣٥٣ / ٤ وفتح   ٨١ / ٤ وجممع   ٢١ / ٤ونصب   ) ١٢٤٥( وشفع   ) ١٠٢٧ و   ١٠٢٦(  ومحيدى   ٨م البيوع   

 ٧/٢٥٧ون  ) ٧٥٨٨( وصحيح اجلامع .  حنوه ١٥٨/  ٩وحلية 
 .عن ابن عمر ) خ ، ن ، هـ (  مالك .} الَ يِبع بعضكُم على بيِع أَِخيِه  { - ٢٠٩٣٢

 و  ٢٠ و   ١٧ون البيوع ب     ) ٣٤٣٦(  ود   ٣٢ و   ٢٩ والرب   ١١ و   ٧ والبيوع   ٤٩ وم النكاح    ٩٢ و   ٩٠ / ٣خ    
 ٨ و ٩٢ / ٦ و ٣٤٤ / ٥ وهق ٤٦٥ و   ٤٢٠ و   ٣٨٠ و   ٣٦٠ / ٢وحم   ) ٢١٧١( وهـ   ) ١٢٩٢( وت   ٢١
 ٧/٢٥٧ون  ) ٧٥٨٧(  وصحيح اجلامع ٢٥٠/ 

 .} الَ يِبع بعضكُم على بيِع بعٍض ، و الَ تلَقَّوا السلَع حتى يهبطَ ِبها ِإىل السـوِق         { - ٢٠٩٣٣
 .عن ابن عمر ) حم ، ق ، د (مالك 

  ) .٧٥٨٩(  وصحيح اجلامع ١٥٣ / ٢وحم  ) ٣٤٣٦(  ود ١١ و ٧لبيوع  وم ا٩٢٢ و ٩٠ / ٣خ 
) ت  ( . } الَ يِبع بعضكُم على بيِع بعٍض ، و الَ يخطُب بعضكُم على ِخطْبةَ بعٍض                { - ٢٠٩٣٤

 .عن ابن عمر 
  ) .٧٥٩٠(  وصحيح اجلامع ٢١ و ٢٠ و ١٧ ون البيوع ب ٩٢ و ٩٠ / ٣وخ  )  ١٢٩٢( ت 

( عن مسرةَ ، والطَّحاوى عن أَيب سعيد ، الشـافعى           ) حم ، طب     ( .} الَ يِبع حاِضر ِلباٍد      { - ٢٠٩٣٥ 
 .عن ابن عمر ) هق 
 وم البيوع ٢٤٩ و ٩٤ و ٩٢ / ٣ و خ ٢٤٠ / ٦ وش ٥١٢ و ٥٠١ و ٤٩١ و   ٤٨١ و   ٤٦٥ و   ٤٢٠ / ٢حم  
١١.   

٢٠٩٣٦ - }      اٍد ، وِلب اِضرح ِبعالَ ي              طُبخالَ ي ِع أَِخِيِه ، ويلى بلُ عجِبِع الرالَ ي وا ، وشاجنالَ ت
   ـبا كَتا لَها ممفَِإن ِكحلِتنا ، واِئها ِفى ِإنكْفَأَ ما ِلتِتهأُخ رأَةُ طَالَقأَِل الَمسالَ ت ِة أَِخيِه ، ولى ِخطْبع

 .عن أَيب هريرةَ ) ـ عب خ ، ت ، ن ، ه ( .} اللَّه هلَا 



 

 

٣١٢٤() 

 و ٤١٠ و ٣٩٤ و ٣٦٠ و   ٢٧٤ / ٢وحم   ) ٢١٧٤(  وهـ   ٧١ / ٦ون   ) ١٣٠٤ و   ٦٥( وت   ) ٣٤٣٨( د  
ــوع ٢٤٩ و ٩٤ و ٩٢ / ٣ وخ ٥٢٥ و ٥١٢ و ٥٠١ و ٤٨٧ و ٤٦٥ و ٤٦٠ و ٤٢٠  و ١٨ و ١١ وم البي
 ) ٧٥٩(    وصحيح اجلامع ٢٠

٢٠٩٣٧ - }     لُ يجر ارصاَْألن ضغبِم اْآلِخِر     الَ يوالْيِباللَِّه و م   ( .} ؤِمن (     ، َريرةعن أَيب ه )   ش ، حم
 .عن أَيب سعيد ) حم ، حب ( عن ابن عباٍس  ،  ) ، ت حسن ، ن ، ض 

 و ١٦٣ / ١٢ وش ٩٣ و ٧٢ و  ٤٥ و   ٣٤ / ٣ و   ٤١٩ / ٢ و   ٣٠٩ / ١وحم   ) ٣٩٠٦(  وت   ١٣٠م اِإلميان   
  ) .٧٥٩٢( وصحيح اجلامع  ) ١٢٣٤(  وصحيحة ٧٢و  ٢٩ / ١٠ وجممع ١٧ / ١٢ وطب ١٦٤

٢٠٩٣٨ - }                 ـؤِمنلٌ يجر قِيفت حبباِهللا واليوِم ِاآلخِر ، والَ ي ؤِمنجلٌ  ير اراألنص ِبغضالَ ي
 .عن ابن عباٍس ) طب  . ( }باهللاُِ واليوِم اَآلخِر 

    .٧٢ و ٥٣ / ١٠مع  وا٥٠١ / ٣ و ٦٣ / ١وفتح  ) ١٢٣٤(  وصحيحة ١٧ / ١٢طب
 حسن

٢٠٩٣٩ - }   اِفقنم هِحبالَ ي و ، ِمنؤا مِليع ِغضبةَ ) ش  ( .} الَ يسلم عن أُم. 
   .٧٧ / ١٢ش 

 صحيح لغريه
٢٠٩٤٠ - }  اِفقنم كِحبالَ ي و ، ِمنؤم كِغضبالَ ي-  ليِلع ةَ) عم  . ( } قَالَهعن أُم سلم . 

   .٦٣ / ١ وفتح ١٣٣ / ٩ وجممع ٧٧ / ١٢ وش ٣٥٥ / ٧ و بداية ٢٩٢ / ٦حم 
 حسن لغريه 

٢٠٩٤١ - }  ارالن اللَّه لَهخِإالَّ أَد دِت أَحيلَ الْبا أَهنِغضبعن أََيب سعيد ) ك  ( .} الَ ي . 
   .٨٢/  ٣وطب  ) ٢٢٤٦(  وحب ١٧٢ / ٩ و ٢٩٦ / ٧ و ٢٧٨ / ٤ وجممع ١٥٠ / ٤ك 

 صحيح لغريه
٢٠٩٤٢ - }  هِمن قِفيِه ِعر نإَالَّ مٍة ، وِغي لُداس ِإالَّ ولى النغِى عبوسى) طب  ( .} الَ يعن أَيب م. 

  ) .٦٦٧٥(  والشعب ٣٢١ / ٣ وكر ١٠٢ / ٤ وتخ ٢٥٨ / ٦ و ٢٣٣ / ٥جممع 
 فيه جهالة

٢٠٩٤٣ - }     وبالن ِدى ِمنعقى ببالَ ي     اترشٌء إالَّ الُمبيرى      : ِة شت أَو دبا الْعاهراحلَةُ يا الصيؤالر
 والْخطيب عن عائشةَ ) حم  (} لَه . 

   .١٨٨ / ١٤ و ١٤٠ / ١١ وخط ١٢٩ / ٦حم 
 صحيح

ه علَيِهم كَِلمةَ اِْإلسـالَِم     الَ يبقى على ظَهِر اَْألرِض بيت مدٍر و الَ وبٍر إَالَّ أَدخلَ اللَّ            { - ٢٠٩٤٤
حـم ،    ( .} ِبِعز عِزيٍز أَو ِبذُلٍّ ذَِليٍل ، ِإما يِعزهم اللَّه فَيجعلُهم ِمن أَهِلها ، أَو يِذلُّهم فَيِدينونَ لَهاْ                    

 .عن املقداد بن اَْألسود ) طب ، ك ، هق 
  . ١٥١ / ٢وتخ  ) ١٦٣١(  وحب ١٤ / ٦مع  وجم١٨١ / ٩ وهق ٤٣٠ / ٤ وك ٤ / ٦حم 



 

 

٣١٢٥() 

 صحيح
 .عن عائشة ) ابن النجار ( .} الَ يبقى ِفى جِزيرِة الْعرِب ِدينانِِ { - ٢٠٩٤٥

 / ٣ ونصـب    ٣٥ / ٢ / ٢وسعد   ) ٨١٣(  وتغليق   ١٦٥ / ١ ومتهيد   ٢٠٨ / ٩ و   ١٣٥ / ٢ و   ٤٥٣ / ١هق  
٤٥٥.   

 صحيح
٢٠٩٤٦ - }   قى ِللْوبالَ ي       عاِلِد إالَّ أَربالْو ِبر لَِد ِمن :        ِدِه ِمنهفَاذُ عِإنو ، اُء لَهعالدِه ولَيالةُ عالص

 .عن أَيب سعيد الساعدى ) هق  ( .} بعِدِه ، وِصلَةُ رِحِمِه ، وِإكْرام صِديِقِه 
  ) .٢٠٣٠(  وحب ١٥٤ / ٤ وك ) ٣٦٦٤(  وهـ ١٣٠ وبنحوه د األدب ب ٧٤ / ١ وموضح ٦١ / ٤هق 

 صحيح
٢٠٩٤٧ - }               تالَ ِقالَدةٌ ِإالَّ قُِطع ٍر وتو ةٌ ِمنِعٍري ِقالَدِق بنِفى ع نقَيبحم ، طب   ( مالك   ( .} الَ ي

 .عن أَيب بشٍري اَألنصارى ) 
   .٢٥٤ / ٥ وهق ٢١٢ / ٥وحم  ) ٢٥٥٢(  ود ١٠٥ وم اللباس ٧٢ / ٤خ 

٢٠٩٤٨ - }  بلَِة     الَ يقِْبلَ الِْقبتسم كُمدعن عبداللَّه  ) حب ، طب ، ض      ( والطَّحاوى  ) حم   . ( }لْ أَح
 .ابن الْحارث الزبيدى 

   .٢٣٢ / ٤ومعاين  ) ٣١٧(  وهـ ١٩١ و ١٩٠ / ٤وحم  ) ١٤١٩(  واإلحسان ٧٦ / ١٤ش 
 صحيح

٢٠٩٤٩ - }       ِقنياُملت كُونَ ِمنأَنْ ي دبلُغُ الْعبالَ ي            أْسا ِبِه بذَراً ِممِبِه ح أْسا الَ بم عدى يتح  {. ) 
 عن عطية السعدى رضي اللَّه عنه) ت ، حسن غريب ، هـ ، طب ، ك ، ق 

 / ٤ وفتح   ٥٥٩ / ٢ وترغيب   ٢٢ / ٦ و   ١٥٩ / ١ واإلحتاف   ٣٣٥ / ٢وهق   ) ٤٢١٥( وهـ   ) ٢٤٥١( ت  
  ) .٥٧٤٥ ( والشعب ٣١٩ / ٤ وك ١٦٩ / ١٧ وطب ٢٩٣

 حسن
فيه عبداهللا بن يزيد الرفقي وثقه ابن حبان وحسن له الترمذى وصحح له احلاكم ووافقه النووي والـذهيب راجـع       

  ٨٢ / ٦التهذيب 
عبداللَّه بن يزيد الذي يروي عنه أبوعقيل الثقفي أحاديثه منكرة وهذا الذى            :  ونقل ابن عدي عن السعدى       ٨٣و  

   .٢٣٧ / ٤فة ذلك اه الكامل حكاه السعدي ال أقف على معر
كالم السعدي ومن وافقه مردود إذ لو كان له أحاديث منكرة لذكرها ابن عدي وتناقض الذهيب يف ترمجته                 : أقول  

قال اجلوزجاين ) ٢٣٤٨( حسن له ت ، ووافقه ك على تصحيح حديثه ويف الديوان             ) ٣١٠٢( فقال يف الكاشف    
 !!أحاديثه منكرة: 

٢٠٩٥٠ - }  ِر          الَ ييالْخ لِنفَِسِه  ِمن ِحبا ياِس مِللن ِحبى يتِقيقَةَ اْإلمياِن حح دبلُغُ الْعع ،  . ( }ب
 .عن أَنٍس ) حب ، ض 

  ) .٤٥( وم  ) ١٣(  وخ ٢٠٦ / ٣ وحم ٥٨٠ / ٢وترغيب  ) ٢٩( حب 



 

 

٣١٢٦() 

 .والضياُء عن أَنٍس) طس  ( .} ِمن ِلساِنِه الَ يبلُغُ الْعبد حِقيقَةَ اِإلمياِن حتى يخزنَ { - ٢٠٩٥١
  ٥٣ / ١ وامـع    ١٩٨ / ٣وحم   ) ٩(  وبنحوه الصمت    ٥٢٦ / ٣ وترغيب   ٣٠٢ / ١٠وامع  ٧٢ / ٢طص  

. 
 حسن لغريه 

نْ كَـانَ   الَ يبلُغُ عبد صريح اْإلمياِن حتى يدع اِلمزاح والْكَِذب ، ويدع اِملراَء وإِ             { - ٢٠٩٥٢
 .عن عمر ) ع (} مِحقا 

  . ١٩٧ / ٧ وامع  ٢٩١ / ٤كر 
 صحيح

٢٠٩٥٣ - }                 ِليما سأَنو كُمِإلَي جرأَنْ أَخ ى أُِحبئاً ، فَِإنيايب شحأَص ٍد ِمنأَح نع دين أَحلِّغبالَ ي
 .عن ابن مسعوِد ) حم ، د ، ت  . ( }الصدر 

( ود  ) ١١١١١ و ١١١١٠(  والشعب  ٤٩٤ / ٣ وتخ   ١٦٧ و   ١٦٦ / ٨ وهق   ٣٩٦ / ١ وحم    )٣٨٩٦( ت  
   .٣١٣ / ١ وبداية ١٤٨ / ١٣ وسنة ١٠ / ١١ وخط ١٣٧ / ٧واإلحتاف ) ٤٨٦٠

 حسن لغريه
رةَ تأْخذُ الْفَِتيلَةَ   الَ يبولَن أَحدكُم ِفى الْجحِر وِإذَا ِنمتم فَأَطِْفئُوا السراج ، فَِإنَّ الْفَأْ            { - ٢٠٩٥٤

حم ، ع   . ( }فَتحرق أَهلَ الْبيِت ، وأَوِكئُوا اَْألسِقيةَ ، و خمروا الشراب ، وغَلِّقُوا اْالبواب ِبالليِل               
 .عن عبداللَّه بن سرجس ) ك ، ض ( وابن الْجارود ) 

 . ١١١ / ٨ وجممع ١٨٦ / ١ وك ٩٩ / ١ وهق ٨٢ / ٥حم 
 صحيح

٢٠٩٥٥ - }              هأُ ِمنضتوي ِرى ثُمجاِئِم الَّذَى الَ يِفى الَماِء الد كُمدأَح ولَنباق    . ( }الَ يزعبـدالر (
 عن أَيب هريرةَ

 / ١وتلخـيص    ) ٢٩( وشـفع    ) ٣٠٠ و   ٢٩٩(  وعب   ٣٦٢ و   ٣٤٦ و   ٢٦٥ و   ٢٥٩ / ٢وحم   ) ٧٠( د  
   .١٠٥ / ١٠ وخط ١٠٥

 صحيح
) ق ، د ، ن  ( .}الَ يبولَن أَحدكُم ِفى الَماِء الداِئِم الذَّى الَ يجِرى ثُم يغتِسلُ ِفِيـه           { - ٢٠٩٥٦

 .عن أَيب هريرةَ 
 ) ٦٩(  ود   ٩٥ وم الطهـارة     ٣٤٦ / ١ وفتح   ١١٢ / ١ونصب   ) ٩٧٠(  ومحيدي   ١٩٧ / ١ ون   ٦٩ / ١خ  

  ) .٧٥٩٣( وصحيح اجلامع 
 .عن أَيب هريرةَ ) حم ، ت ، ن  ( .} يبولَن أَحدكُم ِفى الَماِء الداِئِم مث يتوضأُ ِمنه الَ  { - ٢٠٩٥٧

 ٢٥٩ / ٢ وحم   ٢٥٦ و   ٢٣٩ و   ٢٣٨ / ١ وهق   ٢٧٥ / ١ وحنف   ٢٦٧ / ١وعوانه   ) ٦٨(  وت   ٤٩ / ١ن  
  ) .٧٥٩٤(  وصحيح اجلامع ٣٦٢ و ٣٤٦ و٢٦٥و 

 صحيح



 

 

٣١٢٧() 

٢٠٩٥٨ - }  ولَنبالَ ي         برشي أَو هأُ ِمنوضتي ِفى الَماِء الداِئِم ثُم كُمدحب ، هق   (   الطَّحاوى    } أَح (
 . عن أَيب هريرةَ 

   . ٢٥٦ / ١ وهق ٤٩٢ / ٢ وحم ١٤ / ١ومعاين  ) ٩٤( وخزمية  ) ١٢٥٦( اإلحسان 
 صحيح

) ش ، د ، حـب        ( .} يغتِسلْ ِفِيه ِمن الْجنابِة      الَ يبولَن أَحدكُم ِفى اَملاِء الداِئِم و الَ        { - ٢٠٩٥٩
 .عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه 

 ) ٣٤٤(  وهـ   ١٢٥ / ١ ون   ٢٧٩ / ١٤ وخط   ٦٧ / ٢ وسنة   ١١٢ و   ١٠٤ و   ١٠١ / ١ونصب   ) ٧٠( د  
  ) .٧٥٩٥( وصحيح اجلامع  ) . ١٢٥٧ و ١٢٥٦ و ١٢٥٤ و ١٢٥١(  واِإلحسان ١٥ / ١وخط 

 صحيح
 .أَيب هريرةَ  ) هـ  . ( }الَ يبولَن أَحدكُم ِفى الَماِء الراِكِد  { - ٢٠٩٦٠

 / ١ وش   ١٦٢ / ١ وم   ١٥٦٤ / ٤ وعـدي    ١٥ / ١ ومعاين   ١١٣ / ١ونصب   ) ٣٤٤(  وهـ   ١٢٥ / ١ن  
  ) .٧٥٩٦(  وصحيح اجلامع ١٤١

 صحيح
 .ابن عمر ) هـ  . ( }الَ يبولَن أَحدكُم ِفى الَماِء الناِقِع  { - ٢٠٩٦١

   .١٢٥ / ١ون  ) ٦٦( وبنحوه خزمية  ) ٣٤٤ و ٣٤٣( وحنوه  ) ٣٤٥( هـ 
 حسن لغريه

 .عن عبداللَّه بن سرجس ) ن ، ك  ( .} الَ يبولَن أَحدكُم ِفى جحٍر  { - ٢٠٩٦٢
  .١١١ / ٨ وجممع ١٨٦ / ١ وك ٩٩ / ١ وهق ٨٢ / ٥ وحم ٣٣ / ١ت 

 صحيح
  ) ! ! ٦٣٢٤(  فضعفة جداً يف ضعيفته ووهم األلباين
٢٠٩٦٣ - }                هاِس ِمنوةَ الْوسامِسلُ ِفِيه فَِإنَّ عتغي أُ ِفيِه أَوضوتي ِه ثُممحتسِفى م كُمدأَح ولَنبالَ ي

 .عن عبداللَّه بن مغفل  )  ك ، ن ، حب ٤حم (  عبدالرزاق .} 
 ) ٩٧٨(  وعـب    ١٨٥ و   ١٦٧ / ١ وك   ٩٨ / ١ وهق   ٥٦ / ٥وحم   ) ٣٠٤ (وهـ   ) ٢٧(  ود   ٣٤ / ١ن  

   .١١٢ / ١وش  ) ١٢٥٥(  واإلحسان ٣٣٨ / ٢ واإلحتاف ٥٨٨ / ٨ وفتح ٢٤٠ / ١وموضح 
 حسن

 الِْوسـواِس   الَ يبولَن أَحدكُم ِفى مستحمِه ثُم يغتِسلُ ِفيِه أَو يتوضأُ ِمنه ، فَِإنَّ عامةَ              { - ٢٠٩٦٤
 هاق  (} ِمنزعن عبداللَّه بن مغفل ) حم ، د ، ت ، ن ، هـ ، حب ، ك ، عق ( عبد الر . 
 ) ٩٧٨(  وعـب    ١٨٥ و   ١٦٧ / ١ وك   ٩٨ / ١ وهق   ٥٦ / ٥وحم   ) ٣٠٤( وهـ   ) ٢٧(  ود   ٣٤ / ١ن  

   .٣٣٨ / ٢ واإلحتاف ٥٨٨ / ٨ وفتح ٢٤٠ / ١وموضح 
 حسن



 

 

٣١٢٨() 

عن عبداللَّه بن الْحارث بن جزٍء ) ش ، هـ ، طب  ( .} ن أَحدكُم مستقِْبلَ الِْقبلَِة   الَ يبولَ  { - ٢٠٩٦٥
 ).٧٥٩٨(  وصحيح اجلامع ٣٢٦ / ٧ وحلية ١٠٣ / ٢ ونصب ١٥١ / ١ وش ١٩١ / ٤وحم  ) ٣١٧(هـ.

 صحيح
 . }أَصابه شيٌء فَالَ يلُومن ِإالَّ نفْسـه  الَ يِبيتن أَحدكُم وِفى يِدِه غَمر الطَّعاِم ، فَِإنْ        { - ٢٠٩٦٦

 ) . الْخطيب عن عائشة (
 / ٤وك   ) ١٢٢٠(  وخد   ٣٠ / ٥ وجممع   ٤٣ / ٦وطب   ) ١٨٦٠(  وت   ١٠١١ / ٣ وعدي   ٣٤٠ / ٤خط  
١٣٧.  

 صحيح لغريه
 .الدسم من اللحم : الغمر 

٢٠٩٦٧ - } يأٍَة ِفى برام دلٌ ِعنجر نٍم الَ يِبيترحذَا م اِكحاً أوكُونَ نعن جابٍر) م   ( }ٍت ِإالَّ أَنْ ي 
  ) .٧٥٩٩(  وصحيح اجلامع ١٠٩ / ٨ وخط ٢٥٠ / ٤ ونصب ١٩م السالم 

٢٠٩٦٨ - }                   أْذَنَ لَهِة أَِخيِه ِإالَّ أَنْ يلى ِخطْبع طُبخالَ ي ِع أَِخيِه ، ويلى بلُ عجالر ِبيعالَ ي{ ) . 
 عن ابن عمر رضي اللَّه عنه)  م ، د ، ن حم ،
 ٦ واإلحتاف   ٣٥٣ / ٤ وفتح   ٣٤٤ / ٥ وهق   ٤١٠ و   ١٥٣ و ١٢٦ / ٢وحم   ) ٢١٧٢( وهـ   ) ١١٣٤( ت  
  ) .٧٦٠٠(  وصحيح اجلامع ٣٨ وم النكاح ٥٦/ 

 عن أَيب هريرةَ )  هـ (. }الَ يِبيع الرجلُ على بيِع أَِخيِه ، و الَ يسوم على سوِم أَِخيِه { - ٢٠٩٦٩
  ) .٧٦٠١( وصحيح اجلامع  ) ٢١٧٢( هـ 

 صحيح
٢٠٩٧٠ - }           ـحنصتإَذَا اسـٍض ، وعب ِمـن مهضعب ِصبفَلْي اسوا النعاٍد ، دِلب اِضرح ِبيعالَ ي

 هحصنفَلْي اهلُ أَخجعن حكيم بن يزيد عن أَبيِه) طب  ( .} الر 
  .٨٣ و ٨٢ / ٤وجممع  ٢٧٠ / ٧طب 

 صحيح
 ) ٤حم ، م    (  الشافعى   .} الَ يِبيع حاِضر ِلباٍد ، دعوا الناس يرزق بعضهم ِمن بعٍض             { - ٢٠٩٧١

 .عن جاِبٍر ) حب ( حسن صحيح 
 / ٣ وحم   ٢٥٩ و   ٢٥٨ و   ٢٥٦ / ٧ون   ) ٢١٧٦ و   ٢١٧٥( وهـ   ) ١٢٢٣ و   ١٢٢٢( وت   ) ٣٤٤٠( د  

مـن طـرق    ) ١٥٢٢(  وم ٢٧٨ و ٢٧٧ / ١٤وش  ) ١١٠٦(  وحب  ٤٥١ / ٤ وفتح   ٣٨٦ و ٣١٢ و   ٣٠٧
  ) ٧٦٠٣(وصحيح اجلامع 

٢٠٩٧٢ - }   اهأَب أَو اهِإنْ كَانَ أَخاٍد وِلب اِضرح ِبيععن أَنٍس رضي اللّه عنه ) د ، ن  ( .} الَ ي( 
  ) .٦٠٨٤ و ٦٠٨٣(  و ٢٥٨ و ٢٥٦ / ٧ون  ) ٣٤٤٠(  ود ٥٣١ و ٥٢٩ و ٥٦ / ١جامع األصول 

 صحيح
  ) !!٤١٨٥ و ٤١٨٤( وصححه يف صحيح النسائي  ) ٦٣٢٦( وتناقض األلباين فضعفه يف ضعيف اجلامع 



 

 

٣١٢٩() 

٢٠٩٧٣ - }             كمدأَح طُبخالَ ي وا ، وشاجنالَ ت و ، لَبقِْبلُوا الْجتسالَ ت اٍد ، وِلب اِضرح ِبيعالَ ي
أَِخيِه ، و الَ تسأَلُ الَمرأَةُ طَالَق أُخِتها لتكْفَأَ ما ِفى صحفَِتها ، فَِإنَّ ماَهلَا ما كُِتب لَها ،                   على ِخطْبِة   

ها وِإنْ و الَ تصروا اِْإلِبلَ والْغنم ِلبيٍع ،  فَمِن اشترى شاةً مصراةً فَِإنه ِبأَحِد النظَريِن ِإنْ شاَء أَخـذَ              
 .عن ابن عمر ) طب  ( .} شاَء ردها ِبصاٍع ِمن تمٍر 

 / ٢ وأصفهان   ٢٧٨ و   ٢٧٧ / ١٤وش   ) ١١٠٦(  وحب   ٣٩٢ / ٣ و   ٤٨٧ و   ٣٩٤ / ٢ وحم   ٢٥٨ / ٧ت  
  .٨٢ / ٤ وامع ٤٩٣ / ٥ واإلحتاف ٤١٩ / ١٢ حنوه وطب ٩٤

 صحيح لغريه 
تناجشوا ، وال يزيدنَّ أحدكم على أخيه ، وال يخطـب           ال يبيع حاضر لباٍد ، وال        {- ٢٠٩٧٤

 عن أيب هريرة ) خ ، م ، ن(} على ِخطبِة أخيه ، وال تسأِل املرأةُ طالق أختها 
 ٨/١٢٢ وسنة ٧/٢٥٩ون ) ١٤١٣(وم ) ٢٧٣٣(خ 

٢٠٩٧٥ - }  ِرى لَهتشالَ ي اٍد وِلب اِضرح ِبيعطب  ( .} الَ ي ( عن ابن عمر. 
  .٨٣ / ٤ وجممع ٤٢٠ / ١٢ وطب ٤٩٣ / ٥اف اإلحت

 حسن
 .عن مروان بن الْحكم ) املخلص  ( .} الَ يتجالَس قَوم ِإالَّ ِباَْألمانِة { - ٢٠٩٧٦

  ) .٧٦٠٤( وصحيح اجلامع ٣٢٣ / ٨اِإلحتاف 
 حسن

٢٠٩٧٧ - }  هابحلُ أَصقْتداً يمحأَنَّ م اسثُ الندحتعن جابٍر )  خ   . (}الَ ي. 
 ) ٧٦٠٥(  وصحيح اجلامع    ٢٣١ / ١٠ و   ٣٣٦ / ٨وفتح   ) ٢٣١٥(  وت   ١٩٣ و   ١٩٢ / ٦ و   ٢٢٣ / ٤خ  

. 
عن ابـن   ) ق  ( } الَ يتحرى أَحدكُم فَيصلِّي ِعند طُلُوِع الشمِس و الَ ِعند غُروِبها             { - ٢٠٩٧٨

 عمر
 ) ٧٦٠٦(  وصحيح اجلامع    ٢٨٩ وم صالة املسافرين     ٦٣ / ٢ وحم   ٣٨١ / ١ وعوانه   ١٦٦ وف   ١٥٢ / ١خ  

. 
عـن ابـن   ) حم(} ال يتحرين أحدكُم فَيصلِّي قبلَ طلوِع الشمِس ، وال عند غُروا       {- ٢٠٩٧٩

 عمر 
 ٢/٦٣حم 

 صحيح
 . عن عائشة ) حم  ( .} الَ يترك ِبجِزيرِة الْعرِب ِديناِن  { - ٢٠٩٨٠

  .٣٢٥/  ٥ وجممع ٢٧٥ / ٦حم 
 صحيح



 

 

٣١٣٠() 

الَ يتطَهر رجلٌ ِفى بيِتِه ثُم يخرج ِإالَّ كَانَ ِفى صالٍَة حتى يصلِّي صـالَته ، فَـالَ                   { - ٢٠٩٨١
عن سعد بن ِإسحاق بن كعب بن عجرة عن أَبيه          ) طب   ( .} يشبك أَحدكُم بين أَصاِبِعه وهو ِفى الصالَِة        

 عن جده
   .٢٤٢ / ٤ وحم ١٤٧ / ١٩طب 

 صحيح لغريه
ابن عسـاكر    . ( }الَ يتطَوع اِْإلمام ِفى مقَاِمِه الَّذى صلَّى ِفِيِه والناس ِفيِه ِللْمكْتوبِه             { - ٢٠٩٨٢

 حسن عن املغريةَ بن شعبةَ وسنده . ( 
  .١٩٩٧ / ٥ وعدي ٣٢٤ / ٦ حنوه خمتصراً وكر ٣٢٤ / ٢ وفتح ٢١٥ / ١خ 

٢٠٩٨٣ - }  لَهقْتأَِخيِه فَي أَِسري كُمداطَى أَحعتعن مسرةَ ) حم ، طب ، ض  ( .} الَ ي. 
  .٣٣٣ / ٥ وجممع ١٨ / ٥حم 

 فيه ضعف
 .عن جابر بن عبداللَّه عن بنه الْجهىن ) ابن سعد ( .}الَ يتعاطَى السيف مسلُوالً  { - ٢٠٩٨٤

  .١٦٦ / ١  واإلصابة٧٢ / ٢ / ٤سعد 
 حسن

 .عن أَيب هريرةَ  ) ت  ( .} الَ يتفَرقَن عن بيٍع ِإالَّ عن تراٍض  { - ٢٠٩٨٥
  ) .٧٦٠٧(  وصحيح اجلامع ٢٨٩ / ٤ وفتح ٥٣٦ / ٢ وحم ٨٢ / ٧وش  ) ١٢٤٨( ت 

 صحيح
  .١٨٦ / ١١وانظر التهذيب  ) ٦٢٤٦( فيه حيىي بن أيوب بن أيب زرعة ثقة الكاشف 

٢٠٩٨٦ - }                 ـومصلٌ كَانَ يجكُونَ رِن ِإالَّ أَنْ ييموي ٍم أَووِم ي وضانَ ِبصمر كُمدأَح نمقَدتالَ ي
 موالْي ذلك مصفَلْي هموريرةَ ) خ  ( ) .صعن أَيب ه. 

  .١٢٨ / ٤ وفتح ٢٠٧ / ٤ وهق ٣٥ / ٣ وخ ١٤٩ / ٤ت 
 .عن سلمان ) هب (  ابن الل .} ن أَحد ِلضيِفِه ما الَ يقِدر علَيِه الَ يتكَلَّفَ { - ٢٠٩٨٧

( و   ) ٩٥٩٩( والشعب   ) ٧٦٠٨(  وصحيح اجلامع    ٥٦ / ١ وأصفهان   ٢٠٥ / ١٠ وخط   ٢٣٨ / ٥اإلحتاف  
  ) .٩٦٠١ و٩٦٠٠

 صحيح
٢٠٩٨٨ - }         كُمضعب ِبعالَ ي ٍع ، ويانُ ِلبكْبلَقَّى الرتالَ            الَ ي ـوا ، وشاجنالَ ت ٍض ، وعِع بيلى بع 

يِبع حاِضر ِلباٍد ، و الَ تصروا اْإلِبلَ والْغنم ، فَمِن ابتاعها بعد ِذلك فَهو ِبخيِر النظَـريِن بعـد أَنْ                     
دا رِخطَهِإنْ سا ، وكَهسا أَمهِضيا ، فَِإنْ رهلُبحمتٍْر ي اعاً ِمنصا وريرةَ  ) م ( مالك  ( .} هعن أَيب ه 

  .٢١ / ٤ ونصب ٤م البيوع 



 

 

٣١٣١() 

٢٠٩٨٩ - }                   لَم طَأَها أَخمو ، ِطئَهخِلي كُني لَم هابا أَصأَنَّ م لَمعى يتقَاِتِه حت قح دبِقى اَهللا عتالَ ي
 هِصيبِلي كُنأَنٍس الْخطيب عن ( .} ي . ( 

  .٢٩١ / ١٢خط 
 حسن

 عن علي) د ، هق  . ( }الَ يتم بعد احِتالٍَم ، و الَ ِصمات يوٍم ِإىل اللَّيِل   { - ٢٠٩٩٠
 ٢٨٠ / ١ ومشـكل    ١٠١ / ٣ وتلخـيص    ٣٢٠ و   ٥٧ / ٧ وهق   ٣٨٢ / ٩ و   ١٠٥ / ٧وفتح   ) ٢٨٧٣( د  

  ) .٧٦٠٩(وصحيح اجلامع 
 صحيح

٢٠٩٩١ - }  تالَ ي            اضتح ٍة ِإذا ِهىاِريلى جع متالَ يو ، ٍِتالَماح دعب والْحسن بن سفيان   ) ع    ( }م
 . عن حنظلة بن ِحذْيم ) ض ( وأَبو نعيم ) طب ( وابن قانع والْباوردى وابن السكن 

 ٢٨٠ / ١ ومشـكل    ٢١٩ / ٣ ونصـب    ٩٦ / ١ وطص   ٣٢٠ و   ٥٧ / ٧ وهق   ٩ ود الوصاياب    ١٦ / ٤طب
  .٣٨٢ / ٩ح وفت

 صحيح
 . ِفى اَألفراد عن أَنٍس ) قط  . ( }الَ يتم بعد حلٍْم  { - ٢٠٩٩٢

 / ٧ وعـدي    ٢٩٩ / ٥ وخـط    ٢١٩ / ٣ونصب   ) ١٣٨٩٩( وعب   ) ١٤٣٧(  ومطالب   ٢٢٦ / ٤امع  
  .٢/٣٩ وحنف ٢٣١٦

 صحيح
  . عن مسرة) طب  ( .} الَ يِتم شهراِن ِستني يوماً   { - ٢٠٩٩٣

  ) .٩١٢(  ومطالب ١٤٧ / ٣ وجممع ٢٢٢ / ٧طب 
 حسن لغريه 

٢٠٩٩٤ - }      تاملَو كُمدى أَحمنتعن عبس  ) حم(عن أنس   ) م ، ن  (عن أيب هرير    ) خ ، حم ، ن    (} الَ ي
 الغفاري وخباب

 و ٤٩٤ و ٣/٢٨١وحــم ) ١٠٦١(ون عمــل ) ٢٦٨٠( وم ٤/٢ ون ٢/٣٠٩ وحــم ٩/١٠٤ و ٧/١٥٧خ 
 ) ١٤٣٣ - ١٤٣٢(والدعاطب ) ٢٤٦٢( وحب ٢/٣١٣ ومي ٦/٣٩٥ و ٥/١١١

 متواتر
الَ يتمنى أَحدكُم املَوت ، إما محسناً فلعله أنْ يزداد ِإحساناً وإما مسيئاً فلعله أنْ                { - ٢٠٩٩٥
ستعتبعن أيب هريرة) حم ، خ ، ن(} ي 

 ٤/٢ون ) ٢٧٦١( ومي ٩/١٠٤ و ٧/١٥٧ وخ ٥١٤ و ٢٠/٣٠٩حم 
الَ يتمنى أَحدكُم املَوت ِإالَّ أنَْ يِثق ِبعمِلِه ، فَِإنْ رأَيتم ِفى اْإلسالَِم ِسـت ِخصـاٍل           { - ٢٠٩٩٦

ِإضاعةَ الدِم وِإمارةَ الصـبياِن ، وكَثْـرةَ        : فَتمنوا الَموت ، وِإنْ كَانت نفْسك ِفى يِدك فَأَرِسلْها          



 

 

٣١٣٢() 

الش             اِمريزِخذُونَ الْقْرآنَ متوةً يشنكِْم ، والْح عيباِء ، وفَهةَ السارِإمِط ، وعن عمرو بن   ) طب   ( .} ر
 . عبسةَ 
  .٢٢٥ / ١٠ واإلحتاف ٢٠٦ / ١٠ وامع ٢٢ / ٦حم 

 حسن لغيـره
 .عن أَيب هريرةَ ) ابن عساكر . ( }ِه الَ يتمنى أَحدكُم الَموت حتى يِثق ِبعمِل { - ٢٠٩٩٧

  .٢٢٥ و ٢٢٤ / ١٠ واإلحتاف ٢٠٦ / ١٠امع 
 حسن

 ) .الْخطيب عن ابن عباٍس ( } الَ يتمنى أَحدكُم الَموت فَِإنه الَ يدِرى ما قَدم ِلنفِْسِه {  - ٢٠٩٩٨
  .٢٢٤ / ١٠اإلحتاف 

 حسن لغريه
عن احلكم بـن عمـرو   ) طك ( } أَحدكُم الَموت فَيكُونَ ِعند انِقضاِء أَجِلِه    الَ يتمنى    { - ٢٠٩٩٩

 عن خباب رضي اهللا عنه) حم ، طك ( عن عبس الغفارى ، ) حم(الِْغفَاِرى 
  .٤٩٤ / ٣ وحم ٣١٧ / ٢جممع 

 حسن
٢١٠٠٠ -}      املَوت كُمأَحد نينمتحم ، طب   ( بن عمرو الغفاري     عن احلكم ) طب ، ك  (البارودي  (} الَ ي

 ٥ و   ٢٥٨/ ٣ و ٢٦٣ / ٢وحم   ) ٤٢٦٥(  وهـ   ٣ / ٤ ون   ١٣ ود اجلنائزب    ١٠٤ / ٩عن خباب خ    ) ، حل 
 ٥ وخط ٢٢٠ / ١٣ و١٢٧ / ١٠ وفتح ٢٠٦ / ١٠ وجممع ٣٦ / ١٨ و   ٧٤ / ٤ وطب   ٤٤٣ / ٣ وك   ١٠٩/ 
  .٢٢٤ و ٢٢٣ / ١٠ واإلحتاف ١٤٧/ ٤ و١٤٥ و ١٤٤ / ١ وحلية ٢٣٥/ 

٢١٠٠١ - }      املَوت كُمأحد نيتمنسـيئاً     : الَ يـا مإمرياً ، وخ زدادي عيشأنْ ي حِسناً فَلعلَّها مإم
 عِتبستأنْ ي عن أيب هريرة) حم ، خ ، ن (} فَلعلَّه 

 )٧٦١٠( وصحيح اجلامع ٢/٣٠٩ وحم ٩/٩٧ واإلحتاف ٢/٣١٣ ومي ١ ون اجلنائز ب ٩/١٠٤ و٧/١٥٧خ 
اللَّهم أحيين  : الَ يتمنين أحدكُم املَوت ِلضر نزلَ ِبِه ، فَإنْ كانَ الَ بد متمنياً فَليقُِل                { - ٢١٠٠٢

 عن أنس) حم ، ق (} ما كَانِت احلياةُ خرياً يل ، وتوفَّين إذا كانِت الوفاةُ خرياً يل 
 ٣/١٠٣وحـم   ) ٤٢٦٥( وهـ   ٤/٣ ون   ١٣ ب   ود اجلنائز ) ٩٧٠( وت   ١٠وم الذكر والدعاء    ) ٢٤٦٢(حب  
 )٦٣٥١(وخ ) ٧٦١١( وصحيح اجلامع ١٣/٢٢١ و١١/١٥٠ وفتح ١٠/٢٦٥وش 

هم   اللّ: الَ يتمنين أحدكُم املَوت ِلضر نزلَ ِبِه يف الدنيا فَإنْ كانَ الَ بد متمنياً فَليقُِل                 { - ٢١٠٠٣
 عن أنس) ش ، حب (}  ، وتوفَّين إذا كانِت الوفاةُ خرياً يل أحيين ما كانِت احلياةُ خرياً يل

 وغريهم) ٢٦٨٠(وم ) ٦٣٥١(وخ ) ٣٠٠١ و٢٩٦٦(و) ٩٦٩ و٩٦٨( واإلحسان ١٠/٢٦٥ش 
محل هذا احلديث مجاعة من السلف على الضر الدنيوي فإن وجد الضر األخروي بأن خشي الفتنة يف دينه مل يدخل 

 ٢٢٦ و٢٢٥ و١٠/٢٢٤اإلحتاف  و١٠/١٢٨الفتح ... يف النهي 



 

 

٣١٣٣() 

٢١٠٠٤ - }                  قطعان كُمأحد إذا مات هإن ، هأِتيقَبِل أنْ ي ِبِه ِمن عدال يو املَوت كُمأحد نيتمنالَ ي
 عن أيب هريرة) حم ، م (} عمله ، وإنه الَ يزيد املؤِمن عمره إالَّ خرياً 

 )٧٦١٢( وصحيح اجلامع ٣١٦ و٢/٣٠٩ وحم ١٠/٢٢٤حتاف  واإل١٠/٢٠٦ وجممع ٢٠٦٥م ص 
٢١٠٠٥ - }                    ِثـقو كونَ قَـدإالَّ أنْ ي هأِتيقَبِل أنْ ي و ِبِه ِمندعال يو ، املَوت كُمأحد نيتمنالَ ي

 عن أيب هريرة) حم (} ِبعمِلِه 
 ٥/٢٥٩ وسنة ١٣دعاء  وبنحوه م الذكر وال٤/٢٥٧وترغيب ) ٢٠٦٣٦( وعب ٣/٢٧٧ وهق ٢/٣٥٠حم 

 صحيح
٢١٠٠٦ - }           ؤذي املؤِمني ونَ الثاِلِث فَإنَّ ذَلكى اثْناِن دتناجابن املبارك عن عكرمـة بـن        (} الَ ي
 ، الشريازي يف األلقاب وأبو الشيخ يف معجمه وابن النجار عن ابن عباس) خالد مرسالً

 ٦٤٦ و ٦٤٥ و ١٠٩( ومحيـدي    ١٢/٢٧٧ وطـب    ٤/٢٠١وكر  ) ٢٦٨٩( ومطالب   ٨/٦٤ وجممع   ٢/٤٥حم  
 ٢/١٢٠ وأصفهان ٤/١٤٦١ و٢/٨٠٦وعدي ) ٦٤٧و

 صحيح لغريه
 واخلطيب عن ابن عمر) حم (} الَ يتناجى اثْناِن دونَ واِحٍد  { - ٢١٠٠٧

 ٢/٧٢ و١/٤٣١وحم ) ١٤٠٢( وصحيحة ١١/٢٦٥ وخط ١٣/٨٩وسنة ) ٢٨٢٩(ت 
 صحيح

عـن  ) ك (}  إذا كانَ يشرب ِمنه ولِكن يؤخره ويتنفَّس    الَ يتنفَّس أحدكُم يف اإلناءِ     { - ٢١٠٠٨
 أيب هريرة

 ١/٢٥٥ وفتح ١/٣٩٦ ومتهيد ٧/١٢٥ واإلحتاف ٤/١٣٩ك 
 صحيح

الَ يتهاجر الرجالِن قَد دخال يف اإلسالِم إالَّ خرج أحدهما ِمنه حىت يرِجع إىل مـا                 { - ٢١٠٠٩
 هجوعرو ، ِمنه رجليِه خع سلِّمفَي هأِتيعن ابن مسعود) طك (} أنْ ي 

  ٦٧ و٨/٦٦امع 
 صحيح موقوف

 ومثله ال يقال بالرأي
 عن أسامة) ن ، ك(عن جابر ، ) ت (} الَ يتوارثُ أهلُ ِملَّتِني  { - ٢١٠١٠

) ٩٨٧١ و ٩٨٥٧( وعـب    ٢/٢٤٠ وك   ١٠/١٦٣ و ٨/٣٠ و ٦/١٩ وهـق    ١٩٥ و ٢/١٧٨وحم  ) ٢١٠٨(ت  
 )٧٦١٣( وصحيح اجلامع ١٧٢ و١٧١ و١٧٠ و٩/١٦٧ ومتهيد ٣/٨٤وتلخيص ) ١٦٩٩(وحب 

 صحيح مشهور
الَ يتوارثُ أهلُ ِملَّتِني ، املرأةُ تِرثُ ِمن عقِل زوِجها وماِلِه وهو يِرثُ ِمـن عقِلهـا     { - ٢١٠١٢

           ي مداً ، فَإنْ قَتلَ لَمع اِحبهما صهلَ أحدقتماِلها إالَّ أنْ يإنْ          وـيئاً ، وقِلِه شع ال ِمنماِلِه و ثْ ِمنرو



 

 

٣١٣٤() 

                    أخوهـا أو أبوها أو عدرأٍة وما امقِلِه ، أيع ِرثْ ِمنملْ ياِلِه وم ِرثَ ِمنطأً وخ هاِحبما صهقَتلَ أحد
            ِعصمتها ِبالذي و مِلكي ها ثُمِعصمت مِلكيئاً قَبلَ أنْ يأهِلها ش ِمن أحد      أحد أخوها أو أبوها أو عد

                   لَه أهِلها ِبشيٍء فَهو ِمن أحد أخوها أو أكرمها أبوها أوتها وِعصم لكتلَها ، فَإذا م أهِلها فَهو ِمن
  مِسواه نلى مع املسلمني يدعي ، أَال ولى املُدينةُ عيالبو ، هأُخت أو نتهِبِه اب كِرمما ي أحقاِحـدةٌ  وو 

تتكافَأُ ِدماؤهم ، وال يقتلُ مؤِمن ِبكاِفٍر ، ويرد قَوي املؤِمنني على ضعيِفهم ، ومتسـريِهم علـى                  
 مأدناه ديقعو ، وابن عساكر عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده) ن ، هق (} قَاِعدِهم 

 ٢/٢١٥وحـم   ) ٢٦٨٥( بطوله وهــ     ٢/٤٤٧ وكر) ٦٣٨٤-٦٣٨١( ون   ١٠/١٦٣ و ٨/٣٠ و ٦/١٩هق  
 خمتصراً

 فيه ضعف
 وصح أكثره
 عن ابن عمرو) حم ، د ، هـ (} الَ يتوارثُ أهلُ ِملَّتِني شتى  { - ٢١٠١٢

 ١٩٣٠٥ و ٩٨٦٣ و ٩٨٥٧( وعب   ٧٦ و ٤/٧٥ وقط   ٨/٣٦٥وسنة  ) ٢٧٣١(وهـ  ) ٢١٠٨(وت  ) ٢٩١١(د  
 )٧٦١٤( وصحيح اجلامع ٩/٣٠ و٨/٤٠٧ و٥/٢٩٠ وخط ٣/٢٦٦ومعاين ) ١٩٣٠٨و

 صحيح
الَ يتوارثُ أهلُ ِملَّتِني شتى ، وال تجوز شهادةُ ِملٍَّة على ِملٍَّة إالَّ ِملَِّة محمٍد فَإنهـا                  { - ٢١٠١٣

 لى غَِريهمع جوزعن أيب هريرة) هق (} ت 
 ١٠/١٦٣ و٨/٣٠ و٦/١٩هق 

 حسن
٢١٠١٤ - }     و حِسنفَي أُ أحدتوضـالةَ إالَّ            الَ يإالَّ الص ريـدالَ ي أيت املسِجدي ثُم هسِبغيو ضوَءه

 عن أيب هريرة) حم (} استبشر اُهللا ِبِه كَما يستبِشر أهلُ الغاِئِب ِبطلعِتِه 
 ١/٢٠٨وترغيب ) ١٤٩١( وخزمية ٢/٣٤٠حم 

 صحيح
ي الصالةَ إالَّ غُِفر لَه ما بينه وبني الصـالِة  الَ يتوضأُ رجلُ فَيحِسن وضوَءه ثُم يصلِّ       { - ٢١٠١٥
 عن عثمان) ق (} اليت تليها

 )٧٦١٥( وصحيح اجلامع ١/٢٣٨ وترغيب ١/٢٢٧ وعوانة ٦ وم الطهارة ١/٥١خ 
عن عبد الغفور بن عبـد      ) عد (} الَ يجتِمع اإلميانُ والبخلُ يف قَلِب رجٍل مؤِمٍن أبداً           { - ٢١٠١٦

 زيز بن سعيد األنصاري عن أبيه عن جدهالع
 )١٥٩٩( وحب ٩/١٦١ وهق ٧ ون اجلهاد ب ٢/٤٤١ وحم ٥/٣٣٤ وش ٥/١٩٦٦ وعدي ٨/١٩٦اإلحتاف 

 صحيح لغريه
 عن أيب هريرة) ابن جرير (} الَ يجتِمع الشح واإلميانُ يف جوِف رجٍل مسلٍم  { - ٢١٠١٧



 

 

٣١٣٥() 

 ٢/٤٤١ وحم ٥/٣٣٤ش 
 صحيح لغريه

 عن أيب هريرة) ابن جرير يف ذيبه (} الَ يجتِمع الشح واإلميانُ يف قَلِب عبٍد أبداً  { - ٢١٠١٨
 ٢/٤٤١وحم ) ١٥٩٩( وحب ٩/٩٧ و٥/٣٣٤ وش ٩/١٦١ وهق ٧ن اجلهاد ب 

 صحيح لغريه
ب جميعاً ،   الَ يجِتمع الكُفر واإلميانُ يف قَلِب امِرىٍء ، وال يجتِمع الصدق والكَذِ            { - ٢١٠١٩

 عن أيب هريرة) حم (} وال تجتِمع اِخليانةُ واألمانةُ جميعاً 
 ٣/٥٩٥ وترغيب ١/٩٣جممع 

 حسن
٢١٠٢٠ - }  قنيِصدو اننيكونوا لَعأنْ ت جتِمععن أيب هريرة) ك (} الَ ي 

 ٣/٤٦٩ وترغيب ١/٤٧ك 
 صحيح

أيب بكٍر ، وعمـر ، وعثمـانَ        :  يف قَلِب مؤِمٍن     الَ يجتِمع حب هؤالِء األربعِة إالَّ      { - ٢١٠٢١
 عليعن أيب هريرة) عبد بن محيد وأبو نعيم يف فضائل الصحابة وابن عساكر (} و 
 ٤/٣٣٢ وخط ٥/٢٠٣وحلية ) ٤٠٢٦(املطالب 

 حسن لغريه
 عن عمر) هق (} الَ يجتِمع ِديناِن يف جزيرِة العرِب  { - ٢١٠٢٢

 ٤/١٢٤وتلخيص ) ١٩٣٥٩( وعب ٣/٤٥٤ب  ونص٩/٢٠٨هق 
 صحيح

عـن  ) طس (} الَ يجتِمع غُبار يف سبيِل اِهللا ودخانُ جهنم يف جوِف امرىٍء مسلٍم              { - ٢١٠٢٣
 عبادة

 ٥/٢٨٦امع 
 صحيح لغريه

٢١٠٢٤ - }              بٍد أبداً ، ووِف عيف ج مهنخانُ جدبيِل اِهللا ويف س غُبار جتِمعالَ ي   حالش جتِمعال ي
 عن أيب هريرة) ن ، ك (} واإلميانُ يف قَلِب عبٍد أبداً 

 وجممـع   ٩/١٦١ وهـق    ٤/٢٦٠ و ٢/٧٢ وك   ٢/٢٥٦وحم  ) ٢٧٧٤( وهـ   ٦/١٣ون  ) ٢٣١١ و ١٦٣٣(ت  
 )٧٦١٦(وصحيح اجلامع ) ٢٥٩٩( وحب ٥/٢٨٦

 صحيح
٢١٠٢٥ - }  مهنخانُ جدبيِل اِهللا ويف س غُبار جتِمعسلٍم أبـداً  الَ يم ىرن ، هــ ،   (}  يف ِمنخ

 عن أيب هريرة) حب



 

 

٣١٣٦() 

 وصحيح اجلـامع    ٤/٢٢٩ و ٢/٢٧١وترغيب  ) ١٥٩٩(وحب  ) ٢٧٧٤( وهـ   ١٤ و ٦/١٣ ون   ٨/١٥٩طب  
)٧٦١٧( 

 صحيح
الَ يجتِمع يف جوِف عبٍد مؤِمٍن غُبار يف سبيِل اِهللا وفَيح جهـنم ، وال يجتِمـع يف                   { - ٢١٠٢٦

  عبٍد ، جوِف
 احلَسدعن أيب هريرة) حب (} اإلميانُ و 

 ٢/٣٤٠ وحم ٢/٧٢وك ) ١٥٩٧( وحب ٣/٥٢٦ترغيب 
 صحيح

الشـريازي يف   (} الَ يجتِمع يف منخرى عبٍد غُبار يف سبيِل اِهللا فَتمسه النـار أبـداً         { - ٢١٠٢٧
 عن عثمان) األلقاب
 )١٥٩٧( وحب ٣/٥٢٦ وترغيب ٥/٢٨٦امع 

 حصحي
 عن أيب هريرة) م ، د ، حب (} الَ يجتِمع كَافر وقاِتلُه يف الناِر أبداً  { - ٢١٠٢٨
 وصحيح اجلـامع    ٢/٢٩٢ وترغيب   ١٠/٣٥٦ وسنة   ٥/٣٤٢ وش   ٩/١٦٥ وهق   ٢/٣٩٧ وحم   ١٣٠م اإلمارة   

 )٤٤٦٥(واإلحسان ) ٧٦١٨(
عن ) طب ، ك ، هق     (} م إالَّ أجابهم اُهللا     الَ يجتِمع مٌأل فَيدعو بعضهم ويؤمن بعضه       { - ٢١٠٢٩

 حبيب بن مسلمة الفهري
 ١/٣٣١ وترغيب ١١/٢٠٠ وفتح ١٠/١٧٠ وجممع ٤/٢٦ وطب ٣/٣٤٧ك 

 حسن
٢١٠٣٠ - }                 دـدس قَتلَ كَاِفراً ثُم ؤِمنم ، ما اآلخرهأحد رضِتماعاً يجتِمعاِن يف الناِر اجالَ ي { 

 رةعن أيب هري) حم ، م(
 )٧٦١٩( وصحيح اجلامع ٨/٢٦١ وحلية ٢/٢٧٢ وترغيب ٢/٧٢ وك ٢/٣٤٠ وحم ١٣١م اإلمارة 

الَ يجتِمعاِن يف الناِر مسلم قَتلَ كَاِفراً ثُم سدد وقارب ، وال يجتِمعاِن يف جـوِف                 { - ٢١٠٣١
) حم ، ن ، ك     (} لِب عبٍد اإلميانُ واحلسد     مؤِمٍن غَبار يف سبيِل اِهللا وفَيح جهنم ، وال يجتِمعاِن يف قَ           

 عن أيب هريرة 
 )٧٦٢٠( وصحيح اجلامع ٥/٣٤٢ وش ٢/٤١٢ وحم ٣/٥٢ وك ٧ن اجلهاد ب 

 صحيح
الَ يجتِمعاِن يف قَلِب عبٍد يف ِمثِل هذا املَوِطِن إالَّ أعطاه اُهللا ما يرجو وأمنـه ِممـا                   { - ٢١٠٣٢

  خافدخل رسول اهللا : عن أنس قال ) هب ، ض(وابن السين ) ن ، هـ ، ع(،  ) ت) (دعبد بن محي   (} ي� 



 

 

٣١٣٧() 

عـن  ) هب(فذكره  : أرجو اهللا وأخاف ذنويب وتويف قال       : كيف جتدك؟ قال    : على رجل وهو يف املوت فقال له        
 عبيد بن عمري مرسالً مثله

 ٣١وظـن   ) ١٠٥١( وصحيحة   ٦/٢٩٢ وحلية   ٤/٢٦٨ وترغيب   ١١/٣٠١وفتح  ) ٤٢٦١(وهـ  ) ٩٨٣(ت  
 )١٠٠٢ و١٠٠١(والشعب 

 صحيح
الَ يِجد العبد صريح اإلمياِن حىت يِحب ِللِه ويبِغض ِللِه ، فَإذا أحب ِللِه وأبغض ِللِه               { - ٢١٠٣٣

ِبـذكري  فَقد استحق الِواليةَ ِمن اِهللا ، وإنَّ أوِليائي ِمن ِعبادي وأِحبائي ِمن خلقي الذين يذكرونَ                
ِبذكِرِهم أُذكَرعن عمرو بن احلمق) طب (} و 

 ٤/٢٣ وترغيب ١/٤٧ وفتح ١/٨٩جممع 
 حسن لغريه

٢١٠٣٤ - }                خِطئَـهِلي كُني لَم هأنَّ ما أصاب علمىت يالوةَ اإلمياِن حح بدع ِجدابـن أيب    (} الَ ي
 ) ض) (عاصـــم

 عن أنس
 ٦/٤٤١ وحم ١/١١٠عاصم 

 صحيح لغريه
الَ يِجد عبد حقيقةَ اإلمياِن حىت يدع اِملراَء وهو مِحق ، ويدع الكِذب يف اِملـزاِح                 { - ٢١٠٣٥

 شاَء لَغلب لَو هرى أني هويف روضة العقالء عن عمر) حب (} و 
  حنوه١/١٣١الترغيب 

 حسن لغريه
٢١٠٣٦ - }   ح ذبحأنْ ي كعدأحٍد ب نجزىُء عصلِّي الَ يعـن جـابر أن   ) حب) (الطحاوي (} ىت ي

 قال فذكره �رجالً ذبح قبل أن يصلي النيب 
 ٤/٢٤ وامع ٤/١٧٢ ومعاين ٣/٣٦٤وحم ) ١٠٥١(حب 

 صحيح
) احلكـيم  (} الَ يجِلس الرجلُ إىل الرجلَِني إالَّ عن إذٍن ِمنهما إذا كانا يتناجيـاِن               { - ٢١٠٣٧

 عن ابن عمر) حل(
  حنوه٤/٥١وترغيب ) ٤٨٤٤(ود ) ١٣٩٥( وصحيحة ٨/١٩٨ية حل

 حسن
الَ يجمع اُهللا عز وجلَّ أمر أُميت على ضاللٍة أبداً ، اتِبعوا السواد األعظم ، يد اِهللا                  { - ٢١٠٣٨

 عن ابن عباس) ك(عن ابن عمر ، ) ك(، ) احلكيم وابن جرير (} على اجلماعِة من شذَّ شذَّ يف الناِر 
 ٣/٣٧ وحلية ١/١١٥ك 

 صحيح لغريه



 

 

٣١٣٨() 

٢١٠٣٩ - }                   ـنمو ، مهـنخانَ جدبيِل اِهللا وٍل غُباراً يف سجوِف رجلَّ يف جو زاُهللا ع جمعالَ ي
               اِكِب املُستعِجِل ، وسريةَ ألِف عاٍم ِللرم ارالن اُهللا ِمنه اعدبيِل اِهللا بيف س قَدمه تاغْرب    ـِرحج ـنم

ِجراحةً يف سبيِل اِهللا خِتم لَه ِبخاِمت الشهداِء ، لَه نور يوم القيامِة ، لَونها ِمثلُ لَـوِن الزعفـراِن ،                     
فُالنٌ عليِه طَابع الشـهداِء ،      : ورحيها ِمثلُ ريِح اِملسِك ، يعِرفُه ِبها األولونَ واآلِخرونَ ، يقولونَ            

 عن أيب الدرداء) حم (} لَ يف سبيِل اِهللا عز وجلَّ فُواق ناقٍة وجبت لَه اجلنةُ ومن قات
 ٦/١٤ ون ٢/٢٧٢ وترغيب ٥/٢٨٥ وجممع ٦/٤٤٤حم 

 حسن لغريه
 عن أيب هريرة) ق ، ن (} الَ يجمع بني املرأِة وعمِتها ، وال بني املرأِة وخالِتها  { - ٢١٠٤٠

 وصـحيح   ٤/٢٦٤ وجممـع    ٥٣٢ و ٥٢٩ و ٥١٦ و ٤٦٥ و ٢/٤٦٢ وحم   ٦/٩٦ ون   ٣٣نكاح   وم ال  ٧/١٥خ  
 )٧٦٢١(اجلامع 

٢١٠٤١ - }            فَيعِتقه هريملُوكاً فَيشتم هِجداِلداً إالَّ أنْ يو لدجزي وـ        (} الَ ي ) خد ، م د ، ت ، ه
 عن أيب هريرة

 وش  ٩/٣٦٤ وسـنة    ١٠/٢٨٩ وهـق    ٢/٢٣٠وحم  ) ٣٦٥٩(وهـ  ) ١٩٠٦(وت  ) ٥١٣٧( ود   ٢٥م العتق   
 )١٠(وخد ) ٧٦٢٢( وصحيح اجلامع ٨/٣٥١

عن أيب بردة بـن  ) حم ، ق (} الَ يجلَد فَوق عشرِة أَسواٍط إالَّ يف حد ِمن حدوِد اِهللا            { - ٢١٠٤٢
 نيار
 ٨/٣٢٨ وهق   ٤/٤٥ و ٣/٤٦٦وحم  ) ٢٦٠١(وهـ  ) ٤٤٩٢ و ٤٤٩١(ود  ) ١٤٦٣( وت   ٢١٦ و ٨/٢١٥خ  

 )٧٦٢٣(وصحيح اجلامع ) ١٧٠٨( وم ١٠/١٠٧ وش ٣٨٢ و٤/٣٧٠ وك ١٠/١٠٧ وسنة ١٠/١٤٢و
 عن سهل بن سعد) طس (} الَ يجِلس الرجلُ بني الرجِل وابِنِه يف اِلِس  { - ٢١٠٤٣

 ٤/٥١وترغيب ) ٤٨٤٤( وبنحوه د ٨/٦١امع 
 حسن لغريه

٢١٠٤٤ - }        صلُّونَ فيِه عجِلساً الَ يم قَوم جِلسسـرةً      �لى رسوِل اِهللا    الَ يح ليِهمإالَّ كَانَ ع
 عن أيب سعيد) ن (} وإنْ دخلوا اجلنةَ ِلما يرونَ ِمن الثَّواِب 

عن جابر وصحيح اجلامع    ) ٩٨٨٧( حنوه ون    ٢/٤٠٩وترغيب  ) ٣٣٨٠(وت  ) ٢٣٢١(وحب  ) ١٥٧١(الشعب  
)٧٦٢٤( 

 صحيح
 } ، الَ يجين واِلد على ولِدِه وال مولود على والـِدِه            الَ يجين جاٍن إالَّ على نفِسِه        { - ٢١٠٤٥

 عن عمرو ابن األحوص) حم(
 ) ٢٦٦٩( وهـ ١٧/٣٢ وطب ٣/٤٩٩حم 

 حسن



 

 

٣١٣٩() 

 ووثقه الذهيب يف الكاشـف    ٤/٢١٢التهذيب  ... فيه سليمان بن عمرو األحوص روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان            
)٢١٤١( 

٢١٠٤٦ - }  كُمعضب جهرؤذي املُصلِّي الَ يي عٍض فَإنَّ ذَلكلى بعن جابر) اخلطيب (} ع 
 ٤/٤٩٣ واإلحتاف ٢/٤٨٨ وش ١٢/٤٢٨ وطب ١٢/٢٨٤خط 

 حسن
طب ،   (} الَ يجوز يف النذِر العواراُء والعجفاُء ، وإياكُم واملُصطلمةُ أطْباؤها كُلُّها             { - ٢١٠٤٧

 وتعقب عن ابن عباس) ك
  ١١/٢٦ وطب ٤/٢٢٥ك 

 لني
 مجع طيب وهو الضرع ، أي املقطوعة ضروعها: األطباء 

 عن ابن عمرو) د ، ك (} الَ يجوز ِالمرأٍة أمر يف ماِلها إذا ملك زوجها ِعصمتها  { - ٢١٠٤٨
 )٧٦٢٥( وصحيح اجلامع ٢/٤٧ وك ٦/٦٠وهق ) ٣٥٤٦(د 

 صحيح
 عن ابن عمرو) د (}  زوجها الَ جيوز ِالمرأٍة عطيةٌ إالَّ أنْ ياذنَ { - ٢١٠٤٩

) ٨٢٥( وصـحيحة  ٤/٣١٧ وسنة ٢/٦٠ وترغيب ٦/٦٠ وهق ٢/٢٠٧ وحم ٦/٣١٧ و٥/٦٥ون  ) ٣٤٥٧(د  
 )٧٦٢٦(وصحيح اجلامع 

 صحيح
البغوي عـن عبـد اهللا بـن حيـىي           (} الَ يجوز ِللمرأِة يف ماِلها أمر بغِري إذِن زوِجها           { - ٢١٠٥٠
 عن أبيه عن جده) األنصاري

  حنوه٦/٢٧٨ ون ٢/٢٢١وحم ) ٢٣٨٩(وهـ ) ٨٢٥(حيحة ص
 صحيح

٢١٠٥١ - }  مرالت مهيٍت ِعندأهلُ ب جوععن عائشة) م (} الَ ي 
 )٧٦٢٧( وصحيح اجلامع ١١/٣٢٢ وسنة ٢/١٠٤ ومي ١٥٢م األشربة 

قَِربِه ، ويقولُ اُهللا عز     الَ يحاسب أحد يوم القيامِة فَيغفر لَه ، يرى املسلم عمله يف              { - ٢١٠٥٢
 عن عائشة) حم (} فَيومِئٍذ الَ يسألُ عن ذَنبِه إنس وال جانٌّ ، يعرف املُجِرمونَ ِبسيماهم : (وجلَّ 
 ٦/١٠٣ وحم ١٠/٣٥٠امع 

 حسن
٢١٠٥٣ - }  ابنيالةُ األوص ِهىو ، ابحى إالَّ أوالِة الضلى صحاِفظُ ععن أيب هريرة) ك( } الَ ي 

وصـحيح اجلـامع    ) ١٩٩٤ و ٧٠٣( وصحيحة   ١/٤٦٦ وترغيب   ١/٣١٤ وك   ٢/٢٣٩وجممع  ) ١٢٢٤(خزمية  
)٧٦٢٨( 

 صحيح



 

 

٣١٤٠() 

٢١٠٥٤ - }                  ـنماُهللا ، و هأحب مهأحب نم ، ناِفقإالَّ م مهبِغضال يو ؤِمنإالَّ م األنصار حبالَ ي
 عن الرباء)  ق ، ت ، نحم ، (} أبغضهم أبغضه اُهللا 

وصحيح اجلـامع   ) ٣٧٨٣( وخ   ٢/٢٤١وخط  ) ٣٩٠٠(وت  ) ٣٧( وخمتصر م    ١/٣١٥ وأصفهان   ٤/٢٨٣حم  
)٧٦٢٩( 

 عن أيب هريرة) ع (} الَ يِحب اُهللا إضاعةَ املاِل ، وال كَثرةَ السؤاِل ، وال ِقيلَ وقالَ  { - ٢١٠٥٥
 ١٠/٣٠٢امع 

 صحيح
٢١٠٥٦ - }    ِحبالَ ي            كفَليسن نهع كنسأنْ ي فَأحب لَه لدو نمو ، قوقـالِم   ! اُهللا العِن الغع

 عن ابن عمر) د ، ن (} شاتاِن مكافأتاِن وعِن اجلاريِة شاةٌ 
 )٧٦٣٠( وصحيح اجلامع ٨/٤٩ وش ٩/٣٠ وهق ٧/١٦٢ون ) ٢٨٤٢(د 

 صحيح
٢١٠٥٧ - }    الظَّلوم يناُهللا الغ ِحباملُختالَ الَ ي ال الفَقرياجلَهولَ ، و يخال الشعـن  ) بـز  (} ، و

 علي
 ٢/٦١٠ وترغيب ٨/٧٥ و٤/١٣١امع 

 حسن لغريه
٢١٠٥٨ - }  ناِفقإالَّ م هبِغضال يو ، ؤِمنا إالَّ مليع ِحبعن أم سلمة) طب (} الَ ي 

 ٩/١٣٣ وجممع ٨/١١٦ون ) ٣٧١٧(ت 
 صحيح

 عن أم سلمة) ت (} ب عليا مناِفق ، وال يبِغضه مؤِمن الَ يِح { - ٢١٠٥٩
وخـط  ) ٥٨( ومحيـدي    ١/٧٣ وفـتح    ١٤/١١٤ وسنة   ٩/١٣٣ وجممع   ٨/١١٦ون  ) ٣٧٣٦(و) ٣٧١٧(ت  

  ١٤/٤٢٦ و٨/٤١٧
 صحيح

٢١٠٦٠ - }  ناِفقإالَّ م كبِغضال يو ، ؤِمنإالَّ م كِحبالَ ي- ِلعلي ع) م ( } - قالهن علي 
 ٨/٤١٧وخـط   ) ٥٨( ومحيـدي    ١/٦٣ وفـتح    ١٤/١١٤ وسـنة    ٩/١٣٣ وجممع   ٨/١١٦ون  ) ٣٧٣٦(ت  

 ١٢/٥٧ وش ٨٦ وم ص ٦/٢٩٢ وحم ١٤/٤٢٦و
 عن معمر بن عبد اهللا) حم ، م ، د ، ن ، هـ (} الَ يحتِكر إالَّ خاطىٌء  { - ٢١٠٦١
 ٢/٢٤٩ ومـــي  ٦/٤٠٠ وحـــم ) ٢١٥٤ و٢١٥٣(وهـ ) ١٢٦٧(وت  ) ٣٤٤٧( ود   ١٣٠م املساقاة   
  ٢/١١ وك ٦/٣٠وهــق 
 )٧٦٣١( وصحيح اجلامع ٣/١٣وتلخيص 

 عن أيب هريرة) خ (} الَ يحج بعد العاِم مشِرك ، وال يطوف ِبالبيِت عريانٌ  { - ٢١٠٦٢



 

 

٣١٤١() 

 ٢٢٥ و ٩/٢٢٤ وهق   ٢/٢٣٧ ومي   ١٥٥ون احلج ب    ) ٣٠٩١( وت   ٦/٨١ و ٥/٢١٢ و ٢/١٨٨ و ١/١٠٣خ  
 )٧٦٣٢( وصحيح اجلامع ٤/١٧٨ و٣/٥٢ك  و٤٣٥وم احلج 

٢١٠٦٣ - }               فـسةَ إالَّ نلُ اجلندخال يريانٌ ، ويِت عِبالب طوفال يو ، شِركالعاِم م عدب جحالَ ي
                املُشركني ريٌء ِمناُهللا بِتِه ، وديف م ةٌ فَأجلُهدسوِل اِهللا مر نبيو ينهكانَ ب نمسِلمةٌ ، وم   رسولُهو  { 

 عن أيب بكر) حم(
 ١/٣ وحم ٣/٢٣٨امع 

 صحيح
 عن عائشة) هق( عن ابن عمر ) هـ (} الَ يحرم احلَرام احلاللَ  { - ٢١٠٦٤

 وخـط   ٩/١٥٦ وفـتح    ٤/٢٦٨ وجممع   ٣/٢٦٨وقط  ) ١٢٧٦٦( وعب   ١٦٩ و ٧/١٦٨وهق  ) ٢٠١٥(هـ  
 مرفوعاً وموقوفاً) ١٧١٥( ومنصور ١/١٦٣ وأصفهان ٧/١٨٢

 مرفوعاً وموقوفاً
 الصحيح وقفه

انظـر عـب    ... وهذا حول من زىن بامرأة هل له أن يتزوج ابنتها ؟ يف املسألة خالف عن الصحابة والتـابعني                   
٢٠١-٧/١٩٧ 

٢١٠٦٥ - }  ظمالع أنشزو اللَّحم تبضاِع إالَّ ما أنالر ِمن محرعن ابن مسعود) حم (} الَ ي 
 ٤/١٧٣ وقط ١/٤٣٢حم 

 حسن لغريه
عن أم  ) ت (} الَ يحرم ِمن الرضاِع إالَّ ما فَتق األمعاَء يف الثَّدي وكانَ قَبلَ الِفطاِم               { - ٢١٠٦٦

 سلمة
وشـفع  ) ١١٥٢( وت   ٧/٥٥ وخط   ٢/٣٧٢وتخ  ) ١٣٩١( وعب   ٩/١٤٨ وفتح   ٩/٨٤وسنة  ) ١٢٥٠(حب  

 )٧٦٣٢(وصحيح اجلامع ) ١٥٧٨(
 صحيح

٢١٠٦٧ - }  محرضاِع إالَّ ما كَانَ يف احلَولَِني الَ يالر عن ابن عباس) عد ، قط ، هق (} ِمن 
  مرفوعاً وموقوفا٧/٢٥٦٢ً وعدي ٧/٤٦٢هق 

 والصحيح وقفه
عن ) بز (} الَ يحرم ِمن الرضاِع املصةُ واملصتاِن ، وال يحرم ِمنه إالَّ ما فَتق األمعاَء                { - ٢١٠٦٨

 أيب هريرة
 ٤/٢٦١ وجممع ٤/٤حم 

 صحيح



 

 

٣١٤٢() 

الَ يِحق ِللعبِد حق صريِح اإلمياِن حىت يِحب ِللِه ويبِغض ِللِه ، فَـإذا أحـب ِللـِه         { - ٢١٠٦٩
    لقي الـذينخ ائي ِمنأَحبِعبادي ، و إنَّ أوِليائي ِمنعاىل ، واِهللا ت الَء ِمنالو تحقِللِه فَقِد اس أبغضو

 عن عمرو بن اجلموح) حم (} ذكري وأُذكَر ِبذكِرِهم يذكرونَ ِب
 ١٩ وأولياء ٨٩ و١/٥٨ وجممع ٣/٤٣٠حم 

 حسن لغريه
الَ يحِقرنَّ أحدكُم شيئاً ِمن املَعروِف ، فَإنْ لَم يِجد فَليلق أخاه ِبوجٍه طَلـٍق ، وإذا          { - ٢١٠٧٠

 يـــتتراش 
 ِقدراً فَأكِثر طَبخت لَحماً أو ِلجاِرك ِمنه اغِْرفو رقَتهعن أيب ذر ) ت (} م 

 )٣٣٦٢(وهـ ) ٢٦٢٥(وم ) ٧٦٣٤(وصحيح اجلامع ) ١٨٣٣(ت 
 صحيح

الَ يحِقرنَّ أحدكُم نفسه أنْ يرى أمراً ِللِه تعاىل عليِه فيِه مقالٌ فَال يقولُ فيِه فَيلقى                 { - ٢١٠٧١
: ما منعك أنْ تقولَ فيِه؟ فَيقولُ يا رب خشيةُ الناِس ، فَيقـولُ  :  اَهللا وقد أضاع ذَلك ، فَيقولُ اهللاُ    

 عن أيب سعيد) حم ، هـ (} فَإياى كُنت أحق أنْ تخشى 
 ٤/٣٨٤ وحليـة    ٣/٢٢٧ وترغيـب    ١٠/٩٠ وهـق    ٩١ و ٤٧ و ٣٠ و ٣/٢٩وحم  ) ٤٠١٧(و) ٤٠٠٨(هـ  

 ) ٧٥٧٤ و٧٥٧٣ و٧٥٧٢(و) ٧٥٧١(والشعب 
 صحيح لغريه

 عن أيب بكرة) م ، ت ، ن (} الَ يحكُم أحدكُم بني اثْنِني وهو غَضبانُ  { - ٢١٠٧٢
 وصحيح  ٧/٢٣٢ وش   ١/٢٦٠ ومشكل   ١٣/١٣٧ وفتح   ٥/٤٦ وحم   ٨/٢٣٧ون  ) ١٣٣٤( وت   ١٦م األقضية   

 )٧٦٣٥(اجلامع 
 دعن خالد بن الولي) ن (} الَ يِحلُّ أكلُ لُحوِم الِبغاِل واحلَمِري  { - ٢١٠٧٣

 ٤/١٦٦ومشكل ) ٣٥٩( وصحيحة ٤/٢٩٣ وتخ ٤/٨٩ وحم ٤/١٣٠ وطب ٧/٢٠٢ن 
 صحيح لغريه

الرجلُ يكِذب امرأته يرضيها ِبـذلك ، والرجـلُ         : الَ يِحلُّ الكَِذب إالَّ يف ثَالثٍة        { - ٢١٠٧٤
  أيب أيوبعن) أبو عوانة (} يمشي بني رجلَِني يصِلح بينهما ، واحلَرب ِخدعةٌ 

 )١٩٣٩( وت ١/٢٩٩ وسنة ١٠/٧٣ و١/٢١٩اإلحتاف 
 صحيح

الَ يِحلُّ اهلَجر فَوق ثَالثِة أياٍم ، فَإنْ التقيا فَسلَّم أحدهما على اآلخِر فَـرد عليـِه                  { - ٢١٠٧٥
هاِجراِن الَ يجتِمعا يف اجلنِة     السالم بِرىَء هذا ِمن اإلِمث ونابه األجر ، وقد خشيت إنْ ماتا وهما مت             

 عن ابن عباس) طس (} 
 ٨/٦٧امع 



 

 

٣١٤٣() 

 حسن لغريه
 )٤٢٢٧(فيه مقدام بن داود العريين صويلح تلكم فيه بعضهم الديوان 

الَ يِحلُّ أنْ تنكَح امراةٌ ِبطالِق أُخرى ، وال يِحلُّ ِلرجٍل أنْ يبيع على بيِع صـاِحبِه          { - ٢١٠٧٦
 ىت ياِحِبِهما             حونَ صى اثْناِن دتناجكونونَ ِبأرٍض فَالٍة يِحلُّ ِلثالثٍة يال يو ، عـن  ) حم ، طك   (} ذره

 ابن عمرو
 ٨/٦٣ و٤/٨١ وامع ٢/١٧٦حم 

 حسن
 عن جابر) حم (} الَ يِحلُّ أنْ يتولَّى موىل رجٍل مسلٍم بغِري إذِنِه  { - ٢١٠٧٧

 ٤/٥٠ ومشكل ٨/٥٢ون ) ٧٦٣٩ ( وصحيح اجلامع٣٤٢ و٣/٣٢١حم 
 صحيح

٢١٠٧٨ - }                 ما أُنِزلَتإن ، رامح نهمثنو ، الَ ِتجارةٌ ِفيِهنو ، نهال ِشراؤياِت واملُغن يعِحلُّ بالَ ي
     ذِه اآليةُ يف ذَلكاحلَديثِ     : (ه شري لَهوي نالناِس م ِمنو (     جر فعما ر عثين ِباحلقالذي بو  تهقريلٌ ع
 ِبالِغناِء إالَّ بعثَ اُهللا 

تعاىل ِعند ذَلك شيطانِني يرتِدفاِن على عاِتقَيِه ، ثُم الَ يزاالِن يضِرباِن ِبأرجِلِهما على صدِرِه حـىت                 
     كتالذي س وكونَ هحـم ،   (ى  وابن مردوية عن أيب أُمامة ورو     ) طب(،  ) ابن أيب الدنيا يف ذم املالهي      (} ي

 حرام: صدره إىل قوله ) هق
  ٦/١٥ وهق ٦/٢٣١٥ وعدي ١١/٩١ وفتح ٦/٢٥٣ وجممع ٦/٥١٩ واإلحتاف ٨/٢١٢ وطب ٥/٢٥٢حم 

 ضعيف
٢١٠٧٩ - }  غيالب هرال ملوانُ الكاِهِن ، وال حالكلِب ، و ِحلُّ ثَمنعن أيب هريرة) د ، ن (} الَ ي 

 )٧٦٤٠( وصحيح اجلامع ٨/٤٠٢ ومتهيد ٤/٥٢ ومعاين ٣/٣ وتلخيص ٦/٦ وهق ٧/١٩٠ون ) ٣٤٨٤(د 
 صحيح

٢١٠٨٠ - }  هربشو ِحلُّ أكلُهيٍء الَ يش ِحلُّ ثَمنعن متيم الداري) قط (} الَ ي 
 ٣/٧قط 

 حسن
رتـد عـِن    النفِس ِبالنفِس ، والثَّيِب الزاين ، واملُ      : الَ يِحلُّ دم املؤِمِن إالَّ يف ثَالٍث         { - ٢١٠٨١

 عن عمار) طب (} اإلمياِن 
 ٢١٤ و١٠/٢١٣ وبنحوه اجلماعة جامع األصول ٦/٢٥٣امع 

 صحيح لغريه
رجلٌ زىن بعد إحصاٍن ، أِو اِرتد بعـد  : الَ يِحلُّ دم امِرٍى مسلٍم إالَّ ِبإحدى ثَالٍث       { - ٢١٠٨٢

 عن عائشة) حم ، ن(عن عثمان ، ) حم ، ت ، ن ، هـ ، ك (}  ِبِه إسالٍم ، أو قَتلَ نفساً بغِري حق فَيقتلُ



 

 

٣١٤٤() 

 ٢١٤ و ٦/٥٨ و ٤٦٥ و ٤٤٤ و ٣٨٢ و ٧٠ و ٦٣ و ١/٦١وحـم   ) ٤٥٠٢(ود  ) ٢٥٣٣( وهـ   ١٠٣ و ٧/٩٢ن  
 )٧٦٤١( وصحيح اجلامع ١٤/٢٧٠ و٩/٤١٤ وش ٣٦٧ و٤/٣٥٠ وك ٨/١٩٤ وهق ٢/١٧١وم 

 صحيح
رجٍل كَفر بعد إسالمِه ، أو زىن بعد        : الَّ ِبإحدى ثَالٍث    الَ يِحلُّ دم امِرىٍء مسلٍم إ      { - ٢١٠٨٣

 عن عائشة وعمار بن ياسر) كر (} إحصاٍن ، أو قَتلَ نفساً ِبغِري نفٍس فَيقتلُ 
 ٣٢١ و٢/٣١٨ ومشكل ١٠١ و٨/١٣ ون ٦/٥٢٠ واإلحتاف ٣/٣١٨نصب 

 صحيح
 الَ إلـه إالَّ اُهللا وأَنَّ محمـداً رسـولُ اِهللا إالَّ             الَ يِحلُّ دم امرىٍء مسلٍم يشهد أنْ       { - ٢١٠٨٤

رجلٌ زىن بعد إحصاٍن فَإنه يرجم ، ورجلٌ خرج محاِرباً ِللِه ورسولِه فَإنه يقتلُ أو               : ِبإحدى ثَالٍث   
  عائشةعن) د ، ن (} يصلب أو ينفى ِمن األرِض ، أو يقتلُ نفساً فَيقتلُ ِبها 

 ) ٧٦٤٢( وصحيح اجلامع ٢١٤ و٦/٥٨وحم ) ٤٥٠٢( ود ١٠٣ و٧/٩٢ن 
 صحيح

الَ يِحلُّ دم امِرىٍء مسلٍم يشهد أنْ الَ إله إالَّ اُهللا وأني رسولُ اِهللا إالَّ ِبإحدى ثَالٍث                  { - ٢١٠٨٥
 عن ابن مسعود) حم ، ق (} فاِرِق ِللجماعِة الثَّيِب الزاين ، والنفِس ِبالنفِس ، والتارِك ِلدينِه املُ: 
وحـم  ) ٢٥٣٤( وهــ    ٧ والقسامة ب    ٥ون احملاربة ب    ) ١٤٠٢(وت  ) ٤٣٥٣( ود   ٢٥ وم القسامة    ٩/٦خ  
 )٧٦٤٣( وصحيح اجلامع ٢٧١ و٣/٢٧٠ وترغيب ٨٤ و٣/٨٢ وقط ٢٨٤ و٨/٢١٣ وهق ١/٣٨٢

 رجلٌ قَتلَ فَيقتلُ ، والثَّيب الزاين ، واملُفـاِرق          الَ يِحلُّ دم واحٍد ِمن أهِل الِقبلِة إالَّ        { - ٢١٠٨٦
 عن عائشة) ك (} ِللجماعِة

 ٢١٤ و١٠/٢١٣جامع األصول ...  وبنحوه اجلماعة ٤/٣٥٣ك 
 صحيح

الَ يِحلُّ سلف وبيع ، وال شرطاِن يف بيٍع ، وال ِربح ما لَم يضمن ، وال بيـع مـا                  { - ٢١٠٨٧
لَيسكعن ابن عمرو) حم ، ك (}  ِعند 

 واملنتقى  ٣/١٢ وتلخيص   ٣/٧٥ وقط   ٢/١٧ وك   ٢/١٧٨وحم  ) ١٢٣٤( وت   ٢٩٥ و ٧/٢٨٨ون  ) ٣٥٠٤(د  
 )٧٦٤٤(وصحيح اجلامع ) ٦٠١(

 صحيح
املراد بالسلف القرض وهو أن يقرضه قرضاً مث يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه وهو فاسد ، شـرطان     : قوله سلف وبيع    

هو أن يقول بعتك هذا العبد بألف نقداً أو بألفني نسيئة فهذا بيع واحد تضـمن شـرطني                  :  قال البغوي    :يف بيع   
 .خيتلف املقصود فيه باختالفهما وبنحوه قال زيد بن علي وأبو حنيفة 

 إنـه  :أن يقول بعتك ثويب بكذا وعلى قصارته وخياطته ، فهذا فاسد عند أكثر العلماء وقال أمحد           : معناه  : وقيل  
 وقد أجاز مجهور العلماء البيع ألجل مع زيادة الثمن ألنه اليشبه الربا من مجيـع                ١٨٠-٥/١٧٩النيل  ... صحيح  



 

 

٣١٤٥() 

الوجوه وللبائع أن يزيد يف الثمن إلعتبارات يراها مامل تصل إىل حد اإلستغالل الفاحش والظلم البني وإال صارت                  
 ٥/١٥٣النيل  و٢٤٦ و٢٤٥احلالل واحلرام يف اإلسالم ... حراماً 

٢١٠٨٨ - }             ـهنيإالَّ ب ذَلك ِلمع نِحلُّ لَمال يما ِفيِه ، و ـنييئاً إالَّ بش بيعِحلُّ َألحٍد أنْ يالَ ي { 
 عن واثلة) ك ، هب(

  ٣/٤٩١ وحم ٢/٥٧٤والترغيب ) ٥٢٩٥( والشعب ٢/١٠ك 
 حسن

٢١٠٨٩ - }       ن ِحلَّ ِصرارِحلُّ َألحٍد أنْ يليها         الَ يع مهماتخ هحـم  (} اقٍة إالَّ ِبإذِن أهِلها ، فَإن (
 عن أيب سعيد) هق(والطحاوي 

  ٤/١٦٢ وامع ٣/٤٦ وحم ٤/٤٣ ومشكل ٣/٢٦٣هروي 
 حسن

فإذا كنتم بقفر فرأيتم الوطب أو الراوية أو السقاء من اللنب فنادوا أصحاب اإلبل ثالثاً ، فـإن سـقوكم      : وزادوا  
  فال ، فإن كنتم مرملني ومل يكن معكم طعام فليمسكه رجالن منكم مث اشربوافاشربوا وإال

 نفد زادكم:  الزق الذي يكون فيه اللنب  ،  مرملني :   الوطب 
عـن  ) عـب  (} الَ يِحلُّ َألحٍد أنْ يهب َألحٍد شيئاً ثُم يأخذه ِمنه إالَّ الواِلد ِلولِدِه               { - ٢١٠٩٠

 طاووس مرسالً
 )١٦٥٤٢( وعب ٦/١٧٩ وهق ٦/٢٦٥ن 

 صحيح لغريه
الَ يِحلُّ َألحٍد ِمن املُسلمني شيٌء ِمن غَناِئِم املُشركني ، قَليلٌ وال كَثري ، خيطٌ وال                 { - ٢١٠٩١

 عٍط إالَّ ِبحقال معن ثوبان) ع (} ِمخيطٌ ، آلِخٍذ و 
 )٢٠٢٤(املطالب 

 حسن
٢١٠٩٢ - }    ؤِمنِحلُّ َألحٍد يالَ ي            ، ليها اخلَمرع شربلى ماِئدٍة يع جِلسوِم اآلِخِر أنْ ياليِباِهللا و 

                  ؤِمنِحلُّ ِلمؤِمٍن يال يو ، رعليِه ِمئزإالَّ و املَ احلمدخوِم اآلِخِر أنْ ياليِباِهللا و ؤِمنِحلُ ِلمؤِمٍن يال يو
       ليلَتهدِخلَ حوِم اآلِخِر أنْ ياليوِم اآلِخِر أنْ            ِباِهللا واليِباِهللا و ؤِمنِحلُّ ِلمؤِمٍن يال يو ، هأِو اْمرأت اماحلم

 عن عبد اهللا بن حممد موىل أسلم مرسالً) عب (} يتخلَّف عِن اجلُمعِة
 )١٧٠٨٩(عب 

 حسن لغريه
٢١٠٩٣ - }  الححِملَ ِبمكَّةَ السأنْ ي ِحلُّ َألحِدكُمعن جابر) م (} الَ ي 

 )٧٦٤٥( وصحيح اجلامع ٧/٣٠٢ وسنة ٤٤٩ احلج م
الَ يِحلُّ ِالمِرىٍء أنْ يأخذَ مالَ أخيِه بغِري حقِِّه وذلك ِلما حرم اُهللا عز وجلَّ مـالَ                  { - ٢١٠٩٤

 عن أيب محيد الساعدي) حم(عن واثلة ، ) هق (} املُسلِم على املُسلِم 



 

 

٣١٤٦() 

 ٦/٩٧ وهق ٥/٤٢٥حم 
 صحيح

الَ يِحلُّ ِالمرىٍء أنْ يصلِّي وهو حاِقن حىت يتخفِّف ، وال يِحلُّ ِالمرىٍء مسلٍم أنْ                { - ٢١٠٩٥
يؤم قَوماً إالَّ ِبإذِنِهم ، وال يخص نفسه ِبدعوٍة دونهم ، فَإنْ فَعلَ فَقد خانهم ، وال يِحلُّ ِالمـرىٍء                    

 عن أيب هريرة) هق (} ِر بيٍت فَإنْ نظر فَقد دخلَ مسلٍم أنْ ينظُر يف قَع
  وبنحوه ما بعده٣/١٢٩هق 

 حسن
الَ يِحلُّ ِالمرىٍء أنْ ينظُر يف جوِف بيِت امرىٍء حىت يستأِذنَ ، فَإنْ نظر فَقد دخلَ                 { - ٢١٠٩٦

علَ فَقد خانهم ، وال يقوم إىل الصـالِة وهـو           ، وال يؤم قَوماً فَيخض نفسه ِبدعوٍة دونهم ، فَإنْ فَ          
 اِقنعن ثوبان) ت (} ح 

 ونصـب   ٣/٤٣٧ وترغيـب    ٢١ ود الطهارة ب     ٢/٤٢٢وش  ) ٦١٩( وبنحوه هـ    ٣/١٢٩وسنة  ) ٣٥٧(ت  
 ٥/٢٨٠وحم ) ١٠٩٣( وخد ٣/١٢٩ وهق ٢/١٠٢

 حسن
عـن  ) حم ، طب ، هق     (}  ِبطيِب نفٍس ِمنه     الَ يِحلُّ ِالمرىٍء ِمن ماِل أخيِه شيٌء إالَّ        { - ٢١٠٩٧

 عمرو بن يثريب
 ٤/٢٤١ ومعاين ٢/٢٨٨ وتخ ٤/٤٢ ومشكل ٤/١٧١ وجممع ١/١٩٣ وك ٥/١١٣ و٣/٤٢٣حم 

 صحيح
٢١٠٩٨ - }                 بتاعال أنْ يغَِريِه ، و رعز ماَءه سِقىوِم اآلِخِر أنْ ياليِباِهللا و ؤِمنرىٍء يِحلُّ ِالمالَ ي

 حىت يقسم ، وال أنْ يلبس ثَوباً ِمن فَيِء املُسلمني حىت إذا أخلقَه رده فيِه ، وال يركب دابةً                    مغنماً
 عن رويفع بن ثابت األنصاري ) حم ، د ، حب (} ِمن فَيِء املسلمني حىت إذا أعجفها ردها فيِه 

 ٦/٣٨٥ و ٤/١٠٨وحم  ) ٢١٥٩ و ٢١٥٨(د   و ٧/٤٤٩ وهق   ١/٨٧ وموضح   ٣/١٤٣ ومتهيد   ٣/٢٣٢تلخيص  
 ١٢/٢٢٢وش  ) ٢٧٢٢(ومنصور  ) ٤٨٥٠(واإلحسان  ) ٧٦٥٤( وصحيح اجلامع    ٤/١٩٢ وبداية   ٩/٣٢١وسنة  

 ١٤/٤٦٥ و٢٢٣و
 صحيح لغريه

الَ يِحلُّ ِالمرأٍة أنْ تأذنَ يف بيِت زوِجها وهو كَاِره ، وال تطيع فيـِه أحـداً ، وال                    { - ٢١٠٩٩
صدِرِه ، وال تعتِزلَ ِفراشه ، وال تضِربه ، فَإنْ كانَ هو أظلم ِمنها فَلتأِتِه حىت ترضيه ، فَإنْ                   تخشن بِ 

هو رِضى ِمنها وقِبلَ فَِبها وِنعمت ، قَبلَ اُهللا عذرها ، وأفلج حجتـها وال إمثَ عليها وإنْ هو أىب أنْ                    
 عن معاذ بن جبل) طك (} غت ِعند اِهللا عذرها يرضى عنها فَقد أبلَ

 ٣/٥٧ وترغيب ٤/٣١٣امع 
 حسن



 

 

٣١٤٧() 

 عن أيب هريرة) م (} الَ يِحلُّ ِالمرأةً أنْ تساِفر إالَّ ومعها ذُو محرٍم ِمنها  { - ٢١١٠٠
 )٧٦٤٥(وصحيح اجلامع ) ٤٢٣( وتغليق ٤٢٢م احلج 

وم وزوجها شاِهد إالَّ ِبإذنِه ، أو تأذنَ يف بيتِه إالَّ ِبإذنِه ، وما              الَ يِحلُّ ِالمرأٍة أنْ تص     { - ٢١١٠١
 هطرإليها ش ؤدىي هغَِري أمِرِه فَإن فقٍة ِمنن ِمن فقَتعن أيب هريرة) خ (} أن 

 )٧٦٤٧( وصحيح اجلامع ٣/٥٧ و٢/٣٣١ وترغيب ٧/٣٩خ 
٢١١٠٢ - } منعرأٍة أنْ تِحلُّ ِالمٍب الَ يلى ظهِر قَتع كَانت لوها ووجعن طلق بن عل ) ط (}  ز 

  حنوه٣/٥٨ والترغيب ٤/٢٢حم 
 حسن

 ظهر الدابة تريد السفر: ظهر قتب 
الَ يِحلُّ ِالمرأٍة تؤِمن ِباِهللا واليوِم اآلِخِر أنْ تأذنَ يف بيِت زوِجهـا إالَّ ِبإذنـِه ، وال         { - ٢١١٠٣

ِره ، وال تطيع فيِه أحداً ، وال تخشن صدره ، وال تعتِزلَ ِفراشه ، وال تضربه ، فَإنْ                   تخرج وهو كَا  
                   أفلجها ، وذرقَِبلَ اُهللا عو تنعمقَِبلَ ِمنها فَِبها و وفَإنْ كانَ ه هرضيىت تِمنها فَلتأتِه ح أُظِلم وكانَ ه

     ليها ، وال إمثَ عتها وجذرها            حاِهللا ع ِعند تأبلَغ نها فَقدى عرضأىب أنْ ي وطب ، ك ، هق     (} إنْ ه (
 عن معاذ

  ط املعارف٤/٣١٦ وجممع ٢/١٩٠ك 
 حسن

 !!منكر ، وإسناده منقطع : وقد وهم الذهيب حيث قال عقبه 
 واهاأظهر حجتها وق: ،  أفلج حجتها !  ليس فيه من هو منكر احلديث وليس منقطعاً  :  أقول

الَ يِحلُّ ِالمرأٍة تؤِمن ِباِهللا واليوِم اآلِخِر أنْ تِحد على ميٍت فَوق ثَالثِة أياٍم إالَّ على                 { - ٢١١٠٤
 عن أنس) بز (} زوٍج

) ١٢١٣٢(وعـب   ) ٣٠٠( وف   ١٥١ و ١٥٠ و ٨/١٤٩جـامع األصـول     ... أخرجه اجلماعة عن أم حبيبـة       
 ٣٢٤ و١٨٤ و٦/٣٧وحم ) ١٢١٣٤و

ُ ِباِهللا واليوِم اآلِخِر أنْ تِحد على ميٍت فَوق ثَالِث لَياٍل إالَّ على   الَ يِحلُّ ِالمرأٍة تؤِمن    { - ٢١١٠٥
حم ، م ، ن ، (عن أم حبيبة وزينب بنت جحش ، ) حم ، ق (} زوٍج فَإنها تِحد عليِه أربعةَ أشهٍر وعشراً 

 أم سلمةعن ) ن(عن حفصة وعائشة ن ) هـ
 ٥٨ وم الطالق    ٧٩ و ٧/٧٦ و ٢/٩٩ وخ   ٣٢٤ و ١٨٤ و ٦/١٣٧ وحم   ٩/١٥٧ وحلية   ٥/٢٨١ وش   ٢/١٩٠ك  
ـــ ٢٠٤ و٦/١٩٨ون ) ١١٩٦ و١١٩٥ و١٨(وت ) ٢٢٩٩( ود ٦٥ و٦٣ و٦٢ و٥٩و  ٢٠٨٥ و٣٥( وهـ
  ٣٢٥ و٦/٣٧وحـم ) ٢٠٨٦و
 )٧٦٤٨( وصحيح اجلامع ٤٣٩ و٤٣٨ و٧/٤٣٧ وهق ٤٢٦و



 

 

٣١٤٨() 

٢١١٠٦ - }   ِحلُّ ِالموٍج أربعـةَ              الَ يلى زثَالٍث إالَّ ع فَوق ِحدوِم اآلِخِر أنْ تاليِباِهللا و ؤِمنرأٍة ت
أشهٍر وعشراً فَإنها الَ تكتِحلُ وال تلبس ثَوباً مصبوغاً إالَّ ثَوب عصٍب وال تمـس ِطيبـاً إالَّ إذا                   

 عن أم عطية)  ، ق ، د ، ن ، هـحم (} طَهرت ِمن محيِضها نبذةً ِمن قُسِط أظفاٍر 
وصحيح ) ٩٣٨( وم   ٣٢٤ و ١٨٤ و ٦/١٣٧ وحم   ٥/٢٨١ وش   ٤٩٢ و ٩/٤٨٤ وفتح   ٢/١٦٧ ومي   ٧/٧٨خ  

 ٦/٢٠٣ون ) ٢٣٠٣ و٢٣٠٢(ود ) ٧٦٤٩(اجلامع 
صـاِعداً  الَ يِحلُّ ِالمرأٍة تؤِمن ِباِهللا واليوم اآلِخِر أنْ تساِفر سفراً يكونُ ثَالثةَ أياٍم فَ              { - ٢١١٠٧

عن ) حم ، م ، د ، ت ، هـ (} إالَّ ومعها أبوها أِو ابنها ، أو زوجها ، أو أخوها ، أو ذُو محرٍم ِمنها  
 أيب سعيد
 وتغليـق   ٥/٢٢٧ و ٣/١٣٩ وهـق    ٨/٢٠٤ وخط   ٤/١٧١وترغيب  ) ١١٦٩(وت  ) ١٧٢٦( ود   ٤٢٣م احلج   

 )٧٦٥٠(وصحيح اجلامع ) ٢٨٩٨( وهـ ٣/٥٤ وحم ٢/٥٦٦وفتح ) ٤٤١(
الَ يِحلُّ ِالمرأٍة تؤِمن ِباِهللا واليوِم اآلِخِر أنْ تساِفر مسريةَ ثَالٍث إالَّ ومعها ذُو محرٍم                { - ٢١١٠٨

 عن ابن عمر) م (} 
 )٧٦٥١( وصحيح اجلامع ٧٤ وم احلج ب ٤/١٧٢ وسنة ٢د املناسك ب 

٢١١٠٩ - }  اليِباِهللا و ؤِمنرأٍة تِحلُّ ِالمٍم  الَ يحـرِذي م عوٍم إالَّ مسريةَ يم ساِفروِم اآلِخِر أنْ ت { 
 عن أيب هريرة) حم ، م ، د ، هـ(

 ٤٢٣ و٢/٢٣٦وحم ) ٧٦٥٣(وصحيح اجلامع ) ٢٥٢٣(وخزمية ) ١٧٢٥ و١٧٢٤(ود ) ٦٤٦(خمتصر م 
٢١١١٠ - }          م ساِفروِم اآلِخِر أنْ تاليِباِهللا و ؤِمنرأٍة تِحلُّ ِالمِذي        الَ ي ـعليلـٍة إالَّ موٍم وسريةَ ي

 عن أيب هريرة) حم ، ق ، د ، ت (} محرٍم
) ١١٦٩(وت  ) ١٧٢٦( ود   ٤/٧٢ وترغيـب    ٧/٢٠وسـنة   ) ٧٥٧( وشـفع    ٤٢١ و ٤٢٠ وم احلج    ٢/٥٤خ  

 ٢/٤٣٧وحم ) ٧٦٥٣(وصحيح اجلامع 
٢١١١١ - }          وِجها ، وعاً إالَّ ِبإذِن زطوت صومرأٍة تِحلُّ ِالمطَعـاِم       الَ ي دقٍة ِمنص ِمن قتصدما ت

 هطرهلا شو ، هطريِت فَليزوِجها شعن أيب هريرة) ع (} الب 
 ١/٢٢٩ومتهيد ) ١٣٠٩( وحب ٢/١٠٤شج 

 حسن
الَ يِحلُّ ِلرجٍل أنْ يتزوج امرأةً ِبطالِق أُخرى ، وال يِحلُّ ِلرجٍل أنْ يبيع على بيـِع               { - ٢١١١٢

 حىت يذر ، وال يِحلُّ ِلثالثِة نفٍر يكونونَ ِبأرٍض فَالٍة إالَّ أمروا عليِهم أحدهم ، وال يِحـلُّ                   صاِحبِه
 عن ابن عمرو) حم ، طب (} ِلثالثِة نفٍر يكونونَ ِبأرٍض فَالٍة يتناجى اثْناِن دونَ صاِحبِهما 

 ٨٢ و٤/٨١امع 
 حسن

 عن النعمان بن بشري) طكس (}  أنْ يروع مسِلماً الَ يِحلُّ ِلرجٍل { - ٢١١١٣



 

 

٣١٤٩() 

 ٣/٤٨٣ وترغيب ٦/٢٥٤جممع 
 صحيح

٢١١١٤ - }                 هلدعطي وِفيما ي اِلدِفيها إالَّ الو ِهبةً فَريِجع هبي ةً أوطيع عِطىٍل أنْ يِحلُّ ِلرجالَ ي
 ، ومثـــلُ 

عن ) حم ، ك (} مثِل الكلِب يأكُلُ فَإذا شِبع قَاَء ثُم عاد يف قَيِئِه   الذي يعطي العطيةَ ثُم يرِجع ِفيها كَ      
 ابن عمر وعن ابن عباس

 وفـتح   ٣/٣٨٨ وترغيب   ٤/١٢٤ونصب  ) ١١٤٨( وحب   ٦/٤٧٦وش  ) ٣٥٣٩( ود   ٢/٤٦ وك   ٢٠٧/ ٢حم  
 )٧٦٥٥(وصحيح اجلامع ) ٢٣٧٧( وهـ ٦/٢٦٥ون ) ١٢٩٩( وت ١٢/٣٤٦

 صحيح
 عن ابن عمرو) حم ، د ، ت (}  ِلرجٍل أنْ يفرق بني اثْنِني إالَّ ِبإذِنِهما الَ يِحلُّ { - ٢١١١٥

 )٧٦٥٦(وصحيح اجلامع ) ٢٧٥٢( وت ٤/٥١ وترغيب ٢/٢١٣وحم ) ٤٨٤٥(د 
 صحيح

٢١١١٦ - }               ذَلك فَعلَ ِمن علَمهن نمو ، هخِصيال يو هبدع عجدسلٍم أنْ يٍل مِحلُّ ِلرجيئاً  الَ يش 
 فعلْ ِبِه ِمثلَهعن مسرة) طب (} ن 

 ٤/٣٦٧ وك ١/١٨٦ وأصفهان ٨/٣٥ وهق ٨/٢٦ وبنحوه ن ٧/٣١٤طب 
 صحيح

الَ يِحلُّ ِلرجٍل مسلٍم أنْ يخطُب على ِخطبِة أخيِه حىت يترك ، وال يبيع على بيـِع                  { - ٢١١١٧
 كترىت يعن عقبة بن عامر) حم (} أخيِه ح 

 ٤/١٤٧حم 
 صحيح

الَ يِحلُّ ِلرجٍل مسلٍم يخطُب على ِخطبِة أخيِه حىت يترك ، وال يبيع على بيِع أخيِه                 { - ٢١١١٨
كترىت يعن عقبة بن عامر) حم (} ح 

 ٤/١٤٧حم 
 صحيح

 } سواٍط إالَّ يف حـد  الَ يِحلُّ ِلرجٍل يؤِمن ِباِهللا واليوِم اآلِخِر أنْ يجلد فَوق عشرِة أ  { - ٢١١١٩
 عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم مرسالً) هق(

  ١٠/١٤٢ و٨/٣٢٨هق 
 حسن لغريه

الَ يِحلُّ ِلرجٍل يؤِمن ِباِهللا واليوِم اآلِخِر أنْ يخلُو ِبامرأٍة لَيسـت ذَات محـرٍم إالَّ                 { - ٢١١٢٠
 ووس مرسالًعن طا) عب (} ومعها ذُو محرٍم 



 

 

٣١٥٠() 

 )١٢٥٤٤(عب 
 صحيح لغريه

٢١١٢١ - }                 دشرِة أسواٍط إالَّ يف حع فَوق ضربوِم اآلِخِر أنْ ياليِباِهللا و ؤِمنٍل يِحلُّ ِلرجالَ ي { 
 ابن سعد عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام مرسالً(

 ٥/٣٣٢سعد 
 صحيح لغريه

 عن أيب هريرة) ك (} يؤِمن ِباِهللا أنْ يصلِّي وهو حاِقن حىت يخفِّف الَ يِحلُّ ِلرجٍل  { - ٢١١٢٢
 )٩١( ود ١/١٦٨ك 

 صحيح
٢١١٢٣ - }                  يـوتلوا بدخال تةُ ، واألهلي رال احلُمباِع كُلُّ ِذي ناٍب ، والس ِمن ِحلُّ لَكُمالَ ي

      أكُلوا أموالَهال تإالَّ ِبإذٍن ، و بنياملُكات             ِرىٍء ِمنكُمام بسبوا ، حضرال تفساً ، وإالَّ ما طَابوا ِبِه ن م
إنَّ اَهللا تعاىل لَم يحرم شيئاً إالَّ ما يف القُرآِن ،           : قَد شِبع حىت بطُن وهو متكىٌء على أريكَِتِه يقولُ          

 وعظتو أَمرتو ثتدح اِهللا قَدي وإنعن العرباض) طب (} أَال و 
 ٤/١٣١ وحم ١٨/٢٥٨طب 

 حسن
قَصعةٌ يأكُلُها هو وأهلُه ، وقصعةٌ يضعها : الَ يِحلُّ ِللخليفِة ِمن ماِل اِهللا إالَّ قَصعتاِن      { - ٢١١٢٤

 عن علي) حم (} بني يدِى الناِس 
 )٣٦٢( وصحيحة ٥/٢٣١ وجممع ٧٨/ ١حم 

 حسن
 عن ابن عمر) م (} ِمن أنْ يهجر أخاه فَوق ثَالثِة أياٍم الَ يِحلُّ ِلمؤ { - ٢١١٢٥

وم الرب والصلة   ) ٧٦٥٧( وصحيح اجلامع    ٤٩٢ و ١/٤٩١ وفتح   ٥٤ ود األدب ب     ٢٦ و ٨/٢٤ وخ   ٨/٦٧امع  
 ٨ب 

٢١١٢٦ - }                د ثَالٍث فَمات فَوق جره نثَالٍث ، فَم فَوق أخاه رهجؤِمٍن أنْ يِحلُّ ِلمخـلَ  الَ ي
 عن أيب هريرة) د (} النار 
 )٧٦٥٩( وصحيح اجلامع ١٠/١٤٦ ومتهيد ٣/٤٥٦ وترغيب ١٠/٦٣وهق ) ٤٩١٢( ود ٨/٦٧امع 

 صحيح
الَ يِحلُّ ِلمؤِمٍن أنْ يهجر مؤِمناً فَوق ثَالٍث ، فَإنْ مرت ِبِه ثَالثٌ فَليأِتِه فَيسلِّم عليِه                 { - ٢١١٢٧

 عن أيب هريرة) د (} م فَقِد اشتركا يف األجِر ، وإنْ لَم يرد السالم فَقد باَء ِباإلِمث فَإنْ رد السال
 وجـامع األصـول     ٣٣٥ و ٦/٢٥٦ واإلحتـاف    ١٠/١٤٦ ومتهيد   ٣/٤٥٦ وترغيب   ١٠/٦٣وهق  ) ٤٩١٢(د  
 )٦٦١٩(والشعب ) ١٥٩٧( ورياض الصاحلني ٦٤٦ و٦/٥٢٦



 

 

٣١٥١() 

 حسن لغريه
فَإذا مر ِبثالٍث لَقيه فَسلَّم عليِه فَـإنْ        :  ِلمؤمٍن يهجر مؤِمناً فَوق ثَالثِة أياٍم        الَ يِحلُّ  { - ٢١١٢٨

 } رد فَقد اشتركا يف األجِر ، وإنْ لَم يرد عليِه فَقد بِرىَء املسلم ِمن اِهلجرِة وصارت على صاِحبِه                   
 عن أيب هريرة) هق(

  ٣/٤٥٦ وترغيب ١٠/٦٣هق 
 حسن لغريه

عـن أيب محيـد     ) حم ، بز   (} الَ يِحلُّ ِلمسلٍم أنْ يأَخذَ عصى أخيِه بغِري ِطيِب نفٍس            { - ٢١١٢٩
 الساعدي

 ٣/١٧ وترغيب ٤/١٧١وجممع ) ١١٦٦(حب 
 صحيح

 مالَ املسلِم على    الَ يِحلُّ ِلمسلٍم أنْ يأخذَ مالَ أخيِه ِبغِري حق ، وذلك ِلما حرم اهللاُ              { - ٢١١٣٠
 عن أيب محيد الساعدي) حم ، بز (} املسلِم
 ٤/١٧١امع 

 صحيح
 عن رجال من الصحابة) حم ، د (} الَ يِحلُّ ِلمسلٍم أنْ يروع مسلماً  { - ٢١١٣١

 ٢٨٠ وجرجان   ٢/٢٤٤ ومشكل   ١٠/٢٦٤ وسنة   ٣/٤٨٣ وترغيب   ١٠/٢٤٩ وهق   ٥/٣٦٢وحم  ) ٥٠٠٤(د  
 )٧٦٥٨( وصحيح اجلامع ٧/٣٥٨ و٦/٢٥٥ واإلحتاف ٢/١٣٣ و٢٨١ و١/١٢٧ وأصفهان ٣٩٥و

 صحيح
الَ يِحلُّ ِلمسلٍم أنْ يهجر أخاه فَوق ثَالِث لَياٍل يلتقياِن ، فَيصد هذا ويصد هذا ،                 { - ٢١١٣٢

 عن أيب أيوب) حم ، ق ، د ، ت (} وخريهما الذي يبدأُ ِبالسالِم 
) ٢٠٢٣ و ١٩٣٥ و ١٩٣٣ و ١٩٣٢(وت  ) ٤٩١٤ و ٤٩١١( ود   ٢٥ و ٢٣لرب والصلة    وم ا  ٦٥ و ٢٥ و ٨/٢٣خ  

 وصحيح  ٤٢٢ و ٤٢١ و ٥/٤١٦ و ٤/٣٢٧ و ٢٠٩ و ١٩٩ و ١٦٥ و ٣/١١٠ و ١٨٣ و ١/١٧٦وحم  ) ٤٦(وهـ  
 )٧٦٦٠(اجلامع 

٢١١٣٣ - }               ِن احلَقاِكباِن عما نهثَالِث لَياٍل فَإن سلماً فَوقم رهجِحلُّ ِلمسلٍم أنْ يامـا   الَ يما د
                  دري لَـملْ وقبي ليِه فَلمع لَّمإنْ سكَفَّارٍة ، و ِبألفَى ـقُهبكونُ سهلما فَيئاً يإنَّ أولى ِصراِمِهما ، وع
 عليِه سالمه ردت عليِه املالِئكةُ ويرد على اآلخِر الشيطانُ ، وإنْ ماتا على ِصراِمهما لَـم يـدخال      

 عن هشام بن عامر) حم ، طب ، هب (} اجلنةَ جميعاً أبداً 
 )٤٠٧ و٧٠٢(وخد ) ٦٦٢١ و٦٦٢٠( والشعب ٤/١٩ وحم ٦/٢٥٦اإلحتاف 

 صحيح



 

 

٣١٥٢() 

٢١١٣٤ - }               ِفيكُم ردودم اخلُمسو ، ذا إالَّ اخلُمسِمثلُ ه غَناِئِمكُم ِحلُّ يل ِمنعـن  ) د (} الَ ي
 عمرو بن عبسة

 )٧٦٦١(وصحيح اجلامع ) ٩٨٥( وصحيحة ٦/٣٣٩وهق ) ٢٧٥٥(د 
 صحيح

٢١١٣٥ - }           فٍس ِمنهسلٍم إالَّ ِبطيِب نِرىٍء مالُ امِحلُّ موابن قانع وأبو نعيم عـن      ) د ، هب   (} الَ ي
 عن احلسن مرسالً) عب(أيب حرة الرقاشي عن عمه حنيفة الرقاشي ، 

 ود ٣/٤٥ وتلخـيص  ٢٣١ و ١٠/٢٠٢د   ومتهي ٤/١٧٢ وجممع   ٣/٢٦ وقط   ٨/١٨٢ و ٦/١٠٠ وهق   ٥/٧٢حم  
 )٧٦٦٢(وصحيح اجلامع ) ٢١٤٥(

 صحيح
 عن أيب هريرة) ك (} الَ يِحلُّ مهر الزاِنيِة ، وال ثَمن الكَلِب  { - ٢١١٣٦

 ٢/٣٣ك 
 صحيح

 عن احلسن مرسالً) هق (} الَ يِحلُّ ِنكاح إالَّ ِبويلٍّ وشاِهدى عدٍل  { - ٢١١٣٧
 ٧/١٢٥هق 

 ريهصحيح لغ
٢١١٣٨ - }                كسـرفَت هشربتى مؤتأنْ ت كُمأحد ِحبِري إذِنِه ، أَيِرىٍء ِبغةَ امماِشي أحد حلُنبالَ ي

ِخزانته فَينتقلَ طَعامه ، فَإنما تخزنُ لَهم ضروع مواشيِهم أطِعماِتِهم ، فَال يحلُنب أحد ماِشيةَ أحـٍد                 
 عن ابن عمر) ق ، د ، هـ( } إالَّ ِبإذنِه 

 ) ٧٦٣٦( وصحيح اجلامع ٥/٨٨ وفتح ٨/٢٣٢ وسنة ٩/٣٥٨ وهق ٩٤ ود اجلهاد ب ١٣ وم اللقطة ٣/١٦٥خ 
٢١١٣٩ - }                 لَـه جبتطٍب إالَّ ولى ِسواٍك رع لومٍني آِثمٍة ولى يري عِمنب ِعند أحد حِلفالَ ي

 عن أيب هريرة) هـ ، ك (} النار 
) ٧٦٣٧( وصحيح اجلامع    ٤/١٨٠ وجممع   ٧/٣٨ وطب   ١٠/١٨٠ وهق   ٣/٣٤٤ وحم   ٧/٣وش  ) ٢٣٢٥(هـ  
 ٤/٢٩٧وك 

 صحيح
الَ يحِلف أحد ِعند ِمنبري هذا على يمِني آِثمٍة ولو على ِسواٍك أخضـر إالَّ تبـوأَ              { - ٢١١٤٠

 عن جابر) حم ، د ، ن ، حب ، ك (} مقعده ِمن الناِر 
 )٤٣٦٨(واإلحسان ) ٧٦٣٨( وصحيح اجلامع ٢/٧٢٧ وموطأ ٣/٣٤٤وحم  ٧/٣وش ) ٣٢٤٦(د 

 صحيح
عن ) ابن عساكر (} ورب الكعبِة : الَ يحِلف أحدكُم ِبالكعبِة فَإنَّ ذَلك ِشرك وليقُلْ       { - ٢١١٤١

 يزيد ابن سنان
 )١٥٩٤( وصحيحة ٣/٣١٠ وك ٦/١٣٥حم 



 

 

٣١٥٣() 

 صحيح
 } إالَّ الصاِدق البار ، سقَى اُهللا ابن عوٍف من سلسبيِل اجلنِة            الَ يحنو عليكُن بعدي      { - ٢١١٤٢

 عن عائشة) ابن سعد(
 ٣/١/٩٤سعد 

 صحيح لغريه
٢١١٤٣ - }  ٍم أَصابهد ِمن ِة كَفاجلن بنيو أحِدكُم نيب ولَنحعن ابن عمر) طب (} الَ ي 

 ١٣/١٣٠ وفتح ١/١٨٥امع 
 حسن

الَ يحولَن بني أحِدكُم وبني اجلنِة وهو ينظُر إىل أبواِبها ِملُء كَف ِمـن دِم مسـلٍم        { - ٢١١٤٤
 عن جندب) مسوية (} اهراقَه ظُلماً

 ١/٦٧ وشج ١/١٨٥ وجممع ٤/٣٢٧ ونصب ٢/١٧٠طب 
 حسن

٢١١٤٥ - }          شه شهي لِكنسوِل اِهللا وِحمى ر دعضال يطُ وخبفيقاً   الَ يعـن جـابر    ) هق (} ا ر
 مرفوعاً وموقوفاً

  مرفوعاً وموقوفا٥/٢٠٠ًوهق ) ٢٠٣٩(د 
 املوقوف أقوى

 النثر بلني ورفق: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقه ،  اهلش :  اخلبط 
 عن أيب قبيصة  ) حم ، د ، ت     (} الَ يختِلجن يف صدِرك شيٌء ضارعت فيِه النصرانيةَ          { - ٢١١٤٦

 هلب
 )٧٦٦٣(وصحيح اجلامع ) ١٥٦٥(وت ) ٣٧٨٤( ود ١٢/٢٥٣ وش ٥/٢٢٦وحم ) ٢٨٣٠(هـ 

 حسن
 وسببه أن هلب الطائي سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن طعام النصارى

 عن أيب قبيصة) حم (} الَ يختِلجن يف نفِسك شيٌء ضارعت فيِه النصرانيةَ  { - ٢١١٤٧
 ٧/٢٧٩ وهق ٥/٢٢٦حم 

 حسن
٢١١٤٨ - }              مقُتيِهما فَإنَّ اَهللا يورتع نثاِن كَاِشفَِني عتحدِج اثْناِن إىل الغاِئِط فَيجِلسا يخرالَ ي

عن أيب هريرة) طس (} ذَلك 
 ١/٢٠٧امع 

 حسن
٢١١٤٩ - }               رياً ِمنههلا اُهللا ِبِه خنها إالَّ أبدغبةً عِة راملدين ِمن أحد جخرعن عـروة   ) عب (} الَ ي

 مرسالً



 

 

٣١٥٤() 

 ٤٨٧وبنحوه م احلج ) ١٧١٦٠(عب 
 صحيح

٢١١٥٠ - }                 هـوِتِه وِلحاج جخرلٌ يجإالَّ ر ، ناِفقداِء إالَّ مالن عداملسِجِد ب ِمن أحد جخرالَ ي
 عن سعيد بن املسيب مرسالً) هق(، ) عبد الرزاق (} يريد الرجعةَ إىل املسِجِد 

 ٣/٥٧ وهق ١/١٩٠ وترغيب ٢/٥٥ ونصب )١٩٤٦(عب 
 صحيح مرسل

) ش (} الَ يخرج الدجالُ حىت الَ يكونَ شيٌء أحب إىل املْؤِمِن من خروِج نفسـِه                { - ٢١١٥١
 عن ابن مسعود

 ١٠/٢٢٥ واإلحتاف ١٥/١٥٤ش 
 حسن

} تترك اُألمةُ ِذكره على املناِبِر   الَ يخرج الدجالُ حىت يذهلَ الناس عن ِذكرِه وحىت           { -٢١١٥٢
 وابن قانع عن الصعب بن جثاثة) عم(

 ٣٥١ و٧/٣٣٥ وجممع ٤/٧٢حم 
 صحيح

) هـب  (} الَ يخِرج الرجلُ شيئاً ِمن الصدقِة حىت يفُك عن لَحييِه سبعني شـيطاناً      { - ٢١١٥٣
 عن أيب ذر موقوفاً) هب(وابن النجار عن بريدة 

 )١٦٢٤(والترغيب أصبهاين ) ٣٤٧٥(و) ٣٤٧٤(الشعب 
 حسن

٢١١٥٤ - }              مقُـتثاِن فَإنَّ اَهللا يتحدورِتِهما يع نضِرباِن الغاِئِط كَاِشفَِني عالِن يجِج الرخرالَ ي
لى ذَلكعن أيب سعيد ) حم ، د ، ن ، هـ ، ك (} ع 

 ٣١ و ٣١( ون   ٩/٤٦ وحليـة    ١/٣٨١ وسـنة    )٧١( وخزمية   ١/١٧٥ وك   ١/١٠٠ وهق   ٣/٣٦وحم  ) ١٥(د  
 ) ٣٤٢(وهـ ) ٣٣و

 صحيح لغريه

٢١١٥٥ - }                   نـاس ليسـمعنو ، رياً ِمنههلا اُهللا خنها إالَّ أبدغبةً عاملِدينِة ر لٌ ِمنجر جخرالَ ي
 عن جابر) ك (} ِبرخٍص ِمن أسعاٍر ورديٍف فَيتبعونه ، واملدينةُ خري لَهم لَو كانوا يعلمونَ 

 ٤/٤٥٤ك 
 صحيح

٢١١٥٦ - }      ِمنها أحد جخرعين املدينةَ    -الَ يي -            ، لَها ِمنه ريخ ونها إالَّ أبدهلا اُهللا ما هغبةً عر 
 عن أيب هريرة) حب (} واملدينةُ خري لَهم لَو كانوا يعلمونَ 

 )٣٧٣٣( واإلحسان ٤٨٧ وم احلج ٢/٤٣٩حم 



 

 

٣١٥٥() 

٢١١٥٧ - }  الَ ي           اماً أُخرأي عهصوموا موٍم إالَّ تعِة ِبصاجلُم ومي كُمأحد نصعن ) عبد الرزاق  (} خ
 أيب هريرة

 )١٥٠٤(عب 
 صحيح لغريه

 عن أيب هريرة وعن ابن عمر) ن ، هـ (} الَ يخطُب أحدكُم على ِخطبِة أخيِه  { - ٢١١٥٨
ـــ ) ١٢٩٢(وت ) ٢٠٨١(د  ــم ٦/٧٣ون ) ١٩٦٨ و١٨٦٧(وه  ٤٦٢ و٣١٨ و١٥٣ و١٤٢ و٢/٤٢ وح
 )٧٦٦٤( وصحيح اجلامع ٢٧١ و٤/٨٢ وجممع ٧/١٧٩ وهق ٢/١٣٥ ومي ٤٨٩و

 صحيح

٢١١٥٩ - }  كتري أو نِكحىت يلى ِخطبِة أخيِه حع كُمأحد خطُبعن أيب هريرة) ن (} الَ ي 
 )٧٦٦٥( وصحيح اجلامع ٦/٧٣ون ) ١٠٣٠( وصحيحة ٢/١٥٢حم 

 صحيح

 عن مسرة) بز ، طك (}  الَ يخطُِب الرجلُ على ِخطبِة أخيِه ، وال يِبع على بيِع أخيِه  {- ٢١١٦٠
 ٢٧١ و٤/٨٢ وجممع ٢/٣ وهروي ٤/٤٠٣ش 

 صحيح

الَ يخطب الرجلُ على ِخطبِة أخيِه ، وال يسوم على سوِم أخيِه ، وال تنكَح املـرأةُ        { - ٢١١٦١
 على خالِتها ، وال تسألُ املرأةُ طَالق أُخِتها ِلتكتفيَء صحفتها ، ولتنِكح ، فَإنما               على عمِتها ، وال   

 عن أيب هريرة) م (} لَها ما كَتب اُهللا لَها 
 واإلحتـاف   ٣/٤ ومعـاين    ٩/١٩٨ وفتح   ٨٧ و ٢/١٦ وحنف   ٥٢٩ و ٢/٥٠٨وحم  ) ٢٠٨٠( ود   ٣٨م النكاح   

 )٧٦٦٦( وصحيح اجلامع ٢١٤ و٦/٥٦
الَ يخلونَّ رجلٌ ِبامرأٍة إالَّ ومعها ذُو محرٍم ، وال تساِفر امرأةٌ إالَّ مع محرٍم ، وال                  { - ٢١١٦٢

 عن ابن عباس) طب ، هب (} يدخلْ عليها رجلٌ إالَّ مع محرٍم 
 )٥٤٣٨( والشعب ٩/٣٣١ وفتح ٧/٤٨ و٤/٧٢ حنوه وبنحوه خ ٧/٤٢٩ واإلحتاف ٤٢٤م احلج 

 صحيح

 عن سليمان بن بريدة عن أبيه) طب (} الَ يخلُونَّ رجلٌ ِبامرأٍة فَإنَّ الشيطانَ ثَاِلثُهما  { - ٢١١٦٣
 وخـط   ١/٢٦ وحـم    ٧/٤٢٩ واإلحتـاف    ٢٤٤ وف   ٥/٢٢٥ وجممع   ١/٢٢٧ ومتهيد   ٢٥٠ و ٤/٢٤٩نصب  

 ٦/٥٧ و٤/٣١٩
 صحيح

٢١١٦٤ - }       قعدأَى مإالَّ ر النار لُ أحددخلُ  الَ يـدخال يسرةً ، وح زدادِلي أحسن ِة لَويف اجلن ه
 عن أيب هريرة) حم (} أحد اجلنةَ إالَّ رأَى معقده ِمن الناِر لَو أساَء ِليزداد شكراً 

 ١٠/٣٩٩ وجممع ٢/٥٤٠ وحم ٨/١٤٦خ 



 

 

٣١٥٦() 

٢١١٦٥ - }           ِمن جريال يةَ واجلن ملُهع دِخلُ أحداً ِمنكُمال أنا إالَّ ِبرمحـِة اِهللا       الَ يم (} الناِر ، و (
 عن جابر

 )٧٦٦٧( وصحيح اجلامع ٢٩٧ و١١/٢٩٥ وفتح ٣/٣٩٤ و٢/٥٠٩ وحم ٧٧م صفات املنافقني 
الَ يدخلُ اجلنةَ أحد إالَّ أُِرى مقعده ِمن الناِر لَو أساَء ِليزداد شكراً ، وال يـدخلُ                  { - ٢١١٦٦

 عن أيب هريرة) خ (}  أُِرى مقعده ِمن اجلنِة لَو أحسن ِليكونَ عليِه حسرةً النار أحد إالَّ
 )٧٦٦٨( وصحيح اجلامع ١١/٤١٨ و٨/٦٥٣ وفتح ١٥/٢٠٠ وسنة ٨/١٤٦خ 

 } نيٍة  مدِمن خمٍر ، وال عاق ِلواِلديِه ، وال منانٌ ، وال ولد زِ            : الَ يدخلُ اجلنةَ أربعةٌ      { - ٢١١٦٧
 واخلرائطي يف مساويء األخالق واخلطيب عن ابن عمرو) طب(وابن جرير ) حب ، حم(

 وحـب   ١/٣٩٥ ومشكل   ٢/١١٢ ومي   ٨/٣١٨ ون   ٢٠٣ و ٢/٢٠١وحم  ) ٢٤١( واملساوىء   ١١/١٩١خط  
 )١٣٩٣ و١٣٨٢(

 صحيح لغريه

 عن أنس) الديلمي (} الَ يدخلُ اجلنةَ إالَّ حريص عليها  { - ٢١١٦٨
 )٧٦١٧(دوس الفر

 حسن

٢١١٦٩ - }  حيمةَ إالَّ رلُ اجلندخعن أنس) هب (} الَ ي 

 )١١٠٦٠(و) ١١٠٥٩(الشعب 
 حسن لغريه

 عن كعب بن مالك) طب (} الَ يدخلُ اجلنةَ إالَّ مؤِمن وأيام ِمىن أيام أكٍل وشرٍب  { - ٢١١٧٠
 ٨/١٠٤ ون ٣٢ و٢/٢٤طب 

 صحيح

٢١١٧١ - }  داملسِلمونَ         الَ ي جتِمعال يريانٌ ، ويِت عِبالب طوفال يسِلمةٌ ، وم فسةَ إالَّ نخلُ اجلن
واملُشِركونَ يف املسجِد احلراِم بعد عاِمِهم هذا ، ومن كَانَ بينه وبني النيب عهد فَعهده إىل مدتـِه ،                   

 عن علي) حم ، ت ، ك (} ربعةُ أشهٍر ومن لَم يكُن لَه عهد فَأجلُه أ

 ش  ٤/١٧٩وك  ) ٩٥٧٣( وعـب    ٢/٦٨ ومـي    ١/٧٩ وحـم    ٥٥ون احلج ب    ) ١٧٢٠(وهـ  ) ٣٠٩٢(ت  
 )٧٦٧٠( وصحيح اجلامع ١/٤٦وعوانة ) ٢٩٦٠( وخزمية ١٣ و١١/١٢

 صحيح

٢١١٧٢ - }          نيملُّ الزتالعو ، اظُ اجلَعظَريةَ اجلَولُ اجلندخالَ ي :وه     حاخلَـلِْق املُصـح ديدالش 
عن عبـد  ) حم (} األكُولُ الشروب ، الواِجد ِللطَّعاِم والشراِب ، الظَّلوم ِللناِس ، الرحيب اجلَوِف           

 الرمحن بن غنم
 ١٠/٣٩٣ وجممع ٤/٢٢٧حم 

 صحيح



 

 

٣١٥٧() 

هو الشديد اخلَـلِْق   : زنيم ، فَقالَ    الَ يدخلُ اجلنةَ اجلَواظُ ، واجلَعظَري ، والعتلُّ ال         { - ٢١١٧٣
) حم (} املُصحح األكولُ الشروب ، الواِجد ِللطَّعاِم والشراِب ، الظَّلوم ِللناِس ، الرحب اجلَوِف              

 عن عبد الرمحن بن غنم
 ١٠/٣٩٣امع 

 حسن

٢١١٧٤ - }  ال اجلَعظَرياظُ وةَ اجلَولُ اجلندخعن حارثة بن وهب) د( } الَ ي 
 ٥/٣٥٦ واإلحتاف   ١٣/١٧٠ وسنة   ٣/٥٦٣ وترغيب   ١٠/٣٩٣ وجممع   ٨/٣٢٨ وش   ٤/٢٢٧وحم  ) ٤٨٠١(د  

 وصحيـــــح 
 )٧٦٦٩(اجلامع 

 صحيح

 الفظ الغليظ املتكرب:  املختال يف مشيته  ،  اجلعظري :  اجلواظ 
 عن ابن عمرو) حم (}  خردٍل ِمن ِكٍرب الَ يدخلُ اجلنةَ إنسانٌ يف قَلبِه ِمثقالُ حبِة { - ٢١١٧٥

 ١/٩٨ وجممع ٣/٥٦٦ترغيب 
 صحيح

٢١١٧٦ - }                 قرعي نلَ مإنَّ أولَكَِة ، ويُء الـميال سو ال خاِئنو ال ِخبخيلٌ وةَ بلُ اجلندخالَ ي
نوا فيما بينكُم وبني اِهللا ، وفيما بينكُم        باب اجلنِة املَملوك واململوكةُ إذا أحسنوا ، فَاتقوا اَهللا وأحسِ         

 واليكُمم بنيعن أيب بكر) اخلطيب يف كتاب البخالء وابن عساكر (} و 
 ٣/٢٧ وترغيب ٨/١٩٧ واإلحتاف ١٠/٤١١ وجممع ١/٤حم 

 حسن

 ، وأولُ من يـدخلُ      الَ يدخلُ اجلنةَ بخيلٌ وال ِخب وال منانٌ وال سيُء الـملَكَةِ           { - ٢١١٧٧
 هديس أطاعاَهللا و إذا أطاع ةَ املَملوكيف مساوىء األخالق عن أنس) اخلرائطي(عن أيب بكر ، ) حم (} اجلن 

 )٢٤٣( واملساوىء ٣/٢٧ وترغيب ٨/١٩٢ و٦/٣٢٣ واإلحتاف ١٠/٤١١ وجممع ١/٤حم 
 حسن

 عن أيب بكر) ع، ، حل ، هب (} حراٍم الَ يدخلُ اجلنةَ جسد غُذِّى ِب { - ٢١١٧٨
 ) ٥٧٥٩ و٥٧٦٢ و٥٧٥٧( والشعب ٥/١٩٣٦ وعدي ٨/٦٦٣ وفتح ٢/٥٥٣ وترغيب ١٠/٢٩٣جممع 

 صحيح لغريه

 عن أيب بكر) ت (} الَ يدخلُ اجلنةَ خب وال بخيلٌ وال منانٌ  { - ٢١١٧٩
 وحليـة   ٣٣٩ و ٨/١٩٢ و ٦/٣٢٤ واإلحتـاف ) ١٠٨٦٢( والشعب   ٣/٣٨٠ وترغيب   ١/٧وحم  ) ١٩٦٣(ت  

 )٣٥٦(و) ٣٥٥( واملساوىء ٤/١٦٤
 حسن لغريه

 اخلـداع:  اخلب 



 

 

٣١٥٨() 

٢١١٨٠ - }  ال خاِئنو ةَ ِخبلُ اجلندخعن أيب بكر) ط (} الَ ي 
 ٣٣٩ و٨/١٩٢ و٣٢٤ و٦/٣٢٣ واإلحتاف ١/٧حم 

 حسن لغريه

 عن عمار) طب (} الَ يدخلُ اجلنةَ ديوثٌ  { - ٢١١٨١
 ٤/٢٢٧وامع ) ٢١٤٥(ومطالب ) ٢٠٤٣٧(عب 

 صحيح لغريه

 الذي ال يغار على أهله:  الديوث 

 عن أيب بكر) ت ، هـ (} الَ يدخلُ اجلنةَ سيُء الـملَكَِة  { - ٢١١٨٢
 ٨/١٩٢ و ٦/٣٢٤ واإلحتـاف    ٤/٢٣٦وجممع  ) ٢٠٩٩٣( وعب   ١٢ و ١/٧وحم  ) ٣٦٩١(وهـ  ) ١٩٤٦(ت  

 ٤/١٩٤ وحلية ٩/٣٤٩ وسنة ٣/٢١٢ وترغيب ٣٣٩و
 حسن

أَليس أخربتنا أنَّ هـذِه     : الَ يدخلُ اجلنةَ سيُء الـملَكَِة ، قالَ رجلٌ يا رسولَ اِهللا             { - ٢١١٨٣
بلى ، فَأكِرموهم كَرامةَ أوالِدكُم ، وأطِعموهم ِمما تأكُلونَ         : اُألمةَ أكثرها مملوكني وأيامى؟ قالَ      

 عن أيب بكر)  يف مكارم األخالقاخلرائطي (} 
 ٣٣٩ و٨/١٩٢ و٦/٣٢٤ واإلحتاف ١٠/٢٣٦وجممع ) ٢٠٩٩٣( وعب ١٢ و١/٧حم 

 حسن لغريه

 } الَ يدخلُ اجلنةَ شيخ زاٍن ، وال ِمسكني مستكِبر ، وال منانٌ ِبعمِلـِه علـى اِهللا                   { - ٢١١٨٤
 عن نافع موىل رسول اهللاوابن منده وابن عساكر ) طب(، ) احلسن بن سفيان(

 ٣/٥٤٧ واإلصابة ٦/٢٥٥ وجممع ٣/٢٧٦ والترغيب ٥/٣٢٠بداية 
 حسن لغريه

مدِمن خمٍر ، وال مؤِمن ِبسحٍر ، وال قاِطع رِحٍم          : الَ يدخلُ اجلنةَ صاِحب خمٍس       { - ٢١١٨٥
 عن أيب سعيد) حم (} ، وال كَاِهن ، وال منانٌ 

 ٢٩٥ وجرجان ٥/٧٤ وجممع ٨٣ و٣/١٤م وح) ٢٩٠٤(مطالب 
 حسن لغريه

 عن عقبة بن عامر) حم ،  د ، ك (} الَ يدخلُ اجلنةَ صاِحب مكٍْس  { - ٢١١٨٦
 ١/٤٠٤ وك ٢/٣١ ومعاين ١٧/٣١٧ وطب ١٠/٦٠ وسنة ٤/١٤٣ و٣/٨٣وحم ) ٢٩٣٧(د 

 صحيح

 العشار:  املكس 
 واخلطيب عن علي) هب (} ِمن خمٍر الَ يدخلُ اجلنة عاق وال مد { - ٢١١٨٧

 )٥٥٩٤( وهب ٩/٤٥٢وخط ) ٦٧٥( وصحيحة ٦/٢٥٧ وجممع ٣٥٦ و٨/٨ وش ٦/٤٤١ و٢/٢٠٣حم 
 صحيح



 

 

٣١٥٩() 

الَ يدخلُ اجلنةَ عاق وال منانٌ ، وال مدِمن خمٍر وال مرتد أعرابيا بعد ِهجرٍة ، وال                  { - ٢١١٨٨
 عن ابن عمرو) ابن جرير ، اخلطيب (} ات محرٍم ولد ِزنا وال من أتى ذَ

 ٩/٤٥٢خط 
 حسن لغريه

 عن أيب أُمامة) ط (} الَ يدخلُ اجلنةَ عاق ، وال منانٌ ، وال مكذِّب ِبالقَدِر  { - ٢١١٨٩
 وحليـة   ٢/٧٢ وأصفهان   ١/١٤١ وعاصم   ١/٣٩٥ ومشكل   ٦/٤٤١ و ٢/٢٠٣ وحم   ٧/٢٠٢ و ٦/٢٥٧امع  

 ٧/٥٦٣ واإلحتاف ٣٠٩ و٣/٣٠٨
 صحيح لغريه

حـم ،    (} الَ يدخلُ اجلنةَ عاق وال منانٌ ، وال مكذِّب ِبالقَدِر ، وال مدِمن خمـٍر                 { - ٢١١٩٠
 وابن بشران يف أماليه عن أيب الدرداء) طب
 )١٣٨٥٩( وعب ٧/٢٠٢ و٦/٢٥٧ وجممع ٦/٤٤١حم 

 صحيح لغريه

 عن جبري بن مطعم) حم ، ق ، د ، ت (}  قاِطع الَ يدخلُ اجلنةَ { - ٢١١٩١
 وعـب   ٧/٢٧ وهـق    ٨٤ و ٨٣ و ٤/٨٠وحـم   ) ١٩٠٩(وت  ) ١٦٩٦( ود   ١٩ و ١٨ وم الرب والصلة     ٨/٦خ  

 )٧٦٧١(وصحيح اجلامع ) ٥٥٧( ومحيدي ٧/٣٠٨وحلية ) ٦٤(وخد ) ٢٠٢٢٦(
٢١١٩٢ - }  اتةَ قَتلُ اجلندخعن حذيفة) حم ، ق (} الَ ي 

 ٤٠٣ و٣٩٧ و٣٨٩ و٥/٣٨٢ وحم   ٨/٣١٨ون  ) ٢٠٢٦(وت  ) ٤٨٧١( ود   ١٧٠ و ١٦٩إلميان   وم ا  ٨/٢١خ  
 )٧٦٧٢( وصحيح اجلامع ١٠/٢٤٧ و٨/١٦٦ وهق ٤٠٤و

 نـمام: قتات 
٢١١٩٣ - }  ؤِمنم لُ الناردخال يو ، ةَ كَاِفرلُ اجلندخعن أيب شريح) الديلمي (} الَ ي 

 )٧٦٢٠( وفردوس ٩/٣٢٩اإلحتاف 
 حسن

 عن دخول املؤمنني النار فإن كانت حسنام أكثر من سيئام فال يدخلون النار وإن كانت سيئام أكثـر ومل                    أما
 يشفع هلم فسيدخلون النار مدة مث خيرجون إىل اجلنة

 } الَ يدخلُ اجلنةَ كاِهن ، وال مدِمن خمٍر ، وال مكذِّب ِبقدٍر ، وال عاق ِلواِلديـِه                 { - ٢١١٩٤
 عن أيب الدرداء) طب(

 ٥/٧٤امع 
 حسن لغريه

 عن ابن عباس) طب (} الَ يدخلُ اجلنةَ لَحم نبت ِمن سحٍت  { - ٢١١٩٥
 ٢/٣٠٣ ومتهيد ١٠/٢٩٣ وجممع ١٩/١٣٦ و١١/٢١٨ وطب ١/٢٢٥ وطص ٤/٤٢٢ وك ٣/٣٢١حم 

 صحيح



 

 

٣١٦٠() 

عـن  ) ك(عن أيب بكر ،     ) ك (} ار أوىل ِبِه    الَ يدخلُ اجلنةَ لَحم نبت ِمن سحٍت ، الن         { - ٢١١٩٦
 عمر موقوفاً

 ١٠/٢٩٣ وجممع ٤/٤٢٢ك 
 صحيح

 عن عقبة بن عامر) هب (} الَ يدخلُ اجلنةَ لَحم ودم نبتا ِمن نجٍس  { - ٢١١٩٧
 )٥٧٦٢ و٥٧٥٧( والشعب ١٩/١٩٢طب 

 صحيح لغريه

 عن أيب الدرداء) هـ (} الَ يدخلُ اجلنةَ مدِمن خمٍر  { - ٢١١٩٨
 وخـط   ٩/٢٥٤وحليـة   ) ٦٧٨( وصحيحة   ١٠/٤١٥ وفتح   ٤/٣٧ و ٢٥٥ و ٣/٢٥٤وترغيب  ) ٣٣٧٦(هـ  
 )٧٦٧٣( وصحيح اجلامع ١١/١٧

 صحيح

واخلرائطـي يف مسـاوىء     ) طب (} الَ يدخلُ اجلنةَ مدِمن خمٍر وال عاق ، وال منانٌ            { - ٢١١٩٩
 األخالق عن ابن عباس

  ٤/١٤٦وك ) ٥٣٢٢( واإلحسان ٤/٣٩٩وحم ) ٢٧٢( واملساوىء ٥/٧٤ وجممع ١٠٠ و١١/٩٩طب 
 صحيح لغريه

عن ابن  ) طب ، حل  (عن ابن عمرو ،     ) اخلرائطي (} الَ يدخلُ اجلنةَ من أَتى ذَات محرٍم         { - ٢١٢٠٠
 عباس
 )٥٧٣( واملساوىء ٤/٧٢ وحلية ١٢/٣٧٦ وخط ٢٦٩ و٦/٢٦ وجممع ١١/٥٧طب 

 صحيح

إني أُِحب أنْ أجتمـلَ  ! يا رسولَ اِهللا  : الَ يدخلُ اجلنةَ ِمن الِكبِر شيٌء ، فَقالَ قاِئلٌ           { - ٢١٢٠١
        يبعلي ، فَقالَ النِشسِع نوطي وبِق سالَ ،        : ( �ِبساجلم ِحبميلٌ يِر إنَّ اَهللا جِبالِكب لَيس إنَّ ذَلك

وابن عسـاكر   ) طب ، هب  (والبغوي  ) حم) (ابن سعد  (} ق وغمص الناس ِبعينيِه     إنما الِكبر من سفَّه احل    
 عن أيب رحيانة

 )٨١٥٣( والشعب ٤/١٣٣ وحم ٣/٣٨٤ وكر ٨/٣٣٨اإلحتاف 
 حسن لغريه

 حم (} الَ يدخلُ اجلنةَ ِمن النساِء إالَّ كَقدِر هذا الغراِب األعصِم ِمن هذِه الِغرباِن               { - ٢١٢٠٢
 عن عمرو) ، طب ، ك

 ٤/٢٠٥ وحم ٥/٣٥٨ واإلحتاف ٤/٢٧٤ وجممع ٤/٦٠٢ك 
 صحيح

عـن  ) حم (} الَ يدخلُ اجلنةَ ِمن النساِء إالَّ من كانَ ِمنهن ِمثلُ الغراِب يف الِغرباِن               { - ٢١٢٠٣
 عمارة بن خزمية



 

 

٣١٦١() 

 ٥/٣٥٨واإلحتاف ) ١٨٥٠( وصحيحة ١٠/٣٩٩ وجممع ٤/١٩٧حم 
 صحيح

 عن جماهد مرسالً) عب (} الَ يدخلُ اجلنةَ من زنى ِبذاِت محرٍم  { - ٢١٢٠٤

 )١٢٧٧١(عب 
 صحيح لغريه

إنـي  ! يا رسولَ اِهللا    : الَ يدخلُ اجلنةَ من كانَ يف قَلبِه حبةٌ ِمن الِكبِر ، قالَ رجلٌ               { - ٢١٢٠٥
ذَاك جمـالٌ ، واُهللا     : دهيناً ، وِشراك نعلي جديداً ، قالَ        لَيعِجبين أنْ يكونَ ثَويب جديداً ، ورأسي        

 رى الناسازدو احلق ِطرب نم رالِكب لِكناجلَمالَ ، و بحميلٌ يعاىل جعن ابن مسعود) حم ، ك (} ت 
 ٨/٣٣٨ واإلحتـاف   ٥/٢ و ٣/٤١٦ و ١/٢٦ وتـخ    ٢/٧٤ والدواليب   ٣/٤١٦ و ١/٢٦ وك   ٤٥١ و ١/٣٩٩حم  

 ٣/٥٦٧ وترغيب ١/٩٩وجممع 
 صحيح

الَ يدخلُ اجلنةَ من كانَ يف قَلبِه ِمثقالُ حبٍة ِمن خردٍل ِمن الِكبِر ، الِعزةُ إزار اِهللا ،                   { - ٢١٢٠٦
 الِكربياُء ِرداُءهعن حيىي بن جعدة املخزومي مرسالً) هناد (} و 

 ٨/٣٣٨اإلحتاف 
 صحيح لغريه

٢١٢٠٧ - }  دخٍر          الَ يِكب ردٍل ِمنخ ٍة ِمنبكانَ يف قَلبِه ِمثقالُ ح نةَ مع ، طـب ، ك ،   (} لُ اجلن
 عن ابن عمرو) حم ، طب(عن ابن عباس وهناد ، ) طب(عن عبد اهللا بن سالم ، ) هب ، ض

 والشـعب   ١١/٤٣٥ و ١٠/٩٢ وطب   ١/٩٨وجممع  ) ٤١٧٣ و ٥٩(وهـ  ) ١٩٩٩ و ١٩٩٨(وت  ) ٤٠٩١(د  
  ٣/٤١٦ وك ٨/٣٣٨اف واإلحت) ٨١٩٩(

 صحيح

٢١٢٠٨ - }                   لُ النـاردخال يٍر ، وِكب ٍل ِمنردخ ٍة ِمنبكانَ يف قَلبِه ِمثقالُ ح نةَ ملُ اجلندخالَ ي
 عن ابن عباس) بز (} من كانَ يف قَلبِه ِمثقالُ حبٍة ِمن خردٍل ِمن إمياٍن 

 ١/٤١٦ وحم ١/٣١ وعوانة ٢/١٨٤ وأصفهان ٨/٣٣٨ واإلحتاف ١٠/١١٦ وطب ١/٩٨امع 
 صحيح لغريه

 عن السائب بن يزيد) طب (} الَ يدخلُ اجلنةَ من كانَ يف قَلبِه ِمثقالُ حبٍة ِمن ِكبٍر { - ٢١٢٠٩
 ١/٩٩ وجممع ٧/١٨٢طب 

 صحيح

إنَّ الرجلَ يِحـب أنْ     : ِقيلَ  : الَ يدخلُ اجلنةَ من كانَ يف قَلبِه ِمثقالُ ذَرٍة ِمن ِكبٍر             { - ٢١٢١٠
الِكرب بطَر احلـق وغَمـطُ      : إنَّ اَهللا جميلٌ يِحب اجلَمالَ      : يكونَ ثُوبه حسناً ، ونعلُه حسنةً ، قالَ         

 عن ابن مسعود) م (} الناِس 



 

 

٣١٦٢() 

 ٨/١٩٢ و ٦/٤٩٨واإلحتاف  ) ٤١٧٣ و ٥٩(وهـ  ) ٤٠٩١(ود  ) ١٩٩٩ و ١٩٩٨( وت   ١٤٩ و ١٤٧م اإلميان   
 )٧٦٧٤( وصحيح اجلامع ٤٩٠ و٢٦٠ و١٠/٢٥٩ وفتح ٤٤٩ و٣٤٨و

٢١٢١١ - }   واِئقهب هارج نأمالَ ي نةَ ملُ اجلندخعن أيب هريرة) م (} الَ ي 
 وسـنة   ٣/٣٥٢ وترغيـب    ٢/٣٠وعوانـة   ) ١٢١(وخد  ) ٢٦( وحب   ١/١٠ وك   ٢/٣٧٣ وحم   ٧٣م اإلميان   

 )٧٦٧٥( وصحيح اجلامع ١٠/٤٤٤ وفتح ١٣/٧٢
 أذاه:  بوائقه 

 عن ابن عمرو) ن (} الَ يدخلُ اجلنةَ منانٌ وال عاق وال مدِمن خمٍر { - ٢١٢١٢
 ١٣/١٧ وسـنة    ٦/٢٥٥ واإلحتـاف    ٨/٢٨٨ وهق   ٩٣ و ٩/٩٢ وش   ٣/٤٤ و ٢/١٦٤ وحم   ٤٥ن األشربة ب    

 )٧٦٧٦(وصحيح اجلامع 
 صحيح

٢١٢١٣ - }     انٌ ونةَ ملُ اجلندخالَ ي              اتال قَتِبسحٍر ، و ؤِمنال ممٍر ، وخ دِمنال مو ، اقال ع { 
 عن أيب سعيد) القاضي عبد اجلبار بن أمحد يف أماليه(

 )٦٧٣( وصحيحة ١٠٠ و١١/٩٩ وطب ٧٥ و٥/٧٤وجممع ) ١٣٨١(حب 
 حسن لغريه

، ) ابن جريـر   (} عاق ، وال منانٌ     الَ يدخلُ اجلنةَ ولد ِزنا ، وال مدِمن خمٍر ، وال             { - ٢١٢١٤
 عن أيب سعيد) ع(

 وهـق   ٢/١١٢ ومـي    ٣٩٥ و ٣٩٤ و ١/٢٩٣ ومشكل   ٢/٢٥٧وتخ  ) ١٧٨٢( ومطالب   ٢٤٩ و ٢/٣٠٨حلية  
 ٢/٧١ وأصبهان ٢/٢٠٣وحم ) ١٣٨٢( وحب ١٠/٥٨

 صحيح لغريه

ار غالباً عليه فاستحق بـذلك أن        من حتقق بالزىن حىت ص     - واهللا أعلم    -أراد به   : ال يدخل اجلنة ولد زنا      : قوله  
جنة يدخلها غري ذي الزنية ممن مل تكثر جسـارته علـى ارتكـاب              : يكون منسوباً إليه ، أو أراد اليدخل اجلنة         

 ٨/١١٧اإلحسان ... املزجورات 
 عن عائشة) حم (} الَ يدخلُ الدجالُ مكَّةَ وال املدينةَ  { - ٢١٢١٥

 ١٥/٧٦ وسنة ٩١و ٨٩ وبنحوه م الفنت ٦/٢٤١حم 
 صحيح

 عن أم مبشر) حم (} الَ يدخلُ النار أحد شِهد بدراً واحلُديبيةَ  { - ٢١٢١٦
 ٦/٣٥٥ ومتهيد ١٠/٧٩ واإلحتاف ٦/٢٦٢حم 

 صحيح

 عن أنس) ك(والطحاوي ، ) حم (} الَ يدخلُ القَرب رجلٌ قَارف أهلَه اللَّيلةَ  { - ٢١٢١٧
 ١/١٨ وختص ٣/٤٣ وجممع ٤/٤٧وك  ٣/٢٢٩ وحم ٣/٢٠٢مشكل 

 صحيح



 

 

٣١٦٣() 

 عن أيب هريرة) خ (} الَ يدخلُ املَدينةَ املَسيح والطَّاعونُ  { - ٢١٢١٨
 )٧٦٧٧( وصحيح اجلامع ١٩٠ و١٠/١٧٩ وفتح ٧/١٦٩خ 

 الَ يدخلُ املَدينةَ رعب املَسيِح الدجاِل ، لَها يومئٍذ سبعةُ أبواٍب على كُـلِّ بـابٍ                { - ٢١٢١٩
 عن أيب بكرة) خ (} ملكاِن 

 ١٣/٩٠ و ٤/٩٥ وفـتح    ١٥/١٤٠ وش   ٤/٥٤٢ وك   ٤٧ و ٥/٤٣ وحم   ٩١ و ٨٩ وم الفنت    ٩/٧٥ و ٣/٢٨خ  
 )٧٦٧٨(وصحيح اجلامع 

الَ يدخلُ النار أحد يف قَلبِه ِمثقالُ حبِة خردٍل ِمن إمياٍن ، وال يدخلُ اجلنةَ أحـد يف        { - ٢١٢٢٠
ِكربياَء قَلبِه ِمثقالُ ح ردٍل ِمنِة خعن ابن مسعود) م ، د ، ت ، هـ (} ب 

 ١٤٨ وم اإلميان ٨/٣٣٨ واإلحتاف ١/٣٩٩ وحم ٢٩ود اللباس ب ) ٤١٧٣ و ٥٩(وهـ  ) ١٩٩٩ و ١٩٩٨(ت  
 )٧٦٧٩(وصحيح اجلامع 

عن أم  ) م (عن جابر ،  ) حم ، د ، ت     (} الَ يدخلُ النار أحد ِممن بايع تحت الشجرِة          { - ٢١٢٢١
 مبشر
 وصـحيح   ٤/٤٢٦ وترغيب   ١٦٣ وم فضائل الصحابة     ٧/٤٤٣ وفتح   ٣/٣٥٠وحم  ) ٤٦٥٣(ود  ) ٣٨٦٠(ت  

 )٧٦٨٠(اجلامع 
) حم ، هـ (} الَ يدخلُ النار إالَّ شِقي ، من لَم يعملْ ِبطاعِة اِهللا وملْ يترك لَه معِصيةً                { - ٢١٢٢٢

 عن أيب هريرة
 ٢/٣٤٩وحم ) ٤٢٩٨(هـ 

 حسن

) طب (} الَ يدخلُ النار مسلم رآين ، أو رأَى من رآين ، أو رأى من رأَى من رآين          { - ٢١٢٢٣
 عن عبد الرمحن بن عقبة عن أبيه

 ١٧/٣٥٧ وطب ٢/٦٣٠ وعاصم ١/٢١جممع 
 حسن لغريه

٢١٢٢٤ - }  محرمعها مرأٍة إالَّ ولى املٌ عجلُ ردخعن ابن عباس) هب (} الَ ي 
 )٥٤٤١(و) ٥٤٣٩(و) ٥٤٤٤( والشعب ٧/٤٢٦ واإلحتاف ٤/٣٢٦امع 

 صحيح

) فليدخل أحدكم حني يدخل وليعلم أن اهللا يراه       : (قلت يا رسول اهللا إمنا ندخل عليهن ليطعمننا قال          : وفيه زيادة   
ها يف سائر الروايـات     هذه الزيادة يف هذا احلديث مل أجد      : وقال هق     ) . ٥٤٤١ و ٥٤٤٠ و ٥٤٣٩(الشعب  ... 

 مث صحح إرساهلا من طريق
 وأرى أا منكرة واهللا أعلم. اهـ .. حممد بن املنكدر 

٢١٢٢٥ - }              مهحدأهِل الِكتاِب و ذا غَرياِمنا هع عدب شِركذا مسِجدنا هلُ مدخحـم  (} الَ ي (
 عن جابر



 

 

٣١٦٤() 

 )١٩٣٥٧( وبنحوه عب ٤/١٠ وجممع ٣/٣٣٩حم 
 حسن لغريه

عن أيب أُمامة أنه رأى شيئاً من آلة احلرث         ) خ (} الَ يدخلُ هذا بيت قَوٍم إالَّ دخلَه الذُّلُّ          { - ٢١٢٢٦
 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكره: فقال 

 ) ١٠( وصحيحة ٥/٤ وفتح ١٤/٢٦٤ وسنة ٣/١٣٥خ 
اء الواجبات الدينية وإال فاإلسالم حثَّ علـى  هذا حممول على من شغله الزرع وغريه عن اجلهاد يف سبيل اهللا أو أد        

 الزراعة حثاً شديداً
عن ابـن   ) حم ، م     (} الَ يدخلن رجلٌ بعد يومي هذا على مغيبٍة إالَّ رجلٌ أِو اثْناِن              { - ٢١٢٢٧

 عمر
 )٧٦٨١( وصحيح اجلامع ٧/٩٠ وهق ٢/١٧١ وحم ٢٢م السالم 

عن ابـن   ) هق (}  على امرأٍة وال يساِفر معها إالَّ ومعها ذُو محرٍم           الَ يدخلن رجلٌ   { - ٢١٢٢٨
 عباس 
 وش  ٥/٢٢٦وهـق   ) ١٠٧٥١ و ١٠٧٥٠(وعب  ) ٥٤٤٤ و ٥٤٣٩( والشعب   ٧/٤٢٩ واإلحتاف   ٤/٣٢٦جممع  

٤/٦ 
 صحيح

) طب (} طع امسه الَ يدع أحد طَلب الولِد ، فَإنَّ الرجلَ إذا مات وليس لَه ولد انق              { - ٢١٢٢٩
 عن حفصة

 ٢٥٩ و٤/٢٥٨امع 
 حسن

سـبحانَ  : الَ يدع رجلٌ ِمنكُم أنْ يعملَ ِللِه كُلَّ يوٍم أَلفَى حسنٍة ِحني يصِبح يقولُ   { - ٢١٢٣٠
               عملَ يف يي اَء اُهللا لَنإنْ ش هإنسنٍة ، وها ألفَا حٍة فَإنرِبحمدِه ِمائةَ ماِهللا و      ، الذُّنوِب ِمثلَ ذَلك وِمِه ِمن

 عن أيب الدرداء) طب ، ك (} ويكونُ ما عِملَ ِمن ِخٍري ِسوى ذَلك واِفراً 
 ١/٤٥٦ وترغيب ١٠/٩٤ وجممع ١/٥١٥ وك ٦/٤٤٠ و٥/١٩٩حم 

 حسن لغريه

٢١٢٣١ - }  صلِّىىت يح كُمأحد ذحبنعن الرباء) ت (} الَ ي 
 )٧٦٨٢( وصحيح اجلامع ٥ وم األضاحي ٤/٢٩٧حم و) ١١٢٢(وشفع ) ١٥٠٨(ت 

عـن  ) حب (} الَ يذهب اُهللا تعاىل ِبحبيبتى عبٍد يصِبر وحيتِسب إالَّ أدخله اُهللا اجلنة              { - ٢١٢٣٢
 أيب هريرة

  ٤/٣٠٢وترغيب ) ٧٠٧(حب 
 صحيح

 عينيه: حبيبتيه 



 

 

٣١٦٥() 

٢١٢٣٣ - }      ىت تح هارالناللَّيلُ و ذهبـوفَّى          الَ يتبةً فَيبعثُ اُهللا ِرحياً طَيي ى ثُمزالعو الالَّت عبد
                  فيِه ، فَريِجعونَ إىل ِديِن آباِئِهم ريالَ خ نبقَى مإمياٍن فَي ٍل ِمنردِة خبكانَ يف قَلبِه ِمثقالُ ح نكُلُّ م { 

 عن عائشة) م(
 )٧٦٨٣( وصحيح اجلامع ١٣/٧٧ وفتح ١٥/٩٢  وسنة٥٤٩ و٤٤٧ و٤/٤٤٦ وك ٩/١٨١ وهق ٥٢م الفنت 

٢١٢٣٤ - }              هجاهج قالُ لَهاملَوايل ي لٌ ِمنجر مِلكىت يح هارالناللَّيلُ و ذهبعن أيب  ) ت (} الَ ي
 هريرة

 وبنحوه م ) ٧٦٨٤( وصحيح اجلامع ٣/٣٢٩وحم ) ٢٢٢٨(ت 
 صحيح

عبـد بـن محيـد       (} سترها عليِه إالَّ أُدِخلَ اجلنـةَ       الَ يرى امرؤ ِمن أخيِه عورةً فَي       { - ٢١٢٣٥
 أدخله اهللا: يف مكارم األخالل عن أيب سعيد ، ابن النجار عن عقبة بن عامر بلفظ ) واخلرائطي

 ١٧/٢٨٨ وطب ٣/٢٣٨ وترغيب ٦/٤٤٦وجممع ) ٢٥٦٣( ومطالب ٦/٢٦٨ واإلحتاف ١٣/٩٩سنة 
 حسن لغريه

٢١٢٣٦ - }   يبِرثُ الصاِرخاً     الَ يهلَّ صستىت يعن جابر واملسور بن خمرمة معـاً ،        ) هـ ، طب   (}  ح
 عن جابر) ض(ابن أيب عاصم ، 

 ٤٧١ وجرجان ٢/٣٩٣ ومي ٤/٢٢٥ وجممع ٦/٢٥٧وهق ) ١٢٥(وصحيحة ) ٢٧٥١(هـ 
 صحيح لغريه

٢١٢٣٧ - }  الكاِفر ال املُسلمو ، املُسلم ِرثُ الكاِفرمةعن أسا) حم ، ق (} الَ ي 
 ٢٠٩ و ٢٠٨ و ٥/٢٠٠وحم  ) ٢٧٣٠و) ٢٧٢٩(وهـ  ) ٢٩٠٩(ود  ) ٢١٠٧( وت   ١ وم الفرائض    ٨/١٩٤خ  

 وصـحيح اجلـامع     ١١/٣٧٣وش  ) ٩٨٥٢( وعـب    ٤/٣٤٥ وك   ٢١٨ و ٦/٢١٧ وهق   ٣٧١ و ٢/٣٧٠ومي  
)٧٦٨٥( 

عن ) طب (}   الَ يِرثُ الكاِفر املُسلم ، وال املُسلم الكاِفر ، وال يتوارثُ أهلُ ِملَّتنيِ             { - ٢١٢٣٨
 أسامة
 ١/١٢٧ وطب ٥/٣٢٠ومتهيد ) ٩٨٥٢(عب 

 صحيح

٢١٢٣٩ - }            هتأم أو هبدكونَ عصراينَّ إالَّ أنْ يالن ِرثُ املُسلمعن جـابر ،    ) قط ، ك ، هق     (} الَ ي
 عن علي موقوفاً) ش(

 ١٨٢ وحنيفة ١٢/٥٣ وفتح ٢/٣٣١ وحنف ٤/٧٤ وقط ٤/٣٤٥ وك ٦/٢١٨هق 
 صحيح

٢١٢٤٠ - }                   مهـهادتش جوزيت ، تلى ِملٍَّة إالَّ أُمهادةُ ِملٍَّة عش جوزال يِرثُ أهلُ ِملٍَّة ِملَّةً ، والَ ي
 مِسواه نلى معن أيب هريرة) عد ، هق (} ع 

  ٥/١٦٧٦ وعدي ١٠/١٦٣هق 



 

 

٣١٦٦() 

 حسن لغريه

 عن سعيد بن املسيب مرسالً) هق(اسيله يف مر) د (} الَ يِرثُ قاِتلٌ ِمن ِديٍة من قَتلَ  { - ٢١٢٤١
 ١١/٣٥٩ وش ٨/١٣٣ و٦/٢١٩هق 

 صحيح مرسل

 } الَ يرِجع أحد يف ِهبتِه إالَّ الواِلد ِمن ولدِه ، والعاِئد يف ِهبتِه كَالعاِئـِد يف قَيِئتـِه                    { - ٢١٢٤٢
 عن ابن عمرو) حم ، ن ، هـ(

 ٢/١٨٢وحم ) ٧٦٨٦( وصحيح اجلامع ٦/١٧٩وهق ) ٢٣٧٨( وهـ ٦/٢٦٤ن 
 صحيح

٢١٢٤٣ - }  رحِم الناسالَ ي ناُهللا م رحمعن السائب بن يزيد) طب(عن جرير ) م (} الَ ي 
 وجممـع   ٧/١٩١ و ٢/٣٣٥ وطـب    ٩٦وم الفضائل   ) ٩٦( وخد   ٣٤٠ و ٨/٣٣٨ وش   ٩/٤١ وهق   ٩/١٤١خ  
 ١٣/٣٥٨ وفتح ٨/١٥٦

 يزيد يف العمِر إالَّ الِبر ، وإنَّ الرجلَ لَيحرم الـرزق            الَ يرد القَدر إالَّ الدعاُء ، وال       { - ٢١٢٤٤
 هِصيبعن ثوبان) ش ، طب ، ك (} ِبالذَّنِب ي 

 وحـم   ٤/١٦٩ ومشـكل    ١٣/٦ وسنة   ٦/٣٠٨ و ٢/٩٧ وطب   ١/٤٩٣وك  ) ٤٠٢٢ و ٩(وهـ  ) ٢١٣٩(ت  
 )٣١( والدعاطب ٤٨٢ و٢/٤٨١وترغيب ) ١٠٩٠( وحب ٢٨٢ و٢٨٠ و٥/٢٧٧

 لغريهصحيح 

٢١٢٤٥ - }  مِر إالَّ الِبريف الع زيدال يعاُء ، والقضاَء إالَّ الد درعن سلمان) ت ، ك (} الَ ي 
 وصحيح اجلـامع    ١٣/٦وسنة  ) ٤٠٢٢ و ٩( وهـ   ١/٤٩٣ وك   ٦/٣٠٨وطب  ) ٣٠(والدعاطب  ) ٢١٣٩(ت  

)٧٦٨٧( 
 صحيح لغريه

٢١٢٤٦ - }       ضعال يقَدماً ، و احلاج رفعرجةٌ ،            الَ يد لَه ِفعرطيئَةٌ ، وِبها خ نهطَّ عأُخرى إالَّ ح 
 عن ابن عمر) اخلطيب يف املتفق واملفترق (} وكُِتب لَه حسنةٌ 

 ٢/١٦٦ والترغيب ٤/٣٥٩ واإلحتاف ٢/٦٦شج 
 حسن

 عن أيب هريرة) حم (} الَ يرقُدنَّ جنب حىت يتوضأَ  { - ٢١٢٤٧
  ٢٧٥ و١/٢٧٤امع 

 سن لغريهح

الَ يركب البحر إالَّ حاج ، أو معتِمر ، أو غَاٍز يف سبيِل اِهللا ، فَإنَّ تحت البحِر ناراً                    { - ٢١٢٤٨
 عن ابن عمرو) د (} وحتت الناِر بحراً 

 واإلحتـاف   ٢٤٠ و ١/٢٣٩ومتهيـد   ) ١٠٦٤( ومطالب   ٢/١٠٤ وتخ   ٥/٢٨٢ وجممع   ٦/١٨وهق  ) ٢٤٨٩(د  
٥/٥١٣ 



 

 

٣١٦٧() 

 حسن

٢١٢٤٩ - }                  كُـني ليِه إنْ لَـمع تتدرميِه ِبالكُفِر إالَّ ارال يالً ِبالفُسوِق ، وجلٌ رجرِمي رالَ ي
كَذلك هاِحبعن أيب ذر) حم ، بز (} ص 

 ١/٢٣ وعوانة ١٠/٤٦٤وفتح ) ٤٣٢( وخد ١٣/١٣٢ وسنة ٨/٧٣ وجممع ٥/١٨١ وحم ٨/١٨خ 
صالٍة ما انتظر الصالةَ الَ يمنعه أنْ ينقِلب إىل أهلِه إالَّ انتظـار             الَ يزالُ أحدكُم يف      { - ٢١٢٥٠

 يف األفراد عن أيب هريرة) قط (} الصالِة
 ٤٨٦ و٢/٣١٩حم 

 صحيح

٢١٢٥١ - }            لى أحـِدكُمصلِّي عزالُ املَالِئكةُ تال تها ، ونتِظري امالٍة ما ديف ص كُمزالُ أحدالَ ي
 عن أيب هريرة) عبد الرزاق (} اللهم اغِْفر لَه اللهم ارحمه ما لَم يحِدثْ :  يف املَسجِد تقولُ ما كَانَ

 )٣٣٠(وت ) ٢٢١١ و٢٢١٠(عب 
 صحيح

الَ يزالُ أحدكُم يف صالٍة ما دامِت الصالةُ تحِبسه الَ يمنعه أنْ ينقِلب إىل أهلِه إالَّ                 { - ٢١٢٥٢
 عن أيب هريرة) حم ، م ، هـ (} الصالةُ

 وصـحيح اجلـامع     ٢/١٤٢ وفتح   ١/٢٨١ وترغيب   ٤١٥ و ٥٢٨ و ٢/٥٣٢ وحم   ٣/٦٥ وهق   ٢٧٥م املساجد   
)٧٦٨٨( 

٢١٢٥٣ - }  هحِبسالةُ تالٍة ما كَانِت الصيف ص كُمزالُ أحدعن عمران بن حصني) طب (} الَ ي 
 ٢/٣٦٩ة  وسن٢/٢٢ وعوانة ٢/٣٨ وجممع ٢/٣١٩وحم ) ٤٧٠(د 

 صحيح

الَ يزالُ أربعونَ رجالً ِمن أُميت قُلوبهم على قَلِب إبراهيم ، يدفع اُهللا ِبهم عن أهِل                 { - ٢١٢٥٤
: األرِض يقالُ لَهم األبدالُ ، إنهم لَم يدِركوها ِبصالٍة وال ِبصوٍم وال صدقٍة ، قالوا يا رسولَ اِهللا                   

 عن ابن مسعود) طب (} ِبالسخاِء والنصيحِة ِللمسلمني : لَ فيم أدركُوها؟ قا
 ٤/١٧٣ وحلية ٨/٣٨٦ واإلحتاف ١٠/٦٣امع 

 حسن لغريه

 عن جابر بن مسرة) طب (} الَ يزالُ اإلسالم عزيزاً إىل اثْنى عشر خليفةً  { - ٢١٢٥٥
 ٢/٢١٤ وطب ١٣/٢١١ وفتح ٥/٩٠ وحم ٧م اإلمارة 

 يزالُ البالُء ِباملُؤِمِن واملؤِمنِة يف جسدِه وماِلِه وولَِدِه حىت يلقَى اَهللا ومـا عليـِه                الَ { - ٢١٢٥٦
 عن أيب هريرة) حب ، حل ، ك ، هق(وهناد ) حم (} خطيئةٌ 

 ٩/٥٢٦واإلحتاف ) ٤٩٤( وخد ١/٣٤٦ وك ٣/٣٧٤ وهق ٣/٢٣١ وش ٤٥٠ و٢/٢٨٧حم 
 صحيح



 

 

٣١٦٨() 

٢١٢٥٧ - }     ينزالُ الدرونَ  الَ يخؤصارى يالنو هودألنَّ الي ، الِفطر لَ الناسجد  (} ظَاِهراً ما ع
 عن أيب هريرة) ، ك
وفـتح  ) ٨٨٩( وحـب    ٢/١٤٠ وترغيـب    ٣/١٢ وش   ١/٤٣١ وك   ٤/٢٣٧ وهق   ٢/٤٥٠وحم  ) ٢٣٥٣(د  
 )٧٦٨٩( وصحيح اجلامع ٤/١٩٩

 صحيح

لساعةُ أو يكونَ اثْنا عشر خليفةً كُلُّهم ِمن قُريٍش         الَ يزالُ الدين قاِئماً حىت تقوم ا       { - ٢١٢٥٨
 عن جابر بن مسرة) طب (} 

 ٦/٣٢٤ ونبوة ٥/٨٦حم 
 صحيح 

٢١٢٥٩ - }               مهما أصاب هصيبفَي ارينيف اجلب كتبىت يِبنفسِه ح يذهبو رتكبلُ يجزالُ الرالَ ي { 
 عن سلمة بن األكوع) ت(

 ٥/١٦٧٦ وعدي ٣/٥٧١ وترغيب ١٣/١٦٧وسنة ) ٢٠٠٠( وت ٨/٣٣٩اإلحتاف  و١٧/٢٣طب 
 حسن

 } الَ يزالُ الرجلُ يسألُ الناس حىت يأتى يوم القيامِة وليس يف وجِهِه مزعةُ لَحـٍم                 { - ٢١٢٦٠
 عن عبد اهللا بن عمر) طس(

  ١/٤٥٠ ومشكل ١٠/٣٧١جممع 
 صحيح

قَد دعوت ربي ودعوت فَلم يستِجب : خٍري ما لَم يستعِجلْ ، يقولُ  الَ يزالُ العبد بِ    { - ٢١٢٦١
 ومسويه عن أنس) حم (} يل 

 ٦/٣٠٩وحلية ) ٨١( والدعاطب ٢/٤٩٠ وترغيب ١٠/١٤٧ وجممع ٢٠١ و٣/١٩٣حم 
 حسن صحيح

ق ، د ،     (} ةَ ما لَم يحِدثْ     الَ يزالُ العبد يف صالٍة ما دام يف املسِجِد ينتِظر الصال           { - ٢١٢٦٢
 عن أيب هريرة) ت

 ١/٢٨٢ وفـتح    ١٠/٤٥٣وخط  ) ٣٦٠( وخزمية   ٢٠ ود الصالة ب     ٢٧٤ وم املساجد    ١/٥٥ وخ   ٢/٥٢٨حم  
 )٧٦٩٠(وصحيح اجلامع 

 اللـهم : الَ يزالُ العبد يف صالٍة ما دام يف مصالَّةُ ينتِظر الصالةَ ، تقولُ املالئكةُ                { - ٢١٢٦٣
 عن أيب سعيد) حم (} اغِْفر لَه ، اللهم ارحمه حىت ينصِرف أو يحِدثَ 

 ٢/٣٦امع 
 صحيح لغريه

 عن ابن عمر) حم ، خ (} الَ يزالُ العبد يف فُسحٍة ِمن ِدينِه ما لَم يِصب دماً حراماً  { - ٢١٢٦٤
 )٧٦٩١( وصحيح اجلامع ٩/٢ وخ ١٢/١٨٧ح  وفت٤/٣٥١ وك ٢/٩٤ وحم ٣/٢٩٣ والترغيب ٧/٢٩٨امع 



 

 

٣١٦٩() 

٢١٢٦٥ - }              ليـِه اِحلسـابع جبو ِدمفَإذا خ ، مخدي ما لَم ِمنه هواِهللا و ِمن بدزالُ العالَ ي { 
 عن أيب الدرداء) حل ، كر(

 )١٠٤٠٤ و١٠٤٠٣( والشعب ١/٢١٥وحلية ) ٢٠٠٢٩(عب 
 حسن لغريه

ألُ وهو غَِني حىت يخلُق وجهه فَما يكونُ لَه ِعند اِهللا عز وجـلَّ              الَ يزالُ العبد يس    { - ٢١٢٦٦
 جهعن ابن مسعود وابن عمرو) طب (} و 
 ٩/٣٠٤ واإلحتاف ١/٥٧٢ وترغيب ٣/٩٦ وجممع ٣/١٦٤حلية 

 صحيح لغريه

عن أيب هريرة   ) طب (}  أخيِه   الَ يزالُ اُهللا تعاىل يف حاجِة العبِد ما دام العبد يف حاجةِ            { - ٢١٢٦٧
 عن أيب هريرة عن زيد بن ثابت) طب(، مسويه 

 وأصـفهان   ١/١٤٥ وموضـح    ٦/٤٠٤ وتخ   ٣/٣٩٢وترغيب  ) ٩٠٤( ومطالب   ٨/١٩٣ وجممع   ٥/١٢٧طب  
١/٢٤٣ 

 صحيح

٢١٢٦٨ - }                  ـرففَإذا ص ، ِفتلتي ا لَمالتِه ميف ص هوبِد ولى العقِبالً عزالُ اُهللا مالَ ي  جهـهو
نهع صرفعن أيب ذر) حم ، د ، ن ، حب ، ك (} ان 

 ٢/٢٨١ وهـق    ٣/٢٥٣وسـنة   ) ٤٨٢( وخزمية   ٥/١٧٢ وحم   ١/٢٣٦ وك   ٢/٢٣٤ وفتح   ٣/٨ون  ) ٩٠٩(د  
  ٢/١٨٣ ومشكل ٢٨٢و

 صحيح
 ) !!!٥٥٥(وصححه يف صحيح الترغيب ) ٦٣٤٥(وتناقض األلباين فضعفه يف ضعيف اجلامع 

 }  يغِرس يف هذا الديِن غَرساً يستعِملُهم فيِه ِبطاعتِه إىل يـوِم القيامـِة               الَ يزالُ اهللاُ   { - ٢١٢٦٩
 عن أيب عنبة اخلوالين) حم ، هـ(

 )٧٦٩٢( وصحيح اجلامع ٢/٥٨٤ وعدي ٩/٦٠١وتخ ) ٨٨( وحب ٤/٢٠٠وحم ) ٨(هـ 
 حسن

 حراماً ، فَإذا أصاب دماً حراماً بلَّح        الَ يزالُ املؤِمن معِنقاً صاِلحاً ما لَم يِصب دماً         { - ٢١٢٧٠
 عن أيب الدرداء وعن عبادة بن الصامت) د (} 

 وصـحيح اجلـامع     ٦/١١٩ وحليـة    ٨/٢٣١ وتخ   ٤/٣٢٥ ونصب   ٢/١٢١ وطص   ٨/٢٢ وهق   ٦د الفنت ب    
)٧٦٩٣( 

 صحيح

 أعيا وانقطع: طويل العنق الذي له سوابق يف اخلري  ،  بلّح : املعنق 
 }  يزالُ املؤِمن يصاب يف ولِدِه وخاصتِه حىت يلقَـى اَهللا ومـا عليـِه خطيِئـةٌ                  الَ { - ٢١٢٧١

 عن أيب هريرة) هب(يف األلقاب ) الشريازي(



 

 

٣١٧٠() 

 ٦/٣٤٦ ومتهيد ٩/٥٢٦اإلحتاف 
 صحيح لغريه

٢١٢٧٢ - }  لوا الِفطرجٍري ما عِبخ زالُ الناسعن سهل بن سعد) حم ، ق ، ت (} الَ ي 
 وهـق   ٣٣٩ و ٣٣٧ و ١٣٤ و ٥/١٣١وحـم   ) ١٦٩٨ و ١٦٩٧(وهـ  ) ٦٩٩( وت   ٤٨ وم الصيام    ٣/٤٧خ  
 )٧٦٩٤( وصحيح اجلامع ٣/١٢ وش ٤/٢٣٧

 عن أيب هريرة) هـ (} الَ يزالُ الناس بخٍري ما عجلوا الِفطر ، فَإنَّ اليهود يؤخرونَ  { - ٢١٢٧٣
 )٧٦٩٥(يح اجلامع  وصح٢/٤٥٠ وحم ٢/١٣٩والترغيب ) ١٦٩٨ و١٦٩٧(هـ 

 صحيح

عن ) طب (} الَ يزالُ الناس ِبخٍري ما عجلوا الِفطر ، وملْ يؤخروه تأخري أهِل املَشِرِق   { - ٢١٢٧٤
 عن أيب هريرة) هب(سهل ابن سعد 

 )٣٩١٥ و٣٩١٣( والشعب ٦/٢٤٥طب 
 صحيح

 عن ضمرة بن ثعلبة) بط (} الَ يزالُ الناس ِبخٍري ما لَم يتحاسدوا  { - ٢١٢٧٥
 ٣/٥٤٧ وترغيب ٨/٧٨ وجممع ٨/٣٦٩طب 

 صحيح

هذا خلق اُهللا اخلَلق فَمن خلق اَهللا؟ فَمن وجد         : الَ يزالُ الناس يتساءلونَ حىت يقالَ        { - ٢١٢٧٦
 عن أيب هريرة) م ، د (} آمنت ِباِهللا ورسولِه : ِمن ذَلك شيئاً فَليقُلْ 

 ومحيـدي  ١٠/١٢٧ وحليـة  ١٣/٢٦٧ وفتح  ٧/١٤٦ ومتهيد   ١٠/١٦٢واإلحتاف  ) ٤٧٢١( ود   ٢١٢م اإلميان   
 )٧٦٩٦وصحيح اجلامع ) ١١٥٣(

حم  (} كانَ اُهللا قَبلَ كُلِّ شيٍء فَما كَانَ قَبله؟     : الَ يزالُ الناس يسألونَ حىت يقولوا        { - ٢١٢٧٧
 عن أيب هريرة) ، كر

 ٢/٤٣١وحم ) ١١٥٣(يدي ومح) ١٢٦٧( والدعاطب ١/٢٩٣عاصم 
 صحيح

 } من خلق اَهللا عـز وجـلَّ؟        ! الَ يزالُ الناس يسألونَ عن كُلِّ شيٍء حىت يسألوا           { - ٢١٢٧٨
 عن أنس) مسويه(

 ١/٨٢ وعوانة ٢١٢ وبنحوه م اإلميان ١٢٩٣ و٣٠/١٢٩٢عدي 
 صحيح

٢١٢٧٩ - }        يٍء حكُلِّ ش نسألونَ عي زالُ الناسقولوا   الَ يـيٍء       : ىت يذا اُهللا كانَ قَبلَ كُلِّ شه
هو األولُ قَبلَ كُلِّ شيٍء ، وهو اآلِخر فَلـيس          : فَماذا كانَ قَبلَ اِهللا ؟ فَإنْ قالوا لَكُم ذَلك فَقولوا           

                هويٍء وونَ كُلِّ شد الباِطن هويٍء ، وكُلِّ ش فَوق الظَّاِهر هويٌء ، وش هعدب     لـيميٍء عِبكُلِّ ش { 
 عن ابن عمر وأيب سعيد) أبو الشيخ يف العظمة(



 

 

٣١٧١() 

 ٥/١١٥واإلحتاف ) ٩٦٦( وصحيحة ١/٣٥ وامع ١/٨٢ وعوانة ١/٢٩٤عاصم 
 حسن لغريه

٢١٢٨٠ - }              يٍء فَما كانَ قَبلهقولونَ كانَ اُهللا قَبلَ كُلِّ شي زالُ الناسعن احملرر بن أيب    ) بز (} الَ ي
 ن أبيههريرة ع
 ١٣/٢٧٢ وفتح ١/٣٥امع 

 حسن

) طـب  (} الَ يزالُ أمر أُميت صاِلحاً حىت يمضى اثْنا عشر خليفةً كُلُّهم ِمن قُريٍش               { - ٢١٢٨١
 وابن عساكر عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه

 ٨/٤١١ وتخ ١٣/٢١١ وفتح ٥/١٩٠ وجممع ٣/٦١٨ك 
 صحيح

٢١٢٨٢ - }    أُم زالُ أمرقـالُ        الَ يةَ يين أُميب لٌ ِمنجر هثِلمي نلَ مكونَ أوىت ييت قاِئماً ِبالِقسِط ح
 لَه :زيدعن أيب عبيدة) ع (} ي 

  ٦/٢٦٠ وبداية ٦/٤٦٧ ونبوة ٧/٤٨٩ واإلحتاف ٥/٢٤١جممع 
 حسن لغريه

 دون حتديد) حىت يثلمه رجل من بين أمية: (واملشهور 
) طب (} ر هذِه اُألمِة ظاِهراً حىت يقوم اثْنا عشر خليفةً كُلُّهم ِمن قَريٍش             الَ يزالُ أم   { - ٢١٢٨٣

 عن جابر بن مسرة
 ٢/٢١٥ وطب ٣/٦١٧ك 

 صحيح

 عن ابن عباس) ك (} الَ يزالُ أمر هذِه اُألمِة مقاِرباً ما لَم يتكلَّموا يف الِولداِن والقَدِر  { - ٢١٢٨٤
 ) ١٥١٥(وصحيحة ) ١٨٢٤( وحب ٧/٢٠٢ وجممع ١/٣٣ك 

 صحيح

الَ يزالُ أمر هذِه اُألمِة هاِدياً على من ناوأها حىت يكونَ عليكُم اثْنا عشـر أمـرياً               { - ٢١٢٨٥
 عن جابر بن مسرة) طب (} كُلُّهم ِمن قُريٍش 

 ٧/٢٠٢ وجممع ١/٤٤٥ وكر ٢/٢١٦طب 
 صحيح

٢١٢٨٦ - }   زالُ أُناساِهللا           الَ ي أمر مهأتيىت يح لى احلققاِتلونَ عيت يأُم عن معاويـة   ) طب (}  ِمن
 وعن زيــــد

  ابن أرقم
 ٥/١٨٥ وطب ٤/٢٤٨ و٣/٤٣٦حم 

 صحيح



 

 

٣١٧٢() 

 عن سعد) م (} الَ يزالُ أهلُ الغرِب ظاِهِرين على احلق حىت تقوم الساعةُ  { - ٢١٢٨٧
 )٧٦٩٧( وصحيح اجلامع ٣/٩٦لية وح) ٩٦٥( وصحيحة ١٧٧م اإلمارة 

وابن عساكر عن الضحاك بن قـيس       ) طب ، ك   (} الَ يزالُ على الناِس واٍل ِمن قُريٍش         { - ٢١٢٨٨
 الفهري

 ) ١١٢٦ و١١١٢( وعاصم ٥/١٩٥ وجممع ٨/٣٥٧ وطب ٣/٥٢٥ك 
 صحيح لغريه

 } ِبهم تمطَرونَ ، وِبهم تنصـرونَ       ِبهم تقوم األرض ، و    : الَ يزالُ يف أُميت ثَالثونَ       { - ٢١٢٨٩
 عن عبادة بن الصامت) طب(

 ٨/٣٨٦ واإلحتاف ١٠/٦٣امع 
 حسن لغريه

عـن أيب  ) خ (} يف حب الدنيا ، وطوِل األمِل : الَ يزالُ قَلب الكَبِري شابا يف اثْنتِني        { - ٢١٢٩٠
 هريرة

 )٧٦٩٨( وصحيح اجلامع ١١/٢٣٩ وفتح ٨/١١١خ 
 عن عائشة) د (} الَ يزالُ قَوم يتأخرونَ عِن الصف األوِل حىت يؤخرهم اُهللا يف الناِر  { - ٢١٢٩١

وصحيح اجلـامع   ) ٣٩٢(وحب  ) ٢٤٥٣( وعب   ١/٣٢٤وترغيب  ) ٩٧٨( وهـ   ١٧ون اإلمامة ب    ) ٦٧٩(د  
)٧٦٩٩( 

 صحيح

٢١٢٩٢ - }      فِن الصتخلَّفونَ عي زالُ قَوماُهللا يف الناِر     الَ ي مخلِّفَهىت يِل حعبد الـرزاق  (}  األو (
 عن عائشة

 )٣٩٢(وحب ) ٢٤٥٣(عب 
 صحيح

 عن عبد اهللا بن بسر) حم ، ت ، هـ ، حب ، ك (} الَ يزالُ ِلسانك رطْباً ِمن ِذكِر اِهللا  { - ٢١٢٩٣
 ١٣/٤٥٧ و ١٠/٣٠١ وش   ١/٤٩٥ وك   ٣/٣٧١ وهـق    ١٩٠ و ٤/١٨٨وحـم   ) ٣٧٩٣(وهـ  ) ٣٣٧٥(ت  

وصحيح اجلامع  ) ١٨٥٥-١٨٥٢( والدعاطب   ٩/٥١ وحلية   ١١/٢١٠وفتح  ) ٢٣١٧( وحب   ٢/٣٩٤وترغيب  
)٧٧٠٠( 

 صحيح

٢١٢٩٤ - }   أمر مهأتيىت يح مالَفَهخ نم ِخالف مهرضالَ ي لى احلقزالُ ِلهذا األمِر ِعصابةٌ عالَ ي
 لى ذَلكع مهرير عن أيب هريرةوابن ج) حم (} اِهللا و 

 ٧/٢٨٨ وجممع ٢/٣٢١حم 
 صحيح



 

 

٣١٧٣() 

) خ ( } الَ يزالُ ناس ِمن أُميت ظاِهرين على احلق حىت يأتيهم أمر اِهللا وهم ظَاِهرونَ              { - ٢١٢٩٥
 عن املغرية بن شعبة

 ٤/٢٤٤وحم ) ٧٧٠١( وصحيح اجلامع ٢/٢١٣ ومي ٤/٢٥٢خ 
٢١٢٩٦ - }  الَ ي      مضـىىت يح فاِرقال مو خاِلفم هرضالَ ي أَهاون نلى مظاِهراً ع ذا األمرزالُ ه

 عن جابر بن مسرة) طب (} اثْنا عشر خليفةً ِمن قُريٍش 
 )٩٦٣( وصحيحة ٢/٢٥١ وخط ٢٣٨ و٢/٢١٥طب 

 صحيح

 عن ابن عمر) حم ، ق (} اِس اثْناِن الَ يزالٌ هذا األمر يف قُريٍش ما بِقى ِمن الن { - ٢١٢٩٧
 وهق  ١٤/٦٠ وسنة   ١٢/١٧١ وش   ١٢٨ و ٩٣ و ٢/٢٩ وحم   ٤ وم اإلمارة    ١٣/١١٤ وفتح   ٩/٧٢ و ٤/٢١٨خ  
 )٧٧٠٢( وصحيح اجلامع ٨/١٤١

٢١٢٩٨ - }                فَإذا فَعلت ، ِمنكُم رتَعهحِدثوا أعماالً تت ما لَم التهو مأنتو ِفيكُم ذا األمرزالٌ هالَ ي م
            ذا القَضيبحى هلتكَما ي حيكُملقِه فَيلتخ ِشرار ليكُملَّطَ اُهللا عس عـن أيب  ) حم ، طب ، ك     (} ذَلك

 مسعود األنصاري
 ٥/٢٧٤ و٤/١١٨ وحم ١٣/١١٦ وفتح ١٧/٢٦٢ وطب ٥٠٣ و٤/٥٠٢ك 

 صحيح

 } ِمن املُسلمني حىت تقوم الساعةُ      الَ يزالٌ يزالُ هذا األمر قاِئماً يقاِتلُ عليِه ِعصابةٌ           { - ٢١٢٩٩
 عن جابر بن مسرة) ط ، م حب ، ك(

 )١٩٢٢(وم ) ٦٨٣٧( واإلحسان ٥/١٠٥ وحم ٢/٢٣٦ وطب ١/٢٨١تخ 
عن ) ع (} الَ يزالٌ هذا احلَي ِمن قُريٍش آِمنني حىت يردوهم عن ِديِنهم كُفَّاراً حما               { - ٢١٣٠٠

 ابن عمر
 )٢٩٢٩( ومطالب ٧/١٨٨جممع 

 حسن
- ود:    احلُـمالس 

) ابن جرير  (} الَ يزالٌ هذا الدين ظاِهراً على من ناوأَه وخالفه الَ يضره شيٌء أبداً               { - ٢١٣٠١
 عن معاوية

  ٢/٥٣٢ وعاصم ٤/٤٤٩ وك ٩٩ و٥/٨٧حم 
 صحيح

عـن  ) م (}  إىل اثْنى عشر خليفةً كُلُّهم ِمن قُريٍش         الَ يزالٌ هذا الدين عزيزاً منيعاً      { - ٢١٣٠٢
 جابر بن مسرة

 )٤٢٨١ و٤٢٨٠( ود ١٣/٢١١ وفتح ٥/٩٩ وحم ٩م اإلمارة 



 

 

٣١٧٤() 

٢١٣٠٣ - }                 يٍش ثُـمقُر ِمن مليفةً كُلُّهخ شراثْنا ع ليكُمكونَ عىت يقاِئماً ح ينذا الدزالٌ هالَ ي
 كونُ اهلَرجعن جابر بن مسرة) ، ق ، د ، تحم  (} ي 

 وم  ٢/٥٣٢ وعاصم   ١٣/٢١٢ وفتح   ٦/٥٢٠ونبوة  ) ٤٢٧٩(ود  ) ٩٦٣( وصحيحة   ٧/٢٨٨ وجممع   ٥/٩٢حم  
واملسند اجلـامع   ) ٤٢٣٦(وسنة  ) ٢٧٥٦(واجلعديات  ) ٦٦٦١(واإلحسان  ) ٧٧٠٣( وصحيح اجلامع    ٩اإلمارة  

 يحةولفظة اهلرج عند د وحم وحب وسنة ونبوة وهي صح) ٢١٢٢-٢١١٥(
٢١٣٠٤ - }              جخـري يٍش ثُمقُر ليفةً ِمنخ شراثْنا ع ليكُمكونَ عىت يقاِئماً ح ينذا الدزالٌ هالَ ي

 عن جابر بن مسرة) طب (} كَذَّابونَ بني يدِى الساعِة 
 ٢/٥٣٢ وعاصم ٧/٢٨٨وجممع ) ٣٧٦( وصحيحة ١٣/٢١٢ وفتح ٦/٥٢٠ونبوة ) ٤٢٧٩(د 

 صحيح

) م (} الَ يزالٌ هذا الدين قاِئماً يقاِتلُ عليِه ِعصابةٌ ِمن املُسلمني حىت تقوم الساعةُ              {  - ٢١٣٠٥
 عن جابر ابن مسرة

 وصحيح اجلامع   ١٠ وم اإلمارة    ٩٨ و ٩٤ و ٥/٩٢وحم  ) ٩٦٣( وصحيحة   ٤/٤٤٩ و ٣/٥٢٥ وك   ٧/٢٨٧جممع  
)٧٧٠٤( 

قَد : م يدع ِبإمثْ أو قَطيعِة رِحٍم ، ما لَم يستعِجلْ يقولُ        الَ يزالٌ يستجاب ِللعبِد ما لَ      { - ٢١٣٠٦
 عن أيب هريرة) م (} دعوت وقد دعوت فَلم يستجب يل فَيستحِسر ِعند ذَلك ويدع الدعاَء 

 )٧٧٠٥( وصحيح اجلامع ١١/١٤١ وفتح ٢/٤٩٠ وترغيب ٣/٣٥٣ وهق ٩٣م الذكر والدعاء 
 يزداد األمر إالَّ ِشدةً ، وال الدنيا إالَّ إدبار ، وال الناس إالَّ شـحا ، وال تقـوم                    الَ { - ٢١٣٠٧

 عن أنس) هـ ، ك (} الساعةُ إالَّ على ِشراِر الناِس 
 وهــ   ١/١٥٥ وجامع بيان العلم     ٩/١٦١ وحلية   ٨/١٣ و ٧/٢٨٥ وجممع   ١٩/٣٥٧ وطب   ٤٤١ و ٤/٤٤٠ك  
)٤٠٣٩ ( 

 صحيح

الَ يزداد األمر إالَّ ِشدةً ، وال يزداد املالُ إالَّ إفاضةً ، وال يزداد الناس إالَّ شحا ،                   { - ٢١٣٠٨
يف كتاب بيان خطإ من أخطأ على الشافعي عن     ) طب ، ك ، هق     (} وال تقوم الساعةُ إالَّ على ِشراِر الناِس        

 عن معاوية) طب(أيب أُمامة 
 ٧/٢٨٥وجممع  ٨/٢١٤ وطب ٤/٤٤٠ك 

 صحيح

٢١٣٠٩ - }      ؤِمنم هوو اخلَمر شربال يو ، ؤِمنم هوو سِرقال يو ، ؤِمنم  هولُ وجزين الرالَ ي
) بـز ، طـب     (} ، وال ينتِهب نهبةً ذَات شرٍف وهو مؤِمن ، فَإنْ تاب تاب اُهللا عز وجلَّ عليـِه                  

 ة عن ابن عباس وأيب هريرة وابن عمرواخلطيب من طريق عكرم
 ١٠١ و١/١٠٠امع 



 

 

٣١٧٥() 

 صحيح لغريه

الَ يزين الرجلُ وهو مؤِمن ، وال يشرب اخلَمر وهو مؤِمن ، يرتَع ِمنه اإلميـانُ والَ                  { - ٢١٣١٠
 عن أيب هريرة) حل (} يعود إليِه حىت يتوب ، فَإذا تاب عاد إليِه 

 ٩/٢٤٨ وحلية ٨/٥١٢إلحتاف  وا١١/١٧٠خط 
 صحيح لغريه

٢١٣١١ - }                 ، ؤِمنم هوو سِرقي ِحني اِرقالس سِرقال يو ، ؤِمنم هوزين وي اين ِحنيزين الزالَ ي
 عدعروضةٌ بوبةُ مالتو ، ؤِمنم هوها وشربي ِحني اخلَمر شربال يعن أيب هريرة) م (} و 

 ٤/٢٣٦ ومتهيد   ٣٣ و ٣٢ و ١١/١٤ و ٩ و ٨/٦ و ٤٠٥ و ٤/٤٠٤وش  ) ٧٧٠٦(وصحيح اجلامع   ) ٤٣(خمتصر م   
 ٨/٦٤ون ) ٢٦٢٥(وت ) ٤٦٨٩( ود ٨/٢٠٤ وخ ٢/٣٧٦ وحم ٢٥٥ و٩/٢٤٣و

٢١٣١٢ - }                 ، ؤِمنم هوو سِرقي ِحني اِرقالس سِرقال يو ، ؤِمنم هوزين وي اين ِحنيزين الزالَ ي
عـن  ) طس (} مر ِحني يشربها وهو مؤِمن ، يخرج ِمنه اإلميانُ ، فَإنْ تاب رجع إليِه      وال يشرب اخلَ  

 أيب سعيد
 ١٠١ و ١٠٠امع 

 صحيح لغريه

٢١٣١٣ - }                 ، ؤِمنم هوها وشربي ِحني اخلَمر شربال يو ، ؤِمنم هوزين وي نياين حزين الزالَ ي
لساِرق ِحني يسِرق وهو مؤِمن ، وال ينهب نهبةً ذَات شرف يرفع الناس إليـِه ِفيهـا                 وال يسِرق ا  

      ؤِمنم هوها ونتِهبي ِحني مهـ       (} أبصار وال يغـلُّ   ) : (حـم ، م   (عن أيب هريرة ، زاد      ) حم ، ق ، ن ، ه
 )أحدكم حني يغلُّ وهو مؤمن ، فَإياكم إياكم

ــان ١٩٧ و٨/١٩٥ و٧/١٣٦و ٣/١٧٨خ   ٦٥ و٨/٦٤ون ) ٢٦٢٥(وت ) ٤٦٨٩( ود ١٠٥ و١٠٠ وم اإلمي
 وصحيح اجلـامع    ١٠/١٨٦وهق  ) ١٣٦٨٨( وعب   ٦/١٣٩ و ٣/٣٤٦ و ٢/٣٧٦وحم  ) ٣٩٣٦( وهـ   ٣١٣و
)٧٧٠٧( 

 الَ يزين العبد ِحني يزين وهو مؤِمن ، وال يسِرق ِحني يسِرق وهـو مـؤِمن ، وال                  { - ٢١٣١٤
 ؤِمنم هولُ وقتال يو ، ؤِمنم هوها وشربي ِحني اخلَمر شربعن ابن عباس) خ ، ن(} ي 

 )٧٧٠٨( وصحيح اجلامع ١٢/١١٤ وفتح ٨/٦٣ ون ٨/٢٠٣خ 
٢١٣١٥ - }  جتزوال يو املُحِرم جزوعن أنس) قط (} الَ ي 

 ٣/٢٦١قط 
 حسن

 عن فرات بن حيان) طب (} م إالَّ ِشدةً الَ يزيد اِحللف اإلسال { - ٢١٣١٦
 ٨/١٧٣امع 

 صحيح لغريه



 

 

٣١٧٦() 

 عن مسرة) حم (} الَ يزيد الرجلُ على بيِع أخيِه وال يخطُب على ِخطبتِه  { - ٢١٣١٧
 ٥/١١ و٢/٢٧٤ وحم ٢١ن البيوع ب 

 صحيح

در إالَّ الدعاُء ، وإنَّ الرجلَ لَيحرم الـرزق         الَ يزيد يف العمِر إالَّ الِبر ، وال يرد القَ          { - ٢١٣١٨
 هصيبواحلكيم عن ثوبان ) هـ (} ِبالذَّنِب ي 

 واإلحتـاف   ١/١١٣وحنف  ) ١٠٩٠( وحب   ٢٨٢ و ٢٨٠ و ٥/٢٧٧وحم  ) ٤٠٢٢ و ٩٠(وهـ  ) ٢١٣٩(ت  
 ٤٤٢ و ١٠/٤٤١ وش   ٢/٤٤٨ وعدي   ٢/١٠ وأصفهان   ٤/١٦٩ ومشكل   ٣/٣١٧ و ٢/٤٨١ وترغيب   ٥/١١٦

  ٤/١٦٩ومشكل 
 صحيح لغريه

 ووثقه البيهقـي  ٥/١٧٠التهذيب ..  وروى عنه اثنان    ٥/٢٠الثقات  ... فيه عبد اهللا بن أيب اجلعد وثقه ابن حبان          
 )٣١(وثق ووجدت له متابعة قوية عند طب يف الدعاء ) ٢٦٩١( ويف الكاشف ١/١٦١يف السنن 

 ، وال يخطب على ِخطبِة أخيِه ، وال تناجشـوا ،  الَ يساِوم الرجلُ على سوِم أخيهِ  { - ٢١٣١٩
 هأجر عِلمهأجرياً فَلي تأجرِن اسمِر ، وبايعوا ِبإلقاِء احلَجال تعن أيب هريرة) هق (} و 

 ١٢٣ وحنيفة ٤٢ و٢/١٦ وحنف ٦/١٢٠ وهق ٢/٤٨٧ وحم ١٩ن البيوع ب 
 صحيح

 عن أيب هريرة) هق (}  املُسلِم الَ يساِوم املُسِلم على سوِم { - ٢١٣٢٠
 ٦/٥٦ واإلحتاف ٥/٣٤٥ وهق ٨/١١٩ وسنة ٩م البيوع 

٢١٣٢١ - }  رأتهام ربض لُ ِفيمجسألُ الرعن عمر) د (} الَ ي 
 والفتوحـات الربانيـة     ٧/٣٠٥ وهق   ١/٢٠وحم  ) ٩١٦٨( ون   ٣/٢١١ومشكل  ) ١٩٨٦(وهـ  ) ٢١٤٧(د  
والخيفى أن هذا يف الضرب غري املبـرح       ) ٩٧٧(األذكار  .. يه األخبار    وصححه احلافظ ابن حجر يف تنب      ٧/١٤٠

 ، أما ما سواه فيسأل عنه
٢١٣٢٢ - }             القيامِة فَضلُه ومي لَه ِعىإالَّ اد اهإي هفَيمنع ِعنده وفَضٍل ه ِمن والهلُ مجسألُ الرالَ ي

 عجاعاً أقرش نعهبن حيدةعن معاوية) د (} الذي م  
 )٧٧٠٩( وصحيح اجلامع ٢/٣٨وترغيب ) ٥١٣٩(د 

 صحيح

 والضياء عن جابر) د (} الَ يسألُ ِبوجِه اِهللا إالَّ اجلنةُ  { - ٢١٣٢٣
 )٣٥٣٧( والشعب ٦/١٧٦ وسنة ٣/١١٠٧ وعدي ١/٣٥٣وموضح ) ١٦٧١(د 

 لني

ابن جرير يف ذيبه عن رجل من        (}  إحلافاً   الَ يسألُ رجلٌ وله أُوقيةٌ أو عدلُها إالَّ سألَ         { - ٢١٣٢٤
 )بين أسيد

 ٥/٤٣٠حم 



 

 

٣١٧٧() 

 صحيح

 } الَ يسألُين اُهللا عن سنٍة أحدثتها عليكُم لَم يأمرين ِبها ، ولكن سلوا اَهللا ِمن فَضِلِه                  { - ٢١٣٢٥
 عر لنا فذكرهس: أصاب الناس سنة فقالوا يا رسول اهللا : والبغوي عن عبيد بن نضلة قال ) طب(

 ٤/١٠٠امع 
 حسن

٢١٣٢٦ - }         ، ِللِعنِب الكَـرم كُمأحد قولنال يو ، هرالد وفَإنَّ اَهللا ه ، هرالد كُمأحد بسالَ ي
 لُ املُسلمجالر عن أيب هريرة) م (} فَإنَّ الكَرم 

 وصـحيح   ١٠/٥٦٥ وفتح   ١٢/٣٥٨ وسنة   ٢/٢٧٢وحم  ) ٢٠٩٣٧ و ٢٠٩٣٦( وعب   ٦م األلفاظ من األدب     
 )٧٧١٠(اجلامع 

٢١٣٢٧ - }                رأخما تذَنبِه و ِمن مقدما ت اُهللا لَه ضوَء إالَّ غَفرالو بدسِبغُ عوأبو بكـر   ) بز (} الَ ي
 رجال إسناده ثقات ثقات عن عثمان: املرزوي يف تأليفه األحاديث املتضمنة غفران ما تقدم وما تأخر وقال 

 ١/١٥٣ وترغيب ١/٢٣٧امع 
 حسن

٢١٣٢٨ - }                  ساَء يف أعجاِزهنأتوا النالَ ت ، احلق ستحيي اُهللا ِمنالَ ي ، احلق حيي اُهللا ِمنستالَ ي
 عن خزمية بن ثابت) حم ، ن ، حب ، هـ (} 

) ٧٧١١(وصحيح اجلـامع    ) ٧٢٨(ومنتقى  ) ١٩٢٤(وهـ  ) ١١٦٤( وت   ٤/١٠٤ وطب   ٢١٥ و ٥/٢١٣حم  
 )١٢٩٩(وحب 

 صحيح

 عن أيب هريرة) م (} الَ يستر اُهللا على عبٍد يف الدنيا إالَّ ستره اُهللا يوم القيامِة  { - ٢١٣٢٩
 )٧٧١٢( وصحيح اجلامع ٣/٥١ ومشكل ٢٦٩ و٦/٢٦٨ واإلحتاف ٩/٨٢ وش ٤/٣٨٤ وك ٧١م الرب والصلة 

 عن أيب هريرة) م (} ره اُهللا يوم القيامِة الَ يستر عبد عبداً يف الدنيا إالَّ ست { - ٢١٣٣٠
 )٧٧١٣( وصحيح اجلامع ٣/٣٠٧ ونصب ٤/٣٨٤ وك ٢/٤٠٤ وحم ٧٢م الرب والصلة 

الَ يسترِعي اُهللا عبداً رعيةً فَيموت يوم يموت وهو لَها غَاش إالَّ حرم اُهللا عليِه اجلنةَ    { - ٢١٣٣١
 عن معقل بن يسار) حم (} 

 )٢١٠٨( ومطالب ٥/٢٥ وحم ٢٢٨م اإلميان 
 إالَّ سأله اُهللا تعاىل عنها يوم القيامِة        - قَلَّت أو كَثُرت     -الَ يسترعي اُهللا عبداً رعيةً       { - ٢١٣٣٢

 عن ابن عمر) حم (} ، أقام ِفيِهم أمر اِهللا أم أَضاعه ، حىت يسأله عن أهِل بيتِه خاصةً 
 ١/٣٦٠ وأصفهان ٢/١٥حم 

 حسن لغريه

 عن جابر) الطحاوي (} الَ يستقاد ِمن اجلُرِح حىت يربأَ  { - ٢١٣٣٣



 

 

٣١٧٨() 

 )١٣٧١( وعلل ٤/٣٧٨ ونصب ٢/١٧٨ وحنيفة ١٧٠حنف 
 حسن

 ، الَ يستعملُ رجلٌ على عشرٍة فَما فَوقهم إالَّ جاَء يوم القيامِة مغلولةٌ يداه إىل عنقهِ            { - ٢١٣٣٤
 عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه) بز (} فَإنْ كانَ محِسناً فُك عنه ، وإنْ كانَ مسيئاً ِزيد ِغال إىل ِغلِِّه 

 ٢٠٧ - ٥/٢٠٥امع 
 صحيح لغريه

٢١٣٣٥ - }                و ، هِلسان ستقيمىت يح هقَلب ستقيمال يو ، هقَلب ستقيمىت يبٍد حإميانُ ع ستقيمال الَ ي
 واِئقهب هارج نأمىت يةَ حلُ اجلندخعن أنس ) حم (} ي 

 ٥/١٩٢٦ وعدي ١٠/٢٨٠ وطب ٣/٥٢٧ وترغيب ١/٥٣ وجممع ٣/١٩٨حم 
 حسن

الَ يستكِملُ العبد اإلميانَ حىت يحِسن خلُقه ، وال يشِفى غَيظَه ، وأنْ يود ِللناِس ما                 { - ٢١٣٣٦
وابن شاهني ) عد (} ولقد دخلَ ِرجالٌ اجلنةَ ِبغِري أعماٍل ولكن ِبالنصيحِة ألهِل اإلسالِم           يود ِلنفسِه ،    

 والديلمي عن أنس

  ٦/٢٣٧٥٠وعدي ) ٨٠٨٧(الشعب 
 حسن

اإلنفاق ِمـن اإلقتـاِر ،      : الَ يستكملُ العبد اإلميانَ حىت يكونَ فيِه ثَالثُ ِخصاٍل           { - ٢١٣٣٧
عن عمار بن ياسر ، الديلمي عـن        ) اخلرائطي يف مكارم األخالق    (} ن نفسِه ، وبذلُ السالِم      واإلنصاف مِ 

 أنس
 ٢/٥٦٠ والترغيب ٢٠وخ موقوفاً اإلميان ) ١٦٠(واملكارم ) ٣٦( وتغليق ٦/٢٦٣اإلحتاف 

 صحيح

٢١٣٣٨ - }            ِلنفسِه ، و حبألخيِه ما ي ِحبىت ياإلميانَ ح بدستكملُ عاَهللا يف     الَ ي خـافحىت ي
 عن أيب مليكة الذماري) أبو نعيم يف املعرفة (} ِمزاِحِه وِجدِه 

 ٧/٥٣٠ واإلحتاف ٤/١٨٤ واإلصابة ٩/٧٤تخ 
 حسن

٢١٣٣٩ - }       كَثرياً ِمـن يدعا ، وِحقإنْ كانَ ماِملراَء و دعىت يقيقةَ اإلمياِن حح بدستكملُ عالَ ي
 عن أيب هريرة) ابن أيب الدنيا يف ذم الغيبة (} ِذِب احلَديِث مخافةَ الكَ

 ٣٦٤ و٣٥٣ و٢/٣٥٢وبنحوه حم ) ١(والغيبة ) ١٣٩( والصمت ٧/٤٧٠اإلحتاف 
 حسن لغريه

 عن جابر) م (} الَ يستلِق اإلنسانُ على قَفاه ويضع إحدى ِرجلَيِه على اُألخرى  { - ٢١٣٤٠
 واللفظ له) ٥٥٥١(واإلحسان ) ١٢٥٥( وصحيحة ١٠/٣٩٩ وفتح ٧٤م اللباس 



 

 

٣١٧٩() 

الشريازي يف   (} الَ يستلِقين أحدكُم على ظَهرِه ويضع إحدى ِرجلَيِه على األخرى            { - ٢١٣٤١
 عن عائشة) األلقاب

 حنوه ) ١٢٥٥( والصحيحة ١٠/٣٩٩والفتح ) ٥٥٥١(اإلحسان 
 صحيح

 عن أيب أُمامة) حل(ومسويه ، ) حم ، طب( } الَ يستمِتع ِباحلريِر من يرجو أيام اِهللا { - ٢١٣٤٢
 ٦/٩٠ وحلية ٣/٩٧ وترغيب ٥/١٤١ وجممع ٨/١٢٦ وطب ٥/٢٦٧حم 

 حسن لغريه

عن ابـن   ) كر (} الَ يستنِج أحدكُم إذا خرج إىل اخلَالِء ِبعظٍم وال ِببعرٍة وال ِبروثٍَة              { - ٢١٣٤٣
 مسعود
 ١/٥٦ وقط ١/٢٥٦ وفتح ١١٣ و١/١٠٣ وهق ١/١٤٥نصب 

 صحيح

 عن سلمان) م ، ن (} الَ يستنِج أحدكُم ِبدوِن ثَالثِة أحجاٍر  { - ٢١٣٤٤
 )٧٧١٥( وصحيح اجلامع ١١٢ و١/١٠٣ وهق ١/٤٤ ون ١/٥٤ وقط ٥٧م الطهارة 
 الَ يسِرق السارق وهو مؤِمن ، وال يزن الزاين وهو مؤِمن ، املؤِمن أكرم على اهللاِ                { - ٢١٣٤٥
ذَلك عن أيب هريرة) بز (} ِمن 

 ١/١٠١ وجممع ١/٢٠وعوانة ) ١٣٦٨٣(وعب ) ١١٢٨( ومحيدي ٣١٣ و٦٥ و٨/٦٤ن 
 صحيح

 عن جابر) أبو نعيم (} الَ يسكُن مكَّةَ ساِفك دٍم ، وال مشاٌء بنميمٍة  { - ٢١٣٤٦
 )٧٨٣٩(الفردوس 

 حسن

ابن املبارك عـن     (} شهى ِمنه ِممن يخشى اَهللا عز وجلَّ        الَ يسمع القُرآنُ ِمن رجٍل أ      { - ٢١٣٤٧
 عن أيب هريرة) طاووس مرسالً ، أبو نصر السجزي يف اإلبانة عن طاووس

 ٥٢٢ و٤/٥٢١اإلحتاف 
 حسن لغريه

٢١٣٤٨ - }    رِجعالَ ي إالَّ ِلحاجٍة ثُم ِمنه جخري ثُم ذا أحدسجدي هداَء يف مالن سمعإليِه إالَّ الَ ي 
ناِفقوأبو الشيخ يف األذان عن أيب هريرة) طس ( } م 
 ١/١٨٩ وترغيب ٢/٥ وجممع ٢/١٢١فتح 

 صحيح

الَ يسمع أحد ِمن هذِه اُألمِة وال يهودي وال نصراينٌّ الَ يؤِمن ِبي إالَّ كانَ ِمن أهِل                  { - ٢١٣٤٩
 وأمحد بنحوه عن أيب موسى) طك (} الناِر
 ٢٤٠ وم اإلميان ١/١٠٤ وعوانة ٤/٣٠٨ وحلية ٨/٢٦١ وجممع ٢/٣١٧ حم



 

 

٣١٨٠() 

٢١٣٥٠ - }  جهالو أحد نضِربال يو جهالو أحد ِسمنعن جابر) عب (} الَ ي 
 ٢/٢٠٢وبنحوه م ) ٨٤٥١( وعب ٢/٦٧١فتح 

 صحيح

 عن عمر)  ، حل ، ضحم ، ع ، ك(، ) ابن املبارك (} الَ يشبع الرجلُ دونَ جاِرِه  { - ٢١٣٥١
 ١٨١ ومبارك ٩/٢٧وحلية ) ٢٧٢١( ومطالب ٨/١٦٧ وجممع ٤/١٦٧ وك ١/٥٥حم 

 صحيح

) حب ، ك ، هـب ، ض        (} الَ يشبع مؤِمن ِمن خٍري يسمعه حىت يكونَ منتهاه اجلنةَ            { - ٢١٣٥٢
 عن أيب سعيد

 )١٢٣١( والشعب ١/٢٣٦ وأصفهان ٤/١٢٩وك ) ٢٣٨٥(حب 
 حسن

٢١٣٥٣ - }  ثَوبـاِن                  الَ ي كانَ لَـه نِبِه ، م حتوشهوِد ، لْيِتمالَ اليالِة اشيف الص كُمشتِملُ أحد
 عن ابن عمر) عب (} فَليتِزر ثُم لْيصلِّ 

 ١/٢٣٦ وهق ١/٣٧٧ومعاين ) ١٣٩٠( وعب ٢/١٤٨حم 
 صحيح

٢١٣٥٤ - }        الِح ، فَإنلى أخيِه ِبالسع كُمأحد ِشرـدِه          الَ ييف ي ـِرتعيطانَ يدري لَعلَّ الشالَ ي ه
 عن أيب هريرة) حم ، ق (} فَيقع يف حفرٍة ِمن الناِر 

 ١٣/٢٣وفتح  ) ١٨٦٧٩( وعب   ٣/٤٨٤ وترغيب   ١٠/٢٦٥ وسنة   ٨/٣٢ وهق   ١٢٦ وم الرب والصلة     ٩/٦٢خ  
 )٧٧١٦(وعندهم اليشري وصحيح اجلامع 

٢١٣٥٥ - } ِمن كُمأحد بشرقاِء الَ يالس عن أيب هريرة) هق (}  ِفي 
 ١/٣٥٣ وحم ٨/١٩ وش ٧/٢٨٥هق 

 صحيح

٢١٣٥٦ - }                 ، ؤِمنم هوزين وي اين ِحنيزين الزال يو ، ؤِمنم هوها وشربي ِحني اخلَمر شربالَ ي
 ؤِمنم هوو رقس رٍف أوش هبةً ذَاتن نتِهبال يابن أيب أوىفعن) حم ، طك ، بز (} و  

 وجممـع   ٨/٧وش  ) ١٣٦٨٣(و) ١٣٦٨٢( وعب   ١٠/١٨٦ وهق   ٢/١١٥ ومي   ٤/٣٥٣ و ٤٧٩ و ٢/٣٨٦حم  
 ٢٥٥ و٩/٢٤٣ و٤/٢٣٦ ومتهيد ٧/٢٩٥ و٥/٧٣ و١٠١ و١/١٠٠

 صحيح

 عن ابن عمرو) ن (} الَ يشرب اخلَمر رجلٌ ِمن أُميت فَيقبلُ اُهللا ِمنه صالةً أربعني يوماً  { - ٢١٣٥٧
 )٧٧١٧(وصحيح اجلامع ) ٧٠٩( وصحيحة ١/٢٥٧ وك ٨/٣١٤ن 

 صحيح



 

 

٣١٨١() 

٢١٣٥٨ - }               هوو سِرقي ِحني ارقالس سِرقال يو ، ؤِمنم هوو شربي ِحني اِربالش بشرالَ ي
                ، ؤِمنم هوو مهِفيها إليِه أبصار الناس رفعرٍف يش هبةً ذَاتن نتِهبال يو ، ؤِمنم   اكُمإيو اكُمفَإي { 

 عن عائشة) حم ، بز ، طس(
 ١/١٠٠ وجممع ٦/١٣٩ و٢/٣١٧حم 

 صحيح

 عن أيب هريرة) م (} الَ يشربن أحد ِمنكُم قَاِئماً فَمن نِسى فَليستِقىْء  { - ٢١٣٥٩
 راٍو   وحديث م فيـه    ٢٢٣ و ٥/٢٢٢ واإلحتاف   ١٠/٨٢ وفتح   ٧/٢٨٢وهق  ) ١٧٥( وصحيحة   ١٦٦م األشربة   

وأخرجـه البـزار    ) لو يعلم الذي يشرب وهو قائم مايف بطنه السـتقاء         ) (٥٣٢٤(خمتلف فيه وبنحوه اإلحسان     
فبلغ : ( وزاد يف املشكل     ٧/٢٨٢ وهق   ٣/١٨ ومشكل   ٢/٢٨٣وحم  ) ١٩٥٨٩( وعب   ٥/٧٩وامع  ) ٢٨٩٧(

أن رسول اهللا صـلى اهللا   وصح عكسه عن ابن عباس    صحيح على شرطهما  ) علي بن أيب طالب فقام وشرب قائماً      
 عليه وسلم مر بزمزم فاستسقى فأتيته بالدلو فشـــرب 

كنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا       : وعن ابن عمر قال     ) . ٢٠٢٧(وم  ) ٥٣٢٠ و ٥٣١٩(اإلحسان  .. وهو قائم   
وش ) ٣٣٠١(وهــ   ) ١٨٨٠(وت  ) ٥٣٢٢(اإلحسـان   ... عليه وسلم نأكل وحنن منشي ونشرب وحنن قيام         

وصـح  . صحيح  ) ٥٣٢٦(وحديث علي حنوه اإلحسان     !  صحيح   ٢/١٢٠ ومي   ٢/١٠٨ وحم   ٢٠٦و ٨/٢٠٥
امع ...  وصح أنه شرب قائماً وقاعداً       ٨٠ و ٥/٧٩امع  .. عنه صلى اهللا عليه وسلم من طرق أنه شرب قائماً           

 . وحيمل النهي على الترتيه والشرب واقفاً على بيان اجلواز ٥/٨٠
 عن أيب هريرة) حم ، د ، حب (} ر اَهللا من الَ يشكُر الناس الَ يشكُ { - ٢١٣٦٠

 وسـنة   ١٨١ و ٨/١٨٠ وجممع   ١/١٦٢ وطب   ٦/١٨٢ وهق   ٤٦١ و ٣٩٥ و ٣٨٨ و ٢/٢٠٣وحم  ) ٤٨١١(د  
 )٧٧١٩(وصحيح اجلامع ) ٢٠٧٠( وحب ١٣/١٨٧

 صحيح

٢١٣٦١ - }           التو ، الناس شكُرالَ ي نجلَّ مو زاَهللا ع شكُرتركُهـا      الَ يو كرثُ ِبنعمِة اِهللا شحد
 ذابالفُرقةُ عمحةٌ واجلماعةُ رو ، عن النعمان بن بشري) طب (} كُفر 

 )٩١١٩( والشعب ٧/٢٦١ وبغوي ٣٧٥ و٤/٢٧٨ وحم ٢/٧٨ والترغيب ٢١٨ و٥/٢١٧جممع 
 صحيح

عـن  ) م (}  فَيدخلَ النار أو تطعمه      الَ يشهد أحد أنه الَ إله إالَّ اُهللا وأني رسولُ اهللاِ           { - ٢١٣٦٢
 عتبان بن مالك

 )٧٧٢٠( وصحيح اجلامع ١٨/٢٥ وطب ٥٤م اإلميان 
الَ يشهد أحد ِمنكُم قَتيالً قُِتلَ صرباً فَعسى أنْ يكونَ قُِتلَ ظُلماً فَـترتلُ السـخطةُ            { - ٢١٣٦٣

 معهم هصيبفَت ليِهماحلرعن خرشة بن) حم ، طب (} ع  
 ٤/١٦٧ وحم ٣/٣٠٤ وترغيب ٤/٢٥٩طب 

 حسن



 

 

٣١٨٢() 

٢١٣٦٤ - }     ناِفقما مهشهدالَ ي-     بحالصعين الِعشاَء وواحلاكم يف الكىن عن ابن أنس      ) حم ( } - ي
 عن عمومة له من الصحابة

 ٥/٥٧حم 
 صحيح

٢١٣٦٥ - }  يفلى أخيِه السع كُمنَّ أحدرشهعن سهل بن سعد) ك (} الَ ي 
 ١٢٦ وبنحوه م الرب والصلة ٦/١٣١ وطب ٣/٥١٣ك 

 صحيح

الَ يشرينَّ أحدكُم إىل أخيِه ِبسالٍح ، فَإنه الَ يدري لَعلَّ الشيطانَ يـِرتغُ يف يـدِه                  { - ٢١٣٦٦
 عن أيب هريرة) عب (} فَيضعه يف حفرٍة ِمن الناِر 

 ١٣/٢٣وفتح ) ١٨٦٧٩(عب 
 صحيح

 عن أيب سعيد) مسوية (} يوم الِفطِر ، ويوم النحِر :  اليوماِن الَ يصام هذاِن { - ٢١٣٦٧
 ١/١٧٤ وطص ٤٦٩ و١/٣٠٥ وحنف ٢/١٨٨أصفهان 

 صحيح

٢١٣٦٨ - }                 ومهيداً يش فيعاً أوش لَه يت إالَّ كُنتأُم ِمن ِتها أحدِشدِة ولى ْألواِء املدينع صِبرالَ ي
 عن أيب سعيد ) حم ، م(هريرة وعن ابن عمر ، عن أيب ) م ، ت (} القيامِة
 وصحيح اجلـامع    ٦/٣٦٠ و ٢/٣٩٧ وحم   ٢/٢١٩ وترغيب   ٧/٣٢٤وسنة  ) ٣٩٢٤( وت   ٤٨٤ و ٤٨٢م احلج   

)٧٧٢١( 
 عن عائشة) حم (} الَ يصحبين شيٌء ملعونٌ  { - ٢١٣٦٩

 ٨/٧٧ وجممع ٢٥٨ و٦/٧٢حم 
 صحيح

٢١٣٧٠ - }        آذَيت كإن ، صلِّ لَكُمجلَّ الَ يو زعن السائب بن خالد بن ) حم ، حب ، ض (} اَهللا ع
 سويد األنصاري أن رجالً أم قوماً فبصق يف القبلة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكره

 )١٦٣٦( واإلحسان ٢/١٠ واإلصابة ٤/٥٦حم 
 صحيح

عن أيب  ) م (}  الِفطِر ِمن رمضانَ     يوِم األضحى ، ويومِ   : الَ يصلُح الصيام يف يومِني       { - ٢١٣٧١
 سعيد

 )٧٧٢٢( وصحيح اجلامع ١٤٠م الصيام 
الرجلُ يصِلح بني الرجلَِني ، ويف احلَرِب ،        : الَ يصلُح الكَِذب إالَّ يف إحدى ثَالٍث         { - ٢١٣٧٢

 هرأتثُ امحدلُ يجالرعن أم كلثوم بنت عقبة) ابن جرير (} و 



 

 

٣١٨٣() 

 وغريهم املسند اجلـامع     ٨/٢٨ وم   ٣/٢٤٠ وخ   ٤٠٤ و ٦/٤٠٣ وحم   ٤/٨٥ ومشكل   ٥٢٤ و ٧/٥٢٣ اإلحتاف
)١٧٧٤٥( 

رجلٌ كَذب امرأته ِليستصـِلح خلُقهـا ،        : الَ يصلُح الكَِذب إالَّ يف أحدى ثَالٍث         { - ٢١٣٧٣
 } يعِة حرٍب فَإنَّ احلَرب ِخدعـةٌ       ورجلٌ كَذب لَيصِلح بني امرأيِن مسِلمِني ، ورجلٌ كَذب يف خد          

 عن أيب الطفيل) ابن جرير(
 ٤/٨٥ ومشكل ٥٢٤ و٧/٥٢٣اإلحتاف 

 صحيح

يحدثُ الرجلُ امرأته ِليرِضـيها ، والكـِذِب يف         : الَ يصلُح الكَِذب إالَّ يف ثَالٍث        { - ٢١٣٧٤
 اء بنت يزيدعن أمس) ت (} احلَرِب ، والكِذِب ِليصِلح بني الناِس 

 ومشكل  ٥٢٤ و ٧/٥٢٣واإلحتاف  ) ٢٦٠٢( ومطالب   ١٣/١١٨وسنة  ) ١٩٣٩( وت   ٩/٨٥ وش   ٦/٤٥٩حم  
 )٧٧٢٣( وصحيح اجلامع ٤/٨٥

 صحيح

٢١٣٧٥ - }  هالحص وبدىت يخِل حالن يعب صلُحعن أنس) ابن اجلارود (} الَ ي 
  ٢/٣٢وحم ) ٦٠٣(وبنحوه ) ٦٠٤(املنتقى 

 صحيح

 حتمر وتصفر: وما صالحه ؟ قال : لوا قا: وزاد 
الَ يصلُح صاع ِمن تمٍر ِبصاعِني ، وال ِدرهم ِبـدرمهَِني ، والـدرهم ِبالـدرهِم ،                  { - ٢١٣٧٦

 عن أيب سعيد) هـ (} والدينار ِبالديناِر الَ فَضلَ بينهما إالَّ وزناً 
 )٧٧٢٤(وصحيح اجلامع ) ٢٢٥٠(هـ 

 صحيح

الَ يصلُح ِلبشٍر أنْ يسجد ِلبشٍر ، ولو صلَح أنْ يسجد بشر ِلبشٍر َألمرت املرأةَ أنْ                 { - ٢١٣٧٧
تسجد ِلزوِجها ِمن عظِم حقِِّه عليها ، والذي نفسي ِبيدِه لَو أنَّ ِمن قَدِمِه إىل مفِرِق رأسِه قُرحـةً                   

 عن أنس) حم ، ن (} قبلَت تلحسه ما أدت حقَّه تنبِجس ِبالقَيِح والصديِد ثُم أ
وصـحيح اجلـامع   ) ٢٦٥( ون عشـرة  ٣/٥٥ وترغيب  ٥/٤٠٣ و ٢/٢٠٦ واإلحتاف   ٩/٤ وجممع   ٣/١٥٩حم  

)٧٧٢٥( 
 صحيح

 يف الدنيا ، ويصلُح لَنا يف اآلِخـرِة ،          -جبةَ سندٍس   :  يعين   -الَ يصلُح لَنا ِلباساً      { - ٢١٣٧٨
إني الَ آمرك أنْ تلبسها ، ولكن أرسلْ       :  �تكرهها وآخذُها ؟ قالَ     : ن خذها يا عمر ، قالَ       ولِك



 

 

٣١٨٤() 

إىل النجاشي ، وكانَ قَد أحسن       �ِبها إىل أرِض فارس فَتصيب ِبها ماالً ، فَأرسلَ ِبها رسولُ اِهللا             
 عن جابر) حم (}  �إىل من فَر إليِه ِمن أصحاِب رسوِل اِهللا 

  ٥/١٤١ وجممع ٣/٣٤٧حم 
 حسن

 عن سربة بن معبد) هـ (} الَ يصلَّى يف أعطاِن اإلبِل ، ويصلَّى يف مراِح الغنِم  { - ٢١٣٧٩
 )٧٧٢٨(وصحيح اجلامع ) ١٥٩٥( وعب ١٤/١٥٠وش ) ٧٧٠(هـ 

 صحيح

 بعد الصبِح حىت تطلُع الشـمس ،        الَ يصلِّي أحدكُم بعد العصِر حىت اللَّيِل ، وال         { - ٢١٣٨٠
عن ) حم (} وال تساِفر املرأةُ إالَّ مع ِذي محرٍم ثَالثةَ أياٍم ، وال تنكَح امرأةٌ على عمِتها وال خالِتها                  

 عبد اهللا بن عمرو
 ٤/٢٦٣ و٣/٢١٣ وجممع ٢/١٨٢حم 

 صحيح

) حم ، ق ، د ، ن       (}  الواِحِد لَيس على عاِتقِه ِمنه شيٌء        الَ يصلِّي أحدكُم يف الثَّوبِ     { - ٢١٣٨١
 عن أيب هريرة

 وصـحيح   ٢/٧١ون  ) ٦٢٦( ود   ٢/٢٤٣ وحـم    ١/٤٧١ وفتح   ٦/٣٧٢ ومتهيد   ٢٧٧ وم الصالة    ١/١٠١خ  
 )٧٧٢٧(اجلامع 

 عن ابن عمرو) طب (} الَ يصلِّي أحدكُم وثَوبه على أنفِه فَإنَّ ذَلك خطم الشيطاِن  { - ٢١٣٨٢
 ٢/٨٣ وامع ٣/٩٥اإلحتاف 

 حسن

 عن أيب هريرة) هق (} الَ يصلِّي أحدكُم وهو يِجد شيئاً ِمن اخلَبِث  { - ٢١٣٨٣
 ٣/٧٢ وهق ٣/٩٣واإلحتاف ) ١٩٥( وحب ٢/٣٢تلخيص 

 صحيح

 ةعن أيب هرير) حب (} الَ يصلِّي أحدكُم وهو يداِفعه األخبثاِن  { - ٢١٣٨٤
 ٣/٩٣واإلحتاف ) ١٩٥(حب 

 صحيح

٢١٣٨٥ - }          هليِه أصحابا عِمم زلى أنشع صلِّي اإلمامعن سلمان ، الديلمي عن     ) هق( مسويه   } الَ ي
 أيب سعيد

 )٧٦٩٣( والفردوس ١٦٥ و٢/١٦٤ وبنحوه ش ١/١٨٠ وخط ٣/١٠٩هق 
 حسن لغريه

 ارتفع على رابية: : نشز 



 

 

٣١٨٥() 

ـ   (} م يف املوِضِع الذي صلَّى فيِه املَكتوبةَ حىت يتحولَ          الَ يصلِّي اإلما   { - ٢١٣٨٦ عـن  ) د ، ه
 املغرية ابن شعبة

 )٧٧٢٧( وصحيح اجلامع ٢/٣٣٥ وفتح ٣/٢٠٨ واإلحتاف ٢/١٩٠وهق ) ١٤٢٨(و) ١٤٢٧(وهـ ) ٦١٦(د 
 صحيح

٢١٣٨٧ - }  هأسلُ عاِقصاً رجصلِّي الرعن أيب رافع) حم (} الَ ي 

 )١٠٤٢( وهـ ٣٩١ و٦/٨وحم ) ٧٩٣( وحب ٣/٩١اإلحتاف 
 صحيح

 عن عائشة) ك (} الَ يصلِّي ِبحضرِة الطَّعاِم وال وهو يداِفع األخبثَِني  { - ٢١٣٨٨
 )٨٩( ود ١/٦٨ وك ٨/٨٢ ومتهيد ١/٢٦٨ وعوانة ٣/٣٥٨ وسنة ٧٢ و٣/٧١ وهق ٦/٧٣حم 

 صحيح

٢١٣٨٩ - } اِقصع هوو كُمأحد نصلِّيالَ ي هعرعن أيب رافع) هـ (}  ش 
) ١٠٤٢( وهــ    ٢/٣٤١ ونصـب    ٦/٢٧٦وكر  ) ٧٩٣( وحب   ١/٣١٣ وطب   ٤/٨٩ وهق   ٣/٩١اإلحتاف  

 )٧٧٢٩(وصحيح اجلامع 
 صحيح

عن ) طب ( } - يعين الغاِئطَ والبولَ -الَ يصلِّين أحدكُم وهو يِجد ِمن األذى شيئاً    { - ٢١٣٩٠
 املسور ابن خمرمة

 ٣/٩٣ واإلحتاف ٢/٨٩جممع 
 حسن لغريه

٢١٣٩١ - }              لقتالقيامِة أَحِي ما خ ومي ورةً إالَّ قيلَ لَهلٌ صجر رصووابن النجـار   ) طب (} الَ ي
 عن ابن عمر

 ١٢/٣٠٩ وطب ٢/١٣٩ وحم ٦/٦٢خط 
 صحيح

يوِم وجهه عِن الناِر سـبعني      الَ يصوم عبد يوماً يف سبيِل اِهللا إالَّ باعد اُهللا ِبذلك ال            { - ٢١٣٩٢
 عن أيب سعيد) حب (} خريفاً 

 )٣٤١٧( و اإلحسان ٥/٣٠٦ وش ٣/٢٦ وحم ٦/٣٦٨ وسنة ٤/١٧٤ون ) ١٦٢٣(ت 
 صحيح

٢١٣٩٣ - }     هعدوماً بي أو وماً قَبلَهي صومعِة إالَّ أنْ ياجلُم ومي كُمأحد نصومعـن أيب  ) ق (} الَ ي
 هريرة

) ١١٤٤( وم   ٤/٢٥٨ واإلحتـاف    ٢/٤٢٢ وحـم    ٢/١٢٧وترغيب  ) ٧٤٣( وت   ٥٠ ود الصيام ب     ٣/٥٤خ  
 )٢٧٥٢ و٢٧٥١(ون ) ١٧٢٣(وهـ ) ٧٧٣٠(وصحيح اجلامع 

 عن أيب أُمامة) ض( الروياين } الَ يصومن أحدكُم يوم السبِت إالَّ يف الفَريضِة  { - ٢١٣٩٤



 

 

٣١٨٦() 

 ٤/٣٠٢ وهق ٦/٣٦٩حم 
 صحيح

يصيب ابن آدم خدش عوٍد ، وال عثرةُ قَدٍم ، وال اخِتالج ِعرٍق إالَّ ِبذنٍب وما                الَ   { - ٢١٣٩٥
 أكثر نهاُهللا ع عفوعن احلسن مرسالً) ض(عن قتادة مرسالً ) هب (} ي 

 )٩٨١٦(و) ٩٨١٥(الشعب 
 صحيح لغريه

٢١٣٩٦ - }          نَ ِمنخزىت يقيقةَ اإلمياِن حح كُمأحد صيباخلرائطي يف مكارم األخالق     } ِلساِنِه  الَ ي 
 عن أنس) هب(

 )٥٠٠٥(والشعب ) ٢٠٥( واملكارم ٣/٥٢٦ وترغيب ١٠/٣٠٢امع 
 حسن لغريه

الَ يصيب العبد املُؤِمن حىت الشوكةَ يشاكُها ، والنكبةَ ينكَبها ، أو ِشدةَ الكَظـِم                { - ٢١٣٩٧
ِبِه إالَّ كَفَّر دوجيثُ يح نهعن عائشة) هب (}  اُهللا ِبِه ع 

 )٩٨٢٨( والشعب ٤/٢٨٥ وترغيب ٢٧٩ و٦/٤٢وحم ) ٩٦٥(ت 
 صحيح

 } الَ يصيب املؤِمن شوكةٌ فَما فَوقها إالَّ رفعه اُهللا ِبها درجةً وحطَّ عنه ِبها خطيئَـةً                { - ٢١٣٩٨
 عن عائشة) ت ، حب(

واإلحسـان  ) ٧٧٣١( وصحيح اجلـامع     ٥٠الرب والصلة    وم   ٤/٢٨٥ وترغيب   ٢٧٩ و ٦/٤٢وحم  ) ٩٦٥(ت  
 )٥٦٤١(وخ ) ٢٩٠٥

الَ يصيب املرَء املؤِمن نصب وال وصب ، وال هم ، وال حزنٌ ، وال غَم ، وال أَذًى        { - ٢١٣٩٩
 طاياهِبها خ نهاُهللا ع شاكُّها إالَّ كَفَّروكةَ يىت الشأيب سعيد عن أيب هريرة و) حب (} ح 

 )١٤٢١(وسنة ) ٥٦٤٢ و٥٦٤١( وخ ١٩-٣/١٨ و٢/٣٣٥وحم ) ٢٩٠٥( واإلحسان ١٤/٣٥خط 
٢١٤٠٠ - }                 أكثر نهعفُو اُهللا عما يها إالَّ ِبذنٍب ووند كبةٌ فَما فَوقها أوبداً نع صيبت (} الَ ي (

 عن أيب موسى
 )٧٧٣٢(وصحيح اجلامع ) ٧٠٢(وحب ) ٣٢٥٢(ت 

 حسن
عن ) ن (} الَ يضحى ِبمقاِبلٍة ، وال مدابرٍة ، وال شرقاَء ، وال خرقاَء ، وال عوراَء                 { - ٢١٤٠١

علي 
 )٤٤٦٥ و٤٤٦٤ و٤٤٦٣ و٤٤٦٢( وهو يف الكربى ١٧/٢٤٣ وطب ٤/١٦٩ ومعاين ٧/٢١٧ن 

 حسن

 !!ن صحيح حس) ٤٠٧٦(وقال عنه يف صحيح النسائي ) ٦٣٥٣(وتناقض األلباين فضعفه يف ضعيف اجلامع 



 

 

٣١٨٧() 

الـيت  : املشقوقة األذن باثنتني ، اخلرقاء : اليت يقطع من طرف أذا شيء مث يترك معلقاً ، الشرقاء         : املقابلة املدابرة   
 يف أذا ثقب مستدير

 } الَ يضر املرأةَ احلاِئض واجلُنب أنْ الَ ينقض شعرها إذا أصاب املاُء شرف الرأِس                { - ٢١٤٠٢
 عن جابر) طايب ، ضاخل(

 ٢/٢٧١ و١/١٢٦ وأصفهان ١/٣١٧عوانة 
 صحيح

 عن ابن عمرو) طب (} الَ يضر مع اإلسالِم ذَنب ، كَما الَ ينفع مع الشرِك عملٌ  { - ٢١٤٠٣
 )٤٩١٦( والفردوس ٧/١٣٤ وخط ٧/١٠٨حلية 

 حسن لغريه

٢١٤٠٤ - }       ح أَهاون نم ينذا الده رضقُريٍش         الَ ي ِمن مليفةً كُلُّهخ شراثْنا ع قومطب (} ىت ي (
 عن جابر بن مسرة

 ١٩١ و٥/١٩٠ وامع ٦/١٧٣ وكر ٢/٢٢٩طب 
 صحيح لغريه

 عن أنس) حم (} الَ يطرقن أحد أهلَه لَيالً  { - ٢١٤٠٥
 ٩/١٢٣ وفتح ٣/٣٩١حم 

 صحيح

سفِك الدماِء فَإنَّ لَه ِعند اِهللا قاِتالً الَ يمـوت ، وال            الَ يعِجبنك رِحب الذِّراعِني بِ     { - ٢١٤٠٦
                     لَـم ـكإنْ أمسو ، لْ ِمنهقبي لَم ِمنه قصدت أو إنْ أنفَقه هراٍم فَإنح االً ِمنم كَِسب ؤرام كعِجبني

 عن ابن مسعود) طب ، هب ( }يبارك لَه فيِه ، وإنْ مات وتركَه كانَ زاده إىل الناِر 
 )٥٥٢٦(و) ٥٥٢٥( والشعب ٢/٥٥١وترغيب ) ١٢٧٦( ومطالب ٧/٢٩٨امع 

 حسن لغريه

الَ يعِجز اُهللا هذِه اُألمةَ ِمن ِنصِف يوٍم إذا رأيِت الشام ماِئدةَ رجٍل واحٍد وأهِل بيتِه                 { - ٢١٤٠٧
 عن أيب ثعلبة) حم (} فَِعند ذَلك فَتح الِقسطنِطنيِة 

 ١١/٣٥٢وفتح ) ١٧٧٠١ (٤/١٩٣حم 
 صحيح

ِبسِم اِهللا ، اللَّهم جنبين وجنـب مـا         : الَ يعِجزنَّ أحدكُم إذا أتى أهلَه أنْ يقولَ          { - ٢١٤٠٨
عن أيب  ) طب (}  أبداً   رزقتين ِمن الشيطاِن الرجيِم ، فَإنْ قُدر أنْ يكونَ بينهما ولد لَم يضره شيطانٌ             

 أُمامة
 )١٤٣٤( وم ٩/١١٥وبنحوه خ ) ٩٤٣( والدعاطب ٤/٢٩٣ وجممع ٨/٢٤٦طب 

 صحيح لغريه



 

 

٣١٨٨() 

اللهم إني أعوذُ ِبك ِمـن الـرجِس   : الَ يعِجزنَّ أحدكُم إذا دخلَ ِمرفَقه أنْ يقولَ         { - ٢١٤٠٩
 عن أيب أُمامة) هـ (} النِجِس اخلَبيِث املُخبِث الشيطاِن الرجيِم 

  ٢/٣٣٩ واإلحتاف ٨/٢٤٩وطب ) ٣٦٦(والدعاطب ) ٢٩٩(هـ 
 حسن لغريه

 الكُنف واحلشوش: املرافق 
الَ يعدي شيٌء شيئاً ، فَمن أجرب األولَ؟ الَ عدوى وال صفر ، خلق اُهللا كُلَّ نفٍس       { - ٢١٤١٠

 عن ابن مسعود) حم ، ت (} فَكتب حياتها وِرزقها ومصاِئبها 
 )٧٧٢٣(وصحيح اجلامع ) ١١٥٢( وصحيحة ١٢/١٦٩ وسنة ٢/٣٢٧ و١/٤٤٠وحم ) ٢١٤٣(ت 

 صحيح

 أي اليعدي بذاته ، وإمنا بأمر اهللا تعاىل وقضائه وقدره
 عن عقبة بن عامر) الديلمي (} الَ يعذِّب اُهللا قَلباً وعى القُرآنَ  { - ٢١٤١١
 )٧٧٩٨(الفردوس 

 حسن

 عن أيب الدرداء) طب(} الَ يعذَّب ِبعذاِب اِهللا  { -٢١٤١٢
 )١٥١( وبنحوه حب ٦/٢٥١امع 

 صحيح لغريه

 عن سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة) طب (} الَ يعذَّب يف القَِرب صاِحب البطِن  { - ٢١٤١٣
 )٢٢٤٩٦ (٥/٢٩٢ وحم ٤/٢٢٧طب 

 صحيح

 عن عبادة) الطيالسي( } الَ يعضه بعضكُم بعضاً  { - ٢١٤١٤
 )٧٧٣٤( وصحيح اجلامع ٥/١٢٧ وم ٣٢٠ و٥/٣١٣وحم ) ٢٢١٦(وطيا ) ٢٤٤٣(الصحيحة 

 صحيح

 إذا فرقه وجعله أعضاء: الكذب والبهتان والسحر ، وقيل : العضة 
ـ  ( } - قَاله َألزواِجـِه     -الَ يعِطف عليكُن بعدي إالَّ الصاِبرونَ والصاِدقونَ         { - ٢١٤١٥ ن اب

 عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أبيه) عساكر
 ٢/١٢١ وأصفهان ٦/١٢١حم 

 حسن

٢١٤١٦ - }           نيما بِبمشاِرطها و ثُكُمأُحدس لِكنو ، وجلِّيها ِلوقِتها إالَّ هال يها إالَّ اُهللا ، وعلمالَ ي
هو ِبلساِن احلَبشـِة ،     : ما اهلَرج ؟ قالَ     : اِهللا  يديها ، أالَ إنَّ بني يديها ِفتناً وهرجاً ، ِقيلَ يا رسولَ             



 

 

٣١٨٩() 

القَتلُ ، وأنْ يلقَى بني الناِس التناكُر فَال يعرف أحد ، وتِخف قُلوب الناِس وتبقَى رجراجـةٌ ، الَ                   
 وابن مردويه عن أيب موسى) طب (} تعِرف معروفاً وال تنِكر منكراً

 ٥/٣٨٩ وحم ٧/٣٢٤امع 
 صحيح

الَ يغتِسلُ الرجلُ ِمن فَضِل امرأتِه وال تغتِسلُ ِبفضلِه ، وال يبولُ يف مغتسلِه ، وال                 { - ٢١٤١٧
 عن رجل من الصحابة) حم (} يتمشطُ كُلَّ يوٍم 

  ١/٢٥ والنيل ٤/١١٠حم 
 صحيح

 كثر أهل العلم وبه يقوم أ٢٧ و١/٢٦النيل .. ومحل النهي على الترتيه لثبوت عكسه 
٢١٤١٨ - }                 هنِه ، أود ِمن ِهنيدالطُّهِر ، و ِمن تطاعما اس ريتطهاجلُمعِة و وملٌ يجغتِسلُ رالَ ي

                      كلَّـمإذا ت نِصتي ثُم ، لَه صلِّي ما كُِتبي ِني ثُماثْن نيب قفرفَال ي جخري يتِه ، ثُمِطيِب ب ِمن مسي
 عن سلمان) حم ، خ (} إلمام إالَّ غُِفر لَه ما بينه وبني اجلُمعِة اُألخرى ا

 )٧٧٣٦( وصحيح اجلامع ١/٤٨٧ وترغيب ٤/٢٢٩ وسنة ٢/٤ وخ ٢/٣٧٠ وفتح ٥/١٥٢ وش ٥/٤٤٠حم 
٢١٤١٩ - }  بنج هواِئِم ويف املاِء الد كُمأحد غتِسلَنرةعن أيب هري) م ، ن ، هـ (} الَ ي 
 ١/٢٧٦ وعوانـة    ١/٣٤٧ وفتح   ١/٢٣٧ وهق   ١٩٧ و ١٧٦ و ١/١٢٤ون  ) ٦٠٥ و ١٠٩( وهـ   ٢٧م الطهارة   

 )٧٧٣٥(وصحيح اجلامع 
٢١٤٢٠ - }                فيِه أجر يٌء إالَّ كَانَ لَهشو طَريو بعس غَرساً فَيأكُلُ ِمنه سلمم غِرسحـب  (} الَ ي (

 عن جابر
 )٣٣٦٩ و٣٣٦٨( واإلحسان ٣/٣٧٥ وترغيب ١٠ وم املساقاة ٣/١٣٤امع 

 صحيح

الَ يغِرس مسلم غَرساً وال يزرع زرعاً فَيأكُلُ ِمنه إنسانٌ وال طَأِئر وال شـيٌء إالَّ                 { - ٢١٤٢١
أجر عن عمرو بن العاص) طس (} كانَ لَه 

 ٩ وبنحوه م املساقاة ٣/١٣٤امع 
 صحيح

 وضعفه عن عبد الرمحن بن عوف) ن (} ذا أُقيم عليِه احلَد الَ يغرم صاِحب سِرقٍة إ { - ٢١٤٢٢
 وعب  ٢/١٣٩ والدواليب   ٨/٩٣ ون   ٨/٣٢٢ وحلية   ٣٧٦ و ٣/٣٧٥ ونصب   ١٨٣ و ٣/١٨٢ وقط   ٨/٢٧٧هق  
 ٢١٩ و١٠/٢١٨

 فيه انقطاع

 وصح حنوه موقوفاً



 

 

٣١٩٠() 

٢١٤٢٣ - }          صرِه شفَإنَّ يف ب حوِركُمس أذانُ ِبالٍل ِمن كُمنرغوالطحـاوي  ) حـم ، ع    (} يئاً  الَ ي
 عن أنس) ض(

 ٧/٢٨٥ وطب ١/٤٢٥ وك ٢/١٦٧ وقط ٤/١٤٨ ون ١٨ و١٣ و٥/٧حم 
 صحيح

 } الَ يغرنكُم فَاِجر يف ِنعمٍة فَإنَّ لَه ِعند اِهللا قاِتالً الَ يموت كُلَّما خبت ِزدناهم سعرياً   { - ٢١٤٢٤
 عن أيب هريرة) هب(يف تارخيه ) خ(

 )٤٥٤٢) (٤٥٤١ (الشعب
 حسن لغريه

٢١٤٢٥ - }              ستطريىت ياُألفُِق املُستطيِل ح ياضال بأذانُ ِبالٍل و حوِركُميف س كُمنرغحم  (} الَ ي
 عن مسرة) ، م
 ١/٣٧٣ وعوانة   ٧/٢٨٦ وطب   ٤/٢١٥ و ١/٣٨٠ وهق   ٧٧٠وم ص   ) ٧٠٦( وت   ١٣ و ٥/٩ وحم   ١/٤٢٥ك  

 )٧٧٣٧(صحيح اجلامع  و٤/١٤٨ون ) ٢٣٤٦( ود ٤/١٣٦وفتح 
) حم (} الَ يغرنكُم ِنداُء ِبالٍل فَإنَّ يف بصِرِه سواداً ، وال بياض يرى ِبأعلَى السحِر                { - ٢١٤٢٦

 عن مسرة
 ٢٨٨ و١/٢٨٤ ونصب ٩ و٥/٧ وحم ٧٧٠م ص 

 صحيح

عـن  ) ابن سعد  (} ظُر إىل عورِة ولِدِه     الَ يغسلُين العباس ، فَإنه واِلد ، والواِلد الَ ين          { - ٢١٤٢٧
 عبد اهللا الوراق مرسالً ، اخلطيب والديلمي وابن عساكر عن ابن عباس

 )٧٧٤٦( والفردوس ٧/٢٣٧ وكر ٢/١٧١ وأصفهان ٤/٣٥٧ وخط ١/٣٧٣ وعوانة ٤/١/١٧سعد 
 حسن لغريه

٢١٤٢٨ - }  ؤِمنلُّ مغعن ابن عباس) طب (} الَ ي 
 )٧٧٣٨( وصحيح اجلامع ١/٥٥ وم ٣٨٦ و٢/٣٢٧ وحم ٥/٣٣٩ وجممع ١١/٢٢٩طب 

 صحيح

 خيون: يغل 
الَ يغِلبنكُم األعراب عن اسِم صالِتكُم ، فَإنها يف ِكتاِب اِهللا الِعشاُء ، وإنما سمتها                { - ٢١٤٢٩

 بن عوفعن عبد الرمحن ) ع ، بز (} األعراب ِبالعتمِة ِمن أجِل إِبِلهم ِلِحالِبها 
 ١/٣٦٩وعوانة ) ٢١٥٥(وعب ) ٣٤٩( وخزمية ١/٤٣٧ ومشكل ٢٢٢ و٢/١٢١ وسنة ١/٣١٤جممع 

 صحيح

٢١٤٣٠ - }             هعليِه غُرمو هغُنم لَه ، ههنر نِلم هنالر هنالر غِلقعن أيب  ) ك ، هق  ( الشافعي   } الَ ي
 عن املسيب مرسالً) عب(هريرة ، 

 )١٥٠٣٣( وعب ٧/١٨٨ وش ٥٢ و٢/٥١ وك ٤٤ و٦/٤٠ وهق ٦/٤٣٠ ومتهيد ٢٥١ف 



 

 

٣١٩١() 

 صحيح
 عن أيب هريرة) هـ (} الَ يغلَق الرهن ِبما فيِه  { - ٢١٤٣١

 ١٢/٢٤٢ و ٣/٣٠٤ وخـط    ١٠٢ و ١٠١ و ٤/١٠٠ ومعاين   ٤٢٨ و ٦/٤٢٥ ومتهيد   ٢/٥١وك  ) ٢٤٤١(هـ  
 )١١٢٣(وحب ) ٢٥١( وف ٢/١١٤ وهروي ٧/٢٤٩٩ و٦/٢٢٣٧وعدي 

 صحيح

 يستحقه املرن بالدين الذي هو مرهون بهأي ال : ومعناه 
الَ يغين حذر ِمن قَدٍر ، والدعاُء ينفع ِمما نزلَ وِمما لَم يِرتلْ ، وإنَّ البالَء لَـيِرتلُ                   { - ٢١٤٣٢

 واخلطيب عن عائشة) عد ، ك (} فَيلقاه الدعاُء فَيتعِلجاِن إىل يوِم القيامِة 
 ٣/١٠٦٨وعدي ) ٣٣(والدعاطب ) ٧٧٣٩( وصحيح اجلامع ٢/٤٨٢وترغيب ) ١/٤٩٢٠ك 

 حسن

٢١٤٣٣ - }                  كُمذَ أحدأخفَقٍر ، َألنْ ي ابليِه باُهللا ع سألٍة إالَّ فَتحم ابفسِه بلى نع أحد فتحالَ ي
 }  يسألَ الناس معطًى أو ممنوعاً أُحبلَه فَيأيتَ اجلَبلَ فَيحتِطب على ظَهرِه فَيبيعه فَيأكُلَ خري لَه ِمن أنْ   

 ابن جرير يف ذيبه عن أيب هريرة
 ٦/٢١٩٧ وعدي ٥/٤١٧ واإلحتاف ٣/٩٥ وجممع ٢/٤١٨حم 

 صحيح

 } الَ يفتح اُهللا الدنيا على أحٍد إالَّ ألْقَى اُهللا بينهم العداوةَ والبغضاَء إىل يوِم القيامِة                 { - ٢١٤٣٤
 حسنعن عمر وهو ) حم(

 ٨/٥٣ واإلحتاف ٤/١٨٣ وترغيب ١٠/٢٣٦وجممع ) ٩٣ (١/١٦حم 
 حسن

 ابن جرير يف ذيبه عـن عبـد         } الَ يفتح عبد باب مسألٍة إالَّ فَتح اُهللا عليِه باب فَقٍر             { - ٢١٤٣٥
 الرمحن ابن عوف

 ٣/٣٠٧ و١/٥٨٢ وترغيب ٣/١٠٥ وجممع ٤/٢٣١ و١/١٩٣حم 
 صحيح لغريه

 عن أيب هريرة) د (} يفتِرقَن  اثْناِن إالَّ عن تراٍض الَ  { - ٢١٤٣٦
 )٧٧٤٠( وصحيح اجلامع ٤/٢٨٩ وفتح ٥/٢٧١وهق ) ٣٤٥٨(د 

 صحيح

 عن سعد) هق (} الَ يفرق بني مجتمٍع وال يجمع بني متفرٍق يف الصدقِة  { - ٢١٤٣٧
 ١٨٠٥( وهــ    ١٠٦ و ١٠٥ و ٤/١٠١ وهـق    ٦/٢٧٥ وكـر    ٢/١٥٥ وتلخيص   ٣/١٣٢ وش   ٢/١٠٤قط  

 )٧٩٣( وحب ٩/٢٢ و٢/١٤٥وبنحوه خ ) ٦٨٠٤(وعب ) ١٨٠٧و
 صحيح



 

 

٣١٩٢() 

وابن منده وابن عساكر عن حسني بن عبد اهللا بـن           ) هق (} الَ يفرق بني واِلدٍة وولِدها       { - ٢١٤٣٨
 ضمرية عن أبيه عن جده

  ٥/٣١٨ وبداية ٥/٤٣٤ واإلحتاف ٣/١٦ وتلخيص ٩/١٢٦هق 
 صحيح لغريه

٢١٤٣٩ - }              هِمنها غَري ِضىلُقاً رِمنها خ ؤِمنةً ، إنْ كَِرهم ؤِمنم كفرعـن أيب   ) حـم ، م    (} الَ ي
 هريرة

  ٣/٥٠ وترغيب ٧/٢٩٥ وهق ٢/٣٢٩ وحم ٦١م الرضاع 
 يبغض: يفرك 

٢١٤٤٠ - }            ِمنها غَري ِضىلُقاً رِمنها خ ؤِمنةً ، إنْ كَِرهم ؤِمنم كَنفرالَ ي  عـن أيب   ) حم ، م   (} ه
 هريرة

 )٧٧٤١( وصحيح اجلامع ٣/٥٠ وترغيب ٧/٢٩٥ وهق ٢/٣٢٩ وحم ٦١م الرضاع 
 عن أيب هريرة) د (} الَ يفِضين رجلٌ إىل رجٍل ، وال امرأةٌ إىل امرأٍة  { - ٢١٤٤١

) ٢٧٩٣( وت   ٧٤ وم احلـيض     ٦/٥٢٦ و ٥/٤٤٩ وجامع األصـول     ١/٢٨٣ وعوانة   ٧/٩٨وهق  ) ٤٠١٩(د  
 ٩/٣٣٨وفتح ) ٧٢( وخزمية ٣/١٤٩ وتلخيص ٤/٢٦٨ومشكل 

٢١٤٤٢ - }   جمتِن احال مو ، تلَمِن احال مقَاَء ، و نم فِطرعن رجل) د (} الَ ي 
 وصحيح اجلامع   ٧/٥٣٤واإلحتاف  ) ٧٥٣٩ و ٧٥٣٨( وعب   ٢/٤٤٨ ونصب   ٢٩٤ و ٤/٢٢٠وهق  ) ٢٣٧٦(د  
)٧٧٤٢( 

 حسن

٢١٤٤٣ - }  فقَهفسِه فَتكـونُ                الَ يإىل ن رِجعي يف ذَاِت اِهللا ثُم الناس ضبغىت يكُلَّ الِفقِه ح بدالع 
 عنيالناِس أمج ِمن هِعند ابن الل عن جابر} أمقَت  

  مرفوعاً وموقوفا٥٢٨ً و٤/٥٢٧اإلحتاف 
 الصحيح أنه من قول أيب الدرداء

 عن ابن عمرو) د ، ت ، هـ (}  أقلَّ ِمن ثَالٍث الَ يفقَه من قَرأَ القُرآنَ يف { - ٢١٤٤٤
 ون  ٢/١٩٥وحـم   ) ١٣٤٧(وهــ   ) ٢٩٤٩(وت  ) ٧٧٤٣( وصحيح اجلامع    ٤/٤٧٢واإلحتاف  ) ١٣٩٤(د  

 )٩٢(فضائل القرآن 
 صحيح

 عن عمر) حم ، ت (} الَ يقاد الواِلد ِبالولَِد  { - ٢١٤٤٥
 ١/٢٢وحم  ) ٧٧٤٤( وصحيح اجلامع    ٧/٢٤ واإلحتاف   ١٠/١٨٠ وسنة   ٤/٤٦٩ وك   ٨/١٩وهق  ) ١٤٠٠(ت  

 )٢٦٦٢( وهـ ٤٩و
 صحيح

 عن عمر) ك ، هق (} الَ يقاد مملوك ِمن ماِلكِه وال ولد ِمن واِلدِه  { - ٢١٤٤٦



 

 

٣١٩٣() 

 مرفوعـاً   ٥/١٧١٣ وعدي   ١٢/١٨١ وفتح   ٤/٣٣٩ ونصب   ٨/٣٦ وهق   ٦/٢٨٨ وجممع   ٤/٣٦٨ و ٢/٢١٦ك  
 وموقوفاً

 املوقوف أشبه

 ٧/١٥النيل .. أهل العلم وبه يقول غالب 
 عن عبادة بن الصامت) حم (} الَ يقام يل ، إنما يقام ِللِه عز وجلَّ  { - ٢١٤٤٧

 ٨/٤٠ وجممع ٥/٣١٧حم 
 فيه مبهم

 عن أيب هريرة) ق ، د ، ت (} الَ يقبلُ اُهللا صالةَ أحِدكُم إذا أحدثَ حىت يتوضأَ  { - ٢١٤٤٨
 وفتح  ١/١٦٠ونصب  ) ٢٢٥(وم  ) ٧٦( وت   ١/١٨٠ ومتهيد   ١/٢٢٩ وهق   ٢/٣١٨وحم  ) ٦٠( ود   ٩/٢٩خ  
 )٧٧٤٥( وصحيح اجلامع ١٢/٣٢٩

ـ   (} الَ يقبلُ اُهللا صالةً ِبغِري طُهوٍر ، وال صدقةً ِمن غُلوٍل             { - ٢١٤٤٩ ) هـ(عن ابن عمر    ) م ، ه
 عن والد أيب املليح) د ، ن ، هـ(عن أنس وعن أيب بكرة ، 

 ٨( وخزميـة    ٤/٢٨٧ ومشكل   ١/١٨٠ ومتهيد   ٢٢٨ و ١/٢٢٧ وجممع   ١٨/٢٠٦ وطب   ١/١٧٥ ومي   ١/٨٧ن  
 )٧٧٤٦(وصحيح اجلامع ) ١٠٤( وخمتصر م ١٤٥( وحب ١/٢٣٦ وعوانة ٧/١٧٦وحلية ) ١٠و

) حـب  (} الَ يقبلُ اُهللا صالةً ِبغِري طُهوٍر ، وال صدقةً ِمن غُلوٍل ، وابدأْ ِبمن تعولُ              { - ٢١٤٥٠
 عن ابن مسعود) طب(مة بن عمري ، عن أسا

 ١/٤٢وهق ) ١٧٠٥(واإلحسان ) ٥٠٥( وطب ٦/١١٧ واإلحتاف ٤/٨٩ك 
 صحيح

 عن عائشة) د ، ك (} الَ يقبلُ اُهللا صالةَ حاِئٍض إالَّ ِبخماٍر  { - ٢١٤٥١
 وصـحيح   ١/٢٥١ وك   ١/٢٩٥ ونصب   ٢/٤٣٦ وسنة   ٦/٣٦٨ ومتهيد   ٢/٢٣٠وش  ) ٦٥٥(وهـ  ) ٦٤١(د  

 )٧٧٤٧(اجلامع 
 صحيح

عـن أيب   ) حم ، د ، هق     (} الَ يقبلُ اُهللا تعاىل صالةَ رجٍل يف جسدِه شيٌء ِمن خلوٍق             { - ٢١٤٥٢
 موسى

 ٤/٤٠٣وحـم  ) ٤١٧٨(ود ) ١٤٥( وحـب  ٢٢٨ و ١/٢٢٧ وجممع   ١٨/٢٠٦ وطب   ١/١٧٥ ومي   ١/٨٧ن  
  ٢/١٨٣ومتهيد 

 صحيح لغريه
 طيب مثل الزعفران:  اخللوق 

٢١٤٥٣ - } الَ ي هسِبٍل إزارٍل مجالةَ رعن رجل من الصحابة) هب (} قبلُ اُهللا ص 
 ) ٤٠٨٦ و٦٣٨(ود ) ٦١٢٦(وبنحوه ) ٦١٢٧( والشعب ٢/٢٤٢هق 

 صحيح



 

 

٣١٩٤() 

٢١٤٥٤ - }             اجلَبني صيبِمنها ما ي األنف صيبالةً الَ يقبلُ اُهللا صعبد الرزاق عن عكرمـة      } الَ ي 
 مرسالً
 ٢/١٠٤وهق ) ٢٩٨٢(عب 

  مرسلصحيح

 عبد بن محيد وابـن      } الَ يقبلُ اُهللا ِلشاِرِب اخلَمِر صالةً ما دام يف جسدِه ِمنها شيٌء              { - ٢١٤٥٥
 النجار وابن السين عن أيب سعيد

 ١/٣٥٤وتخ ) ١٧٧٩(مطالب 
 حسن لغريه

٢١٤٥٦ - }             اريٍة بال جها ، وواِري ِزينتىت تالةً حرأٍة صقبلُ اُهللا ِمِن امـىت    الَ يح لغِت املَحيض
 ِمرختعن أيب قتادة) طس (} ت 

  ٢/٥٤ وطص ١/٢٧٩ وتلخيص ١/٢٩٦ ونصب ٢/٥٢امع 
 حسن

 ..تفرد به اسحاق بن إمساعيل بن عبد األعلى األيلي ومل أجد من ذكره وبقية رجاله موثقون ا هـ : وقال اهليثمي 
 )٣٤٠(هو معروف صدوق التقريب  : أقول

٢١٤٥٧ - }  إىل               الَ ي املُشـِركني فاِرقىت يمالً حع ما أسلَم عدب شِرٍك أشركم عاىل ِمنقبلُ اُهللا ت
عن معاوية بن حيدة) هـ (} املسلمني 

 ) ٧٧٤٨( وصحيح اجلامع ٤/٦٠٠ وك ١٩/٤٠٧ وطب ٥ و٥/٤وحم ) ٢٥٣٦( وهـ ٧١ن الزكاة ب 
 صحيح

 عن ابن عمر) طب (} لٌ ِبال إمياٍن الَ يقبلُ إميانٌ ِبال عمٍل ، وال عم { - ٢١٤٥٨
 ١/٣٥امع 

 حسن

٢١٤٥٩ - }  أجذم هواَهللا و مٍني إالَّ لَِقىاالً ِبيم أحد قتِطععن األشعث بن قيس) د (} الَ ي 
 ٥/٢١١ وحم ١١/٦٦١ وجامع األصول ٢/٦٢١ وترغيب ٢د اإلميان والنذور ب 

 حسن لغريه

٢١٤٦٠ - }    لٌ حجر قتِطعالَ ي             ، النار لَه أوجبةَ وليِه اجلناُهللا ع مرمينِه إالَّ حسلٍم ِبيِرىٍء مام ق
 )البغوي عن أيب أُمامة بن سهل أحد بن بياضة (} وإنْ كانَ ِسواكاً ِمن أراٍك 

 ٨/٢٤٦ ون ٧/٢ وش ٢٥٠ و١/١٤٩وطب ) ٢٣٢٤(هـ 
 صحيح

لٌ قَتلَ رجالً فَيقتلُ ِبِه ، ورجلٌ زنى بعد ما أُحِصـن ،             رج: الَ يقتلُ إالَّ أحد ثَالثٍة       { - ٢١٤٦١
 عن عائشة) ك (} ورجلٌ ارتد عِن اإلسالِم 

 ٤/٣٥٣ك 



 

 

٣١٩٥() 

 صحيح

الَ يقتلُ القاِتلُ ِحني يقتلُ وهو مؤِمن ، وال يزين الزاين ِحني يزين وهو مؤِمن ، وال                  { - ٢١٤٦٢
ني يشربها وهو مؤِمن ، وال يختِلس خلسةً وهو مؤِمن ، يخلع ِمنه اإلميانُ كَمـا                يشرب اخلَمر حِ  

 عن أيب هريرة) بز (} يخلع ِسربالَه ، فَإذا رجع رجع إليِه اإلميانُ 
 ٩/٢٥٥ ومتهيد ٧/٢٩٥امع 

 حسن

 ن ابن عباسعن عمر ، وع) ت (} الَ يقتلُ الواِلد ِبالولِد  { - ٢١٤٦٣
 )٧٧٤٩( وصحيح اجلامع ٨/٣٩ وهق ١/٤٩ وحم ٤/١٦ وتلخيص ٩/٤١٠ وش ٣/١٤١وقط ) ١٤٠١(ت 

 صحيح

عن السائب  ) طب ( } - يعين بعد عبِد اِهللا بِن خطلْ        -الَ يقتلُ قُرِشي بعد هذا صرباً        { - ٢١٤٦٤
 بن يزيد

  ٢/٢٢٧ومشكل ) ٩٣٩٩( وعب ٤/٢١٣وحم  ٣/٣٢٦ ومعاين ٩/٩٩ و٦/١٧٥ وامع ٤/٢٧٥ و٣/٦٣٧ك 
 صحيح

 عن مطيع) م (} الَ يقتلُ قُرِشي صرباً بعد هذا اليوِم إىل يوِم القيامِة  { - ٢١٤٦٥
 ١٤/٤٩ و ١٢/١٧٣وش  ) ٥٦٨( ومحيـدي    ٥/٧٩ ونبوة   ٢/١٩٨ ومي   ٤/٢١٣ و ٣/٤١٢ وحم   ٨٨م اجلهاد   

 )٧٧٥٠(وصحيح اجلامع 
  حىت ميوت بشيء- احلي -يرمى : صرباً 

 عن ابن عباس) هـ (} الَ يقتلُ مؤِمن ِبكاِفٍر ، وال ذُو عهٍد يف عهدِه  { - ٢١٤٦٦
 ١٩٣ و ٨/٣٠وهـق   ) ٢٦٥٩ و ٢٦٦٠( وهـ   ١٤ و ١٠ون القسامة ب    ) ١٤١٣و) ١٤١٢(وت  ) ٤٠٠٦(د  

 )٧٧٥١( وصحيح اجلامع ١٢/٢٦٢ وفتح ٢/٩٠ومشكل ) ١٨٥٠٢(وعب ) ١٦٩٩(وحب 
 صحيح لغريه

ل على أن املسلم اليقاد بالكافر ، أما الكافر احلريب فذلك إمجاع وأما الذمي فذهب إليه اجلمهور لصـدق                   فيه دلي 
 ١٢-١١-٧/١٠راجع النيل ... اسم الكافر عليه وذهب مجاعة من أهل العلم إىل أنه يقتل املسلم بالذمي 

واملسلمونَ يد على من ِسـواهم ،       الَ يقتلُ مؤِمن ِبكاِفٍر ، وال ذُو عهٍد يف عهدِه ،             { - ٢١٤٦٧
 مهتكافَأُ ِدماؤعن معقل بن يسار) هق (} ت 

 )٢٦٨٤( وهـ ١٩٤ و٨/٣٠هق 
 حسن

 عن ابن عمرو) حم ، ت ، هـ (} الَ يقتلُ مسلم ِبكاِفٍر  { - ٢١٤٦٨
ب ون القسـامة    ) ١٤١٣ و ١٤١٢( وت   ٢٠ و ١١و٤ والديات ب    ١٥٦ ود اجلهاد ب     ١٦ و ٩/١٤ و ٤/٨٤خ  
 )٧٧٥٢( وصحيح اجلامع ١٩٢ و١٨٠ و٢/١٧٨ و١/٧٩وحم ) ٢٦٦٠ و٢٦٥٩( وهـ ١٤ و١٠

 عن أيب بكرة) طب (} الَ يقدس اُهللا تعاىل أُمةً قَادُم امرأةٌ  { - ٢١٤٦٩



 

 

٣١٩٦() 

 ٤/٣٩٠ ونبوة ٤/٥٢٥ وك ٤٧ و٥/٤٣ فيه جهالة وبنحوه حم ٥/٢١٠امع 
 حسن لغريه

 عن عائشة) النقاش (} أُمةً الَ يؤخذُ ِلضِعيِفها حقُّه ِمن قَويها الَ يقدس اُهللا  { - ٢١٤٧٠
 ٥/٢٠٩ و٤/١٩٦امع 

 صحيح

 } الَ يقدس اُهللا أُمةً الَ يقضى فيها ِباحلق فَيأخذُ ضعيفُها حقَّه ِمن قَِويها غَري متعتـٍع                  { - ٢١٤٧١
 ابن عمروأبو سعيد النقاش يف القضاء عن معاوية و

 ٥/٢٠٩امع 
 صحيح

 عن ابن عمر) ت ، هـ (} الَ يقرأُ اجلُنبب وال احلاِئض شيئاً ِمن القُرآِن  { - ٢١٤٧٢
 والنيل  ٤/٢٢ وحلية   ١/٢٥٧ وحنف   ١/١٣١ وقط   ١/٨٨ومعاين  ) ٥٩٦( وهـ   ١/١٣٨وتلخيص  ) ١٣١(ت  

  مرفوعاً وموقوفا١/٢٣٨ً
 الصواب وقفه

 ١/٢٣٨راجع النيل ... ألة وهناك خالف حول هذه املس
 الطحاوي عن جابر ، الطحاوي عن زيد        } الَ يقرأُ خلف اإلماِم يف شيٍء ِمن الصلواِت          { - ٢١٤٧٣

 ابن ثابت موقوفاً
  مرفوعاً وموقوفا١٤٨ً و١٤٧القراءة هق ص 

 الصواب وقفه

 وصح عكسه مرفوعاً
 } ةً ، وال يقرأُ يف الِعشاِء ِبدوِن عشـِر آيـاٍت          الَ يقرأُ يف الصبِح ِبدوِن ِعشرين آي       { - ٢١٤٧٤

 عن خالد بن السائب عن رفاعة األنصاري) طب(
 ٥/٣٦ وطب ٢/١١٩امع 

 حسن

 عن عبادة بن الصامت) ن (} الَ يقرأنَّ أحدكُم إذا جهرت ِبالِقراءِة إالَّ ِباُم القُرآِن  { - ٢١٤٧٥
  ١٠/٤١٠التهذيب  و١/٣٢٠ وقط ١٦٦ و٢/١٦٥ وهق ٢/١٤١ن 

 حسن لغريه

 عن عوف بن مالك) د (} الَ يقُص إالَّ أمري أو مأمور أو مختالٌ  { - ٢١٤٧٦
 ود  ٥/٩٣وتـخ   ) ٣١٨٧( ومطالب   ١/١٩٠ وجممع   ١٨/٧٦ وطب   ٢٩ و ٢٧ و ٦/٢٣ و ٤/٢٣٣ و ٢/١٨٣حم  

 )٧٧٥٣( وصحيح اجلامع ١/١٥٤ واإلحتاف ١/٣٠٤وسنة ) ٣٦٦٥(
 صحيح

 عن ابن عمرو) حم ، هـ (} يقُص على الناِس إالَّ أمري أو مأمور أو مراٍء الَ  { - ٢١٤٧٧



 

 

٣١٩٧() 

 )٧٧٥٤( وصحيح اجلامع ٧٨ و٦٦ و١٨/٥٦ وطب ٦/٢٧ و٢/١٧٨وحم ) ٣٧٥٣( وهـ ٢/٣١٩مي 
 صحيح

  أبو سعيد النقاش يف القضاء عن أيب بكرة} الَ يقِض أحد يف أمٍر ِبقضاَءيِن  { - ٢١٤٧٨
 ٨/٢٤٧ن 

 صحيح

 عن أيب بكرة) حم ، خ ، د ، هـ (} الَ يقِض القاِضى بني اثْنِني وهو غَضبانُ  { - ٢١٤٧٩
 وحـم  ١٠/١٠٥وهـق  ) ٢٣١٦( وهـ ٩/٨٢ وخ   ٢١ون آداب القضاة ب     ) ١٣٩٩( وشفع   ١٣/١٣٧الفتح  

 )٧٧٥٥( وصحيح اجلامع ٩ ود األقضية ب ٥/٥٢
٢١٤٨٠ - }  ليع يين غَريي أوقِض دعن حبشي بن جنادة) طب (} الَ ي 

 ٤/٣٣١ وحم ٤/١٩طب 
 صحيح

 } الَ يقِضين أحد يف قَضاٍء ِبقضاَءيِن ، وال يقِضين أحد بني خصمِني وهو غَضـبانُ            { - ٢١٤٨١
 عن أيب بكرة) ن(

 )٧٧٥٦( وصحيح اجلامع ٨/٢٤٧ن 
 صحيح

 عن أيب بكرة) حم ، خ ، د ، هـ (} بانٌ الَ يقِضين حكم بني اثْنِني وهو غَض { - ٢١٤٨٢
وت ) ٢٣١٦( وهــ    ١/٢٦٠ ومشـكل    ٥/٣٦وحـم   ) ٣٥٨٩( ود   ٥/١٣٢ وم   ١٣/١٣٦ وفتح   ٩/٨٢خ  

 ٨/٢٣٧ون ) ١٣٣٤(
 عن أم أمين) طب (} الَ يقطع الساِرق إالَّ يف جحفٍة  { - ٢١٤٨٣

  ٦/٤٦٣ وش ١٢/١٠٥ وفتح ٣/١٦٣ ومعاين ٦/٢٧٤امع 
 صحيح

 وصح من قول ابن عبـاس       ٦/٤٦٣ش  .. ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطع يف جمن مثنه ثالثة دراهم             وصح أن رس  
 ٤٦٦ و٦/٤٦٥ش ... وابن عمرو أن مثن ان عشرة دراهم 

 ان والترس:  اجلحفة 
٢١٤٨٤ - }         راِهمشرِة دع يف أقلِّ ِمن اِرقالس قطععن عمرو بن شعيب عن أبيه عـن ) طب (} الَ ي 

 عن أنس) هق(جده ، 
  مرفوعاً وموقوفا٢٣٥ً-١٠/٢٣٣ وعب ٢٧٤ و٦/٢٧٣ وامع ١٩٣ و٣/١٨٩قط 

 الصواب وقفه

 صحيح علـى شـرطهما   ٨/٢٥٤وهق ) ١٨٩٦١(عب  ) تقطع يد السارق يف ربع دينار فصاعداً      ( وأصح ماورد   
رواه اجلماعـة   ..  ثالثة دراهم     ، وربع الدينار هو    ٨/٨٠ن  ) .. اليقطع السارق إال يف ربع دينا فصاعداً      (وحديث  

 ١٢٦-٧/١٢٤راجع النيل ... 



 

 

٣١٩٨() 

 عن جابر) طص (} الَ يقطع الصالةَ الكَشر ، ولكن يقطعها القَهقَهةُ  { - ٢١٤٨٥
 ٣٧٩-٢/٣٧٨ وعب ١/٥٤ ونصب ٢٦٤ و١/٨٦ وأصفهان ٢/٨٢ وجممع ٢/٢٥٢هق 

 حسن لغريه

عن أيب  ) قط(عن أيب أُمامة ،     ) بز ، طب ، قط    (ن أنس ،    ع) هق (} الَ يقطع الصالةَ شيٌء      { - ٢١٤٨٦
 سعيد
 ونصـب   ٤/١٩٠ ومتهيد   ١/٢٨٠ وش   ٣٦٨ و ١/٣٦٧ وقط   ٢/٦٢ وجممع   ٨/١٩٣ وطب   ٢٧٩ و ٢/٢٧٨هق  

 ٢/٤٦ وعوانة ٢/٧٦
 صحيح لغريه

عـن  ) طس ( } - احلَدثُ أنْ تفسو أو تضرطَ       -الَ يقطع الصالةَ شيٌء إالَّ احلَدثُ        { - ٢١٤٨٧
علي 
 ٤/١٤١٠ و٨٣٥ و٢/٨٠٥ وعدي ١/٢٤٣ وجممع ١/٢٢١ وهق ١/١٣٨حم 

 حسن لغريه

 عن أيب سعيد) د (} الَ يقطع الصالةَ شيٌء وادرءوا ما استطعتم فَإنما هو شيطانٌ  { - ٢١٤٨٨
  ٥١٥ و٥/٥١٢ وجامع األصول ١/٢٨٠ وش ٢/٤٦١وسنة ) ٧١٩(د 

 حسن

 ٣١٤ و١/٣١٣ي وابن عمر وحذيفة والشعيب ش وصح حنوه عن عثمان وعل
 عن أيب هريرة) البزار (} الَ يقطع اِهلر الصالةَ وإنما هو ِمن متاِع البيِت  { - ٢١٤٨٩

 ٢/٦٣امع 
 حسن

 عن عائشة) حم (} الَ يقطع صالةَ املسلِم شيٌء إالَّ اِحلمار والكاِفر والكلب واملرأةُ  { - ٢١٤٩٠
 ١/٣٦٨ وقط ٢/٦٠ وجممع ٦/٨٥حم 

 حسن

 ٣/١٠راجع النيل ... هناك خالف يف معىن هذا احلديث 
الَ يقطع طَريق ، وال يمنع فَضلُ ماٍء ، وال ابن السبيِل عاريـةُ الـدلو والرشـاِء                   { - ٢١٤٩١

          بنيو ينهخلَّى بيو ، هعينأداةٌ ت لَه كني احلَوِض إنْ لَمـزلَ          وإذا ن املَحفر منعال يقي ، وستِة يكيالر 
 عن مسرة) طب (} احلاِفر خمسةً وعشرين ِذراعاً عطناً ِللماشيِة 

 ٤/١٢٥ وجممع ٧/٣١٤طب 
 لني

 مربك اإلبل حول املاء:  البئر  ، العطن :    الركية -

هم املالِئكةُ ، وغَِشيتهم الرمحةُ ، ونزلت عليِهم        الَ يقعد قَوم يذكرونَ اَهللا ، إالَّ حفَّت        { - ٢١٤٩٢
 هِعند ناُهللا ِفيم مذكرهكينةُ وعن أيب هريرة وأيب سعيد) حم ، م (} الس 



 

 

٣١٩٩() 

 وصـحيح   ٣/٩٢ وحـم    ٧/٢٠٥ وحلية   ٢/٤٠٦ وترغيب   ١١/٢٠٩ وفتح   ٥/١٠ وسنة   ٣٩م الذكر والدعاء    
 )٧٧٥٧(اجلامع 

٢١٤٩٣ - }  قعنريِه الَ يمحلُها ِلغرأٍة ولى املٌ عجعن أيب هريرة) حم (} ر 
 ٤/٣٠٠ وجممع ٢/٣٦٨حم 

 صحيح لغريه

٢١٤٩٤ - }                 ـنلى مِرتلُ عوطاً ظُلماً ، فَإنَّ اللَّعنةَ تلٌ سجفيِه ر بضروِقفاً يم كُمأحد ِقفنالَ ي
        أحد ِقفنال يو ، نهدفعوا عي يثُ لَمح هضرـِرتلُ            حلٌ ظُلماً ، فَإنَّ اللَّعنةَ تجقتلُ فيِه روِقفاً يم ِمنكُم 

 نهدفعوا عي يثُ لَمح هضرح نلى معن ابن عباس) عق ، طب (} ع 
 )٧٦٨٥( والفردوس ٩/٢٤٩ والبداية ٣/٣٠٤ وترغيب ٦/٢٨٤ وجممع ١١/٢٦٠طب 

 حسن لغريه

٢١٤٩٥ - }     بر أطِعم كُمقُلْ أحدـي ،            الَ يبر قُلْ أحـدال يو ، كباسِق رو ، كبيْء رضو ، ك
حـم ،    (} فَتاى وفتايت وغُالمي    : ولَيقُلْ سيدي وموالى ، وال يقُلْ أحدكُم عبدي وأَميت ، وليقُلْ            

 عن أيب هريرة) ق
 ٥/١٧٧ و ١/١٢٣وفـتح    ١٢/٣٤٩ وسـنة    ٨/١٣ وهق   ٢/٢١٦ وحم   ١٥ وم األلفاظ من األدب      ٣/١٩٦خ  
 )٧٧٥٨( وصحيح اجلامع ١٧٩و

٢١٤٩٦ - }                 لَه كِرهالَ م هيف املسالِة فَإن عِزمليو يل إنْ ِشئت ِاغِفر اللَّهم كُمقُلْ أحدش (} الَ ي (
 عن أيب هريرة

 ٢/٣١٨ وحم ٩/١٧١ وبنحوه خ ١٠/١٩٩ش 
 صحيح

٢١٤٩٧ - }     كُمقُلْ أحدف : الَ ين ثَتبِليقُلْ     خ لكنفسي   : سي ، ون تحم ، ق ، د ، ن       (} لَِقس (
 عن عائشة) حم ، ق ، ن(عن سهل ابن حنيف ، 

 ٦/٥١ وحـم    ٨٣ود األدب ب    ) ٢٠٩٩٢ و ٢٠٩٩١( وعب   ٩/٦٧ وش   ١٧ وم األلفاظ من األدب      ٨/٥١خ  
 )٧٧٥٩( وصحيح اجلامع ٢٣١ و٢٠٩و

٢١٤٩٨ - } و آيةَ كَيت سيتن كُمقُلْ أحدالَ ي ىسن ولْ هب عن ابن مسعود) م (} كَيت 
 )٧٧٦٠( وصحيح اجلامع ٧/٥٧٧ واإلحتاف ٢٢٩م صالة املسافرين 

٢١٤٩٩ - }              رسولَهى اَهللا وصأيت ِبِه إالَّ عما ت نتِظري كَعباِتها أحد قلِّبالَ ي-     ـردعين الني - {  
 عن أيب موسى) هق(ابن أيب الدنيا 

 )٤١( وذ املالهي ٤/٤٨ وترغيب ١٠/٢١٥  وهق٤/٤٠٧حم 
 حسن لغريه

الَ يِقم أحدكُم أخاه يوم اجلُمعِة ثُم يخاِلف إىل مقعِدِه فَيقعد فيِه ، ولكـن ِليقُـِل                  { - ٢١٥٠٠
 عن جابر) م (} افْسحوا 



 

 

٣٢٠٠() 

 )٧٧٦٢( وصحيح اجلامع ٣٠ وم السالم ٣٤٢ و٣/٢٩٥وحم ) ٢٥٠٢(والصحيحة ) ٥٥٩١(عب 
حداِئق األعناِب  : الَ يقولن أحدكُم الكَرم فَإنَّ الكَرم الرجلُ املسلم ، ولكن قُولوا             { - ٢١٥٠١

 عن أيب هريرة) د (} 
 )٧٧٦١(وصحيح اجلامع ) ٧٩٥( وخد ١٢/٣٥٦وسنة ) ٤٩٧٤( ود ١٧٦٣م ص 

٢١٥٠٢ - }     كُمأحد قولنا      : الَ ي ، يل إنْ ِشئت اغِفر ماللَّه        ـماللَّه ، مين إنْ ِشـئتحار مللَّه
              لَه كِرهشاُء الَ مفعلُ ما يي هعِزِم املسألَةَ فَإنليو ، قين إنْ ِشئتزـ         (} ار عن أيب  ) حم ، ق ، د ، ن ، ه

 هريرة
 ٢/٤٦٣وحـم   ) ١٩٦٤١(وعب  ) ٣٨٥٤(وهـ  ) ٣٤٩٧(وت  ) ١٤٨٣( ود   ٩ وم الذكر والدعاء     ٨/٩٢خ  

 )٧٧٦٣(وصحيح اجلامع ) ٧١-٦٣( والدعاطب ٥٣٠ و٥٠٠ و٤٨٦ و٤٦٤و
اللَّهم : الَ يقولن أحدكُم اللَّهم لَقِّني حجيت فَإنَّ الكاِفر يلقَّى حجته ، ولكن ِليقُلْ               { - ٢١٥٠٣

 عن أيب هريرة) طس (} لَقِّني حجةَ اإلمياِن ِعند املَماِت 
 ٧/٥٧٧إلحتاف  وا١٠/١٨٢ و٢/٣٢٥امع 

 حسن

 عن ابن مسعود) خ (} الَ يقولن أحدكُم إني خري ِمن يونس بِن متى  { - ٢١٥٠٤
 )٧٧٦٣( وصحيح اجلامع ٥/٢٢٠ ومتهيد ٢/٣٠٩ ومي ١/٤٤٠ وحم ٤/١٩٣خ 

 عن ابن عباس) هق (} الَ يقولن أحدكُم إني صرورةٌ  { - ٢١٥٠٥
 ٧/٥٧٧ واإلحتاف ٢/٢٩٣قط  و٣/٢٣٤ وجممع ٥/١٦٥هق 

 صحيح

 التبتل وترك النكاح:  الصرورة 
٢١٥٠٥ - }  هقُمتو مضانَ كُلَّهر متي صإن كُمأحد قولنعن أيب بكرة) حم ، د ، ن (} الَ ي 

 ٤/١١٣وفتح ) ٣٦٥٥(والشعب ) ٩١٥( وحب ٥/٤٠ وحم ٧/٥٧٧ واإلحتاف ٤/١٣٠ون ) ٢٤١٥(د 
 حسن

 عن عائشة) د (} لن أحدكُم جاشت نفسي ولكن ِليقُلْ لَِقست نفسي الَ يقو { - ٢١٥٠٧
 ٧٣٦ و١١/٧٣٥ وجامع األصول ٧/٥٧٧واإلحتاف ) ٤٩٧٩(د 

 صحيح

 غثت:  خبثت  ،   ولقست : جاشت 
 عن أيب هريرة) بز ، حل ، هق (} حرثت : الَ يقولن أحدكُم زرعت ولكن ِليقُلْ  { - ٢١٥٠٨

 وحليـة  ٢٧/١٩٨ وطـربي  ٧/٥٧٨ واإلحتـاف  ٤١١وجرجان ) ١١٣٥( وحب   ٤/١٢٠ وجممع   ٦/١٣٨هق  
٨/٢٦٧ 

 صحيح



 

 

٣٢٠١() 

٢١٥٠٩ - }                 ليقُلْ املَاِلكيت ، وربي وبر املَملوك قولنال ييت ، وأَم بدي أوع كُمأحد قولنالَ ي :
عن ) د (} نكُم املَملوكونَ ، والرب اُهللا عز وجلَّ        فَإ: فَتاى وفتايت ، وليقُِل املَملوك سيدي وسيديت        

 أيب هريرة
 )٧٧٦٦(وصحيح اجلامع ) ٢١٠(وخد ) ٤٩٧٥(د 

 صحيح

فتاى وال يقُِل العبد ربي     : الَ يقولن أحدكُم عبدي فَكُلُّكُم عبيد اِهللا ، ولكن لْيقُلْ            { - ٢١٥١٠
 عن أيب هريرة) م ( }ولكن ِليقُلْ سيدي 

 ١٢/٣٥٠ وسنة ٢/٤٩٦ وحم ١٤م األلفاظ 
الَ يقولن أحدكُم عبدي فَكُلُّكُم عبد ، وال يقولن أحدكُم موالى فَإنَّ موالكُم اُهللا               { - ٢١٥١١

 عن أيب هريرة) اخلرائطي يف مكارم األخالق (} سيدي : ، ولكن ِليقُلْ 
ود ) ٢٢٤٩( وم   ٥/١٢٩وخ  ) ٢٥٩(واملكـارم   ) ٨٠٣(وصـحيحة   ) ٢١٠(وخـد    ٥٧٧ و ٧/٥٧٦اإلحتاف  

 حنوه) ٤٩٧٦ و٤٩٧٥(
 صحيح

٢١٥١٢ - }                 لكـنإماُء اِهللا ، و كلُّ ِنساِئكُماِهللا و بيدع يت ، كُلُّكُمأمبدي وع كُمأحد قولنالَ ي
 عن أيب هريرة) م (} ِليقُلْ غُالمي وجارييت وفتاى وفتايت 

 )٧٧٦٥( وصحيح اجلامع ١٢/٣٥٢ وسنة ٥٠٨ و٤٩١ و٤٨٤ و٤٦٣ و٢/٤٢٣ وحم ١٣األلفاظ من األدب م 
قَبح اُهللا وجهك ووجه من أشبه وجهك ، فَإنَّ اَهللا عـز            : الَ يقولن أحدكُم ألخيِه      { - ٢١٥١٣

 طيب عن ابن عمريف السنة عن أيب هريرة ، اخل) طب (} وجلَّ خلق آدم على صورِتِه 
 ٢٣٠ و١/٢٢٩وعاصم ) ١١٢٠( ومحيدي ٣/٧٤ وخط ٧/٥٧٨اإلحتاف 

 صحيح
 عن أيب هريرة) حم ، م (} الَ يقولن أحدكُم ِللِعنِب الكَرم ، فَإنما الكَرم قَلب املؤِمِن  { - ٢١٥١٤

 )٧٧٦٧( وصحيح اجلامع ٧/٥٧٦ واإلحتاف ٢/٢٧٢ وحم ١٠ و٩ و٦م األلفاظ من األدب 
٢١٥١٥ - }       ىسن هلكنو ِسىن وه لَيس هفَإن كيتو آيةَ كَيت سيتن كُمأحد قولنطب (} الَ ي (

 عن ابن مسعود
 )٧٦١( واإلحسان ٧/٥٧٧ واإلحتاف ١٠/٢٣٩طب 

 صحيح
٢١٥١٦ - }  هرالد وهِر ، فَإنَّ اَهللا هيبةَ الديا خ كُمأحد قولنعن أيب هريرة) م (} الَ ي 

) ٢٠٣١-٢٠٢٩(والدعاطب  ) ٧٦٩( وخد   ١٢/٣٥٧ وسنة   ٢/٤٥٣ وك   ٢/٣٩٣ وحم   ٤م األلفاظ من األدب     
 )٧٧٦٨(وصحيح اجلامع 



 

 

٣٢٠٢() 

 عن أيب هريرة) هـ (} الَ يقوم أحدكُم إىل الصالِة وبِه أذًى  { - ٢١٥١٧
 )٧٧٦٩( وصحيح اجلامع ٢/٤٢٢وش ) ٦١٨(هـ 

 صحيح
٢١٥١٨ - }    قوماألخبثاِن           الَ ي ـــهداِفعي هوال وِبحضرِة الطَّعاِم ، و هوالِة وإىل الص كُمأحد

 الغاِئــــــطُ : 
 } والبولُ

 عن عائشة) حب (
 ٧٣ و٧٢ و٣/٧١ وهق ٣/١٦وعوانة ) ٥٦٠( وم ٧٣ و٥٤ و٦/٤٣وحم ) ٢٠٧٣( واإلحسان ٢/٤٠٥مشكل 

 صحيح
عـن  ) طب (}  ِمن مكانِه ولكن ِليوِسِع الرجلُ ألخيِه املسلِم         الَ يقوم الرجلُ ِللرجلِ    { - ٢١٥١٩

 أيب بكرة
 ٣/٢٧٨ واإلحتاف ٨/٦٠ وجممع ٢/٤٨٣ وحم ٨/٣٩٧ش 

 صحيح
٢١٥٢٠ - }  األنصارِل إالَّ املُهاِجرونَ واألو فيف الص قومعن أُيب بن كعب) ك (} الَ ي 

 ٢/٩٤ وبنحوه امع ٣/٣٠٣ك 
 حسن لغريه

  ابن قانع عن حبان بن بح الصدائي} الَ يقيم إالَّ من أذَّنَ  { - ٢١٥٢١
 ١/١١٦ وش ٣٩٩ و١/٣٨١وهق ) ٧١٧(وهـ ) ١٩٩( وت ٣٠ ود الصالة ب ٣٠٤ و١/٣٠٣اإلصابة 

 صحيح لغريه
 عن ابن عمر) ق ، ت (} الَ يقيم الرجلُ الرجلَ ِمن مجلسِه ثُم يجِلس فيِه  { - ٢١٥٢٢

وصحيح ) ٢٧٤٩( وت   ٢/٢٨٢ ومي   ١١/٦٢ وفتح   ٦/١٥٠ و ٢٣٣ و ٣/٢٣٢ وهق   ٢٨ وم السالم    ٨/١٧٥خ  
 )٨٠٢٠ و٨٠١٩(واملسند اجلامع ) ٧٧٧٠(اجلامع 

 } الَ يقيم الرجلُ الرجلَ ِمن مجلسِه ثُم يجِلس فيِه ، ولكن تفسحوا أو توسـعوا                 { - ٢١٥٢٣
 عن ابن عمر) حم ، م(

 )٧٧٧١( وصحيح اجلامع ١٢/٢٩٦ وسنة ٢٧وم السالم ) ١١٤٠(وخد ) ٤٥٣( وشفع ٢/١٢٤حم 
الَ يقيم الرجلُ الرجلَ ِمن مجلسِه ثُم يقعد فيِه ، وال تمسح يدك ِبثَـوِب مـن الَ                   { - ٢١٥٢٤

 مِلكعن أيب بكرة) ك (} ت 
 )٤٨٢٧( ود ٣/٢٣٣ وهق ١/٤٢٠ وتخ ٤/٢٧٢ وك ٥/٤٨ و٢/٢٢حم 

 حسن لغريه
 والفقرة األوىل صحيحة

٢١٥٢٥ - }                  ، لُ ِمنهقبفَي ِمنه قتصدال يفيِه ، و لَه كبارفَي ِمنه نفقراماً فَياالً حم بدع كتِسبالَ ي



 

 

٣٢٠٣() 

سييِء ولكـن يمحـو   وال يتركُه خلف ظَهرِه إالَّ كانَ زاده إىل الناِر ، إنَّ اَهللا الَ يمحو السيىَء ِبال              
 عن ابن مسعود) حم (} السيىَء ِباحلَسِن

 ) ٥٥٢٤( والشعب ٢/٥٥٠ وترغيب ١/٣٨٧حم 
 حسن لغريه

 إالَّ جـاَء يـوم      - ِبمن يكلَم يف سبيلِه      - واُهللا أعلم    -الَ يكلَم أحد يف سبيِل اِهللا        { - ٢١٥٢٦
 عن أيب هريرة) ت ، ن (} ونُ لَونُ الدِم ، والريح ِريح اِملسِك القيامِة وجرحه يثغب دماً ، اللَّ

 وصـحيح   ٩/١٦٤ و ٤/١١ وهـق    ٢/٢٤٢ وحم   ٢٤ون اجلهاد ب    ) ١٦٥٦( وت   ١٠٥ وم اإلمارة    ٤/٢٢خ  
 )٧٧٧٢(اجلامع 

٢١٥٢٧ - }         وبوُء يا أبا أيالس ِبك كُنـ ) طـب ، ك   ( ابن السين يف عمل يوم وليلة ،         } الَ ي ن أيب  ع
 أيوب أنه أخــذ 

 عن حلية النيب صلى اهللا عليه وسلم شيئاً فقال فذكره
 )١٩٣٣(والدعاطب ) ٢٧٧( وسين ٤/١٥٥ وطب ٣/٤٦٢ك 

 صحيح
٢١٥٢٨ - }  هانيٍء إالَّ زيف ش فقكونُ الرعن أنس) ض(يف األدب ، ) خ (} الَ ي 

 ١٠ ب  ود األدب٧٩عن عائشة وم الرب  والصلة ) ٤٦٩(و) ٤٦٦(خد 
 عن أيب الدرداء) حم ، م ، د (} الَ يكونُ اللَّعاعونَ شفعاَء وال شهداَء يوم القيامِة  { - ٢١٥٢٩

-٢٠٧٧( والدعاطب   ١/٤٨ وك   ٣/٢٥٩وحلية  ) ٣١٦( وخد   ٣/٤٦٩وترغيب  ) ٤٩٠٧( ود   ٨٥م الرب والصلة    
 )٧٧٧٣( وصحيح اجلامع ٦/٤٤٨وحم ) ٢٠٧٩

 عن ابن عمر) ت (} ن لَعاناً الَ يكونُ املؤِم { - ٢١٥٣٠
 )٧٧٧٤( وصحيح اجلامع ٧/٤٨٤٨ واإلحتاف ٣/٤٧٠وترغيب ) ٢٠١٩(ت 

 صحيح
٢١٥٣١ - }                 مها وحملُهايةٌ يديِه ري نيالقيامِة ، ب ومي مهمقداَء يٍم إالَّ جلى قَولٌ عجكونُ رالَ ي

نهسأَلونَ عيو منهفَيسأَلَ ع ونهتبععن املقدام بن معدي كرب ) طب (}   ي 
 ٢/٥٢٣  وعاصم ٥/٢٠٨امع 

 صحيح لغريه
 } الَ يكُونُ َألحِدكُم ثَالثُ بناٍت ، أَو ثَالَثُ أَخواٍت فَيحِسن إلَيِهن ِإالَّ دخلَ اجلنةَ                { - ٢١٥٣٢

 عن أيب سعيد ) ت(
) ٤٤٧و٤٤٦( وبنحـوه االحسـان   )٢٩٤( وصـحيحة   ٣/٤٢وحـم   ) ٧٩( وخد   ٨/٣٦٤وش  ) ١٩١٢(ت  

 )٣٦٦٩( وهـ ٤/١٧٦ وك ٨/١٥٧ وامع ٨/٥٥٠وش ) ٧٨( وخد ٣/٣٠٣وحم ) ٢٩٤٥(و) ٢٩٣٦(و
 صحيح لغريه



 

 

٣٢٠٤() 

الَ يكُونُ ِلمسِلٍم أنْ يهجر مسِلماً فَوق ثَالثٍة ، فَإذَا لَقيه سلَّم  علَيِه ثَالثَ مـراٍت                  { - ٢١٥٣٣
 .عن عائشة ) د(} يِه فَقَد باَء ِبإثِْمِه كُلُّ ذِلك الَ يرد علَ

 )٧٧٧٥( وصحيح اجلامع ٣/٣٥٦وترغيب ) ٤٩١٣(د 
 صحيح

 عن ابن عباس ) طب (} الَ يكُونُ ِنكَاح إالَّ ِبويلٍّ وشاِهديِن  { - ٢١٥٣٤
  ٢٢٧و ٢٢٦و ٢٢٥ و ٣/٢٢١وقط ) ١٢٤٧(وبنحوه حب ١١/١٥٥طب 

 صحيح لغريه
٢١٥٣٥ - }  ِكيدِفي اَملاِء الَ ي اِمللْح نماعكَما ي اعمإالَّ ان دِة أَحعن سعد ) خ(} أَهلَ اَملِدين 

 )٧٧٧٦(وصحيح اجلامع ٣/٢٣١ وترغيب ٣/٢٧خ 
٢١٥٣٦ -}                  ِمـن يٌء ذَهباجلَوِر ش ِمن فَكُلَّما طَلع ، طلُعىت يعدي إالَّ قَليالً حب لبثُ اجلَورالَ ي

 يولَد يف اجلَوِر من الَ يعِرف غَريه ، ثُم يأيت اُهللا تعاىل ِبالعدِل ، فَكُلَّما جـاَء ِمـن                    العدِل مثلُه حىت  
 هغَري عِرفالَ ي ندِل ميف الع ولَدىت يح اجلَوِر ِمثلُه ِمن يٌء ذَهبدِل شعن معقل بن يسار) حم (} الع 

 ١٩٦ /٥ وجممع٥/٢٦حم 
 حسن

٢١٥٣٧ -}  يف اآلِخرِة            الَ ي لَه القالَ خ ننيا إالَّ ميف الد احلَرير وابـن  ) طـب (الطحـاوي   } لبس
 عن أيب أُمامة) ض(عساكر ، 

 ٤٢٣ و٦/٢٩٢ وكر ٤/٢٤٧ ومعاين ١٦٥ و٨/١٤٢ وطب ٣/٣٦٦ وهق ١/٣٦حم 
 صحيح

برنس وال ثُوباً مسه ورس     الَ يلبس املُحِرم القَميص وال الِعمامةَ وال السراويلَ وال ال          {- ٢١٥٣٨
                 كونـا أسـفلَ ِمـنىت يما حليقطعهِس اخلُفَِّني ولبعلَِني فَلين ِجدال اخلُفَِّني إالَّ أنْ الَ يعفرانٌ وال زو

 عن ابن عمر) حم ، ق ، د ، ن ، هـ (} الكعبِني 
 ود  ٢/٤١ وحـم    ١٢/٢٧٦ وطب   ٥/٤٩ وهق   ١٠/٢٧٣ وفتح   ٢ وم احلج    ١٨٧ و ٧/١٨٤ و ١٠٢ و ١/٤٥خ  

 )٣٠٠٥(وهـ ) ٧٧٧٧( وصحيح اجلامع ٥/١٢٩ون ) ١٨٢٣(
 } الَ يلتِفت أحدكُم يف صالتِه فَإنْ كانَ الَ بد فَاِعالً فَفي غَِري ما افْترض اُهللا عليـِه                   {- ٢١٥٣٩

 عن أيب هريرة) ش(
  ٢/٤١ش 

 حسن لغريه
عن عمـارة بـن     ) حب (} طُلوِع الشمِس وقبلَ غُروِبها     الَ يِلج النار أحد صلَّى قَبلَ        {- ٢١٥٤٠

 رويبة
 )٦٣٤(وم ) ٣١٨(وخزمية ) ١٧٣٨(واإلحسان ) ٤٢٧( ود ٤/٢٦١ وحم ١/٢٤١ن 



 

 

٣٢٠٥() 

٢١٥٤١ -}                  غُبار جتمعال يرِع ، ويف الض اللَّنب عودىت يشيِة اِهللا حخ كى ِمنلٌ بجر النار ِلجالَ ي
دبيِل اِهللا ، وسلٍم أبداً يف سى مرنخيف م مهنعن أيب هريرة) حم ، ت ، ن ، ك (} خانُ ج 

وك ) ٧٧٧٨( وصحيح اجلـامع     ١١/٣١٢ وفتح   ٤/٢٢٩ و ٢/٢٧١ وترغيب   ٦/١٢ون  ) ٢٣١١ و ١٦٣٣(ت  
٤/٢٦٠ 

 صحيح
ٍم يذِنبونَ فَيغِفـر    الَ يِلج النار من بكى ِمن خشيِة اِهللا ، ولو لَم تذِنبوا لَجاَء اُهللا ِبقو               {- ٢١٥٤٢

 معن أيب هريرة) هب (} لَه 
 )٨٠٠-٧٩٨( والشعب ٩/٢١٤ واإلحتاف ٤/٢٢٩ وترغيب ١٤/٣٦٤سنة 

 صحيح لغريه
حـم   (} الَ يِلج حاِئطَ القُدِس مدِمن خمٍر ، وال عاق ِلواِلديِه ، وال املنانُ عطـاًء                 {- ٢١٥٤٣
 نسيف مساوىء األخالق عن أ) واخلرائطي

 )٢٤٠(واملساوىء ) ٦٧٣( وصحيحة ٣/٢٥٥ وترغيب ٥/٧٤ وجممع ٢٢٦/ ٣حم 
 حسن لغريه

 عن أيب هريرة) حم ، ق ، د ، هـ (} الَ يلدغُ املؤِمن ِمن جحٍر مرتِني  {- ٢١٥٤٤
 ١٧/١٩ و ١٢/٢٧٨ وطـب    ٢/١١٥ وحم   ٦٣ وم الزهد    ٨/٣٨وخ  ) ٤٨٦٢(ود  ) ٣٩٨٣(و  ) ٣٩٨٢(هـ  

 )٧٧٧٩(وصحيح اجلامع ) ١٢٧٨( وخد ١٠/٥٣٠ وفتح ٢/١٩٧ ومشكل ٨/٩٠وجممع 
 عن أيب هريرة) كر ، حل(، ) العسكري يف األمثال (} الَ يلسع املؤِمن ِمن جحٍر مرتِني  {- ٢١٥٤٥

  ١٠/١٢٩ و٦/٣٢٠ وهق ٨/٩٠ وامع ٦/١٢٧حلية 
 صحيح لغريه

٢١٥٤٦ -}        ؤِمنإالَّ م الكالم لقى ذَلكيا رسـول اهللا إين     : عن أم سلمة أن رجالً قال       ) طس (} الَ ي
 أحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به ألحبطت أجري قال فذكره

 ٣٤ و١/٣٣ وبنحوه جامع األصول ١/٣٤٣ وأصفهان ١/١٢٩ وطص ١/٣٤امع 
 حسن لغريه

٢١٥٤٧ -}  حاهِبذنٍب إالَّ م يفالس رمعن أنس) عق (} الَ ي 
 )١٦١٤(حنوه وحب  ٤/١٨٦ وحم ٥/١٦٥كر 

 صحيح
٢١٥٤٨ -}                  طاياهخ عاىل ِمنطَّ اُهللا تسلمةٌ إالَّ حال مو سلمال مؤِمنةٌ ، وال مو ؤِمنم مرضالَ ي { 

 عن جابر) اخلطيب(
 ٢/٢٦٦ وأصفهان ٢/٣٠١ وجممع ٣/٣٤٦ وحم ٥/٤٠ وخط ٣/٦٩ ومشكل ٤/٢٩٣ترغيب 

 صحيح



 

 

٣٢٠٦() 

 عن ابن عمر) طب (} طَاِهر الَ يمس القرآنَ إالَّ  {- ٢١٥٤٩
 وعـب    ٢/٢٨٥ و ١/١٢١ وقـط    ١/٢٧٦ وجممـع    ١٢/٣١٢ وطب   ٤/٨٩ و ٣٠٩ و ١/٨٨ وهق   ٢/١٦١م  
 )٧٧٨٠( وصحيح اجلامع ٢/٣٤١ و١٩٨ و١/١٩٦ونصب ) ٧٩٣(وحب ) ١٣٢٩ و١٣٢٨(

 صحيح
حـىت تحـيض    الَ يمس رجلٌ امرأةً حبلى حىت تضع حملَها ، وال غَري ذَاِت حمٍل               {- ٢١٥٥٠

 عن عامر مرسالً) هق (} حيضةً 
 ٥/٣٢٩هق 

 حسن لغريه
 هذا يف السيب

٢١٥٥١ -}                  ، لَه كبارطَعاِمِه ي دري يف أيالَ ي هفَإن دهي لعقىت يِباملنديِل ح هدي كُمأحد مسحالَ ي
عاِمِه ، وال يرفَع القَصعةَ حىت يلعقهـا أو         وإنَّ الشيطانَ يرصد اإلنسانَ على كُلِّ شيٍء حىت ِعند طَ         

 عن جابر) ك ، هب (} يلِعقَها ، فَإنَّ آِخر الطَعاِم فيِه البركةُ 
 )٣٢٧٠( وهـ ٤/١١٨ وك ٣٩٤ و٣/٣٣٧حم 

 صحيح
 ، وال   الَ يمسكن أحدكُم ذَكره ِبيمينِه وهو يبولُ ، وال يتمسح ِمن اخلَالِء ِبيمينـهِ              {- ٢١٥٥٢

 عن أيب قتادة) م (} يتنفَّس يف اإلناِء 
 )٧٧٨١( وصحيح اجلامع ٦٣م الطهارة 
٢١٥٥٣ -}      مال أُحـرو ، ـمإالَّ ما أحلَّ اُهللا لَه مي الَ أُِحلُّ لَهإنِبشيٍء و ليع الناس مسكنالَ ي

 ن طاووس مرسالًيف املعرفة ع) هق( الشافعي } عليِهم إالَّ ما حرم اُهللا 
 )٨٧٦٦( والشعب ٧/٧٦وهق ) ٢١(شفع  

 صحيح مرسل
الَ يمِش أحدكُم يف نعٍل واحدٍة وال خف واحٍد ، ِلينعلهما جميعـاً أو ِليخلعهمـا                 {- ٢١٥٥٤

 عن أيب هريرة) ق ، د ، ت ، هـ (} جميعاً 
 وصـحيح  ١٠/٣٠٩ وفتح ٨/٢٢٨وش ) ٣٦١٧(وهـ ) ١٧٧٤(وت ) ٤١٣٦( ود   ٦٨ وم اللباس    ٧/١٩٩خ  

 )٧٧٨٢(اجلامع 
عن جابر بن مسـرة     ) اخلطيب (} الَ يملي مصاِحفَنا إالَّ ِغلمانُ قُريٍش أو ِعلمانُ ثَقيٍف           {- ٢١٥٥٥

 تفرد برفعه أمحد ابن أيب العجوز وهو حمفوظ من قول عمر بن اخلطاب: وقال 
  مرفوعاً وموقوفا٧/٤٤٩ً و٢/١٥٥خط 

 الصواب وقفه



 

 

٣٢٠٧() 

 عن أيب هريرة) ق ، د ، ت ، هـ (} الَ يمنع أحدكُم فَضلَ املاِء ِليمنع ِبِه الكَأل  {- ٢١٥٥٦
 ١٥٣ و ١٥٢ و ٦/١٥١وهـق   ) ٢٤٧٨(وهـ  ) ١٢٧٢(وت  ) ٣٤٧٣( ود   ٣٦ وم املساقاة    ٩/٣١ و ٣/١٤٤خ  
 )٧٧٨٣( وصحيح اجلامع ٢/٣٠٩ وحم ٦/١٦٨ وسنة ١٥٥و

عـن  ) هـ(عن أيب هريرة ،     ) حم ، ق   (} ِرز خشبةً يف ِجداِرِه     الَ يمنع جار جاره أنْ يغ      {- ٢١٥٥٧
 عن جممع بن يزيد ورجال كثري من األنصار) حم ، هـ(ابن عباس ، 

 ٢٣٣٦( وهــ  ١٣٦ وم املسـاقاة     ٥/١١٠ وفتح   ٣/٤٥ وتلخيص   ١٩/٤٤٧ وطب   ٣/٤٨٠ وحم   ٣/١٧٢خ  
 )٧٧٨٤(وصحيح اجلامع ) ٢٣٣٧و

 عن عائشة) هـ ، ك (} ، وال يمنع نقع الِبئِر الَ يمنع فَضلُ املاِء  {- ٢١٥٥٨
 ١٥٣ و ٦/١٥١وهـق   ) ٧٧٨٥(وصحيح اجلامع   ) ٢٤٧٩( وهـ   ٣/٦٦ وتلخيص   ٢/٢٨٥ وأصفهان   ٢/٦١ك  
 ١٥٥و

 صحيح
 عن أيب هريرة) حم (} الَ يمنع فَضلُ ماٍء بعد ما يستغىن عنه ، وال فَضلُ مرعى  {- ٢١٥٥٩

 )١١٢٤( ومحيدي ٥/٣٢فتح  و٦/٥٠٦ و٣٠٩ و٢/٢٤٤حم 
 صحيح

 عن ابن عباس) طب (} الَ يمنعن أحدكُم أخاه املؤِمن خشباً يضعه على ِجداِرِه  {- ٢١٥٦٠
 ١/٢٥٨ وطص ١١/٢٠٤ وطب ٦/٣١٠ واإلحتاف ٤/١٦٠جممع 

 صحيح
 عن ابن عباس) حم (} الَ يمنع أحدكُم أخاه ِمرفقاً يضعه على ِجدارِه  {- ٢١٥٦١

 ٤/١٦٠ وامع ١٥١ و٣/١٥٠ ومشكل ١/٢٥٥ وحم ٢/٧٩كر 
 صحيح لغريه

٢١٥٦٢ -}                ـهنبليو ، قاِئمكُم عجرذِّنُ ِبليٍل ِليؤي هحورِه فَإنس أذانُ ِبالٍل ِمن كُمأحد منعنالَ ي
حـم ، ق ، د ،   (} فِق السماِء ناِئمكُم ، وليس الفَجر أنْ يقولَ هكذا حىت يقولَ هكذا يعتِرض يف أُ     

 عن ابن مسعود) هـ
 وهـق   ٤٣٥ و ٣٩٢ و ١/٣٨٦وحـم   ) ١٦٩١(وهـ  ) ٢٤٧( ود   ٣/١٢٩ وم   ٩/١٠٧ و ٧/٦٧ و ١/١٦٠خ  
 )٧٧٨٦(وصحيح اجلامع ) ٤٠٢( وخزمية ٤/١٤٨ و٢/١١ ون ٣/٩ وش ٤/٢١٨

٢١٥٦٣ -}           لى حاِئطِه ، وشبةً عخ ضعأنْ ي هارج كُمأحد منعنيف الطَّريِق املَيتاِء     الَ ي متلفتإذا اخ
 عن ابن عباس) هق(، ) اخلرائطي يف مساوىء األخالق (} فَاجعلوها سبعةً أذرٍع 

 ١/١٧٧ وموضـح  ٣/١٥٢ ومشـكل   ٦/٣١٠ واإلحتاف   ٤/٢٢٨ وقط   ٦٩ و ٦/٦٨ وهق   ٤٤٧ و ٢/٢٧٤حم  
  ٢/١٥١وخــط 

 )٣٩٧( واملساوىء ٣/٣٧٨وحلية 
 صحيح



 

 

٣٢٠٨() 

٢١٥٦٤ -} منعنالَ ي فَرسه فَحلَه كُمعن أنس) أبو نعيم (}  أحد 
 )٧٦٩٠(الفردوس 

 حسن
٢١٥٦٥ -}  ِلمهإذا ع ِباحلق تكلَّمخافةُ الناِس أنْ يم كُمأحد منعنعن ابن عباس) ابن النجار (} الَ ي 

 ٦/١١١ وكر ٣/٩٩وحلية ) ١٨٤٢( وحب ١٠/٩٠ وهق ٩٢ و٨٧ و٨٤ و٣/٤٧حم 
 صحيح

٢١٥٦٦ -}  ذَهٍب                الَ ي ِني ِمنيِه قُلَّتدأَى يف يإنْ رو ، هعطيألَ أنْ ياِئِل إذا سالس ِمن كُمأحد منعن
 عن أيب هريرة) الديلمي (} 

 ٩/٣٠٢ واإلحتاف ٣/١٠١امع 
 حسن لغريه

٢١٥٦٧ -}              ِمعهس أو آهإذا ر قولَ احلقيبةُ الناِس أنْ يه كُمأحد منعنوعبد بن محيد   ) مح (} الَ ي
 عن أيب سعيد) ع ، طب(، 

 وطيا  ٤/٥٠٦وك  ) ٤٠٠٧(وهـ  ) ١٦٨( وصحيحة   ٢٧٢ و ٧/٢٦٥وجممع  ) ٤٥٤٧( ومطالب   ٥٣ و ٣/٥حم  
)٢١٥٦( 

 صحيح
٢١٥٦٨ -}              ستطريىت يكذا حاُألفُِق ه ياضال بأذانُ ِبالٍل و حوِركُمس ِمن منعنعـن  ) د (} الَ ي

 مسرة بن جندب
  ٢/١١٦وقط ) ٢٣٤٦( ود ١/٤٣٥ وحم ٦/٢٢٢٠ وعدي ١٠/٢٨٣  وطب٣/١٠ش 

 صحيح
والطحاوي عن  ) حم ، بز   (} الَ يمنعنكُم أذانُ ِبالٍل ِمن السحوِر ، فَإنَّ يف بصرِه شيئاً             {- ٢١٥٦٩

 أنس
 ٣/٢٧ وش ٣/١٤٠حم 

 صحيح
أبو الشيخ يف    (} نَ ابن أُم مكتوٍم     الَ يمنعكُم ِمن السحوِر أذانُ ِبالٍل ، كُلوا حىت يؤذِّ          {- ٢١٥٧٠

 عن ابن عمر) اآلذان
  ٥/١٣ وحم ٣/١٠ش 

 صحيح
الَ يمنعنكُم ِمن سحوِركُم أذانُ ِبالٍل وال الفَجر املُستطيلُ ولكن الفَجر املُستطري يف              {- ٢١٥٧١

 عن مسرة بن جندب) ط ، حم ، ت (} اُألفُِق
 ١/٢٢٧ ونصب ٣/١٠ وش ٢/٣٠٠ وسنة ٥/١٣وحم ) ٧٠٦(ت 

 صحيح



 

 

٣٢٠٩() 

الَ يموت أحد ِمن املسلمني فَيصلِّي عليِه أُمه ِمن املسلمني يبلُغوا أنْ يكونوا ِمائةً فَما                {- ٢١٥٧٢
 عن عائشة) حم ، ت ، ن (} فَوقها فَيشفعوا لَه إالَّ شفِّعوا فيِه 

 )٧٧٨٧(اجلامع  وصحيح ٣/٣٢١ وش ٦/٤٢ وحم ١٧ون اجلنائز ب ) ١٠٢٩(ت 
 صحيح

عـن أيب  ) م (} الَ يموت رجلٌ مسلم إالَّ أَدخلَ اُهللا مكانه النار يهوديا أو نصـرانيا       {- ٢١٥٧٣
 موسى

وصحيح اجلـامع   ) ٦٣٠( واإلحسان   ١٠/١٥٠ وكر   ١٠/٥٧٠ و ٩/١٧٦ واإلحتاف   ٤/٣٩٨ وحم   ٥٠م التوبة   
نْ الَ إله إالَّ اُهللا وأني رسولُ اِهللا ، يرِجع ذَلـك إىل             الَ يموت عبد يشهد أ     {- ٢١٥٧٤ )٧٧٨٨(

 عن معاذ) طب( مسدد } قَلٍب موِقٍن إالَّ دخلَ اجلنةَ 
وحـم  ) ٣٧٠(ومحيـدي   ) ١٤٦٦( والـدعاطب    ٢٠/٤٥وطب  ) ١١٣٩-١١٣٦( ون عمل    ٢/٤١٤ترغيب  

 )٢٠٣(واإلحسان ) ٣٧٩٦( وهـ ٥/٢٢٩
 صحيح لغريه

٢١٥٧٥ -}  موتمحـةٌ                الَ ير اليت لَهموين ِبِه فَإنَّ صإالَّ آذنت ِركُمأظه نيب متما د يتم ِفيكُم  { 
 عن زيد بن ثابت) ن(

 )٧٧٨٩( وصحيح اجلامع ٩٣ن اجلنائز ب 
 صحيح

يب عن أ ) ك (} الَ يموت ألبويِن مسلمِني ولداِن أو ثَالثةٌ فَيحتِسباِن فَريياِن النار أبداً             {- ٢١٥٧٦
 ذر

 )٢٢٦٠( وحب ٦/٤٠٢ ونبوة ٣/٣٤٤ وك ٥/١٥٥حم 
 صحيح

٢١٥٧٧ -}           نرأةٌ ِمنهةَ ، فَقالِت امخلِت اجلنإالَّ د ِسبهلِد فَتحتالو ثَالثةٌ ِمن إلحداكُن موتالَ ي :
 عن أيب هريرة) م (} أِو اثْناِن : أو اثْنِني يا رسولَ اِهللا ؟ قال 

 )٧٧٩٠( وصحيح اجلامع ١٠/٣٥٩ واإلحتاف ٤/٦٧ وهق ٢/٣٧٨م  وح١٥٢م الرب والصلة 
ـ  (} الَ يموت ِلمسلٍم ثَالثةٌ ِمن الولِد فَيِلج النار إالَّ تحلَّةُ القَسِم       {- ٢١٥٧٨ ) ق ، ت ، ن ، هـ

 عن أيب هريرة
وصحيح ) ٢٦٣٢(وم  ) ١٦٠٣(وهـ  ) ١٤٣(وخد  ) ١٠٢٠( ومحيدي   ٥/٤٥١ وسنة   ٢/٢٣٩ وحم   ٢/٩٣خ  
 )٧٧٩١(امع اجل

  )وإنْ منكم إالّ واردها كانَ على ربك حتماً مقضيا: ( قوله تعاىل : حتلَّةُ القسم 
 عن جابر) حم ، م ، د ، هـ (} الَ يموتن أحد ِمنكُم إالَّ وهو يحسن الظَّن ِباِهللا تعاىل  {- ٢١٥٧٩

 ٣/٣٧٨ وهـق    ٣٩٠ و ٣٢٥ و ٣١٥ و ٣/٢٩٣ و ٣٣٠ و ١/٣٢٥وحم  ) ٤١٦٧( وهـ   ٢٢٠٦ و ٢٢٠٥م ص   
 )٣٨٦٤(ود ) ٧٧٩٢( وصحيح اجلامع ٢٤٦ و٥/٨٧ وحلية ٣٨٥ و٣٨٣ و١٣/٦١وفتح 



 

 

٣٢١٠() 

٢١٥٨٠ -}                  ليِه لَـهاليت عموين ِبِه ، فَإنَّ صإالَّ آذَنت ِركُمأظه نيب ما كُنت تيم ِمنكُم موتنالَ ي
 عن زيد بن ثابت) حم (} رمحةٌ 
 ٤/٨٤ون ) ١٥٢٨(وهـ ) ١٩٣٩٨ (٤/٣٨٨ وحم ٥/٢٧ وكر ٦/٣٧٢متهيد 

 صحيح
٢١٥٨١ -}                   مِلكِحِم ، وفيما الَ تال يف قَطيعِة الرو ، بعصيِة الريف م ذرال نو ليكع منيالَ ي { 

 عن عمران بن حصني) د ، ك(
وطـب  ) ١٣٨٩٩( وعـب    ٤/١٦ وقط   ٢/١٨٥ وحم   ١١/٥٨٧ وفتح   ٤/٣٠٠ وك   ١٠/٦٦وهق  ) ٣٢٧٢(د  
 )٧٧٩٣( وصحيح اجلامع ١٠/٣٦ وسنة ٢/٦٨

 صحيح
الَ يمني عليك وال نذر فيما يسِخطُ الرب ، وال يف قَطعيِة الـرِحِم ، وال فيمـا الَ                    {- ٢١٥٨٢

 مِلكعن عمر) هق (} ي 
 ٤/٣٠٠ وك ١١/٥٨٧ وفتح ٦٦ و١٠/٣٣هق 

 صحيح
بن آدم ، ومن لَعن مسِلماً كانَ كَقتلِه ،         الَ يمني يف معصيِة اِهللا  وال فيما الَ يمِلك ا           {- ٢١٥٨٣

ومن سمى مسِلماً كاِفراً فَقد كَفر ، ومن حلف على ِملَِّة غَِري اإلسالِم كاِذباً متعمداً فَهو كَما قالَ ،  
 عن ثابت بن الضحاك) طب (} ومن قَتلَ نفسه ِبشيٍء عذِّب ِبِه يف الناِر 

 ٤/٣٣ وحم ٢/٦٨طب 
 صحيح لغريه

أال : وكيـف يسـتطيع ؟ قـالَ    : الَ ينامن أحدكُم حىت يقرأَ ثُلُثَ القرآِن ، قالوا         {- ٢١٥٨٤
ك ،   (} قُلْ أعوذُ ِبـرب النـاِس       (و  ) قُلْ أعوذُ ِبرب الفَلقِ   (، ) قُلْ هو اُهللا أحد   : (يستطيع أنْ يقرأَ  

 عن أيب هريرة) هب
 )٢٥٧١(شعب  وال١/٥٦٧ك 

 صحيح
 عن مطيع بن األسود) م (} الَ ينبغي أنْ يقتلَ قُرشي بعد يومي هذا صرباً  {- ٢١٥٨٥

 ٥/١٧٣وم ) ٨٢٦(وخد ) ٢٣٩١( ومي ٤/٢١٣ و٣/٤١٢حم 
٢١٥٨٦ -}  عليذا املسجِد إالَّ أنا ويف ه بجنغي ألحٍد أنْ ينبعن أم سلمة) طب (} الَ ي 

 ٧/٣٤٣ وبداية ٢/٢٧٤ وكثري ٧/٦٦ وهق ٢٠٢ودر السحابة ص ) ٣٧٢٧ (٤/٣٣٠ حتفة األحوذي
 حسن لغريه



 

 

٣٢١١() 

٢١٥٨٧ -}  ىن فَيِرتلَهكاناً ِبمستِحلَّ مغي ألحٍد أنْ ينبعن عائشة) الديلمي (} الَ ي 
 ٥/١٣٩وهـق   ) ٢٨٩١(وخزميـة   ) ٣٠٠٧ و ٣٠٠٦(وهــ   ) ٨٨١( وت   ٦/٢٠٧وحم  ) ٧٧٥١(الفردوس  

 ١٠/١٣٩و
 حسن

 عن ابن عباس) حم (} الَ ينبغي ألحٍد أنْ يقولَ أنا ِعند اِهللا خري ِمن يونس بِن متى  {- ٢١٥٨٨
 ٨/٢٠٩ وجممع ٢/٥٨٤ وك ٤٤٠ و١/٣٤٨حم 

 صحيح
 عن ابن عمر) ن (} الَ ينبغي ألحٍد أنْ ينقُش على نقِش خاتمي هذا  {- ٢١٥٨٩

 )٧٧٩٤(ع  وصحيح اجلام٣/١٦١ وحم ١٩٤ و٨/١٧٨ن 
 صحيح

 عن ابن مسعود) عم (} الَ ينبغي ِلبشٍر أنْ يعذِّب ِبعذاِب اِهللا  {- ٢١٥٩٠
 ٤/٤١ وجممع ١/٤٢٣حم 

 صحيح
ابن أيب الدنيا يف ذم الغيبة       (} الَ ينبغي ِلذي الوجهِني أنْ يكونَ أَميناً ِعند اِهللا عز وجلَّ             {- ٢١٥٩١

 عن أيب هريرة) هق(، ) واخلرائطي يف مساويء اخلالق
 )٢٨٣( والصمت ٢/٣٦٥ وحم ٦/٢٠٨٨ و٥/١٩٦٢وعدي ) ٣١٣( وخد ١٠/٤٧٥ وفتح ١٠/٢٤٦هق 

 صحيح
) اخلرائطي يف مساويء األخالق    (} الَ ينبغي ِلذي الوجهِني أنْ يكونَ وجيهاً يوم القيامِة           {- ٢١٥٩٢
 عن عائشة
 ٥/١٩٦٢وعدي ) ٢٩٥(املساويء 

 حسن
 عن أم سلمة) هب (} ينبغي ِلرجٍل أنْ يدخلَ بيتاً مزوقاً الَ  {- ٢١٥٩٣

 )١٠٧٣٢(الشعب 
 صحيح

 عن أيب هريرة) حم ، م (} الَ ينبغي ِلِصديٍق أنْ يكونَ لَعاناً  {- ٢١٥٩٤
 وصـحيح اجلـامع     ٣٦٦ و ٢/٣٣٧ وحم   ٣/٤٦٩ وترغيب   ١٣/١٣٣ وسنة   ١٠/١٩٣ وهق   ٨٤م الرب والصلة    

)٧٧٩٥( 
عن ابن عبـاس ،     ) حم ، ق ، د     (} الَ ينبغي ِلعبٍد أنْ يقولَ أنا خري ِمن يونس بِن متى             {- ٢١٥٩٥

 عن أيب هريرة وعن ابن مسعود) حم ، خ(
 وصـحيح اجلـامع     ٤٥ و ١/٤٤ ونصـب    ٢/٤٦٨ و ٢٩١ و ١/٢٥٤ وحم   ١٨٤٦ وم ص    ١٩٢ و ٤/١٨٦خ  

 )٤٦٦٩(ود ) ٧٧٩٦(



 

 

٣٢١٢() 

 عن عائشة) ت (} م أبو بكٍر أنْ يؤمهم غَريه الَ ينبغي ِلقوٍم فيِه {- ٢١٥٩٦
 ٨/٥٩٣ وجامع األصول ١/١٧٠ و٥/١٨٨١وعدي ) ٣٦٧٣(ت 

 فيه ضعف
  وفيه قصة قيمة٣/٦٧وصح حنوه من قول عمر حبقه ك 

 ،  الَ ينبغي ِللعاِلِم أنْ يسكُت عن ِعلمِه ، وال ينبغي ِللجاِهِل أنْ يسكُت عن جهلـهِ                {- ٢١٥٩٧
 عن جابر) طس (} ) فَاسألوا أهلَ الذِّكِر إنْ كُنتم الَ تعلمونَ: (قالَ اهللاًُ تعاىل 

 ١٠/٢١ واإلحتاف ١/١٦٤جممع 
 فيه ضعف

الَ ينيغي ِللمصلِّي أنْ يشد ِرحالَه إىل املسجِد يبتغي فيِه الصالةَ غَري املسجِد احلَراِم ،                {- ٢١٥٩٨
، ومسجدي هذا ، وال ينبغي ِالمرأٍة دخلت يف اإلسالِم أنْ تخرج ِمـن بيِتهـا                واملسجِد األقصى   

ِمن بعِد صـالِة    : مساِفرةً إالَّ مع بعٍل أو ذي محرٍم ِمنها ، وال ينبغي الصالةُ يف ساعتِني ِمن النهاِر                 
        الع عدال بو ، مسالش رتِفعبِح إىل أنْ تالص             ِني ِمـنـوميف ي ومغي الصنبال يو ، بغرصِر إىل أنْ ت

 عن أيب سعيد) حم (} يوِم الِفطِر ِمن رمضانَ ويوِم النحِر : الدهِر 
 ٣/٦٤ وحم ٤/٣امع 

 حسن
 عن ابن عمر) ك ، هب (} الَ ينبغي ِلمؤِمِن أنْ يكونَ لَعاناً  {- ٢١٥٩٩

 )٥١٥١(الشعب  و٧/٤٨٤ واإلحتاف ١/٤٧ك 
 صحيح

٢١٦٠٠ -}             طيقِللبالِء ِلما الَ ي ضتعري فسهِذلَّ نغي ِلمؤِمٍن أنْ ينبـ     (} الَ ي عـن  ) حم ، ت ، ه
 حذيفة
وهــ  ) ٢٢٥٤( وت   ١٢/٢٠٢وخط  ) ٦١٣( وصحيحة   ٦/٢٤٦واإلحتاف  ) ٢٠٧٢١( وعب   ٧/٢٧٤امع  

 )٧٧٩٨( وصحيح اجلامع ١٢/٤٠٩وطب ) ٤٠١٦(
 صحيح

يتعرض ِمن البالِء   : وكيف يِذلُّ نفسه ؟ قالَ      : الَ ينبغي ِلمسلِم أنْ يِذلَّ نفسه ِقيلَ         {- ٢١٦٠١
    طيقعـن أيب  ) ع(عن جندب عن حذيفـة ،  ) هـ ، ع ، ض(حسن صحيح غريب ، ) حم ، ت   (} ِلما الَ ي

 عن ابن عمر) طب(سعيد ، 
 )٢٠٧٢١(وعب ) ٤٠١٦(وهـ ) ٢٢٥٤( وت ٧/٢٧٤ وجممع ٥/٤٠٥حم 

 صحيح
الَ ينبغي ِلنيب إذا أخذَ ْألمةَ احلرِب فَأذَّنَ يف الناِس ِباخلُروِج إىل العدو أنْ يرِجع حىت                 {- ٢١٦٠٢

 عن عروة مرسالً) هق (} يقاِتلَ



 

 

٣٢١٣() 

  موصوالً ١٢/٤٢٣ وفتح ٢/١/٢٦ وسعد ٤/١٣ وبداية ٧/٤١هق 
 حسن

 عن أم سلمة) هق (} خلَ بيتاً مزوقاً الَ ينبغي ِلنيب أنْ يد {- ٢١٦٠٣
  ٧/٢٦٨هق 

 صحيح
 مزيناً: مزوقاً 

٢١٦٠٤ -}  قنيتذا ِللمغي هنبالَ ي- عين احلَريرعن عقبة بن عامر) حم ، ق ، ن ( } - ي 
 وسـعد   ١٧/٢٧٦ وطـب    ٢/٤٢٣ وهق   ٤/١٤٩ وحم   ١٨ ون القبلة ب     ٢٣ وم اللباس    ٧/١٨٦ و ١/١٠٥خ  
 )٧٧٩٨( وصحيح اجلامع ١٠/٢٦٩ و١/٤٨٥ وفتح ٢/٤٣٤ وسنة ١/٢/١٥١

٢١٦٠٥ -}  هحِزني ونَ الثَّالِث فَإنَّ ذَلكجي اثْناِن دنتعن ابن مسعود وعن ابن عمر) د (} الَ ي 
 )٧٧٩٩(وصحيح اجلامع ) ٤٨٥١( ود ٢/٣٢ و١/٤٦٥حم 

 صحيح
عن رجـل مـن     ) حم (} ها اُهللا ِمن سبحتِه     الَ ينتِقص أحدكُم ِمن صالتِه شيئاً إالَّ أَمتَّ        {- ٢١٦٠٦

 األنصار
 ١/٢٩١ وجممع ٥/٤٢٩حم 

 صحيح لغريه
٢١٦٠٧ -}                  يداِء أوىت إذا كانوا يف البح ، يشج وغزىت ييِت حذا البغَزِو ه نع هي الناسنتالَ ي

        مطهأوس نجملْ يو آِخرِهمو ِلهمِبأو ِسفاألرِض خ سولَ اِهللا       ِببيداَء ِمنقيلَ يا ر ،  :   مِمنه أُكِره نفَم
 عن صفية) طب(حسن صحيح ، ) حم ، ش ، ت (} يبعثهم اُهللا على ما يف أنفُسِهم : ؟ ، قالَ 

 ١٥/٤٦ وش ٣٣٧ و٦/٣٣٦وحم ) ٤٠٦٤(وهـ ) ٢١٨٤(ت 
 صحيح

٢١٦٠٨ -}          طَعم أو هِرحي ريٌء إالَّ ما غَياملاَء ش سنجالَ ي  عن أيب أُمامة ، عبد الرزاق عن       ) طس (} ه
 عامر ابن سعد مرسالً

 ١/٢١٤وجممع ) ٢٦٤( وعب ٢٩ و١/٢٨ وقط ١/٣٣٢متهيد 
 فيه ضعف

 وصح مرسالً وموقوفاً وبه يقول عامة أهل العلم
 يتغمدينَ  وال أنا إالَّ أنْ   : وال أنت يا رسولَ اِهللا ؟ قالَ        : الَ ينجي أحداً عمله ، قالوا        {- ٢١٦٠٩

 } اُهللا ِمنه والقصد ِبرمحتِه ، فَسددوا وقاِربوا ، واغدوا وروحوا ، وشيئاً ِمن الدجلِة ، القَصد تبلُغوا                  
 عن أيب هريرة) حم ، كر(

 ٧/٥٢ وكر ٥١٤ و٢/٤٥١حم 
 صحيح



 

 

٣٢١٤() 

٢١٦١٠ -}           ، ِرتلُ اخلَندقي هلِكنالُ املدينةَ ، وجِرتلُ الدالِئكـةٌ        الَ يقـٍب ِمنـها معلى كُلِّ نو
يحرسوا ، فَأولُ من يتبعه النساُء فَيؤذونه فَريِجع غَضبانَ حىت يِرتلَ اخلَندق ، فَِعند ذَلك يـِرتلُ                  

 رميم نعن أيب هريرة) طس (} ِعيسى ب 
 ٧/٢٦٣٤ وعدي ٧/٣٤٩امع 

 صحيح
٢١٦١١ -}    سمعىت يح نصِرفِرحياً      الَ ي ِجدي وتاً أوـ           (}  ص وابن خزمية  ) حم ، خ ، م ، د ، ن ، ه

عن عباد بن متيم عن عمه أنه شكى إىل النيب صلي اهللا عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه جيد الشـيء يف                      ) حب(،  
 عن أيب هريرة) اخلطيب(عن أيب سعيد ) هـ ، ض(الصالة قال فذكره ، 

) ٥٣٤( وعب   ٧/٣٦٤ و ٢٥٤ و ٢/٥٤وهق  ) ٥١٤( وهـ   ١١٤الطهارة ب    ون   ٩٨ وم احليض    ٥٥ و ١/٤٦خ  
 ٤/٤٠وحم ) ٤١٣(ومحيدي ) ١٧٦( ود ١/٢٣٨وعوانة ) ١٠١٨ و٢٥( وخزمية ٥/٢٨ومتهيد 

الَ ينظُر الرجلُ إىل عورِة الرجِل ، وال تنظُر املرأَةُ إىل عورِة املرأَِة ، وال يفِض الرجلُ         {- ٢١٦١٢
 فِض املرأةُ إىل املرأِة يف الثَّوِب الواحِد              إىل الرال تاحٍد ، وِل يف ثَوٍب وعن أيب  ) حم ، م ، د ، ت       (} ج

 سعيد
 وفـتح   ٩/٢٠  وسـنة     ١/١٥٨ وك   ١/١٠٦ وش   ٧/٩٨وهـق   ) ٢٧٩٣( وت   ٣ ود احلمام ب     ٧٤م احليض   

 )٧٨٠٠( وصحيح اجلامع ٩/٣٣٨
 } ين ، وال العاِئِل املَزهو ، والذي يجر إزاره ِمن اخلُيالِء            الَ ينظُر اُهللا إىل األمشِط الزا      {- ٢١٦١٣

 عن ابن عمر) طب(
 ٣/٢٧٥ وترغيب ٦/٢٥٥ وجممع ١٢/٣٠٧طب 

 حسن
 من اختلط شعر رأسه األسود باألبيض: األمشط 

 عن أيب هريرة) هب (} الَ ينظُر اُهللا إىل املُسِبِل يوم القيامِة  {- ٢١٦١٤
 )٦١٣٣ و٦١٢٢( والشعب ٥/١٧١ وخط ١٢/٤١طب 

 صحيح
٢١٦١٥ -}    غين ِعنهستالَ ت هيِلزوِجها و شكُررأٍة الَ تعاىل إىل اماُهللا ت نظُرطب ، ك ، هق (} الَ ي (

 واخلطيب عن ابن عمرو
 )٢٨٩( وصحيحة ٩/٤٤٨ وخط ٤/٣٠٩ وجممع ٤/١٧٢ و٢/١٩٠ وك ٧/٢٩٤هق 

 صحيح
 عن ابن عباس) ت (}  إىل رجٍل أَتى رجالً أِو امرأةً يف الدبِر الَ ينظُر اُهللا {- ٢١٦١٦

 )٧٨٠١( وصحيح اجلامع ١/١٩٢ وفتح ٣/٢٨٩وترغيب ) ١٣٠٣( وحب ٤/٢٥٢وش ) ١١٦٥(ت 
 صحيح

 عن أيب هريرة) هـ (} الَ ينظُر اُهللا إىل رجٍل جامع امرأَته يف دبِرها  {- ٢١٦١٧



 

 

٣٢١٥() 

 )٧٨٠٢( وصحيح اجلامع ٤/٢٥٣ش  و٢/٣٤٤وحم ) ١٩٢٣(هـ 
 صحيح

 عن أيب هريرة) حم (} الَ ينظُر اُهللا إىل رجٍل الَ يقيم صلبه ِمن ركوِعِه وسجودِه  {- ٢١٦١٨
 ٥/٤٠٢ وسعد ٤/٢٢حم 

 صحيح
وابـن  ) حـم ( } الَ ينظُر اُهللا إىل صالِة عبٍد الَ يقيم ِفيها صلبه بني ركوِعِه وسجودِه        {- ٢١٦١٩

 سعد وابن عساكر عن علي بن شيبان
 ٢/٥٢٥ وبنحوه حم ١/٣٣٦ وترغيب ٢/١٢٠ وجممع ٨/٤٠٦ وطب ٤/٢٢حم 

 صحيح
حم ، طـب ،      (} الَ ينظُر اُهللا إىل صالِة عبٍد الَ يقيم فيها صلبه يف ركوِعِه وسجودِه               {- ٢١٦٢٠

 عن طلق بن علي) ض
 ١/٣٣٦ وترغيب ٢/١٢٠ وجممع ٢/٥٢٥حم 

 صحيح
 عن ابن عمر) ق ، ت (} الَ ينظُر اُهللا إىل من جر ثَوبه خيالَء  {- ٢١٦٢١

 )٧٨٠٣(وصحيح اجلامع ) ٦٣٧ و٦٣٦(ومحيدي ) ٣٥٧٤(وهـ ) ١٧٣٠( وت ٤٢ وم اللباس ٧/١٨٢خ 
 ن أيب هريرةع) حم ، خ (} الَ ينظُر اُهللا يوم القيامِة إىل من جر إزاره بطَراً  {- ٢١٦٢٢

 وصـحيح اجلـامع     ٢/٣٨٦ وحـم    ٣/٩٠ وترغيب   ١٠/٢٥٨ وفتح   ١٢/٩وسنة  ) ٣٥٧٤( وهـ   ٧/١٨٣خ  
 ٥٧٠ وموطأ ٦/١٤٨وم ) ٧٨٠٤(

ـ     (} الَ ينِفرنَّ أحد حىت يكونَ آِخر عهدِه الطَّواف ِبالبيِت           {- ٢١٦٢٣ عـن ابـن    ) حم ، د ، ه
 عن ابن عمر) هـ(عباس ، 
 ومحيدي  ١١/٤٣ وطب   ١/٢٢٢ وحم   ٢/٢٢٣ ومعاين   ٢/٧٢ومي  ) ٣٠٧٠(هـ  و) ٢٠٠٢( ود   ٣٧٩م احلج   

 )٧٨٠٥(وصحيح اجلامع ) ٣٠٠٠(وخزمية ) ٥٠٢(
) بـز  (} الَ ينفَع حذر ِمن قَدٍر ، وإنَّ الدعاَء لَيلقَىالبالَء ، فَيعتِلجاِن إىل يوِم القيامِة            {- ٢١٦٢٤
 عن عائشة

  ٤/١٢١وتلخيص ) ٣٣٥٨(لب  ومطا١٠/١٤٦ و٧/٢٠٩ وجممع ٢/٣٥٠ك 
 صحيح

 عن عائشة) م (} الَ ينفَعه َألنه لَم يقُلْ يوماً رب اغِْفر يل خطيئَيت يوم الديِن  {- ٢١٦٢٥
 ) ٧٨٠٦( وصحيح اجلامع ٣٦٥م اإلميان 

 قاله عن ابن جدعان وصلته للرحم يف اجلاهلية
 عن ابن عمر) م ، هـ (} ي هذا الَ ينقُش أحد على نقِش خاتم {- ٢١٦٢٦

 )٧٨٠٧( وصحيح اجلامع ١/٢/١٦٤وسعد ) ٣٦٣٩(وهـ ) ٤٢١٩( ود ١٠/٣٢٨ وفتح ١٦٥٦م ص 



 

 

٣٢١٦() 

الَ ينقَع بولٌ يف ِطسٍت يف البيِت ، فَإنَّ املالِئكةَ الَ تدخلُ بيتاً فيِه بولٌ منقَـع ، وال                    {- ٢١٦٢٧
  بن زيدعن عبد اهللا) طس (} يبولن يف مغتسٍل 

 ١/١٣٦ وترغيب ١/٢٠٤جممع 
 حسن

٢١٦٢٨ -}  إالَّ ِمثلَه اين املَجلودالز نِكحعن أيب هريرة) د ، ك (} الَ ي 
 )٧٨٠٨(وصحيح اجلامع ) ٢٤٤٤( وصحيحة ٢/٢٦٦وك ) ٢٠٥٢(د 

 صحيح
٢١٦٢٩ -}  خطُبال يو نكَحال يو املُحِرم نِكحنعن عثما) م ، د ، ن ، هـ (} الَ ي 
 وحـب   ٧/٢١٠ و ٥/٦٥ وهق   ١/٦٤ وحم   ٨٩ و ٦/٨٨ و ٥/١٩٢ون  ) ١٨٤١( ود   ٤٥ و ٤٣ و ٤١م النكاح   

 )٧٨٠٩( وصحيح اجلامع ٤/٢٦٨ وجممع ٧/٢٥٠ وسنة ٩/١٦٥ و٤/٥٢وفتح ) ١٢٧٤(
٢١٦٣٠ -}  ِصحلى مع ضمروِردنَّ معن أيب هريرة) حم ، ق ، د ، ن (} الَ ي 

 ١٢/١٦٨ وسـنة    ٢/٤٠٦وحم  ) ٣٥٤١( وهـ   ٢٤ود الطب ب     ١٠٥ و ١٠٤ وم السالم    ١٨٠ و ٧/١٧٩خ  
 )٧٨١٠( وصحيح اجلامع ٧/٢١٦ وهق ٢/٢٦٢ومشكل 

الَ يوضع يف امليزاِن أثقلُ ِمن حسِن اخلُلُِق ، وإنَّ حسن اخلُلُِق لَيبلُغُ ِبصاِحبِه درجـةَ                 {- ٢١٦٣١
 عن أيب الدرداء) بز (} الصوِم والصالِة 

 ٨/٢٢امع 
 صحيح

الَ يوِطن الرجلُ املسجد ِللصالِة أو ِلِذكِر اِهللا إالَّ يبشِبش اُهللا ِبِه كَما يبشِبش أهـلُ                 {- ٢١٦٣٢
 ليِهمع عن أيب هريرة) حب (} الغاِئِب إذا قَِدم 

 ٢/١١٨ وهق ٤٥٣ و٢/٣٢٨وحم ) ٣٠٩(وحب ) ١٥٠٣( وخزمية ١/٢١٣ك 
 صحيح

 عن أم سلمة) حب (} من حج ِمنكُم فَليِهلَّ ِبعمرٍة يف حجتِه ! يا آِل محمٍد  { - ٢١٦٣٣
 )٧٨١١( وصحيح اجلامع ٣/٩٩ ونصب ٦/٣١٧وحم ) ٩٨٧(حب 

 صحيح
أَمتشي أمام من هو خري ِمنك يف الدنيا واآلِخرِة ؟ ما طَلعت شمس             ! يا أبا الدرداِء     { - ٢١٦٣٤

لى أحٍد بع تال غَربكٍر وأيب ب أفضلَ ِمن املُرسلنيو نيبيالن وابن النجار عن أيب الدرداء) حل (} عد 
 ) ٦٦٢ و١٣٧ و١٣٥( وفضائل الصحابة ٣/٣٢٥حلية 

 حسن لغريه



 

 

٣٢١٧() 

أحِسن ِجوار من جاورك تكُن مؤِمناً ، وأِحب ِللناِس مـا تِحـب             ! يا أبا الدرداِء     { - ٢١٦٣٥
عن ) اخلرائطي يف مكارم اخلالق    (} ن مسلماً ، وارض ِبقسِم اِهللا لَك تكُن ِمن أغنى الناِس            ِلنفِسك تكُ 

 أيب الدرداء
 )٩٣٠( وصحيحة ٢/١٩٦وكر ) ١٠٥( واملكارم ٨/١٦٠ و٦/٢٦٤اإلحتاف 

 صحيح
ا ، ولربك عليك حقا   إنَّ ِلجسِدك عليك حقا ، وَألهِلك عليك حق       ! يا أبا الدرداِء     { - ٢١٦٣٦

 قَّهح قفَأعِط كُلَّ ِذي ح ، : ائِت أهلَكو منو قُمو ، أفِطرو معن أيب جحيفة) حل (} ص 
 ٤/٢٩٩وهق ) ١٢٨٧( وحب ٤/٢١١ ون ١٩٣ وم الصيام ٨/٣٨ و٧/٤٠ و٣/٥١ وبنحوه خ ٤/٢٧٦هق 

 صحيح
حانَ اِهللا ، واحلمد ِللِه ، وال إله إالَّ اُهللا ، واُهللا أكرب ، وال               سب:" قُلْ  ! يا أبا الدرداِء     { - ٢١٦٣٧

حولَ وال قُوةَ إالَّ ِباِهللا إنهن الباِقيات الصاِلحات ، وهن يحطُطن اخلَطايا كَما تحطُّ الشجرةُ ورقها                
  عن أيب الدرداء)ابن شاهني يف الترغيب يف الذكر (} وهى كُنوز اجلنِة 

 )٣٨١٣( وهـ ٢/٤٣٢الترغيب 
 حسن لغريه

أفال أُعلِّمك ما هو أفضلُ ِمن      : أذكُر اَهللا ، قالَ     : ما تقولُ ؟ قُلت     ! يا أبا الدرداِء     { - ٢١٦٣٨
           اللِّيِل ؟ قُلت عهاِر مالنهاِر ، والن عاللَّيلَ م لى ، قالَ    : ِذكِركبحانَ: قُلْ  : باُهللا    س لقما خ دداِهللا ع 

                      ، لـقِللِه ِملَء ما خ احلمدو ، لقما خ ددِللِه ع احلمدبحانَ اِهللا ويٍء ، سكُلِّ ش ددبحانَ اِهللا عس ،
     هِللِه ِملَء ما أحصى ِكتاب احلمدأبصرين النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   : عن أيب الدرداء قال ) طك ، بز (} و

 يت فذكرهأحرك شف
 ١٠/٩٣امع 

 حسن
الَ تخصن لَيلةَ اجلُمعِة ِبقياِم دونَ اللَّيايل ، وال يوم اجلُمعِة ِبصـياِم             ! يا أبا الدرداِء     { - ٢١٦٣٩
 عن أيب الدرداء) حم (} دونَ األياِم

 ٦/٤٤٤حم 
 صحيح

٢١٦٤٠ - }          آيٍة يف ِكتاِب اِهللا م دري أىا أبا املُنِذِر أت؟ قالَ     ي أعظم قالَ     : عك ، آيةُ الكُرسى :
                  ِعند املَِلك سقدِني تفتشالقيامِة و ومدِه ، إنَّ لَها لَِلساناً يفسي ِبيالَّذي نأبا املُنِذِر ، فَو الِعلم هِنكِلي

أبا :  إىل قوله    )م ، د ، ك    (عن أُيب بن كعب وروى صدره       ) هب(وعبد بن محيد ،     ) ط ، حم   (} ساِق العرِش   
 املنذر

 والشـعب  ٥/١٤٢ وحـم   ٤/٧ وجممع   ١/١٦٥ وطب   ٢/٣٧٥ وترغيب   ١/٣٣٩ وكر   ٢٥٨م صالة املسافرين    



 

 

٣٢١٨() 

)٩٨١٤( 
وذُِكـرت  : إني أُِمرت أنْ أعِرض عليك القرآنَ ، قالَ يا رسولَ اِهللا            ! يا أبا املُنِذِر     { - ٢١٦٤١
 عن أُيب بن كعب) طب (}  املَال اَألعلى نعم ِباِمسك ونسِبك يف: هناك؟ قالَ

 ٩/٣١٢ وامع ٨/٤٣٥ وكثري ١/١٦٩طب 
 حسن

الَ إله إالَّ اُهللا ، وحده الَ شريك لَه ، لَه املُلك ولـه احلمـد ،                 : قُلْ  ! يا أبا املُنِذِر     { - ٢١٦٤٢
            يٍء قَديرلى كُلِّ شع هوو ، ِبيدِه اخلَري ، ميتيحيي وئٍذ أفضلُ          يومي كوٍم ، فَإنٍة يف كُلِّ يرِمائةَ م ،

 قالَ ِمثلَ ما قُلت نمالً إالَّ معن أيب املنذر اجلهين) بز (} الناِس ع 
 ٤٤٩ و٢/٤٣٥ وترغيب ٦/٥٢ ومتهيد ٨٨ و١٠/٨٦امع 

 حسن لغريه
 عن ابن عباس) ك (} اقاً إياك واللَّبونَ ، اذْبح لَنا ِعن! يا أبا اهلَيثِم  { - ٢١٦٤٣

 ١٩/٢٥٤ وطب ١٠/٣١٧ وجممع ٤/٢٣٤ك 
 صحيح

إذا رأيت الصدقةَ كُِتمت وغُلَّت ، واستؤِجر       ! يا أبا الوليِد ، يا عبادةَ بن الصاِمِت          { - ٢١٦٤٤
     ِبأمان ستمرلُ يجالرو ، اخلَراب رمعو ، العاِمر أُخِربزِو ولى الغجرِة ، عِبالش عريالب ستمرتِه كَما ي

 عن عبد اهللا بن زبيب اجلندي) طب(، ) عبد الرزاق (} فَإنك والساعةَ كَهاتِني 
 ٣/١٢٣واإلصابة ) ٩٤٦٤(عب 

 حسن مرسل
 عن حذيفة) ك (} لَن تموت حىت تقتلك الِفئةَ الباِغيةَ ! يا أبا اليقظاِن  { - ٢١٦٤٥

 ٢/١٤٨ك 
 صحيح

 عمار بن ياسر: أبو اليقظان 
عـن أيب   ) ض(ومتـام ،    ) حم ، طب   (} إنَّ ِمن املؤِمنني من يلني لَه قَليب        ! يا أبا أُمامةَ     { - ٢١٦٤٦

 أُمامة
 ٦/٤٢١ وكر ٨/١٧٧ وطب ٢/١٢٨ وكثري ١/٦٣وجممع ) ١٠٩٥( وصحيحة ٥/٢٦٧حم 

 صحيح
 على كَِلماٍت هن خري ِللميِت ِمن الدنيا وما فيها وما غَابت أَال أدكُّك! يا أبا أُمامةَ    { - ٢١٦٤٧

عليِه الشمس وطلُعت ، إذا مات أخوكُم املؤِمن وفرغتم ِمن دفِنِه فَليقُم أحدكُم ِعند قَربِه ثُم لْيقُلْ                 
: فَيقولُ  ! يا فُالنُ بن فُالنٍة     : ستوي قاِعداً ، ثُم لْيقُلْ      والذي نفسي ِبيدِه إنه لَي    ! يا فُالنُ بن فَالٍن     : 

شهادةَ أنْ الَ إلـه إالَّ  : اذْكُر ما خرجت عليِه ِمن الدنيا : أرِشدنا إىل ما ِعندك يرمحك اُهللا ، فَليقُلْ        



 

 

٣٢١٩() 

          بِباِهللا ر ضيتر كُنت قدسولُ اِهللا ، وداً رحمأنَّ ماُهللا و       ا ، فَيقـومبيٍد نحمِبمباإلسالِم ِديناً ، وا ، و
قُم ِبنا ما يقِعدنا ِعند هذا وقد لُقِّن حجته ويكونُ اُهللا حجيجهمـا             : منكَر فَيأخذُ ِبيِد نكٍري فَيقولُ      

 عن أيب أُمامة) ابن النجار (} واَء فَانسبه إىل ح: إنْ كُنت الَ أحفظُ اسم أُمِه ؟ قالَ: دونه ، قيلَ 
 )١٢١٤( والدعاطب ٣/٤٥ و٢/٣٢٤ وتلخيص ٨/٢٩٨ وطب ٦/٤٢٤كر 

 حسن لغريه
 دون ابن فالنة ، واملشهور أن ينسب ألبيه

٢١٦٤٨ - }     وبا أبا ايي !           عذَّبونَ يف قُبوِرِهمهوِد يالي أصوات ؟ أمسع ما أمسع سمعطب (} أت (
 عن الرباء عن أيب أيوب) ، خ ، م ، نحم (وهذا لفظه 

 )٥٠٠( وتغليق ٤/١٠٢ ون ٦٩ وم اجلنة ٢/١٢٤ وخ ٥/٤١٧ وحم ٤/١٤٢طب 
٢١٦٤٩ - }  وبا أبا أيي ! لَحوب وبأي أُم عن ابن عباس) طب (} إنَّ طَالق 

 ١٢/١٩٦ وطب ٩/٢٦٢ وامع ٢/٣٠٢ وك ٧/٣٠٧ وهق ٢/١٨١كثري 
 حسن لغريه

  والظلماإلمث: احلوب 
٢١٦٥٠ - }     وبا أبا أيِبوضـِعها           !ي رسولَهرضي اَهللا ودقٍة تلى صع لُّكأَال  أَد :  صِلـــحت

 بيــن النــاِس إذا 
 عن أيب أيوب) طب(وعبد بن محيد ، ) طب (} تباغَضوا وتفاسدوا ، وتقرب بينهم إذا تباعدوا 

 )٢٣٢( وعبد بن محيد ٤/١٦٤اف واإلحت) ١٣٩٧( ومطالب ٨/٧٩امع 
 حسن لغريه

إذا دخلتم املساِجد فَارتعوا فيها فَإنَّ ِرياض اجلنِة املساِجد ، فَـأكِثروا            ! يا أبا بكٍر     { - ٢١٦٥١
   تعال قُ                 : فيها الرولَ وال حو ، راُهللا أكبإالَّ اُهللا ، و ال إلهِللِه ، و احلمدبحانَ اِهللا ، وةَ إالَّ ِبـاِهللا    سو

 عن أيب هريرة) الديلمي (} العلي العظيِم
 وجممـع   ١/١١٢ وترغيـب    ١/٣٢٢وهق  ) ٣٥١٠ و ٣٥٠٩( وت   ٣٥٤ و ٦/٢٦٨وحلية  ) ٨٢٦٧(الفردوس  

 ٨/٣٢٢ و١٧٣ و٥/٦ و١/٢٤٠واإلحتاف ) ١٨٩٠( والدعاطب ١/١٢٦
 حسن لغريه

إليِك عني ، إليِك عني ،      : ِقها ورأِسها ، فَقُلت     الدنيا تطاولَت يل ِبعن   ! يا أبا بكٍر     { - ٢١٦٥٢
 ي ، فَقالتنإليِك ع : عدكب ني مِمن نفِلتي ي فَلنِمن فلَتإِن ان كعن أيب بكر) حل (} أما إن 

 ٦/١٦٤ وحلية ٤/٢٠٧ وترغيب ١٠/٢٥٤امع 
 فيه ضعف

 .يعترب حبديثه إذا كان فوقه ثقة ودونه ثقة وهذا منها : حبان ضعيف  ، وقال ابن .. فيه عبد الواحد بن زيد 
الشرك أخفَى فيكُم ِمن دبيِب النمِل ، إنَّ ِمن الشرِك أنْ يقولَ الرجلُ             ! يا أبا بكٍر     { - ٢١٦٥٣



 

 

٣٢٢٠() 

ين فُالنٌ ، أَفال أدلُّك على مـا        لَوالَ فُالنٌ لَقتلَ  : ما شاَء اُهللا وِشئت ، وِمن النداِء أنْ يقولَ الرجلُ           : 
اللَّهم إني أعـوذُ ِبـك أنْ       : يذِهب اُهللا عنك ِصغار الشرِك وِكباره ؟ تقولُ كُلَّ يوٍم ثَالثَ مراٍت             

 ِلما الَ أعلم كأستغِفرو أنا أعلمو ِبك عن ابن جريج بالغاً) احلكيم (} أُشِرك 
  موصوالً عن معقل بن يسار٤/٣٤٤ وكثري ٨/٢٨١ و٢/٢٧٣واإلحتاف ) ٢٨(وسين ) ٧١٦(خد 

 حسن لغريه
 عن سهل بن سعد) ك (} إنْ أُقيمِت الصالةُ فَصلِّ بالناِس ! يا أبا بكٍر  { - ٢١٦٥٤

 ٣/٧٧ك 
 صحيح

 وابن عساكر عن عائشة) ك (} أنت عتيق اِهللا ِمن الناِر ! يا أبا بكٍر  { - ٢١٦٥٥
) ٢١٧١(وحـب   ) ٣٦٧٩( وت   ٩/٤٠وامـع   ) ٣٨٩٥(ومطالب  ) ١٢٥( وصحيحة   ٣/٣٧٦ و ٢/٤١٥ك  

 ١/٦ وطب ١/٦والدواليب 
 صحيح

ابن سعد عن علباء بن أمحد اليشكري أن أبا بكر خطب    (} أنتِظر ِبها القَضاَء    ! يا أبا بكٍر     { - ٢١٦٥٦
 )فاطمة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكره

 ٨/١٦سعد 
 لصحيح مرس

 عن مسلم مرسالً) هناد وابن جرير (} إنَّ املُصيبةَ يف الدنيا جزاُء ! يا أبا بكٍر  { - ٢١٦٥٧
 ٨/١١٩ وحلية ٥/١٨٩طربي 

 صحيح لغريه
) طب (} إنَّ أفضلَ الناِس ِعندي يف الصحبِة وذاِت يدِه ابن أَيب قُحافةَ            ! يا أبا بكٍر     { - ٢١٦٥٨

 عن معاوية وعن أيب بكر
  حنوه٢/٢/٢٥ وسعد ١٢/٦ وش ٧/١٢ وفتح ١٠/٢٨٧ واإلحتاف ٣/١٨حم 

 صحيح لغريه
 عن عائشة) ق ، ن ، هـ (} إنَّ ِلكُلِّ قَوٍم ِعيداً وهذا ِعيدنا ! يا أبا بكٍر  { - ٢١٦٥٩

 وصحيح اجلامع   ٤٤٥ و ٢/٤٤٢ وفتح   ١٠/٢٢٤ وهق   ٦/١٣٤وحم  ) ١٨٩٨( وهـ   ١٦ وم العيدين    ٢/٢١خ  
)٧٨١٢( 

 } إنَّ ِللِه مالِئكةً تنِطق على ألِسنِة بين آدم ِبما يف املَرِء ِمن اخلَِري والشر ! يا أبا بكٍر    { - ٢١٦٦٠
 عن أنس) ك(

 ١/٣٧٧ك 
 صحيح



 

 

٣٢٢١() 

إني رأيتين الباِرحةَ على قَليٍب أنِزع ، فَِجئت أنت فَرتعت ، وأنـت             ! يا أبا بكٍر     { - ٢١٦٦١
 عن ابن مسعود) طب (}  يغِفر لَك ، ثُم جاَء عمر فَاستحالَت غَرباً وضرب الناس ِبعطٍَن ضعيف واُهللا

 )١٥( ون فضائل ١١٣ و٧/١١٢ وم ١٧٠ و٩/٤٩ وخ ٤٥٠ و٢/٣٦٨ وحم ٩/٧١ وجممع ١٠/١٧٢طب 
 عن أيب بكر) لنجارابن ا (} إني الَ أُِحب أنْ يعينين على طُهوري غَريي ! يا أبا بكٍر  { - ٢١٦٦٢

 ١/٢٢٧امع 
 حسن لغريه

أَال أَدلُّك على ماهو أَسرع إياباً وأكثر مغنماً ؟ من صـلَّى الغـداةَ يف   ! يا أبا بكٍر   { - ٢١٦٦٣
 مسالش طلُعىت تاَهللا ح ذَكر ماعٍة ثُمعن أيب بكر) بز (} ج 

 ١٠/١٠٧امع 
 حسن لغريه

 عن أيب بكر) حل (} سدد وقاِرب تنج !  أبا بكٍر يا { - ٢١٦٦٤
 )٨٢٧٤( وفردوس ٤/٣٦١حلية 

 حسن لغريه
قُِل اللَّهم فَاِطر السمواِت واألرِض ، عاِلم الغيِب والشهادِة ، الَ إلـه             ! يا أبا بكٍر     { - ٢١٦٦٥

ن شر نفسي وِمن شر الشـيطاِن وِشـركِه ، وأنْ           إالَّ أنت ، رب كُلِّ شيٍء ومليكَه ، أعوذُ ِبك مِ          
 عن ابن عمرو) ت (} أقْتِرف على نفسي سوءاً أو أجره إىل مسلٍم 

 )٧٨١٣(وصحيح اجلامع ) ١٢٠٤(وخد ) ٢٨٩( والدعاطب ٢/١٩٦وحم ) ٣٥٢٩(ت 
 صحيح لغريه

 عن عائشة) هب(، ) احلكيم (} الَّ ورب الكَعبِة كَ! لَعانني وِصديقني ! يا أبا بكٍر  { - ٢١٦٦٦
 )٥١٥٤(والشعب ) ٢٠٨٢(والدعاطب ) ٣١٩( وخد ١٠/٨٧ و٨/٤٨٥اإلحتاف 

 صحيح
 عن أيب بكر) حم ، ق ، ت (} ما ظَنك ِباثنِني اُهللا ثَاِلثُهما ! يا أبا بكٍر  { - ٢١٦٦٧

ــم ) ٣٠٩٦( وت ٦/٩ و٥/٤خ  ــعد ١٧٥٤ وم ص ١/٤وح ــم ١٢٣ ٣/١ وس  ١٢/٧ وش ٢/٥٧٦ وعاص
 )٧٨١٤(وصحيح اجلامع 

 عن أيب برزة) طب (} أِمِط األذى عِن الطَّريِق فَإنَّ لَك ِبذلك صدقةً ! يا أبا برزةَ  { - ٢١٦٦٨
 )٣٦٨١( وهـ ١٣١ وم الرب والصلة ١٤/٣٣٧وسنة ) ٢٢٨( وخد ٤٢٤ و٤/٤٢٣حم 

 } ليك قَوسك وكلبك املُعلَّم ويدك ، ذَكي وغَري ذَكي   كُلْ ما ردت ع   ! يا أبا ثَعلبةَ     { - ٢١٦٦٩
 عن أيب ثعلبة) د(

 )٧٨١٥(وصحيح اجلامع ) ١٢٢٠٤-١٢٢٠٢(وأخرجه اجلماعة بنحوه املسند اجلامع ) ٢٨٥٦(د 
 صحيح



 

 

٣٢٢٢() 

ا مطاعاً ، وهوى    مروا ِباملعروِف وتناهوا عِن املُنكِر ، فَإذا رأيت شح        ! يا أبا ثَعلبةَ     { - ٢١٦٧٠
متبعاً ، ودنيا مؤثِّرةً ، ورأيت أمراً الَ بد لَك ِمن طَلبِه فَعليك نفسك ودعهم وعـوامهم ، فَـإنَّ                    

                عملُ ِمثلَ عي مسنيخ أجر لى اجلَمِر ، ِللعاِمِل ِفيِهنكَقبٍض ع ِفيِهن ربِرب ، صالص امأي راَءكُمملِه  و { 
 عن أيب ثعلبة) ك(

 )٣٠٥٨(وت ) ٤٠١٤(وهـ ) ٤٣٤١( ود ٧/٦ واإلحتاف ٤/٣٢٢ك 
 صحيح

أقِصر ِمن جشاِئك ، فَإنَّ أطولَ الناِس جوعاً يوم القيامِة أكثـرهم            ! يا أبا جحيفةَ     { - ٢١٦٧١
 فةعن أيب جحي) هب(عن املقدام بن معدي كرب ، ) احلكيم (} شبعاً يف الدنيا 

 )٥٦٤٣( والشعب ٧/٢٥٣٧ وعدي ٧/٢٥٦حلية 
 حسن لغريه

هلْ وجدتم ما وعد ربكُم حقا ؟ فَإني قَد ! يا أبا جهٍل ، يا عتبةُ ، يا شيبةُ ، يا أُميةُ           { - ٢١٦٧٢
         مرا ، فَقالَ عقي حبعدين رما و جدتسولَ اِهللا    : وا ري !    ِمن كلِّمفيها ، قالَ      ما ت أجساٍد الَ أرواح

عن ) حم ، م   (} والذي نفسي ِبيدِه ، ما أنتم ِبأمسع ِلما أقولَ ِمنهم غَري أنهم الَ يستطيعونَ جواباً                : 
 أنس

 ١١٦ ون اجلنائز ب ٤/٢٩ و٢٨٧ و٢٦٣ و١٨٢ و٣/١٠٤ وحم ٢/٤٢٥ وعاصم ٧٧م اجلنة 
٢١٦٧٣ - }     ذَميا أبا حما ال ! يإالَّ              إنشـرةَ ، وع إالَّ فَخمـسو ، إالَّ فَعشـرو ، مسدقةُ خص

 } فَعشرونَ ، وإالَّ فَخمس وعشرونَ ، وإالَّ فَثالثونَ ، وإالَّ فَخمس وثالثونَ ، فَإنْ كَثُرت فَأربعونَ                 
ل بن عبيـد بـن   عن ذيا) طب ، ض(ويعقوب ابن سفيان وابن سعد والبغوي والباوردي وابن قانع ،   ) حم ، ع  (

 حنظلة بن حذمي عن جده
 ٥/٦٧ وحم ١/٣٥٩ واإلصابة ٧/٥١ وسعد ٣/١٣٠امع 

 حسن 
٢١٦٧٤ - }     ا أبا ذَرنتِطحاِن ؟ قالَ      ! يسيقضـي      : الَ ، قالَ    : أتدري ِفيما يـدري واَهللا ي لَكن

 وسلم رأى شاتني ينتطحـان قـال        عن أيب ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه        ) ط ، حم   (} بينهما يوم القيامِة    
 فذكره

 ٧/٨٨ وكثري ٥/١٦٢ وحم ٧/١٢٠وطربي ) ١٥٨٨( وصحيحة ١٠/٤٧٦اإلحتاف 
 صحيح

٢١٦٧٥ - }     ا أبا ذَري !               فَقـر الفقرى القلِب ، وى ِغنما الِغنى ؟ إنالِغن وى أنَّ كَثرةَ املاِل هرأَت
يضره ما لَِقى ِمن الدنيا ، ومن  كانَ الفقر يف قَلبِه فَال يغنيِه ما               القلِب ، من كانَ الِغنى يف قَلبِه فَال         

 أُكثــر لَــه فــي الدنيا ، 
 عن أيب ذر) ن ، حب (} وإنما يضر نفسه شحها 



 

 

٣٢٢٣() 

 وصـحيح اجلـامع   ١١/٢٧٢ وفتح ٤/١٤٨وترغيب ) ٢٥٦٣و) ٢٥٢١( وحب  ٨/١٥٩ واإلحتاف   ٤/٣٢٧ك  
)٧٨١٦( 

 صحيح
٢١٦٧٦ - }     ا أبا ذَرإالَّ أنْ             ! ي ى أُمـراَءكال أرـاِم والش حوِمنها ن جلعاً فَاخرلغَ الِبناُء سإذا ب

الَ ، ولِكن تسمع وتطيع ولـو       : فَآخذُ سيفي فَأضِرب ِبِه ؟ قالَ       : يحولُوا بينك وبني ذَلك ، قالَ       
 بشييف الدالئل وابن عساكر عن أيب ذر)ك ، هق (} ِلعبٍد ح  

 ٦/٤٠١ ونبوة  ٣/٣٤٤ك 
 صحيح

٢١٦٧٧ - }    ا أبا ذَري ! ماٍم فَصهِر ثَالثةَ أيالش ِمن متشـرةَ ،  : إذا صع أربعشرةَ ، وثَالثَ ع
 عن أيب ذر) ت ، ن (} ومخس عشرةَ 

 )٧٨١٧(وصحيح اجلامع ) ٢١٢٧( وخزمية ٧/١٩٦ و٤/٢٢٣ ون ٥/١٥٠ وحم ٤/٢٩٤وهق ) ٧٦١(ت 
 صحيح

٢١٦٧٨ - }     ا أبا ذَري !       كِجريان دتعاهو فَأكثِر املَرق عن ) حم ، خد ، م ، ت ، ن         (} إذا طَبخت
 أيب ذر

) ١٨٣٣(وت  ) ٣٣٦٢(وهـ  ) ١١٤(وخد  ) ١٣٩( ومحيدي   ٥/١٤٩ وحم   ٦/١٥٧ وسنة   ١٤٢م الرب والصلة    
 )٧٨١٨(وصحيح اجلامع 

أرأيت إنْ أصاب الناس جوع شديد الَ تستطيع أَنْ تقوم ِمن ِفراِشـك             ! ا ذَر   يا أب  { - ٢١٦٧٩
           ا أبا ذَري ، عفَّف؟ ت صنعت كَيف إىل ِمسِجدك :        يتكونُ البي ديدش وتم الناس إنْ أصاب أيتأر

أرأيت إنْ قَتلَ الناس بعضهم بعضـاً حـىت     : ر  فيِه ِبالعبِد ، يعين القَرب كَيف تصنع ؟ اصِبر يا أبا ذَ           
فَإنْ لَـم   : تغرق ِحجارةُ الزيِت ِمن الدماِء كَيف تصنع ؟ اُقعد يف بيِتك وأغِلق عليك بابك ، قالَ                 

  كيفِ            : أُترالس عاعش كردعأنْ ي شيتإنْ خ لكنو ، عهم كُنت نطَـرِف      قالَ فَائِت م فَألِق ِمـن 
) حم ، د ، هـ ، حب ، ك         (} ِرداِئك على وجِهك كَي يبوَء ِبإمثِه وإِمثك ويكونَ ِمن أصحاِب الناِر            

 عن أيب ذر
) ٦٦٨٥( واإلحسـان  ٨/١٩١ وهق   ١٥/١٢وش  ) ٢٩٣( وهـ   ٤٢٤-٤/٤٢٣ وك   ٣/٨٠ وكثري   ٥/١٤٩حم  

 )٧٨١٩(وصحيح اجلامع ) ٤٢٦١(ود ) ٢٠٧٢٩(وعب 
 حصحي

 حجارة الزيت موضع باملدينة
٢١٦٨٠ - }     ا أبا ذَرٍد ذَهباً               ! يأُح ِمن لَه ريخ املسلمني الً ِمنجأيت ري ناقلَع ، ِاعِقلْ ما أقولُ لَك

       ا أبا ذَري ، راءهو كترالقيامِة إالَّ           ! ي وماألقلُّونَ ي مه إنَّ املُكثرين ، قالَ كَذا    ِاعِقلْ ما أقولُ لَك نم 
       ا أبا ذَركذا ، ِاعِقلْ يوِم القيامِة             ! وإىل ي واصيها اخلَريإنَّ اخلَيلَ يف ن ، عن أيب  ) حم (} ما أقولُ لَك



 

 

٣٢٢٤() 

 ذر
  ٥/٢٥٨ و٣/١٣٣ وامع ٨/٣٢٥ وحلية ٤/١١ واإلحتاف ١٨١ و٥/١٨٠حم 

 صحيح لغريه
٢١٦٨١ -  }      ا أبا ذَرإىل صاِحب   ! ي رت ةَ        أَلـمأُدخلَ اجلنو لَه ؟ ، غُِفر كُم-     ِجمعين الذي ري - 

 عن أيب ذر) حم(}  
 ٣/١٨٢ ومعاين ٦/٢٦٦ وجممع ٥/١٧٩حم 

 حسن
٢١٦٨٢ - }      ا أبا ذَرقالَ           ! ي ، يِنكٍل يف املسجِد يف عجإىل أرفِع ر ظُرـلٌ    : انجفَإذا ر فَنظرت

انظُر إىل أوضِع رجٍل يف املسجِد ، قالَ ، فَنظرت فَإذا رجـلٌ عليـِه               عليِه حلَّةٌ ، قُلت هذا ، قالَ        
    قُلت ، ذا ، قالَ  : أخالقِمـلِء األرِض               : ه ِمن ريالقيامِة خ وماِهللا ي ذا ِعندفسي ِبيدِه  ، هالذي نو

 عن أيب ذر) ك ، ض(والروياين ، ) حم ، وهناد ، ع ، حب(}  ِمثلُ هذا 
 ١٠/٢٦٥ وامع ٨/١١٥واحللية ) ٨١٦( واإلحسان ٨/٤٢٣ واإلحتاف ١٥٧ و٥/١٥٦حم 

 صحيح
٢١٦٨٣ - }   ا أبا ذَري ! نهع جلَّ فَتتهافتو زاِهللا ع جهِبها و ريدالةَ يصلِّي الصي املسلم بدإنَّ الع

  عن أيب ذر)حم ، ض(}  ذُنوبه كَما تهافت هذا الورق عن هذِه الشجرِة 
 ١/٢٤٨ وترغيب ٥/١٧٩ وحم ٢/٢٤٨امع 

 صحيح
٢١٦٨٤ - }      ا أبا ذَري !              أثقلُ يف امليزاِن ِمنلى الظَّهِر ، وع ما أخفِني ، هصلتلى خع لُّكأَال أَد
خلالِئق ِبمثِلِهما  ما تجملَ ا  ! عليك ِبحسِن اخلُلُِق ، وطوِل الصمِت ، فَوالذي نفسي ِبيِدِه           : غَِريِهما  

 عن أنس) ع ، طس(}  
 )١٩٣٨( وصحيحة ٣/٥٣٣ وترغيب ١٠/٣٠١ و٢٥ و٨/٢٢امع 

 صحيح
٢١٦٨٥ - }     ا أبا ذَرِة ! يكُنوِز اجلن لى كٍَرت ِمنع لُّكةَ إالَّ ِباِهللا : أَال أَدال قُوولَ وحم ، (}  الَ ح

 عن أيب ذر) ن ، هـ ، حب
وسـنة  ) ٣٨٢٥( وهــ    ١٥٧ و ١٥٠ و ٥/١٤٥وحم  ) ٨٢٠(واإلحسان  ) ١٦٥٢(ب   والدعاط ٢/١٦٣طب  

 )٧٨٢٠(وصحيح اجلامع ) ١٢٨٤(
 صحيح

٢١٦٨٦ - }      ا أبا ذَري !             نإالَّ م دِركُكال يو ، بقكس نم قلحت ، نقولُهكَلماٍت ت كأَال أُعلِّم
   الٍة ثَالثاً    : أخذَ ِبعمِلككُلِّ ص ربد ركبت            ، ثالثـنيثَالثاً و حتمدو ، ثالثنيثَالثاً و حسبتو ، ثالثنيو 

وختِتم ِبال إله إالَّ اُهللا وحده الَ شريك لَه  لَه املُلك وله احلمد ، وهو على كُلِّ شيٍء قَدير ، من قالَ                       



 

 

٣٢٢٥() 

 عن أيب ذر) د(}  ِر ذَلك غُِفرت لَه ذُنوبه ولو كانت ِمثلَ زبِد البح
 )٧٨٢١(وصحيح اجلامع ) ١٥٠٤(ود ) ٢٠١٥( واإلحسان ٢/٢٣٨ وحم ٢/٤٥١ وترغيب ١/١١١موضح 

 صحيح
٢١٦٨٧ - }      ا أبا ذَري !             لَم نفَم ، ليِهماُهللا ع لَكُمفَض كُمإخوان مهةٌ ، إناهليج فيك ؤراَم كإن

 عن أيب ذر) د(}  بوا خلق اِهللا يالِئمكُم فَبيعوه وال تعذَّ
 )٧٨٢٢( وصحيح اجلامع ٨/٢٤ واإلحتاف ٣/٢٧٦ونصب ) ٥١٥٧( ود ٣٨م اإلميان 

٢١٦٨٨ - }    ا أبا ذَرأخذها ! ي نندامةٌ إالَّ مو القيامِة ِخزي ومها يإنها أمانةٌ ، وإنو عيفض كإن
 عن أيب ذر) م(}  ِبحقِّها وأدى الذي عليِه فيها 

 )٧٨٢٣( وصحيح اجلامع ٣/١٦٠ وترغيب ١٠/٩٥ وهق ١٦م اإلمارة 
٢١٦٨٩ - }      ا أبا ذَرالةَ ِلوقِتها ، فَإنْ     ! يالةَ فَصــلِّ الصميتونَ الصعدي أُمراُء ييكونُ بس هإن

 ــــتلِّيص 
 عن أيب ذر) م ، ت(}  تك ِلوقِتها كَانت لَك نافلةً ، وإالَّ كُنت قَد أحرزت صال

وغريهم املسـند  ) ٧٨٢٤(وصحيح اجلامع   ) ١٧٦( وت   ٢/١٦٠وطب  ) ٩٥٤( وخد   ٥/١٦٩ وحم   ٤٤٨م ص   
 )١٢٢٦٠(اجلامع 

٢١٦٩٠ - }      ا أبا ذَرلـى               ! يرنَّ عتـأمفسي ، الَ تِلن ما أُِحب لَك ي اُِحبإنعيفاً وض ي أراكإن
نولَّيال تِني ، وتيٍم اثْنعن أيب ذر) م ، د ، ن(}   مالَ ي 

 )٧٨٢٥( وصحيح اجلامع ٦/٢٨٣ و٣/١٢٩ وهق ٦/٢٥٥ون ) ٢٨٧٨( ود ١٧م اإلمارة 
٢١٦٩١ - }      ا أبا ذَري !           مأخذوا ِبها لَكفَته مكُلَّه أنَّ الناس آيةً لَو ي َألعِرفِق اَهللا   : (إنتي نمو

 عن أيب ذر) حم ، ن ، هـ ، حب ، ك(}  ه ِمن حيثُ الَ يحتِسب يجعلْ لَه مخرجاً ويرزق
 )٦٦٦٩(واإلحسان ) ١٥٤٧(وحب ) ١١٦٠٣( ون ٥/١٧٨ وحم ١/١٦٦حلية 

 صحيح مرسل
 أبو السليل مل يدرك أباذر 

٢١٦٩٢ - }      ا أبا ذَرارسولَ ا          ! يقالَ ي ، اِجلنياطِني اإلنِس وش رش ذْ ِباِهللا ِمنعوِلإلنِس ! ِهللا  تو
خري موضوع ، من شاَء أقلَّ ،       : الصالةُ ماذا ِهى ؟ قالَ      : نعم ، قالَ يا رسولَ اِهللا       : شياطني؟ قالَ   

أضعاف مضاعفةٌ  : فَالصدقةُ ؟ قالَ    : فَرض مجزي ، قالَ     : فَالصوم ؟ قالَ    : ومن شاَء أكثر ، قالَ      
  زيداِهللا م ِعندها أفضلُ ؟ قالَ     :  ، قالَ    واألنبياِء كانَ             : فَأي إىل فَقٍري ، قالَ أي  سرِقلٍّ ، وم ِمن هدج

: كَِم املرسلونَ ؟ قـالَ      : نعم نيب مكلَّم ، قالَ      : أو نيب كَانَ آدم ؟ قالَ       : آدم ، قالَ    : أولَ ؟ قالَ    
    غَفري مج شرِبضعةَ عسوِل اِهللا       ثَالِمثائٍة وا ر؟ قالَ        :  ، قالَ ي أعظَم ليكما أُنِزلَ ع أي :  آيةُ الكُرسي



 

 

٣٢٢٦() 

 عن أيب أُمامة) حم ، طب(عن أيب ذر ، ) ط ، حم ، ن ، ع ، ك ، هب ، ض(}  
 ٦/٢٥٨ وكر ٨/٥٥٥ و٣١٣ و٣/٣١٢ وكثري ٨/٢٧٥ ون ١/١٦٠ وجممع ٢٧٥ و٥/١٧٨حم 

 حسن
٢١٦٩٣ - }      ا أبا ذَركعٍة ،              َألنْ  ! يِمائةَ ر صلِّيأنْ ت ِمن لَك ريِكتاِب اِهللا خ آيةً ِمن فَتعلَّم وغدت

}  وألنْ تغدو فَتعلَّم باباً ِمن الِعلِم عِملَ ِبِه أو لَم يعملْ خري لَك ِمن أنْ تصلِّي ألف ركعٍة تطوعـاً                     
 عن أيب ذر) هـ(

 ١/٢٥وجامع بيان العلم ) ٢١٩( وهـ ١/٩٨ و٢/٣٥٥الترغيب 
 حسن

٢١٦٩٤ - }      ا أبا ذَرإالَّ ِدينـاراً               ! ي ِدينـار عندي ِمنهداً ذَهباً أُمسي ثَاِلثةً وأنَّ يل أُح ما أُِحب
إالَّ أرصده ِلديٍن إالَّ أنْ أقولَ ِبِه يف ِعباِد اِهللا هكذا وهكذا وهكذا ، يا أبا ذَر األكثرونَ هم األقلُّونَ     

 عن أيب ذر) حم ، ق(}  هكذا وهكذا : من قالَ 
وخ ) ٢٧٧٠(ومي  ) ٤١٣٢( وهـ   ١٠/١٨٩ وهق   ٢/٥٧ وترغيب   ٥/١٤٨ وحم   ١٠/٢٣٩ وجممع   ٦٨٧م ص   

 )٧٨٢٦(وصحيح اجلامع ) ٦٢٦٨(
٢١٦٩٥ - }      ا أبا ذَرإالَّ ثَالثةَ          ! ي كُلَّه ٍد ذَهباً أُنِفقُهأنَّ يل ِمثلَ أُح ما أُِحب   نانريحـم ، ق   (}   د (
 عن أيب ذر
وصحيح اجلـامع   ) ٩٤( وم   ١١/٢٦٧ وفتح   ٦/٤٤٧وحم  ) ٦٢٦٨(وخ  ) ٣٣٢٦(و) ١٧٠و) ١٩٥(اإلحسان  

)٧٨٢٧( 
٢١٦٩٦ - }      ا أبا ذَرـأيتَ              ! يـىت تح ذهبها ت؟ فَإن إذا غَابت مسالش ذهبت دري أينلْ ته

ا ، فَتستأِذنُ يف الرجوِع فَيأذَنُ لَها وكأنها قَد قيلَ لَها اَرِجعـي ِمـن               العرش فَتسجد بني يدى ربه    
 ِمن يثُ ِجئِت فَتطلُعح 
 عن أيب ذر) حم ، ق(}  مغِرِبها فَذلك مستقرها 

ون حتفـة   ) ٤٠٠٢(ود  ) ٣٢٢٧ و ٢١٨٦( وت   ٥/٢٣ وطـربي    ٥/١٦٥ وحـم    ٢٥٠ وم اإلميان    ٩/١٥٣خ  
)١١٩٩٣( 

  الساعةوهذا عند قيام
عن الفضل بن عبد اهللا بن أيب رافع عن أيب ) حم(}  اقْتلْ كُلَّ كَلٍب ِباملدينِة     ! يا أبا راِفٍع      { - ٢١٦٩٧

 رافع
 ٢/٧ومعاين ) ٢٨( ومطالب ٤/٤٢ وجممع ٦/٩حم 

 صحيح



 

 

٣٢٢٧() 

نَّ موايلَ القَـوِم    إنَّ الصدقةَ حرام على محمٍد وعلى آِل محمٍد ، وإ         ! يا أبا راِفٍع      { - ٢١٦٩٨
أنفُسِهم عن ابن عباس) طب ، هق(}  ِمن 

 ١١/٣٧٩ وطب ٣/٢٨٢ ومعاين ٧/٣٢ وهق ٧/٩٧وحلية ) ٨٣٣( ومطالب ٣/٩٠ وجممع ٦/٨حم 
 صحيح

أليس كُلُّكُم يرى القَمر لَيلةَ البدِر مخِليا ِبِه ، فَإنما هو خلـق ِمـن       ! يا أبا رزيِن      { - ٢١٦٩٩
خ  أعظمعن أيب رزين) حم ، د ، هـ ، ك(}  لِق اِهللا ، فَاُهللا أجلُّ و 
 ١/٢٠٠ وعاصم ١٩/٢٠٧ وطب ٤/٥٦٠ وك ٤/١١وحم ) ١٨٠ و١٣(وهـ ) ٤٧٣١(د 

 صحيح لغريه
نةُ من رِضى ِباِهللا ربا ، وباإلسالِم ِديناً ، وِبمحمٍد نبيا وجبت لَه اجل            ! يا أبا سعيٍد      { - ٢١٧٠٠

              األرِض ، اِجلهادماِء والس نيِني كَما برجتكُلِّ د نيِة ، ما برجٍة يف اجلنِمائةَ د بدِبها الع رفَعى يأُخرو
 عن أيب سعيد) حم ، م ، ن(}  يف سبيِل اِهللا ، اِجلهاد يف سبيِل اِهللا 

) ٧٨٢٩( وصحيح اجلامع    ٣/١٤ وحم   ٢/٣٢٣ وكثري   ١٠/٣٤٧ وسنة   ٩/١٥٨ وهق   ٦/١٩ ون   ١١٦م اإلمارة   
 )٤٦١٢(واإلحسان 
 عن أنس) حم ، خ ، ت ، ن ، هـ(}   ما فَعلَ النغري ؟ ! يا أبا عمٍري   { - ٢١٧٠١

 ٢٧٨ و ٢٢٣ و ١٩٠ و ١٧٦ و ٣/١١٥وحم  ) ٣٧٢٠ و ٢٧٣(وهـ  ) ١٩٨٩( وت   ٧٦ ود األدب ب     ٨/٢٧خ  
 )٧٨٣٠( وصحيح اجلامع ١٣/١٧٩ و٧/٣٠٩ و١/٣٤٧ وسنة ٩/١٤ و١/٤٠٠ وش ١٠/١٤٨  و٥/٢٠٣وهق 
 طائر يشبه العصفور أمحر املنقار: النغري 

أكِثر ِمن السجوِد ، فَإنه لَيس ِمن مسلٍم يسجد ِللِه تعاىل سجدةً إالَّ             ! يا أبا فَاِطمةَ      { - ٢١٧٠٢
 والروياين عن أيب فاطمة األزدي) حم ، ع(}   إنْ تلقاين فَأكِثِر السجود! رفعه اُهللا درجةً ، يا أبا فَاِطمةَ 

 )١٤٢٢(وهـ ) ١٩٣٧ و١٥١٩( وصحيحة ٣/٤٢٨حم 
 صحيح

 عن أيب فاطمة) طب(}   إنْ أردت أنْ تلقاين فَأَكِثر ِمن السجوِد ! يا أبا فَاِطمةَ   { - ٢١٧٠٣
 )١٩٣٧ و١٥١٩( وصحيحة ٣/١٨ واإلحتاف ٣/٤٢٨حم 

 صحيح
عن احلسني بن السائب بن أيب لُبابة عن ) حم ، طب(}   مجزي عنك الثُّلُثُ! بابةَ يا أبا لُ  { - ٢١٧٠٤

 أبيه عن جده
 من طرق) ١٦٦٥( ومي ٥٠١ و٤٥٢/ ٣وحم ) ٣٣١٩( ود ٥/٢٣ وطب ٣/٦٣٢ك 

 صحيح
 وسىعن أيب م) خ ، ت(}  لَقد أُوتيت ِمزماراً ِمن مزامِري آِل داود ! يا أبا موسى   { - ٢١٧٠٥

 )٧٨٣١( وصحيح اجلامع ١/٢٥٨وحلية ) ٣٨٥٥( وت ٢/١٩٣ وم ٩/٩٢ تعليقاً وفتح ٦/٢٤١خ 



 

 

٣٢٢٨() 

ِانطِلق فَإني قَد أُِمرت أنْ أستغِفر َألهِل البقيِع ، فَـانطِلق معـي ،              ! يا أبا مويِهبةَ      { - ٢١٧٠٦
ليكُم يا أهلَ املقاِبِر ، ِليهن لَكُم ما أصبحتم         السالم ع : فَانطلقت معه فَلما وقف بني أظهرِهم قالَ        

                    ـعتبكَِقطِع اللِّيِل املُظِلِم ي نأقبلَِت الِفت ، اُهللا ِمنه علمونَ ما أجناكُمت فيِه ، لَو الناس ا أصبحفيِه ِمم
إني قَد أُعطيـت    ! يا أبا مويِهبةَ    : الَ  ثُم أقبلَ علي فَق   : آِخرها أولَها ، اآلِخرةُ شر ِمن اُألوىل قالَ         

: مفاتيح خزاِئِن الدنيا واخلُلد فيها ثُم اجلنةُ ، فَخيرت بني ذَلك وبني ِلقاِء ربي عز وجلَّ واجلنِة قالَ         
  ةَ: قُلتاجلن فيها ثَم اخلُلدنيا والد فاتيحذْ مي فَخأُمقالَ ِبأيب و  :  ـرتيِهبةَ لَقِد اختواِهللا يا أبا مالَ و

 عن أيب مويهبة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) حم ، طك(}   ِلقاَء ربي واجلنةَ
  ٣/٥٦ وك ١/٣٧ ون ٥/٢٢٤ وبداية ٢/٢٧ وحلية ٢/٢/٩ وسعد ٧/١٦٢ ونبوة ٣/٤٨٩ وحم ٣/٥٩امع 

 صحيح
انطِلق فَإني قَد أُِمرت أنْ أستعِفر ألهِل هذا البقيِع ، السالم عليكُم            ! ةَ  يا أبا مويِهب    { - ٢١٧٠٧

                      ، اُهللا ِمنـه علمونَ ما أجنـاكُمت فيِه لَو الناس ا أصبحفيِه ِمم ما أصبحتم لَكُم هنقيِع ، ِلييا أهلَ الب
       عتبكَِقطِع اللِّيِل املُظلِم ي نويِهبةَ            أقبلِت الِفتاألوىل ، يا أبا م ِمن رهلا ، اآلِخرةُ شها أوآِخر !  ي قَدإن

                 ِة ، فَـاخترتاجلني وبِلقاِء ر بنيو ذَلك نيب رتيةُ فَخاجلن ثُم اخلُلدنيا وزائِن الدخ فاتيحم أُعطيت
وابن عساكر عن أيب مويهبة موىل رسول ) طب ، ك( منده ، وابن سعد والبغوي وابن) حم(}   ِلقاِء ربي واجلنةَ

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ٩/٧٤ وتخ ٣/٥٩ وجممع ٣/٥٦ك 

 صحيح
إنها لَعلَّك أنْ تدِرك أمواالً تقسم بني أقواٍم ، وإنما يكفيـك ِمـن              ! يا أبا هاِشٍم      { - ٢١٧٠٨
وابن عساكر عـن أيب هاشـم   ) حم ، وهناد ، هب ، طب(}   يِل اِهللاخاِدم ، ومركب يف سب: جمِع املاِل

 شيبة بن عتبة القرشي
 من طرق ) ١٠٤٠١-١٠٣٩٢( والشعب ٣/٦٣٨ وك ٣/٤٤٤ وحم ٢/١٨ وجامع بيان العلم ٧/٣٦٢طب 

 صحيح
ـ   ِارض ِبما قُسم لَك تكُن غَنيا ، وكُن وِرعاً        ! يا أبا هريرةَ      { - ٢١٧٠٩ د النـاِس ،     تكُن أعب

                 ـاكإيسلماً ، وم كُنت اوركج نجاورةَ مم أحِسنؤِمناً ، وم كُنِلنفسِك ت ِحبِللناِس ما ت أِحبو
 القَلب ميتي هحِك فَإنكثرةَ الضعن أيب هريرة) طص(}  و 

 ) ١١١٢٧ و٥٧٥٠( والشعب ١٠/٢٩٦ وجممع ٢/١٠٤طص 
 حسن لغريه

عن ) خ ، ن(}   جف القَلم ِبما أنت الٍَق فَاختِص على ذَلك أو ذَر ! با هريرةَ يا أ  { - ٢١٧١٠
 أيب هريرة

 )٧٨٣٢( وصحيح اجلامع ١/٥١ وعاصم ٧/٧٩ وهق ٤ معلّقاً ون النكاح ب ٧/٥خ 



 

 

٣٢٢٩() 

 صحيح
 عن أيب هريرة) بز(}  زر ِغبا تزدد حبا ! يا أبا هريرةَ   { - ٢١٧١١

 )٨٣٧٢ و٨٣٧١ و٨٣٧٣( والشعب ٥/١٨١٠ و١٠٧٧ و٣/١٥٦ وعدي ٨/١٧٥جممع 
 صحيح

كُن وِرعاً تكُن ِمن أعبِد الناِس ، وارض ِبما قَسم اُهللا لَك تكُن ِمن              ! يا أبا هريرةَ      { - ٢١٧١٢
            اكرو ، يِتكأهِل بو ِلنفِسك ِحبما ت املؤمننيو ِللمسلمني أِحبى الناِس ، وأغن      كـرهمـا ت ملَه ه

ِلنفِسك وأهِل بيِتك تكُن مؤِمناً ، وجاِور من جاورت ِبإحساٍن تكُن مسـلماً ، وإيـاك وكثـرةَ                  
 عن أيب هريرة) هـ(}  الضِحِك فَإنَّ كَثرةَ الضِحِك فَساد القلِب 

وهــ  ) ٨٣٧٢ و ٨٣٧١ و ٨٣٦٣(والشـعب   ) ٧٨٣٣( وصـحيح اجلـامع      ٢/٣٠٢ وأصفهان   ١/٣٦٥حلية  
)٤٢١٧ ( 

 حسن
هكذا وهكذا وهكذا ثَـالثَ مـراٍت       : هلك املُكثرونَ إالَّ من قالَ      ! يا أبا هريرةَ     { - ٢١٧١٣

هلْ ! يا أبا هريرةَ    : ِبكفِِّه عن يمينِه ، وعن يسارِه وبني يديِه ، وقليلٌ ما هم ، ثُم مشى ساعةً وقالَ                  
قُلْ الَ حولَ وال قُوةَ إالَّ ِباِهللا ،        : بلى يا رسولَ اِهللا ، قالَ       : ك على كَِرت ِمن كُنوِز اجلنِة ؟ فَقلت         أدلُّ

يا أبا هريرةَ ، هلْ تدري ما حق اِهللا على الناِس ،    : وال ملجأَ ِمن اِهللا إالَّ إليِه ، ثُم مشى ساعةً فَقالَ            
 قما حو      لى اِهللا؟ قُلتقالَ     :  الناِس ع أعلم رسولُهال         : اُهللا وو ـدوهعبلى الناِس أنْ ياِهللا ع قفَإنَّ ح

 مهعذِّبليِه أنْ الَ يع فَحق يئاً ، فَإنْ فَعلوا ذَلكشِركوا ِبِه شعن أيب هريرة) حم (} ي 
 )١٧٦٦(وصحيحة ) ٢٠٥٤٧( وعب ١/٥٠ وجممع ٢/٥٣٥حم 

 صحيح
٢١٧١٤ - }     زيدا أبا يِني    ! يبح كي أُِحبإن :          بح ِمن أعلم ا ِلما كُنتبحي ، وِمن ِتكا ِلقراببح
   اكي إيمِن أيب طالٍب       -عِلعقيِل ب وابن عساكر عن أيب إسـحاق  ) طب ، ك(، ) ابن سعد والبغوي  (}  قاله

 عن حذيفة) ك(مرسالً ، 
 )٤٠٨٨( ومطالب ٤/١/٣٠ وسعد ١٧/١٩١ وطب ٩/٢٧٣ع  وجمم٣/٥٧٦ك 

 حسن لغريه
٢١٧١٥ - }     مآد نا اَبلى               ! يع المال تو ، لَك رش مِسكهإنْ تو ، لَك ريبذُِل الفَضلَ خإنْ ت كإن

 عن أيب أُمامة)  تحم ، م ، (} كَفاٍف ، وابدأْ ِبمن تعولُ ، واليد العليا خري ِمن اليِد السفلى 
 )٧٨٣٤( وصحيح اجلامع ٥/٢٦٢ وحم ٢/٤٩ و١/٥٩٠ وترغيب ٤/١٨٢وهق ) ٢٣٤٣( وت ٩٧م الزكاة 

٢١٧١٦ - }     مآد نا اَبي !         الَّ قُلتِبعقوبِة اِهللا ، ه قومالَ ت كيف       : إنسـنةً ونيا حنا آِتنا يف الدبر
 عن احلسن مرسالً) هناد( } اآلِخرِة حسنةً وِقنا عذاب الناِر 

اللـهم  :  موصوالً عن أنس حنوه وسببه أن رجالً من الصحابة قال            ٣/٢٨٨ وحم   ٢٠٦٩ وم ص    ٢/٤٢٧مشكل  



 

 

٣٢٣٠() 

 ...ماكنت معاقيب به يف اآلخرة فعجله يف الدنيا ، فصار كالفرخ فسأله النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقاله 
٢١٧١٧ - }     مآد نا اَبدري ! يلْ تعمِة هالن ماما تِة : مخولُ اجلندالناِر ، و ِمن حـم ،   (} الفَوز

 عن معاذ) خد ، ت
 ٩٣وت الدعوات ب ) ٧٢٥( وخد ٧٣ وشكر ٥/٢٣٥ وحم ٩/١٧٧اإلحتاف 

 حسن
 ٢٧٢ و١٢/٢٧١شيخ ، وقد روى مجاعة التهذيب : فيه أبو الورد قال عنه يف الكاشف 

٢١٧١٨ - }     آدم ا اْبني ! ـِن        الَ تسـألَ عىت تجلَّ حو زى اِهللا عدي نيالقيامِة ب ومي زولُ قَدماك
) حـل  (} عمِرك فيما أفنيته ، وجسِدك فيما أبلَيته ، وماِلك ِمن أين اكتسبته ، وأين أنفقته       : أربعٍة  

 وابن النجار عن أنس
 )٩٤٦(وصحيحة ) ٢٤١٧ و٢٤١٦ ( وت٤/٣٩٦ و١/١٢٥ وترغيب ١٠/٣٤٦ وجممع ٨/٧٣حلية 

 صحيح لغريه
إنَّ هذا يوم ، من ملك فيِه بصره إالَّ ِمن حق ، ومسعه إالَّ ِمن حـق ،  ! يا ابن أِخي    { - ٢١٧١٩

 لَه غُِفر قح إالَّ ِمن هِلسانرفةَ -وع ومعين يعن ابن عباس) هب ( } - ي 
 ٢/٢٠٤وترغيب ) ٤٧١( والشعب ٩/١٢٤ ومتهيد ١/٣٥٦حم 

 صحيح
 عن حكيم بن حزام) حم ، هق (} الَ تبيعن شيئاً حىت تقِبضه ! يا ابن أخي  { - ٢١٧٢٠

 ٣/٢٢٠ وطب ٤٠٣ و٣/٤٠١ وحم ٥/٣١٣هق 
 صحيح

 عن سلمة بن األكوع) خ (} ملكت فَأسِجح ! يا ابن األكوِع  { - ٢١٧٢١
 وخ  ١٨٢ و ٤/١٨١ ونبـوة    ٧/٤٦٠ و ٥/١٦٦ و ٤/٨١ وفـتح    ٧/٣٣ وطـب    ١٠/٢٣٦ وهق   ١٣١م اجلهاد   

 )٧٨٣٥(وصحيح اجلامع ) ٤١٩٤(
 قدرت فسهل وأحسن العفو وهو مثل سائر: أسجح 

حـم ،   (} يا ابن اخلَصاصيِة ما أصبحت تنِقم على اِهللا أصبحت تماشي رسولَ اِهللا           { - ٢١٧٢٢
 عن بشري بن اخلصاصية) هـ
 ٤/٨٠ وهق   ٩/٣٩٨ وجممع   ٢/٣١وطب  ) ٤٢٩(وخد  ) ١٩٤٦ و ٧٩٠( وحب   ١/٣٧٣ وك   ٨٤ و ٥/٨٣حم  

 )٧٨٣٦(وصحيح اجلامع ) ١٥٦٨(وهـ 
 صحيح

حـم ،    (} إنه الَ يدخلُ اجلنةَ إالَّ املؤِمنونَ       : ِاذهب فَناِد يف الناِس     ! يا ابن اخلطَّاِب     { - ٢١٧٢٣
 عن عمر) م

 )٧٨٣٧( وصحيح اجلامع ٢/١٣٤ وكثري ١٤/٤٦٦ وش ٩/١٠١ وهق ١/٣٠ وحم ١٨٢م اإلميان 



 

 

٣٢٣١() 

ِبسـِم اِهللا   : إنَّ ِجربيلَ رقَاين رقْيةً مراٍت ، أَال أُعلِّمكها ؟ قـالَ            ! يا ابن الصاِمِت     { - ٢١٧٢٤
                 شفيكاِهللا ي اسمٍني ، وعاِسٍد وسِد كُلِّ حح ِمن ، ؤذيكيٍء يكُلِّ ش ِمن ، عن عبادة  ) حم (} أَرقيك

 بن الصامت
 ٥/٣٢٣حم 

 صحيح
دخلَ النيب صلى   : عن جعفر عن أبيه قالَ      ) ش (} تصلِّ الصبح أربعاً؟    ! يا ابن الِقشهِب     { - ٢١٧٢٥

اهللا عليه وسلم املسجد وأخذ بالل يف اإلقامة فقام ابن حبينة يصلي ركعتني فضرب النيب صلى اهللا عليه وسلم منكبه                    
 وقال فذكره

 حنوه) ٣٩٩٥ و٤٠٠٨ و٤٠٠٧ و٤٠٠٦ و٤٠٠٥ و٤٠٠٤( وعب ٢/٢٥٣ش 
 حسن لغريه

وابن عساكر عن   ) طب(،  ) ابن سعد وابن نصر    (} الَ تسِمعين ومسِع اَهللا     ! يا ابن حذافةَ     { - ٢١٧٢٦
  هريرةعنه عن أيب) حم ، هق(الزهري عن أيب سلمة أن عبد اهللا بن حذافة قام يصلي فجهر بالقراءة قال فذكره ، 

 ٢/٢٦٥ وجممع ٢/٣٢٦ وحم ٢/١٦٢هق 
 صحيح

إذا رأيت اِخلالفةَ قَد نزلِت األرض املُقدسةَ فَقد دنِت الــزالِزلُ          ! يا ابن حوالةَ     { - ٢١٧٢٧
 والبالِبــــــلُ 

            ر ذِه ِمندي هي الناِس ِمن ِمن ِئٍذ أقربوماعةُ يالسو ، الِعظام اُألمورو  عـن  ) حم ، د ، ك     (} أِسك
 العرباض

 )٧٨٣٨( وصحيح اجلامع ٨/٤٣٧ وتخ ٤/٤٢٥ وك ٥/٢٨٨ وحم ٣٧د اجلهاد ب 
 صحيح

القاِعد فيها خري ِمن القاِئِم ، والقـاِئم        : كَيف أنت إذا نشأت ِفتنةٌ      ! يا ابن حوالةَ     { - ٢١٧٢٨
كَيف أنت إذا نشأت أُخرى     ! ن الساعي ، يا ابن حوالةَ       فيها خري ِمن املاشي ، واملاشي فيها خري مِ        

         لى احلَقئٍذ عومي هأصحابذا وقٍر ، هياصي بها صٍب كَأنثمانَ -اليت قَبلها فيها كَنفحِة أرنعين عي - 
 عن عبد اهللا بن حوالة) ط ، حم ، طب ، ض (} 

 ٥/٣٣ و٤/١٠٩حم 
 صحيح

٢١٧٢٩ - } س نا ابةَ يةُ ! ميالِفئةُ الباغي لُكقتعن أيب سعيد) بز (} ت 
 ٣/١/١٨٠ وسعد ١/٥٤٢ وفتح ٩/٢٩٦جممع 

 صحيح



 

 

٣٢٣٢() 

، ) أعوذُ ِبرب الفَلقِ  (أَال أُخِبرك ِبأفضِل ما تعوذَ ِبِه املُتعوذونَ ؟ قُلْ          ! يا ابن عاِبٍس     { - ٢١٧٣٠
 عن ابن عابس اجلهين) ن (} ورتِني هاتِني الس) وقُلْ أعوذُ ِبرب الناِس

وصـحيح  ) ٩٨٠(والدعاطب  ) ١١٠٤( وصحيحة   ١٥٣ و ٤/١٤٤ و ٣/٤١٧ وحم   ٢/٢/١٥ وسعد   ٨/٢٥٢ن  
 )٧٨٣٩(اجلامع 

 صحيح
 } الَ تأكُلْ ِبأُصبعِني فَإنها أكلَةُ الشيطاِن ، وكُـلْ ِبثالثـِة أصـاِبع          ! يا ابن عباٍس     { - ٢١٧٣١

 اسعن ابن عب) طب(
 ٥/٢٧٢ واإلحتاف ٥/٢٥ وجممع ١١/١٢٦طب 

 حسن
٢١٧٣٢ - }     مرع نا ابالثِّياِب فَفي الناِر         ! ي ِمن األرض مسيٍء يعن ابـن   ) حم ، طب   (} كُلُّ ش

 عمر
 ١٢/٣٨٧ وطب ١٠/٢٥٧ وفتح ٢/٩٨حم 

 حسن
٢١٧٣٣ - }     مرع نا ابا        ! يةَ ، ونالس اُهللا ، أخطأت كذا أمرطلِّق     ما هفَت ستقِبلَ الطُّهرةُ أنْ تنلس

إذا ِهى حاضت ثُم طَهرت فَطلِّق ِعنـد ذَلـك أو            : �ِلكُلِّ قُرٍء ، وأمره أنْ يراِجعها ، ثُم قالَ          
نك وكانـت    إذَنْ بانت مِ   �: أرايت لَو طَلَّقتها ثَالثاً كَانَ يل أنْ أُراِجعها ؟ قالَ           : أَمِسك ، قالَ    

  فذكره�عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض مث أراد أن يتبعها بطلقتني ، فبلغه ) طك (} معصيةً 
 ٣/٢٢٠ ونصب ٧/٣٣٤ وهق ٤/٣٣٦امع 

 حسن
ـ ) د (} إنَّ اجلنةَ الَ تِحلُّ إالَّ ِلمـؤِمٍن        : اركَب فَرسك ثُم ناِد     ! يا ابن عوٍف     { - ٢١٧٣٤ ن ع

 العرباض
 )٧٨٤٠(وصحيح اجلامع ) ٣٠٥٠(ود ) ٨٨٢( وصحيحة ٩/٢٠٤هق 

 صحيح
إنَّ ِللساعِة أعالماً ، وإنَّ ِللساعِة أشراطاً ، أَالَّ وإنَّ ِمـن أعـالِم              ! يا ابن مسعوٍد     { - ٢١٧٣٥

 وأنْ تفيض األشرار فَيضاً ، يـا        الساعِة وأشراِطها أنْ يكونَ الولَد غَيظاً ، وإنْ يكونَ املَطر قَيظاً ،           
أنْ يصدق الكاِذب ، وأنْ يكذَّب الصاِدق ، يا ابن    : إنَّ ِمن أعالِم الساعِة وأشراِطها      ! ابن مسعوٍد   

! بن مسعوٍد أنْ يؤتمن اخلاِئن ، وأنْ يخونَ األمني ، يا ا: إنَّ ِمن أعالِم الساعِة وأشراِطها    ! مسعوٍد  
أنْ يواصلَ األطباق وأنْ يسود كُلَّ قَبيلٍة مناِفقوها ، وكُلَّ سوٍق           : إنَّ ِمن أعالِم الساعِة وأشراِطها      

إنَّ ِمن أعالِم الساعِة وأشراِطها أنْ يكونَ املؤِمن يف القَبيلِة أذلَّ ِمن النقِد        ! فَجارها ، يا ابن مسعوٍد      



 

 

٣٢٣٣() 

أنْ تزخرف احملاريب ، وأنْ تخرب القُلوب ،        : إنَّ ِمن أعالِم الساعِة واشراِطها      !  يا ابن مسعوٍد     ،
أنْ يكتفى الرجالُ ِبالرجاِل والنساُء ِبالنساِء ، يا        : إنَّ ِمن أعالِم الساعِة وأشراِطها      ! يا ابن مسعوٍد    

! ن أعالِم الساعِة وأشراِطها أنْ تكنف املساِجد وأنْ تعلُو املناِبر ، يا ابن مسعوٍد       إنَّ مِ ! ابن مسعوٍد   
إنَّ ِمن  ! إنَّ ِمن أعالِم الساعِة وأشراِطها أنْ يعمر خراب الدنيا ويخرب عمرانها ، يا ابن مسعوٍد                

إنَّ ِمـن أعـالِم السـاعِة       ! ر املعاِزف والكرب ، يا ابن مسـعوٍد         أعالِم الساعِة وأَشراِطها أنْ تظه    
إنَّ ِمن أعالِم الساعِة وأشراِطها أنْ يكثُر الشـرطُ         ! وأشراِطها أنْ تشرب اخلُموِر ، يا ابن مسعوٍد         

ن أعالِم الساعِة وأشـراِطها أنْ يكثُـر   إنَّ ِم! واهلمازونَ والغمازونَ ، واللَّمازونَ ، يا ابن مسعوٍد      
 عن ابن مسعود) طب (} أوالد الزنا 

 ٣٢٤ و٧/٣٢٣ وامع ٢/٢٧٠ وشج ٢٨٣ و١٠/٢٨٢طب 
 ضعيف

 ولكثري منه شواهد 
 أي يبتعد عنها ومل يقرا: البعداء واألجانب ،  كنف :  األطباق 

الِواليةُ يف  : عرى اإلمياِن أوثق ؟ أوثق عرى اإلمياِن        هلْ تدري أَي    ! يا ابن مسعوٍد     { - ٢١٧٣٦
هلْ تدري أي املؤِمنني أفضـلُ ؟ أفضـلُ         ! اِهللا ، واحلب يف اِهللا ، والبغض يف اِهللا ، يا ابن مسعوٍد              

نني أعلم ؟ أعلـم     هلْ تدري أي املؤمِ     !    الناِس أحسنهم عمالً إذا فَِقهوا يف ِدينِهم ، يا ابن مسعودٍ          
الناِس أبصرهم ِباحلق إذا اختلف الناس ، وإنْ كانَ يف عملِه تقصري ، وإنْ كانَ يزحف على إسـتِه        

هلْ عِلمت أنْ بين إسرائيلَ افْترقوا على اثْنتِني وسبعني ِفرقةً ، لَم ينج ِمنها              ! زحفاً ، يا ابن مسعوٍد      
ِفرقةٌ أقامت يف املُلوِك واجلباِبرِة فَدعت إىل ِديِن ِعيسى فَأُِخـذَت           :  ِفرٍق وهلك ساِئرهن     إالَّ ثَالثُ 

                طاِئفةٌ أُخرى لَـم تقَام ِباِهللا ، ثُم ىت لَِحقتح ترياِن فَصربِبالن قَترحِباملناشِري و تشرنو لتقُتو
     لَمةٌ وقُو ملَه كُناُهللا            ت مهذَكـر الذين مهو بتترهو دتِباِجلباِل فَتعب ِبالِقسِط فَلِحقت ِطِق القيامت

ورهبانيةً ابتدعوها ما كَتبناها عليِهم إالَّ ابِتغاَء ِرضواِن اِهللا فَآتينا الذين آمنوا ِمنهم أجرهم ،               : فَقالَ  
وكثري ِمنهم فَاِسقونَ الذين لَم يؤِمنوا يب ولـم يصـدقوين ولَـم            هم الذين آمنوا يب وصدقوين ،       

عـن ابـن    ) طب ن ك ، هب    (،  ) عبد بن محيد واحلكيم    (} يرعوها حق ِرعايِتها وهم الذين فَسقَهم اُهللا        
 مسعود
 )٩٥١٠( والشعب ١/٤٨٠ وك ١/٢٢٣ وطص ١٦٢ و١/٩٠امع 

 حسن
إنَّ ربي تبارك وتعاىل أرسلَ إيلَّ إِن اقْرإ القرآنَ على حرٍف ، فَرددت إليِه              ! يب  يا أُ  { - ٢١٧٣٧

أِن اقْرأه على حرفَِني ، فَرددت إليِه أنْ هونْ على أُمـيت ،  : أنْ هونْ على أُميت ، فَأرسلَ إيلَّ الثَّانيةَ       
 فَأرسلَ إيلَّ الثَّاِلثةَ أِن 



 

 

٣٢٣٤() 

اقْر  سألُِنيها ، فَقُلتسألةٌ تا مددٍة ردِبكُلِّ ر لكٍف وبعِة أحرلى سع ـــيت ،  : أهاغِْفِر ُألم ماللَّه
اغِْفر ــماللَّه 

 ىت إبراهيمح مكُلُّه إيلَّ فيِه اخلَلق رغَبالثَّاِلثةَ ِليوٍم ي رتأخيت ، وعن أُيب) حم ، م (} ُألم 
وصـحيح اجلـامع   ) ١٢٢٧(وسـنة   ) ٨٢٠(وم  ) ٧٤٠( واإلحسان   ٢/٣٢٩ وكر   ٥/١٢٧ وحم   ١١/٤٨٣ش  

)٧٨٤١( 
٢١٧٣٨ - }  ا أُيباٍف كَاٍف !   يش مٍف ، كُلُّهبعِة أحرلى سعن أُيب) ن (} أُنِزلَ القرآنُ ع 

 )٧٨٤٢( وصحيح اجلامع ٨/٢٨٧ ومتهيد ٣٦ن االفتتاح ب 
 صحيح

٢١٧٣٩ - }    ا أُيبرفَِني ؟ فَقالَ            !     يح رٍف أولى حالقرآنَ فَقيلَ يل ع ي أُقِرئتالـذي   : إن املَلك
على حرفَِني أو ثَالثٍة ؟ فَقالَ املَلك الـذي         : على حرفَِني ، قُلت على حرفَِني ، فَقيلَ يل          : معي قُلْ   
لَيس ِمنها إالَّ شاٍف كَاٍف : ةَ أحرٍف ثُم قالَ   على ثَالثٍة ، قُلت على ثَالثٍة ، حىت بلغَ سبع         : معي قُلْ   

، إنْ قُلت سميعاً عليماً ، وإنْ قُلت عزيزاً حكيماً ما لَم تخِتم آيةَ عذاٍب ِبرمحٍة ، أو آيـةَ رمحـٍة                      
 عن أُيب) د (} ِبعذاٍب 

 )٧٨٤٣( وصحيح اجلامع ٨/٢٨٣ومتهيد ) ١٤٧٧(د 
 صحيح

إني كَتبت ِبكتاٍب إىل ِكسرى فَمزقَه واُهللا يمزقُه ويمزق ملكَـه ،            ! وٍخ  يا أخا تن   { - ٢١٧٤٠
وكتبت إىل النجاشي بصحيفٍة فَخرقها واُهللا مخِرقُه  ومخِرق ملكِه ، وكتبت إىل صاِحِبك بصحيفٍة               

 عن التنوخي رسول هرقل) حم (}  العيِش خري فَأمسكها فَلن يزالَ الناس يِجدونَ ِمنه بأساً ما دام يف
 ١/٢٦٦ ونبوة ٥/١٥ وبداية ٣/٤٤٢حم 

 حسن
سلْ ِعن حاِجِتك ، وإنْ ِشئت أَخربتك عما ِجئت تسألُ عنه ، قالَ             ! يا أخا ثَقيٍف     { - ٢١٧٤١

وِعك وعن سجوِدك ، وعن ِصياِمك      فَإنك تسألُين ِعن صالِتك وعن رك     : ذاك أعجب إيلَّ ، قالَ      : 
                  تيـككبلى رع يكدي فَضع الِة فَركعتإىل الص فَإذا قُمت ، سطهو منو هآِخرلَ اللَّيِل وفَصلِّ أو ،

ن وفرج بني أصابِعك ، ثُم ارفَع رأسك حىت يرِجع كُلُّ عضٍو إىل ِمفصلِه ، وإذا سـجدت فَـأمكِ                  
         اللَّيايلَ البيض مصو نقُرال تاألرِض و ِمن كبهتشـرةَ         : جع مخـسشرةَ وع أربعشرةَ وثَالثَ ع { 

 عن ابن عمر) طب(
 ٣/٢٨٤وامع ) ٨٨٣٠( وعب ٦/٢٩٣ ونبوة ١/٣٧٣ ونصب ١٢/٤٢٥طب 

 حسن
 لعن أبيض بن محا) د (} يا أخا سبٍأ الَ بد ِمن صدقٍة  { - ٢١٧٤٢

 ٤/٦٣٤وجامع األصول ) ٣٠٢٨(د 



 

 

٣٢٣٥() 

 حسن
 } نعم ، فَفعلَ    : إنك لَمطاع يف قَوِمك ، أفال أُؤمرك عليِهم ؟ قالَ           ! يا أخا صداَء     { - ٢١٧٤٣

 عن زياد بن احلارث الصدائي) طك(
  ٥/٣٥٥ ونبوة ١/٢/٦٣ وسعد ٥/٢٠٣ وجممع ٥/٣٠٣طب 

 حسن
 عن الرباء ) هـ ، هق (} هذا اليوِم فَإِعدوا ِلِمثِل ! يا إخواين  { - ٢١٧٤٤

 )٧٨٤٤( وصحيح اجلامع ٤/٢٤٠وترغيب ) ٤١٩٥(هـ 
 حسن

 قاله على قرب
٢١٧٤٥ - }    ا أُخيي !    عاِئكاِلِح دمرِة -أشِركنا يف صيف الع تأذَنهاس ِحني مرِلع حم ( } - قاله (
 عن ابن عمر

 ٣/١/١٩٥ وسعد ٤/٤٠٧اف  واإلحت٢٧٩ و٣/٢١١ وجممع ٢/٥٩حم 
 صحيح لغريه

٢١٧٤٦ - }  ا أُخينسنا ! يال تو عاِئكعن عمر) حم ، هـ (} أشِركنا يف صاِلِح د 
 ٤/٤٠٧ واإلحتاف ٣/١/١٩٥ وسعد ٢٧٩ و٣/٢١١ وجممع ٢/٥٩وحم ) ٢٨٩٤(هـ 

 صحيح لغريه
 عن عائشة) ، دق  (} أتشفع يف حد ِمن حدوِد اِهللا ؟ ! يا أُسامةُ  { - ٢١٧٤٧

ون ) ٢٥٤٧( وهــ    ٨وم احلدود   ) ١٤٣٠( وت   ١٠/٣٢٨ وسنة   ٤/٢١٣ وخ   ٣/٢٤٧وترغيب  ) ٤٣٧٣(د  
 )٧٨٤٥( وصحيح اجلامع ٨/٧٣

عـن جنـدب ،   ) م (} كَيف تصنع ِبال إله إالَّ اُهللا إذا جاءت يوم القيامِة       ! يا أُسامةُ    { - ٢١٧٤٨
 الطيالسي والبزار عن أسامة بن زيد

 )٧٨٤٦( وصحيح اجلامع ١٢/٢٠١ وفتح ١٠/٢٤٢ وسنة ١٦٠ وم اإلميان ٤/٢٩٧ة نبو
 عن جعفر بن حممد عن أبيه) ابن سعد (} الَ تشفَع يف حد ِمن حدوِد اِهللا ! يا أُسامةُ  { - ٢١٧٤٩

 ٤/١/٤٨ وسعد ٩/٤٦٤ وش ٨/٣٣٢هق 
 صحيح لغريه

وال أنت يا رسولَ    : ةَ بعمٍل ولكن ِبرمحِة اِهللا ، قالَ        الَ تدخلُ اجلن  ! يا أسد بن كَرٍز      { - ٢١٧٥٠
وابن السكن والشريازي يف    ) طب(يف تارخيه ،    ) خ (} وال أنا ، إالَّ أنْ يتالفاين اُهللا ِمنه ِبرمحٍة          : اِهللا ؟ قالَ    
 عن أسد ابن كرز القسري) ض(األلقاب ، 

 ١٠/٣٥٧ وجممع ١/٣١٦طب 
 حسن



 

 

٣٢٣٦() 

إنَّ املرأةَ إذا ِبلغِت املَحيض لَم يصلُح أنْ يرى ِمنها شيٌء إالَّ هذا وهذا ،               ! ُء  يا أمسا  { - ٢١٧٥١
 عن عائشة) د (} وأشار إىل وجِهِه وكفِّيِه 

 )٧٨٤٧( وصحيح اجلامع ٧/٨٦ و٢/٢٢٦ وهق ٦/٤٨ وكثري ٣/٤٣ وتلخيص ١/٢٩٩ونصب ) ١٤٠٤(د 
 حسن لغريه

 } بشرِك أنَّ اَهللا عز وجلَّ جعلَ ِلجعفٍر جناحِني يطري ِبهما يف اجلنـِة              أَال أُ ! يا أمساُء    { - ٢١٧٥٢
 عن عبد اهللا بن جعفر) الواقدي وابن سعد وابن عساكر(

 ) ١٢٢٦( وصحيحة ٤/٣٧١نبوة 
 حسن لغريه

إسرافيلَ فَسلَّم علـي    هذا جعفر بن أَيب طَاِلٍب مر مع ِجربيلَ وميكائيلَ و         ! يا أمساُء    { - ٢١٧٥٣
فَأُِصبت يف جسدي مقادميي ثَالثاً وسبعني ِمـن رميـٍة          : وأخبرين أنه لَِقى املُشركني يوم كَذا قالَ        

وطعنٍة وضربٍة ، ثُم أخذت اللِّواَء ِبيدي اليمىن فَقُِطعت ، ثُم أخذته بيدي اليسرى فَقُِطعت فَعوضين  
 ِني أطيـــرناحج يدي اُهللا ِمن 

                 ِثماِرها ما ِشئت آكُلُ ِمنو ، يثُ ِشئتِة حاجلن ميكائيلَ ، أنِزلُ ِمنِجربيلَ و عوابـن  ) ك (} ِبهما م
 عساكر عن ابن عباس

 ٩/٢٧٢ وجممع ٢١٢ و٣/٢١٠ك 
 حسن

 عن أمساء بنت عميس) ابن عساكر (} اً الَ تقويل هجراً ، وال تضريب صدر! يا أَمساُء  { - ٢١٧٥٤
 )  ٦٦٦٦( وعب ٨/٢٠٦سعد 

 فيه جهالة
 الباطل من الكالم: اهلجر 

٢١٧٥٥ - }    ا أُسيدةَ ؟ قالَ     ! ياجلن ِحبقالَ    : أت ، عمن :        فِسـكِلن ِحـبما ت َألخيك أِحب { 
 وابن قانع عن خالد بن عبد اهللا القسري عن أبيه عن جده) عم(
 ٢/٥٦١ وترغيب ٨/١٨٦ وجممع ٤/٧٠ و٢/٣١٠ وبنحوه حم ٨/١٦٠ واإلحتاف ٤/٧٠م ح

 صحيح لغريه
٢١٧٥٦ - }    يما أُسي ! لَك رى فيها ِذراعاً ما قُلتت إليها ما ِزلت يتأهو لَو كعن ) ع (} أَما إن

 أسامة ابن زيد
 مطوالً) ٣٨٣٠(املطالب 

 حسن
٢١٧٥٧ - }  ا أشجي !ما اُهللا إنَّ فيكهِحبِني يصلتاألناةُ :  خو عن وفد عبد القيس) حم (} اِحللم 

) ١٣٩٣( وحــب ٤/٢٠٦ و٥٠ و٣/٢٣وحــم ) ٤١٨٧(وهـــ ) ٥٢٢٥(ود ) ٢٠١١( وت ٣٧ و١/٣٦م 
 وغريهم) ٧٣٠٤ و٧٢٠٣(واإلحسان 



 

 

٣٢٣٧() 

٢١٧٥٨ - }  ا أَشجي ! رسولُهما اُهللا وهِحبلُقَِني يخ عن زارع) ورديالبا (} إنَّ فيك 
 ٥٤٢-١/٥٤١واإلصابة ) ٥٨٦ و٥٨٥(وبنحوه ) ٥٨٧(خد 

 صحيح لغريه
٢١٧٥٩ - }  ا أَشجما اُهللا ! يهِحبِني يصلتلَخ دةُ : إنَّ فيكؤالتو عن أيب سعيد) هـ (} اِحللم 

 )٧٨٤٨( وصحيح اجلامع ٣٧ و١/٣٦ وم ٥/٤٧ وبداية ٨/٣١ واإلحتاف ٢/٩وجممع ) ٤١٧٨(هـ 
٢١٧٦٠ - }    ا أَشجىت إذا ثَِمـلَ                ! يذِه ، حيف ِمثِل ه هربتذِه شيف ِمثِل ه لكم صتي إنْ أَرخإن

 عن رجل من وفد عبد القيس) حم (} أحدكُم ِمن شراِبِه مالَ إىل ابِن عمِه فَهزر ساقه ِبالسيِف 
  ٤/٢٠٧حم 

 صحيح
 ضربه ضرباً شديداً: هزر ساقه 
٢١٧٦١ - }    ا أشجقالَ          ! يذِه ، ويف ِمثِل ه لَك صتخي إنْ ريف ِمثـِل      : إن هِربتكذا شِبكفَّيِه ه

 } هذِه وفرج يديِه وِبسطَها ، حىت إذا ثَِملَ أحدكُم ِمن شرابِه قَام إىل ابِن عمِه فَهزر ساقَه ِبالسيِف                   
 عن رجل من وفد عبد القيس) حم(

  ٤/٢٠٧حم 
 حسن

٢١٧٦٢ - }    ا أعرايببحانَ اِهللا ، قالَ اُهللا        ! يس ِللِه ، قالَ        : إذا قُلت احلَمد إذا قُلتو ، دقتص
: صدقت ، وإذا قُلت اُهللا أكـرب ، قـالَ اُهللا            : صدقت ، وإذا قُلت الَ إله إالَّ اُهللا ، قالَ اُهللا            : اُهللا  

: قَد فَعلت ، وإذا قُلت اللَّهم ارحمين ، قـالَ اُهللا            : للَّهم اغِْفر يل ، قالَ اُهللا       صدقت ، وإذا قُلت ا    
 عن أنس) هب (} قَد فَعلت : قَد فَعلت ، وإذا قُلت اللَّهم ارزقين ، قالَ اُهللا 

 )٦١٩(الشعب 
 حسن

٢١٧٦٣ - }    ا أعرايبلى ِسبطَنيِ    ! يع ونَ يف        إنَّ اَهللا غَِضبِدبي وابد مين إسرائيلَ فَمسخهب ِمن 
 عن أيب سعيد) م (}  فَلست آكُلُها وال أى عنها - يعين الضب -األرِض فَال أدري لَعلَّ هذا ِمنها 

 )٧٨٤٩(وصحيح اجلامع ) ١٣٢٤( وخمتصر م ٩/٣٢٥هق 
٢١٧٦٤ - }  ا أفلحي ! كجهو برعن أم سلمة) ت (} ت 

  ٢/٢٦٥وش ) ١٥٢٨( وعب ٦/٣٠١وبنحوه حم ) ٤٨٣(وحب ) ٣٨٢ و٣٨١(ت 
 صحيح

 أراد به دعاء له لكثرة السجود
أَبِشِري ، فَإنَّ مرض املُسِلِم يذِهب اللّه ِبِه خطَاياه كَما تذِهب النار            ! يا أُم العالَِء     { - ٢١٧٦٥

 م العالءعن أ) د (} خبثَ الذَّهِب والِفضِة 



 

 

٣٢٣٨() 

 )٧٨٥١(وصحيح اجلامع ) ٣٩٢( ود ٤/٢٩٣ترغيب 
 صحيح

جنات ِفي جنٍة ، وِإنَّ ابنِك أَصاب الِفردوس اَألعلى ، والِفـردوس            ! يا أُم حاِرثَةَ     { - ٢١٧٦٦
 عن أنس) ت (} ربوةُ اجلَنِة وأَوسطُها وأَفضلُها 

 وصـحيح اجلـامع     ٣/٢٦١ وطب   ٣/٢٠٨وك  ) ٣١٧٤( وت   ١٦/٢٤ وطربي   ٢/٣٢٥ وترغيب   ٩/١٦٧هق  
)٧٨٥٢( 

ِإنها جنةٌ ِفي ِجنان ، وِإنَّ حاِرثَةَ ِفي الِفردوِس اَألعلى ، فَِإذَا سـأَلتم              ! يا أُم حاِرثَةَ     { - ٢١٧٦٧
 عن أنس) ت ، حب (} اللّه عز وجلَّ فَاسأَلُوه الِفردوس اَألعلى 

 )٢٤٣٤و٢٢٧٢( وحب ٣/٢٠٨وك ) ٣١٧٤(ت 
 صحيح

ولِكنها ِجنانٌ كَِثريةٌ ، وِإنَّ حاِرثَـةَ لَِفـي         : ِإنها لَيست ِبجنٍة واِحدٍة     ! يا أُم حاِرثَةَ     { - ٢١٧٦٨
 عن أنس) حم ، خ (} الِفردوِس اَألعلى 

 )٧٨٥٣(وصحيح اجلامع ) ١٨١١( وصحيحة ٣/٢٧١ وطب ٢٧٢ و٣/١٢٤ وحم ٤/٢٤خ 
ِإذَا قُمِت ِإىل الصالَِة فَسبِحي اللّه عشراً ، وهلِِّليِه عشراً ، وامحِديـِه             ! يا أُم راِفٍع     { - ٢١٧٦٩

عشراً ، وكَبِريِه عشراً ، واستغِفريِه عشراً فَِإنِك ِإذَا سبحِت عشراً ، قَالَ هذَا ِيل ، وِإذَا حِمـدِت                   
ابن السـين يف     (} قَد غَفَرت لَِك    :  وِإذَا هلَّلِت ، قَالَ هذّا ِلي وإذَا استغفَرِت قَالَ           هذَا ِلي ،  : قَالَ  

 )عمل يوٍم وليلة عن أم رافع
  ٢:١٤٤والفتوحات ) ١٠٥(سين 

 حسن
 ةعن أم سلم) ابن سعد (} إنَّ شر ما ذَهب فيِه مالُ املُسلِم ، البنيانُ ! يا أُم سلمةَ  { - ٢١٧٧٠

 ٣/٢٢ وترغيب ١/٢/١٨١ و٨/١٢٠سعد 
 حسن مرسل

 عن أنس) طك (} إنه لَن يكتب على النساِء اِجلهاد ! يا أُم سلمةَ  { - ٢١٧٧١
 ١/١١٧ وطص ١/٢٢٩طب 

 حسن
ن شاَء أقام ،    فَم: إنه لَيس آدمي إالَّ وقلبه بني إصبعِني ِمن أصاِبِع اِهللا           ! يا أُم سلمةَ     { - ٢١٧٧٢

 عن أم سلمة) ت (} ومن شاَء أزاغَ 
 )٧٨٥٤(وصحيح اجلامع ) ٣٥٢٢(ت 

 صحيح



 

 

٣٢٣٩() 

الَ تؤذيين يف عاِئشةَ ، فَإنَّ الوحى لَم يِرتلْ علي ومِعى أحد ِمن ِنسائي              ! يا أُم سلمةَ     { - ٢١٧٧٣
م ِهىو ليزلَ عن حىاِئشةَ فَإنَّ الوعن أم سلمة) طب (} عي يف ِلحايف إالَّ ع 

 ٥/٣٢٤واإلحتاف ) ٣٨٨٩ و٣٨٧٩( وت ٤/٩ك 
 صحيح

الَ تؤذيين يف عاِئشةَ فَإنه واِهللا ما نزلَ علي الوحى وأنـا يف ِلحـاِف               ! يا أُم سلمةَ     { - ٢١٧٧٤
 عن عائشة) خ ، ت ، ن (} امرأٍة ِمنكُن غَريها 

 ٥/٣٢٤ واإلحتـاف  ٧/١٠٧ وفـتح  ٦/٢٩٣ وحـم  ٣ن عشرة النساء ب و) ٣٨٨٩ و ٣٨٧٩( وت   ٥/٣٧خ  
 )٧٨٥٥(وصحيح اجلامع 

سبحانَ اِهللا عشراً واحلمد ِللِه عشـراً ،        : إذا صلَّيِت املكتوبةَ فَقويل     ! يا أُم سليٍم     { - ٢١٧٧٥
 عمقولُ لَِك ني هلِّي ما ِشئِت ، فَإنص شراً ، ثُمع اُهللا أكرباٍت  ثَ-ورعن أنس) ع ( } -الثَ م 

 )٧٢٥( والدعاطب ١٠/١٠١ وامع ٨/٣١٢سعد 
 حسن لغريه

إنما أنا بشر أرضى كَما     : أما تعلَمني أني اشترطت على ربي فَقلت        ! يا أُم سليٍم     { - ٢١٧٧٦
 ِمن أُميت ِبدعوٍة لَيس لَها ِبأهـٍل أنْ  يرضى البشر ، وأغضب كَما يغضب ، فَأيما أحٍد دعوت عليهِ 

 عن أنس) م (} تجعلَها لَه طَهوراً وزكاةً وقُربةً تقربه ِبها ِمنك يوم القيامِة 
وانظـر شـرحه للنـووي      ) ٦٥١٤(واإلحسـان   ) ٧٨٥٦(وصحيح اجلامع   ) ٨٤( وصحيحة   ٩٥م الرب والصلة    

١٦/١٥٣ 
أُداوي اجلَرحى ، وأُعاِلج    : إنه لَم يكتب على النساِء اِجلهاد ، قالت         ! يا أُم سليٍم     { - ٢١٧٧٧

 عن أنس ) طك (} فَِنعم إذاً : العني ، وأسقي املاَء ، قالَ 
 ٨/٢٦٥ وحلية ٥/٣٢٤امع 

 حسن
  سليمعن أم) حب (} عمرةٌ يف رمضانَ تجِزئُِك ِمن ِحجٍة ! يا أُم سليٍم  { - ٢١٧٧٨

 ٢/١٨٢وترغيب ) ١٠٢٠(حب 
 صحيح

 } اخِفضي وال تنهكي ، فَإنه أَسرى ِللوجِه ، وأَحظى ِعنـد الـزوِج              ! يا أُم عطيةَ     { - ٢١٧٧٩
 واخلطيب يف املتفق واملفترق عن الضحاك بن قيس) هق(

  ٨/٣٥٨ وطب ٣/٥٢٥ وك ٤/٨٣ وتلخيص ٢/٤١٨ واإلحتاف ٥٥٩ وجرجان ٨/٣٢٤هق 
 حسن لغريه

 اختين دون مبالغة: اخفضي 



 

 

٣٢٤٠() 

إذا خفضِت فَاِشمي وال تنهكي ، فَإنه أضوأُ ِللوجِه ، وأَحظَى ِعنـد             ! يا أُم عطيةَ     { - ٢١٧٨٠
 واخلطيب عن أنس) طص ، عد ، هق(، ) ثعلب يف أماليه (} الزوِج 
 ٤١٩ و٢/٤١٨ واإلحتاف ٨/٣٢٤ وهق ٥٥٩جرجان 

 حسن لغريه
عن ) حم ، م ، د    (} اجلسي يف أي نواحي السكِك ِشئِت أجِلس إليِك         ! يا أُم فُالٍن     { - ٢١٧٨١

 أنس
 ٧٦وم الفضائل   ) ٤٥٢٧( واإلحسان   ٧/١٣٠ وبغوي   ٤/٤٥٨ وكر   ١٣/٢٤٠ وسنة   ٣/٢١٤وحم  ) ٤٨١٨(د  

 )٧٨٥٧( وصحيح اجلامع ٩/٣٣٣وفتح 
 املَقربةَ ؟ يبعثُ اُهللا ِمنها سبعني ألفاً يوم القيامِة على صورِة            أترين هذهِ ! يا أُم قَيٍس     { - ٢١٧٨٢

 عن أم قيس بنت حمصن) طب ( } - يعين البقيع -القَمِر لَيلةَ البدِر يدخلونَ اجلنةَ ِبغِري ِحساٍب 
 ١٠/٥٦٧ و٩/٣٨٨ واإلحتاف ٤/١٣ وامع ٤٩٥ و٢/٤٩٤ واإلصابة ٤/٦٨ك 

 حسن لغريه
من كانَ لَه ثَالثةُ أفراٍط ِمن ولَدِه أدخلَه اُهللا اجلنةَ ِبفضِل رمحتِه إياهم ، ! يا أُم مبشٍر  { - ٢١٧٨٣

 عن أم مبشر) طب (} أو فَرطاِن : قَالت أو فَرطاِن ؟ قالَ 
 ٣/٩امع 

 حسن
 عن أم معقل) طب (}  ِمن سبيِل اِهللا حجي على بعِريِك ، فَإنَّ احلَج! يا أُم معِقٍل  { - ٢١٧٨٤

 ٤٥٤ و٦/٤٢١ وحم ٧٩ ود املناسك ب ٦/٢٧٤ وهق ٢/٣٩٧نصب 
 حسن

 عن عائشة) اخلطيب (} اتِخذي غَنماً فَإنما تغدو وتروح ِبخٍري ! يا أُم هاىنٍء  { - ٢١٧٨٥
 )٢٣٠٤( وهـ ٨/٢٠٢وخط ) ٧٧٣(وصحيحة ) ٢١٠٠٨(عب 

 حسن
 أُم هاىنٍء إذا أَصبحِت فَسبحي اَهللا ِمائةً ، وهلِّليِه ِمائةً ، وامحديِه ِمائةً وكبريِه ِمائةً                يا { - ٢١٧٨٦

، فَإنَّ ِمائةَ تسبيحٍة كَِمائِة بدنٍة ، وِمائةَ تكبريٍة كَِمائِة بدنٍة تهدينها ، وِمائةَ تهليلٍة الُ تبقي ذَنباً قَبلها                   
  عن أم هاينء)طب (} وال بعدها 

 ٢٤/٤١٠وطب ) ٣٢٧(الدعاطب 
 حسن

 عن أم هاينء) طب (} هذِه صالةُ اإلشراِق ! يا أُم هاىنٍء  { - ٢١٧٨٧
  ٦/٤٤ وبغوي ٧/٩٩ و٢/٢٣٨امع 

 حسن لغريه



 

 

٣٢٤١() 

 وهي صالة الضحى
 ، وال تدخلن املدينةَ     اخرج ِمن املَدينِة إىل حمراِء األسِد فَليكُن ِبها مِرتلُك        ! يا أَنةَ    { - ٢١٧٨٨

 هفَتشهد كونَ ِللناِس ِعيدعن عائشة) الباوردي (} إالَّ أنْ ي 
 ٩/٣٣٤ وفتح ١/٧٥اإلصابة 

 حسن
 عن أنس) حم ، ق ، ن (} رويدك سوقك ِبالقواريِر ! يا أجنشةُ  { - ٢١٧٨٩

 وصـحيح اجلـامع     ١٠/٢٢٧ وهق   ٢/٢٩٦ ومي   ٢٨٤ و ٣/٢٥٤ وحم   ٧٠ وم الفضائل    ٥٥ و ٤٦ و ٨/٤٤خ  
)٧٨٥٨( 

٢١٧٩٠ - }  ا أنسي ! دسجيثُ تح صركلْ بعن أنس) هق (} اجع 
 ١/٢٤٤ وأصفهان ٢/٢٨٤هق 

 فيه ضعف
  وإمنا صح النهي عن رفع البصر إىل السماء١٩٠-٢/١٨٩انظر النيل 
٢١٧٩١ - }    سا أنفقائي        ! ير ِمن كُنت وقِِّر الكَبريو غريعـن  ) العسكري يف األمثال   (} ِارحِم الص

 أنس
 )١٠٩٨١( والشعب ٦/٩٥ وكثري ٢/١٤٥ وكر ٢/٢٠ وطص ٢/١٦٣أصفهان 

 حسن
٢١٧٩٢ - }    سا أنيـا               ! يو ، يِتكب ريخ كثُري لى أهِلكع سلِّمو ، ِركميف ع ِزدضوَء يأسِبِغ الو

سأن !       ح كثُريت تأُم ِمن لَقيت نلى مع لِّمس     سيا أنو ، كإنْ       ! سنات كفَإن طاِهر أنتإالَّ و نبيتالَ ت
                 ـكِحبهاِر تالنصلِّ ِباللِّيِل وو ، قَبلك ابنيالةُ األوها صحى فَإنالةَ الضصلِّ صهيداً ، وش تم تم

 عن أنس) عد ، هق (} احلَفظةُ ووقِِّر الكَبري وارحِم الصغري تلقَين غَداً 
 ٨٧٥٨( والشـعب    ٦/٩٥ وكثري   ٢/٢٠ وطص   ٦/٢٧٤ واإلحتاف   ٥/٣٨٢ و ٣/١٢٠١ و ٤٠٩ و ١/٣٦٧عدي  

 )٨٧٦٦ و٨٧٦٥ و٨٧٦٤ و٨٧٦٣ و٨٧٦٢ و٨٧٦١ و٨٧٦٠ و٨٧٥٩و
 حسن لغريه

٢١٧٩٣ - }  سا أنالقَضاَء ! ي درعاَء يعاِء ، فَإنَّ الدالد ِمن عن أنس) أبو الشيخ (} أكِثر 
 ٥/٣٠واإلحتاف ) ٨٤٤٨( والفردوس ٣/٥٩٦ وترغيب ١/٤٩٣ وك ١٣/٣٦ط خ

 حسن لغريه
٢١٧٩٤ - }    سا أناملُسلِم            ! ي لى أخيكع رورالس وِجباِت املَغِفرِة إدخالُكم أنَّ ِمن ِلمتا عأم :

              نيعةً ، أوص زجي لَهت ا ، أوغَم نهع جفرت كُربةً ، أو نهع نفِّسيف أهلِه         ت خِلفُهت يناً ، أود نهقضي عت 
 عن أنس) ابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج (} 

 )٣٤( وقضاء ٨/١٧٢ واإلحتاف ٢/٦٤وترغيب ) ١١٣٩( والشهاب ٧/٩٠ وحلية ٣/٨٤ وطب ٨/١٩٣امع 



 

 

٣٢٤٢() 

 حسن لغريه
٢١٧٩٥ - }    سا أنإنَّ ِمصراً ِمنه      ! يرونَ أمصاراً ومصي ريةُ ،       إنَّ الناسصالب صرةُ أوالب قالُ لَها ي

فَإنْ أنت مررت ِبها أو دخلتها فَإياك وسباخها وكالََّءها وسوقها وباب أُمراِئها وعليك ِبضواحيها              
 خنازيرصِبحونَ ِقردةً وبيتونَ يي قومو رجفو قذفو سفكونُ ِبها خي هعن أنس) د (} ، فَإن 

 )٧٨٥٩( وصحيح اجلامع ٥/١٧٣١وعدي ) ٤٣٠٧(د 
 صحيح

٢١٧٩٦ - }  سا أني ! هسنجي لنيئاً وش قذِّري تاِع البيِت ، لَنم ِمن عن أنس) طس (} إنَّ اِهلر 
 ١/٢٢٧ وطص ٢/٧١ وأصفهان ١/٢١٦امع 

 حسن لغريه
٢١٧٩٧ - }  سا أني ! اِهللا الِقصاص عن أنس) ، د ، ن ، هـحم ، خ ، م  (} ِكتاب 

 ١/٢٣٨ وطـب    ١٦٨ و ٣/١٢٨وحم  ) ٢٦٤٩( وهـ   ١٨ون القسامة   ) ٤٥٩٥( ود   ٦٦ و ٦/٢٩ و ٣/٢٤٣خ  
 ٢٤ وم القسامة ١٢/٢١٥ و٢٧٤ و٨/١٧٧ وفتح ١/١٤٦وبغوي 

٢١٧٩٨ - }    سا أني !             علمي هونبِه وإىل ج اِئعج هارجبعاناً وش اتب نيب م نا آميالـديلم  (} م (
 عن أنس

 ٣/٣٥٨ وترغيب ١٩٧ و٨/١٦٧ وجممع ١/٢٣٢وطب ) ٨٤٤٧(الفردوس 
 صحيح لغريه

أما إنك إنْ بقيت بعدي فَسترى يف أصحايب اخِتالفاً ، فَإنْ بقيـت إىل              ! يا أُهبانُ    { - ٢١٧٩٩
 راجنيع نيب يفَكلْ سوِم فَاجعالي عن أُهبان بن صيفي) طب (} ذَلك 

 ٥/٦٩ وحم ١/٧٩ واإلصابة ١/٢٧٣ طب 
 حسن

عن أنس ، ابن جريـر عـن أيب   ) هق (} الَ يفترق بيعاِن إالَّ عن ِرضى      ! يا أهلَ البقيِع     { - ٢١٨٠٠
 قالبة مرسالً

 ٥/٢٧١وهق ) ٣٤٥٨( ود ٤/١٨٩ وفتح ٥/٢٢طربي 
 صحيح

٢١٨٠١ - }  فرس ا قَوملُّوا أربعاً فَإنلِد صا أهلَ البعن عمران بن حصني) د( } ي 
  ٧٠٨ و٥/٧٠٢ وجامع األصول ٣/١٥٧ وهق ٥/١٠٥ ونبوة ٤/٣١٧ وبداية ١د صالة السفر ب 

 حسن
سعرِت النار سعرِت النار وجاءِت الِفنت كَأنها ِقطـع اللِّيـِل           ! يا أهلَ احلُجراِت     { - ٢١٨٠٢

) حل(عن عبيد بن عمري مرسالً ،       ) هناد (} الً ولبكيتم كَثرياً    املُظِلِم ، لَو تعلمونَ ما أعلم لَضِحكتم قَلي       
 عن ابن أم مكتوم

  ٤/١٧٣وحلية ) ٤٤٠٧(املطالب 



 

 

٣٢٤٣() 

 صحيح لغريه
 عن علي) د ، ن ، هـ ، ك (} أوِتروا فَإنَّ اَهللا يِحب الِوتر ! يا أهلَ القرآِن  { - ٢١٨٠٣

 وخزميـة   ١/٤٠٧ وترغيب   ٢/٤٦٨ وهق   ١/٣٠٠ وك   ١/١١٠وحم  ) ١١٧٠( وهـ   ٣/٢٢٩ون  ) ١٤١٦(د  
 )٧٨٦٠( وصحيح اجلامع ٢/٢٥٥ونصب ) ١٠٦٧(

 صحيح
الَ توسدوا القرآنَ واتلُوه حق ِتالوتِه يف آناِء اللَّيِل والنهاِر واقتنوه ! يا أهلَ القرآِن     { - ٢١٨٠٤

) وأبو نعيم وابن عساكر   ) طب (} جلوا ثَوابه فَإنَّ لَه ثَواباً      واقنوه وتدبروا ما فيِه لَعلَّكُم تفِلحونَ وال تع       
 عن عبيدة األملوكي

 ٢/٤٥١ واإلصابة ٦/٨٤ وتخ ٤/٢٥١ وكر ١/٢٦٠ وأصفهان ٢/٢٥٢امع 
 فيه ضعف

 علموه واجعلوا هلم قنية من العلم: اقنوه 
م حقا فَإني وجدت ما وعدين ربـي        هلْ وجدتم ما وعدكُم ربكُ    ! يا أهلَ القَليِب     { - ٢١٨٠٥

) ك (} لَقد عِلموا أنَّ ما وعدهم ربهم حق        : تكلِّم أقواماً موتى ، قالَ      ! يا رسولَ اِهللا    : حقا ؟ قالوا  
 عن عائشة

 ٣/٢٢٤ك 
 صحيح

قا فَإني قَد وجدت ما وعدين ربي       هلْ وجدتم ما وعدكُم ربكُم ح     ! يا أهلَ القَليِب     { - ٢١٨٠٦
ما أنتم ِبأمسع ِلما أقولُ ِمنهم ولِكنهم اليوم الَ         : هلْ يسمعونَ ؟ قالَ     ! يا رسولَ اِهللا    : حقا ؟ قَالوا    

 عن ابن مسعود) طب (} يجيبونَ 
 ٩١ و٦/٩٠ وامع ١٠/١٩٨طب 

 صحيح
وهـلْ  ! يا رسـولَ اِهللا    :  هلْ وجدتم ما وعد ربكُم حقا ؟ قالوا          !يا أهلَ القَليِب     { - ٢١٨٠٧

 عن عبد اهللا ابن سيدان عن أبيه) طب (} يسمعونَ كَما تسمعونَ ولِكن الَ يجيبونَ : يسمعونَ؟ قالَ 
 ٩١ و٦/٩٠ وجممع ٣/٢٢٤ وك ٧/١٩٧ وطب ٦/٢٧٦ و٢/١٣١حم 

 صحيح لغريه
إنَّ اَهللا يعرض عِن اخلَمِر تعريضاً ، الَ أدري لَعلَّه سيِرتلُ ِفيها أمر ،              ! دينِة  يا أهلَ املَ   { - ٢١٨٠٨

    عدقالَ ب ذِه اآليـةَ  ! يا أهلَ املَدينِة : ثُمه ِمنكُم كَتب ناخلَمِر ، فَم حرميأنزلَ إيلَّ ت عاىل قَدإنَّ اَهللا ت
 عن أيب هريرة) هب (} وِعنده ِمنها شيٌء فَال يشرا 

 )٥٥٦٩( والشعب ٢/٢٧٨ك 
 صحيح



 

 

٣٢٤٤() 

الطِّـري  : وما العوايف ؟ قـالَ  : لَتدعنها ِللعوايف أربعني عاماً ، قيلَ     ! يا أهلَ املَدينِة     { - ٢١٨٠٩
باعالسعن عوف بن مالك) طب (} و 

  ٦/٢٣ وحم ١٨/٥٥طب 
 حسن

ا لُحوم األضاحي فَوق ثَالثِة أياٍم ، فَشكَوا إليِه أنَّ لَهـم            الَ تأكُلو ! يا أهلَ املَدينِة     { - ٢١٨١٠
 عن أيب سعيد) حب (} كُلوا وأطِعموا واحِبسوا : ِعياالً وخدماً ، فَقالَ 

 )٩٥٢٢( واإلحسان ٤/٢٣٢ وك ٤/٢١٨ ونصب ٩/٢٩٢ وهق ٣٣م األضاحي 
فيِه ِرجالٌ يِحبـونَ    : (تم ِبِه يف هذِه اآليِة      ما هذا الطُّهور الذي خصص    ! يا أهلَ قُبا     { - ٢١٨١١

 عن أيب أُمامة) طس (} ما ِمنا أحد يخرج ِمن الغاِئِط إالَّ غَسلَ مقعدته : ، قالوا ) أنْ يتطَّهروا
 ١/١٥٣ وش ١/٢١٣جممع 

 حسن
 } برٍد ِمن مكَّـةَ إىل عسـفاٍن        الَ تقصروا الصالةَ يف أدىن ِمن أربِع        ! يا أهلَ مكَّةَ     { - ٢١٨١٢

 عن ابن عباس) طب(
  مرفوعاً وموقوفا١/٣٨٧ً وقط ٣/١٣٧ وهق ١١/٩٧ وطب ٢/١٥٧جممع 

 الصحيح وقفه
٢١٨١٣ - }     ها الناسا أيي !             الَهعطي مأنْ ي كُمِخلَ أحدجلَّ ، فَإنْ بو زاِهللا ع ِمن تاعوا أنفُسكُماب

 قفَليتصد اُهللا          الناس زقَها رِمم لبسليفسِه ، فَليأكُلْ ولى نوالديلمي وابن النجار عن أنس ،      ) هب (}  ع
 نظيف اإلسناد ومل أر من صححه: قال ابن حجر يف اإلطراف 

 )٤٥٧٠(والشعب ) ١٠٩٦ و٣٧٧ و٢٧١(صحيحة 
 صحيح لغريه

٢١٨١٤ - }     ها الناسا أياِهللا ،    ! ي ِمن كُمتاعوا أنفسيٌء ، فَـإنْ          ابِالمرىٍء ش ماِل اِهللا لَيس ِمن 
 } بِخلَ أحدكُم أنْ يعِطى مالَه الناس فَليبدأْ فَليتصدق على نفسِه فَليأكُلْ وليلبس ِممـا رزقـه اُهللا                  

 عن متيم بن بدير أيب قتادة العدوي) الباوردي وابن السكن واخلرائطي يف مكارم األخالق(
 حنوه ) ٤٥٧٠( والشعب ١/١٨٨اإلصابة 

 صحيح لغريه
 ١/١٨٨اإلصابة ... متيم خمضرم لكنه مل ير النيب صلى اهللا عليه وسلم 

٢١٨١٥ - }     ها الناسا أيي !       لكُموفيما خو قوا اَهللا يف أزواِجكُماخلرائطي يف مكارم األخالق    (} ات (
 عن سهل بن سعد

 )١١٠٥٣( والشعب ٣/١٦٤ وطربي ٥/٣٥٢وبنحوه اإلحتاف ) ٢٥٥(املكارم 
 حسن لغريه



 

 

٣٢٤٥() 

٢١٨١٦ - }     ها الناسا أيأطيعوا ما            ! يو فَامسعوا لَه عجدم بشيح بدع ليكُمع رإنْ أُمقوا اَهللا وات
 عن أم احلصني) حم ، ت ، ك (} أقام لَكُم ِكتاب اِهللا 

) ٢٨٦١( وهـ   ٤٠٣ و ٦/٤٠٢ وحم   ١٥ و ٦/١٤ و ٨٠ و ٤/٧٥ وم   ٨/٢٢٤ وسعد   ٤/١٨٦وك  ) ١٧٠٦(ت  
 )٧٨٦١( وصحيح اجلامع ٧/١٥٤ون 

٢١٨١٧ - }  ها الناسا أيمرٍة ! يت ِبشق لوو قوا النارعن أيب أُمامة) طكس (} ات 
 ٣/١٠٦ وجممع ٨/٣١٤طب 

 صحيح
٢١٨١٨ - }     ها الناسا أياِحدةٍ      ! (يفٍس ون ِمن لقكُمالذي خ كُمبقوا رهـا    اتوجِمنـها ز خلقو 

وبثَّ ِمنهما ِرجاالً كَثرياً وِنساًء واتقوا اَهللا الذي تساَءلونَ ِبِه واألرحام إنَّ اَهللا كانَ عليكُم رقيباً ،                 
ـ              ) ا تعملـونَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا اَهللا ولتنظُر نفس ما قَدمت ِلغٍد واتقوا اَهللا إنَّ اَهللا خـبري ِبم

ولو ) حىت قالَ (تصدق رجلٌ ِمن ِديناِرِه ، ِمن ِدرهمِه ، ِمن ثَوبِه ، ِمن صاِع برِه ، ِمن صاِع تمِرِه ،                    
 عن جرير) حم ، م ، ن ، هـ (} ِبِشق تمرٍة 

 ٤٣٢ و ٤/٣٥٩ وحـم    ٤/١٧٥ وهق   ٦/١٦٠ وسنة   ٣/١٠٩ وش   ٢/٣٧٤ وطب   ٦٣ ون الزكاة    ٦٩م الزكاة   
 )٧٨٦٢( وصحيح اجلامع ٧/١٧١وحلية 

٢١٨١٩ - }     ها الناسا أيبدِه           ! يع ظَن ِعند بفَإنَّ الر ، العالَمني ِبرب هـب  (} أحِسنوا الظَّن (
 عن أيب هريرة

 ٢٢٠٥وم ص ) ١٠١١(وبنحوه ) ١٠١٢(الشعب 
 صحيح لغريه

٢١٨٢٠ - }     ها الناسا أيمرٍة إالَّ  ! يأِحلَّوا ِبع           مرةُ يف احلَجخلِت العد قَد هفَإن ديه عهكانَ م نم 
 عن ابن عمر) طب (} إىل يوِم القيامِة 

 وامـع   ١٢/٢٢٨ و ١١/٨٣ حنوه وطـب     ٢/١/١٣٤ وسعد   ٣/٣٨٨ وحم   ٢٤٨ و ٥/١٧٨ ون   ٤/٣٥٦هق  
 ٢٣٤ و٣/٢٣٣

 صحيح
٢١٨٢١ - }    ها الناسا أيِللِه ، فَ! ي أخِلصوا أعمالَكُم  لُـصاألعماِل إالَّ ما خ قبلُ ِمنإنَّ اَهللا الَ ي

 عن الضحاك بن قيس) الديلمي (} هذا ِللِه وِللرِحِم : لَه ، وال تقولوا 
 )٦٨٣٦( والشعب ١/٥٥ وترغيب ٨/٢٨٣ و١/٩٣ واإلحتاف ١/٥١قط 

 حسن لغريه
٢١٨٢٢ - }     ها الناسا أيِسلوا! يعةَ فاغتاجلُم مِب طَيٍب إنْ كانَ إذا ِجئتأطي ِمن كُمأحد مسليو 

هعن ابن عباس) حم (} ِعند 
 ) ٣٥٣(ود ) ٥٩٠(وعبد بن محيد ) ١٧٥٥( وخزمية ١/٢٦٩حم 



 

 

٣٢٤٦() 

 صحيح
٢١٨٢٣ - }     ها الناسا أيـاءِت            ! ياِدفةُ ، جها الرعتباِجفةُ تاءِت الراذْكُروا اَهللا اذْكُروا اَهللا ، ج
اِجفةُ تِبما فيِه الر اَء املَوتاِدفةُ ، جها الرععن أُيب) حم ، ت ، ك (} تب 

 وعبد بـن    ٥/١٣٦وحم  ) ٧٨٦٣( وصحيح اجلامع    ٢/٥١٣وك  ) ٢٤٥٧( وت   ١/٢٥٦ وحلية   ٢/٥٠٠ترغيب  
 )١٧٠(محيد 

 حسن
٢١٨٢٤ - }     ها الناسا أيال        ! يو دعونَ أصمما ت كُمفَإن ، لى أنفُِسكُمعوا عبار      كُـمغاِئبـاً ، إن 

عـن أيب   ) حم ، طب   (} تدعونَ سميعاً بصرياً ، إنَّ الذي تدعونَ أقرب إىل أحِدكُم ِمن عنِق راِحلَتِه              
 موسى

 ٢/٤٨٨ وش ٤١٨ و٤/٤٠٢ وحم ١/٢٧٤ وعاصم ١١/٥٠٠ وفتح ٤/٣٣٩ و٥/٣٦اإلحتاف 
 صحيح

٢١٨٢٥ - }     ها الناسا أيي !  لى أنفُِسكُمعوا عارب            كُـمال غاِئبـاً ، إنو دعونَ أصمالَ ت كُمفَإن ، 
 عكُمم هوميعاً قَريباً ودعونَ سعن أيب موسى) ق ، د (} ت 

) ٢٧٠٤( وم   ٥/٣٦ واإلحتاف   ١/٢٧٤ وعاصم   ١١/٥٠٠وفتح  ) ١٥٢٨( ود   ٢/١٨٤ وهق   ٨/١٥٦ و ٤/٦٩خ  
 )٨٨٢٣(ون ) ٧٨٦٤(وصحيح اجلامع ) ٣٨٢٤(وهـ ) ٣٤٦١(وت 

٢١٨٢٦ - }     ها الناسا أيي !             إليِه يف الَيوِم أو أتوباَهللا و ي أستغِفرتوبوا إليِه ، فَإنغِفروا اَهللا واست
وابن مردويه عن أيب بردة عن رجـل مـن          ) ش ، حم ، طب     (} كُلَّ يوٍم ِمائةَ مرٍة أو أكثر ِمن ِمائِة مرٍة          

 راملهاجرين ، احلكيم عن أيب بردة عن األغ
 ٥/٤١١ و٤/٢٦٠ وحـم  ٣/١٠٩ وحلية ٤/٢٨٩ومعاين ) ١٤٥٢( وصحيحة   ٨/٥٠٦ واإلحتاف   ١/٢٨٠طب  

 )٤٤٤ و٤٤٣( ون عمل ١٢/٤٨١وخط 
 صحيح

٢١٨٢٧ - }     ها الناسا أيصلُّوا ِباللَّيـِل           ! يو ، ِصلوا األرحامو ، أطِعموا الطَّعامو المأفشوا الس
 عن عبد اهللا بن سالم) حم ، ت ، هـ ، ك (}  ِبسالٍم والناس ِنيام تدخلوا اجلنةَ

 ١٤/٩٥ و ٣٤٨ و ٨/٤٣٦ وش   ٥/٤٥١ وحـم    ٤/١٦٠ و ٣/١٣١وك  ) ١٣٣٤(وهـ  ) ٣٢٥١ و ٢٤٨٥(ت  
 )٧٨٦٥( وصحيح اجلامع ٤/٤٠وسنة 

 صحيح
٢١٨٢٨ - }     ها الناسا أيي !          وابعـاىل دجِل ، فَإنَّ ِللِه تدأَِة الره عدب ثُّهـا يف    أِقلُّوا اخلُروجبي 

األرِض تفعلُ ما تؤمر ، وإذا سِمعتم نيهق ِحماٍر أو نباح كَلٍب فَاستعيذوا ِباِهللا ِمن الشيطاِن فَإنهـا                  
 عن عبادة بن الصامت) طب (} ترى ما الَ ترونَ 
 )٥٥١٧(واإلحسان ) ٥١٠٤ و٥١٠٣(ود ) ١٢٣٥ و١٢٣٤ و١٢٣٣(أخرجه بنحوه خد 



 

 

٣٢٤٧() 

 صحيح
٢١٨٢٩ - }     ها الناسا أيعولُ           ! يت نأْ ِبمابدفلى ، وِد السالي ِمن ريليا خالع دالي :   ، أباكو كأَم

 وأبو نعيم عن طارق احملاريب) ن ، ع (} وأُختك وأخاك ، وأدناك أدناك ، أَال ال تجين أُم على ولِدها 
 ريهم وغ١٩/٢٨١ و١٨/١٤٩ وطب ٦٩ و٥/٦١ن 

 صحيح
٢١٨٣٠ - }     ها الناسا أيفَمـا     ! ي ، ـهرامح محرو اللَهِه فَأحلَّ حبيلى ِلساِن نع هأنزلَ اُهللا ِكتاب

                     ِه فَهـوبيلى ِلساِن نيف ِكتابِه ع مرما حوِم القيامِة ، واللٌ إىل يح ِه فَهوبيلى ِلساِن نأحلَّ يف ِكتابِه ع
 وقال حسن غريب عن أنس) أبو نصر السجزي يف اإلبانة (}  يوِم القيامِةحرام إىل

  حنوه ٥/٢٤٥ وكثري ٧/٥٥ و١/١٧١ وجممع ٢/١٣٧ وقط ٢/٣٧٥ وك ١٠/١٢هق 
 صحيح لغريه

٢١٨٣١ - }     ها الناسا أيي !            زقسـتبِطئوا الـرفَال ت ستكِملَ ِرزقَهىت يح موتي لَن كُمإنَّ أحد
وابن عساكر ) ك(عن جابر ، ) ك ، هق (}  اَهللا وأِمجلوا يف الطَّلِب ، خذوا ما حلَّ ودعوا ما حرم            واتقوا

 عن أنس
 ٤/٢٩٤ وكر ٥/٤٦٥ وهق ٢/٤ وك ١/١٨٣عاصم 

 صحيح
٢١٨٣٢ - }     ها الناسا أيحِسنهِ          ! يم لوا ِمنِاقب ، كَِرشي ، فَاحفَظوين فيِهميت ويبع إنَّ األنصار م

 سيِئِهمم نزوا عجتاوعن أيب سعيد) ابن سعد (} و 
 ٤٣ و٢/٢/٤٢سعد 

 صحيح لغريه
٢١٨٣٣ - }     ها الناسا أيالناِر             ! ي ِقطعةٌ ِمن هىاِهللا يف األرِض ، و ِسجناملَوِت و اِئدى رإنَّ احلُم

         وا عبصناِن ودوا لَها املاَء يف الشفَرب ِني     ، فَإذا أخذَتكُمالتالص نيما ب الِعشاَء    -ليكُمو عين املغِربي 
 عبد الرمحن بن املرقع: عن عبد اهللا وقيل ) طب ( } -

 حنوه خمتصراً ) ٩٨٧٠( ويف الشعب ٢/٤٢ واإلصابة ٩٥ و٥/٩٤امع 
 حسن لغريه

 القربة اليت يوضع ا املاء: مجع شنة : الشنان 
٢١٨٣٤ - }   اسا النها أَيكَِسفَاِن             ينا لَا يمهِإنلَّ وجو زاِت اللَِّه عآي اِن ِمنتآي رالْقَمو سمِإنَّ الش 

                   ـهتأَير ِإلَّا قَد هوندوعٍء تيش ِمن سلَي هِإن ِليجنى تتلُّوا حفَص ذَِلك ئًا ِمنيش متأَيٍر فَِإذَا رشِت بوِلم
 ى               ِفي صتا حلَفِْحه ِني ِمنِصيبافَةَ أَنْ يخم ترأَخوِني تمتأَير اِر فَذَِلك ِحنيِجيَء ِبالن لَقَدِذِه ولَاِتي ه

                  ـاجالْح ـِرقساِر كَانَ يِفي الن هبقُص رجِن يجالِْمح اِحبا صِفيه تأَيرو ا ِفيِهمأَنو بر أَي قُلْت
ِبِمحجِنِه فَِإنْ فُِطن ِبِه قَالَ ِإنما تعلَّق ِبِمحجِني وِإنْ غُِفلَ عنه ذَهب ِبِه وحتى رأَيت ِفيهـا صـاِحبةَ                   



 

 

٣٢٤٨() 

عـا وِجـيَء    الِْهرِة الَِّتي ربطَتها فَلَم تطِْعمها ولَم تتركْها تأْكُلُ ِمن خشاِش الْأَرِض حتى ماتت جو             
                 لَ ِمـناونأَنْ أَت ا أُِريدأَنِدي وي تددقَاِمي فَمِفي م تى قُمتح تمقَدوِني تمتأَير ِحني ِة فَذَِلكنِبالْج

لشمس علَى عهِد رسوِل اللَِّه     عن جاِبٍر قَالَ كَسفَت ا    ) حم ، م   (} ثَمِرها ِلتنظُروا ِإلَيِه ثُم بدا ِلي أَنْ لَا أَفْعلَ          
                ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر نلَام ابِه السلَيع اِهيمرِفيِه ِإب اتالَِّذي م موالْي كَانَ ذَِلكو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص

     وِلم سمالش فَتا كَسمِإن اساٍت ِفـي              فَقَالَ النكَعر اِس ِستلَّى ِبالنفَص لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن فَقَام اِهيمرِت ِإب
الْأُولَى ثُم ركَع نحوا أَربِع سجداٍت كَبر ثُم قَرأَ فَأَطَالَ الِْقراَءةَ ثُم ركَع نحوا ِمما قَام ثُم رفَع رأْسه فَقَرأَ دونَ الِْقراَءِة           

                       دـجوِد فَسـجِللس رـدحفَان هأْسر فَعر ثُم ا قَاما ِمموحن كَعر ِة ثُماَءِة الثَّاِنيونَ الِْقرأَ دفَقَر هأْسر فَعر ثُم ا قَامِمم
نْ يسجد لَيس ِفيها ركْعةٌ ِإلَّا الَِّتي قَبلَها أَطْولُ ِمن الَِّتي بعـدها ِإلَّـا أَنَّ                سجدتيِن ثُم قَام فَركَع ثَلَاثَ ركَعاٍت قَبلَ أَ       

ـ                    الص تمقَـدتقَاِمِه وِفي م فَقَام مقَدت ثُم هعم فُوفالص ترأَختلَاِتِه وِفي ص رأَخت اِمِه ثُمِقي ِمن وحن هكُوعر فُوف
  : فَقَضى الصلَاةَ وقَد طَلَعت الشمس فَقَالَ

 وصحيح اجلـامع    ٢٩ ،   ٢١ ،   ١٧ ،   ٣ ،   ١ وم الكسوف    ٣/٣٢٦ وهق   ٢/٤٦٧ ش   ٣/٣١٨وحم  ) ١١٧٨(د  
)٧٨٦٦( 

٢١٨٣٥ - }     ها الناسا أيالَ             ! ي هييت ، أَال إنأهِل ب ال َألحٍد ِمنِحلُّ يل ودقةَ الَ تِحلُّ يل   إنَّ الصي 
الباوردي وابـن    (} وال َألحٍد ِمن املُسلمني يؤِمن ِباِهللا واليوِم اآلِخِر ِمن مغاِنِم املُسلمني ما يِزنُ وبرةً               

 عن خارجة ابن عمرو) مندة وأبو نعيم
 ١/٤٠١ حنوه واإلصابة ٥/٢١٦ و٤/٢٧٤ وطب ٥/١٤جممع 

 حسن
٢١٨٣٦ - }     ها الناسا أيإنَّ            إنَّ ال ! يفِس ، وى النى ِغنالِغن لكنرِض ، وكَثرِة الع نع ى لَيسِغن

                      مـرعوا ما حدلَّ وذوا ما حزِق ، فَأِمجلوا يف الطَّلِب ، خالر ِمن لَه ما كَتب هبدفِّي عوعاىل ياَهللا ت { 
 عن أيب عبيدة) ع(

 ٢/٥٣٥ وترغيب ٧١ و٤/٧٠امع 
 حسن

٢١٨٣٧ - } ي    ها الناسا أي !             هـىو ، األرضمواِت والس لقخ ومكَّةَ يم مرجلَّ حو زإنَّ اَهللا ع
حرام إىل يوِم القيامِة ، الَ يعضد شجرها ، وال ينفَّر صيدها ، وال تؤخذُ لُقطَتها إالَّ ِلمنِشٍد ، فَقالَ                    

 اسفَقالَ : العب ، إالَّ اإلذِخر عن صفية بنت شيبة) هـ (} إالَّ اإلذِخر 
 ٤/٣٢وحم ) ٣١٠٩(هـ 

 صحيح
٢١٨٣٨ - }     ها الناسا أيي !  ِترفَليست كُمفَإذا اغتسلَ أحد كَرمي ييعاىل حعـن  ) طب(}  إنَّ اَهللا ت

 يعلي ابن أُمية
 ١/١٩٨ وهق ٣/٢٥ونصب ) ٤٠١٣( ود ٤/٢٢٤ وحم ١/٢٠٠٠ن 

 صحيح لغريه



 

 

٣٢٤٩() 

٢١٨٣٩ - }     ها الناسا أيذا              ! يها إلينا يف حٍني غَِري هداَء رش لونا وأرواح جلَّ قَبضو زإنَّ اَهللا ع
، فَإذا رقد أحدكُم عِن الصالِة أو نسيها ثُم فَِزع إليها فَليصلِّها كَما كَانَ يصـلِّيها ِلوقِتهـا ، إنَّ                    

}  م يصلِّي فَأضجعه، ثُم لَم يزلْ يهديِه كَما يهدأُ الصـيب حـىت نـام                الشيطانَ أَتى ِبالالً وهو قَائِ    
 عن زيد بن أسلم مرسالً) مالك(

 ١/٤٠٤ وهـق    ٥/٣٠٧وحم  ) ٤٣٩( ود ٢/١٠٦ ون   ٩/١٧٠ و ١/١٥٤ وبنحوه خ    ١٤ وموطأ   ٥/٢٠٣متهيد  
 ٢/٢١٦و

 صحيح لغريه
٢١٨٤٠ - }     ها الناسا أيإنّ اَهللا قَ  ! ي          تعاظُمها ِبآباِئها ، فَالنـاسِة وةَ اجلاِهلييبع نكُمع أذهب د

رجلٌ بر تقي كَرمي على اِهللا ، وفاِجر شِقي هين على اِهللا ، والناس بنوا آدم ، وخلـق اُهللا     : رجالِن  
 عن ابن عمر) ت (} آدم ِمن تراٍب

 )٧٨٦٨(صحيح اجلامع  و٧/٣٦٦وكثري ) ٣٢٧٠(ت 
 حسن

٢١٨٤١ - }     ها الناسا أيقولُ    ! يـدعوين          : إنَّ اَهللا يِن املُنكِر ، قَبلَ أنْ تَوا عاروا ِباملعروِف وم
 كُمروين فَال أنصتستنصرو ، طيكُمتسألوين فَال أُعو ، كُمعن عائشة) حم ، بز (} فَال أُجيب 

  ٦/١٥٩حم 
 حسن لغريه

٢١٨٤٢ - }     ها الناسا أيي !            نفَعأمراً ي يل ِمنكُمو نِقلُّونَ ، فَمي إنَّ األنصاركثُرونَ وي إنَّ الناس
 سيِئِهمم نع زيتجاوو حِسِنِهمم لْ ِمنعن ابن عباس) حم (} ِفيِه أحداً فَليقب 

 ٤/٧٨ وبنحوه ك ١/٢٨٩حم 
 صحيح

٢١٨٤٣ - }     ها الناسا أيذا  إنَّ! يه وِمكُمرمِة يكَح رامح ليكُمع أعراضكُمو أموالَكُمو ِدماِءكُم 
                  ضـِربعدي كُفَّاراً يرِجعوا بال تو ، الغاِئب ِمنكُم اِهدبلِِّغ الشذا ، فَليه لِدكُمذا يف به هِركُميف ش

 عن أيب غادية اجلهين) طب(جري عن أبيه ، عن خمشي بن ح) طب ، ض(، ) ابن قانع (} بعضكُم ِرقاب بعٍض 
 ١/٣١٦ واإلصابة ٥/٦٧ و٤/٧٦حم 

 صحيح
٢١٨٤٤ - }  ها الناسا أيسٍر ! ياِهللا يف ي عن عروة الفقيمي) طب (} إنَّ ِدين 

 ٧/٢١ وتخ ١/٨٢اإلحتاف 
 صحيح

٢١٨٤٥ - }     ها الناسا أيي !      دمحي أنْ يستي كَرمي يح كُمبمـا       إنَّ رهدإليـِه فَري داهي كُمأحد 
 أنس) ع (} خاِئبتِني 



 

 

٣٢٥٠() 

 ١٠/١٦٩وامع ) ٣٨٦٥(وهـ ) ١٤٨٨( ود ١/٤٩٧ وك ١٢/٤٢٣ وطب ٤/١٣٧٩عدي 
 صحيح

٢١٨٤٦ - }     ها الناسا أيي !       لى أعجِمـيع يبالَ فَضلَ ِلعر ، اِحدو إنَّ أباكُمو ، اِحدو كُمبإنَّ ر
ي على عريب ، وال أمحر على أسود ، وال أسود على أمحر إالَّ ِبالتقوى إنَّ أكرمكُم ِعنـد      وال أعجمِ 

 الغاِئب اِهدبلِِّغ الشفَي ، لَّغتلْ بأَال ه ، عن جابر) هب (} اِهللا أتقاكُم 
 )٥١٣٧( والشعب ٣/٦١٢ وترغيب ٣/٢٦٦امع 

 صحيح
عن خمنف  ) حم (} إنَّ على أهِل كُلِّ بيٍت يف كُلِّ عاٍم أُضحيةَ وعتريةً           ! لناس  يا أيها ا   { - ٢١٨٤٧

 ابن سليم
 ٤/٢١١ ونصـب    ٤/١٨ وجممع   ٩/٣١٢ وهق   ٥/٧٦ و ٤/٢١٥وحم  ) ٣١٢٥( وهـ   ٧/١٦٨ون  ) ٢٧٨٨(د  

  ١٠/٤وفتح ) ١٥١٨( وت ١/٤٦٣ ومشكل ٨/٦٥وش 
 حسن لغريه

 ) ٢٤٢١(وحسنه يف صحيح أيب داود ) ٦٣٨٣(ع وتناقض األ لباين فضعفه يف ضعيف اجلام
 تذبح يف رجب: العترية 

٢١٨٤٨ - }     ها الناسا أيجِهِه              ! ياُهللا يف الناِر ِلو هأَكب واِثرى لَها العغب نإنَّ قُريشاً أهلُ أمانٍة ، فَم
 عن رفاعة بن رافع) حم (} 

 )١٦٨٨(وصحيحة ) ٧٥( وخد ٤/٧٣ وك ٥/٣٩ وطب ٤/٣٤٠حم 
 صحيح

 السوء:  العواثر 
٢١٨٤٩ - }     ها الناسا أيبـِد               ! يـِن عاِس ببِربا الع عوضلَ ِربا يإنَّ أوو ، وضوعإنَّ كُلَّ ِربا م

 عن أيب حرة الرقاشي عن عمه) ع (} املُطَِّلِب ، لَكُم رءوس أمواِلكُم الَ تظِلمونَ وال تظلَمونَ 
  ٤/١١٦امع 

 هصحيح لغري
٢١٨٥٠ - }     ها الناسا أيي !              ـهحرامو اللُـهإنَّ ِحمى اِهللا يف األرِض حى ، وِلٍك ِحمإنَّ ِلكُلِّ م

واملُشتِبهات بني ذَلك ، ولو أنَّ راعياً رعى ِبجنباِت ِحمى لَم يلبثْ غَنمه أنْ يرعى يف وسطِه فَدعوا                  
 ن بشريعن النعمان ب) طب (} الشبهاِت 

واإلحتـاف  ) ٩١٩( ومحيدي   ١/٣٢٣ ومشكل   ٣٣٤ و ٥/٢٦٤ وهق   ٤/٢٧١وحم  ) ١٠٣٠ و ١٠٢٩(الشهاب  
  حنوه٧٤ و٤/٧٣ وامع ٤٧٢ و٦/٣٢

 صحيح لغريه



 

 

٣٢٥١() 

٢١٨٥١ - }   ها الناسا أيجـاِلِس الـذِّكِر يف    ! يلـى مع تِقفِحلُّ واملالِئكِة ت رايا ِمنإنَّ ِللِه س
مجاِلس الذِّكِر يف   : وأين ِرياض اجلنِة يا رسولَ اِهللا ؟ قالَ         : ياِض اجلنِة ، قَالوا     األرِض فَارتعوا يف رِ   

                  كَيف علمأنْ ي ِحبكانَ ي نم ، ِبأَنفُِسكُم اذكُروهجلَّ وو زوحوا يف ِذكِر اِهللا عروا واألرِض ، اغد
ك ،   (} ةُ اِهللا ِعنده ، فَإنَّ اَهللا يِرتلُ العبد ِمنه حيثُ أنزلَه ِمن نفسِه              مِرتلَته ِعند اِهللا فَلينظُر كَيف مِرتل     

 وابن عساكر عن جابر) ع ، بز ، طس ، هب
 )٥٢٨(والشعب ) ٣٣٨٠( ومطالب ١/٢٤٠ واإلحتاف ٢/٤٠٥ وترغيب ١٠/٧٧ وجممع ١/٤٩٤ك 

 حسن
٢١٨٥٢ - }     ها الناسا أينفِّري  ! يم إنَّ ِمنكُم           ـعيفالض لفَهفَإنَّ خ ، زوفَليتج الناس أم نفَم ، ن

 عن أيب مسعود) حم ، ق ، هـ (} والكَبري وذو احلاجِة 
 ٢/٢٠٠ وفـتح  ١٧/٢٠٨ وطـب  ٥/٢٧٣وحم  ) ٩٨٤( وهـ   ١٨٢  وم الصالة     ٩/٨٢ و ٨/٣٣ و ١/١٨٠خ  
 )٧٨٦٨( وصحيح اجلامع ١٠٠/٥١٧و

٢١٨٥٣ - }     ها الناسا أيفَـإنَّ              إنَّ! ي ، فَـوق وطَ فَما هاِملخيوا اخلَيطَ وأد ، غَناِئمكُم ذا ِمنه 
 نارو شنارالقيامِة و وملى أهِلِه يع ارلولَ ععن عبادة بن الصامت) هـ (} الغ 

 )٧٨٦٩(وصحيح اجلامع ) ٩٨٥( وصحيحة ٤/١٥١وتلخيص ) ٢٨٥٠(هـ 
 صحيح

٢١٨٥٤ - }     ها الناسا أيإنَّ! ي              نـهع قتفـرو ِفنوِرها ، فَإذا اإلنسانُ دلى يف قُببتةَ تذِه اُألمه 
: ما تقولُ يف هذا الرجِل؟ فَإنْ كانَ مؤِمناً قـالَ           : أصحابه جاَءه ملك يف يدِه ِمطراق فَأقعده قالَ         

          و هبدداً عحمأنَّ م أشهدإالَّ اُهللا و أنْ الَ إله أشهد     فَيقولُ لَه ، ولهرس :       ـابب لَه فتحي ثُم ، دقتص
إىل الناِر فَيقولُ هذا مِرتلُك لَو كَفَرت ِبربك ، فَأما إذْ آمنت فَهذا مِرتلُك ، فَيفتح لَه باب إىل اجلنِة                    

كُــــناس إليِه فَيقولُ لَه نهضأنْ ي ريدفَي 
الَ : ما تقولُ يف هذا الرجـِل ؟ فَيقـولُ          : ربِه ، وإنْ كانَ كاِفراً أو مناِفقاً فَقيلَ لَه          ويفسح لَه يف قَ   

الَ دريت وال تلَيت وال اهتديت ، ثُم يفتح لَه باب           : أدري ، سِمعت الناس يقولونَ شيئاً ، فَيقولُ         
      آم لَو ِرتلُكذا مِة فَيقولُ هذا ،               إىل اجلنِبِه ه لكجلَّ أبدو زِبِه فَإنَّ اَهللا ع ا إذْ كَفرتفَأم ، كِبرب نت

ويفتح لَه باب إىل الناِر ثُم يقمعه قَمعةً ِباِملطراِق يسمعها خلق اِهللا عز وجلَّ كُلُّهم غَـري الـثَّقلَِني ،    
ما أحد يقوم عليِه ملك يف يدِه مطراق إالَّ ِهيلَ ِعنـد ذَلـك ،               ! فَقالَ بعض القَوِم ، يا رسولَ اِهللا        

وابن أيب الدنيا يف ذكر املوت ، وابن أيب عاصـم يف            ) حم(} فَقالَ ، يثبت اُهللا الذين آمنوا ِبالقوِل الثَّاِبِت         
 يف عذاب القرب عن أيب سعيد) هق(وابن جرير ، ) بز(السنة ، 

 ٤/٤١٦ وكثري ١٣/١٤٢ وطربي ٢/٤١٧ وعاصم ١٠/٤١٧  واإلحتاف٣/٤٧جممع 
 صحيح



 

 

٣٢٥٢() 

٢١٨٥٥ - }     ها الناسا أيلـٍق             ! يلَ خدأنا أوراةً غُرالً كَما بفاةً عحشرونَ إىل اِهللا حت كُمإنَّ إن
جاٍل ِمن أُميت فَيؤخـذُ     نعيده ، أالَ وإنَّ أولَ اخلالِئِق يكسى يوم القيامِة إبراهيم ، أَال وإنه يجاُء ِبر              

إنك الَ تدري ما أحدثوا ِبعدك ، فَـأقولُ         : يا رب أصحايب ، فَيقالُ      : ِبهم ذَات الشماِل ، فَأقولُ      
     اِلحالص بدكَما قالَ الع) :             قيـبالر أنـت ين كُنتوفَّيتا تفَلم ِفيِهم متهيداً ما دش ليِهمع كُنت

  ليِهمع (  ُقالفَي :          مهنذُ فَارقتم لى أعقاِبِهمع ينرتدزالوا مي ؤالِء لَمإنَّ ه {)  عـن  ) حم ، ق ، ت ، ن
 ابن عباس

 وخمتصر م   ١/٢٥٣ وحم   ٤/١١٧ون  ) ٣١٦٧( وت   ٢/٤٦٢ ومي   ٨/١٣٦ وخ   ٤/٤٨٤ وترغيب   ٨/٢٨٦فتح  
 )٧٨٧٠( وصحيح اجلامع ١١٧ و٤/١١٤ون ) ٢١٥١(

إنكُم قَد أصبتم خرياً وأجراً ، وإنا مجِمعونَ ، فَمن أراد أنْ يجمع             ! ا الناس   يا أيه  { - ٢١٨٥٦
 رِجعإىل أهلِه فَلي رِجعأنْ ي أراد نمو ععنا فَليجمعن ابن عمر) طب (} م 

 ٩٣ و٩٢ و٢/٩١ وبنحوه ش ٢/١٩٥ وجممع ١٢/٤٣٥طب 
 حسن لغريه

٢١٨٥٧ - }   ها الناسا أيأبِشروا             ! يقاِربوا ودوا ودس لِكنِبِه ، و مطيقوا كُلَّ ما أُِمرتت لَن كُمإن
 عن احلكم بن حزن) حم ، د (} 

 )٧٨٧١( وصحيح اجلامع ٥/٣٧٨ وسعد ٦/٣٤٤ وكر ٤/٢١٢حم 
 حسن

٢١٨٥٨ - }     ها الناسا أيـ         ! ي ِه ، ولِكـن سـددوا      إنكُم لَن تفعلوا ولن تطيقوا كُلَّ ما أُِمرتم ِب
طب ، عد   (والبغوي والباوردي وابن قانع ،      ) ع(وابن سعد وابن خزمية ،      ) ص ، حم ، د     (} وقاِربوا وأَبِشروا 

 عن احلكم بن حزن ) ، هق ، ض
 )١٤٥٢(وخزمية ) ١٠٩٦( ود٥/٣٧٨ وسعد ٦/٣٤٤ وكر ٤/٢١٢حم 

 حسن
٢١٨٥٩ - }     ها الناسا أيدعو  ! يالَ ت كُمإن            بـنيو يـنكُمب هدعونال غاِئباً ، إنَّ الذي تو نَ أصم

عن أيب موسى) د ، ت (} أعناِق ِركاِبكُم 
 )٨٠٤(واإلحسان ) ٨٨٢٤ و٨٨٢٣( ون ١/٢٢٧ وشج ٤/٤٠٧وحم ) ١٥٢٦(د 

 حسن
٢١٨٦٠ - }     ها الناسا أيوى       ! يما ِلكُلِّ امِرىٍء ما نإناِت ويما األعمالُ ِبالنإن      كانـت ـنفَم ، 

 ِهجرته إلـــى 
اِهللا ورسولِه فَِهجرته إىل اِهللا ورسولِه ، ومن كانت ِهجرته إىل دنيا يصيبها ، أو امـرأٍة يتزوجهـا                   

) ط( مالك يف رواية حممد بن احلسن والشافعي يف خمتصـر الربيـع والبـويطي                } فَِهجرته إىل ما هاجر إليِه      



 

 

٣٢٥٣() 

ـ          (والبغوي والعدين   واحلميدي   عن ) حب ، قط  (وابن اجلارود وابن جرير والطحاوي      ) خ ، م ، د ، ت ، ن ، ه
 ابن عمر

 ٧/١٣ و ٦/١٥٨ و ١/٥٨ون  ) ١٦٤٧(وت  ) ٢٢٠١( ود   ١٥٥ وم اإلمارة    ١/١٠ و ١٢/٣٢٧ وفتح   ٩/٢٩خ  
  وغريهم٦/٣٣١ و٥/٣٩ و٤/١١٢ و٢/١٤ وهق ٤٣ و١/٢٥وحم 

٢١٨٦١ - }     ها الناسا أيي !يف              إن فقِّهرياً يرِد اُهللا ِبِه خي نمفقيِه ، وِبالت الِفقهعليِم ، وِبالت ما الِعلم
 عن معاوية) طك (} الديِن ، وإنما يخشىاَهللا ِمن ِعبادِه العلماُء 

 )٣٤٢( وصحيحة ١٩/٣٩٥ وطب ١/١٢٨امع 
 حسن لغريه

٢١٨٦٢ - }     ها الناسا أيما أنا   ! يإن           ـرتي قَصعلمونَ أنت مِباِهللا ، إنْ كُنت كُمسولٌ أُذكِّرر شرب
عن شيٍء ِمن تبليِغ ِرساالِت ربي لَما أخبرتموين فَبلَّغت ِرساالِت ربي كَما ينبغي لَها أنْ تبلَّغَ ، وإنْ              

          عدا بموين ، أمرتي لَما أخببِرساالِت ر لَّغتب مِس          كُنتذِه الشه زعمونَ أنَّ كُسوففَإنَّ ِرجاالً ي 
وهذا القَمِر وزوالَ النجوِم عن مطاِلعها ِلموِت ِرجاٍل ِمن عظماِء أهِل األرِض ، وإنهم قَد كَذبوا ،                 

نهم توبةً ، فَقد أُريت يف مقامي       ولِكن هن آيات ِمن آياِت اِهللا يعبر ِبها ِعباده ِلينظُر من يحِدثُ لَه مِ             
                مهثَالثونَ كَذَّاباً آِخر جخرىت ياعةُ حالس قومال تو آِخرِتكُمو نياكُمالَقونَ يف د مأنا أُصلِّي ما أنتو

              ي رجىت خم هإنحىي ، وأيب ي نيها عسرى كَأنِني اليالع مسوحالُ ، مجالد وراألع     ناُهللا ، فَم هأن زعم
آمن ِبِه وصدقه لَم ينفَعه صاِلح ِمن عملِه سلف ، ومن كَفر ِبِه وكذَّبه لَم يعاقَب ِبشيٍء ِمن عمـٍل                    

                 إىل ب النـاس سوقي هإناملقِدِس ، و بيتو لى األرِض كُلِّها إالَّ احلَرمع يظهرس هأنو ، لفيـِت  س
املَقِدِس فَيحصرونَ حصراً شديداً ويؤزلونَ أَزالً شديداً ، فَيصِبح ِفيِهم ِعيسى بن مرمي فَيهِزمهم اُهللا               
وجنوده ، حىت إنَّ ِجذم احلاِئِط وغُصن الشجرِة لَينادي املؤِمن يقولُ هذا كاِفر اسـتتر يب تعـالَ                  

    لنو ، لهفَاقت               ينكُمساءلونَ بحىت تو ، يف أنفُِسكُم تفاقمت أِنكُمش وا أشياَء ِمنرىت تح كونَ ذَلكي :
                    ، القَبض لى أثِر ذَلككونُ عي راِتِبها ، ثُمم نزولَ اِجلبالُ عحىت تذا ِذكراً ، وه ِمن كُمبين لْ ذَكره

     املَوت أي ، عـن  ) طب ، ك ، هق ، ض      (وابن جرير ،    ) حب(ن خزمية والطحاوي    واب) حم ، ع   (} القَبض
 مسرة

 ٣/٣٣٩وهق ) ٦٧٩٩ و٦٧٩٨( وطب ٣٣١ و١/٣٢٩ وك ٥/١٦وحم ) ١٣٩٧(وخزمية ) ٥٩٧(حب 
 حسن لغريه

٢١٨٦٣ - }     ها الناسا أيي !             ب ِمن فوفي خِمن بقَر كونَ قَدأنْ ي لعلَّهو ، ِمثلُكُم شرما أنا بِني إن
أظهِركُم ، فَمن كُنت أصبت ِمن ِعرِضِه ، أو ِمن شعرِه ، أو ِمن بشرِه ، أو ِمن ماِلِه شيئاً ، هـذا                       
ِعرض محمٍد وشعره وبشره ومالُه فَليقُم فَليقتص ، وال يقولن أحد ِمنكُم إني أختَوف ِمن محمـٍد                 



 

 

٣٢٥٤() 

 الشداوةَ ولُقي      العخ ليسا ِمنيت وطَبيع ما لَيسا ِمنهإنوابن عساكر عن الفضل بـن  ) ع (} حناَء ، أالَ و
 العباس

  حنوه٢٦٧ و٨/٢٦٦ وجممع ٢/٤٣٢مي 
 صحيح لغريه

 دنو أجله: خفوف 
٢١٨٦٤ - }     ها الناسا أيهداةٌ     ! يمحةٌ مما أنا رعن ) كر(،  ) ك ، هق  (،  ) الرامهرمزي يف األمثال   (} إن

 أيب هريرة
 )٤٩٠( وصحيحة ١/١٥٨ ونبوة ١/٣٥ وك ١/٩مي 

 صحيح
٢١٨٦٥ - }     ها الناسا أييوِت      ! ييف الب لواتذِه الصما هعن كعب بن عجرة أن الـنيب       ) هق (} إن

 صلى اهللا عليه وسلم صلَّى املغرب فلما فرغ رأى الناس يسبحون فذكره
 ٢/١٨٩هق 

 حسن
٢١٨٦٦ - }  ا أيي   ـي               ! ها الناسإنو ، الذي قَبلَه ما عاش ِنصف قَطُّ إالَّ عاش يبثْ نبعي لَم هإن

           هعدِضلُّوا بت ما لَن ِفيكُم ي تاِركإنو ، أنْ أُدعى فَأُجيب اِهللا : أُوِشك عن زيـد بـن   ) طب (} ِكتاب
 أرقم
 ٥/١٩٢ وطب ٣/٥٣٣ك 

 صحيح
 وأشار إىل وبرٍة ِمـن      -إنه لَيس يل ِمن هذا الْفَيِء شيٌء وال هذا          ! لناس  يا أيها ا   { - ٢١٨٦٧

 عن ابن عمر) د ، ن (} ِسناِم بعٍري إالَّ اخلُمس ، واخلُمس مردود عليكُم ، فَأدوا اِخلياطَ واِملخيطَ 
 )٧٨٧٣( وصحيح اجلامع ٧/١٣١ ون ١٣د اجلهاد ب 

 صحيح
٢١٨٦٨ - }     ها الناسا أيال              ! يةً وإالَّ ِشد ِزدهي لَم ِة فَإنَّ اإلسالمِحلٍف يف اجلَاِهلي ما كانَ ِمن هإن

                   يـِردو ، مأدناه ليِهمع جريي ، مهكفَأُ ِدماؤت ، مِسواه نلى مع داملُسلِمونَ ييف اإلسالِم ، و ِحلف
    س ِردي ، مأقصاه ليِهمِديِة املُسلِم              ع ةُ الكاِفِر ِنصفِبكافٍر ، ِدي ؤِمنقتلُ مالَ ي ، لى قَعِدِهمع مراياه

 يف دياِرِهم مهقاتدص ؤخدالتو ، نبال جو لبعن ابن عمرو) حم ، هق (} الَ ج 
 ٢٦٥٩(وهــ  ) ٢٧٥١ و١٥٩١(ود ) ٥٧٠( وخد   ٣/٣٦ وطربي   ٨/١٧٣ وجممع   ٦/٣٣٥ وهق   ٢/١٨٠حم  

 ) ٢٢٨٠(وخزمية ) ١٥٨٥ و١٤١٣(وت ) ٢٦٨٥و
 صحيح

 .أي أبعد املسلمني داراً جيري عليهم ومينعهم ممن يريدونه إذا كان قد أعطاه بذلك عهداً : يرد عليهم أقصاهم 



 

 

٣٢٥٥() 

إما أن جيلس املصدق يف مكان ويطلب من الناس أن يأتوه ليدفعوا زكاة أمواهلم ، أو يكون يف السـباق                    : اجللب  
إما أن يكون السـباق ،      : اجلنب  .   الفارس رجالً ليزجره ، وجيلب عليه ويصيح حثاً له على اجلري             وهو أن يتبع  

هو أن يرتل   : أو يف الزكاة    . وهو أن جينب فرساً إىل فرسه الذي يسابق عليه ، فإذا فتر املركوب حتول إىل انوب                 
 هالعامل بأقصى مواضع أصحاب الزكاة مث يأمر األموال أن جتنب إلي

٢١٨٦٩ - }     ها الناسا أيي !           غَش نا مِمن لَيس ، املُسلمني نيب الَ ِغش هعن ابن  ) ابن النجار  (} إن
 عمر

  ١/٢٤٨ وأصفهان ٧/٢٦٦٥عدي 
 حسن لغريه

٢١٨٧٠ - }     ها الناسا أيي !           بدوا رأَالَ فَاعب ، كُمعدةَ بال أُمعدي ، وب يبالَ ن هصـلُّوا    إنو ، كُم
خمسكُم وصوموا شهركُم ، وِصلوا أرحامكُم ، وأدوا زكاةَ أمواِلكُم طَيبةً ِبها أنفُسكُم ، وأطيعوا               

 كُمبةَ رنلوا جدخت ، الةَ أمِركُمعن أيب أُمامة) ض(وابن عساكر ) طب (} و 
 وبدايـة   ٤/٣٢٦ وتـخ    ٦/١٩١ وخـط    ٢٠٥ و ٨/١٨١ وطب   ٤٧٣ و ٣٨٩ و ١/٩ وك   ٢٦٢ و ٥/٢٥١حم  

٥/١٩٨ 
 صحيح

٢١٨٧١ - }     ها الناسا أيي !              ـساخلُمو سذِه إالَّ اخلُمه قَدر ليكُما أفاَء اُهللا عِحلُّ يل ِممالَ ي هإن
 ليكُمع ردودعن عبادة بن الصامت) ن (} م 

 )٧٨٧٢(امع  وصحيح اجل٦/٣٣٦ و٦/٣٠٣ وهق ٣/٤٩وك ) ١٦٩٣( وحب ٧/١٣١ن 
 صحيح

٢١٨٧٢ - }     ها الناسا أيِبها فَجاَء            ! ي كُمُألخِبر رجتي خإنيل لَيلةُ القَدِر ، و تأُِبين تها كَانإن
رجالِن يحتقَّاِن معهما الشيطانُ فَنسيتها فَالتِمسوها يف العشِر األواِخِر ِمن رمضانَ ، التِمسـوها يف       

 عن أيب سعيد) حم ، م (} والساِبعِة واخلاِمسِة التاِسعِة 
 ) ٧٨٧٤( وصحيح اجلامع ٢١٧م الصيام 

 يطلب كل واحد منهما حقه ويدعي أنه حمق: حيتقان 
٢١٨٧٣ - }     ها الناسا أيي !              ِمن أعظم ةَ آدمينذُ ذَرأَ اُهللا ذُرجِه األرِض ملى وةٌ عِفتن كُنت ها لَمإن

 الدجاِل ، وإنَّ اَهللا عز وجلَّ لَم يبعثْ نبيا إالَّ حذَّر أُمته الدجالَ ، وأنا آِخر األنبياِء وأنتم آِخر                    ِفتنِة
اُألمِم ، وهو خاِرج فيكُم الَ محالةَ ، فَإنْ يخرج وأنا بني أظهِركُم فَأنا حجيج ِلكُلِّ مسـلٍم ، وإنْ                    

ي                    ـنيلَّـٍة بخ ِمن جخري هإنسلٍم ، ولى كُلِّ مليفَيت عاُهللا خفسِه ، ون جيجعدي فَكُلٌّ حب ِمن جخر
فَاثبتوا فَإني سأِصفُه لَكُم ِصفةً لَم      ! أيها الناس   ! الشاِم والِعراِق فَيعيثُ يميناً وِشماالً ، يا ِعباد اِهللا          

 ا إيِصفهبدأُ فَيقولُ        يي هإن ، يبقَبلي ن إنَّ     : اهو ، رأعـو هإنموتوا ، وىت تح كُمبرونَ رال تو كُمبأنا ر
    إنَّ ِمنغَِري كاِتٍب ، و ؤِمٍن ، كاِتٍب أوكُلُّ م قرؤهي يِه كَاِفرينع نيب كتوبم هإنو ، ِبأعور لَيس كُمبر



 

 

٣٢٥٦() 

فَناره جنه ، وجنته نار ، فَمِن ابتلى ِبنارِه فَليستِغثْ ِباِهللا وليقـرأْ فَـواِتح        : نَّ معه جنةً وناراً     ِفتنتِه أ 
                  قولَ ِلألعـرايبتِه أنْ يِفتن إنَّ ِمنو ، لى إبراهيمع ِت النارسالماً كَما كانرداً والكَهِف فَتكونُ ب :

  إنْ ب أيتأر           عم؟ فَيقولُ ن كبي رأن أتشهد كأُمو أباك لَك ورِة أبيِه      : عثتيطاناِن يف صش فَيتمثَّلُ لَه
يا بين اتِبعه فَإنه ربك ، وإنَّ ِمن ِفتنتِه أنْ يسلَّطَ على نفٍس واِحدٍة فَيقتلَها ينشـرها    : وأُمِه فَيقوالِن   

حىت تلقى ِشقِِّني ، ثُم يقولُ انظُروا إىل عبدي هذا فَإني أبعثه ، ثُم يزعم أنَّ لَه ربا غَـريي                    ِباِملنشاِر  
ربى اُهللا وأنت عدو اِهللا ، أنت الدجالُ ، واِهللا ما     : من ربك ؟ فَيقولُ     : فَيبعثه اُهللا ويقولُ لَه اخلَبيثُ      

 أشد بصريةً ِبك ِمني اليوم ، وإنَّ ِمن ِفتنتِه أنْ يأمر السماَء أنْ تمِطر فَتمِطـر ، ويـأمر                    كُنت قَطُّ 
    ، لكـتاِئمةٌ إالَّ هس مبقى لَهفَال ي هكذِّبونفَي ِباحلَي رمتِه أنْ يِفتن إنَّ ِمنو ، نِبتفَت نبتأنْ ت األرض

   إنَّ ِمنو                 نِبـتأنْ ت األرض ريـأمو ، مِطرفَت مِطرماَء أنْ تالس رأمفَي هقونصدفَي ِباحلَي رمتِه أنْ يِفتن
                  هأدرو ، واِصـرخ هأمدو ، هأعظَمو تما كان أمسن ذَلك ومِهمي ِمن واشيِهمم روحىت تح ، نِبتفَت

يبقى شيٌء ِمن األرِض إالَّ وِطئه وظهر عليِه إالَّ مكَّةُ واملدينةُ الَ يأتيِهما ِمن نقٍب               ضروعاً ، وإنه الَ     
ِمن أنقاِبهما إالَّ لَقيته املالِئكةُ ِبالسيوِف صلتةً حىت يِرتلَ ِعند الضريِب األمحِر ِعند منقِطِع السـبخِة       

ثَ رجفاٍت ، فَال يبقى مناِفق وال مناِفقةٌ إالَّ خرج إليِه ، فَتنفي اخلَبيـثَ               فَترجف املدينةُ ِبأهِلها ثَال   
فَأين العرب ؟ يومِئٍذ    : ِمنها كَما ينفي الِكري خبثَ احلديِد ، ويدعى ذَلك اليوم يوم اخلَالِص ، قيلَ               

، فَبينما إمامهم قَد تقدم يصلِّي ِبِهم الصبح إذْ نزلَ          هم يومِئٍذ قَليلٌ ، وإمامهم رجلٌ صاِلح        : ؟ قالَ   
      بحالص مريم نعيسى اب ليِهمع :          ِعيسى ، فَيضع ممشي القَهقَرى ِليتقدي نكُصي اإلمام ذَلك فَرجع

        قولُ لَهي كَِتفَيِه ثُم نيب دهأُ    : عيسى ي ها لَكفَصلِّ فَإن مقدفَـإذا          ت ، مهإمـام صلِّ ِبهـمفَي ، قيمت
      حوا البابقالَ عيسى افت صرفذو          : ان مكُلُّه ، هوديي بعونَ ألفس عهالُ مجالد وراءهفَيفتحونَ و

اً ويقـولُ   سيٍف محلى وساٍج ، فَإذا نظر إليِه الدجالُ ذَاب كَما يذوب اِمللح يف املاِء وينطِلق هاِرب               
 إنَّ يل فيك ضربةً : عيسى 

                   زاُهللا ع لقا خيٌء ِممبقى شفَال ي هوداُهللا الي فَيهِزم ، لهفَيقت رقيالش باِب لُد ِعند دِركُهسِبقين فَيت لَن
             جرال حو جريَء ، الَ شالش اُهللا ذَلك إالَّ أَنطق هوديتواقى ِبِه يجلَّ يـةٌ إالَّ        وابال دال حـاِئطٌ وو 

يا عبد اِهللا املسلِم هذا يهودي فَتعالَ اقْتلـه ، وإنَّ           : الغرقدةُ فَإا ِمن شجِرِهم الَ تنِطق ، إالَّ قالَ          
 وآِخـر أياِمـِه     السنةُ كَِنصِف السنِة ، والسنةُ كَالشهِر ، والشهر كَاجلُمعِة ،         : أيامه أربعونَ سنةً    

   سولَ اِهللا كَيفقيلَ يا ر ، مسىىت يح را اآلخابلُغُ باِب املدينِة فَال يلى بع كُمأحد صِبحرِة يركَالش
لُّوا تقدرونَ فيها الصالةَ كَما تقدرونَ يف هذِه األياِم الطِّواِل ثُم ص          : يصلَّى يف األياِم الِقصاِر ؟ قالَ       

                   ، اِخلِرتيـر حيذبو ليبالص قدقِسطاً ، يإماماً مدالً ، وكماً عيت حيف أُم مريم نفَيكونُ عيسى اب ،
                  ـرتَعتو ، باغُضالتحناُء والش رفَعتعٍري ، وال باٍة ولى شبقي عدقةَ فَال يالص كيتراِجلزيةَ ، و يضعو



 

 

٣٢٥٧() 

اِت ِحمٍة ، حىت يدِخلَ الوليد يده يف ِفي احليِة فَال تضره ، وتضر الوليدةُ األسـد فَـال   ِحمةُ كُلِّ ذَ  
يضرها ، ويكونُ الدئب يف الغنِم كَأنه كَلبها وتمُأل األرض من السلِْم كَما يمُأل اإلناُء ِمن املـاِء ،                   

فَال يعبد إالَّ اُهللا ، وتضع احلَرب أوزارها ، وتسلب قُريش ملكَها ، وتكونُ              وتكونُ الكَِلمةُ واِحدةً    
         ، مهشِبعِب فَيالِعن لى الِقطِف ِمنع فرالن جتِمعىت يح ا ِبعهِد آدمبان تنبِة ، تكَفاتوِر الِفض األرض

    هشِبعانِة فَتملى الرع فرالن جيتِمعو               سيكـونُ الفَـراملـاِل ، و كذا ِمـنِبكذا و يكونُ الثَّورو ، م
فَما : الَ تركَب ِلحرٍب أبداً ، قيلَ       : وما يرخص الفَرس ؟ قالَ    : ِبالدريهماِت ، قالوا يا رسولَ اِهللا       

اِل ثَالثَ سنواٍت ِشداٍد يصـيب      تحرثُ األرض كُلُّها ، وإنَّ قَبلَ خروِج الدج       : يغلي الثَّور ؟ قالَ     
الناس فيها جوع شديد ، يأمر اُهللا السماَء السنةَ اُألوىل أنْ تحِبس ثُلُثَ مطِرها ، ويأمر األرض أنْ                  

              يأمطِرها ، وم ثُلُثى نِة الثَّانيِة فَتحِبسماَء يف السالس رأمي باِتها ، ثُمثُلُثَ ن حِبست   فَتحِبس األرض ر
                   األرض ريـأمقَطرةً ، و قطُرفَال ت ها كُلَّهطرم نِة الثَّالثِة فَتحِبسماَء يف السالس رأمي باِتها ، ثُمن ثُلُثَى

فَما : ، قيلَ   فَتحِبس نباتها كُلَّه فَال تنِبت خضراَء ، فَال يبقى ذَات ِظلٍف إالَّ هلكَت إالَّ ما شاَء اُهللا                  
التهليلُ والتكبري والتحميد ، وجيزي ذَلك علـيِهم مجـزأَةَ          : يعيش الناس يف ذَلك الزماِن ؟ قالَ        

 والضياء عن أيب أُمامة) ك(وابن خزمية  ، ) هـ (} الطَّعاِم 
 ٤/١٨١ وحم) ٤٣٢١ و ٤٣٢٢(أعظمي وبنحوه د    ) ٤١٢٨( وهـ   ٤/٥٣٦ وك   ١٢/٣٦٢ وطب   ١/١٩١كر  
 )٧٨٧٥( وصحيح اجلامع ١٥/١٣٧وش 

 صحيح لغريه
٢١٨٧٤ - }     ها الناسا أيال           ! يال ِبالقيـاِم وجوِد وال ِبالسكوِع وسِبقوين ِبالرفَال ت كُمي إمامإن

 ، لَو رأيتم ما     ِبالقُعوِد وال ِباالنِصراِف ، فَإني أراكُم ِمن أمامي وِمن خلفي ، وامي الذي نفسي ِبيدهِ              
 عن أنس) حم ، م ، ن (} رأيت ، لَضِحكتم قَليالً ولَبكَيتم كَثرياً 

 )٧٨٧٦( وصحيح اجلامع ٣٢٤ وم ص ٢/٣٢٨وش ) ١٦٠٢( وخزمية ٣/١٠٢حم 
٢١٨٧٥ - }     ها الناسا أيطاِئفـةٌ ِمـن           ! ي فقةً ، فَذهبتر ِبكُم لى احلَوِض أُِتىما أنا عيني بإن كُم

     نا ، فَقُلتههنا وهفَقالَ          : ه صاِرخ وا إىلَّ ، فَصرخلُم؟ ه مفَأقولُ       : ما لَه ، عدكلوا بدب قَد مهإن :
 عن أم سلمة) حم ، طب (} سحقاً سحقاً 

 ون حتفـة    ٦٧ و ٧/٦٦ وم   ٢/٣٥٩ وعاصـم    ٤/٧٨ وهـق    ٦/٢٩٧ و ٣٣٩ و ٥/٣٣٣ و ٢/٤٠٨أخرجه حم   
 ١٣/٤وفتح ) ٦(وخزمية ) ١٨١٧٣(

٢١٨٧٦ - }     ها الناسا أيِضلُّوا          ! يت ِبِه لَن مما إنْ أخذت فيكُم ركتي تيت    : إنِعتراِهللا ، و ِكتاب
 عن جابر) ت (} أهلَ بييت

 )٧٨٧٧(وصحيح اجلامع ) ١٧٦١( وصحيحة ٢/٦٤٣ وعاصم ١٠/١١٤وهق ) ٣٧٨٦(ت 
 صحيح



 

 

٣٢٥٨() 

٢١٨٧٧ - }     ها الناسا أيي !الكُوفِة إىل احلَجـِر              إن نيما ب تهإنَّ ِسعلى احلَوِض ، وع طٌ لَكُمي فَر
األسوِد ، وآِنيته كَعدِد النجوِم ، وإني رأيت ناساً ِمن أُميت لَما دنوا ِمني خرج عليِهم رجلٌ فَمـالَ     

م كَذلك ، فَلم يفلَت ِمنهم إالَّ كَِمثِل الـنعِم ، قـالَ             ِبِهم عني ، ثُم أقبلَت زمرةٌ أُخرى فَفُِعلَ ِبهِ        
الَ ، ولِكنهم قَوم يخرجونَ بعـدكُم يصـنعونَ وميشـونَ           : لَعلِّي ِمنهم يا نيب اِهللا ؟ قالَ      : أبوبكٍر  

 عن ابن عمر) ك (} القَهقَرى 
 ٧٨ و١/٧٧ وك ١٠/٣٦٣ و٩/١٣٤امع 

 حسن
٢١٨٧٨ - } ي    ها الناسمـا             ! ا أي ضأعر وضح ، احلَوض لياِردونَ عو كُمإنو ، طٌ لَكُمي فَرإن

بني صنعاَء وبصرى ، فيِه عدد النجوِم قُدحانٌ ِمن ِفضٍة ، وإني ساِئلُكُم ِحني تِردونَ علـي عـِن                   
ِكتاب اِهللا سبب طَرفه ِبيِد اِهللا عز وجـلَّ         : ، الثَّقلُ األكرب    الثَّقلَِني ، فَانظروا كَيف تخِلفوين ِفيِهما       

                  أينَ اللَّطيـفبن قَد هييت ، فَإنيت أهلُ بِعترلوا ، وبدال تِضلُّوا وفَاستمِسكوا ِبِه وال ت ِبأيديكُم طرفُهو
       احلَوض ليِردا عىت يفتِرقا حي ما لَنهأن واخلطيب عن أيب الطفيل عن حذيفـة بـن         ) طب ، حل   (} اخلَبري

 أُسيد
 ٧٨ و١/٧٧وك ) ٣٩٤٩( ومطالب ١٠/٣٦٣ و٩/١٣٤ وجممع ١١/٣٨٦ وفتح ١/٣٥٥ وحلية ٣/٢٠١طب 

 حسن
٢١٨٧٩ - }     ها الناسا أيِضلُّوا أبداً            ! يت ِبِه فَلن متصمتما إِن اع فيكُم ركتت ي قَدإن :  كتـاب

نسِه اِهللا وبيعن ابن عباس) هق (} ةَ ن 
 )٣٧٨٦(وت ) ١٧٦١( وصحيحة ٢/٦٤٣ وعاصم ١٠/١١٤هق 

 صحيح لغريه
٢١٨٨٠ - }     ها الناسا أيي !             مرح إنَّ اَهللا قَدساِء والن يف االسِتمتاِع ِمن لَكُم أِذنت كُنت ي قَدإن

نهن شيٌء فَليخلِّ سبيلَه ، وال تأخذوا ِمما آتيتموهن شيئاً          ذَلك إىل يوِم القيامِة ، فَمن كانَ ِعنده مِ        
 عن سربة) م ، هـ (} 

 ٤٠٥ و٣/٤٠٤ وحم ٩/١٧٠ وفتح ٣/١٥٥ وتلخيص ٩/١٠٠ وسنة ٧/٢٠٣ وهق ٢/١٤٠ ومي  ٢١م النكاح   
 )٧٨٧٨( وصحيح اجلامع ٦/١٣٦ون ) ١٩٦٢(وهـ ) ٢٢٠١(ومي 

٢١٨٨١ - }     ها الناسا أيكونَ            ! يسى أنْ يعي وِمن ِزعتقِد انتلَيلةَ القَدِر و أُريت كُنت ي قَدإن
ذَلك خرياً ، ورأيت كَأنَّ يف ِذراعي ِسواريِن ِمن ذَهٍب فَكِرهتهما فَنفتختهما فَطـارا ، فَأولتهمـا                 

 عن أيب سعيد) حم ، ض (} صاِحب اليمِن ، وصاِحب اليمامِة : هذَيِن الكَذَّابِني 
 ٣/٨٦حم 

 صحيح



 

 

٣٢٥٩() 

٢١٨٨٢ - }     ها الناسا أيِر الذي              ! يمع إالَّ ِنصف يبن رعمي لَم هإن ، اخلَبري أينَ اللَّطيفبن ي قَدإن
فَماذا أنتم قاِئلونَ يليِه ِمن قَبلِه ، وإني يوشك أنْ أُدعى فَأُجيب ، وإني مسؤولٌ وإنكُم مسؤولونَ ،    

أليس تشهدونَ أنْ الَ إله إالَّ اُهللا وأنَّ        : نشهد أنك قَد بلَّغت وجِهدت ونصحت ، فَقالَ         : ؟ قالوا   
 وأنَّ  محمداً عبده ورسوله ، وأنَّ جنته حق وناره حق وأنَّ املَوت حق وأنَّ البعثَ حق بعد املَـوتِ                 

                 ها الناسا أييف القُبوِر ، ي نبعثُ مأنَّ اَهللا يفيها  و يبةٌ الَ راعةَ آتيـوىل      ! السأنا مو والىإنَّ اَهللا م
 ـنفَم ، أنفُِسِهم ِمــن ـِم  املؤِمنني ، وأنا أَوىل ِبهـ

     والهفَهذا م والهم ا    -كُنتليعين عالِ  - يو ماللَّه    ها الناسيا أي ، اداهع نعاِد مو االهو نـي  !  مإن
فَرطُكُم وإنكُم واِردونَ على احلَوِض ، حوض أعرض ما بني بصرى إىل صنعاَء ، فيِه عدد النجوِم                 

: انظروا كَيف تخِلفوين فيِهمـا      قُدحانٌ ِمن ِفضٍة ، وإني ساِئلُكُم حني تِردونَ علي عِن الثُّقلِني ؟ فَ            
   رفَاستمِسـكوا ِبـِه الَ                 : الثَّقَلُ األكب ِبأَيديكُم فهطَرِد اِهللا ، وِبي فهطَر ببجلَّ ، سو زاِهللا ع ِكتاب

لَن ينقَضيا حىت يِردا علـي    تِضلُّوا وال تبدلوا ، وِعتريت أهلُ بييت فَإنه قَد نبأَينَ اللَّطيف اخلَبري أنهما              
 عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد) طب(، ) احلكيم (} احلَوض 

 ١٠/٥٠٦ بعضه واإلحتاف ٣/١٠٩ بعضه وك ١/٧٩ وترغيب ٣/٢٠١طب 
 حسن

٢١٨٨٣ - }     ها الناسا أيأَهلى ،       ! يو ا كَثُرِمم ريكَفى خإنَّ ما قَلَّ و ، كُمبهـا   أِنيبوا إىل ريـا اي
  جداِن    ! الناسما نما هجِد اخلَِري               : إنن ِمن إلَيكُم أحب رالش جدعلَ نفَما ج ، رش جندٍري ، وخ جدن

 ها الناسٍة ! ؟ يا أيمرت ِبِشق لوو قوا النارعن أيب أُمامة) طب (} ات 
 ٤/١٦٩ وترغيب ٣٠/٢٨ وطربي ٨/٥٠٦اإلحتاف 

 هحسن لغري
٢١٨٨٤ - }     ها الناسا أيـذاِن              ! يكَما فَعـلَ ه مرسوِلِه ؟ أَال فَعلتإىل اِهللا و كُمعفزأَال كانَ م

كان فزع باملدينة ، فأتيت على سامل موىل أيب حذيفة          : عن عمرو بن العاص قال      ) حم (} الرجالِن املؤِمناِن ؟    
 وهو حمتب حبمائل سيفه ففعلت مثله فذكره

 ٤/٢٠٣حم 
 صحيح

٢١٨٨٥ - }     ها الناسا أيذا ؟ قَالوا      ! يلٍد هب قالَ     : أي ، رامح لدذا ؟ قـالوا       : بهٍر هش فَأي :
أَال إنَّ ِدماَءكُم وأموالَكُم وأعراضكُم : يوم حرام ، قالَ : فَأي يوٍم هذا ؟ قالوا      : شهر حرام ، قالَ     
  كَح رامح ليكُمع          ، كُمغاِئب كُمبلِّغْ شاِهدذا ، فَليه لِدكُمرمِة بذا ، كَحه ذا كَشهِركُمه وِمكُمرمِة ي

 عن حجري) طك (} الَ ترِجعوا بعدي كُفَّاراً يضِرب بعضكُم ِرقاب بعٍض 
 ٣/٣٧٠ وطب ٤/٤١جممع 



 

 

٣٢٦٠() 

 صحيح
٢١٨٨٦ - }     ها الناسا أي؟ قالو    ! ي مهٍر أحرش قالَ      : ا  أي ثُم ، هرذا الش؟     : ه موٍم أحـري أي

هذا ، قالَ   : فَأي بلٍد  أعظم ِعند اِهللا حرمةً ؟ قالوا          : هذا اليوم ، وهو يوم النحِر ، ثُم قالَ          : قالوا  
 :       وِمكُمرمِة يكَح ليكُممةٌ عحرم كُمأعراضو أموالَكُمو ـذا ، يف         فَإنَّ ِدماَءكُمه هِركُمذا ، يف شه 

: نعم ، فَرفع يديِه إىل السـماِء وقـالَ          : بلِدكُم هذا إىل يوم تلقَونَ ربكُم ، أَال هلْ بلَّغت ؟ قالوا             
 عن أيب معبد اجلهين) طس (} ِليبلِِّغ الشاِهد الغاِئب : اللَّهم اشهد ، ثُم قالَ 

 ٣/٢٦٩ و١/١٣٩جممع 
 حسن

٢١٨٨٧ - }     ها الناسا أي؟ قالوا      ! ي موٍم أحري ؟ أي موِم أحري ؟ أي موٍم أحري أي :  احلَـج ومي
فَإنَّ ِدماَءكُم وأموالكُم وأعراضكُم عليكُم حرام كَحرمِة يوِمكُم هذا ، يف بلـِدكُم           : األكبِر ، قالَ    

 ــم هذا ، يف شهــِركُ
هذا ، أَال الَ يجين جاٍن إالَّ على نفسِه ، أَال وال يجين واِلد على ولِدِه ، وال ولد على والِدِه ، أَال                       
إنَّ الشيطانَ قَد أِيس أنْ يعبد يف بلِدكُم هذا أبداً ، ولكن سيكونُ لَه طَاعةٌ يف بعِض ما تحتِقـرونَ                    

يرضى ِبها ، أَال إنَّ املسِلم أخو املسِلِم ، فَليس يِحلُّ ِلمسلٍم ِمن أخيِه شيٌء إالَّ مـا                  ِمن أعماِلكُم فَ  
أحلَّ ِمن نفسِه ، أَال وإنَّ كُلَّ ِرباً يف اجلاِهليِة موضوع ، لَكُم رءوس أمـواِلكُم الَ تظِلمـونَ وال                    

طَّلِب فَإنه موضوع كُلُّه ، وإنَّ كُلَّ دٍم كانَ يف اجلاِهليِة موضوع            تظلمونَ غَري ِربا العباِس بِن عبِد املُ      
، وأولُ دٍم أضع ِمن دِم اجلاِهليِة دم احلاِرِث بِن ِعبِد املُطَّلِب ، أَال واستوصوا ِبالنساِء خرياً ، فَإنما                   

      مِلكونَ ِمنهت لَيس ، كُموانٌ ِعندع نه              نٍة ، فَـإنْ فَعلـنبيِبفاِحشٍة م أتنيإالَّ أنْ ي ذَلك يئاً غَريش ن
فَاهجروهن يف املضاِجِع واضِربوهن ضرباُ غَري مبرٍح ، فَإنْ أطعنكُم فَال تبغوا عليِهن سـبيالً ، أَال                 

         ليكُمع ِلنساِئكُما ، وقح لى ِنساِئكُمع إنَّ لَكُما  وقح :     لى ِنساِئكُمع قُّكُما حفَأَم :    ـوِطئنفَـال ي
فُرشكُم من تكرهونَ ، وال يأذنَّ يف بيوِتكُم ِلمن تكرهونَ ، أَال وإنَّ حقَّهن علـيكُم أنْ تحِسـنوا                   

 طعاِمِهنو يف ِكسوِتِهن عن عمرو بن األحوص) ت ، ن ، هـ (} إلَيِهن 
 )٧٨٨٠( وصحيح اجلامع ٢٧٠ و٢٦٩ /٣ وجممع٤/٣٠٥وحم ) ٣٠٨٧(ت 

 حسن
٢١٨٨٨ - }     ها الناسا أي؟ ِقيلَ      ! ي موٍم أحري ؟ قيلَ        : أي مهٍر أحرش ذا ، أيهـا    : هذا ، أيه

  ؟ قيلَ      ! الناس ملٍد أحرب ذا ، قالَ    : أيح    : هم كُمأعراضو أموالَكُمو فَإنَّ ِدماَءكُم    لـيكُممـةٌ عر
: كَحرمِة يوِمكُم هذا ، يف بلِدكُم هذا ، يف شهِركُم هذَا إىل يوِم تلقَونَ ربكُم ، هلْ بلَّغت ؟ قالوا                     

ـ   ! يا أيها الناس    : اللَّهم اشهد ، مثَّ قالَ      : نعم ، فَرفع يديِه إىل السماِء وقالَ         نكُم لَيبلِّغُ الشاِهد ِم
 عن وابصة) بز (} الغاِئب 



 

 

٣٢٦١() 

 ٢٦٩ و٣/٢٥٤امع 
 صحيح

٢١٨٨٩ - }     ها الناسا أيراٍم ،                ! يح هرش ذا ؟ ألَيسلٍد هب أيذا ، وهٍر هش أيذا ، ووٍم هي أي
             رامح ليكُمع أعراضكُمو أموالكُمو راٍم ؟ أَال إنَّ ِدماَءكُمح يومراٍم وح بلدـذا    وه وِمكُمرمِة يكَح

                  داشه ماللَّه ، لَّغتلْ به ماللَّه ، كُمبلقَونَ روِم تذا إىل يه لِدكُمذا يف به هِركُموابن ) حم (} يف ش
 عن وابصة) بز(عن أيب أُمامة ، ) طب(سعد واحلكيم عن العداء بن خالد 

 ٣/٢٥٤ وجممع ٥/٣٠حم 
 صحيح لغريه

٢١٨٩٠ - } ي    ها الناسذا ؟ قالوا      ! ا أيوٍم هي قالَ      : أي ، رامح ومذا يذا ؟ قالوا     : هلٍد هب فَأي
هذا شهر حرام ، قالَ ؟ فَإنَّ ِدماَءكُم وأمـوالَكُم  : فَأي شهٍر هذا ؟ قالوا     : هذا بلد حرام ، قالَ      : 

م هذا يف بلِدكُم هذا يف شهِركُم هذا ، اللَّهم هلْ بلَّغت ؟             وأعراضكُم عليكُم حرام كَحرمِة يوِمكُ    
 } اللَّهم هلْ بلَّغت ؟ فَليبلِِّغ الشاِهد الغاِئب ، الَ ترِجعوا بعدي كُفَّاراً يضِرب بعضكُم ِرقاب بعٍض                 

 والبغوي عن أيب غادية اجلهين) حم(، عن عمار ) طب(عن ابن عمر ، ) هـ(عن ابن عباس ، ) ش ، حم ، خ(
 ٥/١٩٤ وبداية ٣/١٤٣ وكثري ٤/٣٢٥ ونصب ٣/٢٦٩ وجممع ٥/٣٠ و١/٢٣٠ وحم ٢/٢١٥خ 

٢١٨٩١ - }  ها الناسا أيِلإلمياِن ! ي جاِنبم فَإنَّ الكَِذب ، الكِذبو اكُمعن أيب بكر) حم (} إي 
 اً وموقوفاً مرفوع١/٤٣ وعدي ٩/٥٣١واإلحتاف ) ٤٨٠٧(الشعب 

 الصحيح وقفه
 )٧١٢٩-٧١٢٤(انظر املسند اجلامع ) ٧٢٤( وخد ١١ و١/٨ومل أره يف املسند ذا اللفظ ومبعناه عند حم 

٢١٨٩٢ - }     ها الناسا أيرى           ! ياِهداً ِلما يج هالتص نزيلُ فَيجالر قومراِئِر ، يالس ِشركو اكُمإي
 عن جابر ، الديلمي عن حممود بن لبيد) هق (} ِه ، فَذلك ِشرك السراِئِر ِمن نظِر الناِس إلي

 ٢/٤٨١ وش ٢/٢٩١ وهق ١/٦٨ترغيب 
 صحيح

٢١٨٩٣ - }     ها الناسا أيـا              ! يقإالَّ ح قـولني فَال ينقالَ ع ني ، فَمنكثرةَ احلَديِث عو اكُمإي
وابن أيب عاصم ،    ) هـ(والدارمي ،   ) حم (} م أقُلْ فَليتبوأْ مقعده ِمن الناِر       وِصدقاً ، فَمن قالَ علي ما لَ      

 عن أيب قتادة) ك ، ض(
 ١/١٧٢ ومشكل ١/١١١وك ) ٣٥( وهـ ١/٧٠ وموضوعات ٥/٢٩٧حم 

 صحيح
٢١٨٩٤ - }     ها الناسا أيي !           قَتلَـه نم علَمال يو ِركُمأظه نيأنا بلُ قَتيلٌ وقتأنَّ أهـلَ      أي لَـو ،

طب ، عد    (} السمواِت واألرِض اجتمعوا على قَتِل امِرىٍء مسلٍم لَعذَّبهم اُهللا ِبال عدٍد وال ِحساٍب              
 عن ابن عباس) ، هق



 

 

٣٢٦٢() 

 ٨/٢٢ وهق ٣/١٥٠ وك ٧/٢٩٦امع 
 صحيح لغريه

٢١٨٩٥- }     ها الناسا أيصيب     ! يِبم أُصيب املؤِمنني ما أحٍد ِمنِن املُصيبِة      أيتِه يب عصيبِبم زٍة فَليتع
عن ) هـ(} اليت تصيبه بغريي ، فَإنَّ أحداً ِمن أُميت لَن يصاب ِبمصيبٍة بعدي أشد عليِه ِمن مصيبيت                 

 عائشة
 )٧٨٧٩(وصحيح اجلامع ) ١١٠٦( والصحيحة ٥/٢٧٦وبداية ) ١٥٩٩(هـ 

 صحيح لغريه
تداووا ، فَإنَّ اَهللا عز وجلَّ لَم يخلُق داًء إالَّ خلق لَه ِشفاًء إالَّ السام        ! لناس  يا أيها ا   { - ٢١٨٩٦

 املَوت امالسعن ابن عباس) طب (} ، و 
 ١٠/١٣٥ وفتح ٤/٢٨٥ ونصب ٤/٣٢٣ ومعاين ٢/١٢٢ وأصفهان ٥/٨٥ وجممع ١١/١٥٣طب 

 صحيح لغريه
٢١٨٩٧ - }     ها الناسا أيواًء             ! يد لَ لَهاًء إالَّ أنزِرتلْ دي عاىل لَموا ، فَإنَّ اَهللا تداوأبو نعيم يف    (} ت

 عن أيب هريرة) الطب
 ١٠/١٣٥ وفتح ٤/٣٢٣ ومعاين ٥/٨٥ وجممع ٢/١٢٢أصفهان 

 صحيح لغريه
٢١٨٩٨ - }     ها الناسا أيي !            ، ملٍد أنتب يف أيو ، مهٍر أنتش درونَ يف أي؟      ت موٍم أنـتي يف أيو

فَإنَّ ِدماَءكُم وأموالكُم وأعراضكُم علـيكُم  : يوم حرام ، وشهر حرام ، وبلد حرام ، قالَ       : قالوا  
حرام كَحرمِة يوِمكُم هذا يف شهِركُم هذا يف بلِدكُم هذا ، اسمعوا تعيشوا أَال الَ تظالَموا ، أَال الَ                   

مـاٍل                   - ثَالثاً   -ظالَموا  تٍم وإنَّ كُـلَّ دأَال و ، فٍس ِمنهسلٍم إالَّ ِبطيِب نِرىٍء مالُ امِحلُّ مالَ ي هإن 
ومأثرٍة كانت يف اجلاِهليِة تحت قَدمي هذِه إىل يوِم القيامِة ، وإنَّ أولَ دٍم يوضع دم ربيعـةَ بـِن                    

عةَ بِن عبِد املَطَّلِب ، لَكُم رءوس أمواِلكُم الَ تظِلمونَ وال تظلمونَ ، أَال وإنَّ الزمانَ              احلاِرِث ابن ربي  
قَِد استدار كَهيئتِه يوم خلق السمواِت واألرض ، أَال وإنَّ ِعدةَ الشهوِر ِعند اِهللا اثْنا عشر شهراً يف                  

واِت واألرِض ، ِمنها أربعةَ حرم ، ذَلك الدين القَيم فَال تظِلموا فـيِهن              ِكتاِب اِهللا يوم خلق السم    
 أنفُسكُم ، أَال الَ ترِجعوا بعدي كُفَّاراً يضِرب بعضكُم ِرقاب بعٍض ، أَال وإنَّ الشيطانَ 

        ينهحريِش بيف الت هلِكناملُصلُّونَ و هدعبأنْ ي أَيس وانٌ الَ          قَدع كُمِعند نهساَء فَإنقوا اَهللا يف النفَات ، م
يمِلكن َألنفُسِهن شيئاً ، وإنَّ لَكُم عليِهن حقا الَ يوِطئن فُرشكُم أحـداً غَريكُـم ، وال يـأذَنَّ يف                    

       نفَِعظوه نهشوزن مفَإنْ ِخفت ، ههونكرَألحٍد ت يوِتكُمـرباً       بض ناضِربوهيف املضاِجِع و نروهاهجو 
               نهفُـروج ماستحلَلتِبأمانِة اِهللا و نموهما أخذتِباملعروِف ، فَإن نهِكسوتو ِرزقُهن هلُنٍح ، وربم غَري

         منِن ائْتها إىل مؤدأمانةٌ فَلي هِعند تكان نمِبكلمِة اِهللا ، أَال و لَّغتلْ بأَال ه ، لَّغتلْ بليها ، أَال هع ه



 

 

٣٢٦٣() 

والبغـوي  ) حـم  (} ، أَال هلْ بلَّغت؟ ، ِليبلِِّغ الشاِهد الغاِئب ، فَإنه رب مبلٍَّغ أسعد ِمـن سـاِمٍع                  
 والباوردي وابن مردويه عن أيب حرة الرقاشي عن عمه

 ٥/٢٠١وبداية ) ٢٥٣٧(ومي ) ٢١٤٥( ود ٥/٧٢حم 
 حسن

٢١٨٩٩ - }     ها الناسا أيا            ! يودافوا عثلُ قَوٍم خم مثلُكُمثلي وما م؟ إن مثلُكُمثلي ودرونَ ما مت
   دِركَهأنْ ي شىخو مهنِذرفَأقبلَ ِلي ودروا العأبص كَذلك مما هفَبين ، متراَءى لَهالً يجفَبعثوا ر أتيِهمي

  } - ثَالثُ مـراٍت     -بلَ أنْ ينِذر قَومه فَأَهوى ِبثوبِه ، أيها الناس أُتيتم ، أيها الناس أُتيتم               العدو قَ 
 عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه) ض(والروياين ) حم(

 ٥/٣٤٨حم 
 صحيح

٢١٩٠٠ - }     ها الناسا أيما األيدي ثَالثةٌ     ! يعلَّموا فَإنت :  اِهللا الع سطى ،      فَيداملُعطي الو يدليا ، و
                 لَّغتلْ بأَال ه ، لَّغتلْ بزِم احلَطَِب ، أَال هِبح لوفلَى ، فَتعفَّفوا واملُعطَى الس يدابن سـعد   (} و ( ،

 عن عدي اجلذامي) طب(
 ٤٧٣ و٢/٤٧٢ واإلصابة ١/١٦١ وفتح ٣/٩٩ وجممع ١٧/١١٠وطب ) ٧٥(ت 

 حسن لغريه
٢١٩٠١ - }  ا إَياس   يا النكُم    ! هبوا إىل روبمِِ           ، تـولَّ ِفي الْيجو زإىل اللَِّه ع وبي َألتالّلِه إن فَو
 عن االغر املزين )م، حم (}  ِمائَةَ مرٍة

 )٧٨٨١(  وصحيح اجلامع ٢٦٠ و ٤/٢١١  وحم ٥١٧ و ٨/٥٠٦ واالحتاف ٥/٧١ وسنة ٤٢م الذكر 

٢١٩٠٢ - }   ا النها أَيي  دةً      ! اسنجاداً موا أَجنكُونوِشكُونَ أَن تاِق     : تِبالِعر ندجاِم ، وِبالش ندج
إِِِّنـي  :  ِإنْ أَدركين ذِلك الزمانُ فَاختر ِلي ، قَالَ            يارسولَ اللِّه   : وجند  ِباليمِن ، فَقَالَ ابن حوالَةَ        

 ِخريةُ اُملسِلمني وصفوةُ اللِّه ِمن ِبالَِدِه ، يجتيب ِإلَيها صفوته ِمـن خلِقـِه ،   أَختار لَك الشام ، فَِإنها 
عن العرباض  ) طك(} فَمن أَىب فَليلحق ِبيمِنِه ، وليسق ِمن غُدِرِه ، فَِإنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَِ ِيل ِبالشاِم وأَهِلهِ               

 بن سارية 
 ١٠/٥٩جممع  و٤/٤٣٦ و ك ٦/٤٦٦حم 

 صحيح
٢١٩٠٣ - }     اسا النها أَياِمي هذَا             !              يع عدب جلِّي الَ أَحي الَ أَدِري لَعاِسِككُم فَِإنني منذُوا عخ {

 عن جابر ) ن(
 ) ٧٨٨٢(وصحيح اجلامع ) ٧٢٤( وخمتصر م ٣/٢٧٩ وجممع ٥/٢٧٠ن 



 

 

٣٢٦٤() 

٢١٩٠٤ - }      اسا النها أَ يذُوا مِ ! يولَ اللِّه             خسارِقيلَ ي ، رفَعقَبلَ أَن يو ضقبالِعلِم قَبلَ أَن ي ن :
أَى ثَكَلَتـك أُمـك وهـِذِه اليهـود         : كَيف يرفَع الِعلم وهذَا القُرآنُ بني أَظهِرنـا ؟ ، فَقَـالَ             

ِرِهـــمأَظه يـــنــارى بالنصو 
   عتوا يصِبحلَم ي اِحفاَملص             بـذهاَلِعلِم أَن ت ابِإنَّ  ذَهم ، أَالَ وهاؤُم ِبِه أَنِبياَْءا جلَّقُوا ِباحلَرِف ِمم

 هلَتماٍت -حروأبو الشيخ يف تفسريه وابن مردوية عن أيب أمامة ) طب(حم والدارمي ( } - ثَالَثَ م 
 ١/٢٠٠ وامع ١/١٩٥ وفتح ٥/٢٦٦ وحم ١/٧٧ ومي  ٨/٢٧٦طب 

 نحس
٢١٩٠٥ - }     اسا النها اَياللِّه    ! ي اِئي ، فَوِرد لَيوا عدمـاً    ! رعـةَ نامِر ِتهـجِد شدلَو أَنَّ ِيل ِبع

              اسا النها أَياناً والكَذُوباً ، يبالَ جِخيالً ولقَوِني بالَ ت لَيكُم ثُمع همتِلي ِمن هذَا الفَـيِء      ! لَقَس لَيس
لُـولَ                 شطَ ، فَِإنَّ الغاِملخياطَ ووا اِخليِفيكُم ، فَأَد ودردم ساخلُمو ، سةُ ِإالَّ اخلُمربالَ هِذِه الوئٌ ، و

 عن ابن عمرو ) حم ، ن(} يكُونُ على أَهِلِه عاراً وناراً وشناراً يوم الِقيامةَ 
 ) ٧٨٨٣(امع  وصحيح اجل٥/١٩٦ ونبوة ٢/١٨٤ وحم ٦/٢٦٤ك 

 صحيح
٢١٩٠٦ - }     اسا النها اَيأَ         ! يقَر اكاً ِباللِّه ، ثُموِر ِإشرةُ الزادهش لَتدع) :   ِمن جسوا الرِنبفَاجت

ـ    (عن أمين بن خرمي       ) حم ، ت  (} اَألوثَاِن واجتنبوا قولَ الزورِ    عن خدمي بن فاتـك وحـم       ) حم ، د ، ه
 ١/١٢١وهق  )  ٢٣٧٢(وهـ  ) ٣٥٩٩( ود   ٣/٢٢٢ والترغيب   ٣/١٩٠ وكر   ٣٢٢ و ٣٢١ و   ٢٣٣ و   ٤/١٧٨

 )٢٢٩٩( وت ٧/٢٥٨ وش ١٧/١١٢ وطربي ٤/١٩٠ وتلخيص ٥/٧٢ ومتهيد ٤/٢٤٩وطب 
 حسن لغريه

٢١٩٠٧ - }     اسا النها أَياعِ         ! يِباِإليض لَيس  ِة ، ِإنَّ الِبرِكينلَيكُم ِبالسلى ِرسِلكُم عطـب ( } ع (
 ن الفضل بن عباس ع

 ٥/١١٩ حنـوه وهـق      ٢/٢٠١ وخ   ١٨/٢٧٢ وطـب    ٣/٢٥٦ وجممع   ١/٢١١ وحم   ١/٤٦٥وك  ) ٨٨٥(ت  
 ٤/٣٨٦واالحتاف 

 صحيح
٢١٩٠٨ - }   اسا النها اَياِإلِبِل! ياِف اخلَيِل وِبإجي لَيس ِة ، فَإنَّ الِبرِكينلَيكُم ِبالسحـم ، د ،  (} ع

 عن ابن عباس) ك
 ٤/٣٨٦ واالحتـاف    ٥/١١٩ وهـق    ٣/٢٧٥ و   ١/٤٦٥ وك   ٢٤٤ و ٢٠٧ و   ٥/٢٠١ و   ٢٦٩و   ١/٢٤٤حم  

 )٧٨٨٤(وصحيح اجلامع 
 صحيح

 سرعة السري واحلث عليه: االجياف 



 

 

٣٢٦٥() 

٢١٩٠٩ - }     اسا النها أَياِع اِإلِبلِ         ! يِفي إِِيض لَيس قَاِر ، فَِإنَّ الِبرالوِة وِكينلَيكُم ِبالسحم ،  (} ع
 امة بن زيد عن أس) ن

 وت ٦٤ود املناسـك ب  ) ٢٨٤٤( وخزميـة  ٦/٣٧٦ و  ٣٧٩ و   ٢٤٤و  ٢٠٧ و   ٥/٢٠١ وحـم    ٥/١١٩هق  
 ) ٧٨٨٥( وصحيح اجلامع ٥/٢٥٧ون ) ٨٨٥(

 صحيح
٢١٩١٠ - }     اسا النها أَيي !           لِّمعاُملـتو ـاِلمالع ،  رفَـعقَبلَ أَن يو ضقبليكُم ِبالِعلِم قَبلَ أَن يع

 واخلطيب عن أيب أمامة ) طب(} اِن ِفي اَألجِر والَخري فَي ساِئِر الناِس بعد شِريكَ
  ٢٠٠ و ١/١٩٩ وامع ٨/٢٦٢طب 

 حسن
٢١٩١١ - }     اسا النها أَياىل            ! يعت لَيكُم ِبالقَصِد ، فَِإنَّ اللّهلَيكُم ِبالقَصِد ، علَيكُم ِبالقَصِد ، عع

 عن جابر ) هـ( }تملُّوالَن يملَّ حتى 
 ) ٧٨٨٦(وصحيح اجلامع ) ٤٢٤١(هـ 

 حسن
 االعتدال: القصد 

٢١٩١٢ - }     اسا النها أَييطَانُ      ! يالش كُمنهِويستالَ يلَيكُم ِبقَوِلكُم وبِد اللِّه ،      : عع بن دمحا مأَن
وعبد بن محيـد ،     ) حم(} ترفَعوين فَوق مِرتلَيت الَّيت أنزلَين اللّه     عبد اللِّه ورسولُه ، واللِّه ما أُِحب أَن         

 عن أنس ) هب ، ض(ومسويه ، ) حب(
وم ) ٢٤٩و٢٤٨(ون عمـل    ٢٤٩و٢٤١ و ٣/١٥٣وحـم   ) ٦٢٤٠( واالحسان   ١/١٥وك  ) ١٥٧٢(الصحيحة  

نا وابـن سـيدنا   ياخرينا وابن خرينا وياسيد �وسببه أن رجال قال للنيب      ) ٣٣٤٩(وت  ) ٤٦٧٢(ود) ٢٣٦٩(
 فذكره 

٢١٩١٣ - }     اسا النها أَيِإنَّ              ! يلُّوا ، ومى تتلُّ حمالَ ي ِطيقُونَ ، فَِإنَّ اللّها تاِل ماَألعم لَيكُم ِمنع
 عن عائشة ) ق(} أَحب اَألعماِل ِإىل اللِّه ما دوِوم علَيِه وِإن قَلَّ 

 )٧٨٨٧(وصحيح اجلامع ) ١١٥١( وخ ١١/٣٠٠ وفتح ٣/١٠٩ وهق ٢١٥م صالة املسافرين 
٢١٩١٤ - }     اسا النها أَيفَِقيلَ      ! ي ، احلَج ليكُمع ولَ اللِّه ؟ قَالَ         : كُِتبسا راٍم يلَو : أَِفي كُلِّ ع

ا ِبها ، احلَج مرةٌ فَمـن زاد        قُلتها لَوجبت ، ولَو وجبت لَم تعملُوا ا ، أو لَم تستِطيعوا أَن تعملُو             
 عطَوت وعن ابن عباس ) حم ، ك ، هق(} فَه 

  ٥/١٧٨ وهق ٢٩٤ و ٢/٢٩٣ وك ٧/٥٣ وطربي ٢٩١ و ١/٢٥٥حم 
 صحيح

٢١٩١٥ - }     اسا النها أَيوِمكُم هـذَا              !  يِمن ي ِقيا بضى ِإالَّ كَما ماكُم هِذِه ِفيمنيِمن د بقلَم ي
ضى ِمنها معن ابن عمر) ك(} ِفيم 



 

 

٣٢٦٦() 

 ٢/٤٤٣ وك ١٠/٢٥٤االحتاف 
 حسن

٢١٩١٦ - }     اسا النها اَيـا              !  يمـا ِإنمهينب قفَرأَن ي ِريدي ثُم هتأَم هبدع جوزِدكُم يالُ أَحا بم
 عن ابن عباس ) هـ(} الطَّالَق ِلمن أَخذَ ِبالساِق

 )١٦٩٢( وصحيح ابن ماجه ٤/١٦٥ونصب ) ٢٠٨١(هـ 
 حسن

٢١٩١٧ - }     اسا النها أَيمـا           !  يصـِفيِق ِإنم ِفـي التذتالِة أَخئٌ ِفي الصكُم شابن ا لَكُم ِحنيم
ه أَحد ِحني يقُـولُ     سبحانَ اللِّه ، فَِإنه الَ يسمع     : التصفيق ِللنساِء ، من نابه شيٌء ِفي صالَِتِه فَليقُل          

 فَتانَ اللِّه ِإالَّ التبحعن سهل بن سعد ) خ(} س 
 )٧٨٨٨(وصحيح اجلامع ) ٩٢٧( ومحيدي ٢/٢٤٦ وهق ٦/١٩٥ وطب ٢/٧٩ ون ٣/٢٣٩ و ٢/٨٩خ 

٢١٩١٨ - }     اسا النها أَيي  !       صـِفيقالت ميٌء أَكثَرتالَِتكُم شكُم ِفي صابن ا لَكُم  ِحنيـا  ممِإن ، 
الشافعي يف  (} سبحانَ اللّهِ : التصِفيق ِللنساِء ، والتسِبيح ِللرجاِل ، فَمن نابه شيٌء  ِفي صالِتِه فَليقُل              

 سنه عن سهــل بـــن 
 سعد 

 ٢/٧٩ ون ٢/٢٤٦وهق ) ٩٢٧(محيدي 
 صحيح

٢١٩١٩ - }     اسا النها أَيِما هِذِه اِخلفَّةُ ،   !  ي           عصـنا يوا كَمعصنم أَن تجزتأَع ، قزا هذَا النم 
 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) ك(} هذَاِن الرجالَِن املُؤِمناِن

 ٣/٥٢٧ك 
 صحيح

٢١٩٢٠ - }     اسا النها أَيِفي ا          !  ي اشالَفَر عابتا تلى الكَِذِب كَموا ععابتحِملُكُم أَن تا ياِر ،  ملن
رجلٌ يكذب امرأتـه ليرضـيِها ، ورجـلٌ    : فَالكَِذب كُلُّه يكتب على ابِن آدم ِإالَّ ثَالَثَ ِخصاٍل        

طب (وابن جرير   ) حم(} يكذب يف خديعِة حرٍب  و رجلٌ يكِذب بني امرأَيِن مسِلمِني ِليصِلح بينهما            
 عن أمساء بنت يزيد) ، حل ، هب

 ٦/٤٥٤ وحم ١٠/٧٣ واالحتاف ٨/١٤٩ و٥/١٢٥ وجممع ٦/٢٤٠٢ و ١/٥٤ وعدي ٩/٢٢لية ح
 حسن

٢١٩٢١ - }     اسا النها أَيفَـالَ              ! ي وا اللّـهـدعِن املُنكَِر ِمن قَبِل أَن تَوا عاوِف ووا ِبالَمعررم
ِإنَّ اَألمر ِباملَمعروِف الَ يقَـرب أَجـالً ، وِإنَّ   يستِجيب لَكُم ، وقَبلَ أَن تستغِفروه فَالَ يغِفر لَكُم ،   

                مهـنِن املُنكَِر لَعع هيالنوف وِباملعر كُوا اَألمررا تارى لَمصالن انَ ِمنهبالروِد ، وهالي ِمن اراَألحب
 بن عمر عن ا) طك(} اللّه على ِلساِن أَنِبياِئِهم وعمهم البالُء 



 

 

٣٢٦٧() 

 ٣/٢٣٠ وترغيب ٧/٢٦٦جممع 
 حسن لغريه

٢١٩٢٢ - }     اسا النها اَيكَانَ غُلُـوالً             !  ي ا فَوقَهطاً فَمِمخي ا ِمنهنمالً فَكَتما عِملَ ِمنكُم لَنن عم
            ِجئ ِبقَِليِلِه وٍل فَليملى عِمنكُم ع اهلنعمِن استِة ، مامالِقي ومأيت ِبِه يي        ، ـذَهأَخ ِمنه ا أُوِتيكَِثِريِه ، فَم

 عن عدي بن عمرية الكندي) حم ، ع ، هق(} وما نِهي عنه انتهى
 ٤/١٩١ وحم ٦/١٦٥ واالحتاف ١٠/١٣٨ وهق ٥د االقضية ب 

 صحيح
٢١٩٢٣ - }     اسا النها اَيِة ا         !  ياجن ذي حع هفسن بجالً فَحميلَ ِمنكُم عن وم  هبجح ملُسِلِمني

اللّه أَن يِلج باب اجلَنِة ، ومن كَانِت الدنيا نهمته حرم اللّه علَيِه ِجواِري ، فَِإني بِعثـت ِبخـراِب                    
 عن أيب الدحداح) طب ، حل(} الدنيا ولَم أُبعثْ ِبِعمارِتها

 ٣/١٧٨وترغيب ) ٧٣٨٥و٧٣٨٤(عب  والش٥/٢٣٩ وحم ٥/٢١٠ وامع ٨/١٣٠حلية 
 صحيح لغريه

٢١٩٢٤ - }     اسا النها اَيهبٍة ،             ! يال ِلرِلرغبٍة و كُممعتاِهللا ما جي و؟ إن كُممعتج درونَ ِلملْ ته
ـ              ثين ححدو أسلمو ا فَجاَء فَبايعصرانيالً نجاري كَانَ رميماً الدألنَّ ت كُممعتج لكنو   افـقديثاً و

          ـالً ِمـنجر ثَالثني عٍة محريفينٍة بيف س ِكبر هثَين أنداِل حجِعِن املسيِح الد ثُكُمأُحد الذي كُنت
لَخٍم وجذاٍم ، فَلِعب ِبهم املَوج شهراً يف البحِر ثُم أرفَؤوا إىل جزيرٍة يف البحـِر ِحـني غُـروِب                    

وا يف أقرِب السفينِة فَدخلوا اجلَزيرِة فَلقيهم دابـةٌ أهلَب كَثري الشعِر الَ يدرونَ ما              الشمِس فَجلس 
 ويلَِك ما أنِت؟ : قُبله ِمن دبرِه ِمن كَثرِة الشعِر ، فَقالوا 

  اسةُ ، قالوا     : قالتأنا اجلس :     اسةُ ؟ قالتما اجلسطِلقوا    : وان ها القَوميِر     أيِل يف الـدجذا الرإىل ه
فَإنه إىل خِربكُم ِباألشواِق ، قالَ لَما سمت لَنا رجالً فَِرقنا ِمنها أنْ تكونَ شيطانةً ، انطلقْنا ِسراعاً                  

                 ثاقاً ، مو  هدأشلقاً ، وقَطُّ خ أيناهإنساٍن ر يِر ، فَإذا فيِه أعظَمالد ابخلنا بىت دإىل   ح داهجموعةٌ ي
قَد قَدرتم علـى خبـري ،       : عنِقِه ، ما بني ركبتيِه إىل كَعبيِه ِباحلديِد ، قُلنا ويلَك ما أنت ؟ قالَ                

نحن أُناس ِمن العرِب رِكبنا يف سفينٍة بحريٍة فَصادفنا البحر ِحني اغْتلَم            : فَأخربوين ما أنتم ؟ قالوا      
ب ِبنا املَوج شهراً ثُم أرفأناها إىل جزيرِتك هذِه فَجلسنا يف أقرِبها فَدخلنا اجلزيرةَ فَلِقينا دابةٌ                ، فَلعِ 

                    يلَِك ما أنِت ؟ قالتعِر ، فَقُلنا وكَثرِة الش ِرِه ِمنبد ِمن لهدرى ما قُبعِر ما يالش كَثري أنـا  : أهلَب
اَعِمدوا إىل هذا الرجـِل يف الـديِر فَإنـه إىل خـِربكُم     :  اجلساسةُ ؟ قالت     وما: اجلساسةُ ، قُلنا    

أخِبروين عن نخِل   : ِباألشواِق ، فَأقبلنا إليك ِسراعاً وفِرقنا ِمنها ، وملْ نأمن أنْ تكونَ شيطانةً ، قالَ                
أَما : أسألُكُم عن نخِلها هلْ يثِمر ؟ قُلنا نعم ، قالَ           : عن أى شأِنها تستخِبر ، قالَ       : ِبيسانَ ، قُلنا    

هلْ : عن أى شأِنها تستخِبر قالَ : أخِبروين عن بحريِة طَربيةَ ؟ قُلنا : إنها يوِشك أنْ الَ تثِمر ، قالَ        



 

 

٣٢٦٨() 

أخِبروين عن عِني ذُعٍر : ك أنْ يذهب ، قالَ  إنَّ ماَءها يوشِ  : ِهى كَثريةُ املاِء ، قالَ      : فيها ماٌء ؟ قُلنا     
! هلْ يف العِني ماٌء ، وهلْ يزرع أهلُها ِبماِء العِني ؟ قُلنا لَه              : عن أى شأِنها تستخِبر ؟ قالَ       : ؟ قُلنا   

قَد : ُألميني ما فَعلَ ؟ قالوا      أخِبروين عن نىب ا   : نعم ِهى كَثريةُ املاِء وأهلُها يزرعونَ ِمن ماِئها ، قالَ           
كَيف صنع ِبِهم ؟ فَأخبرناه أنه : أقاتله العرب ؟ قُلنا نعم ، قالَ : خرج ِمن مكَّةَ ونزلَ يثِرب ، قالَ       

 أما إنَّ ذَلـك     :قَد كَانَ ذَلك ؟ قُلنا نعم ، قالَ         : قَد ظَهر على من يليِه ِمن العرِب وأطاعوه ، قالَ           
                   جؤذَنَ يل ِبـاخلُروِج فَـأخرأنْ ي ي أُوِشكإنو ي أنا املَسيخنع كُمي أُخِبرإنو ، طيعوهإنْ ي ملَه ريخ
                    لـيمتـاِن عحرما مطَيبةَ هكَّةَ وم لَيلةً غَري عنيها يف أرببطتقَريةً إالَّ ه يف األرِض ، فَال أدع فَأسري

لتاهما كُلَّما أردت أنْ أدخلَ واِحدةً ِمنهما استقبلين ملَك ِبيدِه السيف صلتاً يصدين عنها ، وإنَّ                ِك
          كُما ، أَال أُخِبرسوحرالئكةً يقٍب ِمنها ملى كُلِّ نـذِه طَيبـةُ ، أَال            ! عذِه طَيبةُ ، هذِه طَيبةُ ، هه

  نهع ثُكُمأُحد ـِل                   كُنتِقب لْ ِمنمِن ، الَ بحِر الييف ب اِم ، أوحِر الشيف ب همكَّةَ ، أَال إنعِن املدينِة وو 
عـن  ) حم ، م(} املَشرِق ، ما هو ِمن ِقبِل املَشِرِق ، ما هو ِمن ِقبِل املَشِرِق ، ما هو ِمن ِقبِل املَشِرِق         

 فاطمة بنت قيس
 )٧٨٨٩(وصحيح اجلامع ) ٢٠٥٤( وخمتصر م ٦/٣٧٢ وحم ١٥د املالحم ب 

 هاج واضطربت أمواجه: ما فوق العانة إىل قريب من السرة ، اغتلم : اهللبة 
٢١٩٢٥ - }    اسا النها أَيأَهلى ! يو ا كَثُرِمم ريكَفى خا قَلَّ وكُم ، فَمبوا ِإىل رلُمابن النجـار  (} ه

 عن أيب أمامة)
 ٤/١٦٩ و ٢/٤٩ وترغيب ١٠/٢٥٦مع  وجم٢/٤٤٥ك 

 صحيح
٢١٩٢٦ - }     اسا النها أَيواسألوا اَهللا العافيةَ ، فِإذا لَقيتموهم فاصربوا           !  ي دووا لقاَء العال تتمن

 عن عبداهللا بن أيب أويف) خ،م،د(} واعلَموا أَنَّ اجلنةَ  حتت ِظالِل السيوِف
 ١١/٣٩ وسنة ٤/٣٥٦وحم ) ٢٦٣١( ود ٥/١٤٣ وم ٩/١٠٥و٧٧و٦٢و٣٠ و ٤/٢٦خ 

٢١٩٢٧ - }     اسا النها أَيِخـذَين             !  يتبداً قَبلَ أَن يذَِني عخقَدِري ، فَِإنَّ اَهللا ات وِني فَوقرفَعالَ ت
ِبياعن احلسن بن علي) ك(} ن 
 ٣/١٧٩ك 

 صحيح
٢١٩٢٨ - }     اسا النها أَيكُ  !  يِبيسأَلُوا نم أَن           الَ تهِبـيأَلُوا ناِلٍح سص الَِء قَوماِت ، هؤِن اآليم ع

يبعثَ لَهم آيةً فَبعثَ اُهللا لَهم الناقَةَ فَكَانت تِرد ِمن هذَا الفَج فَتشرب ماَءهم يوم ِورِدها ويشربونَ                 
فَعتوا عن أَمِر ربِهم فَعقروها فَوعدهم اُهللا ثَالَثَـةَ أَيـاٍم           ِمن لَبِنها ِمثلَ ما كَانوا يرتوونَ ِمن ماِئِهم ،          



 

 

٣٢٦٩() 

وكَانَ موعوداً ِمن اِهللا غَري مكذوٍب ، ثُم جاَءُم الصيحةُ فَأهلك اُهللا تعاىل من كانَ تحت مشاِرِق                 
 عن جابر) ك  (} ، فَمنعه حرم اِهللا ِمن عذاب اِهللا السمواِت ومغاِرا ِمنهم إالَّ رجلٌ كانَ يف حرِم اِهللا

 ٧/٣٨  وجممع ٣٤٠ و٢/٧٨ك 
 حسن

٢١٩٢٩ - }     اسا النها أَيِفي ِديِن اِهللا     ! ي نيشُألخ َهاِهللا ِإن ا ، فَوِليشكُوا ععـن أَيب  ) حـل (} الَ ت
 سعيد 

  ١/٦٨ وحلية ٣/١٣٥ك 
 صحيح

٢١٩٣٠ - }  ها أَيي   اسى اخلَذَفِ         !  ا النصليكُم ِبِمثِل حعِة وقَبِة العمرج كُم ِعندلُوا أَنفُسقتالَ ت {
 )ابن سعد عن أم جندب االزدية(

 ٨/٢٢٥ وسعد ٥/٢٧٠ و ٣/٥٠٣حم 
 حسن

٢١٩٣١ - }     اسا النها اَيذكُرِ          ! ين لَم يَء  ِلموضالَ ووٍء ، وضالَةَ ِإالَّ بولَّ     الَ صجو زاِهللا ع اسم 
البغوي عن  (} علَيِه ،أَالَ ولَم يؤِمن ِباللِّه من لَم يؤِمن ِبي ، ولَم يؤِمن ِبي من لَم يعِرف  حق اَألنصاِر                    

 )عيسى بن سربة عن أبيه عن جده
 ١/٣٦٥ واالصابة ١/١٦٣ وترغيب ٢/٣٥٢ واالحتاف ١/٣ ونصب ١/٢٢٨ وجممع ٥/٣٨١حم 

 غريهحسن ل
٢١٩٣٢ - }     اسا النها أَيـِن              !  يمو ، ايبَألعـر اِجرهم نِبيعالَ يوقاً ، وِمنكُم س دأَح نلَقَيتالَ ي

طـب ،   (} حاًِمثلَي لَبِنها قَم  : ابتاع محفَّلَةً فَهو ِباِخلياِر ثَالَثَةَ أَياٍم ، فَِإن ردها رد معها ِمثلَ أَو قَالَ               
 عن ابن عمر) هق

 ٨٣و٤/٨٢ وامع ٥/٣١٩ وهق ٦/٢٣٩نبوة 
 صحيح لغريه

٢١٩٣٣ - }     اسا النها أَيي !              ودـردم ـساخلُمو ، سلَيكُم ِإالَّ اخلُما أَفَاَء اُهللا عِحلُّ ِلي ِممالَ ي
ولَ فَِإنه عار على أَهِلِه يوم الِقيامِة وعلَيكُم ِباِجلهاِد         علَيكُم ، فَأَدوا اِخلياطَ واملخيطَ ، وِإياكُم والغلُ       

 واهلم ماُهللا ِبِه الغ ذِهبِة ياِب اجلَنِمن أَبو ابب هِبيِل اِهللا فَِأنعن عبادة بن الصامت) طب،ك(} يف س 
صــحيحة  و٦/٣٣٩وهــق ) ١٦٩٣( وحــب ٣٣٠و٣١٩ و٥/٣١٨ حنــوه وحــم ٣٣٩ و٥/٣٣٨امــع 

 ٢/١٣٤وكثري ) ١٩٤٢و٦٧٠(
 حسن

٢١٩٣٤- }     اسا النها أَيي !         ميـتمِإذَا رعضـاً ، وـكُم بعضب ِعبالَ يعضاً ، وكُم بعضلْ بقتالَ ي
 عن أم جندب) حم،د(} اجلَمرةَ فَارموا ِبِمثِل حصى اخلَذِف 



 

 

٣٢٧٠() 

 وسـعد   ٣/٧٥ ونصـب    ٥/٢٤٤ة   ونبـو  ١٢٨ و ٥/١٣٠ وهق   ٣٧٩ و   ٦/٣٧٦ و   ٣/٥٠٣وحم  ) ١٩٦٦(د
  وصحيــــح ٨/٢٢٤

 )٧٨٩٠(اجلامع 
 صحيح

٢١٩٣٥- }     اسا النها أَيي !    اسا النها أَيـِة        ! يرمكُم كَحأَوالَدالَكُم وأَمواَءكُم وِدم مرِإنَّ اَهللا ح
ابن (} اللَّهم هل بلَّغت ، اللَّهم هل بلَّغت      هذَا اليوم ِمن الشهِر ، وكَحرمِة هذَا الشهِر ِمن السنِة ،            

 )النجار عن قيس بن كالب الكاليل
 ٣/٢٥٨االصابة 

 صحيح لغريه
 عن أنس) أبو نعيم (} ِإياك والقَواِرير الَ يسمعن صوتك ! يا براُء  {-٢١٩٣٦

  ١/٣٥٠ وحلية ٣/٢٩١ك 
 

حم ،  (} وىل ِبالُمؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم ؟ من كُنت موالَه فَعلي موالَه         أَلَست أَ ! يا بريدةُ    { -٢١٩٣٧
 عن ابن عباس عن بريدة) ك ، ض(ومسويه، ) حب
 ) ٦٩٣١( واالحسان ٥/٢٠٩ وبداية ٤٢ وخصائص ٣/١١٠ و ك  ٥/٣٤٧حم 

 صحيح
٢١٩٣٨- }    ِشريا بتِ     ! ياِصيذَ ِبناَهللا الَِّذي أَخ دحمأَالَ ت           ـةَ قَـومِبيعِني رِإىل اِإلسالَِم ؟ ، ِمن ب ك

 وابن عساكر عن بشري بن اخلصاصية) طب ، هق(} يرونَ أَنْ لَوالَهمَ ألتِفكَِت األرض ِبمن علَيها
  ١٠/١٧٠ و ٣/٢٧٢ وكر ٢/٣٣طب 

 حسن
٢١٩٣٩- }    ِشريا بي !       لُ اجلَندخِإذن ت قَةَ فَِبمدالَ صو ادواحلسن بن سفيان وابـن     ) حم(} ةَ ؟ الَ ِجه

 عن بشري بن اخلصاصية) طب ، ك ، ض(قانع 
 ٢/٨٠ وك ٤/٢٢٤ وحم ١/١٩٥ وخط ١٠/١٧٠ و ٣/٣٧٢كر 

 انقلبت: اتفكت 
 صحيح

سأَلِت عِن الركعتِني بعد الَعصِر ، وِإنه أَتاين ناس ِمن عبِد القَيِس            ! يا ِبنت أَيب أُميةَ      { -٢١٩٤٠
 عن أم سلمة) خ،د(} فَشغلُوين عِن الركعتِني اللَّتِني بعد الظُّهِر فَهما هاتاِن

 ١/٣٨٤ وعوانـة    ٨/٨٦ وفتح   ٣٥٧ و ٢/٢٦٢وهق  ) ١٢٧٣( ود   ٢٩٧ وم صالة املسافرين     ٢١٤ و   ٢/٨٨خ  
 )٧٨٩٥(وصحيح اجلامع 

 



 

 

٣٢٧١() 

٢١٩٤١- }           ينا بؤِمناً ، يكُن مي  تم ِسراُ كت ينا بي   !      اِفظَـاكح كِحبوِء يضاِغ الوِبِإسب لَيكع
       سا أَنيو ، ِركمد ِفي عزيو !            لَيكع لَيسو ِلكسغتِمن م جخرت كِة  فَِإناباجلَن اِل ِمناِلغ يف االغِتسب

ويابين ِإِن استطَعت أَن الَتزالَ أَبـداً علـى         ذَنب والَخِطيئَةٌ ، تبلُّ أُصولَ الشعِر وتنقِّي البشرةَ ،          
                ينا بيةَ ، وادهعطى الشوٍء يضلى وع وهو أِتيِه الَموتن يم هل ، فَِإنوٍء فَافعضأَن   ! و طَعتِإِن است

ِإذَا ! ك ما دمت تصـلِّي ، ويـا أَنـس       الَ تزالَ تصلِّي فَافعل ،  فإنَّ الَمالَِئكَةَ الَ تزالُ تصلِّي علَي           
 اِبِعـكأَص نيج بفَريك ، وتكبِمن ر فَأَمِكن كَفَّيك كَعتر 

   ينابوي ، يكنبن جع واَرفَع ِمرفَقَيك ،  !   ضـٍو ِمنـككُوِع فَأَمِكن كُلَّ عالر ِمن كأسر فَعتِإذَا ر
ِإذَا !  الَ ينظُر يوم الِقيامِة ِإىل من الَ يِقيم صلبه بني ركُوِعِه وسـجوِدِه ، ويـابين      موِضعه ، فَِإنَّ اهللاَ   

سجدت فَأَمِكن جبهتك وكفَّيك ِمن اَألرِض ، والَ تنقُر نقر الديِك ، والَ تقع ِإقعاَء الكَلـِب ، والَ           
ش السبِع ، وافرش ظَهر قَدميك اَألرض ، وضع ِإليتك على عِقبيـك فَـِإنَّ                تفتِرش ِذراعيك افِترا  

ذِلك أَيسر علَيك يوم الِقيامِة ِفي ِحسابك ، وِإياك وااللِتفَات ِفي الصالَِة فَِإنَّ االلِتفَات ِفي الصالَِة                
ِإنْ قَِدرت أَن تجعلَ ِمن صـالَِتك       !  الناِفلَِة الَ ِفي الفَريضِة ، يا بين         َّ�هلَكَةٌ ، فَِإن كَانَ الَ بد فَِفي      

            ينا بيو ، يِتكب ريخ كثُري هل ، فَِإنفَافع يِتكٍد          ! ِفي بلى أَحع كينع قعنفَالَ  ت يِتكِمن ب جترِإذَا خ
      لَّمتِمن أَهِل الِقبلَِة ِإالَّ س         ينا بيو ، غفُوراً لَكم رِجعت كلَيِه فَِإنع !     كُنلِّم يفَس ِرتلَكم لتخِإذَا د

         ينا بيو ، لى أَهِلكعو فِسكلى نكَةً عرب !          ِغـش ِفي قَلِبك لَيسو مِسيتو صِبحأَن ت طَعتِإِن است
ِإِن اتبعت وِصييت فَالَ يكُونُ شئٌ أَحب ِإلَيك ِمـن          ! ساِب ، ويا بين     َألحٍد فَِإنه أَهونُ علَيك ِفي احلِ     

     ينا بِعـي ِفـي                  ! الَموِت ، يين كَانَ مبن أَحمين ، وبيت فَقَد أَحنا سن أَحيميت ، ونِمن س ِإنَّ ذِلك
 عن سعيد بن املسيب عن أنس ) طص) ( الطواالت وأبو احلسن القطان يف) ع(} درجيت ِفي اجلَنِة

  فيه ضعف٣/١٤٤وكر ) ٢٦٨٨( ومطالب ١/٢٧١ وجممع ٢/٣٢طص 
 وألكثره شواهد

٢١٩٤٢- }    ينا بلَكَةٌ ، فَِإن كَانَ الَ              ! يالَِة هِفي الص الَِة ، فَِإنَّ اِاللِتفَاتِفي الص اِاللِتفَاتو اكِإي
  طَوفَِفي الت دب     ينا بِة ، يلـى  ! ِع الَ ِفي الفَِريضعو لَيككَةً عركُونُ بلِّم يفَس لى أَهِلكع لتخِإذَا د

! َ لَيس ِفي قَلِبك ِغش َألحٍد فَافعـل ، يـابين             أَهِل بيِتك ، يابين  ِإنْ قَدرت أَن تصِبح وتمِسي
ن أَحيميت ، ونِمن س ذِلكِةوِعي ِفي اجلَنين كَانَ من أَحبمين ، ويت فَقَد أَحبنعن أنٍس ) ت(} ا س 

 ١/٢٧١ وجممع ٢/٣٢ وطص ٨٨و٢/٤٤ونصب ) ٥٨٩(ت 
 حسن

 عن أيب هريرة) د،ك،(} أَنِكحوا أَبا ِهنٍد واَنِكحوا ِإلَيِه!  يا بين  بياضةَ  { -٢١٩٤٣
 ٢/٦٨٠ وعـدي  ٣/١٦٤وتلخـيص  ) ١٢٤٩( وحـب  ٣/٣٠١ وقط  ٢/١٦٤ وك   ٧/١٣٦وهق  ) ٢١٠٢(د  

 )٧٨٩٦(وصحيح اجلامع 



 

 

٣٢٧٢() 

 حسن
عن صفوان بـن سـليم      ) هق(} اجعلُوا مؤذَّنكُم أَفضلَكُم ِفي أَنفُِسكُم    ! يا بين  خطَمةَ      { -٢١٩٤٤

 مرسال
  ١/٤٢٦هق 

 حسن مرسل
 عن أنس ) حم،خ،هـ(} سِجِد أَالَ تحتِسبونَ آثَاركُم ِإىل الَم! يا بين  ِسلمةَ  { -٢١٩٤٥

 ٤/٩٩ و ٢/١٣٩ وفـتح    ٢/٣٥٣ وسنة   ٣/٦٤ وهق   ٢٦٣ و ٣/١٠٦وحم  ) ٧٨٤( وهـ   ٣/٢٩ و   ١/١٦٧خ  
 )٧٨٩٧( وصحيح اجلامع ٣/٢٠٧وش 

 عن جابر) حم،م(} ِدياركَم ، تكتب آثَاركُم! يا بين  سلمةَ  { -٢١٩٤٦
 )٧٨٩٨(اجلامع وصحيح ٢٢/١٠٠ وطربي ٣/٣٣٣ وحم ٢٨١ و ٢٨٠م املساجد 
اخلرائطي يف مساوئ (} وأَي داٍء أَدوأُ ِمن الشح ، صلُّوا على صاِحِبكُم          ! يا بين سلَمةَ     { -٢١٩٤٧

 عن زيد بن ثابت) األخالق 
 ) ٣٧٧(املساوئ 

 حسن لغريه
 وعنده عبدهللا بن خارجة بن زيد فقط أي مرسل

الَِّذي الَ ولَد لَه ، قُل بل هو الَِّذي الَ فَرطَ : قُوب ِفيكُم ؟ قَالُوا ِما الر ! يا بين سلَمةَ     { -٢١٩٤٨
} بل هو الَِّذي يقدم ولَيس لَه ِعند اِهللا خري        : الَِّذي الَ مالَ لَه ، قَالَ       : لَه ، ما الُمعدم ِفيكُم ؟ قالُوا        

 أنس) ع(
 ) ٧٠١( ومطالب ٣/١١امع 

 صحيح
اُهللا ربنا : ِإذَا نزلَ ِبكُم كَرب أَو حمةٌ أَو جهد أَوألواُء فَقُولواُ ! يا بين عبِد الُمطَِّلِب  { -٢١٩٤٩

لَه ِريكعن ابن عباس ) طب(} الَ ش 
 )١٠٣٠(  والدعا طب ١٠/١٢٧جممع 

 حسن لغريه
 عن السيد احلسني) طب(} أَِطيبوا الكَالَمأَطِعموا الطَّعام ، و!  يا بين عبِد الُمطَِّلِب  { -٢١٩٥٠

 ٣/٤٥٠ وصحيحة ٥/١٧ وجممع ٣/١٤٨طب 
 صحيح

ابن (} ِإنَّ الصدقةَ أَوساخ الناِس فَالَ تأكلوها والَ تعملُوا عليها        ! يا بين عبِد الُمطَِّلِب      { -٢١٩٥١
 )سعد عن عبد امللك بن املغرية مرسالً

 ١/٢/١٠٨سعد 
 حسن لغريه



 

 

٣٢٧٣() 

سألته أَن يثبت قَائمكم ، ويعلِّـم       : ِإين سألت اَهللا لَكم ثَالثاً      ! يا بين عبِد الُمطَِّلِب      { -٢١٩٥٢
جوداً نجداً رمحاً ، فَلو أَنَّ رجالً صـِفن بـني           : جاهلكُم ، ويهدي ضالكُم ، وسأَلته أَنْ يجعلكُم         

     صامصلَّى واملقاِم وكِن والر        خلَ النارحمٍد ديِت مألهِل ب ِبغضم هوو اتم عن ابـن   ) طب،ك(} ثُم
 عباس

 ٩/١٧١ وجممع ١١/١٧٧ وطب ١٤٩ و٣/١٤٨ك 
 حسن

) حم ، ت  (} ِسقايتكُم ولوالَ أَن يغلبكُم عليهاَ الناس لَرتعت        ! يا بين عبِد الُمطَِّلِب      { -٢١٩٥٣
 عن علي

 )٧٠٧(وخمتصر م ) ٧٨٩٩(يح اجلامع وصح) ٨٨٥( وت ١٥٧ و ١/٧٦حم 
ِإنْ وليتم ِمن هذَا اَألمِر شيئاً فَالَ تمنعوا        ! ويا بين عبد مناٍف     ! يا بين عبِد الُمطَِّلِب      { -٢١٩٥٤

 عن جبري بن مطعم) طب(} أَحداً طَاف ِبهذَا البيِت يصلي أَي ساعٍة ِمن لَيٍل أَو نهاٍر
 )٢٧٤٥( وخزمية ٤٢٥ و ١/٤٢٣ وقط ٢/١٤٠ و١١/١٦٠ وطب ٢/٧٠مي 

 صحيح
ِإنْ وليتم ِمن هذَا اَألمر بعِدي فَال تمنعن أَحداً طَاف ِبهذَا البيِت            ! يا بين عبِد مناٍف      { -٢١٩٥٥

 عن ابن عباس) طب(} أَو صلَّى أَيةَ ساعِة شاَء ِمن لَيٍل أَو نهاٍر
 )٩٠٠٣( وعب ٤/٨٤وحم ) ٢٧٤٥( وخزمية ٤٢٥ و ١/٤٢٣ وقط ١١/١٦٠ و ٢/١٤٠ وطب ٢/٧٠مي 

 صحيح
الَ تمنعوا أَحداً طَاف ِبهذَا البيِت وصلَّى أَيةَ ساعٍة شاَء ِمن لَيٍل            ! يا بين عبِد مناٍف      { -٢١٩٥٦

 عن جبري بن مطعم )  حب ، ك٤حم (} أَو نهاٍر
 وجممع  ٢/١٥٠ وطب   ١/٤٤٨وك   ٥/٩٢وهق  ) ١٢٥٤(وهـ  )٨٩٤(و د   ) ٨٦٨( وت   ٥/٢٢٣ و   ١/٢٨٤ن  
 )٧٩٠٠( وصحيح اجلامع ٨٢و٤/٨٠وحم ) ٢٧٤٧(وخزمية ) ٦٢٦( وحب ٣/٢٤٥

 صحيح
الَتمنعوا أَحداً يطوف ِبهذَا البيِت أَي ساعٍة شياَء  ِمن لَيـٍل أَو             ! يا بين عبِد مناٍف      { -٢١٩٥٧

 بن عمرعن ا) طب(عن جبري بن مطعم ، ) طب(عن جابر ، ) قط(} نهاٍر
 ١/٤٢٩ وقط ٣/٢٤٥ وجممع ٢/١٥٠ وطب ١/٩٩٨ وك ٥/٩٢هق 

 صحيح
الَ أَعرفن ما منعتم أَحداً ِمـن النـاِس أَن          ! يابين عبِد الُمطلِب    ! يا بين عبِد مناٍف      { -٢١٩٥٨

 عن جبري ابن مطعم) طب(} يصلي ِعند هذَا البيِت أَي ساعٍة شاِء ِمن لَيٍل أَو نهاٍر
 ١/٤٤٨ وك ٣/٢٤٥ وجممع ٢/١٥٠ب ط

 صحيح



 

 

٣٢٧٤() 

يافَاطمةُ ِبنت محمٍد ، ياصفيةُ ِبنت عبـِد        ! يابين عبِد الُمطلِب    ! يا بين عبِد مناٍف      { -٢١٩٥٩
اشتروا أَنفُسكُم  الَ أُغىن عنكم ِمن اِهللا شيئاً ، سلوين ِمن مايل ما ِشئتم ،                ! املُطلِب عمةَ رسوِل اِهللا     

  اسأَتيين النالَ ي قَرابتكُم فَذاك عكونوا أَنتم مأَن توِم الِقيامِة الُمتقونَ ، واِس يب ياعلموا أَن أَوىل النو
           حمدا منَ يلى أَعناقكم ، فَتقولوَا عحملوا تنيتأَتوين ِبالدقولونَ    : فَأَقولُ  ! ِباَألعماِل وت هكَذَا ، ثُم

 :   حمدا مفَأَقولُ  ! ي :          حمدا منكم ، فَتقولونَ ، يِبوجِهي ع فُـالٍن ،       ! هكَذا أُعِرض  أَنا فُالنُ بن
أَما النسب فَأَعرف ، وأَما العملُ فَال أَعرف ، نبذمتُ  الِكتاب فَارجعوا فَال قَرابـةَ بـيين                  : فَأَقولُ    
 )احلكيم عن أيب هريرة(} وبينكُم 

 ٨/٤٢٠ واالحتاف ١٩/٧٢  وطربي ٢/٣٩٨ وحم ٦/٢٤٩ ون ٣٥١ وم االميان ٢٢٤ و٤/٧أخرج حنوه خ 
 

يا بين عبِد مناٍف إِِين نذير  لكم ، ِإمنَا مثلي ومثلكُم كَمثِل رجٍل              ! يا بين عبِد مناٍف      { -٢١٩٦٠
يا صباحاه  ! يا صباحاه   : لَ يهتف   رأَى العدو فَانطلق يريد  أَهله فَخِشي أَن يسبقوه ِإىل أَهلِه ، فَجع            

 عن قبيصة بن املخارق وزهري بن عمري ) حم ، م(} أُِتيتم أُِتيتم! 
 )٧٩٠١( وصحيح اجلامع ٣/٤٧٦ وحم ١/٩٣ وعوانة ٣٥٣م االميان 

أَيـتكُم لَـو    أَر! يا بين عبِد املُطلـِب      ! يابين عبِد مناٍف    ! يابين عدي   !  يا بين ِفهرِ   { -٢١٩٦١
نعم ، ما جربنا عليك ِإال      : أَخربتكُم أَنَّ خيالً  ِبالواِدي تريد أَن تغري عليكُم أَكُنتم مصدِقي ؟ قَالوا              

 عن ابن عباس) ق(} فَإني نذير لَكم بني يدي عذاِب شديٍد : ِصدقاً ، قَالَ 
ون ) ٣٣٦٣( وت   ١/١٣٤ وم   ١/٩٢ وعوانـة    ٤/٣٨٨ ومعاين   ٩/٧ و ٦/٣٧١ وهق   ٨/٥٠١ وفتح   ٦/١٤٠خ  

 )٧٩٠٢(وصحيح اجلامع ) ٩٨٣(عمل 
٢١٩٦٢- }       يين كَعب بِن لُؤا بـمٍس           ! يبـِد شين عاباِر ، يالن أَنقـذُوا  ! أَنقذُوا أَنفسكُم ِمن

أَنِقذوا أَنفُسـكُم  ! بين هاشٍم   أَنقذُوا أَنفسكُم ِمن الناِر ،  يا        ! أَنفُسكُم ِمن الناِر ، يابين عبِد مناٍف        
 ِمن الناِر ، يابنــي عبـــِد 

أَنقذي نفسِك ِمن الناِر فَِإني الَ أَملك لَكم ِمن اِهللا ! أَنقذُوا أَنفسكُم ِمن الناِر ، يا فَاِطمةُ ! املُمطَّلِب 
 عن أيب هريرة) م ، ن(} شيئاً ، غَري أَنَّ لَكم رمحاً سأبلُّها ِببالهلَا

 )٧٩٠٣( وصحيح اجلامع ٢/٥١٩ وحم ٦/٢٤٨و ن ) ٤٨( وخد ٣٤٨م االميان 
ِإنَّ أَوليائي ِمنكم املُتقونَ ، ! الَ أُغين عنكم ِمن اِهللا شيئاً ، يابين هاشٍم ! يا بين هاشٍم     { -٢١٩٦٣

الَ أَلِفينكم تأتونَ بالد نيا حتملونها علـى        ! اشٍم  اتقوا النار ولو ِبشق تمرٍة ، يابين ه       ! يا بين هاشٍم    
 عن عمران بن حصني) طب(} ظُهوركُم ويأتونَ باآلِخرِة يحملُونها

  ١/٩٣ وعوانة ٨/٥٠٢ وفتح ٧/٨٦ وجممع ١٨/١٦١طب  
 صحيح



 

 

٣٢٧٥() 

 ، واملَـوت الُمِغـري ،       أَنا النـذير  ! يا بين قُصي ، يابين عبِد مناٍف        ! يا بين هاشمٍٍ     { -٢١٩٦٤
اعةُ املَوعدالسابن النجار عن أيب هريرة(}و( 

  ١٠/٢٥٤ واالحتاف ٦/١٧٨ وكثري ٨/٣٨٧ وفتح ٣د البعث 
 حسن لغريه

البغوي والباوردي  (}خمِري عليِك نحرِك والَ تخايف على أَبيِك غَلبةً والَ ذُال           ! يا بنيةُ    { -٢١٩٦٥
 )ومتام وابن عساكر عن احلارث بن احلارث االزدي وصحح) بط(وابن قانع 

 ٣/٤٣٩ وكر ٦/٢١امع 
 صحيح

 عن ابن عباس) طب(}لَِك ِرقَّةُ الولِد وعلي أَعز علي ِمنِك ! يا بنيةُ  { -٢١٩٦٦
  ١١/٦٦ وطب ٩/٢٠٢امع 

 صحيح
َهللا بعثَ أَباِك َألمٍر ، الَ يبقى على ظَهِر اَألرِض بيت    مايبكيِك ؟ الَتبِك فَِإنَّ ا    ! يا بنيةُ    { -٢١٩٦٧

 هارلغَ الَّليلُ والنيثُ ببلُغَ حى يتح ذُالا وعٍر ِإالَّ أَدخلَ اُهللا ِبِه ِعزالَ شدٍر وعن أَيب ثعلبة اخلشين) ك(}م 
 ٣/١٥٥ك 

 حسن لغريه
 وِإقَامِتك نفَساً ، يفرغُ اآلِكلُ ِمن طَعاِمِه ِفـي مهـٍل ،             اجعل بني أَذاِنك  ! يا ِبالَلُ    { -٢١٩٦٨

 عن أيب بن كعب ) حم(}ويقِضي الُمتوضئُ حاجته ِفي مهٍل
  ٣/١٨١ واالحتاف ٢/١٩ وهق ٥/١٤٣حم 

 حسن لغريه
واجعلْ بني أَذاِنـك    ِإذا أَذَّنت فَترسلْ ِفي أَذاِنك ، وِإذا أَقَمت فَاحِدر ،           ! يا ِبالَلُ    { -٢١٩٦٩

وِإقَامِتك قَدر ما يفرغُ اآلِكلُ ِمن أَكِلِه ، والشارب ِمن شرابِه ، واملُعتِصر ِإذا دخلَ ِلقضاِء حاجِتِه ،                  
 عن جابر) ت ، ك(}والَ تقوموا حىت تروين

 وك  ١/٤٢٨ وهـق    ٧/٢٦٤٩ وعدي   ١٥٤ وجرجان   ٣/١٨١ واالحتاف   ١/٢٧٥ونصب  ) ١٩٥ و   ١٩٤(ت  
١/٢٠٤ 

 فيه ضعف
عن ابن املنكدر عن جابر عن أيب بكـر    ) طب(} أَصِبحوا ِبالصبِح فَِإنه خري لَكم    ! يا ِبالَلُ    { -٢١٩٧٠

 الصديق عن 
 بـــالل

 ) ٢٦٣( وحب ١/١٧٩ ومعاين ٣٣٦ و ١/٣٢١طب 
 صحيح لغريه



 

 

٣٢٧٦() 

 عن رجل)  دحم ،(} أَِقِم الصالةَ ، أَرحنا ِبهاَ! يا ِبالَلُ  { -٢١٩٧١
 ٥/١٤٣وحم ) ٧٨٩٠( وصحيح اجلامع ٣/١٣٧واالحتاف ) ٤٩٨٥(د

 صحيح
ِبم سبقتين ِإىل اجلَنِة ؟ ما دخلت اجلَنةَ قَطُّ ِإالَّ سمعت خشخشتك أَمامي ،     ! يا ِبالَلُ    { -٢١٩٧٢

         شرٍف ِمن ذَهٍب فَقُلتٍع مربلى قَصٍر مع يت؟     : فأَت ـرِب ،     : قَالوا  ِلمن هذا القَصرِلرجٍل ِمن الع
  ؟ قَالوا         : فَقلت ِلمن هذا القَصر ، ريبأَنا ع :      ـذ       : ِلرجٍل ِمن قُريٍش ، فَقلتِلمـن ه ، أَنا قُرِشي

ِلعمر بـِن   : أَنا محمد ، ِلمن هذا القَصر ؟ قَالوا         : ِلرجٍل ِمن أُمة محمٍد ، فَقلت       : القَصر ؟ قَالوا    
ما أَذَّنت قَطُّ  ِإالَّ صلَّيت ركعتِني ، وما أَصابين حدثٌ قَـطُّ ِإالَّ توضـأَت                : فَقالَ ِباللٌ   اخلَطَّاِب ،   

عن عبداهللا بن   ) حب ،ك (حسن صحيح غريب وابن خزمية ،       ) حم ،ت (} ِبهذا ؟ : وصليت ركعتِني ، فَقالَ     
 بريدة عن أَبيه

 ٤/١٤٨وسـنة   ) ٣٦٨٩( وت   ٤٧٣ و   ١/١٦٣وترغيب  ) ١٢٠٩( وخزمية   ١/٣١٣ وك   ٣٦٠ و   ٥/٣٥٤حم  
 ) ٧٠٨٦( واالحسان ٣/٤٦٤واالحتاف ) ٧٨٩٤(وصحيح اجلامع 

 صحيح
حدثين ِبأَرجى عمٍل عِملته ِعندك ِفي االسالم منفَعةً ، فَِإني سمعت اللَّيلَةَ            ! يا ِبالَلُ    { -٢١٩٧٣

ماعِملت عمالً ِفي اِإلسالِم أَرجى ِعندي منفعةً ِمن        :  ِباللٌ   خشف نعلَيك بني يدي ِفي اجلَنِة ، قَالَ       
أَين الَ أَتطهر طُهوراً تاما ِفي ساعٍة ِمن لَيٍل أَو نهاٍر ِإالَّ صلَّيت ِبذِلك الطُّهـوِر ماكَتـب اُهللا ِيل أَن                     

ليعن أَيب هريرة) حم ، خ ، م(} أُص 
 ١/١٧٢وترغيب ) ١٢٠٨( وخزمية ٤٣٩ و ٢/٣٣٣وحم  ١٠٨ و م فضائل الصحابة ٢/٦٧خ 

قُم فَأَذِّنْ ، الَ يدخلُ اجلَنةَ ِإال مؤِمن ، وِإنَّ اَهللا لَيؤيد هذا الدين ِبالرجـِل                ! يا ِبالَلُ    { -٢١٩٧٤
 عن أيب هريرة ) خ(} الفَاِجِر

 ٧/١٧٩حتـاف    واال ٨/٣٣١ وحليـة    ١٠/١٥٦ وسـنة    ١١/٤٩٩ و ٧/٤٩٤ وفتح   ٨/١٩٧ وهق   ٨/١٥٥خ  
 )٧٨٩٣(وصحيح اجلامع 

 عن ابن عمر) م(} قُم فَناِد ِبالصالَِة! يا ِبالَلُ  { -٢١٩٧٥
 ٢/٧٧ وفـتح    ٤٠٨ و   ١/٣٩٢ وهـق    ٢/١٤٨ وحم   ٢/٣ون  ) ١٩٠ و   ١٣٩( وت   ١ وم الصالة    ١/١٥٧خ  

 ١/٣٢٦وعوانة 
عـن  ) طب(البغوي ومسويه ،    (}  نبلهِم   نور ِبالفَجِر قَدر مايبصر القَوم مواقع     ! يا ِبالَلُ    { -٢١٩٧٦

 رافع بن خديج 
 ٢/٧٩٨ وعدي ١٣/٤٥ وخط ٣٣١ و ٤/٢٩٧ وطب ١/٣١٦ وامع ١/٢٣٨نصب 

 حسن لغريه 
 عن أَنس ) ك(} هل تسمع ما أَمسع أَال تسمع أَهلَ القُبوِر يعذَّبونَ! يا ِبالَلُ  { -٢١٩٧٧



 

 

٣٢٧٧() 

  ١/٤٠ وك ٢٥٩ و ٣/١٥١حم 
 صحيح

اخلطيـب  (} الَ تخش ِمن ذي العرِش ِإقالَالً ، ِإنَّ اَهللا  يأَيت ِبِرزِق كُلِّ غَـدٍ ! يا ِبالَلُ    { -٢١٩٧٨
 عن أَنٍس) وابن عساكر

 ٢/٥١ وبنحوه ترغيب ١٤/٣١٥خط 
 حسن لغريه

٢١٩٧٩- }  ا ثَاِبتطليقةً! يا تطَلِّقهِل احلَديقَةَ وعن ابن عباس) طب(} اقب 
 ٦/١٦٩ ون ٧/٦٠ وحنوه خ ١١/٣٤٧ وطب ٧/٣١٣ وهق ٣/٢٥٥قط 

 صحيح
٢١٩٨٠- }    ا ثَاِبتةَ          ! يلَ اجلَنتدخهيداً ، وقتلَ شتميداً ، وخ عيشى أَن ترضابـن سـعد    (} أَال ت

 )عن حممد ابن ثابت بن مشاس عن أبيه) ك ، ض(وأَبو نعيم ، ) طب(والبغوي وابن قانع ، 
 ٣/٢٣٤ وك ٦/٣٥٥ونبوة ) ٢٠٤٢٥ (وعب) ٢٢٧٠(  وحب ٥٩ و ٢/٥٨طب 

 صحيح
٢١٩٨١- }    اِبرا جديِه فَقالَ           ! أَبشر ِبخٍري   ! يي نيب فَأَقعده اكا أَبعاىل ، أَحيِإنَّ اُهللا ت :   لـيع منت

ين ِإىل الـدنيا  يارب ما عبدتك حق ِعبادِتك أَتمنى ِإلَيك أَن تـرد      : عبدي ما ِشئت أَعطيكه ، قَالَ       
عـن  ) حـل (} ِإنه قَد سلف ِمين أَنك ِإلَيها الَ ترِجع: فَأَقاِتلَ مع نِبيك فَأُقتلَ ِفيك مرةً أُخرى ، قَالَ     

 عائشة
 ) ٣٠١٠(وت ) ٢٨٠٠(و ) ١٩٠( وهـ ١٠/٣٨٣ و ٥/٢٤االحتاف 

 صحيح لغريه
٢١٩٨٢- }    اِبرا جاِسع  ! يلـى             ِإذَا كَانَ وع ـيقاً فَاشـددهِإذا كَانَ ضطَرفيِة ، و نياً فَخاِلف ب

عن جابر ) ق ، د(} ِحقويك 
 ١/١٠١وخ ) ٧٩٠٤( وصحيح اجلامع ٣/٣٨٦ وسنة ٢/٢٣٩ وهق ٨٢ ود الصالة ٧٤م الزهد 

٢١٩٨٣- }    اِبرا جي !  فَقالَ لَه أَنَّ اَهللا أَحيا أَباك لمتلى اِهللا ما : أَما عع من؟ فَقـال  ت أَحببت :
وعبد بن محيـد ،  ) حم(} ِإين قَضيت أَنهم ِإليها الَ يرجعون     : أُرد ِإىل الدنياَ فَأقتلُ مرةً أُخرى ، فَقالَ         

 عن جابر) طب ، ض(والشاشي ، ) ع(
 ٢/١٢٠ وك ٣/٣٦١وحم ) ١٢٦٥(محيدي 

 صحيح
٢١٩٨٤- }    اِبرا جي !    عالَى أَحيا أَباكِإنَّ اَهللا ت     قالَ لَه هكَلمفَقالَ     :  و ،  منت :     دـرـى أَن تمنأَت

: روحي وتنشئَ خلقي كَما كَانَ ، وترجعين ِإلَى نبيك فَأُقَاتلَ يف سبيِلك فَأُقتلَ مرةً أُخرى ، قَـالَ                   
 عن جابر) ك(} ِإني قَضيت أَنهم الَ يرِجعونَ
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 ٢/١٢٠ك 
 صحيح

أَال أُبشرك ِبما لَِقي اُهللا ِبه أَباك ، ما كَلَّم اُهللا أَحـداً قَـطُّ ِإال ِمـن وراِء                  ! ر  يا جابِ  { -٢١٩٨٥
يارب تحيين فَأُقتلُ ِفيك    : تمن علي أُعِطك ، قَالَ      ! ياعبدي  : ِحجاٍب ، وكَلَّم أَباك ِكفاحاً ، فقالَ        

    كبارت بةً ، فَقالَ الرعاىلَ   ثَانيتي    :  وِمن بقس رجعونَ   (ِإنهم ِإلَيها الَ يهـن     !  قَالَ  ) أَنفَأَبِلغْ م با ري
 عن جابر) ت ،هـ(} ورائي

وترغيـب  ) ٣٠١٠(وت  ) ٢٨٠٠ و   ١٩٠( وهــ    ١/٢٦٧ وعاصم   ٢/١٤١ وكثري   ٣/٢٩٨ ونبوة   ٣/٢٠٧ك  
   وصحيـح٢/٣١٣

 ) ٧٩٠٥(اجلامع 
 صحيح

٢١٩٨٦- }    اِبرا جزلت ِفي القُرآِن         !يورٍة نِبخِري س كا ِشفاٌء ِمـن      :  أَالَ أُخِبرفَاحتَةُ الِكتاِب فيه
 عن جابر) هب(} كُلِّ داٍء
 ٢/٤٤٥ومي ) ٢٣٧١(و ) ٢٣٦٧(الشعب 

 حسن لغريه
٢١٩٨٧- }  درها جةٌ ! يورفَِإنَّ الَفِخذَ ع ، عن جرهد) حم ، د ، ت ، حب ، ك(} غَطِّ فَِخذَك 

) ١٧١٠( واالحسان   ٢/٢٢٩وهق  ) ٢٧٩٨( وت   ٤/٢/٣٤ وسعد   ٢/٢٨٦ ومشكل   ٤/١٨١ و ك    ٣/٤٧٩حم  
 )٤٠١٤(ود ) ٧٩٠٦(وصحيح اجلامع 

 صحيح
٢١٩٨٨- }    بندا جيطَان        ! يةُ الشجعهاَ ضةُ ، فَِإنجعذِه الضا هعن أيب ذر ، وأبو نعـيم       ) حل(} م

ما له غريه ، ورواه ابن قانع فقال عن عبد بن حجر            : قال ابن عبد الرب     وابن عبدالرب عن عبداهللا بن جهر عن أبيه ،          
 )فهذه ثالثة  أقوال أرجحها االول: ورواه أبو أمحد العسكري فقال عن عبداهللا بن جرب قال ابن حجر يف االصابة 

  ١/٣٥٣ وحلية ١/٢٨ والدواليب ٤/٥٧وترغيب ) ٣٧٢٤(هـ 
 حسن لغريه

٢١٩٨٩- }  بندا ججعةُ أهِل الناِر ِإن ! يذِه ضعن أيب ذر) هق (} ه 
 ١/٣٥٣ وحلية ٤/٥٧وترغيب ) ٣٧٢٤(هـ 

 حسن لغريه
٢١٩٩٠- }  هرا جسِمعين ! يالَ تو كبر وابن مندة عن أَيب ذر ) طب(} أَمسع 

  ١/٢٥٤ واالصابة ٢/٣٢٤ وطب ٢/١١٠جممع 
 حسن لغريه

 ١/٢٥٤وجهر هو عبداهللا بن جهر االصابة 
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٢١٩٩١- }    ابسا حذُونَ       ! يوعوذَّ ِبِه املُتعاتِل مِبأَفض الفَلقِ   : (أَالَ أُخربك قُل ( و  ) قُل أَعوذُ ِبرب
 عن ابن حابس اجلهين) هب(} هما الُمعوذَتاِن ) أَعوذُ ِبرب الناِس

 )٢٥٦٩ - ٢٥٦٣( حنوه والشعب ٣٩٣ - ٢/٣٨٣ والترغيب ٨/٢٥٢ن 
 حسن لغريه

أَكِثر ِمن قَوِل الَ حولَ والَ قُوةَ ِإالّ ِباِهللا ، فَإنها كَرتٌ ِمن كُنـوِز   ! يا حازم بن حرملَةَ      { -٢١٩٩٢
 عن حازم بن حرملة األسلمى) هـ(} اجلَنِة
 )٧٩٠٧(وصحيح اجلامع ) ٣٨٢٦(هـ 

 صحيح
٢١٩٩٣- }    بيبا حسولَ اهللاِ       ! يا رب ، قَالَ يفَت ويب ، قَالَ      :   كُلَّما أَذنبتذُن كُثُرِإذَن ت :   فـوع

 عن عائشة) احلكيم والباوردي (} اِهللا أَكثَر ِمن ذُنوبك يا حبيب بن احلَارِث
  ٢٠١ و ١٠/٢٠٠امع 

 حسن لغريه
والقاعـد  يا حذيفَةُ  أَما ِإنه سيأِتي على الناس زمانٌ ، القَاِئم ِفيِه خري ِمن املَاشي ،                  { -٢١٩٩٤

 عن عمار) طب(} خري من القَائم ، والقاِتلُ واملقتولُ يف الناِر
  وبنحوه أحاديث كثرية٤/٦٨ وطب ١١العزلة 

 صحيح
ِإنه من خِتم لَه ِبصوِم يوٍم أَراد ِبِه اَهللا تعاىل أَدخله اُهللا اجلَنةَ ، ومن أَطعم                ! يا حذَيفَةُ    { -٢١٩٩٥

وابـن  ) ع(} اً أَراد ِبِه اَهللا تعاىل أَدخله اُهللا اجلَنةَ ، ومن كَسا عارياً أَراد بِه اَهللا أَدخله اُهللا اجلَنةَ                   جائع
 عساكر عن حذيفة

 ٣/١٨٣ وجممع ١/٢١٨ وأصفهان ٣٠٣ وصفة ٤/٩٩كر 
 صحيح

عبدونه الَ يشِركُونَ ِبِه شـيئاً ، يـا         ي: تدري ما حق اِهللا على الِعباِد ؟        ! يا حذَيفَةُ    { -٢١٩٩٦
 عن حذيفة) بز(} تدري ما حق الِعباِد على اِهللا ِإذا فَعلوا ذِلك ؟ يغفر لَهم! حذيفةُ 

 ١/٥٠ وامع ٥ وم االميان ٩/١٤٠ وخ ٧/٨٦ و٣/٢٥٨ و٢/٢٦٠ وكثري ٢٣٦ و ٥/٢٣٤أخرجه بنحوه حم 
 صحيح

هل بعد هـذَا    ! يا رسولَ اِهللا    : لَّم ِكتاب اِهللا واعملْ ِبما  ِفيِه ، قَالَ          تع! يا حذَيفَةُ    { -٢١٩٩٧
ِفنت على أَبوااَ دعاةٌ ِإىل الناِر ، فََألنْ  تموت وأَنت عاض على ِجذٍل خـري                : اخلَِري ِمن شر ؟ قَالَ      

  حذيفةعن) ك ، حل(} لَك ِمن أَنَّ تتِبع أَحداً ِمنهم
 ١/٢٧٢ وحلية ١٥/٩ وش ٤/٤٣٢ وك ٥/٣٨٦حم 

 صحيح
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 عن حذيفة) حم(} عليك ِبِكتاِب اِهللا فَتعلَّمه واتبع ما ِفيِه ! يا حذَيفَةُ  { -٢١٩٩٨
 ٤/٣٤٢ وك ٤٠٢ و ٥/٣٨٦حم 

 صحيح
 تسمع ِمـن القـوِم      اجتِنِب املُنكر وائِت املَعروف ، وما سر أُذُنك أَن        ! يا حرملةُ    { -٢١٩٩٩

يقولونَ لَك ِإذا قُمت ِمن ِعندِهم فَأِتِه ، وما ساَء أُذُنك أَن تسمع ِمن القَوِم ِإذا قُمت ِمن  ِعنـِدهم              
فَاجتِنبه لونَ لَكقوعن حرملة ابن إياس) حل(} ي 

 ) ١١١٣١( والشعب ١/٢٤٣ وسعد ١/٣٥٩وحلية ) ٢٢٣(خد 
 حسن

عن ) حم ، ق ، د ، ن      (} أَِجب عن رسوِل اِهللا، اللَّهم أَيده ِبروِح القُدس         ! نُ  يا حسا  { -٢٢٠٠٠
 حسان وأيب هريرة

وفتح ) ٢٠٠٤١( وعب ٥/١١٦وسعد ) ١٩٥٤( وصحيحة ١٠/٢٣٧ وهق  ١٩٣٣ وم ص    ٨/٤٥ و   ١/١٢٣خ  
 )٧٩٠٨(وصحيح اجلامع ) ١٣٠٧( وخزمية ٢/٤٨ون ) ٥٠١٣( ود ٥/٢٢٢ وحم ١٠/٥٤٦

) اخلطيب و ابن عساكر عن حسان بن ثابت  (.} اهج املُشركني و ِجربيلُ معك    !  حسانُ   يا {-٢٢٠٠١
 . 

 ٤/٢٢ و كر ٤/٣٠١حم 
 صحيح  

يا حكيم ، إنَّ هذا املَالَ خضر حلو ، ومن سألَ الناس أَعطـوه ، والسـائلُ ِمنـها             {-٢٢٠٠٢
شبعام عن حكيم بن حز) ك (.} كَاآلكِل و الَ ي . 

 و  ٤/١٩٦ و هق    ٢/٣١٠ و مي    ٣/٤٠٢ و حم    ٩١و ن الزكاة ب     ) ٢٤٦٣( و ت    ٨/١١٦ و   ١٣٣ و   ٤/٦خ  
 ١١/٢٥٨ و فتح ٣/٢١١و طب ) ٢٠٠٤١ و ١٦٤٠٧( وعب ٢/٣ك 

 صحيح
يا حكيم بن حزاٍم ، إنَّ هذا املَالَ خضرةٌ حلوةٌ ، فَمن أَخذه ِبسـخاوِة نفـٍس ،  و                     {-٢٢٠٠٣

ك لَه ِفيِه ، ومن أَخذه ِباستشراِف نفٍس و سوِء أَكلٍة ملْ يبارك لَه ، وكَانَ كَالَّـِذي                  حسِن أَكلٍة بور  
عن حكيم بن حزام    ) طب (.} يأكُلُ و ال يشبع ، اليد العليا خري ِمن اليِد السفلى ، و ابدأْ ِبمن تعولُ               

 . 
 و مـي    ١٠١ و   ٥/٦٠ و ن    ٣/٩٤ و م    ٨/١١٦  و خ  ٣/٤٣٤و حم   ) ٥٥٣( و محيدي    ٢١٢ و   ٣/٢١٠طب  

 ) ٢٤٦٣(و ت ) ٢٧٥٣ و١٦٥٧(
إنَّ الدنيا خضرةٌ حلوةٌ ، فَمن أَخذها ِبحقِّها بـورك لَـه ِفيهـا ، و رب                 ! يا حمزةُ    {-٢٢٠٠٤

ارالن ولِه لَهساِل راِل اِهللا و مٍض ِفي متخوم {.) ة امرأة محزةاحلكيم عن خولة بنت سعد األنصاري . ( 
  ٤/١٦٢ و ترغيب ١٠/٢٤٦ و جممع ٦/٣٦٤و حم ) ٣٥٣(محيدي 
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  صحيح 
: نفس أُحييهـا ، قَـالَ       : يا حمزةُ  نفس تحييها أَحب إليك أَو نفس تميتها ؟ قَالَ              {-٢٢٠٠٥

ِبنفسك ليكعن ابن عمرو ) حم (.} ع . 
  ٣/٨٨ و كثري ٣/١٥٩ و ترغيب ٢/١٧٥حم 

 ن  حس
من أَعطى ناراً فَكأنما تصدق ِبجميِع ما أَنضجت ِتلك النـار ، ومـن              ! يا حمرياُء    {-٢٢٠٠٦

أَعطى ِملحاً فَكانما تصدق ِبجميِع ما طَيب ذلك اِمللح ، ومن سقى مسلماً شربةً ِمن مـاٍء حيـثُ     
 ، و من سقى مسلماً شربةً ِمن ماٍء حيثُ ال يوجـد املَـاُء فَكأنمـا                 يوجد املَاُء فَكأنما أَعتق رقبةً    

 عن عائشة  ) هـ (.} أَحياها
  ٣/١٣٣ و جممع ٢/٧٦و ترغيب ) ٢٤٧٤(هـ 

 فيه جهالة 
٢٢٠٠٧-}           فإذَا كَانَ ذلك ، و فُرقةٌ و اختالف عدي أَحداثٌ و ِفنتتكونُ بها سإن ، ــالدا خي

و نعيم بن محـاد يف الفـنت ،         ) ش ، حم   (.} ِن استطعت أَنْ تكونَ عبد اِهللا املَقتولُ ال القَاتلُ فَافعلْ         ، فَإ 
 . عن خالد بن عرفطة ) ك(و البغوى والباوردى و ابن قانع و أبو نعيم ، ) طب(

  ٤/٥١٧ و ك ١٥/٣٧ و ش ٤/٢٢٥ و طب ٥/٢٩٢حم 
 حسن  

٢٢٠٠٨-}      ؤِذي رت ِلم ، الدا خي           ملهع دركت ٍد ذَهباً لَمِمثلَ أُح أَنفقت دٍر ؟ لَوأَهِل ب جالً ِمن {. 
 . و اخلطيب و ابن عساكر عن عبد اهللا بن أيب أوىف ) ع ، حب ، طب ، ك(

 و اإلحسـان    ٥/١٠٣ و كـر     ٥/٩٤ و طربي    ٤/٢٥٥ و مشكل    ٤/١٣٢ و طب    ٣/٣٩٠ و ك    ١/٢٠٩طص  
  ٩/٣٥٠و امع ) ١٣ ( و الفضائل١٥٠ و ١٢/١٤٩و خط ) ٧٠٩١(

 صحيح  
٢٢٠٠٩-}    الدا خـاراً   ! يمع ـبغضي نعاديِه اُهللا ، وماراً يمعادي عي نم هاراً ، فَإنمع بسال ت

                 حقري ناُهللا ، وم سفِّههاراً يمع سفِّهي ناُهللا ، وم هبساراً يمع بسي ناُهللا وم بغضهحقـره   ياراً يمع
 . عن خالد بن الوليد ) طب ، ك(و مسوية ، ) ط (.} اُهللا
  ٢/٣٠٣ و كثري ٥/٩٤ و طربي ٤/٢٥٥ و مشكل ٤/١٣٢ و طب ٣/٣٩٠ك 

  صحيح 
٢٢٠١٠-}    اببا خين            ! يرت لَم فعلْ ِبهنت ين و إنْ لَمأيتر ِبهن إنْ فَعلت مساَهللا و ال  : خ عبـدت

ِه شيئاً و إنْ قُطِّعت و حرقت ، و تؤمن ِبالقدِر ، تعلم أَنْ ما أَصابك لَم يكن ليخطئك ، و                     تشرك بِ 
ما أَخطأك لَم يكُن ِليصيبك ، و ال تشرِب اخلَمر فَإنَّ خطيئتها تفرع اخلَطايا ، كَما أَنَّ شجرَا تعلو        



 

 

٣٢٨٢() 

 أَمراك أَنْ تخرج ِمن كُلِّ شيٍء ِمن الدنيا ، و تعتِصم ِبحبِل اجلَماعـِة               الشجر ، و ِبر والديك وإنْ     
 اببا خلى اجلَماعِة ، ياِهللا ع دفارقين! فَإنَّ يت الِقيامِة لَم ومأيتين يإنْ ر كعن خباب ) طب (.} إن . 

 خمتصراً) ٣٣٧٢( و هـ ٢١٦ و ٤/٢١٥ و بنحوه امع ٤/٩٤طب 
 حسن لغريه 

لَوالَ ِخلَّتاِن ِفيك لَكنت أَنت الرجلَ ، توِفي شـعرك و تسـبلُ             ! يا خرمي بن فَاتٍك      {-٢٢٠١١
عن خرمي بن فاتك ) حل) (طب ، ك(و ابن سعد ، ) حم (.} إزارك . 

  ٤/٣٢١ و حم ٤/٢٤٨ و طب ٦/٢٤ و سعد ٤/١٩٥ و ٣/٦٢٢ك 
  صحيح 

إنَّ اَهللا تعاىل أَعطاين الكَوثر ، وهو       ! صرب على حر و ال برٍد ، يا خولةُ          ال ن ! يا خولةُ    {-٢٢٠١٢
رب متخوٍض يف مـاِل اِهللا و       ! نهر ِفي اجلَنِة ، وما خلق أَحب إيلَّ ِممن يرده ِمن قَوِمك ، يا خولةُ                

الن لَه هفسن تهتولِه ِفيما اشساِل رالِقيامِةم ومي عن خولة بنت قيس ) طب (.} ار . 
 ٤/١٠٣ و خ ٦/٤١٠ و بنحوه حم ١/١٤٣ و موضح ٥/١٩امع 

 حسن  
 . عن خولة بنت قيس ) هب (.} ال نصرب على حر و ال نصرب على برٍد! يا خولةُ  {-٢٢٠١٣

 ) ٥٩١٣( و الشعب ٧/١١٦ و اإلحتاف ١/١٤٣ و موضح ٥/١٩امع 
 سن  ح

 . عن أنس ) حم ، د ، ت (.} !يا ذَا اُألذنِني {-٢٢٠١٤
 و سنة   ١/٢١١ و طب    ١٠/٢٤٨ و هق    ٢٦٠ و   ٣/١٢٧و حم   ) ٣٨٢٨ و   ١٩٩٢ و   ١٩٢(و ت   ) ٥٠٠٢(د  

 ) ٧٩٠٩( وصحيح اجلامع ١٣/١٨٢
 صحيح  

 فيه احلض و التنبيه على حسن االستماع 
٢٢٠١٥-}    افعا رو    ! ي همالس زعتن و           إنْ ِشئت ـهمالس زعـتن ميعاً ، وإنْ ِشئتالقُطبةَ ج 

        هيدش كالِقيامِة أَن ومي لَك القُطبةَ و أَشهد ركتعن رافع بن خديج    ) طب(و ابن سعد ،     ) ط ، حم   (.} ت
 .  قال فذكره �أنه أصابه سهم مع رسول اهللا 

  ٦/٢٥٨و بداية ) ٤٠٩٣(لب  و مطا٩/٣٤٦ و ٦/١٨٥ و جممع ٦/٤٦٣ و نبوة ٤/٢٨٣ و طب ٦/٣٧٨حم 
  حسن 

 ٢٢٠١٦-}  باحا ري !كجهو ِربعن أم سلمة ) ت ، ك (.} ت . 
 و  ٦/٣٠١وحـم   ) ٣٨١(حنوه و ت    ) ١٥٢٨( و عب    ٢/٢٥٢ وهق   ٢/٢٦٥ و ش    ٣٧٥ و   ١/٣٧٤الترغيب  

 ) ٤٨٣( و حب ٣٢٣
 صحيح  



 

 

٣٢٨٣() 

 ٢٢٠١٧-}    بـــاحا ري !     نم هالِة فَإنيف الص نفُخال ت   كلَّمت فَقد فخيف تارخيه عـن أم     ) ك (.}  ن
 . سلمة 
  ١/٥٠٢ و اإلصابة ٢/١٠١نصب 

 حسن 
 ٢٢٠١٨-}    ويفعا ري !             ِلحيتـه قدع نم هأَن اسعدي ، فَأخِرب النب تطولُ ِبكلَعـــلَّ احلَياةَ س

عن روفع بن   ) حم ، د ، ن     (.} إنَّ محمداً ِمنه بريءٌ   أَو تقلَّد وتراً ، أَو استنجى ِبرجيِع دابٍة أَو عظٍم فَ          
 . ثابت 

 و معـاين  ١١/٢٨ و سنة ٥/١٧ و طب ١/١١٠ و هق    ١٠٩ و   ٤/١٠٨ و حم    ٨/١٣٥ و ن    ٢٠د الطهارة ب    
 ) ٧٩١٠( وصحيح اجلامع ١/١٢٣

 صحيح 
 ٢٢٠١٩-}    يدا زهو     ! يي ا آمني و اِهللا مفَإن هودي ِلي ِكتاب علَّمعلى ِكتايبت عن زيـد  ) حم (.} د

 . بن ثابت 
 ٥/٣٤٦ و بداية ٥/١٨٦حم 

 صحيح  
 ٢٢٠٢٠-}    يدا زةِ             ! يونَ اجلَند ثَواب لَك كني لَم تسبتو اح ا فَصربتا ِبهمِلم ينيكأَنَّ ع لَو {
 . عن زيد بن أرقم ) طب (.

 ٣/١٥٦ و حم ٥/٢١٥و طب ) ٥٣٢(خد 
 صحيح  

 ٢٢٠٢١-} ي   ائبا س ! قبلُ ِمنكت ومالي ِهيو قبلُ ِمنكِة ال تاالً يف اجلَاهليعملُ أَعمت كُنت قَد {. 
 . عن السائب بن السائب ) طب(وابن سعد ، ) حم(

  ٣/٤٧٤ و نصب ٣/٤٢٥حم 
 حسن  

 ٢٢٠٢٢-}    ايبا سي !       ِة فَاجعلها يف اجلَاهليصنعهت الَّيت كُنت أَخالقك ا ِفي اإلسالِم ، أَقِر     انظر
اركإىل ج و أَحسن ، تيمو أَكرِم الي ، يفو البغوي عن السائب بن أيب السائب املخزومي ) حم (.} الض . 

 ) ٣١٢( و ن عمل ٣/٤٧٤ و نصب ٣/٤٢٥حم 
 حسن  

) طـب  (.}  كُال ميسراعملْ ِلما جف ِبِه القَلم و جرت ِبِه املُقادير ، فَإنَّ    ! يا سراقةُ    {-٢٢٠٢٣ 
 . عن سراقة بن مالك 

  ٧/١٩٥ و امع ٧/١٥٢طب 
 صحيح  



 

 

٣٢٨٤() 

أَال أُخربك ِبأعظِم الصدقِة ؟ إنَّ ِمن أَعظِم الصدقِة أَجـراً ابنتـــك ،   ! يا سراقةُ   {-٢٢٠٢٤ 
 فَإنهـا  مـردودةٌ 

كغَري لَها كَاسب لَيس ، سراقة بن مالك عن) حم ، هـ ، ك (.} إليك  . 
 ) ٣٦٦٧(وهـ ) ٨١(و ) ٨٠( و خد ٤/١٧٦ و ك ٤/١٧٥ و حم ٧/١٥٣طب 

  حسن 
أَال أُخربك ِبأهِل اجلَنِة و أَهِل الناِر ؟ أَما أَهلُ الناِر فَكُلُّ جعظري جواٍظ              ! يا سراقةُ    {-٢٢٠٢٥ 

 . عن سراقة بن مالك ) حم ، ك ، طب (.} لوبونَمستكٍرب ، وأَما أَهلُ اجلَنِة فَالضعفاُء املَغ
 وصحيحة  ٤/١٤٦ و   ٣/٥٦٣ و ترغيب    ٣٩٣ و   ١٠/٢٦٥ و جممع    ٧/١٥٢ و طب    ٣/٦١٩ و ك    ٤/١٧٥حم  

)٩٣١ ( 
  صحيح 

 ٢٢٠٢٦-}  عدا سي !ابستقبِل البال ت تأذنتالديلمي عن سعد بن أيب وقاص (.} إذا اس . ( 
 ) ٨٥٦٣( و الفردوس ٨/٣٣٩هق 

 ن  حس
 ٢٢٠٢٧-}  عدا سي! يأَيب و أُم عن علي ) خ (.} ارِم ، ِفداك . 

 )٧٩١١( و صحيح اجلامع ٤/٢٧ و بداية ٧/٣٩ و فتح ٥/١٤خ 
٢٢٠٢٨-}    عدا سي !              ارا النم ، ارالن لَك لقتاِر و خِللن لقتخ كُنت ؟ لَِئنى املَوتمنأَعندي ت

  ستعجلُ إليهِبالشيِء ي                 ـنحسو ي مـركطولَ عَألنْ ي ، لَك لقتِة و خِللجن لقتخ كُنت ا ، وِلئن
لَك ريخ ملُكو ابن عساكر عن أيب أمامة ) حم ، طب (.} ع . 

  ١٠/٢٠٣ و جممع ٨/٢٥٨ و طب ٥/٢٦٧حم 
  حسن لغريه  

ه خشيةَ أَنْ يكُبه اُهللا ِفي الناِر علـى         يا سعد إني ُألعطي الرجلَ و غَريه أَحب إيلَّ ِمن          {-٢٢٠٢٩ 
 . عن سعد ) ق ، د  (.} وجهِه

 ) ٧٩١٢( و صحيح اجلامع ٢/٢٣٧ و اإلحتاف ١/٧٩ و فتح ٢٣٧ و ٢٣٦ و م اإلميان ١/١٣خ 
٢٢٠٣٠-}    عدا سها ؟       ! يأَجر ظيمونتها ، عؤفيفةٌ مدقٍة ، خلى صع سقي املَـاءَ : أَال أَدلُّكت{.  

 . عن سعد بن عبادة ) طب(
  ٣/١٣٢ و جممع ٦/٢٦طب 

 حسن  
عن ابـن   ) ك(ابن جرير    (.} إياك أَنْ تجيَء يوم الِقيامِة ِببعٍري تحمله لَه رغاءٌ        ! يا سعد    {-٢٢٠٣١

 ) . عمر
  ٦/١١٥ واإلحتاف ١/٣٩٩ و ك ٦/٩١كر 



 

 

٣٢٨٥() 

 صحيح 
 ٢٢٠٣٢-}    عدا سوٍم و      ! يِفي ي عوتد ماِء و          لَقدالس نيب نلى مع عوتاعٍة ِبكلماٍت ، لَو دس

        عدا سي فَأبشـر ، جيب لكعين   -اَألرِض الستـا ذَا اجلَـالِل و            :  يي إالَّ أَنـت بحانك ال إلهس
 عن ابن عمر) ك (.} اإلكراِم

  حنوه ١/٥٠٥ و ك ١٢/٤٤٤طب 
 حسن  

ـ   (.} إنَّ اَهللا ال يحب املُسبلني    ال تسبلْ إزارك فَ   ! يا سفيانُ    {-٢٢٠٣٣  عن املغـرية بـن     ) حم ، ه
 . شعبة 
  ٨/٢٠٧و ش ) ٣٥٧٤( و هـ ٣/٩٠و ترغيب ) ١٤٤٩( و حب ٤/٢٥٣حم 

  صحيح لغريه
 )٢٨٧٦(حتته و عاد فحسنه يف صحيح ابن ماجه ) ٦٣٩٣( و تسرع األلباين فضعفه يف ضعيف اجلامع 

معةُ ؟ ِفيها جمع أَبوك آدم ، مِن اغْتسلَ يوم اجلُمعِة ثُم أَتـى  أَتدري ماجلُ ! يا سلمانُ    {-٢٢٠٣٤
لَه غُفر عن سلمان ) طب (.} املَسجد . 

 ٢/١٧٤ و جممع ٥/٤٤٠ و حم ١/٢٧٧ و ك ١/١١٥طخ 
 صحيح  

أَحسن ِثيابِه  أُحدثك عن يوِم اجلُمعِة ، ما ِمن مسلٍم يتطهر و يلبس            ! يا ســلمانُ    {-٢٢٠٣٥ 
 و إالَّ فَاملاُء ، ثُم يأيت املَسجد فَينصـت حتـى            - إنْ كَانَ لَهم ِطيب      -، و يصيب ِمن ِطيِب أَهلِه       

                   ِت املَقتلةُ ، و ذلكِنبا اجتاجلُمعِة اُألخرى م نيو ب ينهب كَفَّارةً لَه صلِّي إالَّ كَانتي ثُم اإلمام خرجي
هرالدعن سلمان ) طب (.}  كُلُّه . 
  ٦/٢٩١ و طب ٢/١٧٤امع 

 صحيح لغريه 
شــفى اُهللا سقمك ، وغَفر ذَنبك ، وعافاك يف ِدينك و جسدك إىل             ! يا سلمانُ    {-٢٢٠٣٦ 

ِة أَجلكدعن سلمان ) ك(و ابن السين يف عمل يوم و ليلة ) طب(البغوى  (.} م . 
 ) ٥٤٨( و سين ٢/٢٩٩ وجممع ٦/٢٩٨و اإلحتاف  ٦/٢٠٤ و كر ١/٥٤٩ك 

  جيد
ما ِمن مسلٍم يدخلُ على أَخيِه املُسلِم فَيلقي لَه ِوسـادةً إكراماً لَـه إالَّ              ! يا سلمانُ    {-٢٢٠٣٧
اُهللا لَه عن أنس عن سلمان ) طب ، ك (.} غَفر . 

  ٤/٢٦٩ و طب ٨/١٧٤ وامع ٢٤٧ و األخالق ٣/٥٩٩ك 
 لني  



 

 

٣٢٨٦() 

تـبغض العـرب    : كَيف ؟ قَالَ    : ال تبغضين فَتفارق ِدينك ، قَالَ       ! يا ســلمانُ    {-٢٢٠٣٨ 
 .عن سلمان ) حم ، ت ، ك (.} فَتبغضين

 و جـامع    ٩٩ و   ١/٥٦ و أصـفهان     ٣/٣٢٦ و كثري    ٦/٢٩١ و طب    ٤/٨٦ و ك    ٥/٤٤٠و حم   ) ٣٩٢٧(ت  
  ٩/٢٢٤األصول 

  حسن 
  ٦/٥١ و الكامل ٧/٣٠٦أس به راجع التهذيب  فيه قابوس بن أيب ظبيان ال ب

يوم اجلُمعِة ِفيِه جمع أَبوك ، ما ِمن رجٍل يتطهر يوم اجلُمعِة كَما أُمر ثُم               ! يا سلمانُ    {-٢٢٠٣٩
 ِلما قَبلـه ِمـن      يخرج ِمن بيتِه حتى يأيتَ اجلُمعةَ فَيقعد فَينصت حتى يقضي صالته إالَّ كَانَ كَفَّارةً             

 . عن سلمان ) طب (.} اجلُمعِة
  ١/٢٧٧ و ك ٢/٢٧٤ و امع ٣/٢١٣ و اإلحتاف ٦/٢٩١و طب ) ١٧٣٢(خزمية 

  صحيح 
 ٢٢٠٤٠-}  ليكا سفيفتِني! يكعتِني خر فَاركع عن جابر ) طب (.} قُم . 

 ) ١٨٣٥( و خزمية ٥٨ و م اجلمعة ٧/١٩٢ و طب ٢/٤١٧و فتح ) ٥٥١٤(عب 
  صحيح 

 ٢٢٠٤١-}  ليكا سِفيهما! ي زجوو ت كعتنير فَاركع عن جابر ) حب (.} قُم . 
 ) ٢٥٠٢(واإلحسان ) ١٨٣٥( و خزمية ٥٨م اجلمعة 

 .} إنْ رزقك اُهللا ماالً فَاشتِر ِبِه عبداً ، فَإنَّ اَهللا جعلَ اخلَري يف غُرِر الرجالِ              ! يا سهلُ    {-٢٢٠٤٢
 ) . عن جابر موقوفاً) طب(ني و ابن مندة عن سهل بن صخر الليثي البغوي ابن شاه(

  ٢/٨٨اإلصابة 
 حسن  

إنه من شهد أَنْ ال إله إالَّ اُهللا حرمه اُهللا على الناِر و أَوجب              ! يا سهيلَ بن البيضاِء      {-٢٢٠٤٣ 
عن سهيل بن البيضاء ) طب ، ك ، ض(لبغوى و ابن قانع ، وعبد بن محيد و ا) حم ، ش ، ع ، حب (} لَه اجلَنةَ 

 . 
  ٦/٢٥٧ و طب ١/١٥ و جممع ٣/٦٣٠ و ك ٤٦٧ و ٣/٤٥١حم 

  صحيح 
 . عن ابن عباس ) ك (.} أَال من حفظَ فَرجه فَله اجلَنةُ! ال تزنوا ! يا شباب قُريٍش  {-٢٢٠٤٤ 

  ٣/١٠١ و حلية ٢/٦٤٠اصم  و ع٢٥٣ و ٤/٢٥٢ و جممع ١٢/١٦٥ و طب ٤/٣٥٨ك 
  صحيح 

إذا رأيت الناس يكرتونَ الذَّهب و الِفضـــةَ فَـاكرتْ          ! يا شــداد بن أَوٍس      {-٢٢٠٤٥ 
اللَّهم إني أَسألك الثَّبات يف اَألمِر ، و أَسألك حسـن ِعبادتـك ، و               : أَنــت هؤالِء الكَلماِت    



 

 

٣٢٨٧() 

 و أَسألك قَلباً سليماً ، وِلساناً صادقاً ، و أَسألك ِمن خِري ما تعلم ، و أَعوذُ                  أَسألك يقيناً صادقاً ،   
حم ، ع ،    (و ابن سعد    ) ش (.} ِبك ِمن شر ما تعلم ، و أَستغفرك ِلما تعلم ، إنك أَنت عالَّم الغيوبِ              

 . عن شداد بن أوس ) حب ، طب ، ك ، حل
و حـم   ) ٦٣٢ - ٦٣٠(و الدعا طـب     ) ٢٤١٨ و   ٢٤١٦( وحب   ٦/٢٩٢ و كر    ١/٢٦٦ و حلية    ١/٥٠٨ك  
٤/١٢٥ 

  صحيح 
 ٢٢٠٤٦-}     عليكن لعتِني اخبتيالس احبا صإىل رجل ميشي    �نظر النيب   : عن عصمة قال    ) خد (.} ي 

 . يف نعليه بني املقابر فذكره 
 ) ٧٧٥( و خد ١/٣٧٣ و ك ١٠/٣٠٩ و فتح ٣/٦١امع 

 صحيح  
عن بشري بـن    ) حم ، د ، ن ، هـ ، حب ، ك           (.} وحيك أَلقهما ! يا صاحب السبتيتِني     {-٢٢٠٤٧ 

 . اخلصاصية 
 و ١/٣٧٣ و ك ٣/٣٩٦ و ش ٢٢٤ و ٥/٨٣ و حم ٤/٨٠و هق ) ١٥٦٨( و هـ  ٧٨ و د اجلنائز ب      ٤/٧٦ن  

 ) ٧٩١٨(و صحيح اجلامع ) ٧٧٥(و خد ) ٧٩٠(حب 
 صحيح  

 ر املدبوغة يتخذ منها النعالجلود البق:  السبت 
) طب (.} أَسفلُ هذا ِمثلُ أَعاله ؟ من غَش املُسلمني فَليس ِمنهم         ! يا صاحب الطَّعاِم     {-٢٢٠٤٨

 . عن قيس بن أيب غرزة 
 ) ١٣١٥(و ت ) ١٣٦١( و مطالب ٢/٥٧٣الترغيب 

 صحيح  
) طـك  (.}  تؤِذ صاحب القَِرب و ال يؤذيك      انِزلْ ِمن فَوِق القَِرب ال    ! يا صاحب القَِرب     {-٢٢٠٤٩

 .  جالساً على قٍرب فذكره �رآين رسول اهللا : عن عمارة بن حزم قال 
  ٤/٣٧٤ و ترغيب ٣/٦١جممع 

 حسن  
عن صحار بـن    ) طب(ابن قانع    (.} أَطب شرابك ، واسِق جارك    ! يا صحار بن عباٍس      {-٢٢٠٥٠

 ) . عباس
  ٥/٦٧  و جممع٨/٨٨طب 

 فيه جهالة
٢٢٠٥١-}    خرا صي !       و ِدماَءهم إذا أَسلموا أَحرزوا أَمواهلُم و ) حـم (ابـن سـعد      (.} إنَّ القَوم

 ) . والبغوي و ابن قانع عن صخر بن العيلة) طب(الدارمي 



 

 

٣٢٨٨() 

 و ٤/٣٥٢ و بدايـة  ٤/٣١٠ و تخ ٣/٤١١ و نصب ٦/١٩ و سعد ١٢/٤٦٧ و ش ٨/٣٠ و طب ٩/١١٤هق  
 ٢/١٨٠إلصابة  وا٤/٣١٠حم 

 حسن 
عـن  ) حم ، طـب ، ك ، هـق     (.} قَرِب اللَّحم ِمن ِفيك فَإنه أَهنأُ و أَمرأُ       ! يا صفوانُ    {-٢٢٠٥٢

 . صفوان بن أمية عن أبيه عن جده 
  ٤/١١٢ و ك ٧/٢٨٠ و هق ٣/٤٠١حم 

 حسن لغريه
إنـي ال   ! يا بين عبِد املُطِّلـِب      ! حمٍد  يا فَاطمةُ ِبنت م   ! يا صفيةُ ِبنت عبِد املُطَّلِب       {-٢٢٠٥٣

ا ِشئتمايل مم لوين ِمنيئاً ، ساِهللا ش ِمن لَكم عن عائشة ) ت (.} أَملك . 
 ) ٧٩١٤( و صحيح اجلامع ٣٥١و م اإلميان ) ٣١٨٤ و ٢٣١٠( و ت ١٠/٢٥٤اإلحتاف 

 صحيح 
إِن استغفرت  ! يا رسولَ اِهللا    : نةَ ؟ قَالَ    أَترى ثَوبيك هذيِن مدخليك اجلَ    ! يا ضمرةُ    {-٢٢٠٥٤

فَانطلق مسرعاً حـىت نزعهمـا   : اللَّهم اغْفر ِلضمرةَ ، قَالَ      : ����ِلي ال أَقعد حىت أَنزعهما ، فَقالَ        
نهو علي ثوبان حلتان من حلل اليمن فذكره �دخلت على النيب : عن ضمرة بن ثعلبة قال ) طك (.} ع  . 
  ٩/٣٧٩ و ٥/١٣٦ و جممع ٣/١١٥ و ترغيب ٤/٣٣٩حم 

 حسن 
ابن منده و ابن عساكر عن أمساء بنت أيب بكر ، ابـن         (.} أَنت ِممن قَضى نحبه   ! يا طَلحةُ    {-٢٢٠٥٥

 ) . عساكر عن عائشة
 ) ١٢٦ و ١٢٥( و الصحيحة ٢/٤١٦ك 

 صحيح لغريه 
يعةُ الرحِم ، و لكن أَحببت أَنْ ال يكونَ ِفي ِدينـك            إنه لَيس ِفي ِديننا قَط    ! يا طَلحةُ    {-٢٢٠٥٦

 . عن طلحة بن الرباء ) طب (} ِريبةٌ
  ٢/٢٢٧ و اإلصابة ٣/٣٧٣طب 

 صحيح 
} إنَّ الصدقةَ ال تحلُّ ِلي و ال َألهِل بييت ، و إنَّ موىل القَوِم ِمن أَنفسهم               ! يا طُهمانُ    {-٢٢٠٥٧

 ) . �ن عساكر عن طهمان موىل رسول اهللا البغوي و الباوردى و اب (.
  ١/٤٨٣اإلصابة 

 حسن لغريه
نعم ، فَغنتهـا ،     : أَتعرفني هذِه قَينةُ بين فُالٍن ، أَحتبني أَنْ تغنيِك ؟ قَالت            ! يا عائشةُ    {-٢٢٠٥٨

 . د عن السائب بن يزي) حم ، طب (.} لَقد نفخ الشيطانُ ِفي منخريها: فقالَ 



 

 

٣٢٨٩() 

 ) ٣٨٠٧( و ن حتفة ٣/٤٤٩حم 
 صحيح 

 ) . الشريازي يف األلقاب عن ابن عباس (.} اتِق النار و لَو ِبشق تمرٍة! يا عائشةُ  {-٢٢٠٥٩
 ٢/١٠ و ترغيب ٦/٧٩ و حم ٣/١٠٦٨عدي 

 صحيح لغريه 
ت عن أَهِل بيٍت فَكات ترجـع       أَحسين ِجوار ِنعِم اِهللا ، فَإنها قَلَّ ما نفر        ! يا عائشةُ    {-٢٢٠٦٠

همو ضعفه و اخلطيب يف رواة مالك عن عائشة) هب(احلكيم  (} إلي . ( 
 ) ٢٦٢٣( و املطالب ٨/١٩٥و امع ) ٤٥٥٨ و ٤٥٥٧(الشعب 

 حسن لغريه 
و : ت ؟ قَالَ    و أَن : أَخذَِك شيطانِك ، ما ِمن آدمي إالَّ لَه شيطانٌ ، قَالت            ! يا عائشةُ    {-٢٢٠٦١

ليِه فَأسلماَهللا ع عوتد عن عائشة ) حم ، ك ، هق (.} أَنا ، ولَكن . 
  ١/٢٢٨ و ك ٦/٥٨ و حم ١/٣٠و مشكل ) ٦٥٤( و خزمية ٢/١١٦هق 

 صحيح 
رهـا  إذا عبرمتُ الرؤيا فَعبروها على خٍري ، فَإنَّ الرؤيا تكُونُ على مـا عب          ! يا عائشةُ    {-٢٢٠٦٢

 )  . أبو نعيم عن عائشة (.} صاحبها
  ١٢/٤٣٢ و فتح ٢/١٣١مي 

 صحيح لغريه 
عـن  ) حم (.} ارفقي ، فَإنَّ اَهللا إذَا أَراد ِبأَهِل بيٍت خرياً دلَّهم على الرفقِ           ! يا عائشةُ    {-٢٢٠٦٣

 . عائشة 
و ترغيـب   ) ٥٢٣(يحة   و صـح   ٨/٤٦ و اإلحتـاف     ٨/١٩و جممع   ) ٢٤٧٨( و د    ٨/٣٢٣ و ش    ٦/١٠٤حم  

٣/٤١٦  
 صحيح 

استتري ِمن الناِر و لَو ِبشق تمرٍة ، فَإنها تسد ِمن اجلَائِع مسـدها ِمـن                ! يا عائشةُ    {-٢٢٠٦٤
 . عن عائشة ) حم (} الشبعاِن

  ٨/٤٨٣و كثري ) ٨٩٧ و ٥٢٣( و صحيحة ٢/١٠ و ترغيب ٦/٧٩حم 
 صحيح 

يعـين  :  اســتعيذي ِباِهللا ِمن شر هذا ، فَإنَّ هذَا هو الغاسق إذا وقب              !يا عائشةُ    {-٢٢٠٦٥
عن عائشة ) حم ، ت ، ك (.} القَمر . 

 و صـحيح    ٣٠/٢٢٧ و طـربي     ٥/١٦٧ و سنة    ٨/٧٤١ و فتح    ٢٥٢ و   ٢٣٧ و   ٦/٢١٥و حم   ) ٣٣٦٦(ت  
 ) ٧٩١٦(اجلامع 

 صحيح



 

 

٣٢٩٠() 

عن ) بز (.} ِهللا ، ال أُغين عنِك شيئاً ، و لَو ِبشق تمرةٍ          اشتري نفسِك ِمن ا   ! يا عائشةُ    {-٢٢٠٦٦
 أيب هريرة 

 ٣/١٠٠امع 
 صحيح 

عـن  ) م ، ن (.} أَشد الناِس عذاباً يوم الِقيامِة الَّذين يضاهونَ ِبخلـِق اهللاِ ! يا عائشةَ    {-٢٢٠٦٧
 . عائشة 

ــاس  ــم ٩٢م اللب  و ٢/٦٧ و ن ٨/٣٣ و ٧/٢١٥ و ٣/١٧٨  و خ١١٦ و ١٠٣ و ٨٦ و ٨٥ و ٦/٣٦ و ح
 ) ٨٤٤( و خزمية ٨/٢١٤

أَشعرِت أَنَّ اَهللا أَفتاين ِفيما استفتيته ِفيِه ، جاَءين رجالِن فَقعد أَحدمها ِعند             ! ياعائشةُ   {-٢٢٠٦٨
              ِرجلي أسي ِللَّذي ِعندر فَقالَ الَّذي ِعند ، ِرجلي ِعند أسي و اآلخرر : جعا وجــِل ؟ قَالَ    مالر 

ِفي مشـٍط و    : ِفي أَي شيٍء ؟ قَالَ      : لَبيد بن اَألعصِم ، قَالَ      : من طَبه ؟ قَالَ     : مطبوب ، قَالَ    : 
و اِهللا لَكَأنَّ ماَءها    ! يف ِبئِر ِذروانَ ، يا عائشةُ       : فَأين هو ؟ قَالَ     : مشاطٍة و جف  طَلعِة ذَكٍر ، قَالَ         

 . عن عائشة ) حم ، ق ، هـ (.} اعةُ اِحلناِء ، و لَكأنَّ نخلَها رُءوس الشياطِنينق
 و حـم    ٤٣و م السالم    ) ٧٩١٧( و صحيح اجلامع     ٧/٣٨٨و ش   ) ٢٦١( و هـ    ١٠/٢٢١ و فتح    ٧/١٧٧خ  
  ٨/١٣٥ و هق ٦/٦٣
 مسحور:  مطبوب -

 عليِك و رسولُه ؟ بلْ أَتاين ِجربيلُ فَقالَ         أَكنِت تخافني أَنْ يحيف اهللاُ    ! يا عائشــةُ    {-٢٢٠٦٩
هذِه اللَّيلةُ لَيلةُ النصِف ِمن شعبانَ ، و ِهللا ِفيها عتقاُء ِمن الناِر ِبعدِد شعوِر غَنِم كَلٍب ال ينظر اُهللا                    : 

 إىل عاق ِلوالديِه ،     ِفيها إىل مشرٍك و ال إىل مشاحٍن ، و ال إىل قَاطِع رحٍم ، و ال إىل مسبٍل ، و ال                    
 . عن عائشة ) هب (.} و ال إىل مدمِن خمٍر

  ٦/٢٣٨و حم ) ١٣٨٩(و هـ ) ٧٣٩(و ت ) ٣٨٢٦ و ٣٨٢٥(الشعب 
 حسن لغريه

أَما تحبني أَنْ يكونَ لَِك شغلٌ إالَّ يف جوفِك ؟ اَألكلُ يف اليوِم مرتِني ِمن               ! يا عائشةُ    {-٢٢٠٧٠
 . عن عائشة ) هب(أبو نعيم  (.} ُهللا ال يحب املُسرفنياإلسراِف و ا

 ) ٨٦٣٦(و الفردوس ) ٥٦٤١ و ٥٦٤٠(الشعب 
 حسن لغريه

يـارب إنـي   : أَما شعرِت ما عاهدت عليِه ربي ِفيما بيين و بينه ؟ قُلت      ! يا عائشةُ    {-٢٢٠٧١
اخلرائطـي يف    (.} سلمني دعوت عليِه فَاجعلها عليِه صالةً     بشر أَغضب كَما يغضب البشر ، فَأي املُ       

 )  مكارم األخالق عن عائشة
  ٢/٢٠٦ و أصفهان ٦/٥٢ و حم ٧/١٠٧اإلحتاف 



 

 

٣٢٩١() 

 صحيح لغريه
ِعند اِمليزاِن حتـى يثقُـلَ أَو    : أَما ِعند ثَالثٍة فَال يذكر أَحد أَحداً        ! يا عائشـــةُ    {-٢٢٠٧٢
ِعند تطايِر الكُتِب ، فَإما أَنْ يعطى ِبيمينِه أَو يعطى ِبشمالِه ، وِحني يخرج عنق ِمن النـاِر  يِخف ، و 

وكِّلت بمن دعا مع اِهللا إهلـاً  : فَتنطوي عليهم و تتغيظُ عليهم و يقولُ ذلك العنق ، وكِّلت ِبثَالثٍة         
من ِبيوِم اِحلساِب ، ووكِّلت ِبكلِّ جباٍر عنيٍد ، فَتنطوي عليهم و يرمى             آخر  ، ووكِّلت ِبمن ال يؤ      

                    سـكو ح ليِه كَالليبيف ، عالس ِمن عِر و أَحدالش ِمن أَدق ِجسر مهنِفى غَمراٍت ، و ِلج ِبهم
          ِف و كَالربليِه كَالطَّرع اساَء اُهللا ، و النش نأخذاِن مكاِب ،         ييِح و كَأجاويِد اخلَيِل و الرِق و كَالر

 رب سلِّم سلِّم ، فَناٍج مسلَّم ، و مخـــــدوش : و املَالئكةُ يقولونَ 
 . عن عائشة ) حم (.} مسلَّم ، و مكَور يف الناِر على وجهِه

  ٥/٣٨٨ و كثري ١٠/٤٧٣ و اإلحتاف ١٠/٣٥٨ و جممع ٦/١١٠حم 
 ن حس

 . عن عائشة ) خ (.} أَما  كَانَ معكُم لَهو ؟ فَإنَّ اَألنصار يعجبهم اللَّهو! يا عائشةُ  {-٢٢٠٧٣
و ) ٥١٦٢(و خ   ) ٧٩١٨(و صحيح اجلامع    ) ٢٠١٦( و حب    ٧/٢٨٨ و هق    ٦/٤٩٣ و اإلحتاف    ٩/٢٢٥فتح  
 ٢/١٨٤ك 

اَهللا و تويب ، فَإنَّ العبد إذا أَذنب ثُـم          إنْ كُنِت أَملمِت ِبذنٍب فَاستغفري      ! يا عائشةُ    {-٢٢٠٧٤
اُهللا لَه اَهللا غَفر عن عائشة ) حب (.} استغفر . 

و ) ٢٨٤(و محيدي ) ١٨٠٨(و الدعا طب ) ١٢٠٨( و صحيحة ١٠/١٩٨ و جممع ١/٢٠٠ و شج    ٦/٢٦٤حم  
 ) ٦٢٤(اإلحسان 

 صحيح  
نهم و كَانوا ِشيعاً هم أَصـحاب الِبـدِع ، و           إنَّ الَّذين فَرقُوا ِدي   ! يا عائشـــةُ    {-٢٢٠٧٥

إنَّ ِلكـلِّ   ! أَصحاب اَألهواِء ، و أَصحاب الضاللِة ِمن هذِه اُألمِة لَيست لَهم توبةٌ ، يا عائشـةُ                 
احلكيم و ابن    (.} صاحِب ذَنٍب توبةً إالَّ أَصحاب اَألهواِء و الِبدِع ، أَنا ِمنهم بريٌء و هم ِمني برآءُ               

 ) . عن عمر) حل ، هب(أيب حامت و أبو الشيخ يف التفسري ، 
 )٧٢٤٠ و ٧٢٣٩( و الشعب ١/٨ و عاصم ١٠/١٨٩ و ٧/٢٢ و ١/١٨٨امع 

  حسن 
إنَّ الَّذين فَرقُوا ِدينهم و كَانوا ِشيعاً هم أَصحاب الِبـدِع و أَصـحاب              ! يا عائشةُ    {-٢٢٠٧٦

 . عن عمر ) طص (.} هم توبةٌ ، أَنا ِمنهم بريٌء و هم ِمني برآُءاَألهواِء لَيس لَ
 و استغرب   ٩/٢٥ و بداية    ٤/١٣٨ و حلية    ١/٨ و عاصم    ١٠/١٨٩ و   ٧/٢٢ و   ١/١٨٨ و جممع    ١/٢٠٣طص  
 رفعه

  حسن 



 

 

٣٢٩٢() 

 ، و لَو كَانَ اخلَرق      إنَّ الرفق لَو كَانَ خلقاً ما رأى الناس خلُقاً أَحسن ِمنه          ! ياعائشةُ   {-٢٢٠٧٧
ِمنه لُقاً أَقبحخ اسأى النا رلُقاً ماحلاكم يف الكىن عن عائشة (.} خ . ( 

 ١/١٧٣ و الدواليب ٨/٤٨اإلحتاف 
 حسن لغريه  

 إنَّ اَهللا أَفتاين ِفيما استفتيته ِفيِه ؟ ، جاَءين رجالِن فَقعد أَحدمها ِعند رأِسي             ! ياعائشةُ   {-٢٢٠٧٨
                   ِللَِّذى ِعنـد ِرجلي أَِو الَّذى ِعند ِرجلي أِسى ِللَِّذى ِعندر فَقالَ الَّذي ِعند ، ِرجلي ِعند واآلخر ،

ِفي أَي : لَبيد بن اَألعصِم ، قَالَ : من طَبه ؟ قَالَ     : مطبوب ، قَالَ    : ما وجع الرجِل ؟ قَالَ      : رأِسى  
ِفي ِبئِر ِذي أَروانَ ،     : فَأين هو ؟ قَالَ     : ي مشٍط و مشاطٍة وجب طَلعِة ذَكٍر ، قَالَ          ِف: شيٍء ؟ قَالَ    

ـ  (.} واِهللا لَكأَنَّ ماَءها نقاعةُ اِحلناِء ، و لَكأَنَّ نخلَها رُءوس الشياطنيِ   ! ياعائشةُ   )  حم ، خ ، م ، هـ
 . عن عائشة 

  ٨/١٣٥ و هق ٦/٦٣ و حم ٤٣و م السالم ) ٣٥٤٥( و هـ ١٠/٤٧٩ و فتح ٨/٢٢خ 
إنَّ َهللا خلَق ِللجنِة أَهالً ، خلقَهم لَها و هم ِفي أَصالِب آبائهم ، وخلـق                ! يا عائشةُ    {-٢٢٠٧٩

ِفي أَصالِب آبائهم ملَها و ه لقهماِر أَهالً خعن عائشة ) حم ، م ، د ، هـ (.} ِللن . 
 ) ٤٧١٣(و د ) ٧٩١٩( و صحيح اجلامع ٥/٥٧و كثري ) ٨٢( و هـ ٣١ر  و م القد٦/٢٠٨حم 

 قدر : خلق 
 . عن عائشة ) حم ، ق ، هـ (.} إنَّ اَهللا رفيق يِحب الرفق ِفي اَألمِر كُلِِّه! ياعائشةُ  {-٢٢٠٨٠

و سنة  ) ٢٤٨( و محيدي    ١٠/١٩٣ و هق    ٧٧ و الرب و الصلة      ١٠ و م السالم     ٩/٢٠ و   ١٠٤ و   ٧١ و   ٨/١٤خ  
 ) ٧٩٢٠(و صحيح اجلامع ) ٣٦١٩( و هـ ١٨/٧٥

إنَّ اَهللا رفيق يِحب الرفق و يعطي على الرفِق ما ال يعطي على العنـِف و  ! يا عائشةُ   {-٢٢٠٨١
ا ِسواهعطي على ما ال يعن عائشة ) م (.} م . 

 ) ٧٩٢١( و صحيح اجلامع ٧٧ و الرب و الصلة ١٠م السالم 
 . عن عائشة ) د (.} إنَّ اَهللا ال يحب الفَاحش املُتفحش! يا عائشةُ  {-٢٢٠٨٢

 ) ٧٩٢٢( و صحيح اجلامع ٢٨/١١ و طربي ٨/٦٩ و كثري ٦د األدب ب 
  صحيح 

 . عن عائشة ) د (.} إنَّ ِشرار الناِس الَّذين يكرمونَ اتقاَء شرهم! ياعائشةُ  {-٢٢٠٨٣
) ٧٩٢٣(و صحيح اجلامع    ) ١٠٤٩( و الصحيحة    ٦/١٥٨و حم   ) ٤٧٩٣( و د    ٧/٥٧٠و اإلحتاف   ) ٣٣٨(خد  

 و بنحوه خ  
  صحيح 

 . عن عائشة ) حم (.} إنَّ على كُلِّ شعرٍة جنابةً! ياعائشةُ  {-٢٢٠٨٤
  ٢٥٤ و ٦/١١١حم 



 

 

٣٢٩٣() 

 حسن لغريه 
 . عن عائشة ) خ ، ن ( .}إنَّ عيني تناماِن و ال ينام قَليب! ياعائشةُ  {-٢٢٠٨٥

و ) ٤٩( و خزميـة  ٢/٤٩٦ و هـق  ٣٦و ن قيام الليـل ب  ) ٤٣٩( و ت ١٢٥ و م صالة املسافرين     ٢/٦٧خ  
 ) ٧٩٢٤(صحيح اجلامع 

 . عن عائشة ) ت (.} إنَّ ِمن شر الناِس من تركَه الناس اتقاَء فُحشِه! ياعائشةُ  {-٢٢٠٨٦
و صـحيح اجلـامع   ) ٢٤٩( و محيدي ١٠/٢٤٥ و هق ٧٣و م الرب و الصلة ) ١٠٤٩(و صحيحة   ) ١٩٩٦(ت  

)٧٩٢٥ ( 
عن عائشة قالت   ) عم (.} رب اغْفر ِلي خطيئيت يوم الدينِ     : إنه لَم يقلْ يوماً     ! ياعائشةُ   {-٢٢٠٨٧

 .  فهل هذا نافعه ؟ قال فذكره إنَّ ابن جدعان كان يف اجلاهلية يصل الرحم و يطعم املسكني: قلت يا رسول اهللا 
  ٢/٤٠٥ وك ١/١٠٠ و عوانة ١٢٠ و ٦/٩٣حم 

 صحيح  
إنه لَيس أَحد يدانُ ديناً يعلم اُهللا ِمنه أَنه حريص على قَضاِء ذلك الديِن إالَّ ! ياعائشةُ   {-٢٢٠٨٨

  . )الديلمي عن عائشة (.} لَم يزلْ معه ِمن اِهللا حافظٌ
  ٧/٣١٥و ن ) ١١٥٧( و حب ٢/٥٩٨و ترغيب ) ٨٦٢٥(الفردوس 

  صحيح 
إنه من أُعطي حظَّه ِمن الرفِق فَقد أُعطي حظَّه ِمـن خـِري الـدنيا و    ! ياعائشــةُ   {-٢٢٠٨٩

ابن أيب الدنيا يف ذم      (.}  و اآلخرةِ  اآلخرِة ، و من حِرم حظَّه ِمن الرفِق فَقد حِرم حظَّه ِمن خِري الدنيا             
 ) . واخلرائطي يف مكارم األخالق عن عائشة) حل(الغضب و احلكيم 

 ) ٤٦٤( و خد ٨/٣٢٣ و ش ١٠/١٩٣ و هق ٤٥١ و ٦/١٥٩ و حم ٨/٤٥اإلحتاف 
  صحيح 

} د ِمن اإلميانِ  إنها كَانت تأتينا عهد خدجيةَ ، أَما علمِت أَنَّ كَرم الو          ! يا عائشــةُ    {-٢٢٠٩٠
 ) . الديلمي عن عائشة (.

 ) ٨٦٢٧( والفردوس ١٠/٤٣٦فتح 
 صحيح  

 قاله لعائشة ملا رأته يكرم امرأة
إنهم لَيسوا ِبأعراٍب ، هم أَهلُ باديتنا و نحن حاضرتهم ، و إذا دعـوا               ! ياعائشةُ   {-٢٢٠٩١

أهدت أم سنبلة لنا لبناً فلم نأخذه ، و قلت : عن عائشــة قالت ) حم ، ع ، بز (.} أجابوا فلَيسوا ِبأَعرابٍ 
 .  ذلك فذكره  � عن طعام األعراب فبلغه �انا رسول اهللا : 

  ٤٢٨ و ٤/١٢٨ و ك ٦/١٣٣حم 
 صحيح  



 

 

٣٢٩٤() 

فضلُ اهجري املَعاِصي فَإنها خري اِهلجرِة ، وحافِظي على الصلواِت فَإنها أَ      ! يا عائشةُ    {-٢٢٠٩٢
عن أيب هريرة ) طس (.} الِبر . 

 ٢/٤٠٠ و ترغيب ١/٣٠٢جممع 
 حسن لغريه 

 . عن عائشة ) حم (.} أَولُ من يهلك ِمن الناِس قَومِك! يا عائشةُ  {-٢٢٠٩٣
  ١٠/٢٨امع 

 صحيح  
} ئكةَ تستحيي ِمن عثمانَ   أال أَستحيي ِممن تستحيي ِمنه املَالئكةُ ، إنَّ املَال        ! ياعائشةُ   {-٢٢٠٩٤

 . عن ابن عباس ) طب (.
  ٧/٢٠٣ و بداية ٩/٨٢ و جممع ٦/٦٢ و حم ١٢/٣٢٧طب 

 حسن  
إنَّ : أَال أَعجبِك ؟ ، لَقد دخلَ علي ملك آِنفاً ما دخلَ علي قَطُّ فَقـالَ                ! يا عائشةُ    {-٢٢٠٩٥
إنْ ِشئت أَريتك تربةً يقتلُ ِفيها ، فَتناولَ املَلَك ِبيدِه          :    مقتولٌ ، و قَالَ    - يعىن احلُسني    -ابين هذا   

 . عن عائشة ) طب (.} فَأراين تربةً حمراَء
  ٦/٢٩٤ و حم ٣/١١٤طب 

 حسن  
و احلكـيم ،    ) حم (.} إياِك و محقَّراِت الذُّنوِب فَإنَّ لَها ِمن اِهللا طَالباً        ! ياعائشــةُ   {-٢٢٠٩٦

 .  عوف بن احلارث اخلزاعى ابن أخي عائشة ألمها عن عائشة عن) هـ ، ع(
 و  ٧/٤٥١ و كـثري     ٦/١٧٦ و كـر     ٣/٣١٢ و ترغيـب     ١١/٣٢٩ و فتح    ٢/٣٠٣ و مي    ١٥١ و   ٦/٧٠حم  

٨/٤٨٣ 
  صحيح 

 . عن عائشة ) حم ، م (.} بيت ال تمر ِفيِه ِجياع أَهله! ياعائشةُ  {-٢٢٠٩٧
 ١١/٣٢٢ و سنة ٢/١٠٤ و مي ٨/١١٨ و ش ١٨٩ و ٦/١٨٨ و حم ١٥٣م األشربة 

 . عن عائشة ) حم ، ن (.} حويل هذا فَإني كُلَّما دخلت فَرأيته ذَكرت الدنيا! ياعائشةُ  {-٢٢٠٩٨
 ) ٧٩٢٦( و صحيح اجلامع ١٠٦ و ن الزينة ب ١٣٥ و مبارك ٦/٤٩حم 

  صحيح 
اللَّهم إني أَسألك ِمن اخلَـِري كُلِّـِه ،         :  ، قُويل    عليِك ِبالكَوامِل اجلَوامعِ  ! يا عائشةُ    {-٢٢٠٩٩

عاجلِه و آجلِه ، ماعلمت ِمنه و ما لَم أَعلم ، و أَسألك اجلَنةَ و ما قَرب إليها ِمن قَوٍل أَو عمٍل ، و 
م أَعلم ، و أَعوذُ ِبك ِمن الناِر و ما          أَعوذُ ِبك ِمن الشر كُلِِّه ، عاجلِه و آجلِه ما علمت ِمنه و ما لَ              

                    ـدحمم سولكو ر بدكع ِمنه ألكا سِري مخ ِمن مٍل ، و أَسألكقَوٍل أَو ع إليها ِمن بو   ����قَر ، 



 

 

٣٢٩٥() 

         دحمم سولُكو ر كبدع تعاذَ ِمنها اسِمم أَمٍر أَنْ        ����أَستعيذُك ِلي ِمن ا قَضيتم جعـلَ    و أَسألكت 
 . و ابن عساكر عن عائشة ) ك (.} عاقبته رشداً

  ٥/٣٧ و اإلحتاف ١/٥٢١ و ك ٦/١٤٦حم 
 صحيح  

عليِك ِبتقوى اِهللا و الرفِق ، فَإنَّ الرفق لَم يكن ِفي شيٍء قَطُّ إالَّ زانه               ! يا عائشــةُ    {-٢٢١٠٠
انهيٍء قَطُّ إالَّ شش ِمن زععن عائشة ) حم ( .}، و ال ن . 

 و صحيح ١٠/٤٧ و ٣٠١ و ٥/٢١٩ و ٤/٢١٥ و جممع ٨/٤٨ و اإلحتاف ١٠/١٩٣ و هق ٢٢٢ و ٦/٥٨حم  
 ) ٧٩٢٧(اجلامع 

 صحيح  
 . عن عائشة ) حم (.} قَومِك أَسرع أَميت ِبي لَحاقاً! ياعائشةُ {-٢٢١٠١

 ) ١٩٥٣( و صحيحة ١٠/٢٧ و جممع ٩٠ و ٦/٨١حم 
 صحيح  

 .} كُنت لَِك كَأيب زرٍع ُألم  زرٍع ، إالَّ أَنَّ أَبا زرٍع طَلَّق و أَنا ال أُطلِّق                ! يا عائشةُ    {-٢٢١٠٢
 . عن عائشة ) طك(

  وهو يف الصحيحني و غريمها ٩/٢٤١ و ٤/٣١٨جممع 
 صحيح  

ابن سعد و اخلطيب عن      (.} لَو ِشئت َألجرى اُهللا ِمِعى ِجبالَ الذَّهِب والِفضةِ       ! ياعائشةُ   {-٢٢١٠٣
 ) . عائشة
  ٧/٢٥٢ و حلية ١٣/٢٤٨ و سنة ٩/١٩ و جممع ٥/٩٥ و بغوي ١/١/١٠١سعد 

  صحيح 
لَو ِشئت لَسارت مِعى ِجبالُ الذَّهِب ، جاَءين ملك إنَّ حجزته لَتسـاوي            ! يا عائشةُ    {-٢٢١٠٤

إنْ ِشئت نبيا عبداً ، و إنْ ِشئت نبيا ملكاً :  و يقولُ لَك إنَّ ربك يقرأُ عليك السالم   : الكَعبةَ فَقالَ   
            فَقلت ، فسكن عإيلَّ أَنْ ض إىل ِجربيلَ فَأَشار بداً : ، فَنظرتا عبيو ابن عسـاكر    ) ع(ابن سعد    (.} ن

 ) . عن عائشة
  ٧/٢٦٢ وحلية ١٩٧ و أخالق ١٣/٢٤٨ و سنة ٩/١٩ و جممع ١/٢/١٠١سعد 

 صحيح لغريه 
 . عن عائشة ) طص (.} لَو كَانَ احلَياُء رجالً كَانَ رجالً صاحلاً! ياعائشةُ  {-٢٢١٠٥

  ٨/٢٧ و جممع ٣/٣٩٩ و ترغيب ١/٢٤٠طص 
 حسن  



 

 

٣٢٩٦() 

لَوال أَنَّ قَومِك حديثُو عهٍد ِبجاهليٍة َألمرت ِبالبيِت فَهدم ، فَأدخلت ِفيِه            ! ياعائشةُ   {-٢٢١٠٦
أَخرج ِمنه و أَلزقته ِباَألرِض ، و جعلت لَه بابِني ، باباً شرقيا ، و باباً غَربيا ، فَبلغت ِبِه أَسـاس                      ما  

عن عائشة ) ق ، ن (} إبراهيم . 
 ) ٧٩٢٨( و صحيح اجلامع ٢/١٨٥ و معاين ٢٦٢ و ٦/٢٣٩ و حم ٥/٢١٦ و ن ٩٦٩ و م ص ٢/١٨٠خ 

باب : ال قَومِك حديثٌ عهدهم ِبكفٍر لَنقضت الكَعبةَ فَجعلت هلا بابِني           لَو! يا عائشةُ    {-٢٢١٠٧
خرجونَ ِمنهي ابو ب ، اسدخلُ النعن عائشة ) خ ، ع (.} ي . 

 ٥/٨٩ و هق ٥/٢١٦ و ن ٩٦٩ و م ص ٢/١٨٠خ 
 ، فَهذا أَوانُ وجدت انقطاع      ما أَزالُ أَجد أَملَ الطَّعاِم الَّذي أَكلت ِبخيرب       ! يا عائشةُ    {-٢٢١٠٨

مالس ذلك ري ِمنَعن عائشة ) خ (.} أ . 
 ) ٧٩٢٩( و صحيح اجلامع ٥/٢٢٦ و بداية ٦/١١خ 

ما يؤمنين أنْ يكونَ ِفيِه عذاب ، قَد عذِّب قَوم ِبالريِح ، و قَد رأى قَـوم                 ! ياعائشةُ   {-٢٢١٠٩
 . عن عائشة ) م (.} عارض ممطرناهذا : العذاب فَقالوا 

 و  ٤/٣٨٨ و سـنة     ٨/٥٧٨ و فـتح     ٢/٤٥٦ و ك    ٦/٦٦و حم   ) ٥٠٩٨( و د    ١٦ و م االستقساء     ٦/١٦٧خ  
 ) ٧٩٣٠(صحيح اجلامع 

ما يخفى علي ِحني تغضبني علي و ِحني ترضني ، أَما ِحني ترضني فَتقولني       ! يا عائشةُ    {-٢٢١١٠
 : بال ور فَتقولني غضبنيت ا ِحنيٍد ، و أَمحمم :إبراهيم بعن عائشة) طب(ابن سعد  (.} ال و ر . ( 

  ٥٥ و ٨/٤٧سعد 
 صحيح  

مىت عهدتين فَحاشاً ؟ إنَّ شر الناِس ِعند اِهللا مرتلةً يوم الِقيامِة من تركـه               ! ياعائشةُ   {-٢٢١١١
رقاَء شات اسعن عائشة ) حم ، ق (.} ِهالن . 

و غريهم ) ٢٤٩( و عبد بن محيد ٦/٣٨و حم ) ٧٩٣١( و صحيح اجلامع ٨/٢١ و م ١٠/٥٤٢ و فتح ٨/١٦خ  
 ) ١٧٠٠١٣ - ١٧٠٠٨(املسند اجلامع 

 .} من أَعطاِك عطاًء ِبغِري مسألٍة فَاقبليِه فَإنما هو ِرزق عرضه اُهللا إليـك            ! يا عائشةُ    {-٢٢١١٢
 . عن عائشة ) حم ، هق(

  ٣/١٠٠ و جممع ١/٥٩٨ و ترغيب ٦/١٨٤ و هق ٢٥٩ و ٦/٧٧حم 
  صحيح لغريه 

و عليِه السالم و رمحـةُ اِهللا و        : هذا ِجربيلُ يقرأُ عليِك السالم ، فَقالت        ! يا عائشةُ    {-٢٢١١٣
و رمحةُ اِهللا و بركاته عليكم أَهـلَ        : فَقالَ  إىل هذا انتهى السالم ،      : بركاته وذَهبت تزيد ، فَقالَ      

 . عن عائشة ) طس(. } البيِت
  ٨/٣٣امع 



 

 

٣٢٩٧() 

 صحيح 
٢٢١١٤-}  ايشا عي !المالس قرئكعن عائشة ) ق ، ت ، ن ، هـ (.} هذا ِجربيلُ ي . 

  و ٨٢٧( و خـد     ١١٧ و   ٦/٨٨ و حم    ٢/٢٧٧ و مي    ١٨٩٦ و م ص     ١٠/٥٨١ و   ٧/١٠٦ و فتح    ٨/٥٥خ  
١٠٣٦ ( 

 ) ١٧ و ١٦ و ١٥( و عشرة ٧/٦٩و ن ) ٣٨٨١(و ت ) ٧٩١٥(وصحيح اجلامع 
: هلْ علمِت أَنَّ اَهللا دلَّين على االسِم الَّذي إذا دعى ِبِه أَجاب ؟ قَالت               ! يا عائشـةُ    {-٢٢١١٥

 . عن عائشة ) هـ (.} إنه ال ينبغي لَِك يا عائشةُ: علِّمين إياه ، قَالَ 
  ٢/٤٨٧و ترغيب ) ٣٨٥٩(هـ 

 حسن  
 . عن عائشة ) حم ، ن (.} ال تحصي فَيحصي اُهللا عليِك! يا عائشةُ  {-٢٢١١٦

  ٨٨ و م الزكاة ٣/٣٠٧ و خ ٥/٧٤و ن ) ٧٩٣٢( و صحيح اجلامع ٢/٦٦٤ و عدي ١٠٨ و ٦/٧١حم 
 تبخلي:  حتصي -

 .  عائشة عن) م (.} ال تكوين فَاحشةً! يا عائشةُ  {-٢٢١١٧
 ) ٧٩٣٣( و صحيح اجلامع ٨/٣٣٠ و ش ٦/٢٢٩ و حم ١١م السالم 

 . عن عائشة ) بز (.} ال يرجعن ِمن عندِك سائلٌ و لَو ِبِظلٍف محرٍق! ياعائشةُ  {-٢٢١١٨
 ) ١٥٢٧( و عبد بن محيد ٨/٤٢٠ و ٧/٧٧اإلحتاف 

 حسن لغريه  
  أي أعطي السائل و لو شيئاً قليالً-

٢٢١١٩-}    اصما عاملَرِء             ! ي بح لَها ِمن ا ِبأَفسدهبها رادياِن أَصابا فَريسةَ غَنٍم أَضاعا ِذئباِن عم
 . عن عاصم بن عدي ) طب ، ك(احلاكم يف الكىن ،  (.} املَالَ والشرف ِلدينِه

  ٣/٤٢٠ و ك ١٧/١٧٤طب 
 صحيح  

صرف اُهللا عني شتم قُريٍش و لَعنهم ، يشتمونَ مذَمماً و           انظروا كَيف ي  ! يا ِعباد اِهللا     {-٢٢١٢٠
دحمماً و أَنا مذملعنونَ مو ي دحمعن أيب هريرة) حب(ابن سعد  (.} أَنا م . ( 

و خ  ) ١١٣٦(و محيدي   ) ٦٥٠٣( و اإلحسان    ٢/٣٤٠ و حم    ١/١١ و ختص    ١/١/٦٢و سعد   ) ٢١٠٤(حب  
  ٦/١٥٩و ن ) ٣٥٣٣(

  صحيح 
: تداووا ، فَإنَّ اَهللا لَم يضع داًء إالَّ وضع لَه دواًء غَـري داٍء واحـٍد                 ! يا ِعباد اِهللا     {-٢٢١٢١

 . عن أسامة بن شريك )  حب ، ك٤حم  (.} اهلَرِم
 و خـد    ٤/٤٠٠و ك   ) ٣٤٣٦( و هـ    ٨/٢ و ش    ٤/٢٧٨و حم   ) ٦٠٦٤ و   ٦٠٦١(و اإلحسان   ) ٢٠٣٨(ت  

 ) ٧٩٣٤( و صحيح اجلامع ٩/٣٤٣وهق ) ٢٠٣٨(و ت ) ٣٨٥٥(و د ) ٢٩١(



 

 

٣٢٩٨() 

  صحيح 
وضع اُهللا احلَرج إالَّ مِن اقْترض ِعرض امرىٍء مسلٍم ظُلماً فَذلك الَّذى            ! ياِعباد اِهللا    {-٢٢١٢٢

لكوه ِرجعن أسامة بن شريك ) ط ، حم ، خد ، ن ، هـ ، حب ، ك (.} ح . 
 و صـحيح اجلـامع   ٩/٣٤٣وهق ) ٣٤٣٦( و هـ ٩/١٩٧ و خط ٢/١٣ و ١/١٧٣ و أصفهان    ١/١٥١طب  

 ) ٦٠٦٤ و ٦٠٦١(و اإلحسان ) ٢٩١(و خد ) ٧٩٣٥(
 صحيح  

اسمع و أَِطع ِفي عسرك و يسرك ، و منشطك و مكرهك و أَثرةً عليك               ! يا عبادةُ    {-٢٢١٢٣
 . عن عبادة بن الصامت ) حب (.} ةً ِهللا بواحاًو إنْ أَكلوا مالك و ضربوا ظَهرك إالَّ أَنْ يكونَ معصي

 ) ٤٥٦٦( و اإلحسان ٥/٢٢كر 
 حسن  

الظاهرة اليت ال تأويل    : من االستئثار ، وهو أن يستأثر عليه بأمور الدنيا و يفضل عليه غريه ، البواح                : أثرة عليك   
 فيها

٢٢١٢٤-}    اسبا عي !         ِمن نكي ال أُغين عي و إنمع فـو و          أَنتالع كبلْ رس يئاً ، و لكناِهللا ش
عن علي بن عبد اهللا ابن عباس عن أبيه عن جده أنه            ) طب(و ابن سعد ،     ) حم (.} العافيةَ يف الدنيا و اآلخرةِ    

 . علمين شيئاً ينفعين اهللا به ؟ قال فذكره ! يا رسول اهللا : قال 
 )٣٥١٤(و ت ) ٤٦٢( و محيدي ٤/١/١٨ و سعد ٧/٧٧ و اإلحتاف ١/٢٠٦حم 

  صحيح 
٢٢١٢٥-}    اسبا عغيثاً ؟          ! يريرةً مغِض بب ريرةَ ، و ِمنغيٍث بم بح ِمــن عجبخ ،  (.} أَال ت

 . عن ابن عباس ) د ، ن ، هـ
 و د   ٣/٢٠٦ و نصـب     ٢/١٥٤ و قـط     ٦/١٠٩ و سـنة     ٨/٤١٩ و فتح    ٢٧ و ن أدب القضاة ب       ٧/٦٢خ  

 ) ٧٩٣٦( و صحيح اجلامع ١/٢١٥ و حم) ٢٠٧٥(و هـ ) ٢٢٣١(
٢٢١٢٦-}    اسبا عي !     كقَوم نهدعثَالثةٌ ال ي :         احةُ ، و االسـتمطاريِب ، والنسِفي الن الطَّعن

 . عن العباس بن عبد املطلب ) طب (.} ِباَألنواِء
  ٢/٧١٥ و عدي ٣/١٣امع 

 صحيح لغريه 
ابن سـعد عـن      (.} نفس تنجيها خري ِمن إمارٍة ال تحصيها      ! نيب  يا عباس ، يا عم ال      {-٢٢١٢٧

 . عن ابن عباس عن جابر ) هق(عن حممد بن املنكدر مرسالً ، ) هق(الضحاك بن محزة مرسالً ، ابن سعد 
  ٦/١٣٨ و حلية ٧/٧٧ و اإلحتاف ١٠/٩٦ و هق ٤/١/١٨سعد 

  صحيح لغريه
٢٢١٢٨-}  اسبا عي !ا ععاء ِبالعافيِةيالد ِمن ســوِل اِهللا أَكثرر عن ابن عباس  ) طب ، ك (.} م 

  ١/٥٢٩ و ك ٧٢ و شكر ٦/١٣٨ و حلية ٧/٧٧ و اإلحتاف ٤/٣٧٢ترغيب 



 

 

٣٢٩٩() 

  صحيح 
عـن  ) حـم ، ت    (.} سِل اَهللا العافيةَ ِفي الدنيا و اآلخرةِ      ! يا عباس يا عم رسوِل اِهللا        {-٢٢١٢٩

 . العباس 
 ) ٧٩٣٨( و صحيح اجلامع ١/٢٠٩و حم ) ٣٥١٤(و ت ) ٤٦٢(محيدي 

  صحيح 
٢٢١٣٠-}    اسبا عسوِل اِهللا     ! ير ما عي !            ، رياً لَـكخ زددحسناً تم إنْ كُنت ، ى املَوتتمنال ت

    لَك ريخ إساَءتك ِمن ستعتبت رخؤسيئاً فإنْ تم عن أم الفضل قالـت  ) طكحم ، ع ،  (.} وإنْ كُنت :
 .  و هو يشتكي و يتمىن املوت �دخل العباس على النيب 

  ١٠/٢٠٢جممع 
 صحيح لغريه 

٢٢١٣١-}      اهما عي اسبا عِخصاٍل             ! ي شرع أَال أَفعلُ ِبك ، وكأَال أَحب ، كأَال أَمنح أَال أُعطيك
       ذَنبك اُهللا لَك غَفر ذلك فَعلت إذَا أَنت :             هغريص ، همدوع طأَهخ ، ديثَهو ح هقَدمي ، هو آخر لَهأَو
أَنْ تصلِّي أَربع ركعاٍت ، تقرأُ ِفي كُـلِّ ركعـٍة فَاحتـةَ    : و كَبريه ، ِسره وعالنيته ، عشر ِخصاٍل      

سبحانَ اِهللا و احلَمد    :  أَنت قَائم قُلت     الِكتاِب و سورةً ، فَإذا فَرغت ِمن الِقراَءِة ِفي أَوِل ركعٍة و           
     شـراً ، ثُـمع اكعر فَتقوهلا و أَنت ركعت ةً ثُمرشــرةَ مع مسخ إالَّ اُهللا و اُهللا أَكرب ِهللا و ال إله

جد عشراً ، ثُم    ترفع رأسك ِمن الركُوِع فَتقولُها عشراً ، ثُم تهِوى ســاجداً فَتقولُها و أنت سا             
ترفع رأسك ِمن السجوِد فَتقولُها عشراً ، ثُم تسجد فَتقولُها عشراً ، ثُم ترفع رأسـك فَتقولُهـا                  
عشراً فَذلك خمس و سبعونَ ، ِفي كُلِّ ركعٍة تفعلُ ذلك يف أَربِع ركعاٍت ، فَلو كَانت ذُنوبك ِمثلَ  

و رمِل عاٍجل غَفرها اُهللا لَك ، إِن استطعت أَنْ تصلِّيها يف كُلِّ يوٍم مرةً فَافعلْ ، فَإنْ لَم                   زبِد البحِر أَ  
تفعلْ فَفي كُلِّ جمعٍة مرةً ، فَإنْ لَم تفعلْ فَفي كُلِّ شهٍر مرةً ، فَإنْ لَم تفعلْ فَفي كُلِّ سنٍة مرةً ، فَإنْ             

فعلْ فَفي عت ةًلَمرم عن ابن عباس ) ك(و ابن خزمية ، ) د ، ن ، هـ (.} مِرك . 
و ك  ) ١٢٩٧( و د    ٤/١٥٦ و سـنة     ١٢/٢١٦و ش   ) ١٢١٦( و خزمية    ٣/٥٢ و هق    ٦/٣٣٩ و   ١/٢٠٩حم  

 ) ٧٩٣٧( وصحيح اجلامع ١/٣١٨
 صحيح  

 . عن عائشة ) ق (.} اذْهب ِبأُختك فَأَعمرها ِمن التنعيِم! يا عبد الرمحِن  {-٢٢١٣٢
  ٤/٣٤و م ) ١٨٧٠( و مي ١/١٩٨و حم ) ٧٩٣٩(و صحيح اجلامع ) ١٩٩٥( و د ٢/١٦٤خ 

أَردف أُختك عائشةَ فَأعمرها ِمن التنعيِم ، فَإذا هبطت بهـا ِمـن             ! يا عبد الرمحِن     {-٢٢١٣٣
 . عن عبد الرمحن بن أيب بكر ) حم ، د ، ك (.} اَألكمِة فَمرها فَلتحرم فَإنها عمرةٌ متقبلةٌ

  ٣/٤٧٧و ك ) ٧٩٤٠(و صحيح اجلامع ) ١٨٧٠( و مي ١/١٩٨و حم ) ١٩٩٥(د 
  صحيح 



 

 

٣٣٠٠() 

أَعاذَك اُهللا ِمن أُمراَء يكونونَ بعدي ، من دخلَ عليهم فَصـدقَهم و             ! يا عبد الرمحِن     {-٢٢١٣٤
  ردى و ال يِمن فَليس وِرهملى جع هممحِن أَعانالر بدا عي ، احلَوض ليالةَ !  عةٌ ، والصنج يامإنَّ الص

إنَّ اَهللا تعاىل أىب علي أَنْ يدِخلَ اجلَنةَ لَحماً نبت ِمن سحٍت ، النـار أَوىل                ! برهانٌ ، ياعبد الرمحِن     
 . واخلطيب عن عبد الرمحن بن مسرة ) ك (.} بِه

  ٤/١٢٦ و ك ١٩/١٣٥ و طب ٢/١١٠ و خط ٢/١٣٧مشكل 
  صحيح 

الدنيا حلوةٌ خضرةٌ و إنَّ اَهللا تعاىل مستخلفُكم فيها فَناظر كَيف ! يا عبد الرمحــِن     {-٢٢١٣٥
 . عن عبد الرمحن بن مسرة ) طب (.} تعملونَ ، أَال فَاتقُوا الدنيا و اتقُوا النساَء

  ١٠/٢٤٦امع 
 ح لغريه صحي

إنْ أَدخلَك اُهللا اجلَنةَ كَانَ لَك ِفيها فَرس ِمن ياقوتٍة لَها جناح تطـري     ! يا عبد الرمحِن     {-٢٢١٣٦
 ) . أبو نعيم عن عبد الرمحن بن ساعدة (.} ِبك ِفي اجلَنِة

  موصوالً و مرسالً ١٠/٤١٣و امع ) ٥٥٥٢( و ترغيب ٢/٣٩٩اإلصابة 
  حسن 

يف التاريخ عن عبد الـرمحن بـن        ) خ (.} ال تغلَبن على اســِم الِعشاءِ    ! ياعبد الرمحِن    {-٢٢١٣٧
 . عوف 

  حنوه ٤٥ و ٤٤ و ٢/٤٣و فتح ) ١٣٨( و شفع ١٩ و ٢/١٠و حم ) ٤٩٨٤( و د ٢٢٩م املساجد 
 سماها الِعشاَء ، و إنما سـماها        ال تغلَبن على اسِم صالتكم فَإنَّ اهللاَ      ! ياعبد الرمحِن    {-٢٢١٣٨

لِب إبلهمأَجِل إعتاِم ح ةَ ِمنتمالع عبد الرزاق عن عبد الرمحن بن عوف (.} اَألعراب . ( 
 و بنحوه عند خ م ) ٢١٥٣(عب 

 صحيح  
مسـألٍة وكلـت   ال تسأِل اإلمارةَ ، فَإنك إنْ أُوتيتها عن      ! يا عبد الرمحِن بن سمرةَ       {-٢٢١٣٩

عليها ، و إن أُوتيتها عن غَِري مسألٍة أُعنت عليها ، و إذا حلفت على يمٍني فَرأَيت غَريها خرياً ِمنها                
ريخ ووائِت الَّذى ه مينكي نع عن عبد الرمحن بن مسرة ) ٣حم ، ق  (.} فَكفِّر . 

 ١٠/٣١ و هق    ٢/١٨٦ و مي    ٥/٦٢و حم   ) ١٥٢٩ (و ت ) ٢٩٢٩( و د    ١٩ و م اإلمارة     ٩/٧٩ و   ٨/١٥٩خ  
 ) ٧٩٤١( و صحيح اجلامع ١٠٠ و ٥٢ و ٥١و 

فَلعلَّك شربته ،   : اذْهب ِبهذا الدِم فَأهرقه حيثُ ال يراك أَحد ، ثُم قَالَ            ! يا عبد اِهللا     {-٢٢١٤٠
 ) . عن ابن الزبري) ك(احلكيم  (.} لٌ ِللناِس ِمنكومن أَمرك أَنْ تشرب الدم ، ويلٌ لَك ِمن الناِس ووي

  ٨/٢٧٠و جممع ) ٣٨٤٧( و مطالب ١/٣٣٠ و حلية ٣/٥٥٤ك 
 صحيح  



 

 

٣٣٠١() 

ارفِع اإلزار ، فَإنَّ ما مسِت اَألرض ِمن اُألزِر يف أَسـفِل الكَعـبِني يف               ! يا عبد اِهللا     {-٢٢١٤١
 . عن ابن عمر ) حم (.} الناِر
  ٥/١٢٣مع  و جم٢/٩٦حم 

 صحيح  
أَلَم أُخبر أَنك تصوم النهار و تقوم اللَّيلَ فَال تفعلْ ، فَإنك إذَا فَعلـت               ! يا عبد اِهللا     {-٢٢١٤٢

ذلك هجمت عينك و تِفهت نفسك ، فَصم و أَفِطر ، و قُم و نم ، فَإنَّ لَجسِدك عليك حقـا ، و       
 ِلعينك عليك حقا ،  وإنَّ ِلزوجك عليك حقا ، و إنَّ ِبحسبك أَنْ تصوم ِمن كُلِّ شهٍر ثَالثةَ أَياٍم        إنَّ

ـَالَ                      : ، فَإنَّ لَك ِبكُلِّ حسنٍة عشر أَمثَاهلا فَإنَّ ذلك ِصيام الدهِر كُلِِّه ، قَالَ إني أَجد قُوةً ، قــ
 ِصيام هِرفَصمالد ليِه ِنصفع زدو الت داوي اِهللا دبعن ابن عمرو ) حم ، ق ، ن (.} ن . 

 و صحيح اجلامع    ٤/٢١٠ و ن    ١٦٣ و   ٣/١٦٢ و م    ١٩٨ و   ٢/١٨٨ و حم    ٦/٣٦٦ و سنة    ٧/٤٠ و   ٣/٥١خ  
 ) ١٣٨٨(و د ) ٢١١٠(وخزمية ) ٧٩٤٢(

كَانَ لَك هذَا و ما اشتهت نفسك و لَـذَّت  إنْ يـدخلك اُهللا اجلَنةَ    ! ياعبــد اِهللا    {-٢٢١٤٣
كينعن بريدة ) حم ، ت (.} ع . 

 ) ٢٥٤٣(و ت ) ٧٩٤٣( و صحيح اجلامع ٧٧ و مبارك ١٣/١٠٨ و ش ٥/٣٥٢ و حم ١٠/٥٤٨اإلحتاف 
  حسن 

ينا لك فَالتمسناه فَلـم  إنا ابتعنا جزائرك ، و نحن نظُن أَنَّ ِعندنا ما سم     ! يا عبد اِهللا     {-٢٢١٤٤
    فَقالَ اَألعرايب هجدن :   و قَالوا     ! وا غَدراه اسالن ههمِبرسـوِل اِهللا     : فَات رفَقــــالَ    ����أَتغد ، 

:                    فقـةَ ِعنـدهال ن آها رثَالثاً ، فَلم تِني أَورليِه مع ذلك ددقاالً ، و رم فَإنَّ ِلصاحِب احلَق عوهد  ، 
 استسلف ِمن خولةَ ِبنِت حكيـــــٍم

أُولئك ِخيار ِعبـاِد    : جزاك اُهللا خرياً فَقد أَوفيت ، فَقالَ        : وسقاً ِمن تمِر الدخريِة و أَخذه ، وقَالَ         
جزائر بوسٍق   من رجٍل من األعراب جزوراً أَو        �ابتاع  : عن عائشة قالت    ) حم ، بز   (.} اِهللا املُوفونَ املُطَيبونَ  

 .  ذلك فلم جيده فذكره �من متر الدخرية فالتمس 
  ٤/١٣٩ و جممع ٦/٢٦٨حم 

 صحيح  
ابن عساكر عن علي بـن       (.} هنيئاً لَك أَبوك يطري مع املَالئكِة يف السماءِ       ! يا عبد اِهللا     {-٢٢١٤٥

 ) . عبد اهللا بن جعفر عن أبيه
 ٢/٣١٥ و ترغيب ٩/٢٧٣امع 

 حسن  
سار رجل مـع    : عن أنس قال    ) ع ، طس   (.} ال تِسر معنا على بعٍري ملعونٍ     ! يا عبد اِهللا     {-٢٢١٤٦

 .  على بعٍري فلعنه ، فذكره �النيب 



 

 

٣٣٠٢() 

  ٧/٤٨٥و اإلحتاف ) ٢٧٠٠( و مطالب ٣/٤٧٤ترغيب 
 صحيح لغريه 

حم ، ق    (.}  ِمن اللَّيِل فَترك ِقيام اللَّيلِ     ال تكُن ِمثلَ فُالٍن كَانَ يقُوم     ! يا عبــد اِهللا     {-٢٢١٤٧
 . عن ابن عمرو) ، ن ، هـ

) ١٣٣١( و هـ    ٣/٢٥٣ و ن    ٢/١٧٠ و حم    ١/٤٤٥و ترغيب   ) ١١٢٩( و خزمية    ١٨٥ و م الصيام     ٢/٦٨خ  
 ) ٧٩٤٥(و صحيح اجلامع 

٢٢١٤٨-}  مرِن عاِهللا ب بدا عي !أَو ع غَريب كنيا كَأنيف الد كُن فســكن ددبيٍل ، و اعس ابر
 ) . هناد عن ابن عمر (.} مع املَوتى

 ) ١٠٥٤٣( و الشعب ٥ و مبارك ١٠/٢٣٦ و اإلحتاف ١٣/٢١٧و ش ) ٣١٣(هـ 
  صحيح 

إنْ قَاتلت صابراً محتسباً بعثك اُهللا صـابراً محتسـباً ، وإنْ            ! ياعبد اِهللا بن عمٍرو      {-٢٢١٤٩
على أَي حالـٍة قَاتلـت أو       ! ئياً مكاثراً بعثك اُهللا مرائياً مكاثراً ، يا عبد اُهللا بن عمٍرو             قَاتلت مرا 

 . عن ابن عمرو ) د ، ك (.} قُوتلت بعثك اُهللا على ِتلك احلَالِة
  ١/٦٤ و ترغيب ١١٢ و ٢/٨٥ و ك ٩/١٦٨و هق ) ٢٥١٩(د 

  حسن لغريه
 ! موضع و ضعفه يف آخر و تناقض الذهيب فصححه يف 

قَبض نبيكم ، و فَيض املَاِل حتـى    : ِست ِخصاٍل كَائنةٌ ِفيكم     ! يا عبد اِهللا بن عمٍرو       {-٢٢١٥٠
                 ، يِت كُلِّ امِرىٍء ِمـنكمكونُ ِفي بطُها ، وِفتنةٌ تتسخِديناٍر فَيظَلُّ ي أَلف إىل أَحـــدكم صريي

غنِم ، وهدنةٌ تكونُ بينكم و بني بين اَألصفِر يجمعونَ لَكم حملَ املَرأِة و يكونونَ              وموت كَقُعاِص ال  
 . عن ابن عمرو ) طب (.} أَوىل ِبالغدِر ِمنكم ، و فَتح املَدينِة و الِقسطنطينية

 ٣٢٢ و ٧/٣٢١ و جممع ٢/١٧٤ و حم ١٨/٤١طب 
 حسن لغريه  

٢٢١٥١-}    ناِهللا ب بدا عِة          !  قَيٍس   يكُنوِز اجلَن كَرتٌ ِمن لى كَلمٍة ِهيع لُّكـولَ و ال     : أَال أَدال ح
 . عن أيب موسى ) ٤حم ، ق  (.} قُوةَ إالَّ ِباِهللا

 و  ٢/١٨٤و هق   ) ٣٨٢٤(و هـ   ) ٨٨٢٣( و ن    ٤٥و  ٤٤ و م الذكر و الدعاء       ١٥٦ و   ٨/١٠٢ و   ٥/١٧٠خ  
 ) ٧٩٤٤( وصحيح اجلامع )٣٣٧٤( و ن ٧/٤٧٠ و فتح ٤١٨ و٤/٤٠٣حم 

 . عن عائشة ) حم (.} أَتؤمن ِبما نؤمن ِبِه ؟ فَأُسوةُ مالك ِبنا! ياعثمانُ  {-٢٢١٥٢
  ٤/٣٠١ و جممع ٦/١٠٦حم 

 صحيح  
 . عن عثمان ) حم ، هق (.} إذَا اشتريت فَاكتلْ ، و إذَا ِبعت فَِكلْ! ياعثمانُ  {-٢٢١٥٣



 

 

٣٣٠٣() 

 ٤/٩٨ و جممع ٧٥ و ١/٦٣حم 
 حسن  

أَرغبت عن سنيت فَإني أَنام و أُصلِّي ، و أَصوم و أُفطر و أَنكح النساَء ،                ! يا عثمانُ    {-٢٢١٥٤
فاتِق اَهللا يا عثمانُ فَإنَّ َألهلك عليك حقا ، وإنَّ ِلضيفك عليك حقا ، و إنَّ ِلنفسك عليك حقا ،                    

 و أَفِطر مفَصملِّ و نعن عائشة ) د (.} ، وص . 
 ) ٧٩٤٦( و صحيح اجلامع ٦/٢٦٨ و حم ٤/٣٠١و جممع ) ١٣٦٩(د 

  صحيح 
أُم قَومك ، ومن أَم القَوم فَليخفِّف ، فَإنَّ ِفيهم الضعيف و الكَـبري و ذَا                ! ياعثمانُ   {-٢٢١٥٥

لِّ كَيففَص ِلنفسك لَّيتاحلَاجِة ، فَإذا صعن عثمان بن أيب العاص ) كر (.}  ِشئت . 
  ٩/٣٤ و طب ٤/٢١حم 

 صحيح  
أَما لَك ِفي أُسوةٌ حسنةٌ ؟ تقُوم اللَّيلَ ، و تصوم النهـار ، إنَّ َألهلـك                 ! يا عثمانُ    {-٢٢١٥٦

 . عن أيب موسى ) طب (.} عليك حقا ، و ِلجسدك عليك حقا
  ٤/٣٠٢و جممع ) ١٢٨٧(حب 

 صحيح  
عـن  ) طب (.} إنْ كَساك اُهللا قَميصاً فَأرادك الناس على خلعِه فَال تخلعه         ! يا عثمانُ    {-٢٢١٥٧
 ابن عمر  

  ٢/٥٦٢ و عاصم ٧/٢٠٩بداية 
 صحيح لغريه  

ِهللا إني أَخشـاكم ِهللا  إنَّ الرهبانيةَ لَم تكتب علينا ، أَما لَك يفَّ أُسوةٌ ، فَو ا! ياعثمانُ   {-٢٢١٥٨
 ) . عن عائشة) طب(عبد الرزاق يف املصنف ،  (.} وأَحفظكم ِلحدودِه َألنا

 ) ١٢٥٩١ و ١٠٣٧٥(و عب ) ٢١٦٩ و ١٢٨٨( و حب ٦/٢٢٦حم 
 صحيح 

التكبري علـى   إنَّ اَهللا عز و جلَّ قَد أَبدلنا ِبالرهبانيِة احلَنيفيةَ السمحةَ و            ! يا عثمانُ    {-٢٢١٥٩ 
صنعا نكَم ا فَاصنعنرٍف ، فَإنْ كُنت معن أيب أمية الطائفى عن جده سعيد بن العاص ) طب (.} كُلِّ ش . 

 ) ٢١٩٦ و ١٢٨٨( و حب ٦/٢٢٦و حم ) ١٧٨٢( و صحيحة ٦/٧٦طب 
  صحيح لغريه

} نَّ خري الديِن ِعند اِهللا احلَنيفيةُ السمحةُ      إنَّ اَهللا لَم يبعثَين ِبالرهبانيِة ، و إ       ! يا عثمانُ    {-٢٢١٦٠
 ) . ابن سعد عن أيب قالبة مرسالً (.

 ) ٢١٩٦ و ١٢٨٨( و حب ٦/٢٢٦و بنحوه حم ) ١٧٨٢( و صحيحة ٣/١/٢٨٧سعد 



 

 

٣٣٠٤() 

  صحيح لغريه 
عِه فَال تخلعه حتى    إنَّ اَهللا مقمصك قَميصاً ، فَإنْ أَرادك املُنافقونَ على خل         ! يا عثمانُ    {-٢٢١٦١

 . عن عائشة ) حم ، ت ، هـ ، ك (} تلقاين
) ١١٢(و هـ   ) ٣٧٠٥(و ن   ) ٦٩١٥( و اإلحسان    ٩/٩٠ و جممع    ١٥/٢٠١ و ش    ٢/٥٦٢ وعاصم   ٦/٧٥حم  
 ) ٧٩٤٧( و صحيح اجلامع ١٠٠ - ٣/٩٩و ك 

 صحيح لغريه  
  منافقون  أي اإلمارة ، وهذا يدل على بطالن دعوى من ثار عليه ، و أم-

إنَّ اَهللا مقَمصك قَميصاً يريدك الناس على خلِعِه فَال تخلعه ، فَإنْ أَنـت              ! يا عثمانُ    {-٢٢١٦٢
 ) . ابن عساكر عن عائشة (.} خلعته لَم ترح رائحةَ اجلَنِة

  ١٥/٢٠١ و ش ٢/٥٦٢ و عاصم ٦/٧٥و حم ) ٣٧٠٥(ت 
 صحيح لغريه  

٢٢١٦٣-}  ا علعِه فَـال               ! ثمانُ  يلى خاملُنافقونَ ع كقَميصاً ، فَإنْ أَراد صكقَملَّ يو ج زإنَّ اَهللا ع
 . عن عائشة ) حم (.} - مرتِني أَو ثَالثاً���� قاهلا -تخلعه وال كَرامةَ 

  ٨٦ و ٦/٧٥ و حم ٢/٥٥٩ و عاصم ١٥/٢٠١ و ١٢/٤٩ش 
  صحيح لغريه 

ا ِجربيلُ يأمرين عِن اِهللا أَنْ أُزوجك أُختها أُم كُلثوٍم على ِمثِل صداِقها             هذَ! يا عثمانُ    {-٢٢١٦٤
ابن منده عن سعيد بن املسيب عن عثمان بن عفان و قال             (.}  و على ِمثِل عشرِتها    - يعين صداق رقيةَ     -

 ، و ابن عساكر عـن سـعيد بـن    غريب ، ابن عساكر عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ، يعقوب بن سفيان     
 ) . و هو احملفوظ: املسيب مرسالً ، قال ابن عساكر 

  ٤/٢١٣بداية 
 حسن لغريه  

هذَا ِجربيلُ يخربىن أَنَّ اَهللا قَد زوجك أُم كُلثُوٍم ِبِمثِل صداِق رقيةَ و على              ! يا عثمانُ    {-٢٢١٦٥
 . عن أيب هريرة ) هـ (.} ِمثِل صحبتها

  ٧/٢١٣و بداية ) ١١٠ (هـ
 حسن لغريه  

اتِق اِهللا فَإنَّ َألهلك عليك حقا ، و إنَّ ِلضيفك عليك حقا ،             ! يا عثمانَ بن مظعوٍن      {-٢٢١٦٦
ملِّ و نو ص ، و أَفطر ما ، فَصقح ليكع فسكعن عائشة ) حم (.} و إنَّ ِلن . 

  ٦/٢٢٦ و حم ٣٠٢ و ٤/٣٠١امع 
 صحيح  



 

 

٣٣٠٥() 

إنَّ لَك يفَّ أُسوةً ، و اِهللا إنـي أَخشـاكُم ِهللا ، و أَحفظكـم                ! يا عثمانَ بن مظعوٍن      {-٢٢١٦٧
ِلحدودِه ، اتِق اَهللا فَإنَّ َألهلك عليك حقا ، و إنَّ ِلضيفك عليك حقا ، و إنَّ ِلنفسك عليك حقا ،                     

 . عن عائشة ) بز (.}  ونمفَصم و أَفطر ، و صلِّ
  ٤/٣٠١ و جممع ٢/١٣٣مي 

 صحيح  
٢٢١٦٨-}    ديا عقالَ                    ! يأَنْ ي كا أَفرإلٍه إالَّ اُهللا ؟ م لْ ِمنإالَّ اُهللا ، فَه قولَ ال إلهأَنْ ت كا أَفرم :

            ع اِهللا ؟ إنَّ املَغضوب ِمن أَكرب ويٍء هش فَهلْ ِمن صارى      اُهللا أَكربالن الِّنيو إنَّ الض ، هودالي ليِهم {. 
 . عن عدى بن حامت ) حم ، طب(

  ٦/٢٠٨ و امع ٥/٣٤٠ و نبوة ٤/٣٧٨ وحم ١٧/١٠٠و طب ) ٢٢٧٩(حب 
  حسن 

 و ثق) ٢٥٨٥(فيه عباد بن حبيش و ثقه ابن حبان ، وقال الذهيب يف الكاشف 
  من قوهلا أبغض ، كره ، أو ماحيملك على الفرار: فرك  

٢٢١٦٩-}    ديا عاِحلريِة            ! ي الظَّعينةُ ِمن خرجنِكسرى ، و لَت كُنوز نفتحأَصحايب لَت زدرينال ت
              أَحد قبلهِفي آخرِه فَال ي حطري اِر ثُمهِل النعلى هذَا املَاِل ِفي أَو نتشاحنيِت و ليِفى ِجواِر هذَا الب {

 . ن حامت عن عدى ب) طب (.
  ٢/١٥٤ و تخ ١/١١٥ و أصفهان ١٠٥ و ١٧/٦٩طب 

 حسن لغريه  
أَسلم تسلَم ، إنما يمنعك عِن اإلسالِم أَنك ترى ِبمـن حـويل             ! يا عدي بن حاٍمت      {-٢٢١٧٠

عينةَ ترحلُ ِمن اِحلـريِة     خصاصةً ، وأَنك ترى الناس علينا إلباً ، هل رأيت اِحلريةَ فَليوشكن أَنَّ الظَّ             
                    ِجـدأَنْ ال ي وشكو ي ، رمزِن هِكسرى ب وزلينا كُنع فتحنِبالبيِت ، و لي طُوفى تتِبغِري ِجواٍر ح

 . عن عدي بن حامت ) حم ، ك  (} الرجلُ ِمن مالِه صدقةً
  ٥١٩ و ٤/٥١٨ و ك ٣٧٨ و ٤/٢٥٧حم 

 صحيح  
٢٢١٧١-}  ديا عاٍمت    يح نقَالَ     !  ب ، سلمت ؟ قَالَ : أَسلم ا اإلسالمالئكتـِه و  : مِباِهللا و م ؤمنت

ال تقوم الساعةُ حتى تفـتح      ! كُتبِه ورســلِه ، و تؤمن ِبالقَدِر خريِه و شرِه ، يا عدي بن حاٍمت               
ال تقُوم الساعةُ حتى تأيتَ الظَّعينةُ ِمن اِحلـريِة حتـى           ! خزائن ِكسرى وقَيصر ، يا عدى بن حاٍمت         

ال تقُوم الساعةُ حتى يحملَ الرجـلُ ِجـراب      ! تطُوف ِبهِذِه الكَعبِة ِبغِري خفٍري ، يا عدى بن حاٍمت           
          ِبـِه اَألرض فَيضرب ، قبلُهأَحداً ي جدِبِه فَال ي قولُ   املَاِل فَيطُوففَي  :      كُنت لَيتك ، كنت لَم لَيتك

 . و اخلطيب و ابن عساكر عن عدى بن حامت ) طب (.} تراباً
  ٣٧٧ و ٤/٢٥٧ و حم ٨١ و ١٧/٧٩و طب ) ٢٢٨٠( و حب ٩/٤٠٣ و ٧/١٩٩جممع 



 

 

٣٣٠٦() 

  حسن لغريه 
اشهد أَنْ ال إله إالَّ اُهللا      :   و ما اإلسالم ؟ قَالَ    : أَسلم تسلم ، قَالَ     ! يا عدي بن حاٍمت      {-٢٢١٧٢

 . عن عدى بن حامت ) هـ (.} و أَني رسولُ اُهللا
 و جممع   ٥/٣٤٢ و نبوة    ١٤/٣٢٤و ش   ٢/٢٢١ و قط    ٥١٩ و   ٤/٥١٨ و ك    ٣٧٨ و   ٤/٢٥٧و حم   ) ٨٧(هـ  

 ) ٢٢٨٠( و حب ٩/٤٠٣ و٧/١٩٩
 صحيح لغريه  

 وفيه مجلة حذفتها لعدم صحتها 
٢٢١٧٣-}   نب ديا عاٍمت   يأيتَ اِحلريةَ           !  حى تتمِن حوِر اليقُص ِت الظَّعينةُ ِمنرجإذَا خ أَنت كَيف

 . عن عدى بن حامت ) طب (.} ال تخاف إالَّ اَهللا و الذَّئب على غَنِمها
  ٣٧٨ و ٣٧٧ و ٤/٢٥٧ و حم ١٧/٦٩طب 

 صحيح لغريه  
 فيه مجلة مل تصح فحذفتها

تصلُ من قَطعك ، و     :  أُخربك ِبأفضِل أَخالِق أَهِل الدنيا و أَهِل اآلخرِة          أَال! يا عقبةُ    {-٢٢١٧٤
تعطى من حرمك ، و تعفو عمن ظَلمك ، أَال و من أَراد أَنْ يبسطَ لَه ِفي ِرزِقِه و يمد لَه يف عمِرِه ، 

همحصلْ رِق اَهللا و لْيعن عقبة بن عامر ) طب ، ك(الدنيا يف ذم الغضب و ابن أيب ) حم (.} فَليت . 
 ) ٨٩١( و صحيحة ١٥٨ و ٤/١٤٨ و حم ٨/٤٠ و اإلحتاف ٤/١٦٢ و ك ١٨/١٨ و سنة ١٧/٢٦٩طب 

  حسن 
قُلْ أَعوذُ  (، و   ) قُلْ أَعوذُ ِبرب الفَلقِ   : (أَال أُعلِّمك خــري سورتِني قُرئَتا      ! يا عقبةُ    {-٢٢١٧٥
اقْرأْ ِبهما كُلَّما ِنمــت و قُمت ، ما سألَ سائلٌ و ال استعاذَ مسـتعيذٌ               ! ، يا عقبةُ    ) ِسِبرب النا 
 . عن عقبة بن عامر ) حم ، ن ، ك(.}ِبمثلهما

و طـب   ) ٥٣٥ و   ٥٣٤( و خزميـة     ١/٢٤٠ و ك    ٢/٣٩٤ و هـق     ٤/١٥٣ و حم    ٨/٢٥٣و ن   ) ١٤٦٢(د  
 ) ٧٩٤٨( و صحيح اجلامع ٢/٣٨٥ و ترغيب ١٧/٣٣٥

 صحيح  
مـا  ) قُلْ أَعوذُ ِبرب الناسِ   (و  ) قُلْ أَعوذُ ِبرب الفَلقِ   (و  ) قُلْ هو اُهللا أَحد   ! (يا عقبةُ    {-٢٢١٧٦

أَحد ذَ ِبمثلهنعوعن عقبة بن عامر ) ن (.} ت . 
 ) ٧٩٥٠( و صحيح اجلامع ٥٥١ و ٨/٥٤٦ و كثري ٢٥٣ و ٨/٢٥١ن 

  صحيح 
} أَمسك عليك ِلسانك ، و لْيسعك بيتك ، و ابِك على خطيئِتك           ! بن عامٍر   يا عقبةَ    {-٢٢١٧٧

 . و اخلطيب عن عقبة بن عامر ) حم ، طب (.
  ٥/١٨١٣ و عدي ١٧/٢٧٠ و طب ٤/١٥٨حم 



 

 

٣٣٠٧() 

 صحيح  
:  ِعنده ِمن أَنْ تقرأَ      إنك لَن تقرأَ ِبسورٍة أَحب إىل اِهللا و ال أَبلغَ         ! يا عقبةَ بـن عامٍر      {-٢٢١٧٨

عن ) حب ، طب ، ك ، هب       (.} فَإِن استطعت أَنْ ال تفوتك ِفي صالٍة فَافعلْ       ) قُلْ أَعوذُ ِبرب الفَلقِ   (
 . عقبة بن عامر 

 ) ٢٥٦٣( و الشعب ١/٢٤٠ و ك ٢/٣٩٢ و ترغيب ١٧/٣٢١و طب ) ١٧٧٦( و حب ٤/١٥٥حم 
  صحيح 

٢٢١٧٩-}    ع ـــنقبةَ با عـوراِة ، و ال ِفـي               ! امٍر  يا أَنزلَ اُهللا يف التوراً ، مس كأَال أُعلِّم
 الزبـوِر ، و ال فــي 

               ِبهن أيت لَيلةٌ إالَّ قَرأتال ت ، اإلجنيِل ، و ال ِفى الفُرقاِن ِمثلَهن) :   اُهللا أَحد وقُلْ أَعـوذُ   (، و   ) قُلْ ه
 . عن عقبة بن عامر ) حم (.} )رب الناِسقُلْ أَعوذُ ِب(، و ) ِبرب الفَلِق

 و جممـع  ١٥٨ و ٤/١٤٨و حم ) ١٧٧٦(و حب ) ٩٧٩ و ٩٧٨(و الدعا طب    ) ٨٩١( و صحيحة    ٣/٦١كر  
٧/١٤٨  

  صحيح 
 . عن عقبة بن عامر ) د (.} تعوذْ ِبهما ، فَما تعوذَ متعوذٌ ِبمثلهما! يا عقبةَ بن عامٍر  {-٢٢١٨٠
و صـحيح اجلـامع     ) ١٣١٥( و صحيح أيب داود      ١٧/٣٤٥و طب   ) ١٤٦٣(و د   ) ٩٧٩ و   ٩٧٨ (الدعا طب 

  ٢/٣٩٥و هق ) ٧٩٤٩(
 صحيح  

ِلقرابِتك ، و ِلحب أَيب طَالٍب ِإياك ، و أَمـا           : و اُهللا إني أُحبك ِلخصلتِني      ! يا عقيلُ    {-٢٢١٨١
، وأما أَنت يا علي ، فَأنت ِمني ِبمرتلِة هارونَ ِمن موسى غَري    أَنت يا جعفر فَإنَّ خلقَك يشبه خلقي        

 ) . ابن عساكر عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن أبيه عن جده عقيل بن أيب طالب (.} أَنه ال نيب بعدى
 ٤/٤٤ و سعد ٣/٥٧٦ و ك ٩/٢٧٣امع 

 حسن لغريه  
٢٢١٨٢-}    كافا عي !   ــلْ لَكوجٍة ؟ قَالَ     هز اريٍة ؟ قَالَ      : ال ، قَالَ    : ِمنال ، قَالَ   : و ال ج

أَنت إذَنْ ِمن إخواِن الشياطِني ، لَو كُنـت         : و أَنا موثر ِبخٍري ، قَالَ       : و أَنت  موثر ِبخٍري ؟ قَالَ        : 
م عزابكم ، و أَراذلُ أَمواتكم عزابكم     ِمن النصارى كُنت ِمن رهباِنهم ، إنَّ سنتنا النكاح ، ِشرارك          

، لَيس ِسالح أَبلغُ ِفي الصاحلني ِمن النساِء إالَّ املُتزوجونَ أُولئك املُتطهرونَ املُربءونَ ِمن اِخلنـا ،                 
    كافيا ع حيكِقيلَ           ! و ، و كُرسف وسفو ي اودود وبأَي واحبص هنإن :  ن؟ قَالَ    م كُرسف :

كَانَ رجلٌ يعبد اَهللا ِبساحٍل ِمن سواحِل البحِر ثَالمثائِة عاٍم ، يصوم النهار ، و يقـــوم اللَّيلَ ،                  
ثُم إنه كَفر ِباِهللا ِفي امرأٍَة عِشقَها ، و ترك ماكانَ عليِه ِمن ِعبادِة اِهللا ، ثُم اسـتدركَه اُهللا ِبـبعِض                      



 

 

٣٣٠٨() 

         كافا عي حيكليِه ، وع ابفَت اكَانَ ِمنهقَالَ         ! م ، املُذبذبني ِمن و إالَّ فَأنت جزوـا    : تجـين يوز
 . عن أيب ذر ) حم (.} زوجتك كَرميةَ ِبنت كُلثوٍم اِحلمريى: رسولَ اِهللا ، فَقالَ 

  ٢/٤٩٦ و اإلصابة ١٨/٨٤و طب ) ٣٤٧٣ و ١٥٨٩( و مطالب ٤/٢٥٠ و جممع ٥/١٦٣حم 
  حسن 

 موسر :  موثر -
٢٢١٨٣-}    ليا على                 ! ياخلَيلَ ع زندقةَ ، و ال تأكٍُل الصو ال ت ، ليكع قضوَء و إنْ شأَسِبِغ الو

 . و اخلطيب عن علي ) حم ، ع (.} احلُمِر ، وال تجالس أَصحاب النجوِم
  ٧/٤٣٤ و خط ٥/١١٦ و ١/٢٣٦ و جممع ١/٧٨حم 

 فيه انقطاع
٢٢١٨٤-}    ليا عي !             يبِبعدي ن لَيس هوسى إالَّ أَنم ارونَ ِمني ِبمرتلَِة هكونَ ِمنرضى أَنْ تأَما ت {

 . عن سعد ) حم ، ق ، ت ، هـ (.
 و ت ٣٢ و م فضـائل الصـحابة       ٥/٤٢و خ   ) ٨٧٨٠( و ن    ٦/٢٥١ و اإلحتاف    ٥/٢٣٠ و طب    ١/١٨٥حم  

 ) ٧٩٥١( و صحيح اجلامع ٢/٣١٧ و ك ٩/٤٠و هق ) ٣٧٢٤(
 صحيح مشهور

٢٢١٨٥-}    ليا عربِ         ! يزيرِة العج جرانَ ِمنأَهلَ ن عدي فَأَخرجب اَألمر ليتعـن  ) حم (.} إنْ و
 . علي 

  ٥/١٨٥امع 
 حسن 

٢٢١٨٦-}    ليا عي !         يبال ن هوسى إالَّ إنم ي ِبمرتلِة هــارونَ ِمـنِمن عدي أَنتعن ) حم (.}  ب
 . أمساء بنت عميس 

 ) ٤٠( و ن فضائل ٦/٤٣٨حم 
 صحيح 

٢٢١٨٧-}    ليا عي !                 تـهو أَحب ، ـهـوا أُمهتى بتح هودالي تهثالً ، أَبغضِعيسى م ِمن إنَّ ِفيك
 . عن على ) ك(ضائل الصحابة و أبو نعيم يف ف) عم (.} النصارى حتى أَنزلوه ِباملَرتلِة الَّىت لَيس ِبها

 و ٧/٣٥٦ و بداية ٩/١٣٣و امع ) ٨٤٨٨( و ن    ١/١٦٠ و حم    ١/١٣٧ و شج    ٢/٤٨٤ و عاصم    ٣/١٢٣ك  
  ٣/٢٨٢تخ 

  لني 
٢٢١٨٨-}    ليا عي !                 ظرةً ، فَإنَّ لَكظرةَ نالن تبعنذُو قَرنيها ، فَال ت كِة و إنكَرتاً ِفي اجلَن إنَّ لَك

 . و أبو نعيم يف املعرفة عن علي) ك(و احلكيم ، ) ش ، حم (.} ولَيست لَك اآلخرةُاُألوىل 
 و معاين ٨/٦٣ و جممع ٢/٣٥٠ و مشكل    ٣/٣٥ و ترغيب    ١٢/٦٤ و   ٤/٣٢٦ و ش    ٣/١٢٣ و ك    ١/١٥٩حم  

٣/١٥ 



 

 

٣٣٠٩() 

  صحيح 
٢٢١٨٩-}    لىا عا أَكر           ! يم لَك فسي ، و أَكرهِلن ا أُحبم لَك ي أُحبقـرأْ و   إنفسي ، ال تِلن ه

أَنت راكع ، و ال و أَنت ســاجد ، و ال تصلِّ و أَنت عاقص شعرك فَإنه ِكفلُ الشيطاِن ، و ال                      
تقِع بني السجدتِني ، و ال تعبثْ ِباحلصا ِفي الصالِة ، و ال تفترش ِذراعيك ، و ال تفتح على اإلماِم              

  تختهـا     ، و التلى املَيـاثِر احلُمـِر فَإنع ركبو ال ت ، و ال املُعصفر لبِس الِقسيِبالذَّهِب ، و الت م
 ) . عن علي) هق(عبد الرزاق  (.} مراكب الشيطاِن

 ) ٢٨٣٦( و عب ١/١٤٦حم 
 لني  

٢٢١٩٠-}    ليا عا أَك           ! يم لَك فسي ، و أَكرهِلن ا أُحبم لَك ي أُحبإن      نيقِْع بفسي ، الَ تِلن ره
 . عن على ) ت (.} السجدتِني

  ١/٢٢٥ و تلخيص ٣/٢١٢ و ٢/١٢٠و هق ) ٨٩٤(و هـ ) ٢٨٢(و ت ) ٢٨٣٦( و عب ١/١٤٦حم 
  حسن لغريه

٢٢١٩١-}  ليا عرياً! يرِب خِبالع رياً ، أُوصيكرِب خِبالع عن علي ) طب (.} أُوصيك . 
 ٦/٢٠٦٦ و عدي ٥٣و ١٠/٥٢ و جممع ٤/٩طب 

 حسن  
٢٢١٩٢-}    ليا عي !    لَك تفرذُنوباً لَغ دِد الذَّرِمثلُ ع ليكو ِبِه ، لَو كَانَ عدععاًء تد أَال أُعلِّمك

-  لَك غفورم هأَن عا:  قٍُل - م بر كبحانس باركتت ، الكَرمي احلَليم إالَّ أَنت ال إله ـرِش  اللَّهملع
 . عن عمرو بن مرة و زيد بن أرقم معاً ) طب (} العظيِم

 ) ٢٢٠٦( و حب ٣/١٣٨ و ك ١/٤٧٧ و ترغيب ١٠/٨٠ و جممع ١/٢٧٠ و طص ٥/٢١٧طب 
  صحيح 

٢٢١٩٣-}    ليا عي !        لَك غُفر نهكَلماٍت إذا قُلت كلِّمأَال أُع-      لَك غفورم هلى أَنع - :    ال إلـه
 اُهللا العلي العظيم ، ال إله إالَّ اُهللا احلَكيم الكَرمي ، سبحانَ اِهللا رب السمواِت السـبِع ، و رب                     إالَّ

املنيالع بِهللا ر ظيِم ، واحلَمدرِش الععن علي ) حم ، ك (.} الع . 
 ) ١٣١٧( و عاصم ١/٩٢و حم ) ٢٦ و ٢٥(و خصائض ) ٢٢٠٦( و حب ٣/١٣٨ك 

 ح  صحي
٢٢١٩٤-}    ليا عها    ! يرؤخإذَا        : ثَالثٌ ال ت ـمو اَألي ، ضرتواجلَنازةُ إذَا ح ، الةُ إذَا أَتتالص

 . عن علي ) ك ، هق(غريب منقطع ،  و العسكرى يف األمثال ) عم ، ت (.} وجدت لَها كُفُؤاً
  ٥/٢٥١ و اإلحتاف ١/١٧٧ و تخ ٢/١٩١  سنة ٣/١٩٦ و نصب ٧/١٣٣و هق ) ١٠٧٥ و ١٧١(ت 

  حسن لغريه 



 

 

٣٣١٠() 

٢٢١٩٥-}    ليا عـداِد               ! يو ِبالس ، الطَّريق كِباهلُدى ِهدايت و اذْكر ، دادِل اَهللا اهلُدى و السس
همالس كسديدعن على ) حم ، ن ، ك (.} ت . 

 ) ٧٩٥٢( و صحيح اجلامع ١/١٣٤و حم ) ٥٢( و محيدي ٤/٢٦٨ و ك ٨/١٧٧ن 
  صحيح 

يا علي سيكونُ ِفي أُميت قَوم ينتحلونَ حب أَهِل البيِت ، هلم نبذٌ يسمون الرافضةَ ،                 {-٢٢١٩٦
 .  و عنده علي فقال له �كنت عند النيب : عن ابن عباس قال ) طب (.} فاقتلوهم فإم مشركونَ

  ٤/٩٥ و حلية ١٢/٢٤٢ و طب ١٠/٢٢امع 
 حسن  

٢٢١٩٧-}  ا عي  يت        ! ليِمي و كُنياس هحلتن عدي قَدب لدو لَك ولديو ابن عساكر عـن     ) هق (.} س
 . علي 
  ٥/٦٦ و سعد ٦/٣٨٠نبوة 

 حسن  
٢٢١٩٨-}  ليا عورِة! يالع ها ِمنفَإن عن علي ) هق (.} غَطِّ فَِخذَك . 

 ) ٣٢١( ومطالب ٢/٢٢٨هق 
 صحيح لغريه  

٢٢١٩٩-}    ليا عو               ! ي ـمسليـِه الشع ا طَلعتِمم لَك ريالً خجر ديكلى ياُهللا ع هديَألنْ ي
تعن أيب رافٍع ) طك (.} غَرب . 

  ٢/٢١٨ و متهيد ٦/٣٣٣ و حم ٣/٦٩٨ و ك ٥/٣٣٤ و امع ١/٤٨ و شج ١/٣١٤طب 
  حسن لغريه 

٢٢٢٠٠-}    ليا عي !     كَم هالتص ِتمثلُ الَّذي ال يم        ها أَسقطتا ِنفاسنا دفَكُلَّم ، ملَتبلى حثِل ح
              ليا عِوالٍد ، ي ذَات مٍل و ال ِهيح ذَات ى        ! ، فَال ِهيتح ِرحبه لَه خلُصاجِر ال يلِّي كَالتثَلُ املُصم

هق (الرامهرمزى يف األمثال     (.} فَريضةَيأخذَ رأس مالِه ، كَذلك املُصلِّي ال تقبلُ لَه نافلةٌ حتى يؤدي ال            
 . و ابن النجار عن علي ) ، كر

  ٢/٣٨٧ و هق ١/٣٣٨ و ترغيب ٢/١٢٢امع 
 فيه ضعف 

٢٢٢٠١-}  ليا عي !لَك أَوفق هفَإن هذَا فَأَِصب حسن غريب عن أم املنذر ) ت (.} ِمن . 
 ٩/٥١٨ و اإلحتاف ١١/٣٠٦و سنة ) ٣٤٤٢(و هـ ) ٢٠٣٧(ت 

 حسن  
٢٢٢٠٢-}    ليا عاآلخرةُ   ! ي لَك تاُألوىل و لَيس ظرةَ ، فَإنَّ لَكظرةَ النِبِع لنتحـم ، د ،   (.} ال ت

 . عن بريدة )  ت ، ك



 

 

٣٣١١() 

 و صحيح اجلـامع  ٩/٢٣ و سنة ٢/١٩٤ و ك ٧/٩٠ و هق ٣٥٧ و ٥/٣٥٣و حم ) ٢١٤٩(و د   ) ٢٧٧٧(ت  
)٧٩٥٣ ( 

  صحيح 
٢٢٢٠٣-}  ليا عالِة! يلى اإلماِم ِفي الصع فتحعن علي ) د (.} ال ت . 

  مرفوعاً و موقوفا١/٢٨٤ًو تلخيص ) ٢٨٣٦( و عب ٣/٢١٣وهق ) ٩٠٨(د 
  الصواب وقفه

٢٢٢٠٤-}  ليا عقِْع إقعاَء الكَلِب! يعن علي ) هـ (.} ال ت . 
 ٣/٨٩ف  و اإلحتا١/٢٢٥و تلخيص ) ٧٩٥٤( و صحيح اجلامع ٢/٩٢و نصب ) ٨٩٥(هـ 

  حسن لغريه 
٢٢٢٠٥-}   لياعي !   ِفي هذَا املَسجِد غَريي و غَـريك جِنبحلُّ َألحٍد أَنْ  يعـن أيب  ) ت (.} ال ي

 . سعيد 
  ٧/٣٤٣ و بداية ٢/٢٧٤ و كثري ٧/٦٦و هق ) ٣٧٢٧(ت 

 حسن لغريه  
٢٢٢٠٦-}  ما عو اإلنِس! ي اِجلن ين ِمنمصع عن ابن عباس ) بط (.} إنَّ اَهللا قَد . 

  ٦/١٩٩ و طربي ٧/١٧ و جممع ١١/٢٥٧طب 
 حسن لغريه  

٢٢٢٠٧-}    ما عقرأُ ِفـي  ! يكعاٍت تر عأَرب ما علِّي يص؟ ت كأَال أَنفع ، وكأَال  أَحب ، أَال أَصلُك
 اُهللا أَكرب و احلمد ِهللا و سبحانَ اِهللا         :كُلِّ ركعٍة ِبفاحتِة الِكتاِب و سورٍة ، فإذَا انقَضِت الِقراءةُ فَقٍُل            

                      ثُم ، كأسر رفعشراً قَبلَ أَنْ تا عفَقُلْه كعار ثُم ، ركعرةً قَبلَ أَنْ تشرةَ مع مسإالَّ اُهللا خ و ال إله
 ترفَع رأسك ، ثُم ارفـع       ارفع رأسك فَقُلْها عشراً قَبلَ أَنْ تسجد ، ثُم اسجد فَقُلها عشراً قَبلَ أنْ             

رأسك فَقُلْها عشراً ، ثُم اسجد  فَقُلْها عشراً ، ثُم ارفَع فَقُلْها عشراً قَبلَ أَنْ تقُوم ، فَِتلك خمس و                  
زبِد البحـِر أَو    سبعونَ ِفي كُلِّ ركعٍة و ِهي ثَالثُ ِمائٍة ِفي أَربِع ركعاٍت ، فَلَو كَانت ذُنوبك ِمثلَ                 

                      معٍة ، فَإنْ لَـملِّها ِفي كُلِّ جوٍم فَصلِّيها ِفي كُلِّ يصأَنْ ت ِطعستت إنْ لَم ، ا اُهللا لَكاٍجل غَفرهمِل عر
 . عن أيب رافع ) ت ، هـ (.} تستِطع فَصلِّها ِفي كُلِّ شهٍر ، فَإنْ لَم تستِطع فَصلِّها يف كُلِّ سنٍة

 ) ٧٩٥٥( و صحيح اجلامع ١/٣١١و طب ) ١٣٨٦(و هـ ) ٤٨٢(ت 
  صحيح لغريه 

ال تتمن املَوت ، فَإنْ تك محِسناً فَإنْ تؤخر تـزدد إحسـاناً إىل              ! يا عم رسوِل اِهللا      {-٢٢٢٠٨
            اَءتكإس ِمن ستعِتبفَت رخؤسيئاً فَإنْ تم كو إنْ ت ، لَك ريخ إحساِنك      املَوت نمتفَال ت ، لَك ريخ  {

 دخل علـيهم و عبـاس   �عن هند بنت احلارث عن أم الفضل أن رسول اهللا   ) طب ، ك  (و ابن سعد ،     ) حم (.
 .  فذكره �يشتكي ، فتمنى عباس املوت فقال رسول 



 

 

٣٣١٢() 

  ١/٣٣٩ و ك ٣/٢/٢٥ و سعد ٦/٣٣٩حم 
 حسن  

٢٢٢٠٩-}  ارما عال! ي لُكقتاغيةٌتابن عساكر عن زيد بن أيب أوىف (.} ِفئةُ الب . ( 
  ٧/٣٠٧ و بداية ٦/٢٠٣كر 

 صحيح  
٢٢٢١٠-}    مرا عـبِع                ! يـمواِت السإنَّ ِهللا ِفي الس ، كمح اكو ِرض ، ِعز فَإنَّ غَضبك ارِجع

            مرالِة فُالٍن ، قَالَ عص نع  ينع صلُّونَ لَهالئكةً يا : ميئاً ، فَـأتى          و مليِه شع دري ؟ فَلم همالتص 
اقْرأْ على عمر   : نعم ، فَقالَ    : سألك عمر عن صالِة أَهِل السماِء ، قَالَ         ! يا نيب اِهللا    : ِجربيلُ فَقالَ   

سـبحانَ ِذى املُلـِك و      : لـونَ   السالم و أَخربه أَنَّ أَهلَ السماِء الدنيا سجود إىل يوِم الِقيامِة يقو           
ســـبحانَ ِذى الِعـزِة و      : املَلكوِت ، و أَهِل السماِء الثَّانيِة ركوع إىل يوِم الِقيامِة يقولـونَ             

ابن  (.} سبحانَ احلَي الَّذى ال يموت    : اجلَربوِت ، و أَهلُ السماِء الثَّالثِة أُمةٌ إىل يوِم الِقيامِة يقولونَ            
 ) . عن سعيد بن جبري مرسالً) حل(ر جري
  ٦/٥٢ و هق ٦/٢٧٩ و نبوة ٨/٢٣٩ و جممع ٦٠٥ و ٢/٣٢ك 

  صحيح 
٢٢٢١١-}    مرا عإىل غَِري هذَا         ! ي ا أَحوجكُن وا و هسِن       : أَنِبح هأمرين ِبحسِن اَألداِء و تأمرأَنْ ت

         قَّهفَأعِطِه ح مرا عِبِه ي باِعِه ، اذْهبات        عتها ركانَ ممٍر مت اعاً ِمنص ِعشرين هطـب ، ك    (.} و ِزد (
 عن عبد اهللا بن سالم  

  ٦/٥٢ و هق ٢/٣٢ و ك ٨/٢٣٩جممع 
 صحيح  

٢٢٢١٢-}    مرا عـذاباً              ! يغفـرةٌ عغفرةً ، و مم ذابلْ عجعي ا لَمم وابص إنَّ القُرآنَ كُلَّه {. 
 . د اهللا بن أيب طلحة عن أبيِه عن جده و مسويه عن إسحاق بن عب) حم(

  ١/١٠ و طربي ٤/٣٠حم 
 حسن  

ياعمر إنك رجلٌ قَوي ال تزاحم على احلَجِر فَتؤذي الضعيف ، إنْ وجدت خلـوةً                {-٢٢٢١٣
رفَهلِّلْ و كَب وإالَّ فَاستقبله خ من خزاعة عن عمر، البغوى عن شي) هق(و العدين ) حم (.} فَاستلمه . 

  ٢/١٠٢ و أصفهان ٣/٣٨ و نصب ٣/٢٤١ و جممع ٤/٣٤٥ و اإلحتاف ٥/٨٠ وهق ١/٢٨حم 
 حسن 

٢٢٢١٤-}    مرا عتٍر     ! يِبغِري و كقَوس ترتكَلمتيكُما     : و نيدقَتيكُما كَما بص نيا بأبو نعيم   (.} م
 ) . عن أيب بكر

 ) ٨٢٨٣( و الفردوس ١/٣٢حلية 



 

 

٣٣١٣() 

 فيه انقطاع 
٢٢٢١٥-}  مرا علْ قَائماً! يبعن عمر ) هـ ، ك (.} ال ت . 

و ) ١٣٥( و حـب     ٢/٣٣٨ و اإلحتاف    ١/٣٨٧ و سنة    ١/١٨٥ و ك    ١/١٠٢و هق   ) ٣٠٨(و هـ   ) ١٢(ت  
 مرفوعاً و موقوفاً ) ١٥٩٢٤(عب 

 الصحيح وقفه على عمر  
ـ  ١/٢٠٦ما بلت قائماً منذ أسلمت ام،،ع       : فقد صح عنه أنه قال        بــال قائمــا   �ح أن النيب     و صــ

 ) ٢٣(و د ) ٢٢٤(خ 
 ) ١٤٢٥ و ١٤٢٤(واإلحسان 

 . عن طلحة ) طب ، ض (.} إنك لَذُو رأٍى رشيٍد ِفي اإلسالِم! يا عمرو  {-٢٢٢١٦ 
  ٩/٣٥٢ و جممع ١/٧٤طب 

 فيه جهالة  
اُهللا و يسلِّمك ، و أَرغب لَك ِمن        إني أُريد أَنْ أَبعثك على جيٍش فَيغِنمك        ! يا عمرو    {-٢٢٢١٧

ع (و ابن سعد ،     ) حم ، ك   (.} ِنعما ِباملاِل الصاِحل ِللرجِل الصاحلِ    ! املَاِل رغبةً صاحلــةً ، يا عمرو       
 . عن عمرو بن العاص ) ، طب ، هب

  ٤/٦٤ وجممع ٧/١٨و ش ) ٢٢٧٧( و حب ٢/٢٣٦ و ك ٢٠٢ و ٤/١٩٧حم  
  صحيح 

يا رسول اهللا مل أسلم للمال ، و إمنا أسلمت رغبة يف اإلسالم ، و أن أكون معك فقال                    : � قال عمرو للنيب      وفيه
 له آخر احلديث

 .} بايع ، فَإنَّ اإلسالم يجب ما قَبلَه ، و إنَّ اِهلجرةَ تجب ما كانَ قَبلـها          ! يا عمرو    {-٢٢٢١٨
 . يب أوس الثقفي قال حدثىن عمرو من فيه إىل أذين عن راشد موىل حبيب بن أ) حم ، طك(

  ٩/٣٥١ و جممع ٤/١٤٢ و بداية ٤/٣٤٨ و نبوة ٩/١٢٣ و هق ٤/١٩٩حم 
  صحيح 

عن عمـرو بـن     ) حم ، ع ، طك     (.} ِنعــم املَالُ الصاحلُ ِللرجِل الصاحلِ    ! يا عمرو    {-٢٢٢١٩
 . العاص 

  ٤/٦٤مع  و جم٢٣٦ و ٢/٢ و ك ٧/١٨ و ش ٤/١٩٧حم 
 صحيح  

إنَّ اَهللا عز و جلَّ قَد أَحسن كُلَّ شيٍء خلقه ، يا عمـرو بـن                ! يا عمرو بن زرارةَ      {-٢٢٢٢٠
عن أيب أمامة ،    ) طب (.} هذَا موضع اإلزارِ  ! إنَّ اَهللا ال يحب املُسبلني ، يا عمرو بن زرارةَ           ! زرارةَ  

 .  األنصارى عن عمرو بن عامر) حم(
  ٥/١٢٤ و جممع ٨/٢٧٧طب 

 صحيح  



 

 

٣٣١٤() 

٢٢٢٢١-}    وفا عاعِة       ! يدِى السي نيا بفظْ ِخالالً ِستيِت املَقدِس       : احب فَتح ويت ، ثُمم إحداهن
                ثُم ، كِّى ِبِه أَموالكمزو ي كمو أَنفُس اُهللا ِبِه ذَراريكم ستشهدي ِفيكم ظهراٌء يد كونُ اَألموالُ   ، ثُمت 

ِفيكم حتى يعطَى لرجلُ ِمائةَ ِديناٍر فَيظَلُّ ساخطاً ، و ِفتنةٌ تكونُ بينكم ال يبقى بيـت مسـلٍم إالَّ                    
                  حـتغَايةً ت ِفي ثَمانني ونَ فَيسريونَ إليكمدنةٌ فَيغدرين اَألصفِر هب نيو ب ينكمكونُ بي ثُم ، خلتهد

 . عن عوف بن مالك األشجعى ) هـ ، ك (} يٍة اثْين عشر أَلفاًكُلِّ غَا
 و  ٦٤ و   ٤٦ و   ١٨/٤٢ و طـب     ٤٢٣ و   ٤٢٢ و   ٤/٤١٩ و ك    ٩/٢٢٣ و هق    ٦/٣٨٣و نبوة   ) ٤٠٤٢(هـ  
 ) ٧٩٥٦( و صحيح اجلامع ٥/١٢٨حلية 

 صحيح  
 فَتعمـد إىل بعِضـها      أَليس تنِتج إِبلُك و ِهى صحيحةٌ آذانهـا       ! يا عوف بن مالٍك      {-٢٢٢٢٢

هِذِه بحريةٌ و تعمد إىل بعِضها فَتشق آذَاا ثُم تقولُ هِذِه صِرمةٌ فَـال تفعـلْ ،                 : فَتجدعها فَتقولُ   
 ، اعدكس ِمن اِهللا أَشد اعدس 

          ِمن مالالً و الَحتراُهللا ح اكا آتكُلْ م ، وساكم ِمن وسى اِهللا أَحدالٍك و مم نب وفا عيئاً ، يش الكم 
غُالمك الَّذي يطيعك و يتبع أَمرك أَحب إليك أَم غُالمك الَّذى ال يطيعك و ال يتِبـع أَمـرك ؟               ! 

كمبر ِعند أَنتم عن أيب األحوص عن أبيه عن جده ) طب (.} فَكذلك . 
  ٤/٣٢ و جممع ١٩/٢٨٠طب 

 حسن  
 مقطوعة األذن : ة  صرم

٢٢٢٢٣-}    ا ِعياضي !          ماُألم ِبكم كاثري ماقراً ، فَإنوزاً و ال عجع نجوزعن ) طب ، ك   (.} ال ت
 . عياض بن غنم 

  ٥/١٧٩٥ و عدي ٤/٢٥٨ و جممع ٣/٢٩٠ و ك ١٧/٣٦٨طب 
  حسن لغريه 

٢٢٢٢٤-}    ا غُالمفِظ اهللاَ     ! ياح ، حفظْكفِظ اَهللا يفَاسأِل اَهللا ،          اح ألتو إذَا س ، جاهكت جدهت 
                    اُهللا لَك هبكتي ِبشيٍء لَم نفعوكلى أَنْ يع تةَ لَِو اجتمعأَنْ اُألم لمِباِهللا ، و اع فَاستعن تعنتو إذا اس

ُهللا عليك لَم يقدروا علـى  لَم يقدروا علَى ذلك ، و لَِو اجتمعوا على أَنْ يضروك ِبشيٍء لَم يكتبه ا       
حفو طُويِت الص ، فَِّت اَألقالمالقَضاِء ، و ج قُضي ، عن ابن عباس ) هب (.} ذلك . 

 و الشـعب    ٧/٢٦٨٣و عـدي    ) ٤١( و الدعا طـب      ٢/١٢٣ و بغوي    ١٧٨ و   ١١/١٢٣ و طب    ٣/٥٤١ك  
 ) ١٠٧٥ و ١٠٤٧(

  صحيح 
٢٢٢٢٥-}    ا غُالمكَل  ! ي كي اُعلِّمإذَا           إن ، جاهكت هجداحفِظ اَهللا ت ، حفظْكفِظ اَهللا يماٍت اح

          نفعـوكلـى أنْ يع ةَ لَِو اجتمعتأَن اُألم ِباِهللا ، و اعلم فَاستعن تعنتفَاسأِل اَهللا ، و إذا اس ألتس



 

 

٣٣١٥() 

 يضروك ِبشيٍء لَم يضـروك      ِبشيٍء لَم ينفعوك إالَّ ِبشيٍء قَد كَتبه اُهللا لَك ، و لَِو اجتمعوا على أَنْ              
حففعِت الصو ر فَِّت اَألقالمج ، ليكاُهللا ع كَتبه عن ابن عباس ) حم ، ت ، ك (.} إالَّ ِبشيٍء قَد . 

و حم ) ٤٢( و الدعا طب ١/٣١٤ وحلية  ١٩٩ و   ١٩٨ و اآلجري    ٢/١٢٣ و بغوي    ٣/٥٤١و ك   ) ٢٥١٦(ت  
  )٧٩٥٧( و صحيح اجلامع ٣٠٧ و١/٢٩٣

 صحيح  
٢٢٢٢٦-}    ا غُالمي !                أُ أُموٍم ، فَتقرِفي كُلِّ ي لِّيهنصت ؟ أَربع أَال أُعِطيك ، أَال أَحنَلُك وكأَال أَحب

سبحانَ اِهللا ، و احلَمد ِهللا ، و ال إله إالَّ اُهللا ، و اُهللا أَكرب خمس عشرةَ              : القُرآِن وسـورةً ثُم تقولُ     
، ثُم تركَع فَتقولُها عشراً ، ثُم ترفَع فَتقوهلأ عشراً ، ثُم تفعلُ ِفي صالتك ِمثلَ ذلـك ، فَـإذا           مرةً  

اللَّهم إني أَسألك توفيق أَهِل اهلُدى ، و أعمـالَ أَهـِل            : فَرغت قُلت بعد التشهِد وقَبلَ التسليِم       
     ناصحةَ أَهِل التقِني ، و مغبِة                اليةَ أَهِل الرأَهِل اخلَشيِة ، و ِطلب ِرب ، و ِجدأَهِل الص زموبــِة ، و ع

، و تعبد أَهِل الورِع ، و ِعرفانَ أَهِل الِعلِم حتى أَخــافَك ، اللَّهم إني أَسألُك مخافةً تحِجـزين               
ستحق ِبِه ِرضاك ، و حتى أُناِصحك يف التوبِة خوفاً          ِبها عن معاصيك و حتى أَعملَ ِبطاعِتك عمالً أَ        

                    ، ِبـك الظَّن نسِفي اُألموِر ح ليكوكَّلَ عى أَتتح ، ا لَكبصيحةَ حالن لَك ى أُخلصتو ح ، ِمنك
صـغريها و كَبريهـا   : نوبـك  سبحانَ خالِق النوِر ، فَإذا فَعلت ذلك يا ابن عباٍس غَفر اُهللا لك ذُ     

 . عن ابن عباس ) حل (.} وقَدميها و حديثَها ، وِسرها و عالنيتها ، وعمدها و خطأَها
  ٣/٤٧٧ و اإلحتاف ١/٢٥ و حلية ١/٤٧٠ و ترغيب ٢/٢٨٢جممع 

  حسن لغريه 
٢٢٢٢٧-}    ا غُالم؟        ! ي اُهللا ِبِهن كنفَعكَلماٍت ي كفـِظ اَهللا        أَال أُعلِّماح ، فظْـكحفِظ اَهللا ياح

         كُـني لَـم ا أَصـابكأَنَّ م لمِة ، و اعدِفى الش عرفْكخاِء يإىل اِهللا ِفي الر فعرت  ، كأَمام هجدت
طُوك شيئاً لَـم  ليخطئك ، و أَنَّ ما أَخطأك لَم يكن ليصيبك ، و أَنَّ اخلَالئق لَِو اجتمعوا على أَنْ يع         

يِرِد اُهللا أَنْ يعطيكَه لَم يقدروا على ذلك أَو أَنْ يصِرفُوا عنك شيئاً أَراد اُهللا أَنْ يعطيكَه لَم يقدروا                   
 إذا  على ذلك ، و أَنْ قَد جف القَلَم ِبما هو كَائن إىل يــوِم الِقيامِة ، فَإذا سألت فَاسأَِل اَهللا ، و                    

استعنت فَاستعن ِباِهللا ، و إذا اعتصمت فَاعتصم ِباِهللا ، و اعملْ ِهللا ِبالشكِر ِفي اليقِني ، واعلـم أَنَّ   
الصرب على ماتكره خري كَثري ، فَإنَّ النصر مع الصِرب ، وإنَّ الفَرج مع الكَرِب ، و إنَّ مع العسـِر                     

 .  عن ابن عباس )طب (.} يسراً
  ١١/٢٢٣و طب ) ١٩٧٢( و الدعا طب ١/٣١٤ و حلية ١/٣٠٧حم 

  صحيح 
٢٢٢٢٨-}    ا غُالمي !              اغُالمي ، اهلَم ِفى اخلَِري ، و كَفاك كهجقْوى ، وواُهللا الت دكوقَِبلَ اُهللا  ! ز

فقتكن و أَخلف ، ذَنبك وغَفر كجمرابن السىن عن ابن ع (.} ح ( 



 

 

٣٣١٦() 

 ) ٥٠٦(و ) ٥٣٣(و سين ) ٨١٩ و ٨١٨ و ٨١٧( و الدعا طب ٣/٢١١ و جممع ١٢/٢٩٢طب 
  حسن لغريه 

٢٢٢٢٩-}    ا غُالمي !          ليكو كُلْ ِمما ي ، ميِنكاَهللا ، و كُلْ ِبي مـ   (.} س عن عمر بـن أيب     ) ق ، ه
 . سلمة 

 و سنة   ٩/٥٢١ و فتح    ٧/٢٧٧ق   و ه  ٨/١٠٤ و ش    ٤/٢٦و حم   ) ٣٢٦٧( و هـ    ١٠٨ و م األشربة     ٧/٨٨خ  
 ) ٧٩٥٨( وصحيح اجلامع ١١/٢٧٥

٢٢٢٣٠-}    ا غُالمي !          طنهب أَشبع سقُطُ ، اللَّهما يخلَ ؟ كُلْ ِممرمى النت عن رافع بـن    ) ك (.} ِلم
 . عمرو 

  ١٠/٣ و هق ٦/٨٢ و ش ٧/١٩ و سعد ٥/٨ و طب ٣/٤٤٤ و ك ٥/٣١و حم ) ٢٢٩٩(و هـ ) ٢٦٢٢(د 
 غريه  حسن ل

٢٢٢٣١-}    ا غُالمي !          هما ِشئتذْ ِبيِد أَيفَخ ، كو هِذِه أُم ، عـن أيب   ) ن ، هـ ، ك     (.} هذَا أَبوك
 . هريرة 

و ) ١٠٨٣(و محيدي   ) ١٢٦١٢ و   ١٢٦١١( و عب    ٢/١٧٠و مي   ) ٢٣٥١( و هـ    ٢/٢٤٦ و حم    ٦/١٨٦ن  
 ) ٧٩٥٩( و صحيح اجلامع ٤/١٧٦ ومشكل ٤/٩٧ك 

 صحيح  
٢٢٢٣٢-} ةُ يةً! ا فَاطمعرِه ِفضِقى ِبِزنِة شدصو ت هأسلِقى رعن علي ) ت ، ك (.} اح . 

 ) ٧٩٦٠( وصحيح اجلامع ٤/٢٣٧ و ك ٩/٣٠٤ و هق ٨/٤٧و ش ) ١٥١٩(ت 
  صحيح 

) ابن سعد عن عكرمة مرسالً (.} أَما إني ما آلَيت أَنْ أُنكحِك خري أَهلي    ! يا فَاطمــةُ    {-٢٢٢٣٣
 . 

  ٨/١٥سعد 
 صحيح مرسل  

إنَّ اَهللا عز و جلَّ بعثَ أَباِك ِبأمٍر ، ال يبقى على ظَهِر اَألرِض بيت مدٍر و                 ! يا فَاطمةُ    {-٢٢٢٣٤
) حلطب ،    (} ال حجٍر و ال وبٍر و ال شعٍر إالَّ أَدخله اُهللا ِبِه ِعزا أَو ذُال حتى يبلُغَ حيثُ يبلغُ اللَّيلُ                   

 . و ابن عساكر عن أيب ثعلبة اخلشين 
  ٦/١٢٤ و ٢/٣٠ و حلية ١/٤٨٩ك 

 حسن لغريه  
ابن سعد عن فاطمة بنت      (.} إنما السكىن و النفقةُ ِللَّيت ِلزوجها عليها رجعةٌ       ! يا فَاِطمةُ    {-٢٢٢٣٥

 ) قيس
 ٧/٤٧٤ و هق ٨/٢٠٠سعد 

 صحيح  



 

 

٣٣١٧() 

بعثْ نيب إالَّ عمر الَّذى بعده ِنصف عمِرِه ، و إنَّ ِعيسى بن مرمي              إنه لَم ي  ! يا فَاطمةُ    {-٢٢٢٣٦
     ِلعشرين ِعثتي بوإن ، عثَ َألربعنيعنه عن زيد بن أرقم    ) حل(ابن سعد عن حيىي بن جعدة مرسالً ،          (.} ب (

. 
  ٢/٢٣٥سعد 

 حسن لغريه  
 سيدةَ ِنساِء العاملني و سيدةَ ِنساِء املُؤمنني ، و سيدةَ           أال ترضني أَنْ تكوين   ! يا فَاطمةُ    {-٢٢٢٣٧

 . عن عائشة ) ك (.} ِنساِء هذِه اُألمِة ؟ 
  ١١/٨٠ و فتح ٣/١٥٦ و ك ٨/٧٩خ 

 صحيح  
 . عن فاطمة ) ق (.} أَال ترضني أَنْ تكوين سيدةَ ِنساِء املُؤمنني ؟ ! يا فَاطمةُ  {-٢٢٢٣٨
 و صحيح   ١١/٨٠ و فتح    ٣/١٥٦ و ك    ٢/٤٠ و حلية    ٦/٢٤٤ و اإلحتاف    ٤/٢٤٨ و خ    ٩٨لصحابة  م فضائل ا  

 ) ٧٩٦١(اجلامع 
 .} فَاطمةُ ِبنت محمٍد ِفى يِدها ِسلسلةٌ ِمن نارٍ       : أَيسرِك أَنْ يقولَ الناس     ! يا فَاطمةُ    {-٢٢٢٣٩

 . عن ثوبان ) حم ، ن ، ك(
و حـم   ) ٧٩٦٢( و صحيح اجلـامع      ١/٥٥٧ و ترغيب    ٨/١٥٨ و ن    )٤١١( و صحيحة    ١٥٣ و   ٣/١٥٢ك  
٥/٢٧٩  

  صحيح 
قُوِمى إىل أُضحيِتِك فَاشهِديها ، فَإنه يغفر لَِك ِعند أَوِل قَطرٍة تقطُر ِمـن              ! يا فَاطمةُ    {-٢٢٢٤٠

ي ِهللا رب العاملني ال شريك      إنَّ صاليت و نسِكى و محياي و مماتِ       : دِمها كُلُّ ذَنٍب عملتيِه ، وقُوِلي       
: هذا لَك و َألهِل بيتك خاصةً ؟ قَـالَ     : لَه و ِبذلك أُمرت و أَنا ِمن املُسلمني ، ِقيلَ يا رسولَ اِهللا              

 . عن عمران بن حصني ) هق(و تعقب ) طب ، ك (.} بلْ ِللمسلمني عامةً
 و طـب  ٩/٢٨٣و هـق  ) ٩٤٩( و الدعا طب  ٤/٢١٩صب   و ن  ٢/١٥٤ و ترغيب    ٤/١٧ و جممع    ٤/٢٢٢ك  
١٨/٢٣٩  

  حسن لغريه 
قُوِمى فَاشــهدى أُضحيتِك ، أَما إنَّ لَِك ِبكُلِّ قَطرٍة تقطُر ِمن دِمهـا             ! يا فَاطمةُ    {-٢٢٢٤١

             بعنيالِقيامِة ِبلُحوِمها و ِدماِئها س ومجاُء ِبها يي هةً ِلكُلِّ ذَنٍب ، أَما إنغفرِفـى      م عوضى تتِضعفاً ح 
 . عن علي ) هق (.} ِميزانِك ، ِهى آلِل محمٍد و ِللناِس عامةً

 ) ٧٣٣٨( و الشعب ١٨/٢٣٩ و طب ٤/١٧ و جممع ٩/٢٨٣هق 
  حسن لغريه 



 

 

٣٣١٨() 

رمحِتـك  يا حي يـا قَيـوم ، بِ       : مايل ال أَمسعِك ِبالغداِة و العشي تقولني        ! يا فَاطمةُ    {-٢٢٢٤٢
 ) . اخلطيب عن أيب هريرة (.} أَستغيثُ ، أَصلح ِلي شأين كُلَّه و التكلين إىل نفسي

  ١/٤٥٧ و ترغيب ١١٤ و ٥/٦٦ و اإلحتاف ١/١٥٩و طص ) ٣٥٢٤( و ت ١٤/٣٠خط 
  صحيح 

 شيئاً ، يا صـفيةَ      اشتِري نفسِك ِمن الناِر فَإني ال أَملك لَكِ       ! يا فَاطمةَ ِبنت محمٍد      {-٢٢٢٤٣
اشترى نفسِك ِمن الناِرفإين ال أَمِلك لـِك ِمـن اِهللا   ! ِبنت عبِد املُطَّلِب ، يا صفيةَ عمةَ رسوِل اِهللا          

ال يرِجع ِمن ِعندِك سائلٌ و      ! شيئاً ، يا عائشةُ اشتري نفسِك ِمن الناِر و لو ِبشق تمرٍة ، يا عائشةُ                
 . عن أيب هريرة ) هب (.} لَو ِبِظلٍف محرٍق

 و  ٣٨٨ و   ٤/٣٨٧ و معاين    ٢/٢/١٧ و سعد    ١/٩٥ و عوانة    ٨/٤٢٠ و   ٢٨١ و   ٧/٧٧ و اإلحتاف    ٦/١٣٦حم  
 ) ٧٠٢١(الشعب 

 صحيح  
 ،  أَال أَهب لَك ، أَال أُعلِّمك كَلماٍت ينفعك اُهللا ِبهن ؟ احفِظ اَهللا يحفظك             ! يا فَىت    {-٢٢٢٤٤

                      أَنْ قَـد ِباِهللا ، و اعلم فَاستعن تعنتفَاسأَِل اَهللا ، و إذَا اس ألتو إذَا س ، كأَمام جدهاحفِظ اَهللا ت
                   ليكوا عقدري لَم ليكع بكتي ِبشىٍء لَم أَرادوك لَو أَنَّ اخلَالئق و اعلم ، كَائن وِبما ه القَلم فج

    أَنَّ الن سراً             ، و اعلمسِر يالع عالكَرِب ، و أَنَّ م عم ِرب ، وأَنَّ الفَرجالص عم عن عبـد   ) طب (.} صر
 . اهللا بن جعفر 

  ٧/١٨٩ و جممع ١/١٣٨عاصم 
 حسن لغريه  

وابن سعد عن عبد اهللا بن      ) د (.} لَقد شققت علَي ، أَنا ههنا منذُ ثَالٍث أَنتظرك        ! يا فَىت    {-٢٢٢٤٥
 . يب احلمساء أ

  ٥/٢٣٤ و كثري ٧/٥٠٦ و اإلحتاف ٧/٤١ و سعد ٣/٢٢٤ و طب ١٠/١٩٨و هق ) ٤٩٩٦(د 
  حسن 

 . عن ابن عباس ) ط (.} ال تزنوا ، فَإنه من سلم لَه شبابه دخلَ اجلَنةَ! يا ِفتيانَ قُريٍش  {-٢٢٢٤٦
 ) ٢٧٥٦(و طيا ) ٥٤٢٦ و ٥٤٢٥ و ٥٣٦٩( و الشعب ٤/٣٥٨ و ك ٣/٢٨٢ترغيب 

  صحيح 
٢٢٢٤٧-}    ا فَِديكي !                أَرِض قَومك ِمن كُنوَء ، و اسِر السجكاةَ ، و اهالز الةَ ، و أَدأَِقِم الص

قال فديك يـا    : و ابن عساكر عن صاحل بن بشري بن فديك قال           ) حب ، هق   (.} حيثُ ِشئت تكُن مهاِجراً   
 . ه من مل يهاجر هلك قال فذكره إم يزعمون أن! رسول اهللا 

  ٧/١٣٥ و تخ ٣/٢٦٠و مشكل ) ١٥٧٨( و حب ٩/١٧هق 
 صحيح لغريه  



 

 

٣٣١٩() 

٢٢٢٤٨-}    ا فَديكو                  ! ي ، ـيفو أَقِْر الض ، يتالب جضانَ ، و حمر هرش مالةَ ، و صأَِقِم الص
    ِشئت أَرِض قَومك أَي و :  بشري بن فديك عن أبيه قال البغوى         البغوى و الباوردى عن صاحل بن      (.} اسكن

 )  ال أعلم له غري هذا
  ٥/٢٥٥ و امع ٧/١٣٥ و تخ ٣/٢٦٠و مشكل ) ١٥٧٨( و حب ٩/١٧ وهق ٨/٣٩٠متهيد 

  صحيح لغريه 
أَفال تحسن صالتك أَال تنظُر املُصلِّي إذَا صلَّى كَيف يصلِّي ؟ فَإنمـا             ! يا فُــالنُ    {-٢٢٢٤٩

 . عن أيب هريرة ) م ، ن (.} ي ِلنفسِه ، إني و اِهللا ُألبصر ِمن وراِئي كَما أُبصر ِمن بِني يدييصلِّ
 و صحيح اجلـامع     ٢/١٢٦ و فتح    ٢/١٠٥ و عوانة    ٢/٢٩٠  و هق     ٢/١١٩ و ن    ١٠٨ و م الصالة     ١/٢٣٥ك  
)٧٩٦٤ ( 

كَيف تصلِّي ؟ إنَّ أَحدكم إذا قَام يصلِّي إنما يقُوم          أَال تتِقى اَهللا ، أَال تنظُر       ! يا فُالنُ    {-٢٢٢٥٠
يناِجى ربه فَلينظُر كَيف يناجيِه ، إنكم ترونَ أَني ال أَراكم ، إني و اِهللا َألرى ِمن خلِف ظَهري كَما           

يدِني يب عن أيب هريرة ) م ، ن ، ك (.} أَرى ِمن . 
  ١٠٨ و م الصالة ٢/٢٩٢ و هق ١١٣ و ١/١١٢ و خ ١/٢٣٥ و ك ٢/٤٤٩حم 

أَيما كَانَ أَحب إليك أَنْ تمتع ِبِه عمرك أَو ال تأيت غَداً إىل باٍب ِمن أَبواِب                ! يا فُالنُ    {-٢٢٢٥١
لَك هحفْتإليِه ي قَكبس قَد هتجدِة إالَّ وعن قرة بن إياس ) ن (.} اجلَن . 

 ) ٧٩٦٣( وصحيح اجلامع ١٩/٣١ و طب ٤/٦٠ و هق ٤/١١٨ن 
  صحيح 

سبحانَ اِهللا العظيِم و ِبحمِدِه ، و ال        : إذَا أَصبحت و صلَّيت الفَجر فَقُلْ       ! يا قَبيصةُ    {-٢٢٢٥٢
اك و أَربعاً آلخرِتـك ،      حولَ وال قُوةَ إالَّ ِباِهللا العلي العظيِم أَربعاً ، يعطيك اُهللا عزو جلَّ أَربعاً ِلدني              

    نياكا أَربعاً ِلدفَأم :               ا أَربعاً آلخرتكِص و الفَاِجل ، و أَماجلُنوِن و اجلُذاِم و الرب عاىف ِمنت كفَقُِل : فَإن
 :         ا إنأَم ، محتكر ِمن ليع شرو ان ، ِرزِقك ِمن ليع و أَِفض ، ِعنِدك اهدين ِمن اللَّهم اىف ِبهنإنْ و ه

 .} يوم الِقيامِة لَم يدعهن رغبةً عنهن وال ِنسياناً ، لَم يأِت باباً ِمن أَبواِب اجلَنِة إالَّ وجده مفتوحـاً       
 ) . ابن السين عن ابن عباس(

  ١٠/١١٤و امع ) ١٣٣(و ) ١٣٤( خمتصراً و سين ٥/٦٠حم 
  حسن لغريه 

رجٍل تحملَ حمالةً فَتِحلُّ لَه املَسـألةُ  : إن املَسألةَ ال تحلُّ إالَّ َألحِد ثَالثٍة  ! بيصةُ  يا قَ  {-٢٢٢٥٣
حتى يصيبها ثُم يمسك ، و رجٍل أَصابته جائحةٌ اجتاحت ماله فَحلَّت لَه املَسألةُ حتى يصيب ِقواماً               

     فَاقةٌ ح ٍل أَصابتهجيٍش ورع قَوِمِه         ِمن ا ِمنذَوي اِحلج قُولَ ثَالثةٌ ِمنى يفُالناً فَاقـةٌ     : ت أَصابت لَقد



 

 

٣٣٢٠() 

فَحلَّت لَه املَسألةُ حتى يصيب قَواماً ِمن عيٍش ثُم يمسك ، فَما ِسواهن ِمن املَسألِة فَسحت يأكُلُها                 
 . خارق عن قبيصة بن امل) حم ، م ، د ، ن (.} صاحبها سحتاً

 و ش   ٢٣ و ٧/٢١و هـق    ) ١٦٨٥( و مي    ٥٠٩و م الزكاة    ) ٢٣٧٥( و خزمية    ١٨/٣٧٠ و طب    ٣/٣٧٧حم  
 ) ٧٩٦٥( و صحيح اجلامع ٨٩ و ٥/٨٨و ن ) ١٦٤٠( و د ٥/١٠٠ و متهيد ٣/٢١٠

، سـبحانَ اِهللا و ِبحمـِدِه       : قُلْ ثَالثَ مراٍت إذَا صلَّيت صالةَ الغـداِة         ! يا قَبيصةُ    {-٢٢٢٥٤
سبحانَ اِهللا العظيِم و ِبحمدِه ، و ال حولَ و ال قُوةَ إالَّ ِباِهللا ، فَإنك إذَا قُلت ذلك أَمنت ِبإذِن اِهللا                      

اللَّهم اهــدين ِمن ِعنـدك ، و أَفـض علـي ِمـن    : ِمن العمى و اجلُذاِم والبرِص ، و قُــِل      
 . عن ابن عباس ) طب (.} ك ، و أَنزلْ علي ِمن بركاتكفَضلك ، و أَنزلْ علي ِمن رمحت

  ٥/٦٨ و اإلحتاف ١٠/١١٤ و امع ١٨/٣٦٨طب 
 حسن لغريه  

إذَا ! ما مررت ِبحجٍر و ال شجٍر و ال مدٍر إالَّ استغفر لَك ، يا قَبيصـةُ                 ! يا قَبيصةُ    {-٢٢٢٥٥
! العظيِم و ِبحمدِه تعاىف ِمن العمى و اجلُذاِم ، و الفَاِجل ، يا قَبيصةُ سبحانَ اِهللا : صلَّيت الفَجر فَقُلْ  

اللَّهم إني أَسألك ما ِعندك فَأِفض علي ِمن فَضلك و انشر علي رمحتك ، و أَنزلْ علي ِمـن                   : قُِل  
ركاتكعن قبيصة بن املخارق ) حم (.} ب . 

  ٥/٦٨و اإلحتاف  ١/١٠٤ و ترغيب ٥/٦٠حم 
 حسن لغريه  

و ابن شاهني   ) طب (.} اغْتسلْ ِبماٍء و ِســدٍر و احِلق عنك شعر الكُفرِ        ! يا قَتادةُ    {-٢٢٢٥٦
 . عن قتادة الرهاوي 

  ١/٢٨٣ و جممع ١٩/١٤طب 
 صحيح  

جاالً تزدِري عملَك مع أَعماهلم     ال تسبن قُريشاً فَإنه لَعلَّك أَنْ ترى ِمنهم رِ        ! يا قَتادةُ    {-٢٢٢٥٧
} ، وِفعلك مع أَفعاهلم ، و تغبطُهم إذَا رأيتهم ، لَوال أَنْ تطغى قُريش َألخربتهم ِبالَّذى لَهم ِعند اهللاِ                  

 . عن قتادة بن النعمان ) حم (.
  ١٠/٣٠٦ و حلية ١٠/٢٣ و جممع ٦/٣٨٤حم 

 صحيح  
٢٢٢٥٨-}    ا قَومكَذِّبوا            ِبهذَ! يعضــاً فَال تب هعضب قدصإنَّ القُرآنَ ي ، قَبلَكم ما أُهِلكَِت اُألم

 .  على قوٍم يتنازعون يف القرآن قال فذكره �خرج رسول اهللا : عن ابن عمرو قال ) طب (.} بعضه ِببعٍض
  ٤/١/١٤١ و سعد ٢/٣٢٠ و كثري ١/١٣٢ و ترغيب ٢/١٩٦حم 

  حسن 



 

 

٣٣٢١() 

عسى إنْ مد ِبك الدهر أَنْ يليك بعدي والةٌ ال تستطيع أَنْ تقُولَ احلَـق               ! قَيس  يا   {-٢٢٢٥٩
عهمعن قيس بن خرشة ) طب (} م . 
  ٣/٢٤٥ و اإلصابة ٦/٤٧٦ و نبوة ٧/٢٦٥امع 

 حسن لغريه  
٢٢٢٦٠-}    ا قَيسغ        ! ير لَه عريب قبتكلى رالِقيامِة ع ومأيت ياةٌ         ال تأَو ش ، وارقرةٌ لَها خاٌء ، أَو ب

لَها يعار ، و ال تكُن كَأيب ِرغاٍل مصدق بعثَه صاحلٌ فَوجد رجالً ِبالطَّائِف ِفى غُنيمٍة قَريبٍة ِمــن                   
من :  صاحب الغنِم    اِملائة ِشصاٍص إالَّ شـاةً ، وابن صغري ال أُم لَه فَلبن ِتلك الشاِة عيشه ، فَقالَ               

هذِه غَنمي فَخذْ أَيها أَحببت ، فَنظر إىل الشـاِة          : أنت ؟ قَالَ أَنا رسولُ رسوِل اِهللا فَرحب و قَالَ           
: هذَا الغالم كَما ترى لَيس لَه طَعام و ال شراب غَريها ، قَالَ              : هذِه ، فَقالَ الرجلُ     : اللَّبوِن فَقالَ   

خذْ شاتِني مكانها فَأىب ، فَلم يزلْ يزيده لَه خمس ِشـياٍة            : كُنت تحب اللَّنب فَأنا أُحبه ، فَقالَ        إنْ  
ما ينبغي أَنْ يـأيتَ     : شصٍص مكانها فَأىب عليِه ، فَلما رأى ذلك عمد إىل قَوسِه فَرماه فَقتله ، فَقالَ                

اللَّهم العن أَبا : رب أَحد قَبلي ، فَأتى صاحب الغنِم صاحلاً فَأخربه ، فَقــالَ صاحلٌ             نيب اِهللا ِبهذا اخلَ   
 . عن قيس بن سعد ) ك ، هق (.} ِرغاٍل ، اللَّهم الْعن أَبا ِرغاٍل

 ) ٢٢٧٢( و خزمية ١/٣٩٨ و ك ٤/١٥٧هق 
 صحيح  

٢٢٢٦١-}    ا كَعبي !   الو فَأحسنت أتضوإذَا ت         ـنيب كنبشإىل املَسجِد فَال ت رجتخ ضوَء ثُم
 . عن كعب بن عجرة ) هق (.} أَصابعك فَإنك يف صالٍة

  ١٩/١٥٣و طب ) ٣١٥( و حب ٣/٢٣١هق 
 صحيح  

٢٢٢٦٢-}   ا كَعبِر اِهللا! يقَد ِمن لْ ِهيأرأيت ! عن كعب بن مالك أنه قال يا رسـول اهللا) حب (.} ب
 . تداوى به ، و رقى نسترقى ا ، و أشياء نفعلها هل ترد من قدر اهللا ؟ قال فذكره دواًء ن
  ٤/٤٠٢ و امع ٥/٨٥و بنحوه امع ) ١٣٩٦(حب 

 حسن  
٢٢٢٦٣-}  ا كَعبي !طرِع الشو د طرِذ الشعن كعب من مالك ) طب (.} خ . 

  ٢٤٥ و ٣/١٦٢ و بنحوه خ ١٩/١٠٢طب 
 صحيح  

٢٢٢٦٤-}    ا كَعبو              ! ي مِبكـذ قَهمدفَص ليهمخلَ عد أُمراُء ، فَمن ليكإذَا كَانَ ع ِبك كَيف
أَعام على ظُلمهم فَليس ِمنى و ال أَنا ِمنه و ال يرد علي حوضي ، يا كَعب إنه ال يدخلُ اجلَنـةَ                       

النـاس  !  ودٍم  نبتا ِمن سحٍت فَالنار أَوىل ِبِه ، يا كَعـب  لَحم و ال دم نبتا ِمن سحٍت ، كُلُّ لَحمٍ        



 

 

٣٣٢٢() 

غَاٍد يف ِفكاِك رقبٍة فَمعتقها ، و غَاٍد فَموبقها ، يا كَعـب الصـالةُ               : رجالِن ، غَادياِن و رائحاِن      
عـن  ) هـب  (.}  على الصفابرهانٌ ، و الصوم جنةٌ ، والصدقةُ تذهب اخلَطيئةَ كَما تذهب اجلَامدةُ          

 . كعب بن عجرة 
 ) ٢٦١(و حب ) ٢٠٧١٩(وعب ) ٥٧٦٢ و ٥٧٦١(الشعب 

 صحيح لغريه  
أَعاذَك اُهللا ِمن إمارِة السفهاِء ، أُمراٌء يكونونَ ِمـن بعـدي ال             ! يا كَعب بن عجرةَ      {-٢٢٢٦٥

 عليهم و صدقهم ِبكذم ، و أَعام على ظُلمهم          يقتدونَ ِبهديي و ال يستنونَ ِبسنيت ، فَمن دخلَ        
                       و لَـم لـيهمدخلْ عي لَم نوضي ، و مح ليردونَ عو ال ي ، ِمنهم ى و لَستلَيسوا ِمن فَأُولئك ،

               ليريدونَ عو س ، ى و أَنا ِمنهمِمن فَأولئك لى ظُلمهمع عنهمو ملْ ي مِبكذ قهمصدـا     يوضي ، يح 
الصوم جنةٌ ، والصدقةُ تطفىُء اخلَطيئةَ كَما يطفىُء املاُء النار ، و الصالةُ قُربانٌ              ! كَعب بن عجرةَ    

فَمبتاع نفسه فَمعتقُها ، و بائع نفسـه        : الناس غَــادياِن   ! أَو قَالَ برهانٌ ، يا كَعب بن عجرةَ         
طب ، حـل ،     (و ابن جرير    ) ع ، حب ، ك ، ض      (و عبد بن محيد و الدارمي و ابن زجنويه          ) حم (.} فَموبقها

 . عن جابر ) هب
 و عـب    ٤/٤٢٢ و ك    ٢/١٣٧و مشـكل    ) ١٥٦٩( و حب    ٣/٣٩٩ و حم    ١/١٥٤ و طص    ١٩/١٦٠طب  

)٢٠٧١٩ ( 
  صحيح 

ك ، و اِهللا للمسلم أَعظَم حقا       ما أَعظم حقُّ  ! ما أَطيب ِرحيِك ، و يا حجر        ! يا كَعبةُ    {-٢٢٢٦٦
 . عن أيب هريرة ) عق (.} ِمنكما
 ) ٢٩٣٢( و هـ ١١/٣٧ و طب ١/١٨٧ و عقيلي ٢/٥٦٧عدي 

  حسن لغريه 
يا لَيته مات ِفى غَِري مولدِه ، إنَّ الرجلَ إذا توفِّي ِفى غَِري مولدِه ، ِقيس لَه ِمن مولدِه                    {-٢٢٢٦٧

 . عن ابن عمرو ) حم ، طب  (.} طِع أَثرِه ِفى اجلَنِةإىل منقَ
 ٨ و ٤/٧و ن ) ١٦١٤( و هـ ٦/٥٥٣وكثري ) ٧٢٩( و حب ٢/١٧٧حم 

  حسن 
إنها ستكونُ ِفتنةٌ و فُرقةٌ و اختالف ، فَإذَا كَانَ ذلـك            ! يا محمد بن مســلمةَ      {-٢٢٢٦٨

 . عن حممد بن مسلمة ) طب (.} اقْطع وترك ، واجلس ِفى ِبيتكفَاكِسر سيفك ، و اكْسر نبلَك ، و 
  ٣٧ و ١٥/٧و ش ) ٣٩٦٢( و هـ ٣/٤٩٣ و حم ٦/٢٣٨ و بداية ١٩/٢٣٣طب 

  حسن
 . عن قيلة بنت خمرمة ) طب (.} عليِك السكينةُ! يا ِمسكينةُ  {-٢٢٢٦٩

 خمتصراً ) ١٢٧(و ت مشائل ) ٤٨٤٧(و د ) ١١٧٨( و خد ١/٢/٥٨ و سعد ١١/٦٥ و فتح ٦/١١جممع 



 

 

٣٣٢٣() 

  حسن 
 . عن معاذ ) حم (.} أَتبِع السيئةَ احلَسنةَ تمحها و خالِق الناس ِبخلٍُق ِحسٍن! يا معاذُ  {-٢٢٢٧٠

  ٤/٢٨٩ و كثري ٨/٣٢٩ و ش ٧/٣٣٢ و اإلحتاف ٥/٢٢٨حم 
  صحيح 

 .} كُلِّ إماٍم ، و ال تسبن أَحداً ِمن أَصحايب        أَِطع كُلَّ أَمٍري ، و صلِّ خلف        ! يا معاذُ    {-٢٢٢٧١
 . عن معاذ ) عد ، هق(

  ٢/٦٧ و جممع ٨/١٨٥ و هق ٢/٦٩٥عدي 
 حسن لغريه  

والشـمِس و   (،  ) ِبسبِح اسم ربك اَألعلـى    (أَفَتانٌ أَنت ، فَلوال صلَّيت      ! يا معاذُ    {-٢٢٢٧٢
عـن  ) ق ، د (.}  فَإنه يصلِّي وراءك الكَبري ، والضعيف و ذُو احلاجِة)واللَّيِل إذَا يغشى(،  ) ضحاها

 . جابر 
و فتح  ) ٥٢١( وخزمية   ٣/٣٠٨ و حم    ٢/١٠٣ و ن    ١٢ و د االستفتاح ب      ٣٣٩ و م ص     ٨/٣٣ و   ١/١٨٠خ  
 ) ٧٩٦٦( و صحيح اجلامع ١٠/٥١٥ و٢/٢٠٠

 عاِمي هذا ، و لَعلَّك أَنْ تمر ِبمســجدى         إنك عسى أَنْ ال تالقيين بعد     ! يا معاذُ    {-٢٢٢٧٣
 . عن معاذ ) طك (} هذا وقَربى

 ٥/٤٠٤ و نبوة ٥/١٠٠ و بداية ٩/٢٢ و ٣/٣٦و جممع ) ٢٥٠٤( و حب ٩/٨٦ و هق ٥/٢٣٥حم 
  صحيح 

 ، و أُوصيك وصيةَ اَألِخ الشفيِق ، أُوصيك ِبتقوى اِهللا ، و عـِد املَـريض             ! يا معاذُ    {-٢٢٢٧٤
                   فسكن ِمن اسو أَنصِف الن ،  الِس الفُقراَء و املَساكنيعفاِء ، و جوائِج اَألرامِل و الضِفى ح أَسرع

 . عن ابن عمر ) حل (.} ، و قُِل احلَق ال تأخذُك ِفى اِهللا لَومةَ الئٍم
 ٧/٩٥ و ٦/٢٦٢ و اإلحتاف ١/٢٤١حلية 

 حسن لغريه 
:  قُِل  : ( أَال آمرك ِبكلماٍت تقولُهن ، لَو كَانَ عليك أَمثالُ اِجلباِل قَضاه اُهللا              !يا معاذُ    {-٢٢٢٧٥

اللَّهم مالك املُلِك تؤيت املُلك من تشاُء و ترتع املُلك ِممن تشاُء و تعز من تشاُء و تِذلُّ من تشـاُء                     
     لى كُلِّ شع كإن اخلَري كِبيد               احلَي خرجِفي اللَّيِل و ت هاروجلُ النهاِر و توجلُ اللَّيلَ يف النت ، يٍء قَدير

، إله اآلخرِة و الدنيا تعِطـى       ) ِمن املَيِت و تخرج املَيت ِمن احلَى و ترزق من تشـاُء ِبغِري ِحسابٍ            
اللَّهم أَغنين ِمن الفَقِر ، و اقِْض عنـي الـدين ، و   :  ، قُِل   ِمنهما من تشاُء و تمنع ِمنهما من تشاءُ       
بيلكو ِجهاٍد يف س ، ين ِفى ِعبادتكعن معاذ ) طب (.} قَو . 

  ١٢/٤٦٣ و خط ٢/٦١٤ و ترغيب ١٠/١٨٦امع 
 حسن لغريه  



 

 

٣٣٢٤() 

عليك ِمن الديِن ِمثلُ صـبٍري أَداه اُهللا        أَال أُعلِّمك دعاًء تدعو ِبِه ، فَلَو كَانَ         ! يا معاذُ    {-٢٢٢٧٦
قُِل اللَّهم مالك املُلِك تؤيت املُلك من تشاُء و ترتع املُلك ِممن تشـاُء و  ! (عنك فَادع ِبِه ، يا معاذُ      

ير ، توجلُ اللَّيلَ ِفى النهاِر و تـوجلُ  تِعز من تشاُء وتِذلُّ من تشاُء ِبيدك اخلَري إنك على كُلِّ شيٍء قَد     
النهار ِفى اللَّيِل و تخرج احلَى ِمن املَيِت و تخرج املَيت ِمن احلَي و ترزق من تشاُء ِبغيــــِر                   

 ، ارحمين رمحةً ، رمحن الدنيا و اآلخرِة ورحيمهما تعطي من تشاُء ِمنهما و تمنع من تشاءُ ) ِحساٍب
ِسواك نمحِة مر نغنيين ِبها ععن معاذ ) طب (.} ت . 

  ٢/٦١٤ و ترغيب ١/٢٠١ و طص ١٢/٤٦٣ و خط ١٠/١٨٦امع 
  حسن لغريه

يـا  : تدري ِلم ذَاك ؟ إني صلَّيت ما كَتب ِلي ربي ، و أَتاين ربي فَقـالَ                 ! يا معاذُ    {-٢٢٢٧٧
رب أَنت أَعلم ، فَأَعادهــا علي ثَالثاً أَو أَربعاً ، فَقالَ يل ِفـى              :  أَفعلُ ِبأُمتك ؟ قُلت      محمد ما 
إني ال أُخزيك يف أُمتك ، فسجدت       : أَنت أَعلم يار رب ، قَالَ       : ما أَفعلُ ِبأُمتك ؟ قُلت      : آخرها  

الش حبي كباكراً و ري شبِلرعن معاذ ) طب (.} اكرين . 
  ٢/٢٨٨امع 

 فيه انقطاع  
قَلب شاكر ، و ِلسانٌ ذَاكر ، و زوجةٌ صاحلةٌ تعينك على أَمِر دنيـاك و                ! يا معاذُ    {-٢٢٢٧٨

اسالن ما اكتسب ريخ عن أيب أمامة ) طب ، هب (.} ِدينك . 
 ) ٤٤٣٠( و الشعب ٣/٢٤٢طب 

 حسن لغريه  
لَئن يهِد اُهللا على يديك رجالً ِمن أهِل الشرِك خري لَك ِمن أَنْ يكونَ لَـك           ! يا معاذُ    {-٢٢٢٧٩
 . عن معاذ ) حم (.} حمر النعِم

  ٥/٣٣٤جممع 
 صحيح لغريه  

 ِمن الطَّـالِق ، و      ما خلق اُهللا عز و جلَّ شيئاً على وجِه اَألرِض أَبغض إليهِ           ! يا معاذُ    {-٢٢٢٨٠
       رح جلُ ِلمملوكِه أَنتالِعتاِق ، و إذَا قَالَ الر إليِه ِمن جِه اَألرِض أَحبلى ولَّ عو ج زاُهللا ع لقاخم

                    استثناؤه إنْ شاَء اُهللا فَله أتِه أنِت طَالقو إذَا قَال المر ، و ال اسـتثناَء لَه رح اَء اُهللا فَهوو ال   إنْ ش 
 . و الديلمي عن معاذ ) عد ، هق (.} طَالق عليِه

 ) ١٦٤٣( و املطالب ٧/٣٦١ و هق ٤/٣٥ و قط ٢/٦٩٤و عدي ) ١١٣٣١(عب 
 فيه انقطاع



 

 

٣٣٢٥() 

أَال أُخرب الناس ؟ قَالَ     : مــن مات ال يشرك ِباِهللا شيئاً دخلَ اجلَنةَ ، قَالَ           ! يا معاذُ    {-٢٢٢٨١
 . عن أنس ) طب ، حل (.} نافسوا يف اَألعماِل ، فَإني أَخاف أَنْ يتكلوا عليهادعهم فَليت: 
 ) ١١٣٥( و ن عمل ٥/٢٤٠ و ٣/٢٤٤ و حم ١/٤٥ و م ١/٤٤خ 

هلْ سِمعت منذُ اليوم ِحسا ؟ إنه أَتاين آٍت ِمن ربي فَبشرين أَنه من مـات                ! يا معاذُ    {-٢٢٢٨٢
  ةَ ؟ قَالَ    ِمنخلَ اجلَنيئاً دِباِهللا ش شركيت ال ي؟ قَــــالَ   : أُم همـراِس فَأُبشإىل الن أَفال أَخرج :

 } دعهم فَليستبقُوا الصــراطَ
 . عن معاذ ) طب(

  ٢٦٨ و ١١/٢٦٧ و فتح ١٠/٥٦٩و اإلحتاف ) ٢٥٩٢( و حب ٥/١٥٩حم 
  صحيح 

و ) حم (.} فَتاناً ، إما أَنْ تخفِّف على قَوِمك ، و إما أَنْ تصلِّي مِعي            ال تكن   ! يا معاذُ    {-٢٢٢٨٣
 . مسويه عن سليم رجلٌ من بىن سليم 

  ٢/١٣٣ و جممع ٥/٧٤ و حم ٣/٢٠١ و اإلحتاف ٥٣ و ٢/٣٠ و نصب ٣/١١٧هق 
  صحيح 

الكَـبري و الضـعيف و ذُو احلَاجـِة و          : ك  ال تكُن فَتاناً فَإنه يصلِّي وراءَ     ! يا معاذُ    {-٢٢٢٨٤
بن كعب ) د (.} املُسافر يعن حزم بن أُب . 

 ٢/٣٠ و نصب ٥/٥٨٨و جامع األصول ) ٧٩١( ود ٢/٢٠٠ و الفتح ٣/١١٧ و هق  ٢/٧٢ و جممع    ٥/٧٤حم  
  ١/٣٢٥ و اإلصابة ٣/٢٠١ و اإلحتاف ١/٤٠٩ و معاين ٣/١١٠ و تخ ٥٣و 

  صحيح 
 ني دون املسافر وهو يف الصحيح

ال تدعن ِفى دبِر كُلِّ صالٍة أَنْ تقولَ ! و اِهللا إنى ُألحبك ، أُوصيك يا معاذُ      ! يا معاذُ    {-٢٢٢٨٥
 :ِتكسِن ِعبادو ح كركو ش لى ِذكركي عأَِعن عن معاذ بن جبل ) حم ، د ، ن ، حب ، ك (.} اللَّهم . 
) ٦٩٠( و خد    ٢٤٧ و   ٥/٢٤٤و حم   ) ٧٥١(و خزمية   ) ٢٣٤٥( و حب    ٣/٢٧٣و   ١/٢٧٣و ك   ) ١٥٢٢(د  

  ٣/٥٣و ن ) ٧٩٦٩(و صحيح اجلامع 
 صحيح  

ما ِمن أَحٍد يشهد أَنْ ال إله إالَّ اُهللا و أَني رسولُ اِهللا ِصدقاً ِمن قَلبِه ! يا معاذَ بن جبٍل    {-٢٢٢٨٦
} إذَنْ يتكلُوا : أَفال أُخرب ِبِه الناس فَيستبشروا ؟ قَالَ        :  ، قَالَ يا رسولَ اِهللا       إالَّ حرمه اُهللا على النارِ    

 . عن أنس ) حم ، ق (.
  ٣/١٥٧ و حم ١/٤٥و م ) ٧٩٦٧( و صحيح اجلامع ١/٢٢٦ و فتح ١/٩٤ و سنة ١/٤٤خ 



 

 

٣٣٢٦() 

بادِه ، و ما حق الِعباِد على اِهللا ؟      هلْ تدري ما حــق اِهللا على عِ      ! يا معاذَ بن جبٍل      {-٢٢٢٨٧
                     ـنم ذَّبعلى اِهللا أَنْ ال يالِعباِد ع قيئاً ، وحشركُوا ِبِه شو ال ي عبدوهلى الِعباِد أَنْ ياِهللا ع قفَإنَّ ح

 . عن معاذ بن جبل ) حم ، ق ، ت ، هـ (.} ال يشرك ِبِه شيئاً
 و ١٠/٣٩٨و فتح ) ٩٤٣( و خد ٢٤٢ و  ٢٣٠ و   ٥/٢٢٨ و   ٣/٢٦٠ و حم    ٤٨ و م اإلميان     ١٣٠ و   ٨/٧٣خ  

 ) ٧٩٦٨(و صحيح اجلامع ) ٢٦٤٣(و ت ) ٢٥٥٩(و د ) ١١٩٩(عبد بن محيد 
) ك (.} إنَّ هذَا البيع يحضره الكَذب و اليمني فَشوبوه بالصدقةِ        ! يا معاِشر التجاِر     {-٢٢٢٨٨

 . عن قيس عن أبن غزرة 
  ٢/٥ و ك ٧/٢١ و ش ٤/٢٨٠ و حم ٧/١٤ن 

 صحيح  
٢٢٢٨٩-}     املُسلمني عاشرا مـواكِ          ! يِبالس ليكمِعيداً فَاغتسلوا و ع اُهللا لَكُم علهج ومهذَا ي {. 

 . عن أيب هريرة ) هق(
  ٣/٢٤٣هق 

 حسن لغريه 
ب قُريشاً فَقد أَحبين ، و مـن أَبغـض          أَِحبوا قُريشاً ، فَإنه من أَح     ! يا معاِشر الناِس     {-٢٢٢٩٠

قُريشاً فَقد أَبغضين ، و إنَّ اَهللا تعاىل حبب إيلَّ قَومي فَال أَتعجلُ لَهم نقمةً ، و ال أستكثر لَهم نعمةً                     
اىل علم ما ِفى قَلـيب ِمـن        ، اللَّهم إنك أَذقت أَولَ قُريٍش نكاالً فَأَذق آخِرها نواالً ، أَال إنَّ اَهللا تع              

فَجعلَ ) وإنــه لَِذكر لَك و ِلقومك و سوف تسألونَ   : (حبي ِلقومي فَسرين ِفيهم ، قَالَ اُهللا تعاىل         
و أَنذر عشريتك اَألقربني ، و اخِفض جناحك ِلمِن         : (الذِّكر و الشرف ِلقَومي ِفى ِكتاِبِه ، ثُم قَالَ        

ات  املُؤمنني ِمن كعين قَومي    -) بعي -              ِمـن ـهيدقَومي ، و الش ِمن يقدعلَ الصِهللا الَّذى ج فَاحلمد 
قَومي ، واَألئمةَ ِمن قَومي ، إنَّ اَهللا تعاىل قَلَّب الِعباد ظَهراً وبطناً ، فَكانَ خري العرِب قُـريش ، و                     

 يعـىن   -ومثلُ كَلمٍة طَيبٍة كَشجرٍة طَيبٍة      : (يت قَالَ اُهللا عز و جلَّ ِفى ِكتابِه         ِهي الشجرةُ املُباركةُ الَّ   
 يقولُ الشـرف الَّـذى      - و فَرعها ِفى السماِء      - يقولُ أَصلُها كَرم     - أَصلها ثَابت    -ِبها قُريشاً   

        علهمو ج ، لَه داهماُهللا ِباإلسالِم الَّذى ه فَهمرش ِكتـاِب اِهللا           )  أَهله ـورةً ِمـنس أَنزلَ ِفيهم ثُم ،
 . و ابن مردويه عن عدى بن حامت )  طب (.} )إىل آخرها... إليالِف قُريٍش : (محكمةً 

  ١٧/٨٧ و طب ١٠/٢٤امع 
 فيه جهالة 

و ابن عساكر عن    ) ع (و ابن سعد  ) حم (.} إنْ وليت أَمراً فَاتِق اَهللا و اعِدلْ      ! يا معاويةُ    {-٢٢٢٩١
 . معاوية 

 ) ٤٠٨٥( و مطالب ٦/٤٤٦ و نبوة ١١/١٤٨ و ش ٨/٢٠ و حلية ٩/٣٥٥ و ٥/١٨٦ و جممع ٤/١٠١حم 
  صحيح لغريه



 

 

٣٣٢٧() 

 . يف الدالئل و ابن عساكر عن معاوية ) طب ، هق (.} إنْ ملكت فَأحسن! يا معاويةُ  {-٢٢٢٩٢ 
 ) ٤٠٨٥( و مطالب ٦/٤٤٦ و نبوة ١١/١٤٨ش 

 يح لغريه  صح
 .} إياك و الغضب ، فَإنَّ الغضب يفسد اإلميانَ كَما يفسد الصرب العسلَ           ! يا معاويةُ    {-٢٢٢٩٣

 . وابن عساكر عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده ) هق(
  ٦/٣٢٢ و كر ٨/٦ و اإلحتاف ١٠/٢١٤جممع 

 فيه جهالة  
إنَّ سعداً لَغيور ، و أَنا أَغري ِمنه ، و اُهللا : ا يقولُ سيدكُم امسعوا م! يا معشر اَألنصاِر     {-٢٢٢٩٤
 ) . اخلرائطى يف مكارم األخالق عن أيب هريرة (.} أَغري ِمنى

  ٥/٣٦١ و اإلحتاف ٧/٧٤ و ٥/١١ و ٤/٣٢٨ و جممع ٣٩٤ و ٧/٣٩٢ و هق ١/٢٣٨و حم ) ٢٦٠٥(هـ 
  صحيح 

ـِي ؟ ، أَملْ آِتكُـم            !   يا معشـــر اَألنصارِ   {-٢٢٢٩٥ أَملْ آِتكم ضالَّالً فَهداكُم اُهللا بـــ
بلى يا رسـولَ اِهللا ،      : متفرقني فَجمعكم اُهللا ِبى ؟ ، أَملْ آِتكُم أَعداًء فَألَّف اُهللا بني قُلوِبكُم ؟ قَالوا                

بلـى ِهللا  : اً فآويناك و مخذوالً فَنصرناك ؟ قَالوا ِجئتنا خائفاً فَأمناك ، و طَريد: أَفال تقولونَ  : قَالَ  
 . عن أنس ) حم (.} املَن علينا و ِلرسولِه

  ١٤/٥٢٨ و ش ٢٥٣ و ٣/١٠٤حم 
 صحيح  

أَملْ أَجدكم ضالَّالً فَهداكُم اُهللا ِبي ، و كُنتم متفرقني فَأَلَّفكم اُهللا            ! يا معشر اَألنصاِر     {-٢٢٢٩٦
وكُنتم عالةً فَأَغناكُم اُهللا ِبي ، أَما ترضونَ أنْ يذهب الناس ِبالشاِة و البعِري و تذهبونَ ِبـالنيب             ِبي ،   

                    ادياً و ِشـعباً لَسـلكتو اسالن لكس اَألنصاِر ، و لَو امرأً ِمن لَوال اِهلجرةُ لَكُنت ، إىل ِرحالكُم
َألنصار ِشعار و الناس ِدثار ، إنكُم ستلقَونَ بعدي أَثرةً فَاصربوا حتـى             وادي اَألنصاِر و ِشعبها ، ا     

 . عن عبد اهللا بن زيد بن عاصم ) حم ، ق (} تلقوين على احلَوِض
 و ٤/٤٢ و حـم  ٨/٤٧ و فـتح  ٥٣٣ و ١٤/٥٢٨ و ش    ٦/٣٣٩ و هق    ١٣٩ و م الزكاة     ٢٠٢ و   ٥/٢٠٠خ  

 ) ٧٩٧٠(صحيح اجلامع 
٢٢٢٩٧-} اَألنصاِر    ي عشرا م !             ونَ أَنـتمذهبعِري ، و تاِة و البِبالش اسالن ذهبرضونَ أنْ يأَما ت

ٍد إىل أَبياتكممحمعن ابن عباس ) طب (.} ب . 
  ١٢/١٩٧ و طب ١٠/٧١ و طربى ٣/١٨٨ و حم ١٣٥ و م الزكاة ٥/٢٠٠خ 

والكم ال تعِمروها ، فَإنه من أَعمر شيئاً حياته         أَمِسكوا عليكم أَم  ! يا معشر اَألنصاِر     {-٢٢٢٩٨
هوتو م هياتح لَه عن جابر ) ن (.} فَهو . 



 

 

٣٣٢٨() 

 و صـحيح اجلـامع      ٧/١٤٢ و ش    ٦/٢٨٤ و حلية    ٧/١١٨ و متهيد    ٢/٣٣٤ و ك    ٣/٣١٧ و حم    ٦/٢٧٢ن  
)٧٩٧١ ( 

  صحيح 
احلـاكم يف    (.} لناس ِدثار ، فَال أُوتين ِمن ِقبلكُم      أَنتم الشعار و ا   ! يا معشر اَألنصاِر     {-٢٢٢٩٩

 ) . عن عباد بن بشري األنصارى) طب ، ض(الكىن ، 
  ١٠/٣١امع 

 حسن لغريه  
: إنَّ اَهللا قَد أَثىن عليكم خرياً ِفى الطُّهوِر ، فَما طُهوركُم  ؟ قَالوا     ! يا معشر اَألنصاِر     {-٢٢٣٠٠
 . عن جابر و أيب أيوب و أنس ) هـ ، ك (.} هو ذَاك فَعليكموه: املاِء ، قَالَ نستنِجى ِب

  ١/٦٢ و قط ٢/٣٣٤ و ١/١٥٥ و ك ١/١٠٥و هق ) ٣٥٥(هـ 
  صحيح 

 ! وسقط من صحيح اجلامع و ضعيفه 
ليكم ، من لَقي اَهللا     أَال تبايعونَ على اِهلجرِة ؟ إنما يهاِجر الناس إ        ! يا معشر اَألنصاِر     {-٢٢٣٠١

                        ـواَهللا و ه لَقـي اَألنصار بغضي واَهللا و ه لَقي نو م ، هحبي واَهللا و ه لَقي اَألنصار حبي وو ه
بغضهعن أيب أسيد الساعدى ) طب (.} ي . 
  ١٠/٣٨و جممع ١٩/٢٦٧طب 

 حسن لغريه  
و صفِّروا و خالفُوا أَهلَ الِكتاِب ، تسرولوا و ائتزروا و           حمروا  ! يا معشر اَألنصاِر     {-٢٢٣٠٢

                 ثَانينكُموا عفِّرو و وا ِسبالكُمالفُوا أَهلَ الِكتاِب ، قُصعلُوا و ختفَّفُوا و انخالفُوا أَهلَ الِكتاِب ، تخ
 . عن أيب أمامة ) حم ، طب ، ض (.} و خالفُوا أَهلَ الِكتاِب

  ١٠/٣٥٤ و فتح ١٦٠ و ٥/١٣١ و جممع ٨/٢٨٢ب  و ط٥/٢٦٤حم 
  حسن 

 اللحى: الشوارب ، العثانني : السبال 
كُنتم ِفى اجلَاهليِة إذْ ال تعبدونَ اَهللا ، تحملُونَ الكَلَّ ، و تفعلونَ             ! يا معشر اَألنصاِر     {-٢٢٣٠٣

حتى إذَا من اُهللا تعاىل عليكُم ِباإلسالِم و ِبنبيِه         ِفى أَموالكُم املَعروف ، و تفعلونَ إىل ابِن السبيِل ،           
                 أَجر و الطَّري عبأكُلُ السو ِفيما ي ، أَجر مآد أكُلُ ابنوِفيما ي ، ونَ أَموالكُمحصنت مك (.} إذَا أَنت (

 . عن جابر 
  ٣/٣٧٧ و ترغيب ٤/١٣٣ك 

 حسن لغريه 



 

 

٣٣٢٩() 

ما حديثٌ أَتاِنى عنكُم ؟ أَال ترضونَ أَنْ يذهب الناس ِباَألمواِل و            !   يا معشر اَألنصارِ   {-٢٢٣٠٤
تذهبونَ ِبرسوِل اِهللا حتى تدخلوه ِفى بيوتكم ، لَو أَخذِت الناس ِشعباً و أَخذِت اَألنصـار ِشـعباً                  

 . عن أنس ) حم ، ق ، ن (.} أَخذت ِشعب اَألنصاِر
 ) ٤٣٣٧(و خ ) ٧٩٧٢( و صحيح اجلامع ٣/٧٥ و حم ٥٤ و ٨/٥٠ و فتح ٥/١٧٤ و نبوة ٧٣٦م ص 

ماقالةٌ بلغتين عنكُم ؟ ، وِجدة وجدمتُوها يف أَنفِسكم ، أَملْ آتكُم            ! يا معشر األنصاِر     {-٢٢٣٠٥
بلى :  بني قُلِوبكم ؟ قَالوا      ضالَّالً فَهداكُم اُهللا ِبي ، و عالــةً فَأغناكم اُهللا ؟ ، و أَعداًء فَألَّف اهللاُ              

أَتيتنا مكذَّباً فَصدقناك : أَال تجيبوين يا معشر اَألنصاِر ، أَما و اِهللا لَو ِشئتم لَقُلتم فَصدقتكم     : ، قَالَ   
                    ِفـى أَنفُِسـكم مجدتأَو  ، ائالً فَآسيناكو ع ، و طَريداً فَآويناك ، خذوالً فَنصرناكو م ،  عشـرم

األنصاِر ِفى ِبضاعٍة ِمن الدنيا تألَّفت ِبها قَوماً ِليسلموا ، ووكَلْتكُم إىل إسالِمكُم ، أَال ترضونَ يـا                  
معشر اَألنصاِر أَنْ يذهب الناس ِبالشاِة والبعِري و ترجعونَ ِبرسوِل اِهللا إىل ِرحالكُم ؟ ، فَو الَّـذى                  

دِه لَوال اِهلجرةُ لَكُنت امرأً ِمن اَألنصاِر ، و لَو سلك الناس ِشعباً و سلَكَِت األنصار                نفس محمٍد ِبي  
) حم (.} ِشعباً ِلسلَكت ِشعب اَألنصاِر ، اللَّهم ارحِم اَألنصار وأَبناَء اَألنصاِر و أَبناَء أَبناِء اَألنصارِ             

 . عن أيب سعيد ) ض(و عبد بن محيد ، 
  ٥٤ و ٨/٥٠ و فتح ٤/٣٥٧ و بداية ٣/٧٦حم 

 صحيح  
إنَّ التجار يبعثونَ يوم الِقيامِة فُجاراً إالَّ مِن اتقى اَهللا و بـر و              ! يا معشــر التجاِر     {-٢٢٣٠٦

دقعن رفاعة ) ت ، حب ، ك (.} ص . 
و مـي   )  ٢٠٩٩٩( عـب     و ٧/١١٤و حلية   ) ١٠٩٥( و حب    ٥/٢٢٦و هق   ) ٢١٤٦(و هـ   ) ١٢١٠(ت  

  ٤/٧٢ وامع ٢/٦ و ك ٢/٢٤٧
 حسن لغريه  

 وصححه الترمذي و احلاكم و الذهيب 
} إنَّ الشيطانَ و اإلمثَ يحضراِن البيع فَشوبوا بيعكُم ِبالصدقةِ        ! يا معشــر التجاِر     {-٢٢٣٠٧

 . عن قيس بن أىب غرزة ) ت (.
 ) ٧٩٧٣(و صحيح اجلامع ) ١٢٠٨(ت 

 صحيح  
إنَّ اَهللا باعثُكُم يوم الِقيامِة فُجاراً إالَّ مـن صـدق و بـر و أدى             ! يا معشر التجاِر     {-٢٢٣٠٨

 . عن ابن عباس ) طب (.} اَألمانةَ
  ٤/٧٨ و جممع ١٢/٦٨طب 

 حسن لغريه  



 

 

٣٣٣٠() 

 .} للَّغو و احلَِلف فَشوبوه ِبالصـدقَةِ     إنَّ هذَا البيع يحضره ا    ! يا معشــر التجاِر     {-٢٢٣٠٩
 . عن قيس بن أيب غرزة )  حم ، د ، ن ، هـ ، ك(

 و ك ٧/١٢٦و حلية ) ١٢٠٨(و ت ) ٤٣٨( و محيدي ٧/٢١ و ش ٢/٥ و حنف ٢٨٠ و ٤/٦ و حم ٧/١٤ن  
 ) ٧٩٧٤(و صحيح اجلامع ) ٢١٤٥(و هـ ) ٢٢٣٧( و د ٣٥٨ و ١٨/٣٥٥ و طب ٢/٦

  صحيح 
و ) ع (.} إنكُم تكثرونَ احلَِلف ، فَاخلطُوا بيعكُم هذَا ِبالصـدقةِ        ! يا معشر التجاِر     {-٢٢٣١٠

 . عن قيس بن أيب غرزة ) ض(الروياين 
  ٢٤٧ و ٧/١٥ و ن ١٨/٣٥٥ و طب ٣/١٤مشكل 

 صحيح  
} اِملكيالَ و اِمليزانَ  : ِه اُألمم السالفةُ    إنكُم قَد ولِّيتم أَمراً هلكَت ِفي     ! يا معشر التجاِر     {-٢٢٣١١

 . عن ابن عباس ) هق (.
 مرفوعاً و موقوفاً ) ١٢١٧( و ت ٢/٥٦٧ و ترغيب ١١/٢١٤ و طب ٢/٣١ و ك ٦/٣٢هق 

  والصواب وقفه 
 ومثله ال يقال الرأي

 . عن واثلة ) طب (.} إياكُم و الكَِذب! يا معشر التجاِر  {-٢٢٣١٢
   ١٩٧ و ١٠/١٩٦ و هق ٢/٥٩٠ب ترغي

 صحيح لغريه 
أَيعجز أَحدكُم إذا رجع ِمن سوقِه أَنْ يقرأَ عشر آياٍت فَيكْتب اُهللا            ! يا معشر التجاِر     {-٢٢٣١٣ 

 . و ابن النجار عن ابن عباس ) طب ، هب (.} لَه ِبكُلِّ آيٍة حسنةً
  ١١/٣٩٨طب 

 حسن 
ـ  {-٢٢٣١٤ مِن استطاع ِمنكُم الباءةَ فَليتزوج فَإنـه أَغَـض ِللبصـِر ، و           ! ر الشباِب   يا معش

 . عن ابن مسعود ) ٤حم ، ق  (.} أَحصن ِللفرِج ، و من لَم يستِطع فَعليِه ِبالصوِم فَإنه لَه ِوجاٌء
 و ٤٢٥ و ٤٢٤ و ١/٣٨٧حم و  )  ١٨٤٥( و هـ    ٦/٨٥ و   ١٧١ و   ٤/١٦٩ و ن    ٢ و   ١ و م النكاح     ٧/٣خ  

 . و غريهم ) ٢٧٩٧٥(و صحيح اجلامع ) ٢٠٤٦(و د ) ١٠٨١( و ت ٤/٤٤ و ٤/٢٩٦ و هق ٤٣٢
مِن استطاع ِمنكُم الطَّولَ فَلينِكح أَو فَليتـزوج ، و إالَّ فَعليـِه             ! يا معشر الشباِب     {-٢٢٣١٥

 . ن أنس ع) بز ، طس (.} ِبالصوِم فَإنه لَه ِوجاٌء
  ٤/٢٥٢امع 

 صحيح  



 

 

٣٣٣١() 

من كَانَ ِمنكُم ذَا طَوٍل فَليتزوج و إالَّ فَعليِه ِبالصوِم فَإنَّ           ! يا معشـــر الشباِب     {-٢٢٣١٦
 . عن أنس ) بز ، طس (} لَه ِوجاٌء

  ٤/٢٥٢امع 
 صحيح  

عن سعيد بـن    ) حم (.} عنكُم العشور احمدوا اَهللا الَّذى رفع     ! يا معشــر العرِب     {-٢٢٣١٧
 . زيد 
  ٢/٣٠ و معاىن ٣/٨٧ و جممع ٣/١٩٧ و ش ١/١٩٠حم 

 حسن لغريه  
إال أُبشركُم إنَّ فُقراَء املُؤمنني يدخلونَ اجلَنةَ قَبلَ أَغنيائهم ِبنصِف          ! يا معشر الفُقراِء     {-٢٢٣١٨

 . مر عن ابن ع) هـ (.} يوٍم خمسمائِة عاٍم
 ) ٧٩٧٦( و صحيح اجلامع ٩/٢٨٧و اإلحتاف ) ٤١٢٤(هـ 

 صحيح  
٢٢٣١٩-}     املُسلمني عشرا مي !          املُـؤمنني عـروفَكُماَألتقياَء ، و أَولـوا م كُموا طَعامأَطْعم {. 

 . عن ابن مسعود ) اخلرائطى يف مكارم األخالق(
  ٩/٣٧ و تخ ٤/٩٠ و ترغيب ٤/٢٩و اإلحتاف ) ٢٤٥١(حب 

 حسن لغريه  
٢٢٣٢٠-}     املُسلمني عشرا ممعتِه ِسوى ثَويب ِمهنتـِه و             ! يخذَ ثَوبِني ِلجتأَنْ ي ، لى أَحدكما عم

 . عن أنس ) هب (.} يمس ِمن ِطيٍب إنْ كَانَ َألهلِه ، و عليكم ِبالسواِك
 ) ٢٩٩٢( و الشعب ١٠/٢٦و اإلحتاف ) ١٠٩٥( و هـ ٢/٧٠تلخيص 

  صحيح 
٢٢٣٢١-}     املُسلمني عشرا مليـِه أَنْ             ! يِطيباً فَال ع دجاجلَمعةَ فَليغتسلْ ، وإنْ و اَء ِمنكُمج نم

 . عن أيب أيوب ) طب (.} يمس ِمنه وعليكُم ِبهذَا السواِك
  ٤/١٧٨طب 

 حسن  
٢٢٣٢٢-}     املُسلمني عشرا ملغين     ! يب ٍل قَدجر عذُرين ِمني نـا    ماِهللا م ِفى أَهلي ، فَـو أَذاه نهع 

علمت على أَهلي إالَّ خرياً ، لَقَد ذَكروا رجالً ما علمت عليِه إالَّ خرياً ، وما كَانَ يـدخلُ علـى                     
 . عن عائشة ) خ ، م (.} أَهلي إالَّ معي

  ١٣/٣٤٠ و ٨/٤٥٣ و ٧/٤٣٣  و فتح ٦/١٩٦ و حم ٥٦ و م التوبة ٦/١٣٠ و ٥/١٥١ و ٣/٢١٩خ 
٢٢٣٢٣-}     املُسلمني عشرا مي !  وا املُسلمنيغتاباخلرائطى يف مساوىء األخـالق عـن ابـن          (.} ال ت

 ) . مسعود



 

 

٣٣٣٢() 

 ) ٤٨٨٥( و هـ ٤/٤٢٠ و حم ٨/٩٦و امع ) ١٩٨(و ) ١٩٧(املساوىء 
  حسن لغريه 

٢٢٣٢٤-}     املُسلمني عشرا مي !     ص قيمال ي الةَ ِلمنجودِ    ال صكوِع و السِفى الر هعن ) هـ (.} لب
 . علي بن شيبان 

 ) ٧٩٧٧( و صحيح اجلامع ٥/٤٠١ و سعد ١/٢٨٧و ش ) ٨٧١(هـ 
  صحيح 

٢٢٣٢٥-}     املُهاِجرين عشرا ملـى            ! يع زيـدال ت ونَ ، و أَصبحِت اَألنصارزيدت مأَصبحت كُمإن
       ، ومليها اليع يئتها الَّىت ِهيه              ـنجـاوزوا عو ت همإليها ، فَأكرموا كَـرمي يبيت الَّىت أَويتع مه

سيئهمعن بعـــــض ) حم (.} م 
 . الصحابة ، ابن سعد عن عائشة عن بعض الصحابة 

  ١٠/٢٨٦ واإلحتاف ٣/٥٠٠ و حم ٧/١٧٨ و نبوة ١٩/٧٩ و طب ٤/٧٨ و ك ٢/٢/٤٢سعد 
  صحيح 

٢٢٣٢٦-}     املُهاجرين عشرا مي !         ـمهتـهوا و إنقَِد ان ونَ ، وإنَّ اَألنصارزيدت مأَصبحت قَد كُمإن
          سيئهمم نجاوزوا عو ت حسنهمإليها ، فَأكرموا م يبيت الَّيت أَويتعن كعب بن مالك    ) ك ، طب   (.} ع

 . 
  ٧/١٧٨ و نبوة ١٩/٧٩ و طب ٤/٧٨ك 

 صحيح  
٢٢٣٢٧-}     املُهاجرين عشـرا مصالٌ! يخ            دركوهنو أَعوذُ ِباِهللا أَنْ ت ، ِبهن متليتإذَا اب مسخ  :

                    كُـنت الَّىت لَـم الطَّاعونُ و اَألوجاع وا ِبها إالَّ فَشا ِفيهمعلنى يتِر الفَاحشةُ ِفى قَوٍم قَطُّ حظهت لَم
 و اِمليزانَ إالَّ أُِخذُوا ِبالسـنني ، و         مضت ِفى أَسالِفهم الَّذين مضـــوا ، و لَم ينقُصوا اِملكيالَ         

ِشدِة املُؤونِة ، و جوِر السلطاِن عليهم ، و لَم يمنعوا زكاةَ أَمواِهلم إالَّ منعوا القَطر ِمن السماِء ، و                    
 عليهم عـدوهم ِمـن      لَوال البهائم لَم يمطَروا ، و مل ينقضوا عهد اِهللا و عهد رسولِه إالَّ سلَّطَ اهللاُ               

غَريهم فَأَخذُوا بعض ما كَانَ ِفى أَيديهم ، و ما لَم تحكُم أَئمتهم ِبكتاِب اِهللا عز و جلَّ و يتحـروا       
ينهمب مهأسعلَ اُهللا بعن ابن عمر ) هـ ، ك (.} ِفيما أَنزلَ اُهللا إالَّ ج . 

 ) ٧٩٧٨( و صحيح اجلامع ٢/٥٦٨ و ترغيب ٣/٤٤٠ف  واإلحتا٤/٥٤٠و ك ) ٤٠١٩(هـ 
  صحيح 

يا معشر املُهاجرين و اَألنصاِر إنَّ ِمن إخوانكُم قَوماً لَيس لَهم مـالٌ و ال ِعشـريةٌ                  {-٢٢٣٢٨
 . عن جابر ) د ، ك (.} فَليضم أَحدكُم إليِه الرجلِني أِو الثَّالثةَ

 و صـحيح اجلـامع      ٤/٤٥١ و   ٢/٥١٠ و ك    ٩/١٧٢ و هـق     ٣/٣٥٨و حم   ) ٣٠٩(و صحيحة   ) ٢٥٣٤(د  
)٧٩٧٩ ( 



 

 

٣٣٣٣() 

  صحيح 
إنَّ الناس يكثُرونَ و تِقلُّ اَألنصار حتى يكُونوا كَاِمللِح ِفى الطَّعاِم ،            ! يا معشر الناِس     {-٢٢٣٢٩

            م نع و لْيتجاوز ، حسنهمم لْ ِمنيئاً فَليقبش أُمورهم يلَ ِمنو فَمنابن سعد عن ابن عباس     (.} سيئهم (
 . 

  ٢/١٩٤سعد 
 صحيح  

إذا سجد الرجالُ فَاغضضن أَبصاركُن ال ترين عوراِت الرجـاِل          ! يا معشر النساِء     {-٢٢٣٣٠
 . عن أيب سعيد ) ش(عن جابر ، ) حم (.} ِمن ِضيِق اُألزِر

  ٢/٥٤و ش ) ١٦٩٣(و خزمية ) ٤١٧ و ٣٨٥( و حب ٢/١٦ و هق ٣٨٧ و ٢٩٣ و ٣/٣حم 
  صحيح 

إنكن أَكثر حطِب جهنم ، َألنكُن إذا أُعطيتن لَم تشكرنَ ، و إذا             ! يا معشر النساِء     {-٢٢٣٣١
نـد  ابتلينت لَم تصربنَ ، و إذَا أُمسك عنكُن شكوتن ، و إياكن و كُفر املُنعمني ، املَرأةُ تكـونُ عِ                   

عن أمساء بنـت    ) هب (.} الرجِل ، و قَد ولدت لَه الولديِن و الثَّالثةَ فَتقولُ ما رأيت ِمنك خرياً قَطُّ              
 . يزيد 
 ) ٩١٢٧( و الشعب ٢/٤٦٨ و فتح ٤/٣١١جممع 

 حسن  
٢٢٣٣٢-}           اِر ، إنأَهِل الن أَكثر كني أُريتفإن قندصساِء تالن عشــرا مو     ي ، كثرنَ اللَّعنت كُن

 شريكفرنَّ العت 
                  قُلن  ، إحداكن جِل احلَازِم ِمنالر ِللُب قٍل و ِديٍن أَذهباقصاِت عن ِمن ا رأَيتقصانُ   : ، ما نو م

              ن ِمن ِل فَذلكجهادِة الرهادةُ املَرأِة ِمثلَ ِنصِف شش ا ؟ قَالَ ؟ أَليسا وِديننقلنع    ا ؟ أَليسقلهقصاِن ع
عـن أيب سـعيد ،      )  حم ، خ ، م     (.} إذَا حاضت لَم تصــلِّ و لَم تصم فَذلك ِمن نقصاِن ِدينها ؟           

 . عن ابن مسعود ) حب ، ك(عن ابن عمر ، ) هـ(
 و هق   ٣٦٣ و   ٢/٦٦ و   ٤٣٣ و   ٤٢٥ و   ١/٣٦٣و حم   ) ٤٠٠٣( و هـ    ١٣٢ و م اإلميان     ٢/٤٩ و   ١/٨٣خ  
  ٤/٦٠٣ و ٢/١٩٠ و ك ١٠/١٤٨ و ٤/٢٣٥ و١/٣٠٨

 متواتر  
تصدقن و أَكثرنَ اإلستغفار فَإني رأيتكُن أَكثر أَهِل الناِر ، إنكُن           ! يا معشر النساِء       {-٢٢٣٣٣

               ِلذى لُب قٍل و ِديٍن أَغلباقصاِت عن ِمن أيتا رم ، شريكفرنَ العو ت كثرنَ اللَّعـنا    تأَم ، ِمنكن 
نقصانُ العقِل فَشهادةُ امرأَتِني تعدلُ شهادةَ رجٍل فَهذا نقصانُ العقِل ، و تمكُثُ اللَّيايلَ ما تصلِّي ،                 

ـ   (.} و تفطر ِفي رمضانَ فَهذا نقصانُ الدينِ       حم ،  (عن أيب هريرة ،     ) حم ، م ، ت    (عن ابن عمر    ) م ، ه
 . عن أيب سعيد ) ق



 

 

٣٣٣٤() 

 و  ٤٣٣ و   ٤٢٥ و   ١/٣٦٣و حـم    ) ٤٠٠٣(و هــ    ) ٢٦١٣( و ت    ١٣٢ و م اإلميان     ٢/١٤٩ و   ١/٨٣خ  
 و صـحيح    ١/٤٠٥ و فـتح     ٤/٦٠٣ و   ٢/١٩٠ و ك    ١٠/١٤٨ و   ٤/٢٣٥ و   ١/٣٠٨ و هق    ٣٦٣ و   ٢/٦٦

 ) ٧٩٨٠(اجلامع 
  متواتر 

: كثر أَهِل الناِر ، قَالت زينب       تصدقن و لَو ِمن حليكُن ، فَإنكُن أَ       ! يا معشر النساِء     {-٢٢٣٣٤
 . عن محزة بنت قحافة ) طك (.} نعم ، لَِك أَجراِن: زوجي محتاج ، فَهل يجوز أَنْ أَعود عليِه ؟ قَالَ 

  ٣/١١٦و امع ) ٢٤٦٣(و خزمية ) ٦٣٥(ت 
 صحيح  

} ن فَإنكُن أَكثر أَهِل جهنم يوم الِقيامةِ      تصدقن و لَو ِمن حليكُ    ! يا معشــر النساِء     {-٢٢٣٣٥
 . عن زينب امرأة ابن مسعود ) حم ، ت ، ن ، حب ، ك (.

 ٤/٦٠٣ و   ٢/١٩٠و ك   ) ٢٦١٣( و ت    ١٠/١٤٨ و   ٤/٢٣٥ و   ١/٣٠٨  و هق     ٤٣٣ و   ٤٢٥ و   ١/٣٦٣حم  
 ) ٧٩٨١(و صحيح اجلامع 

 صحيح  
 لَو ِمن حليكُن فَإنكُن أَكثر أَهِل جهنم ، إنكُن تكثـرنَ            تصدقن و ! يا معشر النساِء     {-٢٢٣٣٦

اللَّعن ، وتكفرنَ العشري ، و ما وجد ِمن ناقِص الديِن و الرأِى أَغلب ِللرجاِل ذَوي اَألمـِر علـى        
ِني ِبشهادِة رجٍل ، و أَما نقص ِدينِهن ،         أُمورهم ِمن النساِء ، أَما نقص رأَيهن فَجعلت شهادةُ امرأت         

 . عن أيب سعيد و ابن مسعود ) ك (.} فَإنَّ إحداهن تقعد ما شاَء اُهللا ِمن يوٍم و لَيلٍة ال تسجد ِهللا سجدةً
  ٤/٦٠٣ و ٢/١٩٠ك 

 صحيح  
ى الِفضِة ما تحلَّني ِبِه ، أَما إنه لَيس         ال تحلَّني الذَّهب ، أَما لَكُن فِ      ! يا معشر النساِء     {-٢٢٣٣٧

عن خولة بنت اليمان    ) حم ، د ، ن ، طب       (.} ِمنكُن امرأةٌ تحلَّى ذَهباً تظهره إالَّ عذِّبت ِبِه يوم الِقيامة         
 . 

  ٤/١٤١ و هق ٢/٢٧٩ و مي ١٥٧ و ٨/١٥٦و ن ) ٤٢٣٧( و د ١/٥٥٨ و ترغيب ٦/٣٧٩حم 
  حسن 

أَروين اثين عشر رجالً ِمنكُم يشـهدونَ أَنْ ال إلـه إالَّ اُهللا و أَنَّ               ! يا معشر اليهوِد    { -٢٢٣٣٨
               الَّذى غَضـب ضبماِء الغأَدِمي الس حتت وديهكُلِّ ي نحطُّ اُهللا عســولُ اِهللا يحمــداً رم

م ، فَو اِهللا َألنا احلَاشر ، و أَنا العاقب ، و أَنا املُقفَّى ،               أَبيت: عليهـم ، فَلم يجبه أَحد ِمنهم ، فَقال         
مأَو كَذَّبت معن عوف بن مالك ) طب ، ك (.} آمنت . 

 ٦/٢٥ و حم ٣/٢٦ و طربي ٧/١٠٥و جممع ) ٢١٠٦( و حب ٣/٤١٥ك 
 صحيح  



 

 

٣٣٣٥() 

ال من حفظَ فَرجـه فَلـه       احفظُوا فُروجكم و ال تزنوا ، أَ      ! يا معشر شباِب قُريٍش      {-٢٢٣٣٩
 . عن ابن عباس ) طب ، هب (.} اجلَنةُ

  ١٢/١٦٥ و طب ٤/٣٥٨ و ك ٣/٢٨٢الترغيب 
 صحيح  

اشتروا أنفُسكم ِمن اِهللا ال أُغين عنكم ِمــن اِهللا شـيئاً ، يا بين             ! يا معشر قُريٍش     {-٢٢٣٤٠
ال ! ال أُغين عنكُم ِمن اِهللا شيئاً ، يا عباس بن عبِد املُطَّلـِب              اشتروا أَنفسكم ِمن اِهللا     ! عبِد مناٍف   

                       ا فَاطمـةَ ِبنـتيئاً ، ياِهللا ش نِك ِمنوِل اِهللا ال أُغين عسةَ رمةَ عفيا صيئاً ، ياِهللا ش ِمن نكأُغين ع
عـن  ) م(عن أيب هريـرة  ،       ) ق ، ن   (.} اِهللا شيئاً سليىن ِمن مايل ما ِشئِت ال أُغين عنِك ِمن          ! محمٍد  
 . عائشة 

 و صحيح اجلامع ١/٩٥ و عوانة ٦/٢٨٠ و هق ٢/٣٠٦ و مي ٦/٢٤٩ و ن ٣٥١ وم اإلميان    ٦/١٤٠ و   ٤/٧خ  
)٧٩٨٢ ( 

) طب (.} أَما و الَّذى نفسي ِبيدِه ما أُرسلت إليكُم إالَّ ِبالذَّبحِ         ! يا معشــر قُريٍش     {-٢٢٣٤١
  ابن عمرو عن
  ٦/١٦و جممع ) ١٦٨٥( و حب ١٤/٢٩٧ش 

 صحيح  
أَنِقذوا أَنفسكم ِمن الناِر ، فَإني ال أَملك لَكُم ِمن اِهللا ضـرا و ال               ! يا معشر قُريٍش     {-٢٢٣٤٢

م ِمن اِهللا ضرا أَو نفعاً ،       أَنقذوا أَنفسكم ِمن الناِر فَإني ال أَملك لَكُ       ! نفعاً ، يا معشر بين ِعبِد مناٍف        
أَنقذوا أَنفسكُم ِمن الناِر فَإني ال أَملك لَكم ضرا و ال نفعاً ، يا فَاطمةُ               ! يا معشر بين عبِد املُطَّلِب      

ِك رمحاً و سـأبلُّها     أَنقذي نفسِك ِمن الناِر فَإني ال أَملك لَِك ضرا و ال نفعاً ، إنَّ لَ              ! ِبنت محمٍد   
 . عن أيب هريرة ) حم ، ت (.} ِبِبالهلا

 ) ٧٩٨٣( و صحيح اجلامع ٨/٤٢٠ و اإلحتاف ٨/٥٠٣ و فتح ٢/٣٦٠و حم ) ٣١٨٥(ت 
  صحيح 

إنكُم الوالةُ ِمن بعدي ِلهذِه اُألمِة فَال تموتن إالَّ و أَنتم مسلمونَ ،             ! يا معشر قُريٍش     {-٢٢٣٤٣
عتصموا ِبحبِل اِهللا جميعاً و ال تفرقُوا ، و ال تكُونوا كَالَّذين تفرقُوا ِمن بعِد ما جاءُم البينات ،                   وا

                  ِديـن كاةَ و ذلكوا الزؤتالةَ و يوا الصقيمنفاَء و يح ينالد لَه خلصنيوا اَهللا معبدا أُمروا إالَّ ِليو م
  مِة ، يقُريٍش   القَي عشرو               ! ام اُهللا اَألنصـار ِحمر ،  و أَبناِء أَبنائهم احفظوِني ِفى أَصحايب و أَبنائهم

 . عن كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ) طب (.} أَبناَء اَألنصاِر و أَبناَء أَبناِء اَألنصاِر
  ١٣/١١٦و فتح  ٢/٦٤١ و عاصم ٥/١٩٤و جممع ) ٢٠٥٣( و مطالب ١٧/١٢طب 

  حسن لغريه 



 

 

٣٣٣٦() 

إنكُم تحبونَ املَاشيةَ فَأَِقلُّوا ِمنها فَإنكُم ِبأَقـلِّ اَألرِض مطـراً ، و             ! يا معشر قُريٍش     {-٢٢٣٤٤
عن علي بن احلسـني     ) هق(يف مراسيله ،    ) د (.} احرثُوا فَإنَّ احلَرثَ مبارك ، و أَكثروا ِفيِه ِمن اجلَماجمِ         

 . مرسالً 
  ٦/١٣٨هق 

 حسن مرسل 
ال أُلفني أُناساً يأتوين يجرونَ اجلَنةَ و تأتوين تجرونَ الدنيا ، اللَّهم             ! يا معشر قُريٍش     {-٢٢٣٤٥

ٍش ال أَجعلُ ِلقُريٍش أَنْ يفسدوا ما أَصـلحت أَميت ، أَال إنَّ ِخيار أَئمتكُم ِخيار الناِس و ِشرار قَري                 
             ِلِشرارهم بعاِس تالن و ِشرار ، ِلخيارهم بعاِس تالن ياراِس ، و خالن يف التاريخ و ابـن     ) خ (.} ِشرار

عساكر عن شريح بن احلارث عن أيب أمامة و احلارث بن احلارث الغامدى و كثري بن مرة و عمري بن األسود معاً                      
 . 

  ١/٢٧٥ اإلصابة  و٨/٤٢٠ و اإلحتاف ١٨/١٣ و طب ٣/٤٣٩كر 
  حسن 

ال تـؤذُوا املُسـلمني و ال       ! يا معشر من آمن ِبلساِنِه و لَم يخلُِص اإلميانُ إىل قَلبِه             {-٢٢٣٤٦
} بيِتِهتتبعوا عوراِم ، فَإنه مـــن تتبع عورةَ أَخيِه تتبع اُهللا عورته حتى يخرقَه اُهللا عليِه ِفى بطِن      

 . عن ابن عباس ) عق (.
  ٩٤ و ٨/٩٣ و ٦/٢٤٦ و جممع ٦/٢٧٠اإلحتاف 

 صحيح  
٢٢٣٤٧-}            هِل اإلميانُ قَلبدخي اِنِه و لَمِبلس نآم نم عشرا مِبعـوا       ! يتو ال ت وا املُسلمنيغتابال ت

       تورةَ أَخيِه املُسلِم تع عبتت ـنم هفَإن وراِتهمِفى             ع و لَو هحفضي هورتاُهللا ع عبتت نو م ، هورتاُهللا ع عب
 . عن الرباء ) ع(عن أيب برزة األسلمى ) حم ، د (.} جوِف بيِتِه

 و  ٦/٢٥٦ و نبـوة     ٣/٩٤ و جممع    ١٣/١٠٤ و سنة    ٢٤٠ و   ٣/٢٣٩ و ترغيب    ١١/١٨٦و طب   ) ٤٨٨٠(د  
 ) ٧٩٨٤(جلامع  و صحيح ا٧/٥٣٤ و ٢٧٠ و ٦/٢٦٩اإلحتاف 

 صحيح  
ال تـؤذُوا املُسـلمني و ال       ! يا معشر من أَسلم ِبلساِنِه و لَم يدخِل اإلميانُ ِفى قَلِبِه             {-٢٢٣٤٨

                 ت نوم ، هورتاُهللا ع عبتتورةَ أَخيِه املُسلِم يع عبتت نم هفَإن ، وراِتهموا عِبعتو ال ت وهمريعاُهللا   ت ـعبت
 . عن ابن عمر ) ت (.} عورته يفضحه و لَو ِفى جوِف رحلِه

 ) ٧٩٨٥( و صحيح اجلامع ٢/٥ و طب ٦/٢٧٠و اإلحتاف ) ٢٠٣٤(ت 
  صحيح 



 

 

٣٣٣٧() 

ال تـذُموا املُسـلمني و ال تتبعـوا    ! يا معشر من أَسلم و لَم يدخِل اإلميانُ ِفى قَلِبِه     {-٢٢٣٤٩
هم ، فَإنه من يطلُب عورةَ أَخيِه املُسلِم هتك اُهللا ِستره و أَبدى عورته و لَو كَانَ ِفـى ِسـتِر                     عوراِت

 . عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه ) طب (.} بيتِه
  ٢٤٠ و ٣/٢٣٩ و ترغيب ٦/٢٧٠ و اإلحتاف ١١/١٨٩طب 

 صحيح  
٢٢٣٥٠-}     ودهي عشرا مي ! سلموا تأَنْ   أَسلم ى أُريـدولِه ، و إنسِهللا و ر وا أَنَّ اَألرضلموا ، اع

أُجليكُم ِمن هِذِه اَألرِض ، فَمن وجد ِمنكُم ِبمالِه شـيئاً فَليِبعـه و إالَّ فَـاعلموا أَنَّ اَألرض ِهللا و                     
 . عن أيب هريرة ) ق ، د (.} رسولِه

و ) ٣٠٠١( و د    ١٢/٣١٧ و فـتح     ٢٠٨ و   ٩/١٨٣ و هـق     ٦١ و م اجلهاد     ٣١ و   ٩/٢٦ و خ    ٢/٥٣٤نبوة  
 ) ٧٩٨٦(صحيح اجلامع 

٢٢٣٥١-}    رعما مورةٌ    ! يفَإنَّ الفَِخذَيِن ع عن حممـد بـن     ) حم ، طب ، ك ، هق       (.} غَطِّ فَِخذيك
 . جحش 

  ٢/٢٥٢ و جممع ٥/٢٩٠ و حم ٢/٢٢٨ و هق ١٩/٢٤٦ و طب ٩/٢١ و سنة ٤/١٨٠ك 
  صحيح 

عن شهاب اجلرمى ، ) ت(عن أنس ، ) ت ، ك (.} لِّب القُلوِب ثَبت قَليب على ِدينك     يا مقَ  {-٢٢٣٥٢
 . عن جابر ) ك(

ــم ) ٣٥٨٤ و ٣٥٢٢ و ٢١٤(ت   و ٢/٢٨٨ و ك ٣١٥ و ٢٩٤ و ٢٥١ و ٦/٩١ و ٢٥٧ و ٣/١١٢و حـ
 و ٧/٢١٠ و امـــع ١١/٣٧ و ٢١٠ و ٢٠٩ و ٣٧ و ١٠/٣٦ و ش ٧/٣٧٥ و ١/٢٣٤ و طـــب ٢٨٩
 ) ٧٩٨٧(و صحيح اجلامع ) ١٢٦٣ - ١٢٥٧(و الدعا طب  ١٠/١٧٦

 صحيح مشهور  
٢٢٣٥٣-} لى ِدينكقُلوبنا ع تالقُلوِب ثَب قَلِّبا معن النواس بن مسعان ) هـ ، ك (.} ي . 

 و  ٢٨٩ و   ٢/٢٨٨ و ك    ٨/١٢٢و حليـة    ) ١٩٦٤٦(و عـب    ) ٢٤١٩( و حب    ٤/١٣٢و حم   ) ١٩٩(هـ  
 ) ٧٩٨٨(صحيح اجلامع 

 صحيح  
 ) �ابن سعد عن ميمونة بنت سعد موالة النيب          (.} يا ميمونةَ تعوذي ِباِهللا ِمن عذاب القَربِ       {-٢٢٣٥٤

 . 
  ٨/٢٢٣سعد 

 صحيح لغريه  
٢٢٣٥٥-}    ارا نالِفئـةُ                ! ي لُـكقتت ، لى إبـراهيمماٍر كَما كُنِت على عالماً عرداً و سكُوين ب

 مير بيده علـى     �عذب املشركون عماراً بالنار فكان النيب       : عن عمرو بن ميمون قال      ابن عساكر    (.} الباغيةُ
 ) .  و مل يره�و ابن ميمون أدرك النيب : رأسه و يقول فذكره ، قال ابن عساكر 



 

 

٣٣٣٨() 

  ٣/١٨٨سعد 
 حسن صحيح  

٢٢٣٥٦-}     ا ِنســاَء املُؤمننيي !        ثِْبـتي ـهاٍة فَإنش ِفرِسن وا و لَوهـادت      ـذهبةَ و ياملَـود 
غائنعن عائشة ) طس (.} الض . 

  ٥/١٩٨ و فتح ٤/١٤٦امع 
 حسن لغريه  

٢٢٣٥٧-}   ا ِنساَء املُؤمننيمحةَ ! يالر نسنيفَت غفلنقديِس ، و ال تسبيِح و التهليِل و التِبالت ليكُنع
عن هاىنء بن عثمان عن أمه ) طب(و ابن سعد ، ) حم (.} تواعقُدنَ ِباَألنامِل فَإنهن مسؤوالت مستنطقا

 . محيضة بنت ياسر عن جدا يسرية 
و ) ١٥٠١( و د ٦/٣٧١وحـم  ) ٣٥٨٣(و ت ) ١٧٧٢ - ١٧٧١( و الدعا طب     ٨/٢٢٧ و سعد    ٢/٦٨حلية  

  ١/٥٤٧ك 
 حسن

٢٢٣٥٨-}     ا ِنســاَء املُؤمننيكِ      ! ي ِلجارِتها و لَو نَّ إحداكُنحِقرال ت  قحراٍة مش مالك  (.} راع
 . عن حواء ) ، هب ، طب

) ٩٥٣٨ و   ٣٤٦٢ و   ٣٤٣٤( و الشعب    ٩/٣٠٣ و اإلحتاف    ٤/٢٩٥ و متهيد    ٦/٤٣٤ و   ٥/٣٧٧ و   ٤/٦٤حم  
 ٥٧٩و موطأ 

  صحيح 
عـن أيب   ) حم ، ق   (.} ال تحِقرنَّ جارةٌ ِلجارِتها و لَو ِفرسن شاةٍ       ! يا ِنساَء املُسلماِت     {-٢٢٣٥٩

 . هريرة 
 و فـتح    ١٦٩ و   ٦/٦٠ و   ٤/١٧٧ و هق    ٥٠٦ و   ٤٩٣ و   ٢/٤٦٤ و حم    ٩٠ و م الزكاة     ٨/١٢ و   ٣/٢٠١خ  
 ) ٧٩٨٩( و صحيح اجلامع ٩٣١ و موطأ ١٠/٤٤٥ و٥/١٩٧

ـَرِب    ! يا نعايا العــرِب     {-٢٢٣٦٠ إنَّ أَخوف مـا أَخـاف      ! يا نعايا العرِب    ! يا نعايا الع
 ليكُمياُء: عةُالرهوةُ اخلَِفيعن عبد اهللا بن زيد املازين ) ع ، طب ، ض (.}  والش . 
 و  ٤/١٥٢٩ و عـدي     ٢/٦٦ و أصفهان    ٦/٢٥٥ و جممع    ٤/١٦٩ و هروي    ٧/١٢٢و حلية   ) ٥٠٨(صحيحة  
 ) ٣٢٠٧(املطالب 

  صحيح لغريه 
 كل شيء من املعاصي يضمره صاحبه و يصر عليه و إن مل يعمله : الشهوة اخلفية 

صلِّ ركعتِني تجوز ِفيهما ، و إذَا جاَء أَحدكُم و اإلمام يخطُب فَليصـلِّ              ! يا نعمانُ    {-٢٢٣٦١
 ) . أبو نعيم عن جابر (.} ركعتِني وليخفِّفْهما

  ٣/١٩٤ و هق ٢/٤١١ و فتح ٣/٢٩٦ و اإلحتاف ٢/١٨٤ و جممع ٧/١٩٢طب 
  صحيح 



 

 

٣٣٣٩() 

٢٢٣٦٢-}    يا ِنيام !  ، ليكُمِن املُنكرِ        اُهللا عوا عهروا ِباملَعروِف و انم ينا بابن قانع عن محيـد      (.}  ي
 ) .  و حنن نيام فقال فذكره�دخل علينا رسول اهللا : بن محاس عن أبيه قال 

  ١/٣٥٢اإلصابة 
 فيه جهالة  

: اَهللا أَنزلَ ِفى ِكتابـِه     ، أَليس تعلمونَ أنَّ     ! أَليس تعلمونَ أَني رسولُ اِهللا      ! يا هؤالِء    {-٢٢٣٦٣
من أَطاعىن فَقد أَطاع اَهللا ؟ ، ِمن طَاعِة اِهللا أَنْ تطيعوين ، و إنَّ ِمن طَاعيت أَنْ تطيعوا أَئمتكم ، و إنْ     

لُّوا قُعوداً أَمجعنيلُّوا قُعوداً فَصعن ابن عمر ) طب (.} ص . 
  ١١/٣٢١ و طب ٢/٦٧ و جممع ٢/٩٣حم 

 صحيح  
كُف ِمن جشائك ،  فَإنَّ أَكثر الناِس ِفى الدنيا شبعاً أَكثرهم ِفى اآلخـرِة               ! يا هذَا    {-٢٢٣٦٤

 . عن أيب جحيفة ) ك (} جوعاً
 ) ٣٣٥٠(و هـ ) ٥٦٤٥( و الشعب ٣/١٣٧و ترغيب ) ٣٤٣( و صحيحة ١/١٩٨ و حلية ٤/١٢١ك 

  صحيح لغريه 
} عت ِبيتيِمك ، لَو سترت عليِه ِبطَرِف ِردائك لَكانَ خرياً لَك          ِبئس ما صن  ! يا هزالُ   {-٢٢٣٦٥

 ) . ابن سعد عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه عن جده (.
  ٢٣٠ و ٢٢٨ و ٨/٢١٩ و هق ٤/٧٥ و نصب ٥/٢١٧ و حم ٤/٢/٥٢سعد 

  صحيح لغريه 
 . عن نعيم بن هزال ) حم ، د ، ك (.} كلَو سترته  ِبثَوبك كَانَ خرياً لَ! ياهزالُ  {-٢٢٣٦٦

 ٦/٢٦٨ و اإلحتاف    ٨٢١ و موطأ    ٧٥ و   ٤/٧٤ و نصب    ٣٣٠ و   ٢٣٠ و   ٢٢٨ و   ٨/٢١٩  و هق     ٥/٢١٧حم  
 ) ٤٤١٩(و د ) ٧٩٩٠(و صحيح اجلامع 

 صحيح  
 جهنم ِبسواريِن و    هلْ يسرِك أَنْ يحلِّيِك اُهللا عز و جلَّ يوم الِقيامِة ِمن جمرِ           ! يا هذِه    {-٢٢٣٦٧

  اتيموليِه         -خع خلتد ِلخالِة أَمساَء و قَد ذَهٍب���� قَاله عن أمساء بنـت  ) حم ، طك (.}  ِبسواريِن ِمن
 . يزيد 
  ٦/٤٥٤حم 

 حسن  
 استفِت قَلبك ، استفِت نفسك ، الِبر ما اطمأَنَّ إليِه القَلب و اطْمأنـت             ! يا واِبصةُ    {-٢٢٣٦٨

                 وكو أَفت اسالن دِر ، وإنْ أَفتاكِفى الص دردفِس و تِفي الن اكا حواإلمثُ م ، فسحـم ،    (.} إليِه الن
 . يف الدالئل عن وابصة األسدى ) طب ، هق

 ) ٢٥٣٦( و مي ٢/٢٤ و حلية ٣/٢١٢ و كر ٣/٣٤ و مشكل ٤/٢٢٨حم 



 

 

٣٣٤٠() 

  صحيح 
ين عِن الِبر و اإلِمث ؟ الِبر ما انشرح لَه صـدرك ، واإلمثُ مـا   ِجئت تسأَلُ! يا واِبصةُ    {-٢٢٣٦٩

اسالن نهع و إنْ أَفتاك فسكِفى ن اكو ابن عساكر عن وابصة اُألسدى ) طب (.} ح . 
  ٣/٣٤ و مشكل ٤/٢٢٨حم 

 صحيح  
متام و ابن عساكر  (.} ِبماٍء و ِسدٍراذْهب فَاحلق عنك شعر الكُفِر و اغْتسلْ ! يا واثلةُ  {-٢٢٣٧٠

 ) عن واثلة
  ١٣/٧٣ و خط ٢/٣٨أصفهان 

 صحيح لغريه  
٢٢٣٧١-}    حشــيا وـبيِل اهللاِ            ! يس ـنع دصِلت بيِل اِهللا كَما قَاتلتفَقاتلْ ِفى س جراخ {. 

 . عن وحشــى ) طب(
  ٧/١٣٦ و سعد ٧/٢٧٠فتح 

 لني  
 ) البغوى عن سويد بن قيس (.} نْ و أَرِجحِز! يا وزانُ  {-٢٢٣٧٢

  ٢/١٤٢ و تخ ٧/١٠٥ و طب ٥/٤٩٠و اإلحتاف ) ٢٢٢٠(هـ 
  صحيح 

٢٢٣٧٣-} ى أَلقاكتين ِبِه حعتيلَّ اإلسالِم و أَهلِه ما وعن أنس ) ض(و اخلطيب ، ) طس (.} ي . 
  ١١/١٦٠ و خط ١٠/١٨٦و امع ) ١٨٢٣ و ١٤٧٦(صحيحة 

  حسن 
لَقَد أَهلكْتهم احلَرب ، فَماذَا عليِهم لَو خلَّوا بـيين و بـني سـائر               ! يا ويح قُريٍش     {-٢٢٣٧٤

                 افرينخلُوا ِفي اإلسالِم ود ليِهموا ، و إِن اُهللا أَظهرين عـَرِب ، فَإنْ أَصـابوين كَانَ الَّذي أَراد الع
       قُو قبلُوا قَاتلُوا وِبهمي عثَين اُهللا ِبِه      ، و إنْ لَملى الَّذى بع همفَواِهللا ال أَزالُ أُجاهد ، قُريش ظُنةٌ فَما ي

 . عن املسور بن خمرمة و مروان بن احلكم ) طب (.} حتى يظهرين اُهللا أَو تنفِرد هذِه السالفةُ
 ) ١١٤٢٥( و أخرجه اجلماعة مطوالً املسند اجلامع ٤/١٦٥ و بداية ٧/٣٢٨ و كثري ٤/٣٢٣حم 

  صحيح 
٢٢٣٧٥-}    نهحيا وي !            عـدالٍك بلى هع بكنيو ال ي ِجعنرفَلي نهرى اآلنَ ، متنا حهه هــنإن

 يوم أحٍد فسمع نساء بىن عبد األشهل يـبكني علـى            �رجع النيب   : عن ابن عمر قال     ) طب ، هق     (.} اليوِم
ه ، فجئن نساء األنصار يبكني على محزة عنده فاستيقظ و هن يبكني فقال              لكن محزة ال بواكي ل    : هلكاهن ، قال    

 . عن أنس ) ط ، هق. (فذكره 
  ٢/٩٢ و حم ١/٣٨١ و ك ٣/١٥٩ و طب ٥/٧٣ و سعد ٤/٧٠ و هق ٣/٣٩٤ش 

  صحيح 



 

 

٣٣٤١() 

عم  (ابن سعد و ابن جرير ،      (.} أَحب ِللناِس ما تحب ِلنفسك    ! يا يزيد بـــن أَسٍد      {-٢٢٣٧٦
 ) . يف التاريخ عن خالد بن عبد اهللا القسرى عن أبيه عن جده يزيد بن أسد) ، ع ، طب ، هب ، خ

  ٢/٤٩ و تخ ٨/١٨٦ و جممع ٤/٧٠ و حم ٧/١٤٣سعد 
 صحيح  

عن ) ك (.} أَِحتب اجلَنةَ ؟ فَأِحب َألخيك املُسلِم ما تحب ِلنفسك        ! يا يزيد بن أُسيٍد      {-٢٢٣٧٧
 . لد بن عبد اهللا بن يزيد القسرى عن أبيه عن جده خا
  ٤/٧٠ و حم ٤/١٦٧ك 

 صحيح  
٢٢٣٧٨-}    ودىها يطفَةُ               ! يا نطفِة املَرأَِة ، فَأَمن ِل و ِمنجطفِة الرن اإلنسانُ ، ِمن خلَقكٍُل ي ِمن

         ا نو أَم ، صبوالع ظمطفةٌ غَليظةٌ فَمنها العِل فَنجالر       مو الد قيقةٌ فَِمنها اللَّحمطفةٌ رطفَةُ املَرأَِة فَن {. 
 . و أبو الشيخ يف العظمة عن ابن مسعود ) حم(

 ) ٩٣٦٦( و ن حتفة ١/٤٦٥حم 
 حسن  

٢٢٣٧٩-}                إن ، اسالن كَفَّفتي ذلك عدب قعدي ِبِه ثُم قدتصفَي غَريه ملكِبمالِه ال ي كُمأيت أَحدما ي
ظَهِر ِغىن دقةُ ِعنعن جابر ) د ، ك (.} الص . 

  ٤/١٥٤ و هق ١/٤١٣و ك ) ١٦٧٣(د 
 صحيح  

يأِتي الدجالُ املَدينةَ فَيجد املَالئكةَ يحرسوا فَال يدخلُها الدجالُ و ال الطَّـاعونُ إنْ               {-٢٢٣٨٠
 . عن أنس ) حم ، خ ، ت (.} شاَء اُهللا تعاىل

 ) ٧٩٩١( و صحيح اجلامع ٢٧٧ و ٢٠٢ و ٣/١٢٣ و حم ١/٣٣٤ و بداية ٩/٧٦ و ٣/٢٨و خ ) ٢٢٤٢(ت 
يأيت الدجالُ و هو محرم عليِه أَنْ يدخلَ نقاب املَدينِة فَيرتلُ بعض السـباِخ الَّـىت                 {-٢٢٣٨١

           خ اِس ، أَو ِمنالن ريخ ولٌ هجومئٍذ رإليِه ي ِباملدينة فَيخرج     اِس فَيقولُ لَهالُ   : ِري النجالد كأَن أَشهد
أَرأيتم إنْ قَتلت هذَا ثُم أَحييته هـلْ        :  حـــديثَه ، فَيقُولُ الدجالُ      ����الَّذى حدثنا رسولُ اِهللا     

و اِهللا ما كُنت ِفيك قَـطُّ  : حييِه ال ، فَيقتله ثُم يحييِه ، فَيقُولُ من ي    : تشكُّونَ ِفى اَألمِر ؟ فَيقولونَ      
 . عن أيب سعيد ) حم ، ق (.} أَشد بصريةً ِمن اليوِم ، فَيريد الدجالُ أَنْ يقتلَه فَال يسلَّطُ عليِه

  ٣/٣٦ و حم ٨/١٩٩و م ) ٧٩٩٢(و صحيح اجلامع ) ٢٤٥٧( و الصحيحة ٩/٧٦ و ٣/٢٨خ 
٢٢٣٨٢-}   ومي كنأيت الري              هـتلمِن اسمع تكلَّماِن يفَتِلسانٌ و ش أَيب قُبيٍس ِله ِمن الِقيامِة أعظَم 

لقَهِبها خ صافحاِهللا الَّيت ي منيي وِة و هيعن ابن عمرو ) حم ، ك (.} ِبالن . 
  ٢/٢١١ و حم ١/٤٥٧ك 

 حسن  



 

 

٣٣٤٢() 

  ٦/٤٦فيه عبد اهللا بن املؤمل خمتلف فيه التهذيب 
نحـن شـهداٌء ،     : يأيت الشهداُء و املُتوفَّونَ ِبالطَّاعوِن ، فَيقولُ أَصحاب الطَّاعوِن           {-٢٢٣٨٣

انظروا ، فَإنْ كَانت ِجراحتهم ِكجراِح الشهداِء تسيلُ دماً كَريِح اِملسِك فَهـم شـهداٌء               : فَيقالُ  
كَذلك مجدوعن عتبة بن عبد السلمى ) حم ، طب (} فَي . 

  ٤/١٨٥ و حم ١٧/١١٩طب 
 حسن  

من خلق : من خلق كَذَا ، من خلق كَذَا ؟ حتى يقولَ : يأيت الشيطانُ أَحدكُم فَيقولُ  {-٢٢٣٨٤
 . عن أيب هريرة ) ق (.} ربك ؟ فَإذا بلغه فَليستعذْ ِباِهللا و لْينتِه

و ) ١٢٦٦ و   ١٢٦٥( و الدعا طب     ١٢٠ و م ص     ٤/١٤٩ و خ    ١/٨٢و عوانة   ) ١١٧( و صحيحة    ١/٦٠بداية  
 ) ٧٩٩٣(صحيح اجلامع 

من خلق  : من خلق السمواِت ؟ فَيقُولُ اُهللا ، فَيقُولُ         : يأيت الشيطانُ اإلنسانَ فَيقولُ      {-٢٢٣٨٥
لك فَليقلْ آمنت ِبـاِهللا و      فَمن خلق اُهللا ؟ فَإذا وجد أَحدكُم ذ       : اَألرض ؟ فَيقولُ اُهللا ، حتى يقولَ        

 . عن ابن عمرو ) طس(عن خزمية بن ثابت ) طب(وعبد بن محيد ، ) حم (.} رسلِه
 ٥/٢١٤ و حم ١٢٠ و م ص ٤/١٤٩و خ ) ١٢٦٦ - ١٢٦٥( و الدعا طب ٢/٣٣٩و هق ) ١١٧(صحيحة 

زاد أَم نقَّص ، فَإذا وجد      يأيت الشيطانُ أَحدكُم فيلبس عليِه ِفي صالتِه ، فَال يدري أَ           {-٢٢٣٨٦
السج وجدتِني و هس فَليسجد عن أيب هريرة ) عب (.} ذلك . 

  ٣/٣٠و ن ) ١٠٣٠(و د ) ٣٨٩(و م ) ١٢٣٢(و خ ) ٣٤٦٥ و ٣٤٦٤(عب 
اجه دمـاً   يأيت القَاِتلُ متعلِّقاً رأسه ِبإحدى يديِه متلبباً قَاتله ِبيدِه اُألخرى تشخب أَود            {-٢٢٣٨٧

تعست و يذهب ِبِه    : رب هذَا قَتلين ، فَيقولُ اُهللا ِللقاتِل        : حتى يأيتَ ِبِه العرش ، فَيقُولُ املَقتول ِهللا         
 . عن ابن عباس ) طب (} إىل الناِر
  ١٠/٣٧٢ و طب ٣/٢٩٦الترغيب 

 حسن  
 ِبِه ِفى الدنيا تقدمه سـورةُ البقـرِة و آِل           يأيت القُرآنُ و أَهله الَّذين كَانوا يعملونَ       {-٢٢٣٨٨

                 ما ظُلَّتـاِن أَوهاواِن ، أَو كَأنودما غَمامتاِن سهكَأن أَو رقينهما شما غَيابتاِن و بهأتياِن كَأَنِعمرانَ ي
 . النواس بن مسعان عن ) حم ، م ، ت (.} كَأَنهما ِحزقاِن ِمن طٍَري صواف يجادالن عن صاحبهما

 ) ٧٩٩٤( و صحيح اجلامع ٤/١٨٣ و حم ٢/١٩٧و م ) ٢٨٨٣(ت 
 ضياء و نور : شرق 

نحـن هـم يـا      : يأيت اُهللا ِبقوٍم يوم الِقيامِة نورهم كَنوِر الشمِس ، فَقالَ  أَبو بكٍر               {-٢٢٣٨٩
نهم فُقراُء املُهاجرونَ يحشرونَ ِمن أَقطاِر      رســولَ اِهللا ؟ قَالَ ال ، و لَكُــم خري كَثري ، و لَكِ            



 

 

٣٣٤٣() 

ناس صاحلونَ قَليلٌ ِفى ناِس سوٍء كَثٍري ، مـن          : مِن الغرباُء ؟ قَالَ     : اَألرِض ، طُوىب ِللغرباِء ، ِقيلَ       
طيعهمي نِمم أَكثر عصيهمواخلطيب يف املتفق و املفترق عن ابن عمرو ) طب (.} ي . 

  ٢/٢٢٢حم 
 حسن  

يأيت املَسيح ِمن ِقبِل املَشرِق و ِهمته املَدينةُ حتى يِرتلَ دبر أحٍد ثُم تصرف املَالئكـةُ                 {-٢٢٣٩٠
هلكي نالكاِم ، و هِقبلَ الش هجهعن أيب هريرة ) حم ، م (.} و . 

  ٤٥٨ و ٢/٤٠٨و حم ) ٢٢٤٢(و ت ) ٧٩٩٥( و صحيح اجلامع ١٠٠٥م ص 
عـن  ) ن (.} يأيت الناس زمانٌ ما يبايل الرجلُ ِمن أَين أَصاب املَالَ ِمن حالٍل أَو حرامٍ              {-٢٢٣٩١
 . أيب هريرة 

  ٧/٢٤٣ن 
 صحيح  

يأيت جيش ِمن ِقبِل املَشرِق يريدونَ رجالً ِمن أَهِل مكَّةَ ، حتى إذَا كَـانوا ِبالبيـداِء                  {-٢٢٣٩٢
  سفِقيلَ   خ هما أَصابم همصيبفَي ا فَعلَ القَومم ِلينظُر همكَانَ أَمام نم فَريجع كَانَ : ِبهم ِبمن فَكيف

و نعيم  ) حم (.} مستكرهاً ؟ قَالَ يصيبهم كُلُّهم ذلك ثُم يبعثُ اُهللا تعاىل كُلَّ امرىٍء ِمنهم على ِنيِتهِ              
 . صة بن محاد يف الفنت عن حف

  خمتصراً ٥/٢٠٧و ن ) ٤٠٦٣(  و هـ ٨/١٦٧ و م ٦/٢٨٧حم 
  صحيح 

نعـم ،   :  ؟ فَيقالُ    ����ِفيكُم من صحب النيب     : يأيت زمانٌ يغزو ِفئام ِمن الناِس فَيقالُ         {-٢٢٣٩٣
نعم ، فَيفتح ،    :  ؟ فَيقالُ    ����  ِفيكم من صحب أَصحاب النيب    : فَيفتح عليهم ، ثُم يأيت زمانٌ فَيقالُ        

خ ،   (.} نعم  فَيفتح  :  ؟ فَيقالُ    ����ِفيكُم من صحب صاحب أَصحاِب النيب       : ثُم يأيت زمانٌ فَيقالُ     
 . عن أيب سعيد ) م

 ) ٢٥٣٢(و م ) ٣٦٤٩(و ) ٣٥٩٤)  (٢٨٩٧( و خ ٣/٧و حم ) ٦٦٦٦ و ٤٧٦٨(اإلحسان 
 اجلماعة : الفئام 

أبو نعيم  (.} يأيت على العلماِء زمانُ يكُونُ املَوت أَحب إىل أَحدهم ِمن الذَّهبِة احلَمراءِ           {-٢٢٣٩٤
 ) . عن أيب هريرة 

 ) ٨٧٠٢(فردوس 
 حسن  

يأيت على الناِس زمانٌ أَفضلُ أَهِل ذلك الزماِن كُلُّ خفيِف احلاِذ ، ِقيلَ  يا رسولَ اِهللا                  {-٢٢٣٩٥
 ) . ابن عساكر عن حذيفة (.} قَليلُ الِعياِل:  و من خفيف احلَاِذ ؟ قَالَ :

  ٥/٢٩١اإلحتاف 



 

 

٣٣٤٤() 

 فيه لني  
عن أنس  ) ت (.} يأيت على الناِس زمانٌ ، الصابر ِفيهم على ِدينِه كَالقَابِض على اجلَمرِ            {-٢٢٣٩٦

 . 
 ) ٨٠٠٢(ع و صحيح اجلام) ٩٥٧( و صحيحة ٥/١٧١١و عدي ) ٢٢٦٠(ت 

  صحيح 
٢٢٣٩٧-}           ِمنكُم مسنيخ أَجر لى ِدينِه لَهع مِمنه ابرمانٌ ، الصاِس زلى النأيت عأبو احلسـن   (.} ي

 ) . القطان يف منتخباته عن أنس
  ١٧/١١٧ و طب ٧/٢٨٢ و جممع ٥/١٧١١عدي 

 صحيح لغريه  
 .} يِه ِبسنيت ِعند اختالِف أُميت كَالقاِبِض على اجلمِريأيت على الناِس زمانٌ املُتمسك فِ   {-٢٢٣٩٨

 ) . احلكيم عن ابن مسعود(
 ) ١٨٥٠( و حب ٣٩١ و ٥/٣٩٠و بنحوه حم ) ٩٥٧(صحيحة 

  صحيح 
 . عن أنس ) ك (.} يأيت على الناِس زمانٌ تمِطر السماُء مطراً و ال تنبت اَألرض شيئاً {-٢٢٣٩٩

  ٤/٥١٣ك 
 حيح  ص

 . عن علي ) حم (.} يأِتى على الناِس زمانُ عضوض يعض املُوسر على ما يف يديِه {-٢٢٤٠٠
  ٢٥ و د البيوع ب١/١١٦حم 

 فيه مبهم 
 .} يأِتي على الناِس زمانُ ما يباِيل الرجلُ ِمن أَين أَصاب املَال ، ِمن حالٍل أَو حـرامٍ         {-٢٢٤٠١

  هريرة عن أيب) ن(
 )٨٠٠٣( و صحيح اجلامع ٧٧ و٣/٧١ و خ ٥٠٥ و ٤٥٢ و ٢/٤٣٥ و حم ٧/٢٤٣ن 

٢٢٤٠٢-}                   ـوقّراحلَكيِم ، والَ ي يا ِفيِه ِمنستحاملُ ، والَ يِفيِه الع تبعمـانُ الَ ياِس زلى النأِتي عي
على الدنيا ، قُلوم قُلوب اَألعـاجِم ، و         ِفيِه الكَبري ، والَ يرحم ِفيِه الصغري ، يقتلُ بعضهم بعضاً            

أَلسنتهم أَلسنةُ العرِب ، الَ يعرفونَ معروفاً ، والَ ينكرونَ منكراً ، يمِشي الصاحلُ ِفيهم مستخِفياً ،                 
              ذابع ولَهم زكِّيهمالِقيامِة و الَ ي ومي اُهللا ِإليهم نظرلِق اِهللا الَ يخ الِقيامةِ   أُولئِك ِشرار ومي أَليم  {. 

 ) .الديلمى عن علي (
 ) ٨٦٨١(فردوس 

  حسن 
يأِتي على الناِس زمانُ الَ يســـلم ِلِذى ِديٍن ِدينه ِإالَ من فَر ِبِه ِمـن شـاهٍق ِإىل             {-٢٢٤٠٣

               ماِن ِإذْ لَمىف آِخِر الز حٍر كَالثّعلِب ِبأَشبالِه و ذِلكج اهٍق ، أَو ِمننِل املَعيشةُ ِإالَّ ِبمعصيِة اِهللا ،      شت



 

 

٣٣٤٥() 

فَِإذا كَانَ كَذلك حلِّت الغربةُ ، يكونُ ىف ذِلك الزماِن هالك الرجِل على يِد أَبويِه ِإنْ كَانَ له أَبواِن                
          لدوجةُ والَ وز له كنلدِه ، فَإنْ ملْ يوجتِه ووز دىأَبواِن فَعلى ي له كندي اَألقارِب ، فَإنْ ملْ يفَعلى ي 

 .} و اِجلرياِن يعيرونه ِبضيِق العيِش ويكلّفونه ما ال يطيق حتى يورد نفسه املَوارد الّىت يهلك ِفيهـا            
 يف الزهد و اخلليلي و الرافعى عن ابن مسعود ) حل ، هق(

 ) ٤٤٢٧(و املطالب  ٦/٣٥٤ و االحتاف ١٦ و العزلة للخطايب ص ١/٢٥و حلية ) ٤٣٩(الزهد هق 
  فيه ضعف 

) حم (.} يأِتي على الناِس زمانُ يأكلونَ ِفيِه الربا ، فَمن ملْ يأكلْه ِمنهم ناله ِمن غُبارهِ               {-٢٢٤٠٤ 
 و ابن النجار عن أيب هريرة 

 ٧/٢٤٣و ن ) ٢٢٧٨(و هـ ) ٣٣٣١( و د ٢/٤٩٤حم 
 فيه انقطاع 

عـن  ) ابن خزمية (.} نُ يتباهونَ ِباملساجِد ثُم ال يعمروَا إالَّ قَليالً     يأِتي على الناِس زما    {-٢٢٤٠٥ 
 أنس 
 ) ١٤١٥( و مي ١٥٣ و ١٤٥ و ٣/١٣٤و بنحوه حم ) ١٣٢١( و خزمية ٢/٣٥١سنة 

  حسن
يأتـي على الناِس زمانُ يتحلّقونَ ىف مساجدهم و لَيس همهم إالَّ الدنيا ، لَـيس ِهللا                 {-٢٢٤٠٦

 عن أنس ) ك (.} يهم حاجةُ ، فَالَ تجالسوهمِف
  ٤/٣٢٣ ك 

 صحيح لغريه 
 .} يأيت على الناِس زمانُ يتخلّلونَ ِفيِه الكَالم ِبألسنتهم كَما تتخلّلُ البقر ِبألسـنتها             {-٢٢٤٠٧ 
 )  ابن أيب الدنيا ىف ذم الغيبة عن سعد(

 ١٨٤ و ١٧٦-١/١٧٥و حم ) ١٤٩( و الصمت ١/٢٥٤أصفها ن 
  صحيح

يأيت على الناِس زمانُ يتمنونَ ِفيِه الدجالَ ، ِلما يلقونَ يف الدنيا مـن الـزالزِل وا                  {-٢٢٤٠٨ 
 ) أبو نعيم عن حذيفة (.} الِفنت والباليا

 ) ٨٦٧٤(فردوس 
 حسن 

 .}  و لَيس ِفيهم مؤمنيأِتي على الناِس زمــانُ يجتمعونَ ىف مساجدهم و يصلُّونَ    {-٢٢٤٠٩ 
 ىف تارخيه عن ابن عمر ) ك(

  ١٥/١٧٦ و ش ٤/٤٤٢ ك 
 صحيح موقوف  

  و مثله ال يقال بالرأي 



 

 

٣٣٤٦() 

يأِتي على الناِس زمانُ يدعو الرجلُ ابن عمِه و قَريبه ، هلم إىل الرخاِء ، هلـم ِإىل                   {-٢٢٤١٠
انوا يعلمونَ ، و الِّذى نفِسى ِبيدِه ال يخرج منها أحد رغبةً عنـها              الرخاِء ، واملَدينه خري لَهم لو كَ      

إالّ أَخلف اُهللا ِفيها من هو خري ِمنه ، أال إنّ املَدينةَ كَالكِيِر يخرج اخلَبثَ ، ال تقوم الساعةُ حتـى                     
 عن أيب هريرة ) م (.} تنفي املَدينةُ ِشرارها كما ينفي الِكري خبثَ احلَديِد

 )٨٠٠٤( و صحيح اجلامع ١٠٠٥م ص 
ِفيكم من صاحب الرسولَ    : يأِتي علــى الناِس زمانُ يغزو ِفئام من الناِس ، فَيقالُ            {-٢٢٤١١

ـ                هـلْ  : م ؟ فَيقولونَ نعم ، فَيفتح هلم ، ثُم يأِتي على الناِس زمانُ فَيغزو ِفئام ِمن الناِس ، فَيقالُ هل
ِفيكم من صاحب أَصحاب الرسوِل فَيقولونَ نعم ، فَيفتح لَهم ، ثُم يأِتي على الناٍس زمانُ فَيغـزو                  

       اِس ، فَيقالُ لَهـمالن ِمــن سـوِل ؟          : ِفئامالر أصحاب احبص نم احبص نم ــلْ ِفيكمه
 عن أيب سعيد )  ، قحم (.} نعم ، فَيفتح لَهم: فَيقولونَ 

 )٢٥٣٢(و م ) ٨٠٠٥( و صحيح اجلامع ٣/٧ و حم ٤/٤٤خ 
 ٢٢٤١٢-}           لي ِبهمصاماً يجدونَ إماعةً ال يقومونَ سمانُ ياِس زلى النأِتي عـ   (.} ي عن ) حم ، ه

 سالمة بن احلر 
و ) ٥٤٦٦(مع  و اجلـا  ) ٩٨٢(و هـ   ) ٥٨١(و د   ) ١٥٦٦( و عبد بن محيد      ٤/٣٣٠ و اإلصابة      ٦/٣٨١حم  

  ٣/٢١٥سؤاالت اآلجري 
 لني  

 ٢٢٤١٣-}               جالسـوهمفَالَ ت نياهمِر دىف أم ساجدهميف م ديثهمكونُ حمانُ ياِس زلى النأِتي عي
 عن احلسن مرسالً ) هب (.} فَليس ِهللا ِفيهم حاجةُ

  ١/٢٠٥رغيب  و ت٢/٢٤ و امع ٤/٣٢٣و ك ) ٣١١(و حب ) ١١٦٣(و صحيحة ) ٢٩٦٢(الشعب 
  حسن 

يأِتي على الناِس زمانُ يكونُ خري الناِس مرتلةً رجلُ أَخذَ ِبعناِن فَرسِه ىف سبيِل اِهللا ،                 {-٢٢٤١٤ 
كُلَّما سمع ِبهيعٍة استوى على متنِه ثُم طَلب املَوت مظانه ، و رجلُ دخلَ ىف ِشـعٍب ِمـن هـذِه                     

 عن أيب هريرة ) حب (.} صالةَ و يؤِتي الزكاةَ و يدع الناس إال ِمن خٍريالشعاِب يقيم ال
  ٩/١٥٩و هق ) ٣٩٧٧(و هـ ) ١٨٩٩( و م ٥/٢٩١ و ش ٢/٤٤٣و حم ) ٤٦٠٠(اإلحسان 

 الصوت الذي يفزع منه و خيافه من عدوه: اهليعة 
٢٢٤١٥-} الَ مجونَ الدتمنمانُ ييت زلى أُمأيت عالِفِنتي لقونَ ِمنعن حذيفة ) بز (.} ِما ي 

 ٧/٢٨٥امع 
 صحيح  



 

 

٣٣٤٧() 

يأِتي عليكم أُويس بن عاِمٍر مع إمداِد أَهِل اليمِن ِمن مراٍد ثُم ِمن قَرٍن ، كَانَ ِبـِه                   {-٢٢٤١٦ 
              لو أَقسم ، را ب اِلدةُ هوو ِدرهٍم ، له ـَوضع  على اِهللا َألبـره ، فـإِن        برص فَربئ ِمنه إالَّ مــ

 عن عمر ) حم ، م ، عق ، ك(ابن سعد  (.} استطعت أنْ يستغفر لَك فَافعلْ
  ١/٣٨ و حم ٦/٣٧٧ و نبوة ٣/٤٠٣ و ك ١/١٣٧ و عقيلي ٦/١١٣ و سعد ١٩٦٩م ص 

عن حذيفة ، نعيم بن     ) هب (.} يأِتي عليكم زمانُ ال ينجو فيِه إالَّ من دعا دعاَء الغريقِ           {-٢٢٤١٧
 محاد ىف الفنت عن حذيفة موقوفاً 

  ٤/٤٢٥ك 
 صحيح موقوف  

  و مثله ال يقال بالرأي 
يأِتي عليكم زمانُ يخير فيِه الرجلُ بني العجِز و الفُجوِر ، فَمن أدرك ذِلك الزمـانَ                 {-٢٢٤١٨

 الفنت عن أيب هريرة و نعيم ىف ) حم (.} فَليختِر العجز على الفُجوِر 
  ٤٤٧ و ٢/٢٧٨حم 

 فيه مبهم 
يأِتي ىف آِخِر الزماِن قَوم حدثاُء اَألسناِن ، سفهاُء األحالِم ، يقولونَ ِمن قَوِل خـِري                 {-٢٢٤١٩ 

              ناجرهمح مإميا جاوزِة ، ال يميالر ِمن همالس مرقالِم كما ياإلس مرقونَ ِمنِة ، يريالب   فَـاقتلوهم 
 عن علي ) خ ، د ، ن (.} فَإنَّ ىف قَتلهم أجراً ِلمن قَتلهم يوم الِقيامِة 

و ن  ) ٨٠٠٦( و صـحيح اجلـامع       ١١٤ و   ٣/١١٣ و م    ٨/١٨٧و هق   ) ٤٧٦٧( و د    ٦/٢٤٣ و   ٤/٢٤٤خ  
٧/١١٩  

ابن عساكر عن عمر ، ابن       (. }  يأِتي معاذُ بن جبٍل يوم الِقيامِة بني يدي العلماِء ِبربوةٍ          {-٢٢٤٢٠
 )سعد عن حممد بن كعب القرظى مرسالً

 ٢/٢/١٠٧سعد 
 حسن لغريه 

يأِتي ِمن أَفناِء الناِس و نزاِع القَبائِل قَوم مل يتصلْ بينهم أَرحام متقاربةُ ، تحـابوا يف              {-٢٢٤٢١ 
يامِة منابر ِمن نوٍر فَيجلسهم عليها ، يفزع النـاس و ال            اِهللا وتصافوا يف اهللا ، يضع اُهللا هلم يوم القِ         

 عن أيب مالك األشعرى ) ابن جرير (.} يفزعونَ ، و هم أَوِلياُء اِهللا ال خوف عليهم و ال هم يحزنونَ
 )٦٧٧( و د ٣٤٤ و ٥/٣٤٣حم 

 حسن 
 ٢٢٤٢٢-}        يناِن يع الِقيامِة له يوم أِتي هذا احلَجرِلمـِن           ي شـهدبِه ي نطقا ، و ِلسانُ يِبهم بصر

ِبحق تلمهعن ابن عباس ) حم (.} اس 
 ١/٢٤٦حم 



 

 

٣٣٤٨() 

 حسن 
 ٢٢٤٢٣-}          دهةً وحفيٍل أمِن نمِرو بع بن يدالِقيامِة ز أِتي يومع ،  (عن عروة مرسـالً ،      ) كر (.} ي

 يد بن حارثة عن أبيه و ابن عساكر عن أسامة بن ز) ك(عنه عن سعيد بن زيد ، ) كر
  ٣/٢١٧ك 

 صحيح 
 ٢٢٤٢٤-} ورِة ِدحيةَ الكَليبأِتيين ِجربيلُ على صعن أنس ) طب (.} ي 

 ) ١١١١( و صحيحة ١/٤٧٣اإلصابة 
 صحيح لغريه 

يأِتيين صلصلةً كَصلصلِة اجلَرِس ، و يأتيين أحياناً ىف صورِة رجٍل ، فَيكلِّمين كَالماً               {-٢٢٤٢٥ 
كيـف  : سألت رسول اهللا : عن احلارث بن هشام قال   ) طك (.} ونُ ، فَيفصم عين و قد و عيت       و هو أه  
  فذكره -يعىن جربيل-يأتيك ؟ 

  ١/٢٨٤و متهيد ) ٢٥٦( و محيدي ٧/٥٢نبوة 
 حسن 

، أين اجلَبارونَ ؟ أَنا اجلَبار ، أنا املَلك    : يأخذُ اجلَبار سماواتِه و أَرضه ِبيدِه ثُم يقولُ          {-٢٢٤٢٦ 
 عن ابن عمر ) هـ (.} أين املُتكبرونَ ؟ 

 )٨٠٠٩(و صحيح اجلامع ) ٤٢٧٥ و ١٩٨( و هـ ١٢/٣٥٥ و طب ٢١٤٩م ص 
٢٢٤٢٧-}              ا فَيجيدذيبهي ا ِصغاراً ثُما فَيقطعها وال أصغِرهِبأَعظمه تريب ليسأخذُ إليةَ كَبٍش عي

عـن  ) ك (.} جزاٍء ، فَيشرب كلَّ يوٍم جزًءا على ِريِق النفِس ىف ِعرِق النسا           إذابتها ويجعلها ثَالثةَ أَ   
 أنس 

  ٥/٨٧ و حم ٤/٢٠٦ و ك ٣٠٠جرجا ن 
 صحيح 

ِمثـلُ  : و ما هو ؟ قَالَ      : يأكلُ التراب كلَّ شيٍء من اإلنساِن إال عجب ذَنبِه ِقيلَ            {-٢٢٤٢٨ 
 عن أيب سعيد ) حم ، ع ، حب ، ك ، ض( .} حبِة خردٍل ، منه تنبتونَ

  ٣/٢٨ و حم ١٠/٣٣٢و امع  ) ٣١٤٠( و اإلحسان ٤/٦٠٩ك 
  صحيح لغريه

يأكلُ أهلُ اجلنِة فيها و يشربونَ ، وال يمخطونَ ، وال يتغوطونَ ، وال يبولونَ ، إنما                  {-٢٢٤٢٩ 
 طَعامهم 

عن ) حم ، م   (.}  لتسبيح و احلَمد كما يلهمونَ النفس       جشاُء  وَ رشح كَرشِح اِملسِك ، يلهمونَ ا        
 جابر 
 )٨٠١٠( و صحيح اجلامع ٣٨٤ و ٣/٣٤٩ و حم ٢١٨١م ص 



 

 

٣٣٤٩() 

يا ابن آدم أنـا     : يؤتى ِبابِن آدم يوم الِقيامِة إىل اِمليزاِن كأنه بذج ، فَيقولُ اُهللا تعاىل               {-٢٢٤٣٠
 .}  أُجزيك بِه ، و ما عملت ِلغريي فَاطلب ثَوابه ممن عملـت لـه  خري شريِك ، ما عملت يل فَأنا    

 ) هناد عن أنس(
 حنوه) ٩٣٨( و خزية ٢/٣٠١ و حم ١/٧٠ و ترغيب ٨/٢٦٣اإلحتاف 

  صحيح لغريه
 ولد الضأن:  البذج 

ابـن   (.} ائِر ذلك يف الناِريؤتى ِبالدنيا يوم الِقيامِة فَيميز ما كان منها ِهللا ثُم يرمى ِبس       {-٢٢٤٣١
 عن أيب هريرة ) الديلمى(عن عبادة بن الصامت ، ) املبارك

 )١٠٥١٦ و ١٠١٥١٥(  و الشعب ١/٥٥الترغيب 
 حسن موقوف  

  و مثله ال يقال بالرأي
يف وجـدت   كَ! يا ابن آدم    : يؤتى ِبالرجِل يوم الِقيامِة ِمن أَهِل اجلَنِة فَيقولُ اُهللا له            {-٢٢٤٣٢

يا رب ما أَسألُ وال أتمىن      : سلْ و تمن ، فَيقولُ      : أي رب خري مرتٍل ، فَيقولُ       : مرتلـك؟ فَيقولُ   
  جِل ِمنؤتى بالرهادِة ، و يفَضِل الش رى ِمنِمراٍر ملا ي شرع بيلكا فَأقتلَ ىف سنيِني إىل الدردإالَّ أنْ ت

أى رب شر منــــزٍل ،      : كَيف وجدت مرتلك ؟ فَيقولُ      ! يا ابن آدم    : ِر فَيقولُ له    أهِل النا 
   ِبطالِع األرِض ذَهباً ؟ فَيقولُ        : فَيقولُ له فتِدي ِمنهفَيقولُ    : أت ، عمن بر أي : ألتكس قد ، كَذبت

 عن أنس) حم ، م ، ن (.} الناِرأقلَّ ِمن ذلك و أيسر فَلم تفعلْ ، فَريد إىل 
و صـحيح اجلـامع     ) ٧٣٥٠( و اإلحسـان     ٢/٧٥ و ك    ٦/٣٦ و ن    ٢٣٩ و   ٣/٢٠٨ و حم    ٢/٣١١ترغيب  

 )٦٥٥٧(و خ ) ٢٨٠٥(و م ) ٧٩٩٦(
يؤتى ِبالشهيِد يوم الِقيامِة فَينصب ِللحساِب ، و يؤتى ِباملتصدِق فَينصب ِللحساِب ،              {-٢٢٤٣٣

 البالِء فَال ينصب هلم ِميزانُ وال ينشر هلم ِديوانُ فَيصب عليهم األجر صبا ، حتى إنَّ  ثُم يؤتى بأهلِ  
             سِن ثَواِب اِهللا هلمح ِباملَقارِض ِمن قُرضت ونَ ىف املَوقِف أنَّ أجسادهمافيِة لَيتمنطـب  (.} أهلَ الع (

 عن ابن عباس
  ١/٤٥صفها ن  و أ٣/٩١ و حلية ١٨٢ و ١٢/١١٢طب 

 حسن 
 ٢٢٤٣٤-}        الِقيامِة فَيقالُ له ـومــؤتى ِبالعبِد يلداً         : ياالً ووصراً و ممعاً و بس أملْ أجعلْ لك

                   وِمـكالِقي يم كأن ظنت فَكنت ، ربعو ت رأست ركتكو احلَرثَ و ت اماألنع لك رتــخو س ،
 عن أيب هريرة و أيب سعيد ) ت (.} اليوم أنساك كما نسيتىن: لُ له ال ، فَيقــو: هذَا ؟ فَيقولُ 

 )٧٩٩٧(و صحيح اجلامع ) ٢٤٢٨( و ت ١٧/١٠٠ و طب ١٠/٤٧٠ و االحتاف ٢١٧صفة 
  صحيح



 

 

٣٣٥٠() 

: أي رب سلْ هذَا ِفيم قَتلَين؟ فَيقولُ        : يؤتى ِبالقاتِل و املَقتوِل يوم الِقيامِة ، فَيقولُ          {-٢٢٤٣٥ 
اِرأيميعاً فَيقذفاِن ىف النا جرين هذَا ، فَيؤخذُ ِبأيديهمأم بعن أيب الدرداء)طب (.}  ر 

  ٣٠٠ و ٧/٢٩٩امع 
 صحيح 

يؤتى ِبالقرآِن يوم الِقيامِة و أهلِه الَّذين كَانوا يعملونَ بِه تقدمه سورةُ البقـرِة و آِل         {-٢٢٤٣٦ 
 أو ظُلَّتاِن سوداواِن بينهما شرق أو كَأنهما ِفرقاِن ِمن طٍَري صواف يحاجاِن             ِعمرانَ كَأنهما غَمامتانِ  

 عن النواس بن مسعان) حم ، م (} عن صاحبهما
 )٨٠٥(و م ) ٢٨٨٣( و ت ٢/٣٧١ و ترغيب ٤/١٨٣حم 

٢٢٤٣٧-}            وِر بنيلى السع وقفى يتح أملح كَبش هؤتى ِباملوِت كَأناِر ، فَيقالُ      يِة و النيا : اجلَن
هلْ تعرفونَ هذَا ؟ فَيقولونَ     : فَيشرئبونَ ، فَيقالُ    ! يا أهلَ الناِر    : أهلَ اجلَنِة فَيشـرئبونَ ، و يقالُ       

ماتوا فَرحاً ،   نعم هذَا املَوت ، فَيضجع و يذبح ، فَلوالَ أنَّ اَهللا قَضى ألهِل اجلَنِة احلَياةَ و البقاَء لَ                 : 
 عن أيب سعيد ) ت (.} و لَوالَ أنَّ اَهللا قَضى ألهِل الناِر احلَياةَ ِفيها لَماتوا ترحاً 

) ٣١٥٦(و ن التفسـري و ت       ) ٧٩٩٨(و صـحيح اجلـامع      )٢٨٤٩( و م    ٥١٣ و   ٢/٤٢٣ و حم    ٦/١١٨خ  
)٣٣٦( 

فَيطَّلعـونَ  ! يا أهلَ اجلَنـِة  :  فَيقالُ يؤتى ِباملوِت يوم الِقيامِة فَيوقف على الصراِط ،       {-٢٢٤٣٨
فَيطَّلعـونَ  ! يـا أهـلَ النـاِر       : خائفني وِجلني أنْ يخرجوا ِمن مكام الَِّذى هم فيِه ، ثُم يقالُ             

:   هلْ تعرفونَ هذَا ؟ فَيقولـونَ     : مستبشرين فَرحني أنْ يخرجوا ِمن مكام الَِّذى هم فيِه ، فَيقالُ            
نعم هذَا املَوت ، فَيؤمر بِه فَيذبح على الصراِط ، مثَّ يقالُ ِللفريقِني ِكالمهَا خلود ِفيما يجـدونَ ال                   

 عن أيب هريرة ) حم ، هـ ، ك (.} موت فيها أبداً
 )٤٣٢٧(وهـ ) ٧٩٩٩( و صحيح اجلامع ١/٨٣ وك ٥١٣ و ٣٧٧ و ٢/٢٦١حم 

  صحيح
ِك ىف الفَترِة و املَعتوِه و املَولوِد ما أَدرك العملَ ، فَريفع هلم نار فَيقالُ هلم                يؤتى ِباهلال  {-٢٢٤٣٩ 

: ِردوهــا ، فَيدخلها من كان ىف ِعلِم اِهللا سعيداً أنْ لو أَدرك العملَ ، فَيقولُ تبارك و تعـاىل                    : 
 اخلدريعن أيب سعيد ) بز (.} إياى عصيتم فَكيف ِبرسلي ِبالغيِب

 ٧/٢١٦امع 
 حسن لغريه 

يؤتى ِبالواِيل الَِّذى كان يطاع ىف معصيِة اِهللا فَيؤمر بِه إىل الناِر فَيقذف ِفيها فَتندلق بِه                 {-٢٢٤٤٠
 أى: أَقتابه فَيستدير فيها كما يستدير اِحلمار ىف الرحا فَيأِتي عليِه أهلُ طَاعتِه ِمن الناِس فَيقولـونَ                 

 عن أسامة بن زيد) ك(.} كنت آمركم ِبأمٍر و أُخالفكم إىل غَريِه: فُالن أين ما كُنت تأمرنا؟ فَيقولُ 



 

 

٣٣٥١() 

  ٩٠ و ٤/٨٩ك 
 صحيح 

يؤتى ِبالواِيل فَيوقف على الصراِط فَيعثر بِه حتى يزولَ كلُّ عضٍو منه عن مكانِه فَإنْ                {-٣٣٤٤١
 )عبد بن محيد عن بشر بن عاصم (.} كان جائراً هوى ىف الناِر سبعني خريفاًكان عادالً مضى ، و إنْ 

 )٤٣٠( و عبد بن محيد ٥/٢٠٦ و جممع ١/١٥٢اإلصابة 
 صحيح لغريه 

عادِهلم و جائرِهم ، حتى يقفُوا على ِجسِر جهنم ، فَيقولُ         : يؤتى ِبالوالِة يوم الِقيامِة      {-٢٢٤٤٢ 
 زلَّ    اُهللا عو ج  :                  أحـد ـمعهميلٌ سرتٍش ىف قَضائِه ، مكمِه ، مىف ح ائربقى جىت ، فال يطُلب ِفيكم

 اخلَصمِني إالَّ هــوى 
عبدى مل ضربت   : ىف الناِر سبعني خريفاً ، و يؤتى ِبالرجِل الَّذى ضرب فَوق احلَد فَيقولُ اُهللا تعاىل                

أكانَ ِلغضبك أنْ يكونَ أشد ِمن غَضـيب ؟ ، و           : غَضبت لك ، فَيقولُ     : قولُ  فَوق ما أمرتك ؟ فَي    
أكان ِلرمحتك أن تكـونَ     : رمحته ، فَيقولُ    : عبدى مل قَصرت ؟ فَيقولُ      : يؤتى ِبالَّذى قَصر فَيقولُ     

 عن حذيفة ) ع (.} أشد ِمن رمحيت
 )٢١٠٢(املطالب 

 حسن لغريه 
 ٢٢٤٤٣-} ي                 قالُ لهبغةً ، مثَّ يص مهنالِقيامِة فَيصبغُ ىف ج وماِر يأهِل الن نيا ِمنؤتى ِبأنعِم أهِل الد

    آدم ِعيم قطُّ ؟ فَيقولُ             ! يا ابنن بك ررياً قطُّ ، هل مخ أيتهل ر :        ؤتى ِبأشدو ي ،ال و اِهللا يا رب
هلْ رأيت بؤساً ! يا ابن آدم :  اجلَنِة ، فَيصبغُ ىف اجلَنِة صبغةً فَيقالُ له  الناِس بؤساً يف الدنيا ِمن أهلِ     

} ال و اِهللا يا رب ما مر يب بؤس قطُّ ، و ال رأيت ِشدةً قطُّ                 : قَطُّ ، هل مر بك ِشدةٌ قطُّ ؟ فَيقولُ          
 عن أنس ) حم ، م ، ن ، هـ (.

و ) ٨٠٠٠(و صحيح اجلامع    ) ١٣١٣(و عبد بن محيد     ) ١٩٨٦(و خمتصر م    ) ١١٦٧( و صحيحة    ٣/٢٠٣حم  
 ) ٤٣٢١(هـ 

يؤتى ِبجهنم يومئٍذ هلا ســبعونَ ألف ِزماٍم ، مع كلِّ ِزماٍم سبعونَ ألـف ملـٍك                 {-٢٢٤٤٤
 عن ابن مسعود ) م ، ت (.} يجروَا

 ) ٢٥٧٣(و ت ) ٨٠٠١(و صحيح اجلامع ) ١٩٧٥( و خمتصر م ٤/٥٩٥ك 
يؤتى ِبرجٍل يوم الِقيامِة ثُم يؤتى ِبامليزاِن ، ثُم يؤتى ِبتسعٍة و ِتسعني ِسجالً كُلُّ ِسجلٍّ                 {-٢٢٤٤٥

ِمنها مد البصِر ِفيها خطاياه و ذُنوبه فَتوضع يف كَفِِّة اِمليزاِن، ثُم يخرج لَه ِقرطاس ِمثـلَ هـذا، و                    
أَشهد أَنْ ال ِإله ِإالَّ اُهللا و أَشهد أَنَّ محمداً عبده و رسـولُه           : ى ِنصِف أُصبِعِه فيها   أَمسك ِبإامِه عل  

 ).عبد بن محيد عن ابن عمرو (.} فَتوضع يف كَفٍَّة أُخرى فَترِجح ِبخطاياه و ذُنوِبِه



 

 

٣٣٥٢() 

ـ   ٥/٣٣٩و كثري   ) ٤٣٠٠( و هـ    ١/٦ و ك  ٢/٢١٣ و حم    ٤١٨ و   ٢/٤١٧الترغيب     و   ١٠/٥٦٢اف   و اإلحت
 )٣٣٩(وعبد بن محيد ) ٢٦٣٩(ت 

 صحيح
٢٢٤٤٦-}                اِحلمار دوراِر كَما ييف الن دورفَي هأَقتاب ندلقاِر، فَتلقى يف النالياً فَيؤتى ِبرجٍل كَانَ وي 

:  تنهانا عِن املُنكِر؟ قَـالَ     أَلَست كُنت تأمرنا ِباملَعروِف و    : ِبالرحى فَيجتمع ِإليِه أَهلُ الناِر فَيقولونَ     
 ) . احلميدى والعدىن عن أسامة بن زيد (. }كُنت آمركُم ِباملَعروِف و ال آتيِه و أَاكُم عِن املُنكِر و آتيِه

 ٨/٢٢٤ و م ٩/٦٩ و ٤/١٤٧ و خ ٢٠٧ و ٥/٢٠٥و حم )  ٥٤٧(محيدي 
ِفيم أَتلفت أَموالَ الناِس ؟ فَيقُولُ يـا        :  اُهللا   يؤتى ِبصاحِب الديِن يوم الِقيامِة فَيقولُ      {-٢٢٤٤٧

  بقُولُ             : رفَي ، ا غَرقو إم رقا حإم ليأَتى ع هأَن علمت كقضـي      : إنفَي ومالي نكأَقضي عي سفَإن
نهعن عبد الرمحن بن أيب بكر ) طب (.} ع . 
  ١/١٩٧حم 

 صحيح 
٢٢٤٤٨-}    ـــومؤتى يي              هسـتلمي ـنِلم شـهدي ِلسانٌ ذَلـق الِقيامِة ِباحلجِر اَألسوِد و لَه
 . عن علي ) ك ، هب (.} ِبالتوحيِد

 ) ٤٠٣٥( و الشعب ١/٤٥٧ك 
 صحيح  

 . عن خباب ) ت (.} يؤجر الرجلُ ِفى نفقتِه كُلِّها إالَّ ِفى التراِب {-٢٢٤٤٩ 
  ٤٠و ت القيامة ب ) ٨٠٠٧( اجلامع  و صحيح١٩و خ املرضى ب ) ٤١٦٣(هـ 

 يعىن إذا كان لغريه حاجة 
عن ابن  ) حم ، ت ، ك     (.} يؤدى املُكاتب ِبحصِتِه ما أَدى ِديةَ حر ، و ما بِقي ِديةَ عبدٍ             {-٢٢٤٥٠

 . عباس 
و  ٢/٢١٨ و ك    ٣/١١٠ و معاين    ١١/٣٥٣ و طب    ٩/٣٩٦ و ش    ٢٩٤ و   ٢٦٠ و   ١/٩٤ و حم    ١٠/٣٢٦هق  

 ) ١٢٥٩(و ت ) ٨٠٠٨(و صحيح اجلامع ) ٤٥٨٢(و ) ٤٥٨١(د 
 صحيح  

يؤم القَوم أَقدمهم ِهجرةً ، فَإنْ كَانوا ِفى اِهلجرِة سواًء فَأَفقَههم ِفى الـديِن ، فَـإنْ                  {-٢٢٤٥١
ِنِه ، و ال يقعد على تكِرمتِه إالَّ        كَانوا ِفى الديِن سواًء فَأَقرؤهم ِللقُرآِن ، و ال يؤم الرجلُ يف سلطا            

 . عن أيب مسعود األنصارى ) ك (.} ِبإذنِه
  ١/٢٤٣ك 

 صحيح  



 

 

٣٣٥٣() 

يؤم القَوم أَقرؤهم ِلكتاِب اِهللا ، فَإنْ كَانوا ِفى الِقراَءِة سواًء فَأعلَمهم ِبالسنِة ، فَـإنْ                 {-٢٢٤٥٢
  همواًء فَأَقدِة سنكَانوا يف الس    نمـؤا ، و ال يِسـن مهواًء فَأَقـدمِهجرةً ، فَإنْ كَانوا يف اِهلجرِة س م

عن أيب  )  ٤حم ، م     (.} الرجلُ ِفى أَهلِه و ال ِفي سلطاِنِه ، و ال يقعد ِفى بيتِه على تكِرمتِه إالَّ ِبإذنهِ                
 . مسعود 

ــم ) ٢٣٥( و ت ٢/٧٦و ن ) ٥٨٢(د  ــق  و ٤/١١٨ و ٣/١٦٣و ح  و ١٢١ و ١٢٥ و ١١٩ و ٣/٩٠ه
 ) ٨٠١١(و صحيح اجلامع ) ٩٨٠(و هـ ) ٣١٦(و خمتصر م ) ١٥٩٥( و صحيحة ٢/٣٥ و عوانة ٥/٢٧٢

 . عن أنس ) حم (.} يؤم القَوم أَقرؤهم ِللقُرآِن {-٢٢٤٥٣
 ) ٨٠١٢( و صحيح اجلامع ٣/١١٩ و هق ١/٢٤٣ و ك ٣/١٦٣حم 

  صحيح 
٢٢٤٥٤-} القَوم مؤايِسن همرعن مالك بن احلويرث ) طب (.}  أَكب . 

  ٣/٤٣٦ و حم ١٩/٢٨٨طب 
 صحيح  

يؤم القَوم أَكثرهم قُرآناً ، فَإنْ كَانوا ِفى القُرآِن واحداً فَأَقدمهم ِهجرةً ، فَإنْ كَانوا                {-٢٢٤٥٥
         وا ِفى الِفقِه وفَإنْ كَان ، احداً فَأَفقههما  ِفى اِهلجرِة وِسن همعن أيب مسـعود    ) ك ، هق   (.} احداً فَأكرب

 . األنصارى 
  ١٧/٢٢٠ و طب ٣/١١٩ و هق ١/٢٤٣ك 

 صحيح  
يؤمر ِبناٍس ِمن الناِس يوم الِقيامِة إىل اجلَنِة ، حتى إذَا دنوا ِمنها و استنشقُوا ِرحيها و                  {-٢٢٤٥٦

      ا أَعدوِرها و إىل موا إىل قُصظَرِفيهـا ،              ن لَهم صيبنها ال نع ِرفُوهموا أَِن اصودا ِفيها ناُهللا َألهله 
ربنا لَو أَدخلتنا النار قَبلَ أَنْ ترينا ما أَريتنا ِمن          : فَيرجعونَ ِبحسرٍة ما رجع اَألولُونَ ِبمثلها فَيقولونَ        

ذَاك أَردت ِمنكُم يا أَشقياُء ، كُنتم       : أَهونَ علينا ، قَالَ     ثَواِبك ، و ما أَعددت ِفيها َألوليائك كَانَ         
إذا خلَوتم بارزمتوِنى ِبالعظائِم و إذا لَِقيتم الناس لَِقيتموهم مخبتني ، تراُءونَ الناس ِبِخـالِف مـا                 

 تعطوين ِمن قُلوِبكم ، ِهبتم الناس و لَم تهابوين ، 
 ـا                    و أَجللتم عم ذابالع أُذيقُكم ومكُوا ِلي ، فَاليترت اِس و لَمِللن مكترِجلُّوين ، و تت و لَم اسالن م

 . و ابن عساكر و ابن النجار عن عدى بن حامت ) طب ، حل ، هب (.} حرمتم ِمن الثَّواِب
  ٤/١٢٥و حلية ) ٦٨٠٩(الشعب 

 فيه جهالة  
 خمتصر بنحوه و له شاهد صحيح 

البغوى و اخلطيب عن عمر و بن سلمة عن أبيه عن جده و مالـه                (.} يؤمكُم أَكثركُم قُرآناً   {-٢٢٤٥٧
 ) . غريه



 

 

٣٣٥٤() 

  ٥/٧١حم 
 صحيح لغريه  

ه يبايع رجلٌ بني الركِن و املَقاِم ، و لَن يستحلَّ هذَا البيت إالَّ أَهلُه ، فَإذا اسـتحلُّو                  {-٢٢٤٥٨
            الَّـذين مأَبداً و ه عدهب رعمراباً ال يخ هخِربونةُ فَيجيُء احلَبشت رِب ثُمهــلكَِة الع نسأَلْ عفَال ت

ستخرجونَ كَرتَهعن أيب هريرة ) ش ، حم ، ك (.} ي . 
 ٣١٢ و ٢/٢٩١ و حـم  ٧/٣١٤ و٣/٢٩٨و جممع ) ١٠٣٠( و حب ٥٣ و ١٥/٥٢ و ش ٤٥٢ و   ٤/٤٣١ك  
  ٣٥١ و٣٢٨و

 صحيح  
يبايع لرجٍل بني الركِن و املَقَاِم ، و لَن يستِحلَّ البيت إالَّ أَهلُه ، فَإذا استحلُّوه فَـال                   {-٢٢٤٥٩

                     الَّـِذين ـمأَبـداً ، و ه عدب هونبخرراباً ال يخ ونهبخرأيت احلَبشةُ فَيرِب ، مثَّ تلكِة العه نسأَلُ عي
 . عن أيب هريرة ) حم (.} تخرجونَ كَرتَهيس

  ٥٣ و ١٥/٥٢ و ش ٤٥٢ و ٤/٤٣١و ك ) ١٠٣٠( و حب ٧/٣١٤و امع ) ٥٧٩(صحيحة 
  صحيح 

يبايع ِلرجٍل ِمن أُميت بني الركِن و املَقاِم كَِعدِة أَهِل بدٍر ، فَيأتيِه عصائب أَهِل الِعراِق                 {-٢٢٤٦٠
الشاِم ، فَيغزوهم جيش ِمن أَهِل الشاِم حتى إذا كَانوا ِبالبيداِء خسف ِبهِم فَيغزوهم              و أَبدالُ أَهِل    

 .} رجلٌ ِمن قُريٍش أَخواله ِمن كَلٍب فَيلتقُونَ فَيهزمهم اُهللا فاخلَائب من خاب ِمن غَنيمـِة كَلـبٍ                
 . عن أم سلمة ) طكس(

  ٧/٣١٤ و ٣/٢٩٨مع  وجم١/٩اإلحتاف 
 صحيح  

يبايع ِلرجٍل ِمــن أُمىت بني الركن و املَقاِم كَِعدِة أَهِل بدٍر ، فَيأتيِه عصائب الِعراِق                {-٢٢٤٦١
يِه رجـلٌ   و أَبدالُ الشاِم ، فَيأتيِهم جيش ِمن الشاِم حتى إذَا كَانوا ِبالبيداِء خسف ِبهم ثُم يسري إل                

ش ، طب    (.} اخلَائب من خاب ِمن غَنيمِة كَلبٍ     : ِمن قُريٍش أَخوالُه كَلب فَيهِزمهم اُهللا فَكانَ يقالُ         
 . عن أم سلمة ) ، ك

 و  ٣/٢٩٨و جممع   ) ١٠٣٠(و حب   ) ٥٧٩( و صحيحة    ٣٥١ و   ٣٢٨ و   ٣١٢ و   ٢/٢٩١ و حم    ١/٩اإلحتاف  
  ٥٣و  ١٥/٥٢ و ش ٤٥٢ و ٤/٤٣١ و ك ٧/٣٢٤

 حسن  
عـن أيب   ) حـل  (.} يبصر أَحــدكُم القَذى ِفى عِني أَخيِه و ينسى اِجلذع ِفى عينهِ           {-٢٢٤٦٢

 . هريرة 
 ) ٨٠١٣( و صحيح اجلامع ٧/٥٣٧ و اإلحتاف ٤/٩٩ و حلية ٣/٢٣٦و ترغيب ) ١٨٤٨(حب 

  صحيح 



 

 

٣٣٥٥() 

٢٢٤٦٣-} اِس و يالن تخطَّى ِرقابي ثُم كُمبطىُء أَحديعن ابن عباس ) طس (.} ؤذِيهم . 
  ٢/١٧٥امع 

 حسن  
يبعثُ اُهللا احلَجر اَألسود و الركن اليماينَّ يوم الِقيامِة و لَهما عيناِن و ِلسانٌ و شفتاِن                 {-٢٢٤٦٤

 . عن ابن عباس ) طب (.} يشهداِن ِلمِن استلمهما ِبالوفَاِء
  ٦/٢٤٣ و حلية ٢/١٩٤ب  و ترغي٣/٢٤٢ و جممع ١١/١٨٢طب 

  حسن لغريه 
إني لَم  ! يا معشر العلماِء    : يبعثُ اُهللا تعاىل الِعباد يوم الِقيامِة ثُم تميز العلماُء فَيقولُ            {-٢٢٤٦٥

لَكُم غَفرت وا فَقدباذه ، ذَّبكمأَنْ أُع ِعلمي و أَنا أُريد ِفيكُم عوسى عن أيب م) طب (.} أَض . 
 ) ٣٧٢٣( و ت ١/٣٠٢ و اإلحتاف ١/٣٨ و جامع بيان العلم ١/١٢٦ و امع ١/١٠١ترغيب 

  فيه ضعف 
يبعثُ اُهللا عز و جلَّ ِمن هِذِه البقعِة و ِمن هذَا احلَرِم سبعني أَلفاً يدخلُونَ اجلَنةَ ِبغـِري                  {-٢٢٤٦٦

الـديلمى عـن ابـن       (.} ني أَلفاً وجوههم كَالقَمِر لَيلةَ البدرِ     ِحساٍب يشفع كُلُّ واحٍد ِمنهم ِفى سبع      
 ) مسعود

  ٩/٣٨٨اإلحتاف 
 حسن  

يبعثُ اُهللا تعاىل يــوم الِقيامِة عبديِن ِمن ِعبادِه كَانا على ِسريٍة واحدٍة ، أَحـدهما                {-٢٢٤٦٧
 ال ينثين عنها حتى ينتِهي إىل أَبواِبها فَيقُولُ لَه حجبتها           مقتور عليِه ، و اآلخر موسع عليِه إىل اجلَنةِ        

إنى أُعطيت هذَا السيف ِفى الدنيا      : إذَنْ ال أَرِجع ، و سيفُه ِفى عنِقِه يقُولُ          : إليك إليك  فَيقُولُ     : 
           و أَنا ع ى قُِبضتتِبِه ح أَزلْ أُجاهد ِبِه ، فَلَم ال          أُجاهد نطلـقيفِه إىل اخلَزنِة و يفَريِمى ِبس لى ذلك

              ليِه فَيقُولُ لَهع عساملُو ِبِه أَخوه مري هراً ثُملُها فَيمكُثُ ِفيها دِة فَيدخِن اجلَنع هحبسونو ال ي هونثني :
 لَقد حِبست ما لَو أَنَّ ثَالِثمائـةَ بعـٍري          ما خلِّي سبيلي إالَّ اآلنَ ، و      : يا فُالنُ ما حبسك ؟ فَيقولُ       

ابن املبارك عن ضمرة     (.} أَكلَت حمضاً ال تردنَ املَاَء إالَّ خمساً ووردنَ على عرقي لَصدرنَ ِمنه ِرواءً            
 ) . و احملاجر بن أيب حبيب و حكيم بن عمري مرسالً

  ٤/١٣٩و بنحوه الترغيب ) ٥٥٦ (١٩٥مبارك 
 ه  حسن لغري

- من النبات :  احلُمض ما ملح و أمر 
 . عن معاذ بن جبل ) حم (.} يبعثُ املُؤِمنونَ جرداً مرداً مكَحلني بين ثَالثني سنةً {-٢٢٤٦٨

  ٢٤٠ و ٥/٢٣٢حم 
 حسن  



 

 

٣٣٥٦() 

 ، قَالـت    يبعثُ الناس حفاةً عراةً غُرالً قَد أَجلَمهم العرق و بلَـغَ شـحوم اآلذَانِ              {-٢٢٤٦٩
شِغلَ الناس عن ذلك ، ِلكُلِّ امِرىٍء       : وا سوأتاه ينظُر بعضنا إىل بعٍض ، قَال         : ســـــودةُ  

 . يف البعث عن سودة بنت زمعة ) هق(و ابن مردويه ، ) طب ، ك (.} ِمنهم يومئٍذ شأنٌ يغنيِه
  ١٠/٤٥٥ و اإلحتاف ٤/١١٤ و ن ٤/٥٦٤ و ٢/٥١٥ و ك ٤/٣٨٥ و ترغيب ١٠/٣٣٣جممع 

  صحيح 
٢٢٤٧٠-} اِتهملى ِنيع اسبعثُ النعن أيب هريرة ) حم (.} ي . 

 ) ٨١٠٤( و صحيح اجلامع ٥/١٦٣ و ١/٩ و اإلحتاف ٢/٣٩٢حم 
  صحيح 

:  قَالَ   فَكيف ِبالعوراِت ؟  : يبعثُ الناس يوم الِقيامِة حفاةً عراةً غُرالً ، قَالت عائشةُ            {-٢٢٤٧١
 . و ابن مردويه عن عائشة ) ك (.} ِلكُلِّ امِرىٍء ِمنهم يومئٍذ شأنٌ يغنيِه

  ١٠/٤٥٥ و اإلحتاف ٤/٥٦٤ و ك ٤/١١٤ن 
 صحيح  

٢٢٤٧٢-}                  ضراَء ثُملَّةً خي حبوين ركسلٍّ ، و يلى تىت عالِقيامِة فَأكُونُ أَنا و أُم ومي اسبعثُ الني
و ابن عسـاكر عـن   ) حم ، طب ، ك (.} ي فَأقولُ ما شاَء اُهللا أَنْ أَقولَ ، فَذلك املَقام املَحمود    يؤذَنُ لِ 

 . كعب بن مالك 
  ١٠/٣٧٧ و جممع ١٩/٧٣ و طب ٤/٥٦٤ و ٥١٤ و ٢/٣٦٣ و ك ٣/٤٥٦ و حم ٢٣د بعث ب 

  صحيح 
 . عن أنس ) حم ، ع ، ض (.} هميبعثُ الناس يوم الِقيامِة و السماُء تِطش علي {-٢٢٤٧٣

  ٧/٤٧٣ و كثري ١٠/٣٣٤ و جممع ٣/٢٦٧حم 
 حسن  

٢٢٤٧٤-}      ِبهم سفيداِء خوا ِبالبى إذا كَانتاِم ، حالش ِمن يشكَّةَ جبعثُ إىل منعيم بن محاد  (.} ي
 ) . يف الفنت عن قتادة مرسالً

  ١٣/٦٠ و فتح ٤/٤٢٩ و ك ٤أخرجه بنحوه م الفنت 
يبعثُ أَهلُ اجلَنِة يوم الِقيامِة على صورِة آدم ِفي ميالِد ثَالثةً و ثَالثني مـرداً جـرداً             {-٢٢٤٧٥

              همبابفىن شو ال ي ، همبلى ِثيابونَ ِمنها ، ال تكتسِة فَيجرٍة ِفى اجلَنإىل ش ِبهم ذهبي ثُم ، لنيكحم {
 ) . ام و ابن عساكر وابن النجار عن أنسأبو الشيخ يف العظمة و مت (.

  حنوه ٥٠١ و ٤/٥٠٠ و ترغيب ١٠/٣٩٩ و جممع ٢/٢٩٥حم 
  حسن لغريه 



 

 

٣٣٥٧() 

يبعثُ جند إىل هذَا احلَرِم فَإذَا كَانوا ِببيداَء ِمن اَألرِض خسف ِبأَوِلهم و آخـرهم و                 {-٢٢٤٧٦
يكُونُ لَهم قُبوراً ثُم يبعثُ اُهللا تعاىل       : ِفيهم مؤمنونَ ، قَالَ     أَرأيت إنْ كَانَ    : لَم ينج أَوسطُهم ، ِقيلَ      

 . عن حفصة بنت عمر ) ن (.} كُلَّ امِرىٍء ِمنهم على ِنيِتِه
 ٦/٢٨٧ حنوه و حم ٨/١٦٧ و م ٥/٢٠٧ن 

 صحيح  
 . عن جابر ) م ، هـ (.} يبعثُ كُلُّ عبٍد على ما مات عليِه {-٢٢٤٧٧

 و ١١/٣٨٤و فـتح  ) ٦٧٤٦( و عـب  ٤٩٠ و  ٢/٤٥٢ و   ١/٣٤٠ و ك    ٣٦٦و  ٣/٣٣١ و حـم     ٨٣نة  م اجل 
 ) ٨٠١٥(صحيح اجلامع 

يبعــثُ كُلُّ عبٍد عــلى مــا مات عليِه ، املُؤمن على إمياِنِه ، و املُناِفق على                {-٢٢٤٧٨
 . عن جابر ) حب (.} ِنفاِقِه

 ) ٤٢٠٧(و البغوي ) ٧٣١٩ و ٧٣١٣(اإلحسان 
 صحيح  

} يبعثُ كُلُّ ِعبٍد ِفى الِقِرب على مامات عليِه ، املُؤمن على إمياِنِه ، و املُنافق على ِنفاِقهِ                 {-٢٢٤٧٩
 . عن جابر ) حم ، طس (.

  ١٠/٤١٦ و اإلحتاف ٣/٣٤٦حم 
 حسن  

قُوموا فَأطفئوا عـنكُم مـا      ! يا بين آدم    : يبعثُ مناٍد ِعند حضرِة كُلِّ صالٍة فَيقُولُ         {-٢٢٤٨٠
أَوقَدتم على أَنفِسكم ، فَيقُومونَ فَيتطهرونَ فَتسقُطُ خطاياهم ِمن أَعينهم و يصلُّونَ فَيغفر لَهم مـا                

                  مين آدا بادى يالِة اُألوىل نص فَإذَا كَانَ ِعند ، ذلك نيونَ ِفيما بوِقدي ما ، ثُمينهوا فَأَطفئُوا  قُوم! ب
ما أَوقدمتْ على أَنفُسكُم ، فَيقومونَ  فَيتطهرونَ و يصلُّونَ فَيغفَر لَهم ما بينهما ، فَـإذا حضـرِت                   
العصر فَمثلُ ذلك ، فَإذا حضرِت املَغرب فَِمثلُ ذلك ، فَإذا حضرِت العتمةُ فَمثلُ ذلك فَينامونَ و                 

فَم ، لَهم غُفر قَدردجلٌ ِفى شٍري ، و معن ابن مسعود ) طب (.} دجلٌ ِفى خ . 
  ٤/١٨٩ و حلية ٢٣٥ و ١/٢٣٤ و ترغيب ١٠/١٧٤طب 

 حسن لغريه  
سئل الـنيب   : و متام عن جابر قال      ) ع (.} يبعثُ يوم الِقيامِة أُمةً وحده بيين و بني ِعيسى         {-٢٢٤٨١

 . عن سعيد بن زيد ) حم ، طب( ،  عن زيد بن عمرو بن نفيل قال فذكره�
  ٦/٣٤ و كر ٧/١٤٥و فتح ) ٤٠٥٦( و مطالب ٩/٤١٦ و جممع ٥/٨٨طب 

  حسن 
عبد بن   (.} يبقى ِمن اجلَنِة ما شـاَء اُهللا أَنْ يبقى ، ثُم ينشىُء اُهللا لَها خلقاً ِمما يشاءُ                {-٢٢٤٨٢

 عن أنس  ) م ، ع ، حب(محيد 



 

 

٣٣٥٨() 

 ) ٧٤٤٨( و اإلحسان ١/٢٣٤ و عاصم ٣/٢٦٥ و حم ٤٠م اجلنة 
 مر بنـهر و معـه      �و اخلطيب عن أيب الدرداء أن النيب        ) طب (.} يبلِّغه اُهللا قَوماً ينفعهم ِبهِ     {-٢٢٤٨٣

 . قعب فتوضأ و فضلت فضلةٌ فردها يف النهر و قال فذكره 
  ١/٢٢٠امع 

 فيه ضعف  
٢٢٤٨٤-}     هذِه اُألم ِمن قَوم بيتوا             يسـخم صبحونَ قَدرٍب و لَهٍو و لَعٍب فَيلى طُعٍم و شِة ع

خسف اللَّيلةَ ِببين فُالٍن ،     : ِقردةً وخنازير و لَيصيبنهم خسف و قَذف حتى يصبح الناس فَيقولونَ            
ن السماِء كَمـا أُرسـلت   و خسف اللَّيلةَ ِبداِر فُالٍن خاصةً و لَيرسـلن عليهم حاصب ِحجارةٌ مِ    

                    الَّيت أَهلكَـت قيمالع يحالر ليِهمع رسلنوٍر ِفيها ، و لَيلى دلى قَبائلَ ِفيها ، وعلى قَوِم لُوٍط و عع
عاداً على قَبائلَ ِفيها و على دوٍر ِفيها ِبشرم اخلَمر و لُبسهم احلَرير ، و اتخاذهم القَينـاِت ، و                    

عن ) ك ، هب  (و مسوية و اخلرائطى يف مساوىء األخالق ،         ) ط ، عم   (.} كِلهم الربا ، و قَطيعتِهم الرِحم     أَ
 . عن عبادة بن الصامت ) عم(عن سعيد بن املسيب مرسالً ، ) ط(أيب أمامة ، 

و ) ٢٨٣( و املسـاوىء     ٦/٢٩٥ و حلية    ٧/١٣١ و كر    ٣٤٤ و   ٢٥١ و   ١٠١ و   ٣/١٢ و ترغيب    ٤/٥١٥ك  
  ٣٢٩ و ٥/٢٥٩و حم ) ٥٦١٤(لشعب ا

  صحيح 
عن أنس  ) حم ، م   (.} يتبع الدجالَ ِمــن يهوِد أَصبهانَ سبعونَ أَلفاً عليهم الطَّيالسةُ         {-٢٢٤٨٥

 . 
 ) ٨٠١٦( و صحيح اجلامع ٣/٢٢٤ و حم ٢/١٠٠ و كر ٦/١٠٠و بغوي ) ٢٠٨٢٥( و عب ١٢٤م الفنت 

٢٢٤٨٦-}   وملَ يجالر تبعاحلَسناِت أَمثالُ اِجلباِل ، فَيقولُ         ي قـالُ   :  الِقيامِة ِمنى هـذا ؟ فَيأَن :
لَك لدكعن أيب سعيد اخلدري ) طك (.} ِباستغفاِر و . 

  ١٠/٢١٠امع 
 صحيح  

يرِجع أَهلُه  أَهلُه ، و عمله ، و مالُه ، فَريِجع اثناِن و يبقى واحد ،               : يتبع املَيت ثَالثةٌ     {-٢٢٤٨٧
ملُهبقى عوي الُهعن أنس ) حم ، ق ، ت ، ن (.} و م . 

 و ٣/١١٠ و حـم  ١٠/٤ و حلية ١١/٣٦٢ و فتح ٤/٥٣و ن ) ٢٣٧٩( و ت ٥ و م الزهد املقدمة     ٨/١٣٤خ  
 ) ٨٠١٧(و صحيح اجلامع ) ١١٨٦(محيدي 

 . ن أيب موسى ع) طب (.} يتجلَّى لَنا ربنا ضاحكاً يوم الِقيامِة {-٢٢٤٨٨
 ) ٨٠١٨(و صحيح اجلامع ) ٧٧٥( و الصحيحة ٢٨٠ و اآلجري ٥/١٢ و حلية ١٠/٥٥٨اإلحتاف 

  صحيح 



 

 

٣٣٥٩() 

٢٢٤٨٩-}               قولُ لَـوفَي ، تهائمليِه سع الةَ ِفى اجلَماعِة فَيتعذَّرالص ائمةَ فَيشهدالس كُمتخذُ أَحدي
فَيتحولُ فَال يشهد اجلُمعةَ و ال اجلَماعةَ ، فَيطبع اُهللا علـى            طَلبت ِلسائمىت مكاناً هو أَكُأل ِمن هذا        

 . عن حارثة بن النعمان ) حم (.} قَلبِه
  ٢/٢٩٢ و جممع ١/٥١١ و ترغيب ٥/٤٣٤حم 

 حسن  
٢٢٤٩٠-} عبِب الرِللمكَات تركعن علي ) ك (.} ي . 

 ) ١٥٥٩٠( و عب ٢/٣٩٧ك 
 صحيح  

 كاتب عليه سيده أي من ربع املبلغ الذي 
يتعاقبونَ ِفيكم ، إذا كَانت صالةُ الفَجِر نزلت مالئكةُ النهاِر فَشهدت معكُم الصالةَ              {-٢٢٤٩١

        أَعلـم ـــوو ه مهبر هاِر فَيسأَلُهمالئكةُ النم عكُمم كثتالئكةُ اللَّيِل و مم عدتميعاً و صج :
ِجئناهم و هم يصلُّونَ ، و تركناهم و هم يصلُّونَ فَـاغفر            : يصنعونَ ؟ فَيقولونَ    ما تركتم ِعبادي    

 . عن أيب هريرة ) حب (.} لَهم يوم الديِن
 ) ٦٣٢(و م ) ٧٤٨٦(و ) ٥٥٥( و خ ٢/٤٨٦وحم ) ٢٠٦١ و ١٧٣٧ و ١٧٣٦(اإلحسان 

و مالئكةٌ ِبالنهاِر ، و يجتمعونَ ِفى صالِة الفَجـِر و           يتعاقبونَ ِفيكم ، مالئكةٌ ِباللَّيِل       {-٢٢٤٩٢
صالِة العصِر ثُم يعرج الَّذين باتوا ِفيكُم فَيسأهلم ربهم و هو أَعلم ِبهم ، كَيف تركتم ِعبـادي ؟                   

 . عن أيب هريرة ) ، نق  (.} تركناهم و هم يصلُّونَ و أَتيناهم و هم يصلُّونَ: فَيقولونَ 
 و ٢/٢٢٦ و سنة ٢/٤٨٦ و حم  ١٧٠ و موطأ    ١/٢٤٠ و ن    ٢١٠ و م املساجد     ١٧٤ و   ٩/١٥٤ و   ١/١٤٥خ  

 ) ٨٠١٩( وصحيح اجلامع ٢/٣٣فتح 
٢٢٤٩٣-}          ، اهلَـرج كثرو ي ، الِفنت ظهرو ت ، حلقى الشو ي ، الِقلم قبضمانُ ، و يالز تقاربي

 . عن أيب هريرة ) حم ، ق ، د (.} القَتلُ: رج ؟ قَالَ و ما اهلَ: ِقيلَ 
 و  ١٥/٦٤ و ش    ٢/٢٣٣و حـم    ) ٤٠٥٢(و هــ    ) ٤٢٥٥( و د    ١٢ و   ١١ و م العلم     ٩/١٦٠ و   ٨/١٧خ  

 ) ٨٠٢٠(صحيح اجلامع 
ـ  (.} يتكَلَّم الرجلُ ِبتسبيحٍة و تكبريٍة و تحميدٍة و يتنحنح و يؤذنُ أَهلُ البيتِ          {-٢٢٤٩٤ ) هـ

 . ما االستئناس ؟ قال فذكره : قلنا يارسول اهللا : عن أيب أيوب قال 
  ١١/٨ و فتح ٦/٤١ و كثري ٨/٤١٩ و ش ٤/٢١٣و طب ) ٣٧٠٧(هـ 

  فيه ضعف 
يترتَّلُ ربنا تبارك وتعاىل كُلَّ لَيلٍة إىل السماِء الدنيا ِحني يبقى ثُلثُ اللَّيِل اآلخِر فَيقولُ      {-٢٢٤٩٥

 :ملَه ِني فَأغفرستغفري نم ، سأَلىن فَأُعطيهي نم ، لَه دعوين فَأستجيبي عن أيب هريرة ) ق (.} ن . 
 ) ٤٤٦(و ت ) ٨٠٢١( و صحيح اجلامع ٤/٦٦ و سنة ١١/١٢٩و فتح ) ٧٥٨( و م ٩/١٧٥ و ٨/٨٨خ 



 

 

٣٣٦٠() 

 عن اجلنـب  �لت رسول اهللا سأ: عن عدي بن حامت قال      ) طب (.} يتوضأُ وضوَءه ِللصالةِ   {-٢٢٤٩٦
 . ينام ؟ قال فذكره 

  ٧/٣٢٦ و حلية ١/٤٤ و حم ١٧/١٠٥ و طب ١/٢٧٣ و عوانة ١/٢٧٤امع 
  حسن 

٢٢٤٩٧-}                 ؟ فَليسـجد ترو أَم دِر أَشفعلَّى فَلم يص نم ، التكميطانُ ِفى صالش ِبكُم تالعبي
 . و متام و ابن عساكر عن عثمان ) طس(يف التاريخ ، ) خ (.} سجدتِني فَإنهما تمام صالِتِه

  ٨/٣٥٥تخ 
 حسن  

أَعطيتك و : يجاُء ِبابِن آدم يوم الِقيامِة كَأنه بذَج ، فَيوقف بني يدِي اِهللا ، فَيقُولُ اُهللا  {-٢٢٤٩٨
رته و تركته أَكثر ما كَانَ فَارجعين    جمعته و ثَم  : خولتك و أَنعمت عليـك فَماذا صنعت ؟ فَيقُولُ         

رب جمعته و ثَمرته و تركته أَكثر ما كَـانَ فَـارجعين     : أَرين ما قَدمت فَيقُولُ     : آتك ِبِه ، فَيقُولُ     
 . عن أنس ) ت (.} آتك ِبِه ، فَإذا عبد لَم يقَدم خرياً فَيمضى ِبِه إىل الناِر

 موصوالً  ٤/١٨١ و   ٢/٥٤٢ و ترغيب    ٦/٣١٠ و حلية    ١٠/٢٢١ و جممع    ٣٥٧ و   ٢/١١٧و مي   ) ٢٤٢٧(ت  
 و مرسالً 

  والصواب إرساله 
 حمركة ولد الضأن : البذج 

٢٢٤٩٩-}               اِحلمـار ـنطحِفيها كَما ي نطحاِر فَيلقى ِفى النالِقيامِة فَي ـــومجاُء ِباَألمِري يي
بلى و لكن لَـم أَكُـن       : أَملْ تكُن تأمر ِباملَعروِف و تنهى عِن املُنكِر ؟ قَالَ           : ه  بطاحونتِه ، فَيقالُ لَ   

عن أسامة بن زيد ) حل (.} َألفعله . 
  ١/١٤٠ و أصفهان ٤٤٧ و ٨/٣٩٧ و اإلحتاف ٤/١١٢حلية 

 حسن لغريه  
 .} ا كَانَ ِمنها ِهللا ، و أَلقُوا سائرها ِفي النارِ         ميزوا م : يجاُء بالدنيا يوم الِقيامِة فَيقالُ       {-٢٢٥٠٠

 ) . أبو سعيد ابن األعرايب يف الزهد عن عبادة (
  ١/٥٥الترغيب 

 حسن موقوف  
 ومثله ال يقال بالرأي 

٢٢٥٠١ - } ِبها يف الن ورفَيد أَقتابه لقَى ِفي الناِر ، فَتندِلقالِقيامِة فَي ومِل يجاُء ِبالرجاِر كَما ي
يافُالَنُ ما أَصابك أَمل تكُن تأَمرنا ِبالَمعروِف : يدور اِحلمار برحاه ، فَيطيف ِبِه أَهلُ الناِر فَيقولُونَ 

  }بلى قَد كُنت آمركم ِباملعروِف والَ آِتيِه ، وأَاكم عِن املُنكِر وآِتيِه : وتنهانا عِن املُنكِر ؟ فَيقولُ 
 عن أسامة ابن زيد )  ، قحم(



 

 

٣٣٦١() 

 وهـق   ٥/٢٠٥ وحـم    ٤/١٤٧وخ  ) ٨٠٢٢(  وصحيح اجلـامع      ٨/٢٢٤ وم   ١/٥٥ وبغوي   ١/١٢٤ترغيب  
١٠/٩٥ 

يا : يجاُء ِباملَوِت يوم الِقيامِة يف صورِة كَبٍش أَملح فَيوقَف بني اجلَنِة والناِر ، فَيقالُ  { - ٢٢٥٠٢
هل ! يا أَهلَ النار : نعم ، ويقالُ :  فَيشرِئبون وينظُرونَ ويقولونَ هل تعِرفونَ هذَا ؟! أَهلَ اجلَنِة 

يا أَهلَ : هذا املوت ، فَيؤمر ِبِه فَيذبح ثُم يقالُ : تعرفونَ هذَا ؟ فَيشرئبونَ وينظرونَ ويقولون نعم 
 عن ابن عمر) م ، طب ( } خلود فَال موت! اجلنِة خلود فَال موت ، ويا أَهلَ النار 

 ١٦/٦٦ وطربي ٥/٨٢ وكثري ٨/٥٥٠ واالحتاف ٤٠١ واالجري ١٠/٢٣٧ وطب ٤٠م اجلنة 

  }يجاُء  ِبجهنم تقَاد ِبسبعني أَلف ِزماٍم ، مع كُلِّ ِزماٍم سبعونَ أَلف ملٍك يجرواَ  { - ٢٢٥٠٣
 عن ابن مسعود) طب(

 ١٠/٣٨٨ وجممع ١٠/٢٣٧طب 

 حسن

يجاُء  ِبصاحِب املَاِل الذي أَطاع اَهللا ِفيِه ، وماله بني يديِه ، كُلٌماَ انكَفأَ ِبِه الصراطُ  { - ٢٢٥٠٤
 نيب مالهطِع اَهللا فيِه ، وجاُء ِبصاحِب املَاِل الذي لَم يي اِهللا يفَّ ، ثُم حق ِامِض فَقد أَديت الُهم  قَالَ له

ويلك أَال أَديت حق اِهللا يفَّ ، فَما يزالُ كَذِلك حتى : ِبِه الصراطُ قَالَ لَه ماله كَِتفيِه كُلماَ انكفأَ 
 }يدعو ِبالويِل والثُّبوِر

 وابن عساكر عن أيب الدرداء  ) ص ، هق ، حل(
 ١/٢١٤ وحلية ٨/١٤٦واالحتاف ) ٢٠٠٢٩(عب 

 حسن لغريه

صحٍف مختومٍة فَتنصب بني يدي اِهللا عز وجلَّ ،  فَيقولُ اُهللا يجاُء  يوم الِقيامِة ِب { - ٢٢٥٠٥
 وهو -وِعزِتك ما رأَينا ِإالَّ خرياً ، فَيقولُ : أَلقوا هذا واقبلوا هذا ، فَتقولُ املَالِئكةُ : للمالَِئكِة

 أَعلم-الع ِمن ومال أَقبلُ اليذا كَانَ ِلغريي ، وجهي  ِإنَّ هِبِه و ِغيا  كَانَ ابتعن ) قط ، كر  (}مِل ِإال م
 أَنس 
 ١/٧٣  والترغيب ٢٣٣ و ٢٣٢ والبدور السافرة ١/٢١٨ وعقيلي ١/٥١قط 

 صحيح

أَين فُقراُء هذِه اُألمِة ومساكِينها ؟ فَيقومونَ ، فَيقالُ         : يجتِمعونَ يوم اِلقيامِة فَيقَالُ      { - ٢٢٥٠٦
ربنا ابتِليناَ فَصربنا ، ووليت اُألمور والسلطَانَ غَرينا ، فَيقولُ اُهللا عز            : لتم ؟ فَيقولُونَ    لَهم ماذا عم  

صدقتم ، فَيدخلونَ اجلَنةَ قَبلَ الناِس ِبزماٍن ، وتبقى ِشدةُ اِحلسـاِب علـى ذَوي األمـوِر                 : وجلَّ  
يوضع لَهم كَراسي ِمن نوٍر ويظلَّلُ عليهم الغمام        : ومِئٍذ ؟ قَالَ    فَأَين املؤِمنونَ ي  : والسلطاِن ، قَالوا    

 عن ابن عمرو ) طب  (}، يكونُ ذِلك اليوم أَقصر على املؤِمنني ِمن ساعٍة ِمن نهاٍر 
 ١٠/٣٣٧ وامع ٤/١٣٦وترغيب ) ٢٥٨٧(حب 



 

 

٣٣٦٢() 

 صحيح
عبد الرزاق عن علي بن طلحة اهلامشي مرسـال           (} كَانت ِفي الِعدةِ   يجري على الُمختلعِة الطَّالَق ما     {  - ٢٢٥٠٧

 )وعن ابن مسعود موقوفاً
 )١١٧٨٢(و ) ١١٧٨٤(عب 

 حسن مرسل

 عن أَيب هريرة) حم  (}يجري هالك هِذِه اُألمِة على يدي أَغيِلمٍة ِمن قُريٍش { - ٢٢٥٠٨
  ٢/٥٢٠حم 

 صحيح

٢٢٥٠٩ -  } ِن اجلَماعجِزىُء  عي درِن الُجلوِس أَن يع جزئيهم ، ودأَح سلِّموا أَنْ يرِة ِإذا م
 وابن السين يف عمل يوم وليلة عن علي) د  (}أَحدهم

 )٨٠٢٣(وصحيح اجلامع ) ٢٢٤( وسين ٩/٤٩ وهق ٦/٢٧٥واالحتاف ) ٥٢١٠(د 

 صحيح

 ) فذكره�إين أخنلع من مايل ، قال رسول اهللا:  ملا تاب اهللا عليه قال عن أيب لبابة أنه) هق (} يجِزي  عنك الثُّلثُ  {  - ٢٢٥١٠
  ٤٥٣ - ٣/٤٥٢وحم ) ٨٤١(وحب ) ١٥٩٩٤ و ٩٧٤٥( وعب ٥/٢٣ وطب ٢/٢٨٦ وتخ ٤/١٨١ وهق ٥/٢٧١ونبوة ) ٣٣١٩(د 

 صحيح لغريه

رفه اال من حديث شريك ذا ال نع: وقال غريب ) عن أنس) ت (} يجِزىُء  يف الوضوِء ِرطالِن من ماٍء  {  - ٢٢٥١١
 اللفظ
 ٣/٥٢ وسنة ٣/١٧٩وحم ) ٦٠٩(ت 

 صحيح

 تفرد شريك به اليضره وهو ثقة عن الكوفيني وهذا منه: أقول 

٢٢٥١٢ -  }  يف الغسِل صاعو دجِزىُء  يف الوضوِء معن ابن عباس) هق (} ي 
 ٢/١٩٥وهق ) ١٩٩١( وصحيحة ١/٦٥ش 

 صحيح

٢٢٥١٣ -  } جِزيُء  ِمني واِك اَألصاِبععن أنس) الضياء  (} الس 
 ١٠٧ و ١/١٠٦ والنيل ٥/١٩٧١عدي 

 حسن لغريه
٢٢٥١٤ -  }  بوحأو ص ِة غَبوقرورالض جِزىُء  ِمنعن مسرة) ك  (}ي 

  ١/٩٤ و أصفهان ٤/١٢٥ك 



 

 

٣٣٦٣() 

 حسن لغريه

٢٢٥١٥ -  }  ِة الصاعاجلَناب منو ، جِزىُء  ِمن الوضوِء الُمدعن ) ك ، هق(وعبد بن محيد وابن خزمية ) ش(    }ي
 جابر 
 ١/١٦١ وك ١/٦٥ وش ٢/١٩٥ وهق ٣/٣٧٠حم 

 صحيح

٢٢٥١٦ -  }  اعالغسِل ص ِمنو ، دالوضوِء م جِزىُء  ِمنعن عقيل) هـ  (}ي 
 )٨٠٢٤(وصحيح اجلامع )  ٢٧٠( وهـ ١/١٩٥ وهق ١/١٦١ وك ١/٦٥وش ) ١١٧( وخزمية ٣/٣٧٠حم 

 صحيح

يجمع اُهللا اُألمم يف صعيٍد واِحٍد يوم الِقيامِة ، فَِإذا بدأَ اُهللا أَن يصدع بني خلِقِه مثَّلَ  { - ٢٢٥١٧
ِلكُلِّ قَوٍم ما كَانوا يعبدونَ فَيتبعونهم حتى يقتحموهم النار ثُم يأِتينا ربنا عز وجلَّ وحنن على مكاٍن 

ننتِظر ربنا : ما تنتِظرونَ ؟ فَنقولُ : نحن املُسلِمونَ ، فَيقُولُ : من أَنتم ؟ فَيقولونَ : فَيقُولُرفيٍع ، 
كَيف تعرفونه ومل ترونه ، : نعم ، فَيقولُ : وهل تعِرفونه ِإنْ رأيتموه ؟ فَيقولونَ : عز وجلَّ ، فَيقولُ

أَبِشروا معشر املُسلمني فَِإنه لَيس ِمنكُم :   لَه ، فَيتجلَّى لَنا ضاحكاً فَيقولُ فَيقولونَ نعم ِإنه الَ ِعدلَ
 هكانا مانيصرا أَو نهوديِفي الناِر ي لتعِإال ج عن أَيب موسى) حم  (}أَحد 

 )٧٥٥( وصحيحة ٢٦٣ واآلجرى ٥/١٠٦ وكثري ٤٠٨ و ٤/٤٠٨حم 

 صحيح

٢٢٥١٨ - } عجماخصةَ ينةً ، شس اماً أَربعنيعلوٍم ِقيوٍم ممليقاِت ي واآلِخرين اُهللا األِولني 
 ، الَعرِش ِإىل الكرسي الغماِم ِمن جلَّ يف ظُلٍل ِمنو يرتلُ اُهللا عزنتظرونَ فَصلَ القَضاِء  وهم يأَبصار

 ها الناسنادي مناٍد أيبكُم الذ! مث ير رضوا ِمنال أَمل تو وهدعبأَمركُم أَن تزقكُم ورلقَكم وي خ
تشركوا بِه شيئاً أَن يويلَ كُلَّ أُناٍس ِمنكم ما كَانوا يعبدونَ يف الدنيا ، أَليس ذِلك عدالً ِمن ربكُم ؟ 

ثَّلُ هلم أشباه ما كَانوا قالوا بلى ، فَينطَلق كُلُّ قَوٍم ِإىل ما كَانوا يعبدونَ يف الدنيا ، فَينطلقُونَ ومي
يعبدونَ ، ويمثَّلُ ِلمن كَان يعبد ِعيسى شيطانُ ِعيسى ، وميثَّلُ ِلمن كَان يعبد عزيراً شيطانُ عزيٍر ، 

مالكم ال تنطِلقُونَ كما انطلق : ويبقى محمد و أُمته فَيمثلُ الرب تبارك وتعاىل فَيأتيهم فَيقولُ 
؟  فَيقولونَ الن فَيقولُ : اس ا رأَيناه؟ فيقولونَ : ِإنَّ لَناَ ِإهلاً م إنْ رأيتموه عرفونهل ته : هِإنَّ بيننا وبين

يكشف عن ساِقِه ،فعند ذلك يكشف عن : ما ِهي ؟ فَيقولونَ : عالمةً ِإنْ رأَيناه عرفناه ، فَيقولُ 
ظهِرِه ، ويبقى  قَوم ظُهورهم كصاصي  البقَِر يريدونَ السجود فَال ساِقِه فَيِخر من يبقى ِب

ارفَعوا رُءوسكُم ، فَريفعونَ : يستطيعونَ وقَد كَانوا يدعونَ ِإىل السجوِد وهم ساِلمونَ ، ثُم يقولُ 
 اجلَبِل العظيِم يسعى بني يديِه ، فَيعطيهم نورهم على قَدِر أَعماهلم ، فَِمنهم من يعطى نوره ِمثلَ



 

 

٣٣٦٤() 

ومنهم من يعطى أَصغر ِمن ذِلك ، ومنهم من يعطى مثلَ  النخلِة ِبيِدِه ، وِمنهم من يعطى أَصغر ِمن 
ا أَضاَء ذِلك ، حىت يكُونَ آِخرهم رجالً يعطى نوره على ِإاِم قَدميِه يضئُ مرةً ويطفأُ مرةً ، فَِإذ

 كَحد اِر فَيبقى أَثرهيف الن رمىت يهم حوتعاىل أَمام باركت الربو ، وِإذا أُطفئَ قام ، قَدمه مقَد
مروا ، فَيمروا على قَدِر نورِهم ، ِمنهم من يمر كَطرفَِة العِني ، ومنهم من يمر : السيِف ، فَيقولُ 

م من يمر كَالسحاِب ، وِمنهم من يمر كَانِقضاِض  الكَوكِب ، ومنهم من يمر كالبرِق ، ومنه
كَالريِح  ، وِمنهم من مير كَشد الفَرِس حىت يمر الَّذي يعطى نوره على ظَهر قَدميِه يحبو على 

جيرداً وي علِّقيداً وي جررجليِه ييديِه وفَال وجهِه و ، النار هحواس تصيبِرجالً ، و علِّقيِرجالً و 
احلَمد ِهللا فَقد أَعطاين ربي مامل يعِط : يزالُ كَذِلك حىت يخلُص ، فَِإذا خلَص وقف عليها فَقالَ 

جلنِة فَيغتسلُ فَيعود ِإليه ِريح أَحداً ، ِإذْ  نجاين ِمنها بعد ِإذ رأَيتها ، فَينطلق ِبِه ِإىل غديٍر ِعند باِب ا
رب أَدخِلين اجلَنةَ ، فَيقولُ اُهللا عز : أهِل اجلنِة وأَلوام ، فَريى ما يف اجلنِة ِمن خلِل الباِب ، فَيقولُ 

ع حِسيسها رب اجعل بيين وبينها حجاباً الَ أَمس: تسأَلُ اجلنةَ وقد نجيتك ِمن الناِر ، فَيقولُ : وجلَّ 
يارب أعطين ذلك : ، فَيدخلُ اجلنةَ ويرى أَمام ذِلك مرتالً كأنَّ ما هو فيِه إليِه ِحلْم ، فيقولُ 

 تعاىل لَهبارك وفَيقولُ :  الَمرتلَ ، فَيقولُ اُهللا ت ، سأَلَ غريهأَن ت ِإنْ أُعطيته لَعلك : اربي الَ وِعزِتك
فَيرتله فَيقــولُ، فَيعطاه سكتمثَّ ي  
 سأَلُ ؟ فَيقولُ :  اُهللا جلَّ ِذكرهالَ ت الَكم : اربي ! فَيقولُ اُهللا جلَّ ِذكره ، كحييتحىت است كأَلتس

أَزأُ يب : أَمل ترض أَن أُعطيك مثلَ الدنيا منذُ خلقتها ِإىل يوِم أَفنيتها وعشرةَ أَضعاِفِه ؟ فَيقُولُ : 
و هتعاىل امسو لَّ ذكرهج وتعاىل ِمن قَولِه فَيقولُ الرب باركت بالر الِعزِة ، فَيضحك بر أَنت :

أَِحلقين ِبالناِس ، فَينطِلق يرملُ يف اجلَنِة ، حىت ِإذا دنا ِمن : ولكني على ذِلك قَادر ، سلْ ، فَيقولُ 
رد ِمن قصر له ِفعالناِس ر قالُ لَهِساجداَ ، فَي ؟ فيقُولُ : ٍة ، فَيخر مالك ، أسكر ريب : ارفع رأَيت

: مه ، فَيقولُ : ِإمنا هو مِرتلٌ ِمن منازِلك ، ثُم يلقى رجالً فَيتهيأُ ِللسجوِد له ، فَيقالُ له : ، فَيقالُ 
 ِإمنا أَنا خاِزنٌ ِمن خزاِنك وعبد ِمن عِبيِدك ، حتت يِدي :رأَيت كأَنك ملك ِمن املالِئكِة ، فيقُولُ 

أَلف قَهرماٍن على ِمثِل ما أَنا عليِه ، فَينطلق أَمامه حىت يفتح له القصر وهو ِمن درٍة مجوفٍة ، 
ِبحمراَء ، فيها سبعونَ باباً كُلُّ سعاا وِإغالقُها ومفاِتيحها ِمنها ، يستقبله جوهرةٌ خضراُء مبطَّنةٌ 

باٍب يفضي ِإىل جوهرٍة خضراَء مبطَّنٍة ، كلُّ جوهرٍة تفضي ِإىل جوهرٍة على غَِري لوِن اُألخرى ، 
سرر وأَزواج ووصائف أَدناهن حوراُء عيناُء عليها سبعونَ حلةً ، يرى مخ سوِقها ِمن وراِء حلِلها 

ِبدها ِمرآته ، وكَبده ِمرآتها ، ِإذا أَعرض عنها ِإعراضةً ازدادت يف عيِنِه سبعني ِضعفاً عما ، كَ
وأَنت قَِد ازددت يل : لَقِد ازددِت يف عيين سبعني ِضعفاً ، فَتقولُ لَه : كَانت قَبلَ ذِلك فَيقولُ لَها 



 

 

٣٣٦٥() 

 ِضعفاً ، فَيقالُ له بِعنيفَ: س اشِرف قالُ لهفَي ، شرفي : كصرب نفُذهاٍم ، يِسريةُ ِمائِة عم لككم { 
 مسعود عن ابن) طب(

 )٤٧٩( والبعث ٣/٣٦٣ وكثري ٢/٣٧٦ وك ١٠/٤٨٣ واالحتاف ٣٤٣ - ١٠/٣٤٠ وامع ٥٠٣ و ٤/٣٩١الترغيب 
 صحيح

 تقرب واملكه:  ، أشرف خادم: ماشأنك ؟ قهرمان ! صوا ، مه : قروا ، حسيسها : صياصي البقر 

يجمع اُهللا الناس للحساِب فَيجيُء فُقراُء الُمؤمنني يزفُّونَ كَما يزف احلمام ، فيقالُ  { - ٢٢٥١٩
ما ِعندنا شئُ ِللحساِب ، والَ آتيتمونا شيئاً نحاسب ِبِه ، فَيقولُ : ِقفو ِللحساِب ، فَيقولونَ : لَهم 
واحلسن بن سفيان وابن ) ع(} يفتح لَهم باب اجلَنِة فَيدخلوا قبلَ الناِس بسبِعني عاماً صدق ِعبادي فَ: اُهللا 
 وابن عساكر عن سعيد بن عامر بن جذمي) طس ، حل(سعد 
  ٩/٢٨١ واالحتاف ١/٢٤٧حلية 

 صحيح لغريه
 يسرعون : يزفون 

:  ثُم يطلِّع علَيهم رب العاِملني فَيقولُ يجمع اُهللا الناس يوم الِقيامِة يف صعيٍد واحٍد { - ٢٢٥٢٠
 ، رهصاوياويِر تولصاِحِب التص هليبفَيمثَّلُ ِلصاحِب الصِليِب ص ، عبدا كَانَ يكُلُّ ِإنساٍن م بعأَال يت

طلُع عليهم رب العاِملني وِلصاِحِب الناِر ناره ، فَيتبعونَ ما كَانوا يعبدونَ ، ويبقى املُسلمونَ في
نعوذُ ِباِهللا ِمنك ، ونعوذُ ِباِهللا ِمنك ، اُهللا ربنا ، وهذا مكاننا : أَال تتِبعونَ الناس ؟ فَيقُولونَ : فَيقُولُ 

هل تضارونَ يف و: وهل نراه يا رسولَ اِهللا ؟ قَالَ : حتى نرى ربنا ، وهو يأمرهم ويثَبتهم ، قَالوا 
فِإنكُم الَ تضارونَ يف رؤيِتِه ِتلك الساعةَ ، مث يتوارى ، : الَ ، قالَ: رؤيِة القَمِر ليلةَ البدِر ؟ قالوا 

أَنا ربكم فَاتبعوين ، فيقُوم املسِلمونَ ويوضع الصراطُ فَيمر : ثُم يطلع فَيعرفُهم نفسه ، ثُم يقولُ 
سلِّم سلِّم ، ويبقى أَهلُ الناِر فيطرح ِفيها ِمنهم : ياِد اخلَيِل والركاِب ، وقولُهم عليِه عليِه ِمثلُ ِج

هِل امتألِت : هلْ ِمن مزيٍد ؟ ثُم يطرح ِفيها فَوج فَيقالُ : هِل امتألِت فتقولُ : فَوج ، ثُم يقالُ 
أُوِعبوا ِفيها وضع الرمحن قَدمه ِفيها ، وأَزوى بعضها ِإىل بعٍض ثُم هلْ ِمن مزيٍد ؟ حتى ِإذا : فتقولُ 

 قَطْ قَطْ ، فِإذا أَدخلَ اُهللا أَهلَ اجلنةَ ، وأَهلَ الناِر النار ، أُِتي : قَطْ ، قالت : قالَ 
! يا أَهلَ اجلنِة : ناِر ، مث يقالُ ِبالَموِت ملبباً ، فَيوقَف على السوِر الذي بني أَهِل اجلنِة وأَهِل ال

فَيطِّلعونَ مستبِشِرين يرجونَ الشفاعةَ ، فَيقالُ َألهِل ! يا أَهلَ الناِر : فَيطِّلعونَ خائِفني ، ثُم يقالُ 
وت الذي وكِّلَ ِبنا ، قَد عرفناه هو املَ: هل تعِرفُونَ هذا ؟ فَيقولُ هؤالَِء وهؤالَِء : اجلنِة وأَهِل الناِر 

! خلود الَ موت ، ويا أَهلَ الناِر ! يا  أَهلَ الَجنِة : فَيضجع فَيذبح ذَحباً على السوِر ، ثُم يقالُ 
 وتالَ م لودحسن صحيح عن أيب هريرة) ت(} خ 

 )٨٠٢٥( وصحيح اجلامع ١٠/٤٧٢واالحتاف ) ٣٥٥٧(ت 
 صحيح

 الناس يوم الِقيامِة فَيقُوم املؤِمنونَ حتى تزلف لَهم اجلَنةُ فَيأتونَ آدم يجمع اُهللا { - ٢٢٥٢١
وهل أَخرجكم ِمن اجلَنِة ِإال خِطيئةُ أَبيكُم آدم : استفِتح لَنا اجلَنةَ ، فَيقولُ ! يا أبانا : فَيقولونَ 



 

 

٣٣٦٦() 

لست ِبصاحِب : فَيقولُ ِإبراهيم :  اِهللا ، قالَ لَست ِبصاحِب ذِلك ، اذهبوا ِإىل ابين ِإبراهيم خليِل
ذِلك ، ِإمنا كُنت خليالً ِمن وراَء وراَء ، اعِمدوا ِإىل موسى الذي كَلّمه اُهللا تكِليماً ، فَيأتونَ موسى 

لست : لَست بصاِحِب ذِلك ، اذهبوا ِإىل ِعيسى كَِلمِة اِهللا وروحِه ، فَيقولُ عيسى : فَيقولُ 
بص رسلُ اَألمانةُ والرِحموت فَيؤذنُ له حمداً فَيقومأتونَ محمد ، فَيوا ِإىل ماذهب ، احِب ذِلك

فَتقَوماِن  جنبِيت الصراِط يِميناً وِشماالً ، فَيمر أَولُكُم كالربِق ، ثُم كَمر الريِح ، ثُم كَمر الطِري 
جري ِبهم أَعماهلُم ، والرجاِل ت داِط يقولُ وشعلى الصر نبيكُم قاِئم : عجزى تحت لّمس لّمس بيار

 قالَ يف حافِيت الصراِط كَالليبحفاً ، وِإال ز السري ستطيعلُ فال يىت ِجيئَ الرجحأَعمالُ الِعباِد و
 عن أيب هريرة وحذيفة معاً) م(} ِر  معلَّقةٌ مأمورةٌ ِبأخِذ من أُمرت ِبأَخذِه ، فَمخدوش ناٍج ومكدوس يف النا

 )٨٠٢٧( وصحيح اجلامع ١٠/٤٩١ واالحتاف ٣٢٩م االميان 

أَمل ترضوا ِمن ربكم ! يا أَيها الناس : يجمع اُهللا الناس  يوم الِقيامِة فَينادي مناٍد  { - ٢٢٥٢٢
ويل كُلَّ ِإنساٍن ما كانَ يرزقكُم أَن يكُم وورلقكم وصالذي خ ذِلك يف الدنيا ويتوىلَّ ، أَليس عبد

 عن ابن مسعود ) ك(} فَلينطلق كُلُّ ِإنساٍن ٍمنكم ِإىل ما كانوا يعبدونَ : بلى ، قالَ : عدالً ِمن ربكُم؟ قالُوا 
  مطوالً ٣٤٣ - ١٠/٣٤٠ مطوالً وجممع ٣٧٧ و ٢/٣٧٦ك 

 حسن

صعيٍد واحٍد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ، يجمع اُهللا يوم الِقيامِة الناس يف  { - ٢٢٥٢٣
أَين الذين كَانوا يحمدونَ اَهللا يف السراِء والضراِء ؟ فَيقومونَ وهم قَليلٌ ، : فَيقُوم مناٍد فَينادي 

جِع أَين الذين كَانت تتجاىف جنوبهم عن املضا: فَيدخلونَ اجلَنةَ بغِري ِحساٍب ، ثُم يعود فَينادي 
يدعونَ ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقُونَ ؟ فَيقُومونَ وهم قَليلٌ ، فَيدخلونَ اجلَنةَ بغِري 

ِليقُِم الَّذين كَانوا الَ تلِهيهم ِتجارةٌ وال بيع عن ِذكِر اِهللا ، فَيقومونَ : ِحساٍب ، ثُم يعود فَينادي 
وحممد بن نصر يف الصالة وابن ) هناد(} نةَ ِبغِري ِحساٍب ، مث يقوم ساِئر الناِس فَيحاسبونَوهم قليلٌ ، فَيدخلونَ اجل
 ايب حامت وابن مردوية عن أمساء بنت يزيد

 ٤٢٦ و ١/٤٢٥الترغيب 
 حسن لغريه

 ربنا لو استشفعنا على: يجمع  املؤِمنونَ يوم الِقيامِة ، فَيهتمونَ ِلذلك فَيقولونَ  { -٢٢٥٢٤
أَنت أَبو البشِر خلقَك اُهللا ِبيــدِه ، ! يا آدم : فَأراحناَ من مكاننا هذَا ، فَيأتونَ آدم فَيقولونَ 

 ، الِئكتـــهم لــك ــدوأسج 
 كاننا هذا ، فَيقولُ هلُم آدمم ا ِمنرحينىت يح بكر لنا ِعند أَمساَء كُلِّ شيءٍٍ فَاشفع كعلّملَ: و ست

ولِكِن ائتوا نوحاً فِإنه : هناكُم ويذكُر ذنبه الذي أَصابه فَيستحيي ربه عز وجلَّ ِمن ذِلك ويقولُ 
لَست هناكُم ويذكُر لَهم خِطيئةَ : أَولُ رسوٍل بعثه اُهللا ِإىل أَهٍل األرِض ، فَيأتونَ نوحاً فَيقولُ 

م فَيستحيي ربه من ذلك ولِكِن ائتوا ِإبراِهيم خليلَ الرمحِن ، فَيأتونه سؤالِه ربه ما ليس له بِه ِعل



 

 

٣٣٦٧() 

: لَست هناكم ولكِن ائتوا موسى عبداً كَلّمه اُهللا وأعطاه التوراةَ ، فَيأتونَ موسى فَيقولُ : فَيقولُ 
 ذِلك ، ولِكِن ائتوا عيسى لست هناكُم ويذكُر لَهم النفس اليت قَتلَ بغِري نفٍس فَيستحيي ربه من

لست هناكُم ، ولكِن ائتوا محمداً : عبد اِهللا ورسوله وكلمته وروحه ، فَيأتونَ ِعيسى فَيقولُ لَهم 
عبداً غفر اُهللا له ماتقدم ِمن ذَنبِه وما تأخر ، فَأَقوم فَأمشي بني ِسماطِني ِمن املؤِمنني ، حىت أستأذنَ 

فَيؤذنُ يل ، فَإذا رأيت ريب وقعت ساجداً لريب تبارك وتعاىل ، فَيدعين ما شاَء أَنْ يدعين على ريب 
قُل يسمع ، وسلْ تعطه ، واشفع  تشفع ، فأرفع رأسي فأمحده ِبتحميٍد ! ارفع محمد : ثُم يقولُ 

هم اجلنةَ ثُم أعود إليِه أَدعو الثاِنيةَ ، فإذا رأيت ريب يعلّمنيِه ، ثُم أَشفع فَيحد يل حداً ، فَأدخلُ
قُلْ يسمع ! ارفع محمد: وقَعت ساجداً لريب تبارك وتعاىل ، فَيدعين ما شاَء اُهللا أَنْ يدعين ثُم يقولُ 
 أشفع فَيحد يل حداً ، وسلْ تعطه ، واشفَع تشفَّع ، فَأرفع رأسي فَأمحده ِبتحميٍد يعلمنيِه ، ثُم

فَأدخلُهم اجلنةَ ، ثُم أعود أدعو الثالثَةَ ، فإذ رأيت ريب تبارك وتعاىل وقعت ساجداً لريب فَيدعين ما 
قُلْ يسمع ، وسلْ تعطه ، واشفع تشفع ، فَأرفع رأسي ! ارفع محمد : شاَء أَنْ يدعين ، ثُم يقولُ 

يا رب : يٍد يعلِّمِنيِه ، ثُم أشفع فَيحد  يل حداً فَأدخلُهم اجلنةَ ، ثُم أعود الراِبعةَ فَأقولُ فَأمحده بتحم
ال ِإله ِإال اُهللا وكَانَ يف قَلِبِه ِمن اخلَِري : مابقى ِإال من حبسه القُرآنُ فَيخرج ِمن الناِر من قالَ ! 

عريةً ، ثُمزنُ شايقَالَ م نالناِر م ِمن جخري  : رةً ، ثُما يزنُ باخلِري م كانَ يف قَلبِه منِإال اُهللا و الَ ِإله
 عن أنس ) حم ، ق ، ن ، هـ(} الَ ِإله ِإال اُهللا وكان يف قَلِبِه ِمن اخلِري ما يزنُ ذَرةً : يخرج ِمن الناِر من قَالَ 

 وم االميان ١٨٢ و ٩/١٤٩ وخ ٢٤٤ و ٣/١١٦ وحم ١١/٤٤٧وفتح ) ١١٨٧(وعبدين محيد ) ٨١٠ و ٨٠٤( وعاصم ١٠/٤٩١ واالحتاف ١/١٧٨عوانة 
 ) ٨٠٢٦(وصحيح اجلامع ) ٤٣١٢( و هـ ٣٢٤

 أي وجب عليه اخللود: حبسه القرآن

٢٢٥٢٥ - } الد مهعمسيو رصالْب مفُذَ لَهناِحٍد ِليِعيٍد ويف ص الناس عجماٍد يناِدي مني اِعي ، ثُم
 موالْي مِن الْكَرِع ِلمملُ الْجأَه لَمعياٍت -سرقُولُ - ثَالَثَ مي ثُم  : مهوبناىف ججتوا تكَان الَِّذين نأَي

 بيع عن ِذكُِر اٍهللا ، ثُم يناِدي مناٍد أَين الَّذِين كَانت الَ تلِْهيِهم ِتجارةٌ والَ: عِن الَمضاِجِع ثُم يقُولُ 
} أَين الْحمادونَ الَِّذين كَانوا يحمدونَ ربهم: سيعلَم أَهلً الْجمِع ِلمِن الْكَرم الْيوم ؟ ثُم يقُولُ : 

 عن عقبة بن عامر) هب ، حل(وابن مردوية ) ك(
 ٢/٤٠٣ وترغيب ١٠/٧٦ وجممع ٣/٧٦وحم ) ١٨٨٩ و ١٨٨٨( الدعاطب ١٠/٥٥٨٨واالحتاف ) ٤٦٤٦(مطالب 

 صحيح لغريه

جند ِبالْيمِن ، وجند ِبالشاِم ، وجند ِبالَمشِرِق ، وجند : يجند الناس أَجناداً  { - ٢٢٥٢٦
ن ِبالَِدِه يسوق ِإلَيها صفْوته ِمن ِعباِدِه ، علَيكُم ِبالشاِم ِبالَمغِرِب ، علَيكُم ِبالشاِم فَِإنها صفْوةُ اِهللا ِم

 عن واثلة) طب(} فَِإنَّ اَهللا تكَفَّلَ ِلي ِبالشاِم وأَهلِْه ، فَمن أَىب فَلْيلْحق ِبيمِنِه 
  ١/٢٨ وكر ٤/٦١ترغيب 

 حسن

٢٢٥٢٧ - } أِْن أُضالض ِمن ذَعالْج وزجةً يواحلسن بن سفيان عن هالل) هـ( } ِحي 



 

 

٣٣٦٨() 

 ٩٢٧١ وهق ٨/٢٠٢ وتخ ٤/٢١٨ ونصب ١٠/١٥ وفتح ٦/٣٦٨وحم ) ٣١٣٩(هـ 
 حسن

٢٢٥٢٨ - }  قٍْب ِمنِبكُلِّ ن ِجدةَ فَيأِْتي املَِدينةَ ،، فَيالَمِدينكَّةَ وِإالَّ م ضطَأُ اْألرالُ فَيجِجئُ الدي
 ِمن الَمالِئكَِة ، فَيأِْتي سبخةَ الْجرِف فَيضِرب ِرواقَه فَترجف الَمِدينةُ ثَالَثَ رجفَاٍت أَنقَاِبها صفُوفاً

 عن أنس) حم ، ق(} فَيخرج ِإلَيِه كُلُّ مناِفٍق ومناِفقٍَة 
 )٨٠٢٨( وصحيح اجلامع ١٣/٩٠ وفتح ٤/٤٥٣ وك ٩/٧٤ وخ ٢٠٨ و ٨/٢٠٦ وم ٣/١٩١حم 

ِلم قَتلْته : يا رب هذَا قَتلَين ، فَيقُولُ اُهللا لَه : يجئُ  الرجلُ آِخذاً ِبيِد الرجِل فَيقُولُ  { - ٢٢٥٢٩
: قَتلْته ِلتكُونَ الِْعزةُ لَك ، فَيقُولُ فَِإنها ِلي ، ويِجئُ الرجلُ آِخذاً ِبيِد الرجِل فَيقُولُ : ؟ فَيقُولُ

 عن ابن مسعود ) ن(} ِإنها لَيست ِلفُالٍَن فَيبوُء ِبِإثِْمِه : ِلتكُونَ الِْعزةُ ِلفُالٍَن ، فَيقُولُ 
 )٨٠٢٩( وصحيح اجلامع ٤/١٤٧ وحلية ١٠/١١٩ وطب ٨/١٩١ وهق ٧/٨٤ن 

 صحيح

٢٢٥٣٠ - } ظُنا ياِت ِبمنسالْح ِة ِمنامالِْقي مولُ يجئُ الرجِجئُ يلٌ يجالُ رزا ، فَالَ يو ِبهجني هأَن 
 هطْلُبي نِجئُ مي ةٌ ، ثُمنسح قى لَهبى الَ يتح طى املَظْلُومعاِتِه فَينسح ذُ ِمنخؤٍة فَيظْلَمِبم هظَلَم قَد

 عن سلمان) طب(} وِم فَتوضع على سيئَاِتِهولَم يبق ِمن حسناِتِه شئٌ فَيؤخذُ ِمن سيئَاِت الَمظلُ
 ) ٤٦٥٤( واملطالب ٦/٣١٦ وطب ١٠/٣٥٣امع 

 حسن لغريه

٢٢٥٣١ - }  هِة لَِقيعرالوِة والظُّلم نيب منهلى ِجسِر جىت ِإذَا كَانَ عِة حالِقيام ومي جئُ الظَّاِلمي
مه ِبِه ، فَما يربح الَِّذين ظُِلموا يقتصونَ ِمن الَّذين ظَلَموا  حتى يِرتعوا املَظلُوم فَعرفَه وعرف ما ظَلَ

 ركوا الدردىت يئَاِتِهم حيلَيِهم ِمن سع در اتنسم حكُن لَهِإن لَم يناِت واحلَس ا يف أَيِديِهم ِمنم
 مامة الباهليعن أيب أ) طس(} اَألسفَلَ ِمن الناِر

  ١٠/٣٥٤ وجممع ٤/٤٠٤ترغيب 
 لني

يا : يا رب حلِِّه ، فَيلبس تاج الكَرامِة ، ثُم يقُولُ : يجئُ القُرآنُ يوم الِقيامِة فَيقُولُ  { - ٢٢٥٣٢
 عن أيب هريرة) ت ، ك(} نةً اقرأْ وارق ويزاد بكُلِّ آيٍة حس: رب ارض عنه ، فَيرضى عنه ، فَيقُولُ 

 )٨٠٣٠( وصحيح اجلامع ١/٥٥٢ وك ٢/٤٥٤ وعدي ٧/١٦٠ وجممع ٥/٣٥٢وحم ) ٣٧٨١(وهـ ) ٢٩١٥(ت 
 صحيح

أَنا الَِّذي أَسهرت : يجئُ القُرآنُ يوم الِقيامِة كَالرجِل الشاِحِب فَيقُولُ ِلصاِحِبِه  { - ٢٢٥٣٣
كارهن أتأَظمو عن بريدة) هـ ، ك(}  لَيلَك 

 ١/٥٥٦ وك ٥/٣٥٢وحم ) ٣٧٨١(هـ 
 حسن

أبو الشيخ يف (} يجئُ املُؤذِّنونَ أَطولَ الناِس أَعناقاً يعرفُونَ ِبطُوِل أَعناِقِهم يوم الِقيامِة  { - ٢٢٥٣٤
 عن أيب هريرة) األذان
  حنوه١٧٨ و ١/١٧٧والترغيب ) ٧٢٥( وهـ ٢/٥ وم ٩٨ و ٤/٩٥حم 

 حيحص



 

 

٣٣٦٩() 

! يا رب : يجئُ املَقتولُ آِخذاً قَاِتلَه وأَوداجه تشخب دماً ِعند رب الِعزِة فَيقُولُ  { - ٢٢٥٣٥
} ِهي ِهللا : قَتلته ِلتكُونَ الِعزةُ ِلفُالٍَن ، قَالَ : ِفيم قَتلت فُالَناً ؟ قَالَ : سلْ هذَا ِفيم قَتلَين ؟ فَيقُولُ 

 عن ابن مسعود) طب(
 ١٠/٢٣٠ وطب ٥/١٣٨ وطربي ٢٩٧ و ٧/٢٩٤ وجممع ٣/٢٩٦ترغيب 

 صحيح

يجئُ املَقتولُ ِبالقَاِتِل يوم الِقيامِة ، ناِصيته ورأسه ِبيِدِه ، وأَوداجه تشخب دماً  { - ٢٢٥٣٦
 عن ابن عباس) ت ، ن ، هـ(}  ِمن العرِش يا رب سلْ هذَا ِفيم قَتلَين حتى يدِنيه: فَيقُولُ 

 )٨٠٣١(وصحيح اجلامع ) ٢٦٢١( وهـ ٣٧٦ و ٥/٣٦٧ و٤/٦٣ وحم ٧/٨٧ون ) ٣٠٢٩(ت 
 صحيح

سلْ هذَا ِفيم قَتلَين ، ! يا رب : يجئُ املَقتولُ يوم الِقيامِة متعلِّقاً ِبقَاِتِلِه فَيقُولُ  { - ٢٢٥٣٧
 عن جندب) ن ، طب(} ِفي ملِك فُالٍَن : ِفيم قَتلت هذَا ؟ فَيقُولُ : فَيقُولُ اُهللا 

 )٨٠٣٢( وصحيح اجلامع ٢/١٧٧ وطب ٣٧٣ و٥/٣٦٤ ٢٦٧ و ١/٢٢٢ وحم ٧/٨٧ون ) ٣٠٢٩(ت 
 صحيح

٢٢٥٣٨ - } يبالنالَِن ، وجالر عهمو يبالنلُ ، وجالر عهمِة وامالِقي ومي يبجئُ النالثَّالَثَةُ ي عهمو 
 قَالُ لُهفَي ، ِمن ذِلك أَكثَرقُولُ : و؟ فَي كقَوم لَّغتل بم : هقَالُ لَهفَي هدعى قَومم ، فَيعل : نه

 قَالُ لَهقُولُونَ الَ ، فَيكُم هذَا ؟ فَيلَّغقُولُ : ب؟ فَي لَك دشهن يم :ه ، فَيتأُمو دمحم هتأُمو دمحدعى م
جاَءنا نِبينا : وما ِعلمكُم ِبذِلك ؟ فَيقُولُونَ : هل بلَّغَ هذَا قَومه ؟ فَيقُولُونَ نعم ، فَيقَالُ : فَيقَالُ لَهم 

 قَولُه فَذِلك ، اهقندوا فَصلَّغلَ قَد بسا أَنَّ الرنرفَأَخب" :عج اَء وكَذِلكدهوا شكُونطاً ِلتسةً واكُم أُملن
 عن أيب سعيد) حم ، ن ، هـ(} " على الناِس ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شِهيداً

 )٨٠٣٣( وصحيح اجلامع ٨/١٧٢ وفتح ٣/٥٨وحم ) ٤٢٨٤( وهـ ١/١٧٧عوانة 
 صحيح

يا رب حلِِّه ، فَيلِبسه تاج :  القُرآنُ يجئُ صاِحب القُرآِن يوم الِقيامِة فَيقُولُ { - ٢٢٥٣٩
اقرأ وارقَه ، ويزاد : يا رب ِزده ، يا رب ِارض عنه فَيرضى عنه ، ويقَالُ لَه : الكَرامِة ، ثُم يقُولُ 

 عن أيب هريرة) ك(} ِبكُلِّ آيٍة حسنةً 
 ١/٥٥٢ وك ٢/٣٥٠ترغيب 

 صحيح

٢٢٥٤٠ - } قُونَ أَهلَ يلحاحلُجف فَي مهوهجوِه كَأَنَّ وجالو اضيوِن ، ِعرالع ارِصغ جئُ قَوم
اِإلسالَِم ِبمناِبِت الشيِح ، كَأَني أَنظُر ِإلَيِهم وقَد ربطُوا خيولَهم ِبسواِري املَسِجِد ، ِقيلَ يا رسولَ 

 عن بريدة ) ك(} الترك : من هم ؟ قَالَ: اِهللا 
 ٢/٢٦٣ وشج ٤/٤٧٤ك 

 صحيح

يجئُ قَوم ِفي آِخِر الزماِن سفَهاُء اَألحالَِم ، يقُولُونَ ِمن خِري قَوِل البِريِة يقرُءونَ  { - ٢٢٥٤١
 القُـــرآنَ الَ 



 

 

٣٣٧٠() 

ن قَتفَِإنَّ ِفيِه أَجراً ِلم ملهقتم فَليهن لَِقيم ، فَمهاِقيرت اِوزجم ياحلكيم عن ابن مسعود(} لَه( 
  حنوه ١٥/٣٢٢ و ١٠/٥٣٦ش 

 صحيح

يجئُ قَوم ِمن بعِدي ِمن أُميت يقرُءونَ القُرآنَ الَ يجاوز تراِقيهم ، يمرقُونَ ِمن الديِن  { - ٢٢٥٤٢
م شداً هونَ ِفيِه أَبودعالَ ي ِة ثُمِميالر ِمن همالس قمرا ياخلَِليقَِة كَماخلَلِق و ابن جرير عن أيب ذر(} ر( 

 )٩٣٧ و ٩٣٦ و ٩٣٥( بنحوه عاصم ١٥/٣٢٢ و ١٠/٥٣٦ش 
 صحيح

٢٢٥٤٣ - }  همالس قمرا ييِن كَمالد قُونَ ِمنمرم ، يهاِقيرت اِوزجُءونَ القُرآنَ الَ يقري جئُ قَومي
   عن جابر  )ش(} ِمن الرميِة على فُوِقِه 

 ١٥/٣٢٢ و ١٠/٥٣٦ش
 صحيح

 السهم املنكسر الذي النصل فيه: الفُوق 

الَ قَدر ثُم يخرجونَ ِمنها ِإىل الزندقَِة ، فَِإذَا لَِقيتموهم فَالَ : يجئُ قَوم يقُولُونَ  { - ٢٢٥٤٤
} توا فَالَ تشهدوا جناِئزهم فِإنهم شيعه الدجالِِ تسلِّموا علَيِهم وِإن مِرضوا فَالَ تعودوهم ، وِإنْ ما

 يف تارخيه عن ابن عمر) ك(
 ١٢ وحنيفة ١٥٥ و ١/١٤٤حنف 

 حسن لغريه

هل : نعم أَي رب ، فَيقُولُ ِألمِتِه : يجئُ نوح وأُمته فَيقُولُ اُهللا هلْ بلَّغت ؟ فَيقُولُ  { - ٢٢٥٤٥
لَّغوٍح بقُولُ ِلنفَي ، يباَءنا ِمن نا جقُولُونَ الَ ، مقُولُ : كُم ؟ فَي؟ فَي لَك شهدن يم : هتأُمو دمحم

العدلُ ، : ، والوسطُ " وكَذِلك جعلناكُم أُمةً وسطاً ِلتكُونوا شهداَء على الناِس: "وهو قَولُه تعاىل 
 عن أيب سعيد) حم ، خ ، ن ، هـ(} ثُم أَشهد علَيكُم : نَ فَيشهدونَ لَه ِبالبالِغ ، قَالَ فَيدعو

 ٣٤ وهـ الزهد ب ٥٨ و ٣/٣٢وحم ) ٨٠٣٤( وصحيح اجلامع ١/١١٠ وبداية ٤/١٦٣خ 

ِفرها اُهللا لَهم ويضعها يجئُ يوم اِلقيامِة ناس ِمن املُسِلِمني ِبذُنوٍب أَمثَاِل اِجلباِل يغ { - ٢٢٥٤٦
 عن أيب موسى) م(} على اليهوِد 

 )٨٠٣٥( وصحيح اجلامع ٥/٤٥٩ وكثري ٥١م التوبة 

 عن أم سلمة) طب(عن ابن عمرو ، ) حم ، طب(عن أنس ، ) طب(} يِجري على املُسِلِمني أَدناهم  { - ٢٢٥٤٧
 ٥/٣٢٩ وجممع ٥/٢٥٠ و٤/١٩٧ و٢/٢١٥ وحم ٩٢ و ٢/٩١ ومشكل ٩/٩٥وهق ) ١٩٧(هـ 

 صحيح

 عن أيب أمامة) حم ، طب(عن أيب عبيدة ، ) حم(} يِجري على املُسِلِمني بعضهم  { - ٢٢٥٤٨
  ٥/٣٢٩ وجممع ٤٥٥ و١٢/٤٥٢ وش ٨/٢٧٧ وطب ٥/٢٥٠ و ٤/١٩٧ و ٣٦٥ و ٢١٥ و ١/١٩٥حم 

 صحيح

  هريرةعن أيب) حم ، ك(} يِجري على أُميت أَدناهم  { - ٢٢٥٤٩
 )٨٠٣٦( وصحيح اجلامع ٢/١٤١ وك ٩٢ و ٢/٩١ ومشكل ٢/٣٦٥ و ١/١٩٥ وحم ٩/٩٤هق 

 صحيح



 

 

٣٣٧١() 

يِحب اِإلنسانُ احلَياةَ ، واملَوت خير ِلنفِسِه ، ويِحب اِإلنسانُ كَثرةَ املَاِل ، وِقلَّةُ  { - ٢٢٥٥٠
براء مث زاي ساكنة وقيل : عن زرعة بن عبداهللا االنصاري مرسالً بزاي مث راء ، وقيل ) هب(ملعرفة ، ابن السين وأبو موسى يف ا(} املَاِل أَقَلُّ ِلِحساِبِه 

 )هو صحايب
 )١٠٥٧٠( والشعب ٣٨٢ و ١٠/٢٣٠االحتاف 

 حسن لغريه

٢٢٥٥١ - }  حِسنِملَ أَنْ ياِملَ ِإذَا عاُهللا الع ِحبعن كليب بن شهاب ) طب(} ي 
 )٨٠٣٧(وصحيح اجلامع ) ١١١٣( والصحيحة ١٩/٢٠٠طب 

 صحيح لغريه

يحبس أَهلُ اجلَنِة بعد ما يجاوزونَ الصراطَ على قَنطَرٍة فَيؤخذُ ِلبعِضِهم ِمن بعٍض  { - ٢٢٥٥٢
نِة فََألحدهم أَعرف مظَاِلمهم الَّيت تظَالَموها ِفي الدنيا حتى ِإذَا هذّبوا ونقُّوا أُِذنَ لَهم ِفي دخوِل اجلَ

 عن أيب سعيد) خ( } ِبمِرتِلِه ِفي اآلِخرِة ِمنه ِبمِرتِلِه كَانَ ِفي الدنيا 
 )٤٨٦(وخد ) ٩٣٥( وعبد بن محيد ٧٤ و٦٣ و ٣/١٣ وحم ١٦٧ و٨/١٣٩ وخ ١١/٣٩٥فتح 

 صحيح

 )ابن النجار عن أيب هريرة (} يحرم على الناِر كُلُّ هيٍن لَيٍن قَِريٍب سهٍل  { - ٢٢٥٥٣
 ١٠/٢٨٥ وطب ٦/٢١٧٣ وعدي ٨/٤٧االحتاف 

 صحيح

عن )  حم ، م ، ن ، هـ(عن عائشة ، ) حم ، ق ، د ، ن ، هـ(} حيرم ِمن الرضاعِة مايحرم ِمن النسِب  { - ٢٢٥٥٤
 ابن عباس

 ٢/٩٤ وطب ١/٥٠٢ وبغوي ٤٥٣ و٧/٤٥٢ وهق ١/٣٣٩وحم ) ١٩٣٨  و١٩٣٧( وهـ ٦/٩٩ون ) ٢٠٥٥( ود ١٣ و ١٢ و ٢/٩ وم الرضاع ٣/٢٢٢خ 
 )٨٠٣٨( وصحيح اجلامع ٤/٢٩٠ وش ٣/١٦٨ ونصب ١٢/٣٧ و ١١/٣٤٧ و٨/١٩٦و

 صحيح مشهور

يحسب ما خانوك وعصوك وكَذَّبوك وِعقَابك ِإياهم ، فَِإنْ كَانَ ِعقَابك ِإياهم ِبقَدِر  { - ٢٢٥٥٥
م كَانَ كَفَافاً الَ لَك والعلَيك ، وإنْ كَانَ ِعقَابك ِإياهم فَوق ذُنوِبِهم اقتص لَهم ِمنك الفَضلُ ذُنوِبِه

 عن عائشة ) حم ، ت( } " اآليةَ-ونضع املَواِزين الِقسطَ ِليوِم الِقيامِة  "، أَما تقرأُ ِكتاب اِهللا 
 )٨٠٣٩( وصحيح اجلامع ٥/٣٤٠ وكثري ٤/٤٠٢  وترغيب٦/٢٨٠وحم ) ٣١٦٥(ت 

 صحيح

حيسر الفُرات عن جبٍل ِمن ذَهٍب فَيقتِتلُونَ علَيِه فَيقتلُ ِمن كُلِّ ِمائَة ِتسعةٌ وِتسعونَ  { - ٢٢٥٥٦
 عن أيب هريرة) كر(} ، والَ تقُوم الساعه ِإالَّ نهاراً 

 ٢/٢٦٦ صفهان ٩ و ٧/١٤١ وحلية ٢/٤١١ وكر ١٣/٨١وفتح ) ٢٠٨٠٤( وعب ٣٣٢ و ٣٠٦ و ٢/٢٦١حم 
 صحيح

: وما بهماُ ؟ قَالَ : يحشر اُهللا عز وجلَّ الناس يوم الِقيامِة عراةٌ غُرالً بهماً ، قَالُوا  { - ٢٢٥٥٧
عسما يد كَمعن بم هعسموٍت ياِديِهم ِبصني ئٌ ، ثُمم شهعم لَيس بن قَرم انُ : هيأَنا الد ، ا املِلكأَن

 ، الَ ينبِغي ألحٍد 



 

 

٣٣٧٢() 

ِمن أَهِل الناِر أَن يدخلَ النار ولَه ِعند أَحٍد ِمن أَهِل اجلَنِة حق حتى أَقِضيه ِمنه ، والَ ينبِغي َألحٍد ِمن 
َألحةَ ولَ اجلَندخِة أَنْ يةُ ، قالوا أَهِل اجلَنى اللَّطمتح ِمنه هى أَقِضيتح قح هاِر ِعندٍد ِمن أَهِل الن :

واخلرائطي يف مساوئ األخالق ) حم ، ع(} باحلَسناِت والسيئَاِت : كَيف وِإنا ِإنما نأِتي اَهللا عراةً غُرالً بهماً ؟ قَالَ 
 س األنصاريعن عبداهللا بن أني) طب ، ك ، ض(، 

 ونبوة ١/٢٢٥وعاصم ) ٩٧٠(  حنوه خمتصراً وخد ٩/١٧٢ وخ ٢/٤٣٨ وك ٤/٤٠٤ والترغيب ٣/٤٩٥ وحم ٥/٢٧٣ وكثري ٤٨٣ و٤٧٨ و١٠/٤٥٦االحتاف 
 ٧/١٧٠ وتخ ٥/٣٧٩

 حسن

اجلَنةَ ِبغِري فَِصنف يدخلُونَ : يحشر اُهللا هِذِه اُألمةَ يوم الِقيامِة على ثَالَثَِة أَصناٍف  { - ٢٢٥٥٨
ِحساٍب ، وِصنف يحاسبونَ ِحساباً يسرياً ويدخلُونَ اجلَنةَ ، وِصنف يِجيئُونَ على حماِئِلِهم كَأَمثَاِل 

ربنا : ولُونَ  من هؤالَِء ؟ فَيقُ- وهو أَعلَم ِبِهم -اِجلباِل الراِسيِة ، فَيقُولُ اُهللا عز وجلَّ ِللمالَِئكَِة 
حطُّوها عنهم وضعوها على : عِبيد ِمن عِبيِدك كَانوا يعبدونك والَ يشِركُونَ ِبك شيئاً ، فَيقُولُ 

 عن أيب موسى) طكس(} اليهوِد والنصارى 
  خمتصراً ٨/١٠٥ وم ٢٨٥ و٤/٢٠٣منثور 

 حسن

٢٢٥٥٩ - } ونَ يركَباملُت رحشالذُّلُّ ِمن كُلِّ ي ماهغشاِل يجوٍر الريف ص ِة أَمثَالَ الذَّرامالِقي وم
مكَاٍن ، يساقُونَ ِإىل ِسجٍن يف جهنم يسمى بولُس تعلُوهم نار اَألنياِر ، يسقَونَ ِمن عصارِة أَهِل 

 عن ابن عمرو) حم ، ت(} الناِر ِطينةَ اخلَباِل 
 )٨٠٤٠( وصحيح اجلامع ١٣/١٦٨ وسنة ١٠/٤٥٣ و٨/٣٤٣ و١/٣٠٩واالحتاف ) ٥٩٨( ومحيدي ٤/٣٨٨ وترغيب ٢/١٧٨وحم ) ٢٤٩٤(ت 

 صحيح

يارسولَ اِهللا فَكَيف يرى بعضنا بعضاً ؟ : يحشر الناس حفَاةً عراةً ، فَقَالَِت امرأَةٌ  { - ٢٢٥٦٠
 عن السيد احلسن ) طك(}  شاِخصةٌ َألنَّ اَألبصار يومِئٍذ: قَالَ 

 ١/١٧١ وبداية ١/٢٣٧ وتخ ٤/٣٨٥ وترغيب ١١/٣٨٤ وفتح ٢٢٩ و ١/٢٢٣حم 
 صحيح

٢٢٥٦١ - }  اِئقلى ثَالَِث طَرع اسالن رحشلى : يثَالَثَةٌ عِعٍري ، ولى باِن عاثنو ، اِهِبنير اِغِبنير
ِعٍري ، ولى بةٌ ععِعٍري وأَربب ِبيتتيثُ قَالُوا ، وم حهعِقيلَ مِلت ارالن مهتِقيب رحشيِعٍري ، ولى بةٌ عشرع

 عن أيب هريرة) ق ، ن(} معهم حيثُ باتوا ، وتصِبح معهم حيثُ أَصبحوا ، وتمِسي معهم حيثُ أَمسوا 
 )٨٠٤١( وصحيح اجلامع ١١/٣٧٧ وفتح ٤/٢١٥غوي  وب١٣/٢٤٨ وش ٢/٣٦٧ وك ٥٩ وم اجلنة ٨/١٣٥خ 

 عن جابٍر) هـ(} يحشر الناس على ِنياِتِهم  { - ٢٢٥٦٢
 )٨٠٤٢( وصحيح اجلامع ١٦٣ و ٥/٢٥ و١/٣٠٩ واالحتاف ٢/٣٩٢وحم ) ٤٢٣٠(هـ 

 صحيح

لَّ قَوٍم ما كَانوا يعبدونَ ، أَلَيس عدالً ِمني أَن أُوِلي كُ: يحشر الناس فَيناِدي مناٍد  { -٢٢٥٦٣
: ما لَكُم ؟ قَالُوا : ثُم ترفَع لَهم آِلهتهم فَيتِبعونها ، حتى الَ يبقى أَحد غَري هِذِه األمِة ، فَيقَالُ لَهم 

 ما نرى ِإهلَنا الَّــِذي 



 

 

٣٣٧٣() 

 عن أيب موسى) طب(} نعبد فَيتجلَّى لَهم ِتبارك وتعاىل 
  حنوه ١٠/٥٧٠ واالحتاف ٦/١٩٧ وحلية ١٦٠ والبدور السافرة ص ١٠/٣٤٣امع 

 حسن لغريه

٢٢٥٦٤-  } ، ملِق آديف خ ثَالَِثنياَء ثَالٍَث ويِخ الفَاين أَبنقِط ِإىل الشالس نيابم اسالن رحشي
 عن املقداد ابن األسود) طب(} ِوي أَفَاِنني وحسِن يوسف ، وخلُِق أَيوب مكَحِلني ذَ

 ٤٧١ و ٤٧٠ وانظر البدور السافرة ص ١٠/٣٣٤وامع ) ٢٥٩(وبنحوه ) ٢٥٨(صفة اجلنة 
 حسن

ِصنفاً مشاةً ، وِصنفاً ركباناً ، وِصنفاً على : يحشر الناس يوم الِقيامة ثَالَثَةَ أَصناٍف  { -٢٢٥٦٥
نَّ الَِّذي أَمشاهم على أَقداِمِهم قَاِدر أَن يمِشيهم على وجوِهِهم ، أَما ِإنهم يتقُونَ وجوِهِهم ، ِإ

 عن أيب هريرة) حم ، ت(} ِبوجوِهِهم كُلَّ حدٍب وشوٍك 
 ٤/٣٨٧ والترغيب ١٠/٤٥٦واالحتاف ) ٣١٤٢( وت ٣/٤٩٥ و ٢/٣٦٣حم 

 حسن

٢٢٥٦٦- } ومي اسالن رحشم ِإىل يهعضب نظُرِمن أَن ي دأَش اةً غُرالً ، اَألمررفَاةً عِة حامالِقي 
 عن عائشة) م ، ن ، هـ(} بعٍض 

 )٨٠٤٣( وصحيح اجلامع ٦٧/٨٠ و ١٥/٩٨ و ٨/١١٧ وطربي ١/٤٥٦ واالحتاف ٤/٣٨٦ وترغيب ٣/٩٣وطب ) ٢٤٢٣( وت ٥٦م اجلنة 

فَكَيف يرى ! يا رسولُ اِهللا : يامِة حفَاةً عراةً ، قَالٍَت امرأَةٌ يحشر الناس يوم الِق { -٢٢٥٦٧
 عن السيد احلسن) طب(} ِإنَّ اَألبصار يومِئٍذ شاِخصةٌ : بعضنا بعضاً ، قَالَ 

 ١٠/٤٥٦ واالحتاف ١/١٧٤ وفتح ٤/١١٤ ون ٤/٣٨٦ وترغيب ٣/٩٣طب 
 صحيح

٢٢٥٦٨- } ومي اسالن رحشي علَما مِفيه لَيس ِقيِة الناَء كَقُرصفراَء عيضلى أَرٍض بِة عامالِقي 
 عن سهل بن سعد ) ق(} َألحٍد 

 )٨٠٤٤( وصحيح اجلامع ٤/٥٣ وبغوي ٢١٤ و٦/١٩٢ وطب ٣٨٢ و١١/٣٧٢ وفتح ٢٨ وم صفات املنافقني ٨/١٣٥خ 

: حفَاةً عراةً غُرالً ، قَالَت عاِئشةُ : ولَدُم أُمهاتهم يحشر الناس يوم الِقيامِة كَما  { -٢٢٥٦٩
ابن (} شِغلَ الناس يومِئٍذ عِن النظَر وسموا ِبأَبصاِرِهم ِإىل السماِء : ينظُر بعضهم ِإىل بعٍض ، قَالَ 

 عن ابن عمر) مردويه 
 ١٠/٤٥٦ واالحتاف ٤/٣٨٥الترغيب 

 حسن لغريه

٢٢٥٧٠- }  مريِعيسى بِن م نيبيين وب هحدةً وفَيٍل أُممِرو بِن نع بن يدز رحشابن عساكر عن (} ي
 )الشعيب عن جابر وعن عروة مرسال

  ٣٤ و ٦/٣٠ وكر ٣/٤٣٨ك 
 حسن لغريه

٢٢٥٧١- }  رحشيِخ الفَاين -يقِط ِإىل الشالس نيا بم- مونَ ِمنهاملُؤِمن ،  ثَالَِثنياُء ثَالٍَث وأَبن 
 سنةً يف خلق



 

 

٣٣٧٤() 

فَكَيف ! آدم ، وحسِن يوسف ، وقَلِب أَيوب ، مرداً مكَحِلني أُويل أَفَاِنني ِقيلَ يا رسولُ اِهللا 
ى يِصري ناب ِمن أَنياِبِه ِمثلَ يعظُم ِللناِر حتى يِصري ِغلَظُ ِجلِدِه أَربِعني باعاً ، وحت: ِبالكَاِفِر؟ قَالَ 

 وابن مردويه عن املقدام ابن معدى كرب) ع ، طب(} أُحٍد 
  ٣٣٤ و ١٠/٣٣٣امع 

 حسن
 أولو شعور ومجم: أولو آفانني 

ا رجلٌ حضرها يلغو وهو حظُّه ِمنها ، ورجلٌ حضره: يحضر اجلُمعةَ ثَالَثَةُ نفٍَر  { -٢٢٥٧٢
يدعو فَهو رجلٌ دعا اَهللا عز وجلَّ ِإنْ شاَء أَعطَاه وِإنْ شاَء منعه ، ورجلٌ حضرها ِبِإنصاٍت وسكُوٍن 

 أَياٍم ، وذِلك ولَم يتخطَّ رقَبةَ مسِلٍم ولَم يؤِذ أَحداً فَهو كَفَّارةٌ ِإىل اجلُمعِة الَّيت تِليها و ِزيادةُ ثَالَثَِة
 عن ابن عمرو) حم ، د(} " من جاَء ِباحلَسنِة فَلَه عشر أَمثَاِلها : "ِبأَنَّ اَهللا يقُولُ 

 )٨٠٤٥(وصحيح اجلامع ) ١٨١٣( وخزمية ٢١٤ و ٢/١٨١ وحم ١/٥٠٨ وترغيب ٣/٢١٩وهق ) ١١١٣(د 
 صحيح

ك اخلَباِئثُ ِإالَّ أَن تفتِقر ِإىل طَعاٍم الَ يِحلُّ لَك فَتأكُلَ يِحلُّ لَك الطَّيبات ويحرم علَي { -٢٢٥٧٣
 )ما الذي حيرم عليه ، وما الذي حيل له ؟ فذكره: سأله أعرايب : عن مسرة بن جندب قال ) طك(} ِمنه حىت تستغين عنه فَتأكُلَ 

 ٦/٥٦ وطربي ٧/٣١٠طب 
 حسن

عن ) حم(} ِه ، رجلٌ ِمن قُريٍش لَو وِزنت ذُنوبه ِبذُنوٍب الثَّقَلَِني لَوزنتها يِحلُّها وتِحلُّ ِب { -٢٢٥٧٤
 ابن عمرو

 ٨/٣٤٠ وبداية ٥/٤٠٩ وكثري ٢١٩ و ٢/١٩٦حم 
 صحيح

 واملقصود ا مكة املكرمة

٢٢٥٧٥- } نبتِبهم ج عقَادتاِط فَترلى الصِة عامالِقي ومي اسلُ النحمالفَراِش ي عقادراِط تا الص
يف الناِر ، ثُم ينجي اُهللا ِبرمحِتِه من يشاُء ، ثُم يؤذَنُ ِللمالِئكَِة والنبيني والصديِقني والشهداِء أَن 

قى يف الناِر أَحد يشفَعوا فَيشفعونَ وخيرجونَ ويشفعونَ وخيرجونَ ، ويشفَعونَ ويخرجونَ حتى الَ يب
 عن أيب بكرة) حم ، طب(} يف قَلِبِه ِمثقَالُ ذَرٍة من ِإمياٍن

 ٩/٣٧ وتخ ٢/٥٧ وطص ١١/٤٥٥ وفتح ٢/٤٠٣ وعاصم ١/١٩٥ والدواليب ١٣/١٧٧ وش ٥/٤٣حم 
 صحيح

 أي تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض: تتقادع 

 ينفُونَ عنه تحريف الغاِلني ، وانِتحالَ يحِملُ هذَا الِعلم ِمن كُلِّ خلٍَف عدوله { -٢٢٥٧٦
 أويلَ اجلَاِهلنيوت ، وابن عساكر عن إبراهيم بن عبد الرمحن العذري وهو خمتلف ) هق(وأبو نصر السجزي يف اإلبانة وأبو نعيم ) عد(} املُبطِلني

 ذكر يف الصحابة وال يصح: يف صحبته ، قال ابن منده 
 ٥٦ و ٥٥ و ٥٣ و ٥٢و ١٤ وشرف ٤/٢٥٦ و١٠ و١/٩ وعقيلي ١٠/٣٣٧بداية  و٣/٩٠٤ و١٥٣ و١/١٥٢عدي 

 حسن لغريه



 

 

٣٣٧٥() 

يختِصم الشهداُء واملتوفونَ على فُرِشِهم ِإىل ربنا يف الَِّذين يتوفَّونَ ِمن الطَّاعوِن ،  { -٢٢٥٧٧
فَّونَ على فُرِشِهم ِإخواننا ماتوا على فُرِشهم ِإخواننا قُِتلوا كَما قُِتلنا ، ويقُولُ املتو: فَيقولُ الشهداء 

انظُروا ِإىل ِجراِحِهم فَِإن أَشبهت ِجراحهم ِجراح : كَما متنا ، فَيقضي اُهللا بينهم ، فَيقُولُ ربنا 
فَِإذا ِجراح وِننينظُرونَ ِإىل ِجراِح املَطعم ، فَيعهمهم ِمنهم وفَِإن ولنياملقت ت ِجراحهم قَد أَشبه

 عن العرباض بن سارية) حم ، ن ، طب(} الشهداِء فَيلحقُونَ ِبِهم 
 )٨٠٤٦( وصحيح اجلامع ٢/٣٣٧ وترغيب ١٨/٢٥٠ وطب ١٠/١٩٤ وفتح ١٢٩ و٤/١٢٨ وحم ٦/٣٧ن 

 حسن

 ريرةعن أيب ه) ق ، ن(} يخرب الكَعبةَ ذُو السويقَتِني ِمن احلَبشِة  { -٢٢٥٧٨
 )٨٠٦٤( وصحيح اجلامع ٧/٣٠٦ وسنة ٤/٤٥٣ وك ٤/٣٤٠ وهق ٢/٢٢٠ وحم ٥/٢١٦ ون ٥٨ و ٥٧ وم الفنت ١٨٣ و ٢/١٨٢خ 

يخرب الكَعبةَ ذُو السويقَتِني ِمن احلَبشِة ويسلُبها ِحليتها ، ويجردها ِمن ِكسوِتها ،  { -٢٢٥٧٩
 عن ابن عمر) حم(} صيلَع أُفَيدع يضِرب علَيها ِبِمسحاِتِه وِمعوِلِه فَلَكَأَني أَنظُر ِإلَيِه أُ

 ٢/٢٢٠حم 
 صحيح

 الفدع  زيغ بني القدم وبني عظم الساق : افيدع 

ِإذَا يخرج أَحدكُم يف غَِنيمِتِه ِإىل حاِشيِة القَريِة فَيشهد الصالَةَ ويؤوب ِإىل أَهِلِه حتى  { -٢٢٥٨٠
لَِو ارتفَعت ِإىل ردهٍة ِهي أَعفَا كًَأل ِمن هِذِه ، فَريتِفع : أَكَلَ ما حولَه وتعذَّرت علَيِه اَألرض ، قَالَ 

 ارتفَعت لَِو: فَال يشهد ِمن الصلَواِت ِإالَّ اجلُمعةَ حتى ِإذَا أَكَلَ ما حولَه وتعذَّرت علَيِه اَألرض قَالَ 
 عطبى يتةُ حعا اجلُمدِري مالَ ياِت ولَوالص دشهى الَ يتح ِفعرتأَعفَا كََأل ِمن هِذِه ، فَي ٍة ِهيدهِإىل ر

 عن حارثة بن النعمان ) هق(وأبو نعيم ، ) طب( } على قَلِبِه 
 ٢/٢٩٢ وجممع ١/٥١١ وترغيب ٥/٤٣٣حم 

 حسن

قوام أَِحداُء أَِشراُء ذَِلقَةٌ أَلِسنتهم ِبالقُرآِن ، يقرُءونه فَينِثرونه نثر الدقَِل الَ يخرج أَ { -٢٢٥٨١
 عن أيب بكرة) حم ، طب ، هق(} يجاِوز تراِقيهم ، فَإذَا رأَيتموهم فَاقتلُوهم ، واملَأجور من قَتلَه هؤالَِء 

  ٢/٤٥٧ وعاصم ٥/٣٦حم 
 حسن

يخرج اَألعور الدجالُ ِمن يهوِديِة أَصبهانَ عينه اليمىن ممسوحةٌ واُألخرى كَأَنها  { -٢٢٥٨٢
 عن ابن عمر عن حذيفة ) ك(مسويه ( }   زهرةٌ 

 ٤/٥٢٨ وك ٣/٢٢٤حم 
 صحيح

٢٢٥٨٣- } فَي ، ِعنيمكُثُ أَربيت فَيالُ يف أُمجالد جخري هكَأَن مريم اىل ِعيسى بنعثُ اُهللا تبع
 ةٌ ، ثُماودِني عاثن نيب لَيس ِسِنني بعس اسمكُثُ الني ثُم ، هِلكُهفَي هطلُبفَي وٍد الثَّقَِفىسعم ةُ ابنروع

ِه اَألرِض أَحد يف قَلِبِه ِمثقَالُ ذَرٍة ِمن ِإمياٍن ِإالَّ يرِسلُ اُهللا ِرحياً باِردةً ِمن ِقبِل الشاِم فَالَ يبقى على وج
 قَبضته ، حتى لَو أَنَّ أَحدكُـــم 



 

 

٣٣٧٦() 

دخلَ يف كَِبِد جبٍل لَدخلَت علَيِه حتى تقِبضه ، فَيبقى ِشرار الناِس يف ِخفَِّة الطَِّري وأَحالَِم السباِع ، 
عرعرفُونَ مقُولُ الَ ييطَانُ فَيالش مثَّلُ لَهمتنكَراً فَيم ونَ مننِكرالَ يقُولُونَ : وفاً ، وونَ ؟ فَيِجيبستأَالَ ت

 : نفَخي م ، ثُمهيشع نسم ، حِرزقُه ارد م يف ذِلكها وهوندعبِة اَألوثَاِن فَيادم ِبِعبهرأما؟ فَينرأمت ِبم
الصوِر فَال يسمعه أَحد ِإالَّ أَصغىِليتاً ورفَع ِليتاً ، وأَولُ من يسمه رجلٌ يلُوطُ حوض ِإِبِلِه يف 

فَيصعق ويصعق الناس ، ثُم يرِسلُ اُهللا مطَراً كَأَنه الطَّلُّ فَينبت ِمنه أَجساد الناِس ، ثُم ينفخ ِفيِه 
هلُموا إىل ربكُم وِقفُوهم ِإنهم مسؤولُونَ ، ! يا أَيها الناس : ِإذَا هم ِقيام ينظَرونَ ، ثُم يقالُ أُخرى فَ
ِمن كُلِّ أَلِف ِتسعمائٍَة وِتسعةٌ وِتسعونَ ، : ِمن كَم ؟ فَيقالُ: أَخِرجوا بعثَ الناِر ، فَيقالُ : ثُم يقَالُ 

اٍق فَذِلكن سع فكشي ومي ِذلكانَ ِشيباً ، ولُ الِولدجعي ومعن ابن عمر ) حم ، م (}  ي 
 ) ٨٠٤٧( وصحيح اجلامع ١٣/١٠٤ وفتح ٤/٥٥٠ وك ٢/١٦٦ وحم ١١٦م الفنت 
 بالكسر صفحة العنق: الليت 

لِم ، فَلَه أَربعونَ لَيلَةً يِسيحها يف يخرج الدجالُ يف خفقٍَة ِمن الديِن وِإدباٍر ِمن الِع { -٢٢٥٨٤
اَألرِض اليوم ِمنها كَالسنِة ، واليوم ِمنها كَالشهِر ، واليوم ِمنها كَاجلُمعِة ، ثُم ساِئر أَياِمِه كَأَياِمكُم 

عاً ، فَيقُولُ ِللناِس أَنا ربكُم وهو أَعور وِإنَّ هِذِه ، ولَه ِحمار يركَبه عرض ما بني أُذُنيٍه أَربعونَ ِذرا
كَاِتٍب وغَِري كَاِتٍب ، : كَاِفر ، مهجاةٌ يقرؤه كُلُّ مؤِمٍن : ربكُم لَيس ِبأَعور ، مكتوب بني عينيِه 

 عليِه ، وقَامِت املَالَِئكَةُ ِبأَبواِما ، ومعه ِجبالٌ ِمن يرد كُلَّ ماٍء ومنهٍل ِإال املَِدينةَ ومكَّةَ حرمهما اُهللا
خبٍز والناس يف جهٍد ِإال من اتبعه ، ومعه نهراِن أَنا أَعلَم ِبِهما ِمنه ، نهر يقُولُ اجلَنةَ ، ونهر يقُولُ 

ةَ فَهيسميِه اجلَنالذي ي لهن أَدخفَم ، ةُ ، الناراجلَن فهي سميِه النارمن أُدخلَ الَِّذي يو ، النار 
ويبعثُ معه شياِطني تكَلِّم الناس ، ومعه ِفتنةٌ عظيمه يأمر السماَء فَتمِطر ِفيما يرى الناس ، ويقتلُ 

هل ! أَيها الناس : ى الناس فَيقُولُ لِلناِس نفساً ثُم يحييها ، الَ يسلَّطُ على غَِريها من الناِس فيما ير
 دشتم فَيهحصرأِتيِهم فَياِم فَياِن ِبالشخِل الدبونَ ِإىل جاملُسِلم ِقر؟ فَي بلُ ِمثلَ هذَا ِإالَّ الرفعي

ما ! يا أَيها الناس : السحِر فَيقُولُ ِحصارهم ويجهدوا جهداً شِديداً ، ثُم يِرتلُ ِعيسى فَيناِدي ِمن 
 يمنعكُم أَن 

هذَا رجلٌ حي فَينطَِلقُونَ فَِإذَا هم ِبِعيسى فَتقام الصالَةُ :  تخرجوا ِإىل الكَذَّاِب اخلَِبيِث ؟ فَيقُولُونَ 
امم ِإمقَدقُولُ ِليتاِهللا ، فَي وحا رم يقَدقالُ له توا فَيجربِح خالَةَ الصلَّوا صلِّ ِبكُم ، فَِإذَا صصكُم فَلي

 رجى أَنَّ الشتح لُهقتمشي ِإليِه فَييف املاِء ، فَي نماثُ اِمللحاثُ كما ينمي الكَذَّاب اهري ِإليِه ، فَِحني
ع ( وابن خزمية ) حم(}  ِممن كَانَ يتبعه أَحداً ِإالَّ قَتلَه هذَا يهوِدي فَال يترك! يا روح اِهللا : واحلَجر يناِدي 

 عن جابر) ، ك ، ض
  ٤/٥٣٠ وك ٣/٣٦٧حم 

 صحيح



 

 

٣٣٧٧() 

يخرج الدجالُ فَيتوجه ِقبلَه رجلٌ ِمن املؤِمِنني فَيلقَاه املشايخ مشايخ الدجاِل  { -٢٢٥٨٥
أَوما تؤِمن ِبربنا ؟ فَيقولُ : أَعِمد ِإىل هذَا الِذي خرج ، فَيقُولُونَ لَه : د ؟ فَيقُولُ فَيقُولُونَ لَه أَين تعِم

أَليس قَد نهاكُم ربكُم أَن تقتلُوا أَحداً : ما ِبربنا خفَاٌء ، فَيقُولُونَ اقتلُوه ، فَيقُولُ بعضهم ِلبعٍض : 
خذُوه : ِلقُونَ ِبِه ِإىل الدجالُ الِذي ذَكَر رسولُ اِهللا فَيأمر الدجالُ ِبِه فَيشج فَيقُول دونه ، فَينطَ

أَنت املَِسيح الكَذَّاب ، فَيؤمر ِبِه : وشجوه فَيوسع بطنه وظَهره ضرباً فَيقُولُ أَما تؤِمن يب ؟ فَيقُولُ 
ِباملنش رنشقُم فَي قُولُ لهي ِني ، ثُمتالِقطع نيالُ بجمشي الدي ِرجلَيِه ، ثُم نيب قفرى يتِقِه حفراِر ِمن م

 قُولُ لَهي وى قَاِئماً ، ثُمستقُـولُ: فَييب ؟ فَي ؤِمنأَت : 
ِإنه الَ يفعلُ بعِدي ِبأَحٍد ِمن الناِس فَيأخذُه ! س يا أَيها النا: ما ازددت ِفيك ِإال بِصريةَ ، ثُم يقُولُ 

الدجالُ فَيذبحه ، فَيجعلُ ما بني رقَبِتِه ِإىل ترقُوِتِه نحاساً فَال يستطيع ِإليِه سِبيالً ، فَيأخذُ ِبيديِه 
فَه يف الناِر وِإنما أُلقي يف اجلَنِة ، هذا أَعظَم الناِس شهادةً وِرجلَيِه فَيقِذف ِبِه فَيحِسب الناس أَنما قَذَ

 الَِمنيالع بر عن أيب سعيد) م(} ِعند 
 )٨٠٤٨( وصحيح اجلامع ١١٣م الفنت 

 اِملجانُّ خراسانُ ، يتبعه قَوم كَأَنَّ وجوههم: يخرج الدجالُ ِمن أَرٍض يقَالُ لَها  { -٢٢٥٨٦
 )ابن جرير يف ذيبه عن أيب بكر (} املُطرقَةُ 

  حنوه١٨/١٥٥ وطب ٤/٥٢٨ وك ٣/٢٢٤حم 
 صحيح لغريه

 عن عمران بن حصني) طب(} يخرج الدجالُ ِمن ِقبِل أَصبهانَ  { -٢٢٥٨٧
  ٤/٥٢٨ وك ١٨/١٥٥طب 

 صحيح

٢٢٥٨٨- } هِة أَصبوِديهالُ ِمن يجالد جخري قَومِة واملَدين ِمن قَوم قُهلحالكُوفَةَ فَي أِتيى يتانَ ح
قَوم : وما ِقزِوين ؟ قَالَ : ِمن الطُّوِر وقَوم ِمن ِذي يمٍن وقَوم ِمن ِقزِوين ، ِقيلَ يا رسولَ اِهللا 

اخلطيب يف فضائل قزوين (} ِهم قَوماً ِمن الكُفِر ِإىل اِإلمياِن يكُونونَ ِبآِخرٍة خيرجونَ ِمن الدنيا زهداً ِفيها يرد ِب
 )والرافعي عن ابن عباس

 ١٨/١٥ وطب ٤/٥٢٨ وك ٣/٢٢٤حم 
 صحيح

يخرج الدجالُ ومعه نهر ونار فَمن دخلَ نهره وجب ِوزره وحطَّ أَجره ، ومن  { -٢٢٥٨٩
 عن حذيفةَ) حم ، ك(} ره وحطَّ ِوزره ، ثُم ِإنما ِهي ِقيام الساعِة دخلَ ناره وجب أَج

  ٣٩٩ و ٥/٣٩٥وحم ) ٨٠٤٩( وصحيح اجلامع ٤٣٣ و ٤/٤٣٢ك 
 صحيح

 عن جابر) حم ، ق(} يخرج اُهللا قَوماً ِمن الناِر فَيدِخلُهم اجلَنةَ  { -٢٢٥٩٠
 )٨٠٥٠( وصحيح اجلامع ١١/٤٢٥ وفتح ٣١٨وم االميان ) ٦٥٥٨(وخ ) ١٧٩( وخزمية ٣١٣ و ٧/٢٥٤ وحلية ٣٤٤ واآلجري ٣/٣٠٨حم 



 

 

٣٣٧٨() 

يخرج املَهِدي يف أُميت خمساً أَو سبعاً أَو ِتسعاً ، ثُم ترسلُ السماُء علَيِهم ِمدراراً ،  { -٢٢٥٩١
يا مهِدي أَعِطين : لُ كُدوساً يِجئُ الرجلُ ِإلَيِه فَيقُولُ والَ تدِخر اَألرض ِمن نباِتها شيئاً ، ويكُونُ املَا

 عن أيب سعيد) حم(} ، فَيحثى لَه يف ثَوِبِه ما استطَاع أَن يحِملَ 
 )١٥٢٩ و ٧١١( وصحيحة ٥٥٨ و ٤/٥٥٧ وك ٣/٢١حم 

 حسن

ِم فَالَ يِجدونَ عاِلماً أَعلَم ِمن عاِلِم يخرج الناس ِمن املَشِرِق واملَغِرِب يف طَلَِب الِعل { -٢٢٥٩٢
 عن أيب موسى) عد(} املَِدينِة

 ١/١٠١عدي 
 جسن

يخرج رجلٌ ِمن أَهٍل بييت يواِطئُ امسه اِمسى وخلُقُه خلُِقي فَيملَؤها عدالً وِقسطاً كَما  { -٢٢٥٩٣
 عن ابن مسعود) طب(} مِلئَت ظُلماً وجوراً 

 ١٠/١٦٨ وطب ١٥/١٩٦وش ) ١٨٧٩(حب 
 صحيح

يخرج رجلٌ يقَالُ لَه السفياينُّ يف عمِق ِدمشق ، وعامةُ من يتِبعه ِمن كَلٍب ، فَيقتلُ  { -٢٢٥٩٤
يمنع ذَنب تلعٍة ، حتى يبقُر بطُونَ النساِء ، ويقتلَ الصبيانَ ، فَيجمع لَهم قَيس فَيقتلُها حتى الَ

 ِسريم ، فَيههِزمنِدِه فَينداً ِمن جثُ ِإليِه جبعفَي اِنيفيبلُغُ السِة فَييِيت يف احلَرلٌ ِمن أَهِل بجر جخريو
فيِإلَيِه الس ِسريم ، فَيههِزمنِدِه فَينداً ِمن جثُ ِإليِه جبعاينُّ فَيفيِإليِه الس ارى ِإذَا صتح هعن ماينُّ ِبم

 عن أيب هريرة ) ك(} ِببيداَء ِمن اَألرِض خِسف ِبِهم فَالَ ينجو ِمنهم ِإال املُخِبر عنهم 
 ٤/٥٢٠ك 

 صحيح
 يريد كثرته وأنه الخيلو منه موضع: ذنب تلعة 

 عز وجلَّ ثُم يؤمر ِبِهما ِإىل الناِر ، يخرج رجالَِن ِمن الناِر فَيعرضاِن على اِهللا { -٢٢٥٩٥
) م(} قَد كُنت أَرجو ِإذَ أَخرجتين ِمنها أَن الَ تِعيدين فَينِجيِه اُهللا ! أَي رب : فَيلتِفت أَحدهما فَيقُولُ 

 عن أنس) حب(وأبو عوانة ، 
 )٤٣٦٢( وسنة ٦/٢٥٣ و٢/٣١٥وحلية ) ١٩٢(وم ) ٦٣٢( واالحسان ١/١٨٧عوانة 

٢٢٥٩٦- }  اٍن طَِلٍق ذَِلٍق ، لَهِبِلس كلَّمتالقَاِر فَي اداً ِمنوس دِة أَشامالِقي وماِر يالن ِمن نقع جخري
 دعا مع اِهللا ِإهلاً ِإني أُِمرت ِبكُلِّ جباٍر عِنيٍد ، ومن: عيناٍن يبِصر ِبِهما ، وِلسانٌ يكَلِّم ِبِه فَيقُولُ 

ش ، د (} آخر ، ومن قَتلَ نفساً ِبغٍري نفٍس فَتنضم علَيِهم فَتقِذفُهم يف الناِر قَبلَ الناِس ِبخمِسِمائَِة سنٍة 
 يف األفراد واخلرائطي يف مساوئ األخالق عن أيب سعيد) ، ع ، طس ، قط

 )٨٩٦( وعبد بن محيد ٦/١٠٣وحم ) ٢٥٧٧( وبنحوه ت ٣/٤٠وحم ) ٦١٩(املساوئ 
 حسن لغريه

ِإين وكِّلت اليوم ِبكُلِّ جباٍر عِنيٍد ومن : يخرج عنق ِمن الناِر يوم الِقيامِة فَيقُولُ  { -٢٢٥٩٧
 منهراِت جم يف غَمهحطرلَيِهم فَينطَوي عفَي راِهللا ِإهلاً آخ علَ مععن أيب سعيد) ع(بد بن محيد ، وع) حم(} ج 

 )٨٩٦(وعبد بن محيد ) ٥١٣( وصحيحة ٣/٢٩٧ وترغيب ٣/٤٠حم 



 

 

٣٣٧٩() 

 صحيح

يخرج عنق ِمن الناِر يوم الِقيامِة ، لَه عيناِن يبِصراِن ، وأُذُناِن يسمعاِن ، وِلسانٌ  { -٢٢٥٩٨
} لِّ جباٍر عِنيٍد ، وِبكُلِّ من دعا مع اِهللا ِإهلاً آخر ، وِباملُصورين ِبكُ: إني وكِّلت ِبثَالَثٍَة : ينِطق يقُولُ

 عن أيب هريرة) حم ، ت(
 ) ٨٠٥١(وصحيح اجلامع ) ٢٥٧٤(وت ) ٥١٣( وصحيحة ٤/٤٦ و ٣/٢٩٧ وترغيب ٣/٤٠ و ٢/٣٣٦حم 

 صحيح

٢٢٥٩٩- } خِتلونَ الدالٌ ياِن ِرجميف ِآِخِر الز جخرأِن  يالض لُوداِس جونَ للنسلبيِن ، يا بالدني
أَيب يغترونَ ، أَم : ِمن اللٍِّني أَلِسنتهم أَحلى ِمن العسلَ ، وقُلُوبهم قُلُوب الذِّئَاِب ، يقُولُ اُهللا 

 علَــي يجتِرثُـــونَ ؟ فَِبــي
 عن أيب هريرة ) ت(} تنةَ تدع احلَِليم حريانَ خلَفت َألبعثَن على أُولِئك ِمنهم ِف

 )٧٩٨( والفضائل ١/٦٦ والترغيب ١٧ ومبارك ١/٨٩وجامع بيان العلم ) ١٨٦٥(وعب ) ٢٤٠٤(ت 
 حسن

يخرج يف ِآِخِر الزماِن قَوم أَحداثُ اَألسناِن ، سفَهاُء اَألحالِم ، يقرُءونَ القُرآنَ  { -٢٢٦٠٠
م الَ يجاِوز تراِقيهم ، يقُولونَ ِمن قَوِل خري البِريِة ، يمرقُونَ ِمن الديِن كَما يمرق السهم ِبأَلِسنِتِه

عن ) حم ، ت ، هـ(} من الرميِة ، فَمن لَِقيهم فَليقتلهم ، فَِإنَّ يف قَتِلِهم أَجراً عِظيماً ِعند اِهللا ِلمن قَتلَهم 
 ابن مسعود

 )٨٠٥٢( وصحيح اجلامع ٦/٤٣٠ ونبوة ١٥/٣٠٤ و١٠/٥٣٦ وش ٨/١٧٠ وهق ٤٠٤ و ١/١١٣وحم ) ١٦٨( وهـ ٧/١٢٠ون ) ٢١٨٨(ت 
 صحيح

٢٢٦٠١- }  قُونَ ِمنمرم ، يهاِقيرت اوزجالقُرآِن الَ ي ُءونَ ِمنقري اِن قَومميف ِآِخِر الز جخري
ن الرِميِة ثُم الَ يرجعونَ ِإليِه ، ِسيماهم التحِليق ، الَ يزالونَ يخرجونَ اِإلسالَِم كَما يمرق السهم ِم

ش ، (} حتى يخرج آِخرهم مع املَسِيِح الدجاٍل ، فَِإذَا لَِقيتموهم فَاقتلُوهم ، هم شر اخلَلِق واخلَِليقِة 
 عن أيب برزة) حم ، ن ، طب ، ك

 ٧/١١٩ ون ١٤٧ و ٢/١٤٦ وك ٤/٤٢١ وحم ١٢/٢٨٦فتح 
 صحيح

يخرج يف ِآِخِر أُميت املَهِدي يسِقيِه اُهللا الغيثَ ، وتخِرج اَألرض نباتها ، ويعِطي املَالَ  { -٢٢٦٠٢
 عن أيب سعيد وابن عباس معاً) ك(} ِصحاحاً وتكثُر املَاِشيةُ ، وتعظُم اُألمةُ ، يِعيش سبعاً أَو ثَماِنياً 

 )١٥٢٩ و ٧١١( وصحيحة ٥٥٨ و ٤/٥٥٧ك 
 صحيح

يخرج ِفيكُم قَوم تحِقرونَ صالتكُم مع صالَِتِهم ، وِصيامكُم مع ِصيامهم ،  { -٢٢٦٠٣
يِن كَما يمرق السهم وعملَكُم مع عملهم ، يقرُءونَ القُرآنَ الَ يجاوز حناِجرهم ، يمرقُونَ ِمن الد

ِمن الرميِة ، ينظُر الراِمي يف النصِل فَالَ يرى شيئاً ، وينظُر يف الِقدِح فَالَ يرى شيئاً ، وينظُر يف 
 عن أيب سعيد) ق ، هـ(} الريِش فَالَ يرى شيئاً ، ويتمارى يف الفُوِق هل عِلق بِه ِمن الدِم شئٌ 

 )٨٠٥٣(  وصحيح اجلامع ٢٠٤ وموطا ٩/٩٩ وفتح ٣/١١٣ وم ٣/٦٠ وحم ٦/٢٤٤خ 



 

 

٣٣٨٠() 

يخرج قَوم يف ِآِخِر الزماِن أَحداثُ اَألسناِن ، سفَهاُء اَألحالَِم ، يقُولُونَ ِمن خِري  { -٢٢٦٠٤
كَما يمرق السهم ِمن الرِميِة ، فَِإذَا قَول البريِة ، الَ يجاوز ِإميانهم حناِجرهم ، يمرقُونَ ِمن الديِن 

وابن جرير عن ) حم ، ن (} لَِقيتموهم فَاقتلُوهم فَاقتلُوهم فَاقتلُوهم ، فَِإنَّ قَتلَهم أَجر ِلمن قَتلَهم يوم الِقيامِة 
 علي
  ٨١ وخصائص ٧/٢٩٦ و ٦/٢٤٦ وبداية ٤٠٤ و١/١٣١حم 

 صحيح

٢٢٦٠٥- } خري ، حِليقالت ماهم ، ِسيمهاِقيرت اِوزجُءونَ القُرآنَ الَ يقراِن يميف ِآِخِر الز قوم ج
 عن أنس) هـ(} ِإذا لَِقيتموهم فَاقتلُوهم 

 )٨٠٥٤( وصحيح اجلامع ٨٢وخصائص ) ١٧٥( وهـ ٧/١١٩ك 
 صحيح

وِس يقرُءونَ القُرآنَ الَ يجاِوز حناِجرهم ، يخرج قَوم ِمن املَشِرِق حلقَانُ الرُء { -٢٢٦٠٦
 طُوبــى ِلمــــن 
 عن ابن عباس واخلطيب وابن عساكر عن عمر) أبو نصر السجزي يف اإلبانة(} قَتلُوه وطُوىب ِلمن قَتلَهم 

 ١٠/٥٣٦ش 
 صحيح

) حم ، خ ، د(}  اجلَنةَ ويسمونَ اجلَهنِميني يخرج قَوم ِمن الناِر ِبشفَاعِة محمٍد فَيدخلُونَ { -٢٢٦٠٧
 عن عمران بن حصني 

 )٨٠٥٥( وصحيح اجلامع ٤/٤٣٤ وحم ١٠/١٩١ وهق ٤٢٩ و ١١/٤١٨ وفتح ١٨/١٣٧وطب ) ٤٧٤٠( و د ١٤٥ و ٨/١٤٣خ 

٢٢٦٠٨- } ِمينينونَ اجلَهمسةَ فَيلُونَ اجلَندخاِر فَيالن ِمن قَوم جخرونَ اَهللا أَن يدعِة ، فَييف اجلَن 
 عن املغرية ) طب(} يحولَ عنهم ذِلك االسم ، فَيمحو اُهللا عنهم ذِلك ، ِإذا خرجوا ِمن الناِر

 ٣٨٤ و ١٠/٣٧٩ وامع ٤٢٩ و ١١/٤١٨ وفتح ١٨/١٣٧طب 
 حسن لغريه

محشتهم النار فَيدخلُونَ اجلَنةَ ِبرمحِة اِهللا وشفَاعِة يخرج قَوم ِمن الناِر منِتِنني قَد  { -٢٢٦٠٩
 ِمينينونَ اجلَهمسفَي اِفِعنيوابن خزمية عن حذيفة) ط ، حم(} الش 

 ٤٠٢ و ٥/٣٩١حم 
 صحيح

 احتراق اجللد وظهور العظم: احملش 

يس ِقراَءتكُم ِإىل ِقراَءِتِهم ِبشيٍء ، والَ يخرج قَوم ِمن أُميت يقرُءونَ القُرآنَ لَ { -٢٢٦١٠
صالتكُم ِإىل صالِتهم ِبشيٍء ، والَ ِصيامكُم ِإىل ِصياِمِهم ِبشٍئ ، يقرُءونَ القُرآنَ يحسبونَ أَنه لَهم 

مراِإلسالَِم كَما ي قُونَ ِمنمرم يراِقيهم تهالتص اِوزجليِهم ، الَ تع وهِة ، لَو وِميالر ِمن همالس ق
يعلَم اجلَيش الَّذين يِصيبونهم ما قُِضي لَهم على ِلساِن نِبيهم الَتكَلُوا عِن العمِل ، وآيةُ ذِلك أَنَّ 

ِة الثَّدِي علَمِدِه ِمثلُ حضأِس على رع اعِفيِه ِذر لَيس دضع الً لَهجِفيِهم ر ِبيض اترعم ، د(} لَيِه ش (
 عن علي
 )٨٠٥٦(وصحيح اجلامع ) ٨٦٥٠( وعب ١٠/٢٣٠وسنة ) ٤٧٦٨( ود ٥٦م الزكاة 



 

 

٣٣٨١() 

يخرج قَوم ِمن أُميت يمرقُونَ ِمن الديِن مروق السهِم ِمن الرِميِة يقتلُهم علي بن أَيب  { -٢٢٦١١
 عن سعد وعمار معاً) طب(}طَاِلٍب

 حنوه ) ١٣٢٩ و ١٣٢٨(عاصم 
 حسن لغريه

٢٢٦١٢- }  هعدكُونُ بي ها أَحدسدرةً الَ ياسالقُرآنَ ِدر سدرلٌ يجالكَاِهِنِني ر ِمن جخرحم ، (} ي
 عن أيب بردة الظفري) بز ، طك

 ٦/٢٧٢ وبداية ٦/٤٩٩ ونبوة ٦/١١حم 
 حسن لغريه

وام محلَّقَةٌ رُءوسهم ، يقرُءونَ القُرآنَ ِبأَلِسنِتِهم الَ يعدو يخرج ِمن املَشِرِق أَق { -٢٢٦١٣
 عن سهل بن حنيف) حم ، ق(} تراِقيهم ، يمرقُونَ ِمن الديِن كَما يمرق السهم ِمن الرِميِة 

 )٨٠٥٧(امع وصحيح اجل٣/٤٨٦ وحم ٩/٢٢ وخ ١١٧ - ٣/١١٦ وم ١٥/٣٠٤ و ١٠/٣٣٥وش ) ٩٠٨( عاصم 

أَي رب ِإذ : يخرج ِمن الناَِّر أَربعةٌ فَيعرضونَ على اِهللا ، فَيلتِفت ِإلَيِه أَحدهم فَيقُولُ  { -٢٢٦١٤
 عن أنس) م(} أَخرجتين ِمنها الَ تِعدِني ِفيها فَينِجيِه اُهللا مِنها 

 )٨٠٥٨( وصحيح اجلامع ٧٠  وظن٦/١٥٣ و ٢/٣١٥ وحلية ٣/٢٢١ وحم ٣٢١م االميان 

٢٢٦١٥- }  رضمةَ وِبيعِمن ر يت أَكثَرٍل ِمن أُمجِة رفَاعالناَِّر ِبش ِمن جخرأبو نعيم عن أيب أمامة(} ي( 
 ١/٢٨٧ وأصفهان ٨/٣٣٠طب 

 صحيح

٢٢٦١٦- }  اِريرالثَّع مهِة كَأَنفَاعِبالش الناَِّر قَوم ِمن جخرن جابرع) ق(} ي 
 )١٢٤٥(ومحيدي ) ٨٠٥٩( وصحيح اجلامع ١/١٢٢ وم ٣٤٦ واآلجري ٨/١٤٣خ 

 نبات كاهلليون وتشقق يبدو يف االنف: الثعارير 

٢٢٦١٧- }  نيِمينِة اجلَهيِهم أَهلُ اجلَنمسةَ فَيلُونَ اجلَندخقُوا فَيرا احتم عدب الناَِّر قَوم ِمن جخري {
 عن أنس) خ(

 )٨٠٦٠( وصحيح اجلامع ١٤٥ و٨/١٤٣ وخ ٤٢٩ و ١١/٤١٨ وفتح ٢٦٩ و ٢٦٠ و ٢٥٥ و ٣/١٢٦وحم ) ١٧٨(وخزمية ) ٨٤٨(و ) ٨٤٥(عاصم 

الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وكَانَ يف قَلِبِه ِمن اخلَِري ما يزنُ شِعريةً ، ثُم  : يخرج ِمن الناَِّر من قَالَ  { -٢٢٦١٨
ناِر من قَالَ الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وكَانَ يف قَلِبِه ِمن اخلِري ما يِزنُ برةً ، ثُم يخرج ِمن الناِر من يخرج ِمن ال

 عن أنس) حم ، ق ، ت ، ن(} الَ ِإله ِإالَّ اُهللا وكَانَ يف قَلِبِه ِمن اخلَِري ما يزنُ ذَرةً : قَالَ 
 )٨٠٦١( وصحيح اجلامع ١٣/٣٩٣ و١١/٤٣٧ وفتح ١١/٣١ وش ٣/١١٦وحم ) ٤٣١٢(وهـ ) ٢٥٩٣( وت ٣٢٥ وم االميان ٩/١٥٠ و١/١٧خ 

 عن أيب سعيد) ت(} يخرج ِمن الناَِّر من كَانَ يف قَلبِه ِمثقَالُ ذَرٍة ِمن اِإلميان  { -٢٢٦١٩ 
 )٨٠٦٢( وصحيح اجلامع ١٣/١٢٣ وفتح ٧/٢٥٦ و٢٥٠ و ٢٤٥ و ٢/٢٤١واالحتاف ) ٢٥٩٨(ت 

 صحيح

يخرج ِمن أُميت قَوم يقرُءونَ القُرآنَ الَ يجاوز حناِجرهم يقتلُونَ أَهلَ اإلسالَِم ، فَإذا  { -٢٢٦٢٠
خرجوا فَاقتلُوهم ، ثُم ِإذا خرجوا فَاقتلُوهم ، ثُم ِإذا خرجوا فَاقتلُوهم ، فَطُوىب ِلمن قَتلَهم ، 

ن قَتطُوىب ِلملَّ وجو زاُهللا ع هم قَرنٌ قَطَعِمنه ا طَلَعكُلَّم ، عن ابن عمر) حم(} لُوه 
  ٨/١٧٠ وهق ٦/٢٨٤ وكثري ١/٣٦ وكر ٢/٨٤حم 

 صحيح لغريه



 

 

٣٣٨٢() 

 عن أمساء بنت) ك( } اآلِخر ِمنهما شر ِمن اَألوِل ، وهو املُِبري : يخرج ِمن ثَِقيٍف كَذَّاباِن  { -٢٢٦٢١
 أيب بكر

  ٨/١٢٠ وبداية ٢/٥٢٦ وك ٦/٣٥٢حم 
 صحيح

 املهلك املسرف يف إهالك الناس: املبري 

٢٢٦٢٢- }  كَذَّابو ِبريثَِقيٍف م ِمن جخرعن ابن عمر) طب(} ي 
 ٢/٥٢٦ وك ٦/٣٥٢ وحم ٦/٤٨٢ونبوة ) ٣٢٦(محيدي 

 صحيح

٢٢٦٢٣- } رفَالَ ي ودس اتايانَ راسرخ ِمن جخراَء يبِإيِلي بنصى تتئٌ حها شعن أيب ) حم ، ت(} د
 هريرة

 ٦/٢٧٩ وبداية ٢/٣٦٥وحم ) ٢٢٦٩(ت 
 حسن

 بيت املقدس: إيلياء 

} يخرج ِمن عدٍن أبني اثنا عشر أَلفاً ينصرونَ اَهللا ورسولَه هم خري من بيين وبينهم  { -٢٢٦٢٤
 ن عباسعن اب) حم ، عد ، طب(

 ١١/٥٦ وطب ١/٣٣٣حم 
 صحيح

يخرج ِمن ِقبِل املَشِرِق قَوم يقرُءونَ القُرآنَ الَ يجاِوز تراِقيهم يمرقُونَ ِمن الديِن  { -٢٢٦٢٥
 عن ابن عباس) ط(} كَما يمرق السهم ِمن الرِميِة 

  حنوه ٢/١٤٦ وك ٤/٤٢١حم 
 صحيح

٢٢٦٢٦- } ِمن جخرِط اِهللا يخونَ يف سغدقَِر يالب ابا أَذنهاطٌ كَأَنم ِسيهعم ِة قَومهِذِه اُألم 
 عن أيب أمامة) حم ، طب ، ض ( } ويروحونَ يف غَضِب اِهللا 

  ٥/٢٤٩ وحم ٦/٤٢طب 
 حسن

م الَ يزالُ أَهلُ اجلَنِة يرشونَ يخرج ناس ِمن الناِر قَِد احترقُوا وكَانوا ِمثلَ احلُمِم ، ثُ { -٢٢٦٢٧
 وابن خزمية عن أيب سعيد) حم ، ع(} علَيِهم املاَء حتى ينبتونَ نبات الغثَاِء يف السيِل 

  حنوه٣٨٤ و ١٠/٣٨٣ وامع ٩٠ و ٣/٧٧ وحم ١/١٦٩الدواليب 
 حسن

كَما يمرق السهم ِمن الرِميِة ، يقتلُونَ يف يخرج ناس ِمن أُميت يمرقُونَ ِمن الدين  { -٢٢٦٢٨
 ، وابن عساكر عن عبد الرمحن بن عديس) طب ، هق(ابن مندة ، } جبِل لُبنانَ

 ٢/٤١١االصابة 
 حسن لغريه

٢٢٦٢٩- } ا قُِطعم ، كُلَّمهاِقيرت اوزجُءونَ القُرآنَ الَ يقرِقبِل املشرِق ي ِمن اسن جخرقَرنٌ ي 
 عن ابن عمر ) حم ، طب ، ك ، حل(} نشأَ قَرنٌ حتى يكُونَ آِخرهم يخرج مع الدجاِل 

 ٤/٤٢١ وحم ٥١١ و ٤/٥١٠ك 
 صحيح



 

 

٣٣٨٣() 

يخرج ناس ِمن ِقبِل املشِرِق يقرُءونَ القُرآنَ الَ يجاوز تراِقيهم ، يمرقُونَ ِمن الديِن  { -٢٢٦٣٠
مرا يكَم حِليقالت ماهِإىل فُوِقِه ، ِسيم همالس ودعى يتونَ ِفيِه حودعالَ ي ِة ، ثُمِميالر ِمن همالس ق { )

 عن أيب سعيد )حم ، خ
 )٨٠٦٣( وصحيح اجلامع ٣/٥٢ وحم ١٠/٢٣٤ وسنة ٩/١٩٨خ 

اته زِبيباً كَما تؤخذُ زكَاةُ النخِل تمراً يخرص اِلعنب كَما يخرص النخلُ وتؤخذُ زكَ { -٢٢٦٣١
 عن عتاب بن أسيد ) هق(} 
 ٤/٤٩وش ) ٧٢١٤(و ) ٧٢١٣ و ٧٢١٢( وعب ٤/١٢٢هق 

 صحيح لغريه

 عن ابن عباس) ت(} يد اِهللا على اجلَماعِة  { -٢٢٦٣٢
 )٨٠٦٥( وصحيح اجلامع ١/١٥٣ وطب ٧/٣٨٣ وتخ ٤٠ و ١/٣٩ وعاصم ١/١١٥وك ) ٢١٦٦(ت 

 صحيح

٢٢٦٣٣- }  الذِّئب ِطفختا ييطَانُ كمالش طَفَهم  ختاذُّ ِمنهذَّ الشِة ، فَِإذَا شاعلى اجلَماِهللا ع دي
 وابن قانع يف األفراد وأبو نعيم يف املعرفة عن أسامة بن شريك) طب(} الشاةَ ِمن الغنِم 

 ٤٠ و ١/٣٩ وعاصم ٧/٣٨٣ وتخ ١/١٥٣طب 
 حسن

٢٢٦٣٤- }  ركُضةَ ياجلَماع الَفن خم عيطانُ مالشِة ، واعلى اجلَماِهللا ع دعن عرفجة) طب(} ي 
 ١٤٥ و ١٧/١٤٤طب 

 حسن

٢٢٦٣٥- }  قِسمي القَاِسِم ِحني عاِهللا م ديقِضي ، وي القَاِضي ِحني عاِهللا م دعن أيب أيوب) حم ، هق(} ي 
 ٤/٦٨ ونصب ١٠/١٣٢ وهق ٥/٤١٤حم 

 حسن

٢٢٦٣٦- }  لقنذُ خم ا أَنفَقم ماِر ، أَرأَيتهالناُء اللَّيِل وحفَقَةٌ ، سا نهِغيضَألى الَ ياِهللا م دي
يو خِفضانُ يِدِه اِمليزِبيلى املَاِء وع هرشكَانَ عِدِه وا يف يم ِغضلَم ي هفَِإن األرضاِت وموالس رفَع {

 عن أيب هريرة)حم ، ق ، ت ، هـ(
 ) ٨٠٦٦(وصحيح اجلامع ) ٩٩٣(وم ) ٢٥١( ون تفسري ٢/٤٨ وترغيب ١٣/٣٩٣ و٨/٣٥٢ وفتح ٩/١٥٠ و ٦/٩٢خ 

 دائمة الصب واهلطل والعطاء: سحاء 

ك ، ثُم أَدناك أَدناك ، أُمك وأَباك ، وأُختك وأَخا: يد املَعِطي العليا وابدأْ ِبمن تعولُ  { -٢٢٦٣٧
 عن طارق احملاريب ) ن ، حب ، ك(} ِإنها الَ تجين نفس على أُخرى 

 )٨٠٧٦( وصحيح اجلامع ٥/٣٧٧ و ١٦٣ و٤/٦٤ و ٢/٢٢٦ وحم ٨/٣٤٥ وهق ٣/٤٨٤وك ) ١٦٨٣( وحب ٥/٦١ن 
 صحيح

 عن رافع بن خديج) طب(} ِم الِقيامِة يد املَعِطي العليا ويد اآلِخِذ السفلى ِإىل يو { -٢٢٦٣٨
 ١/٥٨٥ وترغيب ٤/١٩٨ وهق ٤/١٣٧ و ٣/٤٧٣ و١/٤٤٦ وحم ٩/٣١٢ واالحتاف ٤/٣٢٧طب 

 صحيح

يدا اِهللا بسطَانٌ ِلمِسيِء اللَّيِل ِليتوب ِبالنهاِر ، وِلمِسيِء النهاِر ِليتوب ِباللَّيِل حتى  { -٢٢٦٣٩
 عن أيب موسى ) هناد وأبو الشيخ يف العظمة (} ن مغِرِبها تطلُع الشمس ِم

 ٨/١٠٠ وم ٤٠٤ و ٤/٣٩٥ وحم ٣٨٥ ومبارك ١٣/١٨١ وش ٢٧٤ و ١/٢٧٣ وعاصم ٥/٨٢سنة 



 

 

٣٣٨٤() 

 صحيح
 مبسوطتان : بسطان 

 عن أيب هريرة) حم ، م(} يدخلُ اجلَنةَ أَقوام أَفِئدتهم ِمثلُ أَفِئدِة الطَِّري  { -٢٢٦٤٠
 )٨٠٦٨( وصحيح اجلامع ٢/٣٣١ وحم ٢٧جلنة م ا

 عن عبد اهللا بن أيب اجلدعاء) ت ، ك(} يدخلُ اجلَنةَ ِبشفاعِة رجٍل ِمن أُميت أَكثَر ِمن بين تِميٍم  { -٢٢٦٤١
 )٨٠٦٩(جلامع  وصحيح ا٨/٣٣٠ وطب ٦/٣٧٨ ونبوة ١٠/٣٠٥ وحلية ١٠/٤٩٥ و٨/١٢٤ واالحتاف ١٢/١٥٣ وش ٤٠٨ و ٣/٤٠٥وك ) ٢٤٣٨(ت 

 صحيح

٢٢٦٤٢- }  رضمِبيعةَ وِمن ر يت أكثرٍل ِمن أُمجِة رفاعةَ ِبشلُ اجلَنخدوابن عساكر عن ) ش ، ك ، هق(} ي ،
 هو أويس القرين : قال احلسن ) احلسن مرسالً 

 ٣/٤٠٥ وك ٤٩٦ و١٠/٤٩٥ و٨/١٢٤ واالحتاف ٨/٣٣٠ وطب ٦/٣٧٨٩نبوة 
 صحيح

٢٢٦٤٣- } خديِتِه يلُ يف أَهِل بجالر شفَّعيو ، رضدِد مِمن ع ٍل ِمن أُميت أَكثرجِة رفاعةَ ِبشلُ اجلَن
 عن أيب أمامة ) طب(} ، ويشفَّع على قَدِر عمِلِه 

  ١٠/٤٩٦ واالحتاف ٨/٣٣٠طب 
 صحيح لغريه

مرحباً مرحباً ِإلَينا ، :  أَهلُ داٍر والَ غُرفٍَة ِإالَّ قَالُوا يدخلُ اجلَنةَ رجلٌ الَ يبقى يف اجلَنِة { -٢٢٦٤٤
 عن ابن عباس) طب(} وأَنت هو يا أَبا بكٍر 

  ٩/٤٦ وامع ٢/٦٩٤ وعدي ١١/٩٨وطب ) ٢١٧٢( وحب ٢/٣١٦أصفهان 
 حسن

٢٢٦٤٥- } لَيِهم ، فَلَمع ابونَ أَلفاً الَ ِحسبعةَ سلُ اجلَنخدي بِعنيا السذاكَرنولُ اِهللا تسلَ رخا د
هم الَّذين الَ يكتوونَ والَ : ماتذَاكَرونَ ؟ فَأَخبرناه فَقَالَ : أَلفاً بيننا ، فَخرج رسولُ اِهللا فَقَالَ 

 عن جابر) بز(} يسترقُونَ والَ يتطَيرونَ وعلى ربِهم يتوكَّلُونَ 
 ١/٨٧ وعوانة ١٨٣ و ١٨/١٦٩ وطب ٢/٧٢٨ وصحيحة ٢/٣٢٨مي 

 صحيح

 عن جابر) حم ، ت(} يدخلُ اجلَنةَ فُقَراُء املُؤِمنني قَبلَ أَغِنياِئها ِبأَربِعني خِريفاً  { -٢٢٦٤٦
 ٦٧٤ و ٤/٦٧٣مع األصول  وجا١٠/٢٦٠ وامع ٢/٦٩٤ وعدي ١٢/٣٠٦ وطب ٤/١٣٦وترغيب ) ٢٣٥٥(وت ) ١١١٧( وعبد بن محيد ٣/٣٢٤حم 

  لكن خصه بفقراء املهاجرين ٣٧وهو يف م الزهد 
 صحيح لغريه

يدخلُ اجلَنةَ ِمن أُميت زمرةٌ وهم سبعونَ أَلفاً تِضيُء وجوههم ِإضاَءةَ القَمِر لَيلَةَ البدِر  { -٢٢٦٤٧
 عن أيب هريرة) ق(} 
 ٥/٢٠٨ و ٤/٣١٨ و ٨٣ و ٢/٨٠ وكثري ١٦/٣٨ وطربي ١٤١ و ١/١٤٠ وعوانة ١٠/١٣٩ وهق ١١/٤٠٦ وفتح ٢/٤٠٠ وحم ٨/١٤٠ و ٧/١٨٩خ 
 )٨٠٧١( وصحيح اجلامع ٣٧٠ وم االميان ٧/١١٠و

يدخلُ اجلَنةَ ِمن أُميت سبعونَ أَلفاً ِبغِري ِحساٍب هــم الِذيــن الَ يسترقُــونَ  { -٢٢٦٤٨
 والَ يتطَيـــرونَ والَ 

كَّلُونَ يوتِهم يبلى رعونَ ، ووعن أيب هريرة ) م(عن عمران بن حصني ، ) حم ن م(عن ابن عباس ، ) خ(} كت 



 

 

٣٣٨٥() 

 ٢٢٣ و ٦/٦٤ وطب ٥/٣٣٥ و٤٤٣ و ٤٤١ و ٤/٤٣٦ و ٤٥٦ و ٤٠٠ و ٢/٣٥١ و١/٣٢١ وحم ٩/٣٤١ وهق ٣٧٢ و ٣٧١ وم االميان ٨/١٢٤خ 
 )٨٠٧١(ح اجلامع  وصحي١١/٣٠٥ وفتح ١/١٤٠ وعوانة ١٨/٢٠٣و

 متواتر

يدخلُ اجلَنةَ ِمن أُميت سبعونَ أَلفاً ِبغِري ِحساٍب الَ يكتوونَ والَ يستِرقُّونَ والَ  { -٢٢٦٤٩
 عن خباب بن األرث) أبو نعيم (} يتطَيرونَ وعلى ربِهم يتوكَّلُونَ 

 ١/٨٧ وعوانة ١٨٣ و ١٨/١٦٩طب 
 صحيح

يدخلُ اجلَنةَ ِمن أُميت سبعونَ أَلفاً ، مع كُلِّ ألٍف سبعونَ أَلفاً ، يعم ذِلك مهاِجرتنا ،  { -٢٢٦٥٠
 عن أيب سعد اخلري) ابن سعد (} ويوِفي ذِلك طَاِئفَةٌ ِمن أَعراِبنا 

 ٧/١٩٤ و سعد ٨/١٨٢طب 
 صحيح

داً مرداً ِبيضاً جعاداً مكَحِلني أبناَء ثَالٍث وثالِثني على يدخلُ أَهلُ اجلَنِة اجلَنةَ جر { -٢٢٦٥١
وأبو الشيخ يف ) حم(، ) ابن سعد عن سعيد بن املسيب مرسال(} خلِق آدم ، وطُوله ستونَ ِذراعاً يف عرِض سبعِة أَذرٍع 

 العظمة عن أيب هريرة 
 ٧/١٩ وبغوي ١٠/٥٤٩ واالحتاف ٢/٤٠٥م  وعاص١/١/١٠١ وسعد ٤/٥٠٠ وترغيب ٥/٢٤٣ و ٢/٢٩٥حم 

 صحيح لغريه

٢٢٦٥٢- }  ثالثنيلونَ أَبناُء ثَالٍث وكَحُم مرداً كَألُ أَهلُ اجلَنِة اجلَنةَ جخدعن معاذ بن ) حم ، ت(} ي
 جبل
 )٨٠٧٢(امع  وصحيح اجل١٠/٥٤٩ واالحتاف ٢/٤٠٥ وعاصم ١/١/١٠١ وسعد ٤/٥٠٠ وترغيب ١٣/١١٤ وش ٢/٢٩٥وحم ) ٢٥٤٥(ت 

 صحيح

٢٢٦٥٣- }  كحلنيرداً مرداً ملُ أَهلُ اجلَنِة اجلَنةَ جخدعن أنس ) طب ، ض(} ي 
 ١٠/٥٥٠ واالحتاف ٤/٥٠٠وترغيب ) ٢٥٤٦(ت 

 صحيح

أَخرجوا من كَانَ : يدخلُ أَهلُ اجلَنِة اجلَنةَ وأَهلُ الناِر النار ، ثُم يقولُ اُهللا عز وجلَّ  { -٢٢٦٥٤
 قَلبِه ِمثقالُ حبٍة ِمن خردٍل ِمن ِإمياٍن ، فَيخرجونَ منها قَِد اسودوا فَيلقَونَ يف نهِر احلَياِة فَينبتونَ يف

 عن أيب سعيد ) ق(} كَما تنبت احلَبةُ يف جاِنِب السيِل ، أَمل تر أََا تخرج صفراَء ملتويةً 
 )٨٠٧٣( وصحيح اجلامع ٦/٣٥٠ وحلية ١٤٠ و ٢/١٧ وطص ١١/٤٠٦ وفتح ٢١٨٩ وم ص ١/١٢خ 

يا أَهلَ اجلَنِة : يدخلُ  أَهلُ اجلَنِة اجلَنةَ وأَهلُ الناِر النار مث يقوم مؤذنٌ بينهم فَيقولُ  { -٢٢٦٥٥
 عن ابن عمر) ق(} الَ موت ، ويا أَهِل الناِر الَ موت ، كُلٌّ خالد ِفيما هو ِفيِه 

 )٨٠٧٤( وصحيح اجلامع ٨/١٥٣ وم ١٠/٥١٩ واالحتاف ٤/٥٦٥يب  وترغ٨/١٤١خ 

يا أَهلَ الناِر ويا أَهلَ : يدخلُ أَهلُ اجلَنِة اجلَنةَ وأَهلُ الناِر النار ثُم يقُوم مؤذِّنٌ بينهم  { -٢٢٦٥٦
 عن ابن عمر) خ(} الَ موت ، خلود ! اجلَنِة 

 ١١/٤٠٦ وفتح ٢١٨٩ وم ص ١/١٢خ 



 

 

٣٣٨٦() 

ماذا ! فَيقولُ يارب : يدخلُ املَلَك على النطفَِة بعد ما تستِقر يف الرحِم ِبأَربعني لَيلةً {  -٢٢٦٥٧
فَيكتباِن ويكتب عمله وأَثره ومصيبته ورزقُه وأجلُه : ؟ أَشِقي أَم سعيد ، أَذكر أَم أُنثى ؟ فَيقولُ اهللاُُ 

 عن حذيفةَ بن أسيد) حم ، م(} ةُ فَالَ يزاد على ما ِفيها والَ ينقص ، ثُم تطوى الصحيفَ
 )٨٠٧٥( وصحيح اجلامع ٣/٢٧٨ومشكل ) ٨٢٦( ومحيدي ٣/١٩٥ وطب ٤/٧ وحم ٢م القدر 

٢٢٦٥٨- }  النار وقَاِتلك كالبلُ سخدِلعماٍر -ي عن عمر وبن العاص) متام وابن عساكر ( } - قَاله 
 ٢٩٧ و ٩/٢٩٦امع 

 حسن

حم ، ت ، (} يدخلُ فُقراُء املُسلمني اجلنةَ قَبلَ أَغِنيائهم ِبنصِف يوٍم وهو خمسمائِة عاٍم  { -٢٢٦٥٩
 عن أيب هريرة) هـ
 )٨٠٧٦( وصحيح اجلامع ٩/٢٨١ و ٢٢٢ و ٨/١٢٠ و٤/١٢١ واالحتاف ٤/١٣٩ وترغيب ٣/٣٢٤  و ٢/٣٤٣وحم ) ٤١٢٢(وهـ ) ٢٣٥٤(ت 

 صحيح

 عن جابر ) حم ، ت(} يدخلُ فُقراُء املُسلمني اجلَنةَ قَبلَ اَألغنياِء بأَربعني خريفاً  { -٢٢٦٦٠
 ٦٧٤ و ٤/٦٧٣ وجامع االصول ١٠/٢٦٠ وامع ٢/٦٩٤ وعدي ١٢/٣٠٦ وطب ٤/١٣٦ وترغيب ٣/٣٢٤حم 

 صحيح لغريه

ِبخمسمائِة سنٍة ، حىت ِإنَّ الرجلَ ِمن يدخلُ فُقراُء املُسلمني اجلَنةَ قَبلَ األغنياِء  { -٢٢٦٦١
 لُ يف ِغمارِهم فَيؤخذُ ِبيدِه فَيستخرجعن سعيد بن عامر بن جذمي) احلكيم (} اَألغنياِء لَيدخ 

 ٩/٢٨١ و ٨/١٧٠االحتاف 
 حسن

 أي مجعهم املكثف: غمارهم 

٢٢٦٦٢- } ةَ قَبلَ األغنياِء ِبمائِة علُ فُقراُء أُميت اجلَنخدعن أيب هريرة) حل(} اٍم ي 
 ٨/٢٥٠ وحلية ٢/٥٦أصفهان 

 صحيح

: يدخلُ قَوم النار حىت ِإذا صاروا فَحماً أُخرجوا فَأدخلوا اجلَنةَ ، فَيقولُ أَهلُ اجلَنِة  { -٢٢٦٦٣
 عن أنس) احلكيم (} اجلَهنميونَ : من هؤالَِء ؟ فَيقالُ 

  حنوه١٣٧ و ١٨/١٣٦طب 
 حسن لغريه

 يدخلُ ِمن أَهِل هذِه الِقبلِة النار من الَ يحِصى عددهم ِإال اهللاَُ ِبما عصوا اهللا  {-٢٢٦٦٤
واجترءوا على معصيِتِه وخالفوا طاعته ، فَيؤذنُ يل يف الشفاعِة فَأُثين على اِهللا ساجداً كَما أُثين عليِه  

 عن ابن عمرو) طب(} اشفع تشفَّع ارفَع رأسك سل تعطه ، و: قَائماً ، فَيقالُ 
 ١٠/٣٧٦ وامع ٤٣٧ و ٤/٤٣٦ وترغيب ١/٤٠طص 

 حسن

يدرس اِإلسالم كَما يدرس وشي الثَّوِب حىت الَ يدرى ما ِصيام وال صالةٌ وال  { -٢٢٦٦٥
 بقى يف اَألرِض ِمنهيسري على ِكتاِب اهللا يف ليلٍَة فَال يدقةٌ ، وال صو سكِمن ن بقى طَواِئفتآيةٌ ، و



 

 

٣٣٨٧() 

الَ ِإله ِإال اهللا : أَدركنا آباءنا على هذِه الكَلمِة يقولونَ : الشيخ الكَبري والعجوز يقولونَ : الناِس 
 والضياء عن حذيفة) هـ ، ك ، هب(} فَنحن نقولُها 

 )٨٠٧٧(امع وصحيح اجل) ٨٧( وصحيحة ٨٥ و ١٣/١٦ وفتح ٥٤٥ و ٤/٤٧٣و ك ) ٤٠٤٩(هـ 
 صحيح

٢٢٦٦٦- }  جههو يبيضله يف ِجسمِه ِستونَ ِذراعاً ، و دميِبيمينِه و هدعى أَحدكُم فَيعطى ِكتابي
اللهم ائِتنا : وجيعلُ على رأسِه تاج ِمن لُؤلٍؤ يتألُأل ، فَينطلق ِإىل أَصحابِه فَريونه ِمن بعيٍد ، فَيقولونَ 

أَبِشروا ِلكلِّ رجٍل ِمنكم ِمثلُ هذا ، وأما الكاِفر : ذَا ، حىت يأِتيهم فَيقالُ لَهم ِبهذا وبارك يف ه
 هأَصحاب اجاً فَرياهت يلبسو ورِة آدملى صيف ِجسمِه ِستونَ ِذراعاً ع له مديو ، جههو فَيسود

: اللَّهم اخزِه ، فَيقولُ : نا ِبهذا ، فَيأِتيهم فَيقولونَ نعوذُ باهللا ِمن شر هذا ، اللَّهم الَ تأِت: فَيقولونَ 
 عن أيب هريرة) ت ، ك(} أَبعدكم اهللا ، فَِإنَّ ِلكلِّ رجٍل ِمنكم ِمثلَ هـذا 

 ٩/١٦ وحلية ٤١٥ و ٤/٢٨٥وترغيب ) ٢٥٨٨( وحب ٢/٢٤٣وك  ) ٣١٣٦(ت 
 حسن

  وحسن له الترمذي وصحح له احلاكم٢٥٩ و ٦/٢٥٨يل ووثقه ابن حبان التهذيب فيه عبدالرمحن بن أيب كرمية مل يرو عنه غري ابنه إمساع

فيم ! يا ابن آدم : يدعو اُهللا بصاحِب الديِن يوم الِقيامة حىت يوقف بني يديِه فَيقولُ  { -٢٢٦٦٧
 اربالناِس ؟ فَيقولُ ي قوقح يعتض وفيم ، هذا الدين أَخذت !علمت مل ِإنكفَلم آكل و أَين أَخذته 

صدق : أَشرب ومل أُضيع ولِكن أَتى على يدي ِإما حرق وِإما سرق وِإما وضيعةٌ ، فَيقُولُ اهللا 
 يف كَفِة ِميزانِه فَترجح جلَّ ِبشيٍء فَيضعهز وفَيدعو اهللا ع اليوم نكن قَضى عم أَنا أحقبدي وع

 عن عبد الرمحن بن أيب بكر) حم ، حل(} ِه فَيدخلُ اجلَنةَ ِبفضِل رمحتِهحسناته على سيئاِت
 ٤/١٠٩ وكثري ٢/٦٠٢ وترغيب ١/١٩٨حم 

 حسن

 يعين -يدعونَ ِإىل اهللا وليسوا ِمن اِهللا يف شيٍء ، من قَاتلهم كَانَ أَوىل باِهللا ِمنهم  { -٢٢٦٦٨
عن أيب زيد األنصاري) طب(} اخلَوارج 

  ٢/١٤٧ وك ١٧/٢٩طب 
 صحيح

يذهب الصاحلونَ أَسالفاً اَألولَ فَاألولَ حىت الَ يبقى ِإال حثالةٌ كَحثالِة التمِر  { -٢٢٦٦٩
 عن مرداس) الرامهرمزي يف األمثال (} والشعِري الَ يبايل اهللا ِبهم 

 ٧/٤٣٤ وتخ ٤/٢٨٤ ونصب ٤/٤٠١ وك ٢/٣٠١مي 
 صحيح

 اَألولَ فَاَألولَ ويبقى حفالةٌ كَحفالِة الشعِري أَو التمِر ، الَ يباليهم يذهب الصاحلُونَ { -٢٢٦٧٠
 عن مرداس األسلمى) حم ، خ(} اُهللا تعاىل بالةً 

 )٨٠٧٨( وصحيح اجلامع ٧/٤٣٤ وتخ  ٤/٢٨٤ ونصب ٢/٣٠١ ومي ١١/٢٥١ وفتح ٤/١٩٣ وحم ١٠/١٢٢ وهق ٨/١١٤خ 
 حثالة: حفالة 



 

 

٣٣٨٨() 

٢٢٦٧١- } رثُ الولٍد يالٍد أَو وو رثَ املَالَ ِمنو نعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن ) حم(} الَء م
 اخلطاب

 ١/٤٦حم 
 حسن

 عن ابن عمرو) ت(} يرثُ الوالَء من يرثُ املَالَ  { -٢٢٦٧٢
 ١/٤٦وحم ) ٢١١٤(ت 

 صحيح

نَ عنه تحريف الغالني ، وانتحالَ املُبطلني يرثُ هذا الِعلم ِمن كُلِّ خلٍَف عدوله ينفو { -٢٢٦٧٣
 أويلَ اجلَاهلنيتعن إبراهيم بن عبد الرمحن العذري ) كر(، ) ك(} ، و 

  ٢/٢٣٠ وكر ١/١٥٣ وعدي ١/٤٤ و نبوة ١٠/٢٠٩هق 
 حسن لغريه

٢٢٦٧٤- }  اُهللا أَبا ذَر رحمي : حدهبعثُ ويو ، حدهو ميوتو ، حدهمشي ووابن عساكر عن ابن ) ك( }ي
 مسعود

  ٥/٢٢٢ ونبوة ٣/٥١ك 
 حسن لغريه

 عن أنس) حم(} يرحم اُهللا ابن رواحةَ ِإنه يحب املَجالس اليت تتباهى ِبها املَالئكةُ  { -٢٢٦٧٥
  ٢/٤٠٣ وترغيب ٣/٢٦٥حم 

 حسن

٢٢٦٧٦- }  اُهللا املُتسروالت رحما والنيب بلغين أن ام: عن جماهد قالَ ) عق(} يقريب �رأة سقطت عن دابتها فانكشفت عنها ثيا 
 )منها فأعرض عنها ، فقيل إن عليها سراويل قال فذكره 

 )٧٨٠٨(والشعب ) ٥٠٤٣(عب 
 حسن لغريه

عن حيىي بن ) حم(} واملقصرين : واملُقصرين ؟ قالَ : يرحم اهللا املُحلِّقني ، قيل يف الثَّالثِة  { -٢٢٦٧٧
  جدتهحصني عن

 ٤٥٣ و ١٤/٤٥٢ وش ٢/١٤٤ومشكل ) ٩٣١( ومحيدي ٥/١٣٤ وهق ٦/٤٠٢ و ٤/٧٠ و ٢/١٦ و ١/٣٥٣حم 
 صحيح مشهور

: يرحم اهللا املُحلِّقني ، ِقيلَ : واملُقصرين ؟ قَالَ : يرحم اهللا املُحلِّقني ، ِقيلَ  { -٢٢٦٧٨
  سعيدعن أيب) حم ، ع(} واملُقصرين : واملُقصرين قَالَ

 ٤٥٣ و ١٤/٤٥٢ وش ٦/٤٠٢ و ٤/٧٠ و ٣/٢٠ و ٢/١٦ و ١/٣٥٣حم 
 صحيح مشهور

لَو لَم تغِرف ِمن املاِء لَكانت عيناً : يرحم اُهللا أُم ِإمساعيلَ لَو تركت زمزم ، أَو قَالَ  { -٢٢٦٧٩
 عن أنس ) خ(} معيناً 

 )٨٠٧٩(حيح اجلامع   وص١١/١٣٣ و ٥/٤٣وفتح ) ٩١٠٧( وعب ٥/٩٩ وهق ٣/١٤٧خ 

 عن ابن عباس) خ(} يرحم اُهللا أُم ِإمساعيلَ لَوال أَا عجلت لَكانت زمزم عيناً معيناً  { -٢٢٦٨٠
 )٨٠٨٠( وصحيح اجلامع ٤/١٧٢ و٣/١٤٧خ 



 

 

٣٣٨٩() 

 ِإىل ركٍن يرحم اُهللا زكريا ما كَانَ عليِه من وِرثَه ، ويرحم اُهللا لوطاً ِإنْ كَانَ يأوى { -٢٢٦٨١
 عن قتادة مرسال ) عبد الرزاق يف التفسري وابن عساكر (} شديٍد

  ٥/٢٠٨ وكثري ١٦/٣٨طربي 
 حسن مرسل

 ٣٥٠ و ٢/٣٢٦ وحم ٢٣٨ وم االميان ١٨٣ و ٤/١٧٩والفقرة الثانية صحيحة أخرجها خ 

٢٢٦٨٢- } الذي قَص ديِثِه غريح ِمن ل لَقصعجاُهللا موسى لَو مل ي رحمعن ابن عباس) ك(}  ي 
 ٢/٣٨٠وك ) ٢١٤٩( حنوه وت ١٨٥٠ وم ص ٤/١٩٠ و١/٤٢ وخ ٥/١١٨حم 

 صحيح

يرحم اُهللا موسى ، لَيس املُعاين كَاملُخبِر ، أَخربه ربه  أَنَّ قَومه فُتنوا بعده فَلَم يلِق  { -٢٢٦٨٣
 م أَلقى اَأللواحعاينهم وآهفَلما ر ابن عباس عن ) ك(} اَأللواح 

 ١/١٥٣ وجممع ١/٢٧١وحم ) ٢٠٨٨( وحب ٣/٤٧٥ وكثري ٢/٣٨٠ك 
 صحيح

٢٢٦٨٤- }  علَّمم ليمع كاُهللا فَِإن رمحكعن ابن مسعود) حم(} ي 
  ٩/٧٧ وطب ١/٣٧٩حم 

 صحيح
 قاله البن مسعود

 عن ابن عباس) هـ(} يرمحنا اُهللا وأَخا عاٍد  { -٢٢٦٨٥
 ١٠/٢٢٠وش ) ٣٨٥٢(هـ 

 يحصح

ِيرد الناَّس النار ثُم يصدونَ عنها ِبأعماِهلم فَأَوهلم كَلَمِح البصِر ، ثُم كَمر الريِح ،  { -٢٢٦٨٦
 عن ابن مسعود) حم ، ت ، ك(} ثُم كَمر الفَرِس ، ثُم كَالراكِب يف رحلِه ، ثُم كَشد الرجِل ، ثُم كَمشيِه 

 )٨٠٨١(وصحيح اجلامع ) ٣١١( وصحيحة ٥/٢٤٨ وكثري ١/٤٣٥ وحم ٤/٤٢٩ وترغيب ٢/٣٢٩ ومي ٤/٥٨٦ و ٢/٣٧٥وك  ) ٣١٥٩(ت 
 صحيح

يا رب : ِيرد على قَوم ِممن كَانَ معي فَِإذَا رفَعوا ِإيلَّ رايتهم اختلجوا دوين ، فَأَقولُ  { -٢٢٦٨٧
 عن مسرة ) طب(} وا بعدك ِإنك الَ تدري ما أَحدثُ: أَصحايب أَصحايب ، فَيقالُ 

  حنوه٢/٣٥٧ وعاصم ١١/٤٦٥ وفتح ٢/٢٩٨متهيد 
 صحيح

٢٢٦٨٨- }  بِن احلَوِض فَأَقولُ أَي رجلونَ عأَصحايب فَي هطٌ ِمنالِقيامةَ ر ومي ليع ِيرد !
بعدك على أَدبارهم القَهقرى ِإنك الَ ِعلم لَك ِبماَ أَحدثُوا بعدك ، ِإم ارتدوا : أَصحايب ، فَيقولُ 

 عن أيب هريرة) خ(} 
 )٨٠٨٢(وصحيح اجلامع ) ٦٥٨٥( وخ ٢/٣٥٧ وعاصم ٢/٢١٧ ومتهيد ١١/٤٦٤فتح 

يرسلُ البكاُء على أَهِل الناِر فَيبكونَ حتى تنقطع الدموع ، ثُم يبكونَ الدم حىت  { -٢٢٦٨٩ 
 عن أنس) هـ(} خدوِد لَو أُرسلت ِفيِه السفن لَجرت يصري يف وجوههم كَهيئِة اُأل

 )٨٠٨٣(وصحيح اجلامع ) ١٦٧٩( وصحيحة ٤/٤٩٢وترغيب ) ٤٣٢٤(هـ 
 صحيح



 

 

٣٣٩٠() 

واحدةٌ ِمن ِقبِل رأسِه ، وأُخرى ِمن ِقبِل ِرجليِه ، : يرسلُ على الكَافِر حيتاِن  { -٢٢٦٩٠
 واخلطيب عن عائشة) حم(} دتا ، ِإىل يوِم الِقيامِة ِ قَرضاً كُلما فَرغَنا عا�يقِرضانه

 ٦/١٥٢حم 
 لني

كُلَّ جباٍر عنيٍد ، وِمن جعلَ : ِإنَّ يل ثَالَثةً : يرسلُ عنق ِمن جهنم يوم الِقيامِة يقولُ  { -٢٢٦٩١
 عن أيب سعيد) ع(} مع اهللا ِإهلاً آخر ، ومن قَتلَ نفساً ِبغٍري نفٍس 

  ١٢/١٣٢وسنة ) ٢٥٧٤( وت ٢٩٨ و ٣/٢٩٧الترغيب 
 صحيح

٢٢٦٩٢- }  تبعهت ين آدمظاملُ بزالُ ماٍج ، فَما تن رى أَنهىت يالِقيامِة ح ومحيفةَ يِل الصللرج رفَعي
  وسعد وابن مسعود وغريهم عن أيب عثمان النهدي عن سلمان) ك(} حتى ما يبقى لَه حسنةٌ ويزاد عليِه ِمن سيئاِم 

 ٨/٥٦٢ و االحتاف ٤/٥٧٤ك 
 صحيح

يزوج الرجلُ ِمن أَهِل اجلَنِة أَربعةَ آالِف ِبكٍر ومثانيةَ آالِف أٍَمي ، ومائةَ حوراَء  { -٢٢٦٩٣
الدات فَال نبيد نحن اخل: فَيجتمعن يف كُلِّ سبعِة أَياٍم فَيقلن ِبصوٍت حزيٍن لَم تسمِع اخلَالئق ِبِمثلها 

، وحنن الناِعمات فَال نبتئس وحنن الراِضيات فَال نسخطُ ، وحنن املُقيمات فَال نظعن ، طُوىب ِلمن 
 ا لَهكُنأبو الشيخ يف العظمة عن ابن أيب أوىف (} كَانَ لَنا و( 

  مرفوعاً وموقوفا١٠/٥٤٦ًواالحتاف ) ٣٧٣(و ) ٣٧٢(والبعث ) ٣٧٨( وصفة اجلنة ٤/٥٣٨الترغيب 
 والصواب وقفه

عن ) كر(ابن السكن (} يزوج املُؤِمن يف اجلَنِة ِثنتِني وسبعني زوجةً ، سبعني ِمن ِنساِء اجلَنِة  { -٢٢٦٩٤
 )حممد بن عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة عن أبيه عن جده 

  حنوه٢/٥٣٧وحم ) ٤٣٣٧( وهـ ٣/٧٦ وحم ١٠/٤١٧امع 
 حيحص

يسأَلين أَحدكم عن خِرب السماِء ويدع أَظفاره كَأَظفاِر الطِِّري يجتمع ِفيها اخلُباثةُ  { -٢٢٦٩٥
 } والتفثُ 

 عن أيب أيوب) ط(
  ١٧٦ و ١/١٧٥ وهق ٥/٤١٧حم 

 حسن

َألرِض ِمن نفٍس يسألوين عِن الساعِة وِإنما ِعلمها عند اِهللا ، وأُقسم باِهللا ما على ا { -٢٢٦٩٦
 عن جابر) حم ، م(} منفوسٍة اليوم يأيت عليها ِمائةُ سنٍة 

 )٨٠٨٤( وصحيح اجلامع ٢١٨ وم فضائل الصحابة ٦/٢٧٣ وبداية ٣٨٥ و ٣٤٥ و ٣/٣٢٢ وحم ٢/٤٩٩ط 

)  هـق ، د ت ،(} قَد دعوت فَلَم يستجب يل : يستجاب َألحدكُم ما لَم يعجلْ ، يقولُ  { -٢٢٦٩٧
 عن أيب هريرة

 )٨٠٨٥( وصحيح اجلامع  ١٠/٢٩٦ومتهيد ) ١٩٦٤٣( وعب ٤٨٧ و ٢/٣٩٦وحم ) ٣٨٥٣(وهـ ) ٣٣٨٧(وت ) ١٤٨٤(ود ) ٢٧٣٥( وم ٨/٩٢خ 

 عن موسى بن طلحة مرسالً) عبد الرزاق (} يستر املُصلِّي ِمن الدواب ِمثلُ مؤخرِة الرحِل بني يديِه  { -٢٢٦٩٨
 ١٦٢ و ١/١٦١ وحم ٢/٦٢ ون ٣٥٨وبنحوه م ص ) ٢٢٩٢(عب 



 

 

٣٣٩١() 

 صحيح لغريه

عن سعيد بن أيب بردة ) حم ، خ ، م(} يسرا وال تعسرا ، وبشرا والَ تنفِّرا ، وتطاوعا وال تختِلفا  { -٢٢٦٩٩
 )عن أبيه عن جده 

 ١٢/٢٧٤ و ١٠/٥٢٤ و ٦٢ و٨/٦٠ وفتح ١٠/٨٦ و٢٩١ و ٨/١٥٥ وهق ٤/٤١٧ وحم ٥٧١ وم األشربة ٩/٧٨ و٨/٣٦ و٢٠٥ و٢٠٤ و ٤/٧٩خ 

 عن أنس ) ق ، حم ، ن(} يسروا وال تعسروا ، وبشروا والَ تنفِّروا  { -٢٢٧٠٠
 وصحيح اجلامع ٣/٢٠٩ وحم ٣١٢ و ١١/٣٣ وطب ٥/٤٠٣ ونبوة ١٠/٦٧ وسنة ١/١٦٣ وفتح ٢٠ ود األدب  ب ٨ و ٦ وم اجلهاد ٨/٣٦ و ١/٢٧خ 

)٨٠٨٦( 

٢٢٧٠١- }  فَاسكت نفِّروا ، وِإذا غَضبتالَ تروا وشبروا ، وعسال تروا وسعن ابن ) ط ، طب(} ي
 عباس
 ٨/٢٣واالحتاف ) ٢٤٥ و ١٢٣( وخد ٣١٢ و ١١/٣٣طب 

 صحيح

 أيب موسىعن ) حم ، ق(} يسروا وال تعسروا ، وبشروا والَ تنفِّروا ، وتطاوعا وال ختتِلفَا  { -٢٢٧٠٢
 )٨٠٨٧( وصحيح اجلامع ١٠/٨٦ و٢٩١ و ٨/١٥٥ وهق ٤/٤١٧ وحم ٥٧١ وم األشربة ٩/٧٨ و٨/٣٦ و٢٠٥ و ٢٠٤ و ٤/٧٩خ 

يسرِى على ِكتاِب اهللا تعاىل لَيالً فَيصبح الناس لَيس ِمنه آيةٌ والَ حرف يف جوِف  { -٢٢٧٠٣
 سختسلٍم ِإال نة معاًالديلمي عن حذيفة وأيب هرير(} م( 

 ٥٤٥ و ٥٠٦ و ٤/٤٧٣ك 
 صحيح

يسلَّطُ على الكَافِر يف قَربِه ِتسعةٌ وتسعونَ ِتنيناً ينهشه ويلدغه حىت تقوم الساعةُ ،  { -٢٢٧٠٤
 عن أيب سعيد) حم ، مي ، حب ، ع( } ولو أَنَّ ِتنيناً ِمنها نفخ يف اَألرِض ما أَنبتت خضراَء 

 )٣١٢١(  واالحسان ٣/٥٥ وامع ١٠/٤٠٤ واالحتاف ٤/٣٦٢ وترغيب ٣٥٩آلجري  وا١٣/١٧٥ وش ٣/٣٨حم 
 حسن

يسلِّم الراكب على الراجِل ، والراِجلُ على اجلَالِس ، واَألقَلُّ على اَألكثِر ، فَمن  { -٢٢٧٠٥
 يَء لَهفَال ش ِجبمن لَم يو ، كَانَ لَه المالس رمحن ابن شبلعن عبد ال) طب(} أَجاب 

 )١١٤٧( وصحيحة ١١/٦ وفتح ٦/٢٧٩ واالحتاف ٣/٤٤٤حم 
 صحيح

يسلِّم الراكب على الراِجِل ، ويسلم الراِجلُ على القَاعِد ، ويسلَّم اَألقلُّ على  { -٢٢٧٠٦
عن عبد ) ابن السين يف عمل يوم وليلة (}  اَألكثِر ، فَمن أَجاب السالَم فَهو له ، ومن لَم يِجِب السالم فَليس ِمناَّ

 الرمحن بن شبل
 ٥/٣٦٧والفتوحات ) ٢٠٧( وسين ١٧٧ و ١٠/١٧٦متهيد 

 صحيح

عن فضالة ) ت(} يسلِّم الراكب على املَاشي ، واملاشي على القائِم ، والقَليلُ على الكَثِري  { -٢٢٧٠٧
 ابن عبيد

 )٨٠٨٨ (وصحيح اجلامع) ٩٩٩ و ١٠٠(وخد ) ٢٧٠٣(ت 
 صحيح

يسلِّم الراكب على املَاشي ، واملاشي على القَاِعِد ، واملَاِشيان جِميعاً أُيهما ابتدأَ  { -٢٢٧٠٨
 عن جابر) حب ، ض(ابن السىن والشاشي وأبو عوانة (} ِبالسالِم فَهو أَفضلُ 



 

 

٣٣٩٢() 

 ) ١١٤٦ و ١١٣٩(وصحيحة ) ١٩٣٥(حب 
 صحيح

٢٢٧٠٩- } ع الراكب سلِّملى الكَثِري يالقَليلُ على القَاِعِد ، وحم ، ق ، د (} لى املَاشي ، واملاشي ع
 عن أيب هريرة ) ، ت
 )٨٠٨٩(وصحيح اجلامع ) ١٩٤٤٣(وعب ) ١٩٣٥( وحب ٢/٢٧٦ ومي ٢/٥١٠وحم ) ٥١٩٩( ود ١ وم السالم ٨/٦٢خ 

عن ) خ ، د ، ت(}  والقَليلُ على الكَثِري يسلِّم الصغري على الكَبِري ، واملَار على القَاعِد ، { -٢٢٧١٠
 أيب هريرة

 )٨٠٩٠(وصحيح اجلامع ) ١١٤٩( وصحيحة ١١/١٤ وفتح ٩/٢٠٣ وهق ٢/٤١٣وحم ) ٦٧٠٤(وت ) ٥١٩٨( ود ٨/٦٤خ 

 -يِسير الراكب يف ِظلّ الفَنِن ِمنها ِمائةُ سنٍة ِفيها ِفراش الذَّهِب كَأَنَّ ثَمرها الِقاللُ  { -٢٢٧١١
 عن أمساء بنت أيب بكٍر) طب ، ك(حسن صحيح  ) ت(} ين ِسدرةَ املُنتهِى يع
  ٤/٥٢٠ وترغيب ٤/٣٧٨ وكثري ٢/٤٦٩ وك ١١/٤٢٤وفتح ) ٢٥٤١(ت 

 صحيح

 عن عبد الرمحن ابن عوف) طب(} يسري الِفقه خري ِمن كَثِري الِعبادِة ، وخري أَعماِلكم أَيسرها  { -٢٢٧١٢
  ١/١٤والفقيه واملتفقه  ١/٤٦ وشج ١/٩٧طب 

 حسن

يسري مِلك املَشرِق ِإىل مِلِك املَغرِب فَيقتله ، مث يسري ملك املَغرِب ِإىل ملِك املَشرِق  { -٢٢٧١٣
فَيقتله ، فَيبعثُ جيشاً ِإىل املَدينِة فَيخسف ِبهم ، ثُم يبعثُ جيشاً فَينشئُ ناساً ِإىل املَدينِة ، فَيعوذُ 

عائذٌ ِباحلرِم فَيجتمع ِإليِه ثَالمثائٍة وأَربعةَ عشر ِفيهم ِنسوةٌ فَيظهر على كُلِّ جباٍر وابِن جباٍر ، 
} ويظهر ِمن العدِل مايتمىن لَه اَألحياُء أَمواتهم ، فَيحيا سبع ِسنني ماتحت اَألرِض خري ِمن فَوقها 

 عن أُم سلَمةَ) طس(
٧/٣١٥مع ا 

 حسن

  ِبورِد اِحلناِء قَالَ فذَكره �أُيتَ النيب : عن ابن عباس قال ) طب(} يشبه رحيانَ اجلَنِة  { -٢٢٧١٤
 ٥/١٥٧ وامع ١١/١٠٦طب 

 حسن

٢٢٧١٥- }  اهَا ِإيوسمِباسٍم ي أَميت اخلَمر ِمن اسن شربعن عبادة بن الصامت ) هـ(} ي 
 )٨٠٩١(وصحيح اجلامع ) ١٣٨٤(ب وح) ٣٣٨٥(هـ 

 صحيح

 عن رجل) ن(} يشرب ناس ِمن أُميت اخلَمر يسموَا ِبغِري امسها  { -٢٢٧١٦
 )٨٠٩٢( وصحيح اجلامع ٧/٢٢٢ وتخ ٣/٢٦٣ وترغيب ٨/٢١٣ن 

 صحيح

 عن أيب الدرداء) د(} ُ يف سبعني ِمن أَهِل بيتِه ��يشفع الشهيد { -٢٢٧١٧
 )٨٠٩٣( وصحيح اجلامع ١٠/٤٩٦ واالحتاف  ٣٥٠ واألجري ٩/١٦٥هق و) ٢٥٢٢(د 

 صحيح

٢٢٧١٨- }  كامز فَهو طسراٍت ، فِإنْ عثَالثَ م طسِإذا ع اِطسالع تشمعن أيب هريرة) ابن السين (} ي 
 )٢٨٩٢(وت ) ٥٠٣٦(ود ) ٢٥٢( وسين ٦/٢٨٥االحتاف 

 صحيح لغريه



 

 

٣٣٩٣() 

عن ) د ،ن(} الثاً ، فَِإنْ زاد ، فَِإنْ ِشئت فَشمته ، وِإنْ ِشئت فَكُف يشمت العاطس ثَ { -٢٢٧١٩
 عبيد ابن رفاعة الزرقي مرسالً

 ٦٠٦ و ١٠/٦٠٥ والفتح ٦/٢٨٥واالحتاف ) ٢٧٤٥(وت ) ٥٠٣٦(د 
 حسن لغريه

٢٢٧٢٠- }  زكُومم فَهو ثَالثاً ، فَما زاد اطسالع تمشاألكوععن سلمة بن ) هـ(} ي 
 )٨٠٩٤( وصحيح اجلامع ٦/٢٨٥واالحتاف  ) ٢٧٤٤( وت ١٠/٦٠٥وفتح ) ٣٧١٤(هـ 

 صحيح 

إنَّ قُرآنَ الفجِر : (حسن صحيح عن أيب هريرة يف قوله عز وجل ) ت(} يشهده مالِئكةُ الليِل ومالئكةُ النهاِر  { -٢٢٧٢١
 )كانَ مشهوداً 

 )٦٧٠(و هـ ) ٢٥١( وخ قراءة ٢/٤٧٤وحم  ) ١١٢٩٣(ون ) ٣١٣٥(ت 
 صحيح

يصاح ِبرجٍل من أُميت يوم الِقيامِة على رءوِس اخلَالئِق فَينشر له ِتسعةٌ وتسعونَ  { -٢٢٧٢٢
الَ : هل تنكر ِمن هذَا شيئاً ؟ فَيقولُ : ِسجالً ، كُلُّ ِسجلٍّ مد البصِر ، مث يقُولُ اهللا تبارك وتعاىل 

أَلَك عذر ، أَلك حسنةٌ : الَ يارب ، مث يقولُ : أَظَلمك كَتبيت احلَافظونَ ؟ فَيقولُ :  يارب ، فَيقولُ
بلى ِإنَّ لَك ِعندنا حسنةً وِإنه الَ ظُلم عليك اليوم ، فَتخرج : الَ ، فَيقولُ : ؟ فَيهاب الرجلُ فَيقولُ

  ِإله ِإال اهللا أَشهد أَن الَ: لَه ِبطاقَةٌ ِفيها 
ِإنك : ما هِذه الِبطاقَةُ مع هِذِه السجالِت ؟ فَيقولُ ! يا رب : وأَنَّ  محمداً عبده ورسوله ، فَيقولُ 

 ،ظلـمالَ ت 
ن عن اب) هـ ، ك(} فَتوضع السجالت يف ِكفٍَّة والبطاقةُ يف ِكفٍَّة ، فَطاشِت السجالت وثَقلِت الِبطاقةُ 

 عمرو
 )٨٠٩٥(وصحيح اجلامع ) ٤٣٠٠(وهـ ) ١٤٨٢( والدعاطب ٥٦٤ و ٥٦٣ و ١٠/٥٦٢ و االحتاف ١/٥٢٩ك 

 صحيح

 عن أم سلمة) ع(عن أنس ) طب(} يصب على بوِل الغالِم املاُء ويغسلُ بولُ اجلَاريِة  { -٢٢٧٢٣
 ٣/١٣٢ وتخ ٣/٣٤ وطب ٦/٣٤٠حم 

 صحيح

: ني ، فَيأتيهم اُهللا ِبرزٍق ِمن ِعندِه فَيصبحونَ مشركني ويقولونَ يصبح الناس مجدب { -٢٢٧٢٤
 عن معاوية الليثي ) طب(ابن جرير (} مطرنا ِبنوِء كَذا وكَذا 

 ١٩/٤٣٠طب 
 صحيح لغريه

تسليمه على ِمن لَقى صدقةٌ ، وأمره : يصبح على كُلِّ سالمى ِمن ابِن آدم صدقةٌ  { -٢٢٧٢٥
املعروِف صدقةٌ ، ونهيه عِن املُنكِر صدقةٌ ، وِإماطةُ اَألذى عِن الطَّريِق صدقةٌ ، وبضعه أهلُه صدقَةٌ ِب

أَحدنا يقِضي شهوته وتكونُ ! يا رسولَ اِهللا : ، وجيِزي ِمن ذِلك كُلِِّه ركعتاِن ِمن الضحى ، قَالوا 
 عن أيب ذر) د(} لَو وضعها يف غَِري ِحلِّها أَمل يكُن يأثَم ؟ أَرأَيت : له صدقةً ؟ قَالَ 

 وم حنوه) ٨٠٩٦(وصحيح اجلامع ) ٥٧٧( وصحيحة ٥/١٦٧وحم ) ٥٢٤٣(د



 

 

٣٣٩٤() 

 صحيح

يصبح على كُلِّ سالَمى ِمن أَحدكُم صدقةٌ ، فَكلُّ تسبيحٍة صدقةٌ وكلُّ تحميدٍة  { -٢٢٧٢٦
 ، وكلُّ تكبريٍة صدقةٌ ، وأَمر ِباملعروٍف صدقةٌ ، ونهي عِن املُنكِر صدقةٌ ، صدقةٌ وكُلُّ تهليلٍة صدقةٌ

 عن أيب ذر ) م ، ن(} ويجزي ِمن ذَلك ركعتاٍن تركَعهما ِمن الضحى 
 )٨٠٩٧( وصحيح اجلامع ١/٤٦١ وترغيب ٤/١٤٢ وسنة ٣/٤٧وهق ) ١٢٨٩( ود ٨٤م صالة املسافرين 

فَله ِبكُلِّ صالٍة صدقةٌ : بح على كُلِّ سالمى ِمن أَحدكُم يف كُلِّ يوٍم صدقةٌ يص { -٢٢٧٢٧
وصياٍم صدقةٌ ، وحج صدقةٌ ، وتسبيح صدقةٌ ، وتكبري صدقةٌ وتحميد صدقةٌ ، وجيزي أَحدكُم 

 عن أيب ذر) د(} من ذَلك ركعتاَ الضحى
 )٨٠٩٨(وصحيح اجلامع ) ١٢٨٩د 

 صحيح

أَمر : هذا شديد من يِطيقه ؟ قَالَ : يصبح على كُلِّ ميسٍم ِمن اِإلنساِن صالةٌ ، ِقيلَ  { -٢٢٧٢٨
ِباملَعروِف صالةٌ ، ونهي عِن املُنكِر صالةٌ ، وِإنْ حملَ عِن ضعيٍف صالةٌ ، وِإنَّ كُلَّ خطوٍة يخطوها 

الٍة صدكُم ِإىل صعن ابن عباس) ع ، بز ، طك(} الةٌ أَح 
 ) ٥٧٧ (٢/١١٨ وصحيحة ٣/١٠٤امع 

 صحيح

يصف الناس يوم الِقيامِة صفوفاً ، فَيمر الرجلُ ِمن أَهِل الناِر على الرجٍل ِمن أَهِل  { -٢٢٧٢٩
بةً فَيشفع له ، ومير الرجلُ على أَما تذكُر يوم استسقيت فَسقيتك شر! يا فُالنُ : اجلَنِة فَيقولُ 

 أَمــا : الرجِل فَيقولُ 
أَما تذكر يوم بعثَتين يف حاجِة كَذا ! يا فُالنُ : تذكر يوم ناولتك طهوراً ؟ فَيشفع له ، ويقولُ 

كذَا فَذهبتو 
 له ؟ فَيشفع عن أنس) هـ(} لك 

  ١٠/٣٨٢ وامع ٢/٧٠ وترغيب ٧/١٠٨وبغوي ) ٣٦٨٥(هـ 
 حسن

 عن أيب هريرة) خ(} يصلُّونَ لَكم ، فَِإنْ أَصابوا فَلكُم ، وِإنْ أَخطؤوا فَلكُم وعليِهم  { -٢٢٧٣٠
 )٨٠٩٩(وصحيح اجلامع ) ١٧٦٧( وصحيحة ١/٣١٠ وترغيب ٢/١٨٦ وفتح ٣/١٢٧ و ٢/٣٩٧ وهق ١/١٧٨خ 

 يف تارخيه عن علي)  خ(} لِة يصلَّى على من مات ِمن أَهِل الِقب { -٢٢٧٣١
 ٣١٣ وجرجان ١/٢٠٢تخ 

 فيه ضعيف

 عن معمر عن احلسن وقتادة مرسالً)عبد الرزاق (} يصلَّى يف مرابِض الغنِم وال يصلَّى يف أَعطاِن اِإلبِل  { -٢٢٧٣٢
 )١٥٩٥(عب 

 صحيح لغريه

٢٢٧٣٣- }  صلِّي ِإذا ذَكرةعن أيب سعيد يف الذي نسي الصال) طس(} ي 
 ٦/٣٩٧ و ٢٥١ و ٥/٢١٦ و ٣/٢٨٩ وبنحوه متهيد ١/٣٢٣امع 

 صحيح



 

 

٣٣٩٥() 

يصلِّي املَريض قَائماً ِإِن استطاع ، فَِإنْ لَم يستطع صلى قَاعداً ، فَِإنْ لَم يستطع أَنْ  { -٢٢٧٣٤
اعداً صلَّى على جنبِه يسجد أَومأَ وجعلَ سجوده أَخفَض  ِمن ركوعِه ، فَِإنْ لَم يستطع أَن يصلِّي قَ

اَألميِن مستقبلَ الِقبلِة ، فَِإن لَم يستطع أَن يصلِّي على جنبِه اَألميِن صلَّى مستلِقياً ، ِرجله ِمما يلي 
  ٤٧٨ - ٢/٤٧٣ وحنوه عب ٢/١٧٦ ونصب ٢/٤٣ وقط ٣١٧ و ٢/٣٠٧عن احلسني هق ) هق (} الِقبلةَ 

 فيه ضعف
 وصح حنوه موقوفاً

القَوم ِإذا صفُّوا  يف الصالِة ، وِإىل الرجِل يقاتلُ وراَء : يضحك اُهللا ِإىل ثَالثٍة  { -٢٢٧٣٥
 وابن جرير عن أيب سعيد) ش(} أَصحابِه ، وِإىل الرجِل يقوم يف سواِد الليِل 

 ١/٢٤٧ وعاصم ١/٣٥٢ش 
 حسن

٢٢٧٣٦- } دهقتلُ أَحلِني يجاُهللا ِإىل ر ضحكبيِل اهللا يقاتلُ هذَا يف سالِن اجلَنةَ ، يدخي ما اآلخر
 عاىل فَيستشِهدبيِل اهللا تفَيقاِتلُ يف س لى القَاتِل فَيسِلماُهللا ع توبقتلُ ، ثُم يعن أيب ) حم ، ق ، ن ، هـ(} فَي

 هريرة
 )٨١٠٠( اجلامع  وصحيح١/٢٦ وك ٩/١٦٥ وهق ٢/٤٦٤ وحم ٦/١٣٩  ون ١٢٩ و ١٢٨ وم اإلمارة ٤/٢٩خ 

 ضغطةً تزولُ ِمنها حمائلُه ، ويمُأل على الكَافِر - يعين القَرب - يضغطُ املُؤِمن ِفيِه { -٢٢٧٣٧
 )واحلكيم عن حذيفة وأوورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ورد عليه ابن حجر يف القول املسدد ) حم(} ناراً 

 ) ٢٨( ومسدد ٥/٤٠٧حم 
 حسن

 عن أيب أمامة) حم(} ع املُؤِمن على اِخلالل كُلِّها ِإالَّ اِخليانةَ والكَذب يطب { -٢٢٧٣٨
 ٣/٥٩٥ وترغيب ٥/٥٥٢حم 

 حسن لغريه

 عن سعد) بز(} يطبع املُؤمن على كُلِّ ِخلَِّة ، غَري اِخليانِة والكَذِب  { -٢٢٧٣٩
 ٣/٥٩٥ وترغيب ٨/٥١٨االحتاف 

 حسن لغريه

 عن ابن عمر) هب(} ؤمن على كُلِّ خلٍق لَيس اِخليانةَ والكَذب يطبع املُ { -٢٢٧٤٠
 مرفوعاً وموقوفاً) ٤٨١١ و ٤٨٠٩( والشعب ١/٥٣ وعاصم ١٠/٥٠٨ وفتح ١٠/١٩٧ وهق ٨/٥١٨ و٧/٥١٨ واالحتاف ٣/٥٩٥ وترغيب  ٥/٥٥٢حم 

 حسن لغريه
 وصح موقوفا وهو مما الجمال للرأي فيه

 عن سعد ) قط ، عد ، هق(}  كُلِّ شيٍء ِإال اِخليانةَ والكَذب يطبع املُؤمن على { -٢٢٧٤١
 ٧/٥١٨ واالحتاف ١/٥٣ وعاصم ١٠/٥٠٨ وفتح ١٠/١٩٧هق 

 حسن لغريه

٢٢٧٤٢- }  وٍم ِمسكنيلكُلِّ ي نهع طعمعن رجل مات وعليه صوم شهر؟ قال فذكره �سئل النيب : عن ابن عمر قال ) هق(} ي ( 
 ٢/٤٦٤ونصب ) ٧٦٥٥ و ٧٦٤٩( وعب ٤/٢٥٤هق 

 حسن لغريه

٢٢٧٤٣- }  رب اٍع ِمنص وٍم ِنصفِلكلِّ ي طعمعن ابن عمر) هق(} ي 
 )٧٦٥١(و ) ٧٦٤٣( وعب ٤/٢٥٤هق 



 

 

٣٣٩٦() 

 الصواب وقفه
  وغريهم٦/٢٧٩ و٤/٢٥٥ وهق ١٥٣ و م الصيام ٣/٤٦خ " من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه"واملشهور أن يصوم عنه وليه حلديث 

يطَّلع اُهللا عز وجلَّ ِإىل خلقِه يف ليلِة النصِف ِمن شعبانَ فَيغِفر ِلجميِع خلقِة ِإال  { -٢٢٧٤٤
 وابن عساكر عن معاذ) هب(وابن شاهني يف الترغيب ) حب ، طب(} ِلمشرٍك أَو مشاحٍن 

 ٥/١٩٢ وحلية ١/٢٢٤ وعاصم ٢/١٧٦ وحم ٤٥٩ و ٣/٦١ و٢/١١٨وترغيب ) ١٩٨(حب 
 حصحي

مشاحٍن : يطَِّلع اهللا تعاىل على خلقِه لَيلةَ النصِف ِمن شعبانَ فَيغفر ِلعبادِه ِإال اثنِني  { -٢٢٧٤٥
 عن ابن عمرو) حم ، بز(} أَو قَاتِل نفٍس 

 ١/٢٢٤وعاصم ) ١١٤٤( وصحيحة ٢/١١٩ وترغيب ٢/١٧٦ وحم ٥/١٩٢حلية 
 صحيح لغريه

٢٢٧٤٦- } اآلنَ ر ليكمع طلُعكٍر يأَبو ب عن جابر) طك(} جلٌ من أَهِل اجلَنِة ، فَطلع 
 )٣٦٩٤( وت ٣/٧٣ وك ١٣/١١٣ وسنة ٦/١٢١ ومتهيد ٣/٣٨٠حم 

 حسن

٢٢٧٤٧- }  لٌ ِمنجيف اَألرِض ، فَقالَ ر ِمن م ِخياره ، حابالس مَمِن كَأليكُم أَهلُ اليع طلُعي
 فَقالَ يف الثَّالثَِة كَلمةً - ثَالثا -وال نحن :  ؟ فَسكت ، فَقالَ وال نحن يارسولَ اِهللا: اَألنصاِر

 عن جبري بن مطعم) حم(} ضعيفَةً ِإال أَنتم
 ٨/١٠٠ وفتح ١٢/١٨٤ وش ٤/٨٤حم 

 صحيح

٢٢٧٤٨- }  مرع أَهِل اجلَنِة فَطلع لٌ ِمنجليكم رع طلُععن جابر) حم(} ي 
 ٣/٧٣ وك ٣/٣٨٠حم 

 حسن

٢٢٧٤٩- }  فعرتزالُ ترِس ، فَما ترِب ِمثلَ التالغ وداُء ِمنحابةٌ ساعِة سليكُم  قَبلَ السع طلُعي
أَتى أَمر اهللا فَال تستعجلوه ! يا أَيها الناسُِ : يف السماِء وتنتِشر حىت تمَأل السماَء ، ثُم يناِدي مناٍد 

نَّ الرجلِني لَينشراِن الثَّوب فَما يطويانِه ، وِإنَّ الرجلَ لَيمدر حوضه فَما ، فَو الَّذي نفسي ِبيدِه ِإ
 عن عقبة بن عامر) طب(} يسقى ِمنه شيئاً أَبداً ، والرجلَ لَيحتِلب ناقَته فَما يشرب ِمنه أَبداً 

 ٤/٤٨٣ وكثري ٤/٣٨٢ و١/٣٨٢ وترغيب ١٣/٨٨ وفتح ٤/٥٣٩ك  
 صحيح

يطلُع عليكُم ِمن تحِت هذَا الصوِر رجلٌ ِمن أَهِل اجلَنِة ، اللَّهم ِإنْ ِشئت جعلته عليا  { -٢٢٧٥٠
-ليع عن جابٍر) طك(}            فطلع 

 ٣/٣٥٦حم 
 حسن

٢٢٧٥١- }  عدها بم هرطهطيل ذيلي وأمشي يف املكان القذر قال فدكره إين أ: عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول اهللا ) طب(مالك (} ي
( 

 ٦/٣٣٨ وحلية ٢/٩٤ وسنة ١/٥٦ وش ١/١٨٩ ومي ٢/٤٠٦ وهق ٦/٢٩٠وحم ) ٥٣١(وهـ ) ١٤٣(وت ) ٣٨٣(د 
 صحيح



 

 

٣٣٩٧() 

أَنا املَلك ، أَين : يطوي اُهللا السمواِت يوم الِقيامِة ثُم يأخذهن ِبيدِه اليمىن ثُم يقولُ  { -٢٢٧٥٢
أَنا املَِلك ، أَين : ونَ ، أَين املُتكربونَ ؟ ثُم يطوي اَألرضني ، ثُم يأخذهن ِبشمالِه ثُم يقولُ اجلَبار

 عن ابن عمر ) م ، د(} اجلَبارونَ ، أَين املُتكربونَ 
 )٨١٠١( وصحيح اجلامع ١/٢٤١وعاصم ) ٤٧٣٢( ود ٢٤م صفات املنافقني 

عن أيب ) ابن سعد (} رب امرأَته ضرب العبِد مثَّ يظلُّ يعانقُها وال يستحي يظلُّ أَحدكُم يض { -٢٢٧٥٣
 أيوب
 وغريهم) ٣٣٤٣(وت ) ٤٩(وم اجلنة ) ٦٠٤٢ و ٥٢٠٤ و ٤٩٤٢(وخ ) ٢٨٤( وعشرة النساء ٩/١٨١ وسنة ٧/٣٠٥ وهق ٨/١٤٨سعد 

 صحيح

 ، وحىت تخوض اخلَيلُ يف سبيِل اِهللا ثُم يظهر اِإلسالم حىت يختِلف التجار يف البحِر { -٢٢٧٥٤
من أَقرأُ ِمنا ؟ من أَعلم ِمنا ؟ من أَفقه ِمنا ؟ هل يف أُولئك ِمن : يظهر قَوم يقرُءونَ القُرآنَ يقولونَ 

 ٍري ؟ أُولئـــكخ 
 عن عمر ) طس(} ِمنكُم ِمن هِذِه اُألمِة وأُولئك هم وقود الناِر

 ١/١٨٦ وامع ١٣٠ و ١/١٢٩لترغيب ا
 حسن

٢٢٧٥٥- }  يظهرو ، لى فَارساملُسلمونَ ع يظهررِب ، وزيرِة العاملُسلمونَ على ج رظهي
 عن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص) ك(احلاكم يف الكىن ، (} املُسلمونَ على الروِم ويظهر املُسلمونَ على اَألعور الدجاِل 

 ٣/٢٩٥ك 
 حسن

٢٢٧٥٦- }  قالُ لهليٍم يعدنٌ يف أَرِض بين سم رظهِبلساِن أَيب اجلَهِم : ي ذلكانُ ، وفرعِفرعونُ و
 اُهللا ِإليِه الناس حشرالناِس ، أَو ي ِإليِه شرار خرجاَألرِض ي ِمن عن أيب هريرة) ع(} فَذئب 

 )١٨٨٥( و صحيحة ٣/٧٨وامع ) ١٥٢٠( و أبو يعلي ٥/٤٣٠حم 
 حسن

يظهر هذا الدين حىت يجاوز الِبحار ، وحىت يخاض البحر ِباخلَيِل يف سبيِل اِهللا، ثُم  { -٢٢٧٥٧
قَد قَرأنا القُرآنَ فَمن أَقرأُ ِمنا ؟ ومن أَفقَه ِمنا ؟ ومن أَعلم ِمنا ؟ : يأيت قَوم يقرُءونَ القُرآنَ يقولونَ 

ابن املبارك (} ك ِمن خٍري ؟ فَأُولئك ِمنكُم ، وأُولئك ِمن هذِه اُألمِة ، وأُلئك هم وقود الناِر هل يف أُولِئ
 )عن العباس بن عبداملطلب) طب(

  ٨٣ و ١/٧٣ وشج ١٣٠ و ١/١٢٩ وترغيب ١/١٨٦امع 
 حسن

عِلم عبدي أَنه الَ يغفر : قُولُ رب اغِفر يل ، وي: يعجب الرب ِمن عبِدِه ِإذا قَالَ  { -٢٢٧٥٨
 عن علي) حم(} الذُّنوب غَريي 

 ١/٩٧حم 
 حسن



 

 

٣٣٩٨() 

يعجب ربك ِمن راعي غَنٍم يف رأِس شظيٍة ِبجبٍل يؤذِّنُ للصالِة ويصلِّي ، فَيقُولُ اُهللا  { -٢٢٧٥٩
يخاف ِمين ، قَد غَفرت ِلعبدي وأَدخلته اجلَنةَ عز وجلَّ اُنظُروا ِإىل عبدي هذَا يؤذنُ ويقيم للصالِة 

 عن عقبة ابن عامر) حم ، د ، ن(} 
 )٨١٠٢( وصحيح اجلامع ١٧/٣١٠وطب  ) ١٢٠٣( ود ١/٤٠٥ وهق ٢/٢٠ ون ٤/١٥٧حم 

 صحيح

 عن أنس ) ابن خزمية(} يعجب ربنا ِمن رجلِني يقتلُ أَحدمهَا اآلخر ِكالمهَا يدخلُ اجلَنةَ  { -٢٢٧٦٠
 ١٢٨ وم االمارة ٤/٢٩وخ ) ٢٠٢٨٠( وعب ٢/٣١٨وبنحوه  حم ) ١٠٧٤( و صحيحة ٤٦٠موطأ 

 عن ابن عمر) حم( } يعذَّب املَيت ِببكاِء أَهلِه عليِه  { -٢٢٧٦١
 ٣/٢٥١ وسعد ٤٢ و ١/٣٦ وحم ٤/١٦ن 

 صحيح

٢٢٧٦٢- } ونَ يف النِمن أَهِل التوِحيِد فَيطرح اسن ذَّبعي دركُهمت ماً ثُمكُونوا ِفيها محىت ياِر ح
الرمحةُ فَيخرجونَ ويطرحونَ على أَبواِب اجلَنِة فَريش عليهم أَهلُ اجلَنِة املَاَء فَينبتونَ كَما ينبت الغثاُء 

 يف حمالِة السيِل 
 عن جابر) حم ، ت(} ، ثُم يدخلونَ اجلَنةَ 

 )٨١٠٣( وصحيح اجلامع ٤/٢٨٥غوي  وب٣/٣٩١وحم ) ٢٥٩٧(ت 
 صحيح

 الفحم: احلمم 

فَأَما عرضتاِن فَجدالٌ ومعاذير ، وأَما : يعرض الناس يوم الِقيامِة ثَالثَ عرضاٍت  { -٢٢٧٦٣
عن ) حم ، هـ(عن أيب هريرة ) ت(} الثَّالثَةُ فِعند ذلك تطري الصحف يف اَأليدي ، فَآخذٌ ِبيميِنِه وآِخذٌ ِبشمالِه 

 أيب موسى
 ٢٩/٣٨ وطربي ٨/٢٤٠ وكثري ٤/٤١٤وحم ) ٤٢٧٧(وهـ ) ٢٤٢٥(ت 

 حسن لغريه

يعرق الناس يوم الِقيامِة حىت يذهب عرقُهم يف اَألرِض سبعني ِذراعاً ، ويلجمهم  { -٢٢٧٦٤
 عن أيب هريرة) خ(} حىت يبلُغَ آذانهم 

 )٨١٠٤( وصحيح اجلامع ١٠/٤٥٨  واالحتاف١١/٣٩٢ وفتح ٨/١٣٨خ 

يعرض على اِهللا اَألصم الِذي الَ يسمع ، واَألمحق ، واهلَرم ، ورجلٌ مات على  { -٢٢٧٦٥
لَقد جاَء االسالم : لَقد جاَء اِإلسالم وما أَمسع ، وأَما اَألمحق فَيقولُ : الفَترِة ، فَأماَألصم فَيقولُ 

رب لَقد جاَء اِإلسالم وما أَعِقلُ شيئاً ، وأَما الِذي : يحذفونين ِبالبعِر ، وأَما اهلَرم فَيقولُ والصبيانُ 
ما أَتاين لك رسولٌ ، فَيأخذُ مواِثيقهم لَيطيعنه ، فَريِسلُ ِإليِهم أَن ادخلوا النار : مات يف فَترٍة فَيقولُ 
 عن األسود بن سريع) بز(} ِه لو دخلُوها كَانت عليِهم برداً وسالماً ، فَو الَّذي نفسي ِبيِد

  ٧/٢١٦امع 
 صحيح

٢٢٧٦٦- }  الفَحلُ ، الَ ِديةَ لَه عضكَما ي كم أَخاهأَحد عضعن عمران ابن حصني ) حم ، ق ، ت ، ن ، هـ(} ي
 عن يعلي بن منية وأخيه مسلمة) ن(



 

 

٣٣٩٩() 

) ٢٦٥٧( وهـ ٥/١٠٤ وم ٩/٩ وخ ٢/١١٩  ومشكل ٨/٣٣٦ وهق ٤/٤٢٧ وحم ١٢/٢١٩ وفتح ١٨/٢١٤ وطب ٢/١٩٥ ومي ٨/٢٩ون ) ١٤١٦(ت 
 )٨١٠٥(وصحيح اجلامع 

ابن السكن وابن مندة وأبو نعيم (} يعطَى الرجلُ ِمنهم ِمن القوِة الواحدِة أَكثر ِمن سبعني ِمنكم  { -٢٢٧٦٧
 )أنباضع أهل اجلنة ؟ قال فذكره ! يا رسول اهللا : مسعت رجالً بتبوك يقول : العذري قال واخلطيب يف املؤتلف عن خارجة بن جزء ) هب(

 ٢٠/٥٤٥واالحتاف ) ٣٦٤(البعث 
 صحيح لغريه

تغفر له ذُنوبه ، وأَولُ من يمسح : يعطَى الشهيد ثَالثاً ِعند أَوِل دفقٍة ِمن دمِة  {-٢٢٧٦٨
وجتهجِهِه زن وع رابيف اجلَنِة الت قعِإىل اَإلرِض و هنبج جباحلُوِر الِعِني ، وِإذا و والديلمي ) قط(}  ِمن

 عن أنس 
 )٩٢٣(والعلل ) ٩٠٢٦(الفردوس  

 حسن لغريه

يكفر عنه كُلُّ خطيئٍَة ، ويرى : يعطَى الشهيد ست ِخصاٍل ِعند أَوِل قَطرٍة من دمِه  {-٢٢٧٦٩
نِة ، ويزوج ِمن احلُوِر الِعِني ، ويؤمن ِمن الفَزِع اَألكِرب وِمن عذاِب القَِرب ، ويحلَّى مقعده ِمن اجلَ

 ) حم(} حلةَ اِإلميــــاِن 
 وابن سعد عن قيس اجلذامي

 ٧/٢٩٢ وكثري ٧/١٤٤ وتخ ٧/١٤٢ وسعد ٤/٢٠٠حم 
 صحيح

عن ) حب ، ص(صحيح غريب ، ) ط ، ت(} نساِء ِمن اِجلماِع يعطَى املُؤمن يف اجلَنِة قُوةَ ِمائٍَة يف ال {-٢٢٧٧٠
 أنس 
 )٨١٠٦(وصحيح اجلامع ) ٢٦٣٥( وحب ١٠/٥٤٥واالحتاف ) ٢٥٣٦(ت 

 صحيح

يعظم أَهلُ الناِر يف الناِر حىت ِإنَّ بني شحمِة أُذِن أَحدِهم ِإىل عاتقِه مسريةَ سبعمائِة  { -٢٢٧٧١
 عن ابن عمر ) حم (}  ِجلدِه سبعونَ ِذراعاً ، وِإنَّ ِضرسه ِمثلُ أٌحٍد عاٍم ، وِإنَّ ِغلظَ

 ٢/٢٩٧ وكثري ٤/٤٨٥ وترغيب ٢/٢٦حم 
 حسن

 عن ابن عمر) حم( } - يعين املَملوك -يعفي عنه كُلَّ يوٍم سبعونَ مرةً  { -٢٢٧٧٢
 )١٩٤٩( وت ٢/١١١حم 

 حسن

: مكافَأَتاِن ، وعِن اجلَاريِة شاةٌ ، اذبحوا على امسِه وقولوا يعق عِن الغالِم شاتاِن  {-٢٢٧٧٣
 عن عائشةَ) هق(} ِبسِم اهللا واُهللا أَكرب ، اللَّهم لَك وِإليك ، هِذِه عقيقةُ فُالٍن 

 ٩/٣٠٣ هق ٦/٤٢٢حم 
 حسن

 داملزينعن يزيد بن عب) هـ(} يعق عِن الغالِم وال يمس رأسه ِبدٍم  { -٢٢٧٧٤
 )٨١٠٨( وصحيح اجلامع ٩/٥٩٤وفتح ) ٣١٦٦(هـ 

 صحيح



 

 

٣٤٠٠() 

يعقد الشيطانُ على قَافيِة رأِس أَحدكُم ِإذا هو نام ثَالثَ عقٍد ، يضرب مكانَ كُلِّ  { -٢٢٧٧٥
 احنَلت عقدةٌ ، فَِإنْ عقدٍة عليك لَيلٌ طَويلٌ فَارقُد ، فَِإِن استيقظَ فَذكَر اَهللا احنَلت عقدةٌ ، فَِإنْ توضأَ

حم ، ق ، (} صلَّى احنَلت عقده كُلُّها فَأَصبح نشيطاً طَيب النفِس ، وِإال أَصبح خبيثَ النفِس كَسالنَ 
 عن أيب هريرة) د ، ن ، هـ 

وصحيح ) ٩٦٠(ومحيدي ) ١١٣١(مية  وخز٣/١٥ و٢/٥٠١ وهق ٢/٢٤٣وحم ) ١٣٢٩(وهـ  ) ١٣٠٦( ود ٢٠٩ وم صالة املسافرين ٤/١٤٨ و٢/٦٥خ 
 )٨١٠٧(اجلامع 

عن ) أبو نعيم (} يعمد أَحدكُم ِإىل ابنِتِه فَيزوجها الَقبيح الدميم ، ِإُن يردنَ ما تريدونَ  { -٢٢٧٧٦
 الزبري
 مرفوعاً وموقوفاً ) ١٠٣٣٩( وعب ٧/١٤٠حلية 

 والوقف أقوى

يِه فَيعضه كَعضاِض الفَحِل ، ثُم يأيت بعد ذِلك يلتمس العقلَ ، يعمد أَحدكُم ِإىل أَخ { -٢٢٧٧٧
 قلَ لَكفَالَ ع عن يعلي وسلمة ابين أمية) هـ ، ك ، طب(} انطَِلق 

 ٣/١٦٤ وك ٨/٣٢ون ) ٢٦٥٦(هـ 
 صحيح

  عن ابن عباٍس) م(} يعمد أَحدكُم ِإىل جمرٍة من ناٍر فَيجعلها يف يدِه  { -٢٢٧٧٨
 أي التختم بالذهب للرجال مجرة من نار) ٨١٠٩( وصحيح اجلامع ٣/٩٩ وترغيب ٢/٤٢٤ وهق ٥٢م اللباس 

 عن أيب هريرة) ٣(} يعمد أَحدكُم فَيربك يف صالتِه كَما يربك اجلَملُ  { -٢٢٧٧٩
 ) ٨١١٠(وصحيح اجلامع ) ٨٤١( ود ٢/١٠٠ وهق ٢/٢٠٧ون ) ٢٦٩(ت 

 صحيح

حم ، ق ، ت ، (} حدكُم فَيجلد امرأَته جلد العبِد ولعله يضاجعها ِمن آِخِر يومِه يعمد أَ { -٢٢٧٨٠
 عن عبداهللا بن زمعة) هـ
 )٣٣٤٣(وت ) ١٩٨٣( وهـ ٨/١٥٤وم ) ٨١١١(وصحيح اجلامع ) ٢٢٢٦( ومي ٤/١٧ وحم ٩/١٨٢ وسنة ٨/٧٠٥وفتح ) ٥٦٩( ومحيدي ٦/٢١٠خ 

 عن جابر) هب ( } نخلع ِمن مالِه ثُم يصري ِعياالً على الناِس يعمد أَحدكُم فَي { -٢٢٧٨١
 )٣٤١٧(الشعب 

 صحيح

٢٢٧٨٢- }  الناس خربو يغدثُم ي يطانُ ِإىل أَحِدكُم فَيتهولُ لَهالش دعمعن أيب هريرة) هـ (}ي 
 )٨١١٢( وصحيح اجلامع ١١/٥٨وش ) ٣٩١١(هـ 

 صحيح

ِبالبيِت فَيبعثُ ِإليِه بعثٌ ، فَِإذا كَانوا ِببيداَء ِمن اَألرِض خسف ِبهم ، يعوذُ عائذٌ  { -٢٢٧٨٣
يخسف ِبِه معهم ولكنه يبعثُ يوم الِقيامِة على : فَكيف ِبمن كَانَ قارهاً ؟ قال ! ِقيلَ يا رسولَ اهللا 

 عن أم سلمة) حم ، م(} ِنيتِه 
 )٨١١٣(وصحيح اجلامع ) ١٩٢٤ و ١٩٠٤( وصحيحة ٦/٢٩٠  وحم١٥/٤٤ وش ٤/٤٢٩ وك ٤م الفنت 

ك ، (وابن مندة ومتام ، ) طب(وابن جرير ، ) حم( } - قَاله لعبد اهللا بن بسٍر -يعيش هذا الغالم قَرناً  { -٢٢٧٨٤
 يف الدالئل عن عبد اهللا بن بسر) هق
 ٦/٢٨٣ وبداية ٤/١٨٩ وحم ١/٣٢٣ وتخ ١/١٨٦ وختص ٦/٥٠٣ ونبوة ٤/٥٠٠ك 

 صحيح  



 

 

٣٤٠١() 

ش ، (} ِمن اجلَنابِة ، ويوِم اجلُمعِة ، وِمن غُسِل املَيِت ، واحلجامِة : يغتسلُ ِمن أَربٍع  { -٢٢٧٨٥
 عن عائشة ، ابن خزمية عن ابن الزبري) حم ، ك

 ١/٤٤ وش ٦/١٥٢وحم ) ٢٥٦( وخزمية ١/١٦٣ وك ١/٢٩٩هق 
 صحيح

انوا ِببيداَء ِمن األرِض خسف ِبأَوِهلم وآِخرهم ثُم يغزوا جيش الكَعبةَ ، فَِإذا كَ { -٢٢٧٨٦
 عن عائشة) خ(} يبعثونَ على ِنياِتهم 

 )٨١١٤(وصحيح اجلامع ) ١٦٢٢( وصحيحة ١/٥٧ وترغيب ٤/٣٣٨ وفتح ٣/٨٦ و٢/١٨٣خ 

 عن أيب هريرة) ن(} يغزوا  هذا البيت جيش فَيخسف ِبهم ِبالبيداِء  { -٢٢٧٨٧
 ) ٨١١٥( وصحيح اجلامع ٤/١٩٢  وفتح٥/٢٠٦ن 

 صحيح

يغسلُ اِإلناُء ِإذا ولَغَ ِفيِه الكَلب سبع مراٍت أخراهن أَو أُوالهن ِبالتراِب ، وِإذا  { -٢٢٧٨٨
 عن أيب هريرة) ت(} ولغت ِفيه اِهلرةُ غُسلَ مرةً 

 )٨١١٦( وصحيح اجلامع ٣/٢٦٨ومشكل ) ٣٣٤(وعب ) ٩١(ت 
 صحيح

٢٢٧٨٩- }  يبولُ الصب نضحيولُ اجلَاريِة وغسلُ بعبد الرزاق عن قابوس ابن املخارق(} ي( 
 ١/٤١٥وهق ) ١٤٨٨ و ١٤٨٧(عب 

 صحيح لغريه

 عمن أمذى ومل �عن علي عن املقداد أنه سأل النيب ) ن ، ك(} يغسلُ مذاكريه ويتوضأُ وضوَءه ِللصالِة  { -٢٢٧٩٠
 ن عمار بن ياسرع) ن(جيامع قال فذكره ، 

 ١/٤٥ ومعاين ٣/٢٩٣ ومشكل ٤/٣٤٠وطب ) ٢٣٩( وحب ١/٩٦ن 
 صحيح

 عن علي) د ، هـ(عن أيب السمح ) د ، ن ، هـ ، ك(} يغسلُ ِمن بوِل اجلَاريِة َُيرش ِمن بوِل الغالِم  { -٢٢٧٩١
 ) ٨١١٧(وصحيح اجلامع ) ٢٨٣( و خزمية ٩/١١١ ومتهيد ٢/٨٥ وسنة ٢/٤١٥وهق ) ٥٢٦( وهـ ١/١٥٨ون  ) ٣٧٦(د 

 صحيح

يغضب علي أَنْ ال أَجد ما أُعطيِه ، من سأَل ِمنكُم وله أُوقيه أَو عدلُها فقد سأَلَ  { -٢٢٧٩٢
 عن رجل ) د(} ِإحلَافاً 

 )٨١١٨( وصحيح اجلامع ٧/٢٤ وهق ٢٤د الزكاة ب 
 صحيح

 عن أيب هريرة ) بز(} ج يغفر ِللحاج وِلمِن استغفر لَه احلا { -٢٢٧٩٣
 ٢/١٦٧ترغيب 

 صحيح

٢٢٧٩٤- }  ينِللشهيِد كُلُّ ذَنٍب ِإالَّ الد غفَرعن ابن عمرو) حم ، م(} ي 
 )٨١١٩( وصحيح اجلامع ٢/٣١١ وترغيب ٢/١١٩ وك ٢/٢٢٠ وحم ١١٩م االمارة 

 سمعه ، وله ِمثلُ أَجِر من صلَّى يغفَر ِللمؤذِن مد صوِتِه ويجيبه كُلُّ ركٍب ويابٍس { -٢٢٧٩٥
 عهعن الرباء) أبو الشيخ يف األذان (} م 

  ٢/٣٠١ وأصفهان ١/٤٣١هق 



 

 

٣٤٠٢() 

 صحيح

٢٢٧٩٦- }  وتهص معيابٍس سطٍب وكُلُّ ر لَه غفريستهى أَذانِه ، ونتذِن مؤِللم غفَرعن عطاء ) عب(} ي
 ابن عمر) حم(ابن يسار مرسالً 

 ) ١٨٦٤( وعب ١/١٧٥ وترغيب ٢/١٣٦حم 
 صحيح

: يفتِقد أَهلُ اجلَنِة قَوماً كَانوا معهم يف الدنيا ، فَينطلقُونَ ِإىل اَألنبياِء فَيقولونَ لَهم  { -٢٢٧٩٧
 اشفَعوا لَنا 

ريِر فَيسمونَ فَيشفَعونَ لَهم ، فَيخرجونَ ِمن الناِر فَيصب عليِهم ماُء احلَياِة فَيكُونونَ ِمثلَ الثَّعا
 عن جابر ) الشريازي يف األلقاب (} الطُّلقاَء وكلُّهم طُلقَاُء 

  ١٠/٣٧٩امع 
 حسن

 القثاء الصغار: الثعارير 

عن )ابن شاهني يف الترغيب يف الذكر(} يفضلُ الذَّكر على النفقِة يف سبيِل اهللا سبعمائِة أَلِف ِضعٍف  { -٢٢٧٩٨
 معاذ بن أنس

  ٣/٤٤٠حم 
 حسن

٢٢٧٩٩- }  هم غَربيههِر والن رِقيم شهِر اُألردنِّ ، أَنتلى نجالَ عالد كمقيتقاِتلُ بعن )ابن سعد (} ي
 يك ابن صرمي السكوين

 ٥٧٦ و ٣/٥٧٥ واالصابة ٧/١٣٩سعد 
 حسن

 ، وأَنْ تعيشوا فَال تموتوا ِإنَّ لَكُم أَنْ تصحوا فَال تسقموا أَبداً: يقالُ َألهِل اجلَنِة  { -٢٢٨٠٠
اخلطيب يف املتفق (} أَبداً ، وِإنَّ لَكم أَنْ تنعموا فَال تبأَسوا أَبداً ، وِإنَّ لَكم أَنْ تشيبوا فَال تهرموا أَبداً 

 عن أيب سعيد وأيب هريرة معاً)واملفترق 
 )٣٢٤٦( وت ٨/١٤٨وم ) ٩٤٢(وعبد بن محيد ) ٢٨٢٧( ومي ٣/٣٨ وحم ٤/٤٥٨كثري 

! يا أَهلَ الناِر : خلود الَ موت ، وَألهِل الناِر ! يا أَهلَ اجلَنِة : يقالُ َألهِل اجلَنِة  { -٢٢٨٠١
 وتالَ م لودعن أيب هريرة) خ(} خ 

 )٨١٢٠( وصحيح اجلامع ٧/٢٤٧ وكثري ٨/١٤١خ 

 عن أيب هريرة ) ك(} خلوا جهنم ِاطرحوا أَسياطكُم واد: يقالُ ِلرجاٍل يوم الِقيامِة  { -٢٢٨٠٢
 ٦/١٥٢ واالحتاف ٤/٥١٧ك 

 صحيح

اقرأ واصعد ، فَيقرأُ ويصعد لكلِّ آيٍة درجةً : يقالُ ِلصاحِب القُرآِن ِإذا دخلَ اجلَنةَ  { -٢٢٨٠٣
 عهيٍء مش قرأَ آخرىت يعن أيب سعيد) حم ، هـ(} ح 

 )٨١٢١( وصحيح اجلامع ٣/١٥٣ واالحتاف ٨/٣٧٦ وكثري ٢/٥٣ وهق ١٠/١١وبغوي ) ٣٧٨٠( وهـ ٣/٤٠حم 
 صحيح

اقرأْ وارق ورتلْ ، كما كنت ترتلُ يف دار الدنيا ، فإنَّ : يقالُ ِلصاحِب القُرآِن  { -٢٢٨٠٤
 عن ابن عمرو)  حب ، ك٣حم (} مرتلتك عند آخِر آيٍة كُنت تقرؤها 



 

 

٣٤٠٣() 

 )٨١٢٢(وصحيح اجلامع ) ١٧٩٠( وحب ٢/٣٥٠غيب  وتر١/٥٥٣ وك ٢/٥٣ وهق ٢/١٩٢وحم ) ٢٩١٤(ت 
 صحيح

أَرأَيت لَو كَانَ لَك ما على اَألرِض ِمن شيٍء : يقالُ ِلرجٍل ِمن أَهِل الناِر يوم الِقيامِة  { -٢٢٨٠٥
 قَد أَخذت كَذبت قَد أَردت ِمنك أَهونَ ِمن ذِلك ،: نعم ، فَيقولُ اُهللا : أَكُنت مفتدياً ِبِه ؟ فَيقولُ 

 عليك يف ظَهـــِر 
 شركِإال أَنْ ت يئاً فَأَبيتيب ش شركأَنْ الَ ت عن أنس) حم ، ق(} آدم 

 )٨١٢٣( وصحيح اجلامع ٢/٣١٥وحلية ) ٢٨٠٥( وم ٤/١٦٢ وخ ٣/٥٠١ و٢/٦٠ وكثري ٣/١٢٧حم 

 حىت يدخلَ  يارب : يقولونَ فَ: ادخلوا اجلَنةَ ، قَالَ : يقالُ ِللولداِن يوم الِقيامِة  { -٢٢٨٠٦
مايل أَراهم محبنطئني ؟ ادخلُوا اجلَنةَ : فَيقولُ اُهللا عز وجلَّ : فَيأتونَ ، قَالَ : آباؤنا وأُمهاتنا ، قَالَ 

عن رجل من ) حم(} كم ادخلوا اجلَنةَ أَنتم وآباؤ:  آباؤنا وأُمهاتنا ، قَالَ فَيقولُ  يارب : ، قَالَ فَيقولونَ
 الصحابة 

 ٤/١٠٥حم 
 حسن

٢٢٨٠٧- }  اهلَرج كثريو اجلَهلُ والِفنت ريظهو ، الِعلم قَبضعن أيب هريرة) خ(} ي 
 )٨١٢٤( وصحيح اجلامع ٢٨٨ و ٢/٢٦١ وحم ١/١٨٢ وفتح ١/٣١خ 

أَنا املَِلك ، أَين : نِه ثُم يقولُ يقبض اُهللا اَألرض يوم الِقيامِة ، ويطوي السمواِت ِبيمي { -٢٢٨٠٨
 عن ابن عمر ) خ(عن أيب هريرة ) ق، ن ، هـ(} ملوك اَألرِض ؟ 

 )٨١٢٥( وصحيح اجلامع ٢/٣٧٤ وحم ١٣/٣٩٦ و ٨/٥٥١وفتح ) ١٩٢( وهـ ٢٣  وم صفات املنافقني ١٥٠ و ٩/١٤٢ و٨/١٣٥ و ٦/١٥٨خ 

} ، حىت اجلَماُء ِمن القَرناِء ، وحىت ِللذرِة ِمن الذَّرِة يقتص اخلَلق بعضهم ِمن بعٍض  { -٢٢٨٠٩
 عن أيب هريرة) حم(

 )١٩٦٧ و ١٥٨٨( وصحيحة ٤/٤٠٢ وترغيب ٢/٣٦٣حم 
 صحيح

٢٢٨١٠- }  جالَ ِبباِب لُدالد رميم لُ ابنقتعن جممع بن جارية) ت(} ي 
 )٨١٢٦( وصحيح اجلامع )٢٠٨٣٥( وعب ١٩/٤٤٤ وطب ٤/٢٢٦ و ٣/٤٢٠وحم ) ٢٢٤٤(ت 

 صحيح

٢٢٨١١- }  املُمسك حبسيقتلُ القَاتلُ وعن إمساعيل بن أمية مرسالً) قط ، هق ، ك(} ي 
 ٣/١٤٠ وقط ٨/٥٠وهق ) ١٧٨٩٤ و ١٧٨٩٣ و ١٧٨٠٨٩(عب 

 صحيح مرسل
 وحيبس املمسك يف السجن حىت ميوت : وزادوا 

٢٢٨١٢- } و قربالعاَألفعى و لُ املُحرمقتالفُويسقةَ يو قورالع الكَلبعن أيب ) حم ، ع (} اِحلدأَةَ و
 سعيد 

 ٢/١٦٦ ومعاين ٣/٨٠ وحم ٣/١٧خ 

٢٢٨١٣- }  الذَِئباحلَيةَ و لُ املُحرمقتعن سعيد بن املسيب مرسالً) هق(} ي 
 ٤/٥٥وش ) ٨٣٨٧( وعب ٤/٣٦ وفتح ٥/٢١٠هق 

 صحيح مرسل



 

 

٣٤٠٤() 

٢٢٨١٤- } احلَيةَ و لُ املُحرمقتِسقَةَ يالفَأرةَ الفُويو قورالع الكَلبو اديالع  عبالسو قربالع {
 عن أيب سعيد) هـ ، هق(

 )١٨٤٨(أعظمي ود ) ٣١٢٦(هـ 
 حسن

٢٢٨١٥- }  اديالع بعواِحلدأَةَ والس قورالع والفُويِسقةَ والكَلب احلَيةَ والعقرب لُ املُحرميقت
والَ ي رابيرمي الغو عن أيب سعيد) حم ، هق(} قتلُه 

 ٣/٨٠ وحم ٤/٣٦ وفتح ٥/٢١٠ وهق ٢/٢٣٢ وقط ١/٥٣٩حنف 
 حسن

يقتلُ املُحرم السبع العادي والكَلب العقور ، والفَأرةَ ، والعقرب ، واِحلدأَةَ ،  { -٢٢٨١٦
 رابعن أيب سعيد) ت ، هـ(} والغ 

 )٨٣٨٥ و ٨٣٨٤( وبنحوه عب ٥/٢١٠وهق ) ٨٣٨٦(وعب ) ٣٠٨٩( وهـ ٨٨ون احلج ب ) ٨٣٨(ت 
 حسن

عن ابن عباس وابن ) طب(} يقتلُ املُحرم الغراب واِحلدأَةَ والعقرب والكَلب العقور والفَأرةَ  { -٢٢٨١٧
 عمر معاً

 ١١/٣٥طب 
 صحيح

٢٢٨١٨- } ِصريليفٍة ، ثُم الَ يخ م ابنكَِرتكُم هذَا ثَالثةٌ كُله قتلُ ِعندم ، ثُم ياِحٍد ِمنهِإىل و 
تطلع الرايات السود ِمن ِقبِل املشرِق فَيقتلونكُم قَتالً لَم يقتله قَوم فَِإذا رأَيتموه فَبايعوه ولَو حبواً 

 ليفةُ اِهللا املهِديخ لى الثَّلِج فَِإنهعن ثوبان ) هـ ، ك(} ع 
 ) ٤٠٨٤( وهـ ٥/٢٧٧ وحم ٥٠٢ و ٤٦٤ و ٤/٤٦٣ وك ٦/٢٧٩ وبداية ١٣/٨١فتح 

 صحيح
 بأيب قالبة وأنه مدلس وامسه عبد اهللا بن زيد اجلرمي) ٨٥(وأعله األلباين يف ضعيفته 

: وال يعرف له تدليس وزاد ابن حجر : بعد الرجوع لترمجته يف التهذيب مل أجد أحدا وصفه بالتدليس وإمنا أرسل عن بعض الصحابة بل قال أبو حامت : أقول 
 ثقة فاضل كثري االرسال) : ٣٣٣٣( ووصفه بالتقريب ٢٢٦ - ٥/٢٢٤التهذيب .. وهذا  مما يقوي من ذهب إىل اشتراط اللقاء يف التدليس ال االكتفاء باملعاصرة 

) خليفة اهللا املهدي (يث عبارة وهي أن يف آخر احلد: من أئمة التابعني وذكر أنه أرسل عن بعض الصحابة فقط وأعله األلباين بعلة ثانية ) ٢٧٦٢(ويف الكاشف 
 .وأا منكرة ونقل عن ابن تيمية كالماً طويالً بردها 

اخلرب صح ا فال جيوز ردها  ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كلُّ الناِس خلفاُء ِهللا تعاىل يف األرض كما هو  ظاهر نصوص القرآن فما وجه النكارة فيها : أقول 
  للقرضاوي٢ ط ١٧٩ - ٢/١٧٣؟ انظر فتاوى معاصرة 

٢٢٨١٩- }  ربهأسِه ، فَِإذا شفَروةُ ر قعتوو جههوى وش ينَ ِمنهفَِإذا أد ، هإىل ِفيِه فَيكره بقري
 )يسقى من ماٍء صديٍد يتجرعه قال فذكره : عن أيب أمامة يف قوله ) ك) (ت(} قَطَّع أَمعاَءه حىت يخرج ِمن دبرِه 

 ٤/١٠٤ وكثري ٢٦/٣٢ و١٥/١٥٨ وطربي ٨/١٨٢ وحلية ١٠/٥١٦ واالحتاف ٤/٣٧ وبغوي ٤٥٧ و ٢/٣٥١ وك ٢/٨٩ ومي ٥/٢٦٥ وحم) ٢٥٨٣(ت 
 ٧/١٧ و ٥/١٥١و

 صحيح

 عن أيب هريرة وعن عبداهللا ابن مغفل) حم ، هـ(} اِحلمار واملَرأةُ ، والكَلب : يقطع الصالةَ  { -٢٢٨٢٠
 )٨١٢٨(وصحيح اجلامع ) ٩٥١( وهـ ١/٤٥٨ومعاين ) ٤١١(وحب ) ٢٣٥١ و ٢٣٥٠( وعب ٦/٢٣٠ و ٥/١٦٤ و٤/٨٦ و ٢/٤٢٥ وحم ٢/٢٧٥هق 

 صحيح

 عن ابن عباس) د ، هـ(} املَرأَةُ احلائض والكَلب األسود : يقطع الصالةَ  { -٢٢٨٢١
 )٨١٢٩(صحيح اجلامع و) ٢٣٤٨( وعب ١٢/١٨١ و٢/١٦١ وطب ٢/٢٧٥وهق ) ٤١٢(وحب ) ٨٣٢( وخزمية ١/٤٥٨ومعاين ) ٧٠٣(د 



 

 

٣٤٠٥() 

 صحيح
 وذهب أنس واحلسن ٢٧٩ و ٢/٢٧٨هق ...)اليقطع الصالة شيء (وقد تأول اجلمهور القطع يف هذه األحاديث على قطع اخلشوع مجعاً بني األحاديث كحديث 

يقطعها إال الكلب العقور وبه تقول عائشة وأمحد ال: يقطعها املرأة احلائض والكلب األسود وبه يقول ابن عباس وعطاء وقال قوم : إىل ظاهر احلديث وقال قوم 
 ٤٦٣ - ٢/٤٦٢وإسحاق راجع شرح السنة 

عن ) م(} املرأةُ واِحلمار والكلب ، ويقي ِمن ذلك ِمثلُ مؤخرِة الرحِل : يقطع الصالةَ  { -٢٢٨٢٢
 أيب هريرة
 )٨١٣٠( وصحيح اجلامع ١/٤٥٨ ومعاين ٨١ و ٢/٧٨ ونصب ٢/٢٧٤ وهق ٥/٥٧ و ٤/٨٦ وحم ٢٦٦م الصالة 

املَرأَةُ ، واحلمار ، : يقطع صالةَ الرجِل ِإذا لَم يكن بني يديِه كَمؤخرِة الرحِل  { -٢٢٨٢٣
 ٤حم (} الكَلب اَألسود شيطانٌ : ما بالُ الكَلِب اَألسوِد ِمن اَألمحِر ؟ قَالَ : والكَلب اَألسود ، قيلَ 

 عن أيب ذر) حب
 واالحسان ٢/٤٧ وعوانة ٢/٤٦٢ وسنة ٢/٧٨ ونصب ٢/١٣٩ و ١٨٢ و ١/٧٢ وطص ٢/٢٧٤ وهق ١٥٥ و ٥/١٤٩وحم ) ٩٤٩(وهـ ) ٧٠٢(د 
 ) ٣٣٨( وت ٦٤ - ٢/٦٣ون ) ١٥٠(و ) ٨١٣١(وصحيح اجلامع ) ٢٣٨٩ و ٢٣٨٨ و ٢٣٥٨(

 صحيح

يارب  هذَا قَطع علي صومي : يقُولُ يقعد املَقتولُ ِباجلادِة ، فَِإذا مر القَاتلُ أَخذَه فَ { -٢٢٨٢٤
 عن أيب الدرداء) هب(} وصالَيت فَيعذب القَاتلُ واآلمر ِبِه 

 )٥٣٢٩( والشعب ٧/١٣٢حلية 
 حسن

٢٢٨٢٥- }  آدم قولُ ابني : الكِمن م آدم ا ابني هل لَكايل ، وايل مم : ، فَأَفنيت ا أَكلتِإال م
 عن عبد اهللا بن الشخري) حم ، م ، ت ، ن(} ليت ، أَو تصدقت فَأمضيت أَو لبست فَأَب

 وم ص ٤٩٢ و ٨/٣٦ و ٣/٢٩٦ و ١/٣٦٤ وكثري ٦/٢٨ و ٢/٢١١ وحلية ٢/٢٦٠ ومشكل ٧/٢٨٢ وبغوي ٤/٣٢٢ و٢/٥٣٤ وك ٢٦ و ٤/٢٤حم 
 )٣٣٥٤ و ٢٣٤٢(وت ) ٨١٣٢( وصحيح اجلامع ١ ون الوصايا ب ٢٢٧٣

من شغله القُرآنُ وِذكري عن مسأليت ، أَعطيته أَفضلَ : رب تبارك وتعاىل يقولُ ال { -٢٢٨٢٦
 عن أيب سعيد) ت(} ما أُعطي السائلني ، وفضلُ كَالِم اِهللا على سائِر الكَالِم كَفضِل اِهللا على خلقِه 

 و ٥٨٣ و ٥٧٢( والشعب ٢/٤٤١ومي ) ٢٣٨( وصفة ٢/١١٠تخ  و٤/٣٧٥ واالحتاف ٦/٤٦ ومتهيد ١٠/٢٣٧ وش ١١/١٣٤ و ٩/٦٦وفتح ) ٢٩٢٦(ت 
٥٧٤( 

 حسن لغريه

: سيعلم أَهلُ اجلَمِع اليوم من أَهلُ الكَرِم ، ِقيلَ : يقولُ الرب عز وجلَّ يوم الِقيامِة  { -٢٢٨٢٧
وابن شاهني يف الترغيب يف ) حم ، حب(} اجِد أَهلُ مجالِس الذِّكِر يف املَس: وما أَهلُ الكَرِم يارسولَ اِهللا ؟ قَالَ 

 عن أيب سعيد) هب ، ع ، ض(الذكر 
 ) ٥٣٥(والشعب ) ٨١٦( واالحسان ٢/٤٠٣وترغيب ) ١٨٨٩ و ١٨٨٨( والدعاطب ١٠/٧٦ وامع ٣/٧٦حم 

 صحيح

٢٢٨٢٨- }  بدقولُ العالِه ثَالثاً : يِمن م ايل ، وِإنَّ  لَهايل ما أَكلَ فَأَفىن: مفَأَبلى ، أَو م أَو لَبس ، 
 عن أيب هريرة) حم ، م(} أَعطَى فَاقتىن ، وما ِسوى ذِلك فَهو ذَاهب وتاركُه ِللناِس 

 )٨١٣٣( وصحيح اجلامع ٤/١٧٢ و ٢/٦وترغيب ) ٢٤٨٧( وحب ٣/٣٦٩ وهق ٤١٢ و ٢/٣٦٨ وحم ٤م الزهد 

ِإني : بلى ، فَيقولُ : أَمل تجرِني ِمن الظُّلِم ؟ فَيقولُ ! يارب : يقُولُ العبد يوم الِقيامِة  { -٢٢٨٢٩
كَفى ِبنفِسك اليوم عليك شهيداً ، وبالِكراِم الكَاِتبني : الَ أُجيز على نفسي ِإالَّ شاهداً ِمين ، فَيقُولُ 



 

 

٣٤٠٦() 

لِه ، ثُم يخلَّى بينه وبني الكَالِم فَيقولُ انِطقى فَتنطق ِبأَعما: شهوداً ، فَيختم على ِفيِه ويقالُ َألركَاِنِه 
 عن أنس)م ، ن(} بعداً لَكن وسحقاً ، فَعنكُن كُنت أُناِضلُ : 

 )٩٣٨(ون حتفة ) ٨١٣٤( وصحيح اجلامع ١٧ وم الزهد ٤/٤١٢ترغيب 

٢٢٨٣٠- } م ، آدم ا ابني حيكِفيِه ، و وضعي ِت حنيِللمي قُولُ القَربأَين ي علميب ؟ أَمل ت كا غَر
بيت الظُّلمِة ، وبيت الِفتنِة ، وبيت الوحدِة ، وبيت الدوِد ، ما غَرك يب ِإذ كُنت تمشي فَدداً ، 

كِر أَرأَيت ِإنْ كَانَ يأمر ِباملعروِف وينهى عِن املن: فَِإن كَانَ مصلحاً أَجاب عنه مجيب القَِرب فَيقولُ 
 ؟ فَيقولُ القَرب : املنيالع بِإىل ر وحهر تصعدوراً وليِه نع هسدج يعودضراً ، وِإليِه خ ِإين ِإذن أَعود

 )عن أيب احلجاج اليماين) ع ، طب ، حل(احلكيم (} 
 ٤٦ و ٣/٤٥ وامع ١٠/٣٩٥ و٦/٣٠١ واالحتاف ٢/٦٧ وكر ٦/٩٠حلية 

 حسن لغريه

ابن آدم ِإنْ تقبلْ ِقبلي أَمْأل قَلبك ِغىن ، وأَنزِع الفَقر ِمن بِني :  اُهللا عز وجلَّ يقُولُ { -٢٢٨٣١
 تليأَو و ِإنْ أَدبرتو ، مسي ِإال غَنياوالَ ت ، ِإال غَنيا صبحفَال ت ، يعتكض ليكع أَكُفو ، يكينع

جو ، من قَلبك الِفي زعتي ننِإال فَقرياً ، ع صبحفَال ت ، كيعتض أَفشيتو ، يكينع نيب الفَقر علت
 )أبو الشيخ عن أنس (} وال تمسي ِإال فَقرياً 

  حنوه ١٢٣ - ٤/١١٨الترغيب 
 حسن لغريه

ليك ، ابن آدم ابن آدم قُم ِإيلَّ أَمِش ِإليك ، امِش ِإيلَّ أُهرولْ ِإ: يقُولُ اُهللا عز وجلَّ  { -٢٢٨٣٢
 ! آدم اعاً ، ابنب ِمنك نوتِمين ِذراعاً د نوتِإنْ دِذراعاً ، و ِمنك نوتي ِشرباً دِمن نوتِإنْ ! ِإنْ د

 ممتِإنْ هشراً ، وع ها لَكا كَتبتهملتِإنْ عسنةً ، وح ها لَكا كَتبتعملْهِبحسنٍة فَلم ت فسكن ثتدح
 وابن النجار عن أيب ذر) ك(}  فَحجزك عنها هيبيت كَتبتها لَك حسنةً ، فَإنْ عملتها كَتبتها سيئةً واحدةً ِبسيئٍة

 ٥/٧ واالحتاف ٤/٢٤٦ك 
 صحيح

 عن أنٍس) ت ، ك(} أَخِرجوا من الناِر من ذَكرين يوماً أَو خافين يف مقاٍم : يقُولُ اُهللا تعاىل  { -٢٢٨٣٣
  ٥/٣١١ وكثري ٢/٤٠٥ وعاصم ١/٥٥٩واالحتاف ) ٧٤٠( والشعب ٢/٤١ وطص ١/٧٠ وك ٣/٢٧٦وحم ) ٢٥٩٤(ت 

 حسن

ِإذَا أَخذت كَرمييت عبدي فَصبر واحتسب لَم  أَرض لَه ثَواباً : يقولُ اُهللا عز وجلَّ  { - ٢٢٨٣٤
 عن ابن عباس ) ع ، طكس(} ِإال اجلنةَ

  ١٨/٢٥٧ و ١٢/٥٤طب 
 حصحي

ِإذَا تقرب ِمين عبدي ِشرباً تقربت ِمنه ِذراعاً ، وِإذا تقرب ِمين ِذراعاً : يقُولُ اُهللا  { -٢٢٨٣٥
 عن أنس عن أيب هريرة) خ(عن قتادة عن أنس ) ط ، حم ، خ(} تقربت ِمنه باعاً ، وِإذا أتاين ماِشياً أَتيته هرولةً 

 ٣/٣٨٤ وفتح ٤٥٧ وصفة ١٩٧ و ١٠/١٩٦ وجممع ٤/١٠٤وترغيب ) ٢٦٧٥(وم ) ٧٥٣٧( وخ ٢/٥٠٩ وحم ٥/٧االحتاف 



 

 

٣٤٠٧() 

استقرضت عبدي فَلم يقرضين ، وشتمين عبدي وهو الَ يدري ، : يقُولُ اُهللا تعاىل  { -٢٢٨٣٦
 عن أيب هريرة) ك ، هق(ابن جرير (} وادهراه وادهراه وأَنا الدهر : يقولُ 

 ٢/٤٩١ و ١/٤١٨ وك ٢٥/٩٢ وطربي ٧/٢٥٤  وكثري٢/٣٠٠حم 
 صحيح

) كر(} الرِحم شجنةٌ ، فَمن وصلها وصلته ، ومن قَطعها قَطعته : يقُولُ اُهللا عز وجلَّ  { -٢٢٨٣٧
 عن عامر بن ربيعة

  حنوه ١٧ وم الرب والصلة ٤/١٥٨ و٢/٣٠٢ وك ٧/٢٦وهق ) ١٩٢٤(ت 
 صحيح

الِكربياُء ِردائي ، والعظمةُ ِإزاري ، فَمن نازعين واحداً ِمنهما أَلقَيته يف  : يقُولُ اُهللا { -٢٢٨٣٨
منهعن أيب هريرة ) حم(} ج 

 ٩/٨٩ وش ٦/١٥٥ وبغوي ١٣٨ وصفة ١٣/١٦٩وسنة ) ٤٩( وحب ١/٦١ و ك ٤٤٢ و ٢/٤١٤حم 
 صحيح

ابن أيب الدنيا يف ) حم(} وم الَ ِظلَّ ِإال ِظلِّي املُتحابونَ ِلجالِيل يف ِظلِّ عرشي ي: يقُولُ اُهللا  { -٢٢٨٣٩
 عن العرباض) طب ، حل(كتاب اإلخوان 

 ٤/١٨ وترغيب ٦/١٧٥ واإلحتاف ١٨/٢٥٨طب 
 صحيح

املُجاهد يف سبيلي هو علي ضامن ، ِإنْ قَبضته أَورثته اجلَنةَ ، وِإنْ : يقُولُ اُهللا تعاىل  { -٢٢٨٤٠
 عن أنس ) ت(} ه ِبأَجٍر أَو غَنيمٍة رجعته رجعت

 )٨١٣٥( وصحيح اجلامع ٢/٢٩٢وترغيب ) ١٦٢٠(ت 
 صحيح

أَنا الرمحن وهي الرِحم ، جعلت لَها شجنةً ِمين من وصلها وصلته : يقُولُ اُهللا تعاىل  { -٢٢٨٤١
 ِلقالِقيامِة ِلسانٌ ز وما يلَه ، تتها بقَطعه منعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده)كيم احل(} و 

 ٣٧٠ و ٥٠ وصفة ١٠/٤١٨ وفتح ٧/٢٦ وهق ٦/٣١١االحتاف 
 صحيح

عن أيب ) م ، ت(عن أنس ) حم(} أَنا ِعند ظَن عبدي ِبي ، وأَنامعه ِإذا دعاين : يقُولُ اُهللا تعاىل  { -٢٢٨٤٢
 هريرة 

 وهـ ) ٢٠٦٣(وت ) ٨١٣٦( وصحيح اجلامع ١/١٢٦غوي  وب٢٧٧ و ٣/٢١٠ وحم ٢٠٦٨ و ٢٠٦١ و م ص ٩/١٤٧خ 
)٢٨٢٢( 

أَنا ِعند ظَن عبدي ِبي ، وأَنا معه ِإذا ذَكرين ، فَِإنْ ذَكرين يف نفسِه : يقُولُ اُهللا تعاىل  { -٢٢٨٤٣
ِشٍرب تقربت ِإليِه ذَكرته يف نفسي ، وِإنْ ذَكرين يف مأل ذَكرته يف مٍأل خٍري ِمنهم ، وِإنْ تقرب ِإيل ِب

عن أيب ) حم ، ق ، ت ، هـ(} ِذراعاً ، وِإنْ تقرب ِإيل ِذراعاً تقربت ِإليِه باعاً ، وِإنْ أَتاين يمشي أَتيته هرولةً 
 هريرة

 )٨١٣٧(وصحيح اجلامع ) ٢٨٢٢(وهـ ) ٢٠٦٣( وت ٥/١٣ وسنة ٢/٢٥١ وحم ٢٠٦٨ و ٢٠٦١ وم ص ٩/١٤٧خ 



 

 

٣٤٠٨() 

أَنا ِعند ظَن عبدي يب ، وأَنا معه ِحني يذكُرين ، واِهللا ُهللا أَفرح ِبتوبِة : ُهللا تعاىل يقُولُ ا { -٢٢٨٤٤
عبدِه ِمن أَحدكُم يجد ضالته ِبالفَالِة ، ومن تقرب ِإيلَّ ِشرباً تقربت ِإليِه ِذراعاً ، ومن تقرب ِإيلَّ 

 عن أيب هريرة) م(}  أَقبلَ ِإيلَّ يمشي أَقبلت ِإليِه أُهرولُ ِذراعاً تقربت ِإلَيِه باعاً ، وِإنْ
 )٨١٣٨( وصحيح اجلامع ٢٠٦٨ و ٢٠٦١م ص 

ِإمناَ أَتقبلُ الصالةَ ِممن تواضع ِلعظميت ، ومل يتكبر على خلقي ، : يقُولُ اُهللا تعاىل  { -٢٢٨٤٥
ع صرام بتمل يِبذكرى ، و هارهن قَطعو غريالص يرحمو ، ريبيؤوي الغو اجلَائع طعمطيئتِه ، يلى خ

 فَمثلُه ِإيلَّ فَأَرمحه تضرعيو ، له جيبدعوين فَأَستسأَلين فَأعطيِه ، ويالَّذي ي فَذاك ، الكَبري وقِّريو ،
ا ، والَ يهى ِثمارتسنالُها ِعندي كَمثَِل الِفردوِس يف اِجلناِن الَ يح يف اَألفراد عن علي) قط(} تغري 

 ٨/٣٥٢ و٣/٢١ واالحتاف ٤/١٨حلية 
 حسن لغريه

يف ِسدٍر مخضوٍد يخضد اُهللا شوكه فَيجعلُ مكانَ كُلِّ شوكٍة ثَمرةً : يقُولُ اُهللا تعاىل  { -٢٢٨٤٦
ك ، (} وناً من الطَّعاِم ما ِمنها لَونٌ يشبه اآلخر ، ِإنها تنبت ثَمراً يفتق الثَّمر ِمنها عِن اثنِني وسبعني لَ

 يف البعث عن أيب أمامة ) هق
 ١٠/٥٣٤ واالحتاف ٢/٤٧٦ك 

 صحيح
 يقطع: خيضد 

قَد حقَّت محبيت ِللِذين يتحابونَ ِمن أَجلي ، وقَد حقت محبيت : يقُولُ اُهللا تعاىل  { -٢٢٨٤٧
 ، وقد حقت محبيت ِللذين يتباذلونَ ِمن أَجلي وقد حقت محبيت ِللذين ِللذين يتزاورونَ ِمن أَجلي

 مقدؤمنة يؤمٍن والَ ما ِمن متناصرونَ ِمن أَجلي ، مي حبيت ِللذينم قتتصادقونَ من أَجلي ، وقد حي
ابن أيب الدنيا يف كتاب (} اجلَنةَ ِبفضِل رمحتِه ِإياهم اُهللا له ثَالثةَ أَوالٍد ِمن صلبٍه مل يبلغوا احلنثَ ِإال أَدخله اُهللا 

 عن عمرو ابن عبسة) طب(اإلخوان 
 ١٠/٢٧٩ وامع ٦/١٧٥ واالحتاف ٤/١٩ترغيب 

 صحيح

أملْ  أَمحلك على اخلَيِل واِإلبِل ، ! يا ابن آدم : يقُولُ اُهللا تعاىل ِلعبِدِه يوم الِقيامِة  { -٢٢٨٤٨
) هب(} بلى أَي رب ، فَيقُولُ أَين شكر ذِلك ؟ : لنساَء ، وأَجعلك تربع وترأَس ؟ فَيقولُ وأُزوجك ا

 عن أيب هريرة
 ١٠/٤٦٨ و ٨/٢٨٢واالحتاف ) ٤٦٠٩ و ٤٦٠٨(الشعب 

 صحيح

ذا فَعافَيتك ؟ أَمل أَمل تدعين ِلمرِض كَذا وكَ: يقُولُ اُهللا تبارك وتعاىل ِللعبِد يوم الِقيامِة  { -٢٢٨٤٩
 تدعنــي 

 )عن عبد اهللا بن سالم ) هب(أبو الشيخ (} أَن أُزوجك كَرميةَ قَوِمها فَزوجتك ؟ أَمل ؟ أَمل ؟
  مرفوعاً وموقوفاً ١٠/٤٦٨ و ٨/٢٨٢واالحتاف ) ٤٦١١ و ٤٦١٠(الشعب 

 والصواب وقفه
 لكن مثله اليقال بالرأي



 

 

٣٤٠٩() 

ما ِلعبِدي املُؤِمِن ِعندي جزاٌء ِإذَا قَبضت صفيه ِمن أَهِل الدنيا ثُم : يقُولُ اُهللا تعاىل  { -٢٢٨٥٠
 عن أيب هريرة) حم ، خ(} احتسبته ِإال اجلَنةَ 

 )٨١٣٩( وصحيح اجلامع ٥/٤٥٥ وسنة ١١/٢٤٢ وفتح ٢/٤١٧ وحم ٨/١١٢خ 

} احتسب لَم أَرض لَه ثَواباً دونَ اجلَنِة من أَذهبت حبيبتيِه فَصرب و: يقُولُ اُهللا تعاىل  { -٢٢٨٥١
 عن أيب هريرة) ت(

 )٨١٤٠( وصحيح اجلامع ٢/٢٦٥وحم ) ٢٤٠١( وت ٥٢٦ و ٩/٢٨ و٦/٣٦١ واالحتاف ١/١٤٢طص 
 صحيح

سرع ��أل�َ يل وليا فَقد بارزين ِباملُحاربِة ، وِإني �من أَهان: يقُولُ اُهللا تعاىل  { -٢٢٨٥٢
ىل نصرِة أَوليائي ِإين َألغضب لَهم كَما يغضب اللَّيثُ احلَرب ، وما ترددت عن شيٍء أَنا شيٍء ِإ

فَاِعله ترددي عن قَبِض روِح عبدي املُؤِمِن وهو يكره املَوت وأَكره مساءته وال بد لَه ِمنه ، وما 
ِد يف الدنيا ، وال تقرب عبِدي املُؤمن ِبمثِل أَداِء ما افترضت عليِه ، تعبد يل عبدي املُؤمن ِبمثِل الزه

والَ يزالُ عبدي يتقرب ِإيلَّ ِبالنواِفِل حىت أُحبه ، فَإذا أَحببته كُنت له سمعاً وبصراً ويداً وموئالً ، 
من ِعبادي املُؤمنني لَمن يسأَلين الباب ِمن الِعبادِة ِإنْ سأَلين أَعطيته ، وِإنْ دعاين أَستجيب له ، وِإن َّ

 صلحن الَ يلَم ِإنَّ ِمن ِعبادي املُؤمننيو ، ذِلك أَفسدهو جبالع اخلهلَد ِإياه لو أَعطيتهو ، نهع فَأَكُفه
ِإنَّ ِمن ِعبادي املؤمننيو ، ذِلك َألفسده لو أَفقرتهو إال الِغىن ولو له ، ِإال الفَقر له صلحن الَ يلَم 

 ذِلك َألفسده لو أَسقمتهِإال الصحةُ و صلحهالَ ي نلَم املُؤمنني وِإنَّ ِمن ِعبادي ، ذلك َألفسده أَغنيته
 أدبر ِعبادي وِإنَّ من ِعبادي املؤِمنني لَمن الَيصلح لَه إالَّ السقم ولو أصححته َألفسده ذِلك ، ِإين

 بريخ ليمم ، ِإين عِيف األمساء وابن عساكر عن أنس) حل ، هق(ابن أيب الدنيا يف كتاب األولياء واحلكيم وابن مردويه (} ِبعلِمي ِبقلُو( 
 ٢/٢٤٨ وكر ٢/٢٤٨ وجممع ٨/٢٦٤ وطب ٩/٤٤٠ ٤٧٧ و ٨/١٠٢االحتاف 

 حسن لغريه

 عن عمر) طص ، ض(والشاشي ) حم ، ع(} من تواضع يل هكذا رفَعته هكَذا : يقُولُ اُهللا عز وجلَّ  { -٢٢٨٥٣
 )٢٦٧٧( ومطالب ٨/٨٢ وجممع ١/٢٣١ وطص ١/٤٤حم 

 صحيح

} من شغله ِذكرى عن مسأَليت أَعطيته أَفضلَ ما أُعطي السائلني : يقُولُ اُهللا تعاىل  { -٢٢٨٥٤
 عن جابر) هب(عن عمر ) هب( يف الترغيب يف الذكر وأبو نعيم يف املعرفة يف خلق أَفعال العباد وابن شاهني) خ(

 ٦٩وخ خلق ) ٥٧٤( والشعب ١١/١٣٤ وفتح ٢/١١٥ وتخ ٤/٣٧٥ واالحتاف ٦/٤٦ ومتهيد ١٠/٢٣٧ش 
 حسن لغريه

عن عمرو ) ش(} من شغله ِذكِري عن مسأَليت أَعطيته فَوق ما أُعطي السائلني : يقُولُ اُهللا  { -٢٢٨٥٥
 ابن 

 مرة مرسالً
 ٤/٣٧٥ واالحتاف ٦/٤٦ ومتهيد ١٠/٢٣٧ش 

 حسن لغريه

من شغله ِقراءةُ القُرآِن على دعائي ومسأَليت أَعطَيته أَفضلَ : يقُولُ اُهللا تبارك وتعاىل  { -٢٢٨٥٦
 اكرينعن أيب سعيد) اء ابن األنباري يف الوقف وأبو عمرو الداين يف طبقات القر(} ثَواِب الش 



 

 

٣٤١٠() 

 ٢/١١٥ وتخ ٦/٤٦ ومتهيد ١٠/٢٣٧ وش ٥/٨ و٤/٤٦٤ واالحتاف ١/٧٨شج 
 حسن لغريه

من عادى يل وليا فَقد ناصبين ِباملُحاربِة ، وما ترددت عن : يقُولُ اُهللا تبارك وتعاىل  { -٢٢٨٥٧
املوت كرهوِت املؤِمِن ، يددي عن مكَتر يٍء أَنا فَاعلهي شليأَلين وما سربو ، ساَءتهم أَنا أَكرهو 

املُؤمن الِغنى فَأَصرفه ِمن الِغىن ِإىل الفَقِر ولو صرفته ِإىل الِغىن لَكانَ شراً له ، ورمباَ سأَلين وليي 
، ا لهرِإىل الفَقر لكَانَ ش رفتهلو صو ِإىل الِغىن فَأَصرفه الفقر عاىل قَالَ املُؤمنِعزيت :  ِإنَّ اهللا تو

 فسِه ِإال أَثبتوى نلى هع وايه بدع ؤثركاين ، الَ يم ارتفاعمجايل وائي ، وي ولوعاليل ، ووج
ابن عن ) طب(} أَجله ِعند بصرِه ، وضمنِت السماُء واألرض ِرزقه وكُنت لَه ِمن وراِء ِتجارِة كُلِّ تاجٍر 

 عباس
 ٤/٥٠٨ وكثري ١٢/١٤٦طب 

 حسن لغريه

من عملَ حسنةً فَله عشر أَمثاهلَا وأَزيد ، ومن عملَ سيئةً فَجزاؤها : يقُولُ اُهللا تعاىل  { -٢٢٨٥٨
ثلَها مغفرةً ِمثلُها أَو أَغفر ، ومن عملَ قُراب اَألرِض خطيئةً ثُم لَقيين ال يشرك يب شيئاً جعلت لَه ِم

، ومن ِاقترب ِإيل ِشرباً اقتربت ِإليِه ِذراعاً ، ومِناقترب ِإيلَّ ِذراعاً اقتربت ِإليِه باعاً ، ومن أَتاين 
 عن أيب ذر) حم ، م ، هـ(} يمشي أَتيته هرولةً 

 ٢٠٦٨وم ص ) ٨١٤١(حيح اجلامع وص) ٥٨١(وصحيحة ) ٣٨٢١( وهـ ٣/٣٧٣ وكثري ٩/١٧٨ واالحتاف ٩/٤٩ وطب ١٦٩ و ٥/١٥٣حم 

وِعزيت وجاليل ألنتِقمن ِمن الظَّاِلِم يف عاجلِه وآجلِه ، : يقُولُ اُهللا عز وجلَّ  { -٢٢٨٥٩
 نصرهفَلم ي نصرهأَنْ ي ظلُوماً فَقدرأَى مِممن ر قمنألنتواخلرائطي يف ) طب(احلاكم يف الكىن والشريازي يف األلقاب (} و

 مساوئ األخالق وابن عساكر عن ابن عباس 
 ٧/٢٧٠وامع ) ٦٦٥( واملساوئ ١٠/٣٣٨ وطب ٣/١٩٠الترغيب 

 حسن لغريه

وِعزِتي الَ أَمجع على عبدي خوفِني والَ أَمجع له أَمنِني ، ِإنْ أَِمنين يف الدنيا : يقُولُ اللُه { -٢٢٨٦٠
هب ، (ابن املبارك واحلكيم عن أنس وابن عباس ، ابن املبارك (} الدنيا آمنته يوم الِقيامِة أَخفته يوم الِقيامِة ، وِإنْ خافين يف 

 عن ابن مسعود وعن أيب سلمة عن أيب هريرة) حب
 )٦٤٠( واالحسان ١٠/٣٠٨وامع ) ٧٧٧( والشعب ٥١ ومبارك ٩/٢١١االحتاف 

 صحيح

 عن أنس ) حل(} دي فَأَرضى له ثَواباً دونَ اجلَنِة الَ أَذهب ِبصفييت عب: يقُولُ اُهللا { -٢٢٨٦١
 ٩/٢٨ واالحتاف ٩/٢٣٧حلية 

 صحيح

يا ابن آدم ِإذا أَخذت كَرميتيك فَصربت واحتسبت ِعند الصدمِة : يقُولُ اُهللا تعاىل  { -٢٢٨٦٢
 عن أيب أمامة) حم(} اُألوىل لَم أَرض لك ثواباً دونَ اجلَنِة 

 )٨١٤٣(وصحيح اجلامع ) ١٥٩٧(وهـ ) ٥٣٥( وخد ٥/٢٥٨ وحم ٩/٢٨ و ٦/٣٦١االحتاف 
 صحيح

 !!وعزاه يف اجلامع إىل مسلم ومل أجده عنه فيه 



 

 

٣٤١١() 

: لَبيك وسعديك واخلَري يف يديك ، فَيقولُ : فَيقولُ ! يا آدم : يقُولُ اُهللا تعاىل  { -٢٢٨٦٣
ِمن كُلِّ أَلٍف ِتسعمائٍة وِتسعةٌ وِتسعني ، فَعندها : لناِر ؟ قَالَ وما بعثُ ا: أَخرج بعثَ الناِر ، قَالَ 

 لكنكارى وم ِبسما هكارى وس استرى النا وملهمٍل حكُلُّ ذَاِت ح تضعو ، غريالص شيبي
أَبِشروا فَِإنَّ ِمنكُم رجالً وِمن : وأَينا ذِلك الواحد ؟ قَالَ ! يارسولَ اهللا : عذاب اِهللا شديد ، قَالوا 

يأجوج ومأجوج أَلف ، والَّذي نفسي ِبيدِه ، أَرجو أَن تكونوا ربع أَهِل اجلَنِة ، أَرجو أَن تكونوا 
سوداِء يف ثُلثَ أَهِل اجلَنِة ، أًرجو أَن تكونوا ِنصف أَهِل اجلَنِة ، ما أَنتم يف الناِس ِإال كَالشعرِة ال
عن أيب ) حم ، ن(} ِجلِد ثَوٍر أَبيض ، أَو كَشعرٍة بيضاَء يف ِجلِد ثَوٍر أَسود ، أَو كَالرقمِة يف ِذراِع اِحلماِر 

 سعيد
 - ٣/٣٢وحم ) ٧٣٥٤(واالحسان ) ٨١٤٢(وصحيح اجلامع ) ٣٥٩( ون التفسري ١١/٣٨٨ وفتح ١/٢٩ وك ٢٠١ وم ص ٩/١٧٣ و ٨/١٣٧ و ٤/١٦٨خ 
٣٣ 

يا ابن آدم أَنى تعجزين وقَد خلقتك ِمن ِمثِل هذا ، حىت ِإذا : يقُولُ اُهللا تعاىل  { -٢٢٨٦٤
سويتك وعدلتك مشيت بني برديِن ولألرِض ِمنك وئيد ، فَجمعت ومنعت ، حىت ِإذا بلغِت 

 قُلت راِقيدقِة : التى أَوانُ الصوأَن قعن بسر بن جحاش) ، هـ ، كحم (} أَتصد 
 )٨١٤٤( وصحيح اجلامع ٤/٣٢٣وك )  ٢٧٠٧( وهـ ٥/٢٨٧ و ٤/٢١٠وحم ) ٢٢٤٣ و ١٠٩٩( وصحيحة ٣/١٤٢ وسعد ٨/٣٤٨االحتاف 

 صحيح 

واِحدةٌ لَك ، وواحدةٌ يل ، وواحدةٌ فيما بيين وبينك فَأَما ! يا ابن آدم : يقُولُ اُهللا  { -٢٢٨٦٥
فَما عملت ِمن شٍئ أَو ِمن عمٍل وفَّيتكه ، وأَما : بدين الَ تشرك يب شيئاً ، وأَما اليت لَك اليت يل فَتع

 بينكيين واِإلجابةُ : اليت ِفيما ب ليععاُء والد عن أنس ) بز(} فَمنك 
  ١/٣١٦ وكثري ٥١ و ١/٥٠امع 

 حسن لغريه

٢٢٨٦٦- } جو زقُولُ اهللا عفَسلوِني اهلُدى أَهِدكُم ، : لَّ ي هديته نالٌّ ِإال مض ا ِعبادي كُلُّكمي
وكُلُّكم فَقري ِإال من أَغنيت فَسلُوين أَرزقكُم ، وكُلُّم مذنب ِإال من عافيت فَمن عِلم ِمنكُم أَني ذُو 

، ولو أَنَّ أَولكُم وآِخركُم وحيكُم وميتكُم قُدرٍة على املَغفرِة فَاستغفرِني غَفرت له والَ أُبايل 
ورطبكُم وياِبسكُم اجتمعوا على أَتقى قَلِب عبٍد ِمن ِعبادي ما زاد ذِلك يف ملِكي جناح بعوضٍة ، 

ولو أَنَّ أَولكُم وآِخركُم وحيكُم وميتكُم ورطبكُم ويابسكُم اجتمعوا على أَشقى قَلِب عبٍد ِمن 
 ما نقَص ذِلك ِمن ملكي جناح بعوضٍة ، ولو أَنَّ أَولكُم وآخركُم وحيكُم وميتكُم ورطَبكُم ِعبادي

ويابسكُم اجتمعوا يف صعيٍد واحٍد فَسأَلَ كُلُّ ِإنساٍن ِمنكُم ما بلغت أُمنيته ، فَأَعطيت كُلَّ ساِئٍل 
  أَحدكُم مر ِبالبحِر فَغمـس ِمنكُم ، ما نقص ذِلك ِمن ملكي ِإال كَما لَو أَنَّ

 ، ذايب كَالموع ، طاِئي كَالمع ، أَفعلُ ما أُريد اجدم واجد وادِبأَين ج ا ِإليِه ، ذِلكفعهر فيِه ِإبرةً ثُم
 عن أيب ذر) ت ، ن ، هـ(} ِإمنا أَمِرى ِلشيٍء ِإذا أَردته أَنْ أَقولَ له كُن فَيكونُ 

 ) ٤٢٥٧( وهـ ٥/١٥٤وحم ) ١٥(لدعاطب وا) ٢٤٩٠(ت 



 

 

٣٤١٢() 

 حسن

 قُم فَجهز ِمن ذُريِتك ِتسعمائٍة وِتسعةً  يا آدم : يقُولُ اُهللا تبارك وتعاىل يوم الِقيامِة  { -٢٢٨٦٧
و الَّذي ارفعوا رُءوسكُم ، فَ: وِتسعني ِإىل الناِر وواحداً ِإىل اجلَنِة ، فَكبى أَصحابه وبكى ، فَقالَ 

 عن أيب الدرداء) طب(}  ما أُميت يف اُألمِم ِإال كالشعرِة البيضاِء يف ِجلِد الثَّوِر اَألسوِد  نفسي ِبيدٍه 
 )٨٣١( ومحيدي ١/٨٩ وعوانة ١٠/٤٧٤االحتاف 

 صحيح لغريه

وأَمأل يديك ِرزقاً ، يا ابن  تفرغْ ِلعباديت أَمأل قَلبك ِغىن ،  يا ابن آدم : يقُولُ ربكُم  { -٢٢٨٦٨
 مغالً !   آدش ديكفَقراً ، وأَمُأل ي مين فَإَمُأل قَلبك باعدعن معقل بن يسار) طب ، ك(} ال ت 

 )١٣٥٩( وصحيحة ٤/٣٢٦ك 
 صحيح

 عن أيب هريرة) خ(} قَلب املُؤِمِن : الكَرم ، وِإمنَا الكَرم : يقُولُونَ  { -٢٢٨٦٩
 )٨١٤٥( وصحيح اجلامع ١٠/٥٦٦ وفتح ٢٣٩ وحم ٨/٥٢خ 

 عن ابن عمر ) خ ، ت ، هـ(} يقوم أَحدهم يف رشِحِه ِإىل أَنصاِف أُذنيِه  { -٢٢٨٧٠
 )٨١٤٦( وصحيح اجلامع ٤/٣٨٩ وترغيب ١١/٣٩٢وفتح ) ٤٢٧٨(وهـ ) ٣٣٣٦( وت ٦٠ وم اجلنة ٨/١٣٨خ 

٢٢٨٧١- } ِمقدار املنيالع ِلرب اسقوم النلى ينٍة ، فَيهونُ عأَلِف س مسنيخ وٍم ِمنِنصِف ي 
 بغرروِب ِإىل أَن تمِس ِللغعن أيب هريرة) ع(} املؤِمِن كَتدلِّي الش 

 ١٠/٣٣٧وامع ) ٧٣٣٣(االحسان 
 صحيح

م الَ قي اَهللا يقي أَحدكُم وجهه حر جهنم ولو ِبتمرٍة ولَو ِبشق تمرٍة ، فَِإنَّ أَحدكُ { -٢٢٨٧٢
أَمل أَجعلْ لَك : بلى ، فَيقولُ : أَمل أَجعلْ لَك سمعاً وبصراً ؟ فَيقُولُ : وقَاِئلٌ له ما أَقولُ ألحِدكُم 

أَين ما قَدمت ِلنفسك ؟ فَينظُر قُدامه وبعده وعن يمينِه وعن : بلى ، فَيقولُ : ماالً وولداً ؟ فَيقُولُ
 ثُم ال يجد شيئاً يِقي ِبِه وجهه حر جهنم ، ِليِق أَحدكُم وجهه النار ولو ِبشق تمرٍة ، فَِإن لَم ِشمالِه

يجد فَبكلمٍة طَيبٍة ، فَِإين ال أَخاف عليكُم الفَاقةَ فَِإنَّ اُهللا ناِصركُم ومعِطيكُم حىت تسري الظَِّعينةُ ِفيما 
 عن عدي بن حامت ) ت( } ِحلريِة ، وأَكثر ما يخاف على مطيتها السرق بني يثرب وا

 )٨١٤٧( وصحيح اجلامع ٢/١٠وترغيب ) ٢٩٥٣( وت ١٠/٤٧٠ االحتاف 
 حسن

 عن أنس ) حم(} يكِفي أَحدكُم مد ِمن الوضوِء  { -٢٢٨٧٣
 ١/٢٣٣وعوانة ) ١٩٩١( وصحيحة ٣/٢٦٤حم 

 صحيح

 عن بريدة) عفان بن مسلم الصفار يف جزئه (} م ِمن الدنيا خادم ومركب يكِفي أَحدكُ { -٢٢٨٧٤
 ٦/٢٠٦ وحلية ٥/٣٦٠ وحم ٢/١٩ وجامع بيان العلم ٢/٣٠١ ومي ١٣/٢٤٥ش 

 صحيح

يكونَ اخِتالف ِعند موِت خليفٍة فَيخرج رجلُ ِمن أَهِل املَدينِة هارباً ِإىل مكةَ فَيأتيِه  { -٢٢٨٧٥
مكةَ فَيخرجونه وهو كَاره فَيبايعونه بني الركِن والَمقاِم ويبعثُ ِإليِه بعثٌ من الشاِم فَيخسف أَهلُ 



 

 

٣٤١٣() 

ِبهم ِبالبيداء بني مكةَ واملَدينةَ ، فَِإذا رأَى الناس ذِلك أَتاه أَبدالُ الشاِم وعصائب أَهِل الِعراِق 
 من قُريٍش أَخوالُه كَلب فَيبعثُ ِإليهم بعثاً فَيظهرونَ عليهم وذِلك بعثُ فَيبايعونه ثُم ينشو رجلٌ

كَلٍب ، واخلَيبةُ ِلمن مل يشهد غَنيمةَ كَلٍب ، فَيقسم املَالَ ويعملُ يف الناِس ِبسنِة نبيِهم ويلِقي 
عن أم ) حم ، د ، ك(} ويصلِّي عليِه املُسلمونَ اِإلسالم ِبجرانِه ِإىل األرِض ، فَيلبثُ سبع ِسنني ثُم يتوفَّى 

 سلمة
  ٤/٤٣١ وك ٤٦ و ١٥/٤٥وش ) ١١٧٥( وطس ٢٣/٩٣١وطب ) ١٨٨١(وحب ) ٢٠٧٦٩( وعب ٦/٣١٦ وحم ٤٢٨٦(د 

 حسن لغريه
 باطن العنق ، أي أن االسالم قر قراره واستقام: اجلران 

وجلَّ عليهم ِرزقاً ِمن ِرزقِه فَيصبحونَ مشركني يكونُ الناس مجدبني فَيرتلُ اُهللا عز  { -٢٢٨٧٦
 عن معاوية الليثي ) حم(} مطرنا ِبنوِء كَذا وكَذا : يقولونَ

 ٣/٤٢٩حم 
 حسن

يكونُ أمراُء يغشاهم غَواٍش أَو حواٍش ِمن الناِس يكذبونَ ويظلمونَ ، فَمن دخلَ  { -٢٢٨٧٧
عاُم على ظُلِمِهم فَليس ِمين ولست ِمنه ، ومن لَم يدخل عليِهم عليهم فَصدقهم ِبكذِبِهم وأَ

 لى ظُلِمهم فَهو ِمين وأَنا منهم ععنهم ِبكَذِبهم ويقهصدعن أيب سعيد اخلدري) حم ، ع(} وي 
 ٥/٢٤٦ وجممع ٣/١٩٦ترغيب 

 حسن

٢٢٨٧٨- } وِبالي ، ندوِبالِعراِق ج ، نداِم جكونُ ِبالشلٌ يجفَقالَ ر ، ندسولَ اهللا : مِن جا ري !
 عن عبد اهللا بن يزيد) طب(} عليك ِبالشاِم فَِإنَّ اهللا قَد تكفَّلَ يل ِبالشاِم وأَهلِه : ِخر يل ، فَقالَ 

 ٥/٣٣ و٤/١١٠ وحم ٦١ و ٤/٦٠ وترغيب ١١/٩٢ وطب ٥٩ و ١٠/٥٨وامع ) ٢٠٤٥٦(عب 
 صحيح

 عن عمار ) حم(} قَوم يأخدونَ املُلك يقتلُ عليِه بعضهم بعضاً يكونُ بعدي  { -٢٢٨٧٩
 ٤/٢٦٣حم 

 صحيح

 عن ابن مسعود) نعيم بن محاد يف الفنت (} يكونُ بعِدي ِمن اخلُلَفَاِء ِعدةُ نقباِء موسى  { -٢٢٨٨٠
 ٦/٢٨١البداية 

 صحيح لغريه

 عن أنس ) ت(} طِع اللَّيِل املُظِلِم يكونُ بني يدِي الساعِة ِفنت كَق { -٢٢٨٨١
 مطوالً) ٢١٩٧( وت ١١/٣٩ش 

 صحيح

يكونُ خلف ِمن بعِد ِستني سنةً أَضاعوا الصالةَ واتبعوا الشهواِت فَسوف يلقَونَ  { -٢٢٨٨٢
مؤمن ومناِفق وفَاجر : ثَالثَةٌ غَيا ، ثُم يكونُ خلف يقرُءونَ القُرآنَ الَ يعدو تراِقيهم ، ويقرأُ القُرآنَ 

 عن أيب سعيد) حم ، حب ، ط ، هب(} 
 )٧٥٥(واالحسان ) ٢٦٢٦( والشعب ٦/٢٥٩ وبداية ٦/٤٦٥ ونبوة ٥/٣٣٩ وكثري ٤/٥٤٧ و ٢/٣٧٤ وك ٣/٣٨حم 

 صحيح



 

 

٣٤١٤() 

لُوكُم ، فَقالَ يكونُ عليكُم أُمراُء ِإنْ أَطعتموهم أَدخلوكُم النار ، وِإنْ عصيتموهم قَت { -٢٢٨٨٣
لَعلَّهم يحثُونَ يف وجِهك : سمِهم لَنا لَعلَّنا نحثُو يف وجوِههم التراب ، فَقالَ ! يا رسولَ اهللا : رجلٌ

 ينكونَ عفقؤيعن عبادة بن الصامت) طب ، ض(} و 
 ٥/٢٣٨ وامع ١٩/١٣٩ وطب ٣٨اآلجري 

 حسن

٢٢٨٨٤- } ليكُم أُمراُء تكونُ عليكُم يكونُ عي ثُم ، اجلُلود لَهم لنيتو ، القُلوب ِإليِهم طمِئن
ال ، : أَفَال نقاِتلهم يا رسولَ اهللا ؟ قَالَ : أُمراُء تشمِئز منهم القُلوب ، وتقشعر ِمنهم اجلُلود ، ِقيلَ 

 عن أيب سعيد) حم ، ع ، ض(} ما أَقاموا الصالةَ 
 ٢٩  و٣/٢٨حم 

 حسن

يكونُ عليكُم أُمراُء ِمن بعدي يؤخرونَ الصالةَ ، فَهي لَكم وِهي عليِهم ، فَصلُّوا  { -٢٢٨٨٥
 عن قبيصة بن وقاص) د(} معهم ما صلَّوا ِبكُم الِقبلةَ 

 )٨١٤٨( وصحيح اجلامع ٢/١٤٨ والدواليب ١٨/٣٧٥ وطب ٧/٣٨وسعد ) ٤٣٤(د 
 صحيح

ِر الزماِن أَقوام ِإخوانُ العالنيِة ، أَعداُء السريرِة ، فَقيلَ يا رسولَ اهللا يكونُ يف آِخ { -٢٢٨٨٦
 عن معاذ) حم ، حل(} ذِلك ِبرغبِة بعِضهم ِإىل بعٍض ورهبِة بعِضهم ِإىل بعٍض : فَكيف يكونُ ذِلك ؟ قَالَ 

 ٥/٢٣٥حم 
 فيه ضعف

 عن سهل بن سعد) هـ(}  ، والقَذف ، واملَسخ اخلَسف: يكونُ يف آخِر الزماِن  { -٢٢٨٨٧
 )٨١٤٩( وصحيح اجلامع ١/١٥١أعظمي وسنة ) ٤١١٠(هـ 

 صحيح

أُمراُء ظَلمه ، ووزراُء فَسقَةٌ ، وقُضاةٌ خونةٌ ، وفُقهاُء كَذبةٌ : يكونُ يف آخِر الزماِن  { -٢٢٨٨٨
ريفاً وال جلَهم ع كوننم فَال يكَهأَدر فَمن ، رطياازناً وال شاخلطيب عن أيب هريرة (} ابياً وال خ( 

  ٢/١٤٣ وأصفهان ١٥/٢٣٧ش 
 حسن

٢٢٨٨٩- }  هدعاملالَ وال ي قسمليفةٌ يماِن خكونُ يف آخِر الزعن أيب سعيد وجابر) حم ، م(} ي 
 )٨١٥٠( وصحيح اجلامع ٣٣٣ و ٣/٣٨ وحم ٢٢٣٥م ص 

٢٢٨٩٠- } كونُ يف آخِر الزم يسمعوا أَنتاَألحاديِث ِبما مل ت كُم ِمنأتونالونَ كَذَّابونَ ، يجماِن د
 عن أيب هريرة) حم ، م(} وال آباؤكُم فَِإياكُم وِإياهم ، الَ يِضلونكم والَ يفِتنونكُم 

 )٨١٥١( وصحيح اجلامع ٢/٣٤٩ وحم ٤/٢٠٤ ومشكل ٧م املقدمة 

٢٢٨٩١- } كونُ يف آخِر الزبوا يسيف املَعدِن ، فالَ ت لُ الذَّهبحصكَما ي اسلُ النحصةٌ تماِن ِفتن
 ِمن بباِم سرسلَ على أَهِل الشأَن ي وِشكاَألبدالَ ، ي م ، فَِإنَّ ِفيهمهوا ِشرارباِم ولِكن سأَهلَ الش

ب غَلبتهم ، فَِعند ذِلك يخرج خارج ِمن أَهِل بييت السماِء فَيفرق جماعتهم حىت لَو قَاتلتهم الثَّعاِل



 

 

٣٤١٥() 

اثين عشر أَلفاً ، أَماراتهم أَمت أَمت ، : خمسةَ عشر أَلفاً ، واملِقلُّ : يف ثَالِث راياٍت ، املُكِثر يقولُ 
ملهفَيقت املُلك طلبلٌ يجلى كُلِّ رايٍة ِمنها راياٍت ، عر بعلقونَ سم ياُهللا أُلفَته ردميعاً وياُهللا ج 

  عن علي) طس(} ونِعيمهم وقَاصيهم وداِنيهم 
 ٧/٣١٧امع 

 حسن

يكونُ يف آخِر الزماِن يف هذِه اُألمِة ناس معهم ِسياطٌ كَأََا أَذناب البقِر يغدونَ يف  { -٢٢٨٩٢
 ن أيب أمامةع) حم ، ك(} سخِط اهللا ويروحونَ يف غَضبِه 

 ٥/٢٤٩وحم ) ٣٢(مسدد 
 حسن

٢٢٨٩٣- }  هنهونكِم اِهللا والَ يلطانَ فَيحكُمونَ ِبغِري حرونَ السحضي ماِن قَومكونُ يف آخِر الزي
 )أبو نعيم والديلمي عن ابن مسعود(} فَعليِهم لَعنةُ اهللا 

 ) ٨٧٢٧(الفردوس 
 حسن

٢٢٨٩٤- } ماِن قَومكونُ يف آخِر الزائحةَ يونَ ررحيونَ ِبالسواِد كَحواِصِل احلَماِم ال يخضبي 
 عن ابن عباس ) د ، ن(} اجلَنِة 

 وصحيح اجلامع ١٠/٣٥٤ وفتح ١٢/٩٢وسنة ) ٢٠١٨٣(وعب ) ٤٢١٢( ود ٢/٢٥٠ وشج ٢/٤٢١ واالحتاف ٨/١٣٨ ون ١٢/٤١٣ وطب ٧/٣١١هق 
 ١/٢٧٣وحم ) ٨١٥٣(

 صحيح

٢٢٨٩٥- } كونُ يف آخِر الزاُهللا ِإليهم ي نظرم ال يارهدونَ أَشعسوي عن ابن عباس) طص( } ماِن قَوم 
 )٢٠١٨٣( وعب ١٢/٤١٣ وطب ٧/٣١١هق 

 صحيح لغريه

٢٢٨٩٦- }  ِمن همالس قاِإلسالِم كما مير نقونَ مقرُءونَ القُرآنَ ميري ماِن قَومكونُ يف آخِر الزي
 عن علي ) حم(} مسلٍم ِقتالُهم الرميِة ، حق على كُلِّ 

 ١/١٥٦حم 
 صحيح لغريه

٢٢٨٩٧- }  داع هعدثياً وال يحثي املَالَ حليفَةٌ يكونُ يف آخِر أُميت خعن جابر) حم ، م( } ي 
 )٨١٥٤( وصحيح اجلامع ٦/٢٢٣ وبداية ٣/٣١٧ وحم ٤/٤٥٤ وك ٦٩ و ٦٧م الفنت 

٢٢٨٩٨- } رابكونُ يف آخِر أُميت شاخلَمِر ي غَري سمونهِباسٍم ي حلُّونهستي و اخلَمرعن ) طب(}  ه
 عبادة 

 ابن الصامت
  ٥/٧٥امع 

 حسن

يا رسولَ اهللا أَِلك وِفينا : يكونُ يف آخِر هذِه اُألمِة خسف ومسخ وقَذف ، ِقيلَ  { -٢٢٨٩٩
 ن عائشةع) ت(} نعم ، ِإذا ظَهر اخلُبثُ : الصاحلُونَ ؟ قالَ 

 )٨١٥٦(وصحيح اجلامع ) ١٧٨٧( وصحيحة ٨/٢٩٢وفتح ) ٤٠٦٠(وهـ ) ٢١٨٥(ت 
 صحيح



 

 

٣٤١٦() 

٢٢٩٠٠- }  وهي يلمالص وهي هواِحد قيتوب عأَرب ضتِفٍنت ، فَقد م مسكونُ يف هِذِه اُألمِة خي
اً فَكُنه وال تكُن مع أَحٍد ِمن ِفيكُم يا أَهلَ الشاِم ، فَِإن أَدركتها فَِإِن استطعت أَنْ تكونَ حجر

 عن رجل بن خثم) حم(} الفَريقِني ، أَال فَاِختذ نفقاً يف اَألرِض 
 ٥/٧٣حم 

 فيه مبهم
 القطيعة املنكرة ، الداهية: الصيلم 

٢٢٩٠١- } هاِجِد ، ِنساؤاملس ىت أَبوابركبونَ على املَياِثِر حكونُ يف آخِر هذِه اُألمِة ِرجالٌ يم ي
كَاسيات عاريات على رُءوسهن كَأَسِنمِة البخِت الِعجاِف ، العنوهن فَِإُن ملعونات ، لو كَانت 

 عن ابن عمرو) ك(} وراَءكُم أُمةٌ ِمن اُألمِم لَخدمهم كَما خدمكُم ِنساُء اُألمِم قَبلكُم 
 ٤/٤٣٦ك 

 حسن

٢٢٩٠٢- } كونُ يف أَحِد الكَاِهنِني ري عدهكونُ بسها أَحد يدرالقُرآنَ ِدراسةً ال ي درسجلٌ ي {
 يف الدالئل ، وابن عساكر عن عبد اهللا بن معتب ابن أيب بردة) طب ، هق(والبغوي ) حم(

 ٦/٢٧٢ وبداية ٤/١٩ واالصابة ٦/١١ وحم ٦/٤٩٨نبوة 
 حسن لغريه

 يقال بأنه حممد بن كعب القرظي 

وم ما شاَء اُهللا أَنْ يكونوا ، ثُم يرمحهم اهللا فَيخِرجهم فَيكونوا يف واٍد يكونُ يف الناِر قَ { -٢٢٩٠٣
 لَو أَضاف ، ميِهم أَهلُ اجلَنِة اجلَهنمينياحلَيوانُ ، فَيس قالُ لَههٍر يأَدىن اجلَنِة فَيغتسلُونَ يف ن ِمن

}  وزوجهم ال ينقص ذلك مما ِعنده شيئاً أَحدهم أَهلَ الدنيا َألطعمهم وسقاهم وفَرشهم ولَحفَهم
 وابن عساكر عن ابن مسعوٍد ) حم(

 ٢/٤٠١ وعاصم ١/٤٥٤حم 
 صحيح

يكونُ يف أُميت أَقوام أَشداُء أَحداُء ذَليقةٌ أَلِسنتهم ِبالقُرآِن اليجاوز تراقيهم ، أَال  { -٢٢٩٠٤
م مثَّ ِإذا روهم فَأَنيمأَيتموهم فَِإذا رقَاِتله ؤجري م فَإنهم فَأَقتلوهعن أيب بكرة) حم ، ك(} أَيتموه 

 ٥/٣٦ وحم ١٩٢ واآلجري ٢/١٤٦ك 
 حسن

٢٢٩٠٥- }  رِبِهم اخلُمورالقَيناِت وش ِباختاِذِهم والقَذف واملسخ كونُ يف أُميت اخلَسفطب(} ي (
 وابــــــن 

 ابن الغاز عن أبيه عن جده ربيعةعساكر عن أيب مالك األشعري ، البغوي عن هشام 
 ١١ و ٨/١٠ وامع ١/١٥١وسنة ) ٤٠٦٢ و ٤٠٦١(هـ 

 صحيح لغريه

٢٢٩٠٦- }  ِسنني وِإال فَثماٍن ، وِإال فَتسع ، ِسنني فَسبع مرهع ِإنْ قَصر ، كونُ يف أُميت املَهديي
لبر ِمنهم والفَاجر ، ترسلُ السماُء عليهم ِمدراراً ، ، تنعم أُميت يف زمانِه نعيماً مل ينعموا ِمثله قَطُّ ، ا

أَعطين ! يا مهِدي : وال تدِخر الألرض شيئاً ِمن نباا ، ويكونُ املالُ كُدوساً ، يقوم الرجلُ فَيقولُ 
 عن أيب هريرة عن أيب سعيد) طس(يف األفراد ) قط(} خذْ : فَيقولُ 



 

 

٣٤١٧() 

 ٢٧٢ و ٢٦٩ و ٢/٢٦٨ وشج ٣/١٠٥٧ وعدي ١٥/١٩٦ وش ٤/٥٥٨وك ) ٤٠٨٣(هـ 
 حسن لغريه

 عن ابن عمرو) حم ، هـ(} خسف ومسخ ، وقَذف : يكونُ يف أُميت  { -٢٢٩٠٧
 ٢/١٦٣وحم ) ٨١٥٥( وصحيح اجلامع ١/١٥١وسنة ) ٤٠٦٢ و ٤٠٦١(هـ 

 صحيح

} بهم ، لو أَقْسموا على اِهللا َألبرهم يكونُ يف أُميت ِرجالٌ طُلس رُءوسهم ، دنس ِثيا { -٢٢٩٠٨
 )الديلمي عن أيب موسى(

 ١٠/٢٦٤ وجممع ١٣٠ وبنحوه م الرب والصلة ٤٢ وأولياء ٩/٦٤٢االحتاف 
 حسن لغريه

 مغربة األلوان: طلس 

٢٢٩٠٩- }  سفوخ سخوم كونُ يف أُميت قَذفي : ، وكَثرِت القَينات ، ازفِإذا ظَهرِت املع
ربوش ابن أيب الدنيا يف ذم املالهي عن عمران بن حصني(} ِت اخلُمور( 

 )٣-١(وذم املالهي ) ١٧٨٧( حنوه وصحيحة ٢/١٦٣ وحم ٨/٢٩٢وفتح ) ٤٠٦٠(وهـ ) ٢١٨٥(ت 
 صحيح

٢٢٩١٠- }  بريوم كونُ يف ثَِقيٍف كَذابنعيم بن محاد عن أمساء بنت أيب بكٍر (} ي( 
 ٧/٣٣٤وجممع ) ٣٩٤٤( وت ٣/١٩١تخ 

 صحيح

 عن ابن مسعود) د(} يكونُ يف هذِه اُألمِة أَربع ِفٍنت يف آخرها الفَناُء  { -٢٢٩١١
  وبنحوه عن حذيفة عند نعيم١٠/٣١ وجامع األصول ١٥/١٧٠ وش ٢/٧٦وطص ) ٤٢٤١(د 

 حسن لغريه

٢٢٩١٢- } واملع ، ِإذا ظَهرِت القَينات ، وقَذف سخوم سفكونُ يف هِذِه اُألمِة خي ، ازف
 ِحلِت اخلُمورنيا يف ذم املالهي وابن النجار (} واستعن سهل بن سعد)عبد بن محيد وابن أيب الد 

 )٣-١(وذم املالهي ) ٤٠٦٠(وهـ ) ٤٥٢(وعبد بن محيد ) ٢١٥٢(ت 
 صحيح لغريه

لصاِدق ، ويصدق يكونُ قَبلَ خروِج املِسيِح الدجاِل سنوات خداعةٌ ، يكذَّب ِفيها ا { -٢٢٩١٣
} ِفيها الكَاذب ، ويؤتمن ِفيها اخلَائن ، ويخونُ ِفيها اَألمني ، ويتكلَّم الرويبضةُ الوضيع ِمن الناِس 

 نعيم بن محاد يف (
 عن أيب هريرة) الفنت 
 ٧/٣٣٠امع 

 حسن

لسواِد كَحواِصِل احلَماِم ال يرحيونَ رائحةَ يكونُ قَوم يف آِخِر الزماِن يخِضبونَ ِبا { -٢٢٩١٤
 عن ابن عباس ) هق(وابن سعد ، ) د ، ن(} اجلَنِة 

 ٨/١٣٨ ون ٣/١١٩وترغيب ) ٤٢١٢( ود ١٠/٣٥٤ وفتح ١/٢٧٣ وحم ١٢/٩٢سنة 
 صحيح

ونه فَاقتلوهم يكونُ قَوم يف آِخِر الزماِن يسمونَ الراِفضةَ ، يرفُضونَ اِإلسالم ويلفظُ { -٢٢٩١٥
 )عن ابن عباس) طب(عبد بن محيد (} فَِإنهم مشِركونَ 

 ١٠/٢٢وامع ) ٩٨١ و ٩٨٠ و ٩٧٩ و ٩٧٨( وعاصم ١٢/٢٤٢ وطب ٤/٩٥ وحلية ٢/٤٧٥ وعاصم ٦/٥٤٨نبوة 



 

 

٣٤١٨() 

 حسن

ليهود يكونُ قَوم ِمن أُميت يكفُرونَ باِهللا وبالقُرآِن وهم ال يشعرونَ كما كَفرِت ا { -٢٢٩١٦
اخلَري ِمن اِلله والشر ِمن ِإبليس ، : والنصارى يقرونَ ِببعِض القَدِر ويكفرونَ ِببعضِه ، يقولونَ 

 م ِمنلقى أُميت ِمنهاِإلمياِن واملَعرفِة ، فَما ي عدكفُرونَ ِبالقُرآِن باهللا وي ِكتاب ونَ على ذِلكفَيقر
واِجلداِل ، أُولِئك زنادق هذِه اُألمِة ، يف زمِنهم يكونُ ظُلم السلطاِن فَينالُهم ِمن العداوِة والبغضاِء 

ظُلٍم وحيٍف وأَثرٍة ، ثُم يبعثُ اُهللا طَاعوناً فَيفىن عامتهم ثُم يكونُ اخلَسف ، فَما أَقلَّ من ينجو ِمنهم 
ش ، هومئٍذ قَليلٌ فَرحي املؤِمن ، ، ةً وخنازيرامةَ أُولِئكَ ِقرداُهللا ع فَيمسخ كونُ املسخي ثُم ، هغَم ديد

 والبغوي عن رافع بن خديج) طب(} ثُم يخرج الدجالُ على أَثِر ذِلك قَريباً 
 ١٩٨ و ٨/١٩٧ وجممع ٤/٢٩١طب 

 حسن

٢٢٩١٧- }  جاعاً أَقرعالِقيامِة ش ومكونُ كَرتُ أَحِدكُم يي ذُ ِمنهعوتي ووه احبهص تبعتِني يِبيبذَا ز
 هعأُصب هلقمحىت ي ِمنه فرو يوه عهتبزالُ يعن أيب هريرة) ك(} فالَ ي 

 ١٢/٣٢٠ و٨/٣٣٢ وفتح ٥/٤٨٠وسنة ) ٢٢٥٤( وخزمية ١/٣٨٩ وك ٥٣٠ و ٣٧٩ و ٢/٣١٦ وحم ٥/٢٤ ون ٩/٣٠ و ٦/٨٢خ 

ِمصر ِبملتقى البحريِن ، وِمصر ِباحلريِة ، وِمصر : ني ثَالثَةُ أَمصاٍر يكونُ ِللمسلم { -٢٢٩١٨
ِبالشاِم ، فَيفزع الناس ثَالثَ فَزعاٍت ، فَيخرج الدجالُ يف أَعراِض الناِس فَيهزم من ِقبِل املشرِق ، 

ِفرقَةً تقيم تقولُ نشامه : ها ثَالثَ ِفرٍق فَأولُ ِمصر يرده املصر الِذي ِبملتقى البحريِن فَيصري أَهلُ
ننظُر ما هو ، وِفرقةٌ تلحق باألعراِب ، وِفرقةٌ تلحق ِباملصِر الذي يليِهم ، ومع الدجاِل سبعونَ ألفاً 

أهلُه فيصري ، الذي يليِهم والنساُء ، مث يأيت املصر اليهود ن معهم التيجانُ ، وأكثر ثالثَ عليهم 
نشامه وننظر ماهو ، وِفرقةً تلحق باألعراِب ، وِفرقةً تلحق باملصِر الذي يليهم : ِفرقةً تقولُ : ِفرٍق 

عن ) حم ، ع ، كر(} مثَ يأيت الشام فَينحاز املُسلمونَ ِإىل عقبِة أَفيق فَيبعثُونَ سرحاً لَهم فَيصاب سرحهم 
 عثمان بن أيب العاص 

 ٢/٤١٠ وكثري ١/٤٥ وكر ١٥/١٣٦ وش ٤/٤٧٨ وك ٤/٢١٦حم 
 حسن

عن ) طب(} يكونُ ِلهذِه اُألمِة اثنا عشر قَيماً ال يضرهم من خذلَهم ، كُلُّهم ِمن قُريٍش  { -٢٢٩١٩
 جابر ابن مسرة

 حنوه) ٤٢٨١(ود ) ٢٢٢٣( وت ٦/٣ وم ٩/١٠١ وخ ٥/١٠٦ وحم ٢/٢١٦طب 

 عن جابر بن مسرة) ت(} ي اثنا عشر أَمرياً كُلهم ِمن قُريٍش يكونُ ِمن بعد { -٢٢٩٢٠
 )٨١٥٧( وصحيح اجلامع ٩/١٠١ وخ ٦/٣ وم ٤/٣٣٣ وحلية ٢/٢١٦وطب ) ١٠٧٥( وصحيحة ٥/٩٩وحم ) ٢٢٢٣(ت 

 عن جابر بن مسرة) طب(} يكونُ ِمن بعدي اثنا عشر خليفةً كُلهم ِمن قُريٍش  { -٢٢٩٢١
 ٦/٣ وم ٩/١٠١ وخ ٤/٣٣٣ وحلية ٢/٢١٦طب 

٢٢٩٢٢- }  احلَجر ستلمىت يح مرليب املعتعن ابن عباس ) د(} ي 
 ٣/٨٧ وجامع األصول ٤/٣٢٢ والنيل ٥/١٠٤ وهق ٣/١١٤ونصب ) ١٨١٧(د 

 حسن لغريه



 

 

٣٤١٩() 

 عن ابن عمر ) ك(} يلِجم الناس العرق ِإىل شحمِة أُذنيِه  { -٢٢٩٢٣
 ٤/٥٧١ وك ١١/٣٩٢فتح 

 صحيح

عن ) حم(} يلِحد ِبمكةَ كَبش ِمن قُريٍش امسه عبد اِهللا ، عليِه ِمثلُ أَوزاِر ِنصِف الناِس  { -٢٢٩٢٤
 عثمان
 ١/٦٤ وحم ٨/٣٣٩بداية 

 صحيح

 عن عثمان) حم(} يِلحد رجلٌ من قُريٍش ِبمكةَ يقالُ له عبد اِهللا ، عليِه شطر عذاِب العاِمل  { -٢٢٩٢٥
 ٨/٣٣٩ و٧/٢١١ وبداية ٦٧ و ٦٤ و ١/٥٧حم 

 صحيح

 عن عثمان ) حم(} يِلحد رجلٌ ِمن قُريٍش ِبمكةَ يكونُ عليِه ِنصف عذاِب العاِمل  { -٢٢٩٢٦
 ٧/٢١١ وبداية ١/٥٧حم 

 صحيح

أَمل : براهيم يلقى ِإبراهيم أَباه آزر يوم الِقيامِة وعلى وجِه آزر قَترةٌ وغَربةٌ فَيقولُ له ِإ { -٢٢٩٢٧
 عِصيين ؟ فَيقولُ أَبوهال ت أَقُلْ لك : فَيقولُ ِإبراهيم ، ال أَعصيك فَاليوم : باري ! دتين أَنكوع ِإنك

ِإين حرمت اجلَنةَ على : ال تخزيين يوم يبعثونَ وأي ِخزٍي أَخزى ِمن أَيب اَألبعد ؟ فَيقولُ اهللا 
 يا ِإبراهيم انظُر ما بني ِرجليك ، فَينظر فَِإذا هو ِبذيٍخ ملتطٍخ فَيؤخذُ ِبقواِئمِه :الكَافرين ، فَيقَالُ 

 عن أيب هريرة) خ(} فَيلقى يف الناِر 
 )٨١٥٨( وصحيح اجلامع ٢/٢٣٨ وك ٦/١٥٨ وكثري ٣/١٥٥ وبغوي ٨/٤٩٩ وفتح ٤/١٦٩خ 

 هوالذئب اجلرئ والفرس واحلصان والضبع:  الذيخ 

٢٢٩٢٨- }  ىت ِإنهماَء حبكونَ الدي ثُم موعالد نفداِر فَيبكُونَ حىت تكاُء على أَهِل النلقى البي
 رتلَج فنِفيها الس لَو أَرسلت ودجوهِهم أُخديف و هناد عن أنس (} لَيصري( 

 ١٣/١٥٦ش 
 حسن

بِت أَي ابٍن كُنت لَك ؟ فَيقُولُ خري ابٍن ، يلقى رجلٌ أَباه يوم الِقيامِة فَيقُولُ له يا أَ { -٢٢٩٢٩
 فَيقُولُ هل 

خذ ِبأَزريت فَيأخذُ ِبأَِزرتِه ثُم ينطلق حىت يأيت اَهللا وهو : أَنت مطيعي اليوم ؟ فَيقُولُ نعم ، فَيقولُ 
أَي رب وأَيب معي ، :  ، فَيقولُ يا عبدي ادخل ِمن أَي أَبواِب اجلَنِة ِشئت: يعرض اخلَلق فَيقولُ 

يا : فَِإنك وعدتين أَنْ ال تخزِيين ، فَيمسخ اُهللا أَباه ضبعاً فَيهوي يف الناِر فَيأخذُ ِبأَنفِه فَيقُولُ اهللا 
 عن أيب هريرة) بز ، ك(} ال وِعزِتك :  أَبوك هو فَيقولُ ! عبدي 

 ٤/٤٢٩ وترغيب ٨/٥٠٠ وفتح ٤/٥٨٩ك 
 صحيح

يلقى على أَهِل الناِر اجلُوع فَيعدلُ ما هم ِفيِه ِمن العذاِب فَيستغيثونَ ِبالطَّعاِم  { -٢٢٩٣٠
فَيغاثونَ ِبطعاٍم ذي غُصٍة فَيذكُرونَ أَُم كَانوا يجيزونَ الغصص يف الدنيا ِبالشراِب فَيستغيثُونَ 



 

 

٣٤٢٠() 

احلَميم ِإليِهم دفعراِب فَيهم ، فَِإذا ِبالشوهجو وتجوههم شِمن و نتِبكالليِب احلَديِد ، فَِإذا د 
أَمل تك تأتيكُم : ادعوا خزنةَ جهنم ، فَيقولونَ : دخلت بطونهم قَطعت ما يف بطوِنهم فَيقولونَ 

: ال يف ضالٍل ، فَيقولونَ فَادعوا وما دعاُء الكَافرين ِإ: بلى ، قَالوا : رسلكُم ِبالبيناِت ؟ قَالوا 
ادعوا : ِليقِض علينا ربك فيجيبهم إنكم ماكثونَ ، فيقولونَ ! يا ماِلك : ادعوا ماِلكاً فَيقولونَ 

ربنا غَلبت علينا ِشقوتنا وكُنا قَوماً ضالني ، ربنا : ربكُم ، فال أحد خري ِمن ربكم ، فَيقولونَ 
ِإنْ عدنا فَِإنا ظَاملُونَ ، فَيجيبهم اخسؤوا ِفيها وال تكلِّمونَ فَِعند ذِلك يئسوا ِمن كُلِّ أَخرجنا ِمنها فَ

 عن أيب الدرداء  ) ش ، ت(} خٍري ، وِعند ذِلك يأخذونَ يف الزفِري واحلَسرِة والويِل 
 وعاً وموقوفاً  مرف١٨/٤٦ وطربي ٨/٩٣ وش ٤/٤٨١ والترغيب ١٠/٥١٥واالحتاف ) ٢٥٨٦(ت 

 حسن موقوف
 ومثله اليقال بالرأي

وِإذ قَالَ اُهللا يا ِعيسى بن مرمي أَأَنت قُلت للناِس "يلقَّى ِعيسى حجته يف قَولِه  { -٢٢٩٣١
" حقسبحانك ما يكونُ يل أَنْ أَقولَ ما لَيس يل ِب: "فَلقاه اُهللا " اتِخذوين وأُمي ِإهلِني ِمن دوِن اِهللا 

 عن أيب هريرة) ت(} اآليةَ كُلَّها 
 )٨١٥٩(وصحيح اجلامع ) ٣٠٦٤(وت ) ٢٤٥٤(الصحيحة 

 صحيح

٢٢٩٣٢- }  هِفيها قَدم عاىل فَيضعوت باركها تأتيىت يزيٍد ؟ حقُولُ هل ِمن ماِر أَهلُها وتلقْى يف الني
 ريرةيف الصفات عن أيب ه) قط(} قَطْ قَطْ : فَترتوي فَتقولُ 

 ٢٣٥ و ١/٢٣١ وعاصم ٢/٣٤١مي 
 صحيح

قَطْ قَطْ : يلقَى يف الناِر أَهلُها وتقولُ هلْ ِمن مزيٍد ، حىت يضع اُهللا ِفيها قَدمه فَتقولُ  { -٢٢٩٣٣
 يف الصفات عن أنس) قط(} 
 ) ٢٦٨( واالحسان ٧/٣٨١ وكثري ١/١٨٦ وعوانة ١٣/٣١٩ و ٨/٥٩٤ وفتح ٣/٢٧٩ وحم ٦/١٧٣خ 
هذا اخلرب من األخبار اليت أطلقت بتمثيل ااورة ، وذلك أن يوم القيامة يلقى يف النار األمم واألمكنة اليت عصي اُهللا عليها ، فال تزال تستزيد حىت :  أبو حامت قال

 العرب تطلق يف لغتها اسم القدم على املوضع قال تريد حسيب حسيب ، ألن: قط قط : يضع الرب جلّ وعال موضعاً من الكفار واألمكنة يف النار فتمتلئ منه فتقول 
 ١/٥٠٢يريد موضع صدق ال أن اهللا جلّ وعال يضع قدمه يف النار جلّ ربنا وتعاىل عن مثل هذا وأشباهه االحسان ) هلم قدم صدٍق عند رم : ( الرب جلَّ وعال 

ق ِمن الدنيا ِإال يوم لَطولَ اُهللا يلي رجلٌ ِمن أَهل بييت يواطيُء امسه امسى لَو لَم يب { -٢٢٩٣٤
 ليحىت ي ومالي عن ابن مسعود) ت(} ذِلك 

 )٨١٦٠(وصحيح اجلامع ) ٢٢٣١(وت ) ٤٢٨٢( ود ١/٣٨٦سنة 
 حسن

٢٢٩٣٥- }  فَينتِشلُ له ، أَمره مله فَخالفِل قَد حى ِبالرجالً فَيؤتجالِقيامِة ر وممثَّلُ القُرآنُ يي
حملته ِإياي فَبئس حاملي ، تعدى حدودي ، وضيع فَرائضي ، وركب ! يا رب:  فيقولُ خصماً

معصييت ، وترك طَاعيت ، فَما يزالُ يقِذف عليِه ِباحلُجِج حىت يقالَ فَشأَنك ، فَيأخذُ ِبيدِه ، فَما  
نخرِه يف الناِر ، ويعلى م هكُبحىت ي رسلهفَينتِشلُ ي فظَ أَمرهوح ملهاِحل قَد كانَ حِل الصى ِبالرجؤت



 

 

٣٤٢١() 

يارب حملته إياي فَحِفظَ حدودي وعملَ ِبفراِئضي ، واجتنب معصييت : له خصماً دونه فَيقولُ 
 قالَ لهله باحلُجِج حىت ي قِذفطاعيت ، فما يزالُ ي واتبع : منِه ، فَيأخذه كأنحىت ش رسلهِبيدِه فَما ي

وابن الضريس عن عمرو بن شعيب عن ) ش(} يلبسه حلةَ االستربِق ، ويعِقد عليِه تاج املُلِك ، ويسقيه كَأس اخلَمِر 
 )أبيه عن جده 

 ١٠/٤٩٢ش 
 صحيح

س يمر الناس على ِجسِر جهنم وعليِه حسك وكَالليب وخطاطيف يخطف النا { -٢٢٩٣٦
اللهم سلّم سلّم ، فَمن الناِس من يمر ِمثلَ البرِق ، : يميناً ومشاالً وعلَى جنبتيِه مالئكةٌ يقولونَ 

وِمنهم من يمر ِمثلَ الريِح ، وِمنهم من يمر ِمثلَ الفَرِس ، وِمنهم من يسعى سعياً ، وِمنهم من 
بو حبواً ، وِمنهم من يزحف زحفاً ، فَأَما أَهلُ الناِر الَّذين هم أَهلُها يمشي مشياً ، وِمنهم من يح

فَال يموتونَ وال يحيونَ ، وأَما أُناس يؤخذونَ ِبذنوٍب وخطايا فَيحترقُونَ فَيكونونَ فَحماً مثَّ يؤذَنُ 
 نهٍر ِمن أَاِر اجلَنةَ فَينبتونَ كَما تنبت احلَبةُ يف يف الشفاعِة فَيؤخذونَ ضباِئر ضباِئر فَيقذَفونَ على

حميِل السيِل ، أَما رأَيتم الصبغاَء شجرةٌ تنبت يف الغثاِء فَيكونُ ِمن آِخِر من أُخرج من الناِر رجلٌ 
متك ال تسأَلين غَريها ، وعلى عهدك وِذ: يا رب اصرف وجِهي عنها ، فَيقُولُ: على شفَِتها فَيقولُ 

: يارب حولين ِإىل هذِه آكُلُ ِمن ثَمرها وأَكُونُ يف ِظللها فَيقُولُ : الصراِط ثَالثُ شجراٍت ، فَيقولُ 
عهدك وِذمتك ال : عهدك و ِذمتك ال تسأَلين غَريها ، ثُم يرى أُخرى ِهي أَحسن منها فَيقولُ

ين غَريها ، ثُم يرى أُخرى فَيقُولُ يارب حولين ِإىل هذِه آكُلُ ِمن ثَمرها وأَكونُ يف ِظلها ، ثُم تسأَل
} يرى سواد الناِس ويسمع كَالمهم فَيقولُ يارب أَدِخلين اجلَنةَ فَيدخله اجلَنةَ فَيعطَى الدنيا وِمثلها 

 دعن أيب سعي) حم ، ع ، حب ، ك(
 مطوالً) ٧٣٧٧(و ) ٧٤٢٩( واالحسان ٨/١١٢ون ) ٢٥٩٨(وت ) ٦٠( وهـ ٦/٥٦ وخ ٦/١١٠ وكر ١/١١٧ وم ١٠/٤٨٢ واالحتاف ٩٤ و ٣/١٦حم 

 يف املعرفة عن خزمية بن ثابت) هق(} يمسح املساِفر ثَالثةَ أَياٍم واملُقيم يوماً ولَيلةً  { -٢٢٩٣٧
 ١/٢٧٨ وهق ٤/١١٠طب 

 صحيح

! يا رسولَ الِله : خ قَوم ِمن أُميت يف آِخِر الزماِن ِقردةً وخنازير ، ِقيلَ يمس { -٢٢٩٣٨
فَما باهلُم يا رسولَ : نعم ، ِقيلَ : ويشهدونَ أَنْ ال ِإله ِإال اُهللا وأَنك رسولُ اهللا ويصومونَ ؟ قالَ 

يشربونَ اَألشربةَ فَأَتوا على شرِبِهم ولَهوِهم يتخذُونَ املعازف والقَيناِت والدفُوف و: اهللا ؟ قالَ 
 فَأَصبحوا قَــد مسخــوا ِقــــــردةً 

 نازيرعن أيب هريرة) حل(} وخ 
 ٣/١١٩حلية 

 حسن لغريه



 

 

٣٤٢٢() 

ور يمكثُ أَبو الدجاِل وأُمه ثَالثني عاماً ال يولد لَهما ولد ، ثُم يولد لَهما غُالم أَع { -٢٢٩٣٩
 أُمهو ، ِمنقَار اللَّحِم كَأَنَّ أَنفه ِربِطوالٌ ض أَبوه ، قَلبه ناموال ي يناهع نامنفعةً ، تم يٍء وأَقلهش أَضر

 عن أيب بكرة) حم ، ت(} امرأَةٌ ِفرضاِخيةٌ طويلةُ الثَّديِني 
 ١٠/٣٦١وجامع األصول ) ٢٢٤٨( وت ١٥/١٣٩ وش ٤٩ و ٥/٤٠حم 

 حسن
 ضخمة عظيمة الثديني: خية فرضا

يمكثُ الدجالُ يف اَألرِض أَربعني سنةً ، السنةُ كالشهِر ، والشهر كاجلُمعِة ،  { -٢٢٩٤٠
 وابن عساكر عن أمساء بنت يزيد) حم(} واجلُمعه كاليوِم واليوم كاضِطراِم السعفِة يف الناِر 

 ١٣/١٠٥ وفتح ٦/٩٩وبغوي ) ٢٠٨٢٢( وعب ٤٥٨ و ٦/٤٥٤حم 
 صحيح

 عن العالء بن احلضرمي ) حم ، م ، ت ، ن(} يمكثُ املهاجر ِبمكةَ بعد قَضاِء نسِكِه ثَالثاً  { -٢٢٩٤١
 )٨١٦١(وصحيح اجلامع ) ٧٥٢( وخمتصر م ٣/١٤٧ وهق ٥/٥٢ وحم ٤ ون تقصري الصالة ب ٢٦ وف ٢/١/١٣٥  وسعد ١٨/٩٧وطب ) ٩٤٩(ت 

أَطعموا الطَّعام ، وأَطيبوا ! ن اجلَنِة ِإطعام الطَّعاِم ، يا بين عبِد املُطَّلِب يمكِّنكُم ِم { -٢٢٩٤٢
 الموا السوافش ، عن جابر) حم(} الكَالم 

 ٧/٤٧٥ واالحتاف ٣/٤٥٠ و صحيحة ٥/١٧امع 
 صحيح

٢٢٩٤٣- } أَبيِه اسم امسي ، واسم هييت امسلٌ ِمن أَهِل بجر الناس مِلكي مُأل اَألرضأَيب ، ي 
 واخلطيب عن ابن مسعود) طب(} ِقسطاً وعدالً كَما ملئت ظُلماً وجوراً 

 ٣١٥ - ٧/٣١٣ وامع ١/٤٤٨حم 
 صحيح

 عن ابن مسعود) حم ، طب ، ك(} يمِلك هِذِه اُألمةَ اثنا عشر خليفَةً ، كعدِة نقباِء بين ِإسراِئيلَ  { -٢٢٩٤٤
 ١/٥٠١ وك ٥/١٩ وامع ٩٣ و ٩٢ و ٥/٩٠حم 

 صحيح لغريه

 عن ابن عباس) حم ، د ، ت(} يمن اخلَيِل يف شقرها  { -٢٢٩٤٥
 )٨١٦٢(وصحيح اجلامع ) ١٦٩٥( وت ٢/٢٦٥ وترغيب ٦/٣٣٠ وهق ١/٢٧٢وحم ) ٢٥٤٥(د 

 صحيح لغريه

٢٢٩٤٦- } ةً ما كَانَ ِمنها أَغَراصيها نا ، وأَمينقرهاخلَيِل يف ش منمىن يِد اليالي طلقلٌ محجم  {
 عن ابن عباس) طب(

 ١٠/٣٤٧طب 
 حسن

 عن عبداهللا بن سالم) طب(} يموت عبد اِهللا بن سالٍم وهو آِخذٌ ِبالعروِة الوثقى  { -٢٢٩٤٧
 ١٢/٣٩٧ وفتح ١٤٩ وم فضائل الصحابة ٩/٤٦خ 

 عن أيب أمامة وشداد بن أوس معاً)الديلمي (} اَألرِض يمني اهللا عز وجلَّ ِطباق السمواِت و { -٢٢٩٤٨
 ) ٨١٣٦(فردوس 

 حسن



 

 

٣٤٢٣() 

٢٢٩٤٩- }  لقنذُ خم م ما أَنفقأَرأَيت ، هاراَء الَّليلَ والنحفقةً سها نغيضَألى ال ياهللا م منيي
 وبيدِه اُألخرى امليزانُ يخِفض السمواِت واَألرض ، فَِإنه ال ينقص ما يف يمينِه ، وعرشه على املاِء ،

 رفعيف الصفات عن أيب هريرة) قط(} وي 
 ٦/١٥٤وسنة ) ١٩٧(وهـ ) ٣٠٥٤(وت ) ١٠٦٧( ومحيدي ٢/٣٦٢ وعاصم ٢/٢٤٢ وحم ٣٧ و ٣٦م الزكاة 

٢٢٩٥٠- }  كاِحبليِه صع قُكصدعلى ما ي كمينعن أيب هريرة) حم ، م ، د ، هـ(} ي 
 وصحيح اجلامع ١٠/١٢٧ و٥/٢٢٥ وحلية ٥/٨٣ وتخ ١٢/٣٢٨ وفتح ٤/١٥٧ وقط ٤/٣٠٣ وك ١٠/٦٥ وهق ٢/٢٢٨وحم ) ٣٢٥٥(و د  ٢٠م االميان 

)٨١٦٣( 

ِإنَّ لَكم أَنْ تصحوا فَال تسقَموا أَبدا ، وِإنَّ لَكم أَنْ تحيوا فَال تموتوا : ينادي مناٍد  { -٢٢٩٥١
عن ) حم ، م ، ت ، هـ(} فَال تهرموا أَبداً ، وِإنَّ لَكم أَنْ تنعموا فَال تبأَسوا أَبداً أَبداً ، وِإنَّ لَكم أَنْ تشبوا 

 أيب سعيد وأيب هريرة
 )٨١٦٤( وصحيح اجلامع ٢/٣١٩ و ٣/٩٥وحم  ) ٣٢٤٦( وت ٢٢م اجلنة 

فَيسمعه اَألحياُء أَتتكُم الساعةُ ! يا أَيها الناس : ينادي مناٍد بني يدِي الصيحِة  { -٢٢٩٥٢
} ِلمِن املُلك اليوم ؟ ِهللا الواِحِد القَهاِر : واَألموات ويرتلُ اهللا ِإىل السماِء الدنيا ، ثُم ينادي مناٍد 

 )الديلمي عن أيب سعيد(
  موقوفا٢/٤٣٧ً وك ١٩د البعث 

 صحيح
 ومثله اليقال بالرأي

 ِفيما بينهم كَمرتلِة رجٍل واِحٍد ، ِإذا اشتكى عضو ِمن ينبغي ِللمؤمنني أَن يكونوا { -٢٢٩٥٣
 عن النعمان بن بشري) طب(} جسِدِه تداعى له سائر جسِدِه بالسهِر واحلُمى

 ٨/٢٠ وم ٢٧٠ و ٤/٢٦٨ وبنحوه حم ٦/٢٥٣ و ٤/٤٣٣االحتاف 
 صحيح لغريه

حم ، (} لَّذي أَمرت بِه عمي ِعند املوِت فَلم يفعلْ ينِجيكُم ِمن ذِلك أَنْ تقولوا ِمثلَ ا { -٢٢٩٥٤
  ما الذي ينجينا ِمن هذا احلديث الذي يلقى الشيطان يف أنفسنا ؟ قال فذكره�سألت رسول اهللا: عن أيب بكر قال ) ع

 ٢/٤٦٢ وترغيب ١/٨حم 
 حسن

ر من يخرج ِإليه النساُء ، حىت ِإنَّ يرتلُ الدجالُ ِبهذِه السبخِة ِبمر قَناٍة فَيكونُ آخ { -٢٢٩٥٥
الرجلَ لَريجع ِإىل أُمِه وابنتِه وأُختِه وعمتِه فَيوثقُها ِرباطاً مخافةَ أَنْ يخرجن ِإليِه ، ثُم يسلِّــطُ اُهللا 

 املسلمني عليــــِه
حتلَيختيبُء ت هودىىت ِإنَّ اليح ، قتلونَ ِشيعتهوي أَو فَيقتلونه جرِة أَو احلَجِر فَيقولُ احلَجرالش 

 يــا: الشجرةُ 
 سلمم ! لهحيت فَاقتت هوديعن ابن عمر) حم ، طب(} هذَا ي 

 ١٢/٣٠٧ وطب ٢/٦٧حم 
 حسن

 سبخة املدينة: السبخة 



 

 

٣٤٢٤() 

: يِل اَألولُ ، فَيقُولُ يرتلُ اُهللا تعاىل ِإىل السماِء الدنيا كُلَّ لَيلٍَة حني يمضي ثُلثُ اللَّ { -٢٢٩٥٦
أَنا املَلك ، أَنا املَلك ، من ذَا الَّذي يدعوين فَأَستجيب لَه ؟ من ذا الَّذي يسألين فَأُعطيه ؟ من ذَا 

 ضيَء الفَجرى يحت زالُ كَذلك؟ فَال ي له ين فَأَغفرغفرستعن أيب هريرة) م ، ت(} الَّذي ي 
 )٨١٦٥( وصحيح اجلامع ١/١٤٥وعوانة ) ١٤٨ - ١٤٢( والدعا ٤/٦٣ وسنة ٧/١٢٤وفتح  ) ٤٤٦ و ٣٢٩( وت ١٦٩ م صالة املسافرين

 متواتر
صفات اهللا جل وعال التكيف والتقاس إىل صفات املخلوقني ، فكما أن اهللا جل وعال متكلم من غري الٍة بأسنان وهلوات ولسان وشفة كاملخلوقني ، : قال أبوحامت 
 مثل هذا وأشباهه ، ومل جيز أن يقاس كالمه إىل كالمنا ، ألن كالم املخلوقني اليوجد إال بآالت ، واهللا جلّ وعال يتكلم كما شاء بال الٍة ، والحترك ، جل ربنا عن

قني كما يكيف نزوهلم ، جل  وكذلك يرتل كيف شاء بال آلٍة من غري أن يقاس نزوله إىل نزول املخلو-والانتقال من مكان إىل مكان ، وكذلك السمع والبصر 
 ٢٠١ - ٣/٢٠٠ربنا وتقدس من أن تشبه صفاته بشئ من صفات املخلوقني اهـ االحسان 

شيٍء ِإال رجلٌ مشرك  يرتلُ اُهللا ِإىل السماِء الدنيا لَيلةَ النصِف ِمن شعبانَ فَيغفر ِلكلِّ { -٢٢٩٥٧
 )عن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق عن أبيه أو عن عمه عن جده) قط ، عد ، هب(ار وحسنه ابن زجنويه والبز(} أَو رجلٌ يف قَلبِه شحناُء 

 ٥/٣٥٨ وكر ٤/١٢٧ وسنة ١/٢٢٢ وعاصم ٦/٢٤٣بغوي 
 حسن لغريه

مؤمٍن ِإال العاق  يرتلُ اُهللا ِإىل السماِء الدنيا لَيلةَ النصِف ِمن شعبانَ فَيغفر ِلكلِّ { -٢٢٩٥٨
 عن أيب بكر) هب(ابن خزمية (} نواملُشاح

 ) ٣٨٣٢ و ٣٨٣١ و ٣٨٣٠ و ٣٨٢٩ و ٣٨٢٧ و ٣٨٢٦ و ٣٨٢٥(وبنحوه ) ٣٨٢٧(الشعب 
 صحيح لغريه

من يدعوين فَأَستجيب له : يرتلُ اهللا تعاىلَ يف السماِء الدنيا ِلثُلِث اللَّيِل اآلِخِر فَيقولُ  { -٢٢٩٥٩
 عن أيب هريرة ) م(} من يقرض غَري عدٍمي وال ظَلوٍم : م يبسطُ يديِه يقولُ ، أَو يسأَلُين فَأُعطيه ؟ ثُ

 )٨١٦٦( وصحيح اجلامع ١٧١م صالة املسافرين 

يرتلُ اُهللا يف كُلِّ لَيلٍة ِإىل السماِء الدنيا حني يبقى ِنصف اللَّيِل اآلخِر أَو ثُلثُ الّلَيِل  { -٢٢٩٦٠
ن ذا الَّذي يدعوين فَأَستجيب له ، من ذا الَّذي يسأَلين فَأُعطيه ، من ذَا الَّذي ِم: اآلِخِر فَيقولُ 

 )ابن النجار عن أيب هريرة(} يستغِفرين فَأَغفر له؟ حىت ينصدع الفَجر وينصرف القَارئ من صالِة الفَجِر 
 ٧/٢٢١ واالحتاف ٤/٨١ و ٢/٥٠٤حم 

 صحيح

هل ِمن سائٍل فَأُعطيه ؟ هلْ من :  اللُه يف كُلِّ لَيلٍة ِإىل مساِء الدنيا فَيقولُ يرتلُ { -٢٢٩٦١
 الفَجر طلُعى يليِه حتع اِئٍب فَأَتوبل ِمن ت؟ ه له ستغِفٍر فَأَغِفرعن جبري بن مطعم) حم ، ن(} م 

 )٨١٦٧(وصحيح اجلامع ) ٤٨٧(مل  ون ع٧/٢٢١ واالحتاف ٣١٢واآلجري ) ١٤٨٨( ومي ٤/٨١ و ٢/٥٠٤حم 
 صحيح

ِستونَ ِمنها ِللطائفني ، وأَربعونَ ِللعاكفني : يرتلُ اُهللا كُلَّ يوٍم ِعشرين وِمائةَ رمحٍة  { -٢٢٩٦٢
 عن ابن عباس) طب(} حولَ البيِت ، وِعشرونَ ِمنها ِللناِظرين ِإىل البيِت 

 ١١/١٢٥ وطب ٦/٢٢٨٠عدي 
 حسن لغريه



 

 

٣٤٢٥() 

ِستني ِمنها على الطَّائفني ِبالبيِت ، وِعشرين على : يرتلُ اُهللا تعاىل كُلَّ يوٍم ِمائَةَ رمحٍة  { -٢٢٩٦٣
 عن ابن عباس) هب(} أَهِل مكةَ ، وِعشرين على سائر الناِس 

 ) ٤٠٥١( والشعب ٢/١٩٢الترغيب 
 حسن 

أَال عبد ِمن : لدنيا ِحني يبقى ثُلُثُ اللَّيِل فَيقولُ يرتلُ ربنا تبارك وتعاىل ِإىل السماِء ا { -٢٢٩٦٤
ِعبادي يدعوِني فَأَسجيب له أَال ظَاملٌ ِلنفسِه يدعوِني فَأَغِفر له ، أَال مقتر ِرزقه ، أَال مظلُوم يدعوِني 

 انهع وِني فَأَفُكدعاٍن يأَال ع ، فَأَنصره :ىت يح فَيكونُ كَذِلك بحالص عن عبادة بن الصامت) طب(} صبح 
  حنوه٥/١٩٤٦ وعدي ٢٢٣ و ٢٢٢ و ١/٢١٧عاصم 

 صحيح لغريه

يرتلُ ربنا ِإىل السماِء الدنيا يف ليلِة النصِف ِمن شعبانَ فَيغفر َألهِل اَألرِض ِإال  { -٢٢٩٦٥
 )ابن زجنويه عن أيب موسى (} مشركاً أَو مشاِحناً 

 )٣٨٣٢ - ٣٨٢٥( والشعب ٢/٢٢٢عاصم 
 صحيح لغريه

٢٢٩٦٦- }  بقى ثُلثُ اللَّيِل اآلِخري نيا ِحنيماِء الدعاىل كُلَّ لَيلٍة ِإىل السوت باركبنا ترتلُ ري
 لَه ين فَأَغفرغفرستن يم ، سأَلُين فَأُعِطيهن ي؟ م له دعوِني فَأَستجيبن يت ، هـحم ، ق ، د ،(} فَيقولُ م  (

 عن أيب هريرة
 )٨١٦٨( وصحيح اجلامع ٢/٤١٩ وحم ٢/٤٨٩ وترغيب ٣/٢وهق ) ١٣٦٦(وهـ ) ٤٨٣٣ و ١٣١٥( و د ١٦٨ وم صالة املسافرين ٢/٦٦خ 

٢٢٩٦٧- }  ِدمشق رِقييضاِء شاملَنارِة الب ِعند رميم ِرتلُ ِعيسى بنعن أوس بن أوس) طب(} ي 
 )٨١٦٩( وصحيح اجلامع ٥/٣٠٧  و١/٤٨ وكر ١٩/١٩٦ و ١/١٨٦طب 

 صحيح

 عن أيب هريرة) طك(} يِرتلُ ِعيسى بن مرمي فَيمكُثُ يف الناِس أَربعني سنةً  { -٢٢٩٦٨
 ٧/٢٦٣٤عدي 

 حسن

٢٢٩٦٧- }  جتمعوي ، لُ اِخلرتيرقتوي ، ليبالص وِم الِقيامِة فَيكِسرقَبلَ ي رميم ِرتلُ ِعيسى بني
 )ابن سعد عن أيب هريرة(}  الديِن ، ويضع اِجلزيةَ الناس على

  حنوه٦ و ٨/٥امع 
 صحيح

يِرتلُ ناس ِمن أُميت ِبغاِئٍط يسمونه البصرةَ ِعند نهٍر يقالُ له دجلةُ ، يكونُ عليِه  { -٢٢٩٧٠
قَوم :  آخِر الزماِن جاَء بنو قَنطُوراَء ِجسر يكثر أَهلُها وتكونُ ِمن أَمصاِر املُسلمني ، فَِإذا كَانَ يف

ِفرقةٌ : ِعراض الوجوِه ، ِصغار األعِني حىت يرتلوا على شطِّ النهِر فَيتفَرق أَهلُها ثَالثَ ِفرٍق 
يأخذونَ أَذناب البقِر والبريةَ وهلكُوا ، وِفرقةٌ يأخذُونَ ألنفُِسهم وكَفروا ، وِفرقةٌ يجعلونَ 

 عن أيب بكرة ) حم ، د(} راريهم خلف ظُهورِهم ويقاِتلوُم وهم الشهداُء ذَ
 )٨١٧٠( وصحيح اجلامع ٥/٤٥وحم ) ٤٣٠٦(د 

 حسن



 

 

٣٤٢٦() 

٢٢٩٧١- }  رجا خكُلَّم ، قَرنٌ قُطع رجا خم ، كُلَّمراِقيهت جاوزقرُءونَ القُرآنَ الَ يي شؤأُ ننشي
خرى يحت ، جالُ قَرنٌ قُطعالد يف أَعراِضهم عن ابن عمر) هـ(} ج 

 )٨١٧١(وصحيح اجلامع )١٧٤(هـ 
 حسن

 عن ابن عباس) كر(} ينصب ِلكُلِّ غَادٍر ِلواٌء يعرف ِبِه يوم الِقيامِة  { -٢٢٩٧٢
 ٥/٣١١كر 

 صحيح

عن ابن عباٍس عن ابن ) هـ (} الٍن هذِه غَدرةُ فُ: ينصب ِلكلِّ غَادٍر ِلواٌء يوم الِقيامِة ، فَيقُولُ  { -٢٢٩٧٣
 مسعود

 ٩/٧٢ وخ ٨/١٦٠وهق ) ٢٨٧٣ و ٢٨٧٢(وهـ ) ٢١٩١( وت ١٣/٧١ وفتح ٢/٥٦حم 
 صحيح

ينصب ِللكَاِفِر يوم الِقيامِة ِمقدار خمسني أَلف سنٍة كَما لَم يعملْ يف الدنيا ، وِإنَّ  { -٢٢٩٧٤
 عن أيب سعيد) حم ، ع ، حب ، ك ، ض(} مواِقعته ِمن مسريِة أَربعني سنةً الكَافر لَريى جهنم ويظُن أَا 

 ٥/١٦٧وكثري ) ٢٥٨١( وحب ٣/٧٥ وحم ٤/٥٩٧ك 
 حسن

 عن علي) ت ، ك(} ينضح بولُ الغالِم ، ويغسلُ بولُ اجلَاريِة  { -٢٢٩٧٥
 )٨١٧٢( وصحيح اجلامع ٢/٨٧وسنة ) ٢٨٤(ة وخزمي) ٢٤٧( وحب ١/١٢٩ وقط ٣/٤١٥ وهق ١/١٣٧وحم ) ٥٢٥(وهـ ) ٦١٠(ت 

 صحيح

 عن أيب هريرة) هق ، كر(} ينعق الشيطانُ ِبالشاِم نعقةً يكذِّب ثُلثَاهم ِبالقَدِر  { -٢٢٩٧٦
 ٦/٤٩٧نبوة 

 حسن

ِلك سبعةَ ينفع من اجلُذام أَن يأخذَ سبع تمراٍت ِمن عجوِة املَدينِة كُلَّ يوٍم ، يفعلُ ذ { -٢٢٩٧٧
 وأبو نعيم يف الطب عن عائشة) عد(} أَياٍم 
 ٦/٢٢٠٢عدي 

 حسن

 عن جابر) طكس(} ينقطع يوم الِقيامِة كُلُّ سبٍب ونسٍب ِإال سبيب ونسيب  { -٢٢٩٧٨
 ٧/٣١٤ وحلية ٣/٣٧ وطب ٧/٦٤هق 

 حسن

٢٢٩٧٩- } عِن القُفازيِن والنقَاِب ، وم ساُء يف ِإحراِمهننهى الني عفرانُ ِمنوالز رسالو سا م
 عن ابن عمر) ك(} الثِّياِب ولتلبس بعد ذلك ما أَحبت ِمن أَلواِن الثِّياِب 

 ١/٤٨٦ك 
 صحيح

 عن أنس) حم ، ق ، ن(} اِحلرص واَألملُ : يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتاِن  { -٢٢٩٨٠
 ٨/١١١ووصله خ ) ١٠٤٧(يقاً وم تعل) ٦٤٢١( وخ ٣/٣٦٨ وهق ١٩٦ و ٣/١١٩حم 

م ، ت ، (} اِحلرص على املَاِل ، واِحلرص على العمِر : يهرم ابن آدم ويشب ِفيِه اثنتاِن  { -٢٢٩٨١
 عن أنس) هـ



 

 

٣٤٢٧() 

 ٢٥٦ و ٣/١٩٢ وحم ١١/٢٤١وفتح ) ١٩٠٦(وصحيحة ) ٤٢٣٤(وهـ ) ٢٤٥٥( وت ١١٥م الزكاة 

٢٢٩٨٢- } هلُّ أَهلُ املَدينِة ِمنجٍد يهلُّ أَهلُ ناجلُحفِة ، وي اِم ِمنهلُّ أَهلُ الشذي احلُليفِة ، وي 
 لملمي مِن ِمنهلُّ أَهلُ اليقَرٍن ، وي عن ابن عمر ) حم ، ق ، ت ، ن ، هـ(} ِمن 

  وغريهم٢٨و  ٥/٢٦ وهق ٦٥ و ٥٥ و ٢/٤٨ و ١/٢٣٣وحم ) ٢٩١٤( وهـ ٥/١٢٢ون ) ٨٣١( وت ١٧ و ١٣ وم احلج ٢/١٦٥ و ١/٤٥خ 
 صحيح مشهور

حم (} لَو أَنَّ الناس اعتزلوهم : يهِلك الناس هذَا احلَي ِمن قُريٍش ، فَما تأمرنا ؟ قَالَ  { -٢٢٩٨٣
 عن أيب هريرة) ، ق
 ٢/٣٠١ وحم ١/١٣١ والدواليب ٧٤ وم الفنت ٤/٢٤٢خ 

٢٢٩٨٤- } ي فَِإنه عدهكونُ ِكسرى بِكسرى فَال ي هلكقولُ ي : قيصر هلكاَألمالِك ، وي لكأَنا م
 عن أيب هريرة) طس(} أَنا ملك اَألمالِك : فَال يكونُ قَيصر بعده فَِإنه يقولُ 

 ٢/١١٠ وعوانة ١٣/٣٠٩ وسنة ١/٢١٣ ومشكل ٢/٨٦ وأصفهان ، ٤٦٧ و ٢/٤١١حم 
 صحيح

عن املقدام بن شريح ) طك(} السالِم ، وحسن الكَالِم ِإطعام الطَّعاِم ، وِإفشاُء : يوجب اجلَنةَ  { -٢٢٩٨٥
 عن أبيه عن جده

 ٨/١٧٢ و ٧/٤٧٥االحتاف 
 صحيح

٢٢٩٨٦- }  م كَانتهلودلَو أَنَّ ج الِء الثَّوابعطَى أَهلُ البي الِقيامِة ِحني وماِفيِة يأَهلُ الع ودي
 عن جابر) ت(} قُرضت يف الدنيا ِبمقاريِض 

 )٨١٧٧( وصحيح اجلامع ٩/١٤٤ واالحتاف ٣/٣٧٥ وهق ٤/٢٨٢وترغيب ) ٢٤٠٢ (ت
 صحيح

يوزنُ يوم الِقيامِة ِمداد العلماِء ودم الشهداِء فَريجح ِمداد العلماِء على دِم الشهداِء  { -٢٢٩٨٧
 )يب الدرداء ، ابن اجلوزي يف العلل عن النعمان ابن بشريالشريازي عن أنس ، املرهيب عن عمران بن حصني ، ابن عبد الرب يف العلم عن أ(} 

 ٥٩٤ و٥/٤٩١واللسان ) ٨٨٣٩( والفردوس ١/٧٢ ومتناهية ٢٢٢ و ٩٢ وجرجان  ١/٣٦ وجامع بيان العلم ١/٤١االحتاف  
 حسن لغريه

 عن عبداهللا بن حبينة) هـ(} يوِشك أَحدكم أَنْ يصلِّي الفَجر أَربعاً  { -٢٢٩٨٨
 )٨١٧٨(وصحيح اجلامع ) ١١٥٣( وهـ ٢/٣٤ وعوانة ٢/١٤٩ وفتح ٣/٣٦٣ وسنة ٢/٤٨١ وهق ٥/٣٤٥حم 

 صحيح

٢٢٩٨٩- }  مسهبقى ِإال رالقُرآنُ فالَ ي درسيو ، بقى ِإال امسهفَال ي درسأَنْ ي اِإلسالم وشكي {
 عن أيب هريرة)الديلمي(

  حنوه٨٥ و ١٣/١٦ وفتح ٥٤٥ و ٤/٤٧٣وك ) ٤٠٤٩(هـ 
 يحصح

يوشك الِبناُء أَن يبلغَ ههنا ويوِشك الشام أَنْ يفتح ، فَيأيت ِرجالٌ ِمن أَهِل املِدينِة  { -٢٢٩٩٠
فَيعجبهم مكانه فَيستنفرونَ خواصمهم ، واملَدينه خري لَهم لَو كَانوا يعلمونَ اللَّهم ِإنّ ِإيراهيم دعا 

والبغوي ) حم(ابن سعد (} لُ اَهللا أَنْ يبارك لَنا يف مدنا وصاِعنا ِمثلَ ما بارك َألهِل مكةَ َألهِل مكةَ ، وِإين أَسأَ
 ) حىت بلغ هلاب احلرة فقال فذكره �خرجت مع رسول اهللا : عن سفيان بن أيب زهري قال 

 ١/٨٧ وكر ٥/٢٢٠حم 



 

 

٣٤٢٨() 

 حسن

:  الَ يقدروا ِمنه على شيٍء ، فَقالَ زياد يوِشك العلم أَنْ يختلس من الناِس حىت { -٢٢٩٩١
ثَكلتك أُمك ، وهِذِه التوراةُ : وكَيف يختلس ِمنا ، وقَد قَرأنا القُرآنَ وأَقرأناه أَبناَءنا ؟ فَقالَ 

 عن وحشي بن حرب) طك(} واِإلجنيلُ ِبأَيدي اليهوِد والنصارى ما رفعوا ا رأساً 
 ٢٠١ و ١/٢٠٠امع 

 حسن

٢٢٩٩٢- }  ، رفعأَن ي الِعلم وشكلَبيد - قَاهلَا ثَالثاً -ي بن ا :  ، قَالَ زيادِمن الِعلم رفعي كيفو
ثَكلتك أَمك : وهذَا ِكتاب اِهللا بني أَظهرنا قَد قَرأناه ويقرؤه أَبناؤنا ، ويقرئُه أَبناؤنا أَبناَءهم ، فَقالَ 

اد بن لَبيد ِإنْ كُنت َألعدك ِمن فُقهاِء أَهِل املِدينِة ، أَو لَيس هؤالِء اليهود والنصارى ِعندهم يا ِزي
التوارةَ واِإلجنيلَ ، فَماذا أَغنى عنهم ؟ ِإنَّ اَهللا لَيس يذهب ِبالعلِم ِبرفٍع ولِكن يذهب ِبحملتِه ، قَلَّ 

ابن عساكر (}  هِذِه اُألمِة ِإال كانَ ثُغرةً يف اِإلسالِم الَ تسد ِبمثلِه ِإىل يوِم الِقيامِة ما قَبض اُهللا عاِلماً من
 )عن أيب شجرة

 ١/٢٠٠وجممع ) ٤٠٤٨( وهـ ١/٤٥٠ وبغوي ١/١٢٤ ومشكل ١/٨٧ومي ) ٢٦٥٣(ت 
 حسن

لناس ساروا ِإليِه ، يوشك الفُرات أَنْ يحسر عن جبٍل من ذَهٍب ، فَِإذا سمع بِه ا { -٢٢٩٩٣
 ـــنفَيقولُ م 

 كُلِّ ِمائٍة : ِعنده قتلَ ِمنى يليِه حتبِه كُلِّه فَيقتتلُونَ ع نبلَيذه ذونَ منهأخي ا الناسركنت والِله لَئن
 عن أيب ) حم ، م(} ِتسعةٌ وِتسعونَ 

 )٨١٧٩(امع  وصحيح اجل٢/٣٣٠ وكر ١٣/٧٩ وفتح ١٤٠ و ٥/١٣٩ وحم ٣٢م الفنت 

ق ، (} يوشك الفُرات أَنْ يحسر عن كٍَرت ِمن ذَهٍب ، فَمن حضره فَال يأخذْ ِمنه شيئاً  { -٢٢٩٩٤
 عن أيب هريرة) د

 )٨١٨٠( وصحيح اجلامع ٨١ و ٧٩ و ١٣/٧٨وفتح ) ٢٥٧٠ و ٢٥٦٩(وت ) ٤٣١٣( ود ٣١ و ٣٠ وم الفنت ٩/٧٣خ 

) د ، ك(} نْ يحاصروا ِإىل املَدينِة حىت يكونَ أَبعد مساِلحهم ِسالح يوشك املُسلمونَ أَ { -٢٢٩٩٥
 عن ابن عمر

 )٨١٨١( وصحيح اجلامع ٤/٥١١ وك ٢/٤٠وطص ) ٤٢٥٠(د 
 صحيح

يوشك املَسيح ِعيسى ابن مرمي أَنْ يرتلَ حكماً مقِسطاً ، وِإماماً عدالً ، فَيقتلَ  { -٢٢٩٩٦
كسروي ، ِمين اِخلرتير السالَم كونَ الدعوةُ واِجدةً فَأَقرئُوهتو ، ليبعن أيب هريرة) حم(}  الص 

 ٢/٣٩٤حم 
 حسن

هذا اُهللا خلق اخلَلق فَمن خلق اَهللا ؟ : يوشك الناس يتساَءلونَ حىت يقولَ قَائلُهم  { -٢٢٩٩٧
مد ، مل يِلد ولَم يولد ، ولَم يكُن له كُفُؤاً أَحد ، ثُم اُهللا أَحد ، اُهللا الص: فَِإذا قَالوا ذِلك فَقولوا 

 عن أيب هريرة) د(} ليتِفلْ عن يسارِه ثَالثاً وليستعذْ ِمن الشيطاِن 
 )٨١٨٢(وصحيح اجلامع ) ٦٢١( وسين ٢/٣٩٥وحم ) ١١٨(والصحيحة  )٤٧٣٢( ود ٣/٣٩٠ وكر ٧/٥٨٠االحتاف 



 

 

٣٤٢٩() 

 حسن

عن ) بز ، طب(} نْ تخرج الظعينةُ ِمن املَدينِة ِإىل اِحلريِة ال تخاف أَحداً ِإالَّ اَهللا يوشك أَ { -٢٢٩٩٨
 جابر ابن مسرة

 ١٠/١١٥ وأصفهان ٤/٧٦ وفتح ١٤/٣٢٥ش 
 صحيح

٢٢٩٩٩- }  قيمهاِر وتِبالن سريطيئِة اِإلبِل ، تب ريس سرييٍل تبِس سح ِمن ارن جأَنْ ختر وشكي
غَدِت النار أَيها الناس فَاغدوا ، قَالِت النار أَيها الناس فَِقيلوا ، : ِبالَّليِل تغدو وتروح ، يقالُ 

 أَكَلته كَتهأَدر نوا ، مفَروح اسها النأَي اراحِت النوأبو نعيم ) حب ، طب ، ك(والبغوي والباوردي وابن قانع ) حم ، ع(} ر
 )وال أعلم له غريه : بسر ، قال البغوي : عن رافٍع ابن بشري السلمى عن أبيه ويقال ) ض(

 ١٣ و ٨/١٢ وجممع ٢/٣٠وطب ) ١٨٩٢( وحب ٣/٤٤٣حم 
 صحيح لغريه

:  يوِشك أَن تداعى عليكُم اُألمم ِمن كُلِّ أُفٍُق كَما تداعى اَألكَلةُ ِإىل قَصعِتها ، ِقيلَ              { - ٢٣٠٠٠
ئٍذ ؟ قَالَ        يومسولَ اهللا فَِمن ِقلٍة ييف قُلوِبكُم ، ،            : ار هنلُ الوجعيِف يثاِء السال ، ولِكنكُم غُثاٌء كغ

 املَوت ا وكَراِهيِتكُمنيالد كُموكُم ، ِلحبدقُلوِب ع ِمن عبالر رتَععن ثوبان ) حم ، د (}وي 
 وصـحيح اجلـامع     ٤/٣٤٠وتـخ   ) ٩٥٨( وصحيحة   ١/١٨٢ وحلية   ٦/٣٧٠ وكر   ٥/٢٧٨وحم  ) ٤٢٩٧(د  
)٨١٨٣( 

 صحيح
) ك (}يوِشك أَن تظهر ِفتنةٌ الَ ينجي ِمنها ِإال اُهللا عز وجلَّ أَو دعاٌء كدعاِء الغرقي                 { - ٢٣٠٠١
 عن أيب هريرة) هب(يف تارخيه 
 )١٢٣٦(واالصبهاين ) ١١١٥(و ) ١١١٤(الشعب 

 صحيح
ك أَن تظهر ِفيكُم شياِطني كَانَ سليمانُ بن داود أَوثَقها يف البحـِر يصـلُّونَ               يوِش { - ٢٣٠٠٢

معكُم يف مساِجِدكُم ويقرُءونَ معكُم القُرآنَ ويحاِربونكُم يف الديِن ، وِإنهم لَشـياطني يف صـوِر                
 عن ابن عمرو) طب (}اِإلنساِن 

 ١/١٢ ومقدمه مسلم ١/٥٩عدي 
 حسن

يوِشك أَنْ تعلَموا من أَهلُ اجلَنِة ومن أَهلُ الناِر ، وِخياركُم ِمن ِشراِركُم ِبالثَّنـاِء                { - ٢٣٠٠٣
حم ، هـ ن ش     (} احلَسِن والثَّناِء السييِء ، أَنتم شهداُء اِهللا عز وجلَّ يف اَألرِض بعضكم على بعٍض               

 عن أيب زهري الثقفي) ك ، هق(يف األفراد ) قط(والبغوي واحلاكم يف الكىن ) ، طب
 ٦/٤٦٦ و ٣/٤١٦ وحم ١/٢٧٧ وكثري ١/١٢٠ وك ١٠/١٢٣وهق ) ٤٢٢١(هـ 

 صحيح



 

 

٣٤٣٠() 

يوِشك ِإنْ طَالت ِبك مدةٌ أَنْ ترى قَوماً يف أَيديِهم ِمثلُ أَذناِب البقِر ، يغـدونَ يف                  { - ٢٣٠٠٤
 عن أيب هريرة) م(} غَضِب الِله ، ويروحونَ يف سخِط اِهللا 

 ١٠/٢٧١وسنة ) ٨١٨٤( وصحيح اجلامع ٦/٥٣٢ ونبوة ٥٣م اجلنة 
يوِشك أَنْ يؤمر عليكُم الروجيلُ ، فَيجتمع ِإليِه قَوم محلَّقةٌ أَقفيتهم ، ِبيض قُمصهم               { - ٢٣٠٠٥

 عن عبداهللا بن وزاح) طب(} ، فَِإذا أَمرهم ِبشيٍء حضروا 
 ٢/٣٨٠اإلصابة 

 حسن
٢٣٠٠٦ - }                   بقـى مـنوال ي ، اِإلسالِم ِإال امسه بقى منانٌ ال ياِس زمعلى الن أِتيأَن ي وِشكي

القُرآِن ِإال رمسه ، مساِجدهم عامرةٌ وِهي خراب من اهلُدى ، علماؤهم شر من تحت أَدِمي السماِء                 
عودالِفتنةُ وِفيِهم ت جخرعن علي) عد ، هب( } ، من ِعندِهم ت 

 )١٩٠٨(و ) ١٩١٠ و ١٩٠٩(والشعب٤/١٥٤٣عدي 
 حسن لغريه

يوِشك أَنْ يأيتَ زمانٌ يغربلُ فيِه الناس غَربلةً ، وتبقى حثالَةٌ من الناِس قَد مرجـت                 { - ٢٣٠٠٧
كَيف بنا يا رسـولَ اِهللا ؟       : الوا  عهودهم وأَماناتهم واختلفُوا فَكانوا هكَذَا وشبك بني أَصابعِه ، قَ         

تأخذونَ ما تعرفونَ وتدعونَ ما تنكرونَ ، وتقبلونَ على أَمِر خاصـِتكُم ، وتـذَرونَ أَمـر                 : قَالَ  
 عن ابن عمرو) حم ، د ، ك(} عامِتكُم 

 ) ٨١٨٥(وصحيح اجلامع ) ٢٠٥( وصحيحة ٤/٤٣٥ و ٢/١٥٩ وك ٢/٦٧ ومشكل ١٧د املالحم ب 
 صحيح

يوِشك أَنْ يجيَء قَوم يقرُءونَ القُرآنَ ال يجاوز تراِقيهم ، يمرقونَ ِمن الديِن كَما               { - ٢٣٠٠٨
يمرق السهم ِمن الرميِة ، طُوىب ِلمن قَتلهم ، وطُوىب ِلمن قَتلوه ، أَما ِإنهم سـيخرجونَ ِبـأَرٍض                   

   اَأل نيقاِتلونُ باُمثامي يسولَ الِله ، قَالَ           يي يا روأُم ِبأَيب أَنت قَـالَ       : اِر قُلت ، ارَهـا  : ما ِبها أِإن
 عن طلق بن علي) طب (} ستكونُ 

 ٨/٤٠٥طب 
 حسن لغريه

مىت تخرج نار ِمـن جبـِل       ! يوِشك أَنْ يدعوها أَحسن ما كَانت ، لَيت ِشعري           { - ٢٣٠٠٩
 عن أيب ذر) ك(} عناق البخِت ِببصرى ، يرونَ كَضوِء النهاِر الوراق تضيُء لَها أَ

 ٤/٤٤٢ك 
 صحيح

 عن أيب هريرة) حم(} يوِشك أَنْ يرجع الناس ِإىل املَدينِة حىت يساِلحهم ِبسالٍح  { - ٢٣٠١٠
 ٢/٤٠٢حم 



 

 

٣٤٣١() 

 حسن
لِعلم فَال يجدونَ أَحداً أَعلم من عاِمل       يوِشك أَنْ يضِرب الناس أَكباد اِإلبِل يطلبونَ ا        { - ٢٣٠١١

  }املَدينِة 
 عن أيب هريرة) ت ، ك( 

وهق ) ٢٣٠٨(وحب  ) ١١٤٧( ومحيدي   ١٠/١٧٤ و   ٦/٢٨٤ وبداية   ٦/٣٥ ومتهيد   ٢/٢٩٩وحم  ) ٢٦٨(ت  
  وصححه الترمذي وابن حبان واحلاكم والذهيب ٩١ و ١/٩٠ وك ١/٣٨٦

 صحيح
٢٣٠١٢ - }     غلبأَنْ ي وِشككَـرميِني مل              ي ـنيب ؤِمناِس ملُكٍع ، وأَفضلُ الن بن ا لُكعنيلى الدع

هعن رجل من أسلم ) حم (}يرفع 
  ٢/٤٢٨ ومشكل ٥/٣٢٠وحم ) ١٥٠٥(وصحيحه ) ٢٠٦٤٢(عب 

 صحيح
بيننا :  يوِشك أَن يقعد الرجلُ متكئاً على أَريكتِه يحدثُ ِبحديٍث ِمن حديثي فَيقولُ { - ٢٣٠١٣

وبينكُم ِكتاب اهللا ، فَما وجدنا ِفيِه ِمن حالٍل استحللناه ، وما وجدنا فيِه ِمن حراٍم حرمنـاه ، أَال                    
 عن املقدام) حم ، د ، ك ( }وِإنَّ ما حرم رسولُ اهللا ِمثلُ ماَ حرم اُهللا 

 )٨١٨٦( وصحيح اجلامع ٤/١٣٢م وح) ١٢( وهـ ١/٢٤ ونبوة ٩/٣٣١ و ٧/٧٦ وهق ١/١٠٩ك 
 صحيح

يوِشك أَن يكِثر اُهللا ِفيكم ِمن العجِم ويجعلهم أُسداً ال يفرونَ فَيضربونَ ِرقَـابكُم               { - ٢٣٠١٤
 عن أيب موسى) طب ( }ويأكُلونَ فَيأَكُم 

  حنوه ٣/٢٤ وحلية ١/١٣ وأصبهان ٧/٢٦٨ وطب ٢١ و ٥/١١حم 
 صحيح

٢٣٠١٥ - }   وِشكي              ؤمنومئٍذ ماِس يلُكٍع ، وأَفضلُ الن بن ا لُكعنياِس يف الدالن كونَ أَسعدأَن ي
 )العسكري يف األمثال والديلمي عن أيب ذر وسنده حسن  ( }بني كَرميِني

 ٢/٤٢٨ ومشكل ١/٨٢ وجممع ١/٢٣١ وطص ٤/٤٥٨ك 
 صحيح لغريه

٢٣٠١٦ - }      املَاِل ش ريكونَ خأَن ي وِشكأكلُ         يءوِس الظِّراِب تر رعى فَوقكةَ واملَدينِة تم نياٌء ب
                 هشرترِب يالع راثيمأَلبانِه ، وج ونَ ِمنشربلُحمانِه ، وي ِمن أكلُ أَهلهشاِم ، ويرِق القَتاِد والبو ِمن

ٍذ يأكلُ ِمنها أَحـب ِإليـِه مـن         ِفيها الِفنت ، والذي نفسي ِبيدِه لَيكونُ َألحدكُم ثَلثُمائِة شاٍة يومئ          
 عن عبادة بن الصامت) ك ( }ِسوارِِّيكُم هذِه ذَهباً وِفضةً 

 ٤/٤٥٨ك 
 صحيح



 

 

٣٤٣٢() 

 نباتات برية: القتاد والبشام 
يوِشك أَن يكونَ خري الناِس رجلٌ أَخذَ ِبعناِن فَرسِه يجاهد يف سبيِل اِهللا ، ويعتزلُ                { - ٢٣٠١٧

الناِس ، ور رورش يفقري الضا ويقهي حؤدي أوى يف ِنعٍم لهعن ابن عباس) هب (}جلٌ ي 
 )٩٥٩٦(الشعب 

 صحيح
٢٣٠١٨ - }                فـرالقَطِر ي اِجلباِل ومواِقع عفا ش تبعاِل املُسلِم غَنماً يم ريكونَ خأَن ي وِشكي

 عن أيب سعيد) حم ، خ ، د ، ن ، هـ ( }ِبدينِه من الِفِنت 
 ومحيـدي   ١/٦٩ وفـتح    ٥٧ و   ٤٣ و   ٣٠ و ٣/٦ وحـم    ٨/١٢٤ون  ) ٣٩٨٠(وهـ  ) ٤٢٦٧( ود   ١/١١ خ
)٧٣٣( 

يوِشك أَنْ يمَأل اللُه أَيديكُم ِمن العجِم ويجعلهم أُ سداً ال يفـرونَ ، فَيضـربونَ                 { - ٢٣٠١٩
 عن مسرة) ، طب ، ك ضحم (عن ابن عمرو ، ) طب(عن حذيفة ، ) بز ، ك ( }ِرقابكُم ويأكلونَ فَيأَكم 

 ٣/٢٤ وحلية ١/١٣ وأصبهان ٧/٢٦٨ وطب ٢١ و ٥/١١حم 
 صحيح

٢٣٠٢٠ - }            والَ ِدرهم جىب ِإليِهم قَفيزأَهلُ الِعراِق أَنْ ال ي وِشكحب ، ك  (وأبو عوانة   ) حم ( }ي (
 عن جابر

  ٣/٣١٧وحم ) ٢٩١٣(وم ) ٦٦٨٢( واالحسان ٦/٣٣٠نبوة 
 س عليهمكيال يتواضع النا: القفيز 

يوِشك ِبأَحدكُم أَنْ يقولَ هذا ِكتاب اِهللا ما كَانَ فيِه من حالٍل أَحللناه ، وما كَانَ                 { - ٢٣٠٢١
                 ثهدوالَّذي ح ولهاَهللا ورس فَقد كَذَّب هديثٌ فَكذبح هلغب نأَال م ، مناهرراٍم حح أبو نصر   ( }فيِه ِمن

 ) ابر السجزي يف اإلبانة عن ج
 حنوه ) ٩٧( وحب ٩/٣٣٢ وهق ١/١٥٠ ومتهيد ٢/٢٨٧قط 

 صحيح
٢٣٠٢٢ - }      رفعِبالعلِم أَنْ ي وِشكا ثَالثاً    -يددهاهللا قَد      :  فَقيلَ   - ور وهذا ِكتاب رفعي وكَيف

قَرأناه 
قهاِء املدينـِة ، أَو لـيس       وِإنْ كُنت َألعدك من فُ    ! ثكلتك أمك  يا ِزياد      :  ويقرؤه أَبناؤنا ، فَقالَ     

                   ، رفعـهفعاً يِبالِعلِم ر ذهبي م ؟  ِإنَّ اهللا لَيسوراةُ واِإلجنيلُ فَما أَغىن عنهالت مِعنده هودهؤالَِء الي
 ولِكن يذهب حبملِتِه ، وال يذهب عاملٌ من هذِه اُألمِة ِإال كَانَ ثُغرةٌ يف اِإلسالِم ال تنسـد ِإىل يـومِ              

 عن ابن عمر ) بز ( }الِقيامِة 
  ١/٢٠٠امع 

 حسن لغريه



 

 

٣٤٣٣() 

عـن  ) حم ، م ( }يوِشك يا معاذُ ِإنْ طَالت ِبك حياةٌ أَنْ ترى ما ههنا قَد مِلئَ ِجناناً     { - ٢٣٠٢٣
وصـحيح اجلـامع    ) ٩٦٨( وخزمية   ٥/٢٣٦ونبوة  ) ٥٤٩( وحب   ٥/٢٣٨ وحم   ١٠معاذ ابن جبل  م الفضائل       

)٨١٨٨( 
٢٣٠٢٤ - }              جيزستعداِن ، ثُم يكَحسِك الس سكليِه حع ، هنمظهراين ج نيراطُ بالص عوضي

) حم ، هـ ، حـب ، ك        ( }الناس ، فَناٍج مسلَّم ومخدوش بِه ، ثُم ناٍج ومحتبس بِه ومنكُوس ِفيها              
 عن أيب سعيد

 ٤/٤٢٥ وترغيـب    ١٦/٨٥ وطـربي    ٣/١١ وحـم    ٤٤٨ ومبارك   ١٣/١٧٦ وش   ٤/٥٨٥وك  ) ٤٢٨٠(هـ  
 )٨١٨٩(وصحيح اجلامع ) ٧٣٧٧(واالحسان 

 صحيح
يوضع امليزانُ يوم الِقيامِة فَتوزنُ احلَسنات والسيئات ، فَمن رجحت حسناته على             { - ٢٣٠٢٥

 صؤابٍة  دخلَ النـار ،       سيئاِتِه ِمثقالَ صؤابٍة دخلَ اجلنةَ ، ومن رجحت سيئاته على حسناتِه مثقالَ           
أُولئك أَصحاب اَألعراِف لَم يـدخلوها      : فَمِن استوت سيئاته وحسناته قَالَ      ! يا رسولَ اهللا    : ِقيلَ  

 )ابن عساكر عن جابر  ( }وهم يطمعونَ 
  ٨/٥٦٥االحتاف 

 صحيح لغريه
 شيء قليل كالذرة: صؤابة 

ِقيامِة فَلو وزنَ ِفيِه السـموات واَألرض لَوِسـعهم ، فَتقـولُ         يوضع اِمليزانُ يوم ال    { - ٢٣٠٢٦
سبحانك ما  : ِلمن ِشئت ِمن خلقي ، فَتقولُ املَالئكةُ        : يارب ِلمن يزنُ هذا ؟ فَيقولُ اُهللا        : املَالئكةُ  

من يجز على هـذا ؟      : الئكةُ  عبدناك حق ِعبادِتك ، ويوضع الصراطُ ِمثلَ حد املُوسى ، فَتقولُ املَ           
عن سلمان ، ابن    ) ك ( }سبحانك ما عبدناك حق ِعبادتك      : ِمن ِشئت من خلقي ، فَيقولُونَ       : فَيقولُ  

 املبارك واآلجرى يف الشريعة عن جابر موقوفاً
 ٨/٥٦٥واالحتاف ) ٩٤١( وصحيحة ٤/٤٢٥ وترغيب ٥٨٦ و ٤/٥٨٥ك 

 صحيح
٢٣٠٢٧ - } عوضنظرونَ            يي اسا والنأكُلونَ منهذَهٍب ي الِقيامِة ِمن ومائدةٌ يم ائمنيأبو  ( } للص

 )الشيخ والديلمي عن ابن عباس 
 ١٨٠ - ١٧٩وبنحوه البدور السافرة ) ٨٨٣٥(الفردوس 

 حسن لغريه
٢٣٠٢٨ - }           وي ، مامالغ ليِهمظللُ عوٍر ، ويِمن ن كَراسي ؤمننيللم عوضي     ـومالي كونُ ذِلـك

 عن ابن عمرو) طب ( }عليِهم كَساعٍة من نهاٍر 
 ١٠/٣٣٧وامع ) ٢٥٨٧( وحب ٤/١٣٧الترغيب 



 

 

٣٤٣٤() 

 صحيح
 )اخلطيب عن علي  ( }يولد لك ابن قَد نحلته اِمسي وكُنييت  { - ٢٣٠٢٤

 ٦٨ و ٥/٦٧ وسعده ١/٢٤٥منتاهية 
 صحيح

ساعةً ِمنها ساعةٌ ال يوجد عبد مسلم يسأَلُ اللَه ِفيها شـيئاً            يوم اجلُمعِة ِثنتا عشرةَ      { - ٢٣٠٣٠
 ِإال آتاه اُهللا 

 عن جابر ) د ، ن ، ك ( }ِإياه ، فَالتمسوها آِخر ساعٍة بعد العصِر 
 )٨١٩٠( وصحيح اجلامع ١/٤٩٥ وترغيب ٢/٣٦٨ وفتح ١/٢٧٩ وك ٣/٩٩ون ) ١٠٤٨(د 

 صحيح
معِة ِعيد فالَ تجعلُوا يوم ِعيدكُم يوم صوِمكُم ، ِإال أَن تصوموا قَبله أَو بعده يوم اجلُ { - ٢٣٠٣١

 عن أيب هريرة) ك ( }
  ٤/٢٥٨ واالحتاف ٩/١٥ وتخ ١/٤٣٧ وك ٣/٢٥٠ وهق ٢/٥٣٠حم 

 صحيح
 اَألرِض ، وِفيِه    ِفيِه خلق آدم ، وِفيِه أُهبطَ آدم ِإىل       : يوم اجلُمعِة ِفيِه خمس ِخصاٍل       { - ٢٣٠٣٢

توفَّى الُله آدم ، وِفيِه ساعةٌ ال يسأَلُ اَهللا العبد ِفيها ِإال آتاه مالَم يسأَلْ مأثَماً أَو قَطيعةَ رحٍم ، وِفيِه                     
تقوم الساعه ، وما ِمن ملٍك مقرٍب ، وال سماٍء ، وال أَرٍض ، وال ِريٍح ، وال جبٍل ، وال بحـٍر ِإال   

 عن سعد بن عبادة) هب ( } مشفقونَ ِمن  يوِم اجلُمعِة أَنْ تقوم فيِه الساعةُ وهم
 ) ٢٩٧٣(وبنحوه ) ٢٩٧٥(و ) ٢٩٧٤(الشعب 

 صحيح لغريه
 عن علي) ت ( }يوم احلَج اَألكِرب يوم النحِر  { - ٢٣٠٣٣

 )٨١٩١( وصحيح اجلامع ٢/١٩٦ ومشكل ١/١٢٦ومتهيد ) ٩٥٨(ت 
 صحيح

يوم اخلَالِص وما يوم اخلَالِص ، يوم اخلَالِص وما يوم اخلَالِص ، يوم اخلَالِص وما                 { - ٢٣٠٣٤
أَال ترونَ ِإىل   : يوم اخلَالِص ، يجيُء الدجالُ فَيصعد أُحداً فَيطلع فَينظر ِإىل املَدينِة ويقولُ َألصحابِه              

م يأيت املَدينةَ فَيجد ِبكلِّ نقٍب ِمن أَنقاِبها ملكاً مصـلطاً           هذا مسجد أَمحد ، ثُ    : هذا القَصِر اَألبيِض    
فَيأيت سبخةَ اجلُرِف فَيضرب رواقه ثُم ترجف املَدينةُ ثَالثَ رجفاٍت فَال يبقى منافق وال منافقةٌ وال                

عن حمجـن بـن     ) حم ، ك   ( }الِص  فَاسق وال فَاسقةٌ ِإال خرج ِإليِه فَيخلِّص املدينةَ ، وذِلك يوم اخلَ           
 األدرع

  ٤/٥٤٣ وك ٤/٣٣٨حم 
 صحيح



 

 

٣٤٣٥() 

يوم الِفطِر ويوم النحِر وأَيام التشريِق ِعيدنا أَهلَ اِإلسالِم ، وهي أَيام أَكٍل وشرٍب               { - ٢٣٠٣٥
 عن عقبة بن عامر)  ك٣حم ( } 
 و  ٢/٢٤٤ ومعـاين    ٣/٢٠٤ وجممـع    ٤/٢١ وش   ١٩/٩٧ وطب   ٣/٤٦٠وحم  ) ٣٠٨٨ و   ٧٧٣ و   ٣٥٧(ت  

 )٨١٩٢( وصحيح اجلامع ٦/٣٥١وسنة ) ٩٥٨(وحب ) ٢٤١٩( ود ١/٤٣٤ وك ٢٤٥
 صحيح

 عن أيب هريرة) ك ( }يوم الِقيامِة على املؤمنني كَقدِر ما بني الظُّهِر والعصِر  { - ٢٣٠٣٦
 )٨١٩٣( وصحيح اجلامع ١/٨٤ك 

 صحيح
املِسلمني ِبأَرٍض يقالُ لَها الغوطةُ ، ِفيها مدينةٌ يقالُ هلا         يوم املَلحمِة الكُربى فُسطاطُ      { - ٢٣٠٣٧

 عن أيب الدرداء ) ك ( }ِدمشق خري منازِل املُسلمني يومئٍذ 
 ١/٥٠ وكر ٤/٤٨٦ك 

 صحيح
وقال مرسل جيد   ) قط ، هق  (يف مراسيله   ) د ( }يوم عرفةَ اليوم الذي يعرف الناس ِفيِه         { - ٢٣٠٣٨

 بد العزيز ابن عبد اهللا بن خالد بن أسيدعن ع
  ٥/١٧٦ وهق ٢/٢٢٤قط 

 صحيح مرسل
يوم عرفةَ ويوم النحِر وأَيام التشريِق ِعيدنا أَهلَ اِإلسالِم ، وهي أَيام أَكٍل وشرٍب               { - ٢٣٠٣٩

 عن عقبة بن عامر) ك ، هق(وابن جرير ) ن(حسن صحيح ) حم ، د ، ت ( }
) ٩٥٨( وحب   ١/٤٣٤ وك   ٤/٢٩٨ وهق   ٢/٢١ ومي   ١٧/٢٩١ وطب   ٤/١٥٢وحم  ) ٧٧٣(وت  ) ٢٤١٩(د  

 ٤/٢١ وش ٦/٣٥١وسنة 
 صحيح

٢٣٠٤٠ - }                فطـري ومي والِفطر ، ي اِإلمامضحي ومواَألضحى ي ، اِإلمام فعري ومرفةَ يع ومي
 اِإلمام{  

 عن عائشة )هق( 
  ٢/٣٦٠وأصفهان ) ٨٠٢( وت ٥/١٧٦ وهق ٢/٢٢٤قط 

 حسن
٢٣٠٤١ - }  وٍم ِفيما ِسواهأَلِف ي ِمن ريبيِل اِهللا خيف س ومعن عثمان) ط ، ك ، هق ( }ي 

 )١٥٩٢( وحب ٢/٦٨ وك ٦/٤٠ ون ٩/١٦١هق 
 صحيح



 

 

٣٤٣٦() 

يوم ِمن ِإماٍم عادٍل أَفضلُ ِمن ِعبادِة ِستني سنةً ، وحد يقام يف اَألرِض ِبحقِِّه أَزكى                 { - ٢٣٠٤٢
 عن ابن عباس) طب ، هق ( }يها ِمن مطٍر أَربعني عاماً ِف

 ٨/٢١٣ و٥/٣١٤ واالحتاف ١١/٣٣٧ وطب ٤/٦٧ ونصب ٢٤٦ و ٣/١٦٧ وترغيب ٨/١٦٢هق 
 حسن

يومئٍذ تحدثُ أَخبارها أَتدرونَ ما أخبارها ؟ فَِإنَّ أَخبارها أَنْ تشهد على كُلِّ عبٍد               { - ٢٣٠٤٣
 ( }عملَ كَذا وكَذا يف يوِم كَذا و كَذا ، فَهذِه أَخبارهـا            :  على ظَهرها ، أَنْ تقولَ       وأَمٍة ِبما عملَ  

 عن أيب هريرة) حم ، ت ، ك
 وله شواهد البدور السـافرة      ١٥/١١٧وسنة  ) ٢٥٨٦( وحب   ٥٣٢ و   ٢/٢٥٦ وك   ٢/٣٧٤وحم  ) ٣٣٥٣(ت  

٢٠٩ - ٢٠٧ 
 حسن لغريه

 ( }هاَ فَِإنْ صمتت فَهو ِإذنها ، وِإنْ أَبت فَال جواز عليهـا             اليتيمةُ تستأمر يف نفسِ    { - ٢٣٠٤٤
 عن أيب هريرة) ت

وصـحيح اجلـامع    ) ١٢٤١( وحب   ٤/١٣٨ وش   ٩/٣٧ وسنة   ١/٢٦١ وحم   ٣٠ون النكاح ب    ) ١١٠٩(ت  
)٨١٩٤( 

 صحيح
 وأَباك ، وأُختك وأَخاك     أُمك: اليد العليا أَفضلُ ِمن اليِد السفلى وابدأ ِبمن تعولُ           { - ٢٣٠٤٥

 وأَدناك عن عمران بن حصني ومسرة معاً) طب(عن ابن مسعود ) طب ( }، وأَدناك 
 ١٠/٢٣٠ وطب ٢/٤٨٠حم 

 صحيح
٢٣٠٤٦ - }                 فَأَدناك ثُم أَدناك ، وأَخاك وأُختك ، وأَباك فلى ، أُمكِد السالي من ريليا خالع دالي

 عن أيب رمثه) طب(يف األفراد ) قط( } 
 ٣/٦٢ و١/٥٨١ وترغيب ١٩/٢٨١طب 

 صحيح لغريه
 عن ابن عمر) حم ، طب ( }اليد العليا خري ِمن اليِد السفلى وابدأْ ِبمن تعولُ  { - ٢٣٠٤٧

 )٨١٩٥( وصحيح اجلامع ١٢/١٤٩ و ٨/١٦٤ وطب ١٥٢ و ٩٨ و ٦٧ و ٢/٤حم 
 صحيح مشهور

٢٣٠٤٨ - }   ريليا خالع دظَهِر              الي الصدقِة ما كَانَ عن ريعولُ ، وخت فلى وابدأ ِبمنِد السالي ِمن 
 عن حكيم بن حزام) حم ، خ ( }ِغىن ، ومن يستغِن يغنِه اُهللا ، ومن يستعفف يعفَّه اُهللا 

 )٨١٩٦( وصحيح اجلامع ٨/١١٦ و٧/٨١ و ٢/١٣٩ وخ ٤٣٤ و ٤٠٢ و ٥/٢٦٢حم 



 

 

٣٤٣٧() 

٢٣٠٤٩ - }  الع دالي                ـفلى هـيالس داملُنفقةُ ، والي ا هيليالع فلى ، واليدِد السالي ِمن ريليا خ
 عن أيب هريرة) حم ، ق ، د ، ن (}السائلةُ 

ــم ٦٩ و ٥/٦١ون ) ٢٤٦٣(و ) ٢٣٤٣(وت ) ١٦٤٨( ود ٧١٧ وم ص ٨/١١٦ و٧/٨١ و٢/١٣٩خ   وح
 ٥٢٧ و   ٥٢٤ و   ٥٠١ و   ٤٧٦ و   ٤٧٥ و   ٤٣٤ و   ٣٩٤ و   ٣٦٢ و   ٣١٩ و   ٢٨٨ و   ٢٧٨ و   ٢٤٣ و   ٢/٢٣٠

 )٨١٩٧(وصحيح اجلامع 
والعسكري يف األمثال عن عطية     ) عب ، حم ، طس    ( } اليد املعطيةُ خري ِمن اليِد السفلى        { - ٢٣٠٥٠

 السعدي
 ١٧/١٦٦وطب ) ٢٠٠٥٥ و ١٦٤٠٦( وعب ٤/٢٢٦حم 

 صحيح
 )خالق عن عائشة اخلرائطي يف مكارم األ( } اليمن حسن اخلُلِق  { - ٢٣٠٥١

 ٣/٤١٢ وترغيب ٨/٢٢ وجممع ٣/٥٠٢ وبنحوه حم ٧/٣٢٣اإلحتاف 
 حسن لغريه

٢٣٠٥٢ - }  الِقعب يارالد دعت موسالغ منيعن واثلة) أبو احلسن خيثمة بن سليمان يف حزبه( } الي 
 ١١٥ و ١/١١٤ وحنف ٢/٦٢٢ وترغيب ٣٦ و ١٠/٣٥وهق ) ٩٧٨(صحيحة 

 صحيح
٢٣٠٥٣ - } الي الِقعب يارالد دعِباملاِل وت ذهبت موسالغ الديلمي عن أيب هريرة( } مني( 

 ٢/٧٠٧ وصحيحه ٢/٦٢٢ترغيب 
 صحيح

 خراب: بالقع 
٢٣٠٥٤ - }             الرحم عِقمالَ أَخيِه املُسلِم تلُ مجِبها الر قتطعالفَاجرةُ اليت ي منيحم ، طب  ( } الي (
 عن أيب سود

  ٥/٧٩حم 
  مبهمفيه

٢٣٠٥٥ - }      الرِحم عِقمالفَاجرةُ ت منياخلطيب وابن عساكر عن ابن عباس والبغوي وابن قـانع          ( } الي
 )عن شيخ يقال له أبو سود وامسه حسان بن قيس 

  ٤/٩٧ واالصابة ٥/٣١١ وكر ١/٣٦الدواليب 
 فيه مبهم

 آي تقطع الصلة واملعروف بني الناس: تعقم الرحم 
٢٣٠٥٦ - } منيالي               الِقـعب يارالد تركالَ أَخيِه هي اليت تجلُ مِبها الر قتطعالكَاذبةُ اليت ي  { )

 )اخلطيب يف املتفق واملفترق عن أيب الدرداء 
 ١٢/٢٦٤ وفتح ٥/٧١ ومتهيد ٢/١٦٢الدواليب 



 

 

٣٤٣٨() 

 صحيح
 )ن أيب هريرة ابن جرير ع( } اليمني الكَاذبةُ منفقةٌ ِللسلعِة ممحقةٌ للبركِة  { - ٢٣٠٥٧

 ٤١٣ و ٢٤٢ و ٢/٢٣٥ وحم ٢/٥٨٦ وترغيب ٩/٢٣٣حلية 
 صحيح

 )ابن جرير عن أيب هريرة ( } اليمني الكَاذبةُ منفقةٌ ِللسلعِة ، ممحقةٌ للربِح  { - ٢٣٠٥٨
  حنوه ٤١٣ و ٢٤٢ و ٢/٢٣٥حم 

 حسن
وابـن جريـر    )  ، حل ، هـق     حم( } اليمني الكَاذبةُ منفقةٌ ِللسلعِة ممحقةٌ ِللكسِب        { - ٢٣٠٥٩

 عن أيب هريرة) هق(واخلرائطي يف مساوئ األخالق 
  ٥/٤٨٤ و االحتاف ٥/٢٦٥ وهق ٤١٣ و ٢٤٢ و ٢/٢٣٥حم 

 صحيح
٢٣٠٦٠ - }  كاحببِه ص قُكصدعلى ما ي منيعن أيب هريرة) ت(} الي 

 )٨١٩٨(وصحيح اجلامع ) ١٦٠٢٣(وعب ) ١٣٥٤(ت 
 صحيح

 عن أيب هريرة) م ، هـ( } ى ِنيِة املُستحِلِف اليمني عل { - ٢٣٠٦١
 )٨١٩٩( وصحيح اجلامع ١٠/١٤١ وسنة ١/٢٦٧ وموضح ١٢/٣٢٨ وفتح ٢١م االميان 

 عن عدي بن حامت) ت( } اليهود مغضوب عليِهم والنصارى ضالّلٌ  { - ٢٣٠٦٢
 )٨٢٠٢(وصحيح اجلامع ) ٢٩٥٤(ت 

 صحيح
م الِقيامِة ، والشاهد يوم اجلُمعِة ، واملَشهود يوم عرفـةَ ، ويـوم              اليوم املوعود يو   { - ٢٣٠٦٣

 عن أيب مالك األشعري) طب( } اجلُمعِة ذَخره اهللا لَنا ، وصالةُ الوسطى صالةُ العصِر 
 )٨٢٠٠( وصحيح اجلامع ٧/٢٢٦ وبغوي ٤/١٧٠ وهق ٨/٣٨٥ وكثري ٣٠/٨٢طربي 

 صحيح
٢٣٠٦٤ - }  املوع وماجلُمعِة ، وما              الي ومي اِهدرفةَ ، والشع ومي املَشهود ومالِقيامِة ، والي ومي ود

طَلعِت الشمس وال غَربت على يوٍم أَفضلَ ِمنه ، فيِه ساعةٌ ال يواِفقها عبد مسلم يدعو اَهللا ِبخـٍري                   
 ِإال استجــاب اُهللا 

ِإال له رش ستعيذُ ِمنوال ي ، اُهللا منه عن أيب هريرة) ت ، هق( }  أَعاذه 
 )٨٢٠١(وصحيح اجلامع ) ١٥٠٢( وصحيحه ٣/٣٣٨وطب ) ٣٣٣٩(ت 

 حسن
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